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The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches is published 

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

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

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

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

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

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

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

neutral way. 

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

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

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

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

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

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

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

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

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

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

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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ABSTRACT 

The financial challenges faced by Muslims in the homes of non-Muslims in general 

and the United States of America in particular are a real obstacle to the development 

and empowerment of Muslims in that country. Modern jurists have tried to find 

solutions and solutions for many of them through texts And rules of general 

legitimacy reserved for the Muslim minorities existence and continuity, and this in 

order to preserve the purposes of the law, and relieve the people and raise the 

embarrassment of them. 

-This study aims to achieve the following objectives: 

-Statement of the concept of minorities. 

-Clarifying how Islam enters the United States of America. 

Identify the most prominent reasons that led to the emergence of the Muslim minority 

in the United States of America. 

-Examples of contemporary financial challenges facing the Muslim minority in the 

United States of America. 

The statement of the adaptation of the jurisprudence of the models of contemporary 

financial issues, through the words and opinions of the old and contemporary jurists, 

mosques and jurisprudential centers 
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 لخص امل

والوالايت املتحدة األمريكية خصوصاً متثل عائقا التحدايت املالية اليت يواجهها املسلمون يف داير غري املسلمني عموماً 
حقيقيًا أمام تطور املسلمني ومتكينهم يف تلك البالد ، وقد حاول الفقهاء املعاصرون من خالل اجملامع واملراكز الفقهية 

ة عامة املتواجدة يف بالد االغرب، ابجياد املخارج واحللول لكثري منها، من خالل االرتكاز على نصوص وقواعد شرعي
حتفظ لألقليات املسلمة وجودها واستمرارها ، وذلك من ابب حفظ مقاصد الشريعة، وختفيفا على الناس ورفعا للحرج 

 عنهم.

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

 بيان مفهوم األقليات.-

 كيفية دخول اإلسالم إىل الوالايت املتحدة األمريكية  توضيح-

 أبرز األسباب اليت أدت إىل نشأة األقلية املسلمة يف الوالايت املتحدة األمريكية.حتديد  -

 مناذج من التحدايت املالية املعاصرة اليت تواجه األقلية املسلمة يف الوالايت املتحدة األمريكية.  ذكر-

عاصرين قدامى واملأقوال وآراء الفقهاء الذكر من خالل املعاصرة ، املالية  نماذج من املسائلل بيان التكييف الفقهي ـ 
  الفقهية واملراكز  واجملامع  
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 املقدمة
 

 ، التسليم وأت  الصالة أفضل عليه حممد  سيدان ، للعاملني رمحة املبعوث على والسالم والصالة ، العاملني رب احلمدهلل
 :وبعد  ،  الدين  يوم  إىل  هديه  على  سار  ومن وصحبه آله  وعلى

ينتشر املسلمون يف سائر أحناء العامل ، ويشكلون جالية كبرية أو صغرية ، من املواطنني أو املقيمني أو املهاجرين ، وميارسون 
املعامالت الشرعية ، ويضطر مجيع األنشطة يف احلياة ، وتندر يف بالد غري اإلسالم فكرة احلالل واحلرام ، كما تندر 

املسلمون ملمارسة بعض املعامالت املالية احملرمة ، وقد حيتاجون جلوانب أخرى لدفع املشقة واحلرج ، وتلجئهم احلاجة 
 واملصلحة لبعض املعامالت املشبوهة أو احملرمة.

املسلمني عموماً وأمريكا خصوصاً ، فكل هذه التحدايت املالية وغريها من التحدايت اليت تواجه املسلمون يف داير غري  
متثل أزمة حقيقية هلم ، فاملال هو عصب وشراين احلياة يف ظل التطور والتصاعد املتسارع يف شؤون احلياة اإلقتصادية 
واملالية ، وهذا ما يشكل عبئاً كبريًا على األقليات املسلمة املطالب بتحري احلالل واحلرام والتقيد أبحكام الشريعة 

 مية.اإلسال
ففي هذا البحث سنسلط الضوء على مفهوم األقليات املسلمة وأهم أسباب إنتشارها يف داير غري املسلمني ، ونذكر 

 مناذج من التحدايت املالية يف أمريكا مع بيان التكييف الفقهي لكل مسألة.
فهم وجه اإلسالم وصورته احلية إن دعم األقليات واالهتمام بقضاايهم يـَُعدُّ ضرورة لتحسني صورة اإلسالم يف الغرب 

تفنيد الشبهات  هناك، فهؤالء املسلمون هم خط الدفاع األول عن اإلسالم وما يلصق به من افرتاءات وهم أقدر على
وكيفية التعامل معها والبد أن يكون ذلك الدعم من كافة  ورد االدعاءات واقدر على تفهم العقلية والنفسية الغربية

  أو مؤسسات أو دول.اجلهات سواء أفراداً 
 هداف الدراسة وأمهيتها:أ  

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 بيان مفهوم األقليات.       -

 توضيح كيفية دخول اإلسالم إىل الوالايت املتحدة األمريكية.       - 
 الوالايت املتحدة األمريكية.حتديد أبرز األسباب اليت أدت إىل نشأة األقلية املسلمة يف         - 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 5 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 ذكر مناذج من التحدايت املالية املعاصرة اليت تواجه األقلية املسلمة يف الوالايت املتحدة األمريكية.      -

عاصرين قدامى واملأقوال وآراء الفقهاء الذكر من خالل املعاصرة ، املالية  نماذج من املسائلبيان التكييف الفقهي ل ـ 
 .  الفقهية راكز  واملواجملامع  

 أمهية الدراسة:       -
 تربز أمهية هذه الدراسة فيما أييت:

حتاول الدراسة تكوين جانب معريف عن واقع األقلية املسلمة يف أمريكا والتحدايت املالية اليت تواجههم, وهذه املعرفة     ـ
 كية.ال غىن عنها للمهتمني أبمور األقليات املسلمة يف الوالايت املتحدة األمري

لفت نظر املهتمني بشؤون األقليات املسلمة يف العامل ، وخصوصا الشؤون اإلقتصادية هلا ، ومنهم املسلمون يف    ـ
 الوالايت املتحدة األمريكية .

أهنا تعترب نوع من إلقاء الضوء على بعض التحدايت اليت تواجهه كثري من األقليات املسلمة يف أحناء خمتلفة من العامل ـ 
 .وهو الشأن االقتصادي واملايل

 الدراسات السابقة:
وردت عدة دراسات عن مشكالت وحتدايت األقليات املسلمة يف داير غري املسلمني ، ولكنها مل تتطرق لدراسة هذه 

 املشاكل والتحدايت من خالل اجلانب الفقهي كما فعلت يف حبثس هذا.
 علي سبيل املثال:

أمحد عبدالغين حممود عبدالغين ، حاولت  قليات املسلمة يف داير الغرب(( للباحث: )) مشكالت األـ حبث بعنوان ١
الدراسة أن تطلع القارئ على أهم املشكالت والتحدايت اليت تواجهها األقليات املسلمة يف اجملتمعات الغربية، وأسباهبا 

 ومقرتحات لكل مشكلة.ونتائجها سواء على مستوى األقليات أو مستوى العامل اإلسالمي، مع وضع حلول  
كما تناولت الدراسة عدد من املشكالت اليت تعيشها هذه األقليات مثل مشكالت التضييق عليهم يف ممارسة شعائرهم،   

والتمييز ضدهم يف العمل، ومشكالت الرتبية والتعليم، واإلندماج وإستالب اهلوية، ومشكالت اللغة، واملعاانة النفسية 
تعرضت الدراسة ألهم مشكلة تعاين منها هذه األقليات وهي ظاهرة "اإلسالموفوبيا" موضحة   والشعور ابإلغرتاب.كذلك

 أسباهبا ونتائجها السلبية وأهم احللول املطروحة للحد من هذه الظاهرة اخلطرية.
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تحي النجار ـ حبث بعنوان : )) األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم ـ واقعهاـ التحدايت واملخاطر(( للباحث أمحد ف٢

،وتطرقات الدراسة ألهم املشاكل واملخاطر الدينية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والسياسية واالقتصادية اليت تواجه 
 األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم ، من غري التطرق لدراسة فقهية هلذة املخاطر.

 منهجية البحث:
 التالية:قمت إبعداد هذا البحث ضمن اخلطوات  

 ـجمع املادة العلمية من مصادرها الفقهية املتقدمة واملتأخرة.1
 ـ تصوير املسألة املراد حبثها قبل بيان اختالف الفقهاء وحكمهم فيها،ليتضح املقصود من دراستها.2
 ـأقتصر على املذاهب الفقهية املعتربة.3
 الفقهاء وترجيح ما أمكن ترجيحه.ـ أوثق األقوال الفقهية من مصادرها األصلية، مع بيان خالف  4
 ـ عزو اآلايت برقمها أىل سورها.5
 ـ ختريج األحاديث من مصادرها املعتمدة ،وأبني ما ذكره احملدثون يف درجتها إن مل ترد يف الصحيحني أو أحدمها.6

 خطة البحث:
 وقد اشتمل مفردات حبثي على مقدمة ومبحثني وخامتة وقائمة املراجع .

 مفهوم األقليات املسلمة ونشأهتا  املبحث األول:
 املطلب األول:تعريف األقليات املسلمة لغة واصطالحاً 

 املطلب الثاين:أسباب نشأة األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم.
 املطلب الثالث:نشأة األقليات املسملة يف الوالايت املتحدة األمريكية.

 ليات املسلمة يف أمريكا، ويشتمل على مطلبني:املبحث الثاين : مناذج من التحدايت املالية لألق
 املطلب األول:حكم شراء البيوت عن طريق القرض الربوي.

 املطلب الثاين: حكم التعامل ابلبطاقات االئتمانية.
 خامتة.

 املراجع واملصادر.
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 .٥٦٣ص  ١٣حممد بن حممد بن مكرم ،لسان العرب، دار صادر،بريوت ، جابن منظور ، أيب الفضل  - 1

 املصدر نفسه،مادة أقلية.  - 2

 8،ص.2بكر ، سيد عبد اجمليد،األقليات املسلمة يف آسيا وأسرتاليا،نشر هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية، ط- 3

 .6، ص-1الكتاين، علي املنتصر، األقليات املسلمة يف العامل اليوم، مكتبة املنارة ، ط  - 4

 
حسنايت ، وأن ينفعين ومجيع ويف اخلتام هذا هو جهد املقل ، أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يتقبله مين ، وجيعله يف ميزان 

 املسلمني ، إنه نعم املوىل ونعم النصري.
 األول: مفهوم ونشأة األقليات املسلمة يف أمريكا  املبحث

 املطلب األول: التعريف ابألقليات لغة واصططالحا وشرعاً.
 املعجمي واإلصطالحي لألقلية:التعريف اللغوي و الفرع األول:  

، وأصل الكلمة من ندر ونقص، والنقص هنا هو النقص والقلة ىف 1األقلية يف اللغة خالف األكثرية ومجعها أقليات 
 .{  86آية   -سورة األعراف  }"  فكثركم  قليال  كنتم  إذ  واذكروا"    تعايل  قوله  يف  العدد كما

اجلنسية ويعيشون مع طائفة أخرى أعظم شأان طائفة من الناس جتمعهم رابطة اللغة أو الدين أو واألقلية معجميًا هي 
، واألقلية يف املهجر هي مجاعة تربطها أواصر القرابة واألصل لغة ودينًا ووطنًا تعيش وسط شعب يفوقها وأكثر عددا

 .2عددا 
ومن هذه وجاءت التعريفات اإلصطالحية قريبة أو موافقة هلذه التعريفات اللغوية واملعجمية املتقدمة يف بعض املصادر، 

وتكون جمتمعا تربطه مالمح متيزه عن احمليط االجتماعي  التعريفات أن األقلية: هي مجاعة فرعية تعيش بني مجاعة أكرب
حوله، وتعترب نفسها جمتمعا يعاين من تسلط جمموعة تتمتع مبنزلة اجتماعية أعلى وامتيازات أعظم هتدف إىل حرمان 

األنشطة االجتماعية أو االقتصادية والسياسية، بل جتعل هلم دورا حمدودا يف األقلية من ممارسة كاملة ملختلف صنوف 
 .3 جمتمع األغلبية، وختتلف األقليات من حيث العدد واملنزلة االجتماعية، ومدى أتثريها يف جمتمع األكثرية

يف خاصية من اخلاصيات  وُعرفت األقلية أيضًا أبهنا جمموعة بشرية تعيش بني جمموعة بشرية أكثر عددًا وختتلف عنها
 .4تصبح نتيجتها أن تعامل معاملة خمتلفة عن معاملة األكثرية 
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 .96ص  -، ٢ر النهضة العربية، طعطية هللا،أمحد ، القاموس السياسي، دا - 5

 . 27توبولياك ،سليمان حممد ،األحكام السياسية لألقليات املسلمة، ص  - 6

 . 18حممد،حممد بن درويش ،األقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام ، رسالة ماجستري جامعة أم القرى كلية الشريعة والدرسات اإلسالمية، ص - 7

 .15م، ص 2001ـ-هـ 1422القرضاوي،يوسف،يف فقه األقليات املسلمة، مكتبة دار الشروق، الطبعة األوىل،   - 8

 .١٤عبدالغين ،أمحد عبدالغين حممود ، مشكالت األقليات املسلمة يف الغرب ،نشر األلوكة بدون سنة نشر ،ص  - 9

 .2/373فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن ابز - 10

وهي يف العرف الدويل مئات من رعااي دولة من الدول تنتمي من حيث اجلنس واللغة والدين إىل غري ما تنتمي إليه أغلبية 
 .5رعاايها 

وجود التقسيمات اجلغرافية اليت فرضت على بين البشر إذ   وعزا البعض أن سبب ظهور هذا املصطلح يف القرن احلايل هو
تعيش كل منهم يف بقعة جغرافية حمددة حيث ال يستطيع أي فرد أن ينتقل من البقعة اليت يعيش فيها إىل بقعة أخرى إال 

 .6إذا مسحت تلك الدول بذلك 
 الفرع الثاين: التعريف الفقهي لألقلية املسلمة

 
األقلية املسلمة حتديداً ، وعرف الشيخ القرضاوي األقليات   معىن،ال سيما املعاصرين منهم يف تعريف    7إختلف العلماء  

كل جمموعة بشرية يف قطر من األقطار، تتميز عن أكثرية أهله يف الدين، أو املذهب أوالعرق، أواللغة، أو عمومًا أبهنا  
 .8 اجملموعات البشرية بعضها عن بعضحنو ذلك من األساسيات اليت تتميز هبا  

جمموعة من املسلمني تعيش حتت هنا أبوعرف البعض األقليات املسلمة يف ضوء التعريف السابق للشيخ القرضاوي 
الدين السائد،   هو  سلطان دولة غري مسلمة يف وسط أغلبية غري مسلمة، أي أهنا تعيش يف جمتمع ال يكون فيه اإلسالم

 .9 ةأو الثقافة الغالب
 املسلمني يف اجملتمعات اليت أكثر أهلها من غري املسلمنيهم كافة  واألقلية املسلمة عمومًا يف أبسط تعريفاهتا الفقهية

10. 
ابملسلمني املقيمني   -بينما رفض البعض املفهوم السابق وذهب إىل عدم تسميتهم أبقلية مسلمة وتسميتهم خالفاً لذلك  

يف ذلك وجود أكثر من مائة مليون مسلم يف اهلند وحدها وعدم إستقامة التعريف مع  يف بالد غري إسالمية ،وحجتهم
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 . 18ن درويش حممد: األقليات املسلمة ،مصدر سابق، ص)بتصرف(حممد ب - 11

 م . ٢٠٠٤يناير  ٤، الدورة الثانية عش ، دبلن ،ايرلندا، ٥٠( اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث ، قرار 12)

 .287ص 1الشحود ،علي بن انيف ، اخلالصة يف فقه األقليات، ج- 13

 . 133ص  5وول ديورانت: قصة احلضارة ، ج  - 14

هذا العدد الكبري جداً، يضاف إىل ذلك أن بعض البلدان عدد املسلمني فيها أكرب من أعداد أصحاب الدايانت األخرى 
قلية، ألهنم خيضعون هليمنة غري املسلمني إال أهنم ال يعدون أكثرية وفق املفاهيم اليت تعتمد على العدد كتفسري ملعىن األ

 .11على احلكم يف هذه الدول 
ولكن اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث استقر على استعمال مصطلح " األقليات املسلمة " ، حيث ال مشاحة يف 

 .(12)االصطالح ، وقد عرفه أبنه : )األحكام الفقهية املتعلقة ابملسلم الذي يعيش خارج بالد اإلسالم(
 : أسباب نشأة األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم.الثايناملطلب  

لقد رصد املهتمني بشئون األقليات املسلمة حول العامل العديد من األسباب اليت أنشأت هذه األقليات واجلاليات 
تدوينها يف املتون وكما تواترت  اإلسالمية خارج داير اإلسالم، ولكننا من خالل القراءة املتأنية هلذه األسباب كما ت 

 على أمساعنا وجدان أهنا تنقسم إىل قسمني ومها:
 اوالً: األسباب التارخيية لظهور األقليات املسلمة خارج داير اإلسالم:

األسباب التارخيية لظهور األقليات املسلمة وإن كان معظمها أسباب سياسية أو خلفيتها سياسية ولكنها متنوعة وكثرية   
 أيضاً نوجزها إمجاالً فيما يلي:

فإنه من املمكن أن تشكل األقليات املسلمة يف أي بقعة من بقاع األرض إذا اعتنق بعض أهلها  اعتناق اإلسالم -
 الرسول صلى هللا عليه وسلم واملسلمني الذين أسلموا يف بداية الدعوة اإلسالمية وسط جمتمع مكة   اإلسالم ، كحال

 
 بسبب أو األولون  املسلمون  ينتهجها كان  اليت الديين التسامح خطة من الرغم إشتد إنتشار اإلسالم علىو  13 املشرك

يف أغلب  14اليهود من وكثري منهم قليالً  إال والوثنيني الزرادشتيني ومجيع الـمسيحييـن معظم اإلسالم اعتنق اخلطة هذه
خبصوص وصول   هـ1311  عام  استانبول  يف  املطبوع  أمريكا  يف  اإلسالم  كتاب  البالد اليت فتحها املسلمون، حىت أنه يذكر

 راسل  ألكسندر)  امسه يأمريك مهتدي هو أمريكا يف اإلسالم بنشر بدأ من أول اإلسالم إىل العامل اجلديد أبمريكا، إن 
 ابلعامل  واتصاله  ابإلسالم  اهتمامه  خبرب  الثاين  احلميد   عبد  العثماين  السلطان   علم  فلما،  الفلبني  يف  عاما  قنصالً   يعمل  وكان (  
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ة وأصول الدين، مري،أشرف عطية هللا موسى ، األقلية املسلمة والتحدايت املعاصرة ،الناشر: اجلامعة اإلسالمية ابململكة العربية السعودية، كلية الدعو الع  -  15
 . ٦ص

 . 23حممد ، حممد بن درويش ،األقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام،مصدر سابق، ص  - 16

 24املرجع السابق،ص  - 17

 . 287ص 1الشحود ، اخلالصة يف فقه األقليات،مصدر سابق، ج- 18

 . 26األقليات املسلمة وما يتعلق هبا من أحكام، ص  - 19

 . 1القحطاين،جـلوس بنت فرج ،ورقة عمل بعنوان:تعريف مصطلح األقليات، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الدعوة واإلعالم ص - 20

 .26وما يتعلق هبا من أحكام،مصدر سابق ، ص  األقليات اإلسالمية - 21

 اللقاء  وبعد  مانيال مبدينة  اللقاء  وكان  ومقابلته  به  ابالتصال اجلداوي  هللا  عبد  وهو  اإلسالم  علماء أحد  كلف،  اإلسالمي
 املساعدة  وطلب  هناك  املسلمني  زعماء  ملقابلة  اهلند   إىل  سافر  مث  الرمسي  عمله  من  واستقال  إسالمه(  راسل  ألكسندر)  أعلن

 .15اإلسالم   نشر  يف األمل  حيدوه أمريكا إىل  وغادرها  أمريكا يف اإلسالم  نشر  يف
ـ ضعف الدولة اإلسالمية وضمور الدور احلضاري الرائد للمسلمني، واألقليات نتاج لضعف دولة اإلسالم وذل  -

 .16املسلمني، فال كيان هلم يؤوون إليه وال دولة حتميهم 
 .17ـ إهنيار السلطة العثمانية ومتزيق العامل اإلسالمي بعد احلرب العاملية األوىل   -
أن حتتل 0فقد حيدث    19من اجلانب العسكري الغريب األورويب، أو الشرقي السوفييت  ،  18حتالل أرض املسلمني  ـ إ  -

أرض إسالمية من قبل دولة غري إسالمية ، فتحاول الدولة احملتلة بطرق خمتلفة طرد سكان األرض األصليني ، أو أن 
 .20  وتركستان الشرقية شرق أورواب واهلند   يندمج هؤالء املسلمني مع سكان البلد احملتل ، كما حدث يف

إشتداد اهلجوم على الشرق املسلم عرب حماور فكرية مثل التبشر مما دفع عددا من أبناء املسلمني إىل طلب العلم واملعرفة   -
اد لنصرة اإلسالم من بلدان العامل األكثر تفوقاً إما إعجاابً مبا عندهم من احلضارة، وإما رغبة يف اجملاهبة واملقاومة واإلعد 

 .21واملسلمني 
 :لظهور األقليات املسلمة خارج داير اإلسالماثنياً األسباب املعاصرة  

 ـ اهلجرة وهلا أسباهبا ودوافعها: ١
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 . 24)بتصرف( األقليات اإلسالمية وما يتعلق هبا من أحكام، ص  - 22

 .14الغضبان ، التعايش مع الفرق املخالفة للسنة خارج الداير، ص  - 23

 .16املرجع السابق، ص  - 24

ومن أسباب اهلجرة ودوافعها الفرار من التحكم واإلستبداد املنتشر يف أنظمة العديد من دول العامل اإلسالمي وما يتبعه 
، أو اهلجرة بسبب الفقر ونقص فرص العمل ومن مث 22ارضني والذين يفرون بدينهم إىل األوطان اآلمنة  من مطاردة املع

 اإلستيطان يف هذه البيئات غري املسلمة، ويصنف البعض هذا النوع من املهاجرين أبهنم املهاجرين هجرة دائمة وذلك 
 
 

وال يعودون أو ال يرغبون يف العودة، وللهجرة أسباب أخرى منها 23ألن كثري منهم حيصلون علي جنسيات هذه البالد  
 ما هو إقتصادي كالرغبة يف العيش يف اجملتمعات اليت تتوافر فيها فرص العمل وأسباب العيش الكرمي.

 ـ اإلبتعاث اخلارجي للتعلم وإلكتساب املهارات واخلربات: ٢
وأما عن اإلبتعاث فكثري من الدول جتد أهنا حباجة لتنمية كوادرها البشرية من الطالب فتعمد إىل بعث الطالب للتعلم 

يتحولون  وإكتساب هذه التجارب من اخلارج لنفع الداخل ولكن الكثري من قاصدي الدراسة ال يعودون ألوطاهنم بل
 إىل مهارين دائمني.

 ـ السياحة:٣
الكثري من املسلمني يف بالد الغرب جاؤوا لفرتة قصرية جدًا )سائحون( مث استهوهتم تلك البالد فأقاموا فيها مؤقتًا أو 

وكالء بشكل دائم وهم ليسوا من املهاجرين عمومًا وإمنا مثلهم كمثل املمثلني الدبلوماسيني وبعض املثقفني والعلماء أو 
 .24الشركات العاملية

 ـ التهجري القسري والنزوح:٤
فال خيفي على اجلميع ما تعانيه الكثري من األوطان املسلمة من أزمات ال سيما تلك األزمات اليت إختذت مظاهر شديدة 

، فأجرب العنف وخاصة يف منطقتنا العربية بعد ما يسمى ابلربيع العريب حيث حتول الصراع السياسي إىل صراع مسلح
الكثري من األفراد واألسر إىل اهلجرة القسرية والنزوح عن األوطان املسلمة واإلنطالق حنو البالد الغري املسلمة حتت وطأة 
هذه األزمات ويف ظل ال مباالة العديد من الدول املسلمة هبذه املعاانة، والزلت هذه األقليات تعاين خارج الداير أشد 

  منهم هدفاً بل صيداً ضعيفاً أمام مساومات الكنائس والرهبان والتنصريني الغري أخالقية. املعاانة، وقد صار الكثري
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 .٨٣ص ١ملسلمة يف الوالايت املتحدة األمريكية، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ، جعبداحلميد ، كمال ، أضواء على الرتبية والتعليم لدى األقلية ا - 25

 .٣هـ ، ص ١٤٢٤ربيع الثاين  ٣٠،  ١٧٩٩بيومي ، حممود ،حوار مع أيفون حداد ، صحيفة العامل اإلسالمي ، مكة املكرمة ، عدد  - 26

 ـ اإلستقطاب والدعوة للتوطيني والتجنيس:٥
اإلستقطاب والدعوة إيل اهلجرة وتوطني املهاجرين أصبحت من الوسائل اليت تتبعها الدول الغربية املتقدمة جلذب األجانب 

 لعمارة هذه البلدان وفق أجندات معينة هلذه الدول قد تكون إقتصادية أو دميوغرافية أو غريها، ومنمن كافة دول العامل  
هناك،ومن البلدان اليت تعمل على ذلك  للعيش وينتقلوا الدعوات هذه تستهويهم اإلسالمية البلدان سكان أن الطبيعي

لعام  أبملانيا االحتادي اإلحصاءات مكتب أرقام والسويد وقد أشارتالوالايت املتحدة األمريكية وأسرتاليا ونيوزلندا 
 .مهاجر أجنيب وال شك أن نسبة عظيمة منهم من املسلمني 412.400أهنا إستقطبت وحدها    2009

 
  

 ـ اجلهود الدعوية املعاصرة:٦
سلمني يف اإلسالم وإستجابة فال خيفى على اجلميع دور الدعاة واألئمة والعلماء وجهودهم الدعوية إلستقطاب غري امل

الكثري منهم للدخول يف الدين احلنيف دين الفطرة، ويستخدم الدعاة لذلك وسائل وأساليب متعددة ومتنوعة، منها 
احلديث كإستخدام التقنيات ووسائل التكنولوجيا، واملؤمترات ومنها التقليدي كاإلنتقال لداير غري املسلمني وخماطبتهم 

 وجهاً لوجه.
 يف الوالايت املتحدة األمريكية قليات املسلمةنشأة األ:  الثالث  طلبامل

تشريالدراسات التارخيية أن املسلمني األوائل هم الذين اكتشفوا أمريكا قبل كريستوفر كولومبس بفرتة طويلة من الزمن ، 
شري املؤرخ اإلدريسي م ، وي ١١٥٠وذلك عندما قطع عدد من البحارة املسلمني من األندلس إىل احمليط األطلسي قبل  

إىل أن املسلمني اكتشفوا هذه القارة قبل هذا التاريخ ، عندما أحبر مثانية من البحارة املسلمني يف القرن العاشر امليالدي 
 .25الكتشاف ما وراء حبر الظلمات وهم ما يطلق عليه احمليط األطلسي

أنه عثر منذ سنوات على خرائط للبحارة املسلم أمحد يثبت صدق اكتشاف املسلمني ألمريكا قبل كولومبس ، ومما 
موقعًا أمريكياً كتبت بلغات أفريقية ، وكذلك ت  ٩٠اإلدريسي يف مكتبة كولومبس ، وت العثور على آاثر مكتوبة يف 

 .26العثور على عمالت عربية وإسالمية يعود اترخيها إىل القرن الثامن اهلجري
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  ١٠هـ ، ص  ١٤٢٤، ١٧٨٣اإلسالمي، مكة املكرمة ، عدد أسرة التحرير ،أوضاع املسلمني يف أمريكا ، صحيفة العامل  - 27

 ، نقالً عن موقع وزارة الداخلية األمريكية.  ٣قحف ، عمار ، األحكام الشرعية الناظمة ، ص  - 28

 . ٢٤ـ٢٣م ، ص١٩٩٤أمحد ، قطيب حممد ، املنظمات اإلسالمية يف الوالايت املتحدة ، مركز األهرام للنشر ، القاهرة ،  - 29

 . ٩٠ـ -٨٩، ص ٢٠٠١عبدالشايف ، عصام ، املسلمون يف الوالايت املتحدة ـ حتدايت أمام االندماج ـ ، مؤمتر السياسة الدولية ، يناير  - 30

اإلسالمي يف أمريكا هي فرتة االستعباد األمريكي ألهل أفريقيا ، فوصل املسلمون إىل أمريكا مث تبدأ فرتة اثنية يف الوجود  
مع وصول العبيد األفارقة الذين كانوا األمريكان يستعبدوهنم الستخدامهم ابلزراعة ، واملسلمون الذين إىل هاجروا أبيدوا 

متنع العبيد احلق يف احلياة واالعتقاد ، وحرم املسلمون من على أيدي األوروبيني واألمريكيني"اهلنود احلمر"، فالعبودية 
٪ من العبيد كانوا من املسلمني وكان منهم من يتحدث العربية ٢٠ـ  -٪١٤. ويذكر أن ما بني  27احلق يف العبادة والعلم

 .28ويعلم غريه اإلسالم
لة العثمانية ، وغرب أورواب هراًب من واستمرت هجرة املسلمني إىل الوالايت املتحدة األمريكية من مجيع أحناء الدو 

االضطراابت السياسية واالقتصادية ، ومتيزت هذه اهلجرة ابألعداد الكبرية من العمال ذوي الثقافة احملدودة ، فلم يلتفت 
ية. ومع إىل بناء املساجد واملراكز اإلسالمية ألن كثرياً منهم مل أيت بنية البقاء ، وإمنا من أجل حتسني أوضاعهم االقتصاد

بداية القرن العشرين استمر العرب واملسلمون يف الوصول يف موجات متزايدة بغرض حتسني املشكالت االقتصادية ، أو 
 التعلم ولكن مل أيتوا جلعل أمريكا وطناً هلم وإمنا كانت رغبتهم يف مجع أكرب قدر من املال، وإكمال التعليم مث

 
 . 29حاً غري متوقع ، واستقدموا أفراد عائالهتم وأسسوا املساجد واملراكز واملدارسالعودة إىل بالدهم، ولكنهم صادفوا جنا  

ويعترب اإلسالم اآلن من أكثر األداين انتشاراً يف الوالايت املتحدة ، ومصدر االنتشار هو املهاجرون من الدول العربية و 
األمريكيني، وتشري الدراسات احلديثة إىل أنه إذا استمر منو املسلمني اإلسالمية ، ابإلضافة إىل ازدايد معتنقي اإلسالم بني  

٪ من إمجايل أعداد املسلمني ٧٧.٦بنفس املعدالت احلالية فإنه سيكون اإلسالم الداينة الثانية ، وأن املهاجرين يشكلون  
 .30٪ ولدوا أمريكيني٢٢.٤يف الوالايت املتحدة مقابل 

ن العرب وغري العرب الذين يعيشون يف الوالايت املتحدة األمريكية إىل أن عددهم وتشري اإلحصاءات عن املسلمني م
٪ من األفارقة األمريكيني والباقي من جنسيات خمتلفة ، فيما أشار ٢٦٪ من جنوب آسيا ، ٣٢ماليني نسمة ،  ٧
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 . ٣٧٠ـ ٣٦٦السرايين ، حممد حممود ، الوجيز يف جغرافية العامل اإلسالمي ، ص - 31

ض يؤكد أن عدد املسلمني ماليني نسمة ، والبع ٦بعض الكتاب إىل أن عدد املسلمني يف الوالايت املتحدة األمريكية 
 .31مليون نسمة   ٢٠إىل   ١٥ما بني  

املالحظ أن هناك مشكلة يف تقدير عدد املسلمني ، ويرجع ذلك إىل ندرة البياانت واملعلومات ، مما يدعوا إىل ومن 
جتريه املؤسسات الدعوة اجلادة إلجياد إحصائيات دقيقة عن أعداد املسلمني احلقيقية ، وعدم االعتماد على التعداد الذي  

الغربية اليت تقلل من عدد املسلمني للتقليل من شأهنم وإضعاف قوهتم. وعليه فال بد من إنشاء بنك للمعلومات يتبع 
أحد املنظمات اإلسالمية ، تكون وظيفته مجع البياانت واإلحصائيات اخلاصة أبعداد املسلمني ، وكذلك ال بد من 

هبا ، وابملراكز اإلسالمية وتكليف الباحثني األكفاء إبجراء حبوث يف هذا اجملال لتجنيب توثيق الصلة ابألقليات واالستعانة  
 تقدير املسلمني بغري أعدادهم احلقيقية.

 املبحث الثاين : مناذج من التحدايت املالية لألقليات املسلمة يف أمريكا
 املطلب األول:حكم شراء البيوت عن طريق القرض الربوي

 متهيد:
أصعب التحدايت اليت يواجهها األقليات املسلمة يف أمريكا، هي شراء املنازل ، فال يوجد مؤسسات وبنوك مالية من 

إسالمية متنح قرضاً لشراء البيوت من غري الفائدة الربوية ، فيضطر املسلمون للبقاء يف منازل مستأجرة لعقود من الزمن 
وصًا أن املسلمني أسرهم كبرية ، ويف أمريكا ال يطيقون هذا ، ، وقد يقوم صاحب العقار إبخراجهم أبي وقت ، خص

 عالوة على أن االجيار الذي يدفعه يساوي القسط الذي سيدفعه لشراء البيت ، ورمبا يكون القسط أقل من مبلغ االجيار.
 
 

ابالستقرار يف تلك البالد   فشراء البيوت من احلاجات امللحة واملاسة لغالب األقلية املسلمة يف أمريكا ، فال يشعر املسلم
من غري متلكه للبيت الذي أيويه هو وعائلته ، فكل هذا أدى إىل اضطرار اجلالية املسلمة إىل شراء البيوت عن طريق 
القرض الربوي من البنوك األمريكية ، وقد خصصت هذا املطلب للخوض يف حكم شراء البيوت من قبل األقلية املسلمة 

 رض الربوي.يف أمريكا عن طريق الق
 وشروطه الفرع األول: تعريف القرض لغة واصطالحاً 

 أوالً : القرض لغة واصطالحاً 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 15 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

، انظر:محاد ، نزيه ، معجم املصطلحات  295، ص 2، ج1974، 1ية،  بريوت، ط( مرعشلي ، ندمي و أسامة ،الصحاح ،دار احلضارة العرب 33) 
، الفريوزآابدي ، القاموس  احمليط ، حتقيق : إبشراف حممد نعيم   276،  ص 1995،  3االقتصادية ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، القاهرة ،  ط

 .  60ص٣ن منظور، لسان العرب ، ابن منظور، ج،اب 840، ص1993،  3العرقسوسي،مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط

 . 300، ص1988، 2أبو اجليب ، سعدي ،القاموس الفقهي  ، دار الفكر ، دمشق ، ط 33)) 

 . 77، ص 8(  ابن حزم  ، احمللى ، حتقيق : جلنة إحياء الرتاث العريب ،  دار  اجليل ، بريوت ،  كتاب القرض  ،  ج34) 

ومابعدها، الشريازي ،املهذب،   ١١٩ص    ٢،الشربيين ، مغين احملتاج، ج٢٩٦ص٣، الدردير ،الشرح الصغري،ج١٨٠ص  ٤ر، ج( ابن عابدين، الدر املختا  35)
 . 314ص  ٤، ابن قدامه، املغين، ج303ص  ١ج

: القطع ، قرَضُت الشيء أَقرُِضُه ابلكسر َقرضاً : قطعتُه ، والقرُض : ماتعطيه من املال لُتقضاُه ، واستقرضت لغة  القرض  ـ  
: أي أخذت منه الَقرَض . والقرُض أيضاً : ما سل فُت من  من فالن ، أي طلبت منه القرَض فأقَرضين . وأقرَتضُت منه

 (.32إحسان ومن إساءة و هو على التشبيه) 
 .[   245] البقرة:    ﴾قال تعاىل : ﴿ َمن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه لَُه  

 القرض عند أهل الفقه :ـ      
 (.33على أن يرده إليك )القرض هو : ما تعطيه غريك من مال      

يقول اإلمام ابن حزم يف القرض : هو أن تعطي إنساانً شيئاً بعينه من مالك ، تدفعه إليه ، لريد عليك مثله إما حاالً يف 
 (.34ذمته ، وإما إىل أجل مسمى هذا جممع عليه)

 اثنياً: شروط القرض
 :35 اشرتط الفقهاء عدة شروط لصحة القرض ،منها

القرض ابلصيغة وهي اإلجياب والقبول أو ما حيل حملهما عند اجلمهور من املعاطاة، وال تكفي املعاطاة عند ـ أن يتم ١
 الشافعية كغريه من العقود.

ـ أهلية التعاقد: أبن يكون العاقد مقرضًا أو مقرتضًا ابلغًا عاقاًل راشدًا خمتاراً أهاًل للتربع؛ ألن القرض عقد تربع، فال ٢
واجملنون والسفيه احملجور عليه، واملكره، وال من الويل لغري ضرورة أو حاجة، ألن هؤالء ليسوا من أهل يصح من الصيب 

 التربع.
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 16 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 ( املصادر السابقة نفسها ، يف نفس املواضع.  36)

 .٢٩٦ص٣( الدردير ،الشرح الصغري،ج 37)

ـ أن يكون مال القرض مثليًا عند احلنفية، ويصح عند اجلمهور أي مال قابل للثبوت يف الذمة من النقود واحلبوب ٣
 والقيميات من حيواانت وعقارات وغريها.

ون مال القرض معلوم القدر كياًل أو وزانً أو عدداً أو ذرعاً ليتمكن من رده، وأن يكون جنساً مل خيتلط بغريه ـ أن يك ٤
 كقمح خملوط بشعري، ألنه يتعذر رد بدله.

 :(36)الشروط الصحيحة والشروط املفسدة
 ليصح اشرتاط أي شرط يؤدي لتوثيق احلق أو أتكيده، كاشرتاط الرهن مبال القرض أو الكفي

يصح اشرتاط أي شرط يؤدي لتوثيق احلق أو أتكيده، كاشرتاط الرهن مبال القرض أو الكفيل أو اإلشهاد على العقد أو 
 كتابة الدين أو اإلقرار به عند القاضي.

 وال يصح عند اجلمهور اشرتاط األجل يف القرض ويصح عند املالكية كما تقدم.
 كاشرتاط رد زايدة يف البدل أو رد صحيح بدل معيب أو شرط بيع داره مثاًل.وال يصح الشرط الذي ال يالئم العقد  

 والشرط املفسد: اشرتاط زايدة يف بدل القرض أو تقدمي هدية للمقرض.
ويكون الشرط ال غياً غري مفسد إذا مل يكن فيه مصلحة ألحد كرد معيب بدل صحيح ورديء بدل جيد أو اشرتاط أن 

 يقرضه غريه.
 :لى املقرتضما جيب رده ع

جيب على املقرتض أن يرد مثل املال الذي اقرتضه إن كان املال مثلياً ابالتفاق، ويرد مثله صورة عند غري احلنفية إذا كان 
 حمل القرض ماالً قيمياً، كرد شاة تشبه الشاة اليت اقرتضها يف أوصافها.

ض املستقرض مال القرض؛ ألنه عقد ال يثبت ووقت رد بدل القرض عند غري املالكية يف أي وقت شاء املقرض بعد قب
فيه األجل. وذهب املالكية إىل أن وقت رد بدل القرض عند حلول أجل وفاء القرض؛ ألن القرض يتأجل عندهم 

 .(37)ابلتأجيل
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 .109، البغدادي ، جممع الضماانت،ص  182ص  4( ابن عابدين ، رد احملتار،ج  38)

،النووي ، ٧٥ص٥،املاوردي، احلاوي الكبري ، ج٦١٧،ابن رشد ، املقدمات،ص٧٣ص٣، املرغيناين،اهلداية،ح٥٨ص١٤( السرخسي ، املبسوط،ج 39)
 .٩٨ص٦،ابن قدامه، املغين ج٣٩١ص٩اجملموع ، ج

 ابب لعن آكل الراب وموكله. ، كتاب املساقاة ،١٥٩٨( مسلم ، صحيح مسلم ، حديث رقم  40)

 ، كتاب املساقاة ، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقداً.  ٢٩٨٠( املصدر السابق، حديث رقم  41)

: كل قرض جر نفعًا حرام إذا كان مشروطاً، فإن مل يكن (38)القرض الذي جر  منفعة: قال احلنفية يف الراجح عندهم
فع مشروطاً أو متعارفاً عليه يف القرض، فال أبس به، وعلى هذا، الجيوز للمرهتن الدائن االنتفاع ابلرهن إذا كان مشروطاً الن

 أو متعارفاً، وإن مل يكن كذلك فيجوز مع الكراهة التحرميية إال أن أيذن الراهن فيحل، كما جاء يف
 
 
 
ن الراهن ابالنتفاع. وهذا هو املتفق مع الروح العامة يف الشريعة يف معتربات كتب احلنفية، وقال بعضهم: ال حيل وإن أذ  

 حترمي الراب.
 الفرع الثاين : حكم شراء البيوت عن طريق القرض الربوي يف أمريكا

 اختلف الفقهاء القدامى واملعاصرون يف حكم شراء البيوت يف داير غري املسلمني عن طريق القرض الربوي على قولني :
األول : التحرمي املطلق لشراء البيوت عن طريق الراب سواء كان ذلك يف داير املسلمني أو غري املسلمني ، وهذا هو القول  

 (، واستدلوا مبا أييت:39مذهب مجهور العلماء)
 .٢٧٨)ايأيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنني(( سورة البقرة:اآلية:)ـ قوله تعاىل١
ـ عن جابر رضي هللا عنه قال: لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهده ، وقال: هم ٢

 (.40سواء) 
 (.41ـ عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:)فمن زاد أو استزاد فقد أرىب()٣

رمي التعامل ابلراب سواء يف شراء بيت أو غريه ، وسواء كان ذلك يف بالد فالنصوص السابقة عامة وواضحة الداللة يف حت
 املسلمني أو غري بالد املسلمني.
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 . ٤٧ص٤( ابن قدامه ، املغين ، ج 42)

ملرتك ، عمر بن ، ا ٢٩،محاد ، نزيه ، أحكام التعامل ابلراب ص١٣٢ص٧، الكاساين ، بدائع الصنائع ، ج٥٦ص١٤( السرخسي ، املبسوط ، ج 43)
 .٢٢٥،ص٢عبدالعزيز ،الراب واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية ، حتقيق بكر أبو زيد ،دار العاصمة ،ط

 . ٤٤ص٤، قال الزيلعي يف  نصب الراية:حديث ضعيف ال حيتج به،ج٤٧ص٧( البيهقي، معرفة السنن واآلاثر ج 44)

 .٣٥٨،٣٥٩ص ٧( الشافعي ، األم ، ج 45)

 .٤٨٨ص ٩( النووي ، اجملموع ، ج 46)

 .٦٧٥٥، الطرباين ، املعجم األوسط ، رقم  ٤٢٧٧( الطحاوي ، مشكل اآلاثر ، رقم  47)

قال ابن قدامه يف املغين:)وحيرم الراب يف دار احلرب ، كتحرميه يف دار اإلسالم ، فما كان حمرماً يف دار اإلسالم كان حمرماً 
 (.42يف دار احلرب()

راء البيوت عن طريق القرض الربوي يف داير غري املسلمني كأمريكا وغريها من البالد غري اإلسالمية القول الثاين:جواز ش
، وهذا هو مذهب أبوحنيفه وصاحبه حممد بن احلسن ، وقول السيد حممد رشيد رضا ، والشيخ حممد الزرقا ، واهليئة  

 (.43وجملس علماء الشريعة أبمريكا الشمالية)العامة للفتوى يف الكويت ، واجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث ،  
 واستدلوا ابألدلة التالية:

 (.44ـما روى مكحول عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )ال راب بني مسلم ،حريب يف دار احلرب()١
، وقد  وأجيب عن هذا اإلستدالل : أبن احلديث مرسل ألن "مكحول" من التابعني ، واملرسل من أقسام الضعيف

ضعفه اإلمام الشافعي والنووي رمحهما هللا . قال اإلمام الشافعي :)وما أحتج به أبويوسف أليب حنيفة ليس بثابت ، فال 
 (.45حجة فيه()

 
وقال النووي: ) واجلواب عن حديث مكحول : أنه مرسل ضعيف ال حجة فيه ، ولو صح لتأولناه على معناه : ال يباح 

 (.46عاً بني األدلة( )الراب يف دار احلرب ؛ مج
ـ حديث بين قينقاع ، قالوا: فإن النيب صلى هللا عليه وسلم حني أجالهم قالوا: إن لنا ديواًن مل حتل بعد ، فقال :  ٢

 (.47تعجلوا أو ضعوا، وملا أجلى بين النضري قالوا: إن لنا ديوانً على الناس ، فقال: ضعوا أو تعجلوا.)
ـ الرابـ املتمثل يف قوله "ضعوا أو تعجلوا" ال جيوز بني -وبني السرخسي وجه الداللة فقال: )ومعلوم أن مثل هذه املعاملة

املسلمني ، فإن كل من كان له على غريه دين إىل أجل فوشع عنه بشرط أن يعجل بعضه، مل جيز ، كره ذلك عمر وزيد 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 19 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 .٢٢٦، املرتك ، الراب واملعامالت املصرفية،مصدر سابق ، ص٥٧ص ١٤( السرخسي ، املبسوط ، ج 48)

اده مسلم بن خالد وهو سيء احلفظ ضعيف، وقد اضطرب يف هذا احلديث،ا  ، وقال الدارقطين عن احلديث:يف إسن ٤٦ص٣( الدارقطين، السنن ج 49)
 ملصدر نفسه. 

 .٢٢٧( املرتك ، الراب واملعامالت املصرفية ، مصدر سابق ، ص 50)

 .٢٢٧، واملرتك ، الراب واملعامالت املصرفية ، مصدر سابق ، ص ١٦٥( ابن تيمية ، القواعد النورانية ، ص 51)

 ، وقال : هذا حديث حسن . ٣١٩٣( الرتمذي ، سنن الرتمذي ، رقم  52)

 . ٥٧ص١٤( السرخسي ، املبسوط ،ج 53)

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حقهم ؛ ألهنم كانوا أهل حرب يف ذلك   بن اثبت وابن عمر رضي هللا عنهم ، مث جوزه
 (.48الوقت وهلذا أجالهم ، فعرفنا أنه جيوز بني احلريب واملسلم ما ال جيوز بني املسلمني( )

 (.49وأجيب عن هذا : أبن احلديث ضعيف ، ال يصح)
 مسألة "ضع وتعجل" ، يرد عليها من أمرين:وأما  

الراب، فإن الراب زايدة يف األجل وزايدة يف الدين ، أما "ضع وتعجل" فهي نقص يف الدين واألجل ففيها أـ هي عكس 
 (.50مصلحة للطرفني)

ب ـ عدم التسليم أبن خيرب كانت دار حرب ، ألهنا صارت دار إسالم وقد أمجع املسلمون على أنه حيرم يف دار اإلسالم 
 (.51املسلمني أنفسهم يف املعامالت الفاسدة)  بني املسلمني وأهل العهد ما حيرم بني

{، قال املشركون أليب بكر رضي هللا عنه: ترون أن الروم ١ـ أنه ملا نزل قوله تعاىل:)آمل غلبت الروم(}سورة الروم ، اآلية٣
خطران   تغلب فارس، فقال: نعم ، فقالوا له: هل لك أن ختاطران على نضع بيننا وبينك خطراً < فإن غلبت الروم أخذت

وإن غلبت فارس أخذان خطرك، فخاطرهم أبو بكر على ذلك ، مث أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه بذلك ، فقال: 
 (.52إذهب اليهم فزد يف اخلطر وأبعد األجل ، ففعل مث ظهرت الروم بعد ذلك)

بني أيب بكر رضي هللا عنه واملشركني وجه االستدالل: أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أجاز هذه املخاطرة ـ أي الرهن ـ 
وأمره ابلزايدة يف اخلطر واألجل ، ولو مل يكن ذلك جائزاً ملا أجاز ذلك وما أمره مبا أمر ، فدل ذلك على جواز التعامل 

 (.53مبثل هذه العقود احملرمة بني املسلم واملشرك يف دار الشرك)
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 . ٢٢٥( املرتك ، الراب واملعامالت املصرفية ، مصدر سابق ،ص 54)

 (.:54ونوقش هذا االستدالل من وجهني)
 بنهي الرسول صلى هللا عليه وسلم عن الغرر والقمار ، وأن ذلك كان قبل حترمي الرهان.أـ أنه منسوخ  

 
ب ـ أن املراهنة احملرمة هي ما كانت على ابطل ال فائدة فيها للدين ، وأما ما كانت فيه منفعة للدين وإظهار ألدلته 

 لباطل.كرهان أيب بكر رضي هللا عنه فهو مباح ، والقمار هو أكل أموال الناس اب
قاعدة )الضرورات تبيح احملظورات(: وهي قاعدة متفق عليها، مأخوذة من نصوص القرآن يف مخسة مواضع، منها ـ ٤

[،  ومنها قوله تعاىل يف 119]اآلية: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررت إليه )قوله تعاىل يف سورة األنعام: 
[، ومما قرره 145]اآلية:    (ابغ وال عاد فإن ربك غفور رحيمفمن اضطر غري  )نفس السورة بعد ذكر حمرمات األطعمة:  

 الفقهاء هنا أن احلاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة. 
واحلاجة هي اليت إذا مل تتحقق يكون املسلم يف حرج وإن كان يستطيع أن يعيش، خبالف الضرورة اليت ال يستطيع أن 

وما جعل عليكم )رج عن هذه األمة بنصوص القرآن، كما يف قوله تعاىل يف سورة احلج:   يعيش بدوهنا، وهللا تعاىل رفع احل
 [.6]اآلية:   (ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج)[، ويف سورة املائدة:  78]اآلية:   (يف الدين من حرج

 حبيث يكون سكناً حقاً.   واملسكن الذي يدفع عن املسلم احلرج هو املسكن املناسب له يف موقعه ويف سعته ويف مرافقه،
واملسكن وال شك ضرورة للفرد املسلم ولألسرة املسلمة، وقد امنت هللا بذلك على عباده حني قال: وهللا جعل لكم من 

[، وجعل النيب صلى هللا عليه وسلم السكن الواسع عنصرًا من عناصر السعادة األربعة أو 80بيوتكم سكنًا ]النحل: 
أجر ال يليب كل حاجة املسلم، وال يشعره ابألمان، وإن كان يكلف املسلم كثريًا مبا يدفعه لغري الثالثة، واملسكن املست

املسلم، ويظل سنوات وسنوات يدفع أجرته وال ميلك منه حجرًا واحداً، ومع هذا يظل املسلم عرضة للطرد من هذا 
 أو انقطع يصبح عرضة ألن يرمى به يف الطريق.   املسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه، كما أنه إذا كربت سنه أو قل دخله

ومتلك املسكن يكفي املسلم هذا اهلم، كما أنه ميك نه أن خيتار املسكن قريبًا من املسجد واملركز اإلسالمي، واملدرسة 
خل اإلسالمية، ويهيئ فرصة للمجموعة املسلمة أن تتقارب يف مساكنها عسى أن تنشئ هلا جمتمعًا إسالميًا صغريًا دا

 اجملتمع الكبري، فيتعارف فيه أبناؤهم، وتقوى روابطهم، ويتعاونون على العيش يف ظل مفاهيم اإلسالم.
 كما أن هذا ميك ن املسلم من إعداد بيته وترتيبه مبا يليب حاجته الدينية واالجتماعية، ما دام مملوكاً له.
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 م  . ١٩٩٩هـ ، املوافق اكتوبر  ١٤٢٠اجمللس األورويب لألفتاء والبحوث ، قراره يف الدورة الرابعة املنعقدة يف دبلن ، ايرلندا يف شهر رجب (  55)

 ( نص قرارات جممع علماء الشريعة أبمريكا الشمالية .  56)

جلماعة املسلمني الذين يعيشون أقلية خارج دار وهناك إىل جانب هذه احلاجة الفردية لكل مسلم، احلاجة العامة 
اإلسالم، وهي تتمثل يف حتسني أحواهلم املعيشية، حىت يرتفع مستواهم، ويكونوا أهاًل لالنتماء إىل خري أمة أخرجت 

 للناس، ويغدوا صورة مشرقة لإلسالم أمام غري املسلمني، كما تتمثل يف أن يتحرروا من الضغوط االقتصادية عليهم،
 
 
ليقوموا بواجب الدعوة ويسامهوا يف بناء اجملتمع العام، وهذا يقتضي أال يظل املسلم يكد وينصب طول عمره من أجل   

 .(55)دفع قيمة إجيار بيته ونفقات عيشه، وال جيد فرصة خلدمة جمتمعه، أو نشر دعوته
من شعبان  ١٣ـ١٠الشمالية، املنعقد يف الفرتة من بيان الذي أصدره مؤمتر علماء الشريعة يف أمريكا وقد جاء يف ال

 :(56)هذا نصه١٩٩٩ نوفمرب  ٢٢ـ-١٩هـ املوافق1420
استعرض املشاركون يف املؤمتر املشكلة اليت يعاين منها املقيمون يف أمريكا للحصول على بيت للسكن يف ضوء التطبيقات 

 ( وانتهوا إىل ما يلي:Mortgageتملك عن طريق القروض )املتبعة وهي االستئجار أو ال
 أوالً: يوصي املؤمتر املسلمني املقيمني يف بالد الغرب واملؤسسات االستثمارية يف البالد اإلسالمية ابآليت:

ملالية العمل على توفري البدائل اإلسالمية حلل مشكلة متويل املساكن عن طريق إجياد العدد الكايف من املؤسسات ا ـ-أ
اإلسالمية أو اجلمعيات التعاونية اإلسكانية )اليت يؤمل منها أن تراعي ظروف واحتياجات ذوي الدخل احملدود( وذلك 

 للخروج من حالة الرخصة والضرورة إىل حالة العزمية واالختيار.
قه اإلسالمي لتمكينها العمل على دعم وتقوية املؤسسات اإلسالمية الناشئة اليت تعمل وفق أحكام معامالت الف ـ-ب

 من إجياد البدائل السابقة.
دراسة العقود اليت جيري العمل هبا حاليا لتمويل املساكن يف البنوك التقليدية للوصول إىل صيغة ال تتعارض مع  -ـت

 أحكام الشريعة اإلسالمية والعمل على إقناع البنوك ابلتعامل هبا.
 اثنياً:

 رورية اليت ال بد من توفريها سواء أكان ذلك ابالستئجار أم التملك.املسكن هو إحدى احلاجات الض  ـ-أ

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
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استئجار املسكن للمسلم املقيم يف أمريكا ال خيلو من عقبات كثرية منها ما يتعلق حبجم األسرة أو اختيار املوقع  ـ-ب
 املناسب للسكن أو حتكم أرابب البيوت ابملستأجرين.

( بسداد الثمن إىل البائع Mortgageك السكن عن طريق التسهيالت البنكية )إن الطريقة املتاحة حاليا لتمل ـ-ت
وتقسيطه على املشرتي هو يف األصل من الراب، وال جيوز للمسلم اإلقدام عليه إذا وجد بديال شرعيا، يسد حاجته 

 ريها.كالتعاقد مع شركة تقدم متويال على أساس بيع األجل أو املراحبة أو املشاركة املتناقضة أو غ
إذا مل يوجد أحد البدائل املشروعة وأراد املسلم أن ميتلك بيتا بطريق التسهيالت البنكية فقد ذهب أكثر املشاركني  ـ-ث

 ( للحاجة اليت تنزل منزلة الضرورة، أي ال بدMortgageإىل جواز التملك للمسكن عن طريق التسهيالت البنكية )
 
ار اإلسالم، وأن تتحقق فيه احلاجة لعامة املقيمني يف خارج البالد أن يتوافر هذان السببان: أن يكون املسلم خارج د  

اإلسالمية، لدفع املفاسد االجتماعية واالقتصادية واألخالقية والدينية وحتقيق املصاحل اليت يقتضيها احملافظة على الدين 
 و االستثمار.والشخصية اإلسالمية، على أن يقتصر على بيت للسكىن الذي حيتاج إليه، وليس للتجارة أ

وهناك من يرى املنع من استخدام طريقة التسهيالت البنكية، ولو حتققت احلاجة اليت تنزل منزلة الضرورة، وأنه ينبغي 
االكتفاء ابالستئجار كبديل عن التملك بغض النظر عن املزااي املعروفة اليت تفوت املستأجر استناداً إىل االجتاه الفقهي 

  دار اإلسالم وخارجها، وأنه ال يباح إال للضرورة الشرعية، وليس احلاجة ولو كانت حاجة عامة.الذي يرى حترمي الراب يف
وقد تبني من البياانت اليت قدمها بعض املختصني حول العقود املطبقة حاليا لتملك املساكن أن بعض هذه العقود تقرتب 

"العربة يف العقود ابملقاصد واملعاين، ال ابأللفاظ  كثريا من عقود بيع األجل من حيث املضمون، وأنه تطبق هنا قاعدة
 واملباين" وأن تنقيحها ممكن بتغيري املصطلحات التقليدية املستخدمة فيها.

وقد أكد اجلميع على حرمة االقرتاض ابلفوائد البنكية ألنه من قبيل الراب احملرم، وأن القول جبواز متلك املساكن عن طريق 
إمنا هو من قبيل االستثناء بسبب الضرورة اليت تقدر بقدرها أو احلاجة اليت تنزل منزلة الضرورة  البنوك ابلشروط السابقة

 مع بقاء احلكم األصلي ابحلرمة.
 املطلب الثاين: حكم التعامل ابلبطاقات االئتمانية

 متهيد:
قنية احلديثة فزادت من البدائل احلياة املعاصرة أفرزت وسائل متعددة، وعقوًدا كثرية، يتعامل هبا الناس، مث جاءت الت

 تعامل: العديدة عما كان يتعارفه الناس، حىت تكاد أن تصل إىل االنقالب اجلذري، واالختالف اجلوهري، ومن ذلك
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يف بطاقات االئتمان اليت انتشرت يف العامل، وخاصة خارج داير اإلسالم، وعمت هبا البلوى، ومست إليها احلاجة   الناس
التعامل ابلنقد اندرًا، وقامت شركات خاصة إلصدار هذه البطاقات، وتسويقها، والتنافس فيها، حىت كاد أن يصبح 

والتنوع هبا، وانتقلت شيًئا فشيًئا إىل داير اإلسالم، ويزداد التعامل هبا تدرجيًيا ويومًيا، وقد خيتلف العمل هبا بني داير 
 األمريكية على سبيل املثال، الوالايت املتحدة، ففي بلد آلخراإلسالم وغريها، وقد تتفاوت الضرورة واحلاجة إليها من 

، حيث إنه يف معظم احلاالت ال وأهنا من احلاجات اليت ال ميكن االستغناء عنها تعترب البطاقة االئتمانية ضرورة ملحة
ل بطاقة ميكن للشخص أن يستأجر بيتا دون أن يكون عنده رصيد ائتماين قوي، وهذا ال ميكن بناؤه إال من خال

 ائتمانية، وتقوم بتسديد الدفعات، والرصيد االئتماين يعكس التزام الشخص بدفع االلتزمات من إجيار وغريه، فالبطاقة
 
السمعة االئتمانية متثل السمعة املالية للشخص املقيم يف أمريكا ، فإذا مل يكن عنده بطاقة ائتمانية فإنه يكون جمهول   

 مالياً ، وابلتايل يصعب عليه احلصول على كثري من الضرورايت اليت يتمتع هبا صاحب البطاقة األئتمانية.
ومل يعرفها فقهاؤان القدامى، وإمنا تناوهلا العلماء املعاصرون، ولذلك بطاقات االئتمان من املستجدات املعاصرة،    فإن إذن  

سيعتمد منهجي يف البحث على التتبع واالستقراء ملا عرض مؤخرًا، مع التحليل والبيان لألنظمة اليت صدرت يف املوضوع، 
ماد يف التوثيق على الدراسات مث التأصيل والتخريج على األسس الشرعية، واألدلة املقررة، واألحكام الثابتة، واالعت

 .املعاصرة، واملراجع احلديثة، واملصادر األصيلة، واالستعانة بقرارات اجملامع الفقهية وهيئات الفتوى
 وأطرافها":  الفرع األول: تعريف" البطاقات اإلئتمانية

 :Credit Cardأوالً: مفهوم بطاقات االئتمان/
املسمى أو املصطلح: يطلق على بطاقات االئتمان ىف الكتاابت العلمية واالستعمال املصرىف مسميات عدة منها:   

بطاقة اإلقراض ،البطاقات البنكية ،النقود اإللكرتونية ،بطاقات االئتمان، بطاقات االعتماد، بطاقات الدفع اإللكرتونية 
 النقود البالستيكية.،بطاقة الوفاء  ،

التوسع يف مطلب تعريف بطاقات االئتمان ، وسأقتصر على التعريف الذي تبناه جممع الفقه اإلسالمي الدويل ال أريد 
( وفيهما : بطاقة االئتمان هي مستند يعطيه مصدره)البنك املصدر( ٢/١٢)  ١٠٨( ورقم  ١/٧)٦٣يف ذلك بقراريه رقم  

كنه من شراء السلع، أو اخلدمات و ممن يعتمد لشخص طبيعي أو اعتباري)حامل البطاقة( بناء على عقد بينهما،مي
املستند)التاجر(دون دفع الثمن حاالً، لتضمنه التزام املصدر ابلدفع ، ويكون الدفع من حساب املصدِ ر ، مث يعود على 
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رد بطاقة االئتمان أبهنا البطاقة الصادرة عن بنك أو غريه ، ، وعرف معجم أكسفو ٣٦٩و  ٢١٩قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل ص- 57
م  ٢٠٠١هـ ،  ١٤٢١،  ١ختول حاملها احلصول على حاجاته من البضائع ديناً، ينظر:محاد ، الدكتور نزيه ، قضااي فقهية معاصرة، دار القلم ، دمشق ، ط

 .١٦٥و  ١٤١، ص

،و محاد ،  ٤١١م ، ص١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣ية اإلسالمية، نشر بيت التمويل الكوييت، الكويت ، أبوغدة ، عبدالستار ، حبوث يف املعامالت  املصرف- 58
 .١٤٤قضااي فقهية معاصرة ، مصدر سابق ،ص

ملطالبة حاملها يف مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية  على جمموع الرصيد غري املدفوع بعد فرتة حمددة من اتريخ ا
 .57، وبعضها ال يفرض فوائد 

 فبطاقة االئتمان وسيلة دفع وسداد لدين انشئ عن معاوضة مالية ، وأداة قبض من مكائن الصرف اآليل .
 اثنياً:أطراف بطاقة االئتمان

 إن املتعاملني ببطاقات االئتمان أربعة أطراف رئيسيني ، وهم:
 عاملية عادة.ـ الشركة اليت ترعى البطاقة ، وهي شركة  ١
 ـ وكاالت حملية ، وبنوك حملية للوساطة.٢
 ـ محلة البطاقة)وهم عمالء الشراء ابلبطاقة(.٣
 

 .58ـ أصحاب املتاجر واخلدمات واجلمعيات والشركات )عمالء البيع ابلبطاقة(٤
 جبميع أنواعها  الفرع الثاين: حكم استخدام البطاقات األئتمانية

املطلب أن اقتناء البطاقات االئتمانية يعترب من الضرورايت امللحة للمسلم املقيم يف  كما أشرت سابقا يف بداية هذا
الوالايت املتحدة األمريكية ، لكوهنا متثل السمعة املالية للشخص ، ومتكنه من احلصول على حاجيات كثرية كالسكن 

لى ذلك نعرض حكم الفقهاء املعاصرون القتناء والسيارة والدراسة وغريها من األمور اليت ال ميكن االستغناء عنها. بناء ع
 واستخدام البطاقات اإلئتمانية. 

شار إىل حكم البطاقات اإلئتمانية جممع فقهاء الشريعة أبمريكا يف دورته اخلامسة املنعقدة ابملنامة ـ مملكة البحرين ـ أوقد  
فقد أكد اجملمع  ـ 2007من شهر نوفمرب  27ـ 24، املوافق 1428ـ من شهر ذي القعدة  17ـ 14يف الفرتة من: 

ت اليت ال يكاد يستغىن عنها يف واقعنا املعاصر، وذكر أن بطاقات من احلاجا على أمهية بطاقات االئتمان، وأهنا صارت
 االئتمان نوعان:
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األول: بطاقات االئتمان املغطاة برصيد نقدي حلاملها، ويستحق مصدرها أجرة معلومة مقابل إصدارها، وهي أداة وفاء 
ذا جيوز التعامل هبذه البطاقات، جائزة شرعا، ألن العوض الذي يرتتب على التعامل هبا يسدد من أرصدة حامليها، ل

 كما جيوز استصناعها والعمل يف الشركات اليت تصدرها أو تقوم على تسويقها.
 الثاين: بطاقات االئتمان غري املغطاة برصيد نقدي حلاملها، وهي ثالثة أنواع:

ـ مع حتديد طريقة معينة للسداد   النوع األول: بطاقة ائتمان تصدر مقابل أجرة معلومة، وهي وسيلة شراء يف الذمةـ  ابلدين
دون ترتيب فائدة على التأخر يف السداد، وهذه البطاقات تصدرها املؤسسات املصرفية اإلسالمية، وال وجود ملؤسساهتا 
فيما نعلم خارج داير اإلسالم، وهي جائزة شرعا، فيجوز التعامل هبا، كما جيوز استصناعها واستصدارها والعمل يف 

 صدرها أو تسوقها.الشركات اليت ت
النوع الثاين: بطاقات االئتمان الربوية، وهي وسيلة شراء يف الذمة ـ ابلدين ـ مع ترتيب فائدة على الدين، وهي حمرمة 

 شرعا، فال جيوز استصناعها وال استصدارها، وال العمل يف الشركات اليت تصدرها أو تسوقها.
ن غري فائدة ربوية، فإن أتخر عن السداد بعد مضي هذه املهلة ترتب النوع الثالث: بطاقات تعطي حاملها مهلة حمددة م

عليه هذه الفائدة، وهي غري جائزة، ملا تتضمنه من شرط فاسد، فال جيوز استصناعها وال استصدارها، وال العمل يف 
 الشركات اليت تصدرها أو تسوقها.

 
اجة وعموم البلوى وانعدام البديل، مع وجوب ويرخص ألصحاب احلاجات يف التعامل ابلقسم الثالث عند مسيس احل

 .العزم على السداد قبل مضي األجل وترتب الفائدة عليه، وغلبة الظن على حتقق القدرة على ذلك
 اخلامتة

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب من بعده ، وأشهد أن ال اله إال هللا وأن حممدًا عبده ورسوله، اللهم 
 حممد وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه إىل يوم يبعثون ، وبعد:صل على 

  بعد كتابيت هلذا البحث ، فأبرز النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها ما يلي:
 .املسلمني يف اجملتمعات اليت أكثر أهلها من غري املسلمنيهم كافة    ـ األقلية املسلمة عموماً يف أبسط تعريفاهتا الفقهية١
البد من إنشاء بنك للمعلومات يتبع أحد املنظمات اإلسالمية ، تكون وظيفته مجع البياانت واإلحصائيات اخلاصة ـ ٢

أبعداد املسلمني ، وكذلك ال بد من توثيق الصلة ابألقليات واالستعانة هبا ، وابملراكز اإلسالمية وتكليف الباحثني 
 املسلمني بغري أعدادهم احلقيقية.  األكفاء إبجراء حبوث يف هذا اجملال لتجنيب تقدير
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 .أن العلماء أمجعوا على حترمي التعامل ابلراب بني املسلم والكافر يف دار اإلسالم ـ٣
 اتفق العلماء على منع الكفار املعاهدين من التعامل ابلراب فيما بينهم يف دار اإلسالم. ـ٤
 ر احلريب يف دار احلرب.اختلف العلماء يف حكم التعامل ابلراب بني املسلم والكافـ٥ 

ذهب بعض الكتاب والباحثني من املعاصرين إىل جواز التعامل الربوي بني املسلم واملصارف الربوية يف الدول الكافرة، ـ  ٦
وقد تعلقوا مبذهب اجمليزين يف هذه املسألة، فقد تبني أن قول اجمليزين قدميا ال ينطبق على واقع البنوك الربوية املعاصرة يف 

الدول الكافرة يف العامل املعاصر، لعدم صحة إطالق دار احلرب على معظم تلك الدول، وملا يرتتب على ذلك من   معظم
 تقوية اقتصاد تلك الدول وثرائها على حساب املسلمني.

أصبحت ـ إن بطاقة االئتمان من املستجدات املعاصرة اليت انتشرت يف العامل ، وتوسع استعماهلا يف خمتلف اجملاالت ،  و ٧
 أداة وفاء واقرتاض، وتولت شركات عاملية تصنيعها واصدارها.

 ـ جيوز استعمال بطاقة االئتمان املغطاة برصيد ، أو بطاقة اخلصم الفوري دون أي حمظور.٨
ـ جيوز استعمال بطاقة االئتمان غري املغطاة خارج بالد املسلمني، للحاجة املاسة مع عزم حاملها على عدم التأخري ، ٩

 رصه على السداد يف الوقت احملدد ، أخذاً مبآالت األفعال.وح
 
 

ـ جيب على األقليات املسلمة يف أمريكا والغرب أتسيس بنوك إسالمية، الصدار البديل الشرعي لبطاقات االئتمان ١٠
 يف خمتلف اجلوانب.

البتعاد عن التعامل ابلبطاقات احملرمة ـ جيب على املسلم أن يلتزم ابلفتاوى الشرعية يف استعمال البطاقات اجلائزة ، وا١١
 ، مع االعتزاز بدينه وقبول أحكام الشرع برغبة وطواعية.

 ئتمان املوجودة ، مع متابعة ـ نوصي ابصدار نشرات دورية ، وتوعية دائمة لعامة املسلمني حول بطاقات اال١٢
 املستجدات فيها وتوحيد اجلهود.
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ABSTRACT 

Seeking cure is evident and explicit in the Holy Quran and Sunnah, and the strongest 

opinions among the people of knowledge are that the entire Holy Quran is remedy 

and cure in itself; nevertheless, Allah Almighty has given preference and favor to 

some verses and Surahs such as al fatihah (the opening surah of Qurran), the two 

refuge- seeking surahs (the last two surahs of the Quran), suratul ‘ikhlaas (surah of 

purity and sincerity) and others which were reported in Sunnah. Prophet Mohammad 

(PBUH) himself used not only to seek cure in the Quran and via supplication, but 

also he urged Muslims to seek cure and incantation in them. Allah Almighty said, 

“We send down in the Quran what is healing”. Suratul Isra, verse 82. Allah Almighty 

has made it clear that the Quran is a cure of any and all kinds of diseases; psychic or 

organic. Hence, if we delve deeply into the Quran, we will discover that Allah 

Almighty has distinguished every single verse with a curing power. This, without a 

shadow of a doubt, should go side by side with medications and modern treatments 
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 82سورة اإلسراء، اآلية  1

 

 

 لخص امل

االستتتشتتاثاء ابألد ة دلة الة لية الصتتراة رآ ال ررن اللرن  النتتةة الةروية ااشتترحة،  الراجا عةد أنّ العلآ أن  ال ررن   إن  
كله شتتتاثاء ال ألع تتته، إال  أن ب ض   ألع  روره  ستتتور  لفيد رآ الاث تتتّ كالاثا ة،  ااعوورري  اإلض  ،    نا  ا 

 ناثع،  كان الةيب صتتتتتتتله ب عليه  ستتتتتتتلآ يتدا ا ةل ررن  الدعاء،   رر   رد يف النتتتتتتتة ة ااشتتتتتتترحة  صتتتتتتتيصتتتتتتت ا ألاث تتتتتتتّ
اَثاء   .مل ي ّ لةا  شتتتاثاء رآ ررف ناثنتتت  أ  1ةالستتتتشتتتاثاء  الراية قوا. ي ول ررارىل  رعان  نَ نتِّةَتف نلِّ رنَآ اَل َِّرَرنن َرا نَِّو شتتتن

ناثنتتتتياا أ  ا تتتت راةا يف أ د أج فة    ررف ع تتتتوي أ  ررف بدد ألّ نو شتتتتاثاء للّ شتتتت ء ستتتتواء كان اارف ا تتتت راةا 
اجلنتتتتتآ، حدااواا ال ررن حيه شتتتتتاثاء. حاث  كّ رية رآ روآ نجنا ال ررن اد أن ب ررارىل  رعان أ دي اوة شتتتتتاثااية،  للآ 

إن كتاب ب ررارىل  رعان مث نلجأ أ الا ةلجأ ، حنجنا ال يعين أن نرتىل  ستتتتااّ ال ل  الع د ا،ديل، ألّ ننتتتتتاثيد رة ا
 .اوا  رآ اانتحنآ أن ندرج ألية إلي 
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 .2294،  4، د 3، أل  آ  دار صادر، طلسان العربه،  1414األآ رةظور، بود ألآ رلرم ألآ عل ،  2
 1710،   2، دلسان العرباألآ رةظور،  3
 254،  2،   يق  طانر أمحد الفا ي، أل  آ  االترة العلوية، ده، النهاية  يف غريب احلديث واألثر 1399،  األآ ا ث ، اارارىل ألآ بود 4

  

 

 املقدمة
راث وم االستشاثاء  ل د  ااثد الرا ثة عةد رعىن االستشاثاء يف اللغة العرألية  رآ مث اص  ح العلواء. حاالستشاثاء   -أ الا 

اثاء  د اء رعر ف،  نو رايِّربئ رآ الن آ،  اجلوع أشاثية،  أشاثه زيد  عوراا إو  صف له   د اءا يلون شاثاؤ  لغة رآ الشن
حيه،  أشاثه إوا أع ه شيئاا را،  أشاثيتك الش ء أي أع يتله رنتشاثه أله.  شاثا ِّ  أشاثا ِّ  طلل له الشاثاء .  استشاثه  

 نلجنا  يت الشاثاء لعةيري  ا  ل  الد اء  الع د،  الثاين  الربء  التخل   2طلل الشاثاء،  استشاثه  انل الشاثاء.
 رآ اارف .

 اجلوع رِّاه. ي ال   -ألنلون ال اف  -  اا   ي لق عله االستشاثاء ةل ررن اللرن  النةة الةروية الرُّاَتَيةاالستشاثاء اص 
 اد رلرر وكر الراية  الرُّاه  الرُّا   االسرتااء يف ا،ديل الةروي،  3راه الراا  رِّايةا  رِّاي اا، إو عو و  ناثل يف عِّووره.

إواا حالراية ن   4 يعر ح ا األآ ا ث  أبهنا  العِّووة اليت يِّراه قا صا ل اآلحة كا،وه  الصري     ولك رآ اآلحاآ.
ري أ  الشاثاء رآ ا رراف الةاثني ة أ  الر  ي ة اآلوآ ال ررنية،  ا دعية الةروية ااشر عة اليت ر رأ عله ااري  ألةي ة التحص

 أ الع وي ة.
 اآلوآ ال ررنية،  ا  اديل الةروية الدالة عله االستشاثاء ةل ررن   -ابنياا      

إن  االستشاثاء ابألد ة دلة الة لية الصراة يف ال ررن اللرن   سة ة ااص اثه صلواآ ريب  س ره عليه،  مجيع ا رؤكد 
ألشرح رعاني ا  أليان اضت ف أاوال العلواء للرا ثة رآ است راء الةصو  ال ررنية  ا،ديثية للواوف علي ا  ولك،  ال ألد 

 حي ا 
 الةصو  ال ررنية الدالة عله أن ال ررن شاثاء 

إن  لل ررن اللرن أ صاف ردل عله ح له،  عظوته،  ناثعه للةاس، لو أضجن ا لا حيه،  رآ أ صاحه أنه شاثاء،  اد رلرر 
 جنا الوصف يف روا ع ث ثة رآ اللتاب اللرن،  ن  ن
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 57سورة يونس، اآلية  5
 15،  1، أل  آ  دار ااعرحة، دغاثة اللهفان من مصايد الشيطانه، إ1395األآ ايآ اجلوزية، بود ألآ أيب أللر،  6
 82سورة اإلسراء، اآلية  7
، 5،د1للتل العلوية، ، ط،   يق  بود  نري مشس الديآ، أل  آ  دار اتفسري القرآن العظيمه، 1419أألو الاثداء امساعيّ ألآ عور ،، األآ كث  8

 103 
 44سورة حصلد، االية  9

، 1  يق عرد الرمحآ رع  اللواق، أل  آ  رؤسنة الرسالة،د ،تيسري الكرمي يف تفسري كالم املنان م، 2000ه_1420عردالرمحآ انصر،  النعدي، 10
 751،   1ط

 
  5ن وأي ا الةاس اد جاءرلآ روعظة رآ رأللآ  شاثاء اا يف الصد ر  ندا  رمحة للوؤرةري  . اول ب رعان  .1

ي ول األآ ال يآ رمحه ب يف نجن  اآلية  "  جعّ ك ره سرحانه روعظة للةاس عارة،  ندا  رمحة اآ ررآ أله 
   6ضاصة،  شاثاءاا اتراا اا يف الصد ر، حوآ استشاثه أله صا   ألرئ رآ رر ه"

سرحانه -خيرب ب  7،اول ب رعان  ن نةفل رآ ال ررن رانو شاثاء  رمحة للوؤرةري  اليفيد الظااري إال ضنارا   .2
عآ كتاأله الجني أنفله عله رسوله بود صله ب عليه  سلآ  نو ال ررن الجني ال  ريه الراطّ رآ ألري  - رعان

يديه  الرآ ضلاثه رةفيّ رآ  ليآ محيد، أن ه شاثاء  رمحة للوؤرةري أي يجننلِّ رايف ال لل رآ أرراف، رآ شك  
رآ ولك كله،  نو أي اا رمحة اصّ حي ا اإلميان  ا،لوة  طلل اخل ،  ناثاق  شرىل  زيغ  ريّ، حال ررن يشاث   

 ليس ولك إال  اآ ررآ أله  صداه  اررعه، حإنه يلون يف   ه شاثاء  رمحة، أرا اللاحر الظامل ناثنه ألجنلك، ح  
 8يفيد مساعه لل ررن إال ألعداا  كاثراا،  اآلحة رآ اللاحر ال رآ ال ررن.

ي ول  9نو للجنيآ ررةوا ندا  شاثاء  الجنيآ ال يؤرةون يف أواهنآ  ار  نو علي آ عوه  اول ب رعان  ن اّ  .3
الشيخ النعدي يف راثن  نجن  اآلية "ي دي آ ل ريق الرشد  الصراط اانت يآ،  يعلو آ رآ العلوم الةاحعة، راأله 

 اد  صف ب سرحانه  رعان ال ررن 10 صّ اهلداية التارة،  شاثاء هلآ رآ ا س ام الردنية،  ا س ام ال لرية ".
أبنه شاثاء،  مل يصاثه أبن ه د اء،  نجنا يدل عله   ق  صول الةتيجة عةد االستشاثاء أله،  ن  ز ال الداء 
صر يف اآلوآ الث ث الشاثاء يف  خب ف الد اء، حإنه اد اصّ أله الشاثاء  ز ال الداء  اد الاصّ. نجنا  مل اِّ

 سياق اإلثراآ ليعآ مجيع أنواي الشاثاء، إال  أنه يف إ دا اآلوآ وِّكر أنه شاثاء اا جمال رعري، ألّ جاء نلرة يف
 يف الصد ر.

  اضتلف أنّ العلآ  اااثنر ن يف رعىن كونه شاثاء عله اولري   
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 300،  3، د1، درشق  دار األآ كث ، طفتح القديره، 1414الشوكاين، بود ألآ عل  ألآ بود،  11
 110.-109 2، ال انرة  دار اللتل ااصرية،ط1، د،اجلامع ألحكام القرآن م1964ه/1384بود ألآ أمحد ألآ أيب أللر، ، ال رطيب 12
 131، كتاب ال ل، ةب الراه ألاثا ة اللتاب،  7، د1ةجاة، طدار طوق ال ،يصحيح البخاره، 1422الرخاري، بود ألآ امساعيّ، 13
 113،  1، داجلامع ألحكام القرآنال رطيب،  14
 8، ص1دار اللتاب العريب، د، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني، ه1416بود ألآ أيب أللر، األآ ال يآ، 15

 
 ال ول ا  ل  أن ه شاثاء لل لوب ألف ال اجل ّ عة ا  وناب الريل،  كشف الغ اء عله ا رور الدالة عله ب سرحانه
 رعان. ال ول الثاين  أنه شاثاء رآ ا رراف الظانرة ةلرِّاه  التعوو  حنو ولك. اال أله ال رطيب  الشوكاين،  النعدي. 

 الرأي الراجا   11 ال رانع رآ محّ الشاثاء عله ااعةيري رآ ةب عووم اجملاز، أ  رآ ةب محّ ااشرتىل عله رعةييه.
ء للج ّ  الريل  الشك  الةاثاق  ا،ند  ساار ا رراف ال لرية، كوا أن ه أن ال ررن شاثاء جلويع ا رراف، ح و شاثا

شاثاء لألرراف الردنية ،  دليّ ولك  ديل أيب سعيد اخلدري ر   ب رعان عةه يف راية اللديغ ألاثا ة اللتاب الجني 
الاثا ة  ااعوورري  اإلض   سيأيت ال  اا، حال ررن كله شاثاء، إال أن  ب ض   ألع  روره  سور  لفيد رآ الاث ّ ك

  رية اللرس   ضواريآ الر رة،  حنونا  ا  رد يف النة ة  صيص ا ألاث ّ  ناثع  
 حي ا    12االستشاثاء ألاثا ة اللتاب   مسيد ألنورة ا،ود  أم اللتاب  أم ال ررن  النرع ااثاين  اللاحية  الشاثاء. .1

حي ا.  ن  مخس  عشر ن كلوة ر وةد مجيع علوم  رآ الصاثاآ راليس يف   نا،  ىت ايّ إن  مجيع ال ررن
ال ررن،  رآ شرح ا أن  ب سرحانه انو ا أليةه  ألري عرد ،  الرصا  ال رألة إال  قا،  اليلحق عوّ ألثواقا،  قجنا 
ااعىن صارآ أم ال ررن العظيآ.  اد ر وةد شاثاء ا ألدان، كوا جاءآ النةة أله،  دلد عليه التجرألة، حاث  

جني ر ا  أيب سعيد اخلدري ر   ب عةه أنًّ أانساا رآ أصحاب الةيب أروا عله     رآ أ ياء العرب ا،ديل ال
حلآ ي ر نآ، حريةوا نآ كجنلك، إو لِّدغ سي د أ لئك، ح الوا نّ رعلآ رآ د اء أ  راق؟ ح الوا  إنلآ مل ر ر ان، 

ّ ي رأِّ أبم ن اللتاب،  جيوع ألفااه  يتاثّ، حربأ  ال ناثعّ  ىت جتعلوا لةا جع ا، حجعلوا هلآ ا يعاا رآ الشاء حجع
ا  حأروا ةلشاءن، ح الوا  ال أنضجن ِّ  ىت ننأل الةيب صله ب عليه  سلآ، حنألو  ح حك  اال  ن  راأدراىل أهن 

 أرا ش ادة التجارب ألجنلك ح   أكثر رآ أن رجنكر،  ولك يف كّ زران،   13راية، ضجن نا  ا رألوا يل ألن آ  .
كوا اال األآ ال يآ رمحه 14إن الشعيب  جع اخلاصرة  ح ال عليك أبساس ال ررن حا ة اللتاب.ح د شلا رجّ 

ب رعان   اد جرألد أان رآ ولك يف ناثن   يف   ي أروراا عجيرة،  السيوا ردة اا ام للة، حإنه كان يعرف 
حلأنه  صاة رن ط، جرألد ولك رراآ يل رالم رفعجة، حأةدر إن اراءة الاثا ة،  أرنا قا عله بّ ا مل 

   15عديدة.
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 ،553،  1، د804، أل  آ دار إ ياء الرتاث العريب،  ديل راآ ، صحيح مسلمالةيناألوري، رنلآ ألآ ا،جاد 16
 188،   5008، كتاب ح ااّ ال ررن، ةب ح ّ سورة الر رة،  ديل راآ  6، دصحيح البخاريالرخاري،  17
 56،  9ااعرحة، د، أل  آ  دار ،  فتح الباري شرح صحيح البخاريه1379األآ  جر،أمحد ألآ عل ، 18
، 4، د1،   يق   نري سليآ الداراين، ااوللة العرألية النعودية  دار ااغين، طسنن الدارميم، 2000ه/ 1412الدارر ، عردب ألآ عرد الرمحآ،  19

 ، اال احمل ق  اسةاد  صحيا. 2132،  3430 ديل راآ

 
االستشاثاء ألنورة الر رة   ن  أطول سِّور ال ررن اللرن يف عدد اآلوآ ،  حي ا أعظآ رية يف ال ررن  ن  رية  .2

اللرس ،  ل د جاءآ أ اديل كث ة عآ الةيب صله ب عليه  سلآ ررري ح ل ا،  رآ رلك ا  اديل  ا،ديل 
رة الرانل ، اال  مسعد رسول ب صله ب عليه  سلآ ي ول  ن اارء ا ال ررن حإن ه  يت يوم الجني ر ا  أألو أرا

ال يارة شاثيعاا  صحاأله، اارء ا الفنرا يآ الر رة  سورة رل عوران حإهنوا أتريان يوم ال يارة كأهنوا  وارتان، أ  
اج ان عآ أصح اقوا، اارء ا سورة الر رة، حإن  أضجننا ألركة، كأهنوا  يايتان، أ  كأهنوا حراان رآ ط  صواف،  ِّ

 اد جعّ ب ررارىل  رعان حي ا   اال رعا ية  أللغين أن  الر لة  النحرة.  16 ررك ا  نرة،  ال رنت يع ا الر لة  .
الشاثاء  التحصري، اا ر وةد رآ رعان عظيوة يف رو يد ب رعان  إثراآ ألونيته،  رةفنه عآ أ صاف 

 علوه الشارّ للّ شئ  أنه سرحانه ال يوم اادألر جلويع خملوااره  أنه ررارىل   -رعان-إثراآ  ياره  ااخلوااآ،   
 رعان نو ااالك للنوواآ  ا رف  راحي وا رآ خملوااآ إن    ولك رآ رعان كث ة ر وةت ا نجن  اآلية 

ه قا رآ كّ داء.  أن رلون  احظة ااراركة.   ري آلية طيرة رراركة حي ا كّ نجن  ااعاين العظيوة أن ينتشاث
إبون ب رعان،   صةاا  صيةاا اآ يواظل عله اراءهتا صرا اا  رناء رآ شر شياطري اإلنس  اجلآ،  ساار 

يف ا،ديل الجني ر ا  أألو االر ناآ كالنحر  ا،ند  العري     ولك. كوا  رد ح ّ رضر ريتري رة ا، 
صله ب عليه  سلآ  ن رآ ارأ ةآليتري رآ رضر سورة الر رة يف ليلة كاثتا    رنعود ر   ب عةه اال  اال الةيب

 اوله كاثتا   أي أجفأات عةه رآ ايام الليّ ةل ررن،  ايّ رعةا  كاثتا  كّ سوء،  ايّ كاثتا  شر الشي ان،  17 .
 يف  ديل الةعوان ألآ ألش  أن الةيب صله ب عليه  رله  سلآ اال  ن إن    18 ايّ دحعتا عةه شر اإلنس  اجلآ.

حأنفل رةه ريتري ضتآ قوا سورة الر رة،  ال ر ررن يف ب كتل كتاةا ارّ أن خيلق النوا اآ  ا رف أبلاث  عام،  
  19دار ث ث لياٍل حي رقا شي ان .

االستشاثاء ألنورة اإلض    ااعوورري  سورة اإلض   رعدل ثلل ال ررن،  للوعوورري أسرار  رعان عظيوة  .3
ع الدعاء اليت رعآ  أكثر  رآ جوار -رعان–ليس يف   نا رآ ال ررن اللرن اا اشتولد عليه رآ رو يد ب 

 االر ناآ رآ النحر  ا،ند  شر الشي ان   سوسته.  هلجنا كان الةيب صله ب عليه  سلآ ينتشاث  قا،   
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، كتاب اإلستعاوة،  8، د2،   يق  عرد الاثتاح أألو  دة،  لل  رلترة اا روعاآ اإلس رية، طالسنن الصغرىه، 1406الةناا ، أمحد ألآ شعيل، 20

 . اال ا لراين   ديل  نآ. 250،   5428 ديل راآ  
 190،   5016، كتاب ح ااّ ال ررن،  ديل راآ 6، دصحيح البخاري الرخاري، 21
 14، رية سورة التوألة  22
 57سورة يونس، اآلية  23
 69سورة الةحّ، اآلية  24
 82سورة اإلسراء، اآلية  25
 80سورة الشعراء، اآلية  26
 44سورة حصلد، اآلية  27

 
يتعوو قا رآ أوا اجلان  عري اإلننان.   ا يدل عله عظيآ نجن  النِّور أن  الرسول صله ب عليه  سلآ أرر أل راءهتا 

ن  الرسول صله ب عليه  سلآ أرر الصحايب  اجلليّ عرد ب ألآ ضريل ر   ب عةه صرا اا  رناءاا، ح د ثرد أ
 َّّ أل وله  ناّ  الد را أاول ؟ ح ال  ن اّ نو ب أ د  ااعوورري  ري متن ،   ري رصرا، ث ابا يلاثيك ك

عااشة ر   ب عة ا  ن    جاء يف ا،ديل أن  الرسول صله ب عليه  سلآ كان يتدا ا ةاعوواآ، حعآ20ش ء .
، حلو ا اشتدَّ  جعه كةدِّ  أن  رسول ب صله ب عليه  رله  سلآ كان إوا اشتله ي رأِّ عله ناثنه ةاعوواآ  يةاثلِّ

 يف نجنا ا،ديل أليان عظيآ اةاثعة ااعوورري  شدة ا،اجة ألّ ال ر رة  21 .أارأِّ عليه  أرناِّ أليد  رجاء ألركت ا 
ين عة وا أ د اط،  أن  هلوا أتث اا ضاصاا يف دحع النحر  العري  ساار الشر ر،  أن   اجة العرد إلي وا،  أنه الينتغ

 إن االستعاوة قارري النوررري أعظآ رآ  اجته إن الةاثس  ال عام  الشراب  اللراس.
 االستشاثاء آبوآ الشاثاء الند  .4

،  أصّ االستشاثاء قا أن  ال ش ي ررف له  لد أيس  اد شاي ألري الةاس االستشاثاء آبوآ خمصوصة رآ ال ررن اللرن   
ولك ح ال له  امجع روآ الشاثاء  اارأنا عليه أ  اكتر ا  -سرحانه-يف رةاره حشله له  -رعان-رآ  ياره، حرأا ب 

صِّدِّ َر اَتَوٍم  يف إانء  اس ه حيه را بيد أله، حاثعّ حشاثا  ب رعان.  نجن  اآلوآ الند ن   اول ب رعان  ن َ َيَشفن 
اَثاء  ل نَوا يفن الصُّدِّ رن َ نِّداا َ َرمَحَة  ل نَلوَِّؤرنةنرَي  .  22رَُّؤرنةنرَي  . اَثاء  لنلةَّاسن إننَّ يفن   23 اوله رعان  ن َ شن ،  اوله رعان  ن حنيهن شن

اثاء  َ َرمَحةِّ لنلوؤرنةري  ،24َولنَك آَليَةا لنَ َوٍم يَتتَتاَثلَّرِّ َن ،  اوله رعان  ن  إنَوا  25 اوله رعان  ن  نتَِّةفنلِّ رنَآ ال ِّررنن َرانِّو شن
اَثاء  . اوله رعان  ن اِّّ نَِّو للَّجنيَآ ررةِّ 26َررن دِّ حَت ِّو َيشاثري ،   27وا نِّدا َ شن
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      2www.aliftaa.joحتوا راآ ، فتاوي تفسري القرآن،سلوان، نوح عل  28
 82سورة اإلسراء، اآلية  29
 480،  3، د1، أل  آ  دار اللتل العلوية، طاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزه، 1422األآ ع ية، عرد ا،ق ألآ  الل،   30
،   يق  بود  ارد الاث  ، أل  آ  دار إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانم، 1975ه_1395األآ ايآ اجلوزية، بود ألآ أيب أللر ألآ أيوب،  31

 16،  1د ،2ااعرحة، ط
 300،  3، درشق  دار األآ كث ، دفتح القديره، 1414الشوكاين، بود ألآ عل  ألآ بود،  32
 .323-322،  4، دزاد املعاد يف هدي خري العباداألآ ال يآ،  33

 
 سأل الشيخ نوح عل  سلوان رمحه ب رعان عآ نجن  اآلوآ، حأجاب  روآ الشاثاء يف ال ررن اللرن سد روآ 
وِّكرآ حي ا كلوة نشاثاء   را اشتِّق  رة ا،  رِّ رأ عله ااري  رجاء أن يشاثيه ب رعان،  اتاد اارا ا إن اإلض   

ّ   ال،  ال ميةع االستشاثاء قا رآ استعوال الد اء ااادي  الع اا . صدق الةي ة،      28 أرا الشاثاء ح و أليد ب رعان عله ك
اضتلف اااثنر ن يف نوي ن ٍرَآ   عله ث ثة 29أليان أن ال ررن كله شاثاء  اال ب رعان ن  نةفل رآ ال ررن رانو شاثاء ،

ية،  نو أ د ال ولري الألآ ع ية،  يل اال يف راثن   ن رآ   يصا  أن رلون أاوال  ال ول ا  ل  نرنآ  الألتداء الغا
   أله ال ول الثاين  لريان اجلةس  30الألتداء الغاية،  يصا أن رلون لريان اجلةس، كأنه اال  نةفل راحيه شاثاء رآ ال ررن.

 ن رآ   نةا لريان اجلةس، حال ررن مجيعه اال الفخمشري  األآ ع ية  أألو الر اء،  نو اول األآ ال يآ رمحه ب   ا ظ ر أن  
  31شاثاء  رمحة للوؤرةري.

 رد   األآ ع ية  32ال ول الثالل  رآ للترعي    أله اال ا،ويف  أنلر  ألع  اااثنريآ الستلفاره أن ألع ه الشاثاء حيه.
 أبن  اارع  نو إنفاله.

ه شاثاء،  نو الشاثاء التام جلويع ا د اء ال لرية  الردنية،  الصحيا أن  ن ٍرَآ   نانةا لريان اجلةس ال للترعي ، حال ررن كل
 أد اء الدنيا  اآلضرة،  را كّ أ د يؤنّ  ال يوحق ل ستشاثاء أله،  إوا أ نآ العليّ التدا ي أله،    عه عله دااه  

اء ك م رب ا رف ألصدق  إميان،  ارول اتم،  اعت اد جازم،  استياثاء شر طه، مل ي ا ره الداء أألداا.  كيف ر ا م ا د  
 النواء الجني لو أِّنفل عله اجلرّ لصد ع ا، أ  عله ا رف ل  ع ا، حوا رآ ررف رآ أرراف ال لوب  ا ألدان إال   يف 

 33حوآ مل يشاثه ال ررن، ح  شاثا  ب،  رآ مل يلاثه ح  كاثا  ب.  ال ررن سريّ الداللة عله د ااه  سرره
 ن النةة ااشرحة شاثاء  رآ الةصو  ا،ديثية الدالة عله أ

ر وان ب رعان عة آ  –ل د عاجل الةيب صله ب عليه  سلآ كث اا رآ ا،االآ اار ية ةلراية  ررعه الصحاألة اللرام 
 يف ولك،  ا اوة ا ع م رآ ألعدنآ رمح آ ب رمحة  اسعة. رآ ا  اديل الواردة يف االستشاثاء   -أمجعري  
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 2968ال ييب، شرح ااشلاة اصّ الةخس الدحع أل وة،    34
 3883،  ديل راآ  9،  4  يق بود بي  الديآ عرد ا،ويد، صيدا، االترة العصرية، د، ، السننأألو دا د سليوان ألآ ا شعل النجنتاين،  35
،   يق  عرد ا،ويد نةدا ي، رلة االررة  رلترة نفار شرح املشكاة للطييب الكاشف عن حقائق السننه، 1417ال ييب، ا،نري ألآ عرد ب،   36

 ،2968،  9د 1رص اثه الراز، ط
 80ية سورة الشعراء، اآل 37
 207،  10حتا الراري، د 38
 147،   3371،  ديل راآ4، كتاب أ اديل ا نرياء، دالصحيحالرخاري،  39

 
اىي ألآ اجلفار، عآ األآ أض  زيةل اررأة عردب، عآ زيةل اررأة عرد ب عآ عرد ب اال  مسعد ا،ديل ا  ل  عآ 

رسول ب صله ب عليه  رله  سلآ ي ول  ن إن  الرُّاه،  التوااآ،  التولة شرىل  ، االد  الدِّ  مل ر ول نجنا؟  ب ل د 
 حإوا رااين سلَةَد، ح ال عرد ب  إمنا واىل عوّ الشي ان كاند عيين ر جنف  كةدِّ أضتلف إن ح ن الي ودي يرايين

أليد  حإوا راانا كف  عة ا، إمنا كان يلاثيك أن ر ويل كوا كان رسول ب صله ب عليه  سلآ ي ول  ن   34كان يةخن ا
ديل رد  يف نجنا ا، 35أونل الرأس رب الةاس، اشفن أند الشايف، ال شاثاء إال شاثاؤىل شاثاءا ال يغادر س وا  

العت ادنا أن راية الي ود شاحية،  إرشاد إن أن الشاثاء الجني ال يغادر س وا نو شاثاء ب رعان،  أن شاثاء الي ودي 
 36.ليس حيه إال رنلري راء

 نجن  راية عظيوة، هلا ناثع عظيآ،  حاادة كر ة،  حي ا شاثاء  عاحية، ر انا عآ الةيب صله ب عليه  سلآ     ا د رآ 
ألة ر وان ب رعان علي آ أمجعري،  كان صله ب عليه  رله  سلآ يرا  ناثنه  أنّ أليته قا،  يعوو اار ه قا الصحا

 مينا قا أليويةه ،  اد راته قا أم ااؤرةري عااشة ر   ب عة ا يف رر ه الجني راآ حيه أبيب نو  أر  صلواآ ريب 
  س ره عليه. 

يؤضجن رةه جواز رنوية ب رعان لا ليس يف ال ررن ألشرطري  أ دمها  أن اليلون يف ولك  يف اوله  ن أند الشايف   
.  اوله 37ن  إوا رر د ح و يشاثري    رايونآ ن صاا،  الثاين  أن يلون له أصّ يف ال ررن،  نجنا رآ واىل حإن يف ال ررن 

 38يصادف ر دير ب رعان  إال ح  يةجع"الشايف اال أند"  إشارة إن أن كّ راي ع رآ الد اء  التدا ي إن مل  
ا،ديل الثاين  عآ األآ عراس ر   ب عةه، اال  كان الةيب صله ب عليه  سلآ يِّعوو ا،نآ،  ا،نري،  ي ول  ن إن 

 يف  39أةكوا كان يعوو قا امساعيّ  اسحاق  أعوو ألللواآ ب التارة، رآ كّ شي ان  نارة،  رآ كّ عري الرة  .
الدعاء رعاين عظيوة يف اإللتجاء إن ب سرحانه،  اإلعتصام ألللواره التارَّاآ؛ اللار آ اليت ال ن َ  حي ا،  نجنا

  .الةاحعاآ اليت  اثظ اانلآ  رلاثيه، الشاحياآ رآ ا رراف  اآلحاآ، ااراركاآ اليت ال خياثق رع ا طلل،  ال ررد  اجة
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،   يق  بود ا عظو ، أألو ظيب، رؤسنة زايد ألآ سل ان رل املوطأم،  2004نت /   1425اادين، رالك ألآ أنس ألآ رالك ألآ عارر ا صرح ، 40

 1377،  3472، ةب التعوو  الراية يف اارف ،  ديل راآ5، د 1هنيان لألعوال اخل ية  اإلننانية،ط
 .183،   3، أل  آ  دار األآ  فم، طالتبيان يف آداب محلة القرآنه، 1414الةو ي، اىي ألآ شرف،  41
 www.kaheel7.com/ar/index.php، رواع عرد الدااآ اللحيّ لإلعجاز العلو   ، الشفاء الكاملعرد الدااآ اللحيّ 42
  www.eajaz.org/index.php، رواع اإلعجاز اإلللرت ين  ، املعجزة الصوتية للقرآن الكرميبود يوسف عرد  43

 
ديق دضّ عله عااشة  ن  رشتل .  ي ودية رراي ا. ح ال أألو أللر  "  عآ عورة ألةد عرد الرمحآ؛ أن أة أللر الص

 عآ طلحة ألآ ر رق اال  كان ااري  إوا ارئ عةد  ال ررن  جد لجنلك ضاث ة، حدضلد عله  40اراي ا أللتاب ب ".
ضيوته  نو رري  ح لد إين  أراىل اليوم صا،اا ح ال إين ارئ عةدي ال ررن.  ر ا اخل يل أألو أللر الرغدادي رمحه ب 

وا   ر ا اال  اارؤ ا عل  ا،ديل، ح جنا أن الررادي ر   ب عةه كان إوا اشتله شيئاا اال ناروا أصحاب ا،ديل حإ
  41يف ا،ديل حال ررن أ ن.

 ي ول عرد الدااآ اللحيّ يف اإلعجاز العلو  لل ررن اللرن  النةة اا  رة   إن اخللية ااصاألة  اات ررة  اليت أصرحد 
ديد،  أصرحد أكثر ادرة عله ضارلة  رصاألة ة رراف، إوا  اع علي ا ك م ب رةشَّ د  عادآ إلي ا ا،ياة رآ ج

 42ر ا رة ا رراف،  لجنلك حإن ر  ة روآ بددة عله أرراف بددة رؤثر عله نجن  ا رراف  رشاثي ا إبون ب رعان".
 ل د أظ رآ الةتااج اارداية للرحوث ال ررنية أن لل ررن أثر إجياألياا رؤكداا لت داة التورر،  أرلآ رنجيّ نجنا ا ثر نوعاا 

.  ظ ر نجنا ا ثر عله شلّ رغ اآ يف الد رة الدروية  را يصحل ولك رآ رغ  يف عدد  رةآ ال لل  كوية  كواا 
 كّ نجنا التغ اآ ردل عله رغ  يف  ظااف اجل از العصيب التل اا   الجني  .الدم اجلاري يف اجللد  درجة  رارة اجللد 

ة ألع  اانتشراري يف ال ررن  أتث   العجيل    يل ألد ر  يؤثر عله أع اء اجلنآ ا ضرا   ظاااث ا. نجن  ش اد
   43."ي ول اانتشرق ررثر ردألري   "عةدرا أستوع إن ال ررن يتله ةلعرألية ، حلأمنا أستوع إن نر اآ اليب

 اد روصلد الرا ثة إن أن ا د ية ليند كل ا شاحية، حرع  ا د ية اد أتضجننا كنرل للةك ال جتد هلا أثر يف 
ألع  ا اد رعاجل رر اا رعيةاا للآ هلا أتث اآ سلرية.كوا أن الد اء له طعآ رر    رنتناغ، للآ ال ررن صحتك،   

 ليس كجنلك، إن ال ررن ليس د اءاا ألّ نو الشاثاء.
حاإلننان ر وا ااألّ رآ رشاكّ   اجه رآ بآ، حإن كتاب ب  صوآ كلواره كاثيلة أبن رفيّ را يف ناثنه رآ  سا س 

 جند  رآ رالم  أ جاي، حيترد ل ضوحه إن أرآ ،  ش اؤ  إن سعادة  اطوئةان، حيةشرح صدر ،  يرت ج  الق،  را يف
جتارب عله ردا مخنري عاراا  ول  واس اإلننان  ضرد ألةتيجة     اد أجرا ال ريل الاثرنن  روراس الاثريد    جدانه.

 أن ا ون رتحلآ أللارّ جنآ اإلننان،    ن  أن  اسة النوع ن  أنآ  اسة عةد اإلننان عله اإلط ق. ح د  جد
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44 , Station Hill Press, New York, 1991The Conscious EarTomatis A  Alfred,   
 الدااآ، الع د ةإلستواي لل ررن، روسوعة اللحيّ لإلعجاز العلو ،كحيّ، عرد   45
 87سورة يوسف، اآلية  46
 342،  4، دتفسري القرآن العظيماألآ كث ،  47

 
 رةظآ عولياره ا،يوية،  رةظآ روازن  ركاره  رةاس  ا إبي اي رةتظآ،  أن ا ون ر ود الةظام العصيب عةد اإلننان.  ض ل 
جتارأله  جد أن ا عصاب النوعية رتصّ رع مجيع ع  آ اجلنآ،  لجنلك حإن روازن اجلنآ  رر نته   اسة الرصر 

يع ا ة صواآ.  رتصّ ا ون الداضلية رع مجيع أجفاء اجلنآ رثّ ال لل  الراتري  اللرد  ااعدة  ا رعاء، رتأثر مج
 صوآ ال ررن نو عرارة عآ أرواد صورية هلا رردد  44 لجنلك حإن الرتدداآ الصورية رؤثر عله أجفاء اجلنآ ةللارّ.

زية رؤثر عله ض و الدراغ    ق إعادة التوازن هلا،  ا ميةح ا بدد،  طول روجة بدد،  نجن  ا رواد رةشر   والا انتفا
رةاعة كر ة يف ر ا رة ا رراف لا حي ا النرطان، إو أن النرطان را نو إال ضلّ يف عوّ اخل و،  التأث  ألنواي ال ررن 

 45عله نجن  اخل و يعيد ألرجمت ا رآ جديد.
 ةل ررن  النةة ا رراف اليت رِّنتشاثه   -ابلثاا 

كث اا را يصاب اإلننان لرف ع وي أ  ناثن  أ   ىت ر   ، حيرحل عآ د اء يلون له الشاثاء  ا أمل  أله،  اد يةنه 
أن  يف روآ كتاب ب شاثاءا له رآ كّ داء،  يتةاسه أن الع د ةل ررن رآ ا رراف أبنواع ا أرر صحيا،  رآ ا رراف 

 ااةتشرة يف عصران نجنا 
 رراف الر  ية ا  -أ

ح   حعال اا يريد،  -رعان– اعت اد أن ب   رآ ا رراف الر  ية العري  إن رآ ع يدة اانلآ التنليآ هلل رب العااري،
اصّ شئ يف اللون إال ألعلآ ب  رشيئته،  أن ا رور كل ا سواء كاند ض اا أ  شراا، سواء كاند عاحية لإلننان أ  

تنرتراآ، راا، كّ ولك  
ِّ
  ضل ه ب حيةا، ح و سرحانه ضلق ا سراب  اا

  للعري   ي ة   جود  أدلة ابألتة رآ ال ررن  النة ة 
 :ا دلتة رآ ال ررن 

اال األآ عراس  بود ألآ كعل  46ف  ن  اال وألين ال ردضلوا رآ ةب  ا د  ..يف اول ب رعان يف سورة يوس1
إن ه ضش  علي آ العري،  ولك أهنآ كانوا و ي مجال،  نيئة  نةة،  رةظر  قاء  جماند  ال حاىل  اتادة  الندي  

  47حخش  علي آ أن يصير آ الةاس ألعيوهنآ، حإن العري  ق رنتةفل الاثارس عآ حرسه. عآ حرسه.
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 51سورة ال لآ، اآلية  48
 202،  8،د4ط،   يق  بود الةور  رضر ن، معامل التنزيل يف تفسري القرآنم، 1997 - ه1417الرغوي، ا،نري ألآ رنعود، 49
 5738، ديل راآ 132،  7،كتاب ال ل، ةب راية العري، دالصحيحالرخاري،  50
 132،  7، كتاب ال ل، دالصحيحالرخاري،  51
كتاب ال ل، ةب   2،   يق  بود حؤاد عرد الراا ، دار إ ياء اللتل العرألية، د. ط، اجلفء سنن ابن ماجةاألآ راجة، بود ألآ يفيد ال ف يين، د.آ،  52

 ،  لآ ا لراين   ديل صحيا. 1160،  3510العري،  ديل راآ
 ،  لآ ا لراين    ديل صحيا. 1161،   3511، كتاب ال ل، ةب العري، ديل راآ 2، دالسنناألآ راجة،  53
 .  لآ ا لراين   ديل صحيا 1164،  3525،  ديل راآ 2األآ راجة، النةآ، د 54

 
َآ َلوَّا مسَنعِّوا الجن نَكَر َ يَت ِّولِّوَن إننَّهِّ َلَوَجةِّون .. اوله رعان  ن َ إنن َيَلادِّ الَّجننيَآ كَ 2 أََلَصارننن اال مجاعة رآ  48اَثرِّ ا لَيتَِّفلن ِّوَنَك أبن

  49.أي ليصيروىل و بود أبعية آ  يصرعونك  يفيلونك.  يصرياثونك: اااثنريآ
 :ا دلة رآ النة ة الةروية

 50ب صله ب عليه  سلآ أ  أرر أن يِّنرتاه رآ العري .عآ عااشة ر   ب عة ا االد  ن أررين رسول   .1
 ينرتاه رآ العري   أي ر لل الراية ألنرل إصاألة العري.  ن

، ح ال  i عآ أم سلوة، ر   ب عة ا  أن الةيب صله ب عليه  سلآ رأا يف أليت ا جارية يف  ج  ا ساثعة   .2
   51ن اسرتاوا هلا، حإن قا الةظرة .

رحاعة الفرا ، اال  االد أمساء ورسول ب إن ألين جعاثر رصير آ العري، حأسرتا  هلآ، اال   عآ عريد ألآ    .3
 اا صود أليان اوة  رر العري  شدره حبيل أنه لو  52 . ن نعآ، حلو كان ش ء ساألق ال در، سر ته العري

 .كان نةاىل ش ء رضر عله ض ف ر ت ه الت دير للان ولك الش ء نو العري
العري   ع د العري يلون ألعدة أرور  ردآ يف النةة ااشرحة كاإل تنال ألو وء العااآ أ  ةل ررن أ  ة دعية ع د 

 اليت  ردآ عآ الةيب صله ب عليه  سلآ.
ةلتحصآ ةلدعواآ  التعوواآ  ا وكار ااشر عة، حعآ أيب سعيد ر   ب  ع د العري ارّ  اوع ا   يلون ع ج ا

" كان رسول ب صله ب عليه  سلآ يتعوو رآ عري اجلان، مث أعري اإلنس، حلوا نفلد ااعوواتن، أضجنمها عةه ، اال  
.  عآ األآ عراس، اال  كان الةيب صله ب عليه  سلآ يِّعوو ا،نآ،  ا،نري، ي ول  ن 53 ررىل راسوا ولك ولك"

 الر ة، اال   كان أألوان إألرانيآ يعو و قا إمساعيّ، أِّعيجنكوا ألللواآ ب التارة، رآ كّ شي ان  نارة،  رآ كّ عري
  .54. إسحاق
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 1160،   2د، السنناألآ راجة،  55
 1718،  2185، ةب ال ل  اارف  الرا ،  ديل راآ4، كتاب الن م، دالصحيح رنلآ،  56
 .17، ،   3،رلترة الصحاألة، جدة، ط، الصارم البتار يف التصدي للسحرة األشرار م1992 -ه1412ةيل،   يد عرد الن م،  57

 
 ع د العري ألعد  اوع ا    

 يف  الة عرف العااآ يِّؤرر ةإل تنال مث يؤضجن اااء الجني ا تنّ أله  يصل عله ااعيون حيربأ إبون ب  .1
رأليعة ألن ّ ألآ  ةيف،  نو رعان. ح د جاء ة،ديل عآ أيب أرارة س ّ ألآ  ةيف، اال  رر عارر ألآ 

يغتنّ ح ال  مل أَر كاليوم،  ال جلد خمرأة. حوا لرل أن لِّرط أله، حأِّيت الةيب صله ب عليه  سلآ ح يّ له  
أدرىل س  ا صريعاا، اال  ن رآ رت وون أله   االوا  عارر ألآ رأليعة، اال  ن ع م ي تّ أ دكآ أضا ، إوا 

له ةلربكة   مث دعا لاء، حأرر عارر أن يتو أ، حغنّ  ج ه  يديه رأا أ دكآ رآ أضيه را يعجره، حليدي 
إن اارح ري،  ركرتيه  داضلة إزار ،  أرر  أن يصل عليه. اال ساثيان  اال رعور، عآ الفنري   أرر  أن يلاثأ 

ء. اإلانء رآ ضلاثه. نحأرر عارراا أن يتو أ  اال الةو ي   صف   وء العري عةد العلواء أن يؤره أل دح را
 ال يو ع ال دح عله ا رف. حيأضجن العااآ  رحته حيتو و . مث ميج ا يف ال دح. مث  ضجن رةه راء يغنّ 
 ج ه مث  ضجن ألشواله راء يغنّ أله كاثه اليوىن مث أليويةه راء يغنّ أله ررح ه ا ينر.  ال يغنّ را ألري 

درة.  كّ ولك يف ال دح. مث داضله اارح ري  اللعرري. مث يغنّ ادره اليوىن مث الينرا عله الصاثة اات 
  55إزارة  نو ال رف ااتديل الجني يل    و  ا ميآ. حإوا استلوّ نجنا صره رآ ضلاثه عله رأسه.

 ع د العري يف الراية، ح د جاء يف  ديل عااشة ر   ب عة ا راية جربيّ عليه الن م للةيب ، أهنا  .2
ه  سلآ راا  جربيّ، اال  ن ةسآ ب يِّربيك،  رآ كّ داء االد  كان إوا اشتله رسول ب صله ب علي

 56يشاثيك،  رآ شر  اسد إوا  ند،  شر كّ عري .
النحر   رآ ا رراف الر  ية  النحر،  النحر  نو اراثاق ألري سا ر  شي ان عله أن ي وم النا ر ألاثعّ ألع  

 57احملرراآ أ  الشركياآ ر األّ رناعدة الشي ان له  طاعته حيوا ي لل.
 يف النُّةة  عآ عااشة، ر   ب عة ا االد  سحر رسول ب صله ب عليه  سلآ رجّ رآ ألين زِّريق، ي ال له لريد ألآ 
ا عصآ،  ىت كان رسول ب صله ب عليه  سلآ خييّ إليه أنه كان ياثعّ الش ء  راياثعله،  ىت إوا كان واآ يوم أ  

 اال " َو عااشة، أشعرآن أن ب أحتاين حيوا استاثتيته حيه، أاتين رج ن، واآ ليلة  نو عةدي، للةه دعا  دعا،مث  
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 أي رنحور،  كةوا ةل ل عآ النحر راثاؤال ةلربء  58
 جني ين ط عآ الرأس  اللحية عةد التنريا ةاشط الشعر ال 59
 ألئر لرين زريق ةاديةة  60
 5763.  ديل راآ  136،   7، كتاب ال ل، ةب النحر، دالصحيحالرخاري،  61
 138،   5769، كتاب ال ل، ةب الد اء ةلعجوة للنحر،  ديل راآ 7الرخاري، الصحيا، د 62
 238،   10حتا الراري شرح صحيا الرخاري، د 63
 raqi.net/showthread.php-www.alم، شرلة الراا ، 2012،أتثري متر عجوه على السحر نري، محد،  64

 
، ح ال أ دمها لصا ره  را  جع الرجّ ؟ ح اَل  ر رِّوب ح اَل  رآ  58ح عد أ دمها عةد رأس ،  اآلضر عةد رجل َّ

َ جِّف ن طلع خنلة وكر. اال   أيآ نو ؟ ، 59طَره؟ اال  لريد ألآ ا عصآ ، ااَل  يف أي ش ء؟ ااَل  يفن رِّشٍط َ رِّشاَطةٍ 
"حأاتنا رسول ب صله ب عليه  سلآ يف انس رآ أصحاأله، حجاء ح ال  ن و عااشة،  كأن راءنا   60اال  يف ألئر َوَرَ انَ 

حلرند نِّ اعةن ا،ةاء، أ  كأن رؤ س خنل ا رء س الشياطري   الد  ورسول ب  أح  استخرجته؟ اال  ن اد عاحاين ب،  
 61أن أثور عله الةاس حيه شراا   حأرر قا حدحةد.

 ع د النحر  
عآ عارر ألآ سعد ر   ب عةه ي ول  مسعد رسول ب صله ب عليه  سلآ ي ول  ن رآ  ع د النحر ارّ  اوعه 

 62رصرا سرع متراآ عجوة، مل ي ر  ولك اليوم سآ  ال سحر  
التوور يف ااديةة الةروية ي رب إن النواد  نو  ا  رسه الةيب صله ب عليه  سلآ أليد  يف  العجوة متر رآ أجود أنواي  

حر إمنا نو ألربكة دعوة الةيب    -رمحه ب رعان   -ااديةة. اال اخل َّايب  صله ب   –  "كون العجوة رةاثع رآ النَّآن  الن ن
 63لتور ااديةة ال خلاصية يف التور". -عليه  سلآ 

  الصواب أنه ع د رنتور إن يوم ال يارة  أن ولك ليس   -رمحه ب رعان   -ل مسا ة الشيخ عردالعفيف ألآ ةز اا
   64ضاصاا ةلعجوة ألّ يعآ مجيع متر ااديةة.

ا رراف الةاثنية    ا ال شك حيه أن لل ررن اللرن أثر عظيآ يف   يق أرآ الةاثس،  طوأنيةة ال لل  سليةته. ح و 
الجني رنلآ إليه الةاثس رآ ضوح ا،  ر وئآ عةد  رآ ال  ا.  نو خياطل رللاآ ضاثية يف الةاثس،  رآ أكثر  الةور

 ا رراف الةاثنية شيوعاا ن   ال لق  اإلكتئاب  ا رق. 
ال لق  يعلوةا الرسول صله ب عليه  سلآ عةد شعوران ةل لق  اهلآ  ا،فن أن ندعو ب  نتعوو رة وا ح د جاء يف 

 ديل أنه صله ب عليه  سلآ دضّ واآ يوم اانجد، حإوا نو ألرجّ رآ ا نصار، ي ال له  أألو أرارة، ح ال  ن  و ا،
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 ،  لآ ا لراين   ديل  عيف 93،   1555، ةب يف اإلستعاوة،  ديل راآ 2، د، السننأألو دا د 65
 http://mawdoo3.comم، ٢٠١٧أألريّ  ١٣، رواع رو وي، كيف نعاجل أنفسنا من اإلكتئابالد يلاآ، سةاء،   66
 م.2014 دينورب 19العدد  جملة العلوم اإلجتواعية،،."العالج النفسي لالضطراابت النفسية من منظور إسالمي: "االكتئاب منوذجاألوعود، أمساء،  67
 978،  1342، كتاب ا،ج، ةب راي ول إوا ركل إن ساثر ا،ج     ،  ديل راآ 2، دالصحيح رنلآ،  68

 
أرارة، رايل أراىل جالناا يف اانجد يف     اد الص ة؟   اال  مهوم لفرتين،  ديون ورسول ب، اال  ن أح  أعلوك 

 ه عةك ديةك؟   اال  الد ألله، ورسول ب، اال  ن اّ إوا أصرحد، ك راا إوا أند الته أونل عف  جّ مهك،  ا
 إوا أرنيد  الل آ إين أعوو ألك رآ اهلآ  ا،فن،  أعوو ألك رآ العجف  اللنّ،  أعِّووِّ ألَك رآ اجلنب  الرخّ،  أعوو 

   65ألك رآ  لرة الديآ،  ا ر الرجال  ، اال  حاثعلد ولك، حأونل ب عف  جّ مه ،  ا ه عين ديين.
كوا رعد الراية الشرعية رآ ا ساليل ااترعة يف الع د الةاثن  يف اإلس م،  ن   سيلة اواج ة  الة ال لق  اال  راب، 

إبون  لتصّ الةاثس إن النليةة  ال وأنيةة، حيةشغّ ال لنق اخلااف آبوآ رآ ال ررن حيجننل ال ه  يةوح  عةه ضوحه
 ب رعان.

 كتئاب.اال 
 الة  أزرة ناثنية ال ميلآ الني رة علي ا يف ر األلة ااشاكّ  ا ينرل اإلرناق الةاثن  كااشاكّ    نو كتئاب اال 

 يعد  اإلكتئاب رآ أادم ا رراف الةاثنية اليت رصيل اإلننان،  الزالد  66 االّ  مها ااصدران ا ساسيان لإلكتئاب.
يف العامل اإلس ر  رآ  ر ب  هتج   ح ر،  يف ظّ اخلوف يف  اتةا نجنا يف ظّ ا   اي الرانةة اليت يعيش ا اانلوون  

رآ اانت رّ اجمل ول الجني يواج ونه  را ألري اال  راةآ الةاثنية اليت يعانوهنا، يعد  االكتئاب مسة نجنا العصر، إو يعرف 
ير رةظوة الصحة العااية انتشاراا رتفايداا     رنروق يف كّ اجملتوعاآ ااعاصرة،  رؤكد ولك ا راام اليت  ردآ يف ر ار 

% 30-18% رآ سلان العامل يعانون اليوم رآ اإلكتئاب، كوا أشارآ إ صااياآ  ديثة إن أن  7 اليت رش  إن أن  
 67رآ الرشر يصير آ االكتئاب يف حرتة را رآ حرتاآ  ياهتآ.

سرجس اال  كان رسول ب صله ب رآ اللآألة، حاث  ا،ديل عآ عردب ألآ صله ب عليه  سلآ  اد استعاو الةيب 
عليه  رله  سلآ إوا ساحر يتعوو رآ  عثاء الناثر،  كآألة ااة لل،  ا،َور ألعد اللون،  دعوة ااظلوم،  سوء ااةظر يف 
ا نّ  ااال.  رعىن كآألة ااة لل  أي ية لل رآ ساثر  إن أنله كئيراا  فيةاا    ر    ا،اجة ، أ  رةلوةا ونل راله 

 68  أصاألته رحة يف ساثر ، أ  ي دم عله أنله حيجدنآ رر ه، أ  ياث د ألع  آ، أ  را أشره ولك رآ االر  .أ
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 6345،  ديل راآ75،   8، كتاب الدعواآ، ةب الدعاء عةد اللرب، دالصحيحالرخاري،  69
 م4/10/2013، صحياثة اال ادالقرآن الكرمي وذكر هللا خري عالج لألمراض النفسية،  بود،  نام، 70
 ahee com. http://www.k، روسوعة اللحيّ لإلعجاز العلو ، .العالج ابإلستماع للقرآنكحيّ، عرد الدااآ،   71

 
 عآ األآ عراس ر   ب عة وا، كان الةيب صله ب عليه  سلآ يدعو عةد اللرب ي ول  ن ال إله إال ب العظيآ ا،ليآ، 

 اوله  عةد اللرب أي عةد  لوله  اللرب ا،فن الجني  )69العظيآ ال إله إال ب رب النوا اآ  ا رف،  رب العرش  
 . ضجن ةلةاثس

 ي ول الدكتور ا محدي أألوالةور،  زير ا  ااف ااصري ا سرق  ع و نيئة كرار العلواء  أمجع ضرباء ال ل الةاثن  يف 
الةاثنية،  كث  رة ا له أعراف ألدنية  ألف ال   العامل عله أن نةاىل ع اة اوية ألري اوة اإلميان ةهلل  رراجع اإلصاألة ة رراف

النرل الةاثن  يف ل ا مل الردين،  كث  رآ أسارجنة ال ل الةاثن  اناشوا نجن  ال  ية يف دراساآ هلآ متلةوا رآ ض هلا 
 رآ  ديد  سااّ االعتواد عله ال ررن اللرن يف الع د  نل نوي اارف،  أثرتوا أن ننرة كر ة رآ ا،االآ ميلآ

 .70شاثاؤنا حيوا يتعلق أبرراف ال لق  اخلوف  الوسواس ال  ري    نا ألدرجة راثوق أسلوب الع د ةلع اا  ةلع اا 
ا رراف الةاثنية اليت رصيل   اد أكدآ نجن  الدراسة اليت أجرهتا الرا ثة أن الع د ةل ررن اللرن ع د حعال للّ

 اإلننان رآ الق  اكتئاب  أرق.
 دنية ا رراف الر  

إن أح ّ ع د جلويع ا رراف الردنية نو ال ررن اللرن،  ن روره رعيد التوازن إن اخل و،  رفيد رآ ادرهتا عله ال يام 
ألعول ا ا ساس  ألشلّ  تاز. حاث  داضّ كّ ضلية يف جنآ اإلننان نظام انتفازي أ دعه ب لت وم ألعول ا، حاخل و 

 االنتفازاآ متاراا رثّ ج از اهلارف اجلوال الجني ينت رّ ااوجاآ الل رطينية  يتعارّ رع ا، مث رتعارّ ةلجنألجنةآ 
ي وم إبرسال روجاآ أضرا،  نلجنا اخل و يف داضّ كّ ضلية ج از جوال شديد التع يد،  نةاىل رالف اا يري رآ 

لد ،  لو اضتلد ضلية  ا دة ح ط سيؤدي ولك ض و درا ك هتتف رعاا ألتةاسق ال ميلآ لرشر أن ياث وه أ  يدركه أ  ي 
إن ضلّ يف اجلنآ كله. ي ول العلواء اليوم  حق أ دث اإلكتشاحاآ إن أي ررف ال ألد أنه ادث رغ اا يف ألرجمة اخل و، 
حلّ ضلية رن   حق ألرانرج بدد رةجن أن ضل  ا ب   ىت متوآ، حإوا  دث ضلّ ناثن  أ  حيفوا ، حإن نجنا اخللّ 

رل حو ه يف الةظام االنتفازي للخلية،  ةلتايل يةشأ عآ ولك ضلّ يف الربانرج اخللوي.  لع د ولك اارف ال ألد ين
  رة نآ ا رراف رآ  يل ع ج ا أ  استعصااه إن أرراف ميلآ   71رآ رصحيا نجنا الربانرج أبي طري ة  لةة.
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 ،  لآ ا لراين   ديل صحيا 1150،  3473،  ديل راآ 2، دالسنناألآ راجة،  72
 1150،  2، دالسنناألآ راجة،  73
 122،   5678 ديل راآ  7، كتاب ال ل، ةب را أنفل ب داء إال أنفل له شاثاء، د الصحيحالرخاري،  74
 م. 2000-8-23، الع د الرةين لإلكتئاب، اسالميةحنو موسوعة نفسية ال ر ا ي، يوسف عرد ب،  75
 ، شفاء ورمحة للمؤمننيكحيّ، عرد الدااآ،  76

ع ج ا  أضرا رنتعصية رفرةة  ك مها ينتشاثه قوا ةل ررن اللرن رع ا ضجن ة د ية ا،نية ااوصوحة رآ و ي 
 اخلربة.

 ا رراف اليت ميلآ ع ج ا.
ي ول  72ا،وه رآ حيا ج ةآ، حأألرد نا ةااء  عآ راحع ألآ ضديج، اال  مسعد الةيب صله ب عليه  سلآ ي ول  ن 

ا،وه رآ حيا ج ةآ   أي رآ شدة  لياهنا.  ااراد أهنا ا عة رآ الةار الشديدة ( بود حؤاد عرد الراا  يف شرح ا،ديل 
يف شدة الغليان عله ألدن اإلننان. نحاألرد نا  اال ال ا   رربيدنا ةااء عله أصّ ال ل يف رعار ة الش ء 

 اد وكرآ الرا ثة حيوا سرق  ديل أيب سعيد اخلدري راية الصحايب للديغ ألاثا ة اللتاب،  شاثاؤ  ألتلك 73 .أل د 
 الراية. رآ ولك يترري أن ال ررن ع د لألرراف العار ة التيتلآ ةإلننان.

ء له،  ال شاثاء رةه، ا رراف اانتعصية  اافرةة  ي ول الدكتور يوسف ال ر ا ي  ال يوجد يف الدنيا داء ع ال ال د ا
حإوا أصاب الد اء الداء ألرئ  74ح د أضربان رسول اإلس م  صله ب عليه  سلآ  ن را أنفل ب داء إال أنفل له شاثاء 

إبون ب رعان،  نجنا ية رق عله ا د اء الع وية،  ا د اء الةاثنية سواء، حلل ا ااأللة للشاثاء إبون ب، إوا أصرةا 
   75د اءنا.

 ول الرا ل يف اإلعجاز ال ررين عرد الدااآ اللحيّ  كةد أستوع إن ال ررن كّ يوم ال ي ّ عآ عشر أ  مخنة  ي
عشر ساعة،  اد نيأ ب رعان يل نجن  الظر ف يف ولك الواد ،اثظ ال ررن  أترله  االستواي إليه كّ يوم لاثرتاآ 

ن لدي ألع  ا رراف اافرةة اليت كةد أعاين رة ا ألشلّ طويلة.  ألعد أن ر ه عدة أش ر ال ظد شيئاا  ريراا ح د كا
دااآ، رثّ اإلرناىل،  رثّ ألع  اآلالم يف اللتف..  أشياء أضرا.. حوجئد أبن نجن  ا رراف اضتاثد ألشلّ راثاجئ 

 76مل يعد هلا أي أثر.
  رجّ ح ال  إن أض  صله ب عليه  سلآ جاء   رع الع د الألد رآ كوال الي ري   اوة اإلعت اد حجنللآ رسول ب

صله ب عليه  سلآ  "   است لق أل ةه ح ال  " اس ه عن ا " حن ا  ح ال  إين س يته حلآ يفد  إال است  ااا، ح ال
 صدق ب   كجنب أل آ أضيك "،   يف ر اية ح ال  " اس ه عن ا " مث أره الثانية ح ال  " اس ه عن ا " مث أره الثالثة 
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 ، اال الرترجني   ديل  نآ صحيا. 478   ،2082، أألواب ال ل  ةب راجاء يف التدا ي ةلعنّ،  ديل راآ 3،د، السننالرترجني 77
 120،   4، دزاد املعاد يف هدي خري العباد، األآ ال يآ  78
م، شرلة 2014-12-15النيد، ا رآ الةاثن  ر لل حليف يتح ق؟، ر الة ألتاريخ  رةح، بود كارّ   79

  http://www.alukah.net/sharia/0/79826/#ixzz4B9jSec00ا لوكة
 .kahee com. http://www، روسوعة اللحيّ لإلعجاز العلو ، .ابإلستماع للقرآنالعالج كحيّ، عرد الدااآ،  80

 نجنا   77" مث أات  ح ال  حعلد، ح ال  " صدق ب   كجنب أل آ أضيك اس ه عن ا " حن ا  حربأ.  ح ال  " اس ه عن ا 
رآ اوة الي ري ةهلل  أبثر ال ررن اللرن يف الشاثاء،   لجنلك اال األآ ال يآ رمحه ب رعان "   للآ نانةا أرر يةرغ  

ا   يراه قا ن  يف ناثن ا   إن كاند انحعة شاحية   التاث آ له  نو أن ا وكار  اآلوآ   ا دعية اليت ينتشاثه ق
للآ رنتدع  ارول احملّ   اوة مهة الاثاعّ   أتث   حوىت  لف الشاثاء كان ل عف أتث  الاثاعّ أ  لعدم ارول ااةاثعّ 

 اليت ألد رنا    رآ ااولآ أن يؤدي ا ثر ال ررين اا دئ للتورر إن رةشيط  ظااف ااةاعة يف اجلنآ  78أ  اانع اوا حيه"
ستحنآ رآ ااأللية اجلنآ عله ر ا رة ا رراف أ  الشاثاء رة ا  نجنا ية رق عله ا رراف ااعدية  ا  رام النرطانية 

  79   نا.
حصوآ ال ررن نو عرارة عآ أرواد صورية هلا رردد بدد،  طول روجة بدد،  نجن  ا رواد رةشر   والا انتفازية رؤثر 

الدراغ    ق إعادة التوازن هلا،  ا ميةح ا رةاعة كر ة يف ر ا رة ا رراف لا حي ا النرطان، إو أن النرطان عله ض و  
  80را نو إال ضلّ يف عوّ اخل و،  التأث  ألنواي ال ررن عله نجن  اخل و يعيد ألرجمت ا رآ جديد..

 اخل صة 
 االص  ح، ح د جاء لغة لعةيري أ دمها  الد اء  الع د،  الثاين  رةا لد الرا ثة حيوا سرق رعىن االستشاثاء يف اللغة  

لعىن الربأ  التخل  رآ اارف.  اص   اا لعىن الراية   ن  اآلوآ ال ررنية،  ا دعية الةروية ااشر عة اليت ر رأ عله 
ض ل حبث ا روصلد إن أن ا د ية   ااري ، ألةي ة التحصري أ  الشاثاء رآ ا رراف الةاثنية أ  الر  ية أ  الع وية.  رآ

ليند كل ا شاحية، حرع  ا د ية اد أتضجننا كنرل للةك ال جتد هلا أثر يف صحتك،  ألع  ا اد رعاجل رر اا رعيةاا 
للآ هلا أتث اآ سلرية.كوا أن الد اء له طعآ رر    رنتناغ، للآ ال ررن ليس كجنلك، إن ال ررن ليس د اءاا ألّ نو 

 الشاثاء.
ان ر وا ااألّ رآ رشاكّ   اجه رآ بآ، حإن كتاب ب  صوآ كلواره كاثيلة أبن رفيّ را يف ناثنه رآ  سا س حاإلنن

 الق،  را يف جند  رآ رالم  أ جاي، حيترد ل ضوحه إن أرآ ،  ش اؤ  إن سعادة  اطوئةان، حيةشرح صدر ،  يرت ج 
  جدانه.

 

http://www.alukah.net/sharia/0/79826/#ixzz4B9jSec00
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 .3د
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 األآ راجة، بود ألآ يفيد ال ف يين، د.آ، النةآ،    يق  بود حؤاد عرد الراا ، دار إ ياء اللتل العرألية، د. ط، 
 . 7ه،  الرحر احمليط ، أل  آ  دار الاثلر، د.ط، د1420أألو  يان، بود ألآ يوسف ا ندلن ،  

الديآ عرد ا،ويد، أل  آ  االترة  م، سةآ أيب دا د،   يق  بود بي 2010أألو دا د، سليوان ألآ ا شعل، 
 ، د.ط.4،  3العصرية، د

م ، الصارم الرتار يف التصدي للنحرة ا شرار، رلترة الصحاألة، جدة، 1992 -ه1412ةيل،   يد عرد الن م، 
 . 3ط

 .7، د1ه، صحيا الرخاري، دار طوق الةجاة، ط1422الرخاري، بود ألآ امساعيّ،
م، رعامل التةفيّ يف راثن  ال ررن،   يق  بود الةور  رضر ن، 1997 -ه1417الرغوي، ا،نري ألآ رنعود،

 .8،د4ط
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،جملة العلوم ."ألوعود، أمساء، الع د الةاثن  ل   راةآ الةاثنية رآ رةظور إس ر   "االكتئاب منووجا
 م.2014 دينورب  19العدد اإلجتواعية،

دارر ،   يق   نري سليآ الداراين، ااوللة العرألية م، سةآ ال2000ه/ 1412الدارر ، عردب ألآ عرد الرمحآ، 
 .4، د1النعودية  دار ااغين، ط

م، ٢٠١٧أألريّ ١٣الد يلاآ، سةاء، كيف نعاجل أناثنةا رآ اإلكتئاب، رواع رو وي، 
http://mawdoo3.com 

 ا لوكة.  م، شرلة2014-12-15رةح، بود كارّ النيد، ا رآ الةاثن  ر لل حليف يتح ق؟، ر الة ألتاريخ  
م، رين  اللرن الرمحآ يف راثن  ك م ااة ان،   يق عرد الرمحآ رع  2000ه_1420النعدي، عردالرمحآ انصر، 

 .1اللواق، أل  آ  رؤسنة الرسالة، ط
 .www.aliftaa.jo     2سلوان، نوح عل ، حتا ي راثن  ال ررن، حتوا راآ

 .3، د1دير، درشق  دار األآ كث ، طه، حتا ال 1414الشوكاين، بود، عل  ألآ بود، 
ه، شرح ااشلاة لل ييب اللاشف عآ   ااق النةآ،   يق  عرد ا،ويد نةدا ي، 1417ال ييب، ا،نري ألآ عرد ب،  

 1، ط9رلة االررة  رلترة نفار رص اثه الراز، د
حه  بل الديآ ه، حتا الراري شرح صحيا الرخاري، أضرجه  صح1379العن  ين، أمحد ألآ عل  ألآ  جر، 

 .9اخل يل، أل  آ  دار ااعرحة، د.ط، جفء
 م.2000-8-23ال ر ا ي، يوسف عرد ب، حنو روسوعة ناثنية اس رية، الع د الرةين لإلكتئاب، 

م، اجلارع   لام ال ررن،   يق  أمحد الربد ين  األرانيآ اطاثيش، 1964ه/1384ال رطيب، بود ألآ أمحد ألآ أيب أللر،  
 .1، د2ال انرة  دار اللتل ااصرية،ط

كحيّ، عرد الدااآ، الشاثاء اللارّ، رواع عرد الدااآ اللحيّ لإلعجاز العلو   
www.kaheel7.com/ar/index.php 

 http://www.kahee .لإلعجاز العلو ، .الع د ةإلستواي لل ررن، روسوعة اللحيّ كحيّ، عرد الدااآ، 
com 
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ه ااواحق 1432/ 2/7احملودي، رنعود ألآ ألش ، االستشاثاء ةل ررن رآ ا رراف الردنية، صحياثة علاظ، اجلوعة 
 3638م، العدد  2011يونيو    3

 م4/10/2013ال ررن اللرن  وكر ب ض  ع د لألرراف الةاثنية، صحياثة اال اد،    بود،  نام،
 www.eajaz.org/index.php بود يوسف عرد ، ااعجفة الصورية لل ررن اللرن، رواع اإلعجاز اإلللرت ين   

م، ااوطأ،   يق  بود ا عظو ، أألو ظيب، رؤسنة   2004نت /   1425 اادين، رالك ألآ أنس ألآ رالك ا صرح ،
 . 5، د1زايد ألآ سل ان رل هنيان لألعوال اخل ية  اإلننانية،ط

م، 2008/  28/1واع نصرة بود صله ب عليه  سلآ، أاوال الغرأليري ااةصاثري عآ اإلس م ر
http://rasoulallah.net/ar/articles/article/3854 

ه، النةآ الصغرا،   يق  عرد الاثتاح أألو  دة،  لل  رلترة اا روعاآ اإلس رية، 1406الةناا ، أمحد ألآ شعيل،
 .8، د2ط

  3ه، التريان يف رداب محلة ال ررن، أل  آ  دار األآ  فم، ط1414الةو ي، اىي ألآ شرف، 
 .  1الةيناألوري، رنلآ ألآ ا،جاد، د.آ، صحيا رنلآ، أل  آ دار إ ياء الرتاث العريب،د

Tomatis A  Alfred, The Conscious Ear, Station Hill Press, New York, 1991 
-www.alم، شرلة الراا ، 2012و  عله النحر،أتث  متر عج نري، محد، 

raqi.net/showthread.php 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

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

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 لألحباث التخصصية أصول الشريعة لة جم   
م. 8201 جوالي ،  متوز  ،   3عددال ،  4جمللدا    

e ISSN 2289-9073 

 

'ATHARA ALMUDHAHAB ALFAQHIU EALAA ALTARJIHAT EIND SHIRAH 

ALHADITH (MHMD 'ANWAR ALKSHMYRI NMWDHJANA) 

 ( )حممد أنور الكشمريي منوذًجا أثر املذهب الفقهي على الرتجيحات عند شراح احلديث

 علي عبد احلميد مفتاح إبراهيم أ.

 فؤاد أبو النعمة  د/  األستاذ املشارك

 قسم احلديث وعلومه، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة املدينة العاملية شاه علم، مباليزاي

ali_abokreba@yahoo.com. 

 

 

 م2018  - هـ 1439
 

 

    



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 50 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 
Received 14 /4 /2018 

Received in revised form 7/5/2018 

Accepted 19/6/2018 
Available online 15/7/2018 

 

 

            

 
ABSTRACT 

This study aims to study Imam Mohammed Anuar Al Kashmeery‘s weightings in  terms of the 

sales in his book ( Al Uroof Al Shathi  Shareh  Sunan Al Termithi) and to know to what extend his 

weightings in his doctrine that he has brought up. The problem that this study attempts to address 

lays   in that most scholars who rear in a certain   doctrine of a particular jurist and they learn 

through this doctrine they will be affected by this doctrine and its traditions when they look to the 

legitimacy texts and work out some rules from those texts. One of those scholars is Imam Al 

Kashmeery, Allah mercy him – since he has brought up in Al Hanafi doctrine and learn all his 

teaches and instructions from this doctrine. He has many jurisprudential types of weightings 

through explaining Al Termthi’ sunan and to see to what extend he has influenced by this doctrine. 

The significance of the study lays in the explanation one of the causes of the differentiations 

between the scholars and their opinions varieties in terms of the legitimacy evidences and its 

interpretations and then to know the backwards of their views and judgments. The inductions 

approach is used in this study to trace Al Kashmeeery’s weightings to show its backwards ,the 

comparative approach is used to show what has been corresponded and differentiated with    Al 

Hanafi’ doctrine.  The study comes up with the following results: the researcher find ten sections 

in terms of sales in the book Al Uroof Al Shathi. Al Kashmeery May Allah mercy him , has 

corresponded with evidence when he made his weightings  in six of these sections out of ten and 

the other four were  influenced by his doctrine that is, Al Hanafi doctrine. Imam Al Kashmeery 

depended on Hadiths when he made his weightings. He relayed also on his scholars sayings when 

he made weightings.  

Keywords: Track, Doctrine, Hadith, Al Kashmeery  
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 لخص امل

يف ابب البيوع من كتابه )العرف  -رمحه هللا-يهدف هذا البحث إىل دراسة ترجيحات اإلمام حممد أنور الكشمريي
الشذي شرح سنن الرتمذي(، ومعرفة مدى أتثره يف ترجيحاته مبذهبه الفقهي الذي نشأ عليه. وتكمن إشكالية البحث 

الفقه على أصوله وقواعده، يغلب عليهم التأثر أبصول  يف أن العلماء الذين ينشئون على مذهب فقهي معني، ويتلقون
هذا املذهب وقواعده؛ عند النظر يف النصوص الشرعية واستنباط األحكام منها. فجاء هذا البحث لدراسة أحد هؤالء 

وله  ابعتباره نشأ على املذهب احلنفي، وتلقى تعليمه على أصوله وقواعده، -رمحه هللا-العلماء، وهو اإلمام الكشمريي
ترجيحات فقهية من خالل شرحه لسنن الرتمذي، والنظر يف مدى أتثره مبذهبه الفقهي يف هذه الرتجيحات. وتكمن 
أمهية هذا البحث يف بيان أحد أسباب اختالف العلماء وتباين نظرهم يف األدلة الشرعية وتفسريها؛ ومن مث معرفة مآخذ 

ه املنهج االستقرائي، يف تتبع ترجيحات الكشمريي، واملنهج أحكامهم وأوجه نظرهم. وقد سلك الباحت يف دراست
التحليلي يف دراسة هذه الرتجيحات وبيان مآخذها، واملنهج املقارن يف بيان أوجه االتفاق واالختالف مع هو مدون يف 

ترجيحات   وقف على عشرة  الباحثوقد توصل الباحث، يف هناية دراسته إىل عدة نتائج من أمهها: أن  املذهب احلنفي.  
يف عشرة أبواب من خالل ابب البيوع، الرتجيحات ، وتناوهلا ابلدراسة، وقد كانت هذه -رمحه هللا-لإلمام الكشمريي

، وأتثر مبذهبه يف منها يف ترجيحه يف ست مواضع  الدليل، -رمحه هللا-من كتاب )العرف الشذي(، ووافق الكشمريي
، وقد كان يعتمد يف غالب ترجيحاته، على مدلول احلديث-رمحه هللا–اإلمام الكشمريي، و من ترجيحاته أربعة مواضع

كان له أتثر مبذهبه يف بعض ترجيحاته، ويتَّضح ذلك من خالل -رمحه هللا-ن اإلمام الكشمرييتوصل الباحث، إىل أ
 اعتماده على أقوال علماء مذهبه، يف الرتجيح.

 لكشمرييأثر،املذهب، الرتجيحات، احلديث، االكلمات املفتاحية:  
 
 
 
 
 

 
 املقدمة
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 يوم إىل إبحسان  تبعهم ومن أمجعني، وصحبه آله وعلى املرسلني، سيد  على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد 
 :بعد   الدين، أما

تعددت املذاهب الفقهية، وبرز لكل مذهب العديد من العلماء أيصلون ملذهبهم ويتبعون قواعده يف اختياراهتم   
وترجيحاهتم الفقهية،إال أن البعض من هؤالء العلماء مل يكن متأثراً مبذهبه يف مجيع ترجيحاته بل له أراء وترجيحات خمافة 

حيث تتناول هذه الورقة جمموعة من األمثلة -رمحه هللا-مام الكشممرييملذهبه استنادا على داللة احلديث، ومنهم اإل
 التوضيحية لرتجيحاته الفقهية املوافقة ملذهبه أو للدليل.

 إشكالية البحث:
ترجيحاهتم الفقهية املستنبطه من الدليل،   يف  سبقهم  أو مبن  مبذهبهم،  يغلب عليهم التأثر  مسة بعض الفقهاء  أن   املعلوم  من  

له ترجيحات فقهية يف ابب البيوع من خالل كتابه )العرف الشذي(، فتتمثل إشكالية -رمحه هللا-واإلمام الكشمريي
 يف ترجيحاته ابلدليل، أو مبذهبه، وتنبثق من هذه اإلشكالية سؤالني:-رمحه هللا-البحث يف مدى أتثر الكشمريي

 بيوع من خالل كتابه )العرف الشذي(؟يف ابب ال-رمحه هللا-ماهي الرتجيحات الفقهية للكشمريي-1
 ؟ما أثر مذهبه الفقهي يف هذه الرتجيحات  -2

 األهداف:
 يف ابب البيوع من خالل كتابه )العرف الشذي(-رمحه هللا-بيان الرتجيحات الفقهية للكشمريي-1
 . أثر مذهبه الفقهي يف هذه الرتجيحات بيان  -2

 أمهية البحث:
بدراسته أحد أسباب االختالف بني الفقهاء، يف احلكم املستنبط من الدليل، ويظهر األدلة ويكتسب البحث أمهية 

 يف ترجيحه، ويبني مدى جترده للدليل، وعدم تعصبه ملذهبه.-رمحه هللا-واملصادر اليت اعتمد عليها الكشمريي
 حدود البحث:

ابب البيوع من خالل كتابه )العرف الشذي  يف-رمحه هللا-تناول هذا البحث عشرة ترجيحات فقهية لإلمام الكشمريي
 ، يف ابب البيوع -رمحه هللا-شرح سنن الرتمذي(، وذلك لدراسة األبواب اليت وردت فيها الرتجيحات الفقهية للكشمريي
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من كتاب )العرف الشذي(، واألبواب الفقهية: هي: ما جاء يف التجار، وما جاء يف كتابة الشروط، وما جاء يف بيع 
، وما جاء يف التأبري، وماجاء يف املصراة، وما جاء يف البيع الفضويل، وما جاء يف اختلف البيعان، وماجاء يف مثن املدبر

 الكلب، وما جاء يف النهي عن الثنيا، وما جاء يف العرااي( 
 اعتمد الباحث يف هذا البحث على املناهج التالية:

إىل  خالل هذه املناهج من ليصل والتحليلي، مث املقارن؛ ستقرائي،على املنهج: اال الدراسة هذه يف الباحث اعتمد لقد
 الدراسة.  أسئلة على اإلجابة

من خالل كتابه  ، يف ابب البيوعاإلمام الكشمريي الفقهية ترجيحاتومجع  ،وذلك بتتبع  أوالً: املنهج االستقرائي:
 (العرف الشذي)

مث يقوم الباحث   وربطها أبدلتها الشرعية،  ،الرتجيحات الواردة يف األحاديثهذه    بتحليلوذلك  :  اثنياً: املنهج التحليلي
 الشاهد من املسائل اليت رجَّح الكشمريي فيها رأيه عن طريق وسائله يف الرتجيح. موضع  بعرض 

ء من مذهبه مع اقوال العلما ، يف ابب البيوع،الكشمريي الفقهية ترجيحات اإلماموذلك مبقارنة اثلثاً: املنهج املقارن: 
 ، بينه وبني مذهبه. ختالفأوجه االتفاق واالملعرفة  

 الدراسات السابقة:
ماثلة عن كتاب العرف الشذي وجد الباحث دراسة واحدة هلذا الكتاب امللدراسات اخالل قراءة الباحث وتتبعه من 

"ترجيحات الكشمريي واختياراته الفقهية من خالل شرحه جلامع الرتمذي يف كتاب وكانت يف كتاب الصالة وهي: 
، اجلامعي ة، يف جامعة املدينة العاملية العامامصطفى فضل الرمحن عبدالباري، لنيل درجة الدكتور  \للباحث الصالة"

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحث يف صلب املوضوع كوهنا يف كتاب العرف الشذي للكشمريي، ولكن ختتلف هذه 
الدراسة عنها أبنَّ دراسته كانت  يف كتاب الصالة، بينما درس هذا البحث  كتاب البيوع، وختتلف هذه الدراسة عن 

ات من األمور التوقيفية، أم هذا البحث يف كتاب البيوع واليت هي من دراسته كون كتاب الصالة من العبادات والعباد
األمور االجتهادية اليت ختتلف فيها اآلراء واألقوال بني الفقهاء، ومن خالل إطالع الباحث على هذه الدراسة السالفة 

واالختيارات يف هذ الرسالة الذكر، تبينا أنه قد شرح عنوان البحث يف فصول، مث أنه مل يعّرف ما املقصود ابلرتجيحات 
وهذا شيء مهم ألنه صلب الدراسة وأيضاً مل يعَرف بكتاب العرف الشذي خالل دراسته، ومل يضمنها إبشكالية حبث، 
 وال أسئلة، وال أهداف مبعنا أن الرسالة سالفة الذكر تفتقد إيل منهجية البحث، ويف املقابل تقيد الباحث مبنهجية البحث 
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، 1208كتاب البيوع، ابب ما جاء يف التجار وتسمية النيب صلى هللا عليه وسلم إايهم، رقم احلديث   السنن،أخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف  4
 432، ص1، ججامع األصول يف أحاديث الرسولن أبو السعادات، اسناده صحيح، يف ، قال ابن األثري، جمد الدي 506، ص3ج

االختيارات الفقهية لإلمام الطحاوي ":اك نوع اخر من الدراسات السابقة اليت وقف عليها الباحث، وهيوهن  يف رسالته،
دار العلوم الشريعة -عماد طه شريف محزة القاهرة" للباحث: (وأثرها يف تقرير مذهب األحناف )أصواًل وفروًعا

كاملة، ولكن وقف على املستخلص منها، وتتفق ومل يقف الباحث على هذه الدراسة  ، 2007اإلسالمية املاجستري 
كوهنا يف أثر املذهب الفقهي يف االختيارات الفقهية، وختتلف دراسيت   هذه الدراسة مع دراسة الباحث يف عنوان البحث،

ودراسته يف االختيارات  مبذهبه يف الرتجيحات الفقهية،-رمحه هللا-عن دراسته كون دراسيت يف مدى أتثر الكشمريي
 هيةالفق

عتمدة عن املرواية ال، هو صاحب -رمحه هللا-جعفر الطحاوي وأب، و األحناف مذهب لإلمام الطحاوي وأثرها يف تقرير
 ، كما جاء يف مستخلص الرسالة.أئمة املذهب، نقاًل عنهم، وخترجًيا على أقواهلم وأصوهلم

 ، ج ئ ا ت ، ون ة مت ا ، وخ ني ب ل ط ، وم ث ح ب ، وم ة م د ق م يل  إ ث  ح ب ل ا م  س ق ن .وي ت ا ي  وتوص
م ا م إل ا ت  ا ح ي ترج  : ألول ا ث  ح ب مل ة ا ي ه ق ف ل ا مريي  ش ك ل عرف ا ل ا ( ه  ب ا ت ل ك ال خ ن  م  ، يوع ب ل ا ب  اب يف   ،

) ي ذ ش ل  ا
يت  ل ا ت  ا ح ي لرتج ا : ألول ا ب  ل ط مل ث ا ي د ا ح أل ا ظ  ا ف ل أ ة  ل ال د ا  ه ي ف ق  ف  وا

 إايهم-صّلى هللا عليه وسّلم-: ابب ما جاء يف التجار وتسمية النيب  الرتجيح األول
 احلديث

ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأِب َواِئٍل، َعْن قـَْيِس ْبِن َأِب غَ    ثـََنا َهنَّاٌد قَاَل: َحدَّ َنا َرُسوُل َحدَّ َرزََة، قَاَل: َخرََج َعَليـْ
،ِإنَّ الشَّْيطَاَن، َواإِلمْثَ ََيُْضرَاِن البَـْيَع، َفُشوبُوا  رْعَشَر التُّجَّااَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوََنُْن ُنَسمَّى السََّماِسرََة، فـََقاَل: »اَي مَ 

 4بـَيـَْعُكْم اِبلصََّدَقِة«
 وأصل املسألة يف الكسب، وختلفوا الفقهاء، يف أنواع الكسب، أيهما أفضل.
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 7، ص3، جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذيالكشمريي، حممد أنور،  5
 64ص الكسب، الشيباين، حممد بن احلسن،  6
 172-171، ص4، جاالختيار يف تعليل املختاراملوصلي، عبد هللا بن حممود،  7

ل جيوز له أن احلديث على جواز الداللة والسمسرة، ويف كتبنا أن الدالَّ  "دلَّ -رمحه هللا-قال :الكشمرييترجيح اإلمام 
ن كان العرف كذلك، واختلف يف املفاضلة بني التجارة والزراعة، إأيخذ األجرة من املشرتي أو البائع أو من كليهما 

 5"لالتجارة أفض  وخمتاران أنَّ 
 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:

قال التجارة أفضل يف التجارة والزراعة فقال بعضهم -رمحهم هللا -اختلف مشاخينا احلسن: و قال: حممد بن 

تَ ُغوَن ِمْن َفْضِل اّللَِ ٱ)ٱتعاىل: ، واملراد ابلضرب يف األرض (20:اآلية( )سورة املزمل، َّ َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض يَ ب ْ
ن أموت إل-رضي هللا عنه -ة املرسلني، وهلذا قال عمروسنَّ  ،الذي هو سنام الدينمه يف الذكر على اجلهاد  فقدَّ   ،التجارة

 -وأكثر مشاخينا ، يف سبيل هللا من أن أقتل جماهداً  بني شعبيت رحلي أضرب يف األرض أبتغي من فضل هللا أحب إيلَّ 
 6الصدقة يف الزراعة أطهروألن  ، ألهنا أعم نفعا ؛على أن الزراعة أفضل من التجارة  -رمحهم هللا  

فيه اجلمع بني حصول الكسب وإعزاز الدين وقهر عدو  وأفضل أسباب الكسب اجلهاد( ألنَّ ") :قال شارح االختيار
حث عليها فقال: »التاجر الصدوق مع الكرام الربرة«؛ وقال: -عليه الصالة والسالم  -النيب    )مث التجارة( ألنَّ   .هللا تعاىل

 7تاجر الصدوق«.)مث الزراعة(هللا َيب ال  »إنَّ 
وافق حديث الباب، يف املفاضلة بني التجارة -رمحه هللا-اخلالصة: بعد دراسة األقوال السابقة تبنيَّ للباحث أنَّ الكشمريي

 والزراعة، ورجح التجارة.
قد استنبط من احلديث املفاضلة بني التجارة والزراعة، واحلديث مل يذكر -رمحه هللا-ويف هذا احلديث نرى الكشمريي

 الزراعة، إمنا ذكر التجارة. 

 : ابب ما جاء يف كتابة الشروطالرتجيح الثاين
 احلديث

ُد ْبُن َبشَّاٍر قَاَل: َأْخرَباََن َعبَّاُد ْبُن لَْيٍث َصاِحُب الَكرَابِيِسيِّ الَبْصرِيُّ قَاَل: َأْخربََ  ثـََنا حُمَمَّ ِجيِد ْبُن َوْهٍب، قَاَل: َحدَّ
َ
اَن َعْبُد امل

اُء ْبُن َخاِلِد ْبِن َهْوَذَة: َأاَل أُْقرُِئَك ِكَتااًب َكتَـَبُه يل رَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: قـُْلُت: بـََلى، فََأْخرََج قَاَل يل الَعدَّ  ُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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  512، ص3، ج1216، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف كتابة الشروط، رقم احلديث السنن الرتمذي، حممد بن عيسى، يفأخرجه،  8
 58، ص3، كتاب البيوع، ابب إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا، جصحيحه أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل، يف 9

 11، ص3ج، العرف الشذي شرح سنن الرتمذيالكشمريي، حممد أنور،  10
 101، ص8، جأمحد، البناية على شرح اهلدايةالعيين، أبو حممد حممود بن  11
 102، ص8، جأمحد، البناية على شرح اهلدايةالعيين، أبو حممد حممود بن  12
 355، ص6، جفتح القدير ينظر: ابن اهلمام، كمال الدين حممد، 13

ُ َعَلْيهِ  ٍد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ اُء ْبُن َخاِلِد ْبِن َهْوَذَة ِمْن حُمَمَّ ًة،  َوَسلََّم، اْشرَتَى ِمْنُه َعْبًدا َأْو أَمَ يل ِكَتااًب: »َهَذا َما اْشرَتَى الَعدَّ
َثَة، اَل َداَء َواَل َغائَِلَة َواَل   ْسِلَم«ِخبـْ

ُ
ْسِلِم امل

ُ
 8بـَْيَع امل

ابئعاً كما جاء يف رواية  -صلى هللا عليه وسلم-وأصل املسألة يف كتابة الشروط، واختلفوا يف احلديث هل كان النيب 
عن العداء بن خالد، قال: كتب يل النيب صلى هللا الرتمذي؟ أم كان مشرتايً كما جاء يف رواية البخاري؟ وهي: ويذكر 

هللا عليه وسلم، من العداء بن خالد، بيع املسلم من املسلم، ال داء  عليه وسلم: »هذا ما اشرتى حممد رسول هللا صلى
 9  غائلة«وال خبثة، وال  

وظاهر حديث فقال:" ابئعاً،النيب صلى هللا عليه وسلم كان  أنَّ -رمحه هللا-رجَّح-رمحه هللا-الكشمرييترجيح اإلمام 
 ه كان ابئعًا فإنَّ مشرتاًي والعداء ابئعاً، واألوفق ابملراد واأللفاظ عندي أنَّ كان -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم -البخاري أن النيب

 10"الكتابة تكون من البائع 
 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:

واملشرتي: هو العداء، وأثبت يف الفائق كما يف املعجم. ويف "املغرب": الصحيح أن املشرتي كان العداء قال: العيين: "
 11"–صلى هللا عليه وسلم  -والبائع هو رسول هللا  

ووقع عند البخاري ابلعكس، فقيل: إن الذي وقع عنده مقلوب وقيل: هو وأجاب العيين عن حديث البخاري، فقال "
 12"صواب وهو من الرواية ابملعىن؛ ألن اشرتى وابع مبعىن واحد 

، أنه جاء -رمحه هللا-ن ابئعاً، وأجاب عن حديث البخاريكا-صلى هللا عليه وسلم-"ذهب ابن اهلمام، إىل أن النيب
رضي هللا -علق حديث العداء-رمحه هللا-معلقاً، وتعليق، إمنا يكون صحيحاً، إذا مل يكن بصيغة التمريض، والبخاري

 13"-رضي هللا عنه-بقوله ويذكر عن العداء-عنه
 وافق حديث الباب.-رمحه هللا-شمرييوبعد استعراض األقوال السابقة تبني للباحث أن الكاخلالصة:  
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، 3، ج1244وع، ابب ما جاء يف ابتياع النخل بعد التأبري والعبد وله مال، رقم احلديث كتاب البي  السننأخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف  14
، 3، ج2379، كتاب املساقاة، ابب الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو يف خنل، رقم احلديث صحيحه ، والبخاري، حممد بن إمساعيل، يف538ص
 115ص
 4، ص4، ر، فصل األلف، جمادةلسان العرب، ابن منظور، حممد بن مكرم،  15
 27، ص3، جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذيالكشمريي، حممد أنور،  16
 26، ص4، ج5587رقم احلديث شرح معاين اآلاثر،ينظر: الطحاوي، أبو جعفر أمحد،   17
 290، ص13، جالتمهيد ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا، 18

 ابب ما جاء يف ابتياع النخل بعد التأبري والعبد وله مال الرتجيح الثالث:
 احلديث

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ، َعْن أَبِيِه قَاَل: مسَِ ثـََنا اللَّْيُث، َعْن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َساملٍِ َبُة قَاَل: َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  َصلَّى  َحدَّ اَّللَّ
َتاُع، َوَمْن ابـْتَ  ُبـْ

اَع َعْبًدا َوَلُه َماٌل َفَمالُُه لِلَِّذي اَبَعُه ِإالَّ »َمْن ابـَْتاَع خَنْاًل بـَْعَد َأْن تـَُؤبَـَّر فـََثَمَرهُتَا لِلَِّذي اَبَعَها ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط امل
َتاُع« ُبـْ

 14َأْن َيْشرَتَِط امل
هو "  :تأبريالو املسألة يف بيع األصول و الثمار، واختلفوا يف بيعها قبل التأبري، هل يكون للبائع أم للمشرتي؟  وأصل

 15"تلقيحه؛ يقال: خنلة مؤبرة مثل مأبورة، واالسم منه اإلابر على وزن اإلزار
ي وبعده للبائع فعمل ابملفهوم قال الشافعي: إن الثمرة قبل التأبري للمشرت " :-رمحه هللا-الكشمرييترجيح اإلمام 

والصحيح يف اجلواب من ه، أقول: واملنطوق، وقال أبو حنيفة: إن الثمرة للبائع يف احلالني إال إذا صرح املشرتي أبهنا ل
 16"ما ذكر الطييب وأبو عمر يف التمهيد  جانب أِب حنيفة

 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:
إيل أن الثمرة للبائع يف احلالني، إال إذا اشرتط املشرتي أبهنا له، وذلك بناء على أصلهم، "ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف،  
 17يف عدم العمل مبفهوم املخالفة"

قال أبو حنيفة وأصحابه واألوزاعي من ابع خنال فثمرها للبائع إال أن يشرتط املبتاع وسواء أبرت أو قال: ابن عبد الرب: "
  18"إال أن يشرتطها املبتاع  مل تؤبر هي للبائع أبداً 

وافق حديث الباب، عندما صوب  -رمحه هللا-اخلالصة: وبعد استعراض األقوال السابقة تبني للباحث أنَّ الكشمريي
 قول أبو حنيفة يف مسألة بيع الثمرة  هي للبائع سواء كان ذلك قبل، أو بعد التأبري، وحديث الباب مل يتعرض، للبيع 
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، ومسلم، بن احلجاج أبو  545، ص 3، ج1251كتاب البيوع ابب ما جاء يف املصراة، رقم احلديث   السنن أخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف 19
 1158، ص3، ج1524كتاب البيوع، ابب حكم بيع املصرَّاة، رقم احلديث   صحيحه،احلسن، يف 

 32، ص3جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذي، حممد أنور،  الكشمريي، 20
 21-19، ص4، ج5552رقم احلديث شرح معاين اآلاثر،ينظر: الطحاوي، أبو جعفر أمحد،   21

ا يف ذلك، وهم متفقون، يف بيع الثمرة بعد التأبري تكون للبائع، إال أن قبل التأبري، ال بنفي، وال إثبات، لذلك اختلفو 
 يشرتط املبتاع، وكل فريق جاء إبستدالالت تؤيد قوله يف مسألة بيع الثمرة، قبل التأبري، وتلك األدلة موجود يف كتبهم.

 : ابب ما جاء يف املصّراةالرتجيح الرابع
 احلديث

ثـََنا أَبُو   ِد ْبِن زاَِيٍد، َعْن َأِب ُهَريـْرََة قَاَل: قَ َحدَّ ثـََنا وَِكيٌع، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّ ُ َعَلْيِه ُكَرْيٍب قَاَل: َحدَّ اَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
 19َوَردَّ َمَعَها َصاًعا ِمْن مَتٍْر«  َوَسلََّم: »َمْن اْشرَتَى ُمَصرَّاًة فـَُهَو اِبخلَِياِر ِإَذا َحَلبَـَها، ِإْن َشاَء َردََّها

 وأصل املسألة يف خيار العيب، يف املصراة: وهي حبس اللنب يف ضرع الشاة أايماً، وختلفوا يف ردها ومعها صاٌع من متر.
املذكور يف عامة كتبنا هو حكم القضاء وأما داينة فالرد واجب فيحمل   إنَّ ":  -رمحه هللا-قال  :الكشمرييترجيح اإلمام  

واحلاوي القدسي،  ،والتهذيب ،واحلكم يكون وجوابً، وأما حكم الرد داينة فمذكور يف الوجيز ،احلديث على الداينة
 ومجعت هذا املضمون يف البيتني:

 20بزايدة املنفصل املتولد ... أو عكسه متعيب مل يردد"
 اهد من كالم الشارح أنَّه محل الرد يف مسألة خيار العيب اليت يف احلديث على الداينةوالش
 :املسألة  يف  األحناف  فقهاء  آراء

بل جتب القيمة، وهو   ،ومذهب احلنفية يف مسألة خيار العيب "أنه اليرد البيع بعيب التصرية، وال جيب رد صاعاً من متر
أن يعطي البائع للمشرتي عوضًا عن النقص يف مثن الشاة، إذا تبني أهنا مصراة، وإيل هذا ذهب أبو حنيفة، حممد بن 
احلسن، والطحاوي، وعامة فقهاء احلنفية، ومل خيالف، إال اإلمام زفر، ووافق اجلمهور يف مسألة خيار العيب كما نقل 

  21اآلاثر"  ذلك الطحاوي يف شرح معاين
مل يتأثر مبذهبه يف مسألة املصرَّاة، بل -رمحه هللا-احلالصة: وبعد استعراض األقوال السابقة تبني للباحث أنَّ الكشمريي

 إن مذهبه خالف أصل املسألة، فضل عن خمالفتهم حلديث الباب، وجاءوا إبستدالالت ال حجة فيها منها حديث 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 59 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

، وقال ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي، 550ــ، ص3، ج1257، كتاب البيوع، ابب، رقم احلديثالسنن أخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف 22
 12، ص3، جالتلخيص احلبريمتصل يف 

 160، ص6الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، جابن جنيم، زين  23
 37، ص3، جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذيالكشمريي، حممد أنور،  24
 68، ص3، ج، اهلداية يف شرح بداية املبتدياملرغيناين، علي بن أِب بكر 25

خمالفة احلديث للقياس، ومنها قالوا إن حديث الباب منسوخ، نسخ، حبديث "البيعان ابخليار"، "اخلراج ابلضمان"، ومنها  
 وافق حديث الباب.-رمحه هللا-وغريها من األدلة اليت ال حجة فيها، والكشمريي

 ما جاء يف البيع الفضويلابب الرتجيح اخلامس:  
 احلديث:

ثـََنا أَبُ  ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب قَاَل: َحدَّ ، َعْن َحِبيِب ْبِن َأِب اَثِبٍت، َعْن َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم، َأنَّ َحدَّ و َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأِب ُحَصنْيٍ
ْرِبَح ِفيَها ِديَنارًا، ى ُأْضِحيًَّة، فَأُ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم بـََعَث َحِكيَم ْبَن ِحزَاٍم َيْشرَتِي لَُه ُأْضِحيًَّة ِبِديَناٍر، فَاْشرتََ 
ْق  فَاْشرَتَى ُأْخَرى َمَكاهَنَا، َفَجاَء اِبأُلْضِحيَِّة َوالدِّيَناِر ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: »َضحِّ اِبلشَّاِة، َوَتَصدَّ

 22اِبلدِّيَنار«
، واختلف 23"يتصرف يف حق الغري بال إذن شرعي كاألجنيب يزوج أو يبيع من  وأصل املسألة يف البيع الفضويل: "وهو

 الفقهاء هل ينعقد أو ال ينعقد إذا أجازه املالك؟ 
يف حديث الباب حجة لنا على الشافعي يف معرض شرحه للحديث "قال  -رمحه هللا-: قالالكشمرييترجيح اإلمام 

 والشاهد من كالم الشارح أنه رجَّح جواز البيع الفضويل إذا أجازه املالك.    24"على جواز بيع الفضويل
 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:

"ومن ابع ملك غريه بغري أمره فاملالك ابخليار، إن شاء أجاز البيع؛ وإن شاء  يف اهلداية: -رمحه هللا-قال املرغيناين
ا ابمللك أو إبذن املالك وقد فقدا، وال ألهنَّ  ،ه مل يصدر عن والية شرعيةألنَّ فسخ" وقال الشافعي رمحه هللا: ال ينعقد 

ه تصرف متليك وقد صدر من أهله يف حمله فوجب القول ابنعقاده، إذ ال ضرر فيه  ابلقدرة الشرعية. ولنا أنَّ انعقاد إاًل 
 25للمالك مع ختيريه
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 17، ص2، جاالختيار يف تعليل املختاراملوصلي، عبد هللا بن حممود،  26
، ومسلم، بن 577، ص3، ج1290كتاب البيوع، ابب ما جاء يف النهي عن الثنيا، رقم احلديث   السنن، أخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف  27

هو بيع كتاب البيوع، ابب النهي عن احملاقلة واملزابنة، وعن املخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صالحها، وعن بيع املعاومة و   صحيحه، احلجاج أبو احلسن ، يف 
  1175، ص3، ج1536السنني، رقم احلديث 

 51، ص3جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذي،  حممد أنور،، الكشمريي 28
  العناية شرح اهلداية،، وينظر: البابريت، حممد بن حممد بن حممود، 75-74، ص3،جاالختيار يف تعليل املختارينظر: املوصلي، عبد هللا بن حممود،  29
 . 479، ص9ج

ملك غريه فاملالك إن شاء رده وإن شاء أجاز إذا كان املبيع )ومن ابع " يف االختيار: -رمحه هللا-قال املوصلي
تصرفات الفضويل منعقدة موقوفة على إجازة املالك لصدورها من األهل وهو احلر العاقل  علم أنَّ أ واملتبايعان حباهلم(

 26"  البالغ 
ق حديث الباب يف ترجيحه، وأتثر واف-رمحه هللا-اخلالصة: وبعد استعراض األقوال السابقة تبنيَّ للباحث أنَّ الكشمريي

 به يف جواز البيع الفضويل، إذا أجازه املالك.

 : س د ا س ل ا ح  ي لرتج يا ن ث ل ا ن  ع ي  ه ن ل ا يف  ء  ا ج ا  م ب   ااب
 احلديث

ثـََنا زاَِيُد ْبُن أَيُّوَب البَـْغَداِديُّ قَاَل: َأْخرَباََن َعبَّاُد ْبُن الَعوَّاِم، قَاَل: َأْخرَبين  ُسْفَياُن ْبُن ُحَسنْيٍ، َعْن يُوُنَس ْبِن ُعبَـْيٍد، َعْن َحدَّ
ُزَابـََنِة، وَ 

َُحاقـََلِة، َوامل
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم هَنَى َعِن امل َيا، ِإالَّ َأْن تـُْعَلَم«َعطَاٍء، َعْن َجاِبٍر، »َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُخابـََرِة، َوالثُـّنـْ

 27  امل
 يف تفسريها هل هي املزارعة، أم عمله أبهل خيرب  ااملسألة يف النهي عن املخابرة، واختلفو وأصل  

قوله: )املخابرة إخل( قيل: املزارعة فيكون احلديث دليل أِب حنيفة للنهي عن "-رمحه هللا-: قالالكشمرييترجيح اإلمام  
 28"القول األولاملزارعة وقيل: املخابرة هو عمله أبهل خيرب، ولكن األرجح هو  

 والشاهد من كالم الشارح أنَّه رجَّح القول األول ملعىن املخابرة، وهي املزارعة. 
 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:

 29"ذهب األحناف إيل أن املخابرة هي: املزارعة، ومل جيوز أبو حنيفة، وزفر املزارعة، وقاال: هي فاسدة"  
عن زيد بن اثبت قال: »هناان رسول واستدلوا حبديث الباب يف النهي عن املزارعة، وكذلك استدلوا برواايت أخرى منها،  

 بثلث، أو نصف، أو ربع«.   وما املخابرة؟ قال: أن أتخذ أرضاً عن املخابرة. قال: قلت:  -صلى هللا عليه وسلم -هللا  
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، والبخاري، حممد بن  515، ص3، ج1219كتاب البيوع، ابب ما جاء يف بيع املدبر، رقم احلديث السنن، جه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف أخر  30
 73، ص9، ج7186، كتاب األحكام، ابب بيع اإلمام على الناس أمواهلم وضياعهم، رقم احلديث صحيحه إمساعيل، يف

 15، ص3جي شرح سنن الرتمذي، ،  العرف الشذحممد أنور الكشمريي، 31
 299صموطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين،  مالك، بن أنس بن مالك،  32

هنى -صلى هللا عليه وسلم -النيب   حىت ذكر رافع بن خديج " أنَّ  وعن ابن عمر قال: »كنا خنابر، وال نرى بذلك أبساً 
 .عن املخابرة"، فرتكناه من أجل قوله

وافق حديث الباب، يف النهي، عن -رمحه هللا-الكشمريياخلالصة: وبعد استعراض األقوال السابقة تبني للباحث أنَّ 
 املخابرة، ابعتبار أحاديث أخرى تنهى عن "املخابرة وهي: املزراعة"

مريي ش ك ل ا ا  ه ي ف ر  ث أت يت  ل ا ت  ا ح ي لرتج ا  : ين ا ث ل ا ب  ل ط مل هللا-ا ه  ه-رمح ب ه ذ مب  ، 
ألول ا ح  ي لرتج را ّب د مل ا ع  ي ب يف  ء  ا ج ا  م ب  اب  : 

 احلديث
ثـََنا اْبُن َأِب  َنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُجاًل ِمَن األَْنَصاِر َحدَّ ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ »َدبَـَّر ُغاَلًما ُعَمَر قَاَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاْشرَتَا  30  ُه نـَُعْيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن النَّحَّاِم«لَُه، َفَماَت َوملَْ َيرْتُْك َمااًل َغرْيَُه، فـََباَعُه النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ
 ؟أم ال  اختلفوا يف املدبر هل جيوز بيعهوأصل املسألة يف بيع املدبر، و 

"املدبر مطلق ومقيد، املطلق من قال له مواله: أنت حر عن فقال:-رمحه هللا-: بنيَّ -رمحه هللا-ترجيح اإلمام الكشمريي
يقول: لو ُمتُّ يف هذا املرض أو ُمتُّ من هذا السفر فأنت حر، وال جيوز بيع املطلق وجيوز بيع دبر مويت، واملقيد أن 
رمحه -البيع الذي يف احلديث على املدبر املقيد، ويف املطلق صوب-رمحه هللا-، ومحل الكشمريياملقيد قبل حتقق شرط

-، والشاهد أن الكشمريي31مبعىن اإلجارة يف لغة املدينة"  ه مل يبعه بل إجاره وقد ثبت البيع نَّ أ-رمحه هللا-قول العيين-هللا
 قال: إنَّ جواب العيين انفذ.-رمحه هللا

 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:
أما َنن فال نرى أن يباع املدبر، وهو قول زيد بن اثبت، وعبد هللا بن عمر، وبه ": -رمحه هللا-بن احلسن قال حممد

 32".العامة من فقهائناأنخذ، وهو قول أِب حنيفة، و 
عن عطاء عن جابر بن عبد هللا: أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر ببيع خدمة املدبر فكان :  -رمحه هللا-قال الطحاوي

 فقال قائل: أفيجوز أن   ،يف هذا احلديث أن الذي أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببيعه من املدبر خدمته ال رقبته
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 452، ص12، ج4934، رقم احلديثشرح مشكل اآلاثرالطحاوي، أبو جعفر أمحد،  33
 179، ص7، جاملبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد،  34
، قال الذهيب، 562، ص3،ج1270تاب البيوع، ابب ما جاء إذا اختلف البيعان، رقم احلديث ك  السنن، أخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف  35

 91، ص2، ج تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليقمشس الدين حممد بن أمحد، منقطع، يف 
 44، ص3جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذي،  الكشمريي، حممد أنور، 36

يقال يف هذا: ابعه وإمنا آجره؟ فكان جوابنا له يف ذلك بتوفيق هللا عز وجل: أن هذا مما قد جيوز أن يذكر ابلبيع، وإمنا 
 33".يراد منه اإلجارة
-هللا عليه وسلم  صلى-النيب  أن-تعاىلرمحه هللا -حديث انفع عن ابن عمر  ،وحجتنا: "-رمحه هللا-قال السرخسي

 يقال له   ابع رجالً   أنه-هللا عليه وسلم    صلى-روي »عن النيب و  ،»ال يباع املدبر وال يوهب وهو حر من الثلث«  قال
وما  ،ال يباع املدبر قاال-هللا تعاىل عنهما  رضي-سرق يف دينه« مث انتسخ ذلك احلكم، وعن زيد بن اثبت وابن عمر

 34".حممول على املدبر املقيد ليكون مجعا بينهما أنه-عنها    هللا تعاىل  رضي-نقل عن عائشة 
أتثر -رمحه هللا-وبعد استعراض األقوال السابقة تبني للباحث أن األحناف خالفوا حديث الباب، والكشمريياخلالصة:  

الذي يف احلديث إيل مبذهبه يف بيع املدبر، ومحلوا البيع الذي يف احلديث على املدبر املقيد، ويف املطلق، أولوا البيع 
اإلجارة، وذلك بسبب تعارض حديث الباب مع أحاديث أخرى يف النهي عن بيع املدبر، ولكن األحاديث اليت استدل 

 هبا احلنفية، ال حجة فيها، ألهنا ضعيفة..
 ابب ما جاء إذا اختلف البّيعانالرتجيح الثاين: 

 احلديث
َبُة قَاَل:  ثـََنا قـُتَـيـْ ، َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َحدَّ ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن اْبِن َعْجاَلَن، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ  َصلَّى َحدَّ

َتاُع اِبخلَِياِر« ُبـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإَذا اْختَـَلَف البَـيَِّعاِن فَالَقْوُل قـَْوُل الَباِئِع َوامل  35اَّللَّ

ملسألة يف اختالف البائع واملشرتي يف قدر الثمن أو يف شرط اخليار ومل يكن ألحد منهما بيِّنة فمن يقبل قوله وأصل ا
 منهما؟ حمل خالف بني العلماء

 حنيفة: إنَّ أبو الفا وتراّدا، قال ح فتالبائع وإالَّ  قال الشافعي: القول قولُ "-رمحه هللا-: قالالكشمرييترجيح اإلمام 
 36"الف والرتاد عند كون املبيع قائماً، واحلديث عندان أيضاً حممول بهحالعربة للت

 .الف والرتاد عند كون املبيع قائماً حالعربة للت  إنَّ  ويتبنيِّ من كالم الشارح أنَّه رجَّح القول الثاين القائل:
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 339، ص11، ج4484رقم احلديث شرح مشكل اآلاثر،الطحاوي، أبو جعفر أمحد،  37
 31، ص13، جاملبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد،  38
، جاء عند مسلم، بن  46، ص3، ج1275كتاب البيوع، ابب ما جاء يف مثن الكلب، رقم احلديث   لسننأخرجه، الرتمذي، حممد بن عيسى، يف ا 39

، برواية »شر الكسب مهر البغي، ومثن الكلب، وكسب احلجام«، كتاب املساقاة، ابب حترمي مثن الكلب، وحلوان الكاهن، صحيحه احلجاج أبو احلسن، يف
  1199، ص3،ج1568ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، رقم احلديث 

 46، ص3، جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذيالكشمريي، حممد أنور،  40

 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:
إذا اختلفا يف مثن املبيع، حتالفا وترادا إذا كان املبيع قائما، وإذا اختلفا " : إيل أن البيعان،حنيفة، وأِب يوسف وأبذهب 

قال أبو حنيفة: ألن الذي يوجبه القياس عندي يف ذلك كله أن يكون ، و فيه وهو فائت، كان القول فيه قول املشرتي
 »البينة   -صلى هللا عليه وسلم    -استدال بقوله    -رمحهما هللا تعاىل    -ف  وأبو حنيفة وأبو يوس، "37"القول قول املشرتي

على من ادعى واليمني على من أنكر« والبائع هو املدعي واملشرتي منكر فكان القول قوله مع اليمني فأما املشرتي ال 
 38"يدعي لنفسه شيئا على البائع 

بني  ختالفكان اإلأتثر مبذهبه، إذا  -رمحه هللا-اخلالصة: وبعد استعراض األقوال السابقة تبني للباحث أنَّ الكشمريي
-، وال حتالفا بينهما، والكشمرييفالقول قول املشرتي ت السلعة فائتةحتالفا، وإن كان والسلعة قائمة البائع واملشرتي،

 خالف حديث الباب.-رمحه هللا
 ابب ما جاء يف كراهية مثن الكلبالث:  الرتجيح الث

 احلديث
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق قَاَل: َأْخرَباََن َمْعَمٌر، َعْن ََيََْي ْبِن َأِب كَ  ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع قَاَل: َحدَّ ِثرٍي، َعْن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َحدَّ

، يَزِيَد، َعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َكْسُب احَلجَّاِم َخِبيثٌ قَارٍِظ، َعْن السَّاِئِب ْبِن 
 39َوَمْهُر الَبِغيِّ َخِبيٌث، َومَثَُن الَكْلِب َخِبيٌث«

 ، أم ال؟ جيوز بيعه، وهل بلالك  وأصل املسألة يف بيع الكلب، واختلف األحناف إيل فريقني يف مثن
جيوز بيع الكلب وإن مل يكن معلماً، وقال شيخه "قال صاحب اهلداية:  -رمحه هللا-قال :الكشمرييترجيح اإلمام 
 40"جواز البيع منحصر على الكلب املعلم، والراجح ما قال السرخسي  السرخسي: إنَّ 

 الغري معلم.النهي الذي يف احلديث على الكلب  -رمحه هللا-ومحل الكشمريي
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 754، ص2، جاحلجة على أهل املدينة احلسن،  الشيباين، حممد بن 41
 379-378، ص8، جلبناية على شرح اهلدايةالعيين، أبو حممد حممود بن أمحد، ا 42
 380، ص8، جلبناية على شرح اهلدايةالعيين، أبو حممد حممود بن أمحد، ا 43
 ،3، جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذيالكشمريي، حممد أنور،  44
 55، ص3، جالعرف الشذي شرح سنن الرتمذيأنور،  الكشمريي، حممد 45

 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:
قال أبو  -رمحه هللا-وقال العيين، 41.الأبس بثمن كلب الصيد، والأبس ببيعه"" قال: أبو حنيفة، وحممد بن احلسن،

"إال كلب ، واستدلوا، برواية، 42"وال أجيز بيع الكلب العقور ،أجيز بيع كلب الصيد واملاشية": -رمحه هللا  -يوسف 
 صلى   -ديث عبد هللا بن عمرو بن العاص، فإنه قال: »قضى رسول هللا  صيد"، وهذا استثناء من النهي، واستدلوا حب

يف كلب أبربعني درمها« فذكره مطلقا من غري ختصيص يف أنواع الكلب ابلتضمني وتضمني املتلف  -هللا عليه وسلم 
 43"دليل على تقومه وماليته

أتثر مبذهبه، وخالف حديث الباب، -رمحه هللا-ستعراض األقوال السابقة تبني للباحث أنَّ الكشمريياخلالصة: وبعد ا
يف جواز بيع الكلب املعلم، دون غريه، ومستنده يف ذلك، ورود رواايت أخرى، منها "أال كلب صيداً"، وهذا استثناء  

 خالف حديث الباب.-رمحه هللا-من النهي، والكشمريي
  ابب ما جاء يف العرااي والرخصة يف ذلك  :الرتجيح الرابع

 احلديث
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن اَنِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر، َعْن َزْيِد بْ  ثـََنا َعْبَدُة، َعْن حُمَمَّ ثـََنا َهنَّاٌد قَاَل: َحدَّ ُ َحدَّ ِن اَثِبٍت، »َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

َحاقَـ 
ُ
ُزَابـََنِة، ِإالَّ أَنَُّه َقْد أَِذَن أِلَْهِل الَعرَااَي َأْن يَِبيُعوَها مبِْثِل َخْرِصَها«َعَلْيِه َوَسلََّم هَنَى َعِن امل

 44َلِة، َوامل
ا نوع من املزابنة، أالَّ أنَّ النيب رخَّص -صلى هللا عليه وسلم-وأصل املسألة النهي، وهو بيع الثمار على رؤوس النخل، الهنَّ

 أوسق منها، واختلفوا يف أتويلهايف العرية ما دون مخسة  
بيع العرية صورته أن يقول: اشرتيت  إنَّ  اهلبة، من اللغة: للعرية تفسريان"و -رمحه هللا-قال :الكشمرييترجيح اإلمام 

لصورة جائزة وهي صورة العرية هذه امخسة أوسق، من مثار هذه الشجرة بدل هذا التمر ويكون املبيع مخسة أوسق، ف
 أنه رجَّح املعىن اللغوي يف تفسري معىن العرية، وهي اهلبة.-رمحه هللا-والشاهد من كالم الكشمريي،  45عندان"
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 155-154، ص8، جالبناية على شرح اهلدايةينظر: العيين، أبو حممد حممود بن أمحد،  46
 34، ص4، ج5619رقم احلديث  شرح معاين اآلاثر،الطحاوي، أبو جعفر أمحد،  47

 آراء فقهاء األحناف يف املسألة:
، وجاء هذا التفسري عن الصحابة قال 46"ذهب اإلمام أِب حنيفة، وأِب يوسف، إيل أن العرية هي العطية أي دون البيع"

فيبيعهما خبرصهما  ،توهبان للرجل ،يف النخلة والنخلتني"، قال زيد بن اثبت "رخص يف العرااي: "-رمحه هللا-الطحاوي
فقد أخرب أهنا   ،مترا فهذا زيد بن اثبت رضي هللا عنه وهو أحد من روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم الرخصة يف العرية

  47"وهللا أعلم،  اهلبة
أتثر مبذهبه يف تفسري معىن العّرِية،  -رمحه هللا-تعراض األقوال السابقة تبني للباحث أنَّ الكشمريياخلالصة: وبعد اس

 وهي: العطية أو اهلبة املعىن، واحد، الن العرية عند احلنفية ليست حقيقة البيع.
 اخلامتة

 النتائج والتوصيات:
 فبعد دراسة املوضوع توصل الباحث ووقف على نتائج من خالل دراسته، وميكن تلخيص تلك النتائج يف النقاط التالية: 

 :النتائجأوالً:  
، وتناوهلا ابلدراسة، وقد كانت هذه املسائل -رمحه هللا-قد وقف الباحث على عشرة ترجيحات لإلمام الكشمريي -1

، حديث الباب يف -رمحه هللا-يف عشرة أبواب من خالل ابب البيوع، من كتاب )العرف الشذي(، ووافق الكشمريي
 يحاته. ترجيحه يف ست مواضع، وأتثر، مبذهبه يف أربعة مواضع، من ترج

 كان يعتمد يف غالب ترجيحاته، على مدلول احلديث.-رمحه هللا–كشمريياإلمام ال  نَّ إ-2
كان له أتثر مبذهبه يف بعض ترجيحاته، ويتَّضح ذلك من خالل اعتماده على أقوال  -رمحه هللا-إن اإلمام الكشمريي-3

 علماء مذهبه، يف الرتجيح. 
 اثنياً: التوصيات:

يف شروح احلديث، وأن يقفوا عليها كشرحه لصحيح البخاري -رمحه هللا-العلم بتتبع كتب الكشمريييوصي الباحث طلبة  
 وإخراج ما فيه، من الرتجيحات الفقهية، وغريها من الفوائد، اليت ينتفع هبا أهل العلم.
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 املصادر واملراجع:
جامع ، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ،ثريابن األ-

، مكتبة دار البيان   -مطبعة املالح    -مكتبة احللواين  ، )د.م،  عبد القادر األرنؤوط، حتقيق  األصول يف أحاديث الرسول
 ، د.ت(1ط
الرومي،  الدين مجال الشيخ ابن الدين مشس الشيخ ابن هللا عبد أبو الدين أكمل حممود، بن حممد  بن البابريت، حممد  -

 د.م، د.ط، د.ت(-الفكر  ، )داراهلداية  شرح  العناية
صلى هللا -اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا، أبو عبدهللا اجلعفيالبخاري، حممد بن إمساعيل -

 ه(.1422،  1)د.م، دار طوق النجاة، ط، حتقيق حممد زهري،  وسننه وأايمه-عليه وسلم
أمحد حممد   حتقيق:،  سنن الرتمذي،  حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسىالرتمذي،  -

 (م 1975-هـ    1395  ،2ط ،مصر-شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباِب احلليب ر، )شاك
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي  ،لعسقالينأبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ا ،حجرابن -

 م(1989ه/1419،  1، طدار الكتب العلمي)د.م،  ،  الكبري
، حتقيق تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق ، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْيازالذهيب، -

 (م 2000  -هـ  1421،  1ط،  الرايض  -دار الوطن ، )مصطفى أبو الغيط عبد احلي عجيب
 (م1993-هـ  1414، د.ط،   بريوت  –دار املعرفة  )،  املبسوط  ،حممد بن أمحد بن أِب سهل مشس األئمةالسرخسي،  -
 ،1ط  ،دمشق-عبد اهلادي حرصوين  )  سهيل زكار:  حتقيق،  ، الكسبأبو عبد هللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين،  -

1400) 
 )عامل، الكيالين حسن مهدي: حتقيق، ، احلجة على أهل املدينةحممد بن احلسن بن فرقد أبو عبد هللا الشيباين، -

 (1403 ،3ط  بريوت،-  الكتب
شرح مشكل املصري،  احلجري األزدي سلمة بن امللك عبد بن سالمة بن حممد  بن أمحد جعفر الطحاوي، أبو -

 م( 1494 هـ، 1415،  1د.م، ط-الرسالة    األرنؤوط، )مؤسسة  شعيب:  ، حتقيقاآلاثر
، شرح معاين اآلاثراملصري،    احلجري  األزدي  سلمة  بن  امللك  عبد  بن  سالمة  بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  الطحاوي، أبو  -

 م(  1994  هـ،  1414  ،1د.م، ط-الكتب  احلق، )عامل  جاد  سيد  حممد -  النجار  زهري  حممد : حتقيق
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 املعاين  من  املوطأ يف ملا التمهيدالقرطيب،  النمري عاصم بن حممد بن هللا عبد  بن يوسف عمر أبو الرب، عبد  ابن -
 – اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم )وزارة، البكري الكبري عبد حممد العلوي، أمحد  بن مصطفى حتقيق:واألسانيد، 

 ه(   1387املغرب، د.ط،
 (،الطحاوي وأثرها يف تقرير مذهب األحناف )أصواًل وفروًعااالختيارات الفقهية لإلمام ، عماد طه شريف محزة-

 (2007  ،القاهرة،  دار العلوم الشريعة اإلسالمية- اجستري)رسالة م
 )دار   البناية شرح اهلداية،الدين،    بدر  احلنفى  الغيتاىب  حسني  بن  أمحد  بن  موسى  بن  أمحد   بن  حممود  حممد  العيىن، أبو  -

 م( 2000- هـ  1420 ،1لبنان، ط  بريوت،-  العلمية  الكتب
، تصحيح حممود شاكر، )دار العرف الشذي شرح سنن الرتمذيكشمريي، حممد أنور شاه بن معظم شاه اهلندي،  ال-

 م(  2004  -هـ  1425،،1ط ،بريوت، لبنان -الرتاث العرِب 
حتقيق: عبد ، الشيباينموطأ مالك برواية حممد بن احلسن ، بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدينمالك، -

 ، د.ت(2، طاملكتبة العلمية)د.م،  ،  الوهاب عبد اللطيف
، اهلداية يف شرح بداية املبتدي،  علي بن أِب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين  املرغيناين،-

 د.ت(، د.ط،  لبنان  –بريوت  -دار احياء الرتاث العرِبحتقيق طالل يوسف، )
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،  سلم،م-

 (.د.ت  د.ط،،  ، حتقيق حممد فؤاد، )بريوت: دار إحياء الرتاث العرِبصلى هللا عليه وسلم-هللا
خالل شرحه جلامع الرتمذي يف  ترجيحات الكشمريي واختياراته الفقهية من، مصطفى فضل الرمحن عبدالباري-

 (2014 ، ماليزاي،جامعة املدينة العاملية العام اجلامعي  ،دكتورة )رسالة،  كتاب الصالة"
)بريوت:  العرب،، لسان اإلفريقى منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري الرويفعىابن -

 هـ(  1414 ،3ط  صادر،دار  
، االختيار يف تعليل املختاراحلنفي عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضل املوصلي، -

-هـ  1356بريوت، د.ط، –وصورهتا دار الكتب العلمية  القاهرة-مطبعة احلليب ، )تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة
 م(  1937
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 د.م،-اإلسالمي ، )دار الكتابالدقائق  كنز  شرح الرائق  البحراملصري،  حممد بن إبراهيم بن الدين زين جنيم، ابن-
 ، د.ت(2ط
 د.م، د.ط، د.ت(-الفكر  ، )دارفتح القديرالسيواسي،   الواحد   عبد بن  حممد  الدين  ابن اهلمام، كمال  -
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ABSTRACT 

Islamic law is based on the wisdoms and interests of the servants in this world and 

the Hereafter, so it is necessary to know their secrets and goals, whether in worship 

or customs. 

Among these acts of worship, which were explained by the purposes of the world 

and the Hereafter, is fasting. 

▪ So what is the most important of these interests, and how to employ them to 

raise ourselves in Ramadan fasting month and beyond? 

▪ Fasting makes piety that is antagonistic to manhood, and a person needs an 

obstacle to protect him from death and falling into immobility whether in 

Ramadan or other months. 

▪ An opportunity for a Muslim to purify himself of complete purity of sins, and 

wash himself from sins, and thus explain himself and remove the heart locks, 

and he leaves Ramadan as the day when his mother was born him. 

▪ Ramadan is an effective spiritual dose for the believer, to start with the same 

new faith, increase in worship, and reduce sins. 

▪ The heart of the fasting person becomes more attached to Allaah, and he will 

accept the Hereafter, and he will become less attached to the world. 

▪ Fasting controls the self and protects it, and achieving victory over desires, 

thus achieving the freedom of the believer, so that he will be Lord of his lusts 

instead of being a slave to her. 

▪ Fasting is a school of  the devotion and  the straightness,  the devotion is the 

foundation of all actions, and the straightness is the path of happiness. 

▪ Fasting is a way to achieve happiness, psychological comfort and Islamic 

brotherhood. 

▪ Fasting achieves divine control, which can only be achieved by progressing to 

charity. 

 

▪ Fasting is one of the areas of worship in thinking about oneself and horizons. 
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▪ Fasting is the abandonment and desalination of the spirit. 

▪ In all these purposes, the Muslim will rise in Ramadan and beyond the months 

of the year, and thus the Islamic nation will elevate itself in the runways of 

civilized advancement, and rid itself of the clothing of shame that has been 

affixed to it. 

▪ key words: fasting – Ramadan- rising 
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 لخص امل

اإلسالمية مبنية على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، لذا البد من االطالع على أسرارها وغاايهتا سواء الشريعة 
 يف العبادات أو العادات.

ومن العبادات اليت عللت ابملصاحل الدنيوية واألخروية الصيام، فماهي أهم هذه املصاحل، وكيف نوظفها لالرتقاء أبنفسنا 
 لصيام ـ وما بعده؟يف رمضان ـ شهر ا

ـ يصنع الصيام التقوى اليت هي جلام اهلوى، واإلنسان حيتاج إىل جلام يقيه املهالك والوقوع يف الزلل سواء يف رمضان أو 
 غريه من الشهور.

ـ فرصة للمسلم ليطهر نفسه طهارة كاملة من الذنوب واملعاصي، ويغسل نفسه من اآلاثم، وهبذا تنشرح نفسه ويزيل على 
 ب أقفاله، فيخرج من رمضان كيوم ولدته أمه.القل

 ـ رمضان جرعة روحية انجعة للمؤمن، لينطلق بنفس إمياين جديد، فيزيد يف الطاعات، وينقص من اآلاثم.

 ـ يزداد تعلق قلب الصائم ابهلل تعاىل، فيقبل على اآلخرة ويقل تعلقه ابلدنيا.

ار على الشهوات، وبذلك حيقق املؤمن حريته، فيكون راب على شهواته  ـ الصوم حتكم يف النفس ووقاية هلا، وحتقيق لالنتص  
 عوض أن يكون عبدا هلا. 

 مدرسة لإلخالص واالستقامة، واإلخالص أساس كل عمل، واالستقامة سبيل السعادة.

 ة واألخوة اإلسالمية.يـ الصوم سبيل لتحقيق السعادة والراحة النفس

 اإلهلية، واليت ال تتحقق إال ابلرقي إىل درجة اإلحسان.ـ  الصيام حيقق املراقبة  

 ـ الصيام جمال من جماالت عبادة التفكر يف األنفس واآلفاق.
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 ـ الصيام ختلية وحتلية للروح.

بكل هذه املقاصد يرتقي املسلم يف رمضان وما بعده من شهور السنة، وبذلك ترتقي األمة اإلسالمية بنفسها يف مدارج 
 احلضاري، وتتخلص من لباس اهلوان الذي ألصق هبا.الرقي  

 رمضان ـ نرتقي ـ أنفسنا ـ ختلية ـ حتليةالكلمات املفتاحية:  
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"من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أحصن للفرج"وهل يتزوج من ال أرب له يف   أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، ابب قول النيب  (1)

  3381ح  4/128، ومسلم يف كتاب النكاح، ابب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 4778ح  5/1950النكاح 
 2675ح  3/157م،  ابب فضل الصيام ، ومسلم يف كتاب الصيا  1795ح  2/670أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، ابب فضل الصوم  (2)
 1152ح  808/ 2، و مسلم يف  كتاب الصيام، ابب فضل الصيام،  1896ح  111/ 4أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، ابب الراين للصائمني،  (3)
 144ـ  3/143املوافقات للشاطيب  (4)

 املقدمة
ملا كانت الشريعة مبنية يف أساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، كان البد ملن رام اللحاق أبهلها أن 

 أسرارها وغاايهتا، عامها وخاصها، كليها وجزئيها.يطلع على  

فكل أحكام الشريعة التعبدية والعادية مبنية على حتقيق مصلحة اإلنسان يف العاجل واآلجل، سواء أعرفت تلك 
 املصاحل أم مل تعرف.

طعية يف الثبوت وذلك ال حيتاج إىل دليل أو استدالل عليه ألنه معلوم من الدين ابالستقراء، واالستقراء يفيد الق
 والداللة.

ومن العبادات اليت عللت مبصاحل اإلنسان الدنيوية واألخروية الصيام. فما هي هذه املصاحل؟ وما غاايت الصيام 
 ومقاصده؟ وكيف  لنا أن نرتقي أبنفسنا يف رمضان وما بعده؟

 الصيام معلل مبصاحل الدنيا واآلخرة

الشيطان، والدخول من ابب الراين، واالستعانة على التحصني يف العزبة. يف قال الشاطيب: "ويف الصيام سد مسالك  
 .(1)احلديث: "من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج"، مث قال: "ومن مل يستطع؛ فعليه ابلصوم فإنه له وجاء"

 . (3). وقال: "ومن كان من أهل الصيام؛ دعي من ابب الراين"(2)وقال: "الصيام جنة"

والصيام كغريه من العبادات نستفيد منه الكثري من الفوائد يف الدنيا واآلخرة. وكل هذه الفوائد اتبع للفائدة األصلية، 
 . وهنا أدرج أهم الفوائد.(4)وهي االنقياد واخلضوع هلل

 ـ الصيام حيقق التقوى  1
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 2/27زاد املعاد البن القيم  (5)
 3/66إحياء علوم الدين للغزايل  (6)
 183البقرة  (7)
 33األعراف  (8)
. قال 409ح  2/140، وابن حبان يف  صحيحه، كتاب الرب واإلحسان ، ابب حق الوالدين  649ح  19/291أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  (9)

 (17318ح  10/259اهليثمي: "وفيه عمران بن أابن وثقه ابن حبان وضعفه غري واحد وبقية رجاله ثقات" ) جممع الزوائد 
 1/103تفسري النسفي  (10)

، واإلنسان حيتاج إىل جلام يقيه (5):"الصيام جلام املتقني"فهو يصنع التقوى اليت هي جلام اهلوى. قال ابن القيم رمحه هللا  
املهالك والوقوع يف الزلل. قال احلسن البصري : "ما الدابة اجلموح أبحوج إىل اللجام الشديد من نفسك اليت بني 

املهلكات، واحللم  جنبيك". فالصيام جماهدة للنفس وترويضها ابالبتعاد عن الطعام والشراب، واالبتعاد عن اآلفات  
 .(6)عند اجلفاء والصرب على األذى، وغريها من أنواع الرايضات املنجيات

اي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ ياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ﴿    فالصيام آبدابه وأركانه سبيل إىل التقوى لقوله تعاىل :
، والتقوى هي أساس إصالح النفس، فإذا حتققت فذلك هو سبيل السعادة يف الدنيا   (7)﴾تـَُّقونَ ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَـ 

 .  (8)﴾َفَمِن اتَّقى َوَأْصَلَح َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن  ﴿  واآلخرة، قال تعاىل  

فيما بعده من شهور السنة دعا جربيل والنيب وألمهية الصيام العائدة على النفس البشرية، وأثره البالغ يف شهر رمضان و   
صعد على املنرب، فلما   عليهما الصالة والسالم على من فوت هذا الفضل الكبري وغفل عنه؛ حيث روي أن النيب 

رقي عتبة قال :" آمني، مث رقي أخرى فقال : آمني ، مث رقي عتبة اثلثة فقال آمني. مث قال : أاتين جربيل فقال اي 
أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده هللا. فقلت : أمني. ومن أدرك والديه فدخل النار فأبعده هللا. فقلت : حممد، من 

، وأي خسارة  أشد  من اإلبعاد عن رمحة هللا (9)آمني. ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده هللا فقلت آمني "
ر رمضان ومل يلقف شيئا من مقاصده؛ من أن تعاىل عندما يفوت شهر رمضان ومل يقطف فيه املسلم بشيء من مثا

ينتظم يف زمرة املتقني، املظلفني ألنفسهم والرادعني هلا عن مواقعة السوء، الراجني للمغفرة والرمحة والعتق من النار، 
 .(10)واملرتقني على الدوام يف مدارج السالكني إىل رب العاملني
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، وكتاب صالة الرتاويح،  ابب فضل من قام رمضان  37ح  1/22أخرجه البخاري يف الصحيح يف كتاب اإلميان، ابب تطوع قيام رمضان من اإلميان  (11)

 174،  173ح  1/523، ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب الرتغيب يف قيام رمضان، وهو الرتاويح  1905ح  2/707
 3/108إحياء علوم الدين  (12)

 ـ شهر رمضان مطهر للذنوب  2

شهر رمضان فرصة للمسلم  ينتظرها بفارغ الصرب ليطهر نفسه طهارة كاملة من الذنوب واملعاصي، ويغسل نفسه من   
اآلاثم، وهبذا تنشرح نفسه ويزيل على القلب أقفاله، فيخرج من رمضان كيوم ولدته أمه، وذلك ملا روي أن رسول هللا 

    تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إمياانً واحتساابً غفر له ما تقدم قال :"من قام رمضان إمياانً واحتساابً غفر له ما
. فإذا ما انتهى رمضان صار الصوم له عادة ومصدر سعادة قلبية، فريتقي إىل صيام النوافل، حيث ال (11)من ذنبه "

من شوال، ويصوم  جيد راحته إال يف االكثار من العبادة، وزايدة التذلل بني يدي هللا،  فيصوم األايم البيض، والست
العشر األوائل من ذي احلجة، كما حيرص على صيام عرفة، وال يفوته صيام التاسع والعاشر من احملرم. ومن متة يكون 

 حريصا على حمو ذنوبه ابلصيام يف كل أجزاء السنة.

 ـ شهر رمضان جرعة روحية للمؤمن  3

تعدهلا جرعة، لينطلق بنفس إمياين جديد، فيزيد يف الطاعات شهر رمضان يشكل جرعة روحية انجعة للمؤمن ال تكاد  
 والقرابت، وينقص من اآلاثم والزالت.

فإذا كان صيام هنار رمضان يعود املسلم على صيام النوافل، فإن قيام الليل يف صالة الرتاويح كل ليلة يدفعه إىل القيام 
سحور قبل الفجر  يعوده على احلفاظ على صالة الفجر يف كل ليلة بثماين ركعات يطيل فيها القراءة، وكذا القيام لل

اجلماعة، واالمساك عن اللغو والرفت خالل رمضان يروض اللسان على التقيد بلجام الشرع يف سائر األايم، فال يطلقه 
ر على صاحبه إال فيما ينفعه يف الدنيا واآلخرة، ويكف عن كل ما يؤدي به إىل البوار، فإنه ال يكب الناس يف النا

 .(12)مناخرهم إال حصائد ألسنتهم
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 1753ح  2/636رواه ابن ماجة يف السنن، كتاب الصيام، ابب يف الصائم ال ترد دعوته  (13)
 174شرح احلكم العطائية  (14)
ح  8/206الكبري  ، والطرباين يف املعجم5ح  33، وأبو داود يف الزهد  6137ح 5/2384أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، ابب التواضع  (15)

7833   
 162ح  2/806ومسلم يف كتاب الصيام، ابب فضل الصائم  1795ح  2/670أخرجه البخاري يف  كتاب الصوم، ابب فضل الصوم  (16)
 4/104فتح الباري البن حجر  (17)

 ـ دعوة الصائم ال ترد  4

. هذه (13): " ِإنَّ لِلصَّائِِم ِعْنَد ِفْطرِِه َلَدْعَوًة َما تـَُردُّ "من فوائد الصيام الروحية أن للصائم دعوة ال ترد وذلك لقوله  
يتعود على اإلحلاح على ربه يف املسألة، فيشعر ابملساند يف الدعوة تفتح على املسلم ابب السعادة يف الدنيا واآلخرة، إذ 

 كل  أحيانه، يتوجه إليه أن يصلح له عاجله وآجله وينعم عليه ابلسعادة الدنيوية واألخروية.

 ـ الصيام قربة إىل هللا تعاىل  5

اته مع ربه جل وعال، فيلجأ إىل يزداد تعلق قلب الصائم ابهلل تعاىل، فيقبل على اآلخرة ويقل تعلقه ابلدنيا؛ فيتلذذ خبلو 
االعتكاف آخر الشهر يف العشر األواخر ليزيد حبال الوصال مع ربه، ويرطب لسانه بقراءة القرآن يف الليل والنهار، 
ويشنف آذانه ابالستماع إليه، وُيشغل فكره ابلتفكر يف آايت اآلفاق وآايت األنفس، فيزداد معرفة ابهلل، ويتفكر يف 

ئه فيزداد حبا للمنعم هبا عليه، ويتفكر يف احلسنات وما يرتتب عليها ويف السيئات وما ينتج عنها، فيزداد  نعم هللا وآال
 . (14)إقباال على احلسنات وابتعادا عن السيئات فيكون من العابدين التجار الذين يشرتون احلسنات ابلسيئات

ثار من النوافل، فيحقق حمبة هللا تعاىل له. قال تعاىل يف إن الصائم يتقرب إىل هللا تعاىل  بكثرة  ذكره ودعائه، واإلك
 .  (15)احلديث القدسي: " َوَما يـَزَاُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب ِإيَلَّ اِبلنـََّواِفِل َحَّتَّ ُأِحبَُّه"

 ـ الصوم حتكم يف النفس ووقاية هلا  6

من مثرات الصوم إمساك النفس عن الشهوات الغالبة اليت هتوي ابلنفس إىل مستنقع الرذيلة، وآالم األمراض املنغصة 
؛  أي وقاية وسرت وحصن حصني مما يؤذي الصائم من الشهوات املهلكة يف (16): "الصيام جنة"  للمعيشة، ولذا قال 

 أنه سرتة حبسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه . قال ابن حجر: " ويصح أن يراد  (17)الدنيا واآلخرة
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 4/104نفسه  (18)
 1/27زاد املعاد البن القيم  (19)
 78معرفة األسرار للحكيم الرتمذي  (20)
 2/154التحرير والتنوير البن عاشور  (21)

اإلشارة بقوله "يدع شهوته إخل". ويصح أن يراد أنه سرتة حبسب ما حيصل من الثواب وتضعيف احلسنات. وقال 
عياض يف "اإلكمال" معناه سرتة من اآلاثم أو من النار أو من مجيع ذلك. وقال ابن العريب إمنا كان الصوم جنة من 

النار ألنه إمساك عن الشهوات والنار حمفوفة ابلشهوات؛ فاحلاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات يف الدنيا كان ذلك 
 . (18)ساترا له من النار يف اآلخرة"

ولذلك كان قصد الشارع من الصيام صيانة النفس عن املفاسد، وحض هلا على جلب املصاحل،  يقول ابن القيم : "ملا 
ن الصيام حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن املألوفات، وتعديل قوهتا الشهوانية، لتستعد لطلب كان املقصود م

ما فيه غاية سعادهتا ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياهتا األبدية، ويكسر اجلوع والظمأ من حدهتا وسورهتا، 
ن من العبد بتضييق جماري الطعام والشراب، وحتبس ويذكرها حبال األكباد اجلائعة من املساكني. وتضيق جماري الشيطا

قوى األعضاء عن اسرتساهلا حلكم الطبيعة فيما يضرها يف معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن 
 مجاحه وتلجم بلجامه، فهو جلام املتقني، وجنة احملاربني، ورايضة األبرار واملقربني... فهو ترك حمبوابت النفس وتلذذاهتا

 (19)إيثارا حملبة هللا ومرضاته".

 ـ الصيام حيقق االنتصار على األهواء  7

محن. يف الصيام خمالفة اهلوى، وذلك أن الصائم يقوم بتحريك النفس يف مرضاة هللا تعاىل، ملخالفة الشيطان وموافقة الر 
. فريوض النفس وحيملها على اجلادة، ويف ذلك صالح حال األفراد فردا  (20)وذلك ابلبعد عن الشهوات وإعمال العقل

.   (21)فردا، إذ بذلك يصلح اجملتمع 

 ـ الصيام حيقق احلرية للمؤمن  8

الصيام حيرر اإلنسان من قيد النفس والشهوات، فمن صار عبدا لشهواته وأهوائه وعاداته؛ فاعتاد كاألنعام على الطعام 
 يف كل حني، واعتاد أن يشرب شَّت أنواع املشروابت، حَّت إنه ال يستطيع االستغناء عنها، ومن تعود على النوم العميق 
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 404روضة احملبني البن القيم  (22)
 131ح  1/160مصابيح السنة للبغوي  (23)
 1/371من مقاصد الشريعة عند الشاطيب: " إخراج املكلف عن داعية هواه حَّت يكون عبدا هلل اختيارا كما هو عبد هلل اضطرارا" املوافقات  (24)
 1/123إحياء علوم الدين  (25)
 274وقال العراقي : متفق عليه من حديث صفية دون قوله فضيقوا جماريه ابجلوع. ينظر: املغين عن محل األسفار  1/232ذكره يف اإلحياء   (26)
 1/231إحياء علوم الدين  (27)
 83معرفة األسرار للحكيم الرتمذي  (28)

لفجر؛ أييت صيام رمضان فيخلصه من قيود هذه العادات حَّت طلوع الشمس فال يقدر على حضور صالة ا
والشهوات، فيحقق معىن احلرية املطلقة، وهي أن يصري راب على شهواته وغرائزه يتحكم فيها كيف يشاء، بدل أن 

 . (22)يكون عبدا هلا ال يستطيع االنعتاق من قيودها. فاملؤمن هواه اتبع له، خبالف املنافق فهواه متبوع له

:"ال يؤمُن وبذلك حيقق املؤمن القصد من تكليفه، وهو أن يكون هواه تبعا ملا جاءت به الشريعة. قال رسول هللا  
 . (23)أحدُُكْم حَّتَّ يكوَن هواُه تـَبَـًعا ملا جئُت بِه"

  .(24)طراراوبتحرره عن دائرة هواه يصري الصائم عبدا هلل اختيارا كما هو عبد هلل اض

 ـ الصيام سد ملنافذ الشيطان   9

: "إن ، قال النيب  (25)ذلك أن من منافذ الشيطان الشهوات، والشهوات تقوى ابألكل والشرب، وتضعف برتكهما
. ففي اجلوع طرد للشياطني، وبطردهم ينكشف (26)الشيطان ليجري من ابن آدم جمرى الدم فضيقوا جماريه ابجلوع"

 .(27)للعبد جالل هللا سبحانه وتعاىل

 ـ من مقاصد الصيام اللجوء إىل هللا وحتقيق مرضاته   10

يف الصيام نتعلم سرعة اللجوء إىل هللا تعاىل، وسرعة التعوذ به، واللجوء إىل مرضاته، حيث ال يبايل املتسابق ـ الصائم ـ 
 ، فال يهمه سوى حتقيق رضا ربه.(28)مبا يفوته من حظوظ نفسه
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 83نفسه  (29)
 1/231إحياء علوم الدين  (30)
 2677ح 3/158، ومسلم يف كتاب الصيام، ابب فضل الصيام  5583ح  5/2215كتاب اللباس، ابب ما يذكر يف املسك أخرجه البخاري يف   (31)
، وأخرجه  ابن عساكر من 3583ح  3/296، والبيهقى ىف شعب اإلميان  680ح  2/358أخرجه عن ابن شهاب مرسال هناد يف كتاب الزهد  (32)

 7601ح  38/101حديث أنس يف اتريخ دمشق 
 2/178إعالم املوقعني عن رب العاملني  (33)
 112هود  (34)

حتقيق الرضا والرضوان؛ فاألول يكون ابلطاعات واألذكار حيث يكثر منها الصائم يف الشهر كما يسعى الصائم إىل  
 .(29)الكرمي، والثاين أن تصري نفس العبد اتبعة له خاضعة إلرادته، فتقوى إرادته وتعلو مهته

 ـ الصيام مدرسة اإلخالص واالستقامة  11

نيوي قل أو كثر إال الصوم فال حظ له فيه، فالصائم ال الصيام يعلم اإلخالص، فكل عمل إال ولإلنسان فيه حظ د
يعلم صيامه إال مواله. قال الغزايل رمحه هللا: " إن الصوم كف وترك، وهو يف نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد. ومجيع 

. (30)"أعمال الطاعات مبشهد من اخللق ومرأى، والصوم ال يراه إال هللا عز وجل، فإنه عمل يف الباطن ابلصرب اجملرد
. وقال رسول هللا   (31)كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأان أجزي به "  وهلذا قال تعاىل يف احلديث القدسي: "

"(32): "ليس يف الصوم رايء  . 

فمن خلصت نيته يف احلق ولو على نفسه كفاه هللا   واإلخالص أساس العمل، فال يقبل بغريه. قال عمر بن اخلطاب: "
بينه وبني الناس، ومن تزين مبا ليس فيه شانه هللا". قال ابن القيم: "ورأس التقوى واإلحسان خلوص النية هلل يف ما  

 . فال عبادة بال إخالص. (33)إقامة احلق"

. فصيام (34)﴾فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن اَتَب َمَعَك  ومن مقاصد الصوم حتقيق االستقامة اليت أمر هللا هبا يف قوله: ﴿  
اجلوارح كلها حيقق االستقامة ظاهرا وابطنا؛ وهي أن يستقيم الصائم على األمر والنهي، فال يروغ روغان الثعالب . 

ُ مُثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَل وابالستقامة حيقق السعادة والطمأنينة. قال تعاىل: ﴿    ِئَكُة َأالَّ ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربُـَّنا اَّللَّ
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 30فصلت  (35)
 30فصلت  (36)
 107اجلواب الكايف البن القيم  (37)
ح  3/158ومسلم يف كتاب الصيام، ابب فضل الصيام  1805ح  2/673أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، ابب هل يقول إين صائم إذا شتم  (38)

2677 
 74احملبني البن القيم روضة  (39)
 18373ح  30/323وأمحد يف املسند  6678ح  8/20أخرجه مسلم يف كتاب اآلداب، ابب مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم  (40)
 79معرفة األسرار للحكيم الرتمذي  (41)

ُتْم تُوَعُدونَ  ، وتتواله املالئكة ابلعناية يف حياته وعند موته وعند بعثه ﴿ (35)﴾  خَتَاُفوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكنـْ
نـَْيا َويف اآْلِخرَةِ   . (37)وتبشره ابلذي يسره بعد مماته، فتثبته عند موته،  (36)﴾  ََنُْن أَْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ

 ـ الصوم سبيل الشعور ابلسعادة والراحة النفسة واألخوة اإلسالمية  12

حتقيق السعادة والطمأنينة الناجتة عن التسليم إىل هللا تعاىل، وإىل ذكره ،  واالستسالم ألوامره، واجتناب نواهيه . قال 
 .(38)إفطاره وفرحة عند لقاء ربه": "للصائم فرحتان؛ فرحة عند  رسول هللا  

ويف الصيام نشعر ابلوحدة والرتابط بني املسلمني، ونبذ التفرقة بينهم، فكلهم يشعرون شعورا واحدا، وينتظرون انتظارا 
واحدا، وأيملون أمال واحدا، فيكونون كاجلسد الواحد يف توادهم وترامحهم. يشد بعضهم بعضا، فيتزاورون ويرتامحون 

: " َمَثُل ، ويكفي يف ذلك قول رسول هللا  (39)، ويتحابون للمشاكلة واالتفاق يف الفعل واحلال واملقصد ويتواصلون 
ِهْم َمَثُل اجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه َشْيٌء َتَداَعى لَُه سَ   .(40)مَّى"ائُِر اجلََْسِد اِبلسََّهِر َواحلُْ اْلُمْؤِمِننَي يف تـََوادِ ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َوتـَرَامحُِ

 ـ الصيام حيقق املعىن احلقيقي للطاعة  13

. فال يبايل ما أصاب النفس (41)الصائم حيقق الطاعة، وهي "إعطاء النفس إىل هللا تعاىل، وفعله قلة املباالة حبظوظها"  
 من اجلوع والعطش وفوات حظوظها، إذا كان يف ذلك حتقيق رضا هللا تعاىل.

 

 

 الصيام حتقيق مراقبة هللا تعاىلـ من مقاصد    14
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ومسلم يف كتاب اإلميان،  50ح  1/27علم الساعة عن اإلميان واإلسالم واإلحسان و  أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان، ابب سؤال جربيل النيب  (42)

 1ح 1/28ابب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان وأشراط الساعة
  1/329الرسالة القشريية  (43)
 94صيد اخلاطر  (44)
 1/178املوافقات للشاطيب  (45)
 1/189نفسه  (46)
 4/216إحياء علوم الدين للغزايل  (47)

 :   "الصيام حيقق املراقبة، واليت ال تتحقق إال ابلرقي إىل درجة اإلحسان. جاء يف احلديث أن جربيل سأل النيب  
َتُكْن تـَرَاُه فَِإنَُّه يـَرَاَك قَاَل: َصَدْقَت". قَاَل: فََأْخرَبْين َما اإِلْحَساُن؟ قَاَل: اإِلْحَساُن َأْن تـَْعُبَد اَّللََّ َكأَنََّك تـَرَاُه فَِإْن ملَْ  

. فاملراقبة هنا علم العبد ابطالع ربه سبحانه وتعاىل عليه، واستدامته هلذا العلم مراقبة لربه، وهذا أصل كل (42)احلديث
يف عموم أحواله حَّت   خري، فال يصل هلذه الرتبة إال من حفظ قلبه وجوارحه مع هللا، فالصائم جيتهد يف مراقبة هللا تعاىل

 .(43)يكون صومه صحيحا، فيعلم أنه سبحانه عليه رقيب يعلم أحواله ويرى أفعاله ويسمع أقواله

 ـ عدم الرتخص فيما ال يؤمن جانبه.  15

ذلك أن التساهل يف املباحات قد يؤدي إىل ما ال يباح، فالشيطان قد يزين للمسلم املباح يف أول مرتبة، مث جيره إىل 
. وإما أن يرتك للعون به على طاعة هللا، وإما يرتك حَّت يكون (45). فيرتك املباح إذا كان ذريعة إىل ما ال يباح(44)اجلناح

العمل كله خالصا هلل؛ " فإن من عباد هللا من ال حيب أن يتناول مباحا لكونه مباحا، بل يرتكه حَّت جيد لتناوله قصد 
 . (46)أخذه له من جهة اإلذن ال من جهة احلظ"عبادة أو عوان على عبادة، أو يكون 

ـ تعلم الزهد  16

ابلصيام نرتقي أبنفسنا إىل درجات شريفة من درجات السالكني، ذلك أن الصيام يرود النفس ال على ترك احملرمات 
واملكروهات فحسب، بل على ترك املباحات، ال جملرد الرتك، بل لالنتقال إىل ما هو خري منه، وهو اإلقبال على 
اآلخرة، وهذا هو الزهد الذي فسره الغزايل بقوله: "  الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إىل ما هو خري 

 .(47)منه"

 

 ـ الصيام جمال من جماالت عبادة التفكر17
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 174احلكم العطائية  (48)
 4/307زاد املعاد  (49)
 1/152لطائف اإلشارات للقشريي  (50)

؛ فبالصوم يتفكر الصائم يف آايت اآلفاق وآايت (48)فكر من أجل العبادات، وهو جوالن القلب يف ميادين األغيارالت
األنفس، يتفكر يف نفسه ويف ضعفه وأن لوال نعمة هللا عليه ورمحته به ملا استطاع العيش، ويتفكر يف نعم هللا العظيمة 

 وآالئه اجلسيمة.

وال حتصى ينهل منها الصائم فيداوي هبا روحه من شَّت أنواع األدواء لريتقي هبا يف مدارج   وللَصْوٌم فوائد جليلة ال تعد
 السالكني إىل رب العاملني يف رمضان وما بعده من شهور السنة.

ويف هذا يقول ابن القيم: " الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن، منافعه تفوت اإلحصاء، وله أتثري عجيب يف 
الصحة، وإذابة الفضالت، وحبس النفس عن تناول مؤذايهتا، وال سيما إذا كان ابعتدال وقصد يف أفضل أوقاته حفظ  

 شرعا، وحاجة البدن إليه طبعا.

مث إن فيه من إراحة القوى واألعضاء ما حيفظ عليها قواها، وفيه خاصية تقتضي إيثاره، وهي تفرحيه للقلب عاجال 
 األمزجة الباردة والرطبة، وله أتثري عظيم يف حفظ صحتهم.  وآجال، وهو أنفع شيء ألصحاب

وهو يدخل يف األدوية الروحانية والطبيعية، وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعا وشرعا، عظم انتفاع قلبه وبدنه 
 (49).به"

 ـ الصيام ختلية وحتلية للروح  18

رات مصحواب ابلنية، وصوم يف الباطن وهو صون القلب عن صوم احلقيقي  صوم يف  الظاهر وهو اإلمساك عن املفط
 ،  فتسمو الروح فيه وتطهر، فال يصدر عنها إال نقاء األخالق حيث يتشبه املسلم ابملالئكة، ال أيكل وال (50)اآلفات
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 2/158التحرير والتنوير   (51)
 1/234زاد املعاد  (52)
 16التغابن  (53)
 14461ح  3/323وأمحد يف املسند  56ح  4/1996رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الظلم  (54)
 7905ح  4/311وعبد الرزاق يف املصنف، كتاب الصيام، ابب من فطر صائما  4/114أخرجه أمحد بن حنبل يف املسند  (55)
أجود  ،  ابب كان النيب ومسلم يف كتاب فضائل النيب  6ح   1/6إىل رسول هللا  أخرجه البخاري يف بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي (56)

 6075ح  7/73الناس 

وشرابه العبادة وقراءة القرآن، "يرتقي عن حضيض االنغماس يف املادة إىل أوج العامل الروحاين،  الذكر يشرب، غذاؤه
 .(51) فهو وسيلة لالرتياض ابلصفات امللكية واالنتفاض من غبار الكدرات احليوانية"

ألفكار الدنيوية وكفه والصيام خيلي قلب املسلم من كثري من األمراض القلبية، فيجعل قلبه يصوم "عن اهلضم الدنية، وا  
 . (52)عما سوى هللا عز وجل ابلكلية"

َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه ﴿  كما خيليه من مرض الشح، والتخلص من هذا املرض هو سبيل الفوز والفالح قال هللا تعاىل :  
َلُكْم ، مَحََلُهْم َعَلى َأْن : " َواتَـُّقوا    . وقال رسول هللا    (53)﴾فَُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  الشُّحَّ، فَِإنَّ الشُّحَّ أَْهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ

 . (54)َسَفُكوا ِدَماَءُهْم َواْسَتَحلُّوا حَمَارَِمُهْم"

والصيام حيلي قلب املسلم بكثري من اخلصال؛ أمهها اجلود والعطاء، فقد ندب الشارع احلكيم إىل إفطار الصائمني فقال 
ه . فنقاء روح(55):" َمْن َفطََّر َصاِئًما، َأْطَعَمُه َوَسَقاُه َكاَن لَُه ِمْثُل َأْجرِِه ِمْن َغرْيِ َأْن يـَنـُْقَص ِمْن َأْجرِِه َشْيٌء"  رسول هللا  

يف رمضان، واألجر الكبري على االنفاق القليل يدفعانه إىل مزيد من اجلود والعطاء. وهكذا ينفق ويعطي قليال حَّت 
 يعود نفسه على العطاء الكثري.

حيث "كان أجود الناس ابخلري، وكان أجود ما يكون يف رمضان  ابلنيب    حرصه على االقتداءكما يدفعه إىل ذلك  
 .  (56)حني يلقاه جربيل "

ولذلك كانت زكاة الفطر قبيل العيد، وبعد اإلحساس جبوع الفقراء وآالمهم، لتسهم يف التخلص من مرض الشح 
والبخل، ففرضت على الصغري والكبري، املرأة والرجل، الفقري والغين، ليتعلم كل واحد االنفاق والبذل والعطاء، ومواساة 

 احملرومني.
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 1/235إحياء علوم الدين  (57)
 219روضة احملبني ونزهة املشتاقني  (58)
للبصر أحصن للفرج"وهل يتزوج من ال أرب له يف "من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض  أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، ابب قول النيب  (59)

 4778ح  5/1950النكاح 
  6612ح   11/183أخرجه أمحد يف املسند  (60)
 5/240مفاتيح الغيب للرازي  (61)
 76معرفة األسرار للحكيم الرتمذي  (62)
 75نفسه  (63)
 713القاموس احمليط  (64)

قلبه مرتَنا بني الرجاء واخلوف، فكما ال يدري أيقبل صومه فيكون من املقبولني، أم يرد كما يتعود املؤمن أن جيعل  
 .(57)عليه فيكون من املمقوتني، كذلك يكون شأنه يف كل أعماله

ومن مقاصد الصيام تعود املسلم على خلق العفة والطهارة، وكبح هواجس النفس، وختليصها من النزعات والعادات 
يكسر الشهوة املؤدية إىل املعصية. فيتحرر املسلم من عبودية الفرج والبطن، والسعي وراء احملرمات، السيئة، فالصيام  

فكثري من شبابنا اليوم يسرف يف تضييع األعمار يف براتني الزان والعالقات احملرمة، أو يغرق يف حبر االستمناء والعادات 
فتزداد أمراضه النفسية، وتتضاعف آالمه القلبية،  وقد أرشد واحملرمة، ويتفنن يف انتهاك عرض العفيفات احملصنات،  

فقال:"اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر   (58)إىل أنفع األدوية وأجنعها رسول هللا  
ء: "ِخَصاُء ملن سأله أن أيذن له يف اخلصا . وقال  (59)وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء "

 .(60)أُمَّيِت الصِ َياُم واْلِقيَّاُم"

 من مقاصد الصيام حتلية قلب املؤمن بكثري من اخلصال أمهها:و 

ـ حصول القناعة: يريب الصوم املؤمن على القناعة؛ إذ يكسر فيه الشهوة ويقمع اهلوى، ويردع عن الفواحش والشرور، 
فيكتفي الصائم يف حياته كلها مبا قدر له من حظ نفسه ونصيبها، وحتصل له .  (61)ويهون لذات الدنيا ورائستها

 . (62)القناعة ابإلقبال على الطاعة وقلة احلوائج على الناس، وترك احلرص على الدنيا

، والصائم حيقق اخلشوع خبضوعه (63)ـ حصول اخلشوع للمسلم، وذلك ابالنكسار واالسرتخاء بنسيان الشهوات  
 . (64)واله. قال يف القاموس: اخلشوع: اخلضوع أو قريب منهواستسالمه مل
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 2/131التفسري املنري لوهبة الزحيلي  (65)
ح  3/158ومسلم يف كتاب الصيام، ابب فضل الصيام  1805ح  2/673أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، ابب هل يقول إين صائم إذا شتم  (66)

2677 
 64شرح احلكم العطائية  (67)
 3/504املوافقات للشاطيب  (68)

ـ حصول اخلوف، حيث يزداد الصائم خوفا من هبة هللا تعاىل، ويتجنب الوقوع يف سخط هللا تعاىل، ويف كل ما يبطل 
ابلطعام الشهي صومه. وبذلك يريب نفسه على خشية هللا تعاىل  يف السر والعلن؛ فكلما شعر ابجلوع والعطش، وأغري  

 .(65)أو املاء العذب، حجم نفسه عن ذلك، فيحقق معىن اخلوف من هللا يف رمضان ويف غريه

 ـ حتقيق الزهد، وهو أن الصائم يشعر بصغر الدنيا وأهلها، فيشعر ابلراحة والرمحة لزهده فيها.

ألول صوم الظاهر، ويصوم الثاين ـ حصول األلفة؛ حيت ميتزج البدن والروح، ويتفقان يف الظاهر والباطن، فيصوم ا
 صوم الباطن. 

ـ حتقيق الطمأنينة والرضا عن الذات، حيث يصري الصائم راض عن نفسه، بعد أن قام بواجبه جتاه خالقه. وبعد انتهاء 
"للصائم   رمضان تزداد هذه الطمأنينة؛ ألنه يشعر أبنه قام ابلواجب كما ينبغي أن يقوم به، ولذلك قال رسول هللا  

 . (66)رحتان؛ فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه"ف

ـ حتقيق الشكر، فالصائم يقف على قيمة النعم فيتعلق قلبه ابملنعم، فيزداد حمبة له وشكرا له. فمعرفة النعم بفقداهنا، 
بدل أن يقيد ونسياهنا وعدم االكرتاث هبا لدوامها وكثؤة تواردها. وبذلك يقبل الصائم على مواله مبالطفات اإلحسان،  

. فيشكر للمنعم أبن يتنعم هبذه النعم من حيث قصد الشارع فيها، فيتناوهلا على الوجه (67)إليه بسالسل االمتحان 
املشروع، وينتفع هبا كذلك، وال ينسى حق هللا فيها. حيث يعلم علم اليقني أن الشارع "وضعها لالنتفاع هبا على وفق 

تقدح يف دنيا وال يف دين، وهو االقتصاد فيها، ومن هذه اجلهة جعلت نعما، وعدت املصاحل على اإلطالق، حبيث ال  
 .(68)مننا، ومسيت خريا. فإذا خرج املكلف هبا عن ذلك احلد إىل أن تكون ضررا عليه يف الدنيا أو يف الدين"
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 7/188املنهاج للنووي  (69)
، والنسائي يف السنن، كتاب الصيام، ابب االختالف على الزهري فيه 2463ح  3/121أخرجه مسلم يف كتاب الصيام، ابب فضل شهر رمضان  (70)

 2100ح 4/127
 144الطب النبوي البن القيم  (71)
 1/231إحياء علوم الدين للغزايل  (72)
يرة يف كتاب الصيام،  ، وابن ماجه من حديث ايب هر  3519ح  5/536أخرجه الرتمذي وحسنه من حديث رجل من بين سليم  يف كتاب الدعوات  (73)

 1638ح  2/631ابب يف الصوم زكاة اجلسد 
 ( 273، وحسن العراقي سنده )ختريج أحاديث اإلحياء  15/302، واخلطيب يف التاريخ  5/34أخرجه أبو نعيم يف احللية  (74)
 . 2674، ومسلم يف كتاب الصيام، ابب فضل الصيام ح 1805ح  2/673أخرجه البخاري يف كتاب الصوم، ابب هل يقول إين صائم إذا شتم  (75)
 98لشيطان البن القيم إغاثة اللهفان من مصايد ا  (76)
 73معرفة األسرار  (77)
 118الفوائد البن القيم  (78)
 2/23مدارج السالكني  (79)

هلم ورمحة هبم، ملا يفتحه هللا لعباده ـ حصول الشفقة والرمحة بقلب الصائم جتاه الضعفاء واحملتاجني، فيزداد قلبه رقة  
إذا كان رمضان فتحت أبواب الرمحة   قال: "  ، فقد روي أن رسول هللا  (69)الصائمني من أنواع الطاعات والقرابت

 .(70)وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطني"

 تعاىل ورسوله، ويصرب ـ تعلم الصرب، حيث حيبس الصائم نفسه على الشيء أو عن الشيء، ويثبت على ما حيبه هللا
. وابلصرب (71)على ما ابتاله هللا به، ذلك أن الصرب أنفع الدواء للقلب، وذلك مبوافقة ربه وإهله فيما أحبه ورضيه له

 .(74):" الصرب نصف اإلميان"  ، وقوله  (73): "الصوم نصف الصرب"  ، لقول النيب  (72)يتحقق اإلميان؛ إذ هو ربعه

. (75): "فإن سابه أحد أو شامته فليقل إين صائم"  وبذلك يتعلم احللم واألانة والصرب على أذى اآلخرين، قال   
فيتعلم اإلعراض عن اجلاهلني ودفع إساءهتم ابإلحسان إليهم. "فينال بذلك كف شر عدوه وانقالبه صديقا، وحمبة 

غل واحلقد وطمأنينة الناس ـ حَّت عدوه ـ إليه. هذا غري ما يناله الناس له، وثنائهم عليه، وقهر هواه، وسالمة قلبه من ال
 .(76)من كرامة هللا وحسن ثوابه ورضاه عنه"

. فيرتك كل ما خيشى ضرره يف (77)ـ التحلي ابلورع، حيث يراعي الصائم أمر هللا وهنيه يف أفعاله الظاهرة والباطنة
 . (79)ر املاء دنس الثوب وجناسته، فيطهر قلبه من الدنس والنجاسة كما يطه(78)اآلخرة
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 3/6مدارج السالكني  (80)
 230، معجم مقاييس اللغة البن فارس  5/368العني للخليل كتاب   (81)
 4/32إكمال املعلم للقاضي عياض  (82)
، ومسلم يف كتاب الصيام، ابب تسحروا فإن يف السحور بركة 1823ح  2/678البخاري يف كتاب الصوم، ابب بركة السحور من غري إجياب  (83)

 2517ح  3/130

، ويرتك املباحات ـ يف غري رمضان ـ ـ حتقيق العبودية املطلقة هلل تعاىل، إذ يسخر الصائم جوارحه كلها ملرضاة هللا تعاىل
 اليت تشغله عن مقام العبودية.

    األحوال.ـ الشعور ابلتواضع أمام عظمة هللا تعاىل، وشدة االفتقار إىل مواله يف كل  

ـ تقوية اإلرادة وإحياء اهلمة حيث حيصل ذلك للصائم ابالبتعاد عن الشهوات والتحرر من قيودها، فتعلو مهته، ويسمو 
 .(80)مطلبه. فتتعلق مهته ابهلل تعاىل طلبا صادقا خالصا حمضا. فيكون سريعا يف وصوله وظافرا يف مطلوبه

، وحتصل الربكة يف رمضان ابلقوة على الصيام، وحتصل ابلزايدة يف (81)اءـ حصول الربكة، فأصل الربكة الزايدة والنم
األوقات املختصة ابلفضل؛ فأوقات رمضان أوقات لزايدة األجر، وقبول الدعاء، وتنزل الرمحة. فمن ذلك القيام 

ضائل األعمال اليت للسحور، وهو الذي يكون سببا لتجديد النية، واالكثار من الذكر والصالة واالستغفار، وغريه من ف
. والصائم يوفر أوقات (83): " تسحروا فإن ىف السحور بركة". وهلذا قال (82)لوال السحور لنام اإلنسان عنها وتركها

 األكل والشرب خالل النهار ليضاعف من عمله الدنيوي واألخروي.

 اخلامتة:

 من خالل ما تقدم ميكن أن خنلص إىل نتائج وتوصيات أمهها:

الصيام معلل مبصاحل املكلفني يف العاجل واآلجل، ولنيل تلك املصاحل ال بد من الوقوف على مقاصده وأسراره  .1
 وعدم االقتصار على ظاهره وشكله.

 الوقوف على مقاصد الصيام وغاايته سبيل لالرتقاء ابلنفس يف رمضان ويف غريه من شهور السنة. .2
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ق بنفس روحي جديد لالرتقاء يف أعلى مدارج السالكني إىل رب رمضان جرعة روحية للمؤمن حَّت ينطل .3
 العاملني.

رمضان فرصة لتحرر املسلم من قيود النفس، حَّت يصبح راب على نفسه متحكما فيها؛ عوض أن يكون عبدا  .4
 هلا.

وليس اضطرارا  يف رمضان نتعلم تسخري اجلوارح كلها هلل، فنخرج عن دائرة أهوائنا، فنكون عبادا هلل اختيارا،   .5
 فقط.

الصوم جمال من جماالت التفكر، إذ يرتىب الصائم على التفكر يف آايت اآلفاق واألنفس، يتفكر يف نفسه ويف  .6
 ضعفه، ويتفكر يف نعم هللا العظيمة وآالئه اجلسيمة، والتفكر سبيل للرقي يف شَّت اجملاالت.

ليت حيملها الشهر الفضيل، وذلك لدرء االنفصام وجوب فقه الصيام فقها مقاصداي، والوقوف على القيم ا .7
 املوجود بني شكل العبادات وقيمها.

َنتاج إىل مزيد من التجديد يف اخلطاب الدعوي من أجل تربية األجيال املتعاقبة على إدراك القيم اليت حيملها  .8
 رمضان الكرمي، والربط بني شكل الصيام وحقيقته.

أمس احلاجة لتستفيد وتفيد من رمضان، فريتقي املسلمون أبرواحهم، ويتجاوزوا األمة اإلسالمية اليوم يف  .9
أزماهتم الصحية النفسية والبدنية وغريها من األزمات، وينبذوا كل أشكال الفرقة والتفاوت بينهم، فيشعرون ابلوحدة 

لسهر واحلمى، وبذلك واأللفة والتماسك، فيصريون جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر األعضاء اب
 تزيل األمة لباس اهلوان الذي ألصق هبا، وتعطي النموذج احلضاري لغريها من األمم.

وبعد؛ فهذا جهد الضعيف املقل، فإن أصبت فمن هللا، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، جعل هللا ذلك 
 خالصا لوجهه الكرمي، واحلمد هلل رب العاملني.
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ABSTRAC 

Defining the concept of Orientalism is among the issues that have a great importance 

in understanding the phenomenon. Under the overlapping concepts, it is difficult to 

have a precise concept of the phenomenon of Orientalism, because there are those 

who determine it as a note, and there are those who determine it as a phenomenon or 

a study. ,or a method. without losing sight of the strong turbulence of the concept at 

the level of employment and understanding. So what are the historical and 

representative antecedents of this term? What is its relationship with Islamic 

heritage? And why this inconsistency in understanding and employment? What are 

the models under the banner of Orientalism? How can we innovate in the fabrication 

of a term that reflects the phenomenon and takes into consideration the Islamic 

heritage, and not collide with beliefs? 
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 لخص امل

حتديد مفهوم مصطلح االستشراق من بني االشكاالت املطروحة، واليت تكتسي أمهية ابلغة يف فهم الظاهرة االستشراقّية.  
ومبوجب املفاهيم املتداخلة يتعّسر علينا إفادة مفهوم دقيق لظاهرة االستشراق، بيد أن هناك من يعّده علما، وهناك من 

راسة، دون إغفال االضطراب الشديد الذي يعرفه على مستوى التوظيف والفهم. يعّده ظاهرة وهناك من يعّده أسلواب أو د
فما هي اخللفّيات التارخيّية التأثيلّية هلذا املصطلح؟ وما هي صلته ابلّّتاث اإلسالمّي؟  وملاذا هذا التضارب يف فهمه 

 صناعة مصطلح يعّّب عن الظّاهرة وتوظيفه؟  وما هي األنساق املضمرة حتت راية االستشراق؟ وكيف ميكننا االبداع يف
 ويراعي اجملال الّتاثي االسالمي، وال يصطدم مع الكّليات االعتقاديّة؟ 
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 64، ص2003، 8ابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، ج 1
 116، ص 2013عبد اجلبار انجي، االستشراق يف التأريخ، املركز االكادميي لألحباث، بريوت لبنان،  2

 

 املقدمة
ها اصطالحّيا، رغم أّن مل  يتجّل اإلشكال يف مفهوم مصطلح االستشراق لغوّّي عند الباحثني ابحلّدة نفسها اليت خّبر

والالتوفيقّية موجودان على املستويني، فاملعىن الّلغوي خيتلف متاما عن املعىن االصطالحي، هذا األخري املشبع الّشقاق 
أببعاد مستّتة تستجيب للمجال الثقايف الغريب، وهو منقول ومّتجم بقلق لغوّي يسّبب التشويش العقلي والفكري أثناء 

ادلة للمصطلحات الغربّية استحضار اجلانب االشاري الذي حيمل بني حماولة فهم مدلوالته. فمن أجبدّّيت الّتمجة الع
طّياته الّلغة والعقيدة واملعرفة االسالمّية،  وهذا ما غاب يف مفهوم االستشراق املتداول حالّيا.  وحيضران الّسؤال ملاذا مّتت 

بكلمة التشريق أو التشّرق مبا أّّنا تدّل االستعانة بكلمة شرق واضافة حروف االلف والّسني والّتاء، ومل تتّم االستعانة 
كّلها على الذهاب صوب الّشرق؟ وملاذا يغيب مفهوم االستشراق عند عاّمة الناس وال يستحضر إال بعد حبث عميق 
عنه، بينما حيضر عند الّنخبة واملتخّصصني؟ هل يعود ذلك إىل غياب البعد املفاهيمي بني اجلانب الّلغوي واجلانب 

يف هذا املقام سنحاول التعّرض لكّل هذه االشكاالت مبساءلة نقدية حتيلنا إىل أتثيل مصطلح االستشراق   االصطالحي؟
 لتفادي قلق العبارة وقلق الفهم.

مل يرد مصطلح االستشراق ابملعىن الذي نعرف حالّيا يف املعاجم القدمية، فقد حّدد ابن منظور مفهومه من املكان وقّدر 
يف حني عرض قاموس أكسفورد  1تشرق منه الشمس شرقّيا، ومن ذهب إىل الّشرق فقد شرق.اسم املكان الذي 

م  مبعىن عضو الكنيسة، مث حتّول 1683كرونولوجية َتَكشُّف املصطلح وتغرّي معانيه بتفصيلية أكثر، حيث اعتمد عام 
وانين، كما استشهد القاموس بشيوعه م ليدّل على صاحب التفكري الذكّي والفطنة أكثر من الفرد الي1738املعىن عام 
م 1779م مبا يقصد به البحث الّشرقي أو املعرفة بلغات الّشرق، مث أصبح يعين ما بني1774عام   Homerعند هومر  

م 1823م و1791م الّشخص املتمّرس يف الّلغات الّشرقية ويف االدب الّشرقي وبعدها توّسع مفهومه بني 1781و 
ذين يكتبون من اليمني إىل اليسار؛ أي الّلغات العربّية والفارسية والعثمانية وغريها من الّلغات وصار يعين املستشرقني ال

 مث حال املعىن يف املعاجم ليعطي مفهوما أقرب للمفهوم املقصود، حيث جاء يف املنجد يف الّلغة العربّية، أشرق   2  الّشرقية.
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 . 765، ص2003املنجد يف الّلغة العربّية، دار املشرق، ابب حرف الشني،   3

4 Le petit La Rousse (grand format), La Rousse 2005, p 763 
 17م،   ص2014، 1اق، ماهيته، فلسفته، ومناهجه،  مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، ، عمان،  االردن، طحممد قدور اتج، االستشر   5
 22ص، 2001، 1نقد اخلطاب االستشراقي، دار املدار اإلسالمّي، دار الكتب الوطنية، ليبيا، طساسي سامل احلاج،  6
 . 701م، ص 1987 جملة كلية الشريعة والّدراسات االسالمّية، جامعة قطر، العدد اخلامس، حممد الدسوقي، االستشراق والفقه اإلسالمّي، مقال يف  7
 22، ص1985مالك بن نيب، الظاهرة القرآنية، ترمجة عبد الصبور شاهني، طبعة دار الفكر، دمشق،   8

 

 3، واملستشرق أديب غريب يهتم بدراسة تراث الّشرق وحضاراته ولغاته.صار مستشرقا، واستشرق اهتم ابلّدراسات الّشرقية
 وورد املفهوم نفسه يف قاموس الروس؛ الذي عّرف املستشرق ابلباحث الذي له عالقة ابالستشراق، واملختّص يف 

لّدراسات االستشراقّية كانت قد رغم كّل هذه الّتعريفات الّلغوية إاّل أنّه جيدر بنا  الّتنويه إىل أّن ا 4احلضارات الّشرقية.
 5سبقت ظهور مصطلح االستشراق بزمن طويل يصل اىل قرابة ألف عام.

هذا ابلنسبة للمفهوم الّلغوي، أّما املفهوم االصطالحي لالستشراق فقد عرف تداخالت والتباسات وفرية مرّدها إىل 
علمّية، ويف كّل مرحلة يظهر معىن ُمبتكر، وخصائص حديثة تبعا املراحل املتباينة اليت مّر هبا من دينّية إىل سياسّية إىل 

 لألهداف والسياسات املنشودة؛ فحينا يعتّب علما، وحينا ظاهرة، وحينا أسلواب وحينا آخر، منطا وهكذا.

ى على ومبا أّن االستشراق قد عرف حتّوالت كثرية ومل يتثبت على معىن حمّدد مثل ابقي العلوم االنسانية، بل وقد احتو 
جمموعة من العلوم، فال ميكن اعتباره علما، بل هو كما وصفه الباحث ساسي احلاج ظاهرة ثقافية منت وازدهرت وتطّورت 

ويساند الفكرة نفسها الباحث حممد دسوقي الذي يعتّب االستشراق "ظاهرة فريدة   6  مث تقّلصت آاثرها وضاقت حقوهلا.
طوائف متباينة العقائد والثّقافات واجلنسّيات أطبقت كلمتها على دراسة دين ال يف اتريخ الفكر االنساين، مل يعهد أّن 

وهنا نتبنّي أّن املفهوم عند الباحث حممد دسوقي قد ارتبط ابلّنسق الّديين للغري. ويف  7تؤمن به كما فعل املستشرقون".
ليعتّب االستشراق هوى سياسّيا ودينّيا هدفه  الّسياق نفسه يربط املفكر مالك بن نيب الّنسق الّسياسي ابلّنسق العقائدي

هدم هويّة املسلمني وحضارهتم؛ "وغاية هذا اهلوى الّسياسي والّديين هو يف هدم األصول والّثوابت اليت بنيت عليها الّثقافة 
باحث ادوارد مث أيخذ مفهوم االستشراق منحى آخر عند ال 8االسالمّية، والشّك يف املصادر األساسّية هلذه الّثقافة."

سعيد فيصفه اترة ابلظاهرة واترة ابألسلوب، واترة أخرى ابلّنمط يف عدة مقامات يف كتاابته، ويربط اخلطاب االستشراقي  
 ابلّنسق الّسلطوي، ليعتّبه "أسلواب عربّيا للهيمنة على الّشرق، وإعادة بنائه، والتسّلط عليه، يف جماالت 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 98 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 46-45ص، 2006وزيع، القاهرة، املفاهيم الغربية للشرق، ترمجة حممد عناين، رؤية للنشر والت ادوارد سعيد، االستشراق،  9

 120، ص1981ادوارد سعيد، االستشراق املعرفة، السلطة، االنشاء، ترمجة كمال أبو ديب، مؤسسة االحباث العربّية، بريوت،   10
 44ص املرجع نفسه،ادوارد سعيد،  11
 20ساسي سامل احلاج، مرجع سابق، ص  12
 45ص دوارد سعيد، االستشراق، املفاهيم الغربية للشرق، مرجع سابق، ا  13
 72-69، ص2008، 2حممد الدعمي، االستشراق االستجابة الثّقافّية الغربية للتاريخ العريب اإلسالمنّي، مركز دراسات الوحدة العربّية، لبنان، ط  14

 

مث يذكر أيضا أنّه "منط من االسقاط   9ت العسكريّة، وااليديولوجّية، والعلمّية، واخليالّية."الّسياسة وعلم االجتماع، واجملاال
؛ و"أسلوٌب للخطاب؛ أي للتفكري والكالم، تدّعمه مؤّسسات ومفردات 10الغريب على الّشرق وإرادة  السيطرة عليه.

 نستشّف إذن مدى   11استعماريّة، وأساليب استعماريّة."وحبوث علمّية، وصور، ومذاهب فكرية، بل وبريوقراطّيات  

ارتباط االستشراق عند الباحث ادوارد سعيد ابلّسيطرة األوروبّية األمريكّية على الّشرق أكثر من كونه خطااب صادقا 
ادميّي والبحثّي العلمّي حوله. والحقا يتغرّي املفهوم من ارتباطه ابلّنسق الّسلطوي الّسياسي إىل ارتباطه ابلّنسق املعريف األك

املنهجّي بغّض الّنظر عن أهدافه، فيذهب الباحث ساسي سامل احلاج إىل اعتبار االستشراق "الّدراسة املتقّصية املتنّوعة 
ه املتعّددة االغراض اليت مارسها الغربّيون حملاولة فهم الّشرق والتعّرف إىل كنوزه احلضاريّة، وعاداته وتقاليده وحضارته ودّينت

وكّل منحى من مناحي حياته، مهما كان الغرض الّدافع إىل هذه الّدراسة سواء أكانت ألهداف دينّية أو عسكريّة أو 
 12سياسّية أو اقتصاديّة أو علمّية."

-ومن جانب آخر جند أّن مفهوم االستشراق قد ارتبط عند بعض الباحثني ابلّنسق اجلغرايف املتمّثل يف الّتقسيم شرق
 عند الباحث ادوارد سعيد على "أسلوب فكر يقوم على الّتمييز الوجودّي واملعريّف بني ما يسّمى "الّشرق"، غرب، ليدلّ 

وقد ّنَج يف تعريفه  ّْنج الغرب الذي استجار بتقسيم  نيومان للعامل اىل مشال ابرد بربري  13وبني ما يسّمى" الغرب"
وجيدر الّتلميح   14إزّاء شرق بربري مسكون ابخلرافات.  جنوب دافئ حضاري، وشرق وغرب مع افّتاض غرب متحّضر

هنا إىل أّن مصطلح الّشرق عند الغرب ال يعين الّنسق اجلغرايف فقط بل يتعّداه ليصف الّنسق الثقايف مبا حيمله هذا الّشرق 
ة  ُعنيت أيضا بدراسة من عادات وتقاليد وأفكار، وتراث وأدّين اهتّم هبا املستشرقون. كما أّن الّدراسات االستشراقيّ 

 مشال إفريقيا وابقي البلدان االسالمّية يف العامل للكشف عن ثرواهتا بغية أتمني مصاحل الّدول الغربية.
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يون والفرنسيون والعرب، ترمجة انصر مصطفى أبو اهليجاء، هيئة ابة ضيب للثقافة والّتاث، ديريك هوبود، التصورات اجلنسية عن الشرق االوسط، الّبيطان   15

 15،  ص2009ابو ضيب، 
 5، ص1969، دار االرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 1مالك بن نيب، انتاج املستشرقني وأثره يف الفكر اإلسالمّي احلديث، ط  16
 17حممد قدور اتج، مرجع سابق، ص  17
 22ساسي سامل احلاج، مرجع سابق، ص  18

 

ولقد أعانت الّتفرقة اجلغرافّية "شرق" غرب" على صياغة نظرّّيت، وكتابة رواّيت وقصص مليئة ابلفنتازّي وضروب اخليال، 
 لصيقة ابلّشرق الرومانسي؛ كمصطلح احلرمي الذي يوحي ابالنغماس يف ملذات احلياة،   أدّرت معها مصطلحات أصبحت

والرجل الّشرقي الشهواين. تلك املصطلحات احلاملة للدالالت املشّوهة للحقائق، واليت تفّشت بصورة الفتة يف إنتاجات 
ى لسان ديريك هوبود يف كتابه التّصورات ودراسات املستشرقني حول الّشرق اخليايل وأهله مقارنة ابلغرب. حيث جاء عل

اجلنسّية عن الّشرق األوسط، "ُعرض الّشرق بكيفّية تتجاوز الّصورة الّسائدة اليت ختتزله إىل مهد احلكاّيت 
 الغرائبّية...فالغرب ُمهيمن، والشرق مذعن. والغرب عقاليّن ومتقّدم، والّشرق مبهم ومتخّلف. الغرب ذكورة، والّشرق 

ألّول منضبط جنسّيا )ونتيجة فهو األقوى(، واألخري داعر ومنفلت العقال. وقد قّدمت هذه التنميطات تّبيرا  أنوثة. ا
 15لإلمّبّيلية ومنحتها حّق الّسيطرة على اآلخر."

وإذا عرجنا صوب مصطلح املستشرق، جند أّن الغموض يكتنفه، فهو يعرف إشكاال من نوع آخر متعّلق ابجلدل القائم 
سق الّديين والّنسق اجلغرايف، فهل نضفي على املستشرق الغريب الّصفة املسلمة أم غري املسلمة؟ الغربية أم الّشرقية؟  بني النّ 

 املتمّكن من الّلغات الّشرقية؟ أم غري املتمّكن منها؟ املستشرق أم املستعرب؟ املستشرق أم املؤرّخ؟

رب الذين ختّصصوا يف لغات الّشرق ودرسوا تراث وحضارة اجملتمعات لقد رأينا آنفا أّن االستشراق يضّم ثّلة من علماء الغ
الّشرقية. كما أفضى إىل ذلك املفّكر مالك بن نيب قائال أّن املستشرقني هم: "الكّتاب الغربّيون الّذين يكتبون عن الفكر 

يعتّب املستشرق ذلك الّشخص  وهنا ُيستبان جلّيا أّن املفّكر مالك بن نيب16 اإلسالمّي وعن احلضارة االسالمّية..."
الغريّب وليس الّشرقّي الذي يكتب عن الّّتاث اإلسالمّي.  ويسانده الّرأي الباحث حممد قدور اتج الذي يعتّب املستشرق 
"ذلك الغريب الذي يدرس تراث الّشرق وكّل ما يتعّلق به وبعلومه...واالستشراق دراسة يقوم هبا غري الّشرقيني لّتاث 

وجينح إىل الّرأي نفسه الباحث سامل ساسي احلاج الذي يرى أّن "االستشراق هو تلك الّدراسات واملباحث    17الّشرق."
 مّث يذكر أيضا يف الّسياق نفسه الباحث أمحد حسن زّيت أنّه   18اليت قام هبا الغربّيون ملعرفة الّشرق من مجيع جوانبه."
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 512امحد حسن  الزّيت، اتريخ االدب العريب، دار  ّنضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، دت، ص  19
 6، ص1966امحد الشرابصي، التصوف عند املستشرقني، مطبعة نور االمل، سلسلة الثقافة االسالمّية،   20
بلحبيب، االستشراق االمريكي..طبيعته وخلفياته/ مقال استخرج بتاريخ  من الرابط رشيد   21

http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=42      21:17على الساعة  13/01/2018بتاريخ 
 21:33م، على الساعة 13/01/2018بتاريخ  https://marefa.orgستخرج من الرابط مقال مدرسة االستشراق الروسي ا  22
 26حممد قدور اتج، مرجع سايق، ص  23
 44مرجع سابق، صااستشراق، املفاهيم الغربية للشرق، ادوارد سعيد،   24

 

وجند أيضا   19يراد ابالستشراق "دراسة الغربّيني لتاريخ الّشرق وأممه ولغاته وآدابه وعلومه وعاداته ومعتقداته وأساطريه..."
صي الذي اعتّب "املستشرقني قوم من الباحثني من حّدد القارّة اليت ينتمي إليها املشّتق من بينهم الباحث أمحد الشراب

من أورواب....لكّل منهم لغته األصلّية...ومع ذلك تعّلم  الّلغة العربّية جبوار لغته األصلّية ليدرس حضارة الّشرق وعلومه 
قني نالحظ أّن الّتعريف األخري يرّكز على تعّلم املسشّتق للغات الّشرق، ولكّنه يف الوقت نفسه خيتزل املستشر   20وآدابه." 

ويرّكز على املنتمني إىل قارة أورواب فقط. وماذا بشأن اإلستشراق األمريكي والروسي؟ رغم أّن االستشراق األمريكي هو 
امتداد لالستشراق األورويب وهو وريث جممل تصّوراته اجلاهزة عن العامل االسالمي، إذ تعود أوىل التفااتت أمريكا إىل 

معّية التبشرييّة األمريكّية يف تركيا وسورّي وفلسطني. ليبدأ  االستشراق عملّيا م، عّب مؤّسسات اجل1810الّشرق عام 
م 1958بعد احلرب العاملّية الثّانية عندما حّلت أمريكا حمّل بريطانيا يف املشرق العريب، حيث أصدر جملس الشيوخ عام  

ثره الرّابطة األمريكّية لدراسة الّشرق األوسط مرسوما يشّجع  االهتمام ابلّدراسات العربية واالسالمّية، وأتّسست على إ
أّما االستشراق الّروسي  فقد بدأ  فعلّيا  مع تدريس الّلغات العربّية يف اجلامعات الّروسية وأتسيس  21م.1959عام 

نعود إىل مناقشتنا الّسابقة لنجد أّن  جّل الباحثني  22م.1817أقسام الّلغة العربّية يف القرن الّتاسع عشر خاصة عام 
 André العرب يعتّبون املستشرق غريّب األصل، وحىت بعض الغربّيني أمثال املستشرق الفرنسي أندري ميكال

Miquel  1929 م الذي يرى أّن "االستشراق يعين أّن ابحثا غربّيا يقوم أبحباث حول الّشرق، والّشرق ميكن أن يكون
يف حني مل حيّدد الباحث  إدوارد سعيد يف كتاابته  إن كان املستشرق شرقّيا أو غربّيا، إذ اعتّبه   23 العريب أو الّصني".العامل

 24"كّل من يعمل ابلّتدريس أو الكتابة أو إجراء البحوث يف موضوعات خاّصة ابلّشرق..."

 

 

http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=42
https://marefa.org/
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 124م، ص1977والّدراسات االسالمّية، السعودية، مكتبة التوبة، اعلى بن إبراهيم النملة، االستشراق   25
 69- 63انجي عبد اجليار، مرجع سابق، ص   26
 72انجي عبد اجليار، املرجع السابق ، ص  27
 108املرجع نفسه، ص   28

 

ئه إىل البيئة الغربّية دون البيئة الّشرقية؟ رغم أّن الكثري إذن، وحبسب ما ورد سابقا هل يصّح حصر املستشرق وحتديد انتما
من املستشرقني من الغرب سكنوا الّشرق، والكثري من الباحثني من الّشرق سكنوا ودرسوا يف الغرب. حيضران الرّد على 

 غري املسلمة للمستشرق لسان الباحث علي إبراهيم النملة الذي يرى أّن املفهوم املتداول سابقا قد تغرّي، وابتت الّصفة  

بديلة عن الّصفة الغربّية، وضروريّة للمستشرق الّدارس للّتاث اإلسالمّي، بغّض الّنظر إن كان شرقّيا أو عربّيا. وهكذا 
أضحى "املستشرق كّل ابحث غري مسلم عربّيا كان أو شرقّيا، ليس فقط من أورواب بل حىت من آسيا )الصني والياابن 

   25 واهلند مثال(".

ومن إشكاالت مصطلح املستشرق أيضا، تداخله مع مصطلح "املستعرب" نسبة إىل ظاهرة "االستعراب"، ويقصد به 
الباحث املهتّم بدراسة العرب وحضارهتم، مع العلم أّن املقصود من  املصطلح يف األصل فئة املسيحّيني الذين كانوا يتقنون 

بدراسة الّّتاث اإلسالمّي الّشرقّي.الّلغة العربّية بعدما مت إخراج املورسكيني م  ن األندلس، وليس هلذه الفئة اهتمام حصري ّ

وابلّتشديد على املفهوم األخري يتبنّي لنا وجود اختالف كبري بني املستشرق واملستعرب، وابلّتايل ال ميكن للمستشرق   26
 أن يكون مستغراب والعكس صحيح. 

يف هذا املقام معرفة العالقة بني املستشرق الذي يكتب عن اتريخ الّّتاث إضافة إىل مصطلح املستعرب، يهّمنا كثريا 
اإلسالمّي، وبني املؤرّخ غري املسلم واملتخّصص يف التاريخ اإلسالمّي. وإلدراك لّب العالقة اليت تربطهما نعود إىل قاموس 

ليتبنّي لنا أّن  التمّكن من الّلغات الّشرقّية،   27أكسفورد الذي عّرف املستشرق ابلعامل املتضّلع بلغات الّشرق وأدبه واترخيه.
ومعرفة املضاّن االسالمّية من مسات املستشرق. وهذه اخلاصّية تشّكل فارقا قوّّي بني املستشرق واملؤرّخ الذي يدرس التاريخ 

العارف خبباّي الّلغة   28ستعرباإلسالمّي وهو إذن غري ملزم إبتقان الّلغات الّشرقّية، ويتسىّن له يف هذه احلالة االستعانة ابمل
العربّية من أجل االّطالع على اتريخ الّّتاث اإلسالمّي، أو يستعني بدراسات املستشرق وأفكاره وايديولوجيته اجلاهزة 
حول الّّتاث اإلسالمّي، ويكتفي ببناء آرائه عليها. وحينئذ قد يزّل املؤرّخ يف معضلة عويصة تتعّلق بنقل املعلومات اجلاهزة 

 دون متحيص وتدقيق كأّّنا حقائق اترخيّية. 
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 50ص االستشراق، املفاهيم الغربية للشرق، مرجع سابق، ادوارد سعيد،   29
 47ق، صانجي عبد اجلبار، مرجع ساب  30
 44ص مرجع سابق، االستشراق، املفاهيم الغربية للشرق،ادوارد سعيد،   31
 26حممد قدورت اتج،  مرجع سابق، ص   32
 16، ص1997عبد هللا حممد االمني، االستشراق يف السرية النبويّة، املعهد العاملي للفكر االسالمي، القاهرة،   33

        

ويف خضّم اهتمام الباحث العريّب بظاهرة االستشراق، ووعيه مبدى االساءة إىل الّّتاث اإلسالمّي، وسعيه ابتغاء الّدفاع   
سع وأوصدوه، عن تراثه، والّتعاطي مع ظاهرة االستشراق واملستشرق. هجر املستشرقون املصطلح، وخرجوا من الباب الوا

م 1973وانصرفوا عن الظاهرة )مؤقتا( وما سّببته من ازعاج للعامل اإلسالمّي. حيث عقدوا آخر مؤمتر للمستشرقني عام  
وعزموا التوّقف عن استخدام مصطلح االستشراق وتعويضه مبصطلح "العلوم االنسانّية يف آسيا وإفريقيا  29يف فلورنسا،

خّصصني يف الّشرق اعتماد مصطلح "الّدراسات الّشرقية"، أو مصطلح "دراسات املناطق"، وقد آثر بعض املت   30الّشرقية". 
ومرّد ذلك الّتغيري إىل أّن مصطلح االستشراق يّتسم يف نظرهم ابلغموض والّتعميم، ويوحي بنزعة االستعالء األورويب  

د من املسشّتقني أنفسهم من يرفض نعته إضافة إىل هذا جن  31م.20م ومطلع القرن 19خاّصة االستعماري منه يف القرن  
م الذي قال: "أان لست مستشرقا André Miquel 1929 ابملستشرق أمثال؛ املستشرق الفرنسي أندري ميكال

فهو اذن يرفض هذه الّتسمية بسبب   32وأرفض هذه الكنية، أان عرويّب سحرين األدب العريب فانكببت عليه حبثا ودراسة."
 للمعىن املرتبطة يف أذهان املسلمني ابالستعمار.  الّداللة الّتارخيّية

يف خالل كّل ما ذكر سابقا عن املصطلح املقصود ميكننا القول أّن  االستشراق ظاهرة اّتسمت بدراسة خصوصّيات 
ولغاهتا وآداهبا وفنوّنا تراث احلضارات الّشرقية احملّددة ابلّتقسيم شرق غرب الذي وضعته الّدول الغربّية،  مبا فيه اترخيها 

وعلومها وتقاليدها وعاداهتا يف خالل أّي خطاب يُعىن ابلّّتاث االسالمي، حماولة بذلك احتواء تلك احلضارات خبلفيات 
.  نظريّة ومنهجّية ثقافية غربّية استعالئية ومركزية، عرللها الغائّية متباينة حبسب الفّتات الزمنّية والّتارخيية اليت توالت عليها

بعدما انتهينا من عرض مفهوم االستشراق ورصدان أهّم معانيه عند الّشرق والغرب وكرونولوجيتة، الأبس أن نقف قليال 
عند املفهوم الّلغوي واالصطالحي لالستشراق رغم أّن الغرب قد هجر املصطلح الّلغوي ولكّنه أبقى على مفهومه 

يد فقط رصد العالقة بني اجلانب الّلغوي واجلانب االصطالحي أثناء االصطالحي، وهو ال يزال ميارسه حىت الّلحظة. نر 
ترمجة املصطلحات الغربّية، فمفهوم االستشراق ليس مستمّدا من املدلول الّلغوي الذي رأيناه سابقا، بل من املدلول 

 حيث مّت استنساخ املصطلح من دون متييز بني ما هو لغوي خيتّص به الّلسان الغريب وما هو   33املعنوي لشروق الّشمس.
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  طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة)2( القول الفلسفي، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املعرب، ط2، 2005، ص 9834

 

اصطالحي خيّص اجملال التداويل الغريب، مع العلم أّن القواعد العربية والّتاكيب النحوية والصرفية ختتلف متاما عن القواعد 
ال. وكنتيجة لذلك عندما نذكر مصطلح االستشراق ال يتبادر الغربية، كما أّن املصطلح يضمر أفكارا غربّية احتضنته أوّ 

إىل أذهاننا )خاّصة عاّمة الناس( أّن القصد منه دراسة الّّتاث االسالمي الّشرقي دراسة منّزهة أو غري ذلك، فما الّسبب 
ترجم مع وقد  Orientalismeوراء ذلك؟ الّسبب هو أّن مصطلح االستشراق ترجم حرفّيا عن املصطلح الغريّب 

مراعاة اجلانب اإلشاري الغريب الذي يقوم على الفلسفة اليواننّية والعقيدة املسيحّية والقوانني الّرومانّية واصطبغ هبا. ومل 
يراعى فيه اجلانب اإلشاري االسالمي املرتكز على العقيدة االسالمّية والّلغة العربّية واملعرفة االسالمّية يف تكاملّية منسجمة، 

الباحث طه عبد الّرمحن اجملال التداويل ويقصد به "مجلة من املبادئ الّلغويّة والعقديّة واملعرفّية اليت يّتبعها كاّفة  يسّميها
فاحّتام العقيدة االسالمّية  34أفراد األّمة، سواء أوعوا بذلك أم مل يعوا، مستثمرين هلا يف إنشاء أقواهلم وإتيان أفعاهلم."

ّية مينع ظهور صدام مع الكّليات االعتقادية، وحيفظ لكّل أّمة معتقداهتا، ومبراعاة الّلغة نتفادى قلق أثناء الّصياغة املفاهيم
العبارة أثناء الّتعبري والّتبليغ،  ومبراعاة املعرفة اإلسالمّية حنصل على معرفة انفعة جتمع بني العلم والعمل. وهلذا جند أّن جّل 

ع العقيدة االسالمّية ومل تستوعب  غاّيهتا ألّّنا مل تراعي اجلانب االعتقادي أثناء املؤلّفات الشرقّية وقعت يف تصادم م
ممارسة االستشراق. كما أّن عدم احّتام عادات الّلغة العربّية يف الّتعبري أّدى إىل إنتاج مصطلح غريب عن اجملتمع وغري 

راعاة املعرفة االسالمّية ال جيعل للمصطلح قضّية غرب، وعدم م-متداول لدى العاّمة ومرتكز على الّتفرقة الغربّية شرق
علمّية تثمر وتنتج عمال مفيدا للمجتمع. فمفهوم مصطلح االستشراق ليس مفهوما إبداعّيا بقدر ما هو مفهوم إتّباعّي 

القول أبّن   يرتكز على عملّية تقليد للمفاهيم الغربّية اليت نعتقد مسبقا أّّنا مفاهيم كونّية وصحيحة. بل سنذهب إىل حدّ 
مصطلح االستشراق مشبع ابملضمرات اإلشاريّة والتداولّية الغربّية املسيحّية، وفارغ من اجملال التداويل االسالمي. ولكي 
نصنع أو ننتج مفهوما صحيحا علينا استثمار املدلول اللغوي، وقد قلنا سابقا أّن مصطلح االستشراق ليس مستمّدا من 

دلول املعنوي لشروق الّشمس، وهذا جيعله غري مالئم لتلك الظاهرة املشبعة ابألبعاد اخلفّية؛ املدلول الّلغوي، بل من امل
إذن وجب على املّتجم وصانع املفهوم أن يبحث يف املعاين اللغويّة للكلمات ويضع املقابالت االصطالحّية للمفاهيم 

ريّب دون االخالل ابجملال التداويل االسالمي، ولتأثيل  املنقولة، وتراثنا غيّن ابملعاين والكلمات اليت تفيد اّي مصطلح غ
املفهوم وجب تزويد اجلانب االصطالحي منه جبانب إشاري يربطه ابجملال التداويل االسالمي، وهبذا ميكننا صنع مصطلح 

 شبيه مبصطلح االستشراق ولكّنه أكثر داللة منه، حيمل أتثيال مضمونّيا حبيث يكون الّلفظ سابَق 
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 مثال النظر ابلعني حمسوس، والنظر ابلقلب معقول  35

  طه عبد الرمحن، املرجع السابق، ص 129- 13936
 64للتعّمق أكثر ينظر مؤّلف طه عبد الرمحن، فقه الفلسفة، ص  37

 

وسابَق استعمال، وحيمل أتثيال لغوّّي أي حيمل معىن لغوّّي، وحيمل أتثيال استعمالّيا، حبيث ميكن استحضار داللة 
االستعماالت السابقة له ومبعناه يف مقامات خمتلفة، وحيمل أيضا أتثيال نقلّيا؛ مبعىن نقل املفهوم من دائرة احملسوس إىل 

    36 بط املفهوم ابملفاهيم اليت تدخل يف نطاقه.مثّ التأثيل احلقلي الذي ير 35دائرة املعقول،

ختاما ميكننا اقّتاح عّدة مصطلحات حاملة للمعىن الّلغوي واالصطالحي معا عوض مصطلح االستشراق القاصر، ومنها 
مثال مصطلح االجتياح، وإضافة املدلول ليصبح االجتياح الغريب للمجال االسالمي مبا فيه من معتقدات ولغة ومعرفة. 

؛ أي حصول 37فمصطلح االجتياح يعطينا ربطا قوّّي بني املفهوم الّلغوي واالصطالحي، األمر الذي يضفي االنفهام
املفهوم من الّلفظ. ومصطلح االجتياح حيمل يف مفهومه االجتياح االستعماري الّسليب أكثر من املعريف االجيايب، هلذا 

ل االستشراقية، بينما خنّص األعمال الرصينة اهلادفة واليت يرفض ميكننا تضمني املصطلح اجلانب الّسليب من األعما
أصحاهبا االنضواء حتت مسّمى االستشراق مبصطلح آخر له عالقة بدراسة الّتاث االسالمي. إّن املصطلح املقّتح ال 

وهو مقابل عريّب يهدم املصطلح الغريب وال حيّرفه بل يعّّب عنه أحسن تعبري، ويسوقه يف إطاره الذي أنشأ من أجله، 
مألوف للمصطلح املنقول )االستشراق(، فالباحث املشبع ابلعقيدة االسالمّية والّلغة العربية واملعرفة االسالمّية النافعة 
البّناءة البّد عليه أن ميارس  سلطته على املصطلح الغريّب. وهكذا يستثمر املصطلح املزّود ابجملال التداويل املعارف املختلفة، 

 عقبات الفهم ويزيد يف توسيع استعماالته الفكريّة.    ويرفع 

 املصادر واملراجع:
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ABSTRACT 

Sheikh 'Abd al-Qadir al-Jaili or al-Jilani or al-Kilani is one of the 7th-century Muslim scholars (470 

AH-561 AH) Imam Sufi and Faqih Hanbali and the founder of the Qadiriyah (Sufi Religious Order) 

which he used it as a methodology of building society and the great leaders and scholars such as 

Salah al-Din Yusuf Ibn Ayyub, Shihab al-Din Omar al-Suhrawardi, Moin al-Din al-Jashti and 

others. His followers still follow his intellectual method which based on the solid foundation of the 

Holy Quran and the Sunnah of Prophet Mohammed (PBUH), where it and "Qadiriyah" followers, 

who spread in Bilad al-Sham, Iraq, Egypt and East Africa, had a great impact in the spread of Islam 

in the continent of Asia and Africa and a great role in stopping the Crusaders invasion and resisting 

their expansion in Maghreb. In spite of the intellectual deviations added to the pure Qadiriyah 

founded by Sheikh al-Jilani, by different streams that claim affiliation to him, Sheikh al-Jilani's 

approach is still followed by the Arabs and others.  

In this study, I have tried to show some excerpts of the timeline of Sheikh al-Jilani's history; his 

life, his origin, his authoritative writings, his thoughts, which were written by his followers, and 

the scholars' opinions of his era about him, besides, his seven foundations on which he built his 

approach and methodology; repentance, asceticism, trust in Allah, thankfulness, patience, 

satisfaction, honesty that derived from the Holy Quran and the words and deeds of the Prophet 

Mohammed (PBUH), and his philosophy and his view of these foundations and their reflection in 

practice in the ethics and manners of his followers and Muslims in general. 

Keywords: Sheikh 'Abd al-Qadir al, Al-Muraideen (followers), Method, Curriculum, The Seven 

principle                                       
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 لخص امل

امام صويف وفقيه حنبلي   هـ(  561  -هـ    470)الشيخ عبد القادر اجليالين واحد من أعالم علماء القرن السابع اهلجري  
ومؤسس الطريقة القادرية الروحانية الصوفية اليت استخدمها مبنهجة يف بناء اجملتمع آنذاك، وال زال أتباعه يقتفون اثر هذه 
 الطريقة القائمة على األساس املتني املتمثل ابلقران الكرمي والسنة النبوية املطهرة حيث كان ملنهاجه أثر كبري يف الدعوة إىل

صالح الدين األيويب، شهاب الدين عمر السهروردي، معني الدين هللا وبناء القادة العظام والعلماء العاملني كأمثال 
وغريهم من أتباع الطريقة القادرية واملنتشرين يف بالد الشام والعراق ومصر وشرق أفريقيا حيث كان لرجاهلا األثر  اجلشيت

وافريقيا ودورا عظيما يف الوقوقف يف وجه الغزو واملد الصلييب يف املغرب العريب.  وال الكبري يف نشر االسالم يف قارة اسيا  
زال اتباع هذه الطريقة وسالكي هذا املنهاج حىت يومنا هذا من العرب وغريهم ، وإن كان مبسميات أخرى ولكنها ترتكز 

 الشيخ  من بعض االحنرافات اليت ادخلت على أسس الطريقة القادرية مع ما يشوب هذه الطرق اليت تدعي االنتساب إىل
 على املنهج النقي الصايف للشيج اجليالين رمحه هللا .

يف هذه الدراسة حاولت أن أبني شيئا من حياته رمحه هللا ونشأته وشيوخه ومؤلفاته املمعتمدة واوراده اليت تكفل أتباعه   
س السبعة اليت بىن عليها طريقته ومنهاجه واملتمثلة يف ومريديه بكتابتها واراء علماء عصره به ، بالضافة إىل االس

التوبة،والزهد، والتوكل،والشكر، والصرب ، والرضا ،والصدق واملستمدة من كتاب هللا  وأقوال وافعال الرسول علية الصالة 
 عامة .والسالم ، وفلسفته ونظرته هبذه االسس وانعكاسها عمليا يف أخالق ومعامالت مريديه خاصة واملسلمني 

 .االتباع( ، الطريقة ، املنهاج ، االسس السبعة  (عبد القادر اجليالين، املريدينمفاتيح البحث:     
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  1. الذهيب، مشس الدين حممد امحد،سري اعالم النبالء،439/20 ، حتقيق شعيب االرانؤوط. مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية. 
      ،مطبعة السنة  1/290ابن رجب احلنبلي ،عبد الرمحن بن شهاب الدين،ذيل على طبقة احلنابلة،صححه حممد حامد الفقي، 

 احملمدية،القاهرة،1952م . 2 
  السامرائي،يونس الشيخ إبراهيم، الشيخ عبد القادر اجليالين،ص53 ،مطبعة دار االرش،بغداد، 19903

،حتقيق د عبدهللا بن عبد احملسن الرتكي،دار هجر  12/270ابن كثري،احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي،البداية والنهاية ، 
 ،مصر/الطبعة االوىل 1419ه-1998م.  4 

   الذهيب، سري اعالم النبالء ،439/20 .5 
  6   الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الدمشقي،األعالم،47/4 ،دار العلم للماليني

 املقدمة
ن داود بن موســى بن عبد بالزاهد بن حممد حيىي بن    عبد هللا يبن أب تبن ايب صــام موســى جنكي دوســ  عبد القادر   

ــى اجلون بن عيد هللاهللا ــا  ، ويلقب ضاحمل   بن موسـ ــن اب لجملاب أيضـ ــن بن علي بن ايب ملثىنن احلسـ ــي   بن احلسـ طالب رضـ
 .2رضي هللا عنه وبعض الناس ينكر نسبه إىل علي بن ايب طالب1هللا عنه

ويرى الشــيخ يونس الســامرائي أن للشــيخ عبد القادر رمحه هللا تع ىل صــلت نســب بكل من أيب بكر الصــديق وعمر بن  
ــلمة هي من اخلطاب رضـــــــي هللا  ــيخ عبد القادر من جهة أبيه )أي ولدة أبيه( وامسها أم ســـــ عنهما فيقول: إن جدة الشـــــ

ذرية عبد الرمحن بن أيب بكر الصـــــــديق رضـــــــي هللا عنهما. ووالدة عبد هللا احملض أحد أجداد الشـــــــيخ عبد القادر وامسها 
 .3حفصة هي بنت عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما

 .االتباع( ، الطريقة ، املنهاج ، االسس السبعة  (عبد القادر اجليالين، املريدينبحث: مفاتيح ال

 كنيته ولقبه

 عبد " ه:فيقول عند ترمجته ل  بالء أعالم النســـــرييف  ما الذهيب. أ4يليحممد اجلأبو  ن أيب صـــــام بالقادر  عبد يخ  هو الـشــــ  
 عبد بن  القادر بن موســى  عبد "ويزيد الزركلي يف األعالم فيقول عنه  .  5دوســت اجليلي  ي بن حنكهللا بن أىب عبد  القادر

 .6لييالكيالين أو اجل  أو اجليالينحممد حمي الدين   بوأبين جنكي دوست احلسين   هللا
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  7   القحطاين، سعيد بن مسفر، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية، ص28 ،ط1،الرايض،1997م.

  الذهيب، سري اعالم النبالء،20 /440 . 8 
    الكيالين، مجال الدين فام ، الشيخ عبد القادر الكيالين رؤية اترخيية معاصرة، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، ط1.2011م.9 

  10   اجليالين،عبد الرزاق، الشيخ عبد القادر اجليالين االمام الزاهد القدوة،ص91 ،دار القلم،بريوت،ط1،1994.

   املصدر السابق ،ص88. 11 
  القحطاين، الشيخ عبد القادر الكيالين رؤية اترخيية معاصرة،ص11. 12 

   سري اعالم النبالء،للذهيب،441/20.  13 

ن األلقاب اليت مزلتهم، فنلعلو م بياانّ إقرارا بفضلهم و  عليه فهي كثرية توحي بدالالت متعددة أطلقت يتما األلقاب الأو 
 ومنها ،  7ابن رجبعنه  خهم يف عصر. نقله  يعليه السمعاين فقالت إمام احلنابلة وش  أطلقهاإلمام،   طلقت عليه لقبأ

. وقد لقبه بعض املسلمون بـ "ابز هللا االشهب" و "اتج العارفني" و " حميي 8عليه الذهيب أطلقهاإلسالم  يخلقب ش
 9و "قطب األقطاب"  الدين" و "شيخ الشيوخ"

 ولكنهم اهلـ،    561تع ىل قد تويف يف سنة  هللا  رمحه  كيالينال  عبد القادر  يخأن الشدثون على  املؤرخون القدماء واحمل  تفقا  
سنة  ولد يف هإن :وقال بعضهم هـ، 471أو سنة  هـ 470سنة  ولد يف ههم إىل أنكثر ذهب أفاتريخ والدته،  وا يففلاخت

 ٨يف  سبتليلة ال هللا عنهرضي  كيالينالادر د القبع يف الشيخ"تو  ":ظمنتامل" تابهاجلوزي يقول يف ك بنوا .10هـ  491
 هـ .  471أي أنه ولد يف سنة   ةنتسعني س  هـ، وبلغ   561ه  سن  ربيع األخر

الذي قال إنه تويف يف  كتابه "املنتظم"  ولعل أصح األقوال يف مولد الشيخ عبد القادر ووفاته هو ما ذكره ابن اجلوزي يف
. 11هـ وبلغ تسعني سنة: وذلك الن ابن اجلوزي كان من معاصري الشيخ عبد القادر رمحهما هللا تع ىل  561سنة 

 1077هـ املوافق  470وهناك خالف يف حمل والدته وتوجد رواايت متعددة، أمهها أنه ولد يف جيالن أو كيالن سنة 
ال إيران حاليا  على ضفاف حبر قزوين ويقال إنه ولد يف جيالن العراقية وهي قرية اترخيية قرب املدائن م، وهي تقع يف مش

 12كيلومرت جنوب بغداد. وهو ما ترجحه الدراسات التارخيية احلديثة وتعتمده االسر الكيالنية ببغداد .  40
 طلُبه للعلم ورحالته

مثاين عشرة   هـ وعمره آنذاك488  ةنث دخلها سيح غدادب  جيالن إىل  أسهط ر مسقو من بلده  الشيخ عبد القادر  رحل  
 يف  ملا  أصبح عا  هم حىنفر اعم  تفاد منلهم واسهن منامالعلماء الذين هنل    ريهمشان  معة  و جميف بغداد مبوالتقي    ،ةنس

اإلسالم وعلم األولياء   لقدوة شيخا  فالعار   زاهدالعامل ال  اإلمام  يخالش  ترمجته له أبنه:يف   ذهيبال  هيصف  إذالعلوم    خمتلف
 13. الدين  ىيوحم
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  اهلروي، عبد هللا األنصاري،منازل السائرين،ص4،دار الكتب العاملية،طبعة الباب اخلليب 1966. 14 
   السكندري،ابن عطاءهلل،احلكم العطائية،ص36،حتقيق الدكتور عبد احلميدحممود،دار الشعب 15.1985 

  16  زيدان، حممد يوسف طه، ابز هللا االشهب،ص39،ط1،دار اجليل،بريوت،1991.

  زيدان، ابز هللا االشهب،ص17.40 

ت مما بن فما الدفن.ن مور بذد للبوأنه ال  . 14البداايت ةصحاال ب حصتإن النهاايت ال  الصويف،أقطاب الطريق  لو قي
 فهناك   يالن،جب  اإلمام،ياة   الروحي حلحينداية والبذرة الدفينة يف املنبال  انتولقد ك .  15ال يتُم نِتاُجة  دفنه،  حمل يصل
 للجدار الصويف  والفقه وآداب الزُّهَّادوكانت علوم القرآن واحلديث  ،  الصوفية القوي  النشأة الدينية القومية، والنفحة  كانت

داد، وتوزعت جبيالن، وأورقت ببغ رستِصَحاٌح غُ  رُ بذو ن لإلمام قد كاجلملة، فوعلى ابعد. يما فاإلمام  تقاهالذي ار 
 .16 كله  اإلسالميامل  عا على الهار مث
موضٍع أمه يف  حاطتها دينارا  ثيابه اربعون  حتتكان   قد ف ؛مام واقعةإلل ن احملبون و رتمجغداد، حيكي املبويف الطريق إىل   

عقد القافلة، وعال الصراخ  رطفان، فقاطعو الطريق جخر  ،بغداد إىل مسريهايف خفي، وبينما القافلة تشق الطريق اجلبلي 
واهلياج والنهب، وسكن الشابُّ اجليالين، حىت انتهى السطو. ف ذا بواحٍد من قاطعي الطريق يتقدم إلية ُمستخفا  به: 
وأنت أيها الشاب، أليس معك شيء؟ يقول اجليالين: معي أربعون دينارا . يتعجب اللص وأين هي؟ يرد: حماطة حتت 

صوص إىل حنق، يريد الفتك ابلشاب الذي بدا له أنه يهزأ به، يقوده إىل زعيم اجلماعة القاطعة، ثيايب. يتحول تعجب الل
حيكي ما دار بينهما، يسأله الزعيم نفس األسئلة، فيتلقى نفس الردود. يتعجب: إن كان معك الداننري كما تقول 

الشاب. يرتجم الزعيم تعجُّبه ودهشته ووجله يف   فأخرجه! خُيرج اجليالين الداننري، فينقلب التعجب إىل دهشٍة وَوَجٍل من
السؤال: ملاذا تفعل ذلك وقد كنت مبنأى من السطو لو أنكرت ما معك؟ فيقول "ألنين عاهدُت أُمَّي قبل خروجي على 
الصدق، وأان حافٌظ لعهدي معها". هنا يعتصر الوجُد قلب الزعيم، ويرجتف قلبه النائم يف ضلوع الفسق، ويتأمل: "هذا 
الفىت حيافظ على عهده ألمه حىت يُنهب ويكاد يقتل، وأان أخوان عهد هللا فأهنُب وأقتُل". يرد الداننري لصاحبها، ويرد 
ما سلبه للقافلة، ويعلن: "اعلموا إنين اتئٌب إىل ريب، مقلٌع عما اعتدته، مقبٌل على عمل اخلري". وحتت أتثري روعة توبة 

 قية الُقطَّاع عودهتم إىل طريق هللا اتئبني.الزعيم، وانفعاال  مبوقفه؛ يعلن ب
  مواضع أخرى منسوبة  يف  ا  يضاجندها    ة إذها على الروايف  ، والعهدةيفوالتاد  فعي واليايفتلك هي الواقعة اليت يرويها الشطنو   

ية واليته املرفوعة شيخهم وألو  كةر ة، ف هنا تدل على حقيقة اعتقاد القاهرية يف بيقيمل تكن الواقعة حق وإذا لغري اجليالين
 .  17إال أهنا غري مستحيلة الوقوع  ،مصداقيتها عن عوام األفهام  يفومع أن الواقعة بعيدة    الصغر.منذ  
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  القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية،ص32.  18 
 ابن رجب، ذيل على طبقة احلنابلة،298/1.   19 

وكان   هـ.  520فيها خمتلف العلوم الشرعية مث جلس للتعليم والوعظ سنة    رسد   وثالثون سنةالعلم اثنني  ب طليف  أمضي  
عزميته ومل يعوقه عن   ن ذلك مل يفت يفأطوهلا يعاين من ضيق العيش ويكابد مرارة احلرمان إال  خالل فرتة طلبه للعلم رغم  

  :نفسه حيث يقول  يخلك املعاانة من كالم الشتلنا    وقد نقل ابن رجب ما يصور ،  18املثابرة يف طلب العلم
غالء نزل ببغداد   قة يفئقل وورق اخلس من جانب النهر والشط، وبلغت الضابامة المالشوك وق.  اخلرنوب  تقتاأوكنت 

و أأجد ورق اخلس أو البقل،  يمن شدة اجلوع لعل ا  يوم ذات أطعمهاو نببل كنت أتتبع امل ا  مل آكل طعام ا  ن بقيت اايمأ
يتزامحون عليه فأتركه  وإن وجدت أجد الفقراء ،إليه سبقيني قد ري ع إال وغضمو  إىلفما ذهبت  قوت به،تأفغري ذلك، 

سوق الرايحني بمسجد ايسني  إىلحىت وصلت  سبقت إليه إال وقد ا  مشي وسط البلد ال أدرك منبوذأحياء، فرجعت 
إذ  ،أصافح املوت د كدتنه وقمالضعف وعجزت عن التماسك فدخلت إليه ووقعت يف جانب  ببغداد وقد أجهدين

يده ابللقمة أن أفتح فمي من شدة  فع كاد كلما ر أ فكنتكل وجلس أيء دخل شاب أعجمي ومعه خبز صاف وشوا
 إلّ  فتاملوت إذا الت من يَّ  او ما قضاه علهللا إالَّ ما ههنا : ما هذا وقلت :ذلك على نفسي فقلت نكرتأاجلوع حىت 

، ا  كلت متقاصر فأ  بتهجأق  ا  قسم ايضفأتها  فخالفبادرت نفسي  ي فعل  فأقسم  تبيفأاي أخي    بسم هللا  :رآين فقالفالعجمي  
من جيالن فهل تعرف   انأو   فقال:من جيالن.    هقفأان مت  :فقلت  ؟عرفتُ ومبن    ؟شغلك؟ ومن اين أنت  ما  ين:لأفاخذ يس

قد وصلت إىل بغداد ومعي بقية نفقة  لوهللا  :وتغري وجهه وقال  ضطربأقلت أان هو ففد القادر  عبيسمى    ا  جيالني  شااب  
ت ل لك معي وقد حلَّ كان مما   إالّ ول ثالثة اايم ال أجد مثن قويت  يتونفدت نفق حد،لم يرشدين أف ل فسالت عنك

 هفقلت ليفي. ا هو لك واان ضيفك اآلن بعد أن كنت ضف من يبا  ط  فكل ،اءو ز والشبذا اخلهة وأخذت من وديعتك تيامل
نفسه   توطيب  تُّهسكفمعتذر إليك،    انفأذا لالضطرار  هانية داننري فاشرتيت منها  مك وجهت لك معي مثأفقال    وما ذاك

 .  19برسم النفقة فقبله وانصرف  من الذهب  وشيئا  ودفعت إليه ابقي الطعام 
في بغداد فد الديين. داغقع ب وايفوانقالاب   نقالاب يف املنحىن الشـــــــــخصـــــــــي للجيالين،بغداد ا يالين إىلكان دخول اجل     

ــمـاء. ويف بغـداد  ومـا حوهلـا، تنقـَّل اجليالين أطوار الرحلـة املمتـدة من اخللق، من الـدنيـا إىل اآلخرة، من األرض إىل الســــــــــــ
 .اإلسالمي وهكذا شهدت حاضرة العاملأزهرت شجرة واليته توبة  وعودة  أبهل الزمان إىل حضن اإلسالم النقي. 
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  الذهيب سري اعالم النبالء ،442/20.  20 
  ابن رجب،ذيل على طبقة احلنابلة،116/1 21 

  :واساتذتهشيوخه 
 ـه 432نة املولود س :طلب البغدادي أبو طاب حمفوظ بن أمحد ين احلسن بن أمحد الكلوذاينخلاأبو  -1

 وأصوال   ا  ابحلديث والفقه مذهب ا  وأعيانه كان عامل لينبمة املذهب احلئأحد وهو أ هـ 510 واملتوىف سنة
ب كتاله نظم رائق وله   ،العشرة حسن ورعا   ا  وعابد  ا  صاحل ا  فتيه وكان مفيعظيم التحقيق والتدقيق  وخالفا  

  ابنه العالمة ريحني ترجم له يف الس  هيبقه، وصفه الذ فوكتاب أصول ال  ل،ئب رؤوس املساكتااهلداية، و 
: أبوسعيد   20ن أذكياء الرجالمالنادرة    واخللق حل  حسن  ا  صادق  ه من أفاضل العلماء خريا  أبنة وقال عنه  بلناالورع شيخ احل

 عبد  س هبا بعده تلميذه الشيخرَّ ابلقاضي أيب يعلى وبىن مدرسة ابب األزج د  املبارك بن علي املخرمي شيخ احلنابلة تفقه
 ىنبفتحت عليه الدنيا، ف، وقد فا  يفع ا  وكان نزيه والتجديد، رها وأدخل عليها بعض التوسعةن طوَّ أالقادر اجليالين بعد 

 .21هـ   513مات سنة  ، ويستاان    ومحاما    ا  دار 
صاحب  تكلماحلنابلة امل يخش بحراإلمام العالمة ال: البغدادي أبو الوفاء علي بن عقيل بن عبد هللا -2

 .نظري هنر معارف وكنز فضائل مل يكن له يف زماحبوكان  ء  وكان يتوقد ذكا هـ 431 انيف، ولد سنةصالت
وقسر حمبيت على العلم وما خلطت  ن العصمة،م يف شبايب أبنواع عصمين هللا : قولههيبوقد نقل عنه الذ 

العلم وأان اآلن يف عشر الثمانني أجد من احلرص على العلم  ل من طلبةثامأ قط، وال عاشرت إال   لعااب  
والفكر  يف اخلاطر صا  واان ابن العشرين. وبلغت الثين عشرة سنة واان اليوم ال أرى نق شد مما كنث اجدهأ

 .ان القوة ضعيفة  اخلفية إال    ؤية األهلةة النظر ابلعني لر دَّ فظ وحواحل
الصرب ما يتعجب منه،  ظهر منه منفنان بتويف له ا ،حافظا للحدود كان ابن عقيل دينا    :زيو ن اجلبقال ا

 هـ.513بدنه، تويف سنة   سوى كتبه وثياب  فينفق ما جيد وما خلَّ   ا  وكان كرمي
وشيخه  ثىن ابن تيمية على اجليالينأوقد  ،ن تالمذتهمالقادر  عبد  يخكان الش:  محاد صن مسلم الدابس -3

 من املشايخ أهل االستقامة رضي   عبد القادر وشيخه محاد الدابس وغريمها يخمر الشأف  :محاد حيث قال
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  22  القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية،ص51.

مراد  ه فيكون هوفيجيري فعله  لز وجل سواها بع إرادة هللا عال يريد م قط وأنه ا  ابنه ال يريد السالك مراد :عنهم هللا
 .احلق

الكثري  هطة املشايخ كتب خييالبارع احملدث املسند بق يخالش: السراج بغداين امحد الب رفو حممد جعبا -4
مون أودرايته، ثقة م  يته ورواايته لداينتهؤ يفتخر بر   ممن، وكان  ىتَّ ألف يف فنون ش  ا  كان صدوق  ف الكتب،وصنَّ 

 هـ.500وتويف سنة   هـ417عامل صام، ولد سنة 
 بن كان احلافظ عبد هللا:  لينبالبغدادي احل ن البناءبمحد أ بني احلسن لبو عأ ماماإل حيىي بن هللاأبو عبد  -5

ابلعلم والفضل وحسن األخالق وترك الفضول وعمارة صفه وي هعيس األندلسي يثين عليه وميدحه ويطرب
 هـ531وتويف سنة    هـ453سنة    املسجد ومالزمته، ولد 

صحيح السماع وال يعرف يف اإلسالم حمدث  كان   :بيان البغدادين القاسم علي بن أمحد بن حممد ب أبو -6
 هـ.510وتوقى سنة  هـ  413سنة    قدم السماع ولديفوازاه  

 مؤلفاته
ابلتأليف  والتعليم وكان اهتمامهمعظم حياته يف العلم  اجليالين ابلوعظ والدرس وأمضى رعبد القاد يخلقد اشتغل الش
واليت جاءت بعده،  سبقته اليت ف علومه ومعارفه كغريه من العلماء يف عصره ويف العصورنولو أنه صا  والتدوين حمدود

 .أنه من أهل اإلتقان فيها  رَّ عة يف العلوم اليت مافلنا  لرتك لنا ثروة علمية كبرية من املؤلفات
 .   22إىل بعض األسباب منهاع  ولعلَّ عدم اهتمام الشيخ يرج

أختمت ابلعديد من املؤلفات واملصنفات  ة اإلسالمية قدتبحلاجة إىل التدوين وشعوره ابن املكاإحساسه بعدم  .1
 .يف شىت ميادين العلم

 ه.واعظمواستماعهم إىل    ظل إقبال الناس على دروسهيفدم وجود الوقت الكايف للتأليف  ع .2
 .وتالوة وذكر  جدة من هتاألعمال الصاحل  رةثبك  هللااشتغاله فيما يتبقى له من الوقت أبداء العبادات والتقرب إىل   .3
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   القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية،ص52. 23 
  القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية،ص53.  24 

   اجليالين،عبد القادر،الغنية لطاليب احلق،بغداد،1949م. 25 

 ا  عة، ويغرس غرسفعلمية ان آاثرا  يرتك العامل  ن اآلاثر العلمية ليست مقصورة على املؤلفات فقط، فقد أب هشعور  .4
كبرية عامرة ببغداد   مدرسة  فقد ترك  رعبد القاد  يخاملؤلفات وهذا ما حصل للشع  فمن ن  أفضل  عهونف  هيكون أثر 

 .23الشريعة  هلا مكانتها العلمية وشهرهتا الواسعة يف علوم
 وهذه املؤلفات ميكن تقسيمها إىل قسمني:

إخوانه إلحلاح  وهذا قام بتصنيفه استجابة24وهو ثالث كتب فقط  ه وكتبه بنفسهنَّفما ص :القسم األول -أ
 اخلطاب يف تصنيف يفد بعض أصحايب وشدّ عليَّ أم " ":الغنية"حيث يقول يف مقدمة كتابه ميذه وتال

الضمائر   ال، واملطلع علىفعهو العاصم يف األقوال واأل  اإلصابة والصواب وهللا  ذا الكتاب حلسن ظنه يفه
 بدال وإتطهر القلوب من الرايء والنفاق.  بء  االلتجالَّ  وج زَّ ضل بتسهيل ما أراد وإليه عفوالنيات واملنعم املت

 معرفة اآلداب يف لما رأيت صدق رغبتهف ،بة من العبادو ت وقابل التيئاغافر للذنوب واخلط السيئات ابحلسنات إنه
 والعالمات".  ابآلايتعز وجل  نع  ة من الفرائض والسنن واهليئات ومعرفة الصاعيالشر 

الكتاب   للنجاة يف يوم احلساب إىل مجع هذا  للثواب راجيا    ا  سبحمت  ا  مبتغي  ا  وسارعت مشمر ته إىل ذلك  بج"فأ  :إىل أن قال
 .  25اب و األرابب امللهم للص  رب  بتوفيق

 فيما خيص مؤلفات اإلمام اجليالين، وما نسب إليه من آاثر بعضها صحيح وبعضها منحول:
 الغُنية -1

لطاليب طريق احلق" أشهر آاثر اإلمام اجليالين على اإلطالق، وهو واحد من املؤلفات اليت توضع   الغُنية  يعدُّ كتاب "     
اب آلدا األصحاب الراغبني يف معرفة لبعضيف مرتبٍة واحدٍة. يقول اجليالين يف سبب أتليف الكتاب إنه وضعه: إجابة  

 النبوية. وااللفاظ  ابلقرآن  ات، مث االتعاظ  ملعالاايت و ع عز وجل ابآلناصة الفر مع، و ئاتواهلي  والسنن  ئضرافالشرعية من ال
 صاحلني.ومعرفة أخالق ال

 يفوتوافرت نسخها اخلطة وطبعاهتا  ،حىت اليوم هافؤلم وفاةدة من متابالهتمام على مدى القرون امل "الغُنية"وقد حظه 
 نها كتاب )نظم الغُنية( ، موقامت حوهلا بعض األعمال  .واملطالعة  لنسخأبيدي العناية وا  ملسلمون ا  وتناوهلا  ،لدان بلا  كافة
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  زيدان، ابز هللا االشهب،ص89. 26 
   املصدر السابق. 27 

   القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية،ص57  28 

 قام هبا رتكية، ومنها ترمجة إىل الفظها أبيات شعرية ليسهل حيف ارات الغُنيةبع عي الذي وضئكافيرب لاالدين  للشيخ نور
 صخلَّ توامل  عضماأل  غوثين الشهري بلكيالل  نيلطالبا  ةي ترمجة غنيف  صاحلنيعمدة ال"، بعنوان  يبكتاباملعروف    جليبسليمان  

  .   26سطنبولهجرية، املطبعة العثمانية إب  1304 جزئني سنة  يفأصدرهتا   الدين( وقد  مبحي
، لشريعةة اليألستاذ املساعد بك)االوليد  قفرج توفي اهب جملدات قامة ثالث يفمن الغنية  قَّقةطبعة حم ا  وقد ظهرت مؤخر 

 .هارسفوال  تقدميوعة، مع التعليق والبول خمطوطة ومطأصعلى سبعة   النص  ابلةمقبعد   د(غدابجامعة  
 الغيب  فتوح   -2

 ضع د و فق  شيخ،جمالس ال و أقدم جمموعة منه  مقالة غري مؤرخة  78يضم    الذيأن هذا الكتاب    إىلتشري الدالئل      
 املؤلف وهي إحدى النسخ   خبط  ة منهطيشرحا حتتفظ املكتبة الظاهرية بنسخة خ  هـ728تيمية )املتوىف سنه ابن    عليه

  يه ابن تيمية منفجه النص احملقق هلذا الشرح اللطيف الذي اقرتب اخر إ اليت اعتمد عليها الدكتور مصد رشاد سامل يف
 .مشارب اهل الذوق

 وقد قامت هذه املكتبة إبحلاق مجلة  .نفدتليب ابألزهر إخراجها كلما  احل  طبعات مستقلة توال مكتبة هول
أن  دوويبي )يلة( لعبد الكرمي اجليالنادرات العينة مام اجليالين، إحداها )قصيدإل ها مجيعا  سبتن ،قصائد هبذه الطبعات

فيها عبد  ألنه حذف منها األبيات اليت ترجم اجليالين،مام ن القصيدة ليست لإلأيعرف  القائم على طبع الكتاب كان 
 .  27هاتريخ مولد   ا  لنفسه ذاكر   يليالكرمي اجل

 يخالقادر وهو الش مجع وترتيب أحد تالميذ الشيخ عبد الكتاب املذكور من نأن صاحب قالئد اجلواهر قد ذكر أ غري
يؤيد ذلك أن كل مقالة تبدأ هكذا )قال رضى طه  واعظ اليت كان ميليها يف مدرسته وربمن امل  صياداملرصفي ال  ن الدينزي

تالميذه، فهي   مالءاته علىإليف الشيخ وكتابته بنفسه أو من  وسواء كانت من أت  ط(.الراب  يف  املدرسة أو   عنه كذا يفهللا
 .  28يف النهاية تؤول إليه ابعتبارها من آاثره
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  السامرائي،عبد القادر اجليالين،ص17.  29 
   القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية،ص60. 30 

  زيدان، ابز هللا االشهب،ص102. 31 

 الرمحاين  فيضين والابالر   الفتح -3
ول أ  يف، وانتهت  هـ545األحد الثالث من شوال سنة    مو اليت بدأت ي  ،جمالس اإلمام اجليالين من  يناثموع الوهو اجمل    

 ءافأحد خل (املبارك يف الدين بنفو )عهه اجملالس هذوتشري بعض املصادر إىل أن جامع ة. هجري 546ة رجب سن
 ه.ليإوقد أشارت بعض املصادر إىل صحة نسبته .    29اإلمام اجليالين

  كتابيف األسلوب واملوضوعات املطروحة خصوصا   د كبريح  إىلبيه السابقني جند أنه يشبهها  اوإذا قورن يف عمومه بكت
 .30 دار األلباب بدمشق  ومكتبة  م1979ة احلليب ابلقاهرة سن  يبابعته مكتبة مصطفى البوالكتاب ط   فتوح الغيب

القسم الثاين: مل يتم أتليفُه وإمنا قام طالبُه جبمعها وهي مجلة أورده وأحزاب منسوبة لإلمام اجليالين، يعتقد  -ب
 القادرية أنه كان يداوم على قراءهتا، ومن مثَّ فهم يقتدون به يف ذلك؛ وهذه املأثورات هي:

 ألوراد القادريةا -1
سامل بواب  حممد  /دعة والقصائد الشركية مجعها املدعوبتوالصلوات املواألحزاب  بعض األدعية ىوهو كتاب يشتمل عل

 القادر اجليالين،   عبديخ  ، ونسبتها إىل الشم1992ار األلباب بدمشق عام  دوطبعتها  
 سر االسرار -2

 يفنسخة بدار الكتب املصرية بعنوان )سر األسرار  هبجد تو اجليالين.  امملإل تنسبهأن  لفهارسطوط اعتادت اخم وهو 
على ورقة العنوان.  يمور، جاءت نسبته إىل اإلمام اجليالينتطبيعيات  51حمفوظة حتت رقم  معرفة اجلواهر واألحجار(

ال  معني، لكننا مبطالعة الكتاب وجدان دلك يفو صمعىن  إشارة إىلاجلواهر واألحجار( )ول األمر ان كلميت أوقد ظننا 
 :اشيفالتي  يوسفالشهري ألمحد بن    من الكتاب  ا  ، يقرتب كثري كرميةكتاب يف خواص األحجار ال  هوفإشارات!    يةأيتضمن  

 31األحجار  جواهر  يفأزهار األفكار 
نجده عند بروكلمان بعنوان )سر االسرار ف مام اجليالين بعناوين خمتلقة،إلذا الكتاب لهما تنسب الفهارس  وعادة      

 املؤلف بعنوان   ذاهعمر رضا كحالة فقد ذكر    أما  (ر األسرار ولطائف األنوارهبعنوان )جوا  ند البستاينعو   (األنوار  ومعدن 
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  السامرائي،عبد القادر اجليالين،ص17.  32 
  الزركلي،االعالم،47/4. 33 

  زيدان، ابز هللا االشهب،ص34.103 

ابللغتني العربية واألردية يف  طُبعوقد ذكر السامرائي أنه  رار(بليه األإيما حيتاج فاألنوار  مظهرآخر هو )سر األسرار و 
 32ف.و صاألسرار يف الت  سر  :ابكستان بعنوان 

 ر واآلوراد القادريةآثضات الرابنية يف املو لفيا -3
القادر وهذا   عالم إىل الشيخ عبد يف األ  ه الزركليببن السيد حممد القادري وقد نس  عيلإمسا  /وترتيب املدعو  وهو من مجع 

يف  للنفس ى تقسيماتلة كما اشتمل عيوراد الشرككثري من البدع واخلرافات واأل  علىي و تحي . والكتاب 33منه مٌ وه
 هـ.1353ة  مطبوع لدى مكتبة مصطفى البايب احلليب مبصر سن  مقامات الصوفية وهي تقسيمات ال دليل عليها، والكتاب

 القرآن  تفسري -4
 بسنة  مؤرخة   طرابلسمفيت مكتبة رشيد كرامة  ه يفيف جملدين أشارت عدة مصادر إىل وجود نسخة كاملة ل  طُ طو خموهو  

و أهذا التفسري من قريب  شر اإلمام اجليالين يف مؤلفاته األخرى إىليُ ومل  اهلندية.انقصة ابلدائرة هجرية وأخرى  622
 مام.من ترمجوا لإل  ضا  شر إليه أييُ ومل    يٍد،بع

 وجود:مراتب ال -5
امسي اإلمام   عليه لتشابهأن األمر قد اختلط    والذي يبدو  واحد من املؤلفات اليت نسبها البغدادي إىل اإلمام اجليالين  وهو
 .ب الوجود وحقيقة كل موجودتمرا  :ابسم  ذا الكتاب املعروفهي، حيث أن األخري هو مؤلف  لوعبد الكرمي اجلي  الينياجل

، ومعظمها إما خمطوط إليها ردهافم تٍ شاراإب الين، انفردت مصادر عديدةيمام اجلوهناك عدة مؤلفات منسوبة إىل اإل
 :ومن هذه املؤلفات  34.و مفقودأ

 .رمحالكربيت األ -
 .جوهرة الكمال -
 . املعادن يفخمتصر  -
 .جواهر الرمحن -
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  املصدر السابق. 35 
  ابن منظور، لسان العرب،221/10، دار املعارف، بريوت،1956م.  36 

  الشرقاوي، حسن، معجم الفاظ الصوفية ،ص200، مؤسسة خمتار، القاهرة،1992م. 37 
   املكي،أيب طالب،قوت القلوب 282/2،ط1،الطبعة املصرية،القاهرة،1351ه.38 

  القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآر اؤه االعتقادية والصوفية،ص636.  39 
   اجليالين،الغنية،ص2/ 16340

ترمجت له وأثبتتها فهارس وهناك ما ال حصر له من املؤلفات املنسوبة إىل اإلمام اجليالين، ذكرهتا املصادر اليت 
 )املصدر السابق(.  35املكتبات اخلطية

 الطريقة القادرية
ن حسن العلى طريقة واحدة أي على حالة واحدة وفن الطريقة يف اللغة السرية وطريقة الرجل مذهبه يقال مازال فاال

 .36احلال يقال: طريقة حسنة وطريقة سيئةالطريقة، والطريقة  
 : هي السرية املختصة(التعريفات)وقال اجلرجاين يف كتابه  .  السلوك الذي يوصل إىل رضا اهال سبحانه وتع ىلالطريقة هي  

 .املقامات  والرتقي يفتع ىل من قطع املنازل    هللاابلسالكني إىل  
 ويف اصطالح املتصوف: هي السرية املختصرة ابلسالكني إىل هللا من قطع املنازل والرتقي يف املقامات.

 .  37يل هي التقليل من الدنيا يف كل شيء والقناعة من هللا يف أبدىن شيء والتواضع هلل يف كل شيءوق
 .  38وعند ايب طالب املكي: أهنا مبعىن السنة املباركة فيقال عند الصوفية طريق وطريقة وسنن وسنة وحجة

تعددت الطرق على حساب اجتهاد اعالم السلوك كما تعددت املذاهب الفقهية على حساب اجتهاد الفقهاء اجملتهدين  و 
العاملني املخلصني، واصل واحد عند اجلميع وهو الكتاب والسنة، ولكن اختلفت االجتهادات، وهو رضاء املوىل عز 

 وجل، ولكن اختلفت الوسائل.
ألول هلا خصوصا بشكلها والطريقة القادرية مسيت بذلك النتساهبا إىل الشيخ عبد القادر اجليالين الذي يعترب املؤسس ا

اجلماعي واملنظم والقائم على مجع املريدين وربطهم ابملشايخ الطريقة لتأديبهم وتربيتهم حيث كان التصوف يقوم على 
 .  39أساس فرض ال أثر لتجمع فيه.

ون على يقول اجليالين يف كتابه الغينة: "وجيب على املبتدئ يف هذه الطريقة اعتقاد الصحيح الذي هو األساس فيك
 .  40عقيدة السلف الصام
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أتسيس الطرق الصوفية مل يكن امرا  مستقبحا  يف زمانه حبيث ينفروا منها هو او غريه من الناس بل كانت امرا  سائغا    
 ومشهورا  عند الناس.

واخلوارج وغريها، كذلك ظهر وكما ظهر الشطط واالحنراف يف الفقه واالعتقاد فظهرت فرق املعتزلة واملرجئة واجلربية 
والفارسية إىل الثقافـة   كاهلندية واليواننية والبيزنطية  بت الثقافات الغريبةوخاصة بعدما تسرَّ   ،يف التصوف  الشََّطط واالحنراف

يقولون: للشيخ حالة خاصة ال يعرب  الذين) ليةاحللولية واحلفظهرت طرق صوفية ضالة مارقة من الدين كا، اإلسالميـة
ا ابلشرع( والشمرانية )الذين حيلون املالهي واالختالط( واحلبية )الذين يقولون إذا بلغ العبد احملبة سقط عنه التكليف( عنه

 واملتكاسلة )الذين يرتكون الدنيا ويسألون على األبواب( وغريها.
نفسه   وهو  ،ه حاكم عليهألنتصوف  الفقه على ال  مُ وكان يقدَّ   ،والتصوف  تع ىل بني الفقه  لشيخ عبد القادر رمحه هللااومجع  

 ا .قبل أن يكون متصوف  كان فقيها  
وذاع صيته بني  ،صملا رأوا فيه من فهم وذكاء وإخال فأقبل عليه الناس ،شادر إلهـ تصدر للتدريس وا 521ومنذ سنة 

وما حيدث بينهم من   ،واجلماعةأهل السنة    أصحاب مذاهب  ،وملا رأى اختالف الفقهاء  ،دالإىل أقصى الب  العباد ووصل
 عندهم مجيعا    صل واحدا  ألما دام ا وإلزالة أسباب اخلالف يف املسائل الفرعية  ،جهده للتوفيق بينهم  سعى  ،خصومات

 هلا. وأخضع الطريقة للشريعةالد زيغها وضحارهبا وفنّ   ،الدين  ل بعض الفرق الصوفية وخروجها من ربقهالوعندما رأى ض
ما كان يقول: عليكم  وكثريا   ،وهي احلكم الفصل صلاالم الشريعة على الطريقة فهي دَّ بل ق ،ريغ ت التضل و  لكي ال

 تشهد هلا الشريعة فهي  الكل حقيقة ،  إىل احلق جبناحي الكتاب والسنة  طر    ،تفقه مث اعتزل  ،ابتداعال  ابالتباع ب
وسلم واخللفاء الراشدين من وآلة  تع ىل عليه    هللاابلفقه كما كان على عهد النيب صلى    السلوك  زندقة. وبذلك أعاد ربط  

 نداموا مجيعهم يستقو  ـم: ماهليف بيلتأعصره وا يفملوجودين ا لسنيةا لطرقا صحاب ه. مث سعى بعد ذلك إىل مجع د بع
وأيب  ،بطو كعلي بن اهلييت وبقا بنكية يف عصره  ز اجتمع مع كبار مشايخ الت وقد ة،ب والسنتاهو الك د من متبع واح
وحياة بن ،  وقضيب البان   ،لطفســوجنى، اوعبد ألـرمحن  ي،وأمحد الرفاع،  وموسى الزول  ،وعدي بن مسافر  ،سعيد القيلويب

قرشي ال وابلشيـخ عثمان بن مرزوق ،ابلشيخ أيب مدين شيخ املغرب تع ىل يف احلج هللا قيس وغريهم. كما اجتمع رمحه
 أقراه على ذلك، وذلك فعل الشيخ رسالن الدمشقي شيخ الشام.مصر، فشيخ  
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  41   عبد الرزاق، الشيخ عبد القادر اجليالين االمام الزاهد القدوة،ص294.
   ابن تيمية،تقي الدين،جمموع الفتاوي،488/2،مجع عبد الرمحن بن قاسم،طبعة الرائسة العامة للحرمني الشريفني. 42 

   التاديف،قالئد اجلواهر يف مناقب عبد القادر،ص6. 43 

وهكذا وّفق بني الفقه والتصوف وآخى بني الفقهاء واملتصوفة، وأخضع احلقيقة للشريعة، وصّفى التصوف من البدع 
 والضالالت اليت دخلت علية، وهكذا دان له الفقهاء واملتصوفة يف زمنه فما كانوا خيالفون أمره.

 مكانة الشيخ عبد القادر العلمية وثناء العلماء.
 واالخالق الكرمية والتقوى والورع ما جعل العلماء القدماء احلميدة الصفاتمن  مجع الشيخ عبد القادر رمحة هللا تع ىل

  ا  وغريهم. نظر ن كثري وابن القيم  بحىت ابن تيمية وا  ،وتقديرهاحرتامه نون عليه، وجيمعون على  ثواحملدثني يلهجون يذكره وي
الذي رمسه له   يد ابخلطّ كادت أن حت  اليتواملخالفات    ططا اعتوره من الشَّ أخضع التصوف للفقه وخلصه من كثري ممَّ ألنه  

 41 االوائل وهو إصالح اجملتمع   املتصوفة
شهادة العلماء له لقد كانت مكانة الشيخ عبد القادر العلمية أكرب من أن حتصر بسطور فقد حفرت ابلقلوب ويكفيه 

 ابلفضل واملكانة ومن هذه األقوال: 
يقول ابن تيمية رمحة هللا: )وكالم الشيوخ الكبار كالشيخ عبد القادر وغريه( وقال: )والشيخ عبد القادر وحنوه من أعظم 

برتك اهلوى واإلرادة( مشايخ زماهنم أمرا  ابلتزام الشرع واألمر والنهي وتقدمية على الذوق والقدر ومن أعظم املشايخ أمرا  
 42وكان رمحة هللا إذا نقل عنه يقول: )قال الشيخ عبد القادر قّدس هللا روحه(

احلديث   ن أيب صام اجليلي دخل بغداد فسمعب  السنة والدين عبد القادر  حميي  يخالش:  وقال احلافظ عماد الدين بن كثري
حسن، وصمت   مَس توكان له    ،الفقه والوعظ وعلوم احلقائقو   احلديث  يف  الطولوكان له اليد    ٠فيه  واشتغل به حىت برع

 طني النهى عن املنكر للخلفاء والوزراء والسيو  نه كان أيمر ابملعروف غري األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ف  عن
ويف احملافل، وال أيخذه يف هللا لومة الئم،   شهاد، ورؤوس املنابرهم بذلك على رؤوس األعوالعامة. يصد  والقضاة واخلاصة

 .43وكان فيه زاهد كثري، وله أحوال خارقات للعادات، ومكاشفات، وابجلملة كان من سادات املشايخ 
امات األولياء أكثر مما كر   الناقلني ما علمنا فيما بلغنا من الثقات " :بستان العارفني"كتابه   يفوقال حميي الدين النووي 

شيخ السادة الشافعية  عنه، كان  هللاشيخ بغداد حميي الدين عبد القادر اجليلي رضي  ا من كرامات القطبلينإوصل 
 إليه أكثر أعيان   ، وانتهىكابروخترج بصحبته غري واحد من األ  ته، وقيفالعلم    غداد، وانتهت إليه رايسةبوالسادة احلنابلة ب
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   املصدر السابق،ص137 بتصرف. 44 
   ابن رجب،ذيل على طبقات احلنابلة،ص294/1. 45 

   التاديف ،قالئد اجلواهر،ص23. 46 

رضي  وانعقد عليه إمجاع املشايخ والعلماء ،من أرابب املقامات الرفيعةا  وتتلمذ له خلق ال حيصون عدد ،مشايخ العراق
 ق، وكان يفج عم كلل السلوك من  هإىل حكمه، وأهرع إليه أ اال عنهم ابلتبجيل واإلعظام، والرجوع إىل قوله واملصري

 شديد االقتفاء  ،العلم والعقل وافر ،رش  بِ ع، دائم الضالتوا كثري  ،كامل االدب واملروءة  ،مجيل الصفات، شريف االخالق
 البدعة واالهواء، حمبا ملريدي  ألهل  مبغضا    نة،والس  لدينارابب  ألَ   ما  رَّ كم ،العلم  ألهل  ، معظما  مهالشرع وأحكا  لكالم

دوام اجملاهدة، ولزوم املراقبة إىل املوت، وكان له كالم عاٍل يف علوم املعارف شديد الغضب إذا انتهكت حمارم  احلق، مع
 .  44سبحانه وتع ىل، سخي الكف، كرمي النفس على أمجل طريقة، وابجلملة فلم يكن يف زمنه مثله رضي هللا عنه  هللا

ه( ف ذا الشيخ اإلمام 561قال القاضي أبو عبد هللا املقدسي: "مسعت شيخنا ابن قدامة يقول: دخلنا بغداد سنة: )
حمي الدين عبد القادر ممن انتهت إليه الرائسة هبا علما وعمال  وحاال  وإفتاء  وكان يكفي طلب العلم عن قصده غريه من 

شتغلني وسعة الصدر وكان ملء العني ومجع هللا فيه أوصافا مجيلة وأحواال كثرة ما اجتمع فيه من العلوم والصرب على امل
 عزيزة وما رأيت بعده مثله". 

ووصفُه ابن رجب احلنبلي عنه: "شيخ العصر وقدوة العارفني وسلطان املشايخ وسيد أهل الطريقة يف وقته حمي الدين أبو 
 حممد صاحب املقامات والكرامات والعلوم واملعارف واألقوال املشهورة". 

صمت وكان جيلس عند وقال عنه ابن اجلوزي: "تكلم على الناس بلسان الوعظ وظهر له صيت ابلزهد وكان له مست و 
 45سور بغداد مستندا  إىل الرابط ويتوب عنده يف اجمللس خلق كثري

وقال بن حجر العسقالين: "كان الشيخ عبد القادر متمسكا  بقوانني الشريعة، يدعو إليها وينفر عن خمالفتها، ويشغل 
البا  كاأَلزواج واأَلوالد، ومن كان هذا الناس فيها، مع متسكه ابلعبادة واجملاهدة، ومزج ذلك مبخالطة الشاغل عنها غ

 46سبيله كان أكمل من غريه، ألهنا صفة صاحب الشريعة صلى هللا علية وسلم" 
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  البخاري، جامع األصول، كتاب االستغفار.5948.  47 
   الندوي،أي احلسن،رجال فكر والدعوة،282،دار ابن كثري،دمشق. 48

   اجليالين،عبد القادر،الفتح الرابين والفيض الرمحاين،ص18،ط1،دار الفكر العلمية،بريوت،49.1983 
   املصدر السابق. 50 

 
 األصول السبعة يف الطريقة القادرية:

 اوالً: التوبة
إن هللا سبحانه وتع ىل حيب التوابني، وحيب املستغفرين، أَلن هذه الصفة حتقق عبودية اإلنسان هلل رب العاملني، واعرتافه  
بربوبية هللا سبحانه وتع ىل للخلق امجعني. لذلك كان النيب صلى هللا تع ىل عليه وآلة وسلم يقول: "وهللا إين ألستغفر هللا 

 47ن سبعني مرة" وأتوب إليه يف اليوم أكثر م
والتوبة هي اول طريق السالكني، لذلك كان الشيخ عبد القادر رمحة هللا تع ىل حيثُّ كثريا  على التوبة، ويفتح أبواهبا على 
مصاريعها أمام الناس مجيعا ، يقول أبو احلسن الندوي: ظهر يف بغداد رجٌل قوي الشخصية، قويُّ اإلميان، قوي العلم، 

 لشخصية، قوي التأثري، هو الشيخ عبد القادر، فجدَّد دعوة اإلميان واإلسالم احلقيقي والعبودية قوي الدعوة، قوي ا
اخلالصة وحارب النفاق، وفتح ابب البيعة والتوبة على مصراعيه، يدخل منه املسلمون جيدَّدون العهد وامليثاق مع هللا 

 48رون ابملسؤولية بعد البيعة والتوبة وجتديد اإلميان تع ىل، ظلَّ الشيخ يربيهم وحياسبهم ويشرف عليهم فأصبحوا يشع
والشيخ عبد القادر يعترب التوبة ابب الدخول على هللا سبحانه لنيل رضوانه يف الدنيا واآلخرة فينبغي اغتنامها وعدم 

 49تفويت فرصتها يقول: "اغتنموا ابب التوبة وادخلوا مادام مفتوحا  لكم" 
تب واثبت على توبتك فليس ويبني أن املهم ليس التوبة فحسب ولكن املهم هو االستمرار والثبات عليها فيقول: " 

 الشأن يف توبتك الشأن يف ثبوتك عليها ليس الشأن يف غرسك الشأن يف نبوته وتغصينه ومثرته".
وقد جعلها مبنزلة املاء الذي تزول به جناسة الذنوب وقذارة املعاصي. إذ يقول: "اي غالم ال تيأس من رمحة هللا مبعصية 

 50ء التوبة والثبات عليها واإلخالص فيها"ارتكبتها بل اغسل جناسة ثوب دينك مبا
ِلُحوَن" ىل: "امث يوضح معىن قوله تع فم

ُ
مم ت

ُ
ك
ه
َعل

َ
ِمُنوَن ل ؤم

ُ م
َه ٱۡل يُّ

َ
ِ َجِميًعا أ

ه
 إلى ٱَّلل

ْ
وُبٓوا

ُ
أبن هذا ( 31: 18)القرآن، النور َوت

"اخلطاب للعموم ابلتوبة وأن حقيقة التوبة يف اللغة الرجوع يقال اتب فإلن من كذا أي رجع عنه فالتوبة هي الرجوع عما 
 كان مذموما  يف الشرع إىل ما هو حممود يف الشرع والعلم أبن الذنوب واملعاصي مهلكات مبعدات من هللا عز وجل. 
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   القرآن،سورة البقرة آية37. 51 
   القرآن،سورة هود آية52.47 

   القرآن،سورة الشعراء آية53.82 
   القرآن،سورة االعراف آية54.151 

  القرآن، سورة ص آية40. 55 
  اجليالين،الغنية،1/ 11656

وجل وجنته فكأنه عز وجل يقول: ارجعوا إىل من هوى نفوسكم ووقوفكم مع ومن جنته وتركها مقرب إىل هللا عز 
شهواتكم عسى أن تظفروا ببغيتكم عندي يف املعاد وتبقوا يف نعيمي يف دار البقاء والقرار وتفلحوا وتفوزوا وتنجوا وتدخلوا 

 برمحيت اجلنة العليا املعدة لألبرار".
ىل يف التوبة فيشرحها هبذا القول: "حقيقة التوبة يف اللغة الرجوع، فالتوبة هي عان الشيخ عبد القادر رمحة هللا تأما تدي    

الرجوع عما كان مذموما  يف الشرع إىل ما هو حممود يف الشرع، والعلم ابن الذنوب واملعاصي مهلكات ُمب عدات من هللا 
 ائب، والنصح مأخوذ من النصاح وهو اخليط، عز وجل ومن جنته. والتوبُة النصوح هي اخلالصة هلل تع ىل، اخلالية من الشو 

أي هي توبة جمرَّدة ال يتعلَّق بشيء. والتوبة من سائر الذنوب واجبة إبمجاع األمة. واجبة من الكبائر والصغائر. وهي 
فرُض عني يف حق كل شخص، إذا ال يتصور أن يستغىن عنها أحد من البشر... فالكل مفتقٌر إىل التوبة وإمنا يتفاوتون 

 يف املقادير، فتوبة العوام من الذنوب، وتوبة اخلواص من الغفلة، وتوبة خاص اخلاص من ركون القلب إىل ما سوى هللا 
ِه عز وجل. حىت األنبياء عليهم السالم مل يستغنوا عن التوبة كآدم علية السالم: " يم

َ
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ٰ
ـ
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خ
م
َن ٱل ِ

ن م 
ُ
ك
َ
ِنٓى أ َحمم رم

َ
ِفَر ِلى  52َوت
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َ
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يِن"  ، وإبراهيم علية السالم: "َوٱل ِ

َم ٱلد  ِتى َيوم
َٔ
ِطٓيـ

َ
، وموس ى 53خ

َنا ِفى 
م
ِخل دم

َ
ِخى َوأ

َ
ِفرم ِلى َوِِل

م
ِ ٱغ

اَل َرب 
َ
َمِتَك ر علية السالم: "ق ٲِحِميَن" ۖحم َحُم ٱلره رم

َ
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َ
ا  54 َوأ

َ
ن َفرم
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َ
، وداود علية السالم: "ف
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َ
ُه ۥ ذ

َ
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م
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َ
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َ
 55 َوِإنه ل

رَك بك شيئا     لذلك جاء يف الدعاء املأثور الذي ينبغي أن يدعو املرء به صباح مساء: "اللهم إين أعوُذ بك من أن أُش 
  56أنت عالم الغيوبوأان أعلم وأستغفرك ملا ال أعلم، إنك 

مث قال رمحة هللا تع ىل: " إذا رأيت التغريُّ والتضيق يف املعيشة والتعسُّر يف الرزق فاعلم أنك اترك ألَمر موالك اتبٌع هلواك. 
 وإذا رأيت األيدي واأللسن تسلَّطت عليك وتناولتك الظلمة يف النفس واأَلهل واملال والولد فاعلم أنك مرتكٌب للمناهي 
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   القرآن،سورة ص آية57.30 
   املصدر السابق،140/1. 58 

تراكمت فاعلم أنك معرتض على الرب فيما   قدومانٌع للحقوق ومتجاوٌز للحدود، وإذا رأيت اهلموَم والكروَب يف القلب  
وتعرف ... يهف نتوالرجوع عما أ  خلقه، فعليك عند ذلك ابلندميفبتدبريه فيك و  ضٍ واثق به وال را غري ،ر عليكدَّ ق

يرى ألحد يف   أن ال  :والثاين.  أن ميلك لسانه من الفضول والغيبة والنميمة والكذب  :أحدها:  توبة التائب يف أربعة أشياء
ملا سلف من   ا  مستغفر   للموت اندما    ا  أن يكون مستعد   :إخوان السوء. والرابع  قار في  أن   :وال عداوة. والثالث  ا  قلبه حسد 

وأوسطها  ة،بو الت أوهلا :لتوبة على ثالثة أقساما :تع ىل هللاالدقاق رمحه  يعلأبو وقال ... طاعة ربه يف ا  جمتهد نوبه، ذ
 بة،تو  واسطة، واألوبة هناية. فكل من اتب خلوف العقوبة كان صاحب انبةإلبة بداية، واو فالت، اإلانبة، وآخرها األوبة

 مر ال لرغبة يف الثواب أو رهبة لألَ إانبة، ومن اتب مراعاة    يف الثواب أو رهبة من العقاب كان صاحب ا  ب طمعاتومن  
صفة األولياء املقربني، واأَلوبة صفة األَنبياء واملرسلني   واالانبة  ،التوبة صفة املؤمنني  :وقيل.  العقاب كان صاحب أوبة  من

 57"نعم العبد إنه أّواب"
ون من مجيع الذنوب صغريها يقرر الشيخ عبد القادر اجليالين أن التوبة من سائر الذنوب واجبة إبمجاع األمة وأهنا تك  

 وكبريها .
مث يعرف الكبائر أبهنا: "ما توعَّد هللا عليه ابلنار أو ما أوجب عليه احلد يف الدنيا وأن بعض العلماء حصرها يف سبعة    

ربع يف عشرة كبرية: أربعة ابلقلب، وهي الشرك ابهلل واإلصرار على املعصية والقنوط من رمحة هللا واألمن من منكر هللا. وأ
 اللسان: وهي شهادة الزور وقذف احملصنات واليمني الغموس والسحر. وثالث يف البطن وهي: شرب اخلمر وأكل مال 
اليتيم وأكل الراب. واثنتان يف الفرج ومها: الزان واللواط. واثنان يف اليدين، ومها: القتل والسرقة. وواحدة يف الرجلني، وهي 

 يع البدن وهي عقوق الوالدين"الفرار من الزحف. وواحدة يف مج
ويف النهاية يرى الشيخ عبد القادر اجليالين أن التوبة على وجهني: "أحدمها: يف حق العباد بعضهم جتاه بعض وهذا ال 

ر يتحقق إالَّ برد املظامل والتحلل من احلقوق إبعادهتا إىل أصحاهبا. والثاين: يتعلق حبق هللا تع ىل فتكون التوبة منه ابالستغفا
 58الدائم ابللسان والندم ابلقلب واإلضمار على أالَّ يعود إلية يف املستقبل"

هذه هي التوبة عند الشيخ عبد القادر اجليالين ونظراته إليها وتوجيهاته للتائبني. وقد أوردها بعبارات مجيلة وترقيقات 
 بديعة تدل على حساسية مرهفة ملعىن التوبة وموقف العبد منها.
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  ابن فارس،أمحد،معجم مقاييس اللغة،30/3،حتقيق عبد السالم هارون،القاهرة، 1969م. 59 
   االصفهاين،الراغب،مفردات يف غريب القرآن،ص220،حتقيق حممد سيد الكيالين،القاهرة،1961م. 60 

   ابن تيمية،جمموع الفتاوي،21/10. 61 
   اجلوزية،ابن قيم،مدارج السالكني،13/2،ط2،درا الكتب العلمية ،بريوت،1408ه، 62 

   املصدرالسابق. 63 

 اثنياً: الزهد
وقال الراغب رمحة هللا: والزاهد   59الزهد لغة: قال ابن فارس رمحة هللا )الزاي، واهلاء، والدال( أصل يدل على ِقلَِّة الشيء   

 .  60ابلشيء: الراغب عنه
الزهد لغة: زهد فيه وعنه زاهدا  وزهادة أعرض عنه تركة الحتقاره أو لتحرجه عنه. ويقال: زاهد يف الدنيا ترك حالهلا     

 خمافة حسابه وترك حرامها خمافة عقابه.
ويف االصطالح: له عدة تعريفات من أحسنها قول ابن قدامة املقدسي: "هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إىل 

 خري منه. أو مبعىن آخر: "أن ترتك الدنيا لعلمك حبقارهتا ابإِلضافة إىل نفاسة اآلخرة".  ما هو
يف الدَّار اآلخرة، وهو فضول املباح اليت ال يستعان هبا على  عقال ابن تيمية: الزهد املشروع: هو ترك الرغبة فيما ال ينف

 61طاعة هللا .
هللا: الزهد سفر القلب من وطن الدنيا، وأخذه يف منازل اآلخرة، وعلى هذا صنف املتقدمون  ةرمح  62يقول ابن القيم

ُكُتب الزهد، كالزهد لعبد هللا بن مبارك، ولإلمام أمحد، ولوكيع، وهلنَّاد بن السَّرى، ولغريهم، ومتعلَّقه ستة أشياء ال 
 والرايسة، والناس، والنفيس، وكل ما دون هللا.  يستحق العبد اسم الزهد حىت يزهد فيها: وهي املال، والصُّور،

ُل ِك، فقد كان سليمان وداود عليهما السالم من أزهد أهل زماهنما، وهلما من املال وامللك 
وليس املراد رفضها من امل

بن والنساء ماهلما، وكان نبينا من أزهد البشر على اإلطالق، وله تسع نسوة، وكان علي بن أيب طالب، وعبد الرمحن 
 عوف، والزبري، وعثمان رضي هللا عنهم: من الزهاد مع ما كان هلم من األموال.

 63يقول ابن القيم الزهد أقسام 
 زهد يف احلرام: وهو فرض عني. -1
 زهد يف الشبهات: وهو حبسب مراتب الشبهة، ف ن قويت التحق ابلواجب، وأن ضعفت كان مستحبا . -2
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   القرآن،سورة احلديد ىية 20. 64 
   ابن رجب،جامع العلوم واحلكم،ص65.254 

   القرآن،سورة االعلى آية66.17-16 
   القرآن،سورة طه67.131 

يغين من الكالم، والنظر، والسؤال، واللقاء، وغريه، وزهد يف الناس، وزهد وزهد يف الفضول: وهو زهد فيما   -3
 يف النفس، حيث هتون عليه نفسه يف هللا.

وزهد جامع لذلك ُكلَّه، وهو الزهد فيما سوى ما عند هللا، ويف كل ما يشغلك عن هللا، وأفضل الزهد:  -4
 إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد يف احلظوظ.

 وسائل الزهد:
 يساعد على بلوغ صفة الزهد ثالث أشياء:مما  

ُروِر"  علم العبد أن الدنيا ظلٌّ زائل، وخياٌل زائر، فهي كما قال هللا تع ىل:" -1
ُ
غ
م
ُع ٱل

ٰ
 َمَتـ

ه
 ِإَّل

ٓ
َيا
م
ن  ٱلدُّ

ُ
َحَيٰوة

م
 64َوَما ٱل

وهنى عن االغرتار هبا، وأخربان عن سوء عاقبة املغرتين، وحذران مثل مصارعهم، وذم َمن  رضي هبا واطمأن   ،
 إليها.

علمه أنَّ وراءها دار أعظم منها قدرا ، وأجل خطرا ، وهي دار البقاء فالزهد فيها لكمال الرَّغبة فيها أعظم  -2
 منها.

شيئا  ُكتب له منها، وأنَّ حرصه عليها ال جيلب له ما مل يـُق َض له   معرفته وإميانه احلق أبنَّ زهد فيها ال مينعه -3
 منها، فمىت تيقن ذلك ثَِلَج له صدره، وعلم أنَّ مضمونه منها سيأتيه.

 .65فهذه األمور الثالثة تسهل على العبد الزهد يف الدنيا، وتثبت قدمه يف مقامه
 الزهد والنفس البشرية:

 النفس البشرية بطبعها ميالة إىل الدنيا كما قال تع ىلقد أخرب جلَّ وعال أنَّ        
ُ
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َ م
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َ
، لذلك أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم باطراحها والزهادة فيها، كما قال تعإلى: "َوَّل
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 . 67 َوِرزم

 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 3, 2018 

 
 129 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

   القرآن،سورة القصص آية68.83-79 
   القرآن،سورة يونس آية69.8-7 

   القرآن،سورة الشورى آية 70.20 
   اجليالين،الفتح الرابين والفيض الرمحاين،ص71.106 

 
 أمهية الزهد:

 قارون:ىل عن  اجاء حتذير من الركون إىل الدنيا والرضا هبا واالطمئنان إليها يف آايت عدة تدل على أمهيته منها قوله تع  
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ه
 ِبَها َوٱل

ْ
وا نُّ

َ
َمأ

م
َيا َوٱط

م
ن َحَيٰوِة ٱلدُّ

م
 ِبٱل

ْ
ا َوَرُضوا

َ
َءن

ٓ
ا
َ
ُجوَن ِلق  َيرم

َ
ِذيَن َّل

ه
ُهمم َعنم   ، وقال تعإلى: "ِإنه ٱل

ِسُبوَن"
م
 َيك

ْ
وا

ُ
اُر ِبَما َكان َوٰٮُهُم ٱلنه

م
َك َمأ ٮِٕ

ٰٓ
ـ
َ
ْول
ُ
وَن ، أ

ُ
ِفل

ٰ
ـ
َ
ِتَنا غ

ٰ
اَن    69َءاَيـ

َ
ِثِهۦ، وقال تعإلى: "َمن ك ُه ۥ ِفى َحرم

َ
ِزدم ل

َ
ِخَرِة ن

َ م
 ٱِل

َ
ث   ۖ ُيِريُد َحرم

" ِصيب  ِخَرِة ِمن نه
َ م
ُه ۥ ِفى ٱِل

َ
َها َوَما ل ِتِهۦ ِمنم ؤم

ُ
َيا ن

م
ن  ٱلدُّ

َ
ث اَن ُيِريُد َحرم

َ
 .70 َوَمن ك

يديه والزاهد  والشيخ عبد القادر اجليالين يفرق بني الزهد احلقيقي واملتزهد الصوري فيقول: "املتزهد خيرج الدنيا من
املتحقق يف زهده خيرجها من قلبه". وكالمه هذا يشري فيه إىل نوعية من الناس يزهدون يف الدنيا ويرفضوهنا من أيديهم 

 لكنها تسكن يف سويداء قلوهبم.
 .  71"ها ويف غريهافوقلبه مملوء من الزهد    س ظاهره هبابيتناوهلا ويلفإليه أقسامه    ءق يف زهده جتيداصال"
وال   ميلكها وال متلكه حتبه  ،وىف الناس من تكون الدنيا بيده وال حيبها: "قولفي يضع صورة واضحة للزاهد الصادق  مث 

عز وجل فال تقدر   هللاتفرقه. قد صلح قلبه    حيبها تعدو خلقه وال يعدو خلفها يستخدمها وال تستخدمه يفرقها وال
 ".هفيصرف  تت  صرف فيها والتيفتفسده    نياالد 

تتحكم يف تصرفات اإلنسان فتتحول العادات  ا لصالح النية والقصد من األمهية يف قبول العمل حيث أهناومل     
املؤمن له نية : "اجليالين القادر احلة والقصد احلسن ويف هذا يقول الشيع عبد صصاحلة ابلنية ال احات إىل أعمالبوامل
  واملدارس والربط ويهذب   الدنيا لألخرة يعمر املساجد والقناطرىف يبين   الدنيا للدنيايفاحلة يف مجيع تصرفاته ال يعمل  ص
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   املصدر السابق. 72 
   القرآن،سورة االنفال آية 273

 
ولكن ". ىن له يف األخرةبذلك حىت ي فعلمنه ي له دَّ وإن بىن غري هذا فللعيال واألرامل والفقراء وما الب املسلمني قطر 

معاانة كما أنه ليس يف قدرة كل واحد ون تعب أو  داالتصاف به    ميكن  سهال    ا  ني أن الزهد ليس أمر بالقادر ب  الشيخ عبد 
 : تعبري اجليالين  د يكون زاهدة آلن الزهد على ح  أن
 .ما يقدر أحد أن يزهد يف قسمهف  منة صاحلة وإالَّ "

 .وال يستعجل هح من ثقل احلرص ال يشر يرت املؤمن يس
 .ال يفوته فلم يطلبه مهان قس  واشتغل مبا أمر به وعلم  سرَّهبقلبه وأعرض عنها بألشياء  هد يف از 

 "تعدوا خلقه وتذل وتسأله قبول  قسامترك األ
إدراكها عن طريق التعليم والتدريب عليها وإمنا هو  اجليالين ليس حرفة أو مهنة ميكن يخ نظر الشيفن الزهد أكما     

اي غالم هذا :"قولفيالزاهد  اجليالين حال يخالشالسلوك تتبعها خطوات ويف هذا اخلصوص يصف  خطوات على درب
 اها كما هي علىنرت ل هو خطوات أوهلا النظر يف وجه الدنيا  بترميه    أتخذه بيدك  ا  ئالزهد ليس صنعة تتعلمها ليس هو شي

 ".من تقدم من األنبياء والرسل  عندصورهتا  
تالزمهما للوصول إىل هللا عز وجل وهذا واضح من  من دَّ ومن هنا ف ن اجليالين يربط بني العلم والزهد ويرى أنه الب

 ابلقلب والقالب".  ابلعلم والزهد يف الدنيا واإلعراض عنها  الَّ إما وصل من وصل  :"قوله
تلك هي منزلة الزهد عند الشيخ عبد القادر اجليالين وهي بال شك منزلة عالية يرتفع هبا صاحبها ويعظم يف أنظار   

ه وقد عربَّ عن هذا بقوله: "من صح زهده يف اخللق صحت رغبتهم فيه وانتفعوا بكالمه الناس وتتحقق االستفادة من
 .72والنظر فيه"  
 اثلثا التوكل

ا التوكل: هو الثقة مبا عند هللا واليأس عما يف أيدي الناس )اجلرجاين د.ت(. قال عز شأنه: "
َ
ِذيَن ِإذ

ه
ِمُنوَن ٱل ؤم

ُ م
َما ٱۡل ِإنه

 ُ
ه

ِكَر ٱَّلل
ُ
وَن ذ

ُ
ل
ه
ِهمم َيَتَوك ِ

ٰى َرب 
َ
ا َوَعل

ٍ۬
ًن
ٰ
ُهمم ِإيَمـ ُتُه ۥ َزاَدتم

ٰ
ِهمم َءاَيـ يم

َ
ِلَيتم َعل

ُ
ا ت

َ
وُبُهمم َوِإذ

ُ
ل
ُ
تم ق

َ
، فقد علَّق اإِلميان على التوكل   73"َوِجل

 وهذا يدلُّ على أمهيته وعلى انتفاء اإِلميان عمن ال توكل لديه.
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   ابن فارس،136/6. 74 
   ابن رجب،جامع الغلوم واحلكم،409. 75 

   اجلرجاين،التعريفات،ص74. 76 
   ابن قيم،مدارج السالكني،125/2. 77 

   القرآن،سورة غافر آية78.44 
   ابن قيم،مدارج السالكني،145/2. 79 

 
 التوكل لغة

وَكَُّل وهو مأخوذ من مادة )وك ل( اليت تدل على اعتماد على الغري يف أمٍر ما، ومن ذلك التـَّوَكُُّل التَّوكل مصدر توَكَّل يـَتَـ 
 .74وهو إظهار العجز يف األمر واالعتماد على غريك

، من أمور الدنيا واآلخرة، وكلُة    واصطالحا : صدق اعتماد القلب على هللا عزَّ وجل يف استجالب املصام ودفع املضارَّ
 .  75األمور كلَّها إليه، وحتقيق اإلميان أبنَّه ال يعطي وال مينع وال يُضرُّ وال ينفع سواه

 )د. ت(.76أس عما يف أيدي الناسوقال اجلرجاين رمحة هللا التوكل هو الثقة مبا عند هللا والي
قال ابن القيم: التوكل من أعظم األسباب اليت حيصل هبا املطلوب ويندفع هبا املكروب، فمن أنكر األسباب مل يستقم 

 معه التوكل، ولكن من متام التوكل: عدم الركون إىل األسباب، وقطع عالقة القلب هبا، فيكون حال قلبه ابهلل ال هبا، 
يامه هبا، فاألسباب حَملُّ حكمة هللا وأمره وهنيه، والتوكل متعلٌق بربوبيته وقضائه وقدرته، فال تقوم عبودية وحال بدنه ق

 .77األسباب إالَّ على ساق التوكل، وال يقوم ساُق التوكل إالَّ على قَدم العبودية 
لة إىل املراد وعدم األخذ هبا فلو قال أن التوكل األخذ ابألسباب وقطع عالقة القلب هبا، واالتكال ترك األسباب املوص

 قائل: التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع لكان مصيبا  وهلذا كان القرآن الكرمي مملوءا  به أمرا  وإخبارا  عن خاصة هللا 
علية وسلم(. ه، وصفوة املؤمنني وأمر هللا به رسوله يف مواضع عديدة من كتابه ومساه املتوكل )يعين الرسول صل هللا  ليائوأو 

: عزَّ وجلأما التفويض فلم جييء يف القرآن الكرمي إالَّ فيما حكاه املوىل عزَّ وجل عن مؤمن آل فرعون، وذلك يف قوله 
" ِ

ه
ِرٓى إلى ٱَّلل مم

َ
ُض أ ِ

و 
َ
ف
ُ
،ومن يفوض أمره إىل هللا يتربأ من احلول والقوة، ويفوض األمر لصاحب األمر من غري 78" ۚ  َوأ

فوَّض إليه مقام نفسه يف مصاحله، خبالف التوكل، ف ن الوكالة تقضي أن يقوم الوكيل مقام املوكل، وهو بذلك أن يقيم  
ُ
امل

 79أوسع من التفويض، وأعلى وأرفع 
 ويرى ابن القيم أن التوكل ينقسم إىل سبع درجات:  
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  املصدر السابق. 80 

 
أول  يلمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهاألمور إىل ع  وميته وانتهاءيمعرفة الرب وصفاته من قدرته وكفايته وق االوىل:

 .العبد قدمه يف مقام التوكل  درجة يضع هبا
 .إثبات األسباب واملسببات  :الثانية

توكل العبد حىت يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل توحيد  ف نه ال يستقيم توكلتوحيد امل مقامالقلب يف  وخرس: ثةثالال
 .تكون صحة التوكل  وحيدالت  وعلى قدر جتريد .  لو توكله معلول مدخففمادامت فيه عالئق الشرك    القلب

 بقدر ذهاب تلك ص من توكله على هللاقشعب قلبه فن  أخذ ذلك االلتفات شعبة من  هللات إىل غري ف ن العبد مىت التف
 .عن القلب ال عن اجلوارح  برفض األسباب وهذا حق لكن رفضها  أالَّ ظن من ظن أن التوكل ال يصبح    الشعبة ومن هنا

اضطراب من تشويش األسباب وال سكون  فيهيبقى  واستناده وسكونه إليه حبيث ال هللااعتماد القلب على  :الرابعة
ن اعتماده على منها أله يكر  ابر ما حيب وإقبال مارها وال يضطرب قلبه عند إدابدإقباهلا و إبيبال  عالمة هذا أال. إليها

قلبه   يعرف غريه وليس يف  الالرضع يف اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه    ومثل حاله كحال الطفلإليه،   وسكونه  هللا
 .إىل ربه سبحانه  إالَّ  يكذلك املتوكل ال أيو .  التفات إىل غريه

ر بعضهم سَّ ولذلك ف.  له يكون توكلك عليهك  فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائ  جل.و   حسن الظن ابهلل عز  :اخلامسة
 .التوكل حبسن الظن ابهلل

على من ال  كلالتوكل على من ساء ظنك به وال التو  التوكل عليه إذ ال يتصور إىل ابهلل يدعوأن حسن الظن  قحقيلتوا
 .ترجوه

كامليت بني   هللان يكون العبد بني يدي أ :ره من قالسَّ ف اجنذاب دواعيه كلها إليه وهبذااستسالم القلب له. و  :السادسة
 .يقلبه كيف أراد ال يكون له حركة وال تدبري  يدي الغاسل

  ا . واضطرار   ال كرها    ا  ر ايختوا  ا  نزاهلا به طلبإ و كلها إىل هللاموره  ه وحقيقته وهو إلقاء أبُّ التفويض وهو روح التوكل ول  :السابعة
وحسن تدبريه فهو يرى أن تدبري  قته عليه ومتام كفايتهفإىل أبيه العامل بش مورهاالبن العاجز الضعيف كل أ بل كتفويض

 80كلها إىل أيبه  مورهأصلح وال أرفق من تفويض أ لنفسه فال جيد له  هبيه له خري من تدبري أ
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  81    اجليالين،الغنية،189/2. 
. 612اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية، ص القحطاين    

 

 
ل ألربع مسائل. األصل يف مشروعيته وتعريف حقيقته: فقال: األصل وقد تناول الشيخ عبد القادر اجليالين مسألة التوك

)القرآن، "  ِمِننيَ ۚ  ا  ِإن ُكنُتم مُّؤۚ  فـَتَـوَكَُّلو  ّللَِّ ٱَوَعَلى    " وقوله تع ىل:"بُهُ ۚ  فـَُهَو َحس  ّللَِّ ٱَعَلى    ۚ  َوَمن يـَتَـوَكَّل  فيه قوله تع ىل:"
من ظلمات االختيار والتدبري والرتقي إىل ساحات . وحقيقته تفويض األمور إىل هللا عز وجل والتنقي (23: 5 ائدةامل

 إىليسكن قلبه ف ال يناله هدر لقَّ ي فما قسم له ال يفوته ومامل ،تبديل للقسمة الَّ أفيقطع العبد ، د األحكام والتقديرو شه
مث التسليم مث   كلالتو   :ثالث درجات  إىل  ينقسمن التوكل  أ  يالينالقادر اجل  عبد  يخيرى الشه.  وعد موال  إىلذلك ويطمئن  

  .81حبكمه   يرضي  تفويضوصاحب ال هي بعلمكتفم ييلتسوعد ربه وصاحب ال إىلسكن  ي  لتوك، فاملضويفالت
عز  وكل على هللاتليفعز وجل  ين هللادمن أي القوة يف  :قد قالفللتوكل مثرات  نأ ينيخ عيد القادر اجليالشويرى ال  

  أسبابك، ف ن و   كودينار درمهك  وكل على  تت  ال  ،ه العجائبير يه ويهديه و ذبح القلب ويقويه ويهحيص  كلألن التو   ؛وجل
 82حتتسب حيث ال منح لك ويفتك بك ويعينك ويلطف يو يقنه  عز وجل ف على هللاتوكل ك، و فضعويك ز ذلك يعج
ي يف رُئعبد القادر اجليالين من أنه  يخنقل عن الش  ام ىنوهو يوضح مع  رمحه هللا  تيميةاإلسالم ابن    يخش  أكَّدهوهذا ما  

 مرادان   بعومن ات،  ا له احلديد لنَّ أولنا  حبومن تصرف    ،من جاءان تلقيناه من البعيد   بحانه:احلق س  نع  ا  ار باملنام وهو يقول إخ
 عصيةالعبادة واالستعانة. واآلخراتن الطاعة وامل فاأُلوليان: فقال .فوق املزيد  هومن ترك من أجلنا أعطينا ،ردان ما يريد أ

 ، ومن تقرب ذراعا    إليهشرب ا تقربت    إلَّ من تقرب  إىل هللا هي عبادته وحده كما قال تع ىل ابحلديث القدسي:  فالذهاب  
)البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد(، والتقرب حبوله هو   ميشى أتيته هرولة، ومن أاتين  تقربت منه ابعا    ذراعا    إلَّ 

 83االستعانة والتوكل عليه ف نه ال حول وال قوة إالَّ ابهلل. ويف األثر: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللا 
 اعتقاد املتبعني  :مع عدم االعتماد عليها فقالواملتضمن ضرورة األخذ هبا  يبني الشيخ عبد القادر اجليالين اعتقاده حوهلا  

وجل يقطع به، وأن النار ال   عزبل هللا  عهف ال يقطع بطبسين الأ  صل هللا عليه وسلمعز وجل وسنة رسوله    لكتاب هللا
يروي بطبعه ن املاء ال أبه، و  بع عز وجل يش ع بطبعه بل هللابالطعام ال يش وجل احملرق هبا، وأن  ز عهللا لحترق بطبعها ب

لة بني آي ها وهبا و فيتصرف امل عز وجل هللاروي به. وهكذا مجيع األسباب على اختالف اجناسها عز وجل امل بل هللا
 بني التوكل واألخذ ابألسباب، بل إن   ا  ن هناك تعارضأو  أترك األسباب    ذا ال يعين دعوته إىلهو   ،يديه يفعل ما يشاء
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   املصدر السابق،ص613. 84 
   الراغب االصفهاين،املفردات،ص265. 85 

   ابن منظور،اللسان،4/ 230586
   ابن فارس،املقاييس،207/3. 87 

   اجليالين،الغنية،194/2. 88 

 
 :األسباب إذ يقول يف هذا الصدد جليالين هو األخذ ابلسبب والتوكل على مسببا يخالصحيح يف مفهوم الش التوكل

 84.سببوامل  كل فتجمع بني السببتو ر الحبعط نفسك يف أ
علمه. ب  فالتوكل يسكن إىل وعد ربه، وصاحب التسليم يكتفي  ؛التفويض  وهي التوكل مث التسليم مث   :درجات  إذن والتنوع  

 ال تنايف توكل القلب بعدما يتحققفاليت هي الكسب ابلسنة  ما احلركة الظاهرة... أكمهحبوصاحب التفويض يرضى 
أنكر  ميان فمن أنكر الكسب فقد إلالقلب وهو حتقيق ا تع ىل يف قلبه، الن حمل التوكل أن التقدير من قبل هللا العبد 
ر شيء منها سَّ وإن تي ،عز وجل فبتقدير هللا سبـابألَ ر شيء من اسّ ف ن تع ،ميان إلأنكر التوكل فقد أنكر ا ومن ،السنة

 فبتيسريه عز وجل. 
 رابعاً: الشكر

 .  85قال الراغب: الشكر، تصور النعمة وإظهارها    
 .  86وقال ابن منظور: الشكر عرفان اإلحسان ونشره وهو مبعىن كالم الراغب    

 87وقال ابن فارس: وحقيقة الشكر الرضا ابليسري، ومن ذلك فرس شكور وإذا كفاه لسمنه العلف القليل   
ة هللا: وقد حتدث الشيخ عبد القادر اجليالين عن الشكر من خالل ثالث مسائل: األوىل: حقيقة الشكر: فقال رمح

 وحقيقة الشكر عند أهل التحقيق االعرتاف بنعمة املنعم على وجه اخلضوع.
فهو رمحه هللا يذكر أن حقيقة الشكر هي االعرتاف بنعمة املنعم الذي هو هللا عز وجل فهو صاحب الفضل والعطاء 

اخلضوع هو الطاعة واالنقياد إذ  فيعرتف القلب أن كل نعمة إمنا هي من هللا سبحانه. مث ختضع جوارحه هلذا املنعم ف ن 
 .88ال يسمى اإلنسان خاضعا  إالَّ إذا كان طائعا  ألمر هللا عز وجل منقادا  لشرعه 

إىل شكر ابللسان وهو اعرتافه   الشكر ينقسم اقساما  : قد قسم الشكر إىل ثالثة أقسام فقال رمحة هللاه  نف اقسامه.واما 
اعتكاف على بساط   وشكر ابلبدن واألركان وهو اتصاف ابلوفاء واخلدمة، وشعر ابلقلب وهو  ابلنعمة مبعث االستكانة،

 أما كيفية الشكر  :يقولفعبد القادر اجليالين كيفية الشكر   يخالش  دامة حفظ احلرمة ويف موضع آخر يصفالشعور إب
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   اجليالين،فتوح الغيب،ص134. 89 
  القحطاين، الشيخ عبد القادر الكيالين رؤية اترخيية معاصرة،ص621. 90 

نفسك وحولك وقوتك   عز وجل وترك اإلضافة إىل اخللق ال إىلابالعرتاف ابلنعمة وأهنا من عند هللا ابللسانيكون ف
سباب وآالت واداة هلا. وان قامسها وجمريها وموجودها أألنك وإايهم    يديهمأك وال إىل غريك من الذين جرت على  كسبو 

باالعتقاد فالشكر ابلقلب    وأما  غريه.   فهو أحق ابلشكر منو هللاواجملري ه   عز وجل، والقاسم هو هللاهلا هو هللا  والسبب
ابك من النعم واملنافع واللذات يف الظاهر والباطن يف حركاتك وسكناتك م ن مجيع أالدائم والعقد الوثيق الشديد املربم 

لها ستعمن حتركها وتفبأ :اجلوارحشكر  وأما .أ عما يف قليكرب نك معسا عز وجل ال من غريه، ويكون شكرك بلهللا من
  تع ىل، وهذا يعم النفسمن اخللق فيما فيه إعراض عن هللا ا  حد أال جنب فلق اخل ري منغز وجل دون ع يف طاعة هللا

 89ا .مومأوم  ا  واتبع ا  رعفوما عداها    ا  مامإو تبوعا   وم  أصال    ث جتعل طاعة هللاحبر اخلليقة ئواهلوى واإلرادة واألماين وسا
 الشاكرين فقد جعلهم ثالث أصناف:  فناصأا  وام

 .قواهلمأمن مجلة    من وصفهم ابلعاملني وهم السواد األعظم من العباد وشكرهم يكون األوىل:
 للعبادات املفروضة عليهم وشكرهم يكون نوعا  ن اشرو بمن وصفهم ابلعابدين وهم املؤمنون على وجه للعموم وامل  لثاين:وا

 .من أفعاهلم
ن مجيع ما هم أحواهلم، واعتقادهم أيف سائر  عز وجل هللوشكرهم ابستقامتهم  ربنيقني واملفلعار ابمن وصفهم الثالث: و 

 90 سبحانهقه  يفز وجل بتو ع ة والذكر هللبودينهم من الطاعة والعميظهر    امفيه من اخلري و 
 خامساً: الصرب

بسواء، ال يطيقها إالَّ الصابرون، لكنه حممود العاقبة، حليف العافية، يطرد إن للصرب مرارة  كالصَّرب عند تناول، سواء 
الشبهات والشهوات عن القلب، كما يطرد الصَّرُب الُسُموَم عن اجلسم، فهو مفتاح الفرج، وعنوان النصر، ومن صرب 

املرابطة، فقد أويت قوَّة تفل احلديد، ساعة، اسرتاح إىل قيام الساعة، ومن يتصرب يصربه هللا، أما من استجمع معه املصابرة و 
يستقيم معها القلب، وتنقاد له اجلوارح، ف ن صرب على كل طاعة وإن شقت، وعن كل معصية وإن دقت وعلى أقدار 

 هللا املؤملة وإن جلَّت، َصرب َ َمن  كأنَّه واقف بني يدي هللا تع ىل ينظر إليه، فقد أحسن الصرب، وأتهَّل ملرتبة اإلحسان.
 صرب لغة: على معان ثالثة:ال
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   ابن منظور،اللسان،438/4. 91 
  الراغب االصفهاين،املفردات،ص281.  92 

   ابن قيم،عدة الصابرين وذخرية الشاكرين،ص10،حتقيق نعيم زرزور،دار الكتب العلمية،بريوت. 93 
   القرآن،سورة ص آية94.44 

   القرآن،سورة االنبياء آية83. 95 
  القرآن،سورة النحل آية 96.127 

   البخاري،كتاب اجلنائز 97.1223 

األول: احلبس، والثاين: أعال الشيء، والثالث: جنس من احلجارة. وقد اشتق الصرب املراد هنا من املعىن األول، وهو 
احلبس، يقال صربت نفسي على ذلك األمر أي حبستها. وقيل أصل الكلمة من الدَّة والقوَّة، ومنه الصَّرب للدواء املعروف 

 91رته وكراهيته بشدة مرا
 92قال الراغب: حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه

وقال ابن القيم: والنفس فيها قواتن قوَّة اإلقدام وقوَّة اإلحجام، فحقيقة الصرب أن جيعل قوَّة اإلقدام مصروفة إىل ما ينفعه، 
وقوَّة اإلحجام إمساكا  عما يضره، ومن الناس من تكون قوَّة صربه على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صربه عما 

 ة، وال صرب له عن داعي هواه إىل ارتكاب ما هنى هللا عنه، ومنهم من تكون قوَّة صرب له يضره فيصرب على مشقة الطاع
على هذا وال على ذلك، وأفضل الناس أصربهم على النوعني فكثري من الناس من يصرب على مكابدة قيام الليل يف احلر 

 عن النظر وعن االلتفات إىل الصور وال صرب والربد وعلى مشقة الصيام وال يصرب عن نظرة حمرَّمة، وكثري من الناس يصرب
له على األمر ابملعروف والنَّهي عن املنكر وجهاد الكفار واملنافقني، بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجزه، وأكثرهم ال 

 93صرب له على واحد من أمرين، وقلهم أصربهم يف املوضعني 
ُه ن هللا تع ىل أثىن على أيوب عله السالم ابلصرب بقوله:"فهو ترك الشكوى من أمل البلوى لغري هللا ال إىل هللا أل

ٰ
ـ
َ
ن ا َوَجدم ِإنه

ا ٲِحِميَن  94" َۚصاِبًرٍ۬ َحُم ٱلره رم
َ
نَت أ

َ
رُّ َوأ ِنَى ٱلضُّ ى َمسه ِ

 
ن
َ
ُه ۥۤ أ اَدٰى َربه

َ
 ن
م
وَب ِإذ يُّ

َ
. فعلم أن 95" في رفع الضر عنه بقوله: "۞ َوأ

 يقدح يف صربه.العبد إذا دعا هللا يف كشف الضر عنه ال  
ِ يقول الشيخ يف مشروعيتُه: "األصل يف مشروعية الصرب قوله تع ىل: "

ه
 ِبٱَّلل

ه
ُرَك ِإَّل ِبرم َوَما َصبم . وقوله صل هللا 96" ۚ  َوٱصم

 .  97عليه وسلم: "إمنا الصرب عند الصدمة األوىل"
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  القرآن، سورة الزمر 10.  98 
  القرآن،سورة ال عمران 200.  99 
   اجليالين،فتوح الغيب،ص28. 100 

   املصدر السابق. 101 
   اجليالين،الغنية،195/2. 102 

 
وكان يقول رمحه هللا تع ىل:" الزم  الصرب وخالف اهلوى وارض ابلقضاء، وارج بذلك الفضل والعطاء، فقد قال هللا    

" تع ىل:   ٍ۬
ِر ِحَساب  يم

َ
َرُهم ِبغ جم

َ
ِبُروَن أ

ٰ
ـ ى ٱلصه

ه
َما ُيَوف "اصبر وَّل تستعجل، وارض بالقضاء وَّل تستعجل فسينالك 98"ِإنه

ه   برد عفو هللا ولطفه وكرمه بمن 
ْ
ُقوا  َوٱته

ْ
وا

ُ
 َوَراِبط

ْ
 َوَصاِبُروا

ْ
ِبُروا  ٱصم

ْ
ِذيَن َءاَمُنوا

ه
َها ٱل يُّ

َ
أ
ٰٓ
تعإلى" يقول هللا عز وجل: "َيـ

ِلُحوَن" فم
ُ
مم ت

ُ
ك
ه
َعل

َ
َ ل

ه
أمرك ابلصرب اي مؤمن مث ابملصابرة واملرابطة واحملافظة واملالزمة له مث حذرك تركه فقال: واتقوا هللا 99  ٱَّلل

 100ي ال ترتكوا الصرب ف ن اخلري والسالمة فيه يف ترك ذلك. أ
وسئل على رضي هللا عنه عن الصرب فقال: الصرب هو الوقوف مع البالء حبسن األدب، وتلقي أقضيته ابلرحب والسعة   

 101على أحكام الكتاب والسنه  
 القادر أن الصرب على ثالث أضراب  وقد ذكر الشيخ عبد

 . عز وجل وهو على أداء امره وانتهاء هنيههللاصرب  :  األول
 .والبالاي  دالشدائ  رئه وأفعاله فيك من سائوهو الصرب على جراين قضا  صرب مع هللا  الثاين:
 102 خرةآلوالنصر والثواب يف الدار اوالكفاية  ما وعد من الرزق والفرج    وهو الصرب على  صرب على هللا  :الثالث
يلة ط شقة واللزوم ابحملافظة عليها ها من املفيوالواجبات ملا  ضئيشمل الصرب على ممارسة الطاعات والقيام ابلفرا فاألول

 عز وجل اليت ج وبقية أوامر هللارمضان وأداء احل اإلنسان كالصلوات اخلمس وأداء الزكاة عند توفر شروطها وصيام عمر
 .على نفسه ابجملاهرة قائما    صربابل  حا  إذا كان متسل الَّ إد  عبال  ال ميكن أن يقوم هبا

ن الشهوات احملببة  مميل غريزي للوقوع فيها ابعتبارها    ما يكون لدى اإلنسان  غالبا  كما يشتمل الصرب عن حمارم هللا واليت  
  .من العقاب  عَّدهوخشية ما تو    له من الثوابهللا  عدَّ ولكن املسلم ميتع عنها وبصرب على ذلك رجاء ما أ  إىل النفوس

على أقدار هللا املؤملة اليت يتعرض هلا اإلنسان وجتري عليه هبا أحكام مواله خالقه عز  أما النوع الثاين ف نه يتعلق ابلصرب
 ا  ابر صنة  ئاألقضية واألقدار بنفس مطم  من الصابر يتلقى تلكؤ كاملوت والفقر واملرض ولكن امل  ا  مليكون مؤ ما  وجل وفيها  

 .عند هللا سبحانه  هواحتسب  الءذا البعلى هصرب له األجر اجلزيل إذا     سوف يكتبأبن هللا  ا  قنمو   حمتسبا  
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   القحطاين، الشيخ عبد القادر اجليالين الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية، ص624. 103 
   مسلم،كتاب الوضوء،ص223. 104 

   اجليالين،الغنية،195/2. 105 
   القرآن،سورة البينة آية 8106
   القرآن،سورة التوبة21. 107 

   مسلم ،كتاب االميان ،108.34 
   اجليالين،الغنية،196/3. 109 

 
 به من حتقيق على هللا ويعين به انتظار ما وعد هللا القادر اجليالين ابلصرب  عنه الشيخ عبد ربَّ والنوع الثالث وهو ما ع

 103 م يف اآلخرةيوالنصر والتمكني للمؤمن يف الدنيا والثواب واجلزاء العظ  الكفاية واإلعانة
املصائب والبالء ويقول: "اي بين إن املصيبة ما جاءت لتهلكك وإمنا جاءت لتمتحن صربك  ىخيشوكان رمحة هللا ال 

وإميانك. ومصداق ذلك قول النيب صل هللا تع ىل عليه وآله وسلم: "الطهور شطر اإلميان، واحلمد هلل متألَ امليزان، وسبحان 
لصالة نور، والصدقة برهان، والصرب ضياء، والقرآن حجة لك هللا واحلمد هلل متآلن أو متأل ما بني السماوات واأَلرض، وا

 .  104أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقهاأي حمررها من العذاب أو موبقها أي مهلكها بغضب هللا تع ىل"
 105وعن أصناف الصابرين يرى الشيخ عبد القادر اجليالين أهنم: "ثالثة أصناف: متصرب وصابر وصبار" .

 الرضا سادساً:  
 لقلب مبر القضاء )اجلرجاين د. ت(وهو سرور ا

وهو مما أمجع العلماء على أنه مستحب واختلفوا يف وجوبه. واألصل يف مشروعيته واستحبه عند الشيخ عبد القادر 
هُ ىل: ااجليالين قول هللا تع  َعنم

ْ
ُهمم َوَرُضوا ُ َعنم

ه
َى ٱَّلل ض ِ ُه 106" ۚ"ره نم ِ

 م 
ٍ۬
َمة 

ُهم ِبَرحم ُرُهمم َربُّ ِ
 
 .وقوله تعإلى: "ُيَبش

" ٍ۬
َوٲن  وقوله صل هللا عليه وسلم "ذاق طعم اإلميان من رضي هللا عز وجل راب  وابإلسالم دينا  ومبحمد صل هللا   ،107  َوِرضم

 109  108عليه وسلم رسوال "
 وتع ىل، وهو صفه مالزمة جلميع أرابب الطريق.فالرضا هو رضا القلب مبرَّ القضاء، قضاء هللا سبحانه 

كان الشيخ عبد القادر رمحه هللا تع ىل راضيا  حبكم ربه عز وجل يف أحواله كلها كان يقول: "َأحِسِن األدب، والزم 
  فهو حكيٌم يف فعله متقن يف صنعه ال تناقض يف فعله، وال يفعل شيئا    وجل.الصمت والصرب والرضا واملوافقة لربك عز  
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  اجليالين،فتوح الغيب،ص34. 110 
   البقرة،سورة البقرةآية216. 111 
   اجليالين،الغنية،197/2. 112 

   املصدر السابق. 113 

وال تسأم    تُعطاه.الزم املوافقة وحسَّن الظن بربك عز وجل والصرب اجلميل فما كان لك ال ُتسلبه، وما ليس لك ال    عبثا .
 .  110من دعائه وال تتهمه يف أتخري اإلجابة، ف نك إن مل تربح مل ختسر، وإن مل جيبك عاجال  أاثبك آجال  

ة وهي يف جمموعها تعين ان العبد الراضي هو الذي يتلقى أحكام هللا عز وأقوال أهل السلوك من املتصوفة يف الرضا كثري 
وجل وأقضيته ابلتسليم وعدم إظهار االعرتاض ملا جيري من أفعال الرب عز وجل وهذا هو خلق املؤمن عند الشيخ عبد 

هللا عز وجل خري من قضاء القادر اجليالين حيث يقول: "فأما املؤمن فهو حقيق أن يرضى مبا قسم هللا تع ىل له. وقضاء  
املرء لنفسه وما قضاه هللا لك اي ابن آدم فيما تكره خري لك مما قضى هللا عز وجل لك فيما حتب فاتق هللا تع ىل وارض 

مم ىل: "ابقضائة، قال تع
ُ
ك
ه
 ل
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َ
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َ
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َ
يعين ما فيه صالح دينكم ودنياكم فاهلل عز وجل طوى عن اخللق مصاحلهم وكلفهم عبوديته من أداء  111ت

والرضا ابلقضاء فيها هلم وعليهم يف اجلملة واستأثر هو عز وجل ابلعواقب  قدوراألوامر وانتهاء املناهي والتسليم يف امل
 112واملصام فينبغي للعبد أن يدمي الطاعة ملواله ويرضى مبا قسم هللا له وال يتهمه 

حني يرضى ويسلم   ألن العبد  ؛عامل السرور واألنس عليها  على النفس البشرية وإدخال  عظيما    ا  وال شك أن للرضا مردود
والظروف ينعكس هذا الرضا على اإلنسان    هو خري له يف كل األحواله أبن ما خيتاره هللاملعل  تبارك وتع ىل  ختار املوىلال

 : املعىن يقول الشيخ اجليالين  سخط والتعب واالضطراب ويف هذاتابالطمئنان ويزول عنه القلق وال  فيشعر ابلراحة وحيس
وترك رضاه ابلقضاء فكل من رضى  ههلوا تهفقاملقدور وموا ر منازعته للقدرواعلم أن تعب كل واحد من اخللق على قد"

 ".قسم له  ال من الدينا إال ماني اسرتاح وكل من مل يرض به طالت شقوته وتعبه وال  ابلقضاء
 دام  : "فمافيقولن السبب الوحيد هو اتباع اهلوى  أبيالين  القادر اجل   يؤكد الشيخ عبدأبقدار هللا  عدم الرضا  بابوعن أس

 الراحة  فاستجالب  متزايد   متكاثف فتعبه  وجل عز  للحق  اهلوى منازع  ألن  ابلقضاء  راض  غري  فهو  عليه  قاضيا    متَّبعا    هواه
 عز  احلق منازعة فيه ألن موافقة اهلوى يف التعب والنصب واستجالب بُّد، بال ابلقضاء الرضا فيه ألن. اهلوى يف خمالفة

 113كنا"   فال  وإذا كان  كان اهلوى  فال  بُدّ   بال  وجل
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   املصدر السابق. 114 
   ابن القيم،مدارج السالكني،171/2. 115 

 
إما عن نوعية الرضا وهل هو من األحوال أو من املقامات، فقد سبق أن ذكرت التدخل والتالزم بينهما يف مقدمة هذا   

 الفصل غري أن الشيخ عبد القادر اجليالين يذكر اختالف أهل العلم واملتصوفة فيه فيقول: 
 ونزول  حتول مث  األحوال، كسائر  ابلقلب حتل انزلة بل هو للعبد كسبا    هو وليس األحوال مجلة من هو العراق أهل "قال
 غريها.  وأييت
 114ابكتسابه" .  العبد  إليه  يتوصل  ما  غاية  إىل يئول  التوكل حىت  هناية  وهو  املقامات  مجلة من  الرضا  اخلراسانيون:  وقال

 يقال:  أبن  ممكن  بينهما  اجلمع  أن يرى  عبد القادر  الشيخ  أن   إالَّ 
 مكتسبة"  ليست  وهي  مجلة األحوال  من وهنايته  املقامات  من  وهي  للعبد مكتسبة  الرضا  "بداية

 فقال:  االختالف  هذا يف القيم  اين  ذكر  وقد 
 فرق  ثالث  على السلوك  أرابب  فيها  اختلف  مسألة  "وهذه

 ابكتسابه.  العبد  إليه  يتوصل  أن   ميكن  فعلى هذا  التوكل،  هناية  وهو  املقامات  مجلة من  الرضا  قالوا:  فاخلراسانيون 
 .األحوال  كساتر  ابلقلب  حتل  هو انزلة بل  للعبد  كسبا    وليس  األحوال  مجلة  من هو  قالوا:  والعراقيون 

 .املواهب  جمرد  املكاسب واألحوال  من  عندهم املقامات  أن  واألحوال  املقامات  بني  والفرز
 للصرب  مكتسبة  الرضا  بداية  يقال  أبن  بينهما  اجلمع  فقالوا: ميكن  وغريه  الرسالة  صاحب  القشريي  منهم  اثلثة  فرقة  وحكمت

 115وهنايته حال   مقام فأوله  مكتسبة  وليست األحوال  مجلة  من وهنايته مجلة املقامات  من  وهو
 فيقول  املسالة  حيقق مث 

 متكن  فاذا  ألسبابه  ابلكسب  يقال  أن  فيمكن  ابعتبار حقيقته،  موهيب  سببه  ابعتبار  كسيب  الرضا  أن  املسالة  يف  "والتحقيق
  والتقويض  والتسليم  التوكل  قدمه يف  رسخ  فمن  التوكل  آخر  الرضا  ف ن   الرضا،  مثرة  منها  اجتىن  وغرس شجرته  أسبابه  يف

 وختفيفا  رمحة هبم  خلقه  على  هللا  يوجبه  مل  عليها،  وصعوبته  له  النفوس  أكثر  وعدم إجابة  لعزته  ولكن  والبد،  الرضا  له  ُجِعلَ 
 فيها. فمن  وما  اجلنان  من  وأجلَّ   وأكرب  أعظم  هو  الذي  عنهم  ثوابه رضاه  أن   وأخرب  أهله  على  وأثىن  إليه،  ندهبم  لكن  عنهم

  عن  رضاه  من  بنوعني  حمفوف  عنه فهو  هللا  رضى  نتائج  من  هللا  عن  العبد  رضى  بل  عنه،  هللا  رضي ربه  رضى عن
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   املصدر السابق،173/2. 116 
   ابن فارس،املقاييس،339/3. 117 

   الراغب االصفهاين،املفردات،118.277 
   اين قيم،مدارج السالكني،282/2. 119 

  أخرجه الرتمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- )668/4(، رقم: )2518(. 120 

الرضا ابب هللا األعظم وجنة الدنيا يرضى عنه، ورضى بعده هو مثرة رضاه عنه ولذلك كان    أن   له  أوجب  قبله  رضا   عبده
 116ومسرتاح العارفني وحياة احملبني ونعيم العابدين وقرة عيون املشتاقني .

 سابعاً: الصدق
مصدر قوهلم َصدق يصُدُق ِصدقا ، وهو مأخوٌذ من مادة )ص د ق( اليت تدل على قوة الشيء قوال  أو غري قول، من 

ألنَّ الكذب ال قوَّة له وهو ابطل، وأصل هذا من قوهلم شيء صدق أي ذلك الصدق خالف الكذب لقوته يف نفسه و 
 117صلب، ورمح صدٌق .

وقال الرَّاغب الصدق مطابقة الضمري واملخرب عنه معا ، ومىت اخنرم شرط من ذلك مل يكن صدقا  اتما ، بل إما أالَّ يوصف 
 118ابلصدق، وأن يوصف اترة ابلصدق واترة ابلكذب على نظرين خمتلفني .

ويف اصطالح املتصوفة وعند الشيخ عبد القادر اجليالين هو: قول احلق يف مواطن اهلالك وقيل: هو أن تصدق يف موضع 
ال ينجيك منه إالَّ الكذب. وقيل: هو أن تصدق يف موضع ال ينجيك منه إال الكذب وقيل: أال يكون يف أحوالك 

 شوب وال يف اعتقادك ريب وال يف أعمالك عيب
سبحانه أنه أكرم عباده املتقني أبن جعل هلم، مدخل صدق، وخمرج صدق، ولسان صدق، وقدم صدق، وقد أخرب 

 ومقعد صدق. 
وحقيقة الصدق يف هذه األشياء هو احلق الثابت املتصل ابهلل، املوصل إىل هللا، وهو ما كان به وله من األقوال واألعمال، 

 119وجزاء ذلك يف الدنيا .
 طمأنينة القلب إليه، ومن عالمات الكذب حصول الريبة.من عالمات الصدق 

عن أين حممد احلسن بن علي رضي هللا عنهما قال: حفظت من رسول هللا صل هللا عليه وسلم: "دع ما يريبك إىل ما 
 .  120ال يريبك، ف نَّ الصدق طمأنينة، والكذب ريبة"
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   القرآن،سورة البينة آية 5. 121 
  اجليالين، الفتح الرابين، ص34. 122 

   القرآن،سورة التوبة آية119. 123 
(، رقم: 5/2261عن الكذب ) مع الصادقني{ وما يُنهى أخرجه البخاري، كتاب األدب، ابب قول هللا تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا 

 124 .)5743( 
   القرآن،سورة النساء،69. 125 

َ خالص يقول هللا سبحانه وتع ىلال تستقيم العبادة إىل ابلصدق وال تستقيم الطرق إال ابإل
ه

 ٱَّلل
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ٓ
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َمِة  ُۚمخ ِ
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م
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َ
 .121" َوذ

هكذا رابه والداه، وهكذا   ،احواله وأقواله وأعماله طوال حياته  يف  خملصا    ا  تع ىل صادق  وقد كان الشيخ عبد القادر رمحه هللا
غالم عليك ابلصدق والصفاء فلوالمها مل يتقرب  اي" :تع ىل إىل أن لقي وجه مواله عز وجل، وكان يقول رمحه هللابقي 
 122 هللا تع ىل  إىلبشر  

يستوي لسانه على األقوال الصادقة، وأفعال على فيمكن أن حُيقق املؤمن مرتبة اإلحسان يف صفة الصدق وذلك أبن 
املتابعة الصادقة للرسول صل هللا عليه وسلم، وأعمال القلب واجلوارح على اإلخالص الصادق هلل تع ىل مستفرغا  الوسع 

سان والطاقة صدقا  ف ذا فعل ذلك كله حىت يغلب على قلبه كأنه يشاهد ربه ومواله احلق تبارك وتع ىل فقد حقَّق اإلح
 يف صدقه.

ِدِقيَن"واألصل فيه عند الشيخ عبد القادر اجليالين قوله عز وجل:  
ٰ
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ه
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 قالصد  ف ن  ابلصدق وما روي عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن النيب صل هللا عليه وسلم أنه قال: عليكم
 يهدي إىل اجلنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقا  إايكم والكذب   الرب  وإن   الرب،  إىل  يهدي

 هللا عند يكتب حىت الكذب ليكذب ويتحرى الرجل وإن النار إىل يهدي والفجور إىل الفجور، يهدي ف ن الكذب
 .124كذااب  

وللصدق عند الشيخ عبد القادر اجليالين منزلة عالية فهو عماد األمر ويف ذلك يقول: واعلم أبن الصدق عماد األمر 
ُ وبه متامه وفيه نظامه، وهو اثين درجة النبوة وهو قوله عز وجل:  
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   اجليالين،الغنية،200/2. 126 

عبد القادر اجليالين بني الصادق والصديق بقوله: والصادق هو االسم الالزم من الصدق، والصديق هو املبالغة منه وهو 
دق فصار دأبه وسجيته وصار الصدق غالبه. فالصدق استواء السر والعالنية، والصادق هو الذي من تكرر فيه الص

 .126صدق يف أقواله، والصديق من صدق يف أقواله ومجيع أفعاله وأحواله 
العبد وهكذا يتبني اهتمام الشيخ عبد القادر وأتكيده على أمهية التخلق واالتصاف هبذه الصفات احلميدة اليت تكسب  

 سعادة الدنيا وفالح اآلخرة.
 املراجع:

 القران الكرمي  -
. الكامل يف التاريخ. حتقيق عبد هللا القاضـــــــي، دار الكتب 1987ثري اجلزري، علي بن حممد بن حممد. ابن األ -

 العلمية.
 مصطفى احلليب.  ةالعلوم واحلكم، مكتب ع م، جام1952بن رجب احلنبلي،ا -
 م، القاهرة.1969مقايس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، ابن فارس، امحد، معجم  -
 م، بريوت.1956، دار املعارف، لسان العرب ابن منظور، -
 م، القاهرة.1961، حتقيق حممد سيد كيالين، املفردات يف غريب القرآن،باألصفهاين، الراغ -
 م.1،1991الفكر،طالبخاري، أبو عبدهللا ابن إمساعيل البخاري،صحيح البخاري،دار  -
 .3طم، القاهرة، 1956اجلواهر يف مناقب عبد القادر ،  د التاديف، قالئ -
ــنن الرتمذي  - ه،  1356اجلامع(، حتقيق الشـــــيخ أمحد حممد شـــــاكر، )الرتمذي، حممد بن عيســـــى بن ســـــورة، ســـ

 .1مطبعة مصطفى ابيب احلليب، ط
 .بريوت. مكتبة لينان   .التعريفات  شريف.ال  حممد اين، علي بن رججلا -
 .2. املكتبة الوقفية، طاملنتظم يف اتريخ امللوك واألمم.    1995اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي.   -
 اجلوزية، ابن قيم، عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، تصحيح نعم زرزور، دار الكتب العاملية، بريوت. -
 .2الكتب العاملية، بريوت، ط  ره، دا1408اجلوزية، ابن قيم، مدارج السالكني،  -
 القادر، الغنية لطاليب احلق، دار االلباب دمشق. د اجليالين، عب -
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، حتقيق شعيب االرانؤوط. مؤسسة الرسالة الطبعة سري اعالم النبالء،  1982الذهيب، مشس الدين حممد امحد،  -

 الثانية. 
 العلم للماليني.  رم، األعالم، دا2002فارس الدمشقي،الدين بن حممود بن حممد بن علي بن   الزركلي، خري -
 .1م، دار اجليل، بريوت، ط1991زيدان، حممد يوسف طه، ابز هللا االشهب، -
 . بغداد مطبعة االش.كتاب الشيخ عبد القادر الكيالين.  1990السامرائي، يونس الشيخ إبراهيم،   -
 م، مؤسسة خمتار، القاهرة.1992الفاظ الصوفية،  ممعجالشرقاوي، حسن،  -
 فتاوي ابن تيمية، مجع عبد الرمحن بن قاسم، طبعة الرائسة العامة للحرمني الشريفني. -
 وآراؤه االعتقاديةالشـيخ عبد القادر اجليالين   عبد القادر اجليالين خم، الشـي1997القحطاين، سـعيد بن مسـفر، -

 .1والصوفية، الرايظ، ط
مصـر مرتضـى   ةمعاصـرة، مؤسـسـ الكيالين رؤية اترخيية  رعبد القاد  خم، الشـي2011الكيالين، مجال الدين فام ، -

 .1طالعراقي،  للكتاب 
 .1طالقلم بريوت،   رم، دا1994عبد القادر اجليالين االمام الزاهد القدوة، خالقادر، الشي د الكيالين، عب -
حتقيق ، البداية والنهاية م،1998 ،ي الدمشقيشالقر  ريكثن  بر مبن عاداء امساعيل فال يبظ عماد الدين افاحل -

 .الطبعة األوىل  صر،مهجر،   ردا  ،الرتكي  . عبد هللا بن عبد احملسند
أبو احلســني،صــحيح مســلم،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،دار احياء الرتاث   مســلم بن احلجاج بن مســلم مســلم، -

 م.1992،بريوت،2العريب،ط
 .1ه، املطبعة املصرية، القاهرة، ط1351املكي، ايب طالب، قوت القلوب،  -
 ه، القاهرة.1410املناوي، حممد عبد الرؤوف، التوقيف على مهام التعريف، حتقيق عبد احلميد صام محدان،   -
 دمشق. سوراي.م، 2007اوي، أيب احلسن. رجال الفكر والدعوة. دار ابن كثري. الند  -
 الرتاث اإلسالمي.  ةم، مكتب1988العارفني، ن زكراي، بستاحيىي بن شرف النووي حمي الدين أبو  النووي،  -
 ، دار الكتب العاملية.منازل السائرين، 1988 ،عبد هللا األنصاري ،اهلروي -

 



 دليل النشر 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

أعلى المعايير الدولية التي من   المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة  شأنها رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل النشر العلمي لمستوى بحثه، وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع   التوجيهي؛ تضفي على أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست ضوابط النشر العلمي تطور

  

 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  واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة  -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن  و اليزيد 4000 الكلمات عن

Arabic)  اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   بما في ذلك الجداول والصور

 مالحق واالستبانات. والرسومات , ويستنى من 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  العربية واإلنجليزية باللغتين

 والميالدي. 

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي،  العناوين الرئيسية  -4

  ABSTRAC) وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات المفتاحية،

 المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر والمراجع.  ( KEYWORDS وتحته

، على أال تزيد كلمات الملخص  باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

(  5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 ، مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج. كلمات

 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،   -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (ويشار إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من ذلك أبحاث الشريعة   من المراجع األجنبية ويستثنى  % 20 هما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .واللغة العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة   أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 

 الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية   -10

 .عدم 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 تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام  •

 .المتن؛ 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   •

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع طريقة  أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

 ( تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة واحدة ) ذلك من 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: 2007) .ـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــباب

 . 145، ص: 2. ج:  2عبــد السالم 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   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •

 باتباع الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: ب العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـا (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 . 2عبــد السالم 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 سل إعراب 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   الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في 2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين. الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

.  "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات"  (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

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


 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 لهيئة التحرير الحق ب  -14

 .يتناسب 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   مالحظة:

من 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

 3يوماً )  90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 لألخذ بالمالحظات .  أشهر(

البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور  ينشر 

 .وزخم األبحاث الُمحالة للنشر
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