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  :لخصامل

 .واملقارنة بين جهودهما تاريخالالشريف وعلماء  الحديث ء أهلماعل عندعمرية العهدة ال وصتحليل نصهذا البحث يتناول 

توصنتائج  ال  أبرز ومن   إليها  التي  من  ل  أكثر  كان  وتحليله  العمرية  العهدة  بنص  املؤرخين  اهتمام  أن  تبين  أنه  البحث: 

َحّدثين
ُ
  تبين  ، و امل

ً
تمثل  العهدة العمرية    أن  نتبي  ذلككو   ،أن أكثر نص اهتم به املؤرخون في التحليل كان نص اإلمام الطبري أيضا

  ستشرقين.بشهادة بعض املمع غير املسلمين  التسامح الدينيأروع صور 

تحليل نصوص  و  نتائج  أن العهدة من  تمثلالعمرية:  املسلمين  اإلسالم سماحة فيها ه  فيها  و  ،مع غير   حقوق ل حفظكذلك 

 عدمتأكيدها لكذلك  و  واملواثيق، العهود  على  ةمحافظ  هدة الع  فيو ، واحترامها لخصوصياتهم   اآلخرين  لشرائع  ة مراعافيها  و  ،الغير

 .سالماإل  دينالدخول في  في اإلكراه 

تطاولت أعناقهم  لى أهل الرملةإ ومن التأثيرات اإليجابية للعهدة العمرية أنها أثرت في املدائن األخرى، فعندما ترامت أنباؤها  

 فعل مثلهم أهل اللد. لك وكذ، هامثل معاهدة  -رض ي هللا عنه-ين عمر نر املؤملكي يعقدوا مع أمي

  ؛مقارنة ؛وصيل نصتحل ؛العهدة العمرية :فتاحيةلكلمات املا
ُ
 .املؤرخين ؛ثينّد َح امل

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/SIS/Home.aspx
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أنصع  وواجبات على كال العهد  أنهم    الطرفين، حيث سجل هذا  رغم  مخالفيه  تعامله مع  في  اإلسالم  الهزيمة  في مكانوا  صفحات  وقع 

 لقول هللا موالهم وممتلكاتهم وأماكن عبادتوالضعف إَل أنه احترم خصوصيتهم كأهل كتاب وأعطاهم األمان على أنفسهم وأ
ً
هم امتثاَل

َّا حمستعالى :  وُهۡم وَ ل ن َتبَرُّ
َ
ِن دَِيٰرُِكۡم أ ِيِن َولَۡم ُيخۡرُِجوُكم م  َِّذيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم فِي ٱلد  ُ َعِن ٱل َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطيَن َينَۡهىُٰكُم ٱَّللَّ ُتۡقِسُطٓواْ إِلَۡيهِۡمِّۚ إِنَّ ٱَّللَّ

َِّذيَن َقٰتَلُوُكۡم فِي ٱلد ِ إِ  ٨ ُ َعِن ٱل ْوَلَٰٓئَِك نََّما َينَۡهىُٰكُم ٱَّللَّ
ُ
َُّهۡم فَأ َّۡوُهۡمِّۚ َوَمن َيتََول ن تََول

َ
ِن دَِيٰرُِكۡم َوَظَٰهُرواْ عَلَىَٰٓ إِۡخَراِجُكۡم أ ۡخرَُجوُكم م 

َ
ُهُم  يِن َوأ

ٰلُِموَن   . جحس9لي الآية إ 8من الآية  حجسالُمۡمتَحنَة  ىجس ٩ٱلظَّ

 الدراسة: ة ميهأ

املوضوع   الس  أهميةولهذا  أن دين  أعداء اإلسالم  لإلرهاب والقتل،   ماحة واليسر واملحبة هو دين يدعوكبيرة في زمن يدعي فيه 

ٗة وََسٗطا ل َِتُكونُواْ ُشَهَدآَء حمس :عامة يشهد لهم هللا عز وجل بقولهبينما تاريخ هذا الدين وأتباعه  مَّ
ُ
َ َوَكَذٰلَِك َجَعلَۡنُٰكۡم أ اِس َويَُكوَن عَل ى ٱلنَّ

َّا لَِنۡعلََم َمن يَتَّبُِع ٱلرَُّسو َّا ٱلرَُّسوُل َعلَيُۡكۡم َشهِيٗداۗ َوَما َجَعلۡنَا ٱلۡقِبۡلََة ٱلَّتِي ُكنَت َعلَيَۡهآ إِل ن يَنَقلُِب عَلَٰى َعقِبَيۡهِِۚ َوِإن كَانَۡت لََكبِيرَةً إِل َل مِمَّ
ۗ َومَ  ُ َِّذيَن َهَدى ٱَّللَّ اِس لََرُءوٞف رَِّحيٞم ا عَلَى ٱل َ بِٱلنَّ ُ لُِيِضيَع إِيَمٰنَُكۡمِّۚ إِنَّ ٱَّللَّ يشهد لهم التاريخ بسماحة ، و  جحس 143الآية  حجسالَبَقَرةِ   ىجس١٤٣كَاَن ٱَّللَّ

الحية الشهادات  العهدة من  النظير  أخالقهم، وهذه  املنقطع  التسامح   للحقوق، وحفظ إسالمية، سماحة  من  فيها ما  بكل على هذا 

 .الدين في اإلكراه  وعدم واملواثيق، العهود على ومحافظة ن،اآلخري لشرائع ة واحتراماعاومر 

 أهداف الدراسة: 

انبرى بعض املشككين  دراسةال  هدفتو    في وجودها كحدث في تاريخ املسلمين مما دفعهم   (3)إلى إبراز حقيقة العهدة العمرية التي 

 . نصوص العهدة العمرية حديث وعلماء التاريخ في تحليلن جهود علماء الل، واملقارنة بيإلى مهاجمتها دون بحث علمي أصي

 :دراسةمنهج ال

كتب الحديث الشريف وكتب التاريخ اإلسالمي،   من (4)  مجموعةاَلستقرائي في استقراء يتمثل في استخدام املنهج  دراسةمنهج الو 

للعهدة،  التواملنهج   الحديثية والتاريخية   النصوص  الحديثية خاصة،حليلي في تحليل  الروايات  الحكم على   واملنهج  واملنهج النقدي في 

َحّدثين في تحليل نص العهدة مع بعضهم ثم مع جهود املؤرخين املقارن 
ُ
 . في مقارنة جهود امل

 مصطلحات الدراسة:

 تتمثل في:  دراسةومصطلحات عنوان ال

• " العمريةمصطلح  وهيالعهدة  الخليفة:"  "  كتبه   
ً
الخطا كتابا بن  إيليا بعمر  املسلمون    -القدس -ألهل  فتحها  عندما 

علىلل 638 عام فيه  أمنهم  اعتبو  .وممتلكاتهم  كنائسهم  ميالد،  العهد قد  العمريرت  تاريخة  في  الوثائق  أهم  من  واحدة   القدس ة 

 ".قة بين األديانظيم العالئق في تنوأقدم الوثا وفلسطين

َحّدثينومصطلح " •
ُ
 ".علماء الحديث الشريف وعلومه عامة وأصحاب املصادر الحديثية األصلية خاصة" :م " وهامل

 ". بنقله ونقده وتحليله واَلستفادة منهالعلماء الذين لهم جهود في كتابة أحداث التاريخ ويشتغلون "، وهم: "املؤرخينومصطلح " •

، مثل: ابن عساكر وابن كثير، وتم وضعه في البحث حسب ترتيب  وجد من عظة أنه يمع مالح
ً
 ومؤرخا

ً
لمائنا األفاضل من كان محدثا

   كتابه.؟ 

 الدراسات السابقة:

عدة دراسات تتعلق بالعهدة العمرية، ولكنه لم يقف على أي دراسة تتعلق بتحليل قد وقف الباحث على  ةالدراسات السابقوفي 

 عن املقارنة بين الفريقين، ومن أهم هذه الدراسات ما يأتيعند املؤرخين  حدثين وَلنصوصها َل عند امل
ً
 :فضال

إيلياء"  بعنوان:  ( 2015)  الشعيبي دراسة   • ألهل  الخطاب  بن  عمر  وثيقة  في  اإلنسان  الدراسةومن    ."حقوق  نتائج  أنها  :  أهم 

تعتبر هذه الوثيقة، من أول وأقدم و   ،ماعيةتصادية واَلجتلسياسية واَلقتضمنت الوثيقة العمرية العديد من الحقوق املدنية وا 

اإلنسانا  لحقوق  العاملية  و إلعالنات  أهمها،  الوثيقة عدة حقوق  الحياة،    :تضمنت  الحريةو حق  العدلو ،  حق  و حق  حق حرية  ، 

 . وحق التكافل اَلجتماعي، وحق التملك، حق تقرير املصير السياس ي، و حق األمن، و اَلعتقاد

 
 . ، وغيره 339 – 338دراسة نقدية "، ص  –لعهدة العمرية مثل: علي إبراهيم العجين في بحثه الذي بعنوان: "ا 3
 .ثبت في قائمة املصادر واملراجعحسب ما هو م 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/638
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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، وقد كان من  طبري اهتم بالجانب اللغوي لنص العهدة برواية اإلمام ال  وقد،  "قراءة في العهدة العمرية"(.2010دراسة فارس )  •

  كان   الفاروق ألن والوضوح بالقوة  تميزت األلفاظ أن  أهم نتائجه:
ً
 فيها األمر أسلوبأن  و ،  املطلوب وتوضيح اإلفهام على  حريصا

 املوضوع.  وحدة  وفيها تجسيدة، والديموم اَلستمرار ايهعل يضفي املضارع الفعل استخدامأن و  واضح،

) دراسة شفب • "(  2016ق  بعنوان:  العمريةبحث  في،  "العهدة  العمرية  ناقش  بالشروط  املعروفة  الشروط  تكون ه  أن  واستبعد 

تضونها لينعقد  أنه من املستغرب أن يضع املغلوبون الشروط التي ير  جه:، وكان من أهم نتائالخليفة عمرهذه الشروط من كتابة 

الغالب،   لهم على يد  املسلمين  وأن  األمان  بين  قوية  يدل على وجود صالت  األخرى  املدن  املطول عن عهود  النص  اختالف هذا 

  
ً
 ألمور لم تكن موجودة في ذلك الزمن.والنصارى أقوى من الصالت الفعلية التي كانت في مستهل أيام الفتح, وأنه احتوى شروطا

 دراسة:خطة ال

 .قائمة للمصادر واملراجعحث وخاتمة و امبثالثة بحث من مقدمة و ن اليتكو 

البحث:   على:و مقدمة  وتساؤَلته،   تشتمل  ومشكلته،  ومصطلحاته،  ومنهجه،  وهدفه،  اختياره،  وأسباب  وأهميته,  البحث،  موضوع 

 . الباحث، وخطته هةوالصعوبات التي واجوالدراسات السابقة، 

 " وفيه:العهدة العمرية صنصو ول: "مدخل لدراسة املبحث األ 

: تسمية العهدة العمرية. •
ً
 أوَل

 : كتابة العهدة العمرية وفتح مدينة القدس. •
ً
 ثانيا

• : 
ً
 إثبات العهدة العمرية بين  ثالثا

ُ
 .واملؤرخين ثينّد َح امل

• : 
ً
 .العهدة العمريةمقارنة بين نصوص  رابعا

َحّدثين عندالعهدة العمرية  نصوصتحليل " :ثانياملبحث ال
ُ
 " وفيه: امل

َحّدثين.عند  العهدة العمرية  روايات تمهيد:   •
ُ
 امل

•  
ً
 .سنداملكتابه في   إلمام أحمدا تحليل نص :  أوَل

•  
ً
 .الثقاتكتابه ابن حبان في  اإلمام تحليل نص: ثانيا

 ثال •
ً
 .تاريخ دمشق كتابهفي  اإلمام ابن عساكرتحليل نص  :ثا

 " وفيه: ينخر ؤ امل عندالعهدة العمرية  نصوصتحليل " :لث ثابحث الامل

 عند املؤرخين.العهدة العمرية تمهيد: روايات   •

•   :
ً
 .خليفة بن خياط تحليل نصأوَل

•  
ً
  .اليعقـوبيتحليل نص : ثانيا

 ثال •
ً
 .الطبري  تحليل نص: ثا

•   
ً
 .املطهر بن طاهر تحليل نص: رابعا

•  :
ً
  .األزدي تحليل نص خامسا

•  
ً
 .ابن كثير نص: تحليل سادسا

 ته.ج البحث وتوصياتشتمل على نتائخاتمة البحث: 

 قائمة املصادر واملراجع.

 العهدة العمرية  نصوصمدخل لدراسة : املبحث األول 

على املبحث  هذا  العمرية:  يشتمل  العهدة  و تسمية  الع،  القدسكتابة  مدينة  وفتح  العمرية  ا و ،  هدة  العهدة  بين إثبات  لعمرية 

 رية. العهدة العم مقارنة بين نصوص ، ثم الختام باملحدثين واملؤرخين

  :(5)تسمية العهدة العمرية املطلب األول 

   :يتكون هذا املصطلح من كلمتين

 
 .174-172اسة توثيقية"، صدر  –احث في صياغة هذه املادة من بحثه املحكم واملنشور بعنوان: "روايات العهدة العمرية استفاد الب 5
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األمان."  :األولى العهد وهو  " في  العهدة "، وهي مأخوذة من  العهد   " الكريم   وقد استخدمت كلمة  بلفظها ثماني مرات، في   القرآن 

َ حمسسبع سور، منها: قول هللا تعالى:   ِ َمۡسـ ُولٗا   مِن َقبُۡل لَا يُوَ َولََقۡد كَانُواْ َعَٰهُدواْ ٱَّللَّ ِّۚ وَكَاَن َعۡهُد ٱَّللَّ ۡدَبَٰر
َ
ۡحَزاب  ىجس١٥لُّوَن ٱلۡأ

َ
. وفي جحس15الآية    حجسالأ

ْوَثُق   ُد هْ معانيها يقول صاحب مفردات غريب القرآن: " العَ 
َ
 بعد حال، وسمي امل

ً
، ... الذي يلز   حفظ الش يء ومراعاته حاَل

ً
م مراعاته عهدا

عر  في  َعاَهُد 
ُ
َعهْ وامل في  الكفار  من  يدخل  بمن  يختص  الشرع  املتعاقف  بين  للوثيقة  وقيل:  الحفظ،  وباعتبار   ... املسلمين،  ُعهْ َد  ة،  َد ين 

 َد وقولهم في هذا األمر ُعهْ 
ً
الحفظ والتوثيق واَللتزام    ملا يجب فيها من  ةَ َد هْ ، ولعلها سميت من هذا الباب بالعُ (6) ملا به أن يستوثق منه "  ة

عن عبادة بن الصامت  استخدمت كلمة " العهد " في مواطن كثيرة منها: ما رواه اإلمام أبو داود في سننه  السنة النبويةوفي  بين الطرفين.

    َ
ي َسَمْعُت َرُسوَل َّللاه َ

ّ
ن
َ
أ َهُد 

ْ
ش

َ
َعا  :َيُقولُ   -صلى هللا عليه وسلم -قال: أ

َ
ُ ت َرَضُهنه َّللاه

َ
ت
ْ
َواٍت اف

َ
َصل ْمُس 

َ
ىخ

َ
ْحَسَن وُ   ،ل

َ
أ ُهنه  ُضوَءُهنه َوصَ َمْن 

ه
ال

هُ 
َ
ل َيْغَفَر  ْن 

َ
أ َعْهٌد   َ

ى َّللاه
َ
َعل ُه 

َ
ل اَن 

َ
ك وَعُهنه 

ُ
َوُخش وَعُهنه 

ُ
ُرك َتمه 

َ
َوأ َتَهنه 

ْ
َف   ،َلَوق

َ
غ اَء 

َ
ش َإْن  َعْهٌد   َ

ى َّللاه
َ
َعل ُه 

َ
ل ْيَس 

َ
ل
َ
ف َيْفَعْل  ْم 

َ
ل اَء  َوَمْن 

َ
ش َوَإْن  ُه 

َ
ل َر 

َبهُ 
ه
وفي معاجم اللغة العربية نجد " العهد    .(8)األثر إلى املعاني السابقة لكلمة العهدية في غريب الحديث و  وقد أشار صاحب النها  ،(7) "َعذ

القوم " بمعنى األمان و اليمين واملوثق والذمة والحفاظ والوصية...، و" العهدة " كتاب الشراء ... ، والعهد واملعهد املنزل الذي ينزل قيه  

 .(9) أوا عنه ورجعوا إليهإذا انت

  -الخليفة الراشد الثاني الذي قام بإجراء عقد الصلح مع أهل بيت املقدس" العمرية " نسبة لعمر بن الخطاب    الثانية  والكلمة

 
ً
التسمية في   بنفسه، وكتب لهم عهد األمان الذي اشتهر في العصور املتأخرة باسم " العهدة العمرية "، ولم أقف على هذه   -إيلياء قديما

وعمر الفاروق غني عن التعريف في مثل هذا البحث ملا لشهرته من ذيوع وانتشار، وعدله من انقطاع النظير فجزاه هللا   .كتب املتقدمين

 عن اإلسالم واملسلمين خير الجزاء. 

 :(10)كتابة العهدة العمرية وفتح بيت املقدس  :املطلب الثاني 
الجيوش اإلسالمية   الوذلك  دمشق  بعد فتح مدينة  توجهت  الخطابخليفة عمر  بأمر من  إيلياء،   -نهرض ي هللا ع-  بن  إلى مدينة 

إيلياء الصلح كباقي مدن الشام على أن  البرد القارص طلب أهل  أربعة أشهر مع قتال شديد في كل يوم من أيام  وبعد حصار دام مدة 

الجزية، ولكن اشترطوا قدوم الخليفة بنفسه لعقد الصلح معهم وتسلم مفاتيح امل رض ي هللا -  قام الخليفةو .  (11)قدسةدينة امليدفعوا 

أبي طالب   -نهع بن  واستخلف علي  املقدس،  بيت  إلى  نفسه للسير  لحين عودته    -نهرض ي هللا ع-بتجهيز  املدينة  تجدر  (12)على  وهنا   ،

فصالحوه على الجزية   -وهي قصبة حوران-اإلشارة إلى روايتين في كتب التاريخ لكتابة العهدة حيث تشير أن أهل إيلياء جاءوا إلى الجابية 

أنه صاحب إيلياء    (14)، والرواية الثانية تقول بأنهم خرجوا له من حصارهم بعد أن عرفوا صفته في اإلنجيل(13)وكتب لهم كتاب األمان

اية للمسجد األقص ى والصالة فيه ترجح الرو  -نهرض ي هللا ع-من دخوله واألحداث التالية ، الذي تفتح على يديه فكتب لهم كتاب األمان

 . الثانية وهللا أعلم 

صلى  -، ثم دخل املسجد من الباب الذي دخل منه رسول هللا  ومعه املسلمين مهللين مكبرين  -نهرض ي هللا ع-  دينة عمرودخل امل

ي . ويرو (15) ليلة اإلسراء واملعراج، فصلى فيه تحية املسجد بمحراب داود، وصلى باملسلمين فيه صالة الغداة من الغد  -م لهللا عليه وس

أن عمر  اإلم أين يصلي؟ فقال:  -نهرض ي هللا ع-ام أحمد في مسنده  ا   سأل كعب األحبار  إن أخذت عني صليت خلف  لصخرة فكانت  " 

،  -م لصلى هللا عليه وس-: " ضاهيت اليهودية، َل ولكن أصلي حيث صلى رسول هللا  -نهرض ي هللا ع-  "، فقال عمرالقدس كلها بين يديك

، أي أزال ما كان على الصخرة من قاذورات كان  (16)ة في ردائه وكنس الناسجاء فبسط رداءه فكنس الكناس فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم 

أيام رتب في القدس عدة     -نهرض ي هللا ع-ثم أقام  نكاية في اليهود ، وفي هذا املكان الذي صلى فيه أقيم املسجد األقص ى.الروم يضعونها 

 لها، حيث عين لها  فيها ما تحتاجه املدينة
ً
 للصالة وعين قاضيا

ً
أن قسم فلسطين بين رجلين فجعل علقمة    -نهرض ي هللا ع- ، وكان  إماما

 
 .  349 – 348املفردات في غريب القرآن، للراغب األصفهاني ، ص  6
،    400. وصححه الشيخ األلباني في صحيح الترغيب والترهيب تحت رقم  425ح ،    115ص   1اود في سننه ، كتاب الصالة ، باب املحافظة على وقت الصالة ، جأخرجه اإلمام أبي د  7

 .وهو كما قال
 .  326 – 325ص   3رجع: النهاية في غريب الحديث واألثر ، ابن األثير الجزري، جا 8
 . 460. ومختار الصحاح، الرازي، ص  314ص 3ور، جانظر: لسان العرب، ابن منظ 9

 .175و 174دراسة توثيقية"، ص  –"روايات العهدة العمرية املحكم واملنشور بعنوان: املادة من بحثه  استفاد الباحث في صياغة هذه 10
 . 62 – 56ًً ارجع: كتاب قدسنا، األستاذ/ محمود العابدي،  11
 .  483ص 2ن األثير الجزري، جانظر: الكامل في التاريخ، َلب 12
 . 147ص 2انظر: تاريخ اليعقوبي، ج 13
 . 242- 241، للواقدي، انظر: فتوح الشام 14
 .  281ص  5انظر: البداية والنهاية َلبن كثير، ج 15
 . 38ص  1حمد، جمسند اإلمام أ  16
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ع-بن حكيم   هللا  بن    -نهرض ي  علقمة  وجعل  الرملة،  وأنزله  نصفها  ع-  محمدعلى  هللا  إيلياء  -نهرض ي  وأنزله  نصفها  وهكذا (17) على   ،

املقدس،  وأما عن تاريخ كتابة عهد    اإلسالمي.  ادخلت املدينة عهده ثالثة أقوال: السنة    (18)فقد ورد في كتب املؤرخيناألمان ألهل بيت 

سنة الخامسة عشر للهجرة نهاية ال  الباحث القول بأن كتابة العهدة كان فيح  جير و الخامسة عشر، والسادسة عشر،  الرابعة عشر، و 

 يتوافق مع  كذلك ؛ و ن والسيوطيابن خلدو الذهبي و ابن كثير و ابن األثير و : ، ومنهم املؤرخين ريةأكث وذلك حسب النبوية
ً
هذا القول أيضا

 . "وكتب وحضر سنة خمس عشرة  ما جاء في نهاية نص الطبري للعهدة وفيه: "...

 :(19)ن واملؤرخينالعمرية بين املحدثي إثبات العهدة ثالث:املطلب ال

المي أشار إليه هو اليعقوبي، ثم أورده من بعده  من الغريب أن املصادر اإلسالمية األولى لم تشر إلى ذلك العهد، فأول مصدر إس

 .(20) لطبري، ومجير الدين العليميابن البطريق وابن الجوزي، وا 

أنه   الباحث  العمريويرى  العهدة  الشروع في تحليل نصوص  املناسب قبل    قام به محكم ومنشور  نتائج بحث  أهم  ذكر  ي  ة أنمن 

 :، وهيدراسة توثيقية"  –العمرية بعنوان: "روايات العهدة قبل هذا البحث وقد كان 

 لى عدة نصوص.أن إطالق مسمى العهدة العمرية قد تم في املصادر واملراجع و اَلنترنت ع .1

الخلي .2 ، وأن 
ً
القدس صلحا أنه تم فتح  الحديثية ثبت  الناحية  أهلها  من  املقدس، وأعطى  الخطاب تسلم بنفسه بيت  فة عمر بن 

 فرة بين أيدينا اآلن َل تثبت بشكل قاطع نص العهدة. األمان، ولكن كل مخطوطات العهدة املتو 

 من الناحية التاريخية كان نص الطبري أفضل ما هو متوفر بين أيدينا.  .3

عدم ثبوته في أي مصدر معتبر من مصادر التراث اإلسالمي، مع  رفضت الدراسة نص العهدة املتمثل في رسالة إلى لصفرونيوس ل .4

 ظهور عالمات الوضع عليه.

الد .5 بينفرقت  جميع    راسة  واعتبرت  الذمة،  أهل  موضوع  في  كتبهم  في  الفقهاء  يتناولها  التي  العمرية  والشروط  العمرية  العهدة 

 اع فيها.نا أسانيد ضعيفة بسبب اَلنقطيد التي وصلت بها هذه الشروط إلياألسان

بالقرب من .6 الجابية  العمرية هو منطقة  العهدة  فيه  كتبت  الذي  املكان  أن  البحث على  السنة    أكد  نهاية  في  ذلك  وكان  دمشق، 

 للهجرة.  ة الخامسة عشر 

 :العهدة العمريةمقارنة بين نصوص   املطلب الرابع:

  تعطي لن  َلالحديث الشريف نجدها قليلة    عند استعراض نصوص العهدة العمرية في كتب
ً
 جامعا

ً
 ،من الناحية الحديثيةا نصا

ت أنه  فهي  الخليفةقد  ثبت  وأن   ،
ً
القدس صلحا فتح  الخطاب  تم  بن  أهلها   -نهرض ي هللا ع-  عمر  وأعطى  املقدس،  بيت  بنفسه  تسلم 

من الناحية التاريخية كان نص الطبري و   األمان، ولكن كل مخطوطات العهدة املتوفرة بين أيدينا اآلن َل تثبت بشكل قاطع نص العهدة.

 فضل ما هو متوفر بين أيدينا. أ 

 وقد وهناك 
ً
، تحت وثيقة رقم (21)صاحب كتاب وثائق فلسطين من العهدة العمرية إلى وعد بلفور  ه أوردنص َل يمكن اعتباره ثابتا

فهذا عهد   أما بعد:"...  :  637ريرك النصارى صفرونيوس سنة  لبط  عث بها الخليفة عمروثيقة األمان التي ب-العهد العمري  ( بعنوان: "1)

امللكية األمة  بطريك  الوقور  للشيخ  أعطي  الخطاب،  بن  عمر  أنا  في    مني  الشريف،  القدس  بمقام  الزيتون،  جبل  على  صفرونيوس 

الرعايا والرهبان    اَلشتمال على  وأين وجدوا والقسوس  كانوا  األمان؛  والراهبات، حيث  يكون عليهم  أن  وعلى  ...  ،  األمان عليهم،  ولكم 

، وهي: القيامة، وبيت لحم مولد عيكنائسهم، وديانا
ً
الكنيسة الكبرى، واملغارة   -عليه السالم-س ى  تهم، وكافة زياراتهم التي بيدهم وخارجا

الكرج،   املوجودين هناك وهم:  النصارى  أجناس  أبواب قبلي وشمالي وغربي، وبقية  الثالثة  املذكور،    ...ذات  للبطريرك  تابعين  واملوارنة 

 
 .  112ص 3انظر: املنتظم في تاريخ امللوك واألمم، َلبن الجوزي، ج 17
م ووفيات املشاهير واألعالم، للحافظ الذهبي، جزء عهد تاريخ اإلسال ، و 64ص  7البداية والنهاية َلبن كثير، ج، و 329ص  2الكامل في التاريخ، ابن األثير، ج:  مثل  18

ا  . وتاريخ  162الخلفاء الراشدين، ص . وتاريخ    543ص  2لشأن األكبر، جابن خلدون، املسمى ديوان املبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

 .  244ص 1قدس و الخليل، للقاض ي مجير الدين الحنبلي جخ الي. و كتاب األنس الجليل بتار  254الخلفاء، اإلمام السيوطي، ص
 . 175و 417دراسة توثيقية"، ص  –"روايات العهدة العمرية املحكم واملنشور بعنوان: دة من بحثه استفاد الباحث في صياغة هذه املا 19
 .222 /30، مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،  شفيق جاسر أحمد محمود، د.العهدة العمرية 20
 .  6 – 5، ص وثائق فلسطين من العهدة العمرية إلى وعد بلفور، لفتحي نصار 21
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أعطو   عليهم؛ ألنهم 
ً
املرسل من هللاويكون متقدما والحبيب  الكريم  النبي  بخت(22) ا من حضرة  الكريم، وشرفوا  يده  بالنظر م  وأمروا  ة، 

 .(23) ... إليهم، واألمان عليهم، كذلك نحن املؤمنين نحسن إليهم، ويكونون معافين من الجزية،

، وقد ورد فيها  -رض ي هللا عنه- بن الخطابعلى عمر  -مكذوبة-هذه الوثيقة َل تحتاج إلى كبير عناء لنقضها واثبات أنها موضوعة و 

 .(24) ..." ملسلمين، وتقديمها إلى البطريركحق ا على بعض، ثم إسقاط الجزية عن بعضها في  تمييز بعض طوائف النصارى 

الذمة، واعتبرت   وقد اتضح أن هناك فرق  التي يتناولها الفقهاء في كتبهم في موضوع أهل  العمرية والشروط العمرية  العهدة  بين 

مع العلم أن هناك إشارة طعن في هذه الوثيقة ، بسبب اَلنقطاع فيها انيد التي وصلت بها هذه الشروط إليتنا أسانيد ضعيفةجميع األس

، واعتبر ذلك النص قد جاء في معرض الصراع بين طوائف النصارى في  (25) عند الدكتور/ كامل العسلي في كتابه وثائق مقدسية تاريخية

 ة قبل التأكد بكل الوسائل من ثبوته.أن نحذر كل الحذر من الوقوع في إثبات نص قطعي للعهدعليه يجب و  العصور املاضية.

َحّدثين عندالعهدة العمرية  نصوصتحليل : ملبحث الثانيا
ُ
 امل

َحّدثينيتضمن روايات العهدة العمرية عند    تمهيد  علىيشتمل هذا املبحث  
ُ
كانت   وقد  ،هم عند  هانصوصتحليل  ، ثم الشروع في  امل

ا بتحليل    البداية نص   ، ثم في املسجد األقص ى  -هللا عنه  رض ي-إَل مكان صالة سيدنا عمر  فيه    وليس  سنداملكتابه  في    إلمام أحمدنص 

العهدة   ثيند املحدعننص    أكمل  ألنه  الثقاتكتابه  ابن حبان في   ب،  يذكر  املبحث    كتابه في    ابن عساكر  إلماما عند  تحليل نص  وختام 

 .تاريخ دمشق

 عند املحدثين:العمرية العهدة تمهيد: روايات 

أن الحدي   رغم  الشريف  كتب  بأسانيد من مصنفيها وحتى  ث  الراشدين  الخلفاء  وعهد  النبوي  العهد  في  ما حدث  أغلب  سجلت 

 ، إَل أن ما وقفت عليه من روايات    -صلى هللا عليه وسلم -املصطفى  
ً
كتاب  ابن حبان في    ه ذكر وأول هذه الروايات ما  ،  كانت قليلة جدا

 " -هللا عنه رض ي- الثقات أن عمر بن الخطاب
ه َ
ام نزل بالجابيةقدم ا ا مل ُهم  ،لشه

َ
َطيًبا ل

َ
َقاَم َفيَها خ

َ
حجاز ،ف

ْ
ى ال

َ
َراَد عمر الرُُّجوع َإل

َ
َقاَل  ،ثمه أ

َ
ف

َيُهود
ْ
ُه رجل من ال

َ
ؤمَنيَن  :ل

ُ ْ
َمير امل

َ
ْيك إيلياء ،َيا أ

َ
ى يفتح َّللاه َعل ى بالدك َحته

َ
 ترجع َإل

َ
ى كْرُدو  ،َل

َ
 نظر َإل

ْ
َلك َإذ

َ
ذ
َ
بينا عمر ك

َ
ا   ،مقبل س خيلف مه

َ
ل
َ
ف

السيوف سلوا  سلمين 
ُ ْ
امل من  عمر  ،دنوا  َقاَل 

َ
فآمنهوهم   :ف يستأمنون  قوم  وا   ،هم 

ُ
َبل
ْ
ق
َ
أ
َ
إيلياء  ،ف أهل  هم  َجْزَيةفص  ،َوَإذا 

ْ
ال على   ،الحوه 

هُ 
َ
ل بذلك  ،وفتحوها  كتاب عهد  ُهم عمر 

َ
ل تفاصيل عن مضم (26) "َوكتب  أي  بيان  دون  أمان  كتاب  يثبت وجود  النص  وهذا    أورد و   ونه.، 

 دل على وجود كتاب.ينص ال، وهذا (27)أن أهل إيلياء قد خرجوا إلى عمر فصالحوه على الجزية وفتحوها كتاب تاريخ دمشقصاحب 

في  ى  رو قد  و  أحمد  األقص ى،  -هللا عنه  رض ي-  قصة سؤال كعبمسنده  اإلمام  املسجد  في  الصالة  تثبت مضمون هذه   هيو   عن 

فيه جاء  إذ  اإلشارة،  بطريق  أقام    :العهدة     -هللا عنه  رض ي-ثم 
ً
إماما لها  املدينة، حيث عين  تحتاجه  ما  فيها  رتب  أيام  القدس عدة  في 

 لها، وكان 
ً
على نصفها وأنزله  -هللا عنه رض ي-أن قسم فلسطين بين رجلين فجعل علقمة بن حكيم   -هللا عنه رض ي- للصالة وعين قاضيا

 . نزله إيلياءفها وأ على نص -هللا عنه رض ي-الرملة، وجعل علقمة بن محمد 

 وشرط عليهم فيه...كتب حين ص  -هللا عنه  رض ي-عمرأن    أخرج البيهقي في سننهقد  و 
ً
فذكر نحو ما    ،  (28)   الح نصارى الشام كتابا

 م أحمد، مع خالف يسير في ألفاظه.عبد هللا بن اإلما ذكر

ا عن نصوص العهدة إَل أنه لم يرَو شيئً   (29)لكتابوبالرغم من إفراد اإلمام عبد الرزاق الصنعاني لكتاب كامل في مصنفه ألهل ا 

باال بالناقوسعمرية، بل روى روايات تحت  العهدة بي "الجزية" و "هدم كنائسهم وهل يضرب  " تتضمن بعض ما هو معروف بشروط 

 . العمرية

 :هـ(241ت)سند املكتابه في  إلمام أحمدتحليل نص ا املطلب األول:

اإلمام أحمد في مسنده     عن  روى 
َ
ْبُن َعاَمٍر،  ْسوَ أ َسَناٍن، عَ قال  ُد  َبي 

َ
أ ، َعْن 

َ
َمة

َ
َسل ْبُن  اُد  َنا َحمه

َ
ث َبي  َحده

َ
َوأ َمْرَيَم  َبي 

َ
َوأ آَدَم  ْبَن  ُعَبْيَد  ْن 
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 .67لي، ص : وثائق مقدسية تاريخية، د. كامل العس رجعا 25
 . 213ص  2ج ،الثقات، ملحمد بن حبان  26
 . 394ص  44انظر: تاريخ مدينة دمشق، ألبي القاسم علي بن الحسين الشافعي، ج 27
 . 202ص 9جالسنن الكبرى  : رجعا 28
 . 132 – 3ص   6ارجع: مصنف عبد الرزاق الصنعاني، ج 29
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َ
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َ
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ُ
ث ي َحي  ِ

ّ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ق
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ت
َ
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َ
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ن
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َ
ن
َ
ك
َ
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َ
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َ
ن
َ
اُس ِرَداِئِه، َوك  . (30) "َس النَّ

 وعند تحليل هذا النص نقف على النقاط اآلتية:

الن  • اإلمام أحمد قد روى هذا  أن  في كتابه "املسند"، حيث وضعه في مسند عمر  نجد  إسناده  في  و،    -هللا عنه  رض ي-ص بسنده 

النقاد  بين  القسملي  ،(31) أبي سنان  لةالف في عدا بسبب اَلخت  اختالف  الحنفي   ابن كثير اإلمام  أورده  قد  و   .وهو عيس ى بن سنان 

ا: اسمه عيس ى بن سنان الشامي هذا حديث حسن اإلسناد، واختاره الحافظ الضياء في كتابه، وأبو سنان هذ "عن أحمد وقال:  

زر   ،روى عنه جماعة  ،الفلسطيني وأبو  بن حنبل  وأحمد  ابن معين  في   ،عةوضعفه  بقوي  ليس  حاتم:  أبو  وقال  ووثقه بعضهم، 

اٍر، َعَن "َقاَل:  فاألموال  كتاب  وأخرجه أبو عبيد في    .(32) "الحديث، وروى له أهل السنن إَل النسائي اُم ْبُن َعمه
َ
َني َهش

َ
ث َم ْبَن    َحده

َ
َهْيث

ْ
ال

َبي  
َ
َ ْبَن أ
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، َيُقوُل: مل َ

ْرَسَل  َعْبَد َّللاه
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ْ
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ْ
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َ
عة ناقصة تتجاوز ب، وهذه متا(33)... ثم ذكر نحوه   ، ف

الضعف لغيره و   موضع  الحسن  إلى  بها  الحديث  الحديثحسه وقد  .  يرتقي  أحمد  ن  الشيخ/  املعاصرين  فقال:  ش  من  إسناده  كر 

   .للمسند في تحقيقه وذلك  ،(34) حديثه لينصدوق في  ...أبو سنان: هو عيس ى بن سنان و حسن، 

 .حسن لغيره  هأنإسناد الحديث:  الحكم علىخالصة القول في  •

-بعد فتح القدس إلى املسجد األقص ى للصالة فيه، وفيه استشارته      -هللا عنه  رض ي-هذا النص يتحدث عن دخول سيدنا عمر   •

 جد املبارك.عن مكان الصالة األفضل؛ ألنها كانت األولى له في هذا املس -هللا عنه رض ي-ألبي بن كعب  -هللا عنه رض ي

 عن ميثبت وجود كتاب َل هذا النص و  •
ً
 ضمونه. فضال

الحنبلي: " • ابن رجب   قال 
ً
أن يصلي فيه تطوعا أن من دخل مسجدا وأراد  الحديث دليل على  أن يصلي في صدر وفي  له  ، فاألولى 

 .(35)عند بابه" املسجد، َل

الغريبة:   • املفردات  معاني  َرةِ " ومن 
 
خ بُ الصَّ التي  الصخرة  واملقصود  األقص ى، "  املسجد  بجوار  الصخرة  قبة  مسجد  عليها  ني 
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 .(37)ثيابه

النص: • أن تستنبط من هذا  التي يمكن  الشرعية  األ  ومن األحكام  العمل على استعادة املسجد  املسلمين  قص ى  يجب على جميع 

على ويجب  املحتلين،  الصهاينة  من  وتحريره  نظافتها   املبارك  استدامة  عل  والعمل  املساجد  ببناء  اَلهتمام  املسلمين  أمور  وَلة 

 . ذلك... وغير  َلستقبال املصلين، ويستحب اَلستعانة بأهل الخبرة في تعيين ما خفي على وَلة األمر

 :هـ(354 ت) قاتالثكتابه تحليل نص ابن حبان في : املطلب الثاني
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وهو عيس ى بن    ، إسناده ضعيف لضعف أبي سنان  ، وقال املحقق: 370ص  1، جالرسالة   بعة مؤسسةط  ،261، ح  -هللا عنه  رض ي-في مسنده، في مسند عمر  أحمد  رواه اإلمام    30

 .هو كما قال، و سنان الحنفي القسملي
والتعديل    31 الجرح  ارجع:  الترجمة  في  حاتمللزيادة  أبي  والتعديل َلبن  الكمال  و ،  277ص  6ج  ، الجرح  تهذيب  تذهيب  و 302صللخزرجي،    خالصة  اَلعتدال،  ج  ، ميزان    3للذهبي، 

 . 438ص، َلبن حجر،  تقريب التهذيب، و 312ص
 . 160ص 1" جمسند عمرجمع املسانيد والسنن، في في  32
 . 430، ص" "األموالكتاب ه أبو عبيد في وأخرج 33
 . 267ص 1، جشاكر ، تحقيق الشيخ/ أحمد محمدمسند أحمد 34
 . 63ص  4الحنبلي، ج َلبن رجب ،فتح الباري  35
 . 232ص  3، ابن األثير، جغريب األثرالنهاية في  36
 . 519ص  2، ابن األثير، جالنهاية في غريب األثر 37
 .213ص  2، جن الثقات، َلبن حبا 38
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 وعند تحليل هذا النص نقف على النقاط اآلتية: 

ابن حبان   • اإلمام  النص  قد ذكر  الن هذا  أورد هذا  الثقات عنده، وقد  للرواة  للترجمة  الثقات، وهو كتاب خصصه  ص في كتاب 

بدأه "، وقد بدأ الكتابة بذكر إسناد  -وسلم  صلى هللا عليه-ذكر وصف رسول هللا  وعنوان أصغر " تحت عنوان كبير: "في السيرة"،  

ساق تحته ما يقرب من  ..."، ثم    ليس له في القلب وقع  (39) يخبر بإسناد  ، أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائيابن حبان بقوله: "

عدم رضاه عن هذا اإلسناد مما " يظهر  في القلب وقعليس له  بإسناد  له: "وفي قو (،  304إلى    145مائة وخمسين صفحة )من ص

للحديث،   بتضعيفه  املتن  الطول هذا  كذلك  و يوحى  أو    في  قلته  أو  الضبط  خفة  َلحتمالية  الحديث  أهل  عند  سيئة  دَللة  له 

 انعدامه في الروايات الطوال. 

السيرة النبوية وأخبار كتابه  ، و بهذا اإلسناد  لثقاتفي كتابيه ا   انفرد بإخراج هذا الحديث الطويل من بين كتب السنة ابن حبان •

 .بدون إسنادولكن  (40)الخلفاء

بإسناد   ، حيث يالحظ الناظر املتخصص بسهولة ضعف هذا اإلسناد في قول ابن حبان: "أنه ضعيف الحكم على إسناد الحديث: •

  ".لد أبى هالةنى تميم من و ثنا رجل من ب"، وابهام راوي في قوله: " حدليس له في القلب وقع

 . هذا النص يثبت وجود كتاب دون بيان أي تفاصيل عن مضمونهو  •

انوفيه بيان استخالف   • َمان ْبن َعفه
ْ
في سفره عنها لعقد     -هللا عنه  رض ي-على املدينة فترة غياب الخليفة عمر      -هللا عنه  رض ي- ُعث

إيلياء خاصة، وذلك فيه ضرورة عدم   أهل  أو  الشام عامة  أهل  الحكالصلح مع  أو  ترك فراغ في  للعباد  م حتى َل تحدث أضرار 

 البالد.

املؤمنين عمر   • أمير  الذين جاءوا للصلح مع  القدس هم  أهل  أن  ، وليس هو من قدم لهم حسب طلبهم في    -هللا عنه  رض ي-وفيه 

 الرواية الثانية. 

 الثانية.  مدينة القدس كما هو في الرواية وفيه أن مكان كتابة العهدة كان في منطقة الجابية بالقرب من دمشق وليس على أبواب •

ُهم عمر كتاب عهدوفيه يوجد إشارة إلى اشتقاق اسم "العهدة" في قول الراوي: " •
َ
 ".َوكتب ل

الغريبة: " • املفردات  الباء وياء مخففة  "الجابيةومن معاني  املاء لإلبل  ا أصله،  بكسر  الذي يجبى فيه  الحوض  وهي قرية    ،في اللغة 

: "كردس."(42)بيت هللا  :قيل معناه و  ،وياء وألف ممدودة اسم مدينة بيت املقدسبكسر أوله والالم  ": إيلياء. "(41)من أعمال دمشق

العظيمة الخيل  ْرُدوس: 
ُ
األمان.يستأمنون ."(43)الك أي: يطلبون  َجْزَية"  ": 

ْ
ة،  ":  ال مه َ

ّ
الذ ْيَه 

َ
َعل َكَتابي 

ْ
لل ُيْعَقد  َذي 

ه
ال ال 

َ ْ
امل  َعَن 

ٌ
َوَهَي َعَباَرة

نه َوَه 
َ
أ
َ
ْتَلَه َي َفْعلة، َمَن الجَزاء، ك

َ
 .(44)َها َجَزْت َعْن ق

على • يجب  النص:  هذا  من  تستنبط  أن  يمكن  التي  الشرعية  األحكام  قبل   ومن  وإيقافهم  الصواب  فيه  ملا  الرعية  توجيه  اإلمام 

الخطأ،   في  و حدوث  اإلمام  استخالف  وا جواز  الرعية،  أمور  يتابع   
ً
نائبا له  يكن  لم  إن  الرعية  حال سفره  التواصل مع  ستحباب 

واملواثيق،  بالخط العهود  وكتابة  الصلح  وغيرها، وجواز عقد  الجزيةو ب  دفع  دينهم مع  البقاء على  في  الذمة  أهل  تخيير  ... جواز 

  .وغيرها

 :هـ(571ت) تاريخ دمشق كتابهفي  تحليل نص ابن عساكر  ثالث:املطلب ال

 ،عن ابن إسحاق  ،نا بكر بن سليمانبأ: أنتاريخ دمشق  كتابهفي  بابن عساكر    ر و املشهالقاسم علي بن الحسين الشافعي    وأب  قال

 . (45) "خرج أهل إيلياء إلى عمر فصالحوه على الجزية وفتحوها" :عن سالم بن عبدهللا بن عمر قال ،حدثني محمد بن طلحة بن ركانة

 وعند تحليل هذا النص نقف على النقاط اآلتية: 

اإلمام   • أن  الحالقاسم ع  اأبنجد  بابن عساكر    الشافعيسن بن هبة هللا بن عبد هللا  لي بن  النص في كتابه املشهور  قد ذكر هذا 

 
حمن العجلي  بد الر ثنا جميع بن عمر بن عحد  ،ثنا سفيان بن وكيع بن الجراحدح ،ليس له في القلب وقعيخبر بإسناد  ،أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائياإلسناد هو: " وهذا 39

سألت خالي هند بن أبى هالة وكان وصافا  :عن الحسن بن على قال ،عن بن ألبى هالة  ،زوج خديجة يكنى أبا عبد هللا ثنا رجل من بنى تميم من ولد أبى هالةحد،  أماله علينا من كتابه

 -عليه وسلم  صلى هللا-  كان رسول هللا  :فقال  ،وأنا اشتهى أن يصف لي منها شيئا أتعلق به ،  -لمعليه وس  صلى هللا -من حديث النبي 
ً
   فخما

ً
  يتألأل وجهه تأللؤ القمر ليلة البدر   ،مفخما

 . (145ص 2، جن باالثقات، َلبن ح) ..."
 . 472ص 2ج ، نَلبن حبا السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، 40
 .91ص  2جموي،  ياقوت الح معجم البلدان،  41
 .293ص  1جياقوت الحموي، ل معجم البلدان، 42
 . 426ص  5، جالفراهيدي ، العينكتاب  43
 . 271ص  1جبن األثير الجزري، َل ، النهاية في غريب الحديث واألثر 44
 .394ص 44، جالشافعيعلي بن الحسين أبي القاسم ، فضلها وتسمية من حلها من األماثل تاريخ مدينة دمشق وذكر  45
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األماثل" حلها من  وتسمية من  وذكر فضلها  دمشق  ا تاريخ مدينة  والطبقات"، وهو من مجموعة كتب  وقد وضع هذا  لتراجم   ،

ن محمد بن  سعد أحمد ب  أخبرنا أبوعنوان: "تفريع ب، وتحت  في آباء من اسمه عمرو  النص تحت من أسمائهم يبدأ بحرف الخاء

إبراهيم بأنأن  ،البغدادي  بن  أحمد  بن  محمد  الطيب  وأبو  أحمد  بن  محمد  بن  جعفر  بن  محمود  املظفر  أبو  بعده ا  ذكر  ثم   ،"

 مجموعة كبيرة من النصوص وهذا واحد منها. 

هـ وصاحب  571ب من علماء القرن السادس املتوفي سنة وفي نظرة سريعة لإلسناد نالحظ بعد املسافة الزمانية بين صاحب الكتا •

هـ، فال يعقل أن يكون بينهما راٍو واحد فقط مما يدل على  151كتاب السير محمد بن إسحاق من علماء القرن الثاني املتوفي سنة  

 انقطاع واضح في السند.

األثر   • تاريخه هذا  في  خياط  ابن  اإلسناد عن بلفظهوذكر  وبنفس  ٌر    ، 
ْ
أن  ،  (46)َإْسَحاق  اْبَن َعَن  َبك سلينجد  بن  البصري  بكر  مان 

 روى عنه شهاب بن معمر   ردولكن ، (48) ، وأما أبو حاتم فقد قال: مجهول (47) فسكت عنهفي تاريخه ترجم له البخاري 
ً

الذهبي قائال

 .(50) َل بأس بهعن هذا اإلسناد:  اللسانقال الحافظ ابن حجر في ، و (49)وخليفة بن خياط وَل بأس به إن شاء هللا تعالى

، ه ضعيف لى إسناد الحديث: أنخالصة القول في الحكم ع •
ً
 يسيرا

ً
   ويمكن أن يرتقي للحسن لغيره.ضعفا

 ألهل إيلياء.  -هللا عنه رض ي- عمركتبه ألمير املؤمنين يثبت وجود كتاب َل هذا النص و  •

هللا    رض ي-، فيحتمل أن يكونوا طلبوا حضوره    -عنه  هللا  رض ي-  عمرأمير املؤمنين  إلى    وا خرجهم الذين  أهل إيلياء  أن    وفيه بيان •

 للمسجد األقص ى. تحافالقدس الشرف   -هللا عنه رض ي-، وبذلك دخل الجزيةع دفصالحوه على فجاء لهم ثم  -عنه
ً
 ا

• " الغريبة:  املفردات  معاني  بلد  ":شخصومن  إلى  بلد  من  السير  خوص:  "(51)"الشُّ معنى:  وتقدم    . القدس دينة  ملاسم  ":  إيلياء، 

َيةو" ِجز 
 
َذي ": ال

ه
ال ال

َ ْ
َكَتابيا  يدفعهامل

ْ
 لحمايته.  ل

تستنبط من هذا النص: يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب إذا لم يحاربوا املسلمين وقبلوا   ن أنومن األحكام الشرعية التي يمك •

غير من  املحاربين  حصار  يجوز  اإلسالمية،  الدولة  في  كمواطنين  والعيش  املسلمين  ذمة  لحكم    الدخول  ينزلوا  حتى  املسلمين 

 . ... وغير ذلك مية بضوابط الشريعة اإلسال اإلسالم، تجوز كتابة املعاهدات مع أهل الكتاب 

 ين ؤرخامل عندالعهدة العمرية  نصوصتحليل : لثاملبحث الثا

املبحث   هذا  العمرية  روايات    يتضمن  تمهيد  علىيشتمل  املؤرخينالعهدة  فيعند  الشروع  ثم  العمرية    نصوص تحليل    ،  العهدة 

وهوحيث    هم عند  
ً
تاريخيا بأقدمها  خياط  البداية  بن  خليفة  اليعيل  تحل ثم    ،نص  نص  ثم  ،  قـوبينص  الدين تحليل  ومجير  الطبري 

 . ابن كثيرعند  العهدة العمرية تحليل نص  ، وختام املبحث فياألزدي تحليل نص ثم  ،املطهر بن طاهرتحليل نص ثم  ،العليمي املقدس يَ 

 عند املؤرخين:العهدة العمرية وايات تمهيد: ر 

املصادر   روايات  تصنيف  قسمينالتاريخية  يمكن  قسم (52)إلى  نًصا األول    :  يذكر  باألسلوب    َل  فحواها  يذكر  وإنما  للمعاهدة 

 يذكر نص املعاهدة. اآلخر السردي، وقسم 

، فقد روى األول روايتين وابن كثيربن األثير   لبالذري ثم ا أسبق روايات هذا القسم ما رواه الواقدي، وا   يعتبر منالقسم األول:  

 .وروى الثاني أيًضا روايتينبشأن الصلح، 

الثاني: تنقسم القسو  إلى ثالث فئات  م  القسم  الخطاب، منها   األولى،  روايات هذا  بين عمر بن  املعاهدة  : روت مصادرها نصوص 

ا جوهرًيا، وهي على مثل صلح دمشق  وأهل بيت املقدس لكنها جاءت مختصرة، وَل تختلف في مضمونها عن روا 
ً
يات القسم األول اختالف

 واملدن الشامية الكبرى. ويذكر في ه
ً

روايات هذه الفئة طويلة، وذات  و الفئة الثانية:  ، و  من اليعقوي، وسعيد بن البطريقذه الفئة كال

نص الطبري يتوافق مع نصوص روايات الفئة  و   قيود جديدة وتتناول الوجود اليهودي في بيت املقدس، وتمثل هذه الفئة رواية الطبري،

 بعبارات، وقيود جديدة لم  األولى في إعطاء أهل بيت املقدس األمان ألنفسهم، و 
ً

أموالهم وكنائسهم، إَل أنه يزيد املعنى إيضاًحا وتفصيال

م، وهي  1952رثوذكسية في القدس في عام  الفئة الثالثة: رواية املصادر اليونانية التي نشرتها البطريركية األ و ترد في النصوص السابقة،  

 
ّدس، تحت عنوان: خ خليفة بن خياطتاري 46

َ
ق
ُ ْ
 . 135ص ،  فتح حلب وأنطاكية ومنبج َوَبيت امل

 . 1793ت  90ص 2التاريخ الكبير، البخاري، ج 47
 . 387ص 2الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، ج 48
 . 1283ت  345ص 1ج ، الذهبيال ميزان اَلعتد 49
 .1579ت   343ص   2امليزان، ابن حجر، جلسان  50
 . 165ص 4، جالفراهيدي ، العينكتاب  51
 .275-273ص   ، محمد سهيل طقوش .د ،نجازات السياسيةتاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات واإل : ارجع 52
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األول عام   العشرين من شهر ربيع  التغيير والزيادة، وهي على طولها    هـ، تعد هذه 15مؤرخة في  تناولها  التي  النصوص  أبرز  الوثيقة من 

رك صفرونيوس،  تعكس األسلوب الكنس ي في الكتابة الذي يبدو واضًحا، وتركز على الصلة الشخصية بين عمر بن الخطاب، والبطري

املدينة، وت ا كبيًرا باستسالم 
ً
ارتباط الصلة  لهذه  إذ عندما قرر وكالهما رجل تقوى وصالح، وأن  التسليم،  الذي رافق  سليمها واملسلك 

تسلم  للقدوم، وعندما  ودعاه  الجابية،  في  وكان  املعنى،  بهذا  رسالة  إليه  أرسل  نفسه،  إلى عمر  املدينة  وتسليم  اَلستسالم،  البطريرك 

وثيقة استسالم بيت املقدس،    عند جبل الزيتون، وهناك اجتمع بالبطريرك حيث وقعت  وجه من فوره إلى بيت املقدس، عمر الرسالة ت

 وتقدم عمر بعدها لدخول املدينة. 

أنه   املالحظ  املقدسومن  بيت  فتح  عند  األمان  لعهد  كتابة  تمت  أنه   
ً
أبدا تذكر  لم  التاريخ  كتب  من  مجموعة  أن    ،يوجد  حتى 

. ومن الكتب التي لم تذكر (53)تم بالجزية "قال: أعطاهم األمان: "قال: ارجعوا إلى بالدكم ولكم الذمة والعهد إذا سألتمونا وأقرر الواقدي 

الذ الجوزي ، وتاريخ  األمم َلبن  امللوك و  تاريخ  املنتظم في  ابن خلدون، و  الجزري ، وتاريخ  األثير  التاريخ َلبن  الكامل في   : ،  هبيالكتابة 

 . وتاريخ الخلفاء للسيوطي وغيرهم 

 (: هـ240)ت تحليل نص خليفة بن خياط املطلب األول:

َبيّ   قول في تاريخه  فة بن خياط  خلي  اإلمامنقل  
ْ
ل
َ
ك
ْ
َدة    "...  :اْبن ال ُبو ُعَبي 

َ
َوِليد   -رض ي هللا عنه-ثمَّ شخص أ

 
ن ال اِلد ب 

َ
  وَعلى مقدمته خ

  ،فحاصر أهل إيلياء ، -رض ي هللا عنه-
َ
َسأ

َ
وهُ ف

ُ
ن يكون عمر  ل

َ
ى أ

َ
ح َعل

 
ل ِلَك  -رض ي هللا عنه- الصُّ

َ
ا ،هو يعطيهم ذ

ً
َمان

َ
ُهم أ

َ
تب ل

 
كتب  ،َويك

َ
ف

َدة  ُبو ُعَبي 
َ
ى ُعَمر -رض ي هللا عنه- أ

َ
قد ، -رض ي هللا عنه- ِإل

َ
َصالحُهم   -رض ي هللا عنه-م ُعَمر ف

َ
ة ،ف

َ
ِدين

َ  
ى امل

َ
اًما ثمَّ شخص ِإل يَّ

َ
اَم أ

َ
ق
َ
أ
َ
اَل   ،ف

َ
ق

َبيّ  اْبن
ْ
ل
َ
ك
ْ
ِلَك سنة ِسّت عشَرة :ال

َ
ٌر خليفة بن خياط  وقال .(54) "َوذ

ْ
َنا َبك

َ
ث الَ  ،َعَن اْبَن َإْسَحاق ،َحده

َ
اَنة :ق

َ
َحة ْبن رك

ْ
ل
َ
د ْبن ط َعن   ،أخبرَنا ُمَحمه

 َ
الَ َسالم ْبن َعْبد َّللاه

َ
ى ُعَمر " : ْبن ُعَمر ق

َ
ُحوُه عَ    ،-رض ي هللا عنه- خرج أهل إيلياء ِإل

َ
َصال

َ
َيةف ِجز 

 
ى ال

َ
 .(55) "هاوفتحو  ، ل

 نقف على النقاط اآلتية: التاريخي وعند تحليل هذا النص 

اإلمام • أن  النص    خليفة بن خياط  نجد  تاريخه  قد ذكر هذا  فتح حلب ، وعنوان فرعي "َسّت عشَرة سنة    تحت عنوان رئيس:في 

َقّدسو 
ُ ْ
 ".أنطاكية ومنبج َوَبيت امل

 فيه أمان لهم   -رض ي هللا عنه-أمير املؤمنين عمر  ا أن يكتب لهم  تحديد أن أهل إيلياء طلبو هذا النص   •
ً
لم يذكر فيه ش يء ، و كتابا

 .الذي كتب عهد األمانتفاصيل كتاب من 

 س عشر.مرجوح، والراجح سنة خموهذا قول  ،َسّت عشَرة فيه تحديد تاريخ العهدة سنة  •

ُبو ُعَبْيَدة   وهو  اسم القائد العام للجيوش اإلسالمية املحاصرة للقدسحديد  فيه ت •
َ
، وذكر اسم قائد  -رض ي هللا عنه-  بن الجراح  أ

َوَليد ة الجيشمقدم
ْ
اَلد ْبن ال

َ
 .-رض ي هللا عنه- خ

 .ملدينة القدس دون بيان ملدة الحصار حصاربعد كان قد بيان أن الصلح  هفيو  •

 ان.بعد كتابة عهد األم فع الجزيةعلى دقد تم الصلح أن بيان  في الجزء الثاني من النص •

ليس هم الذين ذهبوا هو حسب طلبهم، و قدم  ف،  -رض ي هللا عنه-لصلح مع أمير املؤمنين عمر  القدس هم الذين طلبوا ا أن أهل   •

 . في رواية ابن حبان اقرب دمشق كمة الجابية منطقللصلح في 

الجابية بالقرب من س في منطقة ذه الرواية، وليهأبواب مدينة القدس كما هو في  مكان كتابة العهدة كان في منطقة قريبة من أن •

 . رواية ابن حبانكما في دمشق 

الغريبة:   • املفردات  السير من بلد  ":شخص"من معاني  خوص:  بلد  الشُّ املقدس":  إيلياء"وتقدم معنى:  ،  (56) "إلى    . اسم مدينة بيت 

َية" ِجز 
 
َكَتابي": ال

ْ
َذي ُيْعَقد لل

ه
ال ال

َ ْ
 َعَن امل

ٌ
َ  َوَهَي َعَباَرة

ّ
ْيَه الذ

َ
ةَعل  . مه

 (:هـ284)ت  : تحليل نص اليعقـوبي املطلب الثاني

التاريخ  في  اليعقوبي  اإلمام  قال أبو عبيدة    "...  :كتابه  إيلياء   -رض ي هللا عنه-إلى عمر    -رض ي هللا عنه-وكتب  أهل    يعلمه مطاولة 

رض ي هللا -واملواثيق، وكتب إلى عمر    وصبرهم، وقال بعضهم: إن أهل إيلياء سألوه أن يكون الخليفة املصالح لهم، فأخذ عليهم العقود 

 -رض ي هللا عنه-  إلى الشام، واستخلف على املدينة عثمان بن عفان  -رض ي هللا عنه-فخرج  ،  -عنه
ً
، وأدناه،   -رض ي هللا عنه-، وقرب خالدا

الناس على مقدمته، وذلك في رجب سنة ستة عشر، فنزل وأّم  ثم صار إلى بيت    الجابية من أرض دمشق  -رض ي هللا عنه-  ره. فسار في 

 
 .  242 – 341فتوح الشام للواقدي، ص  53
 . 351تاريخ خليفة بن خياط، ص  54
 . 135تاريخ خليفة بن خياط، ص  55
 .165ص  4، جالفراهيدي ، العينكتاب  56
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: بسم هللا الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه عمر بن الخطاب ألهل بيت املقدس، إنكم  
ً
، وكتب لهم كتابا

ً
املقدس، فافتتحها صلحا

 
ً
، وأشهد شهودا

ً
 عاما

ً
 . (57)"آمنون على دمائكم وأموالكم، وكنائسكم َل تسكن وَل تخرب، إَل أن تحدثوا حدثا

 : يةخي نقف على النقاط اآلتتحليل هذا النص التاري وعند

أن   • النص  قد ذكر    اليعقوبياإلمام  نجد  "التاريخ"هذا  الخطاب"تحت عنوان:    في كتابه  أو  ب،  "أيام عمر بن  أي مصدر  دون ذكر 

 .إسناد

 . تفاصيل مضمونه ، حيث يوضح بعض الش يء عنهجزء منذكر مع هذا النص يثبت وجود كتاب و  •

 لهذا العهدأن  :شفيق جاسرالباحث د. رأي  من املفيد نقلالنص وفي وصف هذا  •
ً
 مختصرا

ً
 .(58)اليعقوبي أورد نصا

املوطن  "  :محمد شرابالباحث  وقال   • في هذا  أتفق  العمرية، فال  العهدة  نص  أنه نص مجزوء من  نجد  النص  دراسة هذا  عند 

النص هذا  في  الطاعنين  مع  أن   بالذات  جهة  ويكذ   من  بثقة  ليس   اليعقوبي 
ً
كثيرا النصب  ذكر  فقد  األ   ،  أعطاهم  على أنه  مان 

النقص في النص حسب ظني الجزية من قبيل  إَل أنه لم يذكر  لتعليق على  ، وهذا كالم وجيه ل(59) "أنفسهم وأموالهم وكنائسهم 

 .فيه مخالفة لغيره  ألنه ليس! مجرد نقص النص

طبري هو األوثق عتبار أن نص الهذا النص على اي نقضه لف(  60)لذا َل أتفق مع د. موس ى البسيط":  محمد شرابالباحث    ويقول  •

 
ً
 .ين النصينألنه َل داعي للنقض ما دام يمكن الجمع ب وهذا كالم صحيح ،(61) "سندا

 ويقول   •
ً
"":  أيضا د. موس ى على شرط  أ كما علق   إَل 

ً
يحدثوا حدثا تهدمن  َل  العبادة  فأماكن  بقوله: فيه شبه،  أهلها   "  أحدث  إذا 

 
ً
وهذا كالم   ،(62) "هذا األمر فيه كالم كثير عند الفقهاء في حال نقضهم العهد":  شرابمحمد  الباحث  ل  و قثم ي،  "املعاهدون حدثا

 . تحقيق وتدقيقتحتاج إلى  األكلالنص  فهذه زيادة على  النص األكمل نص الطبري  حتاج إلى وقفة ألنه اعتبري

•  
ً
لراشد عمر بن الخطاب  يقر للخليفة ا   ابع من كونه َلي النص نثم علق على عدم ذكر أمير املؤمنين عمر بلقبه ف: "  ويقول أيضا

فال يصح من األصل اَلعتماد على تاريخه في النقل ألن هذا من    ح إن كان هذا األمر صحي"  محمد شراب:ول الباحث  قثم ي  باإلمارة 

وفي الغالب   ن ثبت غير ذلك، بي إَل إ إلمام املؤرخ اليعقو وهذا كالم فيه تجني على ا   ،(63) "قبيل القدح في العدالة عند أهل الحديث

 . فقط ون ترك األلقاب من باب اَلختصاريك

 : محمد شرابالباحث   وفي ختام كالم •
ً
 واضحا

ً
نتيجة  ذه هو  ،(64)  رجح أن هذا النص جزء من نص الطبري وَل يتعارض معه تعارضا

 .صحيحة

 مع نص خليفة بن خياط في:  قوبي عند اليعونالحظ اتفاق هذا النص  •

 عد حصار. لح كان بأن الص .1

 . -رض ي هللا عنه -دس هم الذين طلبوا الصلح مع أمير املؤمنين عمر ل القأن أه .2

 قدم  للصلح مع أهل إيلياء حسب طلبهم.  -رض ي هللا عنه-أن أمير املؤمنين عمر  .3

 . َسّت عشَرة تحديد تاريخ العهدة سنة  .4

 .يشة الجمقدماسم قائد و تحديد اسم القائد العام للجيوش اإلسالمية املحاصرة  .5

 قوبي اليعوقد انفرد  •
ً
  "عن خليفة بن خياط بذكر شرطا

ً
 عاما

ً
 ". إَل أن تحدثوا حدثا

ْيَن، والَعَدةَ : "مطاولة"ومن معاني املفردات الغريبة:  • ُه َفي الده
َ
ل
َ
 ": الخراب عكس اإلعمار. وَل تخرب،" (65) ماط

 (: هـ310)ت : تحليل نص الطبري املطلب الثالث 

  -رض ي هللا عنه-  صالح عمر ، قاَل:  (67)وعبادة   (66)وعن خالد"":  خ الرسل وامللوكتاري"بـ    ىالتاريخ واملسمه  قال اإلمام الطبري في كتاب

   أهل إيلياء بالجابية، وكتب لهم 
ً
   فيها الصلح لكل كورة كتابا

ً
بسم َّللاَّ الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد  ،  ، ما خال أهل إيلياءواحدا

 
 . 147ص  2وبي، جتاريخ اليعق 57
 .222/ 30، مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، شفيق جاسر  ، د. العهدة العمريةارجع:  58
 . 88، ص اب محمد محمد حسن شر ، بيت املقدس دراسة تاريخية توثيقية 59
 . 61 – 60العهدة العمرية بين القبول والرد ، ضمن حوار إسالمي مسيحي في القدس ، صانظر:  60
 . 88، ص اب شر محمد محمد حسن ، املقدس دراسة تاريخية توثيقية بيت 61
 . 88، ص اب محمد محمد حسن شر ، بيت املقدس دراسة تاريخية توثيقية انظر: 62
 . 88، ص اب ن شر محمد محمد حس، بيت املقدس دراسة تاريخية توثيقية 63
 .88، ص اب محمد محمد حسن شر ، بيت املقدس دراسة تاريخية توثيقية ارجع:  64
 . 398ص 29الزبيدي، ج ،تاج العروس  65
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إيلياء أهل  املؤمنين  أمير  عمر  أع  َّللاَّ  األمان،  ألنمن  أمانا  وأمو طاهم  وسائر  فسهم  وبريئها  وسقيمها  وصلبانهم،  ولكنائسهم  الهم، 

ملتها، أنه َل تسكن كنائسهم وَل تهدم، وَل ينتقص منها وَل من حيزها، وَل من صليبهم، وَل من ش يء من أموالهم، وَل يكرهون على 

أحد   بإيلياء معهم  وَل يسكن  منهم،  وَل يضار أحد  وعل دينهم،  اليهود،  أمن  إيلياء  أهل  اى  يعطوا  املدائن،  ن  أهل  يعطي  لجزية كما 

واللصوت الروم  منها  يخرجوا  أن  فهو  (68) وعليهم  منهم  أقام  ومن  يبلغوا مأمنهم،  وماله حتى  نفسه  على  آمن  فإنه  منهم  ، فمن خرج 

إيلياء أن يسير بنف  ومن أحب من أهل  وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية،  ِبيَ سه وماله مع الآمن،  م  عهم وصلبهروم ويخلي 

فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل األرض قبل مقتل فالن، فمن شاء منهم  

منه يؤخذ  َل  فإنه  أهله  إلى  رجع  ومن شاء  الروم،  ومن شاء سار مع  الجزية،  إيلياء من  أهل  على  ما  عليه مثل  ش يء حتى قعدوا  م 

  .الكتاب عهد َّللاَّ وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة املؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية  ما في هذايحصد حصادهم، وعلى  

ن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس  ب  ن عوف، ومعاوية  ب  وعبد الرحمن  ن العاص،  ب  ن الوليد، وعمرو  ب  شهد على ذلك خالد 

 . (69) "عشرة

 : ا النص التاريخي نقف على النقاط اآلتيةوعند تحليل هذ

الطبري    دنج • اإلمام  ذكر  أن  النصقد  كتابه    هذا  بفي  وامللوك""  ـاملسمى  األمم  و تاريخ  عشر"  ،  خمس  "سنة  كبير:  عنوان  تحت 

 . وعنوان فرعي: "ذكر فتح بيت املقدس"

  الذي يعطي كتب التاريخ بين يكاد يكون الوحيد هذا النصو  •
ً
 متكامال

ً
 . تفاصيل مضمونه معت وجود كتاب يثبو  ،نصا

رجح  • بالقرب من  تحديد    الطبري نص    وقد  وليس  بالجابية  الصلح  كتابة  القدسمكان  في رجح    ، كماأسوار مدينة  الصلح  وقت 

 وليس السادسة عشرة.  السنة الخامسة عشرة 

امل و  • نص  من  أن  املقدس يَ الحظ  العليمي  الدين  نص    (70)   (هـ927ت)  مجير  نفس     الطبري هو 
ً
اعتمد  حيث    ،تماما أنه  نص  يظهر 

 . ، وبذلك رجحه على غيره من النصوصللعهدة العمريةت الطبري كنص ثاب

 .مع نصارى القدس -رض ي هللا عنه- ، كما تجلى في سلوك سيدنا عمرلنص مدى تسامح اإلسالم واحترامه للملل األخرى يبين ا  •

لكل اصر، والتي أرست مبادئ ودعائم حقوق اإلنسان وحرياته  تعتبر الوثيقة العمرية من أقدم الوثائق الدستورية باملفهوم املع •

 .(71) أبناء الوطن في الدولة اإلسالمية من مسلمين وغيرهم 

إليه اإلسالمو  • املعاهدة ما يدعو  ، قيم أخالقية راقية ملعاملة اآلخرباعتبارها    من تسامح وتعايش وتضامن ومساواة   يستنتج من 

  :والحقوق  ومن هذه القيم 

 .و جنسهأ ن دينه ، بصرف النظر عيه، دون اَلعتداء علكرامةن في العيش بحق كل إنسا .1

 . يجب الحفاظ على أسرى الحرب، و تأمينهم  .2

 . عدم تدمير البيوت وأماكن العبادة  .3

 . عدم اَلعتداء على األموال .4

 . هو الرحيل منأ يجبر على اإلقامة في مكان معين  حق كل إنسان في اإلقامة أينما اراد وَل .5

  .النظر عن الدين والجنس افظ عليهم بصرفدولة ان تعامل املواطنين بإنسانية وتحيجب على ال .6

 .الحياة فيحّرم ان يقتل إنسان آخرحق كل إنسان في  .7

 .الوفاء بالعهود واملواثيق .8

 . اللجوء إلى السلم وعدم القتال ما أمكن ذلك .9

 . ابل املحافظة على حياة املواطنينحق الدولة في جمع الضرائب مق .10

 . الحفاظ على حياتهم وعدم محاربتهم بقية املواطنين فيجب ، أماإَل للجنود املحاربينالقتال لة الحرب، َل يكون في حا .11

إثراء   • بحث  هذا  ويمكن  نتائج  أهم  بذكر  يقول فارس د.عزتالبحث  حيث  الجوانب    :،  بعض  العمرية  العهدة  من  نأخذ  ولعلنا 

 :(72)املهمة منها واألبعاد

 
 . 93ص 1هـ . انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ، ج103و خالد بن معدان الكالعي، الحمص ي، تابعي ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة، مات سنة ه 66
 .113ص  5عسقالني جهـ . انظر: تهذيب التهذيب، َلبن حجر ال 118س ي الكندي، قاض ي طبرية، تابعي ثقة، مات سنة هو عبادة بن  ن 67
 ي لغة قبيلة طيء . وهي اللصوص ف 68
 .609و  608ص  3تاريخ الطبري: ج 69
 أحمد زكي صفوت. ، مهرة رسائل العرب جأرجع:   70
 .2015الشريعة والقانون،  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم، ماجستير أطروحة  ، ياءحقوق اإلنسان في وثيقة عمر بن الخطاب ألهل إيلأرجع:   71
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كل ما لم يذكر اسم هللا عليه فهو أبتر،   وألن  بذكر اسم هللا سبحانه وتعالى دليال على اإليمان به،  أن العهدة العمرية بدأت .1

 واَلطمئنان وذلك على عادة الرسائل في صدر اإلسالم. أضف الى ذلك أن اسم هللا يعني األمان

أنه يقر بالعبودية هلل    :أي ،  الخطاب  عمر بن    : هذا ما أعطى عبدهللاضع هلل سبحانه حيث قالت املعاهدة اظهار التوا وفيها   .2

 حدانية. له بالو  ،ويشهد

ألهل ايلياء، وليست حقا   ين  نمن أمير املؤم  ن لفظة أعطى تومئ الى أن هذه امليزات التي قدمتها املعاهدة هي هبة ومنحةوإ  .3

 من حقوقهم. 

أن  وفيها   .4 املؤمعبيان  أمير  أن من أعطىنبدهللا هو   أمير   سلمينامل  خليفة  العهدة هو  هذه   ين، وهذا موقف سياس ي، بمعنى 

املعاهدة فاصطب  ين،ناملؤم املفعول،  آخر   وجه  الرسمية، وتعني من  الصبغة  بتلك  غت    الجميع   وأن على   أنها أصبحت نافذة 

 يطبقوا بنودها بدقة وأمانة.  أن

  كان      الفاروق  ألن  والوضوح  بالقوة  األلفاظ تميزتو  .5
ً
  العهدة  إكساب  عم املطلوب، وتوضيح  اإلفهام على  حريصا

ً
 من جوا

 .تأديتها في األمر ولزوم يتهاألهم بها العمل إلتمام القوة 

 تهدم وَل   كنائسهم  تسكن  َل :كقوله والديمومة اَلستمرار  عليها يضفي  املضارع  الفعل  واستخدام واضح، فيها  األمر أسلوبو  .6

 أن وعليهم  الجزية، يعطوا  أن وعليهم  ،..منهم  ذيؤخ َل  معهم، بإيلياء  يسكن  وَل دينهم، على يكرهون  وَل منها، ينتقص وَل

 .واللصوص الروم منها يخرجوا 

ز واحد فموضوعها  املوضوع،  وحدة  تجسيدوفيها   .7
ه
أمان، قدمت وما العهدة  على رك  من  وحددت ميزات، من  وأبرزت من 

 .فيها تجلت قد املوضوعية ل: إن الوحدة القو  إلى يدعو مما شروط،

 من هذا الوجهفهم م د من الخطورة على املدينة بمكان،اللصوص واليهو أبرزت العهدة أن الروم و و  .8
ً
 . تساوون جميعا

 .تهايفي نهاأسماؤهم  وردت الذين الصحابة جلة على العهدة  أن يشهد الحدث هذا  أهمية على ودليل .9

 . رسميةاألمور ال في عتمدا  قد الهجري  التاريخ إلى أن إيماء الهجري  بالتاريخ العهدة  هذه ل ريخاتوذكر ال .10

 . معاهدات َل بد أن تكون مكتوبة وموثقة ة وغيرها ممن ترتبط بهم فيبينت العهدة أن العالقة بين الدولة اإلسالميو  .11

 .لألمة، وبها تكتب العهود واملواثيق الرسمية اللغة إلى أنها أصبحت يشير باللغة العربية العهدة  هذه ابة كتو  .12

منحى العالقات بين سكان  لبيت املقدس يعد نقطة تحول وتغيير جذرية وجوهرية في  ان الفتح اَلول  :  خلود عموره   /وترى الباحثة •

معتقداتهم،   اختالف  على  والثحيث  اَلقليم  الديانات  متعدد  اقليما  املقدس  بيت  جعل  على  خالله  من  املسلمين  قافات  عمل 

  .(73) ء والقتل والسيطرة ان تبجيل املكان املقدس َل يعني الصراع والعدا   ا ثبتو أ يعيش فيه الجميع بتناغم، و 

َقم  ":سقيمها وبريئها"و ،(74) كل صقع يشتمل على عّدة قرى  "الكورة "": كتاب كورةلكل  ومن معاني املفردات الغريبة: • ْقم والسه :  السُّ

 .(76) والَبَريُء الصَحيُح الَجسَم والعقَل ،(75) املرُض 

 (: هـ  355)ت املطهر بن طاهر تحليل نص : املطلب الرابع

اإلمام   البدء والتاريخاملطهر  قال  "...  بن طاهر في كتابه  أ ":  الجابيةوافتتح  اليرموك  أعمال دمشق وقنسرين  ،بو عبيدة بعد    ، من 

فكتب    ،فيكون هو الذي يتولى مصلحتهم  ،فأبوا أن يفتحوا له وسألوه أن يرسل إلى صاحبه عمر ليقدم  ،وحاصر أهل مسجد إيليا

ان الى املدينةو   ،فوافى الشأم  ، بذلك أبو عبيدة إلى عمر
ّ
وَل  ،  أن َل يهدم كنائسها  :وصالح أهل إيليا على  ،استخلف عثمان بن عف

  ،يجلي رهبانها
ً
  ،وبنى بها مسجدا

ً
أقام أياما  .(77)"ثم رجع إلى املدينة ،و

 وعند تحليل هذا النص التاريخي نقف على النقاط اآلتية: 

اإلمام   • أن  النص  املطهر بن طاهرنجد  ا   قد ذكر هذا  " لبدء والتاريخفي كتابه  املقدس  "، تحت عنوان:  أي    ، بدون ذكر "فتح بيت 

 .مصدر أو إسناد

 . تفاصيل مضمونه مع ذكر جزء منه، حيث يوضح بعض الش يء عنهذا النص يثبت وجود كتاب و  •

 في: دون نص الطبري خليفة بن خياط  وبياليعقمع نص ي  املطهر بن طاهرونالحظ اتفاق هذا النص عند  •

 
 . 219ص  ،فارس  محمود قراءة في العهدة العمرية، د.عزت  72
 . ع اإلنترنتمنشور على مواق ، بحثخلود عموره الباحثة/ ، رؤية باتجاه عالقات دولية اسالمية  ،العهدة العمرية انظر:  73
 . 36ص 1، ج، ياقوت الحموي معجم البلدان انظر:  74
 . 960ص 2، ابن األثير، جثرالنهاية في غريب األانظر:  75
 . 33ص  1، ج، ابن منظور لسان العرب انظر:  76
 .  185ص   5انظر: البدء والتاريخ، املطهر بن طاهر، ج 77
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 د حصار. أن الصلح كان بع .1

 . -رض ي هللا عنه -منين عمر أن أهل القدس هم الذين طلبوا الصلح مع أمير املؤ  .2

 قدم  للصلح مع أهل إيلياء حسب طلبهم. -رض ي هللا عنه-أن أمير املؤمنين عمر  .3

انفرد   • طاهروقد  بن  في  عن  املطهر  بن خياط  خليفة  اليعقوبي  أن    نص ي  املؤمنين عمر  ذكره  ب  -رض ي هللا عنه-أمير   لقدس ابنى 

 
ً
  دون نص الطبري ، "مسجدا

ً
 .أيضا

الغريبة:   • املفردات  رين"ومن معاني  س 
َّ
وتشد  ":ِقن النون  بالشام  ،يدهابنصب  الصومعة،    ": رهبانها"،  (78) كورة  َفي  املتعبد  اَهُب:  الره

ْهباُن َواَحًدا  ْهباُن، َوقد يكون الرُّ جمع الرُّ
ْ
 ،(79) "َوال

 : (هـ  443)ت : تحليل نص األزديمساملطلب الخا

 زلوا إلى أمير ان  :بعث أبو عبيدة إلى أهل أيليا أن  وهم بأيليا  -رض ي هللا عنه-  عمر   ملا نزل ":  روى   األزدي نقل أهل العلم أن اإلمام  

ألنفسكم فاستوثقوا  الجعد  ،املؤمنين،  ابن  إليه  عظمائهم،  (80)فنزل  من  ناس  عمر    ،في  لهم  عنه-فكتب  هللا  األمان   -رض ي  كتاب 

  .(81) "والصلح

 حليل هذا النص التاريخي نقف على النقاط اآلتية: وعند ت

•  
ً
النص مطبوعا الباحث هذا  للعه"  كتابصاحب  إَل عند    لم يجد  السياسية  الوثائق  الراشدة مجموعة  النبوي والخالفة  " وقد د 

باريس إلى مخطوط في  الباحث على كتاب  (82)عزاه  أنمخطوط بعنوان:    سوى كتابألزدي  ل، ولم يقف  س"  "من حديث مالك بن 

 َل توجد هذه الرواية فيه. ، مع مالحظة أنه هـ(443ألبي موس ى األزدي )ت

 .ن أحد علماء القرن الخامس الهجري َل يوجد أي إسناد لهذه الرواية مع أنها م الحظ أنهومن امل •

 . دون بيان أي تفاصيل عن مضمونهأمان هذا النص يثبت وجود كتاب و  •

اتفاق هذا  • الثالثةالنص  النص مع  ونالحظ  بن خياط  األمة:  عند    السابقة  وص  طاهرو   اليعقوبيو خليفة  بن  نص    ،املطهر  دون 

 في: الطبري 

 . "املؤمنين انزلوا إلى أمير ": -رض ي هللا عنه- عبيدة ، ونلمس ذلك من قول أبو أن الصلح كان بعد حصار .1

رض ي هللا -  ن قول أبو عبيدة ونلمس ذلك م،  -رض ي هللا عنه-أن أهل القدس هم الذين طلبوا الصلح مع أمير املؤمنين عمر   .2

 . "فاستوثقوا ألنفسكم": -عنه

نلمس ذلك من  يمكن أن  ، و -رض ي هللا عنه-،  قدم  للصلح مع أهل إيلياء حسب طلبهم   -رض ي هللا عنه-أن أمير املؤمنين عمر   .3

 . "وهم بأيليا -رض ي هللا عنه- عمر  ل ملا نز ": األزدي اإلمام قول 

انفرد   • عن وقد  األربع  األزدي  السابقة  النصوص  النصارى  ة  زعيم  اسم  عمر  بذكر  له  كتب  عنه-الذي  هللا  األمان    -رض ي  كتاب 

من باب يكون  مع مالحظة أنه ذكر الصلح ولم يذكر الجزية، وهذا    ."ابن الجعد" أو ابن الجعيد"  وهو  أجرى معه الصلحالذي  و 

.بقالنقص في الرواية كما أشرنا سا
ً
 ا

 أن ضبط ومن  •
ُ
 من الهمزة املكسور في الروايات السابقة. "أهل أيلياو" "بأيليا"ة اسم املديناملالحظ أيضا

ً
  بالهمزة املفتوحة بدَل

 (: هـ 774)ت ابن كثير تحليل نص : املطلب السادس 

ابن كثير في كتابه " اإلمام  "البداية والنهاية قال  َرُه  : 
َ
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 .(83)"َراءِ ل

 وعند تحليل هذا النص التاريخي نقف على النقاط اآلتية: 

كثير  أن  نجد   • ابن  ذكر  اإلمام  كتابه  قد  في  النص  والنهاية"هذا  ""البداية  عنوان:  تحت  ْبَن ،  ُعَمَر  َيَدْي  على  املقدس  بيت  ْتُح 
َ
ف

اَب 
ه
ط

َ
خ
ْ
 ." -رض ي هللا عنه- ال

واإلمام ابن   فر جرير من رواية سيف بن عمر، وهذا َل يكفياته وهو أبو جعأحد أشهر رو وهذا النص بدون إسناد متصل، إَل   •

 كثير من علماء القرن الثامن الهجري. 

إجالء جند الروم  واحد من شروط الصلح وهو:  متعلق بشرط    مضمونه   تفاصيلجزء من    بيان   معهذا النص يثبت وجود كتاب  و  •

 .أيام ةخالل ثالثمن مدينة القدس 

دون    ،واألزدي   املطهر بن طاهرو   ة السابقة عند األمة: خليفة بن خياط واليعقوبيص األربعو النص مع النص  ونالحظ اتفاق هذا  •

 في:  نص الطبري 

 أن الصلح كان بعد حصار.  .1

 . -رض ي هللا عنه -أن أهل القدس هم الذين طلبوا الصلح مع أمير املؤمنين عمر  .2

 أهل إيلياء حسب طلبهم.  قدم  للصلح مع  -رض ي هللا عنه-أن أمير املؤمنين عمر  .3

   في:السابقة  لنصوص الخمسةا عن ثير نص ابن ك وقد انفرد •

اإلسالم   .1 إلى  الدعوة  الجهاد حيث:  في  املسلمين  استراتيجية  في  تحديد  لحمايتهم  الجزية  دفع  البقاء على دينهم مع  وإَل   
ً
أوَل

 الحرب. وإلعفائهم من قتال األعداء والزكاة، أو الدولة اإلسالمية 

 من تم  ذكر   .2
َ
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 ة الجيش إلى الشام.َعل

 ، والرحمة بهم. القادة والجنوداحترام بيان مدى حرص الخليفة على  .5

الذي منه   .6 الباب  ْسَجَد      -رض ي هللا عنه-ُعَمُر  تحيد 
َ ْ
َ    حيثامل
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 . في السنة الخامسة عشرة  تحديد وقت الصلح نص ابن كثير وقد رجح  •

 : خاتمة ال

" 
ً
اللهم صّل على أصلي وأسلم على نبيك "و ، كما (84)ناًء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك"َل أحص ي ثالحمد هلل رب العاملين حمدا

 . (85) م، إنك حميد مجيد"محمد وعلى آل محمٍد، كما صليت على آل إبراهي
 : أما بعـــد

ي بإتمام هذا البحث فإن أحسنت فمن هللا وحده، وإن كان غير ذلك فمن نفس ي ومن الشيطا 
ّ
ن، وحسبي أني  لقد ّمن هللا تعالى عل

 أجتهد. 

 
 . 656و 655ص  9ابن كثير، جالنهاية،  البداية و 83
 . 486جزء من حديث رواه األمام مسلم في صحيحه، عن عائشة رض ي هللا عنها، كتاب الصالة ، باب ما يقال في الركوع و السجود ، ح 84
 . 4519ى النبي ، ح عل في صحيحه، عن كعب بن عجرة، كتاب تفسير القرآن ، باب قوله : إن هللا ومالئكته يصلون   رواه اإلمام البخاري  85
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   عندتحليل َنّص العهدة العمرية  لقد تناول هذا البحث  و 
ُ
تسميته بالعهدة العمرية ما اصطلح العلماء على  فيثين واملؤرخين  ّد َح امل

الخطاب  الفاروق عمر بن  الراشد  الخليفة  الذي كتبه  األمان  اَلتفاق    -رض ي هللا عنه-  حيث عهد  الشريف عندما تم  القدس  لنصارى 

 عل
ً
 .، مع املقارنة بين جهود كل من أهل الحديث واملؤرخين في اَلهتمام بنص العهدة وتحليلهاى فتحها صلحا

: الن
ً
 تائج:أوَل

 أهمها ما يلي:كان  نتائج وقد توصل البحث إلى عدة  

 تبين أن اهتمام املؤرخين بنص العهدة العمرية وتحليله كان أكثر من املحدثين. •

نتا • أن من  بيان  املهم  املحتل ومن  في محاربة  الفلسطيني  الشعب  بين مكونات  بقاء عالقة مميزة  الخالدة هو  العمرية  العهدة  ئج 

الحسيني زعالصهيوني بدليل   أمين  الحاج  أبرز مساعدي  أحد  الغوري وهو أن  إميل  البريطاني كان  يم فلسطين في فترة اَلحتالل 

 عطا هللا.  . واآلن من أبرز املدافعين عن القدس وعروبتها األب/ مسيحي

بالشروط   • يعرف  ما  دون  العهدة  نصوص  لتحليل  مخصص  البحث  وهذا  العمرية،  الشروط  عن  تختلف  العمرية  العهدة  أن 

 العمرية. 

 في التحليل كان نص اإلمام الطبري.  أن أكثر نص اهتم به املؤرخون  •

املحدثين يمكن دراستها   • أسانيد على طريقة  لها  ابن عساكر في كتابه نصوص  اإلمام  لها  أن  والحكم عليها، ونصوص أخرى ليس 

 . أسانيد وتعتمد على سرد الحدث على طريقة املؤرخين

صور   • أروع  العمرية  العهدة  الدينيتمثل  املستشرقي  التسامح  بعض  مثل:بشهادة  لوبون " املؤرخ    ن  كتابه    "جوستاف  حضارة "في 

 من شريعته الدينيةتجاوز ذلك ليجعل  فاإلسالم لم يكتَف بالدعوة إلى التسامح الديني، بلحيث قال: "، "العرب
ً
   ".التسامح جزءا

 اآلخرين، لشرائع مومراعاة واحترا  لحقوق،ا  وحفظ ، اإلسالم سماحة فيها العمرية: أن العهدة  هي هذه من نتائج تحليل نصوص   •

 .الدين في اإلكراه  وعدم واملواثيق، العهود على ومحافظة

تطاولت أعناقهم لكي   أهل الرملةأنباؤها الى    ترامت  فعندما  خرى،األ   في املدائنأثرت  نها  مرية أ إليجابية للعهدة العات ا ير ثتأالومن   •

 . أهل اللدهم فعل مثلثم ، مثلها ر املؤمتين عمر بن الخطاب معاهدة يعقدوا مع أمي 

نتائج د.شفيق في بحثه:   • الباحث على  العمرية قد وسعتيتفق  بالعهدة  املسماة  العهود  الروايات لنصوص  وطورت على   أن هذه 

 لتطور أحوال أهل
ً
نص ي  أن ما ورد فيو ،  قوبي، وابن البطريق وابن الجوزي اليع  : نصوصهي  أقرب ما تكون للحقيقة،  ، و الزمن تبعا

ومن املحتمل أن عباٍرة "أَل يساكنهم فيها اليهود" املذكورة  ،  من تحفظات وشروط قصد بها مصلحة النصارى   الطبري ومجيز الدين

 في النصين إنما  
ً
كانت خالية من اليهود، ولم يشأ النصارى أن يسكنها اليهود من جديد    تدل على أن القدس كما هو معلوم تاريخيا

 (86) .تحت حكم املسلمين

: الت
ً
 وصيات: ثانيا

 التي خرج بها البحث فتمثل في:  التوصياتوأما عن أهم  

ى علــى أرض اإلســراء و املعــراج تظهــر الوجــه الناصــع لهــذه عمــل بحــوث خاصــة تبــين طبيعــة العالقــة التاريخيــة بــين املســلمين والنصــار   •

 .من الفتح العمري وحتى العصر الحاضر  العالقة

 مقارنة بين  إجراء دراسات أخرى  •
ُ
صــحيفة املقاطعــة مثــل: صــلح الحديبيــة، و مهمة ئق أخرى ليل نصوص وثاتح في ثين واملؤرخينّد َح امل

 .... وغيرهما

 بالشروط العمرية عند الفقهاء. إجراء بحث خاص بتحليل نصوص ما يعرف •
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Abstract: This research deals with the analysis of the texts of the Omari Covenant of the modernists and 
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 : قدمةامل

 الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف املرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

في واقعنا العربي املعاصر، وهو من األمور الخطيرة؛ ألنه مما يترسخ    واملؤلم إن موضوع االغتياالت السياسية من الواقع امللموس  

في عقيدة بعض الشباب املسلم أن هذه االغتياالت من باب الجهاد في سبيل هللا ومن باب نصرة الدين وقهر الظاملين، وهذا األمر ليس 

   اغتياله من قبل مخالف(، حيث تم  رض ي هللا عنهخالفة الفاروق عمر)وليد هذا العصر بل هو قديم منذ  
ً
 وحقدا

ً
، ثم  في العقيدة غال

حيث تم اغتياله من قبل مجموعة من الخوارج العتراضهم على بعض سياساته في إدارة الشئون    ، النورين عثمان بن عفان  وذ  أغتيل

الخالفات السياسية من قبل الخوارج، وهذه ، كذلك تم اغتيال أمير املؤمنين علي بن أبي طالب نتيجة  دنيوية، وبعض األمور الدينيةال

من   البد  فكان  ذلك،  يفعل  من  لدى  الجهاد  بعقيدة  مرتبطة  لكونها  وإنما  فقط،  باألفراد  تتعلق  لكونها  ليس  أهميتها  ترجع  القضية 

بإلصاق الغرب  لدى  الذرائع  أهم  أحد  كانت  أنها  خاصة  االغتياالت،  بهذه  املتعلق  الشرعي  الحكم  لبيان  لها  اإلرهاب   التصدي  تهمة 

 باإلسالم واملسلمين.

الباحث سوف ي املنطلق فإن  الكتاب والسنة واملقاصد والقواعد  ؤ من هذا  الشرعية، ومن خالل  الناحية  املسألة من  صل لهذه 

وفق وهو ولي  ، فاهلل املالشرعية سيحاول الوصول إلى األحكام الشرعية املنوطة باملسألة، مع محاولة رد شبهات القائلين بهذه االغتياالت

    الصالحين.
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 :لخصامل

وال   الشرعي  الخالف  الناس  فيه  يطق  ولم  اإلسالمية  الخالفة  فيه  غابت  وقت  وفي  الحديثة  العصور  هذه  الخالف في 

السياس ي، وفي ظل نشأة بعض الجماعات اإلسالمية الجهادية الباحثة عن الخالفة الشرعية الرشيدة بدأت عمليات االغتياالت  

القرآنية  النصوص  بعض  بظواهر  تتمسك  الجماعات  هذه  وبعض  لها،  املخالفة  الدينية  أو  السياسية  الشخصيات  لبعض 

ما أنزل هللا أو تكفير آحاد الناس بسبب أقوال أو أفعال مخالفة للشرع، ووجدوا في   واألحاديث النبوية في تكفير من يحكم بغير

 على اإلسالم واملسلمين، بل أزعم أن بعض 
ً
 لهم في اغتيال هذه الشخصيات التي يرون في وجودها ضررا

ً
هذا الفهم املغلوط مبررا

د أن هذه االغتياالت تتم باسم اإلسالم والدفاع عنه، الدول تورطت بشكل ما في بعض هذه العمليات املشبوهة، ولألسف الشدي

الشبهة لدحضها  الوقوف عند هذه  التى تدل على شرعية ما يفعلونه فيما يزعمون، فكان البد من  النصوص  وتشبثوا ببعض 

البحثية الورقة  تحاول هذه  ما  وهذا  األعالم،  األئمة  والسنة وكالم  للكتاب  الصحيح  الفهم  الكشف عنه   والرد عليها من خالل 

وإبرازه، وقد استخدم الباحث املنهج االستقرائي التحليلي في هذه الورقة بحيث جمع آراء العلماء في الرد على هذه الشبهة، وقام  

 بتحليل النصوص الشرعية للوصول إلى النتائج املرجوة.

 جرائم؛ اغتيال؛ سياسة. الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/SIS/Home.aspx
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 دراسة:مشكلة ال

السلطة،   الصراعات على  السياسية قديمة وغير منوطة بشعب دون آخر وال بزمن دون آخر، وغالبها يحدث بسبب  االغتياالت 

بعض الفرق الجهادية التي ترتكب هذه الجرائم من منطلق عقيدتهم الجهادية، ومن خاللها يعتقدون أنهم  تكمن مشكلة البحث فيلكن 

ومن هذا املنطلق فإن مشكلة البحث تتمثل في توضيح املفاهيم الصحيحة لبعض األدلة التي يستند   ينصرون اإلسالم بهذه العمليات،

محاولة الرد على    ففي هذه الورقة البحثية  كام الشرعية ألفعالهم التي يقومون بها،إليها أصحاب هذا الفكر ومحاولة الوصول إلى األح

القائلين بجواز االغتياالت السياسية نتيجة االختالف في الرأي أو الفكر أو األيدلوجية .. إلخ، ومحاولة كشف زيف ما يستدلون به من  

تهامات اإلرهاب وإزهاق األنفس ملجرد االختالف في الرأي، وكان التساؤل شبهات مترسخة لديهم، مع بيان براءة الشريعة اإلسالمية من ا 

بهذه  القائلين  شبهات  على  الرد  وكيف  السياسية؟  االغتياالت  من  اإلسالمية  الشريعة  موقف  ما  البحثية:  الورقة  لهذه  الرئيس 

 االغتياالت؟

 الدراسة: أهداف 

الت اال   دراسةهدف  من  اإلسالمية  الشريعة  موقف  بيان  القائإلى  شبهات  زيف  كشف  إلى  السياسية،  هذه غتياالت  بشرعية  لين 

 االغتياالت، كما أن الورقة تهدف إلى نفي تهمة اإلرهاب عن اإلسالم من خالل هذا املقام. 

 دراسة:منهج ال

املختلفة   األدلة  املسألة، واستقصاء  العلماء في هذه  آراء  التحليلي، حيث قام بجمع  املنهج االستقرائي واملنهج  الباحث  استخدم 

 املنوطة باملسألة  
ً
إياها للوصول إلى الحكم الشرعي املنضبط بمسألة االغتياالت السياسية، مع استقصاء شبهات املخالفين والرد    محلال

  .عليها

 : لدراسةاإجراءات 

نسب الباحث األقوال إلى قائليها، وعزا اآليات إلى موضعها من املصحف الشريف، وخرج األحاديث من مظانها من كتب الحديث،  

 مع الحكم على الحديث الذي خارج الصحيحين، وشرح األلفاظ الغريبة واملبهمة.  

  :الدراسات السابقة

 :جاءت دراسات تاريخية عديدة لهذا املوضوع منها

كتاب هادي العلوي، االغتيال السياس ي في اإلسالم، وهو مطبوع متداول تناول فيه الكاتب أهم االغتياالت السياسية في التاريخ  •

 اإلسالمي وفق وجهة نظر املؤلف. 

أهم االغتياالت  كتاب حسن عبد هللا، االغتياالت في اإلسالم.. اغتيال الصحابة والتابعين، وهو مطبوع متداول تناول فيه الكاتب   •

 في زمن الصحابة والتابعين وفق وجهة نظر املؤلف. 

كتاب فؤاد صالح السيد، معجم السياسين املغتالين في التاريخ العربي واإلسالمي، وهو مطبوع متداول، اهتم فيه الكاتب بذكر   •

 ة نظر الكاتب.تم اغتيالها منذ زمن الجاهلية حتى القرن الحادي والعشرين، وفق وجهأهم الشخصيات التي 

كتاب محمد محمود خليل، االغتياالت السياسية في مصر في عصر الدولة الفاطمية، وهو مطبوع متداول، ذكر فيه الكاتب أهم   •

 الشخصيات من الخلفاء والوزراء الذين تم اغتيالهم في العصر الفاطمي، وفق وجهة نظر الكاتب. 

السعيد، أشهر االغتياالت في اإلسالم مكتاب   • اهتم فيه  خالد  العباس ي، وهو مطبوع متداول،  العصر  نهاية  إلى  الصحابة  ن زمن 

 الكاتب بذكر أهم الشخصيات التي تم اغتيالها في صدر اإلسالم وزمن الخالمة األموية والعباسية، من وجهة نظر الكاتب.

تداول، اهتم فيه الكاتب بذكر أهم  كتاب عصام عبد الفتاح، أهم وأخطر وأشهر االغتياالت السياسية في التاريخ، وهو مطبوع م •

وغير  اإلسالمية،  الدول  من  كثير  وفي  اإلنساني  التاريخ  عبر  واملفكرين  والزعماء  الرؤساء  من  اغتيالها  تم  التي  الشخصيات 

 اإلسالمية.  

مج • نشر  الخطاب،  بن  عمر  الخليفة  اغتيال  قضية  اإلسالمي..  التاريخ  في  السياس ي  العنف  عدوان،  إبراهيم  عاطف  لة بحث 

التاسع    -الجامعة اإلسالمية   األول   -املجلد  الخطاب  م2001  -العدد  الثاني: عمر بن  الخليفة  اغتيال  الباحث قضية  تناول فيه   ،

 ( حسب رؤية الباحث.رض ي هللا عنه)

إلى   تتطرق  ولم  فقط،  التاريخية  الناحية  من  االغتياالت  موضوع  تناولت  أنها   
ً
جميعا الدراسات  هذه  على  هذه يالحظ  أسباب 

 القضية، وال أحكامها الفقهية، ولعل هذا ما يميز هذه الورقة البحثية. 
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 لدراسة:ا عناصر 

 تهاااملبحث األول: مفهوم االغتياالت السياسية ومبرر 

 املطلب األول: تعريف االغتياالت السياسية 

 املطلب الثاني: مبررات االغتياالت السياسية 

 الشرعي لالغتياالت الساسية املبحث الثاني: الحكم 

 املطلب األول: الضوابط الحاكمة لقضية االغتياالت 

 والجماعات الجهاديةاملطلب الثاني: حكم االغتياالت عن طريق األفراد 

 املطلب الثالث: حكم االغتياالت عن طريق الدول 

 املبحث الثالث: نقض شبهات القائلين بجواز االغتياالت

 ئج البحث الخاتمة: وفيها أهم نتا

 املبحث األول: مفهوم االغتياالت السياسية ومبرراتها 

 : املطلب األول: تعريف االغتياالت السياسية

أن يخدعه فيذهب به إلى موضٍع، االغتياالت لغة  ، وهو 
ً
ة
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في  تعريف االغتيال اصطالحا اإلهالك   " بقوله:  املناوي  عرفه  االغتيال، فقد  لكلمة  اللغوي  املعني  االصطالحي مع  املعنى  يتفق  يكاد   :

 .  (4) ، وعرفه صاحب معجم لغة الفقهاء بقوله: " القتل على حين غرة"(3)خفية واحتيال"

في  السياسيةتعريف االغتياالت   املخالفين  قتل  بأنها:  السياسية  االغتياالت  تعريف  يمكننا  لالغتيال  تعريف  ما سبق من  : من خالل 

 الرأي السياس ي أو العقدي أو الفكري حين غرة. 

 : املطلب الثاني: مبررات االغتياالت السياسية

ا  لدوافع لذلك هو الصراع على السلطة، أو االنتقام  االغتياالت السياسية ظاهرة منتشرة في العالم كله على مر األزمان، وغالب 

، (5) من صاحب السلطة لسبب ما، وعلى حد تعبير عصام عبد الفتاح: "أينما وجد الصراع على السلطة وجدت االغتياالت السياسية"

 النزاعات العرقية والطائفية بين أفراد املجتمع، هذا 
ً
 بصفة عامة. وقد تكون الدوافع لهذه االغتياالت أيضا

التي تفعل هذا، ولعل  الدول  أو  الجهادية  اإلسالمية  الجماعات  االغتيال من  أخرى ملن يقوم بعملية  لكن هناك دوافع ومبررات 

 مبررات هذه الدول والجماعات الجهادية اإلسالمية في وجهة نظر الباحث هي:

:
 
أجل الدفاع عن أرض الوطن، أو رد فعل على عدوان املحتل، وهذا  اغتيال األفراد من السياسيين أو العسكريين أو املدنيين من    أوال

 مثل ما تقوم به الفصائل الفلسطينية املختلفة ضد العدو الصهيوني املحتل.

:
 
اغتيال الحكام أو أعوانهم من الوزراء أو كبار موظفي الدولة من أجل عزوفهم عن الحكم بما أنزل هللا، أو رد فعل على طغيانهم،   ثانيا

الفصائل في التكفير لهؤالء   وفي نظرهم أن هؤالء كفار يجب قتالهم والتخلص منهم إلقامة الدين وتحكيم الشريعة، مع اختالف هذه 

يكفرهم،  ال  كونه  مع  أعوانه  وقتل  قتله  ويجيز  أعوانه  دون  يكفره  من  ومنهم  قتله،  ويجيز  فقط  الحاكم  يكفر  من  فمنهم  الساسة، 

 كالجماعة اإلسالمية في مصر وغي
ً
، ويستدلون  (6)رها، ومنهم من يكفر الجميع بل املجتمع كله كجماعة التكفير والهجرة في مصر قديما

َٰفُِروَن  على كفر الحاكم بقوله تعالى:   ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّللَّ

َ
، ويستدلون على جواز   جحس44الآية    حجسالَمائـَِدة  ىجس٤٤حمسَوَمن لَّۡم َيحُۡكم بَِمآ أ

ِىجسقتالهم بقوله تعالى:   ِيُن كُلُُّهۥ َّلِلَّ َٰتِلُوُهۡم َحتَّىَٰ لَا تَُكوَن فِتۡنَةٞ َويَُكوَن ٱلد  نَفال  حمسَوَق
َ
، ويستدلون على قتل الجنود وأعوان جحس39الآية   حجسالأ

 
 .  1787/ 5مادة )غيل( م 1987 -هـ1407الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة: الرابعة  1
 . 513: 11/512مادة )غيل( هـ 1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –ابن منظور محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، الناشر: دار صادر 2
 . 57صم 1990-هـ0141القاهرة، الطبعة: األولى، -عبد الخالق ثروت  38املناوي زين الدين محمد املدعو بعبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، الناشر: عالم الكتب   3
 .1/78م 1988 -هـ1408حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية،   -محمد رواس قلعجي  4
 . 3م ص2012اإلسكندرية  -عصام عبد الفتاح، أهم وأخطر وأشهر االغتياالت السياسية في التاريخ، دار الكنوز للطباعة والنشر 5
  https://cutt.us/eej2S( م2/10/2021، بتاريخ )علوي بن عبد القادر السقاف، الدرر السنية  6

https://cutt.us/eej2S
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الَ 
َ
ْت: ق

َ
ال
َ
ِ )  الحاكم رغم عدم تكفيرهم لهم بحديث أم املؤمنين عائشة )رض ي هللا عنها( ق

(: "َيْغُزو َجْيٌش  صلى هللا عليه وسلم َرُسوُل َّللاَّ

 ِ
َّللاَّ َرُسوَل  َيا  ُت: 

ْ
ل
ُ
ق ْت: 

َ
ال
َ
ق َوآِخِرِهْم"  ِلِهْم  وَّ

َ
ِبأ  

ُ
ُيْخَسف ْرِض، 

َ
األ ِمَن  ِبَبْيَداَء  اُنوا 

َ
ك ا 

َ
ِإذ

َ
ف  ،

َ
ْعَبة

َ
َوِفيِهْم الك َوآِخِرِهْم،  ِلِهْم  وَّ

َ
ِبأ  

ُ
ُيْخَسف  

َ
ْيف

َ
ك  ،

َومَ  ُهْم، 
ُ
ْسَواق

َ
اِتِهْم"أ ِنيَّ ى 

َ
َعل وَن 

ُ
ُيْبَعث مَّ 

ُ
ث َوآِخِرِهْم،  ِلِهْم  وَّ

َ
ِبأ  

ُ
"ُيْخَسف اَل: 

َ
ق ِمْنُهْم؟  ْيَس 

َ
ل يقاتلون  (7) ْن  والجنود  األعوان  قالوا: كذلك هؤالء   ،

 يبعث على نيته، كذلك حكمهم حكم قتل من تترس به الكفار من املسلمين. 
ً
 لكسر شوكة الحاكم، ومن مات منهم مظلوما

:
 
أو    ثالثا إلحاد،  هو  بما  يصرحون  أو  كفرية،   

ً
أفكارا ينشرون  لكونهم  واملفكرين  الكتاب  لبعض  الجهادية  الجماعات  هذه  اغتيال 

 يعارضون الحكم اإلسالمي الرشيد. 

:
 
 منهم ملا يقومو   رابعا

ً
ن به من بطش  اغتيال هذه الجماعات الجهادية بعض الشخصيات العسكرية أو البوليسية أو املخابراتية انتقاما

 أو ظلم أو تعذيب أو قتل ألفراد هذه الجماعات. 

:
 
للمسلمين ولقضاياهم ونكاية فيهم    خامسا املسلمين لعداوتهم  أو غير  املدنيين من األجانب  أو  الحكام  الجماعات لبعض  اغتيال هذه 

 لبعض مواقفهم املعادية للمسلمين.

:
 
والزا   سادسا للسياح  الجهادية  الجماعات  بعض  أو اغتيال  األوطان  أو جواسيس على  األرض  في  أنهم مفسدون  بحجة  األجانب  ئرين 

 نكاية في بلدانهم ملواقفها السلبية من قضايا املسلمين. 

:
 
اغتيال بعض الدول لشخصيات معادية أو مخالفة لسياسة الدولة من الداخل أو الخارج، أو نكاية في بالد هذه الشخصيات    سابعا

 أخرى معادية أو مخالفة لسياسات الدولة التي قامت بهذه املغتالة، أو من أجل إحدا 
ً
ث الفتن بين دول هذه الشخصيات املغتالة ودوال

 العملية. 

أهم أنواع االغتياالت السياسية وأسبابها والتي يقوم عليها بعض املسلمين وبعض البلدان من وجهة نظر الباحث، ولعل  لعل هذه هي 

لالغتياالت ع العامة  املبررات  واملكيدة أهم  الوطن  ووالدفاع عن  والسياسية  الدينية  االختالفات  املسلمين هو  ذلك من  يفعل  ند من 

 لألعداء. 

 اسية ياملبحث الثاني: الحكم الشرعي لالغتياالت الس

املقصد  تلف باختالف  ال يمكن إطالق الحكم في مثل هذه القضايا بصفة عامة، ولكن الحكم الشرعي في هذه القضية يتنوع ويخ

 ومن خاللها يتناول األحكام املنوطة بذلك. ثالثة مطالب،؛ لذلك قسم الباحث هذا املبحث إلى من االغتيال ومن يقوم به

 : الضوابط الحاكمة لقضية االغتياالت املطلب األول:

الحكم في مثل هذه القضايا قضية االغتياالت في وجهة نظر الباحث يدور حكمها حول عدة ضوابط يجب مراعاتها عند إطالق  

 وهي:

الدماء   :األصل حرمة الدماء    .1 املطهرة هو تحريم  الكريم والسنة  القرآن  اإلسالمية بمصدرية  الشريعة  الذي نصت عليه  إن األصل 

ىَُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم َتۡعقِ قال تعالى:    وصيانة النفس من القتل واالعتداء، ِّۚ َذَٰلُِكۡم َوصَّ ِ ا بِٱلۡحَق 
َّ ُ إِل َم ٱَّللَّ ۡفَس ٱلَّتِى َحرَّ لُوَن  حمسَولَا َتۡقتُلُواْ ٱلنَّ

ۡنَعام  ىجس١٥١
َ
املسلمة، من ذكر وأنثى، جحس151الآية    حجسالأ النفس  البشرية على عمومها " وهي:  النفس  أنها صرحت بتحريم  اآلية  ، ويالحظ من 

بالعهد وامليثاق" التي قد عصمت  :  (8) صغير وكبير، بر وفاجر، والكافرة 
ً
أيضا عَلَىَٰ  ، وقال  َذَٰلَِك َكتَبۡنَا  ۡجِل 

َ
أ نَُّهۥ َمن حمسمِۡن 

َ
بَنِٓى إِۡسَرَٰٓءِيَل أ

نَّمَ 
َ
فََكأ ۡحيَاَها 

َ
أ َوَمۡن  َجمِيٗعا  اَس  ٱلنَّ َقتََل  نََّما 

َ
فََكأ ۡرِض 

َ
ٱلۡأ فِي  فََسادٖ  ۡو 

َ
أ َنۡفٍس  بَِغيۡرِ  ا  َنۡفَسَۢ رُُسلُنَا  َقتََل  َجآَءتُۡهۡم  َولََقۡد  َجمِيٗعاۚ  اَس  ٱلنَّ ۡحيَا 

َ
أ آ 

ثُمَّ إِنَّ َكثِيرٗ  ۡرِض لَُمۡسِرُفوَن  بِٱلَۡبي َِنَِٰت 
َ
ٱلۡأ فِي  َذَٰلَِك  َبۡعَد  ِنُۡهم  اآلية   ،جحس32الآية    حجسالَمائـَِدة  ىجس٣٢ا م  القتل سوى هذه  النهي عن  ولولم يرد في 

عْ 
َ
ت ِفي   

ُ
ة
َ
غ
َ
َبال

ُ ْ
امل ُفوِس  النُّ ِبَقْتِل  َواِحَدِة 

ْ
ال ْفِس  النَّ ْتِل 

َ
ق ِبيِه 

ْ
ش

َ
ت ِمْن  ْقُصوُد 

َ ْ
"امل الرازي:  الفخر  قال  ُعْدَواِن   ِظيِم لكفت، 

ْ
ال َعْمِد 

ْ
ال َقْتِل 

ْ
ال ْمِر 

َ
أ

 
َ
أ ِلَك َيِجُب 

َ
ذ
َ
ك
َ
َحٍد، ف

َ
أ  ِ
ل 
ُ
ٌم ِعْنِد ك

َ
ْمٌر ُمْسَتْعظ

َ
أ ِق 

ْ
ل
َ
خ
ْ
ِ ال

ل 
ُ
ْتَل ك

َ
نَّ ق

َ
أ َما 

َ
ِنِه، َيْعِني ك

ْ
أ
َ
ًما َمِهيًبا َوَتْفِخيِم ش

َ
َواِحِد ُمْسَتْعظ

ْ
َساِن ال

ْ
ن ِ
ْ

ْتُل اإل
َ
وَن ق

ُ
ْن َيك

 
َ
اَرك

َ
ْقُصوُد ُمش

َ ْ
امل

َ
اِم"ف

َ
 .(9)ُتُهَما ِفي ااِلْسِتْعظ

( ِ
اَل َرُسوُل َّللاَّ

َ
اَل: ق

َ
ُ َعْنُهَما، ق َي َّللاَّ ْن  صلى هللا عليه وسلم كذلك نصت السنة على تحريم قتل النفس إال بالحق، فَعِن اْبِن ُعَمَر َرض ِ

َ
(: "ل

َدًما   ُيِصْب  ْم 
َ
ل َما  ِديِنِه،  ِمْن  ْسَحٍة 

ُ
ف ِفي  ْؤِمُن 

ُ
امل قال  (10)َحَراًما"َيَزاَل  كافر،  أو  ملؤمن  كانت   

ً
أيا الدماء  حرمة  في  صريح  الحديث  وهذا   ،

 
ِكَر ِفي   /اب ب  ،البيوع  /كتاب هـ  1422أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، املحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: األولى،    7

ُ
َما ذ

ْسَواِق 
َ
 . 3/65األ

م 2000-هـ  1420: عبد الرحمن بن معال اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى  السعدي عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان، املحقق 8

 . 279ص
 .11/344هـ 1420 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –الفخر الرازي أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( ، الناشر: دار إحياء التراث العربي  9

 9/2أخرجه البخاري، صحيح البخاري، ك/الديات ب/باب 10
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، فهذه هي الدماء املحرمة، هي أربعة أصناف: دم املسلم، ودم الذ
ً
 أو مستأمنا

ً
 أو معاهدة

ً
 أو ذميا

ً
مي، العثيمين: "يعني ما لم يقتل مؤمنا

 فإنه  ودم املعاهد، ودم املستأمن، وأشدها وأعظمها دم املؤمن
ً
 حراما

ً
، أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، فإذا أصاب اإلنسان دما

"
ً
ِ )(11)يضيق عليه دينه، أي أن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ باهلل ويموت كافرا

اَل َرُسوُل َّللاَّ
َ
اَل: ق

َ
، ق ِ

صلى هللا  ، وَعْن َعْبِد َّللاَّ

 َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ مُ عليه وسلم 
َ
ْفِس، وَ (: "ال ْفُس ِبالنَّ ٍث: النَّ

َ
ال
َ
 ِبِإْحَدى ث

َّ
، ِإال ِ

ي َرُسوُل َّللاَّ ِ
 
ن
َ
ُ َوأ  َّللاَّ

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ْن ال

َ
َهُد أ

ْ
اِرُق ْسِلٍم، َيش

َ
اِني، َوامل ُب الزَّ ِ

ي 
َّ
الث

َجَماَعِة"
ْ
ِلل ارُِك  التَّ يِن  ِ

الد  التحري (12)ِمَن  يدل على  الدماء، وهذا  بنفي حل  بيان  فيه  والحديث  إال ،  ينفك حكمه  ال  الذي  األصل  وأنه  م 

 
َ ْ
ى األ

َ
ِإل ِ َتْحِريٍم ُمَضاٍف 

ل 
ُ
 ِفي ك

َ
ِإْجَماَل ِفيِه، َوال  

َ
ال

َ
ا ف

ً
ِضٌح ُعْرف ْعَنى ُمتَّ

َ ْ
ا امل

َ
َساُن،  بدليل، قال الهروي: " َوَهذ

ْ
ن ِ
ْ

َراُد ِباْمِرٍئ: اإل
ُ ْ
، َوامل نَّ

ُ
َما ظ

َ
ْعَياِن ك

َِجاِل 
اِمٌل ِللر 

َ
َم ش

ْ
ُحك

ْ
ِإنَّ ال

َ
ْسَواِن"ف ِ

 
 ديث بهذه املعنى أكثر من أن تحص ى. ، واألحا(13) َوالن

فَعْن   ،وحتى ال يظن أحد أن حرمة الدماء خاصة بدماء املسلمين دون غيرهم، فقد نصت السنة على تحريم دماء املعاهدين والذميين

ُ َعْنُهَما، َعِن   َي َّللاَّ ِ ْبِن َعْمٍرو َرض ِ
ِ )َعْبِد َّللاَّ

ِبي  ِة، َوِإنَّ ِريَحَها ُتوَجُد ِمْن  صلى هللا عليه وسلم النَّ  الَجنَّ
َ
ْم َيرِْح َراِئَحة

َ
َتَل ُمَعاَهًدا ل

َ
اَل: "َمْن ق

َ
(: ق

ْرَبِعيَن َعاًما"
َ
ْسِلِميَن َس (14) َمِسيَرِة أ

ُ ْ
ُه َعْهٌد َمَع امل

َ
َراُد ِبِه َمْن ل

ُ ْ
ْو ُهْدَنٍة ِمْن  ، والحديث دليل على تحريم قتل املعاهد: "َوامل

َ
اَن ِبَعْقِد ِجْزَيٍة أ

َ
َواٌء ك

َماٍن ِمْن ُمْسِلٍم"
َ
ْو أ

َ
اٍن أ

َ
ط

ْ
     .(15)ُسل

في القتل حرام  .2 م هللا  :الخديعة  النبي )حرَّ إلى ضرر، واعتبرها  املفضية  الخديعة  تعالى  املنافقين،  صلى هللا عليه وسلم   ( من خصال 

ِ ْبِن 
ِبيَّ )فَعْن َعْبِد َّللاَّ نَّ النَّ

َ
اَنْت ِفيِه  صلى هللا عليه وسلم َعْمٍرو أ

َ
 ِمْنُهنَّ ك

ٌ
ة
َ
ْصل

َ
اَنْت ِفيِه خ

َ
اِلًصا، َوَمْن ك

َ
اَن ُمَناِفًقا خ

َ
نَّ ِفيِه ك

ُ
ْرَبٌع َمْن ك

َ
اَل: "أ

َ
( ق

 
َ
َوِإذ َب، 

َ
ذ
َ
 ك

َ
ث َحدَّ ا 

َ
َوِإذ اَن، 

َ
ُتِمَن خ

ْ
اؤ ا 

َ
ِإذ َيَدَعَها:  ى  َحتَّ َفاِق  ِ

الن   ِمَن 
ٌ
ة
َ
ْصل

َ
َجَر"خ

َ
اَصَم ف

َ
ا خ

َ
َوِإذ َدَر، 

َ
إذا أعطى (16) ا َعاَهَد غ  " العثيمين:  ، قال 

عهًدا على أي ش يء من األشياء غدر به ونقض العهد، وهذا يشمل املعاهدة مع الكفار، واملعاهدة مع املسلم في بعض األشياء ثم يغدر 

)(17)بذلك" قال  وكذلك  وسلم ،  عليه  هللا  ِلوَ صلى  اِدٍر 
َ
غ  ِ

ل 
ُ
"ِلك الِقَياَمِة"(:  َيْوَم  ْدَرِتِه 

َ
ِبغ ُيْنَصُب  "معنى (18) اٌء  قاسم:  محمد  حمزة  قال   ،

"
ً
، (19) الحديث: أن هللا يعاقب الغادر يوم القيامة بفضيحته، وهتك ستره، فينصب لكل غادر لواًء يكشف به عن غدره وخيانته إمعانا

َد الَفْتَك، ال َيْفِتُك ُمؤِمٌن"  فقال في حديث( عن الغدر في القتل خاصة  صلى هللا عليه وسلم ونهى النبي ) يَّ
َ
، قال (20)أبي هريرة: "اإليماُن ق

ة"
َ
ْجأ

َ
َمانه ف

َ
ن ُيقتل من لُه أ

َ
 . (21)البغوي: "والفتُك أ

 هذا فيمن غدر أو خان في عهد من العهود نال هذا اإلثم والذنب، ناهيك عن الخديعة في القتل، فال شك أن إثمه أعظم وذنبه أكبر؛

أم ميثاق، وهذا  أو خائن لعهد   لعدم حيطته وحذره من غادر 
ً
 رخيصا

ً
ثمنا إياه ثم يدفع حياته  أو أعطي  باألمان  إذا شعر  الرجل  ألن 

النوع من القتل يعرف عند الفقهاء بقتل الغيلة، ومع إجماعهم على تشديد تحريمه، فقد ذهب بعضهم وهم املالكية والحنابلة في وجه 

اب القيم،  عندهم، واختاره  تيمية وابن   ال قصاص  ورجحهن 
ً
القتل حدا القاتل غيلة هي  أن عقوبة  إلى  العلماء،   مجلس هيئة كبار 

ً
فال    ا

العفو فيه  يشهر (22) يصح  لم  وإن  ماله،  أخذ  إنسان على  قتل  في  يحتال  الذي  وهو  كاملحارب  واملغتال   " القرطبي:  أبو عبد هللا  قال   ،

 السالح لكن دخل عليه بيته أو 
ً
" صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حدا

ً
 .(23)ال قودا
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ى:    12
َ
َعال

َ
ت  ِ

ْوِل َّللاَّ
َ
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َياِت ب/ َما ُيَباُح ِبِه َدُم امل ِ

ِقَصاِص َوالد 
ْ
َحاِرِبيَن َوال

ُ ْ
َقَساَمِة َوامل

ْ
 .  3/1302بيروت،  ك/ ال
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َ
َتَل ُمَعاَهًدا ِبغ

َ
ِم َمْن ق

ْ
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 .12/259هـ 1379بيروت،  -فة العسقالني أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار املعر  15
َناِفِق أخرجه ال 16

ُ
َمِة امل
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الغاصب    دم املحارب مهدر:  .3 املحتل  ناهيك عن  ِدر عليه 
ُ
إذا ق املقاتل للمسلمين  املحارب  العلم في هدر دم  أهل  بين  لديار  ال خالف 

تعالى:   املنتهك ألعراضهم، وذلك لقوله  َشدُّ مَِن  املسلمين 
َ
أ ۡخرَُجوُكۡمۚ وَٱلۡفِتۡنَُة 

َ
أ ِۡن َحيُۡث  ۡخرُِجوُهم م 

َ
َوأ ٱلَۡقتِۡلِّۚ  حمسَوٱۡقتُلُوُهۡم َحيُۡث ثَقِۡفتُُموُهۡم 

َكَذَٰلَِك   فَٱۡقتُلُوُهۡمۗۡ  َٰتَلُوُكۡم  َق فَإِن  فِيهِِۖ  يَُقَٰتِلُوُكۡم  َحتَّىَٰ  ٱلۡحََراِم  ٱلَۡمۡسِجِد  ِعنَد  تَُقَٰتِلُوُهۡم  َٰفِرِيَن  َولَا  ٱلَۡك َغُفورٞ   ١٩١َجَزآُء   َ ٱَّللَّ فَإِنَّ  ٱنتََهۡواْ  فَإِِن 
َٰتِلُوُهۡم َحتَّىَٰ لَا تَُكوَن فِتۡ  ١٩٢رَِّحيٞم  َٰلِِميَن َوَق َّا عَلَى ٱلظَّ ِِۖ فَإِِن ٱنتََهۡواْ فَلَا ُعۡدَوََٰن إِل ِيُن َّلِلَّ الي الآية   191من الآية  حجسالَبَقَرةِ  ىجس١٩٣نَةٞ َويَُكوَن ٱلد 
الحرم"  جحس193 أرض  في  يصدنكم عنهم وجودكم  وال  أدركتموهم،  أينما  فاقتلوهم  وبينهم  بينكم  القتال  نشب  إذا  "أي  املراغي:  قال   ،(24) ،

 واآليات في هذا املعنى كثيرة. 

َجاِر ا 
ْ

ش
َ
ْو ِذَراَعْيِه ِلَحاَء َجِميِع أ

َ
أ َد ُعُنَقُه 

َّ
ل
َ
ْو ق

َ
رَِك ل

ْ
ش
ُ ْ
نَّ امل

َ
ى أ

َ
ْجَمُعوا َعل

َ
ِلَك أ

َ
ذ
َ
ْم  قال الطبري: "َوك

َ
ا ل

َ
ِإذ َقْتِل 

ْ
َماًنا ِمَن ال

َ
ُه أ

َ
ِلَك ل

َ
ْن ذ

ُ
ْم َيك

َ
َحَرِم ل

ْ
ل

ُه َعْقُد ِذمَّ 
َ
َم ل ْن َتَقدَّ

ُ
َماٌن"َيك

َ
ْو أ

َ
ْسِلِميَن أ

ُ ْ
واملسلم إذا لقي الكافر ، وهذا الحكم محمول على الكافر الحربي، وكذا قال القرطبي: "(25)ٍة ِمَن امل

، وملا سئل  (26)"وال عهد له جاز له قتله؛ فإن قال: ال إله إال هللا لم يجز قتله؛ ألنه قد اعتصم بعصام اإلسالم املانع من دمه وماله وأهله

 عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عن قتل املشرك الحربي قال: "  الشيخ
ً
للمسلم، أو    ال يمنع املسلم من قتل املشرك الحربي، ولو كان جارا

 .(27)"معه في الطريق، إال إذا أعطاه ذمة، أو أمنه أحد من املسلمين

الهجوم على   :الخديعة في قتل املحارب جائزة  .4 املفاجئة في  النصر، وعلى قدر  الخدعة، والخدعة عامل كبير في  الحرب قائمة على 

قال الطرطوش ي: "واعلم أن الحرب خدعة عند جميع العقالء، وآخر ما يجب ركوبه  العدو على قدر ما يتحقق ويسهل النصر والتغلب،  

ِ  وقد ثبت في ح،  (28) قرع الكتائب وحمل الجيوش بعضها على بعض"
ُ َعْنُهَما-ديث َجاِبَر ْبَن َعْبِد َّللاَّ َي َّللاَّ ِبيُّ )-َرض ِ اَل النَّ

َ
اَل: ق

َ
صلى هللا ، ق

"عليه وسلم 
ٌ
ْدَعة

َ
"الَحْرُب خ وأن ذلك ليس بمذموم، وال كذب،   ،(29) (:  الحرب،  والتعريض فى  التورية  القاض ي عياض: "فيه جواز  قال 

فَّ ، قال الهروي:  (30)وهو مما رخص فيه"
ُ
ك
ْ
ِخَداِع َمَع ال

ْ
ى َجَواِز ال

َ
َفُقوا َعل : "َواتَّ

ً
ِفِه"، وقال أيضا

َ
ْمٍر َوِإْضَماُر ِخال

َ
َهاُر أ

ْ
َدُع ِإظ

َ
خ
ْ
ْصُل ال

َ
اِر ِفي "َوأ

َماٍن"
َ
أ ْو 

َ
أ َعْهٍد،  َنْقُض  ِفيِه  وَن 

ُ
َيك ْن 

َ
أ  

َّ
ِإال َفَق  اتَّ  

َ
ْيف

َ
ك َحْرِب 

ْ
ِنيرِ (31)ال

ُ ْ
امل اْبُن  اَل 

َ
"ق الشوكاني:  ونقل  َحْرُب ، 

ْ
ال ْي 

َ
أ  :"  

ٌ
ُخْدَعة َحْرُب 

ْ
ال  " َمْعَنى   :

 
ُ ْ
امل ِر 

َ
ط

َ
ِلخ ِلَك 

َ
َوذ  

ُ
َواَجَهة

ُ ْ
امل  

َ
ال  

ُ
اَدَعة

َ
خ
ُ ْ
امل ِهَي  َما  إنَّ َمْقُصوِدَها  ِفي   

ُ
ة
َ
اِمل

َ
ك
ْ
ال ِلَصاِحِبَها   

ُ
َدة ِ

َجي 
ْ
ْيِر  ال

َ
ِبغ اَدَعِة 

َ
خ
ُ ْ
امل َمَع  َفِر 

َّ
الظ َوِلُحُصوِل  َواَجَهِة 

ٍر"
َ
ط

َ
ُر    ، واملكر(32) خ

ْ
ك
َ ْ
َما َيُجوُز امل والخديعة األصل فيهما التحريم إال أنهما جازا مع املحاربين لضرورة الحرب، قال ابن رجب الحنبلي: "َوِإنَّ

َحاِرُبوَن"
ُ ْ
اُر َوامل فَّ

ُ
ك
ْ
ْيِه، َوُهُم ال

َ
ى َعل

َ
ذ
َ ْ
اُل األ

َ
؛ ألنا إذا لم نبادر بخداع  ثل، وإنما شرع الخداع في الحرب من باب املعاملة بامل(33)ِبَمْن َيُجوُز ِإْدخ

 
َ
ِلَك خ

َ
ْم َيْفَعْل ذ

َ
ُه َمَتى ل نَّ

َ
َحْرِب، َوأ

ْ
ِخَداِع ِفي ال

ْ
ى ال

َ
ِلَك َسَبًبا  العدو خدعنا هو، قال الحافظ العراقي: " ِفيِه َتْحِريٌض َعل

َ
اَن ذ

َ
ْصُمُه، َوك

َ
َدَعُه خ

ِريمِ 
َ
 غ

َ
ِديَعة

َ
 ُيْهِمُل خ

َ
ال

َ
ْيِه ف

َ
ْمِر َعل

َ ْ
اِس األ

َ
َدَعُه ُهَو"اِلْنِتك

َ
ْم َيْخَدْعُه خ

َ
ُه إْن ل ِإنَّ

َ
 .(34) ِه ف

أمور الحرب تحتاج إلى تخطيط وتدبير وحسن إدارة لألمور واختيار وقت مناسب للهجوم،   قتال املحاربين واألعداء منوط باإلمام:  .5

له من   أن كل ذلك البد  املصالح واملفاسد، وال شك   من 
ً
 كبيرا

ً
بها قدرا يتعلق  األمور،  كما  قيادة حكيمة، وإرادة مسئولة تحسن تدبير 

وكل هذا منوط باإلمام أو الحاكم أو من ينيبه اإلمام أو األمة لهذا األمر، وهذا فيما يتعلق بجهاد الطلب، واألدلة    وراية تجمع وال تفرق،

ِ )ومن أوضح ما يدل على ذلك حديث  ،  واملعقول   على هذا متوافرة من الكتاب والسنة
ِبي  ، َعِن النَّ

َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
اَل:  صلى هللا عليه وسلم أ

َ
( ق

َمَر ِبَتْقَوى هللِا َعزَّ َوَجلَّ َوَعَدلَ 
َ
ِإْن أ

َ
َقى ِبِه، ف ، ُيَقاَتُل ِمْن َوَراِئِه، َوُيتَّ

ٌ
ة َماُم ُجنَّ ِ

ْ
َما اإل يْ "ِإنَّ

َ
اَن َعل

َ
ْيِرِه ك

َ
ُمْر ِبغ

ْ
ْجٌر، َوِإْن َيأ

َ
ِلَك أ

َ
ُه ِبذ

َ
اَن ل

َ
، (35) ِه ِمْنُه"، ك

ْوله )
َ
اس َبْعضهمْ صلى هللا عليه وسلم قال النووي: " ق ْسِلِميَن ، َوَيْمَنع النَّ

ُ ْ
ى امل

َ
ذ
َ
أ َعُدو  ِمْن 

ْ
ُه َيْمَنع ال نَّ

َ
ِر ؛ أِل

ْ
ت الس ِ

َ
ْي : ك

َ
أ ة"  َِمام ُجنَّ

ْ
ِمْن    (: "اإل

 
 . 2/89م 1946 -هـ 1365شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة: األولى،   أحمد بن مصطفى املراغي، تفسير املراغي، الناشر: 24
الن  25 التركي،  بن عبد املحسن  الدكتور عبد هللا  تحقيق:  القرآن،  آي  تأويل  البيان عن  جامع  الطبري =  تفسير  يزيد،  بن  بن جرير  والنشر  الطبري محمد  للطباعة  اشر: دار هجر 

 . 8/39م 2001 -هـ1422إلعالن، الطبعة: األولى، والتوزيع وا
 .5/338القرطبي، تفسير القرطبي، مرجع سابق  26
 .12/261م 1996هـ/1417علماء نجد األعالم، الدرر السنية في الكتب النجدية، دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة: السادسة،  27
 .  174م ص1872، هـ1289مصر، تاريخ النشر:  –الطرطوش ي أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري، سراج امللوك، الناشر: من أوائل املطبوعات العربية  28
29  

ٌ
 . 3/1361، ومسلم ك/ الجهاد والسير ب/ جواز الخداع في الحرب 4/64أخرجه البخاري ك/الجهاد والسير ب/ الَحْرُب َخْدَعة

الدكتور ال  30 املحقق:  ُمْسِلم،  بَفَواِئِد  ْعِلِم 
ُ
امل ِإكَماُل  ى  َسمَّ

ُ
امل ِعَياض  ى  ِللَقاض ِ ُمْسِلِم  َصِحيح  رُْح 

َ
ش موس ى،  بن  عياض  والنشر    قاض ي  للطباعة  الوفاء  دار  الناشر:  ِإْسَماِعيل،  يْحَيى 

 . 3/619م 1998 -هـ1419والتوزيع، مصر، الطبعة: األولى، 
 .2535/ 6فاتيح، مرجع سابق املال الهروي، مرقاة امل 31
 . 7/227م 1993 -هـ1413الشوكاني محمد بن علي، نيل األوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: األولى،  32
إبراهيم باجس، الناشر: مؤسسة   -املحقق: شعيب األرناؤوط ابن رجب الحنبلي زين الدين عبد الرحمن بن أحمد، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم،   33

   .2/265م 2001 -هـ 1422بيروت، الطبعة: السابعة،  –الرسالة 
 .7/215العراقي أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، طرح التثريب في شرح التقريب، الناشر: دار إحياء التراث العربي  34
ْجٌر  35

َ
ُه أ

َ
اَن ل

َ
َمَر ِبَتْقَوى هللِا َوَعَدَل ك

َ
ا أ

َ
َِماِم ِإذ

ْ
 1471/ 3أخرجه مسلم ك/اإلمارة ب/ ِفي اإل
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ُ
اف

َ
اس َوَيخ ِقيه النَّ م ، َوَيتَّ

َ
ْسال ِ

ْ
َوارِج َوَساِئر  َبْعض ، َوَيْحِمي َبْيَضة اإل

َ
خ
ْ
اة َوال

َ
ُبغ

ْ
ار َوال فَّ

ُ
ك
ْ
ْي : ُيَقاَتل َمَعُه ال

َ
َوته ، َوَمْعَنى ُيَقاَتل ِمْن َوَراِئِه أ

ْ
وَن َسط

ًقا"
َ
ل
ْ
م ُمط

ْ
ل
ُّ
َفَساد َوالظ

ْ
ْهل ال

َ
 .(36)أ

ِ والفاجر ال ُيترك"
وصرح ابن مفلح بعدم جواز جهاد الطلب  ، (37) قال اإلمام أحمد بن حنبل: "والغزو ماِض مع األمراء إلى يوم القيامة الَبر 

هُ دون إذن اإلمام فقال: " نَّ
َ
ْيِه، َوأِل

َ
وٌل ِإل

ُ
ْمُرُه َمْوك

َ
َحْرِب، َوأ

ْ
 ِبال

ُ
ْعَرف

َ
ُه أ نَّ

َ
ِميِر؛ أِل

َ ْ
ِن األ

ْ
 ِبِإذ

َّ
ْزُو ِإال

َ
غ
ْ
 َيُجوُز ال

َ
ْزُو  َوال

َ
غ
ْ
ال
َ
ِنِه، ف

ْ
 ِبِإذ

َّ
 ِإال

ُ
َباَرَزة

ُ ْ
ْم َتُجِز امل

َ
ا ل

َ
 ِإذ

 
َ
ْول
َ
ُموِر"(38) "ىأ

ُ ْ
 األ

ُ
ة

َ
 ُوال

َّ
 َيُقوُم ِبِه ِإال

َ
ِجَهاُد ال

ْ
، وقال العثيمين: (39)، ويؤكد شيخ اإلسالم ابن تيمية أن أمر الجهاد موكول إلى األئمة فقال: "َوال

لناس، فأفراد الناس تبع  "اليجوز غزو الجيش إال بإذن اإلمام مهما كان األمر؛ ألن املخاطب بالغزو والجهاد هم والة األمور، وليس أفراد ا 

اإلمام" إذن  أن يغزو دون  الحل والعقد، فال يجوز ألحد  للفتنة والفساد  الحطاب  ذكر، و (40) ألهل  اإلمام سبب  إذن  الجهاد دون  " أن   :

ْيِر  
َ
ِجَهاِد ِبغ

ْ
ُه ِلل َوجُّ وق ِفي َبْعِض َوَصاَياُه إِلِْخَواِنِه التَّ ْحَمُد َزرُّ

َ
ْيُخ أ اَل الشَّ

َ
َل َوق

َ
َتغ

ْ
َما اش

َّ
ل
َ
ِفْتَنِة َوق

ْ
ُم ال

َّ
ُه ُسل ِإنَّ

َ
اِنِهْم ف

َ
ط

ْ
ْسِلِميَن َوُسل

ُ ْ
ِن َجَماَعِة امل

ْ
إذ

ْنَجَح"
َ
أ
َ
َحٌد ف

َ
 .(41)ِبِه أ

به   الدفع ونقصد  أما جهاد  الهجومية،  بالحرب  أو ما يعرف  الطلب  والجهاد خاص بجهاد  للغزو  اإلمام  إذن  اشتراط  الحكم وهو  وهذا 

املحتل الغاشم فهذا ال يستلزم إذن اإلمام إذ هو فرض عين على كل مسلم الدفاع عن   األرض والنفس والعرض ضد العدو الغازي أو 

 قادر عليه
َ

ِثُر، َوال
ْ
ك
ُ ْ
ِقلُّ ِمْنُهْم، َوامل

ُ ْ
ْن َيْنِفُروا؛ امل

َ
أ  ، َعُدوُّ

ْ
ا َجاَء ال

َ
اِس إذ ى النَّ

َ
ى    ، قال ابن قدامة: " َوَواِجٌب َعل

َ
إل ِميِر،  َيْخُرُجوا 

َ ْ
ِن األ

ْ
 ِبِإذ

َّ
ِ إال

َعُدو 
ْ
ال

ِمنْ  ِقلُّ 
ُ ْ
امل ُه: 

ُ
ْول

َ
ِذُنوُه ق

ْ
َيْسَتأ ْن 

َ
أ ُيْمِكُنُهْم   

َ
ال

َ
َبُه، ف

َ
ل
َ
ك وَن 

ُ
اف

َ
َيخ اِلٌب 

َ
ُهْم َعُدوٌّ غ

َ
َيْفَجأ ْن 

َ
أ  

َّ
ِبِه  إال َيْعِني  ِثُر. 

ْ
ك
ُ ْ
َوامل ُم    -ُهْم 

َ
ْعل

َ
أ  ُ َّ

َ
ْي    -َوَّللا

َ
أ َفِقيَر، 

ْ
َوال ِنيَّ 

َ
غ
ْ
ال

ِقَتاُمِقلٌّ 
ْ
ال ْهِل 

َ
أ اَن ِمْن 

َ
ْن ك اِس، ِممَّ ِفيَر َيُعمُّ َجِميَع النَّ نَّ النَّ

َ
أ ِثٌر ِمْنُه، َوَمْعَناُه 

ْ
اِل َوُمك

َ ْ
ْيِهْم،  ِمْن امل

َ
إل  ِ

َعُدو 
ْ
ِجيِء ال

َ
مِل ى َنِفيِرِهْم؛ 

َ
إل َحاَجِة 

ْ
ِل، ِحيَن ال

 
َ
إل ُيْحَتاُج  َمْن   

َّ
إال  ،

ُ
ف

ُّ
ل
َ
خ التَّ َحٍد 

َ
أِل َيُجوُز   

َ
ْدرَ َوال

ُ
ق  

َ
ال َمْن  ْو 

َ
أ ُخُروِج، 

ْ
ال ِمْن  ِميُر 

َ ْ
األ َيْمَنُعُه  َوَمْن  اِل، 

َ ْ
َوامل ْهِل 

َ ْ
َواأل اِن 

َ
ك
َ ْ
امل ِلِحْفِظ  ِفِه 

ُّ
ل
َ
َتخ ى ى 

َ
َعل ُه 

َ
ل  
َ
ة

ى:  
َ
َعال

َ
ِ ت

ِلَك ِلَقْوِل َّللاَّ
َ
ِقَتاِل؛ َوذ

ْ
ال ْو 

َ
أ ُخُروِج 

ْ
ۡوبَة  حمسٱنفُِرواْ ِخَفاٗفا َوثَِقالٗا َوَجَٰهُِدواْىجسال َعُدوُّ    ،(42) "  جحس41الآية    حجسالتَّ

ْ
َل ال

َ
ا َدخ

َ
وقال ابن تيمية: "َوِإذ

َها بِ 
ُّ
ل
ُ
ِم ك

َ
ْسال ِ

ْ
ُد اإل

َ
 ِبال

ْ
َرِب إذ

ْ
ق
َ ْ
األ

َ
َرِب ف

ْ
ق
َ ْ
ى األ

َ
ُعُه َعل

ْ
ُه َيِجُب َدف نَّ

َ
 َرْيَب أ

َ
ال

َ
ِم ف

َ
ْسال ِ

ْ
َد اإل

َ
ُه َيِجُب النَّ ِبال نَّ

َ
َواِحَدِة، َوأ

ْ
َدِة ال

ْ
َبل
ْ
ِة ال

َ
ِزل
ْ
ِن َواِلٍد  َمن

ْ
 إذ

َ
ْيِه ِبال

َ
ِفيُر إل

ِريٍم"
َ
 غ

َ
  .(43) َوال

 :والجماعات الجهاديةحكم االغتياالت عن طريق األفراد املطلب الثاني: 

 بل  
ً
من خالل الضوابط السابقة نستطيع استخالص األحكام في املسائل الفقهية املتعلقة بهذه القضية، والحكم فيها ليس عاما

الحكم فيها   اغتيال   باختالف حاالتيختلف  أو  الجهادية قتل  الجماعات  أو  بأنه ال يجوز لألفراد  القول  ولكن يمكن  االغتياالت،  هذه 

الوطن بقتال العدو املحتل الغاشم؛ ألنه تبين لنا  املال أو العرض أو  إال على سبيل الدفع عن النفس أو  أحد داخل الدول اإلسالمية 

 لكن إن أتيح إذنه والتنسيق معه لكان أفضل، وعليه تتبين األحكام اآلتية: جواز جهاد الدفع دون إذن اإلمام، و 

اغتيال و  .1 للبالد كالعدو  يجوز لألفراد والجماعات  إلخ، دون  قتل كل محتل وغاصب  العراق...  اإلسرائيلي في فلسطين، واألمريكي في 

الذين ال طاقة لهم على الحرب ولم يثبت لهم أي دور تحريض ي  واألجراء قصد النساء واألطفال والعجائز والعباد واملرض ى والضعفاء

الفقهاء  عليها، جمهور  مذهب  األربعة  وهذا  املذاهب  إنسان،    ،(44) من  لكل  مكفول  حق  وهو  الدفع  جهاد  باب  من  هذا  وقد وكل 

َمَع   استثنينا من ذكر ا  نَّ
ُ
اَل: ك

َ
َرِبيٍع، ق ْبِن  َرَباِح  الشارع عن قتلهم، حديث  النهي من  ِ )لورد 

َرُسوِل َّللاَّ ْزَوٍة  صلى هللا عليه وسلم  
َ
ِفي غ  )

َقالَ 
َ
َجاَء ف

َ
ِء؟" ف

َ
َم اْجَتَمَع َهُؤال

َ
ْر َعال

ُ
َقاَل: "اْنظ

َ
، ف

ً
 َرُجال

َ
َبَعث

َ
ْيٍء ف

َ
ى ش 

َ
اَس ُمْجَتِمِعيَن َعل ى النَّ

َ
َرأ

َ
اَنْت َهِذِه  ف

َ
َقاَل: "َما ك

َ
ِتيٍل. ف

َ
ٍة ق

َ
ى اْمَرأ

َ
: َعل

اَل: َوعَ 
َ
 َعِسيًف ِلُتَقاِتَل" ق

َ
 َوال

ً
ة
َ
نَّ اْمَرأ

َ
 َيْقُتل

َ
اِلٍد ال

َ
ْل ِلخ

ُ
َقاَل: "ق

َ
. ف

ً
 َرُجال

َ
َبَعث

َ
َوِليِد ف

ْ
اِلُد ْبُن ال

َ
َمِة خ ِ

َقد 
ُ ْ
ى امل

َ
 . (46)"(45)ال

 
 .6/315هـ 1392بيروت، الطبعة الطبعة الثانية ،  –النووي أبو زكريا يحيى بن شرف، املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحياء التراث العربي  36
 . 95هـ ص1420الرياض، الطبعة الثانية:  -عبد هللا بن عبد الرحمن، شرح أصول أهل السنة لإلمام أحمد بن حنبل، الناشر: دار املسير الجبرين 37
 . 3/317م 1997 -هـ 1418لبنان، الطبعة: األولى،   –ابن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد هللا، املبدع في شرح املقنع، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  38
ناشر: جامعة اإلمام محمد بن سعود  ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية، املحقق: محمد رشاد سالم، ال  39

 . 6/118م 1986 -هـ 1406اإلسالمية، الطبعة: األولى، 
 . 8/22هـ 1428 - 1422متع على زاد املستقنع، دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: األولى، العثيمين محمد بن صالح بن محمد، الشرح امل  40
 . 350/ 3م 1992 -هـ 1412الحطاب شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة،  41
 . 8/213م 1968 -هـ 1388ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد، املغني، الناشر: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر:  42
 . 5/539م 1987 -هـ1408ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى،  43
بدون   44 الطبعة:  الفكر،  الناشر: دار  الهداية،  العناية شرح  بن محمود،  بن محمد  املقتصد،    ،452/ 5البابرتي محمد  ونهاية  املجتهد  بداية  أحمد،  بن  الوليد محمد  أبو  رشد  ابن 

بن محمد، الحاوي في فقه الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية،  ، املاوردي أبو الحسن علي  2/146م  2004  -هـ1425القاهرة، الطبعة: بدون، تاريخ النشر:    –الناشر: دار الحديث  

 .9/311، ابن قدامة، املغني، مرجع سابق 14/193م  1994 -هـ 1414الطبعة: األولى 
45  .

ً
 َعِسيًفا: أجيرا

أبي داود، مرجع سابق    46 أبو داود ، سنن  الدين، سلسلة  304:  4/303أخرجه  ناصر  الناشر: مكتبة  ، وصححه األلباني محمد  وفوائدها،  فقهها  وش يء من  الصحيحة  األحاديث 

 . 2/314م 1995املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: األولى، 
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( ِ
نَّ َرُسوَل َّللاَّ

َ
ُس ْبُن َماِلٍك، أ

َ
ن
َ
ِ  صلى هللا عليه وسلم وعن أ

ِلُقوا ِباْسِم َّللاَّ
َ
اَل: "اْنط

َ
  ( ق

َ
اِنًيا َوال

َ
ْيًخا ف

َ
وا ش

ُ
 َتْقُتل

َ
، َوال ِ

ِة َرُسوِل َّللاَّ
َّ
ى ِمل

َ
ِ َوَعل

َوِباَّللَّ

ُيِح   َ ِإنَّ َّللاَّ ْحِسُنوا 
َ
َوأ ْصِلُحوا 

َ
َوأ ْم، 

ُ
َناِئَمك

َ
وا غ وا، َوُضمُّ

ُّ
ُغل

َ
ت  

َ
َوال  ،

ً
ة
َ
اْمَرأ  

َ
َوال َصِغيًرا   

َ
 َوال

ً
ْحِسِنيَن"ِطْفال

ُ ْ
امل  (47) بُّ 

َّ
َبط اْبُن  َوَنَقَل  َفَق  ،  اتَّ ُه  نَّ

َ
أ اٍل 

َداِن 
ْ
ِول

ْ
َساِء َوال ِ

 
ْتِل الن

َ
ى ق

َ
َقْصِد إل

ْ
ْنِع ِمْن ال

َ ْ
ى امل

َ
َجِميُع َعل

ْ
من املدنيين الذين تعارف الناس والدول وتعاهدوا   ن، كما أن هؤالء يعتبرو(48) ال

 .على عدم قتلهم في الحروب

في بالد املسلمين حتى لو كان من دولة محاربة، حتى لو ظهر منه فساد أو تجسس، وإنما    ينغير املسلم  ينال يجوز اغتيال السائح .2

واألعراف يجب إبالغ السلطات املختصة في البالد عن ذلك، وتتولى هذه السلطات محاكمته بحسب مقتضيات الشريعة اإلسالمية  

 اآلتية:واالتفاقات الدولية في هذا الشأن، وذلك لألسباب  القانونية السائدة،

لذلك   • الشخصية،  هويته  على  دخول  تأشيرة  من  يحمله  بما  الحاكم  من  إذن  بمقتض ى  البالد  دخلوا  حكم   فهم السياح  في 

 يكون من باب الخيانة والغدر املحرم.  م أو قتله م ، واغتيالهيناملعاهد

فال   • األمور  هذه  مثل  في  إذن  ال  وإذ  اإلمام،  من  اإلذن  يحتاج  االغتيال  هذا  هذه  تجوز.مثل  مثل  في  اإلمام  إذن  يتصور  وال   ،

الحاالت؛ ألنه له عهد أو أمان من الدولة وهو غير محارب، فكيف يعطيه اإلمام األمان ثم نتصور أنه يأمر باغتياله، هذا من 

 الخيانة التي ال يقرها اإلسالم. 

املح • وهذه  عادلة،  محاكمة  دون  الجماعات  أو  األفراد  قبل  من  إنسان  قتل  يجوز  هذه  ال  في  متوفرة  وغير  موجودة  غير  اكمة 

 بمجرد الظنون واألهواء.
ً
 الحاالت، ولو تركت أرواح الناس هكذا بال ضوابط وال قوانين لعمت الفوض ى، وقتل بعضهم بعضا

، إذ   •
ً
معات  مثل هذه األمور تجلب العداء والضرر االقتصادي واملادي على املجتاملفاسد املترتبة على هذه االغتياالت كبيرة جدا

 اإلسالمية ورعايا املسلمين في هذه البالد. 

املس  .3 أو  الحكام  اغتيال  الجهادية  الجماعات  وال  لألفراد  يجوز  به  ؤ ال  يحكم   
ً
بينا  

ً
كفرا منهم  يظهر  لم  إذا  تكفيرهم،  بدعوى  ولين 

العلم  أهل  بالضرورة العدول من  الدين  إنكار ما هو معلوم من  أو  املقدسات اإلسالمية  األمة في   ؛، كاستهزائه من  ألن هذا سيدخل 

تنقطع ال  واملنازعات  الحروب  من  وسلسلة  تنتهي،  ال  الفتن  من  عن  خضم  املسئول  فإن  البين  الكفر  الحاكم  من  ظهر  إن  حتى   ،

 . هي املؤسسات الدستورية في البلد، والثقات من أهل العلم محاسبته وخلعه 

اغتيال   .4 الجهادية  الجماعات  أو  لألفراد  يجوز  هذ  ال  ألن  تكفيرهم؛  بدعوى  والسياسة  الرأي  في  املخالفين  أو  األدباء  أو  املفكرين 

التكفير يحتاج إلى محاكمة عادلة من الحكام، وإقامة حجة وبرهان ودفع شبهة من العلماء، ثم إذا ثبت عليهم الكفر دون تراجع أو  

للحق منهم  يج إذعان  ال  إذ  العلم،  وبأهل  باإلمام  بقتلهم منوط  فالحكم  بإقامة ،  الحاكم  املكلفة من  الجماعات غير  أو  لألفراد  وز 

 ، وإال أصبحت األمور فوض ى يقتل كل إنسان من يخالفه بدعوى تكفيره.(49)الحدود

 معاهدة   .5
ً
ال يجوز لألفراد أو الجماعات الجهادية القيام باغتيال حكام أو ساسة أو مخالفين من دول غير إسالمية سواء كانت دوال

 غير  
ً
؛ ألن األمر منوط بإذن اإلمام إذ  إال إذا اضطروا لذلك من باب الدفاع عن النفس أو الدين أو العرض أو املال  معاهدة أو دوال

الراجح من قول جمهور الفقهاء، كما سبق، وكذلك قد  االغتيال من قبيل جهاد الطلب ال يجوز بغير إذن اإلمام على  ذاك، وهذا 

االغتياالت حروب طاحنة  الدول،   يترتب على هذه  باألقليات اإلسالمية في هذه  أو  املسلمين  إال هللا تحل بديار  أو مفاسد ال يعلمها 

كما حدث بالعراق وأفغانستان بعد الحادي عشر من سبتمبر، ناهيك عن أن هذه الدول قد تكون معاهدة لدول املسلمين فيكون 

   . تعالى أعلم ، وهللااغتيال حكامها أو أفراد شعوبها من باب خيانة العهد املحرمة

 :: حكم االغتياالت عن طريق الدول لث املطلب الثا

بين   لفتنة  إثارة  أو  أو متجسس عليها،  عليها  أو محرض  لسياساتها  ما معادي  الدولة من شخص  ما تخلص  تقض ي مصلحة  قد 

األمر،  بهذا  واملنوطة  املسئولة  هي  الحربية  املخابرات  خاصة  العالم  دول  من  الكثير  لدى  موجود  األمر  وهذا  إلخ،  معاديتين...  دولتين 

الشريع املسلمين تحكمهم  إن  الحكم بصفة عامة في وحيث  الشخصية لذا فال يمكننا  األهواء  ة اإلسالمية في جميع شئون حياتهم ال 

هذه القضية، لكن الحكم فيها يختلف باختالف املراد اغتياله، هل هو من رعايا هذه البالد أم من غير رعاياها؟ هل الدولة متمكنة منه  

أم غير   اغتياله مشروع  الغرض من  باعتبار كل  أم غير متمكنة؟ هل  أم ال؟،  القتل  التي يغتال بجريرتها تسحق  الجريمة  مشروع؟ وهل 

 لكل حالة على حدا وهي كاآلتي: 
ً
 شرعيا

ً
 هذه الحاالت يمكننا أن نعطي حكما

 
 .  327، وضعفه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، املكتب اإلسالمي ص4/256أخرجه أبو داود، سنن أبي داود  47
 . 7/292رجع سابق الشوكاني، نيل األوطار، م 48
، ابن األزرق محمد بن علي األصبحي األندلس ي، بدائع السلك في طبائع امللك،  40القاهرة ص  –املاوردي أبو الحسن علي بن محمد، األحكام السلطانية، الناشر: دار الحديث    49

ن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام،  ، اب2/151العراق، الطبعة: األولى    –املحقق: د. علي سامي النشار، الناشر: وزارة اإلعالم  

 . 1/18م 1986 -هـ 1406الناشر: مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة: األولى، 
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قبل  .1 اغتيالها من  يجوز  في قبضتها فال  وهي  رعاياها،  أو من غير  اإلسالمية  الدولة  رعايا  اغتيالها من  املراد  الشخصية  كانت  إذا 

يقتل   جريمة  عن  اإلعدام  أو  القتل  استحقاقها  استبان  وإذا  عادلة،  محاكمة  الشخصية  هذه  محاكمة  الواجب  وإنما  الدولة، 

 فإنها تقتله بمقتض ى هذه املحاكمة، أما االغتيال بدون محاكمة يفتح باب األهواء والشر على الناس. 
ً
 فاعلها شرعا

ال .2 اغتيالها من رعايا  املراد  الشخصية  بأن كانت  إذا كانت  الدولة  في قبضة هذه  رعاياها، وهي ليست  أو من غير  دولة اإلسالمية 

تعيش في دولة أخرى، فال يجوز اغتيالها إذا كانت تعيش في دولة معاهدة؛ ألن هذا من باب خلف العهد وال يجوز، أما إن كانت 

ي وما  االغتيال وسببه  املقصد من  في  فينظر  دولة محاربة  في  تعيش  الشخصية  كان هذه  فإذا  ومفاسد،  ترتب عليه من مصالح 

، وهناك مصلحة محققة  
ً
 والجريمة التي يغتال بسببها تستحق القتل شرعا

ً
واملفاسد من هذا االغتيال أقل من املقصد مشروعا

 املصالح فال بأس من هذا االغتيال إذا ُتمكن منه، وإال فال. 

بلد .3 بين  الوقيعة  أجل  من  بريئة  شخصية  أي  اغتيال  يجوز  محاربة  ال  املغتالة  الشخصية  كانت  إذا  إال  محاربتين  كانتا  ولو  ين 

 وفي اغتيالها مصلحة محققة، وهللا أعلم.
ً
  وتستحق القتل شرعا

 املبحث الثالث: نقض شبهات القائلين بجواز االغتياالت

 العديد من الشبهات، وهي أكثر من أن تحص ى في هذه  
ً
البحثية، ولكن أهم ما أثاروه أثار القائلون بجواز االغتيال عموما الورقة 

 ثالث شبهات هي:

قالوا: الحكام الذين ال يحكمون بغير ما أنزل هللا وأعوانهم كفار بنص القرآن فوجب قتالهم وخلعهم نصرة هلل، وملا كانت  الشبهة األولى: 

 مواجهتهم بالقتال ضرب من املهلكة جاز اغتيالهم. 

الالجواب عن الشبهة:   بتكفير  لهذا  القول  األمر منوط باستحاللهم   غير صحيح، بل 
ً
أنزل هللا مطلقا بغير ما  الذين ال يحكمون  حكام 

فهؤالء   اإلسالمية  الشريعة  حكم  عن  واألحسن  األصلح  أنه  اعتقدوا  أو  هللا  أنزل  ما  بغير  الحكم  استحلوا  فلو  وباعتقادهم،  الحكم 

الحجة عليهم و   من امللة، وإذا أقيمت 
ً
 مخرجا

ً
للعلماء والعامة كفرهم وعنادهم وكانت هناك مقدرة على يكفرون كفرا أصروا واستبان 

قتالهم وجب قتالهم حتى ينزلوا على حكم هللا، وإال فال يكفر الناس بغير دليل واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، والدليل على ذلك 

اِمِت قال: َدَعاَنا َرُسوُل هللِا ) حديث  ْبِن الصَّ
َ
اَعِة عليه وسلم صلى هللا ُعَباَدة

َّ
ْمِع َوالط ى السَّ

َ
ْن َباَيَعَنا َعل

َ
ْيَنا: "أ

َ
 َعل

َ
ذ
َ
خ
َ
اَن ِفيَما أ

َ
ك
َ
َباَيْعَناُه، ف

َ
( ف

الَ 
َ
ق ُه"، 

َ
ْهل

َ
أ ْمَر 

َ ْ
األ ُنَنازَِع   

َ
ال ْن 

َ
َوأ ْيَنا، 

َ
َعل َرٍة 

َ
ث
َ
َوأ َوُيْسِرَنا،  َوُعْسِرَنا  َرِهَنا، 

ْ
َوَمك ِطَنا 

َ
ش

ْ
َمن  ِفي 

ُ
ك َتَرْوا  ْن 

َ
أ  

َّ
"ِإال ِفيِه  :  هللِا  ِمَن  ْم 

ُ
ِعْنَدك َبَواًحا  ْفًرا 

 وجب  (50) ُبْرَهاٌن"
ً
َسَق وجار، فإن كان فسقه كفرا

َ
يخ اإِلمام العدل: ال يحل  الخروج عليه باتفاق، واإِلمام إذا ف

 
، قال املازري: " قال الش

ا  وا بظاهر  ه ال يخلع واحتج  أن  ة  السن  أهل  املعاص ي فمذهب  إلى  خلعه، وإن كان ما سواه من  ي خلعه  ألحاديث وهي كثيرة وألنه قد يؤد 

له على وجه يصح  ثم   إمام ُعقد  ه يخلع وهذا في  أن  به وعند املعتزلة  ر  الضر  دَّ من 
َ
أش ر بذلك  الضر  الحريم فيكون  ماء وكشف  الد  إراقة 

َسق وجار"
َ
 .(51)ف

نَزَل  أما استداللهم بقوله تعالى:  
َ
َٰفُِروَن  حمسَوَمن لَّۡم َيحُۡكم بَِمآ أ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك

ُ
ُ فَأ فمحمول على من استحل   جحس44الآية    حجسالَمائـَِدة  ىجس٤٤ٱَّللَّ

ْفِر ِفي هذا الحكم الوضعي واعتقد أنه أفضل من شريعة هللا تعالى،  
ُ
ك
ْ
ِويِل ال

ْ
ِويِل ِفي َتأ

ْ
أ ْهُل التَّ

َ
 أ

َ
ف

َ
ِد اْخَتل

َ
قال شيخ املفسرين الطبري: "َوق

َق 
َ
ْوِضِع. ف

َ ْ
ا امل

َ
ِلَك َهذ

َ
َنا ِفي ذ

ْ
ل
ُ
َمُه"  ،اَل َبْعُضُهْم ِبَنْحِو َما ق

ْ
وا ُحك

ُ
ل ِ َوَبدَّ

وا ِكَتاَب َّللاَّ
ُ
ف ِذيَن َحرَّ

َّ
َيُهوَد ال

ْ
ُه َعَنى ِبِه ال نَّ

َ
ُروَن:    ،(52) ِمْن أ

َ
اَل آخ

َ
وقال: "َوق

ٍم 
ْ
ل
ُ
ُدوَن ظ ٌم 

ْ
ل
ُ
, َوظ ْفٍر 

ُ
ُدوَن ك ْفٌر 

ُ
ِلَك: ك

َ
ِبذ ُعِنَي  ُدوَن ِفْسٍق"،  ،َبْل  أنه قال:    َوِفْسٌق  ,  وأسند عن عطاء  ُدوَن ِفْسٍق  َوِفْسٌق   , ْفٍر 

ُ
ُدوَن ك ْفٌر 

ُ
"ك

َيْنُقُل َعِن  ْفٍر 
ُ
ِبك ْيَس 

َ
ل اُوٍس:" 

َ
ٌم"، وَعْن ط

ْ
ل
ُ
ظ ُدوَن  ٌم 

ْ
ل
ُ
َوُرُسِلِه"،    َوظ ُتِبِه 

ُ
َوك ِتِه 

َ
ِئك

َ
َوَمال  ِ

ِباَّللَّ ْفًرا 
ُ
ْيَس ك

َ
َول  , ْفٌر 

ُ
ِبِه ك ِهَي  اٍس:"  اْبِن َعبَّ ِة"، وَعِن 

َّ
ل ِ
ْ
امل

ا"
َ
ذ
َ
َوك ا 

َ
ذ
َ
ِخِر َوِبك

ْ
اآل َيْوِم 

ْ
َوال  ِ

ِباَّللَّ َفَر 
َ
َمْن ك

َ
ْيَس ك

َ
َول ْفٌر, 

ُ
ِبِه ك ُهَو 

َ
ِلَك ف

َ
َعَل ذ

َ
ا ف

َ
"ِإذ  :

ً
أيضا الكفر ال يخرج عن  ، ول(53)وعنه  أن هذا  اتضح  عله 

 ل
ً
 وإنكارا

ً
لشريعة اإلسالمية وفضلها، وإذا تقرر هذا بطلت شبهة اغتيال الحكام والساسة من هذا القبيل، وهللا  امللة إال إذا كان جحودا

 تعالى أعلم. 

ق وغيرهما مما صلى هللا عليه وسلم قالوا: ثبت أن النبي )  الشبهة الثانية: ِ
م بن أبي الُحقي 

َّ
( أمر باغتيال كعب بن األشراف اليهودي وسال

  .
ً
 يدل على جواز االغتيال عموما

 
50  (  ِ

ِبي  النَّ ْوِل 
َ
ق ب/  ك/الفتن  البخاري  وسلمأخرجه  عليه  ُتْنِكُروَنَها«  صلى هللا  ُموًرا 

ُ
أ َبْعِدي  َرْوَن 

َ
»َست ْيِر  9/47(: 

َ
غ ِفي  َمَراِء 

ُ ْ
األ اَعِة 

َ
ط ُوُجوِب  ب/  ك/اإلمارة  ومسلم   ،

ْعِصَيِة 
َ ْ
ْحِريِمَها ِفي امل

َ
 .1470/ 3َمْعِصَيٍة، َوت

ْعلم بفوائد مسلم، املحق  51
ُ
ِميمي املالكي، امل  -ق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الناشر: الدار التونسية للنشراملازري أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر التَّ

 .  3/53 م1988الجزائر، الطبعة: الثانية، 
 .456/ 8الطبري، تفسير الطبري، مرجع سابق  52
   .465: 8/464السابق نفسه  53
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ق اليهوديين في الصحيحين  الجواب عن الشبهة:  ِ
م بن أبي الُحقي 

َّ
، لكن يالحظ أن هاتين الحادثتين  (54) ثبت قتل كعب بن األشراف وسال

ق بعد غزوة الخندق  قبل غزوة أحد  قد قبل كعب األشراف، فتمتا في أوائل سنين الهجرة  ِ
م بن أبي الُحقي 

َّ
،  (55) وبعد غزوة بدر، وقتل سال

ولعل هذا ما حدا ببعض العلماء القول بأن هذا كان أول األمر في املدينة قبل العهد ثم نسخ، قال املناوي: "وما روي من الفتك بكعب 

أبي حقيق   وابن  األشرف  اإلسالم  بن  الغدر وسب  املفتوكين من  في  ملا  بأمر سماوي  وقائع مخصوصة  هي  أو  النهي  قبل  فكان  وغيرهما 

األمر ليس كذلك(56) وأهله" أن  يبدو لي  النبي )، والذي  املدينةصلى هللا عليه وسلم ، فقد عاهد  أوائل قدومه  املدينة في  اليهود في   ) (57)  ،

( وأظهروا العداء له، بل حرضوا على قتاله، وقد  صلى هللا عليه وسلم اليهود محاربين غدروا بالنبي )ولكن األمور محمول على أن هؤالء  

( النبي  أصدر  وقد  الدم،  املحارب مهدر  بأن  القول  املسلمين صلى هللا عليه وسلم سبق  لدولة  والحاكم  اإلمام  بصفته  بقتلهما  األمر   )

ظهار قوة املسلمين وإحكام قبضتهم على املدينة، وإلقاء الخوف في قلوب الغادرين  الناشئة، وكانت املصالح متحققة في ذلك من حيث إ 

فيكفون عن الوقيعة واألذى باملسلمين، ولم تكن لليهود قوة وسطوة بحيث تكون لهم ردة فعل قوية، فاملفسدة هاهنا تكاد    من اليهود

عْ 
َ
اَن ك

َ
ن َعاَهَد رُسول هللِا )تنعدم، وكل ذلك تحقق بحمد هللا تعالى، قال البغوي: "َوك َرف ِممَّ

ْ
ش
َ ْ
 ُيعين  صلى هللا عليه وسلم ب ْبن األ

َ
ن ال

َ
( أ

ِبي) الن  َوَجاء ُمْعلنا معادة  ة، 
َّ
ِبَمك َعْهد، َولحق 

ْ
ال مان، َونقض 

ْ
األ م  خلع 

ُ
ث ُيقاتله،   

َ
َوال أحدا،  ( يهجوه ِفي أشعاره، صلى هللا عليه وسلم علْيِه 

ِلذلِ  َقْتل 
ْ
ال اْستحقَّ 

َ
ف ِ ،  (58) ك"ويسبه،  َرُسوِل َّللاَّ ى 

َ
َعل ْحَزاَب 

َ ْ
األ َب  َحزَّ ِفيَمْن  َراِفٍع،  ُبو 

َ
أ َوُهَو  َحِقيِق، 

ْ
ال ِبي 

َ
أ ْبُن  ُم 

َّ
َسال اَن 

َ
"َوك كثير:  ابن    وقال 

إن  (59)"(صلى هللا عليه وسلم )  " الصالبي:  قال  قتلهما،  املسلمين فوجب  قتال  يحرضان على  كانا محاربين  أنهما  يتضح  ابن ، من هنا 

للنبي) بهجائه  يكون قد صلى هللا عليه وسلم األشرف  املسلمين  وتحريضهم على  ورثاء قتالهم  املسلمين  أعداء  التعاطف مع  وإظهاره   )

( النبي  أمر  الدم، ولذلك  العهد وصار محارًبا مهدور  انجلت وتالشت،  (60) ( بقتله"صلى هللا عليه وسلم نقض  الشبهة قد  ، وبذلك تكون 

       .وهللا تعالى أعلم 

الثالثة: )  الشبهة  النبي  وإقرار  الحديبية  بعد صلح  الهدنة  فترة  في  قريش  لكفار  جندل  وأبي  بصير  أبي  بقتال  عليه  استدلوا  هللا  صلى 

   ( لذلك دليل على جواز قتال األفراد واغتيال الكفار دون إذن اإلمام.وسلم 

 عن النفس والدين، وقصة أبي بصير وأبي جندل غاية ما فيها    الجواب عن الشبهة:
ً
أنهما ذبا عن نفسهما ودينهما، فقتالهما كان دفاعا

صلى هللا عليه  وقد سبق بيان جواز الدفاع عن النفس والدين والعرض والوطن واملال ولو بقتال الصائل أو املعتدي، وملا سأل النبي)

َيا رَ وسلم   " َبِصيٍر:  ُبو 
َ
أ َقاَل 

َ
أبا بصير عما حمله على فعل ما فعل ف َما  (  ُت 

ْ
َفَعل

َ
ِديِني ف َتُنوِني َعْن 

َ
ْيِهْم ف

َ
َعل ِدْمُت 

َ
ِإْن ق ي  ِ

 
ن
َ
أ ُت 

ْ
ِ َعَرف

ُسوَل َّللاَّ

 َعْقٌد"،  
َ

َوال َوَبْيَنُهْم َعْهٌد  َبْيِني  ْيَس 
َ
َول ُت 

ْ
َعل

َ
)ف النبي  إقرار  القصة ما يدل على  أنه صلى هللا عليه وسلم وليس في  ( لفعلهما، بل ما ورد عنه 

ِ )ردهما للكفار صيان
َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

َ
ى  صلى هللا عليه وسلم ة لعهده معهم وأمرهما بالصبر، ف

َ
ُحوَنا َعل

َ
َقْوَم َصال

ْ
ِء ال

َ
َبا َبِصيٍر ِإنَّ َهُؤال

َ
أ ( "َيا 

ِدي َيْفِتُنوِني َعْن  رِِكيَن 
ْ
ش
ُ ْ
امل ى 

َ
ِإل ِني  َتُردُّ

َ
أ َقاَل 

َ
ِبَقْوِمَك ف َحْق 

ْ
ال

َ
ْغِدُر ف

َ
ن  

َ
ا ال َوِإنَّ َعِلْمَت  ك  َما 

َ
ل َجاعل  ِإنَّ هللا 

َ
ِسْب ف

َ
َواْحت اْصِبْر  اَل 

َ
ُبوَنِني ق ِ

 
َوُيَعذ ِني 

ليخ الذي قتله  العامري  أبو بصير بسلب  ملا رجع  "، بل 
ً
 ومخرجا

ً
النبي )فرجا إذا  صلى هللا عليه وسلم مسه  "إني  ( رفض تخميسه وقال: 

بالذي عاهدتم عليه، ولكن شأنك بسلب صاحبك" لهم  أوف  أني لم  النبي )خمسته رأوا  (  صلى هللا عليه وسلم ، وقد طلبت قريش من 

السياق، فأبو  (61)ضم أبي بصير وأتباعه إليه وإلغاء شرط تسليم من جاءه من قريش وأحالفها إليهم  ، والبد فهم هذا املوضوع في هذا 

 عن عقيدهم وعن أنفسهم، ولو تمكن منهم  
ً
الكفار لقتلوهم، قال الصالبي: " كان  بصير وأتباعه لم يكن أمامهم غير قتال الكفار دفاعا

موقف أبي بصير وأصحابه في غاية الحكمة حيث لم يستكينوا لطغاة مكة يفتنونهم عن دينهم ويمنعونهم من اللحاق باملدينة، فاختاروا 

الصلح" باألمن في وقت  اقتصاد مكة وتزعزع إحساسهم  بأعمال تضعف  محمود شيت ، وقال  (62)موقًفا فيه خالصهم وإسناد دولتهم 

ف هؤالء املعذبون في األرض الناقمون على املشركين املستقتلون في سبيل عقيدتهم الذين ال ملجأ لهم إال سيوفهم، وقد  (63) خطاب
 
: "وأل

 
 . 1425/ 3، ومسلم، صحيح مسلم 91: 5/90انظر البخاري، صحيح البخاري  54
بيرو   55 والنشر والتوزيع  للطباعة  املعرفة  الناشر: دار  الواحد،  النبوية، تحقيق: مصطفى عبد  السيرة  بن عمر،  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير  النشر:    –ت  ابن   -هـ1395لبنان، عام 

 . 261،  3/9م 1976
 .3/186هـ 1356مصر، الطبعة: األولى:  –صغير، الناشر: املكتبة التجارية الكبرى املناوي عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، فيض القدير شرح الجامع ال 56
 . 2/321، ابن كثير، السيرة النبوية، مرجع سابق 2/106ابن هشام عبد امللك، السيرة النبوية، املحقق: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية املتحدة  57
 . 11/45البغوي، شرح السنة، مرجع سابق  58
 .3/261ابن كثير، السيرة النبوية، مرجع سابق  59
بوية  60  الن 

ُ
يرة بي َعلي محمد محمد، الس ِ

َّ
ال َوتحليل أحَداث، الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت    -الصَّ   م 2008  -هـ1429لبنان، الطبعة: السابعة:    –عرُض وقائع 

 . 461ص
، الحلبي علي بن إبراهيم بن  4/172هـ    1405  -بيروت، الطبعة: األولى    –البيهقي أحمد بن الحسين، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، الناشر: دار الكتب العلمية    61

 .3/39هـ 1427 -: الثانيةبيروت، الطبعة –أحمد، السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة األمين املأمون، الناشر: دار الكتب العلمية
بوية 62  الن 

ُ
يرة  . 686عرُض وقائع َوتحليل أحَداث، مرجع سابق ص  -الصالبي َعلي محمد، الس ِ

طانيا،  ( وزير عراقي سابق وقائد عسكري ومؤرخ وكاتب درس العسكرية في العراق وبريم1998هـ /  1419شعبان    23  –م  1919هـ/  1338اللواء الركن محمود شيت خطاب املوصلي )  63

د مناصب وزارية عدة، وشارك في عضوية لجان عربية وإسالمية عديدة، وله العديد من املؤلفات العسكرية واللغوية والفكرية. وهو  م1948وشارك في حرب فلسطين عام  
 
، وتقل
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ف هؤالء قوة مغاوير
 
ال تمر قافلة لقريش إال اغتنموها وال يرون رجال من قريش إال   (64) فروا من أهلهم وأموالهم بعقيدتهم وإيمانهم، أل

الذي جاء في طلبه غدرا ألنه لم يكن في (65)قتلوه" الر جل  أبي بصير من قتله  الصالحي فقال: "ال يعد  ما وقع من  الفكرة  ، وأكد نفس 

( النبي  بين  التي  املعاقدة  في  دخل  وبين قريش،  صلى هللا عليه وسلم جملة من  أن   (  ا خش ي 
 
مل لكنه  بمكة،  كان محبوسا  ذاك  إذ  أنه  إال 

  .(66) ( ذلك"صلى هللا عليه وسلم املشرك يعيده إلى املشركين درأ عن نفسه بقتله، ودافع عن دينه بذلك، ولم ينكر عليه رسول هللا )

 الخاتمة: 

 من خالل هذه الورقة البحثية نخلص إلى ما هو آت: 

لألفراد   • واملرض ى يجوز  والعباد  والعجائز  واألطفال  النساء  قصد  دون  للبالد،  وغاصب  محتل  كل  وقتل  اغتيال  والجماعات 

 والضعفاء واألجراء الذين ال طاقة لهم على الحرب ولم يثبت لهم أي دور تحريض ي عليها. 

 ال يجوز اغتيال السائحين غير املسلمين في بالد املسلمين حتى لو كان من دولة محاربة.  •

أو    ال • الحكام  اغتيال  الجهادية  الجماعات  وال  لألفراد  به   املسؤولينيجوز  يحكم   
ً
بينا  

ً
كفرا منهم  يظهر  لم  إذا  تكفيرهم،  بدعوى 

 العدول من أهل العلم. 

 ال يجوز لألفراد أو الجماعات الجهادية اغتيال املفكرين أو األدباء أو املخالفين في الرأي والسياسة بدعوى تكفيرهم.  •

لأل  • يجوز    ال 
ً
دوال كانت  سواء  إسالمية  غير  دول  من  مخالفين  أو  ساسة  أو  حكام  باغتيال  القيام  الجهادية  الجماعات  أو  فراد 

 غير معاهدة 
ً
 . إال إذا اضطروا لذلك من باب الدفاع عن النفس أو الدين أو العرض أو املال معاهدة أو دوال

األخرى على أرضها، وإن ثبت تورطهم فيما يوجب القتل جاز لها ذلك    ال يجوز للدول اإلسالمية االغتيال ألفرادها وال أفراد الدول  •

 عن طريق محاكمتهم محاكمة عادلة تتفق مع الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية. 

تحقق من  يجوز للدول اإلسالمية اغتيال الشخصيات املعادية واملحرضة عليها إذا لم يكونوا في حوزتها وكانوا في دول محاربة، إذا   •

 ذلك مصلحة واندفعت مفسدة، وذلك بعد فتوى صريحة من أهل العلم بذات األمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جاهد الذي يحمل سيفه في كتبه، ناشر الكتاب: دار القلم الدار  اللواء الركن محمود شيت خطاب امل  -شقيق القاض ي العراقي املعروف ضياء شيت خطاب. انظر: عبد هللا محمود  

 .22ص  -الشامية 
 املغاوير: جمع مغوار، واملغوار هو الفدائي.  64
 .286هـ ص 1422 -بيروت، الطبعة: السادسة –محمود شيت خطاب، الرسول القائد، الناشر: دار الفكر 65
ق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد  الصالحي محمد بن يوسف، سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في املبدأ واملعاد، تحقي  66

 . 5/79م 1993 -هـ1414لبنان، الطبعة: األولى،  -املوجود، الشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
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 . الطبعة الثانية

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة: . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (.1987) أبو نصر إسماعيل بن حماد ،الجوهري  .12

 . الرابعة

محمد  ،الحطاب .13 بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  خليل  (. 1992)  شمس  مختصر  شرح  في  الجليل  الفكر،    .مواهب  دار  الناشر: 

 . الطبعة: الثالثة 

  -الناشر: دار الكتب العلمية  .السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة األمين املأمون (.  ه1427)  علي بن إبراهيم بن أحمد  ،الحلبي .14

 . بيروت، الطبعة: الثانية

القاري شرح مختصر صحيح البخاري   (.1990)  محمد قاسم   ،حمزة  .15 القادر األرناؤوط، الناشر: مكتبة   .منار  الشيخ عبد  راجعه: 

 .اململكة العربية السعودية -الجمهورية العربية السورية، مكتبة املؤيد، الطائف  -دار البيان، دمشق 

 .بيروت، الطبعة: السادسة –الناشر: دار الفكر  .الرسول القائد (.ه1422) خطاب، محمود شيت خطاب .16

عادل مرشد،   -املحقق: شعيب األرنؤوط    .مسند اإلمام أحمد  (.2001)  ابن حنبل، أحمد أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل .17

 . وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى

د كاِمل قره بللي، الناشر: دار   -املحقق: شَعيب األرنؤوط  .دسنن أبي داو   (.2009)  سليمان بن األشعث بن إسحاق  ،أبو داود .18 مَحمَّ

 . الرسالة العاملية، الطبعة: األولى

 الناشر: دار الفكر، بدون.  .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)د.ت(.  محمد بن أحمد بن عرفة ،الدسوقي .19

الرحمن بن أحمد  ،ابن رجب .20 الدين عبد  الكلم  (.2001)  الحنبلي زين  العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع    . جامع 

   .بيروت، الطبعة: السابعة –إبراهيم باجس، الناشر: مؤسسة الرسالة -املحقق: شعيب األرناؤوط 

 . القاهرة، الطبعة: بدون  –أبو الوليد محمد بن أحمد، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، الناشر: دار الحديث (. 2004، )ابن رشد .21

املحقق: عبد الرحمن بن معال اللويحق،    .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان  (. 2000)  عبد الرحمن بن ناصر  ،السعدي .22

 . الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى

 . تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: األولى .نيل األوطار (.1993) محمد بن علي ،انيالشوك  .23

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في    (.1993)  محمد بن يوسف  ،الصالحي .24

  -املبدأ واملعاد، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد املوجود، الشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

 . لبنان، الطبعة: األولى
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بي .25
َّ
ال محمد  ،الصَّ محمد  بوية  (.2008)  َعلي  الن  يرُة  ِ أحَداث   -الس  َوتحليل  وقائع  والنشر    .عرُض  للطباعة  املعرفة  دار  الناشر: 

 . لبنان، الطبعة: السابعة –والتوزيع، بيروت 

تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد .  تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن  (.2001)  محمد بن جرير بن يزيد  ،الطبري  .26

 . ناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األولىاملحسن التركي، ال

 . مصر –الناشر: من أوائل املطبوعات العربية  .سراج امللوك (.1872) أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري  ،الطرطوش ي .27

 ناشر الكتاب: دار القلم الدار الشامية. . اللواء الركن محمود شيت خطاب املجاهد الذي يحمل سيفه في كتبه .محمود ،عبد هللا .28

املستقنع  (.هـ1428  -  1422)  محمد بن صالح بن محمد  ،العثيمين .29 املمتع على زاد  الطبعة:    .الشرح  الجوزي،  ابن  النشر: دار  دار 

 . األولى

 .ياضالناشر: دار الوطن للنشر، الر  .شرح رياض الصالحين (. ه1426) العثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين .30

 الناشر: دار إحياء التراث العربي.  .طرح التثريب في شرح التقريب  )د.ت(. أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  ،العراقي .31

البخاري   (.ه1379)  أحمد بن علي بن حجر  ،العسقالني .32 الباري شرح صحيح  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد   .فتح 

 . بيروت –الباقي، الناشر: دار املعرفة 

  .اإلسكندرية -دار الكنوز للطباعة والنشر .أهم وأخطر وأشهر االغتياالت السياسية في التاريخ (.2012) عبد الفتاح ،عصام .33
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موس ى  ،عياض .36 ْعِلِم    (.1998)  بن 
ُ
امل ِإكَماُل  ى  َسمَّ

ُ
امل ِعَياض  ى  ِللَقاض ِ ُمْسِلِم  َصِحيح  ُمْسِلم َشْرُح  يْحَيى   .بَفَواِئِد  الدكتور  املحقق: 

 . ِإْسَماِعيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: األولى

الحسن   ،الفخر .37 بن  عمر  بن  محمد  عبد هللا  أبو  الكبير(   (.ه1420)  الرازي  )التفسير  الغيب  التراث    .مفاتيح  إحياء  دار  الناشر: 

 . : الثالثة بيروت، الطبعة –العربي 

فرحون  .38 محمد  ،ابن  بن  علي  بن  األحكام  (.1986)  إبراهيم  ومناهج  األقضية  أصول  في  الحكام  الكليات   .تبصرة  مكتبة  الناشر: 

 . األزهرية، الطبعة: األولى

أحمد  ،القرطبي .39 بن  محمد  هللا  عبد  القرآن  (.2003)  أبو  ألحكام  الكتب،    .الجامع  عالم  دار  الناشر:  البخاري،  سمير  تحقيق: 

 .الرياض، اململكة العربية السعودية

قلعجي   .40 رواس  وقنيبي، محمد  قنيبي  -قلعجي  الفقهاء  (. 1988)  حامد صادق  لغة  والنشر .  معجم  للطباعة  النفائس  دار  الناشر: 

 . والتوزيع، الطبعة: الثانية

 . الناشر: مكتبة القاهرة  .املغني (.1968) أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد ،ابن قدامة .41

مكتبة   -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت    .زاد املعاد في هدي خير العباد  (. 1994)  الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب   ،ابن قيم  .42

 .املنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون

الفداء إسماعيل بن عمر  ،كثير  ابن .43 النبوية  (.1976)  أبو  للطباعة  .  السيرة  املعرفة  الناشر: دار  الواحد،  تحقيق: مصطفى عبد 

 .لبنان –والنشر والتوزيع بيروت 

ة:  لبنان، الطبع  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت    .املبدع في شرح املقنع  (.1997)  إبراهيم بن محمد بن عبد هللا  ،ابن مفلح .44

 . األولى

 .بيروت، الطبعة: الثالثة –الناشر: دار صادر .لسان العرب (. ه1414. )محمد بن مكرم بن على ،ابن منظور  .45

ِميمي املالكي   ،املازري  .46 ْعلم بفوائد مسلم   (.1988)  أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر التَّ
ُ
املحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي    .امل

 . الجزائر، الطبعة: الثانية -النيفر، الناشر: الدار التونسية للنشر

 القاهرة.  –الناشر: دار الحديث  .األحكام السلطانية . )د.ت(.أبو الحسن علي بن محمد ،املاوردي  .47

 . الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى . الحاوي في فقه الشافعي(. 1994) أبو الحسن علي بن محمد ،املاوردي  .48

مصطفى .49 بن  أحمد  املراغي  (. 1946)  املراغي،  بمصر،    .تفسير  وأوالده  الحلبي  البابى  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  الناشر: 

 . الطبعة: األولى 

دار إحياء التراث العربي  املحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر:    .صحيح مسلم   )د.ت(.  بن الحجاج أبو الحسن القشيري   ،مسلم  .50

 بيروت. –
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محمد  ،املال .51 )سلطان(  بن  علي  املصابيح(.  2002)  الهروي  مشكاة  شرح  املفاتيح  بيروت    .مرقاة  الفكر،  دار  لبنان،   –الناشر: 

 . الطبعة: األولى 

الرؤوف   ،املناوي  .52 املدعو بعبد  الدين محمد  التعاريف(.  1990)  زين  الكتب    .التوقيف على مهمات  الخالق   38الناشر: عالم  عبد 

 . القاهرة، الطبعة: األولى-ثروت

العابدين  ،املناوي  .53 العارفين بن علي بن زين  تاج  الرؤوف بن  الصغير  (. ه1356)  عبد  الجامع  القدير شرح  املكتبة   .فيض  الناشر: 

 . مصر، الطبعة: األولى –التجارية الكبرى 

بيروت،   –الناشر: دار إحياء التراث العربي    .ملنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجا   (.ه1392)  أبو زكريا يحيى بن شرف  ،النووي  .54

 . الطبعة الطبعة الثانية 

 املحقق: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية املتحدة.  .السيرة النبوية )د.ت(. عبد امللك ،ابن هشام .55

 http://www.alifta.comهيئة كبار العلماء، أبحاث هيئة كبار العلماء،  .56
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Abstract: In these modern eras, at a time when the Islamic caliphate was absent, and people could not stand 
the legal or political dispute, in light of the emergence of some jihadist Islamic groups looking for the 
rational legitimate caliphate, assassinations of some political or religious figures opposing it began. Some of 
these groups adhere to the apparent meanings of some Qur’anic texts and Prophetic hadiths in 
excommunicating those who judge by other than what God has revealed or excommunicating individual 
people because of words or actions that are contrary to the law. They found in this erroneous 
understanding their own justification in the assassination of these characters that they see in their 
presence harmful to Islam and Muslims. Rather, I claim that some countries were involved in some way in 
some of these suspicious operations. Unfortunately, they clung to some texts that indicate the legitimacy of 
what they do as they claim, so it was necessary to stand at this suspicion to refute it and respond to it 
through a correct understanding of the Qur'an, the Sunnah, and the words of the well-known imams. This is 
what this research paper attempts to reveal and highlight. The researcher used the inductive-analytical 
approach in this the paper collected the opinions of scholars in response to this suspicion and analyzed the 
legal texts to reach the desired results. 
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 : قدمةامل

آمنين  به  يعيشون  ما  والشرائع  األحكام  من  لهم  وسن  وأخراهم،  دنياهم  به  ُيصلح  ما  الدين  من  لعباده  شرع  الذي  هلل  الحمد 

 مطمئنين، وَيحَيون به سعداء مشمولين بعدل الحاكمين، واستقامة املحكومين.

نحمده تعالى على نعمة اإلسالم، ونشكره أن جعلنا من أمة خير األنام، ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، فرض نصرة  

م وحذر  اآلثام،  واجتناب  مسلم،  لكل  والنصح  الظالم،  يد  على  واألخذ  وتوعد  املظلوم،  وعد  ثم  الحدود،  ومجاوزة  العقود،  نقض  ن 

 وبعد ،،،، .السالم، أو في النار دار الجزاءبالخلود، إما في الجنة دار 

واألمنية،   والسياسية،  واالقتصادية،  واالجتماعية،  الشخصية،  الناس:  سائر شؤون  ينظم  متكامل  نظام  اإلسالمية  فالشريعة 

ل فيها جانب عن جانب، وال يستقيم األخذ بجانب منها، وترك بقية الجوانب، وليس كما يظن  وكل جوانب الحياة اإلنسانية، وال ينفص

 
 
منظما الديني  الجانب  يجعل  فاإلسالم  الحياة،  جوانب  ببقية  له  شأن  وال  فقط،  الدينية  الجوانب  يتناول  اإلسالم  أن  لكل   البعض، 

والسياسية،   ،منها، فالدين كما ينظم العبادة، فإنه ينظم حياة الناس الشخصية، واالجتماعية، واالقتصادية  ا جوانب الحياة، وجزء  

 . (1)وغيرها

 
 (، راجعها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالحي يوسف، إعداد طه يوسف محمد. 14ينظر: حقائق وأرقام عن امليراث، )ص  1
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  :لخصامل

الت وه  دراسةقتصر  معامله،  توضح  أساسية  أطر  مجموعة  وأسسه  يعلى  اإلسالم،  في  امليراث  نظام  وآثاره :  وغاياته، 

  .االجتماعية واالقتصادية من خالل دراسة آيات القرآن الكريم والسيرة النبوية املطهرة على صاحبها أفضل الصالة والتسليم 

واألثر  املرأة،  بميراث  الخاصة  التشريعية  والجوانب  وموانعه،  وأسبابه  وشروطه  وأركانه  امليراث  مفهوم  الدراسة  تناولت 

اعي لنظام امليراث في اإلسالم والشبهات املعاصرة حول نظام التشريع اإلسالمي في امليراث والرد عليها، وهدفت االقتصادي واالجتم

إبراز دور اإلسالم   التركة-إلى  الشرعية، وحفظ   -من خالل ضبطه لتوزيع  يتناسب مع األحكام  بما  ألجل تحقيق استقرار األسرة 

ددتها الشريعة اإلسالمية في التعامل مع الورثة، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها  الحقوق لها بمعرفة الضوابط السليمة التي ح

أن لإلعجاز التشريعي في امليراث مقاصد شرعية سامية تتبلور في جلب املصالح ودرء املفاسد، ومن هذه املقاصد: تحقيق مبدأ  

ة االجتماعية املتمثل في تحقيق التكافل العائلي واالجتماعي، االستخالف في املال، ورواج األموال واملحافظة عليها، وتحقيق العدال

 وتوزيع اإلرث بين كل من يستحقه من الذكور واإلناث والصغار والكبار.

 األثر.  ؛اثاملير  ؛املرأة  ؛التشريعالكلمات املفتاحية: 
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أ  نجد  ا   ن  وعلى هذا  الضوابط  العديد من  التركة على  تقسيم  في  يرتبط  امليراث جعله  منها مسؤولية اإلسالم عندما شرع  ملهمة، 

التى الرجل؛ ألن  تقع على فرد معين م  اإلنفاق  املهمة على عاتق  أكبر من غيره، وتقع هذه  أفراد األسرة، وعليه جعل اإلسالم نصيبه  ن 

، أو أم    ااإلسالم أمر الرجل باإلنفاق على املرأة، بنت  
 
صلى هللا عليه  -عن النبي    -رض ي هللا عنه    -، ففي الحديث: عن أنس  اكانت، أو زوجة

 (.2)"تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعهمن عال جاريتين حتى قال:"  -وسلم 

:"  -صلى هللا عليه وسلم -ـــ قال قال رسول هللا  رض ي هللا عنهمافيما رواه عبدهللا بن عمرو بن العاص ــــ  -صلى هللا عليه وسلم -وعنه 

 (.3)" كفى باملرء إثما أن يضيع من يقوت

يان التشريع اإلسالمي في نظام امليراث، واإلعالء من مكانته، وتحديد ضوابطه، القرآن الكريم والسنة النبوية كذلك ببوقد عنى  

 يساير كل مرحلة يمر بها اإلنسان في حياته، من هنا جاءت هذه الدراسة بعنوان:  ادقيق   اواهتم اإلسالم بتنظيم هذا التشريع تنظيم  

 [.الجوانب التشريعية للميراث وآثاره االقتصادية واالجتماعية وشبهاته املعاصرة ، دراسة في نصوص الوحيين]

 أهمية موضوع الدراسة والباعث على اختيارها: 

 اإلسالم وآثاره االجتماعية، والتربوية، وإعالء مكانة التشريع من خالل ذكر النماذج من سنة النبي بيان أهمية موضوع امليراث في  .1

وسلم - عليه  هللا  با  -صلى  أهمية  من  اإلسالم  في  امليراث  نظام  يمثله  ملا  نظرا  وجه  ؛  التى  اعتباره  التملك  وجوه    -شرعها هللا    من 

 لإلنسان من تطبيق أحكام هللا وحدوده في املجتمع.  -عزوجل 

 إبراز املنهج اإلسالمي التشريعي في بيان أهمية امليراث، ومكانته في اإلسالم.   .2

تر  .3 فهو  اإلسالم،  في  امليراث  نظام  تطبيق  وضوابط  عوامل  عن  التىالبحث  والواجبات  الحقوق  لنظرية  الشريعة    سيخ  أقرتها 

 مية. اإلسال 

 معرفة االدعاءات الكاذبة واملغلوطة التي دارت حول تشريع امليراث في  العصر الحديث، ودحضها.  .4

 أهداف الدراسة: 

بيان دور املؤسسات اإلسالمية في إبراز الوعي داخل املجتمع بقضية امليراث في ضوء الواقع والتحديات املعاصرة في تربية أفرادها   .1

 لسنة املطهرة. على مبادئ القرآن الكريم، وا 

اإلسالم     .2 دور  التركة    -إبراز  الشرعية، وحفظ   -من خالل ضبطه لتوزيع  األحكام  يتناسب مع  بما  األسرة  استقرار  تحقيق  ألجل 

 حددتها الشريعة اإلسالمية في التعامل مع الورثة.  لها بمعرفة الضوابط السليمة التى الحقوق 

توضيح دور التشريع اإلسالمي في ضوء نظرية الحقوق والواجبات في موضوع امليراث، مع إبراز حقوق األفراد، وإعالء مكانتها في    .3

 الشريعة اإلسالمية. 

أن ُيعاش، مما جعل لتطبيق نظام امليراث   ال بدفي الحياة ، وإنما هما واقع انظري   ابيان أن القرآن الكريم والهدي النبوي ليس كالم    .4

 أثر مملوس في ازدهار األمة اإلسالمية. 

 امليراث وتوزيعه في اإلسالم.  إلىدحض شبه املستشرقين في القضايا واملواقف، واالدعاءات التي نسبت  .5

 ة الدراسة:اليإشك 

البحث مشكلة  خالل  تتضح  قضي  من  ضوابط  معرفة  امليراثة  في  اإلسالمي  تخص  التشريع  التي  الحقوق  مع  تعامله  وكيفية   ،

    لعديد من األسئلة منها:، ويتفرع منه ا إلسالمي في امليراثما هي ضوابط التشريع اوتهدف الدراسة للرد على هذا السؤال:  األفراد،
 ؟ما هي اآلثار االجتماعية واالقتصادية لنظام امليراث في اإلسالم .1

 ؟الشبهات التي دارت حول نظام امليراث في اإلسالم والرد عليهاما هي  .2

 ؟تحكم نظام امليراث في اإلسالم ما الجوانب التشريعية التى .3

 الدراسات السابقة:

دراسات متخصصة تناولت   إلى  -حسب اطالعه-بعد االطالع على الدراسات السابقة املتعلقة بقضايا امليراث، لم يتوصل الباحث 

للميراث   التشريع اإلسالمي  ا   أوقضية  الدراسات  املعاصرة، ومن  االقتصادية واالجتماعية وشبهاته  آثاره  املتعلقة  الحديث عن  لسابقة 

 :باملوضوع

 
 (.   3/181(، )4771البنات، حديث رقم ) إلىأخرجه اإلمام مسلم في صحيحه من طريق أنس بن مالك، كتاب: البر والصلة واآلداب، باب: فضل اإلحسان   2
 (. 3/118(، )1691أخرجه اإلمام أبي داود في سننه من طريق عمرو بن العاص، كتاب: الزكاة، باب: في صلة الرحم، حديث رقم )  3
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وتختلف عن دراستنا    األحكام العامة للميراث في الشريعة اإلسالمية، والشرائع األخرى، دراسة مقارنة،  (2015دراسة علي )  •

الباحث لم يتعرض    اليةالح أن  املعاصرة، ودارت رسالته  و اآلثار االقتصادية    إلىمن ناحية  بالزكاة وشبهاته  املتعلقة  االجتماعية 

 القرآن الكريم والسنة النبوية عن أحكام ومسائل الزكاة. حول األحكام العامة الواردة في 

 منهــجية الدراسة:  

البيانات حول املوضوع،    اليةملعالجة إشك اسُتخِدم املنهج االستقرائي االستنباطي التحليلي، الذي يقوم على جمع  الدراسة فقد 

من تعميمها،  يمكن  نتائج  إلى  للوصول  وتحليلها؛  األدبيات  إلى العودة  خالل  وتبويبها،  وكل  والِدَراَسات،  والُبحوث  واملراجع،  َصاِدر 
َ
 امل

 الحديثة.  العلمية

إل املتعلقة  باإلضافة  القضايا  أهم  وتدوين  واستخالص  في معرفة،  منها  لالستفادة  السابقة؛  الِدَراَسات  نتائج  أهم  تتبع وعرض  ى 

 : اليتناولت املوضوع، وللسير بهذه املنهجية قمت بعمل الت اديث النبوية التىواألح ،بنظام امليراث في اإلسالم، باستقراء اآليات القرآنية

و  .1 والنماذج،  النصوص  الكريم  جمع  القرآن  من  قضية  املواقف  أوضحت  التي  النبوية  اإلسالم،والسنة  في  إلى   امليراث  واإلشارة 

 كيفية تطبيقها في مجتمعنا املعاصر. 

 ضوابط توزيع التركات.ع معرفة تحليل النصوص والنماذج التي عرضت لتشريع امليراث في اإلسالم، وتصنيفها، م .2

 سورها وأرقامها مع كتابتها بالرسم العثماني، حتى تكون بعيدة كل البعد عن الخلل أو التصحيف. عزو اآليات القرآنية بذكر  .3

بالعزو   .4 اكتفيت  أو أحدهما  الصحيحين  السنة، فما كان منها في  النبوية من مواضعها في كتب  ، وما كان في  إليهتخريج األحاديث 

ه مع ذكر كالم أهل العلم في بيا إلىغيرهما عزوته   أو ضعف  من خرج 
 
 .ان درجته صحة

إلىإح .5 العلمية  املادة  على  الة  التركيز  مع  وتجنب موضوع مصادرها،  الغريبة  البحث،  واملسائل  واآلراء،  واألقوال  االستطراد، 

 والشاذة. 

الكالم، وتوضيح األحكام، والتركيز على   .6 ـــــ سهولة األسلوب، وتبسيط  اإلمكان  ــــ قدر  آثرت  العرض  العصرية،  من ناحية  الجوانب 

 واالبتعاد عن املسائل واألمور االفتراضية، التي تذهب بالبحث إلى غير غايته ومنتهاه. 

الواجب  .7 من  رأيت  التي  التوصيات  وبعض  البحث،  خالل  من  استخلصتها،  التي  النتائج  أهم  فيها  أبرزت  بخاتمة  البحث  ختمت 

 ذكرها. 

 حدود الدراسة:

أساس أطر  مجموعة  على  البحث  االجتماعية  يقتصر  وآثاره  وغاياته،  وأسسه  اإلسالم،  في  امليراث  نظام  وهي:  معامله،  توضح  ية 

 والسيرة النبوية املطهرة على صاحبها أفضل الصالة والتسليم. خالل دراسة آيات القرآن الكريم  واالقتصادية من

 خطة الدراسة:

 ، وخاتمة.مباحثأما عن خطة  الدراسة فقد قسمتها إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة 

 تها، ومنهجيتها، وخطتها.الي: أهمية الدراسة، والباعث على اختيارها، وأهدافها، وإشك املقدمةتناولت في 

ـــــــ) التمهيدأما     (.مفهوم امليراث وأركانه وشروطه وأسبابه وموانعهفقد عنونته بــــــ

األثر االقتصادي لنظام  :  املبحث الثانيالجوانب التشريعية الخاصة بميراث املرأة، وتناول    :  فقد جاء تحت عنوان  املبحث األول أما   

: الشبهات املعاصرة حول املبحث الرابع، وناقش  في اإلسالم  األثر االجتماعي لنظام امليراث   :الثالث املبحث    وعرض  ،في اإلسالم  امليراث

 عليها. نظام التشريع اإلسالمي في امليراث والرد 

 .ها البحثإليفقد عرضت فيها ألهم النتائج، والتوصيات التي توصل الخاتمة أما 

  فقد ذكر فيه الباحث املصادر واملراجع التي اعتمدت عليها الدراسة.املصادر واملراجع،  أما ثبت

مال فهو هلل وحده، والعصمة ألنبيائه  وأخيًرا؛ فإن هذا البحث ال يعدو كونه جهًدا بشرًيا، غير معصوم من الخطأ والنسيان، أما الك

يَن.، ورسله َ
َ
َعامل

ْ
َ ال

َ َرب 
َحْمُد ّلَِله

ْ
 السـبيل...  سواء إلى الهادي وهللا   ...وال

 وأسبابه وموانعه. أركانه وشروطه، و مفهوم امليراث،   التمهيد:

 رِ امليراث في أصل اللغة مصدر للفعل وَ 
َ
 رِ فالن أباه، يَ   ث

ُ
 ث

 
وهذا املصدر يرد في اللغة على عدة معان، منها: البقاء،  ،  اه، وراثة، وميراث

 .(4) والتداول، واالنتقال، والعاقبة، والبقية

 
   ( 2/654(، الفيومي، املصباح املنير، )2/199لسان العرب، ) منظور،ابن  4
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ماله بعد    إليه، وورث فالن املال منه، وعنه: يرث وراثة، صار  (5) وامليراث واإلرث مادة واحدة، وأصل الهمزة فيه واو؛ ألنه من ورث

 
 
 . (6)ا، وقوله: توارثوا: أي َوِرث بعضهم بعض  اموته، وامليراث: ما ُوِرث، واإلرث: يعني انتقال املال من امليت إلى الحي، كما يسمى املال إرث

لي مستحقيها ويطلق لفظ امليراث ويراد به أحد معنيين: أولهما املوروث الذى تركه املتوف، واآلخر: عملية اإلرث، أو توزيع التركة ع

 . (7)بعد إخراج تجهيز امليت، وتسديد ديونه، وإخراج ما أوص ى به لجهة من جهات البر واإلحسان، واملعنى الثاني هو املراد هنا

البقية من كل ش يء، وهمزته أصلها   األول، وعلى  الذي توارثه اآلخر عن  القديم  ُيطلق على األصل، واألمر  اللغة:  ولفظ اإلرث في 

 .(9) طلق اإلرث ويراد منه: انتقال الش يء من قوم إلى قوم آخرين، وُيطلق ويراد منه املوروث، وي(8) واو

 ُيعرف امليراث عند الفقهاء بعدة تعريفات: وامليراث في االصطالح: 

 ( .10) فهو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخالفة، وهو تعريف الحنفية

 . (11)أو حق أو اختصاصوقيل هو: ما يتركه امليت من كمال 

 . (12)وهو تعريف الحنابلة وقيل هو: حق قابل للتجزيء ثبت ملستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما،

فالورثة   املورث،  بموت  شرعا  املقدر  نصيبه  يستحق  الوارث  أن  على  يجمعون  أنهم  يالحظ  للميراث  الفقهاء  تعريفات  ومن 

ت بعد  التركة  من  بقي  ما  حسب  يستحقون  كال  عليهم  فتوزع  وصاياه،  وتنفيذ  ديونه،  وسداد  ودفنه  وتكفينه،  بتغسيله،  امليت،  جهيز 

 . (13) نصيبه الثابت في الكتاب، والسنة، واإلجماع

 
 
 لفظ التركة.   –على هذا املعنى  –، وُيطِلق البعض عليه اوثيق   اوهنا يظهر ارتباط املعنى اللغوي للميراث باملعنى االصطالحي ارتباط

الحق الذي ينتقل من هذا إلى  انتقال املال من املورث إلى الوارث، أو  وفرق بين امليراث وعلم امليراث، فإذا كان امليراث هو عملية 

 يرث، ومن ال يرث، ونصيب كل وارث.ذاك، فإن علم امليراث هو العلم الذي ينظم عملية االنتقال هذه، فهو: علم ُيعرف به من 

 . (15) التركةملعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في : بأنه: الفقه املتعلق باإلرث، وعلم ما يوصل (14)وقد عرفه ابن عرفة 

البقري: العالمة  قال  الفرائض،  لعلم  مرادف  امليراث  بمعنى   "وعلم  فريضة  جمع  والفرائض  املواريث،  فقه  هو  الفرائض  علم 

 التقدير، والقطع، والتحدي، واإلنزال، والتبيين، والعطاء، واإلحالل.  (16) والفرض في اللغة يطلق على عدة معان، منها:مفروض، 

 . (17)للوارث ا: نصيب مقدر شرع  والفريضة في االصطالح

 والحقوق. : علم بأصول الفقه والحساب، يعرف به حق كل وارث من التركة وعلم الفرائض في االصطالح

 أركان امليراث: 

 ( .18): هو الجانب األقوى للش يء الذي يمسكه ويقوم عليه كأركان البيت الذي ال يقوم إال بهاالركن في اللغة

 
(، الزيات،  املعجم الوسيط: ابراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبدالقادر، محمد النجار، دار الدعوة، اسطنبول، تحقيق: مجمع  1/112ينظر: ابن منظور،  لسان العرب)  5

(، بمساعدة  ه1424ت(، عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة: د أحمد مختار عبدالحميد عمر، )38صالجوهري،  معجم الصحاح)  (،2/1024،  م1989اللغة العربية، القاهرة، )

امللقب  (، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني، أبو الفيض  1/81(، )م2008  –ه  1,1429فريق عمل، عالم الكتب، الرياض، )ط

 (. 5/155(، تحقيق: مجموعة من املحققين، دار الهداية، الرياض، )ه1205بمرتض ى الزبيدي، )ت:
 (.2/1024ينظر : الزيات، املعجم الوسيط، وآخرون، ) 6
 ، مادة )ورث، ومادة فرض( 2/231، الفيومي، املصباح املنير  7
 ( 1/167الفيروزآبادي، القاموس املحيط، ) 8
 ( 1/16ائض، )الفرض ي، العذب الف 9

 (.5/92وهو تعريف الحنفية، انظر: املوصلي، االختيار لتعليل املختار:) 10
ن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي،  وهو تعريف الشافعية، ووافقهم فيه اإلباضية، ينظر: الهيتمي، تحفة املحتاج بشرح املنهاج: لشيخ اإلسالم شهاب الدين أبي العباس أحمد ب  11

ه(،املحقق عبدهللا محمود محمد عمر، دار  676وهو شرح على كتاب منهاج الطالبين في فقه اإلمام الشافعي لإلمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي )ت:(، 3/34(، )ه974)ت:

بيروت: )ط: العلمية،  الشيخ: ضياء الدين  م2005-ه1426(،)2الكتب  العليل:  وشفاء  النيل  التميمي، كتاب  وانظر كذلك:   التميمي)ت:(،  النيل  1223عبدالعزيز  كتاب  ه(، وشرح 

 ( .  15/334السعودية،) –جدة  –وشفاء العليل: للعالمة محمد بن يوسف أطفيش، مكتبة اإلرشاد 
للقاض ي أفضل الدين الخونجي   ( هذا التعريف يعود1/16وهو تعريف الحنابلة، ووافقهم فيه املالكية، وبعض الشافعية، ينظر: املوصلي، العذب الفائض شرح عمدة الفارض: ) 12

د برياسة ذلك في زمانه، صنف كتاب )  من الحنابلة، وهو عالم بالحكمة واملنطق، فارس ي األصل، انتقل إلى مصر، وولى قضائها،  وتوسع فيما يسمونه ) علوم األوائل (، حتى  تفر 

( البدران أبو العينين طبعة دار  ٢امليراث املقارن )ص   (،7/122ه(، ) األعالم للزركلي : 646ي القاهرة )ت:كشر األسرار عن غوامض األفكار (، في الحكمة، و)املوجز( في املنطق، توفى ف

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:  م(، وينظر كذلك: الحطاب،    ٢٠٠٦طبعة الهاني )سنة  ( (٢٣م، بحوث في توريث املال وإنفاقه، أحمد يوسف سليمان، )ص  ١٩٧١املعارف  

 ( . 15(، املارديني، الدرة البهية بتحقيق املباحث الرحبية مع كتاب شرح الرحبية: )ص1/8الشنشوري،  فتح القريب املجيب بشرح كتاب الترتيب: )(، 6/406)
 (2/406ينظر : النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، ) 13
 .(2/99(. انظر ترجمته في كفاية املحتاج، ألحمد بابا)ه803كثيرة، توفي سنة )  تأليفمشهور، له  هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونس ي، فقيه مالكي 14
 (2/687الرصاع، شرح حدود ابن عرفة للرضاع، ) 15
 ( 3/2(، النووي، مغني املحتاج، )2/3الشربيني،   نهاية املحتاج، للشربيني، ) 16
 (3/386ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ) 17
 (.133(،  الرازي، مختار الصحاح: )ص5/305ينظر ابن منظور،  لسان العرب: ) 18
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 ( .19): ركن الش يء ما يقوم به ذلك الش يء من التقوم، وقيل ما يتم به، وهو داخل فيه بخالف الشرط، وهو خارج عنهوفي االصطالح

  فالركن هو:
 

 ( .20) في املاهية ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود مع كونه داخال

 والستحقاق اإلرث أركان ال يتحقق إال بها، وهذه األركان هي: 

 . -حقيقة أو حكما   -: تحقق موت املورث األول 

 لزوجية أو الوالء بالعتق. املورث بصلة القرابة )النسب( أو ا  إلىتحقق حياة الوارث، وهو الشخص الذى يمت  والثاني: 

 ة. الييتركها امليت من األموال )األعيان( واملنافع، والحقوق امل املوروث، واملراد به التركة التى : تحقق وجودوالثالث 

 أسباب امليراث:

اللغة في  التوصل  السبب  إلمكان  سببا  والطريق  سببا،  الحبل  وسمي  أسباب،  وجمعه  غيره،  إلى  به  يتوصل  كل  ما  إلى :  بهما 

 ( . 21) مقصود

 . (22) : ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاتهوالسبب في االصطالح

 ( .23)للوصول إلى حكم غير مؤثر فيه اوقيل: هو عبارة عما يكون طريق  

 وانتقت املوانع. ، : هي األوصاف التي إذا وجد أحدها وجد الحكم إذا توافرت الشروط وأسباب امليراث

 وهذه األسباب ثالثة:

وكان   : الزواج الناتج عن عقد زواج صحيح قائم، ويعتبر في حكم القائم لو حدث طالق، ومات أحد الزوجين أثناء العدة،أحدها 

  .االطالق رجعي  

وتعتبر هذه الصلة أقوى الصالت، وتشمل أصول املورث كاألب والجد، واألم والجدة،  الناشئة عن وحدة النسب،: القرابة والثاني

املورث كاإلخوة   كما تشمل االبن، كما تشمل حواش ي  االبن، وبنت  واألعمام، كما تشمل ذوى رحمه مثل   فروعه كاالبن، والبنت، وابن 

 الخال والخالة، والعمة، ونحوهم.  

أعتق شخص    :والثالث  النسب، فمن  لحمة كلحمة  الوالء  اإلعتاق، ألن  بسبب  رتب   االوالء  قرابة  أعتقه  وبين من  بينه  أصبحت 

 ،  الشرع عليها أنه إذا توفي العتيق  
 
فوالء العتق: هو العصوبة السببية،   ،(24) من أقاربه )العصبات( ورثه معتقه أو عصبته  اولم يترك وارث

السيد   بين  ما أو هو صلة  وهذا  قرابته،  له من  وارث  وال  إذا مات  أعتقه،  اإلرث ممن  أو عصبته حق  للسيد  وتجعل  أعتقه،  وبين من 

يرث   ال  أي  عكس،  وال  العتيق  املعتق  فيرث  يوهب،  وال  يباع  ال  النسب،  كلحمة  ْحمة 
ُ
ل الوالء  الحديث:  وفي   ، الحكمي  بالنسب  يسمى 

 .ين على أن يعقل كل منهما عن اآلخر، وأن يتوارثاالعتيق املعتق، ووالء املواالة: هو عقد بين اثن

 :شروط امليراث

 شروط امليراث ثالثة: 

املوت الحقيقي معروف، أما املوت الحكمي فُيقصد به حكم القاض ي بوفاة املفقود ومن في  املورث حقيقة أو حكما، و   منها: موت  األول 

 ( . 25): عدم وجود مانع من موانع اإلرثوالشرط الثالث حياة الوارث بعد وفاة املورث ولو مدة يسيرة،  والشرط الثاني: حكمه، 

  :موانع اإلرث

 إذا وجدت بطل الحكم، وهى بالنسبة للميراث ثالثة: : هي األوصاف التىواملقصود بموانع اإلرث

 الراجح( .  راد به القتل العمد العدوان )على(، واملالقاتل ال يرث: )-صلى هللا عليه وسلم-: هو القتل لقوله املانع األول 

 . : اختالف الدين، فال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم واملانع الثاني

 ( .26)ألن العبد ال يملك، بل هو وما ملكت يداه ملك لسيده  الرق؛: واملانع الثالث 

 

 
 (. 117صينظر:  الجرجاني، التعريفات: ) 19
ل  (، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيه489السمعاني، قواطع األدلة في الوصول: منصور بن محمد بن عبدالجبار ابن أحمد املروزي السمعاني التميمي أبو املظفر،)ت: 20

 (. 47ص(،  الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه:)1/101(،)م1999-ه1418(، )1بيروت،)ط-الشافعي، دار الكتب العلمية 
 (. 3/38(، الزبيدي، تاج العروس: )6/139(، ابن منظور، لسان العرب: )145ص(، الرازي،  مختار الصحاح: )468صينظر: الجوهري، معجم الصحاح: ) 21
 ( 1/445مختصر التحرير، شرح الكوكب املنير:)ابن النجار،  22
 ( .121صالجرجاني، التعريفات، ) 23
 ( .26، 28أحمد يوسف سليمان،  بحوث في توريث املال وإنفاقه)ص  24

 (28املرجع السابق، )ص  25
 (. 30، 29أحمد يوسف سليمان، بحوث في توريث املال وإنفاقه )ص  26
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 : الجوانب التشريعية الخاصة بميراث املرأةاملبحث األول 

املسلمين   دستور  في  جاءت  تشريعية  فريضة  لتنفيذ  وذلك  اإلسالمية،  الشريعة  في  املهمة  املوضوعات  من  امليراث  موضوع  يعد 

 ها، ونظمها لضبط أحوال املسلمين في تنفيذ هذا األمر اإللهي. للضوابط التي حددا آن الكريم وفق  القر 

وعلى هذا نجد أن كل القضايا التشريعية املتعلقة بامليراث وردت في سورة النساء دون غيرها من السور فاملتأمل في السورة يجد 

 .(27) ه اإلعجاز التشريعيأنها منذ اآلية األولى أخذت تتحدث عن امليراث،  وما يتعلق به من أوج

وإن السماوية،  الشرائع  خاتمة  هي  اإلسالمية  وسلم -  هفالشريعة  عليه  هللا  شاءت    -صلى  وقد  ثم  ومن  واملرسلين،  األنبياء  خاتم 

 
 

وال قانون يهذب من علوائه، من أجل ذلك ،  ، فليس بعده تشريع يعادلهحكمة الحق تبارك وتعالى أن يجيء التشريع اإلسالمي متكامال

جاءت الشريعة اإلسالمية مفتدية نفسها من القصور واإلخالل والتقصير والظلم الذي وقع على املرأة من إهدار لحقها في امليراث مثلما  

الشرائع   في  السابقةحدث  ا السماوية  وأوجبت  بل  الروماني  كالقانون  الوضعية  الشرائع  إلى  بالنسبة  للمرأة  ، وكذلك  الخاتمة  لشريعة 

الحق تبارك وتعالى نصيب  نصيب   أوجب  املرأة، فقد  أيا كان وصف  امليراث  املتوفىا معلوم  ا من  للرجال في تركة  أيض  ا  أوجب  ا  ا نصيب  ، كما 

ال للرجال والنساء هو من  امليراث بصفة عامة  التشريع في توزيعه ألنصبة  أن هدي  تبارك وتعالى  الحق  التي ال  للنساء بل واعتبر  حدود 

حمستِلَۡك    :يجوز لإلنسان أن يتعداها ووعد على ذلك بإدخاله الجنة وتوعد ملن يخالف ذلك بإدخاله النار وبئس القرار بدليل قوله تعالى
فِي َخَّٰلِِديَن  نَۡهَُّٰر 

َ
ٱلۡأ َتحۡتَِها  مِن  َتجۡرِي  َجَنَّٰٖت  يُۡدِخلُۡه  َورَُسولَُهۥ  ٱّلَلَ  يُِطِع  َوَمن  ٱّلَلِِۚ  ٱلَۡعِظيُم  ُحُدوُد  ٱلَۡفۡوُز  َوَذَّٰلَِك   ِۚ ٱّلَلَ    ١٣َها َيۡعِص  وََمن 

هِيٞن   مُّ َعَذاٞب  َولَُهۥ  فِيَها  َخَّٰلِٗدا  نَاًرا  يُۡدِخلُۡه  ُحُدوَدهُۥ  َويَتََعَد  الآية    حجسالن َِساء  ىجس١٤َورَُسولَُهۥ  الآية    13من  الجوانب  ،  (28)  جحس14الى  ومن هذه 

 التشريعية: 

 تنفيذ امليراث كحكم من أحكام هللا تعالى:  إلىالنفس اإلنسانية تسعى   ـ1

تعالى مِنۡهُ :قال  َوبََث  َزوَۡجَها  مِنَۡها  وََخلََق  َوَِّٰحَدةٖ  َنۡفٖس  ِن  م  َخلََقُكم  ٱلَِذي  َربَُكُم  ٱَتُقواْ  ٱلَناُس  َها  يُّ
َ
ِۚ  حمسَيَٰٓأ َونَِساٗٓء َكثِيٗرا  رَِجالٗا  َما 

ِۚ إَِن ٱّلَلَ كَاَن َعلَيُۡكۡم َرقِيٗبا   رَۡحاَم
َ
ة أول آية من سورة النساء ، نالحظ من قراء  جحس1الآية    حجسالن َِساء ىجس١َوٱَتُقواْ ٱّلَلَ ٱلَِذي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱلۡأ

 : ما يلي

بين مفتتح    ،أن التنفيذ ألوامر هللا تعالى من التقوى، وتطبيق امليراث من أوجه التقوى هلل عزوجل  • الربط  وهذا ما يدل عليه 

ة بعد ذلك، كما يقول الدكتور رفعت السيد:" إن اآليات جاءت لتدل على جعل  اليوما بها من أحكام ورادة في اآليات الت،  السورة  

 . (29) امليراث يقوي وحدة النوع اإلنساني، وهذا نقيض ما ينتجه امليراث الذي يضعه اإلنسان بنفسه"

   يرتبط •
 
ا  كذلك النكاح يكون سبب    والوالء، فكل واحد من،  والنكاح،  القرابة  ي، وها امليراث في اإلسالم بأسباب تشريعية تجعله نافذ

في    جاء  ملا  وبطالنه،  املتعة  زواج  إلى حرمة  ــــ  رحمهم هللا  ــــ  الفقهاء  ذهب جمهور  ولذلك  زواج صحيح،  بعقد  تم  إذا  وذلك  لإلرث 

الحديث الشريف عن ابن شهاب عن عبدهللا والحسن ابني محمد بن علي ـــــ رض ي هللا عنهم ـــــ عن أبيها عن علي بن أبي طالب ـــــ رض ي 

ا  ، وأيض  (30) "نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر األهلية:"    -صلى هللا عليه وسلم -ـــــــ أن رسول هللا    هللا عنه

ا من أنواع القرابة فعن عبدهللا بن دينار  اعتبره نوع     -صلى هللا عليه وسلم -الوالء وهو الذي يعني القرابة لدى العلماء ؛ ألن النبي 

ـــ أن النبي عن ابن عمر ــــ  .(31) " الوالء لحمة كلحمة النسب ال يباع، وال يوهب قال:"   -صلى هللا عليه وسلم -ـ رض ي هللا عنهم ــ

يقول الدكتور أحمد يوسف سليمان:" ومن أهم أوجه اإلعجاز التشريعي في   في توزيع امليراث:  اا متميزً التشريع اإلسالمي تشريعً  •

الكريم تشريعه لنظام   آيات ثالث ال تزيد عن خمسة عشر سطرا، جاءت في سورة واحدة من  القرآن  امليراث، في  متميز في توزيع 

في موضوع خاص  كان  لو  حتى  يختلف موضوعه  حين  في سموه  يختلف  ال  الذي  البياني  األسلوب  بنفس  الكريم،  القرآن  سور 

 . (32) واألرقام" اريث والتركات قوي الصلة باألعدادبالتشريع للمو 
هذا التميز في التشريع اإلسالمي مبنيا على العدالة والقضاء العادل اإللهي في توزيع التركة على مستحقيها، هذا األمر الذي وكان  

القوا  اإلسالمي متميزة عن غيرها من  الشريعة  التىجعل  الوضعية  بهم من مصالح    نين  يرتبط  وما  البشر  أهواء  وضعت حسب 

 ا التي وضعت من أجلهم. شخصية ال ترتقى حتى إلى حقوق أفراده

 
 .       70العوض ي، ص  العوض ي، إعجاز القرآن الكريم في تشريع امليراث، وتوظيفه في مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية، حقل االقتصاد نموذجا، رفعت السيد  27
 .       35م، ص2007لتيساوي، رسالة ماجستير، جامعة الزيتونة، املعهد األعلى ألصول الدين، تونس، ينظر : التيساوي،  حظ املرأة في امليراث، آمال ا   28
 .      70) مرجع سابق(، صإعجاز القرآن الكريم في تشريع امليراث، وتوظيفه في مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية، حقل االقتصاد نموذجا، رفعت السيد العوض ي،العوض ي،   29
 .496، ص4216، والحديث أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه من طريق ابن شهاب، كتاب: املغازي، باب: غزوة خيبر، حديث رقم 47رجع السابق صامل 30
 ، وقال عنه: الحديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه. 4/379، 799أخرجه الحاكم في املستدرك من طريق عبدهللا بن دينار، كتاب: الفرائض، حديث رقم   31
 .106اإلعجاز التشريعي لنظام امليراث في القرآن الكريم، وأثره االقتصادي واالجتماعي، صأحمد يوسف سليمان،   32
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الدكتور أحمد يوسف سليمان:" تولى هللا سبحانه وتعالى   أن هللا تولى توزيع هذه الثروات بنفسه بقوانينه هو عزوجل: • يقول 

توزيع امليراث على مستحقيه بنفسه، ولم يترك ذلك لغيره، فجميع أحكامه منصوصة كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية، وإن كان 

ي باإل غيره قد  أن بعضها ثبت  بالقياس،  رى  أو بإجماع على نص؛ ألن  جماع، وبعضها ثبت  األولى،  ثابت بقياس  ألن ما سكت عنه 

 .(33)أن يستند على نص" ال بداإلجماع نفسه 
وواضح  فاألحكام منصوص فيها معروف  اإللهي  والقانون  أصبح   ،عليها من هللا  وإذا  األمر،  في هذا  يجتهد  أن  لإلنسان  يمكن  وال 

اإلنسان ملزم بالتطبيق تنفيذا لشرع هللا عزوجل وابتغاء  ملرضاته حتى يأمن البعد عن العقوبة، وأن يضع في عقله أن االمتناع 

 . للمولى عزوجل واعتراضا على قضائه عن تنفيذ هذه األحكام هي معاداة 

 تحث على تشريع امليراث ووجوب تطبيقه في اإلسالم ومنها: -صلى هللا عليه وسلم-من سنة النبي جاءت العديد من األحاديث  •

ــــ أنه قال قال رسول   ــــ رض ي هللا عنه  أقسموا املال بين أهل الفرائض على كتاب هللا  :"      -صلى هللا عليه وسلم-عن ابن عباس 

 . (34)"فما تركت الفرائض فألولى رجل ذكر

 .  (35) "تعلموا الفرائض وعلموها الناس :" -صلى هللا عليه وسلم-ا أيض  وقال 

 .(36)"ال يرث املسلم الكافر وال يرث الكافر املسلمقال:"    -صلى هللا عليه وسلم-وعن أسامة بن زيد أن النبي

-عادني النبي   وعن محمد بن حاتم بن ميمون عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن املنكدر عن جابر بن عبدهللا قال:"  

وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني ال أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش منه  فأفقت فقلت كيف      -صلى هللا عليه وسلم

 .(37)" فنزلت يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ االنثيين   -سلمصلى هللا عليه و -يا رسول هللا  الي أصنع في م

سدد الديون أوال قبل البدء في توزيع التركة ويجب التأكد من أن تكون هذه الديون، هي ديون فعلية أما إذا كان املقصود بها   •

 وهذا من صميم التشريع اإلسالمي. ،  (38)اإلضرار بالورثة فال سداد

في اإلسالم  األثر االقتصادي لنظام امليراث :الثانياملبحث   

ا  كيفية  اإلسالمية، وفسرت  الشريعة  أوضحتها  النواحي  اإلسالم من جميع  في  آثار عظيمة  بين هذه  للميراث  ومن  لتعامل معها، 

لإلنسان وغيره حياة متكملة تعتمد على ، األثر االقتصادي الذي يعتمد على توجيه الجانب االقتصادي في نظام امليراث بما يكفل  اآلثار

 التوافق بين مصالح الفرد وحاجياته داخل املجتمع.

 ويتضح أن للميراث في اإلسالم العديد من اآلثار االجتماعية، ومنها: 

 الدخل والثروة.  تفتيتمعالجة امليراث لتفاوت الثروات بين أفراد املجتمع من خالل  .1

 ور  ة لألفراد ذكاليمراعاة الحاجة امل .2
 
 ا عند توزيع التركة.ا وأناث

 تقوية دواعي االدخار والثروة واإلنتاج بين أفراد املجتمع.  .3

 املساعدة في تقوية الروابط بين األفراد، وخاصة الروابط األسرية. .4

 الشمولية والتكافىء بين أفراد املجتمع.  .5

 واملقام يقتض ي أن نتناول هذه اآلثار بش يء من التفصيل:

 أ
ً

 :كبيرة من األشخاصتمع من خالل تفتيت الدخل والثروة، ليشترك فيها مجموعة املج في: معالجة امليراث لتفاوت الثروات وال

إلى   السعي  البعض، بل سعى كل  األفراد دون  أو مقتصرة على بعض  الثروة جامدة  أن تكون  املورث  ال يسمح اإلسالم بعد موت 

ات بما حدده الشرع الحكيم، أوضح ذلك الدكتور عمر فيحان بقوله:" يستمر توزيع اإلرث إعطاء كل فرد ما يخصه من الثروات والترك 

جزء   اإلسالم  نظام  ظل  الورثة   ا جزء    ا في  جميع  بين  والثلثين  والثلث  والسدس  والنصف  والربع  كالثمن  املقدرة،  السهام  وفق 

 
 .121ص  املرجع السابق،   33
 . 3/1234، 1615م أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه من طريق عبدهللا بن عباس، كتاب: الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فألولى رجل ذكر، حديث رق  34
، والحديث املذكور رواه ابن ماجه في سننه  092/  2،  2719أخرجه اإلمام ابن ماجه في سننه من طريق ابن ماجه، كتاب: الفرائض، باب: الحث على تعليم الفرائض، حديث     35

 بلفظ: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينس ى، وهو أول ش يء ينزع من أمتي. قال عنه الشيخ األلباني: ضعيف. 

الناس،   وعلموه  الفرائض  تعلموا  الناس،  وعلموه  تعلموا العلم  بلفظ:  ابن مسعود  الدارمي عن  وتظهر  ورواه  والعلم سيقبض  أمرؤ مقبوض،  فإني  الناس،  وعلموه  القرآن  تعلموا 

 ضعيف إذن.   ايفصل بينهما. قال الشيخ حسين أسد: في إسناده ثالث علل. فهو أيض   االفتن حتى يختلف اثنان في فريضة ال يجدان أحد  

 الحث على تعلم الفرائض وتعليمها عن عمر وابن مسعود في سنن الدرامي وغيرها.ورواه البيهقي والدار قطني والطبراني والحاكم، والبيهقي في الشعب، وجاء 

 وما في سنن الدارمي قال عنه حسين أسد: إسناده صحيح وهو موقوف على عمر.
 .3/1233، 1614أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه من طريق أسامة بن زيد، كتاب: الفرائض، حديث رقم   36
 . 3/1235، 1616يحه من طريق جابر بن عبدهللا، كتاب: الفرائض، باب: في ميراث الكاللة، حديث رقم أخرجه اإلمام مسلم في صح  37
   .12عليوه املسلمي، املواريث في اإلسالم، ص   38



آثاره االقتصادية واالجتماعية وشبهاته املعاصرة    عبد الرحمن سلطان                                                                        الجوانب التشريعية للميراث و

 

 113  -91، ص: 2021  -2العدد ،  6املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة
98 

نثَيَيِۡنِۚ فَإِن ُكَن نَِساٗٓء فَۡوَق ٱثۡنَتَيِۡن فَلَُهَن ثُلُثَا َما تََرَكۖۡ حمسيُوِصيُكُم ٱّلَلُ فِٓى "، لقوله تعالى:  (39)املستحقين
ُ
ِ ٱلۡأ ۡوَلَِّٰدُكۡمۖۡ لِلَذَكرِ مِثُۡل َحظ 

َ
َوِإن أ

 ِۚ ُدُس مَِما تََرَك إِن كَاَن لَُهۥ َولَٞد ِنُۡهَما ٱلسُّ ِ َوَِّٰحٖد م 
بََويۡهِ لِكُل 

َ
لُُثِۚ كَانَۡت َوَِّٰحَدٗة فَلََها ٱلن ِۡصُفِۚ َولِأ ِهِ ٱلثُّ بََواهُ فَلِأُم 

َ
ۥٓ أ  فَإِن لَۡم يَُكن لَُهۥ َولَٞد َوَوِرثَُه

ۡبنَآؤُ 
َ
ٍۗ َءابَآؤُُكۡم َوأ ۡو َديۡن 

َ
ُدُسِۚ مِۢن َبۡعِد َوِصيَةٖ يُوِصي بَِهآ أ ِهِ ٱلسُّ ۥٓ إِۡخوَةٞ فَلِأُم  قَۡرُب لَُكۡم َنۡفعٗ فَإِن كَاَن لَُه

َ
ُهۡم أ يُّ

َ
َِن  ُكۡم لَا تَۡدُروَن أ ِۚ فَرِيَضٗة م  ا

 . جحس11الآية  حجسالن َِساء  ىجس١١ٱّلَلِِۗ إَِن ٱّلَلَ كَاَن َعلِيًما َحِكيٗما 

فليس االختالف والتفاوت بين القوى والضعيف أو الذكر واألنثى أو الصغير والكبير بل جاء االختالف في توزيع التركة على أساس  

 القرابة والزوجية أو الوالء. 

املوروث ملن يشاء من  وعلى هذا خالف اإلس يتنازل عنها  أو  امليراث كله بيد شخص واحد  التي كانت تجعل  األنظمة  الم غيره من 

 أوالده أو لغيرهم. 

الرأسمالي  قض ى اإلسالمو  التسلط، والجور، والظلم، ومن  على مظاهر  أيضا على أشكال  املجتمع، وقض ى معها  التي سادت في  ة 

 حدا بها.شرور تضخم امللكيات، وانفراد شخص وا 

 ويمكن القول أن من آثار توزيع التركة في اإلسالم وتفاوتها بين األفراد ما يلي:

التوازن االجتماعي، والبعد   .1 إلى  الذي يؤدي  الذي تحدث عنه اإلسالم  املشروع  التملك  األفراد يعد وسيلة من وسائل  بين  التوزيع 

 عن الفساد، واإلخالل بمنظومة املجتمع.

حقه حسب األنصبة املشروعة في اإلسالم، وعلى القواعد املنوطة في ذلك الشأن وتنفيذ الحدود كما أراد هللا  إعطاء كل ذي حق   .2

 . (40) عزوجل

املمنوعة، و  .3 الصوري والحيل  الوراثيين كالبيع  بين  امليراث  التي تؤثر في توزيع  املظاهر  البعد عن  أن يتذكر من   ال بداالبتعاد كل 

 . (41)"من فر من ميراث وارثه قطع هللا ميراثه من الجنة يوم القيامة:" -هللا عليه وسلم صلى -يقوم بذلك حديث النبي 

يترتب على ذلك من مفاسد خطيرة، تنجم عن   .4 ملا  األغنياء فقط،  املالك دولة  أن ال يكون  أنظمته على  إن اإلسالم يعمل بجميع 

نسان كما تتمثل في حرمان معظم أفراد املجتمع من االنتفاع سيادة أخالق األنانية، والجشع، واالستغالل، واستعباد اإلنسان لإل

الغش   إلىالبغضاء، والكراهية بين الناس؛ إضافة  إليه ذلك من انتشار  ا، وما يؤدي  باملوارد التي هيأها هللا عزوجل للناس جميع  

 . (42)والكذب والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل

هي   .5 والصدقة  االجتماعية،  الرعاية  الزكاة ضريبة  لذلك جعل  االجتماعية،  العدالة  بشكل خاص على  اإلسالمي  االقتصاد  يركز 

امليراث من   القروض بدون فائدة كذلك  الحسن هي  الخيري، والقرض  الوقف  الخيري، والوقف هو  بين العطاء  التضامن  أوجه 

 . (43) أفراد املجتمع

امليراث في اإلسالم   .6 الثروة من نظام  الدكتور أحمد يوسف سليمان:" قضية تفيتت   لها مظاهر  أوضح 
 
أثالث التركات  ا  منها تقسيم 

يب مما ترك للرجال نص " ا، ومن النادر أن ينفرد واحد بالتركة، كذلك التشديد على ضرورة إعطاء كل وارث حقه،ا وأثمان  وأرباع  

كثر نصيبً  أو  قل منه  ما  واألقربون  الوالدان  ترك  وللنساء نصيب مما  واألقربون  أيض  "اا مفروضً الوالدان  أجزاء من  ،  نقل  ا 

أسرة أخرى عن طريق الزوجة، لذا ساوى اإلسالم بين أتباعه فقد يتزوج الغني فقيرة، والعكس مما يساعد    إلىالثروات من أسرة  

 .(44) على نقل أجزاء من الثروات وتداولها "

 ة لألفراد ذكورً حاجة املاليالتشريع اإلسالمي ال ا: مراعاة ثانيً 
ً
 :ا عند توزيع التركةا وأناث

توزيع الثروة بين أكبر عدد من الناس، وهو بذلك يقلل من حدة التفاوت بين الناس، ويحد من    إلىيؤدي نظام امليراث اإلسالمي  

بالرضا   األطراف  جميع  ويشعر  الفطرة،  تقتضيه  ما  مع  يتالءم  هادئ،  توزيع  بأنه  التوزيع  هذا  ويمتاز  األغنياء  بين  الثروة  تكدس 

 . (45) زيع واالطمئنان نتيجة لهذا التو 

  70ا يبلغ العمر املتوقع فيه  يقول بولدنغ:" إذا افترضنا مجتمع  
 

، وتتوزع فيه الثروة بين مختلف األعمار على نحو متساو سنة مثال

من الثروة ستنتقل بعد املوت واإلرث كل سنة فإن كان معامل الدخل إلى رأس املال يقارب فإن الثروة ستنتقل باإلرث تولد    1/70فإن  

 
 .132، صم2001(، 14(، العدد)5األزهر، السنة)اقتصاديات امليراث في اإلسالم ، عمر فيحان املرزوقي ، مجلة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة املرزوقي،   39
 . 132عمر فيحان املرزوقي، اقتصاديات امليراث في اإلسالم  ،) مرجع سابق(، ص  40
 . 29، صهــ1395(، 5(، العدد)6ينظر : شلبي، الوراثة والوصية، أحمد شلبي، مجلة الفكر اإلسالمي، بيروت، السنة)  41
 .299اقتصاديات في حكمة توزيع امليراث في اإلسالم، كمال توفيق محمد، صينظر: كمال توفيق، نظرات   42
 . 10، ص cfaK عثمان حياة،  التمويل اإلسالمي، األخالق املفاهيم املمارسة، مؤسسة بحوث معهد   43
    .23االقتصادي واالجتماعي، صينظر : أحمد يوسف سليمان، اإلعجاز التشريعي لنظام امليراث في القرآن الكريم وأثره   44
 . 299صم ، 2001(، 2(، العدد)18ينظر: كمال توفيق محمد، نظرات اقتصادية في حكمة توزيع امليراث في اإلسالم، مجلة جامعة دمشق )املجلد )  45
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%  10-8ا من الدخل كل سنة، وملا كان املسنون أغنى من األحداث فإن النسبة ستكون أعلى من ذلك ربما تبلغ % تقريب  4أي  3/70 اليحو 
 (46). 

اإللزامي في اإلسالم كوظيفة توزيع أخرى واستناد  كما يقول وليم   أحكام اإلرث  القرآنية تشكل هذه سميث:" تعمل  املصادر  إلى  ا 

 
 

، وبموجب قوانين امليراث اإلسالمي يجوز فقط توريث ثلث الثروة الكلية للشخص األحكام أحد أكثر مجاالت الشريعة اإلسالمية تفصيال

 . (47) وروثات "ى الورثة الشرعيين، وذلك بعد دفع الديوان واملبوصية، ويجب أن يتم نقل الثلثين إل

بامتصاص  ؛ وذلك  (48)أن يوضح ذلك من خالل ما تتبناه  الدول من سياسة التوزيع العادل من خالل نظام امليراثيجب  وعليه  

 زادت دخولها بالتضخم. جزء من دخول الطبقات التى

 
ً
 : واإلنتاج بين أفراد املجتمعتقوية دواعي االدخار والثروة  ا:ثالث

لقد فصل اإلسالم أحكام امليراث، وأعطى كل وراث حقه، فاإلرث أحد أسباب ملكية الشخص للمال، حيث تنتقل ملكية املال إلى  

لقرابة ا في التوزيع درجة القرابة، فكلما كانت ا الورثة بعد موت مورثهم، وقد بين اإلسالم الورثة، ونصيب كل وراث بشكل مفصل مراعي  

 
 

 البعض يميل إلى االدخار ألصق بامليت كان نصيبها أكبر، وعلى هذا يكون للوراث الحق في التعامل مع املال بالطريقة التي تناسبه، ممثال

 والثروة دون التطرق لالستفادة من املال االستفادة األمثل.

يرى أنه يريد االشتغال بماله فله الحق في ذلك، وكم من  اإلنتاج وتدوير ما لديه من مال، وبذلك بعد ما يرث، و   إلىوالبعض يميل  

 . (49) شاب من شباب الوطن يعتمد على ميراثه في عمل مشروع يبدأ به حياته

وزمنية  بطريقة نظامية  بشكل منسق هادئ مقسم  توزيعها  وإعادة  والثروات  والحقوق  للملكيات  نقل  اإلرث وسيلة  نظام  فيعد 

البشر،   حياة  مع  دورة  تتناسب  بإكمال  يسمح  بما  االقتصادية  التنمية  حوافز  من  حافزا  يعتبر  كما  والنفسية  املعيشية  ومتطلباتهم 

  العطاء واإلعمار املكلف بها البشر. 
 وخاصة الروابط األسرية:، : املساعدة في تقوية الروابط بين أفراد املجتمع ارابعً 

بين  الصلة  في تعميق  رغبة  يتم في نطاق األسرة  امليراث  األسرة واملجتمع؛ ألن  التكافل في محيط  امليراث مظهر من مظاهر  فيعد نظام 

عن املورث، وليس له الحق في التدخل   ا ذلك لألسرة الحق في ثلثي التركة جبر  لأفرادها، فاألسرة في نظر اإلسالم هي أساس بناء املجتمع؛  

 . (50)نصبة أو تحديد املقاديرلتقييد األ 

   (51)إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" :"-صلى هللا عليه وسلم -ومما يدل على ذلك قول النبي 

يقول الدكتور الزرقاء :" أوجب اإلسالم على كل غني كافية باملعروف لقريبه الفقير العاجز عن الكسب، وقد اختلفت االجتهادات  

الفقهية في بعض شرائط هذا الحق وترتيبه، واعدل املذاهب أنه يناط بحق اإلرث، فتجب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني الذي 

الف أن هذا  الفقير هذا بحسب حصصهم يرثه لو فرض  بينهم نفقة قريبهم  األغنياء توزع  األقارب  قير مات عن مال، وإذا تعدد هؤالء 

 . (52) منه، لو فرض أنه مات عن مال عمال بقاعدة الغنم بالغرم" األرثية

يهدف   اإلسالمي  االقتصادي  النظام  طبق    إلىوذلك ألن  الدنيوية،  واملجتمع  الفرد  استخلف  سد حاجات  الذي  تعالى  لشرع هللا  ا 

 
 
ـــ عزوجل ـــ فيكون إرضاء مالك املال هدف املسلم    إليها يسعى  اإلنسان في التصرف في املال واالنتفاع به، فاملسلم يدرك أن املال ملك هلل 

قتصادي يسلك مسلكه وهو يعبد هللا ـــ عزوجل ـــ بل الهدف من نشاطه  في نشاطه االقتصادي، ولذلك نجد املسلم وهو يزاول نشاطه اال

 .(53) أساسا عبادة هللا تبارك وتعالى

فإن قواعد امليراث في اإلسالم تهدف إلى الحفاظ على األسرة املمتدة، وليست نواة األسرة األساسية وهكذا، في حالة عدم وجود 

 (. 54) مجموعات األقارب الباقين علي قيد الحياة، كورثة شرعيين لثروة املتوفى  أحفاد مباشرين، يتم تحديد حصص عشرية ملختلف 

 

 
القاهرة،    46 غريب،  دار  العسال،  أحمد  اإلسالم،  في  االقتصادي  النظام  العسال،   ا55، صم1977ينظر:  وأيضا:  أبحاث  ،  مجلة  الزرقا،  أنس  اإلسالمية،  التوزيع  نظم  لزرقا،  

 . 21، صم1984(، 2(، مجلد)1االقتصاد اإلسالمي، املركز العاملي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي ، جدة، عدد)
 . 17عثمان حياة، التمويل اإلسالمي، األخالق واملفاهيم واملمارسة ، ص   47
 . 496أهدافها وأدواتها ، ص املاليةحسن داومي، السياسة     48
 . 28، صهــ1428واالقتصاد في اإلسالم، سعد حمدان اللحياني،  املالياللحياني، النظام    49
وينظر: قيود امللكية الخاصة،    ،56، صم1994،  اليرموكاث في الشريعة اإلسالمية، ناصر سالمة عقلة، ماجستير، جامعة  ينظر:  ناصر عقلة، اآلثار االقتصادية لنظام املير     50

   .299املصلح، ص
  .4/3، 2742أخرجه البخاري في صحيحه من طريق سعد بن أبي وقاص، كتاب: الوصايا، باب: أن يترك ورثته خيرا من أن يتكففوا الناس، حديث رقم  51
    .278الزرقا،  نظم التوزيع اإلسالمية، ص 52
  .122، صم2014عويس،  النظام االقتصادي والثقافة االجتماعية العالقة واإلفرازات ، عويس أمين، دار إحياء التراث الرقمي،    53
   .17عثمان حياة، التمويل اإلسالمي، األخالق واملفاهيم واملمارسة، ص   54
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 :الشمولية والتكافوء بين أفراد املجتمع: اخامًس 

يتميز قانون امليراث اإلسالمي بطابعه الشامل واملتكافئ؛ لكنه ال يخلو من الخالف واالجتهاد في مناقشة القضايا التي تخص امليراث 

    الذي يتناسب مع أفراد املجتمع.بالشكل 
والتركات   املال  وجعل  الطبقية،  نظام  امليراث  نظام  طريق  عن  اإلسالم  عالج  مقصور لذا  األمر   غير  وهذا  بعينه،  شخص  على 

 (. 55)"بأهلها فما بقى فهو ألولى رجل ذكرألحقو الفرائض :" -صلى هللا عليه وسلم-ا، ولهذا قال رسول ا تام  يرفضه اإلسالم رفض  

 لنظام امليراث في اإلسالم االجتماعياألثر  :الثالثاملبحث 

في تقوية الجانب االجتماعي بين   وأثره   تحمل دالالت كثيرة واضحة على أهمية امليراث  -صلى هللا عليه وسلم -جاءت أحاديث النبي  

أنه قال قال رسول   ابن عباس رض ي هللا عنه  املجتمع، روى مسلم عن  أقسموا املال بين أهل  "  :"  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  أفراد 

 (. 56)" الفرائض على كتاب هللا فيما تركت الفرائض فألولى رجل ذكر

 : ومن دالئل الحديث

بين   .1 املال  أفراد األسرة  ضرورة تقسيم  بين  والترابط  العدالة  ـــ فيه دالالت واضحة على  للميراث  املستحقون  ــــ  الفرائض  أصحاب 

 الواحدة في املجتمع. 

جعل اإلسالم حق الذكر أكثر من حق األنثى أحيانا، وذلك مراعاة لألعباء املجتمعية التي تقع عليه من اإلنفاق على األسرة واألهل   .2

 ا. ة منه أيض  مسؤولترث معه هي  ا تكون املرأة التىذلك، وأحيان  ير واألقارب وغ

تقدير   .3 وهي  املجتمع،  في  أخالقية  نظرة  على  احتوت  الرواية  أن  نجد  وبالتمعن  التقسيم،  على  الدال  األمر  بفعل  جاء  الحديث 

 اإلسالم لألفراد واألسرة الواحدة. 

 (. 57) "علموا الفرائض وعلموها الناس ت:" -صلى هللا عليه وسلم -وفي رواية أخرى قال رسول هللا 

 وفيها من الدالئل: 

 تحقيق املقصد اإللهي من ضرورة توزيع امليراث. ن، والتكامل بين أفراد املجتمع فىالحث على تعلم الفرائض حتى تسود روح التعاو  .4

معرفته كل الناس؛ ليتحقق بذلك منطق تحقق    إلىعلى أشخاص بعينهم، وإنما يحتاج    ا ا عدم جعل علم الفرائض مقصور  أيض   .5

 روح التعاون، والود، والطمأنينة بين أفراد املجتمع . 

 ولذلك عندما شرع هللا عزوجل امليراث جعل له ضوابط مخصوصة لتحقيق العدالة، والترابط بين أفراد املجتمع، منها: 

 :سداد الديون  •

 سداد  
 

ا: البعد ؛ ألن السداد يكون من ماله الذي تركه قبل موته، وثاني  ديون املتوفى قيمة اجتماعية كبيرة حث عليها اإلسالم أوال

 جراء عدم تسديد هذه الديون.  ع على أسرة املدين، وأسرة املتوفىاالت التي تقالشكعن التهكمات وا 

   ىوعل
 

الديون هي ديون فعلية على املتوفى فعال ، أما إذا كان املقصود بها اإلضرار بالورثة فال الجانب اآلخر يجب التأكد أن هذه 

 (. 58)سداد لها 

•  
ه
 ى لها آثار اجتماعية عظيمة. تنفيذ وصية املتوف

  ال شك
 
  ىأن تنفيذ وصية املتوف

 
ة ال يعلمها إال هو في ذلك؛ وتنفيذ الوصية يكون  قد تكون له رؤي ىله أثر اجتماعي عظيم؛ ألن املتوف

أال تزيد عن الثلث لغير الوارث، وقد فالشريعة اإلسالمية،  فال تكون أكثر من ذلك،  مقاصد  ها  إليتحقيق الجوانب الشرعية التي دعت  ل

 (. 59)ةقيل أنها حرام إذا زادت عن الثلث بينما قال البعض تجوز إذا وافق عليها الورث

 لنظام امليراث والوصية في اإلسالم وحددها في مجموعة نقاط هي : االجتماعيوقد أوضح الدكتور أحمد يوسف سليمان األثر 

أوالده،   إلىوم بعد جيل أو جيلين تنتقل ثروته اليالتقارب بين الطبقات، وذلك منعا لتكدس الثروة في يد أشخاص بعينهم، فالغني  .1

امليراث من شخص   وينتقل  وأقاربه،  حتى  شخص، ومن  إلىوأحفاده،  الثروات  وتنتقل  إلى جيل،  فقير    جيل  كان  ا  ا غني  يمس ي من 

 . (60)بإذن هللا تعالى

 
، وينظر:  2/1233،  1615رقم    أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه من طريق عبدهللا بن عباس، كتاب: الفرائض، باب:  ألحقو الفرائض بأهلها فما بقى فهو ألولى رجل ذكر، حديث   55

 . 9املسائل الخاصة في امليراث، عبدالرزاق عمارة، ص
                                                .28سبق تخريجه، ص  56
 .                                                                                            28سبق تخريجه، ص 57
 .                                                17املسلمي، املواريث في اإلسالم، عليوه عبدهللا إبراهيم املسلمي، ص 58
 . 19املرجع السابق، ص 59
                                               .127اإلعجاز التشريعي لنظام امليراث في القرآن الكريم، وأثره االقتصادي واالجتماعي، صأحمد يوسف سليمان،   60 
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فنظام امليراث في اإلسالم يحول دون تجمع الثروة في يد واحدة على حساب اآلخرين، وهذا بدوره يؤدي إلى تفتيت الثروة وتوزيعها 

داد والتسلط، ة الكبيرة القائمة على االستبالي، وبذلك يقض ي على الرأسمفي املجتمع  بين أكبر عدد ممكن من الناس املستحقين 

 (.61) وتنزلق بها إلى مداخل الفساد واملذاهب الهدامةما تبتلى به املجتمعات، و 

يرتبط  إنه  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  عليها  تعمل  التي  املجاالت  بكثير من  ارتباطه  له  امليراث  أن موضوع  نلحظ مما سبق 

 (. 62) أهمية في ضوء التعامل مع النظام  باالقتصاد وباالجتماع وبالسياسة، وبغير ذلك، ويضاف أن تشريع امليراث له 

وحفظ  العدل،  إقامة  هدفها  واقعية  اجتماعية  لحياة  حقيقة  فهو صورة  األسرة،  جميع شؤون  لتنظيم  شامل  نظام  فاإلسالم 

 .واملجتمع دون تمييز بين جنس وآخر التوازن في الحقوق والواجبات للفرد

وابط االجتماعية بين أفراد املجتمع، فقد يرث االبن، واألب، والزوجة، وقد ترث  للميراث هو تقوية الر   االجتماعيةا من اآلثار  أيض   .2

االبن مع األخت الشقيقة أو األب، ومن ال يرث من األقارب دعا القرآن الكريم   الوصية لهم بجزء من التركة،   إلىالبنت مع بنت 

ا عَلَى ٱلُۡمتَقِ حمسُكتَِب َعلَيُۡكۡم إِذَا َحَضَر    كما قال تعالى: قَۡربِيَن بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ
َ
َّٰلَِديِۡن َوٱلۡأ َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت إِن تََرَك َخيًۡرا ٱلۡوَِصيَُة لِلَۡو

َ
يَن أ

   .جحس180الآية  حجسالَبَقَرةِ  ىجس١٨٠
من ذلك حتي يشاركوا الورثة في نعمة املال، قال هللا تعالى :"    ا إعطائه جزء    إلى  (63)وكذلك من ليس له الحق في امليراث دعا اإلسالم

ِنُۡه َوُقولُواْ لَُهۡم قَوۡ  ْولُواْ ٱلُۡقۡربَىَّٰ َوٱلَۡيَتََّٰمىَّٰ وَٱلَۡمَسَِّٰكيُن فَٱۡرُزُقوُهم م 
ُ
 . جحس8الآية  حجسالن َِساء ىجس٨لٗا َمۡعُروٗفا حمسَوِإذَا َحَضَر ٱلۡقِۡسَمَة أ

امليراث محصور  يقول جمعه محمد فراج:" جعل اإلسال  أو زوجية قائمة،    ال بدفي دائرة األسرة ال يتعداها ف  ا م  من نسب صحيح 

النسب فكان ملحق   بامليت، وأشدهم تعاو والوالء يشبه صلة  الناس صلة  أكثر  ا معه، وفي هذا إصالح األسرة، ن  ا به، وهؤالء هم 

وجعلها متعاونة على تحقيق الخير والسعادة في حياتها، ومن هنا أبطل حكام الروابط بين أفرادها، وتقوية أواصر املودة فيها،  وإ 

 (. 64) اإلسالم التبني، واملولود من زواج باطل، أو فاسد، أو  ولد الزنا"

هذا  .3 يزيد  ال  بحيث  امليراث،  من  مستقطع  جزء  هي  والتي  املجتمع،  أفراد  بين  االجتماعي  التضامن  تحقيق  على  الوصية  تساعد 

الجزء عن الثلث كما حددته الشريعة اإلسالمية، واشترط الشرع أن تكون الوصية في عدم اإلضرار بالورثة، كذلك أن تكون جهة 

 :، منهاهاإليغايات قد يريد اإلنسان بعد ماته الوصول من جهات البر املعروفة والوصية لها 

 تحقيق وجه من وجوه البر التي حددتها الشريعة اإلسالمية.  •

ه مع رغبته في استغالل ماله، وهو حي فأعطاه الشرع هذه الفرصة ليكافئ من إليقد يرغب اإلنسان في مكأفاة من أحسنوا   •

 .م طوال حياته إليه بعد وفاته واستمتاعهم بهذا املالأحسنوا 

قد يرغب اإلنسان في إعطاء أحد أقاربه ليستمع به، ويساعده على العيش في حياة كريمة بإذن هللا تعالى أو مساعدة بعض  •

 أبناء مجتمعه الفقراء، كما كان يساعدهم في حياته. 

جتمع من تعليم وكفالة أيتام،  تسهم الوصية أحيانا في استمرار املؤسسات االجتماعية في القيام بدورها املنوط لها داخل امل •

 (. 65) وغير ذلك

ذلك   أكمل  وإنما  امليراث،  أحكام  األفراد عند  بين  الثروات  لتوزيع  بتنظيمه  يقف  لم  اإلسالم  إن  العوض ي:"  رفعت  الدكتور  يقول 

للمجتمع تلزم له، فجعل بتشريع الوصية، وكأن الوصية بالصورة التي شرعها اإلسالم تهدف إلى تغطية اإلنفاق على جوانب أخرى  

وليات املسلمين القيام بتغطية هذه النفقات من تركتهم سواء تعلق ذلك بفرد أو مؤسسة اجتماعية أو علمية،  ؤ اإلسالم من مس

الثروة والتركة مجند   الجانب تجعل ثلث  ا أو  إن أراد صاحبه في ضوء مصلحة املجتمع؛ ألنها تخدم أفراد    ا فكأن الوصية من هذا 

 (. 66)رى غير الورثة األصليين املعروفين "جهات أخ

ترسي قبيل  من  األمر  هذا  البشر،  وحقوق  للميراث  اإلسالم  إقرار  أن  يتضح  فاإلسالم  وبهذا  االجتماعية،  العدالة  أعطى خ  قد 

لجهة    لإلنسان الحرية في أن يتصرف في ثلث ماله فقط، فله أن يوص ي أو يهب في حدود الثلث، يوص ي به ملن يشاء على أن يكون 

 (. 67) جهة محرمة، وال إلى مثل الكالب والقطط والخيول" إلىخير أو ملن ينتفعون به، وال تجوز الوصية 

 
                                                 .744، ص جمعة براج، أحكام امليراث في الشريعة اإلسالمية    61
                                                 .57إعجاز القرآن الكريم في تشريع امليراث، وتوظيفه في مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية، حقل االقتصاد أنموذجا، ص  62
 . 127ي ، صأحمد يوسف سليمان، اإلعجاز التشريعي لنظام امليراث في القرآن الكريم، وأثره االقتصادي واالجتماع  63
                                               .744جمعة محمد براج، أحكام امليراث في الشريعة اإلسالمية ، ص     64
                                                                       128أحمد يوسف سليمان، اإلعجاز التشريعي لنظام امليراث في القرآن الكريم وأثره االقتصادي واالجتماعي، ص  65
                                                128املرجع السابق، ص   66
                                            .     128نفسه ص  67
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بجواز الوصية الواجبة، وذلك ألسباب    التي صرحتمن األمور التي تساعد على التضامن االجتماعي هناك من القوانين املعاصرة   .4

 معينة منها: 

في حياة أمه وأبيه   إن من الضرورات الواقعية، واملقاصد الشرعية امللجئة للوصية الواجبة في أحوال كثيرة يموت الشخص  •

ـــ جدهويترك ذرية ) ـــ ففي نظام  أحفاد(، فتحرم هذه الذرية من امليراث الذي كان يستحقه أبيهم لو عاش بعد وفاة والديه  م 

 ا من ميراث جدهم أو جدتهم.اإلرث اإلسالمي ال يستحق هؤالء األحفاد شيئ  

وبناء   • اقتصادي  بتصور  مرتبطة  هي  وإنما  الكتابات،  بعض  تذهب  كما  املرأة  على  للرجل  تفضيل  امليراث  في  هناك  ليس 

الكريمة:(68) اجتماعي اآلية  أساس  على  يقوم  مِثُۡل    ،  َعزِيٌز  حمسَولَُهَن  َوٱّلَلُ   ِۗ َدرََجةٞ َعلَيۡهَِن  َولِلر َِجاِل  بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ  َعلَيۡهَِن  ٱلَِذي 
 . جحس228الآية  حجسالَبَقَرةِ  ىجس٢٢٨َحِكيٌم 

 االذي قد يكون في عائلته عنصر  لتساوي بين أفراد عائلة املتوفى وليست الوصية الواجبة هنا للتفضيل؛ ولكنها ملحاولة التكامل، وا 

 ال يملك بقدر ما يرث، ويملك اآلخرون. 

الدكتور عبدالحليم عويس:" وإذا نظرنا   الرجل    إلىيقول  تتكون من رجل وامرأة فإذا كان ميراث  كل أسرة طبيعية، فإننا نجدها 

ضعف املرأة فإن كل بيت في النهاية سيتكون من ثالثة أنصبة، ذكر األنثى، والسر التشريعي الحكيم من وراء هذا هو الحفاظ على  

 
 
ا بمسؤولية نحوهم، وتبقى األخت ـــ الزوجة  خوانه وأرحامه شاعر  بإ  االتكافل االجتماعي، إذ يبقى األخ ـــ الزوج المرأة أجنبية ـــ مرتبط

مسؤوليته زواية  من  وأرحامها  ألخواتها،  بانتماء  شاعرة  أجنبيـــ  فارق  لرجل  من  أخذوه  ما  تجاه  نحوها  ضمان  م،  يمثل  ا  امليراث 

 . (69)ا لها عندهم في حاالت موت زوجها أو ضياع مالهااجتماعي  

 الشبهات املعاصرة حول نظام التشريع اإلسالمي في امليراث والرد عليها  :الرابعاملبحث 

 
 

نظاما عادال للميراث  اإلسالم  في  الذي وضعه هللا عزوجل  االجتماعية،    النظام  والحياة  اإلنسانية  الفطرة  متوافقا مع متطلبات 

بقولهم إن اإلسالم غبن املرأة حقها بإعطاء الرجل أكثر  ا حاجة الناس، مع أن هناك من يثير الشبهات حول ميراث املرأة في اإلسالم وأيض  

 منها، ولم يساو بينهما.

فقد كثر الجدل في اآلونة األخيرة حول حق املرأة في امليراث، وأثيرت الشبهات على ذلك من أعداء اإلسالم، ومن املفتونين بهم من  

 .(70)على ضعف نصيبها في امليراثأبناء جلدتنا، وأن اإلسالم لم ينصفها مقارنة بالرجل الذي يحصل 

منها، ونحاول الرد عليها قدر الطاقة    الذلك تجد أن هناك العديد من الشبهات التي دارت حول ميراث املرأة في اإلسالم، نورد بعض  

 بحول هللا:    

 :الشبهة األولى ـ 1

 . (71)املساواة بين الرجل واملرأة في امليراث نص الشبهة:

دعاة   قبل  يرى  من  اإلسالم  على  خذ 
ُ
أ حيث  امليراث،  في  واملرأة  الرجل  بين  املساواة  ضرورة  الحياة  مناحي  شتى  في  املساواة 

املستشرقين غير املنصفين، وأعداء اإلسالم املشككين محاباته للرجل على حساب املرأة، وانحيازه له دونها، وذلك حين جعل نصيبها من  

كر، فجعلوا اإلسالم يظلم املرأة بجعل نصيبها من مال مورثها على النصف من نصيب الرجل من  مال املورث على النصف من نصيب الذ

 .(72) مال املورث نفسه

 والرد على ذلك: 

املساواة هي منطق  • بينهما حيث تكون  املصلحة، فيسوى  امليراث بمدى  باملرأة والرجل في نظام  الخاصة  الشرعية  ترتبط األحكام 

 ويفرق بينهما حيث تكون التفرقة أيضا هي منطق الفطرة الصحيح. الفطرة الصحيح، 

 أن األساس الذي بني عليه اإلسالم هو التفريق، وليس التفضيل بين نصيب الرجل واملرأة في امليراث.  •

د لتحمل أوضحت الشريعة اإلسالمية أن موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني لألجيال، فاألجيال التي تستقبل الحياة، وتستع •

أعباؤها عادة  أعبائها، وتصبح  الحياة، وتخفف من  التي تستدبر  األجيال  أكبر من نصيب  امليراث  أعبائها عادة يكون نصيبها من 

 
 .                                                6690االعجاز التشريعي في القرآن الكريم، ص  68
                                                 .744جمعة محمد براج ، أحكام امليراث في الشريعة اإلسالمية ، ص   69
  .1ضياء الدين عبدهللا، دعوى مساواة املرأة في امليراث، شبكة األلوكة، ص 70
 . 24ينظر: رقية مالك، حقوق املرأة في امليراث بين الشريعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية العراقي، دراسة مقارنة، ص   71
 . 13م، ص2012هــ، 1432(، رمضان، 20ميراث املرأة في اإلسالم والشبهات املثارة حوله والرد عليها، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد)منى خالد محمد،   72
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مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة واألنوثة للوارثيين والوارثات فبنت املتوفى ترث أكثر من أمه، وكلتاهما أنثى، 

 .(73) من األب حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها وترث البنت أكثر

امل • الذكر   اليالعبء  الوحيد لتمييز  التفوت  الوارث تحمله والقيام به حيال األخرين هو معيار  الشرع اإلسالمي على  الذي يوجب 

الرجل، وحاالت  أكثر من  املرأة  امليراث فهناك حاالت ترث فيها  أما عن  الحياة،  األنثى في مناحي  بينهما، وحاالت    عن  يتساوى فيما 

 ترث أقل منه. 

فهناك أربع حاالت ترث فيها املرأة نصف الرجل، وهناك عشر حاالت ترث فيهم املرأة أكثر من الرجل، وهناك ثالثين حالة تأخذ  

 .(74)ملرأة نصف الرجلفيها املرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي وال يرث نظيرها من الرجال في مقابلة حاالت محددة ترث فيها ا 

وبذلك يكون ما أظلم به هؤالء اإلسالم على غير الحقيقة بل هي ميزة فيه حين جعل ميراث املرأة على النصف من ميراث الرجل؛ 

املرأة بالرجل  تساوى مع الرجل في امليراث، ويطالبون بمساواة  أن ت  ال بدالحاضر يرون أن املرأة    ألن الكثير من دعاة العلمانية في العصر

 (. 75) في امليراث في كل الحاالت التي ترث فيها

 الشبهة الثانية:  .2

 : نص الشبهة: عدم إنصاف اإلسالم للمرأة في جعل ميراثها أقل من ميراث الرجل 

الشريعة   أحكام  تخلف  يظهر  وهذا  الرجل،  من  أقل  مرتبة  في  جعلها  في  املرأة  على  يجور  اإلسالم  أن  وعدم قالوا:  اإلسالمية، 

 مسايرتها للمدينة الحديثة. 

 والرد على ذلك: 

عنه هو الرجل، فحين قرر اإلسالم إعطاها    املسؤولإن األصل في التفريق بين ميراث الرجل واملرأة في اإلسالم مبني على اإلنفاق و  •

 . (76) ية وجعل مؤنتها لزوجهااملسؤولنصف الرجل، ورفع عنها مشقة اإلنفاق و 

ل  التفريق بين • تأالرجل واملرأة  الحاالت، فهناك حاالت  املرأة نصيب  يس في كل  الرجل، وقد تتساوى معه كما في خذ فيها  أكثر من  ا 

 ميراث األخوة، واألخوات ألم.

رد   • البلوش ي  األنثيين   ا يقول  حظ  للذكر  قاعدة  في  اإلسالم  في  املواريث  تشريعات  لألسف  البعض  اختزل  ولقد  هذا  ذلك:"  على 

ينافي  كما  الربانية  الشريعة  املقصود من  ينافي  القول  وهذا  املرأة،  تظلم  بأنها  اإلسالمية،  للشريعة  الجائرة  النقد  سهام  موجهين 

 .(77)عدل هللا سبحانه وتعالى بين عباده"

إن لم تكن قد قبضته في حياة  ور إنسانية اإلسالم أيض  ومن ص ا وتكريمه للمرأة أن جعل حقها استيفاء مؤخر صداقها ومهرها 

زوجها، وذلك قبل توزيع التركة دون أن تكون لذلك عالقة بنصيبها املفروض من امليراث، كما حفظت الشريعة اإلسالمية للمرأة حقها في 

على أموال الزوج في حياته، وهو ما نجده في الشريعة اإلسالمية يسمى بالكد والسعاية بخالف ما نجده تركة زوجها، وذلك عما أنفقته  

 .(78)وم في بعض القوانين املعاصرة والتي تعطي األخ كل التركةالي

 الشبهة الثالثة:  .3

واملساواة بين الناس، على الجانب اآلخر نجده ال يعمم  ن اإلسالم يناقض نفسه بنفسه؛ ألنه يدعو إلى العدل  قالوا: إ  نص الشبهة: 

 . هذا املبدأ على الناس كافة، فهو يعامل الرجل بطريقة واملرأة بطريقة أخرى، وهذا تناقض ظاهر

 والرد على ذلك:

 أن امليراث للمرأة في اإلسالم هو تأكيد حقها اإلنساني. •

ا منازلهم في تركة املورث حسب قرابتهم منه، وحسب وضعهم االجتماعي في الحياة، دفع  اإلسالم أوضح الورثة الشرعيون، وأنزلهم   •

 للتهم التي أخذت اإلسالم عند مفكرو الغرب. 

 
 . 716ينظر: زينب السعيد، ميراث املرأة في الفقه اإلسالمي، وأثره على التماسك االجتماعي ، ص  73
 . 11/519م، 2015، 1، وينظر: أيوب،  موسوعة محاسن اإلسالم ورد شبهات اللئام، أحمد بن سليمان أيوب، دار إيالف الدولية للنشر والتوزيع، ط717املرجع السابق،ص 74
اب التطور واملدينة فعندما حرم  هذه الدعوة جاءت عند الكثير من دعاة العلمانية منهم جمال البنا، ونصر حامد أبو زيد، والطاهر حداد وسالمة موس ى، زاعمين أن ذلك من ب  75

صارت املرأة تعمل بجانب الرجل فيجب مساواتها به، ودعا إلى ذلك اإلسالم املرأة من أن تؤخذ مثل الرجل تطبيقا للقانون الجاهلي بعد التطور والتمدن وانتشار العلم، وبعد أن  

، تفنيد الشبهات حول ميراث املرأة في اإلسالم، أبو عاصم البركاتي املصري،  باليالعديد من املستشرقين مثل أجنتس ي جولد تسيهر، وولفرد كانفويل سميث ، ينظر: وحيد عبدالسالم  

 . 11ص
 .1/387م،   2007هـ ،  1428: 1الرهبان، د صالح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم ،  دمشق، طالقرآن ونقض مطاعن الخالدي،  76
اث املرأة والرجل في الشريعة اإلسالمية،  ينظر: البلوش ي،  إرث املرأة والرجل في اإلسالم، راشد حمد البلوش ي، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، مطوية بعنوان: العدل اإللهي في مير   77

 . 69التاسعة للهيئة الدائمة املستقلة لحقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي، ص الدورة
 . 71املرجع السابق، ص 78
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أيض   • الجاهلية، قال تعالى:نقول  املرأة، وكانت ال ترث في  ۡق   ا إن هللا في تشريعه ورث 
َ
َّٰلَِداِن َوٱلۡأ ٱلَۡو َِما تََرَك  نَِصيٞب م  َربُوَن  حمسل ِلر َِجاِل 

ۡو َكثَُرِۚ نَِصيٗبا َمۡفُروٗضا 
َ
قَۡربُوَن مَِما قََل مِنُۡه أ

َ
َّٰلَِداِن َوٱلۡأ َِما تََرَك ٱلَۡو  . جحس 7الآية  حجسالن َِساء ىجس٧َولِلن َِسآءِ نَِصيٞب م 

بدأ ثم يضع  يقول الدكتور مصطفى السباعي:" فمن املستحيل أن ينقض اإلسالم في ناحية ما يبينه في ناحية أخرى، وأن يضع م

 . (79)أحكاما تخالفه، ولكن األمر يتعلق بالعدالة في توزيع األعباء والواجبات على قاعدة الغرم بالغنم "

حق املرأة على الزوج أن يطعمها :" -صلى هللا عليه وسلم-عن ما تحته من نساء في املطعم واملسكن لقوله  مسؤولكذلك الرجل 

 . (80) "إذا طعم، ويكسوها إذا أكتس ى، وال يضرب الوجه، وال يقبح، وال يهجر إال في البيت 

  :"-صلى هللا عليه وسلم -اآلباء ألبنائهم يقول وفي عطايا 
ً

 .(81) "ا لفضلت النساء أحًد ساووا أوالدكم في العطية فلو كنت مفضال

تفسير   في  الطبري  تعالى:قال  ۡمَوَّٰلِهِ   قوله 
َ
أ مِۡن  نَفُقواْ 

َ
أ َوبَِمآ  َبۡعٖض  عَلَىَّٰ  َبۡعَضُهۡم  ٱّلَلُ  فََضَل  بَِما  ٱلن َِسآءِ  عَلَى  َُّٰموَن  قََو ۡمِۚ  حمسٱلر َِجاُل 

فَعُِظوهُ  نُُشوزَُهَن  َتخَافُوَن  َوٱَلَّٰتِي   ِۚ ٱّلَلُ َحفَِظ  بَِما  ل ِلَۡغيِۡب  َحَّٰفَِظَّٰٞت  َّٰنَِتٌَّٰت  َق فَإِۡن فَٱلَصَّٰلَِحَُّٰت  وَٱۡضِربُوُهَنۖۡ  ٱلَۡمَضاِجِع  فِى  َوٱۡهُجُروُهَن  َن 
ِۗ إَِن ٱّلَلَ كَاَن َعلِي ٗا َكبِيٗرا  َطۡعنَُكۡم فَلَا َتبُۡغواْ َعلَيۡهَِن َسبِيلًا

َ
 . جحس34الآية  حجسالن َِساء ىجس٣٤أ

، وذكر القاسمي  (82) أموالهن وكفايتهم إياهن مؤنهنهن مهورهن وإنفاقهم عليهن من  إليل هللا الرجال على أزواجهم من سوقهم  فض  

 .(84)عليها " اوقال القرطبي:"  متى عجز عن نفقتها لم يكن قوام    ،  (83)أن املقصود في اآلية املهور والنفقات

 الشبهة الرابعة:  .4

 . (85)  العمل، ولم تصبح ربة منزل  إلى؛ ألن املرأة خرجت االتسوية بين الرجل واملرأة في امليراث بات واجبً  نص الشبهة:

منزل  ربة  تجعلها  كانت  التي  الظروف  فزالت  الرجل  مثل  البيت  في  تساهم  أصبحت  املرأة  يزول  ،  قالوا:  الظروف  هذه  وبزوال 

واجبة، وذلك بجعلها تساهم في تنمية املال  املقتض ى الذي يجعل للذكور من التركة مثل حظ األنثيين، وتصبح التسوية بينهما في امليراث 

 مثلها مثل زوجها.

 والرد على ذلك: 

ينظر إلى ما ينطوي عليه ذلك من مشاكل جمة على األسرة، والزوج،  و خروج املرأة للعمل في اإلسالم له ضوابط وشروط معينة،   •

 واألوالد .

وا  • النصف  الكريم فذكر  القرآن  في  اإلرث  بين مقادير  تعالى  يذكر عدد  أن هللا  ولم  ذلك،  ونحو  والسدس،  والثلث  والثلثين  لربع 

القرآن مع أن الصالة في اإلسالم هي أعلى شأن   من املواريث، وهذا فيه بيان   اركعات الصلوات، وال مقادير الزكاة، وال أنصبتها في 

 .(86)رأة في امليراث لشأن امليراث، وأن الظلم فيه إثم عظيم، وخطر كبير فكيف يقال يجب التسوية بين الرجل وامل

نثَيَيِۡنِۚ فَإِن ُكَن نَِساٗٓء فَۡوَق ٱثۡنَتَيِۡن فَلَهُ   قوله تعالى في اآلية الكريمة: •
ُ
ِ ٱلۡأ ۡوَلَِّٰدُكۡمۖۡ لِلَذَكرِ مِثُۡل َحظ 

َ
َن ثُلُثَا َما تَرََكۖۡ  حمسيُوِصيُكُم ٱّلَلُ فِٓى أ

بََويۡ 
َ
 َوِإن كَانَۡت َوَِّٰحَدٗة فَلََها ٱلن ِۡصُفِۚ َولِأ

َ
ۥٓ أ ِۚ فَإِن لَۡم يَُكن لَُهۥ َولَٞد َوَورِثَُه ُدُس مَِما تََرَك إِن كَاَن لَُهۥ َولَٞد ِنُۡهَما ٱلسُّ ِ َوَِّٰحٖد م 

لِكُل  بََواهُ  هِ 
  ٍۗ َديۡن  ۡو 

َ
أ يُوِصي بَِهآ  َوِصيَةٖ  َبۡعِد  ُدُسِۚ مِۢن  ِهِ ٱلسُّ فَلِأُم  ۥٓ إِۡخوَةٞ  لَُه فَإِن كَاَن  لُُثِۚ  ٱلثُّ ِهِ  قَۡرُب فَلِأُم 

َ
أ ُهۡم  يُّ

َ
أ لَا تَۡدُروَن  ۡبنَآؤُُكۡم 

َ
َوأ َءابَآؤُُكۡم 

َِن ٱّلَلِِۗ إَِن ٱّلَلَ كَاَن َعلِيًما َحِكيٗما  ِۚ فَرِيَضٗة م  ، حيث جعل نصيب املرأة في امليراث هو األصل، ولم  جحس11الآية  حجسالن َِساء ىجس١١لَُكۡم َنۡفٗعا

، يقول الدكتور صابر أحمد طه:" في قوله:  (87) غير منقوص    ااملرأة أخذت حقها تام  يقل لألنثى نصف حظ الذكر، وهذا يبين أن  

َّٰلَِداِن  حمس ٱلَۡو تََرَك  َِما  م  نَِصيٞب  نظرنا  جحس7الآية    حجسالن َِساء  ىجسل ِلر َِجاِل  فلو  نصيب،    إلى،  للرجال  قال  عزوجل  أن هللا  لنجد  اآلية  هذه 

لرجال وللنساء نصيب؛ ولكن أفرد لكل منهما بجملة، وفي ذلك دليل على وللنساء نصيب فلم يجمعهما في جملة واحدة فتكون ل

) مما قل منه أو كثر(، يشعر    أن النساء نصيب أصلي، ومستقل كالرجال وليست النساء فيه تبايعات أو ملحقات كما أن قوله:

 
 

  كثير  بأنه ال يوجد هناك فرد أن يترك امليت ماال
 

 .(88) الرجال"  معفإذا كان هذا أو ذاك فإن النساء يشتركن فيه  ا أو قليال

 
 . 25، مصطفى السباعي، املرأة بين الفقه والقانون، ص11/520ينظر :أيوب،  موسوعة محاسن اإلسالم ورد شبهات اللئام،  79
 . 2/204، 2764أخرجه الحاكم في املستدرك من طريق حكيم بن معاوية القشيري، كتاب: النكاح، باب: من حديث سالم، حديث رقم  80
 . 5/37الطبري، الجامع ألحكام القرآن،  81
 .5/130القاسمي، تفسير القاسمي ،   82
 .5/131املرجع السابق،  83
 . 3/1739الطبري، الجامع ألحكام القرآن،   84
 .1ح عبدالسالم محمد،  موقف الشريعة اإلسالمية من قضية املساواة بين الرجل واملرأة، شبكة األلوكة، صسام 85
 . 14،  صم2008، 1البركاتي، تنفيد الشبهات حول ميراث املرأة في اإلسالم، دار الصفا املروة للنشر والتوزيع، ط 86
 .14صالبركاتي، تنفيد الشبهات حول ميراث املرأة في اإلسالم،   87
 . 11/548ينظر : أيوب، موسوعة محاسن اإلسالم ورد شبهات اللئام،  88
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 :
ً
 مقوالت الغربيين املنصفة لنظام امليراث في اإلسالم:أوال

العدل واإلنصاف، ويظهر من مقابلتي  غوستاف لوبون يقول   • القرآن على جانب عظيم من  التي ينص عليها  امليراث  إن مبادئ   ":

الحقوق    بينها وبين 
 

لها مثيال امليراث ال نجد  الزوجات حقوقا في  الشريعة اإلسالمية منحت  أن     في قوانيننا"الفرنسية واإلنجليزية 
 (89). 

يعلن أن اإلسالم لديه من الكفاية ما يجعله يتشدد في تحقيق فكرة املساواة، وذلك بفضل زكاة يدفعها كل    )ماسينيون(:"يقول   •

ملبادالت التي ال ضابط لها، وحبس الثروات، كما يناهض الديون الربوبية والضرائب، ويقف فرد لبيت املال، وهو يناهض عملية ا 

 .(90) جانب حقوق الوالد والزوج وشيوع امللكية الفردية ورأس املال التجاري" إلىفي نفس الوقت 

املواريث التي نص  عليه • ا القرآن الكريم على جانب عظيم قول لوبون الذي قال في كتابه: حضارة العرب، ما ترجمته:" إن مبادئ 

الشريعة   أن  للمرأة،  أعطتها  التي  واإلنجليزية  الفرنسية  الحقوق  وبين  بينها  مقابلتي  من  لي  ظهر  وقد  واإلنصاف،  العدل  من 

قوانيننا   في  مثلها  نجد  ال  املواريث،  في  ا 
 
باملعروف حقوق يعاشرونهن  ال  املسلمين  أن  يزعمن  الالتي  الزوجات  ثم اإلسالمية منحت 

ا في امليراث : إن الدين اإلسالمي هو الدين األوحد الذي أعطى للمرأة حق 
 

 . )91(أضاف قائال

البروفيسور  • "    قال  الذي راماكر شناراو:  بالسيف هو  ويقارع  بالرمح،  يطعن  أن  يستطيع  بأن من  جامد  تقليد  العرب  كان عند 

حق   ومنحهن  الوالدين،  إرث  في  ليشاركن  النساء  ل  وأه  الضعيف،  الجنس  عن  ا  مدافع  جاء  اإلسالم  ولكن  اإلرث،  بحق  ينفرد 

م بعد  1881تنبت هذا النظام اإلسالمي في سنة  -التملك قبل قرون، في حين كانت بريطانية، وهي تعتبر نفسها مهد الديمقراطية 

ا يسمى: مرسوم النساء املتزوجات ا من الزمن، وأقرت مرسوم   . )92(  " اثنى عشر قرن 

وسوى بين الرجل واملرأة في اإلجراءات ، وقض ى على عادة وأد البناتمقام املرأة في بالد العرب،  :" رفع اإلسالم منول ديورانت  قال •

، وجعل من حقها أن تشتغل بكل عمل حالل، وأن تحتفظ بما لها ومكاسبها، وأن ترث، وتتصرف في اليالقضائية واالستقالل امل

مالها كما تشاء، وقض ى على ما اعتاده العرب في الجاهلية من انتقال النساء من اآلباء إلى األبناء فيما ينتقل لهم من متاع، وجعل  

 . )93(صف نصيب الذكر، ومنع زواجهن بغير إرادتهننصيب األنثى في امليراث ن

تعدل  لويس سيديوقال   • امليراث  في  البنت  بدال من خفضه، فجعل حصة  املرأة  رفع شأن  املسلمين،  دستور  القرآن وهو  إن   ":

للم أن  بين  النساء  الرجال قوامين على  الجاهلية، "وهو" وإن جعل  البنات كن ال يرثن في زمن  أن  أخيها مع  رأة حق  نصف حصة 

األيامى جزء   أال تكون  أن يأخذن ما يحتجن  الرعاية والحماية على زوجها، وأراد  مدة سنة،    إليها من ميراث رب األسرة، فأوجب 

 .)94(من أموال املتوفى" اوأن يقيض مهورهن وأن ينلن نصيب  

األمتعة، ويوم كان القوم هناك في ريب جدي من أن :" يوم كانت النسوة يعتبرن، في العالم الغربي، مجرد متاع من  روم الندوقال   •

ا من ميراث أزواجهن؛ ولكن البنات كان عليهن أن لهن أرواح   ا، كان الشرع اإلسالمي قد منحهن حق التملك، وتلقت األرامل نصيب 

األبناء الذكور وحدهم كانوا، حتى فترة حديثة نس أن ال ننس ى أن  أن علينا  ا ينالون في الديار  بي  يقنعن بنصف حصة الذكر، إال 

 .)95(الغربية حصة من اإلرث"

 : : شبهات امليراث عند الكتاب العرباثانيً 

 نجيب محفوظ   •

اَت: 
َ
َبن
ه
َوى الل

ْ
ق
َ
ْيَس َاْمَتَياَزاٍت َبْل ُهَو أ

َ
 ل
ُ
 امَليَراث

لقد زعم نجيب محفوظ أن امليراث نوع من االمتيازات الطبقية التي يجب أن يتحرر منها اإلنسان، ولكن الذي يدركه األعمى قبل  

انتسبوا   من  بعض  قبل  لإلسالم  والعدو  إلى   إليهالبصير،  يؤدي  املسلمين،  امليراث عندنا معاشر  نظام  أن  لغيره، هو  أنفسهم  وباعوا 

 
 . 32م، ص2012، 1غوستاف، حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة: عادل زعيتر، ط  89
 . 1/39البهنساوي، تهافت العلمانية في الصحافة العربية،  90
 . 32غوستاف، حضارة العرب، ) مرجع سابق(، ص 91
 . 261، ص-صلى هللا عليه وسلم-ديدات، الرسول األعظم  92
ا واحد  املكون من    اصر، ويعد كتابه )قصة الحضارة(ول ديورانت: مؤلف أمريكي مع  93 من أشهر الكتب التي تؤرخ للحضارة البشرية عبر مساراتها املعقدة املتشابكة    ا ثالثين مجلد 

 ، ثم تلته بقية األجزاء ومن كتبه )قصة الفلسفة( 1935ام السنين الطوال وأصدر جزأه األول ع  تأليفهعكف على 

قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة أعماله في    1832مستشرق فرنس ي عكف عن نشر مؤلفات أبيه جان جاك سيديو الذي توفي عام    L.Sedillot(  1876  -  1808لويس سيديو )  94 

( وصنف كتابا بعنوان )خالصة تاريخ العرب( فضال عن )تاريخ العرب العام( وكتب العديد من األبحاث  1831ملدرسة اللغات الشرقية )تاريخ العلوم اإلسالمية. وقد عين لويسا أمينا  

 والدراسات في املجالت املعروفة. 
(، أستاذ الدراسات 1957  -  1952الواليات املتحدة )(، وحاضر في عدد من جامعات  1937نحات وناقد فني إنكليزي زار زعماء الدين في الشرق األدنى )  R.Landauروم الندر    95

 ( 1953أفريقيا في املجمع األمريكي للدراسات اآلسيوية في سان فرانسيسكو ) وشمالاإلسالمية 
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 تفتيت الثروة وتذويب الط
 

عن أنه يخلق في الفرد الباعث على اإلنتاج، كما يربط    بقات، كما يؤدي إلى الترابط بين اآلباء واألبناء، فضال

 .)96(لعصره  اليالفرد باملجتمع الذي يعاصره بل وباملجتمع الت

ا على   ،بها؛ إذ يعتد بامللكية وينقلها إلى ورثة صاحاليالذي قد يبدو ألول وهلة, أنه نظام رأسم والرد على ذلك: لكن املتأمل فيه يجده قيد 

 امللكية؛ إذ يجري توزيعها وفق نظام دقيق يكفل: 

 من احتواء يد واحدة لها. .1
 

 تفتيت هذه الثروة وانتقالها إلى أياٍد متعددٍة بدال

مقبلين   .2 أولئك  باعتبار  اآلباء  حاجة  من  أشد  األبناء  حاجة  كانت  فإذا  للحاجة؛  ا  تبع  توزيعه  يجري  مدبرونأنه  كان  ،  وهؤالء 

وإذا كانت حاجة الذكر أشد من حاجة األنثى؛ إذ يقوم هو على عائلٍة, بينما تكون األنثى من بين عائلٍة ُيَقاُم    ،نصيب األوالد أكبر

 . )97(كان كذلك نصيب الذكر أكبر ،عليها

واألغلب أنهم   ، لى من وضعها في يد اآلباءأو   -فوق أن النظرة االقتصادية السليمة تجعل وضع امللكية في يد األبناء وهم أنشط   .3

, من وضعها في يد األنثى -طاعنون في السن  . )98(كذلك وضعها في يد الذكر أجدى النشاط االقتصادي 

ا، إنما هو نفسه قائم على أخوة اإلسالم بين املتوارثين، إذ ال توارث بين   يقول إسحاق عبدهللا:" إن نظام امليراث الذي استقر أخير 

والتناصر ديني التعاون  من  خاصة  مسؤولية  أمام  واملهاجرين  األنصار  من   
 

كال وضعت  الهجرة،  من  األولى  الفترة  أن  إال  مختلفين،  ن 

ا على إخوانهم"
 
 .)99( واملؤانسة، بسبب مفارقة املهاجرين ألهلهم وتركهم ديارهم وأموالهم في مكة، ونزولهم ضيوف

و  دون  يحول  اإلسالم،  في  امليراث  نظام  والجدات، إن  واألجداد،  واألمهات،  والبنات،  األبناء،  يورث  فهو  طبقي صارخ،  تمايز  جود 

الناس،  بعض  أيدي  في  يتفق جمعها  التي  الكبيرة  امللكيات  تفتيت  بذلك على  يعمل  وهو  األبناء،  وأوالد  واإلخوة،  والزوجات،  واألزواج، 

إلى   تتحول  يجعلها  الناس، مما  أكبر عدد ممكن من  التجميع(، بتوزيعها على  دون  )التوزيع  بقاعدة  ملكيات متوسطة، وصغيرة، عمال 

 وذلك للمحافظة على التوازن االقتصادي في املجتمع. 

 كرم مبارك:  •

؛  ، ومن حقنا كنساء أن نطالب بتغييره تونس غيرت نظام امليراث ومصر الزم تغير نظامهاا نظام امليراث اإلسالمي ظلم املرأة كثير  

 في مصر.  ا املرأة كثير  ألنه ظلم 

 الرد على ذلك: 

قال الرازي:" كان أهل الجاهلية ال يورثون النساء واألطفال ويقولون ال يرث إال من طاعن بالرماح وزاد عن الجوزة وحاز الغنيمة، 

القدر ثم ذكر التفصيل فبين تعالى أن اإلرث غير مختص بالرجال، بل هو أمر مشترك فيه بين الرجال والنساء، فذكر في هذه اآلية هذا  

 .(100)  بعد ذلك

يقول الدكتور نصر فريد واصل:" ونصوص األحكام في الشريعة من القرآن والسنة تحمل النوعين معا، الثابت منها واملتغير ومن 

 . (101)التحريم وغيرها من اآليات "األحكام الثابتة بنصوص قرآنية ما تحمله آيات أركان اإلسالم، وآيات املواريث، وآيات الطالق، وآيات 

، وفي الحديث حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج (102) ففي عرف التوراة تشهد بأن للولد األكبر سهمين في امليراث ولغيره سهم واحد

 قال:   -صلى هللا عليه وسلم -عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ـــ رض ي هللا عنهما ـــ أن النبي 

 . (103)" ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم" 

، معناه أي: أن الولد للفراش املتعلقة بالزوجية وللعاهر   (104)"  للفراش وللعاهر الحجرالولد  :"    -صلى هللا عليه وسلم -وفي قوله  

 . (105) الحجر أي والزاني الحجارة بأن يرجم إن كان محصنا، ويحتمل أن يكون معناه الحرمان عن امليراث والنسب

 
البهنساوي)ت    96 املستشار سالم علي  العربية،  الصحافة  العلمانية في  تهافت  البهنساوي،  املنصورة، مصر،  ه1427ينظر:  والنشر والتوزيع،  للطباعة  الوفاء  م،  1990،  1ط(، دار 

1/39. 
 . 1/233، 1979، 3طبق، دار الوفاء، الغزو الفكري للعالم اإلسالمي، على محمد جريشه، و محمد شريف الزي أساليبينظر: الزبيق، وعلي جريشه،  97
 .1/233الغزو الفكري للعالم اإلسالمي،  أساليب ينظر: علي جريشه، الزبيق،   98
 . 1/450م، 2013، 1طقطر،  ينظر:  السعدي، دارسات في تميز األمة اإلسالمية وموقف املستشرقين منه، إسحاق بن عبدهللا السعدي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 99

    .5/201الرازي،  التفسير الكبير،  100
 . 9م، ص2019، 1طنصر فريد واصل،  طرق وآفاق استثمار األموال في الوطنين العربي واإلسالمي، أ.د/ نصر فريد واصل، مجمع مطابع األزهر الشريف،  101
م،  1998،  1(، تحقيق: محمود عبدالرحمن قدح، مكتبة العبيكان، طه668الهاشمي، تخجيل من حرف التوراة واإلنجيل، صالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي)ت    102

2/645.  
 . 6/340، 6764رقم غير أبيه، حديث  إلىأخرجه اإلمام البخاري في صحيحه من طريق أسامة بن زيد ، كتاب: الفرائض، باب: من أدعى  103
 .3/272، 2737أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه من طريق سعد بن معاذ، ك: الرضاع، باب/ للولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث رقم  104
ت    105  ( السهانفوري،  أحمد  بن  أبي داود، الخليل  حل سنن  في  املجهود  بذل  الشيه1346السهانفوري،   الندوي، مركز  تقي الدين  للبحوث  (، علق عليه:  الندوي  أبي الحسن  خ 

 .8/334م، 2006(، 1والدراسات اإلسالمية، الهند)ط
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لضعفاء وأخص الناس بذلك النساء فإنهن يجدن  وقال ابن عاشور:" كانوا قد اعتادوا إيثار األقوياء واألشداء باألموال وحرمان ا 

أن   إلىمن أنفسهن فلما جاء اإلسالم شرع هللا امليراث بالقرابة، وجعل للنساء حظوظا في ذلك، فأتم الكلمة وأسبغ النعمة، وأومأ    اضعف  

أول إعطاء لحق اإلرث للنساء   ما ترك"،وللنساء نصيب محكمة امليراث صرف املال إلى القرابة بالوالدة وما دونها، وقد كان قوله تعالى:" 

 .(106) في العرب" 

إن هناك من املؤلفين واملفكرين الغربيين من أنصف نظام امليراث في اإلسالم، ووصفه بأن فيه من العدل واإلنصاف للمرأة ما ال  

 يوجد مثله في القوانين الغربية. 

اإلشارة  على    اأيض    وتجدر  والتحامل  والدراسة  بالتفنيد  امليراث  لقضايا  تعرضوا  الذين  العرب  املفكرين  من  الكثير  هناك  أن 

بين  املساواة  إلى  دعا  زيد حيث  أبو  حامد  نصر  ومنهم  األحيان  بعض  في  للشريعة  مخالفة  كانت  آرائهم  أن  وبالحديث خاصة  اإلسالم، 

إلى    ا مصطفى بقوله:" يطالب الدكتور بإلغاء التفريق بين الذكر واألنثى في امليراث استناد  الرجل واملرأة في امليراث، ورد عليه الدكتور على 

التشريعية غير مصادمة لألعراف والتق النص  أن تكون حركة  الطبيعي  امليراث؛ ألنه من  التي تمثل محور  اليدمغزى نصوص  ا ، والقيم 

ف املعنى؛ لكنها خلخلة ال تحدث نتائجها إال من خالل حركة الواقع بما في نسق تلك القيم وخلخلة تكشف املغزي املستكن خل  اأساسي  

على أنها ش يء يورث كاألشياء ال    إليهاينتظم في هذه الحركة من صراع اجتماعي فكري، ويرى أن ثقافة مجتمع كانت تهين املرأة، وتنظر  

ت، أما في امليراث فكانت العصبية األبوية هي املعيار فكان الذكر إرادة لها، وال رأي،  فجاء التشريع ليساويها مع الرجل في جميع التشريعا

نتاجية واملضمر املسكوت عنه املستفاد من سائر النصوص املساوية بين الرجل واملرأة هو محور عملية التوريث؛ ألنه محور العملية اإل 

 .(107) هو مغزى النص الذي يلغي حرفيته بالتطور الثقافي واالجتماعي

 على ذلك من وجوه: والرد 

 : أن اإلسالم صدم بتشريعاته األصول والفروع كرفض الشرك والتعصب القبلي، وإهانة األنثى وحرمة الربا. الوجه األول 

ا أن اإلسالم ساوى بين الرجل واملرأة في كل ش يء، فكثيرا من األحكام فرق بينها لذلك التفريق في امليراث ليس  : ليس صحيح  الوجه الثاني

  تشريعا
 
 .ا شاذ

الثالث  مصدر  الوجه  ليست  فهي  واألحكام،  النصوص  عشرات  في  صاغها  التي  للمرأة  نظرته  عن  ينبثق  اإلسالم  في  امليراث  نظام  ا : 

األحوال، وبعد اقتصادي   املتفق عليها في جميع  الذكر  أن يختلف نصيبها عن نصيب  الطبيعي  فكان من  اقتصادي  ا، وإنما هي مصرف 

الرجل من التزامات  أنهما    طرح  العلم  مع  بال شك  أكثر  نصيبها  يكون  االلتزامات  عن  الخلية  املرأة  بنصيب  ومقارنته  امليراث  في  نصيبه 

 .   (108) يتساويان في بعض الحاالت األخرى لحكم آخر 

 :  الخاتمة 

 
ً

  :: النتائج أوال

عن اإلتيان بمثل ما ورد في الشريعة اإلسالمية من تشريعات  ااملقصود باإلعجاز التشريعي في امليراث هو: إثبات عجز البشر جميع   •

 وأحكام تتعلق بتقسيم التركة للميت. 

القرابة سبب   • من أسباب    امن أسس اإلعجاز التشريعي في امليراث تميزه بالدقة والعدالة والنظام الدقيق في توزيع التركة، وجعله 

الفطرة اإلنسانية، ومراعاة الحاجة، ومسايرة الفطرة في حب املال وجمعه والرغبة في تملكه، وتوزيع الثروة    االتوارث، تمشي   مع 

 وتفتتيت امللكيات لنشرها وعدم تكدسها في أياد قليلة. 

تكفل هللا   • أن  منها:  بمزايا عديدة،  امليراث  في  اإلسالمي  التشريع  وتعالى-امتاز  التركة    -سبحانه  توزيع  لها،  بنفسه  املستحقين  على 

الثلث،   في حدود  إال  التصرف  للمالك حرية  تركه  واألطفال، وعدم  النساء  املستضعفين من  الورثة  التوزيع حماية  في  ومراعاته 

في دائرة األسرة، وجعل أحكامه في نصوص الوحيين من الثوابت التي   ا واعتماده أساس القرابة في التوزيع، فجعل امليراث محصور  

لتغيير، وتقديره للرابطة الزوجية في جعله الزوجية الصحيحة من أسباب اإلرث، فالزوجة ترث من زوجها، والزوج يرث  ال تقبل ا 

 من زوجته.  

لإلعجاز التشريعي في امليراث وجوه عديدة، منها: أن أحكامه بكاملها وردت في أربع آيات فقط من القرآن الكريم، ومنها: األصل في   •

باملحبة، ومنها: موازنة الشريعة بين قوة القرابة والحاجة إلى املال، ومنها: مجيء آيات امليراث في سورة اسمها   القرابة أنها مملتبسة

 
 .4/247ابن عاشور، التحرير والتنوير،   106
 .  219نصر أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص 107
 . 234صالح مصطفى،صاملذهب النقدي عند الدكتور نصر حامد أبو زيد، وموقفه  من االحتجاج بالسنة، قراءة نقدية، على  أبو زيد،  108
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الجاهلي وضرو  املجتمع  القرآن على  التي يقيمها  بالثورة  النساء، وهذا يشعر  املرأة مكانتهار سورة  التخلص من عاداته وإعطاء  ،  ة 

  أن نظام امليراث في اإلسالم ومنها:
 

 من عوامل حل املشكلة االقتصادية. امهم   يعتبر عامال

مبدأ  • تحقيق  املقاصد:  هذه  ومن  املفاسد،  ودرء  املصالح  جلب  في  تتبلور  سامية  شرعية  مقاصد  امليراث  في  التشريعي  لإلعجاز 

التكافل العائلي واالجتماعي،  االستخالف في املال، ورواج األموال واملحافظة عليها، وتحقيق العدالة االجتماعية املتمثل في تحقيق 

 وتوزيع اإلرث بين كل من يستحقه من الذكور واإلناث والصغار والكبار.

•  
 

الشريف متمثال الشرع  أحكام    رفع  بتطبيق  كاملة  له حقوقه  اإلنسان، وكفل  النبوية مكانة  والسنة  الكريم  القرآن  في نصوص 

 البشر وأفكارهم. امليراث،  بخالف جميع القوانين الوضعية التي هي من وضع 

إن ما يثار من شبهات حول امليراث وحقوق املرأة ومكانتها في اإلسالم مما يتشدق به الكائدون، ال يلبث أن يتهاوى وينهار بين يدي   •

 العدالة، واملوضوعية، واإلنصاف.

امليراث وأحكامه ما هي إال • الحديثة حول  الوسائل والتقنيات  التي تطرح عبر  املعاصرة  الدعاوى   دعاوى مكررة قديما عرضها أن 

 إلى، أدت إلى استغالل مواطن الضعف لدى املجتمع، األمر الذي يحتاج  اليةالبعض بسبب التقنيات في ثوب جديد ومؤثرات ع

التركيز في وسائل التربية، فيجب تربية النشء على قيم الدين الحنيف، وإيضاح األحكام لنساء األمة، حتى ال يكن مصيدة لتلك  

 الدعاوى وأصحابها. 

إن ثوابت الدين ومسلماته السيما قضايا األسرة واملرأة في عصرنا مستهدفة من قبل أعداء هللا، على شبكات التواصل االجتماعي  •

باملحافظة  وعلى غ وذلك  واملسلمات،  الثوابت،  الدفاع عن هذه  املسلمين  فينبغي على  ثم  ومن  الحقيقي،  الفضاء  أرض  في  يرها 

العلماء،    اليم عليها، وفق تع الجهود من  بتكاتف  إال  التي تحاك ضدها،  وال يكون ذلك  التلبيسات واملؤامرات  اإلسالم، وبكشف 

 والدعاة، ووالة األمور. 

 : ت: التوصيااثانيً 

في  • املرأة  التي تجعل  املتخلفة  املوروثة  العادات والثقافة  املرأة والرجل كما ضمنها اإلسالم، ونبذ  الوعي بحقوق  العمل على نشر 

الجاهلة التي تؤثر على الحياة، وعلى مكانة املرأة    اليداإلسالم السمحة، وبين العادات والتق  اليم وضعية القهر مع التفريق بين تع

 من باب أولى.

في  • الحديثة  التقنية  واستغالل وسائل  امليراث،  أحكام  تعامله مع  وكيفية  اإلسالم،  والحثيثة؛ إلبراز حقيقة  الكبيرة  الجهود  بذل 

 ذلك الباب من أجل نشر الثقافة بهذا الحقوق في اإلسالم بين األمم والشعوب املختلفة.

بش • تهتم  التي  األسرية  للمواقع  أخالقي  ميثاق  دور  ؤ وضع  تعظيم  في  به  واالقتداء  النبوي  املنهج  للسير على  وإرشادها  األسرة،  ون 

 . -صلى هللا عليه وسلم -األسرة، والعمل على حل مشاكلها، وفق كتاب هللا، وسنة نبيه 

مواقف الدعوة اإلسالمية املعاصرة أحوج ما تكون إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة، وبفاعلية تامة؛ لشرح مبادئ، وقيم، و  •

اإلسالم من القضايا املعاصرة، في مختلف املجاالت: الدينية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، واألخالقية، واإلنسانية، 

 وغيرها. 

ينشر على   • وأن  واألكاذيب،  الشائعات  يحارب  وأن  تماسك مجتمعه، ووحدته،  يحافظ على  أن  املجتمع  في  فرد  الواجب على كل 

اال  التواصل  الفالح، والصالح، والتقوى، وينهض صفحات  أهله لطريق  أن يعلي شأن مجتمعه، ويرشد  جتماعي كل ما من شأنه 

حال   إلى  املجتمع من حال حسن  ويبدل  السيئة،  األوضاع  من  يغير  الذي  البناء،  النقد  يتخلى عن  أن  وليس هذا معناه  بأمته، 

 أحسن على طريق التنمية والبناء. 
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Abstract: The research is limited to a set of basic frameworks that clarify its features, namely: the 
inheritance system in Islam, its foundations and goals, and its social and economic effects through studying 
the verses of the Holy Qur’an and the purified biography of the Prophet Muhammad Peace be upon him. The 

study dealt with the concept of inheritance, its pillars, conditions, causes and impediments, the legislative 
aspects of women’s inheritance, the socio-economic impact of the inheritance system in Islam and 
contemporary suspicions about the Islamic legal system in inheritance and responses to them. It is 
commensurate with the legal provisions and the preservation of rights for them by knowing the sound 
controls set by the Islamic Sharia in dealing with heirs. Among the most important findings it has reached is 
that the legislative miracle of inheritance has lofty legitimate aims that crystallize in bringing interests and 
warding off evil. Some of these objectives are achieving the principle of succession in money, the popularity 
and preservation of money, achieving social justice represented in achieving family and social solidarity, 
and distributing inheritance among all who deserves it, whether being a male or a female, young or old. 

Keywords: legislation; women; inheritance; impact. 
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 : قدمةامل

النبيين، وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العاملين، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم  

 أجمعين. 

وقد ضبط علماء أصول الفقه  ،  مسالك  وال بد لكليهما منوبعد، فإن النظر والبحث في األحكام الشرعية إما في إثباتها وإما في نفيها،  

منهما،   األحكام  مسالك كل  انتفاء  ذكروها  ومن مسالك  األصليالتي  العدم  الدليل على    ،استصحاب  بعدم  الحكم،  واالستدالل  عدم 

ا  مستعين   عزمتفلذا  ، الشرعي يلتقيان في نتيجة واحدة، وهي عدم الحكم إذ  يدرك أن بينهما مشابهة قوية؛واملقارن بين هذين املسلكين 
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 :لخصامل

انتفاء   الحكم، واستصحاُب من مسالك  الدليل على عدم  التي تحدث عنها األصوليون االستدالل بعدم  الشرعي  الحكم 

ما  ا من السؤالين اآلتيين: العدم األصلي، وهما مسلكان متشابهان وملتبسان، ويهدف هذا البحث إلى تبيان العالقة بينهما منطلق  

إذا كان نوع العالقة و   يل على عدم الحكم؟ أترادف هي أم تباين؟ العالقة بين استصحاب العدم األصلي واالستدالل بعدم الدل

 بينهما هو التباين فما الفرق بينهما؟  

وقد انتهجت في هذه الدراسة املنهج االستقرائي التحليلي، وقسمتها إلى مبحثين تحدثت في أولهما عن مفهوم االستدالل 

ا ما فيها ألصلي، وفصلت في ثانيهما الكالم عن العالقة بينهما مبين  بعدم الدليل على عدم الحكم، وعن مفهوم استصحاب العدم ا 

 .  من الخالف

االستصحاب يالحظ فيه أن نفي الحكم  وقد خلصت إلى رجحان القول بالتباين بينهما، والفرق بينهما حينئذ يتجلى في أن  

دان املغير، واالستدالَل بعدم الدليل ال ينظر كان متقررا قبل الشرع بدليل العقل، ثم ُيحكم باستدامته وبقائه بعد الشرع لفق

 - فيه إلى سبق النفي، بل ينظر إلى لزوم الدليل الشرعي للحكم الشرعي، بحيث ال يثبت حكم شرعي بال دليل، وإذا انتفى الالزم

مورد النفي، أي: كلُّ نفي  متوافقان في    -وإن كانا متباينين-ا إلى أنهما  وخلصت أيض  لزم انتفاء امللزوم، وهو الحكم.    -وهو الدليل

رَّج على اآلخر. 
َ
 لحكم شرعي ُخرَُّج على أحدهما يصح أن ُيخ

 استصحاب العدم األصلي. ؛عدم الحكم  ؛عدم الدليل الكلمات املفتاحية:
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دراسةباهلل   العنوان   ،همابين  العالقة  على  بهذا  الدراسة  هذه  وسمت  بين  :  وقد  الدليل "العالقة  بعدم  وبين    الشرعي  االستدالل 

 ". دراسة أصولية استصحاب العدم األصلي

 مشكلة الدراسة:

  ا توضيحه، ويمكن  عدم الحكم   تدالل بعدم الدليل علىواالس  العدم األصلي   ستصحاب ة بين ا عالقالفي    دراسةال  يةإشكالتجلى  ت

إذا كان نوع العالقة بينهما و  أترادف هي أم تباين؟ ما العالقة بين استصحاب العدم األصلي واالستدالل بعدم الدليل؟  السؤالين اآلتيين:ب

 هو التباين فما الفرق بينهما؟ 

 الدراسات السابقة:

 بعد البحث دراسة مستقلة في هذا املوضوع، لكن وقفت على ثالث دراسات معاصرة تناول فيها أصحابها املوضوع باختصار:   جدلم أ 

سالة جامعية ر  ، إعداد الباحث رضوان عبد الرب السروري، وهو األولى: االستدالل بعدم الدليل على عدم الحكم وما يتخرج عليه •

 درمان اإلسالمية. لنيل درجة املاجستير بجامعة أم 

  ،، إعداد الدكتور خالد بن محمد العروس ي، وهو بحث منشور بمجلة الجامعة اإلسالميةالثانية: مسألة االحتجاج بعدم الدليل •

 .151العدد 

الشنقيطي،    الثالثة: • العلوي  بن عبد هللا  )أباه(  فال  الشيخ محمد  تأليف  املراقي،  التراقي من مكنون جواهر  شرح على    وهوحلي 

 منظومة مراقي السعود في علم أصول الفقه.

  هذا وذاكنتائجها متباينة، وألجل  الحظت أنها تناولت املوضوع باختصار، وأن  الثالثة    دراساتوبعد قراءتي للموضوع في هذه ال

 عقدت العزم على إعادة دراسته مع مناقشة ما في تلك الدراسات من نتائج. 

 :دراسةمنهج ال

بناء هذ في  ا   دراسةال  ه اعتمدت  التحليلي،على  االستقرائي  بتت  ملنهج  في مظانها،  بحيث قمت  البحث  ذلك  ع مفردات  أعقبت  ثم 

 . بالتحليل واملقارنة

 :  دراسةخطة ال

 : مبحثين تسبقهما مقدمة وتلحقهما خاتمة قسمت البحث إلى

 .البحث والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته يةإشكال تشتمل على املقدمة:

 وفيه مطلبان:  واالستدالل بعدم الدليل ،استصحاب العدم األصليتعريف  ل:املبحث األو 

 تعريف استصحاب العدم األصلي  املطلب األول:

 تعريف االستدالل بعدم الدليل  :الثانياملطلب 

 :بانمطلوفيه  دم الدليل واستصحاب العدم األصليعب االستدالل بين عالقةال املبحث الثاني:

 بين االستدالل بعدم الدليل واستصحاب العدم األصلي عالقةبيان الخالف في ال املطلب األول:

 مناقشة وترجيح  املطلب الثاني:

 ئج اخالصة النتتشتمل على  :الخاتمة

 واالستدالل بعدم الدليل  األصلي العدم ستصحابااملبحث األول: تعريف 

عقدت هذا فلذا  ،  حقيقة كل منهماال يمكن تصور العالقة بين استصحاب العدم األصلي واالستدالل بعدم الدليل دون تصور  

 املبحث لتعريفهما، وقسمته إلى مطلبين: 

 : استصحاب العدم األصلياملطلب األول: تعريف 

 
ً

 : تعريف االستصحاب في اللغة:  أوال

 .2"الصاد والحاء والباء أصل يدل على مقارنة ش يء ومقاربته": 1قال ابن فارس 

 
عبد هللا محمد بن أحمد. سير  فارس: هو اإلمام اللغوي أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين القزويني، توفي سنة خمس وتسعين وثالثمائة. ينظر: الذهبي، شمس الدين أبو    ابن   1

؛ السيوطي، عبد الرحمن بن  17/103م. 1985هـ _ 1405، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة أعالم النبالء، تحقيق مجموعة من املحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، الناشر:

 . 1/352م. 1979ه _ 1399أبي بكر، جالل الدين. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثانية 
 ـه1399تحقيق عبد السالم محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر:  فارس بن زكرياء. مقاييس اللغة املطبوع باسم "معجم مقاييس اللغة" ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن 2

 . مادة صحب.  3/335 م.1979 -
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 .4"دعاه إلى الصحبة، وكل ما الزم شيئا فقد استصحبه واستصحب الرجلَ ": 3وقال ابن منظور 

كاالستسقاء بمعنى طلب  وهي املالزمة،    ،استفعال من الصحبة، ومعناه طلب الصحبة  سبق يتبين أن االستصحاب في اللغةمما  

 واالستفهام لطلب الفهم. ،السقي

 : االستصحاب في االصطالحا: ثانيً 

منها قولهم:  قد عرف األصوليون مصطلح االستصحاب بتعاريف كثيرة، لكنها وإن اختلفت في املبنى متحدة أو متقاربة في املعنى،  

إبقاء ما كان " منه قولهم:    ا كثر اختصار  وأ   5."الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن األول لفقدان ما يصلح للتغيير"

 .6" عليه النعدام املغير على ما كان

املعنى استصحاب  و  إذا لم سمى هذا  املستدل     يجد  ا؛ ألن 
 

املاض ي مصاحب  دليال الثابت في  الحكم  الحادثة فإنه يجعل  ا  على حكم 

 . 7ا لذلك الحكم أو يجعل الحال مصاحب   ،للحال

  ، بل املقصود هنا نوع املقام مقام تفصيل ألنواعهليس  علم أنه جنس يشمل أكثر من نوع، و إذا اتضح مفهوم االستصحاب فليُ 

 واحد، وهو استصحاب العدم األصلي. 

 
ً
 ا: تعريف استصحاب العدم األصلي: ثالث

فإنه أجود وأبسط ما رأيت في تصوير هذ النوع من االستصحاب،    ؛8بكالم لإلمام الغزالي  األصلي   سأكتفي في بيان استصحاب العدم

وسقوط الحرج عن    ،اعلم أن األحكام السمعية ال تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات"  :تعالى  قال رحمه هللا 

الرسل   الحركات والسكنات قبل بعثة  السالم    - الخلق في  العقل قبل ورود  وتأييدهم باملعجزات. وا   - عليهم  نتفاء األحكام معلوم بدليل 

السمع، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع، فإذا ورد نبي وأوجب خمس صلوات فتبقى الصالة السادسة غير واجبة ال بتصريح  

فبقي على   صر على الخمس،ن نطقه باإليجاب قاإذ ال مثبت للوجوب فبقي على النفي األصلي؛ أل   ؛االنبي بنفيها، لكن كان وجوبها منتفي  

وكأن السمع لم يرد، وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بقي صوم شوال على النفي األصلي، وإذا أوجب عبادة في   ،النفي في حق السادسة

 .9"وقت بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على البراءة األصلية، وإذا أوجب على القادر بقي العاجز على ما كان عليه

"استصحاب  و  10فمن أسمائه "استصحاب العدم األصلي"فة،  سماء مختلأوقد ورد هذا النوع من االستصحاب عند األصوليين ب

 .15"استصحاب النفي األصلي" و 14"استصحاب براءة الذمة"و 13"استصحاب البراءة األصلية" و 12و "البراءة األصلية" 11حال العقل"

 .16إلى هذا النوع وإذا أطلق لفظ االستصحاب فإنه ينصرف 

 

 
فدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن  ابن منظور: هو اإلمام محمد بن مكرَّم األنصاري اإلفريقي ثم املصري أبو الفضل جمال الدين، توفى سنة إحدى عشرة وسبع مائة. ينظر: الص 3

؛ السيوطي. بغية الوعاة في طبقات  5/37.  م2000  -هـ1420عة األولى:  بيروت، الطب  –عبد هللا. الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث  

 . 1/248اللغويين والنحاة: 
 . مادة صحب. 1/520 بيروت. –، الناشر: دار صادر لسان العرب ابن منظور، محمد جمال الدين أبو الفضل.  4
، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الفتاح أحمد قطب الدخميس ي، الناشر الفاروق   املنقول واملعقول ابن إمام الكاملية، محمد كمال الدين. تيسير الوصول إلى منهاج األصول من    5

وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق  الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات أصول الفقه    عبد الكريم النملة.؛  6/106م.  2002_    ه1423الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة األولى  

 .2/743 م.2009-ه1430نقدية [، مكتبة الرشد الطبعة األولى -استقرائية –ا ] دراسة تأصيلية بين املتشابه منه
 .22علي بن محمد السيد الشريف. معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق املنشاوي، الناشر: دار الفضيلة.  الجرجاني،  6
؛ عبد الكريم النملة. الشامل  في حدود  3/377 بيروت لبنان. كشف األسرار شرح أصول البزدوي، الناشر: دار الكتاب العربيالبخاري، عبد العزيز بن أحمد عالء الدين الحنفي.     7

 .2/743 :عريفات مصطلحات أصول الفقهوت
؛ السبكي، تاج  37/302النبالء:    الغزالي:  هو اإلمام الشهير حجة اإلسالم أبو حامد محمد بن محمد الطوس ي الشافعي املتوفى سنة خمس وخمسمائة. ينظر: الذهبي. سير أعالم   8

اعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية،  الدين عبد الوهاب بن تقي الدين. طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطب

 . 6/191هـ. 1413
 . 1/377 م.1997هـ _ 1417سليمان األشقر، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى  ، تحقيق الدكتور محمد الغزالي، أبو حامد. املستصفى في أصول الفقه   9

، تحرير الشيخ عبد القادر عبد هللا العاني، ومراجعة الدكتور عمر سليمان األشقر، دار الصفوة للطباعة  البحر املحيط في أصول الفقه  بدر الدين محمد بن بهادر.الزركش ي،    10

 . 6/20 م.1992هـ _ 1413الثانية  والنشر والتوزيع، الطبعة
كثير دمشق _ بيروت، الطبعة األولى    الشيرازي، إبراهيم أبو إسحاق. اللمع في أصول الفقه، تحقيق محيي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي، الناشر: دار الكلم الطيب ودار ابن 11

عمان الطبعة: األولى،    – سعيد فودة،  الناشر: دار البيارق    -  ؛ ابن العربي، محمد أبو بكر املعافري. املحصول في أصول الفقه، تحقيق حسين علي اليدري 247.  م1995ه  1416

 . 130. 1999  -هـ 1420
 .352 ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.القرافي، أحمد  شهاب الدين بن إدريس. شرح تنقيح الفصول   12
 . 1/388الغزالي، أبو حامد. املستصفى في أصول الفقه:  13
 . 4/1262م.  1990 -هـ  1410لحسين ابن الفراء. العدة في أصول الفقه، حققه وعلق عليه وخرج نصه د أحمد بن علي بن سير املباركي، الطبعة الثانية أبو يعلى، محمد بن ا 14
 .3/147م.    1987هـ _    1407األولىتحقيق: عبد هللا بن عبد املحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة :  شرح مختصر الروضة،  سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم،  الطوفي،    15
 . 2/750الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه:  عبد الكريم النملة. 16
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 : على عدم الحكم االستدالل بعدم الدليل املطلب الثاني: تعريف 

صورة االستدالل بعدم الدليل على عدم الحكم بالحد أو الرسم، ولعل موجب عدم تعرضهم لتعريفه   َن يَّ لم أجد بعد البحث من بَ 

بالحد أو الرسم هو وضوحه، لكن قد وردت عند بعض األصوليين والجدليين عبارات تكشف صورته وتوضح حقيقته كما ورد التمثيل 

 له، ومن أدق العبارات ما يلي:

ا لكان عليه أن يفقد الناظر بعد الفحص الشديد دِليال على ذلك الحكم مع أنه لو كاَن ثابت  ":  17قال اإلمام أبو الحسين البصري 

 .18"دليل

وذلك مثل أن يستدل الشافعي على   ،ومما يلحق بأدلة الشرع االستدالل بعدم الدليل في الش يء على نفيه":  19وقال اإلمام الشيرازي 

فلما  ،وات بأن يقول: لو كانت الزكاة واجبة لكان عليها دليل من جهة الشرع، ولو كان على ذلك دليل لعرفناه مع البحثا نفي زكاة الخضر 

 .20" فوجب أال تجب ،لم يعرف دل على أنه ال دليل

ا أو  ص  أو وجب القصاص لوجب ن  ،النفي أن نقول: لو صح النكاح أو البيع لصحيتعين في بعض مسائل  ":  21يُّ وِ َر وقال اإلمام البَ 

 فال صحة ويثبت. ،وال نص وال إجماع وال قياس ،اا أو قياس  إجماع  

وهذه داللة يستعملها املجتهد بإجماع األمة، وطريقه في نفي املدارك أن يستفرغ مجهوده   ،انتفاء هذه املدارك بداللة السبر ُن يُّ بَ وتَ 

فال بد أن    -وهو القياس-فإذا لم يجدها دالة على حكم النزاع بمنطوقها أو معقولها    ،في البحث عن مواقع النصوص ومعاقد اإلجماع

 .22"ل البحث والتفتيشإذ لو كان ثم دليل مثبت لصادفه بعد طو  ؛يجزم بانتفاء الحكم 

 : األمور فمجموع هذه العبارات كاف في كشف صورة االستدالل بعدم الدليل، ومنها يمكن أن نستنج مجموعة من 

 اأن الحكم بعدم الدليل خ األول: •
 

 هد، وأما العامي فال يجوز له ذلك.  لذلك، وهو املجتص بمن كان أهال

 .أن حكم املجتهد على الدليل بالعدم ال يكون إال بعد الفحص الشديد والسبر البليغ ألدلة الثبوت الثاني: •

الدليل حيث قال:    الثالث: •   ". لو كانت الزكاة واجبة لكان عليها دليل من جهة الشرع"ما أشار إليه الشيرازي في تقرير مثال عدم 

دون    إذ يمتنع وجود امللزوم  عليه؛ومعنى هذا أن الدليل الشرعي الزم للحكم الشرعي، بحيث ال يمكن أن يوجد الحكم وال دليل  

أما إيجاب ما ال دليل عليه فمحال؛ "   قال اإلمام الغزالي:  ،وهو محال  ،الزمه، ولو جاز ثبوت الحكم بال دليل لزم التكليف بما ال يطاق

 .23 "ا األحكام قبل ورود السمعيطاق، ولذلك نفين    ألنه تكليف بما ال

يوجب نفي   -وهو الدليل-إذ نفي الالزم    ؛وهذا الذي ذكر من الزمية الدليل للحكم هو وجه داللة عدم الدليل على عدم الحكم 

   وهو الحكم. ،امللزوم

يشتركان في    هما، ووجه الشبه بينهما أنأنهما متشابهانيظهر    عدم الدليلاستصحاب العدم األصلي واالستدالل باملراد بوبعد بيان  

تيمية   ابن  اإلمام  العدم األصلي املستصحب، وقد صرح  الدليل هو  أنتجه عدم  الذي  الحكم  العدم، فعدم  التي هي    املشابهة بالنتيجة 

 .24" الحكم الشرعيبعدم الدليل السمعي على عدم  ومما يشبهه االستداللُ "  :بعد أن ذكر االستصحاب حيث قال، بينهما

 العالقة بين االستدالل بعدم الدليل واستصحاب العدم األصلي  املبحث الثاني:

 في بيان العالقة بين االستدالل بعدم الدليل وبين استصحاب العدم األصلي،  ملتقدمي األصوليين  اا صريح  بعد البحث كالم    لم أجد

ما جمعته من معلومات ظهر أن األصوليين  تقليب النظر فيبعد و وإنما وجدت معلومات قليلة يمكن أن يستنبط منها نوع العالقة بينهما،  

 
؛ الذهبي. سير  4/92الوافي بالوفيات: أبو الحسين البصري: هو اإلمام محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري املعتزلي املتوفى سنة ست وثالثين وأربعمائة. ينظر: الصفدي.  17

 . 17/587أعالم النبالء: 
اعتنى بتهذيبه وتحقيقه محمد حميد هللا، طبعة املعهد العلمي الفرنس ي للدراسات العربية بدمشق.   ،أبو الحسين البصري، محمد بن علي بن الطيب املعتزلي. املعتمد في أصول الفقه   18

2/881. 
؛ الذهبي. سير  4/215عية الكبرى:  اإلمام الشيرازي: هو اإلمام إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي املتوفى سنة ست وسبعين وأربعمائة. ينظر: السبكي. طبقات الشاف  19

 . 18/452أعالم النبالء: 
، رسالة ماجستير دراسة وتحقيق، إعداد الطالب محمد يوسف آخندجان نيازي، جامعة أم القرى كلية  امللخص في الجدل في أصول الفقه إبراهيم بن علي.الشيرازي، أبو إسحاق  20

 .114_  113 الشريعة والدراسات اإلسالمية.
؛  6/389:  مام محمد بن محمد بن محمد أبو منصور الفقيه الشافعي البروي املتوفى سنة سبع وستين وخمسمائة. ينظر: السبكي. طبقات الشافعية الكبرى اإلمام الَبَروي: هو اإل   21

 .20/577الذهبي. سير أعالم النبالء: 
_    387  م.2004ه _    1424بن سليمان الحوشاني، دار الوراق، الطبعة: األولى    ، دراسة وتحقيق وتعليق د شريفة بنت علي املقترح في املصطلح  محمد بن محمد الشافعي.البروي،    22

389 . 
 . 1/378الغزالي، أبو حامد. املستصفى في أصول الفقه:  23
ريف، املدينة النبوية، اململكة  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الش 24

 . 11/342م. 2004هـ/1425العربية السعودية، عام النشر: 
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، بل انقسموا في الجملة إلى فريقين: الفريق األول يرى أن العالقة بينهما عالقة ترادف، والفريق الثاني يرى  همابين  لم يتفقوا على العالقة

 وفي املطلبين اآلتيين تفصيل لهذا الخالف مع بيان القول الراجح:، 25عالقة تباين أنها

 :واستصحاب العدم األصليبيان الخالف في العالقة بين االستدالل بعدم الدليل املطلب األول: 

 ، وهو أن عدم الدليل له اعتباران: مهم ال بد من التنبيه في بداية هذا املطلب على أمر 

 االعتبار األول:  •
 
ن في طيات استصحاب العدم  بهذا االعتبار األصوليو   نها الستصحاب العدم األصلي، وقد تحدث عأن يجعل شرط

اإلمام الشيرازي: "فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في األصل، وذلك طريق يفزع إليه    قول  األصلي، مثل  

 على اعتبار أنه شرط الستصحاب حال العقل. هنا ذكر فعدم الدليل .26املجتهد عند عدم أدلة الشرع"

   االعتبار الثاني: •
 

في مبحث األدلة املختلف   ا لنفي الحكم الشرعي، وقد بحثه بهذا االعتبار كثير من األصولينمنتج    أن يجعل دليال

عنهو   فيها،    تحدثوا 
 

االعتبارمستقال بهذا  عليه  تكلم  وممن  االستصحاب،  عن  ) 27) اآلمدي     الدين و   (30()29)والبيضاوي   (28(    تاج 

 .(34() 33)والصفي الهندي  (32()31) السبكي

غير   الشرط  ألنه شرط له، وواضح أن  ؛علم أن عدم الدليل باالعتبار األول ليس عين االستصحابإذا تقرر هذان االعتبارن فليُ 

 . املشروط، وهذا ليس محل البحث

في قولين: األول:  وقع في ذلك خالف يمكن إجماله  يرادف االستصحاب أم يباينه؟  فهل    -وهو محل البحث  -وأما باالعتبار الثاني  

 تفصيل ذلك:  يأتي، وفيما باينانا متموالثاني أنه رادفانا متمنهأ 

 
ً

الذين وجدت في    : القائلون بالترادف:أوال العلماء  الدليل   كتبهم من  العدم األصلي واالستدالل بعدم  بين استصحاب  الترادف   ما يفيد 

 اإلمام البروي الشافعي والدكتور عبد الكريم النملة: و  36الرازي  فخر الدين واإلمام 35اإلمام أبو يعلى 

 
 
العلم، واالحتجاج به سائغ. وقد وهذا صحيح باإلجماع من أهل  استصحاب براءة الذمة:    عنا  فأما اإلمام أبو يعلى فقد قال متحدث

 . فقوله: "وسماه أبو يوسف عدم الدليل دليل" يفيد أنهما مترادفان.37حنيفة. وسماه أبو يوسف: عدم الدليل دليل يذكره أصحاب أب

انتفى   واعلم أن األدلة التي عددناها إذا أما اإلمام فخر الدين الرازي فقد جاء في حديثه عن استصحاب أصل العقل ما نصه: "و 

 .38جميعها في نازلة من النوازل تبقى الواقعة على ما كان قبُل في حكمها، وهذا الطريق هو امللقب في زماننا بطريق ال نص" 

وكالم الرازي هذا واضح الداللة على أنه ال فرق بين طريق استصحاب أصل العقل وبين  "طريق ال نص"، واملقصود بطريق ال نص 

 . الدليل على عدم الحكم هو االستدالل بعدم 

 
ختالف األلفاظ في الداللة، بحيث يدل كل لفظ منها على معنى غير ما يدل عليه اللفظ اآلخر، ويقابله الترادف، وهو اتفاق لفظين  أقصد بالتباين هنا التباين باعتبار املفهوم، وهو ا  25

عموم والخصوص الوجهي.  ص املطلق، والأو أكثر في الداللة على معنى واحد، وتقييد التباين باملفهوم احتراز من التباين بحسب املصداق، وهذا يقابله التساوي، والعموم والخصو 

  ، الناشر: مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي، قم _ إيران. مذكرة املنطق  الفضلي، عبد الهادي.؛ 66و  46 م.2006ه _ 1427، الناشر: دار التعارف للمطبوعات املظفر، محمد رضا. املنطق

45. 
 .247 : الشيرازي، أبو إسحاق. اللمع في أصول الفقه 26
مائة.  ينظر: السبكي. طبقات املتوفى سنة إحدى وثالثين وست اآلمدي الشافعي األصولي املتكلم  اإلمام علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي أبو الحسن سيف الديناآلمدي: هو     27

 . 22/364؛ الذهبي. سير أعالم النبالء: 8/306الشافعية الكبرى: 
 . 4/146م. 2003ه _ 1424علق عليه عبد الرزاق عفيفي، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع الرياض. الطبعة األولى  اآلمدي، أبو الحسن سيف الدين. إحكام األحكام، 28
: السبكي. طبقات الشافعية الكبرى:  البيضاوي: هو اإلمام عبد هللا بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاض ي ناصر الدين البيضاوي املتوفى سنة خمس وثمانين وستمائة. ينظر 29

 . 17/206؛ الصفدي. الوافي بالوفيات: 8/157
 .111اعتنى به وعلق عليه محمد شيخ مصطفى، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة األولى. البيضاوي، عبد هللا بن عمر. منهاج الوصول إلى علم األصول،   30
؛ ابن حجر،  19/210وافي بالوفيات:  السبكي: هو اإلمام الشهير عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو نصر تاج الدين املتوفى سنة واحد وسبعين وسبعمائة. ينظر: الصفدي. ال 31

 . 2/425. 1993_  1414مد بن علي بن محمد بن أحمد. الدرر الكامنة في أعيان املائة الثامنة، الناشر دار الجيل _ بيروت أبو الفضل أح
لبنان، الطبعة  جمع الجوامع في أصول الفقه، علق عليه ووضع حواشيه عبد املنعم خليل إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية بيروت _    تاج الدين عبد الوهاب بن علي. السبكي،    32

 . 107ه.  1424م _ 2003الثانية 
كي. طبقات الشافعية الكبرى:  الصفي الهندي: هو اإلمام محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي األرموي الشافعي املتوفى سنة خمس عشرة وسبعمائة. ينظر: السب 33

 . 3/197؛ الصفدي. الوافي بالوفيات: 9/162
د. سعد بن سالم    -يمان اليوسف الهندي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم األرموي. نهاية الوصول في دراية األصول نهاية الوصول في دراية األصول، تحقيق  د. صالح بن سل  34

 . 8/4051م.  1996 -هـ  1416السويح، الناشر: املكتبة التجارية بمكة املكرمة الطبعة: األولى، 
الذهبي. سير أعالم النبالء:    و اإلمام محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء  القاض ي أبو يعلى البغدادي الحنبلي املتوفى سنة ثمان وخمسين وأربع مائة. ينظر:أبو يعلى:  ه  35

 .3/8؛ الصفدي. الوافي بالوفيات: 18/89
؛ الصفدي. الوافي بالوفيات: 8/81طبقات الشافعية:  الرازي الشافعي املتوفى سنة ست وستمائة. ينظر: السبكي.الرازي: هو اإلمام الشهير محمد بن عمر أبو عبد هللا فخر الدين  36

4/175. 
 .4/1263أبو يعلى. العدة في أصول الفقه  37
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االستدالل بانتفاء الدليل: "وهذا هو الذي سماه بعض األصوليين استصحاب   فإنه قال في سياق الحديث عن أما اإلمام البروي و 

 . 39الحال، وعده من األدلة، ولو فسر به استصحاب الحال لقلنا به، واملهجور هو استصحاب اإلجماع في محل الخالف" 

 على أمرين:وقد دل كالمه هذا 

 األول: أن االستدالل بعدم الدليل هو املسمى باستصحاب الحال عند بعض األصوليين. •

   الثاني: أن •
 
وهو دليل معتبر  -ا بين عدم الدليل  "استصحاب الحال"  لو لم يطلق إال على عدم الدليل لقال به، ولكن ألنه صار مشترك

 لم يقل به.   -وهو غير معتبر-ل الخالف حوبين استصحاب اإلجماع في م -

تناقضا، وقد شعر املؤلف نفسه بهذا التناقض املتخيل،  "ولو فسر به استصحاب الحال لقلنا به"وقد يخيل للناظر أن في قوله: 

تناقضا   املبتدئين فيه  أورده في شرح كتابه، وأجاب عنه فقال: "ربما يتخيل بعض  أنه سماه بعض األصوليين  فلذا  أخبر  إنه  من حيث 

 فال وجه إلدخاله لفظة "لو" هنا". ،استصحاب الحال، وقال: لو فسر به لقلنا به، فإذا سماه فقد فسر به

بل جعله مشتركا بينه   ،عليه  مقصورا وقد أجاب عن هذا التناقض بكالم حاصله: أن من سماه استصحاب الحال لم يجعل االسم  

اإلجماع في محل الخالف، ونظرا ألن املصطلح صار مشتركا بين أمرين أحدهما معتبر واآلخر غير معتبر، فإنه آثر عدم  وبين استصحاب  

 .40استعمال هذا املصطلح 

ال أنه  منها  يستفاد  البروي  أوردها  التي  املناقشة  بعد  وهذه  االستدالل  بين  أ فرق  إن  الحال  استصحاب  وبين  الدليل  به  م  ريد 

راك بين ما هو معتبر بسبب ما قد وقع فيه من االشت  "الحال  استصحاب"استصحاب العدم األصلي، إال أنه ال يرتض ي استعمال مصطلح  

 . وما هو غير معتبر

النملة  وأما الكريم  العلماء باالستدالل بعدم فقد    الدكتور عبد  البراءة األصلية هو ما عبر عنه بعض  أن استصحاب  نص على 

 . ومقتض ى هذا أنه ال فرق بينهما. 41يل على عدم الحكمالدل

االستدالل على  كثيرا من األصوليين والجدليين جمعوا في مصنفاتهم بين الكالم  أود في البداية أن أنبه إلى أن    ا: القائلون بالتباين:ثانيً 

وإال فلو كانا اسمين   ،بينهما  باينة، وهذا مقتض للمدكل واحد منها بانفرا   عنتحدثوا  و   ،ستصحاب العدم األصليبعدم الدليل والكالم على ا 

 كل واحد منهما  عنما تحدثوا ملسمى واحد 
 

 .  عن اآلخرمستقال

ثالثة من املعاصرين: الشيخ ولدى  43ابن تيمية وشيخ اإلسالم 42فيد التباين بينهما لدى اإلمام أبي زيد الدبوس ي ا يكالم  وقد ألفيت 

 : والباحث رضوان السروي  ،والدكتور خالد العروس ي ،فال الشنقيطيمحمد 

ا  أنه أحيان  يالحظ املطالع لكتبه  ف  -بعدم الدليل  ا في االستداللألنه من أكثر العلماء كالم  وبدأت به  -  شيخ اإلسالم ابن تيميةأما  

 
ُ
االستصحاَب ونفَي الدليل الشرعي فقد أجمع املسلمون وعلم ك  درَ يذكر االستصحاب ويعطف عليه عدم الدليل، كقوله: "أما إذا كان امل

باالضطرار من دين اإلسالم أنه ال يجوز ألحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا االستصحاب والنفي إال بعد البحث عن األدلة الخاصة إذا  

 .44كان من أهل ذلك" 
عطف أحد املترادفين على اآلخر أم من باب عطف  والسؤال الذي يرد هنا هو: هل عطفه عدم الدليل على االستصحاب من باب

 املتغايرين؟

 ثالثة نصوص من كالمه تثبت هذه الدعوى:  ذكرالذي يدل عليه كالمه في مواضع متعددة هو االحتمال الثاني، وسأ

السادسقوله مبين    النص األول:  الطريق  الشرعية:  ثبوته وانتفاؤه    : ا طرق األحكام  البقاء على األصل فيما لم يعلم  االستصحاب، وهو 

 .45بالشرع.. ومما يشبهه االستدالل بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي 

شبهه   أنه  هو  تيمية  ابن  نظر  في  لالستصحاب  الحكم  عدم  على  الدليل  بعدم  االستدالل  مغايرة  على  النص  هذا  داللة  ووجه 

 كان يرى أنه عين االستصحاب ملا شبهه به؛ إذ الش يء ال يشبه بنفسه.باالستصحاب، ولو 

 
 . 387 :املقترح في املصطلح البروي، محمد بن محمد. 39
 . 9 . هامش387البروي. املصدر السابق  40
 .2/750: الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقهعبد الكريم النملة.  41
؛ التميمي، تقي الدين بن عبد  17/521ء:  الدبوس ي: هو اإلمام الحنفي القاض ي عبد هللا بن عمر أبو زيد الدبوس ي املتوفى سنة ثالثين وأربعمائة. ينظر: الذهبي. سير أعالم النبال  42

 . 4/177م. 1989ه _ 1410عي  وهجر، الطبعة األولى القادر الحنفي. الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: دار الرفا
ف بابن تيمية واملتوفى سنة ثمان وعشرين  ابن تيمية: هو اإلمام العلم الشهير شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني ثم الدمشقي أبو العباس تقي الدين املعرو  43

 .1/144؛ ابن حجر. الدرر الكامنة في أعيان املائة الثامنة. 7/11وسبعمائة. ينظر: الصفدي. الوافي بالوفيات: 
 . 289، تحقيق أحمد بن محمد الخليل، الناشر: دار ابن الجوزي: القواعد النورانية الفقهية ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم.  44
 . 11/342ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى:   45
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: أحدها: التمسك باالستصحاب املحض .. املسلك الثاني: أن نبين من أدلة الشرع العامة مسالك  46قوله: لنفي الحكم ثالث  النص الثاني:

 بدليله، والدليل منتف، ما ينفي الوجوب والحرمة فيما لم يوجبه الشارُع ولم يحرمه.. واملسلك  
 
الثالث أن يقال: الحكم الشرعي ال يثبت إال

 .47فال يثبت 

هذا النص على املقصود هو أنه عد املسالك ثالثة، ولو كان االستصحاب عين االستدالل بعدم الدليل لحصر املسالك في   ووجه داللة

 اثنين. 

أن ذكر استصحاب الحال: "وقد يستدل ع  النص الثالث: املحرمات بطريق آخر بأن يقال: الوجوب أو  قوله بعد  لى نفي الواجبات أو 

التحريم حكم شرعي ثبوتي، واألحكام الشرعية الثبوتية ال تثبت إال بدليل شرعي وليس على ذلك دليل شرعي؛ ألن األدلة الشرعية منحصرة  

 . 48في الكتاب والسنة واإلجماع والقياس وتوابع ذلك، وكلها منتفية في املسألة" 

 فقوله: "وقد يستدل على نفي الواجبات أو املحرمات بطريق آخر" واضح الداللة على دعوى املغايرة بينهما. 

بعنوان:" باب القول في جملة القائلين بال دليل مع اعتقادهم بطالن  ا  في كتابه تقويم أصول الفقه باب    فقد عقد  اإلمام الدبوس يوأما  

به" في مطلعه:  و   االحتجاج  الحالقال  باستصحاب  املحتجون  أقسام:  أربعة  الرهط  األشباه   ، هؤالء  بتعارض  واملستدلون   ،واملحتجون 

 .49واملستدلون بعدم الحكم عند عدم العلة على صحة العلة  ،باطراد الوصف بال مناقضة على صحة العلة

حتجاج بال دليل شامال ألربعة أقسام، ألنه جعل اال   ؛يفيد أن االحتجاج بال دليل أعم من استصحاب الحال  هذا   وكالم الدبوس ي

ا من االحتجاج بال  ، وإذا كان استصحاب الحال قسم  وعدم الحكم عند عدم العلة  ،والطرد  ،وتعارض األشباه   ، وهي استصحاب الحال

 دليل فهو أخص منه.

 . (53( )52) والخبازُي  (51( )50)السرخس يُ من االحتجاج بال دليل   قسما في جعل استصحاب الحال وقد وافق الدبوس يَ 

ك حكم خاص يدعيه رَ د  قد يراد به انتفاء مُ   أورد تحقيقا في انتفاء الدليل، خالصته أن انتفاء الدليل  الشيخ محمد فال فقد   وأما

 
 

االستدالل، والثاني ال يدل على ، وهو املراد عند األصوليين في باب  الخصم، وقد يراد به انتفاء مدارك األحكام الخمسة، فاألول يعد دليال

أو شرط، إال بضميمة االستصحاب، فهو جزء دليل     ش يء 
ُ
امل العدم رَ د  فانتفاء  املشترط في استصحاب  األدلة ليس هو  املعدود من  ك 

من ذلك   األصلي، فإذا كان قصد الناظر إبطال مذهب خصمه دون إثبات مذهبه ساغ له أن يستدل على إبطاله بانتفاء املدرك، وال يلزم 

استصحاب العدم األصلي؛ إذ ال يلزم من انتفاء مدرك حكم خاص انتفاء مدارك غيره من األحكام املستلزم الرجوع إلى األصل، وأما إذا 

كان قصد الناظر إثبات حكم شرعي باستصحاب العدم األصلي، فإن ذلك ال يتم له حتى ينفي مدارك األحكام كلها، وقد ذكر جملة من  

 . 54ولية ليثبت بها هذا الفرق النصوص األص

 وسيأتي في املطلب اآلتي مناقشة هذا التحقيق. 

وأما الدكتور خالد العروس ي فقد ذكر أن مسألة االحتجاج بعدم الدليل شديدة االلتباس باالستصحاب بنوعيه: التمسك بدليل 

الذي لم يظهر عنه ناقل كاستصحاب حكم العموم  عقلي لم يظهر عنه ناقل، ويعبر عنه بالبراءة األصلية، والتمسك بالدليل الشرعي  

ا في املسألة يشفي العليل وُيروي الغليل إال عند ابن تيمية رحمه هللا، وملعرفة رأي الدكتور خالد ا أنه لم يجد تحقيق  واإلجماع، وذكر أيض  

ا لإلطالة، قال رحمه  ألمثلة التي فيه تجنب  ال بد من نقل كالم ابن تيمية الذي اعتمد عليه، ومعرفة سياقه، وسأنقله مع حذف كثير من ا 

 
 

على انتفائه إال أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل. مثل أن يكون   55هللا تعالى: عدم الدليل القطعي والظني على الش يء ليس دليال

 
 تذكيرا وتأنيثا. هكذا ورد هذا اللفظ في كالم ابن تيمية بدون تاء التأنيث، وهو مخالف لقاعدة العدد؛ إذ العدد من ثالثة إلى عشرة يكون مخالفا للمعدود 46
 ه.1422الطبعة: األولى الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع إشراف: بكر بن عبد هللا أبو زيد، عزير شمس،تحقيق محمد   ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. جامع املسائل،   47

2/283  _284 . 
هللا أبو زيد، دار عالم  تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، تحقيق علي بن محمد العمران ومحمد عزير شمس، إشراف بكر بن عبد  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. 48

 .2/619 الفوائد.
 . 3/163 م.2009ه _  1430، تحقيق الدكتور عبد الرحيم يعقوب، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة: األولى تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرعأبو زيد. الدبوس ي،  49
الحنفي، توفى في حدود التسعين واألربعمائة. ينظر: القرش ي، عبد القادر بن محمد بن نصر هللا   السرخس ي: هو اإلمام محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخس ي شمس األئمة  50

 . 3/78م. 1993ه _ 1413نية ، أبو محمد، محيي الدين. الجواهر املضية في طبقات الحنفية، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثا
 . 2/223م. 1993ه _ 1414بيروت لبنان الطبعة األولى  –حقق أصوله أبو الوفاء األفغاني، دار الكتب العلمية أصول السرخس ي، أحمد بن أبي سهل.   السرخس ي، محمد بن 51
ة. ينظر: القرش ي. الجواهر املضية  الخبازي: هو اإلمام عمر بن محمد بن عمر أبو محمد جالل الدين، فقيه أصولي أحد مشايخ الحنفية الكبار، توفي سنة واحد وتسعين وستمائ 52

 . 2/668في طبقات الحنفية 
جامعة أم القرى الطبعة   - ، تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي  املغني في أصول الفقه جالل الدين أبو محمد عمر.الخبازي،   53

   .356 .1403األولى 
 .م2017ه _ 1438لبنان، الطبعة األولى:  املغرب  ودار ابن حزم _ بيروت  _  من مكنون جواهر املراقي، دار األمان _ الرباطحلي التراقي محمد فال )أباه( بن عبد هللا العلوي الشنقيطي.   54

2/379. 
انتفائه إال أن يعلم أن ثبوته مستلزم   قد وقع تحريف لهذا الكالم في النسخ املطبوعة ملجموع الفتاوى حيث ورد فيها هكذا " فإن عدم الدليل القطعي والظني على الش يء دليل على 55

 .276. ص: 151العروس ي. مسألة االحتجاج بعدم الدليل، مجلة الجامعة اإلسالمية، العدد لذلك الدليل". وقد نبه على هذا الدكتور خالد 
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الالزم على انتفاء امللزوم؛ كما يعلم أنه لو الش يء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، فيكون هذا الزما لثبوته، فيستدل بانتفاء  

 كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرها، فإذا نقل ذلك واحد واثنان وثالثة علم كذبهم.. 

 واملقصود هنا أن املدلول إذا كان وجوده مستلزم  
 

أما إذا أمكن وجوده وأمكن أن    على انتفائه،ا لوجود دليله كان انتفاء دليله دليال

 
 

 .56 على عدمه ال نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليال

وقد ذكر ابن تيمية هذا الكالم في سياق الرد على من زعم من أهل الكالم أنهم عرفوا هللا حق معرفته بحيث لم يبق له صفة إال 

 ل على ثبوته كان معدوما منتفيا في نفس األمر.عرفوها، وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دلي

وبعد أن نقل الدكتور خالد كالم ابن تيمية هذا أردفه بقوله: وبهذا التقرير يتبين لك أن للمسألة وجهين، فإن كانت مقيدة بهذا  

وجوب األضحية أو  ، وكان الدليل مستلزما للمدلول تكون مخرجة على أصل االستصحاب، فمن نفى الصالة السادسة أو  57الضابط

الوتر استصحب أصل براءة الذمة، واحتج بالنفي كذلك؛ ألنه لو وجبت لتوفرت الدواعي على نقل هذا الوجوب، والوجه اآلخر خلوها  

ا للمدلول، فحينئذ يضعف تأصيلها على أصل االستصحاب، وتستحيل إلى مسألة هذا البحث، عن هذا القيد، ولم يكن الدليل مستلزم  

 . (59( )58)لزم النافي دليلوهو: هل ي

 وسيأتي في املطلب اآلتي مناقشة هذا الكالم. 

أن االستدالل بعدم الدليل واستصحاب العدم األصلي مختلفان الختالف حقيقتيهما،   ذهب إلىف  الباحث رضوان السروري وأما  

إذ عدم الدليل شرط في استصحاب العدم، وهناك فرق  م إال بعد االستدالل بعدم الدليل؛لكن ال يكتمل االستدالل باستصحاب العد

 .60ال محالة بين الشرط واملشروط

 :: مناقشة وترجيح نيالثا طلب امل

امل في  ا   طلبخلصنا  بين  العالقة  تجاه  الجملة  في  انقسموا  األصوليين  أن  إلى  باالسابق  العدمالستدالل   األصلي  ستصحاب 

إلى فريقين: فريق يرى أن العالقة بينهما عالقة ترادف، وفريق يرى أنها عالقة تباين الدليل على عدم الحكم  قبل  و   ،واالستدالل بعدم 

 :تقرير أمرينال بد من  من املرجوح فيه وبيان الراجح هذا املوضوعمناقشة 

ن املعيار في املورد ال يستلزم ترادفهما؛ أل واستصحاب العدم األصلي    الشرعي  االستدالل بعدم الدليل  التفاق بينا ن  أ   األمر األول: •

ا في  ق  : "وكل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر مرادف له إن تواف61الكاتبي   قالبالترادف أو بالتباين هو املعنى والحقيقة،    في الحكم 

 .62املعنى، ومباين له إن اختلفا فيه"

الفقه في صول  كالم علماء أ   لكن،  63العقليات وفي  في الشرعيات  يجري    على عدم الحكم   أن االستدالل بعدم الدليل  :انياألمر الث •

الحكم   الدليل على عدم  بعدم  الشرعيينخاص  االستدالل  والحكم  ا   ؛بالدليل  في  إنما هو  العقلياتألن كالمهم  ال  ، لشرعيات 

هذا البحث بيان العالقة بين استصحاب العدم واالستدالل بعدم الدليل الشرعي، فلذا قيدت الدليل في العنوان    من   املقصودو 

 . بالشرعي

النفي في    ُر رُّ َق وتَ   أنها قد لوحظت فيها الحالة السابقة،  دركحقيقة االستصحاب ن  إلىإذا نظرنا    أقول:  األمرين  هذينر  وبعد تقري

وما لم يقض فيه    وبيان هذا أن العقل قد قض ى بنفي األحكام الشرعية قبل مجيء الشرع،  الزمن الثاني،  في  وإبقاؤه   بالعقل  الزمن األول 

قال    ،هو االستصحابه  واستمرارُ   الذي قض ى به العقل  لنفي السابققاء ا بو ،  يبقى على النفي السابق  الشرع بعد وروده بنفي أو إثبات

 . 64" فاالستصحاب واالستبقاء واالستدامة ش يء واحد" شيخ االسالم ابن تيمية:

 
 وما بعدها.  7/571ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى:  56
 مقصوده بالضابط حسب ما يفهم من سياق الكالم هو أن يكون الش يء مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله لو وجد.  57
 االحتجاج يعدم الدليل؛ إذ يرى أنه ال فرق بينهما، وأن من فرق بينهما فقد وهم. ينظر: العروس ي، َيقصد    58

َ
خالد بن محمد. مسألة االحتجاج  بمسألة "هل على النافي دليل" مسألة

 وما بعدها.  256بعدم الدليل. ص: 
   وما بعدها. 276العروس ي، خالد بن محمد. مسألة االحتجاج بعدم الدليل. ص:  59
 .70 جستير بجامعة أم درمان اإلسالمية.السروري، رضوان عبد الرب. االستدالل بعدم الدليل على عدم الحكم وما يتخرج عليه، رسالة ما 60
 .21/244توفي سنة خمس وسبعين وستمائة. ينظر: الصفدي. الوافي بالوفيات:  ،الكاتبي: هو علي بن عمر القزويني أبو الحسن  نجم الدين الكاتبي 61
 .206م. 1998، تحقيق الدكتور مهدي فضل هللا، الناشر: املركز الثقافي العربي، الطبعة األولى الشمسية في القواعد املنطقية نجم الدين عمر بن علي.الكاتبي،  62
سعيد عبد اللطيف فودة الطبعة األولى االستدالل بعدم الدليل في العقليات قد بحثه علماء الكالم. ينظر: الرازي، فخر الدين. نهاية العقول في دراية األصول، تحقيق الدكتور    63

الدين، تحقيق أحمد محمد املهدي، الناشر: مطبعة دار الكتب والوثائق   وما بعدها؛ اآلمدي، سيف الدين. أبكار األفكار في أصول  1/124دار الدخائر بيروت لبنان.   م2015ه _ 1436

_  1424القومية بالقاهرة، الطبعة الثانية   ، ومعه حاشيتا السيالكوتي والجلبي على شرح املواقف،  لشريف. شرح مواقف اإليجيوما بعدها؛ الجرجاني، السيد ا  1/208م.  2004ه 

 وما بعدها. 2/21ت محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت _ لبنان. ضبطه وصححه محمود عمر الدمياطي منشورا
 .2/626 :على تمويه الجدل الباطل  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. تنبيه الرجل العاقل  64
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الدليل األول، وإنما ينظر فيه إلى لزوم  في حقيقته سبق النفي وثبوته بدليل العقل في الزمن  ظ  فغير مالح  الشرعي وأما عدم الدليل

لزم انتفاء    -وهو الدليل-للحكم الشرعي بحيث ال يثبت حكم شرعي إال بدليل، وإال لزم التكليف بما ال يطاق، وإذا انتفى الالزم    الشرعي

 .65امللزوم، وهو الحكم؛ إذ ثبوت امللزوم دون الالزم محال

مرده األصلي تغاير  استصحاب العدمبين االستدالل بعدم الدليل الشرعي على عدم الحكم الشرعي وبين  فالتغايروبناء على هذا 

ببقائه ودوامه    فاملستدل باالستصحاب  ،إلى كيفية االستدالل بالعقل ويحكم  الثابت  السابق  النفي  املغيريالحظ  واملستدل لفقدان   ،

 الحكم، وبعبارة أخرى عدمُ دون مالحظة سبق عدم  بناء على التالزم بينهما الدليل على عدم الحكم  يجعل عدم الدليل هو بعدم الدليل

،  لعدم الدليل الشرعي املغير فهذا استدالل باالستصحاب  استمر بعده ثم    قبل الشرع  بالعقل  ثابتاالحكم الشرعي إن لوحظ فيه أنه كان  

استدالل فهذا    دون مالحظة ثبوته بالعقل قبل مجيء الشرع  ا لعدم الدليلوإن جعل عدم الحكم الزم    وعدم الدليل حينئذ شرط ال دليل،

 . بعدم الدليل 

" االستصحابعية: الطريق السادس: "وهو يتكلم على طرق األحكام الشر  حيث قالوفي نص لإلمام ابن تيمية إملاع إلى هذا الفرق 

مثل   ،االستدالل بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعيوهو البقاء على األصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع .. ومما يشبهه  

 أن يقال: لو كانت األضحية أو الوتر واجب  
 

وال دليل فال وجوب.   ،إذ وجوب هذا ال يعلم بدون الشرع  ؛ا  شرعي  ا لنصب الشرع عليه دليال

له املغير  يثبت  حتى  بالعقل  املعلوم  والتحريم  الوجوب  نفي  يبقى على  اس  ،فاألول  املثبت على عدم  وهذا  السمعي  الدليل  بعدم  تدالل 

 .66"إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحكم ثبوت دليله السمعي ؛الحكم 

   شير إلىأ   الشرعي  الفرق بين االستدالل باستصحاب العدم واالستدالل بعدم الدليل  بيانوبعد  
 

جرى  يحيث    ما يجرى  منهأن كال

،  يصح أن ينفى بناء على عدم الدليل الشرعي  لعدم األصلياألحكام الشرعية بناء على استصحاب ا نفى من  ن جميع ما يُ أ   قصدأ اآلخر،  

   67ولذا قال األرموي 
 
إنما نستدل بها على  ":  اوقال أيض    68" الشك أن حاصلها االستصحاب":  عن طريقة االستدالل بعدم الدليلا  متحدث

االستصحابية وق69"األحكام  ابن  ،  كالم  في  ورد  أند  ذكر  حيث  املعنى،  هذا  يقتض ي  ما  عليه   نفي   تيمية  يستدل  الشرعية  األحكام 

 .  70باالستصحاب ويستدل عليه أيضا بعدم الدليل 

 ، و اوإن تغايرا مفهوم    في مورد النفيمتفقان  فهما إذن  
 

، كما أنه  ا  واحد  لعل هذا هو السبب في اعتبارهما عند بعض األصوليين دليال

 . في اكتفاء بعض األصولين بأحدهما عن اآلخر -حسب ظني-السبب 

  غاير على النحو السابق يبقى مناقشة من    الستصحاب العدم األصليمغايرة االستدالل بعدم الدليل  القول برجحان    وإذا تقرر 

 . والباحث رضوان السروري  ،والدكتور خالد العروس ي ،الشيخ محمد فالو  ،اإلمام الدبوس يوهم ما سبق،  بغيربينهما 

منه أن  فالقصد    االحتجاج بعدم الدليلأربعة أقسام يشملها  ا من  فأما ما ذهب إليه الدبوس ي من جعل استصحاب الحال قسم  

عدم الدليل فيرى أنه ال مبني على مذهبه في عدم الدليل وفي استصحاب الحال، أما ، وهذا االحتجاج بال دليل استصحاب الحال آيل إلى

آيل إليه معنى، ووجه ذلك أن استصحاب الحال معناه بقاء الحكم    ه ألن  ؛ ، وأما استصحاب الحال فكذلك71يكون حجة للنافي على خصمه 

إلى دليل البقاء لم يستند  األول، وهذا  الزمن  ثبوته في  بناء على  الثاني  الزمن  املوجب للحكم ال يوجب بقاءه،    ؛في  الدليل  وعلى هذا إذ 

، وإذ لم يستند البقاء الذي هو االستصحاب إلى دليل  في الزمن الثاني ه غير موجب لبقائفالدليل الذي استند إليه الحكم في الزمن األول 

فالقصد    ،تعارض األشباه والطرد وعدم الحكم عند عدم العلةوهي    ،، وكذا األقسام الثالثة األخرى 72فاالحتجاج به احتجاج بال دليل 

 ي  اإلمام العَ قال معنى،  يهآيلة إل امن إدراجها في االحتجاج بال دليل أنه
َ
 ،: فاالحتجاج بهذه األربعة يؤول إلى االحتجاج بال دليل معنى 73يُّ ابِ تَ ن

 .74وإن كان املحتجون بهذه األربعة يعتقدون فساد االحتجاج بال دليل
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الدبوس ي   أن  التقرير يتضح  أن وبهذا  به"  اعتقادهم بطالن االحتجاج  القائلين بال دليل مع  القول في جملة  يقصد بقوله: "باب 

ألن االحتجاج بها يؤول إلى االحتجاج بال دليل في   بال دليل وإال وقعوا في التناقض؛  القائلين باألمور األربعة يلزمهم أن يقولوا باالحتجاج 

 املعنى. 

ألن   ؛املعدود من األدلةاستصحاب العدم غير عدم الدليل  عدم الدليل الذي هو شرط في  أن وهو- الشيخ فال وأما ما ذهب إليه

من ذلك استصحاب العدم يلزم  وال  ،  يراد به انتفاء دليل حكم خاص يدعيه الخصم   والثانييراد به انتفاء مدارك األحكام الخمسة،  األول  

 - 75أن اإلمام الباجي ويكفي في نقده ففيه نظر،   -األصلي
َ
ر من املغايرة لهم   َب َس وهو ممن ن

َ
ك
َ
قال عن االستدالل بعدم الدليل: "وهذا  -ما ذ

  .76إنما هو استدالل باستصحاب الحال في براءة الذمة"

، وواضح أن الدليل  77بنفي وجوب الوتر  الستصحاب العدم األصليا  و قد مثل  ا من األصولييناإلمام الباجي وكثير    ويضاف إلى ذلك أن

  ،األحكام الخمسةاملنفي في هذا املثال دليل حكم خاص من 
 
ا في استصحاب العدم وهو الوجوب، فلو كان عدم الدليل الذي يكون شرط

 .ستصحاب العدم األصليبهذا املثال ال  التمثيليقصد به انتفاء أدلة األحكام الخمسة كلها ملا صح 

املسألة إذا كانت مما تتوفر الهمم والدواعي على وهو أن  -وأما ما ذكره الدكتور خالد العروس ي من التحقيق الذي نسبه البن تيمية  

 ا لوجود املدلول فإنها تُ نقله، وكان الدليل مستلزم  
َ
ففيه   -ج على االستصحاب، وإال فإنها تستحيل إلى مسألة االحتجاج بعدم الدليلرَّ خ

 نظر من وجهين: 

   األول: أن هذا الفرق الذي نسبه إلى ابن تيمية ال يدل عليه كالم ابن تيمية •
 

 على الذي نقله، وغاية داللته أن عدم الدليل ليس دليال

ا للدليل، مثل األمور التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها لو وجدت، وهذا املعنى الذي عدم املدلول، إال إذا كان املدلول مستلزم  

 س ي.ليس فيه بيان للفرق الذي ذكره الدكتور العرو  78ذكره ابن تيمية في كتبه أكثر من مرة

ا للمدلول، وحينئذ تخرج املسألة على أصل االستصحاب، وقد يكون  الثاني: أن ما جاء في كالمه من أن الدليل قد يكون مستلزم   •

غير مستلزم له، وحينئذ تتحول إلى مسألة االحتجاج بعدم الدليل غير سديد؛ ألن الدليل ال يتصور أن يكون غير مستلزم ملدلوله،  

 إال مستلزم  بل الدليل ال يكون  
 

 . 79ا لدليله وقد ال يكون  عليه، بخالف املدلول فإنه قد يكون مستلزم  ا ملدلوله، ولوال ذلك ما كان دليال

رط في الثاني  األول شوهو أن -استصحاب العدم األصلي  بينعدم الدليل و  في التفريق بين الباحث رضوان السروري  ذكره وأما ما 

   ،مسلم ف  -والشرط غير املشروط
 

 وبين استصحاب العدم األصلي، وكان األولى أن  لكنه أغفل بيان الفرق بين عدم الدليل باعتباره دليال

 ط.جهة أنه دليل ال من جهة أنه شر  ألن بحثه في عدم الدليل من ؛يفرق بينهما بهذا االعتبار

 : خاتمة ال

: النتائج:
ً

 أوال

 خلص البحث إلى النتائج اآلتية: 

وقد تحدث عنه األصوليون بهذا االعتبار ضمن    أحدهما: أنه شرط في استصحاب العدم األصلي،  له اعتباران:عدم الدليل الشرعي   •

وقد تحدث عنه بهذا االعتبار كثير من األصوليين في مبحث    أنه دليل منتج لعدم الحكم الشرعي،والثاني:    حديثهم عن االستصحاب،

 ود بالذات في هذا البحث عدم الدليل باالعتبار الثاني.واملقص األدلة املختلف فيها،

   األصوليون في النسبة بين االستدالل بعدم الدليل الشرعي وبين استصحاب العدم األصلياختلف   •
 

 على أقوال يمكن إرجاعها إجماال

 إلى قوليين: القول األول أنهما مترادفان والقول الثاني أنهما متباينان. 

ُر  ظ في حقيقته َتقرُّ مالحالعدم األصلي  ستصحاب  نحو اآلتي، وهو أن ا رجحان القول بالتباين بينهما لكن على الخلص البحث إلى   •

ظ فيه ذلك، فاملستدل باالستصحاب يالحظ  واالستدالَل بعدم الدليل غير مالحوبقاؤه بعد الشرع،    بالعقل  النفي قبل ورود الشرع 

كان متقرر   الحكم  نفي  الشرعأن  قبل  العقل  ا  املغير،  بدليل  السمعي  الدليل  لفقدان  الشرع  بعد  وبقاءه  باستدامته  يحكم  ثم   ،

 
؛  18/535املالكي املتوفى سنة أربع وسبعين وأربع مائة. ينظر الذهبي. سير أعالم النبالء:    ي الباجي بن سعد بن أيوب أبو الوليد األندلس الباجي: هو اإلمام الشهير سليمان بن خلف    75

 . 15/229الوافي بالوفيات: 
 .32  اإلسالمي.، تحقيق عبد املجيد التركي، دار الغرب الباجي، أبو الوليد سليمان. املنهاج في ترتيب الحجاج 76
  . م1995ه _  1415في أحكام األصول، حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد املجيد تركي، دار الغرب اإلسالمي بيروت، الطبعة الثانية  إحكام الفصول    الباجي، أبو الوليد سليمان.   77
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واملستدل بعدم الدليل ال ينظر إلى سبق النفي، بل ينظر إلى لزوم الدليل الشرعي للحكم الشرعي، بحيث ال يثبت حكم شرعي بال  

حكم، فسالك طريق االستصحاب لنفي الحكم يعتبر عدم الدليل  وهو ال ،لزم انتفاء امللزوم -وهو الدليل- دليل، وإذا انتفى الالزم

 
 

 .شرطا لدليله الذي هو االستصحاب، واآلخر يجعله دليال

كل ما    والقصد من هذا أنا؛  ا وإجراء وإن تباينا مفهوم  متفقان مورد  العدم األصلي    استصحاُب و   الشرعي  عدم الدليلاالستدالل ب •

 يُ 
َ
رج على اآلخر، ومن هنا فالقول بالتباين بينهما على الوجه السابق  املتعلق بالحكم الشرعي يصح أن يخمن النفي  على أحدهما  ج  رَّ خ

 . ا عن القول بالترادفال يختلف كثير  
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Abstract: Inference by lack of evidence for non-judgment and accompanying the nothingness is one way of 
an absence of a legitimate government that is talked about fundamentalists; they are two similar and 
ambiguous paths. This research aims to clarify the relationship between them based on the following two 
questions: what the relationship between the accompanying nothingness and the inference is by lack of 
evidence for non-judgment and whether it is a synonym or difference. If the type of relationship between 
them is variance, what the difference is between them.  In this study, the analytical inductive method was 
adopted. It was divided into two sections, in the first of them; I spoke about the concept of inference by lack 
of evidence for non-judgment and the idea of accompanying the original nothingness. Then I separated the 
talk about the relationship between them and I clarified what disagreement is in it.  In the result, İ concluded 
that the relationship between these two concepts is a difference. The difference between them is that 
accompanying nothingness was the negation of the ruling in it before the Shariah as evidenced by the mind. 
Then I judges that it is sustainable and remains after the Shariah because there is no changer. As for the 
inference by lack of evidence, we do not look at the previous negation. Rather, we look at the necessity of 
the legal evidence for the legal ruling because it does not prove a legal ruling without evidence. If the 
necessary, which is the evidence, is negated, the obligatory, which is the ruling, must be compensated.  I also 
concluded that although they are different, they are compatible in the field of negation; we mean that every 
annulment of every legal ruling is based on one of them may be based on the other. 

Keywords: lack of evidence; lack of judgment; accompanying nothingness. 
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 : املقدمة

سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن  إن الحمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن 

ه
ُ
 عبده ورسول

ً
 أما بعد:  ،،،يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا

ثم  الخوارج،  األمة، فاالنحراف والغلو ظهر لدى  اعتقادي ظهر في  أول خلل  اإليمان ومسائله، هو  االنحراف في فهم حقيقة   إن 

املرجئة خالفت قولهم، وآثار انحرافاتهم في مسائل اإليمان يتوارثها األجيال، وال عاصم من هذه االنحرافات إال بدراسة منهج السلف في 

مسائل اإليمان والتكفير، وفق نصوص الكتاب والسنة، وفهم السلف الصالح لها، ومسائل اإلسالم واإليمان والكفر والنفاق مسائل  

، فإ
ً
ن هللا علق بهذه األسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، واالختالف في مسمياتها أول اختالف وقع في هذه عظيمة جدا

 .(1)األمة 

وهذه الدراسة حديث تبرز أهم مسائل العقيدة املستنبطة من حديث "اللهم وليديه فاغفر"، واالختالف الواقع بين الفرق في هذه 

 املسائل.
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 :امللخص

 العقدية في حديث "اللهم وليديه فاغفر" دراسة عقدية " املسائل هذا البحث بعنوان

ونص الحديث محل الدراسة فيه عدد من مسائل العقيدة واإليمان التي هي محل رد ملن انحرف من الفرق في مفهوم اإليمان  

، وأهميته والنظر إلى  ومرتكب الكبيرة، وإبراز هذه املسائل والرد عليها وفق اعتقاد أهل السنة والجماعة يبرز مشكلة هذه الدراسة

ضوابط اإليمان، والتكفير، ومعالجة بعض االنحرافات في قضية مرتكب الكبيرة، من خالل عقيدة أهل السنة في ذلك ومن خالفها  

في نص  العقيدة  ملسائل  واستنباط"  "تحليل  في  يتمثل  استداللي  تحليلي  وفق منهج  النبوي،  الحديث  نص  الفرق من خالل  من 

البحث إلى أن: مخالفة الفرق املبتدعة لنصوص الكتاب والسنة وجماعة السلف باعتقادهم في حق مرتكب  الحديث، وقد خلص

وفيه داللة على أن هللا لم يحبط عمل من قتل نفسه وهو مؤمن، وهاجر إلى دين هللا ونبيه صلى هللا عليه وسلم، ولو كان   الكبيرة،

 لحبط عمله، وعلى هذا مذهب واتفاق أهل ال
ً
 بذنب مالم يستحله ، لذا البد من  كافرا

ً
العناية سنة والجماعة فإنهم ال يكفرون أحدا

 بدراسة السنة النبوية الشتمالها على كثير من مسائل العقيدة، فهي املصدر الثاني في التشريع. 

  .اإليمان ؛التكفير ؛مرتكب الكبيرة  ؛العقيدة  فتاحية:ملكلمات اال
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  :دراسةمشكلة ال

نحرفة  
ُ
ملا انحرفت العقيدة في قلوبهم عن الكتاب والسنة، اعتقدوا أن اإليماَن هو املعرفة  -كاملرجئة والخوارج واملعتزلة  -إن الِفرَق امل

ى اإليمان،   في عدد من األسئلة في هذا الحديث النبوي: تبرز مشكلة الدراسة و في القلب فقط، وأخرجوا العمل من ُمسمَّ

 ج من امللة بكبيرته؟ هل صاحب الكبيرة يخر  .1

د في النار يوم القيامة؟ .2
ّ
 هل صاحب الكبيرة يخل

 هل االعتقاد بأن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب؟  .3

 هل اإلنسان يعاقب على بعض املعاص ي؟ .4

 ؟ا لثبوت بعض األحكام الشرعيةتكون سببً هل و  ؟أهمية الرؤى في اإلسالمما  .5

 ؟ الهجرة والصحبةما فضل  .6

 : دراسةأهمية ال

 بيان أهمية النظر إلى ضوابط اإليمان، والتكفير، لكي يتضح دقة أهل السنة والجماعة في مواقفهم وأحكامهم.  .1

 معالجة بعض االنحرافات في قضية مرتكب الكبيرة، وإبراز عقيدة أهل السنة في ذلك ومن خالفها من الفرق. .2

 العناية بدراسة السنة النبوية الشتمالها على كثير من مسائل العقيدة، فهي املصدر الثاني في التشريع.  .3

 اشتمال الحديث محل الدراسة على عدد من املسائل العقدية الهامة والتي خالفت فيها بعض الفرق اإلسالمية منهج السلف. .4

 : دراسةأهداف ال

 .العقدية والبدع، من خالل دراسة املسائل املستنبطة من الحديثالرد على عدد من املخالفات  .1

   .جمع مسائل العقيدة املستنبطة من الحديث، وتحليلها وفق منهج أهل السنة والجماعة  .2

 :دراسةمنهج ال

استنباطي، وكانت األداة محتوى األدلة ذات العالقة والصلة باملوضوع، من خالل كتب العقيدة وفق منهج تحليلي    لدراسةكون ا تس

 .دراسةالأو الفرق وأقوال العلماء في ذلك للوصول لهدف 

 : دراسةجراءات الإ

 وتتمثل في: 

 تحليل واستنباط مسائل العقيدة في نص الحديث.  .1

 االستفادة من كالم أهل العلم في الشرح والرد.   .2

 العناية بصحة الدليل واالستدالل.   .3

 توثيق النصوص واالعتماد على املصادر األصلية، مع ذكر بيانات الكتاب عند ورودها أول مرة. .4

 تخريج األحاديث واآليات.  .5

 :دراسةخطة ال

 قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين: 

 البحث، وأهميته، وأهدافه، ومنهج البحث  : مشكلةاملقدمة تشمل 

 املبحث األول: التعريف بحديث " اللهم وليديه فاغفر" وراويه 

 : تخريج الحديث املطلب األول 

 : التعريف بالطفيل بن عمرو الدوس ي رض ي هللا عنهاملطلب الثاني

 : الطفيل بعد إسالمه املطلب الثالث 

 شرح الحديث  املطلب الرابع:

 املبحث الثاني: دراسة مسائل العقيدة املستنبطة من الحديث في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة  

 : صاحب الكبيرة ال يخرج من امللة بكبيرته.املطلب األول 

د في النار يوم القيامة. املطلب الثاني
ّ
 : أن صاحب الكبيرة ال يخل

 الذنوب. : االعتقاد بأن قتل النفس كبيرة من كبائر املطلب الثالث 

 إثبات عقوبة بعض أصحاب املعاص ي.  املطلب الرابع:
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 .االعتقاد بشفاعة النبي في أهل الكبائر املطلب الخامس:

 : أهمية الرؤى في اإلسالم وأنها قد تكون سببا لثبوت بعض األحكام الشرعية. املطلب السادس 

 : االعتقاد بفضل الهجرة والصحبة. املطلب السابع

 الخاتمة والنتائج                

 الفهرس املراجع  

 التعريف بحديث " اللهم وليديه فاغفر" وراويه :املبحث األول 

قال: -أن الطفيل بن عمرو الدوس ي، أتى النبي، فقال: يا رسول هللا، هل لك في حصن حصين ومنعة؟    -رض ي هللا عنه- عن جابر  

    -صلى هللا عليه وسلم -للذي ذخر هللا لألنصار، فلما هاجر النبي      -صلى هللا عليه وسلم - فأبى ذلك النبي  -حصن كان لدوس في الجاهلية  

املدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو وها جر معه رجل من قومه، فاجتووا املدينة، فمرض، فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها إلى 

ا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟  براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيً 

يل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول هللا،  فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه، فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: ق

 اللهم وليديه فاغفر.  - صلى هللا عليه وسلم - فقال رسول هللا 

 املطلب األول: تخريج الحديث: 

، األحاديث مذيلة بأحكام  1564مسند جابر بن عبدهللا حديث رقم  أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده، باقي مسند املكثرين، 

-وهو محمد بن مسلم بن تدرس  -شعيب األرناؤوط عليها فقال: إسناده على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير  

في جز يكفر،  ال  نفسه  قاتل  أن  باب  اإليمان،  كتاب  في صحيحه،  وأخرجه مسلم   ، رجال مسلم  ابن     1/116ءفمن  اسحاق  طريق  من 

، وفي املستدرك على الصحيحين بلفظ "اللهم  3094-3017عن سليمان بن حرب، وفي صحيح ابن حبان، عن جابر بن عبد هللا   إبراهيم،

  ، قال الحاكم: هذا2619ذكر فضل املهاجرين، من طريق جابر برقم    وليديه اغفر ورفع يديه"، باب معرفة الصحابة رض ي هللا عنهم،

وخرجه البخاري في األدب املفرد من باب رفع األيدي في الدعاء، وصححه   حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وافقه الذهبي،

مسلم، وأخرجه  سنده صحيح  الدعوات:"  كتاب  من  الفتح  في  حجر  ابن  وقال  يديه"،  :"ورفع  بزيادة  اليدين  رفع  جزء  املسند  في  وفي 

النفقات،املستدرك على صحيح   للبيهقي، كتاب  الكبرى  اغفر"، والسنن  أبواب    مسلم، ألبي نعيم، بقوله:" وأحسبه قال وليديه  جماع 

القصاص ومن ال قصاص، من طريق جابر بن عبد هللا، رقم   القتل ومن يجب عليه  باب  14563تحريم  للطبراني،  املعجم األوسط   ،

، وقال :لم يرو هذا الحديث عن الزبير إال حجاج ،وتفرد به حماد،  2427هللا، رقم  األلف، باب من اسمه إبراهيم، من طريق جابر بن عبد  

 . 2145، ومسند أبي يعلى املوصلي، برقم  105، وفي مسند أبي عوانه رقم  645وفي اإليمان البن منده، برقم 

 املطلب الثاني: التعريف بالطفيل بن عمرو الدوس ي رض ي هللا عنه: 

 نسبه: 

الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس الدوس ي وقيل هو ابن عبد عمرو بن عبد هللا 

 .(2) بن مالك بن عمرو بن فهم لقبه ذو النور 

 : (3) إسالمه

على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه وجعلت قريش   -صلى هللا عليه وسلم -  كان رسول هللا

فها    -رض ي هللا عنه-،وممن حذرته قريش صاحبنا  (4) حين منعه هللا منهم يحذرون الناس ومن قدم عليهم من العرب خوف االفتتان به  
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 في قومي  
ً
 سيدا

ً
 شاعرا

ً
فقدمت مكة فمشيت إلى رجاالت قريش فقالوا: يا طفيل إنك امرؤ  هو يروي لنا كيف أسلم فيقول : كنت رجال

شاعر سيد مطاع في قومك وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه فإنما حديثه كالسحر فاحذره أن ُيدخل عليك  

أدخل علينا وعلى قومنا فإنه يفرق بين املرء وابنه وبين املرء وزوجه وبين امل رء وأبيه فوهللا ما زالوا يحدثونني في شأنه  وعلى قومك ما 

 ثم غدوت إلى املسجد   وينهونني أن أسمع منه حتى قلت وهللا ال أدخل املسجد إال وأنا ساد أذني، قال: 
ً
فعمدت إلى أذني فحشوتهما كرسفا

 وأبى هللا إال - صلى هللا عليه وسلم -  فإذا برسول هللا 
ً
 في املسجد قال : فقمت منه قريبا

ً
أن يسمعني بعض قوله. قال: فقلت في نفس ي:  قائما

 أخذت منه وإن
ً
 وهللا إن هذا للعجز وهللا إني امرؤ ثبت ما يخفى علي من األمور حسنها وال قبحها وهللا الستمعن منه فإن كان أمره رشدا

 ق
ً
ط أحسن من كالم يتكلم به. قال:  كان غير ذلك اجتنبته فقلت بالكرفسة فنزعتها من أذني فألقيتها، ثم استمعت له فلم أسمع كالما

انتظرت رسول هللا    أحسن منه وال أجمل. قال: ثم 
ً
يا سبحان هللا؟ ما سمعت كاليوم لفظا حتى   -صلى هللا عليه وسلم - قلت في نفس ي 

 إال أن أسمعني انصرف فاتبعته فدخلت معه بيته فقلت له: يا محمد إن قومك جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأخبرته بالذي قالوا وقد أبى هللا

: هات، فأنشدته، فقال رسول   -صلى هللا عليه وسلم -منك ما تقول، وقد وقع في نفس ي أنه حق وإني شاعر فاسمع ما أقول، فقال النبي 

و   ﴾أحدقل هو هللا  ﴿الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم:  وأنا أقول فاسمع، ثم قرأ: أعوذ باهلل من الشيطان   - صلى هللا عليه وسلم - هللا  

ِق ﴿
َ
َفل

ْ
 ِبَرّبِ ال

ُ
ُعوذ

َ
ْل أ

ُ
اِس  ﴿إلى آخرها و    ﴾ق  ِبَرّبِ النَّ

ُ
ُعوذ

َ
ْل أ

ُ
آخرها وعرض علي اإلسالم، فال وهللا ما سمعت قوال قط أحسن منه،   إلى  ﴾ق

 .(5)   -صلى هللا عليه وسلم -ا أعدل منه فأسلمت، وقرأ القرآن على أبي بن كعب في حياة النبيوال أمرً 

 الثالث: الطفيل بعد إسالمه:املطلب 

رهم بأنه سيد دوس وأنهم لو تعرضوا له فلن تتركهم دوس فهابوه فقال  بعد إسالمه بلغ ذلك قريًش 
َّ
رض ي  -ا فهددوه وتوعدوه وذك

 هللا عنه:

  أال أبلغ لديك بني لؤي ** على الشنآن والعضب املرد

 (6)  بأن هللا رب الناس فرد ** تعالى جده عن كل ند  

 :دعوته لقومه

بعد إسالمه طلب الطفيل رض ي هللا عنه من رسول هللا أن يرجع إلى دوس فهو فيهم مطاع ويدعوهم إلى اإلسالم؛ لعل هللا أن يهديهم،  

  
ً
عليهم فيما أدعوهم إليه فقال: "اللهم اجعل له آية تعينه على ما فطلب من رسول هللا أن يدعو له هللا بأن يجعل لي آية تكون لي عونا

   ينوي من الخير"
ً
قال: فخرجت حتى أشرفت على ثنية أهلي التي تهبطني على حاضر دوس، قال: فلما علوت الثنية وضع هللا بين عيني نورا

ي فإني أخش ى أن يظنوا أنها مثله لفراق دينهم فتحول في  يتراءاه الحاضر في ظلمة الليل وأنا منهبط من الثنية، فقلت: اللهم في غير وجه

، لذا كان لقبه ذا   (7) رأس سوطي، فلقد رأيتني أسير على بعيري إليهم، وإنه على رأس سوطي كأنه قنديل معلق فيه حتى قدمت عليهم  

لت: أسلمت واتبعت دين محمد. فقال: أي  النور، قال: فأتاني أبي فقلت: إليك عني فلست منك ولست مني قال: وما ذاك يا بني؟ قال: فق

بني فإن ديني دينك قال: فأسلم وحسن إسالمه، ثم أتتني صاحبتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت: وما ذاك بأبي وأمي 

فاغتسلي منها  أنت! قلت: أسلمت واتبعت دين محمد فلست تحلين لي وال أحل لك، قالت: فديني دينك قال: قلت فاعمدي إلى هذه املياه 

 .(8) وتطهري وتعالي، قال: ففعلت ثم جاءت فأسلمت وحسن إسالمها 

 إلى اإلسالم فأبت علي وتعاصت ثم قدمت على رسول هللا  
ً
فقلت: يا رسول    -صلى هللا عليه وسلم -قال رض ي هللا عنه: ثم دعوت دوسا

"هللا غلب على دوس الزنا والربا فادع هللا عليهم، فقال: " اللهم اهد  
ً
بثمانين أو      - صلى هللا عليه وسلم - ثم قدمت على رسول هللا    (9) دوسا

 في فتح مكة، وبعد فتح مكة في السنة الثامنة بدأ النبي -صلى هللا عليه وسلم -تسعين أهل بيت من دوس إلى املدينة فكنت مع رسول هللا 

ين صنم عمرو بن ُحَمَمة الدوس ي، وهو     -صلى هللا عليه وسلم - فَّ
َ
ببعث رسله لهدم األصنام وحرقها، فقلت يا رسول هللا ابعثني إلى ذي الك

الصنم الذي كان يعبده في الجاهلية حتى أحرقه قال: أجل فاخرج إليه فحرقه قال: فخرجت حتى قدمت عليه. قال: فجعلت أوقد النار  

 
 25/8،  الناشر: دار الفكرانظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر  5
سبل الهدى   2/67بة، ابن حجر اإلصا 16/264ه، 1420بيروت ، –دار إحياء التراث : أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: ، املحققهـ764الوافي بالوفيات، الصفدي، املتوفى:  6

 2/418هـ،  1414، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية بيروت  :الشيخ عادل أحمد عبد املوجود، الشيخ علي محمد معوض الناشر :، تحقيق وتعليقهـ942والرشاد، الشامي، املتوفى: 
وتاريخ دمشق، ابن عساكر    ،3500، وفي معرفة الصحابة، األصبهاني، ص186صدالئل النبوة، أبو نعيم،    2108ص، ودالئل النبوة، البيهقي،  4/238انظر: الطبقات، البن سعد    7

25/12 
 345/ 1سير أعالم النبالء، الذهبي،  1/469املنتظم، ابن الجوزي،  1/230انظر: االستيعاب، البن عبد البر  8
  4586ومسلم في صحيحه رقم  ،2720رواه البخاري حديث رقم  9

َ
بي ُهَرْيَرة

َ
وا َيا  -رض ي هللا عنه-عن أ

ُ
َقال

َ
ِبّيِ صلى هللا عليه وسلم ف

ى النَّ
َ
ْصَحاُبُه َعل

َ
يُّ َوأ ْوس ِ

َفْيُل ْبُن َعْمٍرو الدَّ
ُ
قال: َقِدَم ط

ْت 
َ
ك
َ
ِقيَل َهل

َ
ْيَها ف

َ
َ َعل

َّ
اْدُع َّللا

َ
َبْت ف

َ
ِ ِإنَّ َدْوًسا َعَصْت َوأ

ِت ِبِهمْ َرُسوَل َّللاَّ
ْ
ُهمَّ اْهِد َدْوًسا َوأ

َّ
اَل: الل

َ
  َدْوٌس ق
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ين لست من ِعَباِدكا * * إني حشوت النار في فؤادك  :وأنا أقول وهو يشتعل بالنار واسمه ذو الكفين  فَّ
َ
 (10) .يا ذا الك

 : وفاته

النبي أمير   -صلى هللا عليه وسلم - ملا توفي  بدأ  املرتدين،  الصحابة على قتال  العرب عن دين هللا تعالى واتفاق  ارتد ِمن  وارتد َمن 

املؤمنين أبو بكر رض ي هللا عنه ببعث الجيوش لقتالهم كان الطفيل رض ي هللا عنه ممن ذهب لقتال مسيلمة الكذاب، وخرج معه ابنه  

 (11)عمرو، واستشهد في حروب الردة. 

 املطلب الرابع: شرح الحديث: 

ابن السكيت والجوهري وغيرهما، والفتح أفصح،   : هي بفتح امليم وبفتح النون وإسكانها، لغتان ذكرهماهل لك في حصن حصين ومنعة

 . (12) وهي العز واالمتناع ممن يريده، وقيل املنعة: جمع مانع كظالم وظلمة، أي جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه 

والرجل املذكور ومن يتعلق بهما، ومعناه: كرهوا املقام بها لضجر،   الطفيل بضم الواو الثانية ضمير جمع وهو ضمير يعود على  :اجتوو  

 .(13) ونوع من سقم، واجتويت البلد إذا كرهت املقام به، وإن كنت في نعمة، وأصله من الجوى داء يصيب الجوف 

املعجمة، وبالقاف والصاد املهملة: وهي جمع مشقص بكسر امليم وفتح القاف، وهو سهم فيه  : هي بفتح امليم وبالشين  فأخذ َمشاقص

نصل عريض، وقيل: سهم طويل ليس بالعريض والشقص ما طال وعرض، وهذا هو الظاهر هنا لقوله قطع بها براجمه، وال يحصل ذلك  

  )14(.إال بالعريض

أي سال   والبراجم:  املعجمتين  الشين والخاء  املوحدة وبالجيم فهي: مفاصل، وحدتها: برجمة، وقوله: فشخبت يداه: بفتح  الباء  بفتح 

 (15)  .دمهما، وقيل: سال بقوة 

ِفر"
ْ
اغ

َ
ف َوِلَيَدْيِه  مَّ  ه 

َّ
بأنه يصلالل إن لقيته فأكرمه، وتقديره  الشرط نحو:  الفاء على ما هو جزاء مع تقدم كلمة  أداة  ": تدخل  ح تقدير 

الشرطية قبل الفاء وجعل مضمون الكالم السابق شرطها واملعنى: إذا كان كذا فأكرمه، قال تعالى: "أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته  

من طين قال فاخرج " أي: إذا كان عندك هذا الكبر فاخرج، ومن هنا فهذا الحديث تقديره: اللهم إن كنت غفرت لسائر أعضائه فاغفر  

 (17)  .، وقيل: الواو عاطفة على محذوف والتقدير اللهم غفرت له وليديه فاغفر، أي كما غفرت لبقية بدنه فاغفر ليديه(16)ديه لي

 دراسة مسائل العقيدة املستنبطة من الحديث في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة  : املبحث الثاني

 : املطلب األول: صاحب الكبيرة ال يخرج من امللة بكبيرته 

هذا الحديث فيه داللة على اعتقاد أهل السنة في مرتكب الكبيرة فالحديث فيه حجة لقاعدة عظيمة ألهل السنة والجماعة أن 

 (18) .فليس بكافر، وال يقطع له بالنار، بل هو في حكم املشيئة هلل عزوجل ارتكب معصية وغيرها ومات من غير توبةقتل نفسه أو  من

فقال: يا إمام   وقد دخل رجل على الحسن البصري : بعض الفرق )الخوارج واملعتزلة واملرجئة( خالفت هذا الرأي  املخالفين لهذا الرأي

جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن امللة، وهم وعيدية الخوارج، وجماعة الدين، لقد ظهرت في زماننا  

؟ ففكر الحسن وقبل أن 
ً
اإليمان... وهم مرجئة األمة، فكيف تحكم لنا اعتقادا يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم ال تضر مع 

يرة مؤمن مطلق، وال كافر مطلق، بل هو في منزلة بين املنزلتين، ال مؤمن وال كافر،  يجيب قال واصل بن عطاء: أنا ال أقول إن صاحب الكب

ثم قام واعتزل في ناحية من املسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن، ويدعو لهذا االعتقاد، فقال الحسن: اعتزلنا 

 (19) . واصل، فسموا من ذلك الحين باملعتزلة

 
املتوفى:    أسد الغابة، البن األثير،  1/385السيرة النبوية، البن هشام  2/157نحوه وانظر: طبقات ابن سعد   1/131، أخبار مكة، األزرقي  25/12انظر: تاريخ دمشق البن عساكر    10

 1/230االستيعاب البن عبد البر    1/185عيون األثر، ابو الفتح الربعي،    41/  2ه  1415،  1طدار الكتب العلمية   :أحمد عبد املوجود، الناشرعادل  -علي محمد معوض   :هـ، املحقق630

 6/210سبل الهدى والرشاد، الشامي،   2/66اإلصابة، ابن حجر،  1/212املقتفي من سيرة املصطفى، الحلبي،  3/495زد ال معاد، ابن القيم 
   2/41وانظر: أسد الغابة، ابن األثير،  3500صوفي معرفة الصحابة، األصبهاني،  ،186، ودالئل النبوة، أبو نعيم، ص2108دالئل النبوة، البيهقي، ص انظر: 11
 1/299صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اإليمان، باب أن قاتل نفسه ال يكفر ، 12
 1/299انظر: املرجع السابق  13
 1/299انظر: املرجع السابق  14
 انظر: املرجع السابق  15
الشاعر،  16 موس ى  تحقيق حسن  السيوطي،  الدين  لجالل  النبوي،  الحديث  إعراب  في  الزبرجد  عقود  ب  انظر:  أبي  بن  الرحمن  املتوفى:  عبد  السيوطي،  الدين  جالل  ،  هـ911كر، 

 1/290مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، :حسن موس ى الشاعر، الناشر :املحقق
 http://www.alukah.net/sharia/0/108393مقال شرح حديث " اللهم وليديه اغفر"، د/ عبد هللا الفريح  17
 1/299انظر: صحيح مسلم بشرح النووي  18
، ،19772دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط: ، الناشرهـ429، والفرق بين الفرق، البغدادي، املتوفى:  60/ 1مؤسسة الحلبي  : ، الناشرهـ548انظر: امللل والنحل، الشهرستاني، املتوفى:    19
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ً

 :: الخوارج أوال

 ولم يوفق للتوبة في حياته ، حبط عمله، واتصف بكونه كافرا 
ً
 واحدا

ً
، وإلى هذا ذهبت (20) ذهب الخوارج إلى أن كل من يرتكب ذنبا

 في النار مع سائر  (21) فرقة األزارقة 
ً
 ، ويكون مخلدا

ً
منهم حيث جعلوا العاص ي كافر باهلل تعالى كفر شرك يخرج به عن ملة اإلسالم جملة

مر بالسجود آلدم عليه السالم ، وهو عارف بوحدانية هللا،   (22)الكفار
ُ
، واستدلوا على ذلك بكفر إبليس، بأنه ما ارتكب إال كبيرة، حيث أ

ُ  : ،واستدل الخوارج على مذهبهم بقوله تعالى( 23) فعص ى هللا عزوجل فاستحق الحكم بكفره  نَزَل ٱَّللَّ
َ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  حمسَوَمن لَّۡم َيحُۡكم بَِمآ أ

ُ
فَأ

 ،بداللة ظاهر  جحس44الآية    حجسالَمائـَِدة  ىجس٤٤ٱلَۡكَٰفُِروَن  
ً
، ووجه ذلك :أنها تشمل الفساق ؛ ألنه لم يحكم بما أنزل هللا، فوجب أن يكون كافرا

د اإليمان والنفاق، ، فهم يعتقدون بأنه ال يجوز أن يجتمع في اإلنسان الواح(  24)   اآلية، وهذا نص صريح في موضع النزاع عند الخوارج

 في النار
ً
 في الجنة أو خلودا

ً
، فهم ال يرون إال خلودا

ً
 من وجه آخر، فيستحق الجنة والنار جميعا

ً
 من وجه ومذموما

ً
،  (  25)فيكون محمودا

النجدات أما  املرتد،  شأنه شأن  للموت   
ً
اإلثم مستحقا اعتبار مرتكب  إلى حد  ذهبوا  الخوارج  املتطرفين من فرق  ن فرق  م  (26) وبعض 

( 28)، وكذلك اإلباضية( 27) الخوارج فهم ال يكفرون مرتكبي الذنوب، فيقولون عنه كافر نعمة ال كافر دين ،وهذا خالف األزارقة كما ذكرنا  

فهم ال يحكمون على  (29)  )سباب املسلم فسوق وقتاله شرك(  إذا أطلقت كلمة الكفر على كفر النعمة من باب ال كفر، وشرك من باب:

مرتكب الكبيرة بالشرك كما قال الخوارج، وإنما يقولون هو منافق، وهذا خالفت فيه اإلباضية الخوارج، ووقع نزاع في هذا املوضوع أثاره 

 :ىنافع بن األزرق ، ومن األدلة التي يستدل بها اإلباضية على تكفيرهم املذنبين من أهل القبلة بما يسمى كفر نعمة استداللهم بقوله تعال

 
َ
قَۡوَمُهۡم َداَر ٱلَۡبَوارِ  حمسأ َحلُّواْ 

َ
ِ ُكۡفٗرا َوأ لُواْ نِۡعَمَت ٱَّللَّ َِّذيَن بَدَّ الى   28من الآية    حجسإِبَۡراهِيم ىجس٢٩َجَهنََّم يَۡصلَۡوَنَهاۖ َوبِئَۡس ٱلَۡقَراُر    ٢٨لَۡم تََر إِلَى ٱل

 (30). على حد سواء وهذا ال حجة لهم فيه، واليصح االستدالل به؛ ألن كفر النعمة عمل يقع من املؤمن والكافر  جحس29الآية 

ا  ومذهب هؤالء باطل بدالئل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإن هللا سبحانه وتعالى أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافًرا مرتدًّ

صلى هللا عليه  -كما كان  (31) قال:)من بدل دينه فاقتلوه(  -صلى هللا عليه وسلم -رة؛ منها أن النبي لوجب قتله وهذا صريح في نصوص كثي

 كان اسمه عبد هللا وكان يلقب حماًرا، وكان النبي -وسلم 
ً
  يجلد شارب الخمر ولم يأمر بقتله؛ بل نهى عن لعنه أو سبه، فقد ورد أن رجال

مر به فُجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثَر ما ُيؤتى به! فقال  قد جلده في   -صلى هللا عليه وسلم -
ُ
تي به يوًما، فأ

ُ
الشراب، فأ

 (.32فو هللا ما علمَت أنه يحب هللا ورسوله( ) ) ال تلعنوه : -صلى هللا عليه وسلم - النبي

 : املعتزلة ا:ثانيً 

 قول أهل السنة في إيمان مرتكب الكبيرة، فجعلوا صاحب الكبيرة له اسم بين االسمين، وحكم بين الحكمين،  
ً
خالفت املعتزلة أيضا

، كما فال يكون حكمه حكم الكافر، وال حكم املؤمن؛ بل له حكم  
ً
ال يكون اسمه اسم الكافر، وال اسمه اسم املؤمن، وإنما يسمى فاسقا

 
 120انظر: الفرق بين الفرق، البغدادي، ص 20
ابن حزم أنهم:" إنما كانوا أهل عسكر واحد أولهم نافع بن األزرق وآخرهم عبيدة بن هالل العسكري، واتصل أمرهم بضعا وعشرين   ويقول   هذه الفرقة هو نافع بن األزرقزعيم    21

الخالف بين الخوارج. انظر الفصل في امللل والنحل، ابن حزم  أول من فتح أبواب   ويعد نافع بن األزرق من مشاهير الخوارج فقد كان هو وفرقته السبب في تشعب آراء الخوارج " سنة 

،4/198 
 1/66انظر: امللل والنحل، الشهرستاني ، 22
 120انظر: الفرق بين الفرق، البغدادي، ص 23
 722ص.ه1416ه، تعليق: أحمد بن حسن أبي هاشم، تحقيق: عبد الكريم عثمان، الناشر دار وهبة القاهرة 415ملتوفى انظر: شرح األصول الخمسة، للقاض ي عبد الجبار،   24
 200م ص2006انظر: الخوارج في العصر األموي نشأتهم تاريخهم عقائدهم أدبهم، نايف معروف، دار النفائس، دار الرشاد ، 25

الخطأ في االجتهاد إذا  لعذرهم أهل    تنتسب النجدات إلى نجدة بن عامر بن عبد هللا بن ساد بن املفرج الحنفي أو الثقفي كما يقول بعضهم. وقد سمي أتباعه بالنجدات العاذرية   26

نجدة أنها من البدع املضلة ففارقه، ويختلف النقل في مكان   كانوا جاهلين بوجه إذا كانوا جاهلين بوجه الصواب فيه، وقد كان نجدة مع نافع يدا واحدة إلى أن نقم عليه أشياء رأى

،  1/122، الفصل في امللل والنحل، الشهرستاني،4/122ر. انظر: انظر: الكامل، ابن األثير ،وهذا هو املشهو فبعضهم يرى أنه كان من اليمامة ومنها انتشر أمره إلى بقية البلدان  خروجه  

 84، الفرق بين الفرق، البغدادي، ص1/174هـ   1400، 3طدار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن أملانيا،  ، الناشر هـ324املتوفى:  مقاالت اإلسالميين، األشعري،
 1/124، امللل والنحل، الشهرستاني ،90انظر: الفرق بين الفرق، البغدادي،  26
 1/124، امللل والنحل، الشهرستاني ،90انظر: الفرق بين الفرق، البغدادي،  27
  لشهرة مواقفه مع الحكام املخالفين لهم، وقد اشتهروا بهذا االسم عند جميع من كتب عن الفرق اإلباضية إحدى فرق الخوارج، وتنسب إلى مؤسسها عبد هللا بن إباض التميمي،    28

، ي 
ً
،ويتفقون مع   وا املعتزلة واألشاعرة وغيرهم من أهل الفرق في باب الصفات واإلباضية وافق ويدعي أصحابها أنهم ليسوا خوارج والحقيقة أنهم ليسوا من غالة الخوارج كاألزارقة مثال

 للمحكمة األولى من الخوارج، كما يتفقون مع الخوارج في تعطي
ً
ل الصفات والقول بخلق القرآن وتجويز  الخوارج في مسائل عديدة منها: أن عبد هللا بن إباض يعتبر نفسه امتدادا

 12اإلباضية عقيدة ومذهبا، صابر طعيمة، ص ،110، الفرق بين الفرق، البغدادي، ص55التنبيه والرد، امللطى، ص  الخروج على أئمة الجور. انظر:
، النسائي في السنن الكبرى،  987-2/726، اإلبانة الكبرى 69-1/27، سنن ابن ماجه ،117، رقم 64، ص64/ 1صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب سباب املسلم فسوق وقتاه كفر، 29
3/461-3565 

 2/231القاهرة –مكتبة الخانجي : ، الناشرهـ456انظر: الفصل في امللل والنحل، ابن حزم، املتوفى:  30
 ، من حديث ابن عباس رض ي هللا عنهما 6922صحيح البخاري، كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتالهم، باب حكم املرتد واملرتدة واستتبابهم، رقم  31
   6389صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من امللة، رقم  32
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،وهذا باتفاق عند املعتزلة بأن حال الفاسق امللي يكون في منزلة بين املنزلتين، ال هو مؤمن،  (33) عليه املنزلة بين املنزلتين  ثالث، وهو ما أطلق  

من وال كافر، وإن هو خرج من الدنيا قبل توبته فهو مخلٌد في النار، ال يجوز هلل أن يغفر له أو يرحمه؛ ألن مرتكب الكبيرة يشترك مع املؤ 

االعتقاد، ويخالفه في العمل، ويشبه الكافر في العمل، ويخالفه في االعتقاد، فكان بين االثنين، ويترتب على  هذا أن يكون عذابه أقل في  

 .(34)من عذاب الكافر، كما ال يستحق نعيم املؤمن

د نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من  : ويرد عليهم بأن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص اإليمان قمذهب هؤالء باطل بدالئل الكتاب والسنة

معصية، فيكون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ال يسلب منه مطلق اإليمان وهذا هو اعتقاد السلف، دلت عليه النصوص ؛ بأن الفاسق  

َِّذيَن َءاَمنُ :  ال يخرج من مطلق اإليمان ، بل إنها أطلقت لفظ اإليمان على العاص ي مثل قوله تعالى َها ٱل يُّ
َ
واْ ُكتَِب َعلَيُۡكُم ٱلۡقَِصاُص  حمسَيَٰٓأ

ِخيهِ َشۡىء  
َ
ٰۚ َفَمۡن ُعفَِي لَُهۥ مِۡن أ نثَىَٰ

ُ
نثَىَٰ بِٱلۡأ

ُ
ِ وَٱلَۡعبُۡد بِٱلَۡعبِۡد َوٱلۡأ َدآٌء إِلَۡيهِ بِإِۡحَسَٰن ٖۗ َذَٰلَِك َتخۡفِيف  فِى ٱلَۡقتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُر 

َ
ُۢ بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ ِبَاُع  فَٱت 

ب ُِكۡم وَ  ِن رَّ لِيم  م 
َ
ۗٞ َفَمِن ٱۡعتََدىَٰ َبۡعَد َذَٰلَِك فَلَُهۥ َعَذاٌب أ  للمقتول، واملقصود بها أخوة    جحس178الآية  حجسالَبَقَرةِ  ىجس١٧٨َرۡحمَة 

ً
فسمى هللا القاتل أخا

 بلفظ  
ً
اإليمان؛ مع أن فيهم  اإليمان والعقيدة، وهذا يدل على أن كبيرة القتل في اآلية لم تخرجه من مطلق اإليمان، كما خاطبهم جميعا

 (35) . قتلة؛ وفي هذا داللة كافية على أن الكبيرة ال تخرج من اإليمان

 
ً
 : املرجئة والجهمية: ثالثا

وهم خالف سابقيهم فيعتقدون أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإطالق، يستحق املغفرة في اآلخرة من هللا، كما أنه ال تضر مع اإليمان 

املرجئة هم من يعتقد أن: اإليمان قول بال عمل، وأن الشرائع ليست من اإليمان، وأن اإليمان إنما  معصية، وال ينفع مع الكفر طاعة.  

فاملرجئة على اختالف فرقهم تعتقد أنه ال ُتذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة ،  ون العمل املصدق بوجوبههو التصديق بالقول د

اإلنسان الذي له سيئات ُعذب  ، لذا  ا يستوي فيه البر والفاجرا واحًد شيئا من اإليمان؛ إذ لو ذهب ش يء منه لم يبق ش يء، فيكون شيئً 

صية وطاعة، لم يتنازع املرجئة على اختالف طوائفهم وفرقهم في حكمه، إنما وقع الخالف في  بها، وله حسنات دخل بها الجنة، وله مع

 اسمه فهو عند املرجئة مؤمن كامل اإليمان، وأهل السنة والجماعة على: أنه ناقص اإليمان؛ ولوال ذلك ملا عذبه هللا، كما أنه ناقص البر

 (36). والتقوى باتفاق السلف

أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل اإليمان، وأنه ال يكفر بكبيرته وال يرتد، وأنه يجتمع فيه الثواب والعقاب، والحمد  وذهبت الجهمية إلى  

هذه هي مقالة الجهمية في مرتكب الكبيرة، ومنه يتبين أن نزاعهم فيه نزاع في وال يخلد فيها،   والذم، وأن من أهل الكبائر من يدخل النار

يعني  - وكل أهل السنة متفقون على أنه  :"رحمه هللا  قون لسائر املرجئة في املسألة، وإلى هذا أشار ابن تيميةفهم مواف  االسم ال الحكم،

وإنما ينازعون في ذلك من يقول:  فزال بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد ،    قد سلب كمال اإليمان الواجب، - مرتكب الكبيرة 

 (37). "ئة، فيقولون: إنه كامل اإليماناإليمان ال يتبعض، من الجهمية، واملرج

 
ً
 : موقف أهل السنة والجماعة من هذه الفرق واختالفها في مرتكب الكبيرة: رابعا

 ذم السلف اعتقاد هذه الفرق املبتدعة التي خالفت وعارضت فيه نصوص الكتاب والسنة في مرتكب الكبيرة: 

 ينقل  أهل السنة متفقون جميعهم أن مرتكب الكبيرة ال يكفر   •
ً
 يخرجه من امللة بالكلية كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرا

ً
كفرا

 يقتل على كل حال، وال يقبل فيه عفو ولي القصاص، كما ال تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر،  
ً
عن امللة؛ لكان مرتدا

 وزالت الحكمة من مشروعيتها في اإلسالم.

بأن   • القول معلوم بطالنه وفساده  اإليمان واإلسالم، وال  هذا  أنه ال يخرج من  االتفاق على  الضرورة من دين اإلسالم، كما عرف 

الكبيرة من   ، ألن هللا جعل مرتكب 
ً
أيضا باطل  املعتزلة، فإن قولهم  الكافرين كما قالت  الخلود مع  الكفر، وال يستحق  يدخل في 

َها ٱومن األدلة على ذلك قوله تعالى:  (38)املؤمنين  يُّ
َ
ِ وَٱلَۡعبُۡد بِٱلَۡعبِۡد  حمسَيَٰٓأ َِّذيَن َءاَمنُواْ ُكتَِب َعلَيُۡكُم ٱلۡقَِصاُص فِى ٱلَۡقتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُر  ل

َدآٌء إِلَۡيهِ بِإِۡحَسَٰن ٖۗ 
َ
ُۢ بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ ِخيهِ َشۡىء  فَٱت ِبَاُع

َ
ٰۚ َفَمۡن ُعفَِي لَُهۥ مِۡن أ نثَىَٰ

ُ
نثَىَٰ بِٱلۡأ

ُ
َِوٱلۡأ ۗٞ َفَمِن ٱۡعتََدىَٰ  َذَٰلَِك َتخۡفِيف  م  ب ُِكۡم َوَرۡحمَة  ن رَّ

 
 297انظر: شرح األصول الخمسة، للقاض ي عبد الجبار املعتزلي، ص 33
 42صهـ،  1403، 1طعالم الكتب، لبنان، : كمال يوسف الحوت، الناشر: ، املحققهـ471املتوفى:   انظر: التبصير في الدين، األسفراييني، 34
 392، صم2014الناشر وزارة األوقاف السعودية ، انظر: الروضة الندية شرح الواسطية، زيد آل فياض،  35
وانظر: تهذيب اآلثار، الطبري، املتوفى    338املكتب اإلسالمي، عمان، األردن، ص،: محمد ناصر الدين األلباني، الناشر: ، املحققهـ728انظر: انظر: اإليمان، ابن تيمية، املتوفى:    36

املحقق310 الناشر :هـ،  محمد شاكر،  ا  محمود  القاهرة  مطبعة  األصبهانية،  2/659ملدني،  شرح  ملتوفى:  2/587،  تيمية  ابن  السنة،  منهاج  املحققهـ728،  سالم،   :،  رشاد  محمد 

 14/475، الفتاوى، ابن تيمية ،4/560جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  :الناشر
 7/258، الفتاوى، ابن تيمية ،244اإليمان، ابن تيمية، ص 37
املتوفى:    38 العز،  أبي  ابن  الطحاوية،  العقيدة  العز شرح  أبي  ابن  الطحاوية،  الناشر: ، تحقيقهـ792شرح العقيدة  األلباني،  الدين  ناصر  تخريج:  العلماء،  السالم  : جماعة من  دار 

 2/321،  2/321 م2005-هـ 1426للطباعة والنشر التوزيع والترجمة، عن مطبوعة املكتب اإلسالمي، الطبعة املصرية األولى، 
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لِيم   
َ
أ فَلَُهۥ َعَذاٌب  َذَٰلَِك  بَيۡنَُهَماۖ ىجس  وقوله:  جحس178الآية    حجسالَبَقَرةِ   ىجس١٧٨َبۡعَد  ۡصلُِحواْ 

َ
فَأ ٱلُۡمۡؤمِنِيَن ٱۡقتَتَلُواْ    حجسالحُُجَرات   حمسَوِإن َطآئَِفتَاِن مَِن 

 جحس 9الآية 
، ألنه ليس بمرتد ومن  كثيرة على أن الزاني والسارق والقاذف ال يقتل وال يكفر، بل يقام عليه الحدكما ورد في نصوص السنة أدلة  •

منه اليوم قبل أال يكون ديناٌر وال درهم  )من كانت له مظلمة ألخيه من عرضه أو ش يء فليتحلله :-صلى هللا عليه وسلم - ذلك قوله

وفي هذا داللة على   (39)  صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فُحمل عليه(إن كان له عمل 

 (40)  .أن الظالم له حسنات يستوفي املظلوم منها حقه

وهو يروي مذهب أهل السنة في رحمه هللا ورد عن السلف أن الكبيرة ال تخرج مرتكبها عن اإليمان وال تحرمه الجنة، يقول النووي  •

 على كل 
ً
 دخل الجنة قطعا

ً
  املوحدين: "واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا

 (41).حال"

في وصف معاص ي املؤمنين بالكفر، ُيحمل على الكفر األصغر الذي ال يخرج   -صلى هللا عليه وسلم - ورد عن النبيويجاب عن أن ما  •

، (42)سباب املسلم فسوق وقتاله كفر(  :)  -صلى هللا عليه وسلم -من امللة، كقوله
ً
 أو عامله فاسقا

ً
، وال منافاة بين تسمية العمل فسقا

، وجريان أحكام 
ً
، وال كل ماوبين تسميته مسلما

ً
 من امللة؛  املسلمين عليه، ألنه ليس كل فسق يكون كفرا

ً
 ٌمخرجا

ً
 وظلما

ً
  سمي كفرا

وهذا الحديث يقتض ي: أن قاتل نفسه ليس بكافر، وأنه ال يخلد في النار، وهو موافق ملقتض ى  حتى ينظر إلى عمله ونيته وقوله،  

ن    :قوله تعالى 
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ ُۚ ىجسحمسإِنَّ ٱَّللَّ ، وهذا الرجل ممن شاء هللا أن جحس48الآية    حجسالن َِساء  يُۡشَرَك بِهِۦ َويَۡغفُِر َما ُدوَن َذَٰلَِك لَِمن يََشآُء

 (43)  .، ومرتكب الكبيرة ليس بكافر، ولكنه فاسق مستحق للوعيد، وإن شاء هللا غفر لهيغفر له ألنه إنما أتى مما دون الشرك

 لحبط  -صلى هللا عليه وسلم -هذا الحديث داللة على أن هللا لم يحبط عمله، وهجرته إلى نبيه    :ا نخلص إلىأخيرً 
ً
، ولو كان كافرا

 بذنب مالم يستحله،  
ً
فاألصل الذي اعتمده أهل السنة في عمله، وعلى هذا مذهب واتفاق أهل السنة والجماعة فإنهم ال يكفرون أحدا

وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان، وهذا يعد من أعظم أصول أهل السنة هذا الباب أن الرجل قد يجتمع فيه كفر 

والجماعة، خالفهم في ذلك أهل البدع من الخوارج واملعتزلة واملرجئة والجهمية والقدرية، ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم 

بقوله: )وأجمعوا   (44)، وأشار لهذا اإلجماع أبو الحسن األشعري   في هذه األمةفيها مبنية على هذا األصل كما أشار بذلك علماء السلف  

إلى اإليمان به ال يخرجه عنه ش يء من املعاص ي، وال يحبط إيمانه    -صلى هللا عليه وسلم -على أن املؤمن باهلل تعالى وسائر ما دعاه النبي  

اإليمان بمعاصيهم( الشرائع غير خارجين عن  القبلة مأمورون بسائر  أهل  العصاة من  الكفر، وأن  ومما يدل على بقاء مسمى  ،    (45)إال 

 قد استغفر له.  -صلى هللا عليه وسلم -اإليمان له في هذا الخبر  أن النبي 

د في النار يوم القيامة املطلب 
ّ
 :الثاني: أن صاحب الكبيرة ال يخل

ن يُۡشَرَك بِهِۦ َويَۡغفُِر   بل هو تحت مشيئة هللا عز وجل ورحمته، فقد غفر له في هذا الحديث بمقتض ى قوله تعالى:
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ حمسإِنَّ ٱَّللَّ

ُۚ ىجس  .جحس48الآية  حجسالن َِساء َما ُدوَن َذَٰلَِك لَِمن يََشآُء

 للخلود في النار؛ ألن ذلك معصية دون الشرك باهلل،  
ً
ومعلوم عند أهل السنة أن قتل النفس من غير استحالل للقتل ليس سببا

 
ً
، كما   (46) باهلل بداللة اآلية الكريمة فكل صاحب كبيرة في مشيئة هللا، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه عليه بشرط أال تكن كبيرته شركا

 
، وأخرج مسلم في صحيحة، معنى هذا الحديث "أتدرون من املفلس" كتاب البر والصلة، باب  2317صحيح البخاري، كتاب املظالم، باب من كانت له مظلمة عند رجل، رقم  39

 4687تحريم الظلم، رقم 
 360شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، 40
 217/ 1صحيح مسلم بشرح النووي،  41
 سبق تخريجه   42
 – 1417تاريخ النشر:   املحقق: محي الدين ديب مستو، أحمد محمد السيد، يوسف علي بديوي، محمود إبراهيم بزال انظر: املفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص مسلم، القرطبي،    43

 1/324، ط1996
الصحابي  44 نسل  األشعري  من  موس ى  ملواقف أبي  األول  املنظر  وهو  السنة ،  تنسب أهل  األئمة  األشعرية وإليه  كبار  من  كان  على واملجددين تهديناملج،  حافظوا  عقيدة   الذين 

الحاضر املسلمين يومنا  حتى  العصور  مِرّ  العلماء على  وتبعه جماهير  ة،  نقيَّ أول حياته على مذهب.واضحة  التي كان  الاالعتز  كان في  وتبرَّأ من األقوال  بعد ذلك،  وتراجع  تاب  ثم   ،

انظر:    .أهل السنة والجماعة وأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين وغير ذلك من أقوالهم، وأصبح أهل السنة ينتسبون إليه، حتى لقب بإمام بخلق القرآن ، من القول املعتزلة  يقولها

،  م1995األولى:  والنشر والتوزيع، الطبعة  مقدمة كتاب: رسالة استحسان الخوض في علم الكالم، راجعه وقدمه: محمد الولي األشعري القادري الرفاعي، الناشر: دار املشاريع للطباعة  

 .4ص: 

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة  : عبد هللا شاكر محمد الجنيدي، الناشر: ، املحققهـ324رسالة إلى أهل الثغر بباب األبواب ، األشعري ، املتوفى:  45

 ص   1العربية السعودية، ط
الدكتور عبد هللا بن عبد املحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند  : ، تحقيقه310املتوفى  انظر: جامع البيان، الطبري،    46

   123/ 7 هـ 1422، 1طدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،  :حسن يمامة، الناشر
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له باملغفرة، داللة أخرى على عدم خلوده في النار، أشار لذلك الطيبي رحمه هللا عند شرحه للحديث:    -صلى هللا عليه وسلم -  أن دعاء النبي  

: "اللهم وليديه فاغفر" من األحاديث  -صلى هللا عليه وسلم - وإن كان فيه ذكر رؤيا الصحابي لالعتبار بما يؤول تعبيره، فإن قول النبي  

دعا للجاني على نفسه باملغفرة،   -صلى هللا عليه وسلم -ود غير واقع في حق من أتى بالشهادتين وإن قتل نفسه؛ ألن النبي  الدالة على أن الخل

كما أنه ال يجوز في حقه عليه الصالة والسالم أن يستغفر ملن وجب عليه الخلود بعد أن ُنهي عنه، وفي هذا داللة على كونه صحيح الحال  

ذكر   الرؤيا من  لهفي قصة  الحسنة  أصحاب  (47)  الهيئة  أن  املسلمين على  أئمة  بإحسان؛ وسائر  لهم  والتابعون  الصحابة  اتفق  وقد   ،

 لبدع:املعاص ي والكبائر وإن دخلوا النار وعذبوا على معاصيهم فإنهم ال يخلدون فيها، إذ أنه ال يخلد في النار ،واملخالفون في ذلك من أهل ا 

 
ً
 : املعتزلة: أوال

واصل بن عطاء في مرتكب الكبيرة أنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة؛ يخالدا في النار؛ إذ ليس في اآلخرة إال  كان من رأي 

   (48(فريقان: فريق في الجنة، وفريق في السعير؛ ولكن تخفف عنه النار
ً
ورد عنه أن يجعل هناك مقارنة بين صاحب الكبيرة والكافر   ، أيضا

وجب أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن لزوال أحكام املؤمن عنه في كتاب هللا، ووجب أنه ليس بكافر،  واملنافق فنقرأ في طبقات املعتزلة :"

، ووجب أنه فاسق  -صلى هللا عليه وسلم -ول هللا  لزوال أحكام الكفار عنه، ووجب أنه ليس بمنافق لزوال أحكام املنافقين عنه في سنة رس

، فصاحب  (49) " فاجر لتسمية هللا له بذلك؛ لذا فهو فاسق مخلد في النار لتوعد هللا له بذلك، ولكنه في عذاب أخف من عذاب الكافر

و  الكبيرة عند املعتزلة بدون التوبة مخلد في النار، وإن عاش على اإليمان والطاعة، كما لم يفرق املعتزلة بين أن تكون الكبيرة واحدة أ 

 (50) .متعددة، واقعة قبل الطاعات أو بعدها فالحكم فيها واحد لديهم

: الخوارج
ً
 :ثانيا

الكبيرة وخلوده في النار وأنه يعذب فيها عذاب الكفار، وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر، وأجمعوا ذهب الخوارج إلى كفر مرتكب  

 
ً
إال النجدات، فقالوا: ال ندري لعل هللا يعذب املؤمنين بذنوبهم، فإن فعل فإنما يعذبهم   على أن هللا سبحانه ُيعذب أصحاب الكبائر عذابا

 (51)  .ي العذاب، ثم يدخلهم الجنةفي غير النار، بقدر ذنوبهم، وال يخلدهم ف

: قول املعتزلة وقول الخوارج قول واحد في الوعيد لصاحب الكبيرة، وعندهم أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في النار 
ً
إذا

الكافرين، واملعتزلة تعتقد أن عذابهم خالدين فيها مخلدين، غير أن الخوارج يرون أن مرتكبي الكبائر ممن ينتحل اإلسالم يعذبون عذاب 

 ليس كعذاب الكافرين.

 :  موقف أهل السنة والجماعة من ذلك

الفرق املبتدعة خالفت نصوص الكتاب والسنة وجماعة السلف باعتقادهم في حق مرتكب الكبيرة يقول ابن تيمية رحمه هللا: 

ي النار، كما قالت الخوارج واملعتزلة، وليسوا كاملين في الدين واإليمان  "ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل امللة ليسوا مخلدين ف

ن يُۡشَرَك بِهِۦ  ، داللة ذلك قوله تعالى    (52)والطاعة؛ بل لهم حسنات وسيئات، ويستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب"
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ حمسإِنَّ ٱَّللَّ

ُۚ ىجس فبين أن ما دون الشرك من الكبائر، ومنها القتل بغير حق، ال يخلد صاحبها في النار، ؛  جحس48الآية    الن َِساءحجس  َويَۡغفُِر َما ُدوَن َذَٰلَِك لَِمن يََشآُء

-بل هو تحت مشيئة هللا تعالى، فإن شاء غفر له، وإن شاء عذبه ثم يكون مآله إلى الجنة، ويؤيده حديث عبادة بن الصامت، فإن النبي 

القتل والزنا وغيرهما قال:   -صلى هللا عليه وسلم  بايعهم على ترك  أن  )فمن وفى منكم فأجره على هللا، ومن أصاب شيًئا من ذلك    بعد 

، ونالحظ هنا في  (53)فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيًئا من ذلك فستره هللا عليه فأمره إلى هللا إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه( 

 ى الحديث في باب "الحدود كفارات ألهلها" لوضوح داللته في هذا الباب. الحديث موضوع البحث أن مسلم رو 

يؤيد ذلك قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفًسا ثم أكمل املائة، وملا هاجر إلى القرية الصالحة، أدركه املوت بين القريتين 

  )54(. فقبضته مالئكة الرحمة والقصة معلومة مشهورة 

قال: )يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار  -صلى هللا عليه وسلم -كذلك حديث أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه عن النبي  

 
 2458/ 8ه، 1417 ،1طمكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، : عبد الحميد هنداوي، الناشر :، املحققهـ743انظر: شرح املشكاة، للطيبي املتوفى  47
 1/48انظر: امللل والنحل، الشهرستاني،  48
َزر، النا 840انظر: طبقات املعتزلة، املرتض ى، املتوفى:  49

ْ
د ِفل

ْ
، شرح األصول الخمسة، للقاض ي عبد الجبار،  5هـ، ص1380بيروت،  –شر: دار مكتبة الحياة  تحقيق: ُسوَسّنة ِديَفل

 713ص

 5/155ه. 1401، الناشر: دار املعارف النعمانية، باكستان ،ه791انظر: شرح املقاصد، التفتازي، املتوفى، 50
   1،3/168دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن أملانيا، ط انظر: مقاالت اإلسالميين، واختالف املصلين، الناشر  51
 7/697صمجموع الفتاوى، ابن تيمية،  52
 1709صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات ألهلها، رقم  53
 7/3847بها، انظر: صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب الحظ على التوبة والفرح   54
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  ثم يقول هللا تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجوا منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا أو الحياة فينبتون كما 

 (55)  .يل السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية(حم تنبت الحبة في

ومعتقد أهل السنة في أن القول الذي لم يوافق الخوارج واملعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، 

أنه ال يخلد في النار أحد ممن في قلبه  وهو من البدع املشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة املسلمين على  

 على أن نبينا محمد
ً
يشفع فيمن يأذن هللا له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر   -صلى هللا عليه وسلم -مثقال ذرة من إيمان، كما اتفقوا أيضا

 ُمْستَ   :  -صلى هللا عليه وسلم -من أمته دل على ذلك ما ورد عنه أنه قال
ٌ
ّلِ َنِبّيٍ َدْعَوة

ُ
ِقَياَمِة ) ِلك

ْ
ِتي َيْوَم ال مَّ

ُ
 أِل

ً
َفاَعة

َ
ُت َدْعَوِتي ش

ْ
ي اْخَتَبأ ِ

ّ
 َوِإن

ٌ
( َجاَبة

(56). 

وتلميذه ابن القيم رحمهما هللا، فقد أورد ابن القيم  أقوال العلماء في املسألة ثم قال :" وقالت فرقة    (57)وهذا ما رجحه ابن تيمية

سابعة : هذه النصوص وأمثالها مما ذكر، فيه املقتض ي للعقوبة ، وال يلزم من وجود مقتض ى الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود  

اإلعالم بأن كذا سبٌب للعقوبة ومقتٍض لها، وقد قام الدليل على ذكر املوانع، فبعضها    مقتضيه وانتفاء مانعه، وغاية هذه النصوص

املاحية   العظيمة  لها، والحسنات  التي ال مدفع  املتواترة  بالنصوص  باإلجماع، وبعضها بالنص، فالتوبة مانع باإلجماع، والتوحيد مانع 

ي الدنيا مانع بالنص، وال سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فال بد من إعمال مانعة، واملصائب الكبار املكفرة مانعة، وإقامة الحدود ف

 (58).النصوص من الجانبين

 :ملطلب الثالث: االعتقاد بأن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوبا

مستحل لذلك،  هذا الحديث يدل على تحريم قتل اإلنسان نفسه، وعظم عقوبته في اآلخرة، كما يدل على أن من قتل نفسه غير  

فإنه ال يعد كافًرا، وقد بّوب عليه النووي رحمه هللا بقوله: باب الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفر، ثم قال في شرح الحديث: "حجة 

لقاعدة عظيمة ألهل السنة: أن من قتل نفسه، أو ارتكب معصية غيرها، ومات من غير توبة، فليس بكافر، وال يقطع له بالنار، بل هو  

 (59). حكم املشيئة"في 

لهذا ال يجوز لإلنسان أن يقتل نفسه، وال أن يغرر بها في غير مصلحة شرعية، وال أن يتصرف بش يء من أجزائها إال بما يعود عليها  

باملصلحة، أو يرد عنها مفسدة محتملة، وليس له أن ُيضر بنفسه بحجة أنه يتصرف فيما يخصه، أو يتحج أنه لم يقع منه اعتداء على 

َ كَاَن بُِكۡم رَِحيٗما    غيره؛ إلن اعتداءه على نفسه كاعتدائه على غيره ال فرق عند هللا عز وجل: نُفَسُكۡمُۚ إِنَّ ٱَّللَّ
َ
أ وََمن    ٢٩حمسَولَا َتۡقتُلُٓواْ 

يَِسيًرا    ِ عَلَى ٱَّللَّ نَاٗراُۚ وَكَاَن َذَٰلَِك  فتوعد هللا من قتل   جحس30لى الآية  إ  29من الآية    حجسالن َِساء  ىجس٣٠َيۡفَعۡل َذَٰلَِك ُعۡدَوَٰنٗا وَُظلٗۡما فََسۡوَف نُۡصلِيهِ 

ِ يَِسيًرا  نفسه بالنار فقال:   وقد أجمع أهل   جحس30الآية    حجسالن َِساء  ىجس٣٠حمسَوَمن َيۡفَعۡل َذَٰلَِك ُعۡدَوَٰنٗا وَُظلٗۡما فََسۡوَف نُۡصلِيهِ نَاٗراُۚ وَكَاَن َذَٰلَِك عَلَى ٱَّللَّ

لنهي أن يقتل بعض الناس بعًضا، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصٍد منه للقتل: في الحرص التأويل على أن املراد بهذه اآلية ا 

 (60)  .على الدنيا وطلب املال، أو بأن يحمل نفسه على الغرر املؤّدي إلى التلف، أو في حال ضجر أو غضب، فهذا كله داخل في النهي

 ملا ورد في 
ً
ففي الصحيحين عن جندب بن عبد  القرآن، بالوعيد الشديد، والعذاب األليم ملن قتل نفسه،وقد جاءت السنة مؤكدة

) كان فيمن كان قبلكم رجل به ُجرح، فجزع، فأخذ سكيًنا، فحّز بها يده، فما رقأ الدُم    :-صلى هللا عليه وسلم -  هللا رض ي هللا عنه قال: قال

 )61) .ّرمُت عليه الجنة(حتى مات، قال هللا تعالى: بادرني عبدي بنفسه، ح

قال: )َمن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم   -صلى هللا عليه وسلم -وكما جاء الخبر في الصحيحين بمثله عن رسول هللا 

ه في يده يتحساه   فقتل نفسه فسمُّ
ً
ى سّما ، وَمن تحس َّ

ً
 فيها أبدا

ً
 مخلدا

ً
، وَمن قتل   (62)يتردى فيه خالدا

ً
 فيها أبدا

ً
 مخلدا

ً
في نار جهنم خالدا

 في
ً
 مخلدا

ً
نار جهنم خالدا بها في بطنه في   نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ 

ً
أبدا الذنوب ،وفي هذه   (63)   ( ها  االنتحار من كبائر  فكان 

ن النبي  أن املنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به ، وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة حول دخوله النار،   -صلى هللا عليه وسلم -األحاديث بيَّ

 بكفرهم بأقوال منها: وهل يتنافى مع ما ذكرنا من جزاء املؤمنين ممن ارتكب كبائر وعدم القطع 

 
 22صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب تفاضل أهل اإليمان في األعمال، رقم  55
 ، واللفظ له  301، وصحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب اختباء النبي عليه الصالة والسالم، رقم 5945صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة، رقم  56
 7/222انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  57
 1/210ه ،1416، 3طدار الكتاب العربي، بيروت،  محمد املعتصم باهلل البغدادي، الناشر: ، املحققهـ751انظر مدارج السالكين، ابن القيم املتوفى:  58

 1/116صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اإليمان، باب أن قاتل نفسه ال يكفر،  59

 4/215هـ.1384، 2طدار الكتب املصرية، القاهرة، : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: هـ، تحقيق671انظر: الجامع ألحكام القران، القرطبي، املتوفى:  60
 113، رقم1/107، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب تحريم قتل اإلنسان نفسه،3276رقم،  3/1276صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل، 61

اُه: أي يشربه شيئا فشيئا بتجرع. انظر: معجم مقاييس الل 62  4/43غة ،َيَتَحسَّ

 . 2/96/1363صحيح البخاري ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس  63
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ا • نَّ . املقصود بذلك املستحل املعتقد جواز قتل النفس، واملستحل كافر كما بيَّ
ً
 سابقا

 وقيل: هذا جزاؤه لو لم يتجاوز هللا عنه. •

•  
ً
وراد  ، ثم يخرج مع آخر املوحدين الذين يخرجون من النار، وهذا  وقيل: أن املعنى من الخلود هو طول املكث، فهو سيمكث كثيرا

د هللا ملكك أو ذكرك، وال أكلمك أبد اآلبدين ونحوها من األلفاظ التي تعني طول املكث وإن كان ظاهرها 
َّ
في لغة العرب فنقول: خل

 (64)  .الخلود

املوحدين من  أنه يستحق هذا الجزاء لشناعة جرمه، وهذا جزاؤه لو أراد هللا أن يجازيه بما يكافئ جرمه، ولكنه سبحانه تكرم على  •

د في النار من مات موحًدا، وهذا ما رجحه ابن حجر رحمه هللا، واألولى  ِ
ّ
أمته، فأخبر أنهم يخرجون من النار بتوحيدهم، وأنه ال ُيخل

ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد، وأن املعنى املذكور هو جزاء من فعل ذلك، إال أن يتجاوز هللا تعالى عز وجل 

 (65) .عنه

 
ً
أنه  أخيرا إلى  اإلسالم،  نخلص  دين  والخروج عن  اإلنكار  الكفر هو  األربعة؛ ألن  املذاهب  أحد من علماء  املنتحر  يقل بكفر  لم   :

ال يخرج عن اإلسالم عند أهل السنة والجماعة، وقد صحت الروايات أن العصاة من أهل التوحيد يعذبون  -غير الشرك  -وصاحب الكبيرة  

الصالة على قاتل نفسه؛ ألن هذا الترك ليس ألنه كافر خارج    -صلى هللا عليه وسلم -رنا، لهذا ال ُيشِكل علينا ترك النبي  ثم يخرجون كما ذك

 لغيرة ، ومثله ما كان يفعله صلى هللا عليه وسلم من ترك الصالة  
ً
على  -في أول األمر-من ملة اإلسالم بل هو لبيان عظم فعله، وليكون عبرة

، وال  -صلى هللا عليه وسلم -كما تركها النبي لألسباب نفسها، ولذا فإنه يشرع لخاصة الناس ترك الصالة على قاتل نفسه املنتحر،املدين 

تِ 
ُ
اَل :) أ

َ
َي هللا عْنه ق  َرض ِ

َ
ِبيُّ يجوز ترك الصالة عليه بالكلية، بل يصلى عليه ويدعى له بالرحمة، كما ورد َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرة َتَل   َي النَّ

َ
ِبَرُجٍل ق

النبي  (66)َنْفَسُه بمشاقص فلم يصل عليه( امتناع  أنه ال تجوز    - صلى هللا عليه وسلم -، وهذه األحاديث في  الصالة على هؤالء ليس  من 

ى َصاِح  :-صلى هللا عليه وسلم - دل على ذلك: قوله -صلى هللا عليه وسلم -الصالة عليهم، وإنما هو تغليظ من النبي
َ
وا َعل

ُّ
م()َصل

ُ
فلو   (67)ِبك

وعند العلماء كأحمد بن حنبل ومالك بن أنس بأنه ال يصلي اإلماُم على قاتل نفسه وال على  لم يجز الصالة عليه ملا أمرهم بالصالة عليه،

ي عليه
ّ
ي عليه أهله، غير أن اإلمام ال يصِل

ّ
ي الناس عليه، فاملقتول في القَود يصِل

ّ
، ويصِل  (68) .غاٍلّ

   :الرابع: إثبات عقوبة بعض أصحاب املعاص ياملطلب 

القائلين بأن املعاص ي ال تضر،   املرجئة رد على هذه املسألة مرتبطة باملسائل السابقة أو نتيجة لها؛ فإن هذا عوقب في يديه ففيه

 في حقيقة اإليمان، وال هو جزء منه،  ،أو يعتقدون أن اإليمان قول بال عمل، أي إخراج األعمال من مسمى اإليمان
ً
وأن العمل ليس داخال

كلية ال ينفي اإليمان بالكلية، وأن أصحاب املعاص ي مؤمنون كاملو اإليمان بكمال تصديقهم، فاألعمال عندهم من فرائض وأن تركه بال

 (69)  .اإليمان وشرائعه وثمراته، وليست من حقيقته في ش يء

اإليمان قول وعمل يزيد وينقص، والذي عليه أهل السنة والجماعة، ودل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف الصالح أن  

قال الشافعي رحمه هللا: " وكان اإلجماع من الصحابة ،  وأنه ال إيمان إال بعمل، كما أنه ال إيمان إال بقول، فال يصح اإليمان إال باجتماعهما

فال خالف بين أهل السنة   (70)"خروالتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: اإليمان قول وعمل ونية ال يجزئ واحد من الثالثة إال باآل 

أن التوحيد: البد أن يكون بالقلب، الذي هو العلم؛ واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ األوامر، فالتوحيد اعتقاد يصدقه  

 . القول والعمل 

ذلك، لذلك بوب النووي: "  وفي هذا الحديث دليل على عقوبة قاتل نفسه في اآلخرة، ومؤاخذته مع عدم تكفيره، إذا لم يستحل  

صلى هللا  -باب الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفر" فلم يقل بنفي العذاب أو نفي اإليمان، ومما يدل على بقاء مسمى اإليمان له أن النبي 

 أن االستغفار ال يكون إال للمسلم، واستحق العقاب في الحديث  -عليه وسلم 
ً
قد استغفر له فقال: )اللهم وليديه فاغفر(، ومعلوم قطعا

 ملعصيته بقطع يديه. 

 
 1/200انظر إبهاج املسلم بشرح صحيح مسلم، كتاب اإليمان ، 64
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 978صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ترك الصالة على قاتل نفسه، رقم  66

 2169دين امليت على رجل جاز، رقم صحيح البخاري، كتاب الحوالة، باب إن أحال  67

 315انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه، أبو حفص املعروف بـ ابن شاهين، ص  68
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 7/666، الفتاوى، ابن تيمية ،1/41هـ ،1403، 2املكتب اإلسالمي، دمشق، بيروت، ط :الشاويش، الناشر
، مجموع الفتاوى  5/956هـ،  1423،  8طدار طيبة السعودية،  : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: هـ، تحقيق418شرح أصول اعتقاد أهل السنة، للاللكائي املتوفى:    70
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 :في أهل الكبائر  -صلى هللا عليه وسلم-  االعتقاد بشفاعة النبي املطلب الخامس: 

تكون في اآلخرة؛ وهو األعظم؛ لحديث أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: قال رسول  وأنها قد تكون في الدنيا كما في هذا الحديث، وقد  

"لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن    : - صلى هللا عليه وسلم -  هللا

 
ً
قلت: ما الثعارير؟ (  72) يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير وحديث البخاري: "،  (71) " شاء هللا من مات من أمتي ال يشرك باهلل شيئا

صلى هللا عليه  -قال: الضغابيس، وكان قد سقط فمه فقلت لعمرو بن دينار: أبا محمد، سمعت جابر بن عبدهللا يقول: سمعت النبي  

وليس مجال البحث في أقسام الشفاعة له  ا  واألحاديث باب الشفاعة كثيرة جًد   (73)"يقول: يخرج بالشفاعة من النار؟ قال: نعم   -وسلم 

الكبائر إثباتها ألهل  الصالة والسالم، وإنما  الخوارجعليه  ينفيه  الذي  الشفاعة واملعتزلة  ، وإثبات وجودها  الناس في  اختلف  ، ألنه قد 

 (74) .من النار بعد دخوله إلى النارفأنكرها قوم وهم املعتزلة والخوارج، وكل من تبعهم أن ال يخرج أحد 

غفر،
ُ
فال يخرجون من النار بعد   وعند الخوارج واملعتزلة أنه صلى هللا عليه وسلم ال يشفع ألهل الكبائر من أمته، ألن الكبائر ال ت

نِكَر  إنَّ  هللا:" رحمه اآلجري كما أشار لذلك  (75)  أن يدخلوها ال بشفاعة وال بغيرها
ُ ْ
َفاَعِة  امل

َ
نَّ  َيْزُعمُ  ِللش

َ
لَ  َمْن  أ

َ
اَر  َدخ يس النَّ

َ
ل
َ
ارٍِج  ف

َ
 ِمْنَها، ِبخ

ا 
َ
َهُب مَ  وَهذ

ْ
ِة  ذ

َ
ِزل
َ
ْعت
ُ ْ
ُبوَن  ، امل ِ

ّ
ذ
َ
اِلُفوَن  ، ِبَها ُيك

َ
ا  وُيخ

َ
هُ  َهذ

َّ
ل
ُ
  ك

َ
َتِفُتوَن  ال

ْ
ى َيل

َ
ِن  ِإل

َ
ِ  َرُسوِل  ُسن

   -عليه وسلم صلى هللا -  َّللاَّ
َ

ى َوال
َ
ِن  ِإل

َ
ْصَحاِبِه  ُسن

َ
يَ  أ  َرض ِ

 ُ َما  َعْنُهمْ   َّللاَّ اِبِه   ُيَعاِرُضوَن   َوِإنَّ
َ
ش

َ
ُقْرآِن،  ِبُمت

ْ
َراُهمُ   َوِبَما  ال

َ
َعْقلُ   أ

ْ
ْيَس   ِعْنَدُهْم،  ال

َ
ا   َول

َ
ِريُق   َهذ

َ
ْسِلِميَن   ط

ُ ْ
َما  امل ا   َوِإنَّ

َ
ِريُق   َهذ

َ
ْد   َمْن   ط

َ
   ق

َ
ِريِق   َعْن   َزاغ

َ
  ط

َحّقِ 
ْ
ْد   ال

َ
ِعِب   َوق

َ
اُن،   ِبِه   ل

َ
ْيط ْد   الشَّ

َ
َرَنا  َوق

َّ
ُ   َحذ ْن   َوَجلَّ   َعزَّ   َّللاَّ َرَناُهمُ   ِصَفُتِه،  َهِذهِ   ِممَّ

َّ
ِبيُّ   َوَحذ َرَناُهمْ  -صلى هللا عليه وسلم -   النَّ

َّ
   َوَحذ

ُ
ة ِئمَّ

َ
ْسِلِميَن   أ

ُ ْ
  امل

ِديًما
َ
ا ق

ً
 (76) . "َوَحِديث

ي الليلة؟ قلنا: هللُا ورسوله صلى   "  :بأمته فقد ورد أنه قال  -هللا عليه وسلم صلى  - كما أن يتعارض مع رحمة النبي رني رّبِ
أتدرون ما خيَّ

رني بين أن ُيدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترُت الشفاعة، قلنا: يا رسول هللا ادع هللا ه خيَّ  أْن  هللا عليه وسلم أعلم، قال: فإنَّ

  وكرمه   ينبغي،   فيما   الدعوة  فجعل   -صلى هللا عليه وسلم -   تصرفه  وحسن  لرحمته  ِمْن   وهذا ،  (77)" ّلِ مسلم يجعلنا من أهلها، قال: هي لك

ته  على خوفه في نظره  وبعد نفسه، على أمته ءاثر فقد  . إليها  أحوج لكونهم  أمَّ

معتقد    النار وشفاعة النبي لهم، وهوتخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في   وهذا الحديث شرح لألحاديث املوهم ظاهرها

في أن ُيشفع في أهل الكبائر، وال يخلد أحد في النار من أهل اإليمان، بل يخرج من النار من في قلبه حبة إيمان أو  أهل السنة والجماعة،  

 (78) .ة مثقال ذر 

 
ً
 :لثبوت بعض األحكام الشرعية املطلب السادس: أهمية الرؤى في اإلسالم وأنها قد تكون سببا

،  من قول أو فعل أو تقرير -صلى هللا عليه وسلم -  إن مما هو معلوم في كتب أهل العلم في تعريف السّنة: بأنها كّل ما ورد عن الرسول 

    - هللا عليه وسلم   صلى-إنما شفع ودعا بسبب إقراره لرؤيا الطفيل، وهذا بشرى للمؤمن كما يعتقد السلف فقد قال  فالنبي في هذا األثر

ُِۚ َذَٰلَِك ُهَو ٱلَۡفۡوُز ٱ:  عند قوله تعالى ۡنيَا َوفِى ٱٓأۡلِخَرةِٰۚ لَا َتبِۡديَل لِكَلَِمَِٰت ٱَّللَّ قال:      جحس64الآية    حجسيُونُس  ىجس٦٤لَۡعِظيُم  حمسلَُهُم ٱلۡبُۡشَرىَٰ فِى ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ

،   (80) )الرؤيا الحسنة من بشرى من هللا وهي من املبشرات(  رواية ألبي هريرة قال:، وفي  (79)"هي الرؤيا الصالحة يراها املسلم أو ترى له"

الصدق والصالح قال   أهل  إذا صدرت من  املسلم    :-صلى هللا عليه وسلم -والرؤيا تعد صالحة وبشارة  الزمان لم تكن رؤيا  اقترب  إذا   "

" 
ً
ق باتفاق األمة، يجب اإليمان بها والعمل بما دلت عليه وهي تدخل في  ورؤيا األنبياء ح ،  (81) تكذب ،وأصدقهم رؤيا كان أصدقهم حديثا

ۡو يُرِۡسَل رَُسولٗا َفيُوِحَي بِإِ   معنى:
َ
ۡو مِن َوَرآيِٕ ِحَجاٍب أ

َ
َّا وَۡحيًا أ ُ إِل ن يُكَل َِمُه ٱَّللَّ

َ
ُۚ إِنَُّهۥ عَلِىٌّ َحِكيم   حمسَوَما كَاَن لِبََشٍر أ وَرى   ىجس٥١ذۡنِهِۦ َما يََشآُء  حجسالشُّ

 
 سبق تخريجه   71
 8/123الثعارير: بمثلثة مفتوحة ثم مهملة أي كعصفور، انظر: فتح الباري، ابن حجر كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، 72
 6217صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم  73
 4/63القاهرة –مكتبة الخانجي : ، الناشرهـ456انظر: الفصل في امللل والنحل، ابن حزم، املتوفى:  74
 131ص، التوسل والوسيلة ،ابن تيمية 1/10انظر: مجموع الرسائل والوسائل ،ابن تيمية، 75
 274ه، ص1420، 2طدار الوطن، الرياض، : الدكتور عبد هللا بن عمر بن سليمان الدميجي، الناشر: ، املحققه360ملتوفى: كتاب الشريعة، اآلجري، ا  76
 2/356الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، ، وقال الحافظ البوصيري إسناده صحيح، انظر: مصباحسنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب ذكر الشفاعة 77
، ومجموع  131ص، التوسل والوسيلة، ابن تيمية  1/10لجنة التراث العربي.: السيد محمد رشيد رضا، الناشر: ، علق عليههـ728لوسائل، ابن تيمية املتوفى:  انظر: مجموع الرسائل وا  78

 1/116الفتاوى، البن تيمية ،
، والترمذي في الجامع، كتاب الرؤيا، باب قوله:)لهم  2/165البشرى في الحياة الدنيا( ،(، وسنن الدارمي، كتاب الرؤيا، باب قوله تعالى )لهم  5/325،321،315مسند اإلمام أجمد)  79

، وقال صحيح على شرط الشيخين  4/398، وصحيح سنن ابن ماجه، لأللباني، ومستدرك الحاكم ،2/328وقال حديث حسن، وسنن ابن ماجه،    4/535البشرى في الحياة الدنيا(

 .4/392ديث الصحيحة، األلباني ،وافقه الذهبي، انظر سلسلة األحا
 .11/94جامع الطبري ، 80
 ، كتاب الرؤيا، باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا.2/168وسنن الدارمي ، 15/20، وصحيح مسلم بشرح النووي، 2/507،269مسند اإلمام أحمد ، 81
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 ونهيا   -صلى هللا عليه وسلم -كذلك يقال في الرؤى التي رآها النبي  جحس51الآية 
ً
  (82) .يجب اإليمان بما دلت عليه والعمل بها أمرا

صلى هللا  -، وقوله(83) وقد ورد في ذلك أمثلة كثيرة منها إقراره لألذان    -صلى هللا عليه وسلم -وكذلك رؤيا الصحابة التي أقرها النبي  

وقد وصَفها بأنها جزء من النبوة ملا كان فيها   (84) )الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزٌء من ستة وأربعين جزًءا من النبوة(  :-عليه وسلم 

، ويكون من عند  ى بالناس أقبل عليهم  النبي وقد ورد أن  (85)  هللا عز وجل من اإلنباء بما يكون في املستقبل على وجه يصحُّ
َّ
أنه: "كان إذا صل

 ( 86) .بوجهه، فقال: "هل رأى أحٌد منكم رؤيا"

نفع في أمر   فكان شأن الرؤيا عنده عليه الصالة والسالم عظيم، لذا كان يسأل عنها كلَّ يوم؛ ألنها من أخبار الغيب، ولهم في ذلك 

، وإقرار النبي لها يعطيها  (87) دينهم، سواء كانت بشرى أو نذارة أو معاتبة  
ً
 ونهيا

ً
، فإن كانت رؤيا منام فهي وحي، يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا

 .الشريعة هذه املشروعية في الحكم، لكن ينبغي االحتياط في هذا الباب بعد عصر النبوة؛ فال يعول على رؤيا تعارض ما استقر من

 : املطلب السابع: االعتقاد بفضل الهجرة والصحبة

قَي رسول هللا مؤمنا به ومات على اإلسالم، فيدخل فيه من لقيه سواء 
َ
هذا األثر ُيبرز فضل الهجرة والصحبة، والصحابي هو: َمْن ل

طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، أولم يره مشاهدة على 

 
َ
ك لعارض  َعَمى  الحقيقة  

ْ
الصحابة  (88) ال في  والجماعة  السنة  أهل  مذهب  أن  ومعلوم  التي  ،  منازلهم  إنزالهم   ،

ً
جميعا الصحابة  محبة 

بهم،   الالئق  الحسن  بذكرهم  رطبة  ألسنتهم  بهم؛  يليق  بهم عما  يقُصرون  وال  يستحقون،  ما ال  إلى  يرفعونهم  بالعدل، فال  يستحقونها 

 (89) .وقلوبهم عامرة بحبهم ،فهم خير القرون

بِإِۡحَسَٰن     بقولهوهللا عز وجل أثنى على املهاجرين من الصحابة،   ٱتَّبَُعوُهم  َِّذيَن  َوٱل نَصارِ 
َ
َوٱلۡأ ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن  لُوَن مَِن  وَّ

َ
ٱلۡأ َٰبُِقوَن  حمسَوٱلسَّ

َٰت  َتجۡرِي َتحۡتََها  َعدَّ لَُهۡم َجنَّ
َ
ُ َعنُۡهۡم َوَرُضواْ َعنُۡه َوأ ِضَى ٱَّللَّ بَٗداُۚ َذَٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيُم رَّ

َ
نَۡهَُٰر َخَٰلِِديَن فِيَهآ أ

َ
ۡوبَة ىجس١٠٠ٱلۡأ ،وهذه   جحس100الآية  حجسالتَّ

 ومهاجرين، قال ابن تيمية رحمه هللا: "فرض ي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرض  
ً
اآلية ظاهرة الداللة على فضلهم صحابة

، ومن اتباعهم بإحسان الترض ي عنهم، واالستغفار لهم، فقد أخبرنا هللا عز وجل أنه علم ما في  (90)"عن التابعين إال أن يتبعوهم بإحسان

قلوبهم من اإليمان والحب له ولرسوله، فرض ي عنهم، وأنزل السكينة عليهم، فال يحل ألحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة، ألنه  

كما أنه معلوم أن الرضا من هللا صفة قديمة له سبحانه، فال يرض ى إال عن عبد   (91) ألمانة  علم هللا ما في قلوبهم من الصدق واإلخالص وا 

كم أن كل من أخبر هللا عنه أنه رض ي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمل    علم أنه يوافيه على موجبات الرضا،

ح له، فلو علم أنه يتعقب ذلك بما سخط الرب لم يكن من أهل ذلك، فمن رض ي  الصالحات؛ فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه واملد

  
ً
ا فليستن بمن قد مات؛ فإن وما أحسن ما قال عبد هللا بن مسعود رض ي هللا عنه: " من كان منكم مستنً  ( 92) هللا عنه لم يسخط عليه أبدا

  -صلى هللا عليه وسلم -الحي ال تؤمن عليه الفتنة؛ أولئك أصحاب محمد 
ً
  كانوا أفضل هذه األمة؛ أبرها قلوبا

ً
  وأعمقها علما

ً
، وأقلها تكلفا

بما استطعتم من أخالقهم ودينهم،   آثارهم، وتمسكوا  نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في  اختارهم هللا لصحبة  قوم 

صلى  -فضل للصحابي الطفيل بن عمرو، وحرصه على رسول هللا وهذا ما تجلى لنا في هذا األثر من ( 93)الهدى املستقيم " فإنهم كانوا على

فضل الهجرة من بالد الكفار إلى بالد املسلمين وأن شأنها  فرض ي هللا عنه، و   وسالمته والرغبة في حمايته والتشرف به  -هللا عليه وسلم 

والهجرة أن يقر رسول هللا رؤيا الطفيل والتي ترتب عليه حكما شرعيا، ويستحق  ، فاستحقت هذه الصحبة  عظيم تكفر بها الذنب العظيم 

 اللهم وليديه فاغفر. اآلخر دعاؤه له بــــــ :

 

 
 613، وانظر: فتح املجيد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبد الرحمن حسن آل الشيخ، ص 1/62انظر: مدارج السالكين، ابن القيم، 82
 190بلوغ املرام، كتاب الصالة، باب األذان، رقم  83
 6582صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب رؤيا الصالحين، رقم  84
 9/221هـ  1332، 1طالسعادة، بجوار محافظة مصر،  مطبعة: ، الناشرهـ474انظر: املنتقى شرح املوطأ، ما جاء في الرؤيا، املتوفى:  85
 2294سنن الترمذي، كتاب الرؤيا عن رسول هللا، باب ما جاء في رؤيا النبي عليه الصالة والسالم، رقم  86
 2/65ه، 1356، 1طاملكتبة التجارية الكبرى، مصر، : انظر: فيض القدير، للمناوي، الناشر 87
 1/4حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، ابن 88
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 572الصارم املسلول، ابن تيمية ، 90
 4/148انظر: الفصل في امللل والنحل ابن حزم،  91
  .573، 572انظر: الصارم املسلول، ابن تيمية،  92
 1810رواه ابن عبد البر في الجامع، رقم  93
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 : الخاتمة 

أحمد هللا عز وجل أن من عليَّ بدراسة هذا األثر عن رسول هللا عليه الصالة والسالم، ومن خالل دراسة هذه املطالب املختلفة 

 . واملسائل العقدية التي دل عليها الحديث موضوع البحث

: النتائج:
ً
 أوال

 يمكن أن نلخص أهم النتائج التي تناولتها الدراسة: 

خالفت الفرق املبتدعة نصوص الكتاب والسنة وجماعة السلف باعتقادهم في حق مرتكب الكبيرة، وهذا الحديث يرد عليها بإبراز  •

 منهج أهل السنة. 

وهذا ما  اإليمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنه ال إيمان إال بعمل، كما أنه ال إيمان إال بقول، فال يصح اإليمان إال باجتماعهماأن  •

 دل عليه الكتاب والسنة.

 لحبط عمله، وهذا مذهب •
ً
  الحديث فيه داللة على أن هللا لم يحبط عمله، وهجرته إلى نبيه صلى هللا عليه وسلم، ولو كان كافرا

 بذنب مالم يستحله.
ً
 واتفاق أهل السنة والجماعة فإنهم ال يكفرون أحدا

بما يعود عليها   • إال  أجزائها  أن يتصرف بش يء من  بها في غير مصلحة شرعية، وال  أن يغرر  أن يقتل نفسه، وال  ال يجوز لإلنسان 

 باملصلحة، أو يدرأ عنها املفسدة 

 مؤاخذته مع عدم تكفيره.الحديث دليل على عقوبة قاتل نفسه في اآلخرة، و  •

 االعتقاد بأن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب. •

 االعتقاد بشفاعة النبي في أهل الكبائر، وأنها قد تكون في الدنيا.  •

 وإقرار النبي لرؤيا الطفيل يعطيها املشروعية في الحكم. •

 في اإلسالم. فضل الصحابي الطفيل بن عمرو، وإسالمه وأسبقيته في ذلك، يبرز أهمية الصحبة  •

 :
ً
 : التوصياتثانيا

 العناية بالرد على املخالفات العقدية وأهل البدع، من خالل دراسة الحديث النبوي، واعتماد منهج السلف في الرد.  •

 العناية بدراسة السنة النبوية الشتمالها على كثير من مسائل العقيدة، فهي املصدر الثاني في التشريع.  •

 طرح واعتماد املشاريع العلمية املتعلقة بدراسة السنة النبوية، وتأكيدها على مسائل اإليمان الكبرى.   •

التعاون مع مراكز البحث العلمي وكراس ي البحث في الجامعات، ومراكز الدعوة، بتقديم دروس العلمية واألبحاث املتعلقة بالسنة   •

 النبوية وداللتها على قضايا اإليمان. 
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Abstract: This research is titled "Streptococcal Issues" in the talk of "God and his two sons, forgive" a decade-
long study. The text of the Hadith in question contains a number of issues of faith and creed that are the 
subject of a response to those who deviated from the difference in the concept of faith and the perpetrator 
of the major sins, highlighting these issues and responding to them according to the belief of the Sunnis , the 
community highlights of the problem of this study, its importance and the consideration of the controls of 
faith, atonement, and the treatment of some deviations in the case of the perpetrator of the major sins. This 
is conducted through the belief of Ahl al-Sunnah and those who disagree with it from the sects through the 
text of the Prophet’s Hadith according to an analytical and inferential approach represented in “analysis and 
eliciting” the issues of belief in the text of the Hadith. The research concluded that: contrary to the texts of 
the Quran and Sunnah and the group of Salaf in their belief in the right of the perpetrator of the major sins, 
and it is indicative that God did not frustrate the work of those who killed themselves while they are believers 
and emigrated to the religion of God and his prophet peace be upon him.  If they are infidels to frustrate their 
work, and on this doctrine and agreement of the Sunnis and the Congregation, they do not disbelieve anyone 
with a sin that they do not solve, so it is necessary to take care of the study of the Prophet's Sunnah to include 
it in many of faith issues, they are the second source of legislation. 
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