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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 phenomenon of cinematography in the Arab countries emerged at the beginning 

of the twentieth century. Representation has become an important now. It has not 

studied a specialized academic study. It is found in scattered fatwas, University 

thesis's, but it also includes representation of prophets, companions of Prophet and 

angels, as the search separates the rule of representation just without any other things, 

and mentioned the doctrine of those who say that is representation is permissible. 

And evidence from The Quran and the Sunnah is mentioned, which were not explicit 

on the required but this proves realistically, As something's which got to some of the 

prophets, such as our master Joseph, when, he put the drinking cup in his brothers 

saddlebag, and from the Sunnah case guest of the Messenger of Allah.  

Keywords: representation, cinema, simulation, movies, jurisprudence 
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 ملخص ال

مور املهمة يف وقتنا برزت ظاهرة التمثيل السينمائي يف البالد العربية مطلع القرن العشرين، اذ أصبح التمثيل من األ
احلاضر، ومل يدرس دراسة أكادميية متخصصة، واملوجود هو فتاوى متناثرة، ورسائل وأطاريح جامعية، لكنها تأخذ مع 
التمثيل امورا أُخرى، كتمثيل األنبياء والصحابة واملالئكة، وهذا البحث جاء لكي يُفّصل حكم التمثيل وحده بدون أي 

لتهم من الكتاب والسنة، واليت مل تكن صرحية على املطلوب لكنها تشعبات، فذكرت فيه مذهب اجمليزين للتمثيل، وأد
مور اليت حصلت لبعض االنبياء كسيدنا يوسف عليه السالم يف مسألة جعل كاأل  من الناحية العملية تثبت التمثيل،

ثيل ال للتمثيل مور اليت تصحب التمالسقاية يف رحل أخيه، وكل الذي متسك بيه املانعون للتمثيل هي أدلة ملنع بعض األ
 نفسه كالكذب.

 .متثيل، سينما، حماكاة، أفالم، حكم فقهي الكلمات املفتاحية:
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    المقدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
ذ أصبح إوهي مسألة التمثيل،  الأ انتشار النار يف اهلشيم، وانتشرت يف القرن املنصرم للوجود ظاهرة برزتوبعد: فقد 

نتاجا ومتابعة وحىت مناهضة، سينما وتلفزيون إداًء و أفيه العاملان اإلسالمي والعريب، مصاب حبمى التمثيل،  العامل مبا
 من يوّجه اجملتمع، وهي من يقوده، وقدميا قالوا:ذاعة... الفضائية منها واحمللية، إذ أّن وسائل اإلعالم أصبحت هي إو 

 عالمهم(.أ)الناس على دين فــ  )الناس على دين ملوكهم( أّما اآلن
جتماعية والسياسية فلقد أصبحت وسائل اإلعالم من الوسائل احلديثة املهمة على كافة السبل والنواحي، الدينية واال

 يف ذلك التمثيل. والرتفيهية مبا
ملته عليهم رؤيتهم أوأفتوا مبا وناقشوا حكم هذه النازلة، فبحثوا  وايبّينلعلماء الشريعة  كثري منتمثيل، انربى  وألمهية ال 

 بعادها، فمنهم من أجاز ومنهم من منع تبعا للدليل الذي يراه.أللمسألة و 
 ن تكون على مقدمة وأربعة مطالب وخامتة.أاقتضت خطة البحث و 

 دواعي كتابة البحث
ن تأخر أو إللتمثيل ميزة طيبة، استفدنا منها يف حياتنا السيما اثناء طفولتنا، أّن عنصر اخلري هو من ينتصر يف النهاية، و 

تعثر أو عاىن، وميزة ثقافية وهي أّن الذي كتب احلوارات شخص مثقف، لذلك جتد أُمورا حياتية منثورة هنا وهناك تُنّمي 
 .عليها مور التارخيية اليت يعرضها التلفاز، على املآخذ اليت يسجلها أهل االختصاصاألُ  إىلضافة عقلية املتابع، باإل

جياد فتوى هلا، هل جتوز أم ال، بل ينبغي إن ال نتعامل معه كنازلة مطلوب منا أفامٌر كأمر التمثيل جليل اخلطر، ينبغي 
مر يف خدمة هذه ن ُنسّخر هذا األأستطيع التعامل معها كما نتعامل مع أي ضرورة من ضروريات احلياة، مبعىن كيف ن

 مة.األ
مثاال، وحركات أ، متعة وفكرا وحىت مثت عبارات تصبح فالمفراد، يدورون يف فلك األأسره، مؤسساٍت و أن اجملتمع بأذ إ

 حتاكى هنا وهناك.
ميتهن التمثيل، وقريبا من  بعيدا عن التوترات، وبعيدا عن تصرفات من وتأن   ن تُدرس هذه املسألة برتوٍ ألذلك كان لزاما 

سالمية بكل مة اإلذكرت آراء علماء ورموز األبّينت املسألة وفصلتها و مر وخطورته مة، لذلك وألمهية هذا األمصلحة األ
 على اآلراء وتكون بني يديه. ئلع القار مذاهبها ومشارهبا بغية أن يطّ 
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هـ( حتقيق: د. مهدي املخزومي، د إبراهيم 170ينظر: كتاب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري )املتوىف:  (1)

 .229 /8السامرائي، دار ومكتبة اهلالل: 
مطهر بن علي  -هـ( حتقيق: د حسني بن عبد اهلل العمري 357مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد احلمريى اليمين )املتوىف:  (2)

 .6223 /9م:  1999 -هـ  1420سورية(الطبعة: األوىل،  -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -د يوسف حممد عبد اهلل، دار الفكر املعاصر )بريوت  -اإلرياين 
 .6223 /9مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم:  (3)
هـ( حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: حممد 817ط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى )املتوىف: القاموس احملي (4)

 .1056ص: ،     م 2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 .1056يط ص: القاموس احمل (5)

 
 الكتابات السابقة في حكم التمثيل السينمائي

 يأيت: الدراسات اليت سبقت حبثي هذا يف حكم التمثيل السينمائي تتمثل مبا
 فتاوى متناثرة بسيطة هنا وهناك لعلماء، وختضع للظرف الذي أُفتيت فيه. .1
الرتجيح لكنها من مث رسائل وأطاريح جامعية، وهذي تبحث بشكل مجيل ومرتب، جتمع الفتاوى واألدلة و  .2

، ذلك إىلختالط وما انبية، كتمثيل األنبياء والصحابة واملالئكة وتتطرق لالمورا ُأخرى جأتأخذ مع التمثيل 
 .فيتشتت يف ذلك أمران جهد الكاتب، وذهن القارئ

 ، لكن حتت تأثري ظروف حتتم على املؤلف أن يُفيت بالتحرمي.خاصةحبوث للتمثيل  .3
وحده بدون أي تشعبات أو التدخل  التمثيلحكم وحبثي هذا جاء لكي يعطي الكلمة الفصل يف التمثيل، إذ حبثت 

 مة، وعدم االبتعاد عن ثوابت الشرع.مبالزمات التمثيل، وضمن ضوابط البحث العلمي، آخذا بنظر االعتبار مصلحة األُ 
قدم شيئا هلذه أظنه صحيحا، لعلي أن أضع لبنة على الطريق الذي أ منه ختاما هذا الذي قدمته جهد بشري قصدت

 ى سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.األُمة، وصلى اهلل عل
 لمطلب األول: تعريف التمثيل لغة واصطالحا.ا

 التمثيل لغة: 
َمثل املَصور على خلقة غريه

ُ
، ومثـَّله: أي َصوره، (1)التمثيل: تصوير الشيء كأنه يُنظر إليه، والتمثال: اسٌم للشيء، وامل

 .(3)املناظرة، واملماثلة: (2)وَمثـَّله به: أي َشبهه
 ومَتَثَل بالشيء: َضَربَه َمَثاًل، مجع: أمثَلٌة ومثٌل، ومَتاَثَل العليل: قاَرَب الربَء.

َثَل والتمثال، بالفتح: التمثيل، وبالكسر: الصورة، وَمثَله له مَتثياًل: َصورَه له حىت كأنه يَنظر إليه، وامَتثـََله هو: َتَصورَه، وامتَ  
 .(5)، ومثل فالٌن فالناً: صاَر مثَله(4)َطريَقَته: تَبَعها فلم يَعدها
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 2008 -هـ  1429هـ( مبساعدة فريق عمل، عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 1424معجم اللغة العربية املعاصرة، د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  (6)

 .2067 /3م: 
 .2068 /3معجم اللغة العربية املعاصرة:  (7)
 .854 /2املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار( دار الدعوة:  (8)
-بة العصريةهـ(، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، املكت666خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف:  (9)

 م: مادة )ح ك ى(.1999هـ / 1420صيدا، الطبعة: اخلامسة،  –الدار النموذجية، بريوت 
بريوت،  –هـ(، دار صادر 711ينظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف:  (10)

 ة: حكى.ه، ماد 1414 -الطبعة: الثالثة 
، الفتاوى كل 297 /3، أحباث هيئة كبار العلماء:2348ينظر: فتاوى االمام حممد رشيد رضا، الدكتور صالح الدين املنجد و يوسف ق خوري ص:  (11)

جملة املنار جمموعة من ، 608مصر:  -مايهم املسلم يف حياته ويومه وغده، الشيخ حممد متويل الشعراوي، اعده وعلق عليه الدكتور السيد اجلميلي، القاهرة
، موقع االمة الوسط للشيخ عبدامللك السعدي، املسائل الفقهية 499 /17هـ( وغريه من كتاب اجمللة: 1354املؤلفني، حممد رشيد بن علي رضا )املتوىف: 

الدكتور يوسف  اإلسالماحلالل واحلرام يف  ،2598لبنان: السؤال:  -طبقا لفتاوى املرجع الديين، السيد حممد حسني فضل اهلل، املعامالت، دار املالك، بريوت
، البيان املفيد عن حكم التمثيل واالناشيد، مجع وتاليف الفقري اىل 287هـ: ص1398م، 1978ي العاملي، املنظمات الطالبية، اإلسالمالقرضاوي االحتاد 

ضايا فقهية معاصرة، االستاذ الدكتور عبداللطيف صاحل الفرفور، دار ، فتاوى وق51و 10ص: ،هـ1410، 2عبداهلل بن عبد الرمحن السليماين، ط تعاىلاهلل 
 .365م: ص2006، 1املكتيب، ط

 
 .(6)تليفزيوينأداء أدوار يف عمل مسرحي أو سينمائي أو  التمثيل اصطالحا:

 .(7)واملمثل: من يزاول مهنة التمثيل على املسرح، أو يف السينما أو التلفزيون
 .(8)والتمثيلية: عمل فين منثور َأو منظوم يؤلف على قـََواعد َخاصة ليمثل َحادثا َحقيقيا أَو خمَتلقا قصدا للعربة

ه من التمثيل و)َحاَكاه( إَذا فـََعَل مثَل فعله، َو)احمَلاَكاة: ومثة لفظ ذو صلة هو احملاكاة: َواحملاكاة مصطلح قدمي قريب معنا
 .(10)، )واحملاكاة املشاهبة((9)املَشاَكَلة يَقال: فاَلٌن حَيكي الشمَس حسًنا َوحَياكيَها مبَعىًن(

 العالقة بني التعريفني اللغوي واالصطالحي
صل )أداء أدوار يف عمل فعله األ التصوير واملمثل يصور ماالتمثيل: )تصوير الشيء كأنه ينظر إليه( كون التمثيل هو 

يؤديه على املسرح والسينما والتلفزيون هو تصوير ملا يفعله بعض الشخصيات  ذ ماإمسرحي أو سينمائي أو تليفزيوين( 
 و غريها.أالتارخيية 

 المطلب الثاني: مذهب المجيزين للتمثيل
 هم من احملدثني، واختلفوا على مذهبني:حكمه  فالفقهاء الذين اختلفوا يفالتمثيل نازلة حديثة؛ لذلك 

املذهب األول اجلواز: وهذا قول السيد رشيد رضا والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ عبدامللك السعدي، والشيخ 
 .(11)الشعراوي، والشيخ ابن عثيمني، والشيخ الفرفور والسيد حممد حسني فضل اهلل
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 .287احلالل واحلرام، ص (12)
، حفظ القرآن الكرمي على يد عمه الشيخ 1889يونيو عام  14بناحية مدينة سطيف بالشرق اجلزائري يف رأس الوادي     مفكر جزائري ولد بقرية  (13)

م. ينظر: آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي: 1965براهيمي الذي اكتشف مواهبه املبكرة، كان عاملا بارزا كاالمام حممد عبدة واالفغاين تويف عام املكي اإل
1/ 9. 

مي: جنله الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي، دار الغرب هـ( مجع وتقد1385حمّمد بن بشري بن عمر اإلبراهيمي )املتوىف:  ،آثَاُر اإِلَمام حُمَمَّد الَبِشري اإِلبـْرَاِهيِمي (14)
 .67 /1: 1997ي، الطبعة: األوىل، اإلسالم

 .17، 16مرمي:  (15)
 .70، 69هود:  (16)

 
ذا إ) وهكذا نرى السينما هي حالل طيب بل قد تستحب وتطلب  معرض كالمه على السينما:قال القرضاوي يف 

 بعد من ذلك.أ. فهو مل يذهب إىل حّلّية السينما بل ذهب إىل (12)تية.....(توفرت هلا الشروط اآل
توأمان، وأخوان شقيقان، وأن منزلتهما مهية التمثيل: )التمثيل واخلطابة عند األمم احلية أواصفا  (13)براهيميقال البشري اإل

من دواعي التهذيب والرتبية الفاضلة ألرفع منزلة، وأن مكانتهما من بني مقّومات األخالق مبنزلة الطعام والشراب من 
 بني املقّومات اجلسدية، وما بنيت هنضة من النهضات األخالقية يف األمم اجلديدة إال وللتمثيل واخلطابة يف بنائها القسط

األوفر واحلظ األوىل، وليس موقف املمثل بينهم دون موقف اخلطيب وال موقع الرواية من نفوسهم دون موقع اخلطبة. 
املمثل خطيب إذا أحسن تصوير املغزى وشّخص احلقائق الغائبة للمشاهدين كاحلاضر ، فإمنا اخلطيب واملمثل شيء وأحد

اخلطيب ممثل إذا عرف كيف يقّص اخلرب وكيف يستخرج العرب، وكيف املشاهد، وألبس اخلياالت لباس الواقع احملسوس. و 
 .(14)يسوق املؤثرات فيرتك يف نفوس سامعيه أعمق األثر(

 حجتهم: 
ا فََأْرَسْلَنا ( فَاختَََّذْت ِمْن ُدوهِنِْم ِحَجابً 16قوله تعاىل:﴿َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب َمْرمَيَ ِإِذ انـَْتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكانًا َشْرِقيًّا ) .1

َها ُروَحَنا فـََتَمثََّل هَلَا َبَشرًا َسِويًّا﴾  .15إِلَيـْ
 ملرمي يف صورة بشر. -عليه السالم -وجه الداللة من اآلية الكرمية: قياس التمثيل على متثل جربيل 

( 69َساَلٌم َفَما َلِبَث َأْن َجاءَ بِِعْجٍل َحِنيٍذ )قوله تعاىل: ﴿ َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإبـْرَاِهيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا َساَلًما قَاَل   .2
ُهْم ِخيَفًة قَاُلوا اَل خَتَْف ِإنَّا أُْرِسْلَنا   .16إىل قـَْوِم ُلوٍط ﴾فـََلمَّا رََأى أَْيِديـَُهْم اَل َتِصُل إِلَْيِه َنِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمنـْ

 يف صورة بشر.)عليه السالم( ية الكرمية: متثل املالئكة إىل إبراهيم وجه الداللة من اآل
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حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر،  ،وسننه وأيامه ملسو هيلع هللا ىلصاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  (17)

باب:      ، كتاب فضائل القرآن،182 /6هـ: 1422دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل، 
 .4980كيف نزل الوحي، وأول ما نزل، رقم احلديث: 

هـ( دار الراية للنشر 1429ينظر: حكم التمثيل، بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر بن عثمان بن حيىي بن غيهب بن حممد )املتوىف:  (18)
 .139ي: صاإلسالم، احكام التمثيل يف الفقه 52هـ: ص: 1411والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، 

، أحكام التمثيل يف 71حذيفة أمحد عكاش، ص،َأْحَكامه وَضَواِبطُه الشَّرِعية )حكم متثيل الكفر واحملّرمات ومتثيل الصحابة ومتثيل املرأة( ينظر: َفن التْمِثيل (19)
 . 10صعبدالعزيز اخلياط:  اإلسالم، فن التمثيل يف نظر 97هـ: ص ١٤٢٧ي، رسالة ماجستري، إعداد، حممد بن موسى بن مصطفى الدايل،اإلسالمالفقه 

 .54 -53ينظر: حكم التمثيل ص:  (20)
 .34-33ازالة االلتباس ص:  (21)
 .70يوسف:  (22)

 
« من هذا؟»ألم سلمة:  ملسو هيلع هللا ىلصوعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النيب  ملسو هيلع هللا ىلصحديث: )أن جربيل، أتى النيب   .3

خيرب  ملسو هيلع هللا ىلصأو كما قال، قالت: هذا دحية، فلما قام، قالت: واهلل ما حسبته إال إياه، حىت مسعت خطبة النيب 
 .17خرب جربيل(

يف صورة منها يف صور وأشكال متعددة،  ملسو هيلع هللا ىلصنبينا ورسولنا حممد تشكل لجربيل سيدنا ن أوجه الداللة من احلديث: 
 الإ وما التمثيلُ  والتعليِم، اإلفادة سبيل على اآلخرين، مبحاكاة القيام جواز على تدل ائعالوق ، فهذه(18) دحية الكليب

 .(19)عليها ويُقاس هبا، فيلحق لإلفادة اآلخرين، القيام مبحاكاة
يف صورة دحية الكليب وغريه، فقياس فاسد؛  -عليه السالم  -اعرتض عليهم أصحاب املذهب الثاين: أما متثيل جربيل 

بغري  التشكلألن القدرة على التشكل من خصائص عامل الغيب، فقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل للمالئكة القدرة على 
والسنة النبوية، فهذه تشكالت حقيقية أقدر اهلل عليها عامل أشكاهلم تشكاًل حقيقياً، كما يف نصوص القرآن الكرمي 

ختبار يف بعضها. ولِعلل وأحكام ال يعلمها إال بتالء واالالغيب من املالئكة األبرار، والشياطني، واختصهم هبا لعلة اال
اءاً على هذا فقياس من قدرها، ومل تكن هذه التشكيالت احلقيقية آلدمي قط، فهي قاصرة على حملها يف عامل الغيب، بن

ن جربيل فعل ذلك بأمر من اهلل تعاىل ، قال الغماري: )أل(20))عامل الشهادة( على )عامل الغيب( يف ذلك قياس فاسد
 .(21)وبتكوينه، حلكمة ظاهرة هي أّن القوى البشرية تضعف من مشاهدة الصور امللكية على حقيقتها(

 .22ِِبََهازِِهْم َجَعَل السَِّقايََة يف َرْحِل أخيه مُثَّ أَذََّن ُمَؤذٌِّن أَيَـّتـَُها اْلِعرُي ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَن﴾قوله تعاىل: ﴿فـََلمَّا َجهََّزُهْم  .4
، ملسو هيلع هللا ىلصخي يوسف أ: القياس على حادثة السقاية اليت وضعت يف رحل واآليات اليت بعدها الكرمية ةوجه الداللة من اآلي

 إخوته مل يسرقوا، وكذلك من وجد السقاية يف رحله.فهذه متثيلية ِفعِلّية مع علمه أن 
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 .40طه:  (23)
 .76األنعام:  (24)
 .63، 62األنبياء:  (25)
 .98ي: صاإلسالمينظر: أحكام التمثيل يف الفقه  (26)
 .98ي: صاإلسالم، أحكام التمثيل يف الفقه 70ينظر:َ فن التمِثيل َأحَكامه وَضواِبطُُه الشرِعية ص (27)
هـ( 749: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، حممود بن عبد الرمحن )أيب القاسم( ابن أمحد بن حممد، أبو الثناء، مشس الدين األصفهاين )املتوىف (28)

 .6 /3م: 1986هـ / 1406ر املدين، السعودية، الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد مظهر بقا، دا
  .13 /3ينظر: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب:  (29)

 
براهيم: ﴿فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه إوحادثة سيدنا  (23)﴿ِإْذ مَتِْشي ُأْخُتَك فـَتَـُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلُه﴾ وكذلك اآليات:

وكذلك متثيله يف حادثة كسر األصنام: ﴿قَاُلوا أَأَْنَت  (24)ُأِحبُّ اآْلِفِلنَي﴾اللَّْيُل َرَأى َكوَْكًبا قَاَل َهَذا َريبِّ فـََلمَّا أََفَل قَاَل اَل 
 .(25)( قَاَل َبْل فـََعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا يـَْنِطُقوَن﴾62فـََعْلَت َهَذا بِآهِلَِتَنا يَا ِإبـْرَاِهيُم )

 .(26)عليهما السالموكذلك قدوم املالئكة للنبيني داود ولوطا 
فوجه الداللة يف اآليات الكرمية املتقدمة وهي أّن هذه احلاالت مل يكن األمر حقيقيا، بل كان متثيال، اذ أّن القرآن الكرمي 

ال شك أهنا قامت بدور متثيلي  ملسو هيلع هللا ىلصاخت موسى كذلك قص علينا قصص التمثيل الصادر عن األنبياء عليهم السالم، و 
كبري، وكانت نتائجه محيدة كرمية، حىت قصها اهلل يف كتابه العزيز، وشرُع من قبلنا شرٌع لنا، مادام قد قص علينا ومل يرد 
يف شرعنا ما ينسخه، فهو من األحكام اإلهلية اليت شرعها اهلل على ألسنة رسله، وقّصه علينا ومل يدل دليل على نسخها، 

ب على املكلفني اتباعها، ألن شريعتنا إمنا نسخت من الشرائع السابقة ما خيالفها فقط، والقرآن مصدق ملا بني فيج
 .(27)يديه من التوراة واإلجنيل

)عليه خت النيب موسى أو أنبياء فعال اليت يفعلها األ: القياس على تشكالت املالئكة واألةاملتقدم األدلةمناقشة فيما 
 قول:أيي فأبر  مثت فرقالسالم( 

 .(28)القياس: هو مساَواُة َفرٍع أَلصٍل يف علَِّة ُحكِمه
 .(29)ربعة األصل والفرع وحكم األصل والوصف اجلامعأوأركان القياس 

صال واملمثل فرعا والعلة التجسد بشخصية اخرى، وهنا القياس برأيي غري صحيح، او بعبارة أفمن قاس جعل املالئكة 
نفتقر إىل األدلة،  وُعدمت األدلة، لكن يف مسالتنا هذه ال قويا كفاية، ورمبا يضطر إىل األخذ به لادق هذا القياس ليس 

نه ليس قياسا باملعىن االصطالحي بل هو دليل من الكتاب ورد بفعل اشياء هي ليست اما القياس الثاين فال ارتضيه أل
 قرب إىل التمثيل وحنن مأمورون باتباع القران.أحقيقة بل 
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. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين هو عبد اهلل بن َمْسُعود  (30)

 .61 /16بريوت:  –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 855العيىن )املتوىف: 
 .3477صحيح البخاري: كتاب أحاديث األنبياء، بَاُب َحِديِث الَغاِر رقم احلديث:  (31)
 . 6444َذَهًبا( رقم احلديث:  أحد)َما ُأِحبُّ أَنَّ يل ِمْثَل : ملسو هيلع هللا ىلصصحيح البخاري، كتاب الزكاة، بَاُب قـَْوِل النَّيبِّ  (32)
، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب 506 /2اصبحت السراج: أوقدته اوأصلحته، ينظر: لسان العرب:  (33)

 .38 /2ودار الرتاث: هـ( دار النشر: املكتبة العتيقة 544السبيت، أبو الفضل )املتوىف: 
 طاوي: خايل البطن جائع مل يأكل ينظر: لسان العرب: مادة طوي. (34)
 .9احلشر:  (35)
 .3798[ رقم احلديث: 9﴾ ]احلشر: َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصة  صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، بَاُب قـَْوِل اللَِّه: ﴿ (36)

 
َم َعْن َوْجِهِه  ملسو هيلع هللا ىلص: َكَأينِّ أَْنظُُر إىل النَّيبِّ (30)اَل َعْبُداللَّهِ قَ   .5 حَيِْكي نَِبيًّا ِمَن األَنِْبَياِء َضَربَهُ قـَْوُمهُ فََأْدَمْوُه، َوُهَو مَيَْسُح الدَّ

 .(31)َويـَُقوُل: )اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِقْوِمي فَِإنَـُّهْم الَ يـَْعَلُموَن(
 مر قريب من التمثيل.أوهو  ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة يف احلديث املتقدم: ذكر حماكاته 

ِديَنِة، فَاْستَـْقبَـَلَنا أحد، فـََقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُكْنُت أَْمِشي َمَع النَّيبِّ قَاَل أَبُو َذر   .6
َ
قـُْلُت: لَبـَّْيَك يَا « يَا أَبَا َذر  »يف َحرَِّة امل

 َأنَّ ِعْنِدي ِمْثَل أحد َهَذا َذَهًبا، مَتِْضي َعَليَّ ثَالَِثةٌ َوِعْنِدي ِمْنهُ ِديَناٌر، ِإالَّ َشْيًئا أَْرُصُدُه َما َيُسرُّين »َرُسوَل اللَِّه، قَاَل: 
مُثَّ َمَشى فـََقاَل: َعْن مَيِيِنِه، َوَعْن مِشَالِِه، َوِمْن َخْلِفِه، « ِلَدْيٍن، ِإالَّ َأْن أَُقوَل بِِه يف ِعَباِد اللَِّه َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا

 .(32)َعْن مَيِيِنِه َوَعْن مِشَالِِه َوِمْن َخْلِفهِ  -ِإنَّ اأَلْكَثرِيَن ُهُم األَقـَلُّوَن يـَْوَم الِقَياَمِة، ِإالَّ َمْن قَاَل َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا »
 ل وهو قريب مما يفعله املمثل. ن يُعمأوهو حماكاة ملا هو مطلوب  ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة يف احلديث املتقدم: حركات النيب 

َاُء، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ َرُجاًل أََتى النَّيبَّ َعْن َأيب ُهَريـْرََة  .7
: ملسو هيلع هللا ىلص، فـَبَـَعَث إىل ِنَسائِِه فـَُقْلَن: َما َمَعَنا ِإالَّ امل

، فـََقاَل َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر: أَنَا، فَاْنطََلَق بِِه إىل اْمرَأَتِِه، فـََقاَل: َأْكرِِمي َضْيَف َرُسوِل «َمْن َيُضمُّ أَْو ُيِضيُف َهَذا»
َياين، فـََقاَل: َهيِِّئي َطَعاَمِك، َوَأْصِبِحي ِسرَاَجِك، َونـَوِّ  ملسو هيلع هللا ىلص َياَنِك ِإَذا أَرَاُدوا فـََقاَلْت: َما ِعْنَدنَا ِإالَّ ُقوُت ِصبـْ ِمي ِصبـْ

َيانـََها، مُثَّ قَاَمْت َكأَنَـَّها ُتْصِلُح ِسرَاَجَها فََأْطَفأَْتُه، (33)َعَشاًء، فـََهيََّأْت َطَعاَمَها، َوَأْصَبَحْت ِسرَاَجَها ، َونـَوََّمْت ِصبـْ
َلَة، »، فـََقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ا َأْصَبَح َغَدا إىل َرُسوِل اللَّهِ ، فـََلمَّ (34)َفَجَعالَ يُرِيَانِِه أَنَـُّهَما يَْأُكاَلِن، فـََباتَا طَاِويـَنْيِ  َضِحَك اللَّهُ اللَّيـْ

﴿َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه :فَأَنـَْزَل اللَّهُ « أَْو َعِجَب، ِمْن فـََعاِلُكَما
ْفِلُحوَن﴾

ُ
 .(36()35)فَُأولَِئَك ُهُم امل
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 .99ي ص: اإلسالمظر: احكام التمثيل يف الفقه ين (37)
هـ( حتقيق: 354: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف (38)

بَاَحِة لِْلَمْرِء َأْن مَيْزََح َمَع َأِخيِه اْلُمْسِلِم مبَا اَل حُيَرُِّمُه اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة، م1993 –هـ1414بريوت، الطبعة: الثانية،  –شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة  ، ذِْكُر اإْلِ
 ، قال عنه شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخني.5790رقم احلديث: 

 تنطف: تقطر، ينظر: لسان العرب مادة: نطف. (39)
: السََّهُر والتقلُُّب على الِفراش: ينظر: العني باب ) العني والراء(: (40)  .85 /1التَّعارُّ

 
وجه الداللة يف احلديث املتقدم: إن الذي صنعه هذا األنصاري مع زوجته مياثل متاما األعمال التمثيلية، فالزوجة هيأت 

إخل، مث يرتل الوحي بالثناء على  ٠٠٠طعامها، وأوقدت سراجها ونّومت صبياهنا، مث أومهت الضيف أهنا تصلح السراج 
 .(37)نفسِ الكرميا صاحلا؛ وذلك الن فيه إكرام الضيف والقيام بواجبه وإيثاره على فعلهما، مما يدلُّ على كونه عمال  

اهْلَِديََّة فـَُيَجهِّزُُه  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجاًل ِمْن أَْهِل اْلَباِديَِة يـَُقاُل: َلُه زَاِهُر ْبُن َحرَاٍم َكاَن يـُْهِدي إىل النَّيبِّ  َ"ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  .8
َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصاُه النَّيبُّ أن زاهر بَاِديَنا َوحَنُْن َحاِضُروُه قَاَل: فَأَتَ : ملسو هيلع هللا ىلصِإَذا أَرَاَد َأْن خَيْرَُج، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَِّه 

ْيِه، فـََلمَّا َعَرَف أَنَُّه النَّيبُّ يَِبيُع َمَتاَعُه، فَاْحَتَضَنُه ِمْن َخْلِفِه َوالرَُّجُل اَل يـُْبِصرُُه، فـََقاَل: أَْرِسْليِن، َمْن َهَذا؟ فَاْلتَـَفَت إِلَ 
َمْن َيْشرَتِي َهَذا اْلَعْبَد فـََقاَل زَاِهٌر: جتَُِدين يَا َرُسوَل اللَِّه  :ملسو هيلع هللا ىلصَجَعَل يـُْلزُِق َظْهرَُه ِبَصْدرِِه، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(38)َبْل أَْنَت ِعْنَد اهلل غال: ملسو هيلع هللا ىلصَكاِسًدا، قَاَل: َلِكنََّك ِعْنَد اللَِّه َلْسَت ِبَكاِسٍد، أَْو قَاَل: 
ن زاهر ليس عبدا ولكنه مزاح وهذا أذ إ (ي َهَذا اْلَعْبدَ َمْن َيْشرتَِ ): ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة يف احلديث املتقدم: َقوُل َرُسوِل اللَِّه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالفعل قريب من التمثيل من قبله 
َفطََلَع « َيْطُلُع َعَلْيُكُم اآْلَن َرُجٌل ِمْن َأْهِل اجْلَنَّةِ »فـََقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِل اللَِّه قَاَل أََنُس ْبُن َماِلٍك  .9

، ملسو هيلع هللا ىلصحلَِْيُتهُ ِمْن ُوُضوئِِه، َقْد تـََعلََّق نـَْعَلْيِه يف يَِدِه الشَِّماِل، فـََلمَّا َكاَن اْلَغُد، قَاَل النَّيبُّ  (39)َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر، تـَْنِطفُ 
، ِمْثَل َمَقالَِتِه أَْيًضا، َفطََلَع ملسو هيلع هللا ىلصَع َذِلَك الرَُّجُل ِمْثَل اْلَمرَِّة اأْلُوىَل. فـََلمَّا َكاَن اْليَـْوُم الثَّاِلُث، قَاَل النَّيبُّ ِمْثَل َذِلَك، َفطَلَ 

و ْبِن اْلَعاِص فـََقاَل: ِإينِّ اَلَحْيُت تَِبَعُه َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْمرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَذِلَك الرَُّجُل َعَلى ِمْثِل َحاِلِه اأْلُوىَل، فـََلمَّا قَاَم النَّيبُّ 
اَل: نـََعْم. قَاَل أََنٌس: َأيب فَأَْقَسْمُت َأْن اَل أَْدُخَل َعَلْيِه َثاَلثًا، فَِإْن رَأَْيَت َأْن تـُْؤِوَييِن إِلَْيَك َحىتَّ مَتِْضَي فـََعْلَت؟ قَ 

ُث أَنَُّه بَاَت َمَعُه تِْلَك  َر أَنَُّه ِإَذا تـََعارّ وََكاَن َعْبُد اللَِّه حُيَدِّ  (40)اللََّيايل الثَّاَلَث، فـََلْم يـَرَُه يـَُقوُم ِمَن اللَّْيِل َشْيًئا، َغيـْ
َر َأينِّ ملَْ َأمْسَْعهُ  َوتـََقلََّب َعَلى ِفرَاِشِه ذََكَر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وََكبـََّر، َحىتَّ يـَُقوَم ِلَصاَلِة اْلَفْجِر. قَاَل َعْبُد اللَِّه:  يـَُقوُل َغيـْ
رًا، فـََلمَّا َمَضِت الثَّاَلُث َلَياٍل وَِكْدُت َأْن َأْحِقَر َعَمَلُه، قـُْلُت: يَا َعْبَد اللَِّه ِإينِّ مَلْ يَ  ُكْن بـَْييِن َوبـَنْيَ َأيب َغَضٌب ِإالَّ َخيـْ

ْعُت َرُسوَل اللَِّه   « َيْطُلُع َعَلْيُكُم اآْلَن َرُجٌل ِمْن َأْهِل اجْلَنَّةِ »يـَُقوُل َلَك َثاَلَث ِمرَاٍر:  ملسو هيلع هللا ىلصَواَل َهْجٌر مَثَّ، َوَلِكْن مسَِ
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عادل مرشد،  -هـ( حتقيق: شعيب األرنؤوط 241مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف:  (41)

، 12697م، مسند انس بن مالك رقم احلديث: 2001 -هـ  1421وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
 قال شعيب ارنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخني.

 .3464، رقم احلديث: صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل (42)
 .55-54ص :اإلسالمينظر: فن التمثيل يف نظر  (43)
 /1هـ(، مكتبة صبيح مبصر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ: 793)املتوىف:  التفتازاينينظر: شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر  (44)

21. 
 .821 /14ينظر: جملة املنار: (45)
 .33األعراف:  (46)
 .821 /14ينظر: جملة املنار : (47)

 
 تـَْعَمُل َكِثرَي َعَمٍل، َفَما َفطََلْعَت أَْنَت الثَّاَلَث ِمرَاٍر، َفَأَرْدُت َأْن آِوَي إِلَْيَك أِلَْنظَُر َما َعَمُلَك، فَأَقْـَتِدَي بِِه، فـََلْم أََركَ 

ا َولَّْيُت َدَعاين، فـََقاَل: َما ُهَو ِإالَّ َما ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَّهِ الَِّذي بـََلَغ ِبَك َما قَاَل  ، فـََقاَل: َما ُهَو ِإالَّ َما َرأَْيَت. قَاَل: فـََلمَّ
َر َأينِّ اَل َأِجُد يف نـَْفِسي أِلحد ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِغشًّا، َواَل َأْحُسُد أحدا َعَلى َخرْيٍ َأْعطَاُه ا يَّاُه، فـََقاَل َعْبُد للَُّه إِ رَأَْيَت، َغيـْ

 .(41)اللَِّه َهِذِه الَّيِت بـََلَغْت ِبَك، َوِهَي الَّيِت اَل نُِطيقُ 
ليس حقيقة ولكنه مّثل على الرجل ليصل  فعله الصحايب اجلليل عبداهلل بن عمرو  وجه الداللة يف احلديث املتقدم: ما

 له باجلنة. ملسو هيلع هللا ىلصسبب تبشريه  إىل
َع َرُسوَل اللَِّه " َحدََّث أََبو ُهَريـْرََة  .10 ِإنَّ َثالَثًَة يف َبيِن ِإْسرَائِيَل: أَبـَْرَص َوأَقْـرََع َوأَْعَمى،  )، يـَُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص،: أَنَُّه مسَِ

 .(42) .........(بََدا لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َأْن يـَْبَتِليَـُهْم، فـَبَـَعَث إِلَْيِهْم َمَلًكا
داء دور معني هو لغاية نبيلة حدث عنها ديث املتقدم: متثل امللك على غري صورته احلقيقية متثيال ألوجه الداللة يف احل

 .(43)باحةفدل ذلك على اإل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول الكرمي
، فليأتونا خبطاب اهلل (44)ُفّسر احلرام يف بعض كتب األصول، بأنه خطاب اهلل املقتضي للرتك اقتضاء جازًما .11

وقائع الوعظية والتهذيبية فتحرمي التمثيل هو حترمي ما مل حيرمه اهلل ورسوله، وال حرم مثله املقتضي لتحرمي متثيل ال
 . (45) أحد من علماء امللة

َها َوَما َبَطَن َواإِلمْثَ َواْلبَـْغَي بَِغرْيِ احَلقِّ  .12 َا َحرََّم َريبَِّ الَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ ُتْشرُِكوا بِاللَِّه َما  َوَأن قوله تعاىل: ﴿ُقْل ِإمنَّ
 .(46)مَلْ يـُنَـزِّْل بِِه ُسْلطَاناً َوَأن تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما اَل تـَْعَلُموَن﴾

 . (47)ين حترمي التمثيل؟أن أصول احملرمات يف الكتاب بّينها اهلل تعاىل باإلمجال فأوجه الداللة يف االية الكرمية املتقدمة: 
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 – بن علي بن حممد النملة، مكتبة الرشد ينظر: اْلُمَهذَُّب يف ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِه اْلُمَقاَرِن، )حتريٌر ملسائِِله ودراستها دراسًة نظريًَّة تطبيقيًَّة(، عبد الكرمي (48)

لِيُل َعَلى التَّْحرمِِي( األشباه والنظائر، ، قال السيوطي: )اأْلَْصُل يف اأْلَْشَياِء ا960 /3م:  1999 -هـ  1420الرياض، الطبعة األوىل:  بَاَحُة َحىتَّ َيُدلُّ الدَّ إْلِ
 .60م: ص: 1990 -هـ 1411هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: 

 .138ينظر: حكم التمثيل:  (49)
 .97ي، صإلسالماينظر: أحكام التمثيل يف الفقه  (50)
 .50ينظر: حكم التمثيل ص:  (51)
 ينظر: املصدر نفسه.  (52)
 ينظر: املصدر نفسه.  (53)
 .51ينظر: املصدر نفسه ص:  (54)
      .17، َفن التمِثيل، َأحَكاُمه وضواِبطُُه الشرِعية ص50ينظر: حكم التمثيل ص:  (55)

 
اذ ليس مثت دليل صريح على حترمي التمثيل كما  (48)باحةاألصل يف األشياء اإل ذإباحة التمثيل على األصل إ .13

و ألغاء إومل يتعرض له عليه الصالة والسالم ب ملسو هيلع هللا ىلصوان التمثيل كان معروف عند الشعوب اليت كانت يف زمانه 
 .(49)منع

 اإلباحة؟!اعرتض عليهم: كثرة األدلة الدالة على حترميه فأىن له الرباءة، فضال عن 
يتضمنه من خمالفات شرعية واجتماعية  جيب: بأن هذه األدلة اليت حترم التمثيل ليست واردة على التمثيل لذاته، ولكن ملاأ

 .(50)فيما إذا كان التمثيل جمردا عن هذه املخالفاتهنا والبحث 
 .(51)التمثيل ترفيه برئ، وهلو ُمباح .14

لتمثيل ترفيه برئ وهلو مباح، فهذا ال ميكن قبوله، ملا رأيت يف توجيه اعرتض عليهم أصحاب املذهب الثاين: أما أن ا
 .(52)التحرمي لذاته وموضوعه، وآثاره، فأىّن له الرباءة، فضاًل عن اإلباحة

 .(53)جتماعية، فهو وسيلة تربويةالتمثيل هدفه بث الوعي، ومعاجلة القضايا األخالقية، واملشاكل اال .15
املذهب الثاين: فهذا مقدوح بعلة التشبه، وما ميازجها من حماذير شرعية، وكما أن قاعدة الشريعة اعرتض عليهم أصحاب 

منع التشبه، فقاعدة الشريعة أيضاً دفع املفاسد وتقليلها، وجلب املصاحل وتكثريها، وقد علمت ما ينطوي عليه التمثيل 
 .(54)هنا من مضامني يرفضها الشرع، فسبيل هذه الوسيلة املنع

 .(55). التمثيل وسيلة إلظهار عظمة اإلسالم، وجمد عظمائه6
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 .64مرمي /  (56)
 .50ينظر: حكم التمثيل ص:  (57)
لحافظ ايب ينظر: ازالة االلتباس عما أخطا فيه كثري من الناس ايب الفضل عبداهلل حممد صديق الغماري مطبوع مع اقامة الدليل على حرمة التمثيل، ل (58)

 .35وص 5الفيض امحد بن الصديق الغماري ص
 .21احلشر:  (59)
 .51ينظر: حكم التمثيل ص:  (60)
 ينظر: املصدر نفسه.  (61)
 .54، حكم التمثيل ص: 821 /14، جملة املنار:298 /3ينظر: أحباث هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية: (62)
 .54ينظر: حكم التمثيل ص:  (63)

 
اعرتض عليهم أصحاب املذهب الثاين من جهتني االول: ما يُؤدي إىل خدمة الدين مطلوب، بشرط عدم األحداث 

لوسيلة ال تربرها الغاية، ، والدعوة إىل اهلل توقيفية يف وسيلتها، وغايتها، وا(56): ﴿َوَما َكاَن َربَُّك َنِسّيًا﴾تعاىلبتداع قال واال
 .(57)وهذه وسيلة تعبدية حمدثة، فسبيلها الرد ابتداء

قامة روايات متثيلية يف دور املالهي، إالثاين: عظمة اإلسالم تظهر بنشر حماسنه وتعاليمه وطبع املؤلفات النافعة فيه، ال ب
 .(58)تيها التسلية فحسبأاليت يقصد من ي

األمثال باحملسوسات وتقرير احلقائق، والداللة عليها، ويف القرآن والسنة من هذا شيء كثري، . التمثيل من باب ضرب 7
. فهكذا التمثيل، إليضاح وجتسيد للغاية اليت يُقام 59يـَتَـَفكَُّروَن﴾ واهلل تعاىل يقول: ﴿َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهمْ 

 .(60)يح حبسب غايتهقب ةمن أجلها، فحسنه حسن، وقبيح
املذهب الثاين: هذا قياس مقدوح فيه بقيام الفارق بني املقيس واملقيس عليه، إذ األمثال قولية،  أصحاباعرتض عليهم 

 .(61)أما )التمثيليات( فهي فعليه متارس بالذوات، فكيف يُقاس هذا، على هذا مع عدم تطابقهما، فثبت فساد القياس
ا كتبه علماء األُمة املتقدمون من املقامات اليت تُقرأ يف املدارس الدينية وغري هذه القصص التمثيلية تشبه م .16

 .(62)الدينية كمقامات البديع ومقامات احلريري
دبية قياس باطل ومفتقر لشروطه، مقدوح فيه، وذلك اعرتض عليهم أصحاب املذهب الثاين: القياس على املقامات األ

ث أن احلريري يف سياقته ملقاماته، مل يتقمص شخصية معّينه وال ومهية، خبالف بالفرق بني املقيس واملقيس عليه، حي
 .(63)التمثيل
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 ينظر: املصدر نفسه.  (64)
 .15ينظر: حكم التمثيل ص:  (65)
بَ  (66) اَحة( الفوائد يف اختصار املقاصد، أبو قال سلطان العلماء العز بن عبد السالم: )وللوسائل َأْحَكام اْلَمَقاِصد من الّندب واإلجياب َوالتَّْحرمي َواْلَكرَاَهة َواإْلِ

هـ( حتقيق: إياد خالد الطباع، 660لطان العلماء )املتوىف: حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بس
 . 43هـ: ص: 1416دمشق، الطبعة: األوىل،  –دار الفكر املعاصر , دار الفكر 

الدورة احلادية والعشرون(، اعداد د. جمدي  -ي الدويلاإلسالممتر الفقه ؤ الفنية من منظور شرعي)منشورات م ينظر: جتسيد االنبياء والصحابة يف االعمال (67)
 .8للخياط ص:  اإلسالم، فن التمثيل يف نظر 15حممد عاشور، املستشار االكادميي لفضيلة مفيت الديار املصرية وامني الفتوى يف دار االفتاء املصرية: ص

، برتقيم الشاملة آليا، االيضاح والتبيني ملا وقع فيه االكثرون من 16 /221 ، دروس للشيخ سلمان العودة:294 /3ينظر: أحباث هيئة كبار العلماء:  (68)
، 19 ،5، البيان املفيد عن حكم التمثيل واالناشيد: ص244هـ ص1405مشاهبة املشركني، تاليف محود بن عبداهلل بن محود التوجيري، الطبعة الثانية عام 

 .32االلتباس ص:  ، ازالة5، اقامة الدليل على حرمة التمثيل ص47، 43

 
مث هذا من باب القول ال من باب الفعل، مث هو من باب احملاورة والتعليم ال من باب التمثيل والتشبيه، مث أرونا أثراً 

 .(64)موجود يف التمثيلوأحداً مرفوضاً شرعاً يرتتب على هذه املقامات كما هو 
 .(65)أحدمزاولته لدى بعض املتقدمني باسم )خيال الظل( ومل يعرتض عليهم   .17
، فإذا كان التمثيل وسيلة توضيحية جمدية وفّعالة لنشر (66)القاعُدة الشرعُية من أن الوسائل هلا حكم املقاصد .18

مشروعا ومستحسنا، وينبل مبقدار نبل غايته، بشرط القيم األخالقية والرتبوية وبناء العقليات املستقيمة كان 
 .(67)انضباطه بالضوابط والقيود الشرعية

 لمطلب الثالث: مذهب المانعين للتمثيلا
اهلل  وعبد ،محد الغماريأاملذهب الثاين: عدم جواز التمثيل السينمائي، وهذه فتوى هيئة كبار العلماء يف السعودية و 

 .(68)الغماري
 حجتهم: 

ن جلواز التمثيل أغلبهم ينظرون إىل قرائن اليت حتيط بالتمثيل، وإىل النماذج املوجودة يف الواقع، أي إهنم ينظرون و املانع
التمثيل من حيث ماهيته وكنهه، فيجدون الفسق والتضليل والرقص  إىلإىل واقِع املمثلني، وإىل واقِع التمثيليات، ال 

 دلة هي:واأل دون تردد التمثيل، حبرمة العورات، فيفتون وكشف
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هـ( حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد , 360املعجم األوسط، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف:  (69)

، قال اهليثمي: )رواه 118 /8: 8147 من بقية من اول امسه ميم من امسه موسى، رقم احلديث: ،القاهرة –عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني 
و احلسن نور الدين الطرباين يف الكبري واألوسط والبزار، ورجال الطرباين رجال الصحيح خال عبد الوهاب بن خبت وهو ثقة(. جممع الزوائد ومنبع الفوائد، أب

 .269 /5م: 1994هـ،  1414بة القدسي، القاهرة، هـ( حتقيق: حسام الدين القدسي، مكت807علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي )املتوىف: 
 .9، ازالة االلتباس: ص294 /3ينظر: أحباث هيئة كبار العلماء:  (70)
 .295-294 /3ينظر: أحباث هيئة كبار العلماء: (71)
 .14، اقامة الدليل على حرمة التمثيل: ص821 /14ينظر: جملة املنار: (72)
هـ( حتقيق: عبد القادر األرنؤوط رمحه اهلل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 676دين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: ينظر: األذكار، أبو زكريا حميي ال (73)

 .53، ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص338م:ص:  1994 -هـ  1414لبنان، طبعة جديدة منقحة،  –بريوت 
 .14، اقامة الدليل ص 821 /14جملة املنار:  (74)

 
قَاَل: َرأَيُت َجاِبَر بَن َعبِد اللَِّه، َوَجاِبَر بَن ُعَمرٍي األَنَصارِيَّ يَرمَتَِياِن، َفَملَّ أحدمُهَا  َعن َعطَاِء بِن َأيب َربَاٍح  .1

 َشيٍء لَيَس ِمن ِذكِر اللَِّه فـَُهَو هَلٌو يـَُقوُل: )ُكلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَجَلَس، فـََقاَل َلُه اآلَخُر: َكَسلَت؟ مسَِعُت َرُسوَل اللَّهِ 
َباَحِة(َوَسهٌو، ِإالَّ أَرَبَع ِخَصاٍل: َمشُي الرَُّجِل َبنَي الَغَرَضنِي، َوتَأِديُبُه فـََرَسُه، َوُماَلَعَبُتُه أَهَلُه، َوتـََعلُّ   .(69)ُم السِّ

، بل حال من أحوال اللهو ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة يف احلديث املتقدم: ألن التمثيل ليس من اخلصال األربع اليت ذكرها النيب 
فائدة منها، فاملشاهد يف الغالب ال يريد من املشاهدة ما فيه جمال للعظة والتأمل، وإمنا  مور الأوالتسلية وشغل الوقت ب

 .(70)فس، وينسي اهلموم، وينقل املرء من حال اجلد إىل حال العبث واهلزليقصد من ذلك إشباع غرائزه مبا يشرح الن
املمثلون غالبهم سقط من الناس، ليس للصالح والتقوى مكان يف حياهتم العامة، وال لألخالق اإلسالمية  .2

ذلك والعربية حمل يف دائرة أخالقهم، وال للقيم اإلنسانية اعتبار عندهم فإذا مّثل أحدهم دور رجل صاحل، ف
 .(71)ألجل ما سيجنيه من مثن لذلك املشهد، مث يعود إىل سريته األوىل ضاحكا الهيا

ن التمثيل حماكاة وهي تقليد شخص آلخر يف حركاته وسكناته على وجه فيه أذ إ (72)التمثيل يتضمن الغيبة .3
ن ذلك ذ كّل فعل أفهمت به غريك انتقاص ملسلم فهو غيبة حمّرمة، ومإانتقاص للشخصية احلقيقية، 

احملاكاة، بأن ميشي متعارجا أو غري ذلك من اهليئات، مريدا حكاية هيئة من ينتقصه بذلك، فكلُّ ذلك 
 .(73)حرام بال خالف

اعرتض عليهم: ال يعد التمثيل غيبة أو كذبا، ففي كثري من كتب احلديث والفقه والوعظ أحاديث موضوعة، ومل يقل  
تب وقراءهتا وطبعها، ويف كتب احلديث طعن يف الرجال فهل حنرم علم أصول أحد إن ذلك يقتضي حترمي تأليف تلك الك

 .(74)احلديث؟
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، قال الرتمذي: )هذا حديث حسن(. سنن الرتمذي، حممد 20021مسند أمحد ط الرسالة، حديُث هبز بن حكيٍم، عن أبيه، عن جده رقم احلديث: ( 75)
كتبة هـ( حتقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف شركة م279بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: 

 .557 /4م: 1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –ومطبعة مصطفى البايب احلليب 
، 154، -153ي: صاإلسالم، احكام فن التمثيل يف الفقه 32، برتقيم الشاملة آليا(، حكم التمثيل ص: 2 /77( دروس للشيخ أيب إسحاق احلويين )76)

 .34تباس ص ، ازالة االل46ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص
 .46ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص (77)
 .154ي: ص:اإلسالمينظر: احكام فن التمثيل يف الفقه  (78)
 .11ينظر: البيان املفيد عن حكم التمثيل واالناشيد ص: (79)
 .51ينظر: ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص (80)
 قال االرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 3896، رقم احلديث: ، مسند عبداهلل بن مسعود 11 /7مسند أمحد ط الرسالة: (81)
 .47ايقاف النبيل على حكم التمثيل ص: (82)

 
) َويٌل لِلَِّذي حُيَدُِّث الَقوَم، مُثَّ َيكِذُب لُِيضِحَكُهم َويٌل  قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  عن معاوية بن حيدة  .4

 .(75)َلُه، َوَويٌل َلُه(
 ووجه كونه كذبا: (76)التمثيل كذبن وجه الداللة يف احلديث املتقدم: أل

 مسائهم.أتسمية املمثلني هبا بغري  .1
 غري األب احلقيقي. إىلانتساب املمثلني   .2
 تقمص شخصية غري شخصية املمثل....  .3
 .(77) األميان على امر ماض  .4

 .(78)دلة منع الكذب والتحذير منه فهي دليل على منع التمثيلأفكل 
قول كذا، ولكن يتشبه بفالن، ويقوم بدوره والكذب أنا فالن و أيقول  االول: املمثل الاعرتض عليهم أصحاب املذهب 

 . (79)نا فالن وهو ليس فالنا وهنا ليس كذلكأن يطرق شخص الباب فيقول أمثل 
ومن نه فالن، أنه خرج للناس على مر شيئا، أليغري من األ جاب املعرتضون: عدم قول املمثل هذا ليس قويل ورأيي الأ

 . (80)سالم شيخ اإل صالح الدين ويا حوله ينادونه: باسم شخصيات تارخيية كـ: يا
 .أحدكل حق أن املمثل ال يأنه متثيل و أول: املشاهدون يعلمون املذهب األ أصحاباعرتض عليهم 

ِه بن مسعود، يـَُقوُل: خصصه الشرع وَكاَن َعبُد اللَّ  خُتصص اال مبا حاديث اليت وردت بتحرمي الكذب عامة، فالجابوا: األأ
 . (82()81))ِإنَّ الَكِذَب اَل َيصُلُح ِمنُه ِجدٌّ َواَل َهزٌل(
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 .56ينظر: ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص (83)
هـ( حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد 1033ينظر: دليل الطالب لنيل املطالب، مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد الكرمى املقدسي احلنبلى )املتوىف:  (84)

 .355م: ص: 2004هـ / 1425الفاريايب، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل، 
، اقامة 39، ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص 27، حكم التمثيل: ص: 245ينظر: االيضاح والتبيني ملا وقع فيه االكثرون من مشاهبة املشركني ص (85)

املسيح عليه السابق لعيد الفصح، حيتفل فيه بذكرى دخول السيد  حد، وعيد الشعانني: عيد مسيحي، يقع يوم األ7الدليل على حرمة التمثيل، الغماري: ص
 .1211 /2السالم بيت املقدس. ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة: 

 .5البيان املفيد عن حكم التمثيل واالناشيد ص: (86)
 .34، ازالة االلتباس ص: 36، وينظر: فن التمثيل، أحكاُمه وضوابطُُه الشرعية ص5البيان املفيد عن حكم التمثيل واالناشيد ص: (87)
بريوت، -هـ(، دار الفكر1252احملتار على الدر املختار، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف: ينظر: رد  (88)

 .624 /1م: 1992 -هـ 1412الطبعة: الثانية، 
هـ( حتقيق: د. موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة 643وىف: فتاوى ابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصالح )املت (89)

 .473 /2هـ: 1407بريوت، الطبعة: األوىل،  –العلوم واحلكم , عامل الكتب 
 .1432 /2أو وشاح، كساء أخضر يضعه بعض العلماء واملشايخ على الكتف. معجم اللغة العربية املعاصرة:  طيلسان ]مفرد[: ج طيالس وطيالسة: شال، 90

 .134 /5: 4208صحيح البخاري، كتاب املغازي، باُب غزوة خيرب، رقم احلديث:  (91)
املتوىف: ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املصري، أبو العباس، شهاب الدين ) (92)

 .366 /6هـ:  1323السابعة،  هـ(، املطبعة الكربى األمريية، مصر، الطبعة:923

 
واملعروف  (83)ن خيرج مبظهر مضحك ليكسب الناسن يتابع الناس متثيله فيضطر ألأووجه للداللة آخر: حيرص املمثل 

 . (84)ن ال شهادة ملتمسخر ورقاص وحنوهأعند الفقهاء 
ذ التمثيل من إالتمثيل يعرف من تارخيه أنه نشأ عند الكفار، وحنن مأمورون مبخالفتهم، وعدم تقليدهم،  .5

نه مستورد من أقال السليماين: )  (85)يفعله النصارى يف عيد الشعانني ذ هو شبيه ماإالتشبه املنهي عنه، 
غريق مر عند اليونان واإلهو األ صول دينهم كماأصال من أالكفار الذين حاهلم التخبط والضالل فقد كان 

ضاف: )وحكم أو  (86)النصارى ومن مث دخل علينا بواسطة االستعمار( إىلوالرومان ومن بعدهم انتقل 
 .(87) ن والسنة على حترميه(آالتشبه هبم على هذا معلوم كما دل القر 

 . (88)املذُموِم وِفيما يُقصُد ِبِه التشبهاعرتض عليهم:َ ِإّن التشبه هبم ال يُكره يف كل شيٍء، بل يف 
 .(89)قال ابن الصالح: )والتشبه بالكفار قد يكون مكُروها، وقد يكون حراما، وذِلك على حسب الُفحش ِفيِه، قّلة وكثرة(

ود خيرب كانوا ، والظاهر أن يه(91)، فقال: )كأنـُّهُم الّساعة يُهوُد خيرب(90نظر أنٌس إىل الّناِس يوم اجُلُمعِة، فرأى طياِلسة
البصرة رآهم يكثرون منها، فشبههم بيهود  نس أيكثرون من لبس الطيالسة، وكان غريهم ال يكثرون منها فلما قدم 

 .(92)خيرب، وال يلزم من ذلك كراهية لبس الطيالسة
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 .2697صحيح البخاري، باُب إذا اصطلُحوا على ُصلح جوٍر فالصلُح مرُدوٌد رقم احلديث:  (93)
، 7، اقامة الدليل على حرمة التمثيل، الغماري: ص27، حكم التمثيل ص: 245ينظر: االيضاح والتبيني ملا وقع فيه االكثرون من مشاهبة املشركني ص (94)

 .33لتباس ص: ازالة اال
 واحلديث تقدم خترجيه. 28ينظر حكم التمثيل ص:  (95)
هـ( حتقيق: حممد حميي الدين 275سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين )املتوىف:  (96)

 /4، قال الرتمذي: )هذا حديث حسن صحيح(. سنن الرتمذي ت بشار:4875احلديث:  باب يف الغيبة، رقم ،بريوت –عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا 
242. 

 (33-32ينظر: حكم التمثيل )ص:  (97)
هـ( حتقيق: حممد 261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  ملسو هيلع هللا ىلصاملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  (98)

سلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، رقم احلديث:  –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 
ُ
بريوت، كتاب الرب والصلة واآلداب، باُب حترمي ظُلم امل

2564. 
 .35، ازالة االلتباس ص43ينظر: حكم التمثيل: ص:  (99)
 .45ينظر: حكم التمثيل ص:  (100)
تشبع مبا مل ينل، وما يُنهى من افتخار الضرة رقم احلديث:  (101)

ُ
 .5219صحيح البخاري، امل

 
 (.93)ليس منه فهو رد( مرنا هذا ماأث يف أحد)من : ملسو هيلع هللا ىلص قال .6

فإن ، (94)ةو الصحابأ ملسو هيلع هللا ىلص ذا مل يعهد يف زمن النيبإن التمثيل حمدث فهو بدعة، أوجه الداللة يف احلديث املتقدم: 
 .(95)عهد للشريعة به، فهو سبيل حمدث العبادات موقوفة على النص ومورده، و )التمثيل الديين( ال

 اث.أحدة، ال كل داث له شروط حىت يكون بدعة مردو حدالرد: األ
 .(96)قال: )ما أحب أين حكيت إنسانا، وأن يل كذا وكذا( ملسو هيلع هللا ىلصحديث عائشة رضي اهلل عنها انه  .7

ثر املتقدم: التمثيل حقيقة بتمثيل معني، فهذا حماكاة، واحملاكاة منهي عنها بإطالق فهي غيبة فعليه، وجه الداللة يف األ
 .(97)وهي كالغيبة القولية يف التحرمي سواء.

 .(98)ملسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه()كل ا: ملسو هيلع هللا ىلص قول الرسول  .8
ن الطباع تنفر من مشاهدة من حياكيها حىت لو كان يف موطن املدح، وإن الفسقة من أوجه الداللة يف احلديث املتقدم: 

يتجرأ على العظماء واملرتفني ال ميكن التجاسر مبحاكاهتم على مأل من الناس، ولو يف مواطن الشجاعة والكرم، فكيف 
 .(99)حرمات ناس مضوا، وبقي علينا واجب النصرة هلم باإلسالم، فلننتصر حلفظ حرمتهم، واإلبقاء على كرامتهم

 .(100)الشيء إذا كان يف أصله مباح، مث احتوى على حمرم أو أفضى إليه يكون حراما .9
َتَشبُِّع مبَا مَل يُعَط َكالَِبِس ثَويَب ُزورٍ : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسوُل الّلِه  .10

ُ
 (.101)()امل
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 .53ينظر: ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص (102)
 .16غماري: صينظر: ايقاف النبيل على حكم التمثيل: ص، اقامة الدليل على حرمة التمثيل، ال (103)
 .17اقامة الدليل على حرمة التمثيل، الغماري: ص (104)
 ، قال االرنؤوط: حسن بشواهده.259 /3مسند أمحد: (105)
 .10ينظر: اقامة الدليل على حرمة التمثيل، الغماري: ص (106)
 .13-12ينظر: اقامة الدليل على حرمة التمثيل، الغماري: ص (107)
 .35ينظر: ازالة االلتباس ص (108)

 
وجه الداللة يف احلديث املتقدم: النهي عن التشبع مبا مل يعط وتقمص شخصية الشخصيات كشخصية صالح الدين 

 .(102)ويظهر مبظهر الشجاعة والقوة وهو ليس كذلك
رمحه )داء الدور، كما فُعل مع اإلمام امحد أسالمية عند إن هُتان شخصية أاالستنقاص من األموات، مثل  .11

ذ ميثلون علماء اإلسالم فيلبسون مالبسهم وعمائمهم بشكل مشوه، ويلصقون بوجوههم إ (103)(اهلل تعاىل
 .(104)هانةحتقار واإلاللحى املصطنعة يف حالة مزرية تدل على اال

 : ملسو هيلع هللا ىلصيعين، قال الرسول  نه عبث واشتغال مبا الأل .12
َ
 .(105)رِء َترُكُه َما اَل يَعِنيِه()ِمن ُحسِن ِإسالِم امل

 .(106)ءة والداللة على السفه وقلة العقلو اّن ذلك من قلة احلياء واالخالل باملر  .13
يصاحب ذلك من املعاصي واملخالفات كوصل الشعر والتنميص والفسق والفجور واملكياج املغري  ما .14

 .(108)وظهور النساء او التشبه هبن (107)للصورة وتبذير للمال 
 المطلب الرابع الترجيح

ذ مالئكة تتجسد إدلة اجمليزين، أضعف من أْن تقاوم أبرأيي املتواضع أّن أدلة النافني جلواز التمثيل واملانعني له، هي 
عظم كتاب يف الوجود، أالتمثيل، ويذكر كل ذلك  إىلقرب أموراً ليست حقيقية بل هي أنبياء يفعلون أشكال ُأخرى، و أب

ذ لو مل يصاحب التمثيل من إكرب من ذلك، أيُّ دليل أاكي أشخاصا، نكار، ونيب حيُ يذكر ذلك يف معرض اإل وال
و احلرمة مها أاالستحباب، لكن االستحباب  إىلن يكون مباحا، لذلك ذهب بعض العلماء أكثر من أمر املعاصي فاأل

ا يصاحب التمثيل وحنن لسنا بصدده بل حنن بصدد بيان حكم التمثيل من حيث هو هو كم ي ماأمور خارجية أل
 يقولون.
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 .1004 /3ينظر: املهذب يف علم أصول الفقه املقارن:  (109)

 
لتمثيل خيص التمثيل لذاته، بل ملا يصاحبه من خمالفات شرعية، ا يجد دليال ملانعأفماعدا دليل النهي عن احملاكاة، فلم 

ن آحمرم بالتمثيل وبغريه، بل قراءة القر  - ي االستنقاصأ –قصد االستهزاء واالستنقاص وذلك  إىلوهذا النهي يصرف 
 جيوز. من القراء واالستنقاص منه فذلك ال ئوامهيتها لو كان القصد منها حماكاة قار على جاللة قدرها 

مور املصاحبة له فانا معهم وبشدة نظرا للتهتك املعلن فيها، فيصبح من احملرم لغريه، وهذا باب واسع فمنع التمثيل لأل 
فيه من املنكر، فالتمثيل منتشر ودخل  فيه ماصوله، لكن كالمنا هاهنا عن التمثيل لذاته، ال عن فلم عريب أيف الفقه و 

ترشيد الفن وتوجيهه الوجهة  إىلينفع بل حنن اليوم حباجة  يغين ذلك وال مهاله الإيف كل بيت ويف كل مفصل فتجاهله و 
جه ن مل منتلكه امتلكه غرينا وو إصبح التمثيل سالحا فعاال عامليا فأذ إعالن احلرب عليه إرفضه و  السليمة الصحيحة ال

 الينا.
م أمور املصاحبة للتمثيل وهل ذلك جائز خرى نبحث فيها عن األأخطوة  أنه جائز نبدأن نبني حكمه و أفالتمثيل بعد  

نبياء وعظماء التاريخ والتلفظ ال ؛ كاالختالط بالنساء، وظهورهن ومالمستهن والزيادات اليت تقتضيها الدراما ومتثيل األ
منا كيف نتجاوز كل العقبات إمر يبحث على حدة ليس ذلك فحسب و أزي النساء، كل لفاظ الفسق والكفر والتزيي بأب

 لكي خنرج لشعوبنا انتاجا يطورهم، والخنالف فيه امر ربنا. 
 باحة.صل وهو اإلمر على األدلة اجمليزين فهنا تساقطا وبقي األأدلة املانعني للتمثيل و أولو افرتضنا هنا جدال تعادل 

ن مل تك معتربة فهي مل تلَغ، فتكون من املصاحل املرسلة اليت مل يتعرض هلا الشارع إن املصلحة يف التمثيل أ إىلضافة باإل
صوليون: هي املنفعة اليت قصدها الشارع احلكيم لعباده من حفظ دينهم، لغاء، واملصلحة املرسلة كما يقول األإو أباعتبار 

ضمن هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول ونفوسهم، وعقوهلم، وأمواهلم، ونسلهم، فكل ما ي
 أو أحدها فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.

فاملصاحل املرسلة هي اليت مل يقم دليل من الشارع على اعتبارها، وال على إلغائها، فإذا حدثت حادثة مل جند حكمها يف 
تشريع احلكم، أي: أن تشريع احلكم فيها من شأنه أن يدفع نص، وال يف إمجاع، وال يف قياس، ووجدنا فيها أمرا مناسبا ل

 .(109)ضررا، أو حيقق نفعا، فهذا األمر املناسب يف هذه احلادثة يسمى املصلحة املرسلة
 فمسألة التمثيل السينمائي ختضع للمصاحل واملفاسد، وقد تبني أن مصاحلها أكثر من مفاسدها فمن مصاحلها:
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 ".74-73ينظر: فن التمثيل احكامه وضوابطه الشرعية (110)

 
الدفاع عن اإلسالم ونشره، وإيصال تفاصيل الدين بطريقة مبسطة إىل املشاهدين، وغالباً إن التمثيل من شأنه  .1

 ما تظلُّ عالقة يف أذهان اجلمهور، بشرط أن يكون العمل حمرتماً وموثقاً.
عمال السينمائية بطريقة مشّوهة، فيجب أن نقدم احلقيقة ُعرضت بعض الشخصيات اإلسالمية يف كثري من األ .2

 نا، عن طريق التمثيل وفقا لرؤيتنا.من وجهة نظر 
التمثيل يف حد ذاته وسيلة ثقافية، فإن كثريًا من أحداث التاريخ ووقائعه ومواقف الُنخب، ينبغي أن يتجدد  .3

 .(110)ذكرُها وُيشاد هبا، لتكون فيها قدوة حسنة لألجيال
مور خارجية يفعلها البعض أالتمثيل بل هي مور خارجة عن ماهية أدلة املذهب الثاين املانعني للتمثيل هي أتقدم ف مع ما

 خرون ورمبا ميقتها بعض املمثلني، فعند ذاك يكون التمثيل حمرما لغريه.آويرتكها 
 الخاتمة

 ن فصلت مذاهب العلماء بالتمثيل اخلص حبثي يف نقاط مخس:أبعد 
عمل مسرحّي أو سينمائّي أو التَّمثيل لغة: تصويُر الشيِء كأنَّه يُنظر إليه، واصطالحا: أداء أدوار يف  .1

 تليفزيويّن.
 هناك مذهبان يف حكم التمثيل مانع وجميز. .2
مور خارجة عن ماهية أدلة منصبة على يوجد دليل صريح يف منع التمثيل من الكتاب والسنة بل األ ال .3

 التمثيل. 
تاب والسنة دلة فعلية اشتملت عليها نصوص الكأباحة التمثيل بل مثت إيوجد دليل قويل صريح يف  ال .4

، ومن السنة )عليهم الصالة والسالم( كحادثة سيدنا ابراهيم وسيدنا يوسف واخت سيدنا موسى
 مور وغري ذلك.لبعض األ ملسو هيلع هللا ىلصمتثالت جربيل عليه السالم وحماكاته 

 ول اجمليز للتمثيل.الذي أراه راجحا هو املذهب األ .5
 التوصية

 ربع حماور:أوصييت يف 
 ن يكون يف معزل عن املصلحة الشخصية واندفاع املندفعني.أمة و ن يتحرى مصلحة األأعامل األول: وصية للعلماء: على ال
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يكن جزء من ختلفها  مة، فالن مل يكن جزء من تطور األإن الدنيا فانية فأن يعي أالثاين وصية للممثلني: على املمثل 

 ن؟ين هم اآلأين كانوا و أسالفه من املمثلني أ إىلواحنالهلا ولينظر 
ن حتت الرتاب برايك هذه احلركات اليت عملوها يف ذ هم على الغالب اآلإسود بيض واألاأل أفالمذ لو اطلعت على إ

 ن عندما يروهنا؟حينها ماذا يتمنون اآل
ينفع شعبه يف دنياهم واخراهم اذ هم املسؤولون عن شعوهبم، فعليهم  الثالث وصية للحكام: على احلاكم ان يتحرى ما

 جيه املؤسسات اليت ختتص بالتمثيل مبا خيدم االمة يف دنياها واخرهتا..ان يتبنوا تو 
الرابع وصية لعامة املسلمني: على املسلم ان يتحرى لدينه، اذ هو سلعته اليت خيرج هبا من الدنيا، فعليه ان يتابع ويشاهد 

 يضر باخرته ودنياه. ما ال
 ويف خامتة حبثي اكتب مهسة بني يدي حكم التمثيل:

 ال ماإمور بناءها وشعوهبا وحنن نتطور يف كل األأن تتطور وتتقدم وتسخر كل الوسائل لرقي أم اليت حولنا حتاول ماأل
ن أ إىلخرا وحنن أمر متتينا األأمر جديد تراطن عليه الناس بني مانع وجميز حبيث يأينفع شعوبنا بل و كلما دخل علينا 

يضا ويكون حالنا معه أخر آمر أمر، بل ويدخل علينا ذا العامل قطع شوطا يف ذلك األإِحّليته واالقتناع به و  إىلنصل 
 كحال الذي قبله وهلم جرا.....

مور غري أمر مل تصحبه أي أمور القبيحة اليت صاحبت التمثيل هي اليت دعتنا للمنع ....فليت شعري ذا كانت األإو 
 شرعية ...

 هم منها نصيب؟ؤ هل السنة يف العراق ونال شركاأتوى قريبة من الفتاوى اليت اصطلى بنارها ليست هذه الفأ
ن احليوانية برعوناهتا أي أ)حيوان ناطق(  نسان كما يقول املناطقةنسان واإلإنه أن يفكر باملسلم أال ينبغي على من يفيت أ

 وشهواهتا كامنة فيه وجزء من تركيبته.
فراحهم وحاجاهتم أهاهتم و آالناس بآالمهم وآماهلم و  أحدن يكون كأمعزوال ويفيت بل عليه  ن يكونأينبغي للمفيت  ال

 وكل شيء.
 نالتلفاظ اليت يب جهل والرمي باخليانة وغريها من األأو أيب هلب أوكأن التمثيل شخص  هذه العدوانية يف الطرح؟ مث ما

 ؟نالتمن األمة وعافيتها ما 
 حممد وعلى آله وأصحابه وسلم.وصلى اهلل على سيدنا 
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ABSTRACT 

Allaah (SW) has prepared for Imam Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussein Al-Bayhaqi, 

a rightous foundation upbringing, and bestowed upon him with a noble start and 

upbringing, which led him to a prominent position in his journey for seeking 

knowledge and work. This work seeks to examine the life of Imam Al-Bayhaqi and 

his scholarly approach, in an attempt to fairly appreciate his scholarly status and the 

factors that played important roles in the formation of his figure. We will also 

investigate the praise of various imams with regards to his biography, knowledge and 

scholarly status. These were not only embodied in his disciples, but also in his work, 

which was a pioneer in its field and a leader in its quantity and impact on the Umma. 

One of his most important works is Al-Sunan Al-Kubra, which has unique 

methodological characteristics; the contents were arranged by subjects in different 

chapters on Fiqh (jurisprudence). In this book, Al-Bayhaqi took care of the analytical 

and critical provisions, in addition to the jurisprudential tabulations and the judicial 

interpretations of text and reference. He also included the jurisprudential benefits that 

were inferred from Hadeeth and Athar, illustration of strange and unclear words, the 

combination of Hadeeth Mukhtalif (different narrations), and more. The 

methodology of this research will be critical and inductive 
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 ملخص ال

الصاحلة احلسنة، ومن عليه بسالمة املنطلق لقد هيأ اهلل سبحانه وتعاىل لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي النشأة 
عن اإلمام  يف هذا البحثهلذا سنتحدث و ؛ وجودة االبتداء فآلت أموره إىل هذه املكانة الرفيعة يف جمال العلم والعمل

العلمية، وعن العوامل املؤثرة يف تكوينه وإعداده. وسنتعرض ألقوال األئمة يف  تهمبا يكشف عن مكان البيهقي ومنهجه
وثيقه وحسن اإلشادة بسريته، وعلمه، وبيان مكانته العلمية اليت تتجسد يف طالبه الذين خترجوا به، ومصنفاته العلمية ت

ومن أمهها كتابه السنن الكربى وخصائصه املنهجية حيث رتب كتابه ترتيبا  الرائدة يف كثرهتا وقوهتا وعظيم أثرها يف األمة.
باألحكام النقدية باإلضافة إىل التبويبات الفقهية، واالستنباطات احلكمية بالنص ىن واعت ،على األبواب الفقهية موضوعيا
مع الفوائد الفقهية املستنبطة من األحاديث واآلثار، وبيان الغريب من األلفاظ والعلل، واجلمع بني املختلف  ؛أو اإلشارة

مكانة عامل مهم كالبيهقي ويتناول  وهنا تكمن أمهية هذا البحث حيث يوضحمن احلديث وغري ذلك من الفوائد"
 بالتوضيح والشرح أهم أثر وعمل من أعماله وهو كتاب السنن الكربى، وستكون منهجية هذا البحث استقرائية نقدية.
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 المقدمة

العلم ومجعه، مبا رزق من التبكري يف طلب العلم وتتبعه،  واحلماسة يف حب  –رمحه اهلل  -لقد متكن اإلمام البيهقي 
والبيئة الغامرة العامرة بالكبار من األعالم يف كل فن من فنون العلم، فاستطاع أن يتخرج يف وقت مبكر على يد كبار 
أئمة العصر وحفاظه، وأن يدرك العوايل من أسانيدهم، ويسمع ويتحمل من املرويات هذا الرصيد اهلائل الغزير الذي 

( شيخاً، كلهم قد لقيهم، ومسع منهم، وأخذ عنهم، وخترج 230بلغ عدد شيوخه )أبانت عنه تصانيفه الكثرية، وقد 
 هبم.

ومن منن اهلل تعاىل وحسن رعايته لإلمام البيهقي أن جعله من أبناء مدينة نيسابور، فكان أول ما استقل يف طلب العلم 
بدعني من حوله أينما توجه، يتلقى وجد العلماء األفذاذ واملتخصصني امل -بعد مرحلة الكتاتيب  -ونشط يف حتصيله 

عنهم كما حيب، ومىت حيب؛ وذلك لوفرهتم وكثرهتم يف بلده، فمدينة نيسابور كانت وقتذاك مدينة العلم والبحث والثقافة 
 وكانت متتلئ باألجالء من العلماء واملتخصصني يف العلوم الشرعية واللغوية والتارخيية وغري ذلك.

ي يف طلب العلم، وتوافر البيئة العلمية ذات املستوى العايل والعدد الوفري، ومبا امتيازت به فإن لتبكري اإلمام البيهق
شخصيته منذ نشأته من احلماسة الصادقة، والرغبة اجلاحمة يف حب العلم، واالجتهاد يف طلبه وتتبعه، وما وهبه اهلل 

ظافرت لتخرج لألمة هذا النموذج املميز من األئمة سبحانه وتعاىل من االستعدادات النفسية والعقلية، كل هذه الظروف ت
 األعالم والعلماء األفذاذ الكرام.

 كما سنتحدث عن العامل الثاين املهم، وهو عامل الرحلة الواسعة يف طلب العلم، والتبكري فيها.
أما العامل الثالث وهو أقوال األئمة يف توثيقه وحسن اإلشادة بسريته، وعلمه، ومصنفاته، وبيان مكانته العلمية اليت 

 تتجسد يف طالبه الذين خترجوا به، ومصنفاته العلمية الرائدة يف كثرهتا وقوهتا. 
 مكانة اإلمام البيهقي العلمية

ية تثمر حسن النهاية وقدميا كان يردد ويؤكد رجاالت السلف الصاحل أن إن مما ال شك فيه عند العقالء بأن حسن البدا
النهايات يف البدايات، وكذا كان احلال مع اإلمام أيب بكر البيهقي فقد هيأ اهلل سبحانه له حسن النشأة، وسالمة 

الشهرة الكرمية، والصيت املنطلق، وجودة االبتداء فآلت أموره إىل هذه املكانة الرفيعة يف جمال العلم والعمل، وهذه 
احلسن، فكانت اخلامتة، ومجال العاقبة ومثرة هذا التوفيق من الصغر ووفور اهلمة واحلماسة جتمع الفضائل العلمية والعملية 

 من أرباهبا.
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. 1147، ص3هـ، ج1374تصحيح عبد الرمحن بن حيىي املعلمي، حيدرآباد، اهلند، سنةوتذكرة احلفاظ، ، 275، ص18، جسري أعالم النبالءـ الذهيب،  1

 . 30، ص4، جطبقات الشافعية الكربىالسبكي، 
 .354، ص5، جالوايف بالوفياتـ الصفدي،  2
 .3، ص3، جطبقات الشافعية الكربىـ السبكي،  3
 .77ـ76، ص، اإلمام البيهقي شيخ الفقه واحلديثـ د. جنم خلف 4

 
ونشط ومن منن اهلل تعاىل وحسن رعايته لإلمام البيهقي أن جعله من أبناء نيسابور فكان أول ما استقل يف طلب العلم 

يف حتصيله ـ بعد مرحلة الكتاتيب ـ وجد العلماء األفذاذ واملتخصصني املبدعني من حوله أينما توجه، يتلقى عنهم كما 
 حيب ومىت حيب لوفرهتم وكثرهتم يف بلده من دون عناء كبري.

ن لإلمام هـ( وهو من املعاصري463ومن شواهد هذه احلال ما حكاه اخلطيب أيب بكر علي بن ثابت البغدادي )ت
البيهقي ـ أنه ملا عزم على الرحلة يف طلب العلم، زار شيخه اإلمام الربقاين واستفتاه يف رحلته العلمية أجيعلها إىل مصر، 
أم إىل مدينة نيسابور فاختار له اإلمام الربقاين مدينة نيسابور وقال له: "إنك إذا خرجت إىل مصر إمنا خترج إىل واحد، 

وإن خرجت إىل نيسابور ففيها مجاعة، وإن فاتك واحد، أدركت من بقي". قال اخلطيب  وإن فاتك ضاعت رحلتك،
 . 1البغدادي: "فخرجت إىل نيسابور"

فمدينة نيسابور كانت وقتذاك مدينة العلم والبحث والثقافة وكانت متتلئ باألجالء من العلماء واملتخصصني يف العلوم 
 الشرعية واللغوية والتارخيية وغري ذلك.

هناك مثة عامل مهم ينبغي أن يضاف وهو الظروف اليت سامهت يف تكوين شخصية اإلمام البيهقي العلمية باإلضافة و 
إىل ما أشرنا إليه من تبكريه يف طلب العلم، وتوفر البيئة العلمية ذات املستوى العايل والكم الوفري، فإن امتياز شخصية 

والرغبة اجلاحمة يف طلب العلم وتتبعه، وما وهبه اهلل سبحانه وتعاىل من  اإلمام البيهقي منذ نشأته باحلماسة الصادقة،
االستعدادات النفسية والعقلية كل هذه الظروف تظافرت لتخرج لألمة هذا النموذج من األئمة األعالم والعلماء األفذاذ 

 الكرام.
يتخرج يف وقت مبكر على يد كبار أئمة العصر وقد متكن ـ رمحه اهلل ـ هبذا التبكري وهذه احلماسة، وهذا اجلو املهيأ أن 

وحفاظه، وأن يدرك العوايل من أسانيدهم، ويسمع ويتحمل من املرويات هذا الكم اهلائل الغزير الذي أبانت عنه تصانيفه 
 عن وفرة  شيوخه، وكذا الدكتور جنم فإنه قام حبصر شيوخه بصورة مجلية 3، والسبكي2الكثرية وقد حتدث اإلمام الصفدي

( شيخاً، كلهم قد لقيهم، ومسع منهم، وأخذ عنهم، 230تقريبية وليس على سبيل احلصر واالستيعاب، فبلغو عنده )
 4واستفاد هبم.
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 .1133، ص3جتذكرة احلفاظ، ، 167، ص18، جسري أعالم النبالءـ انظر، الذهيب،  5
 .77، ص4، ج، طبقات الشافعية الكربىـ انظر، السبكي 6

 
وميكن التحدث عن أعيان شيوخ اإلمام البيهقي ممن تأثر هبم، وكون مبروياهتم وتوجيهاهتم شخصيته العلمية، فمّكن 

ت العلمية اليت متيزت مروياهتم وشخصياهتم هبا، وذلك على سبيل اإلجياز احلديث عنهم يف إطار الفنون والتخصصا
 واالختصار.

 أقوال األئمة في توثيقه، وبيان مكانته العلمية:

قد أمضي اإلمام البيهقي قرابة ثالثني سنة يطوف بالبلدان، ليحصل السماع، والظفر باألسانيد العالية والوثيقة من كبار 
احملدثني، فسامهت هذه الرحالت املتنوعة شرقا وغرباً ومشاال وجنوباً إىل مراكز العلم وحمطاته ولقيا األئمة احلفاظ وأعالم 

هؤالء الكبار يف العلم والعمل والتقوى يف تكوين هذا اإلمام تكوينا حمكما متوازنا عايل القدر يف الســــــــــــــعة واإلحاطة، 
ا التحصيل الدائب الطويل وفور العلم، وحسن الفقه وملكة والعمق، وغور الفهم، إذ حتصل لدى اإلمام البيهقي إثر هذ

النقد والتمييز، فلقد أحالته هذه الرحالت فور فراغه منها إماماً مقتدراً، وعاملا موســــــــوعياً، وحمدثاً جامعاً، وفقيهاً عارفاً، 
 وناقداً متبصراً، مييز بني الروايات ويفحص قوهتا، ويعرف مراتبها.

البيهقي من هذا التطواف العلمي، وهذا التحصــــــــــــــيل الواســــــــــــــع حىت عاد إىل مدينة )بيهق( متفرغاً وما أن انتهى اإلمام 
للنظر فيما مجع، يراجع ويدقق وميحص وحيقق مث أقبل على التأليف والتصــنيف مث شــاع صــيته، وذاعت شــهرته، وأصــبح 

العلم وأربابه يف جمال احلديث وعلومه والفقه  إماما لطلبة العلم يرحلون إليه، ويقبلون عليه، وتبوأ مكانة مرموقة بني أهل
 وأصوله، ويف األخالق واآلداب والزهد والورع.

هــــــــــ( كما وضع مصنفات أخرى 432وقد مّن اهلل عليه بأن ينتهي من وضع كتابه احلافل الكبري )السنن الكربى( سنة )
ة من حيــاتــه وقع على جزء من كتــاب ، ويف هــذه الف  5يف علم احلــديــث وعللــه، ووجوه اجلمع بني األحــاديــث وفقههــا

هــــــــــ( الذي أراد فيه أال يتقيد باملذهب الشافعي ويتبع فيه األحاديث النبوية، 438)احمليط( لإلمام أيب حممد اجلويين )ت
يف إال أن اإلمام البيهقي وجد له فيه أوهاما وأخطاء حديثية كثرية، فأرسل إليه رسالة نقدية بليغة ينبهه إىل أوهامه وزلـله 

اعتماد األحاديث الضـــعيفة، وترك الصـــحيحة فما كان من اإلمام اجلويين إال أن تأثر برســـالة البيهقي تأثراً كبرياً، وتوقف 
عن تأليف الكتاب الذي ألف منه ثالثة أجزاء وقتها، وحتدث بني العلماء عن رســــــالة اإلمام البيهقي وشــــــكر له ســــــعيه 

 6ن الدعاء.فيها، وقال:"هذه بركة العلم "وأكثر له م
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 .167، ص18، جسري أعالم النبالءـ انظر، الذهيب،  7
 .395، ص2، جطبقات الشافعية الكربىـ السبكي،  8
 .167، ص18جسري أعالم النبالء، ـ الذهيب،  9

 .168، ص8، ج، سري أعالم النبالء. الذهيب266، ص، تبيني كذب املف يـ انظر، ابن عساكر 10
 .94، ص12، ج، البداية والنهايةـ انظر، ابن كثري 11
 .3، ص3، جطبقات الشافعية الكربىـ انظر، السبكي،  12
 .242، ص8، ج، املنتظمـ ابن اجلوزي 13
 .354، ص5ج، الوايف بالوفيات، . الصفدي434، ص، طبقات احلفاظ. السيوطي167، ص18، جسري أعالم النبالء ـ الذهيب، 14

 

 

وهذا املثال ذو داللة معربة عما وصــلت إليه مكانة اإلمام البيهقي بني أعالم عصــره من أمثال شــيخه أيب حممد اجلويين. 
وفيها داللة عن حســــــــن براعته وعمق صــــــــناعته يف فن احلديث النبوي الشــــــــريف، وقد نصــــــــح األئمة من احملدثني اإلمام 

نيســابور ليعظم انتفاع النام منه اخلاصــة والعامة بكتبه وجمالســه وعلمه، فأجاهبم إىل ذلك، البيهقي باالنتقال إىل مدينة 
هـــــــــــــــــ( وعقد جمالس الســماع هناك، وكان مما أمسعهم  كتابه الكبري "معرفة الســنن واآلثار" وقد حضــر 441فأتاها ســنة )

 7جمالسه حىت األئمة والعلماء.

لنبوي إمام عصــــره، وفريد وقته، قال ابن عســــاكر يف وصــــفه: "كان حمدث وهكذا غدا اإلمام البيهقي يف علم احلديث ا
 .8زمانه وشيخ السنة يف وقته"

ـــــــ فقال: "واحد زمانه يف احلفا وفرد أقرانه يف  ـــــــ باإلمامة يف احلفا واالتقان ـ ووصفه اإلمام عبد الغافر الفارسي احملدث ـ
 .9االتقان والضبط"

ــن االتقان ، الذي ميكن صاحبه وهذا يف ظين أعلى أنواع الوصف وأجله أل نه مجع بني سعة العلم، وقوة الضبط ، وحسـ
 بأن يكون ناقداً بصرياً،وممحصاً قديراً.

وكما أثىن األئمة على مكانته العلمية، فقد أثنوا على زهده وتقواه وورعه وأنه كان على ســــرية العلماء والربانيني يف الزهد 
، وقد أثىن األئمة على املؤلفات 12، قانتا هلل تعاىل11، وأنه كان كثري العبادة والورع10والتقلل من الدنيا والقنوع باليســــــــــري

اليت صــــــــــنفها اإلمام البيهقي يف جمال احلديث وعلومه وعلله وفقهه وآدابه ثناء عطراً حتدثوا عن جودهتا وكثرهتا. قال ابن 
"وتواليفه تقارب ألف جزء مما مل يســـــــبقه إليه وقال عبد الغافر الفارســـــــي:  13اجلوزي: "وله التصـــــــانيف الكثرية احلســـــــنة"

 أما عن إمامته وبراعته يف جمال الفقه وعلومه فقد قال عنه اإلمام اجلويين: "مامن فقيه شافعي إال وللشافعي 14أحد"
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 .76، ص1، جاألعيان وفيات. ابن خلكان، 168، ص18، ج، سري أعالم النبالء. الذهيب266، صتبيني كذب املف يـ ابن عساكر،  15
 .169، ص18، جسري أعالم النبالءـ الذهيب، 16
 .623، ص19جالنبالء،  سري أعالم. الذهيب، 75، ص10جاملنتظم، . ابن اجلوزي، 156، ص10، جاألنسابـ مصادر ترمجته، السمعاين،  17
 .624، ص19سري أعالم النبالء، جـ الذهيب،  18
 .370ص، 2؛ ج538، ص1معجم البلدان، ج. ياقوت احلموي، 225ـ222، ص1، التحبري، جـ مصادر ترمجته، السمعاين 19
 .61، ص20، جسري أعالم النبالءـ الذهيب،  20

 

 

ويين اآلنفة قال اإلمام الذهيب تعقيبا وتفصيالً ملقالة اإلمام اجل15عليه منة إال أبا بكر البيهقي فإن املنة له على الشافعي".
الذكر: "أصاب أبو املعايل هكذا هو، ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفـــــسه مذهبا جيتـــــهد فيه لكان قادراً على ذلك لسعة 

، واملعرفة باالختالف تستلزم صناعة نقدية عالية متنح صاحبها ملكة يف التمييز والتمحيص 16علومه ومعرفته باالختالف
رجاهتا وكذلك كان اإلمام البيهقي رمحه اهلل فإنه أحسن اجلمع، مث أحسن الفهم،مث أحسن يف الروايات ومعرفة مراتبها ود
 العمل، مث أحسن التصنيف.

 ثانياً: بيان مكانته العلمية:

خترج عدد كبري من طلبة العلم يف احلديث وعلومه على اإلمام البيهقي والزموه وانتفعوا به وهذا عرض خمتصــر جلملة من 
 الطلبة الذي تلقوا عن البيهقي علومه وسامهوا يف رواية كتبه:هؤالء 

ــــــــــــــــــ اإلمام عبد املنعم بن عبد الكرظ بن هوازن، أبو املظفر القشــــريي النيســــابوري1 لقي البيهقي يف صــــغره فهو من  17،ـ
ـــــــــــــــــ( وقد اســـتفاد من صـــحبته كثريا، وقد مد اهلل ســـبحانه يف عمره فكان من الشـــيوخ املســـندين ا445مواليد ) لكبار، هـ

 يف عشرة أجزاء خرجه له أخوه. 18اشتغل بالعلم والعبادة ، له كتاب الفوائد

الزم اإلمام البيهقي ومسع منه كتاب السنن واآلثار  19ـ احلسني بن أمحد بن علي، أبو عبد اهلل اخلسروجردي الشافعي،2
وكان من الفقهاء املســـــندين، و يل  وقد كان كثري الســـــماع حســـــن الســـــرية، تتلمذ عليه الســـــمعاين وتلقى عنه عدة أجزاء،

 هـ.536وتويف سنة  20قضاء بيهق،
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 .499، ص10جالكامل يف التاريخ، . ابن األثري، 176ـ175، ص9، جاملنتظمـ ابن اجلوزي،  21
 .314ـ313،   ص19، ج، سري أعالم النبالء. الذهيب83، ص1، ج، التحبري يف املعجم الكبريـ السمعاين 22
الوفيات، . ابن قنفذ، أبو العبام أمحد بن حسني، 52، ص2، جدول اإلسالم. الذهيب، 25، ص4، جم البلدان، معجــــــ مصادر ترمجته، ياقوت احلموي 23

 .276، بدون ط، ص1978بتحقيق عادل نويهض، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، سنة 
 .616-615، ص19، جسري أعالم النبالءـ الذهيب،  24
ــــــــ مصادر ترمجته، ابن حجر، أمحد بن علي العسقال 25 ــــــــ 1390، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، ، لسان امليزانينـ ــــــــ ـ م، مصور عن الطبعة 1971هـ

 .504-503، ص19، جسري أعالم النبالء. الذهيب، 116، ص4األوىل ج
 .503، ص19، ج سري أعالم النبالءـ الذهيب،  26
ــــــــــــــــــــ مصــــــادر ترمجته، ابن اجلوزي،  27 طبقات الشــــــافعية . الســــــبكي، 426-424، ص19، جســــــري أعالم النبالء. الذهيب، 221-220، ص9، جملنتظماـ

 .166-159، ص7الكربى، ج
 .424، ص19، جسري أعالم النبالءـ الذهيب،  28

 

 

ــــــــــ إمساعيل بن أمحد بن حسني، أبو علي اخلسروجردي، ولد اإلمام البيهقي3 ، وخترج 21الزم أباه وأفاد منه علما واسعا ـ
ملذهب الشـــــافعي،وهو به، وقد كان من أفاضـــــل العلماء حســـــن الســـــرية مجيل الوعا كثري احملفوظ، له مكانة مرموقة يف ا

 22من األئمة الفقهاء، وشيخ القضاة يف زمنه.

ــــــــــــــ حممد بن الفضل بن أمحد، أبو عبد اهلل الفراوي،فقيه احلرم، ومسند خراسان، مسع البيهقي وصاحبه4 ، وروى عنه 23ـ
 مجلة من كتبه مثل كتاب "دالئل النبوة"، و"الدعوات الكبري"، و"كتاب البعث"، و"األمساء والصفات".

دت له اجملالس ببغداد وسائر البالد، أظهر العلم يف احلرمني الشريفني، وحدث بالصحيحني، وكتاب غريب احلديث عق
 24للخطايب، وكان على سرية السلف الصاحل.

ــــــــــــ اإلمام عبيد اهلل بن حممد بن أمحد البيهقي،5 هو حفيد اإلمام البيهقي، مسع كتب جده وهو يف سن مبكرة. وقد  25ـ
و احلســــــن عبيد اهلل بن حممد من الشــــــيوخ املســــــندين فيما بعد ،مسع منه أبو الفتح املندائي كتاب جده أصــــــبح اإلمام أب

 26"األمساء والصفات".

لقي هذا اإلمام عناية وافرة منذ صغره  27ـ اإلمام عبد الرحيم بن عبد الكرظ بن هوازن، أبو نصر القشريي النيسابوري.6
تقن اللغة العربية، وعلمه النظم والتأويل، وكان يعترب من العلماء املفسرين النحويني من قبل والده فقد أمسعه وأقرأه حىت أ

 مسع من اإلمام البيهقي واستفاد منه. 28املتكلمني
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 .430، ص1، جالتحبري. السمعاين، 46، ص20ـ مصادر ترمجته، املصدر السابق، ج 29
 .104، صه واحلديثاإلمام البيهقي شيخ الفقـ د. جنم خلف،  30
 .430، ص1، التحبري، جـ السمعاين 31
 .72-71، ص20،  جسري أعالم النبالء. الذهيب، 394، ص2، ج، معجم البلدانـ مصادر ترمجته، ياقوت احلموي 32
 .72-71، ص20، جسري أعالم النبالءـ الذهيب،  33
 .97، ص2جالتحبري، . السمعاين، 109، ص4جالعرب، ، 93، ص20ـ مصادر ترمجته، املصدر السابق، ج 34
 .93، ص20، جسري أعالم النبالءـ الذهيب،  35
 .93، ص20ـ املصدر السابق، ج 36
 .394، ص1التحبري، ج ـ مصادر ترمجته، السمعاين،  37
 .156، ص20، ج، سري أعالم النبالءـ الذهيب 38

 

 

ـــــــــــــــــــ عبد اجلبار بن عبد الوهاب بن عبد اهلل أبو احلســـــن الدهان،7 اســـــتفاد من اإلمام البيهقي والزمه، وقد مسع منه  29ـ
تصـــانيفه لديه، وحدث بكتاب الســـنن الكربى، وكان الدهان شـــيخا ســـديد الطريقة، من بيت ثروة الكثري حىت جتمعت 

 31قال السمعاين: "شيخ ثقة صدوق، من أهل اخلري واألمانة". 30ومروءة.

بدأ اإلمام أبو حممد طلبه للعلم يف سن مبكرة،  32ــــــــــــــ اإلمام عبد اجلبار بن حممد بن أمحد أبو حممد اخلواري البيهقي،8
الزم اإلمام البيهقي وأكثر الســماع منه. فقد لقيه يف بداية طلبه للحديث وكان ســنه وقتذاك مثان ســنني وذلك ســنة  فقد

ــــــــــــــــــــــــــــ، وقد كان اإلمام اخلوارزمي من األئمة املفتني، متواضــــــــــــــعا خريا ومن الثقات املعمرين، وكان إمام جامع 453 هـ
 33نيسابور.

بدأ طلب العلم يف سن مبكرة، فقد مسع من  34حممــد الفارســي النيسابوري، ــ اإلمام أبو املعالــي حممد بن إمساعيل بــن9
كان   35اإلمام البيهقي وهو دون العاشـــــرة من عمره فتلقى عنه "الســـــنن الكربى"، وكتاب "املدخل إىل الســـــنن الكربى".

 36هـ.539عاملاً جلياًل ثقة مسنداً، روى عنه ابن عساكر، وأيب سعد السمعاين، تويف سنة 

ــــــ ا10 ــــــ وهبذا يكون قد 453ولد سنة  37إلمام أبو بكر عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبد الرمحن البحريي النيسابوري،ـ هـ
 38أدرك اإلمام البيهقي وسنه مخس سنني ومسع منه قبل وفاته بقليل.

 . آثاره العلمية :2

لك بالتطواف على املشايخ بنفسه لقد أبانت مصنفات البيهقي اليت اتسمت بالوفرة واجلودة قوة مهته يف طلب العلم وذ
 ولقاء جهابذة العلماء واحملدثني وذلك علىالرغم من حداثة سنه.
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 .242، ص8جاملنتظم، ـ ابن اجلوزي،  39
 .168، ص18، جلنبالءسري أعالم اـ الذهيب،  40
 .167، ص18ـ املصدر السابق، ج 41
 .94، ص12، ج البداية والنهايةـ ابن كثري،  42
 .167، ص18 سري أعالم النبالء، جـ الذهيب،  43
 .111-110صاإلمام البيهقي شيخ الفقه واحلديث، ـ د. جنم خلف،  44
 .167، ص18، ج، سري أعالم النبالءـ الذهيب 45
 .112، ص، اإلمام البيهقي شيخ الفقه واحلديثـ د. جنم خلف 46

 

 

 وقد أثىن عدد من العلماء واحملدثني على مصنفات البيهقي ووصفوها بالكثرة واحلسن وغزارة الفوائد.

 39قال ابن اجلوزي: "وله التصانيف الكثرية احلسنة".

"تصـــــانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قّل من جود تآليفه مثل اإلمام أيب بكر البيهقي، فينبغي وقال الذهيب: 
 40للعامل أن يعتين هبا".

 41وقال عبد الغافر الفارسي: "وتواليفه تقارب ألف جزء، مما مل يسبقه إليه أحد".

وال يدرك فيها، منهاكتاب السنن الكبري..." إىل أن قال: " وقال ابن كثري: "ومجع أشياء كثرية نافعة مل يسبق إىل مثلها 
 42وغري ذلك من املصنفات الكبار الصغار اليت ال تسامى وال تداىن".

 43وامتازت مؤلفات البيهقي بأهنا مجعت بني علم احلديث والفقه، وبيان علل احلديث ووجه اجلمع بني األحاديث".

من األئمة والعلماء ممن عاصروه وممن جاء بعده منهم، وانتفع املسلمون  وقد اطلع على تصانيف البيهقي مجهور عريض
شـــــرقا وغربا مبصـــــنفاته وأشـــــادوا هبا، فكانوا يعزون إليها يف ختارجيهم، ويقتبســـــون منها يف أعماهلم العلمية، كما قام عدد 

 44من العلماء باختصار الكثري منها.

فقد كان يتحرى الدقة والتحقيق ويقوم على النقد والتمحيص، وقد كان لإلمام البيهقي منهجا متميزا يف وضـــــــــــع كتبه، 
قال ذلك بنفســــه: "حني ابتدأت بتصــــنيف هذا الكتاب وفرغت من هتذيب أجزاء منه..." أي أنه يهذب ما ينتجه من 

حيصها قبل "وهذه العناية والتدقيق قد سبقتها مرحلة أوىل ال تقل عنها وهي نقد املادة العلمية للكتاب ومت45املصنفات.
 46اختيارها".
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 .47، ص1، ج، دالئل النبوةـ البيهقي 47
م، 1976هـ/1386، حتقيق عبد الرمحن عثمان، مطبعة االعتماد، القاهرة، سنة ، حتفة األحوذي شرح جامع ال مذيـ املباركفوري، حممد بن عبد الرمحن 48

 املقدمة. 64، ص1بدون ط،  ج
 .101، ص، الصناعة احلديثية يف السنن الكربىد. جنم خلفـ  49

 

يقول البيهقي يف بيان ذلك: "وعاديت يف كتيب املصـــــنفة يف األصـــــول والفروع االقتصـــــار من األخبار على ما يصـــــح منها 
 47دون ما ال يصح أو التمييز بني ما يصح منها وما ال يصح".

 التعريف بالسنن الكبرى

 48بواب الفقهية من اإلميان والطهارة، والصالة والزكاة  إىل آخرها".يعرِّف احملدثون السنن بأهنا: "الكتب املرتبة على األ

وعلى هذا فكتب الســنن جتمع أحاديث األحكام وفق التبويب املذكور، وهي كثرية من أشــهرها: الســنن األربعة، وســنن 
 الدارمي، وسنن سعيد بن منصور، وسنن البيهقي.

 أواًل: موضوع السنن الكبرى

أصــــــل  هو وهذا ،على األبواب الفقهية ترتيبا موضــــــوعيا الســــــنن الكربى هو أحاديث األحكام مرتبةإن موضــــــوع كتاب 
 موضوع السنن.

يف -وقد رتب احلافا البيهقي كتابه "الســـــنن الكربى" وفق نظام الكتاب والباب، واعتىن باألحكام النقدية فألزم نفســـــه 
كتاب مبا يناســــــــــــــبه من احلكم الالئق به مع العناية  مع على كل نص أخرجه يف ال باحلكم -الغالب األعم من كتابه

شــــــــواهده، ومتابعاته، وغريبه، وعلله، كما تعرض لبيان ناســــــــخه من منســــــــوحه ، وبيان خمتلفه، باإلضــــــــافة إىل التبويبات 
 الفقهية ، 

ما اشتملت عليه لذلك تعترب السنن الكربى "موسوعة السنن" وذلك "لوفرة  ؛واالستنباطات احلكمية بالنص أو اإلشارة
من املتون واألســـــانيد والشـــــواهد والطرق املتشـــــعبة بكل درجاهتا، فهي أوعب كتاب وضـــــع وفق نظام "الســـــنن" وجاءت 
معظم نصــــــــــــوصــــــــــــها مقرونة بدرجاهتا النقدية، مع الفوائد الفقهية املســــــــــــتنبطة من األحاديث واآلثار، وبيان الغريب من 

 49حلديث وغري ذلك من الفوائد".األلفاظ والعلل، واجلمع بني املختلف من ا

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 69 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .128، ص9، ج، السنن الكربىـ انظر، البيهقي 50
 .54، ص10ـ انظر، املصدر السابق، ج 51
 .314، ص1ـ انظر، املصدر السابق، ج 52

 

 المصطلحات الخاصة في السنن الكبرى

من خالل دراســـــــــــــيت لكتاب الســـــــــــــنن الكربى وجدت اإلمام البيهقي يورد مجلة من املصـــــــــــــطلحات اخلاصـــــــــــــة به، وهذا 
 الكربى.االستعمال هلذه العبارات الفنية منهج عام له يف مجيع كتبه ـ كما تبني يل ـ وليس خاصا بكتاب السنن 

فمن ذلك اســــــــــــــتعماله لألمساء والكىن واأللقاب اليت يندرج حتتها مجلة من احملدثني، وهو إمنا يريد إماما بعينه، يعرفه 
الطالب الفطن النجيب بالقرينة، وفهو يقول مثال: "قال أبو أمحد" أو "روى أبو أمحد" ويعين بذلك اإلمام عبد اهلل بن 

 ".عدي اجلرجاين املشهور "بابن عدي

 ويقول: "قال أبو بكر ابن إسحاق"، ويقصد به اإلمام حممد بن إسحاق بن خزمية.

ويقصــــــــــــــــد بــذلــك اإلمــام احلــاكم  ويقول: "قــال أبوعبــد اهلل"، "مسعــت أبــا عبــد اهلل"، "روي عن أيب عبــد اهلل احلــافا"
 النيسابوري. 

 ارقطين علي بن عمر.كما أنه يقول: "قال علي"، "روي عن علي بن عمر"، ويريد بذلك اإلمام الد

 50وكذلك وجدت الراوي للكتاب يســــتعمل بعض املصــــطلحات اخلاصــــة، أثبتها الناشــــر يف الكتاب بعد طبعه كما هي
ويعين بكل ذلك احلافا البيهقي مؤلف الكتاب وهو أمحد بن  52، أو "قال أبوبكر..."51كما يقول: "قال الشــــيخ..."

 احلسني بن أيب بكر البيهقي، وإمنا صنع ذلك بغرض إبراز عبارات املؤلف ومتييزها.

 زوائد السنن الكبرى ومختصراتها

ريها حبثا عن اعتىن علماء احلديث بالزوائد على الكتب الســـــتة، وقاموا باســـــتقراء املتون احلديثية من الكتب األمهات وغ
 هذه الزوائد ملا تشكله من إضافات قيمة إىل هذه املصادر احلديثية.
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هرة. ـــــ وله أيضا زوائد ابن ماجة على الكتب اخلمسة مع الكالم على أسانيدها وزوائد ال غيب وال هيب، وزوائد املسانيد العشرة، تويف بالقا 53

جالل . السيوطي، 251، ص1هــــــــــــــــ، ج1355، القاهرة، سنة الضوء الالمع ألهل القرن التاسعانظر ترمجته يف، السخاوي، حممد بن عبد الرمحن بن حممد، 
، 1م، ج1967، حتقيق حممد أبو الفضــــــــل إبراهيم، طبعة عيســــــــى البايب احلليب، القاهرة، ســــــــنة حســــــــن احملاضــــــــرة يف تاريخ مصــــــــر والقاهرةالدين عبد الرمحن، 

 .206ص
 .118ـ117، صالصناعة احلديثيةـ انظر تفاصيل هذه النسخ ووصفها عند، د. جنم خلف،  54
 .94م، القسم الثاين، ص1956، مطبعة دار الكتب، القاهرة، سنة طات بدار الكتب املصريةفهرست املخطو ـ انظر، فؤاد السيد،  55
 .212، ص4، ج، البداية والنهاية. ابن كثري42، ص1، جاجلواهر املضيةـ انظر ترمجته يف، القرشي،  56
ـــــــــــــــــــ انظر حاجي خليفة،  57 والنســــاء من العرب واملســــتعربني  الرجال، األعالم ألشــــهر . الزركلي، خري الدين1007، ص2، جكشــــف الظنونـ
 .51، ص1، ج1980دار العلم للماليني، بريوت، سنة واملستشرقني، 

 .116ـ115ص، الصناعة احلديثية، ـ انظر تفاصيل هذه النسخ اخلطية وفوائد أخرى خاصة بالكتاب عند، د. جنم خلف 58
 

 

، فدرم كتاب الســـــنن الكربى 53هــــــــــــــــــــ(840وقد انربى هلذا العلم الفذ اإلمام أمحد بن أيب بكر البوصـــــريي احلافا )ت
الكتب الســتة األصــول ومسى عمله هذا بطوله واســتخرج منه بعد طول تفحص ما اشــتمل عليه من الزوائد والفوائد على 

 54"فوائد املنتقي لزوائد البيهقي" وهذا الكتاب منه نسخة خطية من عدة أجزاء حمفوظة يف دار الكتب املصرية.

هــــــــ( بكتاب البوصريي هذا، وقام باختصاره، وأمساه 1267وقد اعتىن اإلمام ابن العناين، حممد بن حممود اجلزائري )ت 
ورقة برقم  96املنتقي لزوائد البيهقي"، ومنه نســـــخة ؤط املؤلف حمفوظة يف دار الكتب املصـــــرية يف  "املقتطف من فوائد

 55ب(.20334)

 مختصرات السنن الكبرى

درج العلماء على اختصــــــار أوتلخيص النافع القيم من كتب العلم، وكان كتاب الســــــنن الكربى موضــــــع عناية بالغة من 
 لنام وقد قام باختصاره مجلة من األئمة، منهم اإلمام البيهقي نفسه، وكذلك:احملدثني على مر العصور لتقريبه ل

خمتصر واسع يف مخس  وهو ،56هـــــ(744ـــــ اإلمام ابن عبد احلق الدمشقي إبراهيم بن علي احملدث الفقيه احلنفي )ت 1
 57جملدات.

هـ( وهو أجل خمتصر هلذا الكتاب، بذل 748ـ اإلمام أبو عبد اهلل الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد الدمشقي )ت 2
وأبقى املتون على حاهلا  فيه اإلمام الذهيب جهدا وافرا اختصر فيه األسانيد، وأبقى خمرج احلديث احلديث ليعرف طريقه،

مع حذف بعض املكررات، كما حكم على كثري من األسانيد حسب اجتهاده،وكتابه هذا حمفوظ منه نسخة خطية يف 
 58صرية، ونسـخة أخرى يف مكتبـة مدينة بطو بقبـوسراي باستانبول.دار الكتب امل
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ــــــــــــــــ انظر حاجي خليفة،  59 ، 8، ج، شـذرات الذهبترمجة اإلمام الشـعراين، عند ابن العماد احلنبلي. وانظر 1007، ص2، جكشـف الظنونـ

 .372ص
 .143، ص1، جمعرفة السنن واآلثارـ البيهقي،  60
 .55، ص12جالبداية والنهاية، . ابن كثري، 188، ص3جالعرب، ـ انظر ترمجته عند، الذهيب،  61

 

 

 وقد طبع الكتاب بالقاهرة حمققا فأخرجوا منه أربعة أجزاء مث توقفوا.

 59هـ(.974ـ اإلمام عبد الوهاب بن أمحد الشعراين الصويف )ت 3

اب يقع يف مخس جملدات مطبوعة، فإنه م تقريبا( والكت1983ــــ اإلمام الشنقيطي حممد بن أمحد بالداه املوريتاين )ت 4
م، وعمله متوســـــط، فإن عمل الذهيب أجود منه وأتقن وقد مساه "فتح اإلله يف 1978طبع بدار الفكر يف بريوت ســـــنة 

 اختصار السنن الكربى".

 زلة السنن الكبرى عند المحدثينـمن

احلرص البالغ على مساعه، وإمساعه، واحلرص على من مظاهر اهتمام احملدثني وطلبة العلم بكتاب الســــــــــــنن الكربى هذا 
اختصـــــاره، وبيان زوائده على الكتب الســـــتة، وقد بكر العلماء يف طبعه، وتيســـــري نســـــخه للنام يف وقت مبكر مبا يزيد 
على ســـبعني ســـنة مضـــت، وكانت الطباعة يف ذلك الوقت فيها من العســـر والصـــعوبة والتعقيد خصـــوصـــا يف إخراج مثل 

 اهلائلة اليت بلغت عشر جملدات ضخام. هذه املوسوعة

ويتحدث البيهقي عن عناية األئمة بكتابه يف حياته فيقول: "ووقع الكتاب الثاين وهو كتاب الســـــــنن إىل الشـــــــيخ اإلمام 
ـــــ بعدما أنفق على حتصيله شيئا كثريا، فارتضاه وشكر سعيي فيه،  ـــــ رضي اهلل عنه ـ أيب حممد عبد اهلل بن يوسف اجلويين ـ

 60هلل على هذه النعمة محدا يوازيها، وعلى سائر نعمته محدا يكافيها". فاحلمد

ـــــــــــا، وهو  ـــــــــــن واملفسرين ، وكان أديبا  ويـ وأبو حممد اجلويين هذا من كبار فقهاء الشافعية يف عصره، ومن كبار األصولييـ
 61هـ(.448) والـد إمام احلرمني اجلويين، وقد تويف سنة

ـــــــــ( سادم الكتب الستة 643)ت       ديح لكتاب السنن، فاعتربه احلافا ابن الصالحمث توافر العلماء يف الثناء وامل هـ
 يف القمية العلمية واملكانة احلديثية، وجعله بديال لسنن ابن ماجة، فإنه كان يقول: "وليقدم ـ أي طالب العلم ـ العناية 
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 .251صعلوم احلديث، ـ ابن الصالح،  62
 .168، ص18جلنبالء، ، سري أعالم اـ الذهيب 63
 .166ـ165، ص18ـ املصدر السابق، ج 64
 .323، ص13ـ املصدر السابق، ج 65

 

 

كلها وفهما خلفي معانيها، وال خيدعن عن بالصحيحني، مث سنن أيب داود، وسنن النسائي، وكتاب ال مذي ضبطا ملش
  62كتاب السنن الكبري للبيهقي فإنا ال نعلم مثله يف بابه".

وهذا ثناء عايل املكانة، جليل الرتبة من هذا العامل احملدث الفذ وحث لطلبة العلم على اإلقبال عليه، والعناية به حبيث 
 لى شاكلته "فإنا ال نعلم مثله يف بابه".جيعله فردا بني أقرانه من املصنفات احلديثية اليت ع

ــــــــــــــــــ( شــــاطر ابن الصــــالح فيما ذهب إليه فيقول: "تصــــانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة 748واحلافا الذهيب )ت  هـ
الفوائد، قّل من جود تواليفه مثل اإلمام أيب بكر، فينبغي للعامل أن يعتين هبؤالء ســــــيما ســــــننه الكبري، وقد قدم قبل موته 
بسنة أو أكثر إىل نيسابور وتكاثر عليه الطلبة، ومسعوا منه كتبه، وجلبت إىل العراق والشام والنواحي، واعتىن هبا احلافا 
ــ يعين ابن عساكر ـــ ومسعها من أصحاب البيهقي، ونقلها إىل دمشق هو وأبو احلسن املرادي"،  63أبو القاسم الدمشقي ـ

ــــــــــــــــــــــــ أي وهو ثناء من هذا احلافا الناقد الكبري ال  حيتاج إىل مزيد بيان أوتعليق، وقال كذلك يف موضــــــــــع آخر: "عمل ـ
 64البيهقي ـ السنن الكبري يف عشر جملدات ليس ألحد مثله".

ونصــح اإلمام الذهيب العلماء بالعناية مبصــنفات البيهقي وبالســنن خصــوصــا، مث نصــح احملدثني كذلك بذلك فقال: "إمنا 
ين الســـتة، ومســـند أمحد بن حنبل، وســـنن البيهقي، وضـــبط متوهنا وأســـانيدها، مث ال شـــأن احملدث اليوم االعتناء بالدواو 

 65ينتفع بذلك حىت يتقي ربه، ويدين باحلديث".

ـــــــــــــــ( عن موضوع السنن ومن صنف فيه قال: "واملقدم منها كتاب أيب 902وملا حتدث اإلمام احلافا السخاوي )ت  هـ
مث كتاب أيب عبد الرمحن النســـائي لتتمرن يف كيفية املشـــي يف العلل، داود لكثرة ما اشـــتمل عليه من أحاديث األحكام، 

مث كتاب أيب عيســـــــى ال مذي العتنائه باإلشـــــــارة ملا يف الباب من األحاديث، وبيانه حلكم ما يورد من صـــــــحة وحســـــــن 
 األحكام، بل ال  وغريمها، ويليه كتاب السنن للحافا الفقيه أيب بكر البيهقي فال تْعد  عنه الستيعابه ألكثر أحاديث
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 .377ـ376، ص2، جفتح املغيث شرح ألفية احلديثـ السخاوي،  66
 .126ـ125، ص، الصناعة احلديثية يف السنن الكربىـ انظر، للتوسع د. جنم خلف 67
، مطبوع يف هامش السنن الكربى، دار الفكر، دمشق، ، اجلوهر النقي يف الرد على البيهقينــــــــــ ابن ال كماين، عالء الدين بن علي بن عثما 68

 .2، ص1ج

 

ـــــــــــــ يف بابه مثله ولذا كان حقه التقدظ على سائر كتب السنن، ولقد قدمت تلك لتقدم  ـــــــــــــ كما قال ابن الصالح ـ نعلم ـ
 66مصنفيها يف الوفاة، ومزيد جاللتهم".

وما ذكرناه كفاية، وقد امتألت الكتب احلديثية  67قوا يف كل عصر وجيل على الثناء على هذا الكتاب،بوالعلماء قد أط
من كتب التخاريج، واألثبات واملعاجم والرحالت بذكر هذا الكتاب وكذا كتب الفقه يف الرجوع إليه، واالســــــــــــــتناد إليه 

 فيما يوردون من أحاديث وآثار مقتبسة منه.

 االنتقادات الموجهة إلى السنن الكبرى

على الرغم من جاللة كتاب الســــنن الكربى وما حظي به من مكانة علمية مرموقة بني أهل الصــــناعة فإنه مل يســــلم من 
هــــــــــــــــــ( لكتاب الســـنن الكربى، وســـجل جمموعة 750النقد واملؤاخذة فقد تصـــدى العالمة عالء الدين بن ال كماين )ت

  الرد على البيهقي" وقال يف أوله: انتقادات علمية عليه وجعلها يف كتاب أمساه "اجلوهر النقي يف

"فهذه الفوائد علقتها على الســنن الكربى للحافا أيب بكر البيهقي رمحه اهلل تعاىل أكثرها اع اضــات عليه، ومناقشــات 
 68له، ومباحثات معه".

 وقد طبع هذه العمل يف حاشية السنن الكربى، وهي الطبعة املعروفة املشتهرة من كتاب السنن الكربى.

ما ما يتعلق بدقة اع اضــــات ومناقشــــات ومباحثات اإلمام ابن ال كماين على كتاب الســــنن الكربى فقد تفحص مجلة أ
كبرية منها الدكتور جنم خلف، مث تبني له اآليت، يقول: "أما تقييمنا لكتاب ابن ال كماين ومســــــــــــــتوى انتقاداته لكتاب 

 فاوتة من حيث قيمتها العلمية."السنن الكربى" فقد رأيتها تشتمل على اع اضات مت

ومنها ما هو ضــــعيف  وتيقظه. فمنها ما هو قوي وصــــائب ، ويـــــــــــــــــــدل يف الوقت نفســــه على عمق اإلمام ابن ال كماين
مردود، احلق فيه مع اإلمام البيهقي، وليس مع املع ض. ومنها مســــــــــائل كثرية غريبة ليســــــــــت حمل نقد ومؤاخذة إال أهنا 

 كماين ـ رمحه اهلل ـ كرغبة ملحة يف النقد فحسب، وذلك ألن ابن ال كماين من أئمة فقهاء تصدر عن اإلمام ابن ال  
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 .122ـ120، ص، الصناعة احلديثيةـ د. جنم خلف 69

 

املذهب احلنفي، وكذا اإلمام قطلوبغا، والبيهقي إمام من كبار أئمة الشــــافعية، وقد انتصــــر ملســــائل عديدة صــــحت فيها 
 اإلمام ابن ال كماين عليها واضحا يف انتقاداته. األخبار، وكثري من هذه املسائل قد قالت احلنفية ؤالفها، فكان تركيز

والذي يدل على ما قلناه ـــــــ من أنه قد ينتقد أمورا ال وجود هلا ـــــــ إن البيهقي مسى سبعة عشر نفسا من أصحاب رسول 
حلجاز اهلل صــلى اهلل عليه وســلم أهنم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع مث مسى عشــرة من التابعني الكبار من أهل مكة وا
 وأهل العراق، وأهل الشام، والبصرة، واليمن، مث قال: "وقد رويناه عن أيب قالبة وأيب الزبري، مث مالك بن أنس..."

قال ابن ال كماين منتقدا له: "العادة إذا أطلق ابن الزبري فاملراد به عبد اهلل وقد ذكره البيهقي فيما تقدم فهذا تكرار بال 
 فائدة".

من ابن ال كماين ال يدل على التثبت وال وي وإمنا يوحي بالتعجل يف إلقاء املالمة، وتوجيه النقد، وهو انتقاد غريب 
فــإن الــذي ذكره البيهقي هو )أبو الزبري( ال )ابن الزبري( وهنــاك فرق كبري بني االثنني يعلمــه كــل من لــه أدىن درايــة بعلم 

هـــــــــ(، مث إن البيهقي 126و حممد بن مسلم بن تدرم املكي )تالرجال، فابن الزبري صحايب ابن صحايب، وأبو الزبري ه
 كان يف معرض احلديث عن طبقة صغار التابعني وتابعيهم ألنه استوىف ذكر الصحابة، وطبقة كبار التابعني.

ومن ذلك انتقاده على اإلمام البيهقي يف توثيق حممد بن ســـــــــــعيد الطائفي، فقال ابن ال كماين: "والطائفي جمهول، كذا 
يف امليزان، وقــال ابن حبــان: يروي عن الثقــات مــا ليس من أحــاديثهم، ال حيــل االحتجــاج بــه". مع أن اإلمــام البيهقي 
ساق احلديث من طريق أيب داود السجستاين يف )سننه( وي تب على هذا ببساطة أن الطائفي هذا من رجال أيب داود، 

متحيصه جعله ال مييز بني حممد بن سعيد الطائفي أيب سعيد املؤذن لكن تعجل اإلمام ابن ال كماين يف توجيه النقد قبل 
الصــــــــــدوق املوثق، وبني حممد بن ســــــــــعيد الطائفي املتأخر عن طبقة الذي قبله، والذي مل يرو عنه أحد من أصــــــــــحاب 

 الكتب الستة.

الســنن الكربى" وليس من وهذا املوطن باخلصــوص يعد من املواطن املهمة يف الســنن، ويعترب من مزايا عمل البيهقي يف "
 إىل آخركالمه حفظه اهلل. 69 مثالبه..."
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 م.1985ـ وقد قام بتحقيقه الدكتور ضياء الرمحن األعظمي، وطبع بدار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، بالكويت، سنة  70
 .327ـ309، ص6، ج28، ص3، جالسنن الكربى. والبيهقي، 377-376، ص2، ج، فتح املغيثـ انظر، السخاوي 71

 

 منهج السنن الكبرى

من معامل املنهجية الواضحة عند اإلمام البيهقي يف كتابه السنن الكربى أنه وضع كتابا مستقال أمساه "املدخل إىل كتاب 
 "املدخل"السـنن الكربى" ضـمنه القواعد والضـوابط اليت على أسـاسـها صـنف كتابه السـنن الكربى، فكان هذه الكتاب 

ي موازينه  مبثابة املنهج التفصـــيلي لكتاب الســـنن الكربى فقد تعرض فيه ملقاصـــده وأهدافه من وراء تصـــنيف الكتاب، ويبـيني 
يف التصــــحيح والتضــــعيف، والقبول والرد، وهوعمل يف غاية النفاســــة، وهو من األســــاليب املنهجية املبكرة اليت اعتمدها 

هذا شـــيخه اإلمام احلاكم النيســـابوري. وقد طبع كتاب "املدخل إىل الســـنن  احملدثون يف تلك العصـــور األوىل وســـبقه يف
، فأغنانا عن كثري من الغوص واخلـــــــــــوض يف استكشـــــــــــاف خطوط منهجيته ومعاملها يف السنن الكربى 70الكربى" حمققا

يتحصل هبا املقصود  وميكن أن نلمح إىل عنصري املنهجية عند البيهقي يف السنن الكربى الظاهرة والباطنة إملاحة سريعة
 من غري إسهاب وال تكرار.

 ـ المنهجية التنظيمية1

 أ ـ استعمال اإلسناد يف إخراج مجيع نصوص كتابه وله يف ذلك أصول وقواعد وفنون غاية يف الدقة وحسن الرباعة.

ـــــــــــ نظم كتابه وفق األبواب الفقهية، أي أنه وزع مادته العلمية الضخمة حسب منهج  موضوعات املتون، كما اعتىن ب ـ
 ببيان وكشف اختالفات املتون، ووضح اختالفاهتا اللفظية، وتعرض لعللها، غريبها واضطراهبا وتصحيفاهتا، ومعانيها.

ـــــــــــ حرص على استيعاب أحاديث األحكام من خالل التوسع يف إخراج النصوص، واستعمال اإلحاالت والتنبيهات  ج ـ
 71تارة أخرى".

ائما على االستدالل الفقهي فهذا ميثل روح الكتاب، واملقصد األعظم من تصنيفه، وهلذا الغرض قد د ـــــ جعل منهجه ق
 يكرر احلديث للوصول إىل فقه معني.

 هـ ـ استعمل اآليات القرآنية للغرض الفقهي ولتعميق االستنباط.

 نفسه. و ـ حشد املراسيل واملوقوفات واملقطوعات من األحاديث للغرض
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 .279، ص2، جالسنن الكربىـ انظر البيهقي،  72
 .200، ص10،   ج289، ص9؛ ج322، ص7؛ ج223، ص2؛ ج46، 69، ص1، جلسنن الكربىاـ انظر البيهقي،  73
 .190، ص2؛ ج176، ص3؛ ج281، ص6ـ املصدر السابق، ج 74
 .481، 320، 106، 63، 54، 39، ص2ـ املصدر السابق، ج 75
 .334، ص5، ج98، ص3ـ املصدر السابق، ج 76
 .291، ص3ج -212، ص2ـ املصدر السابق، ج 77
 .377-376، ص2، ج، فتح املغيثـ انظر، السخاوي 78

 

 

حرص على االختصــــــار غري املخل، فكان يذكر أمساء شــــــيوخه الذين يروي األحاديث من طريقهم على ســــــبيل ز ـــــــــــــــــــــ 
 72االختصار فيكتفي بالكنية واللقب غالبا فحسب.

 ـ المنهجية النقدية2

ــــــــــــــــ حرص على إخراج الصــحيح من األحاديث دون غريها من الضــعيف، ومل يتعرض لغريه إال لعلة نافعة من بيان أو  أ ـ
الذي  73يه، أو حني حيتاج األمر إىل متابعات وشواهد ليعتضد هبا، وهذا يدخل يف منهجية استعمال األبواب املعللةتنب

 مشى عليه اإلمام ال مذي يف جامعه من قبل.

 74ب ـ نظف كتابه من األحاديث الواهية واملوضوعة.

ـــــــــــــــــــــــــ حرص على ختريج مجيع نصـــــــــــوص كتابه مع تســـــــــــجيل مجلة من الفوائد احلديث ية على هامش عمله الفقهي يف ج ـ
 75الكتاب.

 د ـ اعتمد منهج النقد يف مجع مادته العلمية مبا يف ذلك مراجعه وموارده مع الورع والتثبت والتوثيق.

 واالقتبام. هـ ـ أدخل مجلة من الوسائل العلمية يف املنهجية النقدية فقد استعمل العقل، والتاريخ،

 76مجيع كتابه فكانت شخصيته اإلميانية اإلصالحية ال تنفك عن شخصيته العلمية.و ـ التزم باملنهج ال بوي يف 

 77ز ـ اعتمد الدليل يف مجيع منهجه النقدي.

 خصائص السنن الكبرى

 اشتملت السنن الكربى على خصائص عالية ذات أثر بالغ يف الفنون احلديثية من ذلك:

 78وعب كتاب يف بابه ويستحق لقب "موسوعة السنن".أ ـ التكامل املعريف يف نطاق أحاديث األحكام، فهو أ
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 .124هـ، ص1405، كتاب األمة، قطر،  ال اث واملعاصرةـ د. العمري، أكرم ضياء الدين،  79
 .150، ص2، ج ، السنن الكربىـ البيهقي 80
 .168، ص18، ج، سري أعالم النبالءـ الذهيب 81
 .9، ص4، جطبقات الشافعية الكربى ـ السبكي، 82

 

فيه إال أنه مل يكتف  79الباب على من بعده" ب ـــــــــــــ اإلضافة املعرفية: فهو باإلضافة إىل مجعه الواسع الفريد الذي "سد
 باجلمع بل أضاف إليه إضافات عالية األمهية من الناحية الكمية ومن الناحية النقدية.

 80واملتابعات واالعتبارات، وقد أطال نفسه يف ذلك، واعتىن هبذا الباب عناية فائقة. ج ـ اشتماله على الشواهد

 د ـ احتواؤه على فقه الصحابة والتابعني ومن بعدهم، وذلك لوفرة ما أخرج من املوقوفات واملقطوعات.

من الفوائد احلديثية النقدية  على أكرب حشد لألحاديث املرسلة بشىت أنواعها مصحوبة  ملة ههـ ـ اشتمال كتاب
 والفقهية حىت ميكن احلكم على هذه املراسيل يف

 هذا الكتاب بأهنا واحة املراسيل، أو ديوان املراسيل لسعتها ووفرهتا.

به من كثرة األســــانيد وتعددها، واختالف و ـــــــــــــــــــ يعترب كتاب الســــنن الكربى مســــتخرجا على الكتب الســــتة ملا اختص 
 األلفاظ وتنوعها وإضافاهتا.

وقد خص البيهقي كتابه الســـنن الكربى بكل هذه اخلصـــائص واملزايا مما جعل اإلمام الذهيب يقول: "قّل من جّود تآليفه 
 81مثل اإلمام أيب بكر البيهقي فينبغي للعامل أن يعتين هبؤالء، سيما سننه الكبري".

 82مام السبكي: "أما السنن الكبري فما صنف يف علم احلديث مثله هتذيبا وترتيبا وجودة".وقال اإل

 خاتمة البحث:

تبني لنا من خالل هذا البحث املتواضع طبيعة احلياة العلمية اليت عاشها اإلمام أبو بكر البيهقي منذ صغره واستمرت 
 األخذ والعطاء، ويف التحمل واألداء، ويف التعلم والتعليم. معه حىت لقي ربه، وجدناه متميزا يف التلقي واإللقاء ويف

ومن الســـــمات اليت ميزت شـــــخصـــــيته العلمية ومنحته املكانة املرموقة بني أقرانه من احملدثني هذا النفس الواســـــع يف تتبع 
يف الوقت واجلهد  الشيوخ وحسن اختيارهم والتكثري الواعي منهم، واصطناع التالميذ واستقطاب جنباء الطلبة بصرب وكرم

مع التفنن يف التفهيم والتعليم، وبراعة يف نظم ما اختزنه من املواد احلديثية الواســــــــعة فســــــــطره مصــــــــنفات حديثية وفقهية 
 وزهدية وتربوية يف كتب ومؤلفات شاعت وذاعت وتلقفها القاصي والداين، وانتفع منها جيله واألجيال اليت تلته حىت 
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 .168، ص18، ج، سري أعالم النبالءـ الذهيب 83
 .9، ص4، جطبقات الشافعية الكربىـ السبكي،  84

 

نقدية فاحصـــــــة تلقيا واختيارا، فكان يتخري الشـــــــيوخ، وينقد املرويات، ويفحص اآلثار، ويتحرى يف يومنا هذا، مع روح 
الفتوى واالجتهاد، وكان هذا ديدنه يف األصـــــــــول والفروع يقتصـــــــــر على الصـــــــــحيح الثابت فيختاره ويتبناه. وقد امتازت 

ة، والزهد واألخالق، وال بية واآلداب حىت مؤلفاته بأهنا مجعت بني علم احلديث، والفقه واألصــــول، والعقيدة الصــــحيح
 صار أحد أعالم أئمة اإلسالم الكبار يف عصره، وعلى مدار األزمان.

التكامل املعريف يف كما تبني لنا من خالل تطوافنا يف دراسة هذا الكتاب الفذ بأنه مجع املزايا يف ثناياه؛ فهو كتاب 
لشواهد ملا متيز به من اجلمع الواسع الفريد، كما وجدناه خزينا ل املعرفية اتاإلضاف، وغريها من أحاديث األحكام

من املوقوفات  هعلى فقه الصحابة والتابعني ومن بعدهم، وذلك لوفرة ما أخرج ىاحتو . وقد واملتابعات واالعتبارات
كن احلكم على هذه من الفوائد احلديثية النقدية والفقهية حىت مي بشىت أنواعها مصحوبة  ملة ، واملراسيلواملقطوعات
 هذا الكتاب بأهنا واحة املراسيل، أو ديوان املراسيل لسعتها ووفرهتا. املراسيل يف

على الكتب الســـــــــــتة ملا اختص به من كثرة األســـــــــــانيد وتعددها، واختالف األلفاظ وتنوعها  كما وجدناه كاملســـــــــــتخرج
 وإضافاهتا.

صائص واملزايا مما جعل اإلمام الذهيب يقول: "قّل من جّود تآليفه كتابه السنن الكربى بكل هذه اخلمتيز  قد ويف اخلتام: ف
 83مثل اإلمام أيب بكر البيهقي فينبغي للعامل أن يعتين هبؤالء، سيما سننه الكبري".

 84قال اإلمام السبكي: "أما السنن الكبري فما صنف يف علم احلديث مثله هتذيبا وترتيبا وجودة".كذا و 

 والمراجعالمصادر 

 جملدات. مصر.  9. 1. طالكاملهـ 1303ابن األثري. علي بن حممد بن حممد.  -

البغدادي، امساعيل باشـــا بن -. الســـبكي، طبقات الشـــافعية203، ص1ابن األثري، اللباب يف هتذيب األنســـاب، ج -
 ، 1960حممد الباباين، هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، استانبول، سنة 
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ABSTRACT 

This study aims to investigate the influence of sovereign Sukuk issuance, dividends 

distribution, and Sukuk settlement on the currency exchange rate in both, the local 

and the foreign currencies. The researchers used in this research the descriptive 

method. The researcher discussed the determinants and the factors affect the currency 

exchange rate, and the Sukuk issuance on these determinants through the Shariah 

determinants of Sukuk to introduce a theoretical basis to the role of sovereign Sukuk 

in stabilizing the currencies exchange rate. The study results indicate that currency 

exchange rate affected by the issuance of the sovereign Sukuk, dividend’s 

distribution, and Sukuk settlement in both, the local and the foreign currencies. 

Furthermore, it’s found that the foreign investors affect the currency exchange rate 

if it’s in the local currency, while the local investors affect the currency exchange 

rate if the issuance is in the foreign currency. The study also found that the type of 

the contract of the sovereign Sukuk affects the currency exchange rate. The study 

recommends to diversify the Sukuk issuance, since that the debt Sukuk considered 

as a way to protect the national liquidity from the flow to the international market, 

and it’s also a way to protect the currency saves from the flow outside the country, 

and to keep the currency exchange rate stable. 

Keywords: Sovereign Sukuk, Sovereign Sukuk and exchange rate, Sukuk, Islamic 

money markets. 
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 ملخص ال

أ ددددددر اوعيددددددط العواصددددددد وإ  ددددددا  الصددددددكو   لدددددد  و  السددددددياديةالصددددددكو   الكشددددددث  دددددد  أ ددددددر إصدددددددا إىل  هتدددددددا الد ا ددددددة
هددددددهج ااددددددنوا  الوصدددددد  ، والدددددده   دددددد   وا ددددددتخدم ال اردددددد    د ا ددددددت  أ ددددددعا  الصددددددرا نددددددالعةلت  ا  ن يددددددة وا ليددددددة،

  ا ددددددداع والعوا ددددد  اادددددص ر،   أ دددددعا  الصدددددرا، ود ا دددددة إصددددددا اع الصدددددكو   لددددد  الددددد  العوا دددددخاللددددد  و انددددداول 
الضددددددددوانة الشددددددددر ية للصددددددددكو ، لكدددددددد  ايفدددددددددأم نرريددددددددة لدددددددددو  الصددددددددكو  السدددددددديادية   ا ددددددددتيفرا  أ ددددددددعا    دددددددد  خددددددددالل
 وددددددااوعيددددددط أ ناراع الصددددددكو  السدددددديادية و إصدددددددا  أن أ ددددددعا  الصددددددرا اتدددددد  ر نكدددددد   دددددد   وأظوددددددرع الد ا ددددددة الصددددددرا،

صوددددددا  ددددددوا  كددددددان نالعةلددددددة ا ليددددددة أم نالعةلددددددة ا ليددددددة، وأن ااسددددددتثةري  ا  اندددددد  يددددددص رون  لدددددد  أ ددددددعا  الصددددددرا ا  او 
إذا كددددددان ابصدددددددا  نالعةلددددددة ا ليددددددة، وااسددددددتثةري  ا ليدددددد  يددددددص رون  لدددددد  أ ددددددعا  الصددددددرا إذا كددددددان ابصدددددددا  نالعةلددددددة 

نددددد  الصدددددكو  السددددديادية يدددددص ر أيضدددددا    أ دددددعا   ا  ن يدددددة، كةدددددا واوصدددددلّ الدا  دددددة إىل أنأ ندددددو  العيفدددددد الددددده  اصدددددد 
الصددددددرا، واوصدددددد  الد ا ددددددة إىل انويددددددط إصدددددددا اع الصددددددكو ، إذ يعتدددددد  إصدددددددا  صددددددكو  الدددددددي  ردددددددا   دددددد  ردددددددود 
احلةايدددددددة للسددددددديولة الو نيدددددددة  ددددددد   ندددددددط انسددددددديا ا إىل السدددددددو  الدوليدددددددة، كةدددددددا واعدددددددد و ددددددديلة لل  دددددددا   لددددددد   ددددددددخراع 

 ا   ل  ا تيفرا  أ عا  الصرا.العةلة ا  ن ية    انسيا ا للخا ج ررص

 كلةاع افتتارية: الصكو  السيادية، الصكو  السيادية وأ عا  الصرا، الصكو ، ا  وا  ااالية اب ال ية
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 المقدمة
يعدددددددددد إصددددددددددا  الصدددددددددكو  اب دددددددددال ية السددددددددديادية أدا،  وةدددددددددة   ا دددددددددتيف ا   أ  اادددددددددال ا  نددددددددد  وا لددددددددد ، و ةددددددددد  

واااليددددددة  ليوددددددا كدددددد دواع   السيا ددددددت  النيفديددددددة واااليددددددة لت يفيدددددد  ا هددددددداا ا  تصددددددادية، و دددددد  السددددددل اع النيفديددددددة 
أندددددرع ا هدددددداا التانعدددددة للسيا دددددية النيفديدددددة هددددددا ا دددددتيفرا  أ دددددعا  الصدددددرا، وأندددددرع أهدددددداا السيا دددددة اااليدددددة ادددددوف  

 دددددط أهدددددداا السيا دددددت ،  ا رتيا ددددداع اااليدددددة والداخليدددددة واةا  يدددددةك للةواعندددددة العا دددددة، لكددددد   ددددد   ددددد   دددددا اعدددددا  
فعنددددددد إصدددددددا  الصددددددكو  واددددددوف  ا رتيا دددددداع اااليددددددة  دددددد  اةددددددا ج  دددددديص ر  لدددددد  أ ددددددعا  الصددددددرا، وكددددددهل  احلددددددال 

 و ّ اسديد واوعيط العواصد.

 نددددددد ا يكددددددون ابصدددددددا  نالعةلددددددة ا  ن يددددددة،  األولويتدددددد  ر  ددددددعر الصددددددرا ن  نعددددددة  ناصددددددر  نددددددد إصدددددددا  الصددددددكو ، 
صددددددرا رصددددديلة الصددددددكو   لددددد  ينشدددددد   والثالــــــ ندددددد  وا ليددددد   دددددد  كددددد  إصددددددا ، نسدددددد ة ااسدددددتثةري  ا  ا والثـــــان 

 صرا  واصد الصكو . الرابع نوا ايفل اع   أ عا  الصرا، 

 إشكالية الدراسة
ا ددددددتتانة لت يفيدددددد  أهددددددداا ا تصددددددادية  ددددددد،  ثدددددد   الصددددددكو  إصدددددددا اع ا ددددددتخدامادددددد   فكددددددر، الد ا ددددددة  دددددد  كددددددون 

أو لت يفيددددد  أهدددددداا السيا دددددة النيفديدددددة، ويعتددددد  ا دددددتيفرا  أ دددددعا  الصدددددرا  ددددد  أندددددرع ا هدددددداا  العا دددددة متويددددد  ااواعندددددة
السيا ددددددة النيفديددددددة وا  تصددددددادية، والدددددد  ندددددد  أن اصخدددددده نعددددددد  ا  ت ددددددا   نددددددد إصدددددددا  الصددددددكو  السدددددديادية، ويتددددددد  ر 

 ثـــــان وال ندددددد ا يكدددددون ابصددددددا  نالعةلدددددة ا  ن يدددددة  األول دددددعر الصدددددرا ندددددثالث  ناصدددددر  ندددددد إصددددددا  الصدددددكو ، 
صدددددددددرا رصددددددددديلة الصدددددددددكو ، الددددددددد  العناصدددددددددر ينشددددددددد   نودددددددددا ايفل ددددددددداع   أ دددددددددعا   والثالـــــــــ ااسددددددددتثةري  ا  انددددددددد  

 ددددد  هندددددا اةكدددددس إيفدددددكالية الد ا دددددة   التسدددددا ل الدددددرصي  ااتةثددددد  ، الصدددددرا، وإذ متثددددد  فتدددددو، الد ا دددددة   هدددددها ال  ددددد 
 ؟ ل  أ عا  الصرا السيادية اب ال ية صكو ال  :  ا أ ر

ااصددددداد  الدددددد  ادددددرنة أ ددددددعا  الصدددددرا نالصددددددكو  نااصددددداد  الشددددد ي ة وا افددددددة نددددد  وهدددددد   ددددد  ااعضددددددالع واوصدددددث 
 ال  اوا   ال    ليفلة ااصاد  الدا  ة   عا  الصرا    و وة نرر ا تصاد إ ال  .
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 أهمية البح :

 اكة  أمهية ال      
 أ عا  الصرا. ا   ا تيفرا إنراع ك ا ، الصكو  اب ال ية السيادية    سامهتو .1
ااصددددددددان ااتواعنددددددددة، ااتةثلددددددددة حبةايددددددددة  صددددددددان  السدددددددديادية  نددددددددد  را ددددددددا،الصددددددددكو  إصدددددددددا  أمهيددددددددة  اروددددددددر .2

 ا.جبةيط فئاهت ة العا ةصل ، و  اية ااااستثةري  ومحاية ااصان ا  تصادية اص ساع الدولة
أ ددددددعا     ددددددتيفرا  ا التأ يفأدددددد   دددددد   دددددددا  ددددددد ، الصددددددكو  السدددددديادية    يفيدددددد    كةددددددا اكةدددددد  أمهيددددددة ال  دددددد   .3

 .ل دأ    ااشكالع ا  تصادية ااستو د،    اةا جوذل  لالصرا، 
ية أو احل دددددا  ا  تصدددددادوأن يكدددددون إصددددددا  الصدددددكو  السددددديادية   ددددد   لددددد  أ دددددا   عا دددددة ااشدددددكالع  .4

 لددددد  ا دددددتيفرا ج  ددددد  التيفل ددددداع ا  تصدددددادية كالتيفل ددددداع احلددددداد،    دددددعر الصدددددرا والددددده   دددددد ينشددددد   نددددد  
 التضخم وال  الة وا نكةاش ا  تصاد  و  ج.

 :الدراسةأهداف 
 هتدا الد ا ة إىل  يفي  ا هداا الرصيسة التالية:

 أ عا  الصرا وحمدداا .اعريث التعرا  ل   .1
 . ل  أ عا  الصرا السياديةالصكو   أ ر إصدا الكشث     .2
 إظوا  أ ر اوعيط العواصد وإ  ا  الصكو   ل  أ عا  الصرا. .3

 أسئلة الدراسة:

 : ةالتالي ئلة الد ا ة   ا  ان صر أ ئلة
 ؟الصرا وحمدداا  هية أ عا  ا .1
 ؟لسيادية  ل  أ عا  الصرالصكو  اا إصدا اع  رأ ا  .2
 العواصد وإ  ا  الصكو   ل  أ عا  الصرا؟ ا أ ر اوعيط  .3
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 فرضيات البح 
 ا  دددددددتيفرا  ال دددددددة نددددددد  الصدددددددكو  اب دددددددال ية السددددددديادية و صيفدددددددراع  او ددددددددايفدددددددوم هدددددددهج الد ا دددددددة  لددددددد  فر دددددددية أنددددددد  

 .النايفئة    التيفل اع احلاد،   أ عا  الصراا  تصاد  ااتةثلة   خت يث اآل ا  

 منهجية الدراسة
،  لدددددد  أ ددددددعا  الصددددددراالسدددددديادية  اب ددددددال ية صددددددكو ا  ددددددر ا  تصدددددداد  لل وصدددددد   لد ا ددددددةال اردددددد  ااددددددنوا ال اا ددددددط

واا ددددد   لددددد  الضدددددوانة الشدددددر ية الددددد  ختضدددددط ادددددا الصدددددكو  والتددددد   اع ا  تصدددددادية الددددد   دددددد وا إصددددددا اع الصدددددكو  
 السيادية  ل  أ عا  الصرا.السيادية، فو  د ا ة وص    ليل  ايفدم    خالاا نررية لدو  الصكو  

 على النحو التال : تقسيمات البح 

 البح  األول: محددات أسعار الصرف وأثره على االستقرار االقتصادي

 : اعريث أ عا  الصرا وحمدداا . اا ل  ا ول

 اا ل  الثاين: أ ا  أ عا  الصرا  ل  ا  تيفرا  ا  تصاد .

 ية وأثرها على أسعار الصرفالمبح  الثان : إصدارات الصكوك السياد

 : الت    ا  تصاد  بصدا اع الصكو  احلكو ية  ل  أ عا  الصرا.اا ل  ا ول

 اا ل  الثاين: أ ر اوعيط العواصد وإ  ا  الصكو   ل  أ عا  الصرا.

 : أ ر التيفل اع   أ عا  الصرا  ل  العواصد.لثال اا ل  ا

 ره على االستقرار االقتصاديالمبح  األول: محددات أسعار الصرف وأث

 ومحدداته. وأنواعه المطلب األول: تعريف أسعار الصرف

 الفرع األول: تعريف أسعار الصرف
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-2004،   دددددددالة  ا سدددددددت   ددددددد   نشدددددددرو،، ا ساصدددددددر، 62ص"د ا دددددددة رالدددددددة ا ساصدددددددر"،   يا دددددددة  دددددددعر الصدددددددرا والتدددددددواعن اةدددددددا   رندددددددان،  ،لعدددددددرو  ك1و

2005. 
 .62الر ط السان ، ص ك2و
 .62اار ط السان ، صك3و
 .62اار ط السان ، ص ك4و
 .62اار ط  ان : ص ك5و
، 23، ص2012-1974 دددددد  حمةددددددد فددددددايس،، اخددددددتالل  ددددددعر الصددددددرا احليفييفدددددد  ا فعاليددددددة  ددددددعر الصددددددرا ااددددددواع  ا د ا ددددددة  يا ددددددية حلالددددددة ا ساصددددددر  ك6و

2015. 
 

 

ييفصدددددد ن  دددددعا  الصدددددرا ال " النسددددد ة ال  ةصددددد   ل  أ دددددا دددددوا   ادلة النيفد الو   نالنيفد ا  ن ، أو  ا يدفط ن  
 . 1 ع     ورداع النيفد ا  ن "ورداع النيفد الو   لل صول  ل  ورداع أو  دد 

. وهنا  2و د و اعريث أ عا  الصرا  ل  أهنا"  عر الورد،    النيفد ا  ن   ع ا  نوا نورداع    النيفد الو  "
 اعري اع     ن ل   كان  ديد  عر الصرا، فونا   عر الصرا الرمس  و عر الصرا احلكو  . 

و السددددعر اله   ددج واعلن  السددددل اع النيفدية وفيفا  ا يتنا دددد   ط ظروفوا وجند اعريث  ددددعر الصددددرا الرمس  ن ن  "ه
 . 3و يا توا ا  تصادية نو ط  وان  واشريعاع للصرا"

وييفصددددددد نسددددددعر الصددددددرا ااواع  ذل  السددددددعر اله  يت دد    خالل التال   احلر ن  العر  وال ل   ل  العةالع 
 .4خيضط     وان "ا  ن ية اليفانلة للت وي  ويت دد    و    

 أنواع سعر الصرف:الفرع الثان : 

 عر الصرا ابمس : وهو السعر اله   ددج واعلن  السل اع النيفدية وفيفا  ا يتنا    ط ظروفوا و يا اهتا  .1
 . 5ا  تصادية نو ط  وان  اشريعاع للصرا

لشددددرا  ورد، وارد،    السددددلط ا لية  ددددعر الصددددرا احليفييف : يع     الورداع    السددددلط ا  ن ية الالع ة  .2
 .6وكلةا كان  ري      عر الصرا ا مس  كان  عدل التضخم  نخ ض
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ــــات ســــعر الصــــرف علــــى ادورددددة  ددددلة ، . 63العددددرو ،  ر ددددط  ددددان ، ص ك7و ــــر تقلب ــــزان التجــــاري وســــب  عالجهــــاأث ــــر لمي ــــة الجزا  "، "دراســــة حال

 . 2015 – 2014،  نشو ،، ا ساصر،، أ رورة دكتو اج    11ص
 11 لة ، اار ط السان ، ص ك8و
، دار صفاء للنشرة والتوزيع، عمان، األردن، 1، ط27الغالبي، جليل، سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات االقتصادية نظرية وتطبيقات، ص (9)

2011. 
 62لعرو   ر ط  ان : ص ك10و
 67لعرو ،  ر ط  ان ، ص ك11و

 

  
 عر الصرا ال عل : "يع   عر الصرا ال عل     ااصيفر اله  ييفي   تو ة التغ     عر صرا  ةلة  .3

او   تو ددددددة  د، أ ددددددعا   ا  يفا نة نعد،  ةالع أخرا   فة، ع نية  ا، أ  أن  ددددددعر الصددددددرا ال عل  يسدددددد
 . ك7و صرا  ناصية"

 ددددعر الصددددرا ال عل  احليفييف : يوتم هها النو     أ ددددعا  الصددددرا   ااص راع  ل  أ ددددعا  الصددددرا، و يا   .4
التغ اع احلاصدددددلة    دددددعر الصدددددرا نلد  ا  يفان   ةالع يفدددددركاص  التتا ي  نتيتة الضدددددغو اع ال   د وا 

كةا وميك  اعري    ل  أن  نسددد ة  سدددتوا   ،ك8و صددداد  و  ها    ااص راعااص راع  ث  التضدددخم والركود وا  ت
 . 9السعر العاا  للسلط ااتا ر  ا إىل ا  عا  ا لية  يفا ا  نعةلة  شةكة

فعند ا ةدث اضدددددددددددخم   نلد  ا فرن  يةة صددددددددددداد اا   دددددددددددةا ط وا يص ر  ل   يةة العةلة نا  ا ا  و ةالع 
ااسددتو د، نا ا ا ، وكلةا كانّ رد، التضددخم ك   كان ا   ها  ل  أ ددعا  الصددرا ا مسية أك ، ال لدان 

 والعك  نالعك .
 دددددددددعر الصدددددددددرا التواعين: هو "السدددددددددعر اله   دد    خالل التال   احلر ن  العر  وال ل   ل  العةالع  .5

 .ك10و ا  ن ية اليفانلة للت ول و دد    و    خيضط     وان "
 محددات أسعار الصرفأنظمة و : ل الفرع الثا

يسددددتلسم     اةو    حمدداع أ ددددعا  الصددددرا ذكر أنرةة الصددددرا اات عة        احلكو اع، ال  يع   نوا 
 . ك11وناب ا  اليفانوين اله  يت دد في   عر الصرا، واآللية ال  انرم اا اد ع ن  خمتلث العةالع 
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 .67لعرو ،  ر ط  ان ، ص ك12و
 .18 لة   ر ط  ان : ص ك13و
الغدددددددددال ،  ر دددددددددط  .2012ا  دن، -،  ةدددددددددان1، دا  ااسددددددددد ، للنشدددددددددر والتوعيدددددددددط،  70، صإدارة العمـــــــــالت األجنبيـــــــــةالنعيةددددددددد ،  ددددددددددنان اايددددددددد ، ك14و

 .85 ان ، ص
،   ددددددالة  ا سددددددت   دددددد  10، صالجزا ــــــري ودوره فــــــ  تحقيــــــي االســــــتقرار االقتصــــــاديمحــــــددات ســــــعر صــــــرف الــــــدينار يفدددددد  اين،  ددددددعيد،،  ك15و

 .2012-2011 نشو ،،  ا عة ااسيلة، ا ساصر، 

 

 أواًل: أنظمة أسعار الصرف

اكون العال ة ن  العةالع حمدد،  سدددد يفا ناا ا  ن  السددددل اع النيفدية :   هها النرام نرام الصددددرا الثانّ .1
فعند اا ا  هها النرام    ن  أنرةة  ك12واختلث الدول  ل  أ ددددددددا   ع ياع ا تصددددددددادية وكهل   دددددددديا ددددددددية

الصددددددددرا،  ل  الدولة أن ختتا   نصددددددددر وارد    ن   نصددددددددري  إ ا ررية رركة   و  ا  وال أو ا ددددددددتيفاللية 
دية، فرذا اختا ع ررية رركة   و  ا  وال فعليوا اا ا   ددديا دددة نيفدية ذاع ا دددتيفاللية دنيا، أو السددديا دددة النيف

 ، والس     كون احلكو ة ه  ال  اتوىل ك13وأهنا اتخل     هها النرام وات كم نالعنصري  السانيف   عا 
يفرا ج  ل  رسدددددددددا  ا  دددددددددتيفرا  ليكون ا دددددددددت  يسان اادفو اع ليكون  ري ا    الصددددددددد ر   اعدي  اواعنااسدددددددددصولية 
، فرذا كان هنا   تس    يسان اادفو اع فتتدخ  احلكو ة   نيط ويفددددددددددددددرا  ا رتيا ياع    العةالع الداخل 

ا  ن ية والهه ، ولغر  محاية أ دددددددعا  الصدددددددرا، يتو ط    احلكو ة ال  ات ط هها النرام أن ايفوم نشدددددددرا  فاصض 
، أو نيط  ةالهتا لتوف  ااعرو     العةلة ا لية، ويت ل  هها النرام أن يةأو ا  ن  ااعرو     العةلة ا لية

متتل  احلكو ة أ صدددددددددددددددد، كافية    ا رتيا اع ا  ن ية والهه  ك  اتيع اا التدخ  ن ا لية للة افرة  ل  
 .14أ عا  الصرا

    را السددددل اع نرام  ددددعر الصددددرا ااعوأم واحلرك: ذل   ددددعر الصددددرا اله    و ود    ادخ  يهكر  .2
   انالنيفدية للضددددددددددغة  ل  أ ددددددددددعا  الصددددددددددرا، ويكون العر  وال ل   ل  العةالع مها العا الن اات كة

أ ددعا  الصددرا، فيفيام الدولة ناا ا  هها النو     النرام الصددرا فرن     ديد اليفيةة اةا  ية للعةلة الو نية 
   خالل اال    وا العر  وال ل   ل  العةلة الو نية   أ وا  الصرا ا  ن ية فعند ذل  يت يف   عر 

 .ك15والصرا التواعين كةا  رأ  عنا 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 38 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .23 لة   ر ط  ان ، ص ك16و
 .41 لة ،  ر ط  ان : ص ك17و
 .99الغالبي، مرجع سابق، ص (18)
، دراســـــة حالـــــة الجزا ـــــر-الصـــــرف فـــــ  الرفـــــع مـــــن فعاليـــــة السياســـــة النقديـــــة ســـــعر سياســـــة دور يا ددددد ،   دددددد ا ، . و 41اار دددددط السدددددان ، ص ك19و

 . 2014-2013،   الة  ا ست      نشو ،،  ا عة وهران، ا ساصر، 66ص
 .520، صالنقود والصيرفة والسياسة النقديةكنعان،  ل ،  ك20و

 

 
السددددددددددل اع النيفدية  ددددددددددعر الصددددددددددرا ررا يت دد وفيفا ليفوا العر  وال ل ، ري  ي يف   ددددددددددعر  و  هها النرام "اة 

الصدددددددرا خا دددددددعا ليفوا د السدددددددو ، وخوفا    خما ر التعو  احلر ايفوم السدددددددل اع النيفدية نااواعا، نرنشدددددددا  أ وال  واعنة 
 ة الصرا،    خالل ختصيص أ صد،    ا رتيا اع النيفدية والهه ، وايفوم السل اع النيفدي

نالتدخ     دددددددددددو  الصدددددددددددرا ا  ن      ري  ال يط والشدددددددددددرا  للنيفد ا  ن  رسددددددددددد  احلالة    أ   محاية  دددددددددددعر 
 .ك16وصرا"

نرام  دعر الصدرا اادا : هو اعو  لكن  يتةيس نر كانية ادخ  السدل اع النيفدية    أ   اغي  ا اج العر   .3
لصدددددددددددرا ننا   ل  ايفدير و و ث ا رتيا ياع ، أو يتم اعدي  أ دددددددددددعا  اك17و وال ل   ل  العةالع ا  ن ية

 .18ا  ن ية و يسان اادفو اع
 ثانياً: العوام  المؤثرة على سعر الصرف:

اايسان التتا  : يةا   ل  رركة الصدددددددددددددداد اع وا  ددددددددددددددت اد ادفيفاع نيفدية نتيتة الت ادل التتا    ط العا   .1
ااسدددددتو داع فرن  ييفود إىل ا ا ا     يةة العةلة وا يصد  اةا   ، فسياد، ال ل   ل  الصددددداد اع نسددددد ة إىل 

إىل اا ا  ال ل  اةا   ، و فط  يةة العةلة يشدددددددددددتط  ل  ا  دددددددددددت اد    اةا ج  ا يصد  إىل  ود، رالة 
 . ك19و التواعن    عر الصرا

ف   يسا  التنافسددددددددية   يةا   ل   ددددددددعر الصددددددددرا نتاصا إنانية و ددددددددل ية، إ  أن   اد   ل  أن ي يفد ال لد ااتنا
 .20التتا ، الدولية، وهو  ا ينعك  ونشك    ايفر  ل  أ عا  الصاد اع وااستو داع
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 .66. ويا  ،  ر ط  ان ، ص72النعية ،  ر ط  ان ،  ك21و
 .161ص،  ر ط  ان  داوود،ك22و
، ا  دددددددد  1  491ص ،النظريــــــــة االقتصــــــــادية الكليــــــــة السياســــــــة والممارســــــــةا فنددددددددد ، حمةددددددددد أمحددددددددد، . ا فنددددددددد ، 164اار دددددددط السددددددددان ، صك23و

 .2012للنشر والتوعيط، صنعا ، الية ، 
 

 

 عدل أ ددددددددددددعا  ال اصد،: إن الت اي     عد ع  ال اصد، ن  الدول   س  ل  انتيفال   و  ا  وال، و اد،  ا  .2
، و عر ال اصد، 21العةلة    و  الصرا ا  ن  انتيف  نا اج ذاع ااعد ع اارا عة، وا اصد  إىل  فط  يةة

يعت     ا رو اع الشددددددددددر ية و  يبتعا   ن  ن ري    ايفددددددددددر   الصددددددددددكو ، إ  أن  ية  أ را       ايفددددددددددر  ل  
الصدددددكو ، أو اة  أ را   ايفدددددرا   رال ا تةاد الدولة ااصدددددد ، للصدددددكو   ل  ااوا د اةا  ية  ةط رصددددديلة 

اةا    ييفا ن ن  العواصد  ل  الصكو  ون  ال اصد،  ل  السنداع، وات  ر أيضا   ند ا الصكو ، فااستثةر 
 ستثةر رصيلتوا   السلط الدولية ال  ات  ر ن  عا  ال اصد، الدولية نصو ،   ايفر،.متوِّل أو يب 

  وال نينوا، إن ه  لتغ   عد ع ا  ناح  ل  إصدا اع الصكو  اب ال ية ن  الدول ك يلة  نتيفال   و  ا
انتيفال   و  ا  وال ن  الدول النااا    نيط ويفدددرا  الصدددكو   را ة نعدأ،  وا  ،  نوا أ  اكون صدددكو  دي ، وأن 
يكون للصددكو  اب ددال ية  يةة  ددو ية ختتلث     يةتوا ابمسية وحم أس، ل يط الصدد ، و ا   طخر  را ة ناادد الس نية 

 إن   يك  للصكو   يةة  و ية أك     اليفيةة ابمسية.لتوعيعاع العواصد  ل  الصكو  

، واعت   صددددداد  22التضدددددخم: يعرأا التضدددددخم  ل  أن  ا  ا ا  ااسدددددتةر   ا  دددددعا   ل  السدددددلط واةد اع .3
التضددددددددددخم  تعدد، فةنوا عياد، الكةية ااعرو ددددددددددة    النيفد ا ل    السددددددددددو  الدو ، أو صددددددددددعونة اوف  النيفد 

، أيا  23ا ا ا   واصد  ناصدددر ابنتاج، أو ا ا ا    أ دددعا   دخالع ابنتاج، أو اغ   دددعر ال اصد،ا  ن ، أو 
 كان  صد ج إ  أن  يستلسم اوف  أ صد، كافية نر  صعونة احلصول  ل  النيفد ا  ن ، كون  يس   ا ا ا ا  

 ااستو داع  يفان  أ عا  صرا  نخ ضة.  أ عا  الصاد اع إعا  أ عا  الصرا اارا عة، أو ا ا ا ا    أ عا   
ا ل   ل    يس ال ل   ل  السددددلط ااسددددتو د، وا ةدث ا ا ا ا    ال ل   ل  العةلة ا  ن ية، نينةا  ييفود التضددددخم

ييف  ال ل   ل  الصاد اع وا يصد  إىل اا ا    الكةية ااعرو ة    العةلة ا  ن ية، وال ل  اارا ط  ل  السلط 
 و د، واله  ييفانل  اا ا ا    الكةية ااعرو ة    النيفود ا  ن ية ينشئ اختال ع    يسان اادفو اع وه و ا ااست
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 .69. انرر، يا  ،  ر ط  ان ، ص42 لة ،  ر ط  ان ، ص ك24و
ــــة فــــ  تحقيــــي االســــتقرار بســــعر الصــــرف فــــ  الســــودان . وفضدددد ، رسدددد  اوكدددد ، 72النعيةدددد ،  ر ددددط  ددددان ، ص ك25و ــــة والمالي أثــــر السياســــة النقدي

 ا عدددددددددددة احلددددددددددددود الشدددددددددددةالية،  2، العددددددددددددد 1، حبددددددددددد   نشدددددددددددو    جملدددددددددددة الشدددددددددددةال للعلدددددددددددوم ا  ا دددددددددددية والت  ييفيدددددددددددة، اجمللدددددددددددد 90، صم1980-2014
 م. 2016هد، 1438السودان، 

ــــــة . وانرددددددر نوخددددددا  ، حللددددددو  و دددددد ، 144،  ر ددددددط  ددددددان ، صالغددددددال ك26و ــــــة دراســــــة تحليلي سياســــــة الصــــــرف األجنبــــــ  وعالقتهــــــا بالسياســــــة النقدي
 . 2010ل نان،  –،  كت ة رس  العصرية، ن وع 73، صلآلثار االقتصاد لسياسة الصرف األجنب 

، 87، صالنحـــــراف ســـــعر الصـــــرف الحقيقـــــ  عـــــن مســـــتواه التـــــوا ن  فـــــ  الجزا ـــــردراســـــة قياســـــية  ونعةدددددون، إميدددددان،   دددددد الدددددرعا  نددددد  الدددددساو ، ك27و
 .45لة ، ص 

 

  أ عا  الصرا نتيتة اختالا اواعن ال ل  والعر ، واله   د يساهم إىل  فط أ عا  ااستو داع نتيتة التغ    
 .24أ عا  الصرا

ال ل   ل  السدددددلط ااسدددددتو د،، ويسدددددتلسم ال       ال دي    السدددددو  ا ل ،  ةت  التضدددددخم اةا    أو ااسدددددتو د
واشددددتد اانافسددددة  ل  ال ضدددداصط ا لية الصددددنط، فييف  ااعرو  النيفد     العةلة ا لية ف ا ط  ددددعر الصددددرا وا يشددددتط 

وخاصددة   الدول النا ية  ، ولي  داصةا أن يكون ال ل  ا ل   سددتتي ا  للتغ اع   أ ددعا  الصددرا،25 ل  ا  ددت اد
 اله  اتصث جبواع إنتا    عيث، حبي  يصع  اوف  ال ضاصط نالصنا ة ا لية. 

يشدددددك   ل  السدددددلط    الدول ااتيفد ة   ئا   ل  السدددددل اع النيفدية، فالتضدددددخم هنا  د   يعود إىل أ دددددعا  الصدددددرا 
 عواصد  ناصر ابنتاج. نيفد   ا يعود إىل  ال  السلعة   نلد اانشئ لال ا ا  ااستةر ل

الت كم    : اند ج ادخالع احلكو ة  ة  العوا   ااص ر،  ل  أ عا  الصرا، وذل  التدخالع احلكو ية .4
 ، أو نالت كم اا ايفر   أ عا     خالل  يا ة السو  اا تورة ورركاع   و  ا  وال نا ن ا  احلكو  ،

وهتدا ههج التدخالع  يفي  ااوا  ة ن  أ دددددددددددعا  الصدددددددددددرا ، 26الصدددددددددددرا    ا دددددددددددتخدام ا رتيا ياع الدولية
و ددددددددددددديا ددددددددددددداع الدولة ااالية وا  تصدددددددددددددادية، ولعالج ا ختالل احلاصددددددددددددد     يسان اادفو اع، و اد،  ا اتم ههج 
التدخالع  ند ا ات ىن الدولة نرام الصددددددددرا اادا  أو نرام الصددددددددرا الثانّ     اعدي   ددددددددعر الصددددددددرا، فعند 

يسان اادفو اع ةتم  ل  الدولة أن ات ط  دديا ددة انكةايفددية أو اضددخةية والت كم نالكةياع ردوث اختالل    
 .ك27وااعرو ة    العةلة الو نية ب اد، التواعن    يسان اادفو اع للت     ل   عر العةلة
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 . 14فضل، مرجع سابق، ص (28)
 .2005، 93، صالصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرهاأ  ، أمحد إ  ا ، ك29و

 
الددي  اةدا     رتم الددي  اةدا   : ية  الددي  اةدا    أ را  و  ئدا  إ دددددددددددددددافيدا   ل  الددولدة اادديوندة، فيفيةدة .5

و واصدج  ول  دددددنواع السدددددداد يعتةد  ل   يفد ،  ددددديا ددددداع الدولة لال دددددتتانة   ارداث النةو   إيراداع 
الدولة، والت  نعض الدول إىل  دولة ديوهنا وهها يع  ااسيد    ا   ا  اب دددددددددددددددافية ا  ر اله  يةا   لي  

 ا العةلة  اج العةالع ا خرا.فواصد إ افية  الية، وهها ييفود  ل  اختالل    عر صر 
 المطلب الثان : أثار أسعار الصرف على االستقرار االقتصادي.

   ااخا ر ال  يتعر  اا ا  تصاد ونعل   ر ة لعدم ا  تيفرا ، ه  خما ر أ عا  الصرا والتيفل اع ااستةر،  لي ، 
 تيفرا  أ عا  صرفوا   الهل  فوو  صد ا     صاد  ردوث ظاهر، التضخم وظواهر  ديد، واها اعةد الدول إىل 

 كث     ا ريان.

  إرداث التضدددددددددددخم وا ييفود إىل الت     ل   يةة ااسدددددددددددتو داع اسددددددددددد   التيفل اع   أ دددددددددددعا  الصدددددددددددرا  ل .1
والصدددددددداد اع    السددددددددلط واةد اع، فرذا ا ا عّ  يةة العةلة فرهنا  د    كةية الصدددددددداد اع ويشددددددددتط  ل  

 . 28ا  ت اد، أ ا رال اا ا   عر صرا العةلة يصد  إىل   يس التصدير والتيفلي     الكةياع ااستو د،
  ك.29و ا متثل  الصكو      لط  ستو د، للداخ  أو  صدأ ، للخا ج يص ر  ل   يةة .2
اص ر التيفل اع   أ دددددعا  الصدددددرا  ل  كافة  ويالع   و  ا  وال  دددددوا  كانّ لال دددددتثةا  اا ايفدددددر أو     .3

اا ايفددددددددر و ل  اا اع وااسددددددددا داع ااالية   هها اب ا ، فا ا ا  أ ددددددددعا  الصددددددددرا ايفدم حم ساع لأل ان ، 
   أ عا  الصرا ا يفد ال  ا  ساع ال  ايفد وا ا  ا ا    أ عا  الصرا.واا ا

يص ر اختالا ا عا  الصرا  ل   يةة الصكو  و ل   واصدها، كةا أن  يص ر  ل   اصر ا و ا  ااالية، فرنأ   .4
أ ان ، ا ا ا  واا ا  أ دددعا  الصدددرا يلع  دو ا    ه  ال ل   ل  ا و ا  ااالية        ااسدددتثةري  

 ويلع  التغ     عر الصرا دو ا  طخرا    دميو ة احل ا  نالصكو    أيد  ااستثةري  أو التخل   نوا.
ايفود التيفل اع   أ دددددددعا  الصدددددددرا إىل التغ أ    يةة الدي  العام اةا   ، والتغ     يةة كافة ااسدددددددت يفاع  .5

عةلة ا  ن ية يشددددددددددددددك      إ دددددددددددددددا   ل  الدولة، حبي  ااالية، فا ا ا     يةة العةلة ا لية  يفان  ال
 استنسا اادخراع الو نية    العةلة ا لية وابيراداع العا ة.
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 م.2010، 238، ص17ا  تثةا   عيا    م هيئة ا ا  ة واارا عة للةص ساع ااالية اب ال ية،  عيا  الصكو  ك30و
، دا  ا وهر، للنشر 87-86ص الصكوك واألسواق المالية اإلسالمية ودورهما ف  تموي  التنمية االقتصادية، الل الدي ، أدهم إنراهيم،  ك31و

 .2014، 1والتوعيط،  

 
اتغ   يةة اادخراع العا ة    العةلة ا  ن ية نتيتة التيفل اع   أ دددددددعا  الصدددددددرا، فا  ا ا     يةة العةلة  .6

 استنسا اادخراع الو نية    العةلة ا  ن ية.
اص ر التيفل اع   أ عا  الصرا  ل  أ صدع   ا  ااصر  و ل  اا لوناع ا  ن ية   هها اليف ا ، واله   .7

  د يتس     دخول أع ة  صرفية.
 المبح  الثان : إصدارات الصكوك السيادية وأثرها على أسعار الصرف

 الصرف.: التأثير االقتصادي إلصدارات الصكوك الحكومية على أسعار األولالمطلب 

نا ش اا ل   السانيف  حمدداع أ عا  الصرا وأ ر أ عا  الصرا  ل  ا  تيفرا  ا  تصاد ، فكانّ أنرع ا دداع 
والتضددخم وادخالع احلكو ة والدي   ويتم ا ددت داها ننسدد  ا  ناح لسددعر الصددرا ه  اايسان التتا   وأ ددعا  ال اصد،

 دها  ل  إصدا  الصكو  السيادية. شاهاةا   ، وا تتال  ههج ا دداع ليفرا ، 

هيئدددددددة ا ا ددددددد ة واارا عدددددددة   ددددددد  اةدددددددو    د ا دددددددة اا  ددددددد  ندددددددو د اعري دددددددا  نالصدددددددكو  اب دددددددال ية، وهدددددددو كةدددددددا أو اددددددد  
و ددددداص   تسددددداوية اليفيةدددددة متثددددد  رصصدددددا  يفددددداصعة    لكيدددددة أ يدددددان أو  ندددددافط ،   دددددا ،  ددددد  "للةص سددددداع اااليدددددة اب دددددال ية

 عدددددد  أو نشددددددا  ا ددددددتثةا   خدددددداص، وذلدددددد  نعددددددد  صددددددي   يةددددددة الصددددددكو  خددددددد اع أو    و ددددددوداع  شددددددرو   وأ
 .30"صد ع    أ ل أ    نا  ا كتتا  وند  ا تخدا وا فيةا و 

وو اعريدددددددث الصدددددددكو  السددددددديادية  لددددددد  أهندددددددا "هددددددد  الصدددددددكو  الددددددد  اصدددددددد ها احلكو ددددددداع واسدددددددتخدم رصددددددديلتوا   
ال  يعيدددددة، كةدددددا اسدددددتخد وا الدولدددددة كو ددددديلة  ددددد  و ددددداص  اع ئدددددة ادددددوف  السدددددلط واةدددددد اع العا دددددة و  ا دددددتغالل اادددددوا د 

31اادخراع والعة   ل  اشتيط ا  تثةا    نعض اليف ا اع   يفا  ل نا ا التنةية"
[E1][2H]. 

 الفرع األول: أثر إصدارات الصكوك الحكومية على أسعار الصرف

 :أواًل: أثر إصدار الصكوك الحكومية بالعملة الوطنية على أسعار الصرف
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 .16لعرو ،  ر ط  ان ، ص  ك32و

 

 ه  إصددددددددا اع الصدددددددكو  نالعةلة ا لية كةياع    العةالع ا  ن ية اسدددددددامهة ااسدددددددتثةري  ا  ان    ا كتتا  
العام، واله  يسدددددتلسم  نوم إ را   ةلياع صدددددرا لتدفط السدددددل اع نكةياع ك  ،    اادخراع    العةلة ا لية إىل 

ا لية ناليفد  ااسددددددداهم ن      ان  ااسدددددددتثةري  ا  ان ، فعند ا ييفوم السدددددددو  الدو ، حبي  ختل   ل ا  ل  العةلة 
ااسددددتثةري  ا  ان  نشددددرا  الصددددكو  فرن  س     كةية النيفود الو نية ااتوفر،   السددددو  الدولية  دددديتم  دددد  وا وة  

ن ية   السددددددددو  الدو ، حملوا النيفد ا  ن  ونعةالع  تنو ة وا عا   نسددددددددياع ااسددددددددتثةري ، ل ا ط  صدددددددديد العةلة ا  
ويرا ط  صددددديد ارتيا ياع الدولة    العةلة ا لية نعد يط رصددددديلة الصدددددكو ، أو اصول إىل ا دددددتثةا اع اانعة للدولة، 

 ويتم ايفييد  ا يساهم ن  ا  ان     وة الداص  ايسان اادفو اع.

عا  الصددددرا إىل ا  ا ا ، ولك  هها يعتةد فرن ال ل   ل  العةلة الو نية واا ا  الكةية ااعرو ددددة  نوا يدفط ن  دددد
  ل  رتم الكةية ااعرو ة    العةلة الو نية. 

 ثانياً: أثر إصدار الصكوك الحكومية بالعملة األجنبية )كالدوالر $( على أسعار الصرف

 ل   وختل   ل ا  إصددددا  الصدددكو  نالعةلية ا  ن ية   ادفط نكةياع    العةلة ا لة إىل السدددو  الدو     اايفان  إن
 العةلة ا  ن ية ناليفد  ااساهم ن      ان  ااستثةري  ا لي ، و ند ا ييفوم ااستثةري  ا  ان  نشرا  هها النو  

   الصدددددددكو  فرن  يصد  إىل عياد، كةية النيفد ا  ن ية  ، لتكون  س     خسينة وارتيا ياع الدولة ااصدددددددد ، أو  س  
 ،.32   ا تثةا اع الدول

ن ال ل   ل  العةلة ا  ن ية       ان  ااسددددددددددددددتثةري  ا لي  واا ا  الكةية ااعرو دددددددددددددددة  نوا نتيتة ال ل  فر
ااسدددتةر وهو  ا يدفط ن  دددعا  الصدددرا إىل ا  ا ا ، ولك  هها يعتةد  ل  رتم الكةية ااعرو دددة    العةلة الو نية 

 ةت  ولو نشك    يث.وا  ن ية، وأن ال ل  ااستةر  ل  العةلة  يتغ أ    ي

 الفرع الثان : أنواع إصدارات الصكوك السيادية وأثرها على أسعار الصرف.
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، دا  ال كددددددر ااعاصددددددر، ندددددد وع، 1،  77، صودورهــــــا وضــــــوابطها فــــــ  االقتصــــــاد اإلســــــالم السياســــــات الماليــــــة  ددددددا ن،   ددددددث،  دددددده ،   ك33و

 .1999ل نان، 
 . 133، ص3/3/4، 5معيار شرعي الضمانات، رقم  (34)
 .645، ص9/1، 24معيار شرعي التمويل المصرفي المجمع، رقم  (35)
 .645، ص9/2المرجع السابق،  (36)

 

 أواًل: صكوك المشاركات 

و   دددو   ا  يشدددة  هها النو  صدددكو  ااشدددا كة وااضدددا نة وأنوا وةا ااشدددرو ة، وصدددكو  ااسا  ة وااسدددا ا، وااغا  دددة،
اناولناج فرنأ إ  اغ أ ي رأ  ل  أ دددددعا  الصدددددرا فرن    يسيد    أ  ا  احلكو ة و  خي أضدددددوا، فعواصد صدددددكو  ااشدددددا كة 
وااضا نة  را  ة نعواصد ااشرو اع العا ة، و يةة الصكو  يوم ا   ا   را  ة نيفيةة ااشرو  أيضا، فكالمها ليسا  َيةا 

و  نوع    ري  اا دأ  ونالتا  يت  ر نصي  ااستثةري  ا  ان    ردود  يم ااشرو اع،، 33 انتة   ذ ة احلكو ة
أن يضة  الشري  يفرك  أو وكي  ا  تثةا  أو ااضا   التيفل اع احلاصلة  ل  رصص    ااال ا  تثةا ية النايفئة 

 وا  كان الشري  أو الوكي  أو ااضا    ص سة  ا ة أم خاصة، كةا وأن  ميك  للةستثةري   ،34   أ عا  الصرا
 ااشا ك  أن ييفد وا  شا كاهتم نعةالع خمتل ة، لك  نر  ايفوميوا  ل  إىل  ةلة التةوي   ل  أ ا   عر الصرا 

ا     ل  أ ددددعا  الصددددرا، و د اكون ، وههج العةلية  ند ابصدددددا  اا 35السدددداصد يوم إيدا  واسددددليم   ل  ااشددددا   ن 
  ستودفة لتعدي  و س  أ عا  الصرا.

ونوع     ص دددسدددة أن اوع  ييط أ ناروا وريفو وا نعةلة  غاير، لعةلة ااوي  لك   ل  أ دددا   دددعر الصدددرا السددداصد 
هو  ددددلو  ا ول،  د اتتسددددد   ا ددددلون   ا فاب را  اله  ايفوم ن  احلكو ة ، 36يوم اوعيط واسددددليم ا  ناح واحليفو 

يط رصدديلة العواصد أو ايفييم  يةة ااشددرو  يوم اب  ا ، واسددليم اا ال  إىل محلة الصددكو  إذا كانّ الصددكو   صددد ، 
أو صددددرفوةا إىل العةلة ا  ن ية إذا كانّ الصددددكو  صدددداد ، نالعةلة ا  ن ية،  ا أن وا  ددددلو  الثاين، نالعةلة ا لية، 

نو     اب  ا ، إ  أن  ية  أ را  ل  أ ددددددددددددددعا  الصددددددددددددددرا، فابصددددددددددددددددا  نالعةلة ا  ن ية نع  الدولة   ات  ر  ها ال
ااسددددددتثةري  ا لي  هم َ    دددددديضددددددغ ون  ل  أ ددددددعا  الصددددددرا، نر   وي   ا حبوعهتم    العةلة ا  ن ية إىل العةلة 

م َ    دددديضددددغ ون  ل  أ ددددعا  الصددددرا نر  ا لية، وأ ا إذا كان ابصدددددا  ناليفيةة ا لية فرن ااسددددتثةري  ا  ان  ه
 صرا  ا حبوعهتم    العةلة ا لية إىل العةلة ا  ن ية.
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 ددددد  فتددددداوا اايئدددددة العليدددددا للر اندددددة  3او يددددد   رندددددة السدددددودان   جمدددددال ااصدددددا ا وااص سددددداع اااليدددددة اب دددددال ية خم دددددة هيئددددداع الر اندددددة الشدددددر ية، ج  ك37و

 .2003-2002الشر ية للتواع ااصر  وااص ساع ااالية، الصاد     ال ن  ااركس  السوداين، 
 .2011ا  دن،  –، دا  الن اص ،  ةان 1،  108، صالنيفود اآل ا  والعالج   ا  تصاد اب ال   يس ، خلي  ، التغ اع    يةة  (38)

 

 صكوك الدين ثانياً:

يتضددددة  هها النو     الصددددكو  صددددكو  ااراحبة والسددددلم وا  ددددتصددددنا   يعت  إصدددددا  صددددكو  الدي  نالعةلة ا لية   
الك  ي    الكةية ااعرو ددة  واالنخفاضالو ّ ال  اشددود في  الدولة ايفل اع راد،   أ ددعا  الصددرا نتيتة ا  ا ا  

 ة لت كم نكةية الكتلة النيفدية ااتداولة، واساهم   عياد،  صيد    العةلة ا لية، اكون  صكو  الدي  أدا، أو و يل

، فتستيفر أ عا  الصرا  ها النو     ابصدا اع، ولك  اساهم 37النيفد ا  ن     ا وا اع ااستثةري  ا  ان 
ل ل   ل    احل ا   ل  ا دددددددددتيفرا  رركة   و  ا  وال داخ  ال لد فرهنا اتةتط  صددددددددديصدددددددددة  دم التداول وحمدودية ا

العةلة        محلتوا ا  ان ، وإن     دوا    صددددددددان الدولة    دم اداول ال  الصددددددددكو  لك  اسددددددددتيفر أ ددددددددعا  
 الصرا.

ويعت  إصدا  صكو  الدي  نالعةلة ا  ن ية  ثانة ال ل   ل  ا  صد،    العةلة ا  ن ية، و   و   ا يراج ال ارث  
كو     الج أ دددعا  الصدددرا    دددو  ااشددداهد التالية، إذا كان يو د فاصض    فرن  يسداد ا هتةام بصددددا اع الصددد

 دخراع الو نية    العةلة ا  ن ية، ولس   ال  السياد، إىل خسينتوا    إصدا  صكو  الدي ، أو اشود  تسا   
الو نية اشدددددددود  ال ية ارتيا اع السدددددددو  الدو  نتيتة عياد، رتم ااسدددددددتو داع    رتم الصددددددداد اع، أو أن  ةلتوا

 اا ا ا    أ عا ها فت تاج إىل كةياع أك     النيفد ا  ن .

  السدددددو  الدو   38السددددديولة ال ل  ااسدددددتةر  ل  السددددديولة واله  يعرا  صددددديد، ةد  دم اداول صدددددكو  الدي    
  احلالي  انعوم    وا ل ، وأن التيفل اع    واصد إصدددا اع الصددكو  ن  الدول   اشددك  رافسا أ ام محلة الصددكو 

اداواا، هها    و  ، و   و   طخر انش   كا      التيفل اع   أ عا  الصرا و  اند ج  ة   صاد  التوديد 
 ل  ااستثةري  احلالي  إىل رد  ا، ولك  إذا  اوعع التيفل اع   أ عا  الصرا خسا ، العواصد    الصكو  يستلسم 

ا  اج محلة الصدددددددكو ، والتيفل اع   أ دددددددعا  الصدددددددرا اعت   صدددددددد  هتديد أ ام  ل  الدولة أن ادخ  لد م  صددددددداحلو
 ابصدا اع ااستيف لية، واشك   صد   دم  يفة ااستثةري    ااستيف  .
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 ددددددد  فتددددددداوا اايئدددددددة  ،111ص ،3ج ،او يددددددد   رندددددددة السدددددددودان   جمدددددددال ااصدددددددا ا وااص سددددددداع اااليدددددددة اب دددددددال ية خم دددددددة هيئددددددداع الر اندددددددة الشدددددددر ية ك39و

 .2003-2002العليا للر انة الشر ية للتواع ااصر  وااص ساع ااالية، الصاد     ال ن  ااركس  السوداين، 
ـــــــة دددددددسال، حمةدددددددد،  ك40و ، دور الصـــــــكوك اإلســـــــالمية فـــــــ  تفعيـــــــ  ســـــــوق األوراق الماليـــــــة دراســـــــة تطبيقيـــــــة علـــــــى ســـــــوق األوراق الماليـــــــة الماليزي

 .2013 – 2012  نشو ،،  ا عة فرراع   ا    يث، ا ساصر، ،   الة  ا ست    144ص
 International Shariah Research Academy for Islamic  دددث، أ ا دددياع التةويددد  اب دددال  ، النايفدددر، إ دددرا " ك41و

Finance ،م. 2011" كوا ا و   اليسيا 

 

 صكوك التأجير ثالثاً:

صددددكو  أخرا  والثان صددددكو  اصددددد    ايفددددر، نصدددديغة اب ا ،،  األوليتناول هها النو     الصددددكو  يفددددكل  ا ن ، 
إىل صدددددديغة الت   ، كصددددددكو  ااشددددددا كة   ا  يان، وييفوم الشددددددري  نت    رصددددددت  للشددددددري  اآلخر وهم محلة انيفل  

،  و د ات ول صددددكو  ا  ددددتصددددنا  إىل النو  الثاين نعد اكتةال  ةلية التصددددنيط، لتيفوم ا وة ااصددددد ، 39الصددددكو  هنا
 .40للصكو   ل  ا تئتا  الع  ااصنو ة    محلة الصكو 

، وههان اةصيصتان  د استخد ان 41الت    نعد، خصاصص  ث  السةاح اا نالتداول، والعاصد الثانّاتةتط صكو  
واسدتغالن نشدك  ي يد أو يضدر  صدان الدولة، ري  إنأ الت اوع   أ دعا  العواصد ن  الدول يسداهم  ل  ا دتيف ا  

صكو  الت    يلع  دو ا  وةا   الضغة أو خروج دفعاع ك  ،      و  ا  وال، فاختالا أ عا  العواصد حلةلة 
  ل  أ عا  الصرا.

و   خالل النرر إىل ااآ ع ا  تصادية للصكو  السيادية  ل   ستوا ا   ها  ل  أ عا  الصرا، يتو   ا تةاد 
 اع النيفدية ا لية وا  ن ية ااكتس ة ي ا د،  تواعنة بصدا  الصكو  السيادية، وا خه نع  ا  ت ا  كةية ا رتيا 

أو اان يفة نتيتة اختالا أ دددددددددددددعا  الصدددددددددددددرا، والنرر، اليفاصلة أنأ    ند    انتكا  وإناد صدددددددددددددكو   انلة للتداول لي  
 ص ي ا   ل  إ ال  ، ولي  ص يأا   ل  اادا ال عيد.
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، صدددددداد   دددددد  71-70. والتيفريددددددر ا  تصدددددداد  ال  ددددددري  ص2016-2005. 11انرددددددر: التيفددددددا ير السددددددنوية للةصددددددرا ااركددددددس  ال  ددددددري ، ص  ك42و

 . إذ يتضع    التيفا ير أن ال ن  ااركس  يستخدم أ لو  دو   يفور  بصدا اع الصكو .2016ال ن  ااركس  ال  ري ، 
ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــا عليهــــــــــــــــــــــاالســــــــــــــــــــــندات الســــــــــــــــــــــيادية ا ا ن:ا ل  ،أمحددددددددددددددددددددددد،  ك43و ،  يفددددددددددددددددددددددال  نشددددددددددددددددددددددو  الكةونيددددددددددددددددددددددا ، لدوالري

http://www.cashnewseg.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D8%A7-%D9%84/   31/7/2018الوصول للرانة نتا يخو.  
 

 

 الصرفأثر اإلصدارات الدورية على استقرار أسعار  الفرع الثال :

 أواًل: اإلصدارات الدورية للصكوك السيادية

دو ا نال  ا مهية   السدددددددددي ر،  ل  التيفل اع أ دددددددددعا  الصدددددددددرا    خالل  و صددددددددد ، ا    الع  ابصددددددددددا اع الدو ية
يعد إصدا  ال  ابصدا اع ااص ر،، وااادفة إىل الت     ل  أ عا  الصرا    انشية اداول السو  النيفد  وااا ، 

 ددددتيف ا    و  ا  وال نشددددك  دو   و نترم، و دد الدولة كةية دخول النيفد ا  ن  نشددددك   ط ياشددددت كو الصدددد
 . 42 صيس ، وذل  نت ديد كةية ااستثةري  ا  ان   ند ا كتتا 

سدددددد   تية   ااسددددددتثةري  اهنهناع العواصد  يفان  أ ددددددعا  الصددددددرا لل  ا  أو ل يط  ا ميتلكون     الصددددددكو ، و د ا
 روج كةياع     نترةة و   حمدد،    النيفد ا  ن  نسددددددددد   خروج نعض   رال اا ا دددددددددوا أ دددددددددعا  الصدددددددددرا 

 ، واله   د اس   نسياد،  ر  كةية    حمدد،    النيفد ا ل ، فتعت  إصدا اع صكو  الدي    ههج 43ااستثةري 

و  ااا  حلةياا     ا هنيا  وا نتيفال اا ا ئ ال سددددددددددددد ة أ أ حمدود،    رركاع   و  ا  وال رد    ردود السددددددددددددد
 لر و  ا  وال،  ن   اداواا خمال ة يفر ية، 

لدولة، و  رالة ا تةاد ايسانية ا صددددد  اكل ة وإ ها   صدددد ، ا    الدو ية لصددددكو  الدي  والت     ابصدددددا اعمتث  
 يت يف   نوا  واصد، فرن خد ة متوي  ال  الصكو  اتس   العتس   ااواعنة و  يتم ا تثةا  الصكو    اجملا ع ال 

 ط الكتلة   نشدددددك   تواع    الصدددددكو    التو دددددط النيفد ، وهها  ا يسدددددتلسم اا ا  نرام صو  يةة ابصددددددا  السدددددياد  
 النيفدية لل  ا   ل  أ عا  الصرا.

http://www.cashnewseg.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%84/
http://www.cashnewseg.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%84/
http://www.cashnewseg.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%84/
http://www.cashnewseg.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%84/
http://www.cashnewseg.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%84/
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، صددددددددداد   ددددددددد  71-70. والتيفريدددددددددر ا  تصددددددددداد  ال  دددددددددري  ص2016-2005. 11انردددددددددر: التيفدددددددددا ير السدددددددددنوية للةصدددددددددرا ااركدددددددددس  ال  دددددددددري ، ص ك44و

 . إذ يتضع    التيفا ير أن ال ن  ااركس  يستخدم أ لو  النةو   اليفيةة إصدا اع الصكو .2016ال ن  ااركس  ال  ري ، 

 

 الدوري ثانياً: نمو قيمة اإلصدار السيادي

يت ل      واله   أْن ينتم    ابصدددددددا اع الدو ية واانترةة عياداع او ددددددعية  ةاكةة   الكتلة النيفدية، ن يف   اا
، وهها 44الدولة إ را   ر  ا ددددددتيعانية لتل  السياد،   الكتلة النيفدية، وصو  يةة ابصدددددددا اع إردا  ر  ا  ددددددتيعا 

  والت   ك  ددددتكلث الدولة صو  يةة ابصدددددا اع ويت ل   صيفددددر أن  واصد اليوم ااوع ة  ل  الصددددكو  السدددديادية والدي
اوعيط  واصد  ليوا، وهها يسددددتلسم ايفدير العواصد  ل  الصددددكو   ددددة  احلد ا د ، أو  سدددداوية للك ا ، احلدية لألو ا  

 ااالية ا خرا. 

السياد،   الكتلة ويعد  سدددددامهة ابصددددددا اع الدو ية    و و  للسدددددي ر،  ل  أ دددددعا  الصدددددرا، فو  اسدددددتيف   ال  
 النيفدية النايفئة     واصد نعض ابصدا اع، واستيف   التو ط النيفد  اله   د   إ  ا  الصكو . 

 : أثر تو يع العوا د وإطفاء الصكوك على أسعار الصرف.ثان المطلب ال

 الفرع األول: تأثير العوا د المو عة على أسعار الصرف

 الحكومية بالعملية الوطنية على أسعار الصرفأواًل: أثر تو يع العوا د 

نصددددددددد ايفدير  و ث العواصد ااوع ة  ل  ا  ان  إعا  الت     ل  أ دددددددعا  الصدددددددرا، فعند اوعيط العواصد نالعةلة ا لية 
، وهها يسيد    كةية النيفود ااعرو ددددددددددة   السددددددددددو  الدو   ا يص ر  ل  ا  ن يةييفوم ا  ان  نصددددددددددرفوا إىل العةالع 

 دددددعا ها، ونالتا  الت     ل  أ دددددعا  الصددددداد اع وااسدددددتو داع، لك  عياد، الكتلة النيفدية   السدددددو  الدو   د انتيف  أ
 إىل السو  ا ل  وا اسيد    و اص  الدفط حمد ة  ل ا فاصضا    العر ، وا يةا   ليوا اضخةا    ا  عا .خما رج 

 ملية األجنبية على أسعار الصرفثانياً: أثر تو يع العوا د الحكومية بالع

أ ا اوعيط العواصد نالعةلة ا  ن ية إ ا أن يكون  ل  رسدددددددددددددا   صددددددددددددديد اادخراع    العةلة ا  ن ية، وهها يص ر  ل  
 أ عا  العةلة نس   اا ا  ااعرو     العةلة ا  ن ية، أو يكون اوعيط العواصد نعةلية ااصا فة،  عىن أن الدولة 
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 .2010ا  دن،  –، دا  ااس ،،  ةان 2،  160، صاقتصاديات المالية العامةحمةد، والعساو ، هدا،  ا ة،  ك45و

 

ا  ن ية  يفان  العةلة الو نية، وهها أيضددا يعيف   اا ا ددا    أ ددعا  الصددرا، لسياد، ااعرو     العةلة  اشددة  العةلة
 الو نية، لك  ا عاع اة و، ا خ ،  د يص  إىل ا  تصاد ا ل   س  ة رالة التضخم وا ا ا    ا  عا .

 الفرع الثان : تأثير إطفاء الصكوك على أسعار الصرف

 أثر إطفاء الصكوك الحكومية بالعملية الوطنية على أسعار الصرفأواًل: 

ا  ا  الصددددددددددددددكو  نالعةلية الو نية ادفط نكةياع ك  ،    العةلة الو نية إىل السددددددددددددددو  الدولية هو  ا يت ل      فرن
 اب  ا  نالتا و  ،45، واله  يعيف وا اغ اع   أ ددددددددعا  الصددددددددرا  ان ا لةسددددددددتثةري لالدولة اوف  العةالع ا  ن ية 

خيل   ل ا  ل  العةالع ا  ن ية ناليفد  ااسددددددددداهم ن      ان  ااسدددددددددتثةري  ا  ان ،  ل   ك   ا كان  لي  يوم 
ابصدددددا ، فعند ا ايفوم الدولة نر  ا  الصددددكو  فرن كةية النيفود ا  ن ية ااتوفر،   السددددو  الدولية ون يفددددكااا ااتنو ة 

 ددد  وا وة  حملوا النيفد الو  ، فييف   صددديد ا رتيا      العةلة ا لية و ل  رسددد   نسدددياع ااسدددتثةري ك  ددديتم 
 الدولة.  السو  الدولية أو    ا رتيا ياع ااتوفر،  وا  

ال ل   ل  العةلة ا  ن ية   ظ  اا ا  الكةية ااعرو دددددددددة  نوا الو دددددددددعية اله  يدفط ن  دددددددددعا  الصدددددددددرا إىل ميث  
 ل  رتم الكةية ااعرو ددددددددددددة    العةلة الو نية وا  ن ية  عا، واله    يفدددددددددددد  في  أن ا ا ا ، ولك  هها يعتةد 

ال ل  ااسددتةر  ل  العةلة  دديغ أ    يةتوا ولو  ليال، والت    اله  ةد   إ  ا  الصددكو   ل  أ ددعا  الصددرا أك  
    العواصد ااوع ة وذل  يعود إىل  خا ة  يةة ابصدا اع.

لعواصد نالعةلة ا لية  ل  أ ددددعا  الصددددرا    سددددا  و ن ىن ا  ا  الصددددكو  إ  أن رتم الت    هو ي يف  ا    اوعيط ا
    يعة  اله  خيتلث، وا عا لهل  ار  الكةية النيفدية ااوع ة نشدددك   واصد ونسددد ة ااسدددامه  ا  ان    الصدددكو 

أ دعا  الصدرا كلةا كان رتم العواصد أك    وا    ص ر، و دا  ة  ل  أ دعا  الصدرا، حبي  يسداد أ رمها  ل  احلال
ونس ة ااسامه  ا  ان  ك  ،، والعك  ص يع، فاا ا   يةة العواصد ااوع ة واا ا  نس ة ااسامه  ا  ان  ذا 

 أ ر أ    ل  أ عا  الصرا.
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 ثانياً: أثر إطفاء الصكوك الحكومية بالعملة األجنبية على أسعار الصرف

ا  ا  الصدددددددكو  نالعةلية ا  ن ية   ادفط نكةياع ك  ،    العةلة ا  ن ية إىل السدددددددو  الدو ، وختل   أن اايفان   
 ل ا  ل  العةلة ا لية ناليفد  ااسددددددددداهم ن      ان  ااسدددددددددتثةري  ا لي ، فعند ا ايفوم الدولة نر  ا  الصدددددددددكو  فرن  

الدولة، نعد أن كانّ  س     خسينة الدولة أو  س       دددددديتم  دددددد   كةية   ن    ا    النيفود ا  ن ية    خسينة
 ا تثةا اهتا.

فرن ال ل  ااسدددتةر  ل  العةلة الو نية واا ا  الكةية ااعرو دددة  نوا  ا يدفط ن  دددعا  الصدددرا إىل ا  ا ا ، ولك  
ع  أن ال ل  ااسددتةر هها يعتةد  ل  رتم الكةية اا لونة وااعرو ددة    العةلة الو نية وا  ن ية، واله    يفدد   

  ل  العةلة  يص ر    يةة الص  ولو نشك    يث.

وار  أرتام اب  ا  ونسدد ة ااسددامه  ا لي    الصددكو   وا    ص ر،، حبي  يسداد أ رمها  ل  أ ددعا  الصددرا كلةا 
واا ا  نسددددد ة  كان رتم اب  ا  أك  ونسددددد ة ااسدددددامه  ا لي  ك  ،، والعك  صددددد يع، واا ا  رتم اب  ا 

 ااسامه  ا لي  ذا أ ر أ    ل  أ عا  الصرا. 

و   التن ي  إىل أن نعض الدول اعةد إىل ابصددددددا اع الدو ية واانترةة لتيفلي     رد، التيفل اع   أ دددددعا  الصدددددرا 
وا اتسدددددددددددددد      النا ة     ةلياع اب  ا ، وان ي  طخر إىل  يةة ابصددددددددددددددددا اع ا ا ية را   يل يفوا ذل  الت   

 ردوث أع ة  ل   ستوا اليف ا  ااا .

 أسعار الصرفالعوا د على نسب الفرع الثال : أثر تحديد 

ا تكةا  حلليفاع هها ال    ةتم  لينا دا  ة أ ر  ديد العواصد  ل  إصدا اع الصكو  السيادية        السل اع 
و فعوا  ل  أ ددعا  الصددرا، وهو ة  أصدد ا    و  ا  وال ا  ددتثةا  النيفدية، ود ا ددة أ ر  دديا ددة خت يض العواصد 

 فيوا أو ال را   نوا   تثةا  أفض  ةيف   واصد أفض .
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،   ددددددالة  ا سدددددددت   ددددددد  63، ص2009-2000كدددددد ، لدددددددوني ، السيا ددددددة النيفديدددددددة ودو هدددددددا    دددددد ة العدددددددر  النيفدددددددد    ا ساصددددددر خدددددددالل ال دددددددة، إك46و

 .2011-2010 نشو ،، ا ساصر، 

 

 أواًل: أثر سياسة تخفيض أرباح الصكوك على أسعار الصرف

 ا  وال رركاع اة  ههج السدددددددددددددديا ددددددددددددددة أ را  نال  ا مهية  ل  رتم الكتلة النيفدية ااتداولة   السددددددددددددددو ، و ل  ايفييد
وا دددتيف ا  ا رتيا ياع النيفدية    العةلة ا  ن ية،   اايفان  اشدددتأط ااصدددا ا التتا ية   التو دددط  نع التةويالع 

ا  ر اله   46ا  دددددددددتثةا ية وا  دددددددددتوالكية، ا  ر اله  يشدددددددددتط  ل  عياد، كةية النيفود ااتداولة ال  اشدددددددددتط ال ل 
 ينعك   ل  اايسان التتا   نشك  خاص و ل   يسان اادفو اع نشك   ام.

يعك  اا ا  ا  ناح  ل  الصددددددددددكو   نافسددددددددددة يفددددددددددديد،  ل  ا ددددددددددتيف ا    و  ا  وال، فتنخ ض   و  ا  وال 
     ري  ااسددددتيف  ة لشددددرا  ا و ا  ااالية فييف  ااعرو  النيفد  فتنخ ض أ ددددعا  الصددددرا، ويشددددتط  ل  ا ددددتيف ا

النةو   الصددددددددداد اع واا ا    ااسدددددددددتو داع اا ، أخرا، ا  ر اله  يسدددددددددتلسم إرداث ان را اع   أ دددددددددعا  الرنع، 
 للسةاح   دخول   و  أ وال أ ن ية.

و  رال كون الدولة ااصددددددد ، للصددددددكو  ذاع كثافة  ددددددكانية  الية،  د   ميث  اا ا  أنصدددددد ة  أ  ااال    ا  ناح 
 ااستثةري  ا  ان    رال ااشا كة وااضا نة، فرن  يتم  يا  ادين نس ة  واصد  ل  ا  ناح احليفييفية   اصيفا أ ام

و يفا نت   ط ا  ناح الثانتة لصددددددددكو  الت    وااراحبة، واا ا ددددددددلة اكة      ن ل  ههج الساوية نالنسدددددددد ة للةسددددددددتثةري  
 ا لوا نينوا ون  أ عا  ال اصد، وااخا ر ااةا ة  ل  كليوةا.ااسلة ، أ ا ااستثةري        ااسلة  فرهنم ي 

 ثانياً: أثر رفع أرباح الصكوك على أسعار الصرف:

اة  ههج السيا ة أ را   عاكسا للسيا ة السانيفة، نررا    ا ا  ا  ناح فرن  يستيف    أ  ااال ا  ن ، فيسا د  ل  
 ن ية ف ا ط  دددددددددددعر الصدددددددددددرا، حبي  يصدددددددددددع   ل  ال نو  ايفد  متويالع، اكوي  ا رتيا ياع النيفدية    العةلة ا 

 فينخ ض التةوي  اايفدم لغر  ال ل  ا  توالك  وا  تثةا  . 
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 .63إك ،  ر ط  ان ، صانرر  ك47و

 

ونررا    ا ا  أ عا  الصرا اله  ينعك   ل  أ عا  الصاد اع نا  ا ا  أيضا ، فرنأ التتا ، اةا  ية  تت دد وفيفا 
 للتغ اع   أ عا  الصرا، وبرتام النا     التةوي    ظ  أ عا  الرنع الساصد،، فينخ ض ال ل   ل  السلط 

 ض أ دددددددعا ها وا   س ال ل  داخليا وخا  ا، وهها ال ل  ي يف  ا لية، فتتناعل الشدددددددركاع     س     أ ناروا فينخ
 را ة  دا ا تتانة ااستول  ا ل  واةا    لهل  ا ا ا    ا  عا  النايفئ    خت يض ا  ناح. ونالتا  ا دأ 

 .47ارا ط التدفيفاع النيفدية و   مث ا رتيا ياع ا  ن ية

عا  السددددلط ااسددددتو د، وا يشددددتط اجملتةط إىل اب  ال  ل  السددددلط الدولية وا ا ا  أ ددددعا  الصددددرا يصد  إىل اا ا  أ دددد
 و ل  ا  ت اد ا  ر اله  يصد  إىل ا تنساا ا رتيا ياع    العةلة ا  ن ية. 

 : أ ر إصدا اع الصكو   ل   عد ع ا  ناح. الثا  

الصدددكو   ل  انتيفال   و  ا  وال كةا هو احلال   ه  اسدددتد   ال رو اع   أ دددعا  الرنع ااتو عة  ل  إصددددا اع 
أ دددعا  ال اصد،، واعت  الصدددكو   صددد ، ا    ا كثر ا   ا   ل  رركاع   و  ا  وال نارثة     اصد أفضددد ، ونيفا  
العواصد  ددددة   سددددتوياع انافسددددية   س  ل  نيفا    و  ا  وال   داخ  ال لد، ويرا ال ار  أن التغ اع   أ ددددعا  

 لرنع  ل  إصدا اع الصكو    اص ر  ل  نعضوا ال عض، لعد، أ  ا   نوا و...ك:ا

 د صدددددددكو  الديون    انتيفال   و  ا  وال، والسددددددد   يعود إىل  دم  شدددددددرو ية اداول الصدددددددكو     فئة   .1
الديون، ويو د  ددددددوانة يفددددددر ية  د    رتم إصدددددددا  الصددددددكو  وااتارة للتداول كةنط إصدددددددا  ااشددددددتيفاع 

 . وااستيف لياعع واةيا ا
ا ا ا  صكو  ااشا كة وااضا نة ننشا  الشركة احليفييف ، فرن اا ا   عر الرنع وا ا ا    ل  الص   را ة  .2

نالسنة ااالية للةص سة ااصد ، للصكو  وا تيفرا   يةة ا صول ااصككة، ولي  ا  ر  را ة ن نش ة  و  
 ي ا، وانترا  التيفا ير السنوية  د    اداول الصكو .  أ  ااال أو  و  النيفدية وإن كان اةا أ را   

 ال ا  ا يكون  دددددددعر الرنع ابمس  و دددددددعر الرنع السدددددددو    تيفا نان، وا ةد    التداول     ا  دددددددت اد،     .3
 فرو  ا  عا ، و ال ا  ا يكون التداول  ل  اليفيةة ابمسية للص .
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 .   وإىل ال ن  ااركس  إ اد، الشرا  أو ال يط  عراله  ميث  و أو احلسم  دم التعا    ط  عر اةصم  .4
يعةد ا دددتيفرا  أ دددعا  الصدددرا إىل نيفا    و  ا  وال ا  ن ية، ويشدددك   دم ا دددتيفرا  أ دددعا  الصدددرا ا  س  .5

 احليفييف   ل  انتيفال   و  ا  وال ااستيف  ة     ا  تثةا     الصكو .
الصكو    يد أص ا ا، وهو  ا ة هج ااستثةرون     الن   نالن      أية فوهج العوا   السانيفة اعة   ل  نيفا  

  خساصر ناية    ا ع اع ااالية.

 النتا ج

صوا  وا  وا  ا وااوعيط أ ناراع الصكو  السيادية و إصدا  أظورع الد ا ة أن أ عا  الصرا ات  ر نك      .1
ااسددددددددتثةري  ا  ان  يص رون ن  ددددددددعا  الصددددددددرا إذا كان ابصدددددددددا  كان نالعةلة ا لية أم نالعةلة ا لية، وأن 

 نالعةلة ا لية، وااستثةري  ا لي  يص رون  ل  أ عا  الصرا إذا كان ابصدا  نالعةلة ا  ن ية.
اب ا ،ك اله  اصد   ا الصكو  السيادية يص ر أيضا   -الدي   -اوصلّ الدا  ة أن نو  العيفد وااشا كاع  .2

 الصرا.   أ عا 
ونسدددد ة العاصد ونسدددد ة  سددددامهاع ااسددددتثةري  الدو  ا نرع   الت      يةة ابصدددددا أنرعع الد ا ددددة أن لك      .3

  ل  أ عا  الصرا، ونس ة العاصد يستخدم ك دي     أ عا  ال اصد،.
صكو  نرم  ةلياع دخول وخروج ا  وال لال تثةا   ص  ا       الي ابصدا  الدو أكدع الدا  ة أن  .4

إ  أهنا اصدددنث   نعض ا ريان  ل  أهنا  صدددد  كل ة  ل  ااواعنة العا ة وا اتسددد     عياد، الكتلة النيفدية 
 ااعرو ة ونالتا  ات  ر أ عا  الصرا.

 ثانياً: التوصيات

أ عا  الصرا،  را ا، احلالة ا  تصادية  ند إصدا    ل اوص  الد ا ة نعد  ديد أ ر ك  نو     صكو  السيادية 
 واوص  الد ا ة إىل انويط إصدا اع الصكو ، إذ يعت  إصدا  صكو  الدي  ردا     ردود الصكو    را  السيا ة النيفدية. 

ىل السدددددددو  الدولية، كةا واعد و ددددددديلة لل  ا   ل   دخراع العةلة ا  ن ية    انسددددددديا ا احلةاية للسددددددديولة الو نية     نط انسددددددديا ا إ
 للخا ج ررصا   ل  ا تيفرا  أ عا  الصرا.
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. إذ يتضددددددددع  دددددددد  التيفددددددددا ير أن ال ندددددددد  ااركددددددددس  2016ال  ددددددددري  صدددددددداد   دددددددد  ال ندددددددد  ااركددددددددس  ال  ددددددددري ، 
 يستخدم أ لو  دو   ويفور ك بصدا اع الصكو .

 ون :ر مقال إلكت
ـــــــــا عليهـــــــــاا ل  ،أمحدددددددددد،  - ـــــــــة مـــــــــا لهـــــــــا وم ،  يفدددددددددال  نشدددددددددو  الكةونيدددددددددا  الســـــــــندات الســـــــــيادية الدوالري

http://www.cashnewseg.com   31/7/2018و الوصول للرانة نتا يخ.  
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ABSTRACT 

The tranquility is a word of the words of the Holy Quran, which is in the most 

accurate sense of what the believer's heart finds tranquility, and in order to feel 

the creature serenity, he should always remember that his Creator is a great 

creed, resorted to in prosperity and intensity, because the reluctance of him 

Almighty makes the slave Living in a dank and anxiety and misery, and the 

tranquility if the slave is connected to God Almighty will find, even if in the 

near circumstances, and may not find it in the joy of life, what is in fact only a 

fruit of the fruits of faith, and light thrown by God in the heart of his servant, 

To find then the comfort and happiness that originates from contact with the 

Creator and Creator, which is tinged This is in itself a great indication and a 

noble virtue of the importance of tranquility, and that some positions need to 

bring down Nirvana more than once to its importance in overcoming that 

situation. These verses of tranquility in the Holy Quran, and some of these 

effects on the heart of the believer 
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 ملخص ال

إن السكككككهينة ظة لن ة فا ألنار الاركن الهري،  ظة   أدن فعاني ا فا لد  مللم امنفا فا النة،نينة،  لهة يشكككككعر 
بالسككككككككككككككهينة  ةا كليد إم أن يتاكر داهةا  أبدا أن لد مالاا كرأا ك يةا ، يلا، إليد   الرما   الشكككككككككككككككد ،  ن امخلون 

ضنك  مللق  تعاسة،  السهينة إذا فا كان العبد فتصال باهلل سبحاند  اإلكراض كند سبحاند  تعاىل لعل العبد يعيش  
لدظا  ظو   حببوحة احليا ،  ةا ظة   احلاياة إم مثر  فا   تعاىل سيادظا حىت  لو كان   احلك ال ر ف،  ملد م

مثار امأان،  نور ياا د اهلل تعاىل   مللم كبد ، لياد بعد ذلك الراحة  السعاد  اليت فصدرظا امتصال مبوم   مالاد، 
 يد دملة ك يةة  فيز  نبيلة  ظة ُتضكككككككنة كلب الالوة احلاهر  امننعلة بردا  سكككككككالفا   حة،نينة  ارتياحا،  ظاا حبد ذاتد 

  ا   كلب أمهية السككككككككككككهينة،  أن بعج امواملز لتال اىل تنزكل السككككككككككككهينة أكثر فا فر   مهيت ا    ا   ذلك اموملز،
 كيات السهينة   الاركن الهري،  ظا  بعج أثارظا كلب مللم امنفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 1, 2019 

 
 86 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 المقدمة
  السالم كلب سيدنا حمةد را ع لوا  اجملد،  كلب كلد  صحبد  بعد:احلةد هلل فستحق احلةد،  الصال  

 إن الاركن ظو كتاة ظا  ا فة احلة،  راهدظا الناصككككككككككككككس،  أند ظو فدرسككككككككككككككت ا اليت تلا   ي ا در   حيا ا،  أن اهلل 
ا ظاا الد ر الع ين سككككبحاند كان ير  بد اةةاكة امسككككلةة ا  ىل اليت ملسككككن جا إملافة فن اد الرباين   ا رض،  نا  ه

بعد أن أكدظا لد هاا الاركن الهري،  أند تعاىل أراد هاا الاركن أن يهون ظو الراهد احلة الباملة بعد   ا  الرسكككول صكككلب 
اهلل كليد  سكككلن لاياد  أليال ظا  ا فة  تربيت ا،  إكدادظا لد ر الاياد  الرا كككد  الاا  كدظا بد، كلةا اظتدت هديد، 

 دظا فعد،  اسككتةدت فن ح حيا ا كلد فند،  اسككتعزت بد  اسككتعل  كلب نيع امناظح ا رضككية،   اا  اسككتةسككه  بع
الاركن ليس جمرد كالم يتلب،  لهند دسكككككتور  كككككافل للابية  للحيا  العةلية،  فا    اد تضكككككةا كرض  ارة البشكككككرية، 

م،  ملدف ا  ادا  لألفة امسلةة   نيع ألياجا،  بصنة ماصة  ارة الدكو  اإلأانية   ا رض فا لدن كدم كليد السال
 كة تهون ا فة امسلةة كلب بينة فا حريا ا،  ظة تتز د بالك الزاد الضخن،  ذلك الرصيد امتنوع.

 لاا  إن ظاا الاركن ينبغة أن يارأ،  أن يتلاب فا أليال ا فة امسككككككككككككككلةة بوكة،  ينبغة أن يتدبر كلب أند تولي ات 
اليوم لتعاجل فسكككاهل اليوم،  لتنل النريق إىل امسكككتابل، م كلب أند جمرد كالم نيل يرتل، أ  كلب أند سكككال حية، تتنزل 

حلاياة فضكككككككككككككك   لا تعودا  لا ننتنع هاا الاركن حىت نارأ  لنلتةس كند  تولي ات حياتنا الواملعة   يوفنا     دنا، 
فعىن تلك السككككهينة اليت ملصككككدظا اهلل تعاىل   بعج فا كيات  لناد كندها   الاركن فتاكا   حيا   سككككهينة،  سككككندر 

 جاا أمرب سكككككبحاند تتضكككككةا فعانا فا اةالل  الوملار الاا ي بد اهلل تعاىل لعباد  امنفنس  لرسكككككلد اماربس، ملركند، كل ا 
ار ،  كيوم حنس، كا إنزاجا كلب رسككككولد صككككلب اهلل كليد  سككككلن  كلب امنفنس   فواضككككع الالق  امضككككنراة، كيوم اج

 –وأثرها على القلوب المتصــــــفة باإليمان الســــــكينة في القرآن   لظا، لاا لا  امتيارا موضككككككككوع    كيوم احلديبية
 ن الالم الاا يتصككككككل باهلل تتغل فنزلة فا فنا ل امواظم، م فا فنا ل امهاسككككككم،    كوهنا، (–دراســـــة موضـــــوعية 

الواملع الصككككككغل اعد د بعس اتد  را   إىل الواملع الهبل امةتد الواصككككككل،  إىل أصككككككل ا فور فوا يند  تصككككككوراتد،  ند ير  
كل ا  را  الواملع الصككككككغل اعد د،  ظهاا تتغل التصككككككورات  اموا يا لألفور كند امتصككككككال باهلل حاا،  كندفا يتحاق   

املع ال اظر للالوة أصككككككككككككدن فا التعافل فع الواملع الالم اإلأان الصككككككككككككحيس،  ظهاا يثب  أن التعافل فع  كد اهلل الو 
 . الصغل ال اظر للعيون،  ملد لا ت منة البحث فهونة فا مخسة فنالم  مااة  ل ظا  امادفة

 كر تد   الرما . امنلم ا  ل:   كون السهينة نور ياا د اهلل تعاىل   الالوة اليت
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م(، فااييس اللغة، رالعد  كلق كليد: أنس حمةد الشككككافة، حبع  نشككككر  تو يع: دار احلديث، 2008-ه1429ابا  ار ، أبو احلسككككس أند با  كريا    (1 

   فاد  سها(. 411الااظر ، ص:
، ضككككبند  صككككححد  مر ل كياتد م(، فعان فنردات النار الاركن2004 -ظكككككككككككككككككككك1425الرا م ا صككككن اين أبو الااسككككن احلسككككس با حمةد با امنضككككل،   (2 

،  الرا ا، حمةد با أ  بهر با كبد الاادر ، 265  ككككككواظد : إبراظين يس الديا، فنشككككككورات حمةد كلة بيضككككككون، دار الهتم العلةية، بل ت، لبنان، ص:
، 307  للثاا ة  العلوم، لبنان، بل ت، ص: خمتار الصككحا : كني  بضككبط النبعة  تصككحيح ا السككيد  ال  ملز اموا ، حباكة  نشككر  تو يع : امركز العر 

م(، لسان العرة: ، حااد  كلق كليد   ضع حوا يد: كافر أند نيد، رالعد: كبد امنعن مليل إبراظين، فنشورات حمةد 2005 -ظككككككك1426 ابا فن ور  
م(، 2003 -ظكككككككككككككككككككككككككككك1424د با حمةد با كلة امارئ  ،  النيوفة، أن799، ص: 7كلة بيضككككككككككككون، دار الهتم العلةية، بل ت، لبنان النبعة ا  ىل،ل:

 .   فاد  سها(.17امصبا  امنل، حبعة لديد   فناحة  فشهولة  مميز  امواد، حبع  نشر  تو يع: دار احلديث، الااظر ، ص:
   فاد  سها( . 008 -799، ص: 7،  أبا فن ور، لسان العرة، فرلع سابق، ل: 230ين ر: الرا ا، خمتار الصحا ، فرلع سابق، ص: ( 3 
 .  فاد  سها( .411ابا  ار ، فااييس اللغة، فرلع سابق، ص: ( 4 
 .  فاد  سها( .266الرا م ا صن اين، امنردات، فرلع سابق، ص: ( 5 

 

 
  يد  سلن  تشريند لصاحبد رضة اهلل كند.امنلم الثاين: كناية اهلل لنبيد صلب اهلل كل

 امنلم الثالث: امفتنان كلب امنفنس بالسهينة  البشار  بالعون  امغنر   الثواة.
  الوكد لد بالنصر  الثنا  كلب امنفنسامنلم الرابع: كرافة النيب صلب اهلل كليد  سلن كند ربد 

 صدن الوكد.امنلم اخلافس: النة،نينة  سهون الننس إىل 
  لا ت اخلااة لتبس أظن النتاهح اليت مت التوصككككككل الي ا فا مالل ظاا البحث، فعتةدا بالك كلب نلة فا امصككككككادر 
 امرالع، سككككككككاهال اموىل الادير التو يق  السككككككككداد،  م أدكة  يةا كتبُ  الهةال،  لها حسككككككككيب أن  بال  ُل دا ،  إن 

 ةا ننسة  الشينان.أصب   ةا اهلل تعاىل،  إن أمن،ت  

 التمهيد

 التعريف بالسكينة لغة واصطالحا  

 السكينة لغة:  :أوال
. ياال: سككككككها الشككككككة ُ (1  سككككككها(: السككككككس  الهاف  النون أصككككككل  احد فنرد يدل كلب مالف امضككككككنراة  احلركة

ن د  ل  (2 يسككها سككهونا : اسككتار  ثب ، أ  ثبوت  ككة  بعد لر  هَّ هند ظو  سككَّ تسككهينا ،  كل فا ظدأ  اد . ياال: أسككن
هَُّا  سها، كالريس  احلر  الربد  حنو ذلك،  سها الرلل: سه ،  سها بامهان يسُهُا ُسهىن  سهونا : أملام،  السَّ

ه اُن (3 أيضككككككا  كل فا سككككككهنن َّ إليد هَّاَّ الشككككككةُ  فا باة دَّمَّلَّ،  سككككككُ .  فا الباة السككككككهينة،  ظة الوداكة  الوملار،  َّسككككككَّ
 ..  فا العرة فا ياول: (5 . ُاة السهُس سهينا  إل التد حركة امابو (4 سهكن ا كا امضنراةالسنينِة ُاة  ند يُ 
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الثاا ة  اإلكالم، داهر  م(، الولو   الن اهر   الاركن الهري لايق: الدكتور حامت صككاا الضككافا،   ار  1988 -ظكككككككككككككككككك1409الاارئ، ظار ن با فوسككب   (6 

 .  فاد  سها(.363اآلثار  الااث، ص:
 .  فاد  سها( .266الرا م ا صن اين، امنردات، فرلع سابق، ص:  (7 
م(، فدارل السككالهس بس فنا ل إيا  نعبد  إيا  نسككتعس، لايق: حمةد 1991 -ظكككككككككككككككككك1416ابا مليكن اةو ي ة، أبو كبد اهلل حمةد با أ  بهر با أيوة   (8 

 .471، ص: 2امعتصن باهلل البغدادا، النا ر: دار الهتاة العر ، بل ت، النبعة الثالثة، ل:
 .282ص: 2الهس فدارل السالهس، فرلع سابق، ل: ابا مليكن اةو ي ة، فدارل الس (9 
م(، كتاة التعرينات، نسخة فناحة فصححة، دار 2005-ظككككككككككككككك1426 -1425اةرلاين، كلة با حمةد با كلة السيد الزيا أبو احلسا احلسي     (10 

 .87النهر للنباكة  النشر  التو يع، لبنان، بل ت، النبعة ا  ىل، ص: 
 

 
.  ياول ابا فسعود رضة اهلل كند: "السهينة (6 أنزل اهلل كلي ن السهينة للسهينة، ياال: رلل  ديع  ملور سها ظادئ

مليل: النصكككر،  مليل: الوملار  فا يسكككها بد اإلنسكككان،  مليل: فغنن  ترك ا فغرم،  مليل: أُريد ها الرنة،  مليل: النة،نينة،   
 .   (7   ال الركم"

 السكينة اصطالحا:  :ثانيا
ظة السهون الاا ينزلد اهلل تعاىل كلب مللم كبد  كند اضنرابد فا  د   امخا ف،  ال ينزكح بعد ذلك ما يرد كليد،  

 يولم لد  ياد  اإلأان  ملو  الياس  الثبات  مليل: ظة  ككككة  فشككككرن يُنزلد سككككبحاند  تعاىل كلب مللوة امنفنس   اعا 
بس السهينة  اإلأان كالملة فضنرد ، كلةا  اد اإلأان نزل  السهينة،  العالملة  الشداهد   ا  فات  امهايد،  العالملة 

بس اإلأان  الالق كالملة كهسكككككية، كلةا ملل  اإلأان  اد الالق،  السكككككهينة تشكككككةل النة،نينة  الوملار  السكككككهون إىل احلق  
. (8 لالم فا النة،نينة كند تنزل الغيم  الثبات كند   ال الب، .  السككككككككككككككهينة فا يز ل ها النزع  الركم،  فا لد  ا

 مليل: ظة ثبات الالم كند ظاوم امخا ف كليد،  سكككككهوند    ال مللاد  اضكككككنرابد، كةا  صكككككل حلزة اهلل كند فاابلة 
 . (10 . مليل: ظة نوٌر   الالم يسها إليد  اظد   ينةئا،  ظو فا فبادا كس الياس(9 العدك   صولتد

 المطلب األول
 التي عرفته في الرخاء السكينة نور يقذفه اهلل تعالى في القلوب

إن الاا يرالع أحداث السل  النبوية   ملاهع ا، لل  فا مالجا الواملع التارخية للةن ح احلركة اإلسالفة،  يرالع 
ت بس امعسهر كالك حبيعة ظاا امن ح   ذاتد  فراحلد  أظدا د، ير  بوضو  أن ظا  اخلنو  احلااة   العالملا

اإلسالفة   اةزير   ساهر فعسهرات امشركس، اليت تاررت   سور  التوبة، كان ملد لا  فوكدظا،  ا دت جا ا رض، 
 لاا  إن فعركة ُحنكَّسن اليت ياكرظا السيان الاركين   ،   ي،ت جا ا حوال،  أصبح  ظة اخلنو  النبيعية   أ اهنا اعتوم
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 .26 -25اآليتان  سور  التك ونبَّة:( 11 
، ص: 3ه(،   ظالل الاركن، النا كككر: دار الشكككر ن، بل ت، الااظر ، النبعة السكككابعة كشكككر ،ل: 1412ين ر: الشكككار ، سكككيد ملنم إبراظين حسكككس  ( 12 

1592- 1218. 

 

ثكنرَُّتُهنن  كَّلَّنن تُكغنِا كَّننُهنن  َّ  ڇملولد تعاىل: سور  التوبة    بَّتنُهنن كَّ ا ِإذن أَّكناَّ ِثلَّ ا  َّيكَّونمَّ ُحنكَّسن ينئ ا لَّاَّدن نَّصَّرَُّكُن الل ُد ِ  فَّوَّاِحاَّ كَّ
ِبرِياَّ   َّرنُض مبَّا رَُّحبَّ ن ُ    َّل ينُتنن ُفدن تَُّد كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ  َّأَّنكنزَّلَّ ُلُنود ا ( ُ   أَّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّ 25 َّضَّاملَّ ن كَّلَّينُهُن ا ن

تعرض نتاهح امنشغال كا اهلل،  امكتةاد كلب ملو   ل ملوتد،  ،(11 ڇَلَّن تكَّرَّ نظَّا  َّكَّا ةَّ ال ِاياَّ كَّنَُّر ا  َّذَِّلكَّ لَّزَّاُ  النهَّاِ رِياَّ 
تعتةد كلي ا كل كايد ،  ن الهثر  العددية ليس  بشة ، لتهشز لنا كا حاياة أمر  ضةنية، حاياة الاو  اليت 

إمنا ظة الالة العار ة امتصلة الثابتة امتارد  للعايد ،  إن الهثر  لتهون أحيانا  سببا    اجزأة،  ن بعج الداملس  ي ا، 
اف ن  تر ز   ساكة الشد ، التاه س    ةارظا، مما َل يدركوا حاياة العايد  اليت ينساملون   تيارظا، تتزلزل أملد

 يشيعون امضنراة  اجزأة   الصنوف،  ون فا ختدع الهثر  أصحاها،  تاعل ن يت ا نون   توثيق صلت ن باهلل، 
انشغام  ها  الهثر  ال اظر  كا اليا ة لسر النصر   احليا ،  لاد ملاف  كل كايد  بالصنو  امختار ، م بالزبد الاا 

 لتاككر امسلةس بع ةة اهلل  ملدرتد،   ضلد كلب امنفنس فا كباد ،  (12  باجشين الاا تار   الريا اياظم لنا ،  م
   ظاا فا خيزك بد فيزان كل  ة  يتعلكق بد اإلنسان، فا أظل  فال  فوحا،  بالك يشتدك كزم امنفا،  ياو  يايند، 

إأاند باهلل  رسولد  اة اد   سبيل اهلل، فا د اكة الوظا  ياد الادر  فا ننسد كلب أن للة كن ا كل فا ينوف حول 
 الضعز، حس تنلع كليد الاكريات  ظلد  فالد   حند،  لاد أيد اهلل امنفنس،  أفدكظن بنصر    فواحا كثل ،   بدر، 

مسلةون   كدد كديد،    اخلندن،     تس فهة،    حرة الي ود   ميرب،    امدينة،     يوم حنس،  ملد كان ا
 اد كانوا   اثىن كشر ألنا، بس رالل   ار ،  فع « إننا لا نغلم اليوم فا مللكة» كدك  ظاظر ، حىت لاد ملال ملاهل ن: 

ظاا  إند فا كاد امسلةون يلتاون هوا ن    ادا حنس ملرة فهة حىت  لكوا فدبريا،  انهشز رسول اهلل  صلب اهلل 
يثب  فعد إم كد  فا ذ ا ملرابتد، فن ن كلة با أ  حالم،  العبا  با كبد امنلم رضة اهلل  كليد  سلن للعد ،  َل

كن ةا،  ننر ملليل فا امنفنس،  الاا كان يرصد امعركة   تلك اللح ة فا كان يشك أبدا   أن الداهر  كلب امسلةس، 
ناثرت نوك ن  ذظب  ر  ن،  فا كان لاو    ا رض أن  أن اجزأة  املعة هن، م حمالة، لاد تبدكد ليش امسلةس،  ت

 ةع ظاا الهيان امةزن،  أن تبعث  يد احليا   الاو  فا لديد،  لها أفداد السكةا   ننحات احلق، لا ت    ملت ا 

   َّأَّنكنزَّلَّ ُلُنود ا َلَّن تكَّرَّ نظَّا  َّكَّا ةَّ ال ِاياَّ كَّنَُّر ا ُ   أَّنكنزَّلَّ الل دُ سَِّهينَّتَّدُ كَّلَّب رَُّسوِلِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ  ڇ ،حال  اجزأة نصرا حااا 
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 .27سور  التك ونبَّة: اآلية ( 13 
 . 16 -15سور  ا ننال: اآليتان ( 14 

 

   ظاا ير  امسلةون أن الاو  هلل،  أن النصر  العزك  للةنفنس،  أن البال   اخلزا كلب  ،ڇ َّذَِّلكَّ لَّزَّاُ  النهَّاِ رِياَّ 
الها ريا،  ةا أراد النصر  العزك ،  ال فبتغب جةا  م سبيل إلي ةا إم باإلأان  فع امنفنس،  فا ر م كا اإلأان  كثر 

لة  اجوان،    ملولد ُ   يكَُّتوُة الل ُد ِفان بكَّعنِد ذَِّلكَّ كَّلَّب فَّان يَّشَّاُ   َّالل ُد  َُّنوٌر  ڇتعاىل:  كليد ا ظل  امال،  لا يلق إم الاك

استدكا  ما مالت ن كزاهة ن،  ختلب كن ن السداد  التو يق،  ةالوا إىل لانم الضالس  امشركس،   نم   ،(13 ڇرَِّحينٌ 
اهلل  فغنرتد تنت رظن كلب أ ل النريق، إن ظن رالعوا أننس ن،  نزكوا م يزال النريق إىل اهلل فنتوحا جن،  م  ال  رنة 

كة ا ظن  يد فا تردد  ارتياةا  الاا ين ر إىل فوملعة حنس فا ال اظر، لد أهنا حدثا  احدا فتالحن النسح،  أن ليس 
 احد، َل لا    د    ظنا  أا  اصل  ف  ينصل بس جمريات ا فور   ظاا احلدث،   ة فعركة  احد  احتواظا  فا

يوم،  لها الاا ين ر إىل امعركة ن را أكةق  أرحم، لد أهنا َل تها فعركة  احد ،  إمنا ظة فعار  فتصلة، بدأت 
مبعركة ظزم  ي ا امسلةون،   انت   مبعركة كتم اهلل جن  ي ا النصر،  امعركة ا  ىل جا حساها  تاديرظا  حهة ا،  ظب 

،  أ ملع   صنو  ن النوضب  امضنراة، ا فر الاا يسلن إىل اجزأة  اجزأة امنلاة للةسلةس،  اد أحا  هن العد ك
اليت م فنرك فن ا،  فع ظاا  إند فا كان للةسلةس أن ينرك ا ب،اك حال كانوا كليد،  كلب أا تادير يادكر ند لنتاهح امعركة، 

م يهون فن ن ظو النرار،   اا أفر م يصسك أن ياع فا امسلةس    لتها اجزأة  املعة هن،  لها الاا كان لم أ

َّدنبَّارَّ  ڇ  فيدان الاتال،  اهلل سبحاند  ياول: ن ا  َّالَّ تُكوَّلُّوُظُن ا ن (  َّفَّان 15يَّاأَّيكُّ َّا ال ِاياَّ كفَُّنوا ِإذَّا لَِّايُتُن ال ِاياَّ كَّنَُّر ا  َّحن

نن يكَّونفَِّئاا ُدبُكرَُّ  ِإم  فُ  ن ُن  َّبِئنسَّ النةَّصِ يُكوَّجِ  يك ز ا ِإىلَّ ِ ئَّةا  كَّاَّدن بَّا َّ بِغَّضَّما ِفاَّ الل ِد  َّفَّ،ن َّاُ  لَّ َّ  ،ا ، (14 ڇلُ تَّحَّر   ا ِلِاتَّالا أَّ ن ُفتَّحَّ
فسلن ظاا الاا لدكثد ننسد بالنرار فا امعركة،  ظو يعلن حهن اهلل  يةا ينرك  يو ك العد ك دبر ؟  لها الاا حدث 

سلةس  رك ا   لكوا ا دبارا  فا ظنا كان ظاا ا فر فن ن حدثا  ريبا، فا كان ينبغة أن يهون   فيدان الاتالا ظو أن ام
كلب احلدث الاا ملبلد،  ظو الضيق  الهرة الاا ركم امسلةس   أ ل الاتال، «  » ظاا ظو بعج السرك   كنند بك

 فيدان الاتال، ظو حدث فستالك بننسد، فنانع الصلة مبا ملبلد،    ظاا فا يشعر ب،ن حدث النرار  إن كان ملد  ملع  
  ل فاتم كليد،  كنند كلب فا ملبلد ظو فا كنز حدث كلب حدث، أ  ملصة كلب ملصة، أ  حال كلب حالا أفا 
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 .26اآلية سور  التك ونبَّة: فا ( 15 
 .730 -726، ص: 5اخلنيم، كبد الهري يونس، التنسل الاركين للاركن، النا ر: دار النهر العر ، الااظر ، ل: (16 
الة، الااظر ، النبعة ا  ىل، 1998حننا ا، حمةد سيد   (17  ل: م(، التنسل الوسيط للاركن الهري، النا ر: دار هنضة فصر للنباكة  النشر  التو يع، الناك
 . 242-241، ص: 6
 .26 -25سور  التك ونبَّة: اآليتان  ( 18 

 

  و كالك كنز حال كلب حال، أ  ، (15  ڇ ُ   أَّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَُّد كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ  ڇكنز ملولد تعاىل: 
ملصة كلب ملصة،  ظاا فا يشعر ب،ن احلدث ا  ل،  ظو النرار  اجزأة أفر ملد  ملع  سوكا حسابد،   بدأ أفر كمر لد 
، بننو  لديد   فشاكر  حسابد اخلاص بد،  ظو امةثل   تلك امعركة اةديد  اليت دمل  ي ا امسلةون الاتال فع العد ك

لن  ب، خاص  ل ا  خاص،  فااتلس  ل امااتلس، إذ أنزل اهلل سهينتد كلي ن،  نزع الاا كان ملد لديد ، بل ملُ 
استوىل كلب مللوهن فا موف  ظلع،  أفدكظن جبنود فا كند  كانوا رد ا جن،  يدا  ملوية ضاربة فع ن،  هان جن النصر 

 هان فا كنز  ڇ بكَّعنِد ذَِّلكَّ كَّلَّب فَّان يَّشَّاُ   َّالل ُد  َُّنوٌر رَِّحينٌ ُ   يكَُّتوُة الل ُد ِفان  ڇ  ال نر،  أفكا كنز ملولد تعاىل:
حال كلب حال،  ملصكة كلب ملصكة،   ،ن كلب  ،ن،  أن الصكلة اليت بيند  بس فا ملبلد ليس  صلة سبم  فسبكم، أ  

ضم اهلل كلي ن   الدنيا كلة  فعلول، ذلك أن فا كان يتوملعد امسلةون بعد  رارظن  تولكيت ن ا دبار، ظو  ملوع  
 العااة ا لين   اآلمر ،  لها الاا حدث كان  ل ظاا،  اد كاد اهلل سبحاند  تعاىل بنضلد  إحساند كلي ن، 
 لا ظن برنتد  فغنرتد  تابكل توبة التاهبس فن ن،  ملد لا ت رنة اهلل  فغنرتد إىل الايا  ر ا   لوا ا دبار   ظا  

  ظاا فا يشعر ب،ن فغنر  اهلل  رنتد فا كان  لتنال ظنم  الناركيا أبدا،  أهنا إذ نالت ن   تلك امرك  الصور  اماامية،   
 إهنا ملد م تناجن بعدظا،  ن احلهن امسلكط كلب الناركيا الايا يولكون ا دبار   فيدان الاتال ظو احلهن اعهن الاا 

فا احلتن أن  اريا فا فغنر   رنة   ظاا اليوم ظو استثنا  فا أصل، ليسم يردك،  أن ظاا الاا أصاة امسلةس الن
 (16  ياع   كل حال تشب دا

 ظهاا نر  اآلية الهرأة تصكككككككككور فا حدث فا امنفنس    ز   ُحنكَّسن تصكككككككككويرا بديعا فعازا،   ة تنتال فا تصكككككككككوير  
تصوير  د  مو  ن حىت له،ن ا رض كلب سعت ا تضيق هن سر رظن بالهثر  إىل تصوير كدم ننع ن ها  الهثر ، إىل 

 . (17  تانل    لوظ ن، إىل تصوير حركا ن احلسية امتةثلة   تولية ا دبار،  النهوص كلب ا كااة

ياَّ كَّنَُّر ا  َّذَِّلكَّ ُ   أَّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَُّد كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ  َّأَّنكنزَّلَّ ُلُنود ا َلَّن تكَّرَّ نظَّا  َّكَّا ةَّ ال اِ  ڇ  اا  ملولد تعاىل"

لِِد: ڇلَّزَّاُ  النهَّاِ رِياَّ  ثكنرَُّتُهنن ڇ  كَّننٌز كَّلَّب ملكَّون بَّتنُهنن كَّ ا ِإذن أَّكناَّ   ظو «  ك »ظنا  ملنة م بد فن ا فع   ، (18  ڇ  َّيكَّونمَّ ُحنكَّسن
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 .25السور  ننس ا: فا اآلية  ( 19 
م(، 1984،  ابا كا كككور التونسكككة، حمةد الناظر با حمةد با حمةد الناظر  728،ص: 5ين ر: اخلنيم، التنسكككل الاركين للاركن، فرلع سكككابق، ل:  (20 

 . 158 -157، ص: 10التحرير  التنوير، النا ر: الدار التونسية للنشر، تونس، ل: 
 .242 -241،ص: 6 حننا ا، التنسل الوسيط للاركن الهري، فرلع سابق، ل (21 

 

 

 َّضَّاملَّ ن كَّلَّينُهُن  ڇ حرف كنز للاتيم  الاامة،  ملد لا  فهررا ثالث فرات   احلديث كا يوم حنس ظهاا..

ِبرِياَّ  َّرنُض مبَّا رَُّحبَّ ن ُ    َّل ينُتنن ُفدن ُ   يكَُّتوُة الل ُد ِفان بكَّعنِد ڇ  ڇ ُ   أَّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَُّد كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ ڇ   ڇا ن

الثالثة، أ اد أفريا: أ جةا: الاتيم الزف     ملوع ظا   العنز بك  ( ظنا   ظا  امواضع ، ڇ ذَِّلكَّ كَّلَّب فَّان يَّشَّا ُ 
ا  ل يوم حنس، كلب أن الاامة الزف  فراد تنزيال لع ن  إن نز ل السهينة  نز ل امالههة أك ن فا النصر  ا حداث،

امسلةون أ م   اضنراة الشد   ظول امصيبة فنزلة حول فد ا،  إن أ فان الشد  ختيل حويلة  إن ملصرت.  اد  ملع 
 ذكر،  التةسوا اخلالص مما ظن  يد فا بال ،  َل يها ذلك باميسور جن،   كان النرار  تولية ا دبار مها حريق الناا ، 
  كان فا اهلل توبة  فغنر  ما  رك فن ن   ىلك امشركس دبر    الاتال،  ثاني ةا: التغاير بس  لو  ظا  ا حداث 

ة، حبيث يبد  أن كنصر الزفا مبد أن يهون كافال ظنا   لريك ا حداث، حىت تتغل  تبلغ الصور  اليت امتعاحن

ڇ  لا ت كلي ا،   ُ  ( دالة كلب الاامة الرتيب  إن نز ل السهينة  نز ل امالههة أك ن فا النصر ، كنز كلب ملولد

ثكنرَُّتُهنن  بَّتنُهنن كَّ ا ِإذن أَّكناَّ  تعليا ا بإنزال اهلل، إضا ت ا إىل ضةل : تنويد بش،هنا  بركت ا،  إ ار  إىل أهنا ،(19  ڇ  َّيكَّونمَّ ُحنكَّسن
ظاظر ،  إمنا حصل  مبحج تادير اهلل  تهويند أننا كرافة لنبيئد صلب  سهينة مارملة للعاد  ليس  جا أسباة  فادفات

 إكاد  حرف كلب بعد حرف العنز: ، منفنساهلل كليد  سلن  إلابة لنداهد النا ،  لالك ملدم ذكر الرسول ملبل ذكر ا
 -كليد الصال   السالم -تنبيد كلب  ديد تعليق النعل باجملر ر الثاين لإلأا  إىل التنا ت بس السهينتس:  سهينة الرسول

 .(20 "سهينة احةئنان كلب امسلةس الايا فعد  ثاة بالنصر،  سهينة امنفنس سهينة ثبات   ااكة بعد اةزع  اخلوف
 بعد ظاا اخلوف الشديد الاا أصاة امنفنس   فبدأ لااه ن ب،كداه ن    ز   حنس، لة  نصر اهلل الاا كرب كند 

ِفِنسَّ ڇ  سبحاند باولد: أا:   أنزل اهلل تعاىل كلب رسولد صلب اهلل كليد ، ڇ ُ   أَّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَّدُ كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةنن

 ڇ  اولد تعاىل:، (21  سلن  كلب امنفنس رنتد اليت تسها إلي ا الالوة،  تنةئا ها احةئنانا يستتبع النصر الاريم

 إمنا كان إنزال السهينة كلب امنفنس،  ن الرسول صلب اهلل كليد  سلن ساكا الالم،  ڇ كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ 
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ظكككككككككك(، لباة الت، يل   فعاين التنزيل، لايق  تصحيس: حمةد كلة  1415اخلا ن، أبو احلسا كال  الديا كلة با حمةد با إبراظين با كةر الشيحة    (22 

 .348، ص: 2 اظس، النا ر: دار الهتم العلةية، بل ت، النبعة ا  ىل، ل: 
ظكككككككك(، التنسل الهبل، النا ر: دار إحيا  الااث العر ، بل ت، النبعة الثالثة، ل: 1420ا كةر با احلسا با احلسس  ين ر: الرا ا، كبد اهلل حمةد ب ( 23 

 .158، ص: 10،  ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل: 20، ص: 16
 .  5131، ص: 8الشار ،   ظالل الاركن، فرلع سابق، ل:  (24 

 

 
صلب اهلل كليد  سلن   حالة  النيب ، (22 ليس كند  اضنراة كةا حصل للةنفنس فا اجزأة  اضنراة   ظا  الواملعة

إىل ظا  السهينة  ند فع  ااكتد  ثباتد   ملو د    لد ا كدا  كالنود ا  ن، أصابد احلزن  ا سب لنرار ظاا العدد 
الهبل فا أصحابد كند،  كان امنفنون الايا ثبتوا فا حولد   حالة إىل ظا  السهينة ليزداد ا ثباتا كلب ثبا ن،  إأانا 

أاهنن،  ه،منا ظة ردا  ينزل  يثب  الالوة الناهر   ي دئ امننعامت الثاهر ،  كان الايا  ر ا   حالة إىل ظا  كلب إ
السهينة ليعود إلي ن ثبا ن،  يابلوا كلب ملتال أكداه ن بعد أن دكاظن رسوجن صلب اهلل كليد  سلن إىل ذلك،  ملولد: 

لنعةة أمر  سو  إنزال السهينة، أا:  أنزل فع ظا  السهينة لنودا فا امالههة َل  بيان ڇ َّأَّنكنزَّلَّ ُلُنودا  َلَّن تكَّرَّ نظا ڇ
امراد باةنود ظنا ناكات  تر ظا ب،بصاركن،  لهنهن  لدمت أثرظا   مللوبهن، حيث كاد إليهن ثباتهن  إملدافهن،  مليل

 لنصر  امنفنس  الاا  الركم   مللوة فا امالههة فوكلون هزأة امشركس كةا دل  كليد  عل أنزل، أا أرسل ا اهلل

ال ِاياَّ   َّكَّا ةَّ ڇ  ملولد: لهون امالههة فالههة النصر  أحلق كلي ا اسن اةنود،  ڇ َلَّن تكَّرَّ نظاڇ :امشركس، لالك ملال

امالههة َل تااتل إم يوم بدر، بيان لنعةة ثالثة سو  الساباتس، أا أنزل سهينتد  أنزل لنودا َل تر ظا،  ن ، ڇ ى كَّنَُّر ا

اِ رِياَّ ڇ ب،ن سلنهن كلي ن  اتلتن فن ن فا ملتلتن،  أسرمت فا أسرمت،  ملولد : ڇ ى ال ِاياَّ كَّنَُّر ا  َّكَّا ةَّ ڇ  ك   َّذَِّلكَّ لَّزَّا ُ النهَّ

 .(23 أا  ذلك الاا نزل هنم  الها ريا فا التعايم لزا  جن كلب كنرظن،  صدظن كا سبيل اهلل ڇى
 المطلب الثاني

  "رضي اهلل عنه"وتشريفه لصاحبه  "صلى اهلل عليه وسلم"عناية اهلل لنبيه 
يضرة اهلل امثل فا الواملع التارخية كلب نصر  اهلل لرسولد،  ظاا النصر فا كند اهلل ينتيد فا يشا ،  اد أراد الهنار 

د بإمرالد إىل فهان بعيد أ  ساند،  أراد اهلل سبحاند الاضا  كلب الدكو  باتل رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن ، أ  نكَّنني

 ِإم  ڇ ، لاا ملال سبحاند:(24  تعاىل أن يلنتنا إىل أن الباحل م أها أن يعلو كلب احلق،  أن احلق داهةا  ظو ا كلب
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 . 40 سور  التوبة: اآلية( 25 
 . 39السور  ننس ا: اآلية ( 26 
 .774 -773،ص:5اخلنيم، التنسل الاركين للاركن، فرلع سابق، ل:  (27 
 . 5124، ص: 8الشار ،   ظالل الاركن، فرلع سابق، ل:  (28 

 
ِ ِإذن مهَّا ِ  النغَّاِر ِإذن يكَُّاولُ  ُد ال ِاياَّ كَّنَُّر ا ثَّاينَّ اثكننكَّسن رَّلَّ ِلصَّاِحِبِد مَّ لَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّنَّا  َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد  تكَّننُصُر ُ   كَّاَّدن نَّصَّرَُّ  الل ُد ِإذن أَّمن

ُ  جِبُُنودا َلَّن تكَّرَّ نظَّا  َّلَّعَّ  ُة الل ِد ِظةَّ النُعلنيَّا  َّالل ُد كَّزِيٌز حَِّهيٌن سَِّهينَّتَُّد كَّلَّينِد  َّأَّي دَّ ِلةَّ ِلةَّةَّ ال ِاياَّ كَّنَُّر ا السُّننلَّب  َّكَّ لاا  ،(25 ڇلَّ كَّ
تبد  الصلة  ل  اضحة   ظاظر ا فر بس ظا  اآلية،  فا لا ت بد اآليات ملبل ا فا فاررات  أحهام،  الاا أعا 

ِإم  تكَّننِنُر ا ڇ تنبيق فنسس كلب فاررات اآليات الساباة، حيث لا    ملولد تعاىل:الن ر   اآلية الهرأة ير  أهنا 

رَُّكنن  َّمَّ تَُّضرُّ ُ   َّينئ ا  َّالل ُد كَّلَّب ُكل   َّةن ا ملَِّدي تَّبنِدلن ملكَّونف ا  َّيكن ا  َّيَّسن اب ا أَّلِية  بنُهنن كَّاَّ أن اهلل إذا أراد نناذ أفر  لا  (26 ڇ رٌ يُكعَّا 
  ظاا الولود،  أند سبحاند ملد أراد إكزا  ديند  إظ ار  كلب الديا كلكد،  أن اجملاظديا الايا لاظد ن تاز د ند ملو  

  سبيل اهلل فا ظن إم أد ات كافلة   جمال تلك اإلراد  اليت أرادظا اهلل ليهتم جن كند اهلل ا لر الع ين  امثوبة 
  .(27  الرضوان،  أن إرادتد نا ا  كلب أا حال

ُر ُ  ڇ  اولد تعاىل:   كَّاَّدن ڇ  عل فضككككارع  فند ظو الزفا احلا ،  لها احلق يتبع امضككككارع بنعل فاضا ظو: ڇِإم  تكَّننصككككُ

رَُّ  الل دُ    ل يهون الشر  حاضرا   فستابال   اةواة فاضيا ؟  ناول: إن امعىن إم تنصر    سينصر  اهلل، بدليل  ، ڇنَّصَّ
س لواة  كككككككر   إمنا دليل اةواة،  حس يهون دليل اةواة فاضكككككككيا    و أدل كلب أند ملد نصكككككككر  ملبل ذلك،  ظاا لي

الوثون فا حد ث اةواة،  حس دكاظن اهلل ليننر ا  تثامللوا أ ضككككككككككككككس جن سككككككككككككككبحاند: أت نون أن ل ادكن ظو الاا 
ذلك أن اهلل ملد  سكككينصكككر حمةدا  صكككلب اهلل كليد  سكككلن  ينصكككر دكوتد؟ مد  ند سكككبحاند ملادر كلب نصكككر ،  الدليل كلب

برلل  احد ظو أبو بهر رضكككككة اهلل كند  نصكككككر  فا ملبل   فواحا كثل ،  أظن فوحا ظو النصكككككر   اجار ،  ملد نصكككككر 
كلب ملريش  كل كنار فهة،  كالك نصكككر    بدر جبنود َل تر ظا، إذن:  سكككاباة النصكككر فا اهلل لرسكككولد سكككاباة فاضكككية، 

 . (28 اةواة  كلب ذلك  ليس  ظة اةواة، بل ظة دليل

ِ ڇ    ملولد تعاىل: ُد ال ِاياَّ كَّنَُّر ا ثَّاينَّ اثكننكَّسن رَّلَّ رَُّ  الل ُد ِإذن أَّمن ُر ُ   كَّاَّدن نَّصككَّ  ككاظد ملاهن رك  امسككلةون رأا العس،  ڇِإم  تكَّننصككُ
 ظو أن اهلل ملد نصكككككر النيب الهري صكككككلب اهلل كليد  سكككككلن  ملكصكككككد فا يد امشكككككركس الايا كانوا لد مبرصكككككد كلب كل ثنيكة 
  كلب كل حريق،  َل يها فع النيب الهري ملوك  ظاظر ، َل يها إم ظو  صاحبد أبو بهر رضوان اهلل كليد،  كانا أكزلس 
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 .775 -774، ص: 5اخلنيم، التنسل الاركين للاركن، فرلع سابق، ل:  (29 

 
ل سكككككال ، إم سكككككال  اإلأان الاا أأل مللبي ةا، جمركديا فا كل ملو ، إم ملو  احلقك الاا   يدي ةا، حمر فس فا فا ك

كل نصكككل، إم كون اهلل جةا،  حراسكككتد الااهةة كلي ةا،  َل ياكر النيب الهري صكككلب اهلل كليد  سكككلن ذكرا صكككر ا،  إمنا 

ُر ُ  ڇ االا ت اإل ككككار  إليد فضككككةر    ضككككةل الغاهم ظه ،    ظاا إ ككككار  فضككككيئة تشككككل إىل النيب الهري ڇِإم  تكَّننصككككُ
صلب اهلل كليد  سلن،  ليند هالة فا نور رباين، حبيث تشخص ا بصار كلك ا إىل ظاا النور العلوا الاا يناض كلب 

ظاا اموملز بالاات  ل النيب النيب صككككككككلب اهلل كليد  سككككككككلن   زك بد،  ليس ظنا  فا ختلكب كند ا نصككككككككار  ا كوان   
صكككلب اهلل كليد  سكككلن،  ليس ظنا  أيضكككا فا أحاح  بد العناية الربانية،  حنك  بد أفداد العون  النصكككر اإلجة   ظاا 
اموحا بالاات أيضكككا  ل النيب صكككلب اهلل كليد  سكككلن،  هان  اإل كككار  إليد   ظاا اموملز بالاات فغنية كا كل ذكر، 

ليد أبلغ فا كل تصككككريس،   أند َل ياكر اسككككن الصككككاحم الاا صككككحم النيب صككككلب اهلل كليد  سككككلن   إ  كان  اإلفا  

ِإذن مهَّا ِ  النغَّاِر ِإذن يكَُّاوُل ِلصَّاِحِبِد مَّ ڇ  ظا  احلال، بل لا  كلب النسق الاا لا  كليد ذكر النيب صلب اهلل كليد  سلن

شكككريز ماام أ  بهر رضكككوان اهلل كليد،  اايد لتلك الصكككحبة امباركة، اليت لعل  فند ،    ظاا تڇ ٴۇلَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّنَّا 
صككاحم نيب  ر يق رسككول، ي،ما بنصككيم حيكم فا ركاية اهلل لنبيكد،  يسككت ل مبا اسككت ل بد النيب صككلب اهلل كليد  سككلن 

ال اظر  فا اإلنسانية كل ا، اليت كان  تسند  الاو  امادية نصر اهلل  ت،ييد ،  أبو بهر رضوان اهلل كليد   ظاا اماام ظو
النيب صلب اهلل كليد  سلن  تشدك أ ر ،  تننس  حدتد،  تاتسن الضكرا  بل ملل السكركا  فعدا  اد كان النيب صلب اهلل كليد 

و  حد   سكككككلن   ظاا اموملز لب ة  ارها الشكككككر  كلكد،  يهيد جا امشكككككركون كلك ن،  كان أبو بهر رضكككككوان اهلل كليد ظ
كلةة احلقك  اإلأان، اليت أراد اهلل سككككككبحاند  تعاىل جا ظاا اماام الهري، إىل لانم النيب الهري صككككككلب اهلل كليد  سككككككلن، 
 إند حبسككككككم أ  بهر رضككككككوان اهلل كليد فا التهري  التشككككككريز أن يهون اليد ا مر  امباركة اليت لةل فع النيب الهري 

إىل حيكث أراد اهلل جكا أن تنلع بنورظكا،  انس النكا  فكا  ي كا فا ظكد   رنكة،  أفا رسكككككككككككككككالكة السككككككككككككككةكا ،  دكو  احلق 
  .(29  سالم

بالصككحبة،  ظة امعية    الم ا حوال،   الصككاحم ظو ثاين اثنس  ظو أبو بهر الصككديق.  فعىن الصككاحم: امتصككز
  فند اي  الز لة صاحبة،  ظاا الاول صدر فا النيب صلب اهلل كليد  سلن    بهر حس كانا خمتنيس    ار ثور، 
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 .  46سور  حد: فا اآلية ( 30 
َّنكننَّال: فا اآلية سور ( 31   .12  ا ن
 .204، ص: 10ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل:  (32 
، ص: 4الاشكككككلا النيسكككككابورا أبو احلسكككككس فسكككككلن با احلاال ، صكككككحيس فسكككككلن، لايق: حمةد  ناد كبد الباملة، دار إحيا  الااث العر ، بل ت، ل:  (33 

 .2381باة  ضاهل أ  بهر الصديق رضة اهلل كند( رملن احلديث  -  كتاة  ضاهل الصحابة رضة اهلل كن ن1854
 .  5129، ص: 8لع سابق، ل: الشار ،   ظالل الاركن، فر  (34 

 
 هان أبو بهر حزينا إ ككككناملا كلب النيب صككككلب اهلل كليد  سككككلن أن يشككككعر بد امشككككركون،  يصككككيبو  مبضككككر ، أ  يرلعو  إىل 

 فهة.

ملَّالَّ مَّ ختََّّا َّا ِإن ِ  ڇ :كلي ةا السككككككككككككككالم"   امعية ظنا: فعية اإلكانة  العناية، كةا حهب اهلل تعاىل كا فوسككككككككككككككب  ظار ن

ِة أَّين  فَّعَُّهنن ڇ  ملولد (30 ڇفَّعَُّهةَّا أَّانَُّع  َّأَّرَّ   ِههَّ   (32 .(31 ڇ ِإذن يُوِحة رَّبُّكَّ ِإىلَّ النةَّالَّ
اإلجة   أن اهلل سككككككككككككبحاند ملد صككككككككككككد  جمةوكة كبل  فا امااتلس ا ملويا  ب، ظب البيوت،  ظو بي    نا ي  ر اإلكاا  

العنهبوت،  ملدر  اهلل  ل  ن   أن لعل ميط العنهبوت أملو  فا النومذ،  كالك  ككككككككككككككا  احلق أن يبيج احلةام  ظو 
ذايت،  حس ملال أبو بهر رضككة اهلل كند لرسككول أ دع النيور،  إنن أظيحَّ ظال،  ظاا نصككر،   ظنا  نصككر ثالث ننسككة   

، جند رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن  يرد   ثاة بربد: )اهلل صلب اهلل كليد  سلن:   لو ن ر أحدظن ل  ملدفيد لركنا(
ن خيشككب أهن  ظاا الرد ينسككان فع سككنال أ  بهر رضككة اهلل كندد  ن أبا بهر كان، (33 )  فا ظنك باثنس اهلل ثالث ةا(

لو ن ر ا ل  أملداف ن لرأ ا فَّان   الغار،  كان الرد النبيعة أن ياال: لا ير نا،  لها رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن  
أراد أن يلنتنا لنتة إأانية إىل الال م ا كلب  اال: فا ظنك باثنس اهلل ثالث ةا،  ند فا دام رسكككككككككككول اهلل صكككككككككككلب اهلل كليد 

هلل،  اهلل م تدركد ا بصككككارد  ةا   فعيتد م تدركد ا بصككككار؟ إذن:  ،بو بهر رضككككة اهلل كند  سككككلن  أبو بهر   فعية ا
يريد أن يندا رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن بننسدد  ند إن حدث  ة     بهر رضة اهلل كند   و صحا ، أفا 

 ،بو بهر رضة اهلل كند َل  زن كا ضعز  إن حدث فهر   لرسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن  الدكو  كل ا ُ دم، إذن:
 . (34 إأان،  لهند حزن مو ا  كلب رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن أن ُيصَّاةَّ مبهر  

أن نصر اهلل لد ثالثة أ فنة،  ك  ِإذن( تهررت ثالث فرات،  سبحاند  ڇِإم  تكَّننُصُر ُ   كَّاَّدن نَّصَّرَُّ  الل ُد ڇ  نر    ملولد تعاىل:

اِحِبِد مَّ لَّنزَّنن ِإن  الل  ڇ ياول: ِ ِإذن مهَّا ِ  النغَّاِر ِإذن يكَُّاوُل ِلصكككككككككككككككَّ ُد ال ِاياَّ كَّنَُّر ا ثَّاينَّ اثكننكَّسن رَّلَّ أا: أننا أفام ، ڇدَّ فَّعَّنَّاِإذن أَّمن
  لغار،  الزفا الاا ملال  يد رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن    بهر رضة اهلل كند:ثالثة أ فنة:  فا اإلمرال،   فا ا
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م(،  صكككحيس البخارا، لايق: د. فصكككننب ديم البغا، دار ابا كثل، اليةافة، بل ت، النبعة الثالثة، 1987البخارا، أبو كبد اهلل حمةد با إااكيل   (35 

 . 3  كتاة بد  الوحة إىل رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن( رملن احلديث  4،ص: 1ل: 

 

 ملد لا  النصكككككككر   ظا  ا  فنة الثالثةد سكككككككاكة اإلمرال فا فهة،  سكككككككاكة دمل سكككككككيدنا ،  ڇمَّ لَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّنَّاڇ
،  سكككككاكة حديثد فع أ  بهر رضكككككوان اهلل كليد، رسكككككول اهلل صكككككلب اهلل كليد  سكككككلن فع أ  بهر رضكككككة اهلل كند إىل الغار

 لساهل أن يس،ل: ظل أمرل الهنار رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن فا فهة، أم أن اهلل ظو الاا أمرلد؟  ناول: إن 
 كناد ملوفد  تآفرظن كليد  تعنُّت ن أفام دكوتد، كل ذلك اضككككنر  إىل اخلر ل،  لها احلق أراد هاا اخلر ل ظد ا  كمر  ل
الاا أراد  الهنار،   ن أراد ا ملتلد،  حس مرل ظنوا أن دكوتد سكككككككككوف ختتنق بالعزل كا النا ،  ،مرلد اهلل لتنسكككككككككا  
الدكو ،  أ ضككككككس جن سككككككبحاند: أنتن تريد ن إمرال حمةد صككككككلب اهلل كليد  سككككككلن بتعنتهن فعد،  أنا لا أفهنهن فا أن 

الوا: إن اجار  توأم البعثة، أا أن البعثة اعةدية لا ت  فع ا خترلو  خما م ،  سكككككككككككك،مرلد أنا فدكوفا  با نصككككككككككككار،  مل
ةَّ الل ُد كَّنن ا إىل  رملة با نو ل،  اجار ، بدليل أن رسككككول اهلل صككككلب اهلل كليد  سككككلن حينةا أماتد أم امنفنس مدلة رَّضككككِ

رملة با نو ل ذلك لرسكككككككول اهلل بعد فا حدث لد    ار حرا ، ملال لد  رملة:   ليت  أكون حيا  إذ خيرلك ملوفك، ملال   
ملبل أن يتثب  فا النبو ،  اال رسككككككول اهلل صككككككلب اهلل كليد  سككككككلن: أخُمنرلة  ظن؟ ملال  رملة با نو ل: نعن، َل ي،ت رلل 

بالرسكككككالة،  نإذن:  اجار  كان  فارر  فع تهليز رسكككككول اهلل صكككككلب اهلل كليد  سكككككل، (35  مبثل فا لئ  بد إم ُكوِدا((
ماذا؟  ند صككككككلب اهلل كليد  سككككككلن  كان أ ل فا أكلا كلب فسككككككافع سككككككاد  ملريش رسككككككالة احلق  التوحيد،  نهر  اجار  
فسباة فع البعثةد   ن البعثة ظة الصيحة اليت د  ت   كذان ساد  ملريش  ظن ساد  اةزير ،  لو صاح ا   كذان ملوم 

ملوفا   صككا   ي ن،  لها صككيحة البالء لا ت   كذان سككاد  اةزير  العربية ليسككوا فا سككاد  العرة لاالوا: اسككتضككعز 
كل ا،  اننلاوا   تعايم امسككككلةس لياضككككوا كلب ظا  الدكو ،   ككككا  اهلل سككككبحاند  تعاىل أم ينصككككر  باريش   فهةد 

لَّ  ي ن: لاد  ن ملريشككككككا  ألنَّ ن السككككككياد  كلب العرة،  إذا لا  رسككككككول جداية النا  كافة إىل اإلسككككككالم، لا ال فا أرسككككككِ
تعصكككب ن لد ملريش لتسكككود الدنيا كةا سكككادت اةزير  العربية،  ،راد احلق سكككبحاند أن يوضكككس لنا: م، لاد كان  الصكككيحة 
ا  ىل   كذان ساد  العرة،  م بد أن يهون نصر اإلسالم  امنسيا  الدي  م فا ظا  البلد  بل فا بلد كمرد حىت 

ةد ظة اليت ملا  اإلأان برسككالة حمةد صككلب اهلل كليد  سككلن ،  لها اإلأان برسككالة حمةد ظو م ياال: إن العصككبية ع
الاا ملق العصبية عةد صلب اهلل كليد  سلن ،  يالحظ   أفر اجار  أن  عل ا  ظالر(،  ظاا يدلنا كلب أن رسول 

 فا لانبس،  ه،ن ملوفد أكنتو   خرل،  اإلمرال  اهلل صلب اهلل كليد  سلن َل ي ار فهة  إمنا ظالر،  ام الر  فناكلة
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 .5125، ص: 8الشار ،   ظالل الاركن، فرلع سابق، ل:  ( 36 
 .203، ص: 10،  ابا كا ور ، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل: 776،ص: 5اخلنيم، التنسل الاركين للاركن، فرلع سابق، ل:  (37 
 .5129، ص: 8الشار ،   ظالل الاركن، فرلع سابق، ل:  (38 

 

 
ننسككد  يد نصككرد  ن رسككول اهلل صككلب اهلل كليد  سككلن مرل  حد  فا بيتدد الاا أحا  بد  ككباة أملويا  فا كل ملباهل 
وان الل ُد كليد ينت ر     العرة ليضككككككربو  ضككككككربة رلل  احد،  ينثر كلي ن الااة  تغشككككككب أبصككككككارظن،  كان أبو بهر رَّضككككككِ

خلارل،  ك،ن احلق سكككبحاند  تعاىل يريد أن يثب  جن أهنن لا ينالوا فا حمةد صكككلب اهلل كليد  سكككلند م بتآفر منة  م ا
 .(36 تعاىل بتساند كل ،  ظاا نصر فا اهلل

 التعريز   الغار للع د، لغار يعلةد امخاحبون،  ظو الاا امتنب  يد النيب  صكككككككككلب اهلل كليد  سكككككككككلن  أبو بهر حس "
مر ل ةا ف الريا إىل امدينة،  ظو  ار   لبل ثور مارل فهة إىل لنوبي ا، بيند  بس فهة حنو مخسكككككككككككككككة أفيال،   

  .(37 " الغار الثام   الااة أ  الصخر، حريق لبلة

ُ  جِبُُنودا َلَّن تكَّرَّ نظامَّ لَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّنا  َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد ڇ ي،يت احلق سككككككككككبحاند  تعاىل  ياول:  ِهينَّتَُّد كَّلَّينِد  َّأَّي دَّ  امتلز  ،ڇ سككككككككككَّ

ظل اماصود ها رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن ؟ أ  أن اماصود ها أبو بهر رضة اهلل  ڇ كَّلَّيندِ ڇ العلةا    ملولد تعاىل
لعلةا  ياولون: إن الضككككككةاهر   كند؟  فا داف  السككككككهينة ملد نزل د  ال بد أند نزل  كلب مللم أصككككككابد احلزن،  لها ا

ُر  ُ ڇ اآليات تعود كلب رسككول اهلل صككلب اهلل كليد  سككلن ،  احلق ملال: مُ ،  ، ڇِإم  تكَّننصككُ الَّ الَّ   َّالسكك  أا حمةدا  كَّلَّينِد الصكك 

رَُّ  الل دُ ڇ   سككككبحاند ياول: رَّلَّ ڇ  أا حمةدا  صككككلب اهلل كليد  سككككلن ،  ياول أيضككككا : ،ڇ  كَّاَّدن نَّصككككَّ أا حمةدا   ، ڇ دُ ِإذن أَّمن
     ملولد تعاىل:، (38  صكككككلب اهلل كليد  سكككككلن ،  هل الضكككككةاهر   اآلية كاهد  كلب رسكككككول اهلل صكككككلب اهلل كليد  سكككككلن

ُ  جِبُُنودا َلَّن تكَّرَّ نظا  َّلَّعَّلَّ كَِّلةَّةَّ ال ِاياَّ كَّنَُّر ا السُّننلب  َّ ڇ ِهينَّتَُّد كَّلَّينِد  َّأَّي دَّ ُة الل ِد ِظةَّ النُعلنيا  َّالل ُد كَّزِيٌز حَِّهيٌن  َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد سَّ ِلةَّ كَّ

ُ  جِبُُنودا َلَّن تكَّرَّ نظا َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد ڇ كاد احلديث كا النيب  حد ، بضكككككككةل امنرد،  ڇ  ِهينَّتَُّد كَّلَّينِد  َّأَّي دَّ ، كةا بدأ احلديث  ڇ سكككككككَّ

 كدم ذكر أ  بهر رضة اهلل كند   ظايا اماافس البد   اخلتام م يناص ، ڇ ِإم  تكَّننُصُر ُ   كَّاَّدن نَّصَّرَُّ  الل دُ ڇ كند  حد :

ِإذن مُها ِ  ڇ ، الاا ر عد اهلل سكككككبحاند  تعاىل إليد باولد:فا ملدر أ  بهر رضكككككة اهلل كند،  م يزحزحد كا فاافد الهري

 إذ م  ك أن اموملز ظو فوملز الرسول صلب اهلل كليد  سلن،  أن  ،ڇ  النغاِر ِإذن يكَُّاوُل ِلصاِحِبِد مَّ لَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّنا
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م( ، تنسككككل الاركن العزيز، لايق: أ  كبد اهلل 2002 -ظككككككككككككككككككك 1423املبلا   ين ر: ابا أ   َّفَِّنس امالهة، حمةد با كبد اهلل با كيسككككب با حمةد  ( 39  

،  اماتريدا، أبو فنصكور حمةد با 206، ص: 2حسكس با كها كة، حمةد با فصكننة الهنز، النا كر: النار ن احلديثة، فصكر، الااظر ، النبعة ا  ىل، ل: 
، لايق: د. جمدا باسلوم، النا ر: دار الهتم العلةية، بل ت، لبنان، النبعة ا  ىل، ل: م(، ت، يالت أظل السنة 2005 -ظككككك  1426حمةد با حمةود   

م(، اةافع  حهام الاركن، لايق:  1964 -ظككككككككككككككككككك 1384،  الارحيب، أبو كبد اهلل حمةد با أند با أ  بهر با  ر  ا نصكككارا  375 -374، ص: 5
،  ابا كثل، أبو الندا  إااكيل با كةر الار كككككككككة 149، ص: 8تم امصكككككككككرية، الااظر ، النبعة الثانية، ل: أند الربد ين  إبراظين أحنيش، النا كككككككككر: دار اله

ظكككككككككككك(، تنسل الاركن الع ين ، لايق: حمةد حسس يس الديا، النا ر: دار الهتم العلةية، فنشورات حمةد كلة بيضون، بل ت، النبعة 1419البصرا   
ه(، حماسا الت، يل، لايق: حمةد باسل كيون السود، النا ر: دار 1418ة، حمةد نال الديا با حمةد سعيد احلالن  ،  الااا136، ص: 4ا  ىل، ل: 

 . 419، ص: 5الهتم العلةية، بل ت، النبعة ا  ىل، ل: 
، ص: 10ير، فرلع سككككككككككابق، ل: ،  ابا كا ككككككككككور، التحرير  التنو  776 -775،ص: 5ين ر: اخلنيم، التنسككككككككككل الاركين للاركن، فرلع سككككككككككابق، ل:  ( 40 

202. 
 

 
رضككككككككوان هلل كليد  ككككككككر ا أن يننرد هاا اماام الهري،  إند ليهنة أبا بهر  الرسككككككككالة ظو صككككككككاحب ا،  امدكوك إلي ا فا ربد،

 يهون للنيب صككككككككلب اهلل كليد  سككككككككلن رد ا  كضككككككككدا،    مل  كان النيب الهري صككككككككلب اهلل كليد  سككككككككلن يوالد  يد  حد  
 امشركس نيعا.

،  برد امحةئنان ا فان  السككككككككالفة     السككككككككهينة، ظة النة،نينة اليت للك بالالم،  ياد اإلنسككككككككان امهر ة ريس ا فا
وَّاِل النةَُّخو َّةِ  َّحن نَّاُن النك ننِس  ملرارظا ِكنندَّ ا ن ،  الرسكككول صكككلب اللكد كليد  سكككلن َل تزل   ام ولة السكككالفة  العا ية،   ة احنِةئكن

فعد سككهينة،  ظاا م ينا   دد سككهينة ماصككة بتلك احلال،  نز ل السككهينة م يلزم فند أن يهون لد ع النزع  اخلوف، 
 . (39 صلب اللكد كليد  سلن ملدر يصس أن يهون لزياد  امحةئنان،  للدملة كلب كلو  بل

ُ  جِبُُنودا َلَّن تكَّرَّ نظاڇ  ملولد تعاىل: ها،  هان  كينا لرسكككككككككككد،  سكككككككككككبحاند فا ملو  احلق أفدك  اهلل ك يةة ظة ملو ، ڇ َّأَّي دَّ
و  بد، ،    التعبل كا حلول السككككهينة مللم النيب بإنزاجا كليد إ ككككار  إىل  الت،ييد: التاوية  النصككككر  يدا تردك فا يريد السككككك

 ،أهنا فنزلة فا السكككةا ،  أهنا فا ملو  احلقك اليت أفدك اهلل نبيكد ها،  ليسككك  فا الاو  اليت أله ا النا   يسكككتند ن إلي ا
  .(40  شتكان فا بس ظاتس الاوتس

التنريع فنذن ب،ن السكككككهينة أنزل  كام احللول   الغار،  أهنا فا النصكككككر، إذ ظة نصكككككر ننسكككككاين،  إمنا كان الت،ييد "  

بل إن ملولد  ڇ مَّ لَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّناڇ جبنود َل ير ظا نصككككككككككرا لثةانيا.  ليس يلزم أن يهون نز ل السككككككككككهينة كام ملولد:
ذلك ظو فا كثار سكككككككككككهينة اهلل اليت أنزل  كليد،  تلك السكككككككككككهينة ظة ف  ر فا ف اظر نصكككككككككككر اهلل إيا ،  يهون تادير 
الهالم:  اد نصككككككككككككككر  اهلل  ،نزل السككككككككككككككهينة كليد  أيد  جبنود حس أمرلد الايا كنر ا،  حس كان   الغار،  حس ملال 

 ال ر ف الثالثة فتعلاة بنعل نصر  كلب الاتيم امتادم،  ظة كامكااض   تلك, ڇ امَّ لَّنزَّنن ِإن  الل دَّ فَّعَّنڇلصاحبد: 
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 .203، ص: 10ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل:  (41 
 .776 -775،ص: 5اخلنيم، التنسل الاركين للاركن، فرلع سابق، ل:  (42 

 
بس امنرع كند  التنريع،  لا  ن ن الهالم كلب ظاا السككككككبك البديع للةبادأ  بالدملة كلب أن النصككككككر حصككككككل   أ فان 

 . (41 " كان فعاز  مارملا للعاد   أحوال فا كان النصر ليحصل   أفثاجا لغل  لوم كناية اهلل بد،  أن نصر 

ننلب ڇ أا أن اهلل أبنل كيدظن  أ سكككككككككد تدبلظن،  امراد بالهلةة ظنا احلال  الشككككككككك،ن  ڇ   َّلَّعَّلَّ كَِّلةَّةَّ ال ِاياَّ كَّنَُّر ا السكككككككككُّ
بيكتوا لد فا  ا فر، مبعىن أن امشككككككككككككككركس  ملد  وكت اهلل كلي ن فا أراد ا بالنيبك فا سككككككككككككككو ،  أبنل فا دبر ا فا كيد،  فا 

كان  الهلةة تعبلا كا إراد   كد ان،  إن ذلك  دكث كا ضككككككككككككككعن ن  ظواهنن أفام تلك الاو  الاادر  الااظر ،  إذا
امتهلن ها،  تصككويرا مشككيئتد اليت يريد إفضككا ظا،  إن إنناذ ظا  اإلراد   إفضككا  تلك امشككيئة إمنا يهون حبسككم فا كند 

 شدظا  را  كلةتد، لياين جا فهانا   كاَل الواملع اعاق،  إند حس تبنل الهلةة  م  امتهلن فا رصيد فا الاو  اليت
 د جا فهانا   الواملع اعاق، يهون ذلك دليال ملاهةا كلب ضكككككعز صكككككاحب ا  سكككككاو  مهتد،  أن كلةاتد اليت يننق ها 

 ، إ ككككار  إىل أن كلةات اهلل سككككبحاند ظة   امهان ليسكككك  إم أصككككواتا ضككككاهعة   اجوا ا    التعبل كا كلةة اهلل بالعلوك
د هنا حاهل،     ضككككككع ضككككككةل النصككككككل  امتةها، الاا تسككككككتو  بد كلب كل  ككككككة ، حبيث م تاز جا ملو ،  م  ول

ُة الل ِد ِظةَّ النُعلنياڇبس امبتدأ  اخلرب   ملولد سكككككبحاند: « ظة» ِلةَّ  إ رادظا إ كككككار  أمر  إىل كلةة اهلل  إىل لايا ا،  ڇ َّكَّ
ها  امنزلة د ن  لظا فا الهالم البشككككككككككككرا كلب أا فسككككككككككككتو ،   ة  حدظا ظة العليا امتنرد  هاا اماام امتةها فا 

،  جاا لا  بعدظا الوصككككككز امناسككككككم هلل سككككككبحاند  تعاىل صككككككاحم ظا  الهلةة:   و ،  ڇ َّالل ُد كَّزِيٌز حَِّهيٌن ڇ العلوك
كزكتد،  ظو احلهين الاا فع فالد فا كزك  فنلاة  فا سككككككككككككككلنان م ينا ع، يضككككككككككككككع ا فور العزيز الاا م كز   حد فع 

فواضكع ا الااهةة كلب فيزان احلهةة  العدل  اإلحسكان، أفا ظنم  امشكركون الايا يسكتشكعر ن العزك   الاو  فا أننسك ن 
 ، تضككككككككرة بغل حسككككككككاة  م تاديراكلب  لظن فا الضككككككككعنا ،  إن كزك ن كز   اية ل ولة،  ملو ن ملو  كةيا  ناا 

 42)." 

ُة الل ِد ِظةَّ النُعلنياڇ  اولد تعاىل: ِلةَّ نزلة التاليل للهالم،  ند ما أمرب كا كلةة الايا كنر ا ب،هنا صارت مب إستئناف  ڇ َّكَّ
سككنلب، أ اد أن العال  احنصككر   الديا   كك،ند،  ضككةل النصككل أ اد الاصككر،  لاا َل تعنز كلةة اهلل كلب كلةة الايا 

  اد  أن العال  ثاب  جا كنر ا،  ليس اماصود إ اد  لعل كلةة اهلل كليا ما يشعر بد اةعل فا أحداث احلالة، بل إ
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 .205، ص: 10ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل:  (43 
 .5133، ص: 8الشار ،   ظالل الاركن، فرلع سابق، ل:  (44 
 .142، ص: 26ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل:  (45 
 . 4سور  النتس: اآلية ( 46 
 . 1السور  ننس ا: اآلية ( 47 
 . 2السور  ننس ا: فا اآلية ( 48 

 
 فاصككككككككككككككور كلي ا،  هان  اةةلة كالتاييل ةعل كلةة الايا كنر ا سككككككككككككككنلب،  فعىن لعل ا كالك أند ما تصككككككككككككككادف  

 العليا َل يعنن ا بالنصكككمد  ن كلةة احلق  (43 الهلةتان  تناملضكككتا بنل  كلةة الايا كنر ا،  اسكككتار ثبوت كلةة اهلل"
العليا داهةا   أبدا   أ م ،  إن كان الهنار ملد أراد ا ملتل رسكككككككول اهلل صكككككككلب اهلل كليد  سكككككككلن، أ  أن سكككككككبحاند  تعاىل ظة 

خيرلو  إىل فهان بعيد م يسككككككتنيع  يد أن أار  دكوتد أ   بسككككككو ،  إهنن َل ي نر ا بشككككككة  فا ظااد  ن اهلل كزيز م 
 ظو  يلن  امنفنس إىل أن اهلل ملد نصكككككككككر رسكككككككككولد ند  تعاىل أنيُغلَُّم،  ِكز تد فبنية كلب احلهةة،  ظنا يريد احلق سكككككككككبحا

 . (44  حد ،  نصر  جبنود َل ير ظا
 المطلب الثالث

 االمتنان على المؤمنين بالسكينة والبشارة بالعون والمغفرة والثواب
نزل  حبسكككككا كاملبة صكككككلس احلديبية  أند نصكككككر   تس، بد  الربانية لعباد  امنفنس،  التاكلبشكككككار  التضكككككةن  سكككككور  النتس 

فا صكككدظن كا امكتةار بالبي ،  احلزن فا كباد  امتاس،  ، ال  تلهن البشكككار   مللوة امسكككلةس،  سكككهينتد سكككبحاند
اهلل ب،ن العاملبة جن،  أن داهر  السككككككو    ،مربظنكاخلاهبس،   رلعواكد  م تغلم فا مللة  رأ ا أهنن  يوفئاا   كان امسككككككلةون

تعاملم، ام صككرالنب  الوكد لد، مالادصككلب اهلل كليد  سككلن كند الهري النيب   ام ككار  إىل كرافةكلب امشككركس  امنا اس، 

ِهينَّةَّ ِ  ُظوَّ ال ِاا ڇ كةا أمرب سكككككككبحاند   فنلع السكككككككور :، (45  بايعو  ناصكككككككر   الثنا  كلب امنفنس الايا  أَّنكنزَّلَّ السككككككك 

َّرنِض  َّكانَّ الل ُد كَِّلية ةا اِت  َّا ن   ة بشكككر  إىل ، (46  ڇا  حَِّهيةا  ملُكُلوِة النُةننِفِنسَّ لِيكَّزنداُد ا ِإأانا  فَّعَّ ِإأاهِنِنن  َّلِل ِد ُلُنوُد السككك 

نا لَّكَّ  كَّتنحا  ڇ  سلن   ملولد تعاىل: امنفنس،   فاابل البشر  اليت نل ا الاركن إىل النيب الهري صلب اهلل كليد ِإن ا  كَّتَّحن

نا لَّكَّ  كَّتنحا  ُفِبينا ڇ أا ، (47  ڇ ُفِبينا ِهينَّةَّ ِ  ملُكُلوِة النُةننِفِنسَّ  أنزلنا ڇ،  ڇ ِإن ا  كَّتَّحن   ملولد تعاىل للةنفنس: ، ڇ السكككككككككك 

 ، ڇ لِيكَّغنِنرَّ لَّكَّ الل ُد فَّا تكَّاَّد مَّ ِفان ذَّننِبكَّ  َّفا تَّ،َّم رَّ  ڇ ظو   فاابل ملولد تعاىل للنيب: (48  ڇ لِيكَّزنداُد ا ِإأانا  فَّعَّ ِإأاهِنِنن  ڇ
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ه(، التنسل امنل   1418،  الزحيلة، الدكتور  ظبة با فصننب  398 -391،ص: 13ين ر: اخلنيم، التنسل الاركين للاركن، فرلع سابق، ل: ( 49 

 . 155، ص: 26العايد   الشريعة  امن ح، النا ر : دار النهر امعاصر، دفشق، النبعة الثانية، ل: 
 .150، ص: 26،  ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل: 154، ص: 4نزيل، فرلع سابق، ل: اخلا ن، لباة الت، يل   فعاين الت( 50 

 

 
امبس للنيب  لهلك فا النيب  امنفنس فاافد  فنزلتد فا رةك العامس،  فا سكككككوابغ رنتد   واضكككككل إحسكككككاند أن ظاا النتس 

صلب اهلل كليد  سلن،  امغنر  الشافلة للعافة، اليت م تباة كلب  ة  ينوف حبةب النبوك  فا ظن ات  ظنوات،  يسوكا 
دنيا النا ،  حسككككككككككككابد كلب أن تهون لد النبوك  مالصككككككككككككة جبالجا  صككككككككككككناه ا، بعد ظا  الرحلة النويلة اليت حوك   ها  

 بعد ظا  اللنتة يعود سكككيان السكككور  ، لظن   كككركظن،   ال   أميارظن  أ كككرارظن مالن   ي ا  لودظن،  احتهك  خب
للحديث كا امنفنس  فواملن ن  مواجل ننوس ن، حديثا كلد رضب   نا ية   ضا    تهري،  كلد بشريات جا  الننو  

امختار  فا البشككككر، يتالب كلي ن اخلالصككككة الاوية الباهعة امتارد ، حديثا يتالب  يد اهلل لل لاللد كلب ظا  اجملةوكة 
ب، كككككخاصككككك ن  أكياهنن أند كن ن راض،  إن جن فا ظاا النضكككككل اإلجة فا  برضكككككواند  بشكككككرياتد  افتناند  تثبيتد،  يبلغ ن
  .(49  نظ كلي ن إأاهنن  يزككيد  يناكيد  ينةكيد

ِهينَّةَّ ِ  ملُكُلوِة ڇ  اولد تعاىل:" تاييل للهالم السككابق،  ند أ اد   ڇالنُةننِفِنسَّ لِيكَّزنداُد ا ِإأانا  فَّعَّ ِإأاهِنِنن ُظوَّ ال ِاا أَّنكنزَّلَّ السكك 
أن م كام   أن ينتس اهلل لك  تحا  ك يةا،   ينصر  كلب أملوام كثليا أِ دا ، نصرا  صحبد إنزال السهينة   مللوة 

يع  سككككاهل النصككككر  لد الاو  الااظر    السككككةا ات امنفنس بعد أن مافرظن النشككككل  انهسككككار اخلواحر،  اهلل فا ألك ن
 ا رض،  فا ظاا نصككر إم بعج مما هلل فا الاو   الا ر، ليهون نصككر رسككول اهلل صككلب اهلل كليد  سككلن  إظال  أكداهد 

  .(50 "كلب أيديهن،  يهون لهن الثواة  جن العااة

ِهينَّةَّ ِ  ملُكُلوِة النُةننِفِنسَّ ُظوَّ ال ِاا أَّنكنزَّلَّ ڇ    تعايم نلة" جبةلة التاييل إ كككككار  إىل أن امنفنس فا لنود اهلل،   ڇالسككككك 
 أن إنزال السكككهينة   مللوهن تشكككديد لعزاهة ن،  تخصكككيصككك ن بالاكر ملبل ظاا العةوم  بعد  تنويد بشككك،هنن،  ةا لنود 

ب العد ك يوم ا حزاة،  امنر الاا أنزل يوم بَّدر  ثب  السةا ات امالههة الايا أنزلوا يوم بدر،  الريس اليت أرسل  كل

َّرنضِ ڇ اهلل بد أملدام امسلةس،  تادي امسند كلب امسند إليد   إل اد  احلصر،  ظو حصر   ڇ َّلِل ِد ُلُنوُد الس ةا اِت  َّا ن
ما هلل فا الغلبة  كداهد  النصر   لياهد، ادكاهة، إذ م اكتداد مبا لةعد املو   النالون فا اةنود لغلبة العد ك بالنسبة 

 تاييل ما ملبلد فا النتس  النصر  إنزال السهينة   مللوة امنفنس،  امعىن: أند كلين   ڇ َّكانَّ الل ُد كَِّليةا  حَِّهيةا  ڇ  نلة
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، ص: 8، ل: أبو السعود العةادا، حمةد با حمةد با فصننب، إر اد العال السلين إىل فزايا الهتاة الهري، النا ر: دار إحيا  الااث العر ، بل ت (51 

 . 151، ص: 26نوير، فرلع سابق، ل: ،  ابا كا ور، التحرير  الت105
م(، تيسل الهري الرنا   تنسل كالم امنان، لايق: كبد الرنا با فعال اللو ق،  2000-ظككككككككككك 1420السعدا، كبد الرنا با ناصر با كبد اهلل   (52 

 .791، ص: 1النا ر: فنسسة الرسالة، النبعة ا  ىل، ل: 

 
فاتضككيات كلةد   فواضككع ا ب،سككباة النتس  النصككر،  كلين مبا تنةئا بد مللوة امنفنس بعد البلبلة،  أند حهين يضككع 

 .(51 "امناسبة  أ ملا ا امالهةة
 بإنزال السككهينة   مللوهن،  ظة السككهون  النة،نينة  الثبات كند نز ل اعا كباد  امتاس  نا خيرب تعاىل كا فن تد كلب 

  ظا   كباد اهلل كلب  نعنالننو ،  ةا   توظا العاولامالاة،  ا فور الصكككككككككككعبة اليت تشكككككككككككو  الالوة  تزكح    اعل 
فنةئنة،  يسككتعد راضككية   بالم ثاب   ننس  الصككعاةأن يثبتد  يربط كلب مللبد،  ينزل كليد السككهينة ليتلاب ظا   اعا

،  الصككككحابة رضككككة اهلل كن ن ما لر  فا لر  بس  ثب  يايندبالك إأاند   يع نبالك إلملافة أفر اهلل   ظا  احلال، 
اليت ظاظرظا أهنا  ضاضة كلي ن  حط فا أملدارظن،  تلك  رسول اهلل صلب اهلل كليد  سلن  امشركس فا تلك الشر  

 ثاة فع ثات ن،  إأاهنن،م تهاد تصكككككككرب كلي ا الننو ،  لةا صكككككككرب ا كلي ا   حنوا أننسككككككك ن جا، ا داد ا بالك إأانا فع 

َّرنضِ ڇ  اولد:  لاا ةا اِت  َّا ن  سامشكككككرك أحد فا أا: نيع ا   فلهد  ل  تدبل   مل ر ،  ال ي ا  ڇ َّلِل ِد ُلُنوُد السككككك 
امدا لة بس النا    ا يام،  ت،مل   فشكككككيئتد حهةتد أملتضككككك ، كلين حهين ينصكككككر ديند  نبيد،  لهند تعاىل لاأن اهلل 
  .(52   ق إرادتد  كلةد سبحاند منفنس إىل  مل  كمرنصر ا

سهينة، بعد ظا  النة،نينة   الرضا   السبحاند كلب مللوة امنفنس، ظة فا  ملع   مللوهن فا  اموىل السهينة اليت أنزجا 
هثل فا الالوة، الاضنرب   حيث، احلديبية، ساكة صلس  حل   صد رظن، فا  سا   امتد اة  امتدا عة  امولات
نتس ال،   للةنفنس هثلالل اخلفا  را  ظاا الصككلس فا  رؤيةهثل فا ا   ام كا الهثل فا ا بصككار،  ملصككرت ال  ا   

  ر  فا   كياهنن فا فشككاكر،  فاأفال  اليت كاناظا امنفنون فا أحداث احلديبية   هان  ظا  التاربة الااسككية بس، ام
  كاوجن فا فدار ، لياابلوا ها ظا  امتناملضكككككات اليت بدت جن فا ظاظر فوملن ن الاا اختا   فا النيب فع أحداث 

إذا بلغ ا فر  ايتد فا ضككككيق الصككككد ر  حرل الننو ، حلع كلي ن فا حيث َل  تسككككبوا  َل يادر ا فا   إذا فااحلديبية، 
د ظاا الصكككككككككككلس  فا لاي ن كلب حريا ن فا  تس فبس  نصكككككككككككر كزيز،  را  ظاا الصكككككككككككلس فا مل كثل   تس فبس،   بع

 سبحاند  تعاىل كباد  امنفنس،  يصنع جن فا ا حداث  إأاهنن  ياينا إىل ياين ن،  ظهاا يُر  اهلل  ا داد ا إأانا فع
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 .399 -391،ص: 13للاركن، فرلع سابق، ل:  ين ر: اخلنيم، التنسل الاركين( 53 
 .  18سور  النتس: اآلية: ( 54 
، ص: 3م(، صنو  التناسل، النا ر: دار الصابوين للنباكة  النشر  التو يع، الااظر ، النبعة ا  ىل، ل:  1997-ظكككككككككككككككك 1417الصابوين، حمةد كلة    (55 

204. 
 .12سور  امةتحنة : فا اآلية ( 56 
 . 18النتس: اآلية: سور  ( 57 

 

 
 

 إىل فشكككككاكرظن الوسكككككا    امواملز فا يثب  بد منوظن كلب حريق اإلأان،  ال تنال فا إأاهنن ا حداث،  م تتسكككككرة

 53). 
  المطلب الرابع

 كرامة النبي صلى اهلل عليه وسلم عند ربه والوعد له بالنصر والثناء على المؤمنين

اَّرَِّ   كَّعَِّلنَّ فَّا ِ  ملُكُلوِهِنن ڇ تضككةا ملولد تعاىل: ةَّ الل ُد كَِّا النُةننِفِنسَّ ِإذن يُبايُِعونَّكَّ لَّن َّ الشكك  ِهينَّةَّ كَّلَّينِ نن لَّاَّدن رَّضككِ  َّ،َّنكنزَّلَّ السكك 

تسككايال  لرضككب اهلل تعاىل كن ن،  نفنس الايا بايعوا الرسككول بيعة الرضككوانلعباد  امال احلذكر  (54  ڇ  َّأَّثابكَُّ نن  كَّتنحا  ملَّرِيبا  
 . (55 اخلالد    سال الصاحلس  ختليدا  مآثرظن الهرأة

فناكلة  ن كال امتعاملديا باهع،  نال  إىل فعىن الع د كلب الناكة  النصكككر ،  امبايعة أصكككل ا فشكككتاة فا البيع،   ة  

ينئا   ڇ ملال تعاىل : اَّ بِالل ِد  ككككككَّ رِكن  ظة البيعة اليت بايع ا  ،(56 ڇيَّا أَّيكُّ َّا الن يبُّ ِإذا لا َّ َّ النُةننِفناُت يُبايِعننَّكَّ كَّلب أَّنن مَّ ُيشككككككن
ُةر  كانوا ألنا   أربعةاهة كلب أكثر الر ايات،  امسكككككلةون النيب صكككككلب اهلل كليد  سكككككلن يوم احلديبية، ل   كككككار  فا السككككك 

اَّرَِّ  ڇلاول اهلل  ي ا « ة الرضككوانبيع» اي   ةَّ الل ُد كَِّا النُةننِفِنسَّ ِإذن يُبايُِعونَّكَّ لَّن َّ الشكك   كان سككبم  ،(57  ڇلَّاَّدن رَّضككِ
ظا  البيعة أن رسكككككككككول اهلل صكككككككككلب اهلل كليد  سكككككككككلن أرسكككككككككل كثةان با كنان رضكككككككككة اهلل كند فا احلديبية إىل أظل فهة 
لينا ضكككككك ن    كككككك،ن التخلية بس امسككككككلةس  بس امكتةار بالبي ،  ،رلز ب،ن كثةان ملُتل،  عزم النيب صككككككلب اهلل كليد 

عة كلب أن م يرلعوا حىت ينالز ا الاوم،  هان لابر با كبد اهلل رضكككة  سكككلن كلب ملتاجن لالك،  دكا فا فعد إىل البي
وت، 

َّ
اهلل كند ياول : بايعو  كلب أن م يَّنر  ا،  ملال سلةة با ا كوع  كبد اهلل با  يد رضة اهلل كن ةا: بايعنا  كلب ام

 مرل فع النيب صلب اهلل كليد  م مالف بس ظايا  ن كدم النرار ياتضة الثبات إىل اموت،  َل يتخلز أحد مما 
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  كتاة  120، ص: 2م(، امسككككند: لايق:  ككككعيم ا رنن    كادل فر ككككد، فنسككككسككككة الرسككككالة، النبعة ام ىل، ل: 2001الشككككيباين، أند با حنبل   (58 

 .6011ملن احلديث فسند امهثريا فا الصحابة: باة فسند كبداهلل با كةر با اخلناة رضة اهلل كن ةا(،   إسناد  صحيس كلب  ر  الشيخس(، ر 
ظكككككككككككككككككككك(، النه   العيون، لايق: السككككيد ابا كبد اماصككككود با كبد الرحين، 450اما ردا، أبو احلسككككا كلة با حمةد با حبيم البصككككرا البغدادا  ت  (59 

يلة، التنسككككل امنل، ،  الزح204، ص: 3، الصككككابوين ،صككككنو  التناسككككل، فرلع سككككابق، ل: 316، ص: 5النا ككككر: دار الهتم العلةية، بل ت، لبنان، ل: 
 .182، ص: 26فرلع سابق، ل: 

 . 204، ص: 3،  الصابوين ،صنو  التناسل، فرلع سابق، ل: 148، ص: 26ابا كا ور، التحرير  التنوير، فرلع سابق، ل:  (60 
 .17سور  النتس: فا اآلية: ( 61 

 
 سككلن إىل احلديبيكة كا البيعة إم  كثةان رضككة اهلل كند، إذ كان  اهبا  مبهة للتنا ض    كك،ن العةر ،   ضككع النيب صككلب 

 (58  اهلل كليد  سلن يد  اليةىن كلب يد  اليسر   ملال:   ظا  يد كثةان((
رأا اةة ور: ظو صكككلس احلديبية   احلديبية بئر اة امهان ها(،  اة  امراد بالنتس ظنا   ، (59   لا  كثةان  بايع 

 .(60 ظاا الصلس  تحا،  ند كان سببا لنتس فهة فا ملبيل اجملا  امرسل بإحالن السبم كلب امسبم

يع  فا الصكككككككككككككككدن  اإلمالص  الو ا  كةا كلن فا   مللوة امنا اس فا امرض   ڇ كَّعَِّلنَّ فَّا ِ  ملُكُلوِهِنن ڇ اولد تعاىل: 

ِهينَّةَّ كَّلَّينِ نن  ڇ الننان،  يع  النة،نينة كلب امنفنس امخلصكككككس حىت ثبتوا  بايعو  كلب اموت،  كلب أن   ڇ  َّ،َّنكنزَّلَّ السككككك 
اهلل  حاكة رسككككككولد صككككككلكب اهلل كليد  سككككككلكن،  ذلك م ينر ا،    ظا  اآلية لنينة،  ظة أن ظا  البيعة كان   ي ا حاكة 

 َّفَّان يُِنِع الل دَّ ڇ فولم لرضككككككككككككككوان اهلل كز  لل،  ظو فولم لدمول اةنة،  يدل كليد ملولد تعاىل   اآلية امتادفة:

ارُ  َّهنن ِملنُد لَّن اتا  َّنرِا ِفان لَّنِت َّا ا ن ولَُّد يُدن  ثب  هاا البيان أن أظل بيعة الرضكككككككككككككوان فا أظل اةنة،    ملَّالَّ  ،(61 ڇ َّرَّسكككككككككككككُ

 : ةَّ ، ڇ كَّعَِّلنَّ فَّا ِ  ملُكُلوِهِنن ڇتكَّعَّاىلَّ ِن  كَّرَّضككككككككككِ دن ا، ِ َّن ُد كَِّلنَّ فَّا ِ  ملُكُلوِهِنن ِفاَّ الصكككككككككك   َّالننَّاُ  لِلتك عنِايِم،  َِّكلنُن الل ِد ملكَّبنلَّ الر ضككككككككككَّ
ُ نن،  َّهَّينزَّ يُكنن َُّن التك    عنِايُم ِ  النِعلنِن؟كَّنكن

للتعايم،  كلن اهلل ملبل الرضكككككا،  ند تعاىل كلن فا   مللوهن فا الصكككككدن  اإلأان  رضكككككة  ڇ كَّعَِّلنَّ ڇ إن ملل  النا    

ا ِ  ملُكُلوِهِنن ڇكن ن،  هيز ين ن التعايم   ملولد  ُلُد ، ڇ كَّعَِّلنَّ فَّ ا ِ  ملُكُلوِهِنن ڇنكَُّاوُل ملكَّون ِإذن  ڇ فتعلق باولد ڇ كَّعَِّلنَّ فَّ

اَّرَّ ِ  رَّفَِّ ،  ، ڇ  يُبايُِعونَّكَّ لَّن َّ الشكككككككككككككك  لنُ  كَّلَّينِد  َّ،َّكن امَّ ِإ َّ ، أَّ ن ِإذن دَّمَّ ا  كَّاَّ ُ   َّيند  ُ  أَّفنِس ِإذن كَّل ةن اِهُل:  َّرِحن ا يكَُّاوُل الناَّ ةَّ كَّ

: ةَّ ڇ  يهون النر  بعد اإلكرام ترتيبا كالك، ظاظنا ملَّالَّ تكَّعَّاىلَّ اَّرَِّ   لَّاَّدن رَّضكككككككككككِ الل ُد كَِّا النُةننِفِنسَّ ِإذن يُبايُِعونَّكَّ لَّن َّ الشككككككككككك 

ُم، بَّلن ِكنندَّ النُةبَّايكَّعَِّة ال يِت   ڇ  كَّعَِّلنَّ فَّا ِ  ملُكُلوِهِنن  ِن ِإ َّارَّ   ِإىلَّ أَّن  الر ضَّا َلَّن يَُّهان ِكنندَّ النُةبَّايكَّعَِّة  َّحَّسن  كَّانَّ فَّعَّ َّا ِفاَّ الص دن
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،  اخلنيم، 160، ص: 4،  اخلا ن، لباة الت، يل   فعاين التنزيل، فرلع سابق، ل: 80 -79، ص: 28الرا ا، التنسل الهبل، فرلع سابق، ل:  (62 

 417،ص: 13التنسل الاركين للاركن، فرلع سابق، ل: 
 .275،ص: 13حننا ا، التنسل الوسيط للاركن الهري، فرلع سابق، ل  (63 

 

لِدِ ِكلنُن  مِلِ نن،  َّالننَّاُ  ِ  ملكَّون دن ِهينَّةَّ كَّلَّينِ نن  ڇ الل ِد ِبصكككككِ ُ نن       ڇ  َّ،َّنكنزَّلَّ السككككك  ةَّ كَّنكن لِلتك عنِايِم الواملعة ال ِاا ذَّكَّرنتُُد،  َِّإن ُد تكَّعَّاىلَّ رَّضكككككِ
ِز النُةبَّايِعَِّة ِبهَّونهِنَّ  ِهينَّةَّ كَّلَّينِ نن،  َِّ   كَِّلنَّ( بكَّيَّاُن  َّصكككككن ِ يٌق مَّ  َّ،َّنكنزَّلَّ السككككك  ا تكَّون ِن ال ِاا ِ  ملُكُلوِهِنن  َّظَّاَّ دن ا ُفعَّا بَّة  بِالنِعلنِن بِالصككككك 

 : لُُد تكَّعَّاىلَّ اُ  الل ُد تكَّعَّاىلَّ ِإىلَّ فَّعَّاين ِكتَّاِبِد النهَّرِِي،  َّملكَّون ظة بشككككككككككككككار  أمر  جنم        ڇ  َّأَّثابكَُّ نن  كَّتنحا  ملَّرِيبا  ڇيكَّتَّ،َّت ب ِإم  ِلةَّان ظَّدَّ
نفنس الصكككككككككككككككادملس، حيث كلن فا   مللوهن فا الصكككككككككككككككدن  اإلمالص  إيثار اآلمر  كلب ا  ىل،  ،نزل السككككككككككككككهينة ام

 أا أن اهلل سكككككككككككبحاند  تعاىل فع ظاا الرضكككككككككككوان الاا ،ڇ  َّأَّثابكَُّ نن  كَّتنحا  ملَّرِيبا  ڇ النة،نينة  ا فان كلي ن،  ملولد تعاىل: 
كلي ن ميرب  فأل أيدي ن فا فغامن ا،  ،مرب الل د كا رضكككككككككككككككا  كا أظل تلك ملد  تس  يل بد امنفنس فا أظل احلديبية

إأاهنن،  إمالصكك ن   بيعت ن،  إنزال النة،نينة كلي ن  تثبي  مللوهن  أملداف ن،  هاا رلعوا  البيعة   اآلمر ، لصككدن
ب،ند ملريم  ذلك لارة  فاند،   فع ن حظ الدنيا  اآلمر  نيعا،  مليل امراد بد  تس فهة،  ا  ل أرلس،   صككز النتس

إذ كان كلب أيام فا صككككككككككلس احلديبية،   لارة تنا لد، إذ َل يلق امسككككككككككلةون فا أظل ميرب بال  كثلا، بل سككككككككككركان فا 
   ظا  اةةلة أاب  أكلب فا يتةنا  ، (62 اسكككككككتسكككككككلن ي ود ميرب ليد النيب صكككككككلب اهلل كليد  سكككككككلن،  نزلوا كلب حهةد

عاىل كند،  دمولد    فر  العباد الايا ظنر ا مبغنرتد سكككككككككككككبحاند  رنتد،  التعبل بامضكككككككككككككارع إنسكككككككككككككان،  ظو رضكككككككككككككا اهلل ت

   التاييد بالك إ ار  إىل فزيد ، ڇ  يُبايُِعونَّكَّ ڇ فتعلق بكككككككككك   ڇ لَّن َّ الش اَّرَِّ  ڇ مستحضار صور  ظا  امبايعة،  ملولد:
اهلل تعاىل الاا م يعادلد  ككككككككة ،  يسككككككككتتبع فام يهاد خينر كلب  ملع تلك امبايعة   الننو ،  لاا اسككككككككتولب  رضككككككككا 

  .(63 البال
 المطلب الخامس

 الطمأنينة وسكون النفس إلى صدق الوعد

ِإذن لَّعَّلَّ ال ِاياَّ كَّنَُّر ا ِ  ڇ: ياكر اهلل تعاىل فا كان كليد امشركون فا ل امت  ناملات استول  كلب ننوس ن  اال
ي ةَّ اةنَّاِظِلي ِة  َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَُّد كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ  َّأَّ  لَّ َّا ملُكُلوِهُِن احلنَِّةي ةَّ نَِّ ةَّ التك انوَّ   َّكَّانُوا أَّحَّق  ِهَّا  َّأَّظن ِلةَّ  لنزَّفَُّ نن كَّ
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 .26: اآلية سور  النتس( 64 
 .26السور  ننس ا: فا اآلية ( 65 
ه(، فعاَل التنزيل   تنسككل الاركن، لايق: كبد الر ان ام دا، النا ككر: دار 1420البغوا، أبو حمةد احلسككس با فسككعود با حمةد با النرا  الشككا عة   (66 

 .281، ص: 13الوسيط للاركن الهري ، فرلع سابق، ل  ،  حننا ا، التنسل243، ص:4إحيا  الااث العر ، بل ت، النبعة ا  ىل، ل: 

 

 ياكر أيضا   مل  أن اسك الها ر ن  مليد ا أننس ن باحلةية الباحلة، اليت ظة نية  ،(64 ڇ ِبُهل   َّةن ا كَِّلية ا َّكَّانَّ الل ُد 
املكة اةاظلية، حيث فنعوا امسلةس فا دمول فهة،  فا النواف بامساد احلرام،  حيث فنعوا اجدا فا أن يبلغ 

بين ن  بس امسلةس، بسن اهلل الركنا الركحين، أ  حمةد رسول اهلل حملد،  حيث أبوا أن يهتم   الصحينة اليت كادت 
 احلةية اآلننة، ياال: صلكب اهلل كليد  سلكن،   اا كلد فا نيت ن اةاظلية اليت م أسا  جا فا كلن أ  ملق أ  ديا، 

ملال فااتل: ملال أظل فهة:   التعا  بغل حق،أَّنكَّنَّة،  احلةية ا ننة  التهرب  الغر ر  الن ذ  نية إذا كان ذا  ضم   
ملد ملتلوا أبنا نا  إمواننا   يدملون كلينا،  تتحدث العرة أهنن دملوا كلينا كلب ر ن أنننا  الالت  العز  م يدملوهنا 

حىت َل يدمل ن ،(65 ڇ  لنُةننِفِنسَّ  َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَُّد كَّلَّب رَُّسولِِد  َّكَّلَّب ا ڇ، كلينا   ا  نية اةاظلية اليت دمل  مللوهن
 .(66  فا دمل ن فا احلةية  يعصوا اهلل   ملتاجن

ةَّ التك انوَّ  ڇ  ملولد:"  فعنوف كلب فا ملبلد، للةاابلة بس    ڇ   َّ،َّنكنزَّلَّ الل ُد سَِّهينَّتَُّد كَّلَّب رَُّسوِلِد  َّكَّلَّب النُةننِفِنسَّ  َّأَّلنزَّفَُّ نن كَِّلةَّ
حال النرياس، فاابلة تتالب  ي ا ركايتد سبحاند للةنفنس،   ضبد كلب الها ريا، أا ظاا ظو حال الها ريا، رسخ  

  مللوهن حىت صر ت ن كا سبيل الر د، أفا حال امنفنس  إهنن ملابلوا تصر ات ظنم  الها ريا بامحتاار  اة امت
 ام درا   فبايعة رسوجن صلكب اهلل كليد  سلكن كلب اموت إذا لزم ا فر ذلك،  ،نزل اهلل تعاىل حة،نينتد  سهينتد كلب 

أصحابد، حيث َل لعل ن ياابلون سناظات امشركس بسناظات  مللم رسول اهلل صلكب اهلل كليد  سلكن  كلب مللوة

ِلةَّةَّ التك انوَّ ڇ فثل ا، أَّلنزَّفَُّ نن كَّ أا:  لعل ن فلتزفس مبا تاتضيد كلةة التاو ،  ظة   اد  أن م إلد إم اهلل  أن  ، ڇََّ

 ڇ إكال  كلةة اهلل تعاىل،حمةدا رسول اهلل، فا أنا   سهون  ثبات   ملار  ملق كري  إمالص   اة اد فا ألل 

لَّ َّا أا:  كان امنفنون أحق ها  الهلةة فا الهنار،  كانوا أظال جا د ن الهنار،  ن امنفنس  ڇ َّكَّانُوا أَّحَّق  ِهَّا  َّأَّظن
  َّةن ا استاابوا للحق، أفا الها ر ن  اد أننوا فند  تنا لوا كليد، مباتضب نيت ن اةاظلية،  َّكانَّ سبحاند  فا  ال ِبُهل  

كَِّليةا  م خينة كليد أفر،  م يغيم كا كلةد  ة ،  امت،فل   ظا  اآلية الهرأة ير  ألوانا فا اماابالت اليت تدل 
 كلب فد  اهلل تعاىل للةنفنس،  كلب احتاار  للها ريا،  اد كرب سبحاند   لانم الها ريا بهلةة  لعل( اليت تشعر 
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ه(، أنوار التنزيل  أسككككككككرار الت، يل، لايق: حمةد كبد الرنا 1418ين ر: البيضككككككككا ا، ناصككككككككر الديا أ  سككككككككعيد كبد اهلل با كةر با حمةد الشككككككككلا ا   ( 67 

، ص: 4،  اخلا ن، لباة الت، يل   فعاين التنزيل، فرلع سككككابق، ل: 131ص ، 5امركشككككلة، النا ككككر: دار إحيا  الااث العر ، بل ت، النبعة ا  ىل، ل: 
 . 113 -122، ص: 8،  أبو السعود، إر اد االعال السلين، فرلع سابق، ل: 154

 

 
ا ظا  احلةية اةاظلية   مللوهن إلاا  بد ن تعال أ  تدبر، بينةا كرب   لانم امنفنس بهلةة ب،ن الها ريا ك،هنن ملد ألاو 

 أنزل( اليت تشعر ك،ن السهينة كان    مزاهند تعاىل،   أنزجا بعد ذلك كلب مللم رسولد صلكب اهلل كليد  سلكن  كلب 

، بينةا الناكل لك أنزل( ظو  اهلل( ڇال ِاياَّ كَّنَُّر اڇك لعل( ظو مللوة امنفنس، ليزداد ا إأانا كلب إأاهنن،  نر  الناكل ل
كز  لل،  نر  امنعول لك لعل( ظو احلةية،  ظة كلةة فشتعلة فننر ،  ملد كررظا سبحاند ليزداد العاال  ننورا فن ا، 

ملد  ڇاحلنَِّةي ةَّ ڇينة،  نر   نر  امنعول  نزل ظو السهينة  ظة كلةة  ي ا فا  ي ا فا الوملار  السهون  الثبات  النة،ن

، بينةا السهينة أضين  إىل اهلل تعاىل،  نر  أن اهلل تعاىل ملد أضاف كل ذلك فدحا ك يةا  ڇاةنَّاِظِلي ةِ ڇأضين  إىل 
لعباد  امنفنس حيث ألزف ن كلةة التاو ،  لعل ن أحق ها  أظال جا د ن أكداه ن الايا كثر ا الغة كلب الر د، 

 .(67 "احلق،    ذلك فا  يد فا الثنا  كلب امنفنس  التحال للها ريا الباحل كلب 
 ملد است د   اآلية تثبي   تنةس للةنفنس،  أن الهنار فستحاون لعااة اهلل تعاىل،  لاد كان ملادرا كلب إنزال  

النهال الشديد هن حام ما بدا فن ن،   ن كا ر ن فا ل ة،  ملد صد ا امسلةس كا  يار  امساد احلرام،  صد ا 
ل ة،  لعب    رؤ س ن نز   اةاظلية  نيت ا فا ل ة، لها اجدا امنا ر هلل كا امهان الاا  ل  يد حنر  فا 

حهةة اهلل العلين بهل  ة  ملض  ب،ن ينت ة اموملز إىل فا انت ب إليد،  ،نزل السهينة كلب رسولد  كلب امنفنس، 
ن الرضا  مبا  ظدكأ فا سور   ضب ن   ي  ن،  ألزف ن كلةة التاو  اليت ظة ا فثل هن  هنن أظل ا  ا حق ها،  أجة 

 يد اخلل  امصلحة،  م سيةا أند كان   فهة  ريق فا امنفنس  امنفنات م يعلة ن امنفنون الايا كانوا فع رسول اهلل 
صلب اهلل كليد  سلن،  كان فا اعتةل أن يد سوظن  يناجن أذ  أثنا  ام تبا   ياعوا بالك   اإل   امشاكل،  ظا  

ةة اهلل تعاىل   كزك أيدا النرياس كا بعج،  لاد احتوت اآلية إ ارات ماحنة   صدد بعج ناحية رهيسية فا حه
فشاظد سنر  احلديبية  امنا ضات اليت لرت بس النيب صلب اهلل كليد  سلن  فند   ملريش،  فا كان فا تعنك  ملريش 

 ا كان فا ظد   ل،  النيب صلب اهلل كليد  سلن  إصرارظن كلب الشر   اليت كان احلا ز كلي ا أننة اةاظلية  نيت ا،  ف
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  .609، ص: 8م(، التنسل احلديث، دار إحيا  الهتم العربية، كيسب البا  احلليب   ركاؤ ، ل:1963 -ظك1383در   ، حمةد كزت،   (68 
م(،  اد السل  النبوية فع فولز لتاريخ اخلال ة الرا د ، دار النهر امعاصر، بل ت، لبنان، 2006-ظككككككككككككككككك1427البوحة، الدكتور حمةد سعيد رفضان   (69 

 .235 -234دار النهر، دفشق، سورية، النبعة ا  ىل، ص: 
 

 
 تساظلد  فوملند احلا م،  انبثاث السهينة   ننسد  ننو  فع ن امسلةس  فساير ن جا  الشر   اليت م  ضة ا 

 . (68  امصلحةالننو  بس ولة لوم إجام اهلل  سهينتد اليت أنزجا كلب مللوهن،  إلزافد إياظن كلةة التاو   احلق 
إذن إن أفر ظاا الصككككلس كان ف  را  لتدبل إجة حمج،  لب  يد كةل النبو   أثرظا، كةا َل يتال    أا كةلا أ  تدبلا 
كمر،  اد كان جناحد سكككككككككرا  فرتبنا  مبهنون الغيم امنوا   كلن اهلل  حد ،  لالك انتزع دظشكككككككككة امسكككككككككلةس أكثر مما 

 .(69 اكتةد كلب  هرظن  تدبلظن
 الخاتمة

   مما تادم أها تلخيص أظن النتاهح اليت مت التوصل اليد  ظة كاآليت:
أصل السهينة ظة النة،نينة  الوملار،  السهون الاا ينزلد اهلل   مللم كبد  كند اضنرابد فا  د  امخا ف، إن  -1

  ال ينزكح بعد ذلك كليد،  لم لد  ياد  اإلأان،  ملو  الياس  الثبات.  
 لس. إمالص العبودية هلل تعاىل،  اخلر ل فا العبودية للعباد، إذ م فسا فة   ظا  الااكد   م -2
 إن الهثر  العددية ليس  بشة ، إمنا ظة الالة العار ة امتصلة الثابتة امتارد  للعايد . -3
فا أراد النصر  العزك   ال فبتغب جةا  م سبيل إلي ةا إم باإلأان  فع امنفنس،  فا ر م كا اإلأان  كثر كليد  إن -4

لة    اجوان.ا ظل  امال  لا يلق إم الاك
إن  اإلنسان فىت اكتةد كلب الدنيا  اتد الديا  الدنيا،  فىت أحاع اهلل تعاىل  رلكس الديا كلب الدنيا كتا  اهلل الديا  -5

  الدنيا كلب أحسا الولو  .

لنزع إن السهينة ردا  ينزل  يثب  الالوة الناهر   ي دئ امننعامت الثاهر ،  م يلزم فا نز جا أن يهون لد ع ا –6
  اخلوف، بل يصس أن يهون لزياد  امحةئنان،  للدملة كلب كلو الش،ن كةا ظو احلال لرسول اهلل صلب اللكد كليد  سلن، 

اللكد كند،  كلب كلو فنزلتد  ملو  إأاند   د  إمالصد للكد تعاىل  لرسولد  ةالدملة كلب  ضل أ  بهرا الصديق رض -7
 صلب اللكد كليد  سلن.
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إن أاب  أكلب فا يتةنا  اإلنسان ظو رضا اهلل تعاىل كند،  دمولد    فر  العباد الايا ظنر ا مبغنرتد سبحاند  -8

  رنتد.
إن السهينة نوٌر ياا د اهلل تعاىل   مللم امنفا,  ل  بد احلقَّ حاا   الباحلَّ باحال   ال ينخدع،  كمرا    ليس  أملا   -9

  م يغا ب واظر ا  يا  كا حااها ا.
 المصادر والمراجع 
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   النا ر: دار الهتم العلةية، بل ت، لبنان، النبعة ا  ىل.
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ظك(، النه   العيون، لايق: السيد 450كلة با حمةد با حمةد با حبيم البصرا البغدادا  ت اما ردا، أبو احلسا 

 ابا كبد اماصود با كبد الرحين، النا ر: دار الهتم العلةية، بل ت، لبنان.
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ABSTRACT 

This research highlights the attention that was paid to the study of Sunnah and its 

related sciences by Najd scholars during the 13th and 14th Hijri centuries; as it shows 

how careful they were to preserve and study Sunnah، collect and produce copies of 

its books، and seek certification in teaching and interpreting them. The paper also 

clears up a misconception that Najd scholars preferred to focus on other sciences over 

Sunnah. It includes many citations that prove how well they looked after the books 

of Sunna and its related sciences. 

The research has concluded with some facts، the most important of which is: 

Najd scholars in general did not pay particular attention at the time to the study of 

such aspects of Hadith as assessing its authenticity ، and commenting on issues with 

the content or the narrators. A few scholars، however، had careful consideration of 

these aspects. This research is an attempt to pave the way for researchers to study 

books that Najd scholars had carefully considered in different disciples than Sunnah. 

Key words: 

(Najd scholars – books of Sunnah and its related sciences – Najd scholars’ attention 

to the books of Sunnah and its related sciences – books of Sunnah that Najd scholars 

paid attention to.) 
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 ملخص ال

هذا البحث يسلط الضوء على العناية اليت حظيت هبا كتب السُّنة وعلومها لدى علماء جند، خالل القرنني الثالث 
والرابع عشر اهلجريني، كما أنه يورد اهتمامهم حبفظ السُّنة ودراستها، ومجع كتبها وَنْسخها، وطلب اإلجازات العلمية 

علماء جند بكتب السُّنة النبوية يف تلك الفرتة  اهتمامخلاطئة بأن فيها، كما أن هذا البحث يصحِّح بعض التصورات ا
كان ضعيًفا، وأن ُجلَّ اهتمامهم كان مرتكزًا على علوم أخرى، وقد مت نقل كثري من النصوص اليت تدل على حرصهم 

 الشديد على كتب السُّنة وعلومها. وختم البحث ببعض احلقائق أمهها:
أن علماء جند يف تلك الفرتة مل يكن لديهم اهتمام موسع بصنعة علم احلديث على وجه العموم، كالتصحيح والتضعيف،  

والكالم على علل األحاديث، واجلرح والتعديل يف الرواة، ويوجد آلحاد منهم اهتمام بذلك، وهذا البحث حماولة جادة 
 رى اعتىن هبا علماء جند.  لفتح الطريق أمام الباحثني لدراسة كتب لعلوم أخ

 الكلمات المفتاحية:
 كتب السُّنة اليت اهتم هبا علماء جند(.-عناية علماء جند بكتب السُّنة وعلومها-كتب السُّنة وعلومها-)علماء جند
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 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن 

 وبعد:اسنت بسنته واقتفى أثره إىل يوم الدين، 

ي "علم فلكل زمان ومكان اهتمام معني من الناحية العلمية، ولعل من أهم العلوم اليت اهتم هبا العلماء يف العامل اإلسالم
احلديث النبوي"، فرمبا نشط هذا العلم يف قرن أو زمن يف مصر معني من أمصار العامل اإلسالمي، ويرجع ذلك إىل 
حاجة واهتمام أصحاب هذا العلم بتعليمه ونشره والتأليف فيه، حىت يصبح ذلك البلد مقصًدا لتعلم وطلب احلديث، 

 ف هذا العلم يف بلد نشط يف بلٍد آخر.ومثل ذلك يقال يف بقية العلوم الشرعية، فإذا ضع
ولكتب السُّنة أمهية بالغة يف استمرار نشر هذا العلم وتبليغه، وهذ البحث يسلط الضوء على زمان ومكان حمددين ومها: 

 "كتب السُّنة التي اعتنى بها علماء نجد خالل القرنين الثالث والرابع عشر الهجريين".
هذان القرنان كان االهتمام فيهما بكتب العقيدة والفقه من أجل حاجة الوقت واحلال، ومع ذلك مل يغفل العلماء يف 
ذلك الزمن االهتمام بكتب السُّنة، بل كان هلا النصيب الكايف من االهتمام، فحفظوا الكتب وقرءوها وشرحوها، ورحلوا 

ثرية نستعرضها يف هذا البحث، وألن هذا األمر ال ميكن جتليته نظريًّا كان طلًبا هلذا العلم وحصَّلوا اإلجازات يف كتب ك
لزاًما أن نوضح وبشكٍل جلي اهتمام علماء جند بكتب السُّنة، بدايًة بالصحاح والسنن والشروح وغريها، وقد أوردُت 

الهتمام الواضح بكتب السُّنة من ، لنثبت االثالث والرابع عشر اهلجرينينصوًصا كثرية من املصادر اليت اهتمت بالقرنني 
  قبل علماء جند. 

 أسباب اختيار الموضوع:
لكل تأليف أو حبث سبب شجَّع صاحبه على الكتابة يف هذا املوضوع أو ذاك، ولعلي أمجع أسباب الكتابة يف هذا 

 املوضوع باألمور التالية:
السُّنة اليت اعتىن هبا علماء جند خالل على كتاب أو مؤلف يتحدث عن كتب  -على حد علمي-مل أقف  -

 تلك الفرتة، ومها القرنني الثالث والرابع عشر اهلجريني.

انتشار فكرة مغلوطة عن علماء جند؛ بأن ال عناية لديهم بعلم احلديث وال مبصادره، وإمنا عنايتهم مرتكزة على  -
النصوص الكثرية اليت تبني اهتمام علماء كتب العقيدة والفقه، ولعل هذا البحث يعاجل هذا اخلطأ من خالل 

 جند بكتب السُّنة بفروعها.
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هـ، وهبا نشأ، وقرأ 1280( هو الشيخ: إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب آل الشيخ، ولد يف مدينة الرياض عام 1)
هـ. عبد الرمحن آل 1329ارس، وغريهم، وتصدى لإلفتاء واإلفادة، وتويف يف الرياض وهو على رأس عمله عام على أخيه الشيخ عبد اهلل، والشيخ محد بن ف

 علماء نجد خالل ثمانية قرون،ه.    عبد اهلل البسام، 1394(، نشر: دار اليمامة، الطبعة: الثانية، 125)ص:  مشاهير علماء نجد،الشيخ، 
 ه.1419(، نشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الثانية، 1/340)
 (.1/340( علماء جند، )2)

 

 

  تسليط الضوء على عناية علماء جند حبفظ السُّنة وَنْسخ كتبها، وطلب اإلجازات العلمية هبا.   -

 التمهيد: 
 ونسخها.اهتمام علماء نجد بطلب علم الحديث، وحفظه، ومعرفتهم بنَـَقَلته، وحرصهم على جمع الكتب 

لعل من دالئل اهتمام علماء جند بعلم احلديث تعلًُّما وتعليًما تلك النصوص الكثرية اليت وقفت عليها، فقد وقفت 
(، ظهر -رمحه اهلل-على أكثر من مائيت وسبعني نصًّا يف كتاب: )علماء جند خالل مثانية قرون، للشيخ عبد اهلل البسام 

احلديث، فهو عندهم يف املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي، وكان مما يُرىب الطالب علم  فيها حرصهم على تعلم ودراسة
عليه بعد حفظ القرآن الكرمي أو يف أثناء ذلك، حفظ األحاديث النبوية تدرًُّجا من األقل فاألكثر، ولعلي ُأمجِْل اهتمام 

 علماء جند يف علم احلديث باألمور التالية:
 أواًل: اهتمامهم حبفظ احلديث.   
 ثانًيا: معرفتهم برواة احلديث.   
 ثالثًا: نسخهم لكتب السُّنة، واقتناؤها.   

 وسنفصِّل كل عنصر من العناصر السابقة:
 أواًل: اهتمامهم بحفظ الحديث.

الهتمام، ومن لقد كان حفظ احلديث من أولويات طلب العلم يف جند، وقد زخرت املصادر بشيء من ذلك ا     
 النصوص الشاهدة على اهتمام علماء جند باحلفظ:

ما أُثر عن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )ت 
 .(2)، قال البسام: )قال عبد الرمحن بن قاسم: برز يف كل فن حىت كاد يستوعب السنن واآلثار حفظًا((1)هـ(1329
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هـ، ونشأ فيها، وقرأ على الشيخ عبد الرمحن بن حسن وابنه 1250( هو الشيخ: حممد بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن حممود، ولد يف بلدة ضرما، عام 3)
(، 270هـ. مشاهري علماء جند، )ص:1335غريمها، واجتهد يف الطلب حىت أدرك إدراًكا كليًّا، وتوىل القضاء يف الرياض، وتويف عام الشيخ عبد اللطيف و 

 (.5/475علماء جند، )
 (.5/577( علماء جند، )4)
علماء بريدة وما حوهلا، ومن أشهرهم، الشيخ  هـ، ونشأ فيها، وقرأ على1241( هو الشيخ: إبراهيم بن محد بن عبد اهلل بن جاسر، ولد يف بريدة سنة 5)

. علماء جند، -رمحه اهلل-هـ، 1338حممد بن عمر بن سليم، والشيخ حممد بن عبد اهلل بن سليم، ورحل إىل الشام والعراق لطلب العلم، وتويف عام 
(1/280.) 
 (.4/378( علماء جند، )6)
 (.4/379( علماء جند، )7)
هـ، ونشأ فيها، وأخذ عن الشيخ حممد بن 1268مسلم التميمي، ولد يف بلدة )احللوة(، إحدى قرى حوطة بين متيم، عام ( هو الشيخ: عبد اهلل بن 8)

ده احللوة عام حممود وغريه، وكان كفيف البصر، واسع االطالع يف مجيع العلوم، آية يف احلفظ، وقد أفىت ودرس ونفع اهلل به خلًقا كثريًا، وتويف يف بل
 (.4/506ء جند، )هـ. علما1341

 (.4/507( علماء جند، )9)
سحاق بن ( هو الشيخ: عبد اهلل بن فيصل بن سلطان بن سند بن علي بن محد بن فطاي الودعاين الدوسري، ولد يف بلدته )القرنية(، وقرأ على الشيخ إ10)

ريًا صار فيه مرجًعا ألهله، وعني يف القضاء حىت وفاته يف عام إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف، وغريمها، وبلغ من العلم مبلًغا كب
 (.4/378هـ. علماء جند، )1349

 (. 4/379( علماء جند، )11)
 

 
، قال البسام: )وحفظ (3)هـ(1333الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمود )ت  وكذلك ذكر عن

 .(4)"منتقى األخبار" للمجد ابن تيمية عن ظهر قلب(
، قال البسام: )مث عاد إىل القصيم (5)هـ(1338الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبد اهلل بن جاسر )ت  وكذلك عن     

مشعاًل من العلم واملعرفة يف الفروع واألصول، وخصوًصا يف علم احلديث ومصطلحه ورجاله، ويقال: إنه كان حيمل 
 .(6)حيفظ الصحيحني(

وقال أيًضا: )يقول ابن مانع: إن الشيخ صاحل العثمان آل قاضي يعجب من كثرة حفظه للحديث ... وقال الشيخ     
 .(7)لشيخ شعيب املكي ... وقال: إنه أعلم وأحفظ من لقيت باحلديث(أمني الشنقيطي: إنه أحفظ يف احلديث من ا

، قال البسام: )وكان من حمفوظاته: "منتقى (8)هـ(1341وكذلك ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن مسلم التميمي )ت 
 (.(9)األخبار"

ن حمفوظاته ، قال البسام: )م(10)هـ(1349وكذلك ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن فيصل بن سلطان الودعاني )ت 
 .(11)"منتقى األخبار"، جملد الدين عبد السالم بن تيمية )اجلد(، واملنتقى تبلغ أحاديثه )ستة آالف( حديث(
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هـ، كان ضرير البصر، وقرأ على الشيخ علي بن وادي، 1311( هو الشيخ: عبد اهلل بن حممد بن منصور املطرودي اخلالدي نسًبا، ولد يف عنيزة حوايل 12)
هـ.  علماء جند، 1361حل بن عثمان آل قاضي، حىت أدرك ال سيما يف علم احلديث وأصوله، وكان صاحب عبادة، تويف يف عنيزة عام والشيخ صا

(4/501.) 
 (.4/502( علماء جند، )13)
ر والده الرجل الصاحل، فرباه هـ، وترىب يف حج1320( هو الشيخ: إبراهيم بن سليمان بن ناصر بن محد من عشرية آل راشد، ولد يف بلدة حرميالء عام 14)

هـ نقل إىل قضاء اخلرمة، مث إىل قضاء األفالج، مث إىل الرياض، 1355على الصالح وحب العلم، وفقد بصره منذ صغره، وحفظ كثريًا من الكتب، ويف عام 
 (.1/306هـ. علماء جند، )1371وُعنيِّ إماًما للجامع الكبري بالرياض، وتويف عام 

 (.1/307( علماء جند، )15)
هـ، يف منطقة العرض يف بلدة خنيالن يف جند، وحبب إليه العلم من صغره، 1300( هو الشيخ: سعد بن حممد بن عبد الرمحن بن سعدان، ولد عام 16)

هـ. علماء جند، 1376واشتغل بنسخ الكتب، وانتقل للرياض وطلب العلم هناك، وجلس للتدريس، مث انتقل إىل مخيس مشيط، وتويف يف عسري عام 
(2/232.) 
 (.2/234( علماء جند، )17)
هـ، وهبا نشأ وتعلم، وكان مييل لعلم احلديث، وطلب العلم على 1292( هو الشيخ: عبد احملسن بن حممد بن فريح آل فريح، ولد يف بلدة البكريية عام 18)

هـ. علماء 1379عاد إىل بلده البكريية والزم العبادة واإلفتاء والتدريس حىت تويف عام علماء بريدة آل سليم وغريهم، مث انتقل للرياض وطلب العلم هناك، مث 
 (.5/30جند، )

 (.5/31( علماء جند، )19)
ادر إىل ( هو الشيخ: عبد الرمحن بن حممد بن خلف آل نادر الدوسري، ولد يف البحرين، مث انتقل مع والده إىل الكويت فرتة قصرية، مث انتقل آل ن20)

 (.3/163هـ. علماء جند، )1389اسية من القصيم، وطلب العلم، ونشط بنشره بعد ذلك، وكان فقيًها بواقع املسلمني، تويف عام الشم
 

 
، قال البسام: )وكان حيفظ (12)هـ(1361وكذلك ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن محمد بن منصور المطرودي )ت 

 .(13)األمهات(صحيح البخاري بأسانيده وكثريًا من أحاديث 
، قال البسام: )وحفظ يف هذه (14)هـ(1371الشيخ إبراهيم بن سليمان بن ناصر آل راشد )ت  وكذلك ذكر عن

 . (15)الفرتة اليت امتدت حنو سبع سنني "بلوغ املرام" و"منتقى األخبار" و"الرتغيب والرتهيب"(
، قال البسام: )وكان ذا (16)هـ(1376الشيخ سعد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعدان )ت  وكذلك ذكر عن

قدرة عجيبة على احلفظ، فحفظ متونًا كثرية، من ذلك: ... وعمدة األحكام، وبلوغ املرام، ... حىت بلغ جمموع ما 
 حفظ من األحاديث سبعة آالف ومخسمائة ونيف.

 .(17)حاديث بأرقام الصفحات(وكان ابنه عبد اهلل ميسك بالكتاب والشيخ يراجع حمفوظاته غيًبا، وقد كان حيفظ األ   
، قال البسام: )وكان من (18)هـ(1379الشيخ عبد المحسن بن محمد بن فريح آل فريح )ت  وكذلك ذكر عن

 . (19)حمفوظاته "منتقى األخبار" للمجد ابن تيمية وغريه من كتب احلديث(
 ، قال البسام: (20)هـ(1389وكذلك ذكر عن الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن خلف آل نادر الدوسري )ت 
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 (.3/164( علماء جند، )21)
لم، وطلب هـ، وهبا نشأ وتع1304( هو الشيخ: حممد بن عبد العزيز بن حممد بن رشيد آل حصنان، ولد يف بلدة الرس إحدى بلدان القصيم، عام 22)

ذ ُكثر، مث بعد تقاعده العلم يف بريدة والرياض، مث عاد إىل الرس والزم شيخه ابن ضويان، وعني قاضًيا يف الرس، مث نقل إىل قضاء رنية حىت تقاعده، وله تالمي
 (.6/95هـ.  علماء جند، )1395استوطن الطائف حىت وفاته عام 

 (.6/96( علماء جند، )23)
هـ، وفيها نشأ وتعلم، وفقد بصره يف طفولته، وكان صاحب موهبة 1356 بن حممد بن إبراهيم الصيخان، ولد يف مدينة عنيزة عام ( هو الشيخ: عبد اهلل24)

 (.4/383هـ. علماء جند، )1401يف احلفظ، وبعد خترجه من كلية الشريعة ُعني قاضًيا يف الطائف، مث انتقل إىل املعهد العلمي يف الرس، وتويف عام 
 (.4/384اء جند، )( علم25)
هـ، وطلب العلم، وقرأ على علماء القصيم، وُعني قاضًيا يف 1333( هو الشيخ: عبد الرمحن بن حممد بن علي املقوشي، ولد يف بلدة البكريية عام 26)

 (.3/197هـ. علماء جند، )1405حمكمة الرياض، مث نقل حملكمة القويعية مث إىل احلريق، مث أعفي العتالل صحته، وأقام يف الرياض وهبا تويف عام 
 (.3/200( علماء جند، )27)
هـ، مبدينة الزلفي، ونشأ فيها وتعلم، وكان مشهورًا يف احلفظ، مث انتقل إىل بريدة 1373( هو الشيخ: عبد اهلل بن حممد بن أمحد الدويش، ولد يف عام 28)

هـ. 1408تدريس يف املساجد، ومناقبه وصفاته كثرية، تويف يف بريدة عام وطلب العلم على علمائها، وأدرك الكثري من العلم يف وقت قصري، وجلس لل
(، نشر: دار النفائس واملخطوطات، 17)ص: المحدِّث عبد اهلل الدويش سيرته وأخباره وجهوده العلمية،(. نواف الرعوجي، 4/386علماء جند، )

 ه.1439اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -بريدة
سنن ابن ماجه"،  -سنن النسائي-جامع الرتمذي-سنن أيب داود-صحيح مسلم-هي كتب السُّنة الستة املشهورة، "صحيح البخاري هات الست:األم( 29)

ومسيت بذلك لفضلها ومكانتها عند الناس، واالستغناء هبا يف اجلملة عن غريها. يكتب وينطق هكذا وهو غلط، واألصح " األمات الست"؛ ألن 
(، نشر: 1/332) علوم الحديث وفنونه،ناس، و "األمات" لألشياء، ويطلق عليها أيًضا "األصول الستة". موسوعة سيد عبد املاجد الغوري، "األمهات" لل

 م.2007 -ه1428بريوت، الطبعة: األوىل،  –دار ابن كثري، دمشق 
 

 
 .(21))وقد حفظ مجلة من أحاديث "منتقى األخبار"

، قال البسام: )وشغل وقت (22)هـ(1395الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن رشيد )ت  وكذلك ذكر عن
 . (23)خلواته حبفظ متون العلم، فحفظ "بلوغ املرام"(

، قال البسام: )فحفظ من متون (24)هـ(1401الصيخان )ت وكذلك ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم 
 .(25)العلم الشيء الكثري، ... ويف احلديث بلوغ املرام واألربعون النووية(

، قال البسام: )فهو عامل (26)هـ(1405وكذلك ذكر عن الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن علي المقوشي )ت 
 .(27)العلم، فكان حيفظ "بلوغ املرام"ضليع، وفقيه كبري حيفظ الكثري من أصول 

، قال البسام: قيل إنه حيفظ (28)هـ(1408وكذلك ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن محمد بن أحمد الدويش )ت 
 هـ يف رمضان سأله 1406وغريها من كتب احلديث ... وعندما كان يف مكة املكرمة وذلك عام  (29)األمهات الست
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 (.188(، احملدِّث عبد اهلل الدويش، )ص:388-4/387( علماء جند، )30)
ه، ونشأ فيها وتعلم وحفظ، مث انتقل إىل بريدة وأخذ عن علمائها، 1321: عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد بن سبيل، ولد يف البكريية عام ( هو الشيخ31)

 (.3/467ه، وأثىن عليه العلماء ورثوه بقصائدهم. علماء جند، )1412مث جلس للتدريس، وُعني للقضاء يف البكريية، وتويف عام 
 (.3/470)( علماء جند، 32)
ه، وُكفَّ بصره وهو صغري، ونشأ وتعلم وحفظ، والتحق يف املعهد 1337( هو الشيخ: حسن بن عبد اللطيف بن حممد بن مانع، ُوِلَد يف األحساء عام 33)

ليم الصدر رقيق القلب، وتويف العلمي يف الرياض، مث درس يف كلية الشريعة، مث ُعني يف معهد إمام الدعوة مث املعهد العلمي بالرياض حىت تقاعده، وكان س
 (.2/34ه. علماء جند، )1416عام 

 (.2/37( علماء جند، )34)
ه، وفيها نشأ وتعلَّم وحفظ، وكان شغوفًا يف طلب العلم، انتقل 1329( هو الشيخ: عبد اهلل بن زيد بن عبد اهلل آل حممود، ولد يف حوطة بين متيم عام 35)

 (. 4/120) ه. علماء جند،1417إىل قطر مث إىل الرياض، وتوىل قضاء قطر، وكان يتحرى العدل يف قضائه، وله مؤلفات كثرية، وتويف يف قطر عام 
 (.4/121( علماء جند، )36)

 

 
الست؟ فأجاب بتواضع، وكأنه ال يود أن يشتهر عنه فقال: نعم، ولكن صحيح مسلم بعضهم هل حتفظ األمهات 

 .(30)حيتاج إىل إعادة
، قال البسام: )وكان من (31)هـ(1412وكذلك ذكر عن الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد بن سبيل )ت 

 .(32)أهم حمفوظاته: عمدة األحكام وبلوغ املرام يف احلديث(
، قال البسام نقالً عن األستاذ (33)هـ(1416شيخ حسن بن عبد اللطيف بن محمد بن مانع )ت وكذلك ذكر عن ال

عبد احملسن العسكر: )فالرجل موسوعة علمية كربى، له اطالع يف كل فن، وعنده حافظة واعية لكل ما مّر عليه، فكان 
 .(34)من حمفوظاته: ... بلوغ املرام(

، قال البسام: )وحفظ الكثري (35)هـ(1417زيد بن عبد اهلل آل محمود )ت وكذلك ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن 
 .(36)من الكتب واملتون ... بلوغ املرام وألفية احلديث للسيوطي والكثري من األحاديث النبوية عن ظهر قلب(

د ال ينتهي ولذلك هكذا كان اهتمام علماء جند حبفظ كتب السُّنة؛ لكوهنا اآللة األوىل للتعلم، فحفظ السُّنة مدا    
 عين به العلماء يف كل قرن، ففي كل زمن وبلد جتد من يهتم حبفظ احلديث وتوريثه ملن بعده.

 ثانًيا: معرفتهم برواة الحديث. 
ولقد كان لعلماء جند يف تلك الفرتة اهتمام بدراسة الرواة واألسانيد؛ وإن كانت قليلة إالَّ أهنا وجدت بشكٍل أو بآخر، 

 ذلك من العلماء:وممن اشتهر ب
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علماء، مث ( هو الشيخ: علي بن عبد اهلل ابن الشيخ حممد بن عبد الوهاب آل الشيخ، ولد يف الدرعية ونشأ فيها وتعلم، وتوسع يف الطلب على أيدي ال37)
 (.5/240ه. علماء جند، )1234توىل القضاء يف العيينة، وتويف شهيًدا عام 

ذه العبارة يف "عنوان اجملد"، ولعل الشيخ البسام وهم بإثباهتا أو اعتمد على نسخة أخرى، ولكن ما قاله ابن بشر عن الشيخ علي بن ( مل أقف على ه38)
(، حتقيق: د. 1/392) عنوان المجد في تاريخ نجد،عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب: )وكان له معرفة يف احلديث والتفسري وغريه(. عثمان بن بشر، 

 م.2008 –ه 1429مد بن ناصر الشثري، نشر: دار احلبيب، الرياض، الطبعة: الثانية، حم
 (.5/240( علماء جند، )39)
ه، ونشأ هبا وتعلَّم، ومل يشغل نفسه بغري العلم، وقد 1200( هو الشيخ: سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب آل الشيخ، ولد يف الدرعية عام 40)

(، علماء 44ه. مشاهري علماء جند، )ص: 1233احلفظ النادر، وبرع بعدة علوم، وكان خطَّاطًا، وله عدة مؤلفات، ومات مقتوالً عام ُشهد له بالذكاء و 
 (.2/341جند، )

 (.44( مشاهري علماء جند، )ص: 41)
 (.344-2/342( علماء جند، )42)
بلدة احللوة، وفيها نشأ وطلب العلم، وُعني قاضًيا فيها، وتويف يف مقر عمله  ( هو الشيخ: عبد احملسن بن أمحد بن عبد اهلل آل باز، ولد الشيخ يف43)

 (.5/18ه. علماء جند، )1342باحللوة عام 
 (.5/19( علماء جند، )44)

 

 
، قال البسام: (37)هـ(1234ما ورد عن الشيخ علي بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )ت 

 .(39)((38))فله اليد الطوىل يف احلديث ورجالهقال ابن بشر 
، قال (40)هـ(1233وكذلك ذكر عن الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )ت       

آل الشيخ: له املعرفة املتناهية يف احلديث، ورجاله وحسنه وضعيفه، يسامي يف ذلك أكابر املقدمني من احلفَّاظ 
يقول: معرفيت برجال احلديث أكثر من معرفيت برجال الدرعية ، وقال البسام: وحّدث الثقات عنه أنه كان (41)واحملدِّثني

... فيا له من عامل قدير وحافظ متقن خبري، إذا شرع يتكلم على األسانيد والرجال واألحاديث وطرقها وروايتها فكأنه 
 .(42)ال يعرف غريها يف إتقانه وحفظه

، قال البسام: )فربع (43)هـ(1342 وكذلك ذكر عن الشيخ عبد المحسن بن أحمد بن عبد اهلل آل باز )ت
 .(44)بالعلوم الشرعية ال سيما يف احلديث ورجاله(

وال شكَّ أن اهتمام علماء جند بالرواة ودرجاهتم ونقد األسانيد مل يكن منتشرًا لقلة املهتمني هبذا النوع من فروع 
كان جيب االهتمام به، غري أن الساحة مل ختُل علم السُّنة، وكانوا يرون أن االهتمام باملتون واستنباط الفقه منها هو ما  

 من ذلك االهتمام برجال ورواة األسانيد والتصحيح والتضعيف كما مرَّ معنا.  
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(، 32(، جملة دارة امللك عبد العزيز، الرياض، اجمللد: )61-60)ص: مآل المخطوطات النجدية بعد سقوط الدرعية،( محد بن عبد اهلل العنقري، 45)
 ه.1427(، عام 2العدد: )

 (.2/343( علماء جند، )46)
ه، يف مدينة حائل، وقرأ القرآن والعلم فيها، وكان نظم الشعر سهالً عليه، فقد نظم 1313( هو الشيخ: سليمان بن عطية بن سليمان املزيين، ولد عام 47)

 (.2/364(، علماء جند، )363ه. مشاهري علماء جند، )ص:1363قنع للحجاوي، وله منظومات عدة، ومل يزل منشغالً بالعلم حىت وفاته عام خمتصر امل
 (.2/365( علماء جند، )48)
 ه.2143(، نشر: دارة امللك عبد العزيز، الرياض، 116)ص:نوادر المخطوطات السعودية، سعد آل عبد اللطيف، -( أمين احلنيحن 49)
 (.296-295( نوادر املخطوطات السعودية، )ص:50)
 (.488( نوادر املخطوطات السعودية، )ص: 51)

 

 
 

 ثالثًا: نسخهم لكتب السُّنة واقتناؤها. 

بَنْسخ كتب السُّنة ويشاطر اهتمام العلماء بالعلم يف تلك الفرتة؛ اهتمامهم بأداته ووسائل نشره، فقد كان هلم عناية 
وعلومها، ويظهر اهتمامهم بتوجههم ملن عرفوا حبسن اخلط وإتقانه لينسخوا هلم الكتب، وكذلك تكليف بعض العلماء 

، وكذلك اعتىن علماء جند جبمع واقتناء الكتب، (45)طالهبم بنسخ الكتب ومساعدهتم على حتقيق ذلك بتقدمي الورق هلم
 وممن اشتهر بذلك من العلماء:

، قال البسام: )فقد هـ(1233ا ذكر عن الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )ت م
 .(46)رأيت صحيح البخاري خبطه وتنميقه، فلم أر له نظريًا يف حسن اخلط(

اهلندي: ، قال الشيخ علي (47)هـ(1363وكذلك ما ذكر عن الشيخ سليمان بن عطية بن سليمان المزيني )ت
 .(48))ورأيت عنده مكتبة كربى ذكر أنه مجعها وورث بعضها عن والده، وكان شغوفًا جبمع الكتب(

ومن الكتب املنسوخة يف تلك الفرتة: "اإلمداد مبعرفة علو اإلسناد"، ملؤلفه: سامل بن عبد اهلل بن سامل البصري 
( ورقة، وعليه تصحيحات 30وعدد أوراقه: )ه(، 1241ه(، نسخه عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حكيم )سنة1160)ت

 . (49)وتعليقات أغلبها من الناسخ
ومما ُنِسَخ: "ثبت عبد اهلل بن منصور املطرودي"، وكذلك "األحاديث املسلسلة من مسموعات املطرودي"، تأليف:  

 . (50)ه(، أربع ورقات1327ه( ونسخه املؤلف )سنة 1361عبد اهلل بن حممد بن منصور املطرودي )ت
ومن كتب السُّنة املنسوخة: "مسند الطيالسي"، نسخه سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب، يف )سنة 

 .(51)( ورقة196ه(، وعلى اجلزء اخلامس منه حواٍش وتصويبات من الناسخ، وعدد أوراقه: )1216
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 (.536( نوادر املخطوطات السعودية، )ص: 52)
 (.590( نوادر املخطوطات السعودية، )ص: 53)
 م. 2009 -ه 1430(، نشر: دارة امللك عبد العزيز، الرياض، 99)ص:  مكتبات الدولة السعودية األولى المخطوطة،( محد بن عبد اهلل العنقري، 54)
 هي الكتب اليت التزم أصحاهبا فيها الصِّحة، منها:  الصِّحاح:( 55)

وسننه وأيامه، تأليف: حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري  ملسو هيلع هللا ىلصهو اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  "صحيح البخاري": (1
هـ(، وهو أول الكتب الستة يف احلديث، وأفضلها على املذهب املختار، قال اإلمام النووي يف شرح مسلم: اتفق العلماء 256ي )املتوىف: اجلعف

على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما األمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرمها  -رمحهم اهلل-
 ارف ظاهرة وغامضة، قال السخاوي: متيز البخاري بقوة استنباطه. فوائد ومع

تأليف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي   ملسو هيلع هللا ىلصهو املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  "صحيح مسلم": (2
حسنة. مسلم بن احلجاج، حميي الدين النووي،  هـ(. قال السخاوي: متيز جبمعه للطرق يف مكان واحد على كيفية261النيسابوري )املتوىف: 

لبنان، الطبعة: الثالثة. حممد بن عبد  –(، حتقيق: خليل مأمون شيحا، نشر: دار املعرفة، بريوت 1/14) مسلم، المنهاج شرح صحيح
بة أوالد الشيخ للرتاث، الطبعة: (، حتقيق: عبد املنعم إبراهيم، نشر: مكت77)ص:الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، الرمحن السخاوي، 

(، حتقيق: حممد املنتصر بن 11)ص: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السُّنة المشرفة،م. حممد بن جعفر الكتاين، 2001األوىل، 
كتب كشف الظنون عن أسامي الم. حاجي خليفة، 2000-هـ1421حممد الزمزمي، نشر: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة: السادسة 

 

 
سليمان التميمي )ت كذلك كتاب: "خمتصر صحيح البخاري"، ملؤلفه: اإلمام حممد بن عبد الوهاب بن 

ه(، وعليها متلك الناسخ، وعدد 1221ه(، فقد نسخه إبراهيم بن علي بن حسني بن علي بن عمر يف )سنة 1206
 .(52)( ورقة207أوراقها: )

ه(، 1270سعد بن نبهان بن رشيد بن سليمان يف )سنة  لبخاري"، فقد نسخهل األدب املفردوكذلك كتاب: " 
 .(53)( ورقة128ي بن عبد اهلل آل جريس، وعدد أوراقها: )وعليها متلك عبد اهلل بن عل

وكذلك كتب: "صحيح اإلمام البخاري"، "صحيح اإلمام مسلم"، "جامع احلافظ الرتمذي"، "وسنن أيب داود"، 
" وموطأ اإلمام مالك"، نسخها عبد اهلل بن سليمان بن عبد اهلل بن محد بن عون احلنبلي يف مثانية أشهر، حيث متيز 

 . (54)ة اخلط والنسخ، وله تعليقات وحواٍش عليهابسرع
تبني مما سبق أن َنْسخ علماء جند لكتب السُّنة جزٌء ال يتجزأ من حياهتم العلمية، فمع ندرة اإلمكانات يف ذلك       

 الوقت إالَّ أهنم نسخوا كثريًا من كتب السُّنة ملعرفتهم بأمهيتها يف تعلُّم وتعليم السُّنة النبوية، وقد اعتربوا َنْسَخ هذه الكتب
 والذي ال يتحقق إال بالكتابة وأدواهتا.نشرًا للسنة النبوية 

  وفيه أربعة مطالب:المبحث األول: كتب أصول السُّنة، 

 .(55)المطلب األول: صحيحا اإلمامين: البخاري ومسلم
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 م.1941بغداد،  –(، نشر: مكتبة املثىن 1/541) والفنون،
أ يف العيينة ( هو اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، زعيم النهضة الدينية اإلصالحية احلديثة يف جزيرة العرب، ولد ونش56)

دة قرأ هبا على بعض أعالمها، وزار الشام. ودخل البصرة فأوذي فيها، وعاد إىل جند، هـ، ورحل مرتني إىل احلجاز، فمكث يف املدينة م1115)بنجد(، سنة 
دع وحتطيم ما علق فسكن )حرميالء( وكان أبوه قاضيها بعد العيينة، مث انتقل إىل العيينة، ناهجا منهج السلف الصاحل، داعيا إىل التوحيد اخلالص ونبذ الب

 باإلسالم من أوهام.
هـ، فتلقاه أمريها حممد بن سعود 1157أمري العيينة عثمان بن محد بن معمر إىل دعوته فناصره، مث خذله، فقصد الدرعية )بنجد( سنة وارتاح           

هـ، وكانت الشعلة األوىل لليقظة احلديثة يف العامل اإلسالمي كله، وله مصنفات أكثرها رسائل مطبوعة، منها  1143باإلكرام، وقد جهر بدعوته سنة 
رمحه اهلل رمحًة -هـ، 1206تاب التوحيد( ورسالة )كشف الشبهات(، وغريها، وكانت حياته كلها علًما ودعوة وإصالًحا، وتويف يف )الدرعية( سنة )ك

اليني، (، نشر: دار العلم للم6/257) األعالم،(. خري الدين الزركلي، 20، وأحفاده اليوم يعرفون ببيت )آل شيخ(. مشاهري علماء جند، )ص: -واسعة
 (.1/125م. علماء جند، )2002الطبعة: اخلامسة عشرة، 

 (.22( مشاهري علماء جند، )ص: 57)
 (.1/160( علماء جند، )58)
هـ، يف بلدة الدرعية، موطن الدعوة ومهد 1193( هو الشيخ العالمة واجملدد الثاين الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، سنة 59)

شيخ وعاصمة والهتا يف ذلك احلني، فنشأ هبا وقرأ القرآن حىت حفظه وهو يف التاسعة من عمره، مث الزم دروس العلم وحلق الذكر فقرأ على جده علمائها، 
فقرأ على  ة،اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، مث تويف جده شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب وهوال يزال يف الثالثة عشرة من عمره، فالزم علماء الدرعي

ية زمن اإلمام الشيخ محد بن ناصر، وقرأ على الشيخ عبد اهلل بن فاضل، وقرأ على عمه الشيخ عبد اهلل بن حممد عبد الوهاب، وغريهم، مث ويل قضاء الدرع
قضاء والتدريس، وتويف يف الرياض سنة سعود بن عبد العزيز بن حممد بن سعود وزمن ابنه اإلمام عبد اهلل بن سعود، واستمر الشيخ عبد الرمحن يف وظيفيْت ال

 (.1/180(، علماء جند، )78، مشاهري علماء جند، )ص: -رمحه اهلل رمحًة واسعة-هـ، ودفن يف مقربة العود، 1285
 

    
كان لعلماء جند اهتمام خاص بصحيحْي البخاري ومسلم، وهذا االهتمام امتداد الهتمام سلف األمة بالصحيحني،   

 إذ أهنم تلقوا هذين الكتابني بالقبول.
وقد سار علماء جند يف القرون املتأخرة على خطا العلماء السابقني، ويف مقدمة من اهتم بالصحيحني من علماء 

 جند:
، قال آل الشيخ: وقرأ على العامل الشهري حممد حياة (56)هـ(1206مجدِّد محمد بن عبد الوهاب )ت اإلمام ال     

 . (58)، وعين بصحيحْي البخاري ومسلم(57)السندي املدين صاحب احلاشية املشهورة على صحيح البخاري
، قال (59)هـ(1285آل الشيخ )ت  وكذلك اإلمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب    

 البسام: )قال رمحه اهلل فيما كتبه إىل بعض العلماء، وقد سأله عمن أخذ عنه من املشايخ يف جند ومصر:
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 (.1/185( علماء جند، )60)
بالزراعة، مث انتقل إىل مكة للزود من العلم، ه، ونشأ يف بيئة علمية، وعمل 1236( هو الشيخ: حممد بن عبد اهلل بن علي بن محيد، ولد يف عنيزة عام 61)

ه. علماء جند، 1295مث سافر لليمن ومصر والشام والعراق، مث عاد إىل مكة، وشرع يف اإلفادة والتدريس، وأثىن عليه علماء وقته، وتويف يف الطائف عام 
(6/189.) 
 (.6/198( علماء جند، )62)
ه، وهبا نشأ وتعلم، وقرأ على علماء آل سليم، وكان جمتهًدا يف 1311سن آل عبيد، ولد يف بريدة عام ( هو الشيخ: عبد الرمحن بن عبيد بن عبد احمل63)

 (.3/123ه. علماء جند، )1337الطلب واالستزادة من العلم، تويف يف األرطاوية بوباء أصاب تلك اجلهات عام 
 (.3/124( علماء جند، )64)
ه، ونشأ فيها وتعلم، وقرأ على علماء آل سليم، مث سافر إىل الشام 1241بن جاسر، ولد يف بريدة عام  ( هو الشيخ: إبراهيم بن محد بن عبد اهلل65)

ه. علماء جند، 1329وطلب العلم هناك، وويل قضاء عنيزة مث بريدة، مث انتقل إىل حائل مث إىل الكويت للعالج، مث عاد إىل بلده بريدة وهبا تويف عام 
(1/277.) 
 (.1/280( علماء جند، )66)
ه، ونشأ يف أحضان والديه وترىب وتعلم، وتصدر 1299( هو الشيخ: عمر بن حممد بن عبد اهلل بن محد بن حممد بن صاحل بن سليم، ولد عام 67)

س يف س للتدريللتدريس يف شبابه، وأصبح شيخ املشايخ وقطب القصيم كما قال عنه مفيت اململكة العربية السعودية الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، وجل
ه. صاحل بن سليمان 1362بريدة بعد وفاة والده، وأقبل عليه الصغار والكبار من طالب العلم، وتوىل القضاء، وله مكانة علمية واجتماعية، وتويف عام 

 م.2007 –ه 1428(، الطبعة: الثانية، 1/98) علماء آل سليم وتالمذتهم وعلماء القصيم،العمري، 
 

 
 -رمحه اهلل تعاىل-فأقول: اعلم أين قرأت على شيخنا اجلد  -رمحهم اهلل تعاىل-وأما ما طلبت من رواييت عن مشاخيي 
البخاري والتفسري وكتب األحكام، بقراءة ابنه شيخنا الشيخ علّي يف كتاب ... وحضرت عليه جمالس كثرية يف 

 .(60)البخاري(
، قال البسام: )مشاخيه: الشيخ عبد اهلل (61)هـ(1295وكذلك الشيخ محمد بن عبد اهلل بن علي بن حميد )ت    

 .(62)أبا بطني قال عن قراءته عليه: ... ويف صحيحْي البخاري ومسلم(
، قال البسام:  )وكان ال (63)هـ(1337وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن عبيد بن عبد المحسن آل عبيد )ت    

 .(64)يفرت عن املطالعة واملذاكرة، فكان يدمي التالوة ومطالعة كتب الصحاح(
اءة على ، قال البسام: )ملا شرع يف القر (65)هـ(1338وكذلك الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبد اهلل بن جاسر )ت    

العامة بعد صالة العصر يف صحيح البخاري أشار عليه بعض أهل العلم من املتقيدين باملذهب والفروع الفقهية بأن 
 .(66)يبدل البخاري مبنت "دليل الطالب"، فأخذ املرتجم يف البكاء والتعجب من هذه املشورة ومن صاحبها(

 )درس احلديث وشروحه ومصطلحاته،  قال العمري:، (67)ه(1362وكذلك الشيخ عمر بن محمد بن سليم )ت   
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 (.1/101وعلماء القصيم، )( علماء آل سليم وتالمذهتم 68)
ه، ونشأ وتعلم هبا، مث انتقل للرياض وقرأ على علمائها، مث سافر 1313( هو الشيخ: فيصل بن عبد العزيز آل فيصل آل مبارك، ولد يف حرميالء عام 69)

ه. مشاهري 1373يف يف مدينة سكاكا عام إىل األحساء، وبعثه امللك عبد العزيز واعظًا يف احلجاز، وويل القضاء يف عدة مدن، وله مؤلفات عدة، وتو 
 (.5/392(، علماء جند، )398علماء جند، )ص: 

 (.5/398( علماء جند، )70)
ه، وهبا نشأ وتعلم وطلب العلم على علمائها، وكان ذا رأي صائب ملن 1299( هو الشيخ: سليمان بن حممد بن سليمان العمري، ولد يف بريدة عام 71)

 (.2/387هـ.  علماء جند، )1384يا والعقود للناس، واشتغل بالتجارة والزراعة، ومل يِل شيًئا من املناصب، وتويف يف بريدة عام استشاره، وكان يكتب الوصا
 (.2/389( علماء جند، )72)
هـ، وهبا نشأ 1300ة عام ( هو الشيخ: حممد بن عبد العزيز بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن مانع الوهيب التميمي النجدي، ولد يف عنيز 73)

ا، مث إىل قطر، مث تويف وتعلم، مث سافر إىل بغداد لطلب العلم، مث إىل دمشق، مث رجع إىل عنيزة، مث رحل للزبري، مث إىل قطر قاضًيا، مث إىل مكة مدرًسا ومعلمً 
 (.267ه. مشاهري علماء جند، )ص:1385يف بريوت سنة 

 (.269)ص:( مشاهري علماء جند، 74)
هـ، وهبا نشأ وتعلم، مث صار يرتدد 1323( هو الشيخ: سليمان بن عبد الرمحن بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن محد آل صنيع، ولد مبكة املكرمة سنة 75)

ل وحتقيقات علمية، وتويف يف على علماء احلرم الشريف فأخذ عنهم التفسري واحلديث والفقه، ورحل إىل عدة بالد جند وغريها وأخذ عن علمائها، وله أعما
 (.2/301، علماء جند، )-رمحه اهلل وعفا عنه-هـ، ودفن يف مقربة املعالة، 1389مكة املكرمة سنة 

 

 
 .(68)ومن ذلك البخاري ومسلم(

، قال البسام: )فيقرأ عليه الطلبة (69)هـ(1373وكذلك الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل فيصل آل مبارك )ت     
 .(70)... وخمتصر البخاري(

، قال البسام: )جلس الشيخ علي (71)هـ(1384وكذلك الشيخ سليمان بن محمد بن سليمان العمري )ت     
 .(72)الضالع للتدريس ...، فقرأ عليه يف صحيح البخاري(

وكذلك الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوهبي التميمي     
دمشق الشام والزم الشيخ مجال الدين القامسي ومسع عليه  مث سافر إىل، قال آل الشيخ: )(73)هـ(1385)ت  النجدي

ا له ويقرأ عليه كتب احلديث فقرأ ويف هذه املدة دعاه بعض األكابر من أهل بغداد ليكون أمامً ...  صحيح البخاري
 .(74)(ا من صحيح البخاري ومجيع صحيح مسلمعليه بعضً 

، قال البسام: )فأخذ مبادئ (75)هـ(1389وكذلك الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد الصنيع )ت     
العربية على الشيخ أمحد اهلرساين، ... ومسع درسه يف صحيح البخاري ... وقرأ على الشيخ حممد بن علي بن تركي 

 والزمه مالزمة تامة، فقرأ عليه صحيح مسلم  العنيزي قطعة من صحيح البخاري، ... واتصل بالشيخ عبد الرزاق محزة،
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 (.2/304( علماء جند، )76)
راًكا جيًِّدا، وقرأ ه، ونشأ يف بيت علم وفضل، وقد ُرزَِق حبافظة قوية وإد1319( هو الشيخ: عمر بن حسن بن حسني آل الشيخ، ولد يف الرياض عام 77)

(، 15ه. مشاهري علماء جند، )ص:1395على علماء بلده، وويل احلسبة فقام هبا خري قيام، وكان مأوى ألهل اخلري والصالح، وتويف يف الطائف عام 
 (.5/310علماء جند، )

 (.5/311(، علماء جند، )16( مشاهري علماء جند، )ص:78)
 (.17( مشاهري علماء جند، )ص:79)
ه، ونشأ وطلب العلم فيها، مث سافر لبعض بلدان 1315الشيخ: حممد بن فايز بن حممد آل رمحة الناصر، ولد يف بلدة الفرع من الوشم عام  ( هو80)

ويف يف سلوب، تاخلليج، مث عاد إىل الرياض والزم علماءها، مث اختري مدرًسا للمعهد العلمي باألحساء، مث قاضًيا يف رفحاء، وكان عذب احلديث مجيل األ
 (.6/352ه. علماء جند، )1396الرياض عام 

 (.6/352( علماء جند، )81)
ه، ونشأ نشأة إسالمية سليمة، والزم حلق العلم، مث سافر إىل اهلند 1320( هو الشيخ: عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش، ولد يف األحساء عام 82)

حل للرياض لطلب العلم، مث إىل مكة واملدينة، مث عاد إىل الرياض، مث ويل القضاء يف الرياض ومكة، ودرس على علمائها، مث إىل قطر مث عاد إىل بلده، مث ر 
 (.4/344ه. علماء جند، )1406وله مكتبة عامرة، ومل ينقطع عن التدريس والتأليف، وتويف يف مكة عام 

 (.4/345( علماء جند، )83)
 (.4/349( علماء جند، )84)

 

 
 . (76)ما عدا قطعة يسرية، وكذلك صحيح اإلمام البخاري من أول كتاب العلم إىل آخر تفسري سورة آل عمران(

، قال البسام: )مث شرع مع كبار الطلبة يقرأ (77)هـ(1395وكذلك الشيخ عمر بن حسن بن حسين آل الشيخ )ت 
 .   (79)(، كما قرأ عليه صحيح مسلم(78)د اهلل بن عبد اللطيف، ... كما قرأ عليه صحيح البخاريعلى العالمة الشيخ عب

، قال البسام: )وكان والده فايز، (80)هـ(1396وكذلك الشيخ محمد بن فايز بن محمد آل رحمة الناصر )ت 
فيها، ومن بني هذه الكتب ... وصحيح وجده عبد الرمحن من طلبة العلم، ولديهم مكتبة عامرة باملراجع، فصار يقرأ 

 . (81)البخاري(
، قال البسام: )علم بتعيني الشيخ عبد (82)هـ(1406وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش )ت 

العزيز بن بشر قاضًيا هبا خلًفا للشيخ عيسى بن عكاس، فأخذ مبالزمته وحضور دروسه اليت كان يلقيها يف مسجد 
ل باألحساء، فقرأ عليه مجلة من الكتب املطولة، منها: تفسري الطربي، وتفسري ابن كثري ثالث مرات، اإلمام فيص

 .  (83)وصحيحا البخاري ومسلم(
 .(84)وقال أيًضا: )وبعد صالة الظهر والعصر يدرِّس الطالب بعض كتب احلديث مثل الصحيحني(

 ، قال البسام: )مث جيلس بعد صالة الظهر هـ(1412سبيل )ت وكذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد بن 
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 (.3/472( علماء جند، )85)
ه، ونشأ يتيًما واعتىن به عمه، وتعلم وحفظ وأدرك، وطلب العلم 1346( هو الشيخ: علي بن حممد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم، ولد يف عنيزة عام 86)

ء جند، ه.  علما1418على علماء بلده ومنهم الشيخ عبد الرمحن السعدي، وحفظ كتًبا كثرية، واشتغل بالتدريس والتأليف، وتويف يف عنيزة عام 
(5/252.) 
 (.5/259( علماء جند، )87)
سنن " (1هي يف اصطالحهم الكتب املرتبة على األبواب الفقهية من الطهارة والصالة والزكاة إىل آخرها وليس فيها شيء من املوقوف، منها:  السنن:( 88)

(، قال أبو داود: )ومل أكتب يف الباب إال حديثا أو حديثني وإن كان يف الباب 275تأليف: سليمان بن أشعث السجستاين، )املتوىف: سنة  أبي داود"،
تخرج بإسناد صاحل إال وهي فيه إال أن يكون كالما اس ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث صحاح فإنه يكثر وإمنا أردت قرب منفعته، ... وهو كتاب ال ترد عليك ُسنَّة عن النيب 

السجستاين، من احلديث وال يكاد يكون هذا(. قال السخاوي: )ومتيز أبو داود بكثرة أحاديث األحكام، حىت قيل: إنه يكفي الفقيه(. سليمان بن األشعث 
 (.            32ة، )ص: (. الرسالة املستطرف77بريوت. الغاية، )ص: –(، حتقيق: حممد الصباغ، نشر: دار العربية 23،27)ص: رسالة أبي داود ألهل مكة، 

هـ(، قال 279حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف سنة:  تأليف:( "جامع الترمذي )سنن الترمذي("، 2      
 (.11(، الرسالة املستطرفة، )ص:77، )ص:السخاوي: )ومتيز الرتمذي ببيان املذاهب واحلكم على األحاديث واإلشارة ملا يف الباب من األحاديث(. الغاية

هـ(، قال السخاوي: 303تأليف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف:  ( "سنن النسائي الصغرى )المجتبى("،3     
لنسائي روى حديثا فإمنا يعنون يف السنن الصغرى(. الغاية، )ومتيز النسائي باإلشارة للعلل وحسن إيراده هلا(، قال الكتاين: )وإذا أطلق أهل احلديث أن ا

 (.32(، الرسالة املستطرفة، )ص:77)ص:
هـ(، قال السخاوي: )وأما ابن ماجه ففيه 273تأليف: أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد )املتوىف:  ( "سنن ابن ماجه"،4     

(، الرسالة املستطرفة، 77ع، ولذا توقف بعضهم يف إحلاقه هبا، وقال: لو جعل بدله "مسند الدارمي" كان أوىل(. الغاية، )ص:الضعف كثريا، بل، وفيه املوضو 
 (. 12)ص:

 
 

 
 .(85)إىل قرب صالة العصر للتدريس يف املطوالت، ... ويف احلديث األمهات الست(

، قال البسام: )فالعلوم وُكُتبَها اليت (86)هـ(1418وكذلك الشيخ علي بن محمد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم )ت 
 .(87)السعدي واستوعبها املرتجم فهًما واستحضارًا، هي:...كتب احلديث: صحيح البخاري( درَّسها الشيخ عبد الرمحن

ويظهر اهتمام علماء جند بصحيحْي البخاري ومسلم جليًّا بكثرة النصوص اليت مرت معنا، ولعل مدارسة هذه الكتب    
ضها مع دراستها ومناقشتها بشيء من كانت متفاوتة، فبعض العلماء يقرأها أو يعرضها عرًضا فقط، والبعض اآلخر يعر 

 اإلجياز.
 المطلب الثاني: سنن األئمة: أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، 

 . (88)وبقية السنن األخرى
السنن األربع، كما كان أئمة السلف قبلهم، فهي تأيت باملرتبة الثانية  -لدى علماء جند-يأيت باألمهية بعد الصحيحني 

 بعد الصحيحني، ومن أبرز من اهتم بالسنن من علماء جند: 
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 (.1/160( علماء جند، )89)
 (.3/124( علماء جند، )90)
 (.1/101( علماء آل سليم وتالمذهتم وعلماء القصيم، )91)
 (.17)ص:( مشاهري علماء جند، 92)
 هـ( قال حاجي خليفة:751تأليف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف:  تهذيب السنن )سنن أبي داود("،( "93)

ما هذب هو به األصل، والبن قيم اجلوزية: )شرح: خمتصر السنن( املذكورة. ذكر فيه أن احلافظ: زكي الدين املنذري، قد أحسن يف اختصاره، فهذبته حنو 
وزدت عليه من الكالم على علل، سكت عنها، أو مل يكملها، وتصحيح أحاديث، والكالم على متون مشكلة مل يفتح مقفلها، وبسط الكالم على 

 (.2/1005مواضع، لعل الناظر ال جيدها يف كتاب سواه. كشف الظنون، )
 
 (.5/311( علماء جند، )94)
هـ(، ألَّف 385تأليف: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين )املتوىف:  الدارقطني"،سنن ( "95)

ض بع الدارقطين هذا الكتاب، ليتعقب فيه األحاديث اليت ذكرت يف )السنن(، وفيها مآخذ ومغامز، وقد عمل هبا بعض الفقهاء، أو خفيت عللها على
 (.24-23)ص: السُّنة النبوية وبيان مدلولها،احملدِّثني، فكشف اإلمام الدارقطين ما فيها مبهارته الفائقة يف هذا الفن الدقيق العويص. عبد الفتاح أبو غدة، 

 (.4/349( علماء جند، )96)
 

 
، قال البسام: )وعين ... وبسنن أيب داود والرتمذي والنسائي هـ(1206اإلمام المجدِّد  محمد بن عبد الوهاب )ت 

 . (89)وابن ماجه(
، قال البسام: )وكان ال يفرت عن هـ(1337عبد الرحمن بن عبيد بن عبد المحسن آل عبيد )ت وكذلك الشيخ 

 .(90)املطالعة واملذاكرة، فكان يدمي التالوة ومطالعة كتب ... والسنن(
احلديث وشروحه ومصطلحاته، ومن  )درس قال العمري:ه(، 1362وكذلك الشيخ عمر بن محمد بن سليم )ت

 .(91)والنسائي والرتمذي(ذلك أبو داود 
ه الشيخ عبد اهلل ا، قال آل الشيخ: وصحب أخهـ(1395وكذلك الشيخ عمر بن حسن بن حسين آل الشيخ )ت 

، وقال البسام: )مث شرع مع كبار الطلبة يقرأ على العالمة الشيخ (92)إىل البوادي لتعليم الناس وقرأ عليه سنن أيب داود
 .   (94)((93)قرأ عليه ... والرتمذي وهتذيب السنن عبد اهلل بن عبد اللطيف، ... كما

، قال البسام: )وبعد صالة الظهر والعصر هـ(1406وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش )ت 
 .  (96)((95)يدرس الطالب بعض كتب احلديث ... وجامع الرتمذي، وسنن النسائي، وأيب داود، وابن ماجه، والدارقطين

 ، قال البسام: )مث جيلس بعد صالة الظهر هـ(1412الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد بن سبيل )ت وكذلك 
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 (.3/472( علماء جند، )97)
ل صحايب على حدة صحيًحا كان أو حسًنا أو ضعيًفا مرتبني على حروف هي مجع مسند وهي الكتب اليت موضوعها جعل حديث ك المسانيد:( 98)

 (. 61اهلجاء يف أمساء الصحابة. الرسالة املستطرفة، )ص:
هـ(، قال الكتاين: منها: )مسند أمحد 241تأليف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف:  مسند اإلمام أحمد"،( "99)

 (. 61أعالها وهو املراد عند اإلطالق وإذا أريد غريه قـُيِّد(. الرسالة املستطرفة، )ص:وهو 
تأليف: أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي  مسند الشافعي"،( "100)

يفه أيضا وإمنا هو عبارة عن األحاديث اليت أسندها مرفوعها وموقوفها ووقعت يف مسموع أيب العباس هـ(، قال الكتاين: )وليس هو من تصن204)املتوىف: 
ي موالهم، حممد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان األصم األموي موالهم املعقلي النيسابوري عن الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار بن كامل املراد

به من كتايْب األم واملبسوط للشافعي إال أربعة أحاديث رواها الربيع عن البويطي عن الشافعي التقطها بعض النيسابوريني املصري صاحب الشافعي، وراوية كت
صول الرواية وهو أبو عمرو حممد بن جعفر بن حممد بن مطر املطري العدل النيسابوري احلافظ من شيوخ احلاكم من األبواب أليب العباس األصم املذكور حل

 (.17عن الربيع، وقيل: مجعها األصم لنفسه فسمى ذلك مسند الشافعي ومل يرتبه؛ فلذا وقع التكرار يف غري ما وضع. الرسالة املستطرفة، )ص: له هبا
 (.1/161( علماء جند، )101)
 (.3/124( علماء جند، )102)
 (.269( مشاهري علماء جند، )ص:103)

 

 
 . (97)إىل قرب صالة العصر للتدريس يف املطوالت، ... ويف احلديث األمهات الست(

وعناية علماء جند بالسنن األربع ظاهرة، لكوهنا تشتمل على أحاديث األحكام اليت يستدلون هبا على فتاويهم،      
 وهي امتداد ملا يف الصحيحني من أحاديث األحكام. 
 . (98)المطلب الثالث: مسند اإلمام أحمد وبقية المسانيد

، فاملسانيد (100)، ومسند الشافعي(99)اإلمام أمحد بن حنبل وكذلك اهتم علماء جند باملسانيد، ويف مقدمتها مسند    
 حتوي بقية األحاديث اليت مل يوردها أصحاب الكتب السابقة، ومن أبرز من اهتم باملسانيد من علماء جند: 

، قال البسام: )أكب الشيخ وهو طالب على كتب السُّنة هـ(1206اإلمام المجدِّد محمد بن عبد الوهاب )ت 
 . (101)ومسانيد األئمة، وعين ... ومسند الشافعي وأمحد(

، قال البسام: )وكان ال يفرت عن هـ(1337وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن عبيد بن عبد المحسن آل عبيد )ت 
 .(102)املطالعة واملذاكرة، فكان يدمي التالوة ومطالعة كتب ... واملسانيد(

 عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوهبي التميمي النجديوكذلك الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن 
ا له ويقرأ عليه كتب ويف هذه املدة دعاه بعض األكابر من أهل بغداد ليكون أمامً ، قال آل الشيخ: )هـ(1385)ت 

 .(103)(احلديث فقرأ عليه واجلزء األول من مسند األمام أمحد بن حنبل
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 (.5/311(، علماء جند، )17( مشاهري علماء جند، )ص:104)
 (.4/349( علماء جند، )105)
 (.3/472( علماء جند، )106)
هـ(، هو واحد املوطآت، وهو الكتاب املرتب على األبواب 179تأليف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  الموطأ"،( "107)

عني. ومسيت بذلك؛ ألهنا من التوطئة مبعىن التيسري والتذليل؛ حيث يسرت الفقهية املشتملة على السنن، وما هو يف حيزها، أو له تعلق يف آثار للصحابة والتاب
ا من للناس معرفة دينهم. ورمبا كانت من التواطؤ مبعىن التوافق؛ حيث اتفق العلماء على األخذ مبا فيه. وقيل إن مالًكا عرض كتابه املوطأ ع

ً
لى سبعني عامل

كتاين: )وتوخى فيه القوي من حديث أهل احلجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعني ومن بعدهم(. علماء املدينة فواطئوه عليه أي: وافقوه، قال ال
(، نشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، 265)ص: المعجم الوجيز في اصطالحات أهل الحديث،(، أمين السيد عبد الفتاح، 6الرسالة املستطرفة، )ص:

 (.3/521وسوعة علوم احلديث وفنونه، )م، م2008 -ه1429الطبعة: األوىل، 
 (.1/161( علماء جند، )108)

 

 
، قال البسام: )كما قرأ على الشيخ سعد بن هـ(1395حسين آل الشيخ )ت وكذلك الشيخ عمر بن حسن بن 

 . (104)عتيق تفسري ابن كثري ومسند اإلمام أمحد(
، قال البسام: )وبعد صالة الظهر والعصر هـ(1406وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش )ت 

 .(105)يدرس الطالب بعض كتب احلديث ... ومسند اإلمام أمحد(
، قال البسام: )مث جيلس بعد صالة الظهر هـ(1412وكذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد بن سبيل )ت 

 .  (106)إىل قرب صالة العصر للتدريس يف املطوالت، ... ويف احلديث ... ومسند اإلمام أمحد(
فبعد عنايتهم بالصحاح ينتقلون للسنن مث  فعناية علماء جند باملسانيد امتداد لعنايتهم مبا سبق من أصول السُّنة،    

املسانيد اليت جيدون فيها ما زاد على أحاديث األحكام، فمسند اإلمام أمحد يعد أكرب مصدر يف السُّنة النبوية، فعنايتهم 
 به يدل على وصوهلم للنهاية يف االطالع على كتب السُّنة النبوية.

سند؛ وهو كون علماء جند على املذهب احلنبلي فحرصوا على العناية بكتاب ولعل هناك سبًبا آخر مهمًّا للعناية بامل    
 .ملسو هيلع هللا ىلصإمام املذهب أمحد بن حنبل، والوقوف على أسانيده اليت نقل من خالهلا األحاديث النبوية إىل رسول اهلل 

 اإلمام مالك.   (107)المطلب الرابع: موطأ

وامتد اهتمام العلماء يف جند إىل موطأ اإلمام مالك بن أنس، ففيه باإلضافة لألحاديث النبوية، البالغات وآراء اإلمام     
 مالك الفقهية املستنبطة من األحاديث واآلثار، ومن أبرز من اهتم باملوطأ من علماء جند: 

 . (108)البسام: )وعين ... وموطأ مالك(، قال هـ(1206اإلمام المجدِّد محمد بن عبد الوهاب )ت 
  وكذلك الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوهبي التميمي النجدي
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 (.269( مشاهري علماء جند، )ص:109)
 (.6/352( علماء جند، )110)
، تأليف: عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور املقدسي اجلماعيلي الدمشقي احلنبلي، أبو حممد، " ملسو هيلع هللا ىلصعمدة األحكام من كالم خير األنام ( "111)

هـ(، قال الكتاين: )وكتاب عمدة األحكام عن سيد األنام يف جزئني لتقي الدين أيب حممد عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن 600تقي الدين )املتوىف: 
َعزَّ نظريه وهو الذي شرحه احلافظ اجملتهد شيخ اإلسالم ابن دقيق العيد وابن مرزوق اخلطيب وسراج الدين بن امللقن الشافعي  سرور املقدسي احلنبلي كتاب

(، يوسف بن عبد الرمحن 180( حديثًا مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. الرسالة املستطرفة، )ص:430واجملد الفريوز أبادي وغريهم(، وقد مجع فيه )
 م.2006 –ه 1427لبنان، الطبعة: األوىل،  –(، نشر: دار البشائر اإلسالمية، بريوت 252)ص:  مصادر الدراسات اإلسالمية،املرعشلي، 

اء ه، وفيه نشأ وتعلَّم، مث ارحتل إىل الرياض وقرأ على علمائها، مث توىلَّ القض1297( هو الشيخ: ناصر بن حسني بن فرج، ولد يف وادي الدواسر عام 112)
 (.6/452ه. علماء جند، )1347حىت تويف عام 

 (.6/452( علماء جند، )113)
 

 
ويف هذه املدة دعاه بعض األكابر من أهل بغداد ليكون أماما له ويقرأ عليه كتب ، قال آل الشيخ: )هـ(1385)ت 

 .(109)(عليه موطأ لإلمام مالكاحلديث فقرأ 
، قال البسام: )وكان والده فايز، وجده هـ(1396وكذلك الشيخ محمد بن فايز بن محمد آل رحمة الناصر )ت 

عبد الرمحن من طلبة العلم، ولديهم مكتبة عامرة باملراجع، فصار يقرأ فيها، ومن بني هذه الكتب ... موطأ اإلمام 
 .(110)مالك(

العلماء مبوطأ اإلمام مالك لكونه حيوي بالغاته واجتهاداته، ولكونه من أوائل ما أُلَِّف من كتب السُّنة النبوية، واهتمام    
 فقد ألَّف موطأه يف وقت متقدم، وأحاديثه اشتهرت يف املدينة املنورة خاصة.

 المبحث الثاني: كتب أحاديث األحكام، وفيه ثالثة مطالب:
 ، للحافظ عبد الغني المقدسي. (111)األحكام من كالم خير األنامالمطلب األول: عمدة 

ولعلماء جند عناية فائقة بكتب أحاديث األحكام، لكوهنا املعني لألحكام الفقهية اليت عليها مدار الفتوى، فمع      
بل كانت جزًءا اهتمامهم بكتب الفقه والفقه احلنبلي على وجه اخلصوص؛ إاّل أهنم مل ينسوا كتب أحاديث األحكام، 

ال يتجزأ من احلفظ واملذاكرة فيها، وكان يف مقدمة الكتب املعتىن هبا "عمدة األحكام" للحافظ املقدسي، وكان ذلك 
 بقراءته على الشيوخ ومذاكرته وحفظه، ولكون أحاديثه منتقاًة من الصحيحني، وممن اهتم بكتاب عمدة األحكام:

، قال البسام: )فقرأ على الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن والشيخ (112)هـ(1347الشيخ ناصر بن حسين بن فرج )ت 
 . (113)إبراهيم بن عبد اللطيف، قرأ عليه يف عمدة احلديث(

 )درس احلديث وشروحه ومصطلحاته، ومن  قال العمري:ه(، 1362وكذلك الشيخ عمر بن محمد بن سليم )ت
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 (.1/101( علماء آل سليم وتالمذهتم وعلماء القصيم، )114)
 (.5/398( علماء جند، )115)
 (.4/345( علماء جند، )116)
 (.5/259( علماء جند، )117)
هـ(، قال ابن حجر عن 852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  تأليف:بلوغ المرام من أدلة األحكام"، ( "118)

ه الطالب املبتدئ، وال كتابه: )فهذا خمتصر يشمل على أصول األدلة احلديثية لألحكام، حررته حتريرًا بالًغا ليصري من حيفظه من بني أقرانه نابًغا، ويستعني ب
بلوغ المرام من أدلة نتهي، وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من األئمة إلرادة نصح األمة(. أمحد بن علي بن حجر، يستغين عنه الراغب امل

 ه.1424الرياض، الطبعة: السابعة،  –(، حتقيق: مسري بن أمني الزهري، نشر: دار الفلق 3)ص: األحكام،
 
ه، وفقد بصره صغريًا؛ إال أنه كان متوقد البصرية واعي القلب، 1314العبادي، ولد يف بريدة عام ( هو الشيخ: عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد احملسن 119)

 (.3/293ه. علماء جند، )1358وويل التدريس يف جامع بريدة، وكان له حمفوظات عدة، وتويف عام 
 

 
 .(114)عمدة األحكام(

، قال البسام: )فيقرأ عليه الطلبة ... هـ(1373يز آل فيصل آل مبارك )ت وكذلك الشيخ فيصل بن عبد العز 
 .(115)وعمدة األحكام(

، قال البسام: )بدأها أواًل بقراءة الرسائل هـ(1406وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش )ت 
 .(116)الصغرية، مثل كتاب العمدة يف أحاديث األحكام(

، قال البسام: )فالعلوم وُكُتِبَها اليت هـ(1418محمد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم )ت وكذلك الشيخ علي بن 
 درسها الشيخ عبد الرمحن السعدي واستوعبها املرتجم فهًما واستحضارًا، هي:

 .(117)كتب احلديث: ... عمدة احلديث(  -3     
خاري ومسلم، وأحاديثه حمدودة العدد يسهل وسبب عناية علماء جند بعمدة األحكام، كونه منتقى من صحيحْي الب   

 حفظ التالميذ هلا، ولكوهنا مجعت أصول األحكام اليت حيتاجها املسلم.
 ، البن حجر العسقالني.(118)المطلب الثاني: بلوغ المرام من أدلة األحكام

ومن كتب األحكام اليت حازت على اهتمام علماء جند، كتاب "بلوغ املرام"، للحافظ ابن حجر، وهذا الكتاب     
أوسع من سابقه بذكر أحاديث األحكام، لذلك يأيت باملرتبة الثانية يف العناية بعد "عمدة األحكام"، ألهنم يرون التدرج 

 اء جند يف تلك الفرتة:يف حتصيل العلم، وممن اعتىن هبذا الكتاب من علم
 ، قال البسام: )فكان بعد صالة الصبح (119)هـ(1358الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد المحسن العبادي )ت 
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 (.3/297( علماء جند، )120)
 (.1/101( علماء آل سليم وتالمذهتم وعلماء القصيم، )121)
 (.5/398لماء جند، )( ع122)
ه، وتويف والداه وهو صغري، وشب يف بيت أخيه، واشتغل بالعلم 1307( هو الشيخ: عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل آل سعدي، ولد يف عنيزة عام 123)

وامتنع، وله طرق يف التدريس ال مثيل هلا،  على علماء بلده، وفاق أقرانه بنبوغه فصاروا يأخذون عنه العلم، وكان له حمفوظات ومؤلفات كثرية، وُرشِّح للقضاء
 (.3/218(، علماء جند، )392ه. مشاهري علماء جند، )ص:1372واستفاد منه التالميذ، تويف عام 

 (.3/224( علماء جند، )124)
مكة واملدينة للتحصيل، مث  ه، ونشأ هبا وحفظ وتعلم، مث سافر إىل1308( هو الشيخ: صاحل بن عبد اهلل بن حممد الشاوي، ولد يف البكريية عام 125)

م الفلك، ومل يزل انتقل إىل مصر ودرس يف اجلامع األزهر، مث عاد بعد إحلاح والدته عليه، مث طُِلب للقضاء واعتذر، واستمر بالطلب والتجارة، وبرع يف عل
 (.2/503ه. علماء جند، )1380على العلم تعلًُّما وتعليًما حىت تويف عام 

 (.2/350( علماء جند، )126)
ه، ونشأ وتعلم هبا، وأصيب بالرمد يف صغره أفقده بصره، مث سافر للرياض 1352( هو الشيخ: فاحل بن مهدي بن سعد آل مهدي، ولد يف ليلى عام 127)

 (.5/370ه. علماء جند، )1392وطلب العلم هبا، مث درس يف كلية الشريعة وبعد خترجه درَّس يف املعهد العلمي بالرياض، وتويف عام 
 (.5/371علماء جند، ) (128)
 (.4/96( علماء جند، )129)

 

 
 .(120)يدرِّس ... فإذا فرغ شرع يف كتب احلديث، وكتابه املفضل "بلوغ املرام"(

ديث وشروحه ومصطلحاته، ومن )درس احل قال العمري:ه(، 1362وكذلك الشيخ عمر بن محمد بن سليم )ت
 .(121)بلوغ املرام(

، قال البسام: )فيقرأ عليه الطلبة ... وبلوغ هـ(1373وكذلك الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل فيصل آل مبارك )ت 
 .(122)املرام(

، قال البسام: )وغالب الكتب (123)هـ(1376وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل آل سعدي )ت 
 .(124)يقرأ فيها الدرس كما يلي: ففي احلديث ... وبلوغ املرام(اليت 

، قال البسام: )ولد املرتجم يف البكريية من (125)هـ(1380وكذلك الشيخ صالح بن عبد اهلل بن محمد الشاوي )ت 
 . (126)بلدان القصيم ... مث درس على مشاخيها ... وبلوغ املرام وشرحه يف احلديث(

، قال البسام: )مث شرع يف القراءة على الشيخ (127)هـ(1392بن سعد آل مهدي )ت  وكذلك الشيخ فالح بن مهدي
 . (128)حممد بن إبراهيم ... وبلوغ املرام(

، قال البسام: )وقرأ على الشيخ سعد بن هـ(1395وكذلك الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن رشيد )ت 
 . (129)عتيق بلوغ املرام(
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ه، وملا شّب طلب العلم على جده، وسافر إىل الرياض 1310( هو الشيخ: عبد اهلل بن حسن بن إبراهيم آل الشيخ، ولد يف حوطة بين متيم عام 130)
ا يف الصرار مث إىل الطائف مث إىل بيشة، مث أحيل للتقاعد، وتويف عام ليتزود من العلم، مث أرسل إىل مبايض مرشًدا ومعلًما، مث إىل الليث كذلك، مث ُعنيِّ قاضيً 

 (.4/64ه. علماء جند، )1399
 (.4/65( علماء جند، )131)
 (.4/345( علماء جند، )132)
 (.4/346( علماء جند، )133)
ه، وتلقى تعليمه األويل بالُكتَّاب، ويف 1339 ( هو الشيخ: علي بن عامر بن صاحل آل عامر، ولد يف بلدة الشقة مشال بريدة يف منطقة القصيم، عام134)

ه 1369ه ُعنيِّ مرشدا يف القصور امللكية، ويف عام 1361ه ارحتل إىل الرياض لطلب العلم، ودرس عدة خمتصرات يف مجيع الفنون، ويف عام 1357عام 
ياض، مث ُعنيِّ مرشدا للدعوة يف املنطقة الشرقية، مث وكيال هليئة األمر ه التحق باملعهد العلمي بالر 1370ُعنيِّ إماما للملك سعود يف القصر امللكي، ويف عام 

 (.5/213هـ. علماء جند، )1411باملعروف والنهي عن املنكر، واشتهر بالغرية على دين اهلل وعلى استغالل أوقاته بالدعوة، وتويف يف عام 
 (.5/214( علماء جند، )135)
ه، وتعلم القرآن مبدرسة ُمالَّ أمحد احلرمي، وتفقه على عالمة 1322 آل جراح، ولد يف الكويت عام ( هو الشيخ: حممد بن سليمان بن عبد اهلل136)

 (.5/549هـ. علماء جند، )1417الكويت عبد اهلل بن خلف الدحيان، وعمل باخلطابة وتويف عام  
 (.5/553( علماء جند، )137)
ه، ونشأ يتيًما، ودخل عدًدا من الكتاتيب وحفظ القرآن، وحفظ 1346ولد يف عنيزة عام  ( هو الشيخ: علي بن حممد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم،138)

تدريس يف اجلامعة، وله كتًبا وخمتصرات كثرية، والتحق باملعهد العلمي بالرياض، وخترج منتسًبا من كلية الشريعة، وُعنيِّ مدرًسا يف معهد عنيزة، مث انتقل لل
 (.5/252ه. علماء جند، )1418ام مؤلفات وتالميذ ُكثر، تويف يف ع

 

 
، قال البسام: )مث الزم الشيخ العالمة (130)هـ(1399حسن بن إبراهيم آل الشيخ )ت وكذلك الشيخ عبد اهلل بن 

 .  (131)عبد الرمحن بن عبد العزيز بن فرحان، فقرأ عليه ...  وبلوغ املرام(
، قال البسام: )مث عاد إىل األحساء، ويف هـ(1406وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش )ت 

 . (132)يف قطر بالدوحة، حيث اتصل بالشيخ حممد بن مانع، ودرس عليه بلوغ املرام البن حجر(طريق عودته نزل 
 . (133)وقال أيًضا: )وقرأ بلوغ املرام على الشيخ سعد بن محد بن عتيق(

، قال البسام: )وقد درس يف تلك الفرتة ... (134)هـ(1411وكذلك الشيخ علي بن عامر بن صالح آل عامر )ت 
 .(135)املرام(وبلوغ 

، قال البسام: )واجتمع بالشيخ العالمة (136)هـ(1417وكذلك الشيخ محمد بن سليمان بن عبد اهلل آل جراح )ت 
 .(137)عبد اهلل بن محيد يف جامع بريدة، واستمع إليه وهو يدرس الطلبة يف "بلوغ املرام"(

، قال البسام: )فالعلوم وُكُتِبَها اليت (138)هـ(1418وكذلك الشيخ علي بن محمد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم )ت 
 درسها الشيخ عبد الرمحن السعدي واستوعبها املرتجم فهًما واستحضارًا، هي:
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 (.5/259( علماء جند، )139)
-هـ(، مجع فيه 653تأليف: اإلمام احملدِّث أبو الربكات جمد الدين عبد السالم "ابن تيمية" احلراين )املتوىف: "، ملسو هيلع هللا ىلصالمنتقى من أخبار المصطفى ( "140)

 األحاديث النبوية اليت ترجع أصول األحكام إليها، ويعتمد علماء اإلسالم عليها، وقد اختار هذه األحاديث من صحيح البخاري ومسلم ومسند -رمحه اهلل
ألربعة، كما ذكر بعض آثار الصحابة، ورتبه على أبواب الفقه وهبذا غدا هذا الكتاب من أهم املصادر يف أحاديث األحكام، وعدة أمحد ومن السنن ا

 ة(، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: التاسعة عشر 196حملات يف املكتبة والبحث واملصادر، )ص:  محمد بن عجاج الخطيب،( حديثًا. 5029أحاديثه )
 م.2001 -هـ 1422

 (.186-1/185( علماء جند، )141)
 (.6/198( علماء جند، )142)
ه، ونشأ هبا وتعلم، مث انتقل إىل مكة املكرمة ودرس على 1296( هو الشيخ: سليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم السحيمي، ولد يف عنيزة عام 143)

 (.2/320. علماء جند، )هـ1357علمائها، وويل القضاء يف بلدة الوجه، وكان آية يف احلفظ، تويف عام 
 (.2/323( علماء جند، )144)

 

  
 .(139)كتب احلديث: ... بلوغ املرام(  -3     
حافظًا جلياًل قد وقد اهتم العلماء أيًضا ببلوغ املرام ملا فيه من أحاديث زائدة على عمدة األحكام، ولكون مؤلفه     

 حرَّره حتريرًا دقيًقا ليكون مرجًعا يف أحاديث األحكام، اليت حيتاج إليها احملدِّث والفقيه واملفيت.
 للمجد ابن تيمية. (140) ملسو هيلع هللا ىلصالمطلب الثالث: المنتقى من أخبار المصطفى 

ذكرت يف املطلب السابق، أن العلماء يتدرجون يف حتصيل العلم من األدىن لألعلى، فبعد العناية بكتايْب: "عمدة     
األحكام" و"بلوغ املرام"، تأيت املرحلة األخرية، وهي العناية بكتاب: "منتقى األخبار" للمجد ابن تيمية، ويعترب أوسع 

 اعتىن هبذا الكتاب من علماء جند:  كتب األحكام من حيث كثرة األحاديث، وممن
، قال البسام: )قال رمحه هـ(1285آل الشيخ )ت  اإلمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب

 اهلل فيما كتبه إىل بعض العلماء، وقد سأله عمن أخذ عنه من املشايخ يف جند ومصر:
وأما ما طلبت من رواييت عن مشاخيي رمحهم اهلل تعاىل فأقول: اعلم أين قرأت على شيخنا اجملد رمحه اهلل تعاىل ...      

 .(141)ويف كتاب منتقى األحكام بقراءة الشيخ عبد اهلل بن ناصر(
اهلل أبا  ، قال البسام: )مشاخيه: الشيخ عبدهـ(1295وكذلك الشيخ محمد بن عبد اهلل بن علي بن حميد )ت 

 .(142)بطني قال عن قراءته عليه: ... واملنتقى(

، قال البسام: )وعلى الشيخ صاحل (143)هـ(1357وكذلك الشيخ سليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم السحيمي )ت 
 .(144)بن عثمان القاضي ... ويف منتقى األخبار(
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 (.1/101( علماء آل سليم وتالمذهتم وعلماء القصيم، )145)
 (.3/224( علماء جند، )146)
 (.4/348( علماء جند، )147)
 (.4/350( علماء جند، )148)
 (.5/259( علماء جند، )149)

 

 
)درس احلديث وشروحه ومصطلحاته، ومن  قال العمري:ه(، 1362وكذلك الشيخ عمر بن محمد بن سليم )ت

 .(145)ذلك املنتقى يف احلديث(
، قال البسام: )وغالب الكتب اليت هـ(1376وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل آل سعدي )ت 

 .(146)املنتقى(يقرأ فيها الدرس كما يلي: ففي احلديث 

، قال البسام: )كما درس كتاب املنتقى يف هـ(1406وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل بن دهيش )ت  
 . (147)أحاديث األحكام للمجد ابن عبد السالم على الشيخ عبد اهلل بن سليمان بن بليهد(

احلديث ... واملنتقى يف أحاديث األحكام وقال أيًضا: )وبعد صالة الظهر والعصر يدرس الطالب بعض كتب 
 .(148)للمجد ابن تيمية(

، قال البسام: )فالعلوم وُكُتِبَها اليت هـ(1418وكذلك الشيخ علي بن محمد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم )ت 
 درسها الشيخ عبد الرمحن السعدي واستوعبها املرتجم فهًما واستحضارًا، هي:

 . (149)كتب احلديث: ... منتقى األخبار(  -3     
هذا الكتاب يأيت يف املرحلة املتقدمة لشموله كل أحاديث األحكام، وألنه توسع يف اختيار األحاديث، فال تكاد     

ل الفقه إال وجتد هلا دليالً يف املنتقى، فكأنّه يستدل ملسائ -ال سيما يف مذهب احلنابلة-جتد مسألة من املسائل الفقهية 
وهذا سر اهتمام علماء جند هبذا الكتاب لكوهنم حنابلة، فهو مصدر ومرجع مهم لألحاديث اليت يستدلون هبا  احلنبلي،

 على املسائل الفقهية.
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هـ(، ويعد من كتب األحاديث املختارة، وضع فيه مؤلفه 676تأليف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  األربعون النووية"،( "150)
هـ(، وزاد عليها مثانية أحاديث سردها يف مقدمة 795( حديثًا، وقد شرحها احلافظ ابن رجب )املتوىف: 42األصول من أحاديث اآلداب، وعدة أحاديثه )

 مساه "جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلم"، وهو أجل شروح األربعني النووية وأكثرها فائدة. عبد العزيز القاسم،شرحه وهلذا 
 -هـ 1420اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -(، نشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض 252)ص:  الدليل إلى المتون العلمية،

 م. 2000
 (.4/384( علماء جند، )151)
هـ(، وهو خمتصر مجعه من األحاديث الصحيحة، مشتمال 676تأليف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  رياض الصالحين"،( "152)

فيه أال يذكر إال حديثًا صحيًحا، وصدر األبواب من على ما يكون طريًقا لصاحبه إىل اآلخرة، جامًعا للرتغيب، والرتهيب، والزهد، ورياضات النفوس، والتزم 
ه(. كشف 670القرآن ووشح ما حيتاج إىل ضبط، أو شرح، وجعله على مائيت باب ومخس وستني بابا، فرغ منه يوم اإلثنني، رابع عشر رمضان، )سنة: 

 (.1/936الظنون، )
هـ(، 676تأليف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  ألذكار("،حلية األبرار، وشعار األخيار في تلخيص الدعوات وا) األذكار،( "153)

ة، من أول االستيقاظ وهو كتاب، مفيد مشهور: )بأذكار النووي( يف جملد، مشتمل على ثالمثائة وستة ومخسني بابًا، ابتدأ فيه بالذكر، مث ذكر األمور اإلنساني
 (.1/688ن ذلك بينهم: )بعمل اليوم والليلة(، مث ختم باب االستغفار. كشف الظنون، )من النوم، إىل نومه يف الليل، ويعرب ع

 
 

 
 المبحث الثالث: كتب أحاديث اآلداب واألذكار، وفيه مطلبان:

 النووي.، لإلمام (150)المطلب األول: كتاب األربعون النووية
كان لعلماء جند اهتمام كبري بالكتب اليت مجعت أحاديث اآلداب، وكانت أول ما يرىب عليها النشء، ويف مقدمة     

هذه الكتب: "األربعون النووية"، لإلمام النووي، حيث إهنا مشلت أبواب علوم اآلداب، فقد كان طالب العلم حيفظوهنا 
 :ويتدارسوهنا، أورد منهم على سبيل املثال

، قال البسام: )فحفظ من متون العلم هـ(1401ما ذكر عن الشيخ عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم الصيخان )ت 
 .(151)الشيء الكثري، ... ويف احلديث ... واألربعون النووية(

وكانوا يف مقابل احلفظ؛ املذاكرة هلذه األحاديث، ومل يكونوا يذكرون هذا املنت كثريًا لكثرة من حيفظه ويعرف معانيه،   
حىت من عوام الناس فضاًل عن العلماء منهم، ولعّل أيًضا ندرة ذكره يف املصادر عدم شهرته لدى املتقدمني من علماء 

 جند؛ بل عند املتأخرين منهم. 
 .(153)واألذكار (152)المطلب الثاني: كتابا رياض الصالحين

كتابا رياض الصاحلني واألذكار لإلمام النووي هلا الصدارة يف القراءة هبا يف املساجد على املصلني، وال يزال العلماء 
 وأئمة املساجد يكررون قراءهتا املرة تلو األخرى، وال يوجد مسجد من مساجد جند إاّل وفيه هذان الكتابان أو أحدمها. 
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هـ سافر 1306هـ(، وهبا نشأ وتعلم، ويف سنة: 1282( هو الشيخ: صاحل بن عثمان بن محد بن إبراهيم بن عبد الرمحن القاضي، ولد يف عنيزة )سنة: 154)
جع بعد علمه مبقتل إخوته يف وقعة املليداء، وجاور يف مكة، مث رجع إىل عنيزة قاضًيا، وهبا تويف عام للقاهرة إلكمال دراسته يف اجلامع األزهر، مث ر 

 (.219ه(. مشاهري علماء جند، )ص:1351)
 (.221( مشاهري علماء جند، )ص:155)
 (.6/352( علماء جند، )156)

 

 
 ة، ومن هؤالء العلماء:كذلك قرأمها علماء جند قراءات فرديو 
قال آل الشيخ:  ،(154)هـ(5113)ت  صالح بن عثمان بن حمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القاضيالشيخ:  

 .(155)(وحاشية على رياض الصاحلني ...ان ال يرى تأليف الكتب ويقول: مل يرتك األول لآلخر شيئا، ومع هذا فله )ك
، قال البسام: )وكان والده فايز، وجده عبد الرمحن هـ(1396الناصر )ت الشيخ محمد بن فايز بن محمد آل رحمة 

من طلبة العلم، ولديهما مكتبة عامرة باملراجع، فصار يقرأ فيها، ومن بني هذه الكتب ... ورياض الصاحلني، وكتاب 
 .(156)األذكار(

نة اليت يفرد هلا اجملالس للقراءة، فهي هذان الكتابان لشهرهتما واستفاضتهما قراءًة باملساجد ال تذكر ضمن كتب السُّ    
 تقرأ أدبار الصلوات لعامة الناس، ولذلك قلَّت النصوص فيها. 
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هـ(، قال الكتاين: )ولعمر بن حممد بن 1080الدمشقي الشافعي، )املتوىف: تأليف: عمر )أو طه( بن حممد بن فتوح البيقوين  البيقونية"، المنظومة( "157)
شهري: جباد فتوح البيقوين الدمشقي الشافعي منظومة تعرف بالبيقونية يف علم املصطلح وضع الناس عليها شروًحا عديدة منها: للشيخ حممد بن صعدان ال

 (. 218تطرفة، )ص:ه(. الرسالة املس1129املوىل الشافعي احلاجري )املتوىف: 
 (.537عبد اهلل بن إبراهيم الشنقيطي. مصادر الدراسات اإلسالمية، )ص: تأليف:طلعة األنوار في علم اآلثار )نظم("، ( "158)
ستند ... هـ(، أوهلا: )هلل محدي، وإليه أ911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  تأليف:ألفية السيوطي في علم الحديث"، ( "159)

 (.2/1963اخل(، ذكر فيها: أن مجيع ما ُكتب يف هذه األلفية باألمحر، فهو من زيادايت. كشف الظنون، )
 (.5/259( علماء جند، )160)
 (.269( مشاهري علماء جند، )ص:161)
 (.2/304( علماء جند، )162)

 

 

 المبحث الرابع: كتب مصطلح الحديث والعلل، وفيه أربعة مطالب:

 في المصطلح.  (159)وألفية السيوطي (158)وطلعة األنوار (157)المطلب األول: َنْظم البيقونية
غالًبا ما كان يبدأ علماء جند وتالميذهم بدراسة مصطلح احلديث بَنْظم البيقونية، فهم يعتربونه مفتاًحا للمصطلح،    

 ومن خالله ينتقلون ملا هو أوسع منه، وممن اهتم هبذا النظم:
لعلوم وُكُتِبَها اليت درسها الشيخ ، قال البسَّام: )فاهـ(1418الشيخ علي بن محمد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم )ت 

 عبد الرمحن السعدي واستوعبها املرتجم فهًما واستحضارًا، هي:
 .(160)كتب احلديث: ... نظم البيقونية(  -3     

وهناك نظم آخر مل يكن له رواج لدى علماء جند وإن كان درسه بعضهم، وهو منظومة )طلعة األنوار(، فممن 
 اهتم هبا:

)ت  عبد العزيز بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوهبي التميمي النجديالشيخ محمد بن 
 .(161)(واتصل بعمر محدان احملرسي وقرأ عليه ألفية السيوطي يف مصطلح احلديث، قال آل الشيخ: )هـ(1385

مبادئ العربية على الشيخ ، قال البسام: )فأخذ هـ(1389الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد الصنيع )ت   
 .(162)أمحد اهلرساين، ... كما أخذ عليه أيًضا منظومة "طلعة األنوار"، يف مصطلح احلديث(

لشهرة منظومة البيقونية واستفاضتها لدى العلماء وتالميذهم، ال تذكر كثريًا كوهنا متًنا صغريًا يبدأ به طالب علم    
منه من املتون العلمية، ورمبا أن متون املصطلح مل يكن هلا الرواج الذي مصطلح احلديث، فلعلهم أرادوا ذكر ما كان 
 ملتون احلديث، كما مّر بنا يف الفصول املتقدمة.
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هـ(، قال حاجي 852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  تأليف:ُنخَبة الِفكْر في مصطلح أهل األثر"، ( "163)
 (.2/1936خليفة: )منٌت متني يف علوم احلديث ... وشرحه املسمى: "بنزهة النظر، يف توضيح خنبة الفكر"، البن حجر أيًضا. كشف الظنون، )

 
هـ(، كشف الظنون، 852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف:  تأليف:نُزهة النظر، في توضيح نخبة الفكر"، ( "164)
(2/1936.) 
 
 (.269( مشاهري علماء جند، )ص:165)
 (.2/305( علماء جند، )166)
 (.5/259( علماء جند، )167)

 

 
 ، البن حجر.(164)وشرحها نزهة النظر (163)المطلب الثاني: ُنْخَبة الِفَكر ومصطلح أهل األثر

هذا، ألهنا حتوي مسائل كثرية يف مصطلح احلديث، تعترب خنبة الفكر يف املصطلح عمدة لدى علماء جند حىت يومنا 
ورمبا ذيل عليه شرحه البن حجر نفسه، ومما يزيد من عناية العلماء به سهولة عبارته على الطالب، وخاصة املبتدئني 

 منهم، وممن اهتم بنخبة الفكر:
)ت  بي التميمي النجديالشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوه

 .(165)(واتصل بعمر محدان احملرسي وقرأ عليه النزهة للحافظ ابن حجر، قال آل الشيخ: )هـ(1385
، قال البسام: )واشتغل على األستاذ هـ(1389وكذلك الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد الصنيع )ت 

 .(166)كثريًا، فقرأ عليه ... وخنبة الفكر مع شرحه للحافظ ابن حجر(العالمة احملقق الشيخ عبيد اهلل السندي، واستفاد منه  
، قال البسام: )فالعلوم وُكُتِبَها اليت هـ(1418وكذلك الشيخ علي بن محمد بن زامل بن عبد اهلل بن سليم )ت 

 درسها الشيخ عبد الرمحن السعدي واستوعبها املرتجم فهًما واستحضارًا، هي:
 .(167)كتب احلديث: ... خنبة الفكر(  -3     

هذا املنت امتداد ملا قبله، فطالب العلم حيفظونه وحيرصون على عرضه عند املشايخ، ولعله كسابقه مل يشتهر أمره إاّل    
 بالعصور املتأخرة لذات السبب؛ ولتقدميهم علوًما أخرى يف ذات الفن.
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هـ(، وأفردها العلماء بالشرح والقراءة ألمهيتها 261حلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: تأليف: مسلم بن ا مقدمة صحيح مسلم"،( "168)
 وفوائدها الكثرية يف علم مصطلح احلديث.

ألن له هـ(، ومسي بالكبري 279، تأليف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: علل الترمذي الكبير"( "169)
(. مصادر الدراسات 795"العلل الصغري" أيًضا أدرجه يف آخر كتابه اجلامع، وله شرح نفيس أليب الفرج عبد الرمحن بن رجب البغدادي احلنبلي )املتوىف: 

 (.203اإلسالمية، )ص: 
 (.2/305( علماء جند، )170)

ه، ونشأ نشأة صاحلة، وتعلم العلم على والده اإلمام، واشتغل يف 1165الدرعية عام ( هو الشيخ: عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب، ولد يف 171)
مصر عام البحث واالستنباط للمسائل واختيارها، وملا تويف والده أسندت األمور إليه، وبعد استيالء العثمانيني على الدرعية كان ممن نُِقل إىل 

 (.1/169د، )هـ. علماء جن1244ه واستقر هبا حىت وفاته عام 1233
 

 
 .(169)، وعلل الترمذي(168)مسلمالمطلب الثالث: مقدمة اإلمام 

ومل يتوقف االهتمام باملصطلح على املتون القصرية فحسب؛ بل تعداه إىل ما هو أعلى من ذلك، فمقدمة اإلمام مسلم، 
وعلل الرتمذي يعتربان للمتقدمني يف العلم، وعناية العلماء هبا وإن كانت حمدودة ذلك الوقت إالَّ أهنا تعطي داللة أن 

بدقائق احلديث وعلومه، ولعل هناك من اعتىن بأكثر من ذلك ولكن مل تصلنا أخباره أو مل أهتد إليها  العلماء اهتموا
 عند حبثي هذا املوضوع، وممن اعتىن باملقدمة والعلل: 

، قال البسام: )واشتغل على األستاذ العالمة هـ(1389الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد الصنيع )ت    
 .(170)الشيخ عبيد اهلل السندي، واستفاد منه كثريًا، فقرأ عليه مقدمة مسلم وعلل الرتمذي(احملقق 

ولعل عناية العلماء بالعلل ذلك الوقت كانت حمدودة لقلة انتشارها أو ندرة من تصدى للتعليم هبا، ومن أسباب 
ن السُّنة، فالعلماء يقتصرون على األهم ذلك كثرة العلوم الشرعية اليت حتتاج للمدارسة، أو لقلة الكتب يف هذا الفن م

 من كل فن من فنون العلم الشرعي.
 المبحث الخامس: كتب شروح الحديث واإلجازات العلمية، وفيه مطلبان:

 المطلب األول: كتب شروح الحديث. 
مل يغفل علماء جند فهم النصوص احلديثية، بل كانوا إىل جانب احلفظ يعتنون بشروح كتب السُّنة، ويعقدون هلا     

 اجملالس وحلق العلم، فال يكتمل العلم إالَّ بالفهم الصحيح لألحاديث، وممن اعتىن بشروح السُّنة من علماء جند:
 ، قال البسام عنه: )ونستعني ... على فهم (171)هـ(1244الشيخ عبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب )ت 
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ه(، قال حاجي خليفة: )من 852تأليف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي )املتوىف:  فتح الباري شرح صحيح البخاري"،( "172)
يثية، أعظم شروح البخاري، وهو يف عشرة أجزاء، ومقدمته على عشرة فصول، مساه: هدي الساري، وشهرته وانفراده مبا يشتمل عليه من الفوائد احلد

تغين عن وصفه سيما وقد امتاز جبمع طرق احلديث، اليت رمبا يتبني من بعضها ترجيح أحد االحتماالت شرًحا وإعرابًا(.  والنكات األدبية، والفرائد الفقهية
 (.1/541كشف الظنون، )

وال هـ(، قال اإلمام النووي: )ول676، تأليف: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"( "173)
تصر على ضعف اهلمم، وقلة الراغبني وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبني للمطوالت لبسطته، فبلغت به ما يزيد على مائة من اجمللدات، لكين أق

 (.1/115التوسط(. صحيح مسلم بشرح النووي، )
ن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي تأليف: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف ب فيض القدير شرح الجامع الصغير"،( "174)

هـ(، وقد شرح اجلامع شرًحا وافًيا، واستدرك على السيوطي يف بعض األحاديث وذكر فوائد جليلة، وعدة ما فيه من األحاديث 1031القاهري )املتوىف: 
 (. 244( حديثًا. مصادر الدراسات اإلسالمية، )ص: 10031)
 (.1/174د، )( علماء جن175)
ع الكتب، ( هي الشيخة: فاطمة بنت محد الفضيلية، ولدت يف بلدة الزبري قبل املائتني واأللف، ونشأت هبا، وقرأت على شيوخها، وكان هلا مهة يف مج176)

(. عبد اهلل 5/360د، )(، علماء جن1227هـ. السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة، حممد النجدي، )ص:1247واستفاد منها نساء جيلها، وتوفيت عام 
 –(، نشر: عامل املعرفة 387)ص: المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر،العامودي، 

 م.1986 –ه 1406جدة، الطبعة: الثانية، 
 (.5/361( علماء جند، )177)
حممد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشريي، املعروف كأبيه وجده بابن  ، تأليف:إحكام األحكام شرح عمدة األحكام"( "178)

 (.195ه(، شرح فيه كتاب العمدة لإلمام املقدسي شرًحا وافًيا. حملات يف املكتبة والبحث واملصادر، )ص:702دقيق العيد )املتوىف:
 (.6/452( علماء جند، )179)
ه، وفيها نشأ وتعلم وتفقه، مث سافر للزبري وطلب العلم هناك، مث رحل للحج 1292بن دحيان، ولد يف الكويت عام ( هو الشيخ: عبد اهلل بن خلف 180)

 (.4/91ه.ـ علماء جند، )1349ه، وتوىل القضاء، وكان له جمالس علمية ومكتبة قيمة ونوادر وعدة مؤلفات، وتويف يف عام 1324عام 
 

 
واملناوي على اجلامع  (173)والنووي على مسلم (172)احلديث بشروح األئمة املعتربين كالعسقالين على البخاري

 .  (175)((174)الصغري
من ، قال البسام: )وقد ذكر بعض من ترَجم هلا (176)هـ(1247وكذلك الشيخة فاطمة بنت حمد الفضيلية )ت 

 . (177)علماء الزبري أهنا شرحت صحيح مسلم وأكملته(
، قال البسام: )فقرأ على الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن هـ(1347وكذلك الشيخ ناصر بن حسين بن فرج )ت 

، ويراجع عليه فتح الباري (178)والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف، قرأ عليه يف عمدة احلديث وشرحها البن دقيق العيد
 . (179)لبخاري(شرح صحيح ا

 ، قال البسام: )فقد درس احلديث ... مث يعقب (180)هـ(1349وكذلك الشيخ عبد اهلل بن خلف بن دحيان )ت 
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 (.4/100( علماء جند، )181)
هـ( يف جملدين، وصورته مكتبة املعارف يف الطائف. الدليل إىل 1373، طبعته املطبعة السلفية يف مصر سنة )خبار مختصر نيل األوطار"بستان األ( "182)

 (.277املتون العلمية، )ص: 
األهلية بالرياض، طبع يف مطابع ، طبع يف جملد أكثر من مرة منها الطبعة الثانية نشر مكتبة النهضة، واملكتبة خالصة الكالم على عمدة األحكام"( "183)

 (.263هـ(. الدليل إىل املتون العلمية، )ص: 1400هـ( وسنة )1392هـ( نشرته مكتبة الرياض سنة )1379شركة الشمريل للطبع والنشر بالقاهرة سنة )
جملة  فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، من أعالم القضاة: العالمة الشيخمحاد احلماد، "لذة القارئ مختصر فتح الباري )ثمانية مجلدات(". ( 184)

 م.2001 –ه 1422(، عام 10العدل، وزارة العدل السعودية، العدد )
، طبع مبطبعة مصطفى البايب احلليب، ونشرته املكتبة األهلية يف الرياض ضمن اجملموعة اجلليلة، وهي عبارة عن مختصر الكالم على بلوغ المرام"( "185)

املذكور، وهذا الشرح أوهلا، وطبعت هذه اجملموعة بعد ذلك عدة مرات، كما نشرت هذا الشرح مفرًدا دار إشبيليا يف الرياض سنة ثالثة كتب للمؤلف 
 (.270هـ(. الدليل إىل املتون العلمية، )ص:1419)
 
 م.1393 –ه 1414نشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: األوىل،  "محاسن الدين على متن األربعين"،( 186)
 م.2002 –ه 1423، حتقيق: د. عبد العزيز الزير آل محد، الطبعة: األوىل، "تطريز رياض الصالحين"( 187)
 (.5/396( علماء جند، )188)
 (.5/311(، علماء جند، )16( مشاهري علماء جند، )ص: 189)
حالين مث الصنعاين، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف تأليف: حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، الك ُسُبل السَّالم شرح بلوغ المرام"،( "190)

 هـ(.1182كأسالفه باألمري )املتوىف: 
 (.4/65( علماء جند، )191)

 

 
 .  (181)ذلك بقراءة يف "صحيح البخاري" مع شرحه فتح الباري(

األخبار ، قال البسام: )مؤلفاته: بستان هـ(1373وكذلك الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل فيصل آل مبارك )ت 
، خمتصر (184)، تذكرة القاري خمتصر فتح الباري(183)، خالصة الكالم شرح عمدة األحكام(182)خمتصر نيل األوطار

 .  (188)((187)، شرح رياض الصاحلني(186)، حماسن الدين على منت األربعني(185)الكالم على بلوغ املرام
ار الطلبة يقرأ على العالمة الشيخ ، مث شرع مع كبهـ(1395وكذلك الشيخ عمر بن حسن بن حسين آل الشيخ )ت 

 .(189)عبد اهلل بن عبد اللطيف، ... كما قرأ عليه ... وهتذيب السنن لإلمام ابن القيم
 ، قال البسام: هـ(1399وكذلك الشيخ عبد اهلل بن حسن بن إبراهيم آل الشيخ )ت 

 .   (191)((190)...وبلوغ املرام مع شرحه سبل السالم)مث الزم الشيخ العالمة عبد الرمحن بن عبد العزيز بن فرحان، فقرأ عليه 
، قال البسام: )صنَّف رمحه اهلل، ثالثة هـ(1412وكذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن محمد بن سبيل )ت 

 كتب، ولكنه مل يتّمها، وهي:
 أمحد،  شرح املنتقى للمجد ابن تيمية، وقد عين بشرحه يف بيان مطابقة تراجم األبواب ملذهب اإلمام -1
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 (.3/477( علماء جند، )192)
ند األداء: "أجاز يل قسم من أقسام حتمل الرواية، ويقصد به إذن الشيخ احملدِّث لتلميذه بالرواية عنه. وتكون لفظًا أو كتابة، ويعرب عنها عاإلجازة: ( 193)

وقال ابن مجاعة: وقيل اإلجازة إذن؛ فعلى هذا يقول أجزت له رواية مسموعايت. املنهل  فالن" أو بعبارات مساع مقيدة، كـ "حدثنا إجازة" أو "أخربنا إجازة"،
 (.1/146وعة علوم احلديث وفنونه، )(، موس15(، املعجم الوجيز يف اصطالحات أهل احلديث، )ص:87الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي، )ص:

ه، وقرأ مبادئ العلوم على علماء جند، مث رحل إىل الشام للتزود من العلم، 920( هو الشيخ: حممد بن إبراهيم بن حممد بن أيب محيدان، ولد يف عام 194)
 (.5/481مث ارحتل إىل القاهرة فأخذ عن علمائها، وتويف يف آخر القرن العاشر. علماء جند، )

تأليف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر  "ألفية العراقي المسماة بـ: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث"،( 195)
 هـ(.806بن إبراهيم العراقي )املتوىف: 

 (.5/482( علماء جند، )196)
روايته على صفة أو حالة إما يف الراوي أو يف الرواية، وصفة الراوي إما قول أو فعل أو غري وهو ما تتابع رجال إسناده عند "المسلسل باألولية": ( 197)

(، واألولية: هي تتابع الرواية عن الراوي على حالة واحدة كقول الراوي عن شيخه: )وهو أول حديث مسعته منه(، وهذا النوع 57ذلك. املنهل الروي، )ص:
 من التأليف كثري.

 

 

 . (192)وبيان أوجه االستشهاد من األدلة للرتاجم(
بدا جليًّا اهتمام علماء جند بشروح احلديث، لكوهنا تفتح هلم ما استغلق فهمه من األحاديث، ولكوهنا متدهم بالفوائد 

مذهب الشارح هلذا الكتاب الغزيرة اليت سطرها ُشرَّاح الكتب، كما أهنا متدهم بأقوال العلماء يف املسائل الفقهية حبسب 
 أو ذاك.

  
 العلمية.  (193)المطلب الثاني: اإلجازات

اإلجازات العلمية جزٌء ال يتجزأ من حياة علماء جند العلمية، ألهنم يرون اإلجازة تعطي ثِقاًل علميًّا؛ وخاصًة إذا 
لطلبها ممن يرون أنه متفرد هبا من العلماء، فرحلوا ارتبطت حبفظ وفهم للمنت أو الكتاب اجملاز به، وألمهيتها عندهم رحلوا 

 ملكة واملدينة والعراق والشام واهلند، وممن اهتم باإلجازات من علماء جند:
، قال البسام: (194)الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان )توفي في آخر القرن العاشر الهجري(    

العلم، فرحل إىل القاهرة فأخذ عن علمائها، واختص منهم مبالزمة الشيخ جنم الدين )مث إن املرتجم أراد الزيادة من 
احملدِّث الفقيه الشافعي حممد بن أمحد الغيطي، فاستفاد منه وأجازه إجازة مشهورة ملا قرأ عليه مجيع "ألفية العراقي يف 

 .(196)هـ(968وتاريخ اإلجازة الشهرية هو يف اثين عشر ربيع األول عام  (195)احلديث"
، قال البسام: )وأجازه الشيخ عبد اهلل باحلديث هـ(1206وكذلك اإلمام المجدِّد محمد بن عبد الوهاب )ت 

 : "الرامحون يرمحهم الرمحن"، من طريقني: (197)املشهور املسلسل باألولية
 أحدمها: من طريق ابن مفلح عن شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية وينتهي إىل اإلمام أمحد.     
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 (.1/162( علماء جند، )198)
خلق كثري  ( هو الشيخ: عبد الرمحن بن راشد بن حممد اخلراص، قرأ على علماء جند والزبري وبالد الشام، ورحل رحلة طويلة يف طلب العلم، وانتفع به199)

 (.3/49ه. علماء جند، )1230من أهل العلم، وتويف عام 
 (.3/50( علماء جند، )200)
 (.2/342( علماء جند، )201)
عبد الوهاب بن حممد بن محيدان بن تركي، ولد يف بيت علم وصالح، وسافر إىل العراق وأخذ عن علماء بغداد والزبري، وله بعض اآلثار ( هو الشيخ: 202)

 (.5/56العلمية، تويف يف منتصف القرن الثالث عشر اهلجري تقريًبا. علماء جند، )
 

     
 والثاين: من طريق عبد الرمحن بن رجب عن العالمة ابن القيم عن شيخه شيخ اإلسالم، وينتهي أيًضا إىل اإلمام أمحد. 

علماء عصره، قراءة وعلًما وتعليًما، من صحيح  كما أجازه الشيخ بكل ما رواه الشيخ عبد الباقي احلنبلي شيخ     
البخاري بسنده إىل مؤلفه، وصحيح مسلم، وشروح الصحيحني، وسنن الرتمذي والنسائي وأيب داود وابن ماجه ومؤلفات 
الدارمي، كل بسنده املتصل إىل املؤلف، ومسند اإلمام الشافعي وموطأ اإلمام مالك ومسند اإلمام أمحد، إىل غري ذلك 

 . (198)ا رواه الشيخ عبد الباقي(مم
، قال البسام عنه: )وقال املرتجم عن (199)هـ(1230وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن راشد بن محمد الخراص )ت 

مشاخيه يف إجازته لتلميذه الشيخ أمحد بن عقيل: حضرت غالب صحيح البخاري على اإلمام حمدِّث الشام على 
عبيد العطار، وأجازين بباقيه وبسائر الكتب واآلالت وأثبت يل يف إجازته بيين وبني اإلطالق شيخي وأستاذي أمحد بن 

اإلمام البخاري ثالثة عشر ... ومن أجل شيوخي الشاميني اإلمام املبجل الشيخ يوسف بن أمحد بن حممد بن مشس 
 .(200)يل إجازة خبطه(العمري الشافعي فقد الزمته مدة طويلة ... وحضرت درس البخاري عنده، وأجازين وأثبت 

، قال البسام: )وقد هـ(1233وكذلك الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )ت 
اطلعت على إجازة له فيها ما يلي: هذه إجازة للشيخ اإلمام سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب التميمي 

ف احلسين العريشي، أجازه أن يروي عنه دواوين اإلسالم الستة صحيح النجدي من الشيخ اإلمام احلسن بن خالد الشري
 . (201)البخاري وصحيح مسلم ... إخل(

وكذلك الشيخ عبد الوهاب بن محمد بن حميدان بن تركي )توفي في منتصف القرن الثالث عشر الهجري 
هـ، 1234، قال البسام: )أما يف الزبري فاطلعت على إجازته من شيخه العالمة بن سلوم مؤرخة يف عام (202)تقريًبا(

 قال: ... وقد طلب مين أن أجيزه مبا جتوز يل وعين روايته، فقد أجزت املذكور جبميع ما جتوز يل روايته، وعين روايته من 
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 (.5/58( علماء جند، )203)
ه، وهبا نشأ وتعلم، وطلب العلم وقرأ على قاضيها 1194بن عبد العزيز أبا بطني، ولد يف روضة سدير عام ( هو الشيخ: عبد اهلل بن عبد الرمحن 204)

طائف، مث إىل حممد بن طراد الدوسري، وكان ذا ذكاء وسرعة فهم وقوة ذاكرة، مث ارحتل إىل شقراء واستوطنها، مث رحل إىل الدرعية، مث جلس على قضاء ال
(، علماء جند، 235هـ. مشاهري علماء جند، )ص:1282كثرية مفيدة، مث اعتزل القضاء ورجع إىل شقراء وتويف هبا عام   قضاء القصيم، وله مؤلفات

(4/225.) 
تأليف: عبد اهلل بن السيد علوي بن أمحد املهاجر بن عيسى بن حممد بن على العريفي الرتميي احلداد احلسيين اليمين  "اإلمداد بعلو االسناد"،( 205)

(، نشر: طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف 1/480) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،ه(. إمساعيل بن حممد الباباين، 1132:)املتوىف
 م.1951مطبعتها البهية إستانبول 

 (.4/235( علماء جند، )206)
ر يف بلدة الفرعة، وقرأ على علماء سدير، مث سافر إىل العراق وقرأ على ( هو الشيخ: عثمان بن عبد العزيز بن منصور، ولد يف أول القرن الثالث عش207)

 (.5/89ه.ـ علماء جند، )1282علمائها، وحصل العلو وأدرك وألَّف، وله اطالع واسع على الفقه وكتبه، وتوىل القضاء يف حائل، وتويف يف عام 
 (.91-5/90( علماء جند، )208)
 (.80( مشاهري علماء جند، )ص: 209)

 

 
 .(203)حديث ...(

 ، قال البسام: (204)هـ(1282)ت  بن عبد العزيز أبا بطينوكذلك الشيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن 
أجازه الشيخ أمحد بن رشيد بسنده املتصل إىل الشيخ عبد اهلل بن سامل البصري يف كتابه "اإلمداد بعلو )

 .  (206)((205)اإلسناد"
الزبري على الشيخ كما قرأ يف ، قال البسام: )(207)هـ(1282)ت  وكذلك الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور

هـ، جاء فيها ما يلي: فإن الولد املوفق الباذل 1241حممد بن سلوم الفرضي املشهور، وأجازه بإجازة مؤرخة يف عام 
جهده يف طلب العلوم الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور قد قرأ علي ... قراءة حبث وحتقيق، فقد أجزت الولد 

 . (208)من حديث ... وأجزت له أن يروي عين الثبت املسمى بـ "اإلمداد يف علو اإلسناد"( املذكور مبا جتوز يل، وعين روايته
، قال آل هـ(1285آل الشيخ )ت  وكذلك اإلمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب

للحافظ حممد عبد احلق الشيخ: ولقي مبصر مفيت اجلزائر حممد بن حممود اجلزائري احلنفي فقرأ عليه يف األحكام الكربى 
، وقال البسام: قال رمحه اهلل فيما كتبه إىل بعض العلماء، (209)اإلشبيلي، وأجازه جبميع مروياته عن شيخه حممود اجلزائري

  وقد سأله عمن أخذ عنه من املشايخ يف جند ومصر:

وأما مشاخينا من أهل مصر...وأكرب من لقيت من العلماء الشيخ عبد اهلل بن سويدان وأجازين جبميع مروياته، 
 ودفع يل نسخته املتضمنة ألوائل الكتب اليت رواها بسنده إىل الشيخ احملدِّث عبد اهلل بن سامل البصري شارح البخاري، 
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 والترمذي في جامعه،بريوت.  –(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، نشر: املكتبة العصرية، صيدا 4941برقم: ) أخرجه أبو داود في سننه،( 210)
مطبعة (، حتقيق وتعليـق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف، نشر: شركة مكتبة و 1924برقم: )

عادل مرشد،  -( حتقيق: شعيب األرنؤوط 6494برقم: ) وأحمد في مسنده،م. 1975 -هـ 1395مصر، الطبعة الثانية،  –مصطفى البايب احلليب 
 م.2001 -هـ 1421وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 (.189-1/186( علماء جند، )211)
ه، ونشأ هبا نشأة صالح وعلم وتقى، مث 1276( هو الشيخ: إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، ولد يف مدينة الرياض عام 212)

لماء جند، (، ع112هـ. مشاهري علماء جند، )ص: 1319رحل إىل اهلند وأخذ العلم هبا، مث عاد إىل بلده واشتغل بالتدريس واإلفادة واإلفتاء، وتويف عام 
(1/557.) 

 

 
حلديث املسلسل باألولية بشروطه، وهو أول حديث مسعته منه قرأته ولقيت هبا الشيخ عبد الرمحن اجلربيت، وحدثين با

عن أيب قابوس موىل عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن  -رمحه اهلل-عليه بسنده حىت انتهى إىل اإلمام سفيان بن عيينة 
قال: "الرامحون يرمحهم الرمحن تبارك وتعاىل، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل عبد اهلل بن عمرو

 .(210)السماء"
وأجازين جبميع مروياته عن الشيخ مرتضى احلسيين الزبيدي عن الشيخ عمر بن أمحد بن عقيل، وعن الشيخ أمحد 

مد بن عالء الدين البابلي عن الشيخ اجلوهري، كالمها عن عبد اهلل بن سامل البصري، وهو يروي عن أيب عبد اهلل حم
سامل السنهوري عن النجم الغيطي عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري عن احلافظ شيخ اإلسالم أمحد بن علي بن حجر 
العسقالين صاحب فتح الباري ... وقرأت عليه أسانيده عن شيخه املذكور متصلة إىل مؤلفي الكتب احلديثية كاإلمام 

، فأجازين هبا وبسند مذهبنا بروايته عن شيخه املذكور عن -رمحهم اهلل–داود والرتمذي وابن ماجه أمحد ومسلم وأيب 
 .-رمحه اهلل تعاىل–السفاريين النابلسي احلنبلي عن أيب املواهب متصاًل إىل إمامنا 

 املعروفة مبصر.وأما الشيخ عبد اهلل بن سويدان وأجازين جبميع ما يف نسخة عبد اهلل بن سامل 
وأما الشيخ حسن القويين فأجازين جبميع ما يف نسخة عبد اهلل بن سامل البصري املذكور عن الشيخ عبد اهلل 

 الشرقاوي، عن الشيخ حممد بن سامل احلفين، عن الشيخ عبد اهلل بن علي النمرسي.
حسن العقيدة طويل الباع يف العلوم ولقيت مبصر مفيت اجلزائر حممد بن حممود اجلزائري احلنفي األثري، فوجدته 

 الشرعية، وأول حديث حدثين املسلسل باألولية رواه عن شيخه محودة اجلزائري بشرطه متصاًل إىل سفيان بن عيينة.
 .(211)وأجازين مبروياته عن شيخه املذكور وشيخه علي بن األمني(

 ، قال البسام: (212)هـ(1319)ت  الوهابوكذلك الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
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 (.1/557( علماء جند، )213)
ه، وهبا نشأ وتعلَّم وحفظ القرآن، وارحتل إىل اجملمعة لطلب العلم 1270( هو الشيخ: إبراهيم بن صاحل بن إبراهيم بن عيسى، ولد يف بلدة ُأشيقر عام 214)

ه. مشاهري علماء 1343ادر ومؤلفات، وتوىل القضاء يف عنيزة، وتويف يف عام مث إىل عنيزة، مث إىل الزبري وبلدان العراق، مث إىل اهلند، وله أدب وشعر ونو 
 (.1/318(، علماء جند، )285جند، )ص: 

 (.1/321( علماء جند، )215)
ك، وبعد ه، وهبا تعلَّم العلوم الشرعية، ورحل إىل اهلند وطلب العلم هنا1267( هو الشيخ: سعد بن محد بن علي بن عتيق، ولد يف بلدة احللوة عام 216)

هـ. مشاهري علماء جند، 1349عودته ُعني على قضاء بلدة األفالج، وكان من مشاهري علماء جند، وكتاباته وفتاواه دالة على غزارة علمه، وتويف يف عام 
 (.2/220(، علماء جند، )323)ص: 

 (.2/221( علماء جند، )217)
ه، ونشأ نشأة صاحلة وقرأ القرآن، مث رحل إىل الرياض سنني طويلة للطلب، مث 1277م ( هو الشيخ: عبد العزيز بن محد بن علي بن عتيق، ولد يف عا218)

 (.3/330هـ. علماء جند، )1359إىل اهلند وأخذ علم احلديث هناك، مث رجع وتوىل قضاء األفالج، وتويف يف عام 
 (.3/331( علماء جند، )219)
يف عنيزة ونشأ فيها، وأخذ عن علمائها، وطلب العلم مبكة املكرمة، مث عاد إىل عنيزة وقام ( هو الشيخ: عبد اهلل بن إبراهيم بن صاحل آل قاضي، ولد 220)

 (.4/11بالتعليم هبا، وتويف هبا. علماء جند، )
 (.4/11( علماء جند، )221)

 

 
، مث ارحتل إىل )أخذ عن احملدِّث الكبري الشيخ نذير حسني، وأجازه وأخذ عنه احلديث املسلسل باألولية عن مشاخيه

 .(213)مدينة )هبوبال( باهلند، فقرأ على الشيخ حسني بن حمسن األنصاري، والشيخ سالمة اهلل، وأجازه يف مروياهتما(
مشاخيه: الشيخ أمحد بن ، قال البسام: )(214)هـ(1343)ت  الشيخ إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن عيسىوكذلك 

 .(215)إبراهيم بن عيسى قاضي اجملمعة ... وقد أجازه يف رواية الكتب األمهات الست وغريها من كتب العلم(
البسام: )وقد أجازه الشيخ األنصاري، ، قال (216)هـ(1349)ت  وكذلك الشيخ سعد بن حمد بن علي بن عتيق

 .(217)ونذير حسني(
، قال البسام: )وأخذ احلديث الشريف (218)هـ(1359)ت  وكذلك الشيخ عبد العزيز بن حمد بن علي بن عتيق

 .(219)باألسانيد املتصلة، ومن أجل من روى عنه احلديث إمام احملدثني يف وقته الشيخ نذير حسني الدهلوي(
)من علماء النصف األول من القرن الرابع عشر  عبد اهلل بن إبراهيم بن صالح آل قاضيوكذلك الشيخ 

، قال البسام: )وأشهر مشاخيه ابن عمه الشيخ صاحل بن عثمان القاضي، الذي أخذ عنه جامع الرتمذي (220)الهجري(
 .(221)هـ فأجازه الشيخ صاحل بروايته عنه(1335عام 
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فقرأ على علمائها، مث رحل إىل  ه، ونشأ فيها، وقرأ على علمائها، مث رحل إىل الرياض1273( هو الشيخ: علي بن ناصر بن وادي، ولد يف عنيزة عام 222)
 (.5/305هـ. علماء جند، )1361اهلند وطلب احلديث هناك، مث رجع إىل عنيزة إماًما وواعظًا ومدرًسا، وكف بصره يف آخر عمره، وكرب سنه وتويف يف عام 

 هـ(.360القاسم الطرباين )املتوىف: ، تأليف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو "مسند الشاميين"( 223)
 (.5/306( علماء جند، )224)
ه، وقتل ولده وعمره سنتان، وفقد بصره وعمره سبع، 1290( هو الشيخ: عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد الرمحن العنقري، ولد يف بلدة ثرمداء عام 225)

وأخذ العلم عن علمائها، وكان له نشاط علمي وتالميذه ُكثر، وله آثار واعتنت به عمته الكربى وحفظ القرآن ودرس املختصرات، مث رحل للرياض 
 (.4/265(، علماء جند، )381هـ. مشاهري علماء جند، )ص: 1373ومؤلفات، وتويف يف عام 

 (.4/275( علماء جند، )226)
عبد الكبري بن حممد اإلدريسي، املعروف ، تأليف: حممد عبد احلي بن "فهرس الفهارس واألثبات، ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت"( 227)

(، نشر: 104)ص:  الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم،هـ(. حممود حممد الطناحي، 1382بعبد احلي الكتاين )املتوىف: 
 م.1985 -هـ 1406مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة: األوىل، 

 (.2/305( علماء جند، )228)
 

 
، قال البسام: )مث رحل إىل اهلند ... وشرع يف قراءة ا (222)هـ(1361وادي )ت وكذلك الشيخ علي بن ناصر بن 

فأخذ عنه سند كتب األمهات  -عاصمة اهلند-حلديث على علمائه ومنهم العالمة احملدِّث الشيخ نذير حسني يف دهلي 
 . (224)وغريها( (223)الست، وكذلك أخذ عنه سند املسانيد، كمسند اإلمام أمحد ومسند الطرباين

، قال البسام: )مث ملا حجَّ سنة (225)هـ(1373وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العنقري )ت 
مثان وأربعني بعد الثالمثائة واأللف اجتمع بشيخنا الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي احلنفي الدهلوي مث 

 .(226)له إجازة عامة جبميع ما جتوز له عنه روايته بشرطه(املكي فاستجازه فأجابه إىل ذلك، وكتب 
، قال البسام: )واشتغل على األستاذ هـ(1389وكذلك الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد الصنيع )ت 

د العالمة احملقق عبيد اهلل السندي، واستفاد منه كثريًا، ... وكتب له إجازة مطولة جبميع مروياته ... ومسع من الشيخ عب
الستار بن عبد الوهاب الصديقي الدهلوي ... وقد أجازه بكل ما جتوز له وعنه روايته، وكتب له اإلجازة ... وكذلك 
مسع من الشيخ املؤرخ عبد اهلل بن حممد غازي، والشيخ علي بن فاحل ... وأجازه األول بكل ما جتوز له وعنه روايته، 

ا حواه ثبت والده الشيخ فاحل ... ومسع أيًضا من الشيخ عبد احلي وكتب له إجازة بذلك، كما أجازه الثاين بكل م
فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات "الكتاين ... وأجازه جبميع ما حواه ثبته املسمى بـ 

 .(228)((227)واملسلسالت"
 حتصل على إجازة من الشيخ  قال آل الشيخ:هـ(، 1395وكذلك الشيخ عمر بن حسن بن حسين آل الشيخ )ت 
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 (.17مشاهري علماء جند، )ص: ( 229)
ه، وهبا نشأ وتعلم وحفظ القرآن، ودرس بقية العلوم على علماء 1322( هو الشيخ: سليمان بن عبد الرمحن بن حممد بن محدان، ولد يف اجملمعة عام 230)

هـ. علماء جند، 1397وتالميذ، وتويف يف عام  بلده، مث ارحتل إىل الرياض مث إىل املنطقة الغربية، وويل قضاء الطائف، مث املدينة ومكة، وله مؤلفات
(2/295.) 
 (.2/296( علماء جند، )231)
ه، ونشأ هبا على الصالح واالستقامة وحب العلم، وحفظ القرآن والزم 1233( هو الشيخ: إبراهيم بن عبد العزيز بن حممد الغرير، ولد يف عنيزة عام 232)

 (.1/337هـ. علماء جند، )1401لمي، وتويف عام علماء بلده، مث أصبح مراقًبا يف معهد عنيزة الع
 (.1/337( علماء جند، )233)
ه، وحفظ القرآن واشتغل بتحصيل العلم على العلماء كلٌّ يف فنه، مث 1331( هو الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن بن جاسر، ولد يف بلدة أشيقر عام 234)

هـ. علماء جند، 1401ئيًسا حملكمة التمييز باملنطقة الغربية، وله مؤلفات وإجازات، وتويف يف عام توىل القضاء مبكة املكرمة، مث قضاء املدينة املنورة، مث ر 
(4/193.) 
 (.4/197( علماء جند، )235)
تبة ه، ونشأ حمبًّا للعلم، وقرأ على علماء بلده، وله آثار ومؤلفات ولديه مك1318( هو الشيخ سليمان بن صاحل بن محد البسام، ولد يف عنيزة عام 236)

 (.2/281ه. علماء جند، )1405نفيسة، وتويف يف عام 
 

 
حتصل على إجازة أمحد الكتاين أثناء وجوده مبكة املكرمة جبميع مروياته وأسانيده املتصلة إىل مؤلفي األمهات الست، و 

 . (229)تقي الدين اهلاليل جبميع مروياته من الشيخ

حصل له من ، قال لبسام: )و (230)هـ(1397)ت  وكذلك الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدان
 .(231)العلماء الذين قرأ عليهم أو باحثهم إجازات علمية متصلة السند على عادة علماء احلديث(

اختص بالشيخ علي بن ، قال البسام: )(232)هـ(1401)ت  محمد الغريروكذلك الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز بن 
ناصر بن وادي الذي كان إمام وواعظ مسجد اجلديدة، فكان هو قارئ درس الوعظ أمامه، وأخذ عنه إجازات علماء 

 .(233)احلديث اليت أخذها عنهم الشيخ ابن وادي يف اهلند(
، قال البسام: )قال املرتجم: وقد أجازين (234)هـ(1401)ت وكذلك الشيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن بن جاسر 

شيخنا الشيخ إبراهيم بن صاحل بن عيسى أن أروي عنه مجيع الكتب الستة اليت هي: صحيحا البخاري، ومسلم، وسنن 
نيد، أيب داود، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجه، وكذلك مسند اإلمام أمحد، وموطأ اإلمام مالك، وبقية الصحاح واملسا

وسائر كتب احلديث والتفسري، وجبميع ما جتوز له وعنه روايته ... وأجازين أن أروي عنه ما تضمنه الثبت املسمى بـ 
 . (235)"اإلمداد مبعرفة علو اإلسناد"(

 فكان من مشاخيه: الشيخ ، قال البسام: )(236)هـ(1405)ت  وكذلك الشيخ سليمان بن صالح بن حمد البسام
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 (.2/282( علماء جند، )237)
ه، ونشأ نشأة طيبة، وتعلَّم وطلب العلم على 1317( هو الشيخ: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد العزيز بن محد البسام، ولد يف عنيزة عام 238)

 (.4/214ه. علماء جند، )1408ام علماء بلده، وله اهتمام باألدب والشعر، تويف ع
 (.4/216( علماء جند، )239)
ه، ونشأ فيها وتعلَّم وأدرك إدراًكا طيًبا يف العلوم الشرعية، مث 1320( هو الشيخ: صاحل بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عثيمني، ولد يف بريدة عام 240)

 (.2/488هـ. علماء جند، )1410مكة يف وزارة احلج، وله مؤلفات وآثار، تويف عام  سافر إىل الكويت مث إىل اهلند، مث رحل إىل بريدة، مث انتقل إىل
 (.2/489( علماء جند، )241)
ه، وفيها حفظ القرآن وطلب العلم يف سن مبكرة، وله مهة =عالية بالعلم 1334( هو الشيخ محود بن عبد اهلل بن محود التوجيري، ولد يف اجملمعة عام 242)

 (.2/141هـ. علماء جند، )1413ه مخسني كتابًا ورسالة، وتويف عام والبحث، وبلغت مؤلفات
 (.2/142( علماء جند، )243)

 
احملدِّث علي بن ناصر بن وادي، وله منه إجازة ممتدة إىل حمدِّثي علماء اهلند، ومن علماء اهلند امتد سندها إىل أصحاب 

 الصحاح واملسانيد.
 .(237)والشيخ الفقيه إبراهيم بن حممد بن ضويان عامل بلد الرس، وله منه إجازة مبروياته(

، قال (238)هـ(1408)ت  اهلل بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن حمد البساموكذلك الشيخ عبد 
أخذ املرتجم عن شيخه علي بن ناصر أبو وادي الكتب الستة واملوطأ ومسند اإلمام أمحد ومشكاة املصابيح، البسام: )

 .(239)وأجازه هبا(
مث حدت به ، قال البسام: )(240)هـ(0141)ت  وكذلك الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عثيمين

مهته إىل السفر إىل اهلند املشهورة برجال احلديث وعقائدهم السلفية، فسافر على شظف من العيش إىل مدنه اليت هي 
موطن احملدِّثني مثل مدينة )هبوبال( و )روابندي( و )علي كر( وغريها، فقرأ على رجال احلديث من تالميذ الشيخ احملدِّث 
الشيخ نذير حسني، وتالميذ الشيخ صديق حسن خان، قرأ عليهم يف األمهات الست ويف غريها من كتب احلديث 

 .(241)قراءة رواية ودراية؛ وأجازوه إجازات مطولة أثنوا فيها على حفظه وفهمه(
شيخه عبد ، قال البسام: )وقد أجازه (242)هـ(1413)ت  وكذلك الشيخ حمود بن عبد اهلل بن حمود التويجري

 .(243)اهلل العنقري إجازة مطولة بالرواية عنه كتب الصحاح واملسانيد والسنن(

سبق معنا نصوص كثرية ومستفيضة تشري إىل عناية العلماء باإلجازات العلمية، ومل تكن تلك العناية صورية أو 
 فن من القرون املتقدمة.استكثار من مجع اإلجازات؛ بل كانت حقيقية وهي بقية إرث العلماء األوائل هلذا ال
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 الخاتمة:

احلمد هلل أواًل وآخرًا وظاهرًا وباطًنا، فقد قضيت يف الصفحات السابقة سري علماء أجالء، هلم ماٍض عريق يف 
حتصيل العلم واحلرص عليه، ومن ذلك عنايتهم بكتب السُّنة النبوية وعلومها، ومن املناسب يف هناية البحث اإلشارة إىل 

 النتائج والتوصيات اليت رأيت أمهيتها، فمن النتائج:أهم 
 اهتمام علماء جند اجللي بعلم احلديث، حفظًا وتعلًُّما ودراسًة، وعنايتهم بتعليمه ألبنائهم من الصغر. -

 عناية علماء جند بنسخ الصحاح والسنن، واحلرص على اقتناء كتب السُّنة مع ندرهتا والسعي يف طلبها. -

ات العلمية يف حمفوظات عامة أو كتب خاصة، والسفر للبلدان اليت تشتهر باإلسناد العايل اهتمامهم باإلجاز  -
 لتحصيلها.

 عنايتهم الظاهرة بالصحاح والسنن وكتب األحكام واملسانيد اليت ختدم املذهب احلنبلي على وجه اخلصوص. -

والعلل والعناية به، مل تكن رائجة الحظت أن علم صنعة علم احلديث، كالتصحيح والتضعيف، وعلم الرجال  -
بشكل كبري، وذلك بسبب ندرة كتبها، ومزامحة علوم أخرى ال تقل أمهية لدى علماء جند، كعلوم القرآن 
والعقيدة والفقه، مع االنشغال بطلب الرزق، فهم يأخذون من كل علم حد الكفاية، ويركزون على ما متس 

 إليه حاجة احلال واملكان.
 ذا املقام أن أوصي ببعض الوصايا اليت رأيت أمهيتها يف هذا الصدد، منها:وال أنسى يف ه

هذا البحث لبنة بداية حيتاج إىل جهود حبثية أخرى، لتكتمل بعض اجلوانب الدقيقة قد ال يتسع املقام للتفصيل  -
 فيها.

ت احلديثية اليت كتبها علماء أهيب باملراكز العلمية البحثية اليت تعتين جبمع الوثائق العلمية للعلماء، كاملخطوطا -
 جند، أو شروح لبعض الكتب، أو أجزاء أو إجازات علمية، أن جتمع من مظاهنا، ويتم فهرستها واإلفادة منها.

يوجد فصول ناقصة يف حياة علماء جند خالل القرنني الثالث والرابع عشر اهلجريني، والباحثون حباجة ملعرفة  -
امليداين من أوالدهم وأحفادهم، فكثري من األسر العلمية حتتفظ بوثائق  املزيد عنهم، وذلك عن طريق املسح

َعْت وُنِسَخْت وُحقَِّقْت لعمَّ نفعها.  وكتب خمطوطة يتوارثوهنا عن اآلباء، سواء عن سريهم أو علمهم، فلو مجُِ
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ABSTRACT 

Moderation is linked to all aspects of the life of individuals in the Islamic societies, 

but its meanings vary in terms of language and terminology due to the diversity and 

expansion of the Arabic language, as well as the fact that meanings of moderation in 

Islam vary based on the use of the word in Quran and Sunna. Sometimes we see that 

moderation means justice, or adopting a middle position, and other times it means 

balance, as well as preference and beauty, and finally it could be used in the temporal 

and spatial structure. It was therefore necessary to delve into explaining the meaning 

of moderation in language and terminology, and to deepen the meanings of 

moderation in Islam, through an analytical descriptive approach based on the review 

and analysis of the most important Quranic verses and prophetic traditions that 

explain moderation in Islam and its foundations, in addition to the discussion and 

analysis of previous studies related to the subject. After clarifying and detailing the 

various meanings of moderation in the language and terminology, Quran and Sunnah, 

this study highlights the importance and status of moderation in Islam, and how it is 

represented in a good manner. It is a key to understanding Islam, its wisdom and 

meanings. It also evaluates the behavior of the individual among the good or the bad, 

or the best of two evils. Misinterpretation of moderation may occur by 

misunderstanding it as an invitation to indulgence and modesty. It was therefore 

necessary that this study seek to highlight the role of the Holy Quran and the Sunna 

in establishing the features of moderation and explaining its determinants and rules. 

The researcher hopes that this study will contribute to providing libraries with an 

important study on the legalization of moderation in the Holy Quran and Sunnah. 

The study concludes that moderation in Islam includes charity, justice, and 

facilitation, and not exposing anybody to embarrassment. It means wisdom,  
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uprightness, and intimacy. It is a beacon that shuns all meanings of excessive and 

trivial understandings. Thus, the moderation of Islam is a fair, virtuous, and separate  

distinction between good and evil, and leads to a balance between the spiritual and 

material, the individual and collective, and realism and idealism. 
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 ملخص ال

، ولكن معانيها تتعدد الوسطية يف اللغة واالصطالح بكافة جوانب حياة األفراد واجملتمعات اإلسالميةترتبط الوسطية 
بتنوع اللغة العربية ووسعها، وكذلك تتنوع مدلوالت الوسطية يف اإلسالم بتنوع استخدام الكلمة يف العديد من املواطن 

يزان، وتارة أخرى مبعىن القرآنية والسنية النبوية. فنرى تارًة بأن الوسطية تعين العدل، وتارة مبعىن االعتدال، وتارًة مبعىن امل
األفضلية واجلمال، وأخرياً مبعىن البنية الزمانية واملكانية. ولذا كان لزامًا الغوص يف شرح معىن الوسطية لغة واصطالحاً، 

مراجعة وحتليل أهم اآليات يعتمد على  حتليليٍ  وصفيٍ والتعمق يف مدلوالت الوسطية يف اإلسالم، وذلك عرب منهٍج 
 سابقةٍ اٍت دراسمناقشة وحتليِل إضافة إىل  ،القرآنية واألحاديث النبوية اليت توضح ماهية الوسطية يف اإلسالم وأسسها

 باملوضوع. صلةٍ  ذات  
الوسطية يف اللغة واالصطالح والقرآن والسنة، نقوم هذه الدراسة بتسليط  تبعد تبيان وتفصيل خمتلف معاين ومدلوال

تعد مفتاحًا لفهم الدين  –متمثلة بالصراط املستقيم  –ة الوسطية يف اإلسالم، وكيف أهنا الضوء على أمهية ومنزل
 اإلسالمي وحكمته ومعانيه، كما وتقومي سلوك الفرد بني اخلرييني أو النقيضني أو خري الشريني.

وقد يساء فهم الوسطية على أهنا دعوة للتساهل واملداهنة، ولذا كان من الضروري أن تسعى هذه الدراسة إىل إبراز دور 
القرآن الكرمي والسنة النبوية اهلام يف إرساء مالمح الوسطية وشرح حمدداهتا وضوابطها. آملني بذلك أن تقوم هذه الدراسة 

 والسنة الشريفة.دراسة مهمة حول التأصيل الشرعي للوسطية يف القران الكرمي بتزويد املكتبات العلمية بباملسامهة 
، وهي منارة البينيةوالعدل واليسر ورفع احلرج واحلكمة واالستقامة و  لخرييةختلص الدراسة إىل أن وسطية اإلسالم جامعة ل

ًا فاضاًل تنأى عن مجيع معاين الغلو واإلفراط والتفريط واجلفاء. وبذلك تكون وسطية اإلس الم ميزانًا عاداًل معتداًل خرير
 متفاضاًل ومفرقاً بني اخلري والشر، وهادياً إىل ما حيقق التوازن بني الروحية واملادية، الفردية واجلماعة، والواقعية واملثالية.
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 المقدمة
الدين اإلسالمي احلنيف الذي يعد احلاضنة لقد أرسى القرآن الكرمي متظافراً مع السنة النبوية الشريفة املنهج الوسطي يف 
 األوسع للوسطية اليت هي األثر األول واألخري للمنهج الوسطي املذكور أنفاً.

وملا كان القرآن الكرمي قد متخض عنه املنهج الشمويل إىل جانب املنهج الوسطي، وملا كان املنهج الشمويل زاوية ينطلق 
ا يف معاجلة كافة جوانب احلياة واملندرجة مجيعها حتت مظلة القرآن الكرمي واليت من خالهلا إىل اجلادة اليت يعول عليه

تتعدد وتتنوع أشكاهلا وصورها، فمنها السياسية واالجتماعية واالقتصادية. ومما يدلل على وسطية النهج القرآين اآلية 
الذي يقوم عليه القرآن الكرمي  ( من سورة البقرة واليت جاءت شاهدة وحاضرة بذات الوقت على وسطية النهج143)

ِلك  ج ع ْلن اُكْم أُمًَّة و س طًا".  لقوله تعاىل:" "و ك ذ َٰ

اإلملام بكل ما تقدم، ولتوضيح ذلك بشكل أوسع ولتسليط الضوء بشكل أدق على ماهية املنهج الوسطي يف  ةولغاي
 جوانب كافية منها. لذلك سيقوم الباحث القرآن الكرمي فسيتم معاجلة موضوع الوسطية ودراستها من خالل اإلحبار يف

بتقسيم الدراسة اىل مبحثني رئيسيني يتضمن املبحث األول ماهية الوسطية بينما يتضمن املبحث الثاين املالمح البارزة 
 للوسطية يف القران الكرمي.

 مشكلة الدراسة:

لرفع الغشاوة وإزاحة الستار عن ماهية تنبع أمهية دراسة ومعاجلة هذا املوضوع من خالل منسوب اإلحلاح والضرورة 
الوسطية وذلك من خالل تبيان اخلط الفاصل ما بني التشابه والتباين يف ماهية الوسطية اإلسالمية بني دفيت التشريع أال 

 لية:حيث تربز احلاجة اىل توحيد املفهوم من خالل االجابة على االسئلة التا ومها القران الكرمي والسنة النبوية املطهرة.

 ما املقصود بالوسطية؟ .1
 ما هي أهم الضوابط اليت متيز الوسطية كمنهج عن غريها من املناهج االسالمية؟ .2

 :أهمية الدراسة

 ميكن ابراز امهية الدراسة احلالية على النحو التايل:
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 7/427م(، فصل الواو، باب وسط 1997معجم لسان العرب، أبن منظور، األفريقي املصري )بريوت: دار صادر:  1

 

الشريفة يف تبيان ضوابط الوسطية حماولة إبراز الدور اهلام والفاعل الذي يقوم عليه القران الكرمي والسنة النبوية  .1
 يف اإلسالم يف كافة جوانب حياة اإلنسان.

املسامهة بتزويد املكتبات العلمية بدراسة مهمة حول التأصيل الشرعي للوسطية يف القران الكرمي حيث أهنا  .2
 مرتبطة بكافة جوانب حياة األفراد واجملتمعات اإلسالمية.

 :أهداف الدراسة

 الدراسة على االهداف التالية:ترتكز 

 بيان وإيضاح مفهوم الوسطية لغة واصطالحاً، وتبياهنا من خالل القران الكرمي والسنة النبوية الشريفة. •
 التعرف والوقوف على أهم الضوابط املتعلقة بالوسطية يف اإلسالم. •

 :منهج الدراسة

وذلك من خالل مراجعة وحتليل أهم اآليات القرآنية واألحاديث تعتمد الدراسة احلالية على املنهج الوصفي التحليلي 
السابقة ذات الصلة  اتالنبوية اليت توضح ماهية الوسطية يف اإلسالم، من خالل مالحمها وأسسها إضافة إىل الدراس

 باملوضوع.

 :الوسطية في اإلسالم ماهية األول:المبحث  .1
 واالصطالحي للوسطية، إضافة إىل ما تضمنه القرآن الكرمي والسنة النبوية عن الوسطية.يتضمن هذا املبحث املعىن اللغوي 

 :المطلب األول: الوسطية في المعنى اللغوي واالصطالحي 1:1

 الوسطية لغًة:أواًل، 

للوسطية معان متقاربة كما وضحها ابن منظور يف قاموس لسان العرب، ففرق معىن كلمة وسط على وجهني، 
 األول: وسط بفتح السني ويقصد به عدة معان متقاربة:

 .1أمساء ملا بني طريف الشيء وهو منه، فنقول: قبضت وسط احلبل، وكسرت وسط القوس، وجلست وسط الدار .1
 صفة، مبعىن خيار أفضل، وأجود، فأوسط الشيء أفضله وخياره كوسط املرعى، خري من طرفيه ومرعى وسط  .2
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 .7/427معجم لسان العرب، مرجع سابق، فصل الواو، باب وسط  2
 .7/430معجم لسان العرب، مرجع سابق، فصل الواو، باب وسط  3
 "3/1167م("1987، )بريوت: دار العلم للماليني، 4الفارايب، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر،   4
 .66م( ص2010، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1، ج1، طالتشريع الجنائي االسالمي مقارنة بالقانون الوضعيعبد القادر، عودة،   5
 .13م(، ص2001، )القاهرة: دار الشروق،1، ط، كلمات في الوسطية ومعالمهايوسف، القرضاوي   6

 

 
 أي: خيار منه.

  2ونضرة الحي ومرعى وسطا  فوارساً وفرطاإن لها 

 .3وسط مبعىن: عدل، ويذكر صاحب لسان العرب "أوسط الشيء أفضله وخياره واعدله" .3
ويقال شيء وسط مبعىن: الشيء بني اجليد والرديء ويذكر اجلوهري: )ويقال أيضا شيء وسط: أي بني اجليد  .4

 .4ء(والردي
مبعىن )بني( يذكر لسان العرب: )وأما الوسط بسكون السني فهو ظرف أما وسط بتسكني السني: فتأيت ظرفاً  .5

 ال اسم، جاء على وزن نظريه يف املعىن وهو )بني( نقول: جلست وسط القوم أي بينهم..(.

ومن خالل التعريفات آنفة الذكر يتضح لنا املعىن اللغوي لكلمة )وسط( وما تصرف منها، وأن هلا معان 
 ج يف معناها عن العدل والفضل واخلريية.متقاربة، فنجدها ال ختر 

"التوازن ونعين هبا: التوسط والتعادل بني طرفني متقابلني أو متضادين، حبيث ال ينفرد  هيو  الوسطية اصطالحًا:ثانياً: 
 .5عليه"أحدمها بالتأثري، ويطرد الطرف املقابل، وحبيث ال يأخذ أحد الطرفني أكثر من حقه، ويطغى على مقابله، وحييف 

اخلصائص العامة يف اإلسالم"، أن الوسطية من أبرز  ،كما بني القرضاوي يف كتابه "كلمات يف الوسطية ومعاملها
: "ونعين هبا التوسط بني طرفني متقابلني أو متضادين، مثالً الروحية واملادية، ، فكتبخصائص اإلسالم وعرب عنها بالتوازن

، حبيث ال ميكن أن يطغى أحدمها على اآلخر، وال يأخذ أحد الطرفني أكثر من 6لية"الفردية واجلماعية، الواقعية واملثا
 حقه مقابل أن يلغي الطرف اآلخر. 

وذكر الدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه "الوسطية مطلباً شرعياً حضارياً" أن املقصود بالوسطية: "تعين االعتدال يف االعتقاد 
واألخالق، وهذا يعين أن اإلسالم دين معتدل غري جانح وال مفرط يف شيء من واملوقف والسلوك والنظام واملعاملة 

 احلقائق، فليس فيه مغاالة يف الدين، وال تطرف وال شذوذ يف االعتقاد، وال استكبار وال خنوع وال ذل وال استسالم وال 
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 .5م( ص 2001، )الكويت: املركز العاملي للوسطية،2، طالوسطية: مطلبا شرعياً وحضارياً وهبه، الزحيلي،   7
 (143سورة البقرة اآلية ) 8
 ( 143سورة البقرة اآلية )  9

 

تقصري، وال تساهل أو تفريط يف حق من حقوق خضوع وعبودية لغري اهلل تعاىل، وال تشدد أو إحراج، وال هتاون، وال 
 .7اهلل تعاىل، وال حقوق الناس، وهو معىن الصالح واالستقامة"

وعلى هذا فالوسط املراد واملقصود هنا هو العدل اخليار واألفضل إىل أن قال: وبالتايل مل يبقى معىن الوسطية جمرد التجاور 
أال وهو البحث عن احلقيقية وحتصيلها واالستفادة منها، مث يقول وهو بني الشيئني فقط، بل أصبح ذا مدلول أعظم 

معىن يتسع ليشمل كل خصلة حممودة هلا طرفان مذمومان، فإن السخاء وسط بني البخل والتبذير، والشجاعة وسط بني 
 والفضل اجلنب والتهور، واإلنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم، وكال الطرفني هنا وصف مذموم ويبقى اخلري

 للوسط.

فالدين االسالمي دين معتدل يتصف بالوسطية اليت تعين االعتدال يف السلوك واالعتقاد والنظام واألخالق، بعيدا عن 
 التطرف يف التفكري، أو مغاالة يف الدين، وال هتاون وال تقصري، أي التوسط بني شيئني.

 :نبوية الشريفةالوسطية في القرآن الكريم والسنة ال المطلب الثاني: 2:1

اء  ع ل ى النَّاِس و ي ُكون  الرَُّسوُل ع ل ْيكُ  ِلك  ج ع ْلن اُكْم أُمًَّة و س طًا لِّت ُكونُوا ُشه د  ، أي أن اهلل 8ْم ش ِهيًدا"قال اهلل تعاىل: "و ك ذ َٰ
 للناس.سبحانه وتعاىل قد أثىن على األمة اإلسالمية، وأنعم عليها بأن جعلها أعدل وخري أمة أخرجت 

تعترب الوسطية من خصائص الدين اإلسالمي، حيث وردت الوسطية يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع، وذلك بتصاريفها 
املتعددة، وسوف نبني ذلك وسنبني معىن اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة مسرتشدين بأقوال املفسرين وجنملها 

 باآليت:

ِلك  ج ع لْ قال تعاىل:  -1  .9ن اُكْم أُمًَّة و س طًا""و ك ذ َٰ
 كلمة وسطاً: جاء تفسري ذلك من خالل السنة النبوية الشريفة وأقوال العديد من املفسرين كما يلي:
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 "4487، رقم5/176جعلناك...(: م("باب )وكذلك 2002صحيح البخاري، كتاب التفسري، حممد بن إمساعيل، البخاري )دمشق: دار ابن كثري،  10
 ( 213سورة البقرة اآلية )  11
 ".6/126م("1947، ) القاهرة: دار املنار،  2تفسري املنار، حممد رشيد، رضا، ط  12
 ( 238سورة البقرة اآلية )  13

 

 
تفسري هذه الكلمة من خالل احلديث النبوي الشريف، عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: قال رسول  •

القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلرغت؟ فيقول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "يدعى نوح يوم 
نعم، فيقال ألمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: حممد وأمته فيشهدون 

 .10أنه قد بلغ، مث قرء رسول اهلل ))وكذلك جعلناكم أمًة وسطاً(("

ل، وهو مقابل الظلم حيث إن أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم شهدوا وهبذا احلديث يكون الوسط قد ُفسرر بالعد
 الوسط هنا تأيت مبعىن العدل.ف مبا عملوا.

ما جاء يف تفسري حممد رشيد رضا "تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار("، إذ قال: يف تفسري اآلية هو تصريح  •
على حنو اهلداية جعل اهلل سبحانه وتعاىل األمة اإلسالمية  11ملا فهم من قوله تعاىل: "اللَُّه ي  ْهِدي م ْن ي ش اُء" 

 .12أمة وسطا

أي أن الوسط هو اخليار والعدل، بعيداً عن الزيادة واألفراد، أو النقص والتقصري، واخليار هو الوسط بني طريف 
 األمر، أي املتوسط بينهما.

ِة اْلُوسْ  -2  .13ط ىَٰ و ُقوُموا لِلَِّه ق انِِتني  "قال تعاىل:" ح اِفظُوا ع ل ى الصَّل و اِت و الصَّال 
وردت يف اآلية الكرمية كلمة )الوسطى( ونوضح هنا أبرز اقوال املفسرين هلذه اآلية الكرمية، ونبني تفسري معىن 
 كلمة الوسطى، هل املقصود هبا الصالة الوسطى ألهنا املتوسطة بني الصلوات؟ أم اهنا أفضل الصلوات؟ أم االثنان معا؟

وضح اإلمام الطربي أقوال العلماء يف الصالة الوسطى، وأطال يف ذكر أدلة من قال: أن الصالة الوسطى هي  •
العصر، مث قال بعد أن رجح أن الصالة الوسطى هي العصر: وإمنا قيل هلا الوسطى: لتوسطها الصلوات 

 والوسطى: الفعلي من  املكتوبات اخلمس، وذلك أن قبلها صالتني وبعدها صالتني، وهي بني ذلك وسطهن
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)بريوت: مؤسسة الرسالة،  1شاكر،ط تفسري الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي، احملقق، أمحد حممد  14
 ."2/567م( "2000-ه1420،

 ".2/564تفسري الطربي، املرجع نفسه،"   15
 "2/437 2تفسري املنار، مرجع سابق،"    16
 (89سورة املائدة اآلية )   17

 

 

قول القائل: وسط القوم أوسطهم )وسطه( ووسطا، إذا دخلت وسطهم ويقال للذكر فيه: هو أوسطنا، ولألنثى: 
 .14هي وسطانا

وعندما ذكر قول من قال: إن الوسطى هي صالة املغرب، عقب الطربي على هذا القول، أن أصحابه وجهوا  •
قوله: )الوسطى( إىل معىن التوسط، الذي يكون صفة للشيء يكون عداًل بني األمرين، كالرجل املعتدل القامة 

 ا ليست بأقلرها وال أكثرها، والذين الذي ال يكون مفرطاً طوله، وال قصريًة قامته،   ولذلك قال: أال ترى أهن

ذهبوا إىل أن الصالة الوسطى هي املغرب، قالوا: أال ترى أهنا ليست بأقلها وال أكثرها، وال تقتصر يف السفر وأن 
 .15رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يؤخرها عن وقتها ومل يعجلها

ة الوسطى هي إحدى اخلمس، والوسطى مؤنث فسر حممد رشيد رضا رمحه اهلل اآلية الكرمية فقال: )والصال •
األوسط ويستعمل مبعىن التوسط بني شيئني أو أشياء هلا طرفان متساويان، ومبعىن األفضل، وبكل من املعنيني 

 .16قال قائلون، ولذلك اختلفوا يف أي الصلوات أفضل وأيهما املتوسطة(

شيئني، أي الواقع بني شيئني متساويني.  نالحظ من هذه التفاسري أن معىن كلمة الوسطى هو التوسط بني
 للوسطية: وسنورد فيما بعد عدة معان

  .17قال تعاىل: "ف ك فَّار تُُه ِإْطع اُم ع ش ر ِة م س اِكني  ِمْن أ ْوس ِط م ا ُتْطِعُمون  أ ْهِليُكْم" -1
فقد قال الطربي هبذا الصدد: وردت يف اآلية الكرمية كلمة )أوسط( ونوضح هنا أبرز أقوال املفسرين هلذه اآلية، 

 يف حني أورد سيد قطب رمحه اهلل يف كتابه ظالل  يعين تعاىل ذكره بقوله:" ِمْن أ ْوس ِط م ا ُتْطِعُمون  أ ْهِليُكْم.." أي أعدله.
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 2/971م( 2003، ) بريوت: دار الشروق، ظالل القرآنسيد قطب، إبراهيم،   18
 (28سورة القلم اآلية )  19
 (5سورة العاديات اآلية )  20
 "3/281تفسري الطربي، مرجع سابق، "  21
 "20/160م("1964 –ه 1384)القاهرة: دار الكتب املصرية،   2تفسري القرطيب، أبو عبد اهلل حممد، القرطيب،ط   22

 

القرآن )وأوسط حتتمل من أحسن، أو من متوسط، فكالمها من معاين اللفظ وكان اجلمع بينهما ال خيرج عن القصد، 
 .18ألن املتوسط هو األحسن، فالوسط هو األحسن يف ميزان اإلسالم( 

 .19ويف قوله تعاىل: "ق ال  أ ْوس طُُهْم أ ملْ  أ ُقل لَُّكْم ل ْوال  ُتس بُِّحون " -2
ونشري يف هذا  كلمة أوسطهم مبعىن أعدهلم، فقال الطربي رمحه اهلل: أوسطهم يعين أعدهلم.ذكر املفسرون  

الصدد ومن خالل تعريفات املفسرين آنفة الذكر، بأن كلمة أوسط يف سورة املائدة قد مت تفسريها على 
د جاء تفسريها أهنا: األفضل، بني القليل والكثري، وبني اجليد والرديء، أما تفسريها يف سورة القلم فق

 مبعىن األفضل واألعدال.

 .20قال تعاىل: "ف  و س ْطن  بِِه مج ًْعا" -3
كلمة )فوسطن( ذكر املفسرون معىن هذه الكلمة مبعىن التوسط يف املكان، ونورد ذلك من خالل مجلة 

 :من أقواهلم

، ووسطته بالتشديد، -بالتخفيف -ذكر الطربي يف تفسريه بأن اآلية الكرمية تعين مجع القوم، يقال: وسطت القوم •
 .21وتوسطته مبعىن واحد

وجاء يف تفسري القرطيب رمحه اهلل: أي فوسطن بركباهنن العدو يقال: وسطت القوم أسطهم وسطا وسطه بينما  •
وتوسطتهم مبعىن واحد، وقيل: معىن التشديد  -بالتشديد والتخفيف –أي صرت وسطهم، يقال: وسطت القوم 

 .22والتخفيف صرن وسط اجلمعجعلها اجلمع قسمني، 
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اهلل عليه وسلم تسع عشرة غزوة، ومحل علماً كثرياً، مات هو جابر بن عبد اهلل بن عمرو األنصاري السلمي، من أهل بيعة الرضوان، شهد مع النيب صلى   23
 110-109/ 2سنة مثان وسبعني، وقيل غري ذلك، انظر االستيعاب  -رضي اهلل عنه 

 (153سورة األنعام اآلية )  24

، رقم 428األكل من وسط الطعام، صرواه الرتمذي، سنن الرتمذي، كتاب األطعمة عن رسو ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف كراهية  25
1805. 

 

 الوسطية في السنة الشريفة:
تعترب السنة النبوية الشريفة ثاين مصدر للتشريع يف اإلسالم بعد القرآن الكرمي، ويف طيات السنة النبوية أحاديث عديدة 

مباشر مع مفهوم عن الوسطية يف الدين كمنهج حياة للناس، ونذكر يف هذا الصدد بعض األحاديث املتصلة بشكل 
 الوسطية الذي هو موضوع هذه الدراسة.

كنا عند النيب صلى اهلل عليه وسلم، فخط خطاً، وخط خطني عن “رضي اهلل عنه قال:  23عن جابر بن عبد اهلل -1
ا  ذ  ميينه، وخط خطني عن يساره، مث وضع يده على اخلط األوسط، فقال:)هذه سبيل اهلل( مث تال هذه اآلية:"و أ نَّ ه َٰ

ِبيِلهِ  ع ن ِبُكمْ  ف  ت  ف رَّق   السُُّبل   ت  تَِّبُعوا و ال   ۖ  ر اِطي ُمْست ِقيًما ف اتَِّبُعوُه صِ  الوسط يف احلديث الشريف: الشيء بني  24".س 
 الشيئني، متوسط بينهما.

 .25وسطه"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" الربكة تنزل يف وسط الطعام، فكلوا من حافتيه وال تأكلوا من  -2
يبني احلديث الشريف معىن الوسط بأنه أشبه ما يكون مبركز الدائرة ومنتصفها أي: هي نقطة االلتقاء بني أطراف 

 متساوية.

من خالل األحاديث النبوية الشريفة آنفة الذكر نبني معىن كلمة الوسط، فمنها ما يدل على معىن الوسطية، ومنها ما 
يدل على الوسط املكاين أو الزماين وحنوه. إذ أن هناك تالزماً بني الوسط والوسطية، فكل وسطية هي وسط، وال يلزم 

 من كل وسط أن يكون دلياًل على الوسطية 

 مما سبق أن الوسطية تأتي في معان متعددة ومن أهمها:نالحظ 
 اخليار واألفضل والعدل. -1
 تستعمل ملا كان بني شيئني وهو اخلري. -2
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 .111" ص4/387م("كتاب العني، باب الغني والالم:1999معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، )لبنان: بريوت: دار اجليل،  26

 
 وقد ترد ملا بني شيئني فاضلني. -3
 تستعمل ملا كان بني اجليد والرديء، واخلري والشر. -4
 قد تطلق على ما كان بني شيئني حساً، كوسط الطريق ووسط العصا. -5

 المبحث الثاني: المالمح البارزة للوسطية في اإلسالم .2
 لفهم معىن الوسطية يف اإلسالم ال بد من تبيان أسس ومالمح الوسطية، وهذا ما سيتضمنه املبحث التايل.

 المطلب األول: أسس الوسطية 1:2
واخلريية، ولفهم الوسطية باملعىن الدقيق ال بد لنا مما سبق تبيانه أنه ال بد من توفر أمرين مهمني يف الوسطية، ومها البينية 

 من توضيح األسس اليت حتدد معىن الوسطية، وهذه األسس هي:
 الغلو أو اإلفراط. -1
 اجلفاء أو التفريط. -2
 الصراط املستقيم. -3

معناها وبذلك يتحقق يف والصراط املستقيم: هو وسط بني الغلو واجلفاء أو اإلفراط والتفريط، كما ميثل اخلريية وحيقق 
  الصراط املستقيم أمران من لوازم الوسطية.

 سيتم توضيح هذه األسس من خالل القرآن الكرمي، والسنة النبوية الشريفة، وأقوال بعض املفسرين والعلماء املسلمني.و 
 أواًل: الغلو أو اإلفراط

اخلصوص قال ابن فارس: غلو: الغني والالم واحلرف ع رَّف أهل اللغة الغلو بأنه جماوزة احلد، وهبذا  لغلو:ا •
املعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع وجماوزة قدر، يقال: غال السعر يغلو غالًء، وذلك ارتفاعه، وغال الرجل 

 .26يف األمر غلواً، إذا جاوز حده، وغال بسهمه غلواً إذا رمى به سهما أقصى غايته
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 (171سورة النساء اآلية ) 27
 (31سورة التوبة اآلية ) 28
الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، )احملقق حممد حسني مشس الدين(، )لبنان: بريوت:  تفسري القرآن الكرمي )ابن كثري(، أبو  29

 .1/589ه( 1419، 1دار الكتب العلمية، ط
 .30رقم 1/18صحيح البخاري، كتاب االميان، باب الدين يسر: 30
 .7/369لسان العرب، فصل الفاء، باب فرط: 31
 (45)سورة طه اآلية  32

 
يتعلق بالنهي عن الغلو بلفظه الصريح قوله تعاىل: "ي ا أ ْهل  اْلِكت اِب ال  ت  ْغُلوا يف وقد ورد يف القرآن الكرمي فيما  -1

بني ابن اجلوهري تفسريًا لآلية الكرمية، الغلو: اإلفراط وجماوزة احلد،  27ِديِنُكْم و ال  ت  ُقوُلوا ع ل ى اللَِّه ِإالَّ احلْ قَّ".
  يف الظلم.ومنه غال السعر، وقال: الغلو: جماوزة القدر 

فعلت بعض األديان األخرى، هذا وجاء يف قوله تعاىل: "اختَّ ُذوا أ ْحب ار ُهْم و ُرْهب ان  ُهْم يتضح معناً آخر للغلو فيما  -2
قال ابن كثري هبذا اخلصوص: ينهى اهلل تعاىل أهل الكتاب عن الغلو واإلطراء وهذا كثري  .28أ ْرب ابًا ِمْن ُدوِن اللَّه"
م جتاوزوا احلد يف املسيح عيسى عليه السالم حىت رفعوه عن املنزلة اليت أعطاها اهلل إياها، يف النصارى، فإهن

 .29فنقلوه من حيز النبوة إىل مقام األلوهية واختذوا إهلاً من دون اهلل وهو نيب من أنبيائه

ما جاء يف احلديث  ها:وهنالك بعض األحاديث النبوية الشريفة اليت جاء هبا لفظ الغلو مذموماً منهياً عنه، ومن -3
النبوي الشريف عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "هذا الدين يسر، ولن 

  30يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا، وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة.

اآليات الكرمية، واألحاديث النبوية الشريفة سالفة الذكر، وكذلك مما سبق من التعريف اللغوي وما ورد يف 
تعريف العلماء، نتوصل إىل تعريف الغلو هو: جماوزة احلد يف األمر املشروع، وذلك بالزيادة فيه واملبالغة إىل احلد الذي 

 خيرجه عن الوصف الذي أراده وقصده العليم اخلبري احلكيم سبحانه جل جالله.

 فراط لغة: هو التقدم وجماوزة احلد.اإلفراط: اإل •
ورد يف معجم لسان العرب: اإلفراط: اإلعجال والتقدم وأفرط يف األمر، أسرف وتقدم وكل شيء جاوز قدره  

" "قال تعاىل 31فهو مفرط. ن ا أ ْو أ ن ي ْطغ ىَٰ  .32ِإن َّن ا َن  اُف أ ن ي  ْفُرط  ع ل ي ْ
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 .681، رقم1/473صحيح مسلم، كتاب املساجد، باب قضا الصالة: 33
 4/490معجم مقاييس اللغة، كتاب الفاء، باب الفاء والراء  34
 (31سورة االنعام اآلية ) 35
 .7/178انظر تفسري الطربي: 36

 

 

إلفراط أن كال منهما يصدق عليه: جتاوز احلد، وقد فسر الغلو باإلفراط وقد تبني لنا مما سلف ذكره من تعريف الغلو وا
كما سبق وأن كل واحد منهما حيمل معىن أبلغ من الثاين يف بعض ما يستعمل فيه، فالذي يشدد على نفسه حترمي بعض 

قوبة يتعد هبا حدود الطيبات أو حيرم نفسه منها فإن وصف الغلو ألصق به من اإلفراط، والذي يعاقب من اعتدى عليه ع
هنا نستطيع القول إن الغلو واإلفراط خروج عن الوسطية فكل امر يستحق وصف الغلو، أو  مثل تلك العقوبة وهكذا.

 اإلفراط فليس من الوسطية من شيء.

 ثانيا: التفريط والجفاء:
الدراسة، بداية سنوضح معىن التفريط إن مقابل الغلو واإلفراط هو التفريط واجلفاء وسوف نوضح ذلك يف هذا اجلزء من 

 باللغة:

 .التفريط يف اللغة هو: التضييع كما يف لسان العرب -1

، التفريط هنا هو التقصري والتضييع 33قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " أما إنه ليس يف النوم تفريط" •
 والرتك.

  34فيه وضيعه حىت فات، وكذلك التفريط.وقال اجلوهري رمحه اهلل يف ذلك: فرط يف األمر فرطاً، أي قصر  •

 وقد ورد يف القرآن الكرمي آيات كرمية ذكر فيها لفظ فرط يف عدة مواضيع منها:

بُوا بِِلق اِء اللَِّه  • اء تْ ُهمُ  ِإذ ا ح ىتََّٰ  ۖ  قوله تعاىل: "ق ْد خ ِسر  الَِّذين  ك ذَّ ْسر ت  ن ا ع ل ىَٰ ب  ْغت   السَّاع ةُ  ج  م ا ف  رَّْطن ا ًة ق اُلوا ي ا ح 
 35ِفيه ا".

 36قال الطربي يف تفسري اآلية الكرمية: يا ندامتنا على ما ضيعنا فيها"
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 (61سورة االنعام اآلية ) 37
 7/188انظر تفسري الطربي: 38
 (61سورة االنعام اآلية ) 39
 .13/35تفسري الطربي:انظر  40
 (80سورة يوسف اآلية )41
 .3579/ 9انظر تفسري القامسي: 42
 (28سورة الكهف اآلية )43
 .177/  14أنظر تفسري الطربي: 44
 .1/465مقاييس اللغة، كتاب اجليم، باب اجليم والفاء، مادة جفو: 45

 

 

  37وقوله تعاىل: " مَّا ف  رَّْطن ا يف اْلِكت اِب ِمن ش ْيٍء " •
 38قال ابن عباس رضي اهلل عنه يف تفسري اآلية الكرمية: "ما تركنا شيئاً إال قد كتبناه يف أم الكتاب"

 39وقوله تعاىل: "ح ىتََّٰ ِإذ ا ج اء  أ ح د ُكُم اْلم ْوُت ت  و ف َّْتُه ُرُسُلن ا و ُهْم ال  يُ ف رِّطُون " •
  40قال الطربي رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية: قد بينا أن معىن التفريط: التضييع فيما مضى قبل.

""و ِمن ق  ْبُل م ا ف  رَّطُتْم يف  قال تعاىل: •   41يُوُسف 
" أي قصرمت يف شأنه.  42أورد القامسي رمحه اهلل يف تعريف اآلية الكرمية "ف  رَّطُتْم يف يُوُسف 

  43قال تعاىل: "و ال  ُتِطْع م ْن أ ْغف ْلن ا ق  ْلب ُه ع ن ذِْكرِن ا و ات َّب ع  ه و اُه و ك ان  أ ْمرُُه فُ ُرطًا" •
قوال يف ذلك بالصواب قول من قال: معناه ضياعاً وهالكاً، من جاء الطربي يف تعريف اآلية الكرمية: وأوىل األ

 نقوهلم: أفرط فالن يف هذا األمر إفراطاً، إذا أسرف فيه وجتاوز قدره، وكذلك قوله:" وكان أمره فرطا" معناه: وكا
ضيع بذلك أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا الرياء، والكرب، واحتقار أهل اإلميان، سرفًا قد جتاوز حده ف 

  44احلق وهلك.
يتبني لنا من خالل اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة وأقوال بعض العلماء سالفة الذكر معىن التفريط هو التقصري 

 والتهاون والتضييع مع اختالف ال يذكر يف املعاين وكلها يف مقابل الغلو واإلفراط.

 ما جاء يف قول ابن منظور بذلك:  .45ءنفاه السيل، ومنه اشتقاق اجلفااجلفاء: اجلفاء: خالف الرب واجلفاء: ما  -2
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 .1/49لسان العرب مرجع سابق، فصل اجليم، باب جفا: 46
 (16اآلية )سورة السجدة  47
 102 -21/99انظر تفسري الطربي:  48
 (17سورة الرعد اآلية ) 49
 102 -21/99انظر تفسري الطربي:  50
 .2009رقم 4/320اخرجه الرتمذي كتاب الصلة والرب، باب ما جاء يف احلياء: 51
 1272  وصححه االلباين كما يف السلسلة الصحيحة رقم 2/371،440اخرجه امحد: 52
 .1/49العرب، فصل اجليم، باب جفاء:لسان  53

 
  46جفاء الشيء جيفو جفاء وجتايف: مل يلزم مكانه كالسرج جيفو عن الظهور وكاجلنب جيفو عن الفراش.

 ورد لفظ اجلفاء يف مواضيع عدة يف القرآن الكرمي منها:
 47قوله تعاىل: "ت  ت ج اَف َٰ ُجُنوبُ ُهْم ع ِن اْلم ض اِجِع"  •

وقد فسر الطربي رمحه اهلل اآلية الكرمية بقوله: تتنحى جنوب هؤالء الذين يؤمنون بآيات اهلل، الذين وصفت 
 صفتهم، وترتفع عن مضاجعهم اليت يضطجعون ملنامهم، وال ينامون وتتجاَف: تتفاعل من اجلفاء، واجلفاء النبؤ.

مث قال: إن اهلل وصف هؤالء القوم بأن جنوهبم تنبو عن مضاجعهم، شغاًل منهم بدعاء رهبم وعبادته خوفاً 
 .48خل"إوطعماً، وذلك نبو جنوهبم عن املضاجع لياًل.. 

 49قال تعاىل: "ف أ مَّا الزَّب ُد ف  ي ْذه ُب ُجف اًء" •
أهل العربية من أهل البصرة معىن قوله: "فيذهب جفاء" أورد الطربي فيما يتعلق بتعريف اآلية الكرمية زعم بعض 

 50تنشفه األرض، وقال: يقال: جفا الوادي وأجفى: يف معىن نشف.
 األحاديث النبوية الشريفة، ومنها:بعض من كذلك وردت كلمة جفاء يف 

اإلميان واإلميان يف اجلنة، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: احلياء من  •
 51والبذاء من اجلفاء، واجلفاء يف النار".

بالدال املهملة، خرج إىل البادية، واجلفاء غلط الطبع، ويف صفته صلى  52ويف احلديث أيضا: "من بدا جفا". •
  53اهلل عليه وسلم ليس باجلايف املهني أي ليس بالغليظ اخللقة وال الطبع.
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 (51سورة آل عمران اآلية ) 54
 (16سورة االعراف اآلية ) 55
 (5سورة الفاحتة اآلية ) 56
 (34سورة احلج اآلية ) 57
 (39سورة االنعام اآلية ) 58
 (135سورة طه اآلية ) 59
 (5سورة الفاحتة اآلية ) 60
 1/73تفسري الطربي مرجع سابق، 61

 

 

ذكره ان كل أمر اتصف بالتفريط أو اجلفاء فإنه خيالف الوسطية مبقدار اتصافه بأي من هذين الوصفني يتضح لنا مما سبق 
 يكون بعيدا كل البعد عن الوسطية وجتافيه عنها.

 :ثالثا: الصراط المستقيم

م يف لفهم املعىن الصحيح للوسطية ال بد لنا من فهم وتوضيح معىن الصراط املستقيم. ورد لفظ الصراط املستقي
 مواضيع عديدة يف القرآن الكرمي منها:

ا ۖ  قوله تعاىل يف سورة آل عمران: "و ِإنَّ اللَّه  ر يبِّ و ر بُُّكْم ف اْعُبُدوُه  • ذ   54" مُّْست ِقيم   ِصر اط   ه َٰ
 55وقوله تعاىل يف سورة األعراف: "ِصر اط ك  اْلُمْست ِقيم " •
 56الفاحتة:"اْهِدن ا الصِّر اط  اْلُمْست ِقيم "وقوله تعاىل يف سورة  •
  57وقوله تعاىل يف سورة احلج: "و ُهُدوا ِإىل  الطَّيِِّب ِمن  اْلق ْوِل و ُهُدوا ِإىل َٰ ِصر اِط احلْ ِميِد" •
 58مُّْست ِقيٍم"وقوله تعاىل يف سورة األنعام:"م ن ي ش ِإ اللَُّه ُيْضِلْلُه و م ن ي ش ْأ جي ْع ْلُه ع ل ىَٰ ِصر اٍط  •
• " ت  ْعل ُمون  م ْن أ ْصح اُب الصِّر اِط السَِّويِّ و م ِن اْهت د ىَٰ  59وقوله تعاىل يف سورة طه:"ف س 

أمجعت : 60قال الطربي رمحه اهلل يف تفسري معىن الصراط املستقيم يف قوله تعاىل: "اْهِدن ا الصِّر اط  اْلُمْست ِقيم "
األمة من أهل التأويل مجيعا على أن الصراط املستقيم هو الطريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه، وذلك يف لغة مجيع 

 .61العرب 
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 1/27رجع سابق،تفسري ابن كثري، م 62

 

وقال ابن كثري رمحه اهلل: واختلفت عبارات املفسرين من السلف واخللف يف تفسري الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إىل 
 62وله"شيء واحد وهو املتابعة هلل ورس

فكل من املفسرين يعرب عن الصراط املستقيم بعبارة يدل فيها على بعض صفاته، وكل ذلك حق مبنزلة ما يسمى اهلل 
 ورسوله، وكتابه بأمساء، كل اسم منها يدل على صفة من صفاته. ومن هذه األقوال:

 الصراط املستقيم: كتاب اهلل أو اتباع كتاب اهلل. •
 اإلسالم او دين االسالم.الصراط املستقيم:  •
 الصراط املستقيم: السنة واجلماعة. •
 الصراط املستقيم: طريق العبودية، أو طريق اخلوف والرضا واحلب. •

إضافة أنه ال بد لنا من توضيح الصلة ما بني الوسطية والصراط املستقيم، حيث تتمثل يف معىن الصراط املستقيم 
 ي االصطالحي السالف ذكره على النحو التايل:الذي يدل على الوسطية يف مفهومها الشرع

 الصراط املستقيم ميثل قمة الوسطية وذروة سنامها وأعلى درجاهتا، وآيتا الفاحتة والبقرة حجة قاطعة على ذلك. -1
 أن الوسطية تعين اخلريية سواء أكانت خري اخلريين، أو خيار بني شرين، أو خري بني أمرين متفاوتني. -2
لتحديد اخلريية هو الشرع وليس هوى الناس أو ما تعارفوا عليه أو ألفوه، فإن مفهوم الوسطية عند إن املقياس  -3

 كثري من الناس تعين التنازل، أو التساهل بل واملداهنة احيانا.
 المطلب الثاني: مالمح الوسطية 2.2

ه املالمح مبجموعها مما سبق ال بد من توضيح أهم مالمح الوسطية اليت متيزها عن غريها، واليت مبوجب هذ
 البينية.والعدل واليسر ورفع احلرج واحلكمة واالستقامة و  اخلريية تصلح ضابطاً لتحديد الوسطية ومعرفتها، وتتمثل مبا يلي:
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 (110سورة آل عمران اآلية ) 63
 .1/190تفسري ابن كثري، مرجع سابق، 64
 (110سورة ال عمران اآلية ) 65
 .1/391تفسري ابن كثري، مرجع سابق 66
 .3001رقم  5/211اخرجه الرتمذي، كتاب تفسري القران، باب سورة ال عمران: 67
 (285سورة البقرة اآلية ) 68

 

 

 :أواًل: الخيرية
عمران: "ُكنُتْم ورد يف القرآن الكرمي بعض من اآليات اليت حتث على الوسطية واخلريية، ومنها قوله تعاىل يف سورة آل 

ي ْر  أُمٍَّة أُْخرِج ْت لِلنَّاِس"  .63خ 

قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري اآلية الكرمية لتبيان الوسطية واخلريية فيها: والوسط هنا: اخليار واألجود، كما يقال لقريش 
ي ْر  أُمٍَّة  64أوسط العرب نسبا وداراً، أي خريها قال: يعين خري الناس  65ُأْخرِج ْت لِلنَّاس"ويف تفسريه لقوله تعاىل: "ُكنُتْم خ 

للناس واملعىن أهنم خري األمم وأنفع الناس للناس، إىل أن قال: كما يف اآلية األخرى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا" أي 
  66خياراً.

الشريف الذي رواه وقد وردت بعض األحاديث النبوية الشريفة اليت تدل على خريية هذه األمة منها احلديث النبوي 
الرتمذي وبني تفسريه هلذه اآلية أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: إنكم تتمون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها 

 .67على اهلل "

 وتتمثل أبرز أوجه خيرية هذه األمة في اآلتي:
 بِاللَّهِ  آم ن   ُكل    ۖ   إِل ْيِه ِمن رَّبِِّه و اْلُمْؤِمُنون  إمياهنا باهلل عز وجل، قال تعاىل:"آم ن  الرَُّسوُل مب ا أُنزِل   الوجه األول: •

ِتهِ  ِئك  ْعن ا و ق اُلوا ۖ   رُُّسِلهِ  مِّن أ ح دٍ  ب  نْي   نُ ف رِّقُ  ال   و ُرُسِلهِ  و ُكُتِبهِ  و م ال    68". اْلم ِصريُ  و إِل ْيك   ر ب َّن ا ُغْفر ان ك   ۖ   و أ ط ْعن ا مسِ 
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 .4287، حديث رقم 1433/ 2ماجه: كتاب الزهد، باب صفة أمه حممد ص:أخرجه أبن  69
 (110سورة آل عمران اآلية ) 70
 .49، رقم احلديث 217أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، باب النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص ص 71
 (110سورة ال عمران اآلية ) 72
 332، رقم1/188أدين اهل اجلنة منزلة:اخرجه مسلم، كتاب االميان، باب  73

 

اإلسالمية قد آمنت بكافة الكتب السماوية املنزلة من اهلل عز وجل ومجيع الرسل عكس نوضح هنا أن األمة 
األمم السابقة اليت مل تؤمن بالكتب السماوية والرسل اليت قبلها بل كفروا هبم وكذبوهم. أضاف إىل ذلك أن 

. 69ن اآلخرون السابقون.."األمة اإلسالمية هي آخر األمم، استناداً إىل قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"حن
هذا باإلضافة إىل إمياهنا خبامت الرسل حممد صلى اهلل عليه وسلم، فبذلك تكون قد مجعت ما عند األمم السابقة 

 من اإلميان بالكتب السماوية ومجيع الرسل.

ي ْر  أُمٍَّة أُ  الوجه الثاني: • ْخرِج ْت لِلنَّاِس ت ْأُمُرون  أهنا أمة تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، قال تعاىل:"ُكنُتْم خ 
ِر و تُ ْؤِمُنون  بِاللَِّه". أوجب النيب صلى اهلل عليه وسلم األمر باملعروف والنهي وقد  70بِاْلم ْعُروِف و ت  ن ْه ْون  ع ِن اْلُمنك 

عن املنكر على أمته كال منهم حسب استطاعته، ونشري يف هذا الصدد إىل احلديث النبوي الشريف، قال 
 صلى اهلل عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع رسول اهلل

أن اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل، واألمر باملعروف والنهي عن بنوضح هنا ف .71فبقلبه وذلك أضعف اإلميان"
 عاملني.املنكر من صفات األمة اإلسالمية اليت فضلها اهلل سبحانه وتعاىل على ال

ي ْر  أُمٍَّة ُأْخرِج ْت لِلنَّاِس"  الوجه الثالث: •  .72كوهنا خري األمم للناس وأنفعها هلم، قال تعاىل:"ُكنُتْم خ 
أي أن األمة اإلسالمية قامت بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما أسلفنا سابقاً، والدعوة إىل اإلميان 

له، ومن أنكر املنكر وحذر الناس منه، ودعا إىل عبادة اهلل عز وجل باهلل عز وجل وعبادته وحده ال شريك 
  دون اإلشراك به.

كوهنا أكثر الناس استجابة لألنبياء، ويدل على ذلك يف حديث أنس بن مالك قال: قال رسول   الوجه الرابع: •
 .73اب اجلنة"اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "أنا أكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة وأنا أول من يقرع ب
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 .71ابن إيب عاصم: السنة ألبن أيب عاصم، باب ما ذكر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، رقم احلديث  74
 (9سورة احلجر اآلية ) 75
 221م( ص1994،  ) الرياض: دار الراية، 1،طوسطية أهل السنة بين الفرقحممد، عبد اهلل،  76
 (75سورة البقرة اآلية ) 77
 (253سورة البقرة اآلية ) 78

 

 
نوضح هنا أن األمة اإلسالمية هي من أكثر املتبعني للنيب صلى اهلل عليه وسلم، أكثر من غريها من األمم 
السابقة، وهذا ما يدل على أهنا األقرب إىل احلق. وتلك عالمة اخلري والرشد، وبذلك فضرلها اهلل سبحانه وتعاىل 

 منها أكثر منهم يف األمم قبلها.عن غريها من األمم لكون املؤمنني واملهتدين 
كوهنا ال جتتمع على ضاللة، وقد أخربنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه أنس بن الوجه الخامس:  •

ار  أُمَّيِت أ ْن جت ْت ِمع  على ضاللة"  .74مالك رضي اهلل عنه قال: "ِإنَّ اللَّه  ق ْد أ ج 
جتتمع على ضاللة كغريها من األمم السابقة، كاليهود والنصارى، الذين يقُصد بذلك أن األمة اإلسالمية ال 

 كذربوا وكفروا مبا أنزل من اهلل سبحانه وتعاىل على الرسل.

كون الكتاب الذي أنزل عليها خري الكتب السماوية. قال تعاىل:"ِإنَّا حن ُْن ن  زَّْلن ا الذِّْكر  و ِإنَّا ل ُه   الوجه السادس: •
 .75حل  اِفظُون "

حفظ اهلل سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي من الزيادة أو النقصان ومن التحريف والتبديل، فكتاب األمة اإلسالمية 
حمفوظ حبفظ اهلل تعاىل، فهو حمفوظ يف السطور والصدور وحيفظه عشرات اآلالف من املسلمني، ولو أراد أحد 

ولذلك  .76لمني قبل كبارهم وذلك من حفظ اهلل لهأن يزيد فيه حرفاً أو ينقص منه لرد عليه صغار أبناء املس
خبالف الكتب السماوية السابقة، اليت طرأ عليها العديد من التبديل والتحريف، والضياع، قال اهلل سبحانه 

ُهْم  م  اللَِّه مُثَّ حُي رُِّفون ُه ِمن ب  ْعِد وتعاىل يف كتابه العزيز: "أ ف  ت ْطم ُعون  أ ن يُ ْؤِمُنوا ل ُكْم و ق ْد ك ان  ف رِيق  مِّن ْ ي ْسم ُعون  ك ال 
 .77م ا ع ق ُلوُه و ُهْم ي  ْعل ُمون"

كون نيب هذه األمة أفضل األنبياء والرسل عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم، قال تعاىل:   الوجه السابع: •
ُهم ۖ  "تِْلك  الرُُّسُل ف ضَّْلن ا ب  ْعض ُهْم ع ل ىَٰ ب  ْعٍض  لَّم    مَّن مِّن ْ  .78"د ر ج اتٍ  ب  ْعض ُهمْ  و ر ف ع   ۖ   اللَّهُ  ك 
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 (158سورة االعراف اآلية ) 79
 876، رقم احلديث:2/354اخرجه البخاري: كتاب اجلمعة، باب فرض اجلمعة: 80
وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب كون هذه األمة  6528، رقم احلديث 378 /11أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف احلشر: 81

 .139-1/138اجلنة نصف أهل 
 (25سورة احلديد اآلية ) 82

 
بنير اهلل سبحانه وتعاىل يف قرآنه الكرمي أنه فضرل بعض الرسل واألنبياء على بعض، ورفع بعضهم درجات، وإن 

جلميع االمم، وليس نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم فضله اهلل سبحانه وتعاىل مبا خصه اهلل به من مشولية الرسالة 
يًعا" ا النَّاُس ِإينِّ ر ُسوُل اللَِّه ِإل ْيُكْم مجِ   .79ذلك ألحد من االنبياء من قبله، قال تعاىل: "ُقْل ي ا أ ي ُّه 

تقدميها على األمم يف احلشر واحلساب يوم القيامة ودخول اجلنة مع كوهنا آخر األمم، كما قال  الوجه الثامن: •
ن آخر األمم وأول من حياسب يقال: أين األمة األمية ونبيها؟ فنحن اآلخرون صلى اهلل عليه وسلم:"حن

 .80واألولون"

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة؟  كوهنا أكثر أهل اجلنة.  الوجه التاسع: •
ألرجو أن تكونوا شطر أهل  قلنا: نعم. قال: شطر أهل اجلنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس حممد بيده، إين

اجلنة، وذلك أن اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلمة، وما أنتم يف أهل الشرك إال كالشعرة البيضاء يف جلد الثور 
 . وبذلك يتبني أوجه اخلريية لألمة اإلسالمية.81األسود، أو كالشعرة السوداء يف جلد الثور األمحر"

 :ثانيا: العدل
: الوسط العدل وأصل هذا أن أمحد األشياء أوسطها، وقد ساق الطربي أدلة من قال القرطيب يف هذا الشأن

 السنة والسلف يف ذلك.
 صور وجوب العدل على هذه األمة وقيامها به:

العدل من األسس والقيم اليت جاءت هبا مجيع الشرائع السماوية فأنزل اهلل به كتبه وأرسل به رسله، قال تعاىل:  •
ْلن ا ُرُسل ن ا بِاْلب  ي ِّن اِت و أ نز ْلن ا م ع ُهُم اْلِكت اب  و اْلِميز ان  لِي  ُقوم  النَّاُس بِاْلِقْسِط"."ل ق ْد    82أ ْرس 

فالعدل حق جلميع الناس وليس خاصًا باملسلمني وحدهم بل مشل مجيع الناس من املسلمني وأهل الكتاب  •
 ومجيع األديان السماوية.
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 .6788، رقم احلديث 12/87اخرجه البخاري، كتاب احلدود، باب كراهية الشفاعة إذا رفع اىل السلطان: 83
 (78سورة احلج اآلية ) 84
 (286سورة البقرة اآلية ) 85
 (125سورة النحل اآلية ) 86

 
ل. فليس العدل جمرد وصايا أو ُمُثالً عليا بل واقع عاشت فيه األمة ومارسته، وهناك صور قيام هذه األمة بالعد •

 كثرية ملمارسة العدل مع مجيع الناس على اختالف الديانات. 
أخرج اإلمام البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها: "أن قريشا أمهتهم املرأة املخزومية اليت سرقت فقالوا: من يكلم 

جيرتئ عليه إال أسامة فقال: "أتشفع يف حد من حدود اهلل" مث قام فخطب فقال: "يا أيها  رسول اهلل ومن
الناس إمنا ضل من كان قبلكم أهنم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه احلد وأمي 

 .83اهلل لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها"
 :الحرجثالثا: اليسر ورفع 

ورد يف القرآن الكرمي العديد من اآليات الكرمية اليت تبني أن الدين اإلسالمي دين يسر، وأن اهلل عز وجل قد 
رفع احلرج عن هذه األمة فيما يشق عليها، حيث مل يكلفها إال وسعها: قال تعاىل:" وما جعل عليكم يف الدين من 

  85يُك لُِّف اللَُّه ن  ْفًسا ِإالَّ ُوْسع ه ا".. وقال تعاىل أيضا: "ال  84حرج"

 :رابعاً: الحكمة
إن احلكمة ملمح من مالمح الوسطية وبيان هذا أن التوسط هو توسط معنوي وحتديد هذا التوسط يكون 

يب مبراعاة مجيع األطراف حتقيقا للمصاحل ودرء للمفاسد وهذه هي احلكمة الشرعية. وبعبارة أخرى فإن الوسطية أمر نس
ِبيِل ر بِّك   خيضع حتديده لعوامل عدة ال بد من مراعاهتا وال يتحقق ذلك إال بإتقان احلكمة. قال تعاىل: "ادُْع ِإىل َٰ س 

ْوِعظ ِة احلْ س ن ِة  ِة و اْلم    86اِدهْلُم بِالَّيِت ِهي  أ ْحس ُن". و ج   ۖ  بِاحلِْْكم 

 خامساً: االستقامة:
الوسطية استقامة ولو مل تكن على هنج االستقامة لكانت احنرافاً. واالحنراف، إما إفراط أو تفريط. هذا وجتدر  

 اإلشارة إىل أن هناك شعور لدى بعض الناس بأن الوسطية تعين التنازل عن حقيقة األمر والنهي، وهذا ليس من الصحة
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ا أُِمْرت    . وهبذا يكون اهلل سبحانه وتعاىل قد بني يف 87 و م ن ت اب  م ع ك  و ال  ت ْطغ ْوا"يف شيء. فقال تعاىل: "ف اْست ِقْم ك م 
القرآن الكرمي منزلة االستقامة ومكانتها، وأهنا لزوم الصراط املستقيم واالستقامة على دين اهلل وشرعه، وهذا عني الوسيطة 

 وجوهرها.

 سادساً: البينية:
فإطالق لفظ البينية يدل على وقوع شيء بني شيئني أو أشياء وقد يكون ذلك إن البينية من لوازم وصفات الوسطية. 

حساً ومعناً. وعندما نقول إن الوسطية ال بد أن تتصف بالبينية فإننا ال نعين جمرد البينية الظرفية حيث أن هذه الكلمة 
أو اإلفراط والتفريط وهبذا تكون البينية تعطي مدلوالً عمليا على أن هذا األمر فيه اعتدال وتوازن وبعد عن الغلو والتطرف 

 صفة مدح ال جمرد ظرٍف عابر وكثري من العلماء ربطوا بني الوسطية والبينية.

 الخاتمة:

وهبذا، بعد أن بينرنا معاين الوسطية لغًا واصطالحاً، واستدللنا بالقرآن الكرمي واحلديث الشريف لنوضح اختالف وتنوع 
مما تقدم ذكره من أدلة وبراهني من القرآن الكرمي والسنة النبوية بأن وسطية اإلسالم تعين مدلوالت الكلمة، يتضح لنا 

عدله واعتداله، وخياره بني األمور وأفضليته واتزانه، فال غلو فيه وال جفاء وال إفراط أو تفريط، بل هو جوهر األمور 
  وفاروقها.

وقد بيننا يف هذا البحث كيف أن قمة الوسطية وأعلى مراتبها.  فمفتاح الدين اإلسالمي هو الصراط املستقيم الذي ميثل
الصراط املستقيم اسم جامع يدل على كتاب اهلل وسنتة ومجاعته ودين اإلسالم وطريق احملبة واخلوف والرضا. وهبذا يكون 

، أو شواذ نب والتهوراجلراط هو املانع احملصن للفرد واجلماعة من ضالل الطريق بني النقيضني كالبخل والتبذير، أو الص
 .الروحية واملاديةأو  الواقعية واملثاليةاألمور كالتطرف واالحنالل. وهو منارة  جامعة حتقق التوازن ملن استدل هبا، ما بني 
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وقد بيننا يف هذا البحث كيف أن مفهوم الوسطية يف اإلسالم له ضوابط وحمددات، تضمن أال يسهب الناس بإفراط أو 
واليسر  العدلو  اخلرييةتفسري داللة وسطية اإلسالم وسوء فهمها على أهنا تعين التنازل او التساهل واملداهنة. فتقصري يف 

 ورفع احلرج واحلكمة واالستقامة والبينية مجيعها مالمح تؤسس ملاهية الوسطية اإلسالمية ومتيزها عن غريها.

ية يف الدين والدنيا، والسمات اليت تعرف هبا، وكيف يكون هذا البحث قاعدة األساس لتبيان مفهوم الوسط يعدوهبذا، 
املرء فضاًل عن اجلماعات وسطيًا يف السياسة والسلوك، من خالل ما جاء على ذكره القرآن الكرمي، وتعريف األولني 

 واآلخرين هلذا املفهوم وما طرأ عليه من تغيري يف طول عمر الدولة اإلسالمية.
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ABSTRACT 

The problem of this research lies in the existence of refugees’ crisis in the world. The 

current situation of these refugees requires a comprehensive study to clarify their 

rights and duties in the international law and the International conventions in the light 

of Islamic Shariah. The objectives of the research are (1) to state the refuge dilemma 

and the risks the refugees face, (2) try to contribute in find legal solutions for the 

crisis by clarifying the refugees’ rights in detail after explaining the concept of taking 

refuge, refugee, asylum, its types, and stating the duties of the refugees towards the 

countries of asylum and the commitments they must take, and (3) then present those 

rights and duties based on the Islamic Sharia perspective. Of the most important 

results is that the issue of refugees is included in the Transaction Jurisprudence 

because it contains jurist practical rulings, and that the international relations are built 

on the interest whereas in the Islamic Shariah it is based on the human dignity, 

forbearance, cooperation, justice and reciprocally related treatment. The Islamic Law 

is unique in admitting the rights of the refugee in the asylum to a more extent that 

that of the International Law. The UN Refugee Convention involved articles about 

the refugees’ rights authorizing the country of asylum to impose commitments some 

which might be aggressive and deceiving. The research highlights the Islamic Law 

perspective regarding the duties of the refugee should commit himself to perform in 

the Muslim country’s laws in effect. The Muslim country must inform him about 

those laws when he is applying for asylum. The Islamic Law compels the refugee to 

fulfil his commitments he made to individuals in the country of oppression. Asylum 

in the Islamic Law is not to escape your duties and commitments. There are other 

results the researcher has come up with in the end of his research. 
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 ملخص ال

لالجئني حيتاج إىل دراسة وافية توضح فيها حقوقهم وواجباهتم يف القانون الدويل واالتفاقيات الدولية ملا كان الوضع احلايل 
وذلك من منظور الشريعة اإلسالمية، فقد هدف البحث إىل بيان مشكلة اللجوء واملخاطر اليت يتعرض هلا الالجئون يف 

ني وواجباهتم بعد عرض مفهوم اللجوء، والالجئ، وامللجأ، حماولة للمسامهة يف وضع أطر حلل املشكلة ببيان حقوق الالجئ
وأنواعه وبيان واجبات الالجئني جتاه دول اللجوء وااللتزامات الواقعة على عاتقهم مث إبراز تلك احلقوق والواجبات من 

قارنة يف كتب منظور الشريعة اإلسالمية، ولتحقيق هذه األهداف اتبع الباحث املنهج االستقرائي التحليلي ومنهج امل
القانون والدراسات القضائية واالتفاقيات واملعاهدات الدولية مث مراجع الفقه، وذلك يف حدود دراسة اتفاقية األمم 

م اخلاصني بوضع الالجئني والتعقيب عليهما، ومن أهم نتائج البحث 1967م وبروتوكول عام 1951املتحدة لعام 
قه املعامالت، لكوهنا تتضمن أحكامًا عملية اجتهادية، كما أن العالقات بيان أن مسألة الالجئني تندرج يف إطار ف

الدولية يف القانون الدويل تقوم على املصلحة يف حني أهنا تقوم  يف الشريعة اإلسالمية على الكرامة اإلنسانية والتسامح 
الجئ يف امللجأ إىل مدى أبعد منه يف والتعاون والعدالة واملعاملة باملثل، وقد تفردت الشريعة اإلسالمية بإقرار حق ال

ختول لدولة وقد تضمنت اتفاقية األمم املتحدة لالجئني مواد معيبة يف صياغتها بشأن واجبات الالجئني القانون الدويل.
أبرز البحث تصور الشريعة امللجأ فرض التزامات على الالجئني على حنو قد يشوبه التعسف و ينطوي على الغرر، وقد 

ة لواجبات الالجئ يف كونه يلتزم يف الدولة اإلسالمية حال وجوده يف إقليمها بالقوانني السارية فيها على أن اإلسالمي
وقد انفردت الشريعة اإلسالمية بإلزام الالجئ بأداء ما  تلتزم هي بإعالمه هبذه القوانني خالل دراسة طلبه اللجوء فيها.

، فامللجأ يف الشريعة اإلسالمية ما شرع للتهرب من الواجبات، ومل يرد عليه من واجبات جتاه أفراد يف دولة االضطهاد
 نص يقر هذا االلتزام يف االتفاقية. 

 
 الكلمات املفتاحية: الشريعة، إتفاقية الالجئني، القانون الدويل، واجبات.
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، والقواعد والضوابط املستخلصة من شرح اجلامع الكبري للحصريي، مطبعة املدين، 170،290، شرح السري الكبري، السرخسي1))
 295و  283هـ، ص 1411القاهرة، 

الوهاب، األشباه والنظائر، حتقيق عادل عبد املوجود وعلي عوض، بريوت، دار الكتب العلمية، ( ابن السبكي، تاج الدين عبد 2)
 .50م، اجلزء األول ص1991

 

 المقدمة
إنساين حىت لو جاء من ثقافات إن الدين اإلسالمي احلنيف وشريعته الغراء، مل تدخر وسعاً أمام كل ما هو 

أخرى وجمتمعات مغايرة و يعلي من قيم احلرية واحلق والعدل واملساواة و يراعي مصاحل العباد والناس على 
اختالف أجناسهم ولغاهتم وثقافاهتم وأصوهلم وأعراقهم، واحرتم عادات وتقاليد اجملتمعات، والثابت يف 

، وكذلك (1)شروط شرطاً(، وأن )الثابت بالعرف كالثابت بالنص(القواعد الشرعية أن )املعروف عرفًا كامل
 ( 2)فإن من القواعد الفقهيه املستقرة أن العادة يرجع إليها وحيتكم بأمرها فإن ) العادة حمكمة (

والقوانني ومن هنا تربز قيمة حبث حقوق الالجئ وواجباته وبيان احلماية الواجب متتعه هبا يف إطار املواثيق 
 واملعاهدات واالتفاقيات الدولية، من منظور الشريعة اإلسالمية.

وإلقاء الضوء على ما يستتبع ذلك من التزامات على الدول واحلكومات جتاه من اضطرهتم األحداث 
 والظروف إىل ترك جمتمعاهتم وأوطاهنم إىل غريها.

هتمامها مبفاهيم عدة كاجلوار واألمان والعهد ومن هنا كذلك تتضح بعض معامل شريعة اإلسالم الثرية من إ
 ومصاحل املهاجرين.

آملني أن يتضح لنا أوجه الفروق والتوافق بني مقاصد الشريعة يف حق اللجوء وفلسفة ومرجعية القوانني 
الدولية واالتفاقيات واملعاهدات اليت شرعت للجوء واحلق فيه وتواترت على محايته وضمان أمان الالجئ 

وما يتبع ذلك من ثبوت التزامات وواجبات على طالب اللجوء من االلتزام بقانون البلد مانح  وسالمته
 اللجوء.
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 .261، صفحة 2اجلزء   ،هـ1424دار الكتب العلمية، بريوت،، الطبعة الثالثة  ( ابن العريب، أحكام القرآن،3)
 .81، 80، اجلزء الثالث، ص 2751يف السرية رقم ( أبو داوود، سنن أيب داوود، كتاب اجلهاد، باب 3)

 
وال شك أن من أخطر املشاكل اليت تواجه عاملنا املعاصر وخباصة يف السنوات القليلة املاضية مشكلة 

ده، وال شك أن الالجئني يف شىت اليت تواجه العامل بأسره بشىت دوله ومنظماته وهيئاته وأفرا تلك اللجوء،
 بقاع األرض هم من أكثر الفئات إحساسا باملعاناة يف اآلونة األخرية.

مفهوم محاية الالجئ واحملافظة على حقوقه ال ينفصل البتة عن  أنويعد اللجوء أبرز صور ممارسة اإلنسان حلقوقه، كما 
لونه وجنسه وعرقه وديانته على مكان آمن ووطن يأمن  فاختالالفكرة العامة حلقوق اإلنسان فإن حصول اإلنسان على 

 نفسه وماله وعرضه وعقله هلو أبسط احلقوق اليت ينبغي أن توفر له.دينه و  فيه على
وظاهرة اللجوء وإن كان هلا بعدها التارخيي، إال أهنا يف عاملنا املعاصر وإزاء وضوح مفاهيم إقليم الدولة 

لدولة على مراقبة حدودها، تظهر للجوء أمهية أكرب من أي وقت مضى، فإن األرقام وحدوده املتامخة، وتطور قدرة ا
مليون الجئ يف هناية عام  37,5واإلحصائيات عن الالجئني مفزعة ومقلقة، فعدد الالجئني الذي وصل إىل 

دد ، واجلدير بالذكر أن املفوضية تعلن أن ع2016مليون الجئ يف هناية عام  65,6، قد وصل إىل 2012
من سكان العامل.  113إىل  1الالجئني يقدر بـ   

وجدير بالذكر أن الشريعة اإلسالمية عرضت ملسألة اللجوء وكفلت لطالبه كافة وسائل الكرامة واألمان والتزمت جتاه 
القرآن الكرمي والسنة النبوية  اهتمبكافة األصول الواجب إتباعها لضمان حقوقهم ورعايتهم، وقد  واجملارين املستأمنني

َوِإْن َأَحٌد : بالغاً مبا عرف بأمان الالجئ، وإن كان خمالفاً يف العقيدة. ومن دالئل ذلك تلك اآلية الكرمية اهتمامااملطهرة 
ِلكَ  ۚ  تَّٰى َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه ثُمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه مَِّن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه حَ  َكْيَف َيُكوُن   6) يـَْعَلُمونَ  ّلَّ  قـَْومٌ  بِأَنَـُّهمْ  ذَٰ

 َلُهمْ  فَاْسَتِقيُموا َلُكمْ  ااْستَـَقاُمو  َفَما ۚ  لِْلُمْشرِِكيَن َعْهٌد ِعنَد اللَِّه َوِعنَد َرُسوِلِه ِإّلَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 
داللة اآلية: مْعَناُه َسَأَل ِجَواَرك، َأْي أََماَنك َوِذَماَمك فََأْعِطِه إيَّاُه لَِيْسَمَع اْلُقْرآَن؛ فَِإْن قَِبَل  7) اْلُمتَِّقينَ  ُيِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ  

 .(3)َمْأَمِنهِ أَْمرًا َفَحَسٌن، َوِإْن َأََب فـَُردَُّه إىَل 
املسلمون تتكافأ دماؤهم عليه وسلم قال "اهلل وقد وردت أحاديث دلت على مشروعية األمان منها أن رسول اهلل صلى 

 . (4)"يسعى بذمتهم أدناهم وجيري عليهم أقصاهم، وهم يَد على من سواهم
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 .106م، ص 1996( البوطي، حممد سعيد، فقه السرية النبوية، دمشق، دار الفكر، طبعة 5)

 
ذلك هجرة الصحابة رضي اهلل عنهم إىل احلبشة وجلوئهم إىل أرضها عند ملٍك وصفه النيب صلى اهلل عليه  ومن أمثلة

وسلم بأنه ال يُظلُم عنده أحد وهو النجاشي وقد جلس الصحابة رضي اهلل عنهم يف جوار هذا امللك حىت السنة السابعة 
 من اهلجرة.

يصيب أصحابه من البالء وأنه ال يقدر على أن حيميهم ومينعهم مما هم  فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا رأى ما
فيه قال هلم: لو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن هبا ملك ال يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حىت جيعل اهلل لكم فرجاً 

 مما أنتم فيه.
 (5)، فكانت أول هجرة يف اإلسالم.فخرج عند ذلك املسلمون إىل أرض احلبشة خمافة الفتنة وفراراً إىل اهلل بدينهم

 

 مشكلة البحث

وإزاء تعقد العالقات الدولية وتشابكها وتعارضها  ،وتفاقمها يف كافة أرجاء املعمورة وازديادهامع بروز مشكلة الالجئني 
يف بعض األحيان وما يرتتب على ذلك من التأثري على حقوق الالجئني يف خمتلف أحناء العامل، فإن إفراد هذا املوضوع 

 .بالبحث ملن األمهية مبكان

من باهتم يف القانون الدويل وذلك الجئني يف العامل حيتاج إىل دراسة وافية توّضح فيها حقوقهم وواجلوالوضع احلايل 
 الشريعة اإلسالمية. منظور

 أسئلة البحث

 لتحقيق األهداف املرجوة من البحث حناول اإلجابة على األسئلة التالية:

 ما واجبات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل؟ .1
ما  فقو و ما الشروط الواجب توافرها كي ينطبق على الشخص وصف الالجئ وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية  .2

 الدولية؟ باالتفاقيات واملعاهداتجاء 
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 حول حقوق الالجئني وواجباهتم مع أحكام الشريعة اإلسالمية؟القانون الدويل  اختالفأو  اتفاقما مدى  .3
 ؟أنواعهم اختالفقوق الالجئني على حلة والربوتوكوالت الدولي ما مدى كفاية االتفاقيات .4

 أهداف البحث

بيان مشكلة اللجوء يف العامل، واملخاطر اليت يتعرض هلا الالجئني، وحماولة املسامهة يف وضع أطر قانونية حلل  .1
 املشكلة ببيان حقوق الالجئني، بعد عرض أنواع اللجوء من منظور الشريعة اإلسالمية.

 جاءت به أحكام الشريعة اإلسالمية يف اللجوء من حيث أنواعه وحقوق الالجئني املرتبطة به.بيان ما  .2
 بيان واجبات الالجئني جتاه دول اللجوء وااللتزامات الواقعة على عاتقهم. .3

 إبراز حق اللجوء حبسبانه من أهم حقوق اإلنسان من منظور الشريعة اإلسالمية. .4
 

 منهج البحث

سأعتمد بإذن اهلل يف منهج البحث على املنهج االستقرائي التحليلي يف مراجع الفقه والكتب القانونية والدراسات 
القضائية واالتفاقيات الدولية وكذلك سأعتمد على املنهج املقارن يف دراسة ظاهرة اللجوء وعناصرها ودراسة حقوق 

 سالمية. الالجئني وواجباهتم يف القانون الدويل والشريعة اإل
 لبحث: الموضوعية ل حدودال

األمم  اتفاقية حدود يف الشريعة اإلسالمية ويف القانون الدويل يف موواجباهت يقتصر البحث على بيان حقوق الالجئني
 اخلاصني بوضع الالجئني. م1967م وبروتوكول 1951املتحدة لعام 
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 .17, ص أصول الفقه اإلسالمي ،زيدان (1)

 
 الدراسات السابقة

اجلامعية ) املاجستري والدكتوراه (  اليت تعرضت ملوضوع البحث من النواحي الشرعية والقانونية من الرسائل العلمية 
 والدولية:

دراسة مقارنة لنيل املاجستري يف السياسة الشرعية من أحكام اللجوء في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي  -:أوّلا 
المية باململكة العربية السعودية، مقدمة من الباحث حممد بن املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس

 هـ.1419عبد ربه املورقي، عام 

، وهي دراسة مقدمة من الباحث حممد بن حق اللجوء السياسي بين الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية -:ثانياا 
ايف العربية للعلوم األمنية باململكة العربية السعودية عبد اهلل احلليبة لنيل درجة املاجستري بكلية الدراسات العليا يف جامعة ن

 م.2001يف عام 
دراسة مقارنة، للدكتور وليد خالد الربيع، بقسم  حق اللجوء السياسي في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي -ثالثاا:

 الفقه املقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الكويت.
رسالة دكتوراه للدكتور محدي السيد حممد الغنيمي كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية الملجأ في القانون الدولي  -رابعاا:

 م.1976ام مجهورية مصر العربية ع
دراسة لنيل درجة املاجستري يف الفقه وأصوله من جامعة آل البيت باململكة اللجوء السياسي في اإلسالم  -خامساا:

 م عن دار البيارق بلبنان.1997األردنية اهلامشية، للدكتور حسام حممد سعد سباط، نشرت عام 
ية احلقوق جامعة القاهرة جبمهورية مصر العربية، دراسة لنيل درجة الدكتوراه من كل حق اللجوء السياسي-سادساا:

 بدار النهضة العربية القاهرة. 1982للدكتور برهان أمر اهلل نشرت عام 
  المبحث األول: واجبات الالجئين بين القانون الدولي والشريعة اإلسالمية

 متهيد:
الواجب يف الشريعة: هو ما يلزم اإلتيان به ويثاب فاعله، وتاركه متوعد بالعقاب، ويكفر من أنكر إذا كان ثابت بدليل 

 .(6)قطعي 
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  .146, صالمدخل للعلوم القانونية ،(املعداوي2)
 بوضع الالجئني.م، اخلاصة 1951( اتفاقية األمم املتحدة لعام 8)
 .1967ديسمرب  14، املؤرخ 2312( اإلعالن بشأن امللجأ اإلقليمي، املعتمد بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 9)

 
والقانون يعرف استخدام كلمة االلتزام أكثر من كلمة الواجب، وااللتزام هو: هو واجب ثابت يستلزم من الشخص 

آخر أو ملصلحة معينة هو املسئول عنها، وال ميكنه تركها أو التخلف عن أدائها، القيام به واملداومة عليه لصاحل شخص 
 .(7)مثل االلتزام بإعطاء شيء ما، أو أداء عمل 

 المطلب األول: واجبات الالجئين في القانون الدولي
تنص املادة الثانية من االتفاقية أنه "على كل الجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصاً أن ينصاع 

. وكذلك يتضمن إعالن اللجوء (8)لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابري املتخذة فيه للمحافظة على النظام العام" 
دول اليت متنح حق اللجوء أن ال تسمح لألشخاص الالجئني أن يقوموا على " أنه جيب على ال 4اإلقليمي يف املادة 

 .(9)بأنشطة تنايف أهداف األممم املتحدة ومبادئها"
واملالحظ أن أغلب االتفاقيات واإلعالنات اخلاصة باللجوء تفرض على دولة امللجأ االلتزام بفرض القيود على الالجئني 

 أن هتدد أنظمة احلكم يف أي دولة أخرى.للحيلولة دون ممارستهم أنشطة من شأهنا 

 ينشأ على عاتق الالجئني نوعني من االلتزامات: 1951ومنه جتدر اإلشارة إىل أن نص املادة الثانية من اتفاقية 
 األول: االلتزام بالقوانني السارية بإقليم دولة امللجأ، كأي ساكن هلا.

متعاقدة أن تفرض التزامات خاصة على الالجئني، إذ مل حتدد االتفاقية والثاين: أنه وفقًا هلذا النص ميكن لكل دولة 
 مبوجب نصوصها حتديداً واضحاً التزامات الالجئني، وهو األمر الذي قد يكون جمحفاً يف حقهم.

ا وجدير بالذكر أن الالجئني إزاء هذا يتعني عليهم قبل اللجوء لدولة ما، التعرف على قـوانينها بصورة خاصة ليعرفو 
 االلتزامات اليت ستلقى على عاتقهم حال أصبحوا الجئني يف هذه البلد.

والبد من اإلشارة إىل املادة السادسة والثالثني من االتفاقية اليت تلزم الدول املتعاقدة أن توايف األمني العام لألمم املتحدة 
 بنصوص ما تقدمه من قوانني وأنظمة ختص تطبيق االتفاقية.

مم املتحدة أن تنشر وتذيع ما يتم موافاهتا به من الدول املتعاقدة ليكون متاحاً للجميع ملعرفة القوانني إذ يتعني على األ
 املختلفة للبلدان قبل اللجوء إليها.
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، املؤرخ 40/144( إعالن حقوق اإلنسان املتعلق باألفراد األجانب يف دولة ما، املعتمد بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 10)
 .1985 ديسمرب 13

 م، اخلاصة بوضع الالجئني.1951( اتفاقية األمم املتحدة لعام 11)
 .648،ص4غر غروراً: خدعه وأطمعه بالباطل، وغر به تغريراً وتغرة: عرضه للهلكة.املعجم الوسيط، ط(فالغرر يف اللغة: 2)
 .26ص  هـ،1410دار الجيل، بيروت، ، 2، طالغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي، الصديق محمد األمين،(الضرير3)

 
 29كما أن هناك  واجبات عامة على األجانب تنطبق على الالجئ لكونه أجنبياً يف بلد امللجأ، وذلك تضمنته املادة 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وواجبات أخرى للفرد إزاء اجلماعة وإزاء اآلخرين تنص عليها تشريعات الدول من 
 املختلفة، حيث تنص مجيع التشريعات والقواعد الوطنية :

 على أن ال يسيء الفرد استخدام حقوقه ويتصرف بسالمة نية. •
 اعية.أن يتعاون مع الدولة يف جمال األمن والرفاهية االجتم •
 أن حيافظ على البيئة. •
 أن حيافظ على القيم الثقافية، واألماكن التارخيية. •
 أن خيضع للقوانني احمللية، و أال يطالب بإعفائه من والية احملاكم الوطنية، وأال جيهل القانون. •
 (10)أن يؤدي بعض اخلدمات يف حالة الطوارئ والكوارث، وأن يشارك يف اخلدمات املدنية. •

 أوّلا: موقف الشريعة اإلسالمية من واجبات الالجئ في القانون الدولي

اكتفت االتفاقية بالنص التايل "علي كل الجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه خصوصاً، أن ينصاع 
 .(11)لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابري املتخذة فيه للمحافظة علي النظام العام "

، والغرر يف االصطالح الفقهي هو "ما (12)احث أن معاجلة هذه املسألة من الوجهة الشرعية تتم يف إطار الغرر ويرى الب
 .(13)كان مستور العاقبة" 

والتزامات الالجئني وفقاً للصورة الواردة يف االتفاقية هبا نوع من أنواع الغرر، إذ ال يعرف الالجئ ما هي االلتزامات الواقعة 
عليه يف دولة اللجوء، وذلك ناشئ عن أنه بالتأكيد غري عامل بالتشريعات والقوانني السارية يف دولة امللجأ، فإنه وإن كان 

عن أن يكون شخصاً ال صلة له بالقانون فبالطبع لن حييط بالقوانني كلها علماً، وهنا نناشد املفوضية فقيهاً قانونياً فضالً 
 بإعالن القوانني السارية يف الدول املتعاقدة من خالل 
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أوضحنا يف ما مضى أنه ليس شرطاً أن تكون اخلصومة حاصلة بني الالجئ والدولة وقد يكون جلوءه لعدم متكن الدولة من محايته (4)
ته يف أن حالة اخلصومة ما بني الالجئ وحكومة دول ندركمن مضطهدين هم شخص أو أشخاص غريها, ونورد الفقرة أعاله بصيغتها و 

 أنواع اللجوء األخرى اليت يتصور أن فيها خصومة أقل جسامة من حالة اللجوء السياسي. هي أشد مناللجوء السياسي 
 351, صحق اللجوء السياسيأمر اهلل, (1)
 .أوضحنا يف الفصل األول أحكام مسئولية الدولة عن منحها اللجوء بصورة تفصيلية(2)
 .253, ص السياسيحق اللجوء (أمراهلل, 3)

 

 
 موقعها على اإلنرتنت، حىت يتمكن كل طالب للجوء أن تتسىن له فرصة معرفتها قبل طلب اللجوء إىل دولة ما.

ر الذي ينطوي على غرر يف نص املادة الثانية من االتفاقية أنه وفقًا هلذا النص فإن دولة امللجأ حيق هلا أن األمر اآلخ
 تفرض على الالجئني قوانني استثنائية تتضمن التزامات إضافية عن غريهم من سكان هذه الدولة.

 الملجأثانياا: واجب الالجئ بعدم القيام بفعل يرتب مسئولية على دولة 
الالجئ بعد فراره من االضطهاد الذي يتعرض له يف دولته وحتصيله للملجأ يف دولة أخرى، ومتتعه باألمان يتصور أن 

، فإما أن يقعد عن اإلستمرار يف مناهضة حكومة (14)أمامه عدة سبل يسلكها حيال خصومته القدمية مع حكومة دولته
 يستمر يف أنشطته املناهضة حلكومة دولته.دولته أثناء مقامه يف دولة امللجأ أو 

وإذا استمر يف خصومته مع حكومة دولته، فبإمكانه ذلك مىت كان يف إطار استعماله حلقوق اإلنسان املعرتف هبا كحرية 
، ويقع على الالجئ االلتزام بعدم إتيانه عمال أثناء خصومته مع دولته (15)الفكر والتعبري عن الرأي والتجمع السلمي 

و مقيم يف دولة امللجأ ميكن أن يصنف على أنه خارج ممارسته حلقوق اإلنسان املتعارف عليه، بنحو يرتب هذا العمل وه
 مسئولية دولة امللجأ دولياً لصاحل دولته.

 ، فإهنا تلتزم بتقدمي اإلرضاء للدولة املضرورة، ويتم ذلك(16)إذ أنه لو قام بعمل يرتب مسئولية دولية على دولة امللجأ 
وفقًا لألحكام املتعارف عليه يف القانون الدويل، وخباصة دفع التعويضات أو معاقبة املسئولني عن تلك األعمال أو 

 .(17)األمرين معا 
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وصادق عليها  1889وهذه االلتزامات ناشئة مبوجب اتفاقيات دولية إقليمية يف نطاق هذه القارة منها معاهدة مونتفيديو لسنة (4)
مخسة دول هي "األرجنتني, بوليفيا, باراجواى, بريو,أوروجوى(ومثاين دول قد صادقت على معاهدة كاراكاس هي )الربازيل, 

 .اهنا بني هذه الدول وحسبيومينيكان, األكوادور, جواتيماال, نيكارجوا, باراجواى, فنزويال( وهذه املعاهدة نطاق سر كوستاريكا, الد
 .دولة أفريقية انضمت هلا من الدول العربية )تونس, السودان, مصر, اجلزائر, املغرب( 41هذه االتفاقية عدد أطرافها (1)

 

 
 ثالثاا: واجبات الالجئ اإلضافية في حالة كونه ّلجئ من دولة من دول أمريكا الالتينية أو إفريقيا

 (18)كونه ّلجئ من دولة من دول أمريكا الالتينية. واجبات الالجئ اإلضافية في حال  1

املنعقدة بني دول أمريكا الالتينية، تتقرر املسئولية الدولية على دولة امللجأ بصورة  1889وفقا ملعاهدة مونتفيديو سنة 
هذه املسئولية  أكرب من األحكام الواردة يف هذا الشأن يف االتفاقيات العاملية وهنا يفرض على الدولة من أجل عدم انعقاد

 الدولية قبلها عدة التزامات وإجراءات ودولة امللجأ بدورها تنقل هذه االلتزامات على عاتق الالجئ.

من معاهدة مونتفيديو يلتزم الالجئ مبا تفرضه عليه دولة امللجأ ملنع قيامه بأى عمل من شأنه هتديد  16وفقًا للمادة 
 منها.السلم العام يف الدولة اليت هرب 

من ذات املعاهدة يلتزم الالجئ بعدم تكوين عصابات أو مجاعات يكون غرضها إثارة االضطرابات  12ووفقاً للمادة 
 أو التحريض على أي دولة متعاقدة.

من ذات املعاهدة قد تفرض دولة امللجأ مراقبة على الالجئ أو حتدد إقامته على مسافة معينة من  13ووفقاً لنص املادة 
 لته بناء على طلب دولته.حدود دو 

جيب على الالجئ عدم القيام بأعمال دعاية منظمة ضد دولة  1954ووفقاً للمادة السابعة من اتفاقية كاراكاس سنة 
 أخرى مىت كانت هذه األعمال حترض على استعمال القوة والعنف ضد احلكومة.

 (19)يقيا. واجبات الالجئ اإلضافية في حال كونه ّلجئ من دولة من دول أفر 2

اخلاصة باجلوانب الذاتية ملشاكل الالجئني يف أفريقيا يلتزم الالجئ بأن يكون  1969من اتفاقية سنة  2وفقًا للمادة 
 مقامه يف دولة امللجأ على بعد معني من حدود دولته األصلية.
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, إال أننا نلحظ من صياغتها وخصوصاً ما ورد يف املادة الثالثة من 1969لنشأة يف عام هنا وإن كانت هذه االتفاقية حديثة ا(2)
وتراجع مفهوم  صالتسوية بني اهلجوم بالسالح واملهامجة بالصحافة واإلذاعة والتلفزيون, هو األمر الدال على عدة أشياء منها نكو 

من الدول, انعدام األسلوب الفين يف الصياغة, وسعى حكومات  حقوق اإلنسان بني الدول املصدقة على هذه االتفاقية عن غريها
هذه الدولة املصدقة على االتفاقية للدخول يف اتفاقيات حتجم من ما مينحه امللجأ لالجئ, ويف ذلك داللة واضحة عن منط احلكم 

 .السائد فيها
 .85( املبسوط، السرخسي، اجمللد اخلامس، ص 21)
 .127م، القاهرة، دار احلديث، ص1996ألحكام القرآن، الطبعة الثالثة، ( القرطيب، اجلامع 22)

 

 
من ذات االتفاقية يلتزم الالجئ بعدم اهلجوم على أية دولة عضوة يف منظمة الوحدة اإلفريقية عن طريق  3ووفقاً للمادة 

 (20)أي نشاط وبصفة خاصة باستعمال السالح أو الصحافة أو اإلذاعة. 
 المطلب الثاني: واجبات الالجئين في الشريعة اإلسالمية

تالف الوصف من كونه مهاجر شرعي أو مستأمن أو الجئ ـ نظام اإلسالم وآدابه األصل أن حيرتم املستأمن ـ على اخ
عامة، فما دام أن املستأمن قد أمنه املسلمون يف دارهم، وحفظوا له كافة حقوقه، فإنه يتحمل تبعة االلتزام بتعاليم اإلسالم 

 وأعرافهم اليت ال ختالف الشريعة، فال وآدابه وما يفرضه من مظاهر يف احلياة العامة، وما جرت عليه عادات املسلمني
جيوز له البتة املساس حبرمة الدين وال السخرية من شعائر اإلسالم، فإنه مل يعطى األمان ليتمكن من شيء من هذا، وإن 
دخل يف أمان املسلمني بشرط على خالف هذا يبطل الشرط، كمن دخل مستأمنا بشرط أن يرتكب الفواحش فشرطه 

 (21)باطل.
 واستخالصاً من األصل السابق فإنه من املمكن أن نتصور واجبات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية على النحو التايل:

يقع على الالجئ التزام مؤداه احرتام الدين اإلسالمي، والبعد عن الطعن يف شيء من عقائده أو أحكامه أو تشريعاته، 
 تعاىل:فإن ذلك يعد أحد صور حماربة اهلل ورسوله، يقول 

  (12هَلُْم َلَعلَُّهْم يَنتَـُهوَن ) أمَْيَانَ  اَل  ِإنَـُّهمْ  ۙ  َوِإن نََّكثُوا أمَْيَانـَُهم مِّن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا يف ِديِنُكْم فـََقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفِر 
ديننا فقد نقضوا العهد، فكان الطعن يف ومن داللة اآلية أن أهل العهد مىت خالفوا شيئًا مما عوهدوا عليه وطعنوا يف 

 (22)الدين مبنزلة نكث األميان.
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 .559( ابن تيمية، الصارم املسلول، حتقيق حممدي عبد احلميد، دار الكتب العلمية، ص 23)
 ، بتصرف.4( ابن تيمية، الصارم املسلول، املرجع السابق، ص 24)
 بتصرف.، 95( ابن تيمية، الصارم املسلول، املرجع السابق، ص 25)
، اجلزء 1957القاهرة، ط  ،( السرخسي، السري الكبري، حتقيق صالح الدين املنجد، معهد املخطوطات، جامعة الدول العربية26)

 وما بعدها، بتصرف. 1528الرابع، ص 
 

 
ومن واجبات الالجئ أن ال يطعن يف كتاب اهلل بتحريف أو بذكر السوء، فيحذر على الالجئ أن يطعن  •

يف كتاب اهلل أو يتناوله بعيب أو حتريف، فلو عاب شيئًا من أحكام اهلل أو كتابه فإن حكمه إنقاض 
 (23)العهد.

ومن واجبات الالجئ يف الشريعة عدم تعرضه لرسول اهلل صل اهلل عليه وسلم بإزدراء أو سخرية، فإن كان  •
مسلماً فقد حرم عليه ذلك باإلمجاع فإن من سب رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم،أو كذب نبياً من أنبيائه، 

وإن كان الالجئ غري مسلم ومعاهد وعاند (24) أو دفع شيئًا مما أنزل اهلل عز وجل فقد اتفق على كفره.
 (25) فسب اهلل أو أحد من األنبياء أو جهر بذلك فقد نقض العهد.

من التزامات الالجئ يف دار اإلسالم االمتناع عن إظهار احملرمات بني املسلمني كتناول اخلمر، أو تعاطي  •
م، أو االستخفاف هبا، ومن ذلك املخدرات، أو اجلهر بأكل حلم اخلنزير، أو عدم مراعاة شعائر اإلسال

أيضاً منع الالجئني من التعامل بالربا وما شاهبه يف أسواق املسلمني، فقد نص الفقهاء على حرمة ذلك يف 
ومن املتصور كذلك أنه يقع على (26) أحكام أهل الذمة، وهو ما ينسحب على الالجئني من باب أوىل.

ي اخلاصة واحرتام نظام الدولة هبا وعدم التعرض إىل ما يسيء الالجئ التزام باحرتام آداب اجملتمع اإلسالم
 إليها.

ومن واجبات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية منعه من ممارسة األعمال اليت هتدد دولة الالجئ األصلية، فهذا الواجب 
من مقتضيات األخوة اإلنسانية واإلسالمية، لتحرير القلوب من وطأة التعصب املقيت، واحلقد القاتل الذي قد يدور 

 النيل منها أو من نظامها العام، أو من بعض حقوقها املشروعة،  خبلد الالجئ عقب نزوحه من دولته األصلية، مبحاولة
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 .8سورة املائدة , اآلية (1)
 .36, اآلية النساء سورة (2)
 .(6015، احلديث )1509الوصاية باجلار,ص (أخرجه البخاري, يف صحيحه,كتاب األدب, باب 3)

 

َشَنآُن قـَْوٍم َعَلٰى َأّلَّ تـَْعِدُلوا  َيْجرَِمنَُّكمْ  َوَّل  ۚ  يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِميَن ِللَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط اهلل تعاىل  يقول
 واملخاطب يف اآلية الكرمية ،(27) (8 َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلوَن )اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   اللَّهَ  َواتَـُّقوا ۚ  ِللتـَّْقَوٰى  َأقْـَربُ  ُهوَ  اْعِدُلوا ۚ  

"الذين امنوا"، والبحث املذكور قد قاس اللجوء على عقد األمان وعقد األمان ال ينعقد بني الدولة اإلسالمية ومسلم،  
فكيف قام بتعدية احلكم الوارد يف اآلية الكرمية لالجئ الذي هو يف رأيه )املستأمن(، األمر اآلخر وهو الصيغة اليت ورد 

األعمال اليت هتدد دولته" ويف هذه الصيغة التزام على دولة امللجأ بأن متنع الالجئ هبا االلتزام "منع الالجئ من ممارسة 
املنعقدة بني  1889من ممارسة األعمال اليت هتدد دولته وهي ذات الصيغة الواردة يف كل من معاهدة مونتفيديو سنة 

 الجئني يف أفريقيا.اخلاصة باجلوانب الذاتية ملشاكل ال 1969دول أمريكا الالتينية واتفاقية سنة 

 ثانياا: مدى صحة التزام الالجئ بعدم ممارسة األعمال التي تهدد دول الجوار
وكذلك بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم " مازال  ،(28 َواْلَجارِ ِذي اْلقُْربَٰى َواْلَجارِ اْلُجنُبِ فقد استدل بقوله تعاىل: 

واألمر يف النصني الكرميني خماطب به املؤمنني فقد بدأت اآلية ،(29) جربيل يوصيين باجلار، حىت ظننت أنه سيورثه"
ُقْرََبٰ َواجْلَاِر اجْلُُنِب"، والبحث املذكور الكرمية بقوله تعاىل "َواْعُبُدوا اللََّه َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا" قبل قوله تعاىل "َواجْلَاِر ِذي الْ 

قد قاس اللجوء على عقد األمان وعقد األمان ال ينعقد بني الدولة اإلسالمية ومسلم، فكيف قام بتعدية احلكم الوارد 
لالجئ من يف اآلية الكرمية لالجئ الذي هو يف رأيه )املستأمن(، األمر اآلخر وهو الصيغة اليت ورد هبا االلتزام "منع ا

ممارسة األعمال اليت هتدد دول اجلوار" ويف هذه الصيغة التزام على دولة امللجأ بأن متنع الالجئ من ممارسة األعمال اليت 
 املنعقدة بني دول أمريكا الالتينية 1889هتدد دول اجلوار وهي ذات الصيغة الواردة يف كل من معاهدة مونتفيديو سنة 
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بسات اليت مرت هبا القارتني من اضطراب سياسي وحروب أهلية وثورات مسلحة يف خالل املالو من املؤكد أن طبيعة الظروف (1)
الحظ من املائة عام األخرية كانت هي الداعي هلذه الدولة لتضمني اتفاقياهتا اإلقليمية ملثل هذه النصوص, وأن هذه النصوص ي

اخلاصة باجلوانب الذاتية ملشاكل الالجئني يف أفريقيا اليت ما فرقت  1969صياغتها وخصوصاً ما ورد يف املادة الثالثة من اتفاقية سنة 
وتراجع مفهوم حقوق  صبني اهلجوم بالسالح واملهامجة بالصحافة واإلذاعة والتلفزيون, هو األمر الدال على عدة أشياء منها نكو 

حكومات هذه الدول  ياألسلوب الفين يف الصياغة, وسع وخللبني الدول املصدقة على هذه االتفاقية عن غريها من الدول,  اإلنسان
 .ااملصدقة على االتفاقية للدخول يف اتفاقيات حتجم مما مينحه امللجأ لالجئ, ويف ذلك داللة واضحة عن منط احلكم السائد فيه

 .1951ني، لعام ( اتفاقية األمم املتحدة لالجئ31)

 
اخلاصة باجلوانب الذاتية ملشاكل الالجئني يف أفريقيا، بذا فإن النقدين نفسهما قائمني يف االلتزامني  1969واتفاقية سنة 

املتصور أهنما من االلتزامات اليت تفرضها الشريعة اإلسالمية على الالجئ، باإلضافة لالنتقادات املوجهة هلذين االلتزامني 
 .(30)نون الدويلكالتزامني مقررين على نطاق إقليمي يف القا

 ثالثاا: التصور الصحيح ّللتزامات الالجئ في الشريعة اإلسالمية 
وفقاً للتصور الذي عرضناه يف ما مضى من تعداد جمموعة من االلتزامات على أهنا التزامات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية 

فهناك انتقاد آخر وهو لطريقة البحث وليس لنتيجته كما االنتقادات السابقة، فريى  -وخبالف االنتقادات اليت أوردناها-
يف النتيجة، وأول قصور ميكن أن تقع فيه، هو أن يفوت على الباحث بعض  الباحث أن هذه الطريقة تؤدي إىل قصور

االلتزامات أثناء تعدده هلا، أو يدخل فيها ما ليس منها، كما أن احلصر والتعداد يكون مناسب لتقنني مؤقت، خبالف 
 الصالحية املمتدة يف الزمان واملكان اليت هي مسة أساسية من مسات التشريع اإلسالمي. 

ضري على الالجئ أن ميارس كافة األعمال الشرعية اليت حيارب هبا جور الدولة اليت اضطهدته أو فسادها، بل إن  فال
ذلك يف أحيان كثرية يعد واجبًا عليه القيام به وال يتصور أن متنعه الشريعة من ذلك بدعوى اضراره بدولة جارة على 

 لك دليل.النحو املنتقد طاملا مل يرتكب جرماً أو لو يقم بذ
قد جتاوز هذا القصور يف تعدد االلتزامات، وما عبنا عليه إال الغرر وعدم  (31)وهنا نشري أن نص املادة الثانية من االتفاقية

 التحديد الذي اقرتحنا طريقة للتغلب على الغرر احلاصل فيه.
ونؤسس له مبا أوردناه يف املبحث   -يف رأينا-ونعود لتحديد التصور الصحيح اللتزامات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية 

دي حتت عنوان النطاق الشخصي للشريعة اإلسالمية، وقررنا أن الشريعة اإلسالمية خياطب هبا الثاين من الفصل التمهي
 الناس كافة خماطبة دعوة، وخياطب هبا املسلمون خماطبة إلزام سواء عاشوا يف دولة 
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وهذا االختالف مرده الختالف النطاق الشخصي للشريعة اإلسالمية عن النطاق الشخصي للقانون الدويل العام على النحو (1)
 .األولالذي أوضحناه تفصيالً يف الفصل 

 
لو كانوا مسلمني أياً كانت ديانتهم، إسالمية أم دولة غري إسالمية وخياطب هبا سكان الدولة اإلسالمية خماطبة إلزام 

، والالجئ يف موقفه من فالتزامهم باألحكام باعتبارها ديناً، ولو كانوا غري مسلمني فالتزامهم باألحكام باعتبارها قانوناً 
اإلسالم إما أن يكون مسلماً أو غري مسلم، ويف احلالة األوىل يندرج التزامه بأحكام الشريعة اإلسالمية حتت الفئة الثانية 

نطاق الشخصي للشريعة اإلسالمية، ويف احلالة الثانية يندرج التزامه حتت الفئة الثالثة من فئات النطاق من فئات ال
 الشخصي للشريعة اإلسالمية.

وعليه نتصور أن الصياغة املثلى اللتزامات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية تكون بأن "يلتزم الالجئ يف الدولة اإلسالمية 
القوانني السارية فيها" وصياغة القاعدة هبذه الطريقة جتعلها تتالىف العيوب اليت ذكرناها يف حال وجوده يف إقليمها ب

الطريقة السابقة وجتعلها متسمة بالصالحية يف أي مكان وزمان، وال يبقى هلا إال انتقاد عدم التحديد "الغرر" الذي 
 وجهناه لنص املادة الثانية من االتفاقية.

وجه منا لنص املادة الثانية من االتفاقية ناشدنا املفوضية بإعالن القوانني السارية يف الدول املتعاقدة ولتاليف هذا النقد امل
من خالل موقعها على اإلنرتنت، حىت يتمكن كل طالب جلوء أن يتسىن له فرصة معرفتها قبل طلب اللجوء إىل دولة 

قية، لكن األمر خمتلف يف رأينا حيال صياغة التزامات الالجئ ما، وكان هذا هو تصورنا للقضاء على الغرر الوارد يف االتفا
، ولكن هذا االختالف يف الوسيلة فقط، فالغرر وإن كان يقضى عليه بالتبصرة بالعواقب، إال (32)يف الشريعة اإلسالمية

التبصرة اليت يتعني على الدولة أن وسيلة تبصرة الالجئ بالتزاماته اليت يتعني على املفوضية أن تقوم هبا، ختتلف عن وسيلة 
 اإلسالمية أن تقوم هبا.

وإلكمال صياغة التزامات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية بلفظ عام جمرد البد أن نضيف عليه "وتلتزم الدولة اإلسالمية 
نتقادات املوجهة بإعالمه هبذه القوانني خالل فرتة دراسة طلبه للجوء إليها"، وهبذا نصل إىل نص عام يتالىف العيوب واال

 للنصوص السابقة، ونأمل أن يكون تعبرياً صحيحاً عن جوهر التشريع اإلسالمي.
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 .229، صفحة 4اجلزء   ،هـ1424ابن العريب، أحكام القرآن،دار الكتب العلمية، بريوت،، الطبعة الثالثة  (33)
 

 
 رابعاا: واجب الالجئ بأداء التزاماته تجاه أفراد دولة اّلضطهاد

 فَِإنْ  ۙ  أَْعَلُم بِِإميَاهِنِنَّ  اللَّهُ  ۙ  ا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ انطالقا من قوله تعاىل : 
  ُهمْ  َواَل  هلَُّمْ  ِحل   ُهنَّ  اَل  ۙ  ْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل تـَْرِجُعوُهنَّ ِإىَل اْلُكفَّاِر َعلِ 

َلمَّا َصاحلََ أَْهَل احلَُْديِْبَيِة  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -النَّيبَّ »ثـََبَت َأنَّ   داللة اآلية: ۙ   أَنَفُقوا مَّا َوآتُوُهم ۙ  نَّ حيَِلُّوَن هلَُ 
ِمْن اْلُمْسِلِمنَي إىَل اْلُمْشرِِكنَي ملَْ يـَُردَّ؛ َوََتَّ اْلَعْهُد َكاَن ِفيِه َأنَّ َمْن َجاَء ِمْن اْلُمْشرِِكنَي إىَل اْلُمْسِلِمنَي ُردَّ إلَْيِهْم، َوَمْن َذَهَب 

َردَّ أَبَا َبِصرٍي ُعْتَبَة ْبَن أَُسْيِد ْبَن َحارِثََة الثَـَّقِفيَّ ِحنَي َقِدَم، َوَقِدَم  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعَلى َذِلَك، وََكاَن َرُسوُل اللَِّه 
ُرمُهَا، فَ أَْيًضا ِنَساءٌ  َعُة اأْلَْسَلِميَُّة، َوَغيـْ ُهنَّ أُمُّ ُكْلثُوٍم بِْنُت ُعْقَبَة ْبِن َأيب ُمَعْيٍط، َوُسبَـيـْ َجاَء اأْلَْولَِياُء إىَل َرُسوِل اللَِّه  ُمْسِلَماٌت ِمنـْ

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  -ْوا ِمْنُه اْلَوفَاَء بِاْلَعْهِد، فـََقاَل النَّيبُّ َفَسأَُلوُه َردَُّهنَّ َعَلى الشَّْرِط، َواْسَتْدعَ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -
َا الشَّْرُط يف الرَِّجاِل اَل يف النَِّساءِ -َوَسلََّم  ، وََكاَن َذِلَك ِمْن اْلُمْعِجزَاِت إالَّ َأنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قـََبَض أَْلِسَنتَـُهْم َعْن َأْن «: إمنَّ
 .)33(ا: َغَدَر حُمَمٌَّد، َحىتَّ أَنـَْزَل اللَُّه َذِلَك يف النَِّساِء، َوَذِلَك إْحَدى ُمْعِجزَاتِهِ يـَُقوُلو 

ا أَنفَقُوا(وقوله:  أي: وأعطوا املشركني الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهّن مؤمنات، ما أنفقوا  )َوآتُوهُم مَّ
 .يف نكاحهم إياهّن من الصداق

اإلسالم ما شرع إيواًء ملن عليه جرم يتهرب من عقابه أو حق يتهرب من أدائه، وإمنا جعل ليكون خمرجاً وإن امللجأ يف 
لإلنسان من أن جيرب على أن يدع ما يؤمن به حىت يأمن العقاب واالضطهاد، ليكون اإلنسان متمتعًا باحلرية والكرامة 

رئيسي لتقرير امللجأ يف اإلسالم، فإن اآلية الكرمية، تشري إىل أمر اإلنسانية اليت حببها له اهلل، وملا كان هذا هو الغرض ال
مل ينظم يف القانون الدويل حىت اآلن، أال وهو مقاضاة الالجئ إن كان عليه حق، فاآلية الكرمية نصت وكذلك جرى 

حن وال ترد إىل الكفار، فقد العمل هبا إبان صلح احلديبية على أن املرأة املؤمنة اليت جاءت مهاجرة إىل املدينة بعد أن متت
 كان أهلها وزوجها يأتون املدينة طلباً هلا، وقد كان يبعث مبهورهّن إىل أزواجهّن من املشركني.
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 .(13073ب) ،2003، بريوت، دار الكتب العلمية، 1، طالسنن الكبرى البيهقي, يف (2)
وروي أيضاً من حديث عمرو بن شعيب رواه أمحد وأبو داود والنسائي واحلاكم، من حديث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، (35)

 .255، 245/10عن أبيه عن جده وابن عباس ومعقل بن يسار وعائشة رضي اهلل عنها، انظر جامع األصول 

 
ومن سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم دليل آخر على هذا االلتزام، فبعد أن انتهي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من 

وآلياهتا مع صديقه الصديق رضي اهلل عنه، استقدم علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه لُيَكلِّفه بعدَّة وضع خطة اهلجرة 
مهامَّ منها ردُّ الودائع إىل أهل مكة، وهي مهمَّة خطرية؛ حيث إن هذه الودائع الثمينة أمانة يف حوزة رسول اهلل صلى 

 . (34) اهلل عليه وسلم يُريد قضاءها على الوجه األكمل
الخاصة بوضع  1951المبحث الثاني: مقارنة بين حقوق وواجبات الالجئين في اتفاقية األمم المتحدة لعام 

 الالجئين وبين الشريعة اإلسالمية.
 : وتتمثل يف: المطلب األول: أوجه اّلتفاق

 املنشأ.عدم التمييز، فال جيوز التمييز بني الالجئني بسبب العرق أو الدين أو الطائفة أو بلد  .1

 عدم الرد إىل دولة االضطهاد فال جيوز رد الالجئ إىل بلد يكون مهدد فيه خلطر التعرض للخوف أو االضطهاد. .2

عدم معاقبة الالجئ أو فرض أي نوع من العقوبات عليه إذا دخل إىل بلد اللجوء بصورة غري مشروعة أو غري  .3
 قانونية.

 محاية أموال وممتلكات الالجئ. .4

 الضرورية واإلنسانية لالجئ.توفري احلاجيات  .5

 متتع الالجئ باحلريات واحلقوق الضرورية له كإنسان وكشخص قانوين. .6

 عدم جواز منح اللجوء للمجرمني. .7

 وتتمثل يف: المطلب الثاني: أوجه اّلختالف:
 جهة منح اللجوء .1

ني تطبيقًا لقوله: )املسلمون جيوز إعطاء امللجأ يف الشريعة اإلسالمية من جانب سلطات الدولة، وكذلك األفراد العادي
وبالتطبيق لفكرة اجلوار اليت  (35)هم، يسعى بذمتهم أدناهم وجيري عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم( ؤ تتكافأ دما

 مارسها النيب، حينما دخل يف جوار املطعم بن عدي ومارسها املسلمون 
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 .304، ص 1، ج853صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، رقم (36)
 .61، ص4العالقات الدولية يف شريعة اإلسالم، املرجع السابق، جأمحد أبو الوفا: كتاب اإلعالم بقواعد القانون الدويل و (37)
لتقييد عدد طاليب امللجأ جلأت الدول األوربية إىل وضع العديد من القيود مثل: توقيع اجلزاءات على شركات الطريان اليت جتلب (38)

 اقليم الدولة بتحديد احلاالت اليت يتم فيها أشخاصاً ال حيملون وثائق تسمح هلم بدخول البالد، ووضع قيود على دخول الالجئني إىل
  رفض دخوهلم، وإنشاء أجهزة ختتص بوضع الالجئ.

 .223ـ  222هـ، ص1430أمحد أبو الوفا، حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لالجئني، الرياض، (39)

 
من بعده، بينما يف القانون الدويل املعاصر يقتصر منح حق امللجأ على الدول وحدها، ويكون الالجئ حتت سلطان 

 ومحاية الدولة فقط.
وحيث أن للدولة يف اإلسالم وحدها حق التصرف يف إطار شئوهنا اخلارجية لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )كلكم راع، 

، ويستفاد من احلديث أن للحكام وحدهم حق رعاية (36)وكلكم مسئول عن رعيته، اإلمام راع ومسئول عن رعيته...( 
بذلك إذا كان احلاكم مل يفوضه أو يأذن له يف القيام مبثل شئون األمة  وليس من املسوغ ألحد من املسلمني أن يقوم 

، فإن حق امللجأ يشكل استثناء على هذه القاعدة: إذ ميكن أيضاً لألفراد العاديني منح امللجأ يف الشريعة (37)هذا العمل
 اإلسالمية.
 من له حق اللجوء .2

للمسلمني، وأهل الذمة، بينما يف القانون الدويل املعاصر تقيد حري بالبيان أن حق اللجوء يف الشريعة اإلسالمية مينح 
 .(38)العديد من الدول منح امللجأ، خصوصاً يف اآلونة األخرية

م فقط كل شخص يكون لديه 1951أ من اتفاقية /1كذلك يف القانون الدويل يكتسب وصف الالجئ وفقاً للمادة 
أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية،  خوف مربر من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه

بينما يف اإلسالم ميكن، إىل جانب ذلك، أن يستفيد من امللجأ من يأيت لسماع كالم اهلل )اللجوء الديين( أو أي شخص 
 .(39)يأيت ـ ألي سبب ـ للحصول على وضع آمن )املستأمنون( أو يقيم بصورة دائمة )أهل الذمة( 
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كلها داراً لكل مسلم( الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية،   وهكذا تقول دار اإلفتاء املصرية إن )... البالد اإلسالمية تعترب(40)
  (.2645، ص7م، ج1982هـ/1402اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة 

راجع التوصيات بشأن احلماية الدولية لالجئني اليت اعتمدهتا اللجنة التنفيذية لربامج املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون (41)
  .27، ص2004جئني، املرجع السابق، الال

 
 مكان اللجوء .3

يف القانون الدويل املعاصر، والذي يقوم أساسًا على تقسيم الدول إىل وحدات سياسية مستقلة تقتصر كل منها على 
 حدود معينة ـ فيقتصر تبعاً لذلك منح اللجوء على الدولة اليت متنحه وال يسري بالضرورة جتاه الدول األخرى.

ألن طبيعة   (40)م إسالمي متتع الالجئ هبذا احلق يف كل أقاليم دار اإلسالم بينما يرتتب على منح اللجوء يف إقلي
 األحكام واحدة، ولوحدة الدولة اإلسالمية، وإن كان تفرق املسلمني إىل دول عديدة مينع اآلن من تطبيق هذا احلكم.

 12الالجئني يف استنتاجها رقم وعلى الرغم من أن اللجنة  التنفيذية لربامج املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون 
م متكن الالجئ املقيم 1951خبصوص )األثر املمتد إقليمياً لتحديد وضع الالجئ( قالت أن )نصوصاً عديدة يف اتفاقية 

يف إحدى الدول املتعاقدة من ممارسة بعض احلقوق باعتباره الجئاً ـ يف دولة أخرى متعاقدة ـ وأن ممارسة مثل هذه احلقوق 
 .(41)على حتديد جديد لوضعه كالجئ( ال تتوقف 

إال أنه من الواضح أن ذلك يقتصر على ممارسة )بعض احلقوق( بينما يف دار اإلسالم ميكن لالجئ ممارسة كل حقوقه 
 يف أي بلد إسالمي.

 نشأة الحق في الملجأ وطبيعته .4

من  2/1يطلب اللجوء. كذلك تكتفي املادة م ال متنح احلماية التلقائية أو الدائمة ملن 1951من الثابت أن اتفاقية 
م بالنص على أن تبذل 1969اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية ـ اليت حتكم اجلوانب احملددة ملشكالت الالجئني يف أفريقيا 

 تقبال الالجئني وكفالة استقرارهم، دون حتديد لطبيعة هذا احلق جتاه الدول.الدول كل ما يف وسعها الس
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على حق كل إنسان يف أن يطلب أو يبحث عن امللجأ، وليس  14دة كما تنص املا

 عن حقه يف أن حيصل عليه.
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بل يقرر البعض أن الشريعة اإلسالمية جعلت امللجأ حقا لالجئ و إلتزاما يقع على عاتق الدولة اإلسالمية، كما أن امللجأ مينح (42)
(. وإن كان ميكن االتفاق للمسلم وغري املسلم دون تفرقة استنادا إىل املبدأ العام الذي يقرر )أن املسلم والكافر يف مصائب الدنيا سواء

على عدم إعطاء حق امللجأ كما حدث يف صلح احلديبية من النص على رد من يأيت من قريش إىل املسلمني مع عدم رد من يأيت من 
ن ، محد الغنيمي: امللجأ يف القانو 720املسلمني إىل قريش، حممد طلعت الغنيمي: األحكام العامة يف قانون األمم، املرجع السابق، ص

  .132م، ص1976الدويل، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية، 

 
يف حني ميكن القول أن امللجأ يف الشريعة اإلسالمية هو حق ثابت لألفراد من حيث منحه وبالنسبة للتمتع به واحلصول 

 عليه.
أن  م1981ان اإلسالمي العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجمللس اإلسالمي يف لندن من البي 9فقد قررت املادة 

)لكل شخص يلقي االضطهاد والظلم احلق يف البحث عن ملجأ ومالذ، وهذا احلق مضمون لكل إنسان مهما كان 
 عنصره أو دينه أو لونه أو جنسه(.

م: )ولكل شخص احلق 1983من وثيقة حقوق اإلنسان يف اإلسالم يف املومتر اإلسالمي، دكا،  13وكذلك تقرر املادة 
يف التنقل حبرية، واختيار مكان إقامته داخل بلده أو خارجه، وإذا لقى اضطهاداً فإن له احلق يف البحث عن مالذ يف 

إليه بطلب يف هذا الشأن أن مينحه اللجوء السياسي وحيميه، إال بلد آخر غري بلده األصلي، وعلى البلد الذي يتوجه 
 .(42)إذا كان اللجوء السياسي قد طلب ألسباب تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية( 

 إجبار الدولة على منح اللجوء .5
 ع إىل أحد أمرين:حري بالبيان أن عدم قيام دولة ما بتنفيذ التزاماهتا مبنح امللجأ يف القانون الدويل املعاصر، يرج

م أنه: 1967من اإلعالن اخلاص بامللجأ  1/3أواًل: أهنا هي اليت هلا تقدير أسباب منحه، يف هذا املعىن تنص املادة 
 )يعود للدولة ماحنة امللجأ تقدير أسباب منح امللجأ(.

البلدان واالتفاقيات  ثانياً: أن حق الشخص يف طلب احلصول على امللجأ يف دولة أخرى )يكون وفقًا لقوانني تلك
 م.1981من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب،  12/3الدولية( م

يف حني أنه ويف الشريعة اإلسالمية الغراء وجدنا أهنا تنفرد بأنه ال جيوز رد الالجئ إىل دولته رغماً عنه إذا اكتسب وصف 
 و وافق الالجئ على الرجوع أهل الذمة أو صار مسلماً أو كان من املستأمنني، وأنه حىت ل
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  م اخلاصة بوضع الالجئني.1951اتفاقية األمم املتحدة لعام (43)

 
إىل دولته فإنه ال جيوز ذلك إذا خشي من رجوعه فقدانه حلق احلياة ألن ذلك ال رخصة فيه، وإال اعتربت الدولة اإلسالمية 
 مشاركة يف االعتداء على هذا احلق اجلوهري من حقوق اإلنسان، وال شك أن ذلك غري مطبق يف القانون الدويل املعاصر.

وقد سبق اإلشارة إىل نظام امللجأ اإلجباري يف الشريعة اإلسالمية املتمثل يف التزام الدولة اإلسالمية  مبنحه ملن يطلب 
ُه َمْأَمَنُه َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّٰى َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه ثُمَّ َأْبِلغْ  مساع كالم اهلل بالتطبيق لقوله تعاىل: 

ِلكَ  ۚ    (6) يـَْعَلُمونَ  ّلَّ  قـَْومٌ  بِأَنَـُّهمْ  ذَٰ

 منح الالجئ جنسية دولة اللجوء .1

م اخلاصة بوضع الالجئ على أن: )تسهل الدول املتعاقدة بقدر اإلمكان 1951من اتفاقية  34يف حني تنص املادة 
استيعاب الالجئني ومنحهم جنسيتها، وتبذل على وجه اخلصوص كل ما يف وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وختفيض 

 .(43)أعباء ورسوم هذه اإلجراءات إىل أدىن حد ممكن( 
ردت الشريعة اإلسالمية مبا يفوق النص املذكور فإن احلصول على صفة أهل الذمة يرتتب عليه فورا اكتساب بينما انف

 جنسية الدولة اإلسالمية.
متلك الدولة  1951من اتفاقية  34وبالتايل فليست هناك سلطة تقديرية يف منح أو منع التجنس. بينما وفقا للمادة 

 عدم جتنس الالجئ. سلطة تقديرية واسعة خبصوص جتنس أو
 من حيث أنواع الملجأ .2

الشريعة اإلسالمية وعلى خالف القانون الدويل تسمح بإمكانية منح اللجوء الديين وذلك على حنو ما ورد بالبحث من 
ة إمكانية منح اللجوء لسماع كالم اهلل أو عند اإللتجاء للحرم الشريف، بينما قواعد القانون الدويل واتفاقية األمم املتحد

 لالجئني ال تتخذ للدين أساساً لقواعدها وبالتايل فال وجه عندها ملنح اللجوء على هذا األساس.
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 الخاتمة

 النتائج -أوّل:
 تندرج مسألة الالجئني يف إطار فقه املعامالت، لكوهنا تتضمن أحكاما عملية اجتهادية. -1
على عدة ركائز منها )الكرامة اإلنسانية،  الشريعة اإلسالمية يف  -دولية وغري دولية- تقوم العالقات اإلنسانية  -2

 والتسامح، والتعاون، والعدالة، واملعاملة باملثل، وأن الناس أمة واحدة(.
قياس اللجوء على عقد األمان يف الفقه اإلسالمي قياس مع الفارق على الرغم من أن األمان هو استثناء كما  -3

 يقارب اهلجرة يف املصطلح اإلسالمي.اللجوء، كما أن اللجوء 
ال مسئولية على دولة امللجأ إذا تضررت دولة الالجئ األصلية من جمرد تواجده، أو من قيامه بعمل يندرج حتت  -4

 استعمال حق من حقوقه اإلنسانية كحرية الفكر والتعبري عن الرأي.
امللجأ عن أعمال الالجئني والراجح حيال هذه  هناك اختالف يف فقه القانون الدويل حول حدود مسئولية دولة -5

املسألة أن دولة امللجأ تنعقد مسئوليتها عن أفعال الالجئ, بذات الدرجة اليت تسأل فيها عن أفعال أي مقيم آخر ما 
 مل تكن هناك اتفاقية تنص على غري ذلك.

لتفرد نتوقع له االستمرار، إذ أن سببه تفردت الشريعة اإلسالمية وستظل متفردة بإقرار حق امللجأ لالجئ، هذا ا -6
 اختالف األساس الذي تبىن عليه العالقات الدولية، بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل.

مبنح امللجأ استثناًء لشخص ارتكب جرما، مىت ثبت هلا أنه لبواعث االضطهاد تنتوى  تتفرد الشريعة اإلسالمية  -7
 ع ما بدر منه.دولته توقيع عقوبة ال تتناسب م

 ترفض الشريعة اإلسالمية رد الالجئ إىل مكان اضطهاده. -8
الصيغة اليت وردت هبا واجبات الالجئني يف االتفاقية صيغة معيبة، فإىل جانب اشتماهلا على إلزام الالجئ بالقوانني  -9

على الالجئني على حنو قد يشوبه التعسف، السارية على إقليم دولة امللجأ، فإهنا ختول دولة امللجأ فرض التزامات خاصة 
 وهي هبذه الصيغة تنطوي على غرر، إذ ال يعلم الالجئ ما هي االلتزامات الواقعة عليه حتديدا.
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يف القانون الدويل هناك التزامات إضافية تقع على الالجئ إذا كان الالجئ من دولة من دول أمريكا الالتينية أو  -10

 ل قارة منهما أبرمت اتفاقيات دولية إقليمية.إفريقيا، إذ أن دول ك
التصور األقرب للصواب اللتزامات الالجئ يف الشريعة اإلسالمية هي أنه " يلتزم الالجئ يف الدولة اإلسالمية  -11

طلبه حال وجوده يف إقليمها بالقوانني السارية فيها، على أن تلتزم الدولة اإلسالمية بإعالمه هبذه القوانني خالل دراسة 
 للجوء إليها".

تتفرد الشريعة اإلسالمية بإلزام الالجئ بأداء ما عليه من التزامات جتاه أفراد يف دولة االضطهاد، فامللجأ يف الشريعة  -12
 اإلسالمية، ما شرع لإلفالت أوالتهرب من االلتزامات.

 ثانيا:التوصيات
لإلنسان يف املواثيق والعهود الدولية، فإن النصوص أوصي شباب األمة اإلسالمية بعدم االغرتار مبا يقر من حقوق  .1

تصاغ دائما بصياغة فضفاضة، تؤدي حلدوث فجوة بني مفهومها يف ذهن القارئ العابر عن مفهومها يف ذهن 
 املدقق، وهي الفجوة اليت تظهر ما بني ظاهر النصوص والتطبيق، وأوصيهم 

يعة اإلسالمية تنطوي على مفاهيم حلقوق اإلنسان ستظل متفردة هبا بالقراءة يف الشريعة اإلسالمية ليتأكد هلم أن الشر 
 ولن تلحقها متأخرة أحكام القانون الدويل.

أوصي حكومات البالد ذات أغلبية السكان املسلمة باألخذ يف إحالل أحكام اللجوء يف الشريعة اإلسالمية بدال  .2
 أخرى سارية فيها. من أية أحكام

القرتاح أحكام  غلبية املسلمة باستخدام ما هلا من أصوات فردية يف املنظمات الدوليةأوصي حكومات البالد ذات األ .3
 اللجوء يف الشريعة لتتضمن أحكام االتفاقيات املنظمة هلذا الشأن.

أوصي الدول ذات أغلبية السكان املسلمة، بإقرار حق امللجأ لالجئ بقوانينها، إذ أنه واجب أن مينح له يف الشريعة  .4
 اإلسالمية خبالف القانون الدويل الذي حوى قصورا شديدا يف هذا احلق.

أوصي الدول ذات أغلبية السكان املسلمة بالسعي إلبدال حق التقاضي املقرر لالجئني يف االتفاقية وجعله مساويا  .5
 ز من التجائهم للقضاء.ملواطنيها، إذ أن إقرار حق التقاضي هلم بدرجة أقل، رمبا أقام مانعا من الواقع والظروف والعو 
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من إعالن األمم املتحدة  3/1أوصي الدول ذات أغلبية السكان املسلمة بالسعي السباغ اإللزام على نص املادة  .6

 من االتفاقية. /33وإحالله بديال لنص املادة  1967ديسمرب  14بشأن امللجأ اإلقليمي الصادر يف 
املسلمة بإقامة موقفها من امللجأ الدبلوماسي على مبدأ املعاملة باملثل، وبأال أوصي الدول ذات أغلبية السكان  .7

 يكون موقفها هو السماح لغريها مبمارسته لديها وهي ال متارسه لديهم.
.  أوصي بتقرير عقوبة على الالجئ املزيف حىت يرتدع عن تضييق فرص اللجوء على الالجئ احلقيقي الذي اضطر 8 

 لتحصيل امللجأ.للخروج من موطنه 
. أوصي كل إنسان أال يفضل البقاء يف وطنه وترك ما يعتقده صوابا حىت يزول عنه االضطهاد وأن يسعى ولو إىل 9

 .أقصى بقاع األرض وال يهجر ما يعتقده صوابا
 قائمة المصادر والمراجع

 م(.1998العربية، ، )القاهرة، دار النهضة 1، طالعالقات الدولية في وقت السلمإبراهيم، علي،  -
 م(.2005، )سورية، دار ابن كثري، 1، طاإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان إبراهيم، علي، -
 م(. 2002)اإلسكندرية، منشأة املعارف،  14، طمدخل الفقه اإلسالميإمام، حممد كمال الدين،  -
، 1، ط قانون الدولي(حق اللجوء السياسي )دراسة في نظرية الملجأ في ال أمر اهلل، برهان حممد توحيد، -

 م(. 2008)القاهرة، دار النهضة العربية، 
، حتقيق حممد أبو األجفان والطاهر املعموري، شرح حدود ابن عرفة األنصاري، أبو عبد اهلل حممد الرصاع، -

 م(. 1993)بريوت، دار الغرب اإلسالمي،  1ط
،)اإلسكندرية، دار اجلامعة 1، طالقانون الدولي للجوء السياسيأنصاري، يوسف، خالد سعد،  -

 م(. 2015اجلديدة،
 م(. 2007، )القاهرة، مكتبة مصر، 1، طصحيح البخاري البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل، -
، حتقيق حممود األرناؤوط المطلع على ألفاظ المقنعالبعلي، أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أيب الفتح،  -

 م(. 2003، )جده، مكتبة السودي، 1وياسني حممود اخلطيب، ط
)الرياض، دار طيبة للنشر  1(، اجلزء الثامن،طمعالم التنزيل )تفسيرالبغويالبغوي، احلسني بن مسعود،  -

 م(. 1989والتوزيع، 
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 م(. 2003
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 م.2008، عام 72اإلسالمية، الصادرة عن جامعة الكويت، العدد يف جملة الشريعة والدراسات 
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)القاهرة،دار الفكر العريب، 1،طالعالقات الدولية في اإلسالمأبو زهرة،حممد أمحد مصطفى، -

 ه(. 1415م/1995
 م(.2007، )املنصورة، مطابع البشبيشى، -، طلدراسة الفقه اإلسالميالمدخل  زيدان، زكي زكي، -
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، )بريوت، دار 2، طالغرر وأثره في العقود في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة الضرير، الصديق حممد األمني، -
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ABSTRACT 

The research is about what is to be killed of animals، and what a control does، 

and where some people ask about this frequently، as well as discuss the belief of 

some of the sanctity of killing all animals in the Harm even if it hurt others. 

And I worked on the collection and study of the traditions  in which the order to kill 

some animals، contained in the words of five lubricious، and show the validity of 

these traditions، and what are those animals، and why the decadence of these 

animals? What is the whole between them?. 

And my work on the collection of narrators as for the five vectors in one place، and 

verification of the hadiths and study it ، and the statement of the correct ruling on the 

hadith and explain the strange، and the statement of jurisprudence related to the 

subject. 
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 ملخص ال

 
وما ضابط ذلك حيث يسأل بعض الناس عن هذا بشكل  ،احليواناتحول ما جيوز قتةله من يقوم البحث 

ا آذى عةلى قع منهو د البعض حرم  قتل مجيع احليوانات يف احلرم حىت لو ااعتقوكذلك مناقشةةةةةةةةةةةةةة  ، متكرر
 .الغري

، فواسةةةةةةة  الواردة بةلفظ مخساألحاديث اليت فيها األمر بقتل بعض احليوانات، وعمةلت عةلى مجع ودراسةةةةةةة  
ما اجلامع و سبب فس  هذه احليوانات؟ ، وما احليوانات هذه األحاديث، وما هي تةلك  مدى صح وتبيني
   .بينها؟

 ختريج األحاديث ودراسةةةةةةةةتها دراسةةةةةةةة ، و ما يتعةل  بروايات مخس فواسةةةةةةةة  يف مكان واحد وعمةلي عةلى مجع
ةلق  تعبيان األحكام الفقهي  امل، وشةةةةةةةةةر  الغريب، و بيان احلكم الصةةةةةةةةةحيي عةلى احلديث، و حديثي  موسةةةةةةةةةع 

 باملوضوع.
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 المقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه اهلل 
فال مضل له، ومن يضةلل فال هدي له، واشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممد عبده ورسوله صةلى اهلل عةليه 

 بعد: وعةلى آله وسةلم تسةليما كثرياً؛ أما
فقد كنت يف نقاش مع بعض الزمالء حول ما جيوز قتةله من احليوانات؟ وما هني عن قتةله؟، وما ضابط 
ذلك حيث يسأل بعض الناس عن هذا بشكل متكرر، فأحببت مجع ما ورد حول هذا يف السن  النبوي ، 

ةله يف احلرم عةلى قتوبعد البحث وجدت عددا من األحاديث فيها األمر بقتل بعض احليوانات، منها ما نص 
وهو يف األصل حيظر القتل والصيد فيه، ومنها ما فيه النص عةلى أن احملرم يقتةله، ولتعدد النصوص يف هذا 
رأيت من املناسب إفراد هذا احلديث "مخس من الفواس " ببحث أخرج األحاديث الواردة فيه، ما كان 

ها، وما كان إلشارة الختالف ألفاظه وخترجيمنها يف الصحيحني، اكتفيت بتخرجيه من الكتب الست ، مع ا
 خارج الصحيحني توسعت بتخرجيه، وما ورد يف حيوانات أخرى أفرده الحقا ببحث آخر بإذن اهلل

 أمهي  املوضوع وسبب اختياره:
أن األمر يتعةل  حبكم خاص، يف مكان خاص، وهو قتل بعض احليوانات املؤذي  بطبعها يف  -

 احلرم.
 قتل مجيع احليوانات يف احلرم حىت لو قع منها آذى عةلى الغري.د البعض حرم  ااعتق -
 أن فيه بيان لدفع الضرر. -

 مشكلة البحث:
سبب فس  هذه ما  هذه احليوانات؟ما ألحاديث الواردة بةلفظ مخس فواس ؟ ما مدى صحتها؟ ا ما

 ما اجلامع بينها؟.احليوانات؟ 
 حدود البحث:

 .، عن الصحاب ، ودراستهايف الكتب التسع  فواس مجع روايات األحاديث الواردة بةلفظ مخس 
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 أهداف البحث:

 مجع ما يتعةل  بروايات مخس فواس  يف مكان واحد. -
 ختريج األحاديث ودراستها دراس  حديثي  موسع . -
 بيان احلكم الصحيي عةلى احلديث. -
 شر  الغريب. -
 بيان األحكام الفقهي  املتعةلق  باملوضوع. -

 الدراسات السابقة:
 عةلى من مجع هذا املوضوع خبصوصه. أق  مل

 خطة البحث:
فيها أمهي  املقدم : و  ، وخامت ، وتفصيل ذلك كما يةلي:ومبحثنيجاءت خط  البحث مشتمةل  عةلى مقدم ، 

 املوضوع، ومشكةل  البحث، وحدوده، وأهدافه، والدراسات السابق ، وخط  البحث، ومنهج البحث.
 وفيه مخس مطالب :املبحث األول

 األول: حديث عائش  رضي اهلل عنها. ملطةلبا
 الثاين: حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما. طةلبملا
 الثالث: حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه. طةلبامل
 الرابع: حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما. طةلبامل
 اخلامس: حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه. طةلبامل
 وفيه مطةلبني:: بحث الثاينامل

  .شر  غريب احلديثاملطةلب األول: 
 .املطةلب الثاين: فقه األحاديث

 اخلامت .
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 منهج البحث:

 من كتب السن . مخس فواس مجع األحاديث الواردة يف األمر بقتل  -
 ترتيب األحاديث حسب صحتها. -
 إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها، فأكتفي بتخرجيه منهما، ومن بقي  الست .  -
 .فأقوم بتخرجيه من مجيع كتب السن إذا مل يكن احلديث يف الصحيحني أو أحدمها،  -
أبتدئ التخريج بأصحاب الكتب الست  حسب ترتيبهم املشهور، مث بعد ذلك حسب وفيات  -

 املصنفني.
إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها، أكتفي بتخرجيه دون دراس  إسناده لتةلقي األم    -

 هلذين الكتابني بالقبول.
 أذكر إسناد احلديث إذا كان يف غري الصحيحني، أو أحدمها. -
 أترجم لكل راِو مبا يبني حاله برتمج  خمتصرة يف األحاديث خارج الصحيحني. -
 من الكتب املعتمدة. أقوم بشر  بيان غريب احلديث -
أذكر ما تضمنته األحاديث من األحكام الفقهي  الظاهرة خصوصا ما يتعةل  مبوضوع البحث  -

 مراعيا يف ذلك االختصار قدر اإلمكان.
أعزو األقوال الفقهي  يف كل مذهب إىل كتبه املشهور واملعتمدة، وأجعل ذلك يف حتت عنوان  -

 )فقه األحاديث(.
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 المبحث األول
 المطلب األول: حديث أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها.

ثَةَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهرِ  قال اإلمام البخاري رمحه اهلل: ثَةَنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َحدَّ ثَةَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ يِّ، َعْن ُعْرَوَة، َحدَّ
َها، َعِن النَِّبِّ َصةلَّى اهلُل َعةَلْيِه َوَسةلََّم، قَاَل: "مَخٌْس فَةَواِسُ ، يُةْقتةَ  َن يف احَلَرِم: ةلْ َعْن َعْن َعاِئَشَ  َرِضَي الةلَُّه َعنةْ

 الَفْأَرُة، َوالَعْقَرُب، َواحُلَديَّا، َوالُغرَاُب، َوالَكةْلُب الَعُقوُر"
 التخريج:

 من طرق عن يزيد بن زريع.(، 837(، والرتمذي )1198)-69(، ومسةلم )3314أخرجه البخاري: )
(، قال 3895(، ويف الكربى )2890( قال حدثناه عبد بن محيد. والنسائي )1198)-70ومسةلم )

 اق بن إبراهيم، كالمها )عبد بن محيد، وإسحاق( عن عبد الرزاق.أخربنا إسح
 كالمها )يزيد، وعبد الرزاق( عن معمر به.

( من 3857(، ويف الكربى 2888(، والنسائي )1198)-71ومسةلم ) (،1829)وأخرجه البخاري 
 طري  يونس بن يزيد األيةلي.

 .( من طري  أبان بن صاحل3856(، ويف الكربى )2887والنسائي )
س مخثالثتهم )معمر، ويونس، وأبان( عن الزهري، عن عروة، عن عائش ، عن النِب صةلي اهلل عةليه وسةلم: )

د بن زريع، عن ( وهو لفظ يزيفواس ، يقتةلن يف احلرم: الفأرة، والعقرب، واحلديا، والغراب، والكةلب العقور
 معمر.

رم( مث ذكر بقتل مخس فواس  يف احلل واحل )أمر رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم: يف رواي  عبد بن محيدو 
 مبثل حديث زريع.
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 يف احلل واحلرم( وذكرها. يقتل)مخس فواس   إسحاقويف رواي  

 ويف رواي  يونس بن يزيد، وأبان بن صاحل بنحو لفظ يزيد بن زريع، زاد أبان يف السنن عند النسائي )احلل(.
 ( من طري  محاد بن زيد.3860الكربى ) (، ويف2891(، والنسائي )1198)-68وأخرجه مسةلم )

 ( من طري  عبد اهلل بن منري.1198ومسةلم )
 ( من طري  وكيع بن اجلرا .3850(، ويف الكربى )2881والنسائي )

ثالثتهم )محاد، عبد اهلل، وكيع( عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائش  رضي اهلل عنها، عن النِب صةلى 
 اهلل عةليه وسةلم، مبثل لفظ زريع بن يزيد، زاد وكيع )احلل(. 

 من طري  عبيد اهلل بن مقسم. (1189)-66وأخرجه مسةلم )
 عبد الرمحن بن القاسم.( من طري  3249وابن ماجه )

ةلى اهلل عةليه عن النِب ص ،رضي اهلل عنها عن عائش  ،القاسم بن حممدكالمها )عبيد اهلل، وعبد الرمحن( عن 
قال: فقةلت  (أربع كةلهن فاس ، يقتةلن يف احلل واحلرم: احلدأة، والغراب، والفأرة، والكةلب العقوروسةلم )

فاسق ، والعقرب  احلي ن بن القاسم )رواي  عبد الرمح ويف(، تقتل بصغر هلا)لةلقاسم: أفرأيت احلي ؟ قال: 
 .(فاسق ، والفأرة فاسق ، والغراب فاس 

 من طرق عن حممد بن جعفر.(، 3087(، ابن ماجه )1189)-67)وأخرجه مسةلم 
 حيي القطان.  ي(، من طر 3798) ى(، ويف الكرب 2829والنسائي )
 (، من طري  النضر بن مشيل 3851(، والكربى )2882والنسائي )
ضي ر  عن شعب  بن احلجاج، عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عائش )حممد، وحييي، والنضر( ثالثتهم 

قع، مخس فواس ، يقتةلن يف احلل واحلرم: احلي ، والغراب األباهلل عنها عن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم )
وه حيىي ومل يذكر ح( والةلفظ حملمد بن جعفر، ومبثةله النضر بن مشيل، وبنوالفأرة، والكةلب العقور، واحلديا

 احلل.
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 (.2/360سنن الرتمذي ) (1)
 (.7/267شر  السن  ) (2)
 (.178/  10عمدة القاري شر  صحيي البخاري ) (3)

 .(27/  15العةلل الواردة يف األحاديث النبوي  )(4)
قال: حدثنا شعب ، عن قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن عائش ، أن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: " مخس فواس  يقتةلن يف احلل (، 1625( مسند الطيالسي )5)

 واحلرم: الفأرة والعقرب واحلدأة والكةلب العقور والغراب األبقع "

 (. 5/209لسنن الكربى لةلبيهقي )ا (6)

 (.5/05ر  التثريب )ط (7)

 (.15/156لتمهيد )ا (8)

 
 :الحكم على الحديث

 .(1)قَاَل أَبُو ِعيَسى الرتمذي: َحِديُث َعاِئَشَ  َحِديٌث َحَسٌن َصِحييٌ 
 .(2)هذا حديث صحيي :لبغويقال ا

 .(3)قال ابن قدام : روايات الغراب املطةلق  أصي
 .(4)عن عائش  ،عن عروة ي،وقال الدارقطين: صحيي من حديث الزهر 

 العةلماء يف زيادة لفظ  "احلي ": أقوال
 ،ربوقال: احلي  بدل العق ،قال البيهقي يف السنن الكربى: "أخرجه مسةلم من حديث غندر عن شعب 

وكأن شعب  كان شك يف ذلك"، مث ساق طري  أيب عامر العقدي عن شعب  اليت عةلى الشك، وقال: "وكأن 
أصي ملوافقتها سائر الروايات عن عائش ، وابن املسيب إمنا روى احلديث يف  (5)رواي  أيب داود الطيالسي
 .(6)احلي  والذئب مرسال"

قال أبو زرع  العراقي يف طر  التثريب: "وذكر عبد احل  أن الصحيي من حديث عائش  وغريها رواي  
 .(7)مخس"

وظ من رواة ذكر احلي  وهو حمفقال ابن عبد الرب يف التمهيد: "وليس يف حديث ابن عمر عند أحد من ال
 .(8)وابن مسعود" ،وحديث أيب سعيد ،حديث عائش 

 واحلديث متف  عةليه.
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 ولفظ )احلي ( غري حمفوظ والصحيي العقرب. 

 المطلب الثاني: حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.
ثَةَنا حَيْىَي ْبُن حَيْىَي، قَاَل: قَةرَ  قال اإلمام مسةلم رمحه اهلل: ٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ْأُت َعةَلى َماِلٍك، َعْن نَافِ وَحدَّ

ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصةلَّى اهلُل َعةَلْيِه َوَسةلََّم، قَاَل: " مَخٌْس ِمَن الدََّوابِّ لَْيَس َعةَلى اْلُمْحرِ   يف قَةْتةِلِهنَّ مِ اهلُل َعنةْ
 . اْلَفْأَرُة، َواْلَكةْلُب اْلَعُقوُر "ُجَناٌ : اْلُغرَاُب، َواحلَِْدأَُة، َواْلَعْقَرُب، وَ 

 التخريج:
(،ويف 2828( والةلفظ له، والنسائي)1199) -76(، ومسةلم )1826أخرجه البخاري)

 (، من طرق عن مالك بن أنس.3797الكربى)
( من طرق عن عبيد 3088(، وابن ماجه )3801(، ويف الكربى )2832(، والنسائي )1199ومسةلم )

 اهلل بن عمر العمري.
 ( من طرق عن أيوب السختياين.3802(، ويف الكربى )2833(، والنسائي )1199ومسةلم)
 ( من طري  حييي بن سعيد األنصاري.3803(، ويف الكربى )2843(، والنسائي )1199ومسةلم )
 (، من طري  الةليث بن سعد.3799(، ويف الكربى )2830(، والنسائي )1199ومسةلم )
 املةلك بن جريج.  (، من طري  عبد1199)-77ومسةلم )
 (، من طري  حممد بن إسحاق.1199)-78ومسةلم )
 ( من طري  جرير بن حازم.1199ومسةلم )
)مالك، وعبيد اهلل، وأيوب، وحييي، والةليث، وابن جريج، وابن إسحاق، وجرير( عن نافع عن عبد  مثانيتهم

، ورمبا اختصره البقي  بنحوهو اهلل بن عمر عن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم هبذا احلديث، وهو لفظ مالك، 
 .أو زاد فيه يسرياً  ،بعضهم
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 (. 2/859حيي مسةلم )( ص9)

 
 

ومل يقل أحد منهم عن نافع، عن ابن عمر، قال اإلمام مسةلم رمحه اهلل بعد أن ذكره عن مجاع  عن نافع: )
رضي اهلل عنهما، مسعت النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم إال ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج عةلى ذلك 

 .(9)(ابن إسحاق
 ( من طري  مالك بن أنس.3315وأخرجه البخاري )

 ( من طري  إمساعيل بن جعفر.1199)-79ومسةلم ) 
" مخس -صةلى اهلل عةليه وسةلم-عن عبد اهلل بن دينار، عن ابن عمر، عن النِب كالمها )مالك، وحييي( 

، قور"والكةلب العمن الدواب من قتةلهن وهو حمرم فال جنا  عةليه، العقرب، والفأرة، والغراب، واحلدأة، 
 وهذا لفظ مالك، وإمساعيل بنحوه.

(، من 3858(، يف الكربى )2889(، والنسائي )1200) -73(، ومسةلم )1828وأخرجه البخاري )
 طري  يونس بن يزيد اآليةلي.

( من طرق 3804(، ويف الكربى )2835(، والنسائي )1846(، وأبو داود )1199)-72ومسةلم )
 عن سفيان بن عيين .

عن الزهري، عن سامل، عن أبيه به. ولفظه: "مخس من الدواب ال حرج عةلى من كالمها )يونس، وسفيان( 
وه، وقد جعةله بنح سفيانقتةلهن: الغراب، واحلدأة، والفأرة، والعقرب، والكةلب العقور". هذا لفظ يونس، و 

 .-صةلى اهلل عةليه وسةلم-يونس: عن ابن عمر، عن حفص ، عن النِب 
 .(، من طري  مسدد1827ي )وأخرجه البخار 

 .(، من طري  شيبان بن فروخ1200)-75ومسةلم )
عن أيب عوان ، عن زيد بن جبري، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من كالمها )مسدد، وشيبان( 

 الدواب وهو حمرم؟ قال: حدثتين إحدى نسوة النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم، أنه: )كان يأمر بقتل الكةلب 
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 (. 833حتقي  جزء من عةلل أيب حامت رقم املسأل  )( 10)

 .(257/  3( عةلل احلديث )11)
 (.15/156لتمهيد )ا (12)

 
ومل يس   .انوهذا لفظ شيب والفأرة، والعقرب، واحلديا، والغراب، واحلي ( قال: )ويف الصالة أيضا(العقور، 

 .البخاري لفظه كامالً 
مل  بنحو رواي  شيبان إال أنهزيد بن جبري، ( من طري  زهري بن معاوي ، عن 1200)-74وأخرجه مسةلم )

 يذكر )احلي ( )ويف الصالة(.
ن عبد ع عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر، ،طري  حممد بن إسحاق من(، 1199)-78وأخرجه مسةلم )

 .مالكبنحو حديث نافع يف رواي   -صةلى اهلل عةليه وسةلم-اهلل بن عمر، عن النِب 
ووقع خالف هل هو من مسند عبد اهلل بن عمر أو من مسند حفص  وقام بدراس  ذلك فضيةل   -

ك أن ابن عمر واحلاصل أن معىن ذلةلدكتوراه( قال: )يف رسالته ل -حفظه اهلل-الدكتور تركي الغميز 
 ، وإمنا مسعه من حفص ، ولكنه حدث عنها به مرة-صةلى اهلل عةليه وسةلم  -مل يسمعه من النِب 

مرة ثالث  ، و -صةلى اهلل عةليه وسةلم  -مصرحاً بامسها، ومرة أهبمها وذكر أهنا إحدى زوجات النِب 
 .(10)، وهذا األخري رواه عنه َأكثر أصحابه-ه وسةلم صةلى اهلل عةلي -أسقطها فأرسةله عن النِب 

 احلكم عةلى احلديث:
رواه الزهري عن سامل عن ابن عمر عن حفص  عن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم وهذا قال أبو حامت: 

 .(11)الصحيي
قال ابن عبد الرب يف التمهيد: "وليس يف حديث ابن عمر عند أحد من الرواة ذكر احلي  وهو حمفوظ من 

 .(12)حديث عائش  وحديث أيب سعيد وابن مسعود"
 ورد ذكر احلي  من رواي  شيبان عند مسةلم، كما سب  يف التخريج.

 واحلديث متف  عةليه، واحلي  تفرد بذكرها شيبان بن فروخ وهو )صدوق يهم(.
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 (. 20/325هذيب الكمال )ت(، 6/176اجلر  والتعديل )( 13)

 
 المطلب الثالث: حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.

بن حبر، حدثنا حامت بن إمساعيل، حدثين حممد بن عجالن، عن دثنا عةلي ح رمحه اهلل: داود وأب قال اإلمام
ةُلُهنَّ  القعقاع بن حكيم، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، أن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: "مَخٌْس قَةتةْ

 ُر"َحاَلٌل يف احلََْرِم: احْلَيَُّ ، َواْلَعْقَرُب، َواحلَِْدأَُة، َواْلَفْأَرُة، َواْلَكةْلُب اْلَعُقو 
 دراس  الرواة

 األصل. ي، فارسيعةلى بن حبر بن برى القطان، أبو احلسن البغداد -
 )روى عن(: جرير بن عبد احلميد، وحامت بن إمساعيل، ومعتمر بن سةليمان، وغريهم.

 رع ز )روى عنه(: أمحد بن حنبل، وأبو داود، وحممد بن حييي الذهةلي، وأبو حامت الرازي، وأبو 
 الرازي وغريهم.

أمحد  ، قال: سألتىي، قال: حدثنا مهنأ وهو ابن حييحممد بن عةل أبو بكر اخلالل: أخربينقال 
بن حبر بن برى يكون بالكرخ، قال: ال بأس به، قةلت: ثق  هو؟ قال: نعم. قةلت: من  يعن عةل

 أين هو؟ قال: من األهواز. 
احلاكم أبو عبد ، و قطينوقال عبد اخلال  بن منصور عن حيىي بن معني، وأبو حامت، والعجةلى، والدار 

 .(13)هة(234مات سن  ) : ثق .، وابن حجراهلل
 ، أبو إمساعيل موىل بىن عبد املدان من بىن احلارث بن كعب.حامت بن إمساعيل املدين -

 .جعفر بن حممد، واجلعد بن أوس، وحممد بن أيب حيىي)روى عن(: 
 .أيب شيب : إبراهيم بن محزة، وهارون بن معروف، وعثمان بن (روى عنه)

ه كان رجال فيه غفةل  إال أن كتاب  اقال أمحد بن حنبل: حامت أحب إيل من الدراوردي زعموا أن حامت
 .صاحل
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(، إكمال 1/428(،ميزان االعتدال)5/190(، هتذيب الكمال )1/198لةلدارقطين ) (، العةلل2/258(، اجلر  والتعديل)5/425لطبقات الكربى )( ا14)

 (.2/268هتذيب الكمال)

 
 .َكاَن ثق  مأمونا كثري احلديثقال ابن سعد:  

 عن إسحاق بن منصور، عن حيىي بن معني، قال: حامت بن إمساعيل ثق .و 
 قال العجةلي: كويف ثق ، وقال الدارقطين: ثق .

ن قال: قال أبو جعفر البغدادي: سألت أبا عبد اهلل عن حامت ب« الثقات»وملا ذكره ابن خةلفون يف 
وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حجر: صدوق يهم صحيي الكتاب  إمساعيل فقال: ضعي .

 .(14)هة(180مات سن  )
بيع  بن عبد بن عتب  بن ر ، موىل فاطم  بنت الوليد ، أبو عبد اهلل املدينيحممد بن عجالن القرش -

 مشس بن عبد مناف.
: أبيه، وسعيد املقربي، ونافع موىل بن عمر، وزيد بن أسةلم، وعكرم ، والقعقاع بن (روى عن)

 . وغريهم حكيم،
 هم.، وغري : الثوري، ومالك بن أنس، والةليث بن سعد، وحيىي بن سعيد القطان(روى عنه)

 قال صاحل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه: ثق . 
وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه: مسعت ابن عيين  يقول: حدثنا حممد ابن عجالن، وكان 

 ثق . 
 .وقال إسحاق، عن حيىي بن معني: ثق 

 . : ثق يوقال أبو حامت، والنسائ
 وقال أبو زرع : ابن عجالن صدوق وسط. 

 ثقات. وذكره ابن حبان يف ال
 قال البخاري: ثنا ابن أيب الوزير عن مالك أنه ذكر ابن عجالن فذكر خريًا. و 
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 (.3/644(، امليزان)26/101(، هتذيب الكمال)7/386(، ثقات ابن حبان) 8/49اجلر  والتعديل) ( 15)

 (.8/383(، هتذيب التهذيب )23/623هتذيب الكمال )(، 7/188التاريخ الكبري)( 16)

 (. 8/513(، هتذب الكمال )3/450(، اجلر  والتعديل )3/260التاريخ الكبري )( 17)

 
وقال حيىي بن القطان: ال أعةلم إال أين مسعت ابن عجالن يقول: كان سعيد املقربي حيدث عن أبيه 

 عن أيب هريرة وعن رجل عن أيب هريرة فاختةلطت عةلي فجعةلتها عن أيب هريرة.
اختةلطت عةليه حديث أيب هريرة من رواي  سعيد املقربي(  مات سن   –قال ابن حجر: )صدوق 

 .(15)هة(148)
 .املدين القعقاع بن حكيم الكناين -

 ْبن ُعَمر ْبن ، وَعْبد الةلَّهِ ،وعائش  زوج النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،: جابر بن عبد اهلل(روى عن)
 .وغريهم ،اخلطاب، وأيب هريرة، وقيل مل يةلقه، وذكوان أيب صاحل السمان

: أبان ْبن صاحل، وجعفر ْبن َعبد الةلَِّه ْبن احلكم األَْنصارِّي، وزيد ْبن أسةلم، وَسِعيد (روى عنه)
 وغريهم.  املقربي،

 ق .َعن حيىي ْبن َمِعني: ث، َعن أمحد ْبن حنبل، وعثمان ْبن َسِعيد الدارمي قَال أَبُو طالب
 .(16)حجر ثق  ، قال ابنِحبَّان يف كتاب الثقات وذكره ابنُ ، َوقَال أَبُو حامت: ليس حبديثه بأس

 .، موىل جويري  بنت األمحس الغطفاينذكوان أبو صاحل السمان الزيات املدين -
 وغريهم.ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأىب هريرة، وعائش ،  )روى عن(

 غريهم.و ، والقعقاع بن حكيم، وعبد اهلل بن دينار : عطاء بن أيب ربا ، والزهري،(روى عنه)
 . قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه: ثق  ثق ، من أجل الناس وأوثقهم
 وقال أبو بكر بن أىب خيثم ، عن حيىي بن معني، وأبو زرع ، وأبو حامت: ثق .

 زاد أبو زرع : مستقيم احلديث. 
 وزاد أبو حامت: صاحل احلديث حيتج حبديثه. 

 .(17)هة(101. قال ابن حجر:)ثق ( مات سن  )يثوقال حممد بن سعد: كان ثق  كثري احلد
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 (.34/366(، هتذيب الكمال )6/132التاريخ الكبري )( 18)

 .(282/  4لتةلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري )ا (19)
 (.108/  2( عون املعبود شر  سنن أيب داود: )20)

 
 اختةل  يف .، صاحب رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، وحافظ الصحاب اليماين يأبو هريرة الدوس -

 .(18)هة(57. مات سن  )امسه واسم أبيه اختالفا كثريا
 التخريج:

(، وابن عبد الرب يف التمهيد 10039( ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى)1847أخرجه أيب داود )
 (، من طري  عةلي بن حبر، عن حامت بن إمساعيل. 2667(، وابن خزمي  يف صحيحه و)15/170)

(، والبيهقي يف السنن 3756( والطحاوي يف معاين اآلثار )2666وأخرجه ابن خزمي  يف صحيحه )
 (، من طري  حييي بن أيوب.10039ربى )الك

 كالمها )حامت بن إمساعيل، حييي بن أيوب( عن حممد بن عجالن به. 
 (، من طري  ابن سيالن، عن أيب هريرة.8178وأخرجه البزار يف مسنده )
 .)احليُ  والذئُب والَكةلُب العقوُر(يف رواي  حييي بن أيوب 
 . (العقرب والفأرة واحلداءة والكةلب العقور واحلي  مخسا يقتةلهن احملرمويف رواي  ابن سيالن )
 احلكم عةلى احلديث:

َوَهَذا احلَِْديُث َقْد ُرِوَي َعن َأيب ُهَريرة من وجه آخر. فقال: الغراب ومل يذكر احلي ، واَل نَعةلم قال البزار: 
 .وروى حديثا آخر موُقوفًا ،أسند ابن سيالن، َعن أيب ُهَريرة إالَّ هذين احلديثني

 .(19)وقال ابن حجر: بإسناد حسن
 .(20)وقال املنذري: يف إسناده حممد بن عجالن

 واحلديث إسناده حسن، حلال حممد بن عجالن. وله شواهد من حديث عائش ، وابن عمر.
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 (.19/478(، هتذيب الكمال )6/166(، اجلر  والتعديل )6/250التاريخ الكبري )(، 6/367لطبقات الكربى)( ا21)

 
 المطلب الرابع: حديث ابن عباس

حدثنا عثمان بن حممد، حدثنا جرير، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس،  قال اإلمام أمحد رمحه اهلل:
َفْأَرُة، عن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: " مَخٌْس ُكةلُُّهنَّ فَاِسَقٌ  يَةْقتُةةُلُهنَّ اْلُمْحرُِم، َويُةْقتَةةْلَن يف احلََْرِم: الْ 

 اُب "َواْلَعْقَرُب، َواحْلَيَُّ ، َواْلَكةْلُب اْلَعُقوُر، َواْلُغرَ 
 :دراس  الرواة

، ب  الكويفموالهم، أبو احلسن بن أىب شيي العبس عثمان بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت -
 أخو أىب بكر بن أىب شيب ، والقاسم بن أىب شيب ، وكان أكرب من أىب بكر.

 وغريهم.، ومحيد الرؤاسي، بن عبد احلميد ، وجريربن عبد اهلل : شريك(روى عن)
 وغريهم. اْلُبَخارِي، ومسةلم، وأبو داود، وابن ماجه،)ورى عنه(: 

 قال أمحد عنه: ما عةلمت إال خرياً.
وثق  حييي بن معني، والعجةلي، وعن ابن أيب حامت: صدوق، وذكره ابن حبان يف الثقات. قال ابن 

 .(21)هة(239حجر: ثق  حافظ شهري وله أوهام مات سن  )
 .ي، القاضيأبو عبد اهلل الراز الضِب،جرير بن عبد احلميد بن قرط  -

 )روى عن(: احلسن بن أيب احلسن بن يسار، وعطاء بن أيب ربا ، وليث بن أيب سةليم، وغريهم. 
)روى عنه(: إسحاق بن إبراهيم ين خمةلد، عبد اهلل بن حممد بن أيب شيب ، وقتيب  بن سعيد بن 

 مجيل، وغريهم.
 حل إليه.قال حممد بن سعد كان ثق  كثري العةلم، ير 

 وقال حممد بن عبد اهلل املوصةلي: حجه كانت كتبه صحاحا.
 : من أحب إليك. جرير أو شريك؟ فقال: أمحد بن حنبلسئل أبو عبد اهلل و 

 جرير أقل سقطا من شريك، شريك كان خيطىء.
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 (.5/75(، هتذيب التهذيب )4/540الكمال )( هتذيب 22)

 (.24/279(، هتذيب الكمال )7/177(، اجلر  والتعديل )149(، أحوال الرجال )7/246(، التاريخ الكبري )8/468لطبقات الكربى )( ا23)

 
 وقال أبو حامت: صدوق تغري قبل موته.

 –بن حجر: ثق  صحيي الكتاب وقال النسائي ثق ، وقال عبد الرمحن بن خراش: صدوق. قال ا
 .(22)هة(188قيل كان يف أخر عمره يهم من حفظه، مات سن  )

 .أَبُو َبْكر، ويُقال: أَبُو بكري، الكويف، لَْيث بن َأيب ُسةَلْيم بن زنيم القرشي -
 هم.، وغري الشعِببن كيسان، وعامر  وطاوسبن جرب،  جماهد)روى عن(:عطاء بن أيب ربا ، و 

ام ، وسفيان بن قد وزائدة بن معاوي ، وزهري(:إمساعيل بن عةلي ، وجرير بن عبد احلميد، روى عنه)
 غريهم.و  بن احلجاج، وشعب  ،الثوري

 قال أمحد: ليث بن أيب سةليم مضطرب احلديث، ولكن حدث الناس عنه. 
 .لَْيث ْبن َأيب ُسةَلْيم ضعي  ِإال أَنَُّه يكتب حديثهوقال حييي بن معني: 

 زجاين: يضع  حديثه، ليس بثبت.وقال اجلو 
َن  يضع  لَْيث ْبن َأيب ُسةَلْيم  .َوقَال أَبُو َمْعَمر الَقِطيِعّي: كان ابن ُعيَةيةْ

 : مسعت أيب، وأبا زرع  يقوالن: لَْيث ال يشتغل ِبِه، ُهَو مضطربعبد الرمحن بن أيب حامتَوقَال 
 احلديث.

 وقال احلاكم أبو عبد اهلل: جممع عةلى سوء حفظه.
 َوقَال أَبُو بكر الربقاين: سألته، يَةْعيِن الدارقطين، َعن ليث ابن َأيب ُسةَلْيم، فَةَقاَل: صاحب سن ، خيرج

َا أنكروا عةليه اجلميع بني عطاء وطاووس، وجماهد حسب. ه مضطرب وقال مر  حديثه، مُثَّ قال: ِإمنَّ
 احلديث. 

 .(23)هة(143سن  )قال ابن حجر: صدوق أختةلط جدا، ومل يتميز حديث  فرتك مات 
 .موىل حبري ابن ريسان احلمريي ،أبو عبد الرمحن اليماين اخلوالين ،طاوس بن كيسان -
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 (.7/52(، إكمال هتذيب الكمال )4/391(، الثقات البن حبان )4/500(، اجلر  والتعديل )1/278) لتاريخ األوسط( ا24)

 (.15/154(، هتذيب الكمال )5/116جلر  والتعديل )( ا25)

 
 ، وغريهم.وأيب هريرة ،وابن عباس ،وابن عمر ،جابر (:روى عن)

 غريهم.و بن جرب،  جماهد ،وعمرو بن دينار)وروى عنه(: إبراهيم بن ميسرة، واحلسن بن مسةلم، 
 ثق .قال حييي بن معني: 

ويف كتاب "الثقات" البن خةلفون: قال أبو جعفر حممد بن احلسني البغدادي: سألت أمحد بن 
 .حنبل عن الثبت يف ابن عباس فقال: عطاء وطاوس وابن جبري

 ما رأيت أحدا قط مثل طاوس.وقال عبد اهلل بن املبارك: 
 .(24)هة(106قال ابن حجر: ثق  فقيه فاضل  مات سن  )

اهلامشي القرشي املدين، ابن عم رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، وحرب األم ،  عبد اهلل بن عباس -
 .(25)هة(70مات سن  )

 التخريج:

 ( قال حدثنا: عثمان بن حممد.  2330أخرجه أمحد يف املسند ) -
 (، قال حدثنا: يوس  بن موسى.4881والبزار )

 (. 765وإسحاق يف املسند )
 موسى، وإسحاق بن راهويه( عن جرير به.ثالثتهم )عثمان بن حممد، يوس  بن 

 (،من طري  وهيب بن خالد. 2693(، )2428وأخرجه أبو يعةلى )
( من طري  عبد الرحيم 2268(، واخلطيب يف تاريخ بغداد )10959وأخرجه الطرباين يف الكبري)

 بن سةليمان.
 كالمها )وهيب، عبد الرحيم( عن ليث بن أيب سةليم به. -

 . حلي (ذكر )احلدأة( بدل )ايف رواي  يوس  بن موسى، وهيب بن خالد، عبد الرحيم بن سةليمان، 
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 (.11/149سند البزار )( م26)

 
 .يقتةلن يف احلرم )احلل( ويقتةلهن الرجل وهو حمرمويف رواي  إسحاق بن راهويه 

 (. 7924وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ) -
 (، من طري  ليث بن أيب سةليم. 64وأخرجه أبو احلسن عةلي بن عمر احلريب السكري خمطوط )

 كالمها )محيد بن قيس، وليث( عن عطاء، به. -
 . (أن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم أمر بقتل احليات يف اإلحرام واحلرميف روي  محيد بن قيس: )

  ....( ومل يذكر احليداة، والفأرةمخس يقتةلهن احملرم : احلويف رواي  ليث بن أيب سةليم )
(، من طري  ليث بن أيب سةليم، عن جماهد، عن ابن 2286وأخرجه الفاكهي يف أخبار مكه ) -

عباس، بةلفظ )مخس من الدواب كةلهن فاس  يقتةلهن احملرم، ويقتةلن يف احلرم...( وذكرها، ومل يذكر 
 )احلي (. 

ي  داود بن احلصني، عن، عكرم ، عن ابن ( من طر 11582وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) -
 عباس رضي اهلل عنه، بةلفظ )رخص لةلمحرم يف قتل احلي ،...( ومل يذكر الغراب. 

(، من طري  منقر أيب بشام ، وقيل بشر أيب بشام  15051وأخرجه ابن أيب شيب  يف املصن  ) -
 يعين احملرم.عن ابن عباس،)موقوفاً( قال )ال بأس برمي األفعى، وقتل احلدإ( وقال: 

( من طري  عمر بن صاحل، عن أيب 11530وأخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ) -
أمر رسول اهلل َصةلى اهلل َعةليه وَسةلم بقتل ست  يف احلرم، أو قال مخس ، مجرة، عن ابن عباس قال )

ث ن احلديوعمر بن صاحل له غري ما ذكرت م...( وذكرها(، قال ابن عدي: الشك من أيب مَجَرة:
 ، وأبو مجرة مرتوك احلديث.يسري، عن أيب مَجَرة، وعام  ما يرويه غري حمفوظ

 احلكم عةلى احلديث: -
 وهذا احلديث هبذا الةلفظ ال نعةلمه يروى عن ابن عباس إالقال البزار بعد رواي  يوس  بن موسى:)

 .(26)(من هذا الوجه، وقد روي عن غري ابن عباس، عن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم
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 (.3/228مجع الزوائد ومنبع الفوائد )( م27)

 
: )مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال محيد بن قيس، وال عن محيد بعد رواي  محيد بن قيس قال الطرباينو 

 إال عاصم بن عمر، تفرد به: ابن نافع(.
 .(27)وقال اهليثمي: وفيه ليث بن أيب سةليم وهو ثق ، ولكنه مدلس

 واحلديث إسناده ضعي  لضع  ليث ابن أيب سةليم.
 أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه.المطلب الخامس: حديث 
ثَةَنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبنُ  قال اإلمام أمحد رمحه اهلل: ثَةَنا ُهَشْيٌم، َأْخبَةرَنَا يَزِيُد ْبُن َأيب زِيَاٍد، َحدَّ ، َحدَّ  َأيب نُةْعٍم اْلَبَجةِليُّ

ْلُمْحرُِم ؟ قَاَل: احْلَيََّ  َواْلَعْقَرَب ةلََّم ُسِئل: َما يَةْقُتُل اَعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ، َأنَّ النَِّبَّ َصةلَّى اهلُل َعةَلْيِه َوسَ 
 َواْلُفَوْيِسَقَ ، َويَةْرِمي اْلُغرَاَب َواَل يَةْقتُةةُلُه، َواْلَكةْلَب اْلَعُقوَر، َواحلَِْدأََة، َوالسَُّبَع اْلَعاِدَي.

 :دراس  الرواة
 هشيم بن بشري السةلمي الواسطي، أبو معاوي .  -

لزهري، اجعفر بن إياس، وحجاج بن أرطأة، وسيار بن أيب سيار، واملغرية بن مقسم،  :(روى عن)
 .وغريهم واألعمش،

 .، وغريهمشعب ، وابن املبارك، وجرير بن عبد احلميد، وأمحد بن حنبل)روى عنه(: 
قال عبد الرمحن بن مهدي: ما رأيت أحفظ من هشيم، كان هشيم يقوى من احلفظ عةلى شيء 

 ةليه غريه.ال يقوى ع
 .قال: سألت أيب عن هشيم بن بشري فقال: ثق  بن أيب حامت عبد الرمحنوقال 

 وذكره ابن حبان يف الثقات وقال كان مدلسا.
 .قال الثوري: هشيم ال تكتبوا عنهو 

 .ابن املبارك: من غري الدهر حفظه فةلم يغري حفظ هشيموقال 
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 (. 4/280(، هتذيب التهذيب )12/156(، إكمال هتذيب التهذيب )30/272(، هتذيب الكمال )9/115جلر  والتعديل)( ا28)

 (.4/413(، هتذيب التهذيب )4/513الكاش  يف معرف  من له رواي  )(، 32/135( هتذيب الكمال )29)

 
 .(28)هة(183اخلفي. مات سن  )وقال ابن حجر: ثق  ثبت، كثري التدليس واإلرسال 

 .يزيد بن أيب زياد القرشي اهلامشي، أبو عبد اهلل الكويف -
 )روى عن(: عبد الرمحن بن أيب ليةلي، وعبد اهلل بن احلارث، وجماهد بن جرب، وغريهم.

 )روى عنه(: أبو بكر بن عياش، وجرير بن عبد احلميد، وسفيان الثوري، وغريهم.
 . فسه إال أنه اختةلط يف آخر عمره، فجاء بالعجائبقال ابن سعد: كان ثق  يف ن

 .وقال مرة: ليس باحلافظ ،ليس حديثه بذاكقال أمحد بن حنبل: 
 وقال ابن معني: ليس بالقوى، ومرة: ال حيتج حبديث .

 .ومع ضعفه يكتب حديثهوقال ابن عدي: 
 . وقال احلاكم أبو أمحد: أبو عبد اهلل يزيد بن أيب زياد ليس بالقوي عندهم

 .(29)هة(137قال ابن حجر: ضعي  مات سن  )

 عبد الرمحن بن أيب نعم أبو احلكم البجةلي الكويف. -
 .وغريهم ،رافع بن خديج، وعبد اهلل بن عمر، واملغرية بن شعب ، وأيب سعيد اخلدري)روى عن(: 

: إبراهيم بن أيب عطاء، وبكري بن عامر، وابنه احلكم بن عبد الرمحن بن أيب نعم، وسعيد (روى عنه)
 وغريهم. بن مسروق الثوري، 

 ذكره ابن سعد يف الطبقات وقال: كان ثق  وله أحاديث. وقال النسائي: ثق .
 وقال ابن أيب خيثم  عن حييي بن معني: ضعي .
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(، تقريب التهذيب 2/560(، هتذيب التهذيب )8/241(، إكمال هتذيب الكمال )17/456(، هتذيب الكمال)5/295جلر  والتعديل )( ا30)
(602.) 

 (.3/168(، سري إعالم النبالء )1/532اريخ بغداد )( ت31)

 رم قتةله.عدا عةلى الناس أو عةلى دواهبم فةلةلمح افعي. قال الشافعي: كل سبع(قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل عةلى هذا عند أهل العةلم قالوا: احملرم يقتل السبع العادي، والكةلب، وهو قول سفيان الثوري، والش32)

 
الرمحن بن أيب نعم قد توجه مةلك املوت إليك، يريد قبض روحك ما كانت بكري بن عامر: لو قيل لعبد قال 

 .(30)هة(100قال ابن حجر: صدوق، مات سن  ) عنده زيادة عةلى ما هو فيه.
 .سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد اخلدري األنصاري -

 (31)هة(64مات سن  ) –صةلى اهلل عةليه وسةلم -صاحب رسول اهلل 
 التخريج:

(، والبيهقي يف السنن 1848(، ومن طريقه، أيب داود يف السنن )10990املسند )أخرجه أمحد يف 
(، معرف  السنن 1588( معةلقاً، و)1587(، والسنن الصغري )19426الكربى )
 ( خمطوط هبذا اإلسناد.2(، والدمياطي يف معجم شيوخه)10762واآلثار)

 (. 8385وعبد الرزاق يف املصن  )
 قال حدثنا: أمحد بن منيع.(32)(838والرتمذي يف السنن )

 (، من طري  حييي بن حييي.10155والبيهقي يف السنن الكربى )
 أربعتهم )أمحد بن حنبل، عبد الرزاق، أمحد بن منيع، حييي بن حييي( عن هشيم بن بشري به.

 يف رواي  عبد الرزاق: )مخس يقتةلهن احملرم، العقرب، واحلي ، والغراب، والكةلب، والذئب(.
 ...(، ومل يذكر )احلي (.العادي )يقتل احملرم السبعويف رواي  أمحد بن منيع 

، ويف رواي  حييي بن حييي )يقتل احملرم احلي ، والعقرب، ويرمى الغراب وال يقتةله، ويقتل الكةلب العقور
 والفويسق ، واحلدأة، والسبع العادي(.
 (.15060وأخرجه ابن أيب شيب  يف املصن  )

 (، من طري  أبو كريب.3089)وابن ماجه 
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 كالمها )ابن أيب شيب ، وأبو كريب( عن حممد بن فضيل. 

 (، من طري  شريك بن عبد اهلل.11445وأخرجه أمحد )
(، من طري  جرير بن عبد احلميد. وأخرجه البخاري 1170(، وأبو يعةلى يف مسنده )11934و)

 (، من طري  أيب بكر بن عياش. 1223يف األدب املفرد )
 (، من طري  موس بن أعني، 3782أخرجه الطحاوي يف شر  معاين اآلثار )و 

مخستهم )حممد بن فضيل، وشريك بن عبد اهلل، وجرير بن عبد احلميد، وأبو بكر بن عياش، 
 وموسى بن أعني( عن يزيد بن أيب زياد، به.  
والعقرب، والسبع  ي ،ًا بةلفظ )يقتل احملرم، احلعو رفميف رواي  ابن أيب شيب  موقوفاً، وأبو كريب 

اهلل صةلى  هلا الفويسق ؟ قال: ألن رسول فقيل له: مل قيل العادي، والكةلب العقور والفأرة الفويسق 
 ت(.اهلل عةليه وسةلم استيقظ هلا، وقد أخذت الفتيةل  لتحرق البي

 ، حلي)سئل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم عن احملرم يقتل اويف رواي  شريك بن عبد اهلل بةلفظ 
 فقال ال بأس به(.

ور، )يقتل احملرم: األفعى، والعقرب، واحلداء، والكةلب العق: بةلفظويف رواي  جرير بن عبد احلميد 
 . والفويسق ( وعند أيب يعةلى )األفعى األسود( وفيه ذكر القص

د بةلفظ )استيقظ النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم ذات ليةل ، فإذا فأرة قويف رواي  أيب بكر بن عياش 
ذت الفتيةل ، فصعدت هبا إىل السق  لتحرق عةليهم البيت، فةلعنها النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم أخ

 وأحل قتةلها لةلمحرم(.
ويف رواي  موسى بن أعني بةلفظ )يقتل احملرم، احلي ، والعقرب، والفأرة الفويسق ( قال يزيد: وعد 

 غري هذا، فةلم أحفظ.
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 (.522/  2التةلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري: )( 33)

 (.12/26الستذكار )( ا34)

 (2/108ون املعبود )( ع35)
 (.8/115شر  النووي ملسةلم )( 36)

 
 احلكم عةلى احلديث:

هذا حديث حسن. والعمل عةلى هذا عند أهل العةلم قالوا: احملرم يقتل السبع : الرتمذي قال أبو عيسى
العادي، والكةلب، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي. قال الشافعي: كل سبع عدا عةلى الناس أو عةلى 

 دواهبم فةلةلمحرم قتةله.
هي قوله ويرمي و وفيه يزيد بن أيب زياد وهو ضعي  وإن حسنه الرتمذي وفيه لفظ  منكرة وقال ابن حجر: 
 .(33)الغراب وال يقتةله

 .(34)وقد ذكرناه، بإسناده، ويزيد بن أيب زياد ليس " حبج  فيما انفرد به"وقال ابن عبد الرب: 
 . (35)وقال املنذري: يف إسناده يزيد بن أيب زياد

 يقتةله(. واحلديث إسناده ضعي ، لضع  يزيد ابن أيب زياد، وفيه لفظ  منكرة وهي قوله ) يرمي الغراب وال

 المبحث الثاني
 المطلب األول: شرح غريب أحاديث )خمس فواسق(

العدد ال مفهوم له ما مل يوجد قرين ، كما هو مقرر يف األصول، ألن ما هنى عن قتةله أكثر : )مَخٌْس فَةَواِسُ (
 من أربع.

، وجوز ابن دقي  العيد الوجهني (36)قال ابن حجر رمحه اهلل: )قال النووي: هو بإضاف  مخس ال بتنوينه
 وأشار إىل ترجيي الثاين فإنه قال: رواي  اإلضاف  تشعر بالتخصيص فيخالفها غريها يف احلكم من طري  
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 (.4/37فتي الباري )( 37)

 (.1/603غريب احلديث لةلخطايب ) (38)

 (.10/308دة فس : لسان العرب )ما (39)

 (.1/603غريب احلديث لةلخطايب ) (40)

 
رتب عةلى ذلك فيشعر بأن احلكم امل ،املفهوم، ورواي  التنوين تقتضي وص  اخلمس بالفس  من جه  املعىن

 .(37)س  فيدخل فيه كل فاس  من الدواب(وهو الف ،وهو القتل معةلل مبا جعل وصفا
 الفس :

: قال اخلطايب رمحه اهلل: )َأصُل الِفْس  اخلُروُج من الشيء. ومنه قوله تَةَعاىَل: }فَةَفَسَ  َعْن أَْمِر َربِِّه{ ]الكه 
 .(38)[: أي َخرَج. ومسِّي الرجُل فاسًقا النسالخه من اخلري(50

. الِفْس : اْلِعْصَياُن َوالتةَّْرُك أَلمر الةلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َواخْلُُروُج َعْن طَ قال ابن منظور رمحه اهلل: )فس (:  رِيِ  احلَْ ِّ
َسَقت الرُّطَبُ  فَس  يَةْفِسُ  ويَةْفُسُ  ِفْسقاً وُفسوقاً وَفُسَ ... َواْلَعَرُب تَةُقوُل ِإذا َخَرَجِت الرُّطَب ُ ِمْن ِقْشرَِها: َقْد فَ 

طََّعاِم َأي َعْن ْسُ : اخْلُُروُج َعِن اأَلمر. وَفَسَ  َعْن أَمر َربِِّه َأي َخرََج، َوُهَو َكَقْوهِلُِم اخّتََم َعِن الِمْن ِقْشرَِها، والفِ 
 .(39)َمْأكةله(

 سبب فسقها:
َيا ققال اخلطايب رمحه اهلل: )أراد واهلل أعةلم بالِفْس ، اخلُروَج من احلُْرم ، يَةُقوُل: مَخس ال ُحرَمَ  هلُنَّ، وال بُ 

نَّ ُكةّلهن ةَلُهنَّ َدفةًْعا لعاِديَِتِهنَّ، أَلهنَّ ُْحرِم فيهّن، إَذا أصابَةُهن، وإمنا أبا  قتةْ
من بني  َعةلْيهنَّ، وال ِفْديََ  َعةَلى امل
 َعاٍد قّتاٍل أو ُمؤٍذ َضرَّار.

َْيَتِ  والدَِّم وحلَِْم حَ وفيه وجه آخر وهو أن يكون أراد بتَةْفِسيِقها حترمَي أكةِلها كقوله تَةَعاىَل: وقد ذََكر ما 
رَّم من امل

 .(40)[(3اخلِْنزِير إىل آخر اآلي . مث قال: }َذِلُكْم ِفْسٌ { ]املائدة: 
قال ابن حجر رمحه اهلل: وأما املعىن يف وص  الدواب املذكورة بالفس  فقيل: خلروجها عن حكم غريها من 

 [. وقوله: 145ِه{ ]األنعام: ْو ِفْسًقا أُِهلَّ ِلَغرْيِ الةلَِّه بِ احليوان يف حترمي قتةله، وقيل يف حل أكةله لقوله تعاىل:}أَ 
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 ( هو حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه الساب .41)

 (.4/37فتي الباري )( 42)

 (.2/185( حياة احليوان )43)

 (. 1/134اج العروس )مادة: حدأ: ( ت44)

 (.2/237( حياة احليوان )45)

 
[ وقيل: خلروجها عن حكم غريها 121}َواَل تَْأُكةُلوا ِمَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم الةلَِّه َعةَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسٌ  { ]األنعام: 
 باإليذاء واإلفساد وعدم االنتفاع، ومن مث اختةل  أهل الفتوى: 

 .قال باألول أحل  باخلمس كل ما جاز قتةله لةلحالل يف احلرم ويف احلل فمن -
 .ومن قال بالثاين أحل  ما ال يؤكل إال ما هنى عن قتةله وهذا قد جيامع األول -
 ومن قال بالثالث خيص اإلحلاق مبا حيصل منه اإلفساد. -

قال: ألن النِب ؟ ف(41)ووقع يف حديث أيب سعيد عند ابن ماج : قيل له مل قيل لةلفأرة فويسق 
صةلى اهلل عةليه وسةلم استيقظ هلا وقد أخذت الفتيةل  لتحرق هبا البيت. فهذا يومئ إىل أن سبب 

 .(42)تسمي  اخلمس بذلك لكون فعةلها يشبه فعل الفساق، وهو يرجي القول األخري، واهلل أعةلم
 احليوانات املتف  عةلى ذكرها يف احلديث:

 الفأرة، وهي الفويسق . -
من اهلوام تكون لةلذكر واألنثى بةلفظ واحدة، واحدة العقارب. وقد يقال لألنثى:  دويب العقرب:  -

 .(43)عقرب  وعقرباء ِمدود غري مصروف، ويصغر عةلى عقريب
ي معروف، وُكنيته طائٌر  أَ ،احِلَدأَُة َكِعَنَبٍ : قال اجلوهري والصاغاين: وال تقل احَلدأَة بالفتياحلديا:  -

 .(44)ت، يصيد اجلِْرَذانَ أَبو اخلُطَّاف وأَبو الصَّةلْ 
و الذي فيه سواد ه قال اجلوهري:، الَِّذي يف َظْهرِِه َوَبْطِنِه بَةَياضٌ  هو:و الغراب، وقيل )األبقع(  -

 ، وقيل هو الذي يأكل اجلي .(45)وبياض
 الكةلب العقور. -
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 (.4/190حيي ابن خزمي  )( ص46)

(، 74/  2(، وحاشي  الدسوقي )173/  3(، مواهب اجلةليل) 1/449(، املدون  )571-570/  2(، رد املختار عةلى الدر املختار ) 54اإلمجاع ) (47)
 (.40-4/37(، وفتي الباري)343 – 341/  3(، واملغين البن قدام )343/  3(، وهناي  احملتاج) 334/ 7اجملموع)

 (.5/177ملغين )( ا48)

 
 احليوانات املختةل  يف ذكرها:

 احلي . -
الذئب، النمر. )قيل مها تفسري لةلكةلب العقور(، قال حممد بن حييي: كأنه يفسر الكةلب العقور،  -

 يقول: من الكةلب العقور احلي ، والذئب، والنمر.  
ر : هذه الةلفظ  اليت قاهلا حممد بن حيىي يف تفسري الكةلب العقور، وذكحممد بن خزمي  قال أبو بكر

 هذا، ليست احلي  من الكةلب يف شيء، وال يقع اسم الكةلب احلي  يشبه أن يكون سبقه لسانه إىل
عةلى احلي ، فأما النمر والذئب فاسم الكةلب واقع عةليهما، يف خرب حامت بن إمساعيل بيان أن النِب 
صةلى اهلل عةليه وسةلم قد فرق بني احلي  وبني الكةلب العقور فكي  يكون معىن قوله يف هذا اخلرب: 

 .(46)هنا تقع اسم الكةلب عةليهاالكةلب العقور يريد احلي ، إ
 السبع العادي. -

 المطلب الثاني: فقه األحاديث:
وانفرد  أمجعوا عةلى ما ثبت من خرب النِب َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيِه َوَسةلََّم من قتل اليت يقتةلها احملرم،قال ابن املنذر: 

وأمجعوا عةلى أن  ،أال شيء عةليه وأمجعوا عةلى أن السبع إذا آذى احملرم، فقتةله، النخعي: فمنع من قتل الفأرة
 .(47)لةلمحرم قتل الذئب
ولنا، أن اخلرب نص من كل جنس عةلى صورة من أدناه، تنبيها عةلى ما هو أعةلى منها، قال ابن قدام : )

ودالل  عةلى ما كان يف معناها، فنصه عةلى احلدأة والغراب تنبيه عةلى البازي وحنوه، وعةلى الفأرة تنبيه عةلى 
أعةلى منه، وألن  تنبيه عةلى السباع اليت هي لعقرب تنبيه عةلى احلي ، وعةلى الكةلب العقوراحلشرات، وعةلى ا

 .(48)(ما ال يضمن مبثةله، وال بقيمته، ال يضمن، كاحلشرات
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 (.103-100/ 3(، والتوضيي شر  خمتصر بن احلاجب )197 – 195/  2جع السابق ، والبدائع )( ا املرا49)

 
وأجاز مجهور الفقهاء )املالكي  والشافعي  واحلنابةل ( قتل كل مؤذ بطبعه كاألسد والنمر والفهد وسائر السباع، 

السباع غري الصائةل  وحنوها كالبازي والصقر. كما أجاز اجلمهور قتل سائر اهلوام خالفا لةلحنفي  يف 
 .(49)واحلشرات. واستثىن املالكي  من اجلواز قتل ما ال يكون مؤذيا منها

 الخاتمة
ا يةلي رصد متام هذا البحث، وفيمأن وفقين إل ياحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، ومن نعم اهلل عةل

 :ألبرز نتائجه
جمموع ما ورد يف هذا البحث، مخس أحاديث، )حديث عائش  رضي اهلل عنها، وحديث  -1

ابن عمر رضي اهلل عنهما، متف  عةليهما، وحديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، إسناده حسن، 
 وحديث ابن عباس، وأيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنهما، إسنادمها ضعي (.

-قورالكةلب الع-الغراب-احلديا-العقرب-لفأرةاحليوانات املذكورة يف األحاديث هي )ا   -2
 السابع العادي(.-النمر-الذئب-احلي 

 .واإلفساد وعدم االنتفاع ،روجها عن حكم غريها باإليذاءسبب فسقها خ قيل إن -3
 امجع الفقهاء عةلى قتل ما ورد ذكره يف األحاديث. -4
 .مؤذ بطبعه القاعدة قتل كل  -5
واستثىن املالكي  من اجلواز قتل ما ال يكون مؤذيا  أجاز اجلمهور قتل سائر اهلوام واحلشرات. -6

 .منها

 واهلل تعاىل أعةلم، وصةلى اهلل عةلى نبينا حممد وعةلى آله وصحبه أمجعني.
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اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهِب، ت: جمموع  من مشس الدين أبو عبد سةةةةةةةةري أعالم النبالء،  -
 م. 1985هة /  1405احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسس  الرسال ، ط: الثالث ، 

حممد -أبو حممد احلسةةةةني بن مسةةةةعود بن حممد البغوي، ت: شةةةةعيب األرنؤوطشةةةةر  السةةةةن ،  -
 -هةةةةةةةةةةةةةةةةة 1403ت، ط: الثاني ، دمشةةة ، بريو  -زهري الشةةةاويش، الناشةةةر: املكتب اإلسةةةالمي 

 م.1983
صةةةةةةةةةةةحيي ابن خزمي ، أبو بكر حممد بن إسةةةةةةةةةةةحاق بن خزمي  النيسةةةةةةةةةةةابوري ت: د. حممد  -

 بريوت. –مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي 
أبو عبد اهلل حممد بن سةةةةةةةةةةةةةةعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصةةةةةةةةةةةةةةري، البغدادي  الطبقات الكربى، -

ط: األوىل، ، بريوت –دار الكتةةب العةلميةة  ، القةةادر عطةةات: حممةةد عبةةد  املعروف بةةابن سةةةةةةةةةةةةةةعةةد،
 .م 1990 -هة  1410
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طر  التثريب يف شةةةةر  التقريب )املقصةةةةود بالتقريب: تقريب األسةةةةانيد وترتيب املسةةةةانيد(،  -

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي، أكمةله ابنه: أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني 
وصةةةةةةورهتا  - مث املصةةةةةةري، أبو زرع  ويل الدين، ابن العراقي، الطبع  املصةةةةةةري  القدمي  الكردي الرازياين

 دور عدة منها )دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسس  التاريخ العريب، ودار الفكر العريب(.
، أبو احلسةةن عةلي بن ُعَمر الدارقطين، مؤسةةسةة  الريان بريوت العةلل الواردة يف األحاديث النبوي ، -

 م، ت: حممد صاحل الدباسي. 2011-هة 1432الث  ط الث
أبو حممد حممود بن أمحد احلنفى بدر الدين العيىن، دار عمدة القاري شةةةةر  صةةةةحيي البخاري،  -

 .بريوت –إحياء الرتاث العريب 
حممد أشرف بن أمري بن عةلي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، دار  عون املعبود شر  سنن أيب داود، -

 هة. 1415بريوت، ط: الثاني ،  –الكتب العةلمي  
أبو سةةةليمان محد بن حممد بن إبراهيم البسةةيت املعروف باخلطايب، ت: عبد الكرمي  غريب احلديث، -

 .م 1982 -هة  1402دمش ،  –إبراهيم الغرباوي، دار الفكر 
 ،أمحد بن عةلي بن حجر أبو الفضةةةل العسةةةقالين الشةةةافعي صةةةحيي البخاري،فتي الباري شةةةر   -

 .1379بريوت،  -دار املعرف  
 هة. 1414بريوت، ط: الثالث   –حممد بن مكرم بن عةلى، أبو الفضل، دار صادر  لسان العرب، -
ين : حسةةةةةام الدت أبو احلسةةةةةن نور الدين عةلي بن أيب بكر اهليثمي،جممع الزوائد ومنبع الفوائد،  -

 م. 1994هة،  1414القدسي، الناشر: مكتب  القدسي، القاهرة، عام النشر: 
شةةةةةرف  أبو زكريا حميي الدين حيىي بن اجملموع شةةةةةر  املهذب )مع تكمةل  السةةةةةبكي واملطيعي(، -

 .دار الفكر النووي،
مةةالةةك بن أنس بن مةةالةةك بن عةةامر األصةةةةةةةةةةةةةبحي، دار الكتةةب العةلميةة ، ط: األوىل، املةةدونةة ،  -

 م.1994 -هة 1415
ر حممد الدكتو  أبو داود سةةةليمان بن داود بن اجلارود الطيالسةةي، ت:مسةةند أيب داود الطيالسةةي،  -

 م. 1999 -هة  1419مصر، طبع : األوىل،  –بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر 
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أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلال  بن خالد بن مسةةند البزار املنشةةور باسةةم البحر الزخار،  -

ملدين  املنورة، ط: ا -اهلل العتكي املعروف بالبزار، ت:جمموع  حمقيقني، مكتب  العةلوم واحلكم عبيد 
 م(.2009م، وانتهت 1988األوىل، )بدأت 

مسةةةةةةةةلم بن احلجاج أبو احلسةةةةةةةن القشةةةةةةةريي  املسةةةةةةةند الصةةةةةةةحيي املختصةةةةةةةر )صةةةةةةةحيي مسةةةةةةةةلم(، -
 بريوت. –النيسابوري، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 

األوىل  دار الفكر بريوت، ط:، أبو حممد موف  الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدام املغين،  -
 .ة هة1405سنة  

أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شةةةةةةرف النووي، دار  املنهاج شةةةةةةر  صةةةةةةحيي مسةةةةةةةلم بن احلجاج، -
 هة.1392بريوت، ط: الثاني ،  –إحياء الرتاث العريب 

سةةةةي مشس الدين أبو عبد اهلل بن عبد الرمحن الطرابةلمواهب اجلةليل يف شةةةةر  خمتصةةةةر خةليل،  -
 م.1992 -هة 1412املغريب، املعروف باحلطاب الرُّعيين املالكي، دار الفكر، ط: الثالث ، 

مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهِب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال،  -
 م. 1963 -هة  1382ط: األوىل، ، لبنان –دار املعرف ، بريوت  ،د البجاويت: عةلي حمم

مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شةةةةةةةةةةهاب الدين  هناي  احملتاج إىل شةةةةةةةةةةر  املنهاج، -
 م.1984هة/1404الرمةلي، دار الفكر، بريوت، ط: 

 

 
 

 

 



 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه، رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست العلمي

  

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصف)الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة الحاسوب  -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   بما في ذلك الجداول والصور والرسومات

 من هذا العدد المالحق واالستبانات. , ويستنى

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي.العربية واإلنجليزية باللغتين

لرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين ا -4

العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،

 والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر بيةباللغة العر يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.

 تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.يقسم البحث إلى مباحث ومطالب  -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

ية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة من المراجع األجنب % 20 هما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل.

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


لية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات الما  -10

 .متابعة إجراءات النشر

 .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 تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام

 .في 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

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة ) طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي

 (واحدة

https://www.youtube.com/watch?al_g_hAweCUv=&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد 2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .145، ص: 2. ج: 2لسالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: ا

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

 مؤلف، لل في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق

 وذلك باتباع الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد:

. تحقيـق: عبــد المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979الهمذاني. )ابن خالويه، الحسين بن أحمد 

. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.وم القرآنالواضح في عل (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية.التجديد (.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

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 ن.. ماليزيا: جامعة السلطان زين العابديللقرآن 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

 المؤلفات المترجمة:

 سسة الدينية.. )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤتاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد -13

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب قرار  -15

16-  ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

ستوى بحثك من عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من م مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال 

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر( 3يوماً )  90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 

 .األبحاث الُمحالة للنشر

 

 

 

article/?lang=ar-journal-for-guidelines-http://www.siats.co.uk/author 

 

http://www.siats.co.uk/author-guidelines-for-journal-article/?lang=ar
http://www.siats.co.uk/author-guidelines-for-journal-article/?lang=ar


Content 

 

 ....…….…………………...………1حكم التمثيل السينمائي في الفقه االسالمي .1

 ...….……………29أثر إصدارات الصكوك اإلسالمية السيادية على أسعار الصرف .2

 …...………57اإلمام البيهقي مكانته العلمية والخصائص المنهجية لكتابه السنن الكبرى .3

 ...…83–دراسة موضوعية  – المتصفة باإليمانالسكينة في القرآن وأثرها على القلوب  .4

خالل القرنين الثالث والرابع عشر  كتب السُّنة وعلومها التي اعتنى بها علماء نجد .5

 ……..……………………………………………………114الهجريين

 ..….………………………………159التأصيل الشرعي للوسطية في اإلسالم .6

ة ) دراس واجبات الالجئين في القانون الدولي من منظور الشريعة اإلسالمية .7

 ……………………………………………………………186مقارنة(

 ………………..…………217خمس فواسق يقتلن في الحرم دراسة حديثية فقهية .8

 


