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 ....اهلجوم اإلرهايب الفظيع يف نيوزي لندا  ٣

 
 

 
  وقفات للتأمل

 

 
 

تناقلت وسائل اإلعالم املختلفة صباح يوم اجلمعة يف اخلامس عرش من مارس 
 هـ نبأ اهلجوم اإلرهايب العنيف يف مسجدين ١٤٤٠السابع من رجب = م ٢٠١٩

 بجروح، وكان ٥٠ شخصا وإصابة ٥٠ىل مقتل من مساجد دولة نيوزي لندا، أدى إ
مسلمو املنطقة اجتمعوا يف املساجد ألداء صالة اجلمعة، وفيهم نساء وأطفال وكبار 

 ينزل من وقد تم نرش النبأ مع مقطع فيديو لعدة دقائق يرى فيه أن شخصا. السن
 إىل –  مرورا بالطريق املوصل إىل بوابة املسجد–، ويتجه  أسلحتهسيارته حامال معه

املسجد، ويبدأ يف إطالق النار عىل كل من يطلع عليه يف خمتلف جوانب املسجد من 
. غري تفريق بني الرجل واملرأة، أو بني الصغري والكبري، أو بني الضعيف والقوي الخ
. وكان يقوم بعمله هذا يف غاية من العنف والقسوة واهلمجية وبغاية من الرسعة

ه كامريا يسجل عمليته وينقلها مبارشة إىل حساباته عىل ّوكان املهاجم ركب عىل رأس
 .مواقع التواصل االجتامعي ليتم نرشها مبارشة من هناك

إن نيوزيلندا دولة جزرية تقع يف جنوب غرب املحيط اهلادي، وتعد من البلدان 
اليا يف التصنيفات الدولية يف التعليم واحلرية االقتصادية عاملتقدمة حيث إهنا تصنف 

نعدام الفساد، وتصنف يف الوقت نفسه من الدول األكثر مالءمة للعيش من دول وا
منهم من أصل أوريب، ويبلغ عدد % ٧٤يني،  يبلغ عدد سكاهنا إىل مخسة مال.العامل

 إىل تهم نسمة، وتصل نسب٤٦١٩٤م للسكان ٢٠١٣املسلمني حسب إحصاء 
هلند وباكستان ويرجع أصول بعض املسلمني إىل ا. من جمموع السكان% ١.٠٤
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ويؤكد . ورسيالنكا وألبانيا وتركيا ويوغسالفيا وإندونيسيا، ومن العرب أيضا
 يعيشون بوئام – من خمتلف األديان واالنتامءات –املطلعون عىل أن سكان البالد 

واألخبار والصور التي وصلت إلينا عن . وتسامح بعيدين عن التعصب والعداء
 املسلم مع املسلمني املصابني وعائالهتم تثلج معاملة الشعب النيوزيلندي الغري

الصدور وتؤكد عىل مدى عواطف التسامح والتآلف التي يمتلئ هبا هذا الشعب 
 .املسامل

 وهو من أصل (Brenton Tarrant)واالعتداء اإلرهايب قام به املدعو 
عاما، وتفيد األنباء الواردة عن أصله وانتامئه ) ٢٨(غ من العمر أسرتايل يبل

وكان حيمل كراهية شديدة  من سنتني، وتوجهاته أنه كان خيطط للعملية منذ أكثر
ضد املسلمني املهاجرين إىل دول الغرب، وكان يبث صوره وكتاباته هبذا اخلصوص 

بل إنه نرش رسالة يف . يف وسائل التواصل االجتامعي، ومل يكن خيفيها أو خيجل منها
تى السالح الذي نفذ به هذا اإلرهايب صفحة رشح فيها أسباب ترصفاته، ح) ٧٤(

معظمها ترمز . العملية الوحشية كان مليئا بتواريخ ورموز ذات دالالت مهمة
للرصاع الذي خاضه الصليبيون يف حروب االسرتداد يف األندلس ضد املسلمني، 

 .وكذلك احلروب الصليبية املعروفة
لة بني الناس احلادث أصبحت معروفة ومتداوبوهناك تفاصيل أخرى تتعلق 

 :ا جتاه هذا احلادث األليم وقفات وتساؤالت عدةنعىل مستوى العامل، ول
وقفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وقفة صارمة حول احلادث  - 

منذ أول حلظة من وقوعه، إهنا مل ترتدد يف وصف احلادث بأنه هجوم إرهايب 
 مع املصابني وأولياء قام به شخص إرهايب، وقد شاطرت اهلم واحلزن

املقتولني، ليس بالكلمة والترصيح فقط، بل قامت بزيارة أماكن احلادث، 
وزيارة بيوت اجلرحى والقتىل، وقدمت هلم التعازي احلارة، وحاولت ختفيف 
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ومن مواقفها  .مصاهبم، ووعدهتم بتقديم كل ما يساعد عىل جتاوز هذه املحنة
أمرها بدأت أوىل جلسات باملصابني أنه املحمودة جتاه الشعب املسلم وجتاه 

استهلت الربملان النيوزيلندي بعد احلادث بتالوة القرآن الكريم، كام أهنا 
وقد أمرت أيضا بنرش أذان . "السالم عليكم"كلمتها يف تلك اجللسة بقوهلا 

 .اجلمعة عرب املذياع والتلفزيون الوطني
 رائعة للتعاون والتنارص الشعب النيوزيلندي املسامل هو اآلخر قدم نامذج - 

فقد قام . ومشاطرة األحزان والوقوف بجنب املصابني خاصة واملسلمني عامة
 بأعامل ووقفات تناقلتها وسائل اإلعالم –رجاال ونساء وأطفاال –الشعب 

املختلفة حتمل دالالت رصحية عىل صفاء قلبه ووالئه للعدل واإلنسانية 
 خيضع أمام حماوالت زرع بذور الكراهية وأن املجتمع النيوزيلندي لن. واخلري

يف صفوفه، بل قام بأعامله بلطمة يف وجوه املفسدين املتعصبني وأفشل 
 .هر عىل الساحة أكثر متاسكا وأكثر تآلفاظم، وماهلخمططاهتم وخيب آ

مل تكن ردود فعل زعامء العامل وشعوبه عىل هذا العمل الشنيع باحلجم  - 
 بل اكتفوا برتداد كلامت إدانة ، تكون عند اهلجامت من قبلنتاملطلوب، كام كا

ن املستهدفني كانوا أوتعزية عادية، ويرى املحللون أن السبب وراء ذلك 
كس من ذلك أقاموا الدنيا عولو كان األمر بال.  واجلاين مل يكن مسلام،مسلمني

علها مع ة العاملية واملحلية مل يكن تفايحتى الوسائل اإلعالم. وما أقعدوها
احلادث وتناوهلا ملختلف جوانبه كام كان ينبغي، وكام يكون دائام عند اهلجامت 

وقد ملس هبذا الفارق املنصفون من . التي يشتبه يف منفذهيا أهنم من املسلمني
 .غري املسلمني كام ملس به املسلمون
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م، قام زعيم أسرتايل بإلقاء الالئمة عىل املسلمني، وأرجع سبب االعتداء إليه - 
مما أدى إىل استياء املسلمني وغري املسلمني عىل السواء، وقد قوبل موقفه عىل 

واصل االجتامعي برفض وشجب شديدين، وقد قام شاب أسرتايل ـع التـمواق
 بتسجيل شجبه وإبداء رفضه برشق الزعيم – سنة فقط ١٧ بلغ من عمره –

املي عط إعجاب ببيضة عىل رأسه، وذاع صيت الشاب بعد الواقعة وساملذكور 
املسجدين يف نيوزيلندا، ووصل عدد متابعيه عىل بام قام به لرفض تربير هجوم 

 .بعا إىل أكثر من نصف مليون مت"انستاجرام"
إىل جانب املواقف العادلة من القضية سجل اإلعالم ردود فعل من نوع آخر  - 

تىل جد أناس مل يستحيوا من إبداء فرحهم وشامتتهم عىل وقوع القُأيضا، و
وطبعا كان هذا . واجلرحى من املسلمني يف هذا احلادث اإلجرامي الوحيش

النوع من الرد بمثابة صدمة لدى املسلمني املصابني وغري املصابني، بل 
وكان من املناسب عدم . والعادلني من غري املسلمني عىل مستوى العامل

واإلجيابيني، التعرض ألمثال هؤالء وإغفاهلم كليا، واالشتغال مع املنصفني 
 :فقد قال شاعر

 لو كل كلب عوى ألقمته حجرا
 اال بدينارـخر مثقـح الصـألصب

من ) ٣٥٠(تناقلت بعض الصحف ووسائل اإلعالم األخرى نبأ دخول عدد  - 
النيوزيلنديني يف اإلسالم إثر هذا احلادث، وقد يكون هذا العدد غري دقيق أو 

والتاريخ حيتفظ بعديد من .  فيه، ولكن ال يمكن إنكار وقوع األمراغالمب
األمثلة من هذا النوع، وكيف ننسى ما حدث من إسالم مئات األمريكان 

وما حدث كذلك من . وغري األمريكان إثر هجوم احلادي عرش من سبتمرب
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نفاد نسخ املصحف الرشيف من سوق بعض العواصم واملدن الغربية، وما 
تب طلبا لعدة أسابيع عىل سجله السوق هنا وهناك من كون املصحف أكثر الك

 .التوايل بعد احلادث املذكور
وحدث مثل هذا متاما يف هولندا ملا قام املدعو غريت ولدرس بإعداء فيلم 

ولكن املسلمني هناك صربوا .  والرسول والقرآن نال فيها عن اإلسالم"الفتنة"
لمني، وتعاملوا مع القضية بحلم وحكمة حتى قام املجتمع اهلولندي كله مع املس

ورفض بشدة ترصف هذا املتعصب احلاقد، وازداد إقباله عىل مطالعة القرآن 
ال {.  يف الدين احلنيف، وهللا احلمدينوالتعرف عىل اإلسالم، مما أدى إىل دخول كثري

وعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا {، }حتسبوه رشا لكم، بل هو خري لكم
 .}كثريا

ّإنه قد حدث ما قدر له أ د القتىل وال يشفي ين حيدث، وإن التباكي والنوح لن يعُ
 وأن يتقبلهم اهللا شهداء ،اجلرحى، وما علينا إال أن ندعو للقتىل باملغفرة والرمحة

ثم نتابع األحداث التي تلت هذا . و للجرحى بالشفاء العاجل والتامععنده، وند
ح الدعوة احلادث، ونبحث فيها عن مكامن اخلري والصالح لصاحلنا ولصال

األنباء الواردة من دولة الواقعة حتمل بشارات ومبرشات، وتصب يف فاإلسالمية، 
مصلحة األمة والدعوة، وتستنهض مهم املسلمني، والدعاة منهم خاصة، ألن 
يستغلوا الفرصة، ويضاعفوا جهودهم، ويبذلوا كل ما يف وسعهم إلبالغ دعوة احلق 

آلذان الصاغية، وإىل هذه النفوس املتعطشة، إىل هذه القلوب املفتوحة، وإىل هذه ا
 .بوسائل وأساليب عرصية جذابة، واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

 

*** 
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  آداب التثاؤب والعطاس
 

 عبد احلليم بسم اهللا. د
 عضو هيئة التدريس باجلامعة السلفية، بنارس

 

  ؟الزيادة على احلمدهل جتوز 
للمسلم أن يقترص عىل ما ورد يف 

 .السنة وال يزيد عليها
ويدل عليه حديث نافع موىل ابن 

عطس رجل إىل جانب ابن : عمر قال
احلمد هللا، : عمر ريض اهللا عنهام، فقال

: ، فقال ابن عمروالسالم عىل رسول اهللا
احلمد هللا والسالم عىل رسول : وأنا أقول

ّ وليس هكذا علمنا رسول اهللا صىل اهللا،

احلمد ": ّاهللا عليه وسلم علمنا أن نقول
 )١( رواه الرتمذي"هللا عىل كل حال

 .)٢(ّوصححه األلباين
ثبت عن ابن : قال الشيخ األلباين

عمر ريض اهللا عنهام إنكار الزيادة عىل 

                                                
 ).٢٣٧٨(سنن الرتمذي )١(
 )٣/٢٤٥(إرواء الغليل ) ٢(

السنة يف العطاس وبأسلوب حكيم 
يفسح املجال للمخالف أن يتوهم أنه ال
كر أصل مرشوعية ما أنكر كام يتوهم أن

بعض الناس اليوم من مثل هذا اإلنكار 
 . )٣(ًفضال أن يسارع باإلنكار عليه

: هل جيوز للعاطس أن يقول
  ؟ أثناء الصـــالة" هللاحلمدا"

ُنعم، يرشع للعاطس يف الصالة أن 
حيمد اهللا سبحانه، سواء كانت الصالة 
فرضا أو نفال، وبذلك قال مجهور 

ء من الصحابة والتابعني، وقال به العلام
اإلمام مالك والشافعي وأمحد عىل 

ُّهل يرس بذلك أو جيهر : خالف بينهم
ِ ُ

به، والصحيح من قويل العلامءأنه جيهر 

                                                
ص (صحيح األدب املفرد له : انظر لتعليقه) ٣(

٣٤٥ (  
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بذلك، ولكن بقدر ما يسمع نفسه؛ لئال 
، و يدل عىل ذلك )١(ّيشوش عىل املصلني

 :ما ييل
 عموم حديث أيب هريرة ريض - 

صىل اهللا عليه وسلم  بياهللا عنه أن الن
احلمد :إذا عطس أحدكم فليقل«: قال

 . )٢(»هللا
الزرقي  حديث رفاعة بن رافع - 

ُصليت خلَف : ريض اهللا عنه قال ّ

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 
احلمد هللا محدا كثريا : ُفعطست، فقلت

طيبا مباركا فيه مباركا عليه كام حيب 
 ربنا ويرىض، فلام صىل رسول اهللا صىل

من : اهللا عليه وسلم انرصف، فقال
املتكلم يف الصالة؟ فلم يتكلم أحد، ثم 

من املتكلم يف الصالة؟ فلم : قاهلا الثانية
من املتكلم : يتكلم أحد، ثم قاهلا الثالثة

يف الصالة؟ فقال رفاعة بن رافع ابن 
كيف :أنا يا رسول اهللا، قال : عفراء

احلمد هللا محدا كثريا : قلت: قلت؟ قال

                                                
 ). ٢٦/١١٤(فتاوى اللجنة الدائمة ) ١(
 ). ٦٢٢٤(صحيح البخاري ) ٢(

با مباركا فيه مباركا عليه كام حيب طي
ربنا ويرىض، فقال النبي صىل اهللا عليه 

َوالذي نفيس بيده لقد ابتدرها : وسلم
 .)٣(َبضعة وثالثون ملكا أهيم يصعد هبا

واستدل به : قال احلافظ ابن حجر
عىل أن العاطس يف الصالة حيمد اهللا 

 .)٤(بغري كراهة
وكذلك جيوز للعاطس التحميد 

 .بة اجلمعة، ويكون ذلك رساأثناء خط

هل جيوز تشميت العاطس 
  أثناء الصالة؟

ّال جيوز ألحد أن يشمت العاطس 
أثناء صالته، ألن التشميت من كالم 

 .الناس، وال حيل الكالم أثناء الصالة
ويدل عليه ما ورد يف الصحيح من 
حديث معاوية بن احلكم السلمي ريض 

سول بينا أنا أصيل مع ر:  اهللا عنه قال
اهللا صىل اهللا عليه وسلم، إذ عطس 

يرمحك اهللا، : رجل من القوم، فقلت

                                                
، )٤٠٤(، والرتمذي )٧٧٣(رواه أبو داود )٣(

 . األلباينّوحسنه) ٩٣١(والنسائي 
 ).٢/٢٨٧(فتح الباري )٤(



    

 ١٠
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واثكل : فرماين القوم بأبصارهم، فقلت
أمياه، ما شأنكم؟ تنظرون إيل، فجعلوا 
يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم، فلام رأيتهم 
يصمتونني لكني سكت، فلام صىل رسول 
اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فبأيب هو وأمي، ما 

أيت معلام قبله وال بعده أحسن تعليام منه، ر
 وال رضبني وال شتمني، )١(فواهللا، ما كهرين

إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء «: قال
من كالم الناس، إنام هو التسبيح والتكبري 

 )٢(»وقراءة القرآن

باب : ّوقد بوب عليه النووي فقال
حتريم الكالم يف الصالة، ونسخ ما كان 

 .)٣(من إباحته
وكذلك ال جيوز التشميت أثناء 

 .خطبة اجلمعة

  اهللا كمــةمـن محــداحل
وملا كان العاطس : قال ابن القيم

                                                
َاالنتهار وقد كهره يْكهره، إذا زبره : ْالَكهر)١( َ َ َ ََ ْ َْ َِ ُ َ َ ِ

ُواستقبله بوجه عبوس ْ ََ ٍَ ْ النهاية يف غريب . ْ
 ).٤/٢١٢(احلديث 

 ). ٥٣٧(صحيح مسلم ) ٢(
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ) ٣(

)٥/٢٠.( 

قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة 
بخروج األبخرة املحتقنة يف دماغه التي لو 
ًبقيت فيه أحدثت له أدواء عرسة، رشع له 
محد اهللا عىل هذه النعمة مع بقاء أعضائه 

ا وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي عىل التئامه
 . )٤(هي للبدن كزلزلة األرض هلا

: قال الدكتور عبدالرزاق الكيالين
العطاس هو عكس التثاؤب فهو زفري 
قوي خيرج معه اهلواء من الرئتني عن 
طريقي األنف والفم، فيجرف معه ما يف 
طريقه من الغبار واهلباء واهلوام 

 جهاز ًواجلراثيم التي ترسبت سابقا إىل
التنفس، ولذلك كان من الطبيعي أن 
يكون العطاس من الرمحن ألن فيه فائدة 

 . )٥(للجسم

  :العاطس حكم تشميت
 :اختلف أهل العلم فيه عىل قولني

أنه فرض عني عىل كل :األول
 .ّمسلم سمعه أن يشمته

ظاهر األمر : قال ابن دقيق العيد

                                                
 ).٢/٤٠٠(زاد املعاد ) ٤(
 ).١٩٢ص (ق الطبية يف اإلسالم احلقائ) ٥(



  

 ١١
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فحقٌّ عىل «الوجوب، ويؤيده حديث 
 .)١(» ّمتهكل مسلم أن يش

وذهب إليه احلافظ ابن القيم حيث 
وترجم الرتمذي عىل حديث ": قال

 أنسباب ما جاء يف إجياب التشميت
بحمد العاطس، وهذا يدل عىل أنه 
واجب عنده، وهو الصواب لألحاديث 
الرصحية الظاهرة يف الوجوب من غري 

 .)٢("معارض واهللا أعلم
هذا نص رصيح أي : وقال األلباين

يف »  كل من سمعه أن يشمتهفحق عىل«
وجوب التشميت عىل كل من سمع 

 . )٣(حتميده فهو فرض عني عىل الكل
كان حقا عىل «: وقال ابن عثيمني

ظاهره أنه جيب عىل كل » كل من سمعه
السامعني بأعياهنم ويؤيده قوله يف 

إذا عطس أحدكم «احلديث اآلخر 
 . )٤(»ّفحمد اهللا فشمتوه

قال به  أنه فرض كفاية، :الثاين
                                                

 ).١٠/٦٠٣(فتح الباري البن حجر ) ١(
 ).١٣/٢٥٨(هتذيب السنن مع عون املعبود ) ٢(
 )٧/٢٥٣(سلسلة األحاديث الصحيحة ) ٣(
 ).٤/٤٣٩(رشح رياض الصاحلني له ) ٤(

 .)٥(احلنفية، ومجهور احلنابلة
ّورجحه احلافظ ابن حجر حيث 

والراجح من حيث الدليل القول : قال
الثاين، واألحاديث الصحيحة الدالة 
عىل الوجوب ال تنايف كونه عىل 
الكفاية، فإن األمر بتشميت العاطس 
وإن ورد يف عموم املكلفني ففرض 
الكفاية خياطب به اجلميع عىل األصح، 

 .)٦(يسقط بفعل البعضو
والقول األول أقوى من حيث 

 .األدلة

  العاطس؟ تشميت كيفية
: عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال
: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

احلمد هللا، : إذا عطس أحدكم فليقل«
» يرمحك اهللا: وليقل له أخوه أو صاحبه

 . )٧(رواه البخاري
فمن سمع العاطس حيمد اهللا فعليه 
ّأن يشمته، والصيغة التي جاءت هبا 

                                                
 ).٢/٣١٧(اآلداب الرشعية البن مفلح ) ٥(
 ).١٠/٦٠٣(فتح الباري البن حجر ) ٦(
 ).٦٢٢٤(بخاري صحيح ال) ٧(



    

 ١٢

١٢  

وال يأيت بصيغة » يرمحك اهللا«السنة هي 
أخرى مل ترد يف الرشع حتى لو 
استحسنها عقله ألن هذه عبادة، 

عز  عبد اهللاوالعبادات توقيفية فال يت
 .بعبادة إال بدليل وجل

كيف يشمت الكافر؟
ّ ُ

  
ُالكافر، ومحد اهللاَ  َإذا عطس

، فكيف عزوجل أمام أحد املسلمني
ّيشمته َ  ُاملسلم؟   ُ

ال جيوز ملسلم أن يقول للكافر إذا 
، ألنه ال يستحق "يرمحك اهللا": عطس

وعدم إيامنه  دعاء الرمحة لكفره ورشكه
ُباهللا ورسوله، بل يدعى له باهلداية  
وصالح البال كام يف حديث أيب موسى 

كانت : األشعري ريض اهللا عنه قال
ىل اهللا اليهود يتعاطسون عند النبي ص

عليه وسلم رجاء أن يقول هلم يرمحكم 
هيديكم اهللا  :اهللا، فكان يقول هلم

 .ويصلح بالكم
إذا عطس اليهودي، : قال الشعبي
إذا : وقال .هيديك اهللا: فحمد اهللا، فقل

 .)١(هداك اهللا: ُشمتك املرشك، فقل
، "يتعاطسون": قوله: قال السندي

َّيتكلفون يف العطسة، واملراد : أي

ُّسون، وحيمدون، واحلديث يدل يتعاط ُ

ُعىل أن الكافر ال يدعى له بالرمحة، وإن 
: ُكانت رمحة الدنيا شاملة، لقوله تعاىل

ٍورمحتي وسعت كل يشء{
ْ َ َّ ُ ْ َ َِ{ 

ُيدعى له باهلداية، بل ) ١٥٦: األعراف(
 .)٢(ِوصالح البال

  عدد تشميت العاطس
كنت : عن سلمة بن األكوع قال

ىل اهللا عليه قاعدا عند رسول اهللا ص
 وسلم فعطس رجل، فقال رسول اهللا

، ثم »يرمحك اهللا«: صىل اهللا عليه وسلم
عطس أخرى، فقال رسول اهللا صىل 

 )٣(»الرجل مزكوم«: اهللا عليه وسلم
: وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال
: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

                                                
 ).١٢/٣١١(رشح السنة للبغوي ) ١(
 ).٣/١٤٥(حاشية السندي عىل املسند ) ٢(
، ومسند أمحد )٢٩٩٣(صحيح مسلم ) ٣(

 .واللفظ له) ١٦٥٠١(
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ْشمت أخاك ثالثا، فام زاد فهو زكام ِّ َ)١(. 
: قال ريض اهللا عنه عن أيب هريرةو

: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
ّإذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، «

فإن زاد عىل ثالث فهو مزكوم، وال 
، )٢(رواه ابن السني» تشميت بعد ثالث

 .)٣(ّوصححه األلباين
ّتبني من خالل هذه األحاديث عىل 
أن التشميت يكون للمريض مرة واحدة، 

 . ريض ثالث مراتولغري امل

رد 
ّ

 العاطس إذا مش
ّ

  توه
: عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال
: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

احلمد هللا، : إذا عطس أحدكم فليقل«
يرمحك اهللا، : وليقل له أخوه أو صاحبه

هيديكم : يرمحك اهللا، فليقل: فإذا قال له
 . )٤(رواه البخاري» اهللا ويصلح بالكم 

عض اآلثار الصحيحة عن وفيه ب

                                                
، والبخاري يف )٥٠٣٧-٥٠٣٦(رواه أبوداود ) ١(

 .ّوحسنه األلباين) ٩٣٩(األدب املفرد 
 ).٢٥١(عمل اليوم والليلة ) ٢(
 ).١٣٣٠(ديث الصحيحة سلسلة األحا) ٣(
 ).٦٢٢٤(صحيح البخاري ) ٤(

 .الصحابة
ّصح عن ابن مسعود ريض اهللا عنه 

احلمد : إذا عطس أحدكم فليقل: أنه قال
ّهللا رب العاملني، وليقل من يرد يرمحك : ُ

رواه . يغفر اهللا يل ولكم: اهللا، وليقل هو
 .)٥(البخاري يف األدب املفرد

َّوصح عن عبداهللا بن عمر ريض اهللا 
يرمحك : س، فقيل لهعنهام أنه كان إذا عط

يرمحنا اهللا وإياكم، ويغفر لنا : اهللا، قال
 .)٦(رواه مالك يف املوطأ. ولكم

َّوصح عن ابن عباس ريض اهللا 
ّعنهامأنه كان يرد عىل من يشمته  عافانا :ُّ

رواه . اهللا وإياكم من النار، ويرمحكم اهللا
ّوصحح . )٧(البخاري يف األدب املفرد

 .)٨ (إسناده احلافظ ابن حجر

هل يشمت العاطس إذا مل  
  ؟حيمد اهللا

تشميت العاطس ليس عىل إطالقه 

                                                
صحيح : وقال األلباين) ٩٣٤(األدب املفرد ) ٥(

 .اإلسناد موقوفا
 .وإسناده صحيح) ٢٧٧٠(املوطأ لإلمام مالك ) ٦(
 ).٩٢٩(األدب املفرد ) ٧(
 ).١٠/٦٠٩(فتح الباري ) ٨(
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بل هو مقيد بمن محد اهللا تعاىل، وأما من 
 . ّمل حيمد اهللا تعاىل فال يشمت

عن أيب موسى األشعري ريض اهللا 
سمعت رسول اهللا صىل اهللا : عنه قال

إذا عطس أحدكم «: عليه وسلم يقول
ّفحمد اهللا فشمتوه، فإن مل حي مد اهللا فال َ

 .)١(رواه مسلم» ّتشمتوه
وعن أنس بن مالك ريض اهللا عنه 

عطس عند النبي صىل اهللا عليه : قال
ّوسلم رجالن فشمت أحدمها، ومل 
ّيشمت اآلخر، فقال الذي مل يشمته، 
ُعطس فالن فشمته، وعطست أنا فلم  َّ ٌ

إن هذا محد اهللا، وإنك : ّتشمتني، فقال
 .)٢(متفق عليه.مل حتمد اهللا

يف احلديث بيان أن : قال البغوي
العاطس إذا مل حيمد اهللا فال يستحق 

 . )٣(التشميت
: قال شمس احلق العظيم آبادي

وفيه بيان أن العاطس إذا مل حيمد اهللا ال 
                                                

 ).٢٩٩٢(صحيح مسلم ) ١(
، وصحيح )٦٢٢٥، ٦٢٢١(صحيح البخاري ) ٢(

 ).٢٩٩١(مسلم 
 ).١٢/٣١٢(رشح السنة ) ٣(

 . )٤(يستحق اجلواب
ْوجيوز تشميت العاطس وإن مل  ُ
حيمد اهللاَ عز وجل إذا كان لغرض 

َالتعليم كتعليم املدرس طالبه، وت عليم ِ
َاألبوين أوالدهم لكي يعرفوا سنة 
النبي صىل اهللا عليه وسلم عند 

 .العطاس

شمهل ي 
ّ

ملرأةات الرجل 
َ
 

  ؟والعكس
ّعىل املسلم أن يشمت النسوة 
الاليت هن من حمارمه مثل الزوجة، 
واألم، واألخت، والبنت وغريهن، 
ُّوكذلك العكس، ويدل عليه حديث 

 أيب بردة بن أيب موسى األشعري عن
ُدخلت عىل أيب موسى وهو : أبيه قال

وهي (يف بيت بنت الفضل بن عباس، 
زوجة أيب موسى األشعري ريض اهللا 

ْفعطست فلم يشمتني، وعطست ) عنه َُ ّ ُ
ُفشمتها، فرجعت إىل أمي فأخربهتا،  ُ َ ّ

عطس عندك ابني : فلام جاءها قالت
َّفلم تشمته، وعطست فشمتها، فقال ْ ّ :

                                                
 ).١٣/٣٧٩(عون املعبود ) ٤(
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، فلم إن ابنك عطس، فلم حيمد اهللا
ُّأشمته، وعطست، فحمدت اهللاَ فشمتها،  ْ
ُسمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

إذا عطس أحدكم فحمد اهللا، «: يقول
 .)١(»ّفشمتوه، فإن مل حيمد اهللا، فال تشمتوه

 وأما املرأة األجنبية فيجوز أن 
َيشمتها الرجل، وكذلك املرأة الرجل ُُ ّ 

 : ا ييلوذلك مل. َّاألجنبي إذا أمنت الفتنة
 عموم حديث النبي صىل اهللا عليه ً:أوال

 وسلم الذي فهمه أبو موسى األشعري
َّريض اهللا عنه، فإنه شمت أم كلثوم بنت 

وهي زوجة أيب موسى  - الفضل بنت عباس
  .- األشعري ريض اهللا عنه

: ّوقد بوب اإلمام البخاري بقوله
، وذكر )٢(َباب تشميت الرجل املرأة

 .حتته هذا احلديث
قل البغوي عن معمر بن راشد ون

ُهل يشمت املرأة الرجل إذا : أنه سئل َ
قال .نعم، ال بأس بذلك: ْعطست؟ قال

ُوكذلك تشميت : البغوي معلقا عليه

                                                
 ).٢٩٩٢(صحيح مسلم ) ١(
 ).٩٤١ قبل حديث ٤٢٩ص (األدب املفرد )٢(

َاملرأةاملرأة، واملرأة الرجل ِ َِ)٣(. 
 األصل يف األحكام الرشعية أنه ً:ثانيا

ّيتساوى فيها الرجال والنساء إال ما خصه  ُ

هنا عىل عدم تشميت الدليل وال دليل 
املرأة، فتبقى هذه املسألة عىل أصلها، وأهنام 
يشرتكان يف نفس احلكم، وجيوز لكل منهام 
تشميت اآلخر، ودليل هذا األصل قوله 

إنام النساء شقائق «: صىل اهللا عليه وسلم
  .)٤(رواه أبو داود» الرجال

وهذا وعىل الرغم من القول 
التشميت باجلواز فإنه يقيد إذا مل يكن يف 

فتنة أو ريبة، أما إذا خيف حصول فتنة 
َأو ريبة فإنه يمنع تشميت املرأة الرجل 

 .َأو الرجل املرأة من باب سد الذرائع
ُلذا قيده اجلمهور بام إذا أمنت  َّ

ُويدخل يف هذا املعنى إلقاء . الفتنة
ًالسالم ورده عليها وتعزيتها مقرونا  ُ ِ ُّ َ

بينا حممد وصىل اهللا عىل ن .بالقيد السابق
 وعىل آله وصحبه أمجعني

***  
                                                

 ).١٢/٣١٢(رشح السنة ) ٣(
) ١١٣(، والرتمذي )٢٣٦(سنن أيب داود ) ٤(

 ).٢٨٦٣(ّوحسنه األلباين يف الصحيحة 
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 حممد يوسف حممد عمر الشيخ أبو عبد العزيز
 ، بنارسية باجلامعة السلفعضو هيئة التدريس

 احلمد هللا وحده، والصالة والسالم
 :عىل من ال نبي بعده، أما بعد

 مأخوذة من "إرهاب"فإن لفظة 
 بمعنى اخلوف، فمعنى "الرهب"

التخويف وإثارة الرعب يف : اإلرهاب
النفوس، ويمكننا أن نحده يف 
االصطالح بأنه عبارة عن إثارة 
االضطرابات والرعب والشغب يف 

القتل النفوس اآلمنة، بارتكاب 
والنهب والترشيد واإلحراق وإبادة 

 .اجلنس اإلنساين
 يقول الشيخ زيد بن حممد بن 

اإلرهاب وآثاره "هادي املدخيل يف 
 :١٠ص"السيئة عىل األفراد واألمم 

اإلرهاب كلمة مبنى هلا معنى ذو "
صور متعددة جيمعها اإلخافة والرتويع 

لآلمنني، وقد جتاوز اإلخافة والرتويع 
 األنفس الربيئة، وإتالف إىل إزهاق

األموال املعصومة، وشق عصا اجلامعة، 
ومن ثم تغيري النعم لتحل حملها الفتن 
والنقم، ويظهر الفساد يف األرض، 
وهتب عىل اخللق رحيه املنتنة، وينتصب 

 . "شبحه املخيف

فهو يرادف لإلفساد يف األرض 

 وردت يف "رهب"والعتو فيها، و مادة 

وهي . ي عرشة مرةالقرآن الكريم اثنت

 :كالتايل

قوله عز وجل يف سورة البقرة،  -١

، أي )وإياي فارهبون( :٤٠: اآلية

: انظر تفسري ابن كثري. فاخشون

 .، حتقيق سامي السالمة١/٢٤٢
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قوله عز وجل يف سورة املائدة،  -٢
 :والرهبان) ورهبانا: (٨٢: اآلية

مجع راهب، وهو العابد، مشتق 
انظر . من الرهبة، وهي اخلوف

 .٣/١٦٧ :سري ابن كثريتف
قوله عز وجل يف سورة األعراف،  -٣

اسرتهبوهم و  : ( ١١٦: اآلية
: ، أي يقول ) جاءوا بسحرعظيم

انظر . . من الفرق : فرقوهم أي 
  .٤٥٧ / ٣:تفسري ابن كثري 

قوله عز وجل يف سورة األعراف  -٤
للذين هم لرهبم : (١٥٤:، اآلية 
: ، قال اإلمام ابن كثري)يرهبون

هبة معنى اخلضوع وهلذا ضمن الر
انظر تفسري ابن . عداها بالالم

 .٤٧٨ / ٣: كثري
قوله عز وجل يف سورة األنفال،  - ٥

ترهبون به عدو اهللا  : (٦٠: اآلية
به عدو (ختوفون : ، أي)وعدوكم

انظر . من الكفار: أي) اهللا وعدوكم
 .٨٢ / ٤ :تفسري ابن كثري

قوله عز وجل يف سورة التوبة،  -٦
رهم و أحبا: (٣١: اآلية

 .٢: وانظر الرقم). رهباهنم
 قوله عز وجل يف سورة التوبة، -٧

من األحبار و : (٣٤: اآلية
األحبار من اليهود : ، أي)الرهبان

والرهبان من النصارى، 
انظر . عباد النصارى: والرهبان

 – ١٣٧ / ٤: تفسري ابن كثري
١٣٨. 

جل يف سورة النحل، وقوله عز  -٨
، )فإياي فارهبون: (٥١ :اآلية

 .١: ر الرقمانظ
قوله عز وجل يف سورة القصص،  -٩

واضمم إليك : (٣٢: اآلية
: ، قال جماهد)جناحك من الرهب
من الرعب، : الفزع، وقال قتادة

وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 
مما حصل لك من : وابن جرير

انظر تفسري ابن . خوفك من احلية
 .٢٣٥ / ٦: كثري
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قوله عز وجل يف سورة  - ١٠
) رغبا ورهبا: (٣١ :األنبياء، اآلية

. رغبا فيام عندنا و رهبا مما عندنا: أي
 .٣٧٠ / ٥: انظر تفسري ابن كثري

 قوله عز وجل يف سورة  - ١١
ورهبانية : (٢٧: احلديد، اآلية

: عنىواملمبتدعة : ، أي)ابتدعوها
 وهي املبالغة يف ،وأحدثوا رهبانية

بالغة : انظر. العبادة مع العزلة
لبهجت القرآن الكريم يف اإلعجاز 

 .٧٣١ / ٩: عبد الواحد الشيخيل
 قوله عز وجل يف سورة احلرش،  - ١٢

ألنتم أشد رهبة يف : (١٣ :اآلية
خيافون : ، أي)صدورهم من اهللا 

انظر . منكم أكثر من خوفهم من اهللا
 .٧٤ / ٨: تفسري ابن كثري

 مأخوذة من "اإلسالم"ولفظة 
َالسلم والسلم بمعنى الصلح واملساملة،  ِ

 َومن السلمب، وهو خالف احلر
: اإلسالم لغةبمعنى االستسالم، ف

الصلح واملساملة واإلذعان واالنقياد 
: ويف الرشع. والدخول يف اإلسالم

خيتلف معناه تبعا لوروده منفردا أو 
أنه : مقرونا باإليامن، فمعناه منفردا

استسالم العبد هللا باتباع ما جاء به "
الرسول صىل اهللا عليه وسلم من 

للسان والتصديق بالقلب  الشهادة با
 ."والعمل باجلوارح

 وردت يف القرآن "سلم"ومادة 
 .أكثر من مائة ومخسني مرة

إذا عرفنا ذلك اتضح لنا جليا أن 
اإلرهاب واإلسالم : الكلمتني

متضادتان، ال عالقة بينهام بأي وجه من 
الوجوه، فاإلرهاب يف واد و اإلسالم 
يف واد، وهبذا يتبني لكل ذي عقل 

ور وفطرة سليمة كذب وهبتان وشع
أولئك الكذابني األفاكني املفرتين أعداء 
اإلسالم واملسلمني من اليهود 
والنصارى واهلنادك، الذين يتشدقون 
بأن دين اإلسالم دين إرهاب وتطرف 
وإفساد، وأهله إرهابيون متطرفون 

 !!مفسدون
ومن ألقى أدنى نظرة يف التعليامت 

الرشعية اإلسالمية النرية، والنصوص 
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الواضحة الغراء عرف صحة ما قلناه، 

وبانت له حقيقة هذه الدعوى فإهنا 

دعوى فاضحة خرجت من األفواه 

الفاجرة، ونطقت هبا األلسنة اخلبيثة، 

وكتبتها األيدي الكافرة، وسطرهتا 

األقالم الظاملة املنتنة، إذ الرباهني 

الساطعة والبينات الواضحة والدالئل 

ئة قد دلت عىل بطالهنا املتواترة املتألل

وفسادها وكذهبا، وأهنا من باب قلب 

رمتني بدائها ": احلقائق الثابتة، كام قيل

ّومل تسلم صحة هذه . "وانسلت

الدعوى إال العقول املريضة والطبائع 

الفاسدة واألذهان الكاسدة التي مل 

تستطع فهم احلقائق عىل حقيقتها 

والثوابت عىل أصلها، التي ترى كل 

ب ومعكوس صحيحا ساملا، مقلو

وتقيس األمور عىل غري مقياسها، 

فتظهر هلا قوانني العدل واإلنصاف، 

وأصول الرمحة والشفقة، وضوابط 

حتريم الظلم والعدوان، ومبادىء 

العالقات اإلنسانية املبنية عىل أساس 

املحبة واملودة، تظهرهلا كل ذلك ظلام 

 !وجورا وإرهابا وإفسادا، فياللعجب
عض تلك الرباهني وهاكم ب

ُواألصول الرشعية، وذلك قل من جل 

وغيض من فيض، فمن املعلوم 
واملعروف جدا أن اإلسالم هو دين 
الرفق واللني والسهولة وهو امللة 

 –احلنيفية السمحة، يقول الرسول 
إن " : –صلوات ريب وسالمه عليه 

الرفق ال يكون يف يشء إال زانه وال 
 . اه مسلمرو. "ينزع من يشء إال شانه

. "من ال يرحم ال يرحم": ويقول
 .متفق عليه 
إن اهللا كتب اإلحسان عىل ":  وقال

كل شيئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد 

 ولريح –سكينه :  أي–أحدكم شفرته 
 .رواه مسلم. "ذبيحته

كيف أمر هذا -رعاك اهللا - فانظر 
اإلحسان إىل الدين بالرمحة والشفقة و

احليوان، فكيف إىل البرشية؟ وال 
تعجب فإنه دين حيرم الفساد واإلفساد 
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يف اإلنسان بامتهانه والغض من رشفه 
أو قتله وإزهاق روحه، إذ يقول اهللا 

أنه من قتل نفسا بغري نفس ": عزوجل
أو فساد يف األرض، فكأنام قتل الناس 
مجيعا، ومن أحياها فكأنام أحيا الناس 

  ).٣٢: املائدة . ("مجيعا
 رمحه اهللا –يقول اإلمام ابن كثري 

من قتل بغري سبب من : أي" : –تعاىل 
، القصاص أو فساد يف األرض

واستحل قتلها بال سبب وال جناية، 
فكأنام قتل الناس مجيعا ألنه ال فرق 

 "من أحياها"عنده بني نفس ونفس، و
حرم قتلها واعتقد ذلك، فقد سلم : أي

 ."الناس كلهم منه هبذا االعتبار
 صىل اهللا –ويقول رمحة للعاملني 

ال حيل دم امرئ مسلم " : –عليه وسلم 
وأن حممدا يشهد أن ال إله إال اهللا 

الثيب : رسول اهللا، إال بإحدى ثالث
الزاين والنفس بالنفس، والتارك لدينه 

 .رواه مسلم. "املفارق للجامعة
وهو دين ينهى عن قتل األشياخ 
والصبيان والنساء يف القتال إال من محل 

السالح منهم، فكيف يف غري املعركة؟ 
 .ال شك انه أشد حتريام لذلك وأشد

ه ويأمرهم وهو دين يعلم أهل

باإلنصاف والعدل حتى مع األعداء، 

ويدعو إىل الصلح واملساملة مع الكفار 

اعدلوا : (واملرشكني، يقول اهللا عزوجل

 ).هو أقرب للتقوى

إن اهللا يأمر بالعدل واإل : (ويقول

 ).حسان

مال : أي) وان جنحوا: (ويقول

املساملة : أي) للسلم(الكفار واملرشكون 

: أي) فاجنح هلا(واملصاحلة واملهادنة 

وتوكل (فمل إليها واقبل منهم ذلك 

صاحلهم وتوكل عىل اهللا : أي) عىل اهللا

فإن اهللا كافيك ونارصك ولو كانوا 

يريدون بالصلح خديعة ليتقووا 

 ."ويستعدوا
وهو الدين الذي حيذر أهله من 
الظلم واجلور والعدوان والتشدد 
وحيرم كل ما يؤدي إىل ذلك، يقول اهللا 

يا عبادي ": "حديث قديس" تعاىل يف
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إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته 
 .رواه مسلم . "بينكم حمرما فال تظاملوا

 صىل –ويقول النبي املبرشامليرس 
يرسوا وال " : –اهللا عليه وسلم 

متفق . "تعرسوا، وبرشوا وال تنفروا
واهللا ال يؤمن، واهللا ال ": ويقول. عليه

ا من ي: قيل! يؤمن، واهللا ال يؤمن
الذي ال يأمن جاره : رسول اهللا؟ قال

الغوائل : والبوائق. متفق عليه. "بوائقه
 .والرشور

وهو دين حيث أتباعه عىل نرش 
املحبة والسالم بينهم عند كل لقاء 

 صىل اهللا عليه –حيث يقول النبي 
ال تدخلوا اجلنة حتى " : –وسلم 

تؤمنوا وال تؤمنوا حتى حتابوا، أوال 
 فعلتموه حتاببتم؟ ادلكم عىل يشء إذا
 .رواه مسلم. "أفشوا السالم بينكم

وهو دين اتفق مع مجيع الرشائع 
الدين : عىل حفظ الرضوريات اخلمسة
يقول . والنفس والنسل والعقل واملال

 صىل اهللا عليه –الرسول الكريم 
فإن دماءكم وأموالكم ": –وسلم

وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
هركم يومكم هذا يف بلدكم هذا يف ش

 .متفق عليه. "هذا
وهو دين رشعت فيه احلدود 
والتعزيرات، وهي من ميزات 
وخصائص هذا الدين احلنيف، والغاية 

: القصوى واملقصد األعىل من ذلك كله
املنع واحلظر من الفساد واإلفساد يف 
األرض، وقتل النفس بغري حق، وأخذ 
املال بظلم، حتى يعيش الناس يف أمن 

ويتنفسوا أنفاس وسالمة وطمأنينة، 
 .الراحة والسكون

ًإذا دين اإلسالم كله صالح 

وإصالح، وكله دفع للرشور 
واألرضار، وكله يدعو إىل اخلري 
واهلدى، وحيذر من الرش وأنواع 
الردى، وكله رمحة وشفقة ولني 

 .وإحسان
بعد حتقق و وضوح هذه التعليامت 
النرية والتوجيهات الواضحة السديدة 

األصول والضوابط والدروس القيمة و
الثابتة يف دين اإلسالم، هل يوصف بأنه 



    

 ٢٢

٢٢  

يأمر باإلرهاب، وحيث عىل الفساد يف 
إنه ! األرض، وأهله إرهابيون؟ هللا

وكربى ! لظلم عظيم وهبتان سافر
فإذا كانت هذه املبادئ ! جريمة العرص

الدينية األمنية واألسس العادلة 
استحقت بأن توصف باإلرهاب 

 عىل احلقوق والتطرف واالعتداء
اإلنسانية، فبامذا يوصف ما جيري اآلن 
يف العامل وخاصة يف العامل اإلسالمي؟ 
وليس ببعيد عنا حوادث مبكية مؤملة 
واجرءات فاضحة تقشعر من ذكرها 
اجللود وتبكي هلا القلوب وتذرف 
العيون، سواء كانت يف فلسطني 
والعراق وأفغانستان وسورية ومرص 

أقطار العامل والباكستان وغريها من 
 .اإلسالمي

وكل يوم يأتينا بجديد من مأساة "

يشهدها العامل، ملحمة من العذاب 

والقتل والترشيد، وهتك لألعراض 

عىل مرأى ومسمع من اهليئات الدولية، 

واستئصال املسلمني من مناطقهم أمر 

عادي، وإشاعة الرعب والذعر بني 

األطفال والشيوخ والنساء وإجبارهم 

 وترك وطنهم خطة يطبقها عىل اهلجرة

األعداء والصهاينة بكل دقة أمام العامل 

وهتك األعراض واالعتداء . كل العامل

عىل احلرائر من املسلامت أمر مألوف 

عند هؤالء املترببرين، وبقر بطون 

احلوامل والسفاح طابع موروث، 

وتدمري املساجد واآلثار اإلسالمية 

والبنية األساسية لشعب تلك املناطق 

والبالد سمة مميزة، وتدمري املساكن 

وحرق القرى والبطش والتعذيب 

والتنكيل طابع مميز هلمجيتهم، فاحلرب 

والدمار شعارهم، وإنام هي إدانة دولية 

مقتبس من جملة . ("شهد هبا العامل

 )احلكمة الصادرة من بريطانية

فهل هذه العمليات البشعة 

واإلجراءات التخريبية اإلرهابية 

 واجلرائم املنكرة الشنيعة السافرة
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توصف بالعدل واإلنصاف واألمن 

والسالمة واحلفاظ عىل احلقوق 

هذه هي عني ! اإلنسانية؟ فواهللا

اإلرهاب والتطرف والفساد والعثو يف 

األرض، وأهلها هم اإلرهابيون 

املتطرفون واملتشددون املفسدون حقا 

إن مل تفسد الطبائع السليمة وختتلط 

 وختتل موازين العقول وتتمرض،

 .العدل واإلنصاف

فال إرهاب يف اإلسالم وال يقر 

ذلك البتة، وال ما يقوم به بعض األفراد 

من مدعي اإلسالم يف بعض األحيان 

من اإلجراءات املنكرة والعمليات 

وال تغرتوا هبؤالء . اإلرهابية املفجعة

فهم يف احلقيقة إما مندسون يف 

الصفوف اإلسالمية بلباس ظاهره 

الم وباطنه كفر وضالل، وإما إس

مرتزقون عمالء لألعداء ليسوا يف 

اإلسالم من يشء، وإما البلهاء والسفلة 

تم تضليلهم حتت خطة مدبرة بتعليامت 

خاطئة مضللة عىل غري فهم صحيح 

ومع ذلك كله . للنصوص الرشعية

ينددها اإلسالم و يذمها بشدة وحيذر 

 .فاعلها ومرتكبها عىل رؤوس األشهاد

تحدى العامل آالف مرة أن يأتينا ون

بنص من نصوص الكتاب والسنة فيه 

أدنى إشارة إىل اإلرهاب والفساد يف 

األرض، هذا أمر لن جيد األعداء إىل 

فاإلسالم . ذلك سبيال إىل يوم القيامة

دين رمحة وشفقة، ودين حمبة ومودة، 

ودين سالم وصالح، وفيه احلفاظ عىل 

احليوانية، احلقوق اإلنسانية، بل حتى 

. وهذا شيئ ينفرد به هذا الدين العظيم

 .وصىل اهللا عىل نبيه وسلم

 
*** 
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 ريجيالشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز بن أمحد التو

 أنه – رمحه اهللا –روي عن عكرمة 
إنا أنزلناه يف {: قال يف تفسري قوله تعاىل

ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق 
أن هذه الليلة هي : )١(}كل أمر حكيم

ليلة النصف من شعبان، يربم فيها أمر 
السنة، وينسخ األحياء من األموات، 
ويكتب احلاج فال يزاد فيهم أحد، وال 

 .)٢(م أحد ينقص منه
 يف – رمحه اهللا –قال ابن كثري 

إنا أنزلناه يف ليلة {: تفسري قوله تعاىل
مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل 

يقول تعاىل خمربا عن : )٣(}أمر حكيم
القرآن العظيم أنه أنزله يف ليلة مباركة، 

                                                
 .٤، ٣: سورة الدخان، اآليات) ١(
 ).١٢٦ / ١٦(اجلامع للقرطبي : يراجع) ٢(
 .٤، ٣: سورة الدخان، اآليات) ٣(

إنا {: وهي ليلة القدر كام قال عز وجل
ن ذلك يف ، وكا)٤(}أنزلناه يف ليلة القدر

: شهر رمضان كام قال تبارك وتعاىل
 .)٥( }شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن{

وقد ذكرنا األحاديث الواردة يف ذلك 
  .)٦(يف سورة البقرة بام أغنى عن إعادته 

ومن قال إهنا ليلة النصف من 
شعبان كام روي عن عكرمة فقد أبعد 

، فإن نص القرآن أهنا يف )٧(النجعة
 .هـ.ا. )٨(رمضان 

                                                
 .١: سورة القدر، اآلية) ٤(
 .١٨٥: سورة البقرة، اآلية) ٥(
 ).٢١٦، ٢١٥ / ١: (يراجع) ٦(
 يف طلب – أي الذهاب –املذهب : النجعة) ٧(

 / ٨(لسان العرب : يراجع. الكأل يف موضعه
 ).نجع(، مادة )٣٤٧

 ).١٣٧ / ٤(تفسري ابن كثري : يراجع) ٨(
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 االحتفال بليلة النصف من شعبان ٢٥

يف ليلة {: فللعلامء يف قوله تعاىل
 :قوالن) مباركة

أهنا ليلة القدر وهو قول : أحدمها
 .اجلمهور

أهنا ليلة النصف من : الثاين
 .شعبان، قاله عكرمة

 ما ذهب – واهللا أعلم –والراجح 
إليه مجهور العلامء من أن هذه الليلة 
املباركة هي ليلة القدر، ال ليلة النصف 

ن اهللا سبحانه وتعاىل من شعبان، أل
وبينها ). يف ليلة مباركة: (أمجلها يف قوله

شهر رمضان : (يف سورة البقرة بقوله
:  وبقوله تعاىل}الذي أنزل فيه القرآن

 .)١( }إنا أنزلناه يف ليلة القدر{
فدعوى أهنا ليلة النصف من 
شعبان ال شك أهنا دعوى باطلة، 
ملخالفتها النص القرآين الرصيح، وال 

أن كل ما خالف احلق فهو باطل، شك 
واألحاديث التي يوردها بعضهم يف أهنا 
من شعبان املخالفة لرصيح القرآن ال 
أساس هلا، وال يصح سند يشء منها كام 
جزم به ابن العريب وغري واحد من 

                                                
 ).٥٧٠ / ٤(فتح القدير : يراجع) ١(

املحققني، فالعجب كل العجب من 
مسلم خيالف نص القرآن الرصيح بال 

 .)٢(مستند من كتاب وال سنة صحيحة 
يف (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

معرض كالمه عن األوقات الفاضلة 
التي قد حيدث فيها ما يعتقد أنه له 
فضيلة وتوابع ذلك، ما يصري منكرا ينهى 

ومن هذا الباب ليلة النصف من : عنه
شعبان فقد روي يف فضلها من األحاديث 
املرفوعة واآلثار ما يقتيض أهنا ليلة 

ف من كان خيصها مفضلة، وأن من السل
بالصالة، وصوم شهر شعبان قد جاءت 

 .فيه أحاديث صحيحة
ومن العلامء من السلف من أهل 
املدينة وغريهم من اخللف من أنكر 
فضلها، وطعن يف األحاديث الواردة 

إن اهللا يغفر فيها ألكثر ": فيها كحديث
، وقال ال فرق )٣("من عدد غنم كلب

 .بينها وبني غريها

                                                
 ).٣١٩ / ٧(أضواء البيان : يراجع) ٢(
ورواه ) ٢٣٨ / ٦( رواه أمحد يف مسنده )٣(

أبواب ) ١٢٢، ١٢١ / ٢(الرتمذي يف سننه 
 ).٧٣٦(الصوم حديث رقم 
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ه أكثر أهل العلم، لكن الذي علي
أو أكثرهم من أصحابنا وغريهم عىل 
تفضيلها، وعليه يدل نص أمحد، لتعدد 
األحاديث الواردة فيها، وما يصدق 
ذلك من اآلثار السلفية، وقد روي 

 )١(بعض فضائلها يف املسانيد والسنن 
. )٢() وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر

 .هـ.ا
وليلة : (وقال احلافظ ابن رجب

ف من شعبان كان التابعون من النص
أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول 
ولقامن بن عامر وغريهم يعظموهنا 
وجيتهدون فيها يف العبادة، وعنهم أخذ 
الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه 

                                                
ورد يف فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث ) ١(

 .وآثار ولكنها ال ختلو من مقال
، وجممع )٧٢ – ٦٧ / ٢(العلل املتناهية :      يراجع
، وسلسلة األحاديث )٦٥ / ٨(ائد الزو

، حديث )١٣٩ – ١٣٥ / ٣(الصحيحة لأللباين 
 ).١١٤٤(رقم 

 – ٦٢٦ / ٣(اقتضاء الرصاط املستقيم : يراجع) ٢(
، وجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن )٦٢٧

، واالختيارات الفقهية ص )١٢٣ / ٢٣(تيمية 
)٦٥.( 

بلغهم يف ذلك آثار إرسائيلية، فلام 
اشتهر ذلك عنهم يف البلدان اختلف 
الناس يف ذلك، فمنهم من قبله 

افقهم عىل تعظيمها، منهم طائفة من وو
عباد أهل البرصة وغريهم، وأنكر ذلك 
أكثر علامء احلجاز منهم عطاء وابن أيب 

ونقله عبد الرمحن بن زيد بن . مليكة
، وهو )٣(أسلم عن فقهاء أهل املدينة 

قول أصحاب مالك وغريهم، وقالوا 
 .ذلك كله بدعة

واختلف علامء أهل الشام يف صفة 
 :ىل قولنيإحيائها ع

أنه يستحب إحياؤها : أحدمها
مجاعة يف املساجد، كان خالد بن 
معدان، ولقامن بن عامر، وغريمها 
يلبسون فيها أحسن ثياهبم ويتبخرون 
ويكتحلون ويقومون يف املسجد ليلتهم 
تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه عىل 

ليس : ذلك، وقال يف قيامها يف املساجد

                                                
ورواه عنه ابن وضاح يف البدع والنهي عنها ص ) ٣(

 من كبار علامء –ابن أيب زيد : وقال). ٤٦(
 .املالكية، والفقهاء مل يكونوا يصنعون ذلك
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 االحتفال بليلة النصف من شعبان ٢٧

 الكرماين نقله عنه حرب. ذلك ببدعة
 .يف مسائله

أنه يكره االجتامع فيها يف : والثاين
املساجد للصالة والقصص والدعاء، 
وال يكره أن يصيل الرجل فيها خلاصة 

 .نفسه
وهذا قول األوزاعي إمام أهل 
الشام وفقيههم وعاملهم، وهذا هو 

 .هـ.ا. )١(األقرب إن شاء اهللا تعاىل 
فاحلاصل أن مجهور العلامء اتفقوا 

 كراهة االجتامع يف املساجد ليلة عىل
النصف من شعبان للصالة والدعاء، 
فإحياء ليلة النصف من شعبان يف 
املساجد عىل سبيل املداومة كل سنة، أو 

 .كل فرتة بدعة حمدثة يف الدين
اصة خلوأما صالة اإلنسان فيها 

نفسه يف بيته، أو يف مجاعة خاصة 
 :فللعلامء فيه قوالن

ة وهو قول أن ذلك بدع: األول
أكثر علامء احلجاز ومنهم عطاء وابن 

                                                
 ).١٤٤(لطائف املعارف ص : يراجع) ١(

أيب مليكة، ونقل عن فقهاء أهل املدينة، 
 .)٢(وهو قول أصحاب مالك وغريهم 

أنه ال يكره صالة اإلنسان : الثاين
يف -لنفسه يف بيته، أو يف مجاعة خاصة، 

  .–ليلة النصف من شعبان 
وهو قول األوزاعي، واختيار 

يخ احلافظ ابن رجب، وكذلك ش
 )٣(. اإلسالم ابن تيمية

 واهللا أعلم –والذي يرتجح عندي 
 ما ذهب إليه أصحاب القول األول –
  .– أن ذلك بدعة –

ويمكن اجلواب عن قول أصحاب 
 بعدة – القول بعدم الكراهة –الثاين 

 :وجوه منها
أنه ليس هناك دليل : الوجه األول

 –عىل فضل هذه الليلة، ومل يثبت 
 عن رسول –ود حسب اطالعي املحد

اهللا صىل اهللا عليه وسلم أنه أحياها، وال 
 رضوان اهللا –عن أحد من أصحابه 

                                                
 ).١٤٤(لطائف املعارف ص : يراجع) ٢(
، ١٣١ / ٢٣(يراجع قوله يف جمموع الفتاوى ) ٣(

١٣٤، ١٣٣.( 



    

 ٢٨

٢٨  

 رمحة اهللا – ، وال عن التابعني –عليهم 
 عدا من اشتهر عنهم تفضيلها –عليهم 

وإحياؤها وهم الثالثة الذين ذكرهم 
 ولو فعلوه الستشهد –ابن رجب 

بفعلهم من فضلها وأحياها، وإنام هو 
دث بعدهم، فهو أمر مبتدع، أمر حم

وليس له أصل من الكتاب أو السنة أو 
 .اإلمجاع

وقال احلافظ أبو : (قال أبو شامة
 يف كتاب ما جاء يف –اخلطاب بن دحية 

قال أهل التعديل : شهر شعبان
ليس يف فضل ليلة النصف : والتجريح

 .هـ.ا. )١() من شعبان حديث صحيح
أن قيام ليلة (وذكر ابن رجب 

 من شعبان مل يثبت فيه يشء عن النصف
النبي صىل اهللا عليه وسلم وال عن 
أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من 

 .)٢() التابعني من أعيان فقهاء أهل الشام
: وقال الشيخ عبد العزيز بن باز

 ليلة النصف من –وقد ورد يف فضلها (

                                                
 ).٣٣(الباعث ص : يراجع) ١(
 ).١٤٥(لطائف املعارف ص : يراجع) ٢(

 أحاديث ضعيفة ال جيوز –شعبان 
ضل االعتامد عليها، وأما ما ورد يف ف

الصالة فيها فكله موضوع كام نبه عىل 
 .هـ.ا. )٣() ذلك كثري من أهل العلم

ان احلافظ ابن رجب : الوجه الثاين
وهو الذي نقل تفضيل بعض التابعني 

 وإحياءهم هلا يف املساجد )٤(هلذه الليلة 
ذكر أن مستندهم يف ذلك ما بلغهم من 
آثار إرسائيلية، ومتى كانت اآلثار 

 !تندا؟اإلرسائلية مس
وذكر أيضا أن الناس أخذوا عنهم 
فضلها وتعظيمها فمتى كان عمل 

 !التابعي حجة؟
أن العلامء : الوجه الثالث

املعارصين للقائلني بفضل ليلة النصف 
من شعبان قد أنكروا عليهم ذلك، ولو 
كان للمفضلني دليل الحتجوا به عىل 
املنكرين عليهم، ولكن مل ينقل عنهم 

من املنكرين عليهم ذلك، السيام وأن 
عطاء بن أيب رباح الذي كانت إليه 

                                                
 ).١١(التحذير من البدع ص : يراجع) ٣(
 ).١٤٤(لطائف املعارف ص : يراجع) ٤(
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والذي قال فيه ابن . )١(الفتيا يف زمانه 
جتمعون يل  : – ريض اهللا عنهام –عمر 

 )٢(. املسائل وفيكم ابن أيب رباح
أن قوله صىل اهللا : الوجه الرابع

إن اهللا ليطلع يف ليلة ": عليه وسلم
النصف من شعبان فيغفر جلميع خلقه 

 ." ملرشك أو مشاحنإال
ليس فيه دليل عىل ختصيص ليلة 
النصف من شعبان بفضل من دون 
الليايل األخرى، ألنه ثبت يف الصحيحني 

: أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال
ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل "

السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر 
من يدعوين فأستجيب له، من : يقول

 "غفرين فأغفر لهيسألني فأعطيه، من يست
فاطالعه سبحانه وتعاىل عىل خلقه، . )٣(

                                                
 ).١١(طبقات الفقهاء للشريازي ص : يراجع) ١(
 ).٣٣٠ / ٦(اجلرح والتعديل : يراجع) ٢(
رواه البخاري يف صحيحه املطبوع مع فتح ) ٣(

، كتاب التهجد، حديث رقم )٢٩ / ٣(الباري 
 / ١( صحيحه ورواه مسلم يف). ١١٤٥(

، كتاب صالة املسافرين، حديث رقم )٥٢١
)٧٥٨.( 

وغفرانه هلم، ليس متوقفا عىل ليلة معينة 
 .يف السنة، أو ليايل معدودة

أن من اختار : الوجه اخلامس

القول بأنه ال يكره صالة اإلنسان فيها 

خلاصة نفسه، مل يدعم اختياره بالدليل، 

ولو كان هناك دليل لذكره، ومن أنكر 

 استدل بعموم قوله صىل اهللا عليه ذلك

من عمل عمال ليس عليه ": وسلم

 وعموم األحاديث "أمرنا فهو رد

واآلثار الدالة عىل النهي عن البدع 

 .والتحذير منها
 : – رمحه اهللا –قال الشيخ ابن باز 

 – رمحه اهللا –وأما ما اختاره األوزاعي (
من استحباب قيامها لألفراد، واختيار 

 رجب هلذا القول فهو احلافظ ابن
غريب وضعيف، ألن كل يشء مل يثبت 
باألدلة الرشعية كونه مرشوعا مل جيز 
للمسلم أن حيدثه يف دين اهللا، سواء 
فعله مفردا أو يف مجاعة، وسواء أرسه أو 

: أعلنه لعموم قوله صىل اهللا عليه وسلم
من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو "
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ىل إنكار ، وغريه من األدلة الدالة ع"رد
 .هـ.ا. )١() البدع والتحذير منها

وقال أيضا بعد أن ذكر مجلة من 

اآليات واألحاديث وكالم أهل العلم 

حول ما ورد يف ليلة النصف من 

 :شعبان

ديث اومما تقدم من اآليات واألح
وكالم أهل العلم، يتضح لطالب احلق 
أن االحتفال بليلة النصف من شعبان 

يص يومها بالصالة أو غريها، وختص
بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل 
العلم، وليس له أصل يف الرشع املطهر، 
بل هو مما حدث يف اإلسالم بعد عرص 

 ، ويكفي – ريض اهللا عنهم –الصحابة 
طالب احلق يف هذا الباب وغريه قول 

اليوم أكملت لكم {: اهللا عز وجل
وما جاء يف معناها من . )٢( }دينكم

بي صىل اهللا عليه اآليات، وقول الن
من أحدث يف أمرنا هذا ما ": وسلم

                                                
 ).١٣(التحذير من البدع ص : يراجع) ١(
 .٣: سورة املائدة، اآلية) ٢(

وما جاء يف معناه ) ٣("ليس منه فهو رد
من األحاديث، ويف صحيح مسلم عن 

قال : أيب هريرة ريض اهللا عنه قال
ال ": رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

ختتصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل 
 وال ختصوا يومها بصيام من بني األيام،
إال أن يكون يف صوم يصومه 

فلو كان ختصيص يشء من ) ٤("أحدكم
الليايل بيشء من العبادة جائزا، لكانت 
ليلة اجلمعة أوىل من غريها، ألن يومها 

 )٥(هو خري يوم طلعت عليه الشمس 

                                                
 رواه البخاري يف صحيحه املطبوع مع فتح الباري ٣

كتاب الصلح، حديث رقم ) ٣٠١ / ٥(
 / ٣(ورواه مسلم يف صحيحه ) ٢٦٩٧(

 ).١٧١٨ (كتاب األقضية حديث رقم) ١٣٤٣
ورواه مسلم يف ) ٤٤٤ / ٦(د يف مسنده مح رواه أ٤

كتاب الصيام، حديث ) ٨٠١ / ٢(صحيحه 
 ).١٤٨) (١١٤٤(رقم 

خري يوم طلعت ": قال صىل اهللا عليه وسلم) ٥(
رواه . "احلديث.... عليه الشمس يوم اجلمعة 

ومسلم يف ). ٥١٢ / ٢(اإلمام أمحد يف مسنده 
عة، حديث ، كتاب اجلم)٥٨٥ / ٢(صحيحه 

، )٦٣٤ / ١(وأبوداود يف سننه ). ٥٨٤(رقم 
). ١٠٤٦(كتاب الصالة، حديث رقم 

. ، أبواب اجلمعة)٣٠٥ / ١(والرتمذي يف سننه 
والنسائي يف سننه . حديث حسن صحيح: وقال

 ).٤(، كتاب اجلمعة باب رقم )٩٠، ٨٩ / ٣(



  

 ٣١

 االحتفال بليلة النصف من شعبان ٣١

بنص األحاديث الصحيحة عن رسول 
 .اهللا صىل اهللا عليه وسلم

فلام حذر النبي صىل اهللا عليه 
يصها بقيام من بني وسلم من ختص

الليايل، دل ذلك عىل أن غريها من 
الليايل من باب أوىل ال جيوز ختصيص 
يشء منها بيشء من العبادة، إال بدليل 
صحيح يدل عىل التخصيص، وملا 
كانت ليلة القدر وليايل رمضان يرشع 
قيامها واالجتهاد فيها، نبه صىل اهللا 
عليه وسلم عىل ذلك وحث األمة عىل 

 وفعل ذلك بنفسه، كام يف قيامها،
الصحيحني عن النبي صىل اهللا عليه 

من قام رمضان إيامنا ": وسلم أنه قال
واحتسابا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه، 
ومن قام ليلة القدر إيامنا واحتسابا غفر 

 فلو كانت )١( "اهللا له ما تقدم من ذنبه
ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أول 

                                                
رواه البخاري يف صحيحه املطبوع مع فتح ) ١(

، كتاب اإليامن، حديث )٩٢، ٩١ / ١(الباري 
ذكر قيام رمضان يف رواية، ). ٣٧، ٣٥(رقم 

وكذلك رواه . وقيام ليلة القدر يف رواية أخرى
، كتاب )٥٢٤، ٥٢٣ / ١(مسلم يف صحيحه 

 ).٧٦٠، ٧٥٩(صالة املسافرين، حديث رقم 

يلة اإلرساء مجعة من رجب، أو ل
واملعراج، يرشع ختصيصها باحتفال أو 
يشء من العبادة ألرشد النبي صىل اهللا 
عليه وسلم األمة إليه، أو فعله بنفسه، 
ولو وقع يشء من ذلك لنقله الصحابة 

 إىل األمة ومل – ريض اهللا عنهم –
يكتموه عنهم، وهم خري الناس، 

 عليهم –وأنصح الناس بعد األنبياء 
 ، وريض اهللا عن –الم الصالة والس

أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه 
 وأرضاهم، وقد عرفت آنفا –وسلم 

من كالم العلامء أنه مل يثبت عن رسول 
اهللا صىل اهللا عليه وسلم وال عن 

 يشء يف – ريض اهللا عنهم –أصحابه 
فضل ليلة أول مجعة من رجب، وال يف 
فضل ليلة النصف من شعبان، فعلم أن 

ام بدعة حمدثة يف اإلسالم، االحتفال هب
وهكذا ختصيصها بيشء من العبادة 

. واهللا أعلم. )٢(هـ .ا.... بدعة منكرة 
وصىل اهللا وسلم عىل عبده ورسوله 

 .نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
 

*** 

                                                
 ).١٦، ١٥(التحذير من البدع ص : يراجع) ٢(
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  الربا في القديم والحديث

 

 

 
 حكم عدل، – سبحانه –إن اهللا 

حرم الظلم عىل نفسه وجعله بني عباده 
ًحمرما؛ ولذا فإن رشيعته مبنية عىل حكم 
بالغة ومصالح مجة، تعود عىل البرشية 
باخلري والسعادة وصالح احلال واملآل يف 
معاشهم ومعادهم ودنياهم وأخراهم، 

وتلك سواء علم البرش هذه احلكم 
املصالح أم خفيت عليهم، فهي موجودة 
ال حمالة، فهي كلها عدل، ورمحة، 

واملتتبع ألحكام اهللا وما رشعه . وحكمة
لعباده ببرص ثاقب ونظر عميق يظهر له 
كثري من حكم تلك األحكام، وتنكشف 
له أرسار الترشيع، وال عجب فإن هذه 
األحكام من مرشع حكيم ال يتصور منه 

ل مسألة خرجت من ظلم أو جنف، فك
العدل إىل الظلم واجلور، ومن الرمحة إىل 

ضدها، فليست من الرشيعة وإن أدخلت 
- سبحانه - فيها بالتأويل، ولقد شاء اهللا 

بأن الناس عىل اختالف ألسنتهم وألواهنم 
عليه - آدم : خلقوا من نفس واحدة

وأن الكل خلق اهللا لكي يتحاب - السالم 
دة والوفاء، الناس وتسود بينهم عرى املو

ولكي يشعر كل فرد بواجباته نحو أخيه 
  .فيكبح مجاح طمعه ويكرس أنانيته

وملا كان الربا من أرش أنواع الظلم 
حرمه اهللا يف مجيع الرشائع فحرمه عىل بني 

 الذي "العهد القديم"إرسائيل، فجاء يف 
ًإذا أقرضت ماال ألحد من أبناء ": بأيدينا
ال : دائنفال تقف منه موقف ال... شعبي

 من الفصل ٢٥ ("ًتطلب منه ربحا ملالك
: ويف موضع آخر)  من سفر اخلروج٢٢

إذا افتقر أخوك فامحله ال تطلب منه "
 من ٢٥ من الفصل ٣٥ ("ًربحا وال منفعة



  

 ٣٣
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: ويف سفر التثنية). ١)(سفر الالويني
اإلصحاح الثالث والعرشين واملنسوب 

ال تقرض أخاك ربا، ربا ": إىل موسى
با طعام أو ربا يشء مما يقرض فضة أو ر

لألجنبي تقرض بربا ولكن - وفيه - بربا 
ألخيك ال تقرض بربا لكي يباركك 

) ٢("الرب إهلك يف كل ما متتد إليه يدك
وهذا رصيح يف جواز أخذ الربا من 

واإلسالم ينظر إىل هذا النص . األجنبي
ومنشأ هذا أن اليهود ). ٣(عىل أنه حمرف

                                                
 "دراسات يف العالقـات االجتامعيـة والدوليـة": انظر  ) ١(

  ).١٥٠ : (– رمحه اهللا تعاىل –للشيخ حممد عبد اهللا دراز 
 لألسـتاذ "حقائق اإلسالم وأباطيل خـصومه: انظر  ) ٢(

 ).١١٨ص : (عباس حممود العقاد
 عىل هذا الـنص "تفسريه"علق حممد رشيد رضا يف    )٣(

بعدم التسليم بأن هذا هو نص التـوراة التـي كتبهـا 
موسـى عليـه الـسالم؛ ألن نـسخته فقـدت بإمجــاع 

وهـذه التـي عنـدهم قـد كتبـت اليهود والنصارى، 
ــرية،  ــشواهد الكث ــا بال ــت حتريفه ــسبي وثب ــد ال بع

 قــد "لألجنبـي تقــرض بربـا": والظـاهر أن عبــارة
أخذها الذي كتب التـوراة مـن مفهـوم األخ؛ ألنـه 
كتب ما حفظ باملعنى، وهـذا مـن مفهـوم املخالفـة 
الذي ال حيـتج بـه مجهـور علـامء األصـول إذا كـان 

 أنبيـائهم قـد أطلقـوا ذم مفهوم لقب، عىل أن بعض
ــشعب  ــدوه ب ــم يقي ــا فل ــه إطالق ــي عن ــا والنه الرب
إرسائيل وال بإخواهنم كقول داود عليـه الـسالم يف 

ــرش( ــامس ع ــور اخل ــا ): (املزم ــضة ال يعطينه وف

هنم ليسوا من ينظرون إىل غريهم عىل أ
طينتهم بل من خلق غري خلقهم، 

  ).٤(}نحن أبناء اهللا وأحباؤه{: ويقولون
 

ولقد حرمت الديانة املسيحية الربا ال 
 - أيضا - عند النصارى فقط بل عند غريهم 

وعىل هذا أمجعت كنائسهم عىل أنه ال 
العهد "فرق بني كنيسة وأخرى، ففي 

قرضتم الذين ترجون إذا أ": "اجلديد
... منهم املكافأة فأي فضل يعرف لكم؟

ولكن افعلوا اخلريات وأقرضوا غري 
ًوإذا يكون ثوابكم ... منتظرين عائدهتا

 من الفصل السادس ٣٥، ٣٤ (ً"جزيال
  )من إنجيل لوقا

ولقد أمجع رجال الكنيسة 
ورؤساؤها كام اتفقت جمامعها عىل أن هذا 

                                                           
ــا ــفر )بالرب ــسالم يف س ــه ال ــليامن علي ــول س ، وكق

املكثر ماله بالربا واملرابحة فمن ): (٨: ٢٨(األمثال 
: وقول حزقيال من صـفات البـار. ؟)يرحم الفقراء

ًبذل خبزة للجوعان وكسا العريان ثوبـا ): (٧: ١٨(
ورشيعـة هـؤالء ) ومل يعط بالربا ومل يأخـذ مرابحـة

ــر ــوراة، انظ ــي الت ــاء ه ــار": األنبي ــسري املن : "تف
)٦/٦٢.(  

  . ١٨: سورة املائدة، آية  ) ٤(



    

 ٣٤

٣٤  

عليه - سيح التعليم الصادر من السيد امل
ًيعد حتريام قاطعا للتعامل بالربا، - السالم  ً

حتى أن اآلباء اليسوعيني الذين يتهمون 
ًغالبا بامليل إىل الرتخص والتسامح يف 
مطالب احلياة وردت عنهم يف شأن الربا 

إن ": عبارات صارخة، منها قول سكوبار
إن الربا ليس معصية يعد : من يقول

: ب بوين ويقول األ"ًملحدا عن الدين
إن املرابني يفقدون رشفهم يف احلياة "

ًالدنيا، وليسوا أهال للتكفني بعد 
  ).١("موهتم

ولقد اشتد املصلح الديني للمسيحية 
 يف هذا التحريم وكتب يف "مارتن لوثر"

حرم فيها ) التجارة والربا(ذلك رسالة 
كثريا من البيوع املحرمة يف اإلسالم كبيع 

ًعا أخرى من ، كام حرم أنوا)٢(النجش
) ٣(البيوع اجلائزة يف اإلسالم كبيع السلم

إن هناك ": وجاء يف هذه الرسالة ما نصه

                                                
ــر) ١( ــة ": انظ ــات االجتامعي ــالمية يف العالق ــات إس دراس

، ومـا ١٥١ص : ( للشيخ حممد عبد اهللا دراز"والدولية
  )بعدها

ــنجش") ٢( ــد "ال ــو ال يري ــسلعة وه ــادة يف ال ــو الزي  ه
  .رشاءها وإنام ليخدع غريه برشائها بأكثر من ثمنها

  .هو بيع موصوف يف الذمة بثمن معجل: السلم) ٣(

ًأناسا ال تبايل ضامئرهم أن يبيعوا 
بضائعهم بالنسيئة يف أثامن غالية تزيد عىل 
أثامهنا التي تباع هبا نقدا، بل هناك أناس ال 
ًحيبون أن يبيعوا شيئا بالنقد ويؤثرون أن 

: ًلعهم مجيعا عىل النسيئة، ثم قاليبيعوا س
إن هذا الترصف خمالف ألمر اهللا "

: ً وقال أيضا"خمالفته للعقل والصواب
إنه من احليل املعهودة لرتويج الربا باسم "

التجارة أن تباع السلعة إىل أجل ويعلم 
البائع أن شارهيا البد أن يبيعها يف هذا 
األجل بأقل من ثمنها؛ ليسدد ما عليه من 

دين ويشرتهيا بالثمن الذي يضطره ال
  ."إليه

 قد "مارتن لوثر"ومن هذا نجد أن 
ًحرم أنواعا من البيوع اجلائزة يف اإلسالم، 
ًواعتربها نوعا من أنواع الربا واعترب 

  ً.حراما- أيا كان مقدارها - الفائدة 
هناك ترصف آخر ": ويف هذا يقول

مألوف بني الرشكات، وهو أن يودع أحد 
 املال عند تاجر كألف قطعة من ًمقدارا من

ًالذهب مثال عىل أن يؤدي له التاجر مائة 
أو مائتني كل سنة سواء ربح أو خرس، 
ويسوغ هذه الصفقة بأهنا ترصف ينفع 
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ًالتاجر؛ ألنه بغري هذا القرض يظل معطال 
بغري عمل وينفع صاحب املال؛ ألن ماله 
ًبغري هذا القرض يبقى معطال من غري 

  ."...فائدة
من هذا ندرك مدى حتريم الدين و

ًاملسيحي للربا، وأن اإلسالم مل يكن بدعا 
ًيف حتريمه، وإنام جاء متمام ومكمال هلاتني  ً
الرشيعتني، وأتى بام هو أحكم وأعدل من 

  ).١(كل ترشيع كان
القانون : وقد أقر هذه النظرة الدينية(

مرسوم "م ٧٨٩املدين األوريب يف سنة 
 هي املذهب وبقيت) "ايكس الشابيل

الوحيد يف أوربا طوال القرون 
  ).٢(الوسطى

 
مل يبتعد املفكرون يف نظرهتم للربا 
عن الرشائع الساموية، فإن هناك من 
املفكرين من أدرك ما يف الربا من مفاسد 
وأرضار تعود عىل الفرد واجلامعة فشنعوا 

                                                
:  لألسـتاذ عبـاس العقـاد"حقـائق اإلسـالم": انظر) ١(

  ).، وما بعدها١٧٢ص (
دراسات إسـالمية يف العالقـات االجتامعيـة ": ظران) ٢(

  ). وما بعدها١٥١ص  ("والدولية

ًعىل آخذ الفائدة واعتربوها كسبا غري 
وإليك ما . ًطبيعي، وطريقا غري مرشوع

أثر عن بعضهم كدليل عىل تلك 
  :الدعوى

 الذي وضع قانون "سولون": منهم
. أثينا يف القديم، فإنه قد هنى فيه عن الربا

:  الذي قال يف كتابه"أفالطون": ومنهم
ال حيل لشخص أن : ... "القانون"

  ).٣("يقرض بربا
o ٤(موقف أرسطو:( 

ًائدة أيا كان  الف"أرسطو"واعترب 
ًمقدارها كسبا غري طبيعي؛ ألن مؤداها أن 
ًيكون النقد وحده منتجا غلة من غري أن 
يشرتك صاحبه يف أي عمل أو يتحمل أي 

إن ": ويف ذلك قال كلمته املشهورة. تبعة
 أي النقد ال ينبغي أن "النقد ال يلد النقد

يتخذ سلعة تباع بمثلها ويكون من ورائها 
اس لقيم األشياء، الكسب؛ ألنه مقي

                                                
  ).١٢ص : ("بحوث يف الربا": انظر) ٣(
فيلسوف يوناين تتلمذ عىل يد أفالطـون، ومـن : أرسطو) ٤(

 "النفس"، "الكون والفساد"، "السامء"كتاب : مؤلفاته
ولـد . وقد لقب باملعلم األول، والفارايب باملعلم الثـاين

ــنة  املوســوعة "راجــع - ٣٢٢م، وتــويف . ق٣٨٤س
  ."امليرسة
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واملقياس ال يكون سلعة يتجر فيها، إذ 
ًجيب أن يكون مضبوطا غري قابل 

  ...للتغيري
وقسم أرسطو طرق الكسب 

  :بالتجارة إىل ثالثة أقسام
وهي : معاملة طبيعية: األوىل

استبدال حاجة من حاجات املعيشة 
بحاجة أخرى كاستبدال الثوب بالطعام، 

ريقة البدائية وهذه هي املقايضة وهي الط
قبل اتساع أبواب التبادل واختاذ النقود 

  .مقاييس ضابطة
استبدال حاجة من احلاجات : الثانية

بالنقد كاستبدال الثوب بدراهم أو دنانري، 
وهذه هي الطريقة التي صحبت احلضارة 

  .اإلنسانية، فهذه ال حرج فيها
معاملة غري طبيعية، وهي : الثالثة

تباع وتشرتى اختاذ النقد ذاته سلعة 
ويكون من ورائها الكسب، فهذا خروج 
به عن غرضه وابتذال للتجارة يف غري 

  .مصلحتها
توما ": وقد اعتمد الفيلسوف

حجة املسيحية يف القرون -  "األكويني

رأي أرسطو يف النقد فأوجب - الوسطى 
  .به حتريم الربا من الوجهة الفلسفية

ثم توارث الفالسفة املسيحيون 
 يف النقد " وتوما األكوينيأرسطو،": رأي

ًوهو أنه ال يصح أن يتخذ موضوعا 

  :"دافيد هيوم"للتجارة ويف ذلك يقول 
إن النقد ليس مادة للتجارة، ولكنه "

ًأداهتا، وإنه ليس دوالبا من دواليب 

التجارة ولكنه الزيت الذي يلني 
  ).١("مدارها

 
 لقد كان التعامل بالربا قبل اإلسالم
ًشائعا ومتداوال، والسيام يف مكة  ً
والطائف، حيث كانتا حتتالن مركزين 
ًجتاريني مرموقني وكان الربا عندهم نوعا 
من أنواع التجارة كالبيع والرشاء، وال 
أدل عىل ذلك أن اهللا حينام أعلن حتريمه 
وشنع عىل الناس أمره أنكرته قريش 
وغريهم من الكفار وقالوا معرتضني عىل 

                                                
: "حقــائق اإلســالم وأباطيــل خــصومه": انظــر) ١(

 "بحـوث يف الربـا": وانظر). ، وما بعدها١١٧ص(
  ).، وما بعدها١٢ص : (أليب زهرة



  

 ٣٧

 الربا يف القديم واحلديث ٣٧

إال أهنم ) ١(}إنام البيع مثل الربا{حتريمه 
يف احلقيقة والسيام ذوي الفطر السليمة 

عىل الرغم من تعاطيهم الربا - منهم كانوا 
يشمئزون من عمليات الربا وينظرون - 

إليه نظرة ازدراء، ويعدونه من الطرق غري 
ًالسليمة يف الكسب، ويرونه حراما من 
ًالناحية الدينية وسحتا من الناحية 

القية، وليس أدل عىل ذلك أنه عندما األخ
هتدم سور الكعبة وأرادت قريش إعادة 
بنائه حرصت عىل أن جتمع األموال 
الالزمة لذلك من البيوت التي ال تتعامل 
بالربا؛ حتى ال يدخل يف بناء البيت مال 
حرام، فقد نقل ابن كثري عن حممد بن 
إسحاق قوله يف السرية عن عبد اهللا بن أيب 

نه أخرب عن عبد اهللا بن صفوان نجيح، أ
أن أبا وهب بن عابد بن عمران : بن أمية

يا معرش قريش ال : (بن خمزوم قال
ًتدخلوا يف بنياهنا من كسبكم إال طيبا، ال 
يدخل فيها مهربغي وال بيع ربا وال 

  ).٢)(مظلمة أحد من الناس

                                                
  .٢٧٥: سورة البقرة، آية) ١(
  ).٢/٣٠١: ( البن كثري"البداية والنهاية": انظر) ٢(

وكان الربا يف اجلاهلية عىل عدة 
  :صور

:  وهوربا الديون: الصورة األوىل
الزيادة عىل الثمن املؤجل، إذا مل يقض 

  :الثمن عند حلول األجل
يف الربا الذي هنى اهللا  - قال جماهد 

كانوا يف اجلاهلية يكون للرجل : (- عنه
لك كذا أو كذا : عىل الرجل الدين، فيقول

  ).وتؤخر عني فيؤخر عنه
: إن ربا أهل اجلاهلية: (وقال قتادة

سمى فإذا حل يبيع الرجل البيع إىل أجل م
األجل ومل يكن عند صاحبه قضاء زاده 

  ).٣)(وأخر عنه
إنام كان الربا : (وقال زيد بن أسلم

). ٤(يف اجلاهلية يف التضعيف ويف السن
يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل 

تقضيني أو تزيدين؟ فإن : األجل فيقول
وإال حوله - كان عنده يشء يقضيه قىض 

ن كانت ابنة إ- إىل السن التي فوق ذلك 

                                                
:  البـن جريـر" البيان يف تفسري القـرآنجامع": انظر) ٣(

)٦/٨.(  
  .العمر، يريد هبا أسنان األنعام: السن) ٤(



    

 ٣٨

٣٨  

جيعلها ابنة لبون يف السنة الثانية ) ١(خماض
ًثم حقة ثم جذعة رباعيا ثم هكذا إىل فوق 

ويف العني يأتيه، فإن مل يكن عنده أضعفه - 
ًيف العام القابل، فإن مل عنده أضعفه أيضا 
فيجعلها إىل قابل مائتني فإن مل يكن عنده 
جعلها أربع مائة يضعفها له كل سنة أو 

  ).٢()يقضيه
يا {: وقال ابن جرير يفرس قوله تعاىل

أهيا الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا 
يا : يعني بذلك جل ثناؤه): ٣(}مضاعفة

أهيا الذين آمنوا باهللا ورسوله ال تأكلوا 
الربا يف إسالمكم بعد إذ هداكم اهللا كام 
كنتم تأكلونه يف جاهليتكم وكان أكلهم 

 منهم أن الرجل: (ذلك يف جاهليتهم
يكون له عىل الرجل مال إىل أجل، فإذا 
حل األجل طلبه من صاحبه فيقول له 

                                                
ما دخـل ): ابن املخاض. ( النوق احلاملة):املخاض) (١(

ــة ــسنة الثاني ــون(و. يف ال ــبن): اللب ــة ذات الل . الناق
ما أتى عليه سنتان ودخل يف الـسنة ): ابن اللبون(و

ــة ــة(و. الثالث ــتكم): احلق ــة إذا اس ــسنة الثالث لت ال
مــا تــم لــه أربــع ): اجلــذع(و. ودخلـت يف الرابعــة

  .املراد به الذهب والفضة): العني(و. سنني
  ).٧/٢٠٥: ("تفسري ابن كثري": انظر) ٢(
  .١٣٠:سورة آل عمران، آية) ٣(

أخر عني وأزيدك عىل : الذي عليه املال
  ).مالك، فيفعالن

كانت ثقيف تداين يف : (وقال عطاء
بني املغرية يف اجلاهلية فإذا حل األجل 

  :نزيدكم وتؤخرون، فنزلت: قالوا
ًال تأكلوا الربا أضعافا {

  ).٤(}مضاعفة
القرض بفائدة تؤدي : الصورة الثانية

  :دفعة واحدة حني انتهاء املدة
إنه معلوم : (قال أبو بكر اجلصاص

ًأن ربا اجلاهلية كان قرضا مؤجال بزيادة  ً
ًمرشوطة فكانت الزيادة بدال من األجل 

، وقال يف موضع )٥)(فأبطله اهللا تعاىل
الربا الذي كانت العرب تعرفه : (آخر

 كان قرض الدراهم والدنانري وتفعله إنام
إىل أجل بزيادة عىل مقدار ما استقرض 
عىل ما يرتاضون به، هذا كان املتعارف 

: املشهور بينهم، ولذلك قال اهللا تعاىل
ًوما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس {

  )٦(}فال يربو عند اهللا

                                                
  ).٧/٢٠٤: ("تفسري ابن جرير": انظر) ٤(
  ).٢/١٨٤: ( للجصاص"أحكام القرآن": انظر) ٥(
  ).٢/١٨٤: ( للجصاص"كام القرآنأح": انظر) ٦(



  

 ٣٩

 الربا يف القديم واحلديث ٣٩

وقال عامد الدين ابن حممد الطربي 
اهللا تعاىل حرم و: (املعروف بالكيا اهلرايس

الربا فمن الربا ما كانوا يعتادونه يف 
اجلاهلية من إقراض الدنانري والدراهم 

  ).١(بزيادة
قرض بفائدة بتقسيط : الصورة الثالثة

شهري، فإذا مل يؤد املدين الدين يف امليعاد 
زادوا يف مقدار مبلغ التقسيط، وأخروا 

  :مدة األداء
ا إن رب: (ويف هذا يقول الفخر الرازي

النسيئة هو الذي كان مشهورا متعارفا يف 
اجلاهلية، وذلك أهنم كانوا يدفعون املال 
عىل أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا 
ويكون رأس املال باقيا، ثم إذا حل الدين 
طالبوا املدين برأس املال فإن تعذر عليه 
األداء زادوا يف احلق واألجل، فهذا هو 

تعاملون الربا الذي كانوا يف اجلاهلية ي
  ).٢)(به

وربا : (وقال ابن حجر اهليتمي
النسيئة هو الذي كان مشهورا يف 

                                                
  ).١/٢٥٤: ( للكيا اهلرايس"أحكام القرآن") ١(
: "التفـسري الكبـري"مفاتيح الغيب املـشتهر بــ: انظر) ٢(

)٢/٣٥١.(  

اجلاهلية؛ ألن الواحد منهم كان يدفع ماله 
لغريه أي إىل أجل عىل أن يأخذ منه كل 
شهر قدرا معينا ورأس املال باق بحاله، 
فإذا حل طالبه برأس ماله فإن تعذر عليه 

مية هذا األداء زاده يف احلق واألجل، وتس
نسيئة مع أنه يصدق عليه ربا الفضل 
أيضا؛ ألن النسيئة هي املقصودة فيه 
بالذات، وهذا النوع مشهور اآلن بني 

  ).٣(الناس وواقع كثريا
كان الرجل منهم : (وقال البيضاوي

يريب إىل أجل ثم يزيد فيه زيادة أخرى 
حتى يستغرق باليشء الطفيف مال 

  ).٤)(املديون
امل بالربا يف وممن اشتهر بالتع

عم - العباس بن عبد املطلب : اجلاهلية
وقد . - الرسول صىل اهللا عليه وسلم 

شارك خالد بن الوليد، وكانت جتارهتام 
تقوم عىل التعامل الربوي، فكانا يسلفان 
يف الربا إىل بني عمرو بن عمري من ثقيف، 
فجاء اإلسالم وهلام أموال عظيمة يف 

                                                
  )٢/٢٢٢:("الزواجر عن اقرتاف الكبائر": انظر) ٣(
ص : ("تفسري البيضاوي عـىل املـصحف الـرشيف") ٤(

٧٨ (  



    

 ٤٠

٤٠  

 أمواهلم الربا فأمرهم أن يأخذوا رؤوس
صىل اهللا عليه - دون الزيادة، وقال النبي 

يف حجة الوداع يف خطبة يوم - وسلم 
  :عرفة

أال كل يشء من أمر اجلاهلية "
موضوع حتت قدمي، وربا اجلاهلية 
موضوع كله، وأول ربا أضع ربا العباس 

  ).١("بن عبد املطلب
ريض اهللا عنه - وكان عثامن بن عفان 

نوا يتعاملون من أولئك التجار الذين كا- 
، وكانت ثقيف من )٢(التعامل الربوي

أكثر العرب تعامال بالربا، وقد اشرتط 
ملا - صىل اهللا عليه وسلم - عليهم الرسول 

ظهر عليهم أال يتعاملوا بالربا، وكان 
: هناك أرسة منهم تضم أربعة إخوة هم

عة، مسعود، وعبد ياليل، وحبيب، وربي
وهم بنو عمرو بن عمري بن عوف 
الثقفي، وكانوا يداينون بني املغرية بن 
عبد اهللا بن عمري بن خمزوم، وكانوا 

                                                
ــر) ١( ــسلم": انظ ــحيح م ــنن أيب " و،)٤/٤١: ("ص س

أال إن كل ربـا مـن ربـا ": بلفظ) ٢/٢١٩: ("داود
اجلاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم ال تظلمـون 

 . إلخ"وال تظلمون
  ).٢٧٨ص : ( أليب عبيد بن سالم"األموال") ٢(

صىل اهللا عليه - يرابون، فلام ظهر النبي 
أسلم هؤالء اإلخوة فطلبوا - وسلم 

: رباهم من بني املغرية، فقال بنو املغرية
واهللا ما نعطي الربا يف اإلسالم وقد 

 تعاىل، فاختصموا إىل عتاب بن وضعه اهللا
أسيد وكان عامل رسول اهللا صىل اهللا 
عليه وسلم عىل مكة، فكتب عتاب إىل 
النبي صىل اهللا عليه وسلم يف ذلك، وكان 
ذلك ماال عظيام، فأنزل اهللا تعاىل هذه 

يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا {: اآلية
 إىل }...ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني

ال تظلمون وال {: قوله تعاىل
  ).٣(}ُتظلمون

 

تقدم أن الرشيعة املسيحية حترم الربا 
حتريام قاطعا مانعا، ال بالنسبة للنصارى 
فيام بينهم فقط بل بالنسبة للنصارى مع 
غريهم، وأمجعت عىل ذلك الكنائس ال 

  .فرق بني كنيسة وأخرى

                                                
 "التفـسري الكبـري"، و)١/٢٣٠: ("تفسري ابن كثري") ٣(

ــــرازي ــــربي"، و)٧/١٠٦: (لل ــــسري الط : "تف
)٦/٢٣.(  



  

 ٤١

 الربا يف القديم واحلديث ٤١

دينية القانون وقد أقر هذه النظرة ال
مرسوم "م ٧٨٩املدين األوريب سنة 

 وبقيت هي املذهب "ايكس ال شابيل
الوحيد يف أوربا طوال القرون الوسطى 
ولكنها بدأت تفقد مناعتها شيئا فشيئا منذ 
عرص النهضة عىل إثر االعرتاضات 

: املتكررة التي وجهت إليها بني القرنني
السادس عرش، والثامن عرش، من عهد 

  .ن إىل مونتيسكيوكالفا
عميل : وكان لذلك الضعف مظهران

  .وترشيعي
فهو أن بعض امللوك : أما العميل

والرؤساء الدينيني أنفسهم أخذوا 
ًجيرتئون عىل انتهاك هذا التحريم علنا، من 

 اقرتض "لويس الرابع عرش"ذلك أن 
 يف سنة "دانكرك"بالربا ليسدد ثمن 

 تعامل "يب التاسع"م وأن البابا ١٦٩٢
  .م١٨٦٠بالربا يف سنة 

فهو أنه منذ : وأما املظهر الترشيعي
م ١٥٩٣آخر القرن السادس عرش سنة 

وضع استثناء هلذا احلظر يف أموال 
القارصين فصار يباح تثمريها بالربا بإذن 
من القايض، وأما الرضبة القاضية التي 

وجهت إىل هذه النظرة الدينية فقد محلتها 
ث احتضنت إليها الثورة الفرنسية حي

املذهب املعارض وجعلته مبدأ رسميا منذ 
أن قررت اجلمعية العمومية يف األمر 

م ١٧٨٩ أكتوبر سنة ١٢الصادر بتاريخ 
أنه جيوز لكل أحد أن يتعامل بالربا يف 

  ).١(حدود خاصة يعينها القانون
ويعزو الشيخ حممد أبو زهرة أسباب 

  :هذا التحول لدى املسيحيني لعدة أمور
لروح املادية التي سيطرت ا: أوهلا

عىل املسيحيني يف معامالهتم املالية حتى 
لقد شاع بينهم أن الدين للمعابد وال 
يتجاوزها، وأما املادة فإنه يسيطر عليها 

: ًقانون احلياة، وكان ذلك تبعا ملا سموه
. فصل السلطة املدنية عن سلطان الكنيسة

فكان من الطبيعي بمقتىض ذلك الفصل 
أوامر الدين عن سلطان أن يبعدوا 

ًالقوانني ما حيل منها وما حيرم وخصوصا 

  .يف املادة

                                                
دراســات إســالمية يف العالقــات االجتامعيــة ": انظــر) ١(

، ومـا ١٥١ص : ( للـشيخ حممـد عبـد اهللا دراز"والدولية
  ).بعدها



    

 ٤٢

٤٢  

أهنم يف مبدأ األمر كانوا : ثانيها
يومهون رجال الدين بأن الفائدة القليلة 
هي أجرة إدارة، أو نحو ذلك مما جيري 
اآلن للتمويه عىل علامء الدين من 

  .املسلمني وعىل العامة املتدينني
القتصاديني الذين اعتقاد ا: ثالثها

أخذوا بنظرية الفائدة أن الفائدة القليلة ال 
تتناىف مع األخالق وال تؤدي إىل الروح 
االتكالية وحتكم رأس املال يف اإلنتاج 

آدم "وضياع عمل العاملني حتى إن 
م الذي يسمى ١٧٩٠- ١٧٢٣ "سميث

قد استحسن اإلقالل من ) أبا االقتصاد(
 منها فوائد الديون، وزعم أن القليل

يشجع املقرتضني عىل االنتفاع باألموال 
املدخرة وال يرهقهم بأعباء السداد، أو 
حيرمهم ثمرة العمل الذي جيتذبون 
ًاألموال املدخرة إىل أسواقه بدال من 

  .تعطيلها
اليهود الذين استولوا عىل : رابعها

عرش االقتصاد وسيطروا عليه، فإهنم قد 
ا استمسكوا أشد االستمساك بأن الرب

حرام أخذه من اإلرسائييل، حالل أن 
يؤخذ من غريه، قد طبقوا اجلزء األخري 

يف أوسع نطاق حتى حولوا العامل إىل عامل 
ربوي قد طغى فيه رأس املال طغيانا 
شديدا، وقد ابتدؤوا فسيطروا عىل الدول 
وامللوك بنظامهم، ثم حتكموا من بعد 
ذلك يف كل ما يتعلق باإلنتاج من غري 

  ).١(عي مثمرعمل صنا
هذا وقد فطن لعيوبه بعض علامء 
الغرب وأساتذته االقتصاديني ممن نشأوا 
يف ظله وأرشبت قلوهبم وعقوهلم 

الدكتور : سمومه، ويف مقدمة هؤالء
  :م وقال١٩٥٢ "شاخت"

إنه بعملية رياضية يتضح أن مجيع "
املال يف األرض صائر إىل عدد قليل جدا 

رايب يربح من املرابني، ذلك أن الدائن امل
دائام يف كل عملية بينام املدين معرض 
للربح واخلسارة، ومن ثم فإن املال كله يف 
النهاية البد أن يصري إىل الذي يربح دائام، 
وأن هذه النظرية يف طريقها إىل التحقق 
الكامل، فإن معظم مال األرض يملكه 
اآلن ملكا حقيقيا بضعة ألوف، أما مجيع 

ع الذين املالك وأصحاب املصان

                                                
  ). ،وما بعدها١٥ص : ("بحوث يف الربا": انظر) ١(



  

 ٤٣

 الربا يف القديم واحلديث ٤٣

يستدينون من البنوك والعامل وغريهم 
فهم ليسوا سوى أجراء يعملون حلساب 
أصحاب املال، وجيني ثمرة كدهم أولئك 

  ).١("األلوف
 

هذا وقد عمدت حكومة أملانيا يف 
عهد هتلر إىل إلغاء الربا وأحلت حمله نظام 

م، رشكات املضاربة التي أقرها اإلسال
وحل حمل املصارف رشكات صناعية 
وجتارية يساهم فيها الناس ويدخرون 
أمواهلم، فاجتمع هلا اإلنتاج والعمل 

  ).٢(واالدخار
  :ومما تقدم نستخلص ما يأيت

أن الديانتني السامويتني السابقتني   - أ 
 والنرصانية قد اليهودية،: عىل اإلسالم

رصح فيهام بتحريم الربا، فهو حمرم يف 
اإلنجيل والقرآن، وال تزال بقية التوراة و

من هذا التحريم موجودة يف التوراة اآلن 
وإن كان قد حصل فيها يشء من 
التحريف والتبديل، وهبذا يتضح أن 

                                                
  ).٣/٧٥: ("يف ظالل القرآن") ١(
ــدين اإلســالمي") ٢( ــف طبــارة"روح ال ص : ( لعفي

٣١٠.(  

اإلسالم مل ينفرد بتحريم الربا كام يتوهم 
البعض، ومما ال ريب فيه أن الرشيعة 
الساموية بتحريمها للربا كانت متمشية يف 

سليمة، فطرة اهللا التي ذلك مع الفطر ال
فطر الناس عليها، ولكن أكثرهم ال 
يعلمون، ولذلك اتفقت نظرة الفالسفة 
وغريهم من راجحي العقول مع الدين 
بالقول بتحريم الربا وأنه كسب غري 
طبيعي، ولذلك مل تكن الرشائع الساموية 
متعسفة أو متجنية عىل البرشية، فهي عدل 

وال . كلها، ورمحة كلها، وحكمة كلها
 .غرو فهي تنزيل من حكيم محيد

أن حتريم الربا يف اليهودية   - ب 
والنرصانية عام وجممل بغري بيان للفارق 
بينه وبني املعامالت اجلائزة من صفات 
البيع واملبادالت، وأما يف الرشيعة 
اإلسالمية فام من حتريم قط ورد فيه إال 
وهو مشفوع بحدود تقيم الفاصل بينه 

 .ل من الربا املحرموبني الكسب احلال
: أن من الربا املحرم عندهم  - ج 

ال تقرض ": القرض بفائدة مقابل األجل
 حتى ما كان من قبيل املعامالت "أخاك بربا

التي ختفي من روائها قرضا بفائدة بستار من 



    

 ٤٤

٤٤  

البيع والرشاء، فهذه أيضا حرمتها املسيحية 
 ."لوثر"عىل ما تقدم من رسالة 

يف إن الربا كان شائعا عندهم   - د 
فضتك ال تعط بالربا ": النقدين والطعام

 ."وطعامك ال تعط باملرابحة
أن اليهود خالفوا أمر رهبم   - ه 

فاستحلوه وأجازوه مع غري اإلرسائيليني 
ًاستنادا إىل النص الذي حرفوه، فعاقبهم 
اهللا بسبب ذلك وسجل ذلك عليهم يف 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا {: القرآن
وبصدهم عن عليهم طيبات أحلت هلم 

ًسبيل اهللا كثريا، وأخذهم الربا وقد هنوا 
عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا 

ومازال ). ١(}ًللكافرين منهم عذابا أليام
ًحارضهم موصوال بامضيهم، فهم أساس 

ًالبالء والرشيف انتشار الربا قديام وحديثا ً .
 "آل روتشلد"ًولنرضب لذلك مثال إن 

قتصاد األوريب يف الذين حتكموا يف اال
آخر القرن الثامن عرش والقرن التاسع 
عرش فهؤالء مخسة أبناء لرجل واحد قد 
آلت إليهم أموال أبيهم الذي كان تاجرا 

 "بفرانكفورت"ًهيوديا يقيم يف حي اليهود 
وقد اكتسب ثروته من غري طريق احلالل، 

                                                
  .١٦١، و١٦٠: سورة النساء، اآليتان) ١(

فقد اختذ من صداقته ألحد أرشاف 
ىل أمواله يف ًاجلرمان سبيال لالستيالء ع

املصارف عندما فر ذلك الرشيف من 
ولقد اقتسم . م١٨٠٦وجه نابليون سنة 

األبناء اخلمسة أوربا وأمريكا، فأحدهم 
يف أملانيا، والثاين يف انجلرتا، والثالث يف 
النمسا، والرابع يف إيطاليا، واخلامس 
طواٌف هنا وهناك، وقد أخذوا يكسبون 

من صناعة من االجتار بالنقود ذاهتا ال 
أنتجوها وال من بضائع جلبوها 
وروجوها، وال من فلذ األرض 
استخرجوها وال من زرع استنبتوه، بل 
من إقراض امللوك والدول وإنشاء 
املصارف الربوية والسيطرة عليها، ولقد 
قوي سلطاهنم حتى أن البابا ليختار 

وقد ظلت . ًأحدهم مديرا ألمواله يف روما
هتا ال تكتسب إال هذه األرسة يف كل طبقا

من ذات النقود حتى أن أحد الكتاب 
استمرت هذه األرسة عىل ": يقول فيهم

وجه العموم بعيدة عن ميدان العمل 
احلقيقي يف العرص اجلديد عرص االنقالب 

 ).٢("الصناعي يف أوربا
  

***  

                                                
  ).، وما بعدها١٧ص : ("بحوث يف الربا": انظر) ٢(



  

 ٤٥

 حقوق املرأة ٤٥

 

  حقوق المرأة
 

 
 

 

 – وفقك اهللا –أخي القارئ الكريم 
من ميزات الدين اإلسالمي علم أن ا

وخصائصه الفريدة احلنيف الوحيدة 
التي ال توجد يف غريه من األديان 

تواجدة يف العامل وامللل األخرى امل
تحرض املعارص أنه صان للمرأة امل

حقوقها، وكرامتها، وردها إل مكاهنا 
 .الطبيعي

لوضعية وإن النظم واملناهج ا
املعارصة املتواجدة يف العامل املتحرض 
الراقي مهام كثرت قوانينها وترشيعاهتا 
وتنظيامهتا ودساتريها وتنوعت، ومهام 
بلغت أوج الكامل والرفعة والعلو 
والروعة ما استطاعت وال تستطيع 
محاية حقوق املرأة، وصون كرامتها 
وعزهتا وعفتها وإخراجها من حياة 

حلرمان والقلق إىل حياة الذل واملهانة وا
العز والكرامة والسعادة والعفة واملجد 
والوقار، ووضعها يف مكاهنا الالئق 

 .املناسب

 

 إنك إذا درست تاريخ !أخي يف اهللا
العرص اجلاهيل قبل اإلسالم رأيت أن 
املرأة يف عهد ما قبل اإلسالم يف أغلب 

ة ب عصيرتةــش فــت تعيـم كانـــاألم
 حيث – خصوصا يف املجتمع الغريب –

كانوا يكرهون والدهتا، فمنهم من كان 
يدفنها وهي حية حتى متوت حتت 
الرتاب، ومنهم من يرتكوهنا تبقى يف 

: حياة الذل واملهانة، كام قال تعاىل
ُوإذا برش أحدهم باألنثى ظل وجهه { ُ ْ َ َ ُ ََّ َ َ َُ ِ ْ ُ ُ َ َ ِّ ِ

َمسودا وهو كظيم، يت َ َ َ ٌَ ْ ُِ َ ِوارى من القوم ُ ْ َ ََ ْ ِ َ



    

 ٤٦

٤٦  

ٍمن سوء ما برش به أيمسكه عىل هون ِ ِ ُِ َ َ ُِّ ُ ُُ ْ َ َُ ِ َ
ْأم  ِ َ

اب أال ساء ما حيكمون َيدسه يف الرتُّ ُ َ َ َ ُُّ ْ َ َ َ ِ ِ ُ َُ{ 
 ).٥٩ ، ٥٨: سور النحل(

ُ وإذا املوؤودة {: وقال تعاىل َ ْ َُ َْ َ ِ

ْسئلت، بأي ذنب قتلت َْ ُ َ َِ ٍِ ِّ َ ِ سورة  (}ُ
 ).٩، ٨: التكوير

 هي البنت تدفن حية :واملوؤدة

حتت الرتاب، وإذا سلمت حتى متوت 

من الوأد وعاشت فإهنا تعيش عيشة 

املهانة، فليس هلا حظ من مرياث قريبها 

مهام كثرت أمواله، ومهام عانت الفقر 

واحلاجة، ألهنم خيصون املرياث 

 تبالرجال دون النساء، بل إهنا كان

تورث عن زوجها امليت كام يورث 

جلمع الكثري من النساء ماله، وكان ا

 حتت زوج واحد حيث كانوا ال نيعش

يتقيدون بعدد حمدد من الزوجات غري 

ئني بام يناهلن من جراء ذلك من بعا

وقد .  والظلمحراجاتاملضايقات واإل

ّصور سيد قطب وضع املرأة يف 
 :اجلاهلية العربية قائال

 كام –ولقد كانت اجلاهلية العربية "
 – من حوهلم كانت سائر اجلاهليات

تعامل املرأة معاملة سيئة، ال تعرف هلا 
لة زحقوقها اإلنسانية، فتنزل هبا عن من

الرجل نزوال شنيعا، يدعها أشبه 
نسان، وذلك يف بالسلعة منها باإل

الوقت الذي تتخذ منها تسلية ومتعة 
هبيمية، وتطلقها فتنة للنفوس، وإغراء 

لتشهي والغزل العاري لللغرائز، ومادة 
 .كشوفامل

ع عنها هذا كله، ففجاء اإلسالم لري
ويردها إىل مكاهنا الطبيعي يف كيان 
األرسة وإىل دورها اجلدي يف نظام 
اجلامعة البرشية، املكان الذي يتفق مع 
املبدأ العام الذي قرره يف مفتتح هذه 

ٍالذي خلقكم من نفس {: السورة ْ َ َ ََّّ ِّ ُ َ ِ

َواحدة وخلَق منْها زوجها و َ َ ْ َ َ ََ ِ ٍ َِ َ َبث منْهام َ ُ َِ َّ

َرجاال كثريا ونساء ِ َِ ًَ َ ً ِ{. 
ثم لريفع مستوى املشاعر اإلنسانية 
يف احلياة الزوجية من املستوى احليواين 
اهلابط إىل املستوى اإلنساين الرفيع، 
ويظللها بظالل االحرتام واملودة 



  

 ٤٧

 حقوق املرأة ٤٧

والتعاطف والتجمل، وليوثق الروابط 
، فال تنقطع عند الصدمة جوالوشائ
َيا أهيا {: وعند االنفعال األولاألوىل،  ُّ َ َ

َالذين آمنُوا ال حيل لكم أن ترثوا النِّساء  ْ َْ ُ َ ُّ ْ َِّ َ َ ُ ِ َِ َ َ
َكرها وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما  ِْ ْ َ ُ َّ ْ َِ ْ ْ َُ ُ ًَ َِ ُ َ َ
ٍآتيتموهن إال أن يأتني بفاحشة مبينَة  ٍ ِ ِِّ َ َ َّ ُّْ َُ َ ِ َْ َ َّ ِ ُ ُ َ

ِوعارشوهن باملعروف فإن كر َ ِ َ َِْ ُِ ْ َّ َِ ُ ُ َّهتموهن َ ُ ُْ ُ
َفعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل ْ ََ َ ْ َْ َ ً َ ُ َ َْ َ ِفيه  اهللاُ َ ِ

ًخريا كثريا ً
ِ َ ْ ٍوإن أردتم استبدال زوج  َ ْ ْ ََ َ َْ ُِّ ْ ُ َ َ ِ

ْمكان زوج وآتيتم َُّ َْ َ ٍْ َ َ َإحداهن قنطارا فال  َ َ ًَ ِ َّ ُْ َ ِ

ُتأخذوا منْه شيئا أتأخذونه ْ َُ َ َُ ْ ُُ ُْ َْ ً َ ًهبتانا وإثام  ِ ْ ًِ َ َ ْ ُ
ِمبين ْوكي، ًاـــُّ َُف تأخـََ ْ َذونـَ َه وقــُ َ ْد ــُ

َأفىض ْ ُبعض َ ْ َكم إىل بعض وأخــَ َ َ ْ ٍَ َ ِ ْ َذن ــُ ْ

ُمنك ِغلي ًاقاـَِّم ميثـِ ِوال تنك، ًظاـَ َ َ ْوا ــُحـَ

َما نكح آباؤكم من َ َِّ َُ ُ َ ْالنِّساء إال ما قد  َ َ َ ََّ ِ

ًسلَف إنه كان فاحشة ومقتا َّْ ً َ َ ََ ََ َُ َِ َوساء  ِ َ
ًسبيال ِ  )٢٢ – ١٩ :النساء(. }َ

كان بعضهم يف اجلاهلية العربية 
قبل أن ينتشل اإلسالم العرب من هذه 
الوهدة ويرفعهم إىل مستواه الكريم إذا 
مات الرجل منهم فأولياؤه أحق 

مرأته، يرثوهنا كام يرثون البهائم اب

واملرتوكات، إن شاء بعضهم تزوجها، 
وإن شاؤوا زوجوها وأخذوا مهرها، 

 . واملرتوكاتكام يبيعون البهائم
وإن شاؤوا عضلوها وأمسكوها 
يف البيت دون تزويج حتى تفتدي 

 .نفسها بيشء
وكان بعضهم إذا توىف عن املرأة 

ثوبه، زوجها جاء وليه فألقى عليها 
وز فمنعها من الناس، وحازها كا حي

السلب والغنيمة، فإن كانت مجيلة 
تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى 

.  نفسها منه بامليفتدتمتوت فريثها، أو 
فأما إذا فاتته فانطلقت إىل بيت أهلها 
قبل أن يدركها فيلقى عليها ثوبه، فقد 
نجت وحتررت ومحت نفسها منه، 
وكان بعضهم يطلق املرأة، ويشرتط 

 يعليها أال تنكح من أراد ، حتى تفتد
نفسها منه، ملا كان أعطاها كله أو 

 .بعضه
الرجل  وكان بعضهم إذا مات

 امرأته عىل الصبي فيهم حتى حبسوا
 .يكرب فيأخذها



    

 ٤٨

٤٨  

وكان الرجل تكون اليتيمة يف 
حجره ييل أمرها، فيحبسها عن الزواج، 
حتى يكرب ابنه الصغري ليتزوجها، 

 ن هبذه الترصحياتباف) ١. (ويأخذ ماهلا
ة كان وضعها الرصحية واضحا أن املرأ

يف اجلاهلية العربية أسوأ وأشنع من 
 وكان إنسان ذلك األنعام والبهائم،

العرص املظلم يعامل املرأة معاملة قاسية 
تت هلا فتقشعر لسامعها اجللود، وتت

األكباد، وكان عيشها كاألنعام بل هو 
 .أضل

 

 إنك إذا – رمحك اهللا –أخي يف اهللا 
درست حال املرأة بعد ما بزغ فجر 
اإلسالم رأيت أهنا نالت سائر حقوقها 

انية، ونالت مكانتها وعزهتا اإلنس
وكرامتها التي كانت قد حرمت منها يف 
اجلاهلية العربية، وكرمها اإلسالم 
تكريام بالغا حيث ال يرام فوق ذلك، 
ووفر هلا حقوقا كاملة، ورفع مكانتها 
ومنزلتها يف املجتمع البرشي بعد ما 

                                                
 .٦٠٥ ، ٦٠٤ / ٢: يف ظالل القرآن )١(

عاشت ذليلة مقهورة، وعانت أنواعا 
لظلم من اإلحراجات واملضايقات وا

 .يف اجلاهلية العربية
ُ يا أهيا النَّاس {: قال اهللا عز وجل ََ ُّ َ

َإنا خلقنَاكم من ذكر وأنثى َ ْ َُ َ ٍ َ ُِّ َ َّ سورة  (}ِ
 ).١٣: احلجرات

فذكر سبحانه أهنا رشيكة الرجل 
يف مبدأ اإلنسانية، كام هي رشيكة 

: الرجل يف الثواب والعقاب عىل العمل
َمن عمل صاحلا من ذك{ َ َِّ ً َِ َِ َر أو أنثى وهو َْ َ ُْ َ ُ َ ٍ

ْمؤمن فلنُحيينَّه حياة طيبة ولنَجزينَّهم  ُُ َ ْ َ َ ِّ َ َ ُ َ ْ ٌِ َ ً َ َ ًَ ِ ِ ْ
َأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ُ َْ َ َ َْ َ ْ ُْ َ ِ َ ِ ُ َ{ 

 ).٩٧: سورة النحل(
َ ليعذب {: وقال تعاىل َ ُِّ َاملنَافقني اهللاُ ِ ِ ِ ُْ

ِواملنَافقات واملرشكني واملرشكات ِ ِ َِ ِ ِْ َ ُْْ ُْ َ َُْ َ َ{ 
 ).٧٣: رة األحزابسو(

ّحرم سبحانه اعتبار املرأة من و
مجلة موروثات الزوج امليت فقال 

ْيا أهيا الذين آمنُوا ال حيل لكم {: تعاىل َ ُُّ َ ُّ ْ َِّ َِ َ َ ََ َ

ًأن ترثوا النِّساء كرها ْ ََ ْ ُ ِ َ  ).١٩: النساء (}َ
فضمن هلا استقالل شخصيتها، 
وجعلها وارثة ال موروثة، وجعل 



  

 ٤٩

 حقوق املرأة ٤٩

اث من مال قريبها، للمرأة حقا يف املري
َللرجال نصيب مما ترك {: فقال تعاىل َ َِّ ََّ ِّ ٌ َِ ِ ِّ

َّالوالدان واألقربون وللنِّساء نصيب مما  ِّ ٌ َ ُ َ َِ َ ََ َِ ِ َِ ْ َْ

ْترك الوالدان واألقربون مما قل منْه أو  ُ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َّْ َ ََ َ ََ

ًكثر نصيبا مفروضا ُ َّ َْ ًُ ِ َ  ).٧: النساء (}َ
ُيوصيكم {: وقال تعاىل ُ ِ ِيف هللاُ اُ

ِأوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن  َ َ ِّ ُ ْ َِّ ْ َْ َ ُْ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ

َكن نساء فوق اثنَتني فلهن ثلثا ما ترك  َ َ ْ ََ ََ ُ ُ َ َ ْ َ ََّ ُ ْ َِّ ِ ُ
ْوإن كانت واحدة فلها النِّصُف َ َ ََ َ ً َ ْ َِ َ ِ{ 

إىل آخر ما جاء يف توريث ) ١١: النساء(
 .أما وبنتا وأختا وزوجة: املرأة

حرص اهللا ويف جمال الزوجية 

الزواج عىل أربع حدا أعىل، برشط 

القيام بالعدل املستطاع بني الزوجات، 

باملعروف، فقال وأوجب معارشهتن 

ِوعارشوهن باملعروف{: سبحانه ُِ ْ َّ ََْ ِ ُ ُ َ{ 

 ).١٩: النساء(
وجعل الصداق حقا هلا، وأمر 
بإعطائها إياه كامال إال ما سمحت به 

َوآتوا النَّس{: عن طيب نفس، فقال ْ ُ اء َ
ٍصدقاهتن نحلة فإن طبن لكم عن يشء 

ْ َ َ ْ ُ َ َ ً َ ََ ْ ْ َّ َِ ِِ ِ ِ ُ
ًمنْه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ًِ َّ ً ِِّ َ ُ ُُ َ ُْ  ).٤: النساء (}َ

ومن تكريم املرأة أن جعلها اإلسالم 
راعية آمرة ناهية يف بيت زوجها، أمرية 
عىل أوالدها، قال الرسول صىل اهللا عليه 

واملرأة راعية عىل بيت زوجها، ": وسلم
 )١. ("وهي مسؤولة

 لزوج نفقتها وكسوهتااوأوجب عىل 
 .باملعروف

وقال الرسول صىل اهللا عليه وسلم 
ه ما حق لرجل من أصحابه حني سأل

زوجة أحدنا عىل الزواج؟ أن تطعمها 
إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، 
وال ترضب الوجه، وال تقبح وال هتجر 

 )٢. (إال يف البيت
وأوىص صىل اهللا عليه وسلم 
بالنساء خريا، وحث عىل اإلحسان 

واستوصوا بالنساء خريا، ": إليهن فقال
فإهنن خلقن من ضلع، وإن أعوج يشء 

 )٣. ( احلديث"عالهيف الضلع أ

                                                
قوا {: ، باب قوله٧٧٩ / ٢: رواه البخاري )١(

 .}أنفسكم وأهليكم نارا
: رواه أمحد وأبوداود وابن ماجه، قال األلباين )٢(

 .حسن صحيح
 .، باب الوصاة بالنساء٧٧٩ / ٢: رواه البخاري )٣(



    

 ٥٠

٥٠  

وكذلك حث الرسول صىل اهللا 
عليه وسلم عىل مراعاة حق النساء 

هبن ومعارشهتن باملعروف، والوصية 
وقد جاءت أحاديث كثرية صحيحة يف 
الوصية هبن وبيان حقوقهن والتحذير 

. من التقصري يف ذلك يف كتب احلديث
وأوجب صىل اهللا عليه وسلم نفقة 

: ج فقالالزوجة وكسوهتا عىل الزو
وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن "

 )١. ( احلديث"باملعروف
وجعل صىل اهللا عليه وسلم للزوجة 
نصف األجر بام أنفقت، ولزوجها 
النصف اآلخر من غري أن ينقص من 

ا شيئا بام كسب، ففي صحيح أجرمه
البخاري عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

ال حيل للمرأة : صىل اهللا عليه وسلم قال
وزوجها شاهد إال بإذنه، وال أن تصوم 

تأذن يف بيته إال بإذنه، وما أنفقت من نفقة 
 )٢.(من غري أمره فإنه يؤدي إليه شطره

                                                
د اهللا، رواه مسلم يف صحيحه عن جابر بن عب )١(

 .باب حجة النبي صىل اهللا عليه وسلم
، باب ال تأذن املرأة يف بيت زوجها إال ٧٨٢ / ٢ )٢(

 .بإذنه، طبع اهلند

شة ئوجاء يف صحيح مسلم عن عا
قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : قالت
إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها ": وسلم

غري مفسدة كان هلا أجرها بام أنفقت، 
 . احلديث"كسبولزوجها أجره بام 

وجعل اهللا تعاىل شهادة امرأتني 
ْواستشهدوا {: قالفعدل شهادة رجل  ُ َِ ْ ْ َ

َشهيدين من رجالكم فإن مل يكونا  َُ َُ َ ْْ َّ َِ ْ ِِّ ِ ِ َ
َرجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من  ْ َ ُ ُِ ِ َِ ٌ َ ََ ْ َ ْ َ ْ ََ ََّ َ ِ

َالشهداء أن تضل إحدامها فتذكر  َِّ ُ َُّ َ ْ َُّ َ َ َْ َِ َ

ْإحدامها األخ ُ َ ُ َ ْ ) ٢٨٢: البقرة (}َرىِ
 .تكريام هلا

 جعلها اهللا نومن تكريم املرأة أ
تعاىل رشيكة الرجل يف الثواب واألجر 

َإن املسلمني {: عىل العمل فقال ِ ِ ْ ُْ َّ ِ

ِواملسلامت واملؤمنني واملؤمنَات  ِ ِ ِ ِْ َ ُْْ ُْ َُْ َ ََ ِْ

َوالقانتني والقانتات والصادقني  َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ ْ َ ْ

َّوالصادقات والص َ َّ َِ َابرينَِ ِ ِوالصابرات  ِ َ ِ َّ َ
َواخلاشعني واخلاشعات واملتصدقني َِ ِ ِ ِ ِِّ ََ َ َ َ َ َ َُْ ْ ْ 
ِواملتصدقات والصائمني والصائامت  ِ ِ ِ َِ َّ َ َّ َ َ ََ َ ُِّْ َ

َواحلافظني ِ ِ َ ْ ِفروجهم واحلافظات  َ َِ ْ َُ ْ َُ ُ َ
َوالذاكرين َِ ِ ًكثريا اهللاَ َّ

ِ َّوالذاكرات أعد  َ َ َ ِ َِ َّ َ



  

 ٥١
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َهلم مغفرة وأاهللاُ  َ ً َ َِّ ْ ُ ًجرا عظيامَ ًِ َ ْ{ 
 ).٣٥: األحزاب(

ًومن عمل صاحلا {: وقال تعاىل َِ َِ ْ ََ َ
َمن ذكر أو أنثى وهو مؤمن  فأولئك  ِ َِ َ َ َْ ٌ َ َ ُْ ْ ُ ُِّ ُ َ ٍ َ
ِيدخلون اجلنَّة يرزقون فيها بغري  ْ ْ ََ ِ َ ُ َِ َ ُ َ ْ َ َُ ُ ْ

ٍحساب َ  ).٤٠: الغافر (}ِ
رش الرسول صىل اهللا عليه وسلم بو

رتبية من قام عىل البنات باملؤنة وال
ونحومها باملرتبة العظيمة والدرجة 

مسلم الرفيعة يوم القيامة كام يف صحيح 
قال رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال

من عال ": صىل اهللا عليه وسلم
جاريتني حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا 

 )١. ("وهو، وضم أصابعه
فهذا التوجيه النبوي الكريم ال 

مر املرأة، يدل إال عىل عناية اإلسالم بأ
 .وعىل إظهار مكانتها وإبراز مرتبتها

وجعل صىل اهللا عليه وسلم هلا 
حقا يف التعلم والتفقه يف الدين، 
ولذلك ترى أن كثريا من الصحابيات 
ريض اهللا عنهن، كن يأتني إىل النبي 

                                                
 .، باب فضل اإلحسان إىل البنات٣٣٠ / ٢ )١(

صىل اهللا عليه وسلم يستفتينه عن 
.... أحكام وسائل الدين لكي يتعلمنها 

، وأحكامه، فكان يعلمهن الدين
سائله وآدابه وسننه ومستحباته مو

وواجباته وأخالقه، وكان باب النبي 
مفتوحا دائام لنساء األنصار واملهاجرين 

 .يقصدنه ويتعلمن منه الدين
وأذن الرسول صىل اهللا عليه وسلم 
للنساء باخلروج إىل املساجد ليصلني 
فيها مع اجلامعة نيال لألجر، وحصوال 

 اجلامعة، فقد ثبت عىل فضل الصالة مع
عن عبد اهللا بن عمر يف صحيح مسلم 

 رسول اهللا صىل اهللا  قالعن أبيه قال
ال متنعوا النساء ": عليه وسلم

 "حظوظهن من املساجد إذا استأذنكم
 )٢. (احلديث

فالرسول صىل اهللا عليه وسلم مل 
 حظوظهن من املساجد  منحيرم النساء

لئال يفوت عنهن أجر الصالة يف 
 . مع اجلامعةاملسجد

                                                
، باب خروج النساء إىل املساجد إذا مل ١٨٣ / ١ )٢(

 .الخ.. يرتتب عليها فتنة 



    

 ٥٢

٥٢  

وكذلك كان الرسول صىل اهللا 

عليه وسلم يعتني بأمر النساء اعتناء 

عظيام، حيث حيرض حمافلهن وجمالسهن 

وجمامعهن، فيعظهن ويذكرهن، 

ويعلمهن الدين، وأحكامه ومسائله، 

وعقائده، وأخالقه، ومسنوناته 

ذلك من أمور  ومستحباته وآدابه ونحو

الدين تعظيام حلقهن، وتفخيام 

شؤوهنن، كام ثبت يف صحيح مسلم ل

أشهد عىل ": عن ابن عباس يقول

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يصيل 

ثم خطب فرأى أنه مل : قبل اخلطبة، قال

ّيسمع النساء، فأتاهن، فذكرهن،  ُ
... ووعظهن، وأمرهن بالصدقة 

 )١. (احلديث

ومن تكريمها أيضا أن قرر اهللا 

 تعاىل للمطلقات من النساء متاعا

: باملعروف حقا عىل املتقني فقال

َوللمطلقات متاع باملعروف حقا عىل { َ َْ َ َّ َ َْ ْ ٌ َِ ِ ُِ َ ُِ َ

َاملتقني ِ َّ  ).٢٤١: البقرة (}ُْ
                                                

 .، كتاب صالة العيدين٢٨٩ / ١ )١(

ومن تكريمها أيضا أن رشع 
الشارع عليه الصالة والسالم نكاح 
 الثيب باستامرهتا، ونكاح البكر

 فعن أيب هريرة أن رسول ،باستئذاهنا
ال تنكح ":  وسلم قالاهللا صىل اهللا عليه

األيم حتى تستأمر، وال تنكح البكر 
! يا رسول اهللا: حتى تستأذن، قالوا

 )٢. ("أن تسكت: وكيف إذهنا؟ قال
العربية  عرص اجلاهلية  عنقرأ معيا

ترأن املرأة إذا تويف عنها زوجها دخلت 
بيتا صغريا ضيقا، ولبست رش ثياهبا، 
ومل متس طيبا وال شيئا، حتى متر هبا 

محار، أو شاة، أو : سنة، ثم تؤتى بدابة
ّطائر، فتفتض به، فقلام تفتض بيشء  إال ُّ

مات، ثم خترج فتعطى بعرة فرتمي هبا، 
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو 

وهذه القصة املبكية املثرية . غريه
للدهشة واالستعجاب مذكورة يف سنن 

، باب إحداد املتوىف عنها ٤٣أيب داود 
 .زوجها

                                                
رواه مسلم، باب استيذان الثيب يف النكاح  )٢(

 .بالنطق والبكر بالسكوت



  

 ٥٣
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اء اإلسالم رشع للمتوىف فلام ج
عنها زوجها أن حتد عىل زوجها أربعة 
ّأشهر وعرشا، وسن هلا أن تعيش كريمة 
حرة نظيفة، غري أهنا ال تلبس ثوبا 

ا، وال تكتحل، وال متس طيبا، غيبص
وال ختتضب، ومل يمنع أحدا من أهل 
بيتها من خمالطتها ومصاحبتها 

 .ومؤاكلتها ومشاربتها
عة اليهود واقرأ كذلك معي رشي

ترأن املرأة منهم إذا حاضت أخرجوها 
من البيت، ومل يؤاكلوها، ومل يشاربوها، 
ومل خيالطوها يف البيت، ويعتزلوها ما 

ا، فلام جاء اإلسالم أباح ثدامت طام
للرجل مؤاكلة احلائض، ومشاربتها، 

نه هنى عن مجاعها كام أوخمالطتها غري 
 عن أنس بن  أيب داودثبت يف سنن

أن اليهود كانت إذا حاضت مالك، 
منهم امرأة أخرجوها من البيت، ومل 
يؤاكلوها ومل يشاربوها، ومل جيامعوها 
يف البيت، فسئل رسول اهللا صىل اهللا 
عليه وسلم عن ذلك، فأنزل اهللا عز 

َويسألونك{: وجل َ ُ َ ْ َ ْعن املحيض قل  َ ُ َِْ ِِ َ

ِهو أذى فاعتزلوا النِّساء يف املحيض ِ َْ ْ ُ َ ًِ َ ِ َ ْ َ َ ُ{.. 
إىل آخر اآلية، فقال رسول اهللا صىل اهللا 

جامعوهن يف البيوت، : عليه وسلم
 "واصنعوا كل يشء غري النكاح

 )١. (احلديث
َفبان هبذه الترصحيات الرصحية  َ
املتقدمة واضحا أن اإلسالم عامل املرأة 

معاملة طيبة مجيلة، ومحى حقوقها 

اإلنسانية، وصان كرامتها، واحرتم 

من االبتذال شخصيتها، وأنقذها 

واإلذالل واإلمهال، وأخرجها من حياة 

الذل واملهانة واحلرمان، والقنوط 

والويل والشقاء إىل حياة العز والسعادة 

الوقار، وجعلها تعيش عيشا وواملجد 

بعد ما عاشت ذليلة . راضيا كريام حرا

مقهورة، ال تعرف له البرشية مجعاء 

نظريا وال مثيال يف تارخيها الطويل ال 

 .بل وال بعدق
*** 

                                                
 ٢١٦٥:  باب يف إتيان احلائض ومبارشهتا٤٧ )١(

 ).صحيح(



    

 ٥٤

٥٤  

 
 

ِدراسة موجزة عن كتب الـمراسيل ِ ِ ِ
َ ْ ُ ُ َ ٌ َ ُ ٌ َ َ

  
 

 َّعبدالصبور أبو بكر. د                  )٢ – ٢( 
 عضو هيئة التدريس باجلامعة السلفية، بنارس

 

ّجامع التحصيل يف أحكام ": كتاب -٧
 :"املراسيل

ِصالح الدين خليل بن كيكلدي : ّمؤلفه ْ َ ْ َ
 ).هـ٧٦١: ت(العالئي 

قد أفصح : وصفه ومنهج املؤلف فيه
َالعالئي رمحه اهللا عن سبب تأليفه 

: ِّومنهجه وترتيبه فقال يف مقدمة كتابه
ُفباتصال اإلسناد عرف الصحيح من " ّ ُ

َاهللاَ هذه الرشيعة عن َّالسقيم، وصان  َّ
ٍقول ِكل أفاك أثيم، فلذلك كان  ّ ٍِّ

ًاإلرسال يف احلديث علة يرتك هبا،  ّ

ّويتوقف عن االحتجاج به بسببها؛ ملا يف 

َإهبام املروي عنه من الغرر،  َ
َواالحتجاج املبني عىل اخلطر، وقد  َ
ًاختلف العلامء قديام وحديثا فيه  ً

ْوكثرت أقوالـُهم، وتباينت آرا ُؤهم، ْ

ُوتعارضت أفعالـُهم، فاستخرت اهللاَ  ْ
َتعاىل وعلقت هذا الكتاب لبيان ذلك،  ُ َّ

َوإيضاح ما هو إىل الصواب أقوم  ّ
ِاملسالك، جامعا فيه بني طريقة أهل  ً
ّاحلديث وأئمة األصول، والفقهاء 
ّالذين يف الرجوع إليهم أنفس حصول، 
ًذاكرا من املنقول ما أمكن الوصول 

ّباحث النّظرية ما يعول إليه، ومن امل َ ُ
َّعند التحقيق عليه، مميزا يف ذلك الغث  ً ِّ ّ
َّمن السمني، مبينًا ما هو الضعيف من 
ًاملتني، مؤديا يف مجيعه حقَّ النصيحة 
ُّالواجبة عيل، نازعا رداء التعصب  َ َ ً ّ
ّحسب اجلهد والطاقة عن منكبي، وإىل 
ّاهللا تعاىل أرغب يف اهلداية يل الصواب، 

َ به عاجال ويوم املآب، وأن جيعله والنفع ًَ
ًخالصا لوجهه الكريم، وسببا لنيل  ً



  

 ٥٥
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جامع التحصيل يف "َالنَّعيم، وسميته 
ّ ورتبته عىل ستة "أحكام املراسيل

 :أبواب
يف حتقيق احلديث املرسل : ّالباب األول

 .وبيان حده
يف ذكر مذاهب العلامء : ّالباب الثاين

  .فيه
ٍج لكل قول يف االحتجا: ّالباب الثالث ِّ

 .ّوبيان الراجح من ذلك
يف فروع وفوائد غزيرة : ّالباب الرابع

 .يرتتب هبا ما تقدم
وذكر ضمن فروع هذا الباب أسامء (

ّاملدلسني مرتبا إياهم عىل حروف املعجم،  ً ِّ

ّراويا، ثم ذكر أن ) ٦٨(وبلغ عددهم  ً
ٍهؤالء املدلسني عىل مخس طبقات ِّ.( 

ّراسيل اخلفي يف بيان امل: الباب اخلامس
 .إرساهلا يف أثناء السند

ُّيف معجم الرواة : الباب السادس
 .)١("املحكوم عىل روايتهم باإلرسال

ُّورتب الرواة املرتجم هلم يف هذا الباب  َّ
عىل حروف املعجم مراعيا احلرف 

                                                
 ).٢٢: ص(صيل  جامع التح)١(

ِّاألول فاألول عىل طريقة املتأخرين، 
وإذا اتفق راويان يف االسم اعترب اسم 

 . ّد وهكذاّاألب ثم اجل
ِّومن أهم الكتب التي اعتمد عليه فيام 

 :ذكره يف هذا الباب ما ييل
ّكتاب الربدجيي، فقد نقل عنه يف  - ْ َِ ِ

 .ِّ، ومل يرصح باسم الكتاب)٢(مواضع
َاملراسيل البن أيب حاتم، وقد أكثر  -

َالنَّقل عنه  .)٣(ّورصح باسمه يف مواضع. ْ
َجزء الضياء املقديس، وقد نقل هذا - َ َ ّ

ِ ِّ 
ّاجلزء بكامله يف هذا الكتاب، كام نص  َ
عليه يف ترمجة إبراهيم بن يزيد 

ّالتيمي ِ ْ َّ)٤(. 
 .)٥(ّكتاب الصاغاين فيمن يف صحبته نظر -
ِّهتذيب الكامل للمزي، ونقل عنه  - ِ

تذهيب هتذيب "ِبواسطة كتاب 

                                                
، ٢٤٥، ٢٢٩، ١٦٥: ص(املصدر السابق )٢(

٢٧٣، ٢٥٥.( 
 ١٥٢، ١ رقم١٣٩: ص(املصدر السابق :  انظر)٣(

 ).٤٨٧ رقم٢٣٢، ١٠١ رقم١٥٥، ٧٧رقم
 ).١١ رقم١٤١:ص(جامع التحصيل :  انظر)٤(
: ص(، )٤٢ رقم١٤٦: ص( املصدر السابق )٥(

 ).٧٢ رقم١٥١



    

 ٥٦

٥٦  

، وأكثر النقل )١(، لشيخه الذهبي"الكامل
 .)٢(منه

 .)٣(ّخمترص املستدرك للذهبي -
 .)٤(ل للرتمذيالعل -
 .)٥(ّسؤاالت احلاكم للدارقطني -
 .)٦(تاريخ دمشق البن عساكر -

ّكام نقل العالئي عن مجاعة مل يرصح 
ٍ ّ َ

ّعيل بن الـمديني: بأسامء كتبهم مثل َِ)٧( ،
َ، وأمحد بن حنْبل)٨(َوحييى بن معني َ)٩( ،

، )١١(، وابن حبان)١٠(والبخاري

                                                
 ).٣١٩: ص( املصدر السابق )١(
 ).١٤٠: ص(صدر السابق  امل)٢(
 ).١٤٠: ص( املصدر السابق )٣(
: ص(، )٥٤ رقم١٤٨: ص( املصدر السابق )٤(

 ).٢٦٢ رقم١٩٠: ص(، )٦٣ رقم١٥٠
 ).١٧٥ رقم١٧٣: ص( املصدر السابق )٥(
 ).٢١٠ رقم١٧٨: ص( املصدر السابق )٦(
: ص(، )١٣ رقم١٤١: ص( املصدر السابق )٧(

 ).١١٧ رقم١٥٨ص (، )٣٥ رقم١٤٥
: ص(، )٥٩ رقم١٤٩: ص( املصدر السابق )٨(

 ).١٠٨ رقم١٥٧: ص(، )٩٨ رقم١٥٥
 ١٤٩: ص(، )١ رقم١٣٩: ص( املصدر السابق )٩(

 ).٨٣ رقم١٥٣: ص(، )٦١رقم
: ص(، )٥٤ رقم١٤٨: ص( املصدر السابق )١٠(

 ).٢٤٢ رقم١٨٣: ص(، )١١٧ رقم١٥٨

ّوالدارقطني َِ ْ ُ  )١٣(ّ، وابن عبدالرب)١٢(َّ
 .هموغري

ٍوله تعليقات وتعقبات يف كثري من  ٌ ٌُّ

 .)١٤(الرتاجم
ِهو من أحسن الكتب : قيمته العلمية

ِوأمجعها يف احلديث املرسل ُّوالرواة , َ
ُّاملرسلني، وكل من جاء بعده اعتمد  ِ

عىل هذا الكتاب يف االنقطاع واإلرسال 
ّوالتدليس وبيان سامع الراوي من 

 .شيخه
ّفإن معرفة ": ِقال أبو زرعة العراقي

ِّاملراسيل من أهم األنواع التي انعقد 
عىل استحباهبا اإلمجاع، وقد صنّف 
ّاإلمام أبو حممد ابن اإلمام أيب حاتم 
ُّالرازي يف ذلكمرتبا أسامء الرواة عىل  َ ًّ ِّّ

                                                           
: ص(، )٥٥ رقم١٤٨: ص( املصدر السابق )١١(

 ).٦٥٩رقم ٢٦٠: ص(، )٣٠٤ رقم١٩٩
: ص(، )١١ رقم١٤١: ص( املصدر السابق )١٢(

 ).١٩٨ رقم١٧٧: ص(، )١٩١ رقم١٧٥
: ص(، )٤٦ رقم١٤٧: ص( املصدر السابق )١٣(

 ).٢٥٧ رقم١٨٨: ص(، )٢٢٧ رقم١٨١
، )٤٢٢ رقم٢٢١: ص: ( انظر عىل سبيل املثال)١٤(

 ٢٣٠: ص(، و)٤٤١ رقم٢٢٤: ص(
 ).٤٨١ رقم٢٣١: ص(، و)٤٧٢رقم



  

 ٥٧
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ًحروف املعجم، موضحا لتلك  ِّ
َاملسالك، وعقد لذلك اإلمام أبو سعيد  َ َ

ل يف جامع التحصي"َالعالئي يف كتابه 
َ بابا مجع فيه فأوعى، "أحكام املراسيل َ َْ َ ً

ًمجع بديعا وأبدع مجعا ً َْ َ َ")١(. 
قال الدكتور مبارك : ُمما أخذ عليه

ومما يؤخذ عىل العالئي يف ": اهلاجري
إيراده ) الباب السادس: أي(هذا الباب 

ُّجلامعة من الرواة الضعفاء واملجاهيل،  ُّ ٍ

 موضوع هذا الكتاب...": مع أنه قال
ّإنام هو ما أرسله الثقة املحتج به، أو 

 .)٢("ّدلسه
بلغ عدد املرتجم : ِعدد الرواة املرسلني

َهلم حسب الطبعة التي بني أيدينا 
 . ًراويا) ١٠٣٩(

َوقد فاته أشياء استدركها أبو زرعة  َ
ُّالعراقي، وغريه، ومجع هنا العالئي ما  َّ َ َ َ ِ

ّتيرس له، ومل يدع االستيعاب، كام رصح  َ ِ َّ
هذا آخر ": به يف آخر الكتاب حيث قال

َما يرس اهللاُ مجعه وترتيبه وتنقيحه  َ َ ْ َ ّ

                                                
 ).٣: ص(ل  حتفة التحصي)١(
 ).٥٥: ص( التابعون الثقات )٢(

ّوهتذيبه من املرويات املحكوم عليها  َ
باإلرسال حسبام أمكن الوصول إليه، 
ٍوتيرس الوقوف عليه غري مدع  َّ ّ َ
ّاالستيعاب، بل وال مقاربته فإين كتبت  َ
ٍهذا الكتاب مع تعذر الوصول إىل كثري  ُّ

ِهات الكتب الكبار املصنَّفة يف ّمن أم

َهذا الفن، وأجزم بأنه قد بقي من هذا  ُِ َ ْ ِّ

َالنّمط قدر كبري يلحقه من ظفر به  َ ٌَ َ ٌ
 .)٣("ًمأجورا، إن شاء اهللا تعاىل

ُطبع هذا الكتاب بتحقيق : طبعاته
محدي عبداملجيد، ونرشته وزارة 

 . هـ١٩٨٣األوقاف العراقية سنة 
 :جزء يف املراسيل -٨

ّحممد بن أمحد بن عبداهلادي : ّلفهمؤ
ّاملقديس 

ِ  ).هـ٧٤٤: ت(ِ
َذكره ابن رجب يف ذيل طبقات 

ِاحلنَابلة َّ، والسخاوي يف فتح )٤(َ
ِالـمغيث ُ)٥(. 

ِّوقال محدي عبداملجيد يف مقدمة حتقيق 
ٌوتوجد نسخة منها ": جامع التحصيل

                                                
 ).٣١٩: ص(جامع التحصيل :  انظر)٣(
 ).١٤٠: ص(املصدر السابق :  انظر)٤(
 ).١٤٠: ص(جامع التحصيل :  انظر)٥(



    

 ٥٨

٥٨  

ُّيف معهد املخطوطات يف جامعة الدول 
 .)١("ّالعربية

جامع "ٌقات عىل كتاب تعلي -٩
 : للعالئي"التحصيل

ّلزين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن 
ّاحلسني العراقي   ).٨٠٦: ت(ِ

َّولعلها ضمنها ": قال مبارك اهلاجري ّ
حتفة "ّابنه ويل الدين أبو زرعة كتابه 

ِ وذلك قوله يف بعض تراجم "ّالتحصيل

ِّوجدت بخط والدي": الكتاب ُّ")٢( .
ِلرتاجم نفسها التي وهي زيادات عىل ا

ّذكرها العالئي َ")٣(. 
حتفة التحصيل يف ذكر "كتاب  - ١٠

 :"رواة املراسيل
َويل الدين أبو زرعة أمحد بن : ِّمؤلفه ُْ ّ

ّعبدالرحيم بن احلسن العراقي  َ : ت(ِّ
 ).هـ٨٢٦

ُاستدرك فيه أبو زرعة ما فات : وصفه
ِالعالئي من أقوال أهل العلم يف تراجم  ّ َ

                                                
 ).٩: ص( مقدمة حتقيق جامع التحصيل )١(
: ص(، )٣٧٩ رقم١٩٣: ص( حتفة التحصيل )٢(

: ص(، )٤٣٩ رقم٢٢٧: ص(، )٤١٦ رقم٢١٣
 ).١٠٨٨ رقم٥٣١: ص(، )٩٤٠ رقم٤٥٧

 ).٥٦: ص( التابعون الثقات )٣(

ِالرواة املرس ّلني يف الباب السادس من ُّ
وزاد عليه , "جامع التحصيل"كتابه 

ّتراجم أخرى، مرتبا إياهم عىل حروف  ً ِّ َ
ّاملعجم مراعيا احلرَف األول فاألول ّ ً ,
ّبادئا باألسامء، ثم الكنى، ثم أسامء  ُّ ً

َالنِّساء، ثم األسامء املبهمة َّ . 
ِّوقد كشَف أبو زرعة يف مقدمة كتابه  َ َ

ِه ومنهجه وطريقته ِعن سبب تأليف ِ

ِفإن معرفة املراسيل من ": حيث قال َ ّ

ِّأهم األنواع التي انعقد عىل استحباهبا 
ّاإلمجاع، وقد صنَّف اإلمام أبو حممد 
ابن اإلمام أيب حاتم الرازي يف ذلك، 
ًمرتبا أسامء الرواة عىل حروف املعجم، 
َموضحا لتلك املسالك، وعقد لذلك  َ َ ً

َاإلمام أبو سعيد الع ّالئي يف كتابه َ
ْجامع التحصيل يف أحكام املراسيل" َّ" 

ًبابا مجع فيه فأوعى مجع بديعا وأبدع  َ ْ َ ًَ َ َ َ
ٍمجعا، فرأيت إفراده بتصنيف أوىل،  ً ْ
ِوأبلغ يف إدراك املطلوب منه وأعىل، 

ٍفجمعته يف هذه األوراق مع زيادات  ُ
ِضممتها إليه، مما رأيته يف كالم النّاس  ُ ْ َ

ُّزا ما زاده العالئيعىل ِّووقفت عليه، ممي َ ً



  

 ٥٩
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ابن أيب حاتم يف أثناء ترمجته بقويل يف 
، ويف آخره )قال العالئي:(ّأوله

، وما زاده عليه من ترمجة كاملة )انتهى(
أو فوقه، وما مقابله ) ع(برقم صورة 

ُّزدته يف أثناء ترمجة بقويل يف 
، وما )انتهى(، ويف آخره )قلت:(أوله

مقابله ) ز(زدته من ترمجة كاملة برقم 
أو فوقه، وعىل اهللا اعتامدي، وإليه 

 .)١("تفوييض واستنادي
َّقيمته العلمية ِ ِّهو أمجع كتاب ألَف يف : ِ ُ ٍ ُ

ّرواة املراسيل؛ ألنه استدرك فيه أبو  ُ
ْزرع ّة ما فات العالئي يف ُ جامع "َ

 من كالم أهل العلم يف "التحصيل
ّالّرتاجم التي ذكرها العالئي، وزاد  َ
َعليه تراجم أخرى، فصار أحسن  َ
َّوأمجع من الكتب املؤلفة السابقة يف هذا  َ َّ ُ ُ َ
َاملوضوع، وأما ما كتب بعده فيه فهو  ِ ُ ّ

ٍتعليقات أو حواش عىل هذا الكتاب ٌ . 
ُّبلغ عدد الرواة : ِرسلنيعدد الرواة امل ُ َ

َّاملرتجم هلم حسب الطبعة التي بني  َ َْ
 .ًراويا) ١٣٨٦(أيدينا 

                                                
 ).٣: ص( حتفة التحصيل )١(

َطبع الكتاب بتحقيق وتعليق : طبعاته ِ ُ
نافذ . رفعت فوزي عبداللطيف، ود.د

عيل عبدالباسط مزيد، . حسني محاد، ود
نرشته مكتبة اخلانجي بالقاهرة سنة 

 .ُهـ، وهو أحسن الطبعات املوجودة١٤٢٠
حتفة " هوامش عىل كتاب - ١١

 :"التحصيل يف ذكر رواة املراسيل
ّلشهاب الدين أيب العباس أمحد بن أيب  ّ
ّبكر بن إسامعيل بن سليم البوصريي  ُِ ِ

 ).هـ٨٤٠: ت(
ِوهي عبارة عن تعليقات عىل بعض ما  ٍ ٌ
ِذكره أبو زرعة العراقي، أو استدراك  ِ ِّ ُ
ُتراجم لرواة مل يذكرهم أبو زرعة  ْ ُ َ

 .ّراقيِالع
وهوامش البوصريي مطبوعة يف هامش 

 أليب زرعة، قال "حتفة التحصيل"كتاب 
واملخطوط الذي ": حمققو كتاب التحفة

َاعتمدنا عليه يف حتقيق هذا الكتاب كتبه  َ َ ِ

ٌحمدث كبري هو أمحد بن أيب بكر بن  ٌ ِّ
ّإسامعيل بن سليم بن قايامز البوصريي  ُِ

ًوأضاف رواة كثريين ). هـ٨٤٠- ٧٦٢(
ِىل هامش الكتاب، وأضفناها نحن يف ع ِ

ًاهلامش أيضا، فجاء الكتاب هبذا أمجع  ِ



    

 ٦٠

٦٠  

ِّكتاب يف رواة املراسيل، واحلمد هللا رب  ِ ُ ٍ

 .)١("العاملني
ُّعدد الرواة ُّبلغ عدد الرواة الذين : ُ ُ ََ َ

ُاستدركهم البوصريي حسب ما أثبت يف 
  .ًروايا) ٢٩٠(ِهامش كتاب حتفة التحصيل 

جامع "تاب ٍ حواش عىل ك- ١٢
 .ّ للعالئي"ّالتحصيل

ِّلربهان الدين أيب إسحاق إبراهيم بن 
ّحممد بن خليل احللبي املعروف بـ  َ ِّ َ َ

ّسبط ابن العجمي" ِ َِ َ  ).هـ٨٤١: ت ("ْ
ِّقال سبط ابن العجمي يف مقدمة كتابه  ْ ِ

ّواعلم أنه ": "ِّالتبيني ألسامء املدلسني"
َال يدخل يف املدلسني القسم الذين  ِّ ُ ُ ْ

ُّرسلوا، وقد ذكر منهم العالئي يف أ
ًكتابه املراسيل مجلة، وزدت أنا مجلة  ًُّ

 .)٢ ("..ِذكرهتم يف هوامش كتابه
ِّوقد وجدت هذه التعليقات والزيادات  ُ ّ ْ َ ِ ُ
ٍعىل حاشية نسخة خطية من جامع  ٍ َِّ ِّ
ّالتحصيل، حمفوظة يف املكتبة الظاهرية  ّ ٍ

ْبدمشَق، حتت رقم  َ  .)٣ () حديث-٤٠٥(ِ
                                                

 مقدمة حتقيق رفعت فوزي وآخرين لتحفة )١(
 ).٦: ص(التحصيل 

 ).١٣: ص( التبيني ألسامء املدلسني )٢(
عبداهللا بن مساعد . مقدمة حتقيق د:  انظر)٣(

 ).٧٨: ص(الزهراين لكتاب املراسيل أليب داود 

ِ اإلكليل فيام زاد عىل كتب املراسيل- ١٣ ُ ُ. 
َأليب إسحاق مـَجدي عطية محودة  ّ ُّْ َ َ ِ

ّالسمنُّودي ِ َ َّ. 
ِّقال املؤلف يف مقدمة كتابه ُقمت ": ِّ

ُباستقراء كثري من الكتب، ككتب  ُُ ٍ

ُّاجلرح والتعديل، وكتب السؤاالت 
ُّوالعلل، وكثري من كتب السنَن  ِ ُ ُ ٍ ِ

ُخرجت ما واملسانيد، ونحو ذلك، واست
ّأودع يف هذه الكتب من نص األئمة  ِّ ُ ُ
ْعىل نفي السامع، ثم مل أثبت إال ما مل  ُ ّ َّ

ُيورده أصحاب  ْ جامع "، و"املراسيل"ُِ
، "َّحتفة التحصيل"، و"ّالتحصيل

ّ، فكتايب بمثابة التتمة هلذه "التهذيب"و ِ

ُالكتب ُ")٤(. 
ُّرتب املؤلف الرواة : طريقة ترتيبه ِّ ّ

ًحروف املعجم مراعيا ِاملرسلني عىل 
ِّاحلرَف األول فاألول، ويورد حتت كل  َ ّ ّ
ّترمجة كالم من نص عىل نفي  َ َ ٍ

ُالسامع،وحييل إىل املصدر، وعمله جمرد  ّ َّ
ٍمجع وترتيب من غري نقد وتعليق  ٍ ْ ٍ ٍ
ًومتحيص إال أحيانا، وموارده سبع  ٍ
ِّوثامنون كتابا من كتب املتقدمني  ُ ُ ً

 الرتاجم وقد بلغ عدد. ِّواملتأخرين

                                                
 ).٤-٣: ص: ( انظر)٤(



  

 ٦١

 دراسة موجزة عن كتب املراسيل ٦١

ِوطبع الكتاب بمكتبة . ترمجة) ٧٩١(

ابن عباس، ودار اآلثار بمرص سنة 
 ).م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤(

ِمظان كالم أهل العلم يف : مسألة ّ
 ُاملراسيل سوى ما ذكر

ِ كالم األئمة والنُّقاد يف الرواة املرسلني،  ّ ّ
أو يف إعالل احلديث باإلرسال 
واالنقطاع، أو يف بيان سامع الراوي من 

ِّيخه أو عدمه موجود فيام ألَف يف ش ُ ٌ
ًعلم العلل والرجال عامة باإلضافة إىل  ّ ِّ ِ

ُكتب املراسيل التي سبق الكالم عنها،  ُ
ُومن تلك الكتب التي أوىل أصحاهبا  ُ ُ

 : ًهذا اجلانب مزيدا من العناية ما ييل
ّالعلل لعيل بن الـمديني - َِ. 
 .العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد -
 .َ معنيتواريخ ابن -
ٌالتاريخ الكبري للبخاري، وهو عمدة يف  - ّّ

 .هذا الباب
 .ّسنن الّرتمذي -
 .ّمسند البزار -
ُالسنن الكربى للنّسائي - ُّ. 
ّاجلرح والتعديل البن أيب حاتم  -

ّالرازي ّ. 
 .علل احلديث له -

 .ِّالثقات البن حبان -
 .مشاهري علامء األمصار له -
 . ِالعلل للدارقطني -
 .ُّالسنن له -
ّاء أليب نعيم األصبهاينِحلية األولي - ُ. 
 .املحىل البن حزم -
ّالسنن الكربى للبيهقي - ُُّ. 
 .ُّمعرفة السنن واآلثار له -
ّالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين  - ّ

 .ّواألسانيد البن عبدالرب
 .واالستذكار له -
 .تاريخ دمشق البن عساكر -
ّهتذيب الكامل للمزي - ّ. 
 .حتفة األرشاف بمعرفة األطراف له -
ّسالم للذهبيتاريخ اإل - ّ. 
 .سري أعالم النُّبالء له -
 . ميزان االعتدال له -
ْإكامل هتذيب الكامل لـمغلطاي - ُ. 
ّجممع الزوائد للهيثمي - ََ ْ َ ّ. 
 .َّاإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر -
ُوغريها من الكتب. ّهتذيب التهذيب له -  ُ. 

وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله 
 .وصحبه وسلم

*** 



    

 ٦٢

٦٢  

 
 

   بنارسمن أخبار الجامعة السلفية
 

 

تم عقد مسابقة حفظ احلديث 
يف اجلامعة السلفية بني طالب النبوي 

املراحل املختلفة للجامعة، وذلك يف 
=  هـ ١٤٤٠ / ٦ / ٢٢يوم اخلميس 

م، شارك فيها نحو ٢٠١٩ / ٢ / ٢٨
مائتي طالب من مراحل املتوسطة 

وكان . والثانوية والعاملية والكليات
حديث خمتار من  / ١٠٠املقرر حفظ 

 . عمدة األحكامكتاب

 

عقدت ندوة طلبة اجلامعة السلفية 
حفلة دعوية عامة بعد صالة املغرب 

 هـ ١٤٤٠ / ٧ / ٨من يوم السبت يف 
م يف مسجد ٢٠١٩ / ٣ / ١٦= 

اجلامعة بإرشاف فضيلة الشيخ عبد اهللا 
سعود السلفي، األمني العام للجامعة، 

لة الدكتور عبد احلليم وبرئاسة فضي
بدأت احلفلة . ةاملدين، األستاذ باجلامع

بآي من القرآن الكريم تالها الطالب 
نسيم أمحد عبد األحد من السنة الثالثة 
لكلية احلديث، ثم حتدث فضيلة الشيخ 
عبد احلسيب املدين، عضو هيئة 
التدريس بكلية احلديث الرشيف يف 

ع وكان موضو. بنغلور بوالية كرناتكا
 "النشأة والعقائد: اخلوارج": حمارضته

فأحاط املوضوع من خمتلف جوانبه، 
وتفضل . وأشبع الكالم فأحسن وأجاد

ردة حول ابالرد عىل األسئلة الو
ثم ألقى فضيلة الشيخ . املوضوع أيضا

أبو زيد ضمري، الداعية املعروف 
مسؤوليات ": حمارضته حول موضوع

 وألقى "طالب املدارس اإلسالمية
ضوء عىل أمهية العلم الرشعي ال



  

 ٦٣

  اجلامعة السلفية بنارسمن أخبار ٦٣

ورضورته، وعىل مكانة طالب العلوم 
الرشعية، والتحديات التي تواجههم 

وأجاب عىل . وكيفية التغلب عليها
ثم حتدث . األسئلة يف هناية املحارضة

رئيس اجللسة فضيلة الدكتور عبد 
احلليم املدين، وقدم الشكر واالمتنان 
للمحارضين الفاضلني، وذكر أمهية 

ل هذه الندوات واالجتامعات مث
وبذلك انتهت احلفلة إىل . الرتبوية
وقد حرض احلفلة طالب . ختامها

اجلامعة وأساتذهتا ومسؤولوها إىل 
وقام . جانب أهايل مدينة بنارس

بالتقديم حممد عمر صالح الدين، 
 .الطالب بالسنة الثانية لكلية احلديث

     

 
قام مركز علوم القرآن التابع 
جلامعة عيل كره اإلسالمية بعقد ندوة 
علمية وطنية يف رحاب اجلامعة حول 

املنهج النموذجي للقرآن ": موضوع
الكريم وعلومه لتنفيذه يف املدارس 

 وذلك يف يومي "واجلامعات اإلسالمية
 / ٦ / ٢٩ – ٢٨: األربعاء واخلميس

 م، ٢٠١٩ / ٣ / ٧ – ٦ هـ ١٤٤٠
شارك فيها بدعوة من املركز رئيس 
حترير جملة صوت األمة، وقدم بحثه 
حول املوضوع املذكور، وقد نظم 
خرجيو اجلامعة السلفية الدارسون يف 
جامعة عيل كره حمارضة لرئيس التحرير 
يف مسجد قاعة حمسن امللك، وأخرى يف 

كام عقدوا هبذه . مسجد حي مجالفور
عا خلرجيي اجلامعة السلفية املناسبة اجتام

للنظر يف املسائل واملشكالت التي 
يتعرضون هلا هناك، واتفقوا عىل إنشاء 
مجعية هلم عىل غرار مجعيات خرجيي 
اجلامعات األخرى، وذلك هبدف 
التواصل مع اجلامعة األم، ولتنشيط 
الدعوة يف املنطقة، وملساعدة الطالب 

ه الراغبني يف االلتحاق بجامعة عيل كر
 .من خرجيي اجلامعة السلفية
 

أعلنت جلنة االختبارات باجلامعة 
السلفية أن االختبار السنوي يف اجلامعة 

 بدءا من – بمشيئة اهللا تعاىل –سينعقد 
 ٤ / ٨=  هـ ١٤٤٠ / ٨ / ٢: يوم االثنني

 ١٥:  م، ويستمر إىل يوم األحد٢٠١٩/ 
 *.م ٢٠١٩ / ٤ / ٢١=  هـ ١٤٤٠ / ٨/ 



    

 ٦٤

٦٤  

 

   إلىدفه تةالمجل
 

  إعالء كلمة اهللا، والدعوة إلی
االعتصام بحبل اهللا، والتمسک 

، بعيدا عن ملسو هيلع هللا ىلصبكتابه، وسنة نبيه 
التحيز الفكري، والتعصب املذهبي، 
وتبليغ رسالة اإلسالم، وتنوير الرأي 
العام بمبادئها وتعاليمها الصحيحة 
ودحض الشبهات عنها، ورفع 
مستوی الدراسات اإلسالمية 

 .والثقافة الدينية
 فكار الدخيلة، والتيارات  األقاومةم

 اهلدامة، وضالل ءاملنحرفة، واملبادي
حلاد، وسائر املنكرات، الزيغ واإل

سلوب علمي رصني مالئم لروح بأ
العرص مع التجنب عن لغو القول 

 نرشه وكل ما يف األمور وسفاسف
رضر للمسلمني أو خطر علی 

 .وحدهتم وتضامنهم
 الميني، سباء اإلاألدازرة الكتاب وؤم

واستنهاض مهمهم لتناول موضوعات 
سالم السمحة، العرص، ورشح تعاليم اإل

سالم وقيمه، ليتمكنوا من الذود عن اإل
 ب، وعنأ ودأة تعمق ووعي وجريف

 .خالصإيامن وإ
 وبث الوعي ةيقاظ الروح الدينيإ ،

 الشباب املسلم،  يفياإلسالم
 ةسالمي اإلةم بالثقافهوتزويد
 ام يفهسم لإلهعدادإ، وةالواسع

 اللسان والقلم، وتبصري ةمعرك
 ة اإلسالميةاملسلمني بمزايا الرشيع

لی مصادر الدين إم والرجوع هب
 .ة من الكتاب والسنةصلياأل

 بني ة والعربيةسالمينرش العلوم اإل 
 ةند، وتعميم اللغ اهلاملسلمني يف

 بني املثقفني، ورفع ةالعربي
 .ة وخطابةا كتابهمستوا

 ني السليم للمسلمني  الديهالتوجي
، واملشاكل ةنه القضايا الرايف

 ، حتی يتمكنوا من امليض يفةالنامج
 .ةدی وبصريهم علی هطريق

  .ل أن هيدينا إلی سبيل الرشادؤوواهللا هو املس
 

*** 
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