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كلمة التحرير



وبه نبدأ ونستعني
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني
وبعد.
القارئ الكريم:
يســعدنا ويرسنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد الرابــع مــن مجلــة القلــزم العلمية للدراســات
اإلســامية وهــي تصــدر يف إطــار الرشاكــة العلميــة ملركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر
األحمــر مــع جامعــة كسال(الســودان) عــن دار آرثرييــا للنــر والتوزيــع ،ويضــم هــذا العــدد
مواضيــع متنوعــة نتمنــى أن تنــال رضاءكــم.
القارئ الكريم:
إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات اإلســامية تخطــو أوىل عتبــات النــر بخطــىء
ثابتــة بفضــل تعــاون العلــاء والباحثــن واألكادمييــن ،ونأمــل أن يتواصــل هــذا التعــاون العلمي ،
ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع ألراءكــم ومقرتحاتكــم لتطويــر هذه املجلــة وإســتمراريتها.

هيئة التحرير

المصلحة المرسلة حجيتها والعمل بمقتضاها
عند األصوليين
د .أشرف إبراهيم عبد اهلل إبراهيم

أستاذ أصول الفقه املشارك -جامعة دنقال

املستخلص:
هدفــت الدراســة لتُبــن أن املصلحــة املرســلة حجــة ُمعتــرة يجــوز بنــاء
األحــكام عليهــا إذا توفــرت رشوطهــا وضوابطهــا .ويتمثــل الهــدف مــن هــذا البحــث
إثبــات أن العمــل باملصلحــة املرســلة معمـ ٌ
ـول بهــا بــن الفقهــاء وأن الخــاف الــذي
بينهــم إمنــا هــو خــاف لفظــي .وتتمثــل مشــكلة الدراســة يف بيــان موقــف علــاء
األصــول واتجاهاتهــم يف العمــل باملصلحــة املرســلة .ومــن أهــم األهــداف املرجــوة
مــن هــذا البحــث أن األخــذ باملصالــح املرســلة يؤكــد عــى صالحيــة الرشيعــة لــكل
زمــان ومــكان وتجعلهــا قــادرة عــى مواكبــة مســتجدات العــر .اعتمــدت الدراســة
عــى املنهــج االســتقرايئ التحليــي بالرجــوع إىل أُم ّهــات كتــب أصــول الفقــه والحديث
واللغــة واملراجــع الحديثــة لتوفــر املــادة العلميــة املتعلقــة باملوضــوع .وخلصــت
الدراســة إىل عــدة نتائــج منهــا :أن اعتبــار املصلحــة املرســلة دلي ـاً وحجــة رشعيــة
مــا يُعــن القــايض يف ُحكمــه ،وامل ُفتــي يف فتــواه ،والفقيــه يف فقهــه.
Abstract:
The study amid to show that the interest sent
almursala is availed argument up on which judgments
can be built if its terms and conditions are met. The
aim of this research is prove that work by interest
sent is applicable between the jurists and that the
dispute between them it is a disagreement verbal.The
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problem of the study is to clarify the position of assent
scholars and their trends at work in the interest sent. And
one of the most important objectives of this research that
taking interest sent emphasizes the validity of sharia for
all times and places and make it able to keep updates of
the times, the study relied on the method by referring to
the most important books of the fundamentals of figh, the
consideration of the interest sent is evidence and legitimate
argument that helps the judge in his ruling and the mufti in
his fatwa and the jurist in his juvispru decree.
مقدمة:
مــن املعلــوم أن مثــة خـ ٌ
ـاف عريــض وقــع بــن ُعلــاء األصــول يف اعتبارهــم
املصلحــة املرســلة دليـاً رشعيـاً ميكــن العمــل بــه .فــكان موقــف الفقهــاء يف العمــل باملصلحــة
املرســلة بــن الجــواز مطلقـاً ،واملنــع مطلقـاً ،والتوقــف .والحــق الــذي ال ريــب فيــه أن العمــل
باملصلحــة املرســلة جائـ ٌز إذا توفــرت رشوطــه وضوابطــه وانتفــت موانعــه ،وأن املصالــح املرســلة
تثبــت بهــا األحــكام وتبنــى عليهــا ،فهــي طريــق رشعــي معتــر للتوصــل إىل الحكــم الرشعــي،
وأن الخــاف الــذي وقــع بــن علــاء األصــول يف اعتبــار حجيــة املصلحــة املرســلة إمنــا هــو خالف
لفظــي .وأن العمــل باملصلحــة املرســلة فيــه دليــل عــى مواكبــة الرشيعــة لــكل مســتجدات
العــر.
أسباب اختيار املوضوع:
من أهم األسباب التي دفعت الباحث الختيار هذا املوضوع ما ييل:
1.1إزالة اللبس والغموض حول املصلحة املرسلة وبيان حجيتها ورشعيتها.
2.2بيــان أن املصلحــة املرســلة تختــص بجانــب املعامــات ألن األصــل يف العبــادات
التوقــف.
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3.3بيان أن خالف األصوليني يف املصلحة املرسلة إمنا هو خالف لفظي.
4.4التأكيد عىل أ ّن األحكام الرشعية إنّ ا ُشعت ملقاصد وغايات وأهداف سامية.
أهمية املوضوع:
وتربز أهمية املوضوع فيام يأيت:
1.1بيــان إن موضــوع املصالــح املرســلة مــن املوضوعــات األصوليــة التــي يســتفيد
منهــا ُجـ ُّـل أف ـراد املجتمــع املســلم ومؤسســاته العدليــة والقضائيــة.
2.2بيــان كيفيــة االســتفادة مــن املصالــح املرســلة يف اســتنباط أحــكام النــوازل
املســتجدة وتطبيقهــا تطبيقــاً عمليــاً.
مشكلة الدراسة :وتتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل األسئلة التالية:
1.1ما هي املصالح املرسلة؟ وما مدى حجيتها عند علامء األصل؟
 2.2هــل أخــذ علــاء املذاهــب األخــرى كالشــافعية والحنابلــة والحنفيــة العمــل
باملصلحــة املرســلة كاملالكيــة؟
منهج الدراسة:
املنهج الذي انتهجه الباحث هو املنهج التحلييل االستقرايئ.
مفهوم املصلحة املرسلة وأدلة مشروعيتها وأقسامها وحجيتها:
أو ًال :تعريف املصلحة لغة واصطالحاً:
.أتعريــف املصلحــة لغــة :املصلحــة ضــد املفســدة ،وهــي كاملنفعــة وزنــاً
ومعنــى ،فهــي مصــدر مبعنــى الصــاح ،كاملنفعــة مبعنــى النفــع ،وهــي اســم
للواحــدة مــن املصالــح( .)1واملصلحــة مبعنــى الصــاح ،وهــي واحــدة املصالــح
نقيــض االستفســاد ،وأصلــح الــيء بعــد فســاده أي أقامــه ،وأصلــح الدابــة
أحســن إليهــا(.)2
.بتعريــف املصلحــة اصطالحـاً :تعــددت وتنوعــت عبــارات األصوليــن يف تعريــف
املصالــح فمــن هــذه التعريفــات:
تعريف اإلمام الغزالي للمصلحة:
أمــا املصلحــة فهــي عبــارة يف األصــل عــن جلــب منفعــة أو دفــع مــرة ،ولســنا
نعنــي بــه ذلــك ،فــإن جلــب املنفعــة ودفــع املــرة مقاصــد الخلــق وصــاح الخلــق يف تحصيل
مقاصدهــم ،لكنــا نعنــي باملصلحــة املحافظــة عــى مقصــود الــرع ومقصــود الــرع مــن
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الخلــق خمســة :وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم ،فــكل
مــا يتضمــن حفــظ هــذه األصــول الخمســة فهــو مصلحــة ،وكل مــا يفــوت هــذه األصــول فهــو
مفســدة ودفعهــا مصلحــة(.)3
تعريف العز بن عبد السالم للمصلحة:
املصالــح رضبــان :أحدهــا حقيقــي وهــو األف ـراح واللــذات ،والثــاين مجــازي وهــو
أســبابها ،ورمبــا كانــت أســباب املصالــح مفاســد فيؤمــر بهــا أو تبــاح ال لكونهــا مفاســد بــل
لكونهــا مؤديــة إىل مصالــح ،وذلــك كقطــع األيــدي املتآكلة حفظــا لــأرواح ،وكاملخاطرة بــاألرواح
يف الجهــاد ،وكذلــك العقوبــات الرشعيــة كلهــا ليســت مطلوبــة لكونهــا مفاســد بــل لكونهــا
املقصــودة مــن رشعهــا كقطــع الســارق وقطــع الطريــق وقتــل الجنــاة ورجــم الزنــاة وجلدهــم
وتغريبهــم :وكذلــك التعزيـرات ،كل هــذه مفاســد أوجبهــا الــرع لتحصيــل مــا رتــب عليهــا من
املصالــح الحقيقــة ،وتســميتها باملصالــح مــن مجــاز تســمية الســبب باســم املســبب(.)4
تعريف ابن قدامة للمصلحة :املصلحة هي :جلب املنفعة أو دفع املرضة(.)5
تعريــف الزركــي للمصلحــة :املصلحــة هــي :املحافظــة عــى مقصــود الــرع بدفــع
املفاســد عــن الخلــق(.)6
التعريف املختار:
وبعــد اســتعراض هــذه التعريفــات فــرى الباحــث أن املصلحــة :كل مــا يحقــق
مصالــح العبــاد يف معاشــهم ومعادهــم إمــا بحلــب مصلحــة أو دفــع مفســدة ،وفــق معــاين
مبنيــة عــى إرادة الــرع ومقصــوده.
أقسام املصالح:
لقد قسم علامء األصول املصالح إيل أقسام متعددة باعتبارات مختلفة:
أو ًال :أقسام املصالح من حيث اعتبار الشرع لها وعدمه:
قســم علــاء األصــول املصالــح مــن حيــث اعتبــار الــرع لهــا وعدمــه إىل ثالثــة
ّ
أقســام وهــي:
املصلحة املعتربة:
فهــي املصلحــة الرشعيــة التــي جــاءت األدلــة الرشعيــة بطلبهــا مــن الكتــاب ،أو
الســنة ،أو اإلجــاع ،أو القيــاس ،وذلــك كالصــاة( .)7أي هــي املصلحــة التــي اعتربتهــا الرشيعــة
وجــاءت النصــوص بهــا كترشيــع حــد الحرابــة والرسقــة حفاظـاً لألمــوال .وكترشيــع حــد الزنــا
والقــذف حفاظـاً لألعـراض والنســل وغريهــا مــن مقاصــد الــرع.
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املصلحة امللغاة:
وأمــا املصلحــة امللغــاة رش ًعــا :فهــي املصلحــة التــي يراهــا العبــد بنظــره القــارص،
مصلحــة ولكــن الــرع ألغاهــا وأهدرهــا ومل يلتفــت إليهــا ،بــل جــاءت األدلــة الرشعيــة مبنعها
والنهــي عنهــا مــن الكتــاب أو الســنة أو اإلجــاع أو القيــاس ،وذلــك كاملصلحــة املوجــودة
يف الخمــر .فهــذا النــوع مــن املصالــح يف نظــر الشــارع يعتــر مفســدة ،وتســميته مصلحــة
باعتبــار الجانــب املرجــوح أو باعتبــار نظــر العبــد القــارص ،ثــم هــي موصوفــة بكونهــا ملغــاة
مــن جهــة الــرع( .)8وهــي املصلحــة التــي ألغاهــا الــرع وشــهد ببطالنهــا ومل يعتربهــا وذلك
لوجــود نــص رشعــي يعــارض دعــوى املصلحــة ،كالتســوية بــن الولــد والبنــت يف املــراث
بدعــوى أن املصلحــة تقتــي ذلــك لتســاويهام يف درجــة القرابــة مــن املــورث وألن البنــت
أصبحــت تشــارك الرجــل يف أعبــاء الحيــاة ،وهــي مصلحــة باطلــة ومرفوضــة شــهد الــرع
ببطالنهــا وذلــك لوجــود النــص عــى أن للذكــر مثــل حــظ األُنثيــن(.)9
املصلحة املُطلقة:
وأمــا املصلحــة املســكوت عنهــا :فهــي التــي مل يــرد يف اعتبارهــا أو إبطالهــا دليـ ٌـل
خــاص مــن الكتــاب أو الســنة أو اإلجــاع أو القيــاس ،لكنهــا مل تخــل عــن دليــل عــام كيل
يــدل عليهــا ،فهــي إذن ال تســتند إىل دليــل خــاص معــن ،بــل تســتند إىل مقاصــد الرشيعــة
وعموماتهــا ،وهــذه تســمى باملصلحــة املرســلة .وإمنــا قيــل لهــا مرســلة إلرســالها؛ أي :إطالقهــا
عــن دليــل خــاص يقيــد ذلــك الوصــف باالعتبــار أو باإلهــدار( .)10وتُســمى باملصلحــة املطلقــة،
واملصلحــة املرســلة ،واملناســب املرســل ،واالســتصالح ،واالســتصالح املرســل ،ومــن املعلــوم أن
تعــدد املســميات يــدل عــى رشف امل ُســمى وأهميتــه.
تعريف املصلحة املرسلة:
املصلحــة املرســلة لفــظ مركــب مــن كلمتــن ،موصــوف وهــو املصلحــة ،وصفــة
وهــي املرســلة .فاملرســلة :أي املطلقــة وأرســل الــيء أطلقــه وأهملــه(.)11
تعريف املصلحة املرسلة يف االصطالح:
قــال ابــن تيميــة :املصالــح املرســلة وهــو :أن يــرى املجتهــد أن هــذا الفعــل يجلب مصلحة
راجحــة ،وليــس يف الــرع مــا ينفيــه( .)12وقــال الشــاطبي :املصالــح املرســلة يرجــع معناهــا إىل اعتبار
املناســب الــذي ال يشــهد لــه أصــل معــن ،فليــس لــه عــى هذا شــاهد رشعــي عــى الخصــوص(.)13
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وجه اإلرسال يف املصلحة(:)14
املصلحــة املرســلة يف حقيقــة األمــر مصلحــة معتــرة رشعـاً ولكــن مل يــرد بخصوصهــا
نــص بعينــه ،فهــي مرســلة مــن حيــث عــدم التنصيــص عليهــا بالدليــل الخــاص ،أمــا مــن
حيــث كونهــا منفعــة مقصــودة للشــارع ،فهــي مندرجــة ضمــن عمــوم اآليــات اآلمــرة بالخــر
ـر لَ َعلَّ ُك ـ ْم تُ ْفلِ ُحــونَ)( .)15وقولــه تعــاىلَ (:وت َ َعا َونُــوا
والصــاح نحــو قولــه تعــاىلَ (:وافْ َعلُــوا الْ َخـ ْ َ
ـر َوالتَّ ْقـ َوى َولَ ت َ َعا َونُــوا َعـ َـى ْ ِ
الثْـ ِـم َوالْ ُعـ ْد َوانِ )( .)16وعليــه فــإن اإلرســال يف املصلحــة
َعـ َـى الْـ ِ ِّ
منضبــط بثالثــة قيــود:
 1أن ال يكون لها شاهد باالعتبار يف عينها ،وال يف جنسها القريب. 2أن يشهد لها الجنس البعيد املتمثل يف كليات املقاصد الرشعية. 3أن ال يكون لها باملقابل شاهد باإللغاء.فعــدم وجــود شــاهد باالعتبــار للمصلحــة املرســلة بعينهــا قيــد خــرج بــه كل مصلحة
منصــوص عليهــا ،أو مجمــع عليهــا ،إذ تغــدو حينئــذ مصالــح معتــرة بالنــص أو اإلجــاع .أمــا
عــدم ورود شــاهد لهــا باإللغــاء فهــو قيــد خرجــت بــه املصالــح امللغــاة ،وهــي كل مصلحــة
عارضــت نصـاً رصيحـاً ،أو عارضــت قياسـاً صحيحـاً ،فهــذا التعــارض دليــل عــى بطالنهــا ،ألن
صحــة دليــل املصلحــة املرســلة فــرع عــن عــدم مصادمتــه ألي دليــل رشعــي أقــوى منــه(.)17
أقسام املصالح من حيث القوة والضعف:
وتنقسم املصالح بحسب القوة والضعف إىل رضورية وحاجية وتحسينية:
 /1املصالح الضرورية:
وقــد عرفهــا الشــاطبي بأنهــا :هــي التــي ال بــد منهــا يف قيــام مصالــح الديــن والدنيــا،
بحيــث إذا فُقــدت مل تجــر مصالــح الدنيــا عــى اســتقامة ،بــل عــى فســاد وتهــارج وفــوت
حيــاة ،ويف األخــرى فــوت النجــاة والنعيــم والرجــوع بالخـران املبــن( .)18وتنقســم املقاصــد
الرضوريــة إىل خمســة أقســام وهــي:
حفظ الدين:
ويكــون ذلــك مبقاتلــة املرتديــن والبغــاة ،ونــر العقيــدة ،والدعــوة إلقامــة الصلــوات
وإيتــاء الــزكاة وتطبيــق أحــكام الرشيعــة يف ســائر املعامــات مــن بيــع ورشاء وإجــارة ورهــن
وغريهــا مــن املعامــات ،واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر.
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حفظ النفس:
وهــو حفظهــا مــن التلــف قُبيــل وقوعــه مثــل مقاومــة األمـراض ،وقــد منــع عمــر
بــن الخطــاب ريض اللــه عنــه الجيــش مــن دخــول الشــام ألجــل الطاعــون ،وحفظهــا بالقصاص
عنــد االعتــداء عليهــا ،بالرغــم مــن أن حفظهــا بالقصــاص هــو أضعــف أنــواع حفــظ النفــوس
ألنــه تـ ٌ
ـدارك بعــد الفــوات.
حفظ املال:
ويعنــي حفــظ أمــوال األمــة مــن اإلتــاف مــن الخــروج إىل أيــدي غــر األمــة بــدون
عــوض ،وحفــظ أجــزاء املــال املعتــرة عــن التلــف بــدون عــوض ،والنهــي عــن اإلرساف
واالعتــداء عــى أمــوال النــاس بالباطــل ومــن غــر وجــه حــق كــا يفعلــه جامعــة النهــب
املســلح وغريهــم ،وزجرهــم بالعقوبــة الصارمــة مــن إقامــة الحــد بقطــع يــد الســارق وإيجاب
الضــان وغريهــا.
حفظ النسل:
ويعــر عنــه بحفــظ األنســاب ،وقــد أطلقــه العلــاء ومل يبينــوا املقصــود منــه
ّ
بالتحديــد ،وميكــن القــول بــأن اإلســام أكــد عــى حاميــة كرامــة املــرء بقولــه تعــاىلَ (:و َل
ــب أَ َح ُدكُــ ْم أَ ْن يَــأْك َُل لَ ْحــ َم أَ ِخيــ ِه َم ْيتًــا فَ َك ِر ْهتُ ُمــو ُه)( )19وعــى
ــب بَ ْعضُ كُــ ْم بَ ْعضً ــا أَيُ ِح ُّ
يَ ْغتَ ْ
حاميــة الحيــاة الخاصــة بقولــه تعــاىلَ (:ولَ تَ َج َّس ُســوا)( )20وعــى حاميــة األعــراض بقولــه
تعــاىلَ (:وال َِّذيـ َن يُـ ْؤذُو َن الْ ُم ْؤ ِم ِنـ َن َوالْ ُم ْؤ ِم َنـ ِ
ـات ِب َغـ ْ ِ
ـر َمــا اكْتَ َسـبُوا فَ َقـ ِـد ا ْحتَ َملُــوا بُ ْهتَانًــا َوإِثْ ًــا
ُمبِي ًنــا)(.)21
حفــظ العقــل :ومعنــى حفــظ العقــل ،حفــظ عقــول النــاس مــن أن يدخــل عليهــا
الســكر بــن
الســكر ،ومنــع األمــة مــن تفــي ُ
خلــل ،ولذلــك يجــب منــع الشــخص مــن ُ
أفرادهــا ،وكذلــك تفــي املفســدات مثــل :الحشــيش ،واألفيــون ،واملورفــن ،والكوكايــن،
والهرويــن ،ونحوهــا مــا كــر تناولــه يف هــذا الزمــان(.)22
 /2املصالح الحاجية:
وهــو مــا تحتــاج األمــة إليــه القتنــاء مصالحهــا وانتظــام أمورهــا عــى وجــه حســن،
فالحاجــة إليــه مــن حيــث التوســعة عــى النــاس ورفــع الحــرج عنهــم(.)23
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 /3املصالح التحسينية:
ومعناهــا األخــذ مبــا يليــق مــن محاســن العــادات ،وتجنــب األحــوال املدنســات
التــي تأنفهــا العقــول الراجحــات ويجمــع ذلــك قســم مــكارم األخــاق(.)24
الرشيعــة اإلســامية مبنيــة عــى اعتبــار املصالــح :املتتبــع لنصــوص الوحيــن يجــد
جلي ـاً أن الرشيعــة اإلســامية مبنيــة عــى مصالــح العبــاد ،قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة:
الرشيعــة جــاءت بتحصيــل املصالــح وتكميلهــا ،وتعطيــل املفاســد وتقليلهــا ،وأنّهــا تُرجــح خــر
الخرييــن ،ورش الرشيــن ،وذلــك بتحصيــل أعظــم املصلحتــن بتفويــت أدناهــا ،ودفــع أعظــم
املفســدتني باحتــال أدناهــا( )25وأكّــد ذلــك اإلمــام ابــن قيــم الجوزيــة بقولــه :إ ّن الرشيعــة
مبناهــا وأساســها عــى الحكــم ومصالــح العبــاد ،يف املعــاش واملعــاد ،وهــي ٌ
عــدل كلهــا،
وحكمـ ٌة كلهــا ،ومصالــح كلهــا ،فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل إىل الجــور ،وعــن الرحمــة
إىل ضدهــا ،وعــن املصلحــة إىل املفســدة ،وعــن الحكمــة إىل العبــث ،فليســت مــن الرشيعــة
وإن أُدخلــت فيهــا بالتأويــل ،فالرشيعــة عـ ُ
ـدل اللــه بــن عبــاده ،ورحمتــه بــن خلقــه( )26وقــال
أيض ـاً رحمــه اللــه تعــاىل :إ ّن الــرع والعقــل يوجبــان تحصيــل املصالــح وتكميلهــا ،وإعــدام
املفاســد وتقليلهــا ،فــإذا ُعــرض للعاقــل أمــ ٌر يــرى فيــه مصلحــ ٌة ومفســدة ،وجــب عليــه
أمـران :أمـ ٌر علمــي ،وأمـ ٌر عمــي ،فالعمــي معرفــة الراجــح مــن طــريف املصلحــة واملفســدة،
وإذا تبـ ّـن لــه الرجحــان ،وجــب عليــه إيثــار األرجــح لــه( .)27فالرشيعــة كلهــا مصالــح وهــذا مــا
أكّــده ابــن عبــد الســام :الرشيعــة كُلَّهــا مصالــح ،إ ّمــا درء مفاســد ،أو جلــب مصالــح( )28وقــال
الشــاطبي رحمــه اللــه تعــاىل :وضــع الرشائــع إنّ ــا هــو ملصالــح العبــاد يف العاجــل واآلجــل
والس ـ ّنة عــى أ ّن أحــكام الرشيعــة مبنيــة
مع ـاً( .)29وقــد دلّــت نصــوص كثــرة مــن الكتــاب ُ
عــى مصالــح العبــاد يف املعــاش واملعــاد وأجمــع أهــل العلــم عــى أن الرشيعــة مبنيــة عــى
مصالــح العبــاد .
الضوابط والشروط التي يجب توفرها للعمل باملصلحة املرسلة:
لقد وضع علامء األصول رشوطاً وضوابط للعمل باملصلحة املرسلة وهي:
1.1أن تكــون مالمئــة ملقاصــد الرشيعــة ،بحيــث ال تتنــاىف مــع أصــل مــن أصولهــا،
بــل تكــون متفقــة مــع املقاصــد العامــة التــي قصــد الشــارع تحصيلهــا مــن
ترشيعاتــه املختلفــة(.)30
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2.2أن تكــون معقولــة أي مــا تدركــه العقــول الســليمة وتتلقاهــا بالقبــول( .)31أي
جــرت عــى األوصــاف املناســبة املعقولــة التــي يتقبلهــا العاقــل.
3.3أن تعود عىل مقاصد الرشيعة بالحفظ والصيانة(.)32
4.4أال تكون املصلحة مصادمة لنص أو إجامع(.)33
5.5أال تعارضهــا مصلحــة أرجــح منهــا أو مســاوية لهــا ،وأال يســتلزم مــن العمــل
بهــا مفســدة أرجــح منهــا أو مســاوية لهــا( .)34قــال ابــن القيــم« :فاألعــال إمــا
أن تشــتمل عــى مصلحــة خالصــة أو راجحــة ،وإمــا أن تشــتمل عــى مفســدة
خالصــة أو راجحــة ،وإمــا أن تســتوي مصلحتهــا ومفســدتها.فهذه أقســام
خمســة :منهــا أربعــة تــأيت بهــا الرشائــع .فتــأيت مبــا مصلحتــه خالصــة أو راجحــة
آمــرة بــه أو مقتضيــة لــه ومــا مفســدته خالصــة أو راجحــة فحكمهــا فيــه النهــي
عنــه وطلــب إعدامــه .فتــأيت بتحصيــل املصلحــة الخالصــة والراجحــة أو تكميلهــا
بحســب اإلمــكان ،وتعطيــل املفســدة الخالصــة أو الراجحــة أو تقليلهــا بحســب
اإلمــكان .فمــدار الرشائــع والديانــات عــى هــذه األقســام األربعــة (.)35
6.6أن تكــون املصلحــة كليــة ال جزئيــة ،بحيــث يكــون نفعهــا عائــد إىل جميــع
املســلمني وليــس عــى بعضهــم ،وذلــك ألن أحــكام الرشيعــة اإلســامية تنطبــق
عــى النــاس جميع ـاً(.)36
7.7أن تكــون املصلحــة قطعيــة ال ظنيــة ،بحيــث تكــون ثابتــة بطريــق قطعــي ال
شــبهة فيــه(.)37
8.8أن تكــون املصلحــة رضوريــة ،ترجــع إىل حفــظ الرضوريــات الخمــس املعروفــة،
وال يدخــل فيهــا الحاجيــات وال التحســينيات(.)38
9.9أن يؤدي األخذ باملصلحة املرسلة لحفظ رضورة ورفع حرج الزم وواقع(.)39
 1010أن تنحــر يف مجــال املعامــات ،وال تدخــل يف مجــال العبــادات وذلــك ألن
العبــادات توقيفيــة.
أدلة القائلني بالعمل باملصلحة املرسلة كدليل شرعي:
حجيــة املصالــح املرســلة والعمــل بهــا مــا طاشــت فيــه أقــام وتفاوتــت فيــه أفهــام
واضطربــت فيــه أقــوال ،فــكان موقــف علــاء األصــول يف العمــل باملصلحــة املرســلة عــى
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ثالثــة أقــوال وهــي :القــول األول :جــواز اعتبــار املصلحــة املرســلة واألخــذ بهــا .القــول الثــاين:
املنــع مطلق ـاً مــن اعتبــار املصالــح املرســلة و منــع العمــل بهــا .القــول الثالــث :التوقــف.
والباحــث يــرى جــواز العمــل باملصلحــة املرســلة واألخــذ بهــا إذا توفــرت فيهــا رشوط وضوابط
األخــذ والعمــل باملصلحــة املرســلة .ولقــد ســاق القائلــن باملصلحــة املرســلة والعمــل بهــا
عــددا ً مــن األدلــة منهــا:
الدليل األول :عمل الصحابة رضوان اهلل عليهم أجمعني:
فقــد كان نهــج الصحابــة ريض اللــه عنهــم ترشيــع مــا رأوا أنــه يحقــق مصلحــة وذلــك
فيــا يطــرأ عليهــم مــن حــوادث ومســتجدات ومل يتوقفــوا عــن الترشيــع مــا دام أنــه مل يثبــت
عــن الشــارع إلغــاؤه لتلــك املصلحــة ،ومثــال ذلــك مــا قــام بــه أبــو بكــر الصديــق  مــن
جمــع القــرآن يف مصحــف واحــد ومحاربتــه ملانعــي الــزكاة ،كــا أن عمــر  أوقــف تنفيــذ
حــد الرسقــة يف عــام املجاعــة ،وحكــم بقتــل الجامعــة بالواحــد ،قالــوا :ومــن أمثلــة ذلــك َحـ ْرق
عثــان  -  -للمصاحــف وجمــع النــاس عــى مصحــف واحــد خــوف االختــاف .قالــوا :ومــن
أمثلتــه توليــة أيب بكــر لعمــر؛ ألنــه ال مســتند لــه فيهــا إال املصلحة املرســلة عىل التحقيــق ،وقول
بعضهــم :إنــه مــن القيــاس ،خــاف الظاهــر ،يعنــون قيــاس العهــد عــى العقــد .قالــوا :ومنــه
ت َـ ْرك عمــر الخالفــة شــورى بــن ســتة؛ ألن النبــي  - -تــويف وهــو عنهــم راض .قالــوا :ومــن
أمثلــة ذلــك َهـ ْدم عثــان وغــره الــدور املجــاورة للمســجد عنــد ضيــق املســجد ألجــل مصلحــة
توســعته .قالــوا :ومــن أمثلــة ذلــك زيــادة عثــان ألحــد األذانــن يف الجمعــة لكــرة النــاس .وأيب
بكــر ســجن ،فلــا انتــرت الرعيــة ابتــاع مبكــة دا ًرا وجعلهــا ســج ًنا يســجن فيهــا .قالــوا :وفيــه
دليــل عــى جــواز اتخــاذ الســجن ،وقــد ســجن عمــر ال ُحطَيئــة عــى الهجــو ،وقــد ســجن عمــر
  - صبي ًغــا عــى ســؤاله عــن املتشــابه ،وســجن عثــان  - -ضابــئ بــن حارثــة ،وكان مــنلصــوص بنــي متيــم ،ومــات يف الســجن ،وقــد حــاول قتــل عثــان وهــو يف ســجنه قالــوا :وســجن
عــي  -  -يف الكوفــة ،وســجن ابــن الزبــر يف مكــة .قالــوا :ومــن أمثلــة ذلــك تدويــن الدواوين،
ألن أول مــن دونهــا يف اإلســام عمــر  -  -ومل يتقــدم فيــه وال يف يشء مــا ذكــر قبلــه ،وال يف
وييــز بــه
نظــره أمــر مــن الشــارع ،فكتابــة عمــر أســاء ال ُج ْنــد يف ديــوان يُعــرف بــه الجنــدُ ،
أهــل كل ناحيــة ،ويُعــرف بــه مــن تخلــف ممــن مل يتخلــف ،وموافقــة جميــع الصحابــة عــى
ذلــك مــن غــر نكــر ملجــرد املصلحــة املرســلة(.)40
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الدليل الثاني :تجدد الحوادث وانحصار النصوص واألقيسة:
أن مصالــح النــاس تتجــدد وال تتناهــى ،فلــو مل تــرع األحــكام ملــا يتجــدد مــن
مصالــح النــاس ،وملــا يقتضيــه تطورهــم واقتــر الترشيــع عــى املصالــح التــي اعتربها الشــارع
فقــط ،لعطلــت كثــر مــن مصالــح النــاس يف مختلــف األزمنــة واألمكنــة ،ووقــف الترشيــع عــن
مســايرة تطــورات النــاس ومصالحهــم ،وهــذا ال يتفــق ومــا قصــد بالترشيــع مــن تحقيــق
مصالــح النــاس( )41وقــال الغـزايل يف كتابــه املنخــول :أن األصــول إن كانــت محصــورة فــا تفيــد
إال وقائــع محصــورة فــإن املحصــور ال يســتويف مــا ال يتناهــى(.)42
الدليل الثالث :االستقراء:
فقــد دل اســتقراء أحــكام الرشيعــة أن جميعهــا روعــي يف ترشيعهــا مصلحــة العبــاد
ودفــع الــرر عنهــم ،وهــو املعنــى الــذي أكدتــه آيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة رصيحــة
ـاس َوبَ ِّي َنـ ٍ
ومــن ذلــك قولــه تعــاىل (:شَ ـ ْه ُر َر َمضَ ــا َن الَّـ ِـذي أُنْـز َِل ِفيـ ِه الْ ُقـ ْرآ ُن ُهـ ًدى لِل َّنـ ِ
ـات ِمـ َن
الْ ُهـ َدى َوالْ ُف ْرقَــانِ فَ َمـ ْن شَ ـ ِه َد ِم ْن ُكـ ُم الشَّ ـ ْه َر فَلْ َي ُص ْمـ ُه َو َمـ ْن كَا َن َمرِيضً ــا أَ ْو َعـ َـى َسـ َف ٍر فَ ِعـ َّد ٌة
ـروا اللَّـ َه
ِمـ ْن أَيَّـ ٍ
ـر َولِتُ ْك ِملُــوا الْ ِعـ َّد َة َولِتُ َكـ ِّ ُ
ـر َولَ يُرِيـ ُد ِب ُكـ ُم الْ ُعـ ْ َ
ـام أُ َخـ َر يُرِيـ ُد اللَّـ ُه ِب ُكـ ُم الْيُـ ْ َ
الســنة النبويــة حديــث :ال رضر وال رضار(.)44
َعـ َـى َمــا َه َداكُ ـ ْم َولَ َعلَّ ُك ـ ْم ت َشْ ـ ُك ُرونَ)( .)43ومــن ُ
وهــو حديــث يقتــي رعايــة املصالــح إثباتــا واملفاســد نفيـاً ،ألن الــرر هــو املفســدة ،فــإذا
نفاهــا الــرع لــزم إثبــات النفــع الــذي هــو املصلحــة إذ هــا نقيضــان وال واســطة بينهــا،
وهكــذا ثبــت باالســتقراء كــا تضافــرت األدلــة مــن القــرآن والســنة النبويــة عــى أن مقصــد
الشــارع مــن وضــع الرشائــع واألحــكام هــو جلــب املصالــح ودرء املفاســد(.)45
الدليــل الرابــع :أن العمــل باملصالــح املرســلة ممــا ال يتــم الواجــب إال بــه فيكــون
واجبــاً(:)46
ما ال يتم الواجب إال به نوعان:
1.1أن يكــون مأمــو ًرا بــه رش ًعــا ،كالســعي إىل الجمعــة ،يف قولــه تعاىل(:يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن
لصــا ِة ِمـ ْن يَـ ْو ِم الْ ُج ُم َعـ ِة ف َْاسـ َع ْوا إِ َل ِذكْـ ِر اللـ ِه)( ،)47وكالطهــارة
آ َم ُنــوا إِذَا نُــو ِد َي لِ َّ
الصال ِة فَاغ ِْسـلُوا ُو ُجو َه ُك ْم)
للصــاة يف قولــه تعاىل(:يَــا أَيُّ َها ال َِّذيـ َن آ َم ُنوا إِذَا قُ ْمتُـ ْم إِ َل َّ
( .)48فــا ال يتــم الواجــب إال بــه وهــو الســعي والطهــارة اجتمــع عليــه دليــان:
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المصلحة المرسلة حجيتها والعمل بمقتضاها عند األصوليين

األول :النص القرآين.
والثاين :قاعدة ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .
 2.2أن يكــون مبا ًحــا مل يــرد فيــه أمــر مســتقل مــن الشــارع ،كإفـراز املــال إلخـراج
الــزكاة فهــذا ليــس بواجــب قصـ ًدا إمنــا وجــب بقاعــدة مــا ال يتــم الواجــب إال
بــه فهــو واجــب(.)49
حكم االحتجاج باملصلحة املرسلة:
جلــب املصالــح ودرء املفاســد أصــل متفــق عليــه بــن العلــاء ،لكنهــم اختلفــوا يف
املصلحــة املرســلة .فمــن رأى أنهــا مــن بــاب جلــب املصالــح ودرء املفاســد اعتربهــا دلي ـاً
واحتــج بهــا ،ومــن رأى أنهــا ليســت مــن هــذا البــاب ،بــل رأى أن املصلحــة املرســلة مــن
بــاب وضــع الــرع بالــرأي وإثبــات األحــكام بالــرأي والهــوى ،قــال :إنهــا ليســت مــن األدلــة
الرشعيــة وأنــه ال يجــوز االحتجــاج بهــا وال االلتفــات إليهــا( .)50ويــرى الباحــث حجيــة املصالــح
املرســلة وأنهــا دليــل مــن األدلــة الرشعيــة األصوليــة املختلــف فيهــا متــى مــا توفــرت رشوطهــا
وضوابطهــا ،قــال الشــنقيطي :فالحاصــل أن الصحابــة -ريض اللــه عنهــم -كانــوا يتعلقــون
باملصالــح املرســلة التــي مل يــدل دليــل عــى إلغائهــا ،ومل تعارضهــا مفســدة راجحة أو مســاوية،
وأن جميــع املذاهــب يتعلــق أهلهــا باملصالــح املرســلة ،وإن زعمــوا التباعــد منهــا .ومــن تتبــع
وقائــع الصحابــة وفــروع املذاهــب علــم صحــة ذلــك ،ولكــن التحقيــق :أن العمــل باملصلحــة
املرســلة أمــر يجــب فيــه التحفــظ وغايــة الحــذر ،حتــى يتحقــق صحــة املصلحــة وعــدم
معارضتهــا ملصلحــة أرجــح منهــا أو مفســدة أرجــح منهــا أو مســاوية لهــا .وعــدم تأديتهــا إىل
مفســدة يف ثــاين حــال .واعلــم أن العمــل باملصالــح املرســلة املذكــور ليــس ترشي ًعــا جدي ـ ًدا
خال ًيــا عــن دليــل أصـ ًـا ،بــل مــن يعمــل بهــا مــن العلــاء كاملــك وغــره يســتند يف ذلــك إىل
أمــور .منهــا :عمــل الصحابــة -ريض اللــه عنهــم -بهــا مــن غــر أن ينكــر منهــم أحــد ،وهــم
خــر أســوة .ومنهــا :أنــه قــد ُعلِــم مــن اســتقراء الــرع الكريــم محافظتــه عــى املصالــح
وعــدم إهدارهــا ،وال ســيام إن كانــت املصلحــة متم ِّحضَ ــة مل تســتلزم مفســدة ،ومل تعــارض
نصــا مــن الوحــي .ومنهــا :أن بعــض النصــوص قــد يــدل لذلــك
مصلحــة راجحــة ،ومل تصــادم ًّ
لتص ـ ُدق النبــي
كــا ذكرنــا آن ًفــا يف «صحيــح مســلم» مــن أن بعــض الصحابــة انتهــر بريــرة ْ
 -  -فيــا تعلــم عــن عائشــة وبريــرة مســلمة وإيــذاء املســلم باالنتهــار مــن غــر ذنــب
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ح ـرام ،وقــد اســتباحه بعــض الصحابــة للمصلحــة املرســلة ،وهــي تخويــف الجاريــة حتــى
تقــول الحــق ،ومل ينكــر  - -عليهــم .هكــذا قيــل! ولكــن اســتناد املصلحــة املرســلة إىل
دليــل خــاص يُ ْخرجهــا عــن كونهــا مرســلة كــا تــرى( .)51وقــال أيضـاً رحمــه اللــه يف مذكرتــه
يف أصــول الفقــه :والحــق أن أهــل املذاهــب كلهــم يعملــون باملصلحــة املرســلة وإن قــرروا يف
أصولهــم أنهــا غــر حجــة( .)52وقــال اإلمــام القـرايف :قــد تقــدم أن املصلحــة املرســلة يف جميــع
املذاهــب عنــد التحقيــق ألنهــم يقيســون ويفرقــون باملناســبات وال يطلبــون شــاهدا ً باالعتبــار
وال نعنــي باملصلحــة املرســلة إالّ ذلــك ومــا يؤكــد العمــل باملصلحــة املرســلة أن الصحابــة
رضــوان اللــه عليهــم عملــوا أمــورا ً ملطلــق املصلحــة ال لتقــدم شــاهد باالعتبــار نحــو كتابــة
املصحــف ومل يتقــدم فيــه أمــر وال نظــر ،وواليــة العهــد مــن أيب بكــر لعمــر ريض اللــه عنهــا
ومل يتقــدم فيهــا أمــر وال نظــر ،وكذلــك تــرك الخالفــة شــورى وتدويــن الدواويــن وعمــل
الســكة للمســلمني واتخــاذ الســجن فعــل ذلــك عمــر  -ريض اللــه عنــه  -وهـ ّد األوقــاف التــي
بــإزاء مســجد رســول اللــه  - -والتوســعة بهــا يف املســجد عنــد ضيقــه فعلــه عثــان  -
 ثــم نقلــه هشــام إىل املســجد ،وذلــك كثــر جــدا ً ملطلــق املصلحــة وإمــام الحرمــن قــد عمــليف كتابــه املســمى بالغيــايث أمــورا ً وجوزهــا وأفتــى بهــا واملالكيــة بعيــدون عنهــا وجــر عليهــا
وقالهــا للمصلحــة املطلقــة وكذلــك الغ ـزايل يف شــفاء الغليــل مــع أن االثنــن شــدادا اإلنــكار
علينــا يف املصلحــة املرســلة(.)53
الحكمــة مــن العمــل باملصلحــة املرســلة :مــن خــال التتبــع لكتــب علــاء األصــول
اســتطاع الباحــث أن يتوصــل إىل حكــم جليــة مــن العمــل باملصلحــة املرســلة إذا توفــرت
رشوط العمــل بهــا مــن أهــم هــذه الحكــم:
1.1جعل الرشيعة الغراء مواكبة ومسايرة ملستجدات العرص.
2.2إظهــار صالحيــة الرشيعــة لــكل زمــان ومــكان يف إيجــاد الحلــول الرشعيــة
املناســبة لــكل النــوازل املســتجدة وفــق كليــات الرشيعــة ومقاصدهــا.
3.3توسيع دائرة االجتهاد ملن تحققت فيه رشوطه وانتفت فيه موانعه.
أمثلة تطبيقية معاصرة للعمل باملصلحة املرسلة:
فقــد تقــرر مــا ســبق أن العمــل باملصلحــة املرســلة حجــة ودليــل مــن األدلــة ومــن
أقــوى األدلــة عــى ذلــك عمــل الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن كاتخاذهــم الســجون،
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وتوســعتهم للمســجد النبــوي ،وغريهــا مــن األعــال الجليلــة التــي ظهــرت فيهــا وجــوه
املصلحــة واملنفعــة .وهــذه بعــض األمثلــة التطبيقيــة املعــارصة التــي ظهــرت فيهــا وجــوه
العمــل باملصلحــة املرســلة فمنهــا:
 1يف عرصنــا نــرى أن مــن املصالــح املرســلة :أال يدخــل املــرء بحذائــه إىل املســجد،فلــو دخــل بــه إىل املســجد أفســد ،مــع أن الــرع أبــاح لــه أن يصــي بالنعــل ،لكــن نقــول:
مــن بــاب املصلحــة املرســلة أنــه ال يصــي بالنعــل ،وال بــد أن نحافــظ عــى املســجد ،وال
يحافــظ عــى املســجد إال بخلــع النعــال ،فمــن املصلحــة أال تدنــس املســجد ،وقــد جــاءت
قواعــد عامــة وأصــول ترشيــع تــدل عــى عــدم تدنيــس املســجد ،ومنهــا( :النخامــة يف املســجد
خطيئــة وكفارتهــا دفنهــا) وقــال( :أهريقــوا عــى بولــه ســجالً مــن ماء).فهــذه داللــة عــى أن
مــن أصــول الــرع أنــك ال تدنــس املســجد ،أو تدخــل بنعــال متســخة أو قــذرة فتنجــس
املســجد.أيضاً مــن املصالــح املرســلة :امليكرفونــات ،فهــي مصلحــة لهــا مصلحــة ،أال وهــي:
إبــاغ وإعــام النــاس بــاألذان ،فهــذا يــؤدي الغــرض باإلعــام ،واألذان هــو :إيــذان النــاس
بالصــاة .أيض ـاً مــن املصالــح املرســلة :فــرش املســجد ،فــا كان املســجد عــى عهــد رســول
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مفروش ـاً إال بالرمــال والحــى ،ولذلــك كان ينهــى عــن مــس
الحــى .ومنهــا أيض ـاً :الخــط الــذي يوضــع لتســوية الصفــوف ،وإن رأى بعــض أهــل العلــم
أنــه بدعــة ،لكــن نحــن نخالــف يف هــذا عــى أن متــام الصــاة مــن إقامــة الصفــوف ،واســتواء
الصفــوف واجــب مــن الواجبــات إذا مل يكــن رشط ـاً مــن رشوط الصــاة .فالقاعــدة العامــة
عندنــا :مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب ،فهــذه مــن بــاب املصالــح املرســلة .أيض ـاً،
املنــارات ،وإن كانــت مل تعــرف يف القديــم ،فهــي مــن بــاب املصالــح املرســلة ،إلعــام النــاس
بــأن هنــاك مكانـاً يصــى فيــه وهــو املســجد ،واملنــارة تثبــت ذلــك .فالحــق الــذي عليــه األمئــة
األربعــة وإن كان قــد اختلفــوا يف االصطــاح عــى التســمية -األخــذ باملصالــح املرســلة والعمــل
بهــا(.)54
 2ومــن ذلــك املصلحــة الناشــئة عــن وضــع إشــارات املــرور يف الشــوارع العامــة،ومعاقبــة مــن ال يراعيهــا ،فــإن هــذا العمــل فيــه مصلحــة ظاهــرة للنــاس؛ حيــث إن االلتـزام
بهــذه اإلشــارات يحفــظ أرواح النــاس وأموالهــم ،وعدمــه يــؤدي إىل التصــادم وتعطيــل الحركــة
وهــاك األنفــس واألمــوال ،فهــذه املصلحــة مــن حيــث جنســها قــد جــاء بهــا الــرع ،وال
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يشــك مســلم يف أن اإلســام يدعــو إىل حفــظ األنفــس واألمــوال ،ولكــن ال نجــد نصــا خاصــا
يــدل عــى حفظهــا بهــذه الطريقــة (أي :بوضــع إشــارات املــرور) وال بطريقــة تشــبهها شــبها
بينــا ميكــن قياســها عليهــا(.)55
 3ومــن التطبيقــات العرصيــة للمصالــح املرســلة ،إلــزام الحكومــات جميــعمواطنيهــا بتســجيل عقوداتهــم املاليــة وغــر املاليــة ،مــن بيــع ،ورشاء ،وإجــارة ،وكفالــة،
ورهــن ،وزواج ،وطــاق ،ألن يف تســجيل هــذه العقــودات يف الســجالت الحكوميــة مــا يحقــق
مصلحــة واضحــة ،إذ مــن خــال هــذه التســجيالت يضمــن عــدم التالعــب يف الحقــوق وعــدم
االحتيــال(.)56
الخاتمة:
فاملصلحــة املرســلة دليــل مــن األدلــة الرشعيــة التــي تبنــى األحــكام عليهــا ،وهــي
طريــق رشعــي ودليــل معتــر للتوصــل إىل الحكــم الرشعــي فيجــب العمــل مبقتضاهــا متــى
مــا توفــرت رشوطهــا ،وأن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم قــد عملــوا أشــياء كثــرة بنــاء عــى
املصالــح املرســلة كاتخــاذ الســجون ،واألذان الثــاين يــوم الجمعــة وغريهــا.
النتائج:
فقد خلُصت الدراسة إىل جملة من النتائج وهي:
 1.1جمهور العلامء يرون حجية املصلحة املرسلة برشوطها وضوابطها.
 2.2أن الخــاف بــن علــاء األصــول حــول حجيــة املصالــح املرســلة إمنــا هــو خــاف
لفظي .
 /33.3حثت الرشيعة عىل مراعاة املصالح وأن بناء األحكام يكون عليها.
4.4يجوز العمل باملصلحة املرسلة إذا توفرت رشوطها.
التوصيات:
كام خلُصت الدراسة إىل جملة من التوصيات التالية وهي:
 1.1الرجوع إىل تُراثنا الفقهي فإ ّن فيه ُحلوالً كثرية ملشكالت عرصنا.
2.2عــى القضــاة واملحامــن مواكبــة التجــدد الــذي يحصــل وربطهــا باملصلحــة
املرســلة.
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املصادر واملراجع:
 /1محمــود عبــد الرحمــن عبــد املنعــم :معجــم املصطلحــات واأللفــاظ الفقهيــة:
ج ،3بــدون طبعــة بــدون تاريــخ ،ص.300
 /2الـرازي :محمــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر الـرازي :مختــار الصحــاح :ج ،1دار
الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل1429ه2008 -م ،ص.375
 /3الغـزايل :محمــد بــن محمــد الغـزايل :املســتصفى يف أصــول الفقــه:ج ،1دار الكتــب
العلميــة -بريوت -لبنــان ،الطبعــة األوىل1993م ،ص.174
 /4ابــن عبــد الســام :عــز الديــن بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام :قواعــد األحــكام
يف مصالــح األنــام :ج ،1دار القلــم -مشــق ،الطبعــة الرابعــة 2010م ،ص.11
 /5ابــن قدامــة :موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن قدامــة :روضــة
الناظــر وجنــة املناظــر ،ج ،1مؤسســة الريــان للطباعــة والنــر -القاهــرة -مــر ،الطبعــة
الثانيــة2002م،ص.478
 /6الزركــي :بــدر الديــن بــن بهــادر بــن عبــد اللــه الزركــي :البحــر املحيــط يف
أصــول الفقــه،ج ،4دار الكتــب العلميــة -بــروت -لبنــان2007 ،م ،ص.377
 /7الجيـزاين :محمــد بــن حســن بــن حســن الجيـزاين :معــامل أصــول الفقــه عنــد أهل
الســنة والجامعــة‘ج ،1دار ابــن الجــوزي -بــروت -لبنــان ،الطبعة الخامســة1427ه ،ص.233
 /8املرجع السابق :ج1ص.233
 /9شــعبان محمــد إســاعيل :أصــول الفقــه امليــر:ج ،1دار ابــن حــزم -بــروت-
لبنــان الطبعــة األوىل 1429ه ،2008 -ص.562
 /10الجي ـزاين :محمــد بــن حســن بــن حســن الجي ـزاين :معــامل أصــول الفقــه عنــد
أهــل الســنة والجامعــة‘ج ،1دار ابــن الجــوزي -بــروت -لبنــان ،الطبعــة الخامســة1427ه،
ص.233
 /11ابــن منظــور :جــال الديــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي :لســان العــرب :ج،3
دار إحيــاء ال ـراث العــريب -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1421ه2001 -م ،ص.258
 /12ابــن تيميــة :أحمــد بــن عبــد الحليم بــن تيميــة الحراين :مجمــوع الفتــاوى:ج،11
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مطابــع دار العربيــة -بريوت -لبنان ،الطبعــة األوىل 1987م ،ص.343
 /13الشــاطبي :أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي :االعتصــام:ج ،2املكتبــة العرصيــة-
صيــدا -بــروت -لبنــان ،ص.5
 /14د.عــاد حمــد محمــد محمود:املصالــح املرســلة بــن النظريــة والتطبيــق:
القاهــرة -مــر ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.9
 /15اآلية 77 :من سورة الحج.
 /16اآلية 2 :من سورة املائدة.
 /17د.عــاد حمــد محمــد محمود:املصالــح املرســلة بــن النظريــة والتطبيــق:
القاهــرة -مــر ،بــدون تاريــخ طبــع،ص.11
 /18الشــاطبي :أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي :املوافقــات يف أصــول الرشيعــة:ج2
املكتبــة العرصيــة -صيــدا -بــروت -لبنــان2003،م ،ص.4
 /19اآلية 12 :من سورة الحجرات.
 /20اآلية 12 :من سورة الحجرات.
 /21اآلية  58من سورة األحزاب.
 /22ابــن عاشــور :محمــد طاهــر ابــن عاشــور :مقاصــد الرشيعــة اإلســامية:ج،1
بــدون تاريــخ طبــع ،ص.80
 /23الشــاطبي :أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي :املوافقــات يف أصــول الرشيعــة:ج2
املكتبــة العرصيــة -صيــدا -بــروت -لبنــان2003،م،ص.8
 /24املرجع السابق :ج2ص.9
 /25ابــن تيميــة :أحمــد بــن عبــد الحليم بــن تيميــة الحراين :مجمــوع الفتــاوى:ج،20
مطابــع دار العربيــة -بريوت -لبنان ،الطبعــة األوىل 1987م ،ص.48
 /26ابــن قيــم الجوزيــة :محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :إعــام
املوقعــن عــن رب العاملــن:ج ،4دار الكتــب العلميــة –بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1411ه-
1991م ،ص.3
 /27ابــن قيــم الجوزيــة :محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :الــداء
والــدواء ،ج ،1دار الكتــب العلميــة -بــروت -لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.193
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 /28ابــن عبــد الســام :ابــن عبــد الســام :عــز الديــن بــن عبــد العزيــز بــن عبــد
الســام :قواعــد األحــكام يف مصالــح األنــام :ج ،2دار القلــم -مشــق ،الطبعــة الرابعــة 2010م،
ص.9
 /29الشــاطبي :الشــاطبي :أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي :املوافقــات يف أصــول
الرشيعــة:ج 2املكتبــة العرصيــة -صيــدا -بــروت -لبنــان2003،م،ص.29
 /30شــعبان محمــد إســاعيل :أصــول الفقــه امليــر:ج ،1دار ابــن حــزم -بــروت-
لبنــان الطبعــة األوىل 1429ه ،2008 -ص.570
 /31الطــويف :ســليامن بــن عبــد القــوي الطــويف :مختــر روضــة الناظر:ج :3مؤسســة
النــور للطباعــة -الريــاض -اململكــة العربية الســعودية ،الطبعــة األوىل 1383ه،ص.211
 /32ابــن تيميــة :أحمــد بــن عبــد الحليم بــن تيميــة الحراين :مجمــوع الفتــاوى:ج،11
مطابــع دار العربيــة -بريوت -لبنان ،الطبعــة األوىل 1987م ،ص.343
 /33الشــنقيطي :محمــد األمــن الشــنقيطي :املصلحــة املرســلة ،دار عــامل الكتــب
للنــر والتوزيــع -الريــاض -اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة األوىل1426ه،ص.21
 /34املرجع السابق ،ص.21
 /35ابــن قيــم الجوزيــة :محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :مفتــاح
دار الســعادة:ج ،2دار الكتــب العلميــة -بــروت -لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.14
 /36شــعبان محمــد إســاعيل :أصــول الفقــه امليــر:ج ،1دار ابــن حــزم -بــروت-
لبنــان الطبعــة األوىل 1429ه ،2008 -ص.569
 /37العطــار :حســن بــن محمــد بــن محمــود العطــار :حاشــية العطــار عــى رشح
جمــع الجوامــع:ج ،2دار الكتــب العلميــة -بــروت -لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع،ص.339
 /38شــعبان محمــد إســاعيل :أصــول الفقــه امليــر:ج ،1دار ابــن حــزم -بــروت-
لبنــان الطبعــة األوىل 1429ه ،2008 -ص.569
 /39الخنســاء حســن الصالــح :ماهيــة املصلحــة املرســلة :الشــبكة العنكبوتيــة،
تدقيــق :مريــم عيشــة ،ص.21
 /40الشــنقيطي : :محمــد األمــن الشــنقيطي :املصلحــة املرســلة ،دار عــامل الكتــب
للنــر والتوزيــع -الريــاض -اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة األوىل1426ه،ص.33
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د .أشرف إبراهيم عبد اهلل إبراهيم

 /41عبــد الوهــاب خـاّف :أصــول الفقــه :مكتبــة الدعــوة -شــباب األزهــر -القاهــرة-
مرص ،ص.85
 /42الغ ـزايل :محمــد بــن محمــد الغ ـزايل :املنخــول مــن تعليقــات األصــول:ج ،1دار
الفكــر  -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل1998م ،ص.454
 /43اآلية 185 :من سورة البقرة.
 /44ابــن البيــع :الحاكــم بــن محمــد بــن عبــد اللــه :املســتدرك عــى الصحيحــن:ج،2
دار الكتــب العلميــة -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1411ه1991 -م ،حديــث رقــم ،2345
ص.66
 /45رحــاين :بخيــة رحــاين :محــارضات يف مقيــاس أصــول الفقــه ،الطبعــة األوىل
2018م ،ص.14
 /46الجيـزاين :الجيـزاين :محمــد بــن حســن بــن حســن الجيـزاين :معــامل أصــول الفقه
عنــد أهــل الســنة والجامعــة‘ج ،1دار ابــن الجوزي -بــروت -لبنــان ،الطبعة الخامســة1427ه،
ص.235
 /47اآلية 9 :من سورة الجمعة.
 /48اآلية 6 :من سورة املائدة.
 /49الجيـزاين :الجيـزاين :محمــد بــن حســن بــن حســن الجيـزاين :معــامل أصــول الفقه
عنــد أهــل الســنة والجامعــة‘ج ،1دار ابــن الجوزي -بــروت -لبنــان ،الطبعة الخامســة1427ه،
ص 298-ص.299
 /50ابــن تيميــة :أحمــد بــن عبــد الحليم بــن تيميــة الحراين :مجمــوع الفتــاوى:ج،11
مطابــع دار العربيــة -بريوت -لبنان ،الطبعــة األوىل 1987م ،ص.344
 /51الشــنقيطي : :محمــد األمــن الشــنقيطي :املصلحــة املرســلة ،دار عــامل الكتــب
للنــر والتوزيــع -الريــاض -اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة األوىل1426ه،ص.33
 /52الشــنقيطي :محمــد األمــن الشــنقيطي ، ،مذكــرة يف أصــول الفقــه:ج 1مكتبــة
دار العلــوم والحكــم -املدينــة املنــورة -اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة األوىل 2004م،
ص.163
 /53الق ـرايف :شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس الق ـرايف :رشح تنقيــح الفصــول يف
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اختصــار املحصــول :املكتبــة العرصيــة -صيــدا -بــروت ،الطبعــة األوىل 1432ه2011 -م،
ص.402
 /54محمــد حســن عبــد الغفــار :تيســر أصــول الفقــه للمبتدئــن:ج ،2دار الفكــر-
بــروت -لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع،ص.9
 /55الســلمي:عياض بــن نامــي الســلمي :أصــول الفقــه الــذي ال يســع الفقيــه
جهلــه،ج ،1بــدون تاريــخ ومــكان طبــع ،ص.146
 /56د /عبــد اللــه محمــد صالــح :املصلحــة املرســلة وتطبيقاتهــا املعــارصة :نــر
مجلــة جامعــة دمشــق ،املجلــد  ،16العــدد األول2000م،ص.365
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حجية البصمات في االثبات
أ .عوضي��ة حس��ن طيف��ور حمم��د

باحثة

مستخلص:
تناولــت الدراســة حجيــة البصمــة يف االثبــات متثلــت مشــكلة الدراســة يف
أنــه بالرغــم مــن األخــذ بالبصمــة كدليــل إثبــات إال أن املــرع الســوداين مل يتناولهــا
بالتفصيــل مــا ينطــوي عليهــا مخاطــر تهــدد حقــوق وخصوصيــات األفـراد .نبعــت
أهميــة الدراســة مــن كــون البصمــة متكــن مــن الحصــول عــى أدلــة ماديــة مبنيــة
عــى أســس علميــة ثابتــة ســوا ًء أكانــت أدلةفنيــة أو قرائــن يعتمــد عليهــا املحققــون
يف التعــرف عــى املجرمــن ،وكشــف النقــاب عــن غمــوض أعقدالجرائــم .هدفــت
الدراســة إىل التعــرف عــى التنظيــم القانــوين للبصمــة يف القانــون الســوداين ،بيــان
ضوابــط وحــاالت اللجــوء للبصمــة ،إب ـراز دور علــم البصــات يف كشــف الجرميــة
واملجرمــن ،توضيــح أحكامالبصمةفيقانــون اإلثباتالســوداين ،بيــات التكييفالفقهــي وا
لقانونيللبصامتوالتطبيقاتالقضائيــة لهــا .اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي.
خلصــت الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج أهمهــا :أن بصمــة العــن دليــاً قويــاً
يف إثبــات الشــخصية والتحقــق مــن الهويــة ملــا تتمتــع بــه مــن مي ـزات ترشيعيــة
وفســيولوجية تفــوق غريهــا مــن البصــات .أن املــرع الســوداين أخــذ بالبصمــة يف
االثبــات الجنــايئ كدليــل للـراءة واإلدانــة ،قدمــت الدراســة العديــد مــن التوصيــات
أهمهــا :رضورة إصــدار قوانــن خاصــة تتضمــن رشوط اللجــوء للبصمــة وإجراءاتهــا
وحجيتهــا .رضورة األخذبــرأي الخبــر يف القضايــا التــي تســتندعىل الخــرة والتــي ال
يســتطيع القــايض الوصــول إليهــا ،رضورة إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة للبصمــة
الوراثيــة لالســتفادة منهــا يف الكشــف عــن الجنــاة.
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Abstract:
The study dealt with the legal organization of fingerprints in
Sudanese legislation. The problem of the study was that although
the fingerprint was taken as evidence, the Sudanese legislator did
not address it in detail, which entails risks to the rights and privacy
of individuals. The importance of the study stems from the fact
that the fingerprint was able to obtain physical evidence based on
established scientific grounds, whether it is technical evidence or
evidence relied upon by investigators to identify criminals, and uncover the vagueness of the most complex crimes. The study aimed
to identify the legal organization of the fingerprint in the Sudanese
law, to clarify the controls and cases of fingerprinting, to highlight
the role of fingerprint in detecting crime and criminals, to clarify
the fingerprint provisions in the Sudanese law of proof, the legal
and legal adaptations of fingerprints and judicial applications. The
study followed the descriptive analytical method. The study concluded that the fingerprint is a strong evidence of identity and identity verification because it has more legislative and physiological
advantages than other fingerprints. That the Sudanese legislator
took fingerprint in the criminal evidence as evidence of innocence
and conviction, and that the impact of the fingerprint contains the
characteristics required to identify and prove the identity of the
perpetrators of the crimes of those found to have traces of their
fingerprints at the scene of the crime. The study presented several
recommendations, the most important of which are: The need to
issue special laws that include the conditions for resorting to fingerprinting, procedures and protection. The need to take expert
opinion in cases that are based on experience and which the judge
can not access, the need to establish a national DNA database to
benefit from the detection of the perpetrators. The study suggested
that more scientific studies should be carried out to benefit from
the fingerprint due to its anatomical and physiological advantages
beyond the other fingerprints.
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أ.عوضية حسن طيفور محمد

املقدمــــة:
ال يخفــى عــى أحــد القفــزة النوعيــة التــي شــهدتها البرشيــة خــال هــذا القــرن
عــى الصعيــد العلمــي يف كافــة املجــاالت خاصــة يف مجــال اإلثبــات ،حيــث تطــورت وســائله
وارتبطــت بالتقانــة وظهــرت بحــوث ودراســات عديــدة والتــي قُدمــت يف مجــال مــا يعــرف
اآلن (بالبصمــة الوراثيــة) التــي تحتــل اليــوم مكانــة مرموقــة عــى الصعيديــن العاملــي واملحيل
بحيــث أصبحــت تعــد أحــد أهــم املســتجدات يف علــم األحيــاء الحديــث ملــا تتميــز بــه مــن
خصائــص فريــدة مــن نوعهــا فتحــت عــى البرشيــة أبوابـاً كانــت موصــدة عليهــا منــذ بــدء
الخليقــة وكشــفت لهــم عــن أرسار وحقائــق كانــت تعــد رضب ـاً مــن املســتحيل أو الخيــال
العلمــي.
مشكلة البحث:
.أيعتــر علــم البصــات مــن أحــد علــوم األدلــة الجنائيــة املتطــورة والتــي تســهم إســهاماً مبــارشا ً يف
إثبــات العديــد مــن الجرائــم الخطــرة ،ولكــن بالرغــم مــن ذلــك نجــد أن املــرع الســوداين تنــاول
البصــات ومل يبــن أنواعهــا وحجيــة كل نــوع منهــا ،وأرى أن ذلــك يعتــر قصــورا ً ترشيعيـاً قــد يــؤدي
إىل إهــدار الحقــوق.
.بتعــدد االتجاهــات يف تكييــف البصمــة فهنالــك إتجــاه مييــل إىل اعتبــار البصمــة كقرينــة واتجــاه يــرى
أن البصمــة تعتــر بينــة.
.جإفتقــار بعــض النصــوص التــي تتعلــق بالبصــات إىل تفســر ،حيــث يــؤدي ذلــك أحيان ـاً إىل اجتهــاد
القــايض يف حــل القضايــا املتعلقــة مبوضــوع البصــات.

أهمية البحث:

تظهر أهمية هذا البحث يف جوانب عدة أهمها:
1.1وجود إرتباط وثيق بني اإلثبات وبني التقدم العلمي.
2.2ظهــور البصــات كدليــل مــادي قــوي ال يحتمــل الشــك يف إثبــات الهويــة ســواء يف املجــال
املــدين أو الجنــايئ.
3.3ظهــور أهميــة البصــات الوراثيــة يف الخدمــات الرضوريــة التــي تقــدم لإلنســان والتــي
تحقــق لــه أقــي تفــرد ممكــن .

الهدف من البحث:
.1
.2

توضيح وإبراز دور علم البصامت يف كشف الجرمية واملجرمني.
بيان التنظيم القانوين للبصمة يف القانون السوداين كدراسة مقارنة.
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منهج البحث:
املنهــج املســتخدم يف إعــداد البحــث املنهــج الوضعــي والتحليــي الــذي يقــوم عــى
جمــع مــا كتــب يف املوضــوع مــن الكتــب واملراجــع واألبحــاث ومــا جــرى مــن دراســات ذات
عالقــة باملوضــوع.
الدراسات السابقة:
1.1رســالة ماجســتري بعنــوان :أثــر البصمــة الوراثيــة يف إثبــات النســب (دراســة
مقارنــة) ،إعــداد الباحــث :خــر محمــد آدم ،جامعــة الزعيــم األزهــري2012 ،م
والفــرق بــن هــذه الدراســه وبــن مــا ابحــث فيــه هــو أن الباحــث تنــاول يف
دراســته أثــر البصمــة الوراثيــة يف إثبــات النســب ،وعالــج يف دراســته مــدى
إمكانيــة إســتخدام البصمــة الوراثيــة كدليــل مســتقل يف إثبــات النســب ,أمــا أنــا
فتطرقــت للتنظيــم القانــوين للبصمــه يف القانــون الســوداين.
2.2رســالة ماجســتري بعنــوان :حجيــة البصمــة يف اإلثبــات الجنــايئ بــن الفقــه
اإلســامي والقانــون الوضعــي (دراســة مقارنــة) ،إعــداد الباحــث :عصــام الديــن
قســم الســيد  ،جامعــة الزعيــم األزهــري2009 ،م ،بــن يف بحثــه اإلرتبــاط
املوضوعــي بــن نظــام اإلثبــات الجنــايئ وبــن التقــدم العلمــي ،ووضــح أهميــة
البصــات يف اإلثبــات الجنــايئ.
3.3رســالة ماجســتري بعنــوان :البصمــة الوراثيــة وحجيتهــا يف إثبــات النســب
والجنايــة ،إعــداد الباحثــة :ســناء محمــد عبــد املجيــد محمــد ،بحــث تكميــي
لنيــل درجــة املاجســتري ،جامعــة الزعيــم األزهــري2008 ،م ،تناولــت دور
البصمــة الوراثيــة وحجيتهــا يف إثبــات النســب ويف إثبــات الجرائــم الجنائيــة
والفــرق بــن هــذه الدراســة وبــن مــا أريــد كتابتــه يف هــذا البحــث هــو أن
هــذه الدراســة تطرقــت للبصمــة الوراثيــة وبينــت حجيتهــا يف إثبــات النســب
ويف إثبــات الجرائــم الجنائيــة إال أنهــا مل تتنــاول أنــواع البصــات بالتفصيــل
وبالعمــق املطلــوب فــكان عرضهــا للموضــوع مختــرا ً يعــوزه التفصيــل،
ومــن هنــا يأمــل الباحــث أن يســد هــذا النقــص مــن خــال الحديــث بصــورة
تفصيليــة عــن التنظيــم القانــوين للبصمــة يف الترشيــع الســوداين ،ومــن خــال
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هــذا البحــث ســيتطرق الباحــث لدراســة أنــواع البصــات بالتفصيــل وســيبني
أهميتهــا ودورهــا يف اإلثبــات مــع بيــان التنظيــم القانــوين لهــا يف نصــوص
القانــون الســوداين عــي مــر التاريــخ.
حكم العمل بالبصماتفي الشريعة االسالمية:
مــن املعلــوم أن الرشيعــة اإلســامية إهتمــت باإلثبــات مــن أجــل الحــق ،وتطرقنــا
لوســائل اإلثبــات ،ومــن بينهــا القرائــن ،غــر أن البصــات بإعتبارهــا مــن ضمــن القرائــن مل
تكــن معروفــة لــدى فقهــاء الرشيعــة اإلســامية القدامــى ،وميكــن القــول بــأن موقفهــم مــن
اإلســتدالل بالقرائــن ميكــن أن ينســحب عــى القرائــن التــي إســتحدثت يف العــر الحديــث
بصفــة عامــة ومنهــا قرينــة وجــود البصــات يف مــرح الجرميــة.
حكم العمل بالبصمة :
وللقرائــن دور مهــم يف اإلثبــات يف املســائل الجنائيــة ،فــا ميكــن وصــف حكــم
بالعــدل إذا كان مجــردا ً عــن اإلثبــات ،وال إثبــات دون أدلــة أو قرائــن ،والقــايض العــادل
والحــاذق واملاهــر هــو الــذي ال يــرك شــيئاً مهــا كان بســيطاً يحيــط بالواقعــة التــي يتــم
عرضهــا عليــه(.)1
مرشوعية العمل بقرينة البصمة:

للعلامء يف اإلحتجاج بالقرائن والتي من بينها البصمة رأيان:
الــرأي األول :القرائــن حجــة يعتمــد عليهــا يف اإلثبــات ،وهــو رأي جمهــور الفقهــاء.
وإســتدلوا:

1.1بقولــه تعــاىل :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
()2
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﭼ
يص ُه قُ َّد ِمن قُ ُبلٍ ) ألنه يدل عىل أنها تبعته فاجتذب تثوبه فقدته.
(قَ ِم ُ

والــرط محكــم عــى إرادة القــول أو عــى أن فعل الشــهادة من القول ،وتســميتها شــهادة
ألنهــا أدمتؤداهــا والجمــع بــن إن وكان عــى تأويــل أن يعلــم أنــه كان ونحوه ونظــره قولك:
إن أحســنت إىل اليــوم فقــد أحســنت إيل كمنقبــل ،فــإن معنــاه أن متننــت عــي
بإحســانك أمــن نعليــك بإحســاين لــك الســابق.
وقرئ« ِمن َق ْب ُل»« َو ِم ْن ُدبُرٍ»بالضــم ألنهــا قطع ـاً عــن ا ِإلضافــة كقبــل وبعــد ،وبالفتــح
()3
كأنهــا جع ـاً علمــن للجهتــن فمنعــا الــرف وبســكون العــن
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فلــا إدعــى كل واحــد منهــا أن امل ـراودة كانــت مــن اآلخــر فقــد تطلــب األمــر
الفصــل يف الدعــوى فإســتعان الحكــم بالقرائــن حيــث جعــل قــد القميــص قرينة عــى الصدق
والكــذب يف حــق كل منهــا ،فلــا تبــن أن شــق القميــص كان مــن ال ُدبــر جعــل ذلــك قرينــة
عــى أن يوســف عليــه الســام صــادق يف دعــواه(.)4
-2وبقولــه تعــاىل :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ (.)5
فقــد جعــل أخــوة يوســف الــدم عــى قميــص يوســف دليـاً عــى صــدق قولهــم بــأن الذئــب أكل
يوســف عليــه الســام ورشع مــن قبلنــا رشع لنــا مــا مل يــرد يف رشعنــا مــا ينســخه.
ِ ()6
-3وبقوله تعاىل{ :يَ ْح َس ُب ُه ُم الْ َجا ِه ُل أَ ْغ ِن َيا َء ِم َن التَّ َعفُّف}

ووجــه الداللــة أنــه يعــرف فقــر كل واحــد منهــم مــن العالمــات التــي تبــدو عليــه مــن
التواضــع والخشــوع والخجــل مــن ســؤال النــاس ،ومــا يظهــر عليهم مــن الجهــد وضعف البنيــة(.)7
-4وبقولــه تعــاىل :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (.)8

فقــد َمـ َّن اللــه تعــاىل عىل عبــاده بنصــب أمــارات وعالمــات ترشــدهم إىل مقاصدهم
يف أســفارهم فيعرفــون بهــا الجهــات والقبلــة فــدل ذلــك عــى أن القرينــة معتــرة يف تقريــر
()9
األحكام

 -5ومبــا روي عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه أن النبــي  قــال( :كَانَـ ِ
ـت ا ْم َرأَتَــانِ َم َع ُهـ َـا ابْ َنأ ُهـ َـا،
ـت َص ِ
ـب بِابْ ِنـ ِ
ـكَ ،وقَالَـ ِ
ـب
ـب بِإبْــنِ إِ ْح َدا ُهـ َـا ،فَقَالَـ ْ
ـت األُ ْخـ َرى :إِنَّ َــا َذ َهـ َ
احبَت َهــا :إِنَّ َــا َذ َهـ َ
ـب فَ َذ َهـ َ
َجــا َء ال ِّذئْـ ُ
َ
بِابْ ِنـ ِ
ـرى ،فَ َخ َر َجتَــا َعـ َـى ُسـلَ ْي َم َن بْــنِ َداؤ ُو َد فَأخ َ َْبتَــا ُه ،فَ َقـ َ
ـون
ـك ،فَتَ َحاكَ َمتَــا إِ َل َداؤ ُو َد فَ َقـ َ
ـال :إئْتُـ ِ
ـى ِبـ ِه لِلْ ُكـ ْ َ
()10
ِالسـ ِّك ِني أَشُ ـ ُّق ُه بَ ْي َن ُهـ َـا ،فَقَالَـ ِ
لص ْغـ َرى)
الص ْغـ َرى :الَ ت َ ْف َعـ ْـل يَ ْر َح ُمـ َـك اللَّـ ُه ُهـ َو إبْ ُن َهــا فَ َقـ َ
ـى ِبـ ِه لِ ُّ
ـت ُّ
ب ِّ

ووجه الداللة:
أنــه يفهــم مــن القصــة أن داؤود عليــه الســام قــد حكــم للكــرى مبــا لهــا مــن قــوة
اليــد وهــي قرينــة ظاهــرة ،بينــا حكــم ســليامن عليــه الســام بقرينــة باطنــة وعالقــة صادقــة
متمثلــة بالشــفقة والرحمــة واملــودة التــي أودعهــا اللــه تعــاىل يف قلــب األم ،فلجــأ إىل هــذه
()11
القرينــة ،فدلــت عــى الصغــرى فحكــم لهــا
ـي صــى اللــه عليــه وســلم
 -7ومبــا روي عــن إبــن عمــر ريض اللــه عنهــا« :أَ َّن ال َّن ِبـ َّ
ـب َعـ َـى الـ َّز ْر ِع َو ْالَ ْر ِض َوال َّن ْخــلِ  ،ف ََصالَ ُحــو ُه
ـر َحتَّــى أَلْ َجأَ ُهـ ْم إِ َل ق ْ ِ
قَاتَـ َـل أَ ْهـ َـل َخ ْيـ َ َ
َص ِهـ ْم ،فَ َغلَـ َ
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الص ْف َرا ُء
َعـ َـى أَ ْن يَ ْجلُــوا َع ْن َهــا َولَ ُهـ ْم َمــا َح َملَـ ْ
ـت ِركَابُ ُهـ ْم َولِ َر ُســو ِل اللـ ِه صــى اللــه عليــه وســلم َّ
ش َط َعلَيْ ِه ـ ْم أَال يَ ْكتُ ُمــوا َوال يُ َغيِّبُــوا شَ ـيْئًا ،فَ ـ ِإ ْن فَ َعلُــوا فَــا ِذ َّم ـ َة لَ ُه ـ ْم َوال َع ْه ـ َد،
َوالْبَيْضَ ــا ُءَ ،و َ َ
فَ َغ َّي ُبــوا َم ْس ـكًا ِفي ـ ِه َمـ ٌ
ـر ِح ـ َن
ـب كَا َن قَ ـ ْد ا ْحتَ َملَ ـ ُه َم َع ـ ُه إِ َل َخ ْيـ َ َ
ـي بْــنِ أَ ْخطَـ َ
ـال َو ُحـ ِ ٌّ
ـي لِ ُح ِيـ ِّ
أُ ْجلِ َيـ ِ
ـال َر ُسـ ُ
ـت بَ ُنــو ال َّن ِضـ ُر ،فَ َقـ َ
ـبَ « :مــا
ـي بْـ َن أَ ْخطَـ ٍ
ـول اللـ ِه صــى اللــه عليــه وســلم لِ َعـ ِّم ُح َيـ ٍّ
وب .فَ َقـ َ
ـي الَّـ ِـذي َجــا َء ِب ـ ِه ِم ـ َن ال َّن ِض ـرِ؟ قَـ َ
ـال:
ـال :أَ ْذ َه َبتْ ـ ُه ال َّن َف َقــاتُ َوالْ ُح ـ ُر ُ
فَ َعـ َـل َم ْسـ ُـك ُح َيـ ٍّ
ـول اللـ ِه صــى اللــه عليــه وســلم إِ َل ال ُّزبَـ ْـرِ
ـر ِمـ ْن َذلِـ َـك .فَ َدفَ َعـ ُه َر ُسـ ُ
ـب َوالْـ َـا ُل أَكْـ َ ُ
الْ َع ْهـ ُد قَرِيـ ٌ
َاب ،فَ َقـ َ
ـت ُح َي ّي ـاً يَطُـ ُ
ـوف ِب َخ ِربَ ـ ٍة َه ُه َنــا .فَ َذ َه ُبــوا فَطَافُــوا فَ َو َج ـ ُدوا
فَ َم َّس ـ ُه ِب َع ـذ ٍ
ـال :قَ ـ ْد َرأَيْـ ُ
الْ َم ْسـ َـك ِف الْ َخ ِربَـ ِة(»)12
ووجه الداللة:
أن النبــي  إســتدل عــى كــذب عــم حيــي بــن أخطــب بقرينــة قُــرب العهــد وكــرة املــال ،وهــذا
رصيــح يف جــواز اإلعتــاد عــى القرائــن يف الحكــم.

ـح األَيِّـ ُم َحتَّــى ت ُْسـتَأْ َم َر،
 -7ومبــا روي أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال( :الَ تُ ْن َكـ ُ
()13
ـول اللَّـ ِهَ ،وكَ ْيـ َـف إِ ْذنُ َهــا؟ قَـ َ
ـح ال ِب ْكـ ُر َحتَّــى ت ُْسـتَأْ َذنَ) قَالُــوا :يَــا َر ُسـ َ
ـال« :أَ ْن ت َْسـك َُت)
َوالَ ت ُ ْن َكـ ُ
فجعــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــن الســكوت قرينــة عــى الرضــا
واملوافقــة عــى الــزواج ،والــويل يف حاجــة ملعرفــة رأيهــا حتــى يقــوم مبــا متليــه الواليــة مــن
حقــوق ،والبيــان ال يجــوز تأخــره عــن وقــت الحاجــة فــكان الســكوت قرينــة عــى الرضــا.
 -8ومبــا روي أن أنصاريــن قتــا أبــا جهــل يــوم بــدر ثــم ذهبــا إىل الرســول صــى
اللــه عليــه وســلم فقــال كل واحــد منهــا أنــا قتلتــه يــا رســول اللــه ،فقــال الرســولَ « :هـ ْـل
الس ـيْف َْيِ ،فَ َقـ َ
ـال« :كِ َلكُـ َـا قَتَلَ ـ ُه(»)14
َم َس ـ ْحتُ َم َس ـيْ َفيْك َُم؟» قَـ َ
ـال :لَ  ،فَ َنظَ ـ َر ِف َّ
وجه الداللة:
أن النبي  إستدل من قرينة وجود الدم عىل سيفيهام بأن كال الرجلني قتله.
 9-ومبا روي عن الرسول صىل الله عليه وسلم أنه قال« :ال َولَ ُد لِلْ ِف َر ِاش َولِلْ َعا ِه ِر ال َح َج ُر»

()15

ووجه الداللة:
أن فــراش الزوجيــة الصحيحــة قرينــة عــى رشعيــة اإلتصــال واملخالطــة ،فيكــون
الولــد للــزوج ويثبــت نســبه مــن أبيــه نظـرا ً ألن الغالــب يف األحــوال أن الفـراش ال يكــون إال
عــن طريــق العقــد الصحيــح فأقــام الرســول صــى اللــه عليــه وســلم قرينــة مســتمدة مــن
األعــم األغلــب يف األحــوال.
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ـت َر ُسـ َ
ـول
ـر فَأَت َ ْيـ ُ
-10ومبــا روي عــن جابــر بــن عبــد اللــه ريض اللــه عنــه قــال :أَ َردْتُ َّ
السـ َف َر إِ َل َخ ْيـ َ َ
ـر فَ َقـ َ
ـت
ـال( :إِذَا أَت َ ْيـ َ
اللَّـ ِه صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ََسـلَّ ْم ُت َعلَ ْيـ ِهَ ،وقُلْـ ُ
ـت لَـ ُه :إِ ِّن أَ َردْتُ الْ ُخـ ُر َ
وج إِ َل َخ ْيـ َ َ
ِ ()16
َوكِيـ ِـي فَ ُخـ ْذ ِم ْنـ ُه َخ ْم َسـ َة َعـ َ
ـر َو ْسـقًا ،فَـ ِإنِ ابْتَ َغــى ِم ْنـ َـك آيَـةً ،فَضَ ـ ْع يَـ َد َك َعـ َـى ت َ ْرقُ َوتِـه)
حكم العمل بالبصمة يف القانون

تتمتــع بصــات األصابــع بأهميةكبــرة يف اإلثبــات الجنائيلكونهــا أثــر مــادي يرتكــه
الجــاين يف مــكان وقــوع الجرمية،ولقــد ثــار خــاف بــن علــاء القانــون حوالإلعتــاد عــى
البصمــة يف حالــة عــدم توفــر أدلةأخرىيســتند إليهــا،إذأن هنالكجانبريىــرورة تأييــد دليــل
البصمــة بأدلــة أخــرى ،فيحينهنــاك جانــب آخريرىأنهيجــوز اإلثبــات بالقرائــن دومنــا حاجــة إىل
أدلــة أخــرى.
تعتــر البصمــة مــن الناحيــة القانونيــة واحــدة مــن القرائــن القضائيــة املســتحدثة ،وال خــاف ىف
أن لهــذه القرائــن قيمــة كبــرة ىف تعزيــز أدلــة اإلثبــات األخــرى التــى يســتند إليهــا القــاىض ىف تكويــن
عقيدتــه وقــد ذهــب بعــض رشاح القانــون إىل أنــه ال يجــوز للمحكمــة أن تســتند ىف حكمهــا عــى قرينــة
واحــدة ألن القرينــة الواحــدة مهــا كانــت داللتهــا فهــى ناقصــة .أمــا إذا تعــددت القرائــن ىف الدعــوى
(.)17
فيمكــن للمحكمــة أن تســتند إليهــا ىف الحكــم وتؤسســه عليهــا مجتمعــة
−املعلــوم أن القرائــن تعتــر مــن طــرق اإلثبــات األصليــة ويف ذلــك نــص املــرع بــكل
وضــوح يف املــادة ( )49مــن قانــون اإلثبــات الســوداين لســنة 1994م عىل:
(−تكــون حجيــة القرينــة بقــدر داللتهــا يف إثبــات الواقعــة عــى أنــه يجــوز نفيهــا يف
()18
جميــع األحــوال
−كام جاءت السوابق القضائية التي أخذت بالقرائن منها:

حكومــة الســودان ضــد /بابكــر فضــل العطــاي ذكــر القــايض بأنــه يف قضايــا املــرور
يفــرض اإلهــال مبجــرد وقــوع الحــادث وذلــك ألن الحــوادث ال تقــع إن كانــوا ســائقني
()19
بعنايــة وحــذر مــا يعــد قرينــة عــى اإلهــال مــا مل يســتطيع ســائق الســيارة نفــي ذلــك
حجية البصمة يف اإلثبات الجنائي:
−تعتــر البصمــة مــن أكــر التقنيــات الحديثــة دقــة يف التعــرف عــى الجنــاة وعــدد
املشــركني يف الجرميــة والكشــف عــن تنفيــذ مخططاتهــم اإلجراميــة خاصــة بالنســبة
للمجرمــن املحرتفــن ذوي الســوابق العدليــة الذيــن تحتفــظ األدلــة الجنائيــة
ببصامتهــم ومــع تطــور العلــم الحديــث أضحــت البصــات عنــر فعــاالً يف منــع
الجرميــة قبــل وقوعهــا والقبــض عــى الجــاين ولهــذا لهــا دور كبــر خاصــة بصــات
األصابــع والبصــات الجينيــة وبصمــة الصــوت واألذن والعــن وغريهــا ولهــذا نــرى
أنهــا دليــل علمــي كايف لتقديــم املجــرم للعدالــة.
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−غــر أن القانــون يضــع رشوطـاً لقبــول الدليــل يف أوســاط العدالــة وهــي أن يتــم
الحصــول عليــه بإج ـراءات صحيحــة مرشوعــة يقرهــا العلــم وتحفــظ كرامتــه
وأدميــه املشــتبه فيــه وتعطيــه حقــه يف افـراض الـراءة وبعيــدا ً عــن الشــك أو
شــبهة اإلســتغالل.
−إن دليــل البصمــة وهــو بهــذه القيمــة يكــون محــاً إلقنــاع القــايض بــه إذا
وجــدت وحدهــا كدليــل إثبــات يف الجرميــة وســوف تدفعــه إلتخــاذ اإلجـراءات
الجنائيــة املناســبة لتأكيــد التهمــة أو نفيهــا.
−كــا نصــت املــادة ( )50مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة لســنة1991م
بخصــوص أخــذ الصــور والبصــات ألي يشء أو شــخص ألغ ـراض التحــري فــإن
البصمــة ليــس مــن الــروري أن تعضدهــا أو تســاندها بينــة أخــرى ،وإمنــا عــى
املحكمــة أن تقتنــع بهــا دون وجــود أي شــك معقــول مــا إذا حكمــت باإلدانــة.
فــإذا كان هنالــك شــك وجــب التعضيــد بأدلــة أخــرى(.)20
 −وأيضـاً يف حجيــة البصمــة مــا نصــت عليــه محكمــة النقــض يف بعــض أحكامهــا
عــى أن الدليــل املســتمد مــن تطابــق البصــات هــو دليــل لــه قوته اإلســتداللية
()21
املقامــة عــى أســس علميــة وفنيــة.
 −وجــاء ذلــك يف كثــر مــن الســوابق القضائيــة منهــا ســابقة حكومــة الســودان
ضــد /محمــد جمعــة التــي طلــب فيهــا محامــي الدفــاع إســتبعاد بينــة خبــر
البصــات بإعتبــاره طاعــن يف الســن ومل يقــرأ الكتــب الحديثــة عــن البصمــة،
حيــث قــرر رئيــس القضــاء(أن مزاولــة الشــخص الخدمــة يف البصمــة ملــدة ()26
عام ـاً مــن مكتــب تحقيــق الشــخصية وقبولــه عــى هــذا األســاس مــن جانــب
القضــاء يف ســتة قضايــا كافيــة إلعتبــاره خب ـرا ً وال يشــرط أن يكــون قــد قــرأ
()22
الكتــب الحديثــة عــن البصمــة)
−مــا تقــدم يتضــح أنــه ميكــن أن تكــون البصمــة دلي ـاً كافي ـاً إلثبــات التهمــه
إذا أقتنعــت بهــا املحكمــة ولهــا حجيتهــا يف القضيــة والتهمــه املوجهــة للمتهــم.
−نجــد أن املحاكــم تــردد يف مبــدأ األمــر باألخــذ بالبصمــة وحدهــا كدليل قاطــع ،وقد
صــدرت بعــض األحــكام بالـراءة يف قضايــا مل يقــوم فيهــا دليل ســوى بصمــة األصبع
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−مــا تقــدم يتضــح أن القانــون الســوداين يعتــر البصمــة حجــة قاطعــة يجــب
العمــل بهــا يف حالــة اإلطمئنــان لهــا والتيقــن منهــا.
وقــد إســتقر العمــل عنــد خـراء البصــات عــى وجــوب التطابــق بإثنــي عــر عالمة
للقــول بــأن البصمــة املرفوعــة مــن مــرح الجرميــة وبصمــة املضاهــاة الخاصــة باملشــتبه
فيــه متطابقتــان وبنــاء عــى ذلــك ذهــب بعــض خـراء البصــات إىل عــدم صالحيــة البصمــة
املوجــودة عــى املســتند للمضاهــاة إذا مل تكــن واضحــة منهــا ســوى مثــاين عالمــات ،وال ميكــن
أن ي ّعــول عليهــا يف اإلثبــات رغــم اإلقتنــاع بأنهــا مطابقــة للبصمــة موضــوع البحــث الــذي
توجــد فيــه العالمــات الثامنيــة( .)23ويف عرصنــا الحــايل أصبــح التعــرف عــن طريــق البصمــة
مــن أهــم فــروع التحقيــق الجنــايئ ويســهم مســاهمة فعالــة يف تحديــد الهويــة يف العديــد
مــن دول العــامل وتعتــر دولــة الكويــت أول دولــة عربيــة تصــدر قانون ـاً للبصمــة الوراثيــة
وأصبــح القانــون ملزمــاً لجميــع املواطنــن الكويتيــن باإلضافــة للمقيمــن والــزوار وصــدر
()24
القانــون بتاريــخ .2015/6/30
مــا تقــدم يتضــح أنــه ميكــن أن تكــون البصمــة دلي ـاً كافي ـاً إلثبــات التهمــه إذا
أقتنعــت بهــا املحكمــة ولهــا حجيتهــا يف القضيــة والتهمــه املوجهــة للمتهــم .والجديــر بالذكــر
أن البصمــة يف الســودان أصبــح لهــا وضعهــا الخــاص يف اإلثبــات أو النفــي ،حيــث أن معظــم
الوثائــق الثبوتيــة للشــخص البــد أن تكــون فيهــا البصمــة وخاصــة مــع إســتحداث وثيقــة
البطاقــه القوميــه التــي ســيكون لــه الــدور الكبــر يف التعــرف عــى املجرمــن مــن خــال
هوياتهــم والتعــرف عــى هويــات األشــخاص عمومـاً ألن نظــام البطاقــة القومية يقــوم بحفظ
البيانــات الخاصــة لــكل شــخص يف قاعــدة بيانــات مركزيــة تتصــل بــكل مراكــز الواليــات يف
الســودان مــا يســهل عمليــة التعــرف والقبــض عــى املجرمــن عــن طريــق البصامت،وحاليـاَ
رشعــت الســلطات الحكوميــة بالســودان مبنــع إج ـراء جميــع املعامــات املدنيــه للمواطنــن
إال بالبطاقــة القوميــة .
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أ.عوضية حسن طيفور محمد

الخاتمــة:
اتضــح لنــا مــن خــال هــذه الورقــة العلميــة مــدى اهميــة العمــل بالبصامتوالتــي
تعتــر أحــد علــوم األدلــة الجنائيــة املتطــورة والتــي تســهم إســهاماً مبــارشا ً يف إثبــات العديــد
مــن الجرائــم الخطــرة األمــر الــذي يســتدعي عقــد ورش متخصصــة بواســطة كبــار فقهــاء
القانــون والرشيعــة والطــب والعلــوم األخــرى ذات الصلة ملناقشــة الســبل الكفيلة لالســتخدام
األمثــل لتقنيــة البصــات واألدلــة املاديــة األخــرى يف اإلثبــات ومبــا يتفــق مــع أحــكام الرشيعة
اإلســامية والقانــون الســوداين.وقد خلصــت يف بحثــي هــذا إىل بعــض النتائــج والتوصيــات:
النتائـج :
 .1تعترب بصمة األصابع أكرث جدوى وفعالية من غريها يف مجال اإلثبات الجنايئ.
 .2تختلف حجية بصامت غري األصابع من بصمة ألخرى.

التوصيات:

1.1رضورة إصدار قوانني خاصة تتضمن رشوط اللجوء للبصمة وإجراءاتها وحجيتها.
2.2رضورة األخــذ بــرأي الخبــر يف القضايــا التــي تســتند عــى الخــرة والتــي ال يســتطيع
فيهــا القــايض إصــدار قـرار لتعلقهــا بجوانــب البصمــة.
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حجية البصمات في االثبات

املصادر واملراجع
ربيع عامد محمد أحمد ،القرائن وحجيتها يف اإلثبات الجنايئ ،ط ،1دار الكندي ،أربد ،األردن ،دت ،ص .6

(((1سورة يوسف اآلية (.)26
(( (2نــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اللــه بــن عمــر بــن محمــد الشـرازي البيضــاوي (ت685 :هـــ)
أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،تحقيــق :محمــد عبــد الرحمــن املرعشــي ،دار إحيــاء ال ـراث
العــريب ،بــروت ،ط1418 ،1هـــ ،ج ،3ص.161
(((3القرطبــي ،ابــو عبداللــه محمــد بــن احمــد ،الجامــع ألحــكام القــرآن ،تحقيــق احمــد الــردوين
وابراهيــم طفيــش ،دار الكتــب العلميــة ،القاهــرة ،ط1964 ،2م ،ج ،10ص.92
(((4سورة يوسف اآلية()18
(( (5سورة البقرة اآلية()273
(((6الــريف ،عبــد الرحمــن محمــد عبــد الرحمــن ،تعــارض البينــات القضائيــة يف الفقــه اإلســامي ،
مطبعــة الكامــايب ،القاهــرة1986 ،م ،ص.327
(( (7سورة النحل اآليتان()12-11
(((8السجســتاين ،ســليامن بــن االشــعث ،ســنن أيب داود ،تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد الحميد،
املكتبــة العرصيــة ،بــروت ،ج ،3ص .157والبيهقــي ،احمــد بــن الحســن ،الســنن الكــرى،
تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا ،مكتبــة دار البــاز ،مكــة املكرمــة1994 ،م ،ج ،9ص.137
(((9صحيــح البخــاري ،كتــاب النــكاح ( )25/9وصحيــح مســلم بــرح النــووي ،كتــاب النــكاح
()202/9متفــق عليــه ،انظــر موســوعة الحديــث رقــم (.)3687
( (1(1صحيــح البخــاري بــرح ،بــاب للعاهــر الحجــر ( ،)165/8وصحيــح مســلم بــرح النــووي،
كتاب الرضــاع (.)37/10
((1(1صحيــح البخــاري بــرح ،بــاب للعاهــر الحجــر ( ،)165/8وصحيــح مســلم بــرح النــووي،
كتــاب الرضــاع (.)37/10
( (1(1سنن البيهقي (.)80/6
( (1(1سنن البيهقي (.)80/6
( (1(1صحيــح البخــاري بــاب االعــراف بالزنــا ( ،)168/8وصحيــح مســلم بــرح النــووي
(.)191/11
((1(1املادة ( )7من قانون اإلثبات لسنة1994م:
( (1(1تحدثت عن الوقائع املتعلقة بالدعوى
((1(1بدرية عبداملنعم حسونة ،مرجع سابق ،ص .146
( (1(1قانون اإلثبات السوداين 1994م ،املادة (.)49
( (1(1مجلة األحوال القضائية 1971م ،حكومة السودان ضد بابكر فضل العطاى ،ص(.)126
((2(2قانون االجراءات الجنائية الجنائية لسنة 1991ماملادة 50
((2(2بدريه عبداملنعم حسونه ،مرجع سابق  ،ص 189
((2(2مجلة األحكام القضائية 1967م  ،حكومة السودان ،ضد محمد جمعة ،ص(.)36
((2(2جريدة القبس اإللكرتونية .2016/6/11

38

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الرابع  -دورية -ربيع ثاين 1443هـ  -ديسمرب 2021م

الطالق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره
(دراسة فقهية قانونية مقارنة)
أستاذ القانون الخاص املساعد
د .عطــــــــــــــــيات هــــــــــود
كلية العلوم اإلدارية -جامعة دنقال
أستاذ القانون العام املساعد -كلية
د .حم��ي الدي��ن حمم��د عب��د العزي��ز
الرشيعة والقانون -جامعة دنقال
د .أش��رف إبراهي��م عب��د اهلل إبراهي��م أستاذ أصول الفقه املشارك -كلية الرشيعة
والقانون -جامعة دنقال
املستخلص :
هدفــت الدراســة لتبــن حكــم الطــاق ومرشوعيتــه وأســبابه وآثــاره ،كــا
بينــت أركانــه ورشوطــه وطــرق عالجــه .وتكمــن أهميــة الدراســة يف بيانهــا لخطــورة
الطــاق وأنــه ســبب لتشــتيت األرسة وضيــاع األوالد وانحرافهــم ،فالــزواج مــن أهــم
األمــور االجتامعيــة التــي راعتهــا الرشيعــة وأحاطتهــا بســياج مــن القداســة والرعايــة،
فــا ميكــن هدمــه بأســباب واهيــة .املنهــج املتبــع لكتابــة هــذا البحــث :هــو املنهــج
الوصفــي التحليــي ،بالرجــوع إىل أمهــات كتــب الحديــث والفقــه وقانــون األحــوال
الشــخصية للمســلمني لســنة 1991م .مــن أهــم النتائــج والتوصيــات التــي خلصــت
إليهــا الدراســة :الحاجــة املاســة لعــاج الخالفــات واملشــاكل الزوجيــة وفــق الكتــاب
والســنة ،ألن نســبة الفشــل يف العالقــة الزوجيــة بــن األزواج وخاصــة يف عرصنــا
الحــايل مرتفعــة جــدا ً ،مــا أدى إىل ارتفــاع نســبة الطــاق .فــا بــد مــن معرفــة أهــم
األســباب التــي تــؤدي إىل الطــاق حتــى يتجنبهــا األزواج ،ووضــع عــاج ناجــع للحــد
مــن كــرة الطــاق ،حتــى نحافــظ عــى أرسة مســلمة كرميــة قويــة.
الكلمات املفتاحية:
الطالق ،ال ُحكم ،املرشوعية ،السبب ،اآلثار
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)الطالق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره (دراسة فقهية قانونية مقارنة

Abstract:
The study aimed to show the rule of divorce, its legitimacy,
causes and effects as we it showed its pillars, condition and method
of treatments. The importance of the study lies in its statements of
the seriousness of divorce. And it is a reason of family separation,
lost children and their perversion. Marriage is the most important
things, and the sharia was nurtured by the law and surrounded by
fence of holiness and come it cannot be dewed lashed for flimsy
reason. The study relied on the analytical inductive approach by
referring to the mothers of the books of fundamentals of jurisprudence, hadith, language and the Muslim personal status law of
1991. The study concluded with several results, including: the urgent need to resolve differences and marital problems according to
the holy Quran and sunnah, because the failure rate in the marital
motion ship better couples especially in our time are very high this
led to high divorce rate it is necessary to know the main reasons
that leant to divorcee so couples avoid, put effective treatment to
reduce the frequency of divorce. So that we may preserve a strong
and honorable Muslim family.                          

Keywords:

divorce,control, legitimacy, the reason, effects

:مقدمة
 وعــاد ًة مــا تتــم،إ ّن موضــوع الطــاق مــن املوضوعــات املهمــة يف الفقــه اإلســامي
مناقشــة موضــوع الطــاق عنــد تعــر الحيــاة الزوجيــة بــن األط ـراف وصعوبــة العيــش بــن
 يتعلــق موضــوع الطــاق بجانــب إنســاين مقــدس إذ يتحتــم مبوجبــه نــر قيــم العدل.األزواج
 ويف مرشوعيــة الطــاق دليـ ٌـل. ونبــذ روح الظلــم واملحابــاة والفرقــة بــن األزواج،واملســاواة
 فــإ ّن رشيعتنــا الغـراء. وصالحيتهــا لــكل زمــانٍ ومــكان،ـح عــى يُــر رشيعتنــا وجاملهــا
ٌ واضـ
 إالّ و جعلــت لتمييــزه وتعيينــه،مل تــدع شــيئاً مشــتبهاً يــؤدي إىل التنــازع والشــقاق والخــاف
 فجعلتــه الرشيعــة طريق ـاً لحــل الخالفــات الزوجيــة. ومــن هــذه الطُــرق الطــاق،ًطريق ـا
، وأهــل العلــم، فلــاذا ال يتدخــل الفقهــاء.ورتبتــه يف آخــر الحلــول نفيـاً للتُهــم وتربئـ ًة للذمــم
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د .عطيات هود  -د .محي الدين محمد عبد العزيز -د .أشرف إبراهيم عبد اهلل إبراهيم

والقضــاةُ ،مبينــن أحــكام الطــاق وأرسارها،عاكســن بذلــك روح التعــاون والتكافــل ومؤصلــن
لفقــه الطــاق وحكمــه ومرشوعيتــه وأســبابه.
أو ًال :تعريف الطالق وحكمه وأركانه وشروطه:
تعريف الطالق لغة:
جــاء يف لســان العــرب :وطــاق املــرأة :بينونتهــا عــن زوجهــا ،وامــرأة مــن نســوة
طلــق وطالقــة مــن نســوة طوالــق :وأنشــد قــول األعــى:
أجارتنا بيني فإنك طالقة *** كذالك أمور الناس غا ٍد وطارقة
وطلــق الرجــل امرأتــه ،وطلقــت هــي بالفتــح ،تطلــق طالقـاً وطلقــت بالضم أكــر ورجل
مطــاق ومطليــق وطليــق وطلقــة كثــر التطليــق للنســاء ،وطلــق البــاد تركهــا( .)1ويف املختــار:
وأطلــق األســر خــاه ،وأطلــق الناقــة مــن عقالهــا فطلقــت هــي بالفتــح ،وأطلــق يــده بالخــر...
والطليــق األســر الــذي أطلــق عنــه إســارة وخــى ســبيله ...واالنطــاق الذهــاب ،اســتطالق البطــن
مشــيه ،وطلــق امرأتــه تطليقـاً وطلقــت هــي تطلــق بالضــم طالقـاً فهــي طالــق وطالقــة أيضـاً(.)2
(.)3
ويف النهايــة :ويف حديــث عمــر والرجــل الــذي قــال لزوجتــه« :أنــت خليــة طالــق
ثانياً :تعريف الطالق اصطالحاً:
جــاء يف البحــر الرائــق :هــو رفــع القيــد الثابــت رشع ـاً بالنــكاح ،فخــرج بالرشعــي
القيــد الحــي ،وبالنــكاح العتــق ،ولــو اقتــر عــى رفــع قيــد النــكاح لخرجــا بــه ،ويــرد عليــه
أنــه منقــوص طــردا ً وعكســاً( .)4وجــاء يف رشح املوطــأ :هــو رفــع القيــد الثابــت بالنــكاح،
فخــرج بــه العتــق ألنــه قيــد ثابــت رشع ـاً( .)5ويف مغنــي املحتــاج :هــو حــل عقــد النــكاح،
بلفــظ الطــاق ونحــوه ...وهــو تــرف مملــوك للــزوج يحدثــه بــا ســبب فيقطــع النــكاح(.)6
ويف رشح املنتهــى :هــو حــل قيــد ،أي قيــد بالطــاق والرجعــي ،وأجمعــوا عــى مرشوعيتــه
بالكتــاب والســنة ،وألنــه قــد يقــع بــن الزوجــن مــن التنافــر والتباغــض مــا يوجــب الخصومــة
الدامئــة ،فلــزوم النــكاح إذن رضر يف حقهــا ومفســدة محضــة بــا فائــدة ،فوجــب إزالتهــا
بالــرك ليتخلــص كل مــن الــرر( .)7هــذه التعريفــات الســابقة متفقــة كلهــا عــى أن الطــاق
هــو حــل لعقــد الــزواج بلفــظ مخصــوص ،رصيــح أو كنايــة ،فاللفــظ الرصيــح كالطــاق
والف ـراق وال ـراح ،والكنايــة مثــل ألحقــي بأهلــك أو حبلــك عــى قاربــك ونحوهــا.
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ثالثاً :تعريف الطالق قانوناً:
نصــت املــادة  128مــن قانــون األحــوال الشــخصية للمســلمني عــى تعريــف الطــاق
بأنــه :حــل عقــدة الــزواج بالصيغــة املوضوعــة لــه رشعـاً(.)8
حكم الطالق وحكمة مشروعيته:
أوالً :حكــم الطــاق :ذكــر الجمهــور مــن املالكيــة والشــافعية والحنابلــة( : )9أن
الطــاق مــن حيــث هــو جائــز ،واألوىل عــدم ارتكابــه ،ملــا فيــه مــن قطــع األلفــة إال لعــارض،
وتعرتيــه األحــكام األربعــة مــن حرمــة وكراهــة ووجــوب ونــدب ،واألصــل أنــه خــاف األوىل.
فيكــون حرامـاً :كــا لــو علــم أنــه إن طلــق زوجتــه وقــع يف الزنــا لتعلقــه بهــا ،أو لعــدم قدرته
عــى زواج غريهــا ،ويحــرم الطــاق البدعــي وهــو الواقــع يف الحيــض ويف طهــر وطــئ فيــه.
ويكــون مكروه ـاً :كــا لــو كان لــه رغبــة يف الــزواج ،أو يرجــو بــه نس ـاً ومل يقطعــه بقــاء
الزوجــة عــن عبــادة واجبــة ،ومل يخــش ز ًىن إذا فارقهــا ،ويكــره الطــاق مــن غــر حاجــة إليــه.
ويكــون واجبـاً :كــا لــو علــم أن بقــاء الزوجــة يوقعــه يف محــرم مــن نفقــة أو غريهــا ،ويجــب
طــاق املــوىل (حالــف ميــن اإليــاء) بعــد انتظــار أربعــة أشــهر مــن حلفــه إذا مل يفــئ ،أي
يطــأ .ويكــون مندوب ـاً أو مســتحباً :إذا كانــت املــرأة بذيئــة اللســان يخــاف منهــا الوقــوع يف
الحـرام لــو اســتمرت عنــده ،ويســتحب الطــاق يف الجملــة لتفريــط الزوجــة يف حقــوق اللــه
الواجبــة ،مثــل الصــاة ونحوهــا ،وال ميكنــه إجبارهــا عــى تلــك الحقــوق ،ويســتحب الطــاق
أيض ـاً يف حــال مخالفــة املــرأة مــن شــقاق وغــره ليزيــل الــرر ،أو إذا كانــت غــر عفيفــة،
فــا ينبغــي لــه إمســاكها؛ ألن فيــه نقص ـاً لدينــه ،وال يأمــن إفســادها فراشــه ،وإلحاقهــا بــه
ولــدا ً مــن غــره.
ثانياً :حكمة مشروعية الطالق:
مشروعية الطالق:
الطالق مرشوع بالكتاب والسنة واإلجامع.
ـاك بِ َ ْع ـ ُر ٍ
أوالً :األدلــة مــن الكتــاب :قــال اللــه تعــاىل( :الطَّـ َـا ُق َم َّرتَــانِ فَ ِإ ْم َسـ ٌ
وف أَ ْو
يــا
يــح ِب ِإ ْح َســانٍ َولَ يَ ِح ُّ
تِْ
ــا آتَ ْيتُ ُمو ُهــ َّن شَ ــ ْيئًا إِلَّ أَ ْن يَ َخافَــا أَلَّ يُ ِق َ
ــل لَكُــ ْم أَ ْن تَأْ ُخــذُوا ِم َّ
َس ٌ
()10
ِــي إِذَا طَلَّ ْقتُــ ُم ال ِّن َســا َء فَطَلِّقُو ُهــ َّن لِ ِع َّدتِهِــ َّن
ُحــ ُدو َد اللَّــ ِه)  .وقــال ســبحانه( :يَاأَيُّ َهــا ال َّنب ُّ
َوأَ ْح ُصــوا الْ ِعــ َّدةَ)(.)11
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ثانياً :األدلة من السنة النبوية على مشروعية الطالق:
قولــه« :إمنــا الطــاق ملــن أخــذ بالســاق»( .)12و عــن عمــر  أن رســول اللــه :
«طلــق حفصــة ثــم راجعهــا»( .)13أن ابــن عمــر ريض اللــه عنــه طلــق امرأتــه وهــي حائــض
عــى عهــد رســول اللــه  فســأل عمــر بــن الخطــاب  عــن ذلــك رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم فقــال« :مــره فلرياجعهــا ثــم ليمســكها حتــى تطهــر ثــم تحيــض .)14(»...وجــه
الداللــة مــن هــذه اآليــات واألحاديــث أعــاه داللــة عــى الطــاق مــروع إذا دعــت إليــه
الحاجــة.
حكمة مشروعية الطالق:
رشع اللــه الــزواج ليكــون دامئ ـاً مؤبــدا ً؛ إذ بــه تتحقــق املنافــع واملصالــح امل ـرادة
منــه ،والبــد لتحقيــق أهــداف النــكاح العظيمــة مــن وجــود املــودة والتفاهــم بــن الزوجــن،
فــإذا حصــل مــا يقطــع هــذه املــودة ويفســد هــذا التفاهــم مــا هــو واقــع وكثــر ،ألســباب
مشــاهدة ،كأن تفســد أخــاق أحــد الزوجــن فيندفــع يف تيــار الفســق والفجــور( ،)15ويعجــز
املصلحــون عــن رده إىل ســواء الـراط ،أو يحــدث بــن الزوجــن تنافــر يف الطبــاع وتخالــف يف
العــادات أو يلقــى يف نفــس أحدهــا كراهيــة اآلخــر والســأم منــه ،والتــرم مــن أفعالــه ،وقــد
يكــون عقي ـاً أو قــد يصيبــه مــرض معــد خطــر ،أو قــد يغيــب غيبــة ال يعلــم فيهــا حالــه،
وال حياتــه مــن موتــه ،وقــد يصــاب بضيــق ذات اليــد فــا يســتطيع االنفــاق عــى زوجتــه
وليســت بخليــه فتنكــح غــره ،وهــذه أمثلــة وليســت مــن الخيــال يف يشء ،قــد تفســد عــى
البيــت نظامــه ،وتعكــر عليــه صفــوه ،فينحــرف الزوجــان يف البحــث عــن لــذة بديلــة أو ســكن
غــر مــا يجدانــه يف نكاحهــا ،وينحــرف األوالد حيــث ال كافــل لهــم وال راعــي لشــؤونهم ،وال
قائــم بحقوقهــم ،وينشــأ األطفــال نشــأة ميلؤهــا التشــاؤم ،ويغلــب عليهــا الحــزن واالنطــواء
يف مجتمــع أرسي كهــذا .لهــذه األمــور وغريهــا كثــر؛ أبــاح اللــه الطــاق ليكــون عالجـاً لهــذا
الوضــع الــرديء ،والحــال املفجــع ،والخطــب األليــم ،الــذي أصــاب األرسة التــي هــي اللبنــة
األوىل لبنــاء املجتمــع .وألن اإلســام ديــن رب العاملــن الــذي هــو أعلــم مبصالــح العبــاد مــن
أنفســهم ،وألنــه الديــن الصالــح لــكل زمــان ومــكان ،فقــد حــرص عــى وقايــة املجتمعــات مــن
كل داهيــة تفتــك بــه وكل فجيعــة تلــم بــه ،وكل نكبــة تصيبــه ،فقــد رشع الطــاق ليتخلــص
بــه الزوجــان مــن حيــاة مقلقــة ،وصلــة موجعــة وارتبــاط مــؤمل ،ومــن ثــم ينقــب كل منهــا
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عمــن هــو خــر مــن ســابقه ،وأجــدر باالرتبــاط بــه ،قــال تعــاىلَ ( :و ِإ ْن يَتَ َف َّرقَــا يُ ْغــنِ اللَّـ ُه ك ًُّل
ِمـ ْن َسـ َع ِت ِه َوكَا َن اللَّـ ُه َو ِاسـ ًعا َح ِكيـ ًـا)( .)16وقــال أهــل العلــم :إن يف الطــاق حكـاً عظيمــة،
فاللــه ســبحانه وتعــاىل رشع للــزوج إذا وصلــت الحيــاة الزوجيــة إىل مقــام ال يحتمــل ،وحصــل
الــرر عــى الــزوج أو الزوجــة أو عليهــا معـاً مــن البقــاء يف النــكاح أن يطلــق ،وجعــل هــذا
الطــاق ثالثـاً ،فجــاءت الرشيعــة بالوســطية ،فــكان أهــل الجاهليــة يف القديــم يتخــذون مــن
الطــاق وســيلة ألذيــة النســاء ،فــكان الرجــل يطلــق املــرأة ويرتكهــا حتــى تقــارب الخــروج من
العــدة فرياجعهــا ،ثــم يطلقهــا طلقــة ثانيــة ،ويرتكهــا حتــى تــكاد تخــرج مــن عدتهــا فرياجعهــا
وال يقربهــا وال يعارشهــا ،إمنــا يفعــل بهــا ذلــك إرضارا ً ،قــال تعــاىلَ ( :وإِذَا طَلَّ ْقتُــ ُم ال ِّن َســا َء
س ُحو ُه ـ َّن بِ َ ْع ـ ُر ٍ
فَ َبلَ ْغ ـ َن أَ َجلَ ُه ـ َّن فَأَ ْم ِس ـكُو ُه َّن بِ َ ْع ـ ُر ٍ
ضا ًرا لِتَ ْعتَ ـ ُدوا
وف َولَ تُ ِْس ـكُو ُه َّن ِ َ
وف أَ ْو َ ِّ
َو َم ـ ْن يَ ْف َعـ ْـل َذلِـ َـك فَ َق ـ ْد ظَلَ ـ َم نَف َْس ـ ُه َولَ تَتَّ ِخ ـذُوا آيَـ ِ
ـت اللَّ ـ ِه
ـات اللَّ ـ ِه ُه ـ ُز ًوا َوا ْذكُ ـ ُروا نِ ْع َمـ َ
ـاب َوال ِْح ْك َمـ ِة يَ ِعظُ ُكـ ْم ِبـ ِه َوات َّ ُقــوا اللَّـ َه َوا ْعلَ ُمــوا أَ َّن اللَّـ َه
َعلَ ْي ُكـ ْم َو َمــا أَنْـ َز َل َعلَ ْي ُكـ ْم ِمـ َن الْ ِكتَـ ِ
ـن ال ِّن َســا ِء َولَ ـ ْو َح َر ْصتُ ـ ْم
ش ٍء َعلِي ـ ٌم)( ، )17وقــال أيض ـاًَ ( :ولَ ـ ْن ت َْس ـتَ ِطي ُعوا أَ ْن ت َ ْع ِدلُــوا بَـ ْ َ
ِب ـك ُِّل َ ْ
فَـ َـا تَ ِيلُــوا ك َُّل الْ َم ْيــلِ فَتَ َذ ُرو َهــا كَالْ ُم َعلَّ َقـ ِة َوإِ ْن ت ُْصلِ ُحــوا َوتَتَّ ُقــوا فَـ ِإ َّن اللَّـ َه كَا َن َغ ُفــو ًرا َر ِحيـ ًـا)
( )18فكانــوا يجعلونهــا كاملعلقــة ،ال زوجــة وال مطلقــة ،فكانــوا يضــارون بالطــاق ،فجعلــه اللــه
ثالثـاً ،وانظــر إىل حكمتــه ســبحانه وتعــاىل وكــا علمــه جـ ّـل حينــا جعــل الطــاق عــى هــذا
الوجــه ،قالــوا ألن الحيــاة الزوجيــة إذا وصلــت إىل رضر يوجــب الطــاق فإمــا أن يكــون مــن
الرجــل أو املــرأة ،فالرجــل يقــدم عــى الطــاق فيطلــق الطلقــة األوىل ،ففــي الطلقــة األوىل إما
أن يكــون الخطــأ مــن الرجــل أو يكــون مــن املــرأة ،أمــا إذا كان منهــا فــا إشــكال .ويف الحالــة
الثانيــة :فــإن الغالــب أن الرجــل إذا طلــق الطلقــة األوىل أن يتعقــل ويــذوق مـرارة الطــاق،
ويعــرف هــذه املـرارة فيحــن إىل زوجتــه إذا كان ظاملـاً ومســيئاً ،فيشــعر بقيمــة الزوجــة عنــد
الفـراق لهــا ،فيحــن لهــا فرياجعهــا فأعطــاه اللــه الرجعــة ،فــإن رجــع إليهــا رجــع لهــا بعقــل
غــر عقلــه الــذي كان معــه ،ويرجــع إليهــا ببصــرة أكمــل مــن برصيتــه يف حالــة األوىل ،فــإذا
رجعــت إليــه رمبــا أخطــأت هــي ،فــإذا أخطــأت عليــه يف هــذه الحالــة فإنــه ســيطلقها الطلقــة
الثانيــة ،فأعطــوا أيضـاً مهلــة ثالثــة ،فــإذا زادت عــن الثالثــة فــا وجــه ،فتصبــح الحيــاة فيهــا
نــوع مــن اإلرضار ،ورمبــا اســتغل الرجــال الطــاق لــإرضار باملــرأة ،لذلــك حــدده اللــه عــز
وجــل بثــاث( .)19ومــن هــذا يتضــح أن الشــارع مل يجعــل الفرقــة بــن الزوجــن مبينــة عــى
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العيــب أو املــرض ألنهــا يوجبــان الشــفقة والرحمــة ال الفرقــة والقســوة وجعــل للرجــل حــق
الطــاق ليســتعمله عنــد الــرورة فــإذا أســاء اســتعامله كان آمث ـاً يســتحق عقــاب اللــه يف
الدنيــا واآلخــرة فالفــرق بــن الحالتــن واضــح ال يخفــى(.)20
أركان الطالق:
للطالق أركان أربعة هي:
الزوج:
فــا يقــع طــاق األجنبــي الــذي ال ميلــك عقــدة النــكاح ألنــك قــد عرفــت أن الطــاق
رفــع عقــدة النــكاح فــا تتحقــق ماهيــة الطــاق إال بعــد تحقــق العقــد فلــو علــق الطــاق
عــى زواج األجنبيــة كــا لــو قــال :زينــب إن تزوجهــا ثــم تزوجهــا فــإن طالقــه ال يقــع،
ويشــرط فيــه رشوط نصــت عليهــا املــادة  134الفقــرة ( )1مــن قانــون األحــوال الشــخصية
للمســلمني لســنة1991م يُشــرط يف املطلــق العقــل والبلــوغ واالختيــار(.)21
الزوجــة :فــا يقــع الطــاق عــى األجنبيــة كــا عرفــت .ومثلهــا املــوطءة مبلــك
اليمــن فلــو طلــق جاريتــه ال يقــع طالقــه ألنهــا ليســت زوجــة ولــو قــال :هنــد بنــت فــان
طالقــة قبــل أن يتزوجهــا ثــم تزوجهــا فــإن طالقــه األول يكــون ملغيـاً ويكــون مالــكاً للطلقات
الثــاث ،ويلحــق باألجنبيــة امرأتــه التــي طلقهــا طالقـاً بائنـاً ومل يجــدد عليهــا عقــدا ً فإنــه إذا
طلقهــا ثاني ـاً فــإن طالقــه ال يعتــر ألنهــا ليســت زوجــة لــه أمــا امرأتــه التــي طلقهــا رجعي ـاً
فإنــه طلقهــا وهــي يف العــدة طالقـاً ثانيـاً فإنــه يلحــق بــاألول ألن الطــاق الرجعــي مل يخرجهــا
عــن كونهــا زوجــة لــه.
صيغة الطالق:
وهــي اللفــظ الــدال عــى حــل عقــدة النــكاح رصيحــاً كان أو كتابــ ًة .وهــو مــا
نصــت عليــه املــادة  129الفقــرة (أ) مــن قانــون األحــوال الشــخصية للمســلمني لســنة 1991م
يقــع الطــاق باللفــظ الرصيــح أو الكتابــة وعنــد العجــز عنهــا باإلشــارة املفهومــة .ونصــت
(.)22
الفقــرة(ب) مــن ذات املــادة عــى أن الطــاق يقــع بالكتابــة إذا نــوى الــزوج ايقــاع الطــاق
القصد:
بــأن يقصــد النطــق بلفــظ الطــاق فــإذا أراد أن ينــادي امرأتــه باســمها طاهــرة فقــال
لهــا :يــا طالقــة .خطــأ مل يعتــر طــاق ديانــة كــا ســتعرفه يف الــروط(.)23
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الطالق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره (دراسة فقهية قانونية مقارنة)

شروط الطالق:
حتى يكون الطالق صحيحاً البد فيه من توافر رشوط هي:
األول:
أن يكــون بــن الــزوج والزوجــة عقــد زواج صحيــح فــا يصــح الطــاق مــن غــر
الــزوج لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم( :إمنــا الطــاق ملــن أخــذ بالســاق)(.)24
الثاني:
البلــوغ :ذهــب جمهــور الفقهــاء إىل عــدم وقــوع طــاق الصغــر مميـزا ً أو غــر مميــز،
مراهق ـاً أو غــر مراهــق ،أذن لــه بذلــك أم ال ،أجيــز بعــد ذلــك مــن الــويل أم ال ،عــى ســواء
ذلــك ألن الطــاق رضر محــض ،فــا ميلكــه الصغــر وال ميلكــه وليــه( ،)25ولقــول النبــي ( :رفــع
القلــم عــن ثالثــة :عــن النائــم حتــى يســتيقظ ،وعــن الصبــي حتــى يحتلــم ،وعــن املجنــون حتى
يعقــل)( .)26وخالــف الحنابلــة يف الصبــي الــذي يعقــل الطــاق ،فقالــوا :إن طالقــه واقــع عــى
أكــر الروايــات عــن أحمــد .أمــا مــن ال يعقــل فوافقــوا الجمهــور يف أنــه ال يقــع طالقــه.
الثالث:
العقــل :ذهــب الفقهــاء إىل عــدم صحــة طــاق املجنــون واملعتــوه لفقــدان أهليــة
األداء يف األول ،ونقصانهــا يف الثــاين .وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة  134الفقــرة( )2ال يقــع
طــاق فاقــد التمييــز بســبب الجنــون أو العتــه أو الســكر املطبــق أو اإلكـراه امللجــيء أو غــر
()27
ذلــك مــن األســباب املذهبــة للعقــل
الرابع:
القصــد واالختيــار :وهــو قصــد اللفــظ املوجــب للطــاق مــن غــر إجبار.وقــد اتفــق
الفقهــاء عــى صحــة طــاق الهــازل ،وهــو مــن قصــد اللفــظ ومل يــرد بــه م يــدل عليــه حقيقــة أو
مجــازا ً ،وذلــك لحديــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم( :ثــاث جدهــن جــد ،وهزلهن جــد :النكاح
والطــاق والرجعــة)( ، )28وألن الطــاق ذو خطــر كبــر باعتبــار أن محلــه املــرأة ،وهــي إنســان،
واإلنســان أكــرم مخلوقــات اللــه تعــاىل(.)29
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الخامس:
أن يقع الطالق حال طهر الزوجة ،وأال يكون قد جامعها يف ذلك الطهر(.)30
أسباب الطالق :أو ًال :سوء االختيار:
الــزواج مــن أكــر األحــداث االجتامعيــة ،وفيــه األنــس والبهجــة واملــودة والرحمــة،
فالبــد مــن حســن االختيــار ،حتــى تكــون الحيــاة الزوجيــة روضــة غنــاء ،يــرىب فيهــا األوالد ،يف
جــو ملــؤه الحــب والحنــان لذلــك البــد مــن اختيــار ذات الديــن والخلــق الحســن ،والجــال
والنســب ،أن تكــون ولــودا ً ودودا ً ،كــا جــاء يف حديــث أيب هريــرة  أن النبــي  قــال:
()31
(تنكــح املــرأة ألربــع ملالهــا ولحســبها ولجاملهــا ولدينهــا فاظفر بــذات الديــن تربت يــداك)
 ،وقــال أيضـاً( :تزوجــوا الــودود الولــود فــإين مكاثــر بكــم األمــم)( .)32ويعــد ســوء االختيــار مــن
األســباب الرئيســية للطــاق ،ألن الحيــاة الزوجيــة إذا مل تــن عــى املــودة والرحمــة والتوافــق
بــن الزوجــن ،ســوف تصبــح جحي ـاً ال يطــاق ،وال يســتطيع أن يقــوم الزوجــان بالواجــب
عليهــا ،فمــن النــاس مــن يرتكــب أم رأســه ويختــار الزوجــة عــى غــر املواصفــات التــي
جــاءت بهــا الرشيعــة ،فيفضــل مث ـاً ذات الجــال فقــط مــن غــر النظــر لدينهــا وأخالقهــا
أو أرستهــا ،كأن تكــون ذات جــال فاتــن ،ولكــن مــن أرسة ســيئة األخــاق ،أو محبــة للــال
والجــاه ،أو يختــار زوجــة مــن أرسة معروفــة بالجــاه واملكانــة محبــة للــال والســمعة ،وهــو
مــن ذوي الدخــل املتوســط ،ال يســتطيع أن يجــاري هــذه األرسة ،وقــد تطلــب منــه الزوجيــة
الطلبــات املرهقــة لــه مادي ـاً ومعنوي ـاً ،وقــد تكــون الزوجــة جميلــة ولكــن غــر منضبطــة
أخالقيـاً ،هــذه كلهــا تقــود إىل ســوء املعــارشة بــن الزوجــن التــي تقــود يف النهايــة إىل الطــاق.
ومــن هنــا ننبــه اآلبــاء واألمهــات الذيــن يجــرون أبناءهــم أو بناتهــم عــى الــزواج ممــن ال
يرغبــون فيــه ،ألن الحيــاة الزوجيــة مبنيــة عــى الرضــا واالختيــار ،فــا يصــح اإلجبــار.
ثانياً :عدم الكفاءة بني الزوجني:
تعريــف الكفــاءة لغــة :جــاء يف لســان العــرب :الكفــاءة بالفتــح واملــد وتقــول ال
كفــاء لــه ،بالكــر وهــو يف األصــل مصــدر أي :ال نظــر لــه والكــفء النظــر واملســاوي ومنــه
الكفــاءة يف النــكاح وهــو أن يكــون الــزوج مســاوياً للمــرأة يف حســبها ودينهــا ونســبها وبيتهــا
وغــر ذلــك وتكافــأ الشــيئان متاث ـاً وكافــأه مكافــأة وكفــا ًء مثالــة ومــن كالمهــم الحمــد للــه
كفــاء الواجــب أي قــدر مــا يكــون مكافئـاً لــه واالســم الكفــاءة والكفــاء قــال:
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ذفانكحها ال يف كفاء وال غنى *** زياد أصل الله سعى زياد(.)33
ويف القامــوس :والحمــد للــه كفــاء الواجــب ،أي مــا يكــون مكافئــاً لــه ،واالســم
الكفــاءة والكفــاء ،بفتحهــا ومدهــا .وهــذا كفــاؤه وكفاتــه وكفيئــه وكفــؤه وكفــؤه وكفــؤه
وكفــوؤه مثلــه ،جمــع أكفــاء وكفــاء وكفــأه ،كمنعــه رصفــه وكبــه وقلبــه( .)34وقــال يف النهايــة:
(كفــأ) فيــه (املســلمون تتكافــأ دماؤهــم)( ، )35أي تتســاوى يف القصــاص والديــات ،والكــفء:
النظــر واملســاوي(.)36
تعريف الكفاءة اصطالحاً:
الكفــاءة يف النــكاح :وهــو أن يكــون الــزوج مســاوياً للمــرأة يف حســبها ودينهــا،
ونســبها ،وبيتهــا وغــر ذلــك وجمــع الكــفء أكفــاء ،ويف معجــم لغــة الفقهــاء :الكفــاءة يف
الــزواج :أن يكــون الــزوج مســاوياً للمــرأة أو أعــى حــاالً منهــا يف الحســب والديــن واملنزلــة
االجتامعيــة ،وغــر ذلــك(.)37
ثانياً :الكفاءة املعتربة يف النكاح:
اتفــق الفقهــاء يف أن الكفــاءة املعتــرة يف الديــن( )38وقــد اختلفــوا يف بقيــة أوصــاف
الكفــاءة :والكفــاءة عنــد الحنفيــة :يف خمســة أشــياء وهــي :الدين والحريــة والنســب والحرفة
واملــال( .)39وعنــد املالكيــة :تكــون يف شــيئني فقــط وهــي :أ .الديــن أي كونــه غــر فاســق
بالجارحــة .ب .الحــال أي كونــه ســاملاً مــن العيــوب التــي يثبــت للزوجــة بســببها الخيــار،
وأنهــا حــق للــويل والزوجــة مع ـاً .وعنــد الشــافعية :تكــون يف خمســة أشــياء :قــال النــووي:
وخصــال الكفــاءة :ســامة مــن العيــوب املثبتــة للخيــار والحريــة ،فالرفيــق ليــس كفــؤا ً لحــرة،
والعتيــق ليــس كفــؤا ً لحــرة أصليــة ونســب ،فالعجمــي ليــس كفــؤا ً عربيــة ،وال غــر قــريش
قرشــية ،وال غــر هاشــمي ومطلبــي لهــا ،واألصــح اعتبــا النســب يف العجــم كالعــرب ،وعفــة
فليــس فاســق كــفء عفيفــة ،وحرفــة فصاحــب حرفــة دنيئــة ،ليــس كــفء أرفــع منــه فكنــاس
وحجــام وحــارس وراع وقيــم الحــام ليــس كــفء بنــت خيــاط ،وال خيــاط بنــت تاجــر أو
بـزاز ،وال هــا بنــت عــامل وقــاض ،واألصــح أن اليســار ال يعتــر ،وأن بعــض الخصــال ال يقابــل
ببعــض( . )41وعنــد الحنابلــة تكــون يف خمســة أشــياء أيضـاً ،قال يف املبــدع أن الحريــة والصناعة
واليســار مــن رشوط الكفــاءة أي :مــع الديــن والنســب ،فتكــون خمســة...هذا هــو املشــهور
عــن أحمد(.)42والــذي يرجحــه الباحثــون أن الكفــاءة تكــون يف الديــن والخلــق لألدلــة اآلتيــة:

48

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الرابع  -دورية -ربيع ثاين 1443هـ  -ديسمرب 2021م

د .عطيات هود  -د .محي الدين محمد عبد العزيز -د .أشرف إبراهيم عبد اهلل إبراهيم

أو ًال :من القرآن:
ـاس إِنَّــا َخلَ ْق َناكُ ـ ْم ِم ـ ْن َذكَ ـ ٍر َوأُنْثَــى َو َج َعلْ َناكُ ـ ْم شُ ـ ُعوبًا
قــال اللــه تعاىل(:يَاأَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
ــل لِتَ َعا َرفُــوا إِ َّن أَكْ َر َمكُــ ْم ِع ْنــ َد اللَّــ ِه أَتْقَاكُــ ْم إِ َّن اللَّــ َه َعلِيــ ٌم َخبِــ ٌر )( )43وقــال تعــاىل:
َوقَ َبائِ َ
اب لَ ُه ـ ْم َربُّ ُه ـ ْم أَ ِّن لَ أُ ِضي ـ ُع َع َمـ َـل َعا ِمــلٍ ِم ْن ُك ـ ْم ِم ـ ْن َذكَ ـ ٍر أَ ْو أُنْثَــى بَ ْعضُ ُك ـ ْم ِم ـ ْن
(ف َْاس ـتَ َج َ
بَ ْع ٍ
ــض فَال َِّذيــ َن َها َجــ ُروا َوأُ ْخ ِر ُجــوا ِمــ ْن ِديَا ِر ِهــ ْم َوأُوذُوا ِف َســب ِِيل َوقَاتَلُــوا َوقُ ِتلُــوا َلُكَفِّــ َر َّن
َع ْن ُه ـ ْم َيِّئَاتِ ِه ـ ْم َولَ ُ ْد ِخلَ َّن ُه ـ ْم َج َّنـ ٍ
ـات ت َ ْج ـرِي ِم ـ ْن تَ ْح ِت َهــا ْالَنْ َهــا ُر ث َ َوابًــا ِم ـ ْن ِع ْنـ ِـد اللَّ ـ ِه َواللَّ ـ ُه
اب)( .)44ووجــه الداللــة مــن كل االيــات :أن تفاضــل النــاس عنــد اللــه
ِع ْنــدَهُ ُح ْســ ُن الثَّــ َو ِ
بالتقــوى وأن أهــل اإلميــان أكفــاء لبعــض.
ثانياً :من السنة:
قــال ( :ال فضــل لعــريب عــى عجمــي وال لعجمــي عــى عــريب وال ألبيــض عــى
أســود وال ألســود عــى أبيــض إال بالتقــوى النــاس مــن آدم وآدم مــن تـراب)( .)45وقــال صــى
اللــه عليــه وســلم( :إن آل بنــي فــان ليســوا يل بأوليــاء إمنــا وليــي اللــه وصالــح املؤمنــون)
( .)46وقــال أيض ـاً( :إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فانكحــوه إال تفعلــوه تكــن فتنــة
يف األرض وفســاد كبــر قالــوا :يــا رســول اللــه! وإن كان فيــه؟ فقــال :إذا جاءكــم مــن ترضــون
دينــه وخلقــه فانكحــوه ثــاث مـرات)( .)47وقــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لبنــي بياضــة:
(انكحــوا أبــا هنــد وانكحــوا إليــه -وكان حجام ـاً)( .)48وزوج النبــي صــى اللــه عليــه وســلم
زينــب بنــت جحــش القرشــية مــن زيــد بــن حارثــة مــواله ووردت قصتهــا يف قولــه تعــاىل(:
َوإِ ْذ تَ ُقـ ُ
ـت َعلَ ْيـ ِه أَ ْم ِسـ ْـك َعلَ ْيـ َـك َز ْو َجـ َـك َواتَّــقِ اللَّـ َه َوتُ ْخ ِفــي
ـول لِلَّـ ِـذي أَنْ َعـ َم اللَّـ ُه َعلَ ْيـ ِه َوأَنْ َع ْمـ َ
ـى َزيْ ـ ٌد ِم ْن َهــا
ـاس َواللَّ ـ ُه أَ َحـ ُّـق أَ ْن تَ ْخشَ ــا ُه فَلَـ َّـا قَـ َ
ِف نَف ِْسـ َـك َمــا اللَّ ـ ُه ُم ْب ِدي ـ ِه َوت َ ْخـ َ
ـى ال َّنـ َ
ـي لَ يَ ُكــو َن َعـ َـى الْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َن َح ـ َر ٌج ِف أَ ْز َوا ِج أَ ْد ِع َيائِ ِه ـ ْم إِذَا قَضَ ـ ْوا ِم ْن ُه ـ َّن
َوطَ ـ ًرا َز َّو ْج َناكَ َهــا لِـ َ ْ
ــول)( .)49قــال ابــن القيــم :فالــذي يقتضيــه حكمــه صــى اللــه
َوطَــ ًرا َوكَا َن أَ ْمــ ُر اللَّــ ِه َم ْف ُع ً
عليــه وســلم اعتبــار الديــن يف الكفــاءة أص ـاً وكــاالً فــا تــزوج مســلمة بكافــر وال عفيفــة
بفاجــر ،ومل يعتــر القــرآن والســنة يف الكفــاءة أمـرا ً وراء ذلــك فإنــه حــرم عــى املســلمة نــكاح
ال ـزاين الخبيــث ،ومل يعتــر نســباً وال صناعــة وال غنــي وال حريــة فجــوز للعبــد القــن نــكاح
الحــرة النســبية الغنيــة إذا كان عفيفـاً مســلامً وجــوز لغــر القرشــيني نــكاح القرشــيات ولغــر
الهاشــميني نــكاح الهاشــميات وللفق ـراء نــكاح املــورسات( .)50بنــا ًء عــى مــا ســبق :البــد أن
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يكــون الــزوج مكافئ ـاً للزوجــة يف الديــن والخلــق ،فاللكفــاءة تحصــل واملــودة واملحبــة بــن
الزوجــن ،فبدونهــا تتعــر الحيــاة ،وقــد يعــر الــزوج بأنــه غــر كــفء للزوجــة ،وهــذا مــن
أشــق األمــور عــى النفــس البرشيــة .وهــو مــا نصــت عليــه املــادة  21مــن قانــون األحــوال
الشــخصية للمســلمني لســنة1991م عــى أن العــرة يف الكفــاءة بالديــن والخلــق(.)51
ثالثاً :التقصري يف الحقوق والواجبات:
الحيــاة الزوجيــة رشاكــة بــن الزوجــن ،كل منهــا مأمــور بــأن يقــوم بواجبــات ولــه
حقــوق تجــاه اآلخــر ،فــإن التقصــر يف هــذه األمــور يعصــف بالحيــاة الزوجيــة ،ويــؤدي إىل
انهيارهــا ،فمــن تلــك الحقــوق:
أو ًال :الحقوق املشرتكة بني الزوجني:
1.1حل العرشة الزوجية واستمتاع كل من الزوجني باآلخر.
 2.2ثبوت التوارث بينهام مبجرد العقد.
3.3املعارشة باملعروف.
 4.4غض الطرف عن الهفوات واألخطاء خاصة غري املقصود منها.
5.5املشاركة الوجدانية يف األفراح واألحزان.
 6.6النصيحة فيام بينهام.
7.7أال بذكر أحدهام قرينة بسوء بني الناس وأن يحفظ رسه.
8.8االحرتام والتقدير فيام بينهام.
9.9تربيــة األبنــاء تربيــة إســامية ،فجديــر بالزوجــن االهتــام برتبيــة األبنــاء عامــة
والبنــات خاصــة.
ثانياً :حقوق الزوجة على الزوج:
املهر:
مــن حســن رعايــة اإلســام للمــرأة واحرتامــه لهــا ،أن أعطاهــا حقهــا يف التملــك ،إذ
كانــت يف الجاهليــة مهضومــة الحــق مهيضــة الجنــاح ،حتــى أن وليهــا كان يتــرف يف خالــص
مالهــا ،ال يــدع لهــا فرصــة التملــك ،وال ميكنهــا مــن التــرف .فــكان اإلســام رفــع عنهــا هــذا
اإلرص؛ وفــرض لهــا املهــر ،وجعلــه حقـاً عــى الرجــل لهــا وليــس ألبيهــا ،وال أقــرب النــاس إليهــا
أن يأخــذ شــيئاً منهــا إال يف حــال الرضــا واالختيــار فقــال تعــاىلَ ( :وآتُــوا ال ِّن َســا َء َص ُدقَاتِ ِه ـ َّن
ش ٍء ِم ْنـ ُه نَف ًْســا فَ ُكلُــو ُه َه ِنيئًــا َمرِيئًــا)(.)52
نِ ْحلَـ ًة فَـ ِإ ْن ِطـ ْ َ
ـن لَ ُكـ ْم َعـ ْن َ ْ
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النفقة:

وهــي واجبــة عــى الــزوج .حتــى إذا كانــت الزوجــة غنية ذات مــال –ينفــق عليها-
فعليــه طعامهــا وكســوتها مــن غــر إرساف وال اقتــار بحســب قدرتــه يف يســاره وتوســطه
واقتــاره ،كــا قــال تعــاىل( :لِ ُي ْن ِفـ ْـق ذُو َسـ َع ٍة ِمـ ْن َسـ َع ِت ِه َو َمـ ْن قُـ ِـد َر َعلَ ْيـ ِه ِر ْزقُـ ُه فَلْ ُي ْن ِفـ ْـق ِمـ َّـا
ـرا)( .)53وقــال صىل
آتَــا ُه اللَّـ ُه َل يُ َكلِّـ ُـف اللَّـ ُه نَف ًْســا إِلَّ َمــا آت َا َهــا َسـيَ ْج َع ُل اللَّـ ُه بَ ْعـ َد ُعـ ْ ٍ
ـر يُـ ْ ً
اللــه عليــه وســلم( :ائــت حرثــك أىن شــئت وأطعمهــا إذا طعمــت واكســها إذا اكتســيت
وال تقبــح الوجــه وال عم ـاً قــال أبــو داود روي شــعبه تطعمهــا إذا طعمــت وتكســوها إذا
اكتســيت( ،)53وزجــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم املــرء عــن أن يضيــع مــن تلزمــه نفقتــه
مــن عيالــه فقــال( :كفــى املــرء إمنــا يضيــع مــن يقــوت)( .)55وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة
 51الفقــرة (أ) عــى أن مــن حقــوق الزوجــة عــى زوجهــا النفقــة(.)56
حســن املعــارشة :قــال اللــه تعــاىل( :يَاأَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن آ َم ُنــوا لَ يَ ِحـ ُّـل لَ ُك ـ ْم أَ ْن ت َ ِرثُــوا
ـض َمــا آتَيْتُ ُمو ُهـ َّن إِلَّ أَ ْن يَأْتِـ َن ِبف ِ
ال ِّن َســا َء كَ ْر ًهــا َولَ ت َ ْعضُ لُو ُه ـ َّن لِتَ ْذ َهبُــوا ِببَ ْعـ ِ
َاحشَ ـ ٍة ُمبَيِّ َن ـ ٍة
اشو ُهـ َّن بِالْ َم ْعـ ُر ِ
ـرا
وف فَـ ِإ ْن كَ ِر ْهتُ ُمو ُهـ َّن فَ َعـ َ
ـى أَ ْن ت َ ْك َر ُهــوا شَ ـ ْيئًا َويَ ْج َعـ َـل اللَّـ ُه ِفيـ ِه َخـ ْ ً
َو َع ِ ُ
كَ ِثــ ًرا)( ، )57وقــال ( :اســتوصوا بالنســاء خــرا ً)( ، )58ويجــب أن يعلــم الــزوج أن املــرأة
رسيعــة االنفعــال والغضــب ،وأنهــا رسيعــة االنفعــال والغضــب ،وأنهــا رسيعــة تقلــب الــرأي
واملـزاج ،وال ميكــن أن يعيــش معهــا إال مــع وجــود هــذه الصفــات فيهــا ،فيجــب أن يداريهــا
ويحاربهــا ليعيــش معهــا يف هنــاء وســعادة ،واملــرأة مرهفــة الحــس بفطرتهــا رقيقة الشــعور،
جياشــة العاطفــة رسيعــة التأثــر ،وهــي مــع ذلــك عــى إحســاس دائــم بأنهــا مرءوســة ال
رئيســة ،فهــي أحــوج مــن الرجــل إىل اللــن والرفــق واملحاســنة ،ومــن حقهــا عــى زوجهــا أن
يراعــي فطرتهــا ،وأال يشــتد عليهــا إذا غضــب وأن يسوســها بالرفــق واللــن ...إن مــن الحــق
والعــدل وحســن العــرة أن يغــض الــزوج طرفــه عــن بعــض نقائــص زوجتــه ويذكــر لهــا
مــن محاســنها ومكارمهــا مــا يغطــي هــذا النقــص لقولــه ( :ال يغــرك أي ال يبغــض مؤمــن
مؤمنــة ،إن كــره منهــا خلقـاً ريض منهــا بآخــر)(.)59
العدل بني الزوجات:
إذا كان لــه أكــر مــن زوجــة :مــن حــق الزوجــة أن يعــدل زوجهــا يف حقهــا ،ويف
حديــث رســول اللــه ( :مــن كان عنــده امرأتــان فلــم يعــدل بينهــا جــاء يــوم القيامــة
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الطالق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره (دراسة فقهية قانونية مقارنة)

وشــقه ســاقط ويف روايــة -شــقه مائــل)( .)60ويشــمل العــدل بــن الزوجــات العــدل بــن
أوالد كل منهــن ،فــا يفضــل أوالد هــذه عــى أوالد تلــك ،فــإذا مــال إىل واحــدة وقــر يف
حقــوق غريهــا فهــو رجــل ظــامل .وهــذا مــا أكدتــه املــادة  51الفقــرة (د) مــن قانــون األحــوال
الشــخصية للمســلمني لســنة 1991م بنصهــا :مــن حقــوق الزوجــة عــى زوجهــا العــدل بينهــا
وبــن بقيــة الزوجــات إن كان للــزوج أكــر مــن زوجــة(.)61
ثالثاً :حقوق الزوج عىل زوجته:
طاعــة الــزوج :يجــب عــى الزوجــة أن تطيــع زوجهــا يف كل مــا يأمرهــا بــه مــن
املباحــات التــي أحلهــا اللــه تبــارك وتعــاىل ،وال يجــوز لهــا أن تطيعــه يف معصيــة اللــه تعــاىل،
فــا طاعــة ملخلــوق يف معصيــة الخالــق ،ففــي حديــث أيب هريــرة ريض اللــه عنــه قــال :قيــل
يــا رســول اللــه أي النســاء خــر؟ فقــال« :التــي تــره إذا نظــر ،وتطيعــه إذا أمــر ،وال تخالفــه
يف نفســها ،وال يف مالــه مبــا يكــره( ،)62وقــد بلــغ اإلســام مبلغـاً عظيـاً يف تقديــر قيمــة وثــواب
طاعــة الزوجــة لزوجهــا فجعلهــا تعــدل الجهــاد يف ســبيل اللــه تعــاىل ،وهــو مــا نصــت عليــه
املــادة  52الفقــرة(أ) مــن قانــون األحــوال الشــخصية للمســلمني لســنة 1991م أن مــن حقــوق
الــزوج عــى زوجتــه العنايــة بــه وطاعتــه باملعــروف(.)63
أال تهجر فراش زوجها:
الجــاع مــن أهــم مقاصــد الــزواج ،وهــو أصــل يف وجــود الحيــاة للكائنــات ،وهــو
أيضـاً مــن أهــم حاجــات النفــس البرشيــة وأقــوى شــهواتها ،وتجتمع فيــه إشــباعات العواطف
والغرائــز ،والــروح والبــدن ،والفكــر والتصــور ،والــذوق والرغبــة والشــوق واإلحســاس والخيال،
والســمع والبــر ،والشــم واللمــس ،واملشــاعر واألعصــاب لــكال الزوجــن ،وبالزوجــة يتحصــن
الــزوج مــن الشــيطان ،ويكــر التوقــان ،ويدفــع غوائــل شــهوته ،ويغــض بــره ،ويحفــظ
فرجــه ،ويــروح نفســه ،ويأنــس بجالســتها ومداعبتهــا والنظــر إليهــا ،فريتــاح قلبــه ويقــوي
عــى العبــادة ،ويجــب عــى الزوجــة أال متنــع نفســها مــن زوجهــا متــى شــاء ،وأراد وأحــب
بــا عــذر رشعــي يبيــح لهــا ذلــك ،لــذا قــال صــى اللــه عليــه وســلم« :إذا دعــا الرجــل
امرأتــه إىل فراشــه فأبــت أن تجــيء لعنتهــا املالئكــة حتــى تصبــح»( ،)64وإن صــر الرجــل عــى
الجــاع أضعــف مــن املــرأة ،وداعــي الجــاع عنــده دائــم ومســتمر ،ملــا يجــره عليــه النظــر
إىل شــياطني اإلنــس مــن النســاء ،وامتنــاع املــرأة عــن زوجهــا بغــر عــذر يســتوجب اللعــن
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مــن املالئكــة ،ويســتوجب غضــب الــرب تبــارك وتعــاىل ،وأن امتنــاع الزوجــة ميثــل طعن ـاً لــه
يف رجولتــه ،وهدم ـاً لكربيائــه فيغضــب ويشــتد غضبــه ،وهــذا مــا يــؤدي إىل التامســه ألتفــه
األســباب فيجعــل منهــا ســبباً للشــجار والخــاف والشــقاق فتتصــدع الحيــاة الزوجيــة ،وتنقلــب
الســعادة إىل شــقاء .وإن حاجــة الــزوج إىل اإلشــباع الغريــزي أمــر فطــري ،يــرىض نفســه ويــرح
صــدره ،وال ينبغــي للزوجــة العاقلــة أن تقلــل مــن قيمــة هــذه الحاجــة ،أو تعدهــا أمـرا ً ثانويـاً،
فقــد أكــدت الدراســات الحديثــة أن ( )90%مــن حــاالت الطــاق تحــدث بســبب اإلخفــاق يف
إنجــاح املعــارشة الزوجيــة ،فعــى الزوجــة املســلمة أن تتعــرف عــى مــا يــريض زوجهــا ،مــن
أجــل عفتــه وصيانتــه للمجتمــع مــن الفواحــش ،حتــى ال تفاجــأ مبشــكالت واتهامــات ليــس لهــا
أســباب واضحــة أو مبــارشة ،وأن الســبب الخفــي يكمــن وراء هــذه العقبــة(.)65
أال تخرج من بيته بغري إذنه:
عــن معــاذ بــن جبــل ريض اللــه عنــه أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال:
«ال يحــل المــرأة أن تــأذن يف بيــت زوجهــا وهــو كاره ،وال تخــرج وهــو كاره»(.)66
الحفاظ على مال الزوج والقناعة بما قسم اهلل:
مــن املســئوليات التــي تقــع عــى الــزوج أن يقــوم مبــا تحتــاج إليــه األرسة مــن
مالــه -إن كان ذا مــال -أو يســعى ويكــد ليحصــل لهــم عــى رزقهــم وحاجتهــم ،وعــى الــزوج
أن ينفــق عــى أرستــه بالقــدر الالئــق بــه يســارا ً أو إعســارا ً .واملــرأة راعيــة يف بيــت زوجهــا
وهــي مســؤولة عــن رعيتهــا ،والزوجــة الوفيــة الذكيــة العاقلــة هــي التــي تلتــزم باملحافظــة
عــى مــال زوجهــا ،والزوجــة املؤمنــة تــرىض بإمكانــات الــزوج ومبــا قســمه اللــه لهــا ،ســواء
يف الرخــاء أو يف الشــدة ،فــا تســخط عــى زوجهــا عنــد ضيــق الحــال وال تــرف وتبــذر عنــد
ســعة العيــش ووفــرة املــال ،ويف الحديــث« :مــا عــال مــن اقتصــد»( .)67واملــرأة املؤمنــة الذكيــة
هــي التــي تســتطيع أن تــوازن بــن حاجاتهــا وبــن قــدرات الــزوج املاليــة الفعليــة ،فــا تكلفــة
مــن امــرأة عـرا ً ،وال تتطلــع إىل مغريــات األشــياء ومــا يقتنيــه اآلخــرون ،وال تكلــف زوجهــا
مشــقة اقتنــاء مــا ميلكــون والحصــول عــى مثــل مــا عنــد الغــر.
خدمة املنزل:
يجــب عــى الزوجــة خدمــة زوجهــا ورعايــة أوالدهــا وتدبــر أمــور املنــزل واملعيشــة
فيــه ،مــن طبــخ وفــرش وعجــن وتنظيــف ومــا إىل ذلــك ،وعليهــا أن تخدمــه الخدمــة املعروفــة
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مــن مثلهــا ملثلــه ،ويتنــوع ذلــك بتنــوع األحــوال ،فخدمــة البدويــة ليســت كخدمــة القرويــة،
وخدمــة القويــة ليســت كخدمــة الضعيفــة هــذا هــو الصــواب يف رأي العلــاء(.)68
العفة واألمانة على العرض:
إن عفــاف املــرأة هــو الجوهــر الــذي تقــوم بــه تربيتهــا ،وهــو الســاح الــذي تدافــع
بــه عــن رشفهــا وكرامتهــا ،وهــو عندهــا مبثابــة القــوة عنــد الرجــل ،وعفــاف املــرأة يف األرسة هــو
الركــن األول الــذي تتوطــد عليــه دعائــم الرتبيــة والســبيل األقــوم الــذي تصــل بــه الفضيلــة إىل
قلــوب البنــات واألبنــاء .واملــرأة إذا كانــت عفيفــة اســتطاعت أن تقــي نفســها طيــش األهــواء
وعمــى الحــب املزعــوم ،فيصبــح عفافها ســندا ً لهــا يف ضعفهــا ،ومرشــدها يف الغوايــة ،ومصاحبها
يف الظــام ،وزينتهــا مــدى األيــام ،وأســاس ســعادتها وســعادة أرستهــا يف الســمتقبل ،وال تتــم
الحيــاة الزوجيــة الســعيدة إال بالعفــاف واألمانــة ،فــإذا فارقــت األمانــة والعفــاف حيــاة الزوجيــة
ال يهنــأ العيــش ،وتنهــدم حصــون األرسة وتختلــط األنســباب( .)69وهــو مــا نصــت عليــه املــادة
 52الفقــرة (ب) مــن قانــون األحــوال الشــخصية للمســلمني لســنة 1991م عــى أن مــن حقــوق
الــزوج عــى زوجتــه املحافظــة عليــه يف نفســها ومالــه(.)70

التجمــل والتزيــن للــزوج :كثــر مــن الزوجــات يف هــذا الزمــن ال يعرفن التجمــل والتزيــن والتعطــر ألزواجهن،
لكــن إذا جــاءت مناســبة فتجــد العجــب العجــاب يف الجلــوس أمام املــرآة لترسيح الشــعر وتصفيفــه ،والختيار
أجمــل املالبــس ،أمــا للــزوج فحــدث وال حــرج مالبــس املطبــخ ورائــة الثــوم والبصــل وغــر ذلــك .إن أول مــا
يجعــل الرجــل يتعلــق باملــرأة هــو صورتهــا الحلــوة التــي رآهــا عليهــا أول مــرة ،لكــن لألســف بعــض النســاء
ينســن هــذه الحقيقــة بعــد الــزواج ،فيهملــن يف أنفســهن شــيئاً فشــيئاً ،فرتاهــا يف املنــزل منكوشــة الشــعر أو
تعصبــه بإهــال ،وإن الزوجــة املثاليــة تعمــل دامئـاً عــى أن يأنــس مــن زوجهــا التجمــل والزينــة ،وتحــرص
عــى أن تبــدو نظيفــة يف نفســها ويف بيتهــا ويف كل متعلقاتهــا ،ألنهــا تعلــم أن النظافــة أبقــى لهــا مــن الجامل،
وإن الزوجــة املهملــة لنظافتهــا تصبــح منفــرة لزوجهــا .إن الزوجــة املثاليــة ال تنــى أنهــا أنثــى ،وال تنــى أن
جاملهــا ونظافتهــا ونضارتهــا هــي علــة التــوازن الطبيعــي ،أن كل امــرأة تعنــي مبظهرهــا الخارجــي وتســلك
ســلوك األنثــى ،فتحــرص عــى إب ـراز رقتهــا لزوجهــا وإظهــار جاذبيتهــا وتتحــى بداللهــا ،مثــل هــذه املــرأة
تعطــي الدليــل عــى تقديرهــا ألنوثتهــا ،وتربهــن عــى رغبتهــا املرشوعــة يف أن تجــذب وتــريض زوجهــا .وإن
الزوجــة الذكيــة هــي التــي تعــرف كيــف تكســب قلــب زوجهــا ،وأن تكــون دامئـاً زوجــة جديــدة يف حياتــه،
فالكلمــة الحلــوة زينــة ،والبســمة املرشقــة جــال ،والرائحــة الطيبــة بهجــة ،والفســتان األنيــق واللمســات
اللطيفــة للشــعر واالختيــار املوفــق لبعــض الحــي البســيط املنســجم ،كل ذلــك تكســب بــه قلــب زوجهــا(.)71
إذا قــام الزوجــان بهــذه الحقــوق ،ســينعامن بحيــاة زوجيــة هانئــة ،وأحيان ـاً إذا قــر أحدهــا ومتــادى يف
تقصــره ،ومل يرجــع عــن ذلــك ،فســيبدأ الشــقاق والخصــام ،ومــن ثــم الفـراق.
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آثار الطالق :األثر األول:
التفكك األسري:
األرسة هــي املؤسســة االجتامعيــة التــي تنشــأ مــن اقــران رجــل وامــرأة بعقــد
يومــي إىل إنشــاء اللبنــة التــي تســاهم يف بنــاء املجتمــع ،وأهــم أركانهــا الــزوج والزوجــة
واألوالد( .)72وال شــك أن الطــاق فيــه تفــكك لــأرسة التــي كانــت مرتابطــة ،وقاطنــة يف منــزل
واحــد ،فبالطــاق تتمــزق هــذه الرابطــة وتتــاىش فيكــون األب يف منــزل واألم تذهــل إىل أهلها
واألبنــاء إذا كانــوا يف مرحلــة املراهقــة رمبــا ســكنوا مــع األرشار وانحرفــوا ،والبنــات قــد يســكن
مــع األم ويفقــدون رعايــة األب خاصــة يف مرحلــة املراهقــة ،فــإن األوالد يف هــذه املرحلــة إذا
فقــدوا القــدوة مــن أب وأم ،فقــدوا العطــف والحنــان ،والرتبيــة املتوازنــة ،وهــذا يقودهــم
إىل االنحــراف والفســاد ،لذلــك كان الطــاق يف الرشيعــة اإلســامية مــن أبغــض الحــال
إىل اللــه تعــاىل وعندمــا علــم الشــيطان أن الطــاق يفــت عضــد األرسة ،ويوقــع أفرادهــا يف
الفســاد والفــوىض؛ وعــد رعايــاه أن مــن يوقــع الفرقــة بــن الزوجــن مــن املقربــن ،كــا جــاء
يف الحديــث قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم« :إن إبليــس يضــع عرشــه عــى املــاء
ثــم يبعــث رسايــاه فأدناهــم منــه منزلــة أعظمهــم فتنــة يجــيء أحدهــم فيقــول فعلــت كــذا
وكــذا فيقــول مــا صنعــت شــيئاً قــال ثــم يجــيء أحدهــم فيقــول مــا تركــه حتــى فرقــت بينــه
وبــن امرأتــه -قــال -فيدنيــه منــه ويقــول نعــم أنــت»( .)73وكــم شــاهد النــاس يف مجتمعنــا
اآلن الفســاد الناجــم مــن الطــاق؛ ضيــاع الزوجــة واألوالد ،وفســادهم إن مل يكونــوا عــى
اســتقامة ،وكذلــك الــزوج إذا كان ضعيــف اإلميــان وليــس لــه املقــدرة عــى الــزواج مــرة ثانيــة
رمبــا جنــح للفاحشــة .لذلــك كانــت الرشيعــة حريصــة كل الحــرص عــى وحــدة هــذه األرسة،
ألنهــا نــواة املجتمــع؛ فبفســادها يفســد املجتمــع كلــه ،فكانــت هنالــك التدابــر الرشــيدة،
واملوجهــات الســديدة ،لحاميــة هــذه األرسة مــن التصــدع واالنهيــار ،فقبــل الطــاق أمــرت
الرشيعــة بالتعامــل الحســن واملعــارشة باملعــروف ،وقيــام كل مــن الزوجــن بواجبــه ،والبعــد
عــن كل مــا يخــدش هــذه العالقــة ،ويــزيك نــار الخــاف بــن الزوجــن ،وكذلــك وضعــت
تدابــر ناجحــة للحــد مــن وقوعــه مــن النصــح واإلرشــاد والهجــر والــرب وبعــث الحكمــن،
ووضعــت رشوطــاً إليقــاع الطــاق ،حفاظــاً عــى هــذه األرسة مــن الضيــاع .لذلــك ذهــب
عــدد مــن أهــل العلــم إىل أن الطــاق يكــره لغــر حاجــة ،وذلــك ألنــه عمــل يهــدم املصالــح
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املرتتبــة مــن النــكاح ،وســبب لتشــتت األطفــال ،وســبب مــن أســباب القطيعــة والوقيعــة بــن
املســلمني ،خاصــة إذا كان الزوجــان مــن األقــارب ،فهــذا يــؤدي إىل قطيعــة الرحــم أحيان ـاً؛
فــكل أرسة تنحــاز إىل قريبهــا وســبب لتولــد الضغائــن بينهــم ،ووقــوع الشــحناء ،وألنــه عمــل
ـت ِم ـ ْن بَ ْعلِ َهــا نُشُ ــوزًا أَ ْو
يســعد الشــيطان( ،)74ورب العــزة يقــول يف كتابــه ( َوإِنِ ا ْم ـ َرأَ ٌة َخافَـ ْ
ـح
ـاح َعلَ ْي ِهـ َـا أَ ْن يُ ْصلِ َحــا بَ ْي َن ُهـ َـا ُصلْ ًحــا َو ُّ
ـس الشُّ ـ َّ
الصلْـ ُ
إِ ْع َراضً ــا فَـ َـا ُج َنـ َ
ـح َخـ ْ ٌ
ـر ِت الْ َنْ ُفـ ُ
ـر َوأُ ْحـ ِ َ
َوإِ ْن تُ ْح ِس ـ ُنوا َوتَتَّ ُقــوا فَ ـ ِإ َّن اللَّ ـ َه كَا َن بِ َــا تَ ْع َملُــو َن َخ ِب ـ ًرا)(.)75
إن من أهم آثار التفكك األرسي عىل األوالد ما ييل:

فقــدان األمــن ،ويعتــر مــن أهم اآلثــار النفســية للتفــكك األرسي فاألوالد ال يشــعرون
باألمــن ،فقــد تواجــه الولــد مشــكلة فــا يســتطيع حلهــا ،ويفتــش عــن أبيــه فــا يجــده ،ألنــه
قــد يكــون يف بيــت آخــر مــع زوجتــه األخــرى ،ويــؤدي ذلــك بالولــد إىل فقــدان القــدوة
واملثــل األعــى الــذي يســاعده يف حــل مشــاكله .ضعــف الوظيفــة االقتصاديــة لــأوالد ،فــا
يجــدون مــن يلبــي طلباتهــم ،وذلــك قــد يــؤدي بالولــد إىل االنح ـراف ويتعلــم مــن رفقــاء
الســوء الطــرق املحرمــة للحصــول عــى لقمــة العيــش ،كأن يتعلــم كيفيــة ارتــكاب جرميــة
الرسقــة ،أو أن ميــارس بعــض األعــال املحرمــة يف ســبيل الحصــول عــى املــال .وأن التفــكك
األرسي يعتــر رضبــة قاضيــة عــى االســتقرار األرسي ،فتؤثــر عــى العالقــات األرسيــة ســواء
أكانــت بــن الزوجــن أو بــن الزوجــن واألوالد ،ويف حالــة زواج األب مــع وجــود األوالد معــه
قــد تخلــق لهــم مشــاكل كثــرة ،ويف حــاالت كثــرة تكــون زوجــة األب عامــل عــذاب لهــم
واضطهــاد ،وكل تلــك العوامــل والضغــوط النفســية قــد تســبب انحـراف األبنــاء ،ويف أحيــان
قليلــة جــدا ً قــد يحصــل العكــس وتقــوم زوجــة األب بالعطــف عــى األبنــاء وتربيتهــم تربيــة
صالحــة مــا يفجــر عندهــم موهبــة اإلبــداع والخلــق وحــب الحيــاة.
األثر الثاني :االآثار االجتماعية والنفسية:
يعتــر الطــاق مشــكلة اجتامعيــة نفســية ..وهــو ظاهرة عامــة يف جميــع املجتمعات
ويبــدو أنــه يــزداد انتشــارا ً يف مجتمعاتنــا يف األزمنــة الحديثــة والطــاق هــو أبغــض الحــال ملــا
يرتتــب عليــه مــن آثــار ســلبية يف تفــكك األرسة وازديــاد العــداوة والبغضــاء واالثــار الســلبية
عــى األطفــال ومــن ثــم االثــار االجتامعيــة والنفســية العديــدة بــد ًء مــن االضطرابات النفســية
إىل الســلوك املنحــرف والجرميــة وغــر ذلــك .ومــا ال شــك فيــه أن تنظيــم العالقــة بــن الرجــل
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واملــرأة وتكويــن األرسة قــد نــال اهتــام املفكريــن منــذ زمــن بعيــد .ونجــد يف كل الرشائــع
والقوانــن واألخــاق فصــوالً واســعة لتنظيــم هــذه العالقــة وضــان وجودهــا واســتمرارها.
ويهتــم الديــن ورجــال الفكــر وعلــاء االجتــاع وعلــاء النفــس بهــذه العالقــة ،كل يحــاول
مــن جانبــه أن يقــدم مــا يخــدم نجــاح هــذه العالقــة ألن يف ذلــك اســتمرار الحيــاة نفســها
وســعادتها وتطورهــا.
 : /1اآلثار االجتماعية:
ال شــك أن الطــاق يؤثــر اجتامعيـاً عــى املــرأة ،فمــن ذلــك أنهــا تعيــش مضطهــدة
يف غالبيــة األحــوال ألنهــا فقــدت مــن كان ينفــق عليهــا ،فبالتــايل تكــون محتاجــة للــال ،فــإن
مل يكــن لهــا كافــل مــن أب وأخ ونحوهــا رمبــا اضطــرت إىل العمــل خــارج البيــت؛ وهــذا
فيــه مــا فيــه مــن تعرضهــا للفــن بعملهــا خــارج البيــت ،ورمبــا خالطــت مجتمعــات فاســدة
ت ُعينهــا عــى اإلثــم والعــدوان ،وكذلــك يف زماننــا هــذا أصبــح النــاس ينظــرون إىل املطلقــة
بعــن االحتقــار واملهانــة ،وأحيان ـاً قــد تكــون هــذه املــرأة محتاجــة للنفقــة وأهلهــا فق ـراء
ال يســتطيعون االنفــاق عليهــا وعــى أبنائهــا ،فقــد تضطــر املــرأة إىل بيــع عرضهــا بارتــكاب
الفاحشــة ،إذا مل تجــد مــا تســد بــه جوعهــا ،وقــد عالــج اإلســام هــذه املشــكلة وقــدم حلــوالً
ال يبقــى معهــا مــن يضطــر إىل ارتــكاب الفاحشــة ،لســد جوعــه ،ومــن هــذه املعالجــات:
مســؤولية األقــارب عــن اإلنفــاق عــى الفقــر مــن الصدقــة والــزكاة ،وكذلــك مســؤولية
الدولــة تجــاه الفقــراء ،فعليهــا رعايتهــا وســد خلتهــم ،حتــى ال يضطــرون إىل االنحــراف
واالنــزالق يف الرزيلــة( .)76وأيضــاً مــا تتعــرض لــه املطلقــة يف املجتمــع؛ مصــادرة حريتهــا
وحريــة األبنــاء وخاصــة الفتيــات وحرمانهــن مــن أبســط الحقــوق ،فقــد يضطــرون للتســول،
وأحيان ـاً إذا كانــت املطلقــة يف منــزل ذويهــا يتســلط عليهــا إخوانهــا وأخواتهــا املتزوجــات،
ويعاملونهــا كأنهــا خادمــة ،وأحيانـاً قــد يتعــرض األبنــاء والبنــات لرفقــة الســوء؛ مــا يــؤدي
إىل انحرافهــم( .)77لقــد أكــدت الدراســات االجتامعيــة أن الجرميــة يف بعــض أســبابها تعــود إىل
ظاهــرة الطــاق أي عندمــا تنحــل الرابطــة الزوجيــة الــذي يــؤدي إىل تخــي األبويــن عــن
وظيفتهــا الرتبويــة تجــاه األبنــاء فيصبــح االبــن ضحيــة هــذا االفــراق الــذي يدفعــه إىل
ارتــكاب الجرائــم لعــدم وجــود اآلمــر والناهــي ألن دور األرسة األســايس هــو جعــل ســلوك
الطفــل مياثــل ســلوك األف ـراد اآلخريــن الــذي يعــر عــن النمــوذج االجتامعــي املشــرك ولــن
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يكــون هــذا الــدور ســهالً إذا مــا انحلــت الرابطــة الزوجيــة ،وهــذا مــا يؤثــر عــى أمــن وســامة
املجتمــع الــذي يســعى دامئ ـاً للقضــاء عــى الجرمية.ومــن أبــرز اآلثــار الواقعــة عــى املــرأة
املطلقــة ،إن أبــرز مــا يفعلــه الزلـزال االجتامعــي األرسي (الطــاق) عــى الزوجــة هــو العــوز
املــايل الــذي كان يقــوم بــه الــزوج أثنــاء قيــام الزوجيــة ،مــا يــؤدي إىل انخفــاض يف املســتوى
املعيــي ،خصوصـاً إذا مل يكــن لهــا عائــل آخــر أو مــورد رزق آخــر تعيــش منــه حيــاة رشيفــة
كرميــة بعيــدة عــن املنزلقــات األخالقيــة التــي ال يعصــم منهــا صاحــب ديــن قــوي .الهمــوم
واألفــكار التــي تنتــاب املــرأة وشــعورها بالخــوف والفلــق مــن املســتقبل ونظــرة املجتمــع
الســيئة لهــا كمطلقــة فمعظــم املطلقــات يكــن ربــات بيــوت ،وبعــد الطــاق يبــدأ تفكريهــن
مبســتقبلهن يأخــذ منحــي جديــدا ً فالبعــض يفكــرن بالعــودة إىل مقاعــد الدراســة مثـاً إلكــال
تعليمهــن الثانــوي أو الجامعــي ،وبعضهــن يتجــه للتعليــم املهنــي كالتطريــز والخياطــة لعــل
ذلــك يــدر عليهــا دخ ـاً يحســن ظــروف معيشــتها االقتصاديــة ،وبعضهــن يتوجهــن للبحــث
عــن عمــل حتــى يعتمــدن عــى أنفســهن وبعضهــن مل يكــن لديهــن مؤه ـاً أو إمكانيــات
تســاعدها يف العمــل مــا يجعلهــا تتكفــف العــوز والفقــر .هــذا وقــد وجــدت حــاالت مــن
النســاء نتيجــة هــذا الشــعور والخــوف تعرضــن ملشــاكل نفســية مثــل :االنطــواء عــى النفــس
والعزلــة نتيجــة لــكالم النــاس مثـاً ،ولكــن اآلثــار االجتامعيــة أكــر وأكــر مــن النفســية فقــد
تتعــرض املــرأة املوضــوع عالمــة اســتفهام حولهــا :ملــاذا طلقــت؟ ومــا هــو الســبب؟ والســؤال
الدائــم لهــا عنــد خروجهــا مــن البيــت ألي ســبب كان مــا يقيــد حريتهــا .قلــة الفــرص
املتوفــرة لديهــا يف الــزواج مــرة أخــرى العتبــارات اجتامعيــة متوارثــة مــن جيــل إىل آخــر
حيــث تكــون فرصتهــا الوحيــدة يف الــزواج مــن رجــل أرمــل أو مطلــق أو مســن ،وبنــا ًء عليــه
فــإن مســتقبلها غــر واضــح ومظلــم فتعــود بعــد الطــاق حاملــة جراحهــا ،آالمهــا ودموعهــا
يف حقيبــة مالبســها ،وكــون مجتمعاتنــا التقليديــة ولألســف -وليــس الديــن طبعـاً -يعتربونهــا
الجنــس األضعــف فــإن معاناتهــا النفســية تكــون أكــر إذ إنهــا وبحكــم التنشــئة االجتامعيــة
واقتناعهــا أن الــزواج رضورة اجتامعيــة البــد منهــا ألنهــا (الســرة) باملفهــوم التقليــدي؛ فإنهــا
بطالقهــا تفقدهــا وتصبــح عرضــة ألطــاع النــاس ولالتهــام باالنحرافــات األخالقيــة نظـرا ً للظــن
بعــدم وجــود الحاجــز الجنــي الفســيولوجي (العذريــة) الــذي مينعهــا مــن ذلــك! وهــي
ليســت مســؤولة فقــط عــن انحرافهــا بــل عــن انح ـراف الرجــل أيض ـاً ألنهــا أصــل الفتنــة
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والغوايــة ،لذلــك عرفــت بعــض املجتمعــات جرائــم الــرف ضدهــا وجعلهــا مرتبطــة باملــرأة
فقــط .نظــرة املجتمــع إىل املطلقــة هــي نظــرة فيهــا ريبــة وشــك ،يف ســلوكها وترصفاتهــا مــا
تشــعر معــه بالذنــب والفشــل العاطفــي والجنــي ،وخيبــة األمــل واإلحبــاط ،مــا يزيدهــا
تعقيــدا ً ويؤخــر تكيفهــا مــع واقعهــا الحــايل فرجوعهــا إذن إىل أهلهــا ،وبعــد أن ظنــوا أنهــم
ســروها بزواجهــا وصدمتهــم بعودتهــا موســومة بلقــب «مطلقــة» الرديــف املبــارش لكلمــة
«العــار» عندهــم وأنهــم ســيتنصلون مــن مســؤولية أطفالهــا وتربيتهــم وأنهــم يلفظونهــم
خارجــاً مــا يرغــم األم يف كثــر مــن األحيــان عــى التخــي عــن حقهــا يف رعايتهــم ،إذا مل
تكــن عاملــة أو ليــس لهــا مصــدر مــادي ٍ
كاف؛ ألن ذلــك يثقــل كاهلهــا ويزيــد معاناتهــا ،أمــا
إذا كانــت عاملــة تحتــك بالجنــس اآلخــر أو حاملــة ألفــكار تحرريــة فتلوكهــا ألســنة الســوء
فتكــون املراقبــة والحراســة أشــد وأكــر إيالم ـاً .ومــن أبــرز اآلثــار االجتامعيــة الواقعــة عــى
الرجــل املطلــق :يتعــرض للفــن؛ إذا مل يســتطع الــزواج مــرة ثانيــة ،وقــد يفــرض عليــه حصــارا ً
اجتامعي ـاً ويوصــف بأنــه مطــاق ،فــا يــزوج ،كــا قــال أبــو الحســن عــي ابــن أيب طالــب
ريض اللــه عنــه يف الحســن ابنــه ريض اللــه عنــه« :يــا أهــل الع ـراق ،أو يــا اهــل الكوفــة ال
تزوجــوا حســناً ،فإنــه رجــل مطــاق( .)78الــرر الواقــع عليــه مــن كــرة تبعــات الطــاق املاليــة
كمؤخــر الصــداق ونفقــة العــدة ونفقــة وحضانــة األوالد ،األمــر الــذي ســينعكس أيضـاً عــى
الزوجــة الثانيــة وأوالدهــا ،هــذا إذا قبلــت بــه زوجــة أخــرى لرتعــى مصالحــه وأوالده يف ظــل
وجــود األعبــاء املاليــة عليــه الناتجــة عــن الطــاق .قــد يصــاب املطلــق باالكتئــاب واالنعـزال
واليــأس واإلحبــاط وتســيطر عــى تفكــره أوهــام كثــرة وأفــكار ســوداوية وتهويــل األمــور
وتشــابكها وهــذا األمــر يخلــق عنــده الشــك والريبــة مــن كل يشء يقــرب منــه أو يرنــو نحــوه
فيفقــد أفــكاره واالتـزان بأحكامــه واالســتقرار والتــوازن ،مبعنــى آخــر تصبــح أفــكاره ال تتســم
بالثبــات بــل التقلــب والتضــارب وتصبــح احكامــه عدميــة الرصانــة والتامســك فض ـاً عــن
الــردد وعــدم التشــوق ملقابلــة األصدقــاء ،وإن هــذا االكتئــاب وفقــدان التــوازن االجتامعــي
وضيــاع أمــن واســتقرار البيــت يشــوبه قلــق مــن فكــرة فشــل زواج آخــر أو أنــه رجــل غــر
مرغــوب فيــه مــن قبــل املخطوبــة الثانيــة لطالقــه األوىل.
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ثانياً :اآلثار النفسية:
كذلــك تتعــرض املطلقــة وأوالدهــا للضغــوط النفســية ،التــي قــد تتطــور وتتفاقم إىل
حــاالت مرضيــة ،وأحيانـاً تــؤدي إىل االنحـراف والفســاد األخالقــي ،خاصــة لــدي األبنــاء ،فقــد
يقودهــم ذلــك إلدمــان املخــدرات واملك ـرات ،والرسقــة والفســاد األخالقــي ،ألنهــم فقــدوا
القــدوة واملراقبــة ،والعطــف والحنــان ،لذلــك قــال علــاء النفــس :اســتقرار الوســط العائــي
هــو الــرط الثالــث اآلمــن ،فكلــا كانــت األرض التــي يعيــش عليهــا الطفــل ثابتــة ترحــب
بــه ،ســاعد ذلــك عــى منــوه وتكيفــه مــع البيئــة ،أمــا إذا كانــت هــذه األرض مضطربــة غــر
متجانســة ،فقــرة يف القيــم االجتامعيــة فــإن منــوه يكــون غــر تــام .إن إثبــات األســاليب التــي
يعامــل بهــا الطفــل رشط أســايس مــن رشوط اســتقراره النفــي ،أمــا اختــاف االتجاهــات
العائليــة يف تنشــئة الطفــل فيدعــو -دامئـاً -إىل زعزعــة الكيــان النفــي للطفــل ،ومــن أمثلــة
ذلــك قســوة األب وتزمتــه وصالبتــه ،يف الوقــت الــذي تتســاهل فيــه األم ،وتكــر مــن الصفــح
والتســامح(.)79
الخاتمة:
فالرشيعــة اإلســامية ملــا حضــت عــى الــزواج وحثــت عليــه مبينــة مقاصدهــا،
وضعــت الحلــول العادلــة الناجــزة عنــد تعــر الحيــاة الزوجيــة ،كالهجــر يف املضجــع ،والــرب
غــر املــرح فــإن مل تســتقم الحيــاة الزوجيــة بهــذه الحلــول فقــد رشع الــرع الحكيــم
الطــاق حـاً لخالفــات الحيــاة الزوجيــة وتطييبـاً للنفــوس وحفظـاً للحقــوق .فالطــاق وســيلة
وطريقــة مــن طــرق حــل الخالفــات الزوجيــة بــن الزوجــن.
النتائج:
فقد خلصت الدراسة عىل جملة من النتائج أهام:
 1مرشوعية الطالق إذا توفرت أسبابه وانتفت موانعه. 2أن الطالق قد يقع باللفظ أو الكتابة أو اإلشارة املفهومة. 3للطالق نتائج سلبية عىل األطفال. 4ويشرتط يف املطلق كامل األهلية. 5-وهنالك حاالت ال يقع فيها الطالق.
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التوصيات:

وهنالك جملة من التوصيات منها:
 1توصية األزواج عىل الصرب عىل املشاكل التي تتخلل الحياة الزوجية. 2عدم العجلة يف إيقاع الطالق. 3-الرجوع إىل تراثنا الفقهي ففيها الحلول لكل مشكالت عرصنا.
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املصادر واملراجع:

(((1ابــن منظــور :جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور ،لســان العــرب:ج ،3دار صــادر -بــروت-
لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.207
(((2الــرازي :محمــد بــن أيب بكــر الــرازي :مختــار الصحــاح:ج ،1دار صــادر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة
األوىل2008م ،ص.166
(((3البيهقــي :أحمــد بــن الحســن البيهقــي :الســنن الكــرى:ج ،7دار الحديــث -القاهــرة -مــر ،الطبعــة
األوىل1978م ،ص.243
(( (4ابــن نجيــم :زيــن الديــن بــن إبراهيــم املعــروف بابــن نجيــم ،البحــر الرائــق :ج ،3دار املعرفــة-
بــروت – لبنــان ،الطبعــة األوىل 2003م ،ص.252
(((5الزرقــاين :محمــد بــن عبــد الباقــي الزرقــاين :رشح الزرقــاين عــى موطــأ مالــك ،ج ،3دار الفكــر -بــروت-
لبنان ،الطبعــة األوىل 2007م ،ص.216
(((6الرشبينــي :شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الرشبينــي :مغنــي املحتــاج:ج ،3دار الفكــر -بــروت-
لبنــان ،الطبعــة األوىل1994م ،ص.279
(((7البهــويت :منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــويت :رشح منتهــى اإلرادات:ج ،3دار الكتــب العلميــة-
بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 2001م ،ص.119
(((8املادة ( )128من قانون األحوال الشخصية للمسلمني لسنة 1991م.
(((9الشــرازي :إبراهيــم بــن عــي الشــرازي :املهــذب يف مذهــب اإلمــام الشــافعي :ج ،2دار الفكــر-
بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل1429ه2009 -م ،ص.78
((1(1سورة البقرة :اآلية .229
((1(1سورة الطالق :اآلية .1
((1(1ابــن ماجــة :محمــد بــن يزيــد القزوينــي :ســنن ابــن ماجــة:ج ،3دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة
األوىل1996م ،ص.226
( (1(1أبــو داود :ســليامن بــن األشــعث :ســنن أيب داود:ج ،2مطبعــة مصطفــى الحلبــي -القاهــرة -مــر،
الطبعــة الثانيــة 1983م ،ص.253
( (1(1البخــاري :محمــد بــن إســاعيل البخــاري :صحيــح البخــاري :ج ،2دار األرقــم بــن أيب األرقــم -بــروت-
لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.1153
( (1(1مجلة البحوث اإلسالمية :العدد  ،41إدارة البحوث واإلفتاء ،الرياض -اململكة العربية السعودية ،ص.426
( (1(1سورة النساء :اآلية .130
( (1(1سورة البقرة :اآلية .231
( (1(1سورة النساء :اآلية .129
( (1(1الحجــاوي :مــوىس بــن محمــد بــن مــوىس الحجــاوي :رشح زاد املســتقنع:ج ،11دار الوطــن للنــر-
الريــاض -اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة األوىل1999م،ص.311
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( (2(2الجزيــري :عبــد الرحمــن بــن محمــد الجزيــري :الفقــه عــى املذاهــب األربعــة:ج ،4دار الكتــب
العلميــة -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 2000م ،ص.95
( (2(2املادة ( )134الفقرة( )1من قانون األحوال الشخصية للمسلمني لسنة 1991م.
((2(2املادة ( )129الفقرة(أ) من قانون األحوال الشخصية للمسلمني لسنة 1991م.
( (2(2الكاســاين :عــاء الديــن بــن مســعود الكاســاين :بدائــع الصنائــع:ج ،3دار الكتــب العلميــة -بــروت-
لبنــان ،الطبعــة الثالثــة2010م ،ص.93
( (2(2ابــن ماجــة :محمــد بــن يزيــد القزوينــي :ســنن ابــن ماجــة:ج ،3دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة
األوىل1996م ،ص.278
( (2(2الرشبينــي :شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الرشبينــي :مغنــي املحتــاج:ج ،3دار الفكــر -بــروت-
لبنــان ،الطبعــة األوىل1994م ،ص.279
( (2(2ابــن حنبــل :أحمــد بــن حنبل :املســند:ج :6املكتب اإلســامي -بــروت -لبنــان ،الطبعة الثالثــة1398ه-
1978م ،ص.100
( (2(2املادة ( )134الفقرة( )2من قانون األحوال الشخصية للمسلمني لسنة 1991م.
( (2(2أبــو داود :ســليامن بــن األشــعث :ســنن أيب داود:ج ،6مطبعــة مصطفــى الحلبــي -القاهــرة -مــر،
الطبعــة الثانيــة 1983م ،ص.427
((2(2الدســوقي :محمــد بــن أحمــد الدســوقي :حاشــية الدســوقي،ج ،2دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة
الثانيــة 1987م ،ص.395
( (3(3الزحيــي :وهبــة الزحيــي :الفقــه اإلســامي وأدلتــه:ج ،9دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل
2006م ،ص.348
( (3(3مســلم :مســلم بــن الحجــاج النيســابوري :صحيــح مســلم:ج ،2دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة
األوىل 1992م ،ص.102
( (3(3أبــو داود :ســليامن بــن األشــعث :ســنن أيب داود:ج ،6مطبعــة مصطفــى الحلبــي -القاهــرة -مــر،
الطبعــة الثانيــة 1983م ،ص.427
( (3(3ابــن منظــور :جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور ،لســان العــرب:ج ،1دار صــادر -بــروت-
لبنــان ،ص.139
((3(3الفــروز آبــادي :مجــد الديــن الفــروز آبــادي :القامــوس املحيــط:ج :1دار الكتــب العلميــة -بــروت-
لبنــان ،الطبعــة األوىل1415ه1995 -م ،ص.20
( (3(3ابــن ماجــة :محمــد بــن يزيــد القزوينــي :ســنن ابــن ماجــة:ج ،5دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة
األوىل1996م ،ص.260
( (3(3ابــن األثــر :مجــد الديــن محمــد بــن األثــر :النهايــة يف غريــب الحديــث واألثــر :ج ،3املكتبــة
العرصيــة -صيــدا –بــروت ،الطبعــة األوىل 2008م ،ص.163
((3(3قلعجــي :محمــد رواس قلعجــي وآخــر :معجــم لغــة الفقهــاء:ج ،1دار النفائــس – بــروت -لبنــان،
الطبعــة األوىل 1408ه1988 -م ،ص.382
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( (3(3الكاســاين :عــاء الديــن بــن مســعود الكاســاين :بدائــع الصنائــع:ج ،3دار الكتــب العلميــة -بــروت-
لبنــان ،الطبعــة الثالثــة2010م ،ص.626
((3(3املرجع السابق :ج3ص.627
( (4(4ابــن حنبــل :أحمــد بــن حنبل :املســند:ج :4املكتب اإلســامي -بــروت -لبنــان ،الطبعة الثالثــة1398ه-
1978م ،ص.411
( (4(4النــووي :محــي الديــن بــن رشف الديــن النــووي ،منهــاج الطالبــن،ج ،1دار الفكــر -بــروت -لبنــان،
الطبعــة األوىل 2005م ،ص.308
( (4(4ابــن مفلــح :إبراهيــم بــن محمــد بــن مفلــح ،املبــدع رشح املقنــع ،ج ،8دار الكتــب العلميــة –بــروت-
لبنان ،الطبعــة األوىل 1418ه1997 -م ،ص.51
((4(4سورة الحجرات :اآلية .13
((4(4سورة آل عمران :اآلية .195
((4(4ابــن حنبــل :أحمــد بــن حنبــل :املســند:ج :4املكتب اإلســامي -بــروت -لبنــان ،الطبعة الثالثــة1398ه-
1978م ،ص.411
( (4(4مســلم :مســلم بــن الحجــاج النيســابوري :صحيــح مســلم:ج ،1دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة
األوىل 1992م ،ص.197
( (4(4الرتمــذي :محمــد بــن عيــى بــن ســورة الرتمــذي :ســنن الرتمــذي:ج :4دار الكتــب العلميــة -بــروت-
لبنــان ،الطبعــة الثانيــة1997م ،ص.365
( (4(4أبــو داود :ســليامن بــن األشــعث :ســنن أيب داود:ج ،6مطبعــة مصطفــى الحلبــي -القاهــرة -مــر،
الطبعــة الثانيــة 1983م ،ص.303
( (4(4سورة األحزاب :اآلية .37
((5(5ابــن قيــم الجوزيــة :شــمس الديــن بــن محمــد ابــن قيــم الجوزيــة :زاد املعــاد:ج ،5املكتبــة التوفيقيــة-
القاهــرة -مرص ،الطبعــة األوىل 2008م ،ص.144
((5(5املادة ( )21من قانون األحوال الشخصية للمسلمني لسنة 1991م.
((5(5سورة النساء :اآلية .4
((5(5سورة الطالق :اآلية .7
((5(5أبــو داود :ســليامن بــن األشــعث :ســنن أيب داود:ج ،2مطبعــة مصطفــى الحلبــي -القاهــرة -مــر،
الطبعــة الثانيــة 1983م ،ص.245
((5(5ابــن حنبــل :أحمــد بــن حنبــل :املســند:ج :4املكتب اإلســامي -بــروت -لبنــان ،الطبعة الثالثــة1398ه-
1978م ،ص.575
((5(5املادة ( )51الفقرة (أ) من قانون األحوال الشخصية للمسلمني لسنة 1991م.
( (5(5سورة النساء :اآلية .19
( (5(5البخــاري :محمــد بــن إســاعيل البخــاري :صحيــح البخــاري :ج ،2دار األرقــم بــن أيب األرقــم -بــروت-
لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.1586
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( (5(5مســلم :مســلم بــن الحجــاج النيســابوري :صحيــح مســلم:ج ،2دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة
األوىل 1992م ،ص.191
( (6(6الرتمــذي :محمــد بــن عيــى بــن ســورة الرتمــذي :ســنن الرتمــذي:ج :3دار الكتــب العلميــة -بــروت-
لبنــان ،الطبعــة الثانيــة1997م ،ص.447
( (6(6املادة ( )51الفقرة (د) من قانون األحوال الشخصية للمسلمني لسنة 1991م.
( (6(6ابــن حنبــل :أحمــد بــن حنبل :املســند:ج :2املكتب اإلســامي -بــروت -لبنــان ،الطبعة الثالثــة1398ه-
1978م ،ص.251
( (6(6املادة ( )52الفقرة (أ) من قانون األحوال الشخصية للمسلمني لسنة 1991م.
((6(6البخــاري :محمــد بــن إســاعيل البخــاري :صحيــح البخــاري :ج ،2دار األرقــم بــن أيب األرقــم -بــروت-
لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.1142
((6(6مجلة الفرقان -الكويت العدد  ،283مارس 2004م ،ص.23
( (6(6ابــن حنبــل :أحمــد بــن حنبل :املســند:ج :2املكتب اإلســامي -بــروت -لبنــان ،الطبعة الثالثــة1398ه-
1978م ،ص.206
( (6(6املرجع السابق :ج1ص.447
( (6(6ابــن تيميــة :أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة :مجمــوع الفتــاوى :ج ،34دار الفضيلــة -الريــاض-
اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة األوىل 1381ه ،ص.91
( (6(6االســتانبويل :محمــود مهــدي االســتانبويل :تحفــة العــروس :دار صيــدا – بــروت -لبنــان ،الطبعــة
السادســة 2003م ،ص 51-ص.52
( (7(7املادة ( )52الفقرة (ب) من قانون األحوال الشخصية للمسلمني لسنة 1991م.
((7(7الطهطــاوي :عــي أحمــد عبــد العــال الطهطــاوي :مفاتيــح الســعادة الزوجيــة:ج ،1دار الكتــب
العلميــة -بــروت -لبنــان ،بــدون تاريــخ طبــع ،ص.52
((7(7العــاف :عبــد اللــه بــن أحمــد العــاف ،العنــف األرسي،ج ،1دار الفضيلــة -الريــاض -املمملكــة العربية
الســعودية ،بــدون تاريخ طبــع ،ص.10
( (7(7مســلم :مســلم بــن الحجــاج النيســابوري :صحيــح مســلم:ج ،5دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة
األوىل 1992م ،ص.138
((7(7العــدوي :مصطفــى العــدوي :جامــع أحــكام النســاء :ج ،4دار ابــن عفــان -بــروت -لبنــان ،الطبعــة
األةىل 2008م ،ص.18
((7(7سورة النساء :اآلية .128
((7(7فضــل إلهــي :التدابــر الواقيــة مــن الزنــا يف الفقــه اإلســامي ،مكتبــة املعــارف الريــاض -اململكــة
العربيــة الســعودية ،الطبعــة األوىل 1406ه ،ص.229
((7(7العــاف :عبــد اللــه بــن أحمــد العــاف ،العنــف األرسي،ج ،1دار الفضيلــة -الريــاض -املمملكــة العربية
الســعودية ،بــدون تاريخ طبــع ،ص.11
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية
(نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة)
أستاذ القانون العام املساعد -كلية
حم��ي الدي��ن حمم��د عب��د العزي��ز
الرشيعة والقانون -جامعة دنقال
د .عطــــــــــــــــيات هــــــــــود أستاذ القانون الخاص املساعد -كلية
العلوم اإلدارية -جامعة دنقال.
د .أش��رف إبراهي��م عب��د اهلل إبراهي��م أستاذ أصول الفقه املشارك -كلية الرشيعة
والقانون -جامعة دنقال
د.مستخلص البحث:
هدفــت الدراســة لتقديــم رؤيــة قانونيــة مقارنــة عــن اســتخدام القــوة يف
فــرض الرشعيــة الدوليــة باعتبــار أن القــوة هــي مــن األســاليب الحقيقيــة يف تطبيــق
قواعــد وأحــكام القانــون الــدويل ،و تظهــر أهميــة الدراســة يف أنهــا أداة تعــرض
السياســة الدوليــة مــن أجــل املبــادئ األساســية للمجتمــع الــدويل املتمثلــة يف حفــظ
األمــن والســلم الدوليــن .وتتمثــل مشــكلة الدراســة مــا هــو مفهــوم ومبــادئ ونطــاق
اســتخدام القــوة يف فــرض الرشعيــة الدوليــة عــر مفهــوم القــوة يف الفقــه اإلســامي
والقانــون ومبــادئ اســتخدام القــوة ومفهــوم الرشعيــة وأنواعهــا؟ .املنهــج الــذي انتهجه
الباحثــون هــو النهــج التحليــي الوصفــي بالرجــوع إىل أمهــات كتــب القانــون والفقــه
اإلســامي .خلصــت الدراســة إىل أهــم النتائــج والتوصيــات منهــا :فهــم الطبيعــة
القانونيــة الســتخدام القــوة يف فــرض الرشعيــة الدوليــة وذلــك مــن خــال اســتخدام
القــوة يف فــرض الرشعيــة الدوليــة يف إطــار نظريــة الج ـزاء يف القانــون الــدويل العــام،
التمييــز بــن األعيــان املدنيــة واألهــداف العســكرية يف القانــون الــدويل ،واســتخدام
القــوة يف فــرض الرشعيــة الدوليــة يف إطــار نظريــة النزاعــات املســلحة.
الكلمات املفتاحية:
الرشعية الدولية ،القوة ،فرض ،النزاعات املسلحة
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)استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية (نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة

Abstract:
The aim of the research is to provide a comparative
legal view on the use of force in the imposition of international legitimacy, since force is one of the real methods of
applying the rules and provisions of international law, and
a tool that presents international policy for the basic principles of the international community in the maintenance of
international peace and security. The study dealt with the
concept, principles and scope of the use of force in the imposition of international legitimacy through the concept of
force in Islamic jurisprudence and the law and the principles of the use of force and the concept of legitimacy and its
types, the legal nature of the use of force in the imposition
of international legitimacy through the use of force in the
imposition of international legitimacy in the framework of
the theory of punishment in general international law , The
distinction between civilian objects and military objectives
in international law, and the use of force in the imposition
of international legitimacy in the context of the theory of
armed conflict. The study concluded with conclusions and
recommendations, and general indexes
Keywords:
International lighimacy Power, duty, armed conflict
:مقدمة
إن القــوة ظاهــرة طبيعيــة الزمــت البرشيــة منــذ وجودهــا عــى األرض؛ ولقــد
اســتخدمها اإلنســان يف كافــة مراحــل تطــوره لغايــة أساســية أال وهــي الحفــاظ عــى املقاصــد
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د .محي الدين محمد عبد العزيز  -د .عطيات هود -د .أشرف إبراهيم عبد اهلل إبراهيم

الخمســة؛ وهكــذا بتطــور اإلنســان اجتامعيــاً اســتطاع أن ينظــم نفســه وعالقتــه مــع كل
الجامعــات التــي تعيــش معــه بشــكل يؤمــن لــه تحقيــق احتياجاتــه وذلــك باالعتــاد عــى
القــوة املتوافــرة لديــه ،ولقــد تطــور اســتخدام هــذه القــوة بشــكل مبــارش ورصيــح خاصــة
القــوة العســكرية ويشــكل غــر مبــارش عــر التهديــد ،باســتخدام القــوة أو مامرســتها بكافــة
أشــكالها .وأصبحــت القــوى إحــدى الوســائل التــي تســتخدمها الــدول لتحقيــق أهدافهــا
وأصبــح مفهــوم القــوة يف العــر الحــايل يقصــد بــه مجموعــة مــن العوامــل كالعوامــل
االقتصاديــة ،والعســكرية ،والبرشيــة تؤثــر يف بعضهــا البعــض وتعــد القــوة عامــاً يحقــق
للدولــة هيمنتهــا وســيادتها ونــرى قــدرة تأثريهــا يف املجتمــع الــدويل ،كــا أصبحــت الــدول
تســتخدم قوتهــا بغــرض ســيطرتها عــى الــدول األخــرى وفــرض رشعيتهــا عليهــا والتدخــل يف
شــؤونها دون أي مــرر أو ســند قانــوين.
استخدام القوة يف فرض الشرعية الدولية(نظرية الجزاء يف القانون الدولي العام):
مفهوم الجزاء يف اللغة والفقه اإلسالمي والقانون الدولي:
مفهوم الجزاء يف اللغة:
الج ـزاء يف اللغــة مــن جــزئ وهــو قيــام الــيء مقــام غــره ،مكافأتــه إيــاه ،يقــال:
جزيــت فالنـاً ،أجزيــه ،جـزاء ،وجازيتــه مجــازاة ،وهــذا رجــل جــاز لــك مــن رجــل أي حســبك
ومعنــاه :أنــه ال ينــوب كل احــد .وتقــول جــزي عــن هــذا األمــر ،كــا تقــول ،قــي يقــي،
وجازيــت دينــي عــى فالن(.)1والجـزاء يكــون ثــواب ويكــون عقــاب ،والجــوزي :معنــاه الجـزاء
جمــع الجازيــة ،ويقــال :جازيتــه ،فجزيتــه أي غلبتــه .والجـزاء :القضــاء واملتجــازي :املتقاضــن،
وجــزي الــيء يجــزي ،وأجزيــت عــن فــان إذا وقعــت مقامــه ،والجزيــة :خــراج األرض،
والجمــع ٍجــزي و ُجــزي ،والجزيــة :مــا تؤخــذ مــن أهــل الذمــة(.)2
مفهوم الجزاء يف الفقه اإلسالمي:
تحــدث الفقــه اإلســامي عــن الحــدود كتعبــر عــن الجـزاء الداخــي ،والحــدود يف
الفقــه زواجــر وضعهــا اللــه تعــاىل للزجــر عــن ارتــكاب وتــرك ما أمــر وجمهــور الفقهــاء أوردوا
عــدة تعريفــات ملصطلــح ومفهــوم الجـزاء يف الفقــه اإلســامي ،وهــي عــى النحــو التــايل:
1.1الحنفيــة :جــاء يف رأي األحنــاف أن الجـزاء هــو العقوبــة الدنيويــة التــي وضعهــا
الشــارع للــردع عــن ارتــكاب مــا نهــي عنــه ،فالجــزاء أذى وعقوبــة تنــزل
بالجــاين زجـرا ً لــه(.)3
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2.2املالكيــة :الج ـزاء عندهــم عقوبــة وضعهــا اللــه للــردع عــن ارتــكاب مــا حظــر
وتــرك مــا أمــر(.)4
 3.3الشــافعية :الجـزاء هــو مفــرد جـزاءات وهــي زواجــر وضعهــا اللــه تعــاىل عــن
ارتــكاب ،حظــر وتــرك مــا أمــر(.)5
 4.4الحنابلة :عقوبة رشعت من اجل دفع املفاسد(.)6
مفهوم الجزاء يف القانون الدولي:
مفهــوم الج ـزاء يف فقــه القانــون الــدويل العــام ينــرف إىل كل مــا يتــم اتخــاذه
مــن إجـراءات وتدابــر ضــد مــن يقــوم بارتــكاب فعــل يعتــر مخالفـاً لقاعــدة أو التـزام دويل
معــرف بــه مــن قبــل املجتمــع الــدويل ،إال أن البعــض مــن فقهــاء القانــون الــدويل حاولــوا
وضــع تعريــف جامــع ملفهــوم الج ـزاء الــدويل .ومــن بــن تلــك التعريفــات:
1.1الج ـزاء الــدويل هــو كل إج ـراء يتخــذ حيــال مــن يرتكــب فع ـاً غــر مــروع
تجــاه املجتمــع الــدويل(.)7
2.2هــو عبــارة عــن إجـراء ميكــن أن يحقــق احـرام القانــون الــدويل العــام ،ومينــع
مــن انتهــاك قواعــده(.)8
كــا ينــرف اصطــاح الجـزاء الــدويل إىل أي لــون مــن ألــوان الــرر تلحقــه الفئــة
املســيطرة عــى الجامعــة مــن أعضائهــا بســبب إخاللــه بإحــدى قواعــد القانــون الــدويل التــي
تلزمــه باالنصيــاع ألحكامهــا ويســتوي يف هــذا املجــال أن ينــرف الــرر إىل الكيــان الــذايت
للمخاطــب بالقاعــدة أو إىل ذمتــه املاليــة ،أو إىل مــا قــد يجريــه مــن ترصفــات قانونيــة
ومفهــوم الجـزاء الــدويل هــو رضر يلحــق بالدولــة أو املنظمــة الدوليــة متــى مــا أخلــت بحكــم
قاعــدة انتهــت إليهــا الفئــة املســيطرة عــى املجتمــع الــدويل ،فكث ـرا ً مــا ينــرف الج ـزاء
الــدويل أيض ـاً إىل الذمــة املاليــة للدولــة أو للمنظمــة الدوليــة (التعويــض – مصــادرة أمــوال
الدولــة أو تجميدهــا) ،وقــد ينــرف أو ينصــب عــى الكيــان املــادي للدولــة اقتطــاع جــزء
مــن إقليــم الدولــة ،نــزع الســيادة عــن الدولــة وضــم إقليمهــا بأكملــه إىل دولــة أخــرى ،أو
عــى الكيــان املعنــوي املتمثــل يف :حريتهــا ومالهــا مــن حقــوق جوهريــة (الحصــار البحــري،
قطــع املواصــات ،املقاطعــة السياســية واالقتصاديــة ،الفصــل مــن إحــدى املنظــات الدولية،
أو حظــر انضاممهــا إىل مثــل هــذه املنظمــة) .وتعــد فكــرة الج ـزاءات الدوليــة مــن أقــدم
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الجـزاءات فقــد كان اســتخدام القــوة املســلحة يف صــورة الحــرب وأعــال االنتقــام املســلح
هــي الصــورة املثــى للترشيــع الــدويل التقليــدي ولكنــه كان غــر منتظــم أو خاضــع لتنظيــم
قانــوين ســليم وعرفــت عصبــة األمــم املتحــدة مفهــوم الجـزاء العســكري أو الحــريب والــذي
كان ينــص عــى االســتخدام املــروع للقــوة املســلحة كأثــر النتهــاك احــد أشــخاص القانــون
الــدويل للقواعــد املتعلقــة بالســلم واألمــن الــدويل رشيطــة إخفــاق ســائر الجــزاءات
األخــرى حتــى العســكرية منهــا( .)9نخلــص مــا ســبق أن الجـزاء الــدويل ومفهومــه يتعلــق
بوجــود مخالفــة ألحــد أشــخاص القانــون الــدويل إلحــدى قواعــد وأحــكام القانــون الــدويل،
وتقــوم مرشوعيــة إيقــاع الجــزاء عــى وجــود العنــارص األساســية وهــي وجــود قانــون
دويل تــم انتهاكــه أو مخالفتــه ،أو وجــود قاعــدة قانونيــة متــت مخالفتهــا ،وجــود شــخص
مــن أشــخاص القانــون الــدويل (دولــة أو منظمــة) قــام بانتهــاك القانــون أو القاعــدة ،ثــم
الغــرض مــن إيقــاع الج ـزاء ،والتعريفــات الســابقة لفهــم الج ـزاء الــدويل تهــدف إىل فكــرة
واحــدة أال وهــي تحقيــق األمــن والســام الــدويل ولــو تتطلــب ذلــك اســتخدام القــوة
العســكرية والتــي يلجــأ إليهــا اغلــب األحيــان لــكل أخــر بعــد اســتنفاد باقــي الج ـزاءات
الدوليــة كاالقتصاديــة والدبلوماســية عنــد مخالفــة الدولــة أو املنظمــة الدوليــة لقواعــد
وأحــكام القانــون الــدويل.
مدى اعتبار استخدام القوة يف فرض الشرعية:
بعــد عــرض مفهــوم الج ـزاء يف القانــون الــدويل العــام يف املطلــب الســابق نحــدد
مــن خــال هــذا املطلــب مــا إذا كان اســتخدام القــوة يف فــرض الرشعيــة الدوليــة مــن قبيــل
الجــزاءات الدوليــة؟ أم أنــه مجــرد إجــراء يتخــذ حيــال الدولــة التــي يوجــه إليهــا تهمــة
اإلخــال بالســلم واألمــن الدوليــن أو تهديدهــا أو ارتــكاب عمــل مــن أعــال العــدوان .وقــد
انقســم الفقــه الــدويل يف هــذه املســالة إىل فريقني:انقســم الفقــه حــول املســألة إىل فريقــن:
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الفريق األول:
ذهــب إىل أن التدابــر الجامعيــة عامــة مــن بينهــا بطبيعــة الحــال اســتخدام القــوة
تعــد مــن قبيــل اإلجـراءات(.)10
الفريق الثاني:
ذهــب إىل أنهــا تعــد مــن قبيــل الجـزاءات ويرجــع هنــا الخــاف إىل أن نظــام األمــن
الجامعــي الــذي تنــدرج تحــت لوائــه عمليــة اســتخدام القــوة كحكمــة مدرســتان هام مدرســة
العقــاب ومدرســة الدبلوماســية (أو النظريتــن القانونيــة والسياســية) .فــإذا كان الغــرض مــن
نظــام األمــن الجامعــي طبقـاً ملدرســة الدبلوماســية هــو إعــادة العالقــات الســلمية بــن الدول
وتــرر مدرســة الدبلوماســية وجهــة نظرهــا هــذه بــأن
بغض النظر عن توقيع الجزاء.
هــذا النـزاع الــذي تســبب يف االشــتباك املســلح قــد يتأخــر لــو ارتــدت املنظمــة قنــاع املدعــي
والقــايض وباإلضافــة إىل وظائفهــا العامــة يف املحافظــة عــى الســلم والوســاطة والتوفيــق
هــذا الخــاف العكــس عــى طبيعــة التدابــر املتخــذة مــن قبــل مجلــس األمــن تعتــر مــن
قبــل الجـزاءات أم أنهــا مجموعــة مــن اإلجـراءات .وطبيعــة التدابــر التــي يتخذهــا مجلــس
األمــن عنــد تهديــد الســلم أو األمــن الدوليــن أو اإلخــال بهــا أو حالــة العــدوان (إجـراءات أم
جـزاءات؟)(.)11
استخدام القوة يف فرض الشرعية الدولية:
يف إطــار نظريــة النزاعــات املســلحة ،الدوليــة بالنزاعــات املســلحة التــي تعــد حربـاً.
وأدى ذلــك كلــه إىل قيــام نظريــة الن ـزاع املســلح ،تلــك النظريــة الوليــدة التــي تحــاول أن
تجعــل الربــط قامئـاً وانــدالع عمليــات حربيــة ،وبــن تطبيــق قواعــد الحــرب ،وارتبــط ظهــور
النظريــة بــل وســاعد عــى منوهــا ذلــك االهتــام البالــغ والرغبــة الصادقــة يف العمــل عــى
إمنــاء وتطويــر القانــون الــذي يحكــم النزاعــات املســلحة ،وإب ـراز الطابــع اإلنســاين لذلــك
القانــون الــذي أصبــح يطلــق عليــه اليــوم (القانــون الــدويل اإلنســاين) وانتــرت الدعــوات
وذلــت الجهــود لتطبــق مبادئــه عــى ضحايــا جميــع النزاعــات املســلحة .وقــد أثــرت
الحــروب والنزاعــات املســلحة عــى بنــي البــر وتعــرض املدنيــون ألبشــع أســاليب الوحشــية
والتشــويه ،ووجــد يف رشيعــة األديــان الســاوية كث ـرا ً مــن القواعــد التــي تكفــل للمدنيــن
الحاميــة واالحـرام .ويف العــام  1945م تــم إنشــاء هيئــة األمــم املتحــدة وصــدر ميثاقهــا الــذي
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حملــت نصوصــه يف طياتهــا تحريــم اســتخدام القــوة املســلحة يف العالقــات بــن الــدول عــى
نحــو يكفــل الســلم واألمــن الدوليني.مــع مــا يحملــه هــذا امليثــاق مــن عيــوب وقصــور يف
التطبيــق العــادل بــن أفـراد الجامعــة الدوليــة حيــث انتهجــت األمــم املتحــدة سياســة الكيــل
مبكيالــن يف غالــب الشــئون الدوليــة .وعــى العكــس مــن ذلــك فقــد دعــا اإلســام إىل عالقــات
حســن الجــوار والتعــاون والتكافــل بــن أفـراد املجتمــع اإلنســاين باعتبــار أن اإلنســانية هــي
مســتعمرة األرض لتــارس فيهــا كل وســائل تعمريهــا ورفاهيتهــا وعبــادة املــوىل عــز وجــل.
وكل ذلــك ال يتــم إال يف ظــل الســام واألمــن واالســتقرار واملســاواة واح ـرام حــق اآلخريــن
وعــدم االعتــداء عليهــم أو التدخــل يف شــئونهم .فالرشيعــة اإلســامية مل تحــدد فقــط عالقــة
اإلنســان باآلخــر كأفـراد داخــل أو أرسة أو مجتمــع واحــد فحســب ،بــل الدولــة تجــاه الدولــة
األخــرى حتــى التــي تخالفهــا الديــن والعــادات والتقاليــد.
مفهوم النزاعات املسلحة يف اللغة والفقه اإلسالمي والقانون الدولي:
مفهوم النزاعات املسلحة يف اللغة:
تتكــون كلمــة (الن ـزاع املســلح) مــن كلمتــن تعــرف إحداهــم باألخــرى باإلضافــة،
وعليــه يجــب إبــداع تعريــف الن ـزاع ثــم تعريــف املســلح ومــن ثــم تعريفهــا مع ـاً.
أو ًال النزاع:
مــن نــزع والــذي يــدل عــى قلــع الــيء ،ونزعت الــيء مــن مكانــه نزعـاً ،واملنزع:
الشــديد ،ونــزع األمــر نزوع ـاً :تركــه ،ورشاب طيــب املنزعــة :أي طيــب مقطــع الــرب(،)12
ومنــه قولــه تعــاىلَ (:ونَ َز ْع َنــا َمــا ِف ُص ُدو ِر ِهـ ْم ِمـ ْن ِغـ ٍّـل تَ ْجـرِي ِمـ ْن تَ ْح ِت ِهـ ُم ْالَنْ َها ُر)(.)13انتــزع
الــيء :انقلــع ،تنــازع القــوم ،القــوم اختلفــوا أو يقــال تنازعــوا يف الــيء تجاذبــوا املنزعــة
الخصومــة ،ومــكان نــزع الــيء املنزعــة :املخصومــة(.)14
ثانياً :املسلحة :السالح:
والســلح لضُ ــب الســلحان الضــم آلــة حــرب ،ويؤنــث الســيف والقــوس والعصــا،
ّ
وســلح لبســه واملســلحة بالفتــح الثغــر والقــوم ذو ســاح( .)15وأن اللفــظ املــرادف لكلمــة
املســلحة أو تعنــي مســلح مــزود باألســلحة ،مدعــوم بالقــوة املســلحة(،)16
مفهوم النزاعات املسلحة يف الفقه اإلسالمي:
مل يعــرف الفقــه اإلســامي عبــارة (النزاعــات املســلحة) وإمنــا عــرف الجهــاد،
والحــرب ،والغــزو ،وكلهــا لهــا مدلــول واحــد وهــو القتــال مــع العــدو .وقــد وردت كلمــة
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َّــا أَ ْوقَــ ُدوا نَــا ًرا
(حــرب) يف القــرآن الكريــم مبعنــى القتــال كــا جــاء يف قولــه تعــاىل (:كُل َ
ـب الْ ُمف ِْسـ ِـدي َن)( )17أي كلــا
لِلْ َح ـ ْر ِب أَطْ َفأَ َهــا اللَّ ـ ُه َويَ ْس ـ َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِض ف ََســا ًدا َواللَّ ـ ُه لَ يُ ِحـ ُّ
جمعــوا واعــدوا شــتت اللــه جمعهــم.
وعرف الفقهاء كلمة الجهاد بتعريفات عدة منها:
1.1الحنفيــة :عــرف الحنفيــة الجهــاد بأنــه :جهــاد الكفــار ودعوتهــم إىل الطريــق
الحــق وقتالهــم إن مل يقبلــوا وهــو يف الفقــه اعــم مــن هــذا ،وهــو بــذل الوســع
والطاقــة يف ســبيل اللــه عــز وجــل بالنفــس ،واملــال ،واللســان(.)18
2.2املالكيــة :قتــال مســلم كافــر غــر ذي عهــد إلعــاء كلمــة اللــه تعــاىل ،أو حضــوره
لــه ،أو دخولــه ارض له(.)20
3.3الشــافعية :قتــال الكفــار لنــرة اإلســام ويطلــق أيض ـاً عــى جهــاد الغضــب
والشــيطان ،واملــراد بــه هنــا األول(.)20
4.4الحنابلــة :الجهــاد أي القتــال يف ســبيل اللــه مأخــوذ مــن املجاهــدة وهــي
املقاتلــة إلقامــة الديــن وهــذا هــو الجهــاد األصغــر ،وأمــا الجهــاد األكــر فهــو
مجاهــدة النفــس .كــا عــرف الحنابلــة الجهــاد بأنــه قتــال الكفــار( ،)21هــذا
هــو معنــى الجهــاد عنــد فقهــاء املســلمني ،ومنــه يظهــر لنــا أنــه فــرض أي
الجهــاد عــى املســلمني لنــرة اإلســام بعــد وجــود متطلباتــه مــن قبــل العــدو،
بخــاف الحــرب فقــد تكــون للعــدوان ،ولهــذا فضــل اإلســام كلمــة (الجهــاد)،
عــى كلمــة (الحــرب) فالجهــاد كلمــة إســامية وال يصــح الخلــط بــن مفهــوم
الجهــاد بهــذا املعنــى وبــن اعتبــاره وســيلة إلكـراه النــاس عــى اإلســام وفرضــه
عــى النفــوس ،وهــذا مــا يدعيــه أعــداء اإلســام مــع أن هــذا األمــر ترفضــه
ابســط العقــول و ،وطبائــع األمــور ،الن العقيــدة ال ميكــن أن تســتقر يف النفــس
إذا مل يخالــط ثباتهــا القلــوب ،وتقتنــع بهــا النفــوس عــن رؤيــة واقتنــاع دون
قــر أو إجبــار .والخالصــة أن الجهــاد غــر الحــرب وال تتــف الكلمتــان متامـاً إال
يف املعنــى اللغــوي دوت االصطــاح الرشعــي والقانــوين(.)22
مفهوم النزاعات املسلحة يف القانون الدولي:
الحــرب يف القانــون الــدويل التقليــدي كانــت تتســم بالشــكلية البحثيــة ،حيــث أن
الحــرب يف ظــل النظريــة التقليديــة ليســت بالــرورة عمـاً ايجابيـاً .فالنـزاع املســلح يعــرف
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بــأي حــال القتــال ســواء كان اتصــال بــن جيشــن نظامــن لدولتــن ،أو كان بــن قــوات
متحاربــة لنزاعــات مســلحة ال ينظمهــا جيــش دولــة مــا ،فهــذه كلهــا تدخــل يف مفهــوم النـزاع
املســلح الــذي يجــب حاميــة املدنيــن مــن مخاطــرة( .)23حيــث أنــه كان مــن املمكــن أن تقــوم
حالــة الحــرب مــن الناحيــة القانونيــة دون أن تكــون هنــاك عمليــات عدائيــة مــن الناحيــة
الواقعيــة .بينــا كان مــن املتصــور وجــود أعــال عدائيــة دون أن تكــون مكونــة لحالــة حــرب،
وذلــك يف غيبــة إعــان الحــرب إىل جانــب هــذه الشــكلية التــي أدت إىل االنفصــال بــن الواقــع
والقانــون وجــد نــوع آخــر مــن النزاعــات املســلحة وهــي النزاعــات التــي كانــت تطلــق
عليهــا أوصــاف مختلفــة مثــل الثــورة ،والعصيــان ،والتمــرد ،ومل تكــن النظريــة التقليديــة تهتــم
بصفــة النزاعــات املســلحة برغــم أنهــا تدخــل يف االختصــاص املطلــق للــدول ذات الســيادة
ومــن هنــا تعرضــت النظريــة التقليديــة للنقــد ،فقــد وصــف الفقــه التقليــدي بأنــه فقــه
شــكيل ألنــه كان يقــع يف اعتبــاره إرادة املحاربــن بوصفــه معيــار وحيــد لقيــام الحــرب مــن
الناحيــة القانونيــة وذلــك بغــض النظــر عــن العمليــات العدائيــة مــن الناحيــة الفعليــة ،ومــن
هنــا ظهــر الفقــه املوضوعــي حــول نظريــة الحــرب ،وذهــب أنصــاره إىل أن اســتخدام القــوة
مــن الناحيــة الفعليــة هــو جوهــر الحــرب وأنــه يعتــر خــر دليــل عــى قيامهــا ويعــد هــذا
التحــول مــن قانــون الحــرب إىل قانــون النـزاع املســلح مبثابــة نــوع مــن التخــي مــن قانــون
الحــرب أو التخــي عــن الشــكلية إىل االهتــام بالناحيــة الواقعيــة ،فبعــد أن كان تطبيــق
األحــكام وقانــون الحــرب مرتبط ـاً بقيــام حالــة الحــرب مــن الناحيــة القانونيــة وهــي حالــة
شــكلية بــرف النظــر عــن الواقــع ،ونــادى البعــض بــرورة تطبيــق قواعــد قانــون الحــرب
عــى جميــع النزاعــات املســلحة الفعليــة ســواء كانــت مســلحة دوليــة أو غــر ذات طابــع
دويل( .)24فالتحــول مــن قانــون نظريــة الحــرب إىل نظريــة الن ـزاع يعــد تحــوالً مــن الشــكلية
إىل الواقعيــة مبعنــى أن قواعــد النـزاع أو قانــون النزاعــات املســلحة يرتبــط بقيــام العمليــات
العدائيــة مــن الناحيــة الواقعيــة بــرف النظــر عــن اإلعــان عنهــا مــن عدمــه ،وقــد وضحــت
مالمــح هــذا التحــول بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة مــن خــال الجهــود التــي بذلــت بهــدف
تنقيــح قانــون الحــرب ووضــع اتفاقيــات جديــدة لحاميــة ضحايــا الحــرب ،مثــل اقـراح اللجنة
التــي عينهــا املؤمتــر التمهيــدي بجمعيــات الصليــب األحمــر يف عــام  1946لدراســة اتفاقيــة
جنيــف الخاصــة ملســاعدة املــرىض والجرحــى مــن أف ـراد الجيــوش يف امليــدان باإلضافــة إىل
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نــص جديــد يقــرر تطبيــق االتفاقيــة عــى جميــع حــاالت النزاعــات املســلحة املتعاقــدة مــن
لحظــة بــدء العمليــات العدائيــة وذلــك بــرف النظــر عــن إعــان الحــرب .وبــدأت الفكــرة
أكــر إنصافـاً مــن خــال مناقشــات مؤمتــر الخـراء الحكوميــن املنعقــد يف عــام 1947م حيــث
تضمنــت مرشوعــات االتفاقيــة الثالثــة التــي أعدهــا املؤمتــر نصوصهــا تهــدف إىل ضــان
تطبيــق أحــكام االتفاقيــات عــى األطـراف املتعاقــدة مــن لحظــة وقــوع النـزاع املســلح دون
االلتفــات إىل االعــراف بحالــة الحــرب .ووضعــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر نصــاً
مشــركاً يف مرشوعــات االتفاقيــات األربعــة التــي تقدمــت بهــا إىل املؤمتــر عــن الشــكلية.
استخدام القوة لردع ومنع العدوان:
يعــرف العــدوان بأنــه اعتــداء مبــارش أو غــر مبــارش عــى املســلمني ،أو بالدهــم
بحيــث يؤثــر عــى اســتقاللها أو اضطهادهــم ومنعهــم عــن دينهــم ،أو تهديــد أمنهــم وســامتهم
ومصــادرة حريــة دعوتهــم أو حــدوث مــا يــدل عــى ســوء نيــة أعدائهــم واعتبارهــم خط ـرا ً
محقق ـاً( ،)25وبالرغــم مــن أن هــذا التعريــف هــو تعريــف الفقــه اإلســامي للعــدوان وهــو
تعريــف اجتهــادي الن العــدوان عــى حمــى األمــة اإلســامية هــو مبثابــة اإليــذان ببــدء الجهــاد
لصــد االعتــداء عــى اإلســام ،وردع املعتديــن( .)26فاإلســام ال يقــر حــرب العــدوان ،وال يقــر الفتح
لبســط الســلطان ،وإمنــا رشع الجهــاد للدفــاع ،ودفــع الفتنــة عــن الديــن( )27كــا رشع الجهــاد
لنــرة املظلــوم فــردا ً كان أو جامعــة ،ودفــع االعتــداء عــن البــاد ،فاألســاس يف العالقــات الدولية
هــو الســلم ومــا الحــرب إال لدفــع وردع ومنــع العــدوان ،وبالرغــم مــن أهميــة تعريــف العدوان
خاصــة بعــد وقــوع أعــال عــدوان كثــرة منــذ تأســيس هيئــة األمــم املتحــدة إال انــه مل يتــم
تعريــف العــدوان إال يف عــام  1974م وعــرف بأنــه( :اســتخدام القــوة املســلحة مــن قبــل دولــة
مــا ضــد دولــة أخــرى أو ضــد ســامتها اإلقليميــة أو اســتقاللها الســيايس أو بــأي صــورة أخــرى
تتنــاىف مــع ميثــاق األمــم املتحــدة)( .)28وأثــارت مســالة تعريــف العــدوان خالفــات كثــرة حــول
أهميــة التعريــف وكيفيــة التعريــف وانحــر الخــاف بــن اتجاهــن:
االتجاه األول:
يعــارض وضــع تعريــف للعــدوان وان التعريــف الســابق غــر ملــزم ،وأصبــح
قاعــدة عرفيــة عامليــة الطابــع ،وهــذا الــرأي أو االتجــاه تزعمتــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة
واململكــة املتحــدة.
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االتجاه الثاني:
يؤيد وضع تعريف للعدوان وتزعمته االتحاد السوفيتي.
واستند الفريق األول ملعارضته لفكرة تعريف العدوان عىل الحجج اآلتية:
أن تعريــف العــدوان بعــد احتجابــه للنظــام الالتينــي الــذي يفــرع القواعــد القانونية
يف نصــوص قانونيــة وال قيــم اعتبــارا ً للنظــام األنجلــو ســكوين الــذي يعتمــد عــى العــرف
كمصــدر أصيــل للقواعــد .أن الوضــع الراهــن للجامعــة الدوليــة ال يســمح بتعريــف العــدوان
اختلفــت عليــه ملــدة تتجــاوز ربــع القــرن منــذ توقيــع ميثــاق األمــم املتحــدة .أمــا الفريــق
الثــاين والــذي يؤيــد وضــع تعريــف للعــدوان فانــه اســتند عــى الحجــج اآلتيــة :تعريــف
العــدوان ســيؤدي إىل وضــوح فكــرة الجرميــة والطريــق عنــد إنشــاء القضــاء الــويل ،وان النــص
عــى الجرميــة عــن طريــق العــدوان يعتــر إنــذارا ً بإيقــاع العقــاب عنــد مخالفــة أوامــر املرشع
الــدويل .أن تعريــف العــدوان يــؤدي مــن شــانه إىل تحديــد الشــخص املعتــدي واملعتــدى
عليــه متهيــدا ً إلق ـرار املســئولية ،وتوقيــع الج ـزاء(.)29
وجــاء يف املــادة األوىل التعريــف بالعــدوان :وهــو اســتخدام القــوة املســلحة مــن
جانــب دولــة ضــد كيانــات ال بوصــف الدولة.املــادة الثانيــة :قرينــة املبــادرة باســتعامل القــوة:
املبــادرة باســتعامل القــوة مــن قبــل دولــة مــا يعتــر خرق ـاً للميثــاق ،وتشــكل بينــة كافيــة
مبدئيـاً عــى ارتكابهــا لجرميــة حــرب حتــى وان كان مجلــس األمــن .املــادة الثالثــة :األعــال
التــي تشــكل عدوانـاً :تناولــت هــذه املــادة يف فقراتهــا الســبعة األعــال التــي تعتــر عدوانـاً
عــى النحــو اآليت:
1.1قيــام القــوات املســلحة لدولــة مــا بغــزو أو شــن هجــوم عــى ارض دولــة أخــرى
أو جــزء منهــا.
2.2قيــام القــوات املســلحة لدولــة مــا بشــن هجــوم عــى القــوات البحريــة أو
الجويــة أو األســاطيل البحريــة(.)30
3.3قيــام القــوات املســلحة لدولــة مــا بقصــف أرايض دولــة أخــرى أو اســتخدام
دولــة أليــة أســلحة ضــد دولــة أخــرى.
4.4محارصة موانئ أو سواحل دولة ما عن طريق القوة املسلحة لدولة أخرى.
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5.5قيــام دولــة بإرســال جامعــات مســلحة أو جنــود غــر نظاميــن أو مرتزقــة
الرتــكاب أعــال بالقــوة ضــد دولــة أخــرى .ويعــد أســلوب اســتخدام القــوة
مــن قبــل األمــم املتحــدة مــن اشــد واخطــر أســاليب تدخــل األمــم املتحــدة،
ملساســه املبــارش بســيادة الــدول املتدخــل يف شــئونها ،وهــي ال تلجــا إىل هــذا
األســلوب يف النزاعــات الخطــرة التــي يكــون فيهــا العــدوان املســلح متحقق ـاً
بالفعــل وذلــك عندمــا يقــرر مجلــس األمــن اســتخدام القــوة بهــدف ردع
املعتــدي وإعــادة الســلم الــدويل إىل نصابــه( ،)31طبق ـاً للفصــل الســابع واملــادة
( )42مــن امليثــاق والتــي تنــص عــى( :إذا رأى مجلــس األمــن أن التدابــر
املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )41ال تفــي بالغــرض أو ثبــت أنهــا تــف بــه جــاز لــه
أن يتخــذ بطريــق القــوات الجويــة ،والبحريــة ،والربيــة مــن األعــال مــا يلــزم
لحفــظ الســلم واألمــن الــدويل أو إلعادتــه إىل نصابــه)( .)32والتدابــر املقصــود
بهــا يف نــص املــادة ( )41يقصــد بهــا التدابــر غــر العســكرية والتــي يتخذهــا
مجلــس األمــن لحفــظ الســلم واألمــن الــدويل لوقــف الصــات االقتصاديــة
واملواصــات الحديديــة ،والبحريــة ،والجويــة ،والربيــة ،والربيديــة ،والربقيــة،
والالســلكية وغريهــا مــن وســائل املواصــات وقعــاً جزئيــاً أو كليــاً ،أو قطــع
العالقــات الدبلوماســية .وبالرغــم مــن حــدوث الكثــر مــن النزاعــات الدوليــة
الخطــرة وحــاالت العــدوان املســلح املبــارش كالنـزاع العــريب اإلرسائيــي ،والحرب
األمريكيــة الفيتناميــة ،والحــرب الروحيــة األفغانيــة ،والحــرب العراقيــة اإليرانيــة
فــان األمــم املتحــدة مل تســتطع اللجــوء إىل هــذا األســلوب مــن اســتخدام القــوة
ملعالجــة تلــك النزاعــات وطبقتهــا فقــط يف حالتــن هــا :األزمــة الكوريــة عــام
1950م ،وحــرب الخليــج الثانيــة عــام 1990م(.)33
قوات حفظ السالم الدولية ومدى اعتبارها من إجراءات فرض الشرعية:
ميثــاق األمــم املتحــدة مل يتضمــن تعريفــاً للحــاالت التــي تعتــر تهديــدا ً للســلم
أو إخــاالً بــه ،وتــرك امليثــاق مهمــة تحديــد هــذه الحــاالت ملجلــس األمــن ليتوالهــا طبق ـاً
لالختصــاص املنــوط بــه ،إال أن مجلــس األمــن مل يضــع ضابطـاً عمليـاً يجــري إتباعــه يف تكييــف
مــا يفــرض عليــه مــن وقائــع ،ولعــل الســبب يرجــع يف ذلــك إىل أن كل ضابــط ينطــوي
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عــى قيــد ،ومجلــس األمــن ينفــر مــن وضــع القيــود عــى مــا لــه مــن ســلطات تقديريــة،
فليــس مــن شــأن صاحــب الســلطة أن يحــد مــن ســلطته اختيــارا ً عــى مــا لــه مــن ســلطات
تقديريــة فليــس شــأن صاحــب الســلطة أن يحــد مــن ســلطته اختيــارا ً ،يضــاف إىل هــذا
وجــود حــق االعـراض (الفيتــو) الــذي تنفــرد بــه الــدول الخمــس الكــرى يتنــاىف مــع وضــع
أيــة ضوابــط .ومــع أن مقاصــد األمــم املتحــدة نصــت عــى حفــظ الســلم واألمــن الــدويل،
واتخــاذ التدابــر التــي متنــع تهديــد الســلم إال أنهــا مل تعتــر أعــال العــدوان احــد األســباب
أو التدابــر التــي تهــدد أو تخــل بالســلم الــدويل .فوفقـاً للمعنــى الطبيعــي نجــد أن العدوان
ميثــل احــد الترصفــات التــي تــؤدي إىل اإلخــال بالســلم وان كانــت أكــر خطــورة ،كــا أن
املــادة ( .)39مــن امليثــاق وضحــت الحــاالت التــي تعتــر تهديــدا ً للســلم وذلــك عندمــا
تقــوم دولــة بالدخــول يف حــرب أو عندمــا تهــدد بالقيــام بعمــل مــن أعــال التدخــل ،أو
عندمــا تهــدد باســتخدام إحــدى صــور العنــف ضــد دولــة أخــرى ،ويقــوم تهديــد الســلم
ولــو مل يتبــع ذلــك اســتخدام العنــف بالفعــل ،ويرجــع ذلــك إىل وجــود تلــك الحــاالت
يــؤدي إىل قيــام خطــر حــال مــن شــأن وقوعــه اإلخــال بالســلم( .)34وكان مجلــس األمــن
الــدويل اعتــر احتــال العـراق لدولــة الكويــت عــام  1990م مــن حــاالت اإلخــال بالســلم
الــدويل وان تــرف العــراق كان ترصفــاً غــر مرشوعــاً حيــث أنــه قــد خالــف التزامــن
مــن التزامــات ميثــاق األمــم املتحــدة وهــا :انتهــاك حظــر اســتخدام القــوة يف العالقــات
الدوليــة .مخالفــة االلت ـزام بحــل النزاعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية.هناك عــدة انتهــاك
حظــر اســتخدام القــوة يف العالقــات الدوليــة تعــد مــن قبيــل العــدوان طبقــاً لتعريــف
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وللعــدوان عــام 1974م( .)35ميثــاق األمــم املتحــدة يهــدف
أوال وأخــرا إىل حفــظ األمــن والســام الــدويل ،وحــل النزاعــات الدوليــة والتــي ال تصــل
خطورتهــا إىل حــد تهديــد األمــن والســلم الــدويل بالطــرق الســلمية وذلــك وفقــا ملــا جــاء بــه
الفصــل الســادس مــن ميثــاق األمــم املتحــدة .أمــا النزاعــات الدوليــة والتــي تصــل إىل حــد
تهديــد األمــن والســلم الــدويل ،أو اإلخــال بهــا ،أو تعــد عمــا مــن أعــال العــدوان فإنهــا
تقتــي تطبيــق أحــكام الفصــل الســابع املتعلــق باتخــاذ التدابــر القضائيــة ســواء كانــت
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تدابــر غــر عســكرية .كــا تطبــق عليهــا تدابــر عســكرية مبوجــب املــادة ( )42مــن ميثــاق
األمــم املتحــدة واألمــم املتحــدة تهــدف يف املقــام األول إىل التواجــد والحضــور يف ســاحة
األحــداث الدوليــة ومياديــن الرصاعــات املختلفــة مــن أجــل حفــظ الســام وفــرض الرشعيــة
الدوليــة وذلــك مــن خــال مــا يعــرف بقــوات حفــظ الســام الدوليــة أو قــوات الطــوارئ
والتــي عرفــت ألول مــرة أيــام العــدوان الثــايث عــى مــر عــام 1956م ،ثــم اعتمــد مجلــس
األمــن عمــل هــذه القــوات يف بعــد يف أزمــة الكونغــو ،ولبنــان وغريهــا مــن األزمــات الدوليــة،
وهــذه القــوات أصبحــت مبثابــة ســياحة جديــدة للمنطقــة عكــس عالقــات واســعة بــن الدول
حيــث رفضــا التحــاد الســوفيتي ومعــه دول الكتلــة الرشقيــة باإلضافــة إىل فرنســا املســاهمة يف
نقصــان هــذه القــوات ،وذلــك ألنهــم اعتربوهــا مــن قــوات القمــع والتــي يختــص بهــا مجلــس
األمــن وقـرار صدورهــا مــن الجمعيــة العامــة يعــد باطــا ألنهــا غــر مختصــة بحكــم امليثــاق.
كــا ثــار جــدل حــول تحديــد الطبيعــة القانونيــة لقــوات حفــظ الســام يف الفقــه الــدويل بــل
مــن بــن الــدول ذاتهــا ،وحــدث الخــاف منــذ الخــاف مناســبة كــم فيهــا إنشــاء وفيهــا إنشــاء
قــوات حفــظ الســام الدوليــة ،فقــد ذهبــت بعــض الــدول األفريقيــة ،واألســيوية ،والالتينيــة
إىل القــول بــان قــوات حفــظ الســام تعــد مــن قبــل أدوات حــل املنازعــات بالطــرق الســلمية
والتــي تنــدرج تحــت املــادة  33مــن امليثــاق باعتبارهــا مــن الوســائل التــي وقــع عليهــا
االختيــار لفــض املنازعــات بالطــرق الســلمية( .)36بينــا ذهبــت كل مــن فرنســا ،واالتحــاد
الســوفيتي ،ودول الكتلــة الرشقيــة إىل اعتبــار قــوات حفــظ الســام إجــراء مــن إجــراءات
القمــع والتــي تنطبــق وفقــا لنــص املــادة ( )45مــن امليثــاق ،وهــو مــا احتجــت بــه هــذه
الــدول عندمــا وقعــت ببطــان إنشــاء قــوات حفــظ الســام أيــام العــدوان الثــايث عــى مــر
عــام 1956م بق ـرار مــن الجمعيــة العامــة وليــس مــن مجلــس األمــن الــذي لــه االختصــاص
ثــم يرفــع األمــر إىل محكمــة العــدل الدوليــة لــإدالء بحكمهــا يف هــذا األمــر .ولقــد ســارعت
األمــم املتحــدة يف إحــداث نقلــه جذريــة يف قــوات حفــظ الســام الدوليــة املتعــددة األطـراف،
وانطالقــا مــن روح التعــاون الجديــدة ،أنشــا مجلــس األمــن بعثــات لحفــظ الســام اكــر وأكــر
تعقيــدا بهــدف املســاعدة يف اغلــب األحيــان عــى تنفيــذ اتفاقــات الســام الشــاملة بــن
أطـراف النزاعــات الداخليــة ،فأسســت إدارة عمليــات حفــظ الســام عــام 1992م لــي تدعــم
الطلــب املتزايــد عــى عمليــات حفــظ الســام ،ولقــد حققــت العمليــات نجاحــا يف الســلفادور
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وموزمبيــق حيــث وفــرت عمليــات األمــم املتحــدة لحفــظ الســام الســبل الهادفــة إىل إحــال
ســام ذايت البقــاء ،وقــد بــاءت بعــض الجهــود بالفشــل حيــث أرســل مجلــس األمــن قــوات
حفــظ الســام إىل مناطــق مثــل الصومــال حيــث مل يتــم وفــق إطــاق النــار ،أو الحصــول عــى
اتفــاق يــريض جميــع أط ـراف الن ـزاع ولقــد عاشــت عمليــات األمــم املتحــدة لحفــظ الســام
بــاءت بالفشــل أشــدها كان عــام 1995م وذلــك يف أحــداث مجــزرة رس بنيتشــا بالبوســنة
والهرســك ،واإلبــادة الجامعيــة يف روانــدا عــام 1994م( .)37ويف عــام 1994م قــرر األمــن العــام
الســابق لألمــم املتحــدة كــويف عنــان ،القيــام بإصــاح عمليــات حفــظ الســام ،فأجــرى تغيـرا
شــامال لألحــداث يف البوســنة ،وأعطــى التعليــات إلجــراء تحقيــق مســتقل مــن التدابــر
التــي اتخذتهــا األمــم املتحــدة أثنــاء اإلبــادة الجامعيــة يف روانــدا عــام 1994م ،وقــد أبــرزت
هــذه التقييــات الحاجــة إىل تحســن قــدرة األمــم املتحــدة عــى إج ـراء عمليــات حفــظ
ســام وشــكل خــاص واالضطــاع بواليــات تلبــس الحاجــات عــى أرايض الواقــع ،والعمــل
عــى تنســيق الجهــود بــن األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة ،وبــن الــوكاالت التابعــة لألمــم
املتحــدة عــى مســتوى التخطيــط لعمليــات حفــظ الســام ،ونرشهــا ،خاصــة بعــد الطلــب
املتزايــد عــى تدخــل األمــم املتحــدة مــن خــال عمليــات حفــظ الســام ،وقــوات حفــظ
الســام منتــرة يف عــدة دول مــن العــامل مــن بينهــا الســودان وذلــك يف جنــوب الســودان،
ويف إقليــم دارفــور ،ففــي عــام 2004م اتخــذ مجلــس األمــن يف جلســته رقــم  4975بتاريــخ
 11يونيــو 2004م ق ـرارا بإنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة لحفــظ الســام يف الســودان ،ويف عــام
2007م ومبوجــب القـرار  1769املــؤرخ يف يوليــو 2007م قــرر مجلــس األمــن ومبوجــب الفصــل
الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة قــرر بــان يــأذن لبعثــة األمــم املتحــدة ،واالتحــاد األفريقــي
يف دارفــور بــان يتخــذ جميــع اإلجـراءات الالزمــة يف مناطــق انتشــار قواتهــا حســبام تـراه يف
حــدود قدراتهــا وذلــك مــن اجــل:
1.1حاميــة أفرادهــا ،ومرافقهــا ،ومنشــاتها ،ومعداتهــا ،وكفالــة امــن ،وحريــة تنقــل
أفرادهــا ،والعاملــن واملجــال اإلنســاين.
2.2دعــم تنفيــذ اتفــاق ســام دارفــور يف وقــت مبكــر وفعــال ،ومنــع تعطيــل تنفيذه
ومنــع شــن الهجــات املســلحة ،وحاميــة املدنيــن ،دون إحســاس مبســؤولية
حكومــة الســودان.
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3.3املســاهمة يف عــودة األوضــاع األصليــة الالزمــة لتقديــم املســاعدات اإلنســانية
بشــكل امــن ،وتيســر توفريهــا لجميــع املحتاجــن إليهــا يف دارفــور.
4.4رصــد تطبيــق مختلــف اتفاقــات وقــف إطــاق النــار املوقعــة عــام 2004م،
ومراقبــة مــدى التقيــد بهــا ،والتحقــق مــن تنفيذهــا ،فضــا عــن املســاعدة يف
تطبيــق اتفــاق ســام دارفــور وأي اتفاقــات أخــرى.
5.5املســاعدة يف دعــم العمليــة السياســية وكفالــة مشــاركة جميــع األطـراف فيهــا،
وتوفــر الدعــم للوســاطة املشــركة لالتحــاد األفريقــي.
6.6املســاهمة يف خلــق بيئــة مــن األمــن مواتيــة إلعــادة بنــاء االقتصــاد ،والتنميــة،
وإعــادة املرشديــن داخليــا والالجئــن إىل دارفــور بشــكل دائــم.
ولقــد واجهــت قــوات حفــظ الســام يف دارفــور عــدد مــن التحديــات والصعوبــات
منهــا عــدم امتــاك هــذه القــوات العــدد الــكايف مــن املروجــات ،خاصــة أن مســاحة دارفــور
شاســعة والتــي تبلــغ  500ألــف كيلــو مــر مربــع فــإذا مل تتمتــع هــذه القــوات بالوســائل
الكافيــة مــن اجــل إرســالها إىل األماكــن النائيــة فمــن املســتحيل أن تنجــز مهامهــا بصــورة
فعالــة ،ومــن التحديــات أيضــا أن حكومــة الســودان تتهــم الــدول الغربيــة بحياكــة مؤامــرة
ضــد ســيادتها يف دارفــور وأن هــذه القــوات مل تــأيت كقــوة حفــظ ســام ،كــا تعــارض الحكومة
الســودانية انضــام املزيــد مــن الــدول مــن خــارج أفريقيــا إىل هــذه القــوات ،يف حــن تطالــب
الواليــات املتحــدة والــدول الغربيــة باملزيــد مــن الــدول خــارج أفريقيــا والســاح لهــا بإرســال
قــوات مــن خــارج أفريقيــا إىل قــوات حفــظ الســام يف دارفــور( .)38وأيض ـاً مــن الصعوبــات
والتحديــات التــي تواجــه عمــل قــوات حفــظ الســام يف دارفــور وغريهــا تعــرض أفـراد هــذه
القــوات للهجــات واإلصابــات املســتدمية ،لذلــك ،صــدر مجلــس األمــن قـرارا يســمح مبوجبــه
لعمليــات حفــظ الســام وعــى أســاس الفصــل الســابع ،مــن ميثــاق األمــم املتحــدة باللجــوء
إىل القــوة للدفــاع عــن أنفســهم واللجــوء إىل جميــع الوســائل الرضوريــة لحاميــة املدنيــن
املتواجديــن يف جوارهــم ومنــع مامرســة العنــف ضــد املوظفــن والعاملــن يف األمــم املتحــدة
وأن يكــون اللجــوء إىل القــوة كمــاذ أخــر ،ويف الوقــت الراهــن فــان هيئــة األمــم املتحــدة يف
جمهوريــة الكنغــو الدميقراطيــة ،وليبرييــا ،وكــون دارفــور تعمــل مبقتــى الواليــات املمنوحــة
مبوجــب الفصــل الســابع .ومــن التحديــات أيضــا التــي تواجــه عمليــات حفــظ الســام
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كيفيــة إيجــاد وحــدات القــوات لتلبيــة عمليــات حفــظ الســام املتزايــدة ،وأيضــا ينبغــي عــى
املجتمــع الــدويل إعطــاء تشــخيص صحيــح ملشــكلة قبــل وصــف عمليــة حفــظ الســام كعــاج
فثمــة ســام يجــب حفظــه ،كــا ينبغــي أن تــريض كافــة أطــراف النــزاع يوقــف القتــال،
وتوافــق عــى دور األمــم املتحــدة ملســاعدتها يف حــل النـزاع ،كــا عىل األمــم املتحدة االنتشــار
بالرسعــة املطلوبــة ،وعــى املجتمــع الــدويل أن يكــون مســتعدا لدعــم هــذه القــوات سياســيا،
وماديــا مــن اجــل متكينهــا ومتكــن منظمــة األمــم املتحــدة مــن تحقيــق مصداقيتهــا كقــوة
ســام حقيقيــة الن إحــال الســام يتطلــب وقتــا ،وبنــاء القــدرات يتطلــب وقتــا ،وإعــادة بنــاء
الثقــة أيضــا يتطلــب وقتــا وعــى حفــاظ الســام يقــع عــى عاتقهــم أداء تلــك املهــام مبهنيــة
وكفــاءة وأمانــة عاليــة .تخلــص الباحثــون مــا ســبق أن قــوات حفــظ الســام الدوليــة يقــع
عــى عاتقهــا ومهمــة حفــظ الســام يف النزاعــات الدوليــة واإلقليميــة ،والحــروب األهليــة
وحاميــة املدنيــن وبالرغــم مــن أنهــا إنشــاء هــذه القــوات مــر عليــه وقــت طويــل إال أن
النجاحــات التــي حققتهــا هــذه القــوات ال تقــارن بفشــلها يف تحقيــق ســام مســتفرد دائــم يف
عــدد مــن مناطــق الـراع املنتــرة بهــا قواتهــا فــا زالــت بعــض الرصاعــات دائــرة ومســتمرة
أو يف حــاالت توتــر وتصعيــد مــن وقــت آلخــر كــا يف لبنــان ،ودارفــور ،وســاحل العــاج
والصومــال وهــذه القــوات تفتقــر إىل اآلليــات الالزمــة لتحقيــق ســام شــامل ومتكامــل فهــي
أيضــا تصبــح أحيانــا طــرف يف هــذا النـزاع والـراع بــدال مــن أن تكــون قــوة لحفــظ الســام،
وحــل النزاعــات ،لذلــك تــرى الباحثــة انــه البــد مــن إعــادة هيكلــة هــذه القــوات وإعطاءهــا
القــوة والقــدرات الكافيــة لتحقيــق ســام عــادل وشــامل وأن عــى هيئــة األمــم املتحــدة أن
تفــرض ســيطرتها كهيئــة دوليــة لهــا اســتقاللها وموقفهــا الحيــادي وهــذا األمــر تفتقــر إليــه
هيئــة األمــم املتحــدة يف ظــل هيئــة الواليــات املتحــدة ،والــدول الكــرى عــى قـرارات مجلــس
األمــن وعــى عمــل األمــم املتحــدة ،كــا أن تدخــل هــذه القــوات يجــب أن يكــون يف اشــد
مناطــق النـزاع فليــس كل النزاعــات تســتحق دخــول هــذه القــوات التــي تشــكل عبئــا ثقيــا
عــى حكومــات الــدول التــي تكــون عــى أراضيهــا ،كــا أنهــا تتدخــل يف ســلطات وســيادة
هــذه الــدول يف كثــر مــن األحيــان كــا يحــدث يف دارفــور .لذلــك انــه البــد للمجتمــع الــدويل
الوقــوف عــى إعــادة تنظيــم هــذه القــوات وأن تكــون قــوة حياديــة ذات قـرار مســتقل ولهــا
ميـزات يف إحــال الســام وتحقيــق األمــن يف مناطــق النـزاع.
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الخاتمة:
فقد خلصت الدراسة إىل جملة من النتائج والتوصيات منها:
النتائج:
1.1إن اســتخدام القــوة فــرض الرشعيــة الدوليــة يعــد أخطــر العقوبــات التــي يعرفهــا
القانــون الــدويل العــام والتــي جــاء بهــا ميثــاق األمــم املتحــدة باعتبــاره القانــون
األســايس للجامعــة الدوليــة يف إطــار التنظيــم الــدويل املعــارص ولذلك فإنهــا تواجه
أخطــر انتهــاكات الرشعيــة الدوليــة ،وهــذه االنتهــاكات قــد حددتهــا املــادة ()39
واملــادة ( )94مــن ميثــاق األمــم املتحــدة حيــث ينــدرج تحــت املــادة ( )39ألعامل
تهــدد الســلم واألمــن الدوليــن واألعــال التــي تخــل بهــا وأعــال العــدوان.
2.2إن عمليــة اســتخدام القــوة يف إطــار نظــام األمــن الجامعــي قــد أحيطــت بكثــر
مــن الضامنــات ،فالقـرارات التــي تنطــوي عــى اســتخدام القــوة يجــب أن تصدر
مــن مجلــس األمــن بأغلبيــة موصوفــة باعتبارهــا مــن املســائل املوضوعيــة
وذلــك بعــد أن يقــرر مجلــس األمــن أوالً إن الحالــة املعروضــة عليــه تنــدرج
تحــت نــص املــادة ( )39أو املــادة ( )94مــن امليثــاق.
3.3إن اســتخدام القــوة يف فــرض الرشعيــة الدوليــة يتوقــف عــى رغبــة الــدول
الدامئــة العضويــة يف مجلــس األمــن مــن عدمــه ،ويف الحالــة التــي ترغــب فيهــا
ذلــك يكــون مــن أجــل مصالحهــا هــي فحســب فقــد ارتبطــت عمليــة اســتخدام
القــوة طبقـاً لنــص املــادة ( )42مــن امليثــاق منــذ نشــأة األمــم املتحــدة مبصلحــة
الــدول ذوات العضويــة الدامئــة يف مجلــس األمــن ســواء كانــت هــذه املصلحــة
مبــارشة أو غــر مبــارشة ولــو كانــت تتمثــل يف مجــرد الرغبــة يف تدمــر الدولــة
املعتديــة واســتغالل اعتدائهــا عــى غريهــا مــن الــدول والعمــل عــى اســتخدام
القــوة ضدهــا.
التوصيات:
فقد خلص الباحثون إىل عدة توصيات منها:
1.1فيــا يتعلــق بالرقابــة عــى أداء مجلــس األمــن لــدوره يف اتخــاذ تدابــر عقابيــة
ومــن بينهــا التدابــر العســكرية فــإن األمــر يقتــي تعديــل يف ميثــاق األمــم
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املتحــدة بــأن متنــح جهــة معينــة ســلطة الرقابــة عــى أداء مجلــس األمــن لــدوره
عمومـاً وخصوصـاً فيــا يتعلــق باتخــاذ التدابــر العقابيــة بحيــث تكــون هــذه
الجهــة لهــا الســلطة عــى إلغــاء ق ـرارات مجلــس األمــن التــي تــأيت مخالفــة
ألحــكام ميثــاق األمــم املتحــدة وتعويــض الطــرف الــذي أصيــب بــرر مــن
ج ـراء هــذه الق ـرارات.
2.2فيــا يتعلــق بحــق االع ـراض يف مجلــس األمــن فــإن األمــر يحتــاج إىل تعديــل
يف ميثــاق األمــم املتحــدة مــن أجــل وضــع ضوابــط ملامرســة هــذا الحــق ،حيــث
إن أي تعديــل مــن شــأنه أن ينطــوي عــى أي مســاس بهــذا الحــق مــن حيــث
األصــل ال ميكــن تصــوره ،إذا أنــه ال يتصــور تتنــازل أيــة مــن الــدول ذوات
العضويــة الدامئــة يف مجلــس األمــن عــن املمي ـزات الكثــرة التــي يحققهــا لهــا
حــق االعـراض يف مجلــس األمــن بــل يجــب وضــع ضوابــط ملامرســة هــذا الحــق
مــن شــأنها إن تحــد مــن إثــارة الســالبة عــى أداء مجلــس لــدوره.
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املصادر واملراجع:
(((1أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا :معجــم مقاييــس اللغــة:ج ،1دار الكتــب العلميــة -بــروت-
لبنــان ،الطبعــة األوىل 1990م ،ص.455
(((2جــال الديــن مكــرم بــن منظــور :لســان العــرب:ج ،14دار الــراث العــريب -بــروت-
لبنــان ،الطبعــة األوىل 2001م ،ص.142
(((3كــال الديــن محمــد بــن عمــر املعــروف بابــن الهــام :رشح فتــح القديــر:ج ،5دار إحيــاء
الـراث العــريب -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 2000م ،ص.212
(((4أحمــد بــن عبــد العظيــم :الفواكــه الــدواين :ج ،4دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،بــدون
تاريــخ الطبــع ،ص.202
(((5تقــي الديــن محمــد بــن الحســن :كفايــة األخيــار:ج ،1دار الكتــب العلميــة -بــروت-
لبنــان ،الطبعــة األوىل 1978م ،ص.335
(((6منصــور بــن محمــد البهــويت :الــروض املربــع :ج ،7املكتبــة العرصيــة -صيــدا –بــروت-
لبنــان ،الطبعــة األوىل 1998م ،صــص.185
(((7محمــد طلعــت الغُنيمــي :الوجيــز يف التنظيــم الــدويل:ج ،2دار الكتــاب -مــر ،الطبعــة
األوىل 1997م ،ص.50
(((8املرجع السابق :ج2ص 54-ص.55
(((9محمــد ســامي عبــد الحميــد :أصــول القانــون الــدويل العــام:ج ،1دار املعــارف-
األســكندرية ،الطبعــة األوىل 2000م ،ص.31
( (1(1عائشــة راتــب :النظريــة العامــة للجهــاد :ج ،1دار النهضــة العربيــة -القاهــرة -مرص،
الطبعــة األوىل 1985م ،ص.91
((1(1املرجع السابق :ج1ص 93-ص.94
( (1(1أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا :معجــم مقاييــس اللغــة:ج ،5دار الكتــب العلميــة-
بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1990م ،ص.415
( (1(1سورة األعراف :اآلية .43
((1(1جــال الديــن مكــرم بــن منظــور :لســان العــرب:ج ،5دار ال ـراث العــريب -بــروت-
لبنــان ،الطبعــة األوىل 2001م ،ص.349
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((1(1مجــد الديــن الفــروز آبــادي :القامــوس املحيــط :ج ،1الطبعــة األوىل 1995م ،دار
الكتــب العلميــة -بــروت -لبنــان ،ص.237
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هاصات غزوة بدر ُ
الكبرى
ْإر َ
(دراسة تحليلية)
صـــ��ديق الفــ��اضل قسم الدراسات اإلسالمية – كلية الرتبية
ِّ
د .حسَّـــ��ان
جامعة الزعيم األزهري
مستخلص:
تناولــت الدراســة جوانــب مــن مقدمــات غــزوة بــدر الكــرى و ارهاصاتهــا،
مــن خــال مــا أوفيتــه جمعــاً  ،تــرز أهميــة دراســة غــزوة بــدر كأول غــزوة
قادهــا النبــي ( )و وضــع لهــا الخطــط وأعــد خارطــة طريقهــا  .و ترتــب عــى
مبــدأ التخطيــط ســائر الغــزوات النبويــة  .وقعــت غــزوة بــدر بعــد سلســلة مــن
االرهاصــات ,و تــم اللقــاء مــن غــر موعــد بــن املســلمني و الكفــار  ،و يف وقــت
وجيــز حســم الـراع بــن الحــق و الباطــل ,و فصلــت الســيوف بــن األبــاء و األبنــاء
إلختــاف العقيــدة  ،و نزلــت آيــات التأييــد اإللهــي و مظاهــر املعيــة بنرصتــه لرســول
اللــه ( )وللمؤمنــن .و نــزل القــرآن فخلــد أمجــاد بــدر و مجريــات املعركــة يف
مواضــع عديــدة منــه .
Abstract:
The study dealt with aspects of the precursors of the Great Battle of Badr and its implications.
Through what I have provided in total, the importance of studying the Battle of Badr as the first battle
led by the Prophet (may God bless him and grant
him peace) and put plans for it and prepare its road
map. And consequent on the principle of planning
all the prophetic invasions. The Battle of Badr took
place after a series of foreshadowing, and the meet-
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ing took place without an appointment between Muslims
and infidels, and in a short time the conflict between truth
and falsehood was resolved, and swords were separated
between fathers and sons for the difference in belief, and
verses of divine support and manifestations of association
were revealed with his victory for the Messenger God
(may God bless him and grant him peace) and the believers.
The Qur’an was revealed and immortalized the glories of
Badr and the course of the battle in many places.
مقدِّمة:
السايــا
الحمــد للــه َّ
والصــاة َّ
والســام عــى ســيدنا مح ّمــد قائــد القــادات و ُمسـ ِّـر َّ
والغــزوات  ،ال َّنبــي امل ُؤيَّــد باملعجــزات وخــوارق العــادات  ،رســول املالحــم املنصــور يف
الغــزوات  ،صاحــب املغْفــر والقضيــب راكــب البغلــة وال َّنجيــب .
غــزوة بــدر أول غــزوة يف اإلســام  ،كانــت لهــا مق ِّدمــات و إرهاصــات كشــفت عــن
ُدنــو أجلهــا وقُــرب أوانهــا  ،فـأُ ِذن لل َّنبــي  بالهجــرة إىل يــرب ونــزل اإلذْن بالقتــال لنــرة
اإلســام واملســلمني  ،وذلــك لكــرة مــا أصــاب املســلمني يف مكــة مــن أذى الكفــار وتعذيبهــم
وتــول كبــار زعــاء الكفــار معارضــة ال َّدعــوة اإلســامية
ّ
الســيام املــوايل واملســتضعفني ،
وتبعهــم العا َّمــة منهــم  .وصــل املهاجــرون إىل املدينــة دار اإلســام وتفرغــوا للجهــاد يف ســبيل
للســيطرة عــى قوافلهــم
اللــه وأع ـ ُّدوا  ،وســارع ال َّنبــي  إىل تتبــع طُــرق تجــارة قريــش َّ
ومــا تحملــه مــن األمــوال واالســتيالء عليهــا عوضــا عـ َّـا أخــذ الكفــار مــن املهاجريــن حــن
السايــا
ـب املســلمون وانخرطــوا جنــودا يف كتائــب َّ
ج َّردوهــم مــن ممتلكاتهــم وأموالهــم  .وهـ َّ
والدوريّــات  ،وكانــت أعظمهــا رسيــة عبداللــه بــن جحــش إىل بطــن نخلــة بــن مكــة والطّائف
 ،والتــي تعتــر إرهــاص مبــارش ل ُدنــو أجــل القتــال  ،وكانــت مق ِّدمــة لغــزوة بــدر الكــرى .
أهميَّة املوضوع :
ـراع بــن الحـ ِّـق والباطــل  ،وحتم َّيــة
−تــأيت أهم ّيــة هــذا املوضــوع لبيــان حقيقــة الـ ِّ
املفاصلــة  ،فقــد جــاءت غــزوة بــدر – ال ُف ْرقــان يــوم التقــى الجمعــان وحســمت
الســنني يف ســويعات مــن النهــار .
عــى أرض الواقــع رصاع امتـ َّد عـرات ِّ
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حسان ِّ
دَّ .

−تعتــر غــزوة بــدر أول غــزوة قادهــا ال َّنبــي  بنفســه وقاتــل فيهــا بســيفه ،
وترتَّــب عــى مجرياتهــا ســائر الغــزوات لِــا لهــا مــن أهميّــة يف اإلســام .
−بيــان اختصــاص ال َّنبــي  باملعجـزات واإلرهاصــات وخــوارق العــادات  ،فهــو
السايا والغــزوات  ،خــاض بــدرا مقاتــا بســيفه  ،حيــث
قائــد القــادات ومسـ ِّـر َّ
فاجــأ الكفــار بعنــارص وفنــون يف القتــال جديــدة تُعــد ســبقا عســكريا لل َّنبــي 
القائــد والرســول املجاهــد .
 −ســبقت األقــدار يف غــزوة بــدر بتزاحــم مقدماتهــا  ،وتقــارب خطــا إرهاصاتهــا
مجتمعــة لحســم أطْــول رصاع كالمــي بــن الحـ ِّـق والباطــل .
−تــأيت أهم ّيــة املوضــوع لبيــان أهم َّيــة الهجــرة الّتــي تعتــر نقطــة تحــ ّول يف
حيــاة املســلمني  ،و هــي متثــل عــزة املســلمني وقوتهــم  ،وتُهــيء املــاذ اآلمــن
لل َّدعــوة اإلســامية  ،ومــن – املدينــة  -دار الهجــرة انطلقــت كتائــب اإلســام
ورسايــا الحـ ّـق تتع َّقــب تجــارة قريــش وترصــد قوافلهــا  ،بــل وتش ـكِّل املخاطــر
تليهــا الهزائــم املاديــة وال ّنفس ـ ّية .
الدَّعوة إىل اهلل يف املواسم والهجرة إىل ي ْثرب:
القــى رســول اللــه مــن كفــار مكــة ُصنوفــا مــن األذى وألوانــا مــن العــذاب  ،وهــذا
أمــر حتمــي فــا مــن داع وال مصلــح رفــع لــواء الحـ ِّـق بــن قومــه إالّ كُـ ِـذب وعــو ِد َي و ُرمــي
بالباطــل  ،هكــذا كان حــال ال َّنبــي فقــد أُ ِذي مــن مــريك مكــة أش ـ َّد اإليــذاء  ،لكــن دعــوة
كل زمــان أعونــا وأنصــارا  ،قــال رســول اللــه  « :الت ـزال
الحـ ّـق ماضيــة منتــرة  ،ولهــا يف ِّ
رضهــم مــن خذلهــم «( . )1ومــن عناية اللــه بال َّنبي
طائفــة مــن أ َّمتــي ظاهريــن عــى الحـ ِّـق ال ي َّ
 نــزول الوحــي عليــه – بــن يــدي ذلــك – تســلية وأريح ّيــة  ،يخ ِّفــف عليــه أذى الكفــار
وكيدهــم  ،فمنــذ أن نــزل قولــه تعــاىل  :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ ســورة
الحجــر  ، 94 :أخــذ رســول اللــه ي ْجهــر بالحـ َّـق  ،وي ْعـرِض نفســه عــى القبائــل  ،يدعوهــم إىل
كل عــام  ،ثـ َّم يُالقهــم بعــد قفولهــم
مســتقال التّجمعــات يف األســواق واملواســم مــن ِّ
اإلســام ْ
ـج يف أســواق ُعــكاظ و ُمج َّنــة و ِذي املجــاز  ،يتْبــع منازلهــم قائــا  « :أيُّهــا ال َّنــاس قولــوا
مــن الحـ ِّ
ال إلــه أالّ اللــه تفْل ُحــوا  ،ومتْلِكــوا بهــا العــرب وتُـ َّ
ـذل لكــم العجــم  ،وإذا آمنتــم كُنتــم ُملُــوكا
يف الج َّنــة «(. )2
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حــق وصــر عــى الخلــق  ،حتَّــى
كان نهــج ال َّنبــي  يف ال َّدعــوة إىل اللــه قــوة يف ِّ
ه َّيــأ اللــه تعــاىل مســامع األنصــار وقلوبهــم إىل ديــن اللــه  ،فدعاهــم داعــي الخــر فآمنــوا باللــه
ـى أ ْمــر اللــه
الصــادق الحـ ِّـق امل ُبــن وانتــر اإلســام يف يــرب  ،وتفـ َّ
العظيــم  ،وصـ َّد ُق بال َّرســول َّ
عــى لســان مصعــب بــن ُع َمــر – أول رســول لرســول اللــه  - يُعاونــه عبداللــه بــن مكتُــوم
ــل بنــو عبــد األشْ ــهل رجالهــم
 ،فأســلم ســعد بــن ُمعــاذ زعيــم األوس  ،وأســلم بإســامه ُج َّ
ونســاءهم  ،لهــذا ُس ـ ِمع يف مكــة صائحــا يصيــح ليــا بأعــى أيب قُبيــس وال يرونــه يقــول (: )3
يصبح مح ّمد
السعدان ْ
فإن يسلم َّ
مبكة ال ي ْخىش ِخالف امل ُخالف
الصــوت مــن الجـ ّن التــي شــاركت يف ال َّدعــوة  ،فوصلــت بذلــك لقريــش
وكان هــذا َّ
الســعدان هــا  :ســعد بــن معــاذ زعيــم األوس  ،وســعد بــن ُعبــادة
ال ِّرســالة  ،وعرفــوا أ َّن َّ
زعيــم الخــزرج  ،وتوافــد األنصــار إىل مكــة مــع ال ًحجــاج وواعــدوا رســول اللــه  لاللتقــاء
بــه ليــا عنــد العقبــة  ،وذلــك يف أوســط أيَّــام التَّرشيــق  ،وكانــت بيعــة العقبــة الثَّانيــة ،
حيــث بايــع األنصــار ال َّنبــي  عــى مــا قــال  « :أبايعكــم عــى مــا أن متن ُعــوين مـ ّـا متنعــون
مكنــه نســاءكم وأبناءكــم «( . )4ويُالحــظ مــن ألفــاظ هــذه البيعــة وف ْحواهــا ِدالالت واضحــة
إىل أ َّن األمــر ســيفيض إىل القتــال مســتقبال وبــا شــك  ،عندهــا تكــون حاميــة ال َّنبــي ﷺ
ُمق َّدمــة عــى حاميــة أهــل هــذه البيعــة ألنفســهم وذراريهــم  ،وأ َّن ال َّنبــي  صائـ ٌر إليهــم
و ُم ْحتــم بهــم  ،ونذي ـرا ألهــل مكــة بــأ َّن الحـ َّـق ال ريــب ســي ْعلُو  ،وأ َّن اللــه ُم ِت ـ ُّم نــوره و ْع ـ ٌد
ـج وقبائــل العــرب  ،وانتــر بينهــم
منــه ال يُخلــف  .وقــد بلَّــغ ال َّنبــي  ال ِّرســالة لوفــود الحـ ِّ
ـس كفــار مكــة ب ُخطُــورة هــذه البيعــة  ،وخافــوا مــن
الحديــث باإلســام ونبيــه  ،فمــن ُهنــا أحـ َّ
هجــرة املســلمني إىل يـ ْـرب  ،واجتامعهــم هنــاك باألنصــار عــى حربهــم  ،ومــن ث َـ َّم أخــذت
متســك
قريــش يف أذيَّــة بعــض املســلمني وتعذيبهــم حتَّــى يردوهــم عــن دينهــم  ،ولكــن ُّ
املســلمني بعقيدتهــم ِ
مصــدر ثباتهــم  ،اإلمــر الّــذي أ ْعجــز الكفــار
وصدقهــم مــع ربِّهــم كان ْ
كل هــذه الضُ غــوط يزيــدون
فيهــم وحــاروا يف شــأن أصحــاب رســول اللــه  !! فهــم ومــع ِّ
كل يــوم وال ينقصــون !! وأنَّهــم يثبتــون تحــت وطْــأة العــذاب وال يــرددون  ،يُوشــك أن يُــؤذَن
َّ
لهــم بالهجــرة إىل يـ ْـرب فيتواســون بإخوانهــم يف ال ِّديــن  ،فيزيــدون منعــة وقــوة بهــم وال
يخــرون .
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صديق الفاضل
حسان ِّ
دَّ .

وكان مــن أســباب الهجــرة تعــ ّرض املســلمني يف مكــة إىل اللــه تعــاىل لفتنــة يف
ـكل أجــل كتــاب حيــث علــم اللــه ثباتهــم عــى الحـ ِّـق  ،وشــهد بإخالصهــم
ال ِّديــن ،ولكــن لـ ِّ
لــه  ،فاســتجاب لدعــاء ال َّنبــي  فه َّيــأ لهــذه ال َّدعــوة يف هــذه املرحلــة أنصــارا بيــرب هــم
األوس والخــزرج  ،تضــع لهــم قريــش ألــف حســاب  ،فطريــق قريــش التجــاري مي ـ ُّر بهــم ،
ـر ال َّنبــي
الســاح والعتــاد الحــريب  .ولهــذا بـ َّ
ويُشَ ــهد لهــم – بــن القبائــل  -بأنَّهــم أصحــاب ِّ
 أصحابــه بالهجــرة إىل يــرب  ،وااللتحــاق بإخوانهــم األنصــار ليواســوهم ويرفقــوا بهــم يف
الحيــاة  ،وليتعـ َّززُوا بهــم يف ال ِّديــن  ،وينجــوا مــن الفتنــة  ،فقــال  « :إ َّن اللــه عـ َّز وجـ َّـل قــد
جعــل لكــم إخوانــا ودارا تأمنــون بهــا «( . )5فخــرج املســلمون مــن مكــة مهاجريــن إىل اللــه
ـب البــاد  ،وتســارعت حشــودهم إىل
ورســوله  ،وتركــوا أموالهــم وديارهــم التــي هــي يف أحـ ّ
الصالــح للعبــادة والقابــل لنــر ال ّدعــوة اإلســامية  ،وقــد وقــع
املدينــة  ،حيــث املــاذ اآلمــن ّ
أ ْجرهــم عــى اللــه  ،امتثــاال لقولــه تعــاىل :
ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ
ورة النســاء  ، 100 :وهــذا مقصــد ال َّنبــي  يف دعائــه لهــم  « :الل ُهــ َّم امــض ألصحــايب
هجرتهــم «(. )6
السيّــة والتَّخطيــط  ،أل َّن قريشــا فطنــت لعاقبــة
ومتَّــت هجــرة املســلمني يف غايــة ِّ
ـكل رائــح مــن البيــت وقــادم  ،وأخــذ املســلمون
البيعــة ومــآ التهــا  ،لــذا كانــت بامل ْرصــاد لـ ِّ
سا فــردا فــردا وجامعــة يف إث ْرهــا جامعــة  ،فــكان أول ُمهاجــر وصــل املدينــة مــن
يخرجــون ِ ّ
()7
أصحــاب رســول اللــه  أبــو ســلمة بــن عبــد األســد
وأعـ َّد ال َّنبــي  لهجرتــه خطّــة دقيقــة  ،ورســم خارطــة طريــق ُم ْحكمــة ُ ،متــوكِّال عىل
الصاحــب املرافــق واملالزم
اللــه مــع األخــذ باألســباب املاديــة امل ُ ْمكنــة  .فاصطفــى أبابكر ليكــون َّ
لــه يف الهجــرة  ،وج ّنــد أهــل أيب بكــر ِ
للخدمــة لهــم يف الغــار  ،واســتأجر عبداللــه بــن أُّريْقــط
ليكــون ال َّدليــل املاهــر بشــعاب الطريــق وكان مــركا  .وخــرج رســول اللــه  هــو وصاحبــه
ليــا إىل غــار ثــور بأســفل مكــة عكــس اتجــاه طريــق املدينــة زيــادة يف التَّعميــة والتَّ ْمويــه حتّى
ال يــرك مجــاال لحظــوظ الكفــار العميــاء والخبــط العشــواء !! خــرج ميــي عــى أمشــاط أصابعه
حيطــة تامــة وحــذرا شــديدا  ،وقـ َّرر أن ميكــث ثالثــة أيــام بالغــار حتّــى يخـ َّـف الطَّلــب .
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وكانــت الهجــرة لهــذه األســباب وبهــذه املفاهيــم نجــاة للمســلمني مــن ال ِفتنــة ،
و ِعــزة وقــوة لهــم يف ال ِّديــن  ،وخطــوة اســتباقية إىل ال َّنــر والفتــح امل ُبــن  ،فــا مــن نبــي
هاجــر مــن قبــل إالّ ونــره اللــه  ،وبــذا فــإ َّن الهجــرة ال َّنبويــة ت ُعتــر مــن أبــرز إ ْرهاصــات
ال َّنــر يف غــزوة بــدر الكــرى .
أرْسال السَّرايا بني يدي الغزوة:
وسـ ِّميت يــرب يومهــا
وصــل ال َّنبــي  يــرب  ،وطابــت مبقدمــه امليمــون طيبــة ُ ،
باملدينــة املنــورة  ،قــال الــ ّراء  :جــاء رســول اللــه  فــا رأيــت ال َّنــاس فرحــوا بــيء
والصبيــان يقولــون  :هــذا رســول اللــه قــد جــاء(. )8
قــط فرحهــم بــه حتّــى رأيــت الوالئــد ِّ
وبوصــول رســول اللــه  إىل املدينــة اكتســت ال َّدعــوة اإلســامية بثيــاب جديــدة  ،وأخــذت
ُمنحنــى الظُّهــور واالنتشــار تزامنــا مــع تشــييد ال َّنبــي  مســجده ال َّنبــوي  ،الــذي غــدا
مقـ َّرا للقيــادة  ،ومنـ ِّـرا لل َّدعــوة  ،وميدانــا تُعقــد يف مجالــس العلــم والتعلــم  ،فمنــه تنطلــق
ـراي وتتح ـ َّرك الجيــوش وتُعقــد األلويــة  ،وبرحابــه تُســتقبل الوفــود وت ُقــام املؤمت ـرات ،
الـ َّ
الصلــوات الخمــس فيــه واجتــاع ال َّنبــي  بأصحابــه وحرضتهــم بــن
باإلضافــة إىل قيــام َّ
يديــه  .وبــذا أصبــح لإلســام كيــان قــوي  ،وغــدا القتــال بــن املســلمني والكفــار ومواجهتهــم
وأحســت قريــش بخطــورة الهجــرة ومــا ترتَّــب عليهــا مــن أبعــاد  ،األمــر الــذي
أمـرا وشــيكا َّ ،
الســعي الســرداد أموالهــم تلــك الّتــي صادرتهــا قريــش مــن املهاجريــن .
أ َّهــل املســلمني إىل َّ
وبــذا ت ُعــد الهجــرة نقطــة تحـ ّول يف حيــاة اإلســام واملســلمني  ،وفتــح مــن اللــه بـ َّدل حالهــم
والسيــة إىل الظُّهــور والعالنيــة وال َّدعــوة إىل
مــن الضَّ عــف إىل الق ـ ّوة  ،ومــن حيــاة التَّخفــي ِّ
اللــه بصــوت عــال  ،وأواهــم ربَّهــم مــن ذُل املرشكــن واســتضعافهم لهــم يف مكــة إىل األمــن
واألمــان وامل ُؤاخــاة والحيــاة الكرميــة .
نُزُول اإل ْذن بالقِتال :
بعــد نجــاة املســلمني وهجرتهــم إىل املدينــة  ،متَّــت امل ُؤاخــاة بــن املهاجريــن
واألنصــار  ،فأصبــح ترقــب اللقــاء بــن الحـ َّـق والباطــل أم ـرا حتــا  ،فالب ـ َّد أن يالقــي كفــار
مكــة الجــزاء مبثــل مــا اعتــدوا عــى املســلمني يف مكــة  ،حــن مل يــأذن اللــه تعــاىل لهــم
فلــا اجتمــع املهاجــرون بنبيهــم يف دار الهجــرة نــزل اإلذن مــن
بال ِّدفــاع عــن أنفســهم َّ ،
اللــه عـ َّز وجـ َّـل للمســلمني بالقتــال  ،قــال تعــاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
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ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﭼ
ســورة الحــج  :اآليتــان  .39وهــي أول آيــة نزلــت يف القتــال ( ، )9نزلــت عنــد هجــرة ال َّنبــي
ﷺ بدليــل مــا ورد عــن ابــن عبــاس أنَّــه قــال  :ملَّــا خــرج ال َّنبــي مــن مكــة قــال أبــو بكــر
 :أ ْخر ُجــوا نبيهــم إنَّــا للــه وإنــا إليــه راجعــون لَ َي ْهلك ـ َّن  .فأنــزل اللــه هــذه اآليــة فقــال أبــو
بكــر  :عرفــت أن ســيكون قتــال ( . )10وجــاء نــزول اإلذن بالقتــال بعــد أن اجتــاز املســلمون
والســكينة
وهــم مبكــة َّ
كل مراحــل ُ
وصــور االبتــاء والتَّمحيــص  ،ومــن ثَـ َّم أنــزل عليهــم ال َّنــر َّ
وآواهــم ربُّهــم إىل دار اإلســام باملدينــة املنــورة  ،لهــذا كانــت الهجــرة مفتــاح نــر املســلمني
 ،قــال تعــاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ ســورة األنفــال ، 26 :
آواهــم اللــه مــن ذ ُِّل املرشكــن واســتضعافهم لهــم يف مكــة  ،لهــذا كلِّــه تأ َّخــر القتــال والجهــاد
يســتكمل املســلمون ع َّدتهــم املاديّــة واملعنويّــة  .ومــن هــذه
إىل مــا بعــد الهجــرة حتَّــى ْ
العظــات وال ِعــر يتعلَّــم املســلمون مقــدار طاعــة اللــه  ،وطاعــة رســوله  ، فإنَّــه ال ي ـأْيت
بأمــر مــن عنــده إالّ أن يــأذن لــه ربُّــه فيــه  ،وكذلــك ينبغــي عــى املســلمني أن يكونــوا رهــن
تعاليــم ال ّنبــي ﷺ ووفــق إشــارته  ،لهــذا كانــت حياتهــم يف مكــة فــرة إعــداد وتربيــة
الصــر وضبــط ال َّنفــس  ،وقــد نجحــوا يف ذلــك  ،فهــا هــو ذا بــال يقــف صابـرا ُم ْحتســبا
عــى َّ
تحــت العــذاب يتل َّقــى رضبــات الكفــار ُمقْبــا وال يزيــد عــى قولــه  :أحـ ٌد  ...أحــد !! حتّــى
الصديــق ففــداه
عجــز الكفــار وحــاروا يف ثباتــه  ،وبلــغ بهــم اليــأس أن دفعــوه إىل أيب بكــر ِّ
وأ ْعتقــه  .وكانــت ال َّدعــوة اإلســامية يف تلــك املرحلــة تتبــع أســلوب الحكمــة واملوعظــة
الحســنة بعيــدا عــن اإلكـراه والقهــر  ،وهــذا مــا يتناســب وزعامــات قريــش وأعرافهــم  ،ألنًّــه
ويكننــا أن نتصـ َّور إذا وقــع القتال
رمبــا دفعهــم أســلوب القــوة إىل َّ
الصــد والعنــاد واإلعـراض ُ ،
يف مكــة حــن ذاك فبــن مــن يقــع ؟ وعــل مــن تــدور دائرتــه ؟ إنَّــه بــا شــك يقــع بــن األهــل
وذوي العشــرة وبنــي ال ُعمومــة  ،فتتقطَّــع األرحــام وتتــاىش العالقــات األرسيَّــة واألنســاب !!
يصــدق مــا كان يــدور يف تصـ ّور الكفــار أ َّن مح َّمــدا يفـ ِّرق بــن اإلبــن وأبيــه  ،والـ َّزوج
عندهــا ْ
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هاصات غزوة بدر ُ
الكبرى (دراسة تحليلية)
إ ْر َ

الســيف واإلك ـراه  .ولعـ َّـل مــن أعظــم األرسار يف
وزجتــه  ،وبــن األخ وأخيــه  ،تحــت ضغــط َّ
تأخــر اإلذن بالقتــال  ،أ َّن كث ـرا مــن صناديــد الكُفــر كانــوا ممســكني بخيــوط مــن الهدايــة
وكانــوا أقــرب إىل اعتنــاق اإلســام  ،قــد اطلــع اللــه عــى قلوبهــم  ،وســتكون لهــم – مــن بعــد
السياســة وال َّدولــة  ،لهــذا كان ال َّنبــي
ذلــك  -موقــف محمــودة  ،منهــم قــادة ال ُفتُــوح ورجــال ِّ
ـب ال َّرجلــن إليــك  ،بعمــر بــن الخطَّــاب أو
 كث ـرا مــا يدعــو « :اللّه ـ َّم أع ـ َّز اإلســام بأحـ ِّ
بــأيب جهــل بــن هشــام ( . )11فــكان أحبَّهــم إليــه عمــر بــن الخطَّــاب  ،ويف إســام عمــر بــن
ر اإلســام وفتحــه وع َّزتــه  .وتُعتــر
الخطــاب  ،وخالــد بــن الوليــد  ،وعمــرو بــن العــاص ن ـ ُ
هــذه األحــداث جــزء مــن تلــك اإلرهاصــات الّتــي م َّهــدت لغــزوة بــدر الكــرى  ،أل َّن دوام
الحــال مــن امل ُحــال إذ الب ـ َّد أن تنجــي صــور االبتــاءات تلــك الّتــي صــر عليهــا أولــو العــزم
مــن املســلمني يف مكــة  ،فجــاءت غــزوة بــدر وح َّولــت مســار ال َّدعــوة اإلســامية إىل آفــاق
ال َّنــر ومرامــي الفتــح امل ُبــن .
إرسال السَّرايا واالستطالعات االستخباراتية :
نــزل اإلذن بالقتــال واملســلمون يف املدينــة وب ُعــدت الشُّ ــقة بينهــم وبــن كفــار مكــة،
ـكل مــن جــاء محاربا
وعاهــد ال ّنبــي  اليهــود يف املدينــة وكاتبهــم عــى ال َّدفــاع والتصـ ِّد ي لـ ِّ
ألهــل املدينــة  ،وبــذا أغلــق رســول اللــه ﷺ البــاب دون كفــار مكــة وأ ِمــن جانبهــم .
وملَّــا كانــت قريــش متثِّــل العــدو األول لإلســام  ،كان هـ ُّم ال َّنبــي  منص َّبــا عليهــا ،
فابتكــر لذلــك ســاحا جديــدا وخطـرا يتــاءم وظــروف تلــك املرحلــة  ،ويُعـ ُد سـ ْبقا عســكريا
لل َّنبــي  يف مجــال االســتخبارات واالســراتيجية العســكرية والتَّخطِّيــط الحــريب  ،فأرســل
السايــا وال َّدوريــات يك تتع َّقــب قوافــل قريــش التِّجاريــة  ،يف خطــوة لالســتيالء عــى تلــك
َّ
القوافــل ومــا حملــت مــن أمــوال ِ ,عوضــا عــن مــا أخــذت قريــش مــن قبــل مــن أمــوال
الســكان املجاوريــن للمدينــة  ،ومــن ث َّم
املهاجريــن  ،وحتَّــى يتسـ َّنى للمســلمني التَّعــرف عــى ُّ
عقــد األحــاف معهــم ليأْمنــوا جانبهــم ويكسـبُوا تأييدهــم ويكــون ذلــك ســببا يف إســامهم .
ــل جهــده يف تتبــع أخبــار قريــش
ومــى ال َّنبــي  يف هــذا االتجــاه وكــ َّرس ُج َّ
وتحســس طرقهــا التِّجاريــة  ،يســأل عــن قوافلهــا و ِعريهــا بــن مكــة والشَّ ــام الغــادي منهــا
خاصــة  ،الع ـراض هــذه القوافــل  ،وخــرج
وال َّرائــح  ،فأرســل أربــع رسايــا مــن املهاجريــن َّ
الصــدد( ، )12حالــف فيهـ َّن بعضــا مــن قبائــل العــرب
هــو بنفســه  يف أربــع غــزوات لهــذا َّ
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 ،عاهدهــم عــى حســن الجــوار وأ ِمــن جانبهــم  .وتُعــد هــذه الغــزوات مبثابــة الجهــاد يف
ســبيل اللــه  ،ألنهــم لــو أدركــوا تلــك القوافــل لوقــع بينهــم القتــال ال محالــة  ،ولــو حــدث
أحســت
ذلــك لــكان يف طاعــة اللــه الــذي كتــب عليهــم القتــال وأمرهــم بــه  .ومــن ُهنــا َّ
قريــش بعظيــم الخطــر  ،ليــس يف خــروج املســلمني مــن مكــة مهاجريــن فحســب بــل يف
والس ـ ْيطرة عليهــا  ،فكانــت
تع ـ ّرض أموالهــا وتجارتهــا لتهديــد املســلمني َّ ،
وربــا مصادرتهــا َّ
كل قافلــة تخــرج مــن مكــة يف طريقهــا إىل الشَّ ــام فهــي تحــت م ْرصــد املســلمني ومراقبتهــم
َّ
املســتم َّرة  .فــا عرِفــت قريــش مثــل هــذه األخطــار مــن قبــل ،لك َّنهــا اسـراتيجية ال َّنبــي 
الحساســة
الحربيــة متمثِّلــة يف تعــدد األســلحة الهجوميــة وتنوعهــا  ،والـ َّ
ـرب عــى األوتــار َّ
الّتــي ال ت ْحتمــل قريشــا مساســها  ،وبالفعــل تع َّرضــت قريــش خــال هــذه الفــرة إىل هزائــم
كل موقــف ال تســتطيع قريــش مــن ال ـ َّرد عــى املســلمني
املســلمني املاديَّــة وال َّنفس ـيَّة  ،ويف ِّ
مبثلهــا  ،وكانــت نتائجهــا لصالــح املســلمني  .ومــن املعلــوم أ َّن قريشــا تقطــن بــواد غــر
ذي زرع  ،ورشيــان حياتهــا قائــم عــى التِّجــارة وضيافــة ال ُحجــاج  ،فلـ َّـا كثَّــف املســلمون
السايــا وال َّدوريــات أصبحــت جميــع الطًّــرق امل ُؤديــة إىل مكــة تحــت قبضــة املســلمني
مــن َّ
 ،فرسيــة حمــزة بــن عبداملطلــب الحقــت قريشــا إىل ســيف البحــر يعنــي ســاحله  ،وأمــا
أبوعبيــدة بــن الحــارث فالتقــى أبــو ســفيان مبــاء مــن بطــن رابــغ ( ، )13وخــرج ســعد بــن أيب
وقــاص الع ـراض عــر قريــش وعهــد إليــه رســول اللــه  أالَّ يجــاوز الخ ـرار( . )14ويف غــزوة
األبْــواء خــرج ال َّنبــي  بنفســه لتهديــد طُــرق قريــش التِّجاريــة الّتــي بــن مكــة والشَّ ــام
حتَّــى بلــغ األبْــواء (وهــي غــزوة و َّدان )( ، )15ثـ َّم غـزا رســول اللــه  بــواط لنفــس الهــدف
الّــذي خــرج لــه يف األبْــواء فبلــغ بــواط مـ َّـا يــي طريــق الشَّ ــام ( ، )16ففاتتهــم قافلــة قريــش
 .وملَّــا أغــار كــرز بــن جابــر ال ِف ْهــري عــى مراعــي املدينــة تعقَّبــه رســول اللــه  حتَّــى
بلــغ واديــا يُقــال لــه سـفْوان مــن ناحيــة بــدر (. )17وتتابعــت خطَّــة ال َّنبــي  واسـراتيجيته
السايــا ومالحقــة قوافلهــا التِّجاريــة  ،وكان الب ـ َّد
ال ّراميــة إىل تهديــد تجــارة قريــش بإرســال َّ
الســاحل الّــذي ميـ ُّر بي ْنبــع ألهم َّيتــه وأل َّن ُمعظــم تجــارة قريــش متـ ًّر بــه ،
مــن تهديــد طريــق َّ
الشقــي مســافة  ،ولهــذا االعتبــار
ومــن ناحيــة أ ْخــرى فــإ َّن هــذا الطَّريــق أقْــرب مــن الطَّريــق َّ
انتــدب رســول اللــه  خمســن ومائــة ويُقــال مائتــن مــن املهاجريــن وخــرج يقودهــم
بنفســه ي ْعرتِضــون ِعــر قريــش وهــي يف طريقهــا إىل الشَّ ــام  ،فبلــغ ذا العشــرة بــن ينبــع
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فسـ ِّميت هــذه الغــزوة بــذي العشــرة ( . )18ور َّدا عــى غــارة كــرز عــى
واملدينــة ففاتتــه ال ِعــرُ ,
املدينــة بعــث رســول اللــه  عبداللــه بــن جحــش إىل بطــن نخلــة ( )19بــن مكــة والطَّائــف
يرتصــد ِعــر قريــش  ،وكانــت ال َّنتيجــة قتْــل ابــن الحرضمــي وأرس اثنــن مــن املرشكــن ،
حتَّــى َّ
وأحســت قريــش عندئـ ٍـذ بقــوة
واســتاقوا ال ِعــر ومــن عليهــا  ،وكانــت أول غنيمــة يف اإلســام َّ .
ْ
املســلمني امل ُتناميــة يف املنطقــة  ،فقــد أصبــح للمســلمني كيانــا يش ـكِّل ألهــل مكــة املخاطــر
عــى تجارتهــم ومكانتهــم  ،وبــذا مت َّكــن املســلمون مــن اخـراق حــدود مكــة والضَّ غــط بقــوة
بتهديــد طــرق قريــش الجنوبيــة إىل اليمــن  ،وكان أبعــد مـ َّـا يتوقعــون وصــول املســلمني إىل
حــدود مكــة والتَّغلْ ُغــل إىل ال َّداخــل .ومــن مخاطــر رسيــة عبداللــه بــن جحــش هــذه أنَّهــا
إ ْرهــاص لِدنــو أجــل القتــال  ،ورســالة عاجلــة إىل كفــار قريــش تحمــل إشــارات التَّحــ ِّدي
والتَّص ـ ِّدي واملنازلــة الوشــيكة يف امليــدان  ،فهــي ُمق ِّدمــة لغــزوة بــدر الكــرى ,وقــد ســقط
وصــو ِدرت أموالهــم غنيمــة للمســلمني  .وحـ َّـق لكفــار مكــة –
فيهــا أول قتيــل ( مــرك ) ُ ،
الســمعة والعصبيــة – أن يأخــذوا بثأرهــم  ،ولكــن هيهــات أن يلعــب الكفــار نفــس
بدوافــع ُّ
الـ َّدور ويهـ ِّددوا حيــاة املســلمني وتجارتهــم باملدينــة معاملــة باملِثــل !! ال ال ُيكــن لهــم ذلــك
أل َّن طــرق التِّجــارة متُــر باملديــن أوال ,وقــد حالــف ال َّنبــي  بعــض قبائــل العــرب املجاوريــن
فأمــن جوارهــم وكســب و َّدهــم فــا مجــال لالخـراق مــن بينهــم  .ولكــن مــا ُي ِكــن أن تلعبــه
قريــش كــر ِّد فعــل هــو ِح ْرمــان املســلمني مــن الكعبــة وص َّدهــم عــن الحــرم  ،أو االعتــداء عــى
املعتمريــن وأرسهــم للمســاومة والتَّفــاوض  ،وحتَّــى هــذه الخطــوة ال تقــدم قريــش عــى
فعلهــا  ،ألنَّهــا تخــى بطــش املســلمني مبزيــد مــن محــاور التَّهديــد عــى القوافــل التِّجاريــة
ـكل قبائــل العــرب .
بصــورة ت ْجعــل املرشكــن يف مكــة عظــة و ِعــرة لـ ِّ
الخاتمة:
وبعــد هــذه ال ِّدراســة التَّحليليــة  ،ومــن خــال العــرض املوضوعــي لدقائــق وتفاصيــل
إ ْرهاصــات غــزوة بــدر الكــرى  ،ومــن كشــف االســتنتاجات واالســتنباطات أخلــص إىل أ بــرز ال َّنتائج :
ـراع بــن الحـ ِّـق والباطــل  ،يف معركــة دائــرة مــا دار ال َّزمــان وســار،
−اســتمرارية الـ ِّ
وحتم َّيــة املفاصلــة بــا شــك .
−يُلْحــظ يف ألفــاظ بيعــة العقبــة الثَّانيــة إرهاصــات و ِدالالت واضحــة أ َّن األمــر ســيفيض إىل
القتــال .
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صديق الفاضل
حسان ِّ
دَّ .

السايــا
−
َّ
اختــص ال َّنبــي ﷺ بأنَّــه نبــي املالحــم  ،قائــد القــادات و ُم َّســر َّ
والغــزوات  ،خــاض بنفســه بــدر وســائر الغــزوات .
−كانــت الهجــرة نقطــة تحـ ّول يف حيــاة املســلمني  ،ارتقــى حالهــم مــن الضَّ عــف
والتَّفرقــة إىل القــوة وال ِع ـ َّزة  ،مــن الفقــر والجهــل إىل الغنــى وبســط نِّعمــة ،
السايــا طالئــع االســتخبارات .
جيشــوا الجيــوش وعقــدوا إلنفــاذ الغــزوات َّ
كل الطُّــرق التِّجاريــة لقوافــل قريــش  ،فأحســت قريــش
−هيمــن املســلمون عــى ِّ
بالخطــر وتأزَّمــت حركــة قوافلهــا  ،وتع َّرضــت إىل الهزائــم املاديــة وال َّنفســية ،
وكان ذلــك إرهاصــا مــن أبــرز إرهاصــات غــزوة بــدر .
−تعــر رسيــة عبداللــه بــن جحــش إىل بطــن نخلــة أبــرز اإلرهاصــات لغــزوة بــدر،
وصــودرت أمــوال الكفــار
ق َّربــت أجــل القتــال ففيهــا ســقط أول قتيــل مــرك ُ ،
كأول غنيمــة يف اإلســام .
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قواعد اإلفتاء
( نماذج وتطبيقات )
د .خال��د أمح��د البش�ير أمح��د األستاذ املشارك-الجامعة القاسمية – الشارقة
اإلمارات العربية املتحدة
مستخلص:
هــذا البحــث املوســوم ب ( قواعــد اإلفتــاء –منــاذج وتطبيقــات ) هــدف إىل
بيــان أمثلــة ومنــاذج مــن األســس والكليــات الكثــرة التــي ينبغــي للمفتــي واملخــر
عــن حكــم اللــه تعــاىل أن يعلمهــا ويســتصحبها عنــد إفتائــه وبيانــه لحكــم اللــه تعاىل
ملــن ســأل عنــه .وبــا شــك أن هــذا املوضــوع مــن األهميــة مبــكان  ،إذ أنــه ينبــه إىل
أن هنالــك قواعــد كثــرة وكليــات يحســن بــل ينبغــي للمفتــي معرفتهــا ومالحظتهــا
واعتبارهــا عنــد ولوجــه بــاب اإلفتــاء  ،حتــى يُقــدم عــى بيــان حكــم اللــه تعــاىل
عــى هــدي وبصــرة  .وهــذا البحــث جــاء مبثابــة منــاذج لهــذه القواعــد والكليــات،
وذلــك عــى ســبيل املثــال ال الحــر  ،وقــد اشــتمل عــى أهــم ثــاث قواعــد مــن تلــك
القواعــد بصيغهــا املتعــددة التــي وردت بهــا  ،مــع رشحهــا وبيــان معناهــا والتدليــل
عليهــا  ،وذكــر أمثلــة وتطبيقــات وفــروع انبنــت عليهــا  ،وقــد اســتخدم يف هــذا
البحــث املنهــج التحليــي وخلــص إىل نتائــج هامــة هــي أن :للفتــوي قواعــد وكليــات
وضوابــط يجــب عــى مــن تصــدى للفتــوي االملــام بهــا واعتبارهــا يف فتــواه .مهمــة
املفتــي هــي إخبــار بالحكــم الرشعــي وبيــان لــه  ،وليــس مــن مهمتــه حمــل النــاس
والزامهــم بكالمــه وفتــواه .الفتــوى يف بعــض األحيــان تكــون ملزمــة إن صــدرت
مــن الحاكــم العــادل وللمصلحــة العامــة  ،ولحفــظ مقــدرات األمــة .الفتــوى التــي
تخالــف النصــوص قطعيــة الثبــوت والداللــة ،وليســت مــن بــاب األحــكام التــي تتغــر
باطلــة وال يعتــد بهــا .
كلامت مفتاحية  :قاعدة – االفتاء  -مخرب  -ملزم  -باطلة
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Abstract:
This research, tagged with (rules of fatwas - models and applications)، aims to clarify examples and
examples of the many foundations and universals
that the mufti and informant of the rule of God Almighty should know and accompany when issuing his
fatwa and his statement of the rule of God Almighty
for those who asked about it.Undoubtedly, this topic
is of great importance, as it alerts that there are many
rules and universals that are better, rather the mufti
should know, observe and consider them when entering the chapter of fatwas, so that he presents the ruling of God Almighty with guidance and insight.
This research came as models for these rules and
colleges, by way of example but not limited to, and it
included the most important three of those rules in the
forms in which they were received with their explanation and clarification of their meaning and evidence,
and mentioning examples, applications and branches based on them, and this research used the analytical method and concluded The important results are
that:The fatw has rules, faculties, and controls that
those who oppose the fatwa must be familiar with and
consider them in his fatwa.The task of the mufti is to
inform and explain the legal ruling, and it is not his
task to carry people and obligate them with his words
and fatwas.Sometimes a fatwa is binding if it is issued
by a just ruler and in the public interest and the preservation of the nation.A fatwa that contradicts the
texts is definitive and definitive, and it is not part of
the rulings that change is invalid and is not taken into
account. a base –– Fatwa - laboratory - binding - void
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مقدمة :
الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى ســيد الخلــق أجمعــن ,ســيدنا
محمــد  ،وعــى آلــه وصحبــه ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن  ،أمــا بعــد :
فإنــه ملــا كان ملوضــوع القواعــد عمومــا وقواعــد اإلفتــاء عــى وجــه الخصــوص مــن
األهميــة مبــكان ,وذلــك لرضورتــه التــي تتمثــل يف أن كل مفــت ومبـ ِّـن لحكــم اللــه تعــاىل
ينبغــي أن يكــون عاملــا بجميــع الكليــات والقواعــد التــي تحكــم عمليــة اإلفتــاء  ،وذلــك ملــا
ل ِألخبــار بأحــكام اللــه تعــاىل منالخطــورة واألهميــة  ،كان ذلــك ســببا يف كتابــة هــذا البحــث
املوســوم ب « قواعــد اإلفتــاء – منــاذج وتطبيقــات « ليكــون تنبيهــا ومنــاذج لتلــك القواعــد
الكثــرة التــي تضبــط اإلفتــاء وتعصــم مــن حــدوث الخطــأ والخلــل الــذي يعرتيــه  ،حتــى
تــؤدى هــذه املهمــة التــي هــي مــن أوجــب الواجبــات عــى أكمــل الوجــوه وأحســنها ،
هدايــة للخلــق وإقامــة للــرع  ،ودعــوة إىل اللــه تعــاىل عــى هــدي وبصــرة .
هــذا وقــد اتبعــت يف هــذا البحــث املنهــج التحليــي  ،الــذي يقــوم عــى بيــان معنــى
القاعــدة والصيــغ التــي وردت بهــا ورشحهــا والتدليــل عليها،مــع بيــان األمثلــة والتطبيقــات
عليهــا  ،والتزمــت فيــه نســبة كل قــول إىل قائلــه مــن مصــدره قــدر املســتطاع  ،وع َّرفــت
باملصطلحــات ،مــا َد َعـ ِ
ـت الحاجـ ُة إىل تعري ِفــه  ،ومل أترجــم فيــه لألعــام الــواردة يف البحــث
خشــية اإلطالــة ,والتزمــت فيــه ســهولة العبــارة ويرسهــا قــدر املســتطاع .وقــد اعتمــدت يف
إعــداده عــى كتــب اللغــة واألصــول والقواعــد ،وغــر ذلــك القديــم منهــا والحديــث ,كــا
يظهــر يف قامئــة املصــادر واملراجــع  ،هــذا  ،وأســأل اللــه تعــاىل لــه القبــول وأن يجعلــه خالصــا
لوجهــه الكريــم .
تمهيد :
يف معنى القواعد واإلفتاء :
القواعد لغة :
جمــع قاعــدة ،ومعنــى القاعــدة :أصــل األُ ّس ،وأســاس البنــاء والقواعــد اإلســاس.
وتكــون القاعــدة حســية وعليــه فقواعــد البيــت َأس ُاســه ،أي أســاطني البنــاء التــي تعمــده ،
()1
ومنــه قولــه تعــاىلَ { :وإِ ْذ يَ ْرفَـ ُع إِبْ َرا ِهيـ ُم الْ َق َوا ِعـ َد ِمـ َن الْبَيْـ ِ
ـت َوإِ ْسـ َـا ِع ُيل َربَّ َنــا تَ َقبَّـ ْـل ِم َّنــا}
و قولــه تعــاىل{ :فَ ـأَ َت اللــه بُ ْن َيانَ ُه ـ ْم ِم ـ َن الْ َق َوا ِعـ ِـد}(.)2
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وتكــون معنويــة :كقواعــد الديــن وقواعــد اللغــة وقواعــد الفقــه وقواعــد األصــول
ونحــو ذلــك( . )3ومــن معــاين القاعــدة يف اللغــة :الضابــط وهــو :األمــر الــكيل ينطبــق عــى
()4
جزئيــات ،,مثــل قولهــم :كل أذون ولــود وكل صمــوخ بيــوض،,
القاعدة اصطالحا :
القاعــدة يف االصطــاح الفقهــي اختلــف الفقهــاء يف تعريفهــا بنــاء عــى اختالفهــم يف
مفهومهــا هــل هــي قضيــة كليــة أو قضيــة أغلبيــة؟.
فمــن نظــر إىل أن القاعــدة هــي قضيــة كليــة ع َّرفهــا مبــا يــدل عــى ذلــك حيــث
قالــوا يف تعريفهــا :القاعــدة هــي:
 1.1قضية كلية منطبقة عىل جميع جزئياتها(.)5
 2.2قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها(.)6
3.3حكم كيل ينطبق عىل جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه(.)7
وغــر ذلــك مــن التعريفــات املتقاربــة التــي تــؤدي إىل معنــى متحــداً وإن اختلفــت
عباراتهــا حيــث تفيــد جميعهــا أن القاعــدة هــي :
« حكــم أو أمــر كيل أو قضيــة كليــة تفهــم منهــا أحــكام الجزئيــات التــي تنــدرج
تحــت موضوعهــا وتنطبــق عليهــا(. »)8ومــن نظــر إىل أن القاعــدة الفقهيــة قضيــة أغلبيــة
نظ ـراً ملــا يســتثنى منهــا ع َّرفهــا بأنهــا «حكــم أكــري ال ِّ
كل  -ينطبــق عــى أكــر جزئياتــه
لتعــرف أحكامهــا منــه (.« )9
تعريف الفتوى :
الفتوى لغة:
اســم مصــدر مبعنــى اإلفتــاء ،والجمــع :الفتــاوى والفتــاوي ،يقــال:
أفتيتــه َف ْتــوى و ُف ْتيــا :إذا أجبتــه عــن مســألته .والفتيــا :تبيــن املشــكلمن
األحــكام ،وتفاتَــ ْوا إىل فــان :تحاكمــوا إليــه وارتفعــوا إليــه يف الفُتيــا)10(.
الفتوى اصطالحا :
ذكــر العلــاء للفتــوى تعريفــات كثــرة مــن ذلــك  :تعريــف القـرايف حيــث قــال «
الفتــوى إخبــار عــن اللــه تعــاىل يف إلـزام أو إباحــة ( »)11وعرفهــا الجرجــاين بقولــه  »:اإلفتــاء
بيــان حكــم املســألة ( »)12وعرفهــا البنــاين بقولــه  « :اإلفتــاء هــو اإلخبــار بالحكــم مــن غــر
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إلـزام ( »)13وعرفهــا البهــويت بقولــه « :تبيــن الحكــم الرشعــي للســائل عنــه ( »)14ومــن خــال
التعريفــات الســابقة وغريهــا ميكــن تعريــف الفتــوى بأنهــا  « :بيــان الحكــم الرشعــي ملــن
ســأل عنــه عــى غــر وجــه االل ـزام « وهــذا البيــان يشــمل مــا أخــر بــه املفتــي مــا نــص
عليــه الكتــاب والســنة  ،أو أجمعــت عليــه األمــة  ،أو مــا اســتنبطه وفهمــه باجتهــاده (.)15
قاعدة ( املفتي مخرب عن الحكم ال ملزم به )
صيغ القاعدة ومعناها:
نص القاعدة:
ـر َعــنِ ال ُحكـ ِـم ال ُمل ـ ِز ٌم بــه ()16هــذه القاعــدة وردت بصيــغ متعــددة
امل ُف ِتــي ُمخـ ِ ٌ
منهــا مــا هــو مســاو لهــا يف الداللــة مثــل « الفتــوى محــض إخبــار ( »)17وقاعــدة « الفتــوى
إخبــار رصف عــن صاحــب الــرع ( »)18وقاعــدة « الفتــوى ال يرتبــط بهــا إلـزام ( »)19ومنهــا
مــا هــو أعــم منهــا داللــة كقاعــدة « املفتــي مخــر عــن الحكــم والقــايض ملــزم بــه ( »)20وغــر
ذلــك مــن الصيــغ التــي ورد بهــا املعنــى (.)21
رشح القاعــدة ومفادهــا  :هــذه القاعــدة تُ َبـ ِّـن وظيفــة املفتــي مــن حيــث كونــه
ـرا عــن الحكــم الرشعــي عــى غــر وجــه اإللـزام ( ،)22وتعتمــد صيغــة القاعــدة عــى ألفــاظ
ُمخـ ِ ً
أربعــة :املفتــي ,ومخــر ,والحكــم ,وملـزِم.
أمــا املفتــي  :فهــو لغــة :اســم فاعــل مــن أفتــى يفتــي فهــو مفـ ٍ
ـت ,ويف االصطــاح:
()23
َم ـ ْن يُ َبـ ِّـن الحكــم الرشعــي ويخـ ِـر بــه مــن غــر إلـزام.
خب :فاسم فاعل مشتق من الخرب ,والخرب لغة النبأ (.)24
1.1وأما ُم ِ
ـرف فيــه مبعــانٍ عــدّ ة.
2.2وأمــا الحكــم  :فمصــدر مــن حكَــم يحكــم  ،وقــد تُـ ُ ِّ
ويف معجــم مقاييــس اللغــة إن (الحــاء والــكاف وامليــم) أصــل واحــد هــو
املنــع ( .)25قــال الشــاعر:
()26
ّإن أخاف عليكم أن أغضبا
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم
أي امنعــوا ســفهاءكم .ومــا ذكــره ابــن فــارس يف معجــم مقاييــس اللغــة يقتــي
تأويــل املعــاين املتعـ ّددة ورصفهــا إىل معنــى األصــل الــذي ذكــره .ويذكــر يف كثــر مــن الكتــب
األصوليــة أ ّن مــادة ( ح ,ك ,م ) ُم ـراد بهــا معنيــان (:)27
األول :املنــع والــرف  ،ومنــه يقــال حكمتــه وأحكمتــه ,أي إذا منعتــه ورصفتــه عــن
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رأيــه .وح َك ْمــت الفــرس وحكّمتــه إذا جعلــت َح َك َمــة متنعــه مــن الجمــوح .ومــن هــذا املعنــى
تســمية الرجــل حكيـ ًـا  ،ألنــه مينــع نفســه ,وير ّدهــا ويرصفهــا عــن هواهــا .واملعنــى الثــاين:
ـت آيَاتُـ ُه} [هــود ]1 :ومنــه الح َكــم مــن
ـاب أُ ْح ِك َمـ ْ
اإلحــكام واإلتقــان .ومنــه قولــه تعــاىل{ :كِتَـ ٌ
أســاء اللــه تعــاىل  ،أي محكــم للعــامل الــدال عــى قدرتــه وعلمــه ,لكونــه محكـ ًـا متق ًنــا .
أمــا يف االصطــاح فــإ ّن تعريفاتــه تختلــف باختــاف أصحــاب االصطــاح ( ،)28غــر أ ّن
املناســب منهــا لهــذه القاعــدة هــو املعنــى الرشعــي للحكــم  :و هــو مــا كانــت النســبة فيــه
مســتفادة مــن الــرع  ،نحــو الصــاة واجبــة ,والزنــا حـرام ,ونحــو ذلــك ,ونشــر هنــا إىل أ ّن
الحكــم الرشعــي ميكــن أن يدخــل يف الحكــم العــريف ,بنــا ًء عــى أ ّن اصطــاح الشــارع هــو
اصطــاح عــريف رشعــي)29( .وأمــا ُمل ـزِم :فاســم فاعــل مــن اإلل ـزام ,يقــال :ألــزم فالنًــا الــيء
أي أوجبــه عليــه( . )30واملـراد بــه هنــا :إلـزام املســتفتي بالعمــل بالفتــوى .واملعنــى اإلجــايل
الــذي تقــرره القاعــدة :يتك ـ َّون مــن ِشــقني:
الشق األول:
أن املفتــي مخــر عــن الحكــم الرشعــي ,إمــا مــن خــال فهمــه مــن نصــوص الكتــاب
والســنة مبــارشة ,وإمــا مــن خــال فهمــه مــن نصــوص مــن قلَّــده مــن األمئــة املجتهديــن,
وهــو يف كلتــا الحالتــن يخــر مبــا علمــه ,واطــأن إليــه قلبــه(.)31
وبنــاء عــى أن املفتــي مخـ ٌر عــن حكــم اللــه تعــاىل يف الواقعــة؛ فقــد اشــرط العلامء
فيــه مــا يُشــرط يف الـراوي مــن العدالــة ()32؛ وحكمــوا بــأن الفاســق ال يُســتفتى ,وال تتعــدى
()34
فتــواه إىل غــره ()33؛ ألنــه ليــس بأمــن عــى مــا يقــول .غــر أن بعــض العلــاء كابــن القيــم
ذهــب إىل جــواز اســتفتاء الفاســق يف حــاالت مع ّينــة منهــا:
قياســا عــى صحــة إمامتــه يف
1.1إذا مل يكــن معل ًنــا بفســقه داع ًيــا إىل مذهبــه؛ ً
الصــاة وقبــول شــهادته.
ـم ال ِفســق؛ ألن اشـراط العدالــة حينئــذ قــد يفـ ِّوت بيــان
2.2إذا غلــب الفســاد ,و َعـ َّ
أحــكام اللــه تعــاىل للخلــق؛ فلــو كان فســقه يف هــذه الحالــة بغــر الكــذب
َص َّحــت فتيــاه ,هــذا مــع مراعــاة األصلــح فاألصلــح للتصــدي لإلفتــاء (.)35
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الشق الثاني:
أن املفتــي ليــس لــه صفــة إلـزام املســتفتي بالعمــل مبــا أفتــاه؛ فاملســتفتي ال يلزمــه
العمــل بالفتــوى؛ إال إذا رشع يف العمــل بهــا ()36؛ أو عــزم عــى ذلــك؛ ألن النيــة مبــدأ العمــل
فــإذا نــوى عمــا صــار لــه حكمــه؛ حــكاه ابــن الصــاح ؛ وابــن مفلــح  ،و املــرداوي  ،وابــن
النجــار  ،وغريهــم ( .)37وقيــل :ال يلزمــه العمــل إال إذا ضــم مــع العــزم عــى العمــل التلفــظ
بااللتـزام  ،فيكــون عزمــه عــى العمــل بتلــك الفتــوى والتزامــه بهــا مبثابــة النــذر الــذي يلــزم
صاحبــه الوفــاء بــه؛ نــص عليــه ابــن الســمعاين ( ،)38وحــكاه ابــن القيــم وج ًهــا عنــد الحنابلــة
()39؛ وعـ َّـر عنــه الزركــي باألصــح ( .)40وقيــل :يلــزم املســتفتي العمــل بالفتــوى مبجــرد اإلفتــاء
 ،عــزم عــى العمــل بهــا أو مل يعــزم ,التــزم بهــا لفظًــا أم مل يلتــزم ,وهــو مــا عليــه بعــض
األصوليــن كابــن البنــا ( . )41وقيــل :يلزمــه العمــل بالفتــوى إذا غلــب عــى ظنــه صحتهــا
وأحقيتهــا .قــال ابــن الســمعاين « :وهــذا أوىل األوجــه (]7[ »)42؛ وقيــل :إذا كان الــذي أفتــاه
هــو األعلــم واألوثــق لزمتــه الفتــوى؛ حــكاه الزركــي (.)43
الصــاح :يلزمــه العمــل بالفتــوى إذا مل يو َجــد ُم ْفـ ٍ
ـت آخــر يف البلــد الــذي
وقــال ابــن َّ
فيــه ,فــإن و ِجــد مفــت آخــر فاملســتفتي مخــر يف األخــذ بقــول أيهــا شــاء ( .)44وإذا كانــت
القاعــدة تقــرر  -يف شــقها الثــاين  -أن األصــل يف الفتــوى عــدم اإللـزام إال أن هنــاك صــو ًرا تكون
الفتــوى فيهــا ملزمــة نظـ ًرا ملــا تقــرن بــه مــن موجِبــات؛ مــن هــذه الصــور:
1.1إذا كانــت الفتــوى صــادرة يف أم ـ ٍر يتعلــق بتحقيــق مصلحــة عامــة لألمــة  ،أو
ـن بــأن غ ـ ًدا هــو
دفــع مفســدة عامــة عنهــا ؛ كأن تصــدر الفتــوى يف بلـ ٍـد ُمعـ َّ ٍ
املتمــم لشــهر رمضــان ,وتكــون الفتــوى يف بلــد مجــاور عــى أن غـ ًدا أول يــوم
مــن شــوال ,ففــي هــذه الحالــة يلــزم أهـ َـل البلــد واملقيمــن فيهــا األخـ ُذ بقــول
مفتيهــا  ،فــا يجــوز أن يصبــح البعــض مفطـ ًرا مصليًــا للعيــد فتصــر فتنــة بــن
املســلمني .ومثــل ذلــك اإلفتــاء بنقــل األعضــاء  ،وحكــم التلقيــح الصناعــي ،
وغــره ؛ مــا يهــم عمــوم املســتفتني (.)45
2.2مــا اشــرطته القوانــن والنظــم العا َّمــ ِة للمؤسســات االســتثامرية اإلســامية؛
املصــارف أو الــركات ,بــأن يكــون لــكل منهــا هيئــة رشعيــة مــن فقهــاء العــر
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املم َّيزيــن  ،تــرف عــى أعاملهــا وقراراتهــا  ،وتُف ِتيهــا يف كل مــا تحتــاج إليــه مــن
أعــال اســتثامرية أو غريهــا ,وقضــت بــأن هــذه الفتــاوى واآلراء والقــرارات
الصــادرة عــن الهيئــات الرشعيــة التابعــة لهــا ُملزِمــة لهــا  ،وال خيــار لهــا يف
قبولهــا أو الخــروج عليهــا (.)46
 3.3أثــار أحــد الباحثــن املعارصيــن ( )47تســاؤال حــول مــدى كــون فتــاوى وقـرارات
مجمــع الفقــه اإلســامي الــدويل ملزمــة للــدول التــي ميثلهــا؛ ال ســيام وأن هــذا
اإللــزام قــد يكــون مح ِّققًــا ملصلحــة املســلمني العامــة .ورضب لذلــك مثــا
بفتــاوى إنشــاء صنــدوق تضامنــي للــزكاة يضــم البلــدان اإلســامية ينظِّــم جمــع
الــزكاة ورصفهــا مبــا يحقــق املصلحــة الرشعيــة مــن هــذه الفريضــة؛ ال ســيام وأن
هــذه التجربــة قــد نجحــت يف بعــض الــدول كدولــة الكويــت.
أدلة القاعدة وتطبيقاتها :
أدلة القاعدة:
دليــل هــذه القاعــدة هــو الفــرق بــن الخــر واإلنشــاء  ،فلــا كانــت حقيقــة
الخــر :أنــه اســم ملــا يُنقــل ويُتحــدث بــه ( )48؛ مل يتصــور فيــه اإلل ـزام ,واإلفتــاء مــن بــاب
اإلخبــار؛ فــا إل ـزام فيــه؛ ولذلــك ُع ِّرفــت الفتــوى بأنهــا :اإلخبــار عــن الحكــم عــى غــر
وجــه اإللـزام  )49(.بخــاف القضــاء فإنــه مــن بــاب اإلنشــاء الــذي يُلـزِم مــن ثبــت يف حقــه،
ولذلــك ُع ـ ِّرف القضــاء بأنــه :إنشــاء إل ـزام فيــا يقــع فيــه الن ـزاع بــن النــاس(.)50
تطبيقات القاعدة:
1.1إذا ُسـ ِئل القــايض يف غــر مجلــس القضــاء فأفتــى ففتيــاه ليســت ُملزِمــة؛ ألنهــا
صــدرت عنــه عــى ســبيل اإلفتــاء ال القضــاء؛ والفتــوى ال إلــزام فيهــا .قــال
الرحيبــاين  « :ال تكــون فتيــا القــايض كالحكــم؛ إذ ال إلــزام يف الفتيــا (.»)51
2.2الفتــوى ال ترفــع الخــاف يف املســألة؛ ألنهــا غــر ملزمــة للمســتفتي .بخــاف
حكــم الحاكــم فإنــه يرفــع الخــاف ,ويلــزم املحكــوم عليــه(.)52
3.3بنــاء عــى أن الفتــوى غــر ملزِمــة؛ فاألصــل أن فتــاوى وقــرارات املجامــع
الفقهيــة ال تكــون ملزِمــة إال إذا كانــت صــادرة عــن نــص قطعــي أو إجــاع.
لكــن هــذا ال يُقلِّــل مــن أهميــة هــذه الق ـرارات ورضورة الرجــوع إليهــا لــكل
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فقيــه معــارص؛ ســواء كان منفــر ًدا ,أو عض ـ ًوا يف هيئــة رشعيــة؛ وأن ال يبــت يف
موضــوع مســتجد  -مل يُن َقــل يف املذاهــب األربعــة فيــه قــول أو رأي  ،مــا ُعـرِض
عــى أحــد املجامــع الفقهيــة املعتمــدة وصــدرت فيــه فتــوى أو قـرار باإلجــاع
أو باألكرثيــة منــه  -قبــل أن ينظــر يف الق ـرار أو الفتــوى الصــادرة بشــأنه (.)53
قاعدة ( الفتوى على خالف النص واإلجماع باطلة )
يف صيغ القاعدة ومعناها
(:)54
الفتوى على خالف النص أو اإلجماع باطلة
هــذه القاعــدة وردت بصيــغ متعــددة منهــا مــا ورد بقولهــم ( الفقيــه إذا أفتــى
مبــا خالــف الكتــاب أو الســنة أو اإلجــاع فــا يكــون قولــه حجــة ( ))55ومنهــا مــا ورد بصيــغ
أخــص مــا ذكــر يف القاعــدة ( ال تجــوز الفتــوي عــى خــاف النــص ( ))56وقولهــم ( ال مســاق
لالجتهــاد يف مــورد النــص ( ))57وغــر ذلــك مــن الصيــغ والــدالالت .
شرح القاعدة :
تعــد هــذه القاعــدة مــن القواعــد الحاكمــة ملســألة االجتهــاد واإلفتــاء وتنبــع
أهميــة القاعــدة محــل البحــث مــن كــون اإلفتــاء هــو الثمــرة العمليــة لالجتهــاد وهــو
املــكان الــذي يتــم فيــه تنزيــل النــص الرشعــي عــى الواقعــة بعــد تصورهــا وتكييفهــا،
فاســتحق مبحــث اإلفتــاء أن يســتقل بقواعــد تنظــم مامرســة الفتــوى وتضمــن ســامتها،
ومــن ذلــك أال تــأيت الفتــوى مخالفــة لنــص أو إجــاع  .واملقصــود بالنــص الــذي تبطــل
الفتــوى مبخالفتــه هــو نــص الكتــاب أو الســنة القطعــي يف ثبوتــه وداللتــه  ،فمــن أفتــى
مثــا يف مســألة مــن مســائل املواريــث  ،أو يف حــد مــن الحــدود مبقــدار يخالــف املقــدار
والعــدد املنصــوص عليــه يف آيــات املواريــث أو الحــدود كانــت فتــواه باطلــة  ،ألن هــذه
النصــوص قطعيــة الثبــوت والداللــة ال تجــوز مخالفتهــا  ،أمــا قطعيــة ثبوتهــا فلكونهــا
قرآنــا ( ،)58وأمــا قطعيةداللتهــا فــأن األعــداد مــن قبيــل الخــاص قطعــي الداللــة عــى معنــاه؛
ولذلــك قالــوا :داللــة األعــداد ال تحتمــل االجتهــاد (.)59ومــن هــذا القبيــل قولــه تعــاىل{ :
ولَ ُك ـ ْم نِ ْصـ ُـف َمــا تَـ َر َك أَ ْز َوا ُج ُك ـ ْم إِن لَّ ـ ْم يَ ُكــن لَّ ُه ـ َّن َولَ ـ ٌد ۚ فَ ـ ِإن كَا َن لَ ُه ـ َّن َولَ ـ ٌد فَلَ ُك ـ ُم ال ُّربُـ ُع
ِمـ َّـا تَ َركْ ـ َن ۚ ِمــن بَ ْعـ ِـد َو ِص َّي ـ ٍة يُ ِ
وص ـ َن ِب َهــا أَ ْو َديْــنٍ ۚ َولَ ُه ـ َّن ال ُّربُ ـ ُع ِمـ َّـا ت َ َركْتُ ـ ْم إِن لَّ ـ ْم يَ ُكــن
لَّ ُك ـ ْم َولَ ـ ٌد ۚ فَ ـ ِإن كَا َن لَ ُك ـ ْم َولَ ـ ٌد فَلَ ُه ـ َّن الثُّ ُم ـ ُن ِمـ َّـا تَ َركْتُــم ۚ) (النســاء ،]۱۲ :فألفــاظ النصــف
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والربــع والثمــن داللتهــا قطعيــة  ،وقولــه تعــاىل( :ال َّزانِ َيــ ُة َوالــ َّز ِان فَا ْجلِــ ُدوا ك َُّل
َو ِ
اح ٍ
ــا ِمائَــ َة َجلْــ َد ٍة ) (النــور ،]۲ :فلفــظ مائــة قطعــي الداللــة عــى معنــاه.
ــد ِّم ْن ُه َ
وكذلــك الحــال بالنســبة لإلجامع؛ فــكل فتوى جاءت عىل خــاف اإلجامعتعد باطلــة ،واملقصود
باإلجــاع هنــا اإلجــاع الرصيــح بشــقيه :القــويل والعمــي،دون اإلجــاع الســكويت؛ ألناإلجــاع
()61
الرصیــح داللتــه قطعيــة ،أمــا الســكويت فداللتــه ظنيــة( ،)60كــا هــو مقررعنــد األصوليــن
ومــا ينبغــي التنبيــه عليــه يف هــذا املقــام  :أن املفتــي إذا تبــن لــه أن فتواه قدجــاءت مخالفة
للنــص أو اإلجــاع ،وظهــر لــه وجــه الحــق ،ووقف عــى النص أو اإلجــاع وجب عليــه الرجوع
عــن فتــواه ،وإعــام املســتفتي بالصــواب مــا أمكنــذاك( . )62ومــن أمثلــة ذلــك أنــه  :خفــي عىل
عمــر ريض اللــه عنــه  -ديــة األصابعفقــى يف اإلبهــام والتي تليهــا بخمس وعرشيــن ،حتى أخرب
أن يف كتــاب عمــرو بــن حــزم أن رســول اللــه ﷺ قــى فيهــا عــر عــر ،فــرك قولــه ورجــع
إليــه( . )63ومــن ذلــك أيضــا  :مــا ورد أن عبــد اللــه بــن مســعود  -ريض اللــه عنــه – أفتريجــا يف
الكوفــة بحــل أم زوجتــه التــي طلقهــا قبــل الدخــول ،فتزوجهــا الرجــل ،فلامرجــع ابن مســعود
إىل املدينــة عــرف أنهــا ال تحــل لــه فعــاد إىل الكوفــة ،وطلبالرجــل وفرق بينــه وبني زوجتــه(.)64
والســبيل الــذي يضمــن للمفتــي عــدم مخالفــة النــص أو اإلجــاع يف فتــواه – أنيتعهــد نفســه
دامئــا باســتكامل عــدة اإلفتــاء ،وأدوات النظــر واالســتنباط ،وأهمهــا معرفــة مراتــب النصــوص
مــن حیــث القطعيــة والظنيــة ثبوتــا وداللــة ،ومعرفــة مواطناإلجــاع ومراتبــه ،وأن يتمــرس
عــى كيفيــة اســتخدام هــذه األدوات عنــد مبارشةاإلفتــاء(.)65
أدلة القاعدة والتطبيقات عليها
أوال  :أدلة القعدة
يستدل للقاعدة باالتي :
1.1أن كالمــن النــص القطعــي الداللــة ،واإلجــاع الرصيــح مفيــد للقطــع،يف حــن أن
الفتــوى الصــادرة عــى خالفهــا ال تفيــد إال ظنــا ال يقوىعــى مقابلــة القاطــع؛
ألن القطعــي مقــدم عــى الظنــي(.)66
2.2أن املفتــي يجــب عليــه عنــد مامرســة الفتــوى أن يراعــي ترتيــب األدلــة (،)67
ومــن شــأن ذلــك أن يبــدأ بحثــه يف املســألة بالنظــر يف اإلجامعات،والنصــوص
القطعيــة  ،ثــم ينتقــل إىل القيــاس وغــره مــن مصــادر الترشيع،فــإذا مل ي ـراع
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هــذا الرتتيــب فهجــم عــى الــرأي والقيــاس مــن غــر تفتيــش يف النصــوص
ومواطــن اإلجــاع فجــاءت فتــواه مخالفــة لنــص أو إجــاع ؛فهــي باطلــة غــر
معتــرة عنــد العلــاء (.)68
ثانيا  :تطبيقات القاعدة :
1 -1.1إن الفتــوى بجــواز لبــس الباروكــة  -رأس صناعــي كامــل مــن الشعر،تلبســه
املــرأة أو الرجــل فــوق شــعرها الطبيعي ،تغطي رأســها كله ؛ تزویراوتدليســا عىل
النــاس  -فتــوى باطلــة ملخالفتهــا النــص الرشعــي ،يقواللشــيخ القرضاوي()69معلقا
عــى مــن أفتــى بذلــك« :ولــو قــرأ هــؤالء 1صحيــح البخــاري وحــده لوجــدوا فيه
مــن األحاديــث الرصيحــة الناهضةمبــا يقطــع بحرمــة هــذا الصنيــع؛ فقــد روى
البخــاري يف كتــاب اللبــاس) مــن صحيحه عن عائشــة ( ،)70وأختها أســاء( ،)71وابن
مســعود( )72وابنعمــر()73وأيب هريــرة ()74ريض اللــه عنهــم أن رســول اللــه « :لعــن
الواصلــة واملســتوصلة( ،»)75و(الواصلــة) :هــي التــي تقــوم بوصــل الشعرلنفســها
أو لغريهــا ،واملســتوصلة هــي التــي تطلــب ذلــك .
2.2إذا أفتــى أحــد بجــواز التعزيــر باعتــزال النســاء ،أي بــأن مينــع الرجــل مــن
مبــارشة امرأتــه  -عــى ســبيل التعزيــر  -اســتنادا إىل مــا ورد مــن عقوبةاعتـزال
النســاء يف قصــة امللفــن يف غــزوة تبــوك ( ،)76ففتــواه باطلــة ؛ملخالفتهــا اإلجــاع
املنعقــد عــى أن ذلــك ال يجــوز إلمــام بعــد رســول اللــه ،فهــو أمــر خاص برســول
اللــه ال يجــوز لحاكــم بعــده  ،فالفتوىعــى خــاف ذلــك باطلــة؛ ملخالفــة اإلجامع،
واإلجــاع حجــة قطعيــة التجــوز مخالفتهــا(.)77
 3.3إذا رآی مفــت أو حاكــم أن املفطــر يف رمضــان بالــوطء متعمــدا يتعــن عليــه
الصيــام فقــط وإن كان قــادرا عــى العنــق أو اإلطعــام ؛ قياســا علىاملفطــر غــر
املتعمــد؛ فهــو اجتهــاد وقیــاس خاطــئ؛ ألن النــص وردبتقريــر الكفــارة بالرتتیب:
العتــق ،ثــم الصيــام ،ثــم اإلطعــام ،فمخالفةالنــص بعــدم الرتتيــب ال يصــح؛ إذ
القيــاس موضــع رضورة وقــد ارتفعتالــرورة بوجــود النــص الــدال عــى الرتتيــب
()78
بــن الثالثــة .
4.4لــو أفتــى أحــد اليــوم مبثــل مــا نســب إىل أيب طلحــة  -ريض اللــه عنه  -مــن جواز
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أكل الــرد يف نهــار رمضان ،وأنه ال يفســد الصــوم()79؛ لكانتفتواه باطلــة؛ ملخالفتها
اشو ُهـ َّن َوأَنْتُـ ْم
النــص ،وهــو قولــه تعــاىل ( :ث ُـ َّم أَ ِتُّــوا ِّ
الصيَــا َم إِ َل اللَّيْــلِ َولَ تُبَ ِ ُ
َعاكِفُو َن ِف الْ َم َســاج ِِد) [البقرة ،]۱۸۷ :والصيام هو اإلمســاك ،وال يتحقق اإلمســاك
مع أكل الربد(.)80
5.5إذا ســئل عمــن أكل أو رشب يف نهــار رمضــان ناســيا هــل يتــم صومه؟فقــال:
ال ينــم صومــه ،فهــذه فتــوى مخالفــة للنــص الصحيــح الرصيح،وهــو مــا رواه
البخــاري عــن أيب هريــرة  -ريض اللــه عنــه  -عــن النبــي ﷺأنــه قــال « :إذا
()82( )81
نــي فــأكل ورشب فليتــم صومــه فإمنــا أطعمــه اللــه وســقاه »
6.6إذا أفتــي املفتــي مبنــع الجــدة مــن الســدس عنــد عــدم األم؛ ففتــواه باطلــة
؛ملخالفتهــا إجــاع الصحابــة  -ريض اللــه عنهــم  -فقــد أجمعــوا عــى أنالجــدة
تأخــذ الســدس عنــد عــدم األم (.)83
7.7قــال تعــاىل َ ( :وال َِّذيـ َن يُظَا ِهـ ُرو َن ِمـ ْن نِ َســائِ ِه ْم ث ُـ َّم يَ ُعــو ُدو َن لِـ َـا قَالُــوا فَتَ ْحرِيـ ُر
َرقَ َبـ ٍة ِمـ ْن قَ ْبــلِ أَ ْن يَتَ َم َّســا َذلِ ُكـ ْم تُو َعظُــو َن ِبـ ِه َواللَّـ ُه بِ َــا ت َ ْع َملُــو َن َخ ِبـ ٌر ( )3فَ َم ْن
ـن ِمـ ْن قَبْلِ أَ ْن يَتَ َم َّســا فَ َم ْن لَـ ْم يَ ْسـتَ ِط ْع فَ ِإطْ َعا ُم
لَـ ْم يَ ِجـ ْد ف َِصيَــا ُم شَ ـ ْه َريْنِ ُمتَتَا ِب َعـ ْ ِ
َاب
ِسـتِّ َني ِم ْسـ ِكي ًنا َذلِـ َـك لِتُ ْؤ ِم ُنــوا بِاللَّـ ِه َو َر ُســولِ ِه َوتِلْـ َـك ُحـ ُدو ُد اللَّـ ِه َولِلْكَا ِفرِيـ َن َعذ ٌ
أَلِي ـ ٌم )و (املجادلــة ( ) 4 ،3فقــد بــن اللــه تعــاىل يف هــذه اآليــة كفــارة الظهــار
مــن العتــق إىل الصيــام إىل اإلطعــام ،ونصــت اآليــة – فياميخــص اإلطعــام  -عــى
العــدد الــذي يجــب إطعامــه مــن املســاكني ،وهوالســتني ،فــا يجــوز لــه إطعــام
مســکین واحــد ســتني يومــا ؛ ألن هذايخالــف النــص(. )84
قاعدة ( الفتوى تختلف باختالف األشخاص  ،واألحوال  ،واألماكن ،واألزمان )
صيغ القاعدة ومعناها
()85
قاعدة  :الفتوى تختلف باختالف األشخاص  ،واألحوال  ،واألماكن  ،واألزمان
هــذه القاعــدة وردت بصيــغ متعــددة منهــا مــا هــو مطابــق لهــا ومنهــا مــا هــو
أخــص منهــا  ،مثــل قاعــدة ( األحــكام تتغــر بتغــر موجباتهــا ( ))86وقاعــدة ( الفتــوى دائــرة
عــى مقتــى الحــال ( ))87وقاعــدة ( مــاورد يف الــرع مطلقــا وليــس لــه حــد يف الــرع وال
اللغــة يرجــع فيــه إىل العــرف والعــادة ( ))88وقاعــدة ( ال ينكــر تغــر األحــكام بتغــر األزمــان
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( ))89وقاعــدة ( األحــكام املرتتبــة عــى العوائــد تتبــع العوائــد وتتغــر عنــد تغريهــا ())90
وغــر ذلــك مــن الصيــغ  .وتعــد وتعتــر هــذه القاعــدة مــن القواعــد التــي تــدل وتربهــن
عــى مرونــة الرشيعــة وســعتها  ،وأن األحــكام نصيــة كانــت أو اجتهاديــة يعرتيهــا التغيريكــا
يف التخصيــص والنســخ والرتخــص وعــدم تحقــق املنــاط وغــر ذلــك  ،والقاعــدة محــل البحــث
تؤصــل ألحــد مظاهــر هــذا التغــر فيــا يتعلــق مببحــث اإلفتــاء – وهــو اختــاف الفتــوى
وتغريهــا  .واملعنــى اإلجــايل الــذي تقــرره القاعــدة أنــه ملــا كان اإلفتــاء يعتمــد عــى تنزيــل
الحكــم الرشعــي عــى الواقــع  ،اســتدعى ذلــك بالــرورة تغيــر الفتــوى بتغــر ذلــك الواقــع،
ومــا ينتــج عنــه مــن عوامــل تقــرن بإصــدار الفتــوى ســواء كانــت تلــك العوامــل متعلقــة
باملســتفتي والحــال التــي هــو عليهــا  ،أو باملفتــي ومــا يســتجد لــه مــن معلومــات  ،أو
بالعوائــد واألعــراف املتجــددة  .والعنــارص األربعــة التــي نصــت القاعــدة عــى اختــاف
الفتــوى باختالفهــا  :منهــا مــا يتعلــق باملســتفتي والبيئــة التــي يوجــد فيهــا وهــي األزمــان ،
واألماكــن واألشــخاص  .ومنهــا مــا يتعلــق باملفتــي واملســتفتي معــا  :وهــي األحــوال .
أمــا تغــر األحــوال عنــد املفتــي  ،فمثالــه  :تغــر األدلــة واملــدركات التــي يبنــى
عليهــا املفتــي فتــواه  ،فــإذا كان املفتــي يتبنــى رأيــا يف مســألة معتمــدا فيهــا عــى حديــث
يظنــه صحيحــا  ،ثــم تبــن لــه ضعفــه أو العكــس  ،أو كان يفتــي يف مســألة وهــو ال يــدري أن
فيهــا حديثــا ثــم يــروى لــه الحديــث متصــا  ،فإنــه يجــب عليــه أن يغــر فتــواه  ،تبعــا ملــا
اســتجد لديــه مــن معلومــات  .وقــد كان تغــر الفتــوى بتغــر املــدركات واألدلــة مــن دأب
كبــار الصابــة و األمئــة رضــوان اللــه عليهــم  ،فأبــو يوســف مثــا غــر رأيــه يف قــدر الصــاع
وذلــك حينــا التقــى اإلمــام مالــك يف املدينــة  ،وحدثــه عــن الصــاع  ،هــل هــو خمســة أرطــال
وثلــث أو مثانيــة أرطــال ؟ واســتعرضا صيعــان املدينــة املتوارثــة مــن عهــد النبــوة والصحابــة
فلــا رآهــا أبــو يوســف غــر رأيــه( .)91وحينــا انتقــل اإلمــام الشــافعي وأنشــأ مذهبــه الجديــد
كان متضمنــا بعــض األحــكام الجديــدة املخالفــة لرأيــه القديــم فاعتــر بعــض النــاس أن هــذا
التغيــر كان بســبب تغــر البيئــة ،والحقيقــة أنــه ليــس تغــر البيئــة وحــده هــو الــذي حمــل
عــى ذلــك  ،بــل تغــر البيئــة كان أحــد األســباب  ،يضــاف إليــه أنــه ســمع يف مــر مــا مل يكــن
قــد ســمع ورأى مــا مل يكــن قــد رأى .

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الرابع  -دورية -ربيع ثاين 1443هـ  -ديسمرب 2021م

113

قواعد اإلفتاء ( نماذج وتطبيقات )

فهــذه األشــياء التــي ســمعها مــن علــاء مــر وبلوغــه ســنا معينــة نضــج فيــه
فكــره ،دفعــه ملراجعــة اجتهاداتــه  ،فتغــر مذهبــه وأســس مذهبــه الجديــد (.)92
ولتغــر املعلومــات يف عرصنــا أثــر بالــغ يف تغيــر الفتــوى فقــد أتيح لعــامل الفقــه ،أو املتصدي
للفتــوى مــا مل يتيــر ملــن كان قبلنــا  ،ســواء يف كميــة املعلومــات التــي يســتطيع أن يحصــل
عليهــا  ،أو يف رسعــة وصــول هــذه املعلومــات ( .)93وإذا كانــت الفتــوى تتغــر بتغــر املدركات
الرشعيــة  ،فإنهــا كذلــك تتغــر بتغــر الواقــع  ،أو بتغــر املعلومــات الواقعيــة فمثــا عندمــا
ظهــر ( التبــغ ) أو ( الدخــان ) اختلــف العلــاء يف حكمــه  ،فهنــاك مــن كرهــه  ،وهنــاك مــن
حرمــه  ،وهنــاك مــن أباحــه  ،وهنــاك مــن قــال  :تعرتيــه األحــكام الرشعيــة الخمســة  ،لكــن
هــذه املعلومــات قــد تغــرت يف عرصنــا  ،وأصبحــت لدينــا معلومــات جديــدة أجمــع فيهــا
األطبــاء عــى أن التدخــن ضــار بالصحــة  ،وأنــه يــؤدي إىل رسطــان الرئــة  ،وغريه مــن األمراض
األخــرى  ،وأصبــح هــذا كاملعلــوم بالــرورة لــكل النــاس  ،وهنــا تغــرت املعلومــات ،ويجــب
أن تتغــر الفتــوى  ،بنــاء عــى مــا قــرره األطبــاء  ،فــإذا قــال األطبــاء هــذا ضــار  ،يجــب أن
يقــول املفتــون هــذا حــرام ( .)94وأمــا تغــر األحــوال بالنســبة للمســتفتي فمثالــه  :أنــه
قــد يــرد ســؤال واحــد منســائلني لــكل منهــا حــال مختلــف عــن صاحبــه ،فتــأيت الفتــوى
مختلفــة باختالفالحالــن ،فقــد ســأل رجــل ابــن عبــاس ،ريض اللــه عنهــا :هــل للقاتــل
ــل ُم ْؤ ِم ًنــا ُم َت َع ِّمــدً ا َف َجــ َزاؤ ُُه
توبــة؟ فقــال لــه :ال  .واســتدل بقولــه تعــاىل َ ( :و َمــ ْن يَ ْق ُت ْ
ـب اللَّــهُ َعلَ ْيـ ِه َولَ َع َنــهُ َوأَ َعــدَّ لَــهُ َع َذابًــا َع ِظيـ ًـا ) [النســاء. ]93 :
َج َه َّنـ ُ
ـم خَالِــدً ا ِفي َهــا َوغ َِضـ َ
وســأله آخــر :هــل للقاتــل توبــة؟ فقــال :نعــم .واســتدل بقولــه تعالــی  :و إ اللــه ال
ينــوأن يــرك يــده ويغفــر مــا دون ذلــك ملــن يشــاء ومــن رشك بــأي يف أفــر إمثــا
عظيــا [4النســاء ،]48 :وســبب اختــاف اإلجابــة يرجــع إىل أن الســائل األول
عندمــا نظرابــن عبــاس يف وجهــه وجــد فيــه الغضــب ،وعلــم أنــه يريــد القتــل ،
فــأراد أنيمنعــه مــن ذلــك  ،أمــا الســائل الثــاين فوجــد عليــه النــدم فــأراد أال يقنــط
مــن رحمــة اللــه( .))95وهذااملثــال نفســه ميكــن التمثيــل بــه لتغــر األشــخاص.
وأمــا تغــر األزمــان واألماكــن فمثالــه  :تغــر األع ـراف والعــادات  -فيــا كامنــن األحــكام
مبنيــا عــى ذلــك ونصــوص العلــاء متضافــرة عــى تأكيــد هذااملعنــى ،حتــى إن الق ـرايف
قــد نقــل فيــه اإلجــاع( ،)96وقــد عــرت عــن ذلــك القاعدتــان الفقهيتــان « :األحــكام
املرتتبــة عــى العوائــد تتبــع العوائــد وتتغــر عنــد تغريهــا»()97؛و « ال ينكــر تغــر األحــكام
بتغــر األزمــان( . »)98ويف كل مذهــب مــن املذاهــب األربعــة مســائل اختلــف فيهــا رأي
املتأخريــن عــن املتقدمــن ،وعلــاء الحنفيــة يســمون هذاالنــوع منالخــاف :اختــاف عــر
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وزمــان ،ال اختــاف حجــة وبرهــان( .)99ومــن موجبــات تغــر الفتــوى تدافــع املأمــورات أو
املنهيــات ،فقــد يكــون هناكأمـران مطلــوب تحصيلهــا ،ولكــن ال ميكــن تحصيــل أحدهــا
إال بتفويــت اآلخــر،أو أم ـران مطلــوب اجتنابهــا وال ميكــن اجتنــاب أحدهــا إال بفعــل
اآلخــر ،فهناتحصــل أعظــم املصلحتــن ،وتدفــع أقبــح املفســدتني ،وهــذا املعنــى قــد
تكفلتببيانــه القاعــدة األصوليــة « :األوامــر والنواهــي عــى رتــب متفاوتــة(.)100
وألهميــة مــا تقــرره القاعــدة مــن أن  :الفتــوى قــد تتغــر بتغــر األشــخاص،واألحوال،
واألزمــان ،واألماكــن يحــذر العلــاء مــن الجمــود عــى مــا يف بطونکتــب الفقــه مــن
الفــروع والفتــاوی رغــم اختــاف موجباتهــا ،فابــن القيــم يخصصفصــا يف كتابــه إعــام
املوقعــن بعنــوان( :تغـ ُّـر الفتــوى واختالفهــا بحســب تغرياألزمنــة ،واألمكنــة ،واألحــوال،
والنيــات ،والعوائــد )
ثم يقول ( :هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظیمعىل
الرشيعة ،أوجب من الحرج ،واملشقة ،وتكليف ما ال سبيل إليه  -ما يُعلأمن الرشيعة الباهرة
التي يف أعىل رتب املصالح ال تأيت به ( ، ))101ويؤكد هذااملعنى يف موضع آخر بقوله« :فمن
أفتى الناس مبجرد املنقول يف الكتب  ،عىل.اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم
وأحوالهم ،فقد ضل وأضل،وكانت جنایته عىل الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم
()102
عىل اختالفبالدهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم ،مبا يف كتاب من كتب الطب(
أدلة القاعدة والتطبيقات عليها
أوال  :أدلة القاعدة :
يســتدل للقاعــدة أوال مــن الســنة :ورد يف الســنة املرشفــة أن النبــي ﷺ كان
يُســأل – أحيانــا – ســؤاال واحدمــن شــخصني مختلفــن فيجيــب هــذا بإجابــة وهــذا بإجابــة
مختلفــة ،ومــن ذلــك :أنــه  -صــى اللــه عليــه وســلم  -عندمــا ســأله شــاب عــن أفضــل
األعــال إىل اللــه بعــد اإلميــان؟ قال:الجهــاد يف ســبيل اللــه( ،»)103ثــم عندمــا ســأله رجــل
آخــر نفــس الســؤال ،قــال :ذكــر الله(:.)104ثانيا:هــدي الصحابــة والتابعــن ،ريض اللــه عنهــم
أجمعــن )105(:والناظــر يف هــدي الصحابــة وســنة الراشــدين ريض اللــه عنهــم -يجدهــم
أفقــه النــاس يف اســتعامل هــذه القاعــدة  -تغــر الفتــوى بتغــر موجباتهــا  -ولذلــك )أمثلــة
عديــدة منهــا:
1.1تغــر فتواهــم يف زكاة الفطــر ،فقــد فــرض رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم  -زكاة الفطرصاعــا مــن طعــام مــن متــر ،أو زبيــب ،أو شــعري ،أو
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أقــط ،كــا صحــت بذلــك األحاديث”()106ولكــن صــح عــن عــدد مــن الصحابــة
أنهــم رأوا يف زمنهــم أن نصــف صــاع منقمــح يعــدل صاعــا مــن متــر أو شــعري،
فأخرجــوا زكاة فطرهــم نصــف صــاع مــن القمح.قــال ابــن املنــذر« :ال نعلــم
يف القمــح خ ـرا ثابتــا عــن النبــي  -صــى اللــه عليــه وســلم  -يعتمــد عليــه،
ومليكــن الــر باملدينــة ذلــك الوقــت إال الــيء اليســر منــه  ،فلــا كــر يف زمــن
الصحابــة ؛رأوا أن نصــف صــاع منــه يقــوم مقــام صــاع مــن شــعري»(.)107ثم روى
ابــن املنــذر عــن عثــان ،وعــي ،وأيب هريــرة ،وجابــر ،وابنعبــاس ،وابــن الزبــر،
()108
وأمــه أســاء بنــت أيب بكــر :أنهــم رأوا يف زكاة الفطــر نصفصــاع مــن قمــح”
وروى الجامعــة عــن أيب ســعيد الخــدري قــال« :كنــا نخــرج إذ كان فينــا
رســواللله – صــى اللــه عليــه وســلم  -زكاة الفطــر  ،عــن كل صغــر ،وكبــر ،
حــر أو مملــوك ،صاعــا مــن طعــام ،أوصاعــا مــن أقــط ،أو صاعــا مــن شــعري،
أو صاعــا مــن متــر ،أو صاعــا مــن زبيــب ،فلمنــزل نخرجــه حتــى قــدم علينــا
معاويــة بــن أيب ســفيان حاجــا ،أو معتم ـرا فكلــم النــاس عــى املنــر ،فــكان
فيــا کلــم بــه النــاس أن قــال« :إين أرى أن مديــن (أي نصفصــاع) مــن ســمراء
الشــام (يعنــي القمــح) ،تعــدل صاعــا مــن متــر ،فأخــذ الناســبذلك(.)109فهؤالء
الصحابــة الذيــن ذكرهــم ابــن املنــذر وغــره :أجــازوا إخ ـراج نصفصــاع مــن
القمــح ،مــع أن املنصــوص عليــه ،واملعمــول بــه ،منــذ زمــن النبــي – صــى
اللــه عليــه وســلم – إمناهــو صــاع ،ولكنهــم ملــا الحظــوا يف زمنهــم غــاء مثــن
القمــح بالنســبة ألمثاناألطعمــة األخــرى ،مثــل الشــعري والتمــر؛ رأوا إخ ـراج
نصــف الصــاع مــن القمــح ،منبــاب املعادلــة يف القيمــة(. )110
2.2ويف عهــد التابعــن ،نجــد أمثلــة عديــدة لتغــر الفتــوى ،مثــل مــا روي عنهأمنهم
أجازوا تســعري الســلع ؛ دفعــا للرضر عن الجمهور؛ لتغري أحــوال الناس عامكانت
عليــه يف عهــد النبــي وأصحابــه  .ومــن ذلــك مارويــأن عمر بــن عبــد العزيز كان
يقــي  -وهــو أمــر فياملدينة -بشــاهد واحد وميــن ،فلام كان يف الشــام ،مل يقبل
()111
إال شــاهدين؛ ملــا رأى مــن تغــر النــاس هنــاك عــا عرفــه مــن أهــل املدينــة.
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تطبيقات القاعدة :
 1.1مــن أمثلــة تغــر الفتــوى بتغــر الحجــج واألدلــة التــي تتصــل بإصدارها:قضيــة
أكــر مــدة الحمــل؛ فمــن العلــاء مــن قــال :إن الحمــل قــد يبقــى فيبطــن
املــرأة أربــع ســنوات( ،)112كــا هــو مذهــب الشــافعية والحنابلــة  ،ومنهــم مــن
قــال  :خمــس ســنوات ،كــا يف روايــة عنــد املالكيــة( ،)113وهذهالقضيــة كانــت
املعلومــات فيهــا ناقصــة  ،أو مغلوطــة يف األزماناملاضيــة ،حيــث اســتند هــذا
الــرأي إىل قصــة امــرأة محمــد بــن عجــان التيحملــت ثالثــة أبطــن يف اثنتــي
عــرة ســنة  ،تحمــل يف كل بطــن أربعســنني(. )114لكــن املعلومــات التــي أىت
بهــا الطــب الحديث()115حملــت تفســر مختلقــا لهــذه الوقائــع ،فهــي تدخــل
يف إطــار مــا يعــرف بالحماللــكاذب  ،الــذي تتوهــم فيــه املــرأة أنهــا حامــل،
وتظــل بهــذه الحالــة ســنة ،وســنتني ،وثــاث ســنوات إىل أن يــأيت الحمــل
الحقيقــي فتحســب املدةكلهــا عــى أنهــا كانــت مــدة حمــل صــادق للمــرأة،،
فهــذا القــول اليومأصبــح مخالفــا لحقائــق العلــم؛ فقــد تغــرت الفتــوى يف
هــذه املســألة ؛نتيجــة تغــر املــدركات التــي تســتند إليهــا(.)116
2.2مــن الفتــاوى التــي يجــب أن يراعــى فيهــا تغــر األحــوال يف عرصنــا :مايتعلــق
بعمــل املــرأة يف كثــر مــن مياديــن الحيــاة ،الســيام بعــد أن زاحمتالرجــال يف
كل أنــواع التعليــم ،وأضحــى كثــر منهــن متفوقــات فيمجاالتهــن املتنوعة.وهــذا
يتطلــب مــن أهــل الفتــوى عــدم التشــديد والتضييــق ،وأن يرحبوابعمــل
املــرأة بضوابطــه الرشعيــة فيــا تحســنه وتتخصــص فيــه مــن مهنمتعــددة،
الســيام وأن عمــل املــرأة كــا قــد يكــون لســد حاجتهــا هــي ،إذامل يكــن لهــا
عائــل ،فكذلــك قــد يكــون لســد حاجــة املجتمــع املحتاجإليهــا ،مثــل :تعليــم
البنــات ،وتطبيــب النســاء ،والتمريــض ،ويف بعضاألقطــار تقتــي ظــروف
الحيــاة ،وضيــق املــوارد أن يعمــل الزوجــان معا؛ليتمكنــا مــن إقامــة بيــت
يعيــش بالحــد األدىن ملــا تحتــاج إليــه الحياةاملعــارصة(.)117
3.3مــا أوجبــه تغیــر األخــاق ،وفســاد الذمــم ،وجــوب تســجيل امللکیــات العقارية
حفاظــا علىأمــاك النــاس وأموالهــم مــن الدعــاوى الزائفة،التــي تشــرى فيهــا
ذمــم الشــهود ،ورمبــا القضــاة أحيانــا ،وكذلــك وجوبتســجيل عقــود الــزواج
ضامنــا لحقــوق كل مــن الزوجــن ،ومــا يرتتبعليهــا مــن ثبــوت نســب األوالد؛
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خوفــا مــن إنــكار أحــد الزوجــن ثبوتالزوجيــة عــن اآلخــر ،أو ادعــاء أحدهــا
الــزواج مــن اآلخــر ،وال ســيام إذاكان مــن وراء ذلــك مکاســب ومواریــث
وغريهــا مــن أع ـراض الدنيــا ،التيتغــري النــاس باســتباحة الكــذب والــزور(.)118
4.4لــو كان هنــاك عــرف متبــع عــى أن تكون رســوم تســجيل العقــد ،أومصاريف
شــحن البضاعــة عــى البائــع ،ثــم تغــر العــرف وأصبــح ذلكعــى املشــري؛
()119
فالعــرة فيــا يســتجد مــن معامــات بالعــرف املتأخــر”.
 5.5مــن تطبيقــات القاعــدة عنــد الشــيعة اإلماميــة مــا أورده الشــيخ
جعفرالســبحاين يف رســالته( :تأثــر الزمــان واملــكان عــى اســتنباط األحــكام)يف
قولــه« :كان القدمــاء ينظــرون إىل البيــع مبنظــار ضيــق ويفرسونــه بنقالألعيان
وانتقالهــا  ،وال يجيــزون عــى ضوئهــا بيــع املنافــع والحقــوق ،غــرأن تطــور
الحيــاة وظهــور حقــوق جديــدة يف املجتمــع اإلنســاين ورواجبيعهــا ،ورشائهــا
حــدا بالفقهــاء إىل إعــادة النظــر يف حقيقــة البيــع ؛ فجوزوااالمتيــازات
والحقــوق عامــة(.)120
 6.6أفتــي القدمــاء بــأن اإلنســان ميلــك املعــدن املركــوز يف أرضــه تبعــا لهــادون
أي قيــد أو رشط ،وكان الداعــي مــن وراء تلــك الفتــوى هــو بساطةالوســائل
املســتخدمة لذلــك ،ومل يكــن مبقــدور اإلنســان االنتفــاع إالمبقــدار مــا يعــد
تبعــا ألرضــه ،ولكــن مــع تقــدم الوســائل املستخدمةلالســتخراج؛ اســتطاع أن
يتســلط عــى أوســع مــا يعــد تبعــا ألرضــه ؛فعــى ضوئــه ال مجــال لإلفتــاء
بــأن صاحــب األرض ميلــك املعدناملرکــوز تبعــا ألرضــه بــا قيــد أو رشط ،بــل
يحــدد ذلــك مبــا يعــد تبعالهــا ،وأمــا الخــارج عنهــا فهــو :إمــا مــن األنفــال أو
مــن املباحــات التييتوقــف متلكهــا عــى إجــازة اإلمــام(.)121
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خاتمة :
الحمــد للــه رب العاملــن ،الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ،وبفضلــه تنــال أعــى
الدرجــات ،والصــاة والســام عــى نبــي الرحمــة والخــر والــركات  ،وبعــد :
فقــد ظهــر لنــا مــن خــال هــذا البحــث أن اإلفتــاء والتصــدي لبيــان حكــم اللــه
تعــاىل أمــر يف غايــة األهميــة وذلــك ملــا فيــه مــن التوجيــه والبيــان واإلخبــار بحكــم اللــه تعاىل
وهدايــة الخلــق إليــه وتعليمهــم أمــر دينهــم  ،لــذا وضــع العلــاء لهــذه املهمــة ضوابــط
وقواعــد وكليــات البــد مــن مراعاتهــا والتزامهــا ،حتــى ال يتجــرأ النــاس عــى هــذا املنصــب
دون دربــة ومتكــن وأهليــة  ،وحتــى نصــل إىل املقاصــد واألهــداف املطلوبــة منــه  ،وحتــى
تــؤدى هــذه الرســالة التــي هــي مــن أوجــب الواجبــات عــى أكمــل الوجــوه وأحســنها حفظــا
للديــن وبيانــا للــرع .
لــكل ذلــك جــاء هــذا البحــث املوســوم ب ( قواعــد اإلفتــاء منــاذج وتطبيقــات )
مبينــا لبعــض هــذه القواعــد والكليــات بصيغهــا املتنوعــة التــي وردت بهــا  ،مــع بيــان معناهــا
ورشحهــا وأدلتهــا والتطبيقــات عليهــا  ،وبعــد نهايتــه بصورتــه الســابقة خلــص البحــث إىل
نتائــج وتوصيــات ،هــي :
النتائج :
أن للفتــوي قواعــد وكليــات وضوابــط يجــب عــى مــن تصــدى للفتــوي االملــام بهــا
واعتبارهــا يف فتــواه ومراعاتهــا عنــد إخبــاره بأحــكام الرشيعــة وبيانهــا للنــاس .
أن مهمــة املفتــي هــي إخبــار بالحكــم الرشعــي وبيــان لــه  ،وليــس مــن مهمتــه
حمــل النــاس والزامهــم بكالمــه وفتــواه  ،ألن اإلفتــاء إخبــار بالحكــم الرشعــي ال إل ـزام بــه .
الفتــوى يف بعــض األحيــان تكــون ملزمــة إن صــدرت مــن الحاكــم العــادل وللمصلحة
العامــة  ،خاصــة فيــا يتعلــق بحفــظ األمــة ومراعــات مصالحها .
الفتــوى التــي تخالــف النصــوص قطعيــة الثبــوت والداللــة ،وليســت مــن بــاب
األحــكام التــي تتغــر بتغــر الزمــان واملــكان واألحــوال واملصالــح باطلــة وال يعتــد بهــا .
التوصيات :
1.1تكويــن مرجعيــات وهيئــات لألمــة تضبــط الفتــوى وتنظــم أمرهــا مــن التضــارب
والتناقــض ،الســيام وأننــا أصبحنــا يف عــامل مفتــوح وتواصــل رسيــع ،حتــى تعصــم
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األمــة مــن خطــر الفتــاوى الشــاذة .
2.2االهتــام بأمــر الفتــوى عامــة  ،وإعــداد املفتــن وتأهيلهــم  ،وحثهــم عــى بيــان
األحــكام الرشعيــة الســمحة للنــاس عــى هــدي وبصــرة  ،دون إفـراط أو تفريــط  ،ألن
ذلــك مــن أوجــب الواجبــات .
3.3حــث النــاس وتنبيههــم عــى أخــذ فتواهــم مــن املصــادر املوثوقــة والجهــات املعتــرة،
وتحذيرهــم مــن أخــذ الفتــوى ممــن مل يكــن أهــا لهــا  ،حفظــا لدينهــم وصالحــا
لدنياهــم .
4.4وبعــد ,فهــذا جهــد متواضــع ،بذلــت فيــه الوســع قــدر املســتطاع  ،فــإن ُوفِّقــت
فمــن فضــل اللــه تعــاىل وكرمــه وتوفيقــه ،وإن كانــت األخــرى فمــن نفــي
وضعفــي  ،واللــه أســأل أن يتقبــل هــذا الجهــد  ،وأن يجعلــه خالصــا لوجهــه
الكريــم ويف ميــزان حســنايت يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون إال مــن أىت اللــه بقلــب
ســليم  .وصــى اللــه عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن .
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املصادر واملراجع :
(( (1آداب املفتــي واملســتفتي  -البــن الصــاح  -النــارش مكتبــة العلــوم والحكــم – املدينــة
املنــورة
(((2أصول الترشيع اإلسالمي – لألعيل حسب الله – ط دار املعارف
(( (3أعالم املوقعني – البن القيم – ط دار الكتب العلمية
(((4بداية املجتهد ونهاية املقتصد البن رشد الحفيد – ط الكليات األزهرية
(( (5بدائع الصنائع للكاساين ط املكتبة العلمية
(( (6بيان الرشع -محمد إبراهيم الكندي – ط دار الرتاث والثقافة بسلطنة عامن
(( (7تاج العروس للزبيدي ط دار الهداية
(( (8تبيني الحقائق رشج كنز الدقائق  -للزيلعي – ط دار الكتاب اإلسالمي
(( (9حاشية ابن عابدين ط دار الفكر بريوت
((1(1حاشــية البنــاين عــى جمــع الجوامــع بــرح املحــي ط عيــى البــايب الحلبــي
ورشكاؤه
( (1(1االجامع عند األصوليني – للدكتور عىل جمعة – ط دار الرسالة القاهرة
((1(1األم لإلمام الشافعي ط دار املعرفة
((1(1االنصاف للمرداوي ط مكتبة ابن تيمية الطبعة األوىل
( (1(1البحر املحيط للزركيش ط دار الكتب
((1(1البحر الرائق البن نجيم ط دار املعرفة
( (1(1البهجة رشح التحفة للتسويل – ط دار الكتب العلمية
((1(1التعريفات للجرجاين تحقيق إبراهيم األبياري ط دار الكتاب العريب
( (1(1التلخيص إلمام الحرمني ط دار البشائر اإلسالمية
((1(1التقريب لعلوم ابن القيم – لبكر أبو زيد –ط دار الراية الطبعة األوىل
( (2(2التقرير والتحبري البن أمري الحاج ط دار الكتب العلمية
((2(2التمهيد أليب الخطاب الكلوذاين ط دار املدين للطباعة والنرش
( (2(2الجامع للرشائع ليحيى بن سعيد الحيل ط مؤسسة سيد الشهداء
( (2(2الجامع الصغري ملحمد بن الحسن الشيباين ط عامل الكتب
( (2(2الذخرية للقرايف ط دار الغرب اإلسالمي
((2(2السنن الكربى للبيهقي ط دار الكتب العلمية
( (2(2الفتــاوى الشــاذة وتطبيقاتهــا للدكتــور عجيــل قاســم بحــث منشــور ضمــن أبحــاث
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وأعــال املؤمتــر العاملــي األول للمركــز العاملــي للوســطية تحــت عنــوان اإلفتــاء يف عــامل
مفتــوح ط املركــز العاملــي للوســطية
( (2(2الفتوى للمالح ط املكتبة العرصية
((2(2الفواكه الدواين للنفراوي ط الحلبي
( (2(2القاموس املحيط للفريوزآبادي ط بريوت مؤسسة الرسالة
( (3(3املوسوعة الفقهية الكويتية طبعة دار السالسل الكويت
( (3(3سنن الرتمذي دار إحياء الرتاث العريب
( (3(3رشح الكوكــب املنــر البــن النجــار تحقيــق محمــد الزحيــي ود نزيــه حــاد ط دار
ا لفكر
((3(3رشح اللمع للشريازي ط دار الغرب
((3(3رشح منتهى اإلرادات للبهويت ط عامل الكتب
( (3(3صحيح البخاري مع رشح فتح الباري البن حجر العسقالين ط الريان
((3(3صحيح مسلم مع رشح النووي ط األوىل دار القلم
( (3(3غمز عيون البصائر للحموي ط دار الكتب العلمية
((3(3التحبري للمرداوي ط مكتبة الرشد
( (3(3الشافعي حياته وعرصه وآراؤه الفقهية أليب زهرة ط دار الفكر العريب
((4(4العدة أليب يعىل ط جامعة امللك محمد بن سعود الرياض
((4(4الكايف البن عبد الرب – النارش مكتبة الرياض الحديثة الطبعة الثانية
((4(4املدخــل الفقهــي العــام لألســتاذ مصطفــي أحمــد الزرقــا ط مطبعــة الــف بــاء
األديــب دمشــق
( (4(4املجموع رشح املهذب للنووي ط 1دار الفكر
( (4(4املعجم الوسيط – تأليف مجموعة من األساتذة – ط دار األمواج بريوت
( (4(4املنخول للغزايل ط دار الفكر
( (4(4الفتوى بني االنضباط والتسيب للشيخ يوسف القرضاوي ط دار الصحوة
((4(4الفروق للقرايف ط عامل الكتب
((4(4القاموس املحيط للفريوزآبادي ط 2مطبعة الحلبى وأوالده
((4(4فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ط مؤسسة الرسالة
((5(5فوىض اإلفتاء ألسامة عمر األشقر ط دار النفائس
( (5(5قواطع األدلة للسمعاين ط دار الكتب العلمية
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( (5(5قواعد الفقه للمجددي ط كراتيش
((5(5القواعد الفقهية ملحمد صدقي البورنو ط مؤسسة الرسالة
((5(5كشف األرسار لعبد العزير البخاري ط دار الكتاب اإلسالمي
((5(5لسان العرب البن منظور اإلفريقي طبعة بوالق
( (5(5مجلة األحكام العدلية ط مكتبة نور محمد
( (5(5مجموع فتاوى ابن تيمية ط مكة املكرمة مكتبة النهضة الحديثة
( (5(5مختار الصحاح ملحمد بن أيب بكر الرازي ط املكتبة العرصية بريوت .
( (5(5معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة واألصوليــة ط مؤسســة زايــد لألعــال الخرييــة
واإلنســانية الطبعــة األوىل .
((6(6معجم مقاييس اللغة البن فارس ط الخانجي مبرص
( (6(6مسلم الثبوت البن عبد الشكور ط دار الكتب العلمية
( (6(6مسند اإلمام أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر طبعة مرص دار املعارف
( (6(6رشح مشــكل اآلثــار أليب جعفــر أحمــد بــن محمدبــن ســاة الطحــاوي ط مؤسســة
الرســالة .
( (6(6معني الحكام أليب الحسن عالء الدين عىل بن خليل الطرابليس ط دار الفكر
( (6(6مــن موجبــات تغــر الفتــوى تغــر املعلومــات للشــيخ القرضــاوي بحــث منشــور
عــى موقعــه بالشــبكة العنكبوتيــة
( (6(6مواهب الجليل للحطاب رشح مخترص خليل ط مكتبة النجاح القاهرة
((6(6موسوعة القواعد الفقهية ملحمد صدقي البورنو ط مؤسسة الرسالة
( (6(6نصب الراية للزيلعي ط دار الحديث
( (6(6نهاية السول رشح منهاج األصول لإلسنوي ط دار الفكر
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املصادر واملراجع:
(((1سورة البقرة آية 127
(((2سورة النحل آية 26
(((3الفيومــي  ،املصبــاح املنــر  ،طبعــة املكتبــة العلميــة بيــوت  ،ج 2ص  ، 616الزبيــدي -
تــاج العــروس  ،طبعــة دار الهدايــة  ، 474 /2الفريوزأبــادي  -القامــوس املحيــط ،طبعــة
بــروت مؤسســة الرســالة 240/1
(((4تأليــف مجموعــة مــن األســاتذة  ،املعجــم الوســيط ،طبعــة دار األمــواج بــروت لبنــان
جـــ  2صـــ  ،555ومعنــى هــذا الضابــط :إن مــا كان لــه أذن خارجيــة فهــو يتكاثــر عــن
طريــق الــوالدة ،ومــا كان لــه صــاخ  -أذن وســطى فقــط  -فهــو يتكاثــر عــن طريــق
البيــض كالطيــور والســمك.
(((5الجرجــاين  ،عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الرشيــف  ،التعريفــات طبعــة دار الكتــاب
العــريب  ،تحقيــق األبيــاري  -ص177
(((6العطــار  ،حســن بــن محمــد بــن محمــود  ،حاشــية العطــار عــى رشح الجــال املحــي
عــى جمــع الجوامــع ،دار الكتــب العلميــة  ،ج 1ص21
(((7التفتــازاين  ،ســعد الديــن مســعود بــن عمــر  ،التلويــح عــى التوضيــح  ،طبعــة مكتبــة
الصنائــع  ،ج 1ص37
(((8البورنــو ،محمــد صدقــي  ،موســوعة القواعــد الفقهيــة  ،طبعــة مؤسســة الرســالة  ،ج1
ص 22
(((9الحمــوي  ،أحمــد بــن محمــد مــي ،غمــز عيــون البصائــر رشح األشــباه والنظائــر  ،طبعــة
دار الكتــب العلميــة  ،ص 22
( (1(1انظــر ال ـرازي  ،محمــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر  ،مختــار الصحــاح  ،طبعــة
مكتبــة لبنــان تحقيــق محمــد خاطــر  ،مــادة فتــى ج  1ص . 206
((1(1القــرايف  ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس  ،الذخــرة ،طبعــة دار
الغــرب اإلســامي  ،ج 10ص121
((1(1الجرجــاين  ،عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الرشيــف  ،التعريفــات طبعــة دار
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الكتــاب العــريب  ،تحقيــق األبيــاري ،ص - 49
((1(1البنــاين  ،حاشــية البنــاين عــى جمــع الجوامــع  ،طبعــة عيــى البــايب الحلبــي  ،ج2
ص . 401
((1(1البهــويت ،منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن  ،رشح منتهــى اإلرادات،طبعــة عــامل
الكتــب  ،الطبعــة األوىل  1414ه ج  3ص 56
((1(1ابــن القيــم  ،محمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن  ،إعــام
املوقعــن طبعــة دار الكتــب العلميــة بــروت لبنــان  ،الطبعــة األوىل 1411ه 196 /4
((1(1تأليــف مجموعــة مــن العلــاء  ،معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة واألصوليــة  ،طبعــة
مؤسســة زايــد لألعــال الخرييــة واإلنســانية  ،أبــو ظبــي  ،الطبعــة األولىــى  1434ه ج
 33ص  ، 95وانظــر الكلــوذاين  ،أيب الخطــاب  ،التمهيــد  ،طبعــة دار املــدين للطباعــة
والنــر  38/3 ،؛ املــرداوي  ،عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســلامن ،اإلنصــاف يف
معرفــة الراجــح مــن الخــاف  ،طبعــة دار إحيــاء ال ـراث العــريب . 186 /11 ،
((1(1التســويل ،عــي بــن عبــد الســام أبــو الحســن  ،طبعــة دار الكتــب العلميــة بــروت
لبنــان  ،البهجــة رشح التحفــة .17 /1
((1(1القــرايف  ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن ،
الفــروق ،طبعــة عــامل الكتــب .81 /1 ،
((1(1النــووي  ،أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن رشف املجمــوع رشح املهــذب ،
طبعــة دار الفكــر .41/1
((2(2ابــن عابديــن  ،محمــد أمــن بــن عمــر ن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي ،
حاشــية ابــن عابديــن  ،طبعــة دار الفكــر بــروت .80/1 ،
( (2(2انظــر ابــن عبــد الشــكور  ،مســلم الثبــوت مــع فواتــح الرحمــوت  ،طبعــة دار الكتب
العلميــة  ، 405/2 ،واملــرداوي ،عــاء الديــن أبــو الحســن عــى بــن ســلامن،اإلنصاففي
معرفــة الراجــح مــن الخــاف  ،طبعــة دار إحيــاء الـراث العــريب  ، 4042/8 ،الكلــوذاين،
أيب الخطــاب ،التمهيــد  ،طبعــة دار املــدين للطباعــة والنــر  38/3 ،؛ املــرداوي  ،اإلنصاف
يف معرفــة الراجــح مــن الخــاف  ،طبعــة دار إحيــاء الـراث العــريب 186 /11 ،؛
((2(2الحمــوي  ،أحمــد بــن محمــد مــي  ،غمــز عيــون البصائــر رشح األشــباه والنظائــر ،
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طبعــة دار الكتــب العلميــة  26 /1؛ الحطــاب ،شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن
محمــد بــن عبــد الرحمــن  ،مواهــب الجليــل يف رشح مختــر خليــل  ،طبعــة دار الفكــر،
 45 /1؛ للمــرداوي  ،اإلنصــاف ،ط :مكتبــة ابــن تيميــة الطبعــة األوىل 1377هـــ18 /11 ، .
((2(2املــرداوي  ،عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســلامن ،إلنصــاف يف معرفــة الراجــح
مــن الخــاف .186 /11 ،
((2(2ابــن منظــور اإلفريقــي ،محمــد بــن مكــرم  ،طبعــة دار صــادر بــروت  ،مــادة ( خ ب ر )
لســان العــرب  ،الفريوزآبــادي  ،مجــد الديــن أبــو طاهــر  ،القامــوس املحيــط  ،طبعــة مؤسســة
الرســالة للطباعــة والنــر  ،الـرازي ،زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أيب بكــر ،ومختــار
الصحــاح  ،طبعــة املكتبــة العرصيــة بــروت  ،ص  ، 196الفيومــي  ،أحمــد بن محمــد  ،املصباح
املنــر  ،املكتبــة العلميــة  ،ص . 87
( (2(2ابــن فــارس  ،أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القروينــي  ،طبعــة مؤسســة الرســالة
بــروت معجــم مقاييــس اللغــة  ، 91/2لســان العــرب مــادة حكــم .
( (2(2املصادر السابقة
( (2(2االطــويف  ،ســليامن بــن عبــد القــوي  ،رشح مختــر الروضــة « طبعــة مؤسســة
الرســالة ل الطبعــة األوىل  255 /1 ، 1407ـ ابــن النجــار  ،تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد
بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــى الفتوحــي  ،رشح الكوكــب املنــر ،مكتبــة العبيــكان،
الطبعــة الثانيــة 1418ه . 333/1 ،
((2(2الباحســن  ،يعقــوب بــن عبــد الوهــاب  ،أصــول الفقــه الحــد واملوضــوع والغايــة ،
ط مؤسســة الرســالة  ،ص . 73
((2(2الســبيك ،تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبيك  ،مختــر املنتهــى
بــرح العضــد ،طبعــة عــامل الكتــب . 222 /1 ،
((3(3مجمع اللغة العربية  ،املعجم الوسيط  ،طبعة دار الدعوة مادة ( لزم ).
((3(3ابن القيم  ،إعالم املوقعني ـ طبعة  :مكتبة الكليات األزهرية214 /4 ،.
((3(3املــرداوي  ،عــاء الديــن أبــو الحســن عــى بــن ســليامن  ،التحبــر رشح التحريــر،
طبعــة مكتبــة الرشــد  ،الســعودية الريــاض  4024/8 ،؛ ابــن الســمعاين  ،أبــو املظفــر
محمــود بــن محمــد  ،قواطــع األدلــة يف األصــول طبعــة  ،دار الكتــب العلميــة306 /2 ،.
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( (3(3النــووي  ،أبــو و زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن رشف املجمــوع رشح املهــذب ،
طبعــة دار الفكــر .41/1
((3(3ابــن القيــم  ،محمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن  ،إعــام
املوقعــن ،طبعــة  :دار الجيــل  ،بــروت ؛  ، 220 /4املــرداوي  ،التحبــر رشح التحريــر ،
طبعــة مكتبــة الرشــد  4042 /8 ،؛ البهــويت  ،منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن  ،رشح
منتهــى اإلرادات،طبعــة عــامل الكتــب  ،الطبعــة األوىل  1414ه  484 /3 ،ط :عــامل الكتــب؛
املــرداوي ،عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســلامن ،إلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن
الخــاف .187 /11 ،
((3(3ابن القيم  ،إعالم املوقعني  ،طبعة  :دار الجيل  ،بريوت .220 /4 ،
((3(3الزركــي  ،أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر  ،البحــر
املحيــط يف أصــول الفقــه  ،طبعــة دار الكتبــي  ،الطبعــة األوىل 1414ه .383/8 ،
((3(3ابــن الصــاح  ،عثــان بــن عبــد الرحمــن أبــو عمــرو تقــي الديــن  ،آداب املفتــي
واملســتفتي  ,الطبعــة الثانيــة  1433مكتبــة العلــوم والحكــم  ،املدينــة املنــورة /1 ،
،90املــرداوي عــاء الديــن أبــو الحســن عــى بــن ســليامن  ،التحبــر رشح التحريــر ،
طبعــة مكتبــة الرشــد  ،الســعودية الريــاض  4097 /8؛ وابــن النجــار  ،رشح الكوكــب
املنــر  580 – 579 /4؛ للنــووي  ,املجمــوع . 98 /1
((3(3ابــن الســمعاين  ،أبــو املظفــر محمــود بــن محمــد  ،قواطــع األدلــة يف األصــول طبعــة
دار الكتــب العلمية.358 /2.
((3(3ابن القيم  ،إعالم املوقعني  264 /1ط :دار الجيل بريوت.
( (4(4املــرداوي  ،عــاء الديــن أبــو الحســن عــى بــن ســليامن  ،التحبــر رشح التحريــر ،
طبعــة مكتبــة الرشــد  ،الســعودية الريــاض  4097 /8 ،؛ الزركــي ،البحــر املحيــط .383 /8 ،
( (4(4النــووي  ،آداب الفتــوى  ،طبعــة دار الفكــر ،دمشــق  ،ص 81؛ املــرداوي  ،التحبــر،
طبعــة مكتبــة الرشــد  ،الســعودية الريــاض .4097 /8
((4(4ابن السمعاين  ،قواطع األدلة  358 /2ط :دار الكتب العلمية.
((4(4الزركــي ،البحــر املحيــط ،طبعــة دار الكتبــي  316 /6 ،؛ املوســوعة الفقهيــة
الكويتيــة .50 - 48 /32
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( (4(4النــووي  ،آداب الفتــوى  ،طبعــة دار الفكــر دمشــق ص 81؛ املــرداوي  ،التحبــر ،
طبعــة مكتبــة الرشــد .4097 /8 ،
( (4(4األشــقر  ،أســامة عمــر  ،فــوىض اإلفتــاء  ،طبعــة دار النفائــس  ،الطبعــة األوىل
1429هـــ ،.ص، 150
((4(4أحمــد الحجــي  ،هيئــات الفتــوى والرقابــة الرشعيــة والتدقيــق الرشعــي للمؤسســات
املاليــة اإلســامية  ،ص.5
((4(4هــو الشــيخ محمــد إبراهيــم شــقرة يف بحــث رصف الــزكاة لصالــح صنــدوق التضامن
اإلســامي _ مجلــة مجمــع الفقــه اإلســامي الــدورة الرابعة.
((4(4بــن منظــور  ،لســان العــرب  ،طبعــة دار صــادر بــروت  ،الفيومــي  ،املصبــاح
املنري،طبعــة املكتبــة العلميــة مــادة ( خــر )
( (4(4الحمــوي  ،غمــز عيــون البصائــر ،طبعــة دار الكتــب العلميــة 26 /1؛ الحطــاب ،
مواهــب الجليــل ،طبعــة دار الفكــر  45 /1 ،؛ املــرداوي  ،اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح
مــن الخالف،طبعــة دار إحيــاء ال ـراث العــريب .186 /11
((5(5التمرتايش  ،زواهر الجواهر ،طبعة دار الكتب العلمية .169 /1 ،
((5(5الرحيباين  ،مطالب أويل النهى  ،طبعة املكتب اإلسالمي. 487 /6 .
((5(5الحموي  ،غمز عيون البصائر،طبعة دار الكتب العلمية . 113 /3 ،
( (5(5الكــردي  ،أحمــد حجــي  ،هيئــات الفتــوى والرقابــة الرشعيــة والتدقيــق الرشعــي
للمؤسســات املاليــة اإلســامية  -بحــث مقـ َّدم ملؤمتــر املصــارف اإلســامية الواقــع واملأمول
يف عــام 2009م.ص. 4
((5(5تأليــف مجموعــة مــن العلــاء  ،معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة واألصوليــة  ،طبعــة
مؤسســة زايــد لألعــال الخرييــة واإلنســانية  ،أبــو ظبــي  ،الطبعــة األولىــى  1434ه
ج 33ص  73وانظــر القـرايف  ،الفــروق ،طبعــة عــامل الكتــب  ، 109/2الحطــاب ـ مواهــب
الجليــل طبعــة دار الفكــر  ،96/6املــاح  ،الفتوىطبعــة املكتبــة العرصيــة بــروت الطبعــة
األوىل ص.819
( (5(5الكنــدي  ،محمــد بــن إبراهيــم  ،بيــان الــرع  ،طبعــة وزارة الــراث القومــي
والثقافــة بســلطنة عــان ،25/1 .
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((5(5بكر أبو زيد  ،التقريب لعلوم بن القيم  ،طبعة دار الراية الطبعة األوىل ص57
( (5(5تأليــف لجنــة مــن العلــاء  ،مجلــة األحــكام العدليــة  ،نــر نــور محمــد كراتــي ص
 ،17مــادة  ، 14البورنــو  ،القواعــد الفقهيــة ،طبعــة مؤسســة الرســالة 913 /8
((5(5ابــن أمــر الحــاح  ،التقريــر والتحبــر  ،طبعــة دار الكتــب العلميــة ، /۲۱۸ /2 ،
الزركــي  ،البحــر املحيــط  ،طبعــة دار الكتبــي .221 /2 ،
((5(5البخــاري  ،كشــف األرسار  ،طبعــة دار الكتــاب اإلســامي  ، 33/1 ،القـرايف ،الفــروق،
طبعــة عــامل الكتــب . 46/1
((6(6اإلســنوي  ،عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عــى  ،نهايــة الســول ،طبعــة دار الفكــر،
األوىل ۲۰۰۱م810/3 ،
((6(6ابــن تيميــة  ،مجمــوع الفتــاوى البــن تيميــة  ،طبعــة مجمــع امللــك فهــد لطباعــة
املصحــف الرشيــف باملدينــة املنــورة  ،-۲۹۸/۲۹۷ /19الزركــي ،البحــر املحيــط طبعــة
دار الكتبــي  ،الطبعــة األوىل 1414ه ،۳۹۰ /6
((6(6النووي  ،آداب الفتوىطبعة دار الفكر ،الطبعة األوىل 1408هـ ص 36
( (6(6ابن القيم  ،إعالم املوقعينطبعة  ،دار الكتب العلمية192-/2.
( (6(6البيهقــي  ،أحمــد بــن الحســن بــن عــى بــن مــوىس  ،الســنن الكــرى  ،طبعــة دار
الكتــب العلميــة  ، 463-462/5 ،عــى حســب اللــه  ،أصــول الترشيــع اإلســامي  ،طبعــة
دار املعــارف مبــر الطبعــة الثالثــة ،ص . 85
((6(6ومــا فعلــه ابــن مســعود  -ريض اللــه عنــه  -هــو رجــوع إىل مــا عليــه جامهــر
علــاء األمــة مــن أن العقدعــى البنــات يحــرم األمهــات ؛ ألن قولــه تعــاىل ( وأمهــات
نســائكم )[النســاء ]۲۳ :جــاء مطلقــا عــن قيدالدخــول ،ذهــب بعــض الفقهــاء كمحمــد
بــن شــجاع البلخــي وېــر املريــي إىل أن أم الزوجــة ال تحــرم عــى الــزوج بنفــس العقــد
مــا مل يدخــل بهــا  .انظــر :الكاســاين  ،بدائــع الصنائــع  ،طبعــة املكتبــة العلمیــة بیــروت ،
 ، 258/2النفـراوي ـ الفواكــه الــدواين  ،طبعــة الحلبــي  ، 38/2الشــافعي ،األم طبعــة دار
املعرفــة . 25 /5
((6(6النشــمي ،الدكتــور عجيــل جاســم  ،الفتــوى الشــاذة وتطبيقاتهــا  ،طبعــة املركــز
العاملــي للوســطية ،الطبعــة األوىل الكويــت ،بحــث منشــور ضمــن ابحــاث وأعامالملؤمتــر
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العاملــي األول للمركــز العاملــي للوســطية تحــت عنــوان اإلفتــاء يف عــامل مفتــوح . 29/1
((6(6اإلسنوي  ،نهاية السول ،طبعة دار الفكر ،األوىل ۲۰۰۱م810/3 ،
((6(6الغ ـزايل  ،محمــد بــن محمــد الطــويس  ،املنخــول يف تعليقــات األصــول طبعــة دار
الفكــر ،دمشــق ،الطبعــة الثانيــة 1400ه  ،ص ، 4۷۷الشـرازي  ،رشح اللمــع ،طبعــة دار
الغــرب اإلســامي ،األوىل 1408هـــ , 1035 / ۲ ،
((6(6املجددي  ،القواعد يف الفقه  ،طبعة كراتيش ،الطبعة األوىل  1407ه  ،ص . 57
((7(7القرضــاوي  ،يوســف  ،الفتــوى بــن االنضبــاط والتســيب  ،طبعــة دار الصحــوة،
الطبعــة األوىل ص 15
((7(7البخــاري  ،صحيــح البخــاري  ،طبعــة دار طــوق النجــاة  ،الطبعــة األوىل  1422ه/7،
 ،)5934( 165مســلم  ،صحيــح مســلم  ،طبعــة دار إحيــاء الــراث العــريب 1677/3 ،
( ،)2123عــن عائشــة ريض اللــه عنهــا ولفظــه « :لعــن اللــه الواصلــة واملســتوصلة .
((7(7البخــاري  ،صحيــح البخــاري  ،طبعــة دار طــوق النجــاة  ،الطبعــة األوىل 1422
ه ،)5935(165/7،مســلم  ،صحيــح مســلم  1676/3 ،عــن أســاءبنت أيب بكــر ريض اللــه
عنهــا ولفظــه« :لعــن اللــه الواصلــة واملســتوصلة .
((7(7البخــاري  ،صحيــح البخــاري  ،)4۸۸۷(۹/۱۸ ،عــن عبــد اللــه بــن مســعود ريض اللــه
عنــه ولفظــه« :لعــن اللــه الواصلــة
((7(7واملستوصلة
( (7(7البخــاري  ،صحيــح البخــاري  ، )5937 (165/7مســلم  ،صحيــح مســلم 1676 /3
( ،)2122عــن عبــد اللــه بــن
((7(7عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه عنهــا ولفظــه« :لعــن النبــي * الواصلــة واملســتوصلة
والواشــمة
((7(7واملستوشمة .
((7(7البخــاري  ،صحيــح البخــاري  ، )5937 ( 165/7 ،مســلم  ،صحيــح مســلم 1676 /3 ،
( ،)2122عــن أيب هريــرة ،ريض اللــه عنــه
((7(7البخــاري صحيــح البخــاري  ، )5937 ( 165/7 ،مســلم  ،صحيــح مســلم /3 ،
 ،)2122(1676عــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب،ريض اللــه عنهــا ،ولفظــه« :لعــن
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النبــي صــى اللــه عليــه وســلم الواصلــة واملســتوصلة والواشــمة واملستوشــمة .
( ) ((8(8وهــو مــا ورد يف الصحيحــن مــن حديــث كعــب بــن مالــك ريض اللــه عنــه يف ذكــر
تخلفــه عــن غــزوة تبــوك ،والشــاهد فيــه هــو قولــه« :حتــى إذا مضــت أربعــون ليلــة مــن
الخمســن ،إذا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يأتيني،فقــال :إن رســول اللــه صــى
اللــه عليــه وســلم يأمــرك أن تعتــزل امرأتــك ،فقلــت :أطلقهــا؟ أم مــاذا أفعــل؟ قــال :ال،
بالعتزلهــا وال تقربهــا ،وأرســل إىل صاحبــي مثــل ذلــك» والحديــث بطولــه رواه البخــاري
) 44183 ( 3/6
((8(8ومســلم  )2769( 2110/4عــن كعــب بــن مالــك ريض اللــه عنــه .جمعــة  ،الدكتــور
عــي  ،اإلجــاع عنــد األصوليــن طبعــة دار الرســالة القاهــرة الطبعــةاألوىل 1434هـــ ص
.28((8(8أيب عــى  ،محمــد بــن الحســن  ،العــدة يف أصــول الفقه  ،بــدون نــارش ،1430/5 ،إمام
الحرمــن  ،عبــد امللــك بــن عبــد الله بــن يوســف  ،التلخيــص يف أصول الفقــه. 271۲/2
((8(8البورنــو  ،محمــد صدقــي  ،موســوعة القواعــد الفقهيــة  ،طبعــة مؤسســة الرســالة
. 255/7
( (8(8وهــو مــا روي عــن أنــس ،ريض اللــه عنــه ،قــال :مطرنــا بــردا وأبــو طلحــة صائــم،
فجعــل يــأكل منــه  ،قيــل لــه  :أتــأكل وأنــت صائــم ؟ قــال« :إمنــا هــذا بركــة» رواه اإلمــام
أحمــد  ،)۱۳۹۷۱(392/21وأبــو يعــى فيمســنده  ،)۳۹۹۹(73/7الطحــاوي  ،رشح مشــکل
اآلثــار . )1864 ( ۱۱4 / 5
((8(8البخاري  ،عبد العزيز  ،كشف األرسار،طبعة دار الكتاب اإلسالمي 276/3 .
( (8(8البخــاري  ،صحيــح البخــاري ،طبعــة دار طــوق النجــاة  ،الطبعــة األوىل  1422ه
 ، )1933 ( 31/3مســلم  ،صحيــح مســلم  ،طبعــة دار إحيــاء الــراث العــريب ( 80/2 ،
)1155
((8(8ابن القيم  ،إعالم املوقعني ،طبعة دار الجيل بريوت 1973م 240/4
( (8(8البورنــو  ،محمــد صدقــي  ،موســوعة القواعــد الفقهيــة للبورنــو ،طبعــة مؤسســة
الرســالة . 1004/8 ،
((8(8الحيل  ،يحيى بن سعيد  ،الجامع للرشائع  ،طبعة مؤسسة سيد الشهداء،ص.484
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((9(9تأليــف مجموعــة مــن العلــاء  ،معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة واألصوليــة ج33
ص  ، 83الق ـرايف  ،الفــروق  ،طبعــة دار الكتــب العلميــة  ، 321/3،ابــن القيــم  ،إعــام
الوقعــن ،طبعــة دار الجيــل بــروت . 3/3
((9(9ابــن عابديــن  ،محمــد أمــن بــن عمــر  ،حاشــية ابــن عابديــن  ،طبعــة دار الفكــر
بــروت  ، 176/3 ،الطرابلــي  ،أبــو الحســن عــاء الديــن عــي بــن خليــل  ، ،معــن
الحــكام فيــا يــردد بــن الخصمــن مــن األحــكام  ،طبعــة دار الفكــر . 176/1 ،
((9(9التســويل  ،عــي بــن عبــد الســام  ،البهجــة يف رشح التحفــة  ،طبعــة دار الكتــب
العلميــة . 189 /2
((9(9النــووي ،أبوزكريــا محيــي الديــن بــن رشف  ،املجمــوع رشح املهــذب  ،طبعــة دار
الفكــر . 220 /10 ،
((9(9الزيلعــي  ،عثــان بــن عــي بــن محجــن البارعــي  ،تبيــن الحقائــق رشح كنــز
الدقائــق  ،املطبعــة الكــرى األمرييــة . 140/1 ،
((9(9الق ـرايف  ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس  ،الفــروق  ،طبعــة عــامل
الكتــب ،29/3 ،
((9(9الزيلعــي  ،جــال الديــن أبــو محمــد عبــد اللــه بــن يوســف  ،نصــب الرايــة ألحاديــث
الهدايــة  ،طبعــة دار الحديــث  ، 428/2املرتــى  ،أحمــد بــن يحيــى  ،البحــر الزخــار. 170/ 3
( (9(9أبــو زهــرة  ،الشــيخ محمــد  ،الشــافعي حياتــه وعــره وآراؤه الفقهيــة  ،طبعــة دار
الفكــر العــريب  1978م  ،ص149 ،148
((9(9القرضــاوي  ،يوســف  ،مــن موجبــات تغــر الفتــوى تغــر املعلومــات  ،بحــث منشــور
عــى موقــع فقــه املصــارف اإلســامية بشــبكة املعلومــات الدوليــة االنرتنــت .
((9(9نفس املصدر السابق .
( (1(10املجددي  ،قواعد الفقه طبعة كراتيش ،الطبعة األوىل  1407ه ص.581
( (1(10الق ـرايف  ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس  ،الفــروق  ،طبعــة عــامل
الكتــب الفــروق . 103/4،
( (1(10القرايف  ،الفروق . 29/3 ،
((1(10الزيلعــي  ،تبییــن الحقائــق ،طبعــة دار الكتــاب اإلســامي  ، 140۱/1،املجــددي ،
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قواعــد الفقــه ،طبعــة كراتــي ،الطبعــة األوىل  1407ه ص . ۱۱۳
((1(10الشــيباين  ،محمــد بــن الحســن  ،الجامــع الصغــر  ،طبعــة عــامل الكتــب بــروت
الطبعــةاألوىل 1406ه ص .256ابــن نجيــم  ،البحــر الرائــق رشح كنــز الدقائــق  ،طبعــة
دار املعرفــة بیــروت  ،الطبعــة الثانيــة .ص ،166/1
((1(10الطرابلــي  ،أبــو الحســن عــاء الديــن عــي بــن خليــل  ، ،معــن الحــكام فيــا يــردد
بــن الخصمــن مــن األحــكام  ،طبعــة دار الفكــر ،ص .127
((1(10ابن القيم  ،إعالم املوقعني،طبعة دار الجيل بريوت 1973م . 11/3
((1(10ابن القيم  ،إعالم املوقعني ،طبعة دار الجيل بريوت 1973م . 66/3
((1(10البخــاري  ،صحيــح البخــاري  ،طبعــة دار طــوق النجــاة  ،الطبعــة األوىل  1422ه،
 ،)26(14/1مســلم  ،صحيــح مســلم  ،طبعــة دار إحيــاء الــراث العــريب،)۸۳( 88/1 ،
مــن حديــث أيب هريــرة ريض اللــه عنــه ولفظــه :ســئل :أي العمــل أفضــل؟ فقــال« :إميــان
باللــه ورســوله» قيــل :ثــم مــاذا؟ قــال« :الجهــاد فيســبيل اللــه» قيــل :ثــم مــاذا؟ قــال:
«حــج مــرور».
((1(10ابــن حبــان  ،)۸۱۸( 99/3 ،الطـراين  ،املعجــم الكبــر  ،93 ،۲۰/۹۳ ،كلهــم عــن معــاذ
بــن جبــل ريض اللــه عنــه ولفظــه ســألت النبــي  :أي األعــال أحــب إىل اللــه عــز وجــل؟
قــال« :أن متوتولســانك رطــب مــن ذكــر اللــه عــز وجــل».
((1(11ملزيــد مــن التوســع يف هــذه الوقائــع انظــر :عوامــل الســعة واملرونــة يف الرشيعــة
اإلســامية للشــيخ يوســفالقرضاوي ص 85ومــا بعدهــا ط :الديــوان األمــري لدولــة الكويــت
( (1(11البخــاري  ،صحيــح البخــاري  ،طبعــة دار طــوق النجــاة  ،الطبعــة األوىل  1422ه ،
 ) 1506(131/2عــن عيــاض بــن عبــد اللــه بــن ســعد بــن أيب رسح العامــري أنــه ســمع أبا
ســعيد الخــدري  -ريض اللــه عنــه – يقــول« :كنــا نخــرج زكاة الفطــر صاعــا مــن طعــام،
أو صاعــا مــن شــعري،أو صاعــا مــن متــر ،أو صاعــا مــن أقــط ،أو صاعــا مــن زبيــب» ،ورواه
بلفــظ مقــارب ،131/2
((1(11ابن حجر  ،فتح الباري برشح صحيح البخاري ،طبعة دار املعرفة بیروت374/3
( (1(11املرجع السابق
( (1(11البخــاري  ،صحيــح البخــاري  ،طبعــة دار طــوق النجــاة  ،الطبعــة األوىل 1422ه ،
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الثواب والعقاب في الديانة النصرانية
أ .مهن��د ج��واد كاظ��م محي��د الع��زاوي

باحث

د .يوســـــ��ف حمم��د الفضــــــ��ل قسم الدعوة ونظم االتصال -كلية علوم
االتصال  -جامعة الجزيرة
د.عاط��ف بابك��ر مجي��ل اإلم��ام قسم الدعوة ونظم االتصال -كلية علوم
االتصال  -جامعة الجزيرة
املستخلص:
بســم اللــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه ،وعــى آلــه وصحبــه ومــن
وااله ،وبعــد :لقــد متيــزت الديانــة النرصانيــة بقربهــا للديانــة اليهوديــة ،وتداخلهــا يف
بعــض األفــكار واملعتقــدات ،حيــث جــاءت النرصانيــة مكملـ ًة لليهوديــة ،ومصححــة
إلنحرافاتهــا ،ولهــذا كان األثــر البالــغ والجــي يف تداخــل أفكارهــم وتقاربهــا مــن
ح ـ ٍن آلخــر وعــى جميــع األصعــدة العقديــة والتعامليــة ،وكان الثــواب والعقــاب
إحــدى تلــك املســائل التــي تأثــرت وتغــرت وعــى مــدى العقــود التــي مــرت بهــا
الديانــة النرصانيــة .لقــد كان الســبب الرئيــس إلختيارهــذا املوضــوع ،هــو رغبــة
الباحــث للكتابــة يف مــادة العقيــدة عــى وجــه العمــوم ومقارنــة األديــان عــى وجــه
وخصوصــا الشــباب
الخصــوص  .وكذلــك إنتشــار اإللحــاد بــن األوســاط االســامية
ً
منهــم ،حيــث وصــل بهــم الحــال بتأثرهــم إىل إنــكار يــوم القيامــة والثــواب والعقاب؛
وتتمثــل مشــكلة البحــث بــأ ّن كث ـرا ً مــن النــاس أخــذوا يتســاهل ونفــي كثــر مــن
أحــكام الرشيعــة اإلســامية ،وأخــذوا يتأثــرون بالديانــات الســابقة التــي تســاهلت
يف قضيــة اإللت ـزام بالديــن ،وتوهــم النــاس املؤمنــن بالبعــث أن دخــول الجنــة مــن
الســهولة مبــكان ،فقــد جــاء هــذا البحــث ليــرز للمجتمعــات عــدل اللــه القائــم عــى
العلــم والحكمــة؛ وتكمــن أهميــة البحــث يف أنــه يبــن للمجتمعــات اإلنحرافــات
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العقديــة التــي أصدرهــا علــاء النصــارى ورهبانهــم يف تصــور حقيقــة اليــوم اآلخــر مــن
حيــث العمــل والجـزاء ؛ وأمــا بالنســبة ألهميــة البحــث للباحــث فأنــه ســيفتح للباحــث آفــاق
أوســع للوقــوف عــى نقــاط األتفــاق واألختــاف لــدى الديانــات الســاوية ؛ كــا وســيضيف
إنشــاءالله هــذا البحــث للمكتبــة العلميــة مجهــو ًدا يرفدهــا مبــادة علميــة لخدمــة طــاب
العلــم .إن الهــدف الرئيــس يف هــذا البحــث هــو الوقــوف عــى أقــوال العلــاء بإميــان النصارى
بالثــواب والعقــاب ،وجمعهــا ،ورشحهــا ،وإظهــار الحــق والصــورة الجليــة للمجتمعــات ،والــرد
عــى منكــري يــوم القيامــة مــن أتبــاع الديانــة النرصانيــة ؛ حيــث يســعى هــذا البحــث إىل
اإلجابــة عــى ،مــا موقــف النصــارى مــن دخــول الجنــة والنــار؟ مــا الشــبهات التــي أضلــت
النصــارى؟ ؛ ولقــد إتبعــت يف بحثــي هــذا املنهــج اإلســتقرايئ الوصفــي التحليــي .واســتعملت
فيهــذا البحــث أداة جمــع النصــوص وتحليــل مضمونهــا والــرد عــى اآلراء املخالفــة  .كــا
وأن هــذا البحــث لــه حــدود املوضوعيــة فقــط  .وبعــد دراســتنا املســتفيضة إلميــان مببــدأ
الثــواب والعقــاب يف الديانــة النرصانيــة توصلنــا إىل النتائــج اآلتيــة :إن الديانــة النرصانيــة مل
تقــف موق ًفــا واض ًحــا جل ًيــا تجــاه الثــواب والعقــاب ،ومل تحفــل األناجيــل باألقــوال الثابتــة
الرصيحــة التــي تأخــذ مبــدأ املجــازاة ،واملكافئــة والحســاب ،والثــواب والعقــاب عــى محمــل
الجــد؛ أن شــبهتي الفــداء وصكــوك الغف ـران أظلــت مــن النصــارى الكثــر ،وجعلــت منهــم
املتــادون واملذنبــون والقتلــة والخطــاة ،وأن هــذه الشــبهات أخــذت بأيديهــم إىل اإلنحـراف
عــا جــاء بهــا لســيد املســيح عيــى (عليــه الســام) مــن مبــادئ ســامية تدعــو إىل توحيــد
اللــه وعبادتــه ،وتزكيــة النفــس وتــرك الدنيــا والزهــد فيهــا ،وتــرك املــال والحــد مــن الجشــع يف
ذلــك ،وأن الكنيســة مل يَـ ُد ْم حالهــا عــى ماهــو عليــه فقــد تقلبــوا ومتــادوا عــى مـ ّر العصــور
واألزمــان ،وقــد أثقلــت عــى كاهــل املؤمــن املســيحي وبشــتى الطــرق ،مــا حــدا باملســيحيني
باالبتعــاد عــن املســيحية وتركهــا ومل يبقــى منهــا عندهــم إال أســمها .
Abstract:
In the name of God, and prayers and peace be upon the Messenger of God, his family and companions and those who are loyal
to him, and after: Christianity was characterized by its closeness to
the Jewish religion, and its overlap in some ideas and beliefs, where
Christianity came to complement Judaism, and correct its devia-
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 عاطف بابكر جميل اإلمام. يوسف محمد الفضل – د. مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د.أ
tions, and for this the great and clear impact was in the overlapping
and convergence of their ideas from time to time and at all levels
of doctrinal and transactional, and the reward and punishment was
one of those issues that were affectedAnd over the decades, the
Christian religion has changed. The main reason for choosing this
topic was the researcher’s desire to write about faith in general and
to compare religions in particular. The same applies to the spread
of atheism among Islamic circles, especially the young ones, as
they reached the point of being affected by their denial of the Day
of Resurrection and the reward and punishment; The problem of
the research is that many people have become lenient in many of
the provisions of Islamic law, and they are influenced by previous
religions that tolerated the issue of commitment to religion, and
delusionPeople who believe in the Resurrection that entering Paradise is very easy. This research has come to highlight to societies
God’s justice based on knowledge and wisdom; The importance
of the research lies in the fact that it shows societies the doctrinal
deviations that Christian scholars and their monks issued in depicting the reality of the Last Day in terms of work and reward; As
for the importance of researchFor the researcher, it will open wider
horizons for the researcher to find out the points of agreement and
disagreement among the monotheistic religions; And, God willing,
this research will add to the scientific library an effort to supplement it with scientific material to serve science students. The main
objective in this research is to stand on the sayings of the scholars
about the Christians’ belief in reward and punishment, collecting
them, explaining them, showing the truth and the clear image of
societies, and responding to the deniers of the Day of Resurrection
among the followers of the Christian religion. Where this research
seeks to answer, what is the position of Christians regarding entering Heaven and Hell? What are the suspicions? Christians ? ; I
have followed in my research this inductive descriptive analytical
method. In this research, the tool used to collect texts, analyze its
content, and respond to dissenting opinions. Also, this research has
the limits of objectivity only.After our extensive study of the be-
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lief in the principle of reward and punishment in the Christian religion, we reached the following conclusions: The Christian religion
did not take a clear and explicit stance towards reward and punishment, and the Gospels were not full of firm and explicit sayings that
take the principle of reward, reward and account, and reward and
punishment seriously; that you suspect meThe redemption and the
instruments of forgiveness kept many of the Christians, and made
them the extreme, the sinners, the murderers and the sinners, and
that these suspicions took their hands to deviate from what the Lord
Jesus Christ (peace be upon him) brought from the lofty principles
that call for the unity of God and his worship, the purification of the
soul and the abandonment of the world and asceticism in it, and the
abandonment of money And reduce greed in it, and thatThe Church
did not last as it is, as they fluctuated and persisted throughout the
ages and times, and it burdened the Christian believer in various
ways, which led the Christians to move away from Christianity and
leave it, and only its name remained with them.

املقدمة:
إن الديانــة النرصانيــة قــد متيــزت بقربهــا للديانــة اليهوديــة ،وتداخلهــا يف بعــض
األفــكار واملعتقــدات ،حيــث جــاءت النرصانيــة مكمل ـ ًة لليهوديــة ،ومصححــة إلنحرافاتهــا،
وكان الثــواب والعقــاب إحــدى تلــك املســائل التــي حاولــت النرصانيــة تصحيــح مســارها لــدى
اليهــود ،ولقــد تأثــرت وتغــرت الديانــة النرصانيــة وعــى مــدى العقــود التــي مــرت بهــا.
لقــد جــاءت هــذه الدراســة لتــدرس الثــواب والعقــاب يف الديانــة النرصانيــة ،حيــث
إحتــوت عــى مقدمــة ومبحثــن وخامتــة وقامئــة للمصــادر واملراجــع ،فقــد درســنا يف املبحــث
االول الثــواب والعقــاب يف الديانــة النرصانيــة ،ودرســنا يف املبحــث الثــاين الشــبهات التــي
أضلــت النصــارى يف الثــواب والعقــاب ،والــرد عليهــم  .ولــذا فــإن معرفــة مبــدأ الثــواب
والعقــاب يف األديــان الســاوية الثالثــة يضعنــا أمــام الحقائــق الكليــة يف منهــج اللــه القائــم
عــى الج ـزاء مــن جنــس العمــل .
خالصــا لوجهــه الكريــم ،وأن ينفــع ويرفــع بــه
أســأله تعــاىل أن يجعــل عمــي هــذا ً
البــاد والعبــاد ،إنــه قريــب مجيــب الدعــوات .
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الثواب والعقاب يف الديانة النصرانية:
جــاء يف بشــارة متــى( :ال تظنــوا أين جئــت لــي ألغــي رشيعــة مــوىس أو تعليــم
األنبيــاء  ،مل آت لــي ألغيهــا  ،بــل ألعطيهــا معناهــا الكامــل  .أقــول الحــق لكــم  ،إىل أن تــزول
الســاء واألرض  ،لــن يــزول أصغــر حــرف أو نقطــة مــن الرشيعــة  ،حتــى يتــم كل ماهــو
مكتــوب فيهــا  .لذلــك مــن يكــر أصغــر هــذه الوصايــا ويعلــم النــاس أن يفعلــوا مثلــه ،
ســيعترب األصغــر يف ملكــوت الســموات  ،أمــا مــن يطيــع هــذه الوصايــا ويعلــم اآلخريــن
أن يطيعوهــا  ،فســيعترب األعظــم يف ملكــوت الســموات)( . )1وتقــول لجنــة تفســر الكتــاب
املقــدس()2يف تفســر هــذا النــص( :إذا مل يكــن املســيح قــد جــاء لينقــض الرشيعــة  ،فهــل
يعنــي هــذا أنــه ينبغــي اآلن تطبيــق كل رشائــع العهــد القديــم؟  ....إن الطاعــة للــه هــي
أعظــم هــدف  ،فمــن الســهل جـ ًدا أن تــدرس رشائــع اللــه وطلــب مــن اآلخريــن أن يطيعوهــا
 ،دون أن متارســها بنفســك  ....إن اللــه يحكــم عــى قلوبنــا كــا عــى أفعالنــا  ،ألن الــوالء
الحقيقــي يكــم يف القلــب  ،فكــن بــارا ً يف مواقفــك التــي ال يراهــا النــاس كــا يف أفعالــك التــي
يراهــا الجميــع  ....فــإن صالحنــا يجــب أن يكــون  ....مبنيـاً عــى مخافــة وطاعــة اللــه وليــس
إستحســان النــاس)(. )3ويتبــن مــن هــذا النــص أن املســيح عيــى (عليــه الســام) مل يجــيء
لينقــض الرشيعــة املوســوية وإمنــا جــاء مكم ـاً  ،حيــث أنــه جعــل الطاعــة للــه مــن أعظــم
وأســمى األهــداف التــي جــاء بهــا  ،وأوضــح أن اللــه ينظــر للقلــوب قبــل األفعــال  ،كــا وبــن
أن الصــاح البــد مــن أن يكــون أساســه مخافــة اللــه وطاعتــه وليــس مـراءات النــاس  .وجــاء
يف بشــارة متــى( :لذلــك إن كانــت عينــك اليمنــى تدفعــك إىل الخطيئــة  ،فأقلعهــا وألقهــا
بعيــدا ً عنــك  ،فاألفضــل أن تفقــد عضــوا ً واحــدا ً مــن جســمك  ،مــن أن يطــرح جســمك كلــه
إىل جهنــم .وإن كانــت يــدك اليمنــى تدفعــك إىل الخطيئــة  ،فأقطعهــا وألقهــا بعيـ ًدا عنــك ،
()4
فاألفضــل أن تفقــد عضـ ًوا واحـ ًدا مــن جســمك  ،مــن أن يطــرح جســمك كلــه إىل جهنــم)
 .وتقــول لجنــة تفســر الكتــاب املقــدس يف تفســر هــذا النــص( :عندمــا قــال الــرب يســوع
أن تتخلــص مــن يــدك أو عينــك  ،كان يســتخدم لغــة مجازيــة  ،فلــم يكــن يقصــد املعنــى
الحــريف بــأن تقـ ِّور عينيــك  ،ألن األعمــى أيضً ــا يســتطيع أن يشــتهي  .ولكــن إن كان ذلــك هــو
الســبيل الوحيــد  ،فمــن األفضــل أن تذهــب إىل الســاء بعــن واحــدة أو يــد واحــدة  ،عــن أن
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تذهــب إىل جهنــم ولــك عينــان أو يــدان  .والفكــرة هنــا هــي أن نتســاهل أحيانـاً مــع خطايــا
يف حياتنــا ،تــؤدي أخـ ًرا إىل هالكنــا  .فمــن األفضــل أن نتحمــل آالم البــر ـ التخلــص مثـاً مــن
عــادة ســيئة أو يشء نعتــز بــه ـ عــن أن نســمح للخطيــة أن تجلــب علينــا عقابـاً أو دينونــة.
فأفحــص حياتــك مــن جهــة كل مــا يــؤدي بــك إىل ارتــكاب خطيــة  ،وأفعــل كل مــا يلــزم
إلزالتــه)( . )5ويتبــن مــن هــذا النــص أن عيــى (عليــه الســام) إســتعمل املجــاز يف وصفــه
املعــاد االخــروي للطائعــن والعصــاة  ،حيــث أوضــح أنــك لــو تــأيت اآلخــرة بعــن واحــدة أو
يــد واحــدة وتدخــل النعيــم خــر لــك مــن أن تــأيت معافـاً وتدخــل الجحيــم األبــدي ،وهــذه
األمثلــة تجرنــا إىل أفضليــة قطــع جــذور الخطيئــة والقــدوم صالحــن إىل املعــاد االخــروي .
وجــاء يف بشــارة متــى( :أحــذروا مــن تقديــم صدقاتكــم أمــام النــاس بهــدف أن يروكــم ،وإال
فلــن يكافئكــم أبوكــم الــذي يف الســاء)( . )6وتقــول لجنــة تفس ـرالكتابا ملقــدس يف تفســر
هــذا النــص( :الريــاء :هــو أن يعمــل شــخص مــا شــيئاً صالح ـاً ملجــرد الظهــور هكــذا أمــام
النــاس  ،وليــس بدافــع الشــفقة أو بنيــة حســنة  .فأعــال هــذا الشــخص قــد تبــدو صالحــة،
ولكــن دوافعــه تكــون جوفــاء  .وتصبــح هــذه األفعــال الجوفــاء هــي كل مكافأتــه  ،بينــا
يــكايفء اللــه املخلصــن يف إميانهــم)( . )7ويتبــن مــن هــذا النــص أن الريــاء هــو أن تعمــل
شــيئًا ألجــل أن ي ـراك النــاس  ،وليــس بدافــع مرضــاة اللــه  ،فمــن يعمــل هكــذا أعــال لــن
يكافئــه اللــه تعــاىل  ،ألنــه أخــذ مكافأتــه يف الدنيــا وهــو الظهــور والشــهرة  ،بينــا يكافــئ
اللــه الطائعــن املخلصــن .وجــاء يف بشــارة متــى( :وعندمــا تصــي  ،ال تكــن كاملرائــن  ،ألنهــم
يحبــون أن يصلــوا يف املجامــع وزوايــا الشــوارع لــي يراهــم النــاس  ،الحــق أقــول لكــم أنهــم
بذلــك نالــوا مكافئتهــم كاملــة  .لكــن عندمــا تصــي أدخــل إىل غرفتــك وأغلــق بابــك  ،وصـ ِّـل
إىل أبيــك يف الــر  ،وأبــوك الــذي يــرى مــا يحــدث يف الــر  ،ســيكافئك)( . )8وتقــول لجنــة
تفســر الكتــاب املقــدس يف تفســر هــذا النــص( :أراد بعــض النــاس ،وبخاصــة القــادة الدينيون
أن يظهــروا أمــام النــاس وكأنهــم قديســون  ،وكانــت الصــاة علن ـاً إحــدى الوســائل لجــذب
األنظــار  ،لكــن الــرب يســوع كان يــرى مــا وراء أفعــال برهــم الــذايت ،وقــال إن جوهــر الصــاة
ليــس هــو مــا يقــال أو أيــن أو كيــف يقــال  ،بــل االتصــال باللــه  ،فهنــاك مــكان للصــاة ،
ولكــن أن تصــي فقــط حيــث يـراك اآلخــرون  ،لدليــل عــى أن املســتمع لــك يف الواقــع ليــس
هــو اللــه)(. )9ويتبــن مــن هــذا النــص أن املصــي ألجــل أن ي ـراه النــاس  ،وليــس بدافــع
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مرضــاة اللــه  ،لــن يكافئــه اللــه تعــاىل  ،ألنــه أخــذ مكافأتــه يف الدنيــا وهــو الظهــور والشــهرة،
حيــث أنــه أســتمتع مبشــاهدة النــاس لــه وليــس غايتــه أن ي ـراه اللــه فقــط ؛ بينــا يكافــئ
اللــه الطائعــن املخلصــن  ،الذيــن يعملــون ويصلــون للــه يف الخفــاء  .وجــاء يف بشــارة متــى:
(وعندمــا تصومــون  ،ال تكونــوا كاملرائــن الذيــن يظهــرون الحــزن عــى وجوههــم  ،ألنهــم
يغــرون شــكل وجوههــم  ،لــي يــرى النــاس بوضــوح أنهــم صامئــون  ،أقــول الحــق لكــم ،
إنهــم نالــوا مكافئتهــم كاملــة  .لكــن عندمــا تصــوم  ،ضــع زيتًــا عــى رأســك  ،وأغســل وجهــك.
حتــى ال يالحــظ النــاس أنــك صائــم  ،فأبــوك الــذي ال تـراه يــرى ذلــك  ،حينئـ ٍـذ أبــوك الــذي
يــرى مــا يحــدث يف الــر ســيكافئك)( . )10وتقــول لجنــة تفسـرالكتاب املقــدس يف تفســر هــذا
النــص( :الصــوم أو البقــاء بــدون طعــام لــرف وقــت يف الصــاة  ،أمــر نبيــل  ....مل يكــن الــرب
يســوع يديــن الصــوم بــل الريــاء  ،أي الصــوم لكســب الثنــاء مــن النــاس  ....فقــد أراد أن
يخدمــه النــاس لألســباب الصحيحــة وليــس عــن رغبــة أنانيــة يف كســب املديــح)(. )11ويتبــن
مــن هــذا النــص أن عيــى (عليــه الســام) مل يكــن يديــن الصــوم ولكنــه أدان الريــاء فيــه
 ،فقــد أوضــح أنــه الب ـ َّد مــن أن يكــون خالص ـاً للــه حتــى يــؤيت مثــاره الصحيحــة  ،ويكــون
الجـزاء مــن اللــه ال مــن الناس.وجــاء يف بشــارة لوقــا( :أقــول لكــم يــا أحبــايئ  ،ال تخافــوا مــن
الذيــن يقتلــون الجســد  ،ثــم ال يقــدرون أن يفعلــوا مــا هــو أكــر  .ســأقول لكــم ممــن ينبغــي
أن تخافــوا  :مــن ذلــك الــذي لــه ســلطان أن يلقــي يف جهنــم بعــد أن يقتــل  ،نعــم أقــول لكــم
خافــوا منه)(.)12وتقــول لجنــة تفسـرالكتاب املقــدس يف تفســر هــذا النــص( :إن الخــوف مــن
املقاومــة أو الســخرية قــد يضعــف شــهادتنا للمســيح  ،فكثـرا ً مــا نتمســك بالســام والراحــة ،
حتــى ولــو عــى حســاب مســرتنا مــع اللــه  .وهنــا يذكرنــا الــرب يســوع أنــه ينبغــي علينــا أن
نخــاف العواقــب األبديــة ال الوقتيــة  ....ال تســمح للخــوف مــن إنســان أو جامعــة أن مينعــك
عــن الوقــوف إىل جانــب املســيح)( . )13ويتبــن مــن هــذا النــص أن عيــى (عليــه الســام)
يوجــه املؤمنــون بــأن ال يخافــوا ممــن مل يؤمنــوا  ،ولكنهــم البــد مــن أن يخافــوا الخالــق
الــذي خلــق الجميــع  ،وهــو اللــه  ،ألنــه وحــده القــادر عــى املجــازاة بالثــواب والعقــاب يف
الدنيــا واآلخــرة  .وجــاء يف بشــارة رؤيــا( :أمــا الجبنــاء وغــر املؤمنــن والفاســدون والقاتلــون
والزنــاة والســحرة وعبــدة األوثــان وكل الكاذبــن  ،فســيكون مصريهــم يف البحــرة املتقــدة يف
بالكربيــت املشــتعل  ،ذلــك هــو املــوت الثــاين)( . )14وتقــول لجنــة تفس ـرالكتاب املقــدس يف
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تفســر هــذا النــص( :ليــس الجبــان هــو ضعيــف القلــب يف اإلميــان أو مــن قــد يشــك أحيانًــا
أو يرتــاب  ،لكنــه بالحــري هــو مــن يبتعــد عــن اللــه رافضً ــا أن يتبعــه  ....ويقــع هــذا اإلنســان
يف نفــس القامئــة مــع الفاســدين  ،والقتلــة  ،وعبــدة األوثــان  ،والزنــاة  ،ومــن ميارســون أفعــال
الشــيطان  .أمــا املنتــر فهــو مــن يثبــت حتــى النهايــة بــدون أن ينكــر املســيح  ....وســينال
الــركات حســب وعــد اللــه  ....فيــأكل مــن شــجرة الحيــاة  ....وينجــو مــن بحــرة النــار ....
خالصــا  ....ويأخــذ ســلطانًا عــى األمــم  ....ويكتــب أســمه يف ســفر
أســا حســ ًنا ً
وينــال ً
الحيــاة  ....ويصــر عمــودا ً يف هيــكل اللــه الروحــي  ....ويجلــس مــع املســيح عــى كرســيه ....
املــوت الثــاين هنــا  ،هــو مــوت روحــي  ،ومعنــاه أحــد أمريــن :إمــا العــذاب األبــدي أو الفنــاء
األبــدي  ،وهــو يف كلتــا الحالتــن انفصــال أبــدي دائــم عــن اللــه)(. )15ويتبــن مــن هــذا النــص
أن الجبــان هــو ضعيــف اإلميــان و املرتــاب  ،الــذي يبتعــد عــن منهــج اللــه وطريقــه القويــم
 ،وهــو مســا ٍو للفاســدين والقتلــة وعبــدة األوثــان والزنــاة ومــن ميارســون أفعــال الشــيطان يف
العقــاب األخــروي والســقوط يف بحــرة النــار ؛ أمــا املنتــر فهــو مــن يثبــت مــع املســيح عــى
الطريــق القويــم  ،فهــذا ســينال النعيــم املقيــم والســلطان األبــدي عــى األمــم ويصــر لــه
عمــودا ً يف هيــكل اللــه الروحــي ؛ وكذلــك يقصــد باملــوت الثــاين هنــا أحدأمريــن :إمــا العــذاب
األبــدي أو الفنــاء األبــدي ،وهــو يف كلــت االحالتــن انفصــال أبــدي دائــم عــن اللــه تعــاىل .
قــال العقــاد(( :)16ولــد الســيد املســيح صلــوات اللــه عليــه  .وكان يســتمع العضــات
 ....وكانــت بشــارته أعظــم فتــح يف عــامل الــروح  ،ألنهــا نقلــت العبــادة مــن املظاهــر واملراســم
إىل الحقائــق األبديــة  ،أو نقلهــا مــن عــامل الحــس إىل عــامل الضمــر  ....ومل يشــهد التأريــخ
ـول رفــع الضمــر اإلنســاين كــا رفعــه  ،ورد إليــه العقيــدة كلهــا كــا
قبــل الســيد املســيح رسـ ً
ردهــا إليــه  ....فعلمهــم أن اللــه محبــة وأن أقــرب النــاس إىل اللــه مــن أحــب اللــه وأحــب
خلــق اللــه  ،ومنهــم املطــرودون  ،والعصــاة  ،وال يســتحق غفرانــه مــن مل يتعلــم كيــف يغفــر
للمســيئني إليــه)( . )17ويتبــن مــن هــذا النــص أن املســيح عندمــا ولــد وعــاش كان يســتمع
العضــات ،وكانــت بشــارته أعظــم فتــح يف عــامل الــروح  ،ومل يشــهد التأريــخ قبــل الســيد
املســيح رســوالً رفــع الضمــر اإلنســاين كــا رفعــه  ،ورد إليــه العقيــدة كلهــا كــا ردهــا إليــه ،
فعلــم املجتمــع محبــة اللــه  ،ورحمتــه بعبــاده وباألخــص املســيئني منهــم .
قــال أحمــد شــلبي(( :)18إن املســيحية فقــرة يف ترشيعاتهــا  ،وأنهــا ديــن يعنــى
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بالروحانيــات  ،وال يهتــم بشــؤون الدنيــا  ،وهــذا يؤكــد انهــا تكملــة ألديــان بنــي إرسائيــل ،
فقــد تركــت لهــذه األديــان كل مســائل الترشيــع أو أكرثهــا وقنعــت بتوجيــه كل العنايــة إىل
الجانــب الــذي أهملــه اليهــود  ،وهــو جانــب التســامح والحــب والزهــد يف الدنيــا)( .)19ويتبــن
مــن هــذا النــص أن املســيحية باتــت تســر عــى خطــى ديانــة بنــي إرسائيــل يف ترشيعاتهــا ،إال
أن املســيحية جــاءت تنــادي بالتســامح والحــب والزهــد يف الدنيــا  ،وهــو مــا يجرنــا إىل القــول
بإميانهــم أن هــذه الدنيــا زائلــة ال محــال وأن الجـزاء يف اآلخــرة عنــد اللــه .
قــال ســليامن مظهــر(( :)20والحــق أن مهمــة يســوع كانــت مهمــة غايــة يف الســمو .
أبــرز مــا جــاء فيهــا أن يضــع الخطــوط الرئيســية ملبــادئ أخالقيــة مثاليــة  ....كانــت تســتدعي
إصالحـاً وتقوميـاً عــى يــد مصلــح مخلــص  ....وكان يف اليهــود  ....ال يؤمنــون بالجنــة والنــار أو
القيامــة أو البعــث أو الحســاب  ....فــكان مهمــة املســيح أن يــرد هــؤالء إىل عقيــدة البعــث
والقيامــة والج ـزاء  ،وأن يثبــت اإلميــان يف قلوبهــم ويحــذر النــاس مــن إتباعهــم واإلنقيــاد
لتعاليمهــم  ....فجــاء املســيح ليخلصهــم مــن اآلثــام التــي راحــوا يرتعــون فيهــا ويبرصهــم
بالطريــق الســوي)(. )21ويتبــن مــن هــذا النــص أن مهمــة عيــى (عليــه الســام) كانــت
مهمــة غايــة يف الســمو  ،حيــث أنــه جــاء ليضــع الخطــوط الرئيســة ملبــادئ األخــاق املثاليــة
الفاضلــة ،وكانــت بعــض فــرق اليهــود ال يؤمنــون بالجنــة والنــار أو القيامــة أو البعــث أو
الحســاب  ،فكانــت مهمــة عيــى (عليــه الســام) أن يــرد هــؤالء إىل عقيــدة البعــث والقيامــة
والجـزاء وأن يثبــت ذلــك يف قلوبهــم  ،كــا وجــاء ليخلصهــم مــن اآلثــام التــي راحــوا يرتعــون
فيهــا  ،وكذلــك جــاء ليبرصهــم بالطريــق الســوي القويــم .
قــال حليــم حســب اللــه(( :)22أن عقوبــة الخطيئــة واحــدة يف كل األحــوال ....أحيانـاً
يظــن إنســان أنــه أقــل خطـأً مــن غــره أو أنــه ال يعمــل مــا يعملــه غــره مــن خطايــا  ،وأنــه
يحفــظ وصايــا أكــر مــن غــره  ....مــن الخطــأ أن يتوهــم اإلنســان أنــه إذا ذهــب إىل جهنــم
ميكــن خروجــه منهــا بعــد حــن  ....إن الخاطــئ  ....ليــس مــن يعمــل خطايــا كثــرة فحســب
بــل مــن يعمــل أيضـاً خطيئــة واحــدة  ....ولذلــك ألجــل خطيئــة واحــدة طــرد آدم وحــواء مــن
جنــة عــدن  ....وألجــل خطيئــة واحــدة حــرم مــوىس النبــي مــن دخــول أرض كنعــان  ....وليــس
ذلــك فقــط بــل كل مــا يفعلــه اإلنســان دون أن يشــعر بــه فهــو يف نظــر اللــه خطيئــة  ....ألن
الســهو دليــل عــى عــدم الســلوك بالكــال  ،وعــدم الســلوك بالكــال خطيئــة  ....وهــم يف
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بحــرة النــار والكربيــت حيــث يصعــد دخــان عذابهــم إىل أبــد اآلبديــن)(. )23
ويتبــن مــن هــذا النــص أن عقوبــة الخطيئــة واحــدة يف كل األحــوال فــا فــرق بــن
خطيئــة كبــرة وبــن خطيئــة صغرية فاملخطئــون هنا سواســية  ،حيــث أن الله عاقــب آدم بخطيئة
 ،وعاقــب مــوىس بخطيئــة  ،وكذلــك كل مــن يفعــل مــن غــر أن يدركــه اإلنســان أو أن يشــعر بــه
فهــو يف نظــر اللــه خطيئــة ،ألن الســهو دليل عــى عدم الســلوك بالكــال  ،وذلك خطيئــة ؛ وهؤالء
املخطئــون يعاقبــوا يف بحــرة النــار والكربيــت  ،حيــث يصعــد دخــان عذابهــم إىل أبــد اآلبديــن .
قالــت لجنــة مــن املؤلفــن(( :)24الثــواب والعقــاب  ....وف ًقــا ملعتقــدات املؤمنــن ،
معاقبــة املــرء ملخالفتــه الوصايــا الدينيــة  ،ومكافأتــه عــى إلتزامــه بالتعاليــم الدينيــة والحيــاة
املســتقيمة التــي أوصــت بأتباعهــا القــوى الخارقــة للطبيعــة مثــل األرواح واآللهــة واإللــه
الخالــق يف الديانــات التوحيديــة  ....يف الوقــت الــذي تتبنــى فيــه املســيحية  ....موق ًفــا واض ًحــا
بشــأن أن الجنــة مــن نصيــب الصديقــن وأن النــار مــن نصيــب املذنبــن)( . )25ويتبــن مــن هذا
النــص أن الثــواب هــو الجـزاء الحســن ملــن إلتــزم باملبــادئ والتعاليــم الدينيــة التــي أوصــت
بهــا القــوى الخارقــة أو اآللهــة  ،وهــو اللــه يف الديانــات التوحيديــة ،والعقــاب هــو الج ـزاء
املســتحق ملــن خالــف هــذه التعاليــم واملبــادئ  ،وتــرز هنــا تبنــي الديانــة املســيحية موقفـاً
ومبــدأً واضح ـاً بشــأن أن الجنــة مــن نصيــب الصديقــن ،وأن النــار مــن نصيــب املذنبــن ؛
جـزا ًء وفاقًــا .
الشبهات التي أضلت النصارى يف مبدأ الثواب والعقاب،والرد عليهم:
أو ًال :الفداء:
تكلمنــا يف املبحــث الســابق عــن معتقــد النصــارى يف املســيح وإميانهــم بــه بأنــه
املخلّــص والفــادي والشــافع  ،وأنــه ابــن اللــه النــازل ليكفــر عــن البرشيــة خطيئتهــم التــي
ورثوهــا مــن أبيهــم آدم (عليــه الســام)  ،وأنــه ـ أي املســيح يســوع ـ أُهــن  ,وصلــب  ،ومــات،
ودفــن  ،وقــام بعــد دفنــه  ،وإرتقــى اىل الســاء  ،وجلــس بجنــب أبيــه األميــن  ،تعــاىل اللــه
عــا يقولــون علــوا ً كبــرا ً ؛ فمــن هنــا جــاء كالمنــا يف هــذا املبحــث عــن شــبهة أضلــت
النصــارى وأغوتهــم يف اإلميــان مببــدأ الثــواب والعقــاب ،مــن خــال إميانهــم بــأن املســيح
يســوع هــو مخلصهــم وفاديهــم .
ـرس(( :)26قالــت فــرق النصــارى  ....إن ســبب نــزول االبــن اإللهــي
قــال اإلمــام القاســم الـ ّ

144

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الرابع  -دورية -ربيع ثاين 1443هـ  -ديسمرب 2021م

أ .مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د .يوسف محمد الفضل – د .عاطف بابكر جميل اإلمام

 ،الــذي نــزل مــن الســاء رحمـ ًة للبــر  ....مــن أجــل خطيئــة آدم  ،فإنــه ملّــا أن أخطــأ وأكل مــن
الشــجرة التــي نهــاه اللــه عنهــا فعــى  ،تربأ اللــه تبــارك وتعاىل منــه  ،وأســلمه إىل الشــيطان بإتباعه
لــه  ....فــكان يف حيــز الشــيطان ودا ِر ملكــه  ،وكذلــك زعمـوا  ،كان فيهــا معــه جميــع ولــده  ،يحكــم
فيهــم الشــيطان مبــا أحــب مــن حكمــه  ....فلــا غلبــت عــى النــاس الخطيئــة  ....خــدع  ....االبــن
الشــيطان مبكــره  ،فبلــغ فيــه مــا أراد مــن أمــره  ،فاســتخرج آدم وجميع ولده من ســلطان الشــيطان
ويــده  ....فاشــرى االبــن البــر مــن أبيــه  ....فجلس عن ميــن أبيه تاماً بكليته وجســده  ....وســينزل
مــرة أخــرى  ،فيديــن األحيــاء واألمـوات  ،عنــد دار الفنــاء  ....ونحــن إن شــاء اللــه  ،مبتدئون فـرادون
 ....فجعلـوا يف قولهــم هــذا االبــن أبــاه  ،ثــم رجعـوا فجعلـوا األب هــو أبــاه  ،غفلـ ًة وســه ًوا واختالفًــا
وتخرصــا واعتســافًا  ....فأنصفـوا الحــق مــن أنفســكم تخرجـوا  ،بــإذن اللــه  ،بإنصافكم من
وعاميـ ًة
ً
لبســكم  ،وأرفضـوا للحــق أهواءكــم  ،تســعدوا يف دينكــم ودنياكــم  ،وأقيمـوا ما أنزل اللــه إليكم من
ربكــم  ....واتركـوا االفـراء عــى اللــه فيهــا بعمــى التأويــل  ،تهتــدوا إن شــاء اللــه  ....وأفهمـوا قــول
العزيــز الوهــاب فيكــم  ،ويف غريكــم مــن أهــل لكتــاب ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ المائــدة 66 :فكفــى بهــذا بيانًــا مــن اللــه يف أهــل الكتــاب  ،لعلهــم
يعقلــون)(. )27ويتبــن مــن هــذا النــص أن النصــارى يقولــون بنــزول املســيح ابــن اللــه  ،مــن
أجــل خطيئــة آدم وبنــوه الذيــن ورثــوا الخطيئــة مــن أبيهــم فتــرأ اللــه منهــم ودخلــوا يف
حيــز الشــيطان ودا ِر ملكــه  ،فاشــرى املســيح البــر مــن أبيــه وخلصهــم مــن الشــيطان
 ،وكذلــك زعمــوا ان يســوع صعــد وجلــس بجــوار أبيــه وأنــه ســينزل يــوم القيامــة ليديــن
البــر ويحاســبهمـ تعــاىل اللــه عــا يقولــون ـ ؛ والبـ ّد مــن ان نــرد هنــا ونقــول لهــم إنصفــوا
الحــق وارفضــوا الباطــل تســعدوا يف الدنيــا واآلخــرة  ،وأقيمــوا مــا أنــزل اللــه واتركــوا اإلفـراء
تهتــدوا إىل الطريــق املســتقيم  ،وقــد أخربنــا اللــه بذلــك وكفــى بقولــه تعــاىل بيانـاً وصدقـاً .
قــال محمــد الحنفــي(( :)28أمــا الجــواب عــن  ....قولكــم يف آدم ملــا أكل مــن الشــجرة
التــي نهــاه اللــه عنهــا عاقبــه وذريتــه بــورود جهنــم  ،فهــذا كالم مــن ليــس لــه عقــل ســليم
وهــو يحتــاج إىل ســامع يســمعه فضـاً أن يلتــزم مــا يــرده ويدفعــه  ،وهــو محــض اإلدعــاء مــن
غــر دليــل فــإن أمــر العقــاب يف جهنــم غيــب عنــا وال نتوصــل إليــه إال بأخبــار مخــر عــن اللــه
تعــاىل ومل يــرد هــذا القــول الــذي ذكرمتــوه يف رشيعــة مــن الرشائــع بــل ورد يف رشيعــة مــوىس
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ضــد هــذا وذلــك أنــه قــال «ال يعاقــب أحــد بذنــب غــره»( )29فلـ َم قلتــم أنــه عاقــب ذريــة آدم
عليــه الســام بالخلــود يف النــار لــو مل يبعــث ابنــه يف خالصهــم  ....وقولكــم أن ســيدكم يســوع
خلّــص العــامل مــن حبــال الشــياطني التــي كانــوا يقــودون بهــا اآلدميــن إىل الجحيــم  ،فــا عرفتــه
الشــياطني وظنــوا أنــه واحــد مــن بنــي آدم فصلــب وقتــل بغــر ذنــب وعنــد ذلــك نــزل إىل
الجحيــم فكــر أبوابهــا وأخــرج منهــا أنبيــاء اللــه وأوليــاءه ثــم صعــد إىل الســاء  .وقلتــم أنــه
ينــزل يــوم القيامــة يديــن األمــم ويجلــس عــن ميــن أبيــه  ،فنقــول لكــم :مــن ال يقــدر عــى
تخليــص نفســه مــا حزبــه مــن الهــوان كيــف يقــدر عــى تخليــص غــره؟  ....إن املســيح قــال
وهــو عــى الخشــب «إلهــي لِـ َم خذلتنــي»( )30وذلــك عنكــم آخــر كالم تكلــم بــه يف الدنيــا)(. )31
ويتبــن مــن هــذا النــص أن الجــواب عــى قــول النصــارى أن آدم وذريتــه خطــاة
وأنهــم ســردون جهنــم  ،فهــو محــض اف ـراء مــن غــر دليــل وال يتقبلــه العقــل الســليم ،
ـب عنــا  ،ومل يصــل إال بإخبــار مخــر  ،ومل يــرد
فــإن أمــر الثــواب والعقــاب يف اآلخــرة قــد غُيـ َ
مــا قلتمــوه يف رشيعــة مــن الرشائــع  ،وأعلمــوا ان مــن مل يســتطع ان ينقــذ نفســه ليــس
بقــادر عــى إنقاذكــم وتخليصكــم  ،وأن آخــر مــا قالــه املســيح وهــو عــى الصليــب إلهــي لِـ َم
خذلتنــي أو لِ ـ َم تركتنــي  ،فهــذا يــدل عــى ضعفــه وعجــزه .
قــال ابــن تيميــة(( :)32إن مــن العجــب  ....أنهــم يزعمــون أن آدم ملــا أكل مــن
الشــجرة غضــب الــرب عليــه وعاقبــه ،وأن تلــك العقوبــة بقيــت يف ذريتــه إىل أن جــاء املســيح
وصلــب  ،وأنــه كانــت الذريــة يف حبــس إبليــس  ،فمــن مــات منهــم ذهبــت روحــه إىل جهنــم
ُ
 ....ثــم يزعمــون ان الصلــب هــو مــن أعظــم الذنــوب والخطايــا بــه خلّــص اللــه آدم وذريتــه
مــن عــذاب الجحيــم  ....وال ريــب أن هــذا القــول رسى إىل النصــارى مــن املجــوس  ،ولهــذا
ال ينقلــون هــذا القــول مــن كتــاب منــزل وال عــن أحــد مــن الحواريــن  ....واعلــم أن الوجــوه
الدالــة عــى فســاد ديــن النصــارى كثــرة ج ـ ًدا  ،وكلــا تصــور العاقــل مذهبهــم  ،وتصــور
لوازمــه  ،تبــن لــه فســاده  ....وقــد نســبوا إليــه مــن الظلــم مــا مل ينســبه إليــه أحــد مــن بنــي
آدم)(. )33
ويتبــن مــن هــذا النــص أن مــن العجــب أن تقــول النصــارى بخطيئــة آدم وبنــوه
وأنــه دخــل يف حبــس الشــيطان  ،فمــن مــات منهــم ذهبــت روحــه إىل جهنــم أو عــذاب
الجحيــم  ،كــا ومــن العجــب بــأن يقولــوا بــأن الصلــب يرفــع الخطيئــة ويخلــص البرشيــة مــن
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ذنوبهــم ؛ إن هــذا القــول دخــل إىل النرصانيــة مــن املجــوس  ،ولذلــك هــم ال ينقلــون ذلــك
مــن كتــب منزلــة  ،ووجــوه الداللــة عــى بطــان قولهــم كثــرة إحداهــا أنهــم نســبوا إىل اللــه
مــن صفــات العجــز وعــدم القــدرة والظلــم مــا مل ينســبه إليــه أحــد مــن البــر .
قــال أبــو البقــاء الجعفــري(( :)34أمــا النصــارى فإنهــم مجمعــون عــى إلهيــة املســيح
واعتقــاد ربوبيتــه  ،وأنــه اإللــه الــذي خلــق العــامل وجبــل بيــده طينــة آدم  ....فــإذا أثبتنــا
نبوتــه وأوضحنــا رســالته عــرف أن اإللــه غــره وأن الــرب ســواه  ،ونحــن نوضــح ذلــك ....
بعــون اللــه تعــاىل  ....وجــه الداللــة مــن ذلــك شــهادتهم لــه بالنبــوة وعــدم األنــكار عليهــم
 ،وذلــك رضــا مبــا يقولــون  ،وكيــف يســمع آالف مــن النــاس يشــهدون انــه النبــي اآليت مــن
النــارصة ويقرهــم عــى ذلــك وال تقــوم بــه الحجــة  ....فــرك اإلنــكار عليهــم محــض الرضــا مبــا
يهتفــون بــه (( ....صحــب يســوع رجلــن بعــد قيامــه  ،وهــا يتحدثــان يف شــانه وشــأن اليهــود
 ،وكانــت عيونهــا ممســوكة عنــه  .فقــال لهــا :مــن تذكـران؟ فقــاال :يســوع النــارصي  ،كان
رجـ ًـا نب ًيــا قويًــا باألعــال  .فأقرهــا ومل ينكــر عليهــا وســار معهــا إىل قريتهــا فأضافــوه
وبــات عندهم))()35وذلــك دليــل عــى نبوتــه عليــه الســام  ....وهــذا دأب األنبيــاء يدعــون
الخالئــق إىل عبــادة اللــه وتوحيــده ومحبتــه)(. )36ويتبــن مــن هــذا النــص أن النصــارى يقولون
بإلوهيــة املســيح يســوع  ،فــإذا أثبتنــا نبوتــه دحضنــا قولهــم  ،وكث ـ ًرا مــا نــرى أن املســيح
يقــول بأنــه نبــي وأنــه جــاء كغــره مــن األنبيــاء ليدعــوا الخالئــق إىل عبــادة اللــه وتوحيــده
ومحبتــه .
قــال أحمــد شــلبي( :إن خطيئــة آدم عصيــان ضــد اللــه ورشود عــن الصلــة بــه ،
ومعصيــة ضــد قداســته تعــاىل  ،وأعلــن لنــا يســوع وهــو عــى الصليــب أن اللــه قــد تنــازل
ليجــدد الصلــة التــي قَطّعــت خطيئتنــا أوارصهــا ويتخطــى الشــقة التــي أحدثهــا بيننــا وبينــه
اعوجا ًجــا وزي ًغــا  ....الجــواب عــى ذلــك  ....أنــه صــور الــداء أدق تصويــر عندمــا تكلــم عــن
الدمــاء والقســوة  ،ولكنــه عندمــا بــدأ يجيــب ويصــف الــدواء تعــر وكبــا  ،ومل يقــل إال عبارات
جوفــاء ال تحمــل أي معنــى  ....ويلــزم يف جميــع الرشائــع أن تناســب العقوبــة الذنــب  ،فهــل
يتــم التــوازن بــن صلــب املســيح عــى هــذا النحــو  ،وبــن الخطيئــة التــي ارتكبهــا آدم؟ ....
ـاب
هــذا إال أن خطيئــة آدم  ....قــد عاقبــه اللــه عليهــا بإخراجــه مــن الجنــة  ،وال شــك أنــه عقـ ٌ
ٍ
كاف  ....وهــذا العقــاب قــد أختــاره اللــه بنفســه وكان يســتطيع أن يفعــل بــآدم أكــر مــن
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ذلــك  ،ولكنــه اكتفــى بذلــك  ،فكيــف يستســاغ أن يظــل مضمـ ًرا الســوء غاض ًبــا آالف الســنني
حتــى وقــت صلــب عيــى  ....ويبقــى يف هــذا املوضــوع أن نســأل أســئلة أخــرة ،هــي :هــل
كان األنبيــاء جميعـاً قبــل عيــى مدنســن خطــاة بســبب خطيئــة أبيهــم آدم؟ وهــل كان اللــه
غاض ًبــا عليهــم أيضً ــا؟ وكيــف أختارهــم مــع ذلــك لهدايــة البــر؟)(. )37
ويتبــن مــن هــذا النــص أن خطيئــة آدم بنظــر املســيحية هــي عصيــان ضــد اللــه
ورشود عــن الصلــة بــه ومعصيــة ضــد قداســته  ،ويزعمــون أن اللــه قــد تنــازل ليجــدد الصلــة
بيننــا وبينــه التــي قطعــت أوارصهــا الخطيئــة  ،والجــواب عــى ذلــك يكــون  ،أنهــم قــد
صــوروا الــداء تصوي ـ ًرا دقي ًقــا عجي ًبــا  ،ولكنهــم عندمــا أرادوا التحــدث عــن الــدواء تلعثمــوا
وتعــروا ومل ينصفــوا  ،وهــذا دليــل بطــان قولهــم  ،وكذلــك مــن دليــل بطالنهــم أن العقوبــة
يف كل رشيعــة تناســب الخطيئــة وهنــا إنتفــى ذلــك فالعقوبــة أشــد مــن الخطيئــة  ،وكذلــك
أن اللــه قــد عاقــب آدم يف حينهــا أن أخرجــه مــن الجنــة وهــذا بحــد ذاتــه عقوبــة مجزيــة ،
ولــو شــاء ان يزيــد لفعــل ولكنــه إكتفــى بذلــك جــل جاللــه  ،ومــن األدلــة الدالــة عــى بطــان
قولهــم أن مــن املســتحيل ان يبقــى اللــه تعــاىل مضمـرا ً غضبــه مــن خطيئــة آدم حتــى صلــب
يســوع ـ تعــاىل اللــه عــا يقولــون ـ .
قــال ســليامن مظهــر( :ومثــة اختــاف كبــر بــن مــا يؤمــن بــه املســيحيون ومــا
جــاء يف الديــن اإلســامي حــول خامتــة أمــر املســيح  ....إن املســيح عندمــا أحــرج الكتبــة
والفريســيني بتعليمــه وتجريحــه إياهــم يف طريقتهــم  ....أخرجهــم إىل الكيــد لــه والتدبــر
لقتلــه  ....أنقــذه اللــه مــن أيديهــم وهربــه منهــم  ،وألقــى شــبهه عــى شــخص آخــر هــو
تلميــذه الخائــن يهــوذا اإلســخريوطي  ،الــذي قــد دل عليــه أعــداءه  ....وقــد إختفــى املســيح
مــن أعــن أعدائــه  ،ثــم رفعــه اللــه بروحــه وجســده ح ًيــا إىل الســاء  ....وعــى هــذا الضــوء
يكــون يهــوذا اإلســخريوطي هــو الــذي قبــض عليــه  ....ورضب وعــذب وجــرح  ....وكذلــك
كان هــو الــذي دقــت يــداه وقدمــاه إىل الصليــب ثــم رضب حتــى مــات  ....وكفــن ودفــن ....
ثــم اختفــى)(. )38ويتبــن مــن هــذا النــص أن هنالــك إختــاف كبــر يف نهايــة عيــى وخامتتــه
بــن قــول املســيحيون ومــا جــاء يف ديننــا الحنيــف  ،فعندنــا أن املســيح عيــى (عليــه الســام)
مل يقتــل ومل يصلــب ولكــن اللــه ألقــى الشــبه عــى مــن َّ
دل عليــه وهــو تلميــذه يهــوذا
األســخريوطي  ،وهــو الــذي رضب وعــذب وصلــب ومــات ودفــن  ،وإن اللــه رفــع عيــى
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(عليــه الســام) إليــه رو ًحــا وجس ـ ًدا ح ًيــا يف الســاء .
قــال الفاضــي(( :)39لقــد ذكــر القــرآن الكريــم حقيقــة العقائــد النرصانيــة  ،التــي
أعتقــد بهــا املنتمــون إىل املســيح عليــه الســام  ،وبــدون تعقيــد يشــبه ذلــك الــذي نقلــه
املؤرخــون والفالســفة والباحثــون  ....يبــن تعــاىل أن املســيح هــذا املختلــف فيــه إن هــو
إال رســول اللــه كبقيــة الرســل الذيــن جــاؤوا مــن قبــل ال أكــر وال أقــل فهــذه درجتــه التــي
يجــب عليكــم أن تعتربوهــا  ،فــا هــو إلــه وال إبــن إلــه وال ثالــث ثالثــة إمنــا هــو عبــد اللــه
ورســوله  ،وأمــه صديقــة أي صدقــت بآيــات ربهــا ومبــا أخربهــا بــه  ....والدليــل عــى هــذا ....
ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ المائــدة 116 :هــذا هــو
عيــى وهــذه حقيقتــه)(. )40
ويتبــن مــن هــذا النــص أن اللــه قــد ر َّد عــى النصــارى بقولهــم بألوهيــة عيــى
(عليــه الســام) وأنــه جــاء ليخلــص البرشيــة مــن خطيئتهــم التــي ورثوهــا مــن أبيهــم آدم،
فبـ َّـن تعــاىل بطــان قولهــم باألدلــة القاطعــة الناصعــة ،فبينــت هــذه األدلــة حقيقــة عيــى
ـس مــن األمــر يف شــخصيته وإمنــا هــو عبــد اللــه وابــن أَمتــه .
(عليــه الســام) وأوضحــت مــا لَ ِبـ َ
قــال ســرغي أ  .توكاريــف(( :)41إن فكــرة قربــان الفــداء  ....يف املســيحية  ....تقــوم
عــى أن كل آثــام البــر املوروثــة مــن أبيهــم آدم ،تـ َّم تحميلهــا دفعــة واحــدة و إىل األبــد عىل
كتفــي قربــان الفــداء ـ أال وهــو املــوت االختيــاري ليســوع املســيح  .وهــذا القربــان الطوعــي
خلّــص البرشيــة مــن الخطيئــة ؛ ويكفــي اإلميــان بيســوع املســيح ،واإللتـزام بتعاليمــه ،حتــى
يتأمــن الخــاص)(. )42
ويتبــن مــن هــذا النــص أن فكــرة قربــان الفــداء أصل مــن أصــول العقيدة املســيحية
 ،حيــث يقصــد بهــا تحميــل آثــام البرشيــة منــذ خطيئــة أبيهــم آدم واىل قيــام الســاعة عــى
عاتــق املخلّــص والفــادي يســوع املســيح  ،وإمنــا ذلــك كان اختياريًــا لــه وليــس إجباريًــا .
قــال عصــام قصــاب(( :)43ميكننــا االنتقــال إىل أســاس آخــر مــن العقيــدة املســيحية ....
وهــو الفــداء  ....يســوع االبــن الوحيــد املولــود مــن األب  ،غــر املخلــوق  ،والــذي مــن أجلنــا
نحــن البــر  ،ومــن أجــل خطايانــا نــزل مــن الســاء  ،وتجســد مــن الــروح القــدس  ،ومــن
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مريــم تأنــس  ،وصلــب عنــا  ،وتــأمل ومــات  ،ثــم قــام مــن األمــوات يف اليــوم الثالــث  ،وصعــد
إىل الســاء وجلــس عــن ميــن الــرب  ،وســيأيت ليُديــن األحيــاء واألمــوات  ....املشــكلة تبــدأ
مــن فكــرة انتقــال الخطيئــة بالوراثــة البرشيــة  ....مــن املعلــوم أن خطيئــة آدم هــي خطيئــة
مكتســبة  ،مل يكــن عليهــا قبــل الوقــوع بهــا  ،ومعلــوم أن الصفــات املكتســبة ال تُـ َو َّرث  ....فــا
ذنــب املولــود  ....يولــد عــى الخطيئــة؟  ....إن هــذا مخالـ ٌـف أيض ـاً لعــدل اللــه يف عقوبــة
غــر املذنــب  ....ونتســائل :هــل انتهــت عقوبــة املــوت فــورا ً لــكل مــن آمــن بفــداء املســيح
للمؤمنــن بــه  ....مــن الخطيئــة  ....فــا نفــع إلــه ال يــرىض إال بســفك دم إنســان او دم ابنــه
قربان ـاً لــه  ،عــى الرغــم مــن توبــة مخلوقــه الصادقــة  ،أال يخالــف هــذا إطــاق الصفــات
اإللهيــة  ....أليــس صلــب ابــن اللــه يف حــد ذاتــه يعــد إســاءة للــه؟  ،واألغــرب مــن ذلــك ....
ـب لــرىض هــو عــن الــذي َصلَبَــه)(. )44
إن اللــه نفســه هــو الــذي ُصلِـ َ
ويتبــن مــن هــذا النــص أن أحــد أســس العقيــدة النرصانيــة هــو قــول النصــارى
بألوهيــة املســيح وأنــه ابــن اللــه املولــود غــر املخلــوق  ،والــذي نــزل مــن اجــل البــر
ليخلصهــم مــن الخطيئــة التــي ورثوهــا مــن أبيهــم آدم  ،وأنــه ســيأيت يــوم القيامــة ليديــن
البرشيــة ويحاســبهم ؛ إن املشــكلة تبــدأ بفكــرة انتقال الخطيئة فالخطايا مكتســبة واملكتســب
ال يــورث  ،فــا ذنــب مــن يولــد عــى الخطيئــة؟! إن هــذه الفكــرة وهــذا القــول مخالــف
لعــدل اللــه  ،ومــن هنــا نتســائل هــل انتهــت الخطيئــة لــكل مــن آمــن بفــداء املســيح؟! ومــا
دم  ،عــى الرغــم مــن توبــة مخلوقــه توبـ ًة صادقـ ًة نصوحـاً؟! ،
نفــع إلــه ال يــرىض إال بســفك ٍ
ـب لــرىض عــن الــذي َصلَبَــه ـ
وكذلــك إن مــن غريــب قولهــم أن اللــه نفســه هــو الــذي ُصلِـ َ
تعــاىل اللــه عــا يقولــون ـ .
قــال محمــد عبــد الرحمــن(( : )45نــرى ان الواجــب عــى كل إنســان أن يســتعمل
عقلــه  ،وال يعطلــه  ،فليــس يف املســيحية  ....أمــور اعتقاديــة يجــب أن يتوقــف العقــل عندهــا
 ،بــل إ ّن كل أمــور العقيــدة يف املســيحية يجــب أن تخضــع لحقيقــة العقــل  ....إن نظــرة
املســيحيني للخطيئــة وتحديدهــم ملفهومهــا جعلهــم ينزلقــون إىل القــول ببنــوة املســيح للــه
 ....ويذهبــون باألمــر إىل أ ّن املســيح صلــب تكف ـ ًرا عــن خطيئــة البــر  ....وال أدري مصــدر
مقدســا عندهــم مــن التــوراة أو اإلنجيــل
نصــا
هــذا االعتقــاد فلــم أجــد لــه ســن ًدا رشع ًيــا أو ً
ً
 ....والحــق أنــه مــن العجيــب أن يخلــو الكتــاب املقــدس مــن بيــان واضــح ونصــوص رصيحــة
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ال تحتمــل التأويــل حــول هــذه النقطــة التــي يقــوم عليهــا املعتقــد املســيحي كلــه تقري ًبــا ....
ـص ليــس مرجعــه التعنــت  ،وإمنــا مرجعــه الحــرص عــى
إن إرصارنــا عــى أن يكــون هنــاك نـ ٌّ
الحقيقــة  ،ألن األمــر يتعلــق مبــوت إلــه أو نصــف إلــه كــا يدعــون  ،فــا يعقــل أال يســبق
هــذا العمــل الخطــر إشــعار يبينــه بحيــث ال لبــس وال غمــوض  ....إن األمــر يف مجــال عــاج
الخطيئــة  ،فــكان يجــب أال يكــون هنــاك مجــال أو بــاب مفتــوح للخطيئــة مــرة أخــرى  ،فنــدع
النــاس للحــدس والوهــم  ،وبذلــك يقــع الكثــرون يف الخطــأ مــن حيــث أرادت العنايــة اإللهيــة
أن ترفــع عنهــم الخطيئــة  ....أننــا ال نعــول إال عــى النــص القاطــع الرصيــح الــدال عــى وجــود
خطيئــة أبديــة  ،وهــذه الخطيئــة ال تغفــر إال بالفــداء  ،أمــا فهــم الفاهمــن وتــأوالت املتأولــن
فــا تســاوي عندنــا شــيئاً  ....وأول مــا نالحظــه عــى هــذا التصويــر أنهــم أثبتــوا عجــز اللــه
 ....يف زعمهــم عــن التوفيــق بــن صفاتــه إذ أثبتــوا تناقضهــا  ....ومــا نالحظــه أيض ـاً أنهــم
توهمــوا ألن العــدل اإللهــي قــد أخــذ مج ـراه بصلــب االبــن الوحيــد املزعــوم  ،يف حــن أن
الصلــب ميثــل أقــى أنــواع الظلــم اإللهــي)(. )46
ويتبــن مــن هــذا النــص أن مــن الواجب إعــال العقــل يف األمــور العقديــة وباألخص
العقيــدة املســيحية  ،ألنهــا تشــتمل عــى الضــال والتحريــف والقــول الباطــل  ،إن قــول اتبــاع
املســيحية للخطيئــة ونظرتهــم إليهــا جعلهــم ينحرفــون بقولهــم إىل ألوهيــة املســيح عيــى ،
ـب و ُد ِفـ َن وقــا َم
وأنــه جــاء ليخلــص البرشيــة مــن خطيئتهــم بفــداءه لهــم فقــد ُعـ ِـذ َب ُ
وصلِـ َ
ـس بجانــب أبيــه األميــن يديــن البرشيــة ويحاســبهم  ،ومــن العجيــب
وصعـ َد إىل الســاء و َجلَـ َ
اننــا مل نجــد يف كتبهــم املقدســة نصـاً رصيحـاً يثبــت هــذا األســاس العقــدي  ،فــا يعقــل أال
يســبق هــذا العمــل الخطــر إشــعار يبينــه بحيــث ال لبــس وال غمــوض  ،وأمــا تأويــل املتأولــن
فــا يســاوي شــيئاً يف هكــذا امــور  ،ويتبــن أيضً ــا انهــم أثبتــوا عجــز اللــه حيــث صــوره انــه ال
يســتطيع التوفيــق بــن صفاتــه  ،وكذلــك أنهــم توهمــوا ألن العــدل اإللهــي قــد أخــذ مجـراه
بصلــب االبــن الوحيــد املزعــوم  ،يف حــن أن الصلــب ميثــل أقــى أنــواع الظلــم اإللهــي  ،وهــذا
دليــل بطــان قولهــم و ركاكــة فكرهــم .
قــال مانــع الجهنــي(( :)47يســوع املســيح بكــر الخالئــق ولــد مــن أبيــه قبــل العــوامل
وليــس مبصنــوع ـ تعــاىل اللــه عــن كفرهــم علـ ًوا كبـ ًرا ـ  ،ومنهــم مــن يعتقــد أنــه هــو اللــه
نفســه ـ ســبحانه وتعــاىل عــن إفكهــم ـ وقــد أشــار القــرآن الكريــم إىل كال املذهبــن  ،وبـ ّـن
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فســادهام  ،وكفّــر معتقداتهــا ؛ يقــول تعــاىل :ﭽﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮨﮪﮫﮬ
ﮩ
ﮤﮦﮧ
ﮡﮢﮣ ﮥ
ﯓﯕﯖﭼ التوبــة ٣٠ :وقــال تعــاىل:
ﮯﮱ ﯔ
ﮭﮮ ﮰ
ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ المائــدة. )48( 72 :
ويتبــن مــن هــذا النــص أن النصــارى تقــول بــأن يســوع ابــن اللــه البكــر ولــد مــن
أبيــه ومنهــم مــن يعتقــد أنــه اللــه ـ تعــاىل اللــه عــا يقولــون ـ  ،وقــد ر َّد اللــه عليهــم قولهــم
هــذا بآيــات يف كتابــه العزيــز مبينـاً لهــم بطــان قولهــم وكفرهــم مبــا قالــوا .
ثانياً :صكوك الغفران:
قــال اإلمــام محمــود أبــو زهــرة(( :)49إن يســوع املســيح مــا كان قــد قلــد الكنيســة
ســلطان منــح الغفرانــات  ،وقــد اســتعملت الكنيســة هــذا الســلطان الــذي نالتــه مــن العــا
منــذ األيــام األوىل  ....وهــو ســلطان مســح الذنــوب وغفرانهــا مهــا يكــن مقدارهــا  ،ومهــا
تكــن قــد دنســت النفــس  ،وأرهقــت القلــب  ....أعطــى رجــال الديــن ذلك الحــق  ....وأنشــأوا
لــه صكــوكاً تبــاع وتشــرى  ،فباعوهــا كأنهــا عــرض مــن أعـراض الدنيــا  ،ومتعــة مــن متعهــا
 ،وبــذل العصــاة يف ســبيلها املــال  ،ومــا كان عليهــم مــن حــرج يف أن يرتكبــوا مــا شــاءوا مــن
املوبقــات  ،وينالــوا مــا تهــواه األنفــس مــن معـ ٍ
ـاص  ،مــادام ذلــك يفتــدى مبـ ّ
ـال قــل او جـ ّـل
 ....كأن ذلــك الصــك جــواز املــرور إىل النعيــم املقيــم  ،ال يعــوق حاملــه عائــق  ،وال يــرده عــن
الوصــول خــازن أو حــارس  ....وبذلــك ط ـ َّم الســيل  ....ملــا مكنــوا ألنفســهم مــن الســلطان ،
اندفــع بعضهــم يف طلبهــا اندفاعـاً  ،ومنهــم مــن اســتهرت يف ســبيلها اســتهتا ًرا  ،وخرجــت حــال
بعــض أولئــك املنغمســن يف الخطايــا مــن الــر إىل الجهــر  ،ومــن التســر إىل التفحــش  ،ومــن
الخفيــة إىل اإلعــان)(.)50
ويتبــن مــن هــذا النــص ان الكنيســة قــد اســتعملت الســلطان الــذي منحهــم إياهــا
يســوع املســيح كــا زعمــوا  ،لغفـران الذنــوب مهــا يكــن مقدارهــا  ،ومهــا تكــن قد دنســت
النفــس وأرهقــت القلــب  ،فأنشــأ رجــال الديــن صكــوكًا لذلــك الغف ـران تبــاع وتشــرى كأي
عــرض مــن أع ـراض الدنيــا  ،فبــذل العصــاة يف ســبيلها اموالهــم  ،ومل يكــن عليهــم حــرج يف
أن يفعلــوا مــا شــاءوا مــن الذنــوب واملوبقــات ومــا تهــواه األنفــس مــن معـ ٍ
ـاص  ،بأمــل رشاء
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صكــوك الغفـران  ،وكأن ذلــك الصــك جــواز مــرور إىل النعيــم األبــدي دون أي مســائلة  ،ودون
أن يوقفهــم مالــك وال خــازن ال حــارس  ،فخرجــت حــال بعــض أولئــك املنغمســن يف الخطايــا
مــن الــر إىل الجهــر  ،ومــن التســر إىل التفحــش  ،ومــن الخفيــة إىل اإلعــان .
قــال أحمــد شــلبي( :وأمــا غف ـران الذنــوب فقــد أصبــح بدعــة عجيبــة  ،فــإذا أراد
ـال لــيء مــا  ،طبــع صكــوك الغفـران ووزعهــا عــى أتباعــه
البابــا أن يبنــي كنيســة أو يجمــع مـ ً
ـب ِبـ ِه أســم الــذي َسـيُغ َف ُر ذنبــه  ،والعجيــب
ليبيعوهــا للنــاس  ....وبالصــك فـراغ تُـر َِك لِيُكتَـ َ
أن هــذا الصــك يغفــر ملشــريه مــا تقــدم مــن الذنــوب ومــا تأخــر  ،فهــو  ....أَ ِذ َن بارتــكاب كل
الجرائــم بعــد أن ضُ ِم َنــت الجنــة لهــذا املحظــوظ  ....دون حاجــة إىل توبــة أو ر ِّد ظالمــة ....
ويف ضــوء هــذا التقديــم نبــدأ بنقــد املســيحية نقـ ًدا علم ًيــا هادئًــا  ....إن املســيحية جــاءت ....
لتصحــح أوضاعـاً شــاذة  ....فقــد تكالــب اليهــود مثـاً عــى املــال وحاولــوا جمعــه مبختلــف
الطــرق  ،فجــاءت املســيحية تدعــو للزهــد لتكــر حــدة هــذا الجشــع  ....مل يكــن مــن
املمكــن أن يعيــش الزهــد ومحاربــة املــال يف األحــوال االقتصاديــة املاديــة  ....ومــن أجــل هــذا
انفــض أتبــاع املســيحية عنهــا وإن بقــى الكثــرون منهــم يحملــون أســمها)(.)51
ويتبــن مــن هــذا النــص أن غفـران الذنــوب أصبــح بدعـ ًة عجيبـ ًة  ،حيــث أن البابــا
طبــع صكــوك الغفـران ووزعهــا عــى أتباعــه لبيعهــا للنــاس  ،وأن ذلــك الصــك يغفــر ملشــريه
مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر! فهــو أَ ِذ َن بارتــكاب الجرائــم ألن املرتكــب ضامــن الجنــة دون
الحاجــة إىل توبــة أو ر ِّد املظلمــة ألهلهــا  ،إن املســيحية جــاءت لتصحــح األوضــاع الشــاذة
التــي كانــت يف املجتمــع آنــذاك  ،فجــاءت تدعــوا للزهــد  ،ومحاربــة املــال  ،والحــد مــن
الجشــع  ،ولكنــه يف ظــل الظــروف املاديــة مل يكــن لهــذه املبــادئ أن تصمــد او تعيــش ،
بســبب ذلــك تباعــد أتبــاع املســيحية عنهــا ومل يبقــى منهــم إال أســمهم .
قــال ســليامن مظهــر( :يف أثنــاء الحــروب الصليبيــة وعــد املســاهمون يف تلــك
الحــروب بغفـران جميــع خطاياهــم إذا كانــوا مســتعدين لبــذل أرواحهــم يف ســبيل إميانهــم ،
وبعــد الحــروب الصليبيــة حـ َّـل البديــل النقــدي محــل بــذل األرواح  ،فإمتــأت خزائــن البابــا
باألمــوال  ،وكان دفــع األمــوال إىل البابــا لغفــران الخطايــا يعــرف بإســم((رشاء الغفــران))
وكانــت صكــوك الغفـران تبــاع أينــا وجــد املســيحيون  ،وكان أكــر اآلمثــن طبعـاً هــو أكــر
وأحســن املشــرين  ....كيــف ميكــن إلنســان أن يقتــل إنســانًا آخــر  ،ثــم يلتجــأ إىل رشاء صــك
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الغف ـران مــن عمــاء وســارسة البابــا فيصبــح بهــذا بريئًــا أمــام الــرب)(.)52
ويتبــن مــن هــذا النــص أن أثنــاء الحــروب الصليبيــة ّو ِعــ َد املســتعدون لبــذل
روحهــم يف ســبيل إميانهــم بغفـران ذنوبهــم  ،وبعــد إن إنتهــت تلــك الحــروب حـ ّـل بــدل ذلــك
البديــل النقــدي  ،فإمتــأت خزائــن البابــوات باألمــوال حيــث كانــوا يبيعــون صكــوك الغفـران
للمســيحيني أينــا وجــدوا  ،ومــن املؤكــد أن أكــر اآلمثــن هــم أحس ـ ُن مــن يشــرون تلــك
الصكــوك  ،ولكــن الســؤال هنــا؛ كيــف يقتــل إنســان أنســاناً آخــر ثــم يشــري صــك الغفـران
مــن العمــاء وســارسة البابــا فيصبــح ذلــك املذنــب بريئ ـاً أمــام الــرب؟!
قــال محمــد عبــد الرحمــن( :ومــا يلفــت االنتبــاه أن الكنيســة قــد أعطــت لنفســها
الحــق يف أن تعفــو عــن الخطايــا وتحــط الذنــوب عــن املذنبــن  ،وقــد اشــتهر (( ....صــك
الغف ـران)) الــذي كان يعطــى ملــن أراد يف مقابــل املــال  ....وهكــذا تعطــي الكنيســة نفســها
الحــق يف أن متحــو الذنــوب والخطايــا وتســقط العقوبــات والقصاصــات يف املــايض والحــارض
واملســتقبل  ،وتزعــم أنهــا متلــك أن تفتــح أبــواب الفــردوس الروحــي وتغلــق أبــواب العــذاب
 ،ولعــل صــك الغفـران لــه صــور ال نعرفهــا  ،منهــا الشــفهي  ،والفــردي والجامعــي  ،بــل ولعلــه
أخــذ مجــاالت أخــرى فليــس مــن الــروري أن تصــدر الكنيســة هــذا الصــك التقليــدي  ....إن
مفهــوم الخطيئــة والخــاص منهــا مرفــوض بــكل األوجــه عق ـاً ونق ـاً  ،ينطــق بــه القيــاس ،
وتــرخ بــه األناجيــل)(.)53
ويتبــن مــن هــذا النــص أن الكنيســة قــد اعطــت لنفســها الحــق يف أن تعفــو الخطايــا
ومتحــو الذنــوب عــن املذنبــن  ،وأصــدرت صكــوك الغفـران ملــن أراد يف مقابــل املــال  ،وكانــت
تزعــم أنهــا تفتــح أبــواب الفــردوس الروحــي وتغلــق أبــواب العــذاب ؛ إن مفهــوم الخطيئــة
والخــاص منهــا مرفــوض بــكل األوجــه عقـاً ونقـاً  ،ينطــق بــه القيــاس  ،وتــرخ بــه األناجيل .
قــال مانــع الجهنــي( :كل كنيســة  ....يرأســهم أكربهــم ســ ًنا عــى أمــل عــودة
املســيح ،ويقدســون رهبانهــم ،ورجــال كنيســتهم  ،ويجعلــون لهــم الســلطة املطلقــة يف الديــن
 ،ويف منــح صكــوك الغفــران ؛ يقــول تعــاىل مبينــاً انحرافهــم :ﭽﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦﭼ التوبــة. )54( ٣١ :ويتبــن مــن هــذا النــص أن الرهبــان و روؤســاء
الكنيســة أعطــوا ألنفســهم الســلطة املطلقــة لغفـران مــا تقــدم مــن الذنــوب ومــا تأخــر  ،أمـاً
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بعــودة املســيح  ،فجعلــوا مينحــون صكــوك الغفـران للمذنبــن والعصــاة  ،وقــد ر َّد اللــه تعــاىل
عليهــم قولهــم هــذا وبــن بطالنــه يف كتابــه العزيــز .
الخاتمة:
لقــد إمتــازت الديانــة النرصانيــة بأنهــا جــاءت مكملــة للديانــة اليهوديــة ومصححــة
ألعوجــاج مســارهم ،كــا وإمتــازت ايضً ــا بكــرة اإلختــاط بالشــعوب املجــاورة وهــذا كلــه
أث ـ ًرا تأث ـ ًرا واض ًحــا وجليًــا بعقيدتهــم وتطرفهــم ،ومــن املســائل التــي دخلهــا هــذا التأثــر
والحريــف مســألة الثــواب والعقــاب ،أو مــا يســمى باليــوم اآلخــرة ،فقــد كان أوىل مرتكـزات
هــذه الديانــة بأنهــم لهــم املخلــص الــذي يحمــل عنهــم ذنوبهــم ويكفــر عنهــم ســيئاتهم،
وهــو اللــه األبــن ـ تعــاىل اللــه عــا يقولــون علـ ًوا كبـ ًرا ـ ولقــد توصلنــا يف ختــام بحثنــا هــذا
اىل أهــم التوصيــات ،وهــي:
أهم التوصيات:
1ـ أويص األخــوة يف اإلنســانية مــن أتبــاع الديانــات األخــرى غــر اإلســامية ،وباألخــص (الديانة
اليهوديــة) بــأن يرجعــوا عــن ضاللهــم وعتوهــم ،وأن يهتــدوا إىل الطريــق الحــق ،وإتبــاع
خاتــم تلــك الرســاالت ،وهــي الرســالة املحمديــة والديانــة اإلســامية .
2ـ أويص األخــوة املســلمون بــأن يقــرأوا ويطلعــوا عــى األديــان الســابقة لهــم والتعــرف عــى
أصولهــا وعقائدهــا ومــا طــرأ عليهــا مــن تحريفــات وتدليســات وتغ ـرات ،والتعــرف عــى
النعمــة التــي وهبهــا اللــه إليهــم وهــي نعمــة اإلســام .
3ـ كــا وأويص األخــوة الباحثــون بــأن يتخــذوا الطريــق الحــق والواضــح يف أبحاثهــم ،وإقتفــاء
أثــر املعلومــة الصائبــة الصحيحــة ،وأخذهــا مــن مصادرهــا املوثقــة ،واإلبتعــاد عــن املصــادر
الركيكــة وغــر املعتــرة .
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املصادر واملراجع:
(((1العهد الجديد ،بشارة متى  17 :5ـ . 20
(((2وهــي لجنــة مؤلفــة مــن  58عاملـاً مــن علــاء الغــرب والعــرب قامــوا بتفســر وتحليــل
نصــوص الكتــاب املقــدس وترجمتــه اىل اللغــة العربيــة؛ (أنظــر :التفســر التطبيقــي
للكتــاب املقــدس ،لجنــة مــن املؤلفــن ،القاهــرة ،بــدون طبعــة1997 ،م ،الواجهــة)
(((3لجنــة مــن املؤلفــن ،التفســر التطبيقــي للكتــاب املقــدس ،القاهــرة ،بــدون طبعــة،
1997م ،ص . 1884
(((4العهد الجديد ،بشارة متى  29 :5ـ . 30
(((5التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ،مرجع سابق ،ص . 1885
(((6العهد الجديد ،بشارة متى . 1 :6
(((7التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ،مرجع سابق ،ص . 1887
(((8العهد الجديد ،بشارة متى  5 :6ـ . 6
(((9التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ،مرجع سابق ،ص . 1888
((1(1العهد الجديد ،بشارة متى  16 :6ـ . 18
((1(1التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ،مرجع سابق ،ص . 1889
((1(1العهد الجديد ،بشارة لوقا  4 :12ـ . 5
((1(1التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ،مرجع سابق ،ص . 2115
((1(1العهد الجديد ،بشارة رؤيا . 8 :21
((1(1التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ،مرجع سابق ،ص . 2798
((1(1وهــو عمــاق األدب العــريب الكاتــب املــري الكبــر عبــاس محمــود العقــاد ولــد يف
أســوان عــام 1889م ( ،ت 1964م) يف القاهــرة ،ولــه مؤلفــات عــدة ؛ (أنظــر :الله  ،للعقاد،
نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،القاهــرة ،ط2007 ،5م ،ظهــر الغــاف) .
((1(1عبــاس محمــود العقــاد ،اللــه ،نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،القاهــرة،
ط2007 ،5م ،ص  103ـ . 104

156

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الرابع  -دورية -ربيع ثاين 1443هـ  -ديسمرب 2021م

أ .مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د .يوسف محمد الفضل – د .عاطف بابكر جميل اإلمام

((1(1وهــو الدكتــور أحمــد شــلبي أســتاذ التأريــخ اإلســامي والحضــارة اإلســامية ـ يف
جامعــة القاهــرة ،تدريــي وأكادميــي مــري معــروف ،لــه مؤلفــات عديــدة يف
مقارنــة األديــان( ،ت  1421هـــ ـ  2000م) ؛ (أنظــر :املســيحية ،للشــلبي ،مكتبــة
النهضــة املرصيــة ،القاهــرة ،ط 1998 ،10م ،الواجهــة) .
((1(1د .أحمد شلبي ،املسيحية ،مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة ،ط1998 ، 10م ،ص . 237
((2(2وهــو الربوفيســور ســليامن مظهــر جزائــري األصــل ،وهــو متخصــص يف علــم النفــس
اإلجتامعــي لــه مؤلفــات كثــرة يف الفكــر واألديــان؛ (أنظــر :التوحيــد يف الديانــات
الســاوية ـ دراســة مقارنــة ـ ،مهنــد جــواد كاظــم حميــد ،رســالة ماجســتري يف
الدراســات اإلســامية ،كليــة الدراســات العليــا ،جامعــة الزعيــم األزهــري ،بــإرشاف
الدكتــور :عبــد الكريــم يوســف عبــد الكريــم 2012م  ،ص . )8
((2(2سليامن مظهر ،قصة الديانات ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،ط1998 ،2م  ،ص  396ـ . 397
((2(2وهــو الدكتــور حليــم حســب اللــه عــامل الهــويت معــروف؛ (أنظــر :التوحيــد يف الديانات
الســاوية دراســة مقارنــة ،مهنــد جــواد كاظم العـزاوي ،مصــدر ســابق ،ص . )96
((2(2حليــم حســب اللــه ،التجســد اإللهــي ،مطبعــة الخــاص ،ش ـرا ـ مــر ،ط ،2بــدون
ســنة طبــع ،ص  47ـ . 51
((2(2وهــي مجموعــة مــن العلــاء واملختصني مــن االتحــاد الســوفيتي والبلدان االشـراكية
األخــرى ألفــوا معجــم يشــمل  2500مــادة ومصطلحــات تعكــس أحــداث منجـزات
الفلســفة والعلــوم الطبيعيــة  ،وأســتغرقوا عــدة ســنوات يف تأليفــه( :أنظــر :التوحيــد
يف الديانــات الســاوية دراســة مقارنــة ،مهنــد جــواد كاظــم العـزاوي ،مصــدر ســابق،
ص . )2
((2(2لجنــة مــن املؤلفــن ،املعجــم العلمــي للمعتقــدات الدينيــة ،الهيئــة املرصيــة العامــة
للكتــب ،القاهــرة ،ط2007 ،1م ،تعريــب :ســعد الفيشــاوي ،ص  541ـ . 542
ـرس (ت 246هـــ) ؛
((2(2وهــو اإلمــام القاســم بــن إبراهيــم بــن إســاعيل  ،أبــو محمــد الـ ّ
ـرس ،تحقيــق :إمــام حنفــي عبــد اللــه،
(أنظــر :الــرد عــى النصــارى ،لإلمــام القاســم الـ ّ
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دار اآلفــاق العربيــة ،القاهــرة ،ط 1420 ،1هـــ ـ 2000م  ،الواجهــة) .
ـرس ،الــرد عــى النصــارى ،تحقيــق :إمــام حنفــي عبــد اللــه ،دار
((2(2اإلمــام القاســم الـ ّ
اآلفــاق العربيــة ،القاهــرة ،ط 1420 ،1هـــ ـ 2000م  ،ص  37ـ . 42
((2(2وهــو اإلمــام محمــد بــن صفي الديــن الحنفــي (ت 684هـــ) ؛ (أنظر :أدلــة الوحدانية
يف الــرد عــى النرصانيــة ،محمــد بــن صفــي الديــن الحنفــي ،تحقيــق :عبــد الرحمــن
بــن محمــد ســعيد دمشــقية ،ال توجــد معلومــات نــر ،الواجهــة) .
((2(2العهد القديم ،سفر التثنية ،اإلصحاح . 16 :34
((3(3العهد الجديد ،بشارة مرقس . 34 :15
((3(3محمــد بــن صفــي الديــن الحنفــي ،أدلــة الوحدانيــة يف الــرد عــى النرصانيــة ،تحقيق:
عبــد الرحمــن بــن محمــد ســعيد دمشــقية ،ال توجــد معلومــات نــر ،ص  64ـ . 67
((3(3وهــو شــيخ اإلســام أبــو العبــاس تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة
الح ـراين (ت  728هـــ) ؛ (أنظــر :الجــواب الصحيــح ملــن بــدل ديــن املســيح ،البــن
تيميــة ،تحقيــق وتعليــق :د.عــي بــن حســن بــن نــارص  ،د .عبــد العزيــز بــن ابراهيم
العســكر ،د .حمــدان بــن محمــد الحمــدان ،دار العاصمــة للنــر والتوزيــع ،الريــاض،
ط1419 ،2هـــ ـ 1999م ،الواجهة)
((3(3ابــن تيميــة ،الجــواب الصحيــح ملــن بــدل ديــن املســيح ،تحقيــق وتعليــق :د.عــي
بــن حســن بــن نــارص  ،د .عبــد العزيــز بــن ابراهيــم العســكر ،د .حمــدان بــن
محمــد الحمــدان ،دار العاصمــة للنــر والتوزيــع ،الريــاض ،ط1419 ،2هـــ ـ 1999م،
 107 /2ـ . 114
((3(3وهــو ابــو البقــاء صالــح بــن الحســن الجعفــري ،املتــوىف يف القــرن الســابع الهجــري؛
(أنظــر :الــوايف بالوفيــات 232 /5 ،؛ الــرد عــى النصــارى ،أليب البقــاء الجعفــري،
تحقيــق :د .محمــد محمــد حســانني ،مكتبــة املــدارس  ،الدوحة ـ قطــر ،ط1409 ،1هـ
1988م  ،الواجهــة) .
((3(3العهد الجديد ،بشارة لوقا  13 :24ـ . 35
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((3(3أبــو البقــاء الجعفــري ،الــرد عــى النصــارى ،تحقيــق :د .محمــد محمــد حســانني،
مكتبــة املــدارس  ،الدوحــة ـ قطــر ،ط1409 ،1هـــ 1988م  ،ص  87ـ . 90
((3(3املسيحية ،مصدر سابق ،ص  160ـ . 167
((3(3قصة الديانات ،مصدر سابق ،ص  413ـ . 415
((3(3وهــو الدكتــور داود عــي الفاضــي أكادميــي معــروف  ،مغــريب الجنســية ولــه
مؤلفــات عــدة يف األديــان املقــارن ،ولعلــه مــا زال حي ـاً ؛ (أنظــر :أصــول املســيحية
كــا يصورهــا القــرآن الكريــم ،للفاضــي ،مكتبــة املعــارف ،الربــاط ،بــدون طبعــة،
1986م ،الواجهــة) .
((4(4د .داود عــي الفاضــي ،أصــول املســيحية كــا يصورهــا القــرآن الكريــم ،مكتبــة
املعــارف ،الربــاط ،بــدون طبعــة1986 ،م ،ص  257ـ . 264
((4(4وهــو العــامل الســوفيتي ســرغي أكسندروفيتشــتوكاريف ولــد عــام 1899م ،وهــو عــامل
اإلثنوغرافيــا واملــؤرخ املعــروف ،درس الجامعــة بعــد الثــورة مبــارش ًة  ،وهــو دكتــوراه يف
العلــوم التأريخيــة وأســتاذ يف جامعــة موســكو ،تــويف عــام 1985م (انظــر :الويكبيديــا) .
((4(4ســرغي أ توكاريــف ،األديــان يف تأريــخ الشــعوب ،األهــايل للنــر والتوزيــع ،دمشــق
بــدون طبعــة1998 ،م ،ص . 506
((4(4وهــو املهنــدس عصــام قصــاب ســوري الجنســية ولــه مؤلفــات عــدة يف الرشيعــة
واألديــان ،ولعلــه مــا زال حيــاً؛ (أنظــر :التوحيــد يف الديانــات الســاوية ـ دراســة
مقارنــة  ،رســالة ماجســتري ،مهنــد جــواد كاظــم حميــد ،ص . )27
((4(4املهنــدس عصــام قصــاب ،البحــث عــن الحقيقــة الكــرى ،دار الفكــر ،دمشــق ،ط،1
1999م ،ص  432ـ . 439
((4(4وهــو األســتاذ محمــد عبــد الرحمــن عــوض ؛ (أنظــر :الخــاص مــن الخطيئــة يف
مفهــوم اليهوديــة واملســيحية واإلســام ،محمــد عبــد الرحمــن عــوض ،دار البشــر
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،القاهــرة ،بــدون طبعــة ،بــدون ســنة طبــع ،الواجهــة) .
((4(4محمــد عبــد الرحمــن عــوض ،الخــاص مــن الخطيئــة يف مفهــوم اليهودية واملســيحية
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واإلســام ،دار البشــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،القاهــرة ،بــدون طبعــة ،بــدون
ســنة طبــع ،ص  41ـ . 44
((4(4وهــو الدكتــور مانــع بــن حــاد الجهنــي ،األمــن العــامل للنــدوة العامليــة للشــباب
املســلم ،وعــامل ديــن إســامي ســعودي الجنســية ،لــه مؤلفــات عديــدة ،ولعلــه مــا
ي ـزال حي ـاً( ،أنظــر :املوســوعة امليــرة يف األديــان واملذاهــب واألح ـزاب املعــارصة،
للجهنــي ،دار النــدوة العامليــة للطباعــة والنــر والتوزيــع ،اململكــة العربيــة
الســعودية ،ط ،2003 ،5الواجهــة) .
((4(4د .مانــع بــن حــاد الجهنــي ،املوســوعة امليــرة يف األديــان واملذاهــب واألح ـزاب
املعــارصة ،دار النــدوة العامليــة للطباعــة والنــر والتوزيــع ،اململكــة العربيــة
الســعودية ،ط2003 ،5م . 574 /2 ،
((4(4وهــو اإلمــام محمــود أبــو زهــرة عــامل ومفكــر مــري معــروف؛ (أنظــر :محــارضات
يف النرصانيــة ،لإلمــام محمــود أبــو زهــرة ،دار الفكــر العــريب ،القاهــرة ،ط ،3بــدون
ســنة طبــع ،الواجهــة) .
((5(5اإلمــام محمــود أبــو زهــرة  ،محــارضات يف النرصانيــة ،دار الفكــر العــريب ،القاهــرة،
ط ،3بــدون ســنة طبــع ،ص  157ـ . 159
((5(5املسيحية ،مصدر سابق ،ص  255ـ . 264
((5(5قصة الديانات ،مصدر سابق ،ص . 449
((5(5الخــاص مــن الخطيئــة يف مفهــوم اليهوديــة واملســيحية واإلســام ،مصــدر ســابق ،ص
 44ـ . 50
((5(5املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة ،مصدر سابق. 577 /2 ،
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املصادر واملراجع:
ً
أول :الكتب املقدسة
1.1العهدالجديد
2.2القرآن الكريم
ثان ًيا :الكتب
3.3ابــن تيميــة ،الجــواب الصحيــح ملنبدلديــن املســيح ،تحقيــق وتعليــق :د.عــي بــن
حســن بــن نــارص،د .عبــد العزيــز بــن ابراهيــم العســكر ،د .حمــدان بــن محمــد
الحمــدان ،دار العاصمــة للنــر والتوزيــع ،الريــاض،ط1419 ،2هــــ 1999م .
4.4أبــو البقــاء الجعفــري ،الــرد عــى النصــارى ،تحقيــق :د .محمــد محمــد حســانني،
مكتبــة املــدارس ،الدوحــة ـ قطــر ،ط1409 ،1هـــ 1988م.
5.5د .أحمد شلبي ،املسيحية ،مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة ،ط1998 ، 10م .
6.6حليــم حســب اللــه ،التجســد اإللهــي ،مطبعــة الخــاص ،ش ـرا ـ مــر،ط ،2بــدون
ســنة طبــع .
7.7د .داود عــي الفاضــي ،أصــول املســيحية كــا يصورهــا القــرآن الكريــم ،مكتبــة
املعــارف ،الربــاط ،بــدون طبعــة1986 ،م .
8.8سليامن مظهر ،قصة الديانات ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،ط1998 ،2م.
9.9ســرغي أتوكاريــف ،األديــان يف تأريــخ الشــعوب ،األهــايل للنــر والتوزيــع ،دمشــق
بــدون طبعــة1998 ،م .
1010عبــاس محمــود العقــاد ،اللــه ،نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،القاهــرة،
ط2007 ،5م .
1111عصام قصاب ،البحث عن الحقيقة الكربى ،دار الفكر ،دمشق ،ط1999 ،1م .
ـرس ،الــرد عــى النصــارى ،تحقيــق :إمــام حنفــي عبــد اللــه ،دار اآلفــاق
1212القاســم الـ ّ
العربيــة ،القاهــرة ،ط 1420 ،1هــــ 2000م.
 1313لجنة من املؤلفني ،التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ،القاهرة ،بدون طبعة1997،م .
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1414لجنــة مــن املؤلفــن ،املعجــم العلمــي للمعتقــدات الدينيــة ،الهيئــة املرصيــة العامــة
للكتــب ،القاهــرة ،ط2007 ،1م،تعريــب :ســعد الفيشــاوي .
1515د .مانــع بــن حــاد الجهنــي ،املوســوعة امليــرة يف األديــان واملذاهــب واألح ـزاب
املعــارصة ،دار النــدوة العامليــة للطباعــة والنــر والتوزيــع ،اململكــة العربيــة
الســعودية ،ط2003 ،5م.
1616محمــد بــن صفــي الديــن الحنفــي ،أدلــة الوحدانيــة يف الــرد عــى النرصانيــة ،تحقيق:
عبدالرحمــن بــن محمــد ســعيد دمشــقية ،ال توجــد معلومــات نرش .
1717محمــد عبــد الرحمــن عــوض ،الخــاص مــن الخطيئــة يف مفهــوم اليهودية واملســيحية
واإلســام ،دار البشــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،القاهــرة ،بــدون طبعــة ،بــدون
ســنة طبــع .
1818محمــود أبــو زهــرة ،محــارضات يف النرصانيــة ،دار الفكــر العــريب ،القاهــرة ،ط،3بدون
ســنةط بــع .
ً
ثالثا :الرسائل واألطاريح
1919مهنــد جــواد كاظــم حميــد ،التوحيــد يف الديانــات الســاوية ـ دراســة
مقارنــةـ ،رســالة ماجســتري يف الدراســات اإلســامية ،كليــة الدراســات العليــا،
جامعــة الزعيــم األزهــري ،بــإرشاف الدكتــور :عبدالكريــم يوســف عبــد
الكريــم2012 ،م.
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