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بقلم: فضيلة الشيخ الدكتور محمود صفا الصياد العكال(١)
الــحــمــد هللا رب الــعــالــمــيــن، والــصــالة والــســالم عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد وعــلــى آلــه وصحبه 

أجمعين،
أو  الــعــاطــفــة  تحكمه  فــال  أمـــوره،  كــل  فــي  اهللا  وحــي  مــن  ينطلق  المسلم  فــإن  بــعــد،  أمــا 
شرعه،  إرشــادات  وفــق  يسير  اهللا  عبد  فهو  األهــواء،  تسيّره  وال  الفعل،  ات  ردّ أو  الحماسة 

والتفريط. اإلفراط  بين  وعرة  طريق  في 
عن  وتخلٍ  وانحالل،  تفريط  وبين  وتطرف،  وغلو  إفراط  بين  الناس   نر اليوم  إننا 
الغلو  فــأهــل  مــآربــه.  تحقيق  فــي  مـــاضٍ  فــرســه،  بــعــنــان  آخــذ  الــفــريــقــيــن  وكــال  اإلســـالم،  تــعــالــيــم 
والــتــطــرف قـــد أصــبــحــت لــهــم صــولــة وجـــولـــة، شـــوهـــوا جــمــال اإلســــالم وســمــاحــتــه. ســلــكــوا 
دون  التكفير  في  وبالغوا  الدماء،  في  فتوسعوا  والتكفير،  القتل  عنان  وركبوا  التنفير،  طريق 
نوا أفعالهم ببعض التطبيقات  مراعاة ألحكام الشرع من انتفاء شرط أو وجود مانع، وإن زيَّ
تحرش  أو  قــوم،  ردة  فــي  سبباً  كانت  التي  األفــعــال  ببعض  أضــاعــوهــا  التي  الــشــرع،  ألحــكــام 
الناس  يقول  أن  قال: «أخشى  حينما  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  يتذكروا  ولم  شرهم،  اتقاء  يطلب  بمن 
عن  وتنازلوا  الــديــن،  باعوا  فقد  واالنــحــالل  التفريط  أهــل  وأمــا  أصحابه».  يقتل  محمداً  إنَّ 
من  متحللين  صــاروا  حتى  دخــلــوه،  إال  الملل  أهــل  دخله  ضــبٍ  جحر  يتركوا  ولــم  تعاليمه، 
والفضيلة)  واللحية،  الظاهرة (كالحجاب،  اإلسالم  تعاليم  فحاربوا  دين،  له  يقال  شيء  كل 
ذلك  يعرفوا أن  واستهزاء، وكأنهم لم  سخرية  محط  وصارت لهم  المفروضة،  اهللا  وحدود 

ورسولهملسو هيلع هللا ىلص. هللا  ة  محادَّ

مدير التحرير، ومدير التعليم في معهد اإلمام البخاري للدراسات اإلسالمية، عضو المجلس العلمي في   (١)
جامعة أريس الدولية.
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عن  يميزها  ما  أهــم  من  ذلــك  وكــان  شــيء،  كل  في  وســط  أمــة  بأنها  أمتنا  امــتــازت  لقد 
 .[١٤٣ =﴾ [الـــبـــقـــرة:   <  ;  :﴿ قــــال:  حــيــن  الـــقـــرآن  قــــرره  مـــا  وهــــذا  األمــــم، 
والــوســطــيــة تــعــنــي الــعــدل، وتــأتــي بمعنى الــخــيــار واألفــضــل واألجـــود. قــال اإلمـــام الــطــبــري: 
الدين،  في  لتوسطهم  وسط  بأنهم  وصفهم  إنما  الخيار،  العرب  كالم  في  فإنه  الوسط  (وأما 

فيه) [بتصرف]. تقصير  أهل  هم  وال  فيه،  غلوٍ  أهل  هم  فال 
تقصير  عنه  والــنــقــص  إفـــراط،  األمــر  فــي  المطلوب  على  الــزيــادة  ألن  الــتــوســط  ومــدح 
فالوسطية  وباختصار،  ومذموم.  شر  فهو  القويمة،  الجادة  عن  يعدل  منهما  وكل  وتفريط، 
بال  والواقع،  التعاليم  بين  والمواءمة  للتشريع،  الدقيق  الفهم  على  القائم  بااللتزام  تتحقق 

الحرج. في  يوقع  تشديد  وال  وقيمته،  هيبته  الدين  يُفقد  تساهل 
وهــذه الــوســطــيــة فــي الــتــشــريــع اإلســالمــي جعلت مــنــه تــشــريــعــاً صــالــحــاً لــلــنــاس فــي كل 
زمــــان ومـــكـــان، يــجــنّــب األمــــة الــغــلــو والــشــطــط الــــذي نــــراه فـــي شـــرائـــع الــبــشــر الــتــي تــخــتــلــف 
يتعلم  أن  المسلم  على  فيجب  واألهـــواء.  والــظــروف  والــمــكــان  الــزمــان  بحسب  وتــتــعــارض 
، يــأخــذه عــن الــعــلــمــاء الــثــقــات، ويــحــســن فــهــم الــديــن، ويــعــرف مقاصد  ديــنــه تــعــلــمــاً صــحــيــحــاً
إكــراه،  أو  قــســوة  أو  تغليظ  دون  الــحــســنــة،  والــمــوعــظــة  بالحكمة  الــنــاس  يــدعــو  ثــم  الــشــريــعــة، 
الغاية  ويحقق  الثمرة،  يقطف  أن  يستطيع  وبــهــذا  الخير.  فــي  ورغــبــة  ومحبة،  وود  بيسر  بــل 
عرضها  يحسن  ناجح  داعية  إلى  تحتاج  رابحة  قضية  فإسالمنا  تعالى،  اهللا  إلى  الدعوة  من 

الناس. إلى  وإيصالها 
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 - المقدس  بيت   - القدس  المقارن/جامعة  الفقه  أستاذ  المبارك،  األقصى  المسجد  خطيب   (١)
فلسطين.
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إلى:  الداعية  باألسباب  تتعلق  تحليلية  فقهية  دراسة  البحث  هذا  يقدم 
(الــــنــــأي بــمــشــاعــر الـــحـــج ومـــشـــاعـــره عــــن أن تـــكـــون مـــســـرحـــاً لــــألغــــراض الــشــخــصــيــة 

العظيمة). الـمناسبة  هذه  في  إثارتها  عن  ينتج  وما  الـمذهبية  والصراعات 
ض الــمــبــحــث األول إلـــى حــرمــة  ويــتــكــون مــن مــقــدمــة وثــالثــة مــبــاحــث وخــاتــمــة، تــعــرَّ
وشعائره،  اهللا  حرمات  تعظيم  ووجوب  الحرم  في  اإللحاد  وتحريم  المكان  وحرمة  الزمان 

الفتن. عن  وشعائره  الحج  بمشاعر  النأي  إلى  الداعية  األسباب  أهم  وهي 
على  المذهبية  والــصــراعــات  الــفــتــن  مــآالت  عــن  الــحــديــث  كــان  الــثــانــي  المبحث  وفــي 
والمعتمرين،  الحجاج  دمــاء  على  واالعــتــداء  الفتن  إثــارة  وأهمها  وشعائره،  الحج  مشاعر 

الرعب. وإثارة  األمن  وانعدام  والجماعة،  اإلمام  ومفارقة 
عن  الــحــج  وشــعــائــر  بمشاعر  للنأي  المسلم  واجــب  لتأصيل  الــثــالــث  المبحث  وجــاء 
الــخــالفــات،  ونــبــذ  الــصــف  وحــدة  على  والــحــرص  والــخــالفــات، بــاالشــتــغــال بــالــعــبــادة،  الفتن 

. وعمالً سلوكاً  اإليمانية  األخوة  واستشعار 
بموضوع  والمتعلقة  فيها  خالف  ال  التي  الشرعية  األحكام  بعرض  الباحث  واكتفى 

أهميتها. وحسب  مواضعها  في  والمفسرين  الفقهاء  أقوال  وعرض  البحث، 
والتوصيات. النتائج  أهم  على  فاشتملت  الخاتمة  وأما 
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وأشــهــد  لـــه،  شــريــك  ال  وحــــده  اهللا  إال  إلـــه  ال  أن  وأشـــهـــد  الــعــالــمــيــن،  رب  هللا  الــحــمــد 
آلــه  وعــلــى  للعالمين،  رحــمــة  الــمــبــعــوث  عــلــى  اهللا  وصــلــى  ورســولــه،  عــبــده  مــحــمــدا  ســيــدنــا  أن 

الدين. يوم  إلى  بإحسان  وتابعيهم  وأتباعهم  وأصحابه 
عــمــران:  آل  [ســـورة   ﴾?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4﴿

.[١٠٢
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.[٧٠-٧١ ¯﴾ [سورة األحزاب:   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
الشريعة  مقاصد  من  والفتن  الخالفات  عن  الحج  وشعائر  بمشاعر  فالنأي  بعد:  أما 
الــنــفــس،  وحــفــظ  الــديــن  حــفــظ  يــتــضــمــن  الــشــامــل  بــهــذا الــمــفــهــوم  الــنــأي  بتحقيق  إذ  اإلســالمــيــة 
عليها،  بالمحافظة  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  جاءت  التي  الخمس  الضروريات  من  وهما 
على  يجب  وفريضة  شــرعــي،  واجــب  واألهـــواء  الفتن  عــن  وشــعــائــره  الحج  بمشاعر  فالنأي 
حرمة  هي  وهذه  المنورة،  المدينة  وكذلك  آمن  حرم  المكرمة  فمكة  بها،  القيام  مسلم  كل 
الــمــكــان الــتــي جــعــلــهــا اهللا - تــعــالــى - لــلــحــج، ويــضــاف إلــيــهــا حــرمــة الـــزمـــان، لــتــؤصــل هــاتــان 
حركاته  وفي  وقعوده،  قيامه  في  واالجتماعي  والنفسي  الجسدي  األمن  للحاجّ  الحرمتان 
وفي  مطمئنة،  ونفسه  مشرق،  وقلبه  الحج  مناسك  بــأداء   - وجل  عز   - اهللا  ليعبد  وسكونه، 
جــو تــســوده الــســكــيــنــة، وتــرتــقــي فــيــه األحــاســيــس الــمــرهــفــة بــإيــمــانــهــا نــحــو خــالــقــهــا وبــارئــهــا في 

مباركة. مقدسة  طاهرة  بقعة 
والتوصيات. النتائج  تشمل  وخاتمة  مباحث  وثالثة  مقدمة  من  والبحث 
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الفتن عن  وشعائره  الحج  بمشاعر  النأي  إلى  الداعية  األسباب  األول:  الـمبحث 

الزمان حرمة  األول:  المطلب 
المكان حرمة  الثاني:  المطلب 

الحرم» في  «اإللحاد  حرمة  الثالث:  المطلب 
وشعائره» اهللا  حرمات  تعظيم  وجوب  الرابع:  المطلب 

ومشاعره الحج  شعائر  على  والخالفات  الفتن  مآالت  الثاني:  الـمبحث 
الفتن إثارة  األول:  المطلب 

والمعتمرين الحجاج  دماء  على  االعتداء  الثاني:  المطلب 
والجماعة اإلمام  مفارقة  الثالث:  المطلب 

الرعب وإثارة  األمن  انعدام  الرابع:  المطلب 
ــمــبــحــث الـــثـــالـــث: واجــــبــــات الــمــســلــم لــلــنــأي بــمــشــاعــر الـــحـــج وشـــعـــائـــره عـــن الــفــتــن  الـــ

والخالفات
بالعبادة االشتغال  األول:  المطلب 

الصف وتوحيد  الكلمة  جمع  على  الحرص  الثاني:  المطلب 
وعمال سلوكا  الدين  في  األخوة  استشعار  الثالث:  المطلب 

والتوصيات النتائج  الخاتمة: 
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ورجب،  ومحرم  الحجة  وذو  القعدة  ذو  وهي:  الحرم  األشهر  هو  بالزمان  المقصود 
عنها. تنفك  ال  الزمة  وحرمتها 

قال اهللا - عز وجل -: ﴿z y x w v u t } | {﴾ [سورة 
.[٢ المائدة: 

قــال الــقــرطــبــي(١) (الــشــهــر الــحــرام اســم جــنــس، والــمــراد األشــهــر الــثــالثــة بــإجــمــاع من 
عــون فــيــهــا ســربــا - أي نــفــســا -، وال  الــعــرب، فــقــرر اهللا فــي قــلــوبــهــم حــرمــتــهــا، فــكــانــوا ال يــروّ
وأخيه  وابنه  أبيه  قاتل  فيها  يلقى  الرجل  كان  حتى  ثأرا،  فيها  يتوقعون  وال  دما،  فيها  يطلبون 

يؤذيه). فال 
 y  x  w  v  u  t﴿ تــعــالــى -:  قــولــه -  الــحــرم  األشــهــر  حــرمــة  عــلــى  ويـــدل 
 ©  ¨  § ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z

.[٣٦ ﴾ [سورة التوبة:  ± °  ¯  ®  ¬  « ª
«تخصيص»  أن  إال  كلها،  السنة  أشهر  مــن  شهر  كــل  فــي  عنه  منهيا  كــان  وإن  والظلم 

 :- تعالى   - قوله  مثل  وهذا  لها(٢)  تشريف  فيها  الظلم  عن  بالنهي  األشهر  هذه 

الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر  عطية،  ابن  وانظر:  ص٣٢٦.  ج٦،  القرآن،  ألحكام  الجامع  التفسير   (١)
العزيز، ج٢- ١٤٦، والجصاص، أحمد بن علي، ج٥ص٦٣.

القرطبي، التفسير الجامع ألحكام القرآن، ج٨، ص١٣٥. وابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب   (٢)
العزيز، ج٣ص٣١.
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وسمى اهللا - عز وجل - هذه األشهر»حرما» لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها(٢)، 
مصالح  إلقامة  األربعة  األشهر  هذه  تحريم   - والسالم  الصالة  عليه   - إلبراهيم  اهللا  وشرع 

الحج(٣). وإقامة  الناس 
وأكد النبيملسو هيلع هللا ىلص حرمة الزمان وحرمة المكان في حجه، حيث قال للمسلمين: (فإن دماءكم 

وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)(٤).
عند  ظــهــوره  بعده  يومكم»وما  قوله»كحرمة  فــي  التشبيه  (ومــنــاط  حــجــر(٥):  ابــن  قــال 
الــســامــعــيــن، ألن تــحــريــم الــبــلــد والــشــهــر الـــحـــرام ثــابــتــا فـــي نــفــوســهــم مـــقـــررا عــنــدهــم بــخــالف 
بأن  عليهم  الشرع  فطرأ  يستبيحونها،  الجاهلية  في  فكانوا  واألعــراض،  واألمــوال  األنفس 

الحرام). والشهر  البلد  تحريم  من  أعظم  وعرضه  وماله  المسلم  دم  تحريم 
أهمها:  أمور  بعدة  عليها  المحافظة  المسلم  على  وجب  الزمان،  حرمة  تقررت  وإذا 
أوال: الحرص على األمن والمحافظة عليه في هذه األشهر، وبخاصة في أماكن أداء 
فقال - سبحانه -:  ضده،  عن  ونهى  به  أمر  تعالى -  اهللا -  ألن  والعمرة،  الحج  في  المناسك 
األمن  حكم  تأكيد  هــذا  على  عــاشــور(٦): (الــمــراد  ابــن  قــال   ،﴾ ± °  ¯  ®  ¬﴿

األشهر). هذه  في 
زمــن  أي  فــي  ويــقــاتــلــه  مسلم  عــلــى  يــعــتــدي  أن  لمسلم  يــجــوز  فــال  الــقــتــال،  حــرمــة  ثــانــيــا: 
الــحــرم،  األشــهــر  وفــي  المكرمة  مكة  فــي  القتال  هــذا  كــان  إذا  ووزرهــا  الحرمة  وتــزداد  كــان، 

الكريم  تيسير  والسعدي  ص٤١٥.  ج٥،  التفسير،  فــي  المحيط  البحر  حــيــان،  ابــن   .١٩٧ البقرة:  ســورة   (١)
الرحمن في تفسير كالم المنان، ج١ص٣٣٦

ابن حيان، البحر المحيط في التفسير، ج٥، ص٤١٥. والسعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم   (٢)
المنان، ج١، ص٣٣٦.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج١، ص١٨٤.  (٣)
أخرجه البخاري، كتاب اإليمان، باب قول النبي «رب مبلغ أوعى من سامع» رقم٦٧.  (٤)

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج١، ص١٥٩.  (٥)
التحرير والتنوير، ج١٠، ص ١٨٦.  (٦)
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األشهر  في  وكبيرها  صغيرها  كلها  والسيئات  المعاصي  اجتناب  على  الحرص  ثالثا: 
الحرم حرمة للزمان، إذ الذنب فيها يعظم كما يعظم العمل الصالح وأمره، قال ابن كثير(٢) 
من  اختص  ثم  كلها،  الشهور  في  أي   ﴾ ± °  ¯  ®  ¬﴿ تعالى -:   - قوله  (عند 
ذلــك أربــعــة حــرم فجعلهن حــرمــا، وعــظــم حــرمــاتــهــن، وجــعــل الــذنــب فــيــهــا أعــظــم، والــعــمــل 

أعظم). واألجر  الصالح 
اهللا -  ﴾ (بــارتــكــاب الـــــذنــوب، ألن  ± °  ¯  ®  ¬﴿ وقـــــال الــقــرطــبــي(٣): 
ســبــحــانــه وتــعــالــى - إذا عــظـــّــم شــيــئــا مــن جــهــة واحـــدة صـــارت لــه حــرمــة واحــــدة، وإذا عظمه 
كما  السيئ  بالعمل  العقاب  فيها  فيضاعف  متعددة،  حرمته  صــارت  جهات  أو  جهتين  من 
يــضــاعــف الــثــواب بالعمل الــصــالــح، فــإن مــن أطــاع اهللا فــي الــشــهــر الــحــرام فــي الــبــلــد الــحــرام 
لــيــس ثــوابــه ثــواب مــن أطــاعــه فــي الــشــهــر الــحــالل فــي الــبــلــد الــحــرام، ومــن أطــاعــه فــي الشهر 

حالل). بلد  في  حالل  شهر  في  أطاعه  من  ثواب  ثوابه  ليس  الحرام  البلد  في  الحالل 
بالحرمة  األربــعــة  األشــهــر  هــذه  تخصيص  فــي  الحكمة   - اهللا  رحمه   - كثير  ابــن  وبــيَّــن 
فـــقـــال(٤): (وإنــمــا كــانــت األشــهــر الــمــحــرمــة أربــعــة، ثــالثــة ســرد وواحـــد فـــرد، ألجــل مناسك 
م قــبــل أشــهــر الــحــج شــهــرا وهـــو ذو الــقــعــدة ألنــهــم يــقــعــدون فــيــه عــن  الــحــج والـــعـــمـــرة، فـــحـــرّ
المناسك،  بــأداء  فيه  ويشتغلون  الحج  فيه  يوقعون  ألنهم  الحجة  ذي  شهر  وحــرم  الــقــتــال، 
رجب  م  وحرّ آمنين،  بالدهم  أقصى  إلى  فيه  ليرجعوا  المحرم،  وهو  آخر  شهرا  بعده  م  وحرّ
العرب،  جزيرة  أقصى  من  إليه  يقدم  لمن  واالعتمار  البيت  زيــارة  ألجــل  الحول  وســط  في 

آمنا). وطنه  إلى  يعود  ثم  فيزوره 
وهــــذه الــحــكــمــة الـــتـــي ذكـــرهـــا الــحــافــظ ابــــن كــثــيــر يــنــبــغــي أن يــعــض عــلــيــهــا كـــل مــســلــم 
بــالــنــواجــذ، ألن مــنــاســك الــحــج والــعــمــرة ال تــقــوم إال عــلــى األمـــن لــلــوافــديــن إلـــى الــحــرمــيــن 

المرجع السابق.  (١)
مختصر تفسير ابن كثير، ج٢، ص١٤١. والطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج١٤، ص٢٣٨  (٢)

التفسير الجامع ألحكام القرآن، ح٨، ص١٤٣.  (٣)
مختصر تفسير ابن كثير، ج٢، ص١٤١.  (٤)
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Q﴾ [سورة   P  O  N  M  L﴿ :- مكة المكرمة حرم آمن، قال اهللا - تعالى
.[٦٧ العنكبوت: 

تعالى  اهللا -  أمنهم  قريش  وهم  مكة  هي  زيد:  بن  الرحمن  عبد  القرطبي(١) (قال  قال 
- فــيــهــا... أمــنــوا مــن الــســبــي والـــغـــارة والــقــتــل) وعــنــد هـــذه اآليـــة قـــال بـــدر الــديــن الــعــيــنــي(٢): 
أن  بعد  أمن  لهم  يكون  ال  فكيف  كفرهم،  حال  في  أمان  في  منه  وهم  أمن  بلد  في  (جعلهم 

الحق!؟). وتابعهم  أسلموا 
فمكة المكرمة هي البلد اآلمن، الذي ال يروع فيه أحد وال يعتد عليه قبل اإلسالم 
}﴾ وكقوله - تعالى -:   z  y  x  w﴿ :وبعده، بوعد من اهللا - سبحانه - كقوله

.(٣)﴾ { z  y  x  w﴿
 ،﴾ { z  y  x  w﴿ قــال الــقــرطــبــي(٤): (قــال قــتــادة: ذلــك أيضا مــن آيــات الــحــرم
قال النحاس: وهو قول حسن، ألن الناس كانوا يتخطفون من حواليه، وال يصل إليه جبار 

الحرم). إلى  يصل  ولم  وخرب  المقدس  بيت  إلى  وصل  وقد 
 ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿ فـــقـــال:  ربـــه  والـــســـالم -  الـــصـــالة  عــلــيــه  إبــراهــيــم -  دعـــا  وقـــد 

.[١٢٦ البقرة:  [سورة 
فمكة  والبرص(٥)،  الجزام  من  أيضا  وقيل  والغارات،  القتل  من  آمنا  بلدا  أي (جعله 

 :- تعالى   - اهللا  بوعد  آمن  بلد  المكرمة 

التفسير الجامع ألحكام القرآن، ج١٣، ص٣٦٣. وانظر البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج٤،   (١)
ص١٩٩. وابن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج٤، ص٣٢٠.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج٩ص٢٣٣.  (٢)
سورة آل عمران: ٩٧.  (٣)

التفسير الجامع ألحكام القرآن، ج٢ص١٤٠.  (٤)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج٩، ص٢١٢.  (٥)
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فيه  يتعرض  ال  واألشجار(١)  الجمادات  وحتى  الوحش  حتى  أحد  كل  فيه  يأمن  أي: 
مصدر  ابــن عـــاشـــور(٣): (األمـــن  ³﴾ قــال   ²  ±﴿ وعــنــد قــولــه - تــعــالــى -:  ألهــلــه(٢)، 
حفظ  واألمــن  مبالغة،  األمــن  نفس  كــأنــه  فجعل  أمــن،  سبب  أنــه  باعتبار  البيت  عــن  بــه  أخــبــر 
الناس من األضرار)، وقال ابن عباس(٤): (آمنا للناس)، وقال أبو العالية: (أمنا من العدو 

بالنص(٥). محرمة  ألنها  حرمتها  انتهاك  يحرم  المكرمة  فمكة  السالح)،  فيه  يحمل  وأن 
وأكــد الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص حــرمــة مــكــة الــمــكــرمــة ومــن ذلــك قــولــه: «ال تــزال هــذه األمــة بخير ما 
قــال الــمــبــاركــفــوري(٧):  هــلــكــوا»(٦)،  ذلــك  ضــيــعــوا  فــإذا  تعظيمها،  حــق  الــحــرمــة  هــذه  عــظــمــوا 
(قــال الــقــاري: حــرمــة مــكــة وحــرمــتــهــا الــمــعــهــودة عــنــد الــعــرب بأجمعها، وقــال الــســنــدي: أي 

اهللا). شعائر  حرمة 
كما أن مكة المكرمة لها حرمة، فإن للمدينة المنورة حرمة أيضا، فقد قال النبيملسو هيلع هللا ىلص: 
«وإنـــي حــرمــت الـــــمــديــنــة»(٨)، قــال ابــن الــقــيــم(٩): (حــجــة فــي أنــهــا حــرم وبــه قــال الــجــمــهــور، 
فحرمة  ذلــك)،  بخالف  قــال  لمن  خالفا  الصحابة  من  عشرة  من  أكثر  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  ونقله 
«إن  عنهما:  اهللا  رضي  اهللا  عبد  بن  جابر  رواية  ففي  المكرمة،  مكة  كحرمة  المنورة  المدينة 

السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ج١، ص٦٥. وابن عطية، المحرر الوجيز في   (١)
تفسير الكتاب العزيز، ج١، ص٢٠٧.

الــطــبــري، جــامــع الــبــيــان، ج٢، ص٢٩، وابـــن عــطــيــة، الــمــحــرر الــوجــيــز فــي تفسير الــكــتــاب الــعــزيــز، ج١،   (٢)
ص٢٠٧.

التحرير والتنوير، ج١، ص٧٠٩.  (٣)
الطبري، جامع البيان، ج٢، ص٢٩-٣٠.  (٤)

انظر فتح الباري، كتاب الحج، باب ال ينفر صيد الحرم، رقم١٨٣٣.  (٥)
أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب فضل مكة، رقم (٣١١٠) وفيه ضعف.  (٦)

انظر مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج٩، ص٤٦٣.  (٧)
النبي،  ودعـــاء  المدينة  فضل  بــاب  الــحــج،  كتاب  الــحــجــاج،  بــن  مسلم  صحيح  شــرح  المنهاج  الــنــووي،   (٨)

.١٣٦٠
سبيل الهد والرشاد في سيرة خير العباد، ج٣، ص٣١٨.  (٩)
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١٧
بتيها»(١). ال  بين  ما  المدينة  حرمت  وإني  مكة،  حرم  إبراهيم 

مجموعة  ذلك  على  يترتب  فإنه  آمنان،  حرمان  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  وألن 
أهمها:  الشرعية  األحكام  من 

البلد  هــذا  «إن  مكة:  فتح  في  النبيملسو هيلع هللا ىلص  لقول  المكرمة  مكة  في  القتال  تحريم  أوال: 
حــرمــه اهللا يــوم خــلــق الــســمــاوات واألرض فــهــو حـــرام بــحــرمــة اهللا إلــى يــوم الــقــيــامــة، وإنـــه لم 
يوم  إلى  اهللا  بحرمة  حرام  فهو  نهار،  من  ساعة  إال  لي  يحل  ولم  قبلي،  ألحد  فيه  القتال  يحل 
األحاديث  (هذه  لــه(٣):  المشابهة  واألحاديث  الحديث  هذا  عند  النووي  قال  القيامة»(٢). 

بمكة). القتال  تحريم  في  ظاهرة 
أو  المظاهرات  أو  المشاغبات  أو  بالقتال  المكرمة  مكة  في  الفتن  فإثارة  هذا،  وعلى 
أي مظهر آخر مشابه، لمصلحة شخصية أو حزبية أو ألي سبب آخر أيا كان، هو استحالل 

بمكة). بعدهملسو هيلع هللا ىلص  ألحد  القتال  يحل  الصنعاني(٤): (ال  قال   - تعالى   - اهللا  حرمه  لما 
التي  أشجارها  قطع  يحرم  أنــه  على  العلماء  اتفاق  المكرمة،  مكة  حرمة  ومــن  ثانيا: 
حرمة  على  وإجماعهم  خالها (الكأل)  قطع  تحريم  وعلى  العادة،  في  اآلدميون  يستنبتها  ال 

الصيد(٦). تنفير  أيضا  ويحرم  بل  والحرام(٥)،  الحالل  على  الحرم  صيد 
اآلدمي  فإن  (التنفير)  الترويع  ومن  بل  والقتل  القطع  من  والصيد  الشجر  أمن  وإذا 

عليه. النصوص  لداللة  األمن  بهذا  أولى 
ثــالــثــا: وحــرمــة الــمــديــنــة الــمــنــورة فــي ذلـــك كــحــرمــة مــكــة الــمــكــرمــة، لــقــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: 

أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي، الرقم ١٣٦٢.  (١)
المرجع السابق، باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخالها وشجرها رقم ١٣٥٣، وانظر ابن حجر، فتح   (٢)

الباري، كتاب الحج، باب ال ينفر صيد الحرم، رقم ١٨٣٤.
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج٩، ص ١٢٤.  (٣)

سبل السالم، ج١، ص٦٢٧.  (٤)
عمدة  شرح  العالم  تيسير  البسام،  اهللا  وعبد  ص١٢٤.  ج٩،  الحجاج،  بن  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج   (٥)

األحكام، ج١، ص٣٨٥.
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج٩، ص١٣٦.  (٦)
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١٨
«وإني حرمت المدينة ما بين البتيها ال يقطع عضاهها وال يصاد صيدها»(١) قال النووي(٢) 
في  الجمهور  لمذهب  الداللة  في  صريح  صيدها»  يصاد  وال  عضاهها  يقطع  (قولهملسو هيلع هللا ىلص: «ال 

وشجرها). المدينة  صيد  تحريم 
وعضيهة(٣). عضاهة  واحدتها  شوك  فيه  شجر  كل  والعضاه: 

ـــن اهللا الــشــجــر والــصــيــد والــبــشــر لــحــرمــة الــمــكــان فــي الــحــرمــيــن، فــكــيــف يكون  وإذا أمَّ
الحرمات؟! هذه  على  االعتداء  يستحل  من  مؤمنا 

حــاجــة(٤)،  لغير  المكرمة  مكة  فــي  الــســالح  حمل  يحل  فــال  المكان،  ولحرمة  رابــعــا: 
السالح»(٥). بمكة  يحمل  أن  ألحدكم  يحل  «ال  النبيملسو هيلع هللا ىلص:  لقول 

أرادها  لمن  الشديد  بالعذاب  النبيملسو هيلع هللا ىلص  توعد  فقد  المنورة  المدينة  ولحرمة  خامسا: 
الـماء»،  في  الـملح  يذيب  كما  اهللا  أذابــه  بسوء  الـمدينة  أهل  أراد  «من  فــقــالملسو هيلع هللا ىلص(٦):  بسوء، 

ذلك). غير  ويحتمل  عليها  مغيرا  غازيا  أرادها  من  المراد  أن  (يحتمل  النووي(٧):  قال 
أو  إرادتـــهـــا  عـــن  إنـــســـان  كـــل   وأشـــمـــل لــيــنــأ أوســــع  األخـــيـــر  واالحـــتـــمـــال  وأقـــــول: 
أتــى  لــمــن  والــنــاس  والــمــالئــكــة  اهللا  بــلــعــنــة  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  تــوعــد  ثــم  بــســوء.  بــإرادتــهــا  الــتــفــكــيــر 
أحــدث  ٨): «مــن  قــالملسو هيلع هللا ىلص( حــيــث  وحــمــاه  إلــيــه  وضــمــه  أتــاه  مــن   آو أو  إثــمــا،  الــمــديــنــة  فــي 
منه  اهللا  يقبل  ال  أجمعين  والناس  والـمالئكة  اهللا  لعنة  فعليه  حدثا   - المدينة  أي   - فيها 

عــدال». صــرفــا وال  الــقــيــامــة  يــوم 

سبق تخريجه.  (١)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج٩، ص١٣٦.  (٢)

المرجع السابق.  (٣)
الــمــرجــع الــســابــق، نــفــس الــجــزء، ص١٣٠. والـــهـــروي، مــرقــاة المفاتيح شـــرح مــشــكــاة الــمــصــابــيــح، ج٩،   (٤)

ص٤٧٨. وانظر العظيم آبادي، عون المعبود في شرح سنن أبي داود، ج٦، ص٦٣.
أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السالح بمكة من غير حاجة، رقم ١٣٥٦.   (٥)

أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء رقم١٣٨٧.  (٦)
المرجع السابق، ج٩، ص١٥٧.  (٧)

أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي، رقم١٣٦٦.  (٨)
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١٩
وهذه  أجمعون،  والناس  المالئكة  يلعنه  وكذا  يلعنه  اهللا  أن  النووي(١): (ومعناه  قال 
وقال  واإلبعاد»،  الطرد  هو  اللغة  في  اللعن  فإن   - تعالى   - اهللا  رحمة  عن  إبعاده  في  مبالغة 
ابــن حــجــر(٢) وفــيــه أن الــمــحــدث والــمــؤوي لــلــمــحــدث فــي اإلثـــم ســـواء، والــمــراد بــالــحــدث 

ذلك). من  أعم  هو  أو  قيل  ما  على  والظالم  الظلم  والمحدث 
أيضا،  المكرمة  مكة  تشمل  بسوء  المنورة  المدينة  أراد  بمن  المتعلقة  األحكام  وهذه 

أعظم. حرمتها  المكرمة  مكة  بل  سواء،  الحرمة  في  والمدينة  مكة  ألن 
قال:  عنه -  اهللا  رضي  حنيف -  بن  سهل  عن  آمن،  بلد  فهي  المدينة  ولحرمة  سادسا: 
فيها،  األمن  مظاهر  ومن  آمن»(٣)،  حرم  فقال: «إنها  المدينة  إلى  بيده  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول   أهو
فعن  الــطــاعــون،  أهلها  يصيب  أن  ومــن  إليها،  الــدجــال  دخــول  مــن  حفظها   - تعالى   - اهللا  أن 
أبــي هــريــرة - رضــي اهللا عــنــه - قــال: قــال رســول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «عــلــى أنــقــاب الـــــمــديــنــة مــالئــكــة ال 
المدينة  فضيلة  الــحــديــث  هــذا  الـــنـــووي(٥): (وفــي  قــال  الـــدجـــال»(٤)،  وال  الــطــاعــون  يــدخــلــهــا 

والدجال). الطاعون  من  وحمايتها  سكناها،  وفضيلة 
أموال  على  االعتداء  حرمة  بالضرورة،  الدين  من  المعلوم  من  كان  وإذا  سابعا: 
الــمــســلــمــيــن وأعـــراضـــهـــم ودمـــائـــهـــم، فــــإن حـــرمـــتـــهـــا تـــكـــون أوكــــد وأعـــظـــم فـــي الــحــرمــيــن 
الــشــريــفــيــن، فـــي مــكــة الــمــكــرمــة وفـــي الــمــديــنــة الـــمـــنـــورة وهـــو مـــا شـــدد عــلــيــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: 
فــي  هــذا  بــلــدكــم  فــي  هــذا  يــومــكــم  كــحــرمــة  حــرام  بــيــنــكــم  وأعــراضــكــم  وأمــوالــكــم  «دمــاءكــم 

هــذا». شــهــركــم 
      

لشرح  الــســاري  إرشـــاد  القسطالني،  وانــظــر  ص١٤٠.  ج٩،  الحجاج،  بــن  مسلم  صحيح  شــرح  المنهاج   (١)
صحيح البخاري، ج٣، ص٣٢٩.

فتح الباري، ج٤، ص٨٤.  (٢)
أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي، رقم ١٣٧٥.  (٣)

الــمــرجــع الــســابــق، نــفــس الــكــتــاب والـــبـــاب، رقـــم ١٣٧٩. والــقــســطــالنــي، إرشــــاد الــســاري لــشــرح صحيح   (٤)
البخاري، ج٣، ص٣٣٧

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج٩، ص١٥٣.  (٥)
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 A  @  ?  >  =  <﴿ الحرام:  المسجد  شأن  في  وجل -  عز  اهللا -  قال 
.(١)﴾D  C  B

وسواء  االستقامة  عن  االنحراف  هو:  الكريمة  اآلية  في  عليه  المنصوص  واإللحاد 
فظيع  بأمر  هم  وكل  النفس(٢)،  ظلم  ألنه  والمعاصي  اإلشراك  على  يطلق  والظلم  األمور، 
(أن  عنهما(٤):  اهللا  رضــي  عباس  ابــن  وقــال  إلــحــاد(٣)،  هــو  الــحــرم  فــي  الكبار  المعاصي  مــن 
تستحل من الحرم ما حرم اهللا عليك من إساءة أو قتل، فتظلم من ال يظلمك، وتقتل من ال 
الظلم  هو  أيضا  الحرم  في  واإللحاد  األليم)،  العذاب  له  وجب  فقد  ذلك  فعل  فإذا  يقتلك، 
على  اهللا  توعد  المكان  حرمة  فلعظم  الصغائر،  إلى  الكفر  من  المعاصي  جميع  يجمع  الذي 
نية السيئة فيه، ومن نو سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إال في مكة وهو قول عبد اهللا 
(والحال  الــســعــدي(٦):  قــال  وغــيــرهــم(٥)،  الصحابة  من  وجماعة  عنه  اهللا  رضــي  مسعود  بن 

 A  @  ?  >  =  <﴿ أن  وعظمته  واحــتــرامــه  حرمته  مــن  الــحــرام  المسجد  أن 
غيره  كان  وإن  للعذاب،  موجب  الحرم  في  واإللحاد  الظلم  إرادة  فمجرد   ،﴾D  C  B
والشرك  الكفر  من  الظلم  أعظم  فيه  آتى  بمن  فكيف  الظلم،  بعمل  إال  عليه  العبد  يعاقب  ال 

بهم؟!). اهللا  يفعل  أن  ظنكم  فما  بزيارة،  يريده  من  ومنع  سبيله  عن  والصد 
بذلك  أخــبــر  كما  الــحــرم  فــي  ملحد  أولــهــم  ثــالثــة،   - تعالى   - اهللا  إلــى  الــنــاس  وأبــغــض 
في  ومبتغ  الحرم،  في  ملحد  ثالثة:  اهللا  إلى  الناس  «أبغض  بقوله:  المصدوقملسو هيلع هللا ىلص  الصادق 
الثالثة  بهؤالء  والمراد  دمه»(٧)  ليهريق  حق  بغير  امرء  دم  ومطَّلب  الجاهلية،  سنة  اإلسالم 

سورة الحج: ٢٥.  (١)
ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج١٧، ص٢٣٩.  (٢)

انظر القرطبي، التفسير الجامع للقرآن، ج١٢، ص٣٤.  (٣)
مختصر تفسير ابن كثير، ج٢، ص٥٣٨. وانظر الكيا الهراسي، أحكام القرآن، ج٤، ص٢٨٠.  (٤)

القرطبي التفسير الجامع للقرآن، ج١٢، ص٣٤.   (٥)
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ج١، ص٥٣٦.  (٦)

أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب من طلب دم امرء بغير حق، رقم ٦٨٨٢.  (٧)
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٢١
الكبائر،  أكبر  كقوله  فهو  اهللا،  إلى  المعاصي  أهل  أبغض  وغيره(١): (أنهم  المهلب  قال  كما 
الصيغة  حــجــر(٢): (وهـــذه  ابــن  وقــال  الــمــعــاصــي)،  جميع  مــن  اهللا  إلــى  أبــغــض  فــالــشــرك  وإال 
«مــلــحــد فــي الــحــرم» فــي الــعــرف مستعملة لــلــخــارج مــن الــديــن، فـــإذا وصــف بــه مــن ارتــكــب 
عنه -: (ما  اهللا  رضي  مسعود -  بن  اهللا  عبد  وقال  عظمها)،  إلى  إشارة  ذلك  في  كان  معصية 
الحرام  بالبيت  رجــال  يقتل  أن  بعدنِ  هم  لو  رجــال  أن  إال  عليه  فتكتب  بسيئة  يهم  رجــل  من 

صحيح). سند  حجر(٤): (وهذا  ابن  قال  أليم)(٣)،  عذاب  من  اهللا  أذاقه  إال 
لصراعات  أو  شخصية،  ألغراض  منهم  جماعة  أو  المسلمين  أحد  بها  يقوم  فتنة  فأي 
بمشاعر   تنأ التي  الفتن  من  ذلــك  غير  أو  المسلمين،  اقتتال  إلــى  يجر  لتأويل  أو  مذهبية، 

توجب:  الحرم  في  إلحاد  هي  بها  المناطة  الشرعية  مقاصدها  عن  وشعائره  الحج 
فيها. يشاركه  أو  عليها  يعينه  ولمن  لفاعلها  اهللا  بغض  أوال: 

إلحاده. على  األليم  العذاب  استحقاق  ثانيا: 
      

U‰Ö]¬åÂ ;!\ ;k]ŸÖt ;€Ëæ¬h ;gÊpÂ ;U√d\Ö’\ ;f÷Ş⁄z’\

سبحانه -:   - فقال  وشعائره،  حرماته  تعظيم  إلى   - وجل  عز   - اهللا  دعا 
[٣٠ ﴾ [سورة الحج:  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦﴿

وقال أيضا: ﴿8 9 : ; > = < ? @﴾ [سورة الحج: ٣٢].
وكل  وأعلم،  به  أشعر  أمر  فيه   - تعالى   - هللا  شيء  كل  وهي  شعيرة،  جمع  والشعائر 

شعار(٥). تعالى -  هللا -  فيه  شيء 

المرجع السابق، ج١٢ص٢١٠.  (١)

المرجع السابق، ج١٢ص٢١٠.  (٢)
الثوري، تفسير الثوري، ج١ص٢٠٩.  (٣)

فتح الباري، ج١٢ص٢١٠.  (٤)
القرطبي، التفسير الجامع ألحكام القرآن، ج١٢، ص٥٦. والشوكاني فتح القدير، ج٣، ص٥٣٥.  (٥)
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يكون:  اهللا  شعائر  وتعظيم 

واتباعها. أوامره  بتعظيم  أوال: 
ن، قــــال ابــــن عـــبـــاس رضــــي اهللا عــنــهــمــا: (تــعــظــيــمــهــا  ـــــدُ تــعــظــيــم الـــهـــدايـــا والـــــبُ الثاني: 

واستحسانها)(١). استسمانها 
والقصد  ومزدلفة  ومنى  وإجالل وتوقير مواضع الحج كعرفة  وقيل: تعظيم  الثالث: 

ليها إ
آدابها(٢). ومراعاة  بها  والقيام  اإلطالق  على  الدين  أمور  تعظيم  الرابع: 

فيدخل  الشريعة(٣)  من  هتكه  يحل  ماال  وهي:  حرمة،  جمع  فهي  اهللا،  حرمات  وأما 
الــحــرام  والمشعر  الــحــرام  البيت  اهللا:  حــرمــات  وقــيــل:  أولــيــا،  دخــوال  بالحج  يتعلق  مــا  فيها 
والــبــلــد الــحــرام والــشــهــر الـــحـــرام(٤). والــحــرمــات أيــضــا مــا وجــب الــقــيــام بــه وحـــرم الــتــفــريــط 

فيه(٥).
اآلتية:  باألمور  يكون  اهللا  حرمات  وتعظيم 

الشوكاني(٧):  قال  المعاصي(٦).  واجتناب  والسنن  الفرائض  على  المحافظة  األول: 
حرمة  كل  عموم  اآلية  من  والظاهر  فيها،  الوقوع  من  ومنع  عنه  نهى  ما  اآلية  هذه  في  (وهي 

خاصا). السبب  كان  وإن  اللفظ  يفيده  كما  وغيره  الحج  في 
المنورة  المدينة  وحرمة  المكرمة  مكة  حرمة  المكان،  حرمة  على  المحافظة  الثاني: 

الصابوني، محمد بن علي، مختصر تفسير ابن كثير، ج٢، ص٥٤٢.   (١)
ابن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج٣، ص٥٣٢.  (٢)

المرجع السابق، نفس الجزء، ص٥٣٠.  (٣)
المرجع السابق.  (٤)

الشوكاني، فتح القدير، ج٣، ص٥٣٣.  (٥)
الصابوني محمد بن علي، مختصر تفسير ابن كثير، ج٢، ص٥٤١. والقرطبي، التفسير الجامع ألحكام   (٦)

القرآن، ج١٢، ص٥٤.
فتح القدير، ج٣، ص٥٣٣.  (٧)
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والــمــحــافــظــة عــلــى حــرمــة الــزمــان، قــال ابــن كــثــيــر(١): (والــحــرمــات: مــكــة والــحــج والــعــمــرة). 

 |﴿ بقوله  إليها  المشار  الحج  أفعال  هي  هنا  المقصودة  (الحرمات  القرطبي(٢):  وقــال 
المواضع). تعظيم  ذلك  في  ويدخل   ﴾¡ ے   ~  }

شرعه  الذي  الوجه  على  اهللا  أوامر  بأداء  الشرعية،  األحكام  على  المحافظة  الثالث: 
يحل  ال  ما  انتهاك  حرمة  باجتناب  ذلك  ويكون  المحرمات  عن  وباالنتهاء  ابتداع،  غير  من 
يحل  ال  مــا  وســائــر  أحكامه  اهللا  تــفــســيــره(٣): (حــرمــات  فــي  الــعــمــادي  السعود  أبــو  قــال  هتكه. 

بموجبه). والعمل  مراعاتها  بوجوب  هتكه، 
والــخــالصــة: فـــإنَّ حــرمــةَ الــزمــان، وحــرمــةَ الـــــمــكــان، واإللــحــادَ فــي الــحــرم، ووجـــوبَ 
الحج  بشعائر   ينأ أن  مسلم  كل  على  تؤكد  أسباب  ذلك  كل  وشعائره،  اهللا  حرمات  تعظيم 

وأسبابها. الفتن  إلى  يدعو  عما  ومشاعره 
      

مختصر تفسير ابن كثير، ج٢، ص٥١٤.  (١)
التفسير الجامع ألحكام القرآن، ج١٢، ص٥٤.  (٢)

ج٦، ص١٠٥.  (٣)
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إثــــارة الــفــتــن يــتــنــافــى مــع مــقــاصــد الــشــريــعــة اإلســالمــيــة الــتــي جـــاءت لــتــحــقــيــق مــصــالــح 
الفتن  ألن  المفاسد،  هذه  كانت  أيا  عنهم  المفاسد  ودرء  جميعا،  والدنيا  الدين  في  الخلق 
تفضي إلى المكروه أو الحرام، الى اإلثم أو الكفر، قال ابن حجر: (أصل الفتنة االختبار، 
ثــم اســتــعــمــلــت فــيــمــا أخــرجــتــه الــمــحــنــة واالخــتــبــار إلـــى الــمــكــروه، ثــم الــتــحــريــف والــفــضــيــحــة 

ذلك)(١). وغير  والفجور 
وأهـــم الــفــتــن الــتــي يــجــب عــلــى الــمــســلــمــيــن الــنــأي عــنــهــا وبــخــاصــة فــي بـــالد الــحــرمــيــن 
جاء  فقد  الملك،  وطلب  بالحكم  المتعلقة  الفتن  هي  خاصة،  الحج  أشهر  وفي  الشريفين، 
خير  فيها  القاعد  فتن  «تكون  قولهملسو هيلع هللا ىلص:  ومنها  الصريحة  بالنصوص  منها  النبيملسو هيلع هللا ىلص  تحذير 
لها  تــشــرف  مــن  الــســاعــي،  مــن  خير  فيها  والــمــاشــي  الــمــاشــي  مــن  خير  فيها  والــقــائــم  الــقــائــم  مــن 
ما  بالفتنة  (والمراد  حجر:  ابن  قال  بــه»(٢)  فليعذ  معاذا  أو  ملجأ  منها  وجد  فمن  تستشرفه، 
هذا  عند  وقال  المبطل)(٣)  من  المحق  يعلم  ال  حيث  الملك  طلب  في  االختالف  من  ينشأ 
فيها  الدخول  اجتناب  على  والحث  الفتنة  من  التحذير  (وفيه  أيضا(٤):  الشريف  الحديث 

بها). التعلق  بحسب  يكون  شرها  وأن 
وفــي أشــهــر الــحــج خــاصــة، قــد يــؤدي  وإثـــارة الــفــتــن فــي بــالد الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن 

فتح الباري، ج١٣، ص٣.  (١)
أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، رقم٧٠٨١.  (٢)

فتح الباري، ج١٣، ص٣١.  (٣)
المرجع السابق، ج١٣، ص٣١.  (٤)
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حــذر  وهــــذا فـــســـوق  إلـــى اقــتــتــال الــمــســلــمــيــن، ووقــــوع الـــنـــزاعـــات بــيــنــهــم ولـــو بــالــســبــاب، 
١)، وإطــــالق الــكــفــر فــي  كــــفــــر»( وقـــتـــالـــه  فـــســـوق  لـــــمــســلــم  ا الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص مــنــه فـــقـــال: «ســـبـــاب 
عــلــى  أنه  أو  عليه،  اإلقدام  عن  السامع  لينزجر  ذلك،  من  التحذير  في  مبالغة  الحديث 

.(٢ ســبــيــل الــتــشــبــيــه ألن ذلــك فــعــل الــكــافــر(
واإلضـــــــالل  واالخـــــتـــــبـــــارات  لــــفــــتــــن يـــــــؤدي إلــــــى االبــــــتــــــالءات والــــمــــحــــن  وإثـــــــــارة ا
الــشــريــفــيــن  الــحــرمــيــن  بــالد  فــي  تــثــار  فــتــنــة  وأي  بــهــا،  وتــعــلــق  فــيــهــا  تورط  لــمــن   (٣ والــفــضــائــح(
ذاتــيــة،  أو مــكــاســب  حــول أطــمــاع شــخــصــيــة  بــســبــب الــخــالف  عــامــة،  بــالد الــمــســلــمــيــن  وفــي 
أهــم  مــع  يــتــنــاقــض  كــلــه  ذلـــك،  غــيــر  أو  ســيــاســيــة  مــطــامــع  أو  وفــكــريــة،  مــذهــبــيــة  خــالفــات  أو 
الــــضــــروريــــات الـــخـــمـــس الـــتـــي جـــــاءت بـــهـــا شـــريـــعـــة اإلســـــالم وهــــي حـــفـــظ الـــديـــن وحــفــظ 
الــفــتــن الــمــعــنــويــة الــفــكــريــة  الــفــتــن بــأنــواعــهــا وأهــمــهــا  فــي  أن الــخــوض  وهــذا يــعــنــي  الــنــفــس، 
والتشكيك  الضالل  إلى  تؤدي  ألنها  اإلسالمي،  التشريع  لمقاصد  صريحة  مخالفة  هو 
ومن  وأربابها،  الفتن  أهل  من  النبيملسو هيلع هللا ىلص  تبرأ  ولهذا  المسلمين،  وحدة  وتفريق  بالدين 
عــصــبــة،  إلـــى  يــدعــو  أو  لــعــصــبــة،  يــغــضــب  عــمــيــة  يـــة  را تــحــت  قــاتــل  قـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص: «ومـــن  ذلـــك 
مــن  يــتــحــاشــى  وال  وفــاجــرهــا،  بــرهــا  يــضــرب  أمــتــي  عــلــى  خــرج  ومــن  جــاهــلــيــة،  فــقــتــلــة  فــقــتــل 

.(٤ مــنــه»( ولــســت  مــنــي  فــلــيــس  عــهــده  عــهــد  لــذي  يــفــي  مــؤمــنــهــا، وال 
في  يخرج  الــذي  األعمى  كمثل  مثلها  بها،  والتعلق  منها  والخروج  الفتن  إثــارة  وإن 
بصيرة  على  دائما  يكون  الحق  والمسلم  وظالم،  عتمة  في  ويمشي  للبصر  فاقد  فهو  الليل، 
مــن أمـــور ديــنــه ودنـــيـــاه، ال يــتــعــصــب لــهــو أو لــمــصــلــحــة أو لــقــوم، بــل يــكــون والؤه لــلــديــن 

المسلمين. ولجماعة  الحق، 

      

أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي»ال ترجعوا بعدي كفارا»، رقم ٧٠٧٦.  (١)
فتح الباري، ج١٣، ص٢٧.  (٢)

ابن منظور، لسان العرب، ج١٣، ص٣١٧ و٣١٩.  (٣)
أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، رقم ١٨٤٨.  (٤)

Æ’\;flŸ;]‚iÁ]ÕÂÂ;‰Ö]¬åÂ;r¢\;Ö¡]çŸ;k]ŸÖt;



٢٦
UflÁÖ⁄i¬⁄z’\Â ;s]qu’\ ;Ô]ŸÄ ;Ì÷¡ ;Ô\Åi¡ˆ\ ;UÈ›]m’\ ;f÷Ş⁄z’\

لم  إذا  الشريفين،  الحرمين  بالد  في  الحجاج  له  يتعرض  ما  نتائج  وأخطر  أسوأ  وهذا 
الفتن. عن  وشعائره  الحج  بمشاعر  النأي  على  منهم  واحد  كل  يحرص 

وقـــــد أكـــــد الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص فــــي حـــجـــة الــــــــوداع عـــلـــى حــــرمــــة دمــــــاء الـــمـــســـلـــمـــيـــن وأمـــوالـــهـــم 
هذا  يومكم  كحرمة  حــرام  بينكم  وأعــراضــكــم  وأمــوالــكــم  دمــاءكــم  فــقــال: «فــإن  وأعــراضــهــم، 

هذا». بلدكم  في 
ويالحظ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص شبه هذه الحرمات الثالثة، بحرمة المكان وهو مكة المكرمة 
عصر  كل  في  ونفوسهم  المسلمين  قلوب  في  ليستقر  الحجة،  ذي  شهر  هو  الزمان  وحرمة 
وجيل، عظمة هذه الحرمات، والهيبة من انتهاكها واالعتداء عليها، وخصوصا في األشهر 

المناسك. أداء  وعند  الحرم 
قال  والدنيا،  الدين  في  إفساد  وأعراضهم  وأموالهم  المسلمين  دماء  على  واالعتداء 
قتل  الدنيا  فساد  فأعظم  الدنيا،  في  وإمــا  الــديــن،  في  إمــا  (الفساد   :- اهللا  رحمه   - تيمية  ابــن 
وأما  الكفر،  هو  الــذي  الدين  فساد  أعظم  بعد  الكبائر  أكبر  كــان  ولهذا  الحق  بغير  النفوس 
الدماء  وقال: (أمر  العمل)(١)  بمحل  يتعلق  ونوع  بالعمل،  يتعلق  نوع  فنوعان:  الدين  فساد 

األموال)(٢). أمر  من  وأخطر  أعظم 
وتعدٍ  النفس،  على  تعدٍ  أقسام:  ثالثة  على  (والمظالم  الدهلوي(٣):  اهللا  ولي  وقــال 

الناس). أموال  على  وتعدٍ  الناس،  أعضاء  على 
بغير  المؤمنة  النفس  قتل  حرمة  على  تؤكد  النبوية  النصوص  من  عديد  جــاءت  وقــد 
حق إال بدليل صريح ال شبهة فيه وال تأويل، منها قول النبيملسو هيلع هللا ىلص: «لزوال الدنيا أهون على 

حق»(٤). بغير  مؤمن  قتل  من  اهللا 

اقتضاء الصراط المستقيم، ص٧٦.  (١)
منهاج السنة النبوية، ج٦، ص١٩٢- ٢٤٩ وج٨، ص٢٣٤.  (٢)

حجة اهللا البالغة، ج٢، ص٧٤٢-٧٤٣.  (٣)
المسلم  سباب  بــاب  الفتن،  كتاب  مــاجــه،  وابــن  رقــم (١٩٨٣).  والصلة،  البر  أبـــواب  الــتــرمــذي،  أخــرجــه   (٤)

فسوق وقتاله كفر رقم (٣٩٣٩).
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٢٧
السالح  حمل  عن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  نهى  فقد  المسلم،  أخيه  على  المسلم  دم  حرمة  ولعظم 
قال: «ال  أنه  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  عنه -  اهللا  رضي  هريرة -  أبو   رو فقد  النفس،  قتل  خشية  العبا 
حفرة  في  فيقع  يــده  في  ينزع  الشيطان  لعل  يــدري  ال  فإنه  بالسالح  أخيه  على  أحدكم  يشير 
لم  وإن  المحظور،  إلى  يفضي  عما  النهي  الحديث  (وفي  حجر(٢):  ابن  قال  النار»(١)،  من 
يكن المحظور محققا سواء كان ذلك في جد أو هزل)، وقال ابن دقيق العيد: (فيه تحريم 
مــنــا»(٤)  فليس  الــســالح  علينا  حــمــل  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «مــن  قــول  بــاب  وعــنــد  الــمــســلــمــيــن)(٣)،  قــتــال 
المسلم  حــق  مــن  ألن  لطريقتنا،  متبعا  ليس  أو  طريقتنا،  على  ليس  (أي  حــجــر(٥):  ابــن  قــال 
قتله،  أو  إلرادة قتاله  عليه  السالح  بحمل  يرعبه  أن  ال  دونه،  ويقاتل  ينصره  أن  المسلم  على 
بشرطه  المحرم  باستحالل  يكفر  فإنه  يستحله  من  فأما  ذلك،  يستحل  ال  من  حق  في  وهذا 

السالح). حمل  مجرد  ال 
مزدحم،  مكان  كل  وفي  خاصة،  مكة  في  السالح  حمل  عن  صريحا  النهي  جاء  وقد 
فقال النبيملسو هيلع هللا ىلص: «ال يحل ألحدكم أن يحمل بمكة السالح»(٦) وهذا إذا كان لغير حاجة(٧).
ليتقوا  والــمــتــأولــة،  الفتنة،  دعــاة  لكل  الــرســولملسو هيلع هللا ىلص،  مــن  الــصــريــح  النهي  هــذا  ويكفي 
اهللا - تــعــالــى -، ويــرتــدعــوا عــن تــرويــع الــمــســلــمــيــن واالعـــتـــداء عــلــيــهــم وهــم مــنــشــغــلــون بــأداء 

واعتمارهم. حجهم  في  المناسك 
وأعراضهم  وأموالهم  المسلمين  دماء  أن  (األصل   :- اهللا  رحمه   - تيمية  ابن  ويقول 

ورسوله)(٨). اهللا  بإذن  إال  تحل  ال  بعض  على  بعضهم  من  محرمة 
فــواجــبــنــا جــمــيــعــا أن نــحــفــظ دمـــاء وأعــــراض وأمــــوال الــمــســلــمــيــن فــي أرض الــحــرمــيــن 

أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي من حمل علينا السالح فليس منا، رقم (٧٠٧٢).  (١)
فتح الباري، ج١٣، ص٢٥.   (٢)

المرجع السابق، ج١٣، ص٢٤. وانظر ابن البسام، تيسير العالم شرح عمدة األحكام، ج٢، ص٣١٧  (٣)
ابن حجر، فتح الباري، ج١٣ص٢٤.  (٤)

المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة، والصنعاني، سبل السالم، ج٢، ص٣٧٣-٣٧٤.  (٥)
أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السالح بمكة المكرمة من غير حاجة، رقم١٣٥٦.  (٦)

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج٩، ص١٣٠.  (٧)
مجموع فتاو شيخ اإلسالم، ج٣، ص٢٨٣.  (٨)
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٢٨
وغــيــرهــا مــن االعـــتـــداء عــلــيــهــا بــغــيــر حـــق، وأن نــحــفــظ لــلــحــجــاج والــمــعــتــمــريــن أمــنــهــم لــيــؤدوا 

والسالم. واألمن  الطمأنينة  من  غاية  في  والعمرة  الحج  شعائر 
أن  به  فاألجدر  الذنوب،  من  ظهره  ليخف  الطويلة  المسافات  قطع  الحاج  كان  وإذا 

وأعراضهم. وأموالهم  المسلمين  دماء  من  الظهر  خفيف  أهله  إلى  يعود  أن  على  يحرص 
      

UÏ¡]⁄q’\Â ;‹]Ÿ¸\ ;ÏÕÑ]Ÿ ;Un’]m’\ ;f÷Ş⁄z’\

أجــهــل الــجــهــل وأقــبــح الــفــتــن الــتــي يــثــيــرهــا جــاهــل أو حــاقــد عــلــى اإلســـالم أو متربص 
بــه فــي أرض الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن، ضــاربــا عــرض الــحــائــط حــرمــة الــمــكــان وحــرمــة الــزمــان، 
ال  ساقطة،  واهية  فهي  حججها  كانت  مهما  بــذرائــع  وإمامهم،  المسلمين  جماعة  مفارقته 
رضي   - عباس  ابن  فعن  المسلمون،  ارتضاه  الذي  وإمامها  الجماعة  عن  الخروج  له  تحل 
اهللا عــنــهــمــا - أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «مـــن رأ مــن أمــيــره شــيــئــا يــكــرهــه فــلــيــصــبــر عــلــيــه، فــإنــه من 
فـــارق الــجــمــاعــة شــبــرا فــمــات إال مــات مــيــتــة جــاهــلــيــة»(١) قــال ابــن بــطــال(٢): (وفـــي الــحــديــث 
حــجــة فــي تــرك الــخــروج عــلــى الــســلــطــان ولــو جــار، وقــد أجــمــع الــفــقــهــاء عــلــى وجــوب طاعة 
حقن  من  ذلك  في  لما  عليه،  الخروج  من  خير  طاعته  وأن  معه،  والجهاد  المتغلب  السلطان 
بها  واإلخــالل  شرعي،  واجــب  المسلم  الحاكم  فطاعة  الــدمــاء).  وتسكين  المسلمين  دمــاء 
يثاب  التي  الصالحة  األعمال  من  بالمعروف  اإلمام  فطاعة  منكر،  عنها  واإلعراض  معصية، 
«إنه  النبيملسو هيلع هللا ىلص:  قول  منها  المسألة،  هذه  بيان  في  عديدة  النبوية  والنصوص  عليها،  المسلم 
بالسيف  فاضربوه  جميع  وهي  األمة  هذه  أمر  يفرق  أن  أراد  فمن  وهنَّات(٣)  هنَّات  سيكون 

كان»(٤). من  كائنا 
وال رخــصــة لــمــســلــم فــي مــعــصــيــة ولــي األمـــر والــخــروج عــلــيــه، ألن طــاعــة اهللا وطــاعــة 

أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي»سيكون بعدي أمورا تنكرونها» رقم٧٠٥٤.  (١)
ابن حجر، فتح الباري، ج١٣، ص٧.  (٢)

ج١٢،  الحجاج،  ابــن  مسلم  صحيح  شــرح  المنهاج  الــنــووي،  المحدثة،  واألمـــور  الفتن  وهــنــات:  هنات   (٣)
ص٢٤١.

أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهم مجتمع، رقم ١٨٥٢.  (٤)
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٢٩
لها.  - تعالى   - اهللا  بإيجاب  واجبة  األمر  ولي  وطاعة  واجبة،  رسولهملسو هيلع هللا ىلص 

﴾ [ســورة  Ñ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç﴿ تعالى -:   - اهللا  قــال 
.[٥٩ النساء: 

قــال ابــن الــقــيــم(١): (... وكــذلــك نــهــيــهملسو هيلع هللا ىلص عــن قــتــال األمـــراء والــخــروج عــلــى األئــمــة 
بقتالهم  الكثير  والشر  العظيم  الفساد  لذريعة  سدا  الصالة،  أقاموا  ما  جاروا  أو  ظلموا  وإن 
في  واألمة  عليه،  هم  ما  أضعاف  عليهم  والخروج  قتالهم  بسبب  حصل  فإنه  الواقع  هو  كما 

اآلن). إلى  الشرور  تلك  بقايا 
الذي  زماننا  في  طريا  غضا  به  ينطق  وكأنه  زمانه،  في  اهللا  رحمه  القيم  ابن  قول  وهذا 

نعيشه!.
وأمــــا لــــزوم جــمــاعــة الــمــســلــمــيــن وعــــدم الـــخـــروج عــلــيــهــا، فــهــو أيـــضـــا فــريــضــة شــرعــيــة 
وضرورة إيمانية، دلـّت النصوص النبوية عليها كوصيتهملسو هيلع هللا ىلص لحذيفة بن اليمان - رضي اهللا 
الـمسلمين  جماعة  له: «تلزم  قال  حيث  جهنم،  أبواب  على  دعاة  فيه  زمانا  أدرك  إذا   :- عنه 

وإمامهم»(٢).
وعـــدَّ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــفــارقــة الــجــمــاعــة رجـــوعـــاً بــالــحــيــاة إلـــى الــجــاهــلــيــة الــتــي قــامــت على 
الــفــوضــى والــجــهــل، فـــقـــالملسو هيلع هللا ىلص: «مـــن خـــرج مــن الــطــاعــة وفــــارق الــجــمــاعــة فــمــات مـــات ميتة 

جاهلية»(٣).
وحــــذر اهللا - عـــز وجـــل - الــمــســلــمــيــن مـــن الــفــرقــة واالخــــتــــالف، واتـــبـــاع أهـــل الــبــدع 

وجل -:  عز  قوله -  فعند  واألهواء، 
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I﴿

.[١٥٩ \﴾ [سورة األنعام: 

إعالم الموقعين، ج٣، ص١٥ و٧٦ و١٧١.  (١)
أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، رقم١٨٤٧.  (٢)

المرجع السابق، نفس الكتاب والباب، رقم١٨٤٨.  (٣)
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االختالف)  وقلة  االئتالف  على  محمدملسو هيلع هللا ىلص  ألمة  حض  اآلية  عطية(١): (في  ابن  قال 
وقال أبو األحوص وأم سلمة زوج النبيملسو هيلع هللا ىلص: (اآلية في أهل البدع واألهواء والفتن ومن 

اإلسالم)(٢). دين  فرقوا  أي  محمدملسو هيلع هللا ىلص  أمة  من  مجراهم   جر
عن  بــهــا  تــنــفــرد  الــتــي  اإلنــســانــيــة  الــوحــدة  مــقــومــات  أرقــى  تجمعها  المسلمين  وجــمــاعــة 
التشريع،  ووحدة  القيادة،  ووحدة  العقيدة،  ووحدة  الغاية،  وحدة  وهي  األرض،  أمم  باقي 
وهـــذه الــمــقــومــات األربــعــة لــلــوحــدة اإلســالمــيــة يــراهــا الــمــســلــمــون ســلــوكــا وعــمــال أثــنــاء أداء 
النيل  يحاول  من  لكل  والتصدي  بها،  ك  التمسّ إلى  يدعوهم  مما  والعمرة،  الحج  مناسك 
مــنــهــا ألي غــايــة كـــانـــت، وبــــأي وســيــلــة تــزعــم وبــخــاصــة وهـــم يــقــفــون فـــي صــعــيــد واحــــد، فــي 

والمزدلفة. وعرفة  ومنى  الحرام،  المسجد 
[ســــورة   ﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~﴿  :- وجــــل  عـــز   - اهللا  يـــقـــول 

.[٥٢ المؤمنون: 
      

Uf¡Ö’\ ;ÎÑ]lbÂ ;flŸ¯\ ;‹\Å¬›\ ;U√d\Ö’\ ;f÷Ş⁄z’\

الجنايات  هي  جماعتهم  أو  المسلمين  أفــراد  بعض  بها  يقوم  التي  الجرائم  أكبر  من 
محله  غير  في  ديني  ألمــر  تأويال  أو   ،للهو اتباعا  الشريفين  الحرمين  في  يحدثونها  التي 
الشرعي القائم على الدليل الصحيح الصريح، ألنه إذا كان األمن مطلبا لحياة المجتمعات 

والعمرة. الحج  مناسك  في  أوكد  مطلب  ريب  بال  فإنه  اإلنسانية، 
وبالتالي  الفوضى،  وانتشار  البشرية،  المجتمعات  خراب  إلى  طريق  األمن  وانعدام 
فــســاد الــديــن وفــســاد الــدنــيــا جــمــيــعــا، وأخــطــر مــا يــخــل بــأمــن الــنــاس هــو االقــتــتــال بــيــن الــنــظــام 
واألفــــراد الـــذي هــو خـــروج عــلــى إمـــام الــمــســلــمــيــن ومــفــارقــة جــمــاعــتــهــم، وهـــو فــي الــعــادة ال 
أهل  من  الربانيين  العلماء  إلى  رجوع  ودون  الجماعات،  أو  األفراد  من  بصيرة  على  يكون 

واالجتهاد.  التقو

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج٢، ص٣٦٧.  (١)
المرجع السابق.  (٢)
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حــكــيــم،  رب  مـــن  شـــرعـــي  حــكــم  الـــمـــنـــورة،  الــمــديــنــة  وأمــــن  الــمــكــرمــة،  مــكــة  وأمــــن 
إذا كــان الــعــبــد  اهللا الــعــظــيــمــة عــلــى خــلــقــه، وتــعــظــم هــذه الــنــعــمــة وتــكــبــر  ألن األمــن مــن نــعــم 
أن  يمكن  ال  والذي  الخشوع  إلى  تحتاج  التي   - وجل  عز   - اهللا  بعبادة  مشتغال  المسلم 
فــكــان  لــه،  شــريــك  ال  وحــده  اهللا  لــعــبــادة  مــوطــنــان  الــشــريــفــان  والــحــرمــان  أمــن،  بــغــيــر  يــوجــد 
الوجه  على  العبادات  من  وغيرها  المناسك   لتؤد لهما،  الزما  األمن  يكون  أن  بد  ال 
واألحاسيس  بالمشاعر  والتوجه  باإليمان  الرقي  وسائل  فيه  تتحقق  جو  في  المشروع 

وهــدوء. نــحــو ربــهــا فــي أمــان 
 +  * وقـــد امــتــنَّ اهللا - عــز وجـــل - عــلــى قــريــش بــنــعــمــة األمـــن، فــقــال: ﴿( 

.[٣-٤ 5﴾ [سورة قريش:   4  3  2  1  0  /  . -  ,
والــمــســلــم مــأمــور بــتــوفــيــر األمـــن ألخــيــه الــمــســلــم فــي كــل وقـــت وحــيــن، وبــخــاصــة 
والــتــرويــع  األمــن هــو الــتــخــويــف  ألن نــقــيــض  وأداء الــمــنــاســك والــشــعــائــر،  فــي زمــان الــحــج 

.(١ )« مــســلــمــاً ــروع  يُ لــمــســلــم أن  يــحــل  ألخــيــه الــمــســلــم، يــقــول الــرســولملسو هيلع هللا ىلص: «ال 
      

أخرجه أبو داود (٥٠٠٤) كتاب األدب، (باب من يأخذ الشيء على المزاح) وهو صحيح.  (١)
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الــحــاج والــمــعــتــمــر فـــارق مــســقــط رأســـه وأهــلــه وأحــبــابــه مــن أجــل أداء مــنــاســك الــحــج 
بعبادة  االشــتــغــال  لــه  فينبغي  لــه،  شــريــك  ال  وحــده  تــعــالــى -  اهللا -  لــعــبــادة  والــتــفــرغ  والــعــمــرة، 
ــه اهللا - تــعــالــى - رســولــه  غ لــهــا وأال يــلــتــفــت إلـــى غــيــرهــا، وقـــد وجـــّ اهللا - عــز وجـــل - والــتــفــرّ

 :- سبحانه   - له  فقال  أحواله،  جميع  في  بعبادته  االشتغال  إدامة  إلى  محمداملسو هيلع هللا ىلص 
.[٧-٨ º﴾ [سورة الشرح:   ¹  ¸  ¶ μ  ´  ³  ²﴿

من  فــرغــت  إذا  أي:   ﴾´  ³  ²﴿ تــعــالــى -  قــولــه -  فــي  الــمــفــســريــن  أقــــوال  ومـــن 
صليت  وإذا  يعطك،  المسألة  في  إليه  وارغب  بالدعاء،  ربك  إلى  فانصب  المكتوبة  الصالة 
فــاجــتــهــد فــي الـــدعـــاء والــمــســألــة، وإذا فــرغــت مــن الــفــرائــض فــانــصــب فــي قــيــام الــلــيــل، وإذا 
قال   ﴾¹  ¸  ¶﴿)  :- تعالى   - قوله  وفي  وآخرتك(١)  لدنياك  فادع  التشهد  من  فرغت 
أحوالك،  جميع  في  إليه  وارغــب  الجنة،  في  راغبا  النار  من  راهبا  إليه  (تفرغ  المفسرون: 

وحده)(٢). اهللا  إلى  رغبتك  واجعل 
اهللا - تــعــالــى - ذكـــره أمـــر نــبــيــهملسو هيلع هللا ىلص أن يــجــعــل فــراغــه مــن كل  وقـــال الـــطـــبـــري(٣): (إن 
مـــا كـــان بـــه مــشــتــغــال مـــن أمـــر دنـــيـــاه وآخـــرتـــه مــمــا أد لـــه الــشــغــل بـــه، وأمــــره بــالــشــغــل بـــه إلــى 
حاالً  بذلك  يخصص  ولم  حاجاته،  ومسألته  إليه  قربه  فيما  واالشتغال  عبادته  في  النصب 

البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج٥، ص٢٧٦. والطبري، جامع البيان، ج٢٤، ص٤٩٨.  (١)
المرجعان السابقان.   (٢)

جامع البيان، ج٢٤، ص٤٩٧.  (٣)
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من أحوال فراغه دون حال، فسواء كل أحوال فراغه من صالة كان فراغه أو جهاد أو أمر 
.(دنيا كان به مشتغال لعموم الشرط في ذلك من غير خصوص حال فراغ دون حال أخر
ومـــــن خـــــالل أقــــــوال الـــمـــفـــســـريـــن الـــســـابـــقـــة نـــــر أن الـــمـــســـلـــم بـــشـــكـــل عــــــام، والـــحـــاج 
فوقته  نــافــلــه،  أداء  أو  فــريــضــة  بـــأداء  إمــا  كلها  فــراغــه  أوقـــات  يعمر  خــاص،  بشكل  والــمــعــتــمــر 
من  العبادة  وهذه  والذكر،  والفكر  والدعاء  بالصالة   - وجل  عز   - اهللا  بعبادة  مستغرق  كله 
الحرمين  بــالد  فــي  عليه  واجــبــة   أخــر عــبــادة  يــؤدي  تجعله  الــوصــف  بهذا  والمعتمر  الــحــاج 
المقدسة. المباركة  الطيبة  األرض  لتلك  الزمة  صفة  هو  الذي  األمن  على  المحافظة  وهي 
بالقلب  اهللا  عــبــادة  فــي  كــلــه  وقــتــه  والمعتمر  الــحــاج  اســتــغــراق  أن  ذلــك؛  إلــى  ويــضــاف 
إلى  الهجرة  مقام  إلــى  بعبادته  يرتقي  بالفتن،  يموج  زمــن  فــي  والــجــوارح  والــلــســان  والفكر 
 - عنه  اهللا  رضي   - يسار  بن  معقل  فعن  بأجرها،  الكرام  الصحابة  سبق  التي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
الحديث  في  بالهرج  والمراد  إلي»(١)  كهجرة  الهرج  في  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «العبادة  رسول  قال  قال: 
الــشــريــف الــفــتــنــة واخــتــالط أمــور الــنــاس، وســبــب كــثــرة فــضــل الــعــبــادة فــيــه أن الــنــاس يغفلون 

األفراد(٢). إال  لها  يتفرغ  وال  عنها  وينشغلون  عنها 
 - وجل  عز   - بعبادته  االشتغال  بوجوب  والمعتمر  الحاج   - تعالى   - اهللا  خص  وقد 
من  معصية  أو  شهواتها،  من  شهوة  أو  الدنيا،  لذائذ  من  لــذة  من  صــارف  عنها  يصرفه  وأال 

وجل -: عز   - فقال  المعاصي، 
 ﴾ 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !﴿

.[١٩٧ البقرة:  [سورة 
الحاج  على  يجب  التي  الفتن  من  واللغا(٣)،  الكالم  في  اإلفحاش  هو  الذي  فالرفث 

منه. والهروب  عنه  اإلعراض  والمعتمر 

أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب فضل العبادة في الهرج، رقم ٢٩٤٨.  (١)
النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج١٨، ص٨٨.  (٢)

والقرطبي،  ص٢٣٣.  ج٢،  والتنوير،  التحرير  عــاشــور،  وابــن  ص٢٣١،  ج١،  القدير،  فتح  الشوكاني،   (٣)
الجامع ألحكام القرآن، ج٢ص٤٠٧.
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من  المعاصي(١)،  من  معصية  وكــل  الشرع  حــدود  عن  الخروج  هو  الــذي  والفسوق 

منها. الفرار  والمعتمر  الحاج  على  يجب  التي  الفتن 
والـــجـــدال الـــذي مــنــه ســبــاب ومـــمـــاراة لــلــمــســلــم(٢) حــتــى إغــضــابــه، هــو أســـاس الــفــتــن 
يفكر  وأال  حوله  يحوم  أال  والمعتمر  الــحــاج  على  والــواجــب  المسلمين،  بين  واالخــتــالف 

فيه.
وثمرة اتقاء هذه الفتن واجتنابها هي أن يرجع الحاج والمعتمر بحج مبرور، وذنب 

بعده)(٣). ال  فيه  سبحانه  اهللا  يعص  لم  الذي  هو  المبرور  (الحج  الفقهاء:  قال  مغفور. 
      

UÀë’\ ;ÎÅtÂÂ ;Ï⁄÷“’\ ;√⁄p ;Ì÷¡ ;ìÖu’\ ;UÈ›]m’\ ;f÷Ş⁄z’\

يـــدرك الــحــاج والــمــعــتــمــر بــبــصــيــرتــه وإيــمــانــه أن تــفــرق الــمــســلــمــيــن فــي كــثــيــر مــن أمــور 
ديــنــهــم ودنــيــاهــم ســبــب فــي تــكــالــب األمـــم عــلــيــهــم، وأن الــفــرقــة واالخــتــالف اتــبــاعــا لــألهــواء 
وجماعة  للسنة  ومفارقة  محمدملسو هيلع هللا ىلص  النبي   هد عن  خروج  هو  والحزبية  الذاتية  والمصالح 
الــمــســلــمــيــن، وقــلــبــه الــعــامــر بــاإليــمــان يــوجــب عــلــيــه أن يــكــون مــن الــذيــن يــقــيــمــون الــديــن وال 

فيه. يتفرقون 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿  :- تـــعـــالـــى   - اهللا  يــــقــــول 
 ﴾×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

.[٣١-٣٢ [سورة الروم: 
 ويستحيل على الحاج والمعتمر الذي عمر اإليمان قلبه أن يتشبه باليهود والنصار
نهجهم(٤). على  ساروا  الذين  البدع  أهل  من  يكون  أن  أو  شيعا،  وكانوا  دينهم  فرقوا  الذين 
ألوامــر  يستجيب  ألنــه  الفرقة،  ويبغض  االئــتــالف،  على  يحرص  والمعتمر  والــحــاج 

المراجع السابقة.  (١)

المراجع السابقة.  (٢)
القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج٢، ص٤٠٨.  (٣)

انظر: معالم التنزيل للبغوي، ج٣، ص٣٧٨.  (٤)
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سبحانه -:  قوله -  منها  والتي  وجل -  عز  اهللا - 

.[١٠٣ ﴾ [سورة آل عمران:  G F  E  D  C  B  A﴿
والعمرة:  الحج  مناسك  أداء  أثناء  مرحلته  شعار  يجعل  أن  والمعتمر  الحاج  فواجب 
السنة  أهل  ألننا  الفتن  يثير  من  إلى  نلتفت  وال  المسلمين  جماعة  حول  نلتف   : أوالً

 B  A﴿ :والجماعة، والجماعة هي حبل اهللا الذي أمرنا باالعتصام به حين قال
وعليكم  وقال:  الجماعة،  اهللا:  عنه: (حبل  اهللا  رضي  مسعود  بن  اهللا  عبد  قال   ﴾D  C

به)(١). أمر  الذي  اهللا  حبل  فإنها  بالجماعة 
فيه. نخوض  فال  اختالف  فيه  ما  وأما  عليه،  اتفقنا  ما  على  نجتمع   : ثانياً

: نـــؤدي مــنــاســك حــجــتــنــا وعــمــرتــنــا كــمــا شـــرع لــنــا ربــنــا بــســكــيــنــة ووقــــار، وائــتــالف  ثــالــثــاً
واجتماع.

أصحاب  هؤالء  ألن  والفتنة،  الفرقة  يثيرون  الذين  عن  وواقعنا  بأنفسنا   ننأ  : رابعاً
بــاطــل يــجــتــمــعــون عــلــيــه لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم الــدنــيــويــة، ونــحــن أصــحــاب حــق نــجــتــمــع عــلــيــه، 

المسلمين. بيضة  ونحفظ   - وجل  عز   - ربنا  لنرضي 
      

UÏËfiÁÅ’\ ;ÎÊ|¯\ ;~ËàÖh ;Un’]m’\ ;f÷Ş⁄z’\

ألن ترسيخ األخوة في الدين من أكثر وسائل قمع الفتن وردع أربابها، وألن الحاج 
:- وجل  عز   - قوله  وحقق  اإليمانية،  األخوة  رابطة  استشعر  إذا  والمعتمر 

فإنه:  وسلوكه  وحياته  واقعه  في   [١٠ الحجرات:  ¯﴾ [سورة   ®  ¬﴿
األرض. وجه  على  مسلم  كل  يحب   : أوالً

السالح. وجهه  في  يحمل  وال  يبغضه  وال  مسلم  على  يعتدي  ال   : ثانياً
: ال يــثــيــر الــفــتــن فـــي الــمــجــتــمــع اإلســـالمـــي، ويــتــصــد لــمــن يــثــيــرهــا فـــي صــفــوف  ثــالــثــاً

البغوي، معالم التنزيل، ج١، ص٤٨٠.  (١)

Æ’\;flŸ;]‚iÁ]ÕÂÂ;‰Ö]¬åÂ;r¢\;Ö¡]çŸ;k]ŸÖt;



٣٦
لمسلمين. ا

يهجره. وال  يخذله  وال  مسلما  يظلم  ال   : رابعاً
لنفسه،  يحب  ما  للمسلمين  يحب   : خامساً

 '  &  %  $  #  "  !﴿  :- تــعــالــى   - اهللا  بـــقـــول  يـــؤمـــن  ألنــــه 
 ﴾7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

.[١٠ الحشر:  [سورة 
ويــؤمــن بــقــول الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «والــمــؤمــن أخــو الــمــؤمــن يــكــف عــلــيــه ضــيــعــتــه ويــحــوطــه من 

ورائه»(١).
ويؤمن بقول الرسولملسو هيلع هللا ىلص: «كل الـمسلم على الـمسلم حرام دمه وماله وعرضه»(٢).

أن  يــصــح  أنـــه (ال  عــلــى  قــاطــعــة  داللــــة  فــيــه   ﴾¯  ®  ¬﴿ تــعــالــى -:   - وقـــولـــه 
فكيف  تباغض،  بينهم  يكون  أن  يجوز  وال  قتال،  بينهم  ينتصب  أن  وال  عداوة،  بينهم  يقوم 

يقتتلون؟؟؟)(٣). كيف  بل  يختصمون؟؟ 
      

أخرجه أبو داود، كتاب الديات، باب النصيحة والحياطة، رقم (٤٩١٨) وهو حسن.  (١)
أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذالنه واحتقاره، رقم (٢٥٦٤).  (٢)
ج٢،  رجب،  ابن  تفسير  الحنبلي،  رجب  وانظرابن  ص٦٣٤.  ج١،  التفاسير،  أوضح  محمد،  الخطيب،   (٣)

ص٢٨٧-٢٨٨. والصابوني، صفوة التفاسير، ج٣، ص٢١٧.
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k]ËêÊi’\Â ;r]ifi’\

;Ur]ifi’\

الحرم. األشهر  تعظيم  وجوب   [١]
الشريفين. الحرمين  تعظيم  وجوب   [٢]

وشعائره. اهللا  حرمات  تعظيم  وجوب   [٣]
المعاصي. وسائر  والقتل  بالشرك  الحرم  في  اإللحاد  يحرم   [٤]

والملك. بالحكم  المتعلقة  وبخاصة  الفتن  عن  بنفسه   ينأ المسلم   [٥]
عامة. والخالفات  المذهبية  الصراعات  عن  بنفسه   ينأ المسلم   [٦]

ومــفــارقــة  الــدمــاء،  ســفــك  إلــى  تــؤدي  مــحــمــودة،  غــيــر  عاقبتها  بالملك  المتعلقة  الــفــتــن   [٧]
الرعب. وإثارة  األمن  وفقدان  والجماعة،  اإلمام 

شريك  ال  وحده  اهللا  لعبادة  والتفرغ  المناسك  بأداء  االشتغال  والمعتمر  الحاج  على   [٨]
عنها. يشغله  ما  كل  عن  واالبتعاد  له 

وطمأنينة. بسكينة  المناسك  أداء  والمعتمر  الحاج  على   [٩]
والمعتمرين  الحجاج  وبين  بينه  اإليمانية  األخــوة  استشعار  والمعتمر  الــحــاج  على   [١٠]

وسكناته. وحركاته  وأقواله  سلوكه  في 
آمن. جو  في  والشعائر  المناسك  ألداء  رئيس  مطلب  والمعتمرين  الحجاج  أمن   [١١]

;Uk]ËêÊi’\

من  مسبق  بــإذن  إال  وزمنه  الحج  أماكن  في  للناس  التحدث  كــان  ألي  السماح  عــدم   [١]
إال  يــقــصّ  «ال  الحديث  وفــي  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة  فــي  ذلــك  عــن  المسؤولين 
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صحيح]. وهو  داود (٣٦٦٥)  أبو  مختال» [أخرجه  أو  مأمور  أو  أمير 

تــخــصــيــص الــــدروس والــمــواعــظ فــي مــوســم الــحــج لــحــث الــنــاس عــلــى تــعــظــيــم حــرمــة   [٢]
الحرمين. في  اإللحاد  على  يتجرأوا  وأال  المكان،  وحرمة  الزمان 

والمعتمرين  الحجاج  بأمن  اإلخالل  نفسه  له  تسول  من  كل  على  وقوة  بحزم  األخذ   [٣]
وفيهم. بينهم  الفتن  إثارة  أو 

إليها. الدعوة  أو  الفتن  إثارة  فيه  يظن  لمن  والعمرة  الحج  فريضة  بأداء  السماح  عدم   [٤]
بتوجيهاته. والعمل  منه  واإلفادة  وتدبر،  بعناية  البحث  هذا  في  الملحق  قراءة   [٥]
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الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتد بهداه،
المسلحين  من  جماعة  بها  قام  التي  الشنعاء  والجريمة  النكراء  الحادثة  فإن  بعد:  أما 
المسجد  هجرية باقتحامهم   ١٤٠٠ من عام  الموافق١/١  من يوم الثالثاء  الفجر  صالة  بعد 
الــحــرام وإطــالقــهــم الــنــار بــيــن الــطــائــفــيــن والــركــع الــســجــود فــي بــيــت اهللا الــحــرام أقـــدس بقعة 
الشديد،  باالستنكار  وقابلها  مشاعره  وألهبت  اإلسالمي  العالم  مضاجع  أقضت  قد  وآمنها 
وما ذاك إال ألنها عدوان على بيت اهللا الحرام الذي جعله اهللا مثابة للناس وأمنا، وانتهاك 
الفتنة  لــنــار  وإشــعــال  للمسلمين  وتــرويــع  الــحــرام  والــشــهــر  األمــيــن  الــبــلــد  وحــرمــات  لــحــرمــتــه 

حق. بغير  البالد  أمر  ولي  على  وخروج 
وال شــك أن هــذا اإلجـــرام يعتبر مــن اإللــحــاد فــي حــرم اهللا الــذي قــال اهللا فــيــه ﴿> 

.[٢٥ D﴾ [سورة الحج:   C  B  A  @  ?  >  =
 :- وجــل  عــز   - اهللا  قــال  وقــد  وعــدوانــاً  وظــلــمــاً  لهم  وإيـــذاء  للمسلمين  تــرويــعــاً  ويعتبر 
 ﴾k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `﴿

.[٥٨ األحزاب:  [سورة 
[٨  :سورة الشور] ﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦ وقال - عز وجل -: ﴿¥ 

أرادوا  الــذيــن  األمــن  رجــال  على  الــنــار  وإطــالقــهــم  الــســالح  حملهم  ذلــك  إلــى  يــضــاف 
السالح  علينا  حمل  «من  النبيملسو هيلع هللا ىلص:  قال  وقد  شرهم  من  المسلمين  وحماية  فتنتهم  إطفاء 

مجلة البحوث اإلسالمية، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، العدد   (١)
الخامس، مادة المسجد الحرام وأمر المهدي.
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اهللا  بحرمة  حــرام  البلد  هــذا  «إن  وقــالملسو هيلع هللا ىلص:  الحرم  في  السالح  حمل  عن  ونهى  منا»  فليس 
لم  البلد  هذا  «إن  أيضاملسو هيلع هللا ىلص:  وقــال  شجرة»  فيه  يعضد  وال  دم  فيه  يسفك  ال  القيامة  يوم  إلى 
عادت  وقد  نهار  من  ساعة  لي  أحل  وإنما  بعدي  ألحد  يحل  وال  قبلي  ألحد  فيه  القتال  يحل 

الغائب». الشاهد  فليبلغ  باألمس  كحرمته  اليوم  حرمته 
 شــر هـــذه الــفــتــنــة وضــررهــا إلـــى كثير  واألحـــاديـــث فــي هـــذا الــمــعــنــى كــثــيــرة وقـــد تــعــدَّ
بذلك  ومنعهم  الــحــرام  المسجد  أبـــواب  إغــالقــهــم  ذلــك  إلــى  يــضــاف  وغــيــرهــم  الــحــجــاج  مــن 

 :- وجل  عز   - قوله  تحت  الطائفة  هذه  تدخل  وبذلك  والخارجين،  الداخلين 
 S  R  Q  P O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C﴿
[ســورة   ﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U  T

.[١١٤ البقرة: 
كبير،  وبــالء  عظيم  وفــســاد  كــثــيــر،  ظــلــم  الشنيعة  الــحــادثــة  بــهــذه  حــصــل  فــقــد  وبالجملة 
وال نــعــلــم أنـــه مــر بــالــمــســجــد الــحــرام مــثــل هـــذه الــحــادثــة ال فــي الــجــاهــلــيــة وال فــي اإلســـالم. 
زعموه  لمن  البيعة  إعــالن  أرادوا  بأنهم  الكبير  وفسادهم  وعدوانهم  لظلمهم  تبريرهم  أمــا 
الــمــهــدي فــهــذا تــبــريــر فــاســد وخــطــأ وزعـــم ال دلــيــل عــلــيــه، وال يــجــوز أن يــســتــحــلــوا بــه حــرمــة 
وإطالق  السالح  حمل  لهم  يبيح  وال  فيه  الموجودين  المسلمين  وحرمة  الحرام  المسجد 
يجوز  ال  التي  الغيبية  األمور  من  المنتظر  المهدي  ألن  غيرهم  وال  األمن  رجال  على  النار 
ل على اهللا وعلى  ألي مسلم أن يجزم بأن فالن ابن فالن هو المهدي المنتظر، ألن ذلك تقوُّ
رســولــهملسو هيلع هللا ىلص بغير عــلــم، ودعــو ألمــر قــد اســتــأثــر اهللا بــه حتى تــتــوافــر الــعــالمــات واألمـــارات 
واليته  تستقيم  أن  وأوضحها  وأهمها  المهدي،  وصف  أنها  وبيَّن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أوضحها  التي 
، مع توافر العالمات األخر وهي  على الشريعة، وأن يمأل األرض عدالً كما ملئت جوراً
يوافق  أبيه  واســم  اسمه  وكــون  األنــف،  أقنى  الجبهة  أجلى  وكونه  النبيملسو هيلع هللا ىلص  بيت  من  كونه 
هذه  من  أنَّ  يقول  أن  المسلم  يمكن  كلها  األمور  هذه  توافر  وبعد  أبيه  واسم  النبيملسو هيلع هللا ىلص  اسم 

المهدي. هو  صفته 
(وهــــذه الـــدولـــة بــحــمــد اهللا لــم يــصــدر مــنــهــا مــا يــوجــب الـــخـــروج عــلــيــهــا، وإنــمــا الــذي 
بالذنوب  المسلمين  يكفرون  الذين  الخوارج  هم  بالمعاصي  الدولة  على  الخروج  يستبيح 
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من  يمرقون  النبيملسو هيلع هللا ىلص: «إنهم  فيهم  قال  وقد  األوثان  أهل  ويتركون  اإلسالم  أهل  ويقاتلون 
أجرا  قتلهم  في  فإن  فاقتلوهم  لقيتموهم  وقال: «أينما  الرمية»  من  السهم  يمرق  كما  اإلسالم 

عليه. القيامة»متفق  يوم  اهللا  عند  قتلهم  لمن 
من  شيئاً  أمــيــره  مــن   رأ «مــن  قــالملسو هيلع هللا ىلص:  وقــد  معلومة،  كثيرة  شأنهم  فــي  واألحــاديــث 
معصية اهللا فليكره ما يأتي من معصية اهللا وال ينزعن يداً من طاعة فإن من خرج عن الطاعة 

جاهلية». ميتة  مات  الجماعة  وفارق 
واألحــاديــث فــي هــذا الــمــعــنــى كــثــيــرة، وقــد صــدر مــن عــلــمــاء المملكة فــتــو فــي هــذه 
الــحــادثــة والــقــائــمــيــن بــهــا وأنــــا مـــن جــمــلــتــهــم، وقـــد نــشــرت فـــي الــصــحــف الــمــحــلــيــة وأذيــعــت 
الحق،  لطالب  واإلقــنــاع  اهللا،  شــاء  إن  الكفاية  وفيها  والمسموعة  المرئية  اإلذاعــة  بواسطة 
وعــدوانــهــا  وظلمها  الــطــائــفــة  هــذه  لخطأ  والــبــيــان  اإليــضــاح  مــزيــد  هــذه  بكلمتي  أردت  وإنــمــا 

المهدي. أنه  زعمت  فيمن  وغلطها  فعلت  فيما 
بإحسان  تبعهم  ومن  وصحبه  وآله  محمد  نبينا  ورسوله  عبده  على  وسلم  اهللا  وصلى 

الدين. يوم  إلى 
باز بن  اهللا  عبد  بن  العزيز  عبد 

السعودية العربية  للمملكة  العام  المفتي 
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عاصم. عن  حفص  برواية  الكريم  القرآن 
١- األزدي، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، 

بيروت. صيدا  العصرية،  المكتبة 
األحــكــام،  عمدة  شــرح  الــعــالم  تيسير  صــالــح،  بــن  الرحمن  عبد  بــن  اهللا  عبد  البسام،  ابــن   -٢

٢٠٠٦م.  ،١٠  ، ط،  حالق،  حسن  بن  صبحي  محمد  تحقيق: 
مسعود:  بن  الحسين  البغوي،   -٣

مــعــالــم الــتــنــزيــل فــي تــفــســيــر الـــقـــرآن، تــحــقــيــق عــبــد الــــرزاق الــمــهــدي، دار إحــيــاء الــتــراث 
. ١٤٢٠هـ ط١،  بيروت،  العربي، 

اإلسالمي،  المكتب  الشاويش،  زهير  ومحمد  األرناؤوط  شعيب  تحقيق  السنة،  شرح 
١٩٨٢م.  / ١٤٠٢هـ ط٢،  بيروت،  دمشق 

عبد  بــن  مــحــمــد  تحقيق  الــتــأويــل،  وأســـرار  الــتــنــزيــل  أنـــوار  عــمــر،  بــن  اهللا  عــبــد  الــبــيــضــاوي،   -٤
. ١٤١٨هـ  ،١ ط  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  المرعشلي،  الرحمن 

٢٣- ابن عجيبة، أحمد بن محمد المهدي، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق 
. ١٤١٩هــ القاهرة،  زكي،  عباس  حسن  الدكتور  الناشر  رسالن،  القرشي  اهللا  عبد  أحمد 

دار  معروف،  عواد  بشار  تحقيق  الترمذي،  سنن  سورة،  بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي،   -٥
١٩٩٨م. بيروت،  اإلسالمي،  الغرب 
الحليم:  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ابن   -٦

العربي،  الكتاب  دار  بــيــروت،  الجحيم،  أصــحــاب  مخالفة  المستقيم  الــصــراط  اقتضاء 
١٩٩٦م.
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الحرمين لشئون  العامة  الرئاسة  اإلسالم،  شيخ   فتاو مجموع 

.١٩٨٠ الفكر،  دار  بيروت،  النبوية،  السنة  منهاج 
بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  الــثــوري،  تفسير  مــســروق،  بــن  سعيد  بــن  سفيان  الــثــوري،   -٧

ط٣، ١٩٨٣ م.
التراث  القمحاوي،  صادق  محمد  تحقيق  القرآن،  أحكام  علي،  بن  أحمد  الجصاص،   -٨

. ١٤٠٥هـ ط٢،  بيروت،  العربي 
أبوابه  رقم  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  العسقالني،  علي  بن  أحمد  حجر،  ابن   -٩
بن  اهللا  عبد  بن  العزيز  عبد  العالمة  تعليقات  عليه  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  وأحاديثه  وكتبه 

. ١٣٧٩هــ بيروت،  المعرفة،  دار  باز، 
صدقي  تحقيق:  التفسير،  في  المحيط  البحر  علي،  بن  يوسف  بن  محمد  حيان،  ابــن   -١٠

. ١٤٢٠هــ بيروت،  الفكر،  دار  جميل،  محمد 
ومكتبتها،  المصرية  المطبعة  التفاسير،  أوضح  اللطيف،  عبد  محمد  محمد  الخطيب،   -١١

١٩٦٤م ط٦، رمضان 
القاهرة. الحديثة  الكتب  دار  البالغة،  اهللا  حجة  اهللا،  ولي  أحمد  الدهلوي،   -١٢

ت د  ط  ن  الحنبلي،  رجب  ابن  تفسير  الحنبلي،  رجب  ابن   -١٣
١٤- أبـــو الــســعــود، مــحــمــد بــن مــحــمــد بــن مــصــطــفــى الــعــمــادي، دار إحــيــاء الـــتـــراث الــعــربــي، 

بيروت.
كالم  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير  اهللا،  عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن  عبد  السعدي،   -١٥
/٢٠٠٠م. ١٤٢٠هـ المنان، تحقيق عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط١، 

دار  مــاجــة،  ابــن  سنن  على  السندي  حاشية  الــتــتــوي،  الــهــادي  عبد  بــن  محمد  الــســنــدي،   -١٦
ط. ن  بيروت،  الجيل، 

١٧- الــشــوكــانــي، مــحــمــد بــن عــلــي، فــتــح الــقــديــر، دار ابــن كــثــيــر، دار الــكــلــم الــطــيــب، دمــشــق 
. هــ  ١٤١٤ ط١،  بيروت، 
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١٩٨١م ط٧،  بيروت،  الكريم،  القرآن  دار  كثير،  ابن  تفسير  مختصر  الصابوني،   -١٨

١٩- الــصــالــحــي، مــحــمــد بــن يــوســف، ســبــيــل الــهــد واإلرشــــاد فــي ســيــرة خــيــر الــعــبــاد وذكــر 
أحمد  عــادل  وتعليق  تحقيق  المعاد،  أو  المبدأ  في  وأحــوالــه  وأفعاله  نبوته  وأعــالم  فضائله 

١٩٩٣م. ط١،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  معوض،  محمد  وعلي  الموجود  عبد  بن 
٢٠- الــصــنــعــانــي، مــحــمــد بــن إســمــاعــيــل بــن صـــالح الــمــعــروف بــاألمــيــر، ســبــل الـــســـالم، دار 

ت. الحديث، ن ط 
شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع  جرير،  بن  محمد  الطبري،   -٢١

٢٠٠٠م. ط١،  الرسالة،  مؤسسة 
٢٢- ابـــن عــاشــور، مــحــمــد الــطــاهــر بــن مــحــمــد الــطــاهــر، الــتــحــريــر والــتــنــويــر، الـــدار الــتــونــســيــة 

١٩٨٤م. تونس،  للنشر، 
تحقيق  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر  غالب،  بن  الحق  عبد  عطية،  ابــن   -٢٤

. ١٤٢٢هـ ط١،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  محمد،  الشافي  عبد  السالم  عبد 
٢٥- الــعــظــيــم آبـــادي، شــرف الــحــق الــصــديــقــي، عــون الــمــعــبــود شــرح ســنــن أبــي داود، ومــعــه 
العلمية،  الــكــتــب  دار  ومــشــكــالتــه،  علله  وإيــضــاح  داود  أبــي  ســنــن  تــهــذيــب  الــقــيــم  ابــن  حــاشــيــة 

. ١٤١٥هـ ط٢،  بيروت، 
التراث  إحياء  دار  البخاري،  صحيح  شرح  القاري  عمدة  أحمد،  بن  محمود  العيني،   -٢٦

بيروت. العربي، 
٢٧- القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق أحمد 

/١٩٦٤م. ١٣٨٤هـ  ،٢ ط  القاهرة،  المصرية،  الكتب  دار  أطفيش،  وإبراهيم  البرودني 
٢٨- الــقــســطــالنــي، أحــمــد بــن مــحــمــد، إرشـــاد الــســاري لــشــرح صــحــيــح الــبــخــاري، الــمــطــبــعــة 

. ١٣٢٣هـ ط٧،  مصر،  األميرية،   الكبر
إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  ماجه،  ابن  سنن  يزيد،  بن  محمد  القزويني،   -٢٩

الحلبي. البابي  فيصل  العربية،  الكتب 
السعودية. الباز،  دار  ط،  العالمين،  رب  عن  الموقعين  إعالم  الجوزية،  قيِّم  ابن   -٣٠
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٣١- الــكــيــا الــهــراســي، أحــكــام الـــقـــرآن، تــحــقــيــق مــوســى مــحــمــد عــلــي وعـــزة عــبــد عــطــيــة، دار 

. ١٢٠٥هـ ط٢،  بيروت،  العلمية،  الكتب 
إدارة  المصابيح،  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مــرعــاة  محمد،  بــن  اهللا  عبد  الــمــبــاركــفــوري،   -٣٢

١٩٨٤م.  ،٣ ط  الهند،  السلفية،  الجامعة  واإلفتاء،  والدعوة  العلمية  البحوث 
واإلفـــتـــاء  الــعــلــمــيــة  الـــبـــحـــوث  إلدارات  الـــعـــامـــة  الـــرئـــاســـة  اإلســـالمـــيـــة،  الـــبـــحـــوث  مــجــلــة   -٣٣

السعودية. والدعوة 
 ،٣ ٣٧- ابـــن مــنــظــور، مــحــمــد بــن مــكــرم بــن عــلــي، لــســان الـــعـــرب، دار صــــادر، بـــيـــروت، ط 

. ١٤١٤هـ
٣٥- الـــنـــووي، مــحــي الــديــن يــحــيــى بــن شـــرف، دار إحــيــاء الـــتـــراث الــعــربــي، بـــيـــروت، ط٢، 

. ١٣٩٢هـ
المصابيح،  مشكاة  شرح  المصابيح  مرقاة  القاري،  محمد  بن»سلطان»  على  الهروي،   -٣٦

٢٠٠٢م. ط١،  بيروت،  الفكر،  دار 
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إعداد
ÖÁj“Ç÷] <ÍjÀ€÷]

(١)l^fÈñ¬<Í◊¬<?^ïÖ<Ç€v⁄@<·]ÁÀë

 الفتو لجنة  وعضو  بــاألردن،  العام  اإلفتاء  دائــرة  في  اإلسالمية  والبحوث  الــدراســات  مدير   (١)
في دائرة اإلفتاء العام باألردن، شارك في العديد من المؤتمرات داخل األردن وخارجه، وله 
أبحاث ومقاالت منشورة، ومن أبرز مؤلفاته: الفحص الطبي قبل الــزواج - دراسة تأصيلية 
الفقه  في  االخــتــالف  مسائل  في  والترخص  الماجستير،  في  رسالته  وهــي  قانونية -،  تطبيقية 
اإلسالمي - مسائل المعامالت في قرارات مجمع الفقه اإلسالمي في جدة أنموذجاً - وهي 

أطروحته في الدكتوراه.
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الــمــســألــة  فــي  اآلراء  واخــتــالف  الــنــظــر،  وجــهــات  وتــعــدد  الــفــقــهــيــة،  الــمــذاهــب  كــثــرة 
حــــاول الــبــاحــث فـــي هـــذه الـــدراســـة؛ بـــيـــان هـــذه األســـبـــاب  الـــواحـــدة، لـــه أســـبـــاب كــثــيــرة، 
بـــشـــكـــل مـــوجـــز، مـــن غـــيـــر إخـــــالل بـــالـــمـــقـــصـــود، لــيــســتــفــيــد مـــنـــهـــا طـــالـــب الـــعـــلـــم الـــشـــرعـــي، 
وحــســن  وحـــدة الــمــســلــمــيــن عــلــى أســـاس قــاعــدة الــحــوار،  ولــتــكــون مــســاهــمــة فــي مــشــروع 

الــظــن، والــتــمــاس الــعــذر.
الـــكـــلـــمـــات الــمــفــتــاحــيــة: االخــــتــــالف، أســـبـــاب االخــــتــــالف، روايـــــة الـــســـنـــن، اخـــتـــالف 

القراءات.
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بــعــد؛ أمــا  وســلــم،  عــلــيــه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  عــلــى  والــســالم  والــصــالة  هللا،  الــحــمــد 
مـــن  كـــثـــيـــر  يــــكــــون  أن  لــــشــــريــــف،  ا شــــرعــــه  فــــي  لـــى  تـــعـــا اهللا  حكمة  قـــتـــضـــت  ا فـــقـــد 
لـــزركـــشـــي:  ا يـــقـــول  ذلــــك  وفــــي  مـــعـــنـــى،  مـــن  ألكـــثـــر  مـــحـــتـــمـــلـــة  لـــســـنـــة  وا لــــقــــرآن  ا نـــصـــوص 
بــل  قـــاطـــعـــة،  ــــة  دلّ أ لـــشـــرعـــيّـــة  ا األحـــكـــام  جــمــيــع  عــلــى  ـــب  ـــنَـــصِّ يُ لـــم  لــى  تــعــا اهللا  نّ  أ عـــلـــم  ا  »
واحـــد  مـــذهـــب  فـــي  يــنــحــصــروا  لــئــال  ــفــيــن،  لــمــكــلّ ا عــلــى  لــلــتــوســيــع  قـــصـــداً  ـــة،  ظـــنّـــيّ جــعــلــهــا 

.(١ )» عــلــيــه  لــدلــيــل  ا لــقــيــام 
التفاوت  إلى    أدّ مما  العقول،  في  الخلق  تفاوت  تعالى  اهللا  حكمة  اقتضت  كما 

هــور. والــدّ االخــتــالف فــي األحــكــام الــشــرعــيّــة، عــلــى مــرّ الــعــصــور  فــي األفــهــام، فــوقــع 
نــراهــا  لــتــي  ا لـــهـــوة  ا تــضــيــيــق  فـــي  لــفــقــهــاء  ا اخـــتـــالف  أســـبـــاب  مــعــرفــة  ئـــدة  فـــا وتــكــمــن 
أســاس  عــلــى  بــيــنــهــم  لــحــوار  ا قــاعــدة  تــوســيــع  وفــي  لــمــســلــمــيــن،  ا مــن  كــثــيــر  أوصـــال  تــمــزق 
لــفــقــهــاء  ا اخــتــالف  أســبــاب  عــلــى  اطــلــع  إذا  لــمــســلــم  ا فــإن  لــعــذر،  ا لــتــمــاس  وا لــظــن،  ا حــســن 
نـــصـــوص  جـــعـــل  فـــي  لـــغـــة  لـــبـــا ا حـــكـــمـــتـــه  لـــه  عـــزوجـــل  اهللا  أن  عـــلـــم  لـــفـــقـــهـــيـــة،  ا لــــفــــروع  ا فـــي 
مــن  لـــمـــجـــتـــهـــدون  ا دركـــهـــا  فـــي  يـــتـــفـــاوت  لـــتـــي  ا لـــمـــخـــتـــلـــفـــة  ا لـــلـــمـــعـــانـــي  مـــحـــتـــمـــلـــة  لـــشـــريـــعـــة  ا
مــن  ذلـــك  فــيــكــون  لـــعـــذر،  ا ويــلــتــمــس  لـــظـــن،  ا ويــحــســن  صــــدره،  يــوســع  عــنــدئــذ  لــعــلــمــاء،  ا

األمــة. تــوحــيــد  مــســالــك 
ثــالثــة  لـــى  إ إرجـــاعـــهـــا  يــمــكــن  ــــه  نّ أ إال  كـــثـــيـــرة،  لـــفـــقـــهـــاء  ا بـــيـــن  االخـــتـــالف  وأســـبـــاب 
عــلــى  ــهــا  أهــمّ لــبــحــث  ا هذا  فــي  ســأتــنــاول  كــثــيــرة،  تــفــريــعــات  تــحــتــهــا  تــنــدرج  رئــيــســة،  أســبــاب 

الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد اهللا، البحر المحيط في أصول الفقه (تحقيق د. محمد محمد تامر)،   (١)
ج٤، ص٤٠٦، دار الكتب العلميَّة، لبنان، ٢٠٠٠م.
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النوع  هــذا  تحت  يــنــدرج  مــا  وأهــمّ  السنن،  روايــة  إلــى  تــعــود  أســبــاب  ل:  األوّ المبحث 
األسباب:  من 

الحديث.. ١ على  االطّالع  عدم 
الحديث.. ٢ ثبوت  في  الشك 
الحديث.. ٣ نسيان 

المبحث الثاني: أسباب تعود إلى فهم النص، وتفاوت عقول المجتهدين في ذلك، 
األسباب:  من  النوع  هذا  تحت  يندرج  ما  وأهمّ 

النصوص.. ١ فهم  في  المجتهدين  اختالف 
فيه.. ٢ نصّ  ال  فيما  األحكام  استنباط  في  المجتهدين  اختالف 
المتعارضة.. ٣ النصوص  بين  والترجيح  الجمع  في  المجتهدين  اختالف 
األصوليّة.. ٤ القواعد  في  المجتهدين  اختالف 

الــمــبــحــث الــثــالــث: أســبــاب تــعــود إلـــى الــلــغــة، وأهـــم مــا يــنــدرج تــحــت هـــذا الــنــوع من 
األسباب: 

اللفظي.. ١ االشتراك 
والمجاز.. ٢ الحقيقة  بين  اللفظ  دوران 
القراءات.. ٣ اختالف 

      

أسبابه   ، الفقهيّ االختالف  محمود،  وجيه  مــن:  الفقهاء  اختالف  أسباب  ذكــر  في  التفريع  هــذا  استفدت   (١)
وموقفنا منه، ص٩ ٦٣، دار الهد للنشر والتوزيع، مصر، والعلواني، طه جابر فياض، أدب االختالف 
في اإلسالم، ص١٠٥ـ ١١٤، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية، 
ط٥، ١٩٩٢م، والثقفي، سالم بن علي بن محمد، أسباب اختالف الفقهاء، (رسالة ماجستير، ١٩٧١م 
١٩٧٢م)، جامعة الملك عبد العزيز، شعبة الفقه وأصوله، إشراف أ.د. شمس الدين عبد الحافظ محمد.
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د الـــجـــوانـــب، مــخــتــلــف اآلثـــــار، وإلـــيـــه تــرجــع مــعــظــم  وهــــذا الـــنـــوع مـــن األســـبـــاب مــتــعــدِّ
العلماء. بين  وقعت  التي  الفقهيّة  االختالفات 

األسباب:  من  النوع  هذا  تحت  يندرج  ما  وأهمّ 
الحديث.. ١ على  االطّالع  عدم 
الحديث.. ٢ ثبوت  في  الشك 
الحديث.. ٣ نسيان 

اآلتية:  المطالب  في  وسأوضحها 
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وذلك بأن يصل الحديث إلى قوم، وال يصل إلى آخرين، فينبني على ذلك اختالفٌ 
ة،  في حكم الواقعة، واإلحاطة بأحاديث النبي صلّى اهللا عليه وسلّم لم تكن ألحد من األمّ
، فيسمعه أو  ث، أو يفتي، أو يقضي، أو يفعل أمراً فقد كان النبي صلّى اهللا عليه وسلّم يُحدِّ
ليس  ما  معيَّنة  واقعةٍ  في  العلم  من  أقوامٍ  عند  فيكون  لغيره،  يبلِّغه  ثم   ، حاضراً كان  من  يراه 
بعدهم،  ومــن  الصحابة  مــن  العلماء  يتفاضل  ــمــا  وإنَّ بينهم،  االخــتــالف  فينشأ  غــيــرهــم،  عند 

جودته(١). أو  العلم  بكثرة 
اهللا  رسول  إلــى  الــنــاس  أقــرب  عــلــيــهــم،  اهللا  رضوان  الــصــحــابــة  بــيــن  ذلــك  وقــع  وقــد 
ة  الــجــدّ أنّ  مــنــهــا  كــثــيــرة،  ذلــك  عــلــى  واألمــثــلــة  بــســنــتــه،  وأعــلــمــهــم  ــم،  وســلّ عــلــيــه  اهللا  صلّى 
شــيء،  اهللا  كتاب  فــي  لــكِ  مــا  بــكــر:  أبــو  لــهــا  مــيــراثــهــا، «فــقــال  تــســألــه  بــكــر  أبــي  إلــى  جــاءت 
أســأل  حــتــى  فــارجــعــي   ، شــيــئــاً ــم  وســلّ عــلــيــه  اهللا  صلّى  اهللا  رسول  ســنَّــة  فــي  لــكِ  عــلــمــتُ  ومــا 
أعــطــاهــا  ــم  وســلّ عــلــيــه  اهللا  صلّى  اهللا  رسول  حــضــرت  شــعــبــة:  المغيرة بن  فــقــال  الـــنـــاس، 
فــقــال  األنــصــاري،  مــســلــمــة  محمد بن  فــقــام  غــيــرك؟  مــعــكَ  هــل  بــكــر:  أبــو  فــقــال  الــســدس، 

.(٢ يــق»( مــثــل مــا قــال الــمــغــيــرة، فــأنــفــذه لــهــا أبــو بــكــر الــصــدّ

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، رفع المالم عن األئمة األعالم (تحقيق عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري)،   (١)
ص٩ـ١٠، المكتبة العصرية، لبنان..

رواه مالك والحاكم وغيرهم، انظر؛ مالك بن أنس، موطأ اإلمام مالك (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)،   (٢)
العربي،  التراث  إحياء  دار  ص٥١٣،  ج٢،   ،١٠٧٦ الحديث  رقم  الجدة،  ميراث  باب  الفرائض،  كتاب 
مصطفى  الــصــحــيــحــيــن (تــحــقــيــق  عــلــى  الــمــســتــدرك  الــنــيــســابــوري،  عبد اهللا  محمد بن  والـــحـــاكـــم،  مــصــر، 
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ص٣٧٦،  ج٤،   ،٧٩٧٨ الحديث  رقم  الفرائض،  كتاب  عطا)،  عبد القادر 

١٩٩٠م، وقال الحاكم عن الحديث: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
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ولــم تــكــن هــذه الــظــاهــرة مــقــصــورة عــلــى الــصــحــابــة فــحــســب، بــل كــانــت مــنــتــشــرة فــي 
 ،(١ ــم( ــلِ عَ بــمــا  ث  حــدَّ فــكــلٌّ  األمــصــار،  فــي  قــوا  تــفــرَّ الــصــحــابــة  ألن  بــعــدهــم،  ومــن  الــتــابــعــيــن 
فــوصــل أقـــوام مــن الــتــابــعــيــن ومـــن بــعــدهــم مــن الــعــلــم مــا لــم يــصــل غــيــرهــم، فــانــبــنــى عــلــى 

األمــثــلــة عــلــى ذلــك:  االخــتــالف فــي الــمــســائــل الــفــقــهــيّــة، ومــن  ذلــك الــكــثــيــر مــن 
االغتسال:  عند  شعرها  المرأة  نقض  مسألة 

أن  اغــتــســلــن  إذا  لـــنـــســـاء  ا يـــأمـــر  عـــمـــرو  بن  اهللا  عبد  أنّ  ئـــشـــة  عـــا بـــلـــغ  ــــه  نّ أ ورد  فـــقـــد 
اغــتــســلــن  إذا  لـــنـــســـاء  ا يـــأمـــر  هـــذا،  عـــمـــرو  البـــن  عــجــبــاً  يـــا   » فـــقـــالـــت:   ، رؤوســـهـــنّ ـــن  ـــضْ ـــنْـــقُ يَ
نـــا  أ أغـــتـــســـل  كـــنـــت  لـــقـــد   ، رؤوســــهــــنّ يـــحـــلـــقـــن  أن  يـــأمـــرهـــنّ  أفــــال   ، رؤوســــهــــنّ يـــنـــقـــضـــن  أن 
عــلــى  غَ  ــــــرِ فْ أُ أن  عـــلـــى  أزيــــد  وال   ، واحـــــدٍ نــــاءٍ  إ مـــن  ـــم  وســـلّ عــلــيــه  اهللا  صلّى  اهللا  ورســـــول 

.(٢ إفــراغــات»( ثــالث  رأســي 
أن  الــنــســاء  أمــر  لــمــا  بــلــغــه  ولــو  هـــذا،  عــائــشــة  حــديــث  يبلغه  لــم  عــمــرو  عبد اهللا بن  فــهــذا 
ــب عــلــى هـــذا االخــتــالف بــيــن الــصــحــابــة، اخــتــالف الــفــقــهــاء في  ، وقـــد تــرتّ يــنــقــضــن رؤوســـهـــنّ

أقوال:  على  المسألة 
حيض  من  سواء  للغسل،  الشعور  نقض  وجوب  بعدم  أخذ  عائشة،  حديث  بلغه  فمن 
ق بين  أو جنابة(٣)، ومن لم يبلغه الحديث، قال بوجوب نقض الشعور للغسل(٤)، ومن فرَّ

ــة فــي اخــتــالف الــفــقــهــاء، ص٤٦، مؤسسة  انــظــر؛ الــخــن، مصطفى، أثــر االخــتــالف فــي الــقــواعــد األصــولــيّ  (١)
الرسالة، بيروت، ط٧، ١٩٩٨م.

رواه مسلم، كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، رقم الحديث ٧٧٣.  (٢)
وهو مذهب جمهور الفقهاء، قالوا: إن ضفائر المغتسلة، إذا وصل الماء إلى جميع شعرها، ظاهره وباطنه   (٣)
من غير نقض، لم يجب نقضها، وإن لم يصل إال بنقضها وجب نقضها، انظر؛ النووي، يحيى بن شرف، 
ص١٢،  ج٤،  المغتسلة،  ضفائر  حكم  باب  الحيض،  كتاب  الحجاج،  مسلم بن  صحيح  شرح  المنهاج 
دار إحياء التراث، بيروت، ط٢، ١٣٩٢هـ، وابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، ج١، 
ص٥٨، دار الفكر، بيروت، والقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة (تحقيق محمد حجي)، 

ج١، ص ٢٦٨، دار الغرب، بيروت، ١٩٩٤م.
حكي عن النخعي وجوب النقض بكل حال، انظر؛ النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،   (٤)

ج٤، ص١٢. 
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٥٦
وصله(١). علمٍ  فلزيادة  الحيض  وغسل  الجنابة  غسل 
      

روي عن الحسن، وطاووس، وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، وهو رأي عند الحنابلة، وإن   (١)
كان صاحب المغني رجح االستحباب ال الوجوب، واستدلوا لقولهم بقوله صلّى اهللا عليه وسلّم لعائشة 
البخاري،  انظر؛   ،» ففعلت  بحج،  وأهلي  وامتشطي،  رأســك،  وانقضي  عمرتك،  دعــي   » حاضت:  لما 
المقدسي،  أحمد  عبد اهللا بن  قدامة،  وابــن   ،٣١٧ الحديث  رقــم  المحيض،  غسل  بــاب  الحيض،  كتاب 

المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج١، ص٢٥٧، دار الفكر، بيروت ط١، ١٤٠٥ هـ.

È‚Œ’\;Ã˜i|ˆ\;g]eà^



٥٧

È›]m’\ ;f÷Ş⁄’\
nÁÅu’\ ;kÊel ;È… ; fl”ç’\

فــيــأخــذون بـــه، ويــبــنــون عــلــيــه األحـــكـــام، ويــصــل إلــى  قــد يــصــل الــحــديــث إلـــى قـــومٍ 
فــي  اآلراء  فـــي  االخــــتــــالف  فـــيـــحـــصـــل  بــــه،  يـــعـــمـــلـــون  وال  صـــحـــتـــه،  فـــي  ـــون  ـــكُّ ـــشُ فـــيَ آخـــريـــن 

الــواحــدة. الــمــســألــة 
ومــــن الـــمـــســـائـــل الــفــقــهــيّــة الـــتـــي حـــصـــل فــيــهــا االخـــتـــالف بــســبــب الـــشـــكّ فـــي ثــبــوت 

الــحــديــث: 
، ماذا يجب لزوجته. ى مهراً مسألة: من مات بعد العقد، وقبل الدخول، ولم يكن سمَّ

 ، ئِل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقاً : « ابن مسعود سُ ورد في ذلك أنَّ
ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، ال وكس وال شطط(١)، 
رسول اهللا  قضى  فقال:  األشجعي(٢)،  سنان  معقل بن  فقام  الميراث،  ولها  العدة،  وعليها 

صته،  : أي نقَّ كس: النقصان، ووكست فالناً : أي ال نقصان وال زيادة، فالوَ طَطَ سَ وال شَ كَ معنى ال وَ  (١)
الزبيدي،  انظر؛  شيء.  كل  من  ذلك  غير  أو   ، احتكامٍ أو   ، طَلَبٍ أو   ، بيعٍ في  القدر  مجاوزة   : طَطُ والشَ
الحلو  عبد الفتاح  الــقــامــوس (تــحــقــيــق  جــواهــر  مــن  الــعــروس  تــاج  الــحــســيــنــي،  مــرتــضــى  مــحــمــد  الــســيــد 
المهملة،  الطاء  وباب  ص١٨،  ج١٧،   ، سَ كَ وَ السين،  مع  الواو  فصل  حجازي)،  مصطفى  وراجعه 
، ج١٩، ص٤١٥، مــطــبــعــة حــكــومــة الــكــويــت، الــكــويــت،  ـــطَ ـــطَ فــصــل الــشــيــن الــمــعــجــمــة مــع الـــطـــاء، شَ

١٩٨٦م.
صحبة  لــه  ــم،  وســلّ عليه  صلّى اهللا  رسول اهللا  صــحــابــة  مــن  صــحــابــي  هــو:  األشــجــعــي  ســنــان  معقل بن   (٢)
ث عــنــه: مـــســـروق، وعــلــقــمــة،  وروايـــــة، حــمــل لـــواء أشــجــع يـــوم الــفــتــح، وهـــو راوي قــصــة بــــروع، حـــدَّ
ة، ســنــة ثــالث وســتــيــن لــلــهــجــرة، ولــه نــيِّــف  والــحــســن الــبــصــري وغــيــرهــم، أُســـر فــذبــح صــبــراً يــوم الــحــرّ
األرنـــاؤوط)،  شعيب  (تحقيق  النبالء  أعــالم  سير  أحــمــد،  محمد بن  الــذهــبــي،  انــظــر؛  سنة،  وسبعون 

بيروت. الرسالة،  مؤسسة   ،٥٧٧ ص٥٧٦  ج٢، 
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ابن  بها  ففرح  قضيت،  الــذي  مثل  منا  امــرأة   (١) ـــقٍ واشِ بنت  عَ  وَ ــرْ بَ في  وسلّم  عليه  صلّى اهللا 

مسعود»(٢).
أقوال:  على  المسألة  هذه  في  الفقهاء  اختلف  ثم 

عمر،  ابــن  مــذهــب  وهــو  ســعــد،  والليث بن  واألوزاعـــي،  مــالــك،  ذهــب  ل:  األوّ الــقــول 
والميراث(٣)،  المتعة  ولها  مهر،  لها  ليس  أنّه:  إلى  الحجاز،  أهل  ومذهب  ثابت،  وزيد بن 
ـــه ال يــجــب فــي الــطــالق  ــتــهــم فــي ذلـــك قــيــاس الــمــوت عــلــى الــطــالق فــي هـــذه، فــكــمــا أنّ ــجّ وحُ
بتقديم  يقول  ألنّه  مسعود  ابن  بحديث  مالك  يعمل  ولم  بالموت،  يجب  ال  فكذلك  شيء، 

األثر. على  القياس 
القول الثاني: ذهب الشافعي إلى أنّه ال مهر لها وال متعة، ألنّها غير مطلّقة، والمتعة 
الشك  من  عنده  لما  مسعود،  ابن  بحديث  الشافعي  يحتجّ  ولم  الميراث(٤)،  ولها  للمطلقة، 
عليه  صلّى اهللا  النبي  عــن  ثبت  كــان  ” فــإن  الحديث:  عــن  قــال  ولــذلــك  الحديث،  ثبوت  فــي 
وإن  وسلّم  عليه  صلّى اهللا  النبي  دون  أحد  قول  في  ة  جّ حُ وال  بنا،  األمور  أولى  فهو  وسلّم، 
ألحدٍ  يكن  لم  وسلّم،  عليه  صلّى اهللا  النبي  عن  يثبت  ال  كان  وإن  قياس...  في  وال  كثروا، 

ق: هي بروع بنت واشق الرواسية، الكالبية، وقيل األشجعية، زوج هالل بن مرة، روي  ع بنت واشِ وَ بَرْ  (١)
وسلّم  عليه  صلّى اهللا  رسول اهللا  لها  فقضى  يجامعها،  أن  قبل  فتوفي  إليه،  وفوضت  رجــالً  نكحت  أنها 
بصداق نسائها، أنظر؛ ابن األثير، علي بن محمد الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، كتاب النساء، 

حرف الباء، ج٦، ص ٣٧، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٩م.
رواه الـــتـــرمـــذي، كـــتـــاب الـــنـــكـــاح، بــــاب الـــرجـــل يـــتـــزوج الـــمـــرأة فــيــمــوت عــنــهــا قــبــل أن يـــفـــرض لـــهـــا، رقــم   (٢)
حسن  حديث  مسعود  ابن  حديث  الترمذي:  وقال  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار   ،١١٤٥ الحديث 
شرط  على  صحيح  الحاكم:  وقــال   ،٢٧٣٨ و   ٢٧٣٧ الحديث  رقــم  النكاح،  كتاب  والحاكم،  صحيح، 
الشيخين، والنسائي، (تحقيق عبد الفتاح أبو غدة)، كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق، رقم 

الحديث٣٣٤٥، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط٢، ١٩٨٦م.
لمسائل  والتعليل  والــتــوجــيــه  والــشــرح  والتحصيل  الــبــيــان  الــقــرطــبــي،  أحــمــد  محمد بن  رشـــد،  ابــن  انــظــر؛   (٣)
المستخرجة (تحقيق د. محمد حجي وآخرون)، ج١٧، ص١٣٥، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط٢، 
١٩٨٨م، وابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا، االستذكار (تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي 

معوض)، ج٥، ص٤٢٦، دار الكتب العلمية، بيروت ط١، ٢٠٠٠م.
انظر؛ الشافعي، محمد بن إدريس، األم، ج٥، ص٦٨، دار المعرفة، بيروت، ط٢، ١٣٩٣هـ.  (٤)
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.(١)” مثله  يثبت  وجه  من  بعد  أحفظه  ولم  يثبت،  لم  ما  عنه  يثبت  أن 

الصحيح  في  والحنابلة  األظهر(٣)،  في  والشافعية  الحنفية(٢)،  ذهب  الثالث:  القول 
من المذهب(٤) وهو قول ابن مسعود، وابن شبرمة(٥)، والثوري، وإسحاق(٦)، إلى أنّه لها 

مسعود. ابن  بحديث  لذلك  وا  واحتجّ المثل،  مهر 
ولم  الدخول،  وقبل  العقد،  بعد  مات  من  مسألة  في  الفقهاء  اختلف  كيف  فنالحظ 
لها  ليس  قالوا  وآخــرون  المثل،  بمهر  قــال  فبعضهم  لزوجته،  يجب  مــاذا   ، مهراً ى  سمّ يكن 

عنه. رضي اهللا  مسعود  ابن  حديث  ثبوت  في  الشكّ  هو  االختالف؛  هذا  وسبب  مهر، 
      

الشافعي، األم، ج٥، ص٦٨.  (١)
محمد  عبد اللطيف  المختار (تحقيق  لتعليل  االختيار  مــودود،  محمود بن  عبد اهللا بن  الموصلي،  انظر؛   (٢)
زين  نجيم،  وابـــن  ٢٠٠٥م،  ط٣،  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار   ،١١٦ ص١١٥  ج٣،  عبد الرحمن)، 

الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج٣، ص١٥٦، دار المعرفة، بيروت.
المكتب   ،٢٨٢ ص٢٨١  ج٧،  الــمــفــتــيــن،  وعــمــدة  الــطــالــبــيــن  روضــــة  شــــرف،  يحيى بن  الـــنـــووي،  انــظــر؛   (٣)
غاية  حل  في  األخيار  كفاية  الحسيني،  محمد  الدين بن  تقي  والحصني،  ١٤٠٥هـــ،  بيروت،  اإلسالمي، 
الخير،  دار   ،٣٦٩ ص٣٦٨  ســلــيــمــان)،  وهــبــي  ومحمد  بلطجي  عبد الحميد  علي  (تحقيق  االخــتــصــار 

دمشق، ١٩٩٤م.
انظر؛المرداوي، علي بن سليمان، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن   (٤)
ج٨،  المغني،  قدامة،  وابــن  ١٤١٩هــــ،  ط١،  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  ص٢٢٠،  ج٨،  حنبل، 

ص٥٩.
، (... ١٤٤هـــ)، اإلمام العالمة، فقيه العراق وكان ثقة، فقيهاً،  ابن شبرمة هو: عبد اهللا بن شبرمة الضبّيّ  (٥)
 قليل الــحــديــث، وكـــان مــن أئــمــة الــفــروع، أنــظــر؛ ابــن ســعــد، محمد بن سعد الــبــصــري، الطبقات الكبر
أعــالم  سير  والــذهــبــي،  م،   ١٩٦٨  ،١ ط  بــيــروت،  صـــادر،  دار   ،٣٥١  ٣٥٠ ص  ج٦،  عــبــاس)،  (إحــســان 

النبالء، ج٦، ٣٤٧ – ٣٤٨.
انظر؛ ابن قدامة، المغني، ج٨، ص٥٩.  (٦)
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الحفظ،  على  فيها  االعــتــمــاد  كــان  لــذلــك  اإلســـالم،  صــدر  فــي  نــة  مــدوّ تكن  لــم  فالسنّة 
نسيه،  لكن  عنده  وثبت  بلغه  قد  الحديث  يكون  ” أن  بقوله:  السبب  هذا  تيمية  ابن  ذكر  وقد 

والسنة“(١). الكتاب  في  يرد  وهذا 
” أنّ  الحديث:  ونصّ  الماء،  وجود  عدم  عند  الجنابة  من  م  التيمّ بحديث  له  مثّل  ثم 
يا  تذكر  أما  ار:  عمّ فقال   ، تصلّ ال  فقال:   ، ماءً أجد  فلم  أجنبت  إنّي  فقال:  عمر،  أتى  رجالً 
أنا  ا  وأمّ  ، تصلّ فلم  أنت  ا  فأمّ  ، ماءً نجد  فلم  فأجنبنا،  سريّة  في  وأنت  أنا  إذ  المؤمنين،  أمير 
تضرب  أن  يكفيك  «إنّما  وسلّم:  عليه  صلّى اهللا  النبي  فقال  وصلّيت،  التراب  في  فتمعّكت 
ــار،  عــمّ يــا  اتّق اهللا  عــمــر:  فــقــال  وكفيك،  وجــهــك  بهما  تمسح  ثــم  تنفخ،  ثــم  األرض،  بيديك 

تولّيت»(٢). ما  نولّيك  له:  قال  عمر  أن  رواية  وفي  به،  ث  أحدِّ لم  شئت  إن  قال: 
بعدم  الــمــاء  يجد  ولــم  أجنب  مــن  يفتي  جعله  للحديث،  عنه  رضي اهللا  عمر  فنسيان 
ــار،  ــر، بــدلــيــل قــولــه لــه: اتّق اهللا يــاعــمّ ــار رضي اهللا عــنــه لــم يــتــذكّ ـــره عــمّ الــصــالة، وعــنــدمــا ذكّ
وما  ندعك  أي:  تولّيت،  ما  نولّيك  لــه:  قــال  حيث  بــه،  التحديث  من  ــاراً  عــمّ يمنع  لم  ولكنّه 

.(٣ تتقلّد(
      

ابن تيمية، رفع المالم عن األئمة األعالم، ص٢٢.  (١)
رواه البخاري، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، رقم الحديث ٣٣٨، ومسلم،  كتاب الحيض،   (٢)

باب التيمم، رقم الحديث ٨٤٦.
انظر؛ ابن الجوزي، عبد الرحمن، كشف المشكل من حديث الصحيحين (تحقيق علي حسين البواب)،   (٣)

ج١، ص٢٣١، دار الوطن، الرياض، ١٩٩٧م.
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منه،  الشرعي  الحكم  واستنباط  الثابت،  النصّ  فهم  في  المجتهدين  عقول  تتفاوت 
مشتركاً  اللفظ  يكون  كأن  نفسه،  النصّ  إلى  يعود  لسبب  إما  أمرين:  أحد  إلى  يرجع  وذلك 
بظاهر  مجتهد  يأخذ  كــأن   ، الــنــصّ ذلــك  فهم  في  المجتهد  إلــى  يعود  بسبب  أو  معنيين،  بين 

مراد. غير  ظاهره  أن  آخر   وير النص، 
أربعة:  أمور  األسباب  من  النوع  هذا  تحت  يندرج  ما  وأهم 

النصوص.. ١ فهم  في  المجتهدين  اختالف 
فيه.. ٢ نصّ  ال  فيما  األحكام  استنباط  في  المجتهدين  اختالف 
المتعارضة.. ٣ النصوص  بين  والترجيح  الجمع  في  المجتهدين  اختالف 
األصوليّة.. ٤ القواعد  في  المجتهدين  اختالف 

اآلتية:  المطالب  في  الباحث  وسيوضحها 
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المجتهدين  بعض  ينظر  فقد   ، للنصّ فهمه  فــي  المجتهد  نفس  إلــى  راجــع  أمــر  وهــذا 
إلى  ينظرون  آخرين  مجتهدين  نجد  حين  في  ذلــك،  على  الحكم  فينبني  النص،  ظاهر  إلى 

عليه. الحكم  ويبنون  منه،  والمقصود  النصّ  معنى 
وخــيــر مــثــال عــلــى ذلـــك اخـــتـــالف الــصــحــابــة يـــوم األحـــــزاب فـــي فــهــمــهــم لــقــول الــنــبــي 

قريظة»(١). بني  في  إال  العصر  أحدٌ  يصلينّ  «ال  وسلّم:  عليه  صلّى اهللا 
ــوا  فــصــلّ الــمــســيــر،  فــي  اإلســــراع  ــم  وســلّ عــلــيــه  صلّى اهللا  الــنــبــي  مـــراد  أنّ  الــبــعــض  فــفــهــم 
ــوا الــعــصــر إال فــي بني  ، فــلــم يــصــلّ الــعــصــر فــي الــطــريــق، ووقـــف اآلخــــرون عــنــد ظــاهــر الــنــصّ

قريظة.
النصوص:  فهم  في  الفقهاء  اختالف  على  األمثلة  ومن 

الجنازة  رأيــتــم  «إذا  ــم:  وســلّ عليه  صلّى اهللا  قوله  فــي  الحكم  علّة  فهم  فــي  اختالفهم 
توضع»(٢). أو  م  كُ لِّفَ تُخَ حتى  لها  فقوموا 

للجنازة(٣):  القيام  علّة  في  الفقهاء  فاختلف 
الموت،  لهول  آخرون:  وقال  والكافر،  المؤمن  فيعمّ  المالئكة،  لتعظيم  قالوا:  فقوم 

رواه البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلّى اهللا عليه وسلّم من األحزاب، ومخرجه إلى بني   (١)
قريظة...، رقم الحديث ٤١١٩.

رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، رقم الحديث ٢٢٦١.  (٢)
عبد الرحيم،  ولي اهللا بن  بشاه  المعروف  أحمد  اإلمــام  الدهلوي،  كتاب:  في  المسألة  هذه  تفصيل  انظر   (٣)

حجة اهللا البالغة (تحقيق سيد سابق)، ص٣٠٢، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ومكتبة المثنى، بغداد.
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النبي  وأنّ   ،ً منسوخا  يكون  أن  يعدو  ال  (هذا  الشافعي:  وقال   ، أيضاً والكافر  المؤمن  فيعمّ 
يهودي ٍ،  نازة  جِ كانت  أنّها  ثين،  المحدّ بعض  رواها  قد  لعلّة  لها،  قام  وسلّم  عليه  صلّى اهللا 

تطوله)(١). أن  كراهية  لها  فقام 
به)(٢). بأس  فال  قعد  وإن  أعبه،  لم  قام  حنبل: (إن  أحمد بن  وقال 

الحكم. علة  في  اختالفهم  سببه  المسألة  هذه  في  الفقهاء  فاختالف 
      

باب  الجنائز،  كتاب  حسن)،  كسروي  سيد  (تحقيق  واآلثــار  السنن  معرفة  الحسين،  أحمد بن  البيهقي،   (١)
القيام للجنازة، رقم الحديث ٢١٢٦، ج٣، ص١٥٧، دار الكتب العلمية، بيروت.

ابن قدامة، المغني، ج٢، ص٣٥٤.   (٢)
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فــــإذا لـــم يـــوجـــد فـــي الــمــســألــة نـــص مـــن آيــــة أو حـــديـــث، لــجــأ الــمــجــتــهــد إلــــى الــقــيــاس 
الشاعر(١):  قال  كما  واالجتهاد، 

نــــــــصٍّ وجــــــــــــــــــــــــودُ  الــــــــفــــــــقــــــــيــــــــهَ  ــــــــــــــــــــــــيَ  أعْ بــــــــالــــــــقــــــــيــــــــــــــــــــــــــاسإذا  مـــــــــــحـــــــــــالـــــــــــة  ال  ـــــــــــق  تـــــــــــعـــــــــــلَّ
وهـــذا بــاب واســـعٌ مــن أبـــواب االخــتــالف بــيــن الــفــقــهــاء، إذ مــن الــثــابــت أنّ الــنــصــوص 
في  جرت  حادثة  مع  الوقائع  هذه  بعض  تتماثل  وقد  دة،  ومتجدّ كثيرة  والوقائع  محدودة، 
 ، بيّناً اختالفاً  عنها  تختلف  وقد  حكم،  فيها  له  فكان  وسلّم،  عليه  صلّى اهللا  رسول اهللا  عهد 
كلّما  الصحابة  وفقهاء  الناس  رؤوس  يجمع  أن  إلى  عنه  رضي اهللا  بكر  بأبي  حدا  ما  وهذا 

.(٢) حكماً لها  يجدوا  حتى  فيتشاوروا  القبيل،  هذا  من  حادثة  حدثت 
ذلك:  على  األمثلة  ومن 

بالواحد:  الجماعة  قتل  مسألة 
غيرها،  من  له  ابناً  حجرها  في  وترك  زوجها،  عنها  غاب  بصنعاء  امرأة  "أنّ  ورد 
هــذا  إنّ  لــخــلــيــلــهــا:  فــقــالــت   ، خــلــيــالً زوجــهــا  بــعــد  الــمــرأة  ــخــذت  فــاتّ أصــيــل،  لــه  يــقــال  غــالم 
الــغــالم يــفــضــحــنــا فــاقــتــلــه، فــأبــى، فــامــتــنــعــت مــنــه فــطــاوعــهــا، واجــتــمــع عــلــى قــتــلــه الــرجــل، 
٣) مــن  ) ــةٍ ــبَ ــيْ ، وجــعــلــوه فــي عَ ــعــوه أعــضــاءً ورجــل آخــر، والــمــرأة وخــادمــهــا، فــقــتــلــوه ثــم قــطَّ

انــظــر؛ الــبــطــلــيــوســي، عبد اهللا بن مــحــمــد، اإلنـــصـــاف فــي التنبيه عــلــى الــمــعــانــي واألســـبـــاب الــتــي أوجــبــت   (١)
االختالف (تحقيق د. محمد رضوان الداية)، ص١٩٣، دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٤٠٣هـ.

انظر؛ الخن، أثر االختالف في القواعد األصوليّة في اختالف الفقهاء، ص١١٠.  (٢)
ن في لغة همدان، أنظر؛ الزبيدي، تاج العروس،  رْ يْبَة: زبيل من أدم، ينقل فيه الزرع المحصود إلى الجُ العَ  (٣)

فصل العين المهملة، باب الباء، ج٣، ص٤٤٩.
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الـــمـــرأة  صـــاحـــت  ثـــم  مــــاء،  فــيــهــا  ولـــيـــس  الـــقـــريـــة،  نـــاحـــيـــة  فـــي   (١ ) ــــةٍ كِــــيَّ رَ فـــي  فـــطـــرحـــوه  أدم، 
فــاجــتــمــع الــنــاس، فــخــرجــوا يــطــلــبــون الــغــالم، قــال: فــمــرَّ رجــل بــالــركــيَّــة الــتــي فــيــهــا الــغــالم، 
فأخذته  خليلها،  ومعنا  لجيفة،  هذه  في  إن  واهللا  فقلنا:  األخضر،  الذباب  منها  فخرج 
فــأخــرج الــغــالم، فــأخــذنــا الــرجــل فــاعــتــرف،  ــدة، فــذهــبــنــا بــه فــحــبــســنــاه، وأرســلــنــا رجــالً  عْ رِ
٢) وهــو  اآلخـــر وخـــادمـــهـــا، فــكــتــب يـــعـــلـــى( فــأخــبــرنــا الــخــبــر، فــاعــتــرفــت الـــمـــرأة، والـــرجـــل 
أنّ  لو  واهللا  وقال:   ، جميعاً بقتلهم  عنه  اهللا  رضي  عمر  إليه  فكتب  بشأنهم،  أمير  يومئذٍ 

.(٣ أجمعين"( لــقــتــلــتــهــم  قــتــلــه  فــي  اشــتــركــوا  صــنــعــاء  أهــل 
فــمــســألــة قــتــل الــجــمــاعــة بــالــواحــد حــدثــت فــي زمـــن عــمــر، ولـــم يـــرد فــيــهــا نـــصّ فــي 
اخــتــالف بــيــن الــصــحــابــة، ثــم بــيــن مــن بــعــدهــم  أو الــســنــة، فــاجــتــهــد عــمــر، ثــمّ حــصــل  الــقــرآن 
قــال  وبــه  عــبــاس،  وابــن  شــعــبــة،  والمغيرة بن   ، عــلــيٌ قــضــائــه  فــي  عــمــرَ  فــوافــق  الــعــلــمــاء،  مــن 
الــشــعــبــي، وقــتــادة، والــحــســن مــن الــتــابــعــيــن، وهــو قــول فــقــهــاء األمــصــار؛ مــنــهــم الــثــوري، 
وأحـــمـــد،  واألوزاعـــــــــي، والـــلـــيـــث، ومــــالــــك، وأبـــــو حـــنـــيـــفـــة، والـــشـــافـــعـــي، وأصـــحـــابـــهـــم، 
أو قــلّــت،  ــهــم قــالــوا: تــقــتــل الــجــمــاعــة بــالــواحــد، كــثــرت الــجــمــاعــة  وإســحــاق، وأبــو ثــور، كــلّ

كايا، أنظر؛ الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين (تحقيق  كِيٌّ ورَ يَّة: البئر المحفورة، وجمعها رَ الركَ  (١)
دار  ص٢٠٢،  ج٥،  الكاف،  حرف  والــراء،  الكاف  باب  السامرائي)،  إبراهيم  ود.  المخزومي  مهدي  د. 

مكتبة الهالل.
وشهد  الفتح،  يــوم  أسلم  قــريــش،  حليف  المكي،  التميمي،  عبيدة  أبــي  أمية بن  يعلى بن  هــو:  يعلى   (٢)
وهو  الكتب  خ  أرَّ من  أول  كــان  عمر،  وعــن  ــم،  وســلّ عليه  صلّى اهللا  النبي  عن   ورو  ، وتبوكاً طائفاً 
المشاهير  ووفــيــات  اإلســالم  تــاريــخ  أحــمــد،  محمد بن  الذهبي  أنــظــر؛  لعثمان،  صنعاء  ولــي  باليمن، 
٣٢٦، دار الكتاب العربي، بيروت،  واألعالم (تحقيق د. عمر عبد السالم تدمري)، ج٤، ص٣٢٥ 

ط١، ١٩٨٧م.
 ،١٥٧٥٤ رواه الــبــيــهــقــي، جــمــاع أبـــواب تــحــريــم الــقــتــل، بـــاب الــنــفــر يــقــتــلــون الــرجــل، رقـــم الــحــديــث   (٣)
روايــة  الــحــديــث: (وفــي  هــذا  إســنــاد  عــن  الملقن  ابــن  قــال  ١٩٩٤م،  الــمــكــرمــة،  مــكــة  الــبــاز،  دار  مكتبة 
في  المنير  الــبــدر  عــلــي،  عمر بن  الملقن،  ابــن  انــظــر؛  حـــازم...)،  جرير بن  عــن  جيد  بــإســنــاد  للبيهقي 
ج٨،  وآخــرون)،  الغيظ  أبو  مصطفى  (تحقيق  الكبير  الشرح  في  الواقعة  واآلثــار  األحاديث  تخريج 

٢٠٠٤م. ط١،  الرياض،  والتوزيع،  للنشر  الهجرة  دار  ص٤٠٥، 

È‚Œ’\;Ã˜i|ˆ\;g]eà^



٦٦
.(١ الــواحــد( إذا اشــتــركــت فــي قــتــل 

شهاب  وابن  سيرين،  محمد بن  قال  وبه  معاذ،  عن  وروي  الزبير،  ابنُ  عمرَ  وخالف 
ال  قالوا:  كلّهم  أحمد،  عن  رواية  وهو  الظاهري،  وداود  ثابت،  أبي  وحبيب بن  والزهري، 

واحد(٢). من  أكثر  واحدة  بنفس  يقتل  وال  بالواحد،  الجماعة  تقتل 
      

انظر؛ ابن عبد البر، االستذكار، ج٨، ص١٥٧، وانظر آراء الفقهاء في المسألة: ابن نجيم، البحر الرائق،   (١)
ج٨، ص٣٥٤، والموصلي، االختيار لتعليل المختار، ج٥، ص٣٣، والقرافي، الذخيرة، ج١٢، ص٣١٩ 
٣٢٠، وابن رشد، البيان والتحصيل، ج١٦، ص١٢٧، والشافعي، األم، ج٦، ص٢٢، والماوردي، أبو 
ص٣٦٧،  ج٩،  المغني،  قــدامــة،  وابـــن  بــيــروت،  الــفــكــر،  دار  ص٢٦،  ج١٢،  الكبير،  الــحــاوي  الــحــســن، 

والمرداوي، اإلنصاف، ج٩، ص٣٣١.
والـــمـــرداوي،  ص٣٦٧،  ج٩،  المغني،  قــدامــة،  وابـــن  ص١٥٧،  ج٨،  االســتــذكــار،  عبد البر،  ابــن  انــظــر؛   (٢)

اإلنصاف، ج٩، ص٣٣٢. 
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يقتضي  واآلخر   ، حكماً يقتضي  أحدهما  متعارضين،  دليلين  أمام  المجتهد  يقف  فقد 
الــحــرمــة،  يقتضي  والــثــانــي  ــل،  الــحِ يقتضي  ل  األوّ كــان  لــو  كــمــا  ل،  األوّ الــحــكــم  يــنــافــي  حــكــمــاً 
عند  والترجيح  الجمع  طــرق  فــي  اختالفهم  على  بــنــاءً  الحكم  فــي  العلماء  يختلف  وعندئذٍ 
تــعــارض األدلــــة، وقـــد بــحــث الــعــلــمــاء ذلـــك تــحــت بـــاب الـــتـــعـــارض(٣) والــتــرجــيــح، هـــذا مــع 
فيما  يكون  التعارض  أنّ  بمعنى  حقيقي،  ال  صــوري  أمــر  ــة  األدلّ بين  التعارض  أن  مالحظة 
قول  إلى  ترجع  كلّها  (فالشريعة  األمر،  ونفس  الواقع  في  ال  فهمه،  بحسب  للمجتهد  يظهر 
ــهــا فــي أصــولــهــا كــذلــك، وال يــصــلــح فــيــهــا غير  واحـــد فــي فــروعــهــا وإن كــثــر الــخــالف، كــمــا أنّ

: بيان التوافق واالئتالف  ق، وضمّ الشيء بتقريب بعضه من بعض، واصطالحاً الجمع: لغة: تأليف المتفرِّ  (١)
بين األدلة الشرعية، سواء أكانت عقلية أو نقلية، وإظهار أنّ االختالف غير موجود بينهما حقيقة، وسواء 
فصل  المهملة،  العين  باب  العروس،  تاج  الزبيدي،  أنظر؛  أحدهما،  أو  الطرفين  بتأويل  البيان  ذلك  كان 
الجيم مع العين، ج٢٠، ص٤٥١، والبرزنجي، عبد اللطيف، التعارض والترجيح بين األدلة الشرعية، 

ج١، ص٣٣٨، ١٣٩٧هـ.
مال،  حتى  أثقله  الميزان:  وأرجــح  جــحــانــاً،  ورُ رجوحاً  حُ  يرجَ الميزان  ــحَ  جَ رَ من  الميل،  لغة:  الترجيح:   (٢)
ليعمل   األخــر على  الظنيين  الدليلين  أي  األمارتين   إحــد تقوية   » بقوله:  السبكي  فه  عرَّ  : واصطالحاً
بها»، أنظر؛ الزبيدي، تاج العروس، باب الحاء المهملة، فصل الراء مع الحاء المهملة، ج٦، ص٣٨٤، 
األصــول  علم  إلــى  الــوصــول  منهاج  على  المنهاج،  شــرح  فــي  اإلبــهــاج  عبد الكافي،  علي بن  والسبكي، 

للبيضاوي (تحقيق جماعة من العلماء)، ج٥، ص٣٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٤هـ.
: التعارض بين الشيئين:  ضَ الشيء بالشيء معارضة، قابله، واصطالحاً التعارض: لغة: التقابل، من عارَ  (٣)
تقابلهما على وجه يمنع منهما مقتضى صاحبه، أنظر؛ ابن سيدة، علي بن إسماعيل المرسي، المحكم 
والمحيط األعظم (تحقيق عبد الحميد هنداوي)، مادة (ع ر ض)، ج١٨، ص ٤١٩، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ٢٠٠٠م.، والسبكي، علي بن عبد الكافي، اإلبهاج في شرح المنهاج، ج ٣، ص٣٩٧.
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ذلك)(١).

ومـــن األمــثــلــة عــلــى اخـــتـــالف الــفــقــهــاء بــســبــب تـــعـــارض الــنــصــوص، وطــــرق دفـــع هــذا 
الكسوف:  صالة  صفة  في  أحاديث  من  ورد  ما  التعارض(٢)، 

رسول اهللا  عهد  فــي  الشمس  «خسفت  قــالــت:  عنها  رضي اهللا  عائشة  حــديــث  فمنها 
القيام،  فأطال  فقام  بالناس،  وسلّم  عليه  صلّى اهللا  رسول اهللا  فصلّى  وسلّم،  عليه  صلّى اهللا 
ل، ثــم ركـــع فــأطــال  ثــم ركـــع فــأطــال الـــركـــوع، ثــم قـــام فــأطــال الــقــيــام، وهـــو دون الــقــيــام األوّ
ل، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل  الركوع، وهو دون الركوع األوّ

لى... »(٣). األوّ في  فعل  ما 
فانكسفت  ــم،  وســلّ عــلــيــه  صلّى اهللا  رسول اهللا  عــنــد  كــنّــا  قـــال:  بــكــرة(٤)  أبــي  وحــديــث 
فصلّى  فدخلنا،  المسجد،  دخل  حتى  ردائه  يجرّ  وسلّم  عليه  صلّى اهللا  النبي  فقام  الشمس، 
ــم: «إنّ الــشــمــس والــقــمــر ال  بــنــا ركــعــتــيــن حــتــى انــجــلــت الــشــمــس، فــقــال صلّى اهللا عــلــيــه وســلّ

.(٥)« بكم  ما  يكشف  حتى  وادعوا  فصلّوا  رأيتموهما  فإذا  أحد،  لموت  ينكسفان 

ع اإلمام الشاطبي في بيان األدلة على كون الشريعة ترجع إلى قول واحد، أنظر تفصيل ذلك:  لقد توسّ  (١)
آل  حسن  مشهور بن  عبيدة  أبــو  (تحقيق  الموافقات  الغرناطي،  اللخمي  موسى  إبراهيم بن  الشاطبي، 

بر، السعودية، ط١، ١٩٩٧م. سلمان)، ج٥، ص ٥٩ وما بعدها، دار ابن عفان، الخُ
اختلف الفقهاء في طرق دفع التعارض، فطريقة الحنفية: تقدم النسخ، ثم الترجيح، ثم الجمع والتوفيق،   (٢)
ثم تساقط الدليلين واالستدالل بما دونهما في الرتبة، وطريقة الجمهور والشافعية: تقدم الجمع والتوفيق 
بين األدلة، ثم الترجيح، ثم النسخ، ثم تساقط الدليلين، انظر تفصيل ذلك: الزحيلي، وهبة، أصول الفقه 
اإلسالمي، ج٢، ص١١٧٦ ١١٨٤، دار الفكر، دمشق، ودار الفكر المعاصر، بيروت، ط١، ١٩٨٦م، 

والثقفي، أسباب اختالف الفقهاء، ص٢٣٥ ٢٣٦.
الحديث  رقــم  الكسوف،  في  الصدقة  بــاب  الكسوف،  كتاب  للبخاري،  واللفظ  ومسلم،  البخاري  رواه   (٣)

١٠٤٤، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صالة الكسوف، رقم الحديث ٢١٢٧.
ة هو: نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، صحابي، من أهل الطائف، له ١٣٢حديثاً، توفي بالبصرة،  رَ أبو بَكْ  (٤)
وإنما قيل له (أبو بكرة)، ألنّه تدلّى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي صلّى اهللا عليه وسلّم، وهو ممن 
اعتزل الفتنة يوم (الجمل)، وأيام (صفين)، انظر؛ الزركلي، خير الدين، األعالم، ج٨، ص٤٤، دار العلم 

للماليين، بيروت، ط١٥، ٢٠٠٠م.
رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب الصالة في كسوف الشمس، رقم الحديث ١٠٤٠.  (٥)
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٦٩
أحاديث  وهناك  في كلّ ركعة،  فيها ركوعان  الكسوف  صالة  أنّ  يفيد  عائشة  فحديث 

المعنى. هذا  تؤيّد   أخر
في  الركوعين  إلى  إشارة  بدون  ركعتان،  الكسوف  صالة  أن  يفيد  بكرة  أبي  وحديث 

ركعة. كل 
على  الــكــســوف  صــالة  صفة  فــي  الفقهاء  اختلف  ــيــن،  الــنــصّ بين  الــتــعــارض  هــذا  وأمــام 

أقوال: 
إلى  الحجاز،  أهــل  وجمهور  وأصحابهما،  والشافعي،  مالك،  ذهــب  ل:  األوّ الــقــول 
سعد،  الليث بن  قال  وبذلك  وركوعان،  قيامان  ركعة  كل  وفي  ركعتان،  الكسوف  صالة  أنّ 

ثور(١). وأبو  حنبل،  وأحمد بن 
الكسوف  صالة  أنّ  إلى  والثوري،  حنيفة،  أبو  ومنهم  الكوفيّون  ذهب  الثاني:  القول 

النخعي(٢). إبراهيم  قول  وهو  الصبح،  صالة  مثل  ركعتان 
الــقــول الــثــالــث: وذهـــب بــعــض أهـــل الــعــلــم كــالــطــبــري، إلـــى أنّ األمـــر عــلــى الــتــخــيــيــر، 

لصحتهما(٣). المذكورتين  الصورتين  من  أيٍ  على  تصلّي  أن  فيجوز 
الـــروايـــات  مـــن  مــعــنــاه  فـــي  ومـــا  عــائــشــة  حـــديـــث  ـــحـــوا  رجّ ل  األوّ الـــقـــول  فـــأصـــحـــاب 
وقــيــامــيــن،  بــركــوعــيــن  ركـــعـــة  كـــلّ  ركـــعـــتـــان،  الـــكـــســـوف  صـــالة  أن  تــفــيــد  الـــتـــي  الــصــحــيــحــة، 
يـــرو فـــي صـــالة الــكــســوف عـــن الــنــبــي  ـــهـــا مـــن أصـــحِّ مـــا  إنّ وقـــالـــوا عـــن هـــذه األحـــاديـــث: 

مطبعة  ص٢١١،  ج١،  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بــدايــة  القرطبي،  أحــمــد  محمد بن  رشـــد،  ابــن  انــظــر؛   (١)
ص٤١٢،  ج٢،  االســتــذكــار،  عبد البر،  وابـــن  ١٩٧٥م،  ط٤،  مــصــر،  وأوالده،  الحلبي  الــبــابــي  مصطفى 
الحسني  خبزة  بو  محمد  أويس  أبو  المالكي (تحقيق  الفقه  في  التلقين  علي،  عبد الوهاب بن  والثعلبي، 
التطواني)، ج١، ص٥٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٤م، والقرافي، الذخيرة، ج٢، ص٢٢٨ 
والــمــرداوي،  ص٨٣،  ج٢،  الطالبين،  روضــة  والــنــووي،   ،٢٤٣ ص٢٤٢  ج١،  األم،  والشافعي،   ،٢٢٩

اإلنصاف، ج٢، ص٣١١، وابن قدامة، المغني، ج٢، ص٢٧٤.
انظر؛ ابن عبد البر، االستذكار، ج٢، ص٤١٢، والسمرقندي، عالء الدين، تحفة الفقهاء، ج١، ص١٨٢،   (٢)

دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٤م، وابن الهمام، شرح فتح القدير، ج٢، ص٨٧.
انظر؛ ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج١، ص٢١١.  (٣)
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٧٠
.(١ وســلّــم( عــلــيــه  اهللا  صلّى 

ــتــهــا، وشــهــرتــهــا،  ر الــتــعــارض لــكــان األخـــذ بــأحــاديــثــنــا أولــــى، لــصــحّ ــــدِّ وقـــالـــوا: (ولـــو قُ
ــتــهــا، واألخـــذ بــهــا، واشــتــمــالــهــا عــلــى الـــزيـــادة، والـــزيـــادة مــن الــثــقــة  ــة عــلــى صــحّ ـــفـــاق األئــمّ واتّ

مقبولة)(٢).
ـــحـــوا روايــــة أبـــي بــكــرة ومـــا فــي مــعــنــاهــا مــن الـــروايـــات،  وأصـــحـــاب الــقــول الــثــانــي رجّ
النبي  أنَّ  على  عائشة  حديث  لــوا  وأوّ الصلوات،  من  المعهود  على  أي  للقياس  لموافقتها 
خلفهم  من  وظنّ  رؤوسهم،  فرفعوا  القوم،  بعض  فملّ  الركوع  ل  طوّ وسلّم  عليه  صلّى اهللا 
إلى  م  المتقدّ الصفّ  عاد  ثمّ  رؤوسهم،  فرفعوا  رأســه،  رفع  وسلّم  عليه  صلّى اهللا  النبي  أنَّ 
ركع  ــه  أنّ وظنّوا   ، أيضاً خلفهم  من  فركع  وسلّم،  عليه  صلّى اهللا  لرسول اهللا  باعاً  اتّ الركوع 
النبي  خلف  يصلّون  من  الصحابة  كبار  لنقله  كذلك،  األمر  كان  ولو  ركعة،  كلّ  في  ركوعين 

يحصل(٣). لم  ذلك  ولكن  المعهود،  خالف  أمر  ألنّه  وسلّم،  عليه  صلّى اهللا 
الصورتين(٤). بين  الجمع  أجل  من  قالوا  لما  فذهبوا  الثالث  القول  أصحاب  وأما 

      

انظر؛ ابن عبد البر، االستذكار، ج ٢، ص ٤١٢.  (١)
ابن قدامة، المغني، ج٢، ٢٧٤.  (٢)

 ١٣٥ ص  ج٢،  الميس)،  الدين  محي  خليل  المبسوط (تحقيق  سهل،  أبي  محمد بن  السرخسي،  انظر؛   (٣)
١٣٧، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط١، ٢٠٠٠م.

انظر؛ ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج١، ص٢١١.  (٤)

È‚Œ’\;Ã˜i|ˆ\;g]eà^



٧١

√d\Ö’\ ;f÷Ş⁄’\
ÏflË’Êê¯\ ;Å¡\ÊŒ’\ ;È… ;flÁÅ‚iq⁄’\ ;Ã˜i|\

يــضــعــهــا  الـــتـــي  والـــمـــنـــاهـــج،  والـــخـــطـــط،  األســـــس،  "تلك  األصـــولـــيّـــة:  بـــالـــقـــواعـــد  يـــــراد 
مذهبه،  صرح  عليها  ليشيّد  يضعها  باالستنباط،  والشروع  البدء  عند  عينيه،  نصب  المجتهد 

لها"(١). ونتيجةً  ثمرةً  إليه  ل  توصّ ما  ويكون 
أصوليّة  قــاعــدة  فــكــلّ  الــنــوع،  هــذا  مــن  االخــتــالف  أســبــاب  حصر  بــمــكــان،  العسر  ومــن 

عليها(٢). المبنيّة  الفروع  في  اختالف  عنها  ينشأ  فيها  تَلَف  خْ مُ
العام  ومباحث  األلــفــاظ،  دالالت  مباحث  األســبــاب:  مــن  الــنــوع  هــذا  تحت  ويــنــدرج 
بــالــقــرآن  المتعلّقة  الــقــواعــد  كــذلــك  ومــنــهــا  والــنــهــي،  واألمـــر  والــمــقــيّــد،  والــمــطــلــق  والــخــاص، 
اختالف  أبواب  من  واسع  باب  فهو  فيها،  ختلف  المُ واألدلّة  والقياس،  واإلجماع،  والسنّة، 

االختالف(٣). أسباب  أهم  من  ولعلّه  مناهجهم،  بين  التمايز  إلى   ّأد الفقهاء، 
األسباب:  من  النوع  هذا  على  األمثلة  ومن 

. تمراً بخرصه  النخل  على  الذي  الثمر  بيع  مسألة: 
اختلف  ولــذلــك  الــخــاص،  مــع  الــعــام  تــعــارض  فــي  الــعــلــمــاء  اخــتــالف  عــلــى  مبنيّة  وهــي 

قولين:  على  تمراً  بخرصه  النخل  على  الذي  الثمر  بيع  جواز  في  العلماء 

الخن، أثر االختالف في القواعد األصوليّة في اختالف الفقهاء، ص١١٧.  (١)
ــة، ج٢، ص٢٩٧مــــــادة  انـــظـــر؛ وزارة األوقــــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة فـــي الــكــويــت، الــمــوســوعــة الــفــقــهــيّ  (٢)

(اختالف)، مطابع دار الصفوة للنشر والطباعة والتوزيع، مصر، ط٤، ١٩٩٣م.
ل  انظر؛ الخن، أثر االختالف في القواعد األصوليّة في اختالف الفقهاء، ص١١٧وما بعدها حيث فصَّ  (٣)

الكالم في هذا السبب، ألنّه موضوع الكتاب الذي أصله رسالة دكتوراة في أصول الفقه.
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٧٢
ل: ذهــب أبــو حــنــيــفــة إلــى عــدم جـــواز هــذا الــنــوع مــن الــبــيــوع، ســـواء أكــان  الــقــول األوّ
بيع  عن  النهي  من  وسلّم  عليه  صلّى اهللا  النبي  عن  ثبت  لما  أكثر،  أو  أوسق  خمسة  من  أقلّ 
نهى  وسلّم  عليه  صلّى اهللا  رسول اهللا  «أنّ  عنهما  رضي اهللا  عمر  عبد اهللا بن  فعن  المزابنة، 

.(١)« كيالً م  رْ بالكَ الزبيب  وبيع  كيالً،  بالتمر  الثمر  بيع  والمزابنة  المزابنة،  عن 
ــــــه مــــال ربــــــوي، فـــال يـــجـــوز بــيــعــه بــجــنــســه مـــع الـــجـــهـــل بـــتـــســـاويـــهـــمـــا، كـــمـــا لــوكــانــا  وألنّ

األرض(٢). على  موضوعين 
وبعموم  الــمــزابــنــة،  بــيــع  عــن  الــنــهــي  فيها  الــتــي  الــنــصــوص  بــعــمــوم  اســتــشــهــد  حنيفة  فــأبــو 
بيع  جواز  فيه  الذي  الخاص  بالنصّ  يأخذ  ولم  معيّنة،  أموال  في  الربا  م  تحرّ التي  النصوص 
بيع  فــي  ــم  وســلّ عليه  صلّى اهللا  النبي  ــص  «رخّ قــال:  عنه  رضي اهللا  هــريــرة  أبــي  فعن  الــعــرايــا، 
في  الراوي  شكّ  أوسق»،  خمسة  في  أو  أوسق،  خمسة  دون  فيما  التمر  من  ها  صِ رْ بخَ العرايا 

ذلك(٣).
وتأويله  بالعطيّة،  العريّة  ر  وفسّ البيوع،  باب  من  العرايا  بيع  أخرج  الحنفية  من  وكثير 
يملكه  ال  ألنّه  جازٌ  مُ بيع  وهو  مجذوذ،  بتمرٍ    المعرّ من  النخيل  على  ما  له    المعرّ يبيع  أن 

مبتدأ(٤). راً  بُ فيكون 
الــقــول الــثــانــي: ذهــب الــجــمــهــور(٥) إلــى جـــواز بــيــع الــثــمــر الـــذي عــلــى الــنــخــل بخرصه 
عموم  ص  يخصّ الحديث  هذا  بأن  وقالوا  العرايا،  ببيع  ص  الترخّ بحديث  وا  واستدلّ  ، تمراً
اختلفوا  ولكنهم  معينة،  أصناف  في  الربا  تحريم  في  ورد  ما  وعموم  المزابنة  بيع  عن  النهي 

بها:  ص  الترخّ جاء  التي  العرايا  تفسير  في 

رواه البخاري. كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر، رقم الحديث ٢١٧١.  (١)
انظر؛ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج٦، ص٤١٥، وابن نجيم، البحر الرائق، ج٦، ص٨٣ـ٨٤.  (٢)

رب في حائط أو في نخل، رقم الحديث  رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِ  (٣)
.٢٣٨٢

انظر؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج٦، ص٨٣.  (٤)
انظر؛ القرافي، الذخيرة، ج٥، ص٢٠٥-٢٠٦، ومالك بن أنس، المدونة الكبر (تحقيق زكريا عمرات)،   (٥)
ج٣، ص٢٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت، والشافعي، األم، ج٣، ص٥٤، والماوردي، الحاوي الكبير، 

ج٥، ص٤٥١، وابن قدامة، المغني، ج٤، ص١٩٦، والمرداوي، اإلنصاف، ج٥، ص٢٨.
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٧٣
أو  األرض،  في  بتمر  النخل  على  الرطب  بيع  هــي:  العرايا  أنّ  إلــى  الشافعي  فذهب 
ــص فــي ذلــك بــشــرط أن ال يــزيــد عــن خمسة أوســـق، فــقــال:  الــعــنــب فــي الــشــجــر بــزبــيــب، فــرخّ

دونها)(١). أو  أوسق  خمسة  إال  العرايا  من  العريّة  صاحب  يبيع  أن  يجوز  (وال 
من  بمثله  خرصاً  النخل،  رؤوس  في  الرطب  بيع  هي:  العرايا  أنّ  إلى  أحمد  وذهب 
بدليل  الــمــشــتــري(٢)،  حــاجــة  عند  خــاص  ذلــك  أنّ  إال  أوســق،  خمسة  دون  فيما  كــيــالً،  التمر 
من  مــحــتــاجــيــن  رجــــاالً  ــى  فــســمّ هـــذه؟  عــرايــاكــم  ســئــل: «مـــا  عــنــدمــا  ثــابــت  زيد بن  أنّ  روي  مــا 
بأيديهم  نقد  وال  يــأتــي،  الــرطــب  أنّ  ــم  وســلّ عليه  صلّى اهللا  رسول اهللا  إلــى  شــكــوا  األنــصــار، 
من  بخرصها  العرايا  يبتاعوا  أن  لهم  ص  فرخّ التمر،  من  فضولٌ  وعندهم   ، رطباً به  يبتاعون 

.(٣)« رطباً يأكلونه  أيديهم،  في  الذي  التمر 
      

الشافعي، األم، ج٣، ص٥٤، والماوردي، الحاوي الكبير، ج٥، ص ٤٥١.  (١)
أنظر؛ ابن قدامة، المغني، ج٤، ص١٩٦، والمرداوي، اإلنصاف، ج٥، ص٢٨.  (٢)

مؤسسة  ص٥٥٢،  حــيــدر)،  أحمد  عامر  (تحقيق  الحديث  اختالف  إدريـــس،  محمد بن  الشافعي،  رواه   (٣)
الكتب الثقافية، بيروت، ط١، ١٩٨٥م، والبيهقي، معرفة السنن واآلثار، كتاب البيوع، باب بيع العرايا، 
رقم الحديث ٣٤٤٦، والحديث إسناده منقطع، وقد ذكره الشافعي في كتبه بغير إسناد، ولعلّه نقله من 
ن، البدر المنير،  السير، وأنكر بن حزم وداود الظاهري على الشافعي روايته لهذا الحديث، انظر ابن الملقّ

ج٦، ص٥٨٦ – ٥٨٧.
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األسباب:  من  النوع  هذا  تحت  يندرج  ما  وأهم 
اللفظي.. ١ االشتراك 
والمجاز.. ٢ الحقيقة  بين  اللفظ  دوران 
القراءات.. ٣ اختالف 

اآلتية:  المطالب  في  وسأوضحها 
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السواء،  على  أكثر  أو  مختلفين  معنيين  على  الــدال  الــواحــد  "اللفظ  هــو:  والمشترك 
اللغة"(١). تلك  أهل  عند 

مثل: العين اسمٌ لعين الناظر، وعين الشمس، وعين الميزان، وعين الماء وهكذا(٢).
العلماء،  بــيــن  االخــتــالف  وقــع  الــشــرعــيّــة،  الــنــصــوص  فــي  اللفظي  االشــتــراك  ولــوجــود 

ذلك:  ومثال 
.(٣)L  L  K  J  I  H M تعالى:  قوله 

والحيض(٤)،  الطهر  هما:  معنيين  بين  لغة  مشترك  لفظ  والــقــرء  قــرء،  جمع  فالقروء 
قولين:  على  المطلّقة  الحائض  ة  عدّ في  العلماء  اختلف  ولذلك 

ــهــا ثــالثــة قـــروء،  ل: ذهـــب مــالــك، والــشــافــعــي، وأحــمــد فــي روايـــة عــنــه: أنّ الــقــول األوّ
وغيرهم(٥). والزهري،  وعائشة،  عمر،  وابن  زيد،  قول  وهو  أطهار،  ثالثة  بمعنى 

لمعنى،  ــع  ضِ وُ اســمٌ  والقرءُ  فقالوا:  العرب،  لسان  منها  بأدلّة  قولهم  على  وا  واستدلّ

السبكي، اإلبهاج شرح المنهاج، ج١، ص٣٤٤.  (١)
انظر؛ البزدوي، علي بن محمد، أصول البزدوي، ص٧، مطبعة جاويد بريس، كراتشي).  (٢)

(البقرة: ٢٢٨).  (٣)
انظر؛ السبكي، اإلبهاج شرح المنهاج، ج١، ص٣٧١.  (٤)

والشافعي،   ،٢٣٤ ج٢،   ،الــكــبــر الــمــدونــة  أنـــس،  ومالك بن  ص٧٥،  ج١،  الــذخــيــرة،  الــقــرافــي،  انــظــر؛   (٥)
األم، ج٥، ص٢٠٩، والماوردي، الحاوي الكبير، ج١١، ص٣٦٨- ٣٧٥، وابن قدامة، المغني، ج٩، 
عبد المنعم  (تحقيق  الخرقي  مختصر  على  الــزركــشــي  شــرح  عبد اهللا،  محمد بن  والــزركــشــي،  ص٨١، 

خليل إبراهيم)، ج٢، ص٥٢٩، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٢م.
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٧٦
معروفاً  كان  يخرج،  فال  يُحتبس  دماً  والطهر  فيخرج،  م  حِ الرّ يرخيه  دماً  الحيض  كان  ا  فلمّ

الحبس(١). القرء  أنّ  العرب  لسان  من 
L، فأثبت التاء في العدد،  L  K M :ا استشهدوا به قولهم: إنّ اهللا تعالى قال وممّ
جمع  يكون  أن  فوجب  مؤنّث،  والحيض  ر  مذكّ والطهر  ر...  مذكّ معدودٍ  في  يكون  وإثباتها 

المؤنّث(٢). الحيض  دون  المذكر  للطهر  متناوالً  ر  المذكّ
ثالثة  أنها  إلــى  المذهب:  مــن  الصحيح  فــي  وأحــمــد  حنيفة،  أبــو  ذهــب  الثاني:  الــقــول 
قـــــروء، بــمــعــنــى ثـــالث حــيــضــات، وبـــذلـــك قـــال عــمــر، وعـــلـــي، وابــــن مــســعــود، واألوزاعــــــي، 

وغيرهم(٣). والثوري، 
ح األطهار باعتبار حرف الهاء المذكور  وقالوا: (ثمّ الشافعي - رحمه اهللا تعالى رجّ
ــر، ولــكــنّــا نــقــول:  ــث، والــطــهــر هــو الــمــذكّ ــر يــؤنّ فــي قــولــه (ثــالثــة قــــروء)، فــقــال: جــمــع الــمــذكّ

دواب)(٤). وثالث  أفراس  ثالثة  يقال:  المعنى،  دون  اللفظ  يتبع  اإلعراب 
فريق  كــل  واحــتــجّ  المشترك،  اللفظ  بسبب  اختلفوا  كيف  المسألة  هــذه  فــي  فنالحظ 

العرب. ولسان  باللّغة 
      

انظر؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج١١، ص٣٦٨.  (١)

انظر؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج١١، ص٣٧٥.  (٢)
انظر؛ السرخسي، المبسوط، ج٦، ص٢٣، وابن الهمام، شرح فتح القدير، ج٤، ص٣٠٩-٣١٠، وابن   (٣)
قدامة، المغني، ج٩، ص٨١، والزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج٢، ص٥٢٩، وانظر 

أقوال الصحابة؛ الماوردي، الحاوي الكبير، ج١١، ص٣٧٠.
السرخسي، المبسوط، ج٦، ص٢٣.  (٤)
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التخاطب"(١). اصطالح  في  له  وضع  فيما  المستعمل  "اللفظ  هي:  فالحقيقة 
المصطلح"(٢). يناسب  له  موضوع  غير  معنى  في  المستعمل  "اللفظ  هو:  والمجاز 

حال  والمجازي،  الحقيقي  المعنى  في  اللفظ  يستعمل  هل  هنا:  االختالف  ومجال 
الحكم. في  مقصودين  كونهما 

.(٣)L  ¸  ¶  μ  M تعالى:  قوله  ذلك  ومثال 
نقض  وهو  بالحكم  مقصود  وكالهما  والمجاز،  الحقيقة  بين  د  تردّ (المستم)  فلفظ 

أقوال:  على  المسألة  هذه  في  الفقهاء  اختلف  ذلك  على  وبناءً  الوضوء، 
ل: ذهــب الــشــافــعــيــة(٤)، وأحــمــد فــي روايـــة عــنــه(٥): إلــى أنّ لــمــس الــمــرأة  الــقــول األوّ
عمر،  وابــن  ابــن مــســعــود،  عــن  ذلــك  وي  ورُ حــال،  بــكــلّ  ينقض الــوضــوء  والــزوجــة  األجــنــبــيــة 
، وهــــو مـــالقـــاة  والــــزهــــري، وغــــيــــرهــــم(٦)، وذلـــــك لـــكـــون «الـــلـــفـــظ حــقــيــقــة فـــي مــطــلــق الــــمــــسّ

والمجاز»(٧). الحقيقة  بين  جمعاً  الجماع،  في  مجاز  البشرتين، 

السبكي، اإلبهاج شرح المنهاج، ج١، ص ٣٧٣.  (١)
السبكي، اإلبهاج شرح المنهاج، ج١، ص٣٧٥.  (٢)

(النساء: ٤٣).  (٣)
انظر؛ الشافعي، األم، ج١، ص١٥، والماوردي، الحاوي الكبير، ج١، ص١٨٣ -١٨٤.  (٤)

انظر؛ ابن قدامة، المغني، ج١، ص٢١٩-٢٢٦، والزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج١،   (٥)
ص٦٧-٦٩.

انظر؛ ابن قدامة، المغني، ج١، ص٢١٩-٢٢٦، وابن عبد البر، االستذكار، ج١، ص٢٥٣-٢٥٩.  (٦)
الماوردي، الحاوي الكبير، ج١، ص١٨٤-١٨٥.  (٧)
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٧٨
يــنــقــض  ال  اللمس  أنّ  ٢)عنه:  رواية( في  وأحمد   ،(١ الحنفية( ذهب  الثاني:  القول 
فــيــنــتــشــر  الـــفـــرج  دون  يــطــأهــا  أن  إال  الـــمـــرأة  بــلــمــس  الـــوضـــوء  يــجــب  فـــال  بـــحـــال،  الـــوضـــوء 

.(٣ وابــن عــبــاس، وعــطــاء، وغــيــرهــم( هــذا الــقــول عــن عــلــي،  وروي  فــيــهــا، 
مــراد  إنّ حــقــيــقــة الــلــمــس يــكــون بــالــيــد، والــجــمــاع مــجــاز فــيــه، لــكــن الــمــجــاز  وقــالــوا: 
اجتماعهما  يستحيل  ألنّه  الحقيقة،  فبطلت  باآلية،  التيمم  للجنب  حلّ  حتى  باإلجماع، 

.(٤ ن بــالــمــرأة، كــان حــقــيــقــة فــي الــجــمــاع( ــرِ إذا قُ واحــد، ثــم إنّ الــلــمــس  يــن بــلــفــظ  ــرادَ مُ
الــلــمــس  أنّ   :(٦ أحــمــد( مــذهــب  مــن  والــمــشــهــور   ،(٥ مــالــك( مــذهــب  الــثــالــث:  الــقــول 
والنخعي،  علقمة،  بذلك  وقال  شهوة،  لغير  ينقضه  وال  لشهوة،  كان  إن  الوضوء  ينقض 

.(٧ ــاد، والــثــوري، وغــيــرهــم( وحــمّ
طــلــبــاً  تــلــمــس  الــنــســاء  كــانــت  ــا  ولــمّ الــطــلــب،  هــو  الــلــمــس  قــالــوا  الــلــغــة  ة  "أئمّ وقــالــوا: 
.(٩ الحقيقة"( االستعمال  في  واألصل   ،(٨ ) L  ¸  ¶  μ  M تعالى:  اهللا  قال  ة؛  للذّ

ـــة أخــــر مـــن الـــســـنّـــة، لــم  ـــــر، بـــأدلّ كِ وقـــد اســـتـــدلّ أصـــحـــاب كـــلِّ قـــول إضـــافـــة لــمــا ذُ
د  تـــردّ هــو  الــمــســألــة:  هـــذه  فــي  اخــتــالفــهــم  ســبــب  أنّ  كــيــف  ونــالحــظ  لــالخــتــصــار،  نــذكــرهــا 
الــلــفــظ بــيــن الــحــقــيــقــة والـــمـــجـــاز، فــمــن قــصــد الــمــعــنــى الـــمـــجـــازي، قـــال بــــأنّ الــلــمــس هــو 

انظر؛ السرخسي، المبسوط، ج١، ص١٢١، وابن نجيم، البحر الرائق، ج١، ص٤٧.  (١)
نظر؛ ابن قدامة، المغني، ج١، ص٢١٩-٢٢٦، وابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد المقدسي، الكافي في فقه   (٢)

ابن حنبل، ج١، ص٤٦، المكتب اإلسالمي، بيروت.
انظر؛ ابن قدامة، المغني، ج١، ص٢١٩.  (٣)

انظر؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج١، ص٤٧.  (٤)
ص١٧٣- ج١،  البقاعي)،  محمد  الشيخ  يوسف  (تحقيق  الطالب  كفاية  الحسن،  أبــو  المالكي،  انــظــر؛   (٥)
رسالة  شرح  الداني  الثمر  اآلبــي،  عبد السميع  صالح  واألزهـــري،  ١٤١٢هـــ،  بيروت،  الفكر،  دار   ،١٧٤

القيرواني، ص٢٩، المكتبة الثقافية، بيروت.
انظر؛ ابن قدامة، المغني، ج١، ص٢١٩، وابن قدامة، الكافي، ج١، ص٤٦.  (٦)

انظر؛ ابن قدامة، المغني، ج١، ص٢١٩.  (٧)
(النساء: ٤٣).  (٨)

القرافي، الذخيرة، ج١، ص٢٢٩.  (٩)
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اشترط  ومن  باليد،  اللمس  هو  اللمس  بأنّ  قال  الحقيقي،  المعنى  قصد  ومن  الجماع، 

.(١ أريــد بــه الــخــاص( ة، رأ أنّ ذلــك مــن بــاب الــعــام  الــلــذّ
      

انظر؛ الثقفي، أسباب اختالف الفقهاء، ص ١٩٣.  (١)
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والــمــقــصــود بــالــقــراءات فــي االصـــطـــالح: « مــذهــبٌ مــن مــذاهــب الــنــطــق فــي الــقــرآن، 
رسول اهللا  إلى  بأسانيدها  ثابتة  وهي  غيره،  يخالف  مذهباً  اء  القرّ ة  األئمّ من  إمامٌ  به  يذهب 

وسلّم»(١). عليه  صلّى اهللا 
الفقهيّة،  األحــكــام  مــن  كثير  فــي  الــعــلــمــاء  اخــتــالف  إلــى  الــقــراءات  اخــتــالف   ّأد وقــد 

ذلك:  على  األمثلة  ومن 
 * ) ( ' & % $ # " !  M :قوله تعالى

,  +
.(٢)L 1  0  /  .  -

ــكــم) بــالــنــصــب، وقــالــوا بأنّها  فــقــرأ نــافــع، وابــن عــامــر، والــكــســائــي، وحــفــص: (وأرجــلَ
عليهما. الغسل  فأوجبوا  واأليدي،  الوجوه  على  معطوفة 

على  عطفاً  بالخفض،  (وأرجلِكم)  بكر:  وأبو  وحمزة،  عمرو،  وأبو  كثير،  ابن  وقرأ 
عليهما(٣). المسح  فأوجبوا  الرؤوس، 

وانــبــنــى عــلــى هـــذا االخـــتـــالف فـــي الـــقـــراءات بــيــن الـــقـــراء؛ اخـــتـــالف بــيــن الــفــقــهــاء فــي 
قولين:  على  المسح  أم  الغسل  فرضهما  هل  الرجلين، 

القطّان، منّاع، مباحث في علوم القرآن، ص١٧١، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط٣، ٢٠٠٠م.  (١)
(المائدة: ٦).  (٢)

ة القراءات (تحقيق سعيد األفغاني)، ص٢٢١- انظر؛ أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، حجّ  (٣)
٢٢٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٨٢م.
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األربــعــة  الــمــذاهــب  ــة  وأئــمّ الــســنّــة،  أهــل  مــن  العلماء  جمهور  قــول  وهــو  ل:  األوّ الــقــول 
وأتــبــاعــهــم(١)، قــالــوا: بــأنّ فــرض الــرجــلــيــن الــغــســل ولــيــس الــمــســح، وقــال الــنــووي: « أجمع 

.(٢)» به  يعتدّ  من  ذلك  في  يُخالف  ولم  الرجلين،  غسل  وجوب  على  المسلمون 
الغسل،  في  صريح  والنصب  اآليــة،  في  النصب  بقراءة  القول  هذا  أصحاب  واحتجّ 
غسل  وجوب  في  الصحيحة  األحاديث  إلى  إضافةً  واليدين،  الوجه  على  معطوفة  وتكون 
ــم: «ويـــلٌ لــألعــقــاب مــن الـــنـــار»(٣)،  الــرجــلــيــن، والــتــي مــنــهــا قـــول الــنــبــي صلّى اهللا عــلــيــه وســلّ
منصوبة،  األرجل  أنّ  مع  الــرؤوس  مجاورة  على  الجرّ  أنّ  منها:  بوجوه  الجرّ  قراءة  لــوا  وأوّ
على  خرب  بجرِّ   ،« خربٍ ضبٍّ  حجرُ  قولهم: «هذا  ذلك  من  العرب،  لغة  في  مشهور  وهذا 

لحجر(٤). صفة  مرفوع  وهو  ضب،  جوار 
المجاورة. لعالقة  مجازاً  الرجلين(٥).  ال  الخفين  مسح  المراد  وقيل: 

وروي  غسلهما(٦)،  دون  الرجلين  مسح  بوجوب  اإلماميّة،  قول  وهو  الثاني:  القول 

انظر؛ السرخسي، المبسوط، ج١، ص١٣-١٤، والسمرقندي، تحفة الفقهاء، ج١، ص١١، والقرافي،   (١)
الذخيرة، ج١، ص٢٦٨-٢٦٩، والحطاب، محمد بن محمد الطرابلسي، مواهب الجليل لشرح مختصر 
ج١،  األم،  والشافعي،  ٢٠٠٣م،  الــكــتــاب،  عالم  دار  ص٣٠٦،  ج١،  عــمــيــرات)،  زكــريــا  (تحقيق  خليل 
ص٢٧، و النووي، محيي الدين بن شرف، كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي (حققه وعلّق عليه 
وأكمله محمد نجيب المطيعي)، ج١، ص٢٣١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ٢٠٠١م، وابن 
قدامة، المغني، ج١، ص١٥٠-١٥٦، والزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج١، ص٤٢.

النووي، المجموع، ج١، ٢٣١.  (٢)
 ،١٦٣ الــحــديــث  رقــم  الــقــدمــيــن،  على  يمسح  وال  الرجلين  غسل  بــاب  الــوضــوء،  كــتــاب  الــبــخــاري،  رواه   (٣)

ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، رقم الحديث ٥٨٩.
انظر؛ النووي، المجموع، ج١، ٢٣٢.  (٤)

انظر؛ الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج١، ص٤٢.  (٥)
انظر؛ الطوسي، محمد بن الحسن، الخالف (تحقيق جماعة من المحققين)، ج١، ص٨٩-٩٢، مؤسسة   (٦)
النشر اللتابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، إيران، ١٤٠٧هـ، والعاملي، زين الدين بن علي، مسالك 
ط١،  إيـــران،  قــم،  اإلسالمية،  المعارف  مؤسسة  ص٣٨-٣٩،  ج١،  اإلســـالم،  شرائع  تنقيح  إلــى  األفــهــام 

١٤١٣هـ.
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ذلك(١). عن  رجوعهم  ثبت  وقد  وأنس،  عباس،  وابن  علي،  عن  ذلك 

واحــتــجّ أصــحــاب هــذا الــقــول بــقــراءة الــجــرّ فــي (وأرجــلِــكــم)، وهــو عــطــف عــلــى قوله 
بأنّها  النصب  قــراءة  لــوا  وأوّ مستفيضة،  سبعيّة  صحيحة  قــراءة  وهــي  وقــالــوا:  ــكــم)،  (بــرؤوسِ
ـــكـــم)، ومــنــهــم مـــن يــجــعــل الـــبـــاء الـــداخـــلـــة عــلــى  مــعــطــوفــة عــلــى مــحــلّ قــولــه تــعــالــى: (بـــرؤوسِ

وأرجلكم)(٢). رؤوسكم  األصل: (وامسحوا  وأنّ  زائدة،  الرؤوس 
اختالف  لــوال  لينشأ،  كــان  مــا  ــة(٣)،  اإلمــامــيّ والشيعة  السنّة  أهــل  بين  االخــتــالف  فــهــذا 
ظاهر  رجحوا  اإلمامية  الشيعة  أن  إلى  هنا  اإلشارة  من  بد  وال  السابقة،  اآلية  في  القراءات 

هما:  مهمين  لعاملين  الغسل  يوجبوا  ولم  المسح  فأوجبوا  الجر  قراءة 
للقرآن.. ١ رة  المفسّ النبوية  بالسنة  اعترافهم  عدم 
فقط.. ٢ العترة  إجماع  عندهم  المعتبر  اإلجماع  ألن  باإلجماع،  اعترافهم  عدم 

      

فؤاد  محمد  (تحقيق  البخاري  صحيح  شــرح  الــبــاري  فتح  علي،  أحمد بن  العسقالني،  حجر  ابــن  انظر؛   (١)
عبد الباقي، و محب الدين الخطيب)، ج١، ص٢٦٦، دار الريان للتراث، القاهرة، ط٢، ١٩٨٨م.

انــظــر؛ الــشــوكــانــي، محمد بن عــلــي، نيل األوطــــار مــن أحــاديــث سيد األخــيــار شــرح منتقى األخــبــار (مع   (٢)
تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي)، ج١، ص٢٠٨، إدارة الطباعة المنيرية. 

وقـــال بــعــض أهـــل الــظــاهــر: يــجــب الــجــمــع بــيــن الــغــســل والــمــســح، انــظــر، الــشــوكــانــي، نــيــل األوطـــــار، ج١،   (٣)
ص٢٠٨.
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التالية:  النتائج  على  الوقوف  يمكن  سبق  ما  خالل  من 
مثل  الــســنــن،  روايـــة  إلــى  تــعــود  أســبــاب  إلــى  تــرجــع  الفقهية  االخــتــالفــات  مــعــظــم  أوال: 

نسيانه. أو  ثبوته،  في  الشك  أو  الحديث،  على  االطالع  عدم 
الشرعي  الحكم  واستنباط  الثابت،  النصّ  فهم  في  المجتهدين  عقول  تتفاوت  ثانيا: 
في  نفسه  المجتهد  إلى  يعود  لسبب  أو  نفسه،  النصّ  إلى  يعود  لسبب  إما  يرجع  وذلك  منه، 

النص. ذلك  فهم 
والبعض  النص،  ظاهر  إلــى  المجتهدين  بعض  ينظر  مسألة  في  االجتهاد  عند  ثالثا: 

النص. معنى  إلى  ينظرون  اآلخر 
رابعا: إذا لم يوجد في المسألة آية أو حديث، لجأ المجتهد إلى القياس واالجتهاد، 

الفقهاء. بين  االختالف  أبواب  من  واسع  باب  وهذا 
دالالت  مباحث  األصولية:  القواعد  في  المجتهدين  اختالف  تحت  يندرج  خامسا: 

وغيرها. والنهي،  واألمر  والمقيد،  والمطلق  والخاص،  العام  ومباحث  األلفاظ، 
مباحث  اللغة:  إلى  تعود  التي  الفقهاء  اختالف  أسباب  تحت  يندرج  ما  أهم  سادسا: 

القراءات. واختالف  والمجاز،  والحقيقة  اللفظي،  االشتراك 
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الكريم.. ١ القرآن 
الصحابة، . ٢ معرفة  في  الغابة  أسد  الجزري،  محمد  علي بن  السعادات  أبو  األثير،  ابن 

١٩٨٩م. بيروت،  الفكر،  دار 
عبد اهللا بن . ٣ األعالم (تحقيق  األئمة  عن  المالم  رفع  عبد الحليم،  أحمد بن  تيمية،  ابن 

لبنان. العصرية،  المكتبة  األنصاري)،  إبراهيم 
(تحقيق . ٤ البخاري  صحيح  شــرح  الــبــاري  فتح  علي،  أحمد بن  العسقالني،  حجر  ابــن 

الــقــاهــرة،  لــلــتــراث،  الــريــان  دار  الــخــطــيــب)،  الــديــن  مــحــب  و  عبد الباقي،  فـــؤاد  مــحــمــد 
ط٢، ١٩٨٨م.

علي . ٥ (تحقيق  الصحيحين  حديث  مــن  المشكل  كشف  عبد الرحمن،  الــجــوزي،  ابــن 
١٩٩٧م. الرياض،  الوطن،  دار  البواب)،  حسين 

مــطــبــعــة . ٦ الــمــقــتــصــد،  ونـــهـــايـــة  الــمــجــتــهــد  بـــدايـــة  الــقــرطــبــي،  أحـــمـــد  محمد بن  رشــــد،  ابــــن 
١٩٧٥م. ط٤،  مصر،  وأوالده،  الحلبي  البابي  مصطفى 

والتعليل . ٧ والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان  القرطبي،  أحمد  محمد بن  رشد،  ابن 
اإلســالمــي،  الــغــرب  دار  وآخـــرون)،  حــجــي  محمد  د.  (تحقيق  المستخرجة  لمسائل 

١٩٨٨م. بيروت، ط٢، 
صادر، . ٨ دار  عباس)،  (إحسان   الكبر الطبقات  البصري،  سعد  محمد بن  سعد،  ابن 

١٩٦٨ م.  ،١ بيروت، ط 
األعــــظــــم (تــحــقــيــق . ٩ والـــمـــحـــيـــط  الـــمـــحـــكـــم  الـــمـــرســـي،  إســـمـــاعـــيـــل  علي بن  ســــيــــدة،  ابـــــن 

٢٠٠٠م. بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  هنداوي)،  عبد الحميد 
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عطا . ١٠ مــحــمــد  ســالــم  (تــحــقــيــق  االســتــذكــار  عبد اهللا،  يوسف بن  عــمــر  أبــو  عبد البر،  ابــن 

٢٠٠٠م. ط١،  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  معوض)،  علي  ومحمد 
حــنــبــل . ١١ أحمد بن  اإلمــــام  فــقــه  فـــي  الــمــغــنــي  الــمــقــدســي،  أحــمــد  عبد اهللا بن  قـــدامـــة،  ابـــن 

. هـ  ١٤٠٥ ط١،  بيروت  الفكر،  دار  الشيباني، 
الــمــكــتــب . ١٢ حـــنـــبـــل،  ابــــن  فـــقـــه  فـــي  الـــكـــافـــي  الـــمـــقـــدســـي،  أحـــمـــد  عبد اهللا بن  قــــدامــــة،  ابــــن 

بيروت. اإلسالمي، 
في . ١٣ الــواقــعــة  واآلثـــار  األحــاديــث  تخريج  فــي  المنير  الــبــدر  عــلــي،  عمر بن  الملقن،  ابــن 

والتوزيع،  للنشر  الهجرة  دار  وآخرون)،  الغيظ،  أبو  مصطفى  (تحقيق  الكبير  الشرح 
٢٠٠٤م. الرياض، ط١، 

ابــن نــجــيــم، زيــن الدين بن إبــراهــيــم، الــبــحــر الــرائــق شــرح كــنــز الــدقــائــق، دار الــمــعــرفــة، . ١٤
بيروت.

بيروت.. ١٥ الفكر،  دار  القدير،  فتح  شرح  عبد الواحد،  محمد بن  الهمام،  ابن 
ســعــيــد . ١٦ (تــحــقــيــق  الـــــقـــــراءات  ـــة  حـــجّ زنـــجـــلـــة،  محمد بن  عبد الرحمن بن  زرعــــــة،  أبــــو 

١٩٨٢م. ط٢،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  األفغاني)، 
المكتبة . ١٧ القيرواني،  رسالة  شرح  الداني  الثمر  اآلبــي،  عبد السميع  صالح  األزهــري، 

بيروت. الثقافية، 
المسمى . ١٨ الصحيح  الــجــامــع  الــمــغــيــرة،  إبراهيم بن  إسماعيل بن  محمد بن  الــبــخــاري، 

١٩٨٧م. ط١،  القاهرة،  الشعب،  دار  البخاري،  صحيح 
١٩ .. ١٣٩٧هـ الشرعية،  األدلة  بين  والترجيح  التعارض  عبد اللطيف،  البرزنجي، 
كراتشي.. ٢٠ بريس،  جاويد  مطبعة  البزدوي،  أصول  محمد،  علي بن  البزدوي، 
التي . ٢١ واألسباب  المعاني  على  التنبيه  في  اإلنصاف  محمد،  عبد اهللا بن  البطليوسي، 

أوجــبــت االخــتــالف (تــحــقــيــق د. مــحــمــد رضـــوان الـــدايـــة)، دار الــفــكــر، بــيــروت، ط٢، 
. ١٤٠٣هـ

عطا)، . ٢٢ عبد القادر  محمد  (تحقيق   الكبر البيهقي  سنن  الحسين،  أحمد بن  البيهقي، 
١٩٩٤م. المكرمة،  مكة  الباز،  دار  مكتبة 
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دار . ٢٣ حسن)،  كسروي  سيد  واآلثار (تحقيق  السنن  معرفة  الحسين،  أحمد بن  البيهقي، 

بيروت. العلمية،  الكتب 
أحمد . ٢٤ (تحقيق  الترمذي  سنن  الصحيح  الجامع  السلمي،  عيسى  محمد بن  الترمذي، 

بيروت. العربي،  التراث  إحياء  دار  وآخرون)،  شاكر  محمد 
محمد . ٢٥ أويس  أبو  (تحقيق  المالكي  الفقه  في  التلقين  علي،  عبد الوهاب بن  الثعلبي، 

٢٠٠٤م. ط١،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  التطواني)،  الحسني  خبزة  بو 
مــاجــســتــيــر، . ٢٦ (رســـالـــة  الــفــقــهــاء،  اخـــتـــالف  أســـبـــاب  مــحــمــد،  علي بن  سالم بن  الــثــقــفــي، 

أ.د.  إشـــراف  وأصــولــه،  الــفــقــه  شعبة  عبد العزيز،  الــمــلــك  جــامــعــة  ١٩٧٢م)،  ١٩٧١م 
محمد. عبد الحافظ  الدين  شمس 

(تــحــقــيــق . ٢٧ الــصــحــيــحــيــن  عــلــى  الــمــســتــدرك  الــنــيــســابــوري،  عبد اهللا  محمد بن  الـــحـــاكـــم؛ 
١٩٩٠م. بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عطا)،  عبد القادر  مصطفى 

الــحــصــنــي، تــقــي الدين بن مــحــمــد الــحــســيــنــي، كــفــايــة األخــيــار فــي حــل غــايــة االخــتــصــار . ٢٨
دمــشــق،  الــخــيــر،  دار  ســلــيــمــان)،  وهــبــي  ومــحــمــد  بــلــطــجــي  عبد الحميد  عــلــي  (تــحــقــيــق 

١٩٩٤م.
خــلــيــل . ٢٩ مــخــتــصــر  لـــشـــرح  الــجــلــيــل  مـــواهـــب  الــطــرابــلــســي،  مــحــمــد  محمد بن  الـــحـــطـــاب، 

٢٠٠٣م. الكتاب،  عالم  دار  عميرات)،  زكريا  (تحقيق 
مؤسسة . ٣٠ الفقهاء،  اختالف  في  األصوليّة  القواعد  في  االختالف  أثر  مصطفى،  الخن، 

١٩٩٨م. ط٧،  بيروت،  الرسالة، 
البالغة . ٣١ حجة اهللا  عبد الرحيم،  ولي اهللا بن  بشاه  المعروف  أحمد  اإلمــام  الــدهــلــوي، 

بغداد. المثنى،  ومكتبة  القاهرة،  الحديثة،  الكتب  دار  سابق)،  سيد  (تحقيق 
د. . ٣٢ (تحقيق  واألعـــالم  المشاهير  ووفــيــات  اإلســـالم  تــاريــخ  أحــمــد،  محمد بن  الــذهــبــي 

١٩٨٧م. ط١،  بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  تدمري)،  عبد السالم  عمر 
مؤسسة . ٣٣ األرنــاؤوط)،  شعيب  (تحقيق  النبالء  أعالم  سير  أحمد،  محمد بن  الذهبي، 

بيروت. الرسالة، 
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الـــزبـــيـــدي، الــســيــد مــحــمــد مــرتــضــى الــحــســيــنــي، تــــاج الـــعـــروس مـــن جـــواهـــر الــقــامــوس . ٣٤

الــكــويــت،  حــكــومــة  مطبعة  حــجــازي)،  مصطفى  وراجــعــه  الــحــلــو  عبد الفتاح  (تــحــقــيــق 
١٩٨٦م. الكويت، 

المعاصر، . ٣٥ الفكر  ودار  دمشق،  الفكر،  دار   ، اإلسالمي،  الفقه  أصول  وهبة،  الزحيلي، 
١٩٨٦م. بيروت، ط١، 

د. . ٣٦ (تحقيق  الفقه  أصول  في  المحيط  البحر  عبد اهللا،  بهادر بن  محمد بن  الزركشي، 
٢٠٠٠م. لبنان،  العلميَّة،  الكتب  دار  تامر)،  محمد  محمد 

(تــحــقــيــق . ٣٧ الـــخـــرقـــي  مــخــتــصــر  عــلــى  الـــزركـــشـــي  شــــرح  عبد اهللا،  محمد بن  الـــزركـــشـــي، 
٢٠٠٢م. بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  إبراهيم)،  خليل  عبد المنعم 

٢٠٠٢م.. ٣٨ ط١٥،  بيروت،  للماليين،  العلم  دار  األعالم،  الدين،  خير  الزركلي، 
إلى . ٣٩ الوصول  منهاج  على  المنهاج،  شرح  في  اإلبهاج  عبد الكافي،  علي بن  السبكي، 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  العلماء)،  من  جماعة  (تحقيق  للبيضاوي  األصول  علم 
. ١٤٠٤هـ ط١، 

دار . ٤٠ الميس)،  الدين  محي  خليل  (تحقيق  المبسوط  سهل،  أبي  محمد بن  السرخسي، 
٢٠٠٠م. ط١،  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر 

١٩٨٤م.. ٤١ بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الفقهاء،  تحفة  الدين،  عالء  السمرقندي، 
آل . ٤٢ حــســن  مشهور بن  عــبــيــدة  أبــو  (تحقيق  الــمــوافــقــات  مــوســى،  إبراهيم بن  الــشــاطــبــي، 

١٩٩٧م. ط١،  السعودية،  بر،  الخُ عفان،  ابن  دار  سلمان)، 
مؤسسة . ٤٣ حيدر)،  أحمد  عامر  الحديث (تحقيق  اختالف  إدريس،  محمد بن  الشافعي، 

١٩٨٥م. ط١،  بيروت،  الثقافية،  الكتب 
٤٤ .. ١٣٩٣هـ ط٢،  بيروت،  المعرفة،  دار  األم،  إدريس،  محمد بن  الشافعي، 
منتقى . ٤٥ شـــرح  األخـــيـــار  ســيــد  أحـــاديـــث  مــن  األوطــــار  نــيــل  عــلــي،  محمد بن  الــشــوكــانــي، 

المنيرية. الطباعة  إدارة  الدمشقي)،  منير  لمحمد  يسيرة  تعليقات  (مع  األخبار 
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مــؤســســة . ٤٦ الــمــحــقــقــيــن)،  مــن  جــمــاعــة  الــخــالف (تــحــقــيــق  الــحــســن،  محمد بن  الــطــوســي، 

. ١٤٠٧هـ إيران،  المشرفة،  بقم  المدرسين  لجماعة  التابعة  النشر 
مؤسسة . ٤٧ اإلســالم،  شــرائــع  تنقيح  إلــى  األفــهــام  مسالك  عــلــي،  الدين بن  زيــن  العاملي، 

. ١٤١٣هـ ط١،  إيران،  قم،  اإلسالمية،  المعارف 
الــعــلــوانــي، طــه جــابــر فــيــاض، أدب االخــتــالف فــي اإلســـالم، الــمــعــهــد الــعــالــمــي للفكر . ٤٨

١٩٩٢م. ط٥،  األمريكية،  المتحدة  الواليات  فرجينيا،  اإلسالمي، 
ود. . ٤٩ الــمــخــزومــي  مــهــدي  د.  (تــحــقــيــق  الــعــيــن  كــتــاب  أحـــمـــد،  الخليل بن  الـــفـــراهـــيـــدي، 

الهالل. مكتبة  دار  السامرائي)،  إبراهيم 
بيروت، . ٥٠ الــغــرب،  دار  حجي)،  محمد  (تحقيق  الذخيرة  إدريــس،  أحمد بن  القرافي، 

١٩٩٤م.
ــاع، مــبــاحــث فــي عــلــوم الــقــرآن، مــكــتــبــة الــمــعــارف لــلــنــشــر والــتــوزيــع، ط٣، . ٥١ ــان، مــنّ الــقــطّ

٢٠٠٠م.
الــعــلــمــيــة، . ٥٢ الــكــتــب  دار  عـــمـــرات)،  زكـــريـــا  الــكــبــر (تــحــقــيــق  الــمــدونــة  أنــــس،  مالك بن 

بيروت.
إحــيــاء . ٥٣ دار  عبد الباقي)،  فـــؤاد  مــحــمــد  (تــحــقــيــق  مــالــك  اإلمــــام  مــوطــأ  أنـــس،  مالك بن 

مصر. العربي،  التراث 
دار . ٥٤ البقاعي)،  محمد  الشيخ  يوسف  (تحقيق  الطالب  كفاية  الحسن،  أبــو  المالكي، 

. ١٤١٢هـ بيروت،  الفكر، 
بيروت.. ٥٥ الفكر،  دار  الكبير،  الحاوي  الحسن،  أبو  الماوردي، 
مذهب . ٥٦ على  الخالف  من  الراجح  معرفة  في  اإلنصاف  سليمان،  علي بن  المرداوي، 

. ١٤١٩هـ ط١،  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  حنبل،  أحمد بن  اإلمام 
المسمى . ٥٧ الصحيح  الجامع  النيسابوري،  القشيري  الحجاج  الحسين بن  أبــو  مسلم، 

بيروت. الجديدة،  اآلفاق  ودار  بيروت،  الجيل،  دار  مسلم،  صحيح 
(تــحــقــيــق . ٥٨ الــمــخــتــار  لــتــعــلــيــل  االخـــتـــيـــار  مــــــودود،  محمود بن  عبد اهللا بن  الـــمـــوصـــلـــي، 

٢٠٠٥م. ط٣،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عبد الرحمن)،  محمد  عبد اللطيف 
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مكتب . ٥٩ غدة)،  أبو  عبد الفتاح  السنن (تحقيق  من  المجتبى  شعيب،  أحمد بن  النسائي، 

١٩٨٦م. ط٢،  حلب،  اإلسالمية،  المطبوعات 
(حققه . ٦٠ للشيرازي  المهذب  شرح  المجموع  كتاب  شرف،  الدين بن  محيي  النووي، 

ــق عــلــيــه وأكــمــلــه مــحــمــد نــجــيــب الــمــطــيــعــي)، دار إحــيــاء الــتــراث الــعــربــي، بــيــروت،  وعــلّ
ط١، ٢٠٠١م.

اإلســالمــي، . ٦١ الــمــكــتــب  الــمــفــتــيــن،  وعــمــدة  الــطــالــبــيــن  روضـــة  شـــرف،  يحيى بن  الــنــووي، 
. ١٤٠٥هـ بيروت، 

إحــيــاء . ٦٢ دار  الــحــجــاج،  مسلم بن  صــحــيــح  شـــرح  الــمــنــهــاج  شــــرف،  يحيى بن  الـــنـــووي، 
. ١٣٩٢هـ ط٢،  بيروت،  التراث، 

والتوزيع، . ٦٣ للنشر   الهد دار  منه،  وموقفنا  أسبابه   ، الفقهيّ االختالف  محمود،  وجيه 
مصر.

وزارة األوقـــاف والــشــؤون اإلســالمــيــة فــي الــكــويــت، الــمــوســوعــة الــفــقــهــيّــة، مــطــابــع دار . ٦٤
١٩٩٣م. ط٤،  مصر،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الصفوة 
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إعداد
(١)Î^”f◊e <Ÿ^€qK_

على  حائز  الجزائر،  سكيكدة  التكنولوجي،  التعليم  ألساتذة  العليا  بالمدرسة  مساعد  أستاذ   (١)
درجة الماجستير في علوم التربية، ومرحلة الدكتوراه في جامعة البلية بالجزائر، رئيس قسم 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية بمركز جبل البحث العلمي، شارك في العديد من المؤتمرات 

والملتقيات العلمية، وله عدد من األبحاث والمقاالت المنشورة.

ÂÓ‡‹é‡€a @äÓÀ @…fl @ÚÓ„bé„⁄a @pb”˝»€a@
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بل  عشوائي،  بشكل  تسير  اإلنسانية  الحياة  تــدع  لـم  الخالدة  اإلسالمية  الشريعة  إن 
اإلسالم  شريعة  فجاءت  جالله،  جل  والسموات  األرض  رب  شريعة  وفق  ورتبتها  نظمتها 
شــريــعــة كــامــلــة مــنــظــمــة مــتــزنــة فـــي الــتــعــامــل والـــبـــنـــاء والــتــعــايــش وفــــي كـــل شــــؤون الــمــجــتــمــع 

اإلنساني.
وقد نظمت هذه الشريعة الغراء كافة العالقات بضوابط محكمة، فنظمت العالقة بين 
المسلم  وبين  ملته،  أهل  غير  من  معه  يعيش  ومن  المسلم  وبين  المسلمين،  وإخوانه  المسلم 
 ،وأعـــــداء ديــنــه مــن الــمــحــاربــيــن لـــه، وبــيــن الــمــســلــم والــمــســالــمــيــن مــن أهـــل الــديــانــات األخــــر
و  والنباتية  الحيوانية   األخـــر الكائنات  مــن  وغــيــره  اإلنــســان  بين  حتى  الــعــالقــات  نظمت  بــل 
التيسير  من  فيها  وعقله،  اإلنسان  فطرة  مع  متوافقة  الضوابط  هذه  جميع  وجاءت  الجمادات، 

والسماحة والمرونة، وهذه من خصائص اإلسالم العظيمة التي ترتبط بأصل هذا الدين.
فـــكـــانـــت شـــريـــعـــة ربـــانـــيـــة تــســيــر وفــــق مــنــهــج عـــــادل فـــي الـــتـــعـــايـــش والــــســــالم والـــتـــعـــاون 
بغير  المسلم  عالقة  هــي  توضيحها  ينبغي  التي  الهامة  األمــور  ومــن  واإلصــالح.  والــصــالح 

الحياة. أمور  كافة  في  خارجها  أو  اإلسالمية  البالد  داخل  سواءً  المسلم، 
األقليات  ظاهرة  عن  التعبير  في  حديثا  مصطلحا  يعد  الذي  المسلمين  غير  فمصطلح 
يضم  الذي  الواسع  بالمعنى  المسلمين  غير  تعني  حضارية  داللة  يحمل  اإلسالمي  الفكر  في 
أو  عرقا  ليس  التمييز  معيار  هنا  لهم،  الديــن  الــذيــن  وأولــئــك  سماويا  دينا  يتبعون  مــن  فئات 
المسلمين. غير  المسلمين /  أساس  على  قائما  التمييز  يجعل  ديني  معيار  وإنما  إثنية  أو  لونا 
غير  مع  اإلنسانية  العالقات  على  الضوء  تسلط  الحالية  فالدراسة  المنطلق  هذا  ومن 

اإلسالمي. التشريع  في  المسلمين 
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إن مــمــا يــشــهــد بــالــقــيــمــة الــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة ألمــة مــا، مــا تــحــقــقــه مــن مــبــادئ إنــســانــيــة 
واللغة. والجنس  الدين  في  خالفوا  ولو  اآلخرين،  بإنسانيتها  لتعم  حدودها  تتجاوز  زاهية، 
رسالة  فكانت  أجمعين،  الناس  إلــى  رحمة  وجعله  للرسالة،  نبينا  اصطفى اهللا  وقــد 
فرسالته  والجنس،  واللغة  والمكان  الزمان  حــدود  تجاوزت  عالمية،  رسالة  أول  اإلســالم 
اإليمان  إلــى  الناس  ودعــا  عليها،  المهيمنة  الــرســاالت  خاتمة  جعلها اهللا  التي  الرسالة  هي 

. ديناً للبشرية  ارتضاه اهللا  الذي  الحق  ألنها  بها، 
متميزاً  فريداً  كائنا  اإلنسان  يخلق  أن  وحكمته  بمشيئته  شاء  وتعالى  تبارك  لكن اهللا 
شاء اهللا  ولو  جاحد،  وكافر  مصدق،  مؤمن  إلى  الناس  ينقسم  أن  سبحانه  فقدر  باالختيار، 
، فــال تــمــلــك فــي قــبــولــه حـــوالً وال طــــوالً، لــكــنــه ســبــحــانــه  أللـــزم اإلنــســانــيــة ديــنــه فــطــرة وقـــهـــراً

ذلك. يشأ  لم  وتعالى 
نتساءل  أن  ولنا  خلقه،  في  الماضية  وسنته  قدر اهللا  أديانهم  في  الناس  فاختالف  إذاً 
اإلسالم  يتعامل  كيف  المستبان،  الهدي  على  األجداد  إرث  آثروا  الذين  أولئك  مصير  عن 

ظالله؟ وتفيؤوا  ربوعه  سكنوا  إذا  فيهم  يحكم  وكيف  هؤالء؟  مع 
وســنــهــدف لــإلجــابــة عـــن هـــذه األســئــلــة فـــي هـــذا الــبــحــث مـــن خـــالل دراســــة نــصــوص 
الكتاب والسنة، وتبصر معانيها بهدي العلماء، فقهاء األمة، وتطبيقات سلفنا الكرام خالل 
فكانت  األسئلة،  هــذه  عــن  عملياً  جــوابــاً  مجملها  فــي  كانت  والــتــي  الــظــافــرة،  اإلســالم  قــرون 

المسلمين. غير  مع  التعامل  في  العادل  اإلسالم  لنظام  تجسيداً  المشكورة  اجتهاداتهم 
وما أحرانا اليوم ونحن ندعو األمة المسلمة إلى الوحدة من جديد أن نبدد مخاوف 
يفرقونه  مما  شيء  إلى  تؤدي  لن  فوحدتنا  اإلسالمي،  العالم  داخل  يعيشون  الذين  اآلخرين 

ويحذرونه.
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تدل  التي  والنصوص  مشروع،  المسالمين  المسلمين  وغير  المسلمين  بين  التعايش 
يأتي:  ما  التعايش  على  الدالة  الكريم  القرآن  نصوص  أبرز  ومن  كثيرة،  مشروعيته  على 

١ . W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I﴿ تعالى:  قال اهللا 
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z Y  X

.[٨-٩ الممتحنة:  v﴾ [سورة   u  t  s  r  q  p o  n  m  l  k

المسلمين،  يقاتلوا  الذين لم  المسلمين،  والبر بغير  اإلحسان  فيها الحث على  واآلية 
وسد  بضعيفهم،  بالرفق  يكون  اآليــة  هــذه  في  المذكور  واإلحــســان  قتلهم.  على  يتآمروا  أو 
في  أذيتهم  واحتمال  لهم،  الــقــول  ولين  عاريهم،  وإكــســاء  جائعهم،  وإطــعــام  فقيرهم،  خلة 
، والـــدعـــاء لــهــم بــالــهــدايــة، وأن يــجــعــلــوا مــن أهــل  الـــجـــوار لــطــفــاً مــنــا بــهــم، الخـــوفـــاً وتــعــظــيــمــاً
تعرض  إذا  غيبتهم  وحــفــظ  ودنــيــاهــم،  ديــنــهــم  فــي  أمــورهــم  جميع  فــي  ونصيحتهم  الــســعــادة، 
وأن  ومصالحهم،  حقوقهم  وجميع  وأعراضهم،  وعيالهم،  أموالهم،  وصون  ألذيتهم،  أحد 

عنهم(١). الظلم  دفع  على  عانوا  يُ
٢ . Q  P O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E﴿ :وقال اهللا تعالى

.[١٣ Z﴾ [سورة الحجرات:   Y  X  W  V U  T  S  R
واآليــــة فــيــهــا الـــدعـــوة لــلــتــعــارف وهـــو يــســتــلــزم الــتــعــايــش بــيــن جــمــيــع الــنــاس بــعــيــداً عن 

.بالتقو إال  أحد  على  ألحد  فضل  ال  وأنه  العرق،  أو  اللون،  أو  للجنس،  العصبية 
٣ . ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª﴿ تــعــالــى:  وقــال 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ¹

الفروق للقرافي (١٥/٩) طبع عالم الكتب بيروت.   (١)
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.[٥ المائدة:  Ú﴾ [سورة   Ù  Ø
واآليـــــة أحـــلـــت طـــعـــام أهــــل الـــكـــتـــاب ونـــســـاءهـــم، وهـــمـــا أمـــــران يــســتــلــزمــان الــتــعــايــش 

والتساكن.
٤ . X﴿  : مسلماً الولد  وكان  كافرين،  كانا  إذا  الوالدين  مع  التعامل  في  تعالى  وقال 

 k  j i  h  g  f  e d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
.[١٥ w﴾ [سورة لقمان:   v  u  t  s  r  q  p o  n  m  l

بالقول،  إليهما  اإلساءة  عن  والبعد  بالمعروف،  إليهما  إحسان  صحبة  صاحبهما  أي 
ورسوله  طاعة اهللا  على  إال  شيء  كل  على  وتقديمهما  طاعتهما،  على  والحرص  أوالفعل، 

شيء. كل  على  مقدمتان  فإنهما 
;UÈŸ˜à¸\ ;éÁ]¬i’\Â ;Ñ\Êu’\ ;È¡\ÂÄ

يــتــأســس الــعــالــم عــلــى تــعــدديــة واضــحــة، وهـــذه الــتــعــدديــة تــســهــم فــي تــزايــد اإلحــســاس 
الصراع،  حد  إلى  تصل  التي  التنافسية  إلى  فتضفي  باختالفها،  الذات  وعي  وفي  بالمغايرة 
عن  فينجم  واســتــقــراره،  لثباته  وتــهــديــدا  للخطر  رمــزا  يخالفه  فيمن  طــرف  كــل  يجد  هنا  مــن 
جسدي  عنف  بين  ويتعدد  بل  العنف  الوخيمة.فيزداد  ونتائجها  الصراعات  كثرة  األمر  هذا 
كل  لتصبح  أيضا،  الواحد  المجتمع  أفــراد  بين  تمثيالتها  تجد  واآلخــريــة  ورمــزي،  وفكري 
كله  وهذا  إزاحته،  يجب  خطرا  اآلخر  في   تر باعتباراتها،  مكتفية  بوجودها  متعالية  ذات 
واختصاص  األجناس  ينتج عن تعدد المصالح والهويات، «وقد نشأت عن القول بتفاضل 
طويلة  ومآس  مشاكل  الحضارات  بناء  على  والقدرة  والكفاءة  بالذكاء  بعض  دون  بعضها 

طويلة».(١) وحروب  معقولة  غير  حمقاء  تصرفات  في  البشرية  أغرقت 
إذن محاولة الدفاع عن مركزية الذات أو تجديد الموضعية القائمة للذات واآلخر، 
على  المتأسس  والفهم  القيم  وتعدد  الحياة  أساليب  تعدد  إنكار  بسبب  صــراع  إلى  يضفي 
والمجد  الكسب  أجل  من  وذلك  أمثاله،  مع  للنزاع  طبيعته  في  ميال  أن»اإلنسان  كما  ذلك، 

حسين مؤنس: الحضارة، عالم المعرفة، الكويت، ط٢، ١٩٩٨.ص٤٣.   (١)
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٩٩
صيغة  بإيجاد  وذلك  االختالف،  لصورة  مهذبا  اإلسالم  جاء  لذلك  أمنه»(١)،  عن  الدفاع  أو 
هذه  تنزع  حيث  وسياسيا)،  واجتماعيا  ودينيا  المخالف(عرقيا  احترام  على  قائمة  تعايش 
قتل  إلــى  يــهــدف  الــطــمــس  ألن  نــهــائــيــا،  طمسها  دون  الــفــاصــلــة  الــحــدود  تــذويــب  إلــى  الــصــيــغــة 
خطاب  في  هي  كما  المتعالي  وحضورها  الذات  مركزية  إلى  أولوية  إعطاء  وإلى  الهويات، 
هيكلة  إعادة  إلى  يهدف  والذي  المتكافئ»،  »التذويب  بـ سميناها  ما  الصيغة  وهذه  العولمة، 
نقاط  على  والتوجهات   الرؤ تعددية  على  القائمة  صيغته  خالل  من  والبحث  االختالف، 
لحوار  تحقيقا  وذلك  اآلراء،  مختلف  من  اإليجابيات  كل  استجماع  يتم  حيث  االشتراك، 
نــمــوذجــي ال يــتــقــصــد مــنــه إرهـــاب األطــــراف وال إقــصــاءهــا مــن دائـــرة الــنــقــاش، وال الــتــعــالــي 
عالم  أجل  من  واحد  خطي  محور  على  التسوية   مستو إلى  رفعه  وإنما  وتهميشها،  عليها 
من  مخالفيه  مــع  اإلســالم  سماحة  ســمــات  كــان»مــن  والــخــيــر.لــذلــك  والــحــب  بــالــســالم  مــلــيء 
والدين،  العقيدة  أمور  في  بالجدل  يبدؤوهم  أن  المسلمين  نهى  تعالى  أن اهللا  الكتاب  أهل 
ترك  عن  أثرا  يقل  ال  حكيم  بضابط  مقيد  لهم  فجدالنا  اضطررنا  مهدها.فإن  في  للفتنة  وأداً 
اضطررنا  إذا  معهم  الجدل  في  نلتزم  أن  وهو  الصدور،  وإيغار  الفتنة  وأد  في  معهم  الجدل 
أن  شأنها  مــن  مــبــادئ  طــرح  مــع  والتهييج،  اإلثــارة  عــن  وأبعدها  الــجــدل  مناهج  بأحسن  إليه 

إلينا»(٢). أنزل اهللا  عما  يفتنونا  أن  الحذر  كل  الحذر  مع  وبينهم،  بيننا  تؤلف 
;UÈŸ˜à¸\ ;Ñ\Êu’\ ;äà^

يقوم الحوار على أسس وركائز مختلفة، إذا نقص أحدها اختلت أهدافه واعتباراته، 
بينهما،  التمييز  يصعب  حتى  اآلداب  مع  كبير  بشكل  تتداخل  األســس  هــذه  أن  والمالحظ 
بها،  إال  الــحــوار  يقوم  ال  دعائم  تعد  األســس  أن  هو  االخــتــالف  مكمن  أن  القول  يمكن  لــذا 
في حين أن اآلداب أخالقيات تسهم في نجاحه، لكن ال يختل الحوار بغياب أحدها.ومن 

الحوار:  في  المهمة  األسس 

المؤسسة  منشورات  العربي،  اإلقليمي  النظام  وتطور  العربية  العربية  النزاعات  محمودي:  عبد القادر   (١)
الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار، الجزائر، ٢٠٠٢.ص٤٠. 

عبد العظيم إبراهيم محمد المرطعني: سماحة اإلسالم، مكتبة وهبة، القاهرة، ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٣.  (٢)
ص٧٠. 
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١٠٠
١- الــتــعــدد وإلـــغـــاء مــركــزيــة الــــذات: يــنــبــذ اإلســــالم احــتــكــار الــــرأي الــنــاجــم عــن تــألــيــه 
فمنذ  والثقافية،  والدينية  االجتماعية  القيميات  لكل  مــصــدرا  أو  مــركــزا  واعــتــبــارهــا  الــذات 
ظـــهـــوره كـــان يـــحـــاول الــقــضــاء عــلــى هـــذه الــصــنــمــيــة الــمــفــتــعــلــة، وعــلــى الــنــظــرة الــقــائــمــة عــلــى 
وعلى  والتخلف،  والوحشية  والــخــطــأ  للشر  مــصــدر  أنــه  على  إلــيــه  والــنــظــر  المغاير  انــتــقــاص 
سيكولوجية  حقيقة  هي   - اإلنسانية  أن»األنا»  »ورغم  للحقيقة،  المالكة  وحدها  الذات  أن 
لذا  متعددة»(١)،  إمكانيات  داخله  في  يحوي  إنسان  تعددية.فكل  أنها  إال  خاصة  وروحية 

 @ ?  >  =﴿ تعالى:  فقال  احترام  في  اآلخر  إلى  اإلنصات  على  اإلسالم  شجع  فقد 
في  يكن  لم  الحضاري  فإن»التمايز  هنا  J﴾(٢).من   I  H  G  F E  D  C  B  A
ذلك  أجــل  الــحــضــارات.ومــن  بين  والــتــواصــل  التفاعل  سبيل  فــي  عقبة  يمثل  األيــام  مــن  يــوم 
الحضارات»(٣). من  بغيرها  تتأثر  أن  دون  وتطورت  نمت  عريقة  إنسانية  حضارة  توجد  ال 

إذن فــهــم اإلســـالم الــتــعــدديــة الــالزمــة الــتــي تــفــتــرض إنــكــار الــذاتــيــة الــمــغــرقــة فــي الغلو 
والـــتـــمـــركـــز حــــول تــمــوضــعــاتــهــا، فـــنـــاد بــهــا بــحــثــا عـــن حـــضـــور تــنــتــفــي فــيــه مــفــاهــيــم الــهــيــمــنــة 
والــســيــطــرة واالحــتــكــار، بــحــكــم إن الــوجــود قــائــم عــلــى مــفــهــوم الــحــاكــمــيــة هللا، ألن افــتــراض 
الحاكمية  هــذه  فــي  االشــتــراك  وتــجــعــل  االكــتــفــاء،  تــفــتــرض  ومــتــعــالــيــة  مــتــجــاوزة  قيمية  وجـــود 
وليس  االجتماعي  النظام  من  الحاكم-جزء  حتى   - الكل  يصبح  هنا  من  المغالطة،  باب  من 
ومن  واالجتماعية....،  السياسية  الشراكة  مفهوم  من  يعمق  األمــر  هــذا  هللا،  مطابقا  تمثيال 
عباس  الصيغة بــل وســيــلــتــهــا.وقــد تــحــدث مــحــمــود  يــعــد الــمــؤكــد لــهــذه  الــذي  مــفــهــوم الــحــوار 
الــعــقــاد عــن قــيــمــة الــتــعــدد فــي الــمــجــتــمــعــات فــقــال: »الــتــعــدد أقـــو األســـبـــاب إلحــكــام صــلــة 
الــتــعــارف بــيــنــهــا وتــعــريــف «اإلنــســانــيــة» كــلــهــا بــأســرار خــلــقــهــا..فــإن تــعــدد الــشــعــوب والــقــبــائــل 
حسب  على  الصناعة،  أدوات  واستنباط  األرض  كنوز  الستخراج  والحيل  المساعي  يعدد 
العيش  ضـــرورات  عنها  تتفق  الــتــي  والــعــادات  الــمــلــكــات  حــســب  وعــلــى  واألزمــنــة،  الــمــواقــع 

.١٩٩٢ دمشق،  والتوزيع،  للنشر  معد  منشورات  نصر،  غسان  ترجمة:  الــذات،  عن  البحث  إيغوركون:   (١)
ص١٧٤. 

آل عمران: ١٥٩.   (٢)
القاهرة،  التجارية،  مطابع  ماهر،  مصطفى  ترجمة:  الــحــوار،  وقضايا  اإلســالم  زقـــزوق:  حمدي  محمود   (٣)

١٤٢ هـ/٢٠٠٢.ص٦٩. 
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١٠١
والــــذود عــن الــحــيــاة فــيــنــجــم عــن هـــذا مــاالبــد أن يــنــجــم عــنــه مــن تــعــدد الــحــضــارات و أفــانــيــن 
الــثــقــافــة، وتـــزداد اإلنــســانــيــة عــرفــانــا بــأســرار خــلــقــهــا، وعــرفــانــا بــخــالــقــهــا، واقــتــرابــا فــيــمــا بينها.

منافعها»(١). اشتباك  من  تحسه  لما  اضطرارا  إليه  وتضطر 
االخــــتــــالف: إن الـــعـــالقـــة بــيــن الــمــتــحــاوريــن هـــي عـــالقـــة انـــفـــصـــال واتــــصــــال، ألن   -٢
الــمــشــاركــة تــفــتــرض جــــزء مـــن االخــــتــــالف، فــالــمــطــابــقــة الــكــلــيــة ال تــفــتــرض وجــــود حـــواريـــة 
على»أحادية  تشجع  بل  واآلخــر،  الــذات  بين  الفاصلة  الــحــدود  ألغت  قد  مــادامــت  واضحة 
إلى  ويذهب  أساسا،  شعورية  ال  بصورة  يمارس  ما  عادة  الذي  المتسلط  واالنغالق  الفكر 
ما  على  أو  اآلخر  يقوله  أن  يريد  ما  على  الهادئ...  العلمي  التعرف  محاولة  دون  ما  فكرة 
وبالتالي  حوار،  ألي  ثابت  مسبق  افتراض  هناك  يكون  ثم  ومن  المطلوب،  بالعمق  يطرحه 
بفكرة  مواجهتهم  عند  المحاورين  من  النوعية  هذه  طابع  هو  النهاية  في  االنقضاض  يكون 
قبل  مسبق  بشكل  لــديــهــم  مــوجــودة  تــكــون  أو  بــهــا  يقتنعون  الــتــي  لــلــفــكــرة  مــخــالــفــة  أو  جــديــدة 
بـــدء الــــحــــوار(٢). إذن يــســتــمــد الـــحـــوار ضـــرورتـــه مـــن هـــذا االنـــفـــصـــال، لـــذا فــمــن الــمــفــتــرض 
عدوان  وقع  إذا  الحروب  تنشب  وإنما  واستعداء،  خصومة  مصدر  ليس  الدين  أن»اختالف 
المطلوب،  الحد  االختالف  تجاوز  إذا  لكن  الناس(٣).  من  فئات  ظلمت  أو  فتنة  حدثت  أو 
شرخا  تحدث  العواقب  سيئة  سلبية  ظاهرة  كان  وشقاق  جدال  إلى  فتحول  آدابه  تراع  »ولم 

للهدم(٤). معاول  إلى  بناء  ظاهرة  من  االختالف  فيتحول  يكفيها  ما  وفيها  األمة  في 
٣- احــتــرام اآلخــر: اســتــطــاع اإلســالم أن يــهــذب الــرغــبــات والــمــصــالــح، وذلــك بإلغاء 

 l  k  j  i  h  g  f﴿  « تعالى:  يقول  حيث  واللفظي،  الجسدي  العنف 
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q p  o  n  m
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هـــذه الــصــيــغــة الــتــحــاوريــة الــمــعــتــمــدة عــلــى الــلــيــن وحــســن الــخــطــاب واحـــتـــرام اآلخـــر، 

عباس محمود العقاد: اإلنسان في القرآن، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.ص٤٧.   (١)
حسن محمد وجيه: مقدمة في علم التفاوض االجتماعي والسياسي.ص١٤٨.   (٢)

محمد الغزالي: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، دار المعرفة، الجزائر، ١٩٩٩.ص٣٥.   (٣)
طه جابر العلواني: أدب االختالف في اإلسالم.ص٢٥.   (٤)
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١٠٢
الحكم  في  األمــة  هــذه  من  جعلت  التي  هي  العقلية،  الحجج  خــالل  من  اختالفاته  بدحض 

 5  4  3  2  1  0  / اإللهي خير األمم، يقول تعالى: ﴿. 
.[١١٠ ﴾ [سورة آل عمران:  : 9  8  7  6

إلغاء  وال  الفردية،  واالعتبارات  الشخصية  المحددات  إقصاء  يعني  ال  األمر  هذا  إن 
تطرف  ال  حيث  الـــذات،  بــاحــتــرام  متبوعا  لــآلخــر  احــتــرام  وإنــمــا  الــبــعــض،  يفهم  كما  اإلبـــداع 

تمييع. وال 
بين  حــوارا  الفتح  أوجــد  (وقــد  اآلخــر،  إلــى  واإلحــســان  والتجاور  المعاملة  ٤-حسن 
الــمــســلــمــيــن وغــيــر الــمــســلــمــيــن ســـواء أكـــان أولــئــك الــجــيــران مــن الــعــرب، أم مــمــن دخــلــوا في 

العرب..)(١). غير  من  اإلسالم 
المهذب. األسلوب  واستخدام  الغرور  وتجنب  التواضع   -٥

األحكام. تعميم  عدم   -٦
عنها. التستر  أو  التمويه  وعدم  وإبرازها  الحقائق  كشف  في  اإلخالص   -٧

األحكام. وضبط  المفاهيم  تحديد   -٨
عاما. نفعا  الحوار  يؤدي  أن   -٩

لو  (وحتى  الصدد:  هذا  في  العودة  سلمان  يقول  االشــتــراك:  نقاط  عن  البحث   -١٠
الدعوة  تبدأ  أن  الحكمة  من  فــإن  قطعا،  خطأ  اآلخــر  يقوله  ومــا  قطعا،  صوابا  تقوله  ما  كــان 
تمثيالتها  تجد  النقطة  وهــذه  وجــل)(٢)،  عز  ربنا  علمنا  كما  عليه،  المتفق  بــدائــرة  والــحــوار 

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :) تــعــالــى:  يــقــول  الــكــريــم،  الــقــرآن  فــي 
 V  U  T  S R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

.[٦٤ [سورة آل عمران:   ( Z  Y  X  W
 . -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " وقوله تعالى: ﴿! 
[ســــورة   ﴾;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

.[٤٦ العنكبوت: 

محمد أبو زهرة: الدعوة إلى اإلسالم، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٩٢.ص٥٢.   (١)
سلمان العودة: كيف نختلف، مؤسسة اإلسالم اليوم للنشر، الرياض، ط١، ١٤٣٣هـ.ص١٠٨.   (٢)
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١٠٣
;UÈŸ˜à¸\ ;Ñ\Êu’\ ;í]ë|

الكامنة  الفروقات  إلى  بالنظر  العالم  يعقل  أن  وسلم  عليه  صلى اهللا  الرسول  استطاع 
الحجة  على  المنبني  التفاعل  تعتمد  تخاطب  صيغة  استخدم  عمره  امتداد  وعبر  لذلك  فيه، 
المحاور  وقيمة  الــحــواري،  الخطاب  هــذا  ظالله  في  المنتج  السياق  مــراعــاة  مع  المتدرجة 
الــعــقــلــيــة واالجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة...، وهـــذه الــصــيــغــة كـــان شـــرط تــأكــدهــا: االكــتــفــاء الــذاتــي 
التسطيح  عــن  تــبــتــعــد  راقــيــة  واضــحــة  لــغــة  اســتــخــدم  حــيــث  والــمــفــهــومــيــة،  الــلــغــويــة  بمضامينها 
رسول اهللا  كــان  فما  الــبــديــعــة،  وانسيابيتها  مقصدها  بسمو  الــذات  مــن  وتــقــتــرب  واالبــتــذال، 
التي  اللماحة  الجملة  كــانــت  وإنــمــا  مــكــثــرا،  وال  متصنعا  وال  متكلفا  وســلــم  عليه  صلى اهللا 
الحوارية  هذه  مدعما  كان  كما  حوار،  كل  في  طريقته  ووضوحها  بيانها  في  مقصدها  تحمل 
بعد  النهائية،  الكلية  إلــى  الجزئية  مــن  بالمخاطَب  تسير  الــتــي  العقلية  بالحجج  المقتصدة 
وجــل. عــز  و هو اهللا  الــمــتــجــاوز  بالكل  أو   الــكــبــر بالقضية  وإجــابــاتــهــا  الــجــزئــيــات  هــذه  ربــط 
تعالى:  يقول  والمجاملة،  واللين  التساهل  في  مبالغة  دون  بالحسنى  المجادلة  إلى  إضافة 

 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !﴿
.[٤٦ العنكبوت:  ;﴾ [سورة   :  9  8  7  6  5  4  3

وقــــد أجـــمـــل الـــدكـــتـــور حـــســـن مــحــمــد وجـــيـــه فـــي كـــتـــابـــه (مـــقـــدمـــة فــــي عـــلـــم الـــتـــفـــاوض 
االجــتــمــاعــي والــســيــاســي) مــا قــلــنــاه فــي نــقــاط تــحــت مــســمــى (عــنــاصــر كــفــاءة الــحــوار الــلــغــويــة 

وهي:  والعرقية)  واالجتماعية 
المحاور... خلفية  معرفة   -

موضوعات. من  به  يتعلق  ما  وبكل  جيدا  الحوار  بموضوع  اإلحاطة   -
السياق. داخل  خفته  أو  حدته  ودرجة  الحوار  أثر  معرفة   -

المحاورين. بين  الفروق  االعتبار  بعين  األخذ   -
السياق. يتطلبه  مما  اإلكثار  أو  اإلقالل  وعدم  الحوار  موضوع  مراعاة   -
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١٠٤
الفكرة(١). توصيل  بكيفية  االهتمام 

لقد أكد اإلسالم على الحوار المبني على الخصائص السابقة، في حين سعى حوار 
الــحــضــارات بــصــيــغــتــه الــغــربــيــة إلــى تــأكــيــد الــمــســافــة بــيــنــهــا، لــذا فــضــح رجـــاء غــــارودي خطابه 
في  الثقافي،  الصعيد  على  اإلسهام،  إلى  الحضارات»  «حوار  مطلب  يهدف  (وإنما  فقال: 
بــنــاء نــظــام عــالــمــي جــديــد، يــمــثــل مــا يــدعــو إلــيــه األب (لــيــبــرت)مــؤســس «االقــتــصــاد والــمــنــزع 
اإلنــســانــي» وبــحــســب روح تــفــكــيــره)(٢).وفــي هــذا الــصــدد دافـــع الــدكــتــور حــســن الــبــاش عن 
الـــحـــوار بــصــيــغــتــه اإلســالمــيــة حــيــنــمــا قـــال: (عــلــى أيـــة حـــال فــنــحــن الــعــرب والــســلــمــون نــؤمــن 
والحضارية  أوال،  العقدية  قيمنا  من  تعلمناه  منطلق  من  كلهم  اإلنسانية  أبناء  مع  بالحوار 
منظور  إلــى  اســتــنــادا  الــحــوار  عــن  الــدفــاع  فــي  نبالغ  قــد  إنــنــا  بــل  منغلقين  يــومــا  نكن  ولــم  ثانيا، 

 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ) فــيــه:  تــعــالــى  يــقــول  إنــســانــي  قــرآنــي 
١٣] ولــعــل مــعــنــى الــتــعــارف هــنــا ال يــحــتــمــل الـــعـــداء والــفــوقــيــة، وال  [الـــحـــجـــرات:   ( P O

والظالم)(٣). القوي  أزر  ويشد  الضعيف  يستغل 
;U€÷â⁄’\ ;√⁄iq⁄’\ ;È… ;flË⁄÷â⁄’\ ;ÖË≈ ;–ÊŒt

تــمــتــع غــيــر الــمــســلــمــيــن بــســلــســلــة مــن الــضــمــانــات الــتــي مــنــحــهــا لــهــم الــمــجــتــمــع الــمــســلــم 
ومنها:  الضمانات  هذه  ألهم  نعرض  ولسوف  رسوله،  وسنة  كتاب اهللا  من  بهدي 

المعتقد:  حرية  ضمان   •
رفت  حُ ديانات  هي  إنما  عداه  ما  وأن  المبين،  الحق  هو  دينهم  أن  المسلمون  يعتقد 

والمعتقد. الدين  بحقيقة  منهم  جهالً  البشر  فيها  وقع  ضالالت  أو  باإلسالم  ونُسخت 
اإلسالم،  إلى  بها  اختلطوا  التي  والشعوب  األمم  استمالة  على  المسلمون  عمل  وقد 
عن  تستغلق  وال  الفطر  تقبله  ميسر  ودين  قويم  وخلق  ظاهرة  حجة  من  آتاهم اهللا  بما  وذلك 

العقول. مبادئه  فهم 

حسن محمد وجــيــه: مقدمة فــي علم الــتــفــاوض االجــتــمــاعــي والــســيــاســي، عــالــم الــمــعــرفــة.دت، ١٩٩٤.  (١)
ص١٤٨. 

روجــيــه غــــارودي: حـــوار الــحــضــارات، ترجمة: عـــادل الــعــوا، عــويــدات للنشر والــتــوزيــع، بــيــروت، ط٥،   (٢)
٢٠٠٣.ص٧٧. 

(٣)  حسن الباش: صدام الحضارات.ص٢٣. 
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١٠٥
ولــــم يــعــمــد الــمــســلــمــون طــــوال تــاريــخــهــم الـــحـــضـــاري الــعــظــيــم إلــــى إجـــبـــار الــشــعــوب 
أو األفـــراد الــذيــن تــحــت واليــتــهــم، وذلـــك تــطــبــيــقــاً لــمــجــمــوعــة مــن الــمــبــادئ اإلســالمــيــة الــتــي 

السلوك:  هذا  فيهم  رسخت 
وطبيعته:  الخالف  حتمية  أ. 

فطبيعة  الــثــابــت،  ونــامــوســه  الــكــون  فــي  سنة اهللا  عــهــا  وتــنــوّ الــمــخــلــوقــات  فــي  د  الــتــعــدّ إن 
د. والتّعدّ ع  التّنوّ أساسها  الكون  في  الوجود 

مختلفة  أجناس  إلى  البشر  فاختلف  الكونية،  السنة  هذه  وفق  خلقها اهللا  واإلنسانية 
فقد  خلقه،  فــي  هللا  الماضية  نة  السُّ هــذه  رفــض  أو  وتــجــاوز  تجاهل  مــن  وكــلّ  شــتــى،  وطبائع 

المحسوس. وأنكر  الفطرة  ناقض 
بحكمته،  ومرتبط  تعالى  بمشيئة اهللا  واقــع  أيــضــاً  هــو  شرائعهم  فــي  البشر  واخــتــالف 

 w  v  u  t  s  r  q  p  o n  m  l  k  j ) يقول اهللا: 
.[٤٨ [المائدة:   ( £  ¢  ¡ ے   ~ }  |  { z  y  x

د  التّعدّ هذا  إللغاء  يسعى  الذي  فإنّ  آيات اهللا،  من  آية  د  والتّعدّ االختالف  كان  ولما 
باالختالف. االعتراف  من  البد  كان  لذا   ، ممتنعاً ويطلب  محاالً  يروم  فإنما  كلية، 

الدين:  على  اإلكراه  عدم  ومبدأ  لإلنسان،  اإللهي  التكريم  ب. 
 Y  X  W  V  U ) مالئكته  لــه  وأســجــد  الــســالم،  عليه  آدم  خلق اهللا 
٦١]، وندبه وذريته من بعده  [اإلسراء:   ( b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
٣٠]. ووفق  ﴾ [سورة البقرة:  * )  (  '  & إلى عمارة األرض بمنهج اهللا: ﴿% 

مخلوقات اهللا. سائر  على  البشري  الجنس  كرم اهللا  الغاية  هذه 
حــنــيــف  سهل بن  أن  الـــخـــبـــر  فـــفـــي  اإلنـــســـانـــيـــة،  الـــنـــفـــس  احــــتــــرام  وصـــحـــبـــه  نــبــيــنــا  وأكـــــد 
من  إنها  لهما:  فقيل  فقاما،  بجنازة  عليهما  فمروا  بالقادسية،  قاعدين  كانا  سعد  وقيس بن 
جنازة  إنها  له:  فقيل  فقام.  جنازة  به  مرت  النبي  إن  فقاال:  الذمة  أهل  من  أي  األرض،  أهل 

(١).(( نفساً ((أليست  فقال:  يهودي؟! 

رواه البخاري (١٣١٣)، ومسلم (٩٦١).  (١)
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١٠٦
والباطل  الحق  بين  به  يميز  الذي  العقل  من  وهبه  ما  البشري  للجنس  تكريم اهللا  ومن 
ما  الختيار  الحرة  واإلرادة  الحرية  وهبه  وبموجبه   ،[١٠ البلد:  [سورة   ﴾q  p﴿

.[٣ Ì﴾ [سورة اإلنسان:   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å﴿ يشاء
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ Ô  Ó  Ò  Ñ ) الــمــعــتــقــد  مــن  يــشــاء  مــا  يــخــتــار  فــاإلنــســان  وعــلــيــه 
 I  H  G  F E  D  C  B ) حسابه  اآلخرة  في  يتولى  واهللا   ،[٢٥٦ [البقرة:   ( Û Ú

.[٢٩ [الكهف:   ( U T  S  R  Q  P  O  N  M L  K  J
يِّن واضح،  ا على الدخول في دين اإلسالم، فإنه بَ هوا أحدً قال ابن كثير: (أي ال تُكرِ
جــلــي دالئــلــه وبــراهــيــنــه، ال يــحــتــاج إلـــى أن يــكــره أحـــد عــلــى الــدخــول فــيــه، بــل مــن هداه اهللا 
على  وختم  قلبه  أعمى اهللا  ومن  بينة،  على  فيه  دخل  بصيرته،  ونور  صدره  وشرح  لإلسالم 

(١).( مقسوراً مكرهاً  الدين  في  الدخول  يفيده  ال  فإنه  وبصره؛  سمعه 
، ومـــن ذلـــك أن  وقـــد امــتــثــل ســلــفــنــا هـــــدي اهللا، فــلــم يــلــزمــوا أحـــــداً بـــاإلســـالم إكــــراهــــاً
قالت:  بالحق  محمداً  بعث  إن اهللا  تسلمي،  أسلمي  نصرانية:  لعجوز  قال  الخطاب  عمر بن 
 ﴾ Õ Ô  Ó  Ò  Ñ﴿ وتال:  اشهد،  عمر: اللهم  فقال   ! إليّ أقرب  والموت  كبيرة،  عجوز  أنا 

(٢).[٢٥٦ البقرة:  [سورة 
ولو  اإليــمــان،  على  قلبه  ينطو  لم  من  بمؤمن  فليس  قلبي،  عمل  هو  ابتداء  واإليــمــان 
نطق به كرهاً فإنه ال يغير في حقيقة قائله وال حكمه، وعليه فالمكره على اإلسالم ال يصح 

اآلخرة. في  ينفعه  وال  الدنيا،  في  أحكامه  تلزمه  وال  إسالمه، 
دينه،  إلــى  وعــاد  مصر،  إلــى  فر  ميمون  موسى بن  باإلسالم  التظاهر  على  أُجبر  ولما 
، بــل قـــال: (رجـــل يــكــره عــلــى اإلســـالم،  عبد الرحمن الــبــيــســانــي مــرتــداً ولــم يــعــتــبــره الــقــاضــي 
)، وعــلــق عليها الــدكــتــور تــرتــون بــقــولــه: (وهـــذه عــبــارة تــنــطــوي على  ال يــصــح إســالمــه شــرعــاً

الجميل).(٣) التسامح 

تفسير القرآن العظيم (٤١٦/١).  (١)
المحلى (١٩٦/١١).  (٢)

أهل الذمة في اإلسالم، د. أ س ترتون (٢١٤).  (٣)
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١٠٧
االعتقاد  حرية  المسلمين  غير  من  لرعاياهم  فتركوا  ووعوه،  هذا  المسلمون  فقه  لقد 

. وكرهاً قسراً  اإلسالم  باعتناق  أحداً  يأمروا  ولم  التعبدية،  الشعائر  وممارسة 
دورها:  سالمة  وضمان  العبادة  ممارسة  حرية   •

ترك  قد  بذلك  يكون  فإنه  فيه؛  الدخول  على  واليته  تحت  من  اإلسالم  يجبر  لم  وإذا 
وضمان  لعباداتهم،  اآلخرين  ممارسة  عن  اإلعراض  مقتضياته  وأول  أديانهم،  على  الناس 

العبادة. دور  سالمة 
دخلت  التي  لألمم  أعطوها  التي  عهودهم  في  المسلمون  ضمنه  ما  – بالفعل -  وهذا 
وعــدم  كنائسهم  سالمة  شمل  أمــانــاً  نــجــران  ألهــل  النبي  كتب  فقد  عهدهم،  أو  واليتهم  فــي 
سعد:  ابن  يقول  ورسوله،  ذمة اهللا  ذلك  على  وأعطاهم  وعباداتهم،  شؤونهم  في  التدخل 
تبعهم  ومــن  وكهنتهم  نجران  وأساقفة  كعب  الحارث بن  بني  ألسقف  رسول اهللا  «وكتب 
ورهــبــانــهــم: أن لــهــم مــا تــحــت أيــديــهــم مــن قــلــيــل وكــثــيــر، مــن بــيــعــهــم وصــلــواتــهــم ورهــبــانــهــم، 
عن  كاهن  وال  رهبانيته،  عن  راهب  وال  أسقفيته،  عن  أسقف  يغير  ال  ورسوله،  وجوار اهللا 

(١) كهانته». 
التفصيلية  الشؤون  في  يتدخلوا  لم  أنهم  غيرهم  مع  المسلمين  تسامح  أمارات  ومن 
لــألحــكــام  االنــصــيــاع  مــنــهــم  طــلــبــوا  وإن  المسلمين  أمـــام  الــتــحــاكــم  عــلــى  يــجــبــروهــم  ولــم  لــهــم، 

وأمنه. المجتمع  بسالمة  المتعلقة  للشريعة  العامة 
عنهم:  الظلم  ورفع  معاملتهم  في  العدل   •

العدل،  وتتميمها؛  لحمايتها  اإلسالم  جاء  التي  األخالق  ومكارم  ثل  المُ أهم  من  إن 
والــعــدل غــايــة قــريــبــة مــيــســورة إذا كــان األمـــر مــتــعــلــقــاً بــإخــوة الــديــن أو الــنــســب، وغــيــرهــا مما 

البشر. له  يتعاطف 
ــلــة إنــمــا يــظــهــر إذا تــبــايــنــت األديـــان وتــعــارضــت الــمــصــالــح، وهــو  لــكــن صــدق هــذه الــخُ
حقق  وهل  المسلمين،  غير  مع  العدل  في  اإلسالم  حكم  هو  فما  العصر،  هذا  في  يعنينا  ما 

خالفوه؟ أم  دينهم  إليه  دعاهم  ما  المسلمون 

الطبقات الكبر (٢٦٦/١)، وانظر كتاب األموال، ابن زنجويه (٤٤٩/٢).   (١)
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١٠٨
مع المخالفين  العدل  بمزيد تأكيده – على  وخصَّ -  أمر القرآن الكريم بالعدل،  لقد 

 {  z  y  x الذين قد يظلمهم المرء بسبب االختالف والنفرة، قال تعالى: (
 ¬  «  ª  © ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |

.[٨ [المائدة:   ( ¯ ®
عليه،  العدل  من  يمنع  ال  الكافر  كفر  أن  على  أيضاً  اآلية  (ودلت  القرطبي:  قال 
جــائــزة،  ــثــلــة بــهــم غــيــر  ــقــتــصــر بــهــم عــلــى الــمــســتــحــق مــن الــقــتــال واالســتــرقــاق، وأن الــمُ يُ وأن 
إليصال  قصداً  بمثله  نقتلهم  أن  لنا  فليس  بذلك؛  ونا  وغمّ وأطفالنا،  نساءنا  قتلوا  وإن 

(١ الــغــم والــحــزن إلــيــهــم).(
في  مخالفيهم  مع  معاملتهم  في  يعدلون  للذين  بمحبته  المؤمنين  تعالى  وأعلم اهللا 

 P  O  N  M  L  K  J  I﴿ :والــقــتــال، فــقــال الــديــن الــذيــن لــم يــتــعــرضــوا لــهــم بــاألذ
 .[٨ الممتحنة:  [ســورة   ﴾^  ]  \  [  Z Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

لمحبة اهللا. موجب  اآلخرين  مع  فالعدل 
وحــــذرملسو هيلع هللا ىلص الــنــبــي مــن ظــلــم أهـــل الــذمــة وانــتــقــاص حــقــوقــهــم، وجــعــل نــفــســه الــشــريــفــة 
أو  طاقته  فوق  كلفه  أو  حقه  انتقصه  أو  معاهداً  ظلم  ((من  فقال:  عليهم،  للمعتدي  خصماً 

القيامة)).(٢) يوم  حجيجه  فأنا  نفس؛  طيب  بغير  شيئاً  منه  أخذ 
وأكد أن ظلم غير المسلم موجب النتقام اهللا الذي يقبل شكاته ودعوته على ظالمه 

حجاب».(٣) دونها  ليس  فإنه   - ا  كافرً كان  وإن   - المظلوم  دعوة  فقال «اتقوا  المسلم، 
من  للمستضعفين  التعرض  بعدم  المسلمين  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  يوصي  التأكيد  ولمزيد 
فيتقوكم  عليهم،  فتظهرون  قوماً  تقاتلون  «لعلكم  فيقول:  والتسلط،  بالظلم  المسلمين  غير 
ذلك،  فوق  منهم  تصيبوا  فال  صلح،  على  فيصالحونكم  وذراريهم،  أنفسهم  دون  بأموالهم 

الجامع ألحكام القرآن (١١٠/٦).  (١)
رواه أبو داود (٣٠٥٢)، و نحوه في سنن النسائي (٢٧٤٩)، وصححه األلباني في صحيح سنن أبي داود   (٢)

.(٢٦٢٦)
رواه أحمد (١٢١٤٠).  (٣)
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١٠٩
لكم».(١) يصلح  ال  فإنه 

تسطع  العرب  شمس   » الماتع  كتابها  في  هونكه  زيغريد  األلمانية  المستشرقة  وتنقل 
المقدس  بيت  فبطريرك   » فتقول:  الــمــقــدس،  بيت  بطريك  مــن  مهمة  شــهــادة  الــغــرب»  على 
بالعدل،  يمتازون  إنهم  العرب:  عن  القسطنطينية  بطريرك  ألخيه  التاسع  القرن  في  يكتب 

عنف».(٢) أي  معنا  يستخدمون  ال  وهم  البتة،  يظلموننا  وال 
االجتماعي:  التكافل   •

في  يقيمون  الذين   - المسلمين  لغير  اإلســالم  يقدمها  التي  الضمانات  أهــم  من  لعل 
اإلسالمي. التكافل  نظام  ضمن  كفالتهم   - المسلم  المجتمع 

يــتــصــفــوا  أن  الــمــســلــمــيــن  أمـــر  وقـــد  لــلــعــالــمــيــن  رحــمــة  نــبــيــه  بــعــث  وجـــل  عـــز  اهللا  فإن 
بــصــفــة الــرحــمــة، فــي تــعــامــلــهــم فــيــمــا بــيــنــهــم ومــع غــيــرهــم، بــل وحــتــى مــع الــحــيــوان، فــقــال 
دون  أحد،  كل  تشمل  عامة  لفظة  الناس  وكلمة   ،(٣ الناس»( يرحم  ال  من  يرحم اهللا  «ال 

أو ديــن. اعــتــبــار لــجــنــس 
يعتدي  ال  من  معاملة  في  والبر  باإلحسان  وألزمهم  المؤمنين  أيضاً  اإلســالم  وحــث 
.[١٩٥ [البقرة:   ( ¡ ے   ~  }  |  { z ) وتعالى:  تبارك  فقال  المسلمين،  على 

;U€·ÖË≈ ;√Ÿ ;flË⁄÷â⁄’\ ;Ït]⁄à ;Ì÷¡ ;flËËdÖ∆’\ ;flË|Ñı⁄’\ ;k\Ä]‚å

إن خــيــر شــاهــد عــلــى الـــتـــزام الــمــســلــمــيــن بــهــذه الــمــبــادئ، تــلــك الــشــهــادات الــتــاريــخــيــة 
 - أحــد  إجــبــار  عــن  المسلمين  تــســامــي  عــن  والــشــرق  الــغــرب  مــؤرخــو  سجلها  الــتــي  المتتابعة 

اإلسالم. في  الدخول  – في  سلطانهم  تحت  ممن 
يــقــول ول ديـــورانـــت: (لــقــد كـــان أهـــل الـــذمـــة، الــمــســيــحــيــون والــزرادشــتــيــون والــيــهــود 
في  نظيراً  لها  نجد  ال  التسامح،  من  بدرجة  األموية  الخالفة  عهد  في  يستمتعون  والصابئون 

رواه أبو داود (٣٠٥١)، ورواه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٠٣) وضعفه األلباني إلبهام في إسناده في   (١)
ضعيف سنن أبي داود (٦٦٥).

شمس العرب تسطع على الغرب (٣٦٤).  (٢)
رواه البخاري (٧٣٧٦).   (٣)
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١١٠
واحتفظوا  دينهم،  شعائر  ممارسة  في  أحــراراً  كانوا  فلقد  األيــام،  هذه  في  المسيحية  البالد 

ومعابدهم).(١) بكنائسهم 
ويقول: (وكان اليهود في بالد الشرق األدنى قد رحبوا بالعرب الذين حرروهم من 
شعائر  وممارسة  حياتهم  في  الحرية  بكامل  يتمتعون  وأصبحوا  السابقين..  حكامهم  ظلم 
المسيحيون  والــحــجــاج   ، عــلــنــاً بــأعــيــادهــم  االحــتــفــال  فــي  أحـــراراً  المسيحيون  وكــان  ديــنــهــم.. 
يـــأتـــون أفـــواجـــاً آمــنــيــن لـــزيـــارة األضـــرحـــة الــمــســيــحــيــة فـــي فــلــســطــيــن.. وأصـــبـــح الــمــســيــحــيــون 
يد  على  االضطهاد  من  صوراً  يلقون  كانوا  الذين  البيزنطية،  الدولة  كنيسة  على  الخارجون 
آمنين  أحــراراً  اآلن  هؤالء  أصبح  وإنطاكيا،  واالسكندرية  وأورشليم  القسطنطينية  بطاركة 

المسلمين).(٢) حكم  تحت 
على  المسلمين  غير  إلرغام  مدبرة  محاولة  أية  عن  نسمع  آرنولد: (لم  توماس  يقول 

المسيحي).(٣) الدين  استئصال  منه  قصد  منظم  اضطهاد  أي  عن  أو  اإلسالم  قبول 
ويــنــقــل مــعــرب «حــضــارة الــعــرب» قــول روبــرتــســن فــي كــتــابــه «تــاريــخ شــارلــكــن»: (إن 
األديــان  أتــبــاع  نــحــو  الــتــســامــح  وروح  لدينهم  الــغــيــرة  بــيــن  جــمــعــوا  الــذيــن  وحــدهــم  المسلمين 
في  أحــراراً  فيه  يرغبوا  لم  ــن  مَ تركوا  لدينهم،  نشراً  الحسام  امتشاقهم  مع  وإنهم   ،األخــر

الدينية). بتعاليمهم  التمسك 
قوله:   (٢٩ (ص  الشرق»  في  دينية  «رحلة  كتابه  في  ميشود  الراهب  عن  أيضاً  وينقل 
(ومـــن الــمــؤســف أن تــقــتــبــس الــشــعــوب الــنــصــرانــيــة مــن الــمــســلــمــيــن الــتــســامــح، الـــذي هــو آيــة 

بالقوة).(٤) عليهم  معتقد  أي  فرض  وعدم  اآلخرين  عقائد  واحترام  األمم  بين  اإلحسان 
الذي  يابه»  عيشو  البطريك «  شهادة  اإلسالم»  في  الذمة  كتابه «أهل  في  ترتون  وينقل 
على  السيطرة  من  الرب  مكنهم  الذين  العرب  (إن  ٦٥٧م:  عام  حتى  البابوية  منصب  تولى 
ويوقرون  ملتنا،  يمتدحون  بل  للنصرانية،  بأعداء  ليسوا  إنهم  تعرفون.  كما  يعاملوننا  العالم 

قصة الحضارة (١٣١/١٢).  (١)
المرجع السابق (١٣٢/١٢).  (٢)

الدعوة إلى اإلسالم (٩٩).   (٣)
حاشية الصفحة ١٢٨ من كتاب «حضارة العرب» لغوستاف لوبون.  (٤)
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١١١
وأديرتنا).(١) كنائسنا  إلى  العون  يد  ويمدون  وقسسنا،  قديسينا 

 (٦٤ ويـــقـــول الــمــفــكــر اإلســـبـــانـــي بــالســكــوا أبــانــيــز فـــي كــتــابــه «ظــــالل الــكــنــيــســة» (ص 
مــتــحــدثــاً عــن الــفــتــح اإلســالمــي لــألنــدلــس: (لــقــد أحــســنــت اســبــانــيــا اســتــقــبــال أولــئــك الــرجــال 
عــداء،  وال  مقاومة  بغير  أزمتها   القر وأسلمتهم  اإلفريقية،  الــقــارة  من  إليها  قدموا  الذين 
األبواب  لها  تفتح  حتى  القر؛   إحد من  العرب  فرسان  من  كوكبة  تقترب  أن  إال  هو  فما 
أبــنــاء  يتخل  ولــم  وقــهــر..  فــتــح  غــزوة  تــكــن  ولــم  تــمــديــن،  غــزوة  كــانــت  بــالــتــرحــاب..  وتتلقاها 
عظمة  كــل  عليها  تقوم  التي  الدعامة  وهــي  الضمير،  حرية  فضيلة  عــن  زمــنــاً  الحضارة  تلك 
يخشَ  ولم  اليهود،  وبيع   النصار كنائس  ملكوها  التي  المدن  في  فقبلوا  للشعوب،  حقة 
لها،  حاسد  غير  جانبها،  إلى  واستقر  حقها،  لها  فعرف  سبقته،  التي  األديان  معابد  المسجد 

عليها).(٢) السيادة  في  راغب  وال 
اإلســالم»:  إلى  «الدعوة  كتابه  في  أرنولد  توماس  السير  اإلنجليزي  المؤرخ  ويقول 
(لــقــد عــامــل الــمــســلــمــون الــظــافــرون الــعــرب الــمــســيــحــيــيــن بــتــســامــح عــظــيــم مــنــذ الــقــرن األول 
القبائل  أن  بحق  نحكم  أن  ونستطيع  المتعاقبة،  القرون  في  التسامح  هذا  واستمر  للهجرة، 
المسيحية التي اعتنقت اإلسالم قد اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة، وإن العرب المسيحيين 

(٣) التسامح).  هذا  على  لشاهد  المسلمين  جماعات  بين  هذا  وقتنا  في  يعيشون  الذين 
وتــقــول الــمــســتــشــرقــة األلــمــانــيــة زيــغــريــد هــونــكــه: (الــعــرب لــم يــفــرضــوا عــلــى الــشــعــوب 
المغلوبة الدخول في اإلسالم، فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين القوا قبل اإلسالم 
بممارسة  يمنعهم  عائق  أي  دون  جميعاً  لهم  سمح  وأفظعها؛  الديني  للتعصب  أمثلة  أبشع 
أن  دون  وأحبارهم  وكهنتهم  وأديرتهم  عبادتهم  بيوت  لهم  المسلمون  وترك  دينهم،  شعائر 
األعمال؟  تلك  مثل  التاريخ   رو أين  التسامح؟  منتهى  هذا  ليس  أو   ،أذ بأدنى  يمسوهم 

ومتى؟).(٤)

أهل الذمة في اإلسالم (١٥٩).  (١)
فن الحكم في اإلسالم، مصطفى أبو زيد فهمي (٣٨٧).  (٢)

الدعوة إلى اإلسالم (٥١).  (٣)
شمس العرب تسطع على الغرب (٣٦٤).  (٤)
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١١٢
كـانت  التـاسع  القرن  من  األول  النصف  (فخالل  أوالغي:  اإلسباني  المـؤرخ  يقول    

كاملة). بحرية  عبادتها  وتمارس  قرطبة  في  تعيش  مهمة  مسيحية  أقـلية 
يتعلق  ما  في  مضايقات،  أيّ  إلى  نتعرض  أنْ  دون  بينهم  (نعيش  إيِلُوج:  القس  يقـول 

(١ بمعتقدنا).(
في  الــعــرب»: (إن الــقــوة لــم تكن عــامــالً  لــوبــون فــي كتابه «حــضــارة  غــوســتــاف  ويــقــول 
انــتــشــار الــقــرآن، فــقــد تــرك الــعــرب الــمــغــلــوبــيــن أحــــراراً فــي أديــانــهــم.. فـــإذا حــدث أن انتحل 
العرب  به  يتصف  كان  لما  فذلك  له؛  لغة  العربية  واتخذ  اإلسالم  النصرانية  الشعوب  بعض 
من  اإلسالم  عليه  كان  ولما  بمثله،  عهد  للناس  يكن  لم  الذي  العدل  ضروب  من  الغالبون 

(٢).(األخر األديان  تعرفها  لم  التي  السهولة 
ويـــقـــول: (ومـــا جــهــلــه الــمــؤرخــون مــن حــلــم الــعــرب الــفــاتــحــيــن وتــســامــحــهــم كـــان من 
ولغتهم..  بدينهم  األمم  من  كثير  اقتناع  سهولة  وفي  فتوحاتهم  اتساع  في  السريعة  األسباب 
مثل  سمحاً  ديــنــاً  وال  الــعــرب،  مثل  متسامحين  رحــمــاء  فاتحين  تــعــرف  لــم  األمــم  أن  والــحــق 

دينهم).(٣)
ويــوافــقــه الـــمـــؤرخ ول ديـــورانـــت فــيــقــول: (وعــلــى الــرغــم مــن خــطــة الــتــســامــح الــديــنــي 
معظمُ  الجديدَ  الدين  اعتنق  الخطة  هذه  بسبب  أو  األولــون،  المسلمون  ينتهجها  كان  التي 
الــمــســيــحــيــيــن وجــمــيــع الــزرادشــتــيــيــن والــوثــنــيــيــن إال عـــــدداً قــلــيــالً مــنــهــم.. واســـتـــحـــوذ الــديــن 
اإلســـالمـــي عــلــى قــلــوب مــئــات الــشــعــوب فــي الــبــلــدان الــمــمــتــدة مــن الــصــيــن وأنــدنــوســيــا إلــى 
آماالً  وبعث  حياتهم،  وصاغ  أخالقهم،  على  وسيطر  خيالهم،  وتملك  واألندلس،  مراكش 

ومتاعبها).(٤) الحياة  بؤس  عنهم  تخفف 
 ، دينياً مجمعاً  لإلسالم  نعلم  ال  شارلكن»: (لكنا  كتابه «تاريخ  في  روبرتسون  ويقول 
باللسان،  وال  بالسيف  عليه  أحد  يُكره  فلم  الفتح،  بعد  رهبنة  وال  الجيوش،  وراء  رسالً  وال 

حوار الثقافات في الغرب اإلسالمي، سعد بوفالقة (١٤).  (١)
حضارة العرب (١٢٧).  (٢)
حضارة العرب (٦٠٥).  (٣)

قصة الحضارة (١٣٣/١٣).  (٤)
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١١٣
التأثير  مــواهــب  مــن  الــقــرآن  فــي  أودع  مــا  نتيجة  وكــان  واخــتــيــار،  شــوق  عــن  القلوب  دخــل  بــل 

باألسباب).(١) واألخذ 
الدولة  خلَّت  فقد  بالمسلمين،  خاصاً  اإلسالمي  الشرع  كان  (ولما  متز:  آدم  ويقول 
أمر  مــن  نعلمه  والــذي  بــهــم،  الــخــاصــة  محاكمهم  وبــيــن   األخــر الملل  أهــل  بين  اإلســالمــيــة 
فيها  يقومون  الروحيون  المحاكم  رؤســاء  وكــان  كنسية،  محاكم  كانت  أنها  المحاكم  هــذه 
، وقــد كــتــبــوا كــثــيــراً مــن كــتــب الــقــانــون، ولــم تقتصر أحــكــامــهــم على  مــقــام كــبــار الــقــضــاة أيــضــاً
التي  المنازعات  وأكثر  الميراث  مسائل  ذلك  جانب  إلى  تشمل  كانت  بل  الــزواج،  مسائل 

به).(٢) للدولة  شأن  ال  مما  وحدهم  المسيحيين  تخص 
كانوا   النصار أن  بالثقة  جدير  مصدر  من  فعندنا  األندلس،  في  (أما   : أيضاً ويقول 
يــفــصــلــون فــي خــصــومــاتــهــم بــأنــفــســهــم، وأنــهــم لــم يــكــونــوا يــلــجــؤون لــلــقــاضــي إال فــي مــســائــل 

القتل).(٣)
      

روح الدين، عفيف طبارة (٤١٢).  (١)
الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري (٩٣/٢).  (٢)
الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري (٩٥/٢).  (٣)
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١١٥
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ـــعـــدهـــا الـــــذي يــمــيــزهــا عـــن غـــيـــرهـــا وهــــو الـــبـــعـــد الــعــقــدي  إن لــلــشــخــصــيــة اإلســـالمـــيـــة بُ
صحيحة  إسالمية  رؤيــة  إلى  تحتاج  المسلمين  غير  مع  العالقة  لكون  والثقافي.  والفكري 
الضعف  مزالق  عن  وتبعده  ودنياه،  دينه  في  والسالمة  الخير  فيه  لما  وتهديه  المسلم  ترشد 

الغريب. الفكر  مستنقعات  إلى  والتردي  المتفرقة  واألهواء 
وهــــذه الـــرؤيـــة البـــد أن تــقــوم عــلــى أســــاس الــمــنــهــج اإلســـالمـــي فـــي الــعــقــيــدة والــفــكــر 
واإلمعية  والــذوبــان  المداهنة  مستنقع  إلــى  المسلم   يترد لئال  تشريعه  جمال  من  وتنطلق 
بــاســم الــتــعــايــش والــحــوار والــمــجــادلــة بــالــتــي هــي أحــســن، وال فــي فــخ الــمــفــاصــلــة والــقــطــيــعــة 

الجاهلين. عن  واإلعراض  التمايز  باسم  المسلم  غير  تجاه  والمحاربة  والحقد  والعداء 
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.١٩٩٨ ط٢،  الكويت،  المعرفة،  عالم  الحضارة،  مؤنس:  حسين   .١
الــعــربــي،  اإلقــلــيــمــي  الــنــظــام  وتــطــور  الــعــربــيــة  الــعــربــيــة  الــنــزاعــات  مــحــمــودي:  عبد القادر   .٢

.٢٠٠٢ الجزائر،  واإلشهار،  والنشر  لالتصال  الوطنية  المؤسسة  منشورات 
ط١،  القاهرة،  وهبة،  مكتبة  اإلسالم،  سماحة  المرطعني:  محمد  إبراهيم  عبد العظيم   .٣

.١٩٩٣/ ١٤١٤هـ
إيغوركون: البحث عن الذات، ترجمة: غسان نصر، منشورات معد للنشر والتوزيع،   .٤

١٩٩٢ دمشق، 
مطابع  مــاهــر،  مصطفى  تــرجــمــة:  الــحــوار،  وقــضــايــا  اإلســـالم  زقـــزوق:  حــمــدي  مــحــمــود   .٥

٢٠٠٢ القاهرة،  التجارية، 
والتوزيع. والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  القرآن،  في  اإلنسان  العقاد:  محمود  عباس   .٦

والسياسي. االجتماعي  التفاوض  علم  في  مقدمة  وجيه:  محمد  سن   .٧
مــحــمــد الــغــزالــي: تــراثــنــا الــفــكــري فــي مــيــزان الــشــرع والــعــقــل، دار الــمــعــرفــة، الــجــزائــر،   .٨

.١٩٩٩
اإلسالم. في  االختالف  أدب  العلواني:  جابر  طه   .٩

.١٩٩٢ القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  اإلسالم،  إلى  الدعوة  زهرة:  أبو  محمد   .١٠
ســـلـــمـــان الــــعــــودة: كـــيـــف نــخــتــلــف، مـــؤســـســـة اإلســــــالم الـــيـــوم لــلــنــشــر، الــــريــــاض، ط١،   .١١

.ص١٠٨. ١٤٣٣هـ
المعرفة. عالم  والسياسي،  االجتماعي  التفاوض  علم  في  مقدمة  وجيه:  محمد  حسن   .١٢

دت، ١٩٩٤.
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والتوزيع،  للنشر  عويدات  العوا،  عادل  ترجمة:  الحضارات،  حوار  غارودي:  روجيه   .١٣

.٢٠٠٣ بيروت، ط٥، 
حــســن الـــبـــاش: صــــدام الـــحـــضـــارات، دار قــتــيــبــة لــلــطــبــاعــة والــنــشــر والـــتـــوزيـــع، دمــشــق/  .١٤

.٢٠٠٢ بيروت، ط١، 
األلــبــانــي،  الــديــن  نــاصــر  محمد  تحقيق:  العظيم،  الــقــرآن  تفسير  كثير:  الدين بن  عــمــاد   .١٥

.٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥ ط١،  الحديثة،  البيان  دار  السادس،  الجزء 
الــعــصــريــة  الــمــكــتــبــة  الـــبـــخـــاري،  صــحــيــح  الـــبـــخـــاري:  إســمــاعــيــل  محمد بن  عبد اهللا  أبـــو   .١٦

هـ /٢٠٠٤.  ١٤٢٤ بيروت،  والنشر،  للطباعة 
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٤

‚˝ç⁄a@Ôœ@›n‘€a @Ú‡Ìäu
bË‰fl @ÚÌb‡z€a @›ˆbçÎÎ

إعداد
(١)Íf”÷]<Ç€v⁄<‡e ‡ËÇ÷]<Ç√â<JÅ

مدير عام معهد اإلمام البخاري في لبنان، وعضو المجلس العلمي بجامعة أريس الدولية،   (١)
حــائــز عــلــى شــهــادة الـــدكـــتـــوراه فــي الــفــقــه الــمــقــارن مــن جــامــعــة الــجــنــان عـــام ٢٠٠٢، وكــانــت 
ورسالة  اإلســالمــيــة»،  والشريعة  القانون  بين  الشخصية  األحـــوال  «نــظــام  بعنوان:  األطــروحــة 

الماجستير بعنوان: «المعامالت المالية المعاصرة في ضوء اإلسالم».
له العديد من المؤلفات منها: «حاشية على القول المختار في شرح غاية االختصار»، و«شرح 
منظومة القواعد الفقهية للسعدي»، و«الوجيز المقارن في أحكام الزكاة والصيام والحج»، 

و«شرح بلوغ المرام»، و«التعليقات الزهية على الدرر البهية للشوكاني».
شارك في العديد من المؤتمرات العلمية في السعودية، والكويت، والجزائر، والسنغال.
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ÏŸÅŒ⁄’\

األنبياء:  d﴾ [سورة   c  b  a  `﴿ القائل:  العالمين  رب  هللا  الحمد 
ما  دينه  من  فسحةٍ  في  المؤمن  يزال  «لن  القائل:  محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة   [١٠٧

.(١)« حراماً دماً  يُصب  لم 
أمـــا بــعــد، فــقــد جـــاء اإلســــالم بــالــمــحــافــظــة عــلــى الـــضـــرورات الــخــمــس(٢) الــتــي ال تتم 
البشرية  الــنــفــس  عــلــى  الــحــفــاظ  الــضــرورات:  هــذه  ومــن  عــلــيــهــا.  بالمحافظة  إال  الــنــاس  حــيــاة 
بأسوارٍ  أحاطها  أنــه  البشرية،  للنفس  الحكيم  الــشــارع  ضمنه  ما  وأول  عليها.  االعــتــداء  من 
قتلها  حرمة  لها:  ضمنه  ما  وأول  حرمتها.  تُنتهك  أو  عليها   يُعتد أن  من  وتصونها  تحفظها 
﴾ [سورة األنعام: ١٥١]. Ï Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç﴿ :بغير حق. قال تعالى
لــقــد اعــتــبــر اإلســـالم االعـــتـــداءَ عــلــى الــنــفــس الــبــشــريــة جــريــمــةً مــن أكــبــر الــجــرائــم، قــال 

تعالى: 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿
﴾ [سورة  < ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

.[٣٢ المائدة: 
 9  8  7  6﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه  تـــفـــســـيـــر  فــــي  عــــبــــاسگ  ابـــــن  قـــــال 
الناس  أحيا  فكأنما  بحق  إال  قتلها  م  حــرَّ (مــن  قــال:   [٣٢ المائدة:  [ســورة   ﴾ < ;  :

.((٣) جميعاً

أخرجه البخاري (٦٨٦٢).  (١)
الضرورات الخمس هي: الدين، النفس، العقل، النسل، المال.   (٢)

أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (كتاب الديات، باب قول اهللا تعالى ﴿ ومن أحياها ﴾).  (٣)
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بغير  أوزار الــمــقــتــولــيــن  يــحــمــل  أن  آدم  بــنــي  فــي  الــقــتــل  ســنَّ  مــن  أول  اســتــحــق  ولــذلــك، 
تَلُ نفسٌ ظلماً إال كان على ابن آدم األول  قْ حق، كما أخبر رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص حيث قال: «ال تُ

القتل(١)». سنَّ  من  أولَ  كان  ألنه  دمها  من  لٌ  كِفْ
فقال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أخبر  أنْ  ة  ضــارَّ غير  روح  ذي  كل  قتل  تحريم  من  اإلســالم  بلغ  لقد 
فإذا  خرج  ثم  فشرب،  فيها  فنزل  بئراً  فوجد  العطش،  عليه  اشتدَّ  بطريق  يمشي  رجل  «بينما 
مثل  العطش  من  الكلب  هــذا  بلغ  لقد  الــرجــل:  فقال  العطش،  من   الثر يأكل  يلهث  كلب 
فغفر  له  فشكر اهللا  الكلب،  فسقى  بفيه  أمسكه  ثم  ه  خفَّ فمأل  البئر  فنزل  بي،  بلغ  كان  الذي 
لــه» قــالــوا: يــا رسول اهللا، وإنّ لــنــا فــي الــبــهــائــم أجـــراً؟ فــقــال: «فــي كــل كــبــدٍ رطــبــةٍ أجـــر(٢)». 
أطعمتها  هــي  ال  حبستها  هــرة  فــي  الــنــار  دخــلــت  امـــرأةً  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «أن  أخــبــر  الــمــقــابــل،  وفــي 
وال تــركــتــهــا تــأكــل مــن خــشــاش األرض»(٣). بــل نــهــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص عــن الــقــتــل الــجــمــاعــي حتى 

بقتلها»(٤). ألمرت  األمم  من  أمةٌ  الكالبَ  أن  فقال: «لوال  للكالب، 
كان  الــدول،  مــن  كثير  فــي  مخيفاً  مظهراً  وصــار  األخــيــرة،  اآلونــة  فــي  القتل  كثر  ولما 
السطح،  على  تطفو  التي  والمصائب  اآلفّات  حكم  يبيّنوا  أن  والباحثين  العلماء  واجب  من 
ومنها: القتل، مساهمةً في نشر الوعي، وسعياً في إحالل األمن، ومحاولةً في إرساء أجواء 

المجتمعات. في  النهضة  توليد  أسباب  من  واالستقرار  واألمن  الوعي  وهي  االستقرار، 
أسألُ  واهللاَ  وخاتمة،  مباحث  وثالثة  وتمهيد  مقدمة  من  يتألف  البحث  جعلت  وقد 
حتى  واالجــتــمــاعــيــة،  واالقــتــصــاديــة  العلمية  النهضة  لنا  ويحقق  بــالدنــا  فــي  األمــن  يحفظ  أن 

المنغصات. من  وتسلم  الحياة،  وتطيب  الدول،  عالم  في  التقدم  من  نتمكن 
      

أخرجه البخاري (٦٨٦٧) ومسلم (١٦٧٧).  (١)
أخرجه البخاري (٢٤٦٦ و ٦٠٠٩).  (٢)

أخرجه البخاري (٣٤٨٢) ومسلم (٢٢٤٢).  (٣)
أخرجه النسائي (٤٢٨٠) وابن ماجه (٣٢٠٥) وهو صحيح.  (٤)
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اثنين:  بإجراءين  القتل  جريمة  اإلسالم  عالج  لقد 
الجريمة. وقوع  قبل  ويكون  استباقي،  احترازي  وقائي  إجراء  األول: 

الجريمة. وقوع  بعد  ويكون  رادع،  عقوبي  قضائي  إجراء  الثاني: 
فقد  االستباقي،  االحترازي  الوقائي  اإلجراء  أما  االحترازي:  الوقائي  اإلجراء   : أوالً
ــي فــي الــنــفــس الــخــوف مــن اإلقـــدام عــلــى الــجــريــمــة،  كــان بــبــيــان جملة مــن األحــكــام الــتــي تــنــمّ

أمور:  عدة  خالل  من  وذلك 
باهللا. الشرك  بعد  الذنوب  كبائر  من  النفس  قتل  اعتبار   -١

الدماء. في  القيامة  يوم  الناس  بين  يُقضى  ما  أول  بأن  اإلخبار   -٢
٣- اإلخـــبـــار بـــأن قــتــل الــنــفــس مــن أعــظــم الـــورطـــات الــتــي يـــورط بــهــا اإلنـــســـان نــفــســه، 

القيامة. يوم  عنه  العفو  نفسه  على  ويضيّق 
اآلخرين. وجه  في  ورفعه  بالسالح  اإلشارة  تحريم   -٤

الدنيا. في  العقوبات  من  عليه  يترتب  وما  القتل  بأحكام  العلم  نشر   -٥
إن تــربــيــة الــنــشء عــلــى هــذه األمـــور وغــيــرهــا، حــتــى تــتــرســخ فــي أذهــانــهــم وتــســتــقــر في 
عــقــولــهــم، وتــقــيــم فــي الــنــفــس الــرهــبــة والــخــوف مــن اإلقـــدام عــلــيــهــا، لــهــو مــن أعــظــم الــوســائــل 
أو  اإليمانية،  التربية  في  ســواء  اإلســالم،  سلكه  مسلك  وهــو  الجريمة،  وقــوع  قبل  الــزاجــرة 

والتعليم. العلمي  البحث 
: اإلجـــــراء الــقــضــائــي: وأمــــا اإلجـــــراء الــقــضــائــي الــعــقــوبــي الــــــرادع، وذكــــرت أنــه  ثـــانـــيـــاً
في   يحتذ مثاالً  يكون  ال  حتى  بالقاتل،  العقوبة  بإنزال  وذلك  الجريمة،  وقوع  بعد  يكون 
وتعتدي،  فتقتل،   ،األخـــر المريضة  الــنــفــوس  إلــى  الجريمة  هــذه  تتسلَّل  ولــئــال  المجتمع، 
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 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
أنـــس؛  «يــــا  الـــنـــضـــرگ:  ألنس بن  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ولـــقـــول   .[٤٥ الـــمـــائـــدة:  [ســـــورة   ﴾ ° ¯
 (٢) أوضــاحٍ على  جاريةً  قتل  يهودياً  أن  مالكگ  أنس بن  وعن  القصاص»(١).  كتاب اهللا 
لــهــا فقتلها بــحــجــر، فــجــيء بــهــا إلــى الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص وبــهــا رمــق، فــقــال: «أقــتــلــك فـــالن؟» فــأشــارت 
بــرأســهــا أن ال، ثــم قــال الــثــانــيــة، فــأشــارت بــرأســهــا أن ال، ثــم ســألــهــا الــثــالــثــة فــأشــارت برأسها 
بــيــن  جـــاريـــةٍ  رأس  رضَّ  يــهــوديــاً  روايــــة: «أن  وفـــي  بــحــجــريــن»(٣)  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  فــقــتــلــه  نــعــم،  أن 
ه» الحديث(٤). قال الحافظ ابن  حجرين...» وفيه: «فأتي به النبيملسو هيلع هللا ىلص فلم يزل به حتى أقرَّ

حرمات اهللا)(٥). تعظيم  من  الجاني  على  الحد  (إقامة  رحمه اهللا:  حجر 
مسألة: الذي يقيم الحدّ على الجاني في الشريعة اإلسالمية الحاكم، قال ابن بطاَّل: 

السلطان)(٦). دون  حقه  من  يقتص  أن  ألحد  يجوز  ال  أنه  على   الفتو أئمة  (اتفق 
      

جزء من حديث أخرجه البخاري (٢٧٠٣) في الصلح (باب الصلح في الدية).  (١)
أوضاح: جمع وضح، وهو حلي من الدراهم الصحاح. مختار الصحاح للرازي (٣٤١).  (٢)

أخرجه البخاري (٦٨٧٩) في الديات (باب من أقاد بحجر).   (٣)
أخرجه البخاري (٦٨٧٦) في الديات (باب سؤال القاتل حتى يقر واإلقرار في الحدود).  (٤)

فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني (٢١٩/١٢)  (٥)
المرجع السابق (٢٢٥/١٢).  (٦)
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ÿÂ¯\ ;nue⁄’\
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من  النبيملسو هيلع هللا ىلص  هــا  عــدَّ حيث  الــذنــوب،  أكــبــر  مــن  البشرية  النفس  قــتــلَ  اإلســالم  عــدَّ  لقد 
الزور،  وقول  الوالدين،  وعقوق  النفس،  وقتل  باهللا،  اإلشراك  الكبائر:  فقال: «أكبر  الكبائر 

الزور»(١). وشهادة  قال:  أو 
أو  الدنيا(٢)،  في  الحدَّ  أوجبت  معصية  كل  أنها  الذنوب:  كبائر  في  األقوال  وأرجح 

اآلخرة(٣). في  الوعيد 
وهذا الحديث يعتبر نصاً في أن قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب. وقد وردت 
أبي  فعن  القيامة،  يوم  النار  دخول  يستوجب  حق،  بغير  النفس  قاتل  أن  تفيد  أحاديث  عدة 
بثالثة:  الــيــوم  وكــلــت  يــقــول:  يتكلم  الــنــار  مــن  عــنــق  قــال: «يــخــرج  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  عــن  ســعــيــدگ 
عليهم  فينطوي  حــق،  بغير  نــفــســاً  قــتــل  ومــن  آخــر،  إلــهــاً  مع اهللا  جــعــل  ومــن  عــنــيــد،  جــبــار  بــكــل 

جهنم»(٤). غمرات  في  فيقذفهم 
وعــن ابــن عــبــاسگ أنــه ســألــه ســائــل فــقــال: يــا أبــا الــعــبــاس، هــل للقاتل مــن تــوبــة؟ 
تقول؟  مــاذا  فقال:  مسألته،  عليه  فأعاد  تقول؟  مــاذا  شأنه:  من  كالمعجب  عباس  ابن  فقال 
يــقــول: «يأتي  نبيكمملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  التوبة،  لــه  ــى  أنَّ عــبــاسگ:  ابــن  قــال  ثــم   ، ثــالثــاً أو  مرتين 

أخرجه البخاري (٦٨٧١) و ٦٩١٩) ومسلم (٨٧ و ٨٨).  (١)
الزواجر عن اقتراف الكبائر البن حجر الهيثمي (٥/١).  (٢)

المرجع السابق (٧/١).  (٣)
أخرجه أحمد (٤٠/٣) وحسنه لغيره األلباني في الترغيب والترهيب (٩٣٠/٢).  (٤)
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١٢٦
حتى   ، دماً أوداجه  تشخب   ،األخر باليد  قاتله  متلبباً  يديه،   بإحد رأسه  متعلقاً  المقتول 
تعست،  للقاتل:  فيقول اهللا  قتلني،  هــذا  العالمين:  لــرب  المقتول  فيقول  الــعــرش،  بــه  يأتي 

النار»(١) إلى  به  ويُذهب 
;UÔ]ŸÅ’\ ;È…;ÏŸ]ËŒ’\ ;‹ÊÁ ;ã]fi’\ ;flËd ;ÌïŒÁ̌ ;]Ÿ ;ÿÂ^ ;‡^ ;Ñ]e|¸\ ;UÈ›]m’\ ;f÷Ş⁄’\

ومن مبالغة اإلسالم في تحذير الناس من الوقوع في االعتداء على النفس البشرية، 
الدماء»(٢). في  القيامة  يوم  الناس  بين  يُقضى  ما  نَّ «أول  أَ النبيملسو هيلع هللا ىلص  أخبر  أنْ 

بين  يُقضى  مــا  وأول  العبد الصالة،  بــه  يحاسب  مــا  «أول  بلفظ:  النسائي  سنن  وفــي 
الـــنـــاس فـــي الــــدمــــاء»(٣). قـــال الــهــيــثــمــي فـــي الــــزواجــــر(٤): (وال يــنــافــي مـــا قــبــلــه، ألن أول مــا 
عليه  يحاسب  ما  وأول  حقوقه.  آكــد  ألنها  الــصــالة،  حقوق اهللا  من  عليه  اإلنــســان  يحاسب 

حقوقهم). أشد  ألنه  القتل  اآلدميين،  حقوق  من 
يقع  إنــمــا  االبـــتـــداء  ألن  الــقــتــل،  أمـــر  عــظــم  رحمه اهللا: (وفــيــه  حــجــر  ابـــن  الــحــافــظ  قـــال 

باألهم)(٥).
مظلمة)(٦). كل  على  القتل  لعظم  المظالم،  في  (هذا  الملقن:  ابن  وقال 

;UÏŸ]ËŒ’\ ;‹ÊÁ ;„fi¡ ;Ę̂¬’\ ;◊h]Œ’\ ;Ì÷¡ ;œflËïÁ ;äfi’\ ;◊iÕ ;‡^ ;Ñ]e|¸\ ;Un’]m’\ ;f÷Ş⁄’\

أخبر  أنْ  النفس،  على  االعتداء  عن  الناس  تنفير  في  واألساليب  الوسائل  جملة  ومن 
ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الــمــســلــم مــهــمــا ارتــكــب مــن الــذنــوب والــمــعــاصــي غــيــر الــشــرك بــاهللا فــإنــه يبقى  الــنــبــيُ
عن  الحديث  ففي  الحرام.  الدم  ويصيب  البشرية  النفس  على  يتعدَّ  لم  ما  بعفو اهللا  متعلقاً 
ابن عمرگ قال: قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «لن يزال المؤمن في فُسحةٍ من دينه ما لم يُصب 

سنن  فــي  وأصــلــه  والــتــرهــيــب (٩٢٩/٢)  الترغيب  فــي  األلــبــانــي  وصححه  األوســــط،  فــي  الــطــبــرانــي  رواه   (١)
الترمذي (٣٠٢٩) والنسائي (٤٠٠٥).

أخرجه البخاري (٦٨٦٤) ومسلم (١٦٧٨).  (٢)
أخرجه النسائي (٣٩٩١) كتاب تحريم الدم (باب تعظيم الدم) وصححه األلباني.  (٣)

الزواجر عن اقتراف الكبائر البن حجر الهيثمي (٩٣/٢).  (٤)
فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني (١٩٦/١٢).   (٥)

التوضيح لشرح الجامع الصحيح البن الملقن الشافعي (٢٩٦/٣١).  (٦)
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١٢٧
.(١)« حراماً دماً 

في  الستمراره  عنه  العفو  استبعاد  إلى  إشارة  رحمه اهللا: (فيه  رجب  ابن  الحافظ  قال 
المذكور)(٢). الضيق 

وقـــــال الـــقـــاضـــي ابــــن الـــعـــربـــي رحــــمــــه اهللا: (الـــفـــســـحـــة فـــي الـــديـــن ســـعـــة فـــي األعـــمـــال 
بوزره)(٣). تفي  ال  ألنها  ضاقت  القتل  جاء  إذا  حتى  الصالحة، 

مخرج  ال  التي  األمــور  طــات  رَ وَ من  قــال: (إنَّ  أنه  عمرگ  ابن  عن  ورد  ما  ومنها: 
لِّه)(٤). قال القاضي ابن العربي رحمه اهللا:  لمن أوقع نفسه فيها: سفكَ الدم الحرام بغير حِ
(ثــبــت الــنــهــي عــن قــتــل الــبــهــيــمــة بــغــيــر حــق والــوعــيــد فــي ذلـــك، فــكــيــف بــقــتــل اآلدمــــي، فكيف 
ابن  نَّ  (فــكــأَ رحمه اهللا:  حجر  ابــن  الــحــافــظ  الــصــالــح)(٥).قــال  بالتقي  فكيف  المسلم،  بقتل 

فأهلكها)(٦). نفسه  ط  ورَّ أنه   ، فسحةٍ في  يكون  ال  القاتل  كون  من  فهم  عمرگ 
;UflÁÖ|˙\ ;„pÂ;È… ;{˜â’]d ;ÎÑ]å¸\ ;ÄÖqŸ;fl¡;È‚fi’\ ;U√d\Ö’\ ;f÷Ş⁄’\

النفس،  على  االعتداء  من  التحذير  في  اإلسالم  اعتمدها  التي  األساليب  جملة  ومن 
قال:  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  هريرةگ  أبي  فعن  اآلخرين،  بوجه  السالح  رفع  مجرد  عن  نهى  أنه 
«ال يــشــيــر أحــدكــم عــلــى أخــيــه بــالــســالح، فــإنــه ال يـــدري لــعــل الــشــيــطــان يــنــزغ فــي يــديــه فيقع 
حتى  بينهم  يغري  أنه  (والمراد  رحمه اهللا:  حجر  ابن  الحافظ  قال  النار»(٧).  من  حفرة  في 
أشار  «مــن  روايــة:  وفــي  لــه»(٨).  خبرته  الشيطان  فيحقق  بسالحه،  باآلخر  أحدهما  يضرب 

أخرجه البخاري (٦٨٦٢).  (١)
فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني (١٩٥/١٢).   (٢)

المصدر السابق.  (٣)
أخرجه البخاري (٦٨٦٣).   (٤)

فتح الباري البن حجر العسقالني (١٩٦/١٢).  (٥)
المصدر السابق.  (٦)

أخرجه البخاري (٧٠٧٢) ومسلم (٢٦١٧).  (٧)
فتح الباري (٢٧/١٣).  (٨)
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وأمه(١)». ألبيه  أخاه  كان  وإن  يدعه،  حتى  تلعنه  المالئكة  فإن  بحديدةٍ  أخيه  إلى 

فكيف  اللعن  بالحديدة  يشير  الذي  استحق  رحمه اهللا: (إذا  العربي  ابن  القاضي  قال 
إذا كــانــت إشــارتــه  الـــذي يــصــيــب بـــهـــا)(٢). قـــال الــحــافــظ رحمه اهللا: (وإنــمــا يــســتــحــق الــلــعــن 
، وإنــمــا أوخــذ الــالعــب لما أدخــلــه على أخيه مــن الــروع،  ، ســواء كــان جــاداً أم العــبــاً تــهــديــداً

الجاد)(٣). إثم  دون  الهازل  إثم  أن  يخفى  وال 
فليس  الــســالح  عــلــيــنــا  حــمــل  قـــال: «مـــن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  عــن  عــمــرگ  عبد اهللا بن  وعـــن 
مـــنـــا»(٤). قـــال الــحــافــظ ابـــن حــجــر رحمه اهللا: (لــمــا فــيــه مــن إدخــــال الــرعــب عــلــيــهــم). قــال: 
على  ليس  أنه  إرادة  احتمال  مع  اللفظ  وأطلق  طريقتنا،  على  ليس  أي  منا:  فليس  (وقوله: 

والتخويف)(٥). الزجر  في  للمبالغة  الملة 
بجميع  قائم  وال  اإليــمــان،  بكامل  ليس  (أي  منا»  «ليس  قوله:  في  الملقن  ابــن  وقــال 

شرائطه(٦)).
;U ⁄̂ Ê÷âŸ ;ÀËâ’\ ;Èö]¬h ;fl¡ ;È‚fi’\ ;UäŸ]}’\ ;f÷Ş⁄’\

ومـــن الـــوســـائـــل االحــتــيــاطــيــة فـــي الــتــحــذيــر مـــن الــقــتــل وإيـــــذاء اآلخـــريـــن، أنـــه نــهــى أن 
السالح  تداول  يُ أن  يجوز  ال  أنه  الحديث؛  العصر  في  هذا  ومعنى  مسلوالً،  السيف  تعاطى  يُ
بــيــن الــنــاس وفــيــه طــلــق نــاري، ســداً لــذريــعــة الــخــطــأ الــذي يــؤدي إلــى الــقــتــل. فــعــن جــابــرگ 

.«(٧) مسلوالً السيف  تعاطى  يُ أن  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  «نهى  قال: 
من  رحمه اهللا: (وإنـــمـــا نــهــى عــن تــعــاطــي الــســيــف مــســلــوالً لــمــا يــخــاف  قـــال الــحــافــظ 

أخرجه مسلم (٢٦١٦) والترمذي (٢١٦٢).  (١)
فتح الباري (٢٨/١٣).  (٢)
فتح الباري (٢٨/١٣).  (٣)

أخرجه البخاري (٦٨٧٤).  (٤)
فتح الباري (٢٠٥/١٢).  (٥)

التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد األنصاري الشافعي، المعروف   (٦)
بابن الملقن (٣١٦/٣١).

أخرجه الترمذي (٢٦١٣) وصححه الحافظ في الفتح (٢٨/١٣).  (٧)

]‚fiŸ;ÏÁ]⁄¢\;◊]àÂÂ;‹˜à¸\;∫;◊iŒ’\;Ï¥Öp



١٢٩
فيؤذي)(١). فيسقط  التناول  عند  الغفلة 

يأخذ  أن  مــر  فــأُ نــصــولــهــا،  بــدا  قــد  بــأســهــم  المسجد  فــي  مــر  رجــالً  جــابــرگ «أن  وعــن 
.(٢)« مسلماً يخدش  ال  بنصولها 

سوقنا  في  أو  مسجدنا  في  أحدكم  مرَّ  قال: «إذا  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  موسىگ  أبي  وعن 
المسلمين  من  أحــداً  يصيب  أن  بكفه،  فليقبض  قــال:  أو  نصالها،  على  فليمسك  نبل  ومعه 

بشيء»(٣). منها 
السهم(٤). حديدة  وهي  نصل،  جمع  والنصول: 

وفيه  وجه،  بكل   األذ إلى  المفضية  األسباب  تعاطي  (تحريم  الحديث:  هذا  وفي 
الذرائع)(٥). بسد  للقول  حجة 

      

فتح الباري (٢٨/١٣).  (١)
أخرجه البخاري (٧٠٧٤) ومسلم (٢٦١٤).  (٢)
أخرجه البخاري (٧٠٧٥) ومسلم (٢٦١٥).  (٣)

فتح الباري (٢٨/١٣) وشرح مسلم للنووي (٤١٧/٨).  (٤)
فتح الباري (٢٩/١٣).  (٥)
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١٣٠

È›]m’\ ;nue⁄’\
‹˜à¸\ ;È… ;◊iŒ’\ ;€“t

;U€÷â⁄’\ ;◊iÕ ;€“t ;UÿÂ¯\ ;f÷Ş⁄’\
اآلخرة  في  جهنم  بنار  توعده  حتى  للمسلم  المسلم  قتل  حكم  في  اإلســالم  د  شــدَّ لقد 

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c) تــعــالــى:  قـــال 
بكرةگ  أبي  عن  الحديث  وفي   .[٩٣ [النساء:   (s  r  q  p  o  n  m
قال: قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقلت: 
عبد اهللا بن  وعن  صاحبه(١)»  قتل  أراد  قال: «إنه  المقتول؟  بال  فما  القاتل  هذا  رسول اهللا  يا 

عمروگ أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قال: «لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل رجلٍ مسلم»(٢).
;UflË⁄’]â⁄’\ ;CÓÑ]ëfi’\Â ;ÄÊ‚Ë’\D ;flłËd̨]i“’\ ;◊·^ ;◊iÕ ;€“t ;UÈ›]m’\ ;f÷Ş⁄’\

د فــي قــتــل غــيــره مــن أهــل الــكــتــاب، بــل قد  د اإلســالم فــي قــتــل الــمــســلــم، شــدَّ وكــمــا شــدَّ
االعتداء  يحرم  والمال  الدم  معصومي  المسلمين  بين  المقيمين  الكتاب  أهل  اإلسالمُ  جعل 
عــلــيــهــمــا. فــفــي الــحــديــث عــن عبد اهللا بن عــمــروگ عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال: «مـــن قــتــل نــفــســاً 

.(٣)« عاماً أربعين  مسيرة  من  ليوجد  ريحها  وإنَّ  الجنة،  رائحة  يرح  لم  داً  معاهَ
وسلم. وجوار،  عهد،  المسلمين  وبين  بينه   ، مسالماً أي   : معاهداً قوله:  ومعنى 

مسألة: 
المسلمين:  غير  من  جيرانه  مع  المسلم  عالقة  في  اإلسالم  حكم 

المسلمين  غــيــر  مــع  المسلم  عــالقــة  أنَّ  الــكــريــم  كــتــابــه  فــي  وتــعــالــى  تــبــارك  بيّن اهللا  لــقــد 

أخرجه البخاري (٧٠٨٣) ومسلم (٢٨٨٨).  (١)
أخرجه الترمذي (١٣٩٥) والنسائي (٣٩٨٧) وهو صحيح.  (٢)

أخرجه البخاري (٦٩١٤).  (٣)

]‚fiŸ;ÏÁ]⁄¢\;◊]àÂÂ;‹˜à¸\;∫;◊iŒ’\;Ï¥Öp



١٣١
 L  K  J  I﴿ مــمــن يــقــيــمــون بــيــن ظــهــرانــيــهــم، تــقــوم عــلــى الــبــر واإلحـــســـان، قـــال تــعــالــى
[ســورة   ﴾^  ]  \  [  Z Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

مــمــن  الــمــســلــمــيــن  غــيــر  مـــع  واإلحـــســـان  الــبــر  عــالقــة  بــإقــامــة  تــعــالــى  فأمر اهللا   .[٨ الــمــمــتــحــنــة: 
المسلمين. بجوار  يسكنون 

ممن  وغيرهم  المسلمين  بين  الواحد  الوطن  في  األهلي  للسلم  تؤسس  اآلية،  وهذه 
وأعــراضــهــم  دمــائــهــم  حــرمــة  على  المحافظة  المسلم  على  يــؤكــد  بما  جــوارهــم  إلــى  يعيشون 
المسلمين  غــيــر  مــع  الــعــالقــة  واجــب  رحمه اهللا،  الــقــرافــي(١)  اإلمـــام  لــخــص  وقــد  وأمــوالــهــم. 
برهم:  من  المسلم  أي  به  أُمر  ما  وأما  فقال:  المسلمين  بين  يعيشون  الذين   النصار السيما 
ولين  عاريهم،  وإكــســاءُ  جائعهم،  وإطعام  فقيرهم،  لَّة  خُ وســدُّ  بضعيفهم،  الرفق   -١

بهم. اللطف  سبيل  على  لهم  القول 
. خوفاً ال  بهم،  منا  لطفاً  إزالته،  على  القدرة  مع  الجوار  في  أذيتهم  احتمال   -٢

السعادة. أهل  من  يُجعلوا  وأن  بالهداية،  لهم  الدعاء   -٣
ودنياهم. دينهم  في  أمورهم  جميع  في  نصحهم   -٤

٥- صـــون أمــوالــهــم، وعــمــالــهــم، وأعــراضــهــم، وجــمــيــع حــقــوقــهــم ومــصــالــحــهــم، وأن 
حقوقهم(٢). لجميع  وإيصالهم  عنهم  الظلم  دفع  على  يعانوا 

;UflËhÄ]‚ç’]d ;œŞ› ;\Çb ;gÑ]u⁄’\ ;◊iÕ ;€“t ;Un’]m’\ ;f÷Ş⁄’\
م اإلســـالم عــلــى الــجــنــدي الــمــســلــم فــي الــحــرب أن يــقــتــل الــمــحــارب مــن غير  لــقــد حـــرَّ
إلى  رسولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ثَنا  عَ بَ قــال:  زيــدگ  أسامة بن  فعن  بالشهادتين،  نطق  إذا  المسلمين 
الــحــرقــة، فــصــبَّــحــنــا الــقــوم فــهــزمــنــاهــم، ولــحــقــت أنـــا ورجـــل مــن األنـــصـــار رجـــالً مــنــهــم، فلما 
بلغ  قدمنا  فلما  قتلته،  حتى  برمحي  فطعنته  األنــصــاري،  فكفَّ  إال اهللا.  إلــه  ال  قــال:  غشيناه 
فما  قــال:   ، متعوذاً كان  قلت:  إال اهللا؟  إله  ال  قــال:  بعدما  أقتلته  أسامة  «يا  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ

مذاهب  من  المالكي  المذهب  علماء  أحد  بالقرافي،  المشهور  الصنهاجي  إدريــس  أحمد بن  اإلمــام  هو   (١)
أهل السنة المنسوب إلى اإلمام مالك بن أنس رحمه اهللا، إمام دار الهجرة.

الفروق للقرافي (١٥/٣).  (٢)
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١٣٢
مسلم  عند  روايــة  وفــي  الــيــوم(١).  ذلــك  قبل  أسلمت  أكــن  لــم  أنــي  تمنيت  حتى  يكررها  زال 
رسول اهللا  يــا  قــال:  القيامة»  يــومَ  جــاءت  إذا  إال اهللا  إلــه  بــال  تصنع  ألســامــة: «فكيف  قــال  أنــه 
استغفر لي، قال: «وكيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة، قال: فجعل ال يزيده 

القيامة»(٢). يوم  جاءت  إذا  إال اهللا  إله  بال  تصنع  يقول: «كيف  أن  على 
من  رجــالً  لقيتُ  إن  أرأيــت  رسول اهللا  يا  قلت:  قــال:  األســودگ  المقداد بن  وعــن 
أسلمت  فقال:  بشجرة،  مني  الذ  ثم  فقطعها  بالسيف  يــديَّ   إحــد فضرب  فقاتلني  الكفار 
هللا. أفأقتله يا رسول اهللا بعد أن قالها؟ قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «ال تقتله» فقلت: يا رسول اهللا 
إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها، فقال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «ال تقتله، فإن قتلته فإنه 

قال»(٣). التي  كلمته  يقول  أن  قبل  بمنزلته  وإنك  تقتله،  أن  قبل  بمنزلتك 
;U ⁄]ËŸ˜àb ;⁄\Å÷d ;◊|Ä;\Çb ;€÷â⁄’\ ;ÖË≈ ;Ì÷¡ ;Ô\Åi¡ˆ\ ;€“t;U√d\Ö’\ ;f÷Ş⁄’\

 ، إسالمياً بلداً  دخل  إذا  المسلم  غير  على  االعتداء  المسلم  على  اإلســالم  حرم  لقد 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸﴿ تعالى:  بقوله  العلماء  استدل  وقد 
مَ إلى دار اإلسالم في أداء رسالة أو  دِ نْ قَ ٦]. على أنَّ مّ ﴾ [سورة التوبة:  Å Ä  Ã  Â  Á

ووطنه(٤). مأمنه  إلى  يرجع  حتى  األمان  يُعْطى  أنه  األسباب  من  ذلك  ونحو  تجارة 
والمواطنون: الحاكم  يعطيه  األمان  وعقد 

الفتح  عــام  النبيملسو هيلع هللا ىلص  إلــى  جــاءت  أنها  عنها  رضي اهللا  طالب  أبــي  بنت  هانئ  أم  فعن 
فـــقـــالـــت: يـــا رســــــول اهللا زعــــم ابــــنُ أمــــي أنــــه قـــاتـــل رجــــالً قـــد أجـــرتـــه فــــالنَ ابــــن هـــبـــيـــرة، فــقــال 

هانئ»(٥). أمَّ  يا  أجرتِ  من  أجرنا  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «قد 
يلي:  ما  على  الحديث  هذا  على  دلَّ  وقد 

نظامية. بتأشيرة  البالد  إلى  دخلوا  ممن  المسلمين  غير  على  االعتداء  تحريم   -١

أخرجه البخاري (٤٢٦٩) ومسلم (٩٦).  (١)
أخرجه مسلم (٩٧).  (٢)

أخرجه البخاري (٦٨٦٥) ومسلم (٩٥).  (٣)
انظر تفسير ابن كثير. سورة التوبة اآلية (٦).   (٤)

أخرجه البخاري (٣٥٧).   (٥)
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١٣٣
المسلمين،  غــيــر  مــن  واإلعــالمــيــيــن  والــصــحــافــيــيــن،  الــتــجــار  عــلــى  االعــتــداء  تــحــريــم   -٢

لهم. الحاكم  من  أمان  عقد  وهي  بتأشيرة  يدخلون  ألنهم 
٣- أن عــقــد األمـــان لــغــيــر الــمــســلــمــيــن يــعــطــيــه األفـــراد مــثــل طــلــب تــأشــيــرة الــزيــارة على 

والدولة. الحاكم  يمنحه  كما  المواطن،  كفالة 
;UCLDflËËà]ŸÊ÷dÅ’\Â ;Ô\Öâ’\ ;Ì÷¡ ;Ô\Åi¡ˆ\ ;€“t ;UäŸ]}’\ ;f÷Ş⁄’\

دخل  فإذا  الدبلوماسية،  البعثات  وأموال  دماء  حرمة  على  اإلسالمي  الفقه  أكد  لقد 
الــســفــيــر وأعــضــاء الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة إلـــى بـــالد الــمــســلــمــيــن أعــطــوا األمــــان بــوصــفــهــم رســل 
قــال  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أن  داود،  أبــي  ســنــن  وفــي  جــديــد.  أمـــان  عــقــد  إلــى  حــاجــة  دون  بــالدهــم، 
: «أمـــا واهللا لـــوال أن الــرســل ال تــقــتــل لــضــربــت  ة كـــذبـــاً عــــى الــنــبــوَّ لــرســولــي مــســيــلــمــة الـــذي ادَّ

أعناقكما»(٢).
فدلَّ هذا الحديث على أن الرسل وهم اآلن: السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية 
ال يقتلون وال يعتد عليهم. قال اإلمام شمس الحق العظيم آبادي: (فيه دليل على تحريم 

اإلمام)(٣). بحضرة  الكفر  بكلمة  تكلموا  وإن  الرسل،  قتل 
      

سبق ونشرنا بحثاً بعنوان: (أحكام االمتيازات الدبلوماسية في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي) لألستاذ   (١)
الدكتور وليد بن خالد الربيع، األستاذ في كلية الشريعة جامعة الكويت. (العدد السادس من مجلة البحث 

العلمي اإلسالمي). 
أخرجه أبو داود (٢٧٦١) وصححه األلباني.   (٢)

عون المعبود شرح سنن أبي داود، لشمس الحق العظيم آبادي (٢٤٠/٤).   (٣)
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n’]m’\ ;nue⁄’\
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من  األيــام  هذه  في  الــدول  من  عدد  في  يقع  الذي  القتل  كثرة  أن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أخبر  لقد 
رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  قــال  قــاال:  مــوســىگ  وأبــي  مسعود  عبد اهللا بن  فعن  الــســاعــة،  عــالمــات 
ــرفــع فــيــهــا الــعــلــم، ويــكــثــر فــيــهــا الــهــرج،  ــــديْ الــســاعــة أليــامــاً يــنــزل فــيــهــا الــجــهــل، ويُ «إن بــيــن يَ

القتل»(١). والهرج 
الفوائد:  من  الحديث  هذا  وفي 

العلماء. بموت  يكون  العلم  رفع  أن   -١
الجهل. ظهور  عنه  ينشأ  العلم  رفع  أن   -٢

٣- أن االقتران بين ظهور الجهل وكثرة القتل يدل على أن الجهل بالدين من أعظم 
أسبابه.

٤- أن نــشــر الــعــلــم الــشــرعــي ســبــب عــظــيــم مــن أســبــاب مــنــع ظــهــور الــجــهــل، وبــالــتــالــي: 
القتل. تقليل 

;U]‚efiiqÁ ;‡^ ;€÷â⁄’\ ;Ì÷¡ ;fqÁ ;Èi’\ ;fli’\ ;flŸ ;‡]Ÿá’\ ;Ö|` ;È… ;◊iŒ’\ ;UÈ›]m’\ ;f÷Ş⁄’\

لــقــد أخــبــر الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص أن الــهــرج وهـــو الــقــتــل فــي آخـــر الـــزمـــان، يــقــع بــيــن الــمــســلــمــيــن، 
الــقــوم:  بــعــض  فــقــال  قــرابــتــه،  وذا  عــمــه،  وابــن  جـــاره،  الــرجــل  يــقــتــلَ  حــتــى  بــعــضــاً  بعضهم  يقتل 
الــزمــان،  ذلــك  أكــثــر  عــقــول  ــنــزعُ  تُ رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «ال،  فــقــال  عــقــولــنــا؟  ومــعــنــا  رسول اهللا!  يــا 

أخرجه البخاري (٧٠٦٢ و ٧٠٦٣ و ٧٠٦٤).   (١)
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ألظنها  «إنــي  األشــعــريگ:  موسى  أبــو  فقال  لهم»  عقول  ال  الــنــاس  مــن  هباء  لــه  ويخلف 
نخرج  إال  نبيناملسو هيلع هللا ىلص  إلينا  عهد  فيما  أدركتنا  إن  مخرج  منها  وإيــاكــم  مالي  وإيــاكــم،  مدركتي 

.(٢)« ماالً وال  دماً  منها  نُصب  رواية: «لم  وفي  دخلنا»(١)  كما 
لمن  الــســعــيــد  إن  الــفــتــن،  ــنِّــب  جُ لــمــن  الــســعــيــد  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إن  قــال  فــقــد  وخــتــامــاً؛ 

فواها»(٣) فصبر،  ابتُلي  ولمن  الفتن،  نِّب  جُ لمن  السعيد  إن  نِّب،  جُ
فيها(٤). وسعى  الفتن  باشر  لمن  التحسر  فواها:  ومعنى 

      

أخرجه ابن ماجه (٣٩٥٩) وهو صحيح.  (١)
أخرجه ابن حبان، وانظر السلسلة الصحيحة لأللباني (١٦٨٢).  (٢)

أخرجه أبو داود (٤٢٦٣) وهو صحيح.   (٣)
عون المعبود (٢٧٧/٦).   (٤)
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الكريم. القرآن   -١
الرياض المعارف  مكتبة  المنذري  عبد القوي  عبد العظيم بن  والترهيب  الترغيب   -٢

بيروت. العربي  الكتاب  دار  الدمشقي  كثير  ابن  العظيم  القرآن  تفسير   -٣
الــتــوضــيــح لــشــرح الــجــامــع الــصــحــيــح ابـــن الــمــلــقــن الــشــافــعــي غـــراس لــلــنــشــر والــتــوزيــع   -٤

.٢٠١٠ سنة  ط١  الكويت 
بيروت. المعرفة  دار  الهيتمي  حجر  أحمد بن  الكبائر  اقتراف  عن  الزواجر   -٥

بيروت. اإلسالمي  المكتب  ج٤  األلباني  الصحيحة  األحاديث  سلسلة   -٦
سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه مكتبة المعارف الرياض.  -٧

الرياض. المعارف  مكتبة  السجستاني  أشعث  سليمان بن  داود  أبو  داود  أبي  سنن   -٨
الرياض. المعارف  مكتبة  الترمذي  رة  وْ سَ عيسى بن  محمد بن  الترمذي  سنن   -٩

الرياض. المعارف  مكتبة  النسائي  علي  شعيب بن  أحمد بن  النسائي  سنن   -١٠
للنووي. مسلم  شرح   -١١

البخاري. إسماعيل  محمد بن  البخاري  صحيح   -١٢
النيسابوري. القشيري  مسلم  الحجاج بن  مسلم بن  الحجاج  أبو  مسلم  صحيح   -١٣

عـــون الــمــعــبــود شـــرح ســنــن أبـــي داود شــمــس الــحــق الــعــظــيــم آبــــادي مــكــتــبــة الــمــعــارف   -١٤
الرياض.

للتراث  الريان  دار  العسقالني  حجر  أحمد بن  البخاري  صحيح  بشرح  الباري  فتح   -١٥
القاهرة.
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بيروت. الكتب  عالم  دار  بالقرافي  المشهور  الصنهاجي  إدريس  أحمد بن  الفروق   -١٦

السادس. العدد  اإلسالمي  العلمي  البحث  مجلة   -١٧
صيدا. العصرية  المكتبة  الرازي  بكر  أبي  محمد بن  الصحاح  مختار   -١٨

بيروت. اإلسالمي  المكتب  الشيباني  حنبل  أحمد بن  أحمد  مسند   -١٩
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