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ملخظ:
جىاوٌ الػضًض مً الباخثحن كًُت اإلاىاَىت مً حىاهب قتى ،وجُغكىا بلحها بمغحػُاث
وعئي مسخلفت ،والغالب غلى هظه ألابدار اهبهاعها باالججاهاث الخضًثت ،واههغافها غً
الخإنُل لهظا اإلافهىم مً زالٌ الكغَػت الغغاء ،بل مً بحن هظه ألاكالم مً ًغي اؾخدالت
الضولت اإلاضهُت اإلاىاَىت في البالص اإلاؿلمت واإلاخضًىت.
بِىما ؾعى الػضًض مً اإلافىغًٍ ؤلاؾالمُحن بلى الخإنُل لهظا اإلافهىم مً زالٌ مػالجت
خلىق اإلاىاَىت ،زانت غىض ألاكلُاث اإلاؿلمت ببالص اإلاهجغ .بِىما عهؼث مجمىغت مً
الضعاؾاث خىٌ املجخمؼ ؤلاؾالمي باإلاضًىت اإلاىىعة ،وخاولذ ؤن جدلل مجمىع اإلاػاهضاث
والىزاثم التي ويػها الىبي  للمؿلمحن وغحرهم.
وتهضف هظه الضعاؾت بلى الخإنُل لفله اإلاىاَىت مً زالٌ مجمىغت مً الىهىم
اإلااؾؿت والىزاثم الخاعٍسُت ،مً زالٌ مىهج جدلُلي ونفيٌ ،ؿهم في ببغاػ واحباث اإلاىاًَ
وخلىق اإلاىاَىت في ؾعي خثِث لخدلُم كُم الخػاٌل والؿلم والاؾخلغاع.
الكلمات اإلافتاحية :اإلاىاَىت؛ الىًَ؛ الؿلم؛ الاؾخلغاع؛ الخػاٌل.
Abstract:
Many scholars treated the issue of citizenship from different
angles, they also treated it from various backgrounds and perspectives.
Most of the studies undertaken by these scholars was affected by modern
trends, on the other hand it ignored to consider this concept from a
religious perspective (sharia).
____________________
*المؤلف المرسل
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Amongst these studies were ones which deemed the establishment of a
civilized civil country in a religious Muslim country as impossible.
While many Islamic thinkers endeavored to consider the concept through
treating citizenship rights especially in Muslim minorities abroad, A
number of studies focused on Muslims and other ethnicities in the
Muslim community in the city of the prophet and tried to analyze the
conventions and documents that the prophet has put.
Keywords: Citizenship; Motherlan; The ladder ;Security; Stability.

مهــاد:
الخمض هلل عب الػاإلاحن والهالة والؿالم غلى ؾُضها دمحم الىبي ألامحن وغلى آله وصخبه
ؤحمػحن ،ؤما بػض:
فةن مً زىام هظه الكغَػت املخمضًت الغغاء ،ؤن ويػذ إلاغاغاة مهالح اإلايلفحن،
وغلى وفم كضعهم وَاكاتهم ،لم جيلفهم ما ال ًُُلىن ،ولم جإمغهم بما ال ًدخملىن فُػىخىن
وٍدغحىن وَعجؼون ،بل واهذ ؤخيامها وؾُا ،ججمؼ بحن الخِؿحر والخيلُف مػا ،وجضغى بلى
مغاغاة ألاخىاٌ وألامىىت وألاػمان ،ختى جهِب ألاخيام مدالها ،فُخدلم اللهض اإلاهلخي
الػام مً حكغَػها.
وإلاا وان ملهىص الكغع مً الخلم زمؿت ،ؤن ًدفظ غلحهم صًجهم وهفؿهم وغللهم
ومالهم وغغيهم ،وؤن ًجلب لهم اإلاهالح التي فحها مػاقهم وهجاخهم ،وؤن ًضفؼ غجهم
اإلاًاع واإلافاؾض التي فحها هالههم ويُاغهم ،فةن الكغع الخىُم ؤكغ مجمىغت مً ألاخيام
التي جىظم خُاة ؤلاوؿان في غالكخه بغبه وهفؿه وغحره.
وٍخًمً اللغآن الىغٍم مً ألاخيام واللىاهحن ما ال ًخهىع جىفُظها صون وحىص خىم
وصولت جإزظ بها ،وحػمل غلى جىفُظها ،ومً طلً الخضوص هلخل اللاجل ،وكُؼ ًض الؿاعق،
ومػاكبت الظًً ٌؿػىن في ألاعى فؿاصا ،وغحرها مً الػلىباث التي ال ًخهىع جُبُلها بال
بىحىص صولت وهظام ،بط هُف ًترن طلً لألفغاص صون كًاء وخىم.1

 1دمحم اإلاباعن ،هظام ؤلاؾالم :الخىم والضولت ،م.20 :

86

فقه اإلاىاطىة مً خالل السيرة الىبىية وأثره في استيعاب مهذدات السلم والاستقرار

وهىظا فةن حمُؼ آلالُاث والىؾاثل التي حؿخسضمها الىظم الخضًثت لخدلُم ألامً
والاؾخلغاع ،وجًمً بها خلىق اإلاىاَىحن مً مؿاواة ،وغضٌ ،وجىمُت احخماغُت ،وعكابت
جدىٌ صون اهدغاف الضولت غً ملهىصها ألاؾاس ي ،هجضها مىهىم غلحها ؤو مضلىٌ غلحها
باألصلت الػامت ؤو اللىاغض اليلُت ؤو اللُاؽ اإلاُغص الصخُذ في الكغَػت ؤلاؾالمُت ،وكض
ماعؾها غلماء ؤلاؾالم كبل الىظم الىيػُت بلغون ،ووان الغاًت مجها بصاعة وجىظُم ؤخىاٌ
الغغُت بدُث جخدلم مهالخهم بدؿب هظام الكغَػت ؤلاؾالمُت اإلاُهغة.
ولِـ ٌؿترًب البدثت في الؿىت الىبىٍت ؤن مً ؤهم وؤوهض ألامىع التي غني بها الغؾىٌ
ألاهغم جىظُم حماغت اإلاؿلمحن" ،وكض ؤقاعث مكغوغُت ؤلامامت بلى طلً الىظام ،ومً الؿىت
ؤن ال ًجخمؼ حماغت بال ؤمغوا غلحهم ؤمحرا فالظي ًترؤؽ الجمؼ هى كاثم ملام ولي ؤمغ
اإلاؿلمحن فهى في ملام الىبي .1"
ؤما ؤلامام ابً جُمُت فحري ؤهه ال كُام إلاهالح الػباص بال باالحخماع لخاحت بػًهم بلى
َ َ ََ َ ٌ
َ
بػٌ ،وال بضلهم غىض الاحخماع مً عؤؽ خُث كاٌ الىبي ِ " :بطا ز َغ َج زالزت ِفي َؾف ٍغ
َ
َْ َ
فل ُُا ّ ِم ُغوا ؤ َخ َض ُه ْم""...2فإوحب  جإمحر الىاخض في الاحخماع الللُل الػاعى في الؿفغ جيبحها
بظلً غلى ؾاثغ ؤهىاع الاحخماع ،وألن هللا حػالى ؤوحب ألامغ باإلاػغوف والىهي غً اإلاىىغ وال
ًخم طلً بال بلىة وبماعة ،وهظلً ؾاثغ ما ؤوحبه مً الجهاص؛ والػضٌ؛ وبكامت الدج؛ والجمؼ
وألاغُاص؛ وههغ اإلاظلىم؛ وبكامت الخضوص؛ ال جخم بال باللىة وؤلاماعة ،ولهظا عوي ؤن الؿلُان

ظل هللا في ألاعى.4"3

 1الُاهغ بً غاقىع ،الخدغٍغ والخىىٍغ.308/18 :
 2ؤزغحه ؤبى صاوص في ؾيىه غً ؤبي ؾػُض الخضعي ،هخاب الجهاص ،باب في اللىم ٌؿافغون ًامغون ؤخضهم عكم ،36/3 :2608
والُبراوي في اإلاعجم ألاوؾِ ،باب اإلاُم ،عكم  ،99/8 :8093وصدخه ألالباوي في صخُذ الجامؼ الهغحر وػٍاصجه ،باب ألالف،
عكم .138/1 :500
َ َ َْ َ َْ َ َْ َ َ ُ ْ َ ٌ ََ َ ُ ْ
ان فال ج ْضزل َهاِ ،ب َّه َما
 3عواه البحهلي في الؿجن الىبري غً ؤوـ بً مالً ،كاٌ عؾىٌ هللا ِ " :بطا مغعث ِببلض ٍة لِـ ِفحها ؾلُ
َْ
ُّ ْ َ ُ
ألا ْع َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ
ى" ،هخاب كخاٌ ؤهل البغي ،باب فًل ؤلامام الػاصٌ ،عكم .281/8 :16647 :وابً
هللا ِفي
الؿلُان ِظ ُّل ِ
ى ،وعمده ِفي ألاع ِ
ِ
غانم في هخابه الؿىت غً ؤبي بىغة بلفظ" :الؿلُان ظل هللا في ألاعى ،فمً ؤهغمه ؤهغم هللا ،ومً ؤهاهه ؤهاهه هللا" ،عكم
 ،1024باب في طهغ فًل حػؼٍغ ألامحر وجىكحره ،492/2 :والبحهلي في قػب ؤلاًمان عكم  6988باب في فًل ؤلامام الػاصٌ:
 ،487/9ويػف ألالباوي حمُؼ ما وعص مجها في يػُف الجامؼ 491/1 :فما فىق.
ن
 4ابً جُمُت ،مجمىع الفخاوي .390/18 :وبلى هظا اإلاػنى ؤقاع الكىواوي في هُل ألاوَاع" :وبطا قغع هظا لثالزت ًيىهى في فالة
مً ألاعى ؤو ٌؿافغون فكغغُخه لػضص ؤهثر ٌؿىىىن اللغي وألامهاع وٍدخاحىن لضفؼ الخظالم وفهل الخسانم ؤولى
وؤخغي".294/8 :
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واإلاإزىط مً ول ما مط ى ؤن كُام مهالح الػباص ال ًيىن بال بىحىص ؾلُت وهظام
وخىمًً ،مً احخماع ألافغاص بػًهم بلى بػٌ واهخظامهم ،وطلً وله ؤنل في مكغوغُت
بىاء الضولت وجىظُمها وحؿُحرها هملهض مً ملانض الكغعً ،خم به خفظ ألانىٌ واليلُاث
الػامت للكغَػت ؤلاؾالمُت.
هظا ،ولِـ اإلالهىص مً هظه الىعكت الخإنُل لىحىص اإلاؿلمحن في بَاع هظام وصولت،
ؤو بنضاع خىم غلى وحىب ههب بمام ،بل اإلاغاص مجها الخماؽ ؤنىٌ فله وحىص اإلاؿلم في
مجخمػه وميان بكامخه مً زالٌ الؿىت الىبىٍت .ومً ؤحل طلً ازخاعث هظه الضعاؾت وزُلت
مً ؤهم الىزاثم والػهىص التي ؤنلذ إلافهىم الضولت اإلاىاَىت غلى غهض الىبي  ،وجغوم
الخإنُل لهظا اإلافهىم اإلاؿخجض ،وخانل ؤنىلها وبىىصها ما ًلي:
ؤ -الاغخباع بالدكغَؼ الػملي في ػمً الىبىة ،مً زالٌ الؿحرة الىبىٍت ،ألنها الخُبُم الػملي
اإلاصخو إلالهىص الكاعع مً زُابه ،وكض جًمىذ وزُلت اإلاضًىت وغحرها ،ما ًىبئ غً
اإلاىاَىت ومباصئها.
ب -الاغخباع بملانض الكغَػت اليلُت في جإنُل فله اإلاىاَىت ،بط ؤن بىىص الىزُلت مبني فلهها
غلى مغاغاة نُاهت الضًً ،وخفظ ألاهفـ وألامىاٌ ،وؤلاًفاء بالػهىص ،وجدلُم الؿلم
والخػاٌل.
فهظه الىعكت جخغُا زالزت ؤهضاف:
ؤولها :في بيان الخطىضيات التي اكتىفت وحىد اإلاسلمين في مقاماتهم املختلفة على عهذ
 ،ؤغني ملامهم بمىت ؤنالت ،وملام مً هاحغ مجهم بلى الخبكت ،زم وحىصهم باإلاضًىت بػض
ؤلاطن بالهجغة بلحها.

زاهحها :يف التأضيل لفقه اإلاىاطىة وؤلاباهة عً أحكام وحىد اإلاسلم داخل وخارج وطىه.
والثالث :في بيان مقىمات فقه اإلاىاطىة وأثره في استيعاب الىىازل اإلاستجذة التي تهذد

السلم والاستقرار.
هظا وبن كًُت اإلاىاَىت كض جىاولها الػضًض مً الباخثحن مً حىاهب قتى ،وجُغكىا
بلحها بمغحػُاث وعئي مسخلفت ،والغالب غلى هظه ألابدار اهبهاعها باالججاهاث الخضًثت،
واههغافها غً الخإنُل لهظا اإلافهىم مً زالٌ الكغَػت الغغاء ،بل مً بحن هظه ألاكالم مً
ًغي اؾخدالت الضولت اإلاضهُت اإلاىاَىت في البالص اإلاؿلمت واإلاخضًىت.
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بِىما ؾعى الػضًض مً اإلافىغًٍ ؤلاؾالمُحن بلى الخإنُل لهظا اإلافهىم مً زالٌ
مػالجت خلىق اإلاىاَىت ،زانت غىض ألاكلُاث اإلاؿلمت ببالص اإلاهجغ ،عهؼث مجمىغت مً
الضعاؾاث خىٌ املجخمؼ ؤلاؾالمي باإلاضًىت اإلاىىعة ،وخاولذ ؤن جدلل مجمىع اإلاػاهضاث
والىزاثم التي ويػها الىبي  للمؿلمحن وغحرهم.
ومً ؤهم الضعاؾاث التي خاولذ الخإنُل الفلهي للمىاَىت صعاؾت للضهخىع ًاؾغ
غبض الخىاب حابغ بػىىان "اإلاىاَىت في الكغَػت ؤلاؾالمُت صعاؾت فلهُت ملاعهت" غحر ؤنها
اؾخغغكذ في الخالفاث الفلهُت خىٌ كًاًا ؤلامامت وغحرها ،ولم حؿخُؼ ؤن جىفظ بلى ألاؾـ
واإلاباصت اإلاخػللت باإلاىاَىت بمفهىمها الجضًض.
ولػل مً ؤهم ألاغماٌ التي ؤفضث مجها هثحرا ملالحن هامحن ،ؤخضهما لكُش ألاػهغ
فًُلت الضهخىع غلي حمػت بػىىان "الهضي الىبىي في الخػاٌل مؼ آلازغ" ،بؿِ فُه اللىٌ
خىٌ مػالم وحىص اإلاؿلمحن في مجخمػاث مسخلفت ،وؤبغػ فُه مجمىغت مً اللُم اإلاغغُت.
ؤما الثاوي :فهى ملالت فلهُت في الخإؾِـ والخإنُل لفله ألاكلُاث اإلاؿلمت غىض
مالىُت الغغب ؤلاؾالمي ألؾخاطها الفايل دمحم الفغجي بيلُت اللغت بمغاهل ،وكض اؾخفضث
هثحرا مً مىهج الباخث جدلُال واؾخيباَا واكخباؾا.
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 -1اإلابحث ألاول :خىاص وحىد اإلاسلمين واحتماعهم على عهذ الىبي :
ًلخط ي بُان هظه الخىام جدبؼ بػٌ مهاصع الؿحرة الىبىٍت ،التي جًمىذ ههىنا
مىزلت ألخىاٌ اإلاؿلمحن ًىمئظ غلى ازخالف ُملامهم ،بط ؤنها الىفُلت بغؾم مالمذ هظا
الىحىص ،واإلابِىت غً مظاهغ حغحر غالكت اإلاؿلمحن بمجخمػاتهم مؼ حغحر ألامىىت وألاػمان
وألاخىاٌ.
ومً ؤبغػ ؾماث هظا الىحىص الخػاٌل مؼ آلازغ صازل الضولت ؤلاؾالمُت وزاعحها،
وؤوٌ هظه الهىع همىطج مىت ،ووان اإلالام فحها ملام الهبر والخػاٌل ،وٍدؿاءٌ الضهخىع
غلي حمػت قُش ألاػهغ" :هُف غاف الغؾىٌ بػض هؼوٌ الىحي غلُه؟ وهُف غاف ؤصخابه
ألاوٌ ممً آمً بضغىجه ،ؤجغوىا ؤقغالهم وخبؿىا ؤهفؿهم غً الىاؽ وغً الخجاعة والؿفغ،
ؤم هل واهىا ًبُػىن ألهفؿهم وَكترون مً ؤهفؿهم فلِ؟ ومً الظي عفٌ الخػاٌل مؼ
آلازغ هل هم اإلاامىىن ؤم اإلاكغوىن؟".1
بن مً ؤهم مػالم هظه اإلاغخلت اإلاىُت في خُاة اإلاؿلمحن ألاوٌ هى الهبر غلى ؤلاطاًت
2

والخػظًب  ،والثباث غلى مبضب ؤلاًمان خض الكهاصة في ؾبُل هللا ،والخغم غلى هخم الهىٍت
وغضم ؤلاغالن باإلاػخلض الجضًض صعثا للمفاؾض اإلاخىكػت.
وكض طهغ ابً بسخاق في ؾحرجه مً الغغاثب في هظا الباب ،وقضة ما الكاه اإلاؿلمىن
مً ؤلاطاًت والػظابً ،لىٌ :زم بنهم –ٌػني كغَل-غضوا غلى مً ؤؾلم ،واجبؼ عؾىٌ هللا 
مً ؤصخابه ،فىزبذ ول كبُلت غلى مً فحها مً اإلاؿلمحن ،فجػلىا ًدبؿىنهم وَػظبىنهم
بالًغب والجىع والػُل ،وبغمًاء مىت بطا اقخض الخغ ،مً اؾخًػفىا مجهمً ،فخىىنهم
غً صًجهم ،فمجهم مً ًفتن مً قضة البالء الظي ًهِبه ،ومجهم مً ًهلب لهم ،وَػهمه هللا

مجهم.3

 1غلي حمػت :ملاٌ الهضي الىبىي في الخػاٌل مؼ آلازغ م.88 .
2كاٌ ؤبى الػالُت :في هظه آلاًت مىث الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بػض الىحي بمىت غكغ ؾىحن مؼ ؤصخابه ،وؤمغوا بالهبر غلى ؤطي الىفاع ،وواهىا
ًهبدىن وٍمؿىن زاثفحن زم ؤمغوا بالهجغة بلى اإلاضًىت .البغىي ،مػالم الخجزًل في جفؿحر اللغآن.425/3 :
 3ابً هكام ،ؾحرة ابً هكام.317/1 :
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وبالغغم مً ول ما حػغيىا له مً البالء ،فلض ؤلؼمهم هللا غؼ وحل بالىفاء وألاماهت،
ونهاهم غً الغضع والخُاهتً ،لىٌ هللا حػالى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ.1

ًلىٌ ؤلامام اللغَبي عخمه هللا" :عوي ؤنها هؼلذ بؿبب اإلاامىحن إلاا هثروا بمىت وآطاهم
الىفاع وهاحغ مً هاحغ بلى ؤعى الخبكت ،ؤعاص بػٌ مامني مىت ؤن ًلخل مً ؤمىىه مً
الىفاع وَغخاٌ وَغضع وٍدخاٌ ،فجزلذ هظه آلاًت ...فىغض فحها ؾبداهه باإلاضافػت وههى ؤفصح
ههي غً الخُاهت والغضع".2
واإلاػلم الثاوي مً مػالم وحىص اإلاؿلمحن بمىت وبن وان مدهىعا بفئت زانت ،ممً
وان له مً اللىم خهاهت وخماًت وإبي بىغ الهضًم ،فلم ًمىػه بؾالمه مً الخػاٌل مؼ
َ
كىمه وؤلاخؿان بلحهم والبروع بهم ،فلض وان  هما عوي غً غاجكت اهنع هللا يضر كالذ" :ل ْم ؤ ْغ ِل ْل
َ َ َ َّ َ ُّ
ِ ب َّال َو ُه َما ًَض ًَىان ّ
الض َ
ًًَ ،و َل ْم ًَ ُم َّغ َغ َل ُْ َىا ًَ ْى ٌم ب َّال ًَ ْإج َِىا فُه َع ُؾى ٌُ هللا َ ََ غ َفي َّ
الج َه ِاع،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؤبىي ك ِ
ِ
َ
ً ََ
ْ
ُْ
ْ َ
َ َ
ْ ً
َ ََ
ُبى َغة َو َغ ِك َُّت ،فل َّما ْاب ُخ ِل َي اإلا ْؿ ِل ُمىن ،ز َغ َج ؤ ُبى َبى ٍغ ُم َه ِاح ًغا ِك َب َل ال َخ َبك ِتَ ،خ َّتى ِبطا َبلغ َب ْغ َن
ْ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ َ َ ّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
اٌ ؤ ُبى َبى ٍغ :ؤز َغ َح ِني
ال ِغم ِاص ل ِلُه ابً الض ِغى ِت ،وهى ؾ ُِض اللاع ِة ،فلاٌ :ؤًً ج ِغٍض ًا ؤبا بى ٍغ؟ فل
َََ ُ ُ َ ْ َ َ َْ
َ
َ
َْ
ْ
ْ
اٌ ْاب ًُ َّ
َك ْ
ألا ْعى َف َإ ْغ ُب َض َعّبيَ ،ك َ
الض ِغ َى ِتِ :ب َّن ِمثل ًَ ال ًَس ُغ ُج َوال ًُس َغ ُج،
ي
ف
ُذ
ؾ
ؤ
ن
ؤ
ٍض
ؤ
ا
ه
إ
ف
ي،
م
ى
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ي َّ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ
ف ِةهً جى ِؿب اإلاػضوم ،وج ِهل الغ ِخم ،وجد ِمل اليل ،وجل ِغ الًُف ،وح ِػحن غلى هى ِاث ِب
َ
ْال َخ ّمَ ،و َؤ َها َل ًَ َح ٌاعَ ،ف ْاعح ْؼ َف ْ
اغ ُب ْض َعَّب ًَ ِب ِبال ِص َن".3
ِ
ِ
كاٌ الؿهُلي :ووان ؤبى بىغ عحال مالفا للىمه مدببا ؾهال ،ووان ؤوؿب كغَل
للغَل وؤغلم كغَل بها ،وبم اوان فحها مً زحر وقغ ،ووان عحال جاحغا ،طا زلم ومػغوف
ووان عحاٌ كىمه ًإجىهه وٍإلفىهه لغحر واخض مً ألامغ ،لػلمه وججاعجه وخؿً مجالؿخه

فجػل ًضغى بلى هللا وبلى ؤلاؾالم مً وزم به مً كىمه ممً ٌغكاه وٍجلـ بلُه.4

1ؾىعة الدج.38 :
 2اللغَبي ،الجامؼ ألخيام اللغآن .68/12 :واهظغ هظلً ما طهغه الػُني في غمضة اللاعي قغح صخُذ البساعي" ،مً ؤنهم نهىا
غً الغضع والخُاهت وؤمغوا بالهبر".17/1 :
 3عواه البساعي في صخُده غً غاجكت ،هخاب مىاكب ألاههاع ،باب هجغة الىبي  وؤصخابه ،عكم .58/5 :3905
 4الؿهُلي ،الغوى ألاهف.293/2 :
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واإلالام الثاوي للمؿلمحن هى ملام في غحر بالصهم ومىَجهم ،بط هاحغ اإلاؿخًػفىن
مً اإلاؿلمحن بلى الخبكت َمػا في ألامً ،وفغاعا بضًجهم بلى ؤعى الػضٌ وألامان ،وبن واهذ
ؤعى هفغ ٌػبض فحها اإلاؿُذ ،فياهذ هجغة بلى ؤمً وؤمان وغضٌ ال بًمان ،زالفا إلاا وان غلُه
ألامغ في الهجغة بلى اإلاضًىت.
وفُه مً الفله الخغوج غً الىًَ وبن وان الىًَ مىت غلى فًلها ،بطا وان الخغوج
فغاعا بالضًً وبن لم ًىً بلى بؾالم فةن الخبكت واهىا ههاعي ٌػبضون اإلاؿُذ وال ًلىلىن هى
غبض هللا ،فاهظغ هُف ؤزنى هللا غلحهم بهظه الهجغة وهم كض زغحىا مً بِذ هللا الخغام بلى صاع
هفغ إلاا وان فػلهم طلً اخخُاَا غلى صًجهم وعحاء ؤن ًسلى بُجهم وبحن غباصة عبهم ًظهغوهه
آمىحن مُمئىحن ،وهظا خىم مؿخمغ متى غلب اإلاىىغ في بلض وؤوطي غلى الخم مامً ،وعؤي
الباَل كانغا للخم وعحا ؤن ًيىن في بلض آزغ- ،ؤي بلض وانً -سلى بِىه وبحن صًىه وٍظهغ
فُه غباصة عبه فةن الخغوج غلى هظا الىحه خخم غلى اإلاامً ،وهظه الهجغة التي ال جىلُؼ بلى

ًىم اللُامت.1

ومً الًىابِ الفلهُت الثاوٍت في هو ؤبي اللاؾم الؿهُلي –عخمه هللا -ؤن ؤلاكامت
بمجخمؼ ما مىىَت بهفت ألامان فُه ،مػها ًضوع الخىم ،ججىٍؼا ،وخظغا ،وخخما ،فاملجخمؼ
الظي ًإمً فُه اإلاؿلم ،هى مجخمؼ بكامخه ،ولظلً جغن اإلاهاحغون ألاواثل مىت غلى فًلها،

عحاء ؤن ًسلى بُجهم وبحن غباصة عبهم.2

ومً ؤهم مػالم وحىص اإلاهاحغًٍ بإعى الخبكت الىفاء واإلاكاعهت ،فلض غاقىا حىبا
بلى حىب في َمإهِىت وؤمً وؤمان ،بل للض آزغ هثحر مً الصخابت البلاء فحها ختى هجغة الىبي
 بلى اإلاضًىت.
وحاء في اإلابؿىٍ ما ًفُض مكاعهت اإلاؿلمحن الىجاش ي في خغبه مؼ ؤغضاثه ،مؼ ما هلل
غً الهضاًا التي ؤهضي للىبي  ،وهُابخه في جؼوٍجه ؤم خبِبت لغؾىٌ هللا ،وفغح الىجاش ي
بىهغ اإلاؿلمحن في بضع ،وفغخهم بىهغه غلى غضوه.

1هفؿه.150/3 :
 2دمحم الفغجي ،ملاٌ فله ألاكلُاث اإلاؿلمت غىض مالىُت الغغب ؤلاؾالمي في اللغن الؿاصؽ الهجغي ،ؤغماٌ هضوة اإلاظهب اإلااليي
والخدضًاث اإلاػانغة ،م.220 :
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واإلالام الثالث للمؿلمحن ملامهم باإلاضًىت بػض ؤن ؤمغهم الغؾىٌ  بالهجغة بلحها،
فياهذ هجغة واحبت ؤوٌ ؤلاؾالم ،للىله حػالى :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
1

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﭼﱠ  .وألانل فحها مفاعكت الىًَ ،ولِؿلم مً ؤؾلم مً ؤلاطاًت

والخػظًب ،وهظلً لللت اإلاؿلمحن باإلاضًىت ولخاحتهم بلى الاحخماع.2

فللض طم اللغآن الىغٍم ؤكىاما امخىػىا غً الخغوج والهجغة ،ولم ًغغبىا في مفاعكت
ألاهل والىًَ ،وعغب الىبي  في الهجغة بلحها فغاعا بالضًً وحمػا ليلمت اإلاؿلمحن ،ولخدلم
ألامً وألامان بها.
وٍمحز بػٌ الباخثحن ملام اإلاؿلمحن في اإلاضًىت بحن مغخلخحن ،اإلاغخلت ألاولى وواهذ
اإلاضًىت ملؿمت فحها بحن اإلاؿلمحن والحهىص واإلاىافلحن واإلاكغهحن" ،ووان عؾىٌ هللا  كضم
اإلاضًىت وؤهلها ؤزالٍ مجهم اإلاؿلمىن الظًً ججمػهم صغىة عؾىٌ هللا  ،ومجهم اإلاكغوىن
ََْ
الخللت3والخهىن".4
الظًً ٌػبضون ألاوزان ،ومجهم الحهىص وهم ؤهل
ومً ؤهم مػالم هظه اإلاغخلت صغىة الىبي  بلى الخأدي والخػاون بحن ألاههاع
واإلاهاحغًٍ ،وفحها ويؼ الىبي هخابا ًدضص فُه اإلاػالم الىبري للػالكت بحن ؾيانها ،وهى ما
ٌػغف بالىزُلت الىبىٍت ،وؾىػغى لها بخفهُل في اإلاباخث الخالُت.
ؤما اإلاغخلت الثاهُت مً ملام اإلاؿلمحن باإلاضًىت ،فلم ٌػض للحهىص فحها جىخالث ؾىىُت ؤو
خهىن غؿىغٍت مىفهلت ومغللت ،ولىً وان هىان يهىص مضهُىن بمػنى ؤفغاص غحر مداعبحن
5
ٌؿىىىن وَػِكىن مؼ ؤهلها  .ومً ؤبغػ مػالم هظه اإلاغخلت طلىم الخػاٌل الظي خضصث
مػاإلاه الىبري في الىزُلت الىبىٍت ،والظي ًلىم غلى جدلُم الؿلم وألامً لجمُؼ مىاَني
اإلاضًىت غلى ازخالف صًاهتهم ،مؼ نىن ألامىاٌ وألاغغاى ،وبكغاع مبضب اإلاؿاولُت الفغصًت.

 1ألاهفاٌ .72 :
 2ابً حجغ ،فخذ الباعي.38/6 :
 3اؾم ًجمؼ الؿالح والضعوع وما ؤقبهها .اهظغ ؤبى مىهىع الهغوي ،تهظًب اللغت باب الخاء واإلاُم.41/4 :
 4عاحؼ الىاكضي ،مغاػي الىاكضي ،184/1 :والبحهلي ،صالثل الىبىة.197/3 :
 5غلي حمػت ،الهضي الىبىي في الخػاٌل مؼ آلازغ.114 :
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-2اإلابحث الثاوي :وثيقة اإلاذيىة ووحىه ؤلافادة منها في ثأضيل فقه اإلاىاطىة:
 -1-2وثيقة اإلاذيىة دراسة حذيثية:
كبل ؤلاباهت غً وحىه ؤلافاصة مً وزُلت اإلاضًىت في جإنُل فله اإلاىاَىتً ،لؼم الخىىٍه
بلى زبىث هظه الىزُلت غً الىبي  وصخت ؤؾاهُضها ،ختى ًُمئن الباخث بلى مًامُجها
وؤخيامها ،وٍُمئن بلى ما ًيخج غً جدلُل بىىصها مً هخاثج وبفاصاث.
فالثابذ ؤن الىبي إلاا هاحغ بلى اإلاضًىت هخب ألهلها هخابا ؾماه ؤهل الؿحر بىزُلت
اإلاضًىت ،وَػغف غىض املخضزحن بالصخُفت ،وؤوٌ مً طهغ هظه الىزُلت واملت ابً بسخاق في
ؾحرجه ًلىٌ" :وهخب عؾىٌ هللا  هخابا بحن اإلاهاحغًٍ وألاههاع ،واصع فُه يهىص وغاهضهم،

وؤكغهم غلى صًجهم وؤمىالهم ،وقغٍ لهم ،واقترٍ غلحهم".1

وٍاهض ابً اللُم ؤن الىبي  إلاا كضم اإلاضًىت واصع حمُؼ الحهىص الظًً واهىا بها مىاصغت
2
مُللت ،ولم ًًغب غلحهم حؼٍت ،وهظا مكهىع غىض ؤهل الػلم بمجزلت الخىاجغ بُجهم  .طلً
ؤن عواًت ابً بسخاق لها قىاهض ومخابػاث في هخب الخضًث حكهض لفلغاث الصخُفت
وحػًضها ،وهظه الغواًاث جثبذ جدغٍغ هخاب بحن اإلاهاحغًٍ وألاههاع مً حهت ،وويؼ غهض
ومىاصغت للحهىص مً حهت زاهُت.
َ
َ َ ُّ
َ
َّ
ومً ؤهم الغواًاث عواًت مؿلم غً حابغ بً غبض هللاً ،لىٌ" :هخ َب الى ِب ُّي  غلى و ِل
َ
َ
َ َ
َ َ
ْ
َ ُ َ
ُ
َ ْ ُ ُ ْ
َبُ ًٍ ُغ ُلىل ُه ،ز َّم ه َخ َب :ؤ َّه ُه ال ًَ ِد ُّل ِإلا ْؿ ِل ٍم ؤ ْن ًُ َخ َىالى َم ْىلى َع ُح ٍل ُم ْؿ ِل ٍم ِبغ ْح ِر ِبط ِه ِه ،ز َّم ؤز ِب ْر ُث ؤ َّه ُه
َ َ
َل َػ ًَ في َ
ص ِخ َُف ِخ ِه َم ًْ ف َػ َل ط ِل ًَ".3
ِ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
وعواًت البساعي غً غلي كاٌ" :ما هخبىا غ ًِ الى ِب ّ ِي ِ بال الل ْغآن وما ِفي ه ِظ ِه
ً َ
َْ ُ
ً
َ َ َ َ َ َ
اٌ َّ
الص ِخ َُف ِت َك َ
َّ
الى ِب ّي  :اإلا ِض ًَىت َخ َغ ٌام َما َب ْح َن َغا ِث ٍغ ِبلى هظا ف َم ًْ ؤ ْخ َضر َخ َضزا ؤ ْو َآوي ُم ْد ِضزا
َ ََ َ َْ ُ
ُ ُْ
َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ٌ َ َ َ ٌ
ٌ
ن ْغف َو ِط َّمت اإلا ْؿ ِل ِم َحن َو ِاخ َضة
اؽ ؤحم ِػحن ال ًلبل ِمىه غضٌ وال
هللا واإلاال ِثى ِت والى
فػل ُْ ِه لػىت ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َّ َ
َ
َ َْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َْ ُ
َ ْ َ
اؽ ؤ ْح َم ِػ َحن ال ًُ ْل َب ُل ِم ْى ُه
هللا واإلاال ِثى ِت والى
ٌؿعى ِب َها ؤصهاه ْم ف َمً ؤزف َغ ُمؿ ِل ًما فػل ُْ ِه لػىت ِ
ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ
َ
ن ْغ ٌف َوَال َغ ْض ٌٌَ .و َم ًْ َو َالى َك ْى ًما ب َغ ْحر ب ْطن َم َ
َ
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ًُ ْل َب ُل ِم ْى ُه َن ْغف َوال َغ ْض ٌٌ".4
 1ابً هكام ،ؾحرة ابً هكام.500/1 :
 2ابً اللُم ،ؤخيام ؤهل الظمت.1404/3 :
 3عواه مؿلم في صخُده غً حابغ بً غبض هللا ،هخاب الػخم ،باب جدغٍم جىلي الػخُم فحر مىالُه ،عكم .1146/2 :1507
 4عواه البساعي في صخُده غً غلي  ،هخاب الجؼٍت ،باب مً غاهض زم غضع عكم .106/4 :3179
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َ
وعواًت ؤخمض غً حجاج غً غمغو بً قػُب غً ؤبُه غً حضه" :ؤن الىبي  ه َخ َب
َ ْ َْ
َ ً َْ َ ُْ
َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ
َْ ْ
نال ِح َب ْح َن
وف ،و ِؤلا
ِهخابا بحن اإلا َه ِاح ِغًٍ وألاهه ِاع ؤن ٌػ ِللىا مػا ِكل ُه ْم ،وؤن ًفضوا غا ِه َح ُه ْم ِباإلاػ ُغ ِ
ُْ
اإلا ْؿ ِل ِم َحن".1
والخالنت ؤن حمُؼ فلغاث الصخُفت لها قىاهض مً صخُذ الؿىت" ،وؤن الىزُلت
ُ
كض عوٍذ بخمامها مً َغق ال ججزٌ بمجمىغها غً صعحت الخؿً ،وؤقحر بلحها بحماال في
2

عواًاث صخُدت غىض ؤلامامحن مؿلم وؤخمض ،وحاءث بىىص هثحرة مجها في الصخُفت التي

واهذ ملغوهت بؿُف الغؾىٌ .3"
وبػض صعاؾت وافُت ألؾاهُض هظه الىزُلت ًسلو بػٌ الباخثحن بلى ؤن ؤؾاهُضها
نالخت لالغخباع باهفغاصها ،وحاػ اللىٌ بن عواًت صخُفت اإلاضًىت ونلذ بلى صعحت الخؿً
لغحره ،وهى ما ًاهضه الضهخىع ؤهغم الػمغي بلىله" :وبطا واهذ الىزُلت بمجمىغها ال جهلح
لالخخجاج بها في ألاخيام الكغغُت ؾىي ما وعص مجها مً هخب الخضًث الصخُذ ،فةنها جهلح
ؤؾاؾا للضعاؾت الخاعٍسُت التي ال جخُلب صعحت الصخت التي جلخًحها ألاخيام الكغغُت،
زانت وؤن الىزُلت وعصث مً َغق غضًضة جخًافغ في بهؿابها اللىة".4
ومً زالٌ جدبؼ بىىص وزُلت اإلاضًىت وهي وزُلت للؿالم وغضم الاغخضاء ،وجدضًض الىاحباث
والخلىق واإلاؿاولُاث ،بحن اإلاؿلمحن ؤههاعا ومهاحغًٍ ،بلى حاهب اإلاكغهحن مً ألاوؽ والخؼعج
وألاغغاب الظًً واهىا غلى جسىم اإلاضًىت مً حهت ،وبحن اإلاؿلمحن والحهىص مً حهت ؤزغي ،وهي كاهىن
مكهىع ومىحىص في ؤهثر مً عواًت مً عواًاث الؿحرة اإلاىزلت ،وفُه جىيُذ وامل للػالكت بحن
اإلاهاحغًٍ وألاههاع وغحرهم مً ؾيان مجخمؼ اإلاضًىت ،فإنبذ كاهىها ملؼما لجمُؼ ألاَغاف.
 1عواه ؤخمض في مؿىضه ،باب مؿىض غبض هللا بً الػباؽ بً اإلاُلب ،عكم  ،113/3 :2443وابً ؤبي قِبت في مهىفه ،هخاب
الضًاث ،باب الػلل غلى مً ًيىن؟ عكم. :28150 :
اٌَ :م ًْ َػ َغ َم َؤ َّن غ ْى َض َها َق ِْ ًئا َه ْل َ ُغؤ ُه ب َّال ه َخ َ
 2عوي ؤلامام مؿلم غً ببغاهُم الخُمي ،غً ؤبُه ،كاٌَ :ز َُ َب َىا َغل ُّي ْب ًُ َؤبي ََ ِالب َف َل َ
اب
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
صخ َُف ٌت ُم َػ َّل َل ٌت في ك َغاب َؾ ُْفي َف َل ْض َه َظ َب ،ف َحها َؤ ْؾ َى ُ
ََ
ان ْؤلابلَ ،و َؤ ْق َُ ُاء م ًَ ْالج َغ َ
الصخ َُف َت َ(ك َ َ َ
اثَ ،و ِف َحهاَ :ك َ
اٌ
اخ
ِ
ِ
ِ
اٌ :و ِ
هللا وه ِظ ِه َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِِ
ِ ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ًَ ْ َ ُ ْ ً َ َ ْ َْ ُ
ْ َ ْ ْ َ َ
َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ
هللا،
الى ِب ُّي نلى هللا حػالى غلُ ِه وؾلم :اإلا ِضًىت خ َغ ٌم ما بحن غح ٍر ِبلى زى ٍع ،ف َمً ؤخضر ِف َحها خضزا ؤو آوي مد ِضزا ،فػلُ ِه لػىت ِ
َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ً
ُ ُْ
َ َ
ٌ
ن ْغفا َوال َغ ْضال َ ،و ِط َّمت اإلا ْؿ ِل ِم َحن َو ِاخ َضةْ ٌَ ،ؿ َعى ِب َها ؤ ْصه ُاه ْمَ ،و َم ًِ َّاص َىى
اؽ ؤحم ِػحن ،ال ًلبل هللا ِمىه ًىم ال ِلُام ِت
واإلاال ِثى ِ َت ،والى ِ
َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً َ َ
َ ََْ َ َْ ُ
َ َْ َ َ َ
ْ
َ َْ
َ
َ
اؽ ؤحم ِػحن ،ال ًلبل هللا ِمىه ًىم ال ِلُام ِت نغفا وال
ِبلى غح ِر ؤ ِب ُِه  ،ؤ ِو اهخمى ِبلى غح ِر مى ِال ُِه فػلُ ِه لػىت ِ
هللا ،واإلاال ِثى ِت ،والى ِ
ً
َغ ْضال" .هخاب الػخم ،باب جدغٍم جىلي الػخُم غحر مىالُه ،عكم .1147/2 :1370
 3حاؾم دمحم عاقض الػِؿاوي :الىزُلت الىبىٍت وألاخيام الكغغُت اإلاؿخفاصة مجها م.68:
 4ؤهغم الػمغي ،الؿحرة الىبىٍت الصخُدت م.111 :
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بن هظه الىزُلت عسخذ يغوعة الاعجباٍ باألؾـ اللاهىهُت التي حػُي ول طي خم
خله ،بط ؤوحضث بيُت كاهىهُت ال جدمي اإلاس يء مهما واهذ َبلخه الاحخماغُت ،وجاؾـ
الىزُلت إلافهىم الخػاٌل الؿلمي بػض بنهاء خالت الجزاع واللخاٌ الظي وان ٌػهف بملضعاث
هظه الكػىب بؿبب الاغخلاصاث وألانىٌ املخخلفت واإلاخباًىت.
بل بن الىبي  كض يمً هظه الىزُلت حملت الخلىق والىاحباث غلى ؤؾاؽ اإلاىاَىت
ًدؿاوي فحها اإلاؿلمىن مؼ غحرهم مً ؾاهني اإلاضًىت وما خىلها مً اللغي التي جدبػها ،بل بنها
اغترفذ بدلىق اإلاىاَىت لجمُؼ اإلايىهاث الضًيُت والػغكُت للؿيان باغخباعهم ؤمت مً صون
الىاؽ ،خُث ههذ غلى ؤن الحهىص ؤمت واإلاؿلمحن ؤمت ؤي ؤمت الػلُضة ،وؤن اإلاؿلمحن والحهىص
ؤمت هي ؤمت الؿُاؾت واإلاىاَىت بالخػبحر الخضًث ،ؤي قغواء في هظام ؾُاس ي واخض ًسىلهم

خلىكا مدؿاوٍت باغخباعهم ؤهل هخاب.1

 -2-2مً فقه الصحيفة إلى فقه اإلاىاطىة:
ما ًمحز الهجغة بلى اإلاضًىت غً الهجغة بلى الخبكت ،وهالهما فغاع بالضًً وَلب لألمً
وألامان ،ؤن الهجغة بلى اإلاضًىت التي واهذ واحبت ؤوٌ ؤلاؾالمَّ ،جىحها الىبي  بهظا ؤلاغالم
الؿامي بمباصت الضولت ؤلاؾالمُت الجضًضة ،فلض خضصث الىزُلت ؤؾاؽ اإلاىاَىت في الضولت
الىاقئت وهى ؤلاؾالم ،فإخلذ الغابُت الضًيُت بضال مً الغابُت اللبلُت ،خُث ههذ غلى ؤن
اإلاؿلمحن ؤمت مً صون الىاؽ ،ولِـ مػنى طلً خهغ اإلاىاَىت في اإلاؿلمحن وخضهم ،بل
ههذ الىزُلت غلى اغخباع الحهىص اإلالُمحن في اإلاضًىت مً مىاَني الضولت وؤوضخذ خلىكهم
وواحباتهم.
وججمل ؤغلب الضعاؾاث التي غىِذ بهظه الىزُلت ؤنها ؤؾؿذ للمباصت الػامت اإلاخػللت
بىظام الضولت ،وخضصتها في ؤلاكلُم والؿيان والىظام ،هما ؤكغث الخلىق والىاحباث وؤهمها
بكامت الػضٌ ،والخيافل الاحخماىي والخػاون اإلاالي ،والخػاٌل وخغٍت الضًً.
غحر ؤن هظا الغبِ بحن الىزُلت ومباصئها وبحن مفهىم اإلاىاَىت ًدخاج بلى ش يء مً
البُان والخدلُل ،بط هُف ًمىً ججزًل ما جًمىخه الىزُلت ًىمئظ مً كُم ومباصت غلى ما
جىو غلُه كُم اإلاىاَىت ومباصئها الُىم؟

1مجمىغت مً اإلاالفحن ،وزُلت اإلاضًىت صعاؾاث في الخإنُل الضؾخىعي في ؤلاؾالم م188 :
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فمفهىم اإلاىاَىت مً اإلافاهُم الخضًثت اإلاؿخجضة ،ولم ًىً مػغوفا ًىمئظ ،وكض غغفها
مجمؼ اللغت الػغبُت بإنها "هؼغت جغمي بلى اغخباع ؤلاوؿاهُت ؤؾغة واخضة ،وَجها الػالم وؤغًائها
ؤفغاص البكغ حمُػا ،وتهضف بلى غضم الخمُحز بحن ؤبىاء الىًَ الىاخض وؾياهه الظًً ًيخمىن بلُه
غلى اؾاؽ الضًً ؤو اللغت ؤو الػىهغ ؤو الجيـ ،ووىن اإلاغء مىاَىا مً مىاَني صولت له فحها

خلىق وامخُاػاث جىفلها له الضولت ،وباإلالابل غلُه الالتزام بالىاحباث التي جفغيها غلُه".1
فاإلافهىم الخضًث للمىاَىت ًلىم غلى ؤؾـ مجها الاهخماء بلى وًَ وبكلُم مدضص،
وٍترجب غً هظا الاهخماء خلىق وواحباث والتزاماث ،في بَاع اإلاؿاواة بػُضا غً الاهخماءاث
الضًيُت ؤو الػغكُت ؤو اللىمُت ؤو اإلاظهبُت ؤو غحرها.
لظا غغف بػٌ الباخثحن اإلاػانغًٍ اإلاىاَىت بإنها جمخُؼ الصخو بدلىق وواحباث،
ومماعؾتها في بلػت حغغافُت مػُىت ،لها خضوص مدضصة ،حػغف في الىكذ الغاهً بالضولت
اللىمُت الخضًثت التي حؿدىض بلى خىم اللاهىن.
وفي صولت اإلاىاَىت حمُؼ اإلاىاَىحن مدؿاوون في الخلىق والىاحباث ،ال جمُحز بُجهم
بؿبب الازخالف في الضًً ؤو الىىع ؤو الػغق ؤو اإلاىكؼ الاحخماىي ،وبالخالي فةن اللاهىن ًدلم
اإلاؿاواة صازل املجخمػاث وٍفغى الىظام.
وبالىظغ الصخُذ بلى مباصت الىزُلت الىبىٍت وبىىصها ،وما اهبنى غلُه مفهىم اإلاىاَىت
الُىمً ،خإهض ؤن الظي ازخلف بحن الهىعجحن ،هى طلً الاهخلاٌ في الػالكت بحن الفغص
واملجخمؼ مً غلض ؤمً وؤمان ،وؾلُت عاع وخلىق عغُت ،بلى عابُت الجيؿُت ووزُلت الهىٍت.
ؤما باقي اإلايىهاث فلض واهذ خايغة وبلىة صازل الىزُلت الىبىٍت وؤهمها خحز ؤلاكلُم
ؤو ألاعى واإلاىًَ وما ًضىى بالىًَ .فما كىاغض الىظغ في فله وحىص اإلاؿلم في الىًَ؟

1مجمؼ اللغت الػغبُت اإلاػانغة.2364/3 :
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 -3-2قىاعذ الىظرفي فقه الىطً:
للض اؾدبان مً بىىص وزُلت اإلاضًىت ؤن الىبي  كض خضص خحز اإلاىًَ الجضًض
للمؿلمحن ،وحػل حىف اإلاضًىت وما بحن البخحها خغما آمىا" ،وبن ًثرب خغام حىفها ألهل هظه
َّ َ
َّ
الل ُه َّم ب َّن ب ْب َغاه َ
ُم َخ َّغ َم َمىت
الصخُفت" ،وؤنل الخدغٍم ما حاء في الصخُذ ؤن الىبي  كاٌ" :
ِ ِ ِ
ْ
َ
َ َ
َ َ
َْ َ
ّ
َ
َ
ف َج َػل َها َخ َغ ًماَ ،وِب ِوي َخ َّغ ْم ُذ اإلا ِض ًَىت َخ َغ ًاما َما َب ْح َن َمإ ِػ َم ْح َها ؤ ْن ال ُي َه َغاق ِف َحها ص ٌمَ ،وال ًُ ْد َم َل ِف َحها
َ
َ
َ
َّ َ
َ
ِؾال ٌح ِل ِل َخ ٍاٌَ ،وال ُج ْس َبِ ِف َحها ش َج َغ ٌة ِبال ِل َػل ٍف".1
وواهذ الهجغة واحبت بلى اإلاضًىت ملجمىغت مً الػلل واإلالانض هما ؤقاع بلى طلً ؤلامام
الخُابي وغحره ،ومً ؤهمها الخاحت بلى الاحخماع لبىاء الضولت الجضًضة ،وهظا ألحل ملهض
خفظ الضًً ،وخماًت ألاهفـ ،وهى ملهض قغىي مً ملانض الضًً ،وجبحن هظا غىض صغىة
الىبي  للمؿلمحن للهجغة بلى الخبكت ،فتروىا مىت غلى قغفها وخغمتها ،واهخللىا بلى الخبكت
ولم جىً ؾىي ؤعى هفغ ،غحر ؤن فحها ملً ال ًظلم غىضه ؤخض.
2
ًلىٌ ابً حجغ" :كاٌ الخُابي وغحره  :واهذ الهجغة فغيا في ؤوٌ ؤلاؾالم غلى مً
ؤؾلم لللت اإلاؿلمحن باإلاضًىت وخاحتهم بلى الاحخماع ،فلما فخذ هللا مىت صزل الىاؽ في صًً
هللا ؤفىاحا فؿلِ فغى الهجغة بلى اإلاضًىت ،وبلي فغى الجهاص والىُت غلى مً كام به ؤو
هؼٌ به غضو ،وواهذ الخىمت ؤًًا في وحىب الهجغة غلى مً ؤؾلم لِؿلم مً ؤطي طوٍه مً
الىفاع فةنهم واهىا ٌػظبىن مً ؤؾلم مجهم بلى ؤن ًغحؼ غً صًىه وفحهم هؼلذ :ﭽﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﭼ.4"3
َّ َ َ َ
ّ
1
"الله َّم ب َّن ب ْب َغاه َ
ُم َخ َّغ َم َمىت ف َج َػل َها َخ َغ ًماَ ،وِب ِوي َخ َّغ ْم ُذ
عواه مؿلم في صخُده غً ؤبي ؾػُض الخضعي كاٌ عؾىٌ هللا ِ ِ ِ ُ :
َ
َْ َ َ َ َ ً َ َْ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ ُْ َ َ َ َ ٌ ََ ُ ْ َ َ َ َ ٌ َ ََ ُ ْ َ َ
ِ ِف َحها َش َج َغ ٌة ب َّال ِل َػ ْل ٍفُ ،
الله َّم َب ِاع ْن ل َىا ِفي
اإلا ِضًىت خغاما ما بحن مإ ِػمحها ،ؤن ال يهغاق ِفحها صم ،وال ًدمل ِفحها ِؾالح ِل ِلخ ٍاٌ ،وال جسب
ِ
َ
الله َّم َب ْن َل َىا ف ُُم ّض َهاَ َ ْ َ ُ ،
ن َ
َمض ًَىد َىاَ َ ْ َ ُ ،
َ
َ
لله َّم َباع ْن َل َىا في ُم ِّض َهاُ ،
اغ َىا ،ا ُ
الله َّم َب ِاع ْن ل َىا ِفي
اغىاِ ُ ،اع
ِ ِ
الله َّم ب ِاعن لىا ِفي ن ِ
الله َّم ب ِاعن لىا ِفي ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ
َ
ْ َ
َْ
َ َ
َّ َ
الله َّم ْ
َم ِض ًَى ِد َىاُ ،
اح َػ ْل َم َؼ ال َب َره ِت َب َغه َخ ْح ِنَ ،وال ِظي ه ْف ِس ي ِب َُ ِض ِهَ ،ما ِم ًَ اإلا ِض ًَى ِت ِق ْػ ٌبَ ،وال ه ْل ٌب ِبال َغل ُْ ِه َملي ِان ًَ ْد ُغ َؾ ِان َها َخ َّتى
َ
َ
ج ْل َض ُمىا ِبل ْح َها" .هخاب الدج ،باب الترغُب في ؾىً اإلاضًىت والهبر ،عكم.1001/2 :1374 :
 2هلل ابً بُاٌ في قغخه غلى البساعي هدى هظا الىالم غً اإلاهلب " :كاٌ اإلاهلب :وؤما الهجغة فياهذ فغيا فى ؤوٌ ؤلاؾالم غلى
مً ؤؾلم ،لللتهم وخاحتهم بلى الاحخماع والخإلُف ،فلما فخذ هللا مىت صزل الىاؽ فى صًً هللا ؤفىاحا ؾلِ فغى الهجغة،
وبلى فغى الجهاص والىُت غلى مً كام به ؤو ؤهؼٌ به غضو.6/5 :".
3ؾىعة اليؿاء .97 :
 4فخذ الباعي البً حجغ.38/6 :
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وٍلىٌ ابً الجىػي :واغلم ؤن الىاؽ في الهجغة غلى زالزت ؤيغب :ؤخضها :مً ججب
غلُه ،وهى الظي ال ًلضع غلى بظهاع ؤلاؾالم في صاع الخغب ،زىفا غلى هفؿه ،وهى كاصع غلى
الهجغة ،فخجب غلُه للىله حػالى :ؤلم جىً ؤعى هللا واؾػت فتهاحغوا فحها .والثاوي :مً ال
ججب غلُه بل حؿخدب له ،وهى مً وان كاصعا غلى بظهاع صًىه في صاع الخغب .والثالث :مً ال
حؿخدب له وهى الًػُف الظي ال ًلضع غلى بظهاع صًىه ،وال غلى الخغهت والكُش الفاوي،
والؼمً ،فلم حؿخدب له للخىق اإلاكلت".1
فالًابِ الكغىي ألاوٌ اإلاؿخسلو مً هظا ،ؤن ؤلاكامت بإي مىًَ ومجخمؼ مىىَت
بخدلم ألامان فُه ،ولظلً جغن اإلاهاحغون ألاوٌ مىت ،غلى فًلها عحاء ؤن ًسلى بُجهم وبحن
غباصة عبهمً" ،ظهغوهه آمىحن مُمئىحن" ،وواهذ الخىمت في وحىب الهجغة غلى مً ؤؾلم
لِؿلم مً ؤطي الىفاع ،فةنهم واهىا ٌػظبىن مً ؤؾلم بلى ؤن ًغحؼ غً صًىه ،فلما فخذ هللا
مىت صزل الىاؽ في صًً هللا ؤفىاحا ،فؿلِ فغى الهجغة بلى اإلاضًىت.
فمىًَ اإلاؿلم هى ؤعى هللا الىاؾػت متى وان كاصعا غلى بظهاع الضًً ،والاخخفاء
بمكاغغ الكغَػت الغغاء ،ووان آمىا في ؾغبه ،ال ًساف غلى هفؿه وماله وؤهله ،فةطا جدلم
ألامً وألامان اهخفذ مىاوؼ الهجغة والخغوج الكغىي بال لًغوعة ؤو خاحت صهُىٍت.
والًابِ الثاوي :اإلاػخبر في ؤلاكامت في ألاوَان وهجغها ًغجبِ باإلالانض اليلُت
للكغَػت ؤلاؾالمُت.
ًلىٌ الؼمسكغي في ؾُاق قغح كىله حػالى :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﭼ:
ؤعاصوا ؤهىم هىخم كاصعًٍ غلى الخغوج مً مىت بلى بػٌ البالص التي ال جمىػىن فحها مً بظهاع
َّ
صًىىم ،ومً الهجغة بلى عؾىٌ اّلل  هما فػل اإلاهاحغون بلى ؤعى الخبكت .2وهظا صلُل
غلى ؤن الغحل بطا وان في بلض ال ًخمىً فُه مً بكامت ؤمغ صًىه هما ًجب ،ؤو غلم ؤهه في غحر
َّ
بلضه ؤكىم بدم اّلل وؤصوم غلى الػباصة -خلذ غلُه اإلاهاحغة.
والظي ًدمل الؼمسكغي غلى هظه الالخفاجت الفلهُت التي اهتزغها مً ؤخضار الهجغة
بلى الخبكت ،هى الاغخباع بملانض الكغَػت ونُاهت الضًً ،لظا عؤي وحىب اإلاهاحغة وجغن
ألاوَان بطا عغب في خفظ الضًً واللُام بىاحباث الػباصة.
 1ػاص اإلاؿحر في غلم الخفؿحر البً الجىػي.444/1 :
 2الؼمسكغي :الىكاف غً خلاثم غىامٌ الخجزًل.555/1 :
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ولِـ ًسفى ؤن في مػنى هظا اإلالهض بلُت اإلالانض الًغوعٍت :مً خفظ الىفـ
واإلااٌ والػغى والػلل ،فةطا اكخط ى خفظها ؤلاكامت بمجخمؼ غحر مؿلم اهدخمذ ؤلاكامت،

ما لم ًىً في خفظ بػًها بزالٌ بما هى ؤعىى في هظغ الكاعع.1

وَكهض لهظا ؤن الخافظ ابً الػغبي كض هىع ملانض الًغب في ألاعى ؤهىاغا قتى،
وحػل عابػها" :الفغاع مً ؤلاطاًت في البضن؛ وطلً فًل مً هللا غؼ وحل ؤعزو فُه ،فةطا
زص ي اإلاغء غلى هفؿه في مىيؼ فلض ؤطن هللا ؾبداهه له في الخغوج غىه ،والفغاع بىفؿه؛

لُسلهها مً طلً املخظوع".2

كلذ :والخانل مً هظا ؤن وحىص اإلاؿلم مبني غلى جدلم ألامً وألامان ،وبكامت
الضًً وخغٍت الػباصة ،ولم ًىً له بلى الهجغة ؾبُل ،وبلى جغن ألاوَان وهجغها عزهت بال
بفلضها ،وَكهض لظلً بؾلاٍ فغى الهجغة بفخذ مىت وغضم الترزو فُه بال غىض الًغوعة
والخاحت.
وكض زبذ غً الىبي  ؤهه كاٌ لألغغابي الظي ؾإله غً الهجغة بلُهَ " :و ٍْ َد ًَ ب َّن َق ْإنَ
ِ
اٌَ :ف ْ
اٌَ :ف َه ْل ُج َا ّصي َ
اٌَ :و َػ ْمَ ،ك َ
ن َض َك َت َها؟ َك َ
اٌَ :و َػ ْمَ ،ك َ
ْاله ْج َغ ِة َق ِض ًٌضَ ،ف َه ْل َل ًَ ِم ًْ ببل؟ َك َ
اغ َملْ
ِ
ِِ ٍ
ِ
َ
ْ
َ
ْ َ َ َ َ ًْ 3
َ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ِمً وع ِاء ال ِبد ِاع ،ف ِةن هللا لً ًَ ِت َرن ِمً غم ِلً قِئا" .
كاٌ الىىوي –عخمه هللا" :-كاٌ الػلماء :واإلاغاص بالبداع هىا اللغي ،والػغب حؿمي
اللغي البداع واللغٍت البدحرة ،كاٌ الػلماء :واإلاغاص بالهجغة التي ؾإٌ غجها هظا ألاغغابي
مالػمت اإلاضًىت مؼ الىبي  وجغن ؤهله ووَىه فساف غلُه الىبي  ؤن ال ًلىي لها وال ًلىم
بدلىكها وؤن ًىىو غلى غلبُه فلاٌ له :بن قإن الهجغة التي ؾإلذ غجها لكضًض ولىً

اغمل بالخحر في وَىً وخُثما هىذ فهى ًىفػً وال ًىلهً هللا مىه قِئا وهللا ؤغلم".4

 1دمحم الفغجي :ملاٌ فله ألاكلُاث اإلاؿلمت غىض مالىُت الغغب ؤلاؾالمي في اللغن الؿاصؽ الهجغي ،ؤغماٌ هضوة اإلاظهب اإلااليي
والخدضًاث اإلاػانغة ،م.221 :
 2ابً الػغبي :ؤخيام اللغآن.612/1 :
 3ؤزغحه البساعي في صخُده غً ؤبي ؾػُض الخضعي ،هخاب ألاصب ،باب ما حاء في كىٌ الغحل وٍلً ،عكم،39/8 :6165 :
مؿلم في صخُده غً ؤبي ؾػُض الخضعي ،هخاب ؤلاماعة ،باب اإلاباٌػت غلى ؤلاؾالم بػض فخذ مىت عكم.1488/3 :1865 :
 4الىىوي ،اإلاجهاج قغح صخُذ مؿلم بً الدجاج .9/13 :
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ولػل في طلً بقاعة في ؤن الػبرة بالػمل ،ولِـ بالخحز الجغغافي الظي ًلًُ فُه
الػامل ،وفي هظا حػمُم لغؾالت ؤلاؾالم ،بػض كهغها غلى بػٌ ألاخُاػ الجغغافُت صون ما
غضاها ،ولهظا هجض اإلااوعصي كض اهفغص بغؤي فلهي في وكخه خُذ كاٌ" :بطا كضع غلى بظهاع
الضًً في بلض مً بالص الىفغ ،فاإلكامت فحها ؤفًل مً الغخلت مجها؛ إلاا ًترجى مً صزىٌ غحره

في ؤلاؾالم".1

وَػخلض بػٌ اإلافىغًٍ ؤن اإلاىاَىت في الفىغ ؤلاؾالمي جلىم غلى ؤؾاؽ الاهخماء بلى
الضًً" ،فاإلؾالم هى الظي ًغجب الخلىق وٍفغى الىاحباث غلى الفغص ،وبالخالي فةن ول مً
هى غحر مؿلم في الضولت ؤلاؾالمُت ال ٌػض مىاَىا مً الضعحت ألاولى ،ألهه ال ًيخمي بلى ؤلاؾالم،
لظلً فال ًىحض خؿب هظا الفهم للمىاَىت حؿاوي في الخلىق والىاحباث ما بحن اإلاؿلمحن
وغحرهم في الضولت ؤلاؾالمُت ،وهى ؤهم ما جلىم غلُه اإلاىاَىت في مفهىمها الخضًث ،فًال
غً هظا فةطا وان ؤلاؾالم هى الظي ًغجب اإلاىاَىت للفغص فةن هظا ٌػني ؤن ول بوؿان مؿلم
في الػالم هى مىاًَ في الضولت ؤلاؾالمُت ،وهظا ًدىافى مؼ الىاكؼ الظي حػِل فُه الضوٌ في

الىكذ الخايغ".2

وٍغص هظا الاغتراى بإن الىزُلت الىبىٍت اغترفذ ليافت اإلايىهاث ألازغي باإلاضًىت
بمىاَىتها ،وحػلذ اإلاضًىت وًَ ٌؿؼ اإلاامىحن والحهىص وغحرهم ،وؤكغث الىزُلت بإن اإلاؿلمحن
والحهىص ؤمت مىاَىت ،ولهظا عجبذ مجمىغت مً اإلاؿاولُاث اإلادؿاوٍت غلى الُغفحن مػا
بملخط ى اإلاكاعهت في الىًَ ،فترجب غىه اإلاؿاواة في الضفاع غىه وؤلاهفاق غىض نض الػضو.
فُجب الخمُحز بحن ألامت الؿُاؾُت وألامت الػلضًت الضًيُت ،ومىه ًخم الخمُحز بحن ألامت
ؤلاؾالمُت التي حكمل ول فغص ًضًً باإلؾالم غلى وحه ألاعى ،ؾىاء ؤوان مً مىاَني الضولت
ؤلاؾالمُت ؤو مً اإلالُمحن زاعحها ،والضولت ؤلاؾالمُت الخضًثت جخيىن مً مجمىع مىاَىحن
ًيخمىن بلحها وٍخفُاون ظلها ،ؾىاء ؤواهىا مؿلمحن ؤو طمُحن غحر مؿلمحن ًلُمىن بكامت
صاثمت بها ،وٍغجبُىن في اإلافهىم الخضًث للمىاَىت بغابُت الهىٍت والجيؿُت.

1القسطالني :إرشاد الساري شرح صحيخ البخاري.312/6 :
2مجموعة من المؤلفين ،وثيقة المذينة دراسات في التأصيل الذستوري في اإلسالم ص.181 :
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 -4-2قىاعذ الىظرفي حقىق الىطً:
ًظهغ ؤهل الؿحر واإلاغاػي ؤن الصخابت عيىان هللا غلحهم إلاا كضمىا اإلاضًىت
اؾخىخكىها ،وؤنابهم ما فحها مً الخمى والؿلم" ،وواهذ مكهىعة بالىباء في الجاهلُت،
فاؾخىزم اإلاهاحغون هىاء اإلاضًىت ولم ًىافم ؤمؼحتهم فمغى هثحر مً الغغباء ،ويػفىا
ختى لم ًلضعوا غلى الهالة كُاما ووان اإلاكغوىن واإلاىافلىن ًلىلىن ؤيىاهم خمى ًثرب".1
2
وفي البساعي غً غاجكت اهنع هللا يضر ؤنها كالذ :إلاا كضم عؾىٌ هللا  اإلاضًىت ،وغً ؤبى
بىغ ،وبالٌ ،كالذ :فضزلذ غلحهما ،فللذً :ا ؤبذ هُف ججضن؟ وٍا بالٌ هُف ججضن؟
كالذ :فيان ؤبى بىغ بطا ؤزظجه الخمى ًلىٌ:

ٍ
صبَّ ٌح ِيف أ َْهلِ ِه
ُك ُّل ْام ِرئ ُم َ

والْموت أ َْدَن ِمن ِشر ِ
اك نَ ْعلِ ِه
َ َْ ُ َ ْ َ

ووان بالٌ بطا ؤكلؼ غىه الخمى ًغفؼ غلحرجه وٍلىٌ:

ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
يل
ب َواد َو َح ْوِل إ ْذخٌر َو َجل ُ

ت ِش ْع ِري َه ْل أَبِ َ َّ
يَت لَْي لَةً
أَََل لَْي َ

ًلىٌ ؤلامام الؿهُلي :وفي هظا الخبر وما طهغ فُه مً خىُجهم بلى مىت ،ما حبلذ

غلُه الىفىؽ مً خب الىًَ والخىحن بلُه.3

فيان هظا مً بالٌ هنع هللا يضرًُ ،ىبي غً قىق وخىحن بلى الىًَ ،وهى خب فُغي حبلذ غلُه
الىفىؽ ،وؾاعث بظهغه ألالؿً ،فلما جغوىا مىت جاكذ بلحها هفىؾهم ،وؤصمػذ مً طهغها
ؤغُجهم ،وخىذ بلى بصزغها وحلُلها ،وبلى مائها وحبالها ،فلض عوي ؤن الىبي  ؾإٌ ؤنُال
الغفاعي غً مىت بػُض الخغوج مجها ،فلاٌ ؤنُل :كاٌ :ازًغث حىباتها ،وابًُذ
بُدائها ،وؤغضق بطزغها ،واهدكغ ؾلمها" .فلاٌ له عؾىٌ هللا " : خؿبً ًا ؤنُل ال
جدؼوي" وفي عواًت ؤزغي" :ويها ًا ؤنُل صع الللىب جلغ".4

1الضًاع بىغي ،جاعٍش الخمِـ في ؤخىاٌ ؤهفـ الىفِـ.350/1 :
 2ؾُإحي جسغٍجه.
 3الؿهُلي :الغوى ألاهف.31/5 :
 4ؤزغحه ألاػعقي في هخابه ؤزباع مىت وما حاء فحها مً آلازاع ،باب جظهغ الىبي  وؤصخابه مىت ،155/2 :وؤزغحه ؤبى الكُش
ألانبهاوي في الػظمت ،باب طهغ اإلاُغ وهؼوله ،1265/4 :وطهغه الىاكضي في اإلاغاػي ،592/2 :وفي اإلالانض الخؿىت للسخاوي
م.298 :

102

فقه اإلاىاطىة مً خالل السيرة الىبىية وأثره في استيعاب مهذدات السلم والاستقرار

وكض صغا الىبي  عبه ؤن ًدبب بلحهم اإلاضًىت هدب مىت ،وٍؼٍضها بغهت وؤمىا ،وؤن
ًجػلها لهم همىت لؿُضها ببغاهُم غلُه الؿالم ،فاؾخجاب هللا صغىجه ،كالذ غاجكت :فجئذ
َ
َ َْ َ َ
َّ
َّ
َّ َ َ َ َ
عؾىٌ هللا  فإزبرجه فلاٌ" :الل ُه َّم َخ ِّب ْب ِبل ُْ َىا اإلا ِض ًَىت ه ُد ِّب َىا َمىت ؤ ْو ؤق َّض ،الل ُه َّم َب ِاع ْن ل َىا ِفي
َ
َ ْ
ناغ َىا َوفي ُم ّض َهاَ ،و َ
َ
ص ِ ّد ْخ َها ل َىاَ ،و ْاه ُل ْل ُخ َّم َاها ِبلى ال ُج ْخ َف ِت".1
ِ ِ ِ
فيان  بطا كضم مً ؾفغ فىظغ بلى حضعاث اإلاضًىت ؤويؼ هاكخه وبن وان غلى صابت
خغهها مً خبها ،2كاٌ ابً حجغ في الفخذ :وفي الخضًث صاللت غلى فًل اإلاضًىت وغلى

مكغوغُت خب الىًَ والخىحن بلُه.3

4

وَؿخسلو ؤلامام الؿهُلي فاثضة فلهُت حلُلت مً خضًث وعكت بً هىفل  ،وحػل
لها بابا غظُما في ؾحرجه ،وجغحم له بػىىان "خب الغؾىٌ  وَىه" ،فلض ؤزبر وعكت بً
هىفل الىبي  بةطاًت كغَل وجىظًبهم فلم ًلل قِئا ،فلما ؤزبره بةزغاج كغَل له ،كاٌ
اإلاهُفى " :ؤو مسغجي هم؟".
كاٌ الؿهُلي :ففي هظا صلُل غلى خب الىًَ وقضة مفاعكخه غلى الىفـ...فلظلً
جدغهذ هفؿه غىض طهغ الخغوج مجها ولم جخدغن كبل طلً ،فلاٌ :ؤو مسغجي هم؟ واإلاىيؼ
الضاٌ غلى جدغن الىفـ وجدغكها بصزاٌ الىاو بػض ؤلف الاؾخفهام مؼ ازخهام ؤلازغاج
بالؿااٌ غىه ،وطلً ؤن الىاو جغص بلى الىالم اإلاخلضم ،وحكػغ املخاَب بإن الاؾخفهام غلى

حهت ؤلاهياع ،ؤو الخفجؼ لىالمه ؤو الخإلم مىه.5

 1ؤزغحه البساعي في صخُده غً غاجكت اهنع هللا يضر ،هخاب مىاكب الاههاع ،باب ملضم الىبي  وؤصخابه اإلاضًىت ،عكم:،2639 :
 ،23/3ومالً في مىَئه  ،هخاب الجامؼ ،باب ما حاء في وباء اإلاضًىت عكم.1310/5 :668 :
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َْ َ َْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
2
ان َغلى
اث اإلا ِضًى ِت ،ؤويؼ ع ِاخلخه ،وِبن و
ؤزغج البساعي في صخُذ غً ؤوـ" :ؤن الىبي وان ِبطا ك ِضم ِمً ؾف ٍغ ،فىظغ ِبلى حضع ِ
َ
َص َّاب ٍت َخ َّغه َها ِم ًْ ُخ ِ ّب َها" ،هخاب فًاثل اإلاضًىت ،باب اإلاضًىت جىفي الخبث ،عكم ،23/3 :1886 :وؤخمض في مؿىضه ،عكم ،12619
باب مؿىض ؤوـ بً مالً.71/20 :
 3ابً حجغ :فخذ الباعي ،261/3 :واهظغ هظلً اإلاباعهفىعي :جدفت ألاخىطي بكغح حامؼ الترمظي.283/9 :
 4خضًث صخُذ مخفم غلُه ،ؤزغحه البساعي في صخُده غً غاجكت اهنع هللا يضر ،هخاب بضء الىحي ،باب هُف بضؤ الىحي بلى عؾىٌ هللا
 ،عكم ،7/1 :3 :وؤزغحه مؿلم في صخُده غً غاجكت ،هخاب ؤلاًمان ،باب بضؤ الىحي بلى عؾىٌ هللا  عكم .139/1 :160
 5الؿهُلي :الغوى ألاهف.273/2 :
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والظي ٌؿخفاص مً هظه الىهىم جإنُل إلاكغوغُت خب ألاوَان ،والكغف بلحها،
وقضة مفاعكتها غلى ألاهفـ ،ختى كاٌ غمغ بً الخُاب هنع هللا يضر" :لىال خب الىًَ لخغب بلض
الؿىء" ،وطهب بػًهم بلى اللىٌ بإن خب ألاوَان مً ؤلاًمان.1
وعغم ما اخخج به البػٌ مً عص هظا الخضًث ،واغخبر هظا مً الضغىة بلى الىَىُت البراكت
اإلالُخت ،وؤنها زضغت هبحرة حؿدثحر في الىفىؽ غاَفت خب الىًَ في البضاًاث ألاولى ،وفي
نهاًتها ًغاص بها الاوؿالر مً عابُت الضًً...وكض ظهغث بػض ظهىع اللىمُت هغافض مً عوافض

اللىمُت ًلهض بها ؤن ًلضؽ ول بوؿان وَىه فلِ ,وؤن ًخػهب له بالخم والباَل.2

فةن خب ألاوَان مؿخلغ في الللىب وحبلذ غلُه الىفىؽ ،وبه حػمغ البلضان
وٍىدكغ الخحر والىماء ،ولهظا غلم بػًهم غلى خضًث "خب ألاوَان مً ؤلاًمان" بلىله:

"وهى مىيىع وبن وان مػىاه صخُدا".3
4

وٍغبِ الجاخظ في عؾاثله خب ألاوَان مهما واهذ زهاثهها مً الغفػت ؤو
الًػت ومً الجماٌ ؤو اللبذ ومً الهالح ؤو الُالح بمبضؤ غام ًغحؼ الى خىمت هللا في
زلله ،وهي الُباجؼ التي فُغ غلحها الىاؽ ،وخب ألاوَان هى الظي ًدفؼ الىاؽ غلى الظوص
غجها واللخاٌ في ؾبُل اؾترحاغها اطا اغخهبذ ،وبلى طلً اقاعث آلاًت الىغٍمت :ﭽﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ .5
وبػُضا غً الغلى في خب ألاوَان وجلضٌؿها ،وبحن الاؾتهاهت بها وجدلحرها والخفغٍِ في
خلىكهاً ،برػ فىغ وؾُي ًدفظ لألوَان ؤفًالها وٍغاىي حىاعها ،مؼ الخإهُض غلى ؤهه لِـ
التراب مجغصا هى مػنى ألاوَان ،وبن واهذ عهىا ؤنُال ،وبهما ألاوَان حػغف باإلوؿان الظي
ٌػمغها وٍبىحها ،كاٌ اللاض ي غُاى عخمه هللا:
وبال فال فًل لترب غلى جغب

وما قغف ألاوَان بال عحالها

 1الىِؿابىعي ،غغاثب اللغآن وعغاثب الفغكان.217/2 :
 2غالب بً غلي غىاجي :اإلاظاهب الفىغٍت اإلاػانغة وصوعها في املجخمػاث ومىكف اإلاؿلم مجها.972/2 :
 3اللاعي :مغكاة اإلافاجُذ قغح مكياة اإلاهابُذ .1158/3 :وبه كاٌ الفخني في جظهغة اإلاىيىغاث م.11 :
 4عاحؼ الغؾالت الؿابػت غكغ مً عؾاثل الجاخظ في خب ألاوَان :مً هخاب عؾاثل الجاخظ ،حمؼ وجدلُم ،غبض الؿالم
هاعون.388/2 :
 5ؾىعة البلغة .246 :
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فُيبغي ليامل ؤلاًمان ؤن ٌػمغ وَىه بالػمل الهالح وؤلاخؿان ،فةن الىًَ ًدخاج بلى مً
ًىايل غىه بالؿُف ،وغغؽ الىَىُت وخب الخطخُت ،وزلم حُل ًغي ؤن خب الىًَ مً
ؤلاًمان ،وؤن الضفاع غىه واحب ملضؽ .وهظا ؤؾاؽ بىاء ألامت وصغامت مً صغاثم اؾخلاللها.

 -3اإلابحث الثالث :مقىمات فقه اإلاىاطىة وأثره في استيعاب الىىازل اإلاستجذة:
ؾػُىا زالٌ اإلابدث ألاوٌ بُان ملىماث وحىص اإلاؿلم في مجخمػه ،فيان وحىصه
ملترن بػضص مً اإلاػالم ؤبغػها الهبر والىفاء واإلاكاعهت والبروع وؤلاكؿاٍ ،وجدىمه كاغضة
جدلم ألامً وألامان ،ويابِ خفظ الضًً والىفـ واإلااٌ.
ؤما اإلابدث الثاوي فُانل إلابضب اإلاىاَىت ،بط ًىللىا مً مجغص الىحىص وؤلاكامت بلى
فله اإلاىاَىت ،وَكحر بلى مؿاولُت ؤلانالح والؿعي في زضمت الىًَ والغقي به ،بط لِـ خب
ألاوَان هى اإلاغاص ؤنالت وبهما الىفاء لها والبروع بها والؿعي في نالخها وهمائها.
ؤما اإلابدث الثالث فِؿعى بلى ججزًل ملىماث اإلاىاَىت غلى الىاكؼ ،وؤلافاصة مجها في خل
اإلاكىالث اإلاػانغة ،واؾدُػاب الىىاػٌ اإلاؿخجضة.
بط ؤن مفهىم اإلاىاَىت ًىدس ي ؤهمُت بالغت وزانت بالىظغ بلى واكؼ بلضاهىا ؤلاؾالمُت،
خُث حكهض هظه ألازحرة جدضًاث حمت هدُجت جغهُبتها الؿياهُت والُاثفُت واللغىٍت اإلاخػضصة
واإلاخىىغت ،وجياص ال ججض صولت مً الضوٌ ؤلاؾالمُت بال وحػغف حػضصا لغىٍا وؾياهُا وَاثفُا،
مما ًجػل جىظُف مباصت اإلاىاَىت ؤهثر بلخاخا.
وَكهض بهظا الخىىع الظي غغفه مجخمؼ اإلاضًىت باصت ألامغ ،وما ؾُغجه بىىص الصخُت
مً خلىق وواحباث جغس ي مػالم اإلاىاَىت في ؤبهى نىعها ،وؤؾاؾها الػضٌ والىفاء
واإلاكاعهت في الىًَ ،والضفاع اإلاكترن غىه ،واإلاؿاواة في اؾخغالٌ مىاعصه ،والالتزام
بالىاحباث واللىاهحن اإلااَغة للىظام الػام اللاثم.
فةطا وان الىاكؼ الُىم هى اهدكاع ظىاهغ الػىف والخُغف الضًني والُاثفي ،وجفىً
بػٌ الضوٌ ؤلاؾالمُت –الؿىصان ،-والضغىاث بلى اهفهاٌ ألاكلُاث –ألاهغاص في الػغاق،-
واهدكاع الفؿاص وألامُت والجهل ،واؾخلىاء ألاكلُاث واإلاػاعياث بالخاعج والًغِ غلى
خيىماث بلضانها ،وبغوػ ؤقياٌ مً الػهُان والخمغص وؤلاعحاف ووكغ ألاواطًب وؤلاقاغاث
والخًلُل ،واليؿب الػالُت مً الػؼوف غً اإلاكاعهت الؿُاؾُت والاهخسابُت في البلضان
الػغبُت ملاعهت مؼ مثُالتها مً الضوٌ ألاوعبُت.
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فىُف الؿبُل بلى اؾدُػاب الىىاػٌ اإلاؿخجضة في بالص اإلاؿلمحن؟ وهُف ًمىً
اؾدثماع ملىماث فله اإلاىاَىت في مػالجت طلً والخسفُف مىه؟
 -1-3مً طاعة ولي ألامرإلى احترام القىاهين وألاهظمة اإلاشروعة:
لِـ ٌكم غلى الباخث ؤن ًظفغ في زىاًا هخب الؿىت وهىىػ قغوخها ما ٌؿػفه
للخإنُل إلاػاملت اإلاؿلم للمجخمؼ الظي ًلُم فُه ،واغخماصها في طلً ما جلغع في اللغآن
الىغٍم والؿىت الىبىٍت وما ؾُغجه بىىص صخُفت اإلاضًىت باغخباعها الخجؿُض الفػلي
والخُبُم الػملي.
ومىُلم الىظغ هىا كىله حػالى :ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ

ﯾﯿ ﭼَّ.1
كاٌ اللغَبي :إلاا جلضم بلى الىالة في آلاًت اإلاخلضمت وبضؤ بهم فإمغهم بإصاء ألاماهاث وؤن
ًدىمىا بحن الىاؽ بالػضٌ ،جلضم في هظه آلاًت بلى الغغُت فإمغ بُاغخه غؼ وحل ؤوال ،وهي
امخثاٌ ؤوامغه واحخىاب هىاهُه ،زم بُاغت عؾىله زاهُا فُما ؤمغ به وههى غىه ،زم بُاغت
ألامغاء زالثا ،غلى كىٌ الجمهىع وؤبي هغٍغة وابً غباؽ وغحرهم .كاٌ ؾهل بً غبض هللا
الدؿتري :ؤَُػىا الؿلُان في ؾبػت :يغب الضعاهم والضهاهحر ،واإلاياًُل وألاوػان ،وألاخيام

والدج والجمػت والػُضًً والجهاص.2

َْ َ َ
وكض كغن الغؾىٌ َ اغت ولي ألامغ بُاغخه خُث كاٌ َ " :و َم ًْ ًُ ُِ ِؼ ألا ِم َحر فل ْض
َْ
3
َؤ ََ َ
ألام َحر َف َل ْض َغ َ
اغني َو َم ًْ ٌَ ْ
ها ِوي"  ،وفُه وحىب َاغت والة ألامىع وهظا مجمؼ غلُه،
ػ
و ِ
ِ
ِ

وبهما ججب الُاغت خُث لم ًإمغوا بمػهُت...وهظا الخضًث وما في مػىاه ملُض لىحىب
َاغت ألامغاء والؿبب في ألامغ بُاغتهم احخماع ولمت اإلاؿلمحن ،فةن الخالف ؾبب لفؿاص
ؤخىالهم في صًجهم وصهُاهم وَؿخيخج مً طلً ؤن مً ؤَاع ألامحر فلض ؤَاع هللا؛ ألهه ؤَاع
الغؾىٌ ومً ؤَاع الغؾىٌ فلض ؤَاع هللا".4
1ؾىعة اليؿاء.59 :
 2اللغَبي :الجامؼ ألخيام اللغآن.259/5 :
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
هاوي فلض َغ َص ى َ
3
َ ْ
َ
َ ََ ْ َ َ
هللا َو َم ًْ ًُ ُِ ِؼ
عوي البساعي في صخُده غً ؤبي هغٍغة ؤن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ" :مً ؤَاغ ِني فلض ؤَاع هللا ومً غ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
هاوي َوب َّه َما ْؤلا َم ُام ُح َّى ٌت ًُ َل َاج ُل م ًْ َو َعاثه َو ٍُ َّخ َلى به َفة ْن َؤ َم َغ ب َخ ْل َىي هللا َو َغ َض ٌَ َفة َّن َلهُ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ََ ْ
َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
و ألا ِمحر فلض غ ِ ِ
ِ
ألا ِمحر فلض ؤَاغ ِني ومً ٌػ ِ
َ َ َ ْ ً َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
ُ
ْ
ْ
ِبظ ِلً ؤحغا وِبن كاٌ ِبغح ِر ِه ف ِةن غلُ ِه ِمىه" ،هخاب الجهاص والؿحر ،باب ًلاجل مً وعاء ؤلامام وٍخلى به ،عكم .50/4 :2957
 4الػغاقيَ :غح الخثرًب في قغح الخلغٍب.82/8 :
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وهظه الىهىم مىضخت لجملت مً الًىابِ الفلهُت في لؼوم َاغت ولي ألامغ
والالتزام باللىاهحن وألاهظمت اإلاغغُت.
ؤولهاَ :اغت هللا وعؾىله ألن َاغتهما وامخثاٌ ؤوامغهما واحخىاب هىاهحهما هي عؤؽ
ألامغ وحماغه ،وهي الباغث غلى خؿً اإلاىاَىت واخترام الخلىق والىاحباث.
زاهحهاَ :اغت ؤولي ألامغ في جضبحر ؤمغ اإلاػاف وحلب اإلاهالح وصفؼ اإلافاؾض الضهُىٍت-
يغب الضعاهم والضهاهحر ،واإلاياًُل وألاوػان ،-وال ًبػض ؤن جيىن هظه الُاغت في هظه ألامىع
التي لِؿذ مً الكغَػت هي اإلاغاصة باألمغ بُاغتهم ،ألهه لى وان اإلاغاص َاغتهم في ألامىع التي
قغغها هللا وعؾىله ليان طلً صازال جدذ َاغت هللا وَاغت عؾىله .
زالثهاَ :اغت ؤولي ألامغ ملُضة باحخىاب اإلاػهُت ،فهي ال جىافي الخىخُض ؤًًا ،وال
جلخط ي طال للمامً اإلاىخض بسًىغه إلاثله مً البكغ وحػله قاعغا ًُاع لظاجه ،ألن ؤولي
ألامغ بهما ًُاغىن في ما حػهض بلحهم ألامت ويػه مً ألاخيام الؿُاؾُت واإلاضهُت التي مؿذ
خاحتها بلحها لثلتها بهم ال جلضٌؿا لظواتهم.
وزمغة َاغت ؤولي ألامغ هما هى مػلىم ومكاهض في ججىب الفتن واللالكل اإلالمت
بالكػىب وألاوَان ،وإلاا في َاغتهم مً الخحر وألامً والاؾخلغاع وغضم الفىض ى وغضم اجباع
الهىي .ؤما بطا غص ي والة ألامىع في ؤمغ جلؼم َاغتهم فُه؛ فةهه جدهل الفىض ى ،وٍدهل

بعجاب ول طي عؤي بغؤًه ،وٍؼوٌ ألامً ،وجفؿض ألامىع ،وجىثر الفتن.
 مً التعايش إلى الىفاء والبروروؤلاحسان:جغجىؼ اإلاىاَىت في ؤصبُاتها الخضًثت غلى اإلاىاًَ باغخباعه حجغ ألاؾاؽ ،وتهخم
بالػالكت بحن الىًَ واإلاىاًَ مً خُث الخلىق والىاحباث ،هما حػنى بالػالكاث بحن
اإلاىاَىحن وجلىم بلُاؾها لخبحن مضي حغلغل مباصت اإلاىاَىت في املجخمػاث ،وحكبؼ اإلاىاَىحن
بلُمها ومباصئها" .بط ؤن اإلاىاَىت لِؿذ غالكت غمىصًت بحن اإلاىاًَ والضولت فلِ ،وبهما هي
غالكت ؤفلُت ؤًًا بحن مىاَني الضولت الىاخضة ،والتي ًيبغي ؤن جدؿم بالخػاٌل والدؿامذ

والاخترام اإلاخباصٌ".1

 1مىحر مباعهُت :مفهىم اإلاىاَىت في الضولت الضًمىكغاَُت اإلاػانغة م.10 :
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ولػل هظا ما جاهضه الػضًض مً ههىم الؿىت الىبىٍت اإلاُهغة التي جدضص الػالكت بحن
اإلاؿلم وؤزُه اإلاؿلم زانت ،وؾلىهه صازل املجخمؼ اإلاؿلم الظي ًلُم فُه ،ففي كىله :
َ
ُ
ُ
1
"اإلا ْؿ ِل ُم َمً ْ َؾل َم اإلا ْؿ ِل ُمىن ِم ًْ ِل َؿا ِه ِه َو ٍَ ِض ِه"  ،فُه مً مػاوي الؼحغ والتهضًض وهفي الفًُلت
وؾلب الىماٌ .2بإن ال ًخػغى لهم بما خغم مً صمائهم وؤمىالهم وؤغغايهم.
3

وؤصلت جدغٍم هظه الثالزت مكهىعة مػغوفت مً الضًً بالًغوعة  ،وحػلها ول اإلاؿلم
وخلُلخه لكضة ايُغاعه بلحها ،فالضم فُه خُاجه ،وماصجه اإلااٌ فهى ماء الخُاة الضهُا،
والػغى به كُام نىعجه اإلاػىىٍت ،واكخهغ غلحها ألن ما ؾىاها فغع غجها وعاحؼ بلُه ،ألهه بطا
كامذ الهىعة البضهُت واإلاػىىٍت فال خاحت لغحرهما ،وكُامهما بهما هى بخلً الثالزت وليىن

خغمتها هي ألانل والغالب.4

ومً فله هظه الىهىم ما ًلي:
 الضماء وألاغغاى مدغمت ال ًجىػ ؾفىها واهتهاهها ،ولظلً ًدغم الؿعي بلى الفتن والهغجوالاكخخاٌ.
 ؤمىاٌ مجخمؼ ؤلاكامت مػهىمت ،فال ًدل الخػغى لها بؿغكت ؤو ازخالؽ ؤو جبظًغ ؤواهتهاب ؤو جًُِؼ ؤو بجالف ؤو هدىها.
والبً الػغبي هو هفِـ في خىم الخػامل بالغبا في املجخمؼ غحر اإلاؿلم ًلىٌ" :فإما بطا
ؤغُى مً هفؿه ألامان ،وصزل صاعهم ،فلض حػحن غلُه ؤن ًفي ،بإال ًسىن غهضهم ،وال
ًخػغى إلاالهم ،وال ش يء مً ؤمغهم ،فةن حىػ اللىم الغبا ،فالكغع ال ًجحزه".5
ولػل ابً الػغبي –عخمه هللاً -دضص يىابِ ؤلاكامت بمجخمؼ غحر مؿلم ،والالتزام
بهظه الًىابِ في املجخمػاث اإلاؿلمت ؤوهض وؤهمها:

1

ؤزغحه البساعي في صخُده غً غبض هللا بً غمغو ،هخاب ؤلاًمان ،باب اإلاؿلم مً ؾلم اإلاؿلمىن مً لؿاهه وٍضه ،عكم.11/1 :10 :

 2الخُابي ،مػالم الؿجن.317/4 :
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ َّ
الك ّغ ؤ ْن ًَ ْدل َغ ؤز ُاه اإلا ْؿل َم ،و ُّل اإلا ْؿلم َغلى اإلا ْؿلم َخ َغ ٌامَ ،ص ُم ُهَ ،و َمال ُهَ ،وغ ْغ ُ
3
َ ْ ْ
ي ُه" .ؤزغحه
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ًغٍض كىله ِ " :بدؿ ِب ام ِغ ٍت ِمً ِ
مؿلم في صخُده غً ؤبي هغٍغة ،هخاب البر والهلت وآلاصاب ،باب جدغٍم ظلم اإلاؿلم وزظله واخخلاعه وصمه وغغيه وماله،
عكم.1986/4 :2564 :
 4اإلاىاوي ،فٌُ اللضًغ.11/5 :
 5ابً الػغبي ،ؤخيام اللغآن.649/1 :
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ؤولها :ؤن الىفاء بملخط ى غهض ألامان الػم إلاً ًلُم في مجخمؼ غحر مؿلم.
زاهحهما :غضم الازالٌ بملخًُاث الىظام الػام ،وهظا مإزىط مً كىله" :وال ًخػغى إلاالهم،
وال لص يء مً ؤمغهم" ،وؤغظم ؤمىع املجخمؼ هظامه الػام الظي ًاَغ خغهت الخُاة فُه.
زالثهما :ملابلت الخؿنى باإلخؿان ،وهظا يابِ إلاا ًيبغي ؤن ًيىن غلُه اإلاؿلم هدى املجخمؼ
الظي مىده ؤلاكامت آمىا غلى هفؿه ،وصًىه ،وؤهله ،وماله.1

خاثمـة:
للض ؾػذ هظه الىعكت بلى مداولت ببغاػ خًىع فله اإلاىاَىت بكيل واػن مً زالٌ
الؿىت الىبىٍت الكغٍفت ،وؤظهغث ؤن مباصت اإلاىاَىت التي جيؿب الُىم بلى الغغب ،كض
حؿضتها الخػالُم ؤلاؾالمُت في ؤبهى نىعها ،ومً ؤهم ملغعاجه ؤن الىاؽ زللىا مً هفـ
واخضة ،وؤنهم مدؿاوون بالفُغة في الىغامت والخلىق والىاحباث.
وكض مثلذ صخُفت اإلاضًىت الخُبُم الػملي إلاباصت اإلاىاَىت الخلت ،وحػلذ ول
اإلاؿلمحن وغحرهم مً الحهىص وؤهل الظمت قغواء في الىًَ ،لهم مالهم مً الخلىق ،وغلحهم ما
غلحهم مً الىاحباث.
وهظه بػٌ هخاثج هظه الىعكت:
ؤ -مهضث للىعكت بالخضًث غً يغوعة الاحخماع البكغي ،والخاحت بلى الىظام والاهخظام ،وؤن
جدلُم ملانض الكغع ال ًدهل بال بىحىص ؾلُت وخىم.
ب -جًمً اإلابدث ألاوٌ قىاهض ؤهبإث بسىام وحىص اإلاؿلمحن في مجخمػاتهم غلى غهض
الىبي  ،وؤبغػ مػالم هظا الىحىص الهبر والىفاء واإلاكاعهت والؿعي .وزلهذ بلى يىابِ
ؤلاكامت والهجغة وؤهمها:
ث -ؤلاكامت بإي مىًَ ومجخمؼ مىىَت بخدلم ألامان فُه.
ر -ؤلاكامت في ألاوَان وهجغها ًغجبِ باإلالانض اليلُت للكغَػت ؤلاؾالمُت.
ج -اكخًذ مداولت الخإنُل لفله اإلاىاَىت مً زالٌ صخُفت اإلاضًىت ،الخدلم والخىىٍه بلى
زبىث هظه الىزُلت غً الىبي  وصخت ؤؾاهُضها ،ختى ًُمئن الباخث بلى مًامُجها
وؤخيامها ،وٍُمئن بلى ما ًيخج غً جدلُل بىىصها مً هخاثج وبفاصاث.
 1الفغجي ،ملاٌ فله ألاكلُاث اإلاؿلمت غىض مالىُت الغغب ؤلاؾالمي في اللغن الؿاصؽ الهجغي ،ؤغماٌ هضوة اإلاظهب اإلااليي
والخدضًاث اإلاػانغة ،م.225 :
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ح -ؾُغث الىعكت كىاغض للىظغ في فله الىًَ ،وؤهضث غلى:
ر -مكغوغُت خب ألاوَان ،والكغف بلحها ،وقضة مفاعكتها غلى ألاهفـ.
ص -خب ألاوَان مؿخلغ في الللىب وحبلذ غلُه الىفىؽ ،وبه حػمغ البلضان وٍىدكغ الخحر
والىماء.
ط -خاولذ مً زالٌ اإلاػلض الثالث ججزًل ملىماث اإلاىاَىت غلى الىاكؼ مً زالٌ الخإنُل
إلاػاملت اإلاؿلم للمجخمؼ الظي ًلُم فُه ،وؤبغػ ما فُه:
ع -الخإهُض غلى ؤن َاغت ولي ألامغ جدخم اخترام اللىاهحن وألاهظمت اإلاكغوغت.
ػ -وحىب الىفاء والبروع والؿعي بلى بنالح املجخمؼ.
اإلاطادرواإلاراحع:
القرآن الكريم برواية حفظ.
 -01ببغاهُم مهُفى وآزغون ،اإلاعجم الىؾُِ ملجمؼ اللغت الػغبُت باللاهغة ،ببغاهُم مهُفى ،ؤخمض الؼٍاث،
خامض غبض اللاصع ،دمحم الىجاع) ،ص.ن :.صاع الضغىة ،ص.ث..
 -02ابً ؤبي قِبت (ث235.هـ) :الىخاب اإلاهىف في ألاخاصًث وآلازاع اإلاػغوف بمهىف ابً ؤبي قِبت ،جدلُم هماٌ
ًىؾف الخىث ،1.ٍ ،الغٍاى :مىخبت الغقض1409 ،هـ.
 -03ابً ؤبي غانم (ث287.هـ) ،الؿىت ،جدلُم دمحم هانغ الضًً ألالباوي ،1.ٍ ،بحروث :اإلاىخب ؤلاؾالمي1400 ،هـ.
 -04ابً الجىػي ،ػاص اإلاؿحر في غلم الخفؿحر ،جدلُم غبض الغػاق اإلاهضي ،1.ٍ ،بحروث :صاع الىخاب الػغبي بحروث،
1422هـ.
 -05ابً اللُم (ث751.هـ) ؤخيام ؤهل الظمت ،جدلُم ًىؾف ؤخمض البىغي ،1.ٍ ،الضمام :عماصي– 1418 ،
1997م.
 -06ابً بُاٌ (ث449.هـ) ،قغح صخُذ البساعي ،2 .ٍ ،ص.ن :.مىخبت الغقض الؿػىصًت1423 ،هـ.
 -07ابً جُمُت (اإلاخىفى728.هـ) ،الفخاوي الىبري ،1.ٍ ،صاع الىخب الػلمُت1408 ،هـ.
 -08ابً حجغ ،فخذ الباعي قغح صخُذ البساعي ،عكم هخبه وؤبىابه وؤخاصًثه :دمحم فااص غبض الباقي ،بحروث :صاع
اإلاػغفت1379 ،هـ.
 -09ابً هكام (ث213.هـ) ،الؿحرة الىبىٍت ،جدلُم :مهُفى الؿلا وببغاهُم ألابُاعي وغبض الخفُظ الكلبي،2.ٍ ،
مىخبت ومُبػت مهُفى البابي الخلبي بمهغ1375 ،هـ  1955 -م.
 -10ابى صاوص ،ؾجن ؤبي صاوص ،جدلُم :دمحم مديي الضًً ،نُضا :اإلاىخبت الػهغٍت نُضا ،ص.ث.
 -11ؤخمض ابً خىبل (ث241.هـ):مؿىض ؤلامام ؤخمض ،جدلُم ؤخمض دمحم قاهغ ،اللاهغة :صاع الخضًث1416 ،هـ.
 -12ألانبهاوي ؤبى الكُش (ث369.هـ) :الػظمت ،جدلُم عياء هللا بً دمحم بصعَـ اإلاباعهفىعي ،الغٍاى :صاع الػانمت
الغٍاى1408 ،هـ.
 -13ؤهغم الػمغي ،الؿحرة الىبىٍت الصخُدت ،اإلاضًىت اإلاىىعة :مىخبت الػلىم والخىم1992 ،م.
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 -14ألالباوي ،صخُذ الجامؼ الهغحر وػٍاصاجه ،صمكم :غً اإلاىخب ؤلاؾالمي ،ص.ث.
 -15ألالباوي ،يػُف الجامؼ الهغحر وػٍاصجه ،ؤقغف غلى َبػه ػهحر الكاوَل ،اإلاىخب ؤلاؾالمي ،ص.ث.
 -16البساعي (ث194.هـ) ،الجامؼ اإلاؿىض الصخُذ املخخهغ مً ؤمىع عؾىٌ هللا  وؾيىه وؤًامه ،جدلُم دمحم ػهحر
الىانغ ،1.ٍ ،ص.ن :.صاع َىق الىجاة1422 ،هـ.
 -17البغىي (ث516.هـ) ،مػالم الخجزًل في جفؿحر اللغآن ،املخلم :غبض الغػاق اإلاهضي ،1.ٍ ،بحروث :صاع بخُاء
الترار الػغبي1420 ،هـ.
 -18البحهلي ،الؿجن الىبري ،جدلُم دمحم غبض اللاصع غُا ،3.ٍ ،بحروث :صاع الىخب الػلمُت1424 ،هـ.
 -19الجاخظ (ث255.هـ) :عؾاثل الجاخظ في خب ألاوَان ،جدلُم وقغح :غبض الؿالم دمحم هاعون ،اللاهغة :مىخبت
الخاهجي1384 ،هـ  1964 -م.
 -20حاؾم دمحم عاقض الػِؿاوي ،الىزُلت الىبىٍت وألاخيام الكغغُت اإلاؿخفاصة مجها.
 -21الخُابي( :ث388.هـ)  ،مػالم الؿجن ،1.ٍ ،خلب:اإلاُبػت الػلمُت 1351 ،هـ  1932 -م.
 -22الضًاع بىغي (ث966.هـ) ،جاعٍش الخمِـ في ؤخىاٌ ؤهفـ الىفِـ ،بحروث :صاع ناصع ،ص.ث.
 -23الؼمسكغي (ث538.هـ) ،الىكاف غً خلاثم غىامٌ الخجزًل ،3.ٍ ،بحروث :صاع الىخاب الػغبي1407 ،هـ.
 -24السخاوي(ث902.هـ) ،اإلالانض الخؿىت ،املخلم :دمحم غثمان الخكذ ،1.ٍ ،بحروث :صاع الىخاب الػغبي1405 ،
هـ 1985 -م.
 -25الؿهُلي (ث581.هـ) ،الغوى ألاهف ،املخلم :غمغ غبض الؿالم الؿالمي ،1.ٍ ،بحروث :صاع بخُاء الترار
الػغبي1421 ،هـ2000 /م.
 -27الكىواوي (ث1250.هـ) ،هُل ألاوَاع ،جدلُم :غهام الضًً الهبابُي ،1.ٍ ،مهغ :صاع الخضًث1413 ،هـ -
1993م.
 -28الُاهغ بً غاقىع(ث1393.هـ) ،الخدغٍغ والخىىٍغ ،جىوـ :الضاع الخىوؿُت لليكغ1984 ،هـ.
 -29الُبراوي (ث360.هـ) ،اإلاعجم ألاوؾِ ،جدلُم َاعق بً غىى هللا ،اللاهغة :صاع الخغمحن ،ص.ث.
 -30غبض ألامحر ػاهض وآزغون ،وزُلت اإلاضًىت صعاؾاث في الخإنُل الضؾخىعي في ؤلاؾالم ،1.ٍ ،بحروث :مغهؼ
الخًاعة لخىمُت الفىغ ؤلاؾالمي2014 ،م .
 -31غلي حمػت ،الهضي الىبىي في الخػاٌل مؼ آلازغ ،صون بُاهاث اليكغ.
 -32الػُنى بضع الضًً (ث855.هـ)،غمضة اللاعي قغح صخُذ البساعي ،جدلُم غبض هللا مدمىص دمحم غمغ،1.ٍ ،
بحروث :صاع بخُاء الترار الػغبي1424 ،هـ.
 -33غالب بً غلي غىاجي ،اإلاظاهب الفىغٍت اإلاػانغة وصوعها في املجخمػاث ومىكف اإلاؿلم مجها ،1.ٍ ،حضة:
اإلاىخبت الػهغٍت الظهبُت1427 ،هـ2006-م.
 -34اللاعي غلي (ث1014.هـ) ،مغكاة اإلافاجُذ قغح مكياة اإلاهابُذ ،1.ٍ ،بحروث :صاع الفىغ1422 ،هـ.
 -35اللغَبي ،الجامؼ ألخيام اللغآن ،جدلُم :ؤخمض البرصووي وببغاهُم ؤَفِل ،2.ٍ ،اللاهغة :صاع الىخب اإلاهغٍت،
1384هـ.
 -36اللؿُالوي (ث923.هـ) :بعقاص الؿاعي قغح صخُذ البساعي ،7.ٍ،مهغ :اإلاُبػت الىبري ألامحرًت 1323 ،هـ،
غضص ألاحؼاء.10 :
 -37اإلاباعهفىعي (ث1353.هـ) ،جدفت ألاخىطي بكغح حامؼ الترمظي ،بحروث :صاع الىخب الػلمُت ،ص.ث.
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 -38دمحم اإلاباعن :هظام ؤلاؾالم :الخىم والضولت ،1.ٍ ،بًغان ،عابُت الثلافت والػالكاث ؤلاؾالمُت1417 ،م.
 -39مؿلم بً الدجاج (ث261.هـ) ،اإلاؿىض الصخُذ املخخهغ بىلل الػضٌ غً الػضٌ بلى عؾىٌ هللا  ،جدلُم دمحم
فااص غبض الباقي ،بحروث :صاع بخُاء الترار الػغبي ،ص.ث.
 -40اإلاىاوي غبض الغئوف (ث1031.هـ) ،فٌُ اللضًغ قغح الجامؼ الهغحر ،1.ٍ ،مهغ :اإلاىخبت الخجاعٍت الىبري،
1356هـ.
 -41مىحر مباعهُت ،مفهىم اإلاىاَىت في الضولت الضًمىكغاَُت اإلاػانغة ،1.ٍ ،بحروث :مغهؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت،
2013م.
 -42الىىوي (ث676.هـ) ،اإلاجهاج قغح صخُذ مؿلم ،2.ٍ ،بحروث :صاع بخُاء الترار الػغبي1392 ،هـ.
 -43الىِؿابىعي (ث850.هـ) ،غغاثب اللغآن وعغاثب الفغكان ،املخلم :الكُش ػهغٍا غمحراث ،1.ٍ ،بحروث :صاع
الىخب الػلمُت1416 ،هـ.
 -44الهغوي ؤبى مىهىع (ث370.هـ) ،تهظًب اللغت ،دمحم غىى مغغب ،1.ٍ ،بحروث :صاع بخُاء الترار الػغبي
2001م.
 -45الىاكضي (ث207.هـ) ،اإلاغاػي ،جدلُم :ماعؾضن حىوـ ،3.ٍ ،بحروث :صاع ألاغلمي.1989/1409 ،
 -46دمحم الفغجي ،ملاٌ فله ألاكلُاث اإلاؿلمت غىض مالىُت الغغب ؤلاؾالمي في اللغن الؿاصؽ الهجغي ،ؤغماٌ هضوة
اإلاظهب اإلااليي والخدضًاث اإلاػانغة ،املجلـ الػلمي املخلي بمغاهل 2016م ،1.ٍ ،اإلاُبػت والىعاكت الىَىُت،
2016م.
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