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)هـ1443/م2022(، الرياض 57 -  17 ، ص ص)2(، العدد 34جلد ، املالدراسات اإلسالميةجملة 
 

 وتوجيه أسلوب القرص يف بعضها يف الُقرآن الكريم @ َمهاُم النَّبيِّ 

 »ِدَراَسٌة َموُضوعيَّةٌ «

 )1(وليد بن عبد املحسن بن أمحد الُعمري

 جامعة الباحة

 )هـ24/09/1443 يف  وقبل للنرشهـ؛24/08/1443قدم للنرش يف (

ه جل وعال @  هبا النبيدراسة املهام والوظائف التي ُكلِّف: البحث يتناول :املستخلص نَّة النبويـة يف القـرآن الكـريم، ، وهيدف إىل من ربِّ بيان مكانـة الـسُّ

ت َمهام النبي  و. يف القرآن الكريم@التعريُف بِمهام النبي  و.وحدودها يف الترشيع  وقـد . عىل اإلنذار والتبليغ والتذكري@مناقشة دالالت اآليات التي َقَرصَ

نَّة النبوية رضب من رضوب الوحي اإلهلي عىل نبينا حممد :  ومن أهم نتائج البحث.ج االستقرائي، الوصفي، التحلييلاملنهاعتمد البحث عىل  ، وهـي @أن السُّ

اة النـاس،  تشمل التبليغ، واإلنذار، والتبشري، والتـذكري، واحلُكـم بالـرشيعة، وحتكيمهـا يف حيـ@أن مهمة الرسول  و.مستقلٌة بالترشيع، كالقرآن الكريم متاًما

سول بام ُذكر سابقا يف مهامه@أن قرص مهمة النبي  و.وإقامة حكم اهللا يف األرض، واجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل  . عىل التبليغ خيالفها القرآن رصاحة، حيث ٌأمر الرَّ

 يف القرآن بالتبليغ @دعوى حرص مهمة الرسول  و.فقطالقرص الوارد يف القرآن، يدل القرآن نفسه عىل أنه قرص إضايف جمازي، ال يعني حرص مهمته يف البالغ و

إجراء مزيد من البحوث ُتركز عـىل مـنهج :  ومن أهم توصيات البحث.والتذكري ال ترتكز عىل أساس صحيح سوى أخذ بعض آي القرآن الكريم، وترك بعضها

 .@القرآن يف كل ُمهمة من مهام النبي 

 . القرآن الكريم،لرسول ا، النبي، وظائف، مهام:الكلامت املفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The tasks of the Prophet, [PBUH], in the Noble Qur’an and directing the method of 
shortening in some of them 

"objective study" 

Waleed bin Abdul Mohsen bin Ahmed Al-Omari(1) 
Al Baha University  

(Received 27/03/2022; accepted 25/04/2022) 

Abstract: Research deals: Studying the tasks and functions assigned to the Prophet [PBUH] by God almighty and on, 
Research aims: Explanation of the status of Sunnah in the Holy Qur’an. Description of the Prophet’s [PBUH] responsibilities 
of in the Holy Qur'an. The implications of the verses that restricted the Prophet's mission to warning, notification and 
reminding. Research approach: descriptive, analytical, inductive. The most important results: The Prophetic Sunnah is the 
second source of legislation, and it is a completely independent one, which is a kind of divine revelation to our Prophet 
Muhammad. The mission of the Messenger was to inform, warn, preach, remind, rule by Sharia, and implement it in the 
people's lives. It also meant the establishment God's rule in earth, and jihad for the cause of God Almighty. Limiting the 
Prophet’s mission to reporting from God is apparently contrary to the Holy Qur’an, as the Messenger was assigned to other 
missions as in the aforementioned lines. The shortening contained in the Qur’an shows that the Qur’an itself is an additional 
figurative shortening that does not imply limiting its task to the communication only. Claiming that the mission of the 
Prophet [PBUH] in the Holy Qur’an is limited to reporting and recalling is not based on a valid ground except to take some 
verses of the Holy Quran and leave some of them. Most important recommendations: Further research sheds light on the 
Qur'an's approach in each of the prophet's tasks. 

Key words: Tasks, responsibilities, Prophet, Messenger, Qur'an. 

_________________________________________________________________________________  
 

 ,Associate Professor, Department of Islamic Studies, College of Arts (1)  .إلنسانية، جامعة الباحةكلية اآلداب والعلوم ا، أستاذ مشارك، قسم الدراسات اإلسالمية (1)
Al Baha University. 

  :waleed@bu.edu.sa e-mail  :الربيد اإللكرتوين
 



 ...وتوجيه أسلوب القرص يف بعضها  يف الُقرآن الكريم@َمهاُم النَّبيِّ  :وليد بن عبد املحسن بن أمحد الُعمري

– 18 – 

 املقدمة

 احلمــد هللا والــصالة والــسالم عــىل رســول اهللا،

 :وبعد

نَّة النبوية كانـت غَرًضـا ألطيـاف شـتى،  فإن السُّ

، »األيدلوجيـة«ختتلف اجتاهـاهتم، وانـتامءاهتم الفكريـة 

نَّة النبوية عن إطـار التـرشيع،  لكنها تتفق عىل إقصاء السُّ

وبناء األحكام من نصوصها الرشيفة بـدعاوى متعـددة، 

 .ومتنوعة

 : ومن صور هذا اإلقصاء

نَّة  دعوى االستغناء بـ- القرآن الكـريم عـن الـسُّ

ة، بدعاوى متعددة، َيْصُلح أن ُتفرد كل دعوى منها  النبويَّ

ها، وبيان عواِرَها  .ببحوٍث، لِنقدِّ

نَّة، -  حماولــة خلــق تعــارض بــني القــرآن والــسُّ

نَّة بـالقرآن، ومـن ذلـك : واالحتجاج عـىل بطـالن الـسُّ

يف  @ االستدالل باآليات التي حرصت مهمة الرسول

 .الغ، واإلنذار، والتذكريالب

وهذا منهج تتضح خطورته من حماولة االلتفـاف 

نَّة يف احلكم والترشيع من خالل  والتحايل عىل إقصاء السُّ

 ! االستدالل بالقرآن كام يزعمون

ع، كـام  وهذا ما ُيمكن تسميته باملسار النقيل املُبَتدَّ

ع  !هو احلال يف املسار العقيل املُبتدَّ

نَّة يـسري يف هـذا فاملسار الـنقيل  عـىل إقـصاء الـسُّ

نَّة  العرص بمحاذاة املسار العقـيل يف حماولـة إلقـصاء الـسُّ

النبوية مـن التحكـيم، والتـرشيع، والتطبيـق يف منـاحي 

 .احلياة

 املناديـة )1(ومن هذا القبيل ظهـرت األطروحـات

نَّة النبوية من خـالل إبـداء مهمـة الرسـول  بتحجيم السُّ

عـن  @ كف يد النبـي« تدل عىل يف القرآن، وأهنا @

، وقد ركـب أصـحاهبا )2(»الترشيع، أو الزيادة عىل القرآن

نَّة اكتفاء بالقرآن )3(منهج القرآنيني  .يف طرح السُّ

وتربز خطـورة هـذه األطروحـات أهنـا ختاطـب 

النُخــب املثقفــة ثقافــة غــري رشعيــة يف الغالــب، وهــم 

قـوع يطرحون مضموهنا عىل املأل بكل جراءة؛ فيقـوى و

                                                 
ملحمـد » الكتاب والقرآن«ومن هذه األطروحات التي ظهرت   ) 1(

 مل يعـط ألحـد احلـق يف أن اهللا «: شحرور والذي زعم فيـه

 وكتـاب ،»...وضع حدود ترشيعية ثابتـة إىل أن تقـوم الـساعة

جلورج طرابييش الـذي » من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث«

َكَتَبه بِنََفٍس أثري ُيعنـى باآليـات، وحتليلهـا واالنطـالق منهـا، 

 !واالعتامد عىل اآلثار وأسباب النزول

 ).11ص(من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث   ) 2(

ن السنة يف وهم فرقة يقوم منهجهم عىل االعتامد عىل القرآن دو  ) 3(

الترشيع اإلسالمي، انترشت يف اهلند منذ هنايـة القـرن التاسـع 

عرش، معتمدة عىل أفكار أعضاء حركة أمحد خان، ثم بدأ غالم 

نبي املعروف بعبد اهللا جكرالوي مؤسس احلركة القرآنية نشاطه 

اهلدام بإنكار السنة كلها، وقد تزعم حركـة القـرآنيني يف بدايـة 

 رشقي اهلند - ب احلق عظيم أبادي يف هبارحم: األمر شخصيتان

وعبد اهللا جكر الوي يف ال هور يف آن واحد من منبع متحـد،  -

، وهـو مــنهٌج مل )20-19ص(انظـر القرآنيـون خلـادم بخـش 

 .يندثر، بل بدت رؤوسه تطل هذه األيام أكثر من ذي قبل
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ك أقواهلم  !غري املتخصصني يف َرشَ

 ،@ عـىل تتبـع مهـام النبـي  فاستعنت باهللا

ســالة النبويــة،  وبيــان وجــه االســتدالل عــىل عامليــة الرِّ

وحاكميتها من خالل آي القرآن الكريم، وتوجيه اآليات 

ت مهمتــه يف التبليــغ، واإلنــذار،  @ التــي َحــَرصَ

 .أسلوب الَقْرص والتذكري، وهو ما ُيسمى عند البالغيني ب

 :أمهية البحث

 البحث بموضوع رأس يف األمهية، وُأٌس يتعلق -

ين الذي ُبعث به الرسـول  إْذ هـو ؛@ من أساسات الدِّ

 .@ غاية بعثته، وَقصُد دعوته، وحموُر وظيفته

نرباُس :  هذه املهام الرشيفة التي ُكلف هباوفهم - 

وقد جاء هدايٍة ملن أراد أن َيْقُف سبيله، وخيتط طريقه، 

 : القرآن ببياهنا غاية البيان، وتوضيحها أتم الوضوح  

                              

                )فكل )108: يوسف ،

السبيل؛ ال بد له من من أراد أن يكون من أتباعه يف هذا 

معرفة املهام التي ُكلِّف هبا، وأوكلت إليه، َوَفهم دالالت 

هذه املَهام؛ ليكون عىل بصرية وهدى فيام يدعو إليه، وما 

 .يأيت ويذر

 :أهداف البحث

ين،  @ أن رسول اهللا: بيانُ  -  ُأرسل لبيان الدِّ

وتبليغ رسالة رب العاملني، ولذا كان بالُغه؛ بالًغا عن 

 : ، وطاعته؛ طاعة هللاهللا             

                     )ومل )80:النساء ،

يستشكلون هذا األمر، بل بلغ هبم  } يكن صحابته

نيا التي  فهمه أن يستفهموا عام يأمرهم به من أمور الدُّ

 أهو أمٌر ُملزٌم هلم، أم غري ُملزم؟: ايعرفوهنا وُيدركوهن

ري : قـال ألصـحابه @ أّن رسـول اهللا: ففي السِّ

 أشريوا عيلَّ يف املَنِْزل، فقال احلُباب بن املُنذر لرسـول اهللا

 أرأيت هذا املنزل أمنـِزٌل أنزلكـه اهللاُ لـيس لنـا أن :@

 واملكيدة؟  نتقّدمه وال نتأخره؟ أم هو الّرأي واحلرب

ـــول  ـــال رس ـــّرأي ( :@ اهللافق ـــو ال ـــل ه ب

 .)4()واملكيدة واحلرب

 طريق لفهم هذه املَهام، واملنزع الوصـفي رسم -

 @ هلا من حيث الترشيع؛ فإن منها مهـاٌم فعلهـا النبـي

بوصفه نبًيا، ورسوًال؛ هدايًة ألمته، وتنـويًرا ألفهـامهم، 

                                                 
من طريق يعقـوب ) 5801: رقم(أخرجه احلاكم يف املستدرك   ) 4(

ف بن زياد، قال ثنا أبو حفص األعشى، أخـربين بـّسام بن يوس

حبـاب بـن املنـذر  الصرييف، عن أيب الّطفيل الكنـاين، أخـربِين 

ــصاري ــال،األن ــول  «: ق ــىل رس ــدر  @ اهللاأرشُت ع ــوم ب ي

، وقد روي هذا األثر ُمرسال من عدة ...بخصلتني، فقبلهام مني

مـن ) 318ص(ُطرق، منها ما أخرجه أبـو داوود يف املراسـيل 

طريق محاد بن زيد، عن حييى بن سعيد، وقـد ضـعَّف األلبـاين 

، والقصة )224ص(هذا األثر يف تعليقه عىل فقه السرية للغزايل 

ري، انظر الـسرية النبويـة البـن : مشهورة مستفيضة يف كتب السِّ

، وهـي مـن )2/10(، الطبقات البـن سـعد )2/224(هشام 

 فيها، مع جزم بعـضهم األبواب التي يتساهل العلامء يف الرواية

 ).1/391(بثبوهتا وصحتها، انظر أحكام القرآن، البن العريب 
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باعتبـاره إماًمـا، وقائـًدا للمـسلمني؛  @ ومنه ما فعله

 وهـذه ، يعة، واجلهـاد يف سـبيل اهللاكاحلُكم يف الـرش

كالضوابط يف فهم املهام التي ُكلِّف هبا، تقي من االفتئات 

عىل املسلمني، ومن أوكلـوا لـه تـدبري أمـورهم العامـة؛ 

ام  .كاحلُكَّ

يف  @  اجلانب التأصييل ملهام الرسولمعاجلة - 

 @ أن مهمته: القرآن، وتوجيه اآليات التي ُيفهم منها

رة يف التذكري، والبالغ، واإلنذار، وتقويم إنام هي حمصو

 : االستدالل اخلاطئ هبا؛ كام يف قوله تعاىل     

                 )21:الغاشية-

، إذ ُتساق يف وصف رسالة اإلسالم بأهنا رسالة )22

يٍّ تذكري، ووعظ فقط، وال تشمل وضع منهٍج تطبيق

، وَكثُر،  لرشائع اإلسالم، والدعوة إليه، وحتكيمه فيام َقلَّ

 .والذود عنه

وُقـل مثـل ذلـك يف اآليــات التـي تقـرص مهمــة 

عىل اإلنذار والبالغ، وخطورة تقعيد هـذا  @ الرسول

 .املعنى يف َفهم األجيال

يف القـرآن،  @ وعندما ُتعرض مهـام رسـول اهللا

يقيًا لرسـالة اإلسـالم، التـي وتستبني معانيها؛ ُتثمر َفهًام حق

بإبالغهـا، َوَتكـِشف الغطـاء عـن  @ أُمر نبـي اإلسـالم

سالة العظيمة التي جـاءت لـصبغ  حماوالت حتجيم هذه الرِّ

ع، العلـيُم بـام َيـصُلح  حياة الناس بمنهج اهللا احلكيم بام َرشَ

 .هلم، وُيصلَِحهم، والرحيُم هبم أعظم من رمحتهم بأنفسهم

ُفـوا وما مل يع املسلمو ن حقيقة الّرسـالة التـي َرشَ

 ُخمــاَدَعُتُهمبحملهــا، واألمانــة املرتتبــة عليهــا؛ َســُهلت 

َعايات املَُضلِّلة التي ُتقدم اإلسالم  باأللفاظ الرباقة، والدَّ

لألمم بأنه دين وعظ وتذكري فقـط، وال حيمـل يف طياتـه 

 .منهج حياة، ورشيعة حاكمة يف مناحيها

 :مشكلة البحث

ــة قــاد اخلــوض يف ســالة النبويَّ  عــىل - طبيعــة الرِّ

 وَتصدُر الذين يتبعون -صاحبها أفضل الصالة والسالم

هوات للتنظري فيها بدوافع شتى، إىل اغرتار كثٍري مـن  الشَّ

املسلمني هبـذا التنظـري اخلـاوي عـن العلـم الـصحيح، 

 فـام ،@ املُستمد من القرآن الكريم، وسنة نبيه الكـريم

ُكلِّـف هبـا؟ ومـا هـو الطريـق التي  @ هي مهام النبي

ــه ــن أراد رشف متابعت ــصحيح مل ــصح ؟@ ال ــل ي  وه

 باالسـتدالل - يف حيـاة النـاس -حتجيم دور الـرشيعة 

ــه ــرص دعوت ــا ح ــم منه ــاٍت ُيفه ــدوٍد ال  @ بآي يف ح

 !يتجاوزها، وترك آيات ُأخر؟

ُحياول البحث اإلجابة عن هذه األسئلة بالـدليل 

عي، والتعليل الِعلمي، وال  يشك الباحث أن األمـة الرشَّ

مغروس يف أفئدة أبنائها اخلري، وُحبَّه؛ متى ُبنيِّ هلم سبيله، 

 .وفهموا حقيقته

 :الدراسات السابقة

أشار بعـض العلـامء ملوضـوع مهـام، ووظـائف 

 كالطَّاهر ابن عاشور يف تفـسريه التحريـر ،@ الرسول
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والتنوير، والشيخ رشيد رضـا يف تفـسري املنـار، وسـيأيت 

 قتباسات من كالمهام عند التعرض ملهام النبـيبعض اال

 . يف القرآن الكريم @

إال أنني مل أجد من درسها دراسة موضوعية مـن 

نَّة النبويـة،  خالل القـرآن الكـريم، وربطهـا بأمهيـة الـسُّ

وأثرها يف حياة املسلمني، وكذا التنويه بأن اآليـات التـي 

 والتذكري؛يف البالغ، واإلنذار،  @ ورد فيها حْرص مهمته

مها أعـداء رسـالة  إنام هي يف إطار االقرتاحات التـي َقـدَّ

اإلسالم يف بدء الدعوة هلا، ولذا َفِهمَهـا الُعلـامء يف هـذا 

أن القرص، واحلرص يف هذه اآليـات، : السياق، ودلَّ عليه

ُيفهم من اللغة التي نزل هبا القرآن، وهو قٌرص إضـايف ال 

الت املعارضــني حقيقــي؛ ُيناســب الرتكيــز عــىل إشــكا

 .يف زمنه @ لدعوته

 :حدود البحث

بالقيام هبا يف القـرآن  @ املَهام التي ُكلِّف النبي

عوة إليـه، وتطبيقـه، سـواًء  ين، والدَّ الكريم، يف تبليغ الدِّ

 .باألمر الرصيح، أو ما يقوم مقامه

 :منهج كتابة البحث

املـنهج االسـتقرائي، :  يف كتابة البحثَسَلكُت  -

لتحلييل، وهو املُناسب ملثل هـذه الدراسـات الوصفي، ا

َتَصّور حقيقي، ُمتكامل يف وصف قـضية : التي ُيراد منها

 .معرفّية

نَّة قدمُت  -  للبحث بدراسٍة تأصيليٍة يف أمهيَّة الـسٌّ

ة، وُحجيِّتها، ثم تناولت مهام النبي ووظائفـه  @ النبِويَّ

 من خالل القرآن الكريم، ودرستها عىل طريقـة التفـسري

املوضوعي، القائم عىل َسْلك ُجزئيات كـل موضـوع يف 

، خاصةقالب ُمبوٍب، وُمرتٍب ترتيًبا ِعلِمي�ا، ِوفق ضوابط 

 @ وأردفته بام خيرج عن هذه املهام، ومل ُيكلَّف به النبي

من خالل حديث القـرآن، وختمـت املباحـث بدراسـة 

 ،@ أسلوب القرص الوارد عىل ثالث مهام مـن مهامـه

 .ار يف االستدالل، وانتقاء الشواهدمع االختص

 يف ضبط االستدالل بـام يتوافـق مـع االجتهاد -

مناهج العلامء يف االستدالل، وعدم اخلروج عـن أقـوال 

 .أهل العلم يف التفسري واالستنباط بتفرٍد أو شذوذ

 آداب البحث، وأمانـة النقـل، وخدمـة مراعًيا -

 .النص عىل ما أصبح ُعرًفا يف البحوث العلمية

 :خطة البحث

رتبت أفكار البحث عىل مقدمة، ومتهيد، وثالثـة 

 .مباحث، وخامتة

 تشتمل عىل التعريف بالبحث، وخطتهاملقدمة . 

 يف داللة القرآن عىل ُحجية أقوال الرسـول:التمهيد  

وأفعاله، والتعريـف بآيـات القـرص املْعنِيَّـة يف  @

 .البحث

 رآن يف ضـوء القـ @  َمَهامُّ الرسول:املبحث األول

 .الكريم

 ما ليس ِمن َمَهام رسول اهللا:املبحث الثاين  @. 
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 ــغ :املبحــث الثالــث ــْرص يف مهمــة التبلي ــة الَق  دالل

 :واإلنذار والتذكري، وفيه مطلبان

 معناه، ودالالته،أسلوب القرص:  املطلب األول . 

 داللة أسلوب الَقْرص عـىل مهمـة : املطلب الثاين

 .التبليغ واإلنذار والتذكري

  يف أهم النتائج، والتوصياتخامتةذلك ويتبع . 

داد يف القول والعمل  .أسأل اهللا التوفيق والسَّ

* * * 

 التمهيد

 وأفعاله @ داللة القرآن عىل ُحجية أقوال الرسول

يف  @ خاطب اهللا جل وعال نبيه ورسوله حممًدا

سالة، ولفظ النبوة عىل حٍد سواء  .القرآن الكريم بلفظ الرِّ

تكرر اخلطاب له هبا يف ما فوصفه بالنبوة؛ و

  : ُيقارب ثالثني موِضًعا يف القرآن يف ِمثل قوله تعاىل

                        

 : ، وقوله تعاىل)64:األنفال(         

      )6:األحزاب(. 

سالة يف أكثر من مخسني  وخاطبه موصوًفا بالرِّ

 : قوله تعاىل :موضعًا، منها            

         )وقوله)67:املائدة ، :         

                         

 .)32:آل عمران(

وخاطبه باجلمع له بني النبوة والرسالة؛ فقال 

  : تعاىل             

                  

   :، وقوله)157:األعراف(               

                           

 .)40:األحزاب(

سـالة، وهـي فجمع لـه اهللا   بـني النبـوة، والرِّ

منزلٌة أكمل من منزلة النبوة فقط، وشاركه فيها غريه من 

 .)5(أنبياء اهللا، وُرُسله

املُتطاولـة مـن يـزعُم أن وجاء بعد هـذه القـرون 

 .)6(!رسول ال نبٌي  @ رسول اهللا

فام هو اهلـدف مـن ذلـك؟ وهـل بـني الوصـفني 

 فرق؟ 

والفرق بني النبي،  «:)7()ـه388:ت(قال اخلطَّايب 

أن النبي هـو املنبـوء، املُنـبــَأ، املُخـرب، فعيـل : والرسول

بمعنى مفعل، والرسول هو املأمور بتبليغ ما نبئ وأخـرب 

 .»ل رسول نبي، وليس كل نبي رسوًال به، فك

                                                 

  :كام يف قوله سبحانه  ) 5(                 

       )51:مريم( ،             

            )54:مريم(. 

مـن إسـالم القـرآن إىل «قارن بام كتبه جورج طرابييش يف كتابه   ) 6(

ــديث ــالم احل ــول ). 11ص(» إس ــر أن الرس ــث أنك  @حي

 !ُخوطب يف القرآن بلفظ النبوة

 ).1/298(أعالم احلديث   ) 7(
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ن  سل «:)8()ـه804:ت(وقال ابن املُلَّقِّ مجـع : والرُّ

 وهـو ،املـأمور بتبليـغ الـوحي إىل العبـاد: رسول، وهو

الذي أوحَي إليه العمل والتبليغ، : أخصُّ من النبي؛ فإنه

 .»أوحي إليه العمل فقط: بخالف النبي، فإنه

 . العلامءوعىل هذا التفريق مجٌع كبٌري من

ومن أهل العلم من مل ُيفرق بينهام من هذه 

؛ ألن القرآن وصف كليهام باإلرسال، وذلك يف )9(احليثّية

 : مثل قوله تعاىل                      

             )52:احلج(. 

أن الرسول ُمرسٌل من ربـه، والنبـي : ُة َنصٌّ فاآلي

 .كذلك

َأن النبي الذي هو رسول، : واستظهر بعضهم«

ُأنِزل إِليه كتاٌب، ورشٌع مستقل، مع املعجزة التي ثبتت 

: -   الذي هو غري الّرسول-  هبا ُنبّوته، وأن النّبّي املُرسل

هو من مل ينزل عليه كتاب، َوإِنَّام أوحي إليه َأن يدعو 

نّاس إِىل رشيعة رسول قبله، كأنبياِء بني إرساِئيل الذين ال

كانوا ُيرسلون، ويؤمرون بالعمل بام يف التّوراة؛ كام بينه 

          :تعاىل بقوله

 .)10(»)44:املائدة(اآلية ... 

                                                 
 ).39ص(املعني عىل تفهم األربعني   ) 8(

ــوات   ) 9( ــالم يف النب ــشيخ اإلس ــني )2/714(ك ــشيخ األم ، وال

 ).5/290(الشنقيطي يف أضواء البيان 

 = وقريب منـه كـالم شـيخ اإلسـالم،)5/290(أضواء البيان   ) 10(

 ل اهللاوأما اجلواب عن الـسبب يف وصـف رسـو

سالة دون النبـوة، فهـي حماولـة لتجريـده مـن  @ بالرِّ

الترشيع، والبيان، وَقرص الُسنَّة عىل ما وافق القرآن، وقد 

ح بغايتــه يف صــفحات كتابــه األوىل، حيــث يقــول  :َرصَّ

 برحلتنا االسـتقرائية مـع - مع القارئ - ولنرشع اآلن«

رسـول اآليات القرآنية التي تؤكد ما ذهبنا إليه مـن أن ال

مكفوف اليد من الناحية الترشيعية، فضال عن أنه ُمعطَّل 

ــب  ــادرة، ومطال ــن املب ــي ع ــة، منه ــن اإلرادة الذاتي ع

باخلضوع التام مـن حيـث هـو ُمرَسـل للمـشيئة اإلهليـة 

 .)11(»املُرِسلة، وهذا حتت طائلة العقاب

وهذا الكالم بعضه صواٌب يورد يف مقام املـدح، 

ّول، ال داللــة عليــه، وال ال القــدح، وبعــضه حمــُض َتَقــ

ُمعطٌَّل عن اإلرادة الذاتيـة،  @ ُبرهان، فأما أن الرسول

ُمطالٌب باخلضوع التـام، وحتـت طائلـة العقـاب، فكـل 

أولياء اهللا، من األنبياء، واملُرسلني، واملالئكـة املُكـرمني؛ 

مـع حكايتـه هلـا  -هم كذلك، وليست هذه األوصـاف 

سل دون األنبياء، بـل ال  ختصُّ الرُّ - بأسلوب فيه تطاول

 .الَبيِّنة، وأنى له ذلك: فرق، وعىل املُّدعي

    : -  يف حق مالئكته - قال سبحانه 

     )وقال يف حق أنبيائه)50:النحل ، :

           

                                                                          
 ).2/714(يف النبوات =

 ).11ص(من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث   ) 11(
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      )81:آل عمران(. 

وهل اإلقـرار ينـشأ إال بخـضوع إرادة، وتـسليٍم 

 تام، وخشية عقاب؟

 : وتأمل قوله تعاىل                  

                         

      )وقوله تعاىل، )161: نرامآل ع :      

                            

                           

           )79:آل عمران(. 

فٍع عن اخلضوع، والتـسليم،  أهذا خطاٌب إىل ُمَرتَ

 واخلشية؟

وهل أحٌد من أولياء اهللا يرتفع عـن العبوديـة، أو 

 يستنكف عنها؟

       : قال تعاىل

         

     )172:النساء(. 

فهذا ُيبني أن الرجل ُيلقي الكالم عىل عواهنه، بال 

د عليـه يف  حتقيق، وال ُبرهان، وسيأيت يف أثناء البحث الـرَّ

ادِّعاء أن الرسول مكفوف اليد عن الترشيع، أو أنه منهٌي 

ــادر ــان أن مــن مهامــهعــن املُب االجتهــاد يف  @ ة، وبي

 .األحكام، وذلك يف املبحث الثاين

 : والسؤال اجلوهري هنا

يف القـرآن تقتـرص عـىل  @ هل وظيفة الرسول

 البالغ والتذكري فقط؟ 

وحـٌي  @ وهل األمر والنهي الوارد عىل لـسانه

 إهلٌي إذا مل يرد يف القرآن؟

د عىل السؤال األ  وهو -ول وقبل أن َأْرشع يف الرَّ

 ُأِشـري باقتـضاب إىل - َموطن احلـديث يف هـذا البحـث

 :اجلواب عن السؤال الثاين؛ كتمهيد ملا َقبله

نة يف القرآن الكريم  :منزلة السُّ

ل عىل وجوب االلتزام بطاعـة  إن آيات القرآن َتدُّ

ط، فال فرق بني مـا  @ الرسول ُمطلًقا دون َقْيد وال َرشْ

 وبـني مـا -  وهـو القـرآن-  تعـاىلُخيرب به منسوًبا إىل اهللا

 .ُخيرب، أو يأمر وينهى عنه باعتباره نبًيا يوحى إليه

ولذلك جاء األمر بطاعته معطوًفا عىل طاعة  -1

 : اهللا، كام يف قوله تعاىل            

                           

                            

       )59:النساء(. 

 تكراره الفعـل  «:قال اإلمام الشاطبي      

 الكتاب، ومما ليس يدل عىل عموم الطاعة بام أتى به مما يف

 .)12(»فيه، مما هو من ُسنته

                                                 
 ).3/229(املوافقات   ) 12(
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فإذا كانت طاعة الرسول تكون فقط فيام ُيبلغه 

عىل  @ عن ربه تعاىل؛ فلامذا عطف اهللا تعاىل طاعته

طاعته سبحانه؟ وملا وقع التمييز، رغم أن هناك آيات 

هي عُني طاعة اهللا تعاىل،  @  تدل عىل أن طاعتهُأخر

  :قال تعاىل                     

              )80:النساء(. 

  :قول اهللا تعاىل: ومن األدلة - 2     

                    )7:احلرش(. 

 .@ والنهي لهوهي ُتبني بجالء نسبة األمر 

 يف صحيحه )13()ـه256:ت(وقد أخرج البخاري 

لعَن اهللاُ  «:اهللا قاَل عبد :)ـه61:ت(من طريق علقمة 

الواِشامِت واملستوِشامِت، واملتنّمصات، واملُتفّلجات 

مايل ال ألعُن َمن لعن » للُحسن، املُغّريات خلق اهللاّ تعاىل

 : اهللا وهو يف كتاب ،@ النَّبي         

               «. 

 )ـه32:ت(وهذا احلديث عن عبد اهللا بن مسعود 

 )14(ورد يف قصة ُيستحسن ذكرها؛ فقد أخرج البخاري >

 الواشامت اهللالعن  «:، قالاهللاعن علقمة، عن عبد 

ّريات املُغواملوتشامت، واملتنمصات، واملتفلِّجات لِلحسن 

                                                 
: رقـم(املتفلجـات للحـسن : ، بـابأخرجه يف كتاب اللبـاس  ) 13(

5931.( 

  : أخرجه يف كتاب التفسري، باب  ) 14(        

 ).4886: رقم(

أّم : خلق اهللاّ، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال هلا

إّنه بلغني عنك أنَّك لعنت كيت : يعقوب فجاءت فقالت

 ،@ اهللاوما يل ألعن من لعن رسول : وكيت، فقال

لقد قرأت ما بني : ، فقالتاهللاومن هو يف كتاب 

لئن كنت قرأتِيه : اللَّوحني، فام وجدت فيه ما تقول، قال

 : يه، أما قرأتلقد وجدت              

           ؟«. 

فـإِين : فإّنه قد َهنى عنـه، قالـت: بىل، قال«: قالت

فـاذهبي فـانظري، فـذهبت : أرى أهلك يفعلونـه، قـال

لو كانت كذلك : فنظرت، فلم تر من حاجتها شيًئا، فقال

 .»ما جامعتها

نَّة َوإِن مل تكن  «):ـه562:ت( السمعاين قال َفالسُّ

لة بِحكم تلك اآلية  .)15(»ُمنزَلة؛ َفِهَي كاملُنزَّ

  : قوله تعاىل:وأرصح منها يف الداللة - 3  

                                

                                  

    )36:األحزاب(. 

 @ فاآلية ُتساوي بني قضاء اهللا، وقضاء رسوله

 .يف وجوب االلتزام، وُحرمة اختيار ما يضادمها

       : وقال تعاىل - 4

 .)52:الشورى(

                                                 
 ).2/164(تفسري السمعاين   ) 15(
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ويف شهادته  «):ـه204:ت(مام الشافعي قال اإل

بأنه هيدي إىل رصاط مستقيم رصاط اهللا، والشهادة : له

بتأدية رسالته، واتباع أمره، وفيام وصفت من فرضه 

ة  طاعته، وتأكيده إياه يف اآلي، ذكرت ما أقام اهللا به احلُجَّ

قال . عىل خلقه بالتسليم حلكم رسول اهللا، واتباع أمره

َسنَّ رسول اهللا فيام ليس هللا فيه حكم، وما : الشافعي

  :فبحكم اهللا َسنَُّة، وكذلك أخربنا اهللا يف قوله   

         )وقد َسنَّ رسول ، )52:الشورى

اهللا مع كتاب اهللا، َوَسنَّ فيام ليس فيه بعينه نص كتاب، 

؛ فقد ألزمنا اهللا اتباعه، :  وجعل يف اتباعهوكل ما َسنَّ

معصيته التي مل ُيعذر هبا : طاعته، ويف العنود عن اتباعها

 .)16(»خلقا

قوله  :وأمر سبحانه باإلذعان حلكمه، فقال -5

 : تعاىل                    

                           

    )65:النساء(. 

 أصدق قسٍم، أقسم اهللاُ  «:~قال ابن القيم 

وأبره، أنا ال نؤمُن حتى ُنَحّكمه فيام شجر بيننا، ثم نرىض 

بُحكمه، وال يلحُقنا فيه حرٌج، ونـسلِّم لـه تـسليًام ال إىل 

 .)17(»غريه كائنًا مْن كان

                                                 
 ).1/88(الرسالة   ) 16(

 ).5/259(زاد املعاد   ) 17(

  :قوله تعاىل -6              

                       

                           

    )وقوله سبحانه، )164:آل عمران:       

                               

                        

 .)2:اجلمعة(

ــا ــوحي، : واحلكمــة املــذكورة هن هــي ُجممــل ال

ة من باب عطف العام عىل اخلاص، فإن والعطف يف اآلي

نَّة  .)18(احلكمة تشمل الكتاب، وتشمل السُّ

ــربي  ــال الط ــ310:ت(ق ــاق  -) ـه ــد أن س بع

لف يف معنى احلكمـة والـصواب مـن  «:- تفسريات السَّ

أهنا العلـم بأحكـام اهللا التـي ال : القول عندنا يف احلكمة

ا دل واملعرفة هبا، وم @ ُيْدرك علمها إال ببيان الرسول

عليه ذلك من نظائره، وهو عنـدي مـأخوذ مـن احلكـم 

وإذ كـان .. .الذي بمعنى الفصل بـني احلـق، والباطـل،

ربنـا وابعـث فـيهم رسـوال : ذلك كذلك؛ فتأويل اآلية

منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم كتابـك الـذي تنزلـه 

                                                 
يم البن تفسري القرآن العظ: ُينظر لالستزادة يف تفسري احلكمة  ) 18(

، )2/577(، جامع البيان، للطربي )1/236(أيب حاتم 

  : تعاىلجمالس يف تفسري قوله            

 111-109ص (مشقيلنارص الدين الدِّ ، )164:آل عمران(

 .)277-270و
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ــه  ــي تعلم ــك الت ــضائك، وأحكام ــْصل ق ــيهم، وَف عل

 .)19(»إياها

هـو مـن  @ أن ما جاء به النبيوهذا دليٌل عىل 

القـرآن : وحيُّ اهللا تعاىل، فمن هذا الوحي الكتاب، وهو

 .)20(الكريم

 : ومما يؤكد ما سبق؛ قوله تعاىل        

                            

        )113:ءالنسا(. 

فهذه اآلية ُتبني أن احلكمة ليست العقل، والفهم، 

، فـإن هـذه )21(والفقه يف التأويل، كام قاله بعض املفرسين

 .ُتوهب، أما اإلنزال فهو خاٌص بالوحي

، فقد )22(وهذا الشأن أيًضا يف األنبياء السابقني

 وهم أهله وأتباعه - أخرب اهللا تعاىل أنه آتى آل إبراهيم 

 : - عىل دينه                  

 : #، وقال تعاىل يف شأن عيسى )54:النساء(    

              )48:آل عمران( . 

                                                 
، تفسري الطربي )1/237(تفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم   ) 19(

 ).1/444(فسري ابن كثري ، ت)2/577(

 ).2/577(جامع البيان، للطربي   ) 20(

، جـامع )1/237(تفسري القرآن العظيم البن أيب حـاتم : انظر  ) 21(

، تفسري )2/131(، تفسري القرطبي )2/577(البيان، للطربي 

 ).1/444(ابن كثري 

، تفــسري ابــن كثــري )7/158(جــامع البيــان، للطــربي : انظـر  ) 22(

)2/336.( 

وال شك أن تتبع اآليات التي تأمر بطاعة رسـول 

بامتثال أمره أكثر مما حتتمله هـذه املقدمـة وُتْلِزم  @ اهللا

بني يدي البحث؛ ولكنها إشارة لِعظم هذا األصـل عنـد 

 .املسلمني مجيًعا

* * * 

 املبحث األول

 يف القرآن @ مهام الرسول

يف القرآن ال  @ قبل أن نرشع يف ِذكر مهام النبي

 @   ُبدَّ من تأصيٍل لوجه العمل هبذه املهام التي ُكلِّف هبا

فة التي عىل ضوئها ُأمر هبذه املُهمة، وقام هباوبيا  .ن الصِّ

فال بد من تعيني َمنِْزع القيام هبذه املهام حتى ال 

يرتتب عىل ِذكرها َفهم أهنا عمٌل ُيرشع من كل أحٍد، يف 

ُأمر باجلهاد بعد اهلجرة، وبعد  @ كل وقت، فالنبي

ام قيام دولة اإلسالم، بل ُهني عن اجلهاد قبل ُمهاَجره، ك

 : يف قوله تعاىل                      

                             

                          

                                

                      

 .)77:النساء(

الكـف : فقبل األمر بالقتال، كانت هناك مرحلـة

 .لوقت املُناسب لرشعه مل حين بعدعنه؛ ألن ا

م العلـامء أفعـال النبـي مـن حيـث  @ وقد َقسَّ
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 :)23(ِصفته القائمة بالعمل

فه ــَرصُّ ــُل يف َت ــالتعليم، :@ فاألص ــبالغ، ك  ال

 : ، واألصل يف هذا النوع)24(واإلرشاد، ويدخل فيه الُفتيا

 أنه ترشيٌع عاٌم لألمة؛ ألن هذه من أبرز مهامه

  :  قال سبحانه،@               

                               

        )وقوله تعاىل)129:البقرة ، :       

                          

                           

           )وقوله تعاىل)164:آل عمران ، :   

                             

                             

 .)2:اجلمعة(

من حيُث هـو إمـام للمـسلمني يف  @ ترصفاته

اإلمامــة الُكــربى، َيــْصُدرون عــن رأيــه، وأمــره، فهــذه 

ــام،  بــه فييتقتــدي هــا مــن كــان يف ِمثــل صــفته، كاحلُكَّ

                                                 
، اإلحكـام يف متييـز )1/357(الفروق الفقهية، للقـرايف : انظر  ) 23(

الفتاوى عن األحكـام وتـرصفات القـايض واإلمـام، للقـرايف 

، أفعال الرسول وداللتها عىل األحكام الرشعية )99، 46ص(

)1/435.( 

ــام   ) 24( ــن األحك ــاوى ع ــز الفت ــام يف متيي ــرايف يف اإلحك ــال الق ق

فه «): 100ص(  فهـو مغـايٌر للرسـالة  باحلُكم@وأما ترصُّ

ف، واحلكُم  والُفتيا؛ ألنَّ الُفتيا والرسالة تبليٌغ حمٌض، واتِّباٌع ِرصْ

 .»إِنشاٌء وإِلزاٌم من ِقبَلهِ 

ؤســاء، ولــيس مــا ورد عنــه فــيام َخيــصُّ هــذا  @ والرُّ

الوصف مأموٌر آحاد الناس، وأفرادهم بالتأيس فيه؛ فكل 

ما ُأنيط باإلمام واحلاكم من مسؤوليات ال جيـوز آلحـاد 

الناس، وأفرادهم ُمنازعته فيه، وهـذا كاجلهـاد يف سـبيل 

 .اس، بِصفة احلاكم املُلزم ُحكمهاهللا، واحلُكم بني الن

ال  «:بوصف القـضاء، فهـذا النـوع @ ترصفه

 جيوز ألحٍد أن ُيقدم عليـه إال بحكـم حـاكٍم، اقتـداء بـه

ــه،@ ــرصف في ــه ت ــذي ألجل ــسبب ال  @  وألن ال

 .)25(»بوصف القضاء يقتيض ذلك

فال بد مـن محلـه  @ وعليه فام سُيذكر يف مهامه

 . وقام به،@ عىل الوصف الذي ُأمر به النبي

 :يف القرآن @ مهام الرسول

  :قال تعاىل                    

                        

                )47-45:األحزاب(. 

 : وقال سبحانه             

                       

                           

    ) 164:عمرانآل(. 

  :وقال تعاىل                    

 .)107:األنبياء(

                                                 
 ).1/358(الفروق، للقرايف   ) 25(
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من خالل هذه اآليات يتضح لنا طرًفـا مـن مهـام 

 :يف القرآن، فمنها @ الرسول

 :  عىل األمةالشهادة -1

       : فقوله سبحانه

   : مثلها، وقوله)8:آية(، ويف سورة الفتح )45:األحزاب(

                   )143 :البقرة(. 

 ):ـه118:ت( ~ والشهادة كام يقول قتادة

 وعىل هذا فال فرق بني شهادته ،)26( »عىل أمتك بالبالغ«

 قال عىل أمته، وشهادة األنبياء قبله عىل أممهم، @

  :سبحانه                     

       )وقال جل وعال،)41:النساء  :    

            )وقال)89: النحل ،:        

          

 .)15:املزمل(

 ُيشهد أنبيـاءه فالظاهر من هذه اآليات أن اهللا 

 عىل أممهم يـوم القيامـة؛ إمعانـًا يف قيـام احلُجـة، &

 .وتبكيًتا للمكذبني

شهادته بتبليغ الرسالة، : تتضمن @ وشهادته

ام قال تعاىل عن وشهادته ملن امتثل، وعىل من عىص، ك

   :# نبيه عيسى                  

                                 

                                                 
 ).19/126(جامع البيان، للطربي   ) 26(

                     

 .)117:املائدة(

عىل أمته  @ أن شهادة النبي: َفَخُلص من هذا

 : بالبالغ، كام قال سبحانه: تكون         

                            

                      

 .)67:املائدة(

وتبليغ الرسالة اإلهلية هي املهمة األوىل لنبينا 

فقد بعثه اهللا تعاىل لدعوة الناس إىل دين اهللا  @ حممد

  :الذي ارتضاه للبرشية عامة، قال سبحانه      

                         

وأوىل  @ ، فأبان أن من غايات بِعثته)44:النحل(

 .تبيني القرآن ألتباعه: ُمهامته

، وهـو عـىل )27(ُكـل مـا أفهـم املـراد: والتبيني هنا

 ):ـه204:ت (- ~  كام قال اإلمام الشافعي-وجوه 

ل مثـُل ُمجـ. أبانه خللقـه نـصاً  «ما: فأوضح البيان

فرائضه، يف أنَّ عليهم صالًة، وزكـاًة، وحجـًا، وصـومًا، 

م الفـواحش مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن، ونـصِّ  وأنه حرَّ

واخلمر، وأكل امليتة والدم، وحلم اخلنزير، وبنيَّ هلم  الزنا،

 .)28(»كيف َفْرُض الوضوء، مع غري ذلك مما بني نصاً 

                                                 
ما ُفهم منه عند اإلطالق معنى؛ فيشمل «: وُيعنى به عند األصوليني  ) 27(

 ).89ص(اجليزاين  .معامل أصول الفقه، د» ص والظاهرالن

 ). 1/21(الرسالة، للشافعي   ) 28(
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ما َأحكم فرضـه بكتابـه،  «:والنوع الثاين من البيان

وبنيَّ كيف هو عىل لسان نبيه؟ مثل عدد الصالة، والزكاة، 

 .)2(»ووقتها، وغري ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه

 :ومن صور تبليغ دين اهللا

 : إقراء أمته كالم اهللا، قال تعاىل -1     

    )164:آل عمران(. 

   :رشح بيان معاين كالم اهللا، قال تعاىل - 2

                     

 : ، قوله تعاىل)44:النحل(             

                 )64:النحل(. 

زائٌد عىل وال شك أن تبيني معاين كالم اهللا هو أمٌر 

بيان املعنى اللُّغوي، فإن املخاطبني بالقرآن عرٌب ُخلَّص، 

يفهمون معـاين القـرآن بـسليقتهم العربيـة، فاقتـىض أن 

 .يكون البيان معنى زائًدا عىل جمرد التالوة

وذلك التبليغ مـن  «:ولذلك قال اإلمام الشاطبي

 .تبليغ الرسالة، وهو الكتاب: وجهني

 وجـزاه عنـا ،@ فعلوكذلك  -: وبيان معانيه

نَّة - أفضل اجلزاء بمنه وفضله  فأنت إذا تأملت موارد السُّ

 )29(»وجدهتا بيانا للكتاب، هذا هو األمر العام فيها

ين، هو   :  يف قوله تعاىلالتعليم: وبيان الدِّ

              )قال )164:آل عمران ،  

                                                 
 ).3/230(املوافقات، للشاطبي   ) 29(

ين الدمشق َفرسَّ  «:)30()ـه842:ت( ~ يابن نارص الدِّ

هنا بالقرآن، ثم أعيد ذكره بالتعليم ) اآليات(اجلمهور 

نَّة يف قوله تعاىل  : مقرونًا مع السُّ         

   أنه ال سبيل إىل معرفة اآليات التي لِيُعلم ؛ 

بتعليمه إياه  @ هي القرآن؛ إال من قبل النبي

 : وتعليمه عىل قسمني.للمؤمنني

كام ُأنزل، وهو املشار إليه بقولـه :  تعليم تالوته-

  :- وهو أعلم -تعاىل          . 

تعليم تفسريه ومعانيـه، التـي يـشملها : والثاين -

  :  بقولـه تعـاىل- واهللا أعلـم -علم القرآن، وأشـري إليـه 

             . 

نَّة التي  فالكتاب هو القرآن، واحلكمة هي السُّ

بيان ما يف القرآن من األحكام ونحوها، إمجاالً : منها

 وتفصيالً، وال سبيل إىل معرفة ذلك إال من قبل النبي

بأن  @  رفع مقام نبيه حممدأن اهللا  «:، وقال»@

ما أراد سبحانه : وضعه من دينه موضع اإلبانة عنه

عامًا وخاصًا، وفرضًا وندبًا، وإباحًة، ووقتًا، : تابهبك

 : وعددًا، فقال اهللا              

                )44:النحل(. 

أن َيُسنَّ مما ليس فيه  @ وجعل سبحانه للنبي

األحكام التي يف هذه اآلية نص كتاٍب، وهذا أحد 

                                                 
 : جمالس يف تفسري قول اهللا  ) 30(          ،  

 ).335ص(البن نارص الدين الدمشقي 



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، املجلد الدراسات اإلسالميةجملة 

– 31 – 

 : الرشيفة                      

                         

    )القرآن املعظم، : ، ومها)164:آل عمران

 .)31(»@ نَّة التي رشعها النبيوالسُّ 

ين هذا، هدايٌة ملن بحث عن  وكالم ابن نارص الدِّ

 واالدِّعـاء ،@ احلق يف فِتنِة هتوين شأن ُسنَّة رسول اهللا

بأن القرآن ُيغني عنها، وحماولة التحايل عىل َطرِحها بكل 

 .سبيل

 ):ـه1384:ت( ~ ولذلك قال الشيخ السباعي

نَّة« ، واالدِّعاء بأن اإلسالم هو القرآن إن إنكار حجية السُّ

وحــده، ال يقــول بــه مــسلٌم يعــرف ديــن اهللا، وأحكــام 

رشيعته متام املعرفة، وهو يتصادم مع الواقع، فإن أكثرها 

نَّة، وما يف القرآن من أحكام إنام هي ُجمملٌة، وقواعد  بالسُّ

ية يف الغالب، وإال فأين نجد يف القرآن أن الـصلوات : ُكلِّ

ن نجـد ركعـات الـصالة، ومقـادير الزكـاة، مخس، وأيـ

ــامالت  ــام املع ــائر أحك ــج، وس ــعائر احل ــيل ش وتفاص

 .)32 (»..والعبادات

 يف بيان رشيعـة فمن ادعى أن القرآن وحده كاٍف 

اإلسالم، فكيف يفهم احلكمة اإلهلية يف إنزال القرآن عىل 

مـع  @ طيلة ثالٍث وعرشين سـنة، والنبـي @ النبي

                                                 
 ).360ص(املرجع السابق   ) 31(

ــسنة  ) 32( ــصطفى ال ــدكتور م ــالم، لل ــرشيع اإلس ــا يف الت  ومكانته

 ).165ص(السباعي 

، وتر حال، وهجرٍة، وجهاد، هـل ذلـك أصحابه يف ِحلٍّ

كله ليبلغهم القرآن ُجمرًدا عن التبيني، والفهم، والتفـسري 

 الِعلمي، والعميل؟

مأموٌر بتبيـني القـرآن  @ أن النبي: فإذا تبني لنا

 للناس، فام هي حدود هذا البيان؟

 : صور البيان النبوي للقرآن

ِعيَّة لأللفاظ القرآ: أوًال  الالت الرشَّ  .نيةتعيني الدَّ

ور «ومن أمثلة ذلك تفسري   :  يف قوله تعاىل»الصُّ

                )فعن )73:األنعام ،  

أن أعرابيًا سأل  «):ـه65:ت( > عبد اهللا بن عمرو

ور؟ @ النبي  عن الصُّ

 .)33(»)قرٌن ُينفُخ فيه(: فقال

ْور، ولـه معـاٍن عنـدهم ، )34(والعرب تعرف الـصُّ

لكن سياق نظم اآلية أشـكل عليـه؛ فـسأل عنـه، وهـذا 

 .َرشٌح أللفاظ القرآن، بغري ما تعهده العرب يف ُلغتها

                                                 
، وأبو داوود، كتاب )6506:رقم(أخرجه أمحد يف مسنده   ) 33(

، والرتمذي، )4744:رقم(السنة، باب يف ذكر البعث والصور 

، )2430:رقم(كتاب صفة القيامة، باب ما جاء يف شأن الصور 

، كتاب التفسري، حديٌث حسن، والنسائي يف الكربى: وقال

 : قوله تعاىل: باب قوله تعاىل      )رقم: 

صحيح اإلسناد،  «:، وقال)3688:رقم(، واحلاكم )11424

، وصححه الذهبي، وقال األرناؤوط يف تعليقه عىل »ومل ُخيرجاه

 .»إسناده صحيح، رجاله ثقات«: املُسند

 ).2525-4/2522( لسان العرب، البن منظور :انظر  ) 34(



 ...وتوجيه أسلوب القرص يف بعضها  يف الُقرآن الكريم@َمهاُم النَّبيِّ  :وليد بن عبد املحسن بن أمحد الُعمري

– 32 – 

ختصيص ألفاظ العمـوم الـواردة يف نـص التنزيـل، : ثانًيا

 .وتقييد مطلقاته، وتبيني ما أمجل منها

حتديد نصاب الزكـاة، وتعيـني حمـل : ومن أمثلته

 .قطع يد السارق

بيـق العمـيل للقـرآن ليكـون الُرتمجـان الفعـيل التط: اثالثً 

 .لنصوص الوحي

ملا ُسئلت ) ـه58:ت( < ويف هذا تقول عائشة

 .)35(»كان خلقه القرآن «:@ عن أخالق النبي

العمــل بــه،  « أي»كــان ُخلقــه القــرآن «:ومعنـى

والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه، واالعتبار بأمثاله 

 .)36(»وقصصه، وتدبره، وحسن تالوته

البيان يكون باألفعال كاألقوال،  «:)37(قال يف املنار

 .»بل األفعال أقوى داللة، وأعىص عىل تأويل املحرفني

 وهذه املُهمة يضطلع هبا الُعلـامء، فهـم ورثـة النبـي

 وُمحاة الـرشيعة مـن بعـده، وَحيظُّـر عـىل غـري الَعـاِمل ،@

ص يف اإلبانة عن: بالرشيعة  .هااخلوُض يف أحكامها، والتخرُّ

                                                 
أخرجه مسلم يف صحيحه يف قصة سعد بن هشام بن عامر حني   ) 35(

: يسأهلا عن بعض املسائل، فقـال <قدم املدينة، وأتى عائشة 

: قالت ؟@ اهللاَأنبِئينِي عن ُخُلِق رسول ! يا أّم املُؤِمنِني: فقلت

 @ اهللاَفإِنَّ ُخُلـق نبـّي : قالت. بىل: ألست تقرُأ القرآن؟ قلت

 .)1773رقم: (، باب..رآنكان الق

ــسلم  ) 36( ــر)3/268( رشح م ــم : ، وانظ ــوم واحلك ــامع العل ج

 .)5/170(، فيض القدير )1/148(

 .)9/430(تفسري املنار، رشيد رضا   ) 37(

  :البشارة - 2

 : تعاىلقال                       

كل خرب تتغري به برشة : ، وأصل البشارة)45:األحزاب(

الوجه، ساًرا كان أم مكروًها، لكنه يف الغالب إنام 

ار، فإذا استعمل يف اخلرب اليسء كان  يستعمل يف اخلرب السَّ

ضع هذا موضع : أراد به: الف األصل، وقيلعىل ِخ 

حتيتك السوط، وعقابك : البشارة، كام تقول العرب

 .)38(»وضعت السوط مع التحية: السيف، يعنى

ــان ــق أن إطــالق  «:قــال يف أضــواء البي والتحقي

البشارة عىل اإلخبار بام يسوء أسلوب من أساليب اللغـة 

ل ذلـك العربية، ومعلوم أن علـامء البالغـة جيعلـون مثـ

جماًزا، ويسمونه استعارة عنادية، ويقسموهنا إىل هتكميـة 

 .)39(»وتلميحية كام هو معروف يف حمله

عــىل اجلُملــة، وعــىل ســبيل  @ وتبــشُري النبــي

يف تبشري املُطيع بطاعتـه، ومـا يرتتـب عليهـا يف : العموم

اآلخرة، من الفوز برضا اهللا، ودخول اجلنـة، وأمـا عـىل 

نة بذكر املُبـرشات سبيل التفصيل، فقد زخر ت ُكتب السُّ

 .سواء لعموم األمة، أو ألفراد منها

 : النذارة - 3

 : قال تعاىل         )45:األحزاب(. 

                                                 
، الكليــات للكفــوي )65ص( التعريفــات للجرجــاين :انظــر  ) 38(

 ).1/492(، تفسري السمعاين )355ص(

 .)3/196(أضواء البيان للشنقيطي   ) 39(
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  :وقال                

                          

  :، وقال يف سورة الشورى)2-1:الكهف(      

       )7:الشورى(. 

نقيض البشارة، وهي اإلخبار «: والنذارة

، )41(» وال يكاد يكون إال يف التخويف)40(باملكروه

 : وإنذارهم يف اآلية                   

      )من النار أن يدخلوها، فيعذبوا : )45:األحزاب

 .)42(هبا إن هم كذبوك، وخالفوا ما جئتهم به من عند اهللا

 اإلنذار والتخويـف مـن :@ فمن مهام رسالته

عذاب اهللا وشديد بأسه للمخـالفني لرسـله، واملكـذبني 

 .اب الدنيا واآلخرةبآياته، واإلنذار يشمل عذ

عوة إىل اهللا -4  : الدَّ

  :تعاىلقال                

: قوله تعاىل، وجاء التكليُف هبا رصًحيا يف )46:األحزاب(

                         

      )وقال سبحانه ،)125:النحل :   

      )87:القصص(. 

                                                 
 ).1/25( أحكام القرآن، البن العريب :انظر  ) 40(

ــصحاح  ) 41( ــوهري ال ــة )826 - 2/825(، للج ــاييس اللغ ، مق

): 203-5/202(، ويف لسان العرب، البن منظـور )1/25(

أنذرُته؛ إذا أعلمُتـه، فأنـا ُمنـذر، : اإلعالم، ُيقال: أصل اإلنذار

ر ف، وُحمَذِّ  .ونذير، أي ُمعلم، وُخموِّ

 ).1/25(جامع البيان، للطربي  :انظر  ) 42(

عوة مـن حيـث اشـتقاقها لغـة، مـن الفعـل  والدَّ

الدعوة، وتتضمن اجلهُر بام ُينبِّه الناس، : ، واالسم»دعا«

الـدعوة إىل  «:، وأما يف االصـطالح فهـي)43(وحيثهم عليه

 .، وحث الناس عىل اخلري، واهلدى)44(»اإليامن باهللا

  :ووصفها القرآن باهلداية يف قوله تعاىل   

         )52:الشورى(. 

بأنه هيدي :  مدًحا، وثناءً ،@ فوصف اهللا رسول

اهلدايـُة : إىل اإلسالم، واجلنـة؛ أي يـدعو، واهلدايـة هنـا

الليــة، وهــي عائــدٌة  إىل تبليــغ ديــن اهللا تعــاىل، وإىل الدَّ

 .الدعوة إىل اهللا

 ): هـ104: ت(وقد َفرسَّ جماهد        ،

دي»تدعو «:قال  .)45(، وكذا عن قتادة، والسُّ

عوة إىل  -وممـا حيـُسن ذكـره هنـا  الرتباطـه بالـدَّ

 : - اإلسالم

 :@ عامليَّة وعموم رسالته

 : ويدل عليها قوله تعاىل          

            )وقوله ، )158:األعراف

  :سبحانه                     

                                                 
، معجم مقاييس اللغة، )1/206(الصحاح، للجوهري : انظر  ) 43(

) 1/986(، لسان العرب، البن منظور )2/297(البن فارس 

 ).دعا(

، هداية املرشدين، عيل )15/157(جمموع الفتاوى، البن تيمية   ) 44(

 ).17ص(حمفوظ 

 ).21/561( جامع البيان، للطربي :انظر  ) 45(
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           )28:سبأ(. 

        :وقال سبحانه

 .)107:األنبياء(

هـي للَعـاملَني كافـة،  @ أن رسـالته: فأبان 

وللبرش مجيًعا دون ختصيص، وأن رسالته هـي رمحـة اهللا 

عموم رسـالته، وأهنـا : للعاملني، وارتباط هذين األمرين

ــن  ــام ورد ع ــافرهم، ك ــؤمنهم، وك ــاملني، م ــة لِلع   رمح

 واليوم اآلخر، ُكتب له َمْن آمن باهللا «:)46( { ابن عباس

الرمحة يف الدنيا واآلخرة، ومـن مل يـؤمن بـاهللا ورسـوله، 

 .»عويف مما أصاب األمم من اخلسف والقذف

فإن اهللا أرسـل نبيـه  «):ـه310:ت(قال الطربي 

رمحة جلميع العاملني، مؤمنهم، وكافرهم، فأما  @ حممدا

لعمـل مؤمنهم فإن اهللا هداه به، وأدخله باإليامن بـه، وبا

بام جاء به من عند اهللا اجلنة، وأما كافرهم فإنه دفع به عنه 

عاجل البالء الذي كان ينزل باألمم املكذبة رسـلها مـن 

 .»قبله

 : ومع عموم رسالته، فقد جعلها سبحانه   

      )47(. 

                                                 
، وجعله أوىل )18/552(أخرجه الطربي يف جامع البيان   ) 46(

 األقوال بالصواب يف تفسري       تفسري : ، وانظر

 ).1/350(حييى بن سالم 

أهنا جاءت يف خامتة سورة األنبيـاء، ووصـف : ومن لطائف هذه اآلية  ) 47(

 ).3/5(تفسري املنار، لرشيد رضا : انظر.  دون غريه@هبا 

يف صحيحه مـن حـديث ) ـه261:ت(روى مسلم 

 @ ول اهللادخــل عــىل رســ «:قالــت) ـهــ58:ت(عائــشة 

فأغـضباه، فلعـنُهام رجالن فكّلامُه بيشٍء، ال أدري ما هو 

يا رسول اهللا، من أصاب من : فلّام خرجا، قلت وسبَُّهام،

 وما ذاك؟: اخلري شيًئا، ما أصابه هذان، قال

أو ما علمت : لعنتُهام وسببتُهام، قال: قلُت : قالْت 

 ما شارطُت عليه رّيب؟ 

، فأيُّ املسلمني لعنتـه، أو اللَّهم إّنام أنا برش: قلت

 .)48(»سببته فاجعله له زكاة وأجرا

وكان إذا سئل أن يدعو عىل أحد، مـسلًام كـان أو 

كافًرا، َعَدَل عن الدعاء عليه إىل الدعاء له، كـام ُسـئل أن 

إين مل ُأبعـث لّعاًنـا، وإنـام ( :يدعوا عىل املـرشكني، فقـال

 .)50)(49()ُبعْثُت َرْمحة

ة الــسابقة منوطــٌة بــالعلامء، وهــذه املهــام الثالثــ

 .والدعاة إىل اهللا عىل بصرية

 : احلكم بني الناس -5

من حيُث هو إماٌم  @ وهذه ُمهمٌة َمنوطة به

رصاحة يف  @ للمسلمني، وقائد هلم، وقد ُأمر به النبي

                                                 
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، بـاب   ) 48(

 ).2600:رقم( أو سبه أو دعا عليه @من لعنه النبي 

أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، بـاب   ) 49(

 >النهي عن لعن الـدواب وغريهـا مـن حـديث أيب هريـرة 

 ).2599 :رقم(

 ).442-2/430(ايل إحياء علوم الدين للغز: انظر  ) 50(
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  :قوله عزَّ شأنه                 

           )105:النساء(. 

 : وقوله تعاىل               

                               

                  )42:املائدة( . 

 : وقوله تعاىل               

                        

                          

 .)48:املائدة(

وُأمر الناس بالتحاكم إليه، واالنصياع حلكمه، 

  :قال تعاىل                  

                         

        )65:النساء(. 

ن أوكل إليه أمُر احلكم، والقضاء بني الناس؛ وكل م

 وما كـان ِمـن َمهامـه؛ فهـو ،@ فليعلم أهنا ُمهمُة نبي اهللا

أوىل األمور بأن يقوم ِوفق َرشعه، وأمـره، وهنيـه، ويـدخل 

اس؛ فيُعمـل بـه بـام ال : حتت هذه املهمة ما ُيالئم أفـراد النـَّ

ه، ومـن يتجاوز فيه املُكلف حقَّ غريه، فيحكم اإلنسان نفس

 .حتت ِواليته بُِحكم اهللا، وإقامة َرشعه

 : التزكية -6

       : سبحانهقال 

      : ، وقوله تعاىل)129:البقرة(

 : ، وقوله تعاىل)164:آل عمران(          

                      )2:اجلمعة(. 

إكساب الزكاة، وهي نـامء الـنفس بـام  «:والتزكية

نفـي مـا : التزكية وأصل... هو هلا بمنزلة الغذاء للجسم

يستقبح قوال أو فعال، وحقيقتها اإلخبار عام ينطوي عليه 

 .)51(»إلنسانا

إنـام ُبعثـت  «:عن هذا األمر بقوله @ وقد أبان

إمتام صالح : ، فجعل غاية بعثه)52(»ألُمتم صالح األخالق

األخالق، وحسنِها، واألمثلة عىل كامالت األخالق التي 

 .ُبعث هبا َتقُرص عنه هذه األوراق

فـإن  «):ـهـ1323:ت(قال الشيخ حممـد عبـده 

احي للرشك، جاء بالتهذيب اإلسالم كام جاء بالتوحيد امل

املطهر من سفساف األخالق، وقبائح العادات واملعايص 

وكانوا يـسفكون الـدماء .. .التي كانت فاشية يف العرب

فيام بينهم ألهون سبب يثري محيتهم اجلاهلية؛ ملا اعتـادوه 

من البغي يف الثارات، ومن شن الغارات وهنب بعـضهم 

اهموقد .. .بعضاً  ذلك كله باقتـدائهم من  @  النبيزكَّ

بأخالقــه العظيمــة يف عباداتــه الكاملــة وآدابــه العاليــة، 

ومجعهم بعد تلك الفرقة، وألَّـف اهللا بيـنهم عـىل يديـه، 

حتى صاروا كَرجـل واحـد، وجعلـت رشيعتـه ذمـتهم 

                                                 
املفـردات : ، وانظـر)115ص(التوقيف عىل مهامت التعاريف   ) 51(

 ).282ص(يف غريب القرآن للراغب 

ــد   ) 52( ــه أمح ــم(أخرج ــرد )8939:رق ــاري يف األدب املف ، والبخ

ـــم( ـــامع )273:رق ـــحيح اجل ـــاين يف ص ـــّححه األلب ، وص

 ).2833:رقم(
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فـأي تزكيـة أعـىل مـن هـذه ...واحدة يسعى هبا أدناهم

 .)53(»؟التزكية

 :ترشيُع األحكام، وبياهنا -7

  : تعاىلقال اهللا              

                            

                    )157:األعراف(. 

نهـي عـن املُنكـر، فأسنَد لـه األمـر بـاملعروف، وال

وإحالل الطيبات، وحتريم اخلبائث، وهـذه معـامل التـرشيع 

، حيـث يـشمل االعتقـادات، والـسلوك  بمعناه العام الُكيلِّ

؛ »الفقـه«واألخالق، ويشمل األحكام التكليفية املعروفة بـ

 .فهي تدور عىل األمر والنهي، والتحليل والتحريم

، ومل هذه املهمـة اسـتقالًال   وقد أسند له احلق

ــًدا عــىل مــا ُيعــد مــن بــدهياتُيقيــدها  الــرشيعة،  تأكي

سالة، حتى جاء من ُجيـادل يف هـذا  وُمسلامت النبوة والرِّ

سل، فيمنعهم ممـا أرسـلهم  األصل، وُيغض من َقدر الرُّ

 !اهللا به، وكأهنم ُمتهمون يف البالغ، ودون ُرتبة البيان

 : االجتهاد يف تطبيق األحكام -8

تهـد يف احلكـم عـىل الوقـائع، جي @  النبـيكان

 : وتطبيق األحكام، والداللة عىل ذلك من طريقني

  :إباحة االجتهاد له يف تطبيق األحكام بداللة القرآن: أوهلام

 : قال تعاىل                  

         )وقال تعاىل)62:النور ، :       

                                                 
 ).2/23(تفسري املنار   ) 53(

    )159:آل عمران(. 

يدل عىل جواز  «:هذا) ـه671:ت(قال القرطبي 

االجتهاد يف األمور، واألخذ بالظنون مع إمكان الوحي، 

 .)54(»...يف ذلك @ فإن اهللا أذن لرسوله

 :إذا أخطأ يف اجتهاده @ يف االستدراك عليه: وثانيهام

ستدراك اال: واألمثلة عىل هذا النوع كثرية، فمنها

 ، واالسـتدراك عليـه)55(يف قضية أسـارى بـدر @ عليه

 ، واالستدراك عليـه)56(يف استغفاره لعمه أيب طالب @

 .)57(يف الصالة عىل رأس املنافقني @

كـان  @ أن النبـي: واملُستفاد من هـذه األمثلـة

جيتهد يف احلكم الرشعي، واجتهاده بمثابة ترشيع، وأمر، 

 عىل اجتهاده، فإذا اسـتدرك وإلزام ما دام الوحي قد أقره

 .عليه الوحي، كان اجتهاده خطأ برشًيا

 @ أن اسـتدراك الـوحي عليـه: وزعم بعضهم

 !)58(يدل عىل عدم جواز اجتهاده

                                                 
 ).4/205(لقرآن اجلامع ألحكام ا  ) 54(

صحيح اإلمام مسلم كتاب اجلهاد والسري، باب اإلمـداد : انظر  ) 55(

 ).4687:رقم(باملالئكة يف غزوة بدر وإباحة الغنائم 

   صحيح اإلمام البخاري، كتاب التفسري، باب : انظر  ) 56(

     )4772:رقم.( 

 كتاب التفسري، باب صحيح اإلمام البخاري، : انظر  ) 57(   

         )4670:رقم.( 

ومـا ) 11ص( إسـالم احلـديث إىل مـن إسـالم القـرآن :انظر  ) 58(

 .بعدها، جلورج طرابييش
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ص أننـا بـني أمـرين ال : واجلواب عىل هذا التخرُّ

 @ أن يكون االستدراك عىل ُحكمـه: األول: ثالث هلام

أن يكــون : عــىل الواقعــة دون انتظــار الــوحي، والثــاين

ــه ــتدراك علي ــث  @ االس ــن حي ــاده، م ــني اجته يف ع

 .موافقته للحق وعدمه

كان ُينهى  @ أن النبي: والقول األول يلزم عليه

 !عن جمرد احلكم، ومع ذلك يتكرر ذلك منه

 فهل هناك عاقٌل يقول هبذا القول؟

ــه ــى اهللا تعــاىل نبي ــن  @ هــل ُيمكــن أن ينه ع

ألمـر مـراًرا استعجال حكم الوحي، وهـو يكـرر هـذا ا

 وتكراًرا؟

كان مرتوًكا  @ إًذا مل يبق إال االحتامل الثاين؛ أنه

له حرية االجتهاد، فام أقره عليه الـوحي، أصـبح ُحكـًام 

نافًذا، وما اسُتدرك عليه فهو من باب اخلطأ يف احلكـم ال 

 .غري

ــي ــال القرطب ــواز  «:ق ــامء يف ج ــف العل واختل

زه املحققون، ألنه االجتهاد عىل األنبياء فمنعه قوم، وجو

ليس فيه استحالة عقلية، ألنه دليل رشعي فال إحالـة أن 

إنام يكون دلـيال إذا ُعـدم : فإن قيل.. .يستدل به األنبياء،

إذا مل َينــْزل املََلـك؛ َفقـد : قلنا. النص، وهم ال ُيعدمونه

ُعدم النص عندهم، وصـاروا يف البحـث كغـريهم مـن 

 .. . عندهماملجتهدين عن معاين النصوص التي

وأن نبينا وغريه من األنبياء صلوات اهللا عليهم يف 

ون عىل إمضائه،  جتويز اخلطأ عليهم سواء؛ إال أهنم ال ُيقرَّ

 .)59(»فلم يعترب فيه استدراك من بعدهم من األنبياء

وهذه املُِهمة ُتـسند لعلـامء الـرشيعة، املوصـوفني 

 .باالجتهاد يف أحكام الرشيعة

 : اهللاجلهاد يف سبيل  -9

بوصـفه إماًمـا  @ وهي مهمة تنفيذية، ُمناطٌة به

للمــسلمني، وقائــًدا هلــم، وقــد تكــررت فيهــا اآليــات 

حية بأمره بالقيام به، وهي عىل نوعني  :الرصَّ

 أما جهاد احلُجة والبيان، فجاء األمر اإلهلي له - 

 : يف قوله تعاىل @            

       )52:الفرقان(. 

 « :{ )ـهـ68:ت(قال ابن عباس      

  وقيل باإلسالم)60(»بالقرآن «أي ،«. 

  نزلت قبل أن هياجر النبـي)61(وهذه السورة مكية

 وقبل أن ُيْؤَمَر بالقتال، ومل ُيْؤَذن فيه، وإنام كان هذا ،@

 .)62(اجلهاد بالعلم، والقلب، والبيان، والدعوة

باجلهاد بالسالح، وقتال الكفار  @  وُأمر- 

  : والبُغاة، واملرتدين، وحتريض املؤمنني عليه، قال تعاىل

                                                 
 ).22/309(اجلامع ألحكام القرآن   ) 59(

ــربي   ) 60( ــان للط ــامع البي ــاس، ج ــن عب ــربي عــن اب أخرجــه الط

 ). 3/5( زاد املعاد :ظر، وان)19/23(

 ).6/3(، زاد املسري )19/23(جامع البيان، للطربي : انظر  ) 61(

 ).28/38(جمموع الفتاوى : انظر  ) 62(
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 : ، وقوله تعاىل)65:األنفال(              

             )84:النساء(. 

اجلهـاد الـشامل يف حياتـه  @ وقد حقق النبـي

 .الرشيفة، وحقق ما أمر اهللا به عباده أتم حتقيق

 : التعبد هللا تعاىل -10

  :قال تعاىل            )123:هود( ،

 : وقال             )والتعبُّد)65:مريم ، :

كل ما ُحيبه اهللا، ويرضاه من األقوال  «:فِعُل الِعبادة، وهي

 .)63(»الظاهرة، والباطنة

أمـٌر ُمـشرتك بـني مجيـع املكلفـني، : وهذه املُهمة

ه بـه تـرشيًفا، ،@ واألمر فيه أمٌر جلميع أمته  وإنام َخصَّ

 @  وفيهـا تثبيـٌت لـه،@ وحتفيًزا ألتباعه لالقتداء به

ومدٌد إهلي يف دعوة الناس، وحتمل أعبـاء هـذه الـدعوة، 

 .أن يقتدوا به يف ذلك @ وفيها إرشاد ألتباعه

عـىل الرسـول  «):ـه1879:ت(قال ابن عاشور

 .)64(»أمورا أخر غري البالغ مثل التعبد هللا تعاىل

 @ فهذه ُمجلة من أعظم املهام التي ُبعث هبا

 : نظمها قول اهللا تعاىل                  

                      )وهذه )3:املائدة ،

اآلية جاءت يف آخر سور القرآن نزوًال، وبعد بيان مجلة 

                                                 
 ). 44ص(العبودية، البن تيمية   ) 63(

 ).5/224(التحرير والتنوير   ) 64(

من األحكام، وهي تتضمن شهادة من اهللا تعاىل بأنه 

ين، وأتمَّ النِّعمة، وريض اإل  .سالم دينًا لعبادهأكمل الدِّ

* * * 

 املبحث الثاين

 @ ما خيرج من مهمة الرسول

بداللة القرآن عـدة  @ خيرج من مهمة الرسول

 :أمور، منها

 :إجبار الناس عىل اإليامن، وإكراههم عليه -1

وأغلب اآليات التي جاء القرص فيها بالبالغ هي 

 .يف هذا السياق

  :قال تعاىل             

                          

 .)99:يونس(

ــاس  ــن عب ــال اب ــ68:ت(ق ــة، ) ـه ــذه اآلي يف ه

 @ إن رسـول اهللا «:ونحوها من اآليات يف موضوعها

كان حيرص أن يؤمن مجيُع الناس، ويتابعوه عىل اهلـدى، 

أنـه ال يـؤمن إال مـن قـد َسـَبق لـه مـن اهللا : فأخربه اهللا

كر األَّول ، وال يضّل إال من سبق له من )65(السعادة يف الذِّ

                                                 
 ،{ يف حديث عيل بن أيب طالب @وهو ما أشار له النبي   ) 65(

 فقعد، @ بقيع الغرقد، فأتانا النبي كنا يف جنازة يف«: قال

وقعدنا حوله، ومعه ِخمًْرصة، َفنَكَّس فجعل َينُْكت بِِمْخَرصتِه، 

ما ِمنكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إال ُكتَِب «: ثم قال

فقال » مكاهنا من اجلنة والنار، وإال قد ُكتَِب َشِقيُّة أو سعيدة

 = وندع العمل؟ فمنيا رسول اهللا، أفال نتكل عىل كتابنا: رجل
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 .)66(»اهللا الشقاء، يف الّذكر األول

فإن اهللا غنٌي عن إيامن املُجرب، واملُكره، وال يقبلـه 

منهم ولو وقع، بل اإلكراه يتعـارض مـع لفـظ اإليـامن، 

 .ومقتضاه

ــل  ــال مقات ــن اآليــة - )ـهــ150:ت(ق  :- ع

 . )67(»نسختها آية السيف يف براءة«

وهذا القول َيصح أن ُيوضع يف غرائب التفـسري؛ 

فإن إجبار الناس، وإكراههم عىل اإليامن، يتناىف أصالً مع 

، وإن كـان النسِخ اإليامن، ولذا ال ُيتصور أن يتداخل مع 

أن اآلية ُخّصت بعـدم قبـول اجلزيـة مـن : مقْصُد ُمقاتل

أن :  العرب، فال يظهر ختصيص هلا؛ إال أن ُيقـالمرشكي

آية السيف ضيقت عىل مـرشكي العـرب إمـا اإلسـالم، 

وإما السيف، وهذا ُيفهم منه أن بعض املرشكني قد ُيسلم 

                                                                          
كان منا من أهل السعادة، فسيصري إىل عمل أهل السعادة، =

وأما من كان منا من أهل الشقاوة، فسيصري إىل عمل أهل 

أما أهل السعادة َفُيَيرسون لعمل السعادة، وأما «: الشقاوة، قال

  : قوله تعاىل: ثم قرأ» أهل الشقاوة َفُيَيرسون لعمل الشقاوة

                )6-5:الليل( 

باب موعظة  أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز، .اآلية...

ث عند القرب ، مسلم يف الَقَدر، باب )1362:رقم... (املَُحدِّ

كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه، وكتابة رزقه، وأجله، وعمله، 

 ).2647:رقم(وشقاوته، وسعادته 

، ومل يذكر يف اآلية )15/211(أخرجه الطربي يف جامع البيان   ) 66(

 .خالًفا بني أهل التأويل

 .)2/250(تفسري ُمقاتل   ) 67(

خوف القتل، ثم يرشح اهللا صدره لإلسالم؛ لكـن اآليـة 

ليست عىل هـذه الـصورة، وال هـذا االفـرتاض، ونفـي 

يـامن، وال ُيتـصور فيـه اإلكـراه اإلكراه فيها وقع عىل اإل

أصًال، وآية السيف كذلك قطًعا؛ ألهنا قد تكـون طريًقـا 

 .إىل اإليامن، وليست حتقيًقا له

 : وقال تعاىل                   

          )66:األنعام( . 

قيب نى ، فيكون مع)68(والوكيل هو احلفيظ والرَّ

  : قوله تعاىل            بحفيظٍ   «أي 

ألعاملكم حتى أجازيكم هبا، إنام أنا منذر، واهللا املجازي 

 .)69(»لكم بأعاملكم

والرسول ُمبلِّغ  «):ـه1354:ت(قال رشيد رضا 

عن اهللا تعاىل، ُيذّكر الناس، ويعلمهم، ويبرشهم، 

ذه وظيفته، وليس وينذرهم، وُيقيم دين اهللا فيهم، ه

وكيال عن ربه وُمرِسِله، وال ُيعطى القدرة عىل الترصف 

يف عباده حتى جيربهم عىل اإليامن إجباًرا، ويكرههم عليه 

  إكراًها        )ومن هنا قال  ...)256:البقرة

أي أين مل  «: يف تفسري العبارة)70()ـه311:ت(الزّجاج 

                                                 
 ).9/311(جامع البيان   ) 68(

 )184ص(تفسري ابن أيب زمنني   ) 69(

أي  «:، وَنصُّ كالمـه)2/260(معاين القرآن وإعرابه للّزّجاج   ) 70(

ــوكم إىل  ــام أدع ــه، ومل أ، وإِ اهللاإِن ــىل رشيعت ــربكم، وال ؤَم ر بح

 .»أخذكم باِإليامن، كام يؤخذ املوكل باليشِء، ُيلزُم ُبُلوغ آخره
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 .)71(»نعكم عن التكذيبأؤمر بحربكم، وم

 :السؤال عن مصري الكافرين -2

  :قال تعاىل                   

           )119:البقرة(. 

،  َوال َتـْسَأْل  : وذلك عىل قراءة نافع، ويعقوب

 .)72(بـاجلزم، بـال الناهية

إنـا أرسـلناك بـاحلق بـشًريا  «:عنى عليهفيكون امل

ونذيًرا؛ لُِتبلِّغ ما ُأرسـلَت بـه، ال لِتـْسَأل عـن أصـحاب 

 .)73(»اجلحيم؛ فال تسأْل عن حاهلم

النهي عن الّتأّسف عليهم بعد أن : )74(وقيل املعنى

كان كثري  @ حقت عليهم كلمة اهللا، وذلك أن النّبي

   : اهللا الّتأسف عىل إعراض املرشكني؛ حتى قال له

                         

       )6:الكهف(. 

ال : أي «:والقراءة الثانية، وهي قراءة أكثر الُقـراء

 .»نسألك عن ُكفر من َكفر بك

                                                 
 تفسري القرآن العظـيم، البـن كثـري: ، وانظر)7/418(تفسري املنار   ) 71(

)4/298.( 

ــة   ) 72( ــراءات أليب زرع ــة الق ــف )111ص(حج ــضاح الوق ، إي

ــاري  ــداء، لألنب ــامع الب)1/530(واالبت ــربي ، ج ــان، للط ي

ــواترة وأثرهــا يف الرســم القــرآين )2/5558( ، القــراءات املت

 .، وكال القراءتني متواترة)168ص(واألحكام الرشعية 

 .املراجع السابقة: ، وانظر)2/5558(جامع البيان، للطربي   ) 73(

 .املراجع السابقة يف قراءة نافع  ) 74(

ــربي  ــح الط ــد رّج ــ310:ت(وق ــراءة )75()ـه  الق

عـىل منهجـه يف الرتجـيح بـني -ىاألوىل من جهـة املعنـ

 العتبار السياق، وأن سـياق -القراءات، ولو كانت ثابتة

اآليات إنـام هـو يف اليهـود والنـصارى، وِذكـر كفـرهم 

وضالهلم، وأن هذا هو الظاهر املفهوم، أهنـا يف شـأهنم، 

بخالف املعنى عىل القراءة الثانية؛ فإنه ال ِذكر له يف هـذا 

 .املوطن

 .ت، والبواطنحماسبة النيا -3

وذلك أن حماسبة النيّات مبني عىل إدراكها، 

يف  @ وإدراكها غيٌب ال يعلمه برش، وقد أمر اهللا نبيه

  :مواطن عديدة أن يقول            

           )50:األنعام(. 

فعلم الغيب مما اختص به اخلالق سبحانه، 

نبياء بٌرش ال يعلمون من الغيب؛ إال ما خصهم اهللا واأل

  :به                        

            

 .)27-26:اجلن(

عىل ما ُختفيه  @ بيومما ُيبني عدم إطالع الن

                                                 
 يف :رين، وكالمــه يف أمــ)2/5558(جــامع البيــان، للطــربي   ) 75(

ترجيح قراءة نافع، ويف توجيه قراءة اجلمهور عىل أبوي رسول 

به ابن كثري يف تفسريه @اهللا  تفسري : ، وانظر)1/280(، وتعقَّ

: ، واحلُجة يف ترجيح املعنى مع الطربي، وانظر)1/364(املنار 

 .تعليق أمحد شاكر عليه
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 : قوله سبحانه: األفئدة والصدور           

       )154:آل عمران( . 

 :اهلداية التوفيقية -4

 : قال سبحانه                  

                 )56:القصص(. 

أمجع املفرسون أهنـا  «):ـه311:ت(قال الزجاج 

 .)76(»)ـه. ق3:ت(نزلت يف أيب طالب 

 : يف قوله) ـه104: ت(وقال جماهد      

    »اللة: يعني ر له اهلُدى، والضَّ  .)77(»ملن َقدَّ

 : احلكم عىل مصري البرش -5

  :قوله تعاىل              

                                                 
حديث : ، ويدل عىل ذلك)4/149(معاين القرآن، للزجاج   ) 76(

أن أبا طالب ملا حرضته الوفاة، دخل «: سعيد بن املسيب، عن أبيه

ال إله إال : أي عم، قل(:  وعنده أبو جهل، فقال@عيه النبي 

بن ، فقال أبو جهل، وعبد اهللا )اهللا، كلمة أحاج لك هبا عند اهللا

ترغب عن ملة عبد املطلب؟ فلم يزاال : يا أبا طالب«: أيب أمية

، »عىل ملة عبد املطلب«: يشء كلمهم بهيكلامنه، حتى قال آخر 

  : ، فنزلت)ألستغفرن لك، ما مل أنه عنك(: @فقال النبي 

                

                 

     : ، ونزلت)113: التوبة(    

أخرجه البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب . )56:القصص(

، ومسلم، كتاب اإليامن، باب )3884: رقم(قصة أيب طالب 

 ).24:رقم(ال إله إال اهللا : أول اإليامن قول

 ).530ص(تفسري جماهد   ) 77(

                     )128:آل عمران(. 

وهذه اآلية نزلت َعِقب معركة أحد، بعد أن ُشجَّ 

 .)78( وُكِرست ُرباعيته،@ رأس رسول اهللا

لــيس لــك مــن أمــر املــرشكني الــذين : واملعنــى

 ُيفلحوا، بل أمر حاربوك، وآذوك يشء، أن ُيفلحوا، أو ال

 .فالحهم، وصالحهم بيد اهللا وحده

 فكيــف ؛@ فــإن كــان هــذا ُيقــال لرســول اهللا

 !بغريه؟

عىل نفٍر  @ أهنا نزلت يف دعاء الرسول: )79(وقيل

 أنه سمع :> من املرشكني، فعن عبد اهللا بن عمر

                                                 
 كتاب التفسري، باب ليس ،> عن أنسخاري ُمعلًقا أورد الب  ) 78(

كيف (: يوم أحد، فقال @ُشج النبي «: لك من األمر يشء

    :فنزلت؛ )ُيفلح قوم شجوا نبيهم       

             )128:آل عمران( ،

ري، باب غزوة أحد وأخرجه مسلم،  كتاب اجلهاد، والسِّ

، وبه قال قتادة، فيام أخرجه عنه عبد الرزاق يف )1791:رقم(

عن قتادة أن رباعية «: َمْعمر: من طريق) 1/411(تفسريه 

 وشجه ،رسول اهللا أصيبت يوم أحد، أصاهبا عتبة بن أيب وقاص

 ،م فكان سامل موىل أيب حذيفة يغسل عن النبي الدَّ ،يف جبهته

فأنزل اهللا ؛ )كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم (:والنبي يقول

    :تعاىل                   

 «. 

انظر يف التعليق عىل أسباب النـزول، ويف توجيـه الـدعاء عـىل   ) 79(

، معرفـة الـسنن )2/207(هقي السنن الكربى، للبي: املرشكني

، معـاين القـرآن، أليب جعفـر النحـاس يف )2/81(واآلثار لـه 

 )752-2/746(، الُعجاب يف بيان األسباب )1/473(
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إذا رفع رأسه من الركوع يف الركعة  @ رسول اهللا

 العن فالنا، وفالنا، اللهم«: اآلخرة من الفجر، يقول

وفالنا، بعد ما يقول سمع اهللا ملن محده، ربنا ولك 

  :، فأنزل اهللا»احلمد          ، إىل قوله: 

         «)80(. 

 أن هذه اآليـات )81()ـه311:ت(قال ابن ُخزيمة 

علـيهم بـاللعن مـن  @ فيمن كان يدعو النبي «:نزلت

 @ أن لـيس للنبـي: ملنافقني والكفار؛ فأعلمه اهللا ا

يلعنهم يف  @ من األمر يشء يف هؤالء الذين كان النبي

قنوته، وأخرب أنـه إن تـاب علـيهم فهـداهم لإليـامن، أو 

هبم عىل كفرهم ونفاقهم، فهم ظاملون، وقت ُكفرهم،  عذَّ

 .»ونِفاقهم

صدق اهللا، فقد : وإن من متام هذا الِعتاب أن ُيقال

 .)82(عليهم @ تيب عىل من دعا

                                                 
أخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب ليس لك من األمر يشء   ) 80(

 ).4559:رقم(

 ).1/316(صحيح ابن ُخزيمة   ) 81(

ــر  ) 82( ــن عم ــن اب ــروي ع ــو م ــه،> وه ــسند  أخرج ــد يف امل  أمح

، عن نافع، )623:رقم(، وابن ُخزيمة يف صحيحه )5812:رقم(

 كان يـدعو عـىل أربعـة نفـر؛ @أن رسول اهللا «: عن ابن عمر

 :           فأنزل اهللا 

   )ـــران ـــال)128:آل عم ـــداهم اهللا «: ، ق فه

نه األرنـاؤوط يف تعليقـه عـىل املُـسند » لإلسالم ، )2/104(حسَّ

 ).2/747(الُعجاب يف بيان األسباب، البن حجر : وانظر

وجيوز أن حتمل اجلملة  «:)83(قال يف التحرير والتنوير

ا كناية عن رصف النَّبي   عن االشتغال بشأن ما #عىل أهنَّ

صنع اهللا بالَّذين كفروا، من قطع َطرفهم، وكبتِهم أو توبة 

أي فذلك موكول إلينا نحّقُقه متى : عليهم، أو تعذيب هلم

أردنا، ويتخّلف متى أردنا عىل حسب ما تقتضيه حكمتنا، 

وذلك كاالعتذار عن ختّلف نرص املُسلمني يوم أُحد، فلفظ 

    بمعنى شأن املرشكني«. 

 :املُستفاد من تلك املستثنيات

 @ أن رسـول اهللا: يستفاد من هذه املـستثنيات

ًام، ًما حلياة الناس، وقـدوًة للبـرش ُبعث ُمعلِّ  وُمربًيا، وُمقوِّ

يف تطبيق هنج الوحي الذي أراده اهللا تعاىل، ومن متام هذه 

أن ُيعلم الفارق بني املخلـوق واخلـالق، وأن اهللا : القدوة

تعاىل شأنه اختص بام ال ُيرشكه فيه أحٌد من البـرش مهـام 

 عال قدره، فعلم الغيب، وتـرصيف األقـدار، والتوفيـق

ملعرفة احلق واتباعه، واملجازاة يف اآلخرة هي خـصائص 

 .إهلية مل ُتعط لبٍرش، بل هي شأن إهلي خالص

وليس يف هذه املُستثنيات ما يغض من قدر رسل 

 فإهنم قد اصُطفوا -  صلوات اهللا وسالمه عليهم -  اهللا

ين اهللا، والعاملني  بأعظم اصطفاء، فكانوا املبلغني لدِّ

لقائمني بأمره يف أرضه، ال ينطقون بمنهجه يف خلقه، وا

عن اهلوى، وال يأمرون بالردى، بل طاعتهم هي عني 

                                                 
 ).4/80(التحرير والتنوير، البن عاشور ) 83(
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 : قوله تعاىل :طاعة اهللا تعاىل             

         )64:النساء(. 

* * * 

 املبحث الثالث

 داللة الَقْرص يف مهمة التبليغ واإلنذار والتذكري

 .أسلوب الَقْرص، معناه، ودالالته: ملطلب األولا

الوارد يف كثري من اآليات  -أوهم أسلوب القرص 

 @  بـأن النبـي- @ اخلاصة بمهمـة بـالغ الرسـول

 .ليست له مهمة سوى تبليغ الرسالة، والتذكري، واإلنذار

وذلك ألن كـل آيـة يف ِقـسٍم مـن هـذه األقـسام 

جاءت عـىل الغالـب ) رالتبليغ، التذكري، اإلنذا: (الثالثة

 :بأسلوب القرص، ومنه

  :قوله تعاىل: يف التبليغ -           

                        

                           

                 )35:النحل(. 

 : قوله تعاىل: ويف اإلنذار -           

                        

                         

   )12:هود(. 

 : قال تعاىل: ويف التذكري -        

              )22-21:الغاشية(. 

أن الرسول ال ُمهمـة لـه : فهل املراد باآلية األوىل

ين؟ ومثله يف ليس الرسـول  : اآلية الثانيةسوى تبليغ الدِّ

: ، ال ُمهمة له سوى ذلك، ويف اآلية األخـريةمنذرسوى 

ٌر ال غري  .إنام هو ُمَذكِّ

االهـتامم بـاللفظ : إن الغرض من هذا األسلوب

، وُيفهم منـه مـا »البالغ، اإلنذار، التذكري «املقصور عليه

هو أعم من ذلك، بحـسب احلـال الـذي نزلـت ألجلـه 

جاءت رًدا عـىل :  َفُيدرك أن اآلية األوىلاآلية، وسياقها،

من حيتج بالقدر، واملشيئة اإلهلية يف اهلدايـة واإلضـالل؛ 

 :@ عىل لسان النبـي -فناسب أن يأيت اجلواب عليهم 

دعونا من األعذار الباطلة، واحلجـج الواهيـة، فأنـا لـن 

أحاسبكم عليها؛ إنام عيلَّ البالغ، واحلساب واملجازاة هللا 

 .تعاىل

أبانـت اآليـة تعنـت املـرشكني، :  اآلية الثانيةويف

ومطالبتهم بأن يكون مع النبي كنٌز، أو يـأيت معـه َمَلـك، 

هذا ليس مـن َمهـامي، وال مـن رشوط : فيكون اجلواب

 .رسالتي؛ إنام أنا نذير

تـأيت اآليـة يف سـياق احلـساب : ويف اآلية الثالثـة

واجلــزاء يف اآلخــرة، والــدالئل عــىل وحدانيــة اهللا، 

واستحقاقه وحده للعبـادة، ثـم خيتمهـا بتحديـد مهمـة 

بالتذكري هبذه اآليـات والـدالئل، وأنـه ال  @ الرسول

 .يملك أطرهم عىل اإليامن بالسيطرة، والقوة

وعىل ُيرس فهم هذه املعاين، وإدراكها مـن خـالل 

سامعها؛ إال أن بعض مـن ُجيـادلون يف آيـات اهللا فهمـوا 
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: هـذا يفيـد:  فقالوا- عقوهلمأول ما ُيبطله  -منها معنًى 

أن الرسول لـيس بمخـول سـوى بالتـذكري، واإلنـذار، 

، والبالغ، وليس من مهمتـه أن ُيقـيم رشيعـة يف األرض

 ...)84(وحيكم هبا، وُيذود عنها

ُبطالنـه؛ ألن : وهذا الفهم ُيدرك بَِبـَدِهي العقـل

آيات القرص يف هذا املوضوع، حرصت مهمتـه يف ثالثـة 

، واإلنذار، والتذكري، ويف كـل آيـة حيـرص التبليغ: أقسام

أن : مهمته يف ِقسم من هذه األقسام الثالثة، ومعنى هـذا

احلرص غري حقيقي، وإنام أسلوب جاءت به اللغة؛ إلفادة 

معنى آخر، وهي املعاين التي أرشنـا هلـا يف التعليـق عـىل 

 .اآليات

 ألـيس القـرآن أمـر النبـي: وإن متادينا يف اإلقناع

ارجة عـن هـذه األقـسام الثالثـة، فكيـف بأمور خ @

 ُيطالبه هبا، وهو حيرص مهامه يف هذه األقسام؟

ولنرضب مثاًال يف نفـس األسـلوب يف موضـوع 

 : ُخمتلف

  :قال تعاىل                   

                           

 .)36:حممد(

                                                 
فـام ) 95ص(اإلسالم وأصول احلكم، عيل عبد الـرازق : انظر  ) 84(

ائق، حممـد عـامرة بعدها، اإلسالم وأصول احلكم دراسـة ووثـ

، )11ص(، من إسـالم القـرآن إىل إسـالم احلـديث )46ص(

 .ومواطن متفرقة منه

فهل هذا القرص، ُيراد بـه حـرص احليـاة الـدنيا يف 

كـال؛ بـدليل الـسياق نفـسه؛ : اللعب واللهو؟ واجلواب

فاإليامن والتقوى يقعان يف هذه احلياة، ومها ليـسا لعًبـا، 

 ، ــربَّ ــا ال ــل فيه ــاة َيعم ــالء، واحلي ــاق العق وال هلــًوا باتف

، والرش، وال ُيراد بالقرص إال والفاجر، وُيعمل فيها اخلري

 :أحد معنيني

أهنا كاللعب واللهو، ُمقارنة باآلخرة، وبام : أوهلام

 .ينفع اإلنسان فيها

 .أهنا لعٌب وهلٌو يف غالب ما يقع فيها: وثانيهام

فالقرص إضاٌيف ُيراد منه هذين املعنيني، وما يتفرع 

 . عنهام

ون فأسلوب الَقَرص، يأيت إلفادة احلرص، وقد يكـ

حقيقًيا بحسب املعنـى، والـسياق، وقـد يكـون إضـافًيا 

بحسبهام أيًضا، ومن األمثلة التي يأيت فيها القرص إضايف، 

 :ال عىل سبيل احلرص

 : قوله تعاىل               

                    )94:اإلرساء( ،

  :وقوله                 

                            

    )55:الكهف(. 

كـون : فاآلية األوىل َحَرصت املـانع مـن اإليـامن

بيـنام يف اآليـة الثانيـة حـرصت املـانع يف  سِلني بًرشا،املُر

 .أمرين آخرين
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فإن القرص الوارد يف آيات التبليغ، : وعليه

واإلنذار، والتذكري ال يمنع من جتاوز مَهاِمهم ألمور 

ُأخرى، وإنام اقتضاه أسلوب القرص، إما عىل طريقة قلب 

عوى، وهو ختصيص يشء بيشء، مكان يشء،  «:الدَّ

به من يعتقد عكس احلكم الذي أثبته وخياطب 

 وهي أكثر الطرق وروًدا يف مهمة التبليغ – )85(»املتكلم

قوله : ، ومن أمثلته يف اآليات التي معنا- )86(واإلنذار

 : تعاىل                          

    )ذير ُمبني، ال جمنون كام أي هو ن: )184:األعراف

عون  .يدَّ

ختصيص  «:، وهو)87(فرادأو عىل أسلوب قرص اإل

كة، بني  يشء دون يشء، وخياَطب به من يعتقد الرشِّ

صفتني يف موصوف واحد، أو رشكة موصوفني يف صفة 

  :قوله سبحانه: ، ومن أمثلته)88(»واحدة      

                          

       )50:العنكبوت( . 

                                                 
 ).564ص(معجم البالغة العربية   ) 85(

 ).116ص(ها البالغية رأساليب القرص يف القرآن الكريم وأرسا  ) 86(

قرص مفردة عىل :  ىل أن املقصود بالقرص اإلفراديإجتدر اإلشارة   ) 87(

 بالقرص الرتكيبي، قرص مجلة عىل مجلة، أو مجلة مفردة، واملقصود

أساليب القرص يف القرآن : انظر. عىل مفردة، أو مفردة عىل مجلة

 ).9ص(ها البالغية رالكريم وأرسا

ــر  ) 88( ــي : انظ اإليــضاح يف علــوم البالغــة، للخطيــب القزوين

 ).499 -498ص(، معجم البالغة العربية )123ص(

أن الرسول ال بـد : فجاءت اآلية رًدا عىل زعمهم

 .أن يأيت باآليات، لتصدق دعوى رسالته

ف هبذا األسلوب، ثـم ُنلقـي الـضوء  ولذا سنُعرِّ

 البالغة عىل أسلوب القرص الذي تضمنته اآليات، ووجه

 يف التعبري به، فإن القرص مـن أسـاليب التوكيـد القويـة؛

ذلك أنه تأكيد فوق تأكيد؛ ألنه يضغط مجلتني يف مجلـة، «

 .)89(»فهو تركيز شديد يف األسلوب

يأيت بمعنى التخـصيص، : تعريف القرص لغة -1

 .وبمعنى احلبس

 القاف، والصاد، «:)90()ـه395:ت(قال ابن فارس 

حيحان، أحدمها يدلُّ عىل أال يبُلغ أصالِن ص: والراء

واألصالن . الّيشء مداه وهنايته، واآلخر عىل احلْبس

يقال َقَرصته؛ إذا حبسته، وهو مقصور؛ أي ... متقاربان

ة الطَّرف ه إىل غِري َبعلِها، : حمبوس، وامرأٌة قاِرصَ ال متدُّ

ا حتبِس طْرَفها َحْبًسا، قال اهللا تعاىل  : كأهنَّ    

                      )56:الرمحن(. 

َحَرصه :  ُيقال «وُيعرب عنه بعض اللغويني باحلرص،

: َحيُرصه حرصًا؛ إذا ضّيق عليه، وأحاط به، واحلرص، هو

 .)91(»القرص

                                                 
 ).9ص(ها البالغية ر الكريم وأرساأساليب القرص يف القرآن  ) 89(

 ).5/96(ُمعجم مقاييس اللغة، البن فارس   ) 90(

الربهان الكاشف عن إعجـاز القـرآن، البـن الزملكـاين : انظر  ) 91(

 ).2/52اإلتقان يف علوم القرآن ). 164-165(
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ــصيص «:القــرص اصــطالحاً  -2 ــيشء خت  يشء ب

 .)92(»بعبارة كالمية تدل عليه

املقــصور، : الــركن األول :)93(كــان القــرصأر -3

صوهو اليشء  وهـو : املقـصور عليـه: ، والثـايناملخـصَّ

 . الذي وضع ليختص به

        : ففي قوله تعاىل

، املقصور هنا هو صفة البالغ، واملقصور عليه )99:املائدة(

عاء واملبالغة؛  واحلرص هنا عىل وجه االدِّ ،@ الرسول: هو

 . )94(حلرصه الشديد عىل إبالغ رسالة اهللا كام بلغته

 : أقسام القرص -4

 :)95(باعتبار طرفيه: أوالً 

 بـه حـبس ُيـراد، قرص الصفة عىل املوصـوف -أ

الصفة عىل املوصوف، بحيث ختتص به، وال تتجاوزه إىل 

غريه؛ إن كان القرص حقيقيًا، وتتجاوزه إىل غريه؛ إن كان 

ضــافيًا، مــع اتــصاف املوصــوف بغريهــا مــن القــرص إ

 . الصفات أحياًنا

   : قوله تعاىل: ومثاله           

                                                 
ــداين   ) 92( ــة، للمي ــة العربي ــر)1/٥٢٣(البالغ ــان، : ، وانظ اإلتق

 ).2/796(للسيوطي 

أمحــد مطلــوب .  املــصطلحات البالغيــة وتطورهــا، دمعجــم  ) 93(

 ).176ص(ة، له ي، أساليب بالغ)2/448(

 ).176ص(أمحد مطلوب . ة، ديأساليب بالغ  ) 94(

، البالغة العربيـة يف ثوهبـا )18ص(اإليضاح، للقزويني : انظر  ) 95(

 ).178-177ص(اجلديد 

 : قوله تعاىل : وقوله ،)99: املائدة(           

        )فقد ُقرصت مهمة الرسول ،)40:الرعد 

 . قرص صفة عىل موصوف:عىل البالغ

 حـــبس :قـــرص املوصـــوف عـــىل الـــصفة -ب

املوصوف عىل الصفة، واختـصاصه هبـا، وال يتجاوزهـا 

 غريها؛ إن كان القرص حقيقيًا، ويتجاوزهـا؛ إن كـان إىل

 .)96(القرص إضافًيا، وقد يشاركه غريه فيها

 : قوله تعاىل :وِمثاله           ) آل

فالرسول صفة، وُقرص عليها املوصوف، ، )144:عمران

 .@ حممدٌ : وهو

احلقيقـة، (تقسيم القـرص باعتبـار غـرض املـتكلم : ثانًيا

 .)واإلضافة

ُيثبت احلكـم للمـذكور، وينفيـه : القرص احلقيقي

 .عام عداه، ويكون اإلثبات والنفي حقيقي ال جمازي

فإنه ُيثبت احلكم للمـذكور : وأما القرص اإلضايف

 .)97(ه عام عداه جماًزاحقيقة، وينفي

عاًما شامالً يف الواقع ) القرص(فإذا كان «

 :اخلارجي، أو يف نفس امللقي؛ فهو حقيقي، كقوله تعاىل

 : قوله تعاىل                

                                                 
 ).40ص(البالغة العربية تأصيل وجتديد : انظر  ) 96(

، وُينظـر أيـًضا عقـود اجلـامن )2/166( عروس األفراح انظر  ) 97(

 إىل، املدخل )1/181(، معرتك األقران )158ص(للسيوطي 

 ).213ص(السيد أمحد خليل . دراسة البالغة العربية، د
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، وإن كان املنفي خاًصا؛ فهو إضايف، كقوله )87:األنبياء(

  :تعاىل          )وِمثاله مجيع )65: ص ،

اآليات التي قرصت مهمة الرسول يف البالغ، أو اإلنذار، 

 .أو التذكري، وستأيت يف املطلب الثاين

ــرص -5 ــق الق ــرص : طرائ ــقللق ــددة، طرائ  متع

 : طريقتان: والوارد معنا يف البحث

  : ، كام يف قوله تعاىل)98(النفي واالستثناء - أ

            )99:املائدة(. 

، )واالستثناءالنفي (وهي تتضمن معنى : )99(إِنَّام - ب

:  ما ُيذكر بعدها، ونفي ما سواه، وِمثالهإلثباتويؤتى هبا 

 : قوله سبحانه          )65: ص(. 

واعلم أن أقوى ما  «:)100(قال يف هناية اإلرب

إذا كان ال يراد بالكالم الذي بعدها نفس  »إنام «تكون

 فإنا نعلم أنه ،معناه، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه

  :ليس الغرض من قوله تعاىل             

 .»أن يعلم السامعون ظاهر معناه، ولكن أن يذم الكفار

 يف هــذه أهــم القــضايا التــي يتناوهلــا البالغيــون

 .احلديث عن أسلوب القرص، مما له عالقة هبذا البحث

وهـو بمثابـة دراسـة : وننتقل إىل املطلـب الثـاين

                                                 
ــد   ) 98( ــة تأصــيل وجتدي ، البالغــة فنوهنــا )36ص(البالغــة العربي

 ).178ص(، علوم البالغة، للمراغي )367ص(وأفناهنا 

 ).304ص(املعاين يف ضوء أساليب القرآن : انظر  ) 99(

 ).7/72(هناية األرب يف فنون األدب، للنويري ) 100(

 .تطبيقية ملا تم تقريره يف هذا املطلب

داللة القرص عىل آيات التبليـغ، واإلنـذار، : املطلب الثاين

 .والتذكري

أرشنا سابًقا لتعريف القرص، ودالالته يف الفرق بني 

أن القــرص مــن : يقــي، واإلضــايف، وظهــر لنــاالقــرص احلق

ذلك أنه تأكيد فـوق تأكيـد؛ ألنـه  «أساليب التوكيد القوية؛

 .)101(»يضغط مجلتني يف مجلة، فهو تركيز شديد يف األسلوب

  :البالغ يف مهمة الرسول حرص: أوًال 

تكرر أسلوب القرص يف آيات البالغ عرش مرات، 

 جاءت  وآية،@ تسعٌة منها ُمسندة إىل الرسول

  :بأسلوب اجلمع، وهي يف قوله تعاىل   

                         

                       

                        )35:النحل(. 

واآليات عىل اختالف سـياقاهتا، وموضـوعاهتا، 

؛ ملناسبة اآليـة، وهـو مـا )1(»قرص أفراد «جاء فيها القرص

 .ُيدرك من سياق كل آية

 :)102(عىل البالغ @ الغرض من قرص مهمة النبي

  :@ نفي أن اهلداية بيد رسول اهللا -1

 : تعاىلقال  - أ             

                                                 
 .سبقت اإلشارة له  ) 101(

القرص يف القرآن : صباح دراز. استفدت طريقة التقسيامت من د  ) 102(

 .فام بعدها) 125ص(الكريم، وأساليبه البالغية 
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           )35:النحل(. 

أسند املرشكون رشكهم، وترشيعاهتم الباطلة 

للمشيئة اإلهلية، ومل ُيطل القرآن يف إبطال استدالهلم يف 

 : هذا املوضع إال بالتعقيب بقوله        

       إن اهللا تعاىل شاءت : ، وتقرير الكالم

 دين اهللا، ورشعه، مشيئته، فأرسل لكم ُرسال ُيبينون لكم

فلام أخذتم بمشيئٍة دون أخرى؟ عىل البون الشاسع بني 

 .االحتجاجني، وليس هذا حمله

 : ففي أسلوب القرص يف اآلية        

       :»  ليس الرسل بمكلفني بإكراه الناس عىل

اإلغاظة اإليامن، حتى تسلكوا معهم التَّحكُّك هبم، و

، مع ثنيهم عن املُحاّجة الباطلة، واألمر باتباع )103(»هلم

سل، فالقرص إضايف ُيراد به ثنيهم عن االستدالالت  الرُّ

، ولذا وصف بالغ  الباطلة، وترك الطريق الواضح الَبنيِّ

سل  .بأنه ُمبِني، واضٌح، رصيٌح، ال لبس فيه: الرُّ

 :  تعاىلقال - ب                

                     

 .)18:العنكبوت(

 :  تعاىلقال - ج               

                                                 
 ).14/148(التحرير والتنوير، البن عاشور   ) 103(

                          

                      

 . )54:النور(

واملُالحظ يف هـاتني اآليتـني أن أسـلوب القـرص 

بأسلوب النفـي، ثـم االسـتثناء، ليفيـد أن الكـالم : جاء

الذي بعده ليس نفس معناه، ولكن للتعريض بـأمر هـو 

يف  @ ولرفـع املـالم عـن الرسـ: مقتضاه، وهـو هنـا

 . تكذيبهم، وإعراضهم

نفـي حماسـبة رسـول : أن يكون سبب القرص يف اآلية -2

 :للناس، أو أنه يملك جمازاهتم يف اآلخرة @ اهللا

 :  تعاىلقوله - أ              

           

 .)92:املائدة(

 : قوله تعاىل - ب            

                            

، جاءت يف سياق نفي أن يأيت الرسول بآية إال )40:الرعد(

التقديم، والقرص :  اجتمع فيها:بإذن اهللا، وهذه اآلية

، والقصد قرص مهمة الرسول عىل البالغ، بحيث »إنام«بـ

 .)104(ال يتعداه إىل احلساب

      : تعاىلوقوله  - ج

  )اإلعراض، كقوله سبحانه: والتويل، )82:النحل :

                                                 
دالالت الرتاكيـب، دراسـة بالغيـة، حممـد أبـو موسـى : انظر  ) 104(

 ).68ص(
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 .)48:الشورى(

أي فـإن أعرضـوا  «:)105(قال يف التحرير والتنـوير

عن الدعوة، فال تقصري منك، وال غضاضة عليك؛ فإنك 

قد بلغت البالغ املبني للمحجة، والقرص إضـايف، أي مـا 

 إىل اإلسـالم، أو ال عليك إال البالغ، ال تقليـب قلـوهبم

 .»تويل جزاءهم عىل اإلعراض، بل علينا جزاؤهم

    : تعاىلقوله -د               

           )99:املائدة(. 

هذه اآلية جـاءت يف سـياق مجلـة مـن األحكـام 

كثـرة األسـئلة، العملية، وبعدها كـذلك يف النهـي عـن 

املُخاطب هبا املسلمون، فالظاهر أهنـم املقـصودون هبـذا 

 كام يقـول الزخمـرشي -اخلطاب، ومعنى يف هذا السياق 

تشديد يف إجياب القيام بـام أمـر بـه،  «:- )106()ه538:ت(

وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ، وقامـت 

علــيكم احلجــة، ولــزمتكم الطاعــة، فــال عــذر لكــم يف 

 .»التفريط

هذا بيان لوظيفـة الرسـول، يف  «:)107(قال يف املنار

إثر بيان كون اجلزاء بيد اهللا العلـيم بكـل يشء، وهـي أن 

 ليس عليه إال تبليغ - من حيث هو رسول اهللا -الرسول 

                                                 
 ).14/241(التحرير والتنوير، البن عاشور   ) 105(

 ).1/683(الكشاف، للزخمرشي   ) 106(

 ).7/102(تفسري املنار   ) 107(

رسالة من أرسله، فهو ال يعلم مجيع مـا يبديـه املكلفـون 

ال من األعامل واألقوال، وما يكتمونه منهـا، فيكـون أهـ

حلساهبم وجزائهم عـىل أعامهلـم، وإنـام يعلـم ذلـك اهللا 

    «:فهو يقول بصيغة احلـرص.. .وحده     

      ،والبيان لدين اهللا ورشعـه، فبـذلك تـربأ ذمتـه ،

 .»ويكون من بلغهم هم املسئولون عند اهللا تعاىل

ـــوير ـــر والتن ـــيس  «:)108(ويف التحري ـــرص ل والق

قي؛ ألن عىل الرسول أمورا أخر غري الـبالغ، مثـل بحقي

التعبد هللا تعاىل، واخلروج إىل اجلهـاد، والتكـاليف التـي 

مـا : كلَّفه اهللا هبا، مثل قيام الليل؛ فتعني أن معنى القـرص

عليه إال البالغ؛ أي دون إجلـائكم إىل اإليـامن، فالقـرص 

 .»إضايف، فال ينايف أن عىل الرسول أشياء كثرية

أنه : الحظ يف أسلوب القرص يف مهمة البالغواملُ 

جاء إلفادة نفي اهلداية التوفيقية، واملحاسبة يف اآلخرة 

 ُتبني ُأخر وهذا املعنى جاءت به آياٌت ،@ للرسول

قوله  :عىل إيامن قومه، كام يف قوله تعاىل @ شدة حرصه

 : تعاىل                )8:فاطر( . 

ــي  ــال القرطب ــ671:ت(ق ــه : أي «):ـه ــيس ل ل

 .)109(»اهلداية، والتوفيق، وال الثواب

 ومـضموهنا «):ـهـ1296:ت(عاشـور  ابن قال

 منهم، اهللا أراد ما إليهم بلغ الرسول قد ألن الناس؛ أعذار

                                                 
 ).7/61(التحرير والتنوير، البن عاشور   ) 108(

  ).6/327(اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي   ) 109(
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 أرشـدهم فيام ولرسوله فاملنة هللا التقصري، يف هلم عذر فال

 الرسـول عـىل نأل بحقيقـي؛ ليس خري، فالقرص من إليه

 .)110(»...التبليغ غري أخر أمورا @

ومن اآليات التي جـاء فيهـا أسـلوب القـرص يف 

أضيف للبالغ ِصفُة اإلبانة، وتكرر يف مخس : مهمة البالغ

 :آيات

       : قوله تعاىل

         

      : ، وقوله تعاىل)92:املائدة(

  )وقوله)82:النحل ، :     

            

           

         :، وقوله تعاىل)54:النور(

          

      : ، وقوله)18:عنكبوتال(

        )12:التغابن(. 

ــني ــبالغ املُب ــه : وال ــذي زال مع ــغ ال ــو التبلي ه

، وال لبس فيه، إما يف ذاته، وإمـا يف صـفته؛ ملِـا )111(الشك

، وكــال األمــرين )112(اآليــات واملعجــزاتصــاحبه مــن 

                                                 
 ).5/227(التحرير والتنوير، البن عاشور   ) 110(

، تفـسري )3/447(، )3/250(الكـشاف، للزخمـرشي : انظر  ) 111(

 ).4/191(البيضاوي 

 ).2/515(تفسري النسفي : انظر  ) 112(

 .ُمتحقق املعنى يف اآليات الكريمة

مـن تعنـت  @ ويف مجيع اآليات تـسليٌة للنبـي

 ،@  يف إجابة الدعوة التي محلها هلم النبـي)113(املرشكني

 لـيس عـىل النبـي: فمفاد أسلوب القرص يف هذه اآليات

ــة @ ــيكم الطاع ــيكم، وعل ــالة اهللا إل ، )114(إال أداء رس

، بل ما عليه سـوى )115( عليه أكراه أحٍد عىل اإليامنوليس

 .نفعكم، وال يلحقه رضٌر يف توليكم

وهذا القرص هو مـن قبيـل القـرص اإلضـايف، إذ 

ــول ــول مــسؤولية الرس ــه يف  @ الكــالم ح جتــاه قوم

 ما جيـب عـىل الرسـول: موضوع رسالته، وال يدخل فيه

 .من واجبات أخرى @

 : اإلنذارعىل @ َقْرص مهمة الرسول: ثانًيا

تكرر احلرص يف النذارة يف آيات متعددة، وجاء 

التكليف هبا دونام استعامل ألسلوب القرص، كام يف قوله 

 : تعاىل              )89:احلجر(. 

يدلُّ عىل معنى املنذر، يف قـول صـاحب : والنذير

حاح ين، )116(الصِّ وقال األلـويس ، وعىل هذا بعُض املفرسِّ

 .أنه صفٌة مشبّهة، بمعنى ُمنذر: )117()ـه1270:ت(

                                                 
 ).4/191(تفسري البيضاوي : انظر  ) 113(

 ).19/207(جامع البيان، للطربي : انظر  ) 114(

 )2/584(تفسري حييى بن سالم : انظر  ) 115(

حاح، للجوهري : انظر  ) 116(  ).2/825(الصِّ

 ).18/231(روح املعاين، لأللويس : انظر  ) 117(
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أنـه جـاء : واملُالحظ يف القرص يف مهمـة اإلنـذار

إلبطـال تعنــت املــرشكني، وســؤاهلم خــوارق اآليــات، 

والتعنت يف االقرتاحات، ولذا جاء القُرص؛ للرد عليهم، 

وتعددت الغايـات يف اسـتخدام هـذا األسـلوب، وبـام 

يا ق، واملعنى، واحلال، وأعني بذلك أن تعنت يقتضيه السِّ

اقتىض أن ُيقابـل  @ املرشكني يف االستجابة لرسول اهللا

يف اإلنـذار، ال  @  يف واقعهم بَِقرص مهمة النبـيَغيُّهم

 .يف غريه مما ُيفيض إليه تعنُّتهم

 :عىل اإلنذار @ الغرض من قرص مهمة النبي

 .@  آيات تؤكد صدق النبيطلب -1

 : ىل تعاقوله - أ             

                         

                        

 .)12:هود(

 :  قوله سبحانهويف - ب           

                         

    )50:العنكبوت(. 

  : تعاىلوقال - ج              

                       

 .)7:الرعد(

فهذه اآليات جـاءت يف سـياق طلـبهم باآليـات 

ــدقه ــىل ِص ــة ع ال ــت، ،@ الدَّ ــل التعن ــن قبي ــذا م  وه

 ،@ واالشرتاطات، واالقرتاحات التي يوردوهنا عليـه

فناسب أن َيقُرص مهمته فيام ُأرسل ألجله، دون االلتفات 

 .إىل َغيِّهم، وتعنتهم

 :      «):ـه982:ت(قال أبو السعود 

ُمرسٌل لإلنذار من سوء عاقبة ما يأتون ويذرون، كدأب 

من قبلك من الرسل، وليس عليك إال اإلتيان بام يعلم به 

نبوتك، وقد حصل ذلك بام ال مزيد عليه، وال حاجة إىل 

إلزامهم، وإلقامهم احلجر باإلتيان بام اقرتحوا من 

 .)118(»اآليات

ذا التعنت ناسب أن يكون اخلطاب يف حتديد وه

 وهذا كام يف قوله ،@ أمًرا يقوله هلم بلسانه: مهمته

  :سبحانه                      

                   )119()50:العنكبوت( . 

                                                 
 ).5/7(إرشاد العقل السليم، أليب السعود   ) 118(

أن هذه اآلية رٌد عىل املرشكني يف تعنتهم : َذَكر كثٌري من املفرسين  ) 119(

   :أن سياق اآلية يف قوله تعاىل: بعدم اإليامن، وقد استوقفني

                

ثم وجدُت يف تفسري الطربي جامع البيان ) 46:العنكبوت(

وُذكر أن هذه اآلية نزلت من أجل أن قوًما من «): 20/53(

 انتسخوا شيًئا من بعض كتب أهل @أصحاب رسول اهللا 

، )9/3073( حاتم، وهو كذلك يف تفسري ابن أيب»الكتاب

، وهذا ُمستبعٌد أن يكون )5/233(ومعاين القرآن، للنحاس 

سالة،  سبب نزول لآلية؛ ألهنا يف سياق قول مكذبني بالرِّ

ومتعنتني يف طلب اآليات، فهل هم من أهل الكتاب؟ أم من 

مرشكي العرب؟ ال أجزم بيشء، فالسياق يف أهل الكتاب، 

 = معامل التنزيل، للبغوي:ونظائر اآلية يف املرشكني، وانظر
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أن اآليات ليست بيـدي، : من هذا القرصوالغاية 

 )120(بل هي بأمر اهللا، ولسُت سوى نذيٌر مبني

  وأفـادت  «:)121 ()ـهـ1296: ت(قال ابن عاشور 

    عىل صفة النـذارة، أي الرسـالة  @ قرص النبي

ال يتجاوزها إىل خلق اآليات، أو اقرتاحها عىل ربه، فهو 

 حـق املوصـوف أن من: ، ردا عىل زعمهم)122(قرص إفراد

 .»أن يأيت باخلوارق املُشاهدة: بالرسالة

الــسؤال عــن وقــت : وممـا يــدخل يف هــذا النــوع

 :الساعة

 : قوله تعاىل -د               

                           

 .)26-25:كاملل(

 :  تعاىلوقوله -هـ           

                         

          )45-42:النازعات(. 

أن : أن غرض القرص فيها: وجيل يف هاتني اآليتني

فنــذيٌر، مل يــأت  @ الــساعة عنــد اهللا، وأمــا هــوعلــم 

                                                                          
، لباب التأويل، )1/260(، تفسري ابن ُجزي )3/563(=

، واملراجع )6/287(، تفسري ابن كثري )3/383(للخازن 

 .أدناه

، )4/197(أنوار التنزيل، وأرسار التأويـل، للبيـضاوي : انظر  ) 120(

 ).21/22(روح املعاين، لأللويس 

 ).14-21/13(التحرير والتنوير، البن عاشور   ) 121(

 .سبق تعريفه  ) 122(

خيـشى : لإلخبار بموعدها، وإنام إلنذار من خيشاها؛ أي

 .وقوعها، وأهواهلا

 :ومما جاء يف سياق علم الغيب

  : قوله سبحانه - و         

                       

أن يكون : )123(وهذه اآلية حتتمل وجهني. )70-69:ص(

، -   وهو كذلك بال شك-  @ القُرص فيها مما يوحى إليه

إنه ال ُيوحى إيلَّ إال أنني نذيٌر ُمبني، : فيكون املعنى

ُيوحى إليه غري ذلك  @ ؛ ألنهحقيقياوالقرص قطًعا غري 

 نذيرٍ يلَّ إال؛ ألّين إيس يوحى ل: أيًضا، أو يكون املعنى

 .خمّوف من عذاب اهللا: ُمبني، َأي

عىل   - فيكون القرص هنا حقيقٌي، وال عالقة لآلية 

  .@  بمهامه، ووظائفه- هذا املعنى

 .إما بالسحر، أو اجلنون، أو الكذب @ اهتام النبي -2

من ِشـّدة  @ ويأيت القرص يف النذارة تسليًة لنبيه

 :عراضهم، كام يفُكفر املرشكني، وإ

 :  تعاىلقوله - أ                  

             )184:األعراف(. 

ـــول ـــف الرس ـــر، ووص ـــدعاهم للتفك  @ ف

ب  بصاحبهم؛ إذ هم أعلم النـاس بـه، ومعـرفتهم بـه ُتكـذِّ

قـرص : السـتثناءوالقرص املستفاد من النفـي وا «افرتاءاهتم،

                                                 
ـــر  ) 123( ـــرشي : انظ ـــشاف، للزخم ـــاين )4/104(الك ، روح املع

)23/221.( 
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موصــوف عــىل صــفة، وهــو يقتــيض انحــصار أوصــاف 

يف النذارة والبيان، وذلك قـرص إضـايف، هـو  @ الرسول

 .)125(»، أي هو نذير مبني ال جمنون كام يزعمون)124(قرص قلب

     :  تعاىلوقوله - ب

             

       )أي لسَت إال  .)23- 22:فاطر

  : خمّوًفا من عذاب اهللا، وقد سبق هذه اآلية قوله تعاىل

             

    عند )126(، ومما ُيالحظ أن املفرسين 

أشاروا إىل أن اخلطاب فيه       : قوله تعاىل

 ومواساة له فيام لقيه من قومه، فكان ،@ تسليٌة للنبي

الَقُرص يف اآلية؛ لغرض تسليته، وأنه ال يملك أن هيدهيم؛ 

 .تجيبوا لهكام أنه ال ُيسمع األموات؛ فيس

 :  تعاىلقوله - ج               

                               

      )9:األحقاف(. 

 @ وهذه اآلية جاءت يف سياق وصفهم ملا جاء به

فرتاء، فأثبـت أنـه لـن ُيـصيبه إال مـا أصـاب بالسحر، واال

عـىل معنـى  «األنبياء قبله من التكذيب، وجـاء القـرص هنـا

                                                 
 .سبق تعريفه  ) 124(

 ).9/195(التحرير والتنوير، البن عاشور   ) 125(

، اجلامع ألحكام )16/18(التفسري الكبري، للرازي : انظر مثًال   ) 126(

 ).14/341(القرآن، للقرطبي 

 .، فهو قٌرص إضايف)127(»عىل اتباع الوحي @ قرص أَفعاله

 .يف التذكري @ حرص مهمة الرسول: ثالًثا

مل يأت القرص يف مهمة التذكري يف القرآن إال يف 

 : موطن واحد، يف قوله سبحانه          

             )22-21:الغاشية(. 

التــذكري بمعنــى  «):ـهــ502:ت(قــال الراغــب 

 .»تكرار الذكر بمضمون الرسالة

، واملراد بـه )أنت(الضمري : املقصور يف هذه اآلية

 .@ الرسول

التذكري، فقرص املوصوف، وهو : واملقصور عليه

عىل التذكري، وقد سبق نظريها يف القرص يف  @ يالنب

 : مهمة اإلنذار، عند قوله تعاىل            

         )12:التغابن(. 

ين،  وجاء أسلوب القرص لنفي إكراههم عىل الدِّ

 : ولذا قال بعدها          . 

 : ويف قوله          : تأكيد 

 . تقريري

 لـست :يقـول «:)128()ـهـ310:ت(قال الطـربي 

، حتملهـم عـىل مـا )130(، وال أنت بجبار)129(عليهم بُِمَسلَّط

                                                 
 ).25/11( لأللويس روح املعاين،  ) 127(

 )24/341(جامع البيان، للطربي   ) 128(

 ).5/319(معاين القرآن وإعرابه، للزّجاج : انظر  ) 129(

ها ابن عباس   ) 130(  =»لـست علـيهم بجبـار: يقول «{وهبذا فرسَّ
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قد : ِكلُهم إّيل، ودعهم وحكمي فيهم؛ يقال: تريد، يقول

 .»تسيطر فالن عىل قومه؛ إذا تسلَّط عليهم

 ـملستفاد بوالقرص ا«            

ر، لست وكيال عىل حتصيل  قرص إضايف، أي أنت ُمَذكِّ

تذكرهم، فال تتحرج من عدم تذكرهم، فأنت غري ُمَقرصِّ 

 .)131(»يف تذكريهم، وهذا َتطِمٌني لِنفسه الزكية

املُـشاكلة، : وقد يكون غرض القرص يف هذه اآلية

 .لتذكري، واهللا أعلمواملقابلة، يف لفظ ا

 :والذي َنْخُلص إليه بعد رضب هذه األمثلة

ــري : أوًال  ــٌرص إضــايف، غ أن القــرص يف مجيعهــا ق

خيتلف بحسب سياق اآليـات، وواقـع نزوهلـا؛  :حقيقي

فإن املرشكني كانوا ُيكثـرون مـن االقرتاحـات لإليـامن، 

كطلب هدايتهم، أو اشرتاط علم النبي الغيب، أو ُملكـه 

ــوز، و ــال للكن ــرص؛ إلبط ــة الق ــت دالل ــزائن، فكان اخل

 .اقرتاحاهتم، واشرتاطاهتم

إن القرص يف هذه اآليـات قـٌرص حقيقـي، : وقيل

وال يتناىف هذا القول مع القول بأنه قٌرص إضايف من جهة 

 .املعاين التي تدل عليها، واآلثار املرتتبة عليها

إن احلرص يف هذه : فإن قيل «:)132(قال يف املنار

سلاآليات وأم بيان : ثاهلا إضايف؛ فإن من وظائف الرُّ

                                                                          
 ).24/340(جامع البيان =

 ).30/306( والتنوير، البن عاشور التحرير  ) 131(

 .)9/430(تفسري املنار، رشيد رضا   ) 132(

  : قوله تعاىل: الوحي، واحلكم بني الناس، كام قال تعاىل

                        

    )وقال )105:النساء ،: قوله تعاىل :       

               )44:النحل(. 

والبيان يكون باألفعال كاألقوال، بل األفعال 

أمر  وكام قد. أقوى داللة وأعىص عىل تأويل املحرفني

واخلضوع حلكمه، أمر بالتأيس  @ تعاىل بتحكيم رسوله

         : به يف هديه وسنته

       )21:األحزاب(. 

إن هذا ال ينايف احلرص احلقيقي؛ ألن التبليـغ : قلنا

لدين اهللا ورشعه، ال يتم إال بالعمل، واحلكم به، وتنفيذ 

 .»أحكامه؛ فهو داخل يف التبليغ وبيان الوحي

ال ُيغري من حقيقة األمر يش، وهذا خالٌف لفظي 

 :وهو األمر الثاين يف هناية هذا البحث

 أن مجيع اآليات التي قـرصت مهمـة النبـي: ثانًيا

عىل البالغ، والتذكري، واإلنذار؛ ال متنع مـن جتـاوز  @

 .؛ كام فصلناه يف املبحث الثاينُأخرىألشياء  @ مهمته

* * * 

 اخلامتة

 :نتائج البحث

 @ املوجز ملهمة الرسـولبعد هذا االستعراض 

يف القرآن يظهر بجالء لكل مـن ُيـنعم النظـر يف دالالت 

م  :@ القرآن العظيم، وتوجيهاته للنبي املَُكرَّ
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نَّة النبوية هي املصدر الثاين من مصادر  -1 أن السُّ

بالترشيع، وهي مصدٌر مستقل استقالالً تاًما، و  من َرضْ

 .@ رضوب الوحي اإلهلي عىل نبينا حممد

ــول -2 ــة الرس ــغ،  @ أن مهم ــملت التبلي ش

ــرشيعة،  ــم بال ــذكري، واحلك ــشري، والت ــذار، والتب واإلن

 .وحتكيمها يف حياة الناس، وإقامة حكم اهللا يف األرض

 هذه املهام ختتلف من جهة منزع اعتبارها، أن -3

سـالة والنبـوة،  @ فمنها ما ُأمر به النبـي مـن جهـة الرِّ

مسلمني إمامة عامة، وهذه ومنها ما كان باعتبار إمامته لل

 .@ االعتبارات ُمتثل ضوابط يف االقتداء به

ــي -4 ــة النب ــرص مهم ــغ،  @ أن ق ــىل التبلي ع

واإلنذار، والتذكري ال ُيقصد حرص مهامه فيهـا فقـط؛ إذ 

بام سوى ذلك، كام يف الفقرة الثانية مـن هـذا  @ ُفوض

 .املُلخص، وما تضمنه املبحث الثاين من البحث

 :التوصيات

اســة مهــام النبــي ووظائفــه دراســة موســعة، در

وتطبيقاهتا يف السنة النبوية، َيـْصُلح أن ُتفـرد كـل مهمـٍة 

 .منها ببحوث

مناقشة دعاوى االسـتغناء بـالقرآن الكـريم عـن 

ة، َيْصُلح أن ُتفرد كل دعوى منهـا ببحـوٍث،  نَّة النبويَّ السُّ

ها، وبيان عواِرَها  .لِنقدِّ

* * * 

 

 اجعاملرقائمة املصادر و

 .اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمـام

عبـد الفتـاح : حتقيق. القرايف، أمحد بن إدريس الصنهاجي

دار البـشائر اإلسـالمية للطباعـة : ، بـريوت2أبو غدة، ط

 .م1995 -ـ ه1416والنرش والتوزيع، 

مـد أبو الـسعود، حم. إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم

دار إحيـاء : ط، بـريوت.د. بن حممد بن مصطفى العامدي

 .ت.الرتاث العريب، بتصوير الطبعة املرصية، د

.  دراز، د.هـا البالغيـةرأساليب القـرص يف القـرآن الكـريم وأرسا

 .ـه1406مطبعة األمانة، : ط، شربا.د. صباح عبيد دراز

حممـد .  د.اإلسالم وأصول احلكم لعيل عبد الرازق، دراسة ووثائق

 .م2000املؤسسة العربية : ط، بريوت.عامرة، د

عامر عيل حسن، :  تقديم.عيل عبد الرازق. اإلسالم وأصول احلكم

دار الكتـاب : دار الكتاب املرصي، بريوت: ط، القاهرة.د

 .م2012-ـه1433، اللبناين

 الشنقيطي، حممد األمني بن .أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن

ط، .د. بـن عبـد القـادر اجلكنـي الـشنقيطيحممد املختار 

دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع، لبنــان، : بــريوت

 .ـه1415

 األنباري، أبو بكر، حممد بن القاسـم بـن .إيضاح الوقف واالبتداء

. حميي الدين عبد الـرمحن رمـضان: حتقيق. حممد بن بشار

 -هـ 1390مطبوعات جممع اللغة العربية، : ط، دمشق.د

 .م1971

 ابن حيان، حممد بن يوسف بـن عـيل بـن .البحر املحيط يف التفسري

صدقي حممد مجيل، : حتقيق. يوسف، أثري الدين األندليس

 .هـ1420 ،دار الفكر: ط، بريوت.د

ط، .د. مصطفى الصاوياحلويني،  .البالغة العربية تأصيل وجتديد
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 .م1985 ،منشأة املعارف: م.د

. بكـري. شيخ أمني، د .د، علم املعاينالبالغة العربية يف ثوهبا اجلدي

 .م1979دار العلم للماليني، : ، القاهرة6ط

 ابن عاشور، حممد الطـاهر بـن حممـد بـن حممـد .التحرير والتنوير

 .ـه1420مؤسسة التاريخ العريب، : ، بريوت1ط. الطاهر

: حتقيـق.  اجلرجاين، عيل بن حممـد بـن عـيل.التعريفات للجرجاين

دار الكتــاب العــريب، : ، بــريوت1طإبــراهيم األبيــاري، 

 .ـه1405

 أبو حاتم الرازي، أبو حممد عبـد الـرمحن بـن .تفسري ابن أبى حاتم

: أسعد حممد الطيب، ط، بريوت: حتقيق. أيب حاتم الرازي

 .ت.املكتبة العرصية، صيدا، لبنان، د

: حتقيـق.  الواحدي، احلسن عيل بن أمحد بن حممد.التفسري البسيط

ــت ع. د ــورة بن ــان، طن دار : ، الريــاض2بــد اهللا الورث

 .ـه1439العبيكان، 

.  رشيد رضا، حممد بن رشيد بـن عـيل رضـا.تفسري القرآن احلكيم

 .م1990اهليئة املرصية العامة للكتاب، : م.د. ط.د

ابن كثري، أبو الفداء إسـامعيل بـن عمـر بـن . تفسري القرآن العظيم

دار : ض، الريـا2سامي بن حممد سـالمة، ط: حتقيق. كثري

 .هـ1420طيبة للنرش والتوزيع، 

  : حتقيــق.  عبــد الــرزاق بــن مهــام الــصنعاين.تفـسري عبــد الــرزاق

 ،دار الكتـب العلميـة: ، بريوت1حممود حممد عبده، ط. د

 .هـ1419

 ابن سعدي، عبد الرمحن .تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان

ال عبـد الـرمحن بـن معـ: حتقيـق. بن نـارص بـن عبـد اهللا

 .ـه1420مؤسسة الرسالة، : ، بريوت1اللوحيق، ط

  ي، حممــد بــن جريــر،  الطــرب.جــامع البيــان يف تأويــل آي القــرآن

 :، مرص مكتب التحقيق بدار هجر:حتقيق. 1ط. أبو جعفر

 .ت.د، دار هجر

. الرتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى بن سـورة. اجلامع الصحيح

: ط، بـريوت.د.  الشيخ أمحد حممد شاكر وآخـرون:حتقيق

 .ت.دار إحياء الرتاث العريب، د

   القرطبي، أبو عبد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن .اجلامع ألحكام القرآن

أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش، : حتقيق. أيب بكر بن فرح

 .هـ1384دار الكتب املرصية، : ، القاهرة2ط

أمحـد حممـد : حتقيـق. الشافعي، اإلمام، حممد بن إدريـس. الرسالة

 .ت.دار الكتب العلمية، د: ط، بريوت.اكر، دش

، حممـد بـن أيب بكـر بـن  ابـن القـيم.زاد املعاد يف هدي خري العباد

 ؛مؤسـسة الرسـالة: ، بريوت27ط. أيوب، شمس الدين

 .هـ1415مكتبة املنار اإلسالمية، : الكويتو

نَّة ومكانتها يف الترشيع اإلسالم  الـسباعي، الـدكتور مـصطفى .السُّ

 .م1985املكتب اإلسالمي، : ، دمشق4 ط.السباعي

 ،ط.د. ، سليامن بن األشعث السجـستاين أبو داوود.سنن أيب داود

 .ت.ددار الكتاب العريب، : بريوت

ط، . ابن خزيمة، أبو بكر حممد بن إسـحاق، د.صحيح ابن خزيمة

 .ت.املكتب اإلسالمي، د: بريوت

مد فؤاد  حم:حتقيق. بن احلجاج النيسابوريا مسلم، .صحيح مسلم

دار إحيـاء الـرتاث العـريب، : بـريوت. ط.د. عبـد البـاقي

 .ت.د

 األلباين، حممد بن نـارص .صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته

 .ت.املكتب اإلسالمي، د: بريوت. ط.د. الدين

: حتقيـق. ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبـد الـسالم. العبودية

ــشاويش، ط ــري ال ــريوت7زه ــب ا: ، ب ــالمياملكت ، إلس

 .م2005-ـه1426

.  ابن حجر، أمحـد بـن عـيل العـسقالين.العجاب يف بيان األسباب
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  دار : ، الــدمام1عبــد احلكــيم حممــد األنــيس، ط: حتقيــق

 .ـه1418ابن اجلوزي، 

ــديع ــان، واملعــاين، والب ــة، البي ــن .علــوم البالغ ــد ب  املراغــي، أمح

 .ت.دار الكتب العلمية، د:  بريوت،ط.مصطفى، د

حـسنني : حتقيـق. ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم. الكربىالفتاوى 

 .هـ1386دار املعرفة، : ، بريوت1ط. حممد خملوف

، ومعه حاشية ابن الـشاط، )أنوار الربوق يف أنواء الفروق(الفروق 

.  القرايف، أمحد بـن إدريـس الـصنهاجي.وحاشية املالكي

 دار الكتب العلمية،: ، بريوت1خليل املنصور، ط: حتقيق

 .م1998-ـه1418

 .القراءات املتواترة وأثرها يف الرسـم القـرآين واألحكـام الـرشعية

 .م1999دار الفكر، : ، دمشق1ط. حممدحبش، 

الثعلبي، أبو إسحاق، أمحـد بـن . الكشف والبيان عن تفسري القرآن

اإلمـام أيب حممـد بـن عاشـور، : حتقيـق. حممد بن إبراهيم

: ، بـريوت1ط. عدياألستاذ نظري الـسا: مراجعة وتدقيق

 .م2002دار إحياء الرتاث العريب، 

: حتقيـق. الكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موسى احلـسيني. الكليات

مؤسـسة : ط، بـريوت. وحممد املرصي، د،عدنان درويش

 .هـ1419الرسالة، 

 ابن عادل، أبو حفص رساج الـدين عمـر .اللباب يف علوم الكتاب

عـادل : حتقيق. لنعامينبن عيل بن عادل احلنبيل الدمشقي ا

دار : ، بـريوت1أمحد عبد املوجود، عيل حممد معوض، ط

 .م1998الكتب العلمية، 

.  ابن تيميـة، أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم.جمموع الفتاوى

دار : ، القــاهرة3أنــور البــاز، وعــامر اجلــزار، ط: حتقيــق

 . هـ1426الوفاء، 

طبعـة حممـد فـؤاد .  القاسمي، حممد مجـال الـدين.حماسن التأويل

ــدالباقي، ط ــة، : ، القــاهرة1عب ــاء الكتــب العربي دار إحي

 .ـه1376عيسى البايب احللبي ورشكاؤه، 

 ابن عطية، حممد عبد احلـق .املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز

: حتقيـق. بن أيب بكر غالـب بـن عبـد الـرمحن بـن غالـب

وزارة األوقــاف : ، قطــر2جمموعــة مــن البــاحثني، ط

 .ـه1428ون اإلسالمية، والشؤ

.  ابن حنبل، أمحد، أبو عبداهللا الـشيباين.مسند اإلمام أمحد بن حنبل

 .ت. د،مؤسسة قرطبة: ط، القاهرة.د

 البخاري، حممـد بـن .املسند اجلامع الصحيح من ُسنن النبي وأيامه

، 3ط. مـصطفى ديـب البغـا. د: حتقيق. إسامعيل اجلعفي

 .ـه1407دار ابن كثري، : بريوت

نَّة واجلامعةمع حممـد بـن . د اجليزاين، .امل أصول الفقه عند أهل السُّ

 .هـ1427دار ابن اجلوزي، : ، الدمام5ط. حسني

حممـد :  النحاس، أبو جعفر، أمحد بـن حممـد، حتقيـق.معاين القرآن

 ،جامعــة أم القــرى: ، مكــة املكرمــة1عــيل الــصابوين، ط

 .ت.د

ط، .د. عبـد الفتـاح. دالشـني، . املعاين يف ضـوء أسـاليب القـرآن

 .م2017دار الفكر العريب، : بريوت

، 1، ط جـورجطرابيـيش، . من إسالم القـرآن إىل إسـالم احلـديث

 .م2010دار الساقي، : بريوت

الــشاطبي، إبــراهيم بــن موســى بــن حممــد اللخمــي . املوافقــات

أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سـلامن، : حتقيق. الغرناطي

 .ـه1417، دار ابن عفان: ، السعودية1ط

: ، مـرص2ط. حممـدأبو موسى،  .الالت الرتاكيب، دراسة بالغيةد

 .م1978-ـه1408 ،مكتبة وهبة

* * * 
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 هدايات الدين لتحسني جودة احلياة

 )1(فوز بنت عبداللطيف كردي

 جامعة جدة

 )هـ21/09/1443 يف  وقبل للنرشهـ؛12/08/1443قدم للنرش يف (

 ). UJ-21-SIL-5(تم متويل هذا العمل من قبل جامعة جدة ، جدة ، اململكة العربية السعودية ، بموجب املنحة رقم «

 »هم للدعم الفني واملايل الذي تقدمه جامعة جدةلذلك يعرب املؤلفون عن شكر

وتستمد أمهيتهـا النظريـة مـن . 2030هتدف هذه الدراسة إىل إبراز هدايات الدين يف حتسني مستوى جودة احلياة مسامهة يف حتقيق رؤية اململكة  :املستخلص

 تربز أمهيتها التطبيقية يف التوجيه إىل خطوات عملية يوميـة تـدرب عـىل حتـسني كام.  وأمهية بحثه يف ضوء العقيدة اإلسالمية»حتسني جودة احلياة «حداثة موضوع

واتبعت الباحثة املنهج االستقرائي جلمع اهلدايات الدينية من خـالل نـصوص الكتـاب والـسنة، واملـنهج الوصـفي . جودة احلياة بمنهج مستمد من هدى الدين

 ومفهـوم.  واحلاجـة إليهـا»هـدايات الـدين «تناولـت معنـى: وتتكون الدراسة من ثالثة مباحث. دة احلياةبوصف اهلدايات وحتليلها وبيان تأثريها يف حتسني جو

التـوازن هـدايات الـدين حتقـق ملامرسـها أنـواع وتـم التوصـل إىل أن .  وأبعاده، ثم نامذج تطبيقية من هدايات الدين لتحسني جـودة احليـاة»حتسني جودة احلياة«

. ة واجلسدية، وتقود إىل الشعور باالستقرار املادي، واألرسي، والشعور بالرضا، وحسن احلال؛ بام حيقق للفرد احلياة الطيبة يف الـدارين والصحة النفسياالنفعايل،

م بـرامج وأوصت الدراسة بإبراز مفهوم احلياة يف الدين اإلسالمي ومراعاته يف مجيع الربامج املتوجهـة إلصـالح معـاش النـاس الفرديـة واالجتامعيـة، وتـصمي

 . تطبيقية لتحسني جودة احلياة بأبعادها املتنوعة منطلقها هدايات الدين بنصوصه وتراثه لإلسهام يف التعريف بمنهجه القويم يف دعم متطلبات احلياة املعارصة

 .فس اإلجيايبعلم الن  حتسني جودة احلياة، العقيدة اإلسالمية، هدايات الدين، السعادة، احلياة الطيبة،:الكلامت املفتاحية
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Abstract: This study aims to display religion guidance to improve life quality and participate in accomplishing Kingdom 
of Saudi Arabia’s vision 2030. The theorical importance of this study comes from the subject’s recency and the necessity of 
studying this subject according to Islamic tenet. In the other hand, its’ practical importance comes from guiding people to 
daily practical steps that train them to improve life quality following a divine method that comes from religion instructions. 
The researcher follows the inductive approach to collect religion guidelines through the texts of the Qur’an and Sunnah, and 
the descriptive approach by describing and analyzing the guidelines and showing their impact on improving life quality. It 
consists of three chapters: The first discussed the meaning of "religion guidelines", the second relates to the concept of 
"improving life quality" and its dimensions, while the third is devoted to describing applied models of religious guidance to 
improve the quality. The results of the research can be summarized as follows, religion guidelines can provide various kinds 
of emotional balance, psychological and physical health, and guide them to several types of tangible and family stability, 
satisfaction feeling and goodness in order to achieve good life in both worldly life and the Hereafter.  

Key words: Improving Quality of Life, Islamic Tenet, Religion guidelines, Happiness, Good life, Positive Psychology. 
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 مقدمة

احلمد هللا الذي أرسل إلينا الرمحة املهداة بـرشيعة 

سمحة غّراء؛ لتكون لنا حمجة بيضاء نعيش عىل هـداها، 

ونتنعم بظالهلا الوارفة، فنُحـسن اغتنـام فرصـة حياتنـا، 

والــصالة والــسالم عــىل إمــام . ونعمــر دنيانــا وآخرتنــا

اهللا الذي ما تـرك خـًريا  ني واآلخرين حممد بن عبداألول

إال دلنا عليه، وال ًرشا إال حذرنا منه، فجزاه اهللا عنا خري 

 : أما بعد .ما جزى نبًيا عن أمته

فإن الرغبة يف حياة أفضل، هي رغبة فطرية أصيلة 

ــه إىل  ــامل، وحاجات ــه للك ــن نزوع ــع م ــسان، تنب يف اإلن

حتـسني جـودة «االهتامم بـالسعادة واالستقرار؛ لذا أخذ 

 يف العرص احلـديث بعـًدا حـضارًيا مـشرتًكا بـني »احلياة

 .الدول عىل اختالف هوياهتا الثقافية ومرجعياهتا الدينية

رؤية اململكة العربية  «ومن هنا فقد تضمنت

؛ »حتسني جودة احلياة «: برناجمًا بعنوان»2030السعودية 

 نمط حياة الفرد هيدف إىل هتيئة البيئة الالزمة لتحسني

ومن األهداف التي نصت عليها وثيقة . واألرسة

املحافظة عىل الرتاث اإلسالمي والتعريف به، : الربنامج

وتبنت خطة تنفيذه ضمن براجمها برنامج تنمية القدرات 

البرشية والذي يؤكد عىل أمهية صناعة اإلنسان الذي 

ينطلق من القيم اإلسالمية، ويساهم يف نرش الرتاث 

ومن هذا املنطلق جاءت . )1(إلسالمي واملنافسة به عاملياا

                                                 
 =خطة تنفيذ وثيقة جودة احليـاة، رؤيـة اململكـة العربيـة :انظر  ) 1(

هذه الدراسة إلبراز منهج اإلسالم وأثره يف حتسني جودة 

احلياة بجوانبها املتنوعة يف ظل االهتامم العاملي واملحيل 

وما تزال األبحاث العلمية واالجتامعية والرتبوية . هبا

واالقتصادية تكشف عن جوانب إعجاز هدايات 

 ر الدين العظيمة، وشعائره املقدسة، وهدي نبيهمصاد

 مما يزيد اإليامن، ويثبت اجلنان، ويعيل اهلمة ملزيد ،@

من البحث واالستكشاف الستخراج كنوزه، وتقديم 

 : منهجه للناس؛ فهو الدين الكامل قال تعاىل    

                             

         ]وباجلملة فقد  «:قال ابن القيم. ]3 :املائدة

 )2(» بخري الدنيا واآلخرة برمته-  @  أي النبي-  جاءهم

ففي الكتاب والسنة تفاصيل منهج احلياة املريض عند 

اهللا، وفيهام بيان الطريق املوصل لتحسني جودة احلياة 

 .املنشودة

 :أمهية البحث

ــة  ــن حداث ــة م ــه النظري ــث أمهيت ــستمد البح ي

 مـصطلح حـديث »جودة احليـاة «موضوعه؛ فمصطلح

لقي اهتامًما متزايًدا عىل مجيع األصعدة، ومن املهم بحث 

 .جوانبه املتنوعة يف ضوء العقيدة اإلسالمية

                                                                          
  عــىل موقعهــا عــىل شــبكة االنرتنــت2030الــسعودية =

.www.vision2030.gov.sa  

   : أهداف مرشوع تنمية القدرات البرشية:وانظر  

https://www.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp  

 ).4/376(ني البن القيم إعالم املوقع  ) 2(
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وتربز أمهيته التطبيقية يف اقرتاح خطـوات عمليـة 

نطلق من ثقـافتهم تفيد األفراد يف حتسني جودة احلياة بام ي

ــالرتاث  ــات ب ــف املجتمع ــهام يف تعري ــة، واإلس الديني

 . اإلسالمي يف هذا املجال

 :مشكلة البحث

تكمــن مــشكلة البحــث يف أن األفــراد يف احليــاة 

ــن  ــا م ــشون أنواًع ــة يعي ــداهتا املتنوع ــارصة بتعقي املع

الضغوط، والتغيريات االجتامعية واالقتصادية والصحية 

 ومتفاوت عىل سعادهتم ورضـاهم التي تؤثر بشكل كبري

عن حاهلم؛ مما يتطلب مساعدهتم وتـدريبهم عـىل طـرق 

حتسني ذاتية جلودة حياهتم بالداللة عىل هـدايات الـدين 

وما يتضمنه من العقائد والعبادات واألخالق، واخلروج 

مــن ذلــك بــربامج تطبيقيــة ومقرتحــات إيامنيــة عمليــة 

 . اآلخرةتوصلهم إىل احلياة الطيبة يف الدنيا و

 : منهج البحث

سار هذا البحث عىل املـنهج االسـتقرائي بجمـع 

نامذج من هدايات الدين من نصوص الكتـاب والـسنة، 

واملــنهج الوصــفي بوصــف اهلــدايات وحتليلهــا وبيــان 

وقـد . تأثريها يف حتسني جـودة احليـاة بأبعادهـا املتنوعـة

 :راعى البحث اإلجراءات التالية

الغربيــة األصــل كتابــة مــصطلحات البحــث  -

باللغتني العربية واالنجليزية ليسهل مراجعتهـا للقـارئ 

فقد تشرتك يف اللفظ بعد الرتمجة بمصطلح عريب وختتلف 

 .عنه يف املعنى

 كام هـو يف »حتسني جودة احلياة «اعتامد تعريف -

األدبيات الغربية ألنه املعتمد يف اخلطط التنموية العامليـة 

، مع تقـديم مقرتحـات 2030 ومنها وثيقة رؤية اململكة

ــدين اإلســالمي  ــياق ال ــة مــن س ــق أبعــاده الذاتي لتطبي

 .وإرشاداته يف احلياة اليومية

االكتفاء ببعض األمثلة التطبيقية مـن هـدايات  -

الدين احلق لتحسني جودة احلياة ووصفها بإجياز نظًرا ملا 

  .تتطلبه رشوط املجالت العلمية يف عدد الصفحات

قرآنية بذكر اسم الـسورة ورقـم عزو اآليات ال -

 .اآلية يف متن البحث

 االعتامد عىل األحاديـث النبويـة املقبولـة عنـد -

مجهور املحدثني، مـع عزوهـا إىل أشـهر مواضـعها فـإن 

كانت يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيـت بـذلك، وإن مل 

تكن فيهام اكتفيت بذكر موضـعني هلـا مـن أشـهر كتـب 

 . درجتها عند املحققنيالصحاح أو املسانيد مع ذكر

االلتزام بطرق التوثيق واالقتبـاس املعروفـة يف  -

  .مناهج البحث العلمي

 :أهداف البحث

ــالمي  - ــرتاث اإلس ــى ال ــراز غن ــسامهة يف إب امل

باإلرشادات العظيمة فيام يتعلق بـإعامر الـدنيا وحتـسني 

 .جودة احلياة فيها

ــة  - ــاة اليومي ــدين يف احلي ــدايات ال ــذكري هب الت
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رهــا يف حتــسني جــودة احليــاة مــن منظــور العقيــدة ودو

 . اإلسالمية

 »احلياة الطيبة « التأكيد عىل أمهية تقديم مصطلح- 

اإلسالمي بام يتضمنه مـن اإلرشـادات احلياتيـة الدنيويـة 

التــي يتنــادى العــامل اليــوم لتحقيقهــا وتــصميم الــربامج 

 .»حتسن جودة احلياة «التطبيقية له لتتضمنه خطط

 :اسةحدود الدر

ينحرص هذا البحث يف حدود بيان هدايات ديـن 

 اإلسالم بعقيدته وآدابه التي حتقق األبعاد الذاتية لربامج

 كـام تعتمـدها اخلطـط التنمويـة »حتسني جـودة احليـاة«

املعارصة، وبيان عالقة هذه اهلدايات بتلك األبعـاد مـن 

حيث شموهلا هلا، أو داللتها عليها، أو توجيهها لتحقيق 

 أكمل لكوهنا تنطلق من معنى للحياة يشمل الدنيا توازن

 .واآلخرة

 :الدراسات السابقة

 يف ساحة »حتسني جودة احلياة «تم تناول موضوع

البحث العلمي املعارصة من جوانب عدة إدارية وتربوية 

واقتصادية وطبية، وسـعى عـدد مـن البـاحثني يف جمـال 

اق الدراسات اإلسالمية وعلوم الرشيعة ببحثه مـن سـي

الدين اإلسالمي ومقاربته بمفهـوم احليـاة الطيبـة، وقـد 

استفادت هذه الدراسة من تلك األبحاث والكتـب ويف 

قائمة املراجع عدد منها، ومل جتد الباحثـة دراسـة سـابقة 

تتعلق بأبعاد ومظاهر حتسني جودة احليـاة والـربط بينهـا 

ولكن . وبني هدايات الدين الذي هو حمور هذه الدراسة

عدد من الدراسات السابقة العامة يف جمال البحـث هناك 

  :واملفيدة يف موضوعه، منها

معــدالت الــسعادة وعالقتهــا باحليــاة الطيبــة  -

بحــث منــشور يف املجلــة . عبــداخلالق، أمحــد. والتــدين

تناول فيه الباحث . م2017املرصية للدراسات النفسية، 

يف علـم مفاهيم السعادة واحلياة الطيبة والتدين املعروفـة 

النفس من سياقاهتا الغربية، وأكد عىل التفات العامل اليوم 

باختالف األديان إىل آثار التدين عىل الـسعادة والـصحة 

وهـذه الدراسـة اسـتفادت مـن تلـك . النفسية لألفـراد

املنطلقات واستقرأت هدايات الدين اإلسـالمي لتكـون 

بـع  تن»حتسني جودة احليـاة«نواة ملقرتح تطبيقي لربامج لـ

  .من ديننا وعقيدتنا

 جودة احلياة من منظور القـرآن الكـريم، كـالو، - 

: حممد حممود، بحث منشور ضمن أعـامل امللتقـى الـدويل

الفلسفة، النقد ومرشوع الكونية، كلية العلوم االجتامعية، 

وهو أحد األبحاث القيمة يف جمال  .2020جامعة وهران،

ت نــصوص وبيــان دالال)3(تأّصــيل مفهــوم جــودة احليــاة

وهـذه . القرآن الكريم عىل مبادئها والدعوة إىل العمل هبـا

الدراسة تستفيد مـن هـذا التأصـيل وتركـز عـىل األبعـاد 

                                                 
اجلـودة، وإدارة اجلـودة، وجـودة : االهتامم بتأصـيل مـصطلح  ) 3(

احلياة ونحوها كثري يف النتاج العلمي احلديث، وهو جمـال عـام 

 . تتفرع عنه هذه الدراسة
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الذاتية التي تعتمدها الربامج احلديثة لتحسني جودة احلياة 

  .باعتبارها دالة عىل حتققها لدى األفراد

محــوين، . جــودة احليــاة ومعايريهــا اإلســالمية -

ث منشور يف جملة املعيار، الصادرة مـن كليـة بح. فاطمة

ــوم  ــدالقادر للعل ــري عب ــة األم ــدين بجامع ــول ال أص

تناولــت فيــه . م2022اإلســالمية، قــسنطينة بــاجلزائر، 

الباحثة املصطلح من السياق الغريب وما يقابله يف السياق 

اإلسالمي، وأكدت عىل رضورة اعتامد معايري تنطلق من 

ة وأخروية محايـة للمفهـوم مـن العقيدة اإلسالمية دنيوي

فهي دراسة تتوجه . اإلغراق يف االجتاهات النفعية املادية

أكثر ملصطلح اجلودة وتنحى منحى التأصيل اإلسـالمي 

حتـسني جـودة  «له، بينام تتوجه هـذه الدراسـة ملـصطلح

 املركب وتناقش كيف ترشـد هـدايات الـدين إىل »احلياة

  .حتقيق أبعاده الذاتية

ستفادت هـذه الدراسـة مـن نتـائج وهكذا فقد ا

الدراسات املؤكدة عىل أمهية فهم السعادة وجودة احليـاة 

من السياق اإلسالمي، وأضافت إليهـا بـإبراز هـدايات 

الدين اإلسالمي التي حتقق األبعاد الذاتية لتحسني جودة 

احلياة كام هـي يف املـصطلح الغـريب الـذي تعتمـد عليـه 

  .لًيا وعاملًياالربامج التنموية املعارصة حم

 : هيكلة البحث

يتكون هذا البحث من مقدمـة تتـضمن أهدافـه، 

ــدوده ــشكلته، وح ــه،وم ــث؛ ، ومنهج ــة مباح ــم ثالث  ث

  : تفصيلها كاآليت

 واحلاجة إليها»هدايات الدين « معنى:األول .  

 وأبعاده»حتسني جودة احلياة « مفهوم:الثاين .  

 نامذج تطبيقية مـن هـدايات الـدين لتحـسني :الثالث 

  . جودة احلياة

   قائمـة املـصادر  تلخـص نتائجـه، ثـم بخامتةوينتهي

  .واملراجع

* * * 

 املبحث األول

  واحلاجة إليها»هدايات الدين «معنى

 : معنى اهلداية:أوًال 

ــة ــة يف اللغ ــَدى:اهلداي ــن اهلُ ــدال .  م ــاء وال واهل

، »التقـدم لإلرشـاد «:أصـالن أحـدمها: واحلرف املعتل

وكـل . تقدمته ألرشـده: يق ِهَداَيًة، أيَهَدْيُتُه الطر: ُيقال

أقبلـت : وُيقـال. َهَدْيُتُه ُهـًدى: تقول. متقدم لذلك هادٍ 

أول رعيـل : هاِدهيـا: وُيقـال. َهواِدي اخليل، أي أعناقها

العصا، ألهنا تتقدم ممـسكها : واهلَاِدية. منها، ألنه املتقدم

واهلُـدى ضـد الـضالل، وهـو الرشـاد . )4(كأهنا ترشـده

روالدالل : وَهديُته الطريق والبيَت هدايـةً . ة، يؤنَّث ويذكَّ

فته  هـو الـذي بـرصَّ »اهلـادي «ويف أسامء اهللا تعاىل .)5(عرَّ

                                                 
 .)6/42(مقاييس اللغة البن فارس : انظر  ) 4(

 الــصحاح ،)15/354(لــسان العــرب البــن منظــور : انظــر  ) 5(

 ).6/2533(وهري للج
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وا بربوبيته، وهدى  فهم طريق معرفته حتى أقرُّ عباده وعرَّ

 .)6(كل خملوق إىل ما ال بد له منه يف بقائـه ودوام وجـوده

 ذي ما أهـديت مـن لطـف إىل: »اهلدية «واألصل اآلخر

 . )7(أهديُت أهدي إهداءً : ُيقال. مودة

الداللـة  «:تطلق اهلداية ويراد هبااالصطالح ويف 

عىل طريق شأنه اإليصال، سواء حصل الوصول بالفعل 

اسـم : ويعّرف اهلُدى بأنه. )8(»وقت االهتداء أو مل حيصل

 .)9(يقع عىل اإليامن والرشائع كلها

عـىل مـا الـدالالت : فاهلدايات مجع هداية، وهي

  .)10(الضالالت: يريض اهللا، ويقابلها

 : معنى الدين: ثانًيا

الطاعة، فالـدال واليـاء والنـون أصـٌل ) دين(الـ

وهو جـنس مـن االنقيـاد . واحد إليه يرجع فروعه كلها

وقـوٌم . َداَن له َيِديُن ِدينًا، إذا اْنَقـاَد وطـاع: يقال. والذل

ان.)11(ِديٌن، أي مطيعون منقادون :  القهـار، يقـال: والـَديَّ

 .)12(قهرهتم فأطاعوا: ِدْنُتهم َفَداُنوا أي

                                                 
 ).5/253(النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري : انظر  ) 6(

 ).6/42(مقاييس اللغة البن فارس : انظر  ) 7(

 ).952(الكليات للكفوي   ) 8(

 ).954(املرجع السابق   ) 9(

، واهلـدايات )1/188( التحرير والتنوير البـن عاشـور :انظر  ) 10(

 ).53(القرآنية دراسة تأصيلية 

 ).2/319(مقاييس اللغة البن فارس   ) 11(

 =، والـصحاح)12/167(لسان العـرب البـن منظـور : انظر  ) 12(

اسم ملا رشعـه اهللا لعبـاده : والدين يف االصطالح

وإنـام . )13(عىل لسان رسله ليتوصـلوا بـه إىل آجـل ثوابـه

استعري لفظ الدين ليدل عـىل الـرشيعة العتبـار الطاعـة 

  .)14(واالنقياد ألحكامها

 : معنى هدايات الدين: ثالًثا

دالالت :  يف هذا البحث»هدايات الدين«راد بـامل

رشيعة اإلسالم وأحكامـه عـىل مافيـه خـري اإلنـسان يف 

. حياته وآخرته، فاإلسالم هو رمحـة مهـداة مـن اهللا 

، والطريـق الواضـح املوصـل إىل وهو الرصاط املستقيم

واهلدايـة إىل الـرصاط تعنـي لـزوم ديـن . اهللا، وإىل جنته

الـرصاط، تـشمل اهلدايـة جلميـع اإلسالم، واهلدايـة يف 

فـاجتمع يف هـدايات . )15(التفاصيل الدينية علـًام وعمـًال 

الدين معنى أهنا داللة وإرشاد، ومعنى أهنا هدية ومنحـة 

من اللطيف اخلبري لعباده املؤمنني ُحتّسن جـودة حيـاهتم، 

  .وُتنري هلم دروب اخلري ليسعدوا يف دنياهم وأخراهم

 مصادره وأحكامه وُتلتمس هدايات الدين يف

   :وتفاصيل أصوله العقدية والترشيعية، قال اهللا

     ]وقال، ]52:الشورى:    

         ]7: احلرش[ 

                                                                          
 ).5/2217(للجوهري =

 ).443(الكليات للكفوي : انظر  ) 13(

 ).323(املفردات لألصفهاين : انظر  ) 14(

 ).1/39(تيسري الكريم الرمحن للسعدي : انظر  ) 15(
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واًعا من فقد تضمنت مصادر هذا الدين العظيمة أن

اهلدايات العملية واإلرشادات يف احلياة اليومية جتعل 

املسلم الذي يلتزمها يصل هبدهيا إىل حتسني جودة حياته 

 .)16(عىل املستوى الشخيص وعىل املستوى املجتمعي

 : احلاجة إىل هدايات الدين:رابًعا

   طلب اهلداية املتكرر يف كل ركعات الصالة

         ]واإلحلاح ]6: الفاحتة ،

، يربز حاجة )17(»أهلمنا الطريق اهلادي «أن اللهم: بالدعاء

اإلنسان إىل معرفة الرشاد والتوفيق للحق، فأحداث 

املحدود  - الكون تتصل وتتداخل بام ال يمكن لإلنسان 

 أن يبرص احلق يف -  يف علمه وإدراكه وحواسه وعمره

ه بنفسه، وإنام يظل مفتقًرا دائًام إىل ذلك كله، وهيتدي إلي

 وهو ،هداية عالم الغيوب؛ ربه الذي خلقه وإليه مصريه

الذي رشع له برمحته هذه الدعوة املباركة تعّرفه بحاجته، 

 .وتدله كيف يبتهل ليحصل عليها

وهدايات الـدين تـشمل حياتنـا وآخرتنـا ففيهـا 

 رشع،  وعبادتـه بـام- تبارك وتعاىل -الداللة عىل الرب 

وفيها اإلرشاد إىل أسباب سعادة الدارين، وفيها التحفيز 

عىل حتمل مشاق احلياة ومتاعبها، وفيها أدوية لـصاحب 

                                                 
القـرآن الكـريم مـرشوع بحثـي انطلق من أجل مجع هـدايات   ) 16(

موسوعة اهلدايات القرآنيـة : مبارك يف جامعة أم القرى متثل يف

 : انظر من خالل رسائل املاجستري والدكتوراة،

https://hidayatqurania.org/news/details/4 

 ).1/167(جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي   ) 17(

اهلم والغم، وفيها تسلية ألصحاب املصائب واالبـتالءات، 

ــني وراء  ــنعم والالهث ــسني يف ال ــذكري للمنغم ــا ت وفيه

امللذات، وفيها ما ُيطمئن قلـق احلـريان وُيـسّكن جنـان 

 . )18(املضطرب

 @ وحتكي لنـا صـفحات سـرية النبـي اهلـادي

كيف كان يتفقد الناس وهيدهيم للطريقـة املـثىل حليـاهتم 

حتى عندما يتوجهون بكليتهم إىل العبادة ويظنـون أهنـم 

، هبذا حيققون غايـة وجـودهم ويقرتبـون مـن سـعادهتم

للطريق األمثل املتوازن، ويدهلم عىل  @ فيهدهيم النبي

كمل الذي سمته اليرس، ورفع احلرج، والقصد املنهج األ

فحني قال لـه . يف العبادة مع االستمتاع بنعم اهللا يف احلياة

ج : نفر نصوم وال ُنفطر، ونقوم الليل وال ننام، وال نتـزوَّ

النساء، ظانني أهنم بذلك يصلون إىل األفضل واألمثل يف 

 وهداهم إىل الـصواب # أرشدهم النبي! احلال واملآل

، وحني نذر رجل أن يقـوَم وال )19(عتدال واالتزانمن اال

يستظل، وال يتكلم، بظن أن املشقة مطلب للحياة الطيبة 

طريقته وبّني له سـامحة الـدين ويـرس  @ صحح النبي

                                                 
ــر   )18( ــ: انظ ــن النف ــدة يف األم ــأثري العقي ــضان، ت ــة رم   يس، فاطم

 .40ص

، الذي أخرجـه البخـاري >إشارًة إىل حديث أنس بن مالك   ) 19 (

 برقم ،)باب الرتغيب يف النكاح/كتاب النكاح (» صحيحه«يف 

ــسلم يف )5063( ــحيحه«، وم ــاح (» ص ــاب النك ــاب / كت ب

استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنـه، واشـتغال 

 ).1401(برقم  ،)من عجز عن املؤن بالصوم
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. )20(الرشيعة ليمّيز احلق من الباطل واهلدى مـن الـضالل

وجاءه نبأ عابدة تـربط حـبًال يف املـسجد بـني سـاريتني 

بحـل  @ ها وهـي تقـوم الليـل، فـأمرلتغالب به نعاس

، وظـل هيـدي )21(احلبل، وهنى عن التشديد عـىل الـنفس

الناس إىل ما حيّسن حياهتم، ويوجه حرصهم واجتهادهم 

من اإلقبال بالنشاط عىل العبادة، ومراعاة أحوال النفس، 

كـام . وأخذها باليرس الذي هو سمة هذا الدين وتعاليمه

ة واملبادرة إىل اغتنام حياهتم يوجه البعيدين منهم إىل التوب

وهكذا تتنـوع هـدايات الـدين وإرشـاداته . يف اخلريات

لتشمل حياتنا وأحوالنا، وتدخل يف عالقاتنا ومعامالتنـا 

لتوجه مسريتنا يف احلياة نحو سعادة أبدية نعيـشها صـًربا 

وشكًرا، وجهًدا وعمال وتوكال، وتفاؤال ورًضا ورجاًء، 

  ذا ومـا كنـا لنهتـدي لـوال أن فاحلمد هللا الذي هـدانا هلـ

 . هدانا اهللا

* * * 

                                                 
 الـذي أخرجـه البخـاري يف > إشارة إىل حديث ابن عبـاس  ) 20(

باب النذر فـيام ال يملـك / كتاب األيامن والنذور (» صحيحه«

  ).6704( برقم ،)ويف معصية

، الذي أخرجه البخـاري > أنس بن مالك إشارة إىل حديث  )21(

 باب ما يكره مـن التـشديد يف/ أبواب التهجد (» صحيحه«يف 

كتاب صالة (» صحيحه«، ومسلم يف )1150: ( برقم،)العبادة

باب أمر من نعس يف صالته، أو استعجم / املسافرين وقرصها 

عليه القرآن، أو الذكر بأن يرقـد، أو يقعـد حتـى يـذهب عنـه 

 ).784(  برقم،)ذلك

 املبحث الثاين

  وعالقته بالدين»حتسني جودة احلياة «مفهوم

 يف سياقات متنوعـة »جودة احلياة «يفهم مصطلح

ــات،  ــات والثقاف ــسب البيئ ــوة األوىل بح ــل اخلط ولع

 هي فهم املصطلح، ونرش املعرفة »حتسني جودة احلياة«لــ

 عـن تطبيقاتـه، وعـن أمهيـة حتقيـق بني أفـراد املجتمـع

 .مدلوالته القيمية لبناء الغد الواعد الذي ينشدونه

ويف هذا املبحث تتبعت هذا املصطلح من أصوله 

املدونة يف األدبيات املتخصصة عنـد واضـعيه؛ لتحليـل 

أبعاده، وفهمه مـن منظـور العقيـدة اإلسـالمية، وبيـان 

مهيـة ربطـه صلته هبـدايات الـدين يف احليـاة اليوميـة وأ

 .بالتصور اإلسالمي للحياة املمتدة يف الدنيا واآلخرة

 : »حتسني جودة احلياة «نشأة مفهوم: أوالً 

كثــر البحــث يف العــامل اليــوم عــام حيقــق ســعادة 

اإلنسان، وراحته، ورفاهية عيشه، وُيْقِدره عـىل التكيـف 

مع ما يمّر به من ظروف، وتغيريهـا لألحـسن؛ وبـرزت 

ح مـع االسـتغراق يف املاديـة الـذي احلاجة إليـه بوضـو

اصطبغت هبا احلياة اليومية يف العرص احلديث خاصـة يف 

 .العامل الغريب

ومـع مطلــع التـسعينات مــن القـرن املــايض زاد 

اهتامم علامء النفس هناك بام جيعل حياة الفرد أكثر إنتاًجـا 

 وانطلقت منه »علم نفس الصحة «وإشباًعا ورًضا؛ فنشأ

غيـة الوصـول باإلنـسان املعـارص إىل دراسات متنوعة ب
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ــه  ــلة حيات ــن مواص ــه م ــي متكن ــة الت ــة والطمأنين الراح

ثم يف مطلع القـرن احلـايل ومـع . باإلنتاجية املطلوبة منه

  حاالت القلق، وتعقيد احلياة اليومية نشأ ما ُسميدازديا

 رّكز البـاحثني فيـه عـىل اخلـربات »علم النفس اإلجيايب«

صية التـي جتعـل احليـاة ممكنـة والسامت النفسية والشخ

مما يدل عىل عظيم املعانـاة التـي ! للفرد وتستحق العيش

يعيشها اإلنسان يف العامل الغريب رغم التقدم التكنولوجي 

 . واملادي الكبري

ا كبًريا يف األبحاث  ثم شهدت العقود األخرية نمو�

-Well -  احليـاة الطيبـة «الغربية حول مفهوم جديـد هـو

Being«الـسعادة «ل مفهوم، وحو  - Happiness«، بغيـة 

استكشاف جوانب عملية يمكن أن جتعل الفرد يعيـشها 

وتـم  .ويستشعر معانيها رغم ما يكابده يف حياته اليومية

، يف تلــك »Happiness - الــسعادة «تعريــف مفهــوم

شعور ذايت بأن كل يشء عىل ما يـرام مـن : األبحاث بأنه

 الـشعور بطيـب احلـال الناحية الذاتية والشخصية، وأنه

: بأهنـا »Well-Being - الطيبـةاحلياة  «وُعرفت. والرضا

التقــدير الــذايت لكــل مــن الــسعادة والــصحة اجلــسمية 

أو هي كام عرفتها . )22 (والصحة النفسية والرضا عن احلياة

ــة ــصحة العاملي ــة ال ــة أو : منظم ــة والعافي ــة الرفاهي حال

                                                 
معدالت السعادة وعالقتها باحلياة الطيبة والتـدين أمحـد : انظر  )22(

 املجلة املرصية للدراسـات النفـسية، مـج ،2017عبداخلالق، 

 .21-1، 95، العدد 27

 .)23 (السالمة اجلسمية والنفسية واالجتامعية

وملــا مل تكــن النتــائج والــربامج يف علــم الــنفس 

اإلجيايب حمققـة لطيـب العـيش املنـشود وحتقيـق الرضـا 

والسعادة وطيب احلياة لألفراد يف تلك املجتمعات، بـرز 

 »Quality of Life - جـودة احليـاة «االهـتامم بمـصطلح

 السيام وقد حققت براجمه نجاًحا يف جمال علم االقتـصاد

 وكذا -  جمال لظهوره يف املعرفة العلمية الذي كان أول-

يف جمال الطب حيـث تزايـد االهـتامم بمالحظـة احلالـة 

الصحية للفرد، واالهتامم بجودة احلياة النفسية للمرىض، 

حتى أصبح مع بدايـة النـصف الثـاين للقـرن العـرشين 

مــصطلًحا متــداوًال بكثــرة يف املجــال الطبــي والنفــيس 

وهكذا توجه . )24(ئي والدينيواالقتصادي والرتبوي والبي

 جودة احلياة«ملفهوم االهتامم البحثي النفيس واالجتامعي 

- Quality of Life « مظنّة أن يكون فيـه أبعـاًدا إضـافية

يمكن أن توصلهم لالهتداء ملا يطلبونه من رغد العـيش 

 . وراحة البال

 :»Quality of Life - جودة احلياة«مفهوم : ثانًيا

 Quality رتجم عـن كلمـةمـصطلح اجلـودة مـ

ــة  ــة الالتيني ــة بالكلم ــة Qualitasاملرتبط ــي الدق  وتعن

                                                 
  World Health Organization 2014 :انظر  ) 23(

جودة احلياة من منظـور علـم الـنفس اإلجيـايب، سـالف : انظر   )24(

 ، جملة الدراسات والبحوث االجتامعيـة،)217-216(مرشي 

 ).237-215. (م2014، سبتمرب )80(العدد 
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 النوعية أو القيمة ومعايري واإلتقان، والدرجة العالية من

 ، واجلودة يف أصـلها العـريب مـشتقة مـن)25 (األداء املمتاز

 جاد اليشء جودة أي صار جيًدا، واجليد نقـيض »جّود«

 .)26(الرديء

جـودة  «بـاحثني ملفهـوموقد تعددت تعريفات ال

 وفق وجهـات نظـر متنوعـة تركـز عـىل األبعـاد »احلياة

ــساسهم  ــول إح ــور ح ــراد، فتتمح ــدى األف ــة ل الذاتي

 أو عــىل األبعــاد ،ومــشاعرهم والظــروف املحيطــة هبــم

املوضوعية املتضمنة للبيئة والظروف اخلارجية التي مـن 

شأهنا أن تسهم يف تقديم ما حيقق لإلنسان فردا أو مجاعـة 

 . )27(الشعور بالرضا وطيب العيش

ومن التعريفات التي تعتمد البعد الذايت؛ تعريف 

. )28(»اإلحساس اإلجيايب بحسن احلال «:جودة احلياة بأهنا

                                                 
 :د من قواميس أكسفور)Quality(ترمجة    )25(

Oxford Languages, languages.oup.com (2022). 

 ).135/ 3: (لسان العرب البن منظور: انظر  ) 26(

تعني ما يوفره املجتمع ألفراده من إمكانيات مادية، : املوضوعية  ) 27(

تعني مدى الرضـا : والذاتية. إىل جانب احلياة االجتامعية للفرد

اإلرشـاد : انظـر. وشعور الفرد بجودة احلياةالشخيص باحلياة، 

النفيس وجودة احليـاة يف املجتمـع املعـارص، حـسن مـصطفى 

اإلنــامء النفــيس : عبــداملعطي، وقــائع املــؤمتر العلمــي الثالــث

والرتبوي لإلنسان العريب يف جودة احليـاة، جامعـة الزقـازيق، 

 .)25ص(، م2005 مرص،

ته ببعض متغـريات الشخـصية االستمتاع باحلياة يف عالق: نظرا  ) 28(

اإلجيابية، حتية عبدالعال، ومصطفى مظلوم، جملة كليـة الرتبيـة 

 ، )163-78. (م2013عام ) 93(2ببنها 

باعتبار أن وجود هذا اإلحساس لدى الفرد يف جوانـب 

 .احلياة املتنوعة سيجّود حياته وُحيّسن عيشه

ضوعي ومن التعريفات التي تنطلق من البعد املو

   : تعريفهــا بأهنــا؛»حتــسني جــودة احليــاة «ملــصطلح

ُرقي مستوى اخلدمات املادية واالجتامعيـة التـي ُتقـّدم «

ألفراد املجتمع، والنزوع نحـو نمـط احليـاة التـي تتميـز 

وُيلحظ يف التعريـف االنحـصار يف مفهـوم  .)29(»بالرتف

ــيام  ــر ف ــت النظ ــذي لف ــر ال ــضيق األم ــة ال ــاة املادي   احلي

ة فهم احلياة من املنظور الثقايف والبعـد الـديني بعد ألمهي

 وقد خلـصت منظمـة الـصحة العامليـة إىل .لدى األفراد

 بعـد »Quality of Life - احليـاةجـودة «حتديد مفهـوم 

تـصّور األفـراد ملـوقفهم يف  «:دراسات موسعة، عىل أنه

احلياة يف سياق الثقافة وأنظمة القيم التـي يعيـشون فيهـا 

هـــدافهم وتوقعـــاهتم ومعـــايريهم فـــيام يتعلـــق بأ

  وبينت الدراسات النفسية حـول مفهـوم)30(»واهتامماهتم

 أنه ُيفهم من خالل أبعـاد متعـددة ُيمكـن »جودة احلياة«

 :تلخيصها يف اآليت

التوازن االنفعايل ويعني ضبط االنفعـاالت؛  -1

  .كاحلزن، والقلق، وغريها

                                                 
فعالية برنامج تدريبي مقرتح لتحسني جودة احلياة لـدى : انظر  ) 29(

طلبة الدبلوم الرتبوي بجامعة امللك خالد بأهبا، جملـة اإلرشـاد 

 ). 234-137) (3( النفيس النفيس، مركز اإلرشاد

)30(  WHO, 1995, pp1405  
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  .احلالة الصحية للجسم -2

ي؛ حيـث يمثـل الرضـا عـن  املهناالستقرار -3

 .العمل أو الدراسة بعًدا مهام� يف جودة احلياة

االستقرار األرسي وتواصل العالقات داخل  -4

  .البناء العائيل

استمرارية التواصل والعالقـات االجتامعيـة  -5

  .خارج نطاق األرسة

 وهو ما يرتبط بـدخل االقتصادياالستقرار  -6

  .حلياةالفرد الذي يعينه عىل مواجهة ا

 ويــرتبط ذلــك بــام يتعلــق اجلــسميالتــواؤم  -7

ــة الرضــا عــن املظهــر والــشكل  بــصورة اجلــسم وحال

  .)31(العام

وملا كانت هذه األبعاد تتحقق ذاتًيا وموضـوعًيا؛ 

 مجع عدد من الباحثني بني الذاتية واملوضوعية يف تعريف

ــاة« ــودة احلي ــربامج »ج ــصممي ال ــحة مل ــون واض  لتك

 حتققها يف املجتمعات فوصفوها بأهنـا ولقياس ،التطبيقية

شـعور الفـرد بالرضـا والـسعادة وقدرتـه عـىل إشـباع «

حاجاته؛ من خالل ثـراء البيئـة، ورقـي اخلـدمات التـي 

تقدم له يف املجاالت الـصحية واالجتامعيـة والتعليميـة 

                                                 
جودة احلياة وعالقتها بالضغوط النفسية واسـرتاتيجيات : انظر   )31(

عبد احلميد سعيد حسن، راشد بن سيف املحـرزي، . مقاومتها

وقائع ندوة علم النفس وجودة احلياة، جامعة السلطان قابوس، 

 ).209ص(، م2006، سلطنة عامن

. )32(»والنفسية، مع حسن إدارته للوقت، واالستفادة منـه

سعادة النفسية الناجتة عن درجة شعور الفرد بال «:أو أهنا

 .)33(»رضاه بظروف حياته اليومية

 مفهــوم »جــودة احليــاة «وهكــذا نــرى أن مفهــوم

مركب واسع الداللة، فهو يشري إىل أبعاد ذاتيـة كالـصحة 

النفــسية، والتوافــق، والتفــاؤل باملــستقبل، والرضــا عــن 

احلياة، واالستقرار األرسي، ويـرتبط باإلحـساس العـام 

  كـام يتـضمن.)34 (كينة والطمأنينـة النفـسيةبالسعادة والس

أبعــاًدا موضــوعية متنوعــة كتــوافر كافــة االحتياجــات، 

واإلمكانات املادية للفرد أو األرسة؛ كاملأكل، واملـرشب، 

وامللبس، واملسكن، ويشمل كذلك احلاجات غـري املاديـة 

؛ كالتعليم، والعالج، والنقل، واملواصالت، )االجتامعية(

وهذه احلاجات ليست . ة اخلالية من التلوثوالبيئة النظيف

ثابتة، وإنام هي ذات طبيعة ديناميـة ومتطـورة مـن خـالل 

  .ارتباطها بتطور املجتمع وتقدمه وثقافته

                                                 
وير وتقنني مقياس جودة احلياة لدى طلبة اجلامعـة يف تط: انظر   )32(

سلطنة عامن، حممـد عبـداحلليم منـيس، وعـيل مهـدي كـاظم، 

 ). 60-41) (1( م أماراباك 2010

فعالية برنامج إرشادي عقـالين انفعـايل لتحـسني جـودة : انظر  ) 33(

احلياة وبعض املتغريات املرتبطة هبا لدى عينة من املسنني، سناء 

رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، اجلامعـة  م،أمحد جسا

 .املستنرصية، بغداد

االستمتاع باحلياة يف عالقته ببعض متغـريات الشخـصية : انظر   )34(

 .اإلجيابية، مرجع سابق
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ينتمي إىل جمموعـة مـن املـصطلحات واملصطلح 

السابقة له يف جمـال األبحـاث والدراسـات، واملتـشاهبة 

: ل مصطلحاتواملتداخلة معه يف املعنى والتطبيقات؛ مث

السعادة، والرضا، واحلياة املطمئنة، والرضـا الشخـيص، 

ــا ــات؛ .)35(وغريه ــدة اجتاه ــن ع ــاول م ــه ُيتن ــظ أن  وُيلح

 الفلسفي، واالجتامعي، والطبي، والنفيس، واالقتصادي،

والفنــي اإلبــداعي، ومــؤخًرا بــرز تعريفــه مــن االجتــاه 

الديني؛ باعتبار أمهية اجلانب الروحي واجلانـب املعـريف 

عن احلياة واألهـداف واألحـداث وتفـسريها بـام حيقـق 

، ومن )36(الرضا عن احلياة والسعادة مع اهللا ومع اآلخرين

هذا السياق األخري خرج املفهوم نسبًيا عن املادية املغرقة 

التي كانت تكتنفه لكونه مـن سـياق احلـضارات املاديـة 

التي وصلت إىل نجاحات باهرة يف حتقيق اجلودة ولكنها 

 .تزال متعثرة يف فهم معنى احلياةال 

 : »احلياة «معنى: ثالثاً 

 نقيض املوت، وهي النمو، والبقاء :احلياة يف اللغة

، وتطلق عىل جمموع مـا ُيـشاهد يف احلـي مـن )37(واملنفعة

                                                 
الذكاء الروحي وعالقته بجودة احلياة، بـرشى إسـامعيل : نظرا  ) 35(

 ). 2 (1أمحد أرنوط، جملة رابطة الرتبية احلديثة، س

مقال جودة احلياة من منظور القرآن الكريم، كالو، حممـد : انظر   )36(

الفلـسفة، : حممود، بحث منشور ضمن أعـامل امللتقـى الـدويل

النقد ومرشوع الكونية، كلية العلوم االجتامعية، جامعة وهران، 

  .)114-90ص( .م2020

 = ، معجم مقاييس)14/211(لسان العرب البن منظور : انظر  ) 37(

مميزات كالتغذية، والنمو، والتناسـل، وبـدايتها حتـصل 

بالوالدة وهنايتها تكون باملوت، وختتلف مدهتا باختالف 

وُيعـرب عـن هـذا املعنـى يف . ألشخاص وقـدر اهللا هلـما

، ويرون »احلياة الطبيعية«الفلسفات الروحية واألديان بـ

احليـاة  «أن املعنى العام للحياة يتجاوزها ويضيف إليهـا

 التي تتعلق بالنفس والـروح وقـدرة اإلنـسان »الروحية

حييط بـه مـن العوائـق، حتـى ُحيـّسن  عىل التغلب عىل ما

  .)38(هو أرشف وأنبل قى إىل ماحاله وير

أحـد  »Meaning of Life - معنى احليـاة «وُيعد

املجاالت البحثية لدى املهتمـني بعلـم الـنفس اإلجيـايب 

 دراساهتم كيف يكون للفرد هدف وغايـة حيث تناولت

من خالل إرادة حرة وشعور باملسؤولية، واعُترب مفهومه 

فه وغاياته مـن تفسريًا ألمهية حياة الفرد من جهة، وأهدا

 هو الغرض مـن وجـود »معنى احلياة «جهة أخرى، وأن

 . )39(اإلنسان والسعي نحو حتقيق األهداف

ومن املالحظ أن فهم معنى احلياة بشكل صحيح 

ــون  ــشامل للك ــصور ال ــىل الت ــرية ع ــة كب ــد بدرج يعتم

                                                                          
، الـــصحاح للجـــوهري )2/122(للغـــة البـــن فـــارس ا=

)6/2323.( 

  .)503/ 1(املعجم الفلسفي لصليبا : انظر  ) 38(

معنى احلياة وعالقتـه بـبعض أبعـاد التفكـري اإلجيـايب يف : انظر  ) 39(

ضوء الرضا عن احلياة لدى طلبة اجلامعة بدولة الكويت، سعاد 

ة الـشارقة عبداهللا البرش، حسن عبداهللا احلميـدي، جملـة جامعـ

 ).355ص(، 2، العدد 16للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، جملد
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والوجود واإلنسان، وهو تصور يفتقر إىل معارف غيبيـة 

  أن مـن بحـث عـنكثرية ليكتمل ويصح، لـذلك نجـد

 بعيًدا عن ُهدى الدين احلق مل يصل إال إىل »معنى احلياة«

فالدين يبني أن للحياة معنـى عميـق . جوانب يسرية منه

ومتشابك بني عامل املادة والروح، وبني احليـاة ومـا بعـد 

ويربز هذا املعنى للحياة واضًحا جلًيـا يف الـدين . املوت

هبـة  -وصه املقدسـة كام تبينها نص -اإلسالمي، فاحلياة 

اهللا لإلنسان يعيشها حينًا من الزمان، وهي عمـره املقـدر 

يف الدنيا، وقد جعلها اهللا زمان ابتالء واختبـار، وفرصـة 

 فاحليـاة الـدنيا منحـة للعمل بمنهج مرسل من عنده 

إهلية، وفرصة ربانية لتحقيق مهمة عامرة األرض والعيش 

، »احلياة الدنيا « تشمل»احلياة «ولفظة .فيها عىل منهج اهللا

ملا قرب مكانه، وسميت بالـدنيا ألهنـا القريبـة ) دنا(من 

التي تكون بعـد » احلياة اآلخرة «التي نعيشها، كام تشمل

 . )40(انتهاء الدنيا ومفارقتها باملوت

 عىل منهج اإلسالم »احلياة الدنيا «وإذا انتظمت

قال  »احلياة الطيبة «وهدايات رشيعة اهللا اخلامتة كانت

  :تعاىل                   

                            

       ]التي ُفرست بأهنا  .]97:النحل

دنيا وما السعادة، واألنس، والرضا والطمأنينة يف الدار ال

                                                 
 ).319(املفردات لألصفهاين : انظر  ) 40(

بعدها من الربزخ والدار اآلخرة، وُفرست بالقناعة، 

والرضا، والرزق احلسن، والعمل بالطاعة، واالنرشاح 

حياة القلب ونعيمه، وهبجته،  «:، وُوصفت بأهنا)41(هبا

ورسوره باإليامن باهللا، ومعرفة اهللا، وحمبته، واإلنابة إليه، 

حبها، وال والتوكل عليه؛ فإنه ال حياة أطيب من حياة صا

 :وقال ابن كثري. )42(»نعيم فوق نعيمه، إال نعيم اجلنة

احلياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة «

فهي تتضمن حصول املطالب الدنيوية، . )43(»كانت

واملشاعر القلبية، واملفاهيم الصحيحة التي جتعل اإلنسان 

قد أفلح من أسلم، : (حييا برضا وقناعة، ويف احلديث

، فمن قنع بام قسم اهللا له )44()اًفا وقنّعه اهللا بام آتاهوُرزق كف

من رزق مل يكثر يف الدنيا تعبه، ومل يعظم فيها نصبه، ومل 

 .)45 (يتكدر فيها عيشه باتباعه بغية ما فاته منها

ــسياق  ــة يف ال ــاة الطيب ــسري احلي ــشتبه تف ــد ي وق

، »Well-Being - احلياة الطيبة «اإلسالمي بمصطلحات

 Quality of احلياةجودة «، و»Happiness - السعادة«و

- Life«  التي هتتم هبا احلضارة املعارصة اليوم، ولكنـه يف

                                                 
، )172/ 8(جــامع البيــان يف تأويــل القــرآن للطــربي : انظــر  ) 41(

 ).506/ 2(وتفسري القرآن العظيم البن كثري 

 .)3/243(مدارج السالكني البن القيم   ) 42(

 ).506/ 2( العظيم البن كثري تفسري القرآن  ) 43(

بـاب يف القناعـة / كتـاب الزكـاة (» صـحيحه«رواه مسلم يف   ) 44(

 ).1054( برقم ،)والكفاف

 .)172/ 8(جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي   ) 45(
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 تتلّبس به احلياة احلقيقة متميز عنها فحقيقة اإلنسان الذي

 جسد وروح ولكل منهام - بحسب العقيدة اإلسالمية -

ــاة ــاهر للحي ــني . مظ ــة ب ــأن العالق ــول ب ــن الق ويمك

 املـشار »احلياة الطيبة «السابقة وبنياملصطلحات الغربية 

إليها يف القرآن هي عالقـة جـزء مـن كـل، إذا اسـتبعدنا 

بعض التفسريات املغرقة يف املادية والبعيدة عن مـرايض 

 مفهوم واسـع - كام تبينها اآلية -، فاحلياة الطيبة اهللا 

 ،»جـودة احليـاة« و،»الـسعادة «يشمل طيًفا من مضامني

يف إليه كثـًريا لكونـه ينطلـق مـن  وُيض»طيب العيش«و

االعتقاد بأن احلياة ممتدة يف دار الدنيا ودار اآلخرة، ومـن 

االعتقاد بأن اإلنـسان جـسد وروح، وأن مـا تطيـب بـه 

 وأرسل به الرسل ورضيه من احلياة هو ما رشعه اهللا 

 . )46(عباده

ــون و ــاء التــصورات عــن الك ــدين أســاس بن ال

اليمـه يعـرف النـاس والوجود واحلياة، ومـن خـالل تع

حقائق وجودهم وكينونتهم، وأسس عالقاهتم واحلقوق 

وملا   . والواجبات بينهم، ومن ثم ُحيّسنون به جودة حياهتم

كــان اإلســالم هــو الــدين احلــق الــسامل مــن التحريــف 

                                                 
احلياة الطيبة، أو قاموس السعادة يف اإلسـالم،  :انظر لالستزادة  ) 46(

ل الكاتب مفهـوم احليـاة لعبداملحسن بن عيل املطلق، فقد تناو

الطيبة من سياقه اإلسالمي ووضع خارطة الطريـق للوصـول 

إليه مهام تنوعت األحوال التي يمر هبـا اإلنـسان املـسلم بـالء 

 .ومرضا وصحة وسعة،

والتبديل، فقد تضمنت هداياتـه كـل مـا هييـئ الفرصـة 

للمسلم الذي هيتدي هبديه بـأن يـنعم بـأعىل نـسبة مـن 

رضا والطمأنينة والسعادة والفرح، ليس فقط يف الدنيا؛ ال

 . وإنام فيام ينتظره عند اهللا يف اآلخرة من نعيم ال ينفد

 : بالدين»حتسني جودة احلياة «عالقة مفهوم: رابعاً 

 يف احلـضارة »حتسني جودة احليـاة «نشأ مصطلح

املعارصة مرتبًطا باحلياة الدنيا، وبمتطلباهتا للوصـول إىل 

 احلياة وجعل العيش فيها ممكنًا لألفراد واحليلولة تسهيل

دون األعـراض املرضــية التـي حتــدث عنـدما ال يكــون 

للحياة معنى، وألن تصورات غالب الباحثني والفالسفة 

الغربيني عن احليـاة وغايتهـا اقتـرصت يف الغالـب عـىل 

 وبـام »احليـاة الطبيعيـة «وتركزت أكثر عـىلاحلياة الدنيا 

 ملا اعرتى أدياهنم من »احلياة الروحية «منحياولون فهمه 

التحريف عن األصل املنزل من عند اهللا، فلم يعد الـدين 

صاحلًا ليكون لإلنسان منهاًجا يسّري  -بنسخته املحرفة  -

حياتــه عليــه، ونظاًمــا يــضبط يف ضــوئه تــصوراته 

وسلوكياته، ودستوًرا حيقق بنـور هديـه العدالـة للنـاس 

ت نتائج الدراسات والـربامج يف فقد ظلأمجعني، وهكذا 

 غــري كافيــة وال موصــلة »حتــسني جــودة احليــاة «جمــال

الستكشاف ما حيقق للفرد الرضا والطمأنينـة والـسعادة 

ثم بعد مالحظة بعض الباحثني لعالقـات . وراحة البال

إجيابية كثرية بني التدين وبني كل مـن الـصحة اجلـسمية 

سعى عدد ؛حلياةوالسعادة والرضا عن اوالصحة النفسية 
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 -التـــدين «مـــنهم الستكـــشاف هـــذه العالقـــة بـــني

Religiosity«)47(ودلــت .  املرغوبـة وبـني تلـك املفــاهيم

نتائج دراساهتم عىل ارتباط جوهري موجب بني التـدين 

وبني كل مـن الـسعادة ومتغـريات احليـاة الطيبـة؛ فقـد 

أظهرت الدراسات أن األفـراد الـذين يعـدون أنفـسهم 

تـدينًا مـن غـريهم، ولـذلك أوصـت سعداء هـم أكثـر 

باستخدام بعض عنارص الدين يف برامج العالج النفـيس 

ض املرضية، ولزيادة معـدل للمساعدة يف خفض األعرا

 .)48(السعادة

وهكذا زاد االهتامم بدراسة أثر الدين بمعتقداتـه 

وشــعائره يف حتــسني جــودة احليــاة لــدى معتنقيــه عنــد 

ومـن هـذه . سعادةاملهتمني بصحة املجتمـع وبـرامج الـ

                                                 
التدين يف سياق الثقافة الغربية يشمل االعتقاد بغيب وراء عـامل   ) 47(

هوديـة الشهادة سواء كان مـن أديـان ذات أصـل سـاموي كالي

والنرصانية، أو جمرد اعتقادات روحانية كام يف الطاوية والبوذية 

 كــام يتمثــل يف أداء بعــض الطقــوس أو .واهلندوســية وغريهــا

حضور بعض املراسم الدينية، وليس هناك اشرتاط ألخذ الدين 

كله كام يف املفهوم اإلسالمي، لذا ختبطوا يف براجمهم ووصفاهتم 

ا واحليـاة الطيبـة فالتـدين الـذي للوصول إىل السعادة والرضـ

يعرفونه مبني عىل أديان حمرفة أو فلسفات روحانيـة ولـيس لـه 

 .من نور احلق إال النزر اليسري

السعادة وعالقتها باحلياة الطيبة والتدين لـدى عينـة مـن : انظر  )48(

أمحـد عبـداخلالق، عبـداحلكيم . طالب اجلامعات يف الـيمن، د

ألنــدلس للعلــوم اإلنــسانية حممــد بــن بريــك، جملــة جامعــة ا

 .)249ص(.  م2017، 17، جملد16واالجتامعية، العدد 

الدراســات؛ دراســة حتليليــة أجراهــا فريــق مــن علــامء 

االجتامع والنفس يف الغرب أكدت نتائجها وجود ارتباط 

ــة  ــني الروحاني ــصائية ب ــة إح ــوي ذي دالل ــامن (ق اإلي

وجـودة احليـاة، وأن األشـخاص املـرتبطني ) بالغيبيات

بشكل أقوى بمعتقداهتم الدينية وتطبيقاهتا؛ مـن شـهود 

ــصلوا ــجلوا ال ــة س ــبات الديني ــشاركة يف املناس ت، وامل

مستويات أفضل عىل مقاييس جودة احلياة، وكـانوا أقـل 

من نظرائهم تعرًضـا لألعـراض االكتئابيـة، وأن الـذين 

يواظبون عىل صـلواهتم كـانوا يتمتعـون بـصحة نفـسية 

ــاك . وأداء نفــيس أفــضل وخلــصت الدراســة إىل أن هن

وثيـق بـني الـدين دالئل قوية تـشري إىل وجـود ارتبـاط 

وتأثرياته الروحية، وبني جودة احلياة يف جماالت الـصحة 

ـــات  ـــة العالق ـــسية، ونوعي ـــة النف ـــة، والرفاهي البدني

وأن املعتقـدات الدينيـة، . االجتامعية، واألداء الروحـي

واألنشطة، واألعامل التعبدية؛ مثل الثقة باهللا، والتسامح، 

واجهـة يف والصالة، تعمل عىل تنـشيط اسـرتاتيجيات امل

 .)49(أوقات الشدة، مما يؤدي إىل نتائج أفضل جلودة احلياة

م حتليـل 2002كام توّلت دراسـة أجريـت عـام 

بيانات املسح االجتامعي إلحدى املدن األمريكية من عام 

م الستكشاف العالقة بني الـصحة 1996م وعام 1972

وطول العمر، والسعادة وجودة احلياة، وبني أداء الشعائر 

                                                 
)49(   Victor Counted, Adam Possamai & Tanya Meade 2018 

Relational spirituality and quality of life 2007 to 2017: 
an integrative research review Health and Quality of 
Life Outcomes volume 16, Article number: 75 (2018). 
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ية، وأظهرت نتائجها كذلك ارتباًطـا واضـًحا بـني الدين

إقامة الشعائر الدينية وما تتضمنه من ترسيخ املعتقـدات 

اإلجيابية عن العامل، واإلنـسان، واحليـاة، واملثـل العليـا، 

وبني السعادة، واملشاعر اإلجيابية، والصحة العامة، األمر 

الذي كان له أثر إجيايب عىل مـستوى جـودة احليـاة لـدى 

ألفراد املامرسني هلذه الشعائر، وعـىل صـحتهم العامـة؛ ا

وأرجع ذلك إىل أن الدين جيعل للحياة معنى وهدًفا وهو 

 .)50(من أبرز املعاين التي يتأثر هبا مستوى جودة احلياة

وهكذا فقد دلـت الدراسـات املتنوعـة عـىل دور 

املعتقــدات الدينيــة والــشعائر اإليامنيــة يف حتــسني حيــاة 

القتهـا بمـستوى جـودة احليـاة يف سـياقات األفراد، وع

وذلك ملا تتـضمنه الـشعائر الدينيـة مـن . الصحة الطبية

مفاهيم وأساليب تكيفية مع ظروف احليـاة وضـغوطاهتا 

ويف . متكن الفرد جسمًيا ونفسًيا من املقاومـة والـصمود

ــة الــصحية  ضــوء ذلــك أوىص املتخصــصون يف الرعاي

يف خـدمات الرعايـة بتحسني الكفـاءة الثقافيـة الدينيـة 

الصحية والدعم االجتامعي، واالهتامم بالناحيـة الدينيـة 

للمــرىض لــدورها يف الــصحة وجــودة احليــاة، وتعزيــز 

ــنظامت  ــصحية وامل ــة ال ــني الرعاي ــة ب ــة التعاوني العالق

  .)51(الدينية

                                                 
)50(  Abbott L. Ferriss Religion and the Quality of Life 

Journal of Happiness Studies volume 3, pages 199–215 
(2002).  

)51(  Zachary Simmons, 2003; Ibnu Jafar Ma'rufm et al 
2019; Abbott L. Ferriss, 2002; Victor Counted et al, 
2018. 

 من منظور العقيـدة »حتسني جودة احلياة «مفهوم: خامًسا

 : اإلسالمية

من وجهة  -  »ودة احلياةحتسني ج «يرتبط مفهوم

 )52(»احلياة الطيبة « ارتباًطا وثيًقا بمصطلح-  نظر الباحثة

  :الذي ورد يف قوله تعاىل           

                      ]وسبق ]97:النحل 

 عميق ال يفهم إال بيان معناه، والتأكيد عىل أنه معنى

بإدراك االرتباط األزيل بني الدنيا واآلخرة، وبفهم 

. العالقة بني الدين واحلياة وأنه نظامها ودستورها

فتحسني جودة احلياة مطلب ديني ودنيوي مهم، ويُسهم 

الدين هبداياته املتنوعة عقيدة ورشيعة يف حتقيق أبعاده 

 عىل التصور وحتقق املراد منه، ومن خالل أصوله القائمة

الصحيح لإلنسان وكونه روًحا وجسًدا، وأنه مفتقر 

، وأن مفهوم احلياة يمتد ليشمل للعبودية خلالقه 

 . احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة

ويف الواقع العميل هناك من ضّخم النظر للحيـاة 

ــأثًرا  ــة ت ــصيل الرفاهي ــا حت ــة منه ــل الغاي ــدنيا وجع ال

                                                 
» احليـاة الطيبـة«اهتم عدد من البحاثـة املعـارصين بمـصطلح   ) 52(

وبيان أمهية إبرازه للباحثني عن السعادة، انظر عىل سبيل املثـال 

كتاب احلياة الطيبة لعبداملحسن بن عيل املطلق، وكتـاب احليـاة 

الطيبة يف القرآن الكريم ملحمد بـن عبـداهللا اخلـضريي، ففـيهام 

تأصيل مهم للمصطلح القرآين ولكنها التربطه باملصطلح حمـل 

وأبعاده التي ُيصَمم عليها عـدد » سني جودة احلياةحت«الدراسة 

 .من الربامج التنموية املعارصة
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اهلهـا متاًمـا وجعـل باحلضارات الغربية، وهناك مـن جت

والتصور اإلسالمي . السعي إنام يكون فقط للدار اآلخرة

الصحيح يقوم عىل توازن بينهام تطيب به الدنيا واآلخرة؛ 

 الـذي »حتسني جـودة احليـاة «فاهلدف املرجو من مفهوم

إيصال الفرد إىل الرضا يف الدنيا؛ له حضور بـارز يف : هو

لتـي يـدعو إليهـا كل العقائد والـرشائع واألخالقيـات ا

ولذلك جتد يف غالب واقع املسلمني حتقق مظاهر الدين، 

الرضا والسكينة والطمأنينة مهام اختلفت أحـوال الـدنيا 

 . عليهم

* * * 

 املبحث الثالث

 نامذج تطبيقية من هدايات الدين لتحسني جودة احلياة

كام سبق  - »حتسني جودة احلياة «يتجاذب تعريف

علق بمشاعر األفراد وحالتهم النفسية يت ُبعد ذايت - بيانه

التي تتأسس عندما تفهم احلياة وغايتها بـشكل صـحيح 

 موضـوعي يتعلـق بـامتالك املاديـات أو متوازن، وُبعـد

وهـذه األخـرية قـد ال حتقـق إشـباع . إتاحة اإلمكانات

احلاجات الشخصية للفرد، أو حتقيق طموحاته، أو تأكيد 

 بحــسب أحــوال تتغــريقيمتــه اإلنــسانية، كــذلك فهــي 

لـذلك تـم . )53(سياسية، واقتصادية، وحـضارية متنوعـة

                                                 
جودة احلياة وعالقتهـا باألفكـار الالعقالنيـة املرتبطـة بقلـق : انظر   )53(

) م2015(االمتحان لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي، فوزية داهـم، 

 .ماجستري غري منشورة جامعة محة خلرض، اجلزائررسالة 

اختيار نامذج للهدايات الدينيـة التـي تنطلـق مـن البعـد 

الذايت ملفهوم جودة احلياة لتكون متوائمـة خطـة التنفيـذ 

التـي تـنص عـىل ) 2030رؤية (لوثيقة جودة احلياة من 

بـأن أمهية اسرتاتيجية تغيري السلوكيات بتوجيـه األفـراد 

. )54(خيتاروا عيش حياة أكثر صحًة ونشاًطا بصورة دائمـة

 إىل هدايات الدين احلنيف، والتحفيـز فلفت نظر األفراد

عىل ممارسة هديه يف اليوم والليلة سيأخذ هبـم يف طريـق 

حتقيق الرضا والطمأنينة وطيب العيش، ال سيام وهداياته 

ن ترسم نموذًجا أمثل جلودة حياة تنطلق من عقيدهتم عـ

   .غاية الوجود وتتناغم مع ثقافتهم معتقداهتم

يـوم املـسلم يف هنـاره وسيلحظ القارئ كيف أن 

التــوازن هبــدايات حتقــق ملامرســها أنــواع يزخــر وليلتــه 

 والصحة النفسية واجلسدية، وتقـود إىل أنـواع االنفعايل،

من الـشعور باالسـتقرار املـادي، واألرسي، والـشعور 

 إمجاًال هـي أبعـاد تعريـف بالرضا، وحسن احلال؛ وهذه

 وفيام ييل عـرض وحتليـل - كام سبق بيانه -جودة احلياة 

 :لنامذج من اهلدايات مصنفة عىل هذه األبعاد

 : اهلداية إىل أسباب التوازن االنفعايل: أوًال 

ــاالت؛  ــبط االنفع ــي ض ــايل يعن ــوازن االنفع الت

 وهـو مطلـب مهـم لتحـسني .كاحلزن، والقلق، وغريها

ويف هدايات الدين وفرة من االعتقـادات، . جودة احلياة

                                                 
 جـودة احليـاة، رؤيـة اململكـة العربيـة خطة تنفيذ وثيقـة: انظر  ) 54(
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واألدعية، والتوجيهات التي تساعد املسلم للوصول إىل 

هذا التـوازن، وهـي توجيهـات تقـود أيـًضا إىل سـكينة 

. القلب وطمأنينة النفس التي هبـا تتحقـق احليـاة الطيبـة

وحتقيق هذا التوازن ليس مطلًبا سهًال؛ فبواعـث القلـق، 

ببات الرتدد واحلـرية تـصاحب واخلوف، والضيق، ومس

اإلنسان يف كافة مراحل حياته؛ لذا كانت احلاجة شديدة 

إىل هدايات الدين القائمة عىل محاية اإلنسان من احلـزن، 

 . )55(والفزع، وإيصاله إىل الطمأنينة، والسكينة

ومن نامذج هداية الدين لتحقيق التوازن االنفعايل 

 اإلنسان بحقائق هدايات عقدية معرفية من أمهها تعريف

الوجود الكربى، التي ال يمكنه معرفة حقيقتها إال من 

خرب الوحي فيعرف إهله خالق هذا الكون، ويعرف 

             :صفاته

   :نفسه، وأصل خلقته، قال تعاىل، ويعرف ]163: البقرة[

                     ]12  :املؤمنون[ ،

  :ويدرك غاية وجوده، من قول اهللا تعاىل          

           ]كام يتبني ما سيكون  ]56:الذاريات

 ويعلم عدل اجلزاء يف احلياة ،إليه مصريه بعد موته

 ففي النصوص الرشيفة ما ، اهللا فيهااآلخرة وما أعد

                                                 
تـأثري العقيـدة اإلسـالمية يف األمـن النفـيس : انظر لالسـتزادة  ) 55(

للمسلم، فاطمة حممـد عـيل رمـضان، بحـث منـشور يف جملـة 

، 6الدراسات اإلسالمية والفكر للبحـوث التخصـصية جملـد 

 .)42ص (،م2020، 4:ددع

 وهذه املعارف مهمة لتوازن .يصف له تفاصيل ذلك

اإلنسان االنفعايل، فيكون بني خوف وجاء يضمن 

استمراريته يف العمل، وثقته بالعدل، ورضاه عن حياته 

 . ورغبته يف حتسينها وجتويدها

ومن هدايات الدين لتحقيق التوازن االنفعايل 

ستدامة عىل ذكر اهللا التي من شأهنا أن تربط اهلداية إىل اال

اإلنسان بربه، وتذكره به؛ فيطمئن إىل قضائه، ويرىض 

   :بأقداره، قال تعاىل              

                ]28: الرعد[.  

 هـذا املجـال أيـضًا ومن اإلرشـادات النبويـة يف

ــا،  ــؤمن يف معانيه ــر امل ــي إذا تفك ــأثورة الت ــة امل األدعي

ودالالهتا، وعاش موعوداهتا، وظالهلـا كـان هلـا أعظـم 

أصبحنا وأصبح امللـك : (األثر يف صحته النفسية؛ فقول

هللا، واحلمد هللا، ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك 

 مـع بدايـة اليـوم )56()وله احلمد وهو عىل كل يشء قـدير

، واالعــرتاف واإلقــرار جيــدد االعتقــاد بتوحيــد اهللا 

 بام جيمع شتات القلـب فيكـون الفـرد بوحدانية اهللا 

ثم بحمده هللا؛ ُيـسهم يف أن تتـداعى . مطمئنًا راضًيا بربه

صور النعم العظيمة التـي يعيـشها أمـام عينيـه، فتبعـث 

ايـا السعادة يف جنبات نفـسه، ويستحـرض صـنوف العط

ثـم هـو . الربانية املفرحة لقلبه، املذهبة حلزنه ومهه وغمه

                                                 
باب التعوذ من رش / كتاب العلم(» صحيحه«أخرجه مسلم يف   ) 56(

 ).2723( برقم ،)ما عمل ومن رش ما مل يعمل
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رب أسـألك خـري مـا يف هـذه الليلـة وخـري مـا : (يقول

بعدها، وأعوذ بـك مـن رش مـا يف هـذه الليلـة ورش مـا 

 فإيامنه بقـرب ربـه املجيـب، واعتقـاده بعلمـه )57()بعدها

املحيط؛ جيعله يوقن بأن ربه رحيم يسوق له اخلري الـذي 

 ويعيذه به من الـرش ، تفاصيله- لقصور علمه -لم ال يع

الذي ال يعلم مداه وال موعـده، ولكنـه يـؤمن يقينًـا أن 

ذلك كله بيد مـواله العلـيم احلكـيم القريـب املجيـب، 

وهكذا يعيش مع هذه الدعوات اتزاًنا انفعالًيا، وطمأنينًة 

قلبية مهام تغريت من حوله ظروف احلياة سعادة وشقاء؛ 

املؤمن، إن أمره ألمر عجًبا  (:@  قول النبيوهذا معنى

كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته رساء 

أصابته رضاء، صرب فكان خًريا شكر، فكان خًريا له، وإن 

 . )58()له

 :ومن هدايات الدين اليومية الدعاء هللا ثناًء وطلًبا

أنا اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتني وأنا عبدك، و(

عىل عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بـك مـن رش مـا 

صنعت، أبوء لك بنعمتك عيل وأبوء بذنبي فاغفر يل فإنه 

 وهو دعاء فيه مناجاة فريـدة )59()ال يغفر الذنوب إال أنت

                                                 
 .جزء من احلديث السابق  ) 57(

بـاب / كتـاب الزهـد والرقـائق (» صحيحه«أخرجه مسلم يف   ) 58(

 ).2999 ( برقم،)املؤمن أمره كله خري

باب أفضل / كتاب الدعوات (» صحيحه«أخرجه البخاري يف   ) 59(

 ).٦٣٠٦( برقم ،)االستغفار

ــا  ــراًرا بالتقــصري، وطلًب ــا بالنعمــة، وإق تتــضمن اعرتاًف

 للتجاوز واإلعانة، تتضافر فتحقق للداعي توازًنا انفعالًيا

بني حب وخوف ورجاء مما يسهم بشكل كبري يف حتقيـق 

 . سكينة النفس وطمأنينتها

ومنها الدعاء اليومي الذي يكرر أربـع مـرات يف 

اللهم إين أعوذ بك مـن اهلـم : (الصباح ومثلها يف املساء

يترضع به املسلم لربه ويرجوه أن حيميـه مـن  )60()واحلزن

ا حمــصال أنــواع اهلمــوم واألحــزان، ليكــون ُبعــده عنهــ

  .للطمأنينة والرضا وراحة البال

ومن هدايات الدين العظيمـة تلـك التوجيهـات 

السلوكية املهمة التي تساعد الفرد عىل التوازن االنفعـايل 

كاإلرشاد إىل حسن الظن بـاهللا، والتفـاؤل بـاخلري، فقـد 

بيـان تفاؤلـه دائـًام يف  @ تضمنت سرية النبي الكـريم

 . )61() الفأل الصالححيب( :@ مواقف احلياة فكان

للنـاس إذا  @ ومنها توجيهات النبـي الكـريم

عصفت هبـم مواقـف مـستفزة، أو تعرضـوا ملـا يـستثري 

ــال ــاالهتم، ق ــشاعرهم وانفع ــضب( :@ م ، )62()ال تغ

                                                 
بـاب يف / أبـواب فـضائل القـرآن(» سـننه«أخرجه أبـو داوود يف   ) 60(

صـحيح، والنـووي يف : ، قال األلبـاين)1555( برقم ،)االستعاذة

 ).224( برقم ،)باب ما يقال عند الصباح وعند املساء(» األذكار«

 ،)بـاب الفـأل/ كتاب الطب(» صحيحه«ري يف أخرجه البخا  ) 61(

بـاب / كتـاب الفـأل(» صـحيحه«، ومسلم يف )5756(برقم 

 ).223( برقم ،)الطرية والفأل وما يكون فيه من الشؤم

 =باب احلـذر/ كتاب األدب (» صحيحه«أخرجه البخاري يف   ) 62(
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 @ ورددها ثالًثا لتأكيد التحذير من الغضب، ثـم هـو

: يرشد إىل أمهية امتالك زمام النفس والـتحكم يف بقولـه

يس الشديد بالرصعة، ولكن من يملـك ل(ثورة الغضب 

وال يـستوي التجـاء اإلنـسان يف  .)63()نفسه عند الغضب

ئـه إىل قدرتـه أو إىل حاالت غضبه وانفعالـه إىل اهللا وجلو

 .)64(السب والشتم

كام تتضمن هدايات الدين لفتات مهمة للفـرد إذا 

ما تغريت عليه ظروف احلياة وحتولت حاله من الرساء إىل 

بلــت عليــه باليــا ومــصائب، فاإلرشــادات الــرضاء، وأق

النبوية والدالالت الترشيعية والعقدية للفرد وافـرة منهـا 

التوجيه إىل الصرب واالحتـساب، ومنهـا التـذكري بعظـيم 

األجر والثواب، ومنهـا لفـت االنتبـاه إىل الـنعم الكـربى 

ليــصغر الــبالء يف العــني والواقــع؛ وهكــذا تتــوازن 

، وهو ما تسعى برامج حتسني االنفعاالت، وتطمئن النفس

 . الفرد عىل امتالكه والتنّعم بهأقدارجودة احلياة إىل 

 :اهلداية إىل أسباب الصحة اجلسدية: ثانًيا

اإلرشاد إىل االهتامم باجلسد، والسعي للحـصول 

عىل العافية، واحلمية والوقاية مما يؤذي لتحقيق اسـتقرار 

                                                                          
 ).6116( برقم ،)من الغضب=

باب احلذر من  / كتاب األدب(» صحيحه«أخرجه البخاري يف   ) 63(

ــرقم ،)الغــضب ــسلم يف )6114( ب ــاب (» صــحيحه«، وم كت

باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي يشء / الفضائل 

 ).2609( برقم ،)يذهب الغضب

 .)127ص(احلياة الطيبة للمطلق، : انظر  ) 64(

الــدين احلالــة الــصحية لــه مــساحة كبــرية يف هــدايات 

، )65()إن جلسدك عليك حًقا (:@ وتوجيهاته؛ ففي قوله

إىل سـؤال  @ وانظر إىل التوجيه املتكرر من رسول اهللا

رسول يا  : عندما سأله عبد اهللا بن عباس؛ قالاهللا العافية، 

ثـم  )والعافية العفو سل اهللا( :@  ما أسأل اهللا؟ قال،اهللا

 . )66()لعافيةسل اهللا العفو وا: ( قال؟ ما أسأل اهللا:قال

ومن هدايات الدين اإلرشاد إىل االهتامم بالصحة 

وطلب العافية، اإلرشاد إىل االعتدال يف الطعام 

   :والرشاب، واعتبار ذلك خصلة حمبوبة عند اهللا تعاىل

                         

ع لعباده ترك ما ُيمرض وُيؤذي  رش فهو ]31: األعراف[

من األغذية واألرشبة؛ فحّرم عليهم اخلبائث وأحل 

        :الطيبات

                                                 
باب لزوجـك / كتاب النكاح(» صحيحه«أخرجه البخاري يف   ) 65(

كتـاب (» صـحيحه«مـسلم يف ، و(5199)   برقم،)عليك حق

 عن صوم الدهر ملن ترضر به أو فـوت بـه باب النهي/ الصيام 

حقا أو مل يفطر العيدين والترشيق، وبيان تفـضيل صـوم يـوم، 

 ).1159( برقم ،)وإفطار يوم

األمـر  :النـوع الرابـع واملئـة(» صـحيحه«أخرجه ابن حبان يف   ) 66(

ذكـر األمـر / جل وعال باألدعية التي يتقرب العبد هبا إىل بارئه

 ،)بتقرين العفو إىل العافية عند سؤاله اهللا جل وعال ملـن سـأهلا

ذكـر  / }كتاب معرفـة الـصحابة (» مستدركه«واحلاكم يف 

) 6417 ( بـرقم،)>عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب الطيـار 

رجالــه ثقـات، صــححه احلـاكم عــىل رشط : قـال ابــن حبـان

 .البخاري، ووافقه الذهبي
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       ]157: األعراف[.  

اية اجلسد الداللـة عـىل ومن اهلدايات النبوية لرع

ما يفيد من الرياضات واعتبار قـضاء الوقـت فيهـا مـن 

كل يشء ليس  (:@ قوله األعامل الفاضلة؛ يربز هذا يف

 :من ذكر اهللا، فهو هلو أو سهو، إال أربـع خـصال أربعـة

 ومالعبتـه ،ميش الرجل بني الغرضني، وتأديبـه ا فرسـه

مـور التـي  فكانـت هـذه األ)67() وتعليمه السباحة،أهله،

تدعم توازن اإلنسان االنفعايل، وتعـزز صـحته النفـسية 

واجلسدية، مما يمتدح من السلوك، وليست مما يـذم مـن 

يف احلركــة  @ النبــيكــذلك حبــب . الفــراغ واللعــب

 :وأوىص من شكوا إليه صعوبة املـيش، فقـالوالرياضة، 

مقاربـة اخلطـو مـع : النـسالنو، )68()بالنـسالن عليكم(

  .فنسلنا فكان أخف علينا:  فقالوا.)69 (اإلرساع

ومن هدايات الدين األذكار املرشوعة يف الصباح 

                                                 
بـاب / كتـاب عـرشة النـساء(» الكـربى«أخرجه النـسائي يف   ) 67(

 :، ووقــال األلبــاين)8940(  بــرقم،)مالعبــة الرجــل زوجتــه

/ كتـاب الـسبق والرمـي (» سننه الكبري«صحيح والبيهقي يف 

 ).19801( برقم ،)باب التحريض عىل الرمي

بـاب / كتـاب املناسـك (» صـحيحه«أخرجه ابـن خزيمـة يف   ) 68(

حباب النسل يف امليش عند اإلعياء من امليش ليخف الناسل است

: قـال األعظمـي) 2537( بـرقم ،)ويذهب بعض اإلعياء عنه

 برقم ،) كتاب املناسك(» مستدركه«إسناده صحيح، واحلاكم يف 

)1652.( 

 ).285 /7(املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم   ) 69(

واملساء التي تتضمن رقية وقائية من األمراض، كالندب 

أمـرين (: فعن عقبة بن عامر، أنه قالإىل قراءة املعوذتني؛ 

 )70()باملعوذات يف دبر كـل صـالةأقرأ أن  @ رسول اهللا

فسه يف املرض الذي مات فيه كان ينفث عىل ن(وثبت أنه 

ــاملعوذات ــه .)71()ب ــّح أّن ــة  @ وص ــة بفاحت ــّر املعاجل أق

والرقية إنـام . )72(»قد أصبتم «:الكتاب، وقال ملن رقوا هبا

هي وقاية وعالج لتحفظ املسلم من رش العني والـسحر، 

كام » العني حق«وحتصنه ضدمها لشدة فتكهام إذا وقعا؛ فـ

ا مهم، وقـد يغفـل عنـه  والتحرز منه)73(@ أخرب النبي

اإلنسان فتكـون هـدايات هـذا الـدين ومنهجـه الفريـد 

بجعل هذا التحصني سلوًكا يومي�ا معتاًدا وقاية وعالًجا، 

                                                 
حـديث عقبـة بـن /مسند الـشاميني(» مسنده«أخرجه أمحد يف    )70(

حــديث :  قــال األرنــؤوط.)17418( بــرقم ،)عــامر اجلهنــي

باب يف /أبواب فضائل القرآن (» سننه«صحيح وأبو داوود يف 

 .»صحيح«:  قال األلباين.)1523( برقم ،)االستغفار

باب املرأة ترقي / كتاب الطب(»صحيحه«أخرجه البخاري يف   ) 71(

 ). 5735( برقم ،)الرجل

باب ما يعطى /كتاب اإلجارة (» صحيحه«البخاري يف أخرجه   ) 72(

، )2276(، بـرقم )يف الرقية عىل أحياء العرب بفاحتـة الكتـاب

باب تقديم اجلامعة من / كتاب الصالة(، »صحيحه«ومسلم يف 

 بـرقم ،)يصيل هبم إذا تأخر اإلمام ومل خيافوا مفـسدة بالتقـديم

)2201 .( 

بـاب العـني / اب الطـبكتـ(» صحيحه«أخرجه البخاري يف   ) 73(

/ كتاب الـسالم(» صحيحه«، ومسلم يف )5740(  برقم،)حق

 ).2187(  برقم،)باب الطب واملرض والرقى
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باسـم اهللا الـذي ال : (ومن أذكار الرقية اليومية الدعاء بـ

ــو  ــسامء وه ــمه يشء يف األرض وال يف ال ــع اس ــرض م ي

أعــوذ (: قــول، واالســتعاذة بــاهللا ب)74 ()الــسميع العلــيم

أعوذ بكلامت ( و)75()بكلامت اهللا التامات من رش ما خلق

 . )76()اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة

وما هذه اإلرشادات إال طرف يسري من هـدايات 

الــدين إىل أســباب الــصحة اجلــسدية؛ فــآداب الطعــام 

ــوم  ــر، وآداب الن ــصيام والفط ــام ال ــرشاب، وأحك وال

ــتيقاظ، وت ــا واالس ــصحة وغريه ــشفاء وال ــات ال وجيه

 - بـإذن اهللا -تتضمن دالالت وافرة تكُفل ملـن يعيـشها 

صحة جسدية، وعافية بدنية ونفسية، إضافة إىل ما متنحه 

إياه من الفرح بالدين، وابتغاء األجر عند اهللا باتباع هـذه 

اهلدايات، وهو أمر ال جيده من يطلب الوصول للـصحة 

وإن ختّلف حصول .  الدينالبدنية بمعزل عن هذه هدى

مطلوب الفرد يف العافيـة والـصحة، وابـُتيل بـأنواع مـن 

                                                 
ألفـاظ الوعـد التـي مرادهـا (» صحيحه«أخرجه ابن حبان يف    (74)

ذكر ما جيـب عـىل املـرء مـن / األوامر باستعامل تلك األشياء 

ون االتكال عىل ما قىض اإلحراز بذكر اهللا جل وعال يف أسبابه د

، واســناده صــحيح، واحلــاكم يف )503( بــرقم ،)اهللا فيهــا

كتـاب الـدعاء، والتكبـري، والتهليـل، والتـسبيح (» مستدركه«

 ).1901(  برقم،)والذكر

باب يف التعوذ من / كتاب النعم (» صحيحه«أخرجه مسلم يف    (75)

 ).2708( برقم ،)سوء القضاء ودرك الشقاء وغريه

باب / كتاب أحاديث األنبياء (» صحيحه«خرجه البخاري يف أ   (76)

 ). 3371( برقم ،)موسى بن إسامعيلحدثنا 

األمراض، فإن هدايات الدين حتوطه كذلك بالدعوة إىل 

الصرب واالحتساب، وتذّكر احلياة اآلخرة ومـا فيهـا مـن 

النعيم املقيم، واألجر العميم، فتهدأ نفـسه، ويرجـو مـا 

: نًـا حـال املـؤمنمبي @ عند اهللا يف املـآل، وهلـذا قـال

عجًبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري، ولـيس ذاك ألحـد (

إال للمؤمن إن أصابته رساء شكر فكـان خـًريا لـه، وإن 

 .)77 ()أصابته رضاء صرب فكان خًريا له

 :اهلداية إىل أسباب االستقرار املهني: ثالًثا

هدايات الدين وإرشاداته لتحقيق الرضا يف حياة 

 شاملة حلياته وصحته ووظيفته اإلنسان هي هدايات

وغري ذلك، فالتوجيهات الربانية إىل االستشارة 

قبل اإلقدام عىل اختاذ القرارات من شأهنا )78(واالستخارة 

قيق حالة الرضا بام حيصل عليه الفرد من أن تسهم يف حت

فرص الوظائف واملهن، والرضا باملهنة بعًدا مهًام يف 

جودة احلياة، ويرتبط موضوعًيا بدخل الفرد الذي يعينه 

ويف هدى . عىل مواجهة احلياة وذاتًيا بمشاعر الفرد

اإلسالم إرشادات عامًة لتحصيل االستقرار املهني، 

   : قال تعاىل والكسب؛ الدعوة إىل السعي: منها

                                                 
باب أمر / كتاب الزهد والرقائق (،»صحيحه«أخرجه مسلم يف   ) 77(

 ).2999( برقم ،)املؤمن كله خري

يعلمنـا  @كـان رسـول اهللا : ( قال{جابر بن عبد اهللا عن   ) 78(

 أخرجـه ،)ر كام يعلمنا السورة مـن القـرآناالستخارة يف األمو

بـاب مـا جـاء يف / أبـواب التهجـد (» صـحيحه«البخاري يف 

 ).1162( برقم ،)التطوع مثنى مثنى
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   ]15:امللك[. 

العمل يف كل املهن، واألعامل، ومنها تقدير 

واحلرف، والوظائف، املباحة واملوافقة لرشع اهللا تعاىل، 

اس يتفاوتون، وإعامر األرض حيتاج إىل عمل اجلميع فالن

أفضل الكسب  (:@ عىل تنوع قدراهتم ومواهبهم، قال

 ومنها األمر بتحري )79()بيع مربور، وعمل الرجل بيده

      :طرق العمل النافع قال تعاىل

     ]الندب  ومنها .]105:وبةالت

، والتحفيز بوعد إىل العمل واحلث عىل إحسانه وجتويده

من يعمل صاحلًا بحياة طيبة وجزاء حسن؛ يقول اهللا 

  :تبارك وتعاىل                  

                              

       ]وكلها حمفزات للفرد  .]97:النحل

ليكون حمسنًا يف عمله مثابًرا يف الوصول إىل النجاح، 

يعوض دائام ما فاته بالعمل واالجتهاد وهي مسالك 

داعمة لشعوره بالرضا عن إنجازاته بعد ذلك، وحتقيق 

 .االستقرار املهني

 حـول )80(بعد الذايت إىل املوضـوعيوإذا جتاوزنا ال

                                                 
حديث أيب بـردة بـن / مسند املكيني (» مسنده«أخرجه أمحد يف   ) 79(

ــار ــرقم ،)ني ــؤوط)15836( ب ــال األرن ــريه : ، ق ــسن لغ ح

 ).2006( برقم ،»ادتهاجلامع الصغري وزي«والسيوطي يف 

 =هذا البحـث يف جمـال البعـد الـذايت لتحقيـق جـودة احليـاة،  ) 80(

االستقرار املهني وجدنا أن للدين هدايات عظيمة حول 

للفرد، وحـّض والة األمـر ) الدخل(أمهية كفاية الرزق 

عىل التوسـعة عـىل النـاس، وتـوفري متطلبـات حيـاهتم 

 وترشيع األنظمة التي تكفل العدالـة وتـضمن ،الكريمة

 أعامهلـم والـسعي قـانإتالكفاية للعاملني بام يدفعهم إىل 

 - من وجوه متعددة -من أجل خدمة أوطاهنم مما يسهم 

 .يف حتسني جودة حياهتم وجمتمعاهتم

 :اهلداية إىل أسباب االستقرار األرسي: رابًعا

استقرار األرسة وقوة تواصـل العالقـات داخـل 

البناء العائيل، بعد مهم من أبعاد جودة احليـاة بمفهومهـا 

دايات الدينية لتحقيق هذا البعد؛ وتضافرت اهل. احلديث

بحيث تبدأ منذ التفكري يف إنـشاء األرسة، وتـصحبها يف 

كل مراحلها، ومع مجيع أفرادها، بل هتتم برتابطها وبيان 

حقوق أفرادها وواجباهتم، ليعيش كل منهم استقراًرا يف 

الدنيا، وسعادة ووداًدا يف اآلخـرة ضـمن احليـاة الطيبـة 

 .دين إىل طريق حتقيقهاالتي يأخذ بيدنا ال

ومن املالحظ املهمة يف هدايات الدين لتحقيق 

االستقرار األرسي؛ أن مفهوم األرسة يف اإلسالم 

                                                                          
ولالطالع عىل تفصيل بعض اهلـدايات يف البعـد املوضـوعي =

األجـور احلـافزة «بحث : املتعلق بالوالة وأرباب العمل، ينظر

ودورهــا يف حتقيــق الرضــا الــوظيفي لــدى املوظــف العــام يف 

ــع ــامني اإلداري الوض ــالميالنظ ــي »ي واإلس ــصربي جلب ، ل

 ،34جملة جامعة جنـوب الـوادي، العـدد ) 2019(عبدالعال 

 .746، ص4اجلزء 
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يتجاوز املفهوم الضيق يف السياقات احلديثة، ليشمل 

الزوجني، وأصوهلام، وفروعهام، بحيث تكون األرسة 

الكبرية شاملة جلميع األقارب؛ األدنون واألعلون، 

 حقوقا وواجبات متفاوتة يف الرتب تربط الفرد وتتضمن

يشعر معهم هبذا املجموع، يستمد منه قوته وثباته، و

 ويندب الدين إىل أسباب .)81(بوشيجة الرحم والقربى

تكوين األرسة القوية املتامسكة فريّغب الشباب يف الزواج 

 فإنه أغض للبرص ،فليتزوج  الباءة  من استطاع( :@ قال

:  الصاحلة، ويوجه إىل اختيار الزوجة)82()وأحصن للفرج

ملاهلا، وحلسبها، ومجاهلا، ولدينها، : تنكح املرأة ألربع(

، ويدعو إىل تزويج )83()يداك  تربت  بذات الدين  فاظفر

 قال رسول اهللالكفء الكريم مريض الدين واخللق؛ 

فزوجوه، إال   ودينهترضون خلقه إذا أتاكم من  (:@

وهذه  )84()فساد عريضتفعلوه تكن فتنة يف األرض و

                                                 
 .62تنظيم اإلسالم للمجتمع، حممد أبو زهرة ص : انظر  )81(

بـاب الـصوم / كتاب الصوم (» صحيحه«أخرجه البخاري يف   )82(

ومـسلم يف ، )1905( بـرقم ،)ملن خـاف عـىل نفـسه العزوبـة

باب استحباب النكاح ملن تاقـت / اب النكاح كت(» صحيحه«

 ،)نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم

  ).1400(برقم 

باب األكفـاء / كتاب النكاح (» صحيحه«أخرجه البخاري يف   )83(

ــرقم ،)يف الــدين كتــاب (» صــحيحه«ومــسلم يف ، )5090( ب

 ).1466( برقم ،)باب استحباب نكاح ذات الدين/ الرضاع 

 ،)بـاب األكفـاء/ كتاب النكـاح(» سننه«أخرجه ابن ماجه يف   )84(

 =حديث حسن، والـسيوطي يف:  وقال األلباين،)1976 (برقم

 .ضامنات لتكون أسس بناء األرسة قوية مستقرة بإذن اهللا

ثم تتواىل التوجيهات لتحف األرسة يف تعامالهتا يقول 

 : تعاىل        ]يقول  و،]19:النساء

وُحيّفز . )85()خريكم خريكم ألهله( :@ النبي الكريم

إن من : (صلة فيقولعىل حسن الرب وال @ النبي

، وحيث عىل النفقة عليهم )86()أخالًقا أحاسنكم  خياركم

وإغنائهم، فاألرسة يف اإلسالم مؤسسة هلا قّوام ُينّظم 

 أمورها ويتوىل اإلنفاق عليها وكفايتها    

                    

             ]34:النساء[. 

: ومن هدايات الدين لضامن االستقرار األرسي

التغليظ يف النهي عن القطيعة؛ فاألرسة املمتدة أجداًدا 

وأحفاًدا وعمومة وخؤولة تتطلب صلة ومتاسًكا يعني 

ال يدخل اجلنة قاطع  (:@ عىل إعامر األرض؛ يقول

                                                                          
 .)270( برقم ،»اجلامع الصغري وزيادته«=

الزجر عن األشياء التي قصد (» صحيحه«أخرجه ابن حبان يف   ) 85(

هبـا فـيام حظـر هبا االحتياط، حتى يكون املرء ال يقع عند ارتكا

ذكر الزجر عن رضب النـساء إذ خـري النـاس خـريهم / عليه 

/ أبواب النكاح(» سننه«، وابن ماجه يف )2209 ( برقم،)ألهله

:  قـال األلبـاين.)1977( بـرقم ،)باب حسن معـارشة النـساء

 .»صحيح«

بـاب حـسن / كتـاب األدب (» صحيحه«أخرجه البخاري يف   ) 86(

، ومسلم )6035(م  برق،) من البخلاخللق والسخاء وما يكره

  برقم، )@باب كثرة حيائه / كتاب الفضائل(» صحيحه«يف 

)2321.( 
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لرحم، والتعاهد بالرب ويبني مكانة صلة ا. )87()رحم

 معلقة بالعرش الرحم (:@  عند اهللا، بقولهواإلحسان

. )88() ومن قطعني قطعه اهللا، من وصلني وصله اهللا:تقول

وقرن القرآن الكريم الوصية بالوالدين وذي القربى 

  :بعبادة اهللا وعدم اإلرشاك به، قال تعاىل      

                        

 .]36:النساء[

ومن تتبع هدايات الدين لتحقيق االستقرار 

األرسي فإنه يقف باحرتام وإجالل أمام االهتامم الكبري 

يف نصوص الكتاب والسنة بتامسك األرسة، 

واستقرارها، ويبهره عظمة الترشيع يف تفاصيل احلقوق 

ات بني الزوجني، واألبناء، واألقارب فيام يتعلق والواجب

بحياهتم الدنيا، وحياهتم يف اآلخرة؛ ليكونوا هناك 

راضني مرتابطني كام كانوا يف الدنيا كذلك، وبذا حتسن 

 :جودة حياهتم الدنيا وتطيب يف اجلنة آخرهتم، قال تعاىل

                                  

                         

 .]21:الطور[

                                                 
بـاب إثـم / كتـاب األدب (» صـحيحه«أخرجه البخـاري يف   ) 87(

كتـاب الـرب (» صـحيحه«، ومسلم يف )5984( برقم ،)القاطع

 بـرقم ،)باب صلة الرحم وحتريم قطيعتهـا/ والصلة واآلداب 

)2556 .( 

/ كتـاب الـرب والـصلة واآلداب (» صحيحه«أخرجه مسلم يف   ) 88(

 .)2555( برقم ،)باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها

 :اهلداية إىل أسباب النجاح االجتامعي: خامًسا

العالقات الناجحة مع اآلخـرين مطلـب رشعـي، 

زم جهـًدا كبـًريا، بـل ونفيس، واجتامعي، وجتويدها ال يستل

 وكلمـة طيبـة، يكفي للنجـاح االجتامعـي وجـه بـشوش،

. ودعوة صادقة، يظهر معها صدق الود، والرغبـة يف اخلـري

وقد تضّمنت هـدايات الـدين باقـة مـن اإلرشـادات أمـًرا 

وهنيًا، تلفت انتباه الفرد إىل أمهية هذا اجلانـب يف حتقيـق مـا 

 لـك قـول النبـي ومـن ذ،ينشده من طيب احلياة وجودهتـا

ــيئًا: (@ ــروف ش ــن املع ــرن م ــى ،ال حتق ــو أن تلق  ول

: فندب إىل طالقة الوجه وإىل التبسم. )89()طلق  بوجه  أخاك

إىل الكـالم  @ ، ودعا)90()تبسمك يف وجه أخيك صدقة(

 وأعـىل مـن اإلحـسان ،)91()صـدقة  الطيبة الكلمة: (احلسن

ــال ــدعاء ق ــد مــسلم (:@ للغــري بال ــدعو   مــا مــن عب ي

 .)92() ولك بمثل:ر الغيب إال قال امللكبظه  ألخيه

                                                 
/ كتـاب الـرب والـصلة واآلداب (» صحيحه«أخرجه مسلم يف   )89(

 ).2626( برقم ،)باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء

ما جـاء باب / أبواب الرب والصلة(» سننه«أخرجه الرتمذي يف   ) 90(

هـذا «:  قـال الرتمـذي.)1956( بـرقم ،)يف صنائع املعـروف

ذكر كتبة اهللا (» صحيحه«، وابن حبان يف »حديث حسن غريب

 برقم ،)جل وعال الصدقة للمسلم بتبسمه يف وجه أخيه املسلم

)695(. 

بـاب / كتاب اجلهـاد والـسري(» صحيحه«أخرجه البخاري يف   )91(

 ).2989(  برقم،)من أخذ بالركااب ونحوه

باب فضل الدعاء / كتاب العلم (» صحيحه«أخرجه مسلم يف   ) 92(

 ).2732( برقم ،)للمسلمني بظهر الغيب
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ومن هدايات الدين لتحقيق النجـاح االجتامعـي 

التزاور ومشاركة الناس مناسـباهتم يف احلـزن والفـرح؛ 

ابنهــا ملــن فقــدت  @ فمــن اهلــدايات النبويــة تعزيتــه

بأجـل فلتـصرب هللا ما أخذ وهللا مـا أعطـى، كـلٌّ ( :بقوله

 يـساعد الـنفس ففيها مواساة وتذكري بـام )93()ولتحتسب

عىل التصرب، وهي أمور من شـأهنا أن تـدعم العالقـات 

 . البينية وتزيد يف الرتابط والتحاب بني الناس

ومن ذلك أيضا الندب إىل املشاركة يف املناسـبات 

أحــدكم إىل دعــي إذا  (:@ الــسعيدة باحلــضور، قــال

  أنـه> أيب هريـرة ، أو بالتهنئة روى)94()الوليمة فليأهتا

بارك اهللا لك، ( : قال،اإلنسان إذا تزوج رفأ ذاكان إ @

 .)95()يف خري ومجع بينكام وبارك عليك،

وممــا حيــسن العالقــات ويزيــدها متانــة ودواًمــا 

                                                 
باب قول النبي / كتاب اجلنائز(» صحيحه«أخرجه البخاري يف   ) 93(

 ومسلم ، )1284(  برقم،) يعذب امليت ببعض بكاء أهله@

 بـرقم ،)باب البكاء عـىل امليـت/ كتاب اجلنائز(» صحيحه«يف 

)923.( 

بـاب حـق / كتـاب النكـاح (» صـحيحه«أخرجه البخاري يف   ) 94(

 بـرقم ،)إجابة الوليمة والدعوة ومـن أومل سـبعة أيـام ونحـوه

بـاب األمـر /كتاب النكـاح(» صحيحه«، ومسلم يف )5173(

 ).1429( برقم ،)بإجابة الداعي إىل دعوة

ب مـا يقـال بـا/ كتـاب النكـاح(» سننه«أخرجه أبو داوود يف   ) 95(

صـحيح، والرتمـذي :  قال األلباين.)2130 ( برقم،)للمتزوج

 ،)باب ماجـاء فـيام يقـال للمتـزوج/ كتاب النكاح(» سننه«يف 

 .»حديث حسن صحيح«:  قال الرتمذي.)1091(برقم 

، السؤال عن األصـدقاء، وتفقـدهم، واإلحـسان إلـيهم

: الثابت يف فعله وقوله @ وكان هذا من هدي الرسول

 العـذر وكذا الـتامس. )96()من اإليامن العهد وإن حسن(

 ،، وعـدم تتبـع عـوراهتملآلخرين مع حسن الظـن هبـم

يف هـذا  @  ومـن توجيهاتـه،وصفاء القلـب جتـاههم

احلــديث، أكــذب  الظــن إيــاكم والظــن؛ فــإن(البــاب 

ــسوا، وال ــسوا وال جتس ــضوا،حتس ــوا ، وال تباغ  وكون

 . )97()إخوانا

وتتميز اهلدايات الدينية يف هذا اجلانب أهنا تـربط 

يوية التي حتسن من جودة احلياة، وتنرش هذه املسالك الدن

مشاعر الفرح والرسور بمعنـى حليـاة الطيبـة املمتـدة يف 

اآلخرة، فتجد من يبادر، ويتودد، ويكـرم، ويـشارك، ال 

ينتظر جزاء أو مكافأة من أحد؛ إنام هو يتعبد اهللا بـذلك، 

ويرجو ثوابه عند اهللا، فـإن عـاش ثمـرات هـذه الـصلة 

ح هبـا، ورجـا متـام فرحـه عنـد اهللا، العاجلة يف الدنيا فر

بخالف من ينتظر من الناس األجر، وحيدد اسـتمراره أو 

 .انقطاعه بحسب ردود أفعاهلم فشتان بينهام

                                                 
 ،)حديث معمـر/كتاب اإليامن(» مستدركه«أخرجه احلاكم يف   ) 96(

خني، وليس له صحيح عىل رشط الشي:  قال احلاكم.)40(برقم 

/ مـسند النـساء (» الكبـري«علة، ووافقه الذهبي، والطرباين يف 

 ).23( برقم ،)<مناقب خدجية 

ال : بــاب/ كتــاب النكــاح(» صــحيحه«أخرجــه البخــاري يف   ) 97(

 .)5143 ( برقم،)خيطب عىل خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
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 :اهلداية إىل أسباب االستقرار االقتصادي: سادًسا

الــدين هيــدي لكــسب الــرزق ويمتــدح الــسعي 

والعمل، بل ويربط الفقر بالكفر؛ فكالمها مهدد للحيـاة 

اللهم إين أعوذ بك من الكفر : (طيبة ويف الدعاء املأثورال

فعمل الفرد وكسبه للعمل والكسب، ويوجه  ،)98()والفقر

 أيا كان جماله هو أمر حممود مأجور صاحبه، أكد هذا نبينا

 : فقــال؟أي الكــسب أطيــب أو أفــضل: ملــا ســئل @

 والكـسب مـن )99()بيع مـربور عمل الرجل بيده، وكل(

مــا كــسب الرجــل كــسًبا أطيــب ( :عمــل اليــد، وقــال

 وما أنفق الرجل عىل نفسه وأهلـه وولـده ،عمل يده من

ومنهـا التوجيــه لالســتمرار ، )100()وخادمـه فهــو صــدقة

بالسعي وعدم العجز ليصل اإلنسان إىل مبتغاه مهام كان 

 )101()اســتعن بــاهللا وال تعجــز( :@ عالًيــا يقــول النبــي

                                                 
، قـال )99( بـرقم ،)كتاب اإليـامن(» مستدركه«أخرجه احلاكم يف   ) 98(

 حديث صحيح عىل رشط مسلم، ومل خيرجاه، وابن خزيمة: احلاكم

باب التعوذ بعـد الـسالم مـن / كتاب الصالة (» صحيحه«يف 

 .»إسناده صحيح«:  قال األعظمي،)747( برقم ،)الصالة

حديث أيب بـردة بـن /مسند املكيني (» مسنده«أخرجه أمحد يف   )99(

ــار ــرقم ،)ني ، »حــسن لغــريه« :، قــال األرنــؤوط)15836( ب

 بـرقم ،)مـن اسـمه أمحـد/ باب األلف(» الكبري«والطرباين يف 

)2140.( 

باب احلث عىل / كتاب التجارات (» سننه«أخرجه ابن ماجه يف   )100(

، »صـــحيح«:  قـــال األلبـــاين،)2138( بـــرقم ،)املكاســـب

 ).10597( برقم ،»اجلامع الصغري وزيادته«والسيوطي يف 

 =بـاب يف األمـر/ كتـاب القـدر(» صحيحه«أخرجه مسلم يف   ) 101(

 .فاملثابرة هي طريق الوصول للمطالب العلية

ومن هدايات الدين املعززة هلذا اجلانـب الـدعاء 

رب أعوذ بـك مـن الكـسل : (املأثور يف الصباح واملساء

 فإهنا دعوات إن تواطأ فيها القلـب مـع )102()وسوء الكرب

اللسان وانفعل هبا اجلنان كان هلا أعظـم األثـر يف نـشاط 

صاحبها من بدايات صباحه ومهته يف عمله، مـع حـسن 

 . خلقه وتواضعه

وملا كانت هدايات الدين ربانية املصدر تنطلق من 

العقيدة التي تربط الدنيا باآلخرة وتتضمن التعريف 

بغاية احلياة وبالكون والوجود واإلنسان فإهنا هتذب 

إىل أمهية التوازن وعدم سعي اإلنسان يف رزقه وتوجهه 

املغاالة يف عمل الدنيا، بل جيمع بني عميل الدنيا 

 يف اإلصالح ويتجنب اإلفساد قالواآلخرة، ويسعى 

   :تعاىل                 

                       

           ]صصالق :

      :وُتطمئن جنانه عىل رزقه ،]77

  ]22 :الذاريات[. 

كذلك هتذب اهلدايات نفس املؤمن لتسخو 

                                                                          
 ،)بالقوة وترك العجز واالستعانة بـاهللا وتفـويض املقـادير هللا=

 ). 2664(برقم 

باب التعوذ من رش / كتاب العلم(» صحيحه«أخرجه مسلم يف   ) 102(

 ).2723( برقم ،)ما عمل ومن رش ما مل يعمل
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     :فتعطي وال جتمع ومتنع         

                            

        ]حتى لكأن املؤمن ]245 :البقرة ،

يسعى الستقرار اقتصادي ممتد يف دنياه وأخراه وهو 

 .معنى احلياة الطيبة التي يرجوها

 :اهلداية إىل ما حيقق الرضا عن احلال: سابًعا

مشاعر الرضا عن احلال بقبول اهليئة واملظهر مـن 

 عليها »حتسني جودة احلياة« نص املنظرون لـاألمور التي

، الذي »التواؤم اجلسمي «بالتأكيد عىل أمهيتها بام أسموه

يرتبط بصورة اجلسم، وحالة الرضا عن املظهر والـشكل 

ويف هذا اجلانب نجد للدين وتعاليمه وتوجيهاتـه  .العام

هدايات متنوعة هلا عظيم األثـر يف حتقيقـه، فمـن هـدي 

ر يف املرآة فانعكست صـورته أمامـه أن ملن نظ @ النبي

 فتكون )103()اللهم أحسنت َخلقي فأحسن ُخلقي (:يقول

هذه الكلامت الفتة لنظره إىل ما حباه اهللا من حسن ِخلقة 

وصورة، وهو بال شك أمـر يتفـاوت النـاس يف حظهـم 

ولكن اخللقة احلسنة ليس هلا قالـب حمـدد ال تكـون . منه

 إقـرار بـأن )نت خلقـياللهم أنت حـس (:فيه، ويف قول

اخللقة حسنة مما تنرشح له النفس، فيتتبع الناظر يف املـرآة 

                                                 
د مسن/ مسند املكثرين من الصحابة (» مسنده«أخرجه أمحد يف   ) 103(

إسـناده : قـال األرنـؤوط) 3823( بـرقم ،)عبداهللا بن مسعود

ــسيوطي يف  ــسن، وال ــه«ح ــصغري وزيادت ــامع ال ــرقم ،»اجل  ب

)2187.( 

جوانب احلسن يف خلقته التي خلقه اهللا عليها، ممـا يعـزز 

شعوره بالرضا، ويعظم رغبتـه ليكمـل حـسنه بالـسعي 

لتحصيل مزيد مـن احلـسن، أبلـغ وأعمـق مـن احلـسن 

 .الشكيل للمظهر، وهو حتسني السلوك واخلُلق

ن عظيم هدايات الدين توجيهاتـه وإرشـاداته وم

يف حال حصول ما يشوب املظهر مـن مـرض أو عـرض 

وابتالء؛ ومن ذلك الندب إىل الصرب واحتـساب األجـر 

 سـمعت النبـي:  قـال>أنس بن مالـك فعن عند اهللا، 

أي  - بحبيبتيهإذا ابتليت عبدي : (إن اهللا قال: يقول @

، فيكون حامـدا هللا )104 () فصرب عوضته منهام اجلنة- عينيه

عىل كل حال مما يساعد يف الوصول إىل الرضـا وسـكينة 

إذا رأى مـا حيـب  @ كـان: <النفس، فعن عائـشة 

، وإذا رأى )الـصاحلاتتتم احلمد هللا الذي بنعمته : (قال

 .)105()احلمد هللا عىل كل حال: (ما يكره قال

الوحي كتاًبا وسنًة أرشد املؤمنني وهكذا يتبني أن 

م إىل أنواع من املسالك القولية والفعلية والقلبيـة يف ودهلّ 

يومهم وليلتهم، ويف خمتلف األحوال احليوّية اليومّية من 

مأكل، ومرشب، وملـبس، ومـنكح، ومنـام، ومـدخل، 

                                                 
باب فضل من /كتاب املرىض(» صحيحه«أخرجه البخاري يف   )104(

 ).5635(  برقم،)ذهب برصه

بــاب فــضل /كتــاب األدب(» ســننه«أخرجــه ابــن ماجــه يف    (105)

إسناده صحيح ورجاله : ويف الزوائد) 3802( برقم ،)احلامدين

» األوسـط«حديث حسن، والطـرباين يف : ثقات، وقال األلباين

 ).6663( برقم ،)من اسمه حممد/باب امليم(
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وخمرج، ويف تقلباهتم النفسّية من هّم أو حـزن أو خـوف 

متّثـل دلـيال  )106( فرح ونحو ذلك، وهي كثرية متنوعـةأو

فاملسلم الذي يعيش دينه واقًعـا يف احليـاة لطيبة، للحياة ا

ينخرط كـل يـوم يف هـذه املـسالك املتنوعـة يف صـفتها 

وأوقاهتا، الـشاملة لعقائـد، وشـعائر، وأخـالق فتكـون 

بتكاملها وتكرارها طريقا إىل حتقيق مظاهر حتسني جودة 

 .احلياة بكامل أبعادها

* * * 

 اخلامتة

حتسني جـودة ظهر من خالل الدراسة أن مفهوم 

احلياة الذي تعتمده الربامج التنموية املعارصة ينتمـي إىل 

ــشاهبة  ــدالالت املت ــصطلحات ذات ال ــن امل ــة م جمموع

واملتكاملة يف السياق الغريب؛ كالسعادة والرضا، واحليـاة 

الطيبة وأهنا يف جمملها تدل عىل مطالب إنسانية وحضارية 

ب املاديـة التـي ُمِلّحة وإن كانت تتناول يف غالبها اجلوانـ

وقـد أكـدت هـذه . تطغى عـىل النظـرة الغربيـة للحيـاة

حتسني  «الدراسة ما أبرزته دراسات سابقة من أن مفهوم

 يندرج حتت مفهوم أعم وأعمق يف الـسياق »جودة احلياة

                                                 
توىل كثري من الفضالء مجع اآليات واألحاديث الصحيحة لبيان   ) 106(

األذكار والدعوات املرشوعة يف اليـوم والليلـة عـىل اخـتالف 

 بصورة يسُهل محلها وتـداوهلا بـني النـاس، وطبعت األحوال،

لـسعيد بـن وهـف » حـصن املـسلم«: ومن أبرزها وأوجزهـا

 .القحطاين

 الذي يعنـي حيـاة »احلياة الطيبة «اإلسالمي وهو مفهوم

الرضا والطمأنينـة والـسعي لـسعادة أبديـة تنطلـق مـن 

 ونيـل سني جودة احلياة الـدنيا وتنتهـي برضـا اهللا حت

 . املراتب العليا يف اآلخرة

وقد تتبعت الدراسة هدايات الدين للوصـول إىل 

جودة احلياة وحتسينها لدى األفراد وفق األبعـاد الذاتيـة 

 :املحققة له، وخلصت إىل عدد من النتائج

أمهية التصور الصحيح ملعنى احلياة العميـق،  -1

ناهتا املتشابكة من عامل الغيب وعامل الـشهادة وهـو ومكو

التصور الذي يبينه الدين احلق بام يتـضمنه مـن العقائـد 

الغيبية عن اإلله والغاية واملصري، وهـي عقائـد تـؤثر يف 

ــودة  ــسني ج ــسعادة وحت ــق ال ــاةحتقي ــت احلي  وإن ختلف

 .األسباب املادية

 »حتـسني جـودة احليـاة «أن املصطلح العاملي -2

ز بصورة كبرية عىل احلياة الدنيا واجلوانب املادية، مع يرك

 الروحانية، ويف املجتمع للجوانباإلقرار باألثر اإلجيايب 

املسلم ينبغي أن يكون الرتكيز عىل ربط الـدنيا بـاآلخرة، 

 . وفهم أن سعادة احلياة تكون يف رضا اهللا

أن اهلدايات الدينية قد توافق أبعـاد ومظـاهر  -3

لتوصـل ة وتدعمها، وقـد توجههـا وهتـذهبا جودة احليا

 .الفرد إىل احلياة الطيبة يف الدارين

أن هدايات الدين تشمل توجيهات للتعامـل  -4

مع األزمات واملصائب، ومع متغريات احلياة اليومية من 
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شأهنا أن حتـسن جـودة حيـاة األفـراد بتحقيـق التـوازن 

 .االنفعايل

 وقايـة اهتامم الدين باجلانب الصحي للجسد -5

وعالجا ورياضة يدفع متبعيه إىل حتسني جـودة حيـاهتم 

 .واستثامر أعامرهم وهم بصحة جيدة

أن االسـتقرار املهنـي واالقتـصادي مطالـب  -6

حياتيــة مهمــة جلــودة احليــاة تــضمنت هــدايات الــدين 

 .توجيهات عظيمة بشأهنا

هدي الدين املتكامل فيام يتعلق بإنشاء األرسة  -7

لواجبـات فيهـا والـدعوة إىل محايتهـا وتوزيع احلقوق وا

ــيال  ــون دل ــن أن يك ــا يمك ــق إوتالمحه ــادًيا لتحقي رش

ــاة  ــودة احلي ــسني ج ــوب لتح ــتقرار األرسي املطل االس

 .املجتمعية

تضمنت هدايات الدين أوامر وآداب متنوعة  -8

حتقق ملتبعيها االسـتمرارية يف عالقـاهتم االجتامعيـة بـام 

وهـو . تـزاور وغريهـاتدعو إليه من الصلة والتبـسم وال

 .أحد األبعاد املهمة لتحسني جودة احلياة

إن دعوة الـدين إىل الـسعي لطلـب الـرزق،  -9

واالستعاذة من الفقر، وتعلم املهارات املتنوعة متثل جانبًا 

من اهلدايـة لتحـصيل االسـتقرار االقتـصادي وحتـسني 

 .جودة احلياة

تتضمن هدايات الدين يف األذكار املرشوعة  -10

 حيقق جانًبا مهام حلصول الرضـا عـن احلـال، وقبـول ما

املظهر مما ُيعرب عنـه بـالتوائم اجلـسدي يف أبعـاد مفهـوم 

 .جودة احلياة

وهكذا ختلص الدراسة إىل أن هدايات الـدين يف 

اليوم والليلة متثـل برناجمًـا تطبيقًيـا واقعًيـا يوجـه الفـرد 

املسلم بحسب معتقداته، ويضبط سلوكه، وحيفـز مهتـه، 

ويوصله إىل حتقيق الشعور بالسعادة والرضا عـن احليـاة 

وحتسني جودهتا وهو ما يتنادى العـامل اليـوم للحـصول 

 . عليه

 :وتويص الباحثة بـاآليت

ــالمي  -1 ــدين اإلس ــاة يف ال ــوم احلي ــراز مفه إب

بوسائط متنوعة بحثية وإعالمية؛ ألمهية مراعاته يف مجيع 

سني حياة الناس الربامج املعارصة املتوجهة إلصالح وحت

 .الفردية واالجتامعية لتبعد عن الصبغة املادية البحتة

إجراء دراسات ختصصية مقارنة بني الربامج  -2

احلديثة لتحسني جودة احلياة والـسعادة واحليـاة الطيبـة، 

من منطلق السياق الغريب، وبني اهلدايات الدينية لتحقيق 

 .احلياة الطيبة من السياق اإلسالمي

ــصمي -3 ــة ت ــة وجمتمعي ــة فردي ــرامج تطبيقي م ب

لتحسني جودة احلياة بأبعادها املتنوعة منطلقها هـدايات 

الدين بنصوصه وتراثـه لإلسـهام يف التعريـف بمنهجـه 

 . القويم يف دعم متطلبات احلياة املعارصة

وبعد، فهدايات الدين نبٌع َثرٌّ ملن يريد أن يغـرتف 

لدراسـة إال علًام وهدايـة وممارسـة، ومـا احتوتـه هـذه ا
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. إشارات يسرية حتكمها متطلبـات االختـصار واإلجيـاز

واهللا أسأل أن جيعلنا ممن هيتدي هبذا الدين ليـسعد بـه يف 

 . دنياه وأخراه

* * * 

 قائمة املصادر واملراجع

 :املراجع العربية: أوالً 

 عبـداملعطي، .اإلرشاد النفيس وجـودة احليـاة يف املجتمـع املعـارص

اإلنـامء النفـيس : ر العلمـي الثالـثاملؤمت. حسن مصطفى

جامعـة : مـرص. والرتبوي لإلنسان العريب يف جودة احلياة

 .م2005، الزقازيق

. االستمتاع باحلياة يف عالقته ببعض متغريات الشخـصية اإلجيابيـة

جملـة كليـة الرتبيـة . عبدالعال، حتية، ومظلـوم، مـصطفى

 .م2013عام ). 2(ببنها، 

   ابـن قـيم اجلوزيـة، حممـد بـن .املنيإعالم املـوقعني عـن رب العـ

املكتبـة : ، بـريوت1حممد عبداحلميـد، ط: حتقيق. أيب بكر

  .م2003 -هـ1424العرصية، 

تأثري العقيدة اإلسالمية يف األمن النفيس للمسلم، دراسة يف املفاهيم 

 فاطمة حممـد عـيل واسـيل، ، رمضان.واملميزات واألدوار

ــات اإلســال ــة الدراس ــشور يف جمل ــر بحــث من مية والفك

-36( م2020، 4:، عـدد6للبحوث التخصـصية جملـد 

49(. 

.  الدمشقي، أبـو الفـداء إسـامعيل بـن كثـري.تفسري القرآن العظيم

 دار طيبة للنـرش :م.، د2ط .سامي بن حممد سالمة: حتقيق

 . م1999 -هـ 1420 ،والتوزيع

 صــحيح ابـن حبـان املــسند الـصحيح عــىل -التقاسـيم واألنـواع 

األنواع من غري وجود قطع يف سندها وال ثبوت التقاسيم و

: حتقيق.  الُبستي، أبو حاتم حممد بن حبان.جرح يف ناقليها

  دار : ، بـريوت1ط. حممد عيل سونمز، خـالص آي دمـري

 .م2012 -هـ 1433 ،ابن حزم

دار : القـاهرة. ط. د.أبـو زهـرة، حممـد .تنظيم اإلسالم للمجتمـع

 .م1965 -هـ 1385 ،الفكر العريب

 السعدي، عبـد الـرمحن .يسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنانت

، 1، ط اللوحيـقعبـد الـرمحن بـن معـال: حتقيق. بن نارص

 .م2000-هـ 1420مؤسسة الرسالة، : م.د

.  الطربي، أبو جعفر حممد بـن جريـر.جامع البيان يف تأويل القرآن

 ،مؤسـسة الرسـالة: م.، د1أمحد حممـد شـاكر، ط: حتقيق

 .م2000 - هـ1420

. ط.د.  القرطبي، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد.اجلامع ألحكام القرآن

 .م1968-هـ1387 ،دار الكتاب العريب: مرص

 املطلـق، عبداملحـسن .احلياة الطيبة أو قاموس السعادة يف اإلسـالم

 .هـ1429مكتبة التوبة، : ط، الرياض.دبن عيل، 

 كالو، بحـث منـشور  حممد حممود.احلياة من منظور القرآن الكريم

الفلـسفة، النقـد ومـرشوع : ضمن أعامل امللتقـى الـدويل

ــران،  ــة وه ــة، جامع ــوم االجتامعي ــة العل ــة، كلي الكوني

 ).114-90( .م2020

جودة احلياة وعالقتها باألفكار الالعقالنية املرتبطة بقلق االمتحـان 

رسـالة .  داهـم، فوزيـة.لدى تالميذ السنة الثالثـة ثـانوي

ــري  ــرماجــستري غ ــشورة اجلزائ ــرض: من ــة خل ــة مح . جامع

 .م2015

. جودة احلياة وعالقتها بالضغوط النفسية واسرتاتيجيات مقاومتهـا

 ؛ واملحرزي، أرشـد بـن سـيف؛حسن، عبد احلميد سعيد

وقائع ندوة علم الـنفس وجـودة . وإبراهيم، حممود حممد

 .م2006جامعة السلطان قابوس، : سلطنة عامناحلياة، 
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ا باحلياة الطيبـة والتـدين لـدى عينـة مـن طـالب السعادة وعالقته

ــيمن ــات يف ال ــد.اجلامع ــداخلالق، أمح ــك، ؛ عب ــن بري  وب

جملة جامعة األندلس للعلوم اإلنـسانية . عبداحلكيم حممد

 .م2017 .16العدد . 17جملد. واالجتامعية

حممـد : حتقيق.  القزويني، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد.سنن ابن ماجه

 ،دار إحيـاء الكتـب العربيـة: م.ط، د.د. فؤاد عبد البـاقي

 .ت.د

.  السجستاين، أبو داود سليامن بن األشـعث األزدي.سنن أيب داود

، 1ط. حممد كامل قـره بلـيلو ،شعيب األرناؤوط: حتقيق

 .م2009 -هـ 1430، دار الرسالة العاملية: م.د

حتقيـق . الرتمـذي، أبـو عيـسى حممـد بـن عيـسى. سنن الرتمذي

، وحممــد فــؤاد )2، 1جـــ(حممــد شــاكر أمحــد : وتعليــق

. )5، 4جــ(، وإبراهيم عطـوة عـوض )3جـ(عبدالباقي 

 ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبـي: ، مرص2ط

 .م1975 -هـ 1395

: حتقيـق.  البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل.السنن الكربى

 ،دار الكتب العلميـة: ، بريوت3ط. حممد عبد القادر عطا

 .م2003 -هـ 1424

 النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بـن شـعيب، حققـه .السنن الكربى

: حسن عبد املـنعم شـلبي، أرشف عليـه: وخرج أحاديثه

ــاؤوط، ط ــريوت1شــعيب األرن ــالة: ، ب ــسة الرس . مؤس

 .م2001 -هـ 1421

  : حققــه.  البيهقــي، أبــو بكــر أمحــد بــن احلــسني.شــعب اإليــامن

، 1 أمحـد النـدوي، طخمتـار:  عبدالعيل حامـد، إرشاف.د

مكتبة الرشد بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي : الرياض

 .م2003 -هـ 1423، باهلند

 الفارايب، إسـامعيل بـن محـاد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

: ، بـريوت4ط. أمحد عبد الغفور عطار: حتقيق. اجلوهري

 .م1987 - هـ1407 ،دار العلم للماليني

النيسابوري، أبو بكر حممـد بـن إسـحاق بـن  .صحيح ابن خزيمة

ــق ــة، حتقي ــي. د: خزيم ــصطفى األعظم ــد م ط، .د. حمم

 .ت.د. املكتب اإلسالمي: بريوت

: حتقيق. البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل. صحيح البخاري

، 1ط.  حممـد فـؤاد عبـدالباقي:مجاعة من العلـامء، تـرقيم

 .هـ1422 ،دار طوق النجاة: بريوت

النيــسابوري، أبــو احلــسني مــسلم بــن احلجــاج . لمصــحيح مــس

: ط، القـاهرة.، دحممد فؤاد عبدالباقي: املحقق. القشريي

ــاه،  ــي ورشك ــايب احللب ــسى الب ــة عي ـــ 1374مطبع  -ه

  .م1955

 األلباين، حممـد نـارص، برنـامج .صحيح وضعيف سنن أيب داوود

منظومة التحقيقات احلديثية، مركز نور اإلسالم ألبحـاث 

 .والسنة، اإلسكندرية، نسخة إلكرتونيةالقرآن 

 األلبـاين، حممـد نـارص، برنـامج .صحيح وضعيف سنن ابن ماجه

منظومة التحقيقات احلديثية، مركز نور اإلسالم ألبحـاث 

 .القرآن والسنة، اإلسكندرية، نسخة إلكرتونية

 األلبـاين، حممـد نـارص، برنـامج .صحيح وضعيف سنن الرتمذي

يثية، مركز نور اإلسالم ألبحـاث منظومة التحقيقات احلد

 .القرآن والسنة، اإلسكندرية، نسخة إلكرتونية

 األلبـاين، حممـد نـارص، برنـامج .صحيح وضعيف سنن النـسائي

منظومة التحقيقات احلديثية، مركز نور اإلسالم ألبحـاث 

 .القرآن والسنة، اإلسكندرية، نسخة إلكرتونية

لـرمحن أمحـد بـن شـعيب  النسائي، أبـو عبـد ا.عمل اليوم والليلة

ــاين ــق. اخلراس ــادة. د: املحق ــاروق مح ــريوت2ط. ف : ، ب

 .ـه١٤٠٦ ،مؤسسة الرسالة
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مؤســسة : ، بــريوت2ط. الكفــوي، أبــو البقــاء أيــوب. الكليــات

 . م1998 - هـ1419 ،الرسالة

فاعلية برنامج مقرتح يف حتسني بعـض أبعـاد جـودة احليـاة ملعلمـة 

ــات ا ــىل الكفاي ــره ع ــال وأث ــاض األطف ــدهياري ــة ل  .ملهني

. املجلة العربية لإلعالم وثقافة الطفـل. عبداحلميد، سحر

 .216-151م، 2018، 4العدد 

 ،دار صــادر: ، بــريوت3ط.  ابــن منظــور، حممــد.لــسان العــرب

 .هـ1414

الرمحن  النسائي، أبـو عبـد.السنن الصغرى للنسائي: املجتبى من السنن

: ، حلب2عبد الفتاح أبو غدة، ط: أمحد بن شعيب، حتقيق

 .م1986 -هـ 1406مكتب املطبوعات اإلسالمية، 

 النيـسابوري، أبـو عبـد اهللا حممـد بـن .املستدرك عىل الـصحيحني

. مصطفى عبد القادر عطا: عبداهللا احلاكم، دراسة وحتقيق

 .م1990 -هـ 1411، دار الكتب العلمية: ، بريوت1ط

ختـريج .  التميمي، أمحد بن عىل بـن املثنـى.مسند أيب يعىل املوصيل

 دار :، القـاهرة1ط. سـعيد بـن حممـد الـسناري: وتعليق

 .م2013 -هـ 1434، احلديث

شـعيب : املحقـق.  ابـن حنبـل، أمحـد.مسند اإلمام أمحد بـن حنبـل

د عبد اهللا بـن عبـد املحـسن : األرناؤوط وآخرون، إرشاف

 .م2001 - هـ 1421، مؤسسة الرسالة: م.، د1ط. الرتكي

بو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن التميمي  الدارمي، أ.مسند الدارمي

، 1ط. حـسني سـليم أسـد الـداراين: حتقيق. السمرقندي
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  تعاىلا ُمجِع وُثنَِّي من صفات اهللام

ة«  »دراسة َعَقديَّ

 )1(عبد اهللا بن عيل بن عبد اهللا الشهري

 جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

 )هـ23/09/1443 يف  وقبل للنرشهـ؛14/08/1443قدم للنرش يف (

العـني، واليـد،  «:يامن هبا هو التسليم للنصوص الرشعية، وهي أربع صفات يتناوُل هذا البحُث دراسَة أربعة من الصفات اخلربية التي طريُق اإل:املستخلص

، ويعرض معتقد أهل السنة واجلامعة يف هذه الصفات إمجاًال، ويورد أدلتهم من الكتاب والـسنة حيـث إن ثبـوت أيِّ صـفة هللا تعـاىل مـرتبط »واألصابع، والقدم

 من حيث اإلفراد والتثنية واجلمع، وشاهد هذا العدد من النص الرشعي وعالقته بثبوت الصفة، كـام بوجود النص الرشعي، كام يناقش مسألة عدد هذه الصفات

ر رأي املتكلمني يف ثبوت هذه الصفات، ويتناول ُشبَهَتهم بالرد املوجز  »العـني، واليـد، واألصـابع، والقـدم «أن هـذه الـصفات األربـع: ومن نتائج البحث. حيرِّ

ون . ، يف النصوص الرشعية عدا القدماجلمعجاءت بلفظ  و،نيةالتثاإلفراد وجاءت بلفظ  وأن ظاهر النصوص الرشعية يثبت الصفة اخلربيـة، وأن املتكلمـني يفـرُّ

ني دراسة التطور العقدي يف مقاالت بقية الفـرق غـري األشـاعرة، ومعرفـة الفـرق بـني املتقـدم: ومن توصيات البحث. إىل التأويل أو التفويض أو التعطيل التام

 .ودراسة مدى التداخل العقدي بني املتكلمني وغريهم من الفرق. واملتأخرين يف تلك الفرق

 .األصابع، القدم، الصفة اخلربية، العني، اليد: الكلامت املفتاحية
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Plural and Dual Divine Attributes  
"A Creedal Study"  

Abdullah bin Ali bin Abdullah AlShehri(1) 
Prince Sattam bin Abdulaziz Universit 
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Abstract: This study examines four of the divine revelation-based attributes, the belief in which involves the adoption of 
religious literature. These attributes include the eye, the hand, the fingers, and the foot. This paper examines the Sunnis' 
perspective on these attributes in general and provides their evidence from the Quran and the Sunnah. According to them, any 
substantiated attribute of Allah is associated with a religious text. The paper also discusses how many of these attributes there are 
in singular, dual, and plural forms, and provides textual evidence for the number and its relationship to the veracity of the 
relevant attributes. Muslim theologians' views on these traits are examined, and misconceptions regarding them are thus refuted. 
The four attributes of the eye, the hand, the fingers, and the foot occur in both the dual and plural forms in the religious texts, 
which is one of the major findings of this study. Another conclusion is that the apparent meaning of religious texts establishes 
divine revelation-based characteristics and that Muslim theologians resort to interpretation, Tafwid (proving Divine Attributes 
literally without acknowledging their meanings), or outright rejection with regard to these attributes. The study recommends 
examining the creedal evolution of the declarations of sects other than the Ash'aris, noting the differences between the earlier and 
later scholars of these sects, and examining the creedal overlap between Muslim theologians and those of other sects.    

Keywords: divine revelation-based attributes, the eye, the hand, the fingers, the foot. 
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 مقدمة

احلمُد هللا الذي علَّم بالَقَلم، علَّـم اإلنـساَن مـا مل 

الُة والسالم عىل نبيِّنا حممد، املبعوِث باهلُدى  يعلم؛ والصَّ

، وعىل آله وصحبِه أ ا بعدُ  .مجعنيوديِن احلقِّ  ..أمَّ

فهم بـه سـبحانه؛  فقد امتنَّ اهللا عىل عباده بأْن عـرَّ

وذلك بأْن َأَمَرهم باإليامن بأسامئه وصفاته، التي جـاءت 

يف نصوص الَوحَيْنيِ واضـحًة جليَّـًة ألصـحاب الِفَطـر 

 .السليمِة، والعقوِل الواعية

نا سبحانه بالقاعدة اجلامعِة يف هذا الباِب،  وأخَربَ

 : قال سبحانهحيث             

     ]11: الشورى[. 

 بام َوَرَد يف كتـاب اهللا @وقد آَمَن صحابُة النبيِّ 

ــولِه  ــنَِّة رس ــفاتِه @وُس ــامئه وص ــوا ألس ض ، ومل يتعرَّ

بتأويٍل، أو حتريٍف، أو تعطيل؛ وسار عىل ذلك التـابعون 

 بعُض أهِل األهـواء، الـذين لبَّـسوا بإحسان، حتى ظهرَ 

 . عىل الناس يف دينِهم، وَدَعْوُهم إىل مقاالٍت باطلة

ل يف ضـوء : (يقول ابن القيم عيـُل األوَّ مـىض الرَّ

ذلك النور، مل ُتطِفْئه عواصـُف األهـواِء، ومل تلتـبس بـه 

ُظَلُم اآلراِء، وَأْوَصوا َمن بعَدهم أالَّ يفارقوا النوَر الـذي 

فلـامَّ كـان يف . وه منهم، وأالَّ خيرجوا عـن طـريقهماقَتَبُس 

ـُة  يعُة واخلـوارُج والَقَدِريَّ أواخر عِرصهم، حـَدَثت الـشِّ

ـِة،  واملُرجئة، فَبُعُدوا عن النور الذي كان عليه أوائُل األُمَّ

ومع هذا، فلم يفـارقوه بالكليـة؛ بـل كـانوا للنـصوص 

ول واآلراء ُمعظِِّمــني، وهبــا ُمــسَتِدلِّني، وهلــا عــىل العقــ

ِع أحٌد منهم أنَّ عنـده عقليَّـاٍت ُتعـارض  ِمني، ومل َيدَّ ُمقدِّ

النصوَص، وإنَّام ُأُتوا ِمن ُسوء الَفهم فيها، واالستبداد بام 

م إِن اْقَتَفْوا أَثَرهم  ظهر هلم منها دوَن َمن قبَلهم، ورأوا أهنَّ

كانوا ُمقلِِّدين هلم، فصاَح هبم َمن أدركهم من الـصحابة 

أوا وكب اِر التابِِعني ِمن كلِّ ُقطر، وَرَمْوُهم بالعظائم، وتـربَّ

روا ِمن سبيِلهم أشدَّ التَّحذير  . )1()منهم، وحذَّ

 :مشكلة البحث

يعالج هذا البحُث مـسألَة وروِد الـصفة اخلربيـة 

ة ِصَيغ؛ كالتَّثنية واجلمـع، مـع األصـل العـام  الذاتية بعدَّ

ِد الذي َتِرُد عليه الصفاُت، وهو اإل فراد، وهل هلذا التَّعـدُّ

نة إمجاًال، وكيـف  فائدٌة وِحكمة؟ وُيبيِّـن عقيدة أهل السُّ

 . أجابوا عن ُشَبه املتكلِِّمني يف تأويل الصفات وتعطيلها

وقد َرِغب الباحـث أن ُيـسِهم يف دراسـة بعـض 

صفات اهللا تعاىل، التي وقـع يشٌء مـن اخلََلـل يف اإليـامِن 

ئِق املتَِّفق مـع مـا كـان عليـه واإلقراِر هبا عىل الوج ه الالَّ

ة، فكان هذا البحث املوَجز، وعنوانه ما ُمجِع «: سلُف األُمَّ

 .» دراسة عقدية- وُثنَِّي من صفات اهللا تعاىل

 : أمهية البحث، وأسباب اختياره

هذا املوضوع ذو عالقـٍة بـالركن األول مـن  -1

ركن أركان اإليامن، وهـو اإليـامن بـاهللا تعـاىل؛ وهـو الـ

                                                 
 ).3/1069(الصواعق املرسلة، البن قيم اجلوزية    )1(
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األعظم، وباُب الصفات أهمُّ بـاٍب فيـه، بـل هـو أصـل 

العلوم وأرشُفها؛ ألنَّه متعلٌِّق بمعرفة اهللا تعاىل، وتوحيِده 

 . سبحاَنه

هذا املوضوع مرتبٌط ارتباًطا وثيًقا باألسـاس  -2

نة واجلامعـة عموًمـا،  الذي قـام عليـه معتَقـد أهـِل الـسُّ

إليامن بكلِّ وبتوحيد األسامء والصفات خصوًصا؛ وهو ا

ـة الـصحيحة يف  نة النبويَّ ما جاء يف القرآن الكـريم والـسُّ

ة؛ حيـث ال  وصف اهللا تعاىل، وما يتعلَّق بالصفات اخلربيَّ

ِة الرشعيَّة، وإجرائها عىل  سبيَل لإليامن هبا إالَّ بَقبول األدلَّ

 .ظاهرها

ِة ِصـَيغ  -3 ة بعـدَّ -ورود بعض الصفات اخلربيَّ

ليٍة وتوضيح ملن -إلفرادكاجلمع والتثنية وا  بحاجٍة إىل َجتْ

 .يستشكل عليه مثُل هذا يف النصوص الرشعيَّة

 :أهداف البحث

 . بيان أنواع صفات اهللا، وتقسيامهتا-1

إبراز معتَقِد أهـِل الـسنة واجلامعـة إمجـاًال يف  -2

صــفة العــني، واليــد، : الــصفات حمــلِّ الدراســة، وهــي

 . واألصابع، والقدم

لة الرشعيَّة التي اسـتدلوا هبـا عـىل إيراد األد -3

إثبات تلك الصفات األربع، وتوضيح اإلشكاالت التي 

 .َتِرُد يف كالم بعِض أهِل العلم حوَل َفهم اآلية

اجح يف عدِد كلِّ صفة من الـصفات  -4 تقرير الرَّ

األربع، من حيـث اجلمـُع واإلفـراد والتثنيـة، وعالقتـه 

 .بثبوت الصفة

ــف املتكلِّ  -5 ــر موق ــذه ِذْك ــات ه ــن إثب ــني م ِم

 . الصفاِت، وبيان ُشْبَهتِهم باختصار

نة واجلامعة عىل ُشـبهة  -6 إيراد َردِّ علامء أهل السُّ

ًزا  .املتكلِّمني خمتًرصا ومركَّ

 :حدود البحث

ه البحث إىل دراسة أربع صفات من صفات  يتوجَّ

صفة العني، واليد، واألصابع، : اهللا الذاتية اخلربية، وهي

نة إمجـاًال، وموقـف والقدم؛  مع ذكـر معتَقـد أهـِل الـسُّ

 . املتكلِِّمني والرد عىل ُشَبِههم

 :إجراءات البحث 

جَرَد الباحُث عدًدا من مصنَّفات العقيدة وُكُتـِب 

التفسري ورشوح األحاديث؛ للوقوف عـىل طريقـة أهـل 

العلم يف إثبات نـصوص الـصفات عموًمـا، ونـصوص 

خاصــًة، وكيــف  - حمــل الدراســة -الــصفات األربــع 

ناقشوا مسألة التثينة واجلمع، واحلكمة منهام، والرد عـىل 

 .من خالف يف ذلك

كام سلك الباحث يف هذا البحِث الطريقَة املعتادة 

ــة مــن حيــث العــزو واحلكــُم عــىل  يف األبحــاث العلميَّ

ــع  ــائج م ــض النت ــذكر بع ــه ب ــتم بحَث ــث، وخ األحادي

 . التوصيات، وقائمة شاملة ألهمِّ املراجع

 :منهج البحث

 .االستقرائي، والتحلييل: َسَلَك الباحث املنهجني
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 :الدراسات السابقة، وما يضيفه البحث إليها

 :أبرز الدراسات التي اطَّلعُت عليها، ما ييل

 العَقدية املتعلِّقة بالسمع والبـرص يف املسائل «-1

عايـد بـن عبيـد العنـزي، . ؛ للباحث د»الكتاب والسنة

مــة لقــسم العقيــدة يف اجلامعــة ، )رســالة دكتــوراه( مقدَّ

 .هـ1432اإلسالميَّة باملدينة املنورة، 

؛ » اخلربية بـني اإلثبـات والتأويـلالصفات «-2

، )رسالة ماجـستري(للباحث عثامن عبد اهللا آدم األثيويب، 

مــة لقــسم العقيــدة يف كليــة الــرشيعة والدراســات  مقدَّ

مـة، اإلسالمية بجامعـة امللـك عبـد العزيـز بمكـة املكر

 .م1978 -هـ1398

ة يف القـرآن الكـريم  «-3 آيات صفات اهللا اخلربيَّ

نارص حممد الصائغ، . ، للباحث د»والتفسري الصحيح هلا

 جامعـة سـوهاج، -بحث منشور يف جملـة كليـة اآلداب

 .م2019بمرص، 

 :ما يضيفه البحث لألبحاث السابقة

زة، وبيـان الصفاتدراسة  -1  األربع دراسًة مركَّ

املتكلِِّمني والرد عليهـا؛ مـع ذكـر خالصـة أقـوال ُشبهِة 

 .األئمة يف إثبات هذه الصفات

 عـدِد الـصفة؛ كيـف جـاء يف بمسألةالعناية  -2

النص الرشعي؟ وماذا َفِهم منه أهُل العلم؟ وكيف ردوا 

 عىل الَفهم اخلاطئ حوَله؟

 

 :خطة البحث

 وفيه بيان تقسيامت أهل العلم للصفات: متهيد. 

 صفة العينني هللا تعاىل: لاملبحث األو. 

 صفة اليدين هللا تعاىل: املبحث الثاين. 

 صفة األصابع هللا تعاىل: املبحث الثالث. 

 صفة الَقَدمني هللا تعاىل: املبحث الرابع. 

 وبعض التوصيات وفيها أبرز نتائج الدراسة: اخلامتة. 

 وفيه فهرس املصادر واملراجع: الفهارس. 

* * * 

 أقسام صفات اهللا: متهيد

م أهـــُل العلـــِم الـــصفات إىل تقـــسيامت  ُيقـــسِّ

دة  :، ومن ذلك)2(واعتبارات متعدِّ

ل ــار األوَّ ــوُت :االعتب ــث الثب ــن حي ــصفات م  ال

                                                 
 أصحاَبه هبا، ومل تكن حملَّ َنَظٍر @هذه التقسيامت مل ُخيِرب النبيُّ    )2(

وتوقف عندهم؛ بل كلُّهم كان يؤمن بام أخرب اهللا به، وأخرب به 

 : ، ومنهُجهم كام قال سبحانه@رسوله        

      ]يقول الشيخ علوي السقاف]. 7: آل عمران :

هذه التقسيامت حادثة، مل يعرفها السلف، لكن ملَّا خاض (

موها املتكلِّمون يف صفات اهللا  لوها وعطَّلوها، وقسَّ ، وأوَّ

من سلطان؛ كالصفات النفسية، إىل أقساٍم ما َأنَزَل اهللا هبا 

واملعنوية وغري املعنوية؛ اضطرَّ علامء أهل السنة هلذا التقسيم، 

صفات اهللا الواردة يف الكتاب والسنة، ). واصطَلحوا عليه

والذي يظهر بتتبُّع مصنَّفاِت أهل ). 31ص(علوي السقاف، 

العلم، أنَّ أول ذكر ليشء من تقسيم الصفات، جاء عند اإلمام 

الرشح امليرس عىل الفقهني األبسط : انظر. ~حنيفة أيب 

 ).16-15ص(واألكرب، ملحمد اخلميس، 
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 :، وهي قسامن)السلب(والنفي 

وهـي الـصفات التـي : الصفات الثبوتيـة: األول

نة عىل ثبوهتا هللا تعـاىل؛  دلَّت النصوُص من الكتاب والسُّ

وميَّــة، والُقــدرة، والعــدل، كاحليــاة، والعلــم، والَقيُّ 

وهي . واالستواء، والنزول، واليد، والوجه، ونحو ذلك

 .صفاُت كامٍل ومدٍح َتِليُق بجالل اهللاِ وَعَظَمتِه

لب:الثاين وهـي :  الصفات املنفيَّة، أو صفات السَّ

نة عـىل  الصفات التي دلَّت النصوُص من الكتـاب والـسُّ

، والعجـز، والنـوم، َنْفيها عن اهللا تعـاىل؛ كـصفة املـوت

نة، والظلـم؛ وتـأيت   مـسبوقًة بـأداة - يف الغالـب -والسِّ

نة )ما(أو ) ليس(أو ) ال(النَّْفي  ، وهذه الـصفات متـضمِّ

ها  . إلثبات كامِل ضدِّ

 الصفات الثبوتية باعتبـار تعلُِّقهـا :االعتبار الثَّاين

 : بذات اهللا، وهي قسامن

 َيـَزْل وهـي الـصفات مل:  الصفات الذاتية:األول

سبحانه وال يزال متَِّصًفا هبا؛ كـالعلم والقـدرة واحليـاة، 

 .والوجه والسمع والبرص، ونحو ذلك

وهـي الـصفات التـي :  الـصفات الفعليـة:الثاين

سـبحانه  دلَّت النصوُص تعلُِّقها بأفعال اهللا تعـاىل؛ فهـو

يفعلها إذا شـاء، وإن مل يـشأ مل يفعلهـا؛ كـصفة النـزول، 

ِحك، ونحو ذلكواملجيء، واإلتي  .)3(ان، واخلَْلق، والضَّ

                                                 
م إىل صـفات سـمعّية عقليـة، يـةالصفات الفعلّية كالذات  ) 3(  تقـسَّ

 =وسمعّية فقط، فصفة اخللق فعلّية دلَّ عليها الـسمع والعقـل،

مه - وهو الصفات الذاتية -والقسم األول   ُيقـسِّ

ة ثبوهتا، ومها  :أهُل العلم إىل قسمني، باعتبار تعلُِّقها بأدلَّ

معيَّة العقليَّة؛ وهي الصفات : األول الصفات السَّ

التــي دلَّ الــسمع والعقــل عــىل ثبوهتــا؛ كــصفة احليــاة، 

 .، والعلووالعلم، والقدرة

ة؛ وهي الصفات التـي دلَّ : الثاين الصفات اخلربيَّ

ُة السمعيَّة، دون العقـل؛ كـصفة  عىل ثبوهتا هللا تعاىل األدلَّ

ــزول،  ــتواء، والن ــني، واالس ــدين، والعين ــه، والي الوج

 . )4(واملجيء

والصفات التي هي حملُّ الدراسة يف هذا البحث، 

 .ربيةهي من القسم األخري؛ الصفات الذاتية اخل

* * * 

 صفة العينني هللا تعاىل: املبحث األول

ـة، أنَّ  يعتقد الصحابة والتابعون وبقيَُّة َسَلِف األُمَّ

 عينَْني كـام َيِليـُق بجاللـه، وأنَّ صـفة العـني مـن هللا 

                                                                          
وصفة االستواء فعلّية، دل عليها السمع دون العقل، والعقل =

  .يدّل عليها ابتداء لكنه ال يعارضهامل 

ــر  ) 4( ــي : انظ ــصفات، للبيهق ــامء وال ــرش، )1/276(األس ، الع

، )5/99(، جمموع الفتـاوى، البـن تيميـة )1/103(للذهبي 

حممد اجلـامي، .د: ، الصفات اإلهلية، لـ)32/12(، )6/268(

ــل )209-199ص( ــد خلي ــطية، ملحم ــدة الواس ، رشح العقي

اس،  ــرَّ ــامئه ، القوا)89ص(ه ــفات اهللا وأس ــثَىل يف ص ــد املُ ع

، صفات اهللا الواردة )34-31ص(احلُسنى، ملحمد بن عثيمني، 

  ).33-31ص(يف الكتاب والسنة، لعلوي السقاف، 
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الــصفات الذاتيــة، الــوارِد ثبوُهتــا هللا تعــاىل يف الكتــاب 

نة  .والسُّ

ت صـفة العـني هللا أدلة أهل السنة واجلامعـة يف إثبـا: أوًال 

 : تعاىل

استدلَّ أهل السنة واجلامعة بعدٍد من األدلة، مـن 

ة، ومن هذه األدلة نة النبويَّ  :القرآن الكريم والسُّ

 : قوله تعاىل -        ]14: القمر[. 

 : وقوله تعاىل -         ]39: طه[. 

        : وقوله سبحانه - 

 .]48: الطور[

 @ ، أنَّ رسول اهللا { وعن عبد اهللا بن عمر -

ال، فقـال جَّ إنَّ «: ذكر يوًما بني َظْهَراَين الناس املسيَح الدَّ

 ليس بأعوَر، أَال إنَّ املسيح الدجال - تبارك وتعاىل -اهللا 

  .)5(»ه ِعنََبٌة طافَِيةٌ أعوُر عِني الُيمنَى، كأنَّ عينَ 

ما ُبِعث « : @قال النبي : ، قال> وعن أنٍس -

اَب، أَال إنَّـه أعـوُر، وإنَّ  َته األعـوَر الكـذَّ نبيٌّ إالَّ َأْنَذَر ُأمَّ

 . )6(»كافرٌ : ربَّكم ليس بأعوَر، وإنَّ بني عينيه مكتوٌب 

                                                 
: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول اهللا    )5(

        ]؛ ومسلم يف )7407(، ح]39:طه

تاب الفتن وأرشاط الساعة، باب ذكر الدجال، صحيحه، ك

 .، واللفظ له)169(ح

رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الفتن، بـاب ذكـر الـدجال،    )6(

؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب الفتن وأرشاط الساعة، )7131(ح

 ).2933(باب ذكر الدجال وصفته وما معه، ح

: ، قال> وعن ُسَليم بِن ُجَبري موىل أيب هريرة - 

 رة يقرأ هذه اآليَة سمعُت أبا هري              

           ]إىل قوله تعاىل]58: النساء ، :    

    ]يضع @رأيت رسول اهللا «: ؛ قال]58: النساء 

: ، قال أبو هريرة»إهباَمه عىل ُأُذنِه، والتي َتلِيها عىل عينِه

، قال ابن » يقرؤها ويضع إصبَعْيه@اهللا رأيت رسول «

إنَّ اهللا سميع بصري، َيعني أنَّ : َيعني: قال املقرئ: يونس

وهذا َردٌّ عىل «: هللا سمًعا وبًرصا، قال أبو داود

 .)7(»اجلهميَّة

 :أقوال األئمة يف إثبات التثنية يف العينني هللا تعاىل: ثانًيا

ر مجاعٌة من أهل العلم، إثباَت صفةِ   العينني هللا قرَّ

 :تعاىل؛ استنباًطا من النصوص الرشعيَّة، ومن هؤالء

قال (:  بن سعيد الدارمي، حيث قالعثامن -1

 : اهللا تعاىل ملوسى       ]وقال]39:طه ، :  

        ]وقال]14:القمر ، :       

    ]اَل @، ثم ذكر رسول اهللا ]37:دهو جَّ :  الدَّ

، والَعَوُر عند الناس ضدُّ البرص، »إنَّه ليس بأعور«

 . )8()واألعور عندهم ضد البصري بالعينني

                                                 
ــاب يف اجل   )7( ــسنة، ب ــاب ال ــننه، كت ــو داود يف س ــة، رواه أب همي

). إسناده صحيح: (؛ قال املحقق شعيب األرناؤوط)4728(ح

ــتح  ــناَده يف الف ــر إس ــُن حج ــافظ اب ى احل ــوَّ ، )13/373(وق

 ).3081.وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة

 ).1/305(نقض الدارمي عىل برش املرييس    )8(
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: @ففي تأويـل قـوِل رسـول اهللا : (وقال أيًضا

، بيان أنَّه بـصٌري ذو عينـني، خـالف »إنَّ اهللا ليس بأعورَ «

 . )9()األعور

، @بياُن النبي : (ث قال خزيمة، حيوابن - 2

 : الذي جعله اهللا مبيِّنًا عنه يف قوله       

                ]فبنيَّ النبي ]44:النحل ،

 أنَّ هللا عينني، فكان بياُنه موافًقا لبيان ُحمَكم @

لربنا : نقولنحن : (وساق األدلة، ثم قال). التنزيل

 . )10()اخلالِق عيناِن، ُيبِرصُ هبام ما حتت الثَّرى

 أبو إسامعيل اهلروي، حيث أورد يف كتابه - 3

إثبات « باًبا، وَعنْون له بـــ»األربعني يف دالئل النبوة«

إنَّ ربَّكم «: ، وَأْوَرَد حديَث »العينني له تعاىل وتقدس

 .)11(»ليس بأعورَ 

َلَكائي هبة - 4 رشح  «يف كتابه املشهور اهللا الالَّ

ب باًبا عنوانه»أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة  :، بوَّ

 عىل @ وُسنة رسوله سياق ما دلَّ من كتاب اهللا «

 .)12(» الوجه والعينني واليدينأنَّ صفات اهللا 

إبطال التأويالت  « أبو يعىل، يف كتابهالقايض - 5

ب بقوله»ألخبار الصفات ينني لربنا إثبات صفة الع «:، بوَّ

                                                 
 ).1/327(نقض الدارمي عىل برش املرييس    )9(

 ).1/114(خزيمة كتاب التوحيد، البن    )10(

 ).65-64ص(األربعني يف دالئل النبوة، للهروي    )11(

لكائي    )12(  ).3/475(رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة، لالَّ

اعلم أنَّه غُري ممتنٍع محُل اخلِرب عىل : (، وممَّا قاله»جلَّ شأُنه

ظاهره يف إثبات عينني مها صفتان زائدتان عىل البرص 

 . )13(، ثم ساق عدًدا من األدلة واآلثار يف ذلك)والرؤية

 حجر، حيث نقل يف الفتح قوَل ابِن املنري ابن -6

وجُه : ال ابن املنريوق: (يف إثبات صفة العينني، فقال

االستدالل عىل إثبات العني هللا من حديث الدجال، من 

، من جهة أنَّ العور ُعرًفا عدُم »إنَّ اهللا ليس بأعور«: قوله

العِني، وضد العور ثبوُت العني، فلامَّ ُنزعت هذه النَّقيصُة 

ها، وهو وجود العني  . )14()لزم ثبوت الكامل بضدِّ

مي كام ُنقل إثبات العينني  عن بعض متقدِّ

األشعريَّة، وعىل رأسهم أبو احلسن األشعري؛ بل ُيفَهم 

نة، قال  من كالمه أنَّ هذا ممَّا أمجع عليه أهل احلديث والسُّ

اإلقرار باهللا : مجلُة ما عليه أهُل احلديث والسنة: (~

ومالئكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند اهللا، وما رواه 

...  يردُّون من ذلك شيئًا، ال@الثقات عن رسول اهللا 

وأنَّ له سبحانه : (وقال أيًضا. )15()وأنَّ له عينني بال كيف

 : عينني بال كيف، كام قال سبحانه       

 . )16()]14: القمر[

                                                 
 ).2/347(إبطال التأويالت ألخبار الصفات، أليب يعىل :  انظر   )13(

 ).13/390(فتح الباري، البن حجر    )14(

لني، أليب احلسن األشعري مقاالت اإلسالميني واختالف املص   )15(

 ).290ص(

 =قال هذا يف سياق بيان معتقده، الذي هو معتقد الـسلف مـن   )16(
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وقد ذكر ابن عساكر أنَّ هذا من معتَقد األشعري 

الذي ال يقدح فيه غري أهل اجلهِل والِعنَاد، وساق كـالَم 

سـبحانه عينًـا بـال  وأنَّ لـه: (األشعري يف اإلبانة، وفيـه

 . )17()كيٍف 

د ابُن تيميََّة ثبوَت هذا عن األشـعري، فقـال  وأكَّ

ا لفُظ العينني؛ فليس هـو يف القـرآن، ولكـن : (~ وأمَّ

نة  جــاء فيــه حــديٌث، وذكــر األشــعري عــن أهــل الــسُّ

م يقولون  . )18()إنَّ هللا عينني: واحلديث، أهنَّ

 صفة العني بني اإلفـراد والتثنيـة واجلمـع يف األدلـة :ثالًثا

 :الرشعيَّة

جاء إثباُت صفة العني هللا تعاىل يف القرآن الكـريم 

بصيغتني رصحيتني، األوىل باملفرد والثانية باجلمع، وهذا 

 .إثباٌت رصيٌح مبارش

وورود صفة العني يف حـال اجلمـع واإلفـراد، ال 

 .يتعارض مع ثبوت العينني هللا تعاىل

ا وروُدها يف حالة اجلمع، يف مثل قوله تعاىل   : أمَّ

            ]وقوله]37: هود ، :    

    ]14: القمر[. 

                                                                          
اإلبانة، . الصحابة والتابعني وَمن َتبَِعهم، وما عليه اإلمام أمحد=

 ).22ص(لألشعري، 

: ، وانظـر)158ص(تبيني كذب املفرتي، البن عـساكر، : انظر   )17(

 ).221ص(لذهبي، العلو للعيل الغفار، لإلمام ا

ل ديَن املسيح، البن تيمية    )18(  ).4/413(اجلواب الصحيح ملن بدَّ

فهذا أسـلوٌب مـستعَمل يف لغـة العـرب؛ حيـث 

يذكر اجلمع مطلًقا ويراد به الواحُد أو االثنان، والشواهد 

 : ومن ذلكعىل ذلك كثرية،

 : قوله تعاىل                    

                             

             ]4: التحريم.[ 

 االثنني فيعاَمل ويف لغة العرب قد ُيقصد ِذكرُ 

ِمن ُسنن : (معاملَة اجلمع يف الصيغة؛ قال الثَّعالبي

العرب إذا ذكرَت اثنني أن ُتـجِرَهيام جمرى اجلمع، كام 

م اهللا وجوَهُهام: (تقول عند ذكر الُعَمرين واحلَسنَني ، )كرَّ

  : - عزَّ ِذكُره -وكام قال           

      ]19()قلباُكام: ، ومل َيُقْل ]4: التحريم( . 

كام أنَّه ُيستعَمل يف العربية عىل وجه التعظيم، كام 

  : يف قوله تعاىل        ]؛ فالضمري]71: يس 

 جاء عىل سبيل التَّعظيم، مع ِعْلِمنا باألدلة التي »نا«

 .َأثَبَتت اليدين

العرب، أنَّ املثنَّى إذا ُأِضيف ومن املعلوم يف لغة 

إىل ضمري التثنية أو اجلمع، فاألَْوىل مجُعه، وهو األفصح، 

 : كام هو ظاهر يف قوله تعاىل         

      ]20(]38: املائدة( . 

                                                 
 ).362ص(فقه اللغة وأرسار العربية، للثعالبي،    )19(

، فقه اللغة )1/71(خمترص الصواعق املرسلة، للموصيل : انظر   )20(

 ).362ص(وأرسار العربية، للثعالبي، 
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ا وروُدها يف حالة املفرد؛ ففي قوله تعاىل   : وأمَّ

        ]واملفرد هنا مضاٌف، ]39: طه ،

، وهنا  فُأضيفت العُني إليه سبحانه، واملفرد املضاف َيُعمُّ

ال َتعاُرَض مع التثنية؛ فاإلفراُد هنا مقصوٌد به اإلثباُت ال 

 .حتديُد العددِ 

 - حول تأثري اإلضافة يف اللفظ  - ويذكر ابُن تيميَّة 

يراد به التثنيُة، أو ُيثنَّى ويراد به أنَّ اللَّفَظ قد ُجيَمع و

اجلمُع، وهكذا كام هو معروف يف لغة العرب؛ فيقول 

وممَّا يوضح األمَر يف ذلك، أنَّ ِمن لغة العرب : (~

الظاهرِة التي نزل هبا القرآن، استعامُل لفِظ اجلمِع يف 

موضع التثنية يف املضاف، إذا كان متَّصًال باملضاف إليه 

 :  كقوله تعاىلواملعنى ظاهر؛             

               ]وليس لكلٍّ منهام ]4: التحريم ،

قلباكام، لكن النُّطق بلفظ اجلمع أسهُل : إالَّ قلٌب؛ فاملعنى

واملعنى معروف؛ أنَّه ليس لكلٍّ منهام إالَّ قلٌب، وكذلك 

 : قوله              ]38: املائدة[ ،

واحٍد إالَّ فاقطعوا أيامَهنُام؛ إذ ال يقطع من كل : واملعنى

يُده اليمنى، لكن وضع اجلمع موضَع التثنية؛ لسهولة 

فاقطعوا : (اخلطاب، وظهور املراد، ويف قراءة عبد اهللا

 يف مثل هذا بلفظ التثنية، ، حتى إنَّ التعبري)21()أيامهنام

: عدوٌل عن أفصح الكالم وإن كان جائزًا، كام قال

                                                 
ويـه يف القـراءات الـشاذة، من شواذ القراءات، ذكرها ابن خال  ) 21(

 ).33ص(

ظهرامها مثل ظهور الرتسني، وقد جاء مثل األول يف 

 وضعا رحاهلام،: املضاف املنفصل، وهو قليل؛ كقوله

لفُظ بأعيننا ولفظ أيدينا، مع كون : وإذا كان كذلك قيل

ا إذا كان املضاف املضاف إليه ضمري مجع، َأْوىل باحلسن ممَّ 

إليه ضمَري تثنيٍة، فإذا كان ِمن ُلَغتِهم ترُك استحساِن 

قلباكام ويدهيام، فَألْن يكون يف لغتهم ترُك استحسان 

وممَّا عملت َيُدَنا أو يدانا، َأْوَىل ، بعيننا، أو بعينينا

 . )22()وأحرى

وقد ناقش اإلمام ابُن القيم هذه املسألَة باستفاضة 

صواعق املرسـلة، وذكـر مـا سـبق مـن أوُجـه يف كتابه ال

املعاين التـي تـأيت فيهـا األلفـاُظ جمموعـًة ومفـردًة، وال 

ــاب  ــن الكت ــشواهَد م ــة، وأورد ال ــع التثني ــارض م تتع

 . )23(العزيز

ا التثنيُة؛ فلم َتِرد يف القرآن، لكـنَّ أهـَل العلـم  أمَّ

، {استدلوا عليها من السنة النبوية بحديث ابن عمـر 

 يف الناس، فَأثنَى عىل اهللا بام هـو @رسول اهللا قام : قال

ال فقال جَّ إينِّ َألُْنـِذُرُكُموُه، ومـا ِمـن «: أهُله، ثم ذكر الدَّ

نبيٍّ إالَّ َأنَذَره قوُمه؛ لقد أنذر نوٌح قوَمـه، ولكنِّـي أقـول 

تعلمون أنَّـه أعـوُر، وأنَّ : لكم فيه قوًال مل َيُقْله نبيٌّ لقومه

 .)24(»اهللا ليس بأعورَ 

                                                 
 ).580-5/578(بيان تلبيس اجلهمية، البن القيم    )22(

 ).1/256(الصواعق املرسلة، البن القيم : انظر   )23(

   =:قول اهللا تعاىل: أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، باب  ) 24(
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َلف،  وقد استدلَّ هبذا احلديِث عدٌد من علامء الـسَّ

روا داللَته عىل إثبات العينني هللا تعاىل  .وقرَّ

وأشار الشيخ ابن عثيمني إىل داللة احلديث عـىل 

: إثبات العينـني، وردَّ عـىل مـن قـال بـأنَّ املـراد بـالَعَور

: العيــُب، وأنَّ هــذا مــن التَّحريــف؛ ألنَّ لفــظ احلــديث

، وهـذا رصيـٌح يف أنَّ املـراد َعـَوُر » الُيمنـىأعور العني«

ه اهللا عنـه  ، الذي ُينزَّ العِني ال العور الذي هو العيب العامُّ

 . )25(عىل سبيل العموم، وهذا القول حتريف

وممَّا استدلَّ به بعُض أهل العلم عىل إثبات التثنية، 

إنَّ العبَد إذا قـام إىل الـصالة، فإنَّـه «: @حديث النبي 

 . )26(»بني عينَِي اهللايقوم 

ــاري ــب البخ ــاىل: ويف تبوي ــول اهللا تع ــاب ق   : ب

       وقوله جلَّ ِذكُره ، :        

فهــذا . ، ثــم أورد حــديَث األعــور الــدجال]14:القمــر[

                                                                          

=          ]واللفظ له؛ )7407(، ح]39:طه ،

، )3441(، )3337(، )349: ( يف مواضع متعددةوأخرجه

؛ وأخرجه مسلم يف كتاب الفتن )6175(، )5902(، )4402(

ذكر الدجال وصفة ما معه، : وأرشاط الساعة، باب

ذكر رسول اهللا : قال عبد اهللا بن عمر: ، ولفظ مسلم)2931(ح

  إنَّ اهللا «:  يوًما بني ظهراَين الناس املسيَح الدجال، فقال@

 ليس بأعور، أَال إنَّ املسيح الدجال أعور عني - ك وتعاىلتبار -

 .»اليمنى، كأن عينه عنبة طافية

 ).1/269(رشح العقيدة السفارينية، البن عثيمني : انظر  ) 25(

ــاين يف )1/70(أخرجــه العقــييل يف الــضعفاء    )26( ، وضــعفه األلب

 .، وهو حديث ضعيف)1024(السلسلة الضعيفة، 

التبويب منه، يدلُّ عىل أنه يقول بأنَّ اهللا له عينان، فـورود 

اد ثـم اجلمـع ثـم اخلـتم بالتثنيـة، إشـارٌة إىل صيغة اإلفر

 . )27(ذلك

 :موقف املتكلِِّمني من إثبات صفة العني هللا: رابًعا

ذهب عدٌد من الِفَرق الكالميَّـة إىل تأويـل صـفة 

ري األشـاعرة ، ومـن )28(العني هللا تعاىل؛ كاملعتزلة، ومتأخِّ

 العلم والرؤية والبرص،: أنَّ العني تأيت بمعنى: تأويالهتم

 .واحلفظ واحلراسة، وغريها

فالقايض عبد اجلبَّار املعتـزيل، يـرى أنَّ العـني يف 

؛ )جرى هـذا بعينـي: (النصوص بمعنى الِعلم، كام يقال

ـا البـصرية . )29(جرى بِعْلمي: أي وذكر يف موضع آَخر أهنَّ

 . )30(واملعرفة

ومن األشاعرة إماُم احلَرَمني اجلَُويني؛ حيث يرى 

يقيًَّة، وإنَّام هي يف النـصوص بمعنـى أنَّ العني ليست حق

 .)31(البرص

                                                 
لدرية عىل مقاصد العقيـدة الواسـطية، لـسلطان العقود ا: انظر   )27(

 ).1/442(العمريي 

يديَّة واإلباضيَّة، وكالمهم تبـع لكـالم    )28( ل صفة العني، الزَّ ممَّن أوَّ

، ينـابيع )3/335(مـسند الربيـع بـن حبيـب : انظـر. املعتزلة

النصيحة يف العقائد الـصحيحة، للنـارص لـدين اهللا احلـسيني، 

 ).45ص(

 ).227ص( ، األصول اخلمسة، للقايض عبداجلباررشح: انظر   )29(

 ).449ص(متشابه القرآن، للقايض عبد اجلبار، : انظر   )30(

 ).67ص(اإلرشاد، أليب املعايل اجلويني، : انظر   )31(
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وذكــر التفتــازاين أنَّ النــصوص التــي فيهــا ِذكــُر 

العني، إنَّام هي جمازاٌت؛ فالعُني بمعنى البرص، وهذا هـو 

 .)32(رأي مجهور األشاعرة

 :)33(ُشبهة املتكلمني يف تأويل صفة العني: خامًسا

عني، يف يمكن تلخيُص ُشَبه املتكلِّمني يف تأويل ال

ة نقاط  :عدَّ

 العني يف لغة العرب لفـٌظ مـشرتك يـأيت عـىل -1

ة معـاٍن، منهـا الرؤيـة، واحلفـظ والِكـالءة، ومنهـا : عدَّ

ووصـُف اهللاِ باجلارحـة . الداللة، ومنها العني اجلارحـة

 .ممتنٌع، فيجب أن ُيصار إىل بقيَِّة املعاين املمكنة

مكن وقد ادَّعى الرازي األشعري أنَّ العني ال ي

إجراؤها عىل ظاهرها؛ ألنَّه يلزم من هذا الظاهر لوازُم ال 

 ]39: طه[     : فقوله تعاىل. َتليق باهللا 

                                                 
تـأويالت : ، وانظـر)4/174(رشح املقاصد، للتفتازاين : انظر   )32(

، )111ص(متأخري األشاعرة يف أصول الـدين، للبغـدادي، 

، املواقـف، لإلجيـي، )97-96ص( التقديس، للرازي، أساس

 ).147ص(، وأقاويل الثقات، ملرعي املقديس )298ص(

من املهم معرفة أن املعطِّلة هلم أصول فلسفية فاسدة بنوا عليهـا   ) 33(

مذهبهم يف التعطيل، ومن أهم هذه األصول دليل األعـراض، 

عطلـة وهو األساس الذي بنى عليـه املتكلمـني وبقيـة فـرق امل

تقديم العقل عىل النقـل، : نفيهم للصفات، ومن أصوهلم أيضا

األصـول  «كتـاب: ينظر. ودليل االختصاص، ودليل الرتكيب

 لعبد القادر حممد »التي بنى عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات

كام أنه تبع هذه األصـول شـبٌه تتعلـق بالـصفات حمـّل . صويف

  .خلصوصهاالدراسة يف هذا البحث، وسأكتفي هبا 

ا عىل تلك العني، #يقتيض أن يكون موسى   مستقر�

 .ملتصًقا هبا؛ وهذا ال يقوله عاقل

 : وقوله تعاىل             

.  يقتيض أن تكون آلة تلك الصنعِة هي العني]37: هود[

 . )34(وأنَّ الُقبح يف هذه املعاين، يلزم منه املصُري إىل التأويل

 أنَّ معنى العني يف النصوص هو البرص، وهو -2

 .من باب تسمية اليشء بمحلِّه، وباسم ما هو قائٌم به

ـــاىل-3 ـــه تع ـــى قول  :  أنَّ معن       

م كانوا هم : ؛ أي]14:القمر[ بأوليائنا، وخياِر َخْلِقنا؛ ألهنَّ

 . )35(#املؤمنني يف وقت نبي اهللا نوٍح 

 :الرد عىل ُشبهة املتكلمني:  سادًسا

 يف لغة العرب أنواع، فمنها األلفـاظ األلفاظ -1

كـالعني (، واأللفاظ املشرتكة )كاألسد والليث(املرتادفة 

، واأللفـاظ املتباينـة )، والعني اجلارية، وغريهـاالبارصة

، واملتواطئة وهـي مـا اتفقـت ألفاظهـا )كالليل والنهار(

 . )36( )كإطالق الرجل عىل زيد وعمرو(ومعانيها 

                                                 
  ).157ص(أساس التقديس يف علم الكالم، للرازي، : انظر  ) 34(

أقاويـل الثقـات يف تأويـل األسـامء والـصفات، ملرعـي : انظر  ) 35(

ــي،  ــسفاريني )147ص(الكرم ــة، لل ــوار البهي ــع األن ، لوام

)1/240.(  

، حمـك النظـر، للغـزايل، )55ص(معيار العلم، للغزايل، : انظر   )36(

، معتقــد )252ص(يفــات، للجرجــاين، ، التعر)19–18ص(

أهل السنة واجلامعة يف توحيد األسامء والصفات، ملحمد خليفة 

 ).91ص(التميمي، 
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والعني من األلفاظ املشرتكة التـي لفُظهـا واحـٌد 

وَمَعانيها خمتلفٌة، واملعنى األشـمل هـو العـني البـارصة، 

 يف معجمه، ذكر أنَّ مجيع معاين العني حتى إنَّ ابَن فارس

 . )37(ترجع إىل العني البارصة

ا معرفُة املعنى وحتديُده؛ فُريجع فيه إىل السياق  وأمَّ

وتركيب الكالم، والقرائن، والتقييد والتخـصيص، ألنَّ 

: اللَّفظة املفردة ال تفيد وحَدها شـيًئا؛ يقـول ابـن القـيم

ِده شيًئا البتََّة، فـال فإنَّ اللَّفظ املفرَد ال يفيد بإ( طالقه وجترُّ

يكون كالًما وال جزَء كالٍم، فضًال عن أن يكـون حقيقـًة 

أو جماًزا، ومعلوٌم أنَّ تركيبه الرتكيَب اإلسناديَّ تقييٌد له، 

َب ُفِهم املراد منه برتكيبه  . )38()وإذا ُركِّ

 : واملعنى يف قولـه تعـاىل       ]القمـر: 

 و، ]14       جيرى عىل ظـاهره، ولـيس ،

الظاهر هنا هو جريان السفينة يف عني اهللا، أو أنَّ موسـى 

تربَّى يف عني اهللا، هذا ُحماٌل ومفهوم باطٌل، وإنَّام الظـاهر 

ــا ــا، : هن ــسفينة جتــري وعــُني اهللاِ ترعاهــا وَتْكَلُؤه أنَّ ال

 اهللا يرعـاه  تكـون عـىل عـني#وكذلك تربية موسـى 

بمـرأى (وحيفظه، وهذا هو املعنى الذي ُنقل عن السلف 

 . )39(أنَّ اهللا يراه: فاهللا إذا كان يكلؤه بعينه، فيلزم منه) منِّي

  :واملتتبع ألقوال كثري من املفـرسين لقولـه تعـاىل

                                                 
 ).204-4/199(معجم مقاييس اللغة، البن فارس : انظر   )37(

 ).74-72ص(خمترص الصواعق املرسلة، للموصيل،    )38(

 ).70ص(القواعد املثىل، البن عثيمني، : انظر   )39(

         ]جيد أهنم ذكروا معنني، مها]14:القمر ، :

لعبد، وهذان املعنيـان ال تعـارض إثبات الصفة وحفظ ا

 .)40(بينهام بل معنى اآلية حيتملهام

ا تأويُلهم للعني باحلفظ والِكالءة؛ فهذا  - 2   وأمَّ

 فهٌم خاطئ، فاهللا تعاىل كان رائيًا له، -  وال شك - 

 ، ومشاهًدا له قبَل جريان الُفلِك، وقبل أن ُيطَرَح يف الَيمِّ

اجلريان وَطْرحه يف وكذلك كان حافًظا وكالئًا قبل وجود 

، بقوله تعاىل  : الَيمِّ               

     ]فتبنيَّ أنَّ كالئتَه لنا بالليل ]42: األنبياء ،

 . )41(والنهار

 العـني بـالعلم، فيـه خمالفـة لظـاهر تفسريأنَّ  -3

عنـه، النصوص، وهو من التَّحريف الـذي جـاء النهـي 

ورصُف الكالم عن حقيقته إىل جمازه ال بد فيه من قرينـٍة 

وهذا منتفي يف تأويالهتم السابقة، كام أنَّه مـن . تدلُّ عليه

ر أنَّ رصف نصوص الصفات عن ظاهرها، خمالٌف  املتقرِّ

ــي  ــه النب ــان علي ــا ك ــة @ملَِ ــَلف األُمَّ  وأصــحابه، وَس

ُتها  . )42(وأئمَّ

                                                 
، )4/323(، تفسري البغوي )5/311(تفسري السمعاين : نظر ا  ) 40(

، تفـسري )2/323) (التسهيل لعلوم التزيـل(تفسري ابن جزي 

  ).5/148(، فتح القدير للشوكاين )7/477(ابن كثري 

إبطال التـأويالت ألخبـار الـصفات، للقـايض أيب يعـىل : انظر   )41(

)2/350.( 

 ).41ص(القواعد املثىل، للعثيمني، : انظر   )42(
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لف إثباُت العني لـه  يف كالم كثٍري من السجاء -4

سبحانه؛ ونـصوص صـفة العـني جـاءت عـىل جهـٍة ال 

يمكن محُلهـا إالَّ عـىل احلقيقـة، وبطـالن أن ُحتَمـل عـىل 

، وهذا )43( أشار إىل عينه@أنَّ النبي : ويدل عليه. املجاز

 . جيلٌّ يف أنَّ املقصود العُني التي هي الصفة

 يـدل يف كام أنَّ َنْفَي الَعَور الـوارِد يف احلـديث، ال

اللغة عىل نفي العلم أو املعرفة والبـصرية، وإنَّـام ذهـاب 

 . )44(العني التي هي الصفة

* * * 

 .صفة اليدين هللا تعاىل: املبحث الثاين

نة واجلامعـة بـأنَّ هللا تعـاىل يـدين  يؤمن أهُل الـسُّ

حقيقيتني، َتِليقاِن بجالله وَعَظَمتِه، َأثَبَتُهام اهللا تعاىل لنفسه 

 يف ُسنَّتِه، وعىل هذا آَمَن @ وَأثَبَتُهام له رسوُله يف كتابه،

الصحابُة وَمن بعـَدهم مـن الـسلف واخللـف، كـام هـو 

 .املعَتَقُد احلقُّ 

أدلة أهل السنة واجلامعة يف إثبات صـفة اليـدين هللا : أوًال 

 :تعاىل

 : وِمن تلك األدلة القرآنية

          :  قوله تعاىل- 

 .]26: آل عمران[

 :  قوله تعاىل-                

                                                 
 .سبق خترجيه   )43(

 ).300ص(رشح العقيدة السفارينية، البن عثيمني، : انظر   )44(

                   ]88: املؤمنون[. 

  :  قوله تعاىل-               

         ]75: ص[. 

 :  قوله تعاىل-            

                   ]10: الفتح[. 

ة أحاديَث  ة؛ فقد اشتملت عىل عدَّ نة النبويَّ ا السُّ أمَّ

 : ُتثبِت صفَة اليدين هللا، ومنها

:  أنَّه قـال@ي  عن النب> ما رواه أبو هريرة -

اُء الليِل والنهار«  . )45(»َيُد اهللاِ َمْألَى َال َيِغيُضها نفقٌة، سحَّ

قـال رسـول :  أيًضا قـال> وروى أبو هريرة -

ِـام، فحـجَّ ^احتجَّ آدُم وموسى «: @اهللا   عند رهبِّ

أنت آدم الذي خَلَقَك اهللا بيده، : آدم موسى، قال موسى

ويف لفـٍظ عنـد . )46(يثاحلـد» .. وَنَفَخ فيـك ِمـن ُروِحـه

أنــت موســى، اصــطفاك اهللا : فقــال لــه آدم«: البخــاري

ره اهللا . بكالمه، وخطَّ لك بيده أتلومني عىل أمـٍر قـد قـدَّ

 . )47(»!عيلَّ قبَل أن خيُلَقني بأربعني سنة؟

                                                 
  : رواه البخاري يف صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل   )45(

          ]؛ ورواه مسلم يف )7411(، ح]75:ص

صحيحه، كتاب الزكاة، باب احلث عىل النفقة وتبشري املنفق 

 ).993(خللف، حبا

رواه مسلم يف صحيحه، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى    )46(

 ).2652(، ح^

ــاج آدم    )47( ــاب حت ــدر، ب ــاب الق ــحيحه، كت ــاري يف ص رواه البخ

 ).6614(وموسى عند اهللا، ح
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 @ وروى أبو موسى األشعري عن نبـي اهللا -

 يبـسط يـَده بالليـل ليتـوَب ُمـيسء إنَّ اهللا «: أنَّه قال

لنهاِر، ويبسط يده بالنهار ليتـوب مـيسء الليـل، حتـى ا

 . )48(»َتطُلَع الشمُس من مغرهبا

كام أنَّ األدلة من الوحَيْني، التي جـاءت بوصـف 

ٌة عىل إثباِت صفِة  القبض والبسط والطي ونحو ذلك، دالَّ

 :اليدين له سبحاَنه، ومنها

         :  قوله تعاىل- 

 .]64: املائدة[

 :  وقوله تعاىل-                  

                        

 .]67: الزمر[

نَّة املطهرة  :ويف السُّ

ــرة - ــن أيب هري ــي > ع ــن النب ــال@، ع :  ق

أنا : يقبض اهللا األرَض، ويطوي السامء بيمينه، ثم يقول«

 . )49(»املَِلك، أين ملوك األرض؟

 @، أنَّ رسـول اهللا {وعن عبد اهللا بن عمـر 

أنـا :  سامواته وأراضيه بيديه، فيقـوليأخذ اهللا «: قال

                                                 
رواه مسلم يف صحيحه، كتاب التوبة، بـاب قبـول التوبـة مـن    )48(

رت الذنوب والتوبة، ح  ).1759(الذنوب وإن تكرَّ

يقـبض اهللا : رواه البخاري يف صحيحه، كتـاب الرقـاق، بـاب   )49(

؛ ومسلم يف صـحيحه، كتـاب )6519(األرض يوم القيامة، ح

 ).2787(صفة القيامة واجلنة والنار، ح

 أنا امللك، حتى نظرُت - ويقبض أصابعه ويبسطها -اهللا 

ك من أسفل يش : ٍء منـه، حتـى إينِّ َألقـولإىل املِنْرب يتحرَّ

 . )50(»؟@أساقٌط هو برسول اهللا 

ــواترة  ــي مت ــث، وه ــن األحادي ــك م ــري ذل وغ

نة جمـيء: (مستفيضة؛ يقول ابُن تيميَّة  وقد تـواتر يف الـسُّ

: فاملفهوُم من هـذا الكـالم. @ يف حديث النبي »اليد«

َتني بـه، ذاتيََّتـني لـه، كـام َيِليـُق   أنَّ هللا تعاىل يـدين خمتـصَّ

 . )51()بجالله

وإثباُت صفِة اليدين هللا تعاىل، حملُّ إمجاٍع عنَد أهل 

ِمي األشعريَّة نة وَمن واَفَقهم ِمن متقدِّ  :السُّ

مجلُة : (فقد ذكر أبو احلسن األشعري ذلك، فقال

اإلقـراُر بـاهللا ومالئكتـه : ما عليه أهُل احلـديث والـسنة

  :  قـالوأنَّ له يدين بال كيف، كـام... وُكُتبِه وُرُسله

    ] وكام قـال]75:ص ، :      

 . )52()]64:املائدة[

 يسمع ويـرى، وَأَمجُعوا عىل أنَّه : (وقال أيًضا

 . )53()وأنَّ له تعاىل يدين مبسوطتني

                                                 
رواه مسلم يف صحيحه، كتـاب صـفة القيامـة واجلنـة والنـار،    )50(

 ).2788(ح

 ).6/363(جمموع الفتاوى، البن تيمية    )51(

 ).290ص( ،مقاالت اإلسالميني، لألشعري   )52(

ْجزي يف ). 127ص(رسالة إىل أهل الثغر، لألشعري،    )53( ا السِّ وأمَّ

رسالته إىل أهل زبيد يف الرد عىل من أنكـر احلـرف والـصوت؛ 

 =واألشعري أثبت يدين، لكنَّه واَفَق ابـَن كـالب يف: (فقد قال
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وقد أطلق غُري واحٍد ممَّن َحَكى : (وقال ابُن تيميَّة

ـا :  مـذهَب الـسلف- منهم اخلطَّايب -إمجاَع السلف  أهنَّ

جتري عىل ظاهرهـا، مـع َنْفـِي الكيفيَّـِة والتَّـشبيِه عنهـا؛ 

ــالم يف ــك أن الك ــصفات «وذل ــالم »ال ــىل الك ــرٌع ع    ف

، ُحيَتَذى َحْذُوه، وُيتََّبُع فيـه مثاُلـه؛ فـإذا كـان »الذات «يف

اِت إثبـاَت وجـوٍد ال إثبـات كيفيَّـة؛ فكـذلك  إثباُت الذَّ

إنَّ : ات الصفات إثباُت وجوٍد ال إثبات كيفية، فنقولإثب

إنَّ معنى اليد القـدرة، ومعنـى : له يًدا وسمًعا، وال نقول

 . )54()السمع العلم

ـــان ـــُن الَقطَّ ـــال اب ـــدين : (وق ـــوا أنَّ هللا ي وَأَمجع

مبسوطتني، وأمجعوا أنَّ األرض مجيًعا قبضتُه يوَم القيامـة، 

 . )55()ن غري أن تكون جوارحوالساموات مطويَّات بَيِمينه م

                                                                          
ُق د)التأويل= با عبد اهللا عىل ذلـك حممد با كريم . ، وعلَّق املحقِّ

الواقع أنَّ الذي انتهى إليه األشعري يف آخر : تعليًقا دقيًقا، فقال

، من غري تكييٍف، وردَّ عىل َمـن إثبات اليدين هللا : مصنَّفاته

ا حسنًا أجاد فيه وأفـاد  َهلا بالنعمة أو الُقدرة رد� : انظـر. ~أوَّ

رســائل الثغــر، (، و)140-125ص(اإلبانــة، لألشــعري، 

 خمطوط بمكتبة الدراسات باجلامعة اإلسالمية حتت -147ص

 ).127ص(املطبوع، : وانظر).  عقائد47رقم 

وما ذكره املؤلف هو مذهب املنتِسبِني إىل أيب احلسن األشعري،   

كني بمذهبه يب، الذي ثبت رجوُعه عنه: املتمسِّ  .الُكالَّ

، 38ص(مشكل احلديث وبيانه، البن فورك، : - مثًال  - وانظر  

 ).155ص(؛ واإلرشاد، للجويني، )224، 104

 ).6/355(جمموع الفتاوى، البن تيمية    )54(

  ).1/44(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، البن القطان    )55(

 :أقوال أهل العلم يف إثبات صفة اليدين هللا: ثانًيا

ة يف إثبـاِت  النصوص املنقولة عن سلف هذه األُمَّ

دة، كام ُنقل عـن كثـٍري مـنهم  اليدين هللا تعاىل، كثريٌة متعدِّ

 .إثبات صفة اليد دوَن تفصيِل العدد

 :فمامَّ جاء يف التثنية

باب ِذكر : ( ، أنَّه قال~ة ما ُروي عن ابن ُخزيم

، مع البيان أنَّ اهللا تعـاىل ُسنٍة رابعٍة ُمبيِّنٍة لَيَدْي خالِِقنا 

 . )56()له يداِن كام َأْعَلَمنا يف ُحمَكم تنزيِله أنَّه َخَلَق آدَم بَيَدْيه

ه عىل بِرش املَِرييس : وقال اإلمام الدارمي يف ردِّ

نعم، : ه، وأكثر جهلهفيقال هلذا التَّاِئِه الذي ُسلب عقلُ (

: هو تأكيد لليدين كام قلنا، ال تأكيد اخللق، كام قال تعاىل

            ]تأكيد العدد ال تأكيد ]196: البقرة ،

 . )57()الصيام؛ ألنَّ العدد غُري الصيام، ويُد اهللاِ غُري يِد آدمَ 

ي هـذا  ويف كتاب الـرشيعة َعَقـَد اإلمـاُم اآلُجـرِّ

 . )58() يدين، وكلتا يديه يمنيٌ اإليامن بأنَّ هللا : (لبابا

ب الدارقطني يف كتاب الـصفات باًبـا بعنـوان : وبوَّ

 . )59(، وساق األحاديَث واآلثار يف ذلك)ما جاء يف اليدين(

أتقولـون إنَّ هللا : قد ُسئلنا: مسألة: (وقال ابن بطة

 يدين؟

                                                 
 ).1/136(كتاب التوحيد، البن خزيمة    )56(

 ).1/232(نقض الدارمي عىل برش املرييس    )57(

 ).3/1147(كتاب الرشيعة، لآلجري    )58(

 ).18ص(الصفات، للدارقطني، : انظر   )59(
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نقول ذلك بال كيف، وقد دلَّ عليه قوُله : قيل

 : تعاىل             ]وقوله تعاىل]10: الفتح ، :  

           ]60()]75: ص( . 

: وذكر ُشبهة النُّفاة ثـم َردَّ علـيهم، حيـث يقـول

إنَّ هللا يدين؛ ألنَّ اليـدين ال تكـون إالَّ : ال نقول: وقالوا(

واباألصابع، وكفٍّ وساِعَدْين، وراحة، وم    فاصـل، فَفـرُّ

 من التشبيه، ففيـه وقعـوا، وإليـه صـاروا، - بَزْعِمِهم -

وكلُّ ما زعموا من ذلك فإنَّام هو من صفات املخلـوقني، 

ا كبًريا؛ ألنَّ يـدا اهللا بـال كيـف،  وتعاىل اهللا عن ذلك علو�

 . )61() وَأكَذَهبم الرسولوقد َأكَذَهبم اهللا 

 أنَّ ~ ويف رشح ابِن بطَّال للبخاري، بنيَّ 

األحاديث كلَّها دليٌل عىل إثبات يدين حقيقيَّتَني؛ قال 

  : استدالُله من قوله تعاىل: (~         

، وسائُر أحاديِث الباب عىل إثبات يدين اهللا، ]75: ص[

 . )62()مها صفتاِن من صفات ذاتِه، ليستا بجاِرَحَتني

                                                 
 ).1/125(اإلبانة، البن بطة    )60(

 ).7/313 (املرجع السابق   )61(

وقال الشيخ ). 10/436(رشح صحيح البخاري، البن بطال    )62(

وليستا  «:قوله: (عبد الرمحن الرباك، تعليًقا عىل كالم ابن بطال

ل؛ فـإن ، من النفي املُبَتَدع، ولفظ اجلارحة لفٌظ جممَ »بجارحتني

أريد بنفي اجلارحة نفُي حقيقة اليدين التي يكـون هبـام الفعـل، 

ومن شأهنام الَقْبُض والَبْسط، فباطل، وإن ُأِريَد به نفُي أن تكون 

له سمٌع كسمعي، :  مثَل أيدينا كام يقول املَُشبِّه- سبحانه - يداه

 = فالواجُب إثباُت . وبٌرص كبرصي، ويٌد كيدي؛ فهذا النفي حقٌّ 

ب البيهقي يف باب األسامء وال باب (صفات وبوَّ

ما جاء يف إثبات اليدين صفتني ال من حيث اجلارحة؛ 

 : لورود اخلِرب الصادق به؛ قال اهللا          

             ]وقال تعاىل]75: ص ، :  

                                

             ]ثم ساق ]64: املائدة ،

يح، وأحاديَث  َة أحاديَث يف إثباهتام بلفظ التثنيِة الرصَّ ِعدَّ

ًة بصيغة املفرد  . )63(عامَّ

َض هلذه املسألِة بالنِّقاش  فـيام  -وِمن أكثر َمن تعرَّ

 ~ هو شيخ اإلسالم ابُن تيميَّـة؛ قـال - هاطَّلعُت علي

ا َنـصٌّ يف : (يف مسألة التثنية لليدين ا صيغُة التَّثنية، فإهنَّ أمَّ

ا من أسامء العدد، وأسامُء الَعدِد نصوٌص، ال  ها؛ ألهنَّ ُمَسامَّ

ــك  ــه إالَّ ذل ــي ب ــة، ويعن ــة أو أربع ــان أو ثالث ــوز اثن جي

 . )64()العدد

ث الشي رين حتدَّ خ مرعي الكرمي عن وِمن املتأخِّ

َلف؛  هذه املسألِة، وبنيَّ أنَّ القول بالتثنية مذهُب السَّ

َلف واحلنابلة، أنَّ املراد : (~حيث قال  ومذهُب السَّ

يان يدين، َيزيدان عىل النعمة  إثباُت صفتني ذاتيَّتَني ُتسمَّ

                                                                          
يــدين هللا تعــاىل مــع نفــِي ممــاَثَلتِِهام للَخْلــق، ونفــي العلــم ال=

بكيفيَّتِِهام، مع إثبات ما ورد يف صـفاهتام؛ كـالَقْبض، والَبـْسط، 

تعليقات الشيخ الـرباك : انظر. واألَْخذ، واألصابع، واهللا أعلم

 ).13/394(عىل املخالفات الَعَقديَّة يف فتح الباري 

 ).2/118( للبيهقي األسامء والصفات،: انظر   )63(

 ).5/483(بيان تلبيس اجلهمية، البن تيمية    )64(
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ِة  ني بأنَّ اهللا تعاىل أثبَت آلَدَم من املَِزيَّ والُقْدَرِة، حمتجِّ

  : تصاص ما مل ُيثبِت مثَله إلبليس، بقولهواالخ

         ]وأنا : ، وإالَّ فكان إبليس يقول]75: ص

َة آلدَم، وال ترشيف  . )65()أيًضا خلقَتنِي بيَدْيك؛ فال َمِزيَّ

ا ما جاء يف إثبات صفة اليِد عموًما؛ فهو كثري،  وأمَّ

 :ومن ذلك

ارمي بَسنَِده، عن عبد  روى اإلمام أبو سعيٍد الدَّ -

: َخَلَق اهللا أربعـَة أشـياَء بيـده«:  أنَّه قال{اهللا بن عمر 

كْن : العرش، والَقَلم، وَعْدن، وآدم، ثم قال لسائر اخللق

 . )66(»فكان

ارمي عىل كالم ابن عمر بقولـه أفـال : (وعلَّق الدَّ

ق بني آدم وسائر  ا املَِرييس كيف ميَّز ابُن عمَر وفرَّ ترى أهيُّ

أفأنت أعلُم من ابن عمر بتأويـل !    خللق يف خلقه باليد؟ا

القرآن، وقد َشِهَد التَّنزيَل وعاَيَن التأويل، وكان بُلَغـاِت 

 .)67(»!العرِب غَري جهول؟

: ، أنَّـه قـال{ وعن ِعكرمَة موىل ابن عبـاس -

َخَلـَق آدَم بيـده، : إنَّ اهللا مل َيَمسَّ بيـده شـيئا، إالَّ ثالًثـا(

                                                 
أقاويل الثقات يف تأويل األسامء والصفات واآليات املحكامت    )65(

 ).150ص(واملشتبهات، ملرعي املقديس، 

 ).1/261(نقض الدارمي عىل برش املرييس    )66(

تـذكرة : ، وانظـر)1/262(نقض الدارمي عىل بـرش املريـيس    )67(

املؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبد الغني املقديس، لعبـد الـرزاق 

 ).138ص(البدر، 

 . )68()َة بيده، وكتب التوراَة بيدهوغرس اجلنَّ 

مل خيلـق اهللا غـَري : ( وعن َكْعِب األحباِر أنَّه قال-

خلق آدَم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنَّـَة : ثالٍث 

ــم قــال هلــا تكلَّمــي ــده، ث قــد أفلــح : قالــت: عــدن بي

 . )69()املؤمنون

  ســألُت : (وعــن نــافع بــن عمــر اجلَُمحــي قــال

بـل : َأَواِحـَدٌة أو اثنتـان؟ قـال: د اهللابن أيب ُمَليكة عن ي

 . )70()اثنتان

 ملَّـا كتـب إنَّ اهللا : (وعن زيِد بـِن َأسـَلَم قـال

بسم اهللا، هـذا كتـاُب اهللاِ بيـده لعبـده : التوراة بيده، قال

ُسني، وال حيلف باسمي آثًام؛ فإينِّ  موسى، ُيسبُِّحني وُيَقدِّ

ي َمن َحَلف باسمي آثًام   . )71()ال ُأَزكِّ

ويف شأن الَقْبِض والطَّيِّ باليمني، وردت نصوٌص 

دٌة، ومنها  :متعدِّ

: @قـال رسـول اهللا :  قال{ عن ابن عمر -

                                                 
 ).1/296(السنة، لعبد اهللا ابن اإلمام أمحد    )68(

ي    )69( ، وصحح سنََده األلبـاين )3/1185(كتاب الرشيعة، لآلُجرِّ

تفــسري : ، وانظـر)130ص(يف خمتـرص العلـو للعــيلِّ العظـيم، 

 ).3/231(اجلهمية، البن تيمية ، بيان تلبيس )17/5(الطربي 

، وقــال حمقــق )1/286(نقــض الــدارمي عــىل بــرش املريــيس    )70(

موقوف عىل ابن أيب مليكة، وإسناده : (رشيد األملعي. الكتاب د

 ). صحيح

، الصواعق املرسلة، )1/298(السنة، لعبد اهللا ابن اإلمام أمحد    )71(

 ).1/285(البن القيم 
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 الساموات، ثم يأخذهنَّ بَيِده الُيمنـى ثـم يطوي اهللا «

ون؟ ثم َيطوي : يقول أنا املَِلُك أين اجلبَّارون؟ أين املتكربِّ

جلبَّارون؟ أيـن أنا امللك، أين ا: األرض بشامله، ثم يقول

 . )72(»املتكربون؟

وجاء عن ابن عباس ومجـٍع مـن التَّـابِِعني بعـُض 

 :اآلثار يف هذه املسألة، ومنها

 :  ما ُروي عن ابن عباس يف قوله-    

             ]قد «:  أنَّه قال]67: الزمر

، أمل تسمع أنَّه قبض األرضني والساموات مجيًعا بيمينه

 : قال         ]األرض : ؛ َيعني]67: الزمر

وإنَّام يستعني : قال ابن عباس. والساموات بيمينه مجيًعا

 . )73(»بشامله املشغولُة يمينُه

:  قـال{ والبن أيب حاتٍم، عـن ابـن عبـاس -

ــة، « ــا مــن اخلَِليق ــام فيه ــسبَع ب يطــوي اهللا الــساموات ال

ضني السبع بام فيها من اخلليقة، َيطـوي ذلـك كلَّـه واألر

 . )74(»بيمينه، يكون ذلك كلُّه يف يده بمنزلة َخْرَدَلةٍ 

اك بن ُمَزاحم، أنَّه كان يقول يف -  حَّ  وعن الضَّ

 : تفسري قوله تعاىل               

اٌت بيمينه الساموات واألرض مطوي: (]67:الزمر[

                                                 
 .سبق خترجيه   )72(

 ).20/246(ري الطربي تفس   )73(

  ، تفـسري )8/2470(تفسري القـرآن العظـيم، البـن أيب حـاتم    )74(

 ).5/381(ابن كثري 

 . )75()مجيًعا

  :  وعن جماهد بـن َجـْرب، يف تفـسري قولـه تعـاىل-

                 ]قــال]67:الزمــر ، :

فـأيَن النـاُس : قلـت: وِكْلَتا يـدي الـرمحن يمـني، قـال(

 . )76()عىل جِرس جهنَّمَ : يومئٍذ؟ قال

  : ولـه تعـاىل وعن احلـسن البـرصي، قـال يف ق-

                 ]ا : (]67:الزمر كأهنَّ

ها وَقِضيِضها  . )77()َجْوَزٌة بَقضِّ

صفة اليد بـني اإلفـراد والتثنيـة واجلمـع، يف األدلـة : ثالًثا

 :الرشعيَّة

وردت نــصوُص الــوحَيْني بإثبــات صــفة اليــد، 

دة؛ فمن ها ما جـاء بـصيغة اإلفـراد، وجاءت بِصَيغ متعدِّ

 .ومنها ما جاء بصيغة اجلمع، ومنها ما جاء بصيغة التثنية

 : يف مثل قوله تعاىل:  صيغة اإلفراد-1  

                           

 : ، وقوله تعاىل]10: الفتح[         ]آل عمران :

 : ، وقوله تعاىل]26              ]1: امللك[ ،

 .وغري ذلك من اآليات

واليُد هنـا ليـست للعـدد، وإنَّـام لبيـان اجلـنس، 

                                                 
 ).21/325(تفسري الطربي    )75(

؛ ) 3298(ومن سورة الزمر، ح: أخرجه الرتمذي يف سننه، باب   )76(

 ).1/252(نقض الدارمي عىل برش املرييس 

 ).20/246(تفسري الطربي    )77(
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ويالَحظ أنَّ لفظ اليد مفرٌد مضاف، فيعمُّ كلَّ ما ثبـت هللا 

 . )78(من يد

 : يف مثل قوله تعاىل:  صيغة اجلمع- 2      

                             

 .]71: يس[

واجلمُع هنا يشمل االثنني فصاعًدا، عـىل القـول 

بأنَّ أقلَّ اجلمِع اثناِن، فَيِصحُّ يف اللغة أن ُيطَلق اجلمُع عىل 

 . )79(يد اهللا تعاىل

عند العرب يـأيت بمعنـى التعظـيم، كام أنَّ اجلمع 

ة الرشعيَّة، ومنها  :وهذا املعنى موجوٌد يف كثٍري من األدلَّ

 :  قوله تعاىل-            ]9: احلجر[ . 

ومن طريقة العرِب استعامُل لفظ اجلمع يف 

موضع التثنية يف املضاف، إذا كان متَّصًال باملضاف، 

  : ، كام يف قوله تعاىلوُأِمن اللَّبُس         

         ]والنُّطُق بلفظ اجلمِع أسهُل ]4: التحريم ،

 .من ُنطِقه بالتَّثنية

وقد سبق إيراُد كالِم الثَّعالبي؛ بأنَّ من طريقة 

العرب إذا ُذِكَرا اثنان أن ُجتِرَهيام جمرى اجلمع، كام تقول 

                                                 
 ).5/484( بيان تلبيس اجلهمية، البن تيمية :انظر   )78(

، )1/39(املزهر يف علـوم اللغـة وأنواعهـا، للـسيوطي : انظر   )79(

: ، وانظر)80ص(البلغة إىل أصول اللغة، لصديق حسن خان، 

التوضيح املفيـد ملـسائل كتـاب التوحيـد، لعبـد اهللا الـدويش، 

، رشح العقيدة الـسفارينية، للـشيخ ابـن عثيمـني، )149ص(

 ).260ص(

م اهللا وجوههام، ويف قوله تعاىل: كر الُعَمرينعند ذ   : كرَّ

             ]80(قلباكام: ، مل َيُقْل ]4:التحريم( . 

ا التثنية نة : أمَّ فهو كـام تقـدم يف معَتَقـد أهـل الـسُّ

واجلامعة، والقائم عىل النصوص الـرصحية الواضـحة يف 

 :، ومن ذلك إثبات يدين حقيقيتني َتِليَقاِن باهللا

  :  قول اهللا تعاىل-              

          ]75: ص[. 

  :  وقوله سبحانه-           

   ]64: املائدة[. 

نة  :ومن السُّ

قـال : ، قـال{ حديث عبـد اهللا بـن عمـرو -

إنَّ املُقِسطِني عنـَد اهللا عـىل منـابَر مـن «: @ول اهللا رس

، وكلتـا يَدْيـه يمـٌني، الـذين نور، عن يمني الـرمحن 

 . )81(»يعدلون يف ُحكِمهم وَأهِليِهم وما َوُلوا

قـال : ، قـال{ وحديث عبـد اهللا بـن عمـر -

 الساموات يوَم القيامـة، يطوي اهللا «: @رسول اهللا 

أنـا املَِلـك، أيـن : ى، ثـم يقـولثم يأخذهنَّ بيـده الُيمنـ

ون؟ ثم يطوي األرضني بشامله ثم  اجلبَّارون؟ أين املتكربِّ

 . )82(»أنا امللك، أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟: يقول

                                                 
 ).362ص( ،فقه اللغة وأرسار العربية، للثعالبي: انظر   )80(

أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، باب فـضيلة اإلمـام    )81(

 ).1827(العادل وعقوبة اجلائر، ح

 .سبق خترجيه   )82(
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والتثنية يف األدلة السابقِة واضحٌة وجليَّة، فيلزم 

سبحاَنه  املؤمن وهو يقرأ هذه األدلة أن يؤمَن بأنَّ البارَي 

قيَّتاِن َتِليَقاِن به، وأنَّ املؤمن حينام ُيثبت هذه له يداِن حقي

الصفَة، فهو ال يمثِّل وال ُيشبِّه صفات اخلالق بصفات 

 : املخلوقني، بل كام قال سبحانه        

          ]11: الشورى[ . 

: روايـة، و»كلتـا يديـه يمـني«: اجلمع بـني روايـة: رابًعا

 :»بشامله«

نة يف هــذه املــسألِة، أالَّ  ل كــالم أهــل الــسُّ حمــصَّ

َتَعاُرَض بينَهام، وأنَّ تسمية كلتا اليدين يمينًا هو من باب 

التكــريم واإلجــالل، والــشامل يف أذهــان النــاِس حمــلُّ 

عِف  امل؛ فقد قاَبَل اليمَني . النَّْقِص والضَّ ا َمن ذكر الشِّ وأمَّ

 . يف كالم العرببالشامل، وهذا معروٌف 

وقد بنيَّ اخلطَّايب أنَّ مـا يـضاف إىل اهللا سـبحانه، 

ليس فيه من صفة اليدين شامٌل؛ ألنَّ الشامل حملُّ الـنَّْقص 

ْعف  .)83(والضَّ

وقـد جـاء ِذكـُر : (ويف هذا املعنى قال ابُن تيميَّـة

ة أحاديث، ويذكر فيها أنَّ كلتامها يمٌني مـع  اليدين يف عدَّ

ملَّـا كانـت :  قال غُري واحـٍد مـن العلـامء.تفضيل اليمني

نًة للنَّقص، فكانت يساُر أحِدهم  صفاُت املخلوقني متضمِّ

ها  ناقصًة يف القوة، ناقصًة يف الفعل، بحيث تفعل بَمَياِرسِ

                                                 
، أقاويل الثقات، )2/158(األسامء والصفات، للبيهقي : انظر   )83(

 ).158ص(ملرعي املقديس، 

 -  كام يبارش بيده اليرسى النجاسات واألقـذار - كلَّ ما ُيَذمُّ 

بِّ مباركـ@بنيَّ النبيُّ  ٌة، لـيس فيهـا  أنَّ كلتا يمِني الـرَّ

نقــٌص وال عيــٌب بوجــٍه مــن الوجــوه، كــام يف صــفات 

 . )84()املخلوقني، مع أنَّ اليمَني أفَضُلُهام

ويرى ابُن الَقيِّم أنَّه سبحاَنه ملَّا كان موصـوًفا بـأنَّ 

 . )85(له يدين، مل يكن فيهام شامل؛ بل كلتا يديه يمٌني مباَركة

ــرى  ــد األخ ــسميِة الي ــبَب ت ــي س ــنيَّ القرطب وب

بالشامل، وأنَّ ذلك جرًيا عىل املقابلة بني اليمني والشامل، 

وأنَّ الرواية بإطالق لفظ الشامل عىل يد اهللا تعاىل، جاءت 

وايات وقع فيهـا  عىل سبيل املقابلة املتعارفة، وأنَّ أكثر الرِّ

ُز عن إطالقها عىل اهللا، وأنَّ كلتا يديـه يمـني، لـئالَّ  التحرُّ

م نقٌص يف صفته نا أضـعُف  ُيتَوهَّ ؛ ألنَّ الشامل يف حقِّ

 . )86(من اليمني

ويف بعض روايات األحاديِث، جـاءت تـسميُتها 

 . )87(باليد األخرى

ويرى الشيخ ابُن باز أنَّ األحاديث صحيحٌة عند 

نة، وليس فيها إشكاٌل، وكذا حديُث ابِن عمـَر  علامء السُّ

                                                 
 ).17/92(موع الفتاوى، البن تيمية جم   )84(

 ).1/416(أحكام أهل الذمة، البن القيم : انظر   )85(

املُفِهم ملَِا َأشـَكل مـن تلخـيص كتـاب صـحيح مـسلم، : انظر   )86(

 ).7/393(للقرطبي 

، )4732(رواه أبو داود يف سننه، باب يف الرد عىل اجلهميـة، ح   )87(

، التنبيه والـرد )66ص(أصول السنة، البن أيب زمنني، : وانظر

 ).138ص(عىل أهل األهواء والبدع، للملطي، 
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مرفوٌع صحيٌح وليس موقوًفا، ولـيس بيـنَهام اخـتالٌف؛ 

هللا سبحاَنه توَصف يداه بـاليمني والـشامل مـن حيـث فا

االسُم، كام يف حديث ابن عمَر، وكلتامهـا يمـٌني مباَركـة 

من حيث الرشُف والفضُل، كام يف األحاديث الصحيحة 

 . )88(األخرى

ث الشيُخ حممد بن عثيمني يف هذه املسألِة،  كام حتدَّ

، فـإنَّ وعىل ُكلٍّ : (وأطاَل املناقشَة، ثم ختم ملخًصا بقوله

يديه سبحاَنه اثنتاِن بال شك، وكلُّ واحدٍة غُري األخرى، 

ـا أقـلُّ  وإذا وصفنا اليد األخرى بالشامل، فليس املراد أهنَّ

والواجب علينـا  قوًة من اليد الُيمنى، بل كلتا يديه يمني،

، فنحن نؤمن هبا، @إن ثبتت عن رسول اهللا : أن نقول

كـام سـبق، » كلتا يديه يمـني«: وال ُمنافاَة بينها وبني قوله

 . )89()وإن مل تثبت، فلن نقوَل هبا

 :موقف املتكلِّمني من إثبات صفة اليدين: خامًسا

ـُة املتكلِّمـني  ِري  -ذهب عامَّ كاملعتزلـة، ومتـأخِّ

 إىل نفــي وتعطيـل صــفِة اليـدين هللا تعــاىل، - األشـاعرة

 وتأويل صفة اليدين الثابتة هللا إىل بعض املعاين؛ كالنعمة،

ــال  ــسان، وق ــك، أو اإلح ــوة، أو املُْل ــدرة، أو الق أو الق

ــادة : (بعــُضهم إنَّ لفــظ اليــدين صــلٌة ال تــدلُّ عــىل زي

 . )90()معنى

                                                 
 ).25/126(جمموع فتاوى الشيخ ابن باز : انظر   )88(

 ).1/165(جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني    )89(

 =رشح: انظر هذه التأويالت يف عدٍد من كتب املتكلمني؛ مثـل   )90(

ومن أمثلة تأويل املعتزلة لصفة اليد، تفسُري 

      : القايض عبد اجلبَّار لليد يف قوله تعاىل

 :  بالقوة، ويف قوله تعاىل]75: ص[        

 . )91( بالنعمة]64: املائدة[

ـم واَفُقـوا  م أهنَّ مو األشاعرة؛ فقـد تقـدَّ ا ُمتقدِّ وأمَّ

نة يف اإلثبات؛ قال اجلَُويني ذهب بعُض : (إمجاَع أهِل السُّ

بِّ  تِنا إىل أنَّ اليدين والعني والوجه، صفاٌت ثابتٌة للـرَّ أئمَّ

 . )92()اهتا السمُع دوَن قضيَِّة العقلتعاىل، والسبيُل إىل إثب

 :ُشبهة املتكلمني: سادًسا

ص كالم املتكلِّمني من خالل ما سبق، ومـن  ملخَّ

خمتَلف مصادِرهم، هو أنَّ إثبات اليد حقيقًة هللا فيه تشبيٌه 

                                                                          
ابه ، متـش)228ص(األصول اخلمسة، للقايض عبد اجلبـار، =

، أساس ) 146ص(، اإلرشاد، للجويني، )1/230(القرآن، له 

ـــرازي،  ـــديس، لل ـــدي، )97ص(التق ـــرام، لآلم ـــة امل ، غاي

ــاين )139ص( ــف، للجرج ، ورشح )8/125(، ورشح املواق

، وِذكـُر التفتـازاين مـع )175–4/174(املقاصد، للتفتـازاين 

ه منهم، وهناك من أهل العلـم مـن  األشاعرة عىل قول من يعدُّ

كــد أنــه ماتريــدي؛ كالــشمس الــسلفي يف كتابــه املاتريديــة يؤ

ر هذه املـسالة باستفاضـة د)1/293( حممـد مجيـل . ، وقد حرَّ

مواقف التفتازاين االعتقادية يف كتابه : النورسايت، يف كتابه املاتع

ــعرية ــن األش ــه م ــح أنَّ ــسفية، ورجَّ ــد الن ــر. رشح العقائ : انظ

)1/295-310.( 

، ومتـشابه القـرآن، )238ص(اخلمـسة، رشح األصول : انظر   )91(

 ).1/230(للقايض عبد اجلبار 

 ).146ص(اإلرشاد، للجويني،    )92(
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ٌه  للخالق باملخلوق، وجتسيٌم للباري سـبحاَنه، واهللاُ ُمنَـزَّ

يــل احلــدوث عــن ذلــك، وقــوُهلم مــرُجعهم فيــه إىل دل

ــاف  ــن أوص ــا م ــَرٌض؛ ألهنَّ ــداِن َع ــراض، فالي واألع

ٌه عـن  بُّ ُمنَـزَّ ؤ، والرَّ َض والتجزُّ األجساِم، وتقتيض التبعُّ

 . ذلك

دة، ومنهـا : كام أنَّ اليد يف اللغـة هلـا معـاٍن متعـدِّ

 . )93(النعمُة والقدرة؛ فتثبت هذه هللا، وُينَفى عنه ما ال َيِليق

 :املتكلمنيالرد عىل ُشبهة : سابًعا

م ِذكُر النـصوص الـرصحية مـن الـوحَيْني،  - تقدَّ

كـام هـو  -وإمجاع الصحابة وَمن َتبَِعهم من أهل اإليامن 

مي األشاعرة  عىل أنَّ اليد تثبـت - عند أهل السنة ومتقدِّ

هللا حقيقًة، وبطالن القوِل بأنَّ اليد ليست حقيقيَّـًة، وإنَّـام 

َل إىل الُقدرة والنعمة  . )94( ونحِو ذلكجماز، تأوَّ

وليس جيوز يف لـسان : (قال أبو احلسن األشعري

: العرب، وال يف عـادة أهـِل اخلطـاب، أن يقـول القائـل

 إنَّام عملُت كذا بيدي، وَيعني به النعمة، وإذا كان اهللا 

خاَطَب العرَب بُلَغتِهـا، ومـا جيـري مفهوًمـا يف كالمهـا 

أهـِل البيـان ومعقوًال يف خطاهبا، وكان ال جيوز يف لسان 

                                                 
مشكل : ، ابن فورك، انظر)126ص(اإلبانة، لألشعري، : انظر   )93(

متهيـد األوائـل، : ، الباقالين، انظر)210-206ص(احلديث، 

 ).295ص(

الة إىل أهـل ، رسـ)6/363(جمموع الفتاوى، البن تيمية : انظر   )94(

ــعري،  ــسن األش ــر، أليب احل ــدة )127ص(الثغ ، رشح العقي

 ).1/360(الواسطية، البن عثيمني 

فبطـل أن ! فعلُت بيدي، ويعني النعمـة: أن يقول القائل

 : يكون معنى قولِه     95() النعمة( . 

سـبحاَنه أنَّـه خلـق آدَم بيـده، وأنَّ هــذه أخـرب  -

خصوصيٌَّة لـه، وهـذه اخلـصوصية متنـع أن تكـوَن اليـد 

ــن آلدَم  ــة أو القــوة، وإالَّ مل يك ــى القــدرة أو النعم بمعن

ــق  ــلُّ اخلالئ ــإبليُس وك ــة؛ ف كر يف اآلي ــذِّ ــصوصيٌَّة بال خ

 . )96(خملوقون بُقدَرتِه ومشيئته سبحاَنه

 : قولــه تعــاىل -        تفــسُري ،

أنَّ : املتكلمني اليَد بالنعمة، يقتيض أن يكون معنى اآليـة

سبحانه نعمَتْني مبسوطتني، فهل اهللا سبحانه ليس لـه  له

وهل َقـَبَض عـن عبـاده ! لنعم املبسوطة إالَّ اثنتان؟من ا

! النَِّعَم الكثريَة التي ال حَرص هلا، وبسط هلم اثنتني فقـط؟

 عىل أنَّ املقصود باليد هنـا اليـُد - بوضوح - وهذا يدلُّ 

 . )97(احلقيقيَّة

                                                 
 ).127ص(اإلبانة، أليب احلسن األشعري،    )95(

، خمترص الصواعق املرسـلة، )10/454(تفسري الطربي : انظر   )96(

 ).950-3/947(للموصيل 

ذا ال خيالف وه). 1/285(نقض الدرامي عىل املرييس : انظر   )97(

 سبحانه ما ورد عن بعض السلف؛ من تفسري اآلية بأنَّ يديه

بسط أرزاق عباده  سبحانه مبسوطتان بالبذل واإلعطاء، وأنَّه

  »البسط والعطاء «وتنصيص املفّرس عىل معنى. وأقوات خلقه

  وذلك ألن مهمة املفّرس ال تتوقف عن بيان املعنى الظاهر، 

والالزم، واملعنى الذي قد خيفى، بل تتجاوز إىل بيان األثر 

تفسري الطربي : لطربي بالبسط والعطاء، انظرا اولذلك فّرسه

 =ونّص يف غري موضع عىل إثبات الصفة، كام قال ،)8/553(
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وقوهلم بأنَّ إثبات اليد احلقيقية يلزم منه تـشبيُه  -

والرتكيب، ُيبطُِلـه كلَّـه مـا اخلالِق باملخلوق، والتجسيم 

نة واجلامعة يف أسامء اهللا وصفاته؛  ر يف عقيدة أهل السُّ تقرَّ

ــه   أنَّ                 ]الــشورى :

، فهنا إثباٌت بال متثيٍل، وتنزيٌه بـال تعطيـل، فكـام أنَّ ]11

خلالُق له يٌد َتِليق به، وال املخلوق له يٌد َتِليُق به، فكذلك ا

اد االسمني أن يكون بيـنهام متاثـٌل أو َتـشاُبه،  يلزم من احتِّ

والفرق بني يد اخلالق سبحانه ويد املخلوق، كالفرق بني 

رة عنـد  ذات اخلالق وذات املخلوق، ومن القواعد املقـرَّ

أنَّ الكالم يف الـصفات فـرٌع عـن الكـالم يف : أهل السنة

وات، ، فكام )98(الذات أنَّه سـبحانه لـه ذاٌت ال ُتـشبِه الـذَّ

نـا  فكذلك نثبت له يًدا ال ُتشبه أيدي املخلوقات، وكام أنَّ

ُنثبت ذاَته مع َعْجِزنا عن معرفة كيفيَّتِها، فكذلك ُنثبِت له 

 .يًدا مع َعْجِزنا عن معرفة كيفيَّتِها

أنَكَر اهللا تعاىل عىل اليهود نسبَة يِده إىل النَِّقص 

ب، ومل ينكر عليهم إثبات اليد له تعاىل؛ بل أثبَت والَعيْ 

 : لنفسه يًدا، فقال                      

                                                                          
  : وأن له يدين لقوله «)133ص(يف التبصري يف معامل التنزيل =

          ]تيمية عند كام َنصَّ ابن . »]64:املائدة

َبْسَط اليدين املراد به اجلود والعطاء، ليس  «:كالمه عىل اآلية أنَّ 

د، ولـامَّ كان العطاء باليد  ـموه من بسٍط جمرَّ املراد به ما توهَّ

يكون ببسطها، صار من املعروف يف اللغة التعبري ببسط اليد عن 

 ).413 (-4/412(اجلواب الصحيح . »العطاء

 ).153ص(لة التدمرية، ملحمد اخلميس، رشح الرسا: انظر   )98(

                ]فُرتاد ]64: املائدة ،

يكون أراد يف هذا اليد بَعْينِها يف اآلية، ولكنه ال جيوز أن 

 : املوضع النعمة؛ ألنَّه قال                 :

، وقوله  : والنَِّعم ال ُتَغلُّ        معارضة بمثل ما

  : قالوا، وال جيوز أن يكون أراد ُغلَّت نَِعُمهم، ثم قال

       نعمتاه : وز أن يريد، وال جي

 .)99(مبسوطتان

* * * 

 صفة األصابع : املبحث الثالث

نة  ة وَمن َتبَِعهم من أهل السُّ يؤمن َسَلُف هذه األُمَّ

واجلامعة، أنَّ اهللا تعاىل له صفُة األصابع، وهي صفٌة ذاتيَّة 

ة حقيقيَّـة َتِليـُق بجاللـه، ال ُمتَثَّـل، وال ُتـَشبَّه، وال  خربيَّ

 . ُتَكيَّف

أدلة أهل السنة واجلامعة يف إثبات صفة األصابع هللا : وًال أ

 : تعاىل

مل َتِرد صـفُة األصـابع يف آيـات القـرآن الكـريم، 

ولكنَّها وردت يف كالم سيِِّد املرسلني، الذي ال َينطُِق عن 

 :، ومن تلك األحاديِث @اهلوى 

، @ عن عبد اهللا، أنَّ هيودي�ا جاء إىل النبي - 

نَّ اهللا ُيمِسك الساموات عىل إصبع، يا حممد، إ: فقال

واألرضني عىل إصبع، واجلباَل عىل إصبع، والشجَر عىل 

                                                 
 ).27ص(االختالف يف اللفظ، البن قتيبة، : انظر   )99(
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أنا املَلِك؟ : إصبع، واخلالئَق عىل إصبع، ثم يقول

  :  حتى َبَدْت نواِجُذه، ثم قرأ@فَضِحَك رسوُل اهللا 

              ]قال حييى بن ]91: األنعام ،

وزاد فيه ُفَضيل بن ِعَياض، عن منصور، عن : (سعيد

فَضِحَك رسول اهللا : إبراهيم، عن ُعَبيدة، عن عبد اهللا

 . )100() تعجًبا وتصديًقا له@

قـال : عن عبد اهللا بن عمـرو بـن العـاص، قـال

إنَّ قلوَب بني آدَم كلَّهـا بـَني إصـبعني «: @رسول اهللا 

، »ءمن أصابع الرمحن، كقلٍب واحد، يرصفه حيـث يـشا

ف «: @ثم قال رسول اهللا  َف القلـوِب رصِّ ُهمَّ ُمَرصِّ اللَّ

 . )101(»قلوَبنا عىل طاعتك

اْحَتـَبَس عنَّـا رسـوُل اهللا : عن معاذ بن جبٍل قال

اَءى @ بح، حتـى ِكـْدَنا َنـَرتَ  ذاَت َغَداٍة من صالة الـصُّ

َب بالـصالة، فـصىلَّ  عَني الـشمس، فخـرج رسيًعـا فُثـوِّ

زَ @رسول اهللا   يف صالته، فلامَّ سلَّم دعـا بـصوته  وجتوَّ

: ، ثم اْنَفَتَل إلينـا فقـال»عىل َمَصافُِّكم كام أنتم«: فقال لنا

ُثكم ما َحَبَسني عـنكم الَغـَداةَ « إينِّ ُقمـُت : أَما إينِّ سُأحدِّ

َر يل، فنََعـْسُت يف  ـأُت فـصلَّيُت مـا ُقـدِّ من الليل، فتوضَّ

                                                 
   : قوله تعاىل: رواه البخاري يف كتاب التفسري، باب   )100(

     ]؛ )481(، ح]67:الزمر[، و]91:األنعام

ر، ومسلم يف صحيحه، كتاب صفة القيامة واجلنة والنا

 ).2785(ح

رواه مسلم يف صحيحه، كتاب القدر، باب تـرصيف اهللا تعـاىل    )101(

 ).2654(القلوب كيف يشاء، ح

 يف - تبـارك وتعـاىل -صاليت فاسَتْثَقْلُت، فإذا أنـا بـريبِّ 

، قـال: يا حممد، قلـُت : أحسِن صورٍة، فقال : لبَّْيـك ربِّ

، قاهلا ثالًثا، : فِيَم خيتصم املََألُ األعىل؟ قلت ال أدري َربِّ

ه بَني َكتِِفي حتى وجدُت برَد أناِمِله : قال فرأيُته وضع كفَّ

، فتجىلَّ يل كلُّ يشٍء وَعَرْفُت   .)102(احلديَث ...) بَني َثْدَييَّ

 :أقوال األئمة يف إثبات صفة األصابع: ثانًيا

نة يف إثبـات صـفة  ة أهل الـسُّ تضافرت أقواُل أئمَّ

ا صفُة ذاٍت َتِليق بجاللـه تعـاىل،  األصابع هللا تعاىل، وأهنَّ

 .وأنَّ القول فيها كالقول يف بقيَّة الصفات

باب إثبات األصـابع هللا : (قال اإلمام ابُن ُخَزيمة

(ما ُيثبِت ذلك، وذكر بأسانيده )103( . 

ي  باب اإليـامن بـأنَّ : (~وقال أبو بكر اآلُجرِّ

، بـال قلوب اخلالئق بني إصبعني من أصـابع الـرب 

 . )104()كيف

ــوي  ــال الَبَغ ــذكورة يف : (~وق ــبع امل واإلص

، وكذلك كلُّ ما جـاء احلديث، صفٌة من صفات اهللا 

نَّة من هذا الَقبِيل من صفات اهللا  تعاىل؛ به الكتاُب أو السُّ

جـل، واإلتيـان،  كالنَّفس، والوجه، والعني، واليد، والرِّ

                                                 
، وأمحـد يف )3233( ح- واللفـظ لـه - رواه الرتمذي يف سننه   )102(

ــسنده، ح ــنن )3484(م ــحيح س ــاين يف ص حه األلب ــحَّ ، وص

 ).3233(الرتمذي 

 ).1/178(كتاب التوحيد، البن خزيمة : انظر   )103(

 ).3/1156(كتاب الرشيعة، لآلجري    )104(
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ُزول إىل الـسامء الـدنيا، واالسـتواء عـىل  واملجيء، والنـُّ

ِحك، والَفَرح  . )105()العرش، والضَّ

إنَّ هذا احلديَث : ونحن نقول: (قال ابُن قتيبة

صحيٌح، وإنَّ الذي ذهبوا إليه يف تأويل اإلصبع ال ُيشبِه 

! يا ُمَقلَِّب القلوِب «:  قال يف دعائه# ألنَّه احلديَث؛

 أوَ : فقالت له إحدى أزواجه. »ثبِّت قلبي عىل دينك

إنَّ قلب املؤمن «: ختاُف يا رسوَل اهللاِ عىل نفسك؟ فقال

، فإن كان القلب عنَدهم »بني أصبعني من أصابع اهللا 

بني نعمتني من نَِعم اهللا تعاىل؛ فهو حمفوظ بَتْينَِك 

َ احتجَّ عىل املرأة  النِّعَمتَني؛ فأليِّ يشٍء دعا بالتثبيت؟ وِمل

بام يؤكد قوَهلا؟ وكان ) أختاف عىل نفسك: (التي قالت له

فإن قال . ينبغي أالَّ خياَف إذا كان القلب حمروًسا بنعمتني

هو مثُل قوله يف : ا اإلصبع عندك هاهنا؟ قلنام: لنا

، وكذا عىل »حيمل األرَض عىل إصبع«: احلديث اآلَخر

إصبعني، وال جيوز أن تكون اإلصبع هاهنا نعمة، 

 : وكقوله تعاىل                  

                     

إصبٌع كأصابعنا، : وال نقول. ، ومل َجيُْز ذلك]67:الزمر[

وال يٌد كأيدينا، وال قبضٌة كقبضاتنا؛ ألنَّ كلَّ يشٍء منه 

106() ال ُيشبُِه شيًئا منَّا( . 

ال ُحيَمـل ِذكـُر األصـبع عـىل : (وقال ابـُن بطَّـال

                                                 
 ).1/168(رشح السنة، للبغوي    )105(

 ).196-195ص(تأويل خمتلف احلديث، البن قتيبة    )106(

ات الـذات، ال اجلارحة؛ بل ُحيَمل عىل أنَّه صفٌة من صـف

د  . )107()ُتكيَّف وال ُحتدَّ

 : األصابع بني اإلفراد والتثنية واجلمعصفة: ثالًثا

وردت النصوص الرشعية بلفظ األُصَبع وبلفظ 

 وبلفظ األصابع، وال تعاُرَض بينَها؛ فله )108(األُصَبعني

األصبع وله األصبعان وله األصابع، وهي ممَّا  سبحانه

قوُل فيها كالقول يف بقيَِّة َيِليق بجالله وعظمته، وال

 : الصفات، كام ذكر سبحانه          

      ]11: الشورى[. 

 :موقف املتكلمني من صفة األصابع: رابًعا

سلك املتكلِّمون مسلَك التأويل للنصوص التـي 

ءت يف ُتثبِت هذه الصفَة، وقالوا بأنَّ األصـابع التـي جـا

النصوص ليست أصابَع حقيقيًَّة؛ بل املقـصود باألصـبع 

إنَّ قلوب بنـي آدَم كلَّهـا «: @القدرُة، وأنَّ املراد بقوله 

 .بني ُقدَرَتْيه: ؛ أي»... بني ُأصبعني من أصابع الرمحن

وهنا عرض لبعض َمن وقع يف التَّأويل والتَّعطيل 

 :من هؤالء املتكلِِّمني

ــدارمي يف ردِّ - ــزيل قــال ال : ه عــىل املريــيس املعت

ا املَِرييس -ورويَت ( :  أنَّـه قـال@ عن رسول اهللا - أهيُّ

                                                 
 ).13/398(فتح الباري، البن حجر    )107(

أصـبعني مـن  «النّص الذي ورد فيه أهنام أصبعني، بني فيه أهنـام  ) 108(

 يف إثبـات التثنيـة خترجيـه، وهـذا جـيلٌّ سـبق  ،»أصابع الـرمحن

  .وإثبات اجلمع
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ُبهـا كيـف « القلوب بني أصبعني من أصابع الـرمحن، ُيقلِّ

 قالـه، ثـم َرَدْدَتـه بـأقبح @، فَأقَرْرَت بأنَّ النبي »يشاء

ُحماٍل، وَأْوَحِش ضالل، ولو قـد دفعـت احلـديَث أصـًال 

ه بمحال من احلَُجج، َلكان َأعَذَر لك م ن أن ُتِقرَّ به ثم تردَّ

 . )109 ()قدرَتْيه: وبالتي هي أعوج؛ فزعمَت أنَّ ُأصُبَعِي اهللاِ

َل األصبع بالنعمـة،  ا ابُن الثَّْلجي املعتزيل؛ فأوَّ وأمَّ

مـع أنَّ املُعـاِرض مل َيْقنَـع بتفـسري : (وهلذا يقول الدارمي

مذهًبا خـالَف مـا إماِمه املَِرييس، حتى اخرتق لنفسه فيه 

قال إماُمه، وخالف ما يوجد يف لغات العرب والعجـم؛ 

 . )110()نِعَمَتاه: ُأصُبعاه: فقال

وقال هبذا التأويِل بعُض األشاعرة وَمن تأثَّر هبم؛ 

 .، وغريهم)113(، والقرطبي)112(، والبيهقي)111(كاخلطَّايب

األصـُل يف هـذا ومـا َأشـَبَهُه مـن : (قال اخلطَّايب

ــصفات  ــث ال ــك، أحادي ــوز ذل ــه ال جي ــامء، أنَّ واألس

تِه؛ فإن  أن إالَّ  يكون بكتاٍب ناطٍق، أو خٍرب مقطوع بصحَّ

أصٍل يف  إىل مل يكونا، فبام يثبت من أخبار اآلحاد املستندة

ــة  تِها، أو بموافق ــصحَّ ــوع ب ــسنة املقط ــاب أو يف ال الكت

إطـالق  َمَعانِيها، وما كان بخالف ذلـك فـالتوقُُّف عـن

                                                 
  ).1/369(نقض الدارمي عىل برش املرييس   ) 109(

  ).1/383 (املرجع السابق  ) 110(

  ).1/1901(أعالم احلديث، للخطايب   ) 111(

  ).1/168(األسامء والصفات، للبيهقي   ) 112(

ــي   ) 113( ــسلم، للقرطب ــاب م ــيص كت ــن تلخ ــكل م ــا أش ــم مل املفه

)7/390.(  

ل حينئٍذ عىل ما َيِليق بمعاين االسم به هو الو اجب، وُيتأوَّ

الدين والعلم، مع  األصول املتََّفق عليها من أقاويل أهل

هذا هو األصل الذي َنْبنِي عليه الكـالَم . نفي التَّشبيِه فيه

 .وَنعَتِمُده يف هذا الباب

وِذكُر األصابع مل يوجد يف يشء من الكتـاب، وال 

نة التي رشُطها يف الث  .)114()بوت ما َوَصْفناهمن السُّ

وهبذا املوقف والرأي تعاَمَل اخلطَّايبُّ مع الصفات 

 .اخلربية، وَفَتَح باَب التأويل لألشاعرة واملتأثِّرين هبم

وأبو حامد الغزايل يمنع القـوَل بـأنَّ اهللا متَّـِصٌف 

بصفة األصابع احلقيقية، التي َتِليُق بـه؛ ألنَّ ذلـك عنـده 

 . )115(وقيستلزم التشبيَه باملخل

ــسلَك  ــك م ــسلك يف ذل ــه ي ــرى أنَّ ــي ي والقرطب

التأويِل، وال يتوقَُّف فيـه؛ فالـصحيُح عنـده أنَّ األُصـَبع 

يصحُّ أن ُيـَراَد بـه القـدرُة عـىل الـيشء، كـام يقـول َمـن 

ه خماطًبا ملن اسَتْثَقَله أنا َأمحُِله عىل : استسهل شيًئا واستخفَّ

 . )116(يأصبعي، أو أرفعه بأصبعي، وأمسكه بِخنِْرص 

 -  عىل اختالف فِـَرِقهم - واملُتَتَبِّع ألقوال املتكلِّمني 

 :جيد أنَّ أقواَهلم يف تأويل صفة األصابع تدور حول التايل

؛ فـالقلوُب بـَني »القـدرة « أنَّ األصبع بمعنى-1

                                                 
 ).1/1901(ديث، للخطايب أعالم احل   )114(

 ).37ص(االقتصاد يف االعتقاد، للغزايل، : انظر   )115(

املفهم ملا أشكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم، للقرطبـي : انظر   )116(

)7/390.( 
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ُبها كيف شاء  . )117(قدَرَتني، واهللا بقدرته ُيَقلِّ

ني ؛ فالقلوب ب»النعمة «األصبع بمعنى:  قالوا–2

لفالٍن عيلَّ أصـبٌع : نعمتني ِمن نَِعم اهللا، كام تقول العرب

حسٌن؛ إذا َأنَعـَم عليـه نعمـًة حـسنًة، وأنَّ املـراد النعمـُة 

: قـال ابـن قتيبـة. الظاهرة والباطنة، والتثنية ألجل ذلك

: وذهبوا يف تأويل األصابع إىل أنَّه النَِّعم؛ لقول العـرب(

 . )118()؛ يريدون أَثَرهما أحسَن إصبَع فالٍن عىل ماله

بـأنَّ اهللا :  وقالوا يف تأويل حديث ابن مسعود-3

 . )119(خيلق خلًقا اسمه أصبع؛ أي أصبع بعِض خلِقه

 وبعـضهم مل يقبـل االسـتدالَل باألحاديــث، -4

مة، وأنَّ َضـِحَك  ورأى أنَّ الكالم هو كالم اليهود املَُجسِّ

ام نَقَله الـدارمي  إنَّام كان استنكاًرا ال تقريًرا، ك@النبيِّ 

 . )120(عن املَِرييس

 :ُشبهة املتكلمني يف تأويل صفة األصابع: خامًسا

يمكن تلخيص ُشبهة املتكلمني يف تأويل الـصفة، 

بأنَّ األصـبع مـن صـفات األجـسام، وإثبـاُت األصـبِع 

َيستلزم تشبيَه اخلالِق باملخلوق؛ ألنَّ األصبع من اجلوارح 

                                                 
، )48ص(دفع ُشَبه التشبيه بأكف التنزيه، البن اجلوزي، : انظر   )117(

ــورك،  ــن ف ــه، الب ــديث وبيان ــشكل احل ــض )240ص(م ، نق

 ).1/371( املرييس الدارمي عىل برش

 ).159ص(تأويل خمتلف احلديث، البن قتيبة،    )118(

 ).241ص(مشكل احلديث وبيانه، البن فورك، : انظر   )119(

 ).1/371(نقض الدارمي عىل برش املرييس : انظر   )120(

لـوق، كـام أنَّ إثبـات الـصفة التي ال يوَصف هبا إالَّ املخ

ة  . )121(اجلارحِة للخالق يستلزم املخالطَة واملَُامسَّ

 :الرد عىل ُشبهة املتكلمني: سادًسا

نــاَقَش كثــٌري مــن األئمــة شــبهَة املتكلِّمــني، 

 جهـٌد كبـٌري يف ~وَدَحضوها، وكان لإلمام الـدرامي 

نقض ُشَبه املتكلمني عموًما، وعىل ُحَجِجه وقواعِده سار 

  ٌري مـن أهـل الـسنة، وكـان شـيخ اإلسـالم وتلميـُذه كث

ابُن الَقيِّم ُيثنَِياِن عىل كتب الدرامي كثًريا؛ قال ابـن القـيم 

 مـن أجـلِّ الُكُتـب املـصنَّفة يف الـسنة )122(وكتاباه: (~

وَأْنَفِعها، وينبغي لكلِّ طالِب ُسنٍَّة مراُده الوقوُف عىل مـا 

، أن يقـرأ كتاَبْيـه، كان عليه الصحابُة والتابعون واألئمـة

ــة   يــويص هبــذين ~وكــان شــيخ اإلســالم ابــُن تيميَّ

ا، وفيهام من تقريـر  الكتابني أشدَّ الوصيِة، وُيعظُِّمهام جد�

التوحيد واألسامء والصفات بالعقل والنَّْقل، ما لـيس يف 

 . )123()غريمها

وممَّا ذكره الدرامي وغـُريه مـن األئمـة يف نقـض 

 : ييلُشبهِة املتكلِِّمني، ما

                                                 
، )3/9(النهاية يف غريب احلديث واألثـر، البـن األثـري : انظر   )121(

 ).180ص(أساس التقديس، للرازي، 

كتـاب نقـض اإلمـام أيب سـعيد : املقصود كتابا الدرامي، ومها   )122(

عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمي العنيد فيام افـرتى عـىل اهللا 

نقـض  « من التوحيد، والذي َأخَتِرصُ عنواَنـه يف بحثـي إىل

 .، وكتاب الرد عىل اجلهمية»الدارمي عىل املرييس

 ).2/231(م اجتامع اجليوش اإلسالمية، البن القي   )123(
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 أنَّ تأويل املتكلمني لألصابع بالقدرة والنعمة، -

ال يستقيم يف لغة العرب؛ فلو كان ُأصُبعاه بمعنى قدرَتيْه، 

أو نِعَمَتْيه، َلَلِزَم أن يكون هللا أكثُر من ُقدرٍة ونعمة، وهـذا 

بُّ سبحاَنه له قدرٌة ونعمٌة واحدة  . )124(من الباطل؛ إذ الرَّ

 يقنــع بتفــسري إماِمــه املعــارض مل: (وقــال أيــًضا

املَِرييس، حتى اخرتق لنفسه فيه مـذهًبا خـالَف مـا قـال 

إماُمه، وخالف مـا يوجـد يف لغـات العـرب والَعَجـم، 

 .وهذا جائٌز يف كالم العرب: نعمتاه، قال: أصبعاه: فقال

يف أيِّ كالِم العرب وجدت : فيقال هلذا املعارض

ليـه وإالَّ فإنَّـك إجازته؟ وعن أيِّ فقيٍه أخذَته؟ فاسـتنِْد إ

من املفرتين عىل اهللا ورسوله؛ فلو كنَت اخلليَل بن أمحـد، 

ةٍ  ، ما ُقبل ذلك منك إالَّ بُحجَّ  . )125(!)أو األصمعيَّ

كام بنيَّ الدارمي ما عند املتكلِِّمني من االضطراب 

ــصفة  ــَة ل ــصوَص املُثبِت ــاَلُفوا الن ــث خ ــاقض؛ حي والتن

ل األصابع، ويظهر تناقُضهم يف أنَّ حد يث ابِن عمَر يتـأوَّ

عندهم بُقدَرَتني، ويف املقابل َأنَكروا حديَث ابِن مـسعود 

 . )126(املتعلِّق باألصابع؛ الستلزامه إثباَت مخِس ُقَدرٍ 

فهـذا القـبُض والَبـْسط : (~وقال ابُن القـيم 

والطَّيُّ باليمني، واألخذ والوقوف عـىل يمـني الـرمحن، 

 الـساموات والكف وتقليب القلوب بأصـابعه، ووضـع

                                                 
 ).370–1/369(نقض الدارمي عىل املرييس : انظر   )124(

 ).1/383(املرجع السابق    )125(

 ).1/371(املرجع السابق : انظر   )126(

عىل أصبع واجلبال عىل أصبع، وذكر إحدى اليدين، ثـم 

ـة؛ سـواٌء  -» وبيده األخرى«: قوله ممتنٌع فيه اليُد املََجازيَّ

ف فيهـا  ـا ال ُيتـرصَّ بمعنى القدرة، أو بمعنى النعمة؛ فإهنَّ

هذا الترصُف، هذه لغُة العـرِب، نظمهـم ونثـرهم، هـل 

 . )127()جتدون فيها ذلك أصًال؟

ا ت أويُل حديِث ابِن مسعود بأنَّـه خملـوٌق اسـُمه أمَّ

أصبع؛ فهذا تأويٌل باطل ال دليَل عليه، وال توجد قرينـٌة 

أنــا : يقــول اهللا«: قريبــٌة وال بعيــدة، كيــف ويف احلــديث

، ثم حيمل األرض واجلبـال »املَِلك، أين ملوك األرض؟

 . والشجر، ومجيع اخلالئق 

 تعـاىل، يلـزم إنَّ إثبات صفة األصابع هللا: وقوهلم

منه إثباُت اجلـوارح واألعـضاء واألبعـاض، وهـذا هـو 

 .التجسيم

ــِرِد  ــرد علــيهم بــأنَّ هــذه األلفــاَظ ُجمَملــٌة، مل َت ُي

النصوُص بنفي ألفاظِها، وإنَّام وردت بنفي التَّمثيل، وهو 

التنزيه الذي يؤمن به أهُل احلق مـن أن ُيـشابَِه املخلـوق 

ــبحانه ــه س نة . خالق ــسُّ ــُل ال ــضاء وأه ــون باألع ال يقول

بل هو إثباٌت مـع تنزيـه، ومـا يقولـه ! للخالق، تعاىل اهللا

ا يـسهل  عاٌء وَتْشنيع وكذب، وهـو ممـَّ املخالُف إنَّام هو ادِّ

 . )128(رواُجه بني الناس

مة : وقوهلم م جمـسِّ مة؛ فال شكَّ أهنَّ إنَّ اليهود ُجمسِّ

                                                 
 ).2/325(خمترص الصواعق، للموصيل    )127(

 ).374ص(نقض الدارمي عىل برش املرييس، : انظر   )128(
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ه وُمشبِّهة، ولكن ُيقَبل منهم إذا قالوا قوًال صـحيًحا  ُيِقـرُّ

 اليهـوديَّ عـىل @، وقد أقرَّ النبيُّ @القرآن أو النبي 

َقه؛ فليس هذا من التَّشبيه والتجـسيِم  ذكر األصابع وصدَّ

 .يف يشء

* * * 

 صفة الَقَدمني: املبحث الرابع

صفة الَقَدمني من الصفات الذاتية اخلربية الثابتـة 

تـرد يف هللا تعاىل، بالدليل الصحيح من السنة النبوية، ومل 

 . الكتاب احلكيم

 :أدلة أهل السنة عىل إثبات صفة الَقَدمني: أوًال 

 :ومن هذه األحاديث النبوية، ما ييل

ــرة  ــن أيب هري ــال>ع ــي : ، ق ــال النب : @ق

ت اجلنَُّة والنار، فقالت النـار« اجَّ ين : َحتَ ُأوثِـرُت بـاملتكربِّ

ما يل ال يـدخلني إالَّ ضـعفاُء : واملتجربين، وقالت اجلنة

أنـِت : لناِس وَسَقُطهم؟ قـال اهللا تبـارك وتعـاىل للجنـةا

إنَّـام : رمحتي، أرحم بِك َمن أشاء من عبادي، وقال للنار

ُب بـك مـن أشـاء مـن عبـادي، ولكـلِّ  أنِت عذايب ُأعذِّ

ا النـار؛ فـال متتلـئ حتـى يـضع  واحدٍة منهام ملؤها، فأمَّ

ا إىل َقْط َقْط، فهنالك متتلئ وُيْزَوى بعـُضه: رجَله فتقول

ا اجلنَُّة؛ فإنَّ بعض، وال يظلم اهللا   ِمن خلقه أحًدا، وأمَّ

 . )129(» ُينشئ هلا خلًقااهللا 

                                                 
  :  قولهرواه البخاري يف صحيحه، كتاب تفسري القرآن، باب   )129(

            ]واللفظ له؛)4850(، ح]30:ق ،= 

 :ما ورد بلفظ الَقَدمني: ثانًيا

ُيلَقى يف «:  قال@، عن النبي > عن أنس -1

َقْط : هل من مزيد؟ حتى يضع قَدَمه فتقول: النار وتقول

 . )130(»َقطْ 

يقـال «: @ي ، عن النب> وعن أيب هريرة -2

هل من مزيد؛ فيضع الرب : هل امتألِت؟ وتقول: جلهنَّمَ 

 . )131(»َقْط َقطْ :  قَدَمه عليها، فتقول- تبارك وتعاىل -

الكريسُّ موضـُع «: ، قال{ عن ابن عباس -3

 .)132(»القَدَمني، والعرُش ال ُيقَدُر َقْدُره

الكريسُّ «:  وعن أيب موسى األشعري أنَّه قال-4

 . )133(»نيموضُع القَدمَ 

أنَّ «: وقد ُسئل اإلمام أمحد عن احلديث الذي فيه

، وجعـل َمـن )صـحيح: (، فقال»اهللا يضع قدَمه يف النار

                                                                          
ورواه مسلم يف صحيحه، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، =

باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء، 

 ).2846(ح

 : رواه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب قوله   )130(   

      ]4848(، ح]30:ق.( 

 : رواه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب قوله   )131(   

      ]4849(، ح]30:ق.( 

عـىل : (، وصححه، وقـال)2/310(رواه احلاكم يف املستدرك    )132(

، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ األلبـاين يف )رشط الشيخني

 .خمترص العلو

، وصـححه )1/302( عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف السنة أخرجه   )133(

 ).123ص(األلباين يف حتقيقه ملخترص العلو للذهبي، 
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ه بغري ظاهِره جهمي�ا ُ ها : (ويف موضٍع آَخر قال. يفرسِّ ُنِمرُّ

: »ويضع قدَمه تعـاىل«: ، وقال أيًضا عن قوله)كام جاءت

قال؛ بل نؤمن  ما @نؤمن به، وال نردُّ عىل رسول اهللا (

 . )134()@ باهللا وبام جاء به الرسول

: وقال اإلمام الرتمذي بعد ذكـره حـديَث الَقـَدم

: مثـل -واملذهُب يف هذا عند أهـل العلـم مـن األئمـة (

سفيان الثـوري، ومالـك، وابـن املبـارك، وابـن ُعَيينـة، 

م َرَووا هـذه األشـياَء، ثـم قـالوا- ووكيع وغريهم :  أهنَّ

كيف؟ وهذا : ديُث ونؤمن هبا، وال يقالُترَوى هذه األحا

الذي اختاره أهُل احلديث أن ُتـرَوى هـذه األشـياُء كـام 

م، وال يقـال : جاءت، ويـؤمن هبـا وال ُتَفـرسَّ وال ُتَتـَوهَّ

كيف؟ وهذا أمـُر أهـِل العلـم الـذي اختـاروه وذهبـوا 

 . )135()إليه

 .أقوال األئمة يف إثبات صفة الَقَدمني: ثالًثا

بـاب ذكـر إثبـات : (م ابُن خزيمـةقال اإلما -1

جــل هللا  ــة، الرِّ ، وإن َرِغَمــت أنــوُف املَُعطِّلــة اجلهميَّ

، التي أثَبَتها لنفسه يف الذين يكفرون بصفات خالِِقنا 

 . )136()@ُحمَكم تنزيِله، وعىل لسان َنبِيِّه 

َشـِهدُت زكريـا بـن : ( حييى بـن َمِعـنيوقال -2

  ن، هـذه األحاديـُث يا أبـا سـفيا: عدي سأل وكيًعا فقال

                                                 
 ).1/196(إبطال التأويالت، أليب يعىل : انظر   )134(

 ).4/273(سنن الرتمذي    )135(

 ).2/202(كتاب التوحيد، البن خزيمة    )136(

 فقال -  ونحو هذا» الكريس موضع القدمني«: يعني مثل - 

أدركنا إسامعيل بـن أيب خالـد وسـفيان وِمـسَعًرا : وكيع

ون شيًئا منها ثون هبذه األحاديِث، وال ُيفرسِّ  . )137()ُحيدِّ

نحن نروي هذه األحاديَث، : ( أبو عبيدوقال -3

 .)138()وال نزيغ هلا املعاين

باب يف : (  تيميَّة يف العقيدة الواسطيةوقال ابنُ  -4

ــل  ج ــات الرِّ ــدم -إثب ــبحانه- أو الق ــم أورد ).  هللا س ث

هـل ِمـن : ال تزال جهنَُّم ُيلَقـى فيهـا، وتقـول«: حديث

ة فيها   - عليهـا: ويف رواية -َمِزيد؟ حتى يضع ربُّ العزَّ

 . )139(»قدَمه

وقـال أبـو عبـد اهللا : ( ابُن تيميَّـة أيـًضاوقال -5

اإلمام املشهور من أئمة  -ن عبد اهللا بن أيب زمنني حممد ب

:  يف كتابه الذي صنََّفه يف أصول السنة، قال فيه- املالكيَّة

ومن :  باب اإليامن بالكريس، قال... باب اإليامن بالعرش

قول أهل السنة، أنَّ الكـريسَّ بـَني َيـَدِي العـرش، وأنَّـه 

 .)140()موضُع الَقَدَمني

اخُتلف يف املراد بالقـدم؛ و: ( ابن حجروقال -6

فطريُق السلف يف هذا وغِريه مشهورٌة، وهـو أن ُمتَـر كـام 

                                                 
 ).2/196(األسامء والصفات، للبيهقي    )137(

 ).2/192 (املرجع السابق: رانظ   )138(

العقيدة الواسطية بتعليق الشيخ ابـن مـانع، : تقدم خترجيه، انظر   )139(

 ).12ص(

 ).5/54(جمموع الفتاوى، البن تيمية    )140(
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ض لتأويله؛ بل نعتقد استحالَة ما يوهم  جاءت، وال ُيتعرَّ

 .)141()النَّقَص عىل اهللا

 :صفة الَقَدمني بني اإلفراد والتثنية: رابًعا

الباحــث يف النــصوص الــرشعية، لــن جيــَد ِذكــَر 

ْجـل - وردت لفظُة القدِم القدمني، وإنَّام   مفـردًة، -  أو الرِّ

وثبوت القـدمني جـاء يف اآلثـار املوقوفـِة عـىل الـصحابة 

الكــريس «:  قولـه{، كـام ثبـت عــن ابـن عبــاس }

، )142(، ومثُلـه عـن أيب موسـى األشـعري»موضع القدمني

ا ال جمـاَل  ومثل هذه املسائل من أقوال الـصحابة، هـي ممـَّ

فعللرأي فيه، فتُقَبل، وهلا ح وعىل هذا ُنثبِت لـه . )143(كُم الرَّ

  .سبحاَنه القدَم والقدَمْني، وال َتعاُرَض بينَهام وهللا احلمد

 . موقف املتكلمني من صفة القدمني: خامًسا

مجهور املتكلِّمني من املعتزلة ومتأخري األشاعرة، 

لوا صفَة القدم، ومنهم َمن َنَفاها   . َأوَّ

أويَله للصفة، وقد ذكر الدارمي عن برش املرييس ت

                                                 
 ).8/596(فتح الباري، البن حجر    )141(

 .تقدم خترجيهام قريًبا   )142(

ث علامء األصول عن قول الصحايب الذي ال جماَل لرأٍي    )143(  فيه حتدَّ

قول الصحايب فـيام ال جمـال فيـه : (وُحكمه، وخالصة كالمهم

فِع إىل النبي   يف االسـتدالل @للرأي واالجتهاد، له حكُم الرَّ

 @به واالحتجاج، أو يكون ذلك يف حكم املرفوع إىل النبـي 

لكن من باب الرواية باملعنى؛ فإنَّ الصحابة َيْرُوون الـسنَة تـارًة 

حممـد .د: لــ. معامل أصول الفقه: انظر). ابلفظها، وتارًة بمعناه

 ).216ص(اجليزاين، 

مع َقُبوله للحديث، وأنَّ معنى القدم عنَده هم أهل النـار 

ون هلا   . )144(املُسَتِحقُّ

ُرو  َر بـه متـأخِّ وهذا املعنى قال بـه املعتزلـُة، وتـأثَّ

األشاعرة،، ومن ذلك قوُل اآلِمِدي حـوَل صـفة القـدم 

حيتمل أن يراد بـه بعـُض األَُمـم : (الواردة يف األحاديث

 للنار، وتكون إضافة القدِم إىل اجلبَّـار تعـاىل املستوِجبِني

  . )145()إضافَة التمليك

وممَّن قال بقول بٍرش، اإلماُم ابُن حزم، وحاصُل 

أنَّ املعنى يف الَقَدم كام يف األحاديث عن رسول : كالِمه

، وهو أنَّ اهللا تعاىل بعد يوم القيامة خيلق خلًقا @اهللا 

لكلِّ واحدٍة : لجنة والنارُيدِخُلهم اجلنَة، وأنَّه يقول ل

ة  منكام ِملُؤها؛ فالقدُم الواردة يف األحاديث، هي األُمَّ

م يف علم اهللا تعاىل أنَّه يمأل هبا جهنَّم، وإنَّام هو  التي تقدَّ

 : كام قال تعاىل                 

      ]األمة : سالف صدق، ومعناه: ؛ أي]2: يونس

  . )146(التي تقوم يف علمه تعاىل أنَّه يمأل هبم جهنَّم

، كام نقله عنه البيهقي   . )147(وبمثل هذا قال اخلطَّايبُّ

 : شبهة املتكلمني: سادًسا

ص ُشبهة املتكلمـني، هـو أنَّ إثبـات القـدم  ملخَّ

                                                 
 ).1/395(نقض الدارمي عىل برش املرييس : انظر   )144(

 ).141ص(غاية املرام يف علم الكالم، لآلمدي،    )145(

 ).2/128(الفصل يف امللل والنحل، البن حزم : انظر   )146(

 ).2/192(األسامء والصفات، للبيهقي : انظر   )147(
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لوه  حقيقًة هللا، فيه تشبيٌه للخالق باملخلوق؛ ولـذلك تـأوَّ

ة َمعـاٍن، مـن أشـهرهاإىل  خلـٌق ) القـدم(أنَّ معنـى : عدَّ

  . استحقوا دخوَل النار

 :الرد عىل ُشبهة املتكلمني: سابًعا

ــأويالت املتكلمــني هــي للفــرار مــن  نجــد أنَّ ت

التشبيه؛ ولذلك يـرصفون اللَّفـَظ عـن ظـاهره، ولـيس 

عليها دليٌل وال قرينٌة لكي ُترصف عن الظاهر إىل غـريه، 

ك بال ظاهر مع اعتقاد التنزيه، َأْوىل من التأويل مع والتمسُّ

واجلواُب عـن وضـع . اعتقاد إهياِم التشبيه يف األحاديث

القدِم، هو نفس اجلواب عن بقيَّة صفات اهللا؛ فـالقوُل يف 

ــصديُق  ــزم الت ــض، فل ــالقول يف بع ــصفات ك ــض ال بع

، ومحلها عـىل @باألخبار الواردة عن اهللا وعن رسوله 

ــشب ــري ت ــن غ ــا م ــسلك ظاهره ــو م ــل، وه يٍه وال تعطي

 .الراسخني من الصحابة والتابعني وَمن َسَلَك طريقَتهم

ت النـار، ال - بِّ بجامعٍة استحقَّ  تأويُلهم َقَدَم الرَّ

يستقيم يف لغـة العـرب؛ قـال ابـُن القـيم عـن الــتأويل 

مـا مل حيتملـه : والتأويل الباطل أنواع؛ أحـُدها: (الباطل

حتـى يـضع «: @ويل قولـه اللَّفُظ بوضعه األول، كتأ

ِة فيها ِرجَله جَل اجلامعُة من الناس؛ فإنَّ » ربُّ العزَّ بأنَّ الرِّ

 . )148()هذا اليشَء ال ُيعَرف ِمن لغة العرب الَبتَّةَ 

ُهم بــأنَّ -  وردَّ علــيهم اإلمــام الــدارمي، وحــاجَّ

                                                 
 ).23ص(ترص الصواعق املرسلة، للموصيل خم   )148(

أنَّ جهـنم ال متتلـئ إالَّ بعـَد أن يـدخلها : معنى كالمهم

؛ فهنا ال حاجَة إذْن لطلب الزيادة وقد أهُلها من األشقياء

  . )149(امتألت بأهلها

 عــن اإليــراد ~وقــد أجــاب شــيخ اإلســالم 

الوارِد عىل احلديث، وَنَقَض ُشبَهَتهم، وبنيَّ أنَّه قـد َغلـط 

لوا قوَله بنـوٍع » قدمه«: يف هذا احلديث املَُعطِّلُة، الذين أوَّ

  !من اخلَْلق

 :موالوجوه التي ذكرها يف بيان غلطه

ــي : األول ــى يــضع«:  قــال@أنَّ النب ، ومل »حت

  .»ال يزال ُيلَقى فيها«: حتى ُيلقى، كام قال يف قوله: َيُقْل 

ال ُيفَهـم منـه هــذا، ال » قدمـه«: أنَّ قولـه: الثـاين

  .حقيقًة وال جماًزا، كام تدلُّ عليه اإلضافة

رين إن كانوا من أصـاغر : الثالث أنَّ أولئك املؤخَّ

بِني، فال  وجَه النزوائها واكتفائها هبم؛ فإنَّ ذلك إنَّام املعذَّ

يكوُن بأمٍر عظيم، وإن كانوا من أكابر املجرمني، فهـم يف 

بني ال يف أواخرهم ل املعذَّ ْرك األسفل، ويف أوَّ   .الدَّ

، »فينـزوي بعـضها إىل بعـض«: أنَّ قولـه: الرابع

ا تنضمُّ عىل من فيها، فتضيق هبم من غري أن  دليٌل عىل أهنَّ

  .ُيلَقى فيها يشءٌ 

: ال يزال ُيلقى فيهـا، وتقـول«: أنَّ قوله: اخلامس

، جعـل الوضـَع »هل من مزيد؟ حتى يـضع فيهـا قدَمـه

                                                 
 ).1/401(نقض الدارمي عىل برش املرييس : انظر   )149(
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الغايَة التي إليها ينتهي اإللقاء، ويكون عندها االنـزواُء، 

ولـيس يف . فيقتيض ذلك أن تكون الغايُة أعظَم ممَّا قبَلهـا

 وقـد اشـرتك فيـه إالَّ » قدمـه«قول املعطِّلة معنـى لَلفـظ 

ُل أحقُّ به من اآلخر ُل واآلِخُر، واألوَّ   .)150(األوَّ

* * * 

 اخلامتة

  ..احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبعد

 :أهم نتائج البحث

 الذاتية طريُق اإليامن هبا هـو اخلربيةالصفات  -1

التسليم للنص الرشعي، وهـذا هـو معتقـد أهـل الـسنة 

 .واجلامعة

العني، واليـد،  « الصفات األربعذههكلٌّ من  -2

، جــاءت بلفــظ اإلفــراد والتثنيــة، »واألصــابع، والقــدم

 .وجاءت بلفظ اجلمع، عدا الَقَدم، يف النصوص الرشعيَّة

ــاهر  -3 ــصوصظ ــصفة الن ــت ال ــرشعية يثب  ال

اخلربيــة، ويفــرُّ املتكلمــون إىل التأويــل أو التفــويض أو 

 .التعطيل التام

ــف  -4 ــفخيتل ــدمي األموق ــن  متق ــاعرة ع ش

ــة،  ــصفات اخلربي ــامن بال ــث اإلي ــن حي ــأخرهيم م مت

 .فاملتقدمون أكثر انضباًطا وقبوًال للدليل

 شـبه واهيـة، ال تـصمد أمـام املتكلمنيُشَبه  -5

                                                 
ــة، : انظــر   )150( ــن تيمي ــاوى املــرصية، الب ــرص الفت ، )647ص(خمت

 .بترصف

 .احلقيقة الظاهرة، واحلجاج العقيل

  :توصيات الباحث

 التطور العقدي يف مقاالت بقية الفرق دراسة -1

 املتقـدمني واملتـأخرين غري األشاعرة، ومعرفة الفرق بني

 .يف تلك الفرق

 مدى التداخل العقدي بني املتكلمـني دراسة -2

 .وغريهم من الفرق

 األثر الفلسفي عىل متأخري األشاعرة دراسة -3

 .واملاتريدية

* * *  

 قائمة املصادر واملراجع

.  األشعري، عيل بن إسامعيل أبو احلـسن.اإلبانة عن أصول الديانة

دار : م.، د1ط. مد األنصاري وآخـرينمحاد بن حم: تقديم

 .هـ1413الدعوة السلفية، 

أيب عبـد اهللا حممـد : حتقيـق.  الفـراء، أبـو يعـىل.إبطال التـأويالت

 .هـ1416دار إيالف الدولية للنرش، : م.، د1ط. النجدي

 ابـن قـيم .اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل غـزو املعطلـة واجلهميـة

، 2ط. عـواد املعتـق: قحتقيـ. اجلوزية، حممد بـن أيب بكـر

 .هـ1415مكتبة الرشد، : الرياض، السعودية

: حتقيـق.  ابن قيم اجلوزيـة، حممـد بـن أيب بكـر.أحكام أهل الذمة

. شاكر بـن توفيـق العـاروريو ،يوسف بن أمحد البكري

 .م1997 -ـ ه1418رمادي للنرش، : ، الدمام1ط

  يبــة،  ابــن قت.االخــتالف يف اللفــظ والــرد عــىل اجلهميــة واملــشبهة

، 1ط. عمر بن حممود أبو عمر: حتقيق. أبو حممد الدينوري

 .م1991 - هـ1412دار الراية، : م.د
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   اهلــروي، عبــد اهللا بــن حممــد .األربعــون يف دالئــل التوحيــد

. عيل بن حممد بن نـارص الفقيهـي. د: حتقيق. أبو إسامعيل

 .ـه1404املدينة املنورة، : م.، د1ط

.  اجلويني، أبو املعـايل. أصول االعتقاداإلرشاد إىل قواطع األدلة يف

مكتبة الثقافة الدينيـة، : ، القاهرة1ط. أمحد السائح: حتقيق

 . هـ1430

، 1ط. الــرازي، فخــر الــدين. أســاس التقــديس يف علــم الكــالم

 .هـ1415مؤسسة الكتب الثقافية، : بريوت

عبـد اهللا : حتقيـق. البيهقي، أمحـد بـن احلـسني. األسامء والصفات

مكتبـــة الـــسوادي للتوزيـــع، : ، جـــدة3ط. ياحلاشــد

 . هـ1422

عبد اهللا بـن : حتقيق. ابن أيب زمنني، حممد بن عبد اهللا. أصول السنة

ــاري ــد البخ ــة1ط. حمم ــة النبوي ــاء : ، املدين ــة الغرب مكتب

 .ـه1415األثرية، 

.  اخلطـايب، أبـو سـليامن).رشح صحيح البخـاري(أعالم احلديث 

، 1ط.  الرمحن آل سـعودحممد بن سعد بن عبد. د: حتقيق

مركز البحوث العلمية وإحيـاء الـرتاث : جامعة أم القرى

 .م1988 -هـ1409اإلسالمي، 

: حتقيـق.  املقديس، مرعي بن يوسـف زيـن الـدين.أقاويل الثقات

ـــؤوط ـــعيب األرن ـــالة، : م.، د1ط. ش ـــسة الرس مؤس

 .هـ1406

، ط.د.  الغزايل، حممد بـن حممـد، أبـو حامـد.االقتصاد يف االعتقاد

 .هـ1403دار الكتب العلمية، : بريوت

حـسن : حتقيـق. ابن القطان، أبو احلسن. اإلقناع يف مسائل اإلمجاع

الفـاروق احلديثـة للطباعـة : م.، د1ط. فوزي الـصعيدي

 .م2004 -هـ1424والنرش، 

.  الِقنَّوجي، أبو الطيب حممـد صـديق خـان.البلغة إىل أصول اللغة

رسـالة ماجـستري، . ئيسهاد محدان أمحـد الـسامرا: حتقيق

 .ت. جامعة تكريت، د-كلية الرتبية للبنات: العراق

 ابن تيمية، أمحد بن .بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية

ــيم ــد احلل ــق. عب ــني: حتقي ــن املحقق ــة م ، 1ط. جمموع

جممع امللك فهد لطباعـة املـصحف الـرشيف، : السعودية

 .هـ1426

 عـيل بـن :بن جرير أبو جعفر، حتقيق حممد .التبصري يف معامل الدين

 -هــ1416دار العاصـمة، : م.د، 1عبد العزيز الشبل، ط

 .م1997

   .تبيني كذب املفـرتي فـيام نـسب إىل اإلمـام أيب احلـسن األشـعري

دار الكتـاب : ، بـريوت4ط. ابن عساكر، عيل بن احلـسن

 .م1991 -هـ1411العريب، 

 البـدر، .املقـديستذكرة املؤتيس رشح عقيـدة احلـافظ عبـد الغنـي 

غـراس للنـرش : م.، د1عبدالرزاق بـن عبـد املحـسن، ط

 .م2003-هـ1424والتوزيع، 

. تعليقات الشيخ الـرباك عـىل املخالفـات العقديـة يف فـتح البـاري

عبـد الـرمحن بـن : يـقحتق. الرباك، عبد الرمحن بن نـارص

فـتح ( التعليقات بحاشـية ، طبعتط.صالح السديس، د

 . ت.يبة، ددار ط: م.د ،)الباري

دار : ، بـريوتط.د. ابن كثري، إسامعيل بـن عمـر. تفسري ابن كثري

 .م1984 -هـ1404الفكر، 

: حتقيـق.  ابن أيب حاتم، عبد الرمحن بن حممد.تفسري القرآن العظيم

مكتبـة نـزار مـصطفى : ، مكة1ط. أسعد حممد الطيب. د

 .م1997 -هـ1417الباز، 

. الين، حممـد بـن الطيـب البـاق.متهيد األوائل وتلخـيص الـدالئل

مؤسسة الكتب : م.، د1عامد الدين أمحد حيدر، ط: حتقيق

 .هـ1407الثقافية، 
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ــرد عــىل أهــل األهــواء والبــدع    امللطــي، حممــد محــد .التنبيــه وال

، 1ط. إيـامن سـعد الـدين امليـاديني: حتقيـق. أبو احلـسني

 .هـ1414رمادى للنرش، : الدمام

.  الدويش، عبد اهللا بن حممد.يدالتوضيح املفيد ملسائل كتاب التوح

 .م1990 -هـ1411دار العليان، : م.، د1ط

.  الطربي، حممد بن جرير أبـو جعفـر.جامع البيان يف تأويل القرآن

 .م1992 -هـ1412دار الكتب العلمية، : ، بريوت1ط

 ابـن تيميـة، أمحـد بـن . اجلواب الـصحيح ملـن بـدل ديـن املـسيح

.  بـن نـارص وآخـرينعيل بن حسن.د: حتقيق. احلليمعبد

 . هـ1419دار العاصمة، : ، الرياض2ط

:  حتقيـق. ابن اجلـوزي، أبـو الفـرج.دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه

املكتبة األزهرية للرتاث، : م.، د1ط. حممد زاهد الكوثري

 .ت.د

   الــسجزي، عبــد اهللا بــن ســعيد .رســالة الــسجزي إىل أهــل زبيــد

دار : م.، د1ط.  اهللاحممد باكريم بـا عبـد: حتقيق. أبو نرص

 .هـ1414الراية، 

عبد اهللا شـاكر : حتقيق.  األشعري، أبو احلسن.رسالة إىل أهل الثغر

مكتبـة العلـوم واحلكـم، : ، املدينـة املنـورة1ط. اجلنيدي

 .هـ1409

األلبـاين، . سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها

ــدين ــارص ال ــد ن ــاض1ط. حمم ــارف: ، الري ــة املع ، مكتب

 .م1995 -هـ1415

. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضـوعة وأثرهـا الـسيئ يف األمـة

مكتبـة : ، الريـاض1ط. األلباين، حممد بـن نـارص الـدين

 .هـ1412املعارف، 

حممـد بـن سـعيد . د: حتقيـق. ابن حنبل، عبد اهللا بـن أمحـد. السنة

 .هـ1416رمادي للنرش، : ، الدمام3ط. القحطاين

حممـد : قحتقيـ. جستاين، سـليامن بـن األشـعث الس.سنن أيب داود

املكتبـة :  تركيـا، إسـتانبول،ط.د. حميي الدين عبد احلميد

 .ت.اإلسالمية، د

أمحـد : حتقيـق وتعليـق. الرتمذي، حممد بن عيـسى. سنن الرتمذي

رشكـة مكتبـة ومطبعـة : ، مرص2ط. حممد شاكر وآخرين

 .م1975 -هـ1395مصطفى البايب احللبي، 

اد أهل السنة واجلامعة من الكتاب والسنة وإمجـاع رشح أصول اعتق

.  الاللكائي، أبو القاسـم.الصحابة والتابعني ومن بعدهم

دار طيبـة، : ، الريـاض4ط. أمحد سعدي الغامدي: حتقيق

 .م1996 -هـ1416

. القايض عبد اجلبار، أبو احلـسن بـن أمحـد. رشح األصول اخلمسة

مكتبة وهبـة، : ة، القاهر1ط. عبد الكريم عثامن. د: حتقيق

 .هـ1384

: م.، د1ط.  اخلميس، حممد بن عبد الرمحن.رشح الرسالة التدمرية

 .م2004 -هـ1425دار أطلس اخلرضاء، 

 ،زهري الـشاويش: حتقيق.  البغوي، احلسني بن مسعود.رشح السنة

املكتـب اإلسـالمي، : ، بـريوت2ط. وشعيب األرناؤوط

 .م1983 -هـ1403

ــسفارينية  ــدة ال ــة (رشح العقي ــل الفرق ــد أه ــضية يف عق ــدرة امل ال

: ، الريـاض1ط.  ابن عثيمني، حممد بـن صـالح).املرضية

 .هـ1426دار الوطن للنرش، 

سعد : بعناية.  ابن عثيمني، حممد بن صالح.رشح العقيدة الواسطية

ــصميل ــواز ال ــن ف ــدمام3ط. ب ــوزي، : ، ال ــن اجل دار اب

 . هـ1416

. عبد الرمحن عمـرية: يقحتق.  التفتازاين، سعد الدين.رشح املقاصد

 .هـ1409عامل الكتب، : ، بريوت1ط

حممـود عمـر : حتقيـق.  اجلرجـاين، عـيل بـن حممـد.رشح املواقف
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 .هـ1419دار الكتب العلمية، : ، بريوت1ط. الدمياطي

. الرشح امليرس عىل الفقهني األبسط واألكـرب املنـسوبني أليب حنيفـة

مكتبـة : ، اإلمـارات1ط.  حممد بن عبد الـرمحن،اخلميس

 .هـ1419الفرقان، 

.  ابن بطال، عـيل بـن خلـف أبـو احلـسن.رشح صحيح البخاري

مكتبـة : ، الريـاض2ط. أيب متيم يارس بن إبـراهيم: حتقيق

 .م2003 -هـ1423الرشد، 

الـدكتور : حتقيـق. سني أبـو بكـرحممد بن احلـ: اآلجري. الرشيعة

ــد ــدمعب ــر ال ــن عم ــوطن، : م.، د2ط. يجياهللا ب دار ال

 .م1999 -هـ1420

، 1ط.  البخـاري، حممـد بـن إسـامعيل.صحيح اإلمـام البخـاري

 .ـه1417دار السالم، : الرياض

نظر : نى بهاعت. القشريي، مسلم بن احلجاج. صحيح اإلمام مسلم

 .هـ1427دار طيبة، : م.، د1ط. حممد الفاريايب

، ط.د. جلامي، حممد بـن أمـان ا.الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة

 .ت.دن، . د:م.د

، 2ط.  السقاف، علـوي. الواردة يف الكتاب والسنةصفات اهللا 

 .هـ1422دار اهلجرة، : م.د

 ابن قيم اجلوزية، حممد بن .الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة

دار : ، الريـاض3ط. الـدخيل اهللا، عـيل: حتقيـق. أيب بكر

 .هـ1412العاصمة، 

: حتقيـق. و جعفـرمـد بـن عمـرو أبـ العقـييل، حم.الضعفاء الكبري

ــد ــيعب ــني قلعج ــريوت1ط. املعطي أم ــة : ، ب دار املكتب

 .م1984 -هـ1404العلمية، 

.  العمـريي، سـلطان.العقود الدرية عىل مقاصد العقيدة الواسـطية

 .هـ1442دار مدارج للنرش، : ، الدمام2ط

 ابـن مـانع، حممـد بـن .العقيدة الواسطية بتعليق الشيخ ابـن مـانع

 .ت.مكتبة املعارف، د: ياضط، الر.د. لعزيزداعب

 الـذهبي، .العلو للعيل الغفار يف إيضاح صحيح األخبار وسـقيمها

أيب حممـد أرشف بـن : حتقيق. حممد بن أمحد شمس الدين

مكتبـــة أضـــواء الـــسلف، : م.، د1ط. عبـــد املقـــصود

 .هـ1416

حـسن : حتقيـق.  اآلمدي، سـيف الـدين.غاية املرام يف علم الكالم

 .ت.ن، د. د:م.ط، د.د. حممود عبد اللطيف

.  ابـن حجـر، أمحـد بـن عـيل.فتح الباري رشح صحيح البخـاري

: ، القـاهرة2ط. عبد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز: حتقيق

 .هـ1400املطبعة السلفية، 

: حتقيـق. ابن حزم، عيل بن أمحد. الفصل يف امللل واألهواء والنحل

، جـدة، 1ط. الـرمحن عمـرية حممد إبـراهيم نـرص، عبـد

 .هـ1402رشكة عكاظ، : اض، الدمامالري

عبـد الـرزاق :  حتقيق.الثعالبي، أبو منصور. فقه اللغة ورس العربية

 -هـــ1422إحيــاء الــرتاث العــريب، : م.، د1ط. املهــدي

 .م2002

ُعنـي .  ابن خالويه، احلسني بن أمحد أبـو عبـد اهللا.القراءات الشاذة

املطبعــة : ، مــرص1ط. برجــسرتارس: بنــرشه وتــصحيحه

 .م1934 انية،الرمح

 ابـن عثيمـني، حممـد .القواعد املثىل يف صفات اهللا وأسامئه احلـسنى

، 1ط. أيب حممد أرشف بـن عبـد املقـصود: حتقيق. صالح

 .هـ1416مكتبة أضواء السلف، : الرياض

ابن خزيمـة، حممـد بـن . كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 

، 5ط. عبد العزيز بن إبـراهيم الـشهوان: حتقيق. إسحاق

 .هـ1414مكتبة الرشد، : الرياض

حممد بـن حييـى : قيقحت.  الدارقطني، عيل بن عمر.كتاب الصفات

 .هـ1425دار الصميعي، : م.، د1ط. الوصايب
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حممد بن خليفـة . د: حتقيق.  الذهبي، حممد بن أمحد.كتاب العرش

 .هـ1420أضواء السلف، : ، الرياض1ط. التميمي

رسار األثرية لرشح الدرة املضية يف لوامع األنوار البهية وسواطع األ

: تعليـق. السفاريني، حممد بـن أمحـد. عقد الفرقة املرضية

ن، . د:م.، د1ط. عبد اهللا أبا بطـني وسـليامن بـن سـحامن

 .ت.د

 األفغــاين، .املاتريديــة ومــوقفهم مــن توحيــد األســامء والــصفات

ــسلفي مكتبــة الــصديق، : ، الطــائف1ط. الــشمس ال

 .هـ1413

، ط.د. عـدنان زرزور: حتقيق. بد اجلباراهلمذاين، ع. آنمتشابه القر

 .ت.مكتبة الرتاث، د: القاهرة

: مجـع وترتيـب. أمحد بـن عبـد احللـيم:  ابن تيمية.جمموع الفتاوى

جممـع : ، املدينة النبوية1ط. عبدالرمحن بن حممد بن قاسم

ــرشيف،  ــصحف ال ــة امل ــد لطباع ــك فه ـــ1416املل  -ه

 .م1995

، 4ط. حممد الشويعر:  مجع.بد العزيز بن بازجمموع فتاوى الشيخ ع

 .هـ1423دار املؤيد، : الرياض

. جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممـد بـن صـالح العثيمـني

، 1ط. فهد بن نارص بـن إبـراهيم الـسليامن: مجع وترتيب

 .ـه1413 دار الثريا، -دار الوطن: م.د

: حتقيـق. امـدالغزايل، حممد بن حممـد أبـو ح. حمك النظر يف املنطق

دار الكتـب العلميـة، :  بـريوت،ط.د. أمحد فريد املزيـدي

 .ت.د

. خمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة البن القيم اجلوزية

:  ، الريـاض1ط. احلسن العلـوي: حتقيق. املوصيل، حممد

 .م2004 -هـ1435أضواء السلف، 

. مس الـدين الذهبي، حممد بن أمحد، شـ.خمترص العلو للعيل الغفار

: ، دمشق، بـريوت1ط. حممد نارص الدين األلباين: حتقيق

 .هـ1401املكتب اإلسالمي، 

: حتقيـق.  الـبعيل، بـدر الـدين.خمترص الفتاوى املرصية البن تيميـة

مطبعـة : م.ط، د.د. الفقيحممد حامد و ،عبداملجيد سليم

 .ت. تصوير دار الكتب العلمية، د- مديةالسنة املح

: حتقيـق.  حممـدابن قتيبة، عبد اهللا بـن مـسلم أبـو. خمتلف احلديث

: دار الكتـب العلميـة، بـريوت: م.، د2ط. حممد األصفر

 .هـ1419املكتب اإلسالمي، 

: حتقيـق.  السيوطي، جـالل الـدين.املزهر يف علوم اللغة وأنواعها

دار الكتـب العلميـة، : ، بـريوت1ط. فؤاد عـيل منـصور

 .م1998 -هـ1418

. أمحـد شـاكر: حتقيق. ابن حنبل، أمحد بن حممد. مسند اإلمام أمحد

 .هـ1400دار املعارف، : م.ط، د.د

موسى : حتقيق.  ابن فورك، حممد بن احلسن.مشكل احلديث وبيانه

 .م1985عامل الكتب، : ، بريوت2ط. حممد عيل

حممـد بـن . اجليـزاين، د.معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلامعة

 .ـه1427وزي، دار ابن اجل: م.، د5ط. حسني

ميمـي،  الت.معتقد أهل السنة واجلامعة يف توحيد األسامء والصفات

 .هـ1419أضواء السلف، : م.، د1ط. حممد بن خليفة.د

شـهاب : حتقيـق.  الرازي، أمحـد بـن فـارس.معجم مقاييس اللغة

 -هــ1415دار الفكـر، : ، بـريوت1ط. الدين أبو عمرو

 .م1994

: حتقيق. زايل، حممد بن حممد أبو حامد الغ.معيار العلم يف فن املنطق

 .م1961دار املعارف، : ، مرصط.د. سليامن دنيا. د

.  القرطبي، أبو العبـاس.املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم

: ، دمشق، بـريوت1ط. حميي الدين مستو وآخرين: حتقيق

 .هـ1417دار ابن كثري، دار القلم، 
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. ألشـعري، أبـو احلـسن ا.مقاالت اإلسالميني واختالف املـصلني

: ط، بـريوت.د. حممـد حميـي الـدين عبـد احلميـد: حتقيق

 .هـ1411املكتبة العرصية، 

ــسفية ــد الن ــه رشح العقائ ــة يف كتاب ــازاين االعتقادي ــف التفت . مواق

ــل ــدي مجي ــد حمم ــت1ط. النورســتاين، حمم دار : ، الكوي

 .م2018 -هـ1439إيالف، 

: ط، القـاهرة.د. ن اإلجيـي، عبـد الـرمح.املواقف يف علـم الكـالم

 .ت.مكتبة املتنبي، د

نقض اإلمام أيب سعيد عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمـي العنيـد 

رشـيد بـن .د:  حتقيـق. من التوحيد فيام افرتى عىل اهللا

 .هـ1418مكتبة الرشد، : ، الرياض1ط. حسن األملعي

.  ابـن األثـري، املبـارك بـن حممـد.النهاية يف غريب احلديث واألثـر

: ط، بـريوت.د. حممود الطناحي وطـاهر الـزاوي: قيقحت

 .ت.دار الفكر، د

* * * 
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 َأَحاِديِث الَبرَكُة فِي الَغنَِم َوَفْضِل اتَِخاِذِها

 »َجمع� وِدَراَسة«

 )1(عبد العزيز خمتار إبراهيم

 جامعة أم القرى

 )هـ20/09/1443 يف  وقبل للنرشهـ؛26/08/1443قدم للنرش يف (

كان اجلمع والتخريج ُموسعًا من كتب دواويـن كتـب الـسنة .  ودراسة مجعاً »األحاديث الواردة يف الربكة يف الغنم وفضل اختاذها «تناول البحث مجع: املستخلص

كام تناول البحـث دراسـة أسـانيد األحاديـث، ، املختلفة من كتب الصحاح، والسنن، واملسانيد، واملصنفات، واملعاجم، واألجزاء احلديثة، وغريها، من الكتب املُسندة

كام تناول البحـث أيـضًا احلكـم عـىل ، كتب الرجال، وكتب الطبقات وكتب السؤاالت، وغريها من كتب الرتاجموتراجم مجيع رجال األسانيد املختلفة والرجوع إىل 

األحاديث عىل ضوء دراسة األسانيد ومنزلة الراوي من حيث اجلرح والتعديل والوصول إىل خالصة القـول يف الـراوي، جرحـًا وتعـديًال، واالسـتعانة بكـالم أهـل 

وخلصت الدراسة إىل أن األحاديث الواردة يف بركة الغنم وفضل اختاذهـا، بلغـت . ىل مصادرهم األصلية من كتب العلل، والتخريج، وغريهاالصنعة فيهم والرجوع إ

ن أيب طالـب،  حديث الرباء بن عازب، وُعروة الباِرقي، وأمِّ َهـانئ بنـت أيب طالـب، املرفـوع واملرسـل، وعـيلِّ بـ:وهي، -  حسب ما وقفت عليها - ثالثة عرش حديثًا 

وتبني من الدراسة صـحة أربعـة . }وعائشة، وأيب ُهريرة، وُحذيفة بن اليامن، وَشقيق بن َسَلمة، وأيب اهلَيثم بن التَّيَِهان، وعبد اهللا بن ُعمر، وحديثني ألنس بن مالك 

ن أيب طالب، وعائشة، وباقي األحاديث ضـعيفة جـدًا، وهـي أحاديث، وهي حديث الرباء، وُعروة البارقي، وحديث أم هاين املرفوع واملرسل، وضعف حديث عيل ب

وتبني أن حديثي عيل بـن أيب طالـب وعائـشة ، }أحاديث ُحذيفة، وأيب ُهريرة، وَشِقيق بن َسَلمة، وأيب اهلَيثم بن التَّيَهان، وعبد اهللا بن ُعمر، وحديثي أنس بن مالك 

وتبني من الدراسة أن األحاديث التي هـي يف دائـرة القبـول سـتة أحاديـث، وهـي حـديث الـرباء، ، لسابقةضعفهام ليس بشديد، وُيمكن تقويتهام بالشواهد األخرى ا

  .  واهللا أعلم،وتبني من الدراسة أن احلديث صحيح مشهور، بلغ حدَّ الشهرة، }وُعروة، وأم هاين املرفوع واملرسل، وحديث عيل بن أيب طالب، وعائشة 

 .كة، الغنم، فضل اختاذهاأحاديث، الرب :الكلامت املفتاحية
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The hadiths of blessing in the sheep and the virtue of taking it 
"gathering and studying" 
Abdul Aziz Mukhtar Ibrahim(1) 
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Abstract: This study is concerned with collecting and studying narrations of the hadeeths that mention the blessings and virtues of keeping 
sheep. The narrations where collected from the widest pool of sources, the Sihaah, Sunan, Masaneed, Musannafat, Ma'aagim, and otherwise, all 
sources that relate narrations with chains. The study covered study of the chains of narrations, as well as the biographies of the narrators, Sourced 
from collections of biographies, the books of generations, the books of questions and other sources of biographies. The study also covered 
grading the narrations in light of their chains, the final judgement of the trustworthiness of their narrators, as well as the proclamations past 
experts from the books of 'Ilal, Takhreeg and otherwise. The study concludes that the hadeeths proclaiming the virtues of sheep and their keeping 
are thirteen in number. And they are the hadeeths of al-Baraa'ibn 'Aazib, 'Urwat al-Bariqee, Umm Hani' bint Abu Talib, Ali ibn Abi Talib, 
'Aaishah, Abu Hurayrah, Huthayfah ibn al-Yamaan, Shaqeeq ibn Salamah, Abu al-Haytham ibn at-Tayhaan, Abdullaah ibn 'Umar, and two 
hadeeths narrated by Anas ibn Maalik, may Allaah be pleased with them all. The study concludes that four of the hadeeths are solidly authentic, 
and they are the narrations of al-Baraa', 'Urwat al-Bariqee, and both of Umm Hani's narrations the rest of the narrations fall between weak and 
very weak. The study concludes that the hadeeth in meaning is commonly known, and Allaah knows best. 

Key words: The hadiths, blessing, the sheep, the virtue of taking it. 
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 مقدمة

الُم عـىل أرشف  الُة والـسَّ احلمد هللا وحده، والصَّ

 عليـه، خلقه وأمينه عىل وحيه، حممد بن عبد اهللا صىل اهللا

 : بعد وعىل آله وصحبه وسلم، أما

   نعًام كثرية فقد منَّ اهللا عىل عباده     

                   )18 :النحل(. 

فمن هذه النعم نعمة هبيمة األنعام، والتي 

فع سخرها اهللا تعاىل خلدمتنا، وذللَّها وجعل فيها منا

ى بلحومها، ونرشب ألباهنا، ونستعمل  كثرية، نتغذَّ

 أصوافها وأوبارها وأشعارها،               

                        

 .)21:املؤمنون(

 : وقال                

        )142:األنعام(. 

وكانت الغنم من أجـلِّ أمـوال العـرب، وعليهـا 

اعتامدهم يف أطعمتهم من اللَّبن واللَّحم، واختـاذ الغـزل 

للمالبس واخلياِم من أصوافها، وغري ذلـك مـن املنـافع 

نفعهـم  أمتـه إىل مـا فيـه @فقد أرشد النبـي . الكثرية

وصالح أحواهلم ُدنيا وآخرة، وبام يتناسـب مـع أحـوال 

بيئتهم وجمتمعهم، فأمر ُأمَّ هانئ بنت أيب طالٍب بنت عّمه 

ِذي َغنًام  «:، بأن تتخذ غنًام، فقال هلا< اقتنـي :  أي»اختَّ

الـنامء والزيـادة، :  أي»فـإنَّ فيَهـا َبركـةً  «الغنم وَربِّيهـا؛

ها باللَّبن، ونسل ها وصوفها، وغري ذلـك مـن وبركتها َدرُّ

 .املنافع العديدة

وجعل الربكة يف الغنم ملا فيها من  «:قال الُقرطبي

اب، وكثرة الِوالدة، فإهنـا تلـد يف  اللباس والطعام والرشَّ

كينة، وحتمـل  العام ثالث مرات، إىل ما يتبعهـا مـن الـسَّ

 .)1(»....صاحبها عليه من خفض اجلناح، ولني اجلانب

نـق خـص الغـنم مـن بـني سـائر  «:)2(ادال أبو الزِّ

األشياء حضًا عىل التواضع، وتنبيهًا عىل إيثـار اخلُمـول، 

ــاء  ــا األنبي ــد رعاه ــور، وق ــتعالء والظه ــرك االس وت

 . )3(»والصاحلون

ِمريّي   وقد جعل اهللا تعاىل الربكة يف نوع «:)4(وقال الدَّ

 الغنم؛ فهي تلد يف العام مرة، ويؤكل منها ما شاء اهللا، ويمتلئ

 منها وجه األرض، بخالف السباع فإهنا تلد شتاء وصيفًا،

 . )5(»وال يرى منها إال واحد واحد يف أطراف األرض

                                                 
 ). 10/80(تفسري القرطبي : انظر  ) 1(

ناد  ) 2( محن : أبوالزِّ ، أبو عبـدالرَّ ُهَو عبد اهللا بن َذْكَوان الُقريشُّ املَْدِينِّ

ناد، تابعي جليل، روى عـن أنـس بـن  ، املعروف بأيب الزِّ املَْدِينِّ

ــريه،  ــك، وغ ــام مال ــويف ع ــر)130(ت ــامل : ، انظ ــذيب الك هت

 ). 5/445(، وسري أعالم النبالء )14/476(

 ). 1/71(رشح ابن بطال : انظر  ) 3(

ِمريّي :أبو البقاء: هو  ) 4( حممد بن موسى بن عيـسى بـن حممـد الـدَّ

ِمريّي نسبة لقريـة بأسـفل مـرص، عـىل  الشافعي، القاهري، الدَّ

م البلدان، تويف بالقـاهرة شاطئ النيل، كام يف األنساب، ومعج

، ومعجــم البلــدان )5/378(األنــساب : انظــر). 808(عــام 

 ). 7/118(، واألعالم للزركيل )2/472(

 ). 2/105(حياة احليوان : انظر  ) 5(
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 بإرشـاد أم - عليه الصالة والـسالم -ومل يكتف 

  هانئ بل فعل ذلك بنفسه، فروى أبـو داوَد يف سـننه أنـه 

الم - الُة والسَّ ُد َأْن َلنَا َغنٌَم مئة ال ُنِري( :، قال- عليه الصَّ

اِعي َهبَْمًة، َذَبْحنَا َمَكاَهنَا َشاةً  َد الرَّ  . )6()...َتِزيَد، َفإَِذا َولَّ

اِذ اإلنساِن ما ُيـْصِلُح : ويف احلديِث  احلثُّ عىل اختِّ

َة بام َيتناَسـُب مـع أحـواِل  نيويَّ َة والدُّ ُأموَره وأحواَله املاديَّ

 . ُجمتمِعه وبِيَئتِه

بركات كثرية، وعلَّق فجعل اهللا تعاىل يف الشاة 

 عليها أحكامًا كثرية،               

            )5:النحل(. 

 : قال تعاىل                

                  )36:احلج(. 

 : قال تعاىلو               

                          

                          

     )80 :النحل(. 

مــن اهلــدي وفهــي شــعرية مــن شــعائر احلــج، 

الواجب يف احلج، ومن اهلدي التطوع املرسل إىل البيـت 

                                                 
 ،)142(أخرجه من حديث لقيط بن صـربة أبـوداود يف سـننه   ) 6(

، والبخاري يف األدب املفـرد )17846(واإلمام أمحد يف املسند 

، وغــريهم، وصــححه احلــاكم، ووافقــه الــذهبي، )166(

وصـحيح  ،)142(صـحيح أيب داود : انظر. وصححه األلباين

 ). 7244(اجلامع 

 @َأْهَدى َرُسـوُل اهللاِ ( : قالت<احلرام، فعن عائشة 

َدَها ًة إَِىل اْلَبْيِت َغنََامً َفَقلَّ  . )7()َمرَّ

حها يف وهي قربة من القرابات التي ُيتقـرب بـذب

ى بَِكْبــَشْنيِ َأْمَلَحــْنيِ @فــإنَّ النَّبِــيَّ ( األضـاحي  َضـحَّ

 . )8()َأْقَرَنْنيِ 

 كام هي قربة ُيتقرب هبا شكرًا هللا عىل وهب الولد،

 . )9()َعِن اْلُغالِم َشاَتاِن ُمَكافَِئَتاِن، َوَعِن اْجلَاِرَيِة َشاةٌ (

ا، ويف هـومن بركتهـا أنـه جيـوز الـصالة يف ُمراح

َا )10(َصلُّوا ِيف ُمَراِح اْلَغنَِم، َواْمَسُحوا ُرَغاَمَها( :ثاحلدي َفإِهنَّ

 . )11()ِمْن َدَوابِّ اْجلَنَّةِ 

ومن بركتها أيضًا أنه ال ُيتوضأ من أكل حلومهـا، 

                                                 
 ).3182(، ومسلم )1701(أخرجه البخاري   ) 7(

 ).1966(، ومسلم )1714(أخرجه البخاري   ) 8(

، )2834(أخرجه من حـديث أم بنـي كـرز الكعبيـة أبـوداود   ) 9(

، وابن ماجه )1516(، والرتمذي )4215(السنن والنسائي يف 

وصـححه الرتمـذي، واحلـاكم، ووافقـه . ، وغريهم)3162(

ــذهبي ــر. ال ــري : انظ ــدر املن ــد )9/277(الب ــع الزوائ ، وجمم

ـــري )4/57( ـــيص احلب  وإرواء الغليـــل ،)4/343(، وتلخ

 ). 1655(، والسلسلة الصحيحة )4/389(

النهايـة يف غريـب احلـديث : انظـر. الُرغام ما يسيل من أنوفها  ) 10(

 ). 1/402(، وغريب احلديث البن اجلوزي )2/235(

، واإلمـام أمحـد يف املـسند )31(أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ   ) 11(

وهـو . وغريهم ،)592(والبخاري يف األدب املفرد  ،)9625(

، والسلــسلة )4/118(البــدر املنــري : حــديث صــحيح، انظــر

 ). 607(ع ، وصحيح اجلام)1128(الصحيحة 
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ُأ ِمْن ُحلُوِم اْلَغـنَِم؟ َقـاَل  :ويف احلديث إِْن ِشـْئَت ( :َأَتَوضَّ

ْأ، َوإِْن ِشْئَت َفَال َتَوضَّ  ـُأ ِمـْن ُحلُـوِم : ، َقـاَل )أْ َفَتَوضَّ َأَتَوضَّ

ْأ ِمْن ُحلُوِم اِإلبِل( :اِإلبِِل؟ َقاَل  ُأَصـيلِّ : ، َقـاَل )َنَعْم َفَتَوضَّ

ُأَصـيلِّ ِيف َمَبـاِرِك : ، َقـاَل )َنَعـمْ ( :ِيف َمَرابِِض اْلَغنَِم؟ َقاَل 

 . )12()ال( :اِإلبِِل؟ َقاَل 

 أهنـا خـري مـال - عليه الصالة والسالم -وأخرب 

ملسلم عند وقـوع الفـتن واخـتالف النـاس وتفـرقهم، ا

ُيوِشُك َأْن َيُكوَن َخْريَ َماِل املُـْسِلِم َغـنٌَم َيْتَبـُع ِهبَـا ( :فقال

 . )13()َشَعَف اِجلَباِل، َوَمَواِقَع الَقْطِر، َيِفرُّ بِِدينِِه ِمَن الِفَتنِ 

ومن بركتها أهنا كانت من وظائف أنبياء اهللا 

  : تعاىل              

                       

 .)18، 17:طه(

الم -وقال  الُة والـسَّ َمـا َبَعـَث اهللاَُّ ( :- عليه الصَّ

َنَعْم، ( :َوَأْنَت؟ َفَقاَل : هُ ، َفَقاَل َأْصَحابُ )َنبِي�ا إِالَّ َرَعى الَغنَمَ 

ـةَ  ، فاختـارهم اهللا )14()ُكنُْت َأْرَعاَها َعَىل َقَراِريَط ألَْهِل َمكَّ

 . تعاىل لريعوا الغنم هتيئة هلم لرعاية األمة

                                                 
، واإلمـام أمحـد يف )495(، وابن ماجـه )360(أخرجه مسلم   ) 12(

 . >، وغريهم من حديث جابر بن سمرة )20811(املسند 

، )592(، واإلمام مالـك يف املوطـأ )6495(أخرجه البخاري   ) 13(

، وغـريهم مـن حـديث أيب )11032(واإلمام أمحد يف املـسند 

 . >سعيد اخلدري 

، والبيهقي يف )2149(، وابن ماجه )2262 (أخرجه البخاري  ) 14(

 . >الكربى، وغريهم من حديث أيب هريرة 

ــي  ــرب النب ــام أخ ــار @وك ــل وق ــا أه  أن أهله

ِكينَُة ِيف َأْهِل الَغنَمِ ...( :وسكينه  . )15() َوالسَّ

 .  غري ما ذكرومنافع الغنم كثرية،

وملا رأيُت من ورود أحاديث كثرية يف بيان فـضل 

ــع  ــُت مج ــا، أحبب ــة هب ــا والعناي ــضل اختاذه ــنم، وف الغ

األحاديــث الــواردة يف ذلــك، مــن بطــون كتــب الــسنة 

املختلفة، من الصحاح والسنن، واملـسانيد واملـصنفات، 

 ودراسـة أسـانيدها - قـدر الوسـع - واألجزاء احلديثية

 واهللا أسـأله التوفيـق والـسداد، وُحـسن وبيان درجتها،

القصد، وصىل اهللا عليه نبينـا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه 

 . وسلم

 :  البحثأسئلة

املراد بالغنم، والـشاه، والـضأن، ومـا هـي ا م -

 املصطلحات ذات الصلة باملوضوع؟

وما هي األحاديث التي وردت يف فضل اختـاذ  -

 الغنم، وما ورد فيها من أحاديث؟

درجة هذه األحاديث مـن حيـث القبـول وما  -

 والرد؟

ــه الــصالة  -وهــل صــح يف اختــاذ النبــي  - علي

  للغنم؟- والسالم

                                                 
ـــسلم )3499(أخرجـــه البخـــاري   ) 15( ، والرتمـــذي )89(، وم

 . >، وغريهم من حديث أيب هريرة )2243(
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 : أهداف البحث

 اختـاذمجع وختريج األحاديث الواردة يف فضل  -

 .الغنم

دراسة كل حديث وفق املنهج العلمي لصناعة  -

 وذلـك بـالرجوع إيل كتـب الرجـال والعلـل، احلديث،

 .وغريها

مـن  كم عىل األحاديـث الـواردة يف ذلـك،احل -

 .وفق منهج علمي حيث القبول والرد،

 :حدود البحث

حدود البحث مصادر السنة املختلفـة مـن كتـب 

واألجـزاء  واملـصنفات، واملـسانيد، والسنن، الصحاح،

 .وغريها من مصادر السنة املسندة احلديثية،

 :خطة البحث

وتتكون خطة البحث من مقدمة، واملـصطلحات 

 :  وأثنى عرش مبحثًا، وهي كاآليت،ذات الصلة باملوضوع

* * * 

 املصطلحات ذات الصلة

 . الربكة يف اللغة واالصطالح: أوالً 

كـة «:قال ابُن َمنُظور يف لَِساِن الَعرب الـنَّامُء : الَربَ

َياَدُة، والتَّْربيُك  َكـةِ : َوالزِّ ِه بِاْلَربَ َعاُء لِإلنـسان َأْو َغـْريِ . الدُّ

ْكُت َعَلْيِه َتْربيكًا َأْي ُقْلَت َلـُه َبـاَرَك اهللاَُّ َعَلْيـَك :ُيَقاُل  .  َبرَّ

َكـة: َوَباَرَك اهللاَُّ اليشَء َوَباَرَك فِيِه َوَعَلْيـهِ  . َوَضـَع فِيـِه الَربَ

ُه ُمبارك: َوَطَعاٌم َبِريك َكةِ ... ...َكَأنَّ : َوُيَقـاُل . َدَعا َلُه بِاْلَربَ

َعَلْيَك وَتَبارك اهللاَُّ َأْي َباَرَك اهللاَُّ ِمْثَل بارَك اهللاَُّ َلَك َوفِيَك وَ 

 . )16(»...قاَتَل وَتقاَتَل 

كة «:وقال ابن ِسيدة َياَدة: الَربَ  ...النََّامء َوالزِّ

ء، َوَبارك فِيِه، : والتَّربيك ْ َعاء بالربكة، وبارك اهللاُ اليشَّ الدُّ

    وضع فِيِه اْلربَكة، َوِيف التَّنِْزيل : َوَعِليهِ 

            

  )17()8:النمل(

: وتبني مما سبق أن الربكة تأيت ملعان كثـرية، منهـا

يادة، وكثرة اخلري ودوامه، والثَّبـات،  النَّامء، والُعُلو، والزِّ

 .  وغري ذلكواللُّزوم، والكرامة،

النامء، والزيادة يف اخلـري، وثبـوت : ومعناها العام

 . ذلك، واستمراره، ودوامه عند صاحبها

وقد وردت ُنُصوص كثـرية مـن القـرآن الكـريم 

ــان،  ــض األعي ــة يف بع ــود الربك ــرة بوج ــسنة املطه وال

واألزمنة، واألمكنة، واألحوال، وهي مباركة بتربيك اهللا 

 : هلا، فمنها

ويف مقـدمتهم رسـله : واألفـراداألشخاص  -1

وأنبياؤه، ويف مقدمتهم أرشفهـم وأعظمهـم بركـة نبينـا 

، وجعله كله بركة، واألمثلة عىل ذلك كثـرية، @حممد 

فإكثار الطعام القليل إذا أدخل يده الرشيفة فيـه، ونبـوع 

                                                 
 ). 10/395(لسان العرب : انظر  ) 16(

، وخمتـار )10/131(، وهتذيب اللغـة )7/22(املحكم : انظر  ) 17(

 ). 1/33 (الصحاح
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ففي حديث َأَنِس ْبـِن املاء من حتت أصابعه، وغري ذلك، 

م يف َبْيِت ُأمِّ ُسَلْيٍم، َفَجـاَءْت  نا،@ أن النَّبيَّ >َمالٍِك 

َوَقْد َعِرَق َواْسَتنَْقَع َعَرُقُه َعَىل ِقْطَعِة َأِديـٍم َعـَىل اْلِفـَراِش، 

ُه يف َقَواِريِرَها، َفَقـاَل  ُف َذلَِك اْلَعَرَق َفَتْعِرصُ َفَجَعَلْت ُتنَشِّ

ا َرُسوَل يَ : َفَقاَلْت . ؟)َما َتْصنَِعَني َيا ُأمَّ ُسَلْيمٍ ( :@النَّبُي 

 . )18()َأَصْبِت ( :اهللاَِّ َنْرُجو َبَرَكَتُه لِِصْبَيانِنَا َقاَل 

َأنَّ َرُسـوَل اهللاَِّ َأْعَطـاُه ( :>هذا ُعـْرَوَة اْلَبـاِرِقيِّ 

ا  ى َلـُه َشـاَتْنيٍ َفَبـاَع َأَحـَدُمهَ ي بِِه َشاًة، َفاْشَرتَ ِدينَاَرًا َيْشَرتِ

نَاٍر َوَشاٍة، َفَدَعا َلُه َرُسوُل اهللاَِّ  بِِدي@بِِدينَاٍر، َوَأَتى النَّبِيَّ 

اَب َلَربَِح فِيهِ  َ ى الرتُّ َكِة، َفَكاَن َلِو اْشَرتَ  . )19()بِاْلَربَ

وكذلَك وصَف اهللاُ تعاىل َبعَض أنبيائِه بأهنم  - 2

     : #ُمبارُكون، فقاَل اهللاُ يف ُنوح 

         )48 :هود(. 

  : ^وقال يف إبراهيم، وإْسحاق  - 3

     )113:الصافات(. 

          :قال تعاىلو

 .)73: هود(

      :#وقال يف ُموسى  - 4

           

 .)8 :النمل(

                                                 
 .وغريه ،)6202(أخرجه مسلم   ) 18(

 .وغريه ،)3642(أخرجه البخاري   ) 19(

الم - وقال يف املِسيِح  -5 الُة والسَّ   : -  عليِه الصَّ

         

    )31:مريم(. 

    : وكتاب اهللا تعاىل ُمبارك -6

       )29:ص(. 

اْقَرؤوا ُسوَرَة اْلَبَقَرِة َفـإِنَّ ( وُسورة البقرة بركة -7

ٌة، َوال َتْسَتطِيُعَها اْلَبَطَلةُ َأْخَذَها َبَرَكٌة، َوتَ   . )20()ْرَكَها َحْرسَ

َامء - 8       :واملطر بركة من السَّ

         

      )96:األعراف(. 

َامِء ِمْن َبَرَكٍة إِالَّ ( :ويف احلديث َما َأْنَزَل اهللاَُّ ِمْن السَّ

اِس ِهبَـا َكـافِِريَن، ُينْـِزُل اهللاَُّ اْلَغْيـَث  َأْصَبَح َفِريٌق ِمـْن النـَّ

 . )21()َفَيُقوُلوَن اْلَكْوَكُب َكَذا َوَكَذا

الة والـسَّ  - ويف أصحاب النبي  - 9  -  المعليه الصَّ

َجَعـَل املَُْهـاِجُروَن  :ُمباركون، وعن أنس بن مالـك َقـاَل 

اَب  َ ِفُروَن اْخلَنَْدَق َحْوَل املَِْدينَِة َوَينُْقُلوَن الـرتُّ َواْألَْنَصاُر َحيْ

ـَدًا َعـَىل  ـِذيَن َبـاَيُعوا ُحمَمَّ َعَىل ُمُتوِهنِْم َوَيُقوُلـوَن َنْحـُن الَّ

ُهـمَّ ( : ُجيِيُبُهْم َوَيُقوُل @َوالنَّبِيُّ اِإلْسالِم َما َبِقينَا َأَبَدًا  اللَّ

ـــَصاِر  ـــه َال َخـــْريَ إِالَّ َخـــْريُ اآلخـــرة َفَبـــاِرْك ِيف األَْن إِنَّ

  .)22()َواملَُْهاِجَرهْ 

                                                 
 .وغريه ،)804(أخرجه مسلم   ) 20(

 .وغريه ،)242(أخرجه مسلم   ) 21(

 .وغريمها ،)4776(، ومسلم )2835(أخرجه البخاري   ) 22(



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34 املجلد ،الدراسات اإلسالميةجملة 

– 137 – 

ديق وآله بركة، فعن عائشة  -10 ويف أيب بكر الصِّ

، َعـَىل @اْنَقَطَع ِعْقٌد ِيل َفَأَقاَم َرُسـوُل اهللاَِّ ( : قالت<

ِسِه َوَأَقاَم النَّاُس َمَعُه، َوَلْيُسوا َعَىل َماٍء، َوَلْيَس َمَعُهـْم اْلتَِام 

َأَال َتـَرى َمـا َصـنََعْت : َماٌء، َفَأَتى النَّاُس َأَبـا َبْكـٍر َفَقـاُلوا

 َوبِالنَّاِس َمَعـُه، َوَلْيـُسوا @َعاِئَشُة، َأَقاَمْت بَِرُسوِل اهللاَِّ 

 @ ، َفَجاَء َأُبو َبْكٍر َوَرُسوُل اهللاَِّ َعَىل َماٍء َوَلْيَس َمَعُهْم َماءٌ 

َحَبـْسِت َرُسـوَل : َواِضٌع َرْأَسُه َعَىل َفِخِذي، َقْد َناَم َفَقاَل 

 َوالنَّاَس َوَلْيُسوا َعـَىل َمـاٍء، َوَلـْيَس َمَعُهـْم َمـاٌء، @اهللاَِّ 

ُعنُنِي َفَعاَتَبنِي َوَقاَل َما َشاَء اهللاَُّ َأْن َيُقوَل، َوَجَعَل َيطْ : َقاَلْت 

ِك إِالَّ َمَكـاُن  ِيت، َفـال َيْمنَُعنِـي ِمـْن التََّحـرُّ بَِيِدِه ِيف َخاِرصَ

، َحتَّـى @، َفنَاَم َرُسوُل اهللاَِّ ي َعَىل َفِخذِ @َرُسوِل اهللاَِّ 

ُمـوا، َفَقـاَل  ِم َفَتَيمَّ َأْصَبَح َعَىل َغْريِ َماٍء، َفَأْنَزَل اهللاَُّ آَيَة التََّيمُّ

ــُن ا ــْيُد ْب ــَضْريِ ُأَس ــا آَل : ْحلُ ــَرَكتُِكْم َي ِل َب ــَأوَّ ــَي بِ ــا ِه   َم

 . )23()...َأِيب َبْكرٍ 

الم -ويف بعض زوجاته  -11 الة والسَّ  عليه الصَّ

 فُجويرية بنـت احلـارث بـن - ويف كلهن بركة -  بركة-

َفـَام ( :املُصطلق ُأعتق بسببها قومها كلهم، فقالت عائـشة

َم َبَرَكًة َعَىل َقْوِمَهـا ِمنَْهـا، ُأْعتِـَق ِيف َرَأْينَا اْمَرَأًة َكاَنْت َأْعظَ 

 . )24()َسَببَِها ِمَئُة َأْهِل َبْيٍت ِمْن َبنِي املُْْصَطِلِق 

                                                 
 .وغريمها ،)367(، ومسلم )3672(أخرجه البخاري   ) 23(

، )26365(، واإلمام أمحد يف مسنده )3931(أخرجه أبوداود   ) 24(

، واحلـاكم يف املـستدرك )725(وإسحاق بن راهويه يف املسند 

 ). 5/38(اإلرواء : ، وإسناده حسن، انظر)6781(

وجعل اهللا الربكة يف بعض َخلقـه، فـشجرة  -12

َكـِة ( :النخل فيهـا بركـة َجَرِة َمـا َبَرَكُتـُه َكَربَ إِنَّ ِمـَن الـشَّ

 .)25()املُْْسِلمِ 

: فقال تعاىل : املسلم بركةوسالم املسلم عىل -13

            

 .)61:النور(

َيا ُبنَيَّ إَِذا َدَخْلَت َعَىل َأْهِلَك، ( :فعن أنٍس مرفوعاً 

ْم َيُكْن َبَرَكًة َعَلْيَك، َوَعَىل َأْهِل َبْيتَِك   . )26()َفَسلِّ

ــة  -14 ــم واملنزل ن والِعل ــسِّ ــابر يف ال ــع األك وم

َكُة َمَع َأَكابِِرُكمْ ( :والقدر بركة، ويف احلديث  . )27()اْلَربَ

َـا َطَعـاُم  (ويف ماء زمزم بركة -15 َا ُمَباَرَكٌة إِهنَّ إِهنَّ

 . )28()ُطْعمٍ 

ُكُلـوا ( :وزيت الزيتون من شـجرة مباركـة -16

ُه  ِهنُوا بِِه َفإِنَّ ْيَت َوادَّ  . )29()ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكةٍ الزَّ

                                                 
 ). 5444(أخرجه البخاري   ) 25(

نتـائج : ، وحـسنه، وانظـر)2698(أخرجه الرتمـذي يف سـننه   ) 26(

 ). 1/165(األفكار 

، )559(، وابــن حبــان )210(املــستدرك أخرجــه احلــاكم يف   ) 27(

السلسلة الـصحيحة : وصححه احلاكم، ووافقه الذهبي، وانظر

 ). 2884(، وصحيح اجلامع )1778(

 ).6359(أخرجه مسلم   ) 28(

، واإلمام أمحـد يف مـسنده )1851(أخرجه الرتمذي يف السنن   ) 29(

ــذهبي)16054( ــه ال ــاكم، ووافق ــححه احل ــر. ، وص : وانظ

 ). 18(، وصحيح اجلامع )379(ة السلسلة الصحيح
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ــال  -17 ــة، ق ــّسحور برك الُة  -وال ــصَّ ــه ال علي

الم ُحوِر َبَرَكةً ( :- والسَّ ُروا؛ َفإِنَّ ِيف السَّ  . )30()َتَسحَّ

َكُة ِيف َنـَواِيص ( ويف نوايص اخليل بركة، -18 اْلَربَ

 . )31()اْخلَْيلِ 

ــال  -19 ــة، ق ــور برك الُة  -ويف الُبُك ــصَّ ــه ال علي

ال تِي ِيف ُبُكوِرَها( :- موالسَّ ُهمَّ َباِرْك ألُمَّ  . )32()اللَّ

عليــه  -ويف كــل بيــع مــربور بركــة، قــال  -20

الم الُة والسَّ َقـا، َفـإِْن ( :- الصَّ َيـاِر َمـا َملْ َيَتَفرَّ اْلَبيَِّعاِن بِاْخلِ

َق   َبَرَكـُة َصَدَقا، َوَبيَّنَا ُرِزَقا َبَرَكَة َبْيِعِهَام، َوإِْن َكَذَبا َوَكَتَام ُحمِ

 . )33()َبْيِعِهَام 

إِنَّ ( :الربكة تكون يف الطعام، ففي احلـديث -21

ْيَطاَن َحيُْرضُ َأَحَدُكْم ِعنْـَد ُكـلِّ َيشء ِمـْن َشـْأنِِه َحتَّـى  الشَّ

ْقَمـُة  ُه ِعنَْد َطَعاِمِه، َفـإَِذا َسـَقَطْت ِمـْن َأَحـِدُكُم اللُّ َحيُْرضَ

ى، ُثـمَّ ْلَيْأُكْلَهـا، َوالَ َيـَدْعَها َفْلُيِمْط َمـا َكـاَن ِهبَـا ِمـْن َأذً 

ْيَطاِن، َفإَِذا َفَرَغ َفْلَيْلَعْق َأَصابَِعُه، َفإِنَُّه الَ َيـْدِرى ِيف َأيِّ  لِلشَّ

َكةُ   . )34()َطَعاِمِه َتُكوُن اْلَربَ

                                                 
 ). 1095(، ومسلم )1923(أخرجه البخاري   ) 30(

 ).1874(، ومسلم )2851(أخرجه البخاري   ) 31(

، وأبـوداود يف الـسنن )15557(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   ) 32(

ــسنن )2606( ــذي يف ال ــو )1212(، والرتم ــريهم، وه ، وغ

رشين مـن حديث صحيح بطرقه، فروي من حديث أكثر من ع

 . ، مجعتها يف رسالة}الصحابة 

 ). 1532(، ومسلم )2079(أخرجه البخاري   ) 33(

 ).5423(أخرجه مسلم   ) 34(

وهكذا نجد النصوص الكثرية يف وجود الربكـة، 

سواًء كانـت يف األشـخاص أو األوصـاف، أو األمكنـة 

 . منة، وغري ذلكواألز

 وردت أحاديث فضل وبركة الغنم بألفـاظ :ثانياً 

 . عديدة، منها لفظ الغنم، والشاة، وغريها

 : وهناك ألفظ أخرى هلا صلة باملوضوع، منها

ِمريّي :  الغنم-1 : الغـنم «:وهو الـشاه، قـال الـدَّ

الشاء ال واحد له من لفظه، واجلمع أغنام وغنوم وأغانم 

 . )35(»ةوغنم مغنمة أي كثري

اه-2 ُتطلق عىل الواحد من الغـنم، الـذكر «:  الشَّ

 . )36(»واألنثى

بفـتح املـيم والعـني : املعـز«:  املاعز أو املََعـز-3

نوع من الغنم خـالف الـضأن، : املهملة وتسكينها لغتان

 . )37(»..وهي ذوات الشعور واألذناب القصار

 . )38(»وهي األنثى من الضأن والبقر«:  النَّْعَجةُ -4

أن-5 ــضَّ ِمريّي :  ال ــدَّ ــال ال ــضأن: ق ذوات  «:ال

وف من الغنم  . )39(»...الصُّ

                                                 
 ). 2/255(حياة احليوان : انظر  ) 35(

 ). 2/56(، وحياة احليوان )13/510(لسان العرب : انظر  ) 36(

 ). 2/444(، وحياة احليوان )5/410(لسان العرب : انظر  ) 37(

، ولـسان العـرب )1/814(املفردات يف غريب القـرآن : انظر  ) 38(

 ). 2/488(، وحياة احليوان )2/380(

 ). 2/105(حياة احليوان : انظر  ) 39(
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ــبش-6 ــن «:  الَك أن يف أي ِس ــضَّ ــن ال ــل م الَفح

 . )40(»...كان

ِمريّي  فحل الضأن يف أي ِسن : الكبش «:وقال الدَّ

 . )41(»..كان

خَلة-7 ولد الشاة من الضأن أو املعز ذكرًا  «: السَّ

 . )42(»...كان أو أنثى

ِمريّي : ود الَعت-8 : بفتح العـني: العتود «:قال الدَّ

الصغري مـن أوالد املعـز، إذا قـوي ورعـى وأتـى عليـه 

 . )43(»حول

ِمريّي :  العناق-9 األنثـى مـن : العناق «:قال الدَّ

 . )44(»ولد املعز واجلمع أعنق وعنوق

ِمريّي :  العنز-10 األنثـى مـن : العنـز «:قال الـدَّ

 . )45(»...املعز، واجلمع أعنز وعنوز

ِمريّي :  التيس-11  :الـذكر مـن املعـز، قـال الـدَّ

ـــوس « ـــع تي ـــول، واجلم ـــز والوع ـــن املع ـــذكر م ال

 . )46(»...وأتياس

ِمريّي :  الفحل-12 الذكر مـن : الفحل «:قال الدَّ

                                                 
 ). 6/338(لسان العرب : انظر  ) 40(

 ). 2/364(حياة احليوان : انظر  ) 41(

 ). 2/24(، وحياة احليوان )3/1964(لسان العرب : انظر  ) 42(

 ). 2/574(ان حياة احليو: انظر  ) 43(

 ). 2/211 (املرجع السابق: انظر  ) 44(

 ). 4/3127(، ولسان العرب )2/217(املرجع السابق : انظر  ) 45(

 ). 6/33(، ولسان العرب )1/240(حياة احليوان : انظر  ) 46(

 . )47(»...ذي احلافر والظلف واخلف وغري ذلك

الذكر من الضأن، وهي خروفة، «:  اخلَُروُف -13

 . )48(»...ةهو اجلذع من الضأن خاص: وقيل

هذه أهم املـصطلحات ذات الـصلة باملوضـوع، 

 . وكلها تدخل ضمن الغنم باملعنى العام، واهللا أعلم

* * * 

ختــريج حــديث الــرباِء بــن : املبحــث األول) 1(

َـا َبَرَكـةٌ ( :َعازب ودراسـة إسـناده  ،)49()َصلُّوا فِيَهـا، َفإِهنَّ

 .واحلكم عليه

 : خترجيه

: ، َقـاَل )18538( يف املـْسنَِد َأْخَرَجُه اإلَماُم َأَمحدُ 

َثنَا األَْعَمـُش، َعـْن َعْبـِد اهللاَِّ ْبـِن  َثنَا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َحـدَّ َحدَّ

                                                 
 ). 5/3357(، ولسان العرب )2/276(حياة احليوان : انظر  ) 47(

ـــر  ) 48( ـــرب : انظ ـــسان الع ـــم ا)2/1140(ل ـــيط ، واملعج لوس

)1/229 .( 

، وابن ماجـه )81(ومن دون لفظ فإهنا بركة، أخرجه الرتمذي   ) 49(

، وعبـد الـرزاق يف املـصنف )3879(، وابن أيب شـيبة )494(

، )32(، وابـن خزيمـة )770(، واحلمدي يف مسنده )1596(

ــان  ــن حب ــار )1128(واب ــاين اآلث ــاوي يف رشح مع ، والطح

، وابـن األعـرايب يف )26(، وابن اجلـارود يف املنتقـى )2262(

، وابـن املنـذر )1/226(، وابن حزم يف املحىل )731(معجمه 

 . ، وغريهم)1/247(يف األوسط 

كام صح من حديث مجاعـة مـن الـصحابة، ومـنهم جـابر بـن   

سمرة، وسليك الغطفاين، وابن عمر، وسمرة السوائي، وطلحة 

ن يف التبيـا: انظر. بن عبيد اهللا، وأيب موسى األشعري، وغريهم

 ). 2/145(ختريج أحاديث البلوغ للشالحي 



اِذِها :عبد العزيز خمتار إبراهيم  »َمجعًا وِدَراَسة «َأَحاِديِث الَربَكُة ِيف الَغَنِم َوَفْضِل اِختَ

– 140 – 

اِء ْبِن َعاِزٍب،  ْمحَِن ْبِن َأِيب َلْيَىل، َعِن اْلَربَ َعْبِداهللاَِّ َعْن َعْبِد الرَّ

 إِبِـٍل،  َعِن اْلُوُضوِء ِمـْن ُحلُـومِ @ُسِئَل َرُسوُل اهللاَِّ : َقاَل 

ُئوا ِمنَْها( :َفَقاَل  الَِة ِيف َمَباِرِك : ، َقاَل )َتَوضَّ َوُسِئَل َعِن الصَّ

َياطِنيِ ( :اِإلبِِل، َفَقاَل  َا ِمَن الشَّ  . )الَ ُتَصلُّوا فِيَها، َفإِهنَّ

الَِة ِيف َمــَرابِِض اْلَغــنَِم، َفَقــاَل  : َوُســِئَل َعــِن الــصَّ

 . وذكَرهُ 

، )184( بِِه أخرجه أبوداود ومن طريق َأِيب ُمَعاِوَيةَ 

، والبيهقي يف الكـربى )3878(وابن أيب شيبة يف املصنف 

ــيل )4356( ــويعىل املوص ــق )1709(، وأب ــد احل ، وعب

 يف ، وابن عبد الرب)2/58(اإلشبييل يف األحكام الرشعية 

 ).22/333(التمهيد 

 : دراسة إسناده واحلكم عليه

ـُد بـن: َأُبو ُمَعاِوَيـةَ /1  َخـاِزم التَّميمـيُّ ُهـو ُحممَّ

يُر الُكويفِّ  ، أبو ُمعاوية الرضَّ ْعديُّ  . السَّ

، َيـى ْبـُن َمِعـْنيٍ َقُه َحيْ ،  َوثَّ وابـِن َسـعٍد، َوالِعْجـِيلُّ

، وغُريهم  . ويعُقوب بن َشيبة، َوالنَّْساِئيُّ

اِس  «:َوَقاَل احلَـافُِظ ِيف التََّقِرْيـِب  ثقـٌة أحفـُظ النـَّ

 حـديث غـريه، ِمـْن ِكَبـاِر حلديث األعمش، وقد هيُِم يف

 . )50()194( َماَت َسنَِة »التَّاِسعة

، : األَْعَمُش /2 وُهو ُسليامن بن ِمهـران الَبـْرصيُّ

د الكاِهيلُّ   . أبوُحمَمَّ

                                                 
ـــر  ) 50( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــامل )7/246(اجل ـــذيب الك ، َوهت

 ). 5841(، َوالتقريب )9/73(، والسري )25/123(

وُهو إمـاٌم حـافٌظ ثقـٌة، وثَّقـه حييـى بـن َمعـني، 

، ومجاعةٌ   . )51(»ثِّقٌة حافٌظ ُيدلُِّس  «:وقال احلافظُ . والنَّسائيُّ

ُهو َعبـد اهللاَّ ْبـن َعبـداهللاَِّ : اهللاَِّ ْبِن َعْبِد اهللاََِّعْبِد /3

ي، موىل بني هاشم، الُكويف   .الرازي، قايض الرَّ

وثَّقه اإلمام أمحد، وعبَّاد بن العوام، ويعقوب بـن 

 . والذهبي، وغريهم ُسفيان، وابن ُنمري، والعجيل،

لـيس  «:وذكره ابن حبان يف ثقاته، وقال النسائي

 . »به بأس

 . »كويف صدوق من الرابعة «:وقال احلافظ

أنه ثقة، فقد وثقـه  - واهللا أعلم - والذي يظهر يل

اإلمام أمحد وغريه كـام سـبق، وهـو مـن رجـال الـسنن 

 . )52(األربعة

ْمحَِن ْبِن َأِيب َلْيَىل /4 محن بـن : َعْبِد الرَّ ُهو َعبـد الـرَّ

، ُثمَّ الُكْوِيفِّ    .أيب ليىل األنصارّي املَْدِينِّ

، َوَقـاَل أبوحـاتم ، َوالِعْجـِيلُّ َقُه َحيَْيى ْبُن َمِعْنيٍ  :َوثَّ

 . »الَ َبأَس بِهِ «

                                                 
ـــر  ) 51( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــامل )4/146(اجل ـــذيب الك ، وهت

، )2/224(، وامليـزان )1/154(، وتذكرة احلفاظ )12/75(

 ). 2615(والتقريب 

، )5/92(، واجلرح والتعديل )653(العلل لإلمام أمحد : انظر  ) 52(

، )15/183(، وهتـذيب الكـامل )7/7(والثقات البن حبـان 

، وتقريـب )5/286(، وهتذيب التهذيب )2809(والكاشف 

 ). 3418(التهذيب 
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 . )53(»ثَِقٌة ِمْن الثَّانِية «:َوَقاَل احلَافُِظ ِيف التََّقِرْيِب 

اُء ْبن َعاِزب/5 الـرباء : ُهو الصحايب اجلليل: اْلَربَ

بن عازب بن احلارث بن عدي بن جشم بن جمدعـة بـن 

ن احلـارث بــن عمـرو بــن مالـك بــن األوس حارثـة بــ

 . األنصاري األويس

 عن بدر، حيـث استـصغره، @رده َرُسول اهللاَِّ 

اخلنـدق، وغـزا مـع : وأول مشاهده كانت ُأُحـد، وقيـل

 . )54()72(تويف عام .  أربع عرشة غزوة@َرُسول اهللاَِّ 

فاحلديث إسناده صحيح، رجالـه كلهـم ثقـات، 

 :لعيد، وقال ابن خزيمةوصححه الرتمذي، وابن دقيق ا

َوَملْ َنَر ِخالفًا َبْنيَ ُعَلَامِء َأْهِل اْحلَِديِث َأنَّ َهَذا اْخلََربَ َأْيـضًا «

 . »َصِحيٌح ِمْن ِجَهِة النَّْقِل لَِعَداَلِة َناِقِليهِ 

بلغنــي عــن أمحــد بــن حنبــل،  «:وقــال البيهقــي

قد صـح يف هـذا البـاب : وإسحاق بن راهويه، أهنام قاال

، »الرباء بن عـازب، وحـديث جـابر بـن سـمرةحديث 

هو أحسن أحاديث الباب، وأكثرها  «:وقال ابن عبد الرب

 . )55(»تواتراً 

                                                 
ـــر  ) 53( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــامل )5/301(اجل ـــذيب الك ، َوهت

، )4/262(لــــسري ، وا)2/584(، َواملِْيــــَزاَن )17/372(

 ). 3993(َوالتقريب 

، وسـري )1/48(، واالسـتيعاب )1/362(أسد الغابـة : انظر  ) 54(

 ). 1/411(، واإلصابة )3/194(أعالم النبالء 

، )1/63(، وصـحيح ابـن خزيمـة )81(سنن الرتمذي : انظر  ) 55(

 =، واإلمـام)22/333(، والتمهيد )1/255(ومعرفة السنن 

 :ختريج حديث ُعروة البارقيِّ : املبحث الثاين) 2(

بُِل ِعزٌّ ِألَْهِلَها، َواْلَغنَُم َبَرَكٌة، َواْخلَْريُ َمْعُقوٌد ِيف َنَواِيص ( اْإلِ

 .ودراسة إسناده واحلكم عليه ،)56() اْلِقَياَمةِ اْخلَْيِل إَِىل َيْومِ 

 :خترجيه

َثنَا : ، َقاَل )2305(َأْخَرَجُه ابُن َماجه يف ُسنَنِه  َحـدَّ

، َحّدَثنَا َعْبُد اهللاَِّ ْبُن إِْدِريَس، َعْن  ُد ْبُن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن ُنَمْريٍ ُحمَمَّ

، َعْن َعـاِمٍر، َعـْن ُعـْرَوَة اْلَبـاِرِقيِّ  : ، َيْرَفُعـُه، َقـاَل ُحَصْنيٍ

 . وذكرهُ 

ــه  ــَس، أخرج ــِن إِْدِري ــِد اهللاَِّ ْب ــق َعْب ــن طري   وم

                                                                          
ــا= ــث األحك ــة أحادي ــري )2/367(م يف معرف ــدر املن ، والب

ــب )2/407( ــن رج ــاري الب ــتح الب ــل )3/220(، وف ، وني

 ). 1/194(، وإرواء الغليل )1/254(األوطار 

 . »اْخلَْيُل ِيف َنَواِصيَها اْخلَْريُ إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمةِ «: لفظ  ) 56(

، ومـــسلم )2852(حـــديث صـــحيح، أخرجـــه البخـــاري   

، )3574(ائي يف السنن ، والنس)1694(، والرتمذي )4957(

، من حديث ُعـروة البـارقي )19355(واإلمام أمحد يف املسند 

< . 

، ومالـك )4954(، ومسلم )2849(وأخرجه أيضًا البخاري   

، )2787(، وابن ماجه )7373(، والنسائي )1695(يف املوطأ 

، واإلمام أمحـد يف املـسند )33483(وابن أيب شيبة يف املصنف 

 .  حديث ابن عمر، وغريهم، من)5102(

، )2850(ومن حديث ُعـروة بـن اجلعـد، أخرجـه البخـاري   

، وابـن ماجـه )3575(، والنسائي يف السنن )4959(ومسلم 

 . ، وغريهم)19355(، واإلمام أمحد يف املسند )2786(

، )3645(ومن حـديث أنـس بـن مالـك، أخرجـه البخـاري   

ي يف ، وأبو القاسم البغو)3571(، والنسائي )4962(ومسلم 

 . ، وغريهم)1406(اجلعديات 
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يعـىل  ، وأبـو)2401(ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثـاين 

، والطـــرباين يف الكبـــري )6828(املوصـــيل يف مـــسنده 

)404 .( 

 : دراسة إسناده واحلكم عليه

ُد ْبُن َعْبـِد اهللاَِّ ْبـِن ُنَمـْريٍ / 1 ـُد بـن ُهـ: ُحمَمَّ و ُحمَمَّ

  .َعبداهللاَِّ ْبن ُنَمٍري اهلَمَداين اخلَاريف، َأُبو عبد الرمحن الُكويف

وُهو إماٌم حافٌظ، أخرج له اجلامعة، ووثَّقه اإلمام 

داود،  والعجـيل، وأبوحـاتم، وأبـو أمحد، وابـن معـني،

 . والنسائي، والذهبي، وغريهم

  .)57(»ثقة حافظ فاضل من العارشة «:وقال احلافظ

ُهو َعبد اهللاَِّ بـن إدريـس : َعْبُد اهللاَِّ ْبُن إِْدِريَس / 2

بن يزيد بن عبد الرمحن بن األسـود بـن حجيـة األَوِدّي 

د الكويف  . الزعافري، أبو ُحمَمَّ

   وهــو ثقــة، روى لــه اجلامعــة، وثقــه ابــن ســعد،

وابن معني، وعـيل بـن املـديني، وأبوحـاتم، والنـسائي، 

 . والذهبي، وغريهم

 . )58(»ثقة فقيه عابد من الثامنة «:حلافظوقال ا

                                                 
ـــر  ) 57( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــامل )1/320(اجل ـــذيب الك ، وهت

، وسري أعالم النبالء )5/921(، وتأريخ اإلسالم )25/566(

، وتقريب التهذيب )9/282(، وهتذيب التهذيب )11/455(

)6053 .( 

، ) 362/ 6( ، والطبقات الكربى )5/8(اجلرح والتعديل : انظر  ) 58(

، )4/1136(، وتأريخ اإلسـالم )14/293(الكامل وهتذيب 

 =،)5/144(، وهتذيب التهذيب )9/42(وسري أعالم النبالء 

لمي، : ُحَصْني / 3 ُهو ُحصني بن َعْبد الرمحن السُّ

  .َأُبواهلُذيل الكويف

 روى له اجلامعة، وثقه اإلمام أمحد، وابـن معـني،

والعجيل، وأبوحاتم، وأبوُزرعة، وابن سعد، والـذهبي، 

 . وغريهم

ثقة تغـري حفظـه يف اآلخـر، مـن  «:وقال احلافظ

 . )59(»امسةاخل

ابن عبد اهللاَّ : ُهو َعاِمر بن رشاحيل، وقيل: َعاِمر/4

ابـن رشاحيـل بـن عبـد، املعـُروف : بن رشاحيل، وقيل

ْعبِي َأُبو َعْمرو الكويف  . بالشَّ

روى له اجلامعة، وُهو إمـاٌم حـافٌظ ُحجـٌة، أدرك 

 . @مخسامئة من أصحاب النبي 

ة، وحييـى بـُن معـني، وأبوُزْرعـ وثَّقه ابن سـعد،

 . )60(»ثِّقٌة َمْشُهوٌر، فقيٌه فاضٌل  «:ومجاعة، وقال احلافظُ 

س بن أوس : ُعْرَوَة اْلَباِرِقيِّ /5 ُهو ُعروة بن ُمرضِّ

                                                                          
 ). 3207(وتقريب التهذيب =

ــر  ) 59( ــديل : انظ ــرح والتع ــربى )3/193(اجل ــات الك ، والطبق

ــامل )6/338( ــالم )6/519(، وهتــذيب الك ــأريخ اإلس ، وت

ذيب التهذيب ، وهت)6/143(، وسري أعالم النبالء )3/633(

 ). 1369(، وتقريب التهذيب )2/381(

ــر  ) 60( ــعد : انظ ــن س ــات اب ــديل )6/246(طبق ــرح والتع ، واجل

، وسري أعـالم النـبالء )14/28(، وهتذيب الكامل )6/322(

، وتقريـب التهـذيب )5/65(، وهتذيب التهـذيب )4/294(

)3092 .( 
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 @بن حارثة بن الم الطائي، لُه ُصحَبٌة، شهد مع النبي 

 . )61(حجة الوداع

 : درجة احلديث

احلديث إسناده صحيح، ورواته كلهم ثقات كـام 

 . سبق

ــري ــال الُبوص ــىل َرشط  «:يق ــِحيح ع ــنَاد َص إِْس

ْيَخْنيِ فقد احتجا بَِجِميِع ُرَواته  . »الشَّ

يوطي،  ــسُّ ــريي، وال ــححه الُبوص ــديث ص   واحل

 . )62(وابن ِعراق، واأللباين

* * * 

ختريج حديث ُأمِّ هانئ بنت : املبحث الثالث) 3(

ــُذوا اْلَغــنََم َفــإِنَّ فِيَهــا َبَرَكــةً ( :أيب طالــب املرفــوع ِ  ،)اختَّ

 .ودراسة إسناده واحلكم عليه

 . ُروي احلديث مرفوعًا وُمرسالً 

 : الرواية املرفوعة

: قـال) 27381( اإلَماُم أمحُد يف املـسنَِد اَأْخَرَجه

َثنَا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َقاَل  َثنَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، : َحدَّ َحدَّ

 . وذكرته: @هللاَِّ َقاَل َرُسوُل ا: َعْن ُأمِّ َهانٍِئ َقاَلْت 

                                                 
 ،)3/1067(، واالسـتيعاب )6/31(طبقات ابن سعد : انظر  ) 61(

 ). 4/408(واإلصابة  ،)4/31(وأسد الغابة 

، )2/263(، وتنزيه الرشيعة )3/40(مصباح الزجاجة : انظر  ) 62(

، )1763(، والسلـسلة الـصحيحة )3039(واجلامع الـصغري 

 ). 2760(وصحيح اجلامع 

 ابن ماجـه اومن طريق ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة بِه أخرجه

، وإســحاق بــن راهويــه يف مــسنده )2304(يف الــسنن 

، والبيهقــي يف )1039(، والطــرباين يف الكبــري )1231(

، واخلطيب البغـدادي يف تـأريخ )1189(ُشعب اإليامن 

ــداد  ــه )7/10(بغ ــساكر يف معجم ــن ع ، )138(، واب

 ). 186(ن إبراهيم اجلرجاين يف أماليه وحممد ب

 : دراسة إسناده

، : َأُبو ُمَعاِوَيةَ / 1 ـُد بـن خـَاِزم التَِّميمـيُّ ُهو ُحمَمَّ

، ثِقٌة َسبق عنـد احلـديث رقـم  أبوُمعاوية الّرضير الُكْوِيفِّ

)1 .( 

بري : ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ /2 ُهو ِهَشام بن ُعروة بن الـزُّ

ام األسديُّ    .بن العوَّ

َكـاَن ثَِقـًة َثْبَتـًا، كثـري احلـديث  «:قال ابـُن سـعد

، ووثَّقـه »ثقٌة إماٌم ِيف احلَـِدْيِث  «:، َوَقاَل أبو حاتم»حجةً 

، َوَذَكَرُه اْبُن ِحبَّاَن ِيف الثَِّقاِت، َوَقاَل  كان حافظًا  «:الِعْجيلُّ

 . »متقنًا، ورعًا، فاضالً 

عليـه ثبٌت ثقٌة، مل ُينكـر  «:َوَقاَل يعقوب بن شيبة

يشء، إالَّ بعد ما صار إىل العراق، فإنَّه انبسط يف الروايـة 

 . »َعْن َأبِْيِه، فأنكر ذلك عليه أهل بلده

ثقٌة فقيٌه، ُربَّـام دلَّـس،  «:َوَقاَل احلَافُِظ ِيف التََّقِرْيِب 

 . )63(»ِمْن اخلَاِمَسةِ 

                                                 
، )7/321(، وطبقـات سـعد )9/64(اجلرح والتعديل : انظر  ) 63(

 =،)30/232( الكامل ، َوهتذيب)2/332(والثقات البن ِحبان 
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ام بن ُخويلد : أبوه/3 بري بن العوَّ ُهو ُعروة بن الزُّ

، أ   .بو عبد اهللا املَْدِينِّ األسديُّ

ٌة، قال ابن سعد كان ثقـًة،  «:َوُهَو إَماٌم َحافٌِظ ُحجَّ

، »كثري احلديِث، فقيهًا عاملًِا، مأمونًا َثْبتاً  ، ووثَّقـه الِعجـيلُّ

 . َواْبُن ِخَراٍش، َوَمجَاَعةٌ 

ثقٌة فقيٌه مشهوٌر، ِمـْن  «:َوَقاَل احلَافُِظ ِيف التََّقِرْيِب 

 . )64(»الثَّالَِثةِ 

وهي الصحابية اجلليلة أم هانئ بنت : ُأمِّ َهانٍِئ /4

أيب طالب بن عبد مناف القرشية اهلاشمية، بنت عم النبي 

 .  وأخت عيل بن أيب طالب، أمها فاطمة بنت أسد@

تأخر إسـالمها، فأسـلمت عـام الفـتح، وكانـت 

 . حتت ُهبرية بن أيب وهب املخزومي

 @ي وهرب زوجها اىل نجران، حني دخل النب

 . مكة

وحديثها يف الكتب الستة وغريهـا، توفيـت بعـد 

 . )65({أخيها عيل 

 : درجة احلديث

د  احلديث إسناده صحيح، ورجاله ثقـات، وجـوَّ

                                                                          
 ). 7302(، َوالتقريب )6/35(والسري =

، َوهتــذيب الكــامل )5/179(طبقــات ابــن ســعد : انظــر  ) 64(

، )1/62(، وتــذكرة احلفــاظ )4/421(، والــسري )20/11(

 ). 4561(َوالتقريب 

، )7/393(، وُأســد الغابــة )2/138(االســتيعاب : انظــر  ) 65(

 ). 8/485(واإلصابة 

ــاوي،  يوطي، واملُن ــسُّ ــسنه ال ــح، وح ــن ُمفل ــناده اب إس

خاوي، وابـن  والَعجُلوين، وصححه الُبوصـريي، والـسَّ

اق، واأللباين، وحممد آدم األثيويب  . )66(َعرَّ

* * * 

ــع) 4( ــث الراب ــانئ : املبح ــديث ُأمِّ ه ــريج ح خت

 . ودراسة إسناده واحلكم عليه املُرسل،

 : الرواية املرسلة

 ،)2130( إْسحاُق بُن َراَهويِه يف املـسنَِد اَأْخرَجهُ 

َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه،  ِمْن َطِريِق َعبَدَة ْبِن ُسليَامَن،

َهـْل ( : َقاَل ألُمِّ َهانٍِئ بِنِْت َأِيب َطالِـٍب @ َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ

ِِذَهيا َفإِنَّ فِيَها َبَرَكةً ( :الَ، َفَقاَل :  َفَقاَلْت )َلُكْم َغنٌَم؟  . )َفاختَّ

 .  صحيح إيل ُعروةاوإسناده

ورجح بعضهم الرواية املرفوعة، وهو الصحيح، 

ِحيُح َقْوُل َمْن َقـاَل  «:قال الدارقطني  ِهـَشاٍم، َعـنْ : َوالصَّ

 . )67(»َعْن َأبِيِه، َعْن ُأمِّ َهانٍِئ 

* * * 

 

                                                 
، )103(، واجلامع الـصغري )2/432(ب الرشعية اآلدا: انظر  ) 66(

ــة  ــصباح الزجاج ــدير )3/40(وم ــيض الق ، )1/112(، وف

، وتنزيـه )1/45(، وكـشف اخلفـاء )300(واألجوبة املرضية 

، وصـحيح )773(، والسلسلة الصحيحة )2/263(الرشيعة 

، والبحـر املحـيط )1865(، وصحيح ابن ماجـه )82(اجلامع 

 ). 2/270(الثجاج 

 ). 4072(ِعلل الدارقطني : نظرا  ) 67(
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  ختـريج حـديث عـيل بـن : املبحث اخلـامس) 5(

اَتاِن َبَرَكَتـاِن،  «:أيب طالب اُة ِيف اْلَبْيـِت َبَرَكـٌة، َوالـشَّ الـشَّ

 .ودراسة إسناده واحلكم عليه ،»َوالثَّالُث َبَرَكاٌت 

 : خترجيه

: ، َقـاَل )573(املُْفرِد َأخرَجُه الُبَخاريُّ يف األدب 

ُد ْبُن ُيوُسَف َقاَل  َثنَا ُحمَمَّ َثنَا َوِكيـٌع َقـاَل : َحدَّ َثنَا : َحدَّ َحـدَّ

إِْسَامِعيُل األَْزَرُق، َعْن َأِيب ُعَمَر، َعِن اْبِن اْحلَنَِفيَِّة، َعْن َعِيلٍّ 

 . وذكرهُ :  َقاَل @، َأنَّ النَّبِيَّ >

 بِِه أخرجه الطَّحاوي ومن طريق إِْسَامِعيَل األَْزَرِق 

، واهلروي يف ذم الكـالم )2501(يف رشح ُمشكل اآلثار 

، )96(، وأبوجعفر البخـرتي يف جـزء مـن جمالـسه )8(

 ). 1/82(والُعقييل يف الضعفاء الكبري 

 : دراسة إسناده

ــُد ْبــُن ُيوُســَف / 1 ــد بــن يوســف : ُحمَمَّ ُهــو ُحمَمَّ

 . البخاري، َأُبو أمحد البِيكنِدي

ثقة  «:، وقال احلافظ»ثقة متفق عليه «:لييلقال اخل

 . )68(»من العارشة

ــعٌ / 2 ــيح : َوِكي ــن مل ــراح ب ــن اجل ــع ب ــو وكي ُه

  .الرؤايس، أبو ُسفيان الكويف

وهو إمـام حـافظ حجـة، روى لـه اجلامعـة، قـال 

ما رأيُت أوعى للِعلم من وكيع، وال أحفـظ  «:اإلمام أمحد

                                                 
، )3/970(، اإلرشاد للخلييل )27/63(هتذيب الكامل : انظر  ) 68(

 ). 6417(، وتقريب التقريب )9/538(وهتذيب التهذيب 

 يومًا واحدًا، من وكيع، ما رأيت وكيعًا شك ِيف حديث إال

كان  «:، وقال أيضاً »وال رأيت مع وكيع كتابًا وال ُرقعة قط

 . »...وكيع مطبوع احلفظ، كان وكيع حافظًا حافظاً 

، َوَأُبَوَحـاتٍِم،  َيَى ْبُن َمِعْنيٍ َقُه اإلَماُم َأْمحٌَد، َوَحيْ وَوثَّ

، َوَمجَ  ، َواْبُن َسْعٍد، َوالِعْجِيلُّ  . اَعةٌ َوَعِيلٌّ ْبِن املَِدْينِيِّ

 . )69(»ثَِقٌة َحافٌِظ عابٌد، ِمْن التَّاِسَعةِ  «:َوَقاَل احلَافِظُ 

ُهو إسامعيل بن سلامن بـن : إِْسَامِعيُل األَْزَرُق /3

  .أيب املغرية األزرق الكويف

ال  «:، وقال البخاري»ليس بيشء «:قال ابن معني

 . »يتابع عليه

ــسائي ــال الن ــديث «:وق ــرتوك احل ــعفه »م ، وض

 . م، وأبوزرعة، والدارقطني، والذهبي، ومجاعةأبوحات

 . )70(»ضعيف من اخلامسة «:وقال احلافظ

ُهو دينار بن ُعَمر األسدي، َأُبو ُعَمر : َأِيب ُعَمرَ /4

 . البزار الكويف األعمى، موىل برش بن غالب

  وثقه اإلمـام أمحـد، ووكيـع بـن اجلـراح، وقـال 

                                                 
ــر  ) 69( ــديل : انظ ــرح والتع ــْعٍد )9/37(اجل ــِن َس ــاِت اْب ، َوَطَبَق

، ) 9/140(، والسري )30/462(، َوهتذيب الكامل )6/394(

 ). 7414(، َوالتقريب )11/123(َوالتهذيب 

، وتـأريخ ابـن معـني، روايـة )58(العلل لإلمـام أمحـد : انظر  ) 70(

، والتـأريخ )2/276(، واجلـرح والتعـديل )1488(الدوري 

ــري  ــامل )1/357(الكب ــذيب الك ــضعفاء )3/105(، وهت ، ال

، وتقريــب التهـــذيب )1/232(، وامليـــزان )37(للنــسائي 

)450 .( 
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 . »ليس باملشهور «:حاتم أبو

 . ن يف ثقاتهوذكره ابن حبا

صالح احلديث ُرِمي بالرفض من  «:وقال احلافظ

 . )71(»السادسة

ُهو حممد بن عيل بـن أيب طالـب : اْبن اْحلَنَِفيَّةِ / 5

 . أبوالقاسم القريش اهلاشمي

ثقة  «:وُهو تابعي جليل القدر، حجة، قال احلافظ

 . )72(»عامل من الثانية

ــب/6 ــِن َأِيب َطالِ ــِيلّ ب ــؤم: َع ــري امل ــو أم   نني ُه

 . )73(احلسن، وأبو احلُسني، شهرته تغني عن ترمجته  أبو

 : درجة احلديث

احلديث إسناده ضعيف، فيه إسامعيل بـن سـلامن 

 . بن األزرق الكويف، وهو ضعيف احلديث، كام سبق

فه مجاعـة مـن احلُ  فـاظ، فاحلَـديُث إسـناُدُه وضعَّ

 . )74(ضِعيٌف 

                                                 
، )3/430(، واجلرح والتعـديل )1419(مام أمحد العلل لإل: انظر  ) 71(

، )6/289(، والثقــات البــن حبــان )8/505(وهتــذيب الكــامل 

 ). 1841(، وتقريب التقريب )3/216(وهتذيب التهذيب 

ـــر  ) 72( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــامل )8/26(اجل ـــذيب الك ، وهت

، وتأريخ اإلسالم )4/110(، وسري أعالم النبالء )26/147(

 ). 6157( التهذيب ، وتقريب)2/994(

ــه  ) 73( ــر يف ترمجت ــتيعاب : انظ ــة )1/335(يف االس ــد الغاب ، وُأس

 ). 4/464(، واإلصابة )4/61(

 =،)2/18(، وكـشف اخلفـاء )4/170(فيض القـدير : انظر  ) 74(

َختــريج حــِديث َعائــَشة : املبحــث الــسادس) 6(

 ،)75()َيْعنِي َشـاًة َأْو َشـاَتْنيِ  َكْم ِيف َبْيتَِك ِمْن َبَرَكٍة؟( :<

 .ودراسة إسناده واحلكم عليه

 : خترجيه

 ،)1682(داود الطَّيالِـيسِّ يف ُمـسنِدِه  َأْخرجُه أُبو

َثنَا َجْعَفُر ْبُن ُبَرْيٍد َأِو اْبُن ُبْرٍد َعـْن ُأمِّ َسـاِملٍ، َعـْن : َقاَل  َحدَّ

 . وذكرتهُ :  لَِرُجلٍ @َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : َلْت َعاِئَشَة، َقا

 . دراسة إسناده واحلكم عليه

ُهو َجْعَفُر ْبُن ُبَرْيـد : َجْعَفُر ْبُن ُبَرْيد َأِو اْبُن ُبْرد/1

از البرصيِّ  اِسبِيِّ الدبَّاغ، اخلرَّ  . َأِو اْبُن ُبْرد الرَّ

شيخ مـن أهـل البـرصة، ُيكتـب  «:قال أبوحاتم

شـيخ  وهو «:قه البخاري، وقال الدارقطني، ووث»حديثه

مقبـول مـن  «:وقـال احلـافظ. »برصي، ُمقـل يعتـرب بِـهِ 

 . »الثامنة

والذي يظهر يل، واهللا أعلم، أنه ال بأس به، فروى 

                                                                          
، والتنــوير رشح )2/80(والتيــسري بــرشح اجلــامع الــصغري =

، )8/227(، والسلـسلة الـضعيفة )6/531(اجلامع الـصغري 

، )3424(، وضــعيف اجلــامع )88(ف األدب املفــرد وضــعي

 ). 4/298(واملداوي لعلل اجلامع الصغري 

:  إَِذا ُأِيتَ بَِلَبٍن َقاَل @َكاَن َرُسوُل اهللاَِّ : وجاء من حديث َعاِئَشةَ   ) 75(

 . )َبَرَكٌة َأْو َبَرَكَتانِ (

، عن ُأمِّ َساِملٍ    اِسبِيِّ اِسبِيَّة، أخرجه من طريق َجْعَفِر ْبِن ُبْرٍد الرَّ  الرَّ

ــه  ــن ماج ــد )3321(اب ــام أمح ــزي يف )25124(، واإلم ، وامل

 ). 35/362(هتذيب الكامل 
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شيخ مـن  «:عنه مجاعة، ووثقه البخاري، وقال أبو حاتم

شـيخ  «:، وقـال الـدارقطني»أهل البرصة، ُيكتب حديثه

، يُ   . )76(»عترب بهبرصيُّ ُمِقلٌّ

وهي أم سامل بنـت مالـك الراسـبية، : ُأمِّ َساملِ /2 

 . من أهل البرصة

 . @عائشة زوج النبي : روت َعن

 . موالها جعفر بن برد الراسبي: وروى عنها

د بالرواية عنها موالهـا جعفـر  «:قال الذهبي تفرَّ

 . »بن برد الراسبي، ومل يوثقها أحد

 . »ثةمقبولة من الثال «:وقال احلافظ

والذي يظهر يل مما سبق أهنا جمُهولٌة، فلم يرو : ُقلُت 

 . )77(جعفر بن برد الراسبي، واهللا أعلمعنها إال موالها 

هي أم املؤمنني عائشة الـصديقة بنـت : َعاِئَشةَ /3

 . >الصديق أيب بكر 

 بمكة املكرمة بعد <تكنى بأم عبد اهللا، ُولدت 

اإلسالم، تزوجها البعثة الرشيفة بأربع سنني، فولدت يف 

 قبل اهلجرة ببضعة عرش شهرًا يف شهر شّوال، @النَّبِيُّ 

                                                 
ـــر  ) 76( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــري )2/475(اجل ـــأريخ الكب ، والت

، وهتـــذيب الكـــامل )75(، وســـؤالت الربقـــاين )2/186(

، وتقريــب التهــذيب )2/84(، وهتــذيب التهــذيب )5/10(

)931 .( 

، ) 612/ 4( ، ميزان االعتدال )35/362(ذيب الكامل هت: انظر  ) 77(

، )7/533(، ولـسان امليـزان )12/470(وهتذيب التهـذيب 

 ). 8733(وتقريب التقريب 

وهي ابنة ست سنوات، ودخل هبا يف شـّوال مـن الـسنة 

  .الثانية للهجرة وهي بنت تسع سنوات

ة، ليلة الثالثاء الـسابع <توفيت   باملدينة النبويَّ

مـن اهلجـرة املباركـة، يف ) 57(عرش مـن رمـضان عـام 

، وصىل عليها أبو هريرة >ة بن أيب سفيان خالفة معاوي

 . )78(<، ودفنت بالبقيع >

 : درجة احلديث

احلديث إسـناده ضـعيف، جلهالـة أم سـامل بنـت 

 . )79(مالك الراسبية

* * * 

ختريج حـديث ُحذيفـة بـن : املبحث السابع) 7(

اْلَغـنَُم َبَرَكـٌة، َواِإلبِـُل ِعـزٌّ ألَْهِلَهـا، َواْخلَْيـُل ِيف  «:اليَامن

َنَواِصيَها اْخلَْريُ إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَعْبـُدَك َأُخـوَك َفَأْحـِسْن 

ودراسة إسناده واحلكم  ،»إَِلْيِه، َوإِْن َوَجْدَتُه َمْغُلوًبا َفَأِعنْهُ 

 .عليه

 : خترجيه

اُر يف ُمسنِدِه  َثنَا : ، َقـاَل )2942(أخرجُه البزَّ َحـدَّ

ْمحَِن املَْ  ، َقاَل ُموَسى ْبُن َعْبِد الرَّ وِقيُّ َيـى : ْرسُ َنا َأُبـو َحيْ َأْخَربَ

                                                 
، )3/383(، وُأســد الغابــة )2/108(االســتيعاب : انظــر  ) 78(

 ). 8/16(واإلصابة يف متييز الصحابة 

ـــر  ) 79( ـــة : انظ ـــصباح الزجاج ـــة )4/23(م ـــب العالي ، واملطال

  ، وضـــعيف )4164(، والسلـــسلة الـــضعيفة )10/645(

 ). 42/59(، وحتقيق مسند أمحد لألرناؤوط )722(ابن ماجه 
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ْمحَِن، َقاَل  ِينُّ َعْبُد اْحلَِميِد ْبُن َعْبِد الرَّ امَّ َنـا اْحلَـَسُن : اْحلِ َأْخَربَ

ٍف، َعـْن  ، َعـْن َطْلَحـَة ْبـِن ُمـَرصِّ   ْبُن َأِيب اْحلَـَسِن اْلـَبَجِيلُّ

ْحبِيل، َعْن  ٍر، َعْن َعْمِرو ْبِن ُرشَ : ، َقاَل > ُحَذْيَفَة، َأِيب َعامَّ

 . وذكرهُ : @َقاَل َرُسوُل اهللاِ 

 : دراسة إسناده واحلكم عليه

وِقيُّ / 1 ْمحَِن املَْْرسُ ُموَسى : ُهو: ُموَسى ْبُن َعْبِد الرَّ

ــن مــرسوق املــرسوقي،    بــن َعْبــد الــرمحن بــن َســِعيد ْب

  .َأُبو ِعيَسى الكويف

  وذكــره . وثقــه أبوحــاتم، والنــسائي، والــذهبي

ثقة من كبـار احلاديـة  «: حبان يف ثقاته، وقال احلافظابن

 . )80(»عرشة

ِينُّ َعْبُد اْحلَِميدِ / 2 امَّ عبد احلميد : ُهو: َأُبو َحيَْيى اْحلِ

ين، أبوحييى الكويف، لقبه بشمني   .بن عبد الرمحن احلامَّ

وثقه ابن معني، والنسائي، وذكـره ابـن حبـان يف 

 . ثقاته

: ، وقال ابن عـدي»ويليس بالق «:وقال النسائي

 . »هو وابنه ممن يكتب حديثه«

صدوق خيطئ وُرمـي باإلرجـاِء،  «:وقال احلافظ

 . )81(»من التاسعة

                                                 
ـــر  ) 80( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــامل )8/150(اجل ـــذيب الك ، وهت

، وهتـذيب التهـذيب )6/219(، وتأريخ اإلسـالم )29/98(

 ). 6987(، وتقريب التقريب )10/355(

 =، وهتذيب)7/9(، والكامل )16/452(هتذيب الكامل : انظر  ) 81(

الذي يظهر يل مما سبق أنه صدوق ال بـأس : ُقلُت 

 . به، وُرمي باإلرجاء، واهللا أعلم

اْحلََسن بـن : ُهو: اْحلََسُن ْبُن َأِيب اْحلََسِن اْلَبَجِيلُّ /3

د الكويف الفقيهعامرة بن ا   .ملرضب البجيل، َأُبو ُحمَمَّ

 َكاَن منكـر ....مرتوك احلديث «:قال اإلمام أمحد

 . »احلديث، وأحاديثه موضوعة، ال ُيكتب حديثهُ 

 ...ضعيف، ال ُيكتب حديثه «:قال حييى ْبن َمِعني

 . »ليس حديثه بيشءٍ 

 . »كان يضُع احلديَث  «:وقال ابن املديني

 : والنََّسائي ، ومسلم، والدارقطني،َوَقال َأُبو حاتم

 . »مرتوك احلديث«

لــيس بثقــة، وال يكتــب  «:َوَقــال النَّــَسائي أيــضاً 

، وضعفه ابن ُعيينة، والدارقطني، واجلوزجـاين، »حديثه

اجي، والذهبي، ومجاعة  . والسَّ

 . )82(»مرتوك من السابعة «:وقال احلافظ

ف/4 ْبن طلحة بن مرصف : ُهو: َطْلَحَة ْبِن ُمَرصِّ

د، الكويف   .َعْمرو ْبن كعب اهلمداين اليامي، أبو ُحمَمَّ

روى له اجلامعة، أثنـى عليـه ُشـعبة، ووثقـه ابـن 

 . سعد، وذكره ابن حبان يف ثقاته

                                                                          
 ). 3771(، تقريب التهذيب )6/120(التهذيب =

، )6/265(، وهتذيب الكامل )3/27(اجلرح والتعديل : انظر  ) 82(

، )2/304(، وهتـذيب التهـذيب )1/513(وميزان االعتدال 

 ). 1264(وتقريب التقريب 



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34 املجلد ،الدراسات اإلسالميةجملة 

– 149 – 

 . )83(»ثقة قارئ فاضل من اخلامسة «:وقال احلافظ

ر/5  عـامر  َعِريب بن ُمحيد، أبـو: واسمه: َأِيب َعامَّ

 . اهلمداين الكويف

ام أمحد، وابن معني، وذكره ابن حبان يف وثقه اإلم

 . ثقاته

 . )84(»كويف ثقة من الثالثة «:وقال احلافظ

ْحبِيَل /6 َعْمرو بـن رشحبيـل : ٌهو: َعْمِرو بن ُرشَ

  .اهلمداين، أبو ميرسة الكويف

وثقه ابن معني، وذكره ابن حبان يف ثقاتـه، وقـال 

 . »فاضل عابد حجة «:الذهبي

. » مـن الثانيـة، خمـرضمثقة عابـد «:وقال احلافظ

 . )85(وروى له اجلامعة إال ابن ماجه

الــصحايب اجلليــل، صــاحب : هــو: ُحذيفــة/ 7

، شـهد ُأحـدًا،  ، حذيفة بن اليامن بن جـابر العبـيسِّ الرسِّ

، بعد قتل عثامن يف أول )36(واملشاهد بعدها، تويف سنة 

                                                 
، والطبقــات الكــربى )4/393(الثقــات البــن حبــان : انظــر  ) 83(

، وسري أعالم النبالء )13/433(، وهتذيب الكامل )6/308(

، وتقريـب التهـذيب )5/25(، وهتذيب التهـذيب )5/191(

)3034 .( 

، وثقــات ابـــن حبـــان )7/32(اجلـــرح والتعـــديل : انظــر  ) 84(

، ) 3786(، والكاشف )20/46(، وهتذيب الكامل )5/283(

 ). 4573(، وتقريب التقريب )7/191(وهتذيب التهذيب 

ــر  ) 85( ــان :انظ ــن حب ــات الب ــامل )7/225( الثق ــذيب الك ، وهت

 ،)8/46(، وهتــذيب التهــذيب )4171(، والكاشــف )22/59(

 ). 5047(وتقريب التهذيب 

 . )86(}خالفة عيل بن أيب طالب 

 : درجة احلديث

، اْحلَـَسن الـبجيل، مـرتوك إسناده ضـعيف جـداً 

 . احلديث كام سبق

رواه البزار وفيه احلسن بـن عـامرة  «:قال اهليثمي

 . »وهو ضعيف

  لكنــه ُتوبــع، تابعــه األعمــش، كــام عنــد : قلــُت 

 ). 263(أيب نعيم يف أخبار أصبهان 

وهو صدوق  - وتابع األعمش أيضًا عيل بن قادم

الرتهيـب ، والرتغيب و)4785(يتشيع، كام يف التقريب 

 ). 150(أليب القاسم األصبهاين 

 . كام له شاهد مرسل، سيأيت إن شاء اهللا

* * * 

ختـريج َحـديث أيب ُهريـرَة : املبحث الثـامن) 8(

اْلَغنَُم َبَرَكٌة َواِإلبُِل ِعزٌّ ألَْهِلَها، َواْخلَْيـُل َمْعُقـوٌد ِيف ( :>

ُد َأُخوَك، َفإِْن َعَجـَز َنَواِصيَها اْخلَْريُ إَىل َيوِم الِقياَمِة، َواْلَعبْ 

 . ودراسة إسناده واحلكم عليه ،)َفَأِعنْهُ 

 : خترجيه

ــاِن  أخرجــُه الثَّعلبــيُّ يف َتفــسِريه، الَكــْشِف والبَي

أخربنا ابن فنجويه، ثنا عيل بن َأْمحـد : ، َقاَل )10/308(

د بن خالـد  د بن َأْمحد بن حممَّ بن نرصويه، ثنا أبو بكر حممَّ

                                                 
، )1/706(، وُأســد الغابــة )1/334(االســتيعاب : انظــر  ) 86(

 ). 2/39(واإلصابة يف متييز الصحابة 



اِذِها :عبد العزيز خمتار إبراهيم  »َمجعًا وِدَراَسة «َأَحاِديِث الَربَكُة ِيف الَغَنِم َوَفْضِل اِختَ

– 150 – 

ثني عبيد اهللا بن يوسـف اجلبـريي، القايض البوراين،  َحدَّ

  ثنا أرطأة بن األشعث، عن األَعمش، عـن َشـِقيق، عـن 

 . وذكره: @قال رسول اهللا : أيب هريرة قال

 : دراسة إسناده

ُهو أبوعبد اهللا احلسني بن حممد بن : ابن فنجويه/ 1

احلسني بن عبد اهللا بن صالح بن فنجويه الثقفي، الـدينوري 

نيالنيسابوري، ر   .اوي سنن النسائي عن ابن السُّ

كـان ثقـة صـدوقًا، كثـري الروايـة  «:قال شريويه

 . »للمناكري، حسن اخلط، كثري التصانيف

الشيخ، اإلمـام املحـدث،  «:وصفه الذهبي بقوله

 . »املفيد بقية املشايخ

 :، وقال ابن الِعامد احلنبيل»كان ثقة مصنفاً  «:وقال

 . )87(»كان ثقة مصنفاً «

 . مل أقف عىل ترمجته: ن َأْمحد بن نرصويهعيل ب/2

ـد بـن خالـد /3 د بـن َأْمحـد بـن حممَّ أبو بكر حممَّ

ُد ْبُن َأْمحَـَد ْبـِن َخالِـد : ُهو: القايض البوراين َأُبو َبْكٍر ُحمَمَّ

 . َتْكِريَت بَِتْكِريَت، ُيْعَرُف بِاْلُبوَراِينِّ  َقاِيض 

ُث  «:قال الدارُقطني  عـن ال بأس به، ولكنـه ُحيـدِّ

 . )88(»ُشُيوخ ُضعفاء

                                                 
ــر  ) 87( ــبالء : انظ ــالم الن ــري أع ــالم )17/383(س ــأريخ اإلس ، وت

، وشــذرات )2/227(، والِعــرب يف خــرب َمــْن غــرب )9/234(

 ). 5/74(الذهب 

 =،)1/643(، وتوضيح املشتبه )2/125(تأريخ بغداد : انظر  ) 88(

ُعبيـد اهللا، : ُهـو: ُعبيد اهللا بن ُيوسف اجلبريي/4

حفـص  عبد اهللا بن يوسف اجلبريي الثقفـي، أبـو: وقيل

  .البرصي

 . )89(»صدوق من احلادية عرشة «:قال احلافظ

هو أرطـاة بـن األشـعث : أرطأة بن األشعث/5

 . العدوي

 شيخ يروي عن األعمش املناكري «:قال ابن حبان

 . »التي ال يتابع عليها، ال جيوز االحتجاج بخربه بحال

 :، وقـال اهليثمـي»منكر احلديث «:وقال الذهبي

 . )90(»وهو متهم بالوضع«

، إمـاٌم : األَعمش/6 ُهو ُسليامن بن ِمهران الَبـْرصيُّ

 ). 1(حافٌظ ثِّقٌة حافٌظ ُيدلُِّس، سبق عند احلديث رقم 

ــِقيق/7 ــ: َش ــلمة، َأُب ــن س ــقيق ب ــو ش ــل ُه و وائ

أحد بني َمالِك ْبن ثعلبـة : األسدي، أسد خزيمة، وُيقال

 .  ومل يره@ْبن دودان، الكويف، أدرك النَّبِّي 

وُهو إمام حافظ، من رجال اجلامعة، ووثقه وكيع 

                                                                          
، وسـؤاالت الـسهمي )335(وسؤالت السلمي للدارقطني =

)106 .( 

ــر  ) 89( ــان : انظ ــن حب ــات الب ــامل )8/428(الثق ــذيب الك ، وهت

، وتقريب التهـذيب )7/57(، وهتذيب التهذيب )19/179(

)4354 .( 

، والـضعفاء واملجـروحني البـن )1/180(املجروحني : انظر  ) 90(

، وجممـع الزوائـد )294(، وديوان الضعفاء )1/93(اجلوزي 

 ). 4/555(، واملداوي لعلل اجلامع الصغري )5/170(
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 . بن اجلراح، وحييى بن معني، وابن سعد، وغريهم

 . )91(»ثقة من الثانية خمرضم «:وقال احلافظ

ْيرة الدويس، صاحب َرُسول َأُبوُهرَ : أبوهريرة/8

 . ، وحافظ الصحابة، اختلف يف اسمه كثرياً @اهللاَِّ 

ْمحَن ْبــُن صــخر، وهــو راويــة  أرجحهــا َعْبــد الــرَّ

 كثريًا، وعن @اإلسالم، وسيد احلفاظ، روى عن النبي 

 . }أيب بن كعب، وأسامة بن زيد بن حارثة، وعائشة، 

 . )92()57(تويف باملدينة النبوية عام 

 : احلديثدرجة 

احلديث إسـناده ضـعيف جـدًا، فيـه أرطـأة بـن 

 . منكر احلديث، ومتهم بالوضع: األشعث

شيخ يروي عن سليامن األعمش  «:قال ابن حبان

املناكري التي ال يتابع عليها، ال جيـوز االحتجـاج بخـربه 

  بحال، روى عن األعمش عـن شـقيق بـن سـلمة، عـن 

 بركة واإلبل الغنم( :@قال رسول اهللا : أيب هريرة قال

، وفيه أيضًا عيل بن َأْمحـد بـن نـرصويه، مل )...عز ألهلها

 . )93(يث إسناده ضعيف جدًا، واهللا أعلمأقف عليه، فاحلد

                                                 
ــر  ) 91( ــعد : انظ ــن س ــات اب ــديل )6/154(طبق ــرح والتع ، واجل

، وسري أعالم النبالء )12/548(، وهتذيب الكامل )4/371(

، وتقريـب التهـذيب )4/361(، وهتذيب التهـذيب )5/87(

)2816 .( 

ــر  ) 92( ــتيعاب : انظ ــة )4/1768(االس ــد الغاب  ،)3/457(، وأس

 ). 7/348(واإلصابة يف متييز الصحابة 

 =، وتـذكرة احلفـاظ)1/180(املجروحني البـن حبـان : انظر  ) 93(

ختـريج حـديث َشـقيق بـن : املبحث التاسع) 9(

اْلَغنَُم َبَرَكٌة، َواِإلبُِل َعزٌّ ألَْهِلَها، َواْخلَيُْل َمْعُقوٌد ِيف ( :َسلمةَ 

ودراسة إسناده واحلكـم  ،)ْريُ إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمةِ َنَواِصيَها اْخلَ 

 .عليه

 : خترجيه

ــديِث  ــال احلَ ــزيُّ يف أمث امُهرم ــُه الرَّ : ص(أخرج

ُد ْبُن َأْمحََد اْلُبوَراِينُّ اْلَقـاِيض، ثنـا : ، َقاَل )152 َثنَا ُحمَمَّ َحدَّ

ــ ــَعِث، َع ــُن األَْش ــاُة ْب ــا َأْرَط ــُن ُيوُســَف، ثن ــُد اهللاَِّ ْب ِن َعْب

 . وذكرهُ : @َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : األَْعَمِش، َعْن َشِقيٍق، َقاَل 

 : دراسة إسناده

ُد بُن َأْمحََد اْلُبوَراِينُّ / 1 ، : ُحمَمَّ ُهو َأُبو َبْكٍر اْلُبـوَراِينِّ

 ). 8(صُدوٌق ال بأس بِِه، سبق عند احلديث رقم 

 أبـو ُهو اجلبريي، الثقفي،: َعْبُد اهللاَِّ بُن ُيوُسَف /2

 ). 8(حفص، البرصي، صدوق سبق عند احلديث رقم 

، ُمنكــُر .ُهـو الَعـدِويِّ : َأْرَطـاُة بـُن األَْشــَعِث /3

 ). 8(احلديِث، ُمتَّهم بالوضع، سبق عند احلديث رقم 

، : األَْعَمش/4 ُهو ُسـليامن بـن ِمهـران الَبـْرصيُّ

إماٌم حافٌظ ثِّقٌة حافٌظ ُيدلُِّس، سـبق عنـد احلـديث رقـم 

)1 .( 

                                                                          
ــة التــذكرة )1/426(= ــيض القــدير ،)1087(، ومعرف  وف

ـــصغري )4/415( ـــامع ال ـــوير رشح اجل ، )7/458(، والتن

، واملداوي لعلل اجلامع الصغري )7/333(والسلسلة الضعيفة 

)4/555 .( 
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ُهو َشِقيُق بن َسلمة أبو وائل األسدي، : َشِقيق/5

 ). 8(ثقة ُخمرضم، سبق عند احلديث رقم 

 : درجة احلديث

فاحلديث ُمنقطع، فإن شقيق بن سلمة، َأُبو وائـل 

األسدي، تابعي، ومع هذا االنقطـاع، فإسـناده ضـعيف 

جدًا أيضًا، من أجل َأْرَطاُة ْبُن األَْشَعِث العـدوي، منكـر 

 . )94( متهم بالوضعاحلديث،

* * * 

ختريج حـديث أيب اهليـثم : املبحث العارش) 10(

َما ِمْن َأْهِل َبْيٍت ِعنَْدُهْم َشـاٌة إِالَّ َوِيف َبْيـتِِهْم ( :بن التَّيَهان

 . ودراسة إسناده واحلكم عليه ،)َبَرَكةٌ 

 : خترجيه

: ، قـال)1/496(أخرجُه ابـُن َسـعد يف َطبقاتـِه 

َنا ُحمَمَّ  َنا َخالُِد ْبُن إِْلَياَس، َعْن َصالِِح َأْخَربَ ُد ْبُن ُعَمَر، َأْخَربَ

ْبِن َنْبَهاَن، َعْن َأبِيِه، َعْن َأِيب اْهلَْيَثِم ْبِن التَّْيَهاِن، َعـِن النَّبِـيِّ 

 . وذكرهُ :  َقاَل @

ومن طريق خالد بن إياس بِِه، أخرجـه محـاد بـن 

رفـة ، وأبونعيم يف مع)1/106 (@زيد يف تركة النبي 

 ). 7058(الصحابة 

 : دراسة إسناده

ُد بُن ُعَمرَ /1 د بـن ُعَمـر بـن واقـد : ُحمَمَّ ُهو ُحمَمَّ

                                                 
ــر  ) 94( ــروحني : انظ ــزان )1/180(املج ــسان املي ، )1/337(، ول

 ). 4/545(وفيض القدير 

، َأُبو َعبد اهللاَِّ املََْدِينّ األَسلمّي   . الواقدي األَسلميِّ

وهو مع إمامته وجاللة قـدره ضـعيف احلـديث 

جــدًا، تركــه اإلمــام أمحــد، وقــال البخــاري، ومــسلم، 

 . »ديثمرتوك احل «:والنسائي

فه حييى بن معني، وأبو ُزرعـة،  حاتم، وأبو وضعَّ

 . ُنعيم، ومجاعة والدارقطني، والبيهقي، وأبو

مــرتوك مــع ســعة علمــه مــن  «:وقــال احلــافظ

 . )95(»التاسعة

ــاَس /2 ــُن إِْلَي ــُد ب ــاس : َخالِ ــن إلي ــُد ب ــو َخال   ُه

أبو إلياس بن صخر بن أيب اجلهم ابـن ُحذيفـة، الُقـرِيشُّ 

 . الَعَدِويُّ 

ْساِئيُّ  ْوُك احلَـِدْيِث  «:قال اإلَماُم َأْمحَد َوالنـَّ ، »َمـْرتُ

، َوَقـاَل »ليس بيشء، وال ُيكتُب حديُثه «:َوَقاَل ابن معني

، َوَقـاَل »...ضعيُف احلديِث، ُمنَْكُر احلَـِدْيِث  «:أبوحاتم

 :، َوَقـاَل الُبَخـاِريُّ »...ضعيٌف، َلْيَس بَِقـِويِّ  «:أبوُزرعة

 :َوَقاَل احلَافُِظ ِيف التََّقِرْيـِب . »ْيِث، ليس بيشءُمنَْكُر احلَدِ «

ابَِعةِ «  . )96(مرتوٌك، ِمْن السَّ

                                                 
، )8/21(، واجلرح والتعـديل )350(الضعفاء الصغري : انظر  ) 95(

، )26/180(، وهتــذيب الكــامل )531(لــضعفاء للنــسائي وا

 ). 6175(وتقريب التقريب 

ـــر  ) 96( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــري )3/321(اجل ـــأريخ الكب ، والت

، َوالكامـل )172(، والضعفاء واملرتوكني للنَّسائيِّ )3/128(

، َوالتقريـب )8/29(، َوهتذيب الكـامل )3/413(البن عدي 

)1617 .( 
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ُهو صالح بن نبهـان، مـوىل : َصالِح بِن َنْبَهانَ /3

 . التوأمة بنت أمية بن خلف اجلمحي، أبوحممد املدين

ما علمـُت أحـدًا مـن أصـحابنا  «:قال ابن ُعيينة

ث عنه، ال مالك وال غريه لقيُته وهو  «:، وقال أيضاً »ُحيدِّ

 . »ُخمتلط

فُه اإلمام مالك، وابن القطان، وابن معـني،  وضعَّ

 . )97(وأبوزرعة، وأبوحاتم، والنسائي، وغريهم

َحييـى  ُهو نبهان القـريش اجلمحـي، َأُبـو: َأبِيهِ /4

 . املدين، والد صالح موىل التوأمة

مقبـول  «:، وقال احلـافظ»جمهول «:قال ابن حزم

 . )98(»ثةمن الثال

الذي يظهر يل أنه جمُهول كام قال ابن حزم، : ُقلُت 

 . واهللا أعلم

ُهو ابن التَّيهان أبو اهليثم : َأِيب اْهلَْيَثِم بِن التَّْيَهانِ /5

 . مالك بن التيهان اخلزرجي األنصاري

صحايب جليل، كان من أول من أسلم من األنـصار 

 .  بينه وبني عثامن بن مظعون@بمكة، وآخى الرسول 

                                                 
ـــر  ) 97( ـــرح و: انظ ـــديل اجل ـــري )4/416(التع ـــأريخ الكب ، والت

، وميــزان االعتــدال )13/99(، وهتــذيب الكــامل )4/291(

 ). 4/405(، وهتذيب التهذيب )2/302(

ـــر  ) 98( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــري )8/502(اجل ـــأريخ الكب ، والت

ـــْعد )8/135( ـــُن َس ـــامل )5/296(، َواْب ـــذيب الك ، َوهت

ـــضعفاء )29/312( ـــي يف ال ـــ)6595(، واملغن ذيب ، َوالته

 ). 7092(، َوالتقريب )10/416(

وشهد بدرًا، واملشاهد بعـدها، وتـويف يف خالفـة 

 . )99(>عمر بن اخلطاب 

 : درجة احلديث

ــعفاء  ــه ض ــدًا، في ــعيف ج ــناده ض ــديث إس احل

د بن ُعَمـر بـن واقـد الواقـدي مـرتوك  ومرتوكون، ُحمَمَّ

احلديث، وَخالُد بـن إليـاس الُقـرِيشُّ الَعـَدِويُّ مـرتوك 

، وصالح بن نبهان مـوىل التوأمـة ضـعيف احلديث أيضاً 

احلديث، وأبوه نبهان القريش اجلمحي جمهول، فاحلديث 

  .)100(ف جدًا، وضعفه مجع من أهل الِعلمإسناده ضعي

* * * 

ــادي) 11( ــث احل ــرشاملبح ــديث :  ع ــريج ح خت

 ،)اْلَغـنَُم َبَرَكـٌة، َواِإلبِـُل ِعـزٌّ ألَْهِلَهـا( :عبداهللا بن عمـر

 .حلكم عليهودراسة إسناده وا

 : خترجيه

أخرجُه احلارُث بن أيب ُأسـامة يف ُمـسنِده، كـام يف 

ثنا : ، قال)421(الُبغيِة  ـا، َحـدَّ ثنا اْخلَِليـُل ْبـُن َزَكِريَّ َحـدَّ

َقاَل َرُسوُل : َعْبُداهللاِ ْبُن َعْوٍن، َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل 

 . وذكرهُ : @اهللاِ 

                                                 
، )5/12(، وُأســد الغابــة )3/1348(االســتيعاب : انظــر  ) 99(

 ). 5/529(واإلصابة 

، )5159(، وضـعيف اجلـامع )8009(اجلامع الـصغري : انظر  ) 100(

، واملداوي لعلل اجلامع الـصغري )4479(والسلسلة الضعيفة 

 ). 9/454(، والتنوير رشح اجلامع الصغري )5/512(
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 :دراسة إسناده

ــااْخلَِليــ/ 1 ــا : ُل ْبــُن َزَكِريَّ ُهــو اخلليــل بــن َزَكِريَّ

ّي : الشيباين، وُيقال   .العبدي، الَبْرصِ

 :، وقـال الُعقـييل»مرتوك احلديث «:قال األْزديُّ 

ُث بالبواطيل عن الثقات«  . »ُحيدِّ

ُة حديثِِه مل ُيتابعه عليه أحـدٌ  «:وقال ابن َعِديٍّ  ، »عامَّ

 . )101(»مرتوك من التاسعة «َوَقاَل احلَافُِظ ِيف التَّْقِرْيِب 

ُهـو َعبـد اهللاَِّ بـن عـون بـن : َعْبُد اهللاِ بُن َعْون/2

 . أرطبان املزين، َأُبو عون البرصي

ما كان بالعراق أعلم  «:قال عبد الرمحن بن مهدي

 . »بالسنة من ابن عون

ما رأيُت مثل أيـوب، وابـن عـون،  «:وقال ُشعبة

مـا رأيـُت أحـدًا  «:، وقال ابن املبـارك»ويونس بن ُعبيد

 . »أفضل من ابن َعون

وسمعُت أمحد بـن حنبـل ُسـئل  «:وقال أبو داود

: ، وجعل يقول»ما به بأس أعرفه قديامً  «:قديًام عنه، فقال

 . »فيه خرياً 

. »كان ثقة كثري احلـديث وِرعـاً  «:وقال ابن سعد

ــال ــه، وق ــيل يف ثقات ــني، وذكــره العج ــن مع  :ووثقــه اب

 . »برصي، ثقٌة، رجٌل صالٌح «

                                                 
، )8/334(، َوهتــذيب الكــامل )3/509(الكامــل : انظــر  ) 101(

، والكاشـف )1/667(، وامليـزان )2/20(والضعفاء الكبـري 

 ). 1752(، والتقريب )3/166(، وهتذيب التهذيب )1412(

ثقٌة ثبٌت فاضٌل، من أقران أيـوب  «:وقال احلافظ

ِن من السادسة  . )102(»يف الِعلم والَعمل والسِّ

ُهو نافٌع موىل ابـن ُعَمـَر بـن اخلطَّـاب، : َنافِع/3

، وَأِيب ُهَرْيـَرَة،  َرَوى َعِن ابن ُعَمَر، َوَأِيب َسـِعْيٍد اخلُـْدِريِّ

 . َوَمجَاَعة

َقـُه اْبـُن َسـْعٍد، َوُهَو ثَِقٌة َثْبٌت، فقيـٌه مـ شهوٌر، َوثَّ

، َواْبـُن ِخـَراٍش، وأمحـُد بـن  ْساِئيُّ ، َوالنـَّ َيَى ْبُن َمِعْنيٍ َوَحيْ

، َوَمجَاَعةٌ  يِّ  . َصالح املِْرصِ

ثَِقٌة َثْبٌت، فِقيٌه مشُهوٌر  «:َوَقاَل احلَافُِظ ِيف التََّقِرْيِب 

 . )103(»)117(ُتويف سنة . ِمْن الثَّالَِثةِ 

ُهو َعبد اهللاَِّ بـن ُعَمـر بـن اخلطـاب : ابِن ُعَمرَ /4

ْمحَِن املكي ثم املدين، أسـلم  القريش العدوي، َأُبو َعْبِد الرَّ

قديًام مع أبيه وهو صغري، مل يبلـغ احللـم، وهـاجر معـه، 

واستصغر يوم ُأحـد، وشـهد اخلنـدق ومـا بعـدها مـن 

 . )104()73(تويف بمكة سنة  .املشاهد

                                                 
ــر  ) 102( ــربى : انظ ــات الك ــديل )7/193(الطبق ــرح والتع ، واجل

، وهتــذيب الكــامل )1/270(، والثقــات للعجــيل )1/145(

، وهتذيب التهـذيب )4/101(، وتأريخ اإلسالم )15/394(

 ). 3519(، وتقريب التقريب )5/349(

ـــر  ) 103( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــامل )8/452(اجل ـــذيب الك ، َوهت

ــــسري )29/304( ــــذيب )5/101(، وال ــــذيب الته ، وهت

 ). 7086(، َوالتقريب )10/413(

، )2/153(، وُأســد الغابــة )1/289(االســتيعاب : انظــر  ) 104(

 ). 4/285 (واإلصابة
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 : درجة احلديث

عيف جـدًا، فيـه اخلليـل بـن احلديث إسناده ضـ

ا الشيباين، وهو مرتوك احلديث، كام سبق  . َزَكِريَّ

* * * 

ختريج حديث أنس بن : املبحث الثاين عرش) 12(

اُة َبَرَكةٌ ( .»األول «مالك ودراسة إسـناده واحلكـم  ،)الشَّ

 .عليه

 : خترجيه

نيا يف إْصـالِح املـاِل  ، )179(أخرجُه ابُن أيب الـدُّ

ثَ : َقاَل  ، َحدَّ ِ َثنَا َداُوُد ْبـُن املَُْحـربَّ نِي اْلَقاِسُم ْبُن َهاِشٍم، َحدَّ

َفِديُّ  َثنِي الـصَّ ، َحدَّ ْمحَِن اْلُقَرِيشُّ َثنَا َعنَْبَسُة ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ

َقـاَل َرُسـوُل اهللاَِّ : ْبُن َعْبِد اهللاَِّ، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َقـاَل 

 . وذكرهُ : @

ْمحَِن اْلُقـَرِيشِّ بِـِه ومن طريق َعنْبَ  َسَة ْبـِن َعْبـِد الـرَّ

، واخلطيب )2/216(أخرجه الُعقييل يف الضعفاء الكبري 

، وابـن اجلـوزي يف )9/525(البغدادي يف تأريخ بغداد 

 ). 2/174(العلل املتناهية 

 :دراسة إسناده

ُهو القاسم بن هاشـم بـن : اْلَقاِسُم ْبُن َهاِشم/1

سارسعيد، أبوحممد البغدادي  .  السمَّ

 :، وقال الـدارقطني»كان صدوقاً  «:قال اخلطيب

 . )105(»ال بأس به«

                                                 
 =،)49/213(، وتأريخ دمـشق )12/425(تأريخ بغداد : انظر  ) 105(

هو َداُود بن املحرب بن قحذم بن : َداُوُد ْبُن ُحمَربَّ /2

ّي    .ُسَلْيامن ْبن ذكوان الطائي، َأُبو ُسَلْيامن الَبْرصِ

ْوُك احلَِدْيِث، َقـاَل اإلَمـاُم َأْمحَـدُ  الَ  «:َضْعيٌف َمْرتُ

ُمنَْكـُر  «:، َوَقـاَل الُبَخـاِريُّ »دِري َمـا احلَـديُث يشء، الَ يَ 

َغـُري ثَِقـة، َذاِهـُب احلَـِدْيِث،  «:، َوَقاَل َأُبَوَحاتِم»احلَِدْيِث 

 . »ُمنَْكُر احلَِدْيِث 

، َوَقـاَل  َساِئيُّ َفُه َأُبَوُزْرَعـَة، َوَأُبـَوَداُوَد، َوالنـَّ َوَضعَّ

 . )106(»َمُرتوكٌ  «:احلَافُِظ ِيف التَّْقِرْيِب 

ْمحَن/ 3 ــرَّ ــِد ال ــُن َعْب ــَسُة ب ــُن : َعنَْب ــَسُة ب ــو َعنَْب ُه

ْمحَِن بن عنبسة بن َسِعيد بن العاص بن َسِعيد بـن  َعْبِدالرَّ

 . العاص بن أمية األَُمِوي اْلُقَرِيشُّ 

ــاِريُّ  ــِه الُبَخ ــاَل فِْي ــدْيِث، َق ــُرتوُك احلَ ــو َم  :َوُه

ْوكُ  «:، َوَقاَل َأُبوَحاتِم»َتْرُكْوهُ «  احلَـِدْيِث، َكـاَن َيـَضُع َمْرتُ

 . »احلَِدْيَث 

، » َواِهي احلَِدْيِث، ُمنَْكُر احلَِدْيِث  «:َوَقاَل َأُبو ُزْرَعةَ 

َصاِحُب َأْشَياَء َمْوُضْوُعٍة َوَما الَ َأْصَل،  «:َوَقاَل اْبُن ِحبَّانَ 

ــهِ  ــاُج بِ ــلُّ االْحتَِج ــْساِئيُّ »الَ َحيِ ، َوالنَّ ِمــِذيُّ ْ ــاَل الرتِّ  :، َوَق

ــ« ــِدْيِث َم وُك احلَ ، »ْرتُ ارُقْطنيُّ ــو َداُود، َوالــدَّ َفُه َأُب ، َوَضــعَّ

 . َوَمجَاَعةٌ 

                                                                          
 ). 6/137(، وتأريخ اإلسالم )352(وسؤالت السلمي =

ـــر  ) 106( ـــديل : انظ ـــرح والتع ـــري )3/424(اجل ـــأريخ الكب ، َوالت

، )2/20(، وامليـزان )8/443(، َوهتذيب الكـامل )3/244(

 ). 1811(َوالتقريب 
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وٌك َرَماُه َأُبوَحـاتِم  «:َوَقاَل احلَافُِظ ِيف الَتْقِرْيِب  َمْرتُ

 . )107(بِالَوْضع

ُهـو صـغديُّ بـن ِسـنان : َصَغِديُّ بـُن ِسـنَان/4

  .أبو معاوية العقييل البرصي: أبوحييى، وقيل

، »ضعيف احلديث، لـيس بقـوي «:و حاتمقال أب

 . »ليس بيشء «:وقال ابن معني

 ، اجيُّ ــسَّ ، وال ارُقطنيُّ ــدَّ ، وال ــسائيُّ فُه النَّ ــعَّ وض

 . )108(ومجاعة 

ُهو َقَتادة بن ِدعامة بن عزيز الِسَدْويس، : َقَتاَدةَ /5

  .أبو اخلطاب الَبْرصي

َقُه اإلمـام أمحـد،  وُهو إمام حافظ ثقة مشهور، َوثَّ

 . ى بن معني، وابن سعد، وغريهموحيي

ابَِعةِ ثَِقٌة َثبٌْت  «:قال احلافظ  . )109(َوُهَو رأس الطبقة الرَّ

، َأَنـس بـن @ُهو خـادم رسـول اهللا : َأَنس/6

مالك بن النرض األَْنصاِرّي، النجاري، َأُبو محـزة املـدين، 

 . نزيل البرصة

                                                 
، )6/402(، َواجلرح والتعديل )7/39(كبري التأريخ ال: انظر  ) 107(

ـــروحني  ـــامل )2/178(َواملج ـــذيب الك ، )22/416(، وهت

 ). 5206(، َوالتقريب )8/143(َوالتهذيب 

، والـضعفاء البـن اجلـوزي )4/453(اجلرح والتعديل : انظر  ) 108(

، ولــسان امليـــزان )3/433(، وميــزان االعتـــدال )2/55(

)4/320 .( 

، واجلــرح والتعـــديل )23/498(ل هتــذيب الكـــام: انظــر  ) 109(

 ). 5518(، والتقريب )5/269(، والسري )7/133(

 . )110 (، وقيل غري ذلك)93(تويف بالبرصة، سنة 

  :ثدرجة احلدي

 ، احلديث إسناده ضعيف جدًا، فيه َداُوُد ْبـُن ُحمَـربَّ

ّي مرتوك احلديث  . الَبْرصِ

، وَصـَغِديُّ  ْمحَِن اْلُقَرِيشّ ومثله، َعنَْبَسُة ْبُن َعْبِد الرَّ

 . ْبُن ِسنَان، ضعيف احلديث

َهـَذا َحـِديٌث ال َيـِصحُّ َعـْن  «:قال ابن اجلـوزي

ليس : صغدي، قال حييى، قد اجتمع فِيِه @َرُسوِل اهللاَِّ 

فه مجاعة من أهل الِعلم»بيشء وداود بن حمرب  . )111(، وضعَّ

* * * 

ختريج حديث أنـس : املبحث الثالث عرش) 13(

اُة َبَرَكـٌة، َواْلبِْئـُر َبَرَكـٌة، َوالتَّنُّـوُر ( :»الثاين «بن مالك الشَّ

اَحُة َبَرَكةٌ   .يهودراسة إسناده واحلكم عل ،)112()َبَرَكٌة، َواْلَقدَّ

 : خترجيه

ــَداد  ــأريخ َبغ ــداِديُّ يف ت ــُب الَبغ ــُه اخلَطي أخرج

                                                 
، )1/294(، وُأســد الغابــة )1/109(االســتيعاب : انظــر  ) 110(

 ). 1/275(واإلصابة 

، )4922(، واجلـامع الـصغري )2/174(العلل املتناهية : انظر  ) 111(

ــية  ــة املرض ــدير )1/262(واألجوب ــيض الق ) 4/170(، وف

، والسلـسة الـضعيفة )1/62( رشح اجلامع الـصغري والتنوير

، واملداوي لعلل اجلـامع )3423(، وضعيف اجلامع )3751(

 ). 4/298(الصغري 

اح  ) 112( ِذي ُيوَرى ِمنُْه النَّـار«: الَقدَّ هتـذيب اللغـة : انظـر. »اْحلجر الَّ

 ). 2/554(، ولسان العرب )4/21(
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، َقاَل : ، قال)9/525( َنا اْحلََسُن ْبُن اْحلَُسْنيِ النَِّعاِيلُّ : َأْخَربَ

اِرُع، َقاَل  َنا َأْمحَُد ْبُن َنْرصٍ الذَّ َثنَا َأُبو َعِيلٍّ ُزَفُر ْبـُن : َأْخَربَ َحدَّ

ا، َقاَل َوْهِب ْبِن َعَطاٍء األَْصَبَهاِينُّ  ـُد ْبـُن :  َحاج� َثنَا ُحمَمَّ َحدَّ

، َقاَل  ، َقـاَل : َحْرٍب النََّشاِئيُّ ٍ َثنَا َداُوُد ْبُن ُحمَربَّ َثنَا : َحدَّ َحـدَّ

َقاَل َرُسوُل : َصَغِديُّ ْبُن ِسنَاٍن، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َقاَل 

 . وذكَرهُ : @اهللاَِّ 

ٍ بِ  ِه أخرجه ابـن اجلـوزي ومن طريق َداُوُد ْبُن ُحمَربَّ

ـــة  ـــل املتناهي ـــسند )1103(يف العل يلمي يف م ـــدَّ ، وال

 ). 1488(الفردوس، كام يف الغرائب امللتقطة 

 : دراسة إسناده

ُهـو اْحلَـَسُن ْبـُن : اْحلََسُن بن اْحلُـَسْني النَِّعـاِيلُّ /1

، املَعـُروف بالنَّ  َعـايلِّ اْحلَُسْنيِ ْبِن اْلَعبَّاِس َأُبو َعـِيلٍّ النَِّعـاِيلُّ

ِقيِّ   . الرشَّ

 :اخلطيب البغـدادي، وغـريه، وقـال: وروى عنه

ُه أفسد أمره بأن أحلـق « كتبنا عنه، وكان كثري السامع إال َأنَّ

ــامعه ــن س ــياء مل تك ــسامع ِيف أش ــسه ال فه »لنف ــعَّ ، وض

 . )113(الذهبي

اِرعُ /2 ُهو أبـو بكـر أمحـد بـن : َأْمحَُد بُن َنْرص الذَّ

  .لنهروايننرص الذراع البغدادي ا

ويف حديثـه نكـرة تـدل  «:قال اخلطيب البغدادي

روى عن احلارث بن  «:، وقال الذهبي»عىل أنه ليس بثقة

                                                 
، )1/485(عتـدال ، وميزان اال)8/255(تأريخ بغداد : انظر  ) 113(

 ). 1392(، واملغني يف الضعفاء )9/502(وتأريخ اإلسالم 

، »أيب أسامة وطبقته، فأتى بمناكري تدل عىل أنه ليس بثقة

 . )114(»شيخ بغدادي وضاع مفرت «:وقال أيضاً 

: َأُبو َعِيلّ ُزَفُر بُن َوْهِب ْبـِن َعَطـاٍء األَْصـَبَهاِينُّ /3

  :ُهو َأُبوَعِيلٍّ ُزَفُر ْبُن َوْهِب ْبِن َعَطاٍء األَْصَبَهاِينُّ 

  ، وقـال »لـيس بحجـة «:قال اخلطيب البغـدادي

 . )115(»جمهول «:ابن اجلوزي

ُد ْبُن َحْرب النََّشاِئيُّ /4 د بن حـرب : ُحمَمَّ ُهو ُحمَمَّ

 . بن خربان النشائي، أبوعبد اهللا الواسطيِّ 

، وذكره »صدوق «:أبوحاتموثقه الطرباين، وقال 

 . ابن حبان يف الثقات

 . »صدوق من صغار العارشة «:وقال احلافظ

الذي يظهر يل أنـه ثقـة، وهـو مـن شـيوخ : قلُت 

 . البخاري ومسلم، واهللا أعلم

ٍ الطــائي، : َداُوُد ْبــُن ُحمَــربَّ /5 ــُن ُحمَــربَّ   ُهــو َداُوُد ْب

ّي، مرتوك احلديث، سبق   عند احلديثَأُبو ُسَلْيامن الَبْرصِ

)12 .( 

أبوحييى البرصي، ضـعيف : َصَغِديُّ بُن ِسنَان/6

 ). 12(احلديث، سبق عند احلديث رقم 

ُهو ابن ِدعامة الِسَدْويس الَبْرصي، وهو : َقَتاَدةَ /7

 ). 12(إمام حافظ ثقة مشهور، سبق، عند احلديث رقم 

                                                 
، )1/161(، وميزان االعتـدال )6/412(تأريخ بغداد : انظر  ) 114(

 ). 1/317(، ولسان امليزان )1/61(واملغني يف الضعفاء 

 ). 2/174(، العلل املتناهية )9/525(تأريخ بغداد : انظر  ) 115(
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ــس/8 ــو: َأَن ــرض : ُه ــن الن ــك ب ــن مال ــس ب أن

 ). 12( سبق يف احلديث رقم األَْنصاِرّي، النجاري،

 : درجة احلديث

احلديث إسناده ضعيف جـدًا، فيـه ِعلـٌل كثـريٌة، 

اْحلََسُن بُن اْحلَُسْنيِ النَِّعاِيلُّ ضعيف احلـديث، وَأْمحَـُد بـُن 

اِرُع صاحب مناكري، وَأُبو َعـِيلٍّ ُزَفـُر األَْصـَبَهاِينُّ  َنْرص الذَّ

ٍ مـرتوك  احلـديث، وَصـَغِديُّ بـُن جمُهوٌل، وَداُوُد بُن ُحمَربَّ

 . ِسنَاٍن ضعيف احلديث

فُه  ـــعَّ ـــدًا، وض ـــعيٌف ج ـــر ض ـــديث ُمنك   فاحل

 . ابن اجلوزي، والسيوطي، واأللباين، وغريهم

َهـَذا َحـِديٌث ال َيـِصحُّ َعـْن  «:وقال ابن اجلوزي

، قد اجتمع فِيِه صغدي قال حييـى لـيس @َرُسوِل اهللاَِّ 

 . »بيشء وداود ْبن حمرب

والبخاري ُهَو شبه ال يشء، وزفـر ْبـن : دقال َأْمحَ 

كـذاب «: جمهول، والـذراع قـال الـدارقطني: وهب ُهوَ 

 . )116(»...دجال

* * * 

 اخلامتة

  الغـنم،اختاذبعد مجع األحاديث الواردة يف فضل 

وخترجيهــا ودراســة  مــن بطــون كتــب الــسنة املختلفــة،

                                                 
، )4922(، واجلـامع الـصغري )2/174(هية العلل املتنا: انظر  ) 116(

، والسلـسلة الـضعيفة )1/62(والتنوير رشح اجلامع الصغري 

 ). 3423(، وضعيف اجلامع )3751(

 :واحلكم عليها تبني يل اآليت أسانيدها،

ث الواردة يف ذلك ثالثة عرش بلغت األحادي) 1(

 .حديثاً 

وتبــني مــن خــالل الدراســة صــحة أربعــة ) 2(

وبقيـة األحاديـث  وضـعف حـديث واحـد، أحاديث،

 .أسانيدها ضعيفة جداً 

كام تبني أن احلديثني الضعيف ضعفهام لـيس ) 3(

فيمكن تقويتهام بالـشواهد األخـرى الـواردة يف  بشديد،

 .البحث

 املقبولــة ســتة وتبــني كــذلك أن األحاديــث) 4(

 .أحاديث

كام تبني من الدراسة أن احلـديث بمجمـوع ) 5(

واهللا  بلغ حدِّ الـشهرة، طرقه وشواهده صحيح مشهور،

 .أعلم

* * * 

 املراجعو قائمة املصادر

 .األجوبة املرضية فيام سئل السخاوي عنـه مـن األحاديـث النبويـة

مـشعل : حتقيـق.  شمس حممد بن عبد الرمحنالسخاوي،

 . هـ1420دار ابن حزم، : ، بريوت1ط. اجلربين

 عبد احلق بن عبد الرمحن بـن اإلشبييل،. األحكام الرشعية الكربى

مكتبـة : ، الريـاض1ط. حـسني عكاشـة:  حتقيق.عبد اهللا

 .ت.الرشد، د

رجيـات ومعه خت.  البخاري، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم.األدب املفرد

 . هـ1419،  دار الصديق:م.، د1ط. وتعليقات األلباين
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.  ابن مفلـح، عبـد اهللا حممـد بـن مفلـح املقـديس.اآلداب الرشعية

: ، بـريوت3ط.  وعمـر القيـام،شعيب األرناؤوط: حتقيق

 .ـه1419مؤسسة الرسالة، 

 خليـل بـن عبـد اهللا بـن اخللييل، .اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث

: ، الريـاض1ط. حممـد سـعيد. د: حتقيـق.  القزوينيأمحد

 .ـه1409د، مكتبة الرش

املكتـب : ، دمـشق2ط.  األلباين، حممد نارص الـدين.إرواء الغليل

 .ـه1405اإلسالمي، 

يوسف بن عبـد اهللا ابن عبد الرب، . االستيعاب يف معرفة األصحاب

، 1ط. حممـد الـربي: حتقيق. بن حممد بن عبد الرب النمري

 . هـ1415دار الكتب العلمية، : بريوت

  أبـو احلـسن عـيل بـن  ابـن األثـري، .ابةأسد الغابة يف معرفة الصح

  أيب الكرم حممـد بـن حممـد بـن عبـد الكـريم عـز الـدين 

 . هـ1417دار إحياء الرتاث، : بريوت، 1ط. ابن األثري

أبو الفضل أمحد بن عـيل بـن  ابن حجر، .اإلصابة يف متييز الصحابة

دار : ط، بـريوت.د. حممد بن أمحد بـن حجـر العـسقالين

 . ت.الكتب العلمية، د

 خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس الزركيل، .األعالم

دار العلم للماليـني، : ، بريوت10ط. خلري الدين الزركيل

 . م1992

حممد بـن عـيل  ابن دقيق العيد، .اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام

: ط، الريـاض.د. سعد احلميد: حتقيق. بن وهب بن مطيع

 . ت.دار املحقق، د

أبو بكـر حممـد  ابن املنذر، . يف السنن واإلمجاع واالختالفاألوسط

أبو محـاد صـغري : حتقيق. بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري

ــف ــن حممــد حني ــد ب ــاض1ط. أمح  دار طيبــة،: ، الري

 .هـ1405

 .عبد الكريم بن حممد بـن منـصور التميمـيالسمعاين، . األنساب

: ، بريوت2 ط.عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليامين: حتقيق

 .هـ1400حممد أمني دمج، 

. البحر املحيط الثجاج يف رشح صحيح اإلمام مـسلم بـن احلجـاج

دار : ، الرياض1ط. األتيويب، حممد بن عيل بن آدم الولوي

 .هـ1426ابن اجلوزي، 

 .يف ختريج األحاديث واألثار الواقعـة يف الـرشح الكبـريالبدر املنري 

 .ص عمر بن عيل األنصاريرساج الدين أبو حفابن امللقن، 

ــق ــسيد: حتقي ــال ال ــاض1ط. مج ــمة، : ، الري دار العاص

 .ـه1414

 أبـو احلـسن نـور الـدين  اهليثمي،.بغية الباحث عن زوائد احلارث

مـسعد :  حتقيـق.عيل بن أيب بكر بن سـليامن بـن أيب بكـر

 . ت.دار الطالئع، د: ط، القاهرة.السعدين، د

أبـو زكريـا حييـى بـن بن معني،  ا.)رواية الدوري(تاريخ ابن معني 

. أمحد حممد نـور سـيف. د: حتقيق. معني بن عون بن زياد

مركز البحث العلمي وإحياء الـرتاث : ، مكة املكرمة1ط 

 .ـه1399اإلسالمي، 

شمس الدين أبو عبد اهللا حممـد بـن أمحـد  الذهبي، .تأريخ اإلسالم

دار : ، بـريوت1ط. عمر عبد السالم. د:  حتقيق.بن عثامن

 . هـ1411لكتاب العريب، ا

: حتقيـق.  البخاري، حممد بن إسامعيل بـن إبـراهيم.التأريخ الكبري

دار الكتــب : ، بــريوت1ط. مــصطفى عبــد القــادر عطــا

 . ـه1422العلمية، 

 أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن  اخلطيب البغدادي،.تأريخ بغداد

دار : ، بـريوت1ط. مـصطفى عبـد القـادر: حتقيـق. أمحد

 . ـه1417 العلمية، الكتب

 . أبو القاسم عيل بن احلسن بـن هبـة اهللا ابن عساكر،.تأريخ دمشق
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دار الفكــر، : ، بــريوت1ط. عمــر العمــروي: حتقيــق

 . ـه1418

 خالد بـن  الشالحي،.التبيان يف ختريج وتبويب أحاديث بلوغ املرام

 . ـه1421مؤسسة الرسالة، : ، بريوت1 ط.ضيف اهللا

 شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن ،الذهبي. تذكرة احلفاظ

، 1ط. الـيامين عبد الرمحن بن حييى املعلمي : حتقيق.عثامن

 . ت.دار إحياء الرتاث العريب، د: بريوت

 أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممـد بـن  ابن حجر،.تقريب التهذيب

، 3ط. حممـد عوامـة: ، حتقيـقأمحد بن حجـر العـسقالين

 . ـه1411 شيد،دار الر: حلب -سوريا 

 يوسف بـن  ابن عبد الرب،.التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد

أمحـد : حتقيـق. عبد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـرب النمـري

 . ـه1411 مكتبة املؤيد، :م.، د1ط. أعراب

 أبو الفضل أمحد بـن عـيل بـن  احلافظ ابن حجر،.هتذيب التهذيب

دائـرة : ، اهلنـد1 ط.حممد بن أمحد بـن حجـر العـسقالين

 . ـه1327املعارف النظامية، 

 أبـو احلجـاج يوسـف بـن املـزي،. هتذيب الكامل يف أسامء الرجال

، 5ط. بــشار عــواد. د: حتقيــق. عبــدالرمحن بــن يوســف

 . ـه1415مؤسسة الرسالة، : بريوت

 حممد بن أمحـد بـن األزهـري  أبو منصور األزهري،.هتذيب اللغة

دار إحيـاء :  بـريوت1عوض مرعب، ط: حتقيق. اهلروي

 . م2001الرتاث العريب، 

 .توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقـاهبم وكنـاهم

بـن حممـد ) أيب بكـر(حممد بن عبد اهللا  ابن نارص القييس،

ــق. الدمــشقي ــسويس: حتقي : ، بــريوت2ط. حممــد العرق

 . هـ1414مؤسسة الرسالة، 

 ابن عـراق، .لشنيعة املوضوعةتنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار ا

: حتقيـق. عيل بن حممد بن عـيل بـن عبـد الـرمحن الكنـاين

ــصديق  ــد ال ــد اهللا حمم ــف، عب ــد اللطي ــدالوهاب عب عب

 .ـه1399دار الكتب العلمية، : ، بريوت1ط. الغامري

ِغريِ  ُح اَجلاِمع الصَّ  األمري الصنعاين، حممد بن إسامعيل بـن .التَّنويُر َرشْ

ـد . د: حتقيـق. سنيصالح بن حممد احل ـد إسـحاق حممَّ حممَّ

 .ـه1432مكتبة دار السالم، : ، الرياض1ط. إبراهيم

 عبـد الـرؤوف بـن تـاج  املنـاوي،.التيسري برشح اجلـامع الـصغري

مكتبـة : ، الرياض3 ط.العارفني بن عيل بن زين العابدين

 . هـ1408الشافعي، 

 .أيب بكـر عبد الرمحن بـن جالل الدين السيوطي،. اجلامع الصغري

 . ـه1410دار الكتب العلمية، : ، بريوت1ط

   أبو عبد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن  القرطبي،.اجلامع ألحكام القرآن

دار إحيــاء الــرتاث العــريب، : ط، بــريوت.د. أيب بكــر

 . هـ1395

 أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بـن  ابن أيب حاتم،.اجلرح والتعديل

املعارف : ط، اهلند.ي، دعبد الرمحن املعلم:  حتقيق.إدريس

 . ت.العثامنية، د

ِمريّي،.حياة احليوان الكربى  حممد بـن موسـى بـن عيـسى بـن  الدَّ

دار البـشائر، : ، دمـشق1ط. إبراهيم صـالح:  حتقيق.عيل

 . هـ1426

شـمس الـدين أبـو عبـد اهللا  الـذهبي، .ديوان الضعفاء واملرتوكني

ة بـدار اللجنـة العلميـ:  حتقيـق.حممد بن أمحد بـن عـثامن

 . ـه1408دار القلم، : ، بريوت1ط. القلم

، 5ط. األلباين، حممـد نـارص الـدين. سلسلة األحاديث الصحيحة

 .ـه1400املكتب اإلسالمي، : دمشق

، 2ط.  األلبـاين، حممـد نـارص الـدين.سلسلة األحاديث الـضعيفة

 . ـه1422مكتبة املعارف، : الرياض
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 .مـد بـن يزيـد القزوينـي ابن ماجه، أبو عبد اهللا حم.سنن ابن ماجه

 . ـه1420دار السالم للنرش، : ، الرياض1ط

ــنن أيب داود ــحاق  أ.س ــن إس ــعث ب ــن األش ــليامن ب ــو داود، س ب

 . هـ1420دار السالم، : ، الرياض1 ط.السجستاين

:  حتقيـق. أبو بكر أمحد بن احلَُسني بـن عـيلٍّ  البيهقي،.سنن البيهقي

لكتب العلميـة، دار ا: ، بريوت3ط. حممد عبد القادر عطا

 . ـه1424

حممد بن عيسى بن َسـْورة بـن الرتمذي، أبو عيسى . سنن الرتمذي

ــضحاك ــن ال ــى ب ــاض1 ط.موس ــار : ، الري ــت األفك بي

 . هـ1420الدولية، 

أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحـد بـن  الدارقطني، .سنن الدارقطني

دار الكتب : ، بريوت1ط. جمدي الشوري: حتقيق. مهدي

 . ـه1417العلمية، 

 أبو حممـد عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن  الدارمي،.سنن الدارمي

دار : ، الريـاض1ط. حـسني سـليم أسـد: حتقيق. الفضل

 . هـ1421املغني، 

 أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بـن عـيل  النسائي،.السنن الكربى

: ، بريوت1ط. عبد الغفار البنداري. د: حتقيق. اخلراساين

 . ـه1114دار الكتب العلمية، 

 أبو عبد الرمحن أمحد بـن شـعيب بـن عـيل  النسائي،.سنن النسائي

 . ـه1420دار السالم للنرش، : ، الرياض1 ط.اخلراساين

 حممد بن احلسني بن حممـد  السلمي،.ُسؤاالت الُسلمي للدارقطني

ــد ــن خال ــى ب ــن موس ــق. ب ــش: حتقي ــليامن آت ، 1ط. س

 . ـه1408دار العلوم، : السعودية

أمحد بن حممد بن أمحـد بـن  ، الربقاين.ين للدارقطنيسؤاالت الربقا

طبعة الهـور : ، باكستان1ط. القشقري .د:  حتقيق.غالب

 . ت.د

 شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد  الذهبي،.سري أعالم النبالء

مؤسـسة :  بـريوت،4ط. بشار عواد. د:  حتقيق.بن عثامن

 . ـه1406الرسالة، 

  عبد احلي بن أمحـد بـن حممـد احلنبيل، ابن العامد . شذرات الذهب

دار : ، دمـشق1ط. حممـود األرنـاؤوط: حتقيق. ابن العامد

 . هـ1406ابن كثري، 

 أبو احلسن عيل بـن خلـف بـن  ابن بطال،.رشح صحيح البخاري

: ، الريـاض1ط. يـارس بـن إبـراهيم: حتقيـق. عبد امللـك

 . هـ1420الرشد، 

د بـن حممـد بـن أبـو جعفـر أمحـ الطحـاوي، .رشح مشكل اآلثار

مؤسسة : ، بريوت1ط. شعيب األرناؤوط:  حتقيق.سالمة

 . ـه1415الرسالة، 

 .أبو جعفر أمحد بن حممد بن سـالمة الطحاوي، .اآلثاررشح معاين 

عـامل : ، بـريوت1ط . زهري النجار، وجاد احلـق: حتقيق

 . ـه1414الكتب، 

، 1ط.  أبو بكر أمحد بـن احلُـَسني بـن عـيلٍّ  البيهقي،.شعب اإليامن

 . هـ1410 دار الكتب العلمية، :بريوت

 حممد بن حبان بـن  ابن حبان،.صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان

: ، بريوت3ط. األرناؤوط:  حتقيق.أمحد بن حبان بن معاذ

 . هـ1418الرسالة، 

 أبو بكـر حممـد بـن إسـحاق بـن  ابن خزيمة،.صحيح ابن خزيمة

، 1ط. ألعظمـيمـصطفى ا. د:  حتقيـق.خزيمة بن املغرية

 .ـه1395املكتب اإلسالمي، : دمشق

.  البخاري، حممد بن إسامعيل بن إبـراهيم.صحيح اإلمام البخاري

 . ـه1419دار السالم للنرش والتوزيع، : ، الرياض2ط

: ، الرياض1 ط. مسلم بن احلجاج القشريي.صحيح اإلمام مسلم

 . ـه1419دار السالم للنرش، 



اِذِها :عبد العزيز خمتار إبراهيم  »َمجعًا وِدَراَسة «َأَحاِديِث الَربَكُة ِيف الَغَنِم َوَفْضِل اِختَ

– 162 – 

: ، دمـشق3ط. ين، حممد نارص الدين األلبا.صحيح اجلامع الصغري

 . هـ1410املكتب اإلسالمي، 

: ، الكويت1ط.  األلباين، حممد نارص الدين. صحيح سنن أيب داود

 . ـه1423دار غراس، 

: حتقيق.  البخاري، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم.الضعفاء الصغري

 . ـه1406دار املعرفة، : ، بريوت1ط. حممود إبراهيم زايد

 أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسـى بـن العقييل،. الكبريالضعفاء 

دار : ، بـريوت1ط. عبد املعطـي قلعجـي. د: حتقيق. محاد

 . ـه1404الكتب العلمية، 

ــن اجلــوزي،.الــضعفاء واملرتوكــني ــرج  اب ــو الف ــدين أب  مجــال ال

ــيل ــن ع ــدالرمحن ب ــق. عب ــايض: حتقي ــد اهللا الق ، 1ط. عب

 . ـه1406دار الكتب العلمية، : بريوت

 أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بـن  النسائي،.الضعفاء واملرتوكني

: ، بريوت1ط. حممود إبراهيم زايد: حتقيق. عيل اخلراساين

 . ـه1406دار املعرفة، 

: ، دمـشق3ط.  األلباين، حممد نارص الدين.ضعيف اجلامع الصغري

 . ـه1410املكتب اإلسالمي، 

 حممد بـن سـعد بـن منيـع  أبو عبد اهللابن سعد،. الطبقات الكربى

ــدادي ــرصي البغ ــق. الب ــاس. د: حتقي ــسان عب ، 1ط. إح

 . ـه1418دار صادر، : بريوت

 شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحـد بـن  الذهبي،.العرب يف خرب

دار الكتـب : ، بريوت1ط. بسيوين زغلول:  حتقيق.عثامن

 . هـ1405العلمية، 

ن أبو الفرج عبد الرمحن بـن  مجال الدي ابن اجلوزي،.العلل املتناهية

دار الكتــب : ، بــريوت2ط. خليــل املــيس: حتقيــق. عــيل

 .ـه1424العلمية، 

أبو احلسن عيل بـن  الدارقطني، .العلل الواردة يف األحاديث النبوية

حمفــوظ الــرمحن . د: حتقيــق. عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي

 .ـه1405دار طيبة، : ، الرياض1ط. السلفي

 أبو الفضل أمحد بن ابن حجر،. خاريفتح الباري رشح صحيح الب

   :حتقيـق. عيل بـن حممـد بـن أمحـد بـن حجـر العـسقالين

 . ت.اإلفتاء، د: ط، الرياض.د. ابن باز

 عبد الرؤوف بن تاج العارفني بـن عـيل بـن . املناوي.فيض القدير

: ، بـريوت1ط. أمحد عبـد الـسالم:  حتقيق.زين العابدين

 . ـه1415دار الكتب العلمية، 

 جمد الدين أبـو طـاهر حممـد بـن ،الفريوزآبادي .وس املحيطالقام

 . ـه1407مؤسسة الرسالة، : ، دمشق2ط. يعقوب

 شـمس  الـذهبي،.الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الـستة

: بـريوت، 1ط. الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن

 . ـه1403دار الكتب العلمية، 

 . أبو أمحد بن عدي اجلرجاينن عدي،اب. الكامل يف ضعفاء الرجال

دار الكتـب : ، بـريوت1ط. عـادل عبـد املوجـود: حتقيق

 . ـه1418العلمية، 

أبو حاتم حممد بن حبـان بـن أمحـد ابن حبان،  .الثقات البن حبان

ــة، : ، اهلنــد1ط. التيمــي البــستي ــرة املعــارف العثامني دائ

 . ـه1403

 اهللا أمحد بن حممـد بـن أبو عبد اإلمام أمحد، .العلل ومعرفة الرجال

 . م1978املكتبة اإلسالمية، : ، تركيا1 ط.حنبل

،  سليامن بن األشعث بن إسـحاق السجـستاين أبو داود،.املراسيل

دار الـصميعي، : ، الرياض1ط. مساعد الزهراين. د: حتقيق

 . ـه1422

 إسامعيل بـن حممـد بـن العجلوين،. كشف اخلفاء ومزيل اإللباس

دار إحيـاء الـرتاث : ، بـريوت2ط. عبد اهلادي اجلراحـي

 .ـه1351العريب، 
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، 2ط.  حممد بن مكرم بن عىل اإلفريقـي ابن منظور،.لسان العرب

 . ـه1417دار إحياء الرتاث العريب، : بريوت

مؤسـسة : ، بـريوت2ط. ابن حجـر، أمحـد بـن عـيل. لسان امليزان

 . ـه1390األعلمي للمطبوعات، 

 .ان بن أمحد بن حبان بن معـاذحممد بن حبابن حبان، . املجروحني

دار املعرفـة، : ، بـريوت1ط. حممود إبراهيم زايـد: حتقيق

 . ـه1412

 :م.، د3ط.  أبى بكـر اهليثمي، عيل بن.جممع الزوائد ومنبع الفوائد

 .ـه1402دار الكتاب العريب، 

 أبو احلسن عيل بـن إسـامعيل  ابن سيدة،.املحكم واملحيط األعظم

دار الكتـب : ، بـريوت1ط. اوياهلنـد: حتقيـق. بن سيده

 . م2000العلمية، 

:  حتقيق.أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم ابن حزم، .املحىل

مكتبـة دار الـرتاث، : ط، القـاهرة.د. الشيخ أمحـد شـاكر

 . ت.د

زين الدين أبو عبد اهللا حممـد بـن أيب بكـر  الرازي، .خمتار الصحاح

الـرتاث بـدار مركـز حتقيـق : ط، مـرص. د.بن عبد القادر

 . ت.الكتب العلمية، د

يق  الغامري، .املداوي لعلل اجلامع الصغري أمحد بن حممد بن الـصدِّ

 . م1996دار الكتبي، : ، القاهرة1ط. بن أمحد

 أبو عبد اهللا احلاكم  احلاكم النيسابوري،.املستدرك عىل الصحيحني

. حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه املعروف بابن البيـع

 . ت. دار الكتاب العريب، د:م.ط، د.د

 سـليامن بـن داود بـن اجلـارود ،أبو داود .مسند أيب داود الطياليس

 . ـه1321دائرة املعارف النظامية، : ، اهلند1 ط.الطياليس

أبو يعىل أمحد بن عيل بن املُثنى بن حييى بـن  .مسند أيب يعيل املوصيل

ر دا: ، دمـشق1ط. حـسني أسـد:  حتقيـق.عيسى املوصيل

 . ـه1404املأمون، 

أبـو يعقـوب إسـحاق بـن  ،ابن راهويه. مسند إسحاق بن راهويه

عبدالغفور . د: حتقيق. إبراهيم بن خملد بن إبراهيم احلنظيل

 . ـه1412مكتبة اإليامن، : ، املدينة النبوية1ط. البلويش

 أبو عبد اهللا أمحد بـن حممـد  ابن حنبل،.مسند اإلمام أمحد بن حنبل

املعـارف، : ط، مـرص.د. أمحـد شـاكر: قيـق حت.بن حنبـل

 . ـه1392

 . أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبـل ابن حنبل،.مسند اإلمام أمحد

ــق ــاؤوط: حتقي ــعيب األرن ــرونش ــريوت1ط.  وآخ : ، ب

 . ـه1416مؤسسة الرسالة، 

أبو بكر أمحد بن عمـرو بـن عبـد اخلـالق بـن  البزار، .مسند البزار

، املدينـة 1ط. محن زيـن اهللاحمفـوظ الـر. د:  حتقيق.خالد

 .م2009مكتبة العلوم واحلكم، : النبوية

أبـو العبـاس  البوصـريي، .يف زوائـد ابـن ماجـهمصباح الزجاجة 

  :  حتقيـق.شهاب الـدين أمحـد بـن أيب بكـر بـن إسـامعيل

 . هـ1405دار التوفيق، : ، القاهرة1ط. عزت عطية. د

أيب شيبة عبد اهللا بن أبو بكر بن ابن أيب شيبة، . مصنف ابن أيب شيبة

. محـدان اجلمعـة، واللحيـدان: حتقيـق. حممد بن إبـراهيم

 . ـه1425مكتبة الرشد، : ، الرياض1ط

أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بـن عبد الرزاق،  .مصنف عبد الرزاق

محن األعظمـي: حتقيـق .نافع احلمريي ، 2ط. حبيـب الـرَّ

 . ـه1403املكتب اإلسالمي، : دمشق

  : حتقيـق.  ابـن حجـر، أمحـد بـن عـيل العـسقالين.يةاملطالب العال

 .ـه1419العاصمة، : ، الرياض1ط. سعد الشثري. د

شهاب الدين أبو عبد اهللا يـاقوت  ياقوت احلموي، .معجم البلدان

 . م1995دار صادر، : ، بريوت2ط. بن عبد اهللا الرومي

: ، املدينـة النبويـة1ط.  العجيل، أمحـد بـن عبـد اهللا.معرفة الثقات
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 . ـه1405مكتبة الدار، 

. أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى البيهقي، .معرفة السنن واآلثار

جامعـة : ، باكـستان1ط .عبد املعطي أمني قلعجي: حتقيق

 .ـه1412الدراسات اإلسالمية، 

 . أمحد بن عبـد اهللا بـن أمحـد أبو نعيم األصبهاين،.معرفة الصحابة

 . هـ1419طن، دار الو: ، الرياض1ط. الغزاوي: حتقيق

شمس الـدين أبـو عبـد اهللا حممـد بـن  الذهبي، .املغني يف الضعفاء

دار : ، بـريوت1ط. حازم القـايض:  حتقيق.أمحد بن عثامن

 . ـه1418الكتب العلمية، 

أبو القاسم احلسني  الراغب األصفهاين، .املفردات يف غريب القرآن

صـفوان : حتقيـق. بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين

دار القلم، الـدار : بريوت -، دمشق 1ط. نان الداوديعد

 .ـه1412 الشامية،

 أبو حممد عبد اهللا بن عيل بن  ابن اجلارود،.املنتقى من السنن املسندة

دار الكتــاب : ، بــريوت1ط. احلــويني:  حتقيــق.اجلــارود

 . هـ1408العريب، 

.  بن مالك بن عامر األصـبحي، مالك بن أنس.موطأ اإلمام مالك

دار احلـديث، : ط، القـاهرة.د. فـؤاد عبـد البـاقي: قحتقي

 . ت.د

شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بـن أمحـد  الذهبي، .ميزان االعتدال

دار : ، بـريوت1ط. حممد عيل البجاوي:  حتقيق.بن عثامن

 . ـه1382. املعرفة

 ابن حجر، أمحد بن عـيل .نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار

 :م.، د2ط.  محدي عبد املجيد الـسلفي:حتقيق. العسقالين

 .ـه1429دار ابن كثري، 

 جمـد الـدين أبـو الـسعادات ابن األثـري،. النهاية يف غريب احلديث

. طاهر أمحدالطناحي، و: حتقيق. املبارك بن حممد بن حممد

 . ت.أنصار السنة، د: ط، باكستان.د

: ضبطه. حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللالشوكاين، . نيل األوطار

دار الكتـــب العلميـــة، : ، بـــريوت1ط. حممـــد هاشـــم

 .ـه1415

* * * 
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 احلوكمة الرشعية

 »دراسة فقهية مقارنة باملعايري الرقابية املحلية والدولية«

 )1(خالد بن حممد السياري

 اجلامعة السعودية االلكرتونية

 )هـ22/09/1443 يف  وقبل للنرشهـ؛04/08/1443قدم للنرش يف (

 املؤسـسات يف الـرشعية احلوكمـة تعريـف إىل وهيـدف والدولية، املحلية قابيةالر باملعايري مقارنة فقهية بدراسة الرشعية احلوكمة البحث يتناول :املستخلص

 يف ذلـك البحـث تنـاول وقد اآلخر، لبعضها بدائل اقرتاح املامرسات بعض توجيه مع هبا، املتعلقة الفقهية األحكام وبيان ومعايريها، ومصادرها اإلسالمية املالية

 ومعـايري اإلسـالمية، املالية الصناعة مؤسسات عن الصادرة الدولية الرشعية احلوكمة معايري إىل إضافة والفتوى، ةواحلسب الشهادة باب يف الفقهية األحكام ضوء

 أن إىل وانتهـى .الـرشعي وتأصـيلها املـسائل بتـصوير الوصـفي املـنهج عـىل البحث اعتمد وقد .السعودية العربية اململكة يف الصادرة املحلية الرشعية احلوكمة

 تعـود املبـادئ، مـن مجلة حتقيق منها والغرض املالية، املؤسسة عمل عىل مستقل فاعل رشعي إرشاف وجود تضمن التي الرتتيبات من جمموعة رشعيةال احلوكمة

 اللجـان ءألعـضا علميـة تأهيـل بـرامج بطرح البحث ويويص .كفاءته وحتقيق واستقالله، الرشعي العمل حصانة مظاهرها ومن واألمانة، القوة حتقيق إىل كلها

 .أغراضها حيقق بام الرشعية احلوكمة ممارسات وتطوير الرشعية،

 .الرشعية املراجعة الرشعي، التدقيق الرشعية، الرقابة اإلسالمية، املالية املؤسسات الرشعية، اللجان الرشعية، احلوكمة :املفتاحية الكلامت
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Sharia Governance 
"A jurisprudential study compared to local and international control standards" 

Khaled Mohammed Al Saiari(1) 
Saudi Electronic University  
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Abstract: The research deals with Shariah governance with a jurisprudential study compared to local and international 
regulatory standards, and aims to define Shariah governance in Islamic financial institutions, its sources and standards, and to 
clarify the relevant jurisprudence provisions, with directing some practices to suggest alternatives to each other, and the research 
dealt with this in the light of jurisprudential provisions in the chapter of testimony Hesba and Fatwa, in addition to the 
international Shariah governance standards issued by the Islamic financial industry institutions, and the local Shariah governance 
standards issued in the Kingdom of Saudi Arabia. The research relied on the descriptive approach by depicting the issues and 
their legal rooting, andconcluded that Sharia governance is a set of arrangements that ensure the existence of effective 
independent Sharia supervision over the work of the financial institution, and the purpose of which is to achieve a set of 
principles, all of which go back to achieving strength and honesty, and its manifestations include the immunity and independence 
of Sharia work, and the achievement of its efficiency. The research recommends offering scientific qualification programs for 
members of Sharia committees, and developing Sharia governance practices to achieve its objectives. 

Keywords: Sharia governance, Sharia committees, Islamic financial institutions, Sharia supervision, Sharia audit, Sharia review. 
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 املقدمة

 عـىل والـسالم والـصالة العـاملني، رب هللا مداحل

 وصـحبه آلـه وعىل حممد نبينا واملرسلني، األنبياء أرشف

 :بعد أما أمجعني،

 عقـود 2030فقد عززت بـرامج رؤيـة اململكـة 

التمويل اإلسالمي وأعامل املؤسسات املالية اإلسـالمية، 

وجاء يف وثيقـة برنـامج تطـوير القطـاع املـايل، يف خطـة 

ــذ  ــة 2021 و2020التنفي ــأطري احلوكم ــد عــىل ت  التأكي

 .الرشعية ألعامل املؤسسات املالية اإلسالمية

ــث إىل  ــسعى البح ــانوي ــة بي ــرشعية احلوكم  ال

 ضـوء يف ومعايريها، ومصادرها، ومفهومها، وتعريفها،

 العمـيل الواقـع بيـان مـع هبـا، املتعلقة الفقهية األحكام

 هـاتاجل عـن صـدر ومـا املالية، املؤسسات وممارسات

 البنـوك يف الرشعية احلوكمة تأطري من اململكة يف الرقابية

 .املالية الوساطة ورشكات التمويل ورشكات

 الفقــه جمــاالت أحــد يف البحــث هــذا وينــدرج

 مع عنها املعارصة املتخصصة الكتابة تقل التي اإلسالمي

 وأدب اإلفتـاء، أحكـام وهي به، املتقدمني الفقهاء عناية

 وتنزيلهـا والـشهادة، احلـسبة وأحكام ،واملستفتي املفتي

 املاليـة املؤسـسات يف الـرشعية اللجان أعامل حقيقة عىل

 .اإلسالمية

 :البحث أمهية

 املالية املؤسسات حجم أثر يف البحث أمهية تظهر

ــالمية ــا اإلس ــصاد يف وأعامهل ــوطني، االقت ــة ال  وحاج

 عـىل احلـصول يف املستمرة وأفراد رشكات من املتعاملني

ــات ــدمات منتج ــة وخ ــع متوافق ــام م ــرشيعة أحك  ال

ــالمية، ــان اإلس ــالمة إىل واالطمئن ــذه س ــات ه  املنتج

 .الرشعي املحذور من وخلوها

 :البحث مشكلة

ــر ــشكلة تظه ــث م ــدم يف البح ــذ ع ــض تنفي  بع

 تنفيـذها أو الـرشعية، احلوكمـة ملعايري املالية املؤسسات

 إىل إضـافة الـرشعية، والضوابط للمعايري خمالفة بطريقة

 اللجـان مهنـة وتنظـيم الـرشعية احلوكمـة تـأطري أخرت

 .الرشعية

 :البحث حدود

ــاول ــث يتن ــسائل البح ــة م ــرشعية احلوكم  يف ال

ــسات ــة املؤس ــالمية املالي ــن اإلس ــوك م ــة البن  التجاري

 العربية اململكة يف واالستثامر والتأمني التمويل ورشكات

 .السعودية

 :البحث أهداف

 :اليةالت األهداف حتقيق البحث حياول

 تأصـيلها وبيـان الـرشعية احلوكمـة تعريف -1

 .ومصادرها

 .هبا املتعلقة الفقهية األحكام أبرز بيان -2

 يف واملخالفــة املوافقـة املامرســات أبـرز بيـان -3

 .املحلية املالية املؤسسات
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 للحوكمـة الرقابيـة املعـايري رشوط أبرز بيان -4

 .والدولية املحلية الرشعية

 :السابقة الدراسات

 يف الـرشعية باحلوكمـة خاصة دراسة عىل أقف مل

 السعودية، العربية اململكة يف اإلسالمية املالية املؤسسات

 جهـة مـن وأمـا .الباب هذا يف دراسة أول أهنا وأحسب

 املوضـوع، هبـذا املتعلقـة العامـة واألبحـاث الدراسات

 الفقه جممع وقرار ومناقشات أبحاث إىل اإلشارة فيمكن

 التاسـعة دورته يف) 3/19 (177رقم  ويلالد اإلسالمي

 دور بـشأن )م2009( هــ1430 عـام الشارقة يف عرشة

 اإلســالمية، البنــوك أعــامل ضــبط يف الــرشعية الرقابــة

 الرشعي املعيار وكذلك عملها، طريقة رشوطها أمهيتها،

 إطـار يف وأخالقياهتـا الفتوى ضوابط« بشأن )29( رقم

ــة يف عيالــرش املجلــس عــن الــصادر »املؤســسات  هيئ

 ) أيويف( اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة املحاسبة

 ).م2006( 1427 عام الصادر

 :وإجراءاته البحث منهج

 بتــصوير الوصــفي املــنهج عــىل البحــث اعتمــد

 :يف إجراءاته وتتلخص .الرشعي وتأصيلها املسائل

 العمليـة املامرسـات ضـوء يف املسألة تصوير -1

 .السوق يف وتطبيقاهتا

 فـأوثق االتفـاق مواضع من املسألة كانت إذا -2

 األقوال وأذكر فأحرره، خالف حمل كانت وإذا االتفاق،

 عـىل االقتـصار مـع التوثيـق، مـع وأصـحاهبا املسألة يف

 االجتهـاد مؤسـسات بـآراء والعنايـة األربعة، املذاهب

 .اجلامعي

 منهـا، واالسـتكثار األدلـة ذكـر يف أتوسع مل -3

 بمناقشة ألتزم مل كام األقوال، أدلة أبرز ىلع اقترصت وإنام

 مـن عليهـا يـرد قد ما أبرز عىل اقترصت وإنام دليل، كل

 .مناقشات

 وجتنــب البحــث موضــوع عــىل الرتكيــز -4

 قدر البحث تضخيم عدم عىل حرصت وقد االستطراد،

 حمـل باملـسألة مبـارشة صلة له ليس ما بتجاوز اإلمكان؛

 أشـري وقـد سابقة، أبحاث يف خمدوما كان ما أو البحث،

 .اهلامش يف بإجياز املسائل لتلك أحيانا

 .واملراجع املصادر أصول عىل االعتامد -5

ــعت -6 ــة وض ــضمنة خامت ــائج مت ــث نت  البح

 .البحث مراجع ذكر مع وتوصياته،

 :البحث تقسيامت

 :وخامتة ،ومبحثني ،مقدمة يف البحث جاء

 التعريف باحلوكمة الرشعية: املبحث األول. 

 األحكـام الفقهيـة املتعلقـة باحلوكمـة : بحث الثاينامل

 .الرشعية

* * * 
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 املبحث األول

 التعريف باحلوكمة الرشعية

يتناول هذا املبحث تعريـف احلوكمـة الـرشعية، 

وتــسميتها، والغــرض منهــا، وتأصــيلها، ومــصادرها، 

 .ومعايريها املحلية والدولية

 .الرشعية احلوكمة تعريف :األول املطلب

 :جممع اللغة العربية بالقاهرة احلوكمة بأهنـاعّرف 

وضع ضوابط ومعـايري حتكـم تـرصفات املـسؤولني يف «

 .)1(»الرشكات واملؤسسات

قواعـد لقيـادة : ويقصد باحلوكمة بـاملعنى العـام

الرشكة وتوجيهها، تشتمل عىل آليات لتنظيم العالقـات 

املختلفــة بــني جملــس اإلدارة واملــديرين التنفيــذيني 

ني وأصحاب املـصالح، وذلـك بوضـع قواعـد واملسامه

وإجــراءات خاصــة لتــسهيل عمليــة اختــاذ القــرارات، 

وإضفاء طابع الشفافية واملصداقية عليها؛ بغـرض محايـة 

حقوق املسامهني وأصحاب املـصالح، وحتقيـق العدالـة 

 .)2(والتنافسية والشفافية يف السوق وبيئة األعامل

لبحث حسب بينام يقصد باحلوكمة الرشعية حمل ا

جمموعـة مـن  :تعريف جملس اخلدمات املالية اإلسـالمية

الرتتيبات املؤسسية والتنظيمية التـي تتأكـد مـن خالهلـا 

 بـأن - ومن يتعامل معهـا -املؤسسات املالية اإلسالمية 

                                                 
 ).1/299(املعجم الوسيط    )1(

 ).8ص(لرشكات الئحة حوكمة ا   )2(

 .)3(هناك إرشافا رشعيا فاعال مستقال عىل أعامهلا

 .الرشعية احلوكمة تسمية :الثاين املطلب

كمــة بمعــايري الــضبط أو ُنظــم قــد تــسمى احلو

الــضوابط أو أنظمــة الــضوابط أو الــضبط املؤســيس أو 

ــصطلح  ــة مل ــات عربي ــي ترمج ــسّية، وه ــة املؤس احلاكمّي

 ).Governance(انجليزي واحد وهو 

 يف »احلوكمــة «:وقــد اســتقر أخــريا ترمجتهــا إىل

ممارسات املنظامت واملؤسـسات والـرشكات، كـام أقـّره 

القاهرة، وهـو مـا اختارتـه اجلهـات جممع اللغة العربية ب

 .الرقابية يف اململكة العربية السعودية

 .الرشعية احلوكمة من الغرض :الثالث املطلب

ومنهـا احلوكمـة  -الغرض من احلوكمة عمومـا 

 حتقيق مجلة من املبادئ، تعود كلهـا إىل حتقيـق - الرشعية

، والتأكد مـن توافرهـا لـدى العـاملني يف القوة واألمانة

، )النزاهة(، واألمانة هي )الكفاءة(والقوة هي . ؤسسةامل

االسـتقالل، : ويتبعهام مجلة من املبادئ تعود إليها، ومنها

ــسمعة،  ــة، وال ــدل، والثق ــصاح، والع ــة، واإلف واملهنّي

واإلفصاح . والرقابة، واملحاسبة، ونفي تعارض املصالح

الصدق، والشفافية، والوضوح، والبيان املطلوب : يعني

 التعامالت املالية والتي تكون نتيجتها الربكة يف رشعا يف

 .املال

                                                 
املتعلــق (معيــار جملــس اخلــدمات املاليــة اإلســالمية العــارش    )3(

 ).3ص() باحلوكمة الرشعية
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 .الرشعية احلوكمة تأصيل :الرابع املطلب

ــة  ــا احلوكم ــستند إليه ــي ت ــادئ الت ــع املب إن مجي

الرشعية تشهد هلا أدلة الرشيعة وأصـوهلا، ومقاصـدها، 

وقواعدها، وكلياهتا، وهي أظهـر مـن أن يستـشهد هلـا، 

جلملـة بـني مجيـع األطـراف وهي حمل اتفاق وتوافق يف ا

املعنية، وإنام قد حيصل االختالف يف الطـرق والوسـائل 

للتأكد من سالمة الوصول إليها، وإن هذه الوسائل جمرد 

إجراءات اجتهادية مصلحية، يمكن تعديلها وتطويرهـا 

والبدء هبا ثم البناء عليها، ولذا ينبغي االعرتاف بأنه مـع 

ــالم ــة اإلس ــصناعة املالي ــّور ال ــري تط ــي أن تتغ ية، ينبغ

املامرسات إىل األفضل مع تغري األسـواق وتطورهـا بـام 

توفره من تقنية مالية، وهندسـة ماليـة، وتنـسيق أفـضل 

وتكامــل بــني اجلهــات اإلرشافيــة واملؤســسات املاليــة 

 .)4(واللجان الرشعية ومجهور العمالء

وإن من أبرز املستندات الرشعية ألصول احلوكمة 

لة العامة عىل وجوب العـدل والـصدق الرشعية هي األد

 :واإلخالص، وأما من األدلة اخلاصة فيمكن ذكر ما يأيت

 : قوله تعاىل - 1               

                    )26:القصص(. 

، خري أجري استؤجر، من مجعهام «:قال ابن سعدي

القوة والقدرة عىل ما اسـتؤجر عليـه، واألمانـة فيـه : أي

                                                 
املتعلـق (معيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية العـارش : ينظر   )4(

 ).9ص() باحلوكمة الرشعية

بعدم اخليانة، وهذان الوصفان، ينبغي اعتبارمهـا يف كـل 

من يتوىل لإلنسان عمال بإجارة أو غريها؛ فإن اخللـل ال 

يكون إال بفقدمها أو فقد أحدمها، وأما اجـتامعهام، فـإن 

 .)5(»العمل يتّم ويكمل

ار ما مل يتفرقا، فـإن البيعان باخلي: (@ قوله -2

 بورك هلام يف بيعهام، وإن كذبا وكتام حمق بركة صدقا وبّينا

 .)6()بيعهام

بّني كـل واحـد لـصاحبه مـا : أي «:قال النووي

حيتــاج إىل بيانــه مــن عيــب ونحــوه يف الــسلعة والــثمن 

ــق  ــا يتعل ــالثمن وم ــار ب ــك ويف اإلخب ــدق يف ذل وص

بت بركتـه أي ذه: بالعوضني، ومعنى حمقت بركة بيعهام

 .)7(»وهي زيادته ونامؤه

 لرجلني مـن األنـصار رأيـاه لـيال @قوله  -3

) عىل رسلكام إهنا صـفية: (ومعه امرأة وأرسعا، فقال هلام

إن الـشيطان : (فقـال. سبحان اهللا، يـا رسـول اهللا: فقاال

جيري من اإلنسان جمرى الدم، وإين خشيت أن يقذف يف 

 .)8(رشا: لشيئا، أو قا: أو قال) قلوبكام سوءا

فيه استحباب التحّرز من التعّرض  «:قال النووي

 يف اإلنسان، وطلب السالمة واالعتذار لسوء ظن الناس

                                                 
 ).721ص(تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان    )5(

 ).1532(، ومسلم )2079(أخرجه البخاري    )6(

 ).10/176(رشح مسلم    )7(

 ).2175(، ومسلم )3281(أخرجه البخاري    )8(
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  باألعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قـد ُينكـر ظـاهره 

 أن يبـّني حالـه؛ ليـدفع ظـن - مما هو حّق وقد خيفـى -

 .)9(»السوء

 ووسائلها ما يـدفع سـوء يف أصول احلوكمةوإن 

ظن عن اإلنسان، من الـشفافية، والوضـوح، والبيـان، ال

 .ودفع تعارض املصالح، وتعزيز الثقة، ومحاية السمعة

 اإلحسان عـىل كـل إن اهللا كتب: (@قوله  -4

 .)10()يشء

هــذا احلــديث مــن األحاديــث  «:قــال النــووي

هـذا  «:، وقـال ابـن رجـب)11(»اجلامعة لقواعد اإلسالم

 كـل يشء مـن احلديث يدل عـىل وجـوب اإلحـسان يف

 :، وقال ابن امللقن)12(»وإحسان كل يشء بحسبهاألعامل، 

إيقاعه عـىل مقتـىض الـرشع أو : اإلحسان يف الفعل هو«

، ثــم إمــا أن يتعلــق الفعــل بمعاشــه أو بمعــاده، العقــل

بسياسة نفسه، وبدنه، وأهله، وإخوانه، وملكه، : واألول

ــاس ــاين. والن ــب : والث ــل القل ــالم عم ــامن واإلس اإلي

وارح، فإذا أحسن يف هذا كله عىل وجهه فقد حصل واجل

 :، وقال مال عـيل قـاري)13(»كل خري، وسلم من كل ضري

                                                 
 ).14/156(رشح مسلم    )9(

 ).1955(أخرجه مسلم    )10(

 ).13/107(رشح مسلم    )11(

 ).281ص(جامع العلوم واحلكم    )12(

 ).229ص(املعني عىل تفهم األربعني    )13(

عىل كل يشء أي ألجل كل يشء أو يف كل يشء، ولعله «

ــاب بعــض،  مبنــي عــىل أن احلــروف يقــوم بعــضها من

ـــق عـــىل اإلنعـــام،  وعـــىل اإلتقـــان واإلحـــسان يطل

نوعـان، اإلحـسان  «:، وقال ابـن سـعدي)14(»واإلحكام

وإحـسان يف حقـوق اخللـق، .. إحسان يف عبادة اخلـالق

وأصل اإلحسان الواجب، أن تقوم بحقـوقهم الواجبـة، 

بإعطاء مجيع ما عليك من كاإلنصاف يف مجيع املعامالت، 

 .)15(»، كام أنك تأخذ ما لكاحلقوق

املهنيـة التـي حتمـل عـىل : أصول احلوكمـةومن 

ملهنيـة عـىل الوجـه االنضباط واإلتقان وتنفيذ األعـامل ا

 .األمثل، وهذا من اإلحسان املطلوب رشعاً 

فـإن أصـول احلوكمـة حمـل إمجـاع : اإلمجاع -5

 .عقالء الناس، وإنام حيصل اخلالف يف وسائلها

فهذا مـن املـصالح املناطـة :  املصلحة املرسلة-6

بــسياسة ويل األمــر يف ســن األنظمــة والتــدبري لتحقيــق 

إلرشاف عـىل املؤسـسات متطلبات الـنامء بـام يف ذلـك ا

 .النقدية واملالية واملرصفية

ذلـك أن : حتقيق مقاصد الرشيعة يف األموال -7

احلوكمة الرشعية توجد يف املؤسسات املالية اإلسـالمية، 

وكلها تتعامل باملال سواء يف البنوك التجارية أو رشكات 

التمويل أو رشكات األوراق املالية أو رشكات التكافل، 

                                                 
 ).402، 399ص(ربعني املبني املعني لفهم األ   )14(

 ).182ص(هبجة قلوب األبرار    )15(
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ل أصول احلوكمـة ووسـائلها حتقيـق لتلـك وإن يف إعام

املقـصد  «:املقاصد، وهي كام قـال الطـاهر ابـن عاشـور

ــور ــسة أم ــا مخ ــوال كله ــرشعي يف األم ــا، : ال رواجه

 .)16(»ووضوحها، وحفظها، وثباهتا، والعدل فيها

 .الرشعية احلوكمة مصادر :اخلامس املطلب

إن مصادر وسائل احلوكمة الـرشعية وإجراءاهتـا 

 :)17(ه مما يأيتيمكن أخذ

النصوص الرشعية من الكتـاب والـسنة كـام  -1

 .سبق

ما قرره فقهـاء املـذاهب األربعـة يف أبـواب  -2

القــضاء، والــشهادة، واإلفتــاء، واحلــسبة، واالجتهــاد، 

 .والسياسة الرشعية، وسد الذرائع

التجارب اإلنسانية املعارصة يف املهن املامثلـة  -3

 .مثل مهنة املراجعة واملحاسبة

 .الرشعية احلوكمة معايري :السادس املطلب

لقد نشأ العمل الرشعي مع نشأة املؤسسات املالية 

اإلسالمية بدون إطـار تنظيمـي، وقـد دخلـت املامرسـة 

باجتهادات ومبادرات خاصة، وقـد كـان ذلـك بـنامذج 

خمتلفة، فقد اختارت بعض املؤسسات مستـشارا رشعيـا 

 شخصية مـن واحدا، وبعضها اعتمدت عىل استفتاءات

                                                 
 ).172ص(مقاصد الرشيعة    )16(

، بحـوث يف )162، 1/161(بحوث يف التمويـل اإلسـالمي    )17(

 ).5/224(املعامالت واألساليب املرصفية اإلسالمية 

مالك املؤسسة إىل بعض أهل العلم، مع وجـود مراقـب 

رشعي واحد يف املؤسسة، وبعض املؤسـسات اختـارت 

جلنة من أهل العلم للنظـر يف أعامهلـا ودراسـتها، وكـان 

االختيار يعتمد عىل جاللة عضو اللجنة وفضله وحـسن 

سمعته ومتتعه بالقبول العام وثقة الناس فيـه، واشـتهاره 

 الناس، ومكانته ووجاهته يف املجتمـع، بغـض بني عامة

النظر عن علمه الـرشعي أو ختصـصه الفقهـي أو حتـى 

ختصصه يف فقه املعـامالت املاليـة، أو اسـتيعابه ألعـامل 

املؤسسات املالية، وكـان كـل ذلـك مفهومـا بـالنظر إىل 

 .)18(طبيعة املرحلة حينها

ثم تطّورت أعامل املؤسسات املاليـة اإلسـالمية، 

تنظيمها وحوكمتها، سواء عىل مستوى اجلهـات وجرى 

اإلرشافية أو الرقابية، أو عىل مستوى مؤسسات الصناعة 

ــىل  ــتقرت ع ــضجت واس ــى ن ــالمية، حت ــة اإلس   املالي

أعراف ونامذج تواضعت عليها الصناعة، وصـدرت بـه 

ــة،  ــات اإلرشافي ــن اجله ــة م ــيامت ملزم ــيامت وتعل   تنظ

 :ومن ذلك

 :الرشعية وكمةاحل يف دولية معايري :أوالً 

ومن ذلك عىل مستوى مؤسسات الصناعة املالية 

 :اإلسالمية

 هيئـة عـن الصادرة الرشعية احلوكمة معايري -1

                                                 
تقويم عمل هيئات الرقابـة الـرشعية يف املـصارف اإلسـالمية    )18(

 ).40ص(ربكة الثالثة ، حولية ال)8/223-370(
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 ،)19(اإلسـالمية املاليـة للمؤسـسات واملراجعـة املحاسبة

 1430 وعــام )م1997( 1418 عــام بــني الــصادرة

 ).م2009(

 )20(اإلسـالمية املاليـة اخلـدمات جملس معيار -2

 املاليــة للمؤســسات الــرشعية احلوكمــة بــشأن العــارش

 لنظم اإلرشادية املبادئ« :بعنوان جاء والذي اإلسالمية،

 مالية خدمات تقدم التي للمؤسسات الرشعية الضوابط

 .م2009 ديسمرب يف الصادر »إسالمية

                                                 
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسـالمية، أيـويف    )19(

)AAOIFI( م يف 1991، منظمة دولية غري ربحية تأسست عام

مملكة البحرين، إحدى أبـرز املـنظامت الداعمـة للمؤسـسات 

املالية اإلسـالمية، وللبنـك املركـزي الـسعودي عـضوية فيـه، 

س فنية، املجلـس الـرشعي إلصـدار معـايري وللهيئة ثالثة جمال

رشعية، وجملس املحاسبة إلصـدار معـايري حماسـبية إسـالمية، 

ــات  ــة وأخالقي ــايري حوكم ــدار مع ــة إلص ــس احلوكم وجمل

واملجلـس الـرشعي فيـه عـرشون عـضوية مـن . للمؤسسات

أعضاء اللجان الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية يف خمتلف 

 .ملؤسسات املالية السعوديةدول العامل، بام فيها ا

، منظمـة دوليـة غـري )IFSB(جملس اخلدمات املالية اإلسالمية    )20(

م يف دولة ماليزيا، أحد أبرز املنظامت 2002ربحية تأسست عام 

الداعمة للمؤسسات املالية اإلسالمية، يف دولة ماليزيا، والبنك 

املركزي السعودي عضو مؤّسس فيه، وغرض املجلس التنسيق 

 البنوك املركزية إلصدار معايري رقابيـة للمؤسـسات املاليـة مع

اإلسالمية، ومنها ما يامثل معايري جلنة بازل للرقابة املرصفية بـام 

يتوافق مع الضوابط الرشعية، وختـضع مجيـع معـايريه العـتامد 

اللجنة الرشعية للبنك اإلسالمي للتنمية، وأعضاء املجلس هم 

 .هم حمافظ البنك املركزي السعوديحمافظو البنوك املركزية، ومن

 املعدل الرشعية احلوكمة إطار« معيار مسودة -3

 من » الميةإس مالية خدمات تقدم التي املالية للمؤسسات

 املحاسـبة وهيئـة اإلسالمية املالية اخلدمات جملس إعداد

 صـدوره وعند اإلسالمية، املالية للمؤسسات واملراجعة

 أنــواع جلميــع شــامل مرجعــي معيــار بمثابــة ســيكون

 دوليتني جهتني أكرب لتعاون اإلسالمية، املالية املؤسسات

 يف العام للرأي طرح وقد إصداره، يف الصناعة معايري يف

ــــيطبق ،2/4/2022 ــــشكل وس ــــادي ب  يف اسرتش

 .1/1/2027 يف نافذا وسيكون ،1/1/2024

 :الرشعية احلوكمة يف حملية معايري :ثانياً 

 اجلهـات عـن صدر فقد املحيل املستوى عىل وأما

 الـسوق وهيئة السعودي، املركزي البنك يف ممثلة الرقابية

 :املالية

ك إطار احلوكمة الرشعية للمـصارف والبنـو -1

املحلية العاملة يف اململكـة، البنـك املركـزي الـسعودي، 

 .2020فرباير 

 يف رشكــات الــرشعيةتعلــيامت احلوكمــة  -2

 .2021التمويل، البنك املركزي السعودي، مايو 

ــة  -3 ــيامت احلوكم ــرشعيةتعل ــسات ال  يف مؤس

 .2022السوق املالية، هيئة السوق املالية، يونيو 

* * * 
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 املبحث الثاين 

 كام الفقهية املتعلقة باحلوكمة الرشعيةاألح

يتناول هذا املبحث األحكام الفقهية ألبرز مظاهر 

احلوكمــة الـــرشعية وهـــي احلـــصانة، واالســـتقالل، 

 .والكفاءة، والتدقيق الرشعي واملساندة

 .احلصانة :األول املطلب

إن عدم وجود إطار نظـامي للعمـل الـرشعي يف 

 مـن االسـتخدام غـري املؤسسة املالية، بام يـضمن محايتـه

املناسب، يضعف احلوكمة الرشعية، فقد يكون يف بعض 

املالك أو املديرين من لـيس عـىل مـستوى مناسـب مـن 

تقدير العمل الـرشعي واحرتامـه ألسـباب شخـصية أو 

ثقافية، وإنام جرى اختيار وجود جلنـة رشعيـة ألسـباب 

ــذه  ــل ه ــة، وإن مث ــى نظامي ــسويقية أو حت ــة أو ت جتاري

عف العمـل الـرشعي، وتقلـل مـن شـأنه، الظروف تض

 .وتؤثر يف إعامله وقراراته وإنفاذه واستغالل وجوده

وإن وجود حوكمة رشعيـة فاعلـة وملزمـة مـن 

اجلهة الرقابية من أمثل الوسائل حلامية العمـل الـرشعي 

ومنحه فرصة العمل عىل نحو فاعـل ومـستقل، فـإن اهللا 

 .يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن

لة من األمثلة املؤثرة التي وقفت عليهـا وهناك مج

يف تعامل بعض املؤسسات املالية مع اللجان الرشعية، يف 

 :ظل غياب نظام ملزم، يمكن عرضها يف النقاط التالية

 

 :واإلعفاء االختيار طريقة :أوالً 

 حيصل يف بعض املؤسسات أن يتحّكم يف اختيـار

يذي أو املـدير أعضاء اللجنة الرشعية وإعفائهم، الرئيس التنف

املايل أو مدير العقود واملشرتيات أو من هـو دوهنـم، ويف 

بعض املؤسسات حيال األمر إىل جملس اإلدارة، والقليـل 

 .من املؤسسات من جيعل األمر إىل اجلمعية العمومية

إن التسامح يف هذا اإلجراء هو أكرب خطوة مؤثرة 

أي يف عمل اللجنة الرشعية، وال ينبغـي التـساهل فيـه بـ

حال، وهناك ممارسات غـري مناسـبة يف الـسوق تـؤثر يف 

سمعة اللجنة واملؤسسة بل إهنا تـؤثر يف الـصناعة املاليـة 

 .اإلسالمية عموماً 

لقــد كانــت محايــة أعــضاء اللجــان الــرشعية يف 

الــسابق مقتــرصة عــىل اجلانــب األديب الــذي يتمّتــع بــه 

شخوصهم بعلمهم وجاللتهم ووجاهتهم ومكانتهم يف 

مــع، إضــافة إىل حــضورهم يف وســائل ومنــصات املجت

إعالمية ومنابر علمية ودعوية، متّكنهم من إبـداء رأهيـم 

بحرية واستقالل، وهذا سـبب عـدم جـرأة املؤسـسات 

عليهم، وهذا وإن كان مفهوما يف بدايات عمل الصناعة 

املالية اإلسالمية الذي كان يغلب عليه العفوية والتلقائية 

، إال أن استمراره غري مناسب بعد واالجتهادات الفردية

 .)21(نضوج التجربة واستقرارها

                                                 
تقويم عمل هيئات الرقابـة الـرشعية يف املـصارف اإلسـالمية    )21(

)8/350.( 
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ـــضاء  ـــار األع ـــة الختي ـــل طريق وأرى أن أمث

وإعفائهم، هو أن يكون ذلك بعد موافقة البنك املركزي 

أو اللجنة الرشعية العليا التابعة له إن وجدت، بناء عـىل 

ترشيح من املؤسسة املالية، فإن تعّذر ذلك، فال أقل مـن 

ة اجلمعيــة العموميــة أو جملــس اإلدارة، وأرى أن موافقــ

األوىل عند غياب احلصانة أو احلامية النظاميـة أن يعتـذر 

عضو اللجنة عن املوافقة يف املشاركة يف عضوية اللجـان 

 كان االختيار واإلعفاء بيد من هـو أقـل مـن جملـس اإذ

 .اإلدارة أو إحدى اللجان التابعة له

نظـيم بوضـوح عـىل لقد جرى االهـتامم هبـذا الت

 :مستوى املعايري الرقابية املحلية والدولية، ومن ذلك

 :ما جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل -1

يكون تعيني أعضاء اهليئات الرشعية وإعفاؤهم وحتديد «

 للمؤســسة، وتــتم اجلمعيــة العامــةمكافــآهتم مــن قبــل 

مـا املصادقة عىل ذلك من الرقابة الـرشعية املركزيـة، أو 

واملقصود بالرقابة الرشعية املركزيـة يف . )22(»يقوم مقامها

 .اللجنة الرشعية العليا يف البنك املركزي: هذا القرار

 يف معيار احلوكمة للمؤسـسات املاليـة وجاء -2

بشأن تعيـني هيئـة الرقابـة الـرشعية ) 1(اإلسالمية رقم 

جيـب أن يكـون لكـل  «):3(وتكوينها وتقريرها، البنـد 

يئة رقابة رشعية يعينها املسامهون يف االجـتامع مؤسسة ه

                                                 
 ).3/19 ()177(قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم    )22(

، وذلك بناء عىل توصـية مـن للجمعية العموميةالسنوي 

جملس اإلدارة، مع مراعـاة القـوانني واألنظمـة املحليـة، 

وحيق للمسامهني تفويض جملس اإلدارة بتحديد املكافـأة 

ــرشعية ــة ال ــة الرقاب ــد »هليئ ــاء يف البن ــتم  «):8(، وج ي

 هيئـة الرقابـة الـرشعية دمات عـضواالستغناء عـن خـ

يعتمـدها املـسامهون بموجب توصية من جملس اإلدارة، 

 .)23(»يف اجتامع اجلمعية العمومية

) 19/1/10 ()24(وجاء يف فتوى ندوة الربكة -3

من ضمن تفعيـل آليـات الرقابـة الـرشعية عـىل العمـل 

توفري الضامنات الكافية الستقاللية  «:املرصيف اإلسالمي

اجلمعيــة لــرشعية بــأن يكــون تعيينهــا مــن قبــل اهليئــة ا

                                                 
معايري املحاسـبة واملراجعـة واحلوكمـة واألخالقيـات، أيـويف    )23(

 ).1047ص(

، ملتقى فقهي سنوي رمـضاين ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي   )24(

م متخـصص يف معـامالت املؤسـسات املاليـة 1981منذ عام 

اإلسـالمية وقـضايا االقتــصاد والتمويـل اإلسـالمي والزكــاة 

والوقف والتكافل، ويعّد من أهـم مـصادر اللجـان الـرشعية 

وأبرز مراجع البـاحثني يف التمويـل اإلسـالمي وأقـدم روافـد 

 املجـامع الفقهيـة واملجلـس مؤسسات االجتهاد اجلامعي مثـل

الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 

وندوات قضايا الزكـاة املعـارصة، ومنتـديات قـضايا الوقـف 

وقـف اقـرأ (ينظم الندوة ويموهلا ويتبناها جهة وقفية . الفقهية

وهو وقف خمـصص لالقتـصاد اإلسـالمي، ) لإلنامء والتشغيل

الوقف رجل األعامل السعودي الـشيخ صـالح أسس الندوة و

 ).م2020 (هـ1441 تويف يف رمضان ~عبداهللا كامل 



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، املجلد الدراسات اإلسالميةجملة 

– 175 – 

، عـىل أن وكذلك إعفاؤها أو بعض أعـضائها، العمومية

 ُيعرض عىل صاحب العالقة، اإلعفاء بقرار مسببيكون 

 .»إلبداء وجهة نظره فيه

 الرشعية للمـصارف، احلوكمةوجاء يف إطار  -4

ــادة  ــسعودي، يف امل ــزي ال ــك املرك ــن البن ــصادر ع ال

جملـس ل اللجنة ويعني أعضاؤها مـن تشك «):السابعة(

ــرصف ــيحات إدارة امل ــة الرتش ــية جلن ــىل توص ــاء ع ، بن

واملكافآت التابعة للمجلس، وذلك بعد احلصول كتابـة 

، ويمكــن للمــرصف عــدم ممانعــة البنــك املركــزيعــىل 

 لتعيـني أعـضاء اجلمعيـة العموميـةاحلصول عىل موافقة 

، » ذلـكاللجنة يف حال ما إذا تضمنت سياسته الداخلية

جيـب عـىل  «:مـن املـادة نفـسها) 6(ثم جـاء يف الفقـرة 

 كتابة عند قبول استقالة أو املرصف إشعار البنك املركزي

انتهاء عضوية أي عضو من أعـضاء اللجنـة ألي سـبب 

أيام عمل، كام يتعني عىل العضو املستقيل ) 5(كان خالل 

رفــع اســتقالته مــع مربراهتــا إىل جملــس إدارة املــرصف، 

كـام ال حيـق إهنـاء  نسخة منها للبنـك املركـزي، ويرسل

عــضوية أعــضاء اللجنــة قبــل انتهــاء مــدهتا إال بمــربر 

 .»مقبول

وأرى أن ما جاء يف اإلطار يمنح حـصانة ومحايـة 

، وإن كـان - عىل األقل يف هذه املرحلـة -مناسبة للجنة 

األفضل أال ُيكتفى يف إعفاء عضو اللجنة بمجرد إشـعار 

وإنـام ينبغـي صـدور عـدم ممانعـة منـه، البنك املركزي، 

وذلك بعد النظر يف مـسّوغات اإلعفـاء التـي اعتمـدها 

جملس اإلدارة أو اجلمعيـة العموميـة، فـال بـد أن يكـون 

اإلعفاء بالطريقة نفسها التـي جـرى فيهـا التعيـني، وال 

يتفّرد باإلعفاء الرئيس التنفيذي للمؤسسة، فضال عمـن 

 .هم دونه

ثني أن يكـون التعيـني مـن ويرى كثري من البـاح

اجلمعية العمومية، باعتبار أن هذا هو الذي يمنح اللجنة 

يف ظـل املامرسـات  -احلصانة واحلاميـة الكافيـة، وأرى 

 أن اجلمعيـة العموميـة - احلالية اليوم لرشكات املسامهة

وجملس اإلدارة متقاربان، فإن تيّرس أحدمها فهو أفـضل، 

قانونية الكافية فعال، هـو أن وإال فإن احلصانة واحلامية ال

يكون التعيني واإلعفاء من جهـة إرشافيـة ملزمـة، مثـل 

البنك املركزي أو اللجنة العليـا الـرشعية التابعـة لـه إن 

 .وجدت

 :وقد أشار بعض الباحثني هلـذا اإلشـكال بقولـه

ال يمكن أن تكون هناك استقاللية حتى لو كان التعيني «

 العـادة مـسّرية دائـام مـن من اجلمعية العمومية، ألهنا يف

جملس اإلدارة، ومسّرية دائام من املـسامهني الكبـار، فـال 

إال إذا عّينـت مـن خـارج يمكن أن يكون هلا اسـتقاللية 

 .)25(»املؤسسة كاملة

وهذا اإلشكال وجيه يف حمله، إال أنه ليس خاصا 

                                                 
، )19/2/507(جملـة جممـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل : ينظر   )25(

 ).12ص(ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الرشعية 
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بعمل اللجان الرشعية، بل هو ممـا عّمـت بـه البلـوى يف 

ة، وهـو ضـعف أداء اجلمعيـات عموم رشكات املـسامه

العمومية يف اجلملـة، وهـذا يـرسي حتـى عـىل املـسائل 

املتعلقة باجلوانب املاليـة، ومراقبـة أداء الـرشكة، وإبـراء 

ذمم أعضاء جملس اإلدارة، واعـتامد تقـارير املـراجعني، 

وإقرار العقود املوقعة التـي جـرى اإلفـصاح فيهـا عـن 

 حيتكر القرار مالك وجود تعارض يف املصالح، وغالبا ما

 .)26(املؤسسة املؤثرين، وجملس اإلدارة

ومهام يكن من أمر، فإن احلد األدنى املقبـول هـو 

ــالس إدارات  ــن جم ــرشعية م ــة ال ــضاء اللجن ــني أع تعي

يف ظل الظروف  -املؤسسات، وإن كان األكمل واألوىل 

 أن يكون تعيينهم وعزهلم من اجلمعية العمومية - املثالية

ـــضاء ـــوة بأع ـــس اإلدارةأس ـــة )27( جمل ـــضاء جلن ، وأع

، فإن اللجنة الرشعية تقرتب يف طبيعة عملهـا )28(املراجعة

مع جلنة املراجعـة مـن جهـة معنـى الرقابـة عـىل عمـل 

اجلمعية ( املؤسسة، ومن جهة استمداد سلطتها من املالك 

، فهي وإن )القيادة التنفيذية(يف مراقبة اإلدارة ) العمومية

عــة ملجلــس اإلدارة، إال أهنــا مل كانــت مــن اللجــان التاب

                                                 
حممــد حــسن اجلــرب .القــانون التجــاري الــسعودي، د: ينظــر   )26(

 ).344، 343ص(

 ).76/5(نظام الرشكات السعودي، املادة    )27(

، والئحة حوكمة الرشكات، املادة )101(، املادة املرجع السابق   )28(

)54.( 

ــبعض  ــس ب ــها املجل ــه، ومل يفوض ــلطتها من ــستمد س ت

صالحيته، كام هو الشأن يف بقية اللجان التابعـة ملجلـس 

 .اإلدارة والتي يغلب عىل طبيعة عملها التنفيذ

 :التنظيمي االرتباط :ثانياً 

من ضـمن املـسائل املتعلقـة باحلوكمـة الـرشعية 

نونية للعمل الرشعي، هو مستوى واحلصانة واحلامية القا

االرتباط التنظيمي للجنة الرشعية، فينبغـي أن ال تكـون 

اللجنة الرشعية مرتبطة بالرئيس التنفيـذي فـضال عمـن 

هم دونه من اإلدارات، وإنام بمجلس اإلدارة أو اجلمعية 

العمومية، أو البنك املركزي أو اللجنـة الـرشعية العليـا 

ويرتتب عىل االرتبـاط . حوالالتابعة له، وهذا أكمل األ

التنظيمي مسائل التعيـني واإلعفـاء واملراقبـة واملـساءلة 

 .واملحاسبة عىل التقصري يف أعامهلا

والذي جاء يف إطار احلوكمـة الـرشعية الـصادر 

ــاط  ــل االرتب ــه جع ــسعودي أن ــك املركــزي ال عــن البن

ــشكل  ــس اإلدارة ب ــرشعية إىل جمل ــة ال ــي للجن التنظيم

إجراء مناسب يف هذه املرحلة من تـأطري وهذا . )29(مبارش

 .احلوكمة الرشعية

 :العضوية مدة قَِرص  :ثالثا

ينبغي أن تكـون مـدة عـضوية اللجنـة الـرشعية 

مناسبة، فال تقل عن ثالث سنوات، وقد عمدت بعـض 

                                                 
إطار احلوكمة الرشعية للمصارف والبنوك املحليـة العاملـة يف    )29(

 ).2(الفقرة ) الثالثة عرشة(اململكة، املادة 
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املؤسسات إىل ممارسـات غـري مناسـبة، بجعـل عـضوية 

اللجنة سـنة واحـدة، أو غفـال عـن املـدة، حتـى يكـون 

سة إهناء االرتباط ألي سبب، وهذا كله يـضعف للمؤس

حصانة اللجنة ومحايتها، وتعمـد بعـض املؤسـسات إىل 

اختيار السنة الواحدة، لُيتاح هلـا إهنـاء عـضوية العـضو 

الذي ال ترغب به، دون منحه احلامية الكافية، باعتبار أن 

هذه املدة قصرية، يمكن فيها التخّلص من عضو اللجنـة 

 .اجة إىل إعفائهالرشعية دون احل

 :االجتامعات عدد :رابعاً 

ينبغي تفعيـل دور اللجنـة الـرشعية لـئال يكـون 

ــى مــن  ــد أدن ــع ح ــك بوض ــكليا، وذل ــا ش وجوده

االجتامعــات، إذ إن بعــض املامرســات تكتفــي بــاجتامع 

واحد سنوي قبل اجلمعيـة العموميـة، وبعـضها تكتفـي 

باجتامع واحـد عنـد االكتتـاب يف املؤسـسة، أو اجـتامع 

احد عند إصـدار املنـتج، وال يمكـن للجنـة أن تـؤدي و

ومـن . دورها عىل نحو فاعل هبذا العدد من االجتامعات

 :النقاط املتعلقة بذلك ما يأيت

 :لالجتامعات األدنى احلد -1

ينبغــي أال تقــل اجتامعــات اللجنــة الــرشعية يف 

املؤسسة املالية عن أربعة اجتامعات يف الـسنة، وهـذا مـا 

، وذلـك )30( احلوكمة الرشعية للمـصارفنص عليه إطار

                                                 
ليـة العاملـة يف إطار احلوكمة الرشعية للمصارف والبنوك املح   )30(

 ).2(الفقرة ) التاسعة(اململكة، املادة 

، )31(أسوة بـأعامل جلنـة املراجعـة يف البنـوك والـرشكات

وإطــار احلوكمــة الــرشعية وإن كــان خاصــا يف البنــوك 

فينبغي أن يكون احلد األدنى كذلك يف اجتامعات اللجان 

الرشعية لرشكات التمويل ورشكات التأمني ورشكـات 

ا املـأمول أن تراعيـه ، وهـذ)الرشكات املاليـة(االستثامر 

اجلهات اإلرشافية عند تطوير ممارسات احلوكمة الرشعية 

 .لتلك القطاعات

 :لالجتامعات األعىل احلد -2

ينبغي أال يزيد احلـد األعـىل عـىل قـدر مناسـب 

بالنظر إىل حجم أعامل املؤسسة، بام يكفي إلصدار القرار 

الرشعي بشأن أعامل املؤسسة، وهذا خيتلف مـن البنـوك 

ــات إ ــأمني ورشك ــات الت ــل ورشك ــات التموي ىل رشك

، وبعـضها جتتمـع )32(االستثامر، فبعضها جتتمع أسـبوعيا

 .، وبعضها تكتفي باجتامع كل ثالثة أشهر)33(شهريا

ويف مجيع األحوال ينبغي أن ال تكثـر اجتامعـات 

اللجنة الرشعية بال حاجة، ملا يرتتب عىل ذلك من كلفـة 

ومـن أراد  «:شاف القناعإضافية عىل املؤسسة؛ جاء يف ك

كتابة عىل فتيا أو أن يكتب شهادة، مل جيز أن يكّرب خطـه، 

                                                 
املبادئ الرئيسة للحوكمة يف البنوك العاملـة باململكـة، الفقـرة    )31(

) الـسابعة واخلمـسون(، الئحة حوكمة الرشكات، املادة )69(

 ).أ(الفقرة 

 ).6ص(اهليئات الرشعية، الصديق الرضير    )32(

 .املرجع السابق   )33(



 »دراسة فقهية مقارنة باملعايري الرقابية املحلية والدولية «احلوكمة الرشعية :خالد بن حممد السياري

– 178 – 

وال أن يوّســع الــسطور بــال إذن وال حاجــة؛ ألنــه غــري 

فـإن الـورق ملكـه، ومل  «؛)34(»مأذون فيه لفظا وال عرفـا

 .)35(»يأذن يف الكتابة فيه إال بام تتعلق به مصلحته

جلهـة عـدم كفـاءة ا: وقد يكون من أسباب ذلك

طالبة املوضوع بسبب قصورها أو تقـصريها يف تـصوير 

املسألة، أو عدم كفاءة اجلهاز املـساند للجنـة الـذي مـن 

شأنه متهيد دراسة املوضوع الختصار النظر فيه واحلكـم 

بشأنه، أو بسبب عدم تفـويض اللجنـة للجهـاز املـساند 

باملسائل التي يمكن تفويضه هبا، كام نصت عليـه معـايري 

ة الرشعية الصادرة عن مؤسسات الصناعة، كـام احلوكم

 .سيأيت بيانه يف حمله

 :الرشعية اللجنة دور تفعيل -3

إن من املامرسـات الـشائعة لتفعيـل دور اللجـان 

الرشعية السـيام يف املوضـوعات املـستعجلة، عنـد قّلـة 

ــا  ــدار قراراهت ــا، إص ــعوبة انعقاده ــات أو ص االجتامع

ويمكن تناول ذلك عىل بالتمرير أو تعيني عضو تنفيذي، 

 :النحو التايل

 :بالتمرير القرارات إصدار -أ

وذلك بأن تعرض القرارات عىل أعـضاء اللجنـة 

 بإحـدى وسـائل االتـصال احلديثـة، متفـرقنيالرشعية 

وينبغي يف هـذه احلـال . ويكون قرار اللجنة حينئذ نافذا

                                                 
 ).15/53(قناع كشاف ال   )34(

 ).248ص(اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام    )35(

 :مراعاة ما يأيت

أن يكون ذلك يف حدود احلاجة، وأال يكـون  -1

و عادة اللجنة، ففـي بعـض املامرسـات غـري املناسـبة، ه

يتكّرر هذا العمل يف بعض اللجان الرشعية، حتى يكـون 

، وهـذا مـؤثر يف كفـاءة وفاعليـة هو األصـل يف عملهـا

اللجنة، حتى إنه يفرغ االجتهاد اجلامعـي مـن مـضمونه 

ومقصوده، والذي يعنـي املـشاركة يف املناقـشة اجلامعيـة 

تج، فإن االجتهاد اجلامعي ال يقصد منه جلميع مراحل املن

توافق اآلراء، وإنام مناقشتها وإنـضاج الـرأي الـرشعي، 

وأرى أن عمــل اللجنــة هبــذه . واالطمئنــان إىل ســالمته

احلال عىل نحـو مـستمر، يـؤثر يف صـدق اللجنـة أمـام 

 .املؤسسة واملتعاملني معها

 القرار يف هذه احلال بإمجاع أعـضاء يصدرأن  -2

وليس باألغلبيـة، وإن خمالفـة أحـد األعـضاء أو اللجنة 

حتّفظه أو امتناعه عن إبداء الرأي، يعني حاجة املوضـوع 

 .إىل املناقشة اجلامعية وطلب اجتامع بشأنه

ــادم  -3 ــتامع ق ــوع يف أول اج ــرض املوض أن يع

للجنة، ويوقع القـرار بـشأنه بعـد الـنص عـىل صـدوره 

 .بالتمرير

مانع من العمـل فإذا روعيت هذه الضوابط، فال 

حينئذ بقرارات اللجنة الرشعية بالتمرير، وذلك أسوة بام 

نص عليه نظام الرشكات الـسعودي يف قـرارات جملـس 

ــه) الرابعــة والثامنــون(اإلدارة، فقــد جــاء يف املــادة   :من
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ملجلس اإلدارة أن يصدر قـرارات يف األمـور العاجلـة «

ــضاء متفــرقني ــىل األع ــد بعرضــها ع ــب أح ــامل يطل ، م

عضاء كتابة اجتامع املجلس للمداولة فيها، وتعـرض األ

 .»هذه القرارات عىل املجلس يف أول اجتامع تال له

ــات  ــة انعقــاد اجتامع ــشار ثقاف ــه مــع انت عــىل أن

املجالس واللجان بواسطة وسائل التقنية احلديثة، والتي 

أثبتت التجربة كفاءهتا بالصوت والصورة، فـإن إصـدار 

د لـه حاجـة مـن وجهـة نظـر القـرارات بـالتمرير مل يعـ

الباحث، مامل يكن يف املسائل الشكلية التي حتتاج إىل قرار 

 . من اللجنة

 :تنفيذي عضو تعيني -ب

تعيــني عــضو : ومــن املامرســات الــشائعة أيــضاً 

: تنفيذي من أعـضاء اللجنـة الـرشعية، وتكـون مهمتـه

النظــر يف املوضــوعات املــستعجلة يف أعــامل املؤســسة، 

مكافـأة إضـافية غـري مكافـأة عـضوية ويأخذ عىل ذلك 

اللجنة، وهي ممارسة مـأخوذة مـن بعـض جمـالس إدارة 

الرشكات، وقد يكون عضوا تنفيذيا أو جلنة تنفيذية، وقد 

جرى العرف يف الرشكات املسامهة يف اململكة عىل تكوين 

جلنة تنفيذية منبثقة من جملس اإلدارة جتتمع شهريا للنظر 

ــة ال ــوعات العاجل ــالحيات يف املوض ــن ص ــي م ــي ه ت

 .املجلس

 :الرشعية للجنة التنفيذي العضو عمل ضوابط

ينبغي أن يكون عمل العضو التنفيـذي يف ضـوء 

 :ضوابط منها

أال يكون العضو التنفيذي هو رئيس اللجنة،  -1

فقـد حيـصل يف . )36(وهذا هو املتوافق مع مبادئ احلوكمة

اعتباره بعض املامرسات أن يستبّد رئيس اللجنة بالقرار، ب

العضو التنفيذي، مما يتعـّذر معـه فـيام بعـد، إبـداء بقيـة 

 .األعضاء رأهيم يف املوضوع

 العضو التنفيذي من أعضاء اللجنة، يكونأن  -2

ــة ــسات املالي ــض املؤس ــسمى يف بع ــد ي ــشار  «وق املست

كـام يف -، فإن كان لـيس مـن أعـضاء اللجنـة »الرشعي

إال  فلـيس للمؤسـسة األخـذ برأيـه -بعض املؤسسات

ــذ  ــه حينئ ــون رأي ــة، ويك ــن اللجن ــدة م ــة جدي بموافق

لالســتئناس، وينبغــي أن تفــصح اللجنــة عــن ذلــك يف 

حيثيات قرارها عنـد اعتامدهـا عـىل رأي املستـشار غـري 

 .العضو

ــضو  -3 ــل الع ــة عم ــة الئح ــد اللجن أن تعتم

التنفيذي، لتعمـل املؤسـسة بـرأي العـضو التنفيـذي يف 

 .لجنة الاعتمدهتاحدود صالحياته التي 

 تعرض أعامل العضو التنفيذي عىل اللجنة أن -4

 .يف أول اجتامع تال لذلك

واملأمول أن يـستوعب إطـار احلوكمـة الـرشعية 

للبنوك هذه املامرسات الشائعة التي تساعد يف تفعيل دور 

                                                 
، وإطار )18(املبادئ الرئيسة للحوكمة يف البنوك، الفقرة : ينظر   )36(

 ).ز/7/3( والفقرة ،)7/2(احلوكمة الرشعية، الفقرة 
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اللجــان الــرشعية وتنفيــذ أعامهلــا بــام ال يــؤثر يف أعــامل 

 .ااملؤسسات، ال سيام املسائل املستعجلة منه

لتفعيل  «):19/1/5(جاء يف فتوى ندوة الربكة 

دور اهليئة الرشعية يف متابعـة االلتـزام مـن إدارة البنـك 

ينبغي تعيني عـضو بمبادئ وأحكام الرشيعة اإلسالمية، 

 أو جلنة تنفيذية، منبثقة من اهليئة الرشعية، يكون تنفيذي،

ــا  ــني مهامه ــن ب ــستعجلةم ــوعات امل ــر يف املوض ، النظ

 .»ما تويص به اهليئةواستكامل 

 :بالقرارات اإللزام :خامساً 

إن من أبـرز مظـاهر احلوكمـة الـرشعية وتأكيـد 

حصانة العمل الرشعي، هو التزام املؤسسة املالية بالرأي 

الرشعي الصادر عن اللجنة الرشعية، واألصل أن الرأي 

الرشعي السيام يف ظل غياب تعليامت منظمة مـن اجلهـة 

ملزم، ومن املعلوم أن اإللزام بالرأي، اإلرشافية، أنه غري 

 :مرجعه الرشع أو النظام أو الرشط

ــع  -1 ــشمل مجي ــام ي ــب نظ ــون بموج ــد يك فق

املؤسسات املالية يف الدولة دون استثناء، فال يكون هناك 

وقـد يكـون . جمال للبنوك التقليدية أو النوافذ اإلسالمية

 بـام بإلزام من البنك املركزي للبنوك التـي ختتـار العمـل

 .يتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية

وقد يكون اإللزام من جهة املـالك أنفـسهم،  -2

ويظهر ذلك يف النظام األساس للمؤسسة، أو يف خطاب 

قـال يف كـشاف . االرتباط بعضو اللجنة أو قـرار تعيينـه

وإذا استفتى واحدا أخذ املستفتي بقوله ويلزمـه  «:القناع

 وجاء يف املعيار الـرشعي رقـم .)37(»األخذ بقوله بالتزامه

يلـزم  «):6/1(بشأن الفتوى يف املؤسسات، البند ) 29(

املؤسسة العمـل بـالفتوى الـصادرة عـن اهليئـة بمجـرد 

، ويف »إصدارها، وال يتوقـف ذلـك عـىل قناعـة اإلدارة

املؤسـسات بحـسب نظمهـا ولوائحهـا  «):3/4(البند 

مـا يقـرره : ةومن النظائر الفقهي. »مقّيدة باستفتاء هيئتها

 .الفقهاء من التزام املضارب برأي من حيدده رب املال

فينبغي مع تطـّور الـصناعة املاليـة اإلسـالمية أن 

تكون قـرارات اللجـان الـرشعية يف املؤسـسات املاليـة 

اإلسالمية ملزمة فيام يعرض عليها، إذ مل يعد من الـسائغ 

 .أن تكون قراراهتا استشارية أو اسرتشادية

ضال عـن أنـه ينبغـي أن يكـون واجبـا وإن هذا ف

نظاميا، فإنه واجب رشعي مع تعّقـد أعـامل املؤسـسات 

املالية واحتياجها إىل فقيه بصري هبا؛ فقد كان التجار قديام 

إذا ســافروا استــصحبوا معهــم فقيهــا يرجعــون إليــه يف 

ال يّتجـر يف سـوقنا إال  «:>، وقد قال عمـر )38(أمورهم

مـن  «:>، وروي عـن عـيل )39(»من فقه، وإالّ أكل الربا

                                                 
 ).15/60(كشاف القناع    )37(

 ).360ص( يف فقه املعامالت املالية واملرصفية املعارصة: ينظر   )38(

، وأخرجه )2/22مغني املحتاج (جاء يف كتب الفقه هبذا اللفظ    )39(

ال يبع يف سـوقنا إال مـن قـد تفقـه يف (: بلفظ) 487(الرتمذي 

 .»هذا حديث حسن غريب«: وقال. )الدين
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 .)40(»اّجتر قبل أن يتفّقه ارتطم يف الربا

وهذا ما قد يفهم من قرار جممع الفقه اإلسـالمي 

األصل يف الفتوى أهنا غـري  «:الدويل، ونص املقصود منه

ملزمة قضاء، إال أهنا ملزمة ديانة فال يسع املسلم خمالفتها 

ىل وجيـب عـإذا قامت األدلـة الواضـحة عـىل صـحتها، 

املؤسسات املالية اإلسالمية التقّيد بفتاوى هيئاهتا الرشعية 

 .)41(»يف إطار قرارات املجامع الفقهية

وقــد جــاء إطــار احلوكمــة الــرشعية للمــصارف 

الصادر عن البنك املركزي السعودي، بالتأكيد عىل اإللزام 

بقرارات اللجان الرشعية، وجعـل مـن مـسؤولية اإلدارة 

يق قرارات اللجنة، كام أكد عىل أنـه ال التنفيذية متابعة تطب

 .)42(جيوز تعديل أو جتاهل قرارات اللجنة الرشعية

 واحلاميـة احلـصانة مـنح غرضـها التي اإلجراءات حكم

 الرشعية؟ اللجان ألعضاء

إن عمل عضو اللجنة الرشعية هو أقرب ما يكون 

                                                 
ــه    )40( ــه واملتفق ــدادي يف الفقي ــب البغ ــه اخلطي ، )1/172(أخرج

كتـاب الربـا عبدامللك بـن حبيـب يف : وأخرجه عن أيب هريرة

 ). 57ص(

: بشأن)  2/17 ()153(قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم    )41(

رشوطه وآدابه، يف دورته السابعة عرشة يف األردن عام : اإلفتاء

 ).م2006(هـ 1427

إطار احلوكمة الرشعية للمصارف والبنوك املحليـة العاملـة يف    )42(

) الثالثـة عـرشة(ادة ، واملـ)2(الفقرة ) السادسة(اململكة، املادة 

 ).3(الفقرة 

، فهي فتوى خاصة، الفتوى التي هي يف معنى الشهادةإىل 

 يف املفتي أنه غري مسؤول عن عمل املستفتي إذ إن األصل

بعد الفتوى، وهذا غري متحقق يف عمل اللجان الـرشعية 

 -  بعد الفتوى - بعد حوكمتها ومتهينها، فاللجنة مسؤولة 

عن التأكد من التزام املؤسسة بالفتوى، وهذا هو جـوهر 

عملها الذي يمنح املؤسسة شهادة أمام املتعـاملني معهـا 

حكام الرشعية، واإللزام بالفتوى إنـام جـاء بالتزامها باأل

من والية رشعية خاصـة منحهـا املـالك إللـزام اإلدارة 

 .)43(هبا

إذا تقــرر هــذا فــإن األصــل الــرشعي هلــذه 

اإلجراءات التي غرضها منح احلصانة واحلامية ألعـضاء 

 :اللجان الرشعية هو ما يأيت

 : قوله  -1               

، فإن عدم ضبط هذه اإلجراءات التي حتمي )282:البقرة(

  قال . هبمأعضاء اللجنة من شأهنا تسهيل اإلرضار 

إدخال الُرضّ بأن يوقع املتعاقدان : املضاّرة «:ابن عاشور

الشاهدين والكاتب يف احلرج واخلسارة أو ما جيّر إىل 

 .)44(»العقوبة

                                                 
أبحاث ومناقشات وقـرار جممـع الفقـه اإلسـالمي : ينظر مثالً    )43(

ــم  ــدويل رق ــرشة يف ) 3/19 ()177(ال ــعة ع ــه التاس يف دورت

بشأن دور الرقابة الرشعية يف ) م2009 (هـ1430الشارقة عام 

 .ضبط أعامل البنوك اإلسالمية

 ).3/117(التحرير والتنوير    )44(
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   > كتــاب عمــر بــن اخلطــاب يفمــا جــاء  -2

أمـا بعـد فـإن القـضاء فريـضة  «: موسى األشعريأليب

حمكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أديل إليك بحجـة، وأنفـذ 

، )45(»فإنه ال ينفع تكّلم بحـق ال نفـاذ لـهاحلق إذا وضح، 

وإن عدم محاية أعضاء اللجنة مـن شـأنه عـدم إنفـاذ مـا 

 .يصدر عنهم

 املرســلة التــي جيتهــد ويل األمــر يف املــصالح -3

سن األنظمة التي من شأهنا حتقيق ذلـك، وهـو حتقيقها ب

أدعى إىل حتقيق املقصود منها، عىل غـرار محايـة جمـالس 

اإلدارة وجلان املراجعة بوضع إجراءات حوكمـة فاعلـة 

متنــع تــدّخل املــالك يف أعامهلــا وإضــعاف أعــامل تلــك 

 .املجالس واللجان وعدم إنفاذ ما يصدر عنها

 .االستقالل :الثاين املطلب

رز املسائل املتعلقة بتأطري احلوكمة الـرشعية من أب

هــو االعتنــاء باســتقالل أعــضاء اللجنــة الــرشعية عــن 

جاء يف وثيقة برنامج تطوير القطاع املايل، . املؤسسة املالية

تعمل اللجان الرشعية  «:2030من برامج رؤية اململكة 

يف املؤسسات املالية وفق أطر حوكمـة رشعيـة متفاوتـة، 

أطر حوكمـة رشعيـة متفقـة يف شـكلها سيساهم وجود 

                                                 
 والبيهقـي يف املعرفـة ،)4471(أخرجه الـدارقطني يف الـسنن    )45(

هذا «: )1/187(، قال ابن القيم يف أعالم املوقعني )19792(

كتاب جليل تلقاه العلامء بالقبول، وبنـوا عليـه أصـول احلكـم 

 .»والشهادة

وطريقة عملها عىل تعزيز الثقة ومزيـد مـن االسـتقاللية 

للقرارات الرشعية بـام يتناسـب مـع أفـضل املامرسـات 

وهنـاك بعـض النقـاط املتعلقـة . )46(»العاملية ذات الصلة

 :باالستقالل يمكن عرضها عىل النحو التايل

 :باالستقالل املقصود -1

 يقبل حاملهـا أن تكـون آراؤه هو قناعة ذهنية ال

وقراراته خاضعة لتأثري املصالح املتعارضـة وضـغوطها، 

وتتحقق من خالل الوضع التنظيمي واملوضوعية، فمبدأ 

املوضوعية يميل عىل أعضاء اللجنة الرشعية التزام العدل 

واألمانة العلمية والتحـرر مـن تـأثري تعـارض املـصالح 

 .)47(واحلياد

 :االستقالل أمهية -2

تظهر أمهية استقالل اللجان الرشعية مـن الـدور 

 :)48(املنوط هبا واملتمثل فيام يأيت

تعزيــز ثقــة اجلمهــور يف التــزام املؤســسة يف  -1

 .أعامهلا بأحكام الرشيعة اإلسالمية

 األساسية للمؤسـسة املاليـة األهدافحتقيق  -2

 .اإلسالمية بتعزيز استقالل اللجنة الرشعية

                                                 
، 2021وثيقــة برنــامج تطــوير القطــاع املــايل، خطــة التنفيــذ    )46(

 ).65ص(

اسـبة واملراجعـة واحلوكمـة واألخالقيـات، أيـويف معايري املح   )47(

 ).1104ص(

 ).1105ص( املرجع السابق   )48(



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، املجلد الدراسات اإلسالميةجملة 

– 183 – 

 :االستقالل عوارض -3

هناك مجلة من عوارض استقالل أعضاء اللجان 

الرشعية، وجيمعها كلها أهنا قد تورث ميال من عضو 

اللجنة للمؤسسة، ومن موانع اإلفتاء أن يكون فتوى 

 : املفتي هبوى وميل مع املستفتي؛ قال تعاىل    

                             

                            

                )26:ص(. 

ــرايف ــال الق ــرام  «:ق ــا ح ــوى يف الفتي ــاع اهل اتب

 احلكـم والفتيـا حيرم «:وقال يف كشاف القناع. )49(»إمجاعا

وليحــذر املفتــي أن يميــل يف فتيــاه مــع بــاهلوى إمجاعــا، 

، أو مع خصمه مثل أن يكتب يف جوابه ما هو له املستفتي

فقط، أو يسكت عام هو عليه فقط ونحو ذلك، بل يكتب 

. ) 50( »  فيام علمه اهللاألنه العدل وأداء األمانةما له وما عليه؛ 

 :لنحو التايلويمكن بيان أبرز هذه العوارض عىل ا

 :املالية العالقة :أوالً 

غي أال يكون لعضو اللجنة الرشعية تعـامالت بين

مالية مع املؤسسة التي ينظر يف أعامهلا، ومن ذلك ملكيـة 

وقد جاء االهـتامم هبـذا . بحصة مؤثرةأسهم يف املؤسسة 

 :عىل مستوى املعايري املحلية والدولية، ومن ذلك

                                                 
اإلحكام يف متييز الفتـاوى عـن األحكـام وتـرصفات القـايض    )49(

 ).92ص(واإلمام 

 ).15/33(كشاف القناع    )50(

 :ه اإلسالمي الدويل جممع الفققرارما جاء يف  -1

جيب أن تكون هيئة الرقابة الرشعية مستقلة، ولتحقيـق «

ــى  ــك يراع ــسامهاذل ــضو م ــون الع ــك أو أال يك  يف البن

 .)51(»املؤسسة املعنية

 يف معيار احلوكمة للمؤسـسات املاليـة وجاء -2

بـشأن تعيـني هيئـة الرقابـة ) 1(رقـم ) أيويف(اإلسالمية 

جيب أال تـضم  «):7(ند الرشعية وتكوينها وتقريرها، الب

مـسامهني ذوي تـأثري هيئة الرقابة الرشعية يف عـضويتها 

 .)52(»فعال

 اخلـدمات اإلسـالمية جملـس يف معيار وجاء -3

تعـد احلـاالت  «):42(املتعلق باحلوكمة الرشعية البنـد 

اآلتية أمثلة للعالقات التي تؤثر عـىل اسـتقاللية أعـضاء 

املالية اإلسـالمية، اهليئة الرشعية يف مؤسسات اخلدمات 

أن يملك العـضو أو أحـد أفـراد ) د: (والتي جيب جتنبها

 أو أن يكون رشيكـا حصة ملكية جوهريةأرسته املقربني 

 .)53(»أو أكثر% 5حصة له 

 الرشعية للمـصارف والبنـوك احلوكمةإطار  -4

املحلية العاملة يف اململكة، الصادر عـن البنـك املركـزي 

                                                 
 ).3/19 ()177(قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم    )51(

راجعـة واحلوكمـة واألخالقيـات، أيـويف معايري املحاسـبة وامل   )52(

 ).1047ص(

املتعلـق (معيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية العـارش : ينظر   )53(

 ).27ص() باحلوكمة الرشعية
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، فقــد جــاء يف املــادة م2020الــسعودي، يف فربايــر 

منه، حاالت عدم حتقـق اسـتقالل ) 3(الفقرة ) السابعة(

 :عضو اللجنة الرشعية، منها

 أسـهم أو أكثر مـن %5ملا نسبته إذا كان مالكا  -أ

 .املرصف أو يف إحدى الرشكات التابعة للمرصف

 اعتباريـةإذا كان ممـثال لـشخص ذي صـفة  -ب

رصف أو يف أو أكثـر مـن أسـهم املـ% 5يملك ما نـسبته 

 .إحدى الرشكات التابعة للمرصف

 أو غـري مبـارشة مبارشةإذا كانت له مصلحة  -ج

 .يف األعامل والعقود التي تتم حلساب املرصف

 ائتامنيـة مـع املـرصف عالقـةأن يكون لديـه  -د

 ألـف ريـال 300باسمه أو باسم أحد أقاربه تزيـد عـىل 

 .»سعودي

 املاليــة قــةالعال يف الــرشعية اللجنــة عــضو تقييــد حكــم

 املؤسسة؟ يف باملسامهة

إن يف حكم تقييـد عـضو اللجنـة يف املـسامهة يف 

 :املؤسسة خالف عىل قولني

وهـذا ظـاهر . منع املسامهة مطلقـا: القول األول

 .قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل كام سبق

 :ومستند هذا القول

  ، ومـن موانـع قبـول الـشهادة التهمـةوجود  -1

اء أن جيّر الـشاهد إىل نفـسه نفعـا ومغـنام عند عامة الفقه

  شــهادة الــرشيك لــرشيكه فــيام هــو  «:بــشهادته، ومنهــا

 .)54(»رشيك فيه

أن وضع ضوابط وحّد أدنى متعذر ال ينضبط،  - 2

ال سيام أن وضع حـد أدنـى لكـل عـضو، قـد يـؤدي إىل 

اجتامع كل عضو مـنهم بنـسبة ملكيتـه إىل حـصة مـؤثرة، 

إذا كانت اللجنة ثالثـة % 15فتكون حصتهم جمتمعة مثال 

 .، فتمنع سدا للذريعة%5أعضاء، وكل عضو يملك 

وهذا ما جاء يف . منع املسامهة املؤثرة: القول الثاين

واملعيـار ) أيـويف(معيار احلوكمة الرشعية الـصادر عـن 

الصادر عن جملس اخلـدمات املاليـة اإلسـالمية، وإطـار 

 ).ساما(احلوكمة الرشعية الصادر عن 

خذ به بعض الفقهاء والبـاحثني احلـارضين وقد أ

يف جلسة جممع الفقه اإلسالمي، إذ قـد خـالف يف ذلـك 

عدد من حضور جلسة املجمـع فأجـازوا املـسامهة غـري 

 .)55(املؤثرة

 :ومستند هذا القول

أن علة املنع وهي التهمة منتفيـة أو ضـعيفة،  -1

واملقتىض لقبول الشهادة متحقق، واملانع منتف؛ فوجـب 

 .)56(ا، عمال باملقتىضقبوهل

                                                 
، حاشية )4/245(، الرشح الصغري )6/272(بدائع الصنائع    )54(

 ).15/315(، كشاف القناع )10/231(الرشواين 

، 467، 19/2/414( اإلسالمي الدويل جملة جممع الفقه: ينظر   )55(

478 ،503.( 

 ).14/178(املغني    )56(
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 مــن هــذا فيــه مــشقة، الســيام يف التحــرزأن  -2

املــسامهات اليــسرية التــي تتــاح باالكتتابــات والتــداول 

 .جلمهور الناس واملتعاملني وأعضاء اللجان منهم

 :الرتجيح

الذي يظهر قوة القـول الثـاين، عـىل غـرار أعـضاء 

مـن اللجان النظرية يف الرشكات املسامهة، فلـم يكـن هـذا 

: ومع هذا فإنه سدا لذريعة التهمـة. قيود عمل تلك اللجان

متنع املسامهة املؤثرة، وما جـاء يف بعـض مـستندات القـول 

األول فيه وجاهة، وهـذه إجـراءات وضـوابط مـصلحية، 

فيمكن أن يكون من الضوابط أال تزيد حصة أعضاء اللجنة 

، عــىل أن يكـون يف املؤسـسة إجــراءات %5جمتمعـني عـىل 

 . داخلية مستمرة تتأكد من عدم جتاوز ذلكحوكمة

 :الوظيفية العالقة :ثانياً 

من عوارض اسـتقالل عـضو اللجنـة الـرشعية، 

بينه وبني املؤسـسة، واألوىل ) وظيفة(وجود عالقة عمل 

وقـد جـاء االهـتامم هبـذا عـىل . أن يكون مـستقال عنهـا

 :مستوى املعايري املحلية والدولية، ومن ذلك

 :ار جممع الفقه اإلسـالمي الـدويل جاء يف قرما - 1

جيب أن تكون هيئة الرقابـة الـرشعية مـستقلة، ولتحقيـق «

أال يكون العضو مديرا تنفيـذيا يف املؤسـسة، أو ذلك يراعى 

 .)57(»، أو يقدم إليها أعامال خالفا لعمله يف اهليئةموظفا فيها

                                                 
 ).3/19 ()177(قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم    )57(

 يف معيار احلوكمة للمؤسـسات املاليـة وجاء -2

بـشأن تعيـني هيئـة الرقابـة ) 1(قـم ر) أيويف(اإلسالمية 

جيب أال تـضم  «):7(الرشعية وتكوينها وتقريرها، البند 

مــديرين مــن هيئــة الرقابــة الــرشعية يف عــضويتها 

بـشأن ) 5(كام جاء يف معيار احلوكمة رقـم . )58(»املؤسسة

عنـدما  «):9(اسـتقاللية هيئـة الرقابـة الـرشعية الفقـرة 

 فـرتة تكليفـه أو يف يكون عضو هيئة الرقابة الـرشعية يف

الفرتة السابقة لتكليفه مبـارشة، موظفـا لـدى عميـل أو 

ــسات املاليــة  ــدى املؤس ــامال لــدى إح ــا أو ع رشيك

ينبغي أال تقـل الفـرتة الـسابقة لتكليفـه عـن اإلسالمية، 

 .)59(»ثالث سنوات

 يف معيار جملـس اخلـدمات اإلسـالمية وجاء -3

عـد احلـاالت ت «):42(املتعلق باحلوكمة الرشعية البنـد 

اآلتية أمثلة للعالقات التي تؤثر عـىل اسـتقاللية أعـضاء 

اهليئة الرشعية يف مؤسسات اخلدمات املالية اإلسـالمية، 

أن يكــون أحـد أعــضاء اهليئــة ) أ: (والتـي جيــب جتنبهـا

لــدى مؤســسة اخلــدمات املاليــة موظفــا دائــام الــرشعية 

لسنة طوال ااإلسالمية أو أي من الرشكات املنتسبة إليها 

 .)60(»املالية اجلارية أو السنة املالية املاضية

                                                 
معايري املحاسـبة واملراجعـة واحلوكمـة واألخالقيـات، أيـويف    )58(

 ).1047ص(

 ).1106ص( املرجع السابق   )59(

 =املتعلق(إلسالمية العارش معيار جملس اخلدمات املالية ا: ينظر   )60(
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 احلوكمة الرشعية للمـصارف والبنـوك إطار -4

املحلية العاملة يف اململكة، الصادر عـن البنـك املركـزي 

عـوارض م، فقـد جـاء مـن 2020السعودي، يف فرباير 

 لــدى عــضو اللجنــة الــرشعية كــام يف املــادة االسـتقالل

أن يعمـل أو كـان يعمـل  «:)هــ/3(الفقـرة ) السابعة(

 لدى املرصف أو أي طرف موظفا خالل العامني املاضيني

 .»متعامل معه أو إحدى الرشكات التابعة للمرصف

 مع الوظيفية العالقة يف الرشعية اللجنة عضو تقييد حكم

 املؤسسة؟

األصل هو تقييد ذلك ومنعه ألن من موانع قبول 

قـة املاليـة، ومـن الشهادة وجود التهمة كام سبق يف العال

 :ذلك أن جيـّر الـشاهد إىل نفـسه نفعـا بـشهادته، ومنهـا

 كـام قـرره »شهادة األجري ملستأجره فيام هو مستأجر فيه«

، إذ إن وجود عالقة وظيفة دائمـة تعنـي )61(عامة الفقهاء

 .وجود عقد إجارة عىل عمل، إضافة إىل عضوية اللجنة

 مـا رواه أبـو داود وغـريه،: ومن مستندات ذلك

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسـول اهللا 

 رّد شهادة اخلائن واخلائنة، وذي الغمر عـىل أخيـه، @

 .)62(، وأجازها لغريهمورّد شهادة القانع ألهل البيت

                                                                          
 ).26ص() باحلوكمة الرشعية=

، حتفـة )4/245(، الـرشح الـصغري )6/272(بدائع الصنائع    )61(

 ).15/315(، كشاف القناع )10/232(املحتاج 

 =قــال.  وغريمهــا)6/501( وأمحــد ،)3600(رواه أبــو داود    )62(

: والقانعاحلنة، والشحناء، : الغمر «:قال أبو داود

 .»األجري التابع مثل األجري اخلاص

املنقطـع إىل : نعإن القـا: ويقـال «:وقال اخلطـايب

القوم خلدمتهم، ويكون يف حوائجهم كاألجري والوكيـل 

وكل من جـّر إىل نفـسه بـشهادته نفعـا، فهـي ... ونحوه

مــردودة، كمــن شــهد لرجــل عــىل رشاء دار وهــو 

 .)63(»شفيعها

وأما التحديد بانتهاء العالقـة الوظيفيـة بـسنة أو 

سنتني أو ثـالث، فهـو اجتهـاد مـصلحي بتقـدير زوال 

 .ور الرشعي، بضعف التهمة أو انتفائهااملحذ

 :العائلية العالقة :ثالثاً 

ومن عوارض استقالل عضو اللجنة أن يكون له 

عالقة عائلية أو زوجية بأحد مالك املؤسسة أو أحد كبار 

التنفيذيني يف املؤسـسة، السـيام يف الثقافـة العربيـة التـي 

ه غالبا ما تراعي ذلك، ولذا كان من املناسب حتجيم هـذ

وقد جاء االهتامم هبـذا عـىل مـستوى . الظاهرة ما أمكن

 :املعايري املحلية والدولية، ومن ذلك

 يف معيار احلوكمة للمؤسسات املاليـة جاءما  -1

بشأن استقاللية هيئة الرقابة ) 5(رقم ) أيويف(اإلسالمية 

منـه مـن أمثلـة العوائـق ) أ(الرشعية، فجـاء يف امللحـق 

ــتقاللية ــة لالس ــصية : املحتمل ــات الشخ ــود العالق وج

                                                                          
 .»سنده قوي«: )4/198(ابن حجر يف التلخيص احلبري =

 ).4/169(عامل السنن م   )63(
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، إذ قـد تـؤثر العالقـات العائليـة لعـضو هيئـة والعائلية

الرقابة الرشعية حتى إن كانت من الدرجة الثالثـة، عـىل 

االستقاللية، ومن ثم فهناك حاجة خاصة إىل ضامن عدم 

تعرض املسار املرسوم ألي تكليف للمخاطر الناشئة عن 

لعالقات التي قد العالقات الشخصية أو العائلية، ومن ا

ما يكون من عالقات بني عضو هيئة : تعوق االستقاللية

الرقابة الرشعية وأحد أعضاء جملـس اإلدارة أو الـرئيس 

التنفيذي أو أي من أعضاء الفريق التنفيـذي أو اإلداري 

 .)64(للمؤسسة

 جملس اخلـدمات اإلسـالمية معيارما جاء يف  -2

يمكن أن تعتـرب  «):41(املتعلق باحلوكمة الرشعية البند 

اهليئة الرشعية مستقلة، عندما ال يكـون ألي عـضو مـن 

 مع مؤسسة اخلدمات صلة قرابة أو عالقة متينـةأعضائها 

املالية اإلسـالمية أو الـرشكات املتعلقـة هبـا، أو مـع أي 

شخص من مسؤوليها يمكن لـه التـدخل يف اسـتقاللية 

ــصالح  ــدم م ــم خي ــدار حك ــشأن إص ــرشعية ب ــة ال اهليئ

 .)65(»سةاملؤس

 الرشعية للمـصارف والبنـوك احلوكمةإطار  -3

املحلية العاملة يف اململكة، الصادر عـن البنـك املركـزي 

                                                 
معايري املحاسـبة واملراجعـة واحلوكمـة واألخالقيـات، أيـويف    )64(

 ).1110، 1109ص(

املتعلـق (معيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية العـارش : ينظر   )65(

 ).26ص() باحلوكمة الرشعية

م، فقــد جــاء يف املــادة 2020الــسعودي، يف فربايــر 

منه، حاالت عدم حتقـق اسـتقالل ) 3(الفقرة ) السابعة(

 إذا كانت له صلة قرابة مـع :عضو اللجنة الرشعية، منها

 جملس إدارة املـرصف أو كبـار التنفيـذينيأي من أعضاء 

 .يف املرصف أو يف إحدى الرشكات التابعة للمرصف

ويالحظ هنا أن معيار احلوكمة الرشعية الـصادر 

، واملعيار الصادر عن جملس اخلدمات املاليـة )أيويف(عن 

 التـي أضاف العالقة الشخصية واخلاصـةاإلسالمية، قد 

ة مع أحـد املـالك دون قد يتمّتع هبا عضو اللجنة الرشعي

أن تكون بينهم عالقة عائلية، بينام أغفلها إطار احلوكمـة 

: ، وقد يكـون سـبب ذلـك)ساما(الرشعية الصادر عن 

 .صعوبة قياسها أو تعذر الرقابة عليها

 يف العائليـة العالقـة يف الرشعية اللجنة عضو تقييد حكم

 املؤسسة؟

 :الوالدة قرابة شهادة حكم -1

عامة الفقهاء أن من موانـع قبـول إن األصل عند 

وجود التهمة، مثل قرابـة الـوالدة، فـال تقبـل : الشهادة

شهادة عمودي النسب بعـضهم لـبعض مـن والـد وإن 

 .)66(عال، ومن ولد وإن سفل

 :ومستند ذلك

                                                 
، حتفـة )4/244(، الـرشح الـصغري )6/272(بدائع الصنائع    )66(

ــاج  ــي ، )10/230(املحت ــاع )14/181(املغن ــشاف القن ، ك

)15/311.( 
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 الوالدين واألوالد مـّتهم يف حـق منأن كال  -1

فاطمة : (@صاحبه، ألنه يميل إليه بطبعه، بدليل قوله 

 .)67()مني، يريبني ما راهبا، ويؤذيني ما آذاهابضعة 

 واملولودين ينتفع الـبعض بـامل الوالدينأن  «-2

الــبعض عــادة، فيتحقــق معنــى جــّر النفــع، والتهمــة، 

 .)68(»والشهادة لنفسه فال تقبل

شهادة العـدل لبـاقي أقاربـه : وال يدخل يف املنع

الذين ليسوا من عمودي نـسبه كـشهادته ألخيـه وعمـه 

 .)69(مه وخاله ونحوهم كابن أخيه وابن أختهوابن ع

 :الزوجية العالقة حكم -2

 :اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني

ــول األول ــول : الق ــع قب ــة متن ــة الزوجي أن عالق

وهـذا قـول مجهـور . الشهادة مثل عالقة قرابـة الـوالدة

 .)70(الفقهاء

 :ومستند ذلك

 . كل زوج يف مال اآلخرتبّسط -1

 . يرث اآلخر كل واحد منهامأن -2

 تقبل شهادة كل من الزوجني يف حق :القول الثاين

                                                 
 ).2449(، ومسلم )5230(أخرجه البخاري    )67(

 ).6/272(بدائع الصنائع    )68(

   ).312-15/311(كشاف القناع    )69(

، املغنـي )4/244(، الرشح الصغري )6/272(بدائع الصنائع    )70(

 ).15/312(، كشاف القناع )14/183(

 .)71(وهو مذهب الشافعية. اآلخر

 .أن النكاح يطرأ ويزول فيهام: ومستند ذلك

 :الرتجيح

الذي يظهر هو قول مجهور الفقهاء؛ لقوة مأخذه، 

وأما مـستند القـول بـاجلواز فيقـال إن حمـل منـع قبـول 

لزوجية، أما قبلها أو بعـد الشهادة هو حال قيام العالقة ا

 .زواهلا فهذا خارج حمل النزاع

 :الشخصية العالقة حكم -3

 :اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني

أن العالقة الشخـصية ليـست مـن : القول األول

موانع قبـول الـشهادة، فتقبـل شـهادة أحـد الـصديقني 

، وهي مثل شـهادة )72(»قول عامة العلامء «لصاحبه، وهذا

 .)73( أقاربه الذين ليسوا من عمودي نسبهالعدل لباقي

 :ومستند هذا القول

 . الشهادةبقبولعموم األدلة  -1

ــال لــيسأن هــؤالء  «-2  لبعــضهم تــسّلط يف م

 .)74(»البعض، عرفا وعادة فالتحقوا باألجانب

                                                 
ــاج    )71( ــة املحت ــرشواين ،)10/232(حتف ــال ال : )10/232( وق

ال تقبل؛ ألن كل واحد منهام وارث ال حيجـب، فأشـبه : وقيل«

 .»مغني. األب وهو قول األئمة الثالثة

 ).14/185(املغني    )72(

، كـشاف )10/233(، حتفة املحتاج )6/272(بدائع الصنائع    )73(

 ).312-15/311(القناع 

 ).6/272(بدائع الصنائع    )74(
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منع قبول شهادة الصديق املالطف، : القول الثاين

يها واشتهر إال إن بّرز الشاهد يف العدالة، بأن فاق أقرانه ف

. )75(وهــذا مــذهب املالكيــة. هبــا، وكــان ظــاهر العدالــة

هو املختص بالرجل الذي يالطـف  «والصديق املالطف

كل واحد منهام صاحبه، ومعنى اللطف اإلحسان والـرب 

 .)76(»والتكرمة

 : ومستند هذا القول

 إىل نفسه نفعا هبا، فهو متهم، فلم تقبل جيرّ أنه  -1

 .شهادته

 . هادة العدو عىل عدوهالقياس عىل ش -2

 :الرتجيح

الــذي يظهــر أن العالقــة الشخــصية أخــّف مــن 

عالقة قرابة الوالدة والزوجية، فيظهر أن قول اجلمهـور 

أقوى من هـذا الوجـه؛ عمـال باألصـل، إذ منـع قبـول 

أمــا العــداوة، فــسببها حمظــور، ويف  «الــشهادة طــارئ،

 .)77(»الشهادة عليه شفاء غيظه منه، فخالفت الصداقة

ومع هذا فإن كان عضو اللجنة الـرشعية يعـرف 

من نفسه عدم قدرته عىل تقديم رأيـه باسـتقالل يف ظـل 

وجود هذه العالقة الشخصية مع أحد مـالك املؤسـسة، 

فينبغي له االعتذار مـن ذلـك، وإن عـدم ذكـر العالقـة 

                                                 
 ).4/244(غري الرشح الص   )75(

 ).4/244(بلغة السالك    )76(

 ).14/185(املغني    )77(

الشخصية من موانع االستقالل يف بعض معايري احلوكمة 

هتا من عضو اللجنـة نفـسه، الرشعية ال يعني عدم مراعا

 .فينبغي عليه اإلفصاح عن ذلك

ومما يقوي هذا أن القائلني باملنع قـد اسـتثنوا مـن 

فاق أقرانه وكان مشهورا بالعدالة، فإن كان عضو اللجنة 

 .الرشعية كذلك، فقد زال عارض االستقالل إن شاء اهللا

ينبه هنـا أن احلكـم يف العالقـات املـذكورة : تنبيه

، إنـام جـرى فيهـا )املالية والوظيفيـة والعائليـة(السابقة 

تغليب مقام الشهادة عىل مقام اإلفتـاء يف عمـل اللجـان 

الرشعية، ألن املفتي لـه أن يفتـي رشيكـه وقريبـه ومـن 

استأجره، وسائر من ال تقبل شهادته له، ولكـن ال جيـوز 

 .)78(له أن حيايب من يفتيه

ــم ــل العل ــض أه ــىل أن بع ــرى )79(ع ــا  - ي خالف

 أن الـشهادة ال تـرّد بـسبب وجـود - ذاهب األربعةللم

العالقات املذكورة السابقة وحـدها، وإنـام تـرّد بـسبب 

التهمة، سواء أكانت هناك عالقة بينهام أم ال، فالوصـف 

املؤثر يف احلكم هو التهمة، فيجب تعليق احلكم حينئذ به 

 .وجودا وعدما، فإن قامت التهمة وإال قبلت الشهادة

والتنظـيامت يف  - قرره عامة الفقهاء ويظهر أن ما

وجود ( أقرب إىل ضبط هذه املسألة، فالعلة - هذا الشأن

                                                 
 ).5/94(، أعالم املوقعني )15/41(كشاف القناع : ينظر   )78(

، )248-1/233(، أعــــالم املــــوقعني )9/415(املحــــىل    )79(

 ).153ص(املختارات اجللية البن سعدي 
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معنى منضبط يناط به احلكم، خالفـا للحكمـة ) العالقة

 .)80(فهي نتيجة ربط احلكم بالعلة) وجود التهمة(

 :األتعاب :رابعاً 

ترد مـسألة أخـذ أعـضاء اللجـان الـرشعية مـن 

ــالغ ــة مب ــسات املالي ــا يف املؤس ــم، وأثره ــل أعامهل  مقاب

استقالهلم عنها، ويمكن عرض جوانب هـذه املـسألة يف 

 :النقاط التالية

 :األتعاب أخذ حكم -1

جرت اإلشارة فيام سبق إىل أن عمل عضو اللجنة 

مرتدد بني الفتوى والشهادة، فناسب عرض اخلـالف يف 

أخذ األجر عىل الفتوى، وأخذ األجر عىل الـشهادة، ثـم 

عاب اللجنة الرشعية عليهام، ثم بيان مـا يرتتـب تنزيل أت

 :عىل ذلك

 :الفتوى عىل األجر أخذ حكم

اتفق الفقهاء عىل منع أخـذ األجـر عـىل الفتـوى 

الشفوية إذا تعّينت عليه، واختلفوا فـيام عـدا ذلـك عـىل 

 :قولني

قـال . وهو مذهب املالكيـة. اجلواز: القول األول

 .)81(»لفتيا إن مل تتعّني جتوز األجرة عىل ا «يف بلغة السالك

املنع، عدا من مل يكـن لـه رزق مـن : القول الثاين

وهـو قـول . بيت املال أو كان األجر مقابل كتابة الفتوى

                                                 
 ).3/510(رشح خمترص الروضة : ينظر   )80(

 ).12، 4/10( ،)1/18(ع بلغة السالك الرشح الصغري م   )81(

 :مجهور الفقهاء عىل النحو التايل

كل ما جيـب عـىل القـايض  «:قال يف الدر املختار

واملفتي ال حيل هلام أخـذ األجـر بـه؛ ألنـه واجـب عليـه 

ي بالقول، وأما بالكتابة فيجـوز هلـام عـىل وكجواب املفت

 .)82(»قدر كتبهام؛ ألن الكتابة ال تلزمهام

املختار للمتصدي للفتوى أن  «:وقال يف املجموع

يتربع بذلك وجيوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت املـال إال 

أن يتعّني عليه وله كفاية فيحرم عىل الصحيح، ثم إن كان 

ق فليس زروإن مل يكن له له رزق مل جيز أخذ أجرة أصال 

: له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه عىل األصـح كاحلـاكم

واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال لـه 

أن يقول يلزمني أن أفتيك قوال وأما كتابة اخلط فال فـإذا 

 .)83(»استأجره عىل كتابة اخلط جاز

وللمفتي أخذ الرزق من  «:وقال يف كشاف القناع

ملال؛ ألن اإلفتاء من املصالح العامة كاألذان، ولـو بيت ا

تعّني عليه أن يفتي وال كفاية؛ مل يأخذ من املستفتي؛ ألنـه 

ومن أخذ رزقا مـن . اعتياض عن واجب عليه وال جيوز

؛ وال خلّطـهبيت املال مل يأخذ من املـستفتي أجـرة لفتيـاه 

أجـرة الستغنائه بالرزق، وإال أي وإن مل يأخذ رزقا أخذ 

 .)84(»خّطه فقط

                                                 
 ).5/461(الدر املختار    )82(

 ).1/46(املجموع    )83(

 ).46، 15/23(كشاف القناع    )84(
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الصحيح أنـه  «:وأضاف ابن القيم قيدا آخر فقال

، ولكـن ال يلزمـه وخّطـهيلزمه اجلواب جمانـا هللا بلفظـه 

 .)85(»الورق وال احلرب

 :الشهادة عىل األجر أخذ حكم

ذهب عامـة الفقهـاء إىل منـع أخـذ األجـر عـىل 

 :)86(الشهادة للمستندات التالية

 :  تعاىلقوله -1            

              )ومن كتامن )283:البقرة ،

 .الشهادة االمتناع عن أدائها إال برشط العوض

أهنا عمل غري متقّوم، فهـي عـادة مـا تكـون  -2

 .كالما يسريا، ال يعاوض عىل أمثاله

 . التي تلحق الشاهد باشرتاط العوضللتهمة -3

 غالبا ما تتعّني عىل الـشاهد، وهبـا حتفـظ أهنا -4

 .احلقوق

واستثنى عامة الفقهاء من ذلك تكلفـة الـسفر إن 

 .احتاج أداء الشهادة إىل سفر

 :الرتجيح

الذي يظهر رجحان ما ذهب إليه عامة الفقهاء يف 

منع أخذ األجر عىل الفتوى، وأخذ األجر عىل الـشهادة، 

ام يظهـر عـىل أتعـاب إال أنه ال يرد اخلـالف يف ذلـك فـي

                                                 
 ).5/131(أعالم املوقعني    )85(

ــار    )86( ــصغري )5/464(رد املحت ــرشح ال ــي )4/285(، ال ، مغن

 ).15/260(، كشاف القناع )4/452(املحتاج 

 :اللجان الرشعية من عدة أوجه منها

 :األوقات وحبس االنقطاع :األول الوجه

فإن طبيعة أعامل اللجان الرشعية فيهـا خـدمات 

استشارية متقّومة يصّح إفرادهـا بالتعاقـد، ففيهـا تفـّرغ 

ــائق  ــستندات والوث ــراءة امل ــوعات وق ــة املوض لدراس

حلذف واإلضـافة بعرشات الصفحات والتعديل عليها با

ومتابعة إدخال التعديالت وخالفه، وحضور اجللـسات 

واالجتامعات بالساعات، ومناقشة وإبداء الرأي، وهـذا 

 .كله خارج حمل النزاع

فقد نقل النووي يف مقدمة املجموع يف باب آداب 

لو اتفق أهل البلد فجعلوا له  «:الفتوى واملفتي واملستفتي

 .)87(» لفتاوهيم جازّرغعىل أن يتفَرزقا من أمواهلم 

ــاع : وإن جعــل لــه، أي «:وجــاء يف كــشاف القن

؛ جـاز لـه أخـذه، ليتفـّرغ هلـمللمفتي، أهـل بلـد َرزقـا 

 .)88(»واإلرزاق معروف غري الزم جلهة معينة

وقال الصديق الرضير مـن كبـار فقهـاء املالكيـة 

يفهم مـن هـذا أن أعـضاء اهليئـة الـرشعية  «:املعارصين

دده اجلهـة التـي تعّيـنهم، وال يؤدون عملهـم بـأجر حتـ

غضاضة يف هذا، وال وجـه للـرأي القائـل بـأن أعـضاء 

 .)89(»اللجنة ال جيوز أن يأخذوا أجرا

                                                 
 ).1/46(املجموع    )87(

 ).15/46(كشاف القناع    )88(

 ).4ص(اهليئات الرشعية    )89(
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وجاء يف بعض فتاوى متأخري احلنفية جواز أخذ 

األجر عىل الفتوى إذا كـان مقابـل تفريـغ املفتـي نفـسه 

بتخصيص ساعات للرد عىل فتاوى الناس بناء عىل مبدأ 

 .)90(قاتحبس األو

 :األتعاب يف املشارطة عدم :الثاين الوجه

فيكون حتديد أتعاب اللجنة الـرشعية ودفعهـا يف 

 بال مشارطة - حسب اطالع الباحث -أغلب املامرسات 

وال مماكسة بني عضو اللجنة واملؤسسة، وهذا لـيس فيـه 

 .إشكال

ــرايف ــال الق ــاب  «:ق ــل يف ب ــاب اإلرزاق أدخ ب

عاوضة، وباب اإلجارة أبعد اإلحسان، وأبعد عن باب امل

وسـبق  .)91(»من باب املساحمة وأدخـل يف بـاب املكايـسة

النقل عن فقهاء الشافعية واحلنابلة يف الوجه السابق فـيام 

 .يتعلق بالرزق واإلرزاق

وأما إن جرى حتديد األتعاب مـن جهـة مـستقلة 

كالبنك املركزي، فهذا أظهر يف زوال اإلشـكال واحلمـد 

تعلـيامت احلوكمـة الـرشعية مـا يـضبط هللا، وقد جاء يف 

ذلك، فقد جاءت بتحديد اجلهة املعنية بتحديد األتعـاب 

 .كام سيأيت، دون تركها للمشارطة واملفاوضة

 :الرتجيح هذا عىل يرتتب ما

قد حيـصل يف بعـض املامرسـات أن يكـون فيهـا 

                                                 
 ).148ص(الفتاوى اهلندية املعارصة يف نوازل املعامالت املالية    )90(

 ).15/46(، ونقله يف كشاف القناع )3/3(الفروق    )91(

مشارطة، وهنا قد يرد إشكال يف ختريج هذه األتعاب، إن 

ــر يف قيــل إهنــا أجــرة مقابــ ل عمــل، فيكــون لــذلك أث

االستقالل، ويعّد البيان السنوي للجنة مشكال من جهـة 

إنــه يف حكــم الــشهادة للمؤســسة، ومــن موانــع قبــول 

: الشهادة أن جيّر الشاهد إىل نفسه نفعـا بـشهادته، ومنهـا

 .شهادة األجري ملستأجره فيام هو مستأجر فيه، كام سبق

مؤســسات إال أن يقــال إن النمــوذج القــانوين لل

املالية اإلسالمية يساعد عىل ذلك، إذ إهنا تظهر يف شـكل 

يظهر رشكة املسامهة العامة أو املقفلة، ويف رشكة املسامهة 

، وأتعاب اللجنة الرشعية تدفع الفرق بني امللكية واإلدارة

 أو من الشخـصية االعتباريـة للمؤسـسة؛ ألن املالكمن 

ة وشهادهتا متوجـه ، بينام فتوى اللجن)92(التعاقد كان معها

 املؤسسة القائمة وقت تاريخ إصدار القرار إدارةإىل عمل 

 .والبيان، ولعل هبذا املعنى يزول اإلشكال إن شاء اهللا

والبّد من هذا التوجيـه، ألنـه لـو قيـل بخـالف 

ذلك، لرست التهمة حتى عىل جمالس اإلدارات، وجلـان 

مـن املراجعة، واملراجع اخلارجي، فالكـل يأخـذ أتعابـه 

، وإنام زالـت وبعضها قد يكون بمشارطةالرشكة نفسها، 

التهمة لوجـود إجـراءات حوكمـة واضـحة، ومـساءلة 

ومراقبة من جهـات مـستقلة، فكـذلك احلـال يف عمـل 

اللجنة الرشعية، فإن وجود إطار حوكمة رشعيـة فاعـل 

                                                 
 ).1/194(بحوث يف التمويل اإلسالمي : ينظر   )92(



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، املجلد الدراسات اإلسالميةجملة 

– 193 – 

 .من البنك املركزي، من شأنه تبديد هذه األوهام

 :أتعاب بال اللجنة عمل -2

د جرى يف بعض املامرسات السيام يف بداية لق

أعامل اللجان الرشعية واملؤسسات املالية اإلسالمية، أن 

يكون عملها تطّوعا بال مقابل، وقد كان من آثار ذلك قّلة 

االجتامعات وتباعد انعقادها وعدم انتظامها، باعتبار 

    : احتساب أعضائها، وقد قال تعاىل

    )91:التوبة(. 

وقد كان من نتائج ذلك تأخر أعـامل املؤسـسات 

وفوات مصاحلها يف بعض األحيان، ويف أحيـان أخـرى 

جيري دخول املؤسسة يف تعاقدات ثم ُتعرض الحقا عىل 

اللجنة للنظر فيها، وال خيفى ما يف هذه اآلثار مـن نتـائج 

ــصناعة عمومــا، و ــدم مــؤثرة يف أعــامل املؤســسة وال ع

 .انسجام ذلك مع تطّور الصناعة وحوكمتها ومتهينها

 :األتعاب يدفع من -3

ــن  ــاهبم م ــرشعية أتع ــان ال ــضاء اللج ــذ أع يأخ

املؤسسة نفسها، ومل أقف عىل ممارسة بخالف ذلك، وقد 

يرد هنا ما يقال عن استقالل اللجنة عن املؤسسة بـسبب 

أن مصدر أتعاب أعضائها منها، ويظهر يل أن ذلك غـري 

 :ؤثر؛ بمالحظة ما يأيتم

 هناك حصانة ومحاية نظامية للجنـة تكونأن  -1

كام سبق، بأن يكون تعيني اللجنة وعزهلا وحتديد أتعاهبـا 

خاضعا إلجراءات واضحة وملزمة، سواء مـن اجلمعيـة 

ــة  ــزي، أو اللجن ــك املرك ــسة، أو البن ــة للمؤس العمومي

 .الرشعية العليا التابعة له

تشابه عمل جلنة املراجعـة  الرشعية اللجنةأن  -2

 وهذه ممارسة دولية قـد - أو تقرتب منها -يف الرشكات 

، وختتص جلنة املراجعـة بمراقبـة )93(جرى التواضع عليها

ــا  ــة حلاميته ــّن األنظم ــرى س ــد ج ــرشكة، وق ــامل ال أع

واستقالهلا، حتى إنه قد جرى الـنص عـىل أهنـا اللجنـة 

ية العمومية الوحيدة التي جيري تعيينها وعزهلا من اجلمع

كام سبق، ومع ذلك فهي تأخذ أتعاهبا من الرشكة نفسها، 

 . مؤثرا يف استقالهلا- وحده -ومل يكن ذلك 

 :األتعاب حيدد من -4

األوىل يف نظر الباحث أن جيري حتديـد األتعـاب 

من جهة أخرى غري املؤسسة، بأن يكون هناك نظام معلن 

 حتديد نظام أو الئحة أو تعليامت ملزمة، وذلك عىل غرار

 .)94(الرشكات ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة

ومع ذلك فيمكن حتديـد األتعـاب مـن اجلمعيـة 

العمومية كام جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الـدويل، 

وقد سبق نقله، أو بتفويض من اجلمعية إىل جملس اإلدارة 

 .كام يف معايري احلوكمة أليويف وقد سبق نقل املقصود منه

اء يف إطار احلوكمة الرشعية للبنـوك يف والذي ج

                                                 
قيـات، أيـويف معايري املحاسـبة واملراجعـة واحلوكمـة واألخال   )93(

 ).1086ص(

 ).السادسة والسبعون(نظام الرشكات السعودي، املادة    )94(
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اململكة أن جعله من مسؤولية جملس اإلدارة، فقد جاء يف 

من ضمن مسؤوليات جملس ) 6(الفقرة ) اخلامسة(املادة 

وضع التعويضات واألجور املالئمـة ألعـضاء  «:اإلدارة

اللجنة، بناء عىل توصية من جلنة الرتشيحات واملكافآت 

رة، وبام يتناسب مع حجم واجباهتم التابعة ملجلس اإلدا

ومسؤولياهتم، وال يتعارض مع تعليامت البنك املركـزي 

 .»ذات العالقة

 :الرشعية اللجنة أتعاب ضوابط -5

مع القول بجواز أخذ اللجنة الرشعية أتعابـا مـن 

 :املؤسسة مقابل أعامهلا، فينبغي أن يقيد ذلك بام يأيت

، )95(تقلة حتديد األتعاب من جهة مسيكونأن  -1

فإن كان التحديد من اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة، 

فال ينبغي أن يكون ذلك بمشارطة أو مماكسة مـن عـضو 

ينبغـي للمفتـي أن يكـون قليـل  «:اللجنة؛ قـال القـرايف

الطمع، كثري الورع، فام أفلح مستكثر من الدنيا، ومعّظم 

 .)96(»أهلها وحطامها

ت أعــضاء  اإلفــصاح عــن مكافــآجيــريأن  -2

اللجنة الرشعية يف تقرير جملس اإلدارة املقدم إىل اجلمعية 

العمومية، والذي ينرش يف موقع املؤسـسة املاليـة، وكـذا 

                                                 
بحوث يف املعـامالت واألسـاليب املـرصفية اإلسـالمية : ينظر   )95(

)5/250.( 

اإلحكام يف متييز الفتـاوى عـن األحكـام وتـرصفات القـايض    )96(

 ).256ص(واإلمام 

، وذلك عىل غرار اإلفصاح عـن )97(موقع اجلهة اإلرشافية

مكافآت أعضاء جملس اإلدارة، واللجان األخرى التابعة 

 .)98(للمجلس

وغـري جهدها أن تكون األتعاب متناسبة مع  -3

ــل )99(مرتبطــة بنتيجتهــا ، وتكــون بمبلــغ حمــدد، أو مقاب

العضوية إضافة إىل بدل حـضور االجتامعـات، وحتمـل 

 .تكاليف السفر

 األتعاب نسبة من أرباح املؤسـسة، تكونأال  -4

أو نسبة من أرباح املنتجات التي جتيزها اللجنة، أو مقابل 

. نفـسهامزايا عينيـة، أو مقابـل مـنح أسـهم يف الـرشكة 

ومجيع ذلك لغرض املحافظة عىل استقالل اللجنة ومنـع 

استغالهلا، حتى ولو كـان النظـام قـد أجـاز مثـل ذلـك 

 .)100(ألعضاء جملس اإلدارة

 :العضوية مدة طول :خامساً 

سبق أن من احلصانة واحلامية القانونيـة ألعـضاء 

اللجنــة الــرشعية أن ال تكــون مــدة عــضويتهم قــصرية 

 .ظيم ملزم من اجلهة اإلرشافيةويكون ذلك بموجب تن

                                                 
 ).167، 1/155(بحوث يف التمويل اإلسالمي   )97(

، والئحة ) السادسة والسبعون(نظام الرشكات السعودي، املادة    )98(

 ).الثالثة والتسعون(حوكمة الرشكات املادة 

معايري املحاسـبة واملراجعـة واحلوكمـة واألخالقيـات، أيـويف    )99(

 .»األتعاب املرشوطة«: ، وهو ما يسمى)1110ص(

 .)السادسة والسبعون(نظام الرشكات السعودي، املادة    )100(
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ويف املقابل يرد إشكال آخر يف مدة العضوية مـن 

 من إذ قد ينتججهة طوهلا، وذلك فيام يتعلق باالستقالل، 

ارتباط عضو اللجنة الرشعية بمؤسسة مالية معينـة مـدة 

، وقـد تبـدو نشوء عالقة وطيدة خاصـة متبادلـةطويلة، 

ياد، كام جاء يف تلك العالقة من عوارض االستقالل واحل

 .)101(معايري احلوكمة أليويف

وهذا ما جـاء أيـضا يف إطـار احلوكمـة الـرشعية 

للمصارف والبنوك املحلية العاملة يف اململكـة، الـصادر 

م، أن من 2020عن البنك املركزي السعودي، يف فرباير 

 لدى عضو اللجنـة الـرشعية كـام يف عوارض االستقالل

أن يكون قد أمـىض مـا  «):ي/3(الفقرة ) السابعة(املادة 

 أو تسع سـنوات منفـصلة ست سنوات متصلةيزيد عىل 

 .»يف عضوية اللجنة

ــبة  ــطة املناس ــدة املتوس ــشكال يف امل ــى است ويبق

لعضوية اللجنة، ففي حني اختـار إطـار احلوكمـة املـدة 

إن مـدة  «:بست سنوات، فإن بعـض أهـل العلـم يـرى

يـق رشط عضوية اهليئة تكون مخـسة سـنوات، بغيـة حتق

 .)102(»اخلربة واملامرسة

ال وهذه مدة مناسبة يف نظر الباحث، إال أن هـذا 

، ففي هذا إخالل !يعني إبدال مجيع األعضاء دفعة واحدة

                                                 
معايري املحاسـبة واملراجعـة واحلوكمـة واألخالقيـات، : ينظر   )101(

 ).1111ص(أيويف 

 ).2ص(التعقيب عىل بحث اهليئات الرشعية    )102(

مؤثر يف سري أعامل املؤسسة، وإن من املناسـب أن تتخـذ 

املؤســسة املاليــة اإلســالمية خطــوات مناســبة إلحــالل 

ال عضو واحـد أعضاء اللجنة بانتظام، بحيث جيري إبد

، عىل غرار سياسـة )103(منهم عىل األقل كل مخس سنوات

إحــالل أعــضاء جمــالس إدارات البنــوك التــي تــضمن 

 .)104(االستمرار والتدرج وتبادل اخلربات

وهبذا حيصل اجلمع بني األقوال، بام حيقق مصالح 

األطراف املعنية، واملأمول أن يراعـي التحـديث القـادم 

 .ذا اجلانبإلطار احلوكمة الرشعية ه

 :األعضاء عدد :سادساً 

سبقت اإلشارة أنه يف نشأة اللجان الـرشعية مـع 

نشأة املؤسسات املالية اإلسالمية، كانت املؤسسة تكتفي 

بمستشار رشعي واحد أو مراقب رشعي واحـد، وهـذا 

قد كان مقبوال بالنظر إىل ظروف بداية املؤسسات املاليـة 

 .)105(اإلسالمية

لعمل ونضوجه، فإنه ينبغـي وأما اآلن مع تطور ا

أن تكون من جلنـة رشعيـة ال تقـل عـن ثالثـة أعـضاء؛ 

 :لألسباب التالية

                                                 
معايري املحاسـبة واملراجعـة واحلوكمـة واألخالقيـات، : ينظر   )103(

 ).1111ص(أيويف 

 ).25(املبادئ الرئيسة للحوكمة يف البنوك، الفقرة : ينظر   )104(

ــر   )105( ــصارف : ينظ ــرشعية يف امل ــة ال ــات الرقاب ــل هيئ ــويم عم تق

 ).8/351(اإلسالمية 
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 اللجنة ال خيلو من التزكية والشهادة، عملأن  -1

 .وهي هلا رشوط ونصاب ال يقل عن اثنني

 االجتهاد اجلامعـي، وأقـل اجلمـع يتحققأن  -2

 عند ، فالواحد اجتهاد فردي، واالثنني ال مرجح)106(ثالثة

ــدنا  ــرئيس، ع ــرجيح رأي ال ــرى ت ــتالفهام، وإذا ج اخ

 .)107(لالجتهاد الفردي

 اجلامعي يعزز االسـتقالل يف إبـداء العددأن  -3

 .الرأي، وهذا حيقق مبادئ احلوكمة الرشعية

وهذا مـا أكـدت عليـه املعـايري الرقابيـة املحليـة 

 :والدولية، ومن ذلك

 جممع الفقه اإلسـالمي الـدويل، ونـص قرار -1

وهي جمموعـة مـن : هيئة الرقابة الرشعية «:ملقصود منها

العلامء املتخصصني يف الفقـه اإلسـالمي وبخاصـة فقـه 

 .)108(»ال يقل عددهم عن ثالثةاملعامالت 

جيـب أن  «: احلوكمة الـرشعية أليـويفمعايري -2

ال يقـل عـددهم تتكون هيئة الرقابة الرشعية من أعضاء 

 .)109(»عن ثالثة

                                                 
 ).2/490(رشح خمترص الروضة : ينظر   )106(

، 19/2/405(جملــة جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل : ينظــر   )107(

433.( 

 ).3/19 ()177(قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم    )108(

وكمـة واألخالقيـات، أيـويف معايري املحاسـبة واملراجعـة واحل   )109(

 ).1047ص(

مات اإلسـالمية العـارش  جملـس اخلـدمعيار -3

مـن تتكون اهليئة الرشعية  «):املتعلق باحلوكمة الرشعية(

 أنـه: ، وكان املعيار قد قرر قبلها»ثالثة أعضاء عىل األقل

جيب عىل كل مؤسسة خدمات مالية إسالمية أن تأخـذ «

بعني االعتبار حجم أعامهلا، وأن حتدد وفقا لذلك، العدد 

عية الذي يسهل معه اختاذ املناسب من أعضاء اهليئة الرش

، فقـد تـرك احلـد األعـىل لتقـدير »القرار بـشكل فعـال

وأما عـن العـضو الواحـد، فقـد أشـار . املؤسسة املعنية

جتـدر املالحظـة أنـه يف بعـض  «:املعيار إىل ذلـك بقولـه

تعيني عـضو هيئـة رشعيـة الدول يتيح اإلطار التنظيمي 

 إال أن من وإذ يمكن تربير ذلك بعامل التكلفة،... واحد

شـأن ذلـك أن يفقــد املؤسـسة ميـزة مــا يتعلـق بــالرأي 

اجلامعي واملصداقية التي يمكن بلوغها مقارنة بام يكـون 

عليه احلـال مـع جمموعـة مـن أعـضاء اهليئـة الـرشعية، 

فـإن اسـتقاللية عـضو باإلضافة إىل أنه ومما الشك فيـه، 

 . )110(»اهليئة الرشعية أكثر ُعرضة للمساءلة

ال يـسوغ  «):19/1/4(ة الربكـة  ندوفتوى -4

اكتفاء البنك بتعيني مستشار رشعـي أو مراقـب رشعـي 

، من اإلفتاء والرقابة، للقيام باملهام املنوطة باهليئة الرشعية

بل جيـب تكـوين هيئـة رشعيـة ال يقـل عـدد األعـضاء 

، وأن ينحرص التصويت فـيهم عن ثالثةاملختصني بالفقه 

                                                 
املتعلـق (معيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية العـارش : ينظر   )110(

 ).14، 13ص() باحلوكمة الرشعية
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 .»دون اخلرباء

 الرشعية الـصادر عـن البنـك  احلوكمةإطار -5

تناسب عدد أعـضائها مـع حجـم  «:املركزي السعودي

 وال يزيـد أال يقل عن ثالثـةوطبيعة نشاط املرصف، عىل 

 .)111(»عن مخسة

ــيامت -6 ــسات تعل ــرشعية يف مؤس ــة ال  احلوكم

يراعـى عنـد تـشكيل اللجنـة الـرشعية  «:السوق املاليـة

عىل أن   تناسب أعضاء اللجنة مع حجم وطبيعة املنتجات

 .)112(»ال يقل عن ثالثة أعضاء

وبعض املؤسسات تزيد عـىل ثالثـة، السـيام مـع 

مراعاة حجم أعامل املؤسسة، وهـذا حمـل اجتهـاد، وإن 

يرى االكتفاء بثالثة، بـرشط عـدم كان بعض أهل العلم 

 :، يقول بعض أهـل العلـمتغيب أحد منهم يف اجللسات

عية ثالثـة ال يف رأيي أنه يكفي أن يكون عدد اهليئة الرش«

بـرشط عـدم أكثر من ذلك، وهو املوافق لواقع اهليئات، 

 .)113(» واحد منهم عن اجللساتتغيب

بينام جاء يف تعليامت احلوكمة الرشعية يف رشكات 

جيب أن يتناسب  «):1(الفقرة ) الثامنة(التمويل يف املادة 

                                                 
إطار احلوكمة الرشعية للمصارف والبنوك املحليـة العاملـة يف    )111(

 ).1(الفقرة ) السابعة(اململكة، املادة 

 مؤسسات الـسوق املاليـة، املـادة تعليامت احلوكمة الرشعية يف   )112(

 ).1/ج(الفقرة ) اخلامسة(

 ).2ص(التعقيب عىل بحث اهليئات الرشعية    )113(

عدد أعضاء اللجنـة مـع حجـم وطبيعـة أعـامل رشكـة 

 وال يزيـد عـن مخـسة ل عن عضوينعىل أال يقالتمويل، 

 .»أعضاء

وهذا مفهوم من اجلهة الرقابيـة يف هـذه املرحلـة 

املبكرة من تأطري احلوكمة الرشعية، وذلك مراعاة حلجم 

رشكات التمويل وقدرهتا عىل حتمـل تكـاليف اللجـان، 

وإن كان املأمول هو تصحيح هذا العدد، فال أعـرف لـه 

 جتارب هلا ظـروف تطبيقا عىل مستوى الصناعة سوى يف

 .خاصة، مثل جتربة أندونيسيا

 .الكفاءة :الثالث املطلب

إن من أبرز مظاهر احلوكمة الرشعية هو االعتنـاء 

 العلميـة ألعـضاء ةبالقوة والقدرة وذلـك برفـع الكفـاء

 :اللجان الرشعية، ويمكن بيان ذلك يف النقاط التالية

 :الرشعي التأهيل :أوالً 

 :نياملتخصص املؤهلني قلة -1

بالنظر إىل التعليامت اجلديدة للحوكمـة الـرشعية 

يف اململكة، فـإن هـذا يعنـي احتيـاج املؤسـسات املاليـة 

 عضوا رشعيا 50اإلسالمية يف اململكة إىل ما ال يقل عن 

مؤهال تأهيال مناسبا للنظر يف أعامل املؤسسات واحلكـم 

 .عليها

جاء يف وثيقة برنامج تطـوير القطـاع املـايل، مـن 

ــرام ــة ب ــة اململك ــار  «:2030ج رؤي ــسني إط ــضامن حت ل

احلوكمة الرشعية للاملية اإلسالمية، تلتزم االسـرتاتيجية 
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 بزيادة نسبة علامء الرشيعة املتمكنـني 2025بحلول عام 

 من 1.6إىل إمجايل مؤسسات املالية اإلسالمية ما يقارب 

علامء الرشيعة املتمكنني لكل مؤسـسة ماليـة مـن أصـل 

تلتزم االسرتاتيجية كـذلك برفـع . 2018 يف عام 0.50

نسبة العلامء السعوديني إىل املقاعـد املتاحـة يف املـنظامت 

واهليئات واملؤسسات املالية الدولية املختـارة إىل حـوايل 

 .)114(»2018املسجلة يف عام % 16.07من أصل % 23

وإن قلــة املــؤهلني املتخصــصني يعــود ألســباب 

اإلرشافيـة ومؤسـسات كثرية، منها تأخر اهتامم اجلهات 

الصناعة واجلهات األكاديمية بتأهيل صفوف من اخلرباء 

والباحثني لعضوية اللجان الرشعية، ومن األسباب أيضا 

مــا يــرتدد يف أوســاط الــصناعة، ومــا يقــال عــن تعــدد 

عضويات اللجان، واحتكـار أسـامء حمـددة لعـضويات 

 - مع مرور الوقت -اللجان لسنوات طويلة، وهذا أدى 

 عــزوف صــفوف مــن البــاحثني واألكــاديميني عــن إىل

ــامل  ــرشعي يف أع ــل ال ــتكامل التأهي ــتمرار يف اس االس

املؤسسات املالية، واإلعراض عن املشاركة يف فعاليـات 

الصناعة، وتاليش اخلربة وتركيزها يف أسامء حمـددة عـىل 

 .أصابع اليد الواحدة

ومهام يكن من أمر، فقد اهتّمت املعـايري الرقابيـة 

 :لية والدولية بمعاجلة هذه الظاهرة، ومن ذلكاملح

                                                 
، 2021وثيقــة برنــامج تطــوير القطــاع املــايل، خطــة التنفيــذ    )114(

 ).63ص(

 الرشعية الصادر عـن جملـس احلوكمةمعيار  -1

أن  «اخلدمات املالية اإلسالمية، وجـاء فيـه التأكيـد عـىل

يكون هناك عدد حمدود من املؤسسات التي خيـدمها كـل 

من أعضاء اللجنة الـرشعية للتأكـد مـن إمكـان  »عضو

 املوضـوعات، ختصيص ما يكفـي مـن الوقـت لدراسـة

إضافة ملوضوع الرسية وتعارض املصالح، كام ينبغي منح 

الفرصة والوقت لظهور جمموعـة جديـدة مـن الـشباب 

ذوي اإلمكانات الواعدة لتوسيع قاعدة املهارات يف هذه 

 .)115(املهنة

 الرشعية الـصادر عـن البنـك احلوكمةإطار  -2

ال جيوز للمرصف تعيني أي عـضو  «:املركزي السعودي

اللجنة يعمل يف جلنة رشعية تابعة ملرصف آخر عامـل يف 

ولعل هذا عىل غرار أعضاء جمالس إدارة . )116(»يف اململكة

الثانيـة (البنوك، إذ جاء يف نظام مراقبة البنـوك، يف املـادة 

ال جيوز أن يكون الـشخص عـضوا يف جملـس  «):عرشة

 .»إدارة أكثر من بنك واحد

كــات  احلوكمــة الــرشعية يف رشتعلــيامت -3

 :التمويل اخلاضعة إلرشاف البنـك املركـزي الـسعودي

ال يسمح لعـضو اللجنـة الـرشعية لـرشكات التمويـل «

                                                 
املتعلـق (معيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية العـارش : ينظر   )115(

 ).28 ،15، 14، 12ص() باحلوكمة الرشعية

إطار احلوكمة الرشعية للمصارف والبنوك املحليـة العاملـة يف    )116(

 ).2(الفقرة ) الثالثة عرشة(اململكة، املادة 
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املــشاركة يف أكثــر مــن مخــسة جلــان رشعيــة لــرشكات 

 .)117(»التمويل

بينام جـاءت تعلـيامت احلوكمـة الـرشعية يف  -4

مؤسسات السوق املالية غفال عن هذا الـرشط، والـذي 

ناء عنه بضابط آخر وهو اشـرتاط يظهر أنه جرى االستغ

استقالل ثلثي أعضاء اللجنة، ومن عوارض اسـتقالهلم 

 .ميض ما يزيد عىل تسع سنوات متصلة أو منفصلة

وإن هذا هو ما يستدعيه تطّور الصناعة، فإن هذه 

 .الظاهرة كانت مفهومة يف بدايات العمل

وأرى أن الظروف اليـوم توجـب عـىل اجلهـات 

ة من اجلامعات واجلمعيـات العلميـة األكاديمية والبحثي

ومراكز التدريب ومعاهد التأهيل احلكومية أو األهليـة؛ 

األخــذ بزمــام املبــادرة يف طــرح بــرامج تأهيــل علميــة 

ــامل  ــع أع ــب م ــام يتناس ــرشعية ب ــان ال ــضاء اللج ألع

 .املؤسسات املالية اإلسالمية

 :الرشعية اللجان أعضاء أهلية ضعف -2

ية من ضـعف التأهيـل تعاين بعض اللجان الرشع

: الرشعي لبعض أعضائها، ولذلك أسباب خمتلفـة، منهـا

 .)118(ضعف خمرجات اجلامعات والكليات الرشعية أساسا

                                                 
) الثامنـة(تعليامت احلوكمة الرشعية يف رشكات التمويل، املادة    )117(

 ).4(الفقرة 

سبل إمكانية التجانس يف الفتاوى املالية يف أعامل هيئات الرقابة   )118(

 ).2ص(عية الرش

 ؟الكامل الرشعي التأهيل يشرتط هل

ــضو  ــرشعي الكامــل لع ــل ال وال يــشرتط التأهي

اللجنة، وإنام يكفي أن يكون مؤهال يف بـاب املعـامالت 

 ن تـبّعض االجتهـاد وجتـزؤه،املالية، باعتبار أن ذلك مـ

أن كثريا من أئمة السلف الـصحابة وغـريهم : وتقريره«

ال : كانوا يسألون عن بعض مسائل األحكـام، فيقولـون

فلو كان االجتهـاد املطلـق يف مجيـع األحكـام، ... ندري

رشطا يف االجتهاد يف كل مـسألة عـىل حـدهتا؛ ملـا كـان 

 .)119(»هؤالء األئمة جمتهدين

 روي عـن أنـس بـن مالـك، أن ويشهد لذلك ما

أرحــم أمتــي بــأمتي أبــو بكــر، : ( قــال@رســول اهللا 

وأشــدهم يف ديــن اهللا عمــر، وأصــدقهم حيــاء عــثامن، 

وأقضاهم عيل بن أيب طالب، وأقرؤهم لكتاب اهللا أيب بن 

كعــب، وأعلمهــم بــاحلالل واحلــرام معــاذ بــن جبــل، 

وأفرضهم زيد بن ثابت، أال وإن لكل أمة أمينـا، وأمـني 

 .)120()ه األمة أبو عبيدة بن اجلراحهذ

) 29(وهذا الذي جـاء يف املعيـار الـرشعي رقـم 

ال  «):5/2(بشأن الفتوى يف املؤسـسات، كـام يف البنـد 

                                                 
أعـــالم : وينظـــر). 587، 3/586(رشح خمتـــرص الروضـــة    )119(

 ).5/102(املوقعني 

، والنـسائي »حسن صحيح«: وقال) 3791(أخرجه الرتمذي    )120(

، )13992(، وأمحـد )154(، وابن ماجه )8185(يف الكربى 

 ).7131(وصححه ابن حبان 
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األهلّيـة يف مجيـع أقـسام : ُيشرتط للفتوى يف املؤسـسات

الفقه، بل تصّح الفتوى مـن الفقيـه املقتـرص علمـه عـىل 

 .» للمؤسساتالفقه يف املعامالت املالية بالنسبة

 ؟اللجنة لعضو الرشعي التأهيل ُيعرف كيف

 :يمكن أن يعرف ذلك بجملة أمور منها

 اختيار وتعيني أعضاء اللجنة اعتامدبأن يكون  -1

الرشعية من قبل اللجنة الـرشعية العليـا التابعـة للبنـك 

املركزي إن وجـدت، فلـدهيا القـدرة الكافيـة للنظـر يف 

 .مؤّهالت األعضاء

يوجد، فلمجلس اإلدارة أن هيتدي بـام فإن مل  -2

بــشأن الفتــوى يف ) 29(جــاء يف املعيــار الــرشعي رقــم 

ــد  ــر البن ــسات، يف آخ ــة  «):5/1(املؤس ــرف األهلّي ُتع

الفقهية باالستفاضة أو بالقرائن كالدراسات املتخصصة 

 .»يف الفقه، وبخاصة فقه املعامالت املالية املعارصة

ــىل  -3 ــالنص ع ــؤهالتأو ب ــددة، م ــن  حم يمك

قياسها، كام جاء يف معيار احلوكمة الرشعية الصادر عـن 

جيب أن يكون لـدى  «:جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

عضو اهليئة الرشعية عىل األقل بكالوريوس مـن جامعـة 

معرتف هبا يف العلوم الرشعية تشمل فقه املعامالت، وأن 

يكون قادرا عىل إبراز فهم كاف للتمويـل بـصفة عامـة، 

وقريـب منـه . )121(»تمويل اإلسـالمي بـصفة خاصـةوال

                                                 
تعلــق امل(معيــار جملــس اخلــدمات املاليــة اإلســالمية العــارش    )121(

 ).48ص() باحلوكمة الرشعية

معيار احلوكمة الرشعية للمؤسسات املالية يف اإلمارات، 

جيب أن يكون عضو اللجنة حاصـال  «:فقد نص عىل أنه

عـىل بكــالوريوس عــىل األقـل يف الــرشيعة اإلســالمية، 

وبــاألخص يف فقــه املعــامالت مــن إحــدى اجلامعــات 

 الدراسـات الـرشعية، املعروفة، واملـشهود هلـا يف جمـال

وخاصــة الفقــه وأصــوله، أو خــربة يف الفتــوى يف فقــه 

 .)122(»املعامالت املالية ال تقل عن عرش سنوات

 ؟اللجنة عضو يف الشهرة تشرتط هل

ال تشرتط الشهرة يف عضو اللجنـة، وإنـام تكفـي 

السمعة احلسنة والكفاءة العلمية، مع نرش أسامء أعـضاء 

قع املؤسسة؛ لغـرض متكـني اللجنة والتعريف هبم يف مو

اجلمهــور مــن معرفــة أســامء أعــضاء اللجنــة، وإمكــان 

ــاهلم، إذ إن  ــد اجلهــل بح ــسؤال عــنهم لتعــديلهم عن ال

الواجب أن يعرف العامي من يقلـده، أو يـسأل عنـه إن 

 .جهل حاله

ويقلد العامي من عرفه  «:قال يف كشاف القناع

... امءوال يقلد من عرفه جاهال عند العل... عاملا عدال

جيب سؤال أهل الفقه واخلري؛ لقوله : قال ابن عقيل

 : تعاىل                      )43:النحل( ،

 .)123(»فإن جهل عدالته مل جيز تقليده

                                                 
معيار احلوكة الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، املـرصف    )122(

 ).19ص(املركزي اإلمارايت، 

 ).15/55(كشاف القناع    )123(
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ومع ذلك فال مانع مـن أن تعمـد املؤسـسة عنـد 

تمـع، اختيارها أعضاء اللجنة إىل مراعاة الـشهرة يف املج

مع الكفـاءة العلميـة؛ فـإن هـذا مـن شـأنه بعـث الثقـة 

 .واالطمئنان لدى مجهور املتعاملني

كام ال مانع من اختيار أعضاء اللجان الرشعية من 

جيوز تقليـد  «:غري كبار أهل العلم؛ قال يف كشاف القناع

؛ ألن  مــع وجــود أفــضل منــهاملفــضول مــن املجتهــدين

فتـي مـع الفاضـل املفضول من الصحابة والسلف كان ي

منهم مع االشتهار والتكرار، ومل ينكر ذلك أحـد فكـان 

 .)124(»إمجاعا

 :الصلة ذات العلمية التخصصات :ثانياً 

قــد يكــون مــن األوىل عــدم االكتفــاء بالتأهيــل 

ــة  ــضو اللجن ــة لع ــاءة العلمي ــتكامل الكف ــرشعي الس ال

الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسـالمية، إذ األفـضل أن 

عضو عىل قدر مناسـب مـن االطـالع واملعرفـة يتوافر ال

العلمية بالتخصصات التـي تـرتبط بـأعامل املؤسـسات 

املالية، سواء يف إدارة األعامل أو االقتصاد أو املحاسبة أو 

القانون، إضافة إىل فهم احلد األدنى من أعامل املؤسسات 

املالية من البنوك التجارية ورشكات التمويل ورشكـات 

 .)125(كات املالية االستثامريةالتأمني والرش

                                                 
 ).5/169(أعالم املوقعني : وينظر). 15/57(كشاف القناع    )124(

ات، معايري املحاسـبة واملراجعـة واحلوكمـة واألخالقيـ: ينظر   )125(

 =، معيار جملس اخلدمات املاليـة اإلسـالمية)1047ص(أيويف 

وال يعني هذا عـدم االسـتعانة بـاخلرباء يف هـذه 

التخصصات، بل إن هذا من الواجب الستكامل تـصّور 

املسائل، وإنام املقصود أن يكون لدى عضو اللجنـة حـد 

أدنى يتمكن معه من املشاركة يف املناقـشة مـع األطـراف 

 .األخرى، ويف تقويم آراء اخلرباء

ص التخصـصات التـي يفـضل عـىل وإن من أخ

عضو اللجنة الرشعية اإلملـام هبـا بدرجـة مناسـبة، هـو 

ختصص القانون السيام القانون اإلنجليزي، الذي تأثرت 

به أغلب أعامل املؤسسات املاليـة اإلسـالمية، ألسـباب 

خمتلفة ليس هذا حمل بياهنا، فيفـضل عـىل عـضو اللجنـة 

يــزي فهــم املقــصود بمــصطلحات القــانوين اإلنجل

وعباراته، التي تصاغ هبا وثائق املنتجات املالية، وتـرد يف 

أحكامها ورشوطها، وإن من أكرب إشكاالت القانون هو 

توافق عدد من مصطلحاته مع مـا يف الفقـه اإلسـالمي، 

 .)126(ولكن مع اختالفها يف مدلوله ومضمونه

إضافة إىل أمهية معرفة اللجنة الـرشعية باجتهـاد 

لتي ختـتص بنظـر نـزاع العقـود التـي املحكمة املختصة ا

تدرسها اللجنة، وكثريا ما يكون اختصاص نـزاع عقـود 

املؤســسات املاليــة اإلســالمية إىل املحــاكم اإلنجليزيــة، 

                                                                          
 ).49، 23ص() املتعلق باحلوكمة الرشعية(العارش =

مصطفى كامل وصفي عىل حتقيق كتاب الـرشح  .تعليق د: ينظر   )126(

، وكذا بحثه كفاية الرشيعة )4/815(الصغري مع بلغة السالك 

 ).194-191ص(اإلسالمية يف تثبيت التعامل واستقراره 
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فينبغي عىل عضو اللجنـة أن يكـون عـىل اطـالع وإملـام 

بالسوابق القضائية لتلك املحـاكم وعملهـا ونظرهتـا إىل 

 .عقود التمويل اإلسالمي

وهو فقيه مالكي متأخر تويف عام  -جوي قال احل

ما كـان يتوقـف يف  «: مقررا نحو هذا املعنى- هـ1376

بلوغ درجة االجتهاد إال عىل حفـظ النـصوص ووجـود 

 فقـد أما يف هـذا العـرصفقاهة يف نفسه، وتوقد يف ذهنه، 

أصبح متوقفا عىل مزاولة علوم وصـناعات وممارسـات 

 .)127(»كثرية وخربة واسعة

 :الذهني الستعدادا :ثالثاً 

من كامل كفاءة عـضو اللجنـة أن يكـون حـارض 

الذهن عنـد النظـر يف معـامالت املؤسـسة، فقـد تغفـل 

اإلدارة املعنية يف املؤسسة عن بيان أمور مـؤثرة يف املنـتج 

املايل مما يتوقف معه معرفة احلكم الرشعي، وقـد يكـون 

ذلك بسبب قـصور فيهـا أو تقـصري منهـا، فعـىل عـضو 

أن يتنبه لذلك، وأال يكتفي بام يعرض عليـه، وأن اللجنة 

يتحقق بنفسه بطرق أخرى، كالتشاور مع جلان أخـرى، 

 .)128(أو الرجوع إىل اخلرباء وجهات االختصاص

جاء معيار احلوكمة الرشعية الصادر عـن جملـس 

                                                 
 ).1/328(الفكر السامي    )127(

ــر   )128( ــوقعني : ينظ ــالم امل ــه )5/172(أع ــاء وآداب ــول اإلفت ، أص

، واملعيــار الــرشعي لفتــوى املؤســسات البنــد )354ص(

)7/5/1.( 

إن االعتامد عىل املعلومـات  «:اخلدمات املالية اإلسالمية

قـد ال يكـون  يف ذلـك، التي توفرها اإلدارة كلام رغبـت

، ولكــي تــؤدي اهليئــة الــرشعية كافيـا يف كــل الظــروف

واجباهتا وتقوم بالتزاماهتا جيدا؛ فإهنا قد حتتاج إىل مزيـد 

 .)129(»من التحّريات

ــه  ــه علي ــام تعرض ــة ب ــضو اللجن ــاء ع وإن اكتف

املؤسسة، ولو خـالف منطـق األمـور، يعـّد مـن الغفلـة 

لـشهادة عنـد وخالف الفطنـة، وإن مـن موانـع قبـول ا

، كـام أن مـن خـصال )130(الفقهاء من ُعرف بكثرة الغفلـة

 :قال ابـن عابـدين. )131(الفطانة والتيقظ: املفتي ورشوطه

ورشط بعضهم تيقظ املفتي، وهذا رشط الزم يف زماننا، «

فإن غفلة املفتي يلزم منها رضر عظيم يف هذا الزمان واهللا 

للمفتـي أن ال ينبغـي  «:وقال القرايف. )132(»تعاىل املستعان

يأخذ بظاهر لفظ املستفتي العامي حتى يتبـني مقـصوده، 

فإن العامة رّبام عّربوا باأللفاظ الرصحية عن غري مـدلول 

ذلك اللفظ، ومتى كان حال املستفتي ال تصلح له تلـك 

العبـارة وال ذلـك املعنـى، فـذلك ريبـة ينبغـي للمفتــي 

ظ الكشف عن حقيقة احلال كيف هو، وال يعتمد عىل لف

                                                 
املتعلــق (معيــار جملــس اخلــدمات املاليــة اإلســالمية العــارش    )129(

 ).28ص() باحلوكمة الرشعية

، املغنـي )10/236(فة املحتاج ، حت)4/243(الرشح الصغري    )130(

)14/178.( 

 ).32/30(املوسوعة الفقهية    )131(

 ).5/359(رد املحتار    )132(
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الفتيا أو لفظ املستفتي، فإذا حتقق الواقع يف نفس األمر ما 

: وقـال النـووي. )133(»هو؛ أفتاه، وإال فال يفتيه مع الريبة

وذكر يف كشاف القنـاع . )134(من رشط املفتي كونه متيقظا

معرفة النـاس، أي ينبغـي : اخلامسة «:من خصال املفتي

ــر النــاس : لــه، أي للمفتــي، أن يكــون بــصريا بمك

عهم، وال ينبغي له أن حيسن الظن هبم، بـل يكـون وخدا

حذرا فطنا مما يـصّورونه يف سـؤاالهتم، لـئال يوقعـوه يف 

 .)135(»املكروه

وهذا الذي جاء التأكيد عليه يف املعيـار الـرشعي 

 ):5/1(بشأن الفتوى يف املؤسسات، يف البند ) 29(رقم 

يشرتط يف عضو اهليئة أن يكون متصفا بالفطانة والتيقظ «

العلم بـأحوال النـاس وأعـرافهم، والتنبـه حلـيلهم يف و

 .»التزوير وقلب الكالم وتصوير الباطل بصور احلق

 :والتطوير التقويم :رابعاً 

من كامل كفاءة عضو اللجنة حرصه عـىل تطـوير 

ه للـتعلم واكتـساب العلـوم دنفسه وتأهيلهـا، واسـتعدا

واملهارات واخلربات التي تصقل رأيـه وتنـضج أفكـاره 

 . النظر يف معامالت املؤسسات املاليةعند

                                                 
اإلحكام يف متييز الفتـاوى عـن األحكـام وتـرصفات القـايض    )133(

 ).236ص(واإلمام 

 ).1/41(املجموع    )134(

، 5/126(أعـالم املـوقعني : وينظر). 15/40(كشاف القناع    )135(

171.( 

جــاء يف معيــار احلوكمــة الــرشعية الــصادر عــن 

جيب أن يسعى عضو  «:جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

اهليئة الرشعية إىل التحسني املـستمر لقدراتـه الشخـصية 

 .)136(»واملهنية

ومــن وســائل تطــوير عــضو اللجنــة اســتخدام 

 جــاء يف معيــار أســاليب التقــويم ألداء عــضو اللجنــة،

احلوكمة الرشعية الصادر عـن جملـس اخلـدمات املاليـة 

جيــب أن حتــدد مؤســسة اخلــدمات املاليــة  «:اإلســالمية

اإلسالمية وتتبنى آلية لتقييم فعالية اهليئة الرشعية ككل، 

جيب رفع تقرير ... ولتقييم مشاركة كل عضو هبا يف ذلك

ظـــات تقيـــيم األداء إىل جملـــس اإلدارة إلبـــداء املالح

والتعليقات البناءة، ومتى كـان ذلـك مناسـبا، جيـب أن 

تترصف املؤسسة انطالقا مـن نتـائج تقيـيم األداء، كـأن 

تفكر يف ترشيح أعضاء جدد لتعيينهم يف اهليئة الـرشعية، 

أن تسعى للحصول عىل استقالة أي عـضو مـن اهليئـة أو 

ـــشكل  ـــده بال ـــة رشوط عق ـــق يف تلبي ـــرشعية ُخيف ال

 .)137(»املطلوب

 :اإلنجليزية اللغة :ساً خام

يعّد إملام عضو اللجنة الرشعية باللغة االنجليزية 

من كامل متطلبات التأهيـل الـرشعي، ومـن مرجحـات 

                                                 
املتعلــق (يــار جملــس اخلــدمات املاليــة اإلســالمية العــارش مع   )136(

 ).47ص() باحلوكمة الرشعية

 ).25، 24ص( املرجع السابق   )137(
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االختيار عند التكافؤ، ذلك أن كثريا من وثائق املنتجات 

تعرض باللغة اإلنجليزية، وبعضها يعرض مرتمجا عنها، 

 عنـد وبعضها يكـون الـنص اإلنجليـزي هـو املعتـّد بـه

اختالف الرتمجة، وقد تكـون الرتمجـة معجمـة وركيكـة 

 فهم املراد منها، حتـى إن - يف كثري من األحيان -يتعذر 

بعضها قد يؤثر يف سالمة التـصّور الـصحيح للمقـصود 

 .)138(منها

ولذا جاء يف بعض التنظـيامت أنـه يستحـسن أن 

يكــون عــضو اللجنــة عــىل معرفــة جيــدة باللغــة 

 بعـض البـاحثني أن يكـون أحـد ، ويـرى)139(اإلنجليزية

ويرى . )140( متقنا للغة اإلنجليزية- عىل األقل -األعضاء 

آخرون أن يكـون األصـل هـو اختيـار أعـضاء اللجـان 

 .الرشعية امللّمني باللغة االنجليزية

 عمـل اللجنـة الـرشعية بكـاملوهذا كله يتعلـق 

ورفع كفاءهتـا، وإال فـإن اعـتامد الرتمجـة املوثوقـة عنـد 

 عملهـا، قـال يف كـشاف إجزاءلقرار ال يؤثر يف إصدار ا

لغتــه، : وإن جهــل املفتــي لــسان الــسائل، أي «:القنــاع

 كاإلخبـار بالقبلـة وغريهـا، أجـزأت ترمجـة واحـد ثقـة

                                                 
 ).19/2/86(جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل : ينظر   )138(

املتعلـق (معيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية العـارش : ينظر   )139(

حلوكــة الـــرشعية ، معيـــار ا)48ص() باحلوكمــة الــرشعية

للمؤسسات املالية اإلسـالمية، املـرصف املركـزي اإلمـارايت، 

 ).20ص(

 ).21ص(ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الرشعية : ينظر   )140(

 .)141(»بخالف الرتمجة عند احلاكم فحكمها كالشهادة

وهذا فيام إذا تصّدت اللجنة الرشعية بنفـسها إىل 

ع عليها ودراستها، أمـا إذا قراءة الوثائق املرتمجة واالطال

مل ترتجم الوثائق، وإنام اكتفـت اللجنـة بقـراءة ملخـص 

باللغة العربية عنها، أو برأي مستشار رشعي فيها، فهـذا 

حمل توقف لدى الباحث، ووجه هذا التوقف هو انتشار 

مثل هذه املامرسة يف عدد من اللجان الـرشعية منـذ مـدة 

عف أو انتفاء احلاجة طويلة تزيد عىل أربعني سنة، مع ض

إليها يف الوقت احلارض، وذلك بانتشار وشيوع التعامـل 

بربامج الرتمجة القائمة عىل تقنيات الـذكاء االصـطناعي 

والتي تنفذ ترمجة املستندات يف حلظـات بـدون كلفـة أو 

جهد أو وقت، وهي برامج متعـددة وتتحـّسن وتتطـّور 

عنى ويتجاوز باستمرار، وبعضها يعتمد يف الرتمجة عىل امل

إشكال الرتمجة احلرفية، ويمكن أن يصل وضوح املعنـى 

بحسب التجربة، وهو قدر كـاف % 80املقصود منها إىل 

يف نظر الباحث لالجتهاد وإبداء الرأي الـرشعي بـشأنه، 

 مـن االكتفـاء بملخـص - يف مجيع األحوال -وهو أوىل 

 .عنها

وأما إن كانت الوثائق باللغة العربية فيلزم عـضو 

اللجنة التصّدي بنفسه لقراءهتا كاملة، فهذا مـن صـميم 

 -  وليس االكتفاء - عمله ومسؤوليته، ويمكن االستئناس 

                                                 
 ).5/169(أعالم املوقعني : وينظر). 15/51(كشاف القناع    )141(
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بام يكتب من ملخصات ومذكرات عـرض، سـواء مـن 

 .أمانة اللجنة أو أحد أعضائها

 .واملساندة الرشعي التدقيق :الرابع املطلب

 :الرشعي التدقيق :أوالً 

ع فيها بعض املؤسسات إن من املامرسات التي تق

ــاء  ــرشعية، االكتف ــشارات ال ــات االست ــض رشك أو بع

باإلفتاء وتقديم الرأي الرشعي، دون اشتامل ذلـك عـىل 

خدمة التدقيق الرشعي، أو عدم إمداد اللجـان الـرشعية 

بجهاز مـساند يتـوىل عمليـة التـدقيق الـرشعي، الـذي 

ــرشيعة  ــام ال ــسة بأحك ــزام املؤس ــة الت ــس حقيق يعك

 وهذه املامرسـات تـؤثر يف صـدق وشـفافية اإلسالمية،

 .مواقف اللجان الرشعية

وبعض االجتهادات ترى أن هذه املامرسة يمكـن 

قبوهلا باعتبار أن املفتي غري مسؤول عن عمل املـستفتي، 

وما يفعله املكلف الحقا، فاللجنة الـرشعية أو املستـشار 

الرشعي غري مسؤول عام تفعله املؤسسة الحقا، وهو مـا 

فق مع طبيعة عمل املفتي يف عدم اإللزام، وهـذا فيـه يتوا

 :نظر من وجهني

أن هذا قد يكون مقبوال يف مقام اإلفتاء ابتداء،  - 1

 وهو إصدار قرار اللجنة يف املنتج، إال إنه ليس مقبوال يف

 مقام الشهادة التي تظهر يف البيان السنوي الذي تـصدره

واملقدمة إىل جملس اللجان الرشعية يف هناية السنة املالية، 

 .اإلدارة أو اجلمعية العمومية أو البنك املركزي

أن هذا قد يكـون مقبـوال يف اإلفتـاء آلحـاد  -2

الناس، أما اإلفتاء للمؤسسات، ال سيام املؤسسات املالية 

اإلسالمية، وبعد تنظيم أعامل اللجان الرشعية ومتهينها، 

املني، فلم يعد هذا مقبوال عـىل األقـل يف أعـراف املتعـ

 .لدخول ذلك يف التلبيس املذموم رشعا

إن  «):19/1/1(ولذا جاء يف فتوى ندوة الربكة 

هـي مـن  يف البنوك اإلسـالمية مسؤولية الرقابة الرشعية

وال يعفـي ذلـك املراجـع أخص مهام اهليئات الرشعية، 

اخلارجي أو املراجع الداخيل من القيـام بواجـب التأكـد 

ت وفقــا لقــرارات اهليئــة مــن أن العمليــات املنفــذة متــ

الرشعية، ملا يتوافر فـيهام مـن االتـصال املبـارش بـأعامل 

 .»البنك واخلربة الرقابية العامة

تقـويم عمـل هيئـات الرقابــة (وجـاء يف دراسـة 

عىل الرغم من أمهيـة  «):الرشعية يف املصارف اإلسالمية

دور اإلفتاء والتعريف باحلكم الرشعي، فإن جمرد القيـام 

 جتـاه العمـالء الـذين ربئ اهليئـة مـن مـسؤولياهتاال يبه 

ينيطون باهليئة أمر التأكـد مـن التـزام البنـك باألحكـام 

 .)142(»الرشعية

وهذا ما اعتنت به اجلهات اإلرشافية يف اململكة إذ 

نصت تعلـيامت احلوكمـة الـرشعية عـىل أن مـن أعـامل 

 .اللجان الرشعية مهام التدقيق الرشعي

                                                 
ــر   )142( ــصارف : ينظ ــرشعية يف امل ــة ال ــات الرقاب ــل هيئ ــويم عم تق

 ).8/326(اإلسالمية 
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 التحدي؛ ينبغي مراعاة ما والستكامل معاجلة هذا

 :يأيت

وجود فريق تدقيق رشعي متخصص وفاعل  -1

ومؤثر، ينفذ خطة رقابية تـشتمل عـىل زيـارات ميدانيـة 

 .وفحص عينات مناسبة ودراستها

ــتامد  -2 ــةاع ــدقيق اللجن ــر الت ــرشعية لتقري  ال

الـرشعي وإبــداء التوصـيات بــشأنه، ورفعـه إىل جملــس 

ــة، اإلدارة، وتــضمينه جــدول أعــامل  ــة العمومي اجلمعي

 .وتالوة بيان اللجنة الرشعية عىل اجلمعية العمومية

نرش خالصة بيان اللجنة الرشعية يف القـوائم  -3

املاليــة الــسنوية للمؤســسة، وموقــع املؤســسة الطــالع 

 .)143(اجلمهور

 :املساند اجلهاز :ثانياً 

إنه بحـسب التجربـة واملامرسـة، فإنـه ال يمكـن 

ت من الكفاءة واألمانة والديانـة للجنة الرشعية مهام بلغ

واحلصافة، فإهنا لن تتمكن من أداء عملهـا عـىل الوجـه 

املطلوب الذي تربأ بـه الذمـة، إال بوجـود جهـاز إداري 

مــساند وفاعــل ومــستقل، يــساعدها يف تنفيــذ أعامهلــا، 

 : مؤهلة، وإن من أبرز أعامهلاردبكفاءات وكوا

عض  عـن اللجنـة الـرشعية للقيـام بـبالنيابة -1

اعـتامد املبـادئ اإلرشـادية : أعامهلا بتفويض منهـا، مثـل

                                                 
املتعلـق (معيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية العـارش : ينظر   )143(

 ).42، 35ص() باحلوكمة الرشعية

 .)144(للمنتج، واإلعالنات التسويقية، وغريها

ــة ترتيــب -2 ــات املناســبة للجن  عقــد االجتامع

 .الرشعية للنظر يف املوضوعات املرفوعة

 األعامل بني إدارات املؤسسة وأعضاء تنسيق -3

 .اللجنة

تاجهـا  األبحاث والدراسـات التـي حتإعداد -4

 .اللجنة، وتقديم االستشارة الرشعية املناسبة

 مـذكرات العـرض متـضمنة وصـف إعداد -5

 .املوضوع وتصّوره بام يكفي إلبداء الرأي الرشعي بشأنه

ــداد -6 ــا إع ــياغة قراراهت ــة وص ــارض اللجن  حم

 .وتبليغها املؤسسة بعد توقيعها من اللجنة

ــة ــساندة باحلامي ــع اإلدارة امل ــب أن تتمّت ــه جي  وإن

واالستقالل نفسه الذي تتمّتع به اللجنـة الـرشعية، كـام 

جاء يف معيـار احلوكمـة الـرشعية الـصادر عـن جملـس 

عندما يكون للهيئة الرشعية  «:اخلدمات املالية اإلسالمية

، جيـب أن يـتم تعيـني وعـزل )أمانتهـا(مكتبها اخلـاص 

 .)145(»العاملني بالتشاور مع اهليئة الرشعية

ل الرشكات، بالنظر إىل أمهيـة وهلذا نظائر يف أعام

املنــصب وخــصوصيته، فقــد جــاء يف املبــادئ الرئيــسة 

يف حـال تـم  «:منـه) 45(للحوكمة يف البنوك يف الفقـرة 

                                                 
املتعلـق (معيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية العـارش : ينظر   )144(

 ).40ص() باحلوكمة الرشعية

 ).29ص( املرجع السابق: ينظر   )145(
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االستغناء أو استقالة مدير املخاطر ألي سبب كان، فـال 

بد من احلصول أوال عىل موافقة جملـس إدارة املـرصف، 

 .»وإشعار البنك املركزي كتابيا بذلك

** *  

 خامتة البحث

 :البحث نتائج :أوالً 

ــصد -1 ــرشعيةيق ــة ال ــن :  باحلوكم ــة م جمموع

الرتتيبات املؤسسية والتنظيمية التـي تتأكـد مـن خالهلـا 

 بـأن - ومن يتعامل معهـا -املؤسسات املالية اإلسالمية 

 .هناك إرشافا رشعيا فاعال مستقال عىل أعامهلا

كمة  من احلوكمة عموما، ومنها احلوالغرض -2

حتقيق مجلة من املبادئ، تعـود كلهـا إىل حتقيـق : الرشعية

القوة واألمانة، ومجيع هـذه املبـادئ واملعـاين تـشهد هلـا 

 .الرشيعة

ــرشعية -3 ــة ال ــاهر احلوكم ــن مظ ــصانة : م احل

واحلامية النظامية، وذلك يف طريقـة االختيـار واإلعفـاء، 

واالرتبــاط التنظيمــي، وقــرص مــدة العــضوية، وعــدد 

 .عات، واإللزام بالقراراتاالجتام

االسـتقالل، : ومن مظاهر احلوكمة الرشعية -4

وجـود العالقــة املاليـة أو الوظيفيــة أو : ومـن عوارضــه

العائلية والشخصية، وأخذ األتعـاب وخترجيهـا وأثـره، 

ــدها وضــوابطها، وكــذا طــول مــدة  ومــصدرها وحتدي

 .العضوية، وعدد األعضاء

قيق الكفاءة حت: ومن مظاهر احلوكمة الرشعية -5

العلمية، من جهة عدد املؤهلني املتخصصني، ورفع أهلية 

األعــضاء، وعــدم اشــرتاط التأهيــل الــرشعي الكامــل، 

ومعرفة أهلية العـضو، واإلملـام بالتخصـصات العلميـة 

ذات الصلة مثل إدارة األعامل أو االقتـصاد أو املحاسـبة 

ه أو القانون السيام القانون اإلنجليزي، الـذي تـأثرت بـ

أغلب أعامل املؤسـسات املاليـة، واالسـتعداد الـذهني، 

 .والتقويم والتطوير الشخيص، واإلملام باللغة اإلنجليزية

 تنفيـذ احلوكمـة الـرشعية يف املؤسـسة يتعّذر -6

املالية عىل نحو فاعل دون وجود جهاز متخصص مساند 

 .للتدقيق الرشعي ولتحضري أعامل اللجنة الرشعية

 :حثالب توصيات :ثانيا

دعوة اجلهات األكاديميـة والبحثيـة ومراكـز  -1

التدريب إىل طرح برامج تأهيل علمية ألعـضاء اللجـان 

ــة  ــسات املالي ــامل املؤس ــع أع ــب م ــام يتناس ــرشعية ب ال

 .اإلسالمية

دعوة اجلهات اإلرشافية والرقابية إىل تطـوير  -2

ممارسات احلوكمـة الـرشعية جلميـع املؤسـسات املاليـة 

 التمويــل ورشكــات ورشكــاتلبنــوك اإلســالمية مــن ا

التأمني والرشكات املالية، بام يعزز عمل اللجان الرشعية 

 .ويوفر هلا احلامية واالستقالل والكفاءة

* * * 
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 قائمة املصادر واملراجع

. اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وترصفات القايض واإلمـام

وعات مكتب املطب: ، بريوت4ط. القرايف، أمحد بن إدريس

 .م2009اإلسالمية، ودار البشائر اإلسالمية، 

البنـك : ، جـدة1ط. خان وأمحـد، طـارق وحبيـب. إدارة املخاطر

اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 

 .م2003

إطار احلوكمـة الـرشعية للمـصارف والبنـوك املحليـة العاملـة يف 

قع البنـك مو: الرياض. البنك املركزي السعودي. اململكة

 .م2020املركزي السعودي، 

. ابـن القـيم، حممـد بـن أيب بكـر. أعالم املوقعني عن رب العـاملني

دار عـامل الفوائـد، : ، مكـة1ط. جمموعـة بـاحثني: حتقيق

 . ـه1437

القونـوي، . أنيس الفقهاء يف تعريفات اللفاظ املتداولة بني الفقهـاء

 . هـ1427دار ابن اجلوزي، : ، الدمام1ط. قاسم

دار : ، جــدة1ط. ، القــري، حممــدبحــوث يف التمويــل اإلســالمي

 .م2020امليامن، 

املـؤمتر الـرشعي : البحـرين. التعقيب عىل بحث اهليئات الـرشعية

ــة  ــسات املالي ــة للمؤس ــبة واملراجع ــة املحاس األول، هيئ

 .م2001اإلسالمية، 

البنـك املركـزي . تعليامت احلوكمة الرشعية يف رشكـات التمويـل

موقـع البنـك املركـزي الـسعودي، : الرياضالسعودي، 

 .م2022

: حتقيـق. جزي، حممد بن أمحـد. تقريب الوصول إىل علم األصول

 .م2002ن، . د:م.، د2ط. حممد املختار الشنقيطي

. تقــويم عمــل هيئــات الرقابــة الــرشعية يف املــصارف اإلســالمية

، 1ط. موسـوعة االقتـصاد اإلسـالمي. جمموعة بـاحثني

 . م2009سالم، دار ال: القاهرة

. الـسعدي، عبـدالرمحن. تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان

 .هـ1425دار ابن اجلوزي، : ، الدمام1ط

جمموعة الربكة املـرصفية، : ، جدة1ط. العدد الثالث. حولية الربكة

 .م2001

احلصكفي وابن عابدين، حممد بن عيل، . الدر املختار مع رد املحتار

 .م1992دار الفكر، :  بريوت،2ط. وحممد أمني

سبل إمكانية التجانس يف الفتاوى املاليـة يف أعـامل هيئـات الرقابـة 

املؤمتر الرشعي السابع، هيئة املحاسبة : البحرين. الرشعية

 .م2008واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 

، 1بشار معـروف، ط: حتقيق. ماجه، حممد بن يزيد. سنن ابن ماجه

 .م1988اجليل، دار : بريوت

. الدردير والصاوي، أمحد وأمحـد. الرشح الصغري مع بلغة السالك

دار املعـارف، : ط، القـاهرة.د. مـصطفى وصـفي: حتقيق

 .ت.د

. عبـداهللا الرتكـي.د: حتقيق. الطويف، سليامن. رشح خمترص الروضة

 .م1990مؤسسة الرسالة، : ، بريوت1ط

حممد زهري : عتناءا. البخاري، حممد بن إسامعيل. صحيح البخاري

 .هـ1422دار املنهاج وطوق النجاة، : ، جدة1ط. النارص

، 1ط. فـؤاد عبـدالباقي: حتقيـق. ، احلجاج، مـسلمصحيح مسلم

 .م1991دار إحياء الكتب العربية، : القاهرة

ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الرشعية يف املؤسسات املاليـة 

ــالمية ــرين. اإلس ــرشعي : البح ــؤمتر ال ــة امل ــسابع، هيئ ال

ــالمية،  ــة اإلس ــسات املالي ــة للمؤس ــبة واملراجع املحاس

 .م2008

عـامل الكتـب، : ط، بـريوت.د. القرايف، أمحد بن إدريـس. الفروق

 .ت.د
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، 1ط. ، محـاد، نزيـهيف فقه املعـامالت املاليـة واملـرصفية املعـارصة

 .م2007دار القلم، : دمشق

، 1ط. بـن يـونس، البهويت، منصور كشاف القناع عن متن اإلقناع

 .م2008وزارة العدل، : الرياض

موقع هيئة : الرياض. هيئة السوق املالية. الئحة حوكمة الرشكات

 .السوق املالية

البنـك . املبادئ الرئيـسة للحوكمـة يف البنـوك العاملـة يف اململكـة

ــاض ــسعودي، الري ــزي ال ــزي : املرك ــك املرك ــع البن موق

 .السعودي

. جممع الفقه اإلسـالمي الـدويل. ويلجملة جممع الفقه اإلسالمي الد

 .م2013األمانة العامة لألوقاف، : ، الشارقة1ط

جممـع امللـك فهـد : ط، املدينة.د. ، ابن تيمية، أمحدجمموع الفتاوى

 .م1995لطباعة املصحف الرشيف، 

ط، .د. النـووي، أبـو زكريـا حميـي الـدين. املجموع رشح املهذب

 .ت.دار الفكر، د: بريوت

هيئـة املحاسـبة واملراجعـة للمؤسـسات املاليـة . رشعيةاملعـايري الـ

 .هـ1437دار امليامن، : ط، الرياض.د. اإلسالمية

: البحرين. بكر، داود. معايري الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية

ـــة املحاســـبة واملراجعـــة  املـــؤمتر الـــرشعي األول، هيئ

 .م2001للمؤسسات املالية اإلسالمية، 

هيئة املحاسـبة . اجعة واحلوكمة واألخالقياتمعايري املحاسبة واملر

: ط، الريـاض.د. واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

 .هـ1437دار امليامن، 

جممـع اللغـة : ، القـاهرة5ط. جممع اللغة العربيـة. املعجم الوسيط

 .م2021العربية، 

املتعلـق باحلوكمـة ( معيار جملس اخلدمات املالية اإلسالمية العارش

ــرشعي ــوان،)ةال ــنظم  «: بعن ــادية ل ــادئ اإلرش ــار املب معي

الضوابط الرشعية للمؤسسات التي تقدم خـدمات ماليـة 

: جملـس اخلـدمات املاليـة اإلسـالمية، ماليزيـا. »إسالمية

 .م2009موقع جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، 

 ،عبـداهللا الرتكـي.د: حتقيـق. ، ابن قدامة، عبـداهللا بـن أمحـداملغني

ــدالفتا.ود ــوعب ــاض5ط. ح احلل ــب، : ، الري ــامل الكت ع

 .م2005

، 1ط. وزارة األوقــاف والــشئون اإلســالمية. املوســوعة الفقهيــة

 .م1995دار الصفوة، : الكويت

موقـع هيئـة : الريـاض. وزارة التجـارة. نظام الرشكات السعودي

 .اخلرباء

املـؤمتر الـرشعي : البحـرين. الـرضير، الـصديق. اهليئات الرشعية

ــة ا ــة األول، هيئ ــسات املالي ــة للمؤس ــبة واملراجع ملحاس

 .م2001اإلسالمية، 

م، وخطـة 2020، خطـة التنفيـذ وثيقة برنامج تطوير القطاع املايل

: برنامج تطوير القطـاع املـايل، الريـاض. م2021التنفيذ 

 .م2030موقع رؤية اململكة العربية السعودية 

* * *  
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