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 افتتاحية العدد

 بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم نحمد هللا الذي تتم به الصالحات، ونشكره على عظيم فضله، ونصلي ونسلم 

  :على سيد الخلق ، محمد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

 ثانياملتخصصة أن تضع بين أيدي قرائها العدد ال اإلسالميةيسر هيئة تحرير املجلة الدولية للدراسات 

، وقد حفل هذا العدد بنشر جملة من املوضوعات البحثية املتخصصة م2019 كانون األول ، ثالثمن املجلد ال

وقد غدت املجلة الدولية   .حركةواملتنوعة في الدراسات اإلسالمية: الحديث، التفسير، أصول الفقه، القيادة وال

 وباملنهج الذي 
ً
للدراسات اإلسالمية املتخصصة قبلة لعدد من الباحثين من كافة الدول، وهذا بفضل هللا أوال

سلكته املجلة في تحكيم البحوث سواء من حيث املدة الزمانية حيث ال يزيد البحث عن شهر واحد، وباملوضوعية 

 .ستخدام التقنية الحديثة في مخاطبة الباحثين واملحكمين مما يسهل التواصل معهموالسرية في التعامل، وكذلك ا

وهيئة تحرير املجلة إذ تجدد الدعوة لجميع الباحثين في مجال الدراسات اإلسالمية للمشاركة ببحوثهم في األعداد 

أن يتفاعلوا مع املجلة من خالل القادمة، مساهمة في نشر النمو املعرفي، ودعما للبحث العلمي. كما نأمل من قرائها 

كما  .موقعها على اإلنترنت وبريدها اإللكتروني بإبداء مالحظاتهم ومقترحاتهم التي تسهم في تجويد املجلة واالرتقاء بها

انتهز الفرصة، ألتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من ساهم في إخراج هذا العدد، من الباحثين، والسادة 

 املحكمين، وهيئة 
ً
  .التحرير، واملنسقين، سائلين هللا تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا
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  :امللخص

 يت
ٌ
ليستنبط منها  ؛الفقهية اوآثاره ،في باب الطالقفاطمة بنت قيس حديث  األصولية املستخدمة لفهمالقواعد ناول هذا بحث

على الحديث، ليستخرج من خاللها ما ورد فيه لذلك قام بتطبيق القواعد األصولية ، والسكنى في عدتهانفقة مدى استحقاق املطلقة لل

 من أحكام. 

 إلى أّن 
ُ
لفاطمة بنت قيس بعدم النفقة وال السكنى كان لسبب خاص بها، وأّن للمطلقة في عدتها ملسو هيلع هللا ىلص حكم النبي وقد خلَص البحث

 وأّن للمعتدة الحامل النفقة والسكنى لحين تضع حملها. ،السكنى والنفقة، سواء كانت معتدة من طالق رجعي أو بائن

 .نى املطلقةسك ؛نفقة املطلقة ؛القواعد األصولية؛ الطالق ؛: أصول الفقهالكلمات املفتاحية

 

  قدمة:امل
الحمد هللا الذي شرع من األحكام ما فيه خير وتيسير ألمور حياتنا، وأرسل إلينا رسوله عليه الصالة والسالم ليكون خير معلم لنا، 

 فيها الحكمة واملالءمة لنفوس البشر وأحوالهم، ورزقنا آلة العلم والفهم لندرك تلك األحكام. فنسأله تعالى أن يبا
ً
رك وأنزل علينا شريعة

منا، وينفع بنا. لنا فيم
ّ
 ا وهبنا، وأن ينفعنا بما عل

 ُيعنى ب
ٌ
حديث فاطمة بنت قيس في باب الطالق في كتاب: "إحكام  املستخدمة لفهم القواعد األصولية تطبيقوبعُد: فهذا بحث

 األحكام شرح عمدة األحكام" البن دقيق العيد. 

: أهمية املوضوع:
ً
 أوال

ر في زماننا هذا، وإشكاالته تعقّدت وتعّمقت،  .1
ُ
وحديث فاطمة بنت ، نفقة املطلقة وسكناها الخالفات حول ومن أهمها إّن الطالق كث

دراسته الستخالص القواعد األصولية املتعلقة بحكم النفقة والسكنى  فوجبهما، معملسو هيلع هللا ىلص قيس أصٌل في كيفية تعامل الرسول 

 للمطلقة.

يعين الباحث على معرفة مناهج العلماء في آثارها الفقهية في حديث فاطمة بنت قيس استخالص و  القواعد األصولية تطبيق .2

، ويفيده في معرفة كيفية استدالالتهم، فُيِلم بمسائل املوضوع الفقهي املدروس، ويحقق أحكام النفقة والسكنى والعّدة استنباط

 الغاية املرجوة من دراسة علم األصول، بربط األصول بفروعها الفقهية، ومعرفة أصول كل مسألة فقهية. 

: مشكلة البحث:
ً
 ثانيا

  طمة بنت قيس.من خالل حديث فا، في عدتهالنفقة والسكنى مدى استحقاق املطلقة ل

التي ُيستدل بها على حكم النفقة والسكنى للمعتدة؟ وكيف  : ما هي القواعد األصوليةالثالثة تخرج أسئلة البحث الرئيسية هومن

 نستنبط تلك األحكام من نص الحديث؟ وما هو األثر الفقهي املترتب على تلك القواعد؟
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: حدود البحث:لثثا
ً
 ا

، في باب ابن دقيق العيد حديث فاطمة بنت قيس الوارد في كتاباملستخدمة لفهم باستخراج القواعد األصولية  ىعنالبحث يُ 

 بعض اآلثار الفقهية املترتبة عليه.  مع بيانبعد أن ينظر في حجّيته،  ،الطالق

: أهداف البحث:رابع
ً
 ا

 دة من ناحيتين:فيه فائفاطمة بنت قيس نص حديث موضوع تطبيق القواعد األصولية على 

 األولى: أنه يّدرب طالب األصول على تطبيق علم األصول على أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم. 

ر فيه الخالف، فتتبع استدالالت العلماء وتطبيقاتهم ُيغني الباحث، ويفيد القارئ  نفقة املعتدة وسكناهاالثانية: أّن موضوع 
ُ
مما كث

 بمعرفة أصول االختالف، وُيثري الواقع بمزيٍد من الدراسات التأصيلية.

: الدراسات السابقة: خامس
ً
 ا

عني باستخراج القواعد األصولية من مبحٍث زاد االهتمام بالقواعد األصولية، فظهرت في الفترة السابقة أبحاث عّدة فيها؛ بعضها 

، لناصر بن علي الغامدي، في دكتوراهمعّين: ككتاب القواعد األصولية املؤثرة في فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأصله رسالة 

واعد األصولية عند املالكية في ه(. وبعضها اعتنى بالقواعد األصولية عند مذهب معين كالق1435الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة )

 ودراسة، وقد طبع الكتاب، وأصله رسالة ماجستير، لفرج علي أحمد الهمامي، في جامعة أم القرى )
ً
ولم . ه(1437مباحث اإلجماع جمعا

ي هذا ، باستنباط القواعد األصولية منه، مما دفعني للبحث فتبعات الطالق من النفقة والسكنى حكم أعثر على من أفرد موضوع

 للتطويل والتشتت حصرته في ألهمية حديث فاطمة بنت قيس و املوضوع، و 
ً
كتاب أحكام اإلحكام البن حديثها، في باب الطالق، من منعا

 دقيق العيد.

: منهج البحث: ساد
ً
 سا

 استدعى حسن تناول املوضوع تقسيمه إلى مبحثين:

 وصفاتها.وفيه تعريف القواعد األصولية ومميزاتها املبحث األول: 

 حديث فاطمة بنت قيس. وفيه مطلبان:املبحث الثاني: 

 ومدى حجيته. ومعانيه الحديث املطلب األول:

 القواعد املستنبطة من الحديث وأثرها الفقهي. املطلب الثاني:

: إجراءات البحث:سابع
ً
 ا

 بالشكل، من الراوي األعلى فقط. .1
ً
 أكتب نص الحديث مضبوطا

خّرج الحديث املتفق علي .2
ُ
ه من الصحيحين، وأختار ما وجدت لفظه يحتمل تطبيقات أغنى، فأنقله، وأخّرجه بذكر الراوي، ثم أ

 الكتاب، ثم الباب، ثم رقم الجزء والصفحة، ثم رقم الحديث.

 أشرح ما وجدته من ألفاظ غريبة في الحديث. .3

 في بعض كتب الفقه ألصل إلى القاعدة، وأصل الخالف فيما اختلفوا فيه.  .4
ً
 أنظر في شروح األحاديث، وأتّوسع أحيانا

 مع حديٍث آخر،  .5
ً
 بين الحديث وآية في كتاب هللا، رجعت للتفاسير ألرى ما قيل فيها، وإن وجدت تعارضا

ً
أنظر إن وجدت تعارضا

 أخذُت بقواعد الترجيح.

األصولية في كتب األصول، فإن عثرت على صياغٍة للقاعدة بعدة أشكال، كتبتها كلها لزيادة الفائدة، وقد  أبحث عن القاعدة .6

 إليها أو إلى معناها.
ً
 أصوغها بنفس ي إن وجدت إشارة

ُب مناقشة القواعد فيما فيه خالف على شكل مناظرة بين املختلفين، فأقول: استدلوا من القاعدة كذا على كذا، وتعّق  .7
ّ
رت
ُ
بهم أ

 البعض بالقاعدة كذا...

 أجعُل القواعد األصولية بين حاصرتين، وأكتبها بلون غامق حتى يميزها القارئ. .8

ب على الحديث. .9
ّ
 أتبعُت كتاَب الطالِق ببيان األثر الفقهي املترت
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 ألحقُت القواعد األصولية ببعض القواعد املقاصدية املتعلقة بموضوع الحديث. .10

 صوليةاملبحث األول: القواعد األ 

: تعريف القواعد األصولية: 
ً
 أوال

بما أّن هذا البحث غير معني بالتطويل في معنى ومبنى القواعد األصولية، فسـيكتفي بتعريـف القاعـدة األصـولية كمصـطلح أو لقـب مـن 

 تعريفات تبّين املطلوب: ةخالل ثالث

املجتهد نصب عينه عند البدء والشروع باالستنباط، ليشـيد عليهـا عرفها الدكتور الخن بأنها: "األسس والخطط واملناهج التي يضعها  .1

صرح مذهبه ويكون ما يتوصل إليه ثمرة ونتيجة لها"
(1)

.   

   (.2)وعرفها الدكتور شبير بأنها: "قضية كلية ُيتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية" .2

ردة التي يندرج تحتها أنواع من األ وعرفها الدكتور عباس ي بأنها:  .3
ّ
دلة النصية وغير النصية الخاصـة باملجتهـد "الكليات االستقرائية املط

املستقل، يستعملها الستنباط األحكام الفقهية"
(3)

. 

ستِدل في اسـتنباط األحكـام الفقهيـة) :ومما سبق ُيقال أّن القاعدة األصولية هي
ُ
فهـي بمثابـة األسـس التـي ( كلّية يستند إليها املجتهد أو امل

 إن التزمها املجتهد عصمته عن الخطأ في االستدالل واستنباط األحكام.

: ممّيزات القاعدة األصولية:
ً
 ثانيا

إّن علماء األصول وضعوا القواعد األصولية باعتمادهم على أدلة علمية من املنقول واملعقول، وطرق الفهم السليم من املدلوالت  .1

اللغوية
(4)

. 

واعد تتعلق باألدلة واألحكام، ُينظر فيها على أنها دليل شرعي، وبمعرفتها تدرك أساسيات علم األصول ومسالكه وطرق إنها ق .2

االستدالل فيه
(5)

. 

 ما  غالب القواعد األصولية متفق عليها، واملختلف عليه منها أقل من املختلف عليه في القواعد الفقهية. .3
ً
وإن ُوجد اختالف فغالبا

هجي املتكلمين واألحناف، أي يتبع مناهج األصوليين ال خالفاتهم املذهبية كما في الفقهيكون بين من
(6)

. 

الستنباط الحكم من الدليل التفصيلي؛ كقولهم: األمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة األصولي يستعمل القواعد األصولية .4
(7)

. 

الفقهية وأحكام النوازل والترجيح على ضوئها معرفة القواعد األصولية تعين املجتهد على استنباط أحكام الفروع .5
(8)

. 

ن القواعد األصولية في مؤلفات خاصة بل وردت في كتبهم ضمن مباحثهم ومسائلهم، أو ضمن القواعد الفقهية و لم يفرد املتقدم .6

كما فعل السبكي في كتابه األشباه والنظائر
(9)

. 

: مواصفات القاعدة األصولية
ً
 : (10)ثالثا

.أن ال تعارض  .1
ً
 وال مقصدا

ً
 وال دليال

ً
 نصا

                                                           
 (.117( الخن، مصطفى، أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء )ص1)

 (.27)ص( شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية 2)

 (.28( عباس ي، نور الدين، التقريب بين القواعد األصولية فيما ال نص فيه )3)

 (.1/229(. وجديع العنزي، عبد هللا اليعقوب، تيسير علم األصول )140نظر خالف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه )ص( ا4)

 (.1/123نظر الطوفي، أبو الربيع، سليمان بن عبد القوي، شرح مختصر الروضة )( ا5)

 (.16(. والنملة، عبد الكريم، الجامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على املذهب الراجح )ص1/19وضة الناظر )ر ابن قدامة املقدس ي، أبو محمد موفق الدين، ( انظر 6)

 (.1/16(. وأصول السرخس ي )1/61( انظر أبو الحسين البصري، املعتمد )7)

 (.2/119لفروق )االقرافي، أبو العباس شهاب الدين، ( انظر 8)

 (.261-241)ص 2016/تموز 1 , منشور بتاريخ Journal of Islamic Law Studies( انظر الشاهين، ا.م. شامل، بحث منشور بعنوان: القواعد األصولية، في مجلة: 9)
(. مجلة 283وما بعدها(. ومصطفى، د. محمد شريف، القواعد األصولية وطرق استنباط األحكام منها )ص 2/77انظر السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، األشباه والنظائر ) (10)

 .2011( يناير 311ص-277الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلسالمية( املجلد التاسع عشر، العدد األول )ص
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 أن تكون صياغتها موجزة.  .2

 أن تكون كلية تستوعب كل الجزئيات املندرجة تحتها. .3

ردة. .4
ّ
 أن تكون مط

 أن تجزم في صياغتها. .5

 املبحث الثاني: حديث فاطمة بنت قيس

 ومدى حجيته وشرح مفرداتهاملطلب األول: الحديث 

: نص الحديث
ً
 :أوال

ِت 
ْ
 ِبن

َ
اِطَمة

َ
َسِخ َعْن ف

َ
ِعيٍر، ف

َ
ُه ِبش

َ
ْيَها َوِكيل

َ
ْرَسَل إل

َ
أ
َ
اِئٌب، ف

َ
، َوُهَو غ

َ
ة َبتَّ

ْ
َقَها ال

َّ
ل
َ
َبا َعْمِرو ْبَن َحْفٍص ط

َ
نَّ أ

َ
ْيٍس، أ

َ
ِك ق

َ
ِ َما ل

َّ َ
َقاَل: َوَ

َ
ْتُه. ف

َ
ط

َرْت 
َ
ك
َ
ذ
َ
َم ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َ

َّ
ِ َصل

َّ
َجاَءْت َرُسوَل َ

َ
ْيٍء. ف

َ
ْيَنا ِمْن ش 

َ
ِريٍك،  َعل

َ
ّمِ ش

ُ
ْعَتدَّ ِفي َبْيِت أ

َ
ْن ت

َ
َمَرَها أ

َ
أ
َ
" ف

ٌ
َفَقة

َ
ْيِه ن

َ
ِك َعل

َ
ْيَس ل

َ
َقاَل: "ل

َ
ُه، ف

َ
ِلَك ل

َ
ذ

َضعِ 
َ
ْعَمى، ت

َ
ُه َرُجٌل أ

ِإنَّ
َ
ُتوٍم. ف

ْ
ّمِ َمك

ُ
ي ِعْنَد اْبِن أ ْصَحاِبي، اْعَتّدِ

َ
اَها أ

َ
ش

ْ
 َيغ

ٌ
ة
َ
َك اْمَرأ

ْ
اَل: "ِتل

َ
مَّ ق

ُ
اث

َ
ِإذ

َ
ُت  يَن ِثَياَبَك، ف

ْ
ل
َ
ا َحل مَّ

َ
ل
َ
ْت: ف

َ
ال
َ
آِذِنيِني". ق

َ
ِت ف

ْ
ل
َ
َحل

يْ 
َ
ُ َعل

َّ
ى َ

َّ
ِ َصل

َّ
َقاَل َرُسوُل َ

َ
َباِني، ف

َ
ط

َ
َبا َجْهٍم خ

َ
ِبي ُسْفَياَن َوأ

َ
 ْبَن أ

َ
نَّ ُمَعاِوَية

َ
ُه أ

َ
ْرُت ل

َ
ك
َ
 َيَضُع َعَصاُه َعْن َعاِتِقِه. ذ

َ
ال

َ
ُبو َجْهٍم: ف

َ
ا أ مَّ

َ
َم: "أ

َّ
ِه َوَسل

مَّ 
َ
 َوأ

َ
"، ف

َ
َساَمة

ُ
ِكِحي أ

ْ
اَل: "ان

َ
مَّ ق

ُ
ِرَهُتُه ث

َ
ك
َ
 ْبَن َزْيٍد" ف

َ
َساَمة

ُ
ِكِحي أ

ْ
ُه، ان

َ
 َماَل ل

َ
وٌك ال

ُ
ُصْعل

َ
: ف

ُ
ُت ا ُمَعاِوَية

َ
َتَبط

ْ
ْيًرا، َواغ

َ
ُ ِفيِه خ

َّ
َجَعَل َ

َ
َحُتُه. ف

َ
َنك

«ِبِه 
(11)

. 

". وفي لفظ: "وال سكنى".
ً
 وفي رواية: "طلقها ثالثا

 :
ً
 :مفرداتهشرح ثانيا

الهمزة فيها للقطع ال للوصل وذلك بمعزل عن القياسألبتة: 
(12)

سَتأِصـُل، فالبّتـة اشـتقاقها مـن القطـع، غيـر أنـه 
ُ
: القطـع امل ، والَبـتا . مـن بـتَّ

 
ً
ا
ّ
 بات

ً
مستعمل في كل أمر ال رجعة فيه وال التواء. وأبتَّ فالٌن طالق فالنة، أي طلقها طالقا

(13)

ق ال سبيل إلى مراجعـة فطالق ألبتة معناه طال  .

الزوجية بعده
(14)

. 

وهو بهمزة ممدودة، أي أعلميني آذنيني:
(15)

  . 

ما بين العنق واملنكب العاتق:
(16)

. 

وهي كناية، واألرجح في تأويلها: أنه يؤّدب أهله بالّضرب، وقيل أراد به كثرة األسفار ال يضع عصاه عن عاتقه:
(17)

. 

من الغبطة: أي املسرة. واالغتباط: شكر هللا على ما أنعم وأفضل وأعطى اغتبطت به:
(18)

. 

 
ً
 :حجية الحديثمدى  :ثالثا

عن آخرون واحتّجوا به. 
ّ
 قد اختلف الصحابة والعلماء من بعدهم حول حجية هذا الحديث، فطعن البعض فيه من وجوه، ورّد الط

 وكان طعنهم بعدة مطاعن قالوا يضعف معها االحتجاج، وهي: 

                                                           
 ال نفقة لكتاب الطالق، باب  ،في صحيحهرواه مسلم ( 11) 

ً
 .1480حديث: ( 2/1114) هااملطلقة ثالثا

 (.19/233) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  ، شمس الدين،( الكرماني12)

 (.8/109الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين )( 13)

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، املنهاج شرح صحيح  (. والنووي،2/190(. وانظر ابن دقيق العيد، إحكام األحكام )4/7الباجي، أبو الوليد سليمان، املنتقى شرح املوطأ )( 14)

 (.10/71مسلم بن الحجاج )

 (.8/357(. وابن امللقن، سراج الدين، اإلعالم بفوائد األحكام )1/77ابن فارس، مقاييس اللغة )( 15)

 (.3/236الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين )( 16)

 (.3/250في غريب الحديث واألثر ) ابن األثير، أبو السعادات، النهاية( 17)

 (.8/359(. وابن امللقن، سراج الدين، اإلعالم بفوائد األحكام )7/359ابن منظور، لسان العرب )( 18)
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  َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ   و فالحديث تعارضه اآلية، (19))ال يقبل خبر الواحد إن عارضه دليل أقوى منه( .1

ۡم{ حملوه على  (6 سورة الطالق:)
ُ
ن ُوۡجِدك فقوله أسكنوهن يعارض أمره بأن للمطلقة السكنى. وأما في النفقة فألن قوله تعالى: }ّمِ

(؛ ألّن 20لقول امرأة ال ندري أحفظت أم نسيت، الحديث)ملسو هيلع هللا ىلص قال عمر: ال ندع كتاب هللا وسنة نبيه  ألجل ذلكقراءة ابن مسعود. 

 .(21)أضعف منه، وذلك ال يجوز فيه ترك العمل بالدليل األقوى بما هو 

)قول الصحابي من رواية عمر، وأرادوا بروايته قوله: "وسّنة نبينا" وقد ُعرف من علوم الحديث أن مع رواية فاطمة وقيل بتعارض 

السنة كذا له حكم املرفوع عند األكثر(
(22)

وقال الدار قطني ال يصح هذا عن عمر، فما جاء من قوله: "وسّنة نبينا" غير . 

 .(23)صحيح

)رواية الصحابية كرواية الصحابي( .2
(24)

 بكون الراوي امرأة، ولم تقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها،  
ً
وطعنوا فيه أيضا

ير وأسانيد الصحابة وُيرّد عليهم بأن: ساء، وذلك يظهر في الّسِ
ّ
فكون الراوي امرأة غير قادح، فكم من سنن ثبتت عن الن

(25)

. 

()ال يقبل خبر  .3
ً
الواحد إن كان مضطربا

(26)
ه 

ّ
قها وهو غائب،  فقد اضطربت الروايات فبعضها ورد فيه أن

ّ
قها ثم و طل

ّ
بعضها أنه طل

وفي بعض ملسو هيلع هللا ىلص. أن خالد بن الوليد ذهب في نفر فسألوه  أخرى . وفي ملسو هيلع هللا ىلصفاطمة هي من سألت النبي  وفي بعض الروايات أن .سافر

لضعف الحديث على ما ُعرف في  واالّضطراب موجب .بعضها أبا حفص بن املغيرةسّمي الزوج أبا عمرو بن حفص، وفي  الروايات

(27) علم الحديث
. 

)ال يقبل خبر الواحد إن طعن السلف فيه( .4
(28)

فقد طعن السلف من أكابر الصحابة على فاطمة. وممن رد الحديث زيد بن ثابت  

والحسن بن حي واألسود بن يزيد. وممن بعدهم الثوري وأحمد بن ومروان بن الحكم، ومن التابعين: ابن املسيب، وشريح والشعبي 

حنبل، وخلق كثير ممن تبعهم
(29)

. 

رد رواية مجهول الحال( .5
ُ
)ت

(30)

ا كانت مجهولة الحال، وظاهر كالمه رض ي هللا عنه أنه رّده  
ّ
قال البعض بأن عمر رّد رواية فاطمة مل

ه لم يظهر له صدقها، ولهذا
ّ
ما ألن

ّ
قال: كيف نقبل قول امرأٍة ال ندري أصدقت أم كذبت ليس لجهالتها، إن

(31)

 . 

وال يقال عن فاطمة بنت قيس بأنها مجهولة الحال، فقد ُعرفت بهذا الخبر، وبخبر الدجال حفظته مع طوله ووعته وأّدته، ثم قد 

 وجاللة قدر، ملا ناقشوها بخبرها فقالت بيني وبينكم القرآن
ً
ظهر من الفقه ما أفاد علما

(32)
 . 

                                                           
 (.4/405انظر ابن الهمام، كمال الدين السيواس ي، فتح القدير )( 19)

 ال ُسكنى ( 20)
ً
 .1180( حديث 3/476لها وال نفقة )رواه الترمذي، سنن الترمذي، باب: ما جاء في املطلقة ثالثا

 (.3/10البخاري، عالء الدين، كشف األسرار شرح أصول البزدوي )( 21)

(. واآلمدي، 1/388(. والسمعاني، قواطع األدلة في األصول )2/322(. والعظيم آبادي، محمد شمس الحق العظبم، عون املعبود )1/523ابن حجر العسقالني، فتح الباري )( 22)

 (.2/98في أصول األحكام )اإلحكام 

 (.215. وانظر القطان، مناع بن خليل، تاريخ التشريع اإلسالمي )ص3961( حديث 5/47الدار قطني، سنن الدار قطني، كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره )( 23)

ِوي، محمد بن علي اإلثيوبي، شرح سنن النسائي املسمى ذخيرة العقبى في شرح املجتبى ( 24)
َّ
 (.13/5(. والعيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )29/331)الَول

 (.291-2/290الصنعاني، أبو إبراهيم عز الدين، محمد بن إسماعيل، سبل السالم )( 25)

 (.4/405انظر ابن الهمام، فتح القدير )( 26)

 (.4/407انظر املرجع السابق )( 27)

 (.4/405انظر املرجع السابق )( 28)

 (.4/407رجع السابق )امل (29)

 (.2/79اآلمدي، أبو الحسن سيد الدين الثعلبي، اإلحكام في أصول األحكام )( 30)

 (.80-2/79املرجع السابق ) (31)

رأة سنأخذ بالعصمة التي  من ام( وهو ما في صحيح مسلم "من أن مروان أرسل إليها قبيصة بن أبي ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إال32)

إلى قوله  ،[1يأتين بفاحشة مبينة{ ]الطالق: وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن، قال هللا تعالى }ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن إال أن 

ن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد ذلك؟ فكيف تقولون: ال نفقة لها إذا لم تكن حامال فعالم [ قالت: هذا مل1]الطالق:  تعالى }ال تدري لعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا{

 (.4/405(. وابن الهمام، فتح القدير )2/1117انظر صحيح مسلم ) تحبسونها؟"
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)ما ثبت بالدليل القطعي ال يجوز رفعه بالدليل الظني( ( 33))ال يجوز نسخ الكتاب واملتواتر بخبر اآلحاد بعد زمن النبي( .6
(34)

قد  

ه كان بعد زمن الرسول 
ّ
وهذا ما  ملسو هيلع هللا ىلص.اتفقوا على اشتراط املماثلة في النسخ لذلك يمتنع القول بأن حديث فاطمة ينسخ اآلية، ألن

الخطاب رض ي هللا عنه: "وهللا ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا" فيقتض ي حمل قوله على النسخ دون ُيفهم من قول عمر ابن 

التخصيص
(35).  

حجة()عمل أهل املدينة  .7
(36)

حين أرسل إليها مروان بن ذؤيب يسألها عن ذلك، فحّدثته، فقال:  وعملهم يخالف حديث فاطمة 

كنى "سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها"، ففيه دليٌل على أّن العمل كان عندهم بخالف حديث فاطمة في السا
(37)

. 

 وأما من رّدوا تلك املطاعن وجعلوا الحديث حّجة قالوا: 

)الحديث املشهور الصحيح حّجة( .1
بلغت طرق الحديث حد الشهرة، وقيل حد التواتر وقد (38)

(39)
.  

نة تخصص عموم القرآن( .2 سورة ) َّ يه ىه  مه جه ين ىن من   ُّ بهذا ال تكون الرواية تخالف ظاهر القرآن: (40))السُّ

 فإن الجمع ممكن بحمل الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام. (1 الطالق:

قة ال يرد ( 41))يقبل خبر الواحد العدل( .3
ّ
حديثه إلنكار غيره()الث

(42)

ففاطمة بنت قيس ثقة، وإنكار عمر وعائشة ليس بحجة لرد  

)قول الّصحابي ال يكون حّجة على الّصحابي(و حديثها.
(43)

ان فيرجح بينهما كدليلين  والقاعدة تقول: . )إن اختلف صحابيَّ

تعارضا(
(44)

. 

)جواز نسيان الراوي ال يوجب سقوط روايته( .4
(45)

وأما قول عمر: "ال نترك كتاب ربنا وسّنة نبينا لقول امرأة ال ندري أحفظت أم  

ه حّجة على غيره. "والقاعدة أنه 
ّ
)يقبل قول نسيت"، فهذا ترّدد منه في حفظها، وهو عذر له في عدم العمل بالحديث، وال يكون شك

(الراوي الثقة العدل دون أن يشهد له شاهدان
(46)

لصحابة، وما طلب عمر بن الخطاب لشاهدين لقبول ، ال سيما إن كان من ا

ِبل خبر الّضحاك بن سفيان الكالبي وحده وهو 
َ
ِبل لعائشة عدة أخبار تفردت بها، وق

َ
 منه، وإال فقد ق

ً
خبر الواحد العدل إال تثبيتا

أعرابي"
(47)

. 

والخالصة ترّجح أن الحديث يصلح لالحتجاج به من جهة روايته، وُينتقل إلى نص الحديث الستخراج ما يحيط به من أحكام من خالل 

 القواعد األصولية املستخدمة لذلك. 

 

                                                           
 (.1/263وضة الناظر )(. وابن قدامة، ر 206(. وآل تيمية، املسودة في أصول الفقه )ص3/93انظر الرازي، فخر الدين، املحصول )( 33)

 (.3/10البخاري، كشف األسرار شرح أصول البزدوي )( 34)

(. والبخاري، كشف 5/54(. والقاض ي عياض، عياض بن موس ى اليحصبي السبتي، أبو الفضل، إكمال املعلم بفوائد مسلم )2/157انظر البصري املعتزلي، أبو الحسين، املعَتَمد )( 35)

 (.3/10)األسرار شرح أصول البزدوي 

 (.19/146ابن عبد البر، أبو عمر يوسف النمري األندلس ي، التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد )( 36)

 (.146-19/145املرجع السابق )( 37)

أبو عبد هللا املعروف بابن  ،لحاكم النيسابوري(. واملشهور من الحديث غير الصحيح، فربَّ حديث مشهور لم ُيخرَّج في الصحيح، انظر ا2/181انظر الصنعاني، سبل السالم )( 38)

 (.92معرفة علوم الحديث للحاكم )ص ،البيع

 (.6/119الشين، موس ى شاهين، فتح املنعم شرح صحيح مسلم )( 39)

 (.1/352الشوكاني، إرشاد الفحول )( 40)

ِوي، شرح سنن النسائي املسمى ذخيرة العقبى في شرح املجتبى )( 41)
َّ
 (.29/332الَول

 (.2/464الفتوحي، ابن النجار، مختصر التحرير شرح الكوكب املنير ) (42)

 (.2/126(. وابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن، جامع العلوم والحكم )8/56الزركش ي، بدر الدين بن بهادر، أبو عبد هللا، البحر املحيط في أصول الفقه )( 43)

 (.4/423الكوكب املنير )الفتوحي، ابن النجار، مختصر التحرير شرح ( 44)

ِوي، شرح سنن النسائي املسمى ذخيرة العقبى في شرح املجتبى )( 45)
َّ
 (.29/332الَول

 (.34ابن حزم األندلس ي الظاهري، النبذة الكافية في أحكام أصول الدين املعروف بالنبذ في أصول الفقه )ص( 46)

 (.29/333املرجع السابق )( 47)
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 املطلب الثاني: القواعد األصولية املستخدمة لفهم الحديث وأثرها الفقهي 

 
ً
 :: قواعد في فهم الحديثأوال

تعارض ظاهر النصوص وجب االجتهاد في صرفهما عن هذا الظاهر()إذا 
(48)

 َّ حم جم يل ىل مل خل   ُّففي سورة الطالق:  

أمٌر ملن طلق زوجته أن يسكنها في منزل حتى تنقض ي عدتها (6 الطالق:) سورة 
(49)

. 

 هل لها سكنى ونفقة أم ال؟
ً
 الدليلين أولى من إهمال أحدهما( : )إعمالوالقاعدة (50)وقد اختلف أهل العلم في املطلقة ثالثا

نُتم{ يدّل على أن ذلك حيث يكون الزوج، وهو يقتض ي االختالط، وال يكو 
َ
 َسك

ُ
كنى، ألّن قوله: }ِمۡن َحۡيث ن فقال البعض ال تجب لها السا

ذلك إال في حق الرجعية
  لذلك قصروا وجوب السكنى والنفقة على الرجعية دون غيرها. .(51)

حّجة()دليل الخطاب 
(52)

احتجَّ من قال بعدم وجوب نفقتها، بمفهوم املخالف في اآلية: أّنهّن إن يكّن غير حوامل فال يلزمنا اإلنفاق  

 عليهّن، فدل على قصد املخالفة بينهما وأن 
ً
 بائنا

ً
كنى دون النفقة،  املطلقة طالقا ألّن حديث فاطمة ال نفقة لها. وقال البعض أن لها السا

منازعة بينهما وبين من أوصل لها النفقة خاصة فيبقى أّن لها السكنىبنت قيس يروي 
(53)

 ففرقوا في الوجوب بين النفقة والسكنى. .

)الحكم املعلق على شرط ينتفي عند انتفائه(
(54)

ت اآلية على أّن البائن الحائل ال نفقة لها:  
َّ
 ىه مه جه ين ىن من خن حن     ُّ  دل

ق الحكم  ألّن  (6 سورة الطالق:)  َّ   جييه
ّ
على إحدى صفتي الش يء، فيّدل على أن ما عداها بخالفهعل

(55)

وأضاف:  ابن القيم هقالوهذا . 

 
ً
فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا
(56).  

{ وجوب اإلسكان في العدة )األمر املطلق للوجوب(: بالقاعدة وُيرد عليهم ۡسِكُنوُهنَّ
َ
ففي اآلية }أ

(57).  

()ال تفيد العموم القاعدة:و 
َّ يل ىل   ُّ : تعالى والضمير املنصوب في أسكنوهن عائد إلى النساء املطلقات، في قوله (58)

) سورة   

ۡحَماِل{  (1الطالق: 
َ ۡ
ُت ٱأل

ََٰ
ْول
ُ
َء{ ولفظ }َوأ

ٓ
َسا ِ

ّ
 (4سورة الطالق:)وليس فيما تقدم من الكالم ما يصلح ألن يعود عليه هذا الضمير، إال لفظ }ٱلن

ه تعالى:  خاص اإلسكان ولكن لم يقل أحد بأن
َ
فتعّين عود الضمير  (1الطالق: )سورة  َّ ين ىن  ُّ  باملعتدات الحوامل، فإنه ينافي قول

  إلى النساء
ً
كنى لهّن جميعا لهّن، وبذلك يشمل املطلقة الرجعية والبائنة والحامل. وجمهور أهل العلم قائلون بوجوب السا

ُ
املطلقات ك

(59)

. 

)الواو تقتض ي املشاركة في الحكم(: ومما يؤكد وجوب السكنى لهن القاعدة
(60)

 قالوا هذه اآلية إنما هي في امل 
ً
 بائنا

ً
بدليل  طلقات طالقا

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  املعطوف، وهو قوله تعالى عقيبه:

                                                           
 (.97صول الفقه )صخالف، عبد الوهاب، علم أ( 48)

 (.8/152ابن كثير، أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم )( 49)

 (.5/292ابن الهمام، فتح القدير )( 50)

 (.2/290الصنعاني، سبل السالم )( 51)

 (.1/234الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، الفقيه واملتفقه )( 52)

 (.4/274(. والزركش ي، البحر املحيط في أصول الفقه )4/104املنتقى شرح املوطأ )انظر الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، ( 53)

 (.250(. وانظر أصول الشاش ي )ص5/482ابن قيم الجوزية، زاد املعاد في هدي خير العباد )( 54)

 (.1/234الخطيب البغدادي، الفقيه واملتفقه ) (55)

 (.5/482ابن قيم الجوزية، زاد املعاد )( 56)

 (.28/300شور، التحرير والتنوير )ابن عا( 57)

 (.2/300الفتوحي، ابن النجار، مختصر التحرير شرح الكوكب املنير )( 58)

 (.28/325ابن عاشور، التحرير والتنوير ) (59)

 (.1/83الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر، الفصول في األصول )( 60)
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ولو كانت اآلية في غير املطلقات أو في الرجعيات، كان التقدير: أسكنوا الزوجات والرجعيات من حيث  (6 سورة الطالق:)  َّ  جييه

سكنتم، وأنفقوا عليهن من وجدكم، وإن كن أوالت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهّن. ومعلوم أنه ال معنى حينئذ لجعل غاية 

 كانت أو ال، وضعت حملها أو ال، بخالفه ما إذا كانت في إيجاب اإلنفاق عليها؛ الوضع. فإن الّنفقة واجبة لها 
ً
 حامال

ً
 مطلقا

ً
املطلقات طالقا

.
ً
فإن فائدة التقييد بالغاية، دفع توهم عدم النفقة على املعتدة الحامل في تمام مدة الحمل لطولها، واالقتصار على ثالث حيض أو  بائنا

ثالثة أشهر
(61)

 . 

:
ً
قى حجة فيما لم يخص()العام إذا دخله تخصيص يب وأيضا

(62)

 خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن   ُّ وكذا قوله تعالى:  

  مم خم حم جم يل ىل مل خل    ُّ   فإنه عام في املطلقات. وقوله تعالى: (1الطالق: ) سورة   َّ ىي مي

العام في ببعض ما يتناوله في اآلية الثانية فهو يرجع إلى الرجعيات منهن، ألّن ذكر حكم خاص  (231 سورة البقرة:)  َّ  جن يم ىم

هاال يبطل عموم اآلية األولى
(63)

. 

عتبر رخصة فاطمة بنت قيس في الحديثوقد اختلفوا في علة عدم وجوب السكنى ل
ُ
عامل معاملة الحكم العام أو ت

ُ
، هل ت

 خاصة لها؟

( فمن قال إّنها حكم عام استشهد بالقاعدة:
ً
 وعدما

ً
في عدم وجوب النفقة  فقالوا أّن العلة )تعليق الحكم بالعلة يدور معها وجودا

فأجابها ال نفقة لك وال سكنى ملسو هيلع هللا ىلص للنبي  الوكيل ألّنها ذكرت خالفها مع، والسكنى لها هو خالفها مع الوكيل، ال بسبب االقتحام والبذاءة

به أقوى أّن الّتعليل الظاهر فاقتض ى 
(64)

 . 

)املشقة تجلب التيسير( استدل بالقاعدة:ومن قال أنها سقطت لسبب 
(65)

أو )املشقة سبب الرخصة( 
(66)

فاملّتفق عليه في جميع  

ا قال لها: "طرق الحديث أّن االختالف كان في الّنفقة، ثّم اختلفت الّروايات: ففي بعضها: 
َّ َ
ه مل

ّ
فقال: ال نفقة لك وال سكنى"، وفي بعضها أن

ها في صحيح مسلم. فإذا جمعت
ّ
ألفاظ الحديث من جميع طرقه خرج منها أّن سبب  "ال نفقة لك" استأذنته في االنتقال فأذن لها، وكل

ما سقطت لل
ّ
م تسقط لذاتها، وإن

َ
ِكر من الخوف عليها ومنها، واستقام االستدالل حينئٍذ على أّن الّسكنى ل

ُ
ّسبب استئذانها في االنتقال ما ذ

 . (67)املذكور 

سكنى"، مع ملسو هيلع هللا ىلص قولها: "فلم يجعل لي رسول هللا ب ،وجه اختالف ألفاظها )أي فاطمة( في سبب خروجهابين أ القاض ي عياض جمعو 

ه قولها: "أخاف أن يقتحم علّي" وقولها: "إنه قال لها: ال سكنى لك"، أي 
ّ
هاالعلة التي ذكرتحكم لها بعدم السكنى بسبب هذه ملسو هيلع هللا ىلص أن

(68)

 . 

ا فحش في القول، ولم يَر أن بين إّما خشية االقتحام عليها، وإّما أن يقع منها على أهل مطلقه ابن حجر فجعله إلحدى علتين: وأما

األمرين معارضة، الحتمال وقوعهما مًعا في شأنها
(69)

 . 

ه  واحتّج من قال إّن لها السكنى
ّ
)إذا تعذر األصل يصار إلى البدل(بأن

(70)

، فلو كانت السكنى ساقطة لم يأمرها أن تعتد في بيت ابن 

أم مكتوم، ويقصرها على منزل معين
(71)

ْمُرُه يقتض ي 
َ
كنى تلزمها، بسبب العّدة، ولو كان لحاجة وضرورة لم يخص ذلك بالعّدة، . فأ أن السا

                                                           
 (.4/559(. والزمخشري، الكشاف )23/458جرير، جامع البيان في تأويل القرآن )(. وانظر الطبري، محمد بن 4/408ابن الهمام، فتح القدير )( 61)

 (.4/1563النملة، عبد الكريم، املهذب في علم أصول الفقه املقارن ) (62)

 (.4/408انظر ابن الهمام، فتح القدير )( 63)

 (.9/479ابن حجر، فتح الباري ) انظر (64)

 (.1/49األشباه والنظائر )السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، ( 65)

 (.7/153معلمة زايد )( 66)

 (.10/6424ابن حجر، فتح الباري )( 67)

 (.5/59القاض ي عياض، إكمال املعلم ) انظر( 68)

 (.8/185انظر ابن حجر، فتح الباري )( 69)

 (.1/267آل بورنو، محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية )( 70)
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ألن تخصيصه هذه السكنى بالعّدة يقتض ي االنتقال عنه بعد العّدة، فثبت أنه سكنى تجب عليها ولها بالعّدة، وبدٌل من االعتداد في بيت 

زوجها
(72)

. 

تأّول البعض خروجها من بيتهاو 
(73)

)يجوز تخصيص العموم باالستثناء املتصل( بالقاعدة: 
(74)

فقالوا األصل أن لها السكنى،  

  (1 سورة الطالق:)   َّ ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن   ُّ وأخرجها الّنبي لسبب خاص. واستدلوا باآلية:

ْت بلسانها فجعلوا الفاحشة
َ
 . إذا َبذ

من الخبروُيرد عليهم بأنه اعتالٌل بغير صحيح من النظر، وال متفق عليه 
(75)

ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو كالم أجنبي عما يفيده الحديث، فقول النبي 

ل به رسول هللا وال أشار إليه وال نبه عليه
ّ
ه ال نفقة لك وال سكنى مانع صريح، ال يترك ألمر موهوم، لم يعل

ّ
بأن

(76)

، ولو كانت تستحق 

َوعظها وكفها عن أذّية أهل زوجها: ملسو هيلع هللا ىلص السكنى ملا أسقطها 
َ
فالرخص ال تناط باملعاص ي()لبذاءة لسانها، ول

(77)

.  

وقال بعضهم بأنه أذن لها باالنتقال ألّنها كانت تسكن في موضع وحش مخوف
(78)

ك بخصوص السبب فُيقصر الحكم  وهذا ؛ تمسا

)عموم اللفظ أولى من خصوص السبب(عليه، والقاعدة: 
)األمر والنهي اللذان ُيَراُد بهما الرفق والرحمة يكونان في حكم و (79)

(الرخصة
 فيكون انتقالها رخصة خاصة بها ال تعمم.  (80)

)املشقة والحرج إنما يعتبران في موضع ال نص فيه(وُيرّد عليه بالقاعدة: 
(81)

)والرخصة ملعنى خاص ال تثبت مع عدمه( 
(82)

)منع  

البعض القياس على الرخص(
(83)

الشاطبي: ال بد أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية وهو قول . 
(84)

. 

رخص فيه لسبب(
ُ
)ال يجوز إطالق الفتيا بغير بيان وتعميمها للعامة فيما أ

(85)

كانت فاطمة بنت قيس تجزم بإسقاط سكنى البائن  

تياها في املسألة على العموم. "وما روى مسلم من حديث عبد الرحمن ب
ُ
نكر عليها ف

ُ
ن ونفقتها وتستدّل لذلك، وكانت عائشة رض ي هللا عنها ت

أبيه، عن عائشة أّنها قالت: ما لفاطمة خبر أن تذكر هذا، تعني قولها ال سكنى لك وال نفقة القاسم عن
(86)

، وفي لفظ البخاري قالت: ما 

لفاطمة أن ال تتقي هللا، تعني في قولها ال سكنى وال نفقة"
(87)

 فما سبق ُيرجح أّن فتوى النبي لها كانت لسبب خاص ال ُيعمم. 

مفت آخر، خالف النص، أو عّمم ما هو خاص()جواز إنكار املفتي على 
(88)

ظهر هذا في اعتراضهم على فتواها التي عّممتها، بأن عدم  

 عند أحد، سوى الشعير الذي بعث به إليها، فطالبت هي أهله، على ما في سبب خاص بها وهو النفقة سببه 
ً
غياب زوجها وعدم تركه ماال

                                                           
 (.5/55)القاض ي عياض، إكمال املعلم ( 71)

 (.105-4/104الباجي، املنتقى شرح املوطأ )( 72)

 (.19/149انظر ابن عبد البر، التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد )( 73)

 (.2/246األصفهاني، أبو الثناء، شمس الدين، بيان املختصر شرح مختصر ابن الحاجب )( 74)

ِوي، شرح سنن النسائي ذخيرة العقبى في( 75)
َّ
 (.29/338شرح املجتبى ) الَول

 (. 29/334املرجع السابق )( 76)

 (.2/36(. والزركش ي، البحر املحيط في أصول الفقه )1/135األشباه والنظائر للسبكي )( 77)

 (.19/149ابن عبد البر، التمهيد ملا في املوطأ )( 78)

 (.4/105القسطالني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) (79)

 (.422-3/421، و1/510، و1/498(. وانظر الشاطبي، املوافقات )132نعمان، طرق الكشف عن مقاصد الشارع )صجغيم، د ( 80)

 (.7/165معلمة زايد )( 81)

 (.7/157املرجع السابق )( 82)

 (.415(. وظاهر مذهب املالكية الجواز، انظر القرافي، شرح تنقيح الفصول )ص7/75الزركش ي، البحر املحيط في أصول الفقه )( 83)

 (.1/482الشاطبي، املوافقات )( 84)

 (.5/59القاض ي عياض، إكمال املعلم )( 85)
 ال نفقة لها ) (86)

ً
 (.1/87شرح مسند أبي حنيفة ) . وانظر املال الهروي القاري، نور الدين،1481( حديث 2/1121رواه مسلم، صحيح مسلم، باب: املطلقة ثالثا

 .5323( حديث 7/57صة فاطمة بنت قيس )رواه البخاري، صحيح البخاري، باب: ق (87)

 (.6/121الشين، د موس ى شاهين، فتح املنعم شرح صحيح مسلم )( 88)
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 ثم انطلق إ»مسلم من طريق 
ً
لى اليمن فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة، الحديثأنه طلقها ثالثا

(89)

لها ال نفقة لك وال ملسو هيلع هللا ىلص . فلذلك قال 

 عند أحد، وليس يجب لها على أهله ش يء فال نفقة لها على أحد بالضرورة. فلما لم تفهم هي 
ً
سكنى، على تقدير صحته، ألنه لم يخلف ماال

 فوقع إملسو هيلع هللا ىلصالغرض عنه 
ً
نكار الناس عليها، جعلت تروي نفي الّنفقة مطلقا

(90)

  . 

بي لفعل يدل على جوازه(
ّ
)عدم إنكار الن

على زوج فاطمة رض ي هللا عنهاملسو هيلع هللا ىلص لبتة حيث لم ينكره الرسول اوهذا يفيد جواز طالق  (91)
(92)

 .

مجلس واحدلبتة في اوهذا يتمّسك به من يرى جواز إيقاع الطالق الثالث دفعة واحدة، على اعتبار أن الّنبي لم يستنكر طالقه لها 
(93)

. 

" و"طلقها 
ً
لبتة" و"طلقها آخر ثالث تطليقات"اوقد جاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ "طلقها ثالثا

(94)

و"أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت  

لها"
(95)

 
ً
" ، و "طلقها ثالثا

ً
جميعا

هذه جملة ألفاظ الحديث .(96)
(97)

مما يفيد أن طالق البتة يحتمل الواحدة، ويحتمل الثالث  

مجتمعات
(98)

)لو اختلف  والقاعدة: وعدم استفصال النبي حول طالقها؛ هل كان في مجلس واحد أو مجالس دّل على أنه ال فرق في ذلك.. 

الحال لوجب االستفصال(
 .)إذا دخل االحتمال سقط االستدالل( والقاعدة:)عدم االستفصال يدخل فيه االحتمال( والقاعدة:  (99)

احتمالية أنه أوقع طلقة واحدة تتم بها الثالث؛ وإذا دخل االحتمال سقط االستدالل؛ لذلك ال  اختالف الروايات حول طالقها فيهو 

 .
ً
ك به من يرى جواز إيقاع الطالق الثالث دفعة  على جواز الطالق الثالث بلفظ واحد مجتمعات، كما تمسَّ

ً
 يعتبر دليال

 عدم إرس
ً
ال الثالثوُيجاب عنه بأنه لم يستفصل ألنه كان واقع عصرهم غالبا

(100)

)العادة محكمة( . والقاعدة:
(101)

فاملعتاد في  

 
ً
 وال استئنافا

ً
الزمن األول كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم، أّن الطلقة الواحدة هي املرادة، وأنه لو أطلق ولم ينو تأكيدا

حمل على الغالب الذي هو إرادة التأ
ُ
كيد، ثم تغّير الوضع على زمن عمر رض ي هللا عنه ملا ُيحكم بوقوع طلقة، لقلة إرادتهم االستئناف، وت

صار الناس يوقعون الثالث دفعة، فنّفذه عمر، وهو من باب اختالف عادة الناس، ال من باب تغّير حكم في مسألة واحدة
(102)

. 

)اإلجماع حجة(
(103)

)اإلجماع ال بد له من مستند( 
(104)

)من مستندات اإلجماع الحديث( 
(105)

فيه دليل على وقوع  فقوله: "وهو غائب" 

الطالق في غيبة أحد الزوجين عن اآلخر، وهو مجمع عليه
(106)

 . 

                                                           
 ال نفقة لها ) (89)

ً
 .1480( حديث 2/1115رواه مسلم، صحيح مسلم، باب: املطلقة ثالثا

 (.4/407ابن الهمام، فتح القدير )( 90)

 (.6/164ابن عبد البر، االستذكار )( 91)

ِوي ( 92)
َّ
 (.19/137(. وانظر ابن عبد البر، التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد )27/70، ذخيرة العقبى في شرح املجتبى )الَول

 (.2/190ابن دقيق العيد، إحكام األحكام )( 93)

 املرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.( 94)

 (.3/284الخطابي، معالم السنن شرح سنن أبي داوود )( 95)

" هذه القصة عن و ( 96)
ً
 جميعا

ً
 الشعبيغيره مع كثرة من روى هذه القصة عن  الشعبي. ولم يقل ذلك عن الشعبيقوله "طلقها ثالثا

ً
. فتفرد مجالد على ضعفه من بينهم بقوله "ثالثا

" وعلى تقدير صحته فاملراد به: أنه اجتمع لها التطليقات الثالث، ال أنها وقعت بكلمة واحدة، فإذ
ً
. فإن هذه اللفظة يراد بها جميعا

ً
ا طلقها آخر ثالث صح أن يقال طلقها ثالثا جميعا

َك آلَمَن من  فيتأكيد العدد وهو األغلب عليها، ال االجتماع  اَء َربا
َ
ْو ش

َ
{ ]يونس:  فياآلن الواحد لقوله تعالى: }َول

ً
ُهْم َجِميعا

ا
ل
ُ
ْرِض ك

َ
نهم فاملراد حصول اإليمان من الجميع ال إيما [.99األ

 (.1/313)إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان الجوزية،  ابن قيم آن واحد، سابقهم والحقهم. فيكلهم 

 (.1/313املرجع السابق )( 97)

 (.10/71شرح النووي على مسلم )( 98)

 (.1/307ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )( 99)

 (.2/256الصنعاني، سبل السالم )( 100)

 (.1/222أبو املعالي، البرهان في أصول الفقه )الجويني، ( 101)

 (.10/71شرح النووي على مسلم، ببعض التصرف )( 102)
 (.1/194ابن قدامة، روضة الناظر )( 103)

 (.3/121(. والطوفي، شرح مختصر الروضة )1/197انظر املرجع السابق )( 104)

 (. 1/277الجويني، أبو املعالي، البرهان في أصول الفقه )( 105)

 (.5/459(. والسفاريني الحنبلي، شمس الدين، كشف اللثام شرح عمدة )2/190بن دقيق العيد، إحكام األحكام )ا( 106)
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)إقرار النبي لفعٍل يدّل على جوازه(
(107)

فعل بحضرته، أو سكت عليه، فهو دليل إلباحته فإنه ال يسكت على باطٍل وال ملسو هيلع هللا ىلص فإذا أقر النبي  

 
ً
يقر منكرا
(108)

  وهذا يظهر في الحديث في مواضع:. 

إرسال الوكيل بشعير لفاطمة رض ي هللا عنها، وهذا فيه إباحة الوكالة وثبوتها، وهو أصل فيهاملسو هيلع هللا ىلص ملا أقّر النبي  أولهما:
 وثانيهما: .(109)

إقراره لقول الوكيل: "وهللا مالك علينا من ش يء"
(110)

عدم إنكاره خروج فاطمة لسؤاله عليه  وثالثهما:. بقوله: "ليس لك عليه نفقة". 

ما يفيد جواز خروج املعتدة من بيت زوجها للحاجة من االستفتاء وغيرهالصالة والسالم، م
(111)

 . 

)من مسالك العلة النص عليها(
(112)

: "اعتّدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك"، خّصه دون غيره ألنه ال يرى ملسو هيلع هللا ىلص فقوله 

، فالتعليل بالعمى مقتٍض لعدم رؤيته، ال لعدم رؤيتها(113)ما ينكشف منها
(114)

 . 

حيث  ( 31سورة النور:)   َّ يك ىك مك  لك اك    ُّ   فهذا الحديث يخصص عموم اآلية: )السنة تخصص القرآن(

لع من الرجل على ما ال يجوز للرجل أن يطلع من املرأة، كالرأس
ّ
استدّل به من قال بأن املرأة يجوز لها أن تط

(115)

. قال ابن دقيق العيد: 

أّنها إذا خافت الفتنة َحُرم عليها النظر. وتكون حالة يجب فيها الغّض يمكن حمل اآلية عليها، وال تدّل "لفظة ِمْن للتبعيض، وال خالف 

 أو في غير هذه الحالة"
ً
اآلية حينئذ على وجوب الغض مطلقا

(116)

 بين األدلة.
ً
 . ويكون قوله جمعا

ساء ال يدخل فيه الرجال(
ّ
)لفظ الجمع املخصوص للن

(117)

ساء وهذا فيه استدالل على من يجعل نظر املرأة كنظره إليها.  
ّ
ِمَرت الن

ُ
فقد أ

مر الرجال باالحتجاب كالنساء، فدّل 
ُ
على  بالحجاب لئال يراهم الرجال ولم يؤمر الرجال بذلك، ولو كان نظر املرأة كنظر الرجل إلى املرأة أل

تغاير الحكم بين الطائفتين، وهذا أقوى حجة في املسألة
(118)

 . 

)عند التعارض يقدم الحديث الذي راويه معروف بنقل العلم( ومن قواعد الترجيح:
(119)

فحديث فاطمة فيه تعارض مع الحديث  

، فاستأذن عليه ابن أم مكتوم ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  الذي رواه نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة، أّنها قالت: كنت أنا وميمونة جالستين عند

نه، فقلنا: يا رسول هللا، أليس أعمى ال يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما"األعمى، فقال: احتجبا م
(120)

. 

فيقدم حديث فاطمة فهو أصح منه؛ ألن نبهان ليس بمعروف بنقل العلم، ولم ُيْرَو عنه غير هذا الحديث وحديث آخر منكر 

 
ً
أيضا
(121)

فال يشتغل بحديث نبهان ملعارضة األحاديث الثابت له وإجماع العلماء 
(122)

. 

                                                           
 (.1/437(. وابن قدامة، روضة الناظر جنة املناظر )2/38انظر الجصاص، الفصول في األصول )( 107)

 (.6/389م )(. والقاض ي عياض، إكمال املعلم بفوائد مسل13/101شرح النووي على مسلم )( 108)
 (.19/141ابن عبد البر، التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد )( 109)

 (.6/166(. وابن عبد البر، االستذكار )19/141املرجع السابق )( 110)

 (.3/1331ابن العطار، علي بن إبراهيم، أبو الحسن، عالء الدين، العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكام )( 111)

 (.4/99الجصاص، الفصول في األصول )( 112)

 (.5/57القاض ي عياض، إكمال املعلم )( 113)

 (.2/192ابن دقيق العيد، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )( 114)

 (.12/228انظر القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )( 115)

 (. 2/192األحكام شرح عمدة األحكام ) ابن دقيق العيد، إحكام (116)

 (.21(. وانظر أبو إسحاق الشيرازي، اللمع في أصول الفقه )ص2/265اإلحكام في أصول األحكام )اآلمدي، ( 117)

ِوي انظر ( 118)
َّ
(. والعيني، بدر الدين، أبو محمد محمود بن احمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري 17/249، شرح سنن النسائي املسمى ذخيرة العقبى في شرح املجتبى )الَول

(20/217.) 

 (.20/216لعيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )ا( 119)

 (.9197(، والنسائي في سننه )حديث: 4112( وقال حديث حسن صحيح. وأبو داود، في سننه )حديث 2778(. والترمذي في سننه )حديث: 26537رواه أحمد في مسنده )حديث: ( 120)

 (.4/105الباجي، املنتقى شرح املوطأ )( 121)

ال، أبو الحسين علي بن خلف بن عبد امللك، (122)
ّ
 (.7/364شرح صحيح البخاري ) ابن بط
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 جمع لطيف، وقد جمع أبو داود بين األحاديث، 
ً
على تسليم صحتهما، أن غّض البصر عن النظرة الثانية واجب على الجميع رجاال

 لعظم ملسو هيلع هللا ىلصونساء، ثم حديث أم سلمة يختّص بأزواج النبي 
ً
، وأّنهّن كما غلظ الحجاب على الرجال فيهن، غلظ عليهن في حق الرجال أيضا

ا في معناه لجميع النساءحرمتهن، وحديث فاطمة وم
(123)

 . 

)الحرج واملشقة توجب الرخصة(
(124)

)املشقة تجلب التيسير( 
(125)

فيصرف األمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر في املكلف 
(126)

. لذلك 

من بيت أم شريك لبيت ابن أم مكتومملسو هيلع هللا ىلص حّولها النبي 
(127)

ها، واملكفوف ، ألنه يشّق على املرأة القعود على حالة يباح للناس النظر إليها مع

ال ينظر إليها، فال حرج في ترك ستر شعرها وغير ذلك
(128). 

 بين الناس، ألنه 
ً
 ومتصرفا

ً
ويقتض ي ذلك أنه ليس على النساء حرج في النظر إلى الرجل على غالب أحواله، التي يكون عليها جالسا

ما راعى عليه الصالة والسالم إزالة الحرج عنها في التستر، لكونه أعمى وك 
ّ
 . (129)انت هي بصيرة، فلم ينكر نظرها إليهإن

ألمر يفيد جوازه(ملسو هيلع هللا ىلص )فعل الرسول 
لفاطمة: " فإذا حللت فآذنيني"، جواز التعريض بالخطبة للمعتدة لوفاة ملسو هيلع هللا ىلص ففي قوله  (130)

زوجها
(131)

 . 

)من وظائف السنة تأكيد أحكام القرآن(
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى   ُّ  وهو تأكيد ملا ورد في اآلية: (132)

َّ رب يئ ىئ نئ
  (235 سورة البقرة:)  

( ملسو هيلع هللا ىلص)بيان الرسول 
ً
 وفعال

ً
يكون قوال

(133)

، ففي رواية: "آذنيني"، وفي أخرى:  
ً
وقد بّين عليه الصالة والسالم بقوله ما يصح أن يكون تعريضا

"ال تسبقيني بنفسك"
(134)

. 

اقعة على صفة الوجوب تدل على الوجوب(ملسو هيلع هللا ىلص )أفعال الرسول  الو
(135)

رع على وجه الوجوب حكمه ملا ملسو هيلع هللا ىلص )ِفعل الرسول  
ُ
ش

الوجوب(
(136)

ال تدل على الوجوب إال بدليل(ملسو هيلع هللا ىلص )أفعال الرسول  
(137)

فيجوز للمفتي أن يذكر عيوب الناس من باب الفتوى. فقول  

في بيان عيوب معاوية وأبي جهم، يدّل على جواز أن يذكر املستشار في إنكاح، أو شهادة، عيوب اإلنسان على سبيل الّنصح ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 اإلرشاد، وأنه ليس من الغيبة املحرمة وال يأثم على هذا. وفيه دليل على أن من عيوب الرجل الفقر الذي يعجزه عن أداء حق الزوجة. و 

)الضرورات تبيح املحظورات(
(138)

)الضرورة تقدر بقدرها( 
(139)

)يغتفر في الوسائل ما ال يغتفر في املقاصد( 
(140)

وهذه قاعدة جليلة  

 تباح ملا تكون وسيلة لتفيد أّن الغيبة 
ً
مثل نصيحة ، فهي محرمة، إال أنها تباح ملصلحة راجحة ولغرض شرعي، غرض صحيح شرعا

املستشير فإّنها ملا استشارته وجب نصحها
(141)

. 

                                                           
 (.5/57(. والقاض ي عياض، إكمال املعلم بفوائد مسلم )6/140الشوكاني، نيل األوطار )( 123)

 (.2/318انظر أصول السرخس ي )( 124)

 (. 1/49األشباه والنظائر للسبكي )( 125)

 (.385أصول الشاش ي )ص( 126)

 (.2/212طبي، املوافقات )الشا( 127)

 (.4/105انظر املنتقى شرح املوطأ )( 128)

 (.4/105املرجع السابق )( 129)

 (.3/196العيني، شرح سنن أبي داود )( 130)

 (.10/6054ابن حجر، فتح الباري )( 131)

 (.115السلمي، عياض، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله )ص( 132)

 (.3/231( وما بعدها. وانظر الجصاص، الفصول في األصول )4/98(. وابن قّيم الجوزية، إعالم املوقعين عن رب العاملين )2/213للبيضاوي ) السبكي، اإلبهاج في شرح املنهاج( 133)

 .1480( حديث: 2/1115رواه مسلم في صحيحه )( 134)

 (.1/311(. والسمعاني، قواطع األدلة )3/196العيني، شرح أبي داود )( 135)

 (.3/224فصول في األصول )انظر الجصاص، ال( 136)

 (.3/735، و1/44(. والقاض ي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه )3/224املرجع السابق )( 137)
 (.4/444(. والفتوحي، مختصر التحرير شرح الكوكب املنير )1/45األشباه والنظائر للسبكي )( 138)

 (.73)ص ابن نجيم املصري، األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان (139)
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للمجاز يدل على جواز استعماله(ملسو هيلع هللا ىلص )استعمال النبي 
وهي لغة العرب فالعرب تجعل أغلب الفعلين كمداومته (142)

(143)

، واستعمال 

م، فإن وصف معاوية بالصعلوك ال مال له مع العلم أنه كان ملسو هيلع هللا ىلص ي الّنب
ّ
للمبالغة، يفيد أن املفرط في الوصف واملبالغ في النعت ال يدركه الذ

 
ً
ر، وأّن أبا جهم ال بد وأن يضع عصاه حالة نومه وأكله، فجاز إطالق هذا اللفظ عليهما مجازا له ثوب يلبسه ونحو ذلك من املال املحقَّ

حال الغلبةباعتبار 
(144)

. 

)يرجح التأويل الذي عليه دليل(
(145)

ففي تفسير الكناية: "فال يضع عصاه عن عاتقه"، تأويالن مشهوران: أحدهما أنه كثير األسفار،  

والثاني أنه كثير الضرب للنساء، فالثاني أصح بدليل ما ورد في بعض روايات مسلم
(146)

اب للنساء"، وفى الرواية األخرى:  "فيه : "أنه ضرَّ

شّدة على النساء"
(147)

. 

)من أساليب النهي الذّم(
بأنه ضّراب للنساء، أفاد على أن فعله ال يجوز ملسو هيلع هللا ىلص فلما ذمه  (148)

(149)

 . 

)عموم املجاز(
(150)

وهو أن يعّم جميع أفراد نوع واحد مما استعير له 
(151)

، فيدّل على ذّم النبي لكل رجل يداوم على ضرب النساء، إذ 

ليس من مكارم األخالق
(152)

 يعجز عن القيام بحقوق 
ً
، وأنه ال بأس على املرأة أن تنظر في مال خاطبها فتعرض عنه، إن كان فقيرا

 .(153)الزوجية

)الوسائل تسقط بسقوط املقاصد(
(154)

)إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى املقصود بطل اعتبارها( 
إذا غلب على الظّن أن   (155)

ه ال يجوز وال يشرع، ألن الوسيلة إذا لم تفض إلى مقصودها الضرب ال يفض ي إلى غايته وحكمته الشرعية 
ّ
املرجوة منه وهو التأديب، فإن

فال عبرة بها
(156)

 . 

بي 
ّ
عن إنكار فعٍل أو قوٍل بحضرته يدل على جوازه(ملسو هيلع هللا ىلص )سكوت الن

(157)

وذلك في خطبة الرجل على خطبة أخيه في الحديث، وكيف  

أخيه"يتوافق مع قوله "ال يخطب أحدكم على خطبة 
(158)

. 

                                                           
 (.159-158انظر األشباه والنظائر للسيوطي )ص( 140)

 (.16/142في شرح النووي على مسلم ) -وهي ستة أسباب-(. وانظر الحاالت التي تباح فيها الغيبة لغرض شرعي 359انظر ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس، الرد على املنطقيين )ص( 141)

 (.5/33وشرح صحيح البخاري البن بطال )(. 10/98انظر شرح النووي على مسلم )( 142)

َموي، عبد الباسط بن موس ى الدمشقي الشافعي، العقد التليد في اختصار الدر النضيد أو املعيد في أدب املفيد واملستفيد )ص( 143)
ْ
 (.234الَعل

 (.10/98(. وشرح النووي على مسلم )6/171، االستذكار )بن عبد البرانظر ا( 144)

 (.1/61فصول في األصول )انظر الجصاص، ال( 145)

 .1480( حديث: 2/1119رواه مسلم في صحيحه )( 146)

 (.2/192(. وابن دقيق العيد، إحكام األحكام )5/60انظر القاض ي عياض، إكمال املعلم )( 147)

 (.1/312(. والسمعاني، قواطع األدلة في األصول )6/251)فقد ذم عليه الصالة والسالم فاعله ومدح تاركه بقوله: ليس أولئك بخياركم، انظر الشوكاني، نيل األوطار ( 148)

 (.19/161ابن عبد البر، التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد )( 149)

انظر الزحيلي، الوجيز في أصول  موم.قال بعض الشافعية أن املجاز ال عموم له ألنه من باب الضرورة، وخالفهم الجمهور فقالوا هو نوع من الكالم فكان كالحقيقة في إرادة الع( 150)

 (.2/18الفقه اإلسالمي )

 (.391قواعد الفقه )ص ،محمد عميم اإلحسان، ( املجددي البركتي151)

 (.5/60انظر القاض ي عياض، إكمال املعلم بفوائد مسلم )( 152)

 (.16/262الهرري، محمد األمين بن عبد هللا، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )( 153)

 (.1/125بد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام )العز بن ع( 154)

 (.4/335معلمة زايد )( 155)

 (.4/335معلمة زايد )( 156)

، (. والفتوحي1/221(. والزركش ي، البحر املحيط في أصول الفقه )2/74(. وابن قدامة، روضة الناظر )2/64السمعاني، أبو املظفر، منصور بن محمد، قواطع األدلة في األصول )( 157)

 (.2/194مختصر التحرير شرح الكوكب املنير )
 .5335( حديث 5/165. والنسائي، السنن الكبرى للنسائي )2081( حديث 2/228رواه أبو داود، سنن أبي داود، باب: كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه )( 158)
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فاستدل الشافعي
(159)

وخطبها على  ،لم ينههافأّنهما ال يخطبانها إال وخطبة أحدهما بعد خطبة اآلخر، ملا سمع  ملسو هيلع هللا ىلصبسكوت النبي  

أسامة بن زيد بعد خطبتهما، على أن نهيه عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه لحاٍل آخر، وهو أن تركن إلى الخاطب األول، فال يجوز 

 للثاني حال ركونها أن يخطب على خطبة أخيه.  

(ملسو هيلع هللا ىلص )يجوز تخصيص العام بفعل الرسول 
(160)

بفعله، كما يجب تخصيصه  ألن أفعاله قائمة مقام أقواله، فوجب تخصيص العام 

بقوله
(161)

"ال يخطب الرجل على خطبة الرجل" عام، ظاهره أنه ال يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، فلما خطبها على ملسو هيلع هللا ىلص: . فقوله 

 
ُ
ستدل على أن الحال التي خطبها فيه غير الحال التي نهى عن خطبتها فيهاأسامة ا

(162)

تأذن ، فُيحمل الّنهي في حال دون حال، وهو أن 

كر الصداق ونحو 
ُ
املخطوبة في إنكاح رجل بعينه، أو في حالة ُركن إلى الخاطب، وقرب أمره ومالت النفوس بعضها إلى بعض في ذلك، وذ

الحديث حالة الّنهي، إذ لم يكن من فاطمة ركون وال ميل لم يمثل هذاذلك، فل
(163)

 . 

وأضاف في التمهيد
(164)

 فركنت إليه رجل سوء، فإنه ينبغي للولي : إنما معنى النهي في رجلين صالحين، 
ً
وأما إذا كان الذي خطبها أوال

 وهذا فهم دقيق ومراعاة ملعنى النهي واملقصد منه.، أن يحّضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه

)تكرار لفظ األمر يوجب تكرار الفعل( 
(165)

)أمر  والقاعدة: فأطاعته.، فكرهته، ثم أمرها ثانيةبأن تنكح أسامة ملسو هيلع هللا ىلص فقد أمرها الرسول  

الرسول يحمل على الوجوب بقرينة(
(166)

بدليل طاعتها وهي كارهة، وأمر الّناصح الحكيم ُيحمل على الوجوب. وفيه جواز نكاح القرشية  

 للمولى.

: األثر الفقهينيثا
ً
 ا

وجات في جميع أمورهاأجمعوا على أن الرجعية تستحق السكنى والنفقة، إذ حكمها حكم الز 
(167)

واختلفوا في النفقة للمبتوتة غير ، 

الحامل، فأباها قوم وقال آخرون لها النفقة
(168)

واختلفوا في السكنى؛ فمالك يرى لها السكنى ملكان حفظ النسب، وال يرى لها نفقة ألنها ، 

من العلماء ليس لها الّسكنى وال نفقةمقابل االستمتاع. وقال أصحاب الرأي والثوري لها الّسكنى والنفقة، وقال جماعة 
(169)

واختلفوا في ، 

 ف
ً
 فهو ما نرى. وعند أبي حنيفة واحدة بائنة، وإن نوى ثالثا

ً
ثالث، طالق ألبتة فهي عند الشافعي واحدة رجعية، وإن نوى بها اثنتين أو ثالثا

 
ٌ
وعند مالك ثالث
(170)

سب واملال واختلفوا في األكّفاء في النكاح؛ فالكفاءة عند مالك في ، 
ّ
الدين، واعتبر أبو حنيفة الكفاءة من جهة الن

سب والحال وأفضل الحال
ّ
والصناعات، والكفاءة عند الشافعي الن

(171)

 . 

                                                           
 (.1/309انظر الشافعي، أبو عبد هللا محمد بن إدريس، الرسالة ) (159)

(. وانظر تفاصيل الخالف في اآلمدي، 2/73(. وابن قدامة، روضة الناظر وجنة املناظر )3/242التقريب واإلرشاد الصغير ) ، القاض ي أبو بكر، محمد بن الطيب،الباقالني املالكي (160)

 (.330-2/329اإلحكام )

 (.3/243الباقالني، التقريب واإلرشاد الصغير )( 161)

 .(1/309الشافعي، الرسالة )( 162)

(. والشافعي، اختالف الحديث 3/1331(. وابن العطار، العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكام )13/19انظر ابن عبد البر، التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد )( 163)

 باألم للشافعي )
ً
 ملحقا

ً
 (.8/656مطبوعا

 (.13/23ابن عبد البر، املرجع السابق)( 164)

 (.2/150بكر الرازي، الفصول في األصول )الجصاص، أبو ( 165)

 (.2/367انظر الطوفي، شرح مختصر الروضة )( 166)

 (.20/308العيني، عمدة القاري شرح البخاري )( 167)

 (.19/141ابن عبد البر، التمهيد )( 168)

 (.326-5/325ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب، املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )( 169)

 (.6/208(. وانظر العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي، عون املعبود )5/2139املال علي القاري، أبو الحسن نور الدين، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ) (170)

 (.164-19/163ابن عبد البر، التمهيد )( 171)
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ـه إذا لـم يكـن ركـون وال رضـ ى أن الّنكـاح جـائز. واختلفـوا إذا وقـع النكـاح 
ّ
وفي خطبة الرجل علـى خطبـة أخيـه، لـم يختلـف العلمـاء فـي أن

اني بعد الركو 
ّ
، وهو قول أبي حنيفة مع الث

ً
ن إلى األول والرض ى به، فُروي عن مالك أنه ُيفسخ على كل حال، وُروي عنه أنه ال يفسخ أصال

افعي
ّ
واختلفوا هل هو عاٍص بفعله ذلك أم ال؟، وأصحابه وقول الش

(172)

 

افعي هي مصيبة ويستغفر هللا منها، والّنكاح ثابت، دخل أو لم يدخل، وهو مع هذا مكر  
ّ
وه ال ينبغي ألحد أن يفعله، وبمثل قال الش

 غير منعقد لم يصّح بالدخول، وعلى 
ً
 محّرما

ً
ما قال الشافعي يقول أبو حنيفة وأصحابه وجماعة، وهو القياس، ألّن الّنكاح لو كان فاسدا

ما يصّح بالدخول من الّنكاح ما كان فساده في الصداق، وأما ما كان فساده في العقد فمحال أن
ّ
يصح بالّدخول، والّنكاح  أصل مالك إن

مفتقر إلى صحة العقد، وقد ينعقد مع الّسكوت عن الّصداق
(173)

. 

 خاتمة البحث: 

، السكنى والنفقةفي عدتها للمطلقة وأّن  ،بهابعدم النفقة وال السكنى كان لسبب خاص  فاطمة بنت قيسأّن حكم النبي ل رّجحيُ  .1

 . وسواء كانت معتدة من طالق رجعي أو بائن

 للمعتدة الحامل النفقة والسكنى لحين تضع حملها.وأّن  .2

  .تهاااملعتدة من منزلها لحاججواز خروج  ،من منزلها وهي في عّدتهاُيفهم من سكوت النبي على خروج فاطمة بنت قيس  .3

الخاطب  هما مما ُيردّ ُيفهم من انتقاد النبي ألبي جهم بأنه ضّراب للنساء على أّنها صفة مذمومة في الرجل. ومثلها الرجل الفقير فكال  .4

 ألجله.

ق الوسيلة بالغاية له اعتباره فال  .5
ّ
ه ال ُيوصل لغايته وهو التأديبتعل

ّ
وتباح الغيبة إن كانت  .يستخدم الضرب إن غلب على الظن أن

، كالجواب عن حال الرجل املتقدم للخطبة أو الزواج. 
ً
 وسيلة لغرض صحيٍح شرعا

. أو في حالة لم تركن حديث ال يخطب الرجل على خطبة أخيه إن كان الخاطب األول رجل سوءلذلك ال يطبق املصالح لها اعتبارها  .6

  املخطوبة إلى الخاطب األول.

 :املراجع

النهاية في  (1979)،ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات املبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري .1

 ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، املكتبة العلمية، بيروت، غريب الحديث واألثر

اعتنى به: نظام محمد العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكام،  (2006) ،ابن العطار، علي بن إبراهيم، أبو الحسن، عالء الدين .2

  1لبنان، طصالح يعقوبي، دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

تحقيق: عبد العزيز بن  اإلعالم بفوائد عمدة األحكام،( 1997) ،ابن امللقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي املصري  .3

  1أحمد املشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ط

 دار الفكر.  قدير،فتح ال ،ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس ي .4

، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة شرح صحيح البخاري ( 2003)،ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد امللك .5

  2الرشد، السعودية الرياض، ط

الرد  ،بن أبي القاسمابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا  .6

 دار املعرفة، بيروت، لبنان.  على املنطقيين،

، املكتبة العصرية، صيدا، بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاري (2001) ،ابن حجر العسقالني، اإلمام الحافظ أحمد بن علي .7

 .  2ط 

النبذ ) ،ذة الكافية في أحكام أصول الدينالنب ه(1405،)ابن حزم األندلس ي القرطبي الظاهري، أبو محمد علي بن احمد بن سعيد .8

 . 1، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، طفي أصول الفقه(

                                                           
 (.13/23املرجع السابق )( 172)

 (.13/24املرجع السابق )( 173)



 مؤمنة املؤيد                                                                                القواعد األصولية املستخدمة لفهم حديث فاطمة بنت قيس وآثارها الفقهية 

 

 91 -69، ص: 2019   -2العدد، 3املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة

 

84 

، تحقيق: أحمد محمد شاكر، عالم الكتب، بيروت، ودار إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (1987) ،ابن دقيق العيد، تقي الدين .9

   . 2الكتب السلفية، القاهرة، ط

جامع العلوم ( 2001) ،ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي البغدادي، ثم الدمشقي .10

 
ً
 . 7، تحقيق: شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمن جوامع الكلم والحكم في شرح خمسين حديثا

 .الدار التونسية للنشر، تونس التحرير والتنوير،ه( 1984)،محمد الطاهر ابن عاشور التونس ي، محمد الطاهر بن .11

تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي االستذكار، ( 2000) ،ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عاصم النمري القرطبي .12

 . 1معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

التمهيد ملا في املوطأ من املعاني ( ه1387) ،بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد هللا  .13

 ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب. واألسانيد

املحرر الوجيز في تفسير الكتاب ( ه1422) ،ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام األندلس ي املحاربي .14

 . 1تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط العزيز،

 ، تحقيق: عبد السالم هارون، دار الفكر.مقاييس اللغة( 1979) ،ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين .15

روضة الناظر وجنة ( 2002الدين عبد هللا بن قدامة الجماعيلي املقدس ي ثم الدمشقي الحنبلي، )ابن قدامة املقدس ي، موفق  .16

 . 2، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، طاملناظر

سوُدوِني الجمالي الحنفي .17
ا
ا، أبو الفداء زين الدين قاسم ال

َ
ْوَبغ

ُ
ل
ْ
ط

ُ
: حافظ ، تحقيقخالصة األفكار شرح مختصر املنار( 2003) ،ابن ق

 . 1ثناء هللا الزاهدي، دار ابن حزم، ط

مؤسسة الرسالة،  زاد املعاد في هدي خير العباد،( 1994) ،ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين .18

 . 27بيروت، مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، ط

اعتنى به: أبو  إعالم املوقعين عن رب العاملين،( ه1423) ،نابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدي .19

 . 1عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، وغيره، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ط

الفقي، ، تحقيق: محمد حامد إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، شمس الدين .20

 مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية. 

تحقيق: سامي بن محمد  تفسير القرآن العظيم،( 1999) ،ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش ي البصري ثم الدمشقي .21

 . 2سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

دار صادر، بيروت،  لسان العرب،( ه1414) ،األنصاري الرويفعي اإلفريقيابن منظور، محمد بن مكرم، أبو الفضل، جمال الدين  .22

 . 3ط

، اعتنى به: زكريا األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان( 1999ابن نجيم املصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ) .23

 . 1عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 . 2دار الكتب العلمية، ط اللمع في أصول الفقه،( 2003) ،يم بن علي بن يوسفأبو إسحاق الشيرازي، إبراه .24

في أصول الفقه، تحقيق: خليل امليس، دار الكتب العلمية،  املعتمد( ه1403) ،أبو الحسين الَبْصري املعتزلي، محمد بن علي الطيب .25

 . 1بيروت، ط

تحقيق:  التقريب واإلرشاد الصغير،( 1998) ،ر بن القاسم، القاض يأبو بكر الباقالني املالكي، محمد بن الطيب بن محمد بن جعف .26

 . 2د.عبد الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط

ِجْستاني .27  .سنن أبي داود هـ(275) ،أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الّسِ

تحقيق: محمد  بيان املختصر شرح مختصر ابن الحاجب،( 1986) ،الثناء، شمس الديناألصفهاني، محمود بن عبد الرحمن، أبو  .28

 . 1مظهر بقا، دار املدني، السعودية، ط

 . 1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط موسوعة القواعد الفقهية، (2003)آل بورنو، محمد صدقي أبو الحارث الغزي، .29
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ه(، ثم 682ه( وأضاف إليها األب: عبد الحليم بن تيمية )ت652) ،السالم بن تيميةآل تيمية: بدأ بنتصنيفها الجد: مجد الدين عبد  .30

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب  املسودة في أصول الفقه،ه( 728) ،أكملها االبن الحفيد: أحمد بن تيمية

 العربي. 

تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، املكتب  حكام في أصول األحكام،اإل ه( 631) ،اآلمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي الثعلبي .31

 اإلسالمي، بيروت، دمشق، لبنان. 

 . 1مطبعة السعادة، مصر، ط املنتقى شرح املوطأ،ه( 1332) ،الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي التجيبي األندلس ي .32

تحقيق: عبد هللا محمود كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، ( 1997) ،البخاري، عبد العزيز بن أحمد، عالء الدين .33

 . 1محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا عليه الصالة ( 1422) ،البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا الجعفي .34

ق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ، تحقيوالسالم وسننه وأيامه، صحيح البخاري 

 .1ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط

تحقيق وتعليق: أحمد سنن الترمذي، ـ( 1975) ،الترمذي، محمد بن عيس ى بن َسْورة بن موس ى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيس ى .35

(، شركة مكتبة 5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض املدرس في األزهر الشريف )جـ 3)جـ (، ومحمد فؤاد عبد الباقي 2، 1محمد شاكر )جـ 

 .2ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

 البرهان في أصول الفقه، (1997)الجويني، إمام الحرمين، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد، أبو املعالي، ركن الدين، .36

 . 1تحقيق: صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

عيم بن الحكم الضبي  .37
ُ
الحاكم النيسابوري، املعروف بابن البيع، أبو عبد هللا، الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ن

 دار الكتب العلمية، بيروت. ، تحقيق: السيد معظم حسين، معرفة علوم الحديث للحاكمهـ( 405) ،الطهماني

املطبعة  معالم السنن شرح سنن أبي داوود،( 1932) ،الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي .38

 . 1العلمية، حلب، ط

سف تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يو  الفقيه واملتفقه،( ه1421) ،الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن مهدي .39

 . 2الغرازي، دار ابن الجوزي، السعودية، ط

 دار القلم.  8مكتبة الدعوة، شباب األزهر، عن ط علم أصول الفقه،ه( 1375) ،خالف، عبد الوهاب .40

 . 3مؤسسة الرسالة، بيروت، ط أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء، (1982)الخن، مصطفى سعيد، .41

 سنن الدارقطني،ـ( 2004) ،لي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغداديأبو الحسن ع الدار قطني، .42

 .1تحقيق: شعيب األرنؤوط، حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

 . 2وزارة األوقاف الكويتية، ط األصول، الفصول في( 1994) ،الرازي الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الحنفي .43

، املحصول (، 1997الرازي، أبو عبد هللا بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ) .44

 . 3تحقيق: د طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، ط

 . 2دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط، الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي (2006)الزحيلي، د محمد مصطفى، .45

 . 1، دار الكتبي، طالبحر املحيط في أصول الفقه(، 1994الزركش ي، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر ) .46

دار امض التنزيل، الكشاف عن حقائق غو ـ( ه1407) ،الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا .47

  3الكتاب العربي، بيروت، ط

 . 1دار الكتب العلمية، ط األشباه والنظائر،( 1991) ،السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين .48

اإلبهاج في شرح املنهاج ( 1995) ،السبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن يحيى، وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب .49

 ، دار الكتب العلمية، بيروت.  للبيضاوي 

 ، دار املعرفة، بيروت. أصول السرخس ي ،السرخس ي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخس ي .50

، تحقيق: نور كشف اللثام شرح عمدة األحكام( 2007) ،السفاريني الحنبلي، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم .51

 . 1وقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، دار النوادر، سوريا، طالدين طالب، وزارة األ 



 مؤمنة املؤيد                                                                                القواعد األصولية املستخدمة لفهم حديث فاطمة بنت قيس وآثارها الفقهية 

 

 91 -69، ص: 2019   -2العدد، 3املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة

 

86 

دار التدمرية، الرياض، اململكة العربية  أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، (2005)السلمي، عياض بن نامي بن عوض، .52

 . 1السعودية، ط

قواطع األدلة في ( 1999) ،الحنفي ثم الشافعيالسمعاني، أبو املظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد املروزي التميمي  .53

 . 1تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط األصول 

 . 1دار الكتب العلمية، ط األشباه والنظائر،( 1990) ،السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين .54

 ، دار الكتاب العربي، بيروت. أصول الشاش ي ،محمد بن إسحاق الشاش ي، نظام الدين أبو علي أحمد بن .55

افقات( 1997) ،الشاطبي، إبراهيم بن موس ى اللخمي الغرناطي .56 ، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، املو

 . 1ط

تحقيق: أحمد  الرسالة،(، 1940) ،املكيالشافعي، اإلمام، أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عبد مناف املطلبي القرش ي  .57

 .1شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، ط

الشافعي، اإلمام، أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القرش ي املكي  .58

 ، دار املعرفة، بيروت. األم(، 1990)
 (. 261-241)ص Journal of Islamic Law Studies، القواعد األصولية (2016)الشاهين، ا.م. شامل، بحث منشور بعنوان: .59

 .2دار النفائس، عمان، ط القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية، (2007)شبير، .60

، تحقيق: أحمد عزو عناية، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول (، 1999الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني اليمني ) .61

 . 1دار الناشر العربي، ط

، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار نيل األوطار(، 1993الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني ) .62

 .1الحديث، مصر، ط

 دار الحديث.  سبل السالم،ير، الصنعاني، محمد بن إسماعيل الكحالني، أبو إبراهيم، عز الدين املعروف كأسالفه باألم .63

 . 1، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طجامع البيان في تأويل القرآن( 2000الطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري ) .64

تحقيق: عبد هللا بن عبد شرح مختصر الروضة، ( 1987الطوفي، سليمان بن عبد القوي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين ) .65

 .1لتركي، مؤسسة الرسالة، طاملحسن ا

 .1، دار ابن حزم، بيروت، طالتقريب بين القواعد األصولية فيما ال نص فيه (2008)عباس ي، نور الدين، .66

قواعد ( 1991العز بن عبد السالم، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ) .67

 راجعه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة.  ،األحكام في مصالح األنام

عون املعبود شرح سنن أبي ( ه1415محمد أشرف بن أمير بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق الصديقي )، العظيم آبادي .68

 . 2، ومعه حاشية ابن القيم تهذيب سنن أبي داوود وإيضاح علله ومشكالته، دار الكتب العلمية، بيروت، طداوود

العقد التليد في اختصار الدر (، 2004العلموي ثم املوقت الدمشقي الشافعي، عبد الباسط بن موس ى بن محمد بن إسماعيل ) .69

 . 1تحقيق: د مروان العطية، مكتبة الثقافة الدينية، ط النضيد أو املعيد في أدب املفيد واملستفيد،

َرمي، .70
َ
وي الَهَرري الشافعي، محمد األمين األ

َ
مراجعة لجنة من العلماء، دار املنهاج،  الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، (2009)الَعل

 . 1دار طوق النجاة، مكة، ط

تحقيق: أبو املنذر خالد  شرح سنن أبي داوود،( 1999ي الحنفي )العيني، بدر الدين، أبو محمد محمود بن أحمد بن حسين الغيتاب .71

 . 1بن إبراهيم املصري، مكتبة الرشد، الرياض، ط

دار إحياء التراث  عمدة القاري شرح صحيح البخاري،العيني، بدر الدين، أبو محمد محمود بن أحمد بن موس ى الغيتابي الحنفي،  .72

 العربي، بيروت. 

تحقيق: محمد  مختصر التحرير شرح الكوكب املنير،( 1997نبلي، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد )الفتوحي، ابن النجار الح .73

 . 2الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط

، تحقيق: د مهدي املخزومي ود كتاب العينالفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري،  .74

 سامرائي، دار ومكتبة الهالل. إبراهيم ال



 مؤمنة املؤيد                                                                                القواعد األصولية املستخدمة لفهم حديث فاطمة بنت قيس وآثارها الفقهية 

 

 91 -69، ص: 2019   -2العدد، 3املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة

 

87 

 . 2، تحقيق: د أحمد بن علي املباركي، طالعدة في أصول الفقه( 1990القاض ي أبو يعلى، محمد بن الحسين ابن الفراء ) .75

تحقيق: د يحيى  إكمال املعلم بفوائد مسلم،( 1998القاض ي عياض، عياض بن موس ى بن عمرون أبو الفضل اليحصبي السبتي ) .76

 . 1إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط

 عالم الكتب. الفروق، أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس املالكي،  .77

يق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة ، تحقشرح تنقيح الفصول ( 1973أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس املالكي ) القرافي، .78

 . 1الطباعة الفنية املتحدة، ط

، تحقيق: الجامع ألحكام القرآن( 1964القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين ) .79

 . 2أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة، ط

 . 5مكتبة وهبة، ط تاريخ التشريع اإلسالمي،( 2001) القطان، مناع بن خليل .80

دار إحياء التراث  الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري،( 1981الكرماني، محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين ) .81

 . 2العربي، بيروت، لبنان، ط

 . 1، دار الشروق، طفتح املنعم شرح صحيح مسلم (2002)الشين، د موس ى شاهين، .82

 . 1كراتش ي، ط قواعد الفقه، (1986)املجددي البركتي، محمد عميم اإلحسان الصدف ببلشرز، .83

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا عليه مسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشيري النيسابوري،  .84

 ، بيروت.، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربيالصالة والسالم

، مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات القواعد األصولية وطرق استنباط األحكام منها (2011)مصطفى، د. محمد شريف، .85

 (.311ص-277اإلسالمية( املجلد التاسع عشر، العدد األول )ص

، تحقيق: خليل محيي الدين حنيفة شرح مسند أبيـ( 1985املال الهروي القاري، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين ) .86

 م(.1985-ه1405) 1لبنان، ط –امليس، دار الكتب العلمية، بيروت 

مؤسسة  السنن الكبرى،تحقيق: حسن عبد املنعم شلبي،  (2001) ،النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني .87

 . 1الرسالة، بيروت، ط

 . 1، مكتبة الرشد، الرياض، طاملهذب في علم أصول الفقه املقارن  (1999)النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد، .88

دار الفكر،  مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح،( 2002نور الدين املال الهروي القاري، علي بن سلطان محمد، أبو الحسن ) .89

 . 1بيروت، لبنان، ط

دار إحياء التراث العربي، بيروت،  شرح صحيح مسلم بن الحجاج،املنهاج ( ه1392النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ) .90

 . 2ط

ِوي، محمد بن علي بن آدم بن موس ى اإلثيوبي،  .91
َّ
دار املعراج الدولية  شرح سنن النسائي املسمى ذخيرة العقبى في شرح املجتبى،الَول

 . 1( ط40-6( ودار آل بروم للنشر والتوزيع )ج5-1للنشر )ج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مؤمنة املؤيد                                                                                القواعد األصولية املستخدمة لفهم حديث فاطمة بنت قيس وآثارها الفقهية 

 

 91 -69، ص: 2019   -2العدد، 3املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة

 

88 

 
Rules of jurisprudence principles used to understand Fatema Bint Qays 
hadith, and its jurisprudential impacts (from the divorce section of the 

book: Ihkam al-Ahkam Sharh Umdat Al-Ahkam by Ibn Daqiq Al-Eid) 
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Abstract: This research deals with the rules of jurisprudence principles used to understand Fatema 
bint Qays hadith in the divorce section, and its Jurisprudential impacts, to derive from them the 
entitlement of divorced woman to maintenance and housing during her waiting period . 

So, it applied the rules of jurisprudence principles to this hadith, to extract the included rulings. 

The research has concluded that the judgement of the prophet Muhammad (Pbuh) to Fatema bint Qays 
of no maintenance and housing was for special reason related to her, and that the divorced woman is 
entitled to maintenance and housing during her waiting period, weather the divorce is revocable or 
irrevocable, and that the pregnant in her waiting period is entitled to maintenance and housing till she 
give birth. 

Keywords: Principles of Jurisprudence; Divorce; Rules of jurisprudence principles; Divorced 
maintenance; Divorced housing. 
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 :لخصامل

هدفت الدراسة إلى دراسة صلح الحديبية من حيث واملراحل التي مر بها ومدى تطابق الصلح مع املعاهدات الدولية وكيف أن 

وتكونت هذه الدراسة من ثالثة  الصلح الذي كان في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم توافق مع املعاهدات و املواثيق الدولية الحديثة

ث األول عن تعريف املعاهدات الدولية لغة اصطالحا و أنواع املعاهدات الحديثة وشروطها ومراحلها. وأما املبحث مباحث تكلمت في املبح

ة الثاني فيه ثالث مطالب تكلمت في املطلب األول عن معنى املعاهدات في الفقه اإلسالمي واملطلب الثاني عن األدلة التي وردت  في مشروعي

واملطلب الثالث عن معنى الصلح واملصطلحات ذات الصلة به، أما املبحث الثالث  يتكون من خمسة مطالب   املعاهدات في القران والسنة

فتحدثت في املطلب األول التعريف بصلح الحديبية واملطلب الثاني عن الصلح وسورة الفتح واملطلب الثالث عن مراحل صلح الحديبية 

د  الصلح واملطلب الرابع وقفة مع الصلح واملطلب الخامس وأثر الصلح على املسلمين ومدى توافق الصلح مع املعاهدات الدولية و بنو 

 وأخيرا وضعت الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات .

 .الحديبة؛ صلح؛ الدولية؛ املعاهدات  :الكلمات املفتاحية

 

 املقدمة:
بيان، وكرمه فحمله في البر والبحر ورزقه، وجعله خليفة الحمد هلل رب العاملين، الذي خلق اإلنسان في أحسن تقويم، وعلمه ال

في األرض وفضله على كثير ممن خلق، والصالة والسالم على رسول هللا، خير األنام املبعوث رحمة للعاملين، خلقه هللا تعالى وكمله، 

 لبني اإلنسان، الذي أنقذ اإلنسان من براثن واصطفاه من بني آدم، ليكون خاتم األنبياء واملرسلين ، فكان القدوة واألسوة، والنموذج ا
ّ
لفذ

 الضعة والذلة واملهانة للطغاة الظاملين، ورض ي هللا عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

 أما بعد .

اته فإن قضية املعاهدات الدولية من القضايا التي تشغل العالم اليوم بمختلف دوله وشعوبه، ودياناته وجنسياته، وفئ

في وطبقاته، بين محق فيها ومبطل، ملا لهذا املصطلح من تأثير كبير في توجيه السياسة الدولية ؛ فأصبح هذا املصطلح أحد املعايير املهمة 

 
ً
 لحالة حقوق اإلنسان في سياسات الدول، وانطالقا

ً
تحديد العالقات واملعامالت الدولية، إذ أخذت هذه العالقات تتبلور وتتشكل طبقا

أهمية قضية املعاهدات، السيما في ظل األوضاع التي تعيشها البشرية اليوم، وملا هو واقع من سوء استغالل لهذه القضية من قبل  من

دول الغرب، فقد ضيعت حقوق وواجبات وأشعلت حروب وأزهقت نفوس، بل أزيلت دول واستبدلت أنظمة، ونتيجة لتسلط العالم 

لفكرية واإلعالمية على كثير من دول العالم، والسيما العالم العربي واإلسالمي، وفي ظل هذه الهجمة الغربي واستبداده، وفرض هيمنته ا

الشرسة على اإلسالم وأهله، وهذه املوجة من التضليل واملهازل والنداءات والدعوات املريبة والشعارات الفارغة من محتواها كان الزما 

ها ملا هو في صالح اإلسالم واملسلمين وال سيما أن أهل اإلسالم لاثيق واملعاهدات واستغالعلى أهل االستالم للتوجه ودراسة تلك املو 

يعيشون في ضعف وهوان فال بد من استغاللها والعمل عليها بما يتوافق مع شريعتنا السمحة وكيف وال وان اإلسالم صالح لكل زمان 

 ومكان.
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 السبب في اختيار املوضوع .

مصطلح حديث وهناك مجال في البحث في املوضوع وتأصيله تأصيال شرعيا والسبب يعود في الدولية "املعاهدات "أن مصطلح 

أي منها ومدى تلك القوانين  ذلك إلى نشوء الدول واملواثيق الدولية التي من شانها أن تحافظ على سيادة كل دولة وعدم االعتداء على

 متها مع الشريعة.ومواء

 أهداف الدراسة:

 أهمية دراسة هذا املوضوع في النقاط اآلتية: يمكن إبراز

 التعريف باملعاهدات الدولية . .1

 التعرف على أنواع املعاهدات الدولية . .2

 التعرف على شروط املعاهدات. .3

 التعرف على مراحل املفاوضات. .4

 تسليط الضوء عل صلح الحديبية ومدى موافقة الصلح لتلك األمور . .5

 عن الصلح ومدى اثرها على الدولة االسالمية . الوقوف على أهم  األمور التي نتجت .6

 حدود الدراسة:

تعريف املعاهدات الدولية والتعريف بصلح الحديبية ومراحله والتعريف ببنود الصلح   -إن شاء هللا–ستتناول هذه الدراسة 

له عليه وسلم توافق مع املواثيق وكيف أن الصلح الذي كان في عهد النبي صلى اال تطابق الصلح مع املعاهدات الدولية ىوأثرها ومد

 .الدولية الحديثة

 مشكلة الدراسة:

 تتبين مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي؛ وهو: هل مفهوم املعاهدات الدولية له شاهد من السيرة النبوية؟.

 السؤال الرئيس األسئلة التالية: منوتتفرع 

 ما مفهوم املعاهدات الدولية؟ .1

 ع املعاهدات ؟ما أنوا .2

 ما مراحل املعاهدات ؟ .3

 الدراسات السابقة:

لم أجد فيما قدر هللا لي أن بحث أو دراسة أو بحث متخصص تناول املوضوع  من باب مقارنة صلح الحديبية مع املعاهدات 

 -بعض املعاصرين مثل :الدولية وال شك أنه من املراجع الهامة لهذه الدراسة، كتب السيرة والتاريخ العامة؛ ودراسات متفرقة ل

 .د سليمان بن قاسم العيد فقه الدعوة في صلح الحديبية .1

 د. خالد راتب صلح الحديبية وفقه املآالت  .2

 املنهج املتبع في هذه الدراسة:

 سوف أتبع في هذه الدراسة املناهج التالية:

:
ً
 راسة.املنهج الوصفي املقارن، املعتمد على تتبع املباحث التي ستتناولها الد أوال

:
ً
 املنهج التحليلي للخروج بصورة واضحة عن هذا املوضوع. ثانيا

 ثالثا: املنهج االستقرائي

 خط البحث:

 تتكون الدراسة من ثالثة مباحث.

 وفيه ستة مطالب. املعاهدات وشروطها وأنواعها وفيه خمس مطالب املبحث األول :

 تعريف املعاهدات لغةاملطلب األول :

 ف املعاهدات الدولية اصطالحاتعرياملبحث الثاني :
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 خصائص املعاهدات املطلب الثالث:

 أنواع املعاهدات الحديثة -املطلب الرابع:

 وفيه ثالثة فروع

 الفرع األول: تصنيف املعاهدات من حيث عدد الدول األطراف.

 الفرع الثاني: تصنيف املعاهدات من حيث الطبيعة.

 اءات اإلبرام من حيث الشكلتصنيف املعاهدات من حيث إجر  الفرع الثالث:

 املطلب الخامس: شروط املعاهدات

 املطلب السادس: مراحل إجراءات إبرام املعاهدة.

 املبحث الثاني: املعاهدات والصلح في الفقه. وفيه ثالثة مطالب

 لغة واصطالحا.املطلب األول: معنى املعاهدات 

 املطلب الثاني: األدلة على مشروعية املعاهدات.

 لثالث: معنى الصلح واملصطلحات ذات الصلة. وفيه ثالثة فروعاملطلب ا

 : معنى الصلح لغة.األول الفرع 

 الفرع الثاني معنى الصلح اصطالحا.

 الفرع الثالث املصطلحات ذات الصلة بالصلح.

 وفيه خمسة مطالب -صلح الحديبية وبنوده  :الثالثاملبحث 

 املطلب األول: التعريف بصلح الحديبية.

 وفيه ثالثة فروع.-الثاني: سورة الفتح وصلح الحديبية :املطلب 

 الفرع األول : رؤيا النبي 

 من العاقبةالفرع الثاني : تخلف املنافقين عن الرسول 
ً
 .خوفا

 في ذهابه إلى أداء العمرة. الفرع الثالث: إظهار حسن النوايا من قبل الرسول 

 باملعاهدات الدولية.الحديبية, ومقارنته مراحل صلح  املطلب الثالث:

 -ثالثة فروع: الصلح. وفيهاملطلب الرابع : وقفة مع اتفاقية 

 الفرع األول: إيجابيات معاهدات الصلح.

 الفرع الثاني: سلبيات معاهدات الصلح.

 الفرع الثالث: دور املرأة املسلمة في اتخاذ القرار واملشاركة في الحياة السياسة

 ى املسلمين.املطلب الخامس: الصلح وأثرة عل

 ة وفيها أهم النتائج والتوصياتالخاتم

 

 وفيه خمس مطالب املعاهدات وشروطها وأنواعها ملبحث األول :ا

 :املطلب األول : تعريف املعاهدات لغة

فالن إلى فالن عهدا ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه ويقال عهد إليه باألمر وفيه أوصاه به ، ) عهد (املعاهدات مأخوذة من 

 الش يء عرفه يقال األمر كما عهدت كما عرف وفالنا تردد إليه يجدد العهد به وفالنا بمكان كذا لقيه فيه فهو عهد) أعهده ( أعطاه عهداو 

 و) عاهده ( أعهده ويقال عاهد الذمي أعطاه عهدا فهو معاهد ومعاهد

و جماعتين
َ
 : ميثاٌق يكون بين اثنين أ

ُ
َعاَهَدة

ُ
 174 . امل

 

                                                           
(

 تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار النشر : دار الدعوة,، املعجم الوسيط ـ ، محمد واخرون، النجار (1
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 املطلب الثاني: 
ً
 :تعريف املعاهدات الدولية اصطالحا

االتفاق الدولي باملعنى الواسع توافق إرادة شخصين او أكثر من أشخاص القانون الدولي على  أوويقصد باملعاهدة الدولية 

كتوبة والذي وتعني املعاهدة االتفاق الدولي املعقود بين الدول في صيغة م 175إحداث آثار قانونية معينة طبقا لقواعد القانون الدولي.

 .  وثيقتان او أكثر أوينظمه القانون الدولي سواء تضمنته وثيقة واحدة 

قانونية معينة وفقا لقواعد  أثاراتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي بقصد ترتيب  أنهاتعرف املعاهدة الدولية على  

غيرها من أشخاص القانون الدولي ممن يملكون أهلية  أوفه الدول اتفاق يكون أطرا إنهاوتعرف املعاهدة على   176القانون الدولي العام

يكون موضوعه تنظيم عالقة من  أنإبرام املعاهدات ويتضمن االتفاق إنشاء حقوق والتزامات قانونية على عاتق أطرافه كما يجب 

 177.العالقات التي يحكمها القانون الدولي

أتفاق بين الدول ويكون االتفاق خطيا ,ويترتب على  -التي تعقد بين الدول بأنها : وعرفت املادة الثانية من معاهدة فينا للمعاهدات

 178 هذا االتفاق أثار ملزمة ويكون هذا االتفاق خاضعا للقانون الدولي العام.

 :املعاهدة خصائص املطلب الثالث:

 فهي ذات صفة تعاقدية لغرض إنشاء عالقة أن االتفاقية أو املعاهدة هي اتفاق يعبر عن التقاء إرادات موقعيها على أمٍر ما،  .1

 179قانونية بين األطراف املتعاقدة. 

االتفاقية أو املعاهدة هي اتفاق مكتوب ولذا التعد االتفاقات الشفوية والسيما ما يعرف باتفاقيات الجنتلمان أو ما يسميه   .2

لم  1969فيينا لقانون املعاهدات املبرمة عام معاهدات باملعنى الدقيق للمصطلح مع أن اتفاقية « اتفاقيات الشرفاء»بعضهم 

 تنكر ما قد يكون لهذه االتفاقات الشفوية من قيمة قانونية.

دوليين أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بين دول، وقد تكون بين دولة ومنظمة دولية، وقد أو واالتفاقية الدولية بين شخصين   .3

 .تكون بين منظمات دولية

 والتزامات متبادلة بين األطراف املرتبطة، يحكمها القانون الدولي العام.واملعاهدة هي االت .4
ً
 180فاق الذي من شأنه أن ينش ئ حقوقا

  :أنواع املعاهدات :املطلب الرابع

 :يتكون من أربعة فروع

 :تصنيف املعاهدات من حيث عدد الدول األطرافالفرع األول : 

 .ئية ومعاهدات جماعية أو متعددة األطراف وتعقد بين عدة دول معاهدات ثنا إلىتضف املعاهدات من هذه الناحية 

 
ً
 :: معاهدات ثنائية أوال

يبرم االتفاقية مع التحفظات  أنالطرف األخر إما  أنا كانت املعاهدة ثنائية كانت املشكلة الناجمة عن التحفظات قليلة ذإ

  .يرفض إبرامها وبالتالي يقض ي عليها أناملضافة إليها وإما 

لم تسمح  أمالتحفظ على املعاهدات الثنائية من األمور الجائزة سواء سمحت به املعاهدة موضوع التحفظ  أنجح فقهيا والرا

وانه يعتبر في جميع األحوال بمثابة إيجاب جديد او اقتراح بالتعديل ومن ثمة يتوقف مصيره بل ومصير املعاهدة بكاملها على موقف 

ا الجديدة وان شاء رفضها مع التحفظ عليها، ومن املتفق عليه في هدا املجال ان قبول التحفظ كما الطرف األخر ان شاء قبلها بصورته

يتم صراحة قد يتم أيضا بطريقة ضمنية وان السكوت عن رفض التحفظ صراحة يعتبر بعد مض ي اثنا عشر شهرا من تاريخ استشارة 

 181مثابة القبول الضمني له . ب اإللزامالتاريخ الذي أعلن لبدء نفاد  أوالدولة بالتحفظ 

                                                           
  . 113، األردن ، ص 2003، دار وائل للنشر والتوزيع،  3طمحمد يوسف علوان : القانون الدولي العام )املقدمة واملصادر( ،  (2)

 . 96، القاهرة ، ص 1998غزالة : محاضرات في القانون الدولي العام ،  احمد أسكندري ومحمد ناصر بو( 3)

 259، األردن ، ص  2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 4عبد الكريم علوان : الوسيط في القانون الدولي العام ،ط( 4)

 . 7ص  1988-عمان،,قانون املعاهدات الدولية غسان ,األستاذ الدكتور في الجامعة األردنية الدكتور  ( الجندي,5)

فكر دمشق، دار الكتاب، الطبعات الثانية والثالثة والرابعة)منقحة ومزيدة(، دمشق دار ال املجلد األول ، العلوم القانونية واالقتصادية، محمد عزيز شكري، -(انظر:6)

 (59ص).م1983ـ1980ـ1977ـ1973

  مرجع سابق.(بتصرف85-83ص) املجلد األول ، العلوم القانونية واالقتصادية، محمد عزيز شكري،( 7)
 213ص  2007طبعة  –عام القانون الدولي ال –و انظر د/ صالح محمد محمود بدرالدين . 279،  278عبد الكريم علوان: الوسيط في القانون الدولي املرجع السابق ، صانظر:  (8)

 



 وسام الطيطي                                                                                                       (دراسة حتليلية مقارنة) صلح احلديبيةو ملعاهدات الدوليةا 

 

  115 -92، ص: 2019   -2العدد، 3املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة

 

96 

 
ً
 :(جماعية): معاهدات متعددة األطراف  ثانيا

 ذاتعدد أطرافها يزيد عن دولتين ،وهي قد تكون من حيث املدى الجغرافي إقليمية وقد تكون  أناملعاهدات الجماعية تشترك في 

عليه اتفاقية فيينا كما تنطبق على أي معاهدة تعتمد في وتنشا املنظمات الدولية عن هدا النوع من املعاهدات الذي تطبق  ،اتجاه عالمي

لكنه أقل من املعاهدات الثنائية وهي من حيث املوضوع قد تكون ذات  وعدد املعاهدات الجماعية كبير للغاية،نطاق منظمة دولية 

  182.طبيعة سياسية أو عسكرية أو حربية أو اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية

مسائل  إلىتتضمن في كثير من األحيان قواعد قانونية موضوعية أو غير شخصية وتنصرف  أنهاالدولي غير وقد تتعلق باملجال 

 183 والواقع أنه ال يوجد فارق بين كال النوعين السابقين من املعاهدات من حيث اآلثار  القانوني. .تتصل باملصلحة العامة ملجموع الدول 

 :لطبيعةتصنيف املعاهدات من حيث االفرع الثاني: 

 أنابرز بعض الفقهاء مند زمن طويل الوظائف التي تؤديها املعاهدات الدولية وعدم خضوعها لنظام قانوني موحد و يرى هؤالء 

 184معاهدات شارعة عامة ومعاهدات عقدية خاص إلىاملعاهدات تنقسم من الناحية املادية أو من حيث املهمة 

 :: املعاهدة الشارعة أوال 

سن قواعد دولية جديدة تنظم العالقات بين  إبرامهامن وراء  أطرافهاالطبيعة الشارعة فهي التي يهدف  اتذهي االتفاقيات 

 185القانون الدوليو  األشخاص

 
ً
 186:املعاهدات العقدية ثانيا

عدد محدد  أوخاص بهم ،أي بين دولتين  أمرفاالتفاقيات التي تعد من العقود هي تلك التي تبرم بين األشخاص القانون الدولي في 

 187.هيئة خاصة أوبين شخص دولي فرد  أومن الدول 

 تصنيف املعاهدات من حيث إجراءات اإلبرام من حيث الشكل الفرع الثالث :

معاهدات باملعنى الضيق أو الشكلي ومعاهدات  إلىتنقسم املعاهدات من حيث أسلوب التعبير عن الرضا النهائي وااللتزام بها 

 تنفيذية

 
ً
 :ارتسامية أوات باملعنى الضيق معاهدات مطولة : املعاهدأوال

 188تمر بثالثة مراحل املفاوضة التوقيع والتصديق .  أنبعد  إالوتكون هده املعاهدات شكلية )مطولة( ال تنعقد 

 
ً
 :تنفيذية أو: معاهدات مبسطة ثانيا

التصريحات أو  أوالخطابات  أواملذكرات  أول عادة ما يكون االتفاق التنفيذي في أكثر من أداة قانونية ،فهو يتم التبادل الرسائ

املرور بمرحلتين فقط املفاوضة والتوقيع وال يلزم لنفادها التصديق عليها من السلطة  إبرامهابالتوقيع على محضر مباحثات ويشترط في 

أو املمثلين الدبلوماسيين أو الوزراء املعاهدات )رئيس الدولة عادة (، بل تنفد بمجرد التوقيع عليها من وزير الخارجية  بإبراماملختصة 

أكثر من  يأخذاملوظفين الكبار في الدولة والعتبارات عملية واضحة تزايد عدد االتفاقيات التنفيذية في الوقت الراهن وربما  أواآلخرين 

 189 نصف التعهدات الدولية حاليا هدا الشكل من املعاهدات .

  :املطلب الخامس: شروط املعاهدات

 
ً
 :هلية التعاقدأ: أوال

 كان نوعها، أما الدول  إبرام املعاهدة من مظاهر سيادة الدولة وبالتالي الدولة الكاملة السيادة هي من تملك يعد
ً
إبرام املعاهدات أيا

 الرجوع إلى الوثيقة التي تحدد هذه العالقة ملعرفة ما إذا كانت تملك إبرام الناقصة السيادة أو الدولة التابعة فيجب
ً
املعاهدة أ ال  دائما

                                                           
 (.280-278ص)،  املرجع السابق (9) 

 213ص  –القانون الدولي العام  –و انظر د/ صالح محمد محمود بدرالدين . 279،  278عبد الكريم علوان: الوسيط في القانون الدولي املرجع السابق ، ص - (10) 

 . 126ص  ,القانون الدولي العام 1998، محمد يوسف علوان (11)

 . 107،108املرجع السابق ، ص ،غزالة : محاضرات في القانون الدولي العام  احمد اسكندري ومحمد ناصر بو (12)

 (.88محاضرات في القانون الدولي العام)ص 1998انظر: محمد يوسف علوان,( 13)

 . 107،108ابق ، صاملرجع الس ،غزالة : محاضرات في القانون الدولي العام احمد اسكندري ومحمد ناصر بو( 14)

 .107املرجع السابق ، ص  (15)

 .128محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام )املقدمة واملصادر( املرجع السابق ،ص  ( 16)
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 إلبرامها فهي
ً
تكون معاهدة قابلة لإلبطال ملصلحة الدولة املتبوعة فلها أن  ولكن إذا أبرمت دولة ناقصة السيادة معاهدة ليست أهال

 190  .مصلحتها تقرها أو تبطلها حسب

 
ً
 :الرضا :ثانيا

 أن تكون اإلدارة املعب ال تكفي أهلية التعاقد لصحة املعاهدة، بل يلزم
ً
ر عنها في املعاهدة منسوبة إلى الدولة وأن تكون أيضا

تجاوز ممثلي الدولة حدود اختصاصهم  أي تكون صادرة من أحد ممثلي الدولة الذين يملكون سلطة إبرام املعاهدات، وفي حال صحيحة،

تتصل بقاعدة قانونية جوهرية تجاه الدول األخرى إال إذا كانت مخالفتهم صريحة و  أو التفويض املمنوح لهم فال يمكن االحتجاج بذلك

فال يمكن االحتجاج بهذه القيود إال إذا كان قد  القانون الداخلي، أما إذا قيدت الدولة ممثليها في إبرام املعاهدة بقيود معينة من قواعد

 .املعاهدة سبق إعالنها للدول األخرى أطراف

 التفاقية فيينا إذا تم
ً
، فاملعاهدة ال تنعقد  إفساد ويجوز للدولة طلب إبطال املعاهدة وفقا

ً
 أو معنويا

ً
إرادة ممثلها بإغرائه ماديا

ذلك ومن قبيل االحتياط قرر العرف  ومع الرضا التام الخالي من العيوب، وعيوب اإلرادة هي الغلط والتدليس والغبن  صحيحة إال بتوافر

 191 تدليس في طلب إبطالها الدولي حق الدولة التي أبرمت معاهدة نتيجة غش أو

 
ً
 :موضوع التعاقد مشروعية: ثالثا

 ويكون موضوعها
ً
 وجائزا

ً
 إذا تم االتفاق على أمر من األمور التي يبيحها القانون  يجب أن يكون موضوع املعاهدة مشروعا

ً
مشروعا

 لهذا ال تعتبر املعاهدة وتقرها مبادئ
ً
 :ت التاليةصحيحة في الحاال  األخالق وال يتعارض مع تعهدات أو التزامات سابقة وطبقا

 لقواعد القانون الدولي  .1
ً
على العام الثابتة أو اآلمرة كما لو اتفقت دولتان على تنظيم االتجار في الدقيق أو  إذا كان موضوعها منافيا

 .املعاهدة باطلة بطالن مطلق في هذه الحالة مناطق في أعالي البحار تختص كل منها بالسيادة عليها وقررت اتفاقية فيينا أن تحديد

 لحسن  .2
ً
ال مبرر لها  األخالق أو مبادئ اإلنسانية العامة، كما لو اتفقت دولتان على اتخاذ تدابير اضطهادية إذا كان موضوعها منافيا

 فيها اعتداء  ضد جنس معين أو اإلبادة لهذا الجنس أو ألنه يدين بديانة معينة، أو أن
ً
تفرض دولة على أخرى معاهدة تتضمن شروطا

 .الدولة، أو تتضمن معاملة لشعبها تتنافى مع املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان وق األساسية لهذهصارخ على الحق

 لنصوص ميثاق األمم املتحدة  .3
ً
  .أن يكون موضوعها مخالفا

4.   
ً
لحة عن املص لتعهد سابق التزم به أحد أطرافها في اتفاقيات جماعية ألن مثل هذه القواعد التي تعبر أن يكون موضوعها منافيا

 192.بقواعد من نفس النوع العليا للمجتمع الدولي تعتبر في مرتبة سامية وال يجوز مخالفتها إال

 193إجراءات إبرام املعاهدة: املطلب السادس مراحل

لك فاملعاهدة بهذا املفهوم ذتعتبر املعاهدة تصرف رضائي يتم بشكل معين حتى يمكن وصفها باملعاهدة الدولية باملعنى الضيق ، ول

بمرحة أخرى هي ر بعدة مراحل إلبرامها )عقدها( بدءا بمرحة املفاوضة والتحرير مرورا بالتوقيع وانتهاء بالتصديق والتحفظ وقد تمر تم

 التسجيل والنشر .

 املرحلة األولى: املفاوضة

 على موضوع امل
ً
عاهد واإلجراءات الالزمة وتسبقها مرحلة االتصاالت وهي اتصال الدولتين أو العديد من األطراف لالتفاق مبدئيا

النعقادها. ثم املفاوضة هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر والراغبة في إبرام تلك املعاهدة الدولية من اجل محاولة 

 . الوصول إلى اتفاق فيما بينهما بشان مسالة معينة من املسائل

 املرحلة الثانية: تحرير املعاهدة

ق بشان األمور واملسائل املتفاوض عنها فانه يتم صياغة كل ما اتفق عليه في شكل مكتوب تمهيدا للتوقيع بعد التوصل إلى اتفا

 ، عليه، فتحرير تلك املعاهدة يعد شرطا ضروريا للمعاهدة الدولية واثبات االتفاق الذي من شانه أن يقطع الخالف في حال وجوده

 ويتكون نص املعاهدة من قسمين أساسيين: 

                                                           
 283،  282عبد الكريم علوان: الوسيط في القانون الدولي العام املرجع السابق ، ص (17)

 284عبد الكريم علوان: الوسيط في القانون الدولي العام املرجع السابق ، ص، 1ط ،(,دار الفكر الجامعي112-111ص)، حمودة دكتور منتصر سعيد ،2009 ،القانون املعاصر (18)

 ،285 

 285،  284عبد الكريم علوان: الوسيط في القانون الدولي العام املرجع السابق ، ص (19)

جمال عبد  -(بتصرف وانظر:278-269)د الكريم علوان : الوسيط في القانون الدولي العام املرجع السابق ، صعب(78-51غسان الجندي ) ،قانون املعاهدات الدولية انظر:( 20)

  ( بتصرف.189-170)بيطار : املرجع السابق ،ص  دولي -( وانظر:86-71)الناصر مانع: املرجع السابق ،ص
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ــباجــة: فالديباجة هي تشمل أسماء الدول املتعاقدة أو أسماء رؤساءها أو تحتوي على بيان به أسماء املفوضين عن الدول املتعاقدة الدي .1

 وصفاتهم

فيتكون من مجموعة من املواد التي تشكل أحكام املعاهدة التي تم االتفاق عليها وبين  أما صلب املعاهدة )املنطوق( : صلب املوضوع .2

 هاأطراف

 املرحلة الثالثة: التوقيـع

ودلك من قبل  بمجرد االنتهاء من مرحلة التفاوض والتحرير، تأتي املرحلة التالية واملتمثلة في التوقيع على نص هده املعاهدة،

ا مرحلة التصديق لدلك فالتوقيع هو املرحلة األساسية األولى التي تليه املفاوضين لكي يسجلوا ما تم االتفاق عليه فيما بينهم ويتبنوه،

 الدستوري .

ويعبر التوقيع عن رضا املفاوضين، وال يعني أن املعاهدة أصبحت بدلك نافدة حيث أن التوقيع في املعاهدات الثنائية يفترض 

 واملوافقة على النص يفرض. اإلجماع ال تطبق،باألغلبية أما في املعاهدات الجماعية فقاعدة  موافقة الطرفين،

فيينا أوردت حاالت استثنائية تكتسب فيها املعاهدة وصف اإللزام بمجرد التوقيع عليها و من دون الحاجة إلى إال أن اتفاقية 

موافقة الدول على االلتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بتوقيع 1969من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة  12التصديق، حيث نصت املادة 

 : ممثليها من ما يلي

 قيع هذا األثر.أن يكون للتو  .1

 .ة على أن يكون للتوقيع هدا األثرثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة متفق .2

 تبين عزم الدولة على إضفاء هدا األثر على التوقيع من وثيقة تفويض أو تم التعبير عنه أثناء املفاوضات . .3

 التصديق املرحلة الرابعة:

ي الذي يقصد به الحصول على إقرار السلطات املختصة داخل الدولة يعتبر التصديق على املعاهدة دلك التصرف القانون

وإما  للمعاهدة التي تم التوقيع عليها وهده السلطات إما لرئيس الدولة منفردا ، وإما لرئيس الدولة مشتركا مع السلطة التشريعية،

ومع ان النصوص القانونية  صديق على املعاهدة،السلطة التشريعية لوحدها كما لكل دولة إجراءات وطنية تعتمد عليها في عملية الت

 194 تختلف اختالفا كبيرا بين دولة وأخرى إال أنها تشترك في املصادقة على املعاهدة من اجل نفاده.

 : التحفظاتاملرحلة الخامسة

م إلى معاهدة التحفظ إجراء رسمي يصدر عن إحدى الدول أو املنظمات الدولية، وذلك عند التوقيع أو التصديق أو االنضما

 . دولية تسعى من ورائه إلى تعديل أو استبعاد أحكام معينه في تلك املعاهدة

فاألثر املباشر للتحفظ هو إلغاء الحكم القانوني الوارد في نص أو أكثر من معاهدة واعتبار هدا الحكم غير نافد في مواجهة الدولة 

 روط معينة لم ترد في املعاهدة .ن تحت شولك ،أو املنظمة الدولية التي أبدته أو اعتباره نافدا

 املرحلة السادسة : التسجيل والنشـر

أدي دلك  تسجيل املعاهدات الدولية ليس فكرة جديدة أبدا ،كما انه بحكم عمل الدولة إلى حد كبير مبدأ الدبلوماسية السوية،

لسرية وكان بروز الرئيس األمريكي ولسن كزعيم التجاه ال يحبد إلى البحث عن أسباب الحرب العاملية األولى إلى انتقاد مبدأ الدبلوماسية ا

 .  195الدبلوماسية املكشوفة ويحبذ التسجيل املعاهدة كوسيلة لنشر أنباء عقدها وتفاصيلها

 املعاهدات في الفقه املبحث الثاني:

 وفيه فرعان:لفة واصطالحا املطلب األول: معنى املعاهدة 

 املعاهدة لغة الفرع األول:

 عاهدات مأخوذة من ) عهد (امل

                                                           
جمال عبد  (بتصرف وانظر:278-269)م علوان: الوسيط في القانون الدولي العام املرجع السابق، صعبد الكري (78-51غسان الجندي ) ،انظر : قانون املعاهدات الدولية( 21)

 ( بتصرف.189-170)بيطار: املرجع السابق ،ص  دولي ( وانظر:86-71)الناصر مانع : املرجع السابق ،ص

جمال عبد  (بتصرف وانظر:278-269)املرجع السابق، ص ،وسيط في القانون الدولي العامعبد الكريم علوان : ال (78-51غسان الجندي )، قانون املعاهدات الدولية انظر : (22)

 ( بتصرف.189-170)القانون الدولي العام املرجع السابق ،ص  ,بيطار  دولي -( وانظر:86-71)القانون الدولي العام املرجع السابق ،ص ،الناصر
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فالن إلى فالن عهدا ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه ويقال عهد إليه باألمر وفيه أوصاه به والش يء عرفه يقال األمر كما عهدت كما 

عاهد الذمي عرف وفالنا تردد إليه يجدد العهد به وفالنا بمكان كذا لقيه فيه فهو عهد) أعهده ( أعطاه عهداو) عاهده ( أعهده ويقال 

 أعطاه عهدا فهو معاهد ومعاهد  وتأتي املعهدة بمعنى الوفاء

و جماعتين
َ
 : ميثاٌق يكون بين اثنين أ

ُ
َعاَهَدة

ُ
 196 . امل

 املعاهدة في االصطالح الفرع الثاني:

تعاهدا على أن ال  ذكر الكاساني معناها في ذكره للموادعة وقال :هي املعاهدة والصلح على ترك القتال يقال: توادع الفريقان أي

 .197يغزو كل واحد وذكر املرادفات لها وقال: لفظة املوادعة، أو املساملة، أو املصالحة، أو املعاهدة

ومعنى الهدنة أن يعقد ألهل الحرب عقًدا على ترك القتال مدة، بعوض وبغير عوض.. وتسمى مهادنة وموادعة »وقال ابن قدامة: 

 .198ومعاهدة

 199واملوادعة هي املعاهدة"لشرح الكبير على السير بأنها من معنى املوادعة"كما ذكرها السرخس ي في ا

 200وعرفها الشيخ محمد رشيد رضا في املنار" املعاهدة عقد العهد بين الفريقين على شروط يلتزمونها"

معانيا العهد  ولكن من عرف ونرى أن الفقهاء القدامى لم يفردوا لها تعريفا بل جعلوها من معاني املوادعة واملهادنة وامليثاق ومن 

مصطلح املعاهدات املعاصر بصورته الحالية الدكتور الزحيلي في بحثه أحكم املعاهدات في الشريعة اإلسالمية حيث قال: " اتفاق صادر 

 "201ا بينهمابين دار اإلسالم أو دولة إسالمية مع دولة أخرى ،أو جماعة معينة غير مسلمة لتنظيم عالقة قانونية ذات طابع دولي فيم

وممكن لنا أن نستخلص من التعاريف السابقة بأن املعاهدة البد لها من توفر نزاع ووجود طرفين متنازعين ووجود شروط لكل 

 طرف لحل النزاع حتى تتم املعاهدة وال يوجد أكراه ألي من الطرفين في التوقيع على املعاهدة.

ة على مشروعية املعاهدات املطلب الثاني:
َّ
 األدل

؛ فقد ذكر الطبري في تفسيره عن عهود للرسول صلى (1 التوبة:)سورة    َّ  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل   ُّ

ى" هللا عليه وسلم فقال: وذكرت في  202" ذلك عهود بين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبين قبائل من العرب خصائَص إلى أجل مسمًّ

 
ً
 204لسورة في اآلية السابعةووردت في نفس ا203اآلية الرابعة من نفس السورة ايضا

قد ذكر  أمٌر من هللا تعالى ُيوجب الوفاء بالعهود واملواثيق. ؛ فهذا(91النحل: )سورة   َّ اك يق ىق يف   ُّ   منها قوله تعالى:

 " وأوفوا بميثاق هللا إذا واثقتموه، وعقده إذا عاقدتموه، فأوجبتم به على أنفسكم حقا ملن عاقدتموه بهاآليةالطبري في تفسير 

 ىي ني مي زي ري ٰى ين   ُّ   التي تدل على مشروعية املعاهدات والوفاء باملواثيق قولة: اآلياتمن و  205وواثقتموه عليه"

 206؛ ففي اآلية بياٌن وتقريٌر بعقد املعاهدة والوفاء بها.(90النساء: )سورة   َّ يي

                                                           
(مرجع 305(ص)4،ج) مال الدين بن مكرم لسان العرب ابن منظور، ظ، العربية اللغة مجمع: تحقيق ,الدعوة دار:  النشر ارد ,ـ الوسيط املعجم محمد وآخرون ,، النجار :انظر - 196

 سابق

م, 1986 - هـ1406 ثانية،العلمية, ل الكتب دار ، ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرئع(هـ587: املتوفى) الحنفي الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء ،الكاساني انظر: (24)

 (.18(ص)7,ج)7: األجزاء عدد

هـ(, تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد املحسن التركي، والدكتور 620ابن قدامة, أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة املقدس ي )املتوفى : -انظر: (25)

 (.247)ص13ج)م،1997 -هـ 1417, سنة النشر: عبد الفتاح محمد الحلو, الطبعة: الثالثة

، 1بيروت،ط العلمية، الكتب دار:  النشر إسماعيل، دار محمد حسن محمد:  السرخس ي، املحقق أحمد بن محمد إمالء الكبير السير ، شرح الحسن بن محمد الشيباني،-انظر:( 26)

 (.64(ص)5م،ج)1997 ، هـ1417: النشر سنة

 جزءا، 12:  األجزاء م، عدد 1990:  النشر للكتاب، سنة العامة املصرية الهيئة:  ، الناشر (املنار تفسير) الحكيم القرآن , تفسير(هـ1354:  املتوفى) رضا علي بن رشيد محمد-انظر:( 27)

 (.135(ص)1ج)

 (.4في جامعة األمارات، املوجود على شبكة األنترنت) اإلسالمية، شريعةال في املعاهدات الزحيلي ،الدكتور وهبه الزحيلي بحث منشور في كلية الشريعة والقانون، أحكام-انظر:(28)

 مؤسسة: الناشر شاكر، محمد أحمد: القرآن املحقق تأويل في البيان ، جامع(هـ310: املتوفى) الطبري  جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد الطبري،-انظر:(29)

 (187(ص)14،ج)24: األجزاء عدد م، 2000 - هـ 1420 األولى،: الطبعة الرسالة،

 (.187(ص)14ج) املرجع السابق، (30)

 (188(ص)14املرجع السابق،)( 31)

 (.281(ص)17القرآن ،ملرجع السابق ،ج) تأويل في البيان جامعلا الطبري،-انظر:( 32)

 (.17(،ص8ج) املرجع السابق،( 33)
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نفال: األ )سورة   َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي  ري ٰى ين ىن نن    ُّ  وقولة تعالى في سورة األنفال:

؛وذكر الطبري "وكان حقا على املؤمنين الذين آووا ونصروا إذا استنصروهم في الدين أن ينصروهم إن قاتلوا، إال أن يستنصروا على (72

 وناك كثير من اآليات التي 207قوم بينهم وبين النبي صلى هللا عليه وسلم ميثاق، فال نصر لهم عليهم، إال على العدّوِ الذين ال ميثاق لهم"

 تدعوا الى الوفاء بالعهد وامليثاق أكتفي باآليات السابقة الذكر وتدل على مشروعية املعاهدات والوفاء بها.

د مشروعية املعاهدات في اإلسالم منها: ِ
ّ
ك
َ
ؤ
ُ
 كثيرة ت

ً
ة نجد أمثلة نَّ  ومن السا

ق الصلح منها الحديث الذي رواه ابو فقد وردت كثير من االحاديث التي حثت على حفاظ حقوق املعاهد والوفاء بالعهود ومواثي

أال من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير »داود في سننه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

نقصه أو عابه وقد ذكر ابن عباد في شرح الحديث ] )أو انتقصه( [ يعني: انتقص حقه أو ت« 208طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة

 بغ
ً
ير بش يء يس يء إليه ويلحقه بسببه أذى. وقوله: ] )أو كلفه فوق طاقته( [. يعني: كلفه ما ال يطيق من العمل. قوله: ] )أو أخذ منه شيئا

. قوله: ] )كنت حجيجه يوم القيامة( [ يعني: خصمه يوم القي
ً
 امة.طيب نفس( [ يعني: ونفسه غير طيبة في الش يء الذي أخذ منه مكرها

وهذا حديث يحرم قتل النفس املعاهدة التي بينها وبين املسلمين عهد وميثاق فقد روى االمام أحمد في مسنده قال رسول هللا صلى 

وقد ذكر اإلمام ابن رجب الحنبلي في شرح  209هللا عليه وسلم "من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم هللا عليه الجنة أن يجد ريحها"

قد أمر هللا تعالى في كتابه الوفاء بعهود املشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا وأما عهود املسلمين "و  -الحديث وقال:

 " 210فيما بينهم بالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما ومن أعظمها نقض عهد اإلمام على من تابعه ورض ي به

 املطلب الثالث: معنى الصلح واملصطلحات ذات الصلة به.

 الصلح لغة الفرع األول:

 فهو صالح من الصالح الذي هو خالف الفساد ، الصلح ضد الحرب
ً
، نهاء الخصومة وإنهاء حالة 211صلح الش يء وصلح صلوحا

 الحرب والسلم وقد يوصف باملصدر فيقال هو صلح لي وهم لنا صلح مصالحون 

 
ً
 الفرع الثاني: الصلح اصطالحا

قدة يتوصل بها إلى اإلصالح بين املختلفين ، ويتنوع أنواعا ؛ صلح بين املسلمين وأهل الحرب عرفه ابن قدامة حيث قال: "لصلح معا

 نن من زن  رن مم   ُّ   ، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي ، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، قال هللا تعالى:

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل    ُّ   وقال تعالى: ،( 9الحجرات: سورة  ) َّ ٰى ين ىن

 . 212" ( 128النساء: سورة  )  َّ  ىه مه جه  ينىن من

 .213)عقد يرفع النزاع( ويقطع الخصومة -وذكر ابن عابدين في تعريف الصلح وقال:

ما يهم بحثنا ، وبين أهل بغي وأهل عدل، وبين زوجين الذمة أو الهدنة أو األمان وهذا  يكون الصلح بين مسلمين وأهل حرب بعقد

ق بينهما أو خافت املرأة إعراض زوجها عنها، وبين متخاصمين في غير مال، وبين متخاصمين في املال، وه الصلح مع غير إذا خيف الشقا

 . 214املسامي

 

 

 

                                                           
 (,79(ص)14)0املرجع السابق ،ج( 34)
:  الكتاب البدر، مصدر العباد حمد بن املحسن عبد:  داود، املؤلف أبي سنن (وانظر، شرح3052(رقم الحديث)170(ص)3ج) باب تعشير أهل الذمة، جه :ابو داود في سننه،أخر ( 35)

 (.2(ص)1ج) اإلسالمية، الشبكة

 (،20383(رقم الحديث)20(ص)34مسنده،)ج في أحمد اإلمام أخرجه( 36)

 (.432،ص)1:  األجزاء ه ،عدد1408 ، األولى بيروت، الطبعة – املعرفة دار:  والحكم، الناشر العلوم جامع الحنبلي، رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الفرج أبو ،ابن رجب( انظر: 37)

 (،مرجع سابق520(ص)1ج) النجار، محمد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أحمد ـ مصطفى الوسيط، إبراهيم املعجم:  (،7(ص)1لسان العرب)ج ابن منظور،-انظر: (38)

 (،مرجع سابق224(ص9ج) ابن قدامة، املغني،: انظر( 39)

 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر النعمان، دار حنيفة ابي االمام مذهب فقه في االبصار تنوير شرح املختار الدر على حاشية:  عابدين، بابن الشهير امين ابن عابدين، محمد( 40)

 (.188(ص)6ج)

 (.مرجع سابق177(ص)6ج) الفقه اإلسالمي وأدلته، الدكتور وهبه الزحيلي، انظر: الزحيلي، (41)
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 الفرع الثالث: املصطلحات ذات الصلة بالصلح.

 واصطالحا: واملعاهدة لغة واألمانتعريف الجزية 

 الجزية في اللغة

ي(، تقول العرب: "جزى ، يجزي، إذا كافأ عما أسدي إليه"، والجزية مشتق على وزن ِفعلة  الجزية في اللغة مشتقة من مادة )ج ز

 215"ألنها تجزئ عن الذمي". األجزاءمن املجازاة، بمعنى "أعطوها جزاء ما منحوا من األمن"، وقال ابن املطرز: بل هي من 

 216الهدنة لغة: أصل الهدنة: السكون، يقال: هدن يهدن هدوًنا إذا سكن،.

 217األمان في اللغة من األمن واألمان واألمن ضد الخوف

 :الجزية اصطالحا

وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في تعريف الجزية اصطالحا تبعا الختالفهم في طبيعتها , وفي حكم فرضها على املغلوبين الذين 

سم ملا يؤخذ من أهل الذمة فهو عام يشمل كل جزية سواء فتحت أرضهم عنوة ) أي قهرا ال صلحا ( . فعرفها الحنفية واملالكية بأنها : " ا

. وعرفها الحصني من الشافعية بأنها : " املال 218أكان موجبها القهر والغلبة وفتح األرض عنوة , أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراض ي " 

وعرفها الحنابلة بأنها : " مال  219لكفنا عن قتالهم "املأخوذ بالتراض ي إلسكاننا إياهم في ديارنا , أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم , أو 

 .220يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدال عن قتلهم وإقامتهم بدارنا " 

 :اصطالحا األمان

رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره » وفي اصطالح الفقهاء عّرفه ابن عرفة املالكي بقوله: 

 221«حكم اإلسالم مدة ما تحت 

 بم يتحقق األمان؟

يتحقق إما بلفظ األمان كقولك: أمنتكم أو أعطيتكم األمان أو ما يجري مجراها من األلفاظ مما يؤدي معناها ويتحقق بالكتابة 

 222 وباإلشارة املفهمة وبالكناية وعند بعضهم تعقد بالكناية مع   النية.

م وقد خرجنا بأمان.
ُ
قال: فكتبنا إلى عمر بعض قصتهم فكتب عمر إن العبد املسلم من املسلمين وأمانه أمانهم. قال:  عبَدكم من ُحّرِك

 223«.ففاتنا ما كنا أشرفنا عليه من غنائمهم 

ا إال أنه يشبه االتفاق؛ ألن ذلك جرى في محضر من 
ً
ففي هذا األثر أمان القرية وفيه صحة أمان العبد وهو وإن كان موقوف

 له مخالف. الصحابة ولم يعلم

» وخالصة ذلك أنه ليس هناك عدد يمكن حصره في هذا النوع ممن يصح تأمينه من الكفار ولكن ضابط ذلك ما ذكره النووي بقوله: 

ن نفذ األمان؛ ألن الجهاد شعار الدين  مَّ
ُ
 224«وضابطه أن ال ينسد به باب الجهاد في تلك الناحية فإذا تأتى الجهاد بغير تعرض ملن أ

 :الهدنة اصطالحا الث:الفرع الث

 225وهو الصلح على ترك القتال، مدة، بمال أو بغير مال: تجوز من االمام إن رأى املصلحة في ذلك.-عرفها الحنفية:

                                                           
 – 1415 ، جديدة طبعة الطبعة ،خاطر محمود:  تحقيق ،بيروت – ناشرون لبنان مكتبة: الناشر ،مختار الصحاح ،عبدالقادر بن بكر أبي بن محمد: الرازي  :انظر( 42)

 (.44,صفحة)1995

 (.مرجع سابق1021(صفحة)2الجزء)_، املعجم الوسيطنظر: ا( 43)

 (21(صفحة)13الجزء ) ،15عدد األجزاء :  ،بيروت الطبعة األولى -الكتاب : لسان العرب, الناشر : دار صادر   ،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، انظر: ابن منظور ( 44)

 (.119(صفحة)5الجزء)، املعرفة دار الناشر ،الدقائق كنز شرح الرائق بحرال ,الحنفي نجيم ابن الدين زين ،نجيم ابنانظر: ( 45)

 ،سليمان وهبي محمد و  بلطجي الحميد عبد علي تحقيق ،االختصار غاية حل في األخيار كفاية، الشافعي الدمشقي الحسيني محمد بن بكر أبي الدين تقي  ،الحصيني  انظر_ (46)

 (.508صفحة) ،1 األجزاء عدد .دمشق النشر مكان ،1994 النشر سنة ,الخير دار الناشر

، بيروت النشر مكان 1402 النشر، سنة ،الفكر دار الناشر ،هالل مصطفى مصيلحي هالل تحقيق، اإلقناع متن عن القناع كشاف ،إدريس بن يونس بن منصور  ,البهوتي انظر:( 47)

 (117(صفحة)3الجزء)،6 األجزاء عدد

املحقق: محمد يحي بن  ،مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل، حمد بن محمد بن عبد الرحمن املالكي املغربي الحطابم، انظر: أبو عبد هللا (48)

 (360(صفحة)3الجزء ) ،7عدد املجلدات: ، 2010 – 1431سنة النشر:   الناشر: دار الرضوان ،محمد األمين بن أبوه املوسوي اليعقوبي الشنقيطي

الناشر: دار الكتب ، الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، املحقق: عبد املنعم خليل إبراهيم انظر: الحصكفي, : محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي (49)

 أحمد عادل:  املحقق:  املؤلف ،املفتين وعمدة الطالبين روضة ،( هـ676 ت)  الدين محي ،النووي ،(135(صفحة)4, رقم الجزء)1رقم الطبعة:    ،2002 – 1423سنة النشر:  ،العلمية

، بيروت النشر مكان ،اإلقناع متن عن القناع كشاف ،إدريس بن يونس بن منصور ، البهوتي ،(279(صفحة)10) الجزء، العلمية الكتب دار:  الناشر ،معوض محمد على - املوجود عبد

 (153(صفحة)3الجزء)، 1402 النشر سنة

َضيل. ، التلخيص الحبير ( 223)
ُ
 4/121البيهقي مختصًرا بسند صحيح إلى ف

 سابق مرجع(278)صفحة(10)الجزء، الطالبين روضة( 224)
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 226املهادنة وهي الصلح عقد املسلم مع الحربي على املساملة مدة ليس هو فيها تحت حكم اإلسالم . -املالكية:

 227رك القتال مدة معينة بعوض أو غيره سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر.مصالحة أهل الحرب على ت -الشافعية:

 228.عقد اإلمام أ و نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة -الحنابلة:

َد  في صلح الحديبية و تغلب على معوقات كثيرة جًدا لكي يتم الصلح ومن األمثلة على الهدنة ما وقعه الرسول هللا  في النهاية، ولكي ُيَمِهّ

 لفترة تعايش سلمي في الجزيرة العربية، تنعم فيها األطراف املسلمة واملشركة باألمان

 بمطال خمسةوفيه  صلح الحديبية :الثالث املبحث

 املطلب األول: التعريف بصلح الحديبية

ى هذا الصلح في شهر ذي القعدة من السنة السادسة ، وقد جر يَعدا صلح الحديبية من أهم األحداث التي جرت في سيرة الرسول 

وأصحابه قبل هذا الصلح العديد من الغزوات، م، وقد خاض الرسول 628للهجرة، والذي يوافق بالتاريخ امليالدي: شهر آذار من عام 

في منامه  رأى الّنبي  لقصة عندماومنها: غزوة بدر، وغزوة أحد، وغزوة بني النضير، وغزوة بني قريظة، وغزوة األحزاب، وغيرها. بدأت ا

 و هو في املدينة املنّورة ، و كما يعلم بأّن رؤيا األنبياء حّق ، و عندما أخبر الّنبي 
ً
ه قد أتى بيت هللا الحرام معتمرا

ّ
أصحابه بحديث  أن

رم و أداء املناسك يأتيهم الفرج من هللا الّرؤيا استبشروا و فرحوا لذلك أشّد الفرح ، فهم و بعد منعهم من قبل كّفار قريش عن زيارة الح

في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة هو وألف وخمسمائة من أصحابه إلى مكة ألداء  تعالى و البشارة ، فخرج الرسول 

ل املسلمين، وعندما بلغ مناسك العمرة، وقد كانت مكة في ذلك الوقت بأيدي الكفار، فما ِإْن علمت قريش بذلك، حتى تأهبت وتهيأت لقتا

هذا األمر، تفادى الصدام معهم، وقام بتحويل طريقه عن مقاتليهم، حتى وصل الُحَدْيِبَية، والحديبية: هي قرية تبعد عن مكة  الرسول 

ر الرسول  20مسافة 
َ
، وفيها بئر ماء. وقد َعْسك

ً
عفان للتفاوض هو وأصحابه في الحديبية، وأرسل إلى املشركين عثمان بن  كم تقريبا

َغ الرسول 
َ
أنه قد قتل، فقرر االنتقام ومقاتلة املشركين انتصارا لعثمان،  معهم، ولكن بعد مدة من مكوث عثمان عند املشركين، َبل

سعود عروة بن م بإرسال قريش ِبَعْقد بيعٍة بينه وبين أصحابه، وسميت بـ )بيعة الرضوان(، قامت واستعداًدا لهذا القتال قام الرسول 

 يعظمه "» :فرجع إلى أصحابه، فقال املسلمين إلى الثقفي
ً
أي قوم، وهللا لقد وفدت على امللوك كسرى وقيصر والنجاش ي وهللا ما رأيت ملكا

. وهللا ما انتخم نخامة إال وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمر ابتدروا أصحابه كما يعظم 
ً
أصحاب محمد محمدا

 له، ثم قال: وقد عرض عليكم 
ً
أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم، وما يحدون إليه النظر تعظيما

قد سهل لكم أمركم، أراد "»229 :بي قاللعقد الصلح، فلما رآه الن سهيل بن عمرو  في إرسال قريش ثم أسرعت .«"خطة رشد فاقبلوها

 ثم اتفقا على قواعد الصلح
ً
 230.القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، فتكلم سهيل طويال

 وفيه ثالثة فروع-املطلب الثاني: سورة الفتح وصلح الحديبية :

 تمهيد:

 الفرع األول: رؤيا النبي 

ةرأى النبي عليه الصالة والسالم أخبر أصحابه الكرام أنَّ 
َّ
  .ه رأى في النوم أنه دخل مك

                                                           
 (.279فحة)(ص3الجزء).م 1994 - ه 1414 الثانية الطبعة ،لبنان – بيروت العلمية الكتب دار ، لبنان – بيروت العلمية الكتب الفقهاء دار تحفة ،السمرقندي : انظر (52)

مكان النشر بيروت سنة الوالدة عدد  ،1398سنة النشر  ،الناشر : دار الفكر، التاج واإلكليل ملختصر خليل ,محمد بن يوسف بن أبي القاسم، أبو عبد هللا العبدري  انظر: (53)

 (ز2770( صفحة)5الجزء)،6األجزاء 

 (.260(صفحة)4الجزء)4 األجزاء عدد ، بيروت النشر مكان، الفكر دار الناشر، املنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى املحتاج مغني ،الخطيب محمد ، الشربيني انظر: (54)

 (.14(صفحة)2الجزء)، 3 األجزاء عدد، 1390  النشر سنة، الحديثة الرياض مكتبة الناشر، املستقنع زاد شرح املربع الروض ،إدريس بن يونس بن منصور ,البهوتي :  انظر (55)

 
 (.2581رقم الحديث) ،باب شروط الجهاد، ة: البخاري اخرج( 56)

 -(انظر:174-175(صفحة)4الجزء)، 14عدد األجزاء : ، بيروت –] البداية والنهاية[, الناشر : مكتبة املعارف  ، انظر: ابن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي أبو الفداء( 57)

،  5, عدد األجزاء : 1407الطبعة األولى ،  ،بيروت –الطبري [, الناشر : دار الكتب العلمية  -ألمم والرسل وامللوك تاريخ الطبري ] تاريخ ا ،محمد بن جرير الطبري أبو جعفر ،الطبري 

 –الناشر : مطبعة السعادة  السيوطي [, تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد -تاريخ الخلفاء ] تاريخ الخلفاء  ، عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي -انظر:، (119(صفحة)2الجزء)

 387(صفحة)1الجزء)، 1عدد األجزاء :  ،م1952 -هـ 1371مصر, الطبعة األولى ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
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أنه دخل مكة، فحينما رأى النبي   وأنه دخل البيت وأخذ مفتاحه، وطاف مع أصحابه واعتمر، هذه رؤيا النبي، ورؤيا األنبياء حق،

 ))واعتمر مع أصحابه، فهذه الرؤيا حق وهذه ِبشارة، 

 حينما أخبر النبي
ً
، ثم أعلم طبعا

ً
 شديدا

ً
ز املسلمون للسفر، وخرج عليه أصحابه فرحوا فرحا هم أنه يريد الخروج للعمرة فتجهَّ

 
ً
ما ِ

ّ
 للبيت، ومعظ

ً
ة ومن حولهم من َحْرِبِه، وليعلموا أنه صلى هللا عليه وسلم إنما خرج زائرا

َّ
 ليأمن أهل مك

ً
 له، عمرة الصالة والسالم معتمرا

يك، إن الحمد والنعمة لك وامللك، ال  لوجه هللا عزَّ وجل، وكانت تلبية النبي عليه الصالة والسالم: " يك، ال شريك لك لبَّ يك اللهمَّ لبَّ لبَّ

 في 
ً
ية اتخذ بيتا  مع طبيعة اإلنسان املاّدِ

ً
األرض، شريك لك ". وهذه التلبية تنطوي على دعوة، أن تعال إليَّ يا عبدي، هللا عزَّ وجل تمشيا

 231 .ودعاك إليه، من أجل أن ُيكِرمك فيه

 مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب   ُّ ان الكريم الى هذه الرؤيا في قواه تعالى:وقد اشار القر 

 ( 27الفتح: سورة  )َّ مص خص حص  مس خس حس جس

 من العاقبةالفرع الثاني: تخلف املنافقين عن الرسول 
ً
 خوفا

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى    ُّ 

 (.11الفتح:)سورة  َّ مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت

 معتمرين، بل إنَّ بعض 
ً
، أن يخرجوا جميعا

ً
أراد النبي أن يخرج هو وأصحابه وَمْن حول املدينة من املسلمين الذين أسلموا حديثا

وا أن النبي  ه إلى وأصحاب لن يرجع إلى املدينة، ألنه سيقتل هناك، قريش بينها وبين النبي دماء وحروب، فإذا خرج النبياألعراب ظنَّ

ار، لذلك قال تعالى  ينتصر فيها الكفَّ
ٌ
 حاسمة

ٌ
 توقع هؤالء.. وهم سيئو الظن.. أنه ال بدَّ من أن تنشأ معركة

ً
ة معتمرا

َّ
 مم ام يل ىل   ُّ :مك

 232.(12الفتح:)سورة  َّ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن

 .ء العمرةفي ذهابه إلى أدا إظهار حسن النوايا من قبل الرسول  -الفرع الثالث:

غادر النبي عليه الصالة والسالم املدينة بعد أن اغتسل ببيته، ولبس ثوبين، وركب راحلته القصواء، وخرجت معه أم سلمة من 

بعضها،   وأشعر رسول هللا -أي ناقة -زوجاته، ومعه األنصار واملهاجرون ومن لحق بهم من العرب، وساق معه من الهدي سبعين بدنة

خ جنبها األ 
َّ
 أنها هديٌّ لبيت هللا الحراملط

ً
م إشعارا  بأن هذا هديٌّ هلل عزَّ وجل -هلل عزَّ وجل -يمن بالدَّ

ً
 إشعارا

ً
هذا  -وجعل في عنقها قالدة

ه النبي ده، ولم يحمل املسلمون من وبذلك قطع النبي  -تقليد جاهلي أقرَّ
َّ
ل الَهدي وأشعره وقل

َّ
ة عندما جل وسلم على قريٍش كل حجَّ

 ال حرب، كان من عادة العرب في الجاهلية أن الذي يُصّد الناس السالح إال
ً
 السيوف في الُقَرب.. سالح شخي ي فردي فال توجد دروع، إذا

ده، ولم يحمل الدروع، واكتفى بالسالح
َّ
ل الهدي، وأشعره، وقل

َّ
 عن بيت هللا الحرام يسقط من نظر الناس، والنبي لحكمٍة بالغة حينما جل

 فإن منعتموني فقد سقطتم أنتم الشخي ي، أراد أن
ً
، أنا جئت معتمرا

ً
 .ُيحرج قريشا

 وأربعمئة رجل، ليس معهم سالٌح إال السيوف وال دروع، مع مئتي فرس، سيدنا عمر رض ي هللا عنه وهو عمالق 
ً
وكان املسلمون ألفا

تها؟ م: " لست أحب حمل فقال عليه الصالة والسال  اإلسالم قال: يا رسول هللا أال تخش ى من أبي سفيان وأصحابه ولم تأخذ للحرب ُعدَّ

 
ً
 .233"السالح معتمرا

 :وحكمةاإلسالم قوة 

ة، اليوم املعلومات أخطر ش يء في اتخاذ القرارات قرارات الحروب وغيرها، وكل إنسان 
َّ
 إلى مك

ً
زاعي عينا

ُ
أرسل بشر بن سفيان الخ

 إال بُمعطيات صحيحة، فالنبي عاقل وحكيم. أرسل من معلوماته غير صحيحة فإن قراره غير حكيم، ال تستطيع أن تتخذ قر 
ً
 حكيما

ً
ارا

ة، 
َّ
 له إلى مك

ً
ة، وعن أحوالهم، وعن موقفهم من عمرة النبي عليه الصالة والسالم، أرسل بشر بن سفيان الخزاعي عينا

َّ
يخبره عن أهل مك

اعهم من الناس، وأجلبت ثقيف معهم، ومعهم النساء وعاد بشر وقال: يا رسول هللا هذه قريٌش قد َسْمَعت بخروجك، واستنفروا من أط

، وساقوا معهم نساءهم وأطفالهم لئال  -أي النياق مع وليداتها -والصبيان، ومعهم العود املطافيل
ً
 جدا

ً
 كبيرا

ً
إنهم استعدوا استعدادا

وهم بالطاقة.. ولبسوا جلود النمر مظهرين العد اوة والحقد، ونزلوا بذي طوى يعاهدون هللا يتراجعوا، وساقوا معهم زادهم ونوقهم كي يمدا

                                                           
الناشر دار  ،سعد الرؤوف( تحقيق طه عبد 213سيرة ابن هشام السيرة النبوية البن هشام)ت. ، انظر : ا بن هشام, عبد امللك بن هشام بن أيوب الحميري املعافري أبو محمد (58)

 (164(صفحة)4) زءجال، ابن كثير -انظر : -(307(صحفة)2)6 ،عدد األجزاء ، مكان النشر بيروت ،1411سنة النشر ، الجيل

 مرجع سابق. (213-211صفحة)، (22الجزء) ،الطبري  -انظر: ،مرجع سابق، (211(صفحة)4الجزء )، انظر: ابن كثير( 59)

هـ وسيلة اإلسالم بالنبي عليه الصالة والسالم تحقيق 810سنة الوفاة  ،أحمد بن الخطيب ،رجع سابق .انظر: أبي العباسم، (226(صفحة)4الجزء)، انظر: سيرة ابن هشام( 60)

 .(105صفحة) لبنان, –م مكان النشر بيروت 1984 -هـ 1404الناشر دار الغرب اإلسالمي, سنة النشر ، سليمان العيد املحامي
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، عداوته ليس فيها اعتدال، لم يف
ً
 أن الكافر عداوته غير معقولة، عداوته شديدة جدا

ً
، أنت تالحظ أحيانا

ً
 أبدا

ً
عل أال يدخلها عليهم عنوة

، أراد أن يعتمر فقط، فهل يحتاج هذا األمر إلى كل هذا االستعداد؟! خيول، ونوق، و 
ً
وسيدنا خالد ، نمور نساء، وولدان، وجلود النبي شيئا

اد بن بشر فتق  على هذا االستفزاز عبَّ
ً
م لم يكن قد أسلم بعد، قد قِدم إلى كراع الغميم حول املدينة بمئتي فرس، فأمر النبي الكريم ردا دَّ

 أكلك األقوياء، إن لم تكن حكيم
ً
، إن لم تكن قويا

ً
دة جدا  غلبك من بخيله فأقام إزاَءه، الحياة ُمَعقَّ

ً
 غلبك الحكماء، إن لم تكن مستعدا

ً
ا

234.استعد، فاإلسالم قوة وحكمة
 

 ومقارنة باملعاهدات الدولية، الحديبيةمراحل صلح  املطلب الثالث:

 مر صلح الحديبية بأربعة مراحل:

 
ً
 :التفاوض والتحفظاتمرحلة : أوال

، وهدفهم جميًعا هو التخويف واإلرهاب، ومحاولة الصد عن البيت الحرام دون قيد أو تترى  قد بعثت قريش الرسل إلى رسول ال

وهو أول الرسل الذين جاءوه من  -، بل إنه في صراحة أعلن لبديل بن ورقاء الخزاعي شرط.. لكن كل ذلك ما كان لَيْسَتِفزَّ رسول هللا 

ا ِجْئَنا ُمْعَتِمِريَن، َوِإنَّ » :ريد الصلح واملعاهدة.. فقالأنه ي -قريش ِكنَّ
َ
َحٍد، َول

َ
ِجْئ ِلِقَتاِل أ

َ
ْم ن

َ
ا ل ا ِإنَّ

ً
َرْيش

ُ
ِإْن    ق

َ
ْت ِبِهْم، ف َضرَّ

َ
َحْرُب َوأ

ْ
ْتُهُم ال

َ
ْد َنِهك

َ
ق

 
ْ
ظ
َ
ِإْن أ

َ
اِس، ف وا َبْيِني َوَبْيَن النَّ

ا
ل
َ
 َوُيخ

ً
ة اُءوا َماَدْدُتُهْم ُمدَّ

َ
َقْد ش

َ
 ف

َّ
وا َوِإال

ُ
َعل

َ
اُس ف َل ِفيِه النَّ

َ
وا ِفيَما َدخ

ُ
ل
ُ
ْن َيْدخ

َ
اُءوا أ

َ
ِإْن ش

َ
وا ،  َهْر ف َبْوا  َجما

َ
َوِإْن ُهْم أ

ْنَفِرَد َساِلَفِتي 
َ
ى ت ا َحتَّ

َ
ْمِري َهذ

َ
ى أ

َ
ُهْم َعل نَّ

َ
اِتل

َ
ق
ُ َ
ي ِبَيِدِه أل ْفس ِ

َ
ِذي ن

َّ
َوال

َ
ْمَرهُ  ف

َ
ُ أ

َّ
نَّ َ

َ
ُيْنِفذ

َ
 .َول

لح واملوادعة.. فهو يصرح بذلك في البدايةإن ِب الصا
َ
ل
َ
ِب القتال، وِلط ثم  ..«إنا لم نجيء لقتال أحد» :ه يستخدم أكثر من وسيلة ِلَتَجنا

َد طاقتها في حروب متكررة .«ولكنا جئنا معتمرين» :يوضح السبب الشرعي والقانوني للقدوم َبِدّ
ُ
ا أال ت

ً
  َوِإنَّ » :ثم ينصح قريش

ً
َرْيش

ُ
ْد    اق

َ
ق

ْت ِبِهْم  َضرَّ
َ
َحْرُب َوأ

ْ
ْتُهُم ال

َ
  .«َنِهك

ً
 » :ثم يطلب الصلح صراحة

ً
ة للصلح مع قريش.. ومن هنا وهو عرض صريح منه  .«فإن شاءوا ماَدْدُتُهْم ُمدَّ

لفوائد الفقهية لصلح كتابه القيم "زاد املعاد" أحي ى من ا 235أجاز الفقهاء أن يبدأ املسلم بعرض الصلح، حتى إن ابن القيم رحمه هللا في

 236. "الحديبية: "جواز ابتداء اإلمام بطلب صلح العدو إذا رأى املصلحة للمسلمين فيه

نحًوا مما قاله لبديل، وبعد حوار طويل عاد إلى أهل مكة ، وقال له رسول هللا ثقفيعروة بن مسعود ال ثم توالت الرسل، وجاء

ا رفضت اقتراح أي رسول هللا  -لألمور، فقال لهم: "وإنه مقتنًعا برؤية رسول هللا 
ً
وَها" . لكن قريش

ُ
َبل
ْ
ٍد فاق

ْ
عرض عليكم خطة ُرش

ا هو الحليس بن علقمة، فبعث 
ً
 ثالث

ً
ُموَنها، واستقبله املسلمون  رسول هللا عروة، وأرسلت رسوال

ّ
في وجهه الَهْدَي، وقد كان من قوم يعِظ

ا رفضت للمرة الثالثة، وأرسلت "مكرز بن حفص"
ً
ًرا بما رآه، ناصًحا قريش أن تترك املسلمين يعتمرون.. ولكن قريش

ّ
،  بالتلبية، فعاد متأِث

 .فلم يصل إلى نتيجة أخرى 

إلى مكة معتمًرا، فقامت أن يوقفوا هذه املباحثات، كرًها منهم للصلح ورفًضا لدخول رسول  ثم حاولت مجموعة من شباب مكة

رض ي هللا  أنس بن مالك هذه املجموعة، وعددها ثمانون باإلغارة على املسلمين في الحديبية إلشعال الحرب الفعلية، فماذا حدث؟! يروي

 من أهل مكة هبطوا على الرسول 
ً
 النبيعنه أن ثمانين رجال

َ
ة ًما،  من جبل التنعيم متسلحين يريدون ِغرَّ

ْ
وأصحابه، فأخذهم ِسل

ْم وَ } :فاستحياهم ، فأنزل هللا تعالى
ُ
ْيِدَيُهْم َعْنك

َ
 أ

َّ
ف

َ
ِذي ك

َّ
وَن َوُهَو ال

ُ
ْعَمل

َ
ُ ِبَما ت

َّ
اَن َ

َ
ْيِهْم َوك

َ
ْم َعل

ُ
َفَرك

ْ
ظ
َ
ْن أ

َ
 ِمْن َبْعِد أ

َ
ة
َّ
ِن َمك

ْ
ْم َعْنُهْم ِبَبط

ُ
ْيِدَيك

َ
أ

؟! لقد أطلقهم جميًعا بغير فداء؛ ، فهؤالء ثمانون مغامًرا أرادوا إفساد أي محاولة للصلح، فماذا فعل رسول هللا (24الفتح: ]  )َبِصيًرا

 .حسن النوايا، وسالمة الصدروذلك إثباًتا ل

                                                           
 مرجع سابق، (226ة)(صفح4الجزء)، سيرة ابن هشامانظر:  (61)

سنة  ،الناشر: مؤسسة الرسالة  عبد القادر األرناؤوط, -زاد املعاد في هدي خير العباد املحقق: شعيب األرناؤوط  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، انظر: ابن قيم (62)

 (265( صفحة)3جزء)، 6عدد املجلدات:  ، 3الطبعة:   ،1998 – 1418النشر: 

سنة ، الناشر: مؤسسة الرسالة  عبد القادر األرناؤوط, -زاد املعاد في هدي خير العباد املحقق: شعيب األرناؤوط  ، نظر: ابن قيم, محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزيةا (63)

 (265( صفحة)3جزء)، 6عدد املجلدات:  ،3الطبعة:  ،1998 – 1418النشر: 
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http://islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://islamstory.com/ar/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
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 إلى قريش؛ لعرض وجهة النظر اإلسالمية، وبعد محاورات بين املسلمين تم اختيارثم قرر 
ً
رض ي  انعثمان بن عف أن ُيرسل رسوال

 هللا عنه ليكون سفيًرا للمسلمين إلى داخل مكة، وبالفعل دخل عثمان رض ي هللا عنه إلى البلد الحرام، ودارت بينه وبينهم مفاوضات، ولكن

ِتل، وقتل السفراء جريمة ال تغتفر، وهو 
ُ
هذه املفاوضات طالت دون نتيجة حتى مرت عدة أيام، وأشيع أن عثمان رض ي هللا عنه قد ق

رَّ إعال 
ُ
 في التاريخ ب ن حرب رسمي، وهنا اْضط

َ
حيث بايع الصحابة على عدم الفرار،  بيعة الرضوانوسلم اضطراًرا إلى القيام بما ُعِرف

مَّ أ
َ
ا جًدا، لوال أن عثمان ظهر في هذه اللحظة، وثبت أن األمر كان مجرد إشاعة، فهدأت النفوس واستراحت، ثم وِمْن ث

ً
صبح القتال وشيك

 .سهيل بن عمرو  ظهر رسول جديد من ِقَبل قريش هو

ا في النهاية بدأت تتراجع، وكان بداية هذا  -كما نرى  -على الصلح بكل طريقة، وقريش لقد أصر رسول هللا 
ً
تأبى، إال أن قريش

ل سهيل بن عمرو، وهو قياديٌّ كبير في مكة، ومشهور بالدبلوماسية والقدرة على التحاور، وليس حاًدا في طباعه كبقية التراجع هو إرسا

ْم" ، وبالفعل.. وكما توقع الزعماء اآلخرين، حتى إن رسول هللا 
ُ
ْمِرك

َ
، فقد أراد سهيل أن ُيتم الصلح عندما رآه قال: "قد َسُهَل لكم ِمْن أ

ورغبته  سلمين، ولكنه أظهر في أثناء الصلح تشدًدا وتعنًتا، بينما ظهرت في بنود الصلح وطريقة كتابته مرونة الرسول بين قريش وامل

من مراحل املعاهدات الدولية في صلح الحديبية مرحلة املفاوضة والتي سبقتها مرحلة االتصال مع  ويقابل هذه املرحلة .األكيدة في الصلح

فاوضات مرحلة تبادل وجهات النظر بين ممثلين الدول وكان ذلك في صلح الحديبة حيث كل فريق أرسل مندوبة مندوب كل فريق وتعد امل

 237للتفاهم

 
ً
 تحرير املعاهدة إقرارها مرحلة  :ثانيا

 ..في إقرار املعاهدة ولنراجع الرواية التي شرحت موقف كتابة املعاهدة لندرك مدى رغبة رسول هللا 

ِبيا  َدَعا النَّ
َ
ِبيا    ف َقاَل النَّ

َ
اِتَب، ف

َ
ك
ْ
ِحيِم  : »ال ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ

َّ
الَ   «ِبْسِم َ

َ
ُتْب:   ُسَهْيٌل:   ق

ْ
ِكِن اك

َ
ْدِري َما ُهَو، َول

َ
ِ َما أ

َّ
َوَ

َ
ْحَمُن ف ا الرَّ مَّ

َ
أ

تُ 
ْ
ك
َ
ِ ال ن

َّ
ْسِلُموَن: َوَ

ُ ْ
َقاَل امل

َ
ُتُب، ف

ْ
ك
َ
ْنَت ت

ُ
َما ك

َ
ُهمَّ ك

َّ
: ِباْسِمَك الل

َّ
ِحيِم، ُبَها ِإال ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ

َّ
ِبيا    ِبْسِم َ َقاَل النَّ

َ
ُهمَّ » :    ف

َّ
ُتْب: ِباْسِمَك الل

ْ
مَّ  «..اك

ُ
ث

الَ 
َ
ْيِه » :ق

َ
ى َعل اض َ

َ
ا َما ق

َ
ٌد    َهذ ِ    ُمَحمَّ

َّ
َقاَل ُسَهْيٌل: «..َرُسوُل َ

َ
َك َرُسوُل    ف

نَّ
َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
ا ن نَّ

ُ
ْو ك

َ
ِ ل

َّ
اَك َعْن َوَ

َ
ِ َما َصَدْدن

َّ
َبْيِت   َ

ْ
ِكِن  ال

َ
َناَك، َول

ْ
ل
َ
ات
َ
َوال ق

ُتْب:
ْ
،   اك ِ

َّ
ُد ْبُن َعْبِد َ ِبيا    ُمَحمَّ َقاَل النَّ

َ
ُتْب: »  :ف

ْ
ْبُتُموِني.. اك

َّ
ذ
َ
ِ َوِإْن ك

َّ
َرُسوُل َ

َ
ي ل

ّ
ِ ِإِن

َّ
ِ    َوَ

َّ
ُد ْبُن َعْبِد َ اَل الزا  ) «..ُمَحمَّ

َ
: ق ِلَك ِلَقْوِلِه  ْهِريا

َ
َوذ

 ِبيا ُه النَّ
َ
َقاَل ل

َ
اَها.( ف ْيُتُهْم ِإيَّ

َ
ْعط

َ
ِ ِإال أ

َّ
ُموَن ِفيَها ُحُرَماِت َ

ّ
 ُيَعِظ

ً
ة
َّ
ط

ُ
وِني خ

ُ
ل
َ
َنا َوَبْيَن »   :: ال َيْسأ

َ
وا َبْين

ا
ل
َ
خ

ُ
ْن ت

َ
ى أ

َ
َبْيِت،   َعل

ْ
 ِبِه    ال

َ
وف

ُ
َنط

َ
َقالَ  «ف

َ
  ف

ِ    ُسَهْيٌل: 
َّ

 َوَ
ُ
ث َتَحدَّ

َ
َعَرُب     ال ت

ْ
َقاَل    ال

َ
َتَب، ف

َ
ك
َ
ْقِبِل، ف

ُ ْ
َعاِم امل

ْ
ِلَك ِمَن ال

َ
ِكْن ذ

َ
، َول

ً
ة
َ
ط

ْ
ا ُضغ

َ
ن
ْ
ِخذ

ُ
ا أ نَّ

َ
اَن    ُسَهْيٌل:   أ

َ
ا َرُجٌل َوِإْن ك ِتيَك ِمنَّ

ْ
ُه ال َيأ نَّ

َ
ى أ

َ
َوَعل

ْسِلُموَن: ُس 
ُ ْ
اَل امل

َ
ْيَنا. ق

َ
ُه ِإل

َ
ى ِديِنَك ِإال َرَدْدت

َ
َل َعل

َ
 َدخ

ْ
ِلَك ِإذ

َ
ذ
َ
َبْيَنَما ُهْم ك

َ
ْد َجاَء ُمْسِلًما؟! ف

َ
ِرِكيَن َوق

ْ
ش
ُ ْ
ى امل

َ
 ُيَردا ِإل

َ
ْيف

َ
! ك ِ

َّ
ُبو َجْنَدِل ْبُن    ْبَحاَن َ

َ
أ

ْسَفِل    ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو 
َ
َرَج ِمْن أ

َ
ْد خ

َ
ُيوِدِه، َوق

ُ
 ِفي ق

ُ
    َيْرُسف

َ
ة
َّ
ى َرَمى ِبَنْفِسِه َبْيَن    َمك َقاَل  َحتَّ

َ
ْسِلِميَن، ف

ُ ْ
ُهِر امل

ْ
ظ
َ
ا َيا   ُسَهْيٌل: أ

َ
ُد    َهذ ُل َما    ُمَحمَّ وَّ

َ
أ

ِبيا  َقاَل النَّ
َ
. ف يَّ

َ
ُه ِإل ُردَّ

َ
ْن ت

َ
ْيِه أ

َ
اِضيَك َعل

َ
ق
ُ
ِكَتاَب َبْعُد » : أ

ْ
ْقِض ال

َ
ْم ن

َ
ا ل   .«ِإنَّ

َ
َبًدا. ق

َ
ْيٍء أ

َ
ى ش 

َ
َصاِلْحَك َعل

ُ
ْم أ

َ
ا ل

ً
ِ ِإذ

َّ
َوَ

َ
اَل: ف

َ
ِبيا ق ِجْزُه  : »اَل النَّ

َ
أ
َ
ف

اَل  «ِلي
َ
َك، ق

َ
ا ِبُمِجيِزِه ل

َ
ن
َ
اَل: َما أ

َ
َعلْ » :ق

ْ
اف

َ
ى ف

َ
اَل  «َبل

َ
ا ِبَفاِعٍل... ق

َ
ن
َ
اَل: َما أ

َ
ُبو َجْنَدٍل:    ق

َ
ْد ِجْئُت ُمْسِلًما؟!  أ

َ
ِرِكيَن َوق

ْ
ش
ُ ْ
ى امل

َ
َردا ِإل

ُ
ْسِلِميَن! أ

ُ ْ
َر امل

َ
ْي َمْعش

َ
أ

 
َ
َرْوَن َما ق

َ
ال ت

َ
ِ أ

َّ
ِديًدا ِفي َ

َ
اًبا ش

َ
َب َعذ

ّ
ْد ُعِذ

َ
اَن ق

َ
ِقيُت؟! َوك

َ
 238. "ْد ل

يتنازل عن كتابة البسملة كاملة في أول العهد، ويتنازل عن كتابة وصف نفسه بالرسالة، وَيْقَبُل أن يعود  -كما رأينا  -فالرسول 

ل مكة إذا طلب أولياؤه ذلك.. بل ويتفاقم األمر جًدا عندما يأتي أبو من هذا العام فال يطوف بالبيت، ويقبل أن َيُردَّ من جاءه مسلًما من أه

من ، وهو في حالة شديدة من اإلعياء واإلجهاد واملعاناة يطلب النصرة من املسلمين، فيطلبه رسول هللا <جندل بن سهيل بن عمرو 

ُق نجاح املفاوضات ب -وهو أبو أبي جندل  -سهيل بن عمرو 
ّ
ب، وأمام مخاطر فيرفض سهيل، وُيَعِل

َّ
كاملها على أخذه لهذا الفتى املسلم املعذ

، من أجل أن يتم الصلح برغم كل ما نراه من أزمات ومعوقات، وبرغم اعتراض كثير من الصحابة، وفي فشل املعاهدة يوافق رسول هللا 

 رض ي هللا عنه. عمر بن الخطاب مقدمتهم

واملتتبع للصلح يرى أن صلح الحديبية قد مر باملرحلة الثانية وهي تحرير األمور .، وتوقع املعاهدة ويتحقق ما يريده رسول هللا 

 تي تمت بعد أن وافق الطرفين على شروط كال منهما لآلخر.املختلف عليها تمهيدا للمرحلة الثالثة وهي مرحلة التوقيع وال

 

 

                                                           
بيروت  -دار النشر: دار الكتب العلمية ،الخصائص الكبرى  ،أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن أبي بكر ،السيوطي ،( مرجع سابق389(صفحة)2زء )ج، انظر: سيرة ابن هشام( 64)

هـ, 930هـ / سنة الوفاة 869الدة سنة الو  ،حدائق األنوار ومطالع األسرار في سيرة النبي املختار ،محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي ،(405(صفحة)1م.جزء)1985 -هـ 1405 -

 (325(صفحة)1جزء)،1عدد األجزاء ، مكان النشر بيروت ،م1998سنة النشر  ،الناشر دار الحاوي  ،تحقيق محمد غسان نصوح عزقول 

 (2581(رقم الحديث )974(صفحة)2جزء)، اخرجة : البخاري ,باب شروط الجهاد( 65)

http://islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://islamstory.com/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86
http://islamstory.com/ar/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://islamstory.com/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8/
http://islamstory.com/%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8/
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ً
 :: مرحلة تدوين الصلحثالثا

ِبيا : – –، فقال له رسول هللا -كّرم هللا وجهه  –اإلمام علي بن أبي طالب كتب هذا الصلح ابن عم رسول هللا  َقاَل النَّ
َ
: ف

ِحيِم  » ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ
َّ

اَل   «ِبْسِم َ
َ
   ٌل:ُسَهيْ    ق

ُ ْ
َقاَل امل

َ
ُتُب، ف

ْ
ك
َ
ْنَت ت

ُ
َما ك

َ
ُهمَّ ك

َّ
ُتْب: ِباْسِمَك الل

ْ
ِكِن اك

َ
ْدِري َما ُهَو، َول

َ
ِ َما أ

َّ
َوَ

َ
ْحَمُن ف ا الرَّ مَّ

َ
ْسِلُموَن: أ

 :
َّ
ُتُبَها ِإال

ْ
ك
َ
ِ ال ن

َّ
ِحيِم، َوَ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ

َّ
ِبيا    ِبْسِم َ َقاَل النَّ

َ
ُتْب: بِ » :    ف

ْ
ُهمَّ اك

َّ
اَل  «..اْسِمَك الل

َ
مَّ ق

ُ
ْيِه » :ث

َ
ى َعل اض َ

َ
ا َما ق

َ
ٌد    َهذ ِ    ُمَحمَّ

َّ
 «..َرُسوُل َ

َقاَل ُسَهْيٌل:
َ
اَك َعْن    ف

َ
ِ َما َصَدْدن

َّ
َك َرُسوُل َ

نَّ
َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
ا ن نَّ

ُ
ْو ك

َ
ِ ل

َّ
َبْيِت   َوَ

ْ
ُتْب: ال

ْ
ِكِن اك

َ
َناَك، َول

ْ
ل
َ
ات
َ
ُد بْ    َوال ق ،ُمَحمَّ ِ

َّ
ِبيا    ُن َعْبِد َ َقاَل النَّ

َ
ِ  »  :ف

َّ
َوَ

ُتْب:
ْ
ْبُتُموِني.. اك

َّ
ذ
َ
ِ َوِإْن ك

َّ
َرُسوُل َ

َ
ي ل

ّ
ِ    ِإِن

َّ
ُد ْبُن َعْبِد َ :  ) «..ُمَحمَّ ْهِريا اَل الزا

َ
ِلَك ِلَقْوِلِه  ق

َ
ِ َوذ

َّ
ُموَن ِفيَها ُحُرَماِت َ

ّ
 ُيَعِظ

ً
ة
َّ
ط

ُ
وِني خ

ُ
ل
َ
ِإال  : ال َيْسأ

ِبيا  ُه النَّ
َ
َقاَل ل

َ
اَها.( ف ْيُتُهْم ِإيَّ

َ
ْعط

َ
َنا َوَبْيَن »   :أ

َ
وا َبْين

ا
ل
َ
خ

ُ
ْن ت

َ
ى أ

َ
َبْيِت،   َعل

ْ
 ِبِه    ال

َ
وف

ُ
َنط

َ
َقالَ  «ف

َ
    ُسَهْيٌل:   ف

ُ
ث َتَحدَّ

َ
ِ ال ت

َّ
َعَرُب    َوَ

ْ
،    ال

ً
ة
َ
ط

ْ
ا ُضغ

َ
ن
ْ
ِخذ

ُ
ا أ نَّ

َ
أ

 
ُ ْ
َعاِم امل

ْ
ِلَك ِمَن ال

َ
ِكْن ذ

َ
َقالَ َول

َ
َتَب، ف

َ
ك
َ
ْسِلُموَن: ُسْبَح    ُسَهْيٌل:   ْقِبِل، ف

ُ ْ
اَل امل

َ
ْيَنا. ق

َ
ُه ِإل

َ
ى ِديِنَك ِإال َرَدْدت

َ
اَن َعل

َ
ا َرُجٌل َوِإْن ك ِتيَك ِمنَّ

ْ
ُه ال َيأ نَّ

َ
ى أ

َ
اَن َوَعل

َبْيَنَما ُهْم 
َ
ْد َجاَء ُمْسِلًما؟! ف

َ
ِرِكيَن َوق

ْ
ش
ُ ْ
ى امل

َ
 ُيَردا ِإل

َ
ْيف

َ
! ك ِ

َّ
لَ  َ

َ
 َدخ

ْ
ِلَك ِإذ

َ
ذ
َ
ُبو َجْنَدِل ْبُن ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو    ك

َ
    أ

ُ
َرَج ِمْن  َيْرُسف

َ
ْد خ

َ
ُيوِدِه، َوق

ُ
ِفي ق

ْسَفِل 
َ
    أ

َ
ة
َّ
َقاَل    َمك

َ
ْسِلِميَن، ف

ُ ْ
ُهِر امل

ْ
ظ
َ
ى َرَمى ِبَنْفِسِه َبْيَن أ ا َيا   ُسَهْيٌل: َحتَّ

َ
ُد    َهذ ِبيا    ُمَحمَّ َقاَل النَّ

َ
. ف يَّ

َ
ُه ِإل ُردَّ

َ
ْن ت

َ
ْيِه أ

َ
اِضيَك َعل

َ
ق
ُ
ُل َما أ وَّ

َ
ْقِض » : أ

َ
ْم ن

َ
ا ل ِإنَّ

ِكَتاَب َبْعُد 
ْ
ِبيا  .«ال اَل النَّ

َ
َبًدا. ق

َ
ْيٍء أ

َ
ى ش 

َ
َصاِلْحَك َعل

ُ
ْم أ

َ
ا ل

ً
ِ ِإذ

َّ
َوَ

َ
اَل: ف

َ
ِجْزُه ِلي : »ق

َ
أ
َ
الَ  «ف

َ
َك، ق

َ
ا ِبُمِجيِزِه ل

َ
ن
َ
اَل: َما أ

َ
َعلْ » :ق

ْ
اف

َ
ى ف

َ
ا  «َبل

َ
ن
َ
اَل: َما أ

َ
ق

اَل 
َ
ُبو َجْنَدٍل:    ِبَفاِعٍل... ق

َ
  أ

ُ ْ
َر امل

َ
ْي َمْعش

َ
اأ

َ
َب َعذ

ّ
ْد ُعِذ

َ
اَن ق

َ
ِقيُت؟! َوك

َ
ْد ل

َ
َرْوَن َما ق

َ
ال ت

َ
ْد ِجْئُت ُمْسِلًما؟! أ

َ
ِرِكيَن َوق

ْ
ش
ُ ْ
ى امل

َ
َردا ِإل

ُ
ِديًدا ِفي ْسِلِميَن! أ

َ
ًبا ش

 ِ
َّ

َ" .239 240 

 بنود املعاهدة بشكل أوضح نوردها على شكل نقاط: وإلبراز

عليه وسلم ، هو و أصحابه هذا العام ، دون الدخول إلى مكة ، وإذا جاء العام التالي ، : وينص على أن يرجع الرسول صلى هللا  البند األول 

 ، دون أن تتعرض لهم قريش .
ً
 خرج أهلها منها ليدخلها املسلمين بـ)سالح الراكب( ، على أن يقيموا بمكة ثالثا

 قتتال فيما بينهم ، ويعيش الناس بأمان .:أن توضع الحرب بين الطرفين ملدة عشِر سنوات ، حيث يكفون عن اإل البند الثاني

:وينص على من يرغب بالدخوِل في عهد محمد وعقده يدخل فيه ، ومن يرغب في الدخول في عهد قريٍش وعقدهم فله ذلك ،  البند الثالث

 ال يتجزأ من هذا الفريق ، وكل عدواٍن قد تتع
ً
 من هذه القبائل يعتبر على أن القبيلة التي تتبع ألٍي من الفريقين ، تعتبر جزءا

ً
رض له أيا

 على الفريق الذي تتبع له ، وهو نقٌض صريح 
ً
 مباشرا

ً
 . لالتفاقيةبحد ذاته عدوانا

  البند الرابع
ً
 ، و أما من يهرب من قريش متجها

ً
 قريش ال يرد إليه أبدا

ً
: وينص على أن من يهرب من عند محمد صلى هللا عليه وسلم قاصدا

 أن يرده محمد إليهمإلى محمٍد صلى هللا ع
ً
تأتي املرحلة التالية واملتمثلة في التوقيع على نص هده املعاهدة ،ودلك من  ,ليه وسلم ، فلزاما

صديق قبل املفاوضين لكي يسجلوا ما تم االتفاق عليه فيما بينهم ويتبنوه ،لدلك فالتوقيع هو املرحلة األساسية األولى التي تليها مرحلة الت

 الدستوري .

التوقيع عن رضا املفاوضين ، وال يعني أن املعاهدة أصبحت بدلك نافدة حيث أن التوقيع في املعاهدات الثنائية يفترض موافقة  ويعبر

 .الطرفين

 
ً
 :مرحلة التنفيذ :رابعا

ه ما إن انتهى رسول هللا
ّ
ابن  من توقيع العقد مع موفد قريش سهيل بن عمرو، حتى جاء أبو جندل، وهوفقد ذكرت الّسيرة، أن

: يا سهيل هذا، وكانت القيود ال تزال في قدميه بعدما حبسه أبوه ملنعه من االلتحاق باملسلمين، فلما رآه والده، قال لرسول هللا

 حبرها بعد. فأعاده رسول هللا إليه، وقال أل
ّ
بي محّمد، هذا أّول ما أقاضيك عليه، رّده إلّي، كما نّصت املعاهدة بيني وبينك وهي لم يجف

ا قد عقدنا بيننا وبين القوم »دل: جن
ّ
، إن

ً
 ومخرجا

ً
يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإّن هللا جاعل لك وملن معك من املستضعفين فرجا

ا ال نغدر بهم
ّ
، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد هللا، وإن

ً
 241.«صلحا

ه أ
ّ
ه قيمة، ألن

ّ
 في الوفاء بالعهد، ألن

ً
 عملّيا

ً
ه ما يمّيز املؤمن املطيع لرّبه، ورسول هللا هو القائل: هكذا، ُيقّدم رسول هللا درسا

ّ
خالق، ألن

 يقال، إنما ك 
ً
 أو كالما

ً
ان هذا "ثالث لم يجعل هللا ألحد فيهّن رخصة، منهّن الوفاء بالعهد للبّر والفاجر"، وما قاله رسول هللا ليس تنظيرا

                                                           
 (2581(رقم الحديث )974(صفحة)2)جزء، باب شروط الجهاد، البخاري ه: اخرج (66)

هـ , 808عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي )املتوفى: ، ابن خلدون  -مرجع سابق. ، (175(صفحة)4جزء) ،البداية والنهاية انظر: (67)

 - هـ 1408الثانية،  :الطبعة دار الفكر، بيروت :الناشر خليل شحادة :املحقق( :املؤلف شأن األكبرديوان املبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي ال

 (34(صفحة)2جزء)

، باب املهادنة على النظر للمسلمين، السنن الصغرى ، ( واللفظ املذكور في البحث2553(رقم الحديث)961(صفحة)2جزء)، باب الصلح مع املشركين، البخاري:ه اخرج(68)

 (.4085(رقم الحديث)144(صفحة)3)جزء
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ْم } :نهجه وسلوك، ولهذا قال لنا القرآن الكريم
ُ
ك
َ
اَن ل

َ
َقْد ك

َ
  ل

ٌ
 َحَسَنة

ٌ
ْسَوة

ُ
ِ أ

َّ
وهذه الحادثة إشارة أن  املعاهدة قد دخلت حيز .{ِفي َرُسوِل َ

 التنفيذ واألخذ بالبنود والعمل على تطبيقها .

املسلمون عند شروطهم، ال يغدرون أو يغّيرون. هذا ما يريد الّرسول للمسلمين أن يكونوا عليه، ال أن يكون ديدنهم الخيانة وأن 

ص 
ّ
ل ضمن العهود الشرعّيةوالتمل

ّ
 .من الوعود والعهود واملواثيق وااللتزامات. انتبهوا، إّن أّي التزامات، أّيها األحّبة، هي تدخ

االلتزامات ضمن العالقات الفردّية والعائلّية، وااللتزامات ضمن الوظيفة، وااللتزامات باملجتمع والقوانين واملواطنة، كّل هذه ال 

تي يجب أن يحّق لنا تحت أّي حّج 
ّ
، ان ننقلب على ما التزمنا به أو تعاهدنا عليه. هذه هي الّصورة الحقيقّية ال

ً
ة، ومهما كان اآلخر سّيئا

 
ً
 إلى جنب مع األمانة والّصدق، ال بل إّن الوفاء بالعهد يتضّمن أمانة ويتضّمن صدقا

ً
 .نتفّقدها فينا كمسلمين، إنها معيار ومقياس جنبا

يبية نرى أن الصلح قد وافق املعاهدات الدولية من حيث أنه معاهدة هي اتفاق يعبر عن التقاء إرادات والناظر إلى صلح الحد

االتفاقيات الدولية الحديثة املنصوص عليه في موقعيها على أمٍر ما و املعاهدة هي اتفاق مكتوب وهو كذلك وان الصلح كان من ضمن

بين شخصين دوليين أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بين دول، وقد تكون بين دولة االتفاقية الدولية ميثاق األمم املتحدة حيث أن 

إلنشاء حقوق وهذا مطابق لألعراف الدولية حيث أن املعاهدات هي االتفاق  ئنش والصلح  ومنظمة دولية، وقد تكون بين منظمات دولية.

 والتزامات متبادلة بين األطراف امل
ً
رتبطة وإنه يمكن تصنيف صلح الحديبية في املعاهدات الحديثة انه من الذي من شأنه أن ينش ئ حقوقا

ضمن معاهدات ثنائية وهذا من حيث أطراف املعادلة حيث كان بين املسلمين وقريش وهما طرفا املعادلة أما من حيث الطبيعة فهي 

ل صلح الحديبية على شروط ومن حيث الشكل فكان الصلح من ضمن معاهدات مبسطة أو تنفيذية وقد اشتم شارعهمعاهدة 

على الصلح من قبل الرضا  قريش وكانمتوفرة في املسلمين ومتوفرة في  التعاقد فهياملعاهدات الحديثة حيث كان الصلح من حيث أهلية 

 التعاقد تسود في جميع بنود ونرى أيضا أن صلح الحديبية قد مرموضوع  مشروعية كانت الطرفين دون إكراها أو ضغط من إي جهة

بجميع مراحل إجراءات إبرام املعاهدة من حيث مرحلة التفاوض ومرحلة تحرير املعاهدة ومرحلة التوقيع ومرحلة التصديق والتحفظات 

 والتسجيل والنشر.

 :ثالثة فروعوفيه  ،الرابع : وقفة مع اتفاقية الصلح املطلب

ام فريقان بالصلح فإن هذا يعني أن القوتين متكافئتان، وأنه قبل الدخول في بنود الصلح بين املسلمين وقريش نودا أن نقول: إذا ق

م له  إذا حرص القوي )في الظاهر( على الصلح مع الضعيف، فهو يرى أن الضعيف هذا أقوى منه، األمر الذي يسهل عليه فيه أن يقِدّ

معهم ولهم، ويتيقنوا بعد ذلك أن هللا لن  )القوي( كثيًرا من التنازالت. فعلى الضعفاء أن يثبتوا على موقفهم، وأن يعلموا أن الحق

 .يخذلهم، وأن هذا مما يزلزل كيان الكافرين

وفي تجسيد لهذا الدور فقد جلس القرشيون مع ما لهم من تاريخ وقوة وجنود وأحالف، جلسوا مع الجماعة الضعيفة 

 .ة، وقد جاءت تريد الُعْمرة وهي بسالح املسافراملستضعفة، تلك التي كانت تعيش عندهم، ثم هاجرت من ديارهم إلى املدينة املنور 

 .في منتصف الطريق -كما يقولون -جلس الفريقان ليبرموا صلًحا من أجل مصلحتهما مًعا، ويلتقوا 

 إيجابيات معاهدات الصلحالفرع األول: 

ا بالطرف اآلخر، صبح معترفمن طرفي املعاهدة قد أ وفي مثل هذه االتفاقيات هناك إيجابية من األهمية بمكان وهي أن كل طرف

فهذه إيجابية كبيرة؛ وذلك ألنها وكانت بمثابة هدنة ما بينهم مَّ معها معاهدة صلح، جماعة ال دولة، وقليل ال كثير، ثم تفإذا كان هناك 

 .بداية االعتراف بأنها أصبحت قوة مكافئة

ذلك أن تاريخها يرجع إلى أكثر من ستمائة عام، وهي  بها،  ا ليست في حاجة العتراف الرسول وما نحن بصدده اآلن هو أن قريش

 بها وسط مكة املكرمة، ووسط الجزيرة العربية، بل ووسط العالم آنذاك، ولها َعالقات مع بعض الدول في العالم
ٌ
 .قبيلة معترف

رف بها من ِقبل قريش أما جماعة املسلمين فلم يكن يعترف بهم أحد؛ إذ إنها ما زالت جماعة ناشئة ضعيفة مستضعفة، وإذا اع
ُ
ت

 .فإن هذا ُيَعّد من أعظم إيجابيات صلح الحديبية

التي -ولعل أكبر دليل على ذلك ما نراه في أيامنا هذه، إذ دعت بعض الدول الكبرى مثل روسيا حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( 

التشاور، وهذا في حد ذاته هو اعتراف ضمني من قبل للحديث معها والتحاور والتفاوض و  -نجحت في االنتخابات التشريعية في فلسطين

روسيا )من أكبر دول العالم( بشرعية حماس، األمر الذي لم يكن ليتجاهله اليهود فغضبوا كثيًرا، حتى وإن كان سيتم في هذا التشاور 

قيقية على ارض الواقع في الحرب البرية املعركة الح تبدءلوحظ ذلك ايضا  في الحرب األخيرة على غزة فعندما .وذاك اللقاء ما ال يغضبهم
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نرى أن إسرائيل تلجا بشكل مباشر إلى طاولة املفاوضات تارة عن طريق الوسيط املصري وتارة عن طريق الوسيط القطري وهذا اعتراف 

 .242ضمني من العدو على أنها قوة فاعلة على أرض الواقع 

ا     رد أن جلست قريش على طاولة املفاوضات معهأيام صلح الحديبية، فبمج  وهذا هو ما حدث مع الرسول 
ً
كان هذا اعتراف

 . منها أمام الجميع بدولة املسلمين وجماعتهم في الجزيرة العربية، وعلى رأسهم رسول هللا

 الفرع الثاني: سلبيات معاهدات الصلح

ا أثناء العقد، وهي أنه إذا جلس طرفان مع وجود اإليجابية السابقة في معاهدات الصلح إال أن هناك سلبية أيًضا ال بد منه

 .للتفاوض والصلح فال بد أن يتنازل كل طرف عن ش يء أو أشياء من حقوقه

ومثل هذا بحاجة إلى وقفة متأنية، حتى إذا حدث مثل هذا بين املسلمين وبين غيرهم نكون على وعي تام بطبيعة هذا التفاوض وهذا 

نازل عنه املسلمون ثم نتغاض ى نحن عنه، وما الذي يمكن أن يتنازلوا عنه وال يمكننا السكوت الصلح، ونعي تماًما ما الذي يمكن أن يت

 .عليه

ا منها أمام الجميع بدولة املسلمين وجماعتهم في الجزيرة العربية، وعلى رأسهم رسول     ومن هنا فال شك أن الرسول 
ً
كان هذا اعتراف

ٍة وألم في حلقهم، وهذا ما ال بد منه إذا ما جلس بأ -ال محالة -في هذا الصلح سيقبل    . هللا صَّ
ُ
مور من أجلها سيشعر املسلمون بغ

، وإال فلماذا التفاوض؟ وعالَم الصلح
ً
م كل منهما تنازال  !طرفان متكافئان للصلح، ال بد أن يقِدّ

إال إمالء لشروط الغالب وتنفيذ  ولو لم يكن الطرفان متكافئين من حيث القوة، وكان هناك غالب وآخر مغلوًبا، فلن يكون هناك

 .ألوامره، ولن يكون هناك إال معاهدات استسالم

وهذه هي طبيعة املفاوضات التي تتم بين املنتصر واملهزوم، وفي هذه األثناء يطلق عليها معاهدات فقط من أجل تسهيل األمر على 

 .نتصراملهزوم؛ ليقبل بكل البنود والشروط، التي ما هي إال إمالءات من امل

ومجموعة من املسلمين ليس غازًيا وال فاتًحا وال مهاجًما لقريش، إنما   ولقد كان الوضع في الحديبية متكافًئا؛ فقد جاء الرسول 

 -إلى حد ما-يريد الدخول للعمرة فقط، وهم ما زالوا قوة ناشئة، وقريش تريد أن تمنعهم وهي قوة كبيرة؛ ولذلك فالجلوس إلى املفاوضات 

ؤفيه نو 
ُ
 243.ع من التكاف

 الفرع الثالث: دور املرأة املسلمة في اتخاذ القرار واملشاركة في الحياة السياسة

فى رحلته إلى مكة حيث تم صلح الحديبية والذي وصفه القرآن الكريم بالفتح املبين وكان لها دور  مع رسول هللا « أم سلمة»كانت 

 للمرأة صا
ً
حبة العقل الصائب والفضل في حفظ كيان الجماعة من التصدع واملوقف يثبت أن املرأة جليل لم ينسه التاريخ وكانت نموذجا

الدعوة وشاركت في الهجرة وشاركت في  يفشاركت ف عنصر فعال وحيوي تحدد هذا العنصر بعد ما أعالها اإلسالم ورباها رسول هللا 

واملوقف هنا قامت به املرأة في حفظ جماعة املسلمين ووقايتها لهم  دألعدااالبتالء والرأي والغزو والعلم والرواية واالجتهاد والتأمين من ا

من التدهور إثر األزمة النفسية التي انتابتهم بعد شروط صلح الحديبية وعودتهم للمدينة دون دخول مكة فقد اعتبر املسلمون ما حدث 

 من الذلة... وحين طلب منهم الرسول 
ً
 نوعا

في حفظ جماعة املسلمين ووقايتها لهم من التدهور إثر األزمة النفسية التي انتابتهم بعد شروط صلح  واملوقف هنا قامت به املرأة

 من الذلة... وحين طلب منهم الرسول 
ً
قبل عودتهم إلى  الحديبية وعودتهم للمدينة دون دخول مكة فقد اعتبر املسلمون ما حدث نوعا

 من اإلحرام لم يفعلوا ومنهم واملوقف هنا قامت به املرأة في حفظ جماعة املسلمين ويذبحوا الهدى تحلال مرؤوسهاملدينة أن يحلقوا 

ووقايتها لهم من التدهور إثر األزمة النفسية التي انتابتهم بعد شروط صلح الحديبية وعودتهم للمدينة دون دخول مكة فقد اعتبر 

 من الذلة... وحين طلب منهم الرسول 
ً
ويذبحوا الهدى تحلال من  مرؤوسهعودتهم إلى املدينة أن يحلقوا  قبل املسلمون ما حدث نوعا

صحابته فكررها  »ويذبحوا الهدى تحلال من اإلحرام لم يفعلوا ومنهم مرؤوسهاإلحرام لم يفعلوا ومنهم قبل عودتهم إلى املدينة أن يحلقوا 

 قائ« أم سلمة»ثالث مرات فلم يقم أحد منهم فدخل على 
ً
 )هلك املسلمون وأخبرها ما حدث( وكأن هللا تعالى أنطق رض ي هللا عنها غاضبا

ً
ال

نبي هللا أتحب ذلك ؟ أخرج ثم ال تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر  الحل لهذه الغمة على لسان حواء الذكية الحكيمة حيث ردت قائلة: يا

 منهم حتى فعل ذلك نحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك.. فخرج رسول هللا 
ً
بيده ودعا حالقه فحلقه.. فلما رأوا ذلك  فلم يكلم أحدا

 قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق لبعض.

 ولعل هذه الحادثة تكون ردا قويا على من يدعي أن اإلسالم قد ظلم املرأة ولم يعطها الحق في املشاركة في كل مجاالت الحياة .

                                                           
 http://www.albawaba.com/ar 7/4/2016انظر: موقع البوابة اإلخبارية، تاريخ الدخول  (69)

 6/4/2016على موقع قصة اإلسالم بإشراف الدكتور راغب السرجاني تاريخ الدخول/ د. راغب السرجاني السرجانيانظر: ( 70)
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 املطلب الخامس: الصلح وأثرة على املسلمين

 244.ئج الصلح في النقاط التاليةأهم  أثار ونتا أبرز ويمكن 

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر   ُّ  : أنزل فيهم قرآًنا، قال عزوجل ويكفي أن هللا :رضوان هللا عليهم  وضوح إيمان الصحابة .1

شهد لهم باإليمان،  عزوجل فاهلل(، 4الفتح: سورة   )َّ زت رت يب ىب نب مبزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ

 .يةوزيادة اإليمان بعد هذا الحدث العظيم صلح الحديب

وهو من أهم األمور، ومن أعظم ثمرات صلح الحديبية. وهذا االعتراف جاء من قريش  :اعتراف قريش باملسلمين كقوة ودولة تعاهدها .2

أعظم قبيلة عربية، فهذا يعتبر امليالد الرسمي لدولة اإلسالم في الجزيرة العربية. وبعد هذا االعتراف من قريش بدأت معظم القبائل 

نطقة تعترف باملسلمين، بل بدأت الدول املجاورة تعترف باملسلمين كدولة، فهذا من أعظم ثمرات صلح الحديبية، وكل املوجودة في امل

 .اآلثار التي سوف تأتي بعد ذلك مترتبة على كون املسلمين أصبحوا دولة حقيقية معترف بها في املنطقة

فتح مكة من سنة سٍتّ أو أواخر سنة  ن السنتين بعد صلح الحديبية وإلىفالذين أسلموا في هاتي :انتشار اإلسالم في الجزيرة العربية .3

من الهجرة، أكثر من الذين أسلموا خالل تسعة عشر عاًما من الدعوة اإلسالمية، استغرقت ثالث عشرة سنة في  8ست إلى أواخر سنة 

م في تسع عشرة سنة سابقة ال يتعدون ثالثة آالف، مكة املكرمة، وست سنوات في املدينة املنورة إلى أن أتى صلح الحديبية؛ فمن أسل

بجيشه إلى مكة املكرمة وهم عشرة آالف   هـ إلى فتح مكة حوالي سبعة آالف، فقد دخل الرسول 6ولكن من أسلم من أواخر سنة 

إلى عشرة آالف مقاتل، مقاتل غير النساء والصبيان الذين كانوا معه، وانظر إلى الفتح املبين، في سنتين فقط تضاعف العدد، ووصل 

ا فتح مبين  .فهذا حقًّ

إلى استقرار األوضاع في املدينة املنورة،   بعد صلح الحديبية مباشرة اطمأن الرسول  :عودة مهاجري الحبشة إلى املدينة املنورة .4

وية، وظلوا في الحبشة سبع فأرسل إلى املسلمين في الحبشة، فبعض املسلمين قد هاجروا إلى الحبشة في العام السادس من البعثة النب

سنوات كاملة حتى الهجرة، وست سنوات كاملة من أيام املدينة املنورة، يعني ثالث عشرة سنة كاملة في داخل الحبشة لم يرسل إليهم 

أن الفرصة أصبحت مواتية لقدومهم من الحبشة؛ فأرسل إليهم   ، ولكن بعد صلح الحديبية مباشرة وجد رسول هللا رسول هللا

وهو في فتح خيبر كما سيتبين لنا إن شاء   ليستقدمهم، وبالفعل جاءوا مباشرة، ووصلوا إلى رسول هللا  عمرو بن أمية الضمري 

وبهذا أضيفت إلى قوة املسلمين في املدينة املنورة قوة املسلمين الذين كانوا في الحبشة بعد غياب ثالث عشرة سنة عن رسول هللا ،هللا

. 

وا يتحركون منها إلى املدينة املنورة، قبل هذه اللحظة أاملسلمون في كل قبائل العرب بد :من القبائل املختلفة األخرى  قدوم املسلمين .5

-يأمر املسلمين أن يمكثوا في قبائلهم وال يأتوا إلى املدينة املنورة؛ ألنهم من ناحية يقومون بالدعوة في قبائلهم، ومن ناحية أخرى   كان

الوضع في داخل املدينة املنورة غير مستقر، أما اآلن بعد صلح الحديبية فقد فتحت األرض للمسلمين، فزادت قوة  كان -وهذا أهما 

 .املسلمين بعد هذا الصلح

َزاعة،  :تعاهدت قبائل كثيرة مع رسول هللا .6
ُ
وما كانت هذه القبائل تجرؤ على هذا األمر قبل هذا الصلح، وأول هذه القبائل قبيلة خ

 .دأت القبائل تتوافد على املدينة املنورةوبعدها ب

فقد راسل كسرى فارس، وقيصر الروم، وزعماء العالم  :بدأت املراسالت النبوية من رسول هللا إلى عموم زعماء العالم في كل مكان .7

رسالة   ل رسول هللافي كل مكان يدعوهم إلى اإلسالم، ويدعوهم إلى الدخول في هذا الدين الجديد؛ أما قبل صلح الحديبية فما أرس

 .واحدة إلى زعماء العالم، لكن من الواضح أن هناك تغيًرا واضًحا في مسار الدعوة وانطالقة عظيمة لإلسالم بعد صلح الحديبية

                                                           
السرجاني د. راغب السرجاني على موقع قصة اإلسالم بإشراف الدكتور راغب السرجاني تاريخ  -(,مرجع سابق326-321فحة)(ص2جزء) ،سيرة أبن هشام انظر:( 71)

 .بتصرف(463-461(صفحة)3جزء)،4عدد األجزاء :  ،السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ،علي محمد الصالبي ،,أنظر , الصالبي7/4/2016الدخول/
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ا في اإلسالم .8 ومن أوائل من أسلم بعد صلح الحديبية ثالثة من أعظم قواد مكة، وأصبحوا  :بدأ صناديد مكة وزعماؤها يفكرون جديًّ

وكان إسالم خالد بن  . ، وعثمان بن أبي طلحة ، وعمرو بن العاص خالد بن الوليد :ذلك من أعظم قواد املسلمين بعد

ن الوليد إضافة هائلة إلى قوة اإلسالم واملسلمين، وخالد بن الوليد ظل عشرين سنة تقريًبا في الكفر، وهو يحارب اإلسالم واملسلمين، واآل 

ا في أمر اإلسالم، وأنعم هللا عليه بنور اإلسالم، وضم جهده إلى املسلمين. وانظر ما أتى بعد صلح الحديبية بدأ خا لد بن الوليد يفكر جديًّ

، ونعلم أن  من نصر عليه وعلى املؤمنين بعد إسالمه، وكذلك عمرو بن العاص I على يده بعد ذلك من الفتوحات، وما أنزل هللا

، فأبطال قريش بدءوا يتوجهون من مكة املكرمة إلى املدينة املنورة،  لى يد عمرو بن العاصفلسطين بكاملها ومصر بكاملها فتحت ع

ا  .فهو فتح مبين حقًّ

، لكنه لم يكن يستطيع أن يتوجه إليهم بقوته وجيشه مع وجود   فقضية خيبر كانت تشغل ذهن رسول هللا :تفرغ رسول هللا لليهود .9

ِمنالحرب والخالفات املستمرة بينه وبين 
َ
مَّ انطلق إلى خيبر  قريش، بعد صلح الحديبية أ

َ
 .جانب قريش، ومن ث

زتها نفسي :هزيمة قريش هزيمة نفسية قاسية .10 وكانت بدايات تفكير القرشيين بالتسليم لرسول   ا للتسليم التام لرسول هللاجهَّ

 .وفتح أبواب مكة في صلح الحديبية  هللا

 

 الخاتمة:

 يات .وفيها أهم النتائج والتوص

 
ً
 النتائج: :أوال

 بعد أن وفقني هللا عز وجل إلى الوصول إلى نهاية البحث وقد عالجت املسائل املتعلقة به، فإنني أسجل أمورا وفقني هللا الستخالصها.

 توصلت هذه الدراسة أن صلح الحديبية في خصائصه قد وافق املعاهدات الدولية من حيث أنه معاهدة هي اتفاق يعبر عن التقاء 

االتفاقيات الدولية الحديثة  إرادات موقعيها على أمٍر ما و املعاهدة هي اتفاق مكتوب وهو كذلك وان الصلح كان من ضمن

االتفاقية الدولية بين شخصين دوليين أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بين دول، املنصوص عليه في ميثاق األمم املتحدة حيث أن 

والصلح نشاء إلنشاء حقوق وهذا مطابق لألعراف الدولية حيث  ولية، وقد تكون بين منظمات دولية.وقد تكون بين دولة ومنظمة د

 والتزامات متبادلة بين األطراف املرتبطة.
ً
 أن املعاهدات هي االتفاق الذي من شأنه أن ينش ئ حقوقا

 اهدات ثنائية وهذا من حيث أطراف توصلت الدراسة انه يمكن تصنيف صلح الحديبية في املعاهدات الحديثة انه من ضمن مع

ة فهي معاهدة شارعة ومن حيث الشكل فكان عاملعادلة حيث كان بين املسلمين وقريش وهما طرفا املعادلة أما من حيث الطبي

 الصلح من ضمن معاهدات مبسطة أو تنفيذية.

 صلح من حيث أهلية التعاقد و الرضا صلح الحديبية قد أشتمل على شروط املعاهدات الحديثة حيث كان ال توصلت الدراسة أن

 موضوع التعاقد. و مشروعية

  توصلت الدراسة أن صلح الحديبية قد مر بجميع مراحل إجراءات إبرام املعاهدة من حيث مرحلة التفاوض ومرحلة تحرير

 املعاهدة ومرحلة التوقيع ومرحلة التصديق والتحفظات والتسجيل والنشر.

 ية يصنف في الفقه اإلسالمي تحت مسمى الهدنة.توصلت الدراسة أن صلح الحديب 

 
ً
 :التوصيات :ثانيا

  إبالء موضوع صلح الحديبية من الفقهاء املعاصرين واألساتذة األفاضل من أصحاب العلم الشرعي مزيد من البحث حتى يعطوا

 لحديثة .موضوع الصلح حقه الوافي والكافي من الترتيب والبحث واالستفادة منه بما يوافق املعاهدات ا

  العمل على عقد املؤتمرات وعقد الندوات املتخصصة التي  تناقش موضوع املعاهدات الدولية وايجاد نقاط مشتركة بيننا وبين

 حة. للخروج من األزمة الحالية .األمم األخرى واالستفادة من تجاربهم بما يتوافق مع تعاليم الدين ويحقق لنا املصل

 :املراجع
  .القران الكريم 

 ، القاهرة. محاضرات في القانون الدولي العام (1998،)محمد ناصر ؛ بو غزالة، حمد أسكندري أ .1 

تحقيق : د. ،الجامع الصحيح املختصر ] صحيح البخاري [  (1987،)محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،البخاري  .2
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Abstract:  The aim of this study is to study Solh Al- Hudaybiyah in terms of the stages it passed through 
and the extent of the reconciliation of peace with international treaties in the modern era. Also, how 
the reconciliation that was in the era of prophet Mohammad, peace be an blessing upon him, was 
compatible with the modern international treaties in the common era. 

This study consists of three topics. In the first topic I talked about the linguistic and Idiomatic 
definition of the international treaties. As well as, the types, conditions and stages of modern treaties. 
The second topic is about the meaning of treaties according to Islamic jurisprudence. The evidence that 
was mentioned in the legitimacy of treaties from the Qur'an and Sunnah, and about the meaning of 
composition and the terms related to it. 

The third topic consists of five requirements. The first demand is about Solh Al-Hudaybiyah, the 
second is about relationship of Solh Al- Hudaybiyah and Surat Al-Fateh, the third request is about the 
stages and terms of Al-Solh, the fourth requirement is a brief stop with Al-Solh and finally  the fifth 
request is about the effect of it on Muslims. Finally I wrote the conclusion which includes the most 
important results and recommendations. 

Keywords: Treaties; International; Solh; Al- Hudaybiyah. 
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 لخص:امل

الكتاب، عرفت الشعوب منذ القديم تحوالت كثيرة من دين آلخر، حتى ظهر اإلسالم ودخلت فيه شعوب وقبائل كثيرة من أهل 

وبقي الصراع اإلسالمي املسيحي حول األراض ي واملصالح لقرون طويلة، ورغم االنتصارات الكبيرة التي حققها املسيحيون على املسلمين 

مما يؤكد كمجتمعات وشعوب، ونجحوا على مستوى األفراد،  قرون طويلة إال أنهم عجزوا عن إرجاع املسلمين إلى املسيحيةواستعمارهم ل

يحية مرتبة دينية مرت عليها البشرية للوصول إلى اإلسالم ومتى ما وصلت إليه فلن تعود أدراجها، وبذلك ستدخل باقي الشعوب أن املس

 املسيحية إلى اإلسالم ولن يحدث العكس.

 التحول. ؛الشعوب ؛الصراع ؛املسيحية ؛اإلسالمالكلمات املفتاحية: 

 قدمة:امل

قدرات البشر في استيعاب املنهج اإللهي لرجوع االنسان إلى فطرته األولى واستحقاقه لدخول  ساير األنبياء في دعوتهم إلى هللا

يعة الجنة بعد أن فارقها بخطيئته، وكان أبناء إبراهيم عليه السالم أقرب الناس إلى تلك الرحمة اإللهية التي فتحها هللا للخلق، وجاءت شر 

بناء املجتمع الصالح للعيش، لكن اليهود تمسكوا بالنصوص وأهملوا روحها، فجاء عيس ى  موس ى عليه السالم تثمينا للجهود املبذولة في

خرون وصاروا أنصا
َ
من بها ا

َ
را عليه السالم لينفخ في تلك النصوص روح املعاني اإلنسانية التي ألجلها أنزل هللا شريعته، فأنكرها قوم و ا

لها حيث اهتموا بالجانب الروحي وأهملوا الجانب التنظيمي وركنوا لكل نظام  لهذا املوقف الجديد من الشريعة، وصار لهم فهم مختلف

مهما كان مقابل السماح لهم بإقامة الطقوس وعدم الحيلولة بينهم وبين معبودهم، فاستغل املتجبرون هذا الفراغ وعاثوا في األرض 

لحنيف وجاء مكتمال من حيث اإلشباع الروحي والتنظيم فسادا من حيث التشريعات الظاملة واألحكام الجائرة، وملا ظهر اإلسالم ا

االجتماعي اعتبره الطغاة تهديدا لعروشهم واعتبرته الشعوب خالصا لها من االضطهاد، وتحول الصراع السياس ي إلى صراع بين املسيحية 

لشعوب إلى املسيحية طمعا في املستفيدين منه، حيث يحاولون إرجاع ا واإلسالم كديانتين متحاربتين، وهذا خطأ متعمد من طرف

ت قوة استغاللها وإشغالها بالحياة الروحية وانفرادهم بامللذات املادية، لكنهم فشلوا في كل املراحل التي مر بها التاريخ اإلسالمي من فترا

إسالمها تحت الترغيب وفترات ضعف، وحاولوا املقارنة بين نجاحهم مع الشعوب الوثنية وفشلهم مع الشعوب اإلسالمية التي لم تترك 

 والترهيب، مما احتار له القائمون على املشاريع التبشيرية والحمالت التنصيرية الكبرى التي انصبت وتركزت في منطقة العالم اإلسالمي.

 أهمية البحث:

سالم باعتبار تتلخص أهمية البحث في إظهار السياق التاريخي البشري الذي تمر به الشعوب من دين آلخر حتى تستقر على اإل 

 ذلك سنة بشرية تسير عليها جميع شعوب املعمورة.

 أهداف البحث: 

وهي إبراز نقاط القوة في الفكر اإلسالمي التي بها يحصن املجتمعات من الرجوع إلى أديان أخرى مع التشبع الروحي املفتقد عند 

 تلك األديان.

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في يأس املبشرين من التأثير على املجتمعات اإلسالمية في دعوتهم وحث الدعاة على ابتكار الطرق املعاصرة  

 إلدخال نور اإلسالم في بيوت املسيحيين التي الزالت مظلمة.
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 الدراسات السابقة:

 للمسيحية من طرف الكتاب املسلمين أو العكس منها:كثيرة جدا أغلبها املقارنة بين مزايا اإلسالم أمام املسيحية أو نقد  

 .الفكر اإلسالمي في الرد على النصارى، عبد املجيد الشرفي 

 .غاية املقصود في الرد على النصارى واليهود، السموأل بن يحي بن عباس املغربي 

 اإلسالم بين جهل أبنائه وعجز علمائه، عبد القادر عودة 

  األخير من القرن العشرين، مالك بن نبي.دور املسلم ورسالته في الثلث 

 األب ويد أبو الليف.دراسة املؤتمن بن العسال وكتابه مجموع أصول الدين ، 

تتكون خطة البحث من مبحثين ينقسم إلى مطلبين اثنين حيث يعالج كل مبحث املسار الفكري والتاريخي النتشار املسيحية واإلسالم 

 حسب النصوص الشرعية الواردة.

ن اإلنجيلاملسيحية في : املبحث األول 
َ
 والقرا

عبادة هللا ومحاربة األوثان تماما كما انتشر اإلسالم داعيا إلى التوحيد الخالص  إلىتدعو  كشريعة سماويةانتشرت املسيحية 

ومحاربا لكل أشكال الشرك، ولم تتفق الديانتان حول التوحيد الذي خرج من مشكاة واحدة، حيث اختلط الصراع السياس ي مع الجدال 

التي كانت تدين باملسيحية ولم تعد تلك الشعوب إليها رغم املحاوالت  الديني بين املسلمين واملسيحيين، واستولى اإلسالم على أغلب البالد

الكثيرة والجهود العظيمة التي بذلتها الكنيسة لتحقيق ذلك الهدف، ويبقى تحالفها مع األنظمة الدكتاتورية سبب فشلها الذريع في كل 

روحية تفتقر إلى نظام سياس ي وقيادة مجتمع بطريقة  مشاريعها التي كانت تنشط ألجل تحقيقها ألن جوهر الدين املسيحي هو تعاليم

 نظامية كما هو حال اإلسالم الذي جمع بين اإلشباع الروحي للفرد املسلم والتنظيم الحكومي بالنسبة للجماعة اإلسالمية واالحتواء العام

 لباقي أهل الذمة.

 انتشار املسيحية :املطلب األول 

احد وانتشرت بتالميذه الذين أمرهم بالتبشير بها وأعطاهم من الحجج والبراهين ما املسيحية بدأت كسائر الديانات بشخص و 

تماعي أقنع الكثيرين بهذا النهج الجديد في التعامل مع هللا والنظرة إلى األديان، لكن االقتناع باملسيحية كان فرديا، ولم يكن له مشروع اج

لجسمية ونشر الرحمة والطمأنينة بين البشر، لذلك تم اضطهاد املسيحيين غير الصالة الجماعية بغرض تحقيق الرغبات الروحية وا

األوائل من طرف الحكومات القائمة آنذاك، لكن عندما تيقنت الحكومات أن املشروع املسيحي ال يتعدى الذات البشرية وال ينازع الحاكم 

يحية في ربوع الكثير من املمالك واإلمبراطوريات، وقام األثرياء سلطانه وال يأمره بغير الرحمة والرأفة باملسيحيين خصوصا تم إطالق املس

ببناء الصوامع واألديرة للرهبان والسواح، ونسجت حولهم الكرامات واملعجزات وتم تخدير الشعوب املسيحية بطريقة ذكية حيث صار 

راهب على وم، وملا يرى املسيحي كيف هو صبر الذلك الشخص املنعزل في صومعته وديره وسيلة تواصل بين الحاكم الظالم واملواطن املظل

 شظف العيش وقسوة الحياة يرض ى بالقليل الذي عنده وينس ى مطالبه.

 التبشير الروحي :الفرع األول 

جاء املسيح عليه السالم لتهذيب الروح اإلنسانية التي طغى عليها التقيد بشريعة موس ى عليه السالم في بني إسرائيل، حيث صار 

منهم ال يبالي بغير ما تأمره الشريعة أو تنهى عنه، معتقدا أن ذلك منتهى مطلب هللا من البشر، وقد صنعت هذه املعتقدات منهم الواحد 

قلوبا قاسية حسب التعبير القرآني، حيث يرى الشخص رضا هللا تعالى في كثرة أوالده وصحة بدنه وطول عمره وخصب مزرعته وتناسل 

، أما سخط هللا فهو عنده في قصف العمر والعقم والجوع والفقر وسائر االبتالءات، فجاء املسيح عليه السالم حيواناته وازدياد أمواله

ليفتح لهم أفقا جديدا للنظرة إلى امللكوت األعلى وأن الرضا والسخط اإللهي يتمثل في األمور املعنوية أكثر مما يتمثل في املاديات 

 الذين يعبدون هللا على حرف.واملحسوسات، وأن يخالفوا الوثنيين 

 
ً
 :التبشير الفردي: أوال

كما جاء على لسان املسيح  املسيحية تخاطب الفرد بما هو فرد وتعده بامللكوت والخالص من الخطيئة ودخول عالم الروحانيات 

ا عليه السالم:
ً
وت

ُ
ك
َ
ِبي َمل

َ
َما َجَعَل ِلي أ

َ
ْم ك

ُ
ك
َ
ْجَعُل ل

َ
ا أ

َ
ن
َ
حين يعلن النبي عليه الصالة  اإلسالم جمع بين الدعوة الفردية، لكن (29-22)لوقا  أ

والدعوة  (191، ص1980مسلم، )يا فاطمة اعملي فإني ال أغني عنك من هللا شيئا والسالم للجميع أنه ال يغني عنهم من هللا شيئا، 

دم ) العاملية
َ
ن الكريم آياته الكريمة مخاطبا جميع الناس وبني ا

َ
منوايا حين يفتتح القرا

َ
دم، يا أيها الناس، يا أيها الذين ا

َ
، فكان (بني ا
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مل من املسيحية التي هي تمهيد له، لذلك نرى تركيز التبشير على النفوس التي لم ترتق ملستوى جديرا باالتباع ألن مشروعه أوسع وأش

 شروعين.الجمع بين امل

 
ً
 :التبشير الكنس ي :ثانيا

يجتمع  األوائل لالجتماع للصالة، وكانت هذه االجتماعات تناقض الشريعة اليهودية التينشأت الكنائس في بيوت املسيحيين  

، أما بالنسبة للوثنيين فقد كانت تهديدا لدينهم، أما اإلسالم فقد أنشأ املساجد وجمع بين العبادة (10-6)سفر دانيال، أتباعها في الهيكل

 جعلت لي األرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل ، قال النبي صلى هللا عليه وسلم:الفردية والجماعية

ان اجتماعهم ومنها الجمعة ، فهو مكاملسجد ليس فقط للدعاء بل لطرح قضايا املسلمين كافة ( وجعل152، ص 1980)البخاري، 

 (.193، ص 1975مثل اإلعالن عن الزواج)الترمذي،  ،واالعتكاف والتشاور ومدارسة العلم وغيرها

 الشعب املسيحي :الفرع الثاني

كان الغرض من التبشير هو تخليص الفرد من طغيان املادة وإدخاله إلى عالم الغيب، لذلك لم تكن هناك كنائس في بداية 

ديس هللا وتمجيده والزهد في حطام الدنيا ونبذ الشهوات انتشار املسيحية إال في البيوت حيث يجتمع املؤمنون لتذاكر وصايا املسيح في تق

دنيوية، ثم تم استغالل هذه املجموعات املؤمنة ملا بنيت لهم الكنائس العامة لتنظيمهم وإيهامهم أنهم مهددون في عقائدهم البدنية وال

لسالم جاء لتحضيرهم لدخول اإلسالم الذي من طرف رجال السياسة والدين، ولو استمروا على منهجهم األول لعلموا أن املسيح عليه ا

 جاء بنظام املسجد كمكان جامع لكل املسلمين.

 
ً
  :الشريحة الخاصة :أوال

كانت أجوبة املسيح عليه السالم بخصوص األمور التنظيمية للمجتمع تقتصر على التخفيف من ثقل الشريعة التي تشدد 

سجاالت كثيرة ألنهم كانوا يعلمون أنه يزعزع سلطانهم الديني على البسطاء ويهدم نفوذهم األحبار في تطبيقها على الناس، وكانت له معهم 

 املادي واالجتماعي املبني على تقديس الشريعة.

. ) وملا قال املسيح: ِ
ّ

ِ لِِل
ّ

وا َما ِلَقْيَصَر ِلَقْيَصَر َوَما لِِل
ُ
ْعط

َ
(، فهم أنصار الشريعة أنه يستعمل التقية حتى 17-12:12 إنجيل مرقسأ

ال يغضب الرومان، بينما أتباع املسيحية يقولون أنه علم بمكيدة اليهود لإليقاع به تحت طائلة مخالفة القانون الروماني، لكن الحقيقة 

سيح جاء لتخليص املؤمنين من ذل االستعباد الروماني وثقل الضرائب املفروضة عليهم من جهة وجاء لتخفيف األحكام املتشددة هي إن امل

التي يسلطها االحبار عليهم لكنهم لم يرتقوا إلى مستواه الفكري وبقوا يسألونه شفاء مرضاهم وطرد الشياطين من أجسادهم ومباركة 

 اليوم ولم يسألوه عن كيفية بناء مجتمع خاضع لنظام إلهي عادل.طعامهم كما يفعلون لغاية 

 
ً
  :املسيحيين عوام: ثانيا

كان مطلب عامة املسيحيين هو إشباع الفراغ الروحي الذي يشعر به االنسان ويحتاج معه إلى دين يجيب تلك املتطلبات، وافترق 

بالتطبيق الحرفي للتوراة، ووجد عوام املسيحيين ضالتهم في شخص  الناس حوله إلى عبادة األوثان واألصنام وغيرها، وتمسك اليهود

املسيح وما كتب عنه املقربون منه وأنه قريب منهم يستجيب دعاءهم ويفك ضيقهم ويشفع لهم عند هللا في دخول امللكوت، وهي املطلب 

تنظيمية كمجتمع مسيحي لم يكن لهم ش يء يعتمدون الروحي الذي كانوا يبحثون عنه في باقي األديان ولم يجدوه، لكن بالنسبة لألمور ال

لم يتحرك املسيحيون ألنهم ال يعرفون ما يجب القيام به أمام هذه الجرائم بل اكتفوا ، عليه، فعندما زنا ذلك الشخص بزوجة أبيه

هُ بالدعاء والصالة حتى جاءهم التوبيخ من طرف بولس:  ِإنَّ
َ
ْحَزَن، ف

َ
ْد أ

َ
َحٌد ق

َ
اَن أ

َ
ْم  لِكْن ِإْن ك

ُ
ْحَزَن َجِميَعك

َ
ْم يحزنني، َبْل أ

َ
، (5، 2)كورنثوس ل

 نثوس بأكثر من نبذ ذلك الشخص و عدم الصالة معه.ر وحتى بولس لم يأمر أهل كو 

 تعامل اإلسالم مع املسيحيين املطلب الثاني:

عرف العرب املسيحية قبل أن يعرفوا اإلسالم بسبب رحالتهم إلى الشام واليمن والحبشة، وملا دخلوا اإلسالم كانت لهم رؤية 

كاملة للدين املسيحي من جهة ولألنظمة السائدة على املجتمعات املسيحية من جهة أخرى، لذلك كان تركيزهم على تخليص املسيحي 

سواء  -واملسيحية جوهر التسامح والسلم -ستبدة مما أشعل حروبا بين الجانبين، أما املسيحي املسالمالبسيط من استغالل األنظمة امل

كان مشتغال في مزرعته أو متجره أو مصنعه أو كان معتكفا في ديره أو صومعته أو بيعته فإن املسلمين لم يعترضوا له بغير الجدال 

استفراغ الحيلة باملنطق والعقل والدليل، فاستجاب الكثير من املسيحيين وانتقلوا إلى املنطقي والدعوة إلى اإلسالم بالقول اللين مع 

بسبب العالقة الروحية القوية مع اإلسالم ثم صاروا دعاة له وأنصارا وأعوانا ولم يتركوه أبدا، بينما بقي بعضهم متمسكا باملسيحية 

 املسيح، وانسجم املجتمع على هذا التركيب.

 

https://st-takla.org/pub_newtest/41_mark.html
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  التعامل مع الرهبان: الفرع األول 

املسيحي، ألنه يعتبر نفسه صنيعة الرب وأنه يجتهد في تحقيق مرضاة هللا من خالل انقطاعه  الدينيعتبر الراهب حجر الزاوية في 

 للعبادة واعتزاله للدنيا، وهذا ما جاء اإلسالم بنقيضه تماما، لذلك تعامل اإلسالم مع هذه الطائفة من الناس تعامال فلسفيا بديعا حيث

ناس أو تركهم وشؤونهم، ألن تأثيرهم في الناس ال يخفى ضرره، وهم يحسبون أنهم طلب منهم الخروج إلى الدنيا واالشتغال بإفادة ال

 يحسنون صنعا.
 
ً
  :التعامل القانوني :أوال

بادي، 
َ
، ص 1979كان التعامل مع املسيحيين واضحا منذ زمن النبي صلى هللا عليه وسلم حين كتب عهد أهل نجران )الحيدر ا

إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم هلل،  كما أوضح أبو بكر الصديق في خطبه ورسائله: (، واستمر الحال على هذه الطريقة163

(، إال ما تعلق باملؤامرات السياسية التي ينسجها رجال الدين 251، ص 1960الطبري،  (فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له

، وقد خصص الفقهاء يا ويتم التصرف معها بما يناسب املساس باألمناملسيحيون مع أعداء الدولة اإلسالمية فهذه تأخذ طابعا عدائ

 .(161، ص1997مؤلفات خاصة بأحكامهم)ابن قيم الجوزية،

 
ً
 :التعامل الديني :ثانيا

استمر الجدال الديني بين أتباع اليهودية واملسيحية مع املسلمين من بداية اإلسالم، وهذا أمر طبيعي إذا كان هدفه الوقوف على  

حقيقة هذا الدين بغرض اعتناقه من طرف األحبار والرهبان، لكن هؤالء استمروا في التمسك بمعتقداتهم ألنها تتناسب مع مراكزهم 

االجتماعية وتتالءم مع طبائعهم النفسية، فترك لهم اإلسالم حرية االعتقاد والعيش بين املسلمين ألن تأثيرهم على الناس لم يثبت وهذا 

ئات الروايات عن حوار األحبار والرهبان مع علماء املسلمين منها األحبار الذين كانوا يأتون اإلمام عليا كرم هللا وجهه التاريخ ينقل م

( والرهبان الذين أوضح لهم أحقية اإلسالم باالعتناق وكان أغلبهم يدخلون اإلسالم 23، ص 1959فيدحض حججهم)ابن دريد األزدي،

 .(161، ص 1990 لبقية)ابن جبر،عن علم واقتناع بينما يتريث ا
 : التعامل مع الشعب املسيحيالفرع الثاني

جاء اإلسالم إلخراج الناس من الظلمات إلى النور، واملسيحيون كغيرهم من أهل الديانات كان لهم الحق في االقتباس من نور 

أعطى لهم البديل الذي كانوا يبحثون عنه حين جمع لهم اإلسالم واالهتداء بتعاليمه، ولذلك انتشر اإلسالم في الشعوب املسيحية ألنه 

 بين املرقاة الروحية والحياة الدنيوية والنظام االجتماعي العادل الذي ال يميز بين أفراده، وال يعلوا فيه القوي بقوته وال يظلم فيه

ا أعداء اإلسالم، إال أن العقول الناضجة الضعيف بسبب ضعفه، ورغم الهفوات التي سجلها التاريخ من طرف الحكام املسلمين واستغله

 فهمت أن اإلسالم حجة على الجميع وليس ألحد حجة عليه.

 
ً
 :التعامل الرسمي: أوال

ن على ضرورة احترام أهل الكتاب وينهى عن إيذائهم بأي نوع من أنواع األذى ما داموا محافظين على عهد الذمة، قال 
َ
يشدد القرا

 :)سورة املمتحنة َّ يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ   ُّ :تعالى

  مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل   ُّ (، وقال أيضا:8
(، 82 :)سورة املائدة َّ  حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

ِو » وقد نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن إيذاء أهل الكتاب عامة فقال:
َ
َم ُمَعاِهًدا، أ

َ
ل
َ
 َمْن ظ

َ
ال
َ
 أ

َ
ذ
َ
خ
َ
ْو أ

َ
ِتِه، أ

َ
اق

َ
 ط

َ
ْوق

َ
ُه ف

َ
ف
َّ
ل
َ
ْو ك

َ
َصُه، أ

َ
ق
َ
ت
ْ
ان

ِقَياَمِة 
ْ
ا َحِجيُجُه َيْوَم ال

َ
ن
َ
أ
َ
ٍس، ف

ْ
ف
َ
ْيِر ِطيِب ن

َ
ْيًئا ِبغ

َ
ُه ش

ْ
(، ورغم التعايش الطويل بين املسلمين واملسيحيين إال 170،ص 1980)أبو داود، «ِمن

 عملح ألن املسيحيين لم يعودوا يطمعون في رجوع املسلمين إلى دينهم، بينما إن الفتن لم تحدث إال بسبب املغرضين أو أصحاب املصال

 املسلمين قائم في اهتداء املسيحيين إلى الحق.

 
ً
 :التعامل األهلي: ثانيا

  جح مج حج  ُّ  يعتبر املسيحيون مواطنين عاديين في املجتمع اإلسالمي يمكن التعايش معهم والتقرب منهم قال عز وجل:

 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض   حضجض مص خص حص  مس خس حس جس مخ  جخمح

ى  (، ملا نزلت 5 :)سورة املائدة َّ جل مك لك خك حك جك مق  حق مف
َ
َعال

َ
َ ت

َّ
نَّ َ

َ
 أ

َ
ْوال

َ
ِكَتاِب: ل

ْ
ْهِل ال

َ
اَل ِنَساُء أ

َ
ق

اَحَنا فنزل تتمة اآلية ) 
َ
ْم ِنك

ُ
ك
َ
ْم ُيِبْح ل

َ
َنا ل

َ
َي ِدين (، أما تفاصيل الطعام 79،ص1964)القرطبي، (ومن يكفر باإليمان فقد حبط عملهَرض ِ

املسموح بأكله من الذبائح وغيرها وهل يقتصر الزواج من الحرائر دون اإلماء، وهل يتزوج املسلم بالكتابية على املسلمة وغيرها من 
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ك يجب تجنيب النسيج املسائل فمحلها كتب الفقه التي اجتهد أهلها في وضع القواعد اإلسالمية التي تنظم عالقة املجتمع، ولذل

 االجتماعي تلك األحكام الفقهية وتركها على مستوى الحكومة أو العلماء.

فاق: املبحث الثاني
َ
 املسيحية واإلسالم ا

يتلخص هدف املسيحية في وصول اإلنسان إلى الوقوف على حاجته إلى يسوع املخلص، وأنه هو ربه الذي يأخذ بيده إلى امللكوت، 

يتعذب في الجحيم وتائه في العذاب الروحي، لكن بالنسبة للنظام العام للشعب املسيحي ال توجد  اإلنسانوبدون يسوع املخلص فإن 

ص املسيحيين، بل توجد اجتهادات بشرية من طرف كهنة الكنائس الذين رأوا بعقولهم ما يصلح الشعب سماوية تخقوانين أو تعاليم 

نية ما املسيحي،
َ
تلبث أن تتجاوزها األحداث واألزمان كما هو حال األحكام والقوانين الوضعية األخرى، وقد استغل  وكانت تلك اآلراء غالبا ا

ملسيحية واستغالل طاقاتها البشرية والفكرية في تشييد سلطانهم وأكل دنياهم بالباطل، الحكام هذه الفجوة للتسلط على الشعوب ا

 بينما تعاليم اإلسالم أعم وأشمل بالنسبة للحياة الفردية والجماعية، ولذلك لم يستطع االستعمار األوروبي بكل ما أوتي من قوة أن يسلخ

اثها وفكرها وصار جزء من هويتها كشعب مسلم يتقرب إلى هللا تعالى بإقامة دولته الشعوب اإلسالمية عن النظام اإلسالمي الذي امتزج بتر 

 على األرض وليس فقط كعالقة فردية بين رب ومربوب.

 : املسيحية دين شخص ياملطلب األول 

فتراه الدين املسيحية تستقطب األنفس الطامحة إلى التهذيب والنقاء الروحي، والتي هي مجبولة على حب الخير وبغض الشر، 

األصلح واألنسب للبشرية، وتعتقد أنه لو صلح الفرد فحتما سيصلح املجتمع وتشتمل البشرية بروح األخوة بينها، لكن النفوس البشرية 

متفاوتة التلطخ باألفكار الرديئة وليست كلها على نمط واحد من الفكر أو االستعداد النفس ي، لذلك جاءت الشرائع السماوية والقوانين 

الوضعية لردع من فقد الوازع، وهذا ما جعل املسيحية دينا شخصيا مرحليا ال يستوعب املجتمع البشري بكل اختالفاته وال يسد 

 .حاجيات الشعب جميعها

 : املسيحية دين مرحليالفرع األول 

بالشرائع واالنضباط بنصوصها مع اإلهمال التام لخصوصيات  تعتبر مرحلة املسيحية نقطة الوصل بين اليهودية التي اشتغلت

املسيحيين ألفوا حياة العزلة كرهبان فلم كبار  الروح اإلنسانية، وبين مرحلة الدين اإلسالمي الذي جمع بين التشريع والتهذيب، لكن 

ملنهجهم، تماما كما حدث لليهود الذين بقوا عاكفين يستجيبوا لدعوة اإلسالم وانقسم خلفهم عموم املسيحيين بين متبع لهم وبين مفارق 

على طقوس دينهم ورفضوا التزحزح عنها وأنهم شعب هللا املختار وأن شريعتهم هي أفضل الشرائع وأن دماءهم ونسبهم هو أزكى الدم 

 وأشرف النسب فبقوا في تلك املرحلة املتخلفة من مسير البشرية.

 
ً
  :املرحلة الزمنية: أوال

سيح عليه السالم في املرحلة التاريخية التي سيطر فيها الرومان والفرس على الشعوب وأرغموهم على االنصياع لقوانين ظهر امل

االمبراطوريات وما تحمله من إجحاف في حق املؤمنين بشريعة موس ى عليه السالم الذين كانوا يتململون من دفع الضرائب للخزينة 

لفة لشريعتهم وينتظرون ظهور املخلص الذي ينقذهم من بطش الوثنيين خصوصا وأنهم أبناء إبراهيم الرومانية ويطبقون القوانين املخا

دولة وثنية مع وجود نبوات كثيرة تبشرهم بمجيء املخلص من هذا الضيق لكنهم لم ينتبهوا الخليل فكيف يرضون باالستعباد من طرف 

 (24-10إنجيل يوحنا،جهرا )جاء في إنجيل يوحنا: فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت املسيح فقل لنا  له،

وهذا خطأ اليهود الذين لم يستفيدوا من عيس ى عليه السالم في التحرر من االستعباد الروماني، وخطأ املسيحيين في تحريف نهج املسيح 

 مظ حط  مض خض حض جض مص خص   ُّ ية تعنى فقط بالجانب الشعوري واملثالي عند االنسان فقط، قال تعالى:إلى ديانة روح
وهذا ( 101 :سورة البقرة) َّ  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع

 .ديدن الشعوب مع األنبياء

 
ً
 :املرحلة الروحية: ثانيا

الني ي للشريعة، وإهمالهم للجانب الروحي للفرد املؤمن جعل تسبب فيه األحبار، وانشغالهم بالتطبيق إن االفتقار الروحي الذي 

الناس البسطاء تتعلق باملسيح عليه السالم ألنه كان عطوفا الفقراء ويشفي املرض ى ويقوم بأعمال البر الكثيرة مما جعل الفريسيين 

 نهم.يخافون على مراكزهم االجتماعية فقرروا التخلص منه رغم اعترافهم بحاجة الجميع إليه بي

من اللفظ اليوناني أونجليون ومعناه هو مشتق : مصطلح اإلنجيلواالنجيل هو البشارة التي تأتي بعد اليأس، جاء في شرح معنى 

"وإنجيل السالم"   "هللا"وإنجيل نعمة  إنجيل املسيح"و هللامات ألجل خطايانا"، ويدعى في العهد الجديد "إنجيل  املسيحأن ""خبر طيب"، 

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/006-Gospel-of-Jesus.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/006-Gospel-of-Jesus.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
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نفسه بهذا اإلنجيل  وبشر به الرسل   يسوع املسيح"وإنجيل امللكوت أو بشارة امللكوت" وقد بشر  املسيح"وإنجيل خالصكم" "وإنجيل مجد 

)قاموس بحياة املسيح على األرضالعربية لإلنجيل، وهي بشارة، تشمل هذا املعنى أيًضا أي أنها كتاب رسولي يختص والكلمة  واملبشرون،

 (.312الكتاب املقدس، ص

ن الكريم وشهادة املنصفين واملتجردين من األحبار والرهبان بذلك، قال تعالى:هذه 
َ
 يي  ُّ  املرحلة الروحية انتهت بنزول القرا

 يت ىت نت مت زترت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ
(، لكن الذي منع أحبار اليهود من تصديق املسيح عليه السالم هو نفسه الذي منع رهبان النصارى من تصديق 36 :)سورة الرعدَّ  رث

 .عليه الصالة والسالممحمد 

 : افتقار املسيحية للشرائعالفرع الثاني

لم تأت املسيحية بشريعة خاصة بها، وبقيت تعتقد بشريعة موس ى في تنظيم حياة الفرد واملجتمع مع الفهم املرحلي لتلك 

 الشريعة وعدم الجمود على فهوم األولين حيث أن االجتهاد مشترط باختالف الزمان واملكان، وهذا ما دفع املتشددين من اليهود إلى محاربة

تباره عدوا هلل ونظامه في شعبه املختار، وملا جاء اإلسالم بشريعته وجد املسيحيين يتبعون تشريعات شتى، حتى املسيح عليه السالم واع

نية ما يلبث أن يتجاوزها الزمن، وهذا ما 
َ
ساهم في ثبات تلك التي اختلقها رؤساء الكنيسة بالتواطؤ مع امللوك واألباطرة، كانت شرائع ا

 ت التنصير والتبشير املضادة.املسلمين على دينهم أمام حمال 

 
ً
 :النظام العام :أوال

رغم أن املسيح عليه السالم وجد الشعب متملمال من نظام الحكم القائم، إال أنه مثل سائر األنبياء عمل على الحفاظ على  

أن ظهور املخلص لليهود هو في لخوف فتعمل على عكس ذلك، ورغم األمن واالستقرار العام ألن ذلك يخدم الدعوة إلى هللا أما الفوض ى وا

نظر الرومان خيانة لقيصر، إال أن اليهود لم ينضج فكرهم بالشكل املطلوب للتعامل مع هذا امللك اليهودي الذي ينقذهم من حكومة 

، حيث يظهر قيصر الجائرة، وبعد عصر املسيح بقي تعامل املسيحيين على نفس النسق مع مخالفيهم في العقيدة ومنها الخالفة اإلسالمية

من مؤلفاتهم كيفية التعامل مع األنظمة غير املسيحية أو كما يعبر عنه األب متى املسكين: التعامل مع السلطان الزمني)متى املسكين، 

(، حيث يرى املسيحي أن للدول عمر افتراض ي وزوال حتمي، أما سلطان املسيح فهو األبدي، وهذا االعتقاد سائد من 121، ص 1990

خر الزمان، وكل طائفة تعتقد أنها املتمسكة انة ومن حيث الطوائف املسيحية فيما بينهاحيث الدي
َ
، وسيعود املسيح لدينونة العالم في ا

بتأكيد قول بعض ، لقد جاء املسيح عليه السالم إلحياء دين هللا لكن اليهود املعاندين أفشلوا مشروعه؛ بالدين املسيحي الحقيقي

وملا كان بنوا إسرائيل قطاعا من البشر مستهدفا من الرسالة اإلسالمية بحكم عمومها ودعوتها الناس جميعا، وملا " : املحققين حيث جاء

 .(10، ص 1984)صابر،" .  كان السيد املسيح واحدا من بيت النبوة في إسرائيل قد توجه بالدعوة الدينية إليهم دون أن تثمر جهوده فيهم
 
ً
  :النظام الخاص: ثانيا

يهتم الفرد املسيحي بعالقته الشخصية مع املسيح عليه السالم، لهذا ال توجد فكرة جامعة للمسيحيين إال من حيث التعاون 

ويصرح به كهنة املسيحيين الدنيوي، وهذه التنشئة الخاطئة عاش عليها أجيال متالحقة من املسيحيين ألنها من صميم عقائدهم، 

(، وهذه املعتقدات 122، ص 1991أنطونيوس، بابل )مع اليهود الثالثة في نار نبوخنصر في أرض  : إن املسيح كانوقساوستهم بقولهم

، فصارت عالقة خاصة بين املسيحي وبين ربه ال يجوز التدخل فيها أو مناقشتها، يسجد وال يعبد غير املسيح أالترسخت في ذهن املسيحي 

الغرض؛ يجب أن يكون هناك رباط بين األسرة والكنيسة في توصيل األطفال إلى بل يؤكد الكهنة على التواصل الدائم بالكنيسة لذات 

مدارس التربية الكنسية وهم أطفال، ثم ربطهم بأب االعتراف ثم التناول من جسد املسيح ودمه كل شهر على األقل لجميع أفراد األسرة 

 .(74، ص1989الواحدة) إشعيا، 

سيحي ينجرف وراء القوى الغيبية التي تحرك االحداث معتقدا أن املسيح هو من إن هذه التربية الروحية جعلت الشخص امل

يقوم بكل ش يء وهو يدبر حياته وما عليه إال اتباع إرشادات الكنيسة وما يلقيه املسيح في روعه، وهذه املعتقدات ال تنسجم مع جميع 

 طبيعة والحياة.األنفس البشرية وال مع كل العقول املتباينة التي لها رؤى مختلفة لل

 : عاملية اإلسالماملطلب الثاني

ذن بوجود فراغ تنظيمي للبشر لم تسده 
َ
السابقة له، وتركت املجال  الشرائع السماويةعندما ظهر اإلسالم كدعوة عاملية، ا

مفتوحا أمام األنظمة الوضعية في تسطير القوانين حسب اجتهادها ونظرتها، وهذا ما ساهم فيه حتى كبار الرهبان واألحبار فكانوا بذلك 

عوب متواطئين مع السالطين والحكام الظاملين، وهذا ما يفسر وقوفهم مجتمعين أمام النظام السماوي الجديد الذي يخلص الش

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
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املستضعفة من سلطانهم الجائر، لذلك فإن معظم الشبهات التي نسجت حول الظلم في التشريع اإلسالمي كان الغرض منها حماية املراكز 

السلطانية والروحية ألرباب األديان وليس حبا في املسيحية أو غيرها كدين، وهذا ال ينفي الخطأ والتجاوز عند األفراد املسلمين الذي 

 مثيل اإلسالم باعتبار بشريتهم، فكان هذا هو لب الصراع القائم والذي أوهموا الناس أنه صراع بين دينين مختلفين.أساؤوا ت
 دعوة اإلسالم إلى نظام عالمي عادل :الفرع األول 

 كانت دعوة املسيحية منبطحة أمام أشكال السلطة والحكم، تدعو إلى الصبر والطاعة والدعاء، واالعتراف فقط بسلطان

الم واملعاناة، لذلك ملا جاءت دعوة 
َ
املسيح على األرض، والباقي هو سلطان الشيطان الذي يمتحن املؤمنين ومدى صبرهم على تحمل اال

ة اإلسالم التي تدعو إلى حاكمية هللا وحده اعتبرها الكثير من املسيحيين فتح هللا للمؤمنين وتحرروا من عبودية األديان الجائرة إلى سع

 ورحبه، حيث ال وجود للفوارق بين الشعوب أو الطبقات وال اعتبار فيه أمام القانون إال ملنطق املساواة. اإلسالم

 
ً
 :النظام العام في اإلسالم: أوال

اإلسالم دعوة عاملية تستهدف اإلنسان من حيث بشريته، وال تنظر إلى االعتبارات األخرى من حيث معتقداته السابقة أو 

حية التي بدأت في املنطقة اليهودية وعندما تم رفضها من طرفهم خرجت للتبشير في اإلمبراطورية الرومانية بعد انتماؤه، عكس املسي

 املسيح عليه السالم.

وقد استطاع النظام اإلسالمي استيعاب املسيحيين وتخليصهم من األنظمة الوثنية كالروم مثال، وحتى أشكال الحكم املستترة 

الدول التي كانت قائمة في الشام ومصر وغيرها من األماكن حيث يتم التحالف بين رجال السياسة وكهنة الكنائس بالطابع املسيحي مثل 

 واالمتيازات بدعوى تهيئة األرض لرجوع املسيح. على تقاسم السلطات

سيح؛ يقول الغزالي: وأذكر إن هذه الخرافة حطمها اإلسالم ولم تبق إال في معتقدات املخدوعين بالعالقة الوهمية بينهم وبين امل

أن الرجل الذي كلفني بكتابة هذا الكتاب قد طلب إلي أن ألتزم حسن العرض و أن أكتفي بتنحية القذى عن طريق اإلسالم دون غضب أو 

 (، فالتعصب الذي ال يستشعر املسيحي هو انفراده بعالقة خاصة مع املسيح، ويرى املسلمين متعصبين4، ص 2005تحد )الغزالي، 

لدينهم ويحاولون بكل جهد فصله عن إلهه الحق، والحقيقة إن النظام املسيحي العام ال يستند إلى تحقيق مشروع على األرض، بل يبحث 

  ُّ : عن التأقلم مع األوضاع املتغيرة انتظارا لعودة املسيح، وهذا ما يخالف املشروع اإلسالمي الداعي إلى إقامة العدل والتوحيد قال تعالى

)سورة  َّ ىل مل يك ىك  مك لك  اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت

(، فاملشروع الذي ينتظره املجتمع املسيحي يرى املسلمون أنهم مطالبون بتجسيده، واألنظمة التي تدعي أنها مسيحية تعترف أنها 41 :الحج

 عاجزة عن تحقيق املشروع املأمول وأنها مجرد أنظمة تصريف أعمال وهذا ما أعطى سلطانا قويا عبر الزمن للمسلمين.

 
ً
  :النظام الخاص في اإلسالم: ثانيا

تعتبر التربية اإلسالمية لإلنسان من أدق أنواع التربية الفردية، وتهذيب الروح البشرية لدى الفرد من أهم اهتمامات اإلسالم، 

ولذلك ظهرت مدارس دينية اختصت بالتربية الروحية عرفت باسم التصوف، مع ما عليها من مؤاخذات إذا جاوزت حد االعتدال 

 ة واالنقطاع عن الدنيا.وانصرفت بالكلية إلى الرهبن

إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علم املسلمين كل ما يحتاجون إليه من دقائق األمور إلى عظيما مع االعتدال والتوسط، 

ه ة حياته ونظرتومجانبة اإلفراط والتفريط، مما أغلق الباب أمام املد املسيحي الذي بقي ينادي بالسمو الروحي واتباع املسيح في طريق

ْيٍء  للدنيا بصفة عامة حتى قيل لسلمان رض ي هللا عنه:
َ

لَّ ش 
ُ
َم ك

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َ

َّ
ْم َصل

ُ
ك ِبيا

َ
ْم ن

ُ
َمك

َّ
ْد َعل

َ
 )حديث صحيح(. ق

لم يهضمه املتشددون من املسيحيين واملنتفعون منها، لذلك اعتبروه  إن األفق الواسع الذي فتحه اإلسالم لألنفس البشرية

 خروجا عن الدين وعودة إلى الجاهلية بينما هو في جوهره رحمة للناس وخروج من جور األديان إلى سعة اإلسالم الواسعة.

 دعوة اإلسالم إلى نظام إنساني موحد :الفرع الثاني

سيحية وأشد تقديسا في اإلسالم، وهي التي خرجت من ظلم االنحراف اليهودي الذي جعل الروح اإلنسانية مقدسة في الديانة امل

بينما التفرقة بين روح اإلسرائيلي وغيره من إخوته في البشرية، وهذا ما لم يجد فيه املسيحي حرجا أثناء انتقاله من املسيحية إلى اإلسالم، 

الم بسبب الفراغ التنظيمي الذي يوجد في املسيحية أمام املناسبات االجتماعية استحال على املجتمعات الرجوع إلى املسيحية من اإلس

 ذي ال يلبي حاجيات املجتمع في املاض ي وال في الحاضر.والتي لم تجد لها الكنيسة غير االجتماع للصالة الجماعية وإقامة القداس ال

 
ً
  :وحدة السلوك :أوال

يستغل الكثير من أعداء اإلسالم تباين الفتاوى الصادرة عن علماء الدين واملجاميع الفقهية لضرب عقيدة املسلمين وتشكيكهم 

خرين، 
َ
بينما في دينهم ومنها تهنئة املسيحيين بأعيادهم الدينية التي يرى البعض حرمتها )الهيئة العامة لإلفتاء، السعودية( وكراهتها عند ا
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خرو 
َ
ن خطوة جيدة للتقارب بين األديان خصوصا إذا كانوا مواطنين من نفس البلد أو مقيمين مع بعضهم البعض )املجلس يراها ا

 األوروبي للبحوث واإلفتاء(.

إن هذه االجتهادات الفقهية تختص بالزمان واملكان مع مراعات املصلحة العامة للمسلمين، وتهدف إلى إيقاظ روح البحث لدى 

 الدين الحق، حتى ال يركنوا إلى باطلهم من جهة وال يعتقدوا أن املسلمين يبغضون دينهم أو يريدون شرا بهم.املسيحيين عن 

كما يبقى التعامل مع املسيحيين بالعدل واألمانة جوهر الدين اإلسالمي ألنهم جزء من نسيحه رغم عدم اعتناقهم له، لكن 

لذلك من الخطأ التحامل عليهم أو انتقاصهم ولنا أسوة حسنة في الصحابة الكرام زمن الزمن كفيل بإظهار الحقيقة لهم مهما تأخر وقتها 

 البعثة كيف كان إسالمهم في أزمان متفاوتة حسب قابلية كل نفس لهذا الدين.

 
ً
  :وحدة النظام: ثانيا

م( والتصريح 1999املسيح)ابن تيمية، منها: الرد الصريح على من بدل دين أكثر الكتاب املسلمون التأليف للرد على املسيحيين 

م( و االنتصارات اإلسالمية في 1992م( واملناظرة بين اإلسالم واملسيحية)محمد جميل غازي، 1981بما تواتر في نزول املسيح)الكشميري،

مال ألكثير والكثير الذين كتبوا ام( و 2007م( و كتاب هل افتدانا املسيح على الصليب)السقار، 2001الرد على النصرانية)الصرصري، 

منهم في كبح املد اإلسالمي وطمعا في نشر املسيحية وهذه نقطة من بحر متالطم من تلك املؤلفات، لكن دستور اإلسالم هو من حافظ 

ت على الدين وامللة أيام االنحطاط، وهو من يحفظه في أيام ثورة التكنولوجيا والتواصل التي نعيشها اليوم وسيحفظه أيضا مهما تغير 

 الظروف.

ن  واملسيحيين علىإن مؤلفات املسلمين 
َ
حد سواء هي صراعات دينية حول النفوذ الديني، ويبقى الحصن الحقيقي هو القرا

 العظيم.

ن واللغة في الكتاتيب البسيطة، وهذا كان مانعا 
َ
إن املسلمين ملا كانوا في أشد حاالت الضعف والفقر اهتدوا إلى التمسك بالقرا

الرجوع إلى الوراء بالتأثر بدين املسيحيين الذين رأوا أن تحسن حالهم االقتصادي بسبب رضا السيد املسيح عليهم، وأن سوء هم من ل

  حال املسلمين بسبب مخالفتهم له.

 :خاتمةال

وظيفتها في تهذيب إن االنتقال من املسيحية إلى اإلسالم أمر فطري ألن اإلسالم أشمل للحياة اإلنسانية من املسيحية التي أدت 

النفس البشرية قبل ظهور اإلسالم وخلصتها من طغيان التشبث باملاديات الذي استشرى في نفوس أتباع اليهودية والتصاقهم بالشريعة، 

تطور ومن العبث محاولة الرجوع بالبشرية إلى الوراء ألن التقدم واالستمرار أمر حتمي ال يعانده أو يحاربه إال جاهل بحركة التاريخ و 

 العقل البشري.

إن محاوالت تنصير املجتمعات اإلسالمية مشروع فاشل، ال ينفخ فيه غير املقتبسين للضوء في الظلمات من الطامعين في 

 التوسعات االستعمارية أو الطامحين إلى بناء األمجاد الوهمية من الساسة والقساوسة ومن يمدونهم باألفكار الخائبة.

ناء الليل وأطراف يعتبر الذكاء الجماعي ل
َ
ن الكريم يتلى ا

َ
دى املجتمع اإلسالمي حصنا منيعا أمام األطماع النصرانية مادام القرا

ن فيها، وهذا أمر طبيعي، بينما يفشل حيث النهار في هذا املجتمع، وهذا ما يدركه الجميع، فالتنصير ينجح 
َ
في املجتمعات التي ال قرا

ن الكريم.
َ
 يحضر القرا

شرائع والطقوس املجردة يشبع حاجيات االنسان وال الروحانيات واملثاليات تغنيه عن ضروريات الحياة، كذلك ال التشبث بال

األديان التي تعتبر اليهودية تجريدا محضا واملسيحية مثالية خالصة، بينما جمع اإلسالم بين اإلشباع العقلي والروحي ونظام اجتماعي 

 ها حتى تتخلص البشرية من صراع األديان العبثي.ودولة قائمة على الجميع السعي لتحقيق

ن العظيم صمام أمان الشعوب من العودة إلى الوثنية ينهل منه املسلمون حسب استيعابهم ملعانيه ومقاصده وبركاته.
َ
 يبقى القرا

 توصيات:ال

 .إقامة الدولة اإلسالمية البعيدة عن املطامح الحزبية 

 .التركيز على نظرة اإلسالم لإلنسان 

 .التركيز على نظرة اإلسالم للبشرية 

 .اإلسراع في إنهاء الصراعات الدينية 
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Abstract:  People have known from ancient times many transformations from one religion to other 
until Islam appeared and many people and tribes from the Christians entre dit and the Christian- 
Islamic conflict remained over lands and interests for centuries and despite the great victories 
achieved by Christians over Muslims qnd their colonization for long centuries they were unable to 
return Muslims to Christianity as societies and peoples and succeeded at the level of individuals this 
explains the greatness of Islam and that it is the religion of humanity. 
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