اﻟﻌﺪد (٦) :

ﺟﻤﺎدى اﻷول  ١٤٤٣ﻫـ  -دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١م

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ا/ﺳﻼﻣﻲ وﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن.
دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ
د .عبداهلل بن عايض بن عبداهلادي آل عبداهلادي

ﻧﺼﻮص أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ أﺑﻲ ﺣﻴﺎن ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس
)اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي( ﺟﻤﻌﺎ ودراﺳﺔ
د فهد بن عبد اهلل املنيع

١٦٥٨-٧٣١٦

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة املجمعة

ﺣﻮﻟﻴﺎت
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت
جملة علمية دورية حمكَّمة تصدر عن مركز النرش والرتمجة – جامعة املجمعة
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ا=ﺳﻼﻣﻲ وﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن
دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ
د .عبداهلل بن عايض بن عبداهلادي آل عبداهلادي

ﻧﺼﻮص أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ أﺑﻲ ﺣﻴﺎن ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس
)اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي( ﺟﻤﻌﺎ ودراﺳﺔ
د فهد بن عبد اهلل املنيع

العدد ()6

مجادى األول  1٤٤٣هـ  -ديسمرب ٢٠٢1

مركز النشر والترجمة  -جامعة المجمعة

ردمد1658-٧٣16 :

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺤﻮﻟﻴﺎت

 -١إتاحة الفرصة للباحثني نرش البحوث والدراسات التي يتوافر فيها األصالة واالبتكار واجلدة .
 -٢املشاركة يف بناء جمتمع املعرفة ونرش املعرفة عىل نطاق واسع سواء داخل اململكة أو خارجها.
 -٣توطيد الصالت العلمية والفكرية بني الباحثني وتبادل املعرفة العلمية.

 ٢٠٢١ Cم ( ١٤٤٣هـ) جامعة املجمعة.

ﺣﻮﻟﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ﻟﻠﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

______________________________________________________
رئيس التحرير
أ.د.أمحد بن عيل الرميح
مدير التحرير
د.هدى بنت أمحد الرباك
أعضاء هيئة التحرير
أ.د.عبدالرمحن بن أمحد السبت
أ.د.راشد بن محود الثنيان
أ.د.عبداهلل بن عواد احلريب

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺸﺮ
أوالً :القواعد العامة:
 .١تنرش حوليــات جامعة املجمعة للبحوث والدراســات
األبحــاث والدراســات العلميــة باللغتــني العربيــة
واإلنجليزية ،وتقاريــر املؤمترات واملنتديــات العلمية،
والنشاطات ذات العالقة.
 .٢تنرش احلوليات البحوث التي تتوافر فيها األصالة واجلدة،
وأخالقيات البحث العلمي واملنهجية العلمية ،والتوثيق
العلمي ،مع سالمة الفكر واللغة واألسلوب ،وأال يكون
البحث مست ً
ال من أي دراســة أخرى أو رسالة علمية أو
كتاب.
 .٣يراعى أال يقــل عدد صفحات البحث عن ( )7٠صفحة
من القطع ( )٢8-٢١سم ،ويستخدم للمتن العريب اخلط
( )Lotus Linotypeمقــاس ( ،)١٤والعنــوان الرئيــي
مقاس ( )١5عريض ،واهلامش مقــاس ( ،)١٢وللمتن
اإلنجليزي يستخدم اخلط ( )Times New Romanمقاس
( ،)١٢والعنوان الرئيي مقاس( )١٣عريض ،واهلامش
مقــاس ( ،)١٠مــع تقديم ملخــص باللغتــني العربية
واإلنجليزية وال تزيد كلامت امللخص عن ( )٢5٠كلمة.
 .٤حيتوي كل بحث عــىل الكلامت الدالــة املفتاحية (Key-
 )wordsوتوضع أسفل امللخصني العريب واإلنجليزي عىل
أال تزيد عن ( )7كلامت.
 .5ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة
للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة (٢٣-١6سم).
 .6هوامش الصفحة تكون (٢.5ســم) من (أعىل وأســفل
ويمني ويسار) ويكون تباعد األسطر مفرد ًا.
 .7يرسل الباحث بحثه بصيغتني (وورد  wodrsو يب دي اف
 ) pdfمــع طلب نرش البحث متضمن ًا عدم نرشه ســابق ًا ،
والسرية الذاتية عىل الربيد االلكرتوين التايل:
amurs@mu.edu.sa

 .8ترســل هيئة التحرير البحوث للتحكيم من قبل حمكمني
خمتصني.
 .9يرســل للباحث خطاب (قبول البحــث للنرش) يف حالة
قبــول البحث للنــرش ،وعند رفض البحــث للنرش يتم
ارسال رسالة (اعتذار).

ثاني ًا :قواعد التوثيق العلمي باحلوليات:
 .١يتم التوثيق يف البحوث اإلنسانية وفق نظام مجعية النفسية
األمريكية  APAاإلصدار السادس.
 .٢التوثيق يف املتن:
 يشــار إىل املرجــع بذكر االســم األخــري للمؤلف ،ثمســنة النرش بني قوســني مثــل( :العســاف )٢٠٠٣،أو
ويــرى العســاف( )٢٠٠٣أن ،.....ويف حالة االقتباس
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النرش هكذا( :العســاف،
:٢٠٠٣ص.)79
 يف حالة مؤلفان( :الشمري والغامدي)٢٠١5 ،()2009,Wyn & White
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يف حالــة املؤلفني من ( )6-٣يتــم كتابة مجيع املؤلفني يف
املــرة األوىل ،وعند تكــرار نفس املرجع يتم كتابة اســم
املؤلف األول (الرئيي) وآخرون وباللغة اإلنجليزية et
 alويف حالة أكثر من ( )7تكتب االسم األول وآخرون.
قائمة املراجع:
ترتــب قائمة املراجــع  Referencesيف هناية البحث ترتيب ًا
هجائي ًا حسب االسم األخري.
يبدأ املرجع يف بداية الســطر عىل أن يكون السطر التايل أو
السطور التالية للداخل بمقدار مخس مسافات ،وال نرتك
فراغ ًا بني املراجع.
إذا كان املرجــع كتاب ًا :اســم العائلة للمؤلف ،االســم
األول( .ســنة النرش) .عنوان الكتاب بخط مائل .الطبعة
بعد األوىل بني قوســني ،مكان النــرش :دار النرش ،مثل:
العساف ،صالح .)٢٠٠٣( .املدخل إىل البحث يف العلوم
السلوكية(.ط ،)٢الرياض :دار الزهراء.
إذا كان املرجــع بحث ًا :اســم العائلة للمؤلف ،االســم
األول( .ســنة النرش) .عنوان البحث .اسم املجلة بخط
مائل .املجلد ثــم العدد بني قوســني ،صفحات النرش.
مثــل :الغامدي ،فريــد .)٢٠٠9( .مدى دراســة معلم
الرتبية اإلسالمية باملرحلة الثانوية ملهارات تنمية التفكري
االبتكاري .جملة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفســية١ ،
(.٣88-٣٠9 ، )١

اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺪد

احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم عىل سيد اخللق وخاتم األنبياء واملرسلني  ،سيدنا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني  ،أما بعد :
فيرس هيئة حترير حولية جامعة املجمعة للبحوث والدراسات أن تقدم العدد السادس هلا .ويف هذا العدد تستمر
سياستنا نحو اختيار جمموعة من البحوث  ،متتاز باألصالة واجلدة  ،مع االلتزام بتجويد املحتوى العلمي و االرتقاء
هبا من حيث عملية التحرير والتحكيم والتوثيق واإلخراج .
ونأمل أن تلبي هذه املجلة طموحات الباحثني واملهتمني وتتيح هلم الفرصة لنرش البحوث والدراسات التي
يتوفر فيها اجلدة وفق أخالقيات ومناهج البحث العلمي ونسعى  -بعون اهلل  -للنهوض هبذا الوعاء نحو األفضل
إقليمي ًا وعاملي ًا .
ويتضمن هذا العدد دراسة بعنوان " :احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون  .دراسة تطبيقية
عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة"  .كام يتضمن دراسة أخرى بعنوان  " :نصوص أصولية من كتب أيب
حيان عيل بن حممد بن العباس (التوحيدي) مجع ًا ودراسة.
وأختتم هذه االفتتاحية بتوجيه الشكر إىل الزمالء أعضاء هيئة التحرير عىل جهودهم املوفقة  ،وإين ألرجو
أن تكون اجلهود املبذولة واألعداد القادمة يف مستوى تطلع القراء ،حتى حتقق هذه احلولية األهداف املرجوة،
وتواكب املستوى واألهداف النبيلة التي تسعى إليها اجلامعة.
كام أقدم الشكر للباحثني الذين اختاروا احلولية وعاء لنرش بحوثهم ولكافة قرائها الذين يتابعوهنا .
وفقنا اهلل مجيع ًا ملا فيه خدمة العلم واالنتفاع به .
رئيس التحرير

أ.د.أحمد بن علي الرميح

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺪد
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اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ا=ﺳﻼﻣﻲ وﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن
دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ
د .عبداهلل بن عايض بن عبداهلادي آل عبداهلادي
األستاذ املشارك بجامعة الباحة:
قسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم واآلداب باملخواة

ملخص البحث

هذا البحث يتحدث عن احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي
ونصوص القانون ،دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة
الفطرية بمنطقة الباحة.
وقد قسم الباحث بحثه إىل متهيد ويشتمل عىل املقدمة وأمهية
البحث وأسباب اختياره ومنهج البحث والفرضيات وجعل
ُ
الباحث اخلط َة ثالثة فصول ،حيتوى كل فصل عىل مباحث.
ثم جعل الباحث الفصل األول :للتعريف بالبيئة واحلياة
الفطرية ،وجعله يف ثالثة مباحث .ثم جعل الفصل الثاين :يف
النظام اإلسالمي يف محاية البيئة واحلياة الفطرية .وفيه أربعة
مباحث ،ثم جعل الفصل الثالث :يف إجراءات الدراسة
امليدانية .وفيه ستة مباحث ،ثم اختتم الباحث بحثه بأهم
النتائج ،ثم فهرس املصادر واملراجع.
وقد بني الباحث من خالل هذا البحث وجوب احلفاظ عىل
البيئة وأنه مطلب رشعي ،قد حث اإلسالم عليه ،وأن العامل
أمجع ينادي وحيث عىل رضورة االلتفات للبيئة ومحايتها من
األخطار التي حتدق هبا.
ثم بني الباحث ما وهب اهلل منطقة الباحة من هبات إالهية
اختصها اهلل هبا دون سائر املناطق األخرى مما جيعلها وجهة
للسياح وللمتأملني يف بديع صنع اهلل.
وقد تبني من خالل البحث احلاجة امللحة إلظهار وبيان
األحكام التي قررهتا الرشيعة اإلسالمية ،وما نصت عليه
القوانني واألنظمة التي ختتص بحامية البيئة لصيانة لتلك
اهلبات والعطايا اإلهلية ،مواكب ًا للرؤية الطموحة للمملكة
العربية السعودية . ٢٠٣٠
وقد قام الباحث بدراسة تطبيقية هتدف من خالهلا مدى
معرفة املجتمع بمنهج اإلسالم يف محاية البيئة ،ومن خالل ما
تم إقراره من أنظمة ختتص بحامية احلياة الفطرية يف اململكة
العربية السعودية عموم ًا ،وأثر تطبيقاهتا يف واقع احلياة

Abstract
This research deals with the preservation of
the environment in Islamic jurisprudence and
legal texts. An applied study on the fact of protecting wildlife in the Al-Baha region.
The researcher has divided his research into a
preface including the introduction، the importance of the research، the reasons for choosing
it، the research methodology and hypotheses.
The researcher made the plan into three chapters، each chapter containing two topics. Then
the researcher made the first chapter to deal
with: Introducing the environment and wildlife، and made it in three topics. Then he made
the second chapter to deal with: The Islamic system in protecting the environment and
wildlife. It includes four topics. Then he made
the third chapter to deal with: The procedures
of the field study. It includes six topics. Then
the researcher concluded his research with the
most important results then an index of resources and references.
The researcher showed through this research
the necessity of preserving the environment
and that it is a sharia requirement that Islam
has urged، and that the whole world calls and
urges the need to pay attention to the environment and protect it from the dangers surrounding it.
Then the researcher showed the divine gifts
that Allah has given to Al-Baha region that He
has assigned them to it except all other regions،
making it a destination for tourists and thinkers about the greatness of Allah's creation.
Through the research it was shown the urgent
need to show and clarify the provisions estab-

احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة

١

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م
الفطرية بمنطقة الباحة من أجل تكوين تصور واضح يعزز
محاية البيئة واحلياة الفطرية هبا .واحلمد هلل رب العاملني.
الكلامت الدالة املفتاحية:
البيئة  -احلياة الفطرية  -منطقة الباحة  -الفقه  -القانون

lished by Islamic Sharia and the stipulations of
the laws and regulations that are concerned with
protecting the environment in order to preserve
those divine gifts، matching with the ambitious
vision 2030 in the Kingdom of Saudi Arabia.
The researcher has done an applied study aiming to know how far the society knows about Islam’s approach to protecting the environment،
and through the approved regulations for the
protection of wildlife in the Kingdom of Saudi Arabia in general، and the effect of their applications on the wildlife in Al-Baha region in
order to create a clear vision that promotes the
preservation of the environment and its wildlife. Praise to Allah، lord of the worlds.
Keywords:
– Environment – Wildlife – Al-Baha Region
Jurisprudence – Law

املـقـدّ مـة

احلمــد هلل رب العاملــني ،والصــالة والســالم عــىل
أرشف املرســلني ،ســيدنا ونبينــا حممــد بــن عبــداهلل
وعــىل آلــه وصحبــه وســلم ...وبعــد:
فبالرغــم مــن أمهيــة احلفــاظ عــىل احليــاة الفطريــة
بمنطقــة الباحــة ،ومــا توليــه املؤسســات احلكوميــة
مــن اهتــامم بذلــك املوضــوع ،وحتديــد أماكــن خمصصة
للمحميــات الطبيعيــة ،يف عــدد مــن املواقــع اجلغرافيــة
يف أرض الوطــن ،إال أن هــذا املوضــوع مل حيــظ بأبحاث
مبــارشة متصلــة بــه ،وإنــام هــي أبحــاث تتناولــه ضمن
موضوعــات عامــة ،وبعضهــا مل تنطلــق مــن رؤيــة
رشيعــة ،وبعضهــا مل تتحــدث عــن أمهيــة محايــة احليــاة
الفطريــة ،ورفــع درجــة الوعــي املجتمعــي هبــا.
ولعــل الكثــري مــن هــذه األبحــاث العلميــة التــي
تناولــت موضــوع البيئــة ،قــد تناولتهــا مــن جوانــب
متعــددة ،لكنهــا مل تشــتمل عــىل اجلوانــب التــي تبناهــا

٢

الباحــث ،كــام أهنــا بحــوث عامــة ال تنصب عــىل احلياة
الفطريــة بمنطقــة الباحــة ،والتــي ختتــص بميــزات عــن
غريهــا مــن مــدن اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث
إهنــا تعــد مــن أهــم املعــامل الســياحية باململكــة العربيــة
الســعودية.
ويف ظــل رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠م،
والتــي تشــتمل عــىل عــدة حمــاور مــن بينهــا املحــور
االقتصــادي ،والــذي تُعــد الســياحة مــن أمههــا،
وألجــل ذلــك يســعي الباحــث عــىل بيــان أمهيــة
تقديــم الدراســات العلميــة املمنهجــة ،والتــي
هتــدف لرفــع الوعــي املجتمعــي بأمهيــة املحافظــة
عــىل احليــاة الفطريــة يف منطقــة الباحــة ،ومــا يرتتــب
عليهــا مــن املحافظــة عــىل الغطــاء النبــايت ،والثــروة
احليوانيــة التــي متيــزت هبــا منطقــة الباحــة ،مــع
رضورة االلتفــات للثــروة الطبيعيــة التــي تزخــر هبــا
منطقــة الباحــة ،وأمهيــة املحافظــة عليهــا ،وذلــك مــن
خــالل بيــان الرابــط بــني محايــة هــذه الثــروة ،وحــب
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ومحايــة الوطــن ومكتســباته ،بــام حيقــق إســهام ًا علميـ ًا
ومنهجيــ ًا يف تطبيــق متطلبــات الرؤيــة االســرتاتيجية
للمملكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠م.
أهداف البحث:
.١

.٢

.٣

.٤

بيــان ســعة الرشيعــة اإلســالمية ،وشــموهلا
لــكل شــؤون احليــاة ،وأهنــا صاحلــة لــكل زمــان
ومــكان.
ذكــر أمثلــة عــىل حــرص فقهــاء املســلمني عــىل
أمهيــة احلفــاظ عــىل البيئــة ،ووجــوب االهتــامم
باحليــوان ،والنهــي عــن قتلــه بــال ســبب.
اإلســهام يف زيــادة الوعــي لــدى أفــراد املجتمــع،
عــىل وجــوب احلفــاظ عــىل البيئــة ،ومحايــة احليــاة
الفطريــة يف منطقــة الباحــة.
احلاجــة لوجــود دراســة تطبيقيــة تبــني مــدى
معرفــة املجتمــع بأمهيــة املحافظــة عــىل البيئــة،
ومــدى معرفتهــم باحليــاة الفطريــة بمنطقــة الباحة

أسباب اختيار املوضوع:

بالرغــم مــن أمهيــة املحافظــة عــىل احليــاة الفطريــة
يف منطقــة الباحــة ،وألمهيــة محايــة البيئــة يف املنهــج
اإلســالمي ،وتطبيقاتــه املختلفــة عــرب تاريــخ احلضــارة
اإلســالمية ،منــذ نشــأهتا وحتــى العــر احلديــث،
وبرغــم كثــرة النصــوص اخلاصــة بذلــك  ،إال أنــه
التــكاد توجــد بحــوث متخصصــة يف هــذا اجلانــب،
يمكــن اإلســتفادة منهــا ،يف صياغــة تطبيقــات عرية،
تســهم يف محايــة احليــاة الفطريــة يف منطقــة الباحــة ،وملــا
ألمهيــة البيئــة مــن الناحيــة االقتصاديــة ،وأثرهــا عــىل
حيــاة اإلنســان بمنطقــة الباحــة عــىل وجــه أخــص،
األمــر الــذي دفــع الباحــث إىل اختيــار هــذا املوضــوع.

حــث اإلســالم عــىل وجــوب شــكر اهلل ملــا وهــب.
وهنــاك حاجــة ملحــة لتوعيــة املجتمــع عــىل أمهيــة
احلفــاظ عــىل البيئــة ،ووجــوب محايــة احليــاة الفطريــة،
وأنــه مطلــب رشعــي ،قــد حــث اإلســالم عليــه،
وقررتــه الرشيعــة اإلســالمية ،وأفــرد لــه كثــري مــن
فقهــاء املســلمني بعــض األبــواب الفقهيــة التــي تبــني
رضورة االلتفــات للبيئــة ،ووجــوب محايتهــا مــن
األخطــار التــي حتــدق هبــا.
كــام نصــت عــىل وجــوب احلفــاظ عــىل البيئــة واحليــاة
الفطريــة ،القوانــني واألنظمــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية.
إال أنــه ال توجــد دراســة تطبيقيــة ،تبــني مــدى معرفــة
النــاس ألمهيــة محايــة احليــاة الفطريــة بمنطقــة الباحــة.
وحيــاول هــذا البحــث أن جييــب عــىل الســؤال الرئيــس
التايل:
مــا مــدى معرفــة املجتمــع يف منطقــة الباحــة عــىل
أمهيــة محايــة احليــاة الفطريــة يف منطقــة الباحــة ،ومــا
مــدى معرفتهــم ببعــض األحــكام الفقهيــة ،ونصــوص
القانــون املتعلقــة بذلــك؟
فرضيات البحث:

•

•

•

مشكلة البحث:

وهــب اهلل منطقــة الباحــة مجــاالً ربانيــ ًا ،ومناخــ ًا
معتــدالً ،ومتنوعــ ًا يف تضاريســها وجغرافيتهــا ،وقــد

•

حلاميــة حيــاة املخلوقــات غــري اآلدميــة نصــوص
يف الرشيعــة اإلســالمية حتتــاج إعــادة تقديمهــا
بأســلوب يناســب العــر.
املخلوقــات غــري اآلدميــة  ،خملوقــات تــؤدي
وظيفتهــا يف الكــون وفــق نظــام حمكــم وقــد كفــل
اإلســالم محايتهــا.
القتــل غــري املــرشوع للمخلوقــات غــري اآلدميــة،
هــدر للحيــاة الفطريــة ،وهــو ممنــوع يف الــرشع
اإلســالمي ،قبــل أن يكــون ممنوعــ ًا يف نصــوص
القوانــني.
محايــة املخلوقــات غــري اآلدميــة ،محايــة لالقتصاد،
ومنــع مــن إفســاد الكون.

احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة
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•
•

إظهــار عنايــة الرشيعــة اإلســالمية بمنــع القتــل
ظلــ ًام،وحرمــةالنفــسولــوكانــتلغــرياآلدمــي.
إتــالف احليــاة الفطريــة تدمــري للطبيعــة ،وإتــالف
لالقتصــاد ،وهــو جريمــة تســتوجب العقــاب.

الدراسات السابقة:

عثــر الباحــث فيــام اطلــع عليــه ،عــىل عــدد مــن
البحــوث تتكلــم عــن قضايــا البئيــة بشــكل عــام ،إال
أنــه مل جيــد الباحــث مــن عمــل دراســة تطبيقيــة عــىل
احليــاة الفطريــة يف منطقــة الباحــة ،أو تكلــم عنهــا.
لكــن حيســن هنــا ذكــر بعــض البحــوث التــي تكلمــت
عــن البيئــة ،ومنهــا:
• البيئــة واحلفــاظ عليهــا مــن منظــور إســالمي.
لألســتاذ الدكتــور :حممــد بــن حييــى بــن حســن
النجيمــي.
• والبيئــة واحلفــاظ عليهــا مــن منظــور إســالمي
لألســتاذالدكتــورعبــدالقــادرحممــدأبــوالعــال.
• والبيئــة واحلفــاظ عليهــا مــن منظــور إســالمي
للدكتــور :عبــد الســتار أبــو غــدة.
وهــذه البحــوث متــت املشــاركة هبا يف الــدورة التاســعة
عــرشة ،الواقعــة يف إمــارة الشــارقة ،عــام ١٤٣٠هـ  ،يف
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وكانــت يف رعايــة
البيئــة يف الرشيعــة اإلســالمية ،وغالبهــا موجــزة عــن
ثقافيــة البيئــة ،وهــي أبحــاث عامــة تتحــدث عــن البيئة
مــن منظــور الديــن اإلســالمي ،وليــس هلــا عالقــة هبذا
البحــث ،فهــذا البحــث :عبــارة عــن دراســة تطبيقيــة
عــىل احليــاة الفطريــة يف منطقــة الباحــة ،بــام يتفــق مــع
احلفــاظ عــىل البيئــة يف الفقــه اإلســالمي ونصــوص
القانــون يف اململكــة العربيــة الســعودية.
• ومــن البحــوث كذلــك :احلفــاظ عــىل البيئــة
بــني هــدى اإلســالم ،ووثائــق حقــوق اإلنســان.
للدكتــور :عبــد الســالم عبــد اجلليــل ســامل ،وهــو
بحــث قرابــة (  )١١صفحــة ،يتكلــم يف الغالــب

٤

عــن آيــات اســتدل هبــا الباحــث عــىل احلــث
عــىل احلفــاظ عــىل البيئــة بــام يتفــق مــع حقــوق
االنســان.
وهــو كذلــك بحــث عــام ،حتــدث باختصــار عــن
احلفــاظ عــىل البيئــة بــني هــدى اإلســالم ووثائــق
حقــوق اإلنســان ،وليــس لــه عالقــة هبــذا البحــث،
فهــذا البحــث :عبــارة عــن دراســة تطبيقيــة عــىل احلياة
الفطريــة يف منطقــة الباحــة ،بــام يتفــق مــع احلفــاظ عــىل
البيئــة يف الفقــه اإلســالمي ونصــوص القانــون يف
اململكــة العربيــة الســعودية.
• ومــن البحــوث كذلــك :التوجيــه الترشيعــي
اإلســالمي يف نظافــة البيئــة وصحتهــا ،للدكتــور
عبــداهلل قاســم الوشــيل.
وهــو كذلــك بحــث عــام يف البيئــة ،والتوجيهــات
اإلســالمية التــي حتــث عــىل نظافــة البيئــة .وليــس
لــه عالقــة هبــذا البحــث ،فــإن هــذا البحــث :عبــارة
عــن دراســة تطبيقيــة عــىل احليــاة الفطريــة يف منطقــة
الباحــة ،كــام ذكــر الباحــث ســابقا.
• ومــن البحــوث كذلــك :البيئــة الطبيعيــة ملنطقــة
مكــة املكرمــة ،دراســة يف اجلغرافيــا الطبيعيــة
ملنطقــة احلــرم الرشيــف وهــو بحــث ماجســتري
مقــدم مــن الطالبــة رقيــة حســني ســعد نجيــم.
وهــو بحــث يتكلــم عــن جغرافيــة منطقــة مكــة
املكرمــة ،وليــس لــه عالقــة هبــذا البحــث ،فــإن هــذا
البحــث :عبــارة عــن دراســة تطبيقيــة عــىل احليــاة
الفطريــة يف منطقــة الباحــة ،كــام ذكــر الباحــث ســابقا.
• ومــن البحــوث كذلــك :أطلــس أشــجار منطقــة
الباحــة ،واملواقــع املجــاورة هلــا ،وهــو مــن تأليــف
الدكتــور عبدالــويل أمحــد اخلليــدي ،وآخــرون.
وهــو بحــث ُعنــي باألشــجار فقــط .وليــس لــه عالقــة
هبــذا البحــث ،فهــذا البحــث :عبــارة عــن دراســة
تطبيقيــة عــىل احليــاة الفطريــة يف منطقــة الباحــة ،بــام
يتفــق مــع احلفــاظ عــىل البيئــة يف الفقــه اإلســالمي

احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

ونصــوص القانــون يف اململكــة العربيــة الســعودية.
وهبــذا يتضــح أن هــذه البحــوث الســابقة تتحــدث
عــن البيئــة بوجــه عــام ،أو تتحــدث عــن مناطــق ،أو
موضوعــات ،ال ختتــص بدراســة تطبيقيــة عــىل احليــاة
الفطريــة يف منطقــة الباحــة ،بــام يتفــق مــع احلفــاظ
عــىل البيئــة يف الفقــه اإلســالمي ونصــوص القانــون يف
اململكــة العربيــة الســعودية.
منهج البحث:

اعتمــد الباحــث املنهــج الوصفــي واالســتقرائي،
وذلــك لتحقيــق هــدف تســليط الضــوء عــىل مــا قــرره
اإلســالم مــن نصــوص فقهيــة ،أو قانونيــة ،تعالــج
محايــة احليــاة الفطريــة يف منطقــة الباحــة ،كــام اعتمــد
أيضــا املنهــج التطبيقــي ،من خــالل توزيع االســتبانات
واالســتهداء بــام فيهــا ،وإعــداد اإلحصــاءات مــن أجل
تقديــم رؤيــة متكاملــة ملوضــوع البحــث.

خطة البحث:

ويشــتمل عــىل متهيــد وثالثــة فصــول ،حيتــوي كل
فصــل عــىل مباحــث كــام يــيل:
التمهيــد :وتشــتمل عــىل املقدمــة ،وأمهيــة البحــث،
وأهــداف البحــث ،وأســباب اختيــاره ،ومشــكالت
البحــث ،وفرضيــات البحــث ،والدراســات الســابقة،
ومنهــج البحــث .وخطــة البحــث ،وهــي:
الفصل األول:
التعريــف بالبيئــة ،واحليــاة الفطريــة ،وفيــه ثالثــة
مباحــث.
املبحث األول:
التعريف بالبيئة ومكانتها.
املبحث الثاين:
التعريف باحلياة الفطرية ومكانتها.
املبحث الثالث:
التعريــف بمنطقــة الباحــة ،واحليــاة الفطريــة فيهــا،

وفيــه مطلبــان :
املطلب األول :
التعريف بمنطقة الباحة.
املطلب الثاين :
التعريف باحلياة الفطرية بمنطقة الباحة.
الفصل الثاين:
محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة يف الرشيعــة اإلســالمية،
والقانــون ،وفيــه أربعــة مباحــث:
املبحث األول:
محاية البيئة واحلياة الفطرية يف القرآن الكريم.
املبحث الثاين :
محاية البيئة واحلياة الفطرية يف السنة النبوية.
املبحث الثالث:
محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة يف الفقــه اإلســالمي،
وفيــه مخســة مطالــب:
املطلب األول :
احلفاظ عىل املياه يف الفقه اإلسالمي.
املطلب الثاين :
االهتامم باحليوان يف الفقه اإلسالمي.
املطلب الثالث:
اهلواء والتلوث البيئي يف الفقه اإلسالمي.
املطلب الرابع:
القواعد الفقهية يف محاية البيئة واحلياة الفطرية.
املطلب اخلامس:
املؤمترات اإلسالمية يف احلفاظ عىل البيئة.
املبحث الرابع:
محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة يف األنظمــة ،وفيــه
مطلبــان:
املطلب األول:
محاية البيئة واحلياة الفطرية يف األنظمة الدولية.
املطلب الثاين:
محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة يف أنظمــة اململكــة
العربيــة الســعودية.
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ِ
ــو ُؤوا الــدَّ َار َو ِ
يــام َن ﴾ ( ،)٣والتبــوء
الفصل الثالث:
﴿ َوا َّلذيــ َن َت َب َّ
اإل َ
ّاختــاذ املســكن وإلفــه والتزامــه.
إجراءات الدراسة امليدانية ،وفيه ستة مباحث:
والبيئــة يف االصطــالح :هــي املحيــط الــذي تعيــش
املبحث األول:
فيــه األحيــاء ،مؤلف ـ ًا مــن األرض وغالفهــا اجلــوي،
جمتمع وعينة الدراسة.
()٤
ومــا عليهــا ومــا يف باطنهــا .
املبحث الثاين :
وتعــرف البيئــة اصطالح ـ ًا كذلــك :عــىل أهنــا املــكان
تصميم أداة الدراسة:
ومــا ُحييــط بــه مــن ظــروف طبيعيــة ،وذلــك عــىل
املبحث الثالث:
()5
ســبيل املجــاز .
مقياس الدراسة.
وكذلــك يصــح أن يطلــق مصطلــح البيئــة ويــراد هبــا:
املبحث الرابع :
املــكان الــذي تتوافــر فيــه العوامــل املناســبة ملعيشــة
تقييم أدوات القياس
كائــن حــي أو جمموعــة كائنــات حيــة خاصــة ،كالبيئــة
املبحث اخلامس:
االجتامعيــة ،والطبيعيــة ،واجلغرافيــة .
أسلوب التحليل اإلحصائي املستخدم يف الدراسة.
املبحث السادس:
مكونات البيئة:
حتليل البيانات واختبار الفرضيات.
تتكون البيئة من اآليت:
اخلامتة :
 -١البيئــة الطبيعيــة :وهــي كل مــا حييــط باإلنســان
أهم النتائج.
مــن مكونــات طبيعيــة ،حيــة وغــري حيــة مــن خلــق اهلل
فهارس املراجع .
تعــاىل ،ممثلــة يف مكونــات ســطح األرض :مــن جبــال
الفصــل األول :التعريــف بالبيئــة ،واحليــاة الفطريــة ،وســهول ووديــان وصخــور وتربــة ،وعنــارص املنــاخ
وفيــه ثالثــة مباحــث:
املختلفــة ،مــن حــرارة وضغــط وريــاح وتســاقط
أمطــار ،وأحيــاء بريــة النشــأة نباتيــة أو حيوانيــة،
املبحث األول :التعريف بالبيئة ومكوناهتا
بريــة كانــت أو مائيــة ،إضافــة إىل مــوارد امليــاه العذبــة
تعريف البيئة يف اللغة:
واملاحلــة(.)6
البيئــة يف اللغــة العربيــة :مــن تبــوأ املــكان أي ح َّلــه
َ ُ  -٢البيئــة االصطناعيــة :وهــي التــي شــيدها اإلنســان
وبــه نزلــه وأقــام بــه ،والبيئــة والبــاءة واملبــاءة أي
مــن خــالل تفاعلــه مــع بيئتــه الطبيعيــة كاملصانــع،
املنــزل ،ومبــاءة اإلبــل أي معطنهــا ،وأبــأت اإلبــل أي
()7
والســيارات ،ومــا شــيد مــن منشــآت.
أنخــت بعضهــا إىل بعــض ،ومبــاءة النحــل أي بيتهــا
يف اجلبــل ،واملبــاءة مــن الرحــم حيــث يتبــوأ الولــد (. )١
والبيئــة مشــتقة مــن ( البــوء ) وهــو القــرار أو
( )٣احلرش :آية .6
اللــزوم( ،)٢ومنــه اآليــة يف قولــه تعــاىل :
( )١انظــر :لســان العــرب  ،٣9 /١واملحكــم واملحيــط األعظــم ،56١ /١٠
القامــوس املحيــط (ص ،)٣٤ :تــاج العــروس .١55 /١
( )٢انظر :املصادر السابقة.
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( )٤انظــر :أحــكام البيئــة يف الفقــه اإلســالمي (رســالة ماجســتري) للباحــث
عدنــان بــن صــادق ضاهــر ( ص )٤
( )5انظر :معجم الصواب اللغوي .١٣7 /١
(  )6انظر :أحكام البيئة يف الفقه اإلسالمي ( ص )٤
( )7انظر :أحكام البيئة يف الفقه اإلسالمي ( ص )٤
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وهذا املفهوم هو املراد يف هذا البحث.
املبحث الثاين :التعريف باحلياة الفطرية ومكانتها.
احليــاة :يف اللغــه :مــا كان ذا نــامء ،يقــال حــي حييــا فمــرشوع البحــث عبــارة عــن :دراســة تطبيقيــة عــىل
فهــو حــي ،ويــراد باحليــاة كذلــك النمــو والبقــاء احليــاة الفطريــة" املحميــات" يف منطقــة الباحــة ،بــام
يتفــق مــع احلفــاظ عــىل البيئــة يف الفقــه اإلســالمي،
واملنفعــة(.)١
والفطــرة يف اللغــة :اخللقــة ا َّلتِــي يكــون َع َل ْي َهــا كل ونصــوص القانــون يف اململكــة العربيــة الســعودية.
َم ْو ُجــود أول خلقــه والطبيعــة الســليمة مل تشــب بِ َع ْيــب املبحــث الثالــث :التعريــف بمنطقــة الباحــة ،واحليــاة
()٢
َو ِيف ال َّتن ِْزيــل ا ْل َع ِزيز ومنــه قولــه تعــاىل ﴿ :ف ْط َ
ــرة اهلل الفطريــة فيهــا ،وفيــه مطلبــان :
()٣
ا َّلتِــي فطــر النَّــاس َع َل ْي َهــا َال َت ْب ِديــل خللــق اهلل﴾
املطلب األول :التعريف بمنطقة الباحة.
وأمــا احليــاة الفطريــة يف االصطــالح :فهــو
مصطلــح مســتحدث قــد يســتخدم مرادفــ ًا للمعنــى تقــع منطقــة الباحــة يف اجلنــوب الغــريب مــن اململكــة
االصطالحــي للبيئــة ،إال أنــه يــدل عــىل مســمى نظــام العربيــة الســعودية( ،)5وتقــع بــني خطــي طــول
يتعلــق بالبيئــة ،فيطلــق عــىل النظــم البيئيــة املتجــددة ٤١و ٤٢رشق خــط غرينتــش ،ومــا بــني دائــريت
بــام حتتويــه مــن كائنــات نباتيــة وحيوانــات فطريــة ،عــرض  ١9و ٢٠جنــوب خــط االســتواء(.)6
تتأثــر بعوامــل طبيعيــة ،كتوفــر املــاء والغــذاء وأماكــن وحيدهــا مــن الشــامل والغــرب منطقــة مكــة املكرمــة،
ومــن اجلنــوب والــرشق منطقــة عســري ،وتعتــرب الباحة
التكاثــر.
أصغــر مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية مســاح ًة،
مكونات احلياة الفطرية:
وتقــدر مســاحتها ب  ١٠،٣6٣كــم  ،٢ومــن أهــم
بحســب مــا نصــت عليــه أنظمــة محايــة احليــاة الربيــة مدهنــا الباحــة ،وهــي عاصمــة املنطقــة ،وبلجــريش،
باململكــة العربيــة الســعودية ،فــإن مكونــات احليــاة وقلــوة ،والعقيــق ،واملنــدق ،واملخــواة(.)7
الفطريــة ،هــي أوالً :األرض والرتبــة .
• وأمــا تضاريــس منطقــة الباحــة ،فإهنــا تنقســم إىل
• ثاني ًا :النباتات واألشجار بمختلف أنواعها.
أربعــة أقســام ،وهــي:
• ثالث ًا :احليوانات والطيور.
 .١ســهل هتامــة :وهــو جــزء مــن ســهول هتامــة
الكــرى ،املمتــدة عــىل طــول اجلــزء اجلنــويب
مفهوم محاية احلياة الفطرية :
الغــريب مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،وهــو
املــراد بحاميــة احليــاة الفطريــة هنــا :هــو تطويــر وتنفيــذ
عبــارة عــن ســهول رمليــة مســتوية إىل متموجــة
خطــط ومرشوعــات هتــدف إىل املحافظــة عــىل احليــاة
 ،يــراوح ارتفاعــه مــن  5٠إىل  ٢٠٠م ،ويضيــق
الفطريــة ،وإنامئهــا يف مواطنهــا الطبيعيــة ،عــن طريــق
باجتــاه الشــامل الغــريب ليالمــس املنحــدرات عــىل
إقامــة مناطــق حمميــة للحيــاة الفطريــة يف اململكــة
ارتفــاع  ٣5٠م ،تقطعــه وديــان عديــدة ،مــن
العربيــة الســعودية ،واســتصدار األنظمــة والتعليــامت
()٤
أمههــا :وادي نــاوان ،ووادي األحســبة ،ووادي
اخلاصــة بتلــك املناطــق والعمــل عــىل تطبيقهــا.
()١
()٢
()٣
()٤

انظر :لسان العرب  ،٢١١ /١٤و املعجم الوسيط .٢١٣ /١
انظر :لسان العرب ،58 /5واملعجم الوسيط .69٤ /٢
الروم :آية ٣٠
انظر موقع اهليئة السعودية للحياة الفطرية.

( )5انظــر :أطلــس أشــجار منطقــة الباحــة واملواقــع املجــاورة هلــا .إعــداد
كل مــن الدكتــور عبــد الــويل أمحــد اخلليــدي ،والدكتــور نجيــب عــيل
الصغريالدكتــور املصطفــى رضفاوي،واملهنــدس صالــح بــن حممــد العامري.
( )6انظر :املصدر السابق
( )7انظر :املصدر السابق .
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ملــل ،ووادي نمــرة ،ووادي عليــب.
 .٢ســفوح اجلبــال املطلــة عــىل هتامــة :وهــي عبــارة
عــن منحــدرات متوســطة إىل شــديدة االنحــدار،
تقطعهــا وديــان وأخاديــد عديــدة ،وتنحــدر
انحــدار ًا شــديد ًا ،لكــن تدرجييــ ًا نحــو الغــرب،
ويقــع جبــل شــدا عــىل هــذه الســفوح ،و يصــل
ارتفاعــه إىل  ٢٠5٠م.
 .٣اجلبــال عاليــة االرتفاع"اهلضبــة الوســطى":
وهــي جبــال وهضــاب شــبه مســتوية ومتموجــة،
تقطعهــا وديــان عديــدة ،وتتخللهــا مدرجــات
زراعيــة.
 .٤اجلبــال واهلضــاب الرشقيــة :وتنحــدر تدرجييــ ًا
نحــو الــرشق والشــامل الرشقــي ،وتقطعهــا
بعــض األوديــة مثــل وادي جــرب ووادي عينــة،
وغريهــا.
()٢
• وأما الغطاء النباتى ىف منطقة الباحة :
فنجــد ملوقــع الباحــة الــذي حباهــا اهلل مــن مجــال،
والــذي انعكــس عــىل التنــوع البيئــي باملنطقــة ،حيــث
قــد ســجلت بعــض الدراســات أن فيهــا أكثــر مــن
 ٣٢5نباتــ ًا بريــ ًا متثــل  ( %١٢مــن نباتــات اململكــة)
 ،منها  77شجرة (متثل  % 76من أشجار اململكة)
و  ٣٢شــجرية و ٢١6نــوع مــن النباتــات العشــبية
واحلشــائش.
()٣
• وأما أشجار منطقة الباحة :
فقــد ســجلت يف املنطقــة  76شــجرة ،تتبــع  5١جنسـ ًا
و ٣٤فصيلــة ،ومــن أكثــر الفصائــل متثيــ ً
ال للنباتــات
البقوليــة ،والنبعية،والتينيــة ،والكربيــة.
كــام بينــت بعــض الدراســات أن األشــجار منهــا مــا
هــي واســعة االنتشــار يف منطقــة الباحــة ،ومنهــا مــا
()١

( )١انظر :املصدر السابق .
( )٢انظر املصدر السابق .
( )٣انظر املصدر السابق .
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يــيل :العــرش ،والطلــح ،والشــت ،والثــوم ،والعرعــر،
والعتــم ،واألثــرار والضهيــان ،والكنهلــب ،والســلم،
والســمر ،والقــرض ،والســدر ،وغريهــا الكثــري
وهنالــك أشــجار نــادرة االنتشــار ومنهــا :احلومــل،
واخلــرم ،واحلنــاء ،والنبــخ ،والتمــر اهلنــدي ،وشــجرة
البــن وغريهــا الكثــري.
فمــام ســبق يتضــح جليــا أمهيــة منطقــة الباحــة
وموقعهــا اجلغــرايف املتميــز ،ومــا تزخــر بــه مقومــات
احليــاة البيئيــة ،وتنوعهــا.
املطلــب الثــاين :التعريــف باحليــاة الفطريــة بمنطقــة
الباحــة

مــن أهــم حمميــات احليــاة الفطريــة بمنطقــة الباحــة
حمميــة جبــل شــدا ،وهــي حمميــة طبيعيــة يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،حتــت إرشاف اهليئــة الوطنيــة
حلاميــة احليــاة الفطريــة وإنامئهــا ،وتقــع أعــىل اجلنــوب
الغــريب مــن منطقــة الباحــة ،شــامل غــرب حمافظــة
املخــواة عــىل مســافة  ٢٠كيلومــرت ،وتبلــغ مســاحتها
 67كيلومــرت مربــع(.)٤
وقــد اهتمــت حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية
هبــذا اجلبــل ،فقــد تــم حتويلــه عــام ١٤٢٢هـــ إىل حممية
طبيعيــة تتبــع للهيئــة الســعودية للحيــاة الفطريــة ،نظــر ًا
للطبيعــة التــي حيتضنهــا ،والكائنــات احليــة النــادرة
التــي تعيــش فيــه(.)5
ويعتــرب جبــل شــدا األعــىل امتــداد ًا جلبــال احلجــاز إىل
الغــرب ،موازيــا هلــا تقريبــا ،وقــد تكــون نتيجــة حلركة
الــدرع العــريب قبــل آالف الســنني ،ويرتفــع اجلبــل
عــن ســطح البحــر بحــوايل  ٢٢٠٠مــرت ،وتتكــون
املرتفعــات مــن صخــور بازلتيــة تنحــدر منهــا أوديــة،
وهــي منطقــه مجيلــة ،ويوجــد هبــا معــامل أثريــة قديمــة،
( )٤انظر :للموقع التايل:

http://www.aleqt.com/2014/06/21/article_859661.html

( )5انظــر :نظــام املناطِــق املحميــة للحيــاة الفطريــة ،برقــم :م ،١٢ /
وتاريــخ١٤١5/١٠/٢6 :هـــ
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ومنــازل منحوتــه يف الصخــور ،ومنطقــة رائعــة جلــذب
الســياح (.)١
ويرتبــع هــذا اجلبــل الشــاهق الــذي يقــع يف اجلنــوب
الغــريب مــن منطقــة الباحــة عــىل مســاحة تزيــد عــىل
 68كيلــو مــرت ًا ،فقــد اكتســب أمهيــة بالغــة يف القــدم،
ملــا ذكــر فيــه مــن القصــص التــي جســدت حماولــة
اإلنســان يف ذلــك الزمــان ،مــن التكيــف مــع ظــروف
الطبيعــة القاســية ،فنحــت مــن صخورهــا ســكن ًا لــه،
واســتصلح أرضهــا ليــأكل مــن خرياهتــا التــي حتولــت
فيــام بعــد  -بقــدرة اهلل ـ إىل واحــات خــراء ،تنبــض
باحليــاة واحلركــة.
ويظهــر عــىل بعــض صخــور املحميــة النقــوش
والرســومات لبعــض احليوانــات ،كالوعــل واملهــا(.)٢
وتعتــرب حمميــة منطقــة جبــل شــدا األعــىل ،مــن أهــم
املحميــات للحيوانــات وللحيــاة الفطريــة بمنطقــة
الباحــة ،ففيهــا يوجــد كثــري مــن النمــور العربيــة،
والذئــاب والضبــاع والوشــق والنمــس والثعالــب
والنيــص وقــرد البابــون والوبــر والغربــان والصقــور
والنســور ،والعديــد مــن أنــواع الطيــور.
وأمــا الغطــاء النبــايت فإنــه يتشــكل مــن الكثــري مــن
األشــجار املتنوعــة ،والشــجريات واألعشــاب املعمــرة
واحلوليــة ،والبــن الشــدوي ،والعرعــر والعتــم أو
الزيتــون الــربي ،باإلضافــة إىل العديــد من الشــجريات
واألعشــاب واحلشــائش ،والعديــد مــن النباتــات
الزهريــة النــادرة ،والطيــور املتنوعــة(.)٣
وأمــا األمطــار يف تلــك املحميــة فــإن أمطارهــا كثــرية
تصــل إىل  ٣١9.٢مليمــرت ســنوي ًا ،فضــ ً
ال عــن
اســتفادة تلــك النباتــات مــن موقــع اجلبــل غــرب
( )١انظر :للموقع التايل:

محمية_جبل_شدا_األعلىhttps://ar.wikipedia.org/wiki/

( )٢انظر :للموقع التايل:

محمية_جبل_شدا_األعلىhttps://ar.wikipedia.org/wiki/

( )٣انظر للموقع التايل:

محمية_جبل_شدا_األعلىhttps://ar.wikipedia.org/wiki/

جبــال الــرسوات ،ممــا جعلــه يســتفيد كثــري ًا مــن
الضبــاب والســحب القادمــة مــن البحــر األمحــر.
ويف هــذه املحميــة قريــة اجلــوة ،التــي ينتــرش عــىل
طريقهــا العديــد مــن احليوانــات الربيــة ،كالوبــر
وطيــور احلجــل ،فيــام يتواجــد هبــا بعــض احليوانــات
األخــرى ،كالضبــع والوشــق التــي ســكنت أجــزاء
مــن القريــة بعــد أن هجرهــا أهلهــا يف العقــود املاضيــة.
ومــا زال جبــل شــدا األعــىل يكتســب الكثــري مــن
االهتــامم ،ســواء فيــام يتعلــق بالدراســات البحثيــة لبيئة
اجلبــل ،أو بالدراســات الســياحية التــي تعكــف عليهــا
إمــارة منطقــة الباحــة ،بالتنســيق مــع اهليئــة العامــة
للســياحة واآلثــار ،واهليئــة الســعودية للحيــاة الفطرية،
هبــدف تطويــر بعــض املواقــع داخــل املحميــة ،جلعلهــا
أحــدى املقاصــد الســياحية يف منطقــة الباحــة(.)٤

الفصــل الثــاين :محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة يف
الرشيعــة اإلســالمية ،والقانــون ،وفيــه أربعــة مباحــث:
املبحــث األول :محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة يف القرآن
الكريم.

مــن يتدبــر القــرآن جيــد عنايتــه بالبيئــة واحليــاة
الفطريــة ،وذلــك ألمهيتهــا البالغــة لإلنســان ،والتــي
جيــب عــىل اإلنســان محايتهــا واملحافظــة عليهــا ،وعــدم
اإلســاءة إليهــا أو إفســادها(.)5
فإننــا نجــد أن القــرآن الكريــم قــد هنى عــن الفســاد يف
األرض ،ومنــه قولــه تعــاىل﴿ قا ُلــو ْا َتــاهللِّ َل َقــدْ َع ِل ْم ُتــم
ض َو َمــا ُكنَّــا َسـ ِ
َّمــا ِج ْئنَــا لِنُ ْف ِســدَ ِيف األَ ْر ِ
ـار ِقني﴾(. )6

( )٤انظر للموقع التايل:

http://www.aleqt.com/2014/06/21/article_859661.html

( )5ينظــر  :البحــوث يف جممــع الفقــه االســالمي الــدويل ،يف الــدورة
التاســعة عــرشة ،يف إمــارة الشــارقة ،دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومنها:
:اإلســالم ومحايــة البيئــة للدكتــور :شــوقي أمحــد دنيــا ،والبيئــة واحلفــاظ
عليهــا مــن منظــور إســالمي ،إعــداد األســتاذ الدكتــور عبــد القــادر حممــد
أبــو العــال ،البيئــة واحلفــاظ عليهــا مــن منظــور إســالمي ،إعــداد الشــيخ
حممــد أمحــد حســني،البيئة واملحافظــة عليهــا مــن منظــور إســالمي إعــداد
األســتاذ الدكتــور حممــد جــرب األلفــي  ،وغريهــم
( )6سورة يوسف :آية . 7٣

احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة

9

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م
ض م ْف ِسـ ِ
ـدين﴾( ، )١ففيــه ففــي اآليتــني دليــل عــن أن اهلل قــد ســخر لنــا هــذه
وقولــهَ ﴿ :والَ َت ْع َثـ ْ
ـوا ِيف األَ ْر ِ ُ
دليــل عــىل حــث القــرآن عــىل املحافظــة عــىل البيئــة ،البيئــة الطبيعيــة ،وجعلهــا صاحلــة للعيــش فيهــا،
والنهــي عــن إفســادها.
فكيــف ال نحافــظ عليهــا ،وخصوصــا عندمــا نجــد
كــام يالحــظ أن القــرآن الكريــم ذكــر أكثــر مــن آيــة كثــري ًا مــن النباتــات واحليــاة الفطريــة قــد انقرضــت،
تــدل عــىل البيئــة ،وأمهيــة املحافظــة عليهــا كــام خلقهــا أو قاربــت عــىل االنقــراض.
اهلل ،فــإن كل يشء يف األرض مــوزون ومقـــــــدر ،كام والعمــل الناجــح للمحافظــة عــىل البيئــة واحليــاة
َاهــا َو َأ ْل َق ْينَــا فِ َيهــا الفطريــة؛ هــو جعــل بعــض املناطــق حمميــة مــن
قــال اهلل تعــاىل َ ﴿ :واألَ ْر َض َمدَ ْدن َ
اس و َأنب ْتنَــا فِيهــا ِمــن ك ُِّل َ ٍ
ِ
ــو ُزون﴾(. )٢
عبــث العابثــني ،وأن جيعــل هلــا مناخـ ًا مناســب ًا للتكاثــر
يشء َّم ْ
َ
َر َو َ َ َ
ْ
يقــول الزخمــرشي( )٣يف تفســريه هلــذه اآليــات ( :وزن والنمــو ،وهــذا قــد يؤخــذ مــن قولــه تعــاىل:
بميــزان احلكمــة وقــدر بمقــدار تقتضيــه ،ال يصــح ﴿ َو َأ ْص ِل ْح َوالَ َتتَّبِ ْع َسبِ َيل ا ُْمل ْف ِس ِدين﴾(.)8
فيــه زيــادة وال نقصــان ) ( ،)٤فهــذا يــدل عــىل حــرص فالبــد مــن إصــالح هــذه األرض وبيئتهــا ،ومعاقبــة
اإلســالم عــىل احلفــاظ عــىل البيئــة واحليــاة الفطريــة  .مــن يفســد فيهــا ،بــل إن فســاد أي جــزء أو عنــر فيها
وقولــه تعــاىلَ ﴿ :والَ ُت ْف ِســدُ و ْا ِيف األَ ْر ِ
ض َب ْعــدَ هــو فســاد لبقيــة األجــزاء والعنــارص؛ ملــا هنالــك مــن
إِ ْصال َِح َهــا ﴾(. )5
الرتابــط والتــوازن ،وقــد توصــل العلــامء أخــري ًا إىل أن
فيــه دليــل عــىل أن اهلل خلــق األرض بــكل مــا فيهــا ،املشــكالت البيئيــة ال تعــرف احلــدود واحلواجــز ،فهــي
وجعلهــا مباحــة ومهيئــة للخلــق وملصالــح النــاس ،تؤثــر عــىل البرشيــة عامــة ،وتؤثــر عــىل مقــر اإلنســان
وهنــى عــن اإلفســاد يف األرض ،وإفســاد البيئــة ومعاشــه وموطــن حياتــه(.)9
ـرب َوا ْل َب ْحـ ِ
الطبيعيــة هلــذه األرض.
ـر بِـ َـام
وقــد قــال تعــاىلَ ﴿ :ظ َهـ َـر ا ْل َف َســا ُد ِيف ا ْلـ َ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُــم ِيف األَ ْر ِ
ض َو َج َع ْلنَــا ك ََس ـ َب ْت َأ ْيــدي النَّـ ِ
ـض ا َّلــذي َعم ُلــوا
ـاس ل ُيذي َق ُهــم َب ْعـ َ
وقولــه تعــاىلَ :
﴿و َل َقــدْ َم َّكنَّاك ْ
ِ
()١٠
ِ
ُــم فِ َيهــا َم َع ِاي َ
ــش َقليــ ً
ال َّمــا ت َْشــك ُُرون ﴾(.)6
ـم َي ْرج ُعــون﴾ .
َلك ْ
َل َع َّل ُهـ ْ
ِ
ِ
وقولــه تعــاىلَ ﴿ :ق َ
ُــم فــإن قولــهَ ﴿ :ظ َهـ َـر ا ْل َف َســا ُد ﴾ عــام يف فســاد الــرب و
ــال ْاهبِ َطــا من َْهــا َمجي ًعــا َب ْع ُضك ْ
ــض عَــدُ ٌّو َفإِ َّمــا َي ْأتِ َينَّكُــم ِّمنِّــي ُهــدً ى َف َم ِ
لِ َب ْع ٍ
ــع البحــر ،ومــا نــرى مــا حيدثــه هــذا الفســاد مــن التدهور
ــن ا َّت َب َ
ال َي ِض ُّ
اي َفــ َ
ــل َوالَ َي ْشــ َقى﴾ (.)7
يف البيئــة ،ومــا يســببه مــن آثــار خطــرية ،ليــدرك حــق
ُهــدَ َ
اإلدراك كيــف أهنــا تدمــر الصحــة واحليــاة ،وتتســبب
( )١سورة الشعراء :آية . ١8٣
يف إزهــاق أرواح املاليــني ،وبالتــايل فــإن اإلفســاد يف
( )٢سورة احلجر:آية . ١9
( )٣هــو حممــود بــن عمــر بــن حممــد بــن أمحــد ،أبــو القاســم ،اخلوارزمــي ،األرض يشــمل كل مــن اعتــدى عــىل الطبيعــة .
الزخمــرشي مــن كبــار املعتزلــة .مفــرس ،حمــدث ،متكلــم ،نحــوي ،مشــارك يف بــل نجــد أنــه قــد وردت مــادة ( فســد ) يف القــرآن
عــدة علــوم .ولــد يف زخمــرش مــن قــرى خــوارزم ،مــن تصانيفــه " :الكشــاف
" ،يف تفســري القــرآن ،و " الفائــق يف غريــب احلديــث " ،و " ربيــع األبــرار الكريــم ،أكثــر مــن مخســني مــرة ،وهــذا التكــرار
ونصــوص األخبــار " ،و " املفصــل " .ينظــر لرتمجتــه :شــذرات الذهــب  / ٤الكبــري يف العديــد مــن الســور ،إن دل عــىل يشء فإنــام
 ،١١8ومعجــم املؤلفــني .١86 / ١٢
( )٤تفسري الكشاف للزخمرشي . 57٤ /٢
( )5سورة األعراف.[56 :
( )6سورة األعراف :آية ١٠
( )7سورة طه :آية .١٢٣

١٠

( )8سورة األعراف :آية ١٤٢
( )9ينظر  :للبحث :اإلسالم ومحاية البيئة للدكتور :شوقي أمحد دنيا ،يف
الدورة التاسعة عرشة ،يف إمارة الشارقة ،دولة اإلمارات العربية املتحدة .
( )١٠سورة الروم :آية.٤١
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يــدل عــىل خطــورة وبشــاعة هــذا الســلوك ،وجســامة
مــا يرتتــب عليــه ،وينجــم عنــه مــن آثــار ســلبية،
()١
ويكفــي أنــه يدمــر عنــارص البيئــة واحليــاة الفطريــة.
ونجــد أن كلمــة فســاد قــد جــاءت يف مقابلــة اإليــامن
والعمــل الصالــح ،كــام يف قولــه تعــاىلَ ﴿ :أ ْم ن َْج َع ُ
ــل
ــات كَا ُْمل ْف ِس ِ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ــدي َن ِيف
ا َّلذيــ َن آ َمنُــوا َو َعم ُلــوا َّ
الص َ
األَ ْر ِ
ض َأ ْم ن َْج َع ُ
ــني كَا ْل ُف َّجــار﴾ (.)٢
ــل ا ُْملت َِّق َ
قــال اإلمــام الطــربي( )٣عنــد تفســريه لقولــه تعــاىل:
َــو َّىل َســ َعى ِيف األَ ْر ِ
ض لِ ُي ْف ِســدَ فِ ِي َهــا َو ُ ْي ِل َ
ــك
﴿ َوإِ َذا ت َ
ــل وا ُّ ِ
ْ
ــر َ
ــب ال َف َســاد﴾( ،)٤قــال:
هلل الَ ُحي ُّ
ث َوالن َّْس َ َ
احلَ ْ
( واملــراد هبــا ُّ
كل مــن ســلك ســبيله يف قتــل كل مــا
َقتــل مــن احليــوان الــذي ال حيـ ّـل قتلــه بحــال ،والــذي
ّ
حيــل قتلــه يف بعــض األحــوال إذا قتلــه بغــري حــق،
بــل ذلــك كذلــك عنــدي ،ألن اهلل تبــارك وتعــاىل مل
عمــه)(. )5
ُ
خيصــص مــن ذلــك شــي ًئا دون يشء بــل َّ
فــكل مــا ســبق مــن اآليــات تــدل داللــة واضحــة
عــىل أمهيــة املحافظــة عــىل البيئــة ،ووجــوب االهتــامم
باحليــاة الفطريــة ،ومعاقبــة وحماســبة مــن يعبــث هبــا.
املبحــث الثــاين :محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة يف الســنة
النبوية.

لقــد اهتمــت الســنة النبويــة املطهــرة بحاميــة البيئــة
واحليــاة الفطريــة ومكوناهتــام ،حيــث وردت يف هــذا
( )١ينظــر :للبحــث :اإلســالم ومحايــة البيئــة للدكتــور :شــوقي أمحــد دنيــا،
يف الــدورة التاســعة عــرشة ،يف إمــارة الشــارقة ،دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة
( )٢سورة ص :آية ٢8
( )٣هــو حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري ،أبــو جعفــر .مــن أهــل
طربســتان ،مــن أكابــر العلــامء .كان حافظــا لكتــاب اهلل ،فقيهــا يف األحــكام،
عاملــا بالســنن وطرقهــا ،ولــه اختيــار مــن أقاويــل الفقهــاء ،تــويف رمحــه اهلل:
( ٣١٠هـــ) مــن تصانيفــه" :اختــالف الفقهــاء "؛ و " كتــاب البســيط يف الفقــه
"؛ و " جامــع البيــان يف تفســري القــرآن "؛ و " التبصــري يف األصــول " .ينظــر
لرتمجتــه :تذكــرة احلفــاظ ٢5١ / ٢؛ والبدايــة والنهايــة ١٤5 / ١١؛ وميــزان
االعتــدال ٤98 / ٣؛ وهديــة العارفيــة .٢6 / 6
( )٤البقرة :آية ٢٠5
( )5ينظر :تفسري الطربي .٢٤١ /٤

املبحــث أحاديــث كثــرية ،فمنهــا:
حديــث جابــر ريض اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل
صــىل اهلل عليــه وســلم " :مــا ِمــن مس ِ
ــل ٍم َي ْغ ِ
ــر ُس
ْ ُ ْ
َ
ِ
َان َمــا ُأ ِك َل ِمنْـ ُه َلـ ُه َصدَ َقـ ًةَ ،و َمــا ُ ِ
َغ ْر ًســا إِ َّال ك َ
س َق منْـ ُه
ِ
ــو َلــ ُه َصدَ َقــ ٌة،
الســ ُب ُع منْــ ُه َف ُه َ
َلــ ُه َصدَ َقــ ٌةَ ،و َمــا َأك ََل َّ
ِ
ـو َل ـ ُه َصدَ َق ـ ٌةَ ،و َال َيـ ْـر َز ُؤ ُه َأ َحــدٌ
ـري َف ُهـ َ
َو َمــا َأ َك َلــت ال َّطـ ْ ُ
َ ٌ ()6
إِ َّال ك َ
َان َلــ ُه َصدَ قــة"
وحديــث أنــس بــن مالــك ريض اهلل عنــه قــال :قــال
الســا َعة
رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم "إِن َقا َمــت َّ
وبيــد َأح ِد ُكـ ِ
ِ
اع َأ ْن َال َي ُقــو َم َح َّتــى
اس ـ َت َط َ
َ
ـم َفســي َل ٌة َفــإِن ْ
ْ
ْ ()7
ـها َف ْل َي ْف َعــل"
َي ْغ ِر َسـ َ
وعــن عبــد اهلل بــن حبــي ريض اهلل عنــه ،قــال :قــال
ـع ِســدْ َر ًة
رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلمَ " :م ـ ْن َق َطـ َ
ـو َب اهللَُّ َر ْأ َسـ ُه ِيف النَّـ ِ
ـار" ُسـ ِـئ َل َأ ُبــو َد ُاو َد َعـ ْن َم ْعنَــى
َصـ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَديــث َف َقـ َ
ـذا ْ
ـذا ْ
َهـ َ
احلَديـ ُ
"هـ َ
ـرَ ،ي ْعنــي
ـالَ :
ـث ُخم ْ َتـ َ ٌ
ِ
م ـن َق َطــع ِســدْ ر ًة ِيف َفـ َ ٍ
الســبِ ِ
يل،
َ
َ ْ
ـالة َي ْس ـتَظ ُّل ِ َهبــا ا ْب ـ ُن َّ
َ
ِ
ِ
ــام بِ َغ ْ ِ
ــق َيك ُ
ُــون َلــ ُه ف َيهــا
ــري َح ٍّ
ــم َع َب ًثــاَ ،و ُظ ْل ً
َوا ْل َب َهائ ُ
ِ ()8
ــو َب اهللَُّ َر ْأ َســ ُه ِيف النَّــار"
َص َّ
فمــن هــذه االحاديــث وغريهــا نســتفيد شــيئ ًا مــن
األســاليب واإلجــراءات التــي رشعهــا النبــي صــىل
اهلل عليــه وســلم ألمتــه يف رعايــة البيئــة النبات ّيــة إنــام
هــي توجيهــات عامــة  ،وإرشــادات مهمــة ،نســتفيد
منهــا يف معاجلــة كثــري مــن املشــكالت يف جمــال محايــة
البيئــة  ،واملحافظــة عليهــا ،بــل نجــد فيهــا معاجلــة
مبــارشة ملشــكلة الت ََّص ُّحــر ،وهــي مشــكلة أصبحــت
مــن القضايــا البيئيــة امللحــة يف عاملنــا املعــارص ،ويــكاد
( )6أخرجه مسلم  ١١88 /٣رقم احلديث ( ) ١55٢
( )7أخرجــه ضيــاء الديــن املقــدس يف االحاديــث املختــارة ،٢6٢ /7
وقــال (إســناده صحيــح) ،وأبــو بكــر بــن اخلــالل يف احلــث عــىل التجــارة
والصناعــة (ص ،)١١6 :وقــال يف عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري
( )١55 /١٢إســناده حســن ،واهليثمــي يف كشــف األســتار عــن زوائــد
البــزار  ،8١ /٢ويف جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد  ، 6٣ /٤والبوصــريي يف
إحتــاف اخلــرية املهــرة بزوائــد املســانيد العــرشة  ٣8٤ /٣وصححــه االلبــاين
يف صحيــح األدب املفــرد (ص .)١8١
( )8أخرجــه أبــو داود يف ســننه  ،٣6١ /٤برقــم (  ،)5٢٣9وصححــه
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يتفــق علــامء البيئــة عــىل أن أهــم أســباب الت ََّص ُّحــر هــو
عــدم االهتــامم باملســاحات الزراعيــة(.)١
ومــن خــالل هــذه األحاديــث يظهــر حــرص الرســول
صــىل اهلل عليــه وســلم عــىل حــث النــاس عــىل رضورة
االهتــامم بمقومــات احليــاة عــىل ســطح هــذا الكوكب،
فغــرس األشــجار والنبــات عامــل مــن عوامــل
التــوازن البيئــي ،الــذي حيقــق مصلحــة اإلنســان عــىل
األرض ،ولطاملــا حتــدث العلــم عــن ذلــك بحقائــق
ثابتــة ال تقبــل العكــس قطعـ ًا ،وعندمــا عمــل بالعكس
ظهــرت املشــكالت البيئيــة بــدء ًا مــن ثقــب األوزون،
()٢
ومــرورا بالتغــريات
كــام َّ
أن النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم قــد اهتــم
باحليــوان ،وبــني أن مــن يتعــدَّ ى عليــه بالتعذيــب
أواحلبــس يكــون عرضــة لدخــول النــار  ،ومــن ذلــك:
حديــث عبــد اهلل بــن عمــرو ريض اهلل عنــه ،أن رســول
اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم قــالَ " :مــا مــن إِن َْســان يقتــل
قهــا بِ َغـ ْـري َح ّق َهــا إِ َّال َسـ َـأ َل ُه اهلل َعن َْهــا"
عصفــورا َفـ َـام َف ْو َ
قيــل َو َمــا َح ّق َهــا َق َ
ــال "يذبحهــا ويأكلهــا َو َال يقطــع
()٣
ـها ويطرحهــا"
َرأسـ َ
وحديــث ابــن عمــر ريض اهلل عنهــام ،عــن النبــي صــىل
ِ
ـار ِيف ِهـ َّـر ٍة
اهلل عليــه وســلم ،قــالَ " :د َخ َلــت ا ْمـ َـر َأ ٌة النَّـ َ
ـم ُت ْط ِع ْم َهــاَ ،و َمل تَدَ ْع َهــا َتـ ْ
ـأك ُُل ِمـ ْن َخ َشـ ِ
ـاش
َر َب َطت َْهــاَ ،ف َلـ ْ
ْ
األَ ْر ِ
ض"(.)٤
الشــيخ األلبــاين رمحــه اهلل .
( )١ينظــر للبحــث البيئــة واملحافظــة عليهــا مــن منظــور إســالمي ،إعــداد د.
فريــد بــن يعقــوب املفتــاح ( ص) ١8 :
( )٢ينظــر بحــث :التدابــري الرشعيــة يف املحافظــة عــىل البيئــة بــني النظريــة
والتطبيــق  .إعــداد األســتاذ الدكتــور :حممــد عــيل الزغــول ( ص ) ١٢
( )٣أخرجــه :النســائي يف ســننه  ٢٠6 /7برقــم ( )٤٣٤9واهليثمــي يف
جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد  ،٣٠ /٤وابــن امللقــن يف حتفــة املحتــاج
إىل أدلــة املنهــاج  ،5٠9 /٢وقــال الشــيخ األلبــاين رمحــه اهلل  :يف صحيــح
الرتغيــب والرتهيــب [ .6٣١ /١حســن لغــريه].
( )٤اخرجــه البخــاري يف صحيحــه  ، ١٣٠ /٤برقــم (  ،)٣٣١8و مســلم يف
صحيحــه  ،٢٠٢٣ /٤برقــم (.)٢6١9
( )5هــو أمحــد بــن حممــد بــن منصــور بــن أيب القاســم بــن خمتــار ،أبــو
العبــاس ،اإلســكندري ،املالكــي .املعــروف بابــن املنــري ،مــن تصانيفــه:

١٢

ـال اب ـ ُن ا ُملنَـ ِّ ِ
قـ َ
ـري(َّ ( : )5
دل احلديــث عــىل حتريــم قتــــل
()6
مــن مل ُي ْؤمــر بقتلــه َع َطشــا ،ولــو كان ِهـ َّـرةً)
كــام بــني النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم فضــل مــن
يتــم باحليــوان ،وأن لــه الفضــل العظيــم ومــن ذلــك:
حديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه ،عــن النبــي صــىل اهلل
ـال َر َأى َك ْل ًبــا َيـ ْ
عليــه وســلمَ " :أ َّن َر ُجـ ً
ـأك ُُل ال َّثـ َـرى ِم ـ َن
ف َل ـه بِـ ِ
الر ُجـ ُـل ُخ َّف ـ ُهَ ،ف َج َعـ َـل َي ْغـ ِ
ال َع َطـ ِ
ـشَ ،ف َأ َخـ َ
ـه
ـر ُ ُ
ـذ َّ
َ ()7
َح َّتــى َأ ْر َوا ُهَ ،ف َش ـك ََر اهللَُّ َل ـ ُهَ ،ف َأ ْد َخ َل ـ ُه اجلَنَّ ـة"
وقــد خلــق اهلل هــذه احليوانــات ،وجعــل هلــا وظيفــة
معينــة تقــوم هبــا ،فلــو مل نحــرتم هــذه احليونــات،
وقمنــا باالعتــداء عليهــا وقتلهــا ،الختــل تــوازن
البيئــة الــذي خلقــه اهلل تعــاىل ،فوجــب املحافظــة
عليهــا ،ونجــد بفضــل اهلل أنــه قــد جعــل هلــا حمميــات
للتكاثــر؛ لتعــود البيئــة كــام كانــت .
كــام وردت أحاديــث حتــث عــىل االهتــامم بالبيئــة
وحرمــت إفســادها ،كحديــث معــاذ ريض اهلل عنــه
قــال :ســمعت رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم
ــال َ
يقــول" :ا َّت ُقــوا ا َْمل َال ِعــ َن ال َّث َ
ــو ِار ِد،
ــرب َاز ِيف ا َْمل َ
ث :ا ْل َ َ
ار َع ِ
ِ ()8
ــلَ ،و َق ِ
َوال ِّظ ِّ
ــة ال َّط ِريــق"
وحديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه  ،أن رســول اهلل
صــىل اهلل عليــه وســلم ،قــال َ
ُــم ِيف
"ال َي ُبو َلــ َّن َأ َحدُ ك ْ
ِ ِ
()9
ــم َي ْغت َِس ُ
ــل ِمنْــ ُه"
ا َْملــاء الدَّ ائــ ِمُ ،ث َّ
" البحــر املحيــط " ،و " اإلنصــاف مــن صاحــب الكشــاف " ،علــق بــه
عــىل تفســري الزخمــرشي ،تــويف رمحــه اهلل ســنة ( 68٣هـــ) وكشــف مــا فيــه
مــن شــبه املعتزلة.ينظــر لرتمجتــه  :الديبــاج املذهــب (ص  ،)7١وشــذرات
الذهــب  ،٣8١ / 5ومعجــم املؤلفــني .١6١ / ٢
( )6ذكره ابن حجر يف فتح الباري . ٤٢/5
( )7أخرجــه :البخــاري يف صحيحــه ،٤5 /١برقــم (  ) ١7٣و مســلم يف
صحيحــه  ،١76١ /٤برقــم (.)٢٢٤5
( )8أخرجــه :أمحــد يف مســند ه  ،٤٤8 /٤برقــم (  ،) ٢7١5وابــن ماجــه
 ،١١9 /١برقــم (  ،) ٣٢8والطــرباين يف املعجــم الكبــري  ، ١٢٣ /٢٠برقــم
(  .) ٢٤7واحلاكــم يف املســتدرك  ،٢7٣ /١برقــم ( ، )59٤والبيهقــي يف
الســنن الكــربى  ١58 /١برقــم (  ) ٤69وحســنه الشــيخ األلبــاين يف إرواء
الغليــل .١٠٠/١
( )9أخرجــه  :البخــاري يف صحيحــه  ،57 /١برقــم (  ،) ٢٣9و مســلم يف
صحيحــه  ،٢٣5 /١برقــم (.)٢8٢
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وعبــادة ،وعــدم تلويــث اهلــواء والرتبــة عبــادة كذلك،
وعــدم البــول يف املــاء الراكــد الــذي حيتاجــه النــاس
عبــادة ،واالهتــامم باحليــوان عبــادة.
وال نــكاد نجــد كتابــا مــن كتــب الفقــه اإلســالمي
قديــام أو حديثــا إال وقــد حتدثــت عــن البيئــة وعــن
احليــوان ووجــوب احلفــاظ عليهــا ،بــل ال نــكاد
نجــد كتابــا مــن كتبهــم إال وقــد جعلــوا هلــا كتاب ـ ًا أو
بابــ ًا مســتقالً ،فنجــد يف كتبهــم :كتــاب الطهــارة،
وبــاب امليــاه ،وبــاب إحيــاء املــوت ،وبــاب األطعمــة
واألرشبــة ،وبــاب الصيــد ،والنفقــة عــىل احليــوان،
وغريهــا كثــري ،ولســنا بصــدد تتبــع كالم الفقهــاء
عــن البيئــة يف الفقــه اإلســالمي ،فــإن ذلــك حيتــاج
إىل جملــدات ،كــام أنــه ليــس مــن رشط هــذا البحــث
تتبعهــا أو مجعهــا مــن كتــب الفقهــاء.
وإنــام هــي إشــارات لبعــض األحــكام الفقهيــة املتعلقــة
بالبيئــة ،وباحليــاة الفطريــة  ،وحــرص العلــامء عــىل
ذلــك.

فهــذا احلديــث الرشيــف قاعــدة عظيمــة وقانــون مــن
قوانــني األمــن البيئــي ،ووجــوب املحافظــة عليهــا،
حيــث يعتــرب املــورد البيئــي اليــوم مــن املــوارد املهمــة
التــي تعرضــت للتلــوث واالســتنزاف ومــا نتــج
عنــه مــن نقــل خملفــات اإلنســان إىل املــوارد البيئيــة
فانتــرشت األوبئــة واألمــراض(. )١
فخالصــة مــا ســبق ذكــره :أن الســنة النبويــة كان هلــا
أبلــغ األثــر يف تكريــس مجلــة مــن املبــادئ اإلســالمية،
باعتبــار أن اإلســالم هــو ديــن ودنيــا ،وســلوك
وعمــل ،وأداء للتواصــل والتقــدم املنشــود ،وكانــت
مجلــة هــذه املبــادئ تتجــه حــول وعــي الفــرد ،وحتديــد
دوره يف صنــع املســتقبل  ،وتطويــر وســائل اإلنتــاج
واحلــث عليهــا ،وتطويــر الفكــر االقتصــادي ،واحلــث
عــىل تنميــة الثــروة النباتيــة ،والدعــوة إىل تنميــة الثــروة
()٢
املائيــة واحليوانيــة
فــإن الســنة النبويــة قــد ذهبــت إىل تأكيــد الدعــوة عــىل
االهتــامم بالبيئــة ،بســائر عنارصهــا املاديــة مــن مــاء
وهــواء ونبــات وغريهــا ،بــل جعلــت اإلثــم عــىل مــن املطلب األول  :احلفاظ عىل املياه يف الفقه اإلسالمي
خيالــف الثوابــت املســتقرة يف هــذا الكــون ،وتوعدتــه ال نــكاد نجــد كتابــا مــن كتــب الفقــه اإلســالمي إال
بالعقــاب الشــديد(.)٣
وقــد حتــدث عــن كتــاب الطهــارة ،وبــاب امليــاه،
املبحــث الثالث:محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة يف الفقــه ووجــوب احلفــاظ عليهــا ،وحتريــم تنجيســها ،وهــذه
إشــارات فقــط جلهــود الفقهــاء يف احلفــاظ عــىل امليــاه،
اإلســالمي
واهتاممهــم هبــا ،ومــن ذلــك مــا يــيل:
متهيد:
لقــد اهتــم فقهــاء املســلمني بالبيئــة ،وباحليــاة الفطريــة  .١ذكــر الفقهــاء طهوريــة املــاء وأحــكام تطهــريه،
وبينــوا أن األصــل يف املــاء الطهوريــة ســواء أكان
وســالمتها؛ فالعبــادة ليســت مقصــورة عــىل أداء
املــاء عذبــ ًا أو ماحلــ ًا ،وقــد أمجــع الفقهــاء عــىل
الشــعائر الدينيــة فقــط ،بــل تضــم العمــل بكافــة
()٤
ذلك .
مبــادئ اإلســالم وتعاليمــه ،وترشيعاتــه يف شــتى
شــؤون احليــاة ،فإماطــة األذى عــن الطريــق صدقــة قــال ابــن نجيــم احلنفــي(( :)5وقــد أمجعــوا عــىل
( )١ينظــر لبحــث :البيئــة يف الفقــه اإلســالمي وقايــة وتنميــة ،إعــداد:
الشــيخ خليــل امليــس .
( )٢ينظــر لبحــث :التدابــري الرشعيــة يف املحافظــة عــىل البيئــة بــني النظريــة
والتطبيــق .إعــداد  :األســتاذ الدكتــور حممــد عــيل الزغــول ( ص ) ١٣
( )٣املصدر السابق.

( )٤ينظر :موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي .١٠7 /١
( )5هــو زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد الشــهري بابــن نجيــم ،مــن أهــل
مــر فقيــه وأصــويل حنفــي ،كان عاملــا حمققــا ومكثــرا مــن التصنيــف .مــن
تصانيفــه :البحــر الرائــق يف رشح كنــز الدقائــق ؛ والفوائــد الزينيــة يف فقــه
احلنفيــة ؛ واألشــباه والنظائــر؛ ورشح املنــار يف األصــول ،تــويف رمحه اهلل ســنة
( 97٠هـــ ) ينظــر :شــذرات الذهــب ٣58 / 8؛ ومعجــم املؤلفــني .١9٢/٤
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جــواز الطهــارة بــامء الســامء واســتدلوا بــه بقولــه
ــامء َمــاء ِّل ُي َط ِّه َركُــم
﴿و ُين ِّ
تعــاىلَ :
الس َ
َــز ُل َع َل ْيكُــم ِّمــن َّ
ِ
ـاؤ ُه،
ـور َمـ ُ
بِــه ﴾( ، )١وباحلديــث الصحيــحُ :
"هـ َ
ـو ال َّط ُهـ ُ
ِْ
احل ُّ
ــل َم ْي َتتُــ ُه"(. )٣())٢
وقــال ابــن قدامــة احلنبــيل(( :)٤وقــد دلــت هــذه
املســألة عــىل أحــكام منهــا :إباحــة الطهــارة بــكل
مــاء موصــوف هبــذه الصفــة التــي ذكرهــا ،عــىل أي
صفــة كان مــن أصــل اخللقــة ،مــن احلــرارة والــربودة،
والعذوبــة وامللوحــة ،نــزل مــن الســامء ،أو نبــع مــن
األرض ،يف بحــر أو هنــر أو بئــر أو غديــر ،أو غــري
()5
ذلــك. ......وهــذا قــول عامــة أهــل العلــم)
 .٢كــام اتفــق الفقهــاء أيضــا عــىل أن املــاء الكثــري ال
تــره النجاســة مــامل تتغــري أحــد أوصافــه ،وهــي
اللــون أو الطعــم أو الرائحــة(. )6
 .٣كــام اتفــق الفقهــاء عــىل أن املــاء إذا خالطته نجاســة
فغــريت أحــد أوصافــه ،فإنــه خيــرج مــن طهوريتــه
وحيكــم بنجاســته ،وال جيــوز اســتعامله يف الطهــارة
مطلقـ ًا ســواء أكان املــاء قليـالً :أم كثــريا(.)7
 .٤كــام ذكــر الفقهــاء حتريــم قضــاء احلاجــة يف املــاء،

( )١األنفال :آية ١١
( )٢أخرجــه :مالــك يف املوطــأ  ٣٠ /٢برقــم احلديــث (  ،)٢١وأمحــد يف
مســنده  ٤٠٣ /8برقــم (  ،)87٢٠والرتمــذي يف ســننه  ١٢5 /١برقــم
(  ، )69وابــن ماجــه يف ســننه  ١٣6 /١برقــم (  ،) ٣86و الدرارمــي يف ســننه
 567 /١برقــم (  ، ) 756قــال عنــه الشــيخ األلبــاين صحيــح ينظــر :مشــكاة
املصابيح .١٤9 /١
( )٣البحر الرائق رشح كنز الدقائق .7٠ /١
( )٤هــو عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة .مــن أهــل مجاعيــل مــن
قــرى نابلــس بفلســطني .قــال ابــن غنيمــة :مــا أعــرف أحــدا يف زمــاين أدرك
رتبــة االجتهــاد إال املوفــق وقــال عــز الديــن بــن عبــد الســالم :مــا طابــت
نفــي باإلفتــاء حتــى صــار عنــدي نســخة مــن املغنــي للموفــق ونســخة مــن
املحــىل البــن حــزم  .مــن تصانيفــه املغنــي يف الفقــه رشح خمتــر اخلرقــي؛
و الــكايف ؛ و املقنــع؛ و العمــدة ؛ ولــه يف األصــول روضــة الناظــر  .تــويف
رمحــه اهلل ( 6٢٠هـــ) .ينظــر لرتمجتــه :ذيــل طبقــات احلنابلــة البــن رجــب
(ص )١٣٣؛ وتاريــخ بغــداد ٢١٢ /١5؛ وســري أعــالم النبــالء .١٤9 /١6
( )5املغني البن قدامة .9 /١
( )6ينظر :األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف ٢6١ /١
( )7ينظر :اإلمجاع البن املنذر (ص.)٣5 :

١٤

ومــا يرتتــب عليــه مــن مفاســد تــؤدي إلفســاد
املــاء و البيئــة ،ومــن ذلــك مــا يــيل:
قــال الكاســاين احلنفــي(( :)8وروي عــن النبــي  -صــىل
ُــم ِيف
اهلل عليــه وســلم  -أنــه قــال " :ال َي ُبو َلــ َّن َأ َحدُ ك ْ
ا َْملـ ِ
ـه ِمــن جنَابـ ٍ
ـاء الدَّ ِائـ ِم وال يغتســلن فِيـ ِ
ـة"( )9مــن غــري
َ
َّ
َ
فصــل بــني دائــم ودائــم وهــذا هنــي عــن تنجيــس
()١٠
املــاء)
()١١
قــال ابــن عابديــن احلنفــي ( :واملعنــى فيــه أنــه
يقــذره ،وربــام أدى إىل تنجيســه ،وأمــا الراكــد القليــل
فيحــرم البــول فيــه ،ألنــه ينجســه ويتلــف ماليتــه ويغــر
غــريه باســتعامله ،والتغــوط يف املــاء أقبــح مــن البــول،
وكــذا إذا بــال يف إنــاء ثــم صبــه يف املــاء ،أو بــال بقــرب
()١٢
النهــر فجــرى إليه ،فكلــه قبيح مذمــوم منهي عنــه )
قــال اخلــريش املالكــي(( :)١٣يف حديــث مســلم "
ال يبو َلــن َأحدُ كُــم ِيف ا َْمل ِ
ــاء الدَّ ِائــ ِم " قــال القــايض
َّ َ
َُ
ْ
( )8هــو أبــو بكــر بــن مســعود بــن أمحــد ،عــالء الديــن .منســوب إىل
كاســان أو قاشــان ،أو كاشــان بلــدة بالرتكســتان ،خلــف هنــر ســيحون.
مــن أهــل حلــب .مــن أئمــة احلنفيــة .كان يســمى ملــك العلــامء ،أخــذ عــن
عــالء الديــن الســمرقندي ورشح كتابــه املشــهور حتفــة الفقهــاء تــوىل بعــض
األعــامل لنــور الديــن الشــهيد .مــن تصانيفــه :البدائــع وهــو رشح حتفــة
الفقهــاء ،تــويف رمحــه اهلل( 587هـــ ) ينظــر لرتمجتــه :بغيــة الطلــب ىف تاريــخ
حلــب ٤٣٤7 /١٠؛ و اجلواهــر املضيــة يف طبقــات احلنفيــة .٢٤٤ /٢
( )9أخرجــه :البخــاري يف صحيحــه  57 /١برقــم (  ،)٢٣9و مســلم /١
 ٢٣5برقــم ( ) ٢8٢
( )١٠بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع .7٢ /١
( )١١هــو حممــد أمــني بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن .دمشــقي .كان
فقيــه الديــار الشــامية ،وإمــام احلنفيــة يف عــره .مــن تصانيفــه :قــرة عيــون
االخبــار لتكملــة رد املحتــار عــىل الــدر املختــار ،ورشح تنويــر االبصــار،
ومعــراج النجــاح ،ورشح نــور االيضــاح ،تــويف رمحــه اهلل ســنة ( ١٢5٢هـ) .
ينظــر لرتمجتــه :حليــة البــرش يف تاريــخ القــرن الثالــث عــرش (ص)١٢٣٠ :؛
ومعجــم املؤلفــني .١9٣ /١١
( )١٢ينظر :الدر املختار مع حاشية ابن عابدين (رد املحتار) .٣٤٢ /١
( )١٣هــو حممــد بــن عبــد اهلل اخلــريش ،ويقــال اخلــرايش املالكــي ،نســبته إىل
قريــة يقــال هلــا أبــو خــراش مــن البحــرية بمــر ،و كان فقيهــا فاضــال .مــن
تصانيفــه :الــرشح الكبــري عــىل متــن خليــل ؛ والــرشح الصغــري عــىل متــن
خليــل أيضــا يف فقــه املالكيــة ؛ و الفرائــد الســنية رشح املقدمــة السنوســية يف
التوحيــد .تــويف رمحــه اهلل ســنة (١١٠١هـــ) .ينظــر لرتمجتــه :شــجرة النــور
الزكيــة يف طبقــات املالكيــة  ،٤59 /١و معجــم املؤلفــني .٢١٠ /١٠
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عيــاض( :)١هــو هنــي كراهــة وإرشــاد وهــو يف القليــل ملنافــع املــاء التــي ال يســتغنى عنهــا يف الــرشب ،أو
أشــد؛ ألنــه يفســده وقيــل النهــي للتحريــم؛ ألن املــاء الطهــارة ،أو الطبــخ ،ونحــو ذلــك مــن االســتعامالت.
قــد يفســد لتكــرر البائلــني ويظــن املــار أنــه تغــري املطلب الثاين :االهتامم باحليوان يف الفقه اإلسالمي
مــن قــراره ويلحــق بالبــول فيــه التغــوط فيــه وصــب
حــث اإلســالم عــىل االهتــامم باحليــوان وحــرم
()٢
النجاســة)
( )٤تعذيبــه ،أو قتلــه بــدون فائــدة ،وقــد اهتــم الفقهــاء
()٣
وقــد اتفــق الفقهــاء مــن احلنفيــة  ،واملالكيــة
هبــذا اجلانــب يف كتبهــم ،وســوف ننقــل باختصــار
والشــافعية( )5واحلنابلــة( ،)6عــىل توقــي املالعــن
بعــض أقــوال الفقهــاء يف وجــوب االهتــامم باحليــوان،
الثــالث ،وهــي البــول والــرباز يف طريــق النــاس أو
والنهــي عــن إيذائــه أو تعذيبــه ومــن ذلــك مــا يــيل:
مــورد مــاء أو ظــل ينتفــع بــه ،حلديــث معــاذ ريض
ِ قــال ابــن أيب العــز احلنفــي(( )9وورد النهــي عــن قتــل
ِ
ـرب َاز يف
اهلل عنــه مرفوع ـ ًا " :ا َّت ُقــوا ا َْمل َالع ـ َن ال َّث َال َث ـ َة :ا ْلـ َ َ
النملــة والنحلــة واهلدهــد والــرد والضفــدع ونحــو
ار َع ِ
ــة ال َّط ِر ِ
ــو ِار ِدَ ،و َق ِ
يــقَ ،وال ِّظ ِّ
ــل "( ، )7ويف روايــة
ا َْمل َ
ذلــك لعــدم رشهــا وعــدم جــواز أكلهــا ،وهنــى عــن
"اتقــوا ا َمل ِ
العــ َن الثــالث" ،قيــل :مــا املالعــن يــا
ربا ،وأن يتخــذ مــا فيــه
ِرســول اهلل؟ ،قــال" :أن يقعــد أحدكــم يف ظــل يسـ َت َظ ُّل أن تصــرب البهائــم أي تقتــل صـ ً
ُْ
غرضــا()١٠؛ ألنــه ال حيــل أكلــه بذلــك فيكــون
الــروح ً
ٍ
مــاء"(.)8
فيــه ،أو يف طريــق ،أو يف نقــ ِع
()١١
مقتــوالً لغــري أكلــه)
فتبــني لنــا ممــا ســبق حــرص فقهــاء الرشيعــة
وقــال اخلــريش املالكــي( :وحــرم اصطيــاد مأكــول ال
اإلســالمية ،عــىل احلفــاض عــىل البيئــة ،واالهتــامم
بنيــة الــذكاة  ،يعنــي أن احليــوان املأكــول اللحــم ال
بامليــاه ،وذلــك أن نقــص املــاء وتلوثــه فيــه تعطيــل
جيــوز اصطيــاده بغــري نيــة الــذكاة ،أي وال نيــة تعليــم
( )١هــو عيــاض بــن موســى بــن عيــاض اليحصبــي الســبتي ،أبــو الفضــل،
أحــد عظــامء املالكيــة .كان إمامــا حافظــا حمدثــا فقيهــا متبحرا.مــن تصانيفــه :بــل بــال نيــة أصـالً ،أو بنيــة قتلــه أو حبســه أو الفرجــة
"التنبيهــات املســتنبطة يف رشح مشــكالت املدونــة" يف فــروع الفقــه املالكــي ،عليــه ،ألنــه مــن العبــث املنهــي عنــه ومــن تعذيــب
و "الشــفا يف حقــوق املصطفــى" ؛ و "إكــامل املعلــم يف رشح صحيــح مســلم"
؛ و "كتــاب اإلعــالم بحــدود قواعــد اإلســالم"  .تــويف رمحــه اهلل ســنة ( 5٤٤احليــوان ،أمــا لــو اصطــاده بنيــة الــذكاة فــال حيــرم
()١٢
هـــ) ينظــر لرتمجتــه :شــجرة النــور الزكيــة (ص )١٤٠؛ والنجــوم الزاهــرة  5ومثلــه نيــة التعليــم)
٢85 /؛ ومعجــم املؤلفــني / 8
وقــال املــاوردي الشــافعي(( :)١٣ودليلنــا مــا روي
( )٢رشح خمتر خليل للخريش .١٤٤ /١
( )٣ينظــر :مراقــي الفــالح رشح نــور اإليضــاح (ص ،)٢7 :حاشــية
الطحطــاوي عــىل مراقــي الفــالح رشح نــور اإليضــاح (ص)5٣ :
( )٤ينظــر :الذخــرية للقــرايف  ،٢٠١ /١و فقــه العبــادات عــىل املذهــب
املالكــي (ص ،)5٠ :وأســهل املــدارك .69 /١
( )5ينظــر :النجــم الوهــاج يف رشح املنهــاج  ،٢9٣ /١و أســنى املطالــب
يف رشح روض الطالــب  ٤7 /١و فتــح الوهــاب بــرشح منهــج الطــالب
.١٣ /١
( )6ينظــر :املغنــي البــن قدامــة  ١٢٢ /١املمتــع يف رشح املقنــع ،١٢٤ /١
وكشــاف القنــاع  ،6٤ /١ومطالــب أويل النهــى يف رشح غايــة املنتهــى /١
.7١
( )7أخرجــه :أبــو داود يف ســننه  7 /١برقــم (  ،) ٢6وابــن ماجــه يف ســنن
 ١١9 /١برقــم (  ،)٣٢8و ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه  ٣٠6 /5برقــم (
 ،)٢6٣5١وقــد حســن إســناده الشــيخ األلبــاين يف إرواء الغليــل .١٠٠ /١
( )8أخرجه :أمحد يف مسنده  ٢١٣ /٣برقم () ٢7١5

( )9هــو عــيل بــن عــيل بــن حممــد بــن أيب العــز ،عــالء الديــن ،الدمشــقي،
احلنفــي ،الفقيــه ،مــن تصانيفــه " :التنبيــه عــىل مشــكالت اهلدايــة " يف فــروع
الفقــه احلنفــي ،و " النــور الالمــع فيــام يعمــل بــه يف اجلامــع " أي جامــع بنــي
أميــة .تــويف رمحــه اهلل ســنة( 79٢هـــ ) .ينظــر لرتمجتــه :الــدرر الكامنــة / ٣
 ،87وهديــة العارفــني  ،7٢6 / ١ومعجــم املؤلفــني . ١56 / 7
( )١٠ال َغـ َـرض :بالغــني املعجمــة ،والــراء املهملــة املفتوحتــني ،وآخــره ضــا ٌد
معجمــة :هــو اهلــدف الــذي يرمــي إليــه .ينظــر :الــدر املختــار مــع حاشــية
ابــن عابديــن (رد املحتــار) ( ،)5٣٠ /6ومعجــم لغــة الفقهــاء (ص،)٣٣٠ :
واملصبــاح املنــري (.)٤٤5 /٢
( )١١التنبيه عىل مشكالت اهلداية .75٠ /5
( )١٢رشح خمتر خليل للخريش ١7 /٣
( )١٣هــو عــيل بــن حممــد بــن حبيــب املــاوردي نســبته إىل بيــع مــاء الــورد.
إمــام يف مذهــب الشــافعي ،كان حافظــا لــه .وهــو أول مــن لقــب بـــ أقــى
القضــاة يف عهــد القائــم بأمــر اهلل العبــاس .وكانــت لــه املكانــة الرفيعــة عنــد
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م
ـة كا ّلـ ٍ
عــن النبــي  -صــىل اهلل عليــه وســلم  -أنــه هنــى عــن كونــه يمنــع الــويل االســتيفاء بآلـ ٍ
ـة؛ فلئــال يعــذب

ذبــح احليــوان إال ملأكلــه( ،)١وروي عنــه  -صــىل اهلل
عليــه وســلم  -أنــه هنــى أن تصــرب البهائــم أو تتخــذ
غرضــا(.)٣() )٢
وقــال النــووي مــن الشــافعية(( :)٤الكــي بالنــار إن مل
تــدع إليــه حاجــة حــرام ،لدخولــه يف عمــوم تغيــري
خلــق اهلل ،ويف تعذيــب احليــوان ،وســواء كــوى نفســه
أو غــريه مــن آدمــي ،أو غــريه ،وإن دعــت إليــه حاجــة،
وقــال أهــل اخلــربة إنــه موضــع حاجــة جــاز يف نفســه،
()5
ويف ســائر احليــوان)
وقــال ابــن قدامــة مــن احلنابلــة ( :وأصــل الصــرب
احلبــس .واألصــل يف حتريمــه ،أن النبــي  -صــىل اهلل
عليــه وســلم  -هنــى عــن صــرب البهائــم( ،)6وقــالَ :
"ال
ِ ِ
َتت ِ
()8( )7
َّخ ُ
وح َغ َر ًضــا" )
الــر ُ
ــذوا َشــ ْي ًئا فيــه ُّ
وقــال أبــو الــربكات ابــن ا ُملن ََّجــى احلنبــيل( ( :)9أمــا

اخللفــاء وملــوك بغــداد .مــن تصانيفــه :احلــاوي يف الفقــه  ،و األحــكام
الســلطانية؛ و أدب الدنيــا والديــن ؛ و قانــون الــوزارة .ينظــر لرتمجتــه:
طبقــات الشــافعية للســبكي  ،٢68 / 5وشــذرات الذهــب .٢58 / ٣
( )١معامل السنن اخلطايب .١58 /٤
( )٢أخرجــه :البخــاري يف صحيحــه  9٤ /7برقــم (  ،)55١٣ومســلم يف
صحيحــه .)١956( ،١5٤9 /٣
( )٣احلاوي الكبري .١9٠ /١٤
( )٤هــو حميــي الديــن حييــى بــن رشف بــن مــري بــن حســن ،النــووي أو
النــواوي أبــو زكريــا .،مــن أهــل نــوى مــن قــرى حــوران جنــويب دمشــق.
عالمــة يف الفقــه الشــافعي واحلديــث واللغــة ،مــن تصانيفــه املجمــوع رشح
املهــذب مل يكملــه؛ و روضــة الطالبــني ؛ و املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن
احلجــاج .تــويف رمحــه اهلل ســنة( 676هـــ) ينظــر لرتمجتــه :تاريــخ اإلســالم
 ،٣٢٤ /١5وفــوات الوفيــات  ،٢6٤ /٤وطبقــات الشــافعية للســبكي / 5
١65؛ ١85؛ والنجــوم الزاهــرة .٢78 / 7
( )5املجموع رشح املهذب .١77 /6
( )6تقدم خترجيه قريبا
( )7أخرجه :مسلم يف صحيحه  ١5٤9 /٣برقم ( ) 58
( ) 8املغني البن قدامة .٣98 /9
ْ
( )9هــو القــايض زيــن الدّ يــن املنجــى بــن ُعثـ َـامن بــن أســعد بــن املنجــى
التنوخــي ،شــيخ احلنابلــة وعاملهــم ،وانتهــت إليــه رئاســة املذهــب ،وصنــف
يف األصــول ورشح املقنــع ،ولــه تعاليــق يف التفســري ،تــوىف رمحــه اهلل ســنة (
 695هـــ) ينظــر لرتمجتــه :البدايــة والنهايــة  ،٣٤5/ ١٣و عقــد اجلــامن يف
تاريــخ أهــل الزمــان (ص  ، )٢99و ذيــل طبقــات احلنابلــة البــن رجــب
احلنبــيل .٢57/ ٢

١6

املقتــول ،وقــد روى شــداد بــن أوس أن رســول اهلل
ـب
صــىل اهلل عليــه وســلم قــال "إِ َّن ا ََّ
هلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل َك َتـ َ
ـىل ك ُِّل َ ٍ
ِْ
اإل ْح َسـ َ
ـان َعـ َ
ـم َف َأ ْح ِسـنُوا ا ْل ِق ْت َلـ َة،
يشءَ ،فــإِ َذا َق َت ْل ُتـ ْ
ْ
ِ
ُــم َف َأ ْح ِســنُوا ِّ
ُــم
الذ ْب َحــ َةَ ،و ْل ُيحــدَّ َّن َأ َحدُ ك ْ
َوإِ َذا َذ َب ْحت ْ
()١١( )١٠
َشــ ْف َر َت ُهَ ،و ْل ُ ِ
يحتَــ ُه" )
ــري ْح َذبِ َ
(ومعنــى صــرب البهائــم كــام قــال العلــامء :أن حتبــس
وهــي حيــة لتقتــل بالرمــي ونحــوه وهــو معنــى ال
تتخــذوا شــيئا فيــه الــروح غرضــا ،أي ال تتخــذوا
احليــوان غرضــا ترمــون إليــه كالغــرض (أي اهلــدف)
مــن اجللــود وغريهــا ،وهــذا النهــي للتحريــم وهلــذا
قــال صــىل اهلل عليــه وســلم يف روايــة ابــن عمــر :لعــن
اهلل مــن فعــل هــذا؛ وألنــه تعذيــب للحيــوان ،وتضييع
ملاليتــه ،وتفويــت لذكاتــه إن كان مذكــى ،وملنفعتــه إن مل
يكــن مذكــى)(. )١٢
وقــد اتفــق الفقهــاء( )١٣عــىل وجــوب اإلنفــاق عــىل
احليوانــات اململوكــة ديانــة هلل ،ولزومهــا عليــه وأن
تركــه منكــر ،وأن مــن ملــك دابــة لزمــه علفهــا
وســقيها ،ويقــوم مقــام العلــف والســقي ختليتهــا
لرتعــى وتــرد املــاء ،إن كانــت ممــا يرعــى ،فــإن أجدبت
األرض ومل يكفهــا الرعــي ،لزمــه أن يضيــف إليــه مــن
العلــف مــا يكفيهــا ،ويطــرد هــذا يف كل حيــوان حمــرتم
 ،وإذا امتنــع املالــك مــن ذلــك أجــربه الســلطان يف
املأكولــة عــىل بيعهــا أو صيانتهــا عــن اهلــالك بالعلــف
()١٤
أو التخليــة للرعــي أو ذبحهــا.
( )١٠أخرجه :مسلم يف صحيحه  ١5٤8 /٣برقم ( .)١955
( )١١املمتع يف رشح املقنع ()56 /٤
( )١٢املوسوعة الفقهية الكويتية ٢95 /٢٢
( )١٣ينظــر :جممــوع الفتــاوى البــن تيميــة  ،5٣5 /8موســوعة اإلمجــاع يف
الفقــه اإلســالمي .8٠١ /٣
( )١٤ينظــر :بدائــع الصنائــع  ،٤٠ /٤والبحــر الرائــق رشح كنــز الدقائــق
 ،٢٣7 /٤و البيــان والتحصيــل  ،٢٣٣ /١٢و الــرشح الكبــري للشــيخ
الدرديــر مــع حاشــية الدســوقي  ،5٢٢ /٢و البيــان يف مذهــب اإلمــام
الشــافعي  ،٢7٢ /١١واملجمــوع رشح املهــذب .٣١8 /١8
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وقــد ذكــر الفقهــاء أيضــا :أنــه حيــرم عــىل مالــك
الدابــة أن حيملهــا مــا ال تطيــق محلــه؛ ألن الشــارع منــع
تكليــف اإلنســان واحليــوان مــا ال يطيــق؛ وألن فيــه
تعذيبــا للحيــوان الــذي لــه حرمــة يف نفســه وإرضارا
()١
بــه ،وحيــرم أن حيلــب مــن لبنهــا مــا يــر بولدهــا.
ّ
حــذر اإلســالم مــن تعذيــب احليوانــات
وقــد
وجتويعهــا ففــي احلديــث الرشيــف أن رســول اهلل صــىل
ِ
ـار ِيف ِهـ َّـر ٍة
اهلل عليــه وســلم قــالَ " :د َخ َلــت ا ْمـ َـر َأ ٌة النَّـ َ
ـم ُت ْط ِع ْم َهــاَ ،و َمل تَدَ ْع َهــا َتـ ْ
ـأك ُُل ِمـ ْن َخ َشـ ِ
ـاش
َر َب َطت َْهــاَ ،ف َلـ ْ
ْ
األَ ْر ِ
ض" (.)٢
بــل قــد رهــب النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم مــن قطــع
األشــجار الربيــة النافعــة للحيــوان واإلنســان ،وهنــى
عــن العبــث وتوعــد الفاعلــني بالنــار فقــالَ " :مــ ْن
َق َط ِ
ــو َب اهللَُّ َر ْأ َســ ُه ِيف الن ِ
َّــار" ( ،)٣قــال
ــع ســدْ َر ًة َص َّ
َ
أبــوداود" :يعنــي مــن قطــع ســدرة يف فــالة يســتظل
وظلــام بغــري حــق
هبــا ابــن الســبيل والبهائــم عب ًثــا
ً
يكــون لــه فيهــا ،صــوب اهلل رأســه يف النــار(.)٤
فاتضــح ممــا ســبق عــرض فقهــاء الرشيعــة اإلســالمية
عــىل احلفــاض عــىل الثــروة احليوانيــة ،ووجــوب
االهتــامم هبــا وحتريــم قتلهــا واإلساف يف ذلــك إال
لغــرض صحيــح أباحــه الــرشع .
املطلــب الثالث:اهلــواء والتلــوث البيئــي يف الفقــه
اإلســالمي
واجــه الفقهــاء منــذ القــدم خماطــر تلــوث البيئــة ،فقــد
شــاعت يف كتــب الفقــه  -مــن خمتلــف املذاهــب-

( )١ينظــر :اهلدايــة عــىل مذهــب اإلمــام أمحــد (ص ،)5٠١ :واملغنــي البــن
قدامــة  ،٢58 /8املبــدع يف رشح املقنــع .١8٠ /7
( )٢أخرجــه البخــاري يف صحيحــه  ١٣٠ /٤برقــم (  ،) ٣٣١8ومســلم يف
صحيحــه  ٢٠٢٣ /٤برقــم ( )٢6١9
( )٣أخرجــه :أبــو داود يف ســننه  ٣6١ /٤برقــم (  ،) 5٢٣9و الطــرباين يف
املعجــم األوســط  5٠ /٣برقــم ( ،)٢٤٤١والبيهقــي يف الســنن الكــربى /6
 ٢٣٠برقــم ( ،)١١758وصححــه الشــيخ األلبــاين يف سلســلة األحاديــث
الصحيحــة .١7٣ /٢
( )٤سنن أيب داود ٣6١ /٤

أحكامـ ًا حتظــر كل مــا يــؤدي إىل تلوث اهلــواء ورضورة
إيقافــه ،درء ًا خلطــره عــىل األفــراد أو املجتمع ،وســوف
نعــرض بعــض األقــوال مــن خمتلــف املذاهــب ،ومــن
ذلــك مــا يــيل:
()5
قــال فخــر الديــن الزيلعــي احلنفــي ( :عــن أيب
يوســف  -رمحــه اهلل  -أن اجلــريان إذا مــا تــأذوا مــن
دخانــه ،فلهــم منعــه إال أن يكــون دخــان احلــامم مثــل
دخاهنــم)(.)6
ويف جملــة األحــكام العدليــة( :كذلــك لــو أحــدث
أحــد مطبخــا يف ســوق البزازيــن وكان دخــان املطبــخ
يصيــب أقمشــة ويرهــا فيدفــع الــرر)(.)7
وقــال ابــن أيب زيــد القــريواين املالكــي(( :)8وقــال
ابــن القاســم-املالكي :فيــام حيدثــه الرجــل يف عرصتــه
محــام ،أو فــرن اخلبــز ،أو
ممــا يــر بجريانــه مــن بنــاء َّ
ِ
لتســييل الذهــب والفضــة ،أو كـ ٍ
ـري لعمــل احلديــد أو
رحــى ،أو رحبــة تــر باجلــدار فلهــم منعــه ) (.)9
ِ
()١٠
ــي بمنــع
وقــال الشــيخ الدرديراملالكــي ( :و ُق َ
دخــان كحــامم وفــرن ومطبــخ وقمــني وبمنــع رائحــة
( )5هــو عثــامن بــن عــيل بــن حمجــن ،فخــر الديــن الزيلعــي مــن أهــل زيلــع
بالصومــال .فقيــه حنفــي .كان مشــهورا بمعرفــة النحــو والفقــه والفرائــض.
وهــو غــري الزيلعــي صاحــب نصــب الرايــة  ،مــن تصانيفــه :تبــني احلقائــق
رشح كنــز الدقائــق يف الفقــه؛ و الــرشح عــىل اجلامــع الكبــري تــويف رمحــه
اهلل ســنة ( 7٤٣هـــ ) .ينظــر لرتمجتــه :الفوائــد البهيــة يف تراجــم احلنفيــة
(ص)١١5؛ والــدرر الكامنــة .٤٤6 / ٢
( )6ينظــر :تبيــني احلقائــق رشح كنــز الدقائــق  ،١96 /٤والــدر املختــار مــع
حاشــية ابــن عابديــن .٢٣7 /5
( )7جملة األحكام العدلية (ص)٢٣٢ :
( )8عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن النفــراوي ،القــريواين ،أبــو حممــد :الفقيــه،
كان إمــام املالكيــة يف عــره .يلقــب بقطــب املذهــب وباملــك األصغــر .مــن
تصانيفــه :كتــاب النــوادر والزيــادات ؛ و خمتــر املدونــة ؛ و كتــاب الرســالة
 .تــويف رمحــه اهلل ســنة ٣86( :هـــ) ينظــر لرتمجتــه :شــذرات الذهــب / ٣
 ،١٣١ومعجــم املؤلفــني .7٣ / 6
( )9ينظر :النوادر والزيادات .٣7 /١١
( )١٠هــو أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد العــدوي ،األزهــري اخللــويت الشــهري
بالدرديــر .أبــو الــربكات .مــن فقهــاء املالكيــة .مــن تصانيفــه :أقــرب
املســالك ملذهــب اإلمــام مالــك ؛ و منــح القديــر رشح خمتــر خليــل ،يف
الفقــه .تــويف رمحــه اهلل ســنة ١٢٠١( :هـــ) ينظــر لرتمجتــه :حليــة البــرش يف
تاريــخ القــرن الثالــث عــرش (ص ،)١85 :ومعجــم املؤلفــني .67 /٢
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احلنبــيل(( :)6ومــن أحــدث يف ملكــه مــا يــر بجــاره
مــن تنــور أو كنيــف أو محــام أو رحــى ونحوهــا فلــه
منعــه)(.)7
وقــال شــمس الديــن ابــن مفلــح احلنبــيل(( :)8
ومــن أحــدث يف ملكــه مــا يــر بجــاره كحــامم
وكنيــف ورحــى وتنــور فلــه منعــه ،كابتــداء إحيائــه،
بإمجاعنــا(.)8
وقــال املــرداوي احلنبــيل(( :)9الصحيــح مــن املذهــب:
أن اجلــار يمنــع مــن التــرف يف ملكــه بــام يــر
بجــاره ،كحفــر كنيــف إىل جنــب حائــط جــاره ،وبنــاء
محــام إىل جنــب داره يتــأذى بذلــك)(.)١٠
فيتضــح ممــا ســبق حــرص فقهــاء الرشيعــة اإلســالمية
عــىل احلفــاض عــىل اهلــواء النقــي ،وعــدم تلــوث البيئة
بالروائــح الكريــة ،فــإن تلــوث اهلــواء يــر باإلنســان
واحليــوان واملجتمــع.

كريــة؛ كدبــغ ورائحــة مذبــح ومســمط..... .ومنــع
إحــداث إصطبــل ملــا فيــه مــن رضر رائحــة الزبــل
باجلــدار وصــوت الــدواب)(.)١
وقــال الدســوقي املالكــي(( :)٢ويمنــع الشــخص مــن
تنفيــض احلــر ونحوهــا عــىل بــاب داره ،إذا أرض
الغبــار باملــارة ،وال حجــة لــه أنــه إنــام فعلــه عــىل بــاب
داره) (.)٣
وقــال اخلــريش املالكــي( :وبمنــع دخــان كحــامم،
ورائحــة كدبــاغ ،يعنــي أن احلاممــات واألفــران ومــا
أشــبه ذلــك إذا كانــت حادثــة ،فإنــه يقــى بمنــع
دخاهنــا ،ألنــه يــؤذي النــاس برائحتــه ،وكذلــك
رائحــة الدبــاغ ومــا أشــبهه إذا كانــت ،فإنــه يقــى
بمنعهــا ،ومثــل الدبــاغ املذبــح واملســمط واملصلــق،
ألن الرائحــة املنتنــة ختــرق اخلياشــيم ،وتصــل إىل
األمعــاء فتــؤذي اإلنســان ،وقــال البســاطي إن قلــت
مــا الفــرق بــني الرائحــة والدخــان والــكل دخــان املطلــب الرابــع :القواعــد الفقهيــة يف محايــة البيئــة
والــكل مشــموم ،قلــت الفــرق عــىل الوجــه املذكــور واحليــاة الفطريــة
أنــه عنــى بالدخــان املحســوس بالبــر ،وبالرائحــة
اســتنبط فقهــاء اإلســالم جمموعــة مــن القواعــد مــن
ضــده ،وإن كان الــكل دخانــا خفيفــا ،وعــىل الوجــه
النصــوص الرشعيــة العامــة ،ومبــادئ علــم أصــول
الثــاين أن الدخــان حيصــل رضره بغــري الشــم كتســويد
( )6هــو عبــد الســالم بــن عبــد اهلل بــن اخلــر بــن حممــد بــن عــيل ابــن
الثيــاب واحليطــان ونحــو ذلــك)(.)٤
تيميــة ،أبــو الــربكات ،جمــد الديــن احلــراين احلنبــيل .فقيــه ،حمــدث ،مفــرس،
وقــال ابــن قدامــة احلنبــيل( :وليــس للرجــل التــرف
أصــويل ،نحــوي ،مقــرئ .وكان فــرد زمانــه يف معرفــة املذهــب احلنبــيل،
يف ملكــه ترفــا يــر بجــاره ،نحــو أن يبنــي فيــه وهــو جــد اإلمــام ابــن تيميــة .مــن تصانيفــه :تفســري القــرآن العظيــم  ،و
املنتقــى يف أحاديــث األحــكام  ،و املحــرر يف الفقــه؛ ومنتهــى الغايــة يف رشح
محامــا بــني الــدور ،أو يفتــح خبــازا بــني العطاريــن (.)5
اهلدايــة ،وأرجــوزة يف القــراءات .تــويف رمحــه اهلل65٣( :هـــ ) .ينظــر لرتمجته:
وقــال أبــو الــربكات ،جمــد الديــن ابــن تيميــة احلــراين شــذرات الذهــب  ،٤٤٣ /7وتســهيل الســابلة ملريــد معرفــة احلنابلــة /٢
( )١ينظر :الرشح الصغري للدردير .٤85 /٣
( )٢هــو حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة الدســوقي .فقيــه مالكــي مــن علــامء
العربيــة والفقــه ،مــن أهــل دســوق بمــر .مــن تصانيفــه :حاشــيته عــىل
الــرشح الكبــري عــىل خمتــر خليــل ،يف الفقــه املالكــي؛ و حاشــية عــىل رشح
الســنوس ملقدمتــه أم الرباهــني يف العقائــد تــويف رمحــه اهلل ســنة ( ١٢٣٠هـــ
) .ينظــر لرتمجتــه :معجــم املؤلفــني  ،٢9٢ /8وشــجرة النــور الزكيــة يف
طبقــات املالكيــة . 5٢٠/١
( )٣ينظر :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري .٣69 /٣
( )٤ينظر :رشح خمتر خليل للخريش .6٠ /6
( )5املغني البن قدامة .٣88 /٤

١8

 ،8٣٤ومعجــم املؤلفــني . ٢٢7 /5
( )7املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .٣٤٣ /١
( )8الفروع وتصحيح الفروع . ٤٤9 /6
( )9هــو عــيل بــن ســليامن بــن أمحــد بــن حممــد  ،عــالء الديــن املــرداوي
نســبتة إىل مــردا إحــدى قــرى نابلــس بفلســطني  .وهــو شــيخ املذهــب
احلنبــيل حــاز رئاســة املذهــب  ،مــن مصنفاتــه :اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح
مــن اخلــالف .والتنقيــح املشــبع يف حتريــر أحــكام املقنــع ،وحتريــر املنقــول
يف هتذيــب علــم األصــول وغريهــا ،تــويف رمحــه اهلل ســنة [885هـــ] .ينظــر
لرتمجتــه :الضــوء الالمــع  ٢٢5/5؛ واملنهــج األمحــد يف تراجــم أصحــاب
اإلمــام أمحــد  ،٢9٠/5وشــذرات الذهــب .٣٣9/ 7
( )١٠اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي .٢6٠ /5

احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

الفقــه ،وعلــل األحــكام ،ومقاصــد الرشيعــة ،والــذي مصلحــة أومنفعــة للشــخص ،طاملــا يصحــب ذلــك
يســتطيع طالــب العلــم بعــد ذلــك أن يســتخرج منهــا رضر بالبيئــة أو باحليــاة الفطريــة(.)٤
املســائل املســتجدة أو النازلــة منهــا بــام فيهــا مســائل • قاعدة :درء املفاسد أوىل من جلب املصالح(:)5
البيئــة واحليــاة الفطريــة ،ونقتــر هنــا عــىل عــدة وهــذه القاعــدة التــي قررهــا اإلســالم أعطــت ترشيعا
قواعــد فقهيــة فقــط ،ومنهــا:
يوجــب منــع أي عمــل ينتــج عنــه رضر ًا ،مهــام كان
• قاعدة ال رضر وال رضار(:)1
وهــذه مــن أهــم القواعــد الفقهيــة ،التــي يمكــن أن
يســتفاد منهــا يف محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة ،فهــي
هتــدف إىل حتصيــل املقاصــد وتقريرهــا ،ودفــع املفاســد
أو ختفيفهــا .
ومقتــى هــذه القاعــدة ،أنــه ال ينبغــي إتيــان الســلوك
الــذي يســبب األذى والــرر يف املــال أو النفــس أو
احليــاة العامــة ،ومنــه البيئــة واحليــاة الفطريــة.
والــرر املقصــود هــو الــرر الــذي يتحقــق باملبــارش
وغــري املبــارش ،مــن خــالل إفســاد العنــارص البيئيــة
التــي تلــزم لوجــود وبقــاء املصلحــة املصونــة ،كإفســاد
أو تلويــث اهلــواء ،أو املــاء ،أو الرتبــة الــذي ينشــأ عنــه
هــالك املزروعــات أو احليوانــات أو اإلنســان(.)٢

• قاعدة الرضر يزال(:)٣
وهــذه القاعــدة وإن كانــت مندرجــه حتــت القاعــدة
الســابقة إال أن هلــا أمهيــة عظيمــة ،وذلــك أن أي رضر
جيــب منعــه وإزالتــه ،عم ـ ً
ال هبــذه قاعــدة ،حتــى لــو
كان مــن أتــى بالفعــل مــن حقــه ممارســة أي نشــاط
مــرشوع ،كصاحــب املصنــع ،أو صيــد أو احتطــاب
أو غريذلــك ،حتــى لــو كان هــذا الفعــل املبــاح حيقــق
( )١ينظــر :الفــروق للقــرايف  ،١٤6 /١و املوافقــات للشــاطبي ،6١ /٣
واألشــباه والنظائــر للســيوطي (ص ،)7 :واألشــباه والنظائــر البــن نجيــم
(ص. )7٢ :
( )٢ينظــر لبحــث :تدابــري رعايــة البيئــة يف الرشيعــة اإلســالمية إعــداد
الباحــث سي زيــد الكيــالين يف جملــة دراســات ،علــوم الرشيعــة والقانــون،
املج ّلــد  ،٤١العــدد ،٢لعــام ٢٠١٤م  ( .ص ) ١٢٢١
( )٣ينظــر :األشــباه والنظائــر للســبكي ( ،)٤١ /١األشــباه والنظائــر البــن
نجيــم (ص)7٢ :

حجمــه وأثــره.
وهبــذا يكــون اإلســالم قــد رشع التدبــري الشــامل
لرعايــة البيئــة واملحافظــة عليهــا ،حيــث حــرم كل مــا
مــن شــأنه أن يــر بالبيئــة ،ألن يف اإلرضار هبــا إرضار
بــكل النــاس ،وإهــالك للحــرث والنســل.
بــل جيــب عــىل املســلم أن يتســم بالوســطية يف كل
أمــور حياتــه ،ومنهــا عالقتــه بالبيئــة ،فــال يكــن مائـ ً
ال
إىل اإلفــراط أو التفريــط ،وهــذا هــو العــدل.
فــإن مــوارد البيئــة حــق مشــرتك شــائع للجميــع حيــق
هلــم االنتفــاع هبــا ،ويــد اإلنســان عــىل هــذه املــوارد
هــي يــد أمانــة وحفــظ ،فــكان لــه حــق االنتفــاع هبــا
بقــدر حاجتــه ،فــال جيــوز لــه االعتــداء أو التجــاوز بــام
يلحــق األذى أو الــرر بتلــك املــوارد ،أو يفــوت حــق
اآلخريــن باالنتفــاع هبــا ،بــام يقــوم بــه مــن نشــاط قــد
يلحقــق الــرر بالبيئــة واحليــاة الفطريــة(.)6
( )١ينظــر :الفــروق للقــرايف  ،١٤6 /١و املوافقــات للشــاطبي ،6١ /٣
واألشــباه والنظائــر للســيوطي (ص ،)7 :واألشــباه والنظائــر البــن نجيــم
(ص. )7٢ :
( )٢ينظــر لبحــث :تدابــري رعايــة البيئــة يف الرشيعــة اإلســالمية إعــداد
الباحــث سي زيــد الكيــالين يف جملــة دراســات ،علــوم الرشيعــة والقانــون،
املج ّلــد  ،٤١العــدد ،٢لعــام ٢٠١٤م  ( .ص ) ١٢٢١
( )٣ينظــر :األشــباه والنظائــر للســبكي ( ،)٤١ /١األشــباه والنظائــر البــن
نجيــم (ص)7٢ :
( )٤ينظــر لبحــث :تدابــري رعايــة البيئــة يف الرشيعــة اإلســالمية إعــداد
الباحــث سي زيــد الكيــالين يف جملــة دراســات ،علــوم الرشيعــة والقانــون،
املج ّلــد  ،٤١العــدد ،٢لعــام ٢٠١٤م  ( .ص .) ١٢٢١
( )5ينظــر :الفــروق للقــرايف  ،٢١٢ /٤واألشــباه والنظائــر للســبكي /١
 ،١٠5و األشــباه والنظائــر البــن نجيــم (ص.)78 :
( )6ينظــر لبحــث :تدابــري رعايــة البيئــة يف الرشيعــة اإلســالمية إعــداد
الباحــث سي زيــد الكيــالين يف جملــة دراســات ،علــوم الرشيعــة والقانــون،
املج ّلــد  ،٤١العــدد ،٢لعــام ٢٠١٤م ( ص ) ١٢٢١
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وخالصــة القــول :فهــذه بعــض القواعــد الفقهيــة التي
وضعهــا فقهــاء اإلســالم ،والتــي يمكــن االســتفادة
منهــا يف جمــال البيئــة واحليــاة الفطريــة ،وهــي ليســت
كل القواعــد ،بــل بعضهــا.
ويســتفاد منهــا كذلــك أن الرشيعــة اإلســالمية قــد
جعلــت للدولــة احلــق يف اختــاذ مجيــع اإلجــراءات
الالزمــة إلزالــة الــرر ،حتــى لــو وصــل هــذا
اإلجــراء إىل إيقــاف بعــض املرشوعــات التــي يمكــن
أن يرتتــب عــىل قيامهــا ووجودهــا رضر حقيقــي
بالبيئــة يفــوق بكثــري مــا تقدمــه هــذه املرشوعــات مــن
()١
مصالــح.
بــل جعلــت هلــا احلــق يف أن تقــوم الدولــة بإلــزام
األفــراد أو الــرشكات بتحمــل تكاليــف إزالــة الــرر
الناجــم عــن االســتعامل غــري املــرشوع لبعــض عنــارص
البيئــة ،أو بعــض املرشوعــات فيهــا.
وعليــه فــإن اإلســالم قــد ســبق غــريه مــن النظــم
والترشيعــات حلاميــة البيئــة ،واحليــاة الفطريــة.
املطلــب اخلامــس :املؤمتــرات اإلســالمية يف احلفــاظ
عــىل البيئــة

الشــك أنــه قــد تــم عقــد عــدة مؤمتــرات إســالمية
حــول البيئــة ،ووجــوب احلفــاظ عليهــا ،وأذكــر عــىل
ســبيل املثــال ال احلــر قــرارات املؤمتــر اإلســالمي
املنعقــد يف دورتــه التاســعة عــرشة يف إمــارة الشــارقة
(دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة) مــن  ١إىل 5
مجــادى األوىل ١٤٣٠هـــ ،املوافــق  ٣٠-٢6نيســان
(إبريــل) ٢٠٠9م(.)٢
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمــد هلل رب العاملــني ،والصــالة والســالم عــىل
ســيدنا حممــد خاتــم النبيــني ،وعــىل آلــه وصحبــه
( )١البحث السابق .
( )٢ينظــر :قــرارات وتوصيــات جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل (١٤٠٣هـــ
١٤٣٠-هـــ١988 /م٢٠٠9-م ) صفحة (. )٤٣٤

٢٠

أمجعــني .قــرار رقــم )١9/١١( ١85
بشأن :البيئة واحلفاظ عليها من منظور إسالمي
إن جملــس جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل املنبثــق عــن
منظمــة املؤمتــر اإلســالمي املنعقــد يف دورتــه التاســعة
عــرشة يف إمــارة الشــارقة (دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة) مــن  ١إىل  5مجــادى األوىل ١٤٣٠هـــ ،املوافق
 ٣٠-٢6نيســان (إبريــل) ٢٠٠9م،
بعــد اطالعــه عــىل البحــوث الــواردة إىل املجمــع
بخصــوص موضــوع البيئــة واحلفــاظ عليهــا مــن
منظــور إســالمي ،وبعــد اســتامعه إىل املناقشــات التــي
دارت حولــه.
قرر ما يأيت:
 .١حتريــم إلقــاء أيــة نفايــات ضــارة عــىل أي بقعــة
مــن بقــاع العــامل  ،وإلــزام الــدول املنتجــة هلــذه
النفايــات بالتــرف هبــا يف بالدهــا ،وعــىل نحــو
ال يــر بالبيئــة ،مــع التــزام الــدول اإلســالمية
باالمتنــاع عــن جعــل بالدهــا مكانــ ًا لتلقــي أو
دفــن هــذه النفايــات.
 .٢حتريــم كافــة األفعــال والترفــات التــي حتمــل
أيــة أرضار بالبيئــة أو إســاءة إليهــا ،مثــل األفعــال
والترفــات التــي تــؤدي إىل اختــالل التــوازن
البيئــي ،أو تســتهدف املــوارد ،أو تســتخدمها
اســتخدام ًا جائــر ًا ال يراعــي مصالــح األجيــال
املســتقبلية ،عمــ ً
ال بالقواعــد الرشعيــة اخلاصــة
بــرورة إزالــة الــرر.
 .٣وجــوب نــزع أســلحة الدمــار الشــامل عــىل
مســتوى مجيــع الــدول ،وحظــر كل مــا يــؤدي إىل
تــرسب غــازات تســاعد يف توســيع ثقــب طبقــة
األوزون وتلويــث البيئــة ،اســتناد ًا إىل القواعــد
اليقينيــة اخلاصــة بمنــع الــرر.
ويويص بام ييل:
 .١تشــجيع الوقــف عــىل محايــة البيئــة بمختلــف
عنارصهــا األرضيــة واملائيــة والفضائيــة.
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إنشــاء جلنــة لدراســات البيئــة مــن منظــور
إســالمي بمجمــع الفقــه اإلســالمي الــدويل،
ختتــص برصــد كافــة الدراســات واالتفاقيــات
واملشــكالت املتصلــة بالبيئــة.
التعــاون مــع املجتمــع الــدويل بمختلــف الصــور
يف ســبيل محايــة البيئــة ومنــع تلويثهــا ،واالنضــامم
إىل االتفاقيــات والعهــود الدوليــة ،التــي تعقدهــا
الــدول ملنــع التلــوث واإلرضار بالبيئــة ،رشيطــة
أال تتعــارض مــع أحــكام الرشيعــة اإلســالمية ،أو
حتمــل أرضار ًا بالــدول اإلســالمية.
حــث الــدول اإلســالمية عــىل تفعيــل املنظــامت
البيئيــة التــي أوجدهتــا منظمــة املؤمتــر اإلســالمي
واهليئــات التابعــة هلــا ،مــع رضورة التعــاون
الوثيــق مــع جملــس التعــاون العــريب اخلــاص
بالبيئــة ،وكذلــك جملــس التعــاون اخلليجــي املهتــم
هبــا.
اإلكثــار مــن الصناعــات "صديقــة البيئــة"،
ودعمهــا بكافــة الطــرق املمكنــة.
حــث الــدول أعضــاء منظمــة املؤمتــر اإلســالمي
عــىل االســتمرار يف إصــدار الترشيعــات
والقوانــني املنظمــة للبيئــة واملانعــة مــن تلويثهــا،
مــع االســتعانة بســلطة القانــون اجلنائــي بتوقيــع
العقوبــات عــىل اإلرضار بالبيئــة ،وتشــديد أجهــزة
الرقابــة عــىل خمتلــف الترفــات واألفعــال التــي
قــد حتمــل اإلرضار بــأي عنــر مــن عنــارص
البيئــة :امليــاه أو اهلــواء أو الرتبــة.
مطالبــة املؤسســات املعنيــة بالشــؤون الدينيــة
يف الــدول اإلســالمية بتزويــد األئمــة والدعــاة
باملعلومــات البيئيــة ،ونــرش األبحاث والدراســات
املتعلقــة بالبيئــة ووســائل احلفــاظ عليهــا.
نــرش الثقافــة البيئيــة بمختلــف الوســائل التــي
تــؤدي إىل نظافــة البيئــة ومحايتهــا مــن كافــة
املخاطــر عــن طريــق:

• البث املنظم ملخاطر البيئة يف وسائل اإلعالم.
• الرتبيــة الســوية ،ســواء داخــل املنــازل أو يف
مناهــج الدراســة بمختلــف مراحلهــا.
• االهتــامم بفقــه البيئــة مــن دراســات الفقــه
اإلســالمي بكليــات الرشيعــة والدراســات
اإلســالمية.
واهلل أعلم

املطلــب األول:محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة يف
األنظمــة الدوليــة

القانــون :هــو جمموعــة القواعــد املنظمــة لســلوك
الفــرد يف املجتمــع خيتلــف عــن بقيــة النظــم املجتمعيــة
األخــرى ،باشــتامله عــىل عنــر اجلــزاء املــادي الــذي
توقعــه الســلطة عــىل املخالــف لقواعــده(.)١
ويف إطــار القواعــد القانونيــة املنظمــة لقضيــة محايــة
البيئــة ،فــإن طبيعــة قضيــة البيئــة تكتســب بعــد ًا عامليـ ًا
وبعــد ًا وطني ـ ًا داخلي ـ ًا ،والبعــد العاملــي لقضيــة البيئــة
بــدأ ظهــوره يف ســتينيات القــرن املــايض ،بعــد أن تبــني
جلميــع شــعوب العــامل أن قضيــة محايــة البيئــة قضيــة
تتجــاوز الــدول واالعتبــارات اجلغرافيــة( .)٢
وإقــرار احلاميــة القانونيــة للبيئــة ينطلــق مــن الســلوك
اإلنســاين املهــدد لســالمة البيئــة مــن وجهــة نظــر
املجتمــع ،وحتقيــق احلاميــة يكــون بإجيــاد القواعــد
القانونيــة التــي متنــع الســلوك املهــدد لســالمة البيئــة ،
والســلوك املهــدد لســالمة البيئــة هــو التلــوث .
وقــد تبــارى فقهــاء القانــون يف تعريــف التلــوث
فذهــب فريــق منهــم إىل أن التلــوث هــو :
( التلــوث الــذي يتحقــق بفعــل اإلنســان ،نتيجــة
لتعمــده أو إمهالــه أو عجــزه عــن إقامــة التــوازن بــني
األعــامل الالزمــة إلشــباع حاجاتــه ،وبــني املحافظــة
( )١ينظــر :املدخــل إىل القانــون  ،تأليــف :د .رمضــان أبــو الســعود  ،د .مهــام
حممــد زهــران ( .ص ) 7
( )٢ينظر :البيئة وقضايا التنمية والتصنيع (ص )١١
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عــىل ســالمة البيئــة وخلوهــا مــن التلــوث)(.)١
ويــرى فريــق آخــر أن التلــوث هــو ( :تغيــري متعمــد
أو عفــوي تلقائــي يف شــكل البيئــة ناتــج عــن خملفــات
اإلنســان  ،أو تغيــري الوســط الطبيعــي عــىل نحــو حيمل
معــه نتائــج خطــرية لــكل كائــن حــي)(.)٢
ويــرى فريــق ثالــث أن التلــوث يعــرف بأنــه  ( :إضافــة
اإلنســان ملــواد أو طاقــات ضــارة ،ينجــم عنهــا إحلــاق
األذى باملــواد احليــة ،أو بصحــة اإلنســان ،أو تعــوق
بعــض أوجــه النشــاط االقتصــادي ،أو تؤثــر عــىل
اهلــواء أو األمطــار أو الضبــاب الطبيعــي أو املناطــق
اجلليديــة)(.)٣
فأنــامط وأشــكال التلــوث تتعــدد بحســب الزاويــة
التــي ينظــر منهــا ،فمــن حيــث عنــارص البيئــة التــي
يلحقهــا رضر التلــوث فهــي تتمثــل يف  :التلــوث
األريض  ،واهلوائــي  ،واملائــي.
ومــن حيــث اتســاع بــؤرة التلــوث فــإن اتســاعه قــد
يكــون يف اإلطــار الوطنــي داخــل الدولــة ،وقــد يكــون
التلــوث دولي ـ ًا.
أمــا مــن حيــث مــدى توفــر قصــد التلويــث فيمكــن
أن يكــون التلــوث عمــد ًا ،وقــد يكــون التلــوث غــري
مقصــود(.)٤
ومــن خــالل ماتــم عرضــه يظهــر للباحــث أن تقســيم
أنــامط التلــوث البيئــي واملشــتمل عــىل نمــط بــؤرة
التلــوث يقســم تلــوث البيئــة إىل مســتويني:
املســتوى الوطنــي ،واملســتوى الــدويل ،وهــذا التقســيم
يعتمــده البحــث يف منهجــه هبــذا املبحــث كاميــيل:

للقانــون الداخــيل والقانــون الــدويل عــىل حــد ســواء،
حيــث بــات جليـ ًا أن املشــكالت اهلائلــة واملعقــدة التي
تعــوق قضيــة محايــة البيئــة مــن خطــر التلــوث البــد أن
حتــل بالوســائل القانونيــة ،كــام أصبــح التوجــه نحــو
إجيــاد الســبل والوســائل ملواجهــة حتديــات التلــوث
البيئــي ،وتصاعــد االهتــامم بالدفــاع عــن الطبيعــة
ومحايــة البيئــة عــىل الصعيــد الوطنــي وعــىل الصعيــد
الــدويل ،والــذي متثــل يف قيــام املجتمــع الــدويل
بالعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة ،واإلعالنــات
واملبــادئ ،والتــي انصبــت مجيعهــا يف إجيــاد احلاميــة
القانونيــة الدوليــة للبيئــة ،إال أن إدراك الفكــر القانــوين
ملــدى احلاجــة إىل تنظيــم قانــوين حلاميــة البيئــة مل يــأت
إال يف وقــت متأخــر(.)5
وبــام أن البيئــة صــارت مرتبطــة ارتباط ـ ًا وثيق ـ ًا بحيــاة
اإلنســان واحليــوان والنبــات ممــا جعــل حكومــات
الــدول وشــعوهبا تعقــد املؤمتــرات الدوليــة منــذ العــام
١97٢م حيــث عقــد مؤمتــر ريودوجانــريو ،وآخرهــا
مؤمتــر دوربــان وكل ذلــك مــن أجــل الســيطرة عــىل
خطــر التلــوث ،والــذي هيمــن عــىل املحيــط الطبيعــي،
والــذي يؤثــر بــدوره عــىل نظــام احليــاة بــكل مكوناهتــا
احليــة وغــري احليــة(.)6
وقــد أبرمــت العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة
املتخصصــة يف محايــة البيئــة مــن خطــر التلــوث  ،وكان
الدافــع مــن وراء تتابــع تلــك االتفاقيــات الدوليــة،
اخلطــر الــذي يــدد الغــالف اجلــوي وبخاصــة طبقــة
األوزون( ،)7والتــي بــدأت يف التــآكل بســبب التلــوث
الناتــج عــن انبعــاث الغــازات الســامة.

إن الــرورة امللحــة حلاميــة البيئــة شــكلت حتديــ ًا

( )5ينظــر :دور املنظــامت الدوليــة يف محايــة البيئــة  ،سلســلة دراســة قانــون
البيئــة( ،ص ) ١٣
( )6ينظــر :احلاميــة املدنيــة الدوليــة للبيئــة ،لســالمة طــارق عبــد الكريــم
الشــعالن ( ،ص )١٠
( )7طبقــة األوزون  :هــي الطبقــة الثانيــة مــن طبقــات الغــالف اجلــوي
وحتتــوي عــىل أهــم الغــازات اجلويــة وهــو غــازاألوزون والــذي يوجــد
عــىل مســافة ٢5-٢٠كيلــو مــرت مــن ســطح األرض وتعمــل طبقــة األوزون

أ -محاية البيئة يف التقنني الدويل :

()١
()٢
()٣
()٤

ينظر :قانون محاية البيئة يف ضوء الرشيعة  ( ،ص ) ٣٢
ينظر :األساس الدستوري حلامية البيئة من التلوث ( ،ص) 5٣
املرجع السابق ( ص )5٤
ينظر :احلامية القانونية للبيئة  ،د .سمري حامد اجلامل  ( ،ص ) ٣8
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لــذا ُأبرمــت اتفاقيــات دوليــة لتأمــني ومحايــة البيئــة
اجلويــة ،بعــد أن أدرك املجتمــع الــدويل أمهيــة التحــرك
لوضــع قواعــد قانونيــة عــرب تلــك االتفاقيــات ملكافحة
مصــادر التلــوث املهــدد لطبقــة األوزون.
وقــد تــم إعــداد اتفاقيــة دوليــة حلاميــة طبقــة األوزون
يف مدينــة فينــا يف العــام ١985م ،وتــم إقــرار االتفاقيــة
وفتــح بــاب التوقيــع عليهــا يف مــارس١985م (.)١
تــال تلــك االتفاقيــة اإلعــداد لإلعــالن العاملــي
حلاميــة البيئــة ،والــذي تــم بموجــب مؤمتــر عقــد يف
مدينــة الهــاي هبوالنــدا ،بحضــور  ٢٤ريئــس دولــة
وحكومــة ،تــم التوقيــع عليهــا وكانــت بمثابــة إعــالن
عاملــي حلاميــة البيئــة يف مــارس ١989م (.)٢
وتشــري معظــم الدراســات إىل أن الثلويــث البحــري
كان األســبق بــني أنــواع التلويــث التــي حظيــت
باالهتــامم الــدويل  ،وألجــل محايــة البيئــة البحريــة مــن
التلــوث انعقــد مؤمتــر واشــنطن ١9٢6م ،الــذي أقــر
اتفاقيــة مل حتــظ باملوافقــة عليهــا.
ثــم تــم إبــرام اتفاقيــة جنيــف ألعــايل البحــار ١958م
 ،ثــم اتفاقيــة بــون لعــام ١969م ،ثــم اتفاقيــة رامســار
لعــام ١97١م ،حلاميــة األرايض الرطبــة ذات األمهيــة
الدوليــة وموطــن الطيــور املائيــة(.)٣
ويعتــرب مؤمتــر اســتوكهومل ١97٢م ،أهــم مؤمتــر
هــدف إىل تقليــل األخطــار التــي يتعــرض هلــا الوســط
اإلنســاين ويعــد أول تاريــخ للقانــون الــدويل للبيئــة

عــىل محايــة األرض مــن األشــعة فــوق البنفســجية  ،وقــد بــدأ هــذا الغــاز
باالنحــالل وضعــف تركيــزه بفعــل امللوثــات الناجتــة مــن الغــازات املنبعثــة
مــن احــرتاق البــرتول يف املركبــات والطائــرات والتفجــريات النوويــة.
ينظــر :لبحــث :دراســة عالقــة تغيــري األشــغة فــوق البنفســجية الســاطعة
عــىل منــى ،مــع غــاز األوزون الســطحي ،للباحــث :د .عبدالعزيــز بــن رشــاد
سجــي  ،واملهنــدس :هشــام بــن حممــد احلــاج ( .ص.) ١١ :
( )١ينظــر :قانــون محايــة البيئــة ملكافحــة التلــوث وتنميــة املــوارد الطبيعيــة.
تأليــف د .أمحدعبــد الكريــم ســالمة ص()١8١
( )٢املرجع السابق ( ص ) ١8٣
( )٣ينظــر :مشــكالت التنميــة والبيئــة والعالقــات الدوليــة ،تأليــف :عبــد
الــرازق مقــري (ص)٢56

نظــر ًا لكونــه متعــدد األطــراف(.)٤
وكان مــن أســباب دعــوة اجلميعــة العامــة لألمــم
املتحــدة لعقــد مؤمتــر عاملــي عــن البيئــة يف اســتوكهومل
١97٢م ،هــو املبــدأ الــذي تم إقــراره بــني دول أطراف
املجتمــع الــدويل ،وهــو مبــدأ التعــاون أو التضامــن
الــدويل ،والــذي يقــوم عــىل أســاس أن التداخــل بــني
حــدود الــدول وتعــذر الســيطرة عــىل خماطــر التلــوث
البيئــي بكافــة صــوره وأشــكاله ورضورة حتديــد
املســؤولية القانونيــة الناجتــة عــن التســبب يف التلــوث
البيئــي(.)5
وقــد أحــى بعــض املهتمــني عــدد االتفاقيــات
الدوليــة بأكثــر مــن  5٢اتفاقيــة دوليــة خاصــة بمنــع
التلــوث يف ظــل القانــون الــدويل التقليــدي فيــام بــني
األعــوام ١99٠ -١95٠م.
ويذهــب البعــض إىل أهنــا أكثــر مــن  ٣٠٠اتفاقيــة
متعــددة األطــراف هتــدف إىل محايــة البيئــة ومعاجلــة
أنــواع التلــوث الــذي تتعــرض لــه عــىل مســتوى
املجتمــع الــدويل ،ممــا يكشــف حجــم التعــاون الــدويل
يف محايــة البيئــة(. )6
لقــد أصبــح مــن املســلامت يف عــامل اليــوم رضورة محاية
البيئــة ،بــل أصبحــت مســؤولية محايــة البيئــة مســؤولية
مجيــع البــرش ،وأصبــح مــن غــري املمكــن قيــام دولــة
واحــدة بحاميــة البيئــة مهــام بلغــت إمكانياهتــا ،ولذلــك
كانــت رضورة أن تتعــاون مجيــع دول العــامل يف القيــام
هبــذه املســؤولية ،إذ أن ذلــك هــو الوســيلة الوحيــدة
التــي بمقدورهــا إجيــاد احللــول هلــذه املشــكالت،
وظهــر هــذا التعــاون الــدويل يف محايــة البيئــة يف شــكل
( )٤ينظــر :االلتــزام الــدويل بحاميــة البيئــة مــن التلــوث ،تأليــف :صالــح
حممــد بــدر الديــن (ص) ٣9
( )5ينظــر :املســؤولية املدنيــة الناشــئة عــن تلــوث البيئــة ،تأليــف :يــاس
نحمــد فــاروق املنيــاوي ( ص)١٤
( )6ينظــر :حقــوق اإلنســان والبيئــة والســكان ،تأليــف :رجــب عبــد
احلميــد ( ،ص ) 8١
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جمموعــة مــن االتفاقيــات الدوليــة التــي جتتمــع يف
هــدف حتقيــق احلاميــة القانونيــة للبيئــة(.)١

ب -محاية احلياة الفطرية يف القوانني الدولية:

محايــة احليــاة الفطريــة أو محايــة التنــوع اإلحيائــي(،)٢
أو املجــال احليــوي ،مصطلحــات متطابقــة مــن
حيــث املفهــوم ،وجتتمــع تلــك املصطلحــات يف
ارتباطهــا الوثيــق بالبيئــة  ،حيــث يعتــرب مصطلــح
البيئــة هــو املصطلــح األشــمل الــذي يشــتمل عــىل
تلــك املصطلحــات ،إذ إن التنــوع اإلحيائــي واحليــاة
الفطريــة واملجــال احليــوي يقصــد بــه البيئــة الطبيعيــة
للمخلوقــات احليــة ،كالنباتــات بأنواعهــا املختلفــة
والكائنــات احليــة باختــالف أنواعهــا .
ونظــر ًا للتداخــل بــني مجيــع مكونــات البيئــة ،حيــث
تــزود النباتــات والكائنــات احليــة مثــل الطيــور
واحلــرشات وغريهــا باملســكن والغــذاء.
فــإن احلــرشات والطيــور واخلفافيــش وغريهــا مــن
احليوانــات تســاعد يف تلقيــح األزهــار ،كــام تعمــل
الطفيليــات واملفرتســات كضوابــط طبيعيــة حلجــم
جمتمعــات الكائنــات احليــة األخــرى ،ومجيــع تلــك
املخلوقــات تــؤدي مهمتهــا يف صيانــة البيئــة بــام حيقــق
لإلنســان مجيــع ماتعتمــد عليــه حياتــه (.)٣
وقــد بــدأ العــامل يبــدي اهتاممــ ًا متزايــد ًا بالتنــوع
( )١ينظــر :مقــال بعنــوان التعــاون الــدويل يف جمــال محايــة البيئــة  ،لالســتاذ
مفتــاح عبــد اجلليــل ،جملــة الفكــر ،جامعــة حممــد خيــر ،كليــة احلقــوق
والعلــوم السياســية.
( )٢يقصــد بالتنــوع احليــوي مجيــع أشــكال احليــاة املوجــودة عــىل الكــرة
األرضيــة مــن نباتــات وحيوانــات وفطريــات وكائنــات دقيقــة أخــرى،
ويشــري املصطلــح أيضـ ًا إىل اجلامعــات التــي تشــكلها واملواطــن التــي تعيــش
فيهــا  ،ويعرفهــا ميثــاق التنــوع احليــوي بأنــه التبايــن املســتمد مــن مجيــع
املصــادر كالبيئــة الربيــة والبحريــة وغريهــا مــن النظــم املائيــة والتكوينــات
البيئيــة التــي تشــكل هــذه النظــم جــزء ًا منهــا  ،ويتضمــن هــذا التبايــن
التنــوع احليــوي داخــل األنــواع وكذلــك بــني النظــم البيئيــة املختلفــة ...
ينظــر :التنــوع احليــوي أمهيتــه وطــرق املحافظــة عليــه  ،ملحمــد ســليم
أشــتيهه  ( ،ص )٣
( )٣ينظــر :التنــوع احليــوي أمهيتــه وطــرق املحافظــة عليــه ،ملحمــد ســليم
اشــتيهه ( ،ص .) 7

٢٤

احليــوي واحليــاة الفطريــة ،والــذي أصبــح مهــدد ًا
بســبب تدخــل اإلنســان ،فظهــرت االتفاقيــات
الدوليــة التــي ختتــص بحاميــة التنــوع احليــوي مــن
حيوانــات ونباتــات ،وانــرف اجلهــد الــدويل نحــو
املجموعــات املهــددة بخطــر االنقــراض ،ومــن تلــك
االتفاقيــات:
 .١اتفاقيــة التجــارة الدوليــة يف األنــواع املهــددة
باالنقــراض ومنتجاهتــا مــن جمموعــات احليوانات
والنباتــات:
وهتــدف االتفاقيــة إىل تنظيــم أنشــطة التجــارة الدوليــة
يف األنــواع املهــددة باالنقــراض مــن النباتــات
واحليوانــات الفطريــة ،مــن خــالل محايــة هــذه املــوارد
()٤
مــن االســتغالل املفــرط.
 .٢اتفاقية األمم املتحدة للتنوع اإلحيائي:
وهتــدف االتفاقيــة إىل املحافظــة عــىل التنــوع اإلحيائي،
واختــاذ التدابــري الكافيــة حلاميتــه باعتبــاره مصــدر ًا دائ ًام
للغــذاء والــدواء والكســاء ،إىل جانــب أمهيتــه البيئيــة
()5
والرتفيهيــة للبرشيــة.
 .٣معاهــدة املحافظــة عــىل األنــواع الفطريــة
املهاجــرة:
وهتــدف االتفاقيــة بشــكل رئيــس إىل املحافظــة عــىل
األنــواع الفطريــة املهاجــرة ،واختــاذ التدابــري حلاميتهــا
مــن األخطــار التــي حتــدق هبــا ،وإجــراء البحــوث
العلميــة ،والتقييــم واملتابعــة حلالــة تلــك األنــواع،
()6
ونــرش الوعــي البيئــي بأمهيــة املحافظــة عليهــا.
ولقــد واكبــت اململكــة العربيــة الســعودية هــذا احلراك
الــدويل مــن خــالل املســارعة إىل االنضــامم إىل تلــك
االتفاقيــات الدوليــة ،ومنهــا مــا يــيل:
( )٤ينظــر :مقــال بعنــوان ترشيعــات وأنظمــة وطنيــة ودوليــة للمحافظــة
عــىل التنــوع اإلحيائــي  ،ملحمــد ســلامن الطريــف  ،منشــور بمجلــة العلــوم
والتقنيــة املجلــة العلميــة التــي تصدرهــا مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم
والتقنيــة العــدد رقــم  ١١٣الســنة  ٢9بتاريــخ حمــرم ١٤٣6هـــ (ص )٢،٣
( )5ينظر :املصدر السابق (ص)9
( )6ينظر :املصدر السابق (ص)١١
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أوالً :اتفاقيــة التجــارة الدوليــة يف األنــواع املهــددة
باالنقــراض ومنتجاهتــا ،مــن جمموعــات احليوانــات
والنباتــات وانضمــت اململكــة إىل االتفاقيــة بموجــب
املرســوم امللكــي رقــم م 9/بتاريــخ ١٤١6/5/8هـــ،
وبلــغ عــدد الــدول التــي وقعــت عــىل االتفاقيــة ١78
دولة(.)١
ثانيــ ًا :اتفاقيــة األمــم املتحــدة للتنــوع اإلحيائــي:
وانضمــت اململكــة إىل االتفاقيــة بموجــب املرســوم
امللكــي رقــم م 7/بتاريــخ ١٤٢٢/٢/١5هـــ ،وبلــغ
عــدد الــدول التــي وقعــت عــىل االتفاقيــة ١9٣
دولة (.)٢
ثالثــ ًا :معاهــدة املحافظــة عــىل األنــواع الفطريــة
املهاجــرة :وانضمــت اململكــة إىل االتفاقيــة
بموجــب املرســوم امللكــي رقــم م٢7/بتاريــخ
١٤١٠/١١/٢6هـــ وبلــغ عــدد الــدول التــي وقعــت
عــىل االتفاقيــة  ١١9دولــة(.)٣
املطلــب الثــاين محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة يف أنظمــة
اململكــة العربيــة الســعودية

أوالً :نشــاة وتطــور أنظمــة محايــة البيئــة يف اململكــة
العربيــة الســعودية:
تعــد البيئــة وقضاياهــا وكيفيــة محايتهــا مــن املشــكالت
اإلنســانية واالجتامعيــة احلديثــة نســبي ًا يف املجتمعــات
البرشيــة ،نتيجــة للقفــزة احلضاريــة اهلائلــة والرسيعــة
يف كافــة املجــاالت ،تبعــ ًا ملــا توصــل إليــه اإلنســان
مــن اكتشــافات واخرتاعــات واســتغالل للمــوارد
( )١ينظر :جمموعة األنظمة السعودية هبيئة اخلرباء بمجلس الوزراء.

https://boe.gov.sa/MainDefault.aspx?lang=ar

وموقع اهليئة العامة للحياة الفطرية:

https://www.swa.gov.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D
9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D
9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D
8%A7%D8%AA

( )٢ينظر :املواقع السابقة.
( )٣ينظر :املواقع السابقة.

الطبيعيــة.
ولقــد شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية خــالل
الثالثــة عقــود األخــرية ،تنميــة اجتامعيــة واقتصاديــة
هائلــة تــم خالهلــا إنجــاز البنيــة األساســية بمعــدالت
كبــرية ،وكان هنــاك زيــادة ملحوظــة يف النمــو
الســكاين ،ممــا أدى وبشــكل ملمــوس إىل ارتفــاع
معــدل اســتنزاف املــوارد الطبيعيــة خصوصــ ًا امليــاه،
وكذلــك الصيــد والرعــي اجلائــر لبعــض احليوانــات
والطيــور والنباتــات ،باإلضافــة إىل تراكــم النفايــات
الصناعيــة ،وظهــور نســب متزايــدة مــن التلــوث يف
اهلــواء واملــاء والرتبــة (.)٤
وانطالقــ ًا مــن املبــدأ القانــوين بأنــه الحيــق إلنســان
أن يقــوم بقتــل اآلخريــن ببــطء ،ألن املــاء واهلــواء
والفضــاء واخلــرة عنــارص تعتمــد عليهــا احليــاة
اإلنســانية ،فــإن االعتــداء عليهــا اعتــداء عــىل حــق كل
إنســان(.)5
وألن البيئــة حمــدودة اإلطــار واملحتــوى ،فوجــب أن
يكــون هنالــك التزام ـ ًا إجيابي ـ ًا عــىل عاتــق كل إنســان
بحاميــة البيئــة ،وأن يمتنــع مــن إتيــان كل فعــل يكــون
مــن شــأنه تلويــث البيئــة بصــورة أو بأخــرى(.)6
ونظــر ًا لفكــرة محايــة البيئــة رغــم حداثتهــا ،غــدت
مــن احلقــوق األساســية لإلنســان ،وأصبحــت مــن
القضايــا املعــرتف هبــا عــىل الصعيــد الــدويل والصعيــد
الداخــيل.
ولكــون قضايــا البيئــة ومشــكالت محايتهــا قــد
تعاظــم خطرهــا ،وأصبحــت مــن القضايــا التــي تنــذر
بحــدوث كــوارث كــربى هتــدد ســالمة اإلنســان
وحياتــه ،وبالرغــم مــن اجلهــد الــدويل املتمثــل يف
( )٤ينظــر :أمــن ومحايــة البيئــة ،د .ابراهيــم بــن ســليامن االحيــدب ،
(ص ،)١6
( )5ينظــر :الترشيعــات العربيــة املتعلقــة بأمــن ومحايــة البيئــة  ،د .حممــد
نعيــم فرحــات  ( ،ص )8٠
( )6ينظر :املصدر السابق ( ص ) 86
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العديــد مــن املؤمتــرات واالتفاقيــات الدوليــة ،إال
أهنــا مل تفلــح عملي ـ ًا يف تقديــم احللــول الشــافية هلــذه
القضايــا.
فقــد قامــت دول اخلليــج بإصــدار ترشيعــات متفرقــة،
غايتهــا املحافظــة عــىل البيئــة ومحايتهــا مــن التلــوث
الــذي أصاهبــا ،والــذي أدى إىل حالــة تعــرف
( بالتمزق البيئي) .
وكان مــن بــني دول اخلليــج وكان هلــا النصيــب األوفــر
اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث نــص نظامهــا
األســاس يف املــادة ( )٣٢الصــادر يف العــام ١99٢م
عــىل أنه(:تعمــل الدولــة عــىل املحافظــة عــىل البيئــة
ومحايتهــا وتطويرهــا ومنــع التلــوث عنهــا)(.)١
وقــد بــدأ االهتــامم البالــغ بقضايــا محايــة البيئــة يف
اململكــة العربيــة الســعودية منــذ قيامهــا عــىل يــد
املؤســس امللــك عبدالعزيــز يرمحــه اهلل.
وتواصلــت تلــك املجهــودات بصــدور قانــون الغابات
واملراعــي( ،)٢ثــم أعقــب ذلــك نظــام مكافحــة التلوث
ومحايــة البيئة(.)٣
وكان مــن أحــدث تلــك املجهــودات ،مــرشوع
التوعيــة بالبيئــة الســعودي ،حيــث قــررت ترشيعــات
خاصــة بحاميــة البيئــة.
وكان مــن أبــرز ســامت تلــك التجربــة احلضاريــة
والتنمويــة الســعودية ،احلــرص عــىل التــوازن بــني
متطلبــات التطــور والبنــاء ،وبخاصــة املتطلبــات
الصناعيــة منهــا والعمرانيــة ،وبــني اعتبــارات البيئــة
وتلبيــة متطلباهتــا وصيانتهــا مــن اآلثــار الســلبية
للصناعــة ،واســتخدام التنميــات احلديثــة ،والتــي ثبتت

( )١ينظــر :النظــام األســاس للملكــة العربيــة الســعودية الصــادر يف العــام
١99٢م املــادة ( ،)٢٣والترشيعــات العربيــة املتعلقــة بأمــن ومحايــة البيئــة ،
د .حممــد نعيــم فرحــات ( ،ص )١١٤
( )٢الصادرباملرســوم امللكــي رقــم م ٢٢/بتاريــخ ١٣98/5/٣هـــ والــذي
نــرش بجريــدة أم القــرى يف عددهــا رقــم  ٢7٤٣بتاريــخ ١٣98/١١/٤هـــ.
( )٣الصــاد باألمــر الســامي رقم  /7م  89٠٣١/بتاريــخ ١٤٠١/٤/٢١هـ
بتاريخ ١٤٠١/٤/٢١هـ.

٢6

آثارهــا الســلبية عــىل البيئــة ،ومــن ثــم عــىل صحــة
وســالمة اإلنســان ذاتــه(.)٤
وقــد أســندت مهمــة تنفيــذ هــذا القانــون ملصلحــة
األرصــاد ومحايــة البيئــة.
ثــم صــدر نظــام اهليئــة الوطنيــة حلاميــة احليــاة الفطريــة
وإنامئهــا(.)5
والغــرض األســاس من هــذه اهليئة ،هــو العنايــة باحلياة
الفطريــة الربيــة والبحريــة باململكــة العربية الســعودية،
واملحافظــة عليهــا ومحايتهــا وإنامئهــا ،بجانــب تشــجيع
إجــراء البحــوث العلميــة يف خمتلــف حقــول
احليــاة ،وبخاصــة مايتعلــق منهــا بالقضايــا البيئيــة
وباحليــاة الفطريــة باململكــة العربيــة الســعودية(.)6
وقــد نــص نظــام الغابــات واملراعــي عــىل أنــه يف
حــال وقــوع خمالفــات للنظــام ،جيــري ضبــط املخالفــة
مــن قبــل حــارس الغابــة أو املرعــى أو مــن قبــل أحــد
موظفــي وزارة الزراعــة وامليــاه مــع شــخص ثــان،
أو مــن قبــل أحــد رجــال األمــن مــن خــالل قيامــه
بواجباتــه الرســمية ،عــىل أن يتــم ذلــك بموجــب
حمــر تــدون فيــه املخالفــات واســم املســؤول عــن
ارتكاهبــا إذا تــم القبــض عليــه ،ثــم يقــدم إىل إمــارة
أو مركــز رشطــة إلجــراء التحقيــق معــه ،فــإذا ثبتــت
إدانتــه حيــال إىل اإلمــارة لتوقيــع العقوبــة املقــررة بحقــه
وفقــ ًا للنظــام(.)7
( )٤ينظــر :البحــث العلمــى حــول تقويــم واقــع التوعيــة البيئيــة يف الصحافة
الســعودية د .إســامعيل حممــد املــدين وآخــران دراســة حتليليــة لعينــة مــن
الصحــف واملجــالت الســعودية  ،جملــة دراســات اخلليــج واجلزيــرة العربيــة
العــدد(( )66ص  ،)9١وينظــر كذلــك :التقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة
اإلعالميــة ملــرشوع التوعيــة بالبيئةالســعودية ،جريــدة اجلزيــرة9، ،ذو القعــدة
١٤١٤هـــ  ٢٠ ،ابريــل ١99٤م (ص)٢5
( )5الصادرباملرســوم امللكــي رقــم م ٢٢/بتاريــخ ١٤٠6/9/١٢هـــ والذي
نــرش بجريــدة أم القــرى يف عددهــا رقــم  ٢١١6بتاريــخ ١٤٠6/١٠/١٣هـ.
( )6ينظــر املرســوم امللكــي رقــم م  ١٢بتاريــخ ١٤١5/١٠/٢6هـــ املنشــور
بجريــدة أم القــرى يف العــدد رقــم  ٣5٤8بتاريــخ ١٤١5/١١/١٤هـــ.
( )7راجــع املــادة الثانيــة مــن حمــر االجتــامع امللحــق بالالئحــة التنفيذيــة
لنظــام الغابــات واملراعــي الصــادرة بقــرار وزيــر الزراعــة وامليــاه بالرقــم
 ٤٣9٣١بتاريــخ ١٣99/١٠/٢7هـــ.
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ويالحــظ أن النظــام قــد اجتــه إىل تطبيــق عقوبــة
الســجن ثالثــة أشــهر ،وتشــديد العقوبــة يف حالــة
العــود(.)١
وجيــوز إبــدال العقوبــة بالغرامــة ومقدارهــا ثالثامئــة
ريــال عــن كل شــجرية ،وعــن كل شــجرة ألــف ريــال،
وجيــوز أيض ـ ًا اجلمــع بــني العقوبتــني الســالبة للحريــة
واملاليــة ،وجيــوز للمحكــوم عليــه التظلــم فقــط لــدى
ديــوان املظــامل خــالل شــهر واحــد مــن تاريــخ إبالغــه
بالقــرار(.)٢
ويف ســبيل حتقيــق ذلــك أصــدرت الدولــة عــدد ًا مــن
األنظمــة التــي أناطــت مســؤولية تنفيذهــا بعــدد مــن
الــوزارات واألجهــزة احلكوميــة املختصــة ،كــام اتبعت
اململكــة سياســات متوازنــة ومتكاملــة ،مــن خــالل
ختطيــط وتنفيــذ برامــج ومرشوعــات التنميــة ،لضــامن
عــدم تأثريهــا الســلبي عــىل البيئــة ،ووجهــت اململكــة
جهودهــا حلاميــة وإنــامء الــرتاث الطبيعــي للبــالد،
والســيام األنــواع النــادرة واملهــددة باالنقــراض مــن
احليوانــات والنباتــات والطيــور الربيــة والبحريــة ،ففي
عــام ١986م أصــدر خــادم احلرمــني الرشيفــني امللــك
فهــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود  -رمحــه اهلل  -مرســوم ًا
يقــي بإنشــاء "اهليئــة الوطنيــة حلاميــة احليــاة الفطريــة
وإنامئهــا" ،وتشــكيل جملــس إدارهتــا برئاســة صاحــب
الســمو امللكــي األمــري ســلطان بــن عبدالعزيــز آل
ســعود  -رمحــه اهلل  ،-ومنــذ إنشــائها تواصــل اهليئــة
جهودهــا لتطبيــق أفضــل النظــم وأكثرهــا فاعليــة
ملعاجلــة تدهــور النظــام البيئــي الطبيعــي ،وتأكيــد محاية
التنــوع اإلحيائــي عــىل املســتوى الوطنــي والــدويل (.)٣
كــام صــدر يف اململكــة العربيــة الســعودية يف العــام

١٤٠6هـــ ،الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املناطــق املحميــة
للحيــاة الفطريــة لعــام ١٤٣7هـــ ،ونــص البــاب الرابع
يف املــادة الثالثــة عــرشة مــن النظــام ،عــىل دور اهليئــة
الســعودية املنشــأة يف العــام ١٤٠6هـــ يف التوعيــة
والتعريــف بأمهيــة احليــاة الفطريــة ،ووضــع املوانــع
واحلــدود التــي متنــع تعــرض احليــاة الربيــة ألي نــوع
مــن أنــواع اخلطــر عليهــا (.)٤
كــام قــررت املــادة :تصنيف ـ ًا حمــدد ًا ألنــواع املحميــات
ودرجاهتــا ،بحســب أمهيــة مــا حتويــه مــن كائنــات
حيــة حيوانيــة أو نباتيــة ،وحــددت املــادة اهلــدف مــن
إقامــة املحميــات وتصنيفهــا ،وهــو تنميــة بيئــات تلــك
الكائنــات املعنيــة باحلاميــة ،والعمــل عــىل محايتهــا مــن
االنقــراض ،مــن خــالل إصــالح البيئــة الطبيعــة التــي
توجــد فيهــا.
()5
• مهام اهليئة السعودية للحياة الفطرية :
ونصــت املــادة السادســة عــرش :عــىل وظيفــة اهليئــة
يف العمــل عــىل توفــري احلاميــة جلميــع املخلوقــات
والكائنــات احليــة ،يف أماكنهــا الطبيعيــة ،والقيــام بــكل
مــا مــن شــأنه حتقيــق تلــك احلاميــة ،والعمــل عــىل
إعــادة توطــني الكائنــات احليــة املهــددة باالنقــراض يف
بيئتهــا األصليــة.
ونصــت الالئحــة التنفيذيــة يف البــاب الســابع املــادة
( :)٢7عــىل مــا يعتــرب خمالفــة لنظــام املناطــق املحميــة
للحيــاة الفطريــة ،ونصــت يف ذلــك عــىل عــرشة أنواع،
أمجلــت األفعــال التــي تعــد خمالفــات ،وشــملت
صيــد وقتــل احليوانــات بــأي وســيلة دون وجــه حــق،
وتلويــث الرتبــة وامليــاه واهلــواء بــأي شــكل وبــأي
وســيلة ،وإحــداث أي فعــل لــه أثــر غــري محيــد عــىل

( )١ينظــر :املــادة  ١٤مــن النظــام الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م ٢٢
بتاريــخ ١٣98/5/٣هـــ .
( )٢املادة  ٢١من النظام السابق
( )٣ينظــر املرســوم امللكــي رقــم م  ١٢بتاريــخ ١٤١5/١٠/٢6هـــ املنشــور
بجريــدة أم القــرى يف العــدد رقــم  ٣5٤8بتاريــخ ١٤١5/١١/١٤هـ.

( )٤ينظــر :أمــن ومحايــة البيئــة ،د .ابراهيــم بــن ســليامن األحيــدب ،
(ص ،)6٤وينظــر :الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املناطــق املحميــة للحيــاة
الفطريــة لعــام ١٤٣7هـــ ينظــر جمموعــة األنظمــة الســعودية هيئــة اخلــرباء
بمجلــس الــوزراء.
( )5ينظــر :الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املناطــق املحميــة للحيــاة الفطريــة
الصــادر بقــرار جملــس إدارة اهليئــة رقــم  ٢٠8وتاريــخ ١٤٣7 /5 /٢٠هـــ .
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احليــاة الفطريــة واملمتلــكات العامــة ،ونصــت الالئحــة ريال (.)٣
عــىل اعتبــار االحتطــاب غــري املــرشوع ،أو الرعــي أو • عقوبة مقاومة رجال احلامية:
الزراعــة ونحوهــا بصــورة خمالفــة ملــا نــص عليــه
ونصــت الالئحــة عــىل عقوبــة خمالفــة مقاومــة رجــال
القانــون(.)١
قــوة احلاميــة املعنيــني بموجــب النظــام بتنفيــذ النظــام
ونصــت الالئحــة عــىل اعتبــار إتــالف النبــات أو
والئحتــه بالغرامــة بأشــد العقوبــات املاليــة الــواردة
تشــويه ،أو اســتئصاله بــأي طريقــة كانــت ،أو إدخــال
بالنظــام ،إضافــة إىل الســجن كعقوبــة بديلــة ،بمــدة ال
أي جنــس غريــب ،ســواء كان حيوانــا أو نباتــ ًا بــأي
تزيــد عــن ( )٣٠يوم ـ ًا ،ومصــادرة املركبــة والوســائل
شــكل مــن األشــكال  ،ونصــت الالئحــة عــىل تــرك
املســتخدمة يف املخالفــة ،ونصــت الالئحــة عــىل
النفايــات أو املخلفــات أو رميهــا أو حرقهــا عمــ ً
ال
مضاعفــة العقوبــة يف حالــة العــود وتكــرار املخالفة(.)٤
مــر ًا بالبيئــة وخمالفــة ملــا نــص عليــه النظــام.
ونصــت الالئحــة عــىل مجلــة مــن العقوبــات الفصل الثالث:
للمخالفــات الــواردة باملــادة(  )٢7يف املــادة التــي إجراءات الدراسة امليدانية
تلتهــا وهــي املــادة ( )٢8والتــي جــاءت كــام يــيل(: )٢
متهيد:
• الصيد والقتل غري املرشوع:
يشــتمل هــذا املبحــث عــىل اخلطــوات واإلجــراءات
وتــرتاوح العقوبــة بــني الغرامــة املاليــة التــي ال تقــل التــى تــم اتباعهــا يف تنفيــذ الدراســة امليدانيــة ،ويشــمل
عــن ( )٢٠٠٠٠عــرشون ألــف ريــال وال تزيــد ذلــك حتديــد جمتمــع وعينــة الدراســة ،وتصميــم أداة
عــن ( )5٠٠٠٠ألــف ريــال ،للحيوانــات املهــددة الدراســة ،وإجــراء اختبــارات الثبــات ،والصــدق هلــذه
األداة للتأكــد مــن صالحيتهــا واألســاليب اإلحصائيــة
باالنقــراض.
وتشــمل العقوبــة أيضــا الغرامــة املاليــة بــام ال يقــل التــي تــم بموجبهــا حتليــل البيانــات ،واســتخراج
عــن ( ،)١٠٠٠٠وال تزيــد عــن ( )5٠٠٠٠ريــال؛ النتائــج ،وذلــك عــىل النحــو التــايل:
لقتــل وصيــد احليوانــات غــري املهــددة باالنقــراض .املبحث األول :جمتمع وعينة الدراسة.
وتشــمل العقوبــات األفعــال املتعلقــة بإتــالف
يقصــد بمجتمــع الدراســة :املجموعــة الكليــة مــن
النباتــات والرتبــة وامليــاه واهلــواء ،ســواء كان ذلــك
العنــارص التــي يســعى الباحــث ،أن يعمــم عليهــا
باحلصــد غــري املــرشوع ،أو االحتطــاب غــري املــرشوع،
النتائــج ذات العالقــة بموضــوع الدراســة ،ويتكــون
أو القطــع أو التشــويه ،وتشــمل العقوبــات تــرك
املجتمــع األســاس للدراســة مــن :ســكان مدينــة
النفايــات أو املخلفــات أو رميهــا أو حرقهــا ،وتصــل
الباحــة ،قــام الباحــث باســتطالع جمموعــة مــن
الغرامــة ملثــل هــذه املخالفــات إىل مــا ال يقــل عــن
الســكان بمنطقــة الباحــة ،بمختلــف أعامرهــم
( )5٠٠٠ريــال ،وال يزيــد عــن ()5٠٠٠٠
( )١ينظــر :الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املناطــق املحميــة للحيــاة الفطريــة
الصــادر بقــرار جملــس إدارة اهليئــة رقــم  ٢٠8بتاريــخ ١٤٣7/5/٢٠هـــ
( )٢ينظــر :الالئحــة التنفيذيةلنظــام املناطــق املحميــة للحيــاة الفطريــة
الصــادر بقــرار جملــس إدارة اهليئــة رقــم  ٢٠8بتاريــخ ١٤٣7/5/٢٠هـــ

٢8

( )٣ينظــر :الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املناطــق املحميــة للحيــاة الفطريــة
الصــادر بقــرار جملــس إدارة اهليئــة رقــم  ٢٠8بتاريــخ ١٤٣7/5/٢٠هـــ
املــادة ٢7
( )٤ينظــر :الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املناطــق املحميــة للحيــاة الفطريــة
الصــادر بقــرار جملــس إدارة اهليئــة رقــم  ٢٠8،بتاريــخ ١٤٣7/5/٢٠هـــ
املــادة ٢7
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ومســتوياهتم التعليميــة وجهــات عملهــم.
تــم اختيــار مفــردات عينــة البحــث بطريقــة العينــة
َّ
(العشــوائية) وهــى إحــدى العينــات االحتامليــة التــي
خيتارهــا الباحــث للحصــول عــىل آراء أو معلومــات
حمــددة مــن أفــرد جمتمــع الدراســة  ،وقــد تــم توزيــع
عــدد ( )١١٠اســتبانة ،وتــم اســرتجاع ( )١٠5اســتبانة
ســليمة تــم اســتخدامها يف التحليــل بنســبة اســرتجاع
بلغــت ( %)95وهــى تعتــرب نســبة عاليــة جــد ًا متثــل
عينــة البحــث ،ومعقولــة لتعميــم نتائــج الدراســة
بياهنــا كاآليت:
اجلدول ( )١االستبانات املوزعة واملعادة

البيان

اســتبانات متــت إعادهتــا بعــد
تعبئتهــا كاملــة
استبانات مل يتم إعادهتا

االستبانات التالفة

إمجايل االستبانات املوزعة

املصدر  :إعداد الباحث  ٢٠١8 ،م.

املبحث الثاين :تصميم أداة الدراسة

العدد

النسبة

١٠5

%95

٠

%٠

١١٠

%١٠٠.٠

5

%5

أداة الدراســة عبــارة عــن الوســيلة التــي يســتخدمها
الباحــث يف مجــع املعلومــات الالزمــة عــن الظاهــرة
موضــوع الدراســة ،وهنالــك العديــد مــن األدوات
املســتخدمة يف جمــال البحــث العلمــي للحصــول عــىل
املعلومــات والبيانــات ،وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة
عــىل وســيلة االســتبانة ،كأداة رئيســية للحصــول عــىل
البيانــات واملعلومــات الالزمــة ،وتعــرف االســتبانة
بأهنــا (أداة مــن أدوات البحــث تتألــف مــن جمموعــة
مــن املفــردات مصحوبــة بجميــع اإلجابــات املمكنــة
عنهــا ،أو بفــراغ لإلجابــة عندمــا تتطلــب إجابــة
مكتوبــة ،وعــىل الفــرد أن حيــدد مــا يــراه أو ينطبــق
عليــه فيهــا ،أو يعتقــد أهنــا اإلجابــة الصحيحــة عــىل
كل مفــردة مــن املفــردات ،أو أن يكتــب يف الفــراغ

املحــدد مــا يعتقــده أو يــراه أو يشــعر بــه جتــاه مــا
تقيســه هــذه املفــردات)(.)١
هــذا وجــاء اعتــامد الدراســة عــىل االســتبانة ملزاياهــا
املتعــددة املتمثلــة يف اآليت(:)٢
 .١إمكانيــة تطبيقهــا للحصــول عــىل معلومــات عــن
عــدد مــن األفــراد.
 .٢قلة تكلفتها وسهولة تطبيقها.
 .٣ســهولة وضــع األســئلة وتركيــب ألفاظهــا
وعباراهتــا.
 .٤تو ّفر وقت املستجيب وتعطيه فرصة التفكري.
 .٥يشــعر املجيبــون عنهــا باحلريــة يف التعبــري عــن آراء
خيشــون عــدم موافقــة اآلخريــن عليهــا.
حتقيقــا" هلــذا اهلــدف تــم تصميــم اســتامرة هتــدف إىل
معرفــة رأي أفــراد العينــة حــول موضــوع البحــث
(احلفــاظ عــىل البيئــة يف الفقــه اإلســالمي ونصــوص
القانــون ) .وتتكــون االســتامرة مــن قســمني:
القسم األول:

ويشــتمل عــىل البيانــات اخلاصــة بأفــراد عينــة
الدراســة :وهــى البيانــات الشــخصية املتعلقــة بوصــف
عينــة الدراســة وهــى:
 .١النوع.
 .٢العمر
 .٣املستوى التعليمي.
 .٤جهة العمل.
القسم الثاين:
ويشــمل عبــارات الدراســة األساســية :وهــى املحــاور
التــي مــن خالهلــا يتــم التعــرف عىل فــروض الدراســة،
ويشــتمل هــذا القســم عــىل عــدد ( )57عبــارة متثــل
( )١ينظــر :القيــاس والتقويــم يف العلــوم النفســية والرتبويــة واالجتامعيــة،
تأليــف :عــيل ماهــر خطــاب (ص )٣99
( )٢ينظر :مناهج البحث العلمي ،تأليف :أمحد حسني الرافعي ،
( ص . )١9٢
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( :إتــالف احليــاة الفطريــة تدمــري للطبيعــة ،وإتــالف
حمــاور الدراســة وفقـ ًا ملــا يــيل:
املحــور األول :يقيــس فرضية الدراســة األوىل( :تتســم لالقتصــاد ،وهــو جريمــة تســتوجب العقــاب)
املعرفــة بالبيئــة ومكوناهتــا لــدى ســكان منطقــة الباحــة (ويتكــون مــن ١٢عبــارة).
باالرتفــاع) (ويتكــون مــن  ١١عبــارة).
املبحث الثالث :مقياس الدراسة.
املحــور الثــاين :يقيــس فرضية الدراســة الثانية( :تتســم
املعرفــة باحليــاة الفطريــة ومكوناهتــا لــدى ســكان
منطقــة الباحــة باالرتفــاع)( ،ويتكــون مــن  ١١عبارة).

املحــور الثالــث :يقيــس فرضيــة الدراســة
الثالثــة ( :هنالــك دور لوســائل الفقــه
اإلســالمي يف محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة
وفــق نظــام حمكــم) (ويتكــون مــن ١١عبــارة).
املحــور الرابــع :يقيــس فرضيــة الدراســة الرابعــة :
(محايــة املخلوقــات اآلدميــة محايــة لالقتصــاد ،ومنــع
مــن إفســاد الكــون) (ويتكــون مــن ١٢عبــارة).
املحــور اخلامــس :يقيــس فرضيــة الدراســة اخلامســة

تــم قيــاس درجــة االســتجابات املحتملــة عــىل
الفقــرات إىل تــدرج رباعــي حســب مقيــاس ليكــرت
الرباعــي ( ،)Likart Scaleىف توزيــع أوزان إجابــات
أفــراد العينــة ،والــذى يتــوزع مــن أعــىل وزن لــه وقــد
أعطيــت لــه ( )٤درجــات ،ممثلــة ىف حقــل اإلجابــة
(كبــرية) إىل أدنــى وزن لــه ،والــذي أعطــى لــه ()١
درجــة واحــدة ،ومتثــل ىف حقــل اإلجابــة (ال تؤثــر)
وبينهــام وزنــان ،وقــد كان الغــرض مــن ذلــك هــو
إتاحــة املجــال أمــام أفــراد العينــة الختيــار اإلجابــة
الدقيقــة حســب تقديــر أفــراد العينــة .كــام هــو موضــح
يف جــدول رقــم (.)٢

اجلدول ( )٢مقياس درجة املوافقة

درجة املعرفة
كبرية
متوسطة
ضعيفة
ال تؤثر

الوزن النسبي
٤
٣
٢
١

املصدر :إعداد الباحث ٢٠١8 ،م.

املتوسط املرجح
 ٣.٢5إىل ٤
 ٢.5٠إىل ٣.٢٤
 ١.75إىل ٢.٤9
من  ١إىل ١.7٤

عليــه فــإن الوســط الفــريض للدراســة يصبــح عــىل
النحــو التــايل:
الدرجــة الكليــة للمقيــاس هــي جممــوع درجــات
املفــردة عــىل العبــارات ()٤/١٠(= ٤ /)١+٢+٣+٤
=( )٢.5وهــو يمثــل الوســط الفــريض للدراســة،
وعليــه إذا زاد متوســط العبــارة عــن الوســط الفــريض
(ّ )٢.5
دل ذلــك عــىل معرفــة أفــراد العينــة بالعبــارة.
املبحث الرابع :تقييم أدوات القياس.

النسبة املئوية
أكرب من%8٠
%8٠-6٤
%6٣-٤٤

أقل من %٤٤

الداللة اإلحصائية
درجة معرفة عالية
درجة معرفة متوسطة
درجة معرفة ضعيفة
ال توجد معرفة

القيــاس الصحيــح تعنــي خلــو األداة مــن أخطــاء
القيــاس ،ســواء كانــت عشــوائية أو منتظمــة ،ويتــم
ذلــك مــن خــالل اختبــار كل مــن الصــدق الظاهــري
الختبــار صــدق املحتــوى ،واالتســاق الداخــيل
باســتخدام اختبــار (ألفــا كرنبــاخ).
وفيــام يــيل نتائــج التحليــل للمقاييــس املســتخدمة يف
الدراســة:
أوالً  :اختبار صدق حمتوى املقياس

يقصــد بصــدق أو صالحيــة أداة القيــاس قــدرة األداة تــم إجــراء اختبــار صــدق املحتــوى لعبــارات حمــاور
عــىل قيــاس ماصممــت مــن أجلــه ،وبنــاء عــىل نظريــة الدراســة مــن خــالل تقييــم صالحيــة املفهــوم التــي
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قــد ترجــع ،إمــا إىل اختــالف املعــاين وفقــ ًا لثقافــة
املجتمــع ،أو نتيجــة لرتمجــة املقاييــس مــن لغــة إىل
أخــرى ،وبدايــة تــم عــرض عبــارات املقاييــس
عــىل عــدد مــن املحكمــني املختصــني يف موضــوع
الدراســة ،وهــم يف األصــل (" )٣انظــر ملحــق رقــم
( ،")٣وقــد تــم حتليــل مضامــني عبــارات املقاييــس،
وحتديــد مــدى التوافــق بــني عبــارات كل مقيــاس
واهلــدف منــه ،ووفقــ ًا " لرأيــم تــم قبــول وتعديــل
بعــض عبــارات املقاييــس .واســتمرت عمليــة اختبــار
الصــدق الظاهــري بعــد ذلــك ،حيــث تــم اختبــار
املقاييــس باســتخدام عينــة اســتطالعية بســيطة ،وتــم
اختبــار مــدى فهمهــم ألســئلة املقاييــس ،وقــد أكــدوا
يف ضــوء فهمهــم رضورة اســتبعاد بعــض العبــارات
التــي ســبق أن حددهــا اخلــرباء لصعوبــة فهمهــم هلــا،
وبعــد اســتعادة االســتبيان مــن املحكّمــني تــم إجــراء
التعديــالت التــي اقرتحــت عــىل (الباحــث) ،وبذلــك
تــم تصميــم االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة.
َّ
ثاني ًا :اختبار الثبات والصدق الداخيل:

(أ) -اختبار الثبات:
يقصــد بالثبــات (اســتقرار املقيــاس وعــدم تناقضــه مع
نفســه ،أي أن املقيــاس يعطــي نفــس النتائــج باحتــامل
ٍ
مســاو لقيمــة املعامــل إذا أعيــد تطبيقــه عــىل نفــس
العينــة)( .)١ويســتخدم لقيــاس الثبــات " معامــل ألفــا
كرونبــاخ" ( ،)Cronbach،s Alphaوذلــك وفقــا"
للمعادلــة التاليــة:

حيث يرمز ( )kعىل أنه عدد مفردات االختبار
( )k-1عدد مفردات االختبار – ١
( ) تبايــن درجــات كل مفــردة مــن مفــردات
االختبــار
( ) التباين الكيل ملجموع مفردات االختبار
وتــرتاوح قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ" (Cronbach،s
 ،)Alphaبــني الصفــر والواحــد صحيــح ،فــإذا مل يكــن
هنــاك ثبــات يف البيانــات ،فــإن قيمــة املعامــل تكــون
مســاوي ًة للصفــر ،وعــىل العكــس إذا كان هنــاك ثبــات
تــام يف البيانــات ،فــإن قيمــة املعامــل تســاوي الواحــد
صحيــح ،أي أن زيــادة معامــل ألفــا كرونبــاخ تعنــي
زيــادة مصداقيــة البيانــات مــن عكــس نتائــج العينــة
عــىل جمتمــع الدراســة.
وقــد أخــذ (الباحــث) يف االعتبــار التأكــد مــن
ثبــات املقيــاس الــذي قــام ببنائــه قبــل اســتخدامه يف
الدراســة ،بإعــادة اختبــاره عــىل ثالثــني فرد ًا وحســاب
" معامــل ألفــا كرونبــاخ" ( ،)Cronbach،s Alphaعن
عبــارات الدراســة ،وقــد بلغــت قيمتــه ( )٠.87وهي
قيمــة مرتفعــة جــد ًا ،كــام قامــت بإجــراء االختبــار عــىل
مجيــع عبــارات الدراســة وحســاب معامــل الثبــات،
كــام يبــني اجلــدول ( )٣التــايل:
اجلدول ( )٢مقياس درجة املوافقة

حماور الدراسة

عدد العبارات

معامل الثبات

املحور الثاين

١١

٠.79

املحور األول

١١

املحور الثالث

١١

املحور اخلامس

١٢

املحور الرابع

إمجايل العبارات

١٢
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٠.69
٠.85
٠.75
٠.8٣
٠.87

( )١ينظــر :مقدمــة يف اإلحصــاء الوصفــي واالســتداليل باســتخدام ،SPSS
تأليــف :عــز حســن عبــد الفتــاح( ،ص)56٠ :
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معــني ،وحيســب الصــدق بطــرق عديــدة منهــا اجلــذر
الرتبيعــي ملعامــل الثبــات ،وتــرتاوح قيمــة كل مــن
الصــدق والثبــات بــني الصفــر والواحــد الصحيــح،
والصــدق الــذايت لالســتبانة هــو قيــاس األداة ملــا
وضعــت ،وقيــاس الصــدق هــو معرفــة صالحيــة
األداة لقيــاس مــا وضعــت لــه قــام (الباحــث) بإجيــاد
الصــدق الــذايت هلــا إحصائيــ ًا باســتخدام معادلــة
الصــدق الــذايت هــي:

مــن اجلــدول ( )٣/٤نتائــج اختبــار الثبــات يتضــح أن
قيــم الفــا كرنبــاخ جلميــع حمــاور الدراســة أكــرب مــن
( ،)%6٠وتعنــي هــذه القيــم توافــر درجــة عاليــة "
مــن الثبــات الداخــيل جلميــع حمــاور االســتبانة ،حيــث
بلغــت قيمــة الفــا كرنبــاخ للمقيــاس الــكيل ()٠.87
وهــو ثبــات مرتفــع ،ومــن ثــم يمكــن القــول بــأن
املقاييــس التــي اعتمــدت عليهــا الدراســة تتمتــع
بالثبــات الداخــيل لعباراهتــا ممــا يمكــن مــن االعتــامد
عــىل هــذه اإلجابــات يف حتقيــق أهــداف الدراســة
الصدق= الثبات
وحتليــل نتائجهــا.
(ب) -اختبار الصدق:

وفيــام يــيل جــدول يوضــح نتائــج اختبــار الصــدق
أمــا الصــدق فهــو مقيــاس يســتخدم ملعرفــة درجــة
جلميع حماور الدراسة.
صــدق املبحوثــني مــن خــالل إجاباهتــم عــىل مقيــاس
حماور الدراسة
املحور األول
املحور الثاين
املحور الثالث
املحور الرابع

املحور اخلامس

إمجايل العبارات

اجلدول ( )٤نتائج اختبار الثبات والصدق لعبارات فروض الدراسة

عدد العبارات
١١
١١
١١
١٢

اختبار الثبات
٠.69
٠.79
٠.85
٠.75
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١٢

مــن اجلــدول ( )٤أعــاله يتضــح أن صــدق عبــارات
الدراســة بلــغ ( )٠.9٣وهــذه النتيجــة تشــري إىل
كفــاءة االســتبانة وقدرهتــا بــام هــو مطلــوب مــن نتائــج
صادقــة وثابتــة.

٠.8٣

اختبار الصدق
٠.8٣
٠.88
٠.9٢
٠.86
٠.9١
٠.9٣

ـم حتليلهــا مــن خــالل جمموعــة مــن األســاليب
ومــن ثـ َّ
اإلحصائيــة املناســبة لطبيعــة البيانــات ونــوع متغــريات
الدراســة ،لتحقيــق أهــداف البحــث واختبــار فــروض
تــم اســتخدام األدوات اإلحصائيــة
الدراســة ،ولقــد َّ
التاليــة:

املبحــث اخلامس:أســلوب التحليــل اإلحصائــي
أوالً :إجــراء اختبــار الثبــات ()Reliability Test
املســتخدم يف الدراســة.
تــم ترميــز أســئلة االســتبانة ،ومــن ثــم تفريــغ ألســئلة االســتبانة املكونــة مــن مجيــع البيانــات
َّ
البيانــات التــي تــم مجعهــا باســتخدام برنامــج احلزمــة باســتخدام كل مــن:
َّ
أ/اختبار الصدق الظاهري.
اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة ()SPSS
" ،" Statistical Package for Social Sciencesللتحقــق مــن أن العبــارات التــي اســتخدمت لقيــاس
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مفهــوم معــني تقيــس بالفعــل هــذا املفهــوم وال تقيــس املبحــث الســادس :حتليــل البيانــات واختبــار
أبعــادا أخــرى ،ويتميــز هــذا التحليــل بقدرتــه عــىل ا لفر ضيــا ت .
توفــري جمموعــة مــن املقاييــس التــي حتــدد مــدى يشــتمل هــذا املبحــث عــىل حتليــل بيانــات الدراســة
انطبــاق البيانــات للنمــوذج الــذي تــم الكشــف عنــه ،األوليــة واألساســية واختبــار الفرضيــات ،وذلــك
واســتبعاد أي نــامذج أخــرى بديلــة يمكــن أن تفــرس عــىل النحــو التــايل:
العالقــة بــني عبــارات املقيــاس بنــا ًء عــىل اســتجابة
أوالً :حتليل بيانات الدراسة األولية:
مفــردات عينــة الدراســة.
تشــتمل بيانــات الدراســة األوليــة عــىل اخلصائــص
ب /معامــل ألفــا كرونبــاخ" (.)Cronbach،s Alpha
التاليــة:
وتــم اســتخدامه لقيــاس االتســاق الداخــيل لعبــارات  .١توزيع أفراد العينة حسب النوع:
الدراســة للتحقــق مــن صــدق األداء.
ثاني ـ ًا :أســاليب اإلحصــاء الوصفــي :وذلــك لوصــف
خصائــص مفــردات عينــة الدراســة مــن خــالل:
أ /التوزيع التكراري لعبارات فقرات االستبانة.

وذلــك للتعــرف عــىل االجتــاه العــام ملفــردات العينــة
بالنســبة لــكل متغــري عــىل حــدة.
ب/االنحراف املعياري

اجلدول( )5التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغري النوع:

النوع

العدد

النسبة%

أنثى

5٣

5٠.5

ذكر

املجموع

5٢

١٠5

٤9.5

١٠٠.٠

املصدر :إعداد الباحث من نتائج االستبيان٢٠١8 ،م.
الشكل رقم ( )١التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغري النوع

لتحديــد مقــدار التشــتت يف إجابــات املبحوثــني لــكل
عبــارة عــن املتوســط احلســايب.
ثالث ًا :اختبار ()t

تــم اســتخدام هــذا االختبــار الختبــار الداللــة
اإلحصائيــة لفــروض الدراســة عنــد مســتوى معنويــة
 ، %5ويعنــي ذلــك أنــه إذا كانــت قيمــة ( )tاملحســوبة
عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن  %5يرفــض فــرض
العــدم ،وهــذا يعنــي (وجــود فــروق ذات داللــة
معنويــة) ،أمــا إذا كانــت قيمــة ( )tعنــد مســتوى
معنويــة أكــرب مــن  %5فهــذا يعنــي قبــول فــرض
العــدم ،وبالتــايل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة.

املصدر :إعداد الباحث من بيانات اجلدول (.)5

يتضــح مــن اجلــدول( )5والشــكل ( )١أن أفــراد
العينــة الذكــور بلغــت نســبتهم ( ، % )٤9.5بينــام
بلغــت نســبة اإلنــاث يف العينــة ( %)5٠.5مــن إمجــايل
العينــة املبحوثــة .
 .٢توزيع أفراد العينة حسب العمر:

احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م
اجلدول( )6التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغري العمر:

العمر

أقل من  ٢٠عاما

من  ٢٠عاما إىل ٤٠
أكثر من ذلك
املجموع

العدد

النسبة%

8١
8
١٠5

77.١
7.6
١٠٠.٠

١6

املصدر :إعداد الباحث من نتائج االستبيان٢٠١8 ،م.

الشكل ( )٣التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة
وفق متغري املستوى التعليمي:

١5.٢

الشكل ( )٢التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغري العمر

املصدر :إعداد الباحث من بيانات اجلدول (.)7

املصدر :إعداد الباحث من بيانات اجلدول (.)6

يتضــح مــن اجلــدول( )6والشــكل ( )٢أن غالبيــة
أفــراد العينــة تــرتاوح أعامرهــم بــني  ٢٠إىل  ٤٠عامـ ًا،
حيــث بلغــت نســبتهم ( ،% )77.١بينــام بلغــت نســبة
الذيــن أعامرهــم أقــل مــن  ٢٠عام ـ ًا ( ، %)١5.٢أمــا
أفــراد العينــة والذيــن أعامرهــم أكثــر مــن ( )٤٠عــام
فقــد بلغــت نســبتهم ( %)7.6مــن إمجــايل العينــة
املبحوثــة ،ويتضــح مــن كل ذلــك أن غالبيــة أفــراد
العينــة أعامرهــم أكثــر مــن  ٢٠ســنة ،ممــا يــدل عــىل
جــودة العينــة وقــدرة أفرادهــا عــىل فهــم عبــارات
االســتبانة واإلجابــة عليهــا.
 .٣توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي:
اجلدول ( )7التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغري املستوى التعليمي:

املستوى التعليمي
متوسط
ثانوي
جامعي
دراسات عليا
املجموع

العدد
٢
7
8٠
١6
١٠5

املصدر :إعداد الباحث من نتائج االستبيان٢٠١8،م.

٣٤

النسبة %
١.9
6.7
76.٢
١5.٢
١٠٠.٠

يتضــح مــن اجلــدول ( )7والشــكل ( )٣أن غالبيــة
أفــراد العينــة مــن محلة(البكالوريــوس) ،حيــث بلغــت
نســبتهم ( % )76.٢بينــام بلغــت نســبة محلــة التعليــم
فــوق اجلامعي(دراســات عليــا) يف العينــة (، % )١5.٢
أمــا أفــراد العينــة مــن محلــة الشــهادات املتوســطة فقــد
بلغــت نســبتهم ( %)١.9مــن إمجــايل العينــة املبحوثــة،
ويتضــح مــن كل ذلــك أن أغلــب أفــراد العينــة
ممــن حيملــون مؤهــالت علميــة جامعيــة ومؤهــالت
جامعيــة عليــا حيــث بلغــت نســبتهم (، %)9١.٤
ممــا يــدل عــىل جــودة التأهيــل العلمــي ألفــراد العينــة
وبالتــايل قدرهتــم عــىل فهــم عبــارات االســتبانة بشــكل
جيــد واإلجابــة عليهــا بدقــة.
 .٤توزيع أفراد العينة حسب جهة العمل:
اجلدول ( )8التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغري جهة العمل:

قطاع حكومي

العدد
5٠

النسبة %

جهة العمل

قطاع غري حكومي

٤

٣.8

ال أعمل

5١

٤8.6

املجموع

١٠5

٤7.6

١٠٠.٠

املصدر :إعداد الباحث من نتائج االستبيان٢٠١8،م.
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

العينــة ال يعملــون حيــث بلغــت نســبتهم (،% )٤8.6
بينــام بلغــت نســبة مــن يعملــون يف القطــاع احلكومــي
يف العينــة ( ، % )٤7.6أمــا افــراد العينــة عــامل القطــاع
اخلــاص فقــد بلغــت نســبتهم ( %)٣.8مــن إمجــايل
العينــة املبحوثــة.

الشكل ()٤التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغري املستوى
التعليمي:

حتليل بيانات الدراسة األساسية:

ملعرفــة اجتاهــات إجابــات أفــراد العينــة لــكل فقــرة
املصدر :إعداد الباحث من بيانات اجلدول (.)8
مــن فقــرات حمــاور الدراســة ،تــم اســتخدام النســب
يتضــح من اجلــدول ( )8والشــكل ( )٤أن غالبيــة أفراد والتكــرارات وكانــت النتائــج كــام يــيل:
اجلدول ()9التوزيع التكراري لعبارات املحور الثاين:

العبارة
 /١درجة املعرفة لديك
بعنارص البيئة

 /٢درجــة الوعــي بالبيئــة بــني
أفــراد املجتمــع مــن حولــك

 /٣درجــة إنتشــار وســائل
التعريــف بالبيئــة يف منطتقــك
 /٤نســبة حضــورك حمــارضات
عامــة أو خاصــة تتعلــق بأمهيــة
البيئــة
 /5درجــة معرفتــك بقضايــا
املشــكالت البيئيــة يف منطقتــك
الباحــة
 /6درجــة كفايــة الربامــج
التعليميــة باملــدارس يف التعريف
بالبيئــة

 /7عــدد مشــاركاتك يف أنشــطة
تعــزز محايــة البيئــة بالباحــة
 /8نســبة انتشــار وســائل
التثقيــف بأمهيــة البيئــة بمنطقــة
الباحــة
 /9درجــة املعرفــة بوجــود
املحميــات الطبيعيــة بمنطقــة
الباحــة

ال تؤثر
نسبة
عدد

ضعيفة
نسبة
عدد

متوسطة
نسبة
عدد

عدد

كبرية

نسبة

٠

%٠.

9

%8.6

79

%75.٢

١7

%١6.٢

٢

%١.9

٢8

%٢6.9

58

%55.8

١6

%١5.٤

٢

%١.9

57

%5٤.8

٣6

%٣٤.6

9

%8.7

١5

%١٤.٤

6٤

%6١.5

١8

%١7.٣

7

%6.7

7

%6.7

65

%6٢.5

٢7

%٢6.٠

5

%٤.8

6

%5.8

٤٢

%٤٠.8

٤7

%٤5.6

8

%7.8

٢١

%٢٠.٠

67

%6٣.8

١٢

%١١.٤

5

%٤.8

8

%7.6

5٢

%٤9.5

٣9

%٣7.١

6

%5.7

5

%٤.8

5٢

%5٠.٠

٣8

%٣6.5

9

%8.7
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م
العبارة
 /١٠نســبة اعتقــادك بــأن
محايــة وحفــظ عنــارص احليــاة
الفطريــة ســبب يف تنميــة املنطقــة
اقتصاديــا
 /١١درجــة اعتقــادك بــأن
اإلرشــاد والتثقيــف بأمهيــة
احليــاة الفطريــة محايــة لالقتصــاد
الوطنــي
متوسط العبارات

ال تؤثر
نسبة
عدد

ضعيفة
نسبة
عدد

متوسطة
نسبة
عدد

عدد

كبرية

نسبة

٢

%١.9

١7

%١6.٢

٣٢

%٣٠.5

5٤

%5١.٤

١

%١.٠

١٢

%١١.٤

٣٠

%٢8.6

6٢

%59.٠

6.٣

6.٠

٤٢.٣

٤٠.6

٣7.8

٣6.٢

١8.٠

١7.٢

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي٢٠١8 ،م

نســبتهم( ،% )5٤.8وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
يتضح من اجلدول ( )9ما ييل:
لديــم قــد بلغــت نســبتهم(%)١.9وهذه النتيجــة
 .١بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
تــدل عــىل أن غالبية أفــراد العينــة( :درجة انتشــار
األوىل ( ، % )75.٢بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
وســائل التعريــف بالبيئــة بمنطقتهــم) ضعيفــة
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )١6.٢أمــا أفــراد
حيــث بلغــت نســبتهم (..%)5٤.8
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم ( .% )8.6وهــذه النتيجــة تــدل عــىل  .٤بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الرابعــة ( ، %)١7.٣بينــام بلغــت نســبة مــن لديم
أن غالبيــة أفــراد العينــة (درجــة املعرفــة لديــم
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )6.7أمــا أفــراد
بعنــارص البيئــة) متوســطة فــام فــوق حيــث بلغــت
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم (.%)9١.٤
نســبتهم( ،% )6١.5وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
 .٢بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(،%)١٤.٤
الثانيــة ( ، % )55.8بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )١5.٤أمــا أفــراد
العينة(نســبة حضورهــم للمحــارضات العامــة،
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
أو اخلاصــة التــي تتعلــق بأمهيــة البيئــة) ضعيفــة
نســبتهم( ،% )٢6.9وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
حيــث بلغــت نســبتهم (.%)6١.5
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(،%)١.9
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد  .٥بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
اخلامســة ( %)٢6.٠بينــام بلغــت نســبة مــن لديم
العينة(درجــة الوعــي بالبيئــة) متوســطة فــام فــوق
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٤.8أمــا أفــراد
حيــث بلغــت نســبتهم (..%)7١.٢
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
 .٣بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
نســبتهم( ،% )6٢.5وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
الثالثــة( %)٣٤.6بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم( ،%)6.7وهذه
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )8.7أمــا أفــراد
النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينــة (درجة
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت

٣6
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.٦

.٧

.٨

.٩

املعرفــة بقضايــا البيئــة لديــم) ضعيفــة حيــث
بلغــت نســبتهم (.%)6٢.5
بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
السادســة ( ، %)٤5.6بينــام بلغــت نســبة مــن
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )7.8أمــا أفراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( ،% )٤٠.8وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(،%)5.8
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينــة
(درجــة كفايــة الربامــج التعليميــة باملــدارس يف
التعريــف بالبيئــة لديــم) متوســطة حيــث بلغــت
نســبتهم (.%)٤5.6
بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الســابعة ( %)١١.٤بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٤.8أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( ،% )6٣.8وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم (،%)٢٠.٠
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
العينــة (عــدد مشــاركتهم يف أنشــطة تعــزز محايــة
البيئــة لديــم) ضعيفــة حيــث بلغــت نســبتهم
(.%)6٣.8
بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الثامنــة( ، %)٣7.١بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )5.7أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( ،% )٤9.5وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم( ،%)7.6وهذه
النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينــة (نســبة
انتشــار وســائل التثقيــف بأمهيــة البيئــة بمنطقتهم)
ضعيفــة حيــث بلغــت نســبتهم (..%)٤9.5
بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
التاســعة( ،%)٣6.5بينــام بلغــت نســبة مــن لديم

معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )8.7أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( ،% )5٠وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(،%)٤.8
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
العينة(درجةاملعرفــة بوجــود املحميــات الطبيعيــة)
ضعيفــة حيــث بلغــت نســبتهم (.%)5٠
 .١٠بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
العــارشة( ، %)٣٠.5بينــام بلغــت نســبة مــن
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة (،% )5١.٤
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة
فقــد بلغــت نســبتهم( ،% )١6.٢وأمــا األفــراد
الذيــن ليســت لديــم معرفــة قــد بلغــت
نســبتهم( ،%)١.9وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن
غالبيــة أفــراد العينة(نســبة اعتقادهــم بــأن محايــة
وحفــظ عنــارص احليــاة الفطريــة ســبب يف تنميــة
املنطقــة اقتصاديــا) متوســطة فــام فــوق حيــث
بلغــت نســبتهم (.)8١.9
 .١١بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
احلاديــة عــرشة( ، %)٢8.6بينــام بلغــت نســبة مــن
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )59أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( ،% )١١.٤وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم( ،%)١.٠وهذه
النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينة(درجــة
اعتقادهــم بــأن اإلرشــاد والتثقيــف بأمهيــة احليــاة
الفطريــة محايــة لالقتصــاد الوطنــي) متوســطة فــام
فــوق حيــث بلغــت نســبتهم (.%)87.6
إن غالبيــة أفــراد العينــة درجــة معرفتهــم بالبيئــة
ومكوناهتــا عــن مجيــع العبــارات التــي تقيــس املحــور
ضعيفــة حيــث بلغــت نســبتهم ( ،%)٤٠.6بينــام
بلغــت نســبة مــن لديــم معرفــة متوســطة (%)٣6.٢
أمــا أفــراد العينــة الذيــن معرفتهــم كبــرية بلغــت
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نســبتهم ( %)١7.٢والذيــن ليســت لديــم معرفــة
بالبيئــة ومكوناهتــا فقــد بلغــت نســبتهم ( %)6.٠مــن
إمجــايل العينــة املبحوثــة ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن
املعرفــة بالبيئــة ومكوناهتــا بــني أفــراد العينــة متوســطة
اجلدول ()١-9التوزيع التكراري لعبارات املحور الثاين:

املتوسط
6.٣
٤٢.٣
٣7.8
١8.6
١٠5

املحور الثاين
ال تؤثر
ضعيفة
متوسطة
كبرية
املجموع

يتضــح مــن اجلــدول(  )9والشــكل (  )9إن غالبيــة
أفــراد العينــة درجــة معرفتهــم بالبيئــة ومكوناهتــا،
ومجيــع العبــارات التــي تقيــس املحــور ضعيفــة،
حيــث بلغــت نســبتهم ( ،%)٤٠.6بينــام بلغــت
نســبة مــن لديــم معرفــة متوســطة ( ، %)٣6.٢أمــا
أفــراد العينــة الذيــن معرفتهــم كبــرية بلغــت نســبتهم
( ، %)١7.٢والذيــن ليســت لديــم معرفــة بالبيئــة

ومكوناهتــا فقــد بلغــت نســبتهم ( ، %)6.٠مــن إمجــايل
العينــة املبحوثــة ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن املعرفــة
بالبيئــة ومكوناهتــا بــني أفــراد العينــة متوســطة فــام
فــوق ،حيــث بلغــت نســبتهم (.%)5٣.٤
• التوزيــع التكــراري للعبــارات التــي تقيــس املحور
الثــاين الفقــرة الثانيــة :املعرفــة باحليــاة الفطريــة
ومكوناهتــا .

اجلدول ( )١٠التوزيع التكراري لعبارات حمور الدراسة الثاين

 /١درجة اهتاممك باحلياة الفطرية
 /٢درجة معرفتك بعنارص احلياة الفطرية
 /٣لديك معرفة باملحميات الطبيعية
بمنطقة الباحة
 /٤عدد املرات التي زرت فيها حممية
للحياة الفطرية بمنطقة الباحة
 /5درجة اعتقادك بأن الربامج التعليمية
يف املدارس تغطي احلاجة بالتعريف
باحلياة الفطرية
 /6درجة اهتاممك بقضايا محاية احلياة
الفطرية
 /7درجة معرفتك باألمهية االقتصادية
للحياة الفطرية
/8درجة معرفتك بأنواع احليوانات التى
تشتهر هبا منطقة الباحة
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شكل 9

النسبة%
6.٠
٤٠.6
٣6.٢
١7.٢
١٠٠.٠
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العبارة

فــام فــوق حيــث بلغــت نســبتهم (.%)5٣.٤
 .١التوزيــع التكــراري للعبــارات التــي تقيــس
املحــور الثــاين ككل الفقــرة األوىل :املعرفــة بالبيئــة
ومكوناهتــا:

التؤثر
نسبة
عدد
%١.٠
١
%١.٠
١

ضعيفة
نسبة
عدد
%٢١.9 ٢٣
%٣5.6 ٣7

متوسطة
نسبة
عدد
%5١.٤
5٤
%5١.9
5٤

كبرية
نسبة
عدد
%٢5.7 ٢7
%١١.5 ١٢

١٠

%9.8

٤9

%٤8.٠

٣5

%٣٤.٣

8

%7.8

٢7

%٢6.٠

58

%55.8

١7

%١6.٣

٢

%١.9

5

%٤.9

٤7

%٤5.6

٣8

%٣6.9

١٣

%١٢.6

5

%٤.8

٤٣

%٤١.٠

٣9

%٣7.١

١8

%١7.١

5

%٤.8

٣٤

%٣٢.7

٤٢

%٤٠.٤

٢٣

%٢٢.١

5

%٤.8

٢٠

%١9.٠

٤8

%٤5.7

٣٢

%٣٠.5
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العبارة
 /9درجة معلوماتك عن أنواع النباتات
املوجودة بمنطقة الباحة وأسامئها
 /١٠درجة معلوماتك عن أنواع الطيور
بمنطقة الباحة
 /١١درجة مشارتك ىف برامج التثقيف
باحلياة الفطرية
إمجايل العبارات

التؤثر
نسبة
عدد

ضعيفة
نسبة
عدد

متوسطة
نسبة
عدد

كبرية
نسبة
عدد

5

%٤.8

٣6

%٣٤.٣

٤7

%٤٤.8

١7

%١6.٢

6

%5.7

٤6

%٤٣.8

٣7

%٣5.٢

١6

%١5.٢

١5

%١٤.٣

66

%6٢.9

١6

%١5.٢

8

%7.6

7.7

7.٤

٤١.7

٤٠.١

٣8.8

٣7.٢

١6.٠

١5.٣

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي٢٠١8 ،م

نســبتهم( .% )٤8.٠وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
 .١بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
لديــم معرفــة فقــد بلغــت نســبتهم(،%)9.8
األوىل ( ، % )5١.٤بينــام بلغــت نســبة مــن
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٢5.7أمــا
العينــة( معرفتهــم باملحميــات الطبيعــة بمنطقــة
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
الباحــة)ضعيفــةحيــثبلغــتنســبتهم(..%)٤8
بلغــت نســبتهم ( ،% )٢١.9وأمــا األفــراد
الذيــن ليســت لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم  .٤بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الرابعــة( %)١6.٣بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
( ،%)١.٠وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )١.9أمــا أفــراد
أفــراد العينــة (درجــة االهتــامم باحليــاة الفطريــة
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
لديــم) متوســطة فــام فــوق حيــث بلغــت نســبتهم
نســبتهم( .% )55.8وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
(.%)77.١
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم( ، %)٢6وهــذه
 .٢بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينة(عــدد
الثانيــة ( ، % )5١.9بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
مــرات زيارهتــم ملحميــة احليــاة الفطريــة) ضعيفــة
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )١١.5أمــا أفــراد
حيــث بلغــت نســبتهم (.%)55.8
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( .% )٣5.6وأمــا األفــراد الذيــن ليســت  .٥بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
اخلامســة( ، %)٣6.9بينــام بلغــت نســبة مــن
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم( ،%)١.٠وهذه
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )١٢.6أمــا
النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينــة (درجة
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
املعرفــة بعنــارص احليــاة الفطريــة لديــم) متوســطة
بلغــت نســبتهم( .% )٤5.6وأمــا األفــراد الذيــن
حيــث بلغــت نســبتهم (..%)5١.٤
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم(%)٤.9
 .٣بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
 ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
الثالثــة( ، %)٣٤.٣بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
العينــة (درجــة اعتقادهــم بــأن الربامــج التعليمــة
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )7.8أمــا أفــراد
يف املــدراس تغطــي احلاجــة باحليــاة الفطريــة)
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة
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.٦

.٧

.٨

.٩

٤٠

ضعيفــة حيــث بلغــت نســبتهم (..%)٤5.6
بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
السادســة( ، %)٣7.١بينــام بلغــت نســبة مــن
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة (،% )١7.١
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة
فقــد بلغــت نســبتهم( .% )٤١.٠وأمــا األفــراد
الذيــن ليســت لديــم معرفــة قــد بلغــت
نســبتهم( ،%)٤.8وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن
غالبيــة أفــراد العينة(درجــة اهتاممهــم بقضايــا
احليــاة الفطريــة) ضعيفــة حيــث بلغــت نســبتهم
(..%)٤١
بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الســابعة( ، %)٤٠.٤بينــام بلغــت نســبة مــن
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة (،% )٢٢.١
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة
فقــد بلغــت نســبتهم( .% )٣٢.7وأمــا األفــراد
الذيــن ليســت لديــم معرفــة قــد بلغــت
نســبتهم( ،%)٤.8وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن
غالبيــة أفــراد العينة(درجــة معرفتهــم باألمهيــة
االقتصاديــة للحيــاة الفطريــة ) متوســطة فــام فــوق
حيــث بلغــت نســبتهم (.%)6٢.5
بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الثامنــة ( ، %)٤5.7بينــام بلغــت نســبة مــن لديم
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٣٠.5أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( .% )١9.٠وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(،%)٤.8
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
العينة(درجــة املعرفــة بأنــواع احليوانــات التــي
تشــتهر هبــا منطقتهــم) متوســطة فــام فــوق ،حيــث
بلغــت نســبتهم (.%)76.٢
بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
التاســعة( ، %)٤٤.8بينــام بلغــت نســبة مــن لديم

معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )١6.٢أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( .% )٣٤.٣وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(،%)٤.8
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
العينة(درجــة املعلومــات عــن أنــواع النباتــات
املوجــوده باملنطقــة وأســامئها) متوســطة فــام فــوق
 ،حيــث بلغــت نســبتهم (.%)6١
 .١٠بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
العــارشة( %)٣5.٢بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )١5.٢أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( .% )٤٣.8وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم( ،%)5.7وهذه
النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينة(درجــة
املعلومــات عــن أنــواع الطيــور باملنطقــة لديــم)
ضعيفــة ،حيــث بلغــت نســبتهم (%)٤٣.8
 .١١بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
احلاديــة عــرشة ( ، %)١5.٢بينــام بلغــت نســبة
مــن لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة (،% )7.6
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة
فقــد بلغــت نســبتهم( .% )6٢.9وأمــا األفــراد
الذيــن ليســت لديــم معرفــة قــد بلغــت
نســبتهم( ،%)١٤.٣وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن
غالبيــة أفــراد العينة(درجــة مشــاركتهم يف برامــج
التثقيــف باحليــاة الفطريــة) ضعيفــة ،حيــث بلغت
نســبتهم (..%)6٢.9
إن غالبيــة أفــراد العينــة درجــة معرفتهــم باحليــاة
الفطريــة ومكوناهتــا عــن مجيــع العبــارات التــي تقيــس
املحــور ضعيفــة حيــث بلغــت نســبتهم (،%)٤٠.١
بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم معرفــة متوســطة
( ،%)٣7.٢أمــا أفــراد العينــة الذيــن معرفتهــم كبــرية
بلغــت نســبتهم ( ، %)١5.٣والذيــن ليســت لديــم
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معرفــة باحليــاة الفطريــة ومكوناهتــا فقد بلغت نســبتهم التوزيــع التكــراري للعبــارات التــي تقيــس املحــور
( %)7.٤مــن إمجــايل العينــة املبحوثــة ،وهــذه النتيجــة الثــاين ككل الفقــرة الثانيــة :املعرفــة باحليــاة الفطريــة
تــدل عــىل أن املعرفــة باحليــاة الفطريــة ومكوناهتــا ومكوناهتــا .
متوســطة فــام فــوق بنســبة بلغــت (.%)5٢.٢
اجلدول ( )١-١٠التوزيع التكراري لعبارات حمور الدراسة الثاين:

املتوسط
7.7
٤١.7
٣8.8
١6.8
١٠5

املحور الثاين
ال تؤثر
ضعيفة
متوسطة
كبرية
املجموع

شكل ١٠

النسبة%
7.٤
٤٠.١
٣7.٢
١5.٣
١٠٠.٠

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي٢٠١8 ،م

يتضــح مــن اجلــدول(  )١٠والشــكل (  )١٠أن غالبيــة
أفــراد العينــة درجــة معرفتهــم باحليــاة الفطريــة
ومكوناهتــا عــن مجيــع العبــارات التــي تقيــس املحــور
ضعيفــة حيــث بلغــت نســبتهم ( ،%)٤٠.١بينــام بلغت
نســبة مــن لديــم معرفــة متوســطة ( %)٣7.٢أمــا •
أفــراد العينــة الذيــن معرفتهــم كبــرية بلغــت نســبتهم
( %)١5.٣والذيــن ليســت لديــم معرفــة باحليــاة
العبارة

الفطريــة ومكوناهتــا فقــد بلغــت نســبتهم (%)7.٤
مــن إمجــايل العينــة املبحوثــة ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل
أن املعرفــة باحليــاة الفطريــة ومكوناهتــا متوســطة فــام
فــوق بنســبة بلغــت (.%)5٢.٢
التوزيــع التكــراري للعبــارات التــي تقيــس
املحــور الثالــث :فضــل الفقــه اإلســالمي يف محايــة
البيئــة واحليــاة الفطريــة:

اجلدول ( )١١التوزيع التكراري لعبارات حمور الدراسة الثالث:

 /١نسبة اعتقادك بأن إتالف الرتبة برمي
املخلفات الضارة خمالفة رشعية
 /٢نسبة اعتقادك بأن قتل احليوان بال سبب
ي ستوجب العقاب الديني والدنيوي
 /٣نسبة معرفتك بأن إفساد الرتبة وقطع
النبات وقتل احليوان إفساد يف األرض يمنعه
الرشع احلنيف
 /٤نسبة اعتقادك بأن إتالف املاء باإلساف
فيه خمالفة رشعية
 /5نسبة اعتقادك بأن قتل احليوان بال سبب
يستوجب العقاب الديني والدنيوي
 /6نسبة معرفتك بأن إفساد اهلواء بامللوثات
الضارة يمنعه الرشع احلنيف

التؤثر
نسبة
عدد

ضعيفة
نسبة
عدد

متوسطة
نسبة
عدد

كبرية
نسبة
عدد

٢

%١.9

١5

%١٤.٣

٢٣

%٢١.9

65

%6١.9

١

%١.٠

١٠

%9.5

١7

%١6.٢

77

%7٣.٣

١

%١.٠

6

%5.7

٢٢

%٢١.٠

76

%7٢.٤

٠

%٠.

١١

%١٠.6

١5

%١٤.٤

78

%75.٠

٠

%٠.

8

%7.7

١7

%١6.٣

79

%76.٠

٠

%٠.

9

%8.6

٢9

%٢7.6

67

%6٣.8
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العبارة

التؤثر
نسبة
عدد

ضعيفة
نسبة
عدد

متوسطة
نسبة
عدد

 /7درجة معرفتك بأن إلقاء املخلفات ممنوع
رشعا لكونه يفسد الرتبة
 /8نسبة اعتقادك بأن محاية البيئة واجب
١8
%5.8
6
%٠.
٠
ديني
 /9عدد املرات التي شهدت فيها خطب
٢7 %٤6.6 ٤8 %١٢.6 ١٣
اجلمعة عن أمهية احلفاظ عىل البيئة
 /١٠درجة معرفتك بالضوابط الرشعية
٤٣ %٢٣.١ ٢٤
%5.8
6
للصيد
 /١١درجة معرفتك بالضوابط الرشعية التي
٤٤ %٢٤.٠ ٢5
%٤.8
5
حتكم قطع النباتات
٢5.5 ١٤.9 ١5.5 ٢.5 ٢.5
إمجايل العبارات
٠

%٠.

8

%7.7

٢6

كبرية
نسبة
عدد

%٢5.٠

7٠

%67.٣

%١7.٣

8٠

%76.9

%٢6.٢

١5

%١٤.6

%٤١.٣

٣١

%٢9.8

%٤٢.٣

٣٠

%٢8.8

٢٤.5

58.٢ 6٠.7

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي٢٠١8 ،م

يتضح من اجلدول ( )١١ما ييل:
 .٣بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
 .١بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الثالثــة( ،%)٢١.٠بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
األوىل ( % )٢١.9بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )7٢.٤أمــا أفــراد
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )6١.9أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( .% )5.7وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
نســبتهم ( .% )١٤.٣وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(%)١.٠
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم (،%)١.9
 ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينــة
العينــة( نســبة معرفتهــم بــأن إفســاد الرتبــة وقطــع
(نســبة اعتقادهــم بــأن إتــالف الرتبــة برمــي
النبــات وقتــل احليــوان إفســاد يف األرض يمنعــه
املخلفــات الضــارة خمالفــة رشعيــة) متوســطة فــام
الــرشع احلنيــف) متوســطة فــام فــوق ،حيــث
فــوق حيــث بلغــت نســبتهم (.%)8٣.8
بلغــت نســبتهم (..%)9٣.٤
 .٢بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة  .٤بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الثانيــة ( % )١6.٢بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
الرابعــة( ، %)١٤.٤بينــام بلغــت نســبة مــن
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )7٣.٣أمــا أفــراد
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )75.٠أمــا
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
نســبتهم( .% )9.5وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
بلغــت نســبتهم( .% )١٠.6وهــذه النتيجــة تــدل
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(،%)١.٠
عــىل أن غالبيــة أفــراد العينة(نســبة اعتقادهــم بــأن
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينــة
إتــالف املــاء بــاإلساف فيــه يعتــرب خمالفــة رشعيــة
(نســبة اعتقادهــم بــأن قتــل احليــوان بــال ســبب
) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت نســبتهم
يســتوجب العقــاب الدينــي والدنيــوي ) متوســطة
(..%)89.٤
فــام فــوق ،حيــث بلغــت نســبتهم ( .٥ ..%)89.5بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
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اخلامســة( %)١6.٣بينــام بلغــت نســبة مــن
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )76.٠أمــا
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
بلغــت نســبتهم( .% )7.7وهــذه النتيجــة تــدل
عــىل أن غالبيــة أفــراد العينة(نســبة اعتقادهــم
بــأن قتــل احليــوان بــال ســبب يســتوجب العقــاب
الدينــي والدنيــوي) متوســطة فــام فــوق ،حيــث
بلغــت نســبتهم (..%)9٢.٣
 .٦بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
السادســة( %)٢7.6بينــام بلغــت نســبة مــن
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )6٣.8أمــا
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
بلغــت نســبتهم( .% )8.6وهــذه النتيجــة تــدل
عــىل أن غالبيــة أفــراد العينة(نســبة معرفتهــم بــأن
إفســاد اهلــواء بامللوثــات الضــارة يمنعــه الــرشع
احلنيــف) متوســطة فــام فــوق حيــث بلغــت
نســبتهم (..%)9١.٤
 .٧بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الســابعة( ، %)٢5.٠بينــام بلغــت نســبة مــن
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )67.٣أمــا
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
بلغــت نســبتهم( .% )7.7وهــذه النتيجــة تــدل
عــىل أن غالبيــة أفــراد العينة(درجــة معرفتهــم
بــأن إلقــاء املخلفــات ممنــوع رشعــا لكونــه يفســد
الرتبــة ) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت
نســبتهم (..%)9٢.٣
 .٨بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الثامنــة ( ،%)١7.٣بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )76.9أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( .% )5.8وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن
غالبيــة أفــراد العينة(نســبة اعتقادهــم بــأن محايــة
البيئــة واجــب دينــي) متوســطة فــام فــوق ،حيــث

بلغــت نســبتهم (.%)9٤.٢
 .٩بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
التاســعة( ، %)٢6.٢بينــام بلغــت نســبة مــن لديم
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )١٤.6أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( .% )٤6.6وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(،%)١٢.6
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
العينة(عــدد املــرات التــي شــهدوا فيهــا خطــب
اجلمعــة عــن أمهيــة احلفــاظ عــىل البيئــة) ضعيفــة
حيــث بلغــت نســبتهم (.%)٤6.6
 .١٠بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
العــارشة( %)٤١.٣بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٢9.8أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( .% )٢٣.١وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم( ،%)5.8وهذه
النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينة(درجــة
معرفتهــم بالضوابــط الرشعيــة للصيــد ) متوســطة
فــام فــوق ،حيــث بلغــت نســبتهم (%)7١.١
 .١١بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
احلاديــة عــرشة ( %)٤٢.٣بينــام بلغــت نســبة
مــن لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ()٢8.8
 ،%أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة
فقــد بلغــت نســبتهم( .% )٢٤.٠وأمــا األفــراد
الذيــن ليســت لديــم معرفــة قــد بلغــت
نســبتهم( ،%)٤.8وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن
غالبيــة أفــراد العينة(درجــة معرفتهــم بالضوابــط
الرشعيــة التــي حتكــم قطــع النبــات ) متوســطة فــام
فــوق ،حيــث بلغــت نســبتهم (.%)7١.١
إن أفــراد العينــة الذيــن درجــة معرفتهــم بفضــل الفقــه
اإلســالمي يف محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة عــن
مجيــع العبــارات التــي تقيــس املحــور ضعيفــة ،حيــث
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بلغــت نســبتهم ( ،%)١٤.9بينــام بلغــت نســبة مــن الفقــه اإلســالمي يف محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة
لديــم معرفــة متوســطة ( ، %)٢٤.5أمــا غالبيــة أفــراد متوســطة فــام فــوق بنســبة بلغــت (.%)8٢.7
العينــة الذيــن معرفتهــم كبــرية حيــث بلغــت نســبتهم • التوزيــع التكــراري للعبــارات التــي تقيــس
( ، %)58.٢والذيــن ليســت لديــم معرفــة بفضــل
املحــور الثالــث :فضــل الفقــه اإلســالمي يف محايــة
الفقــه اإلســالمي يف محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة،
البيئــة واحليــاة الفطريــة:
فقــد بلغــت نســبتهم ( %)٢.5مــن إمجــايل العينــة
املبحوثــة ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل املعرفــة بفضــل
الشكل ( )١١

اجلدول ( )١-١١التوزيع التكراري لعبارات حمور الدراسة الثالث:

املحور الثالث
ال تؤثر
ضعيفة
متوسطة
كبرية
املجموع

النسبة%
٢.5
١٤.9
٢٤.5
58.٢
١٠٠.٠

املتوسط
٢.5
١5.5
٢5.5
6٠.7
١٠5

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي٢٠١8 ،م

الفقــه اإلســالمي يف محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة
فقــد بلغــت نســبتهم ( %)٢.5مــن إمجــايل العينــة
املبحوثــة ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل املعرفــة بفضــل
الفقــه اإلســالمي يف محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة
متوســطة فــام فــوق بنســبة بلغــت (.%)8٢.7

يتضــح مــن اجلــدول( )١١والشــكل ( )١١أن
أفــراد العينــة الذيــن درجــة معرفتهــم بفضــل الفقــه
اإلســالمي يف محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة عــن
مجيــع العبــارات التــي تقيــس املحــور ضعيفــة حيــث
بلغــت نســبتهم ( ،%)١٤.9بينــام بلغــت نســبة مــن
لديــم معرفــة متوســطة ( ،%)٢٤.5أمــا غالبيــة أفــراد •
العينــة الذيــن معرفتهــم كبــرية ،حيــث بلغــت نســبتهم
( ، %)58.٢والذيــن ليســت لديــم معرفــة بفضــل
العبارة

اجلدول ( )١٢التوزيع التكراري لعبارات حمور الدراسة الرابع:

 /١درجة انتشار ملوثات اهلواء من حولك

التؤثر
نسبة
عدد
١

%١.٠

١٠

٢

%١.9

7

%6.8

 /٢لديك انطباع مؤكد عن ممارسات هتدد سالمة البيئة
 /٤درجة اعتقادك بأن إفساد البيئة حمرم رشعا

٢

 /٣درجة اعتقادك بأن إهدار املاء يدد سالمة البيئة

 /5درجة اعتقادك برورة محاية املوارد الطبيعية للمياه

١

 /6تعتقد بوجود رضر يدد الرتبة الطبيعة بمنطقة الباحة

5

 /8درجة وجود تعاون ممن حولك يدف إىل محاية البيئة

٢

 /7تعتقد بتدين الوعي بأنظمة محاية البيئية

 /9نسبة التعدي عىل الرتبة برمي املخلفات الضارة هبا

ضعيفة
نسبة
عدد

%9.9

٤

٤٤

التوزيــع التكــراري للعبــارات التــي تقيــس املحور
الرابــع :صــور إتــالف البيئــة واحليــاة الفطرية:

١
١

%٣.9
%٢.٠
%١.٠
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٣١

٢٠
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٣9
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٢9
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كبرية

نسبة

%٣٠.7
%٣5.٣
%7١.8
%6٤.7
%7٢.5
%٣٣.٠
%٤٠.٢
%٢9.7
%55.6
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العبارة
 /١٠درجة التعدي عىل النباتات باملنطقة

 /١١نسبة املامرسات التي تؤدي إىل إهدار املاء من حولك
 /١٢نسبة انتشار الصيد غري النظامي باملنطقة
إمجايل العبارات

التؤثر
نسبة
عدد

ضعيفة
نسبة
عدد

متوسطة
نسبة
عدد

عدد

٤

%٤.٠

١7

%١6.8

٤6

%٤5.5

٣٤

6

%5.9

١7

%١6.8

٣7

%٣6.6

٤١

١
٢.5

%١.٠
٢.5

١٣
١5.7

%١٢.9
١5.٤

٤٢
٣6.5

%٤١.6
٣6.٠

٤5
٤6.8

كبرية

نسبة

%٣٣.7
%٤٤.6
%٤٠.6
٤6.٠

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي٢٠١8 ،م

وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
يتضح من اجلدول ( )١٢ما ييل:
العينــة( درجــة اعتقادهــم بــأن إهــدار املــاء يــدد
 .١بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
ســالمة البيئــة) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت
األوىل ( % )58.٤بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
نســبتهم (..%)9١.٢
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٣٠.7أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت  .٤بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الرابعــة( ، %)٢7.5بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
نســبتهم ( .% )9.9وأمــا األفــراد الذيــن قــد
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )6٤.7أمــا أفــراد
بلغــت نســبتهم ( ،%)١.٠وهــذه النتيجــة تــدل
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
عــىل أن غالبيــة أفــراد العينــة (درجــة تأكيدهــم
نســبتهم( .% )5.9وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
النتشــار ملوثــات اهلــواء مــن حوهلــم ) متوســطة
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(، %)٢.٠
فــام فــوق ،حيــث بلغــت نســبتهم (.%)89.١
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
 .٢بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
العينة(درجــة اعتقادهــم بــأن إفســاد البيئــة حمــرم
الثانيــة ( ، % )٣8.٢بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
رشعــا) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٣5.٣أمــا أفــراد
نســبتهم (..%)9٢.٢
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( .% )٢٢.5وأمــا األفــراد الذيــن ليســت  .٥بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
اخلامســة( ، %)١8.6بينــام بلغــت نســبة مــن
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(،%)٣.9
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )7٢.5أمــا
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينــة
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
(درجــة انطباعهــم مؤكــد عــن ممارســات هتــدد
بلغــت نســبتهم( .% )7.8وأمــا األفــراد الذيــن
ســالمة البيئــة) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم(%)١.٠
نســبتهم (.%)7٣.5
 ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
 .٣بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
العينة(درجــة اعتقادهــم بــرورة محايــة املــوارد
الثالثــة( ، %)١9.٤بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
الطبيعيــة للميــاه) متوســطة فــام فــوق ،حيــث
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )7١.8أمــا أفــراد
بلغــت نســبتهم (..%)9١.١
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( .% )6.8وأمــا األفــراد الذيــن ليســت  .٦بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
السادســة( %)٣٣.٠بينــام بلغــت نســبة مــن لديم
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(، %)١.9
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معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٣٣.٠أمــا أفــراد
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم(%)١.٠
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
 ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
نســبتهم( .% )٢8.٢وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
العينة(نســبة تعديــم عــىل الرتبــة برمــي املخلفات
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(، %)٤.9
الضــارة هبــا) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينــة
نســبتهم (.%)86.9
(اعتقادهــم بوجــود رضر يــدد الرتبــة الطبيعيــة  .١٠بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت نســبتهم
العــارشة ( ، %)٤5.5بينــام بلغــت نســبة مــن
(..%)66.٠
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٣٣.7أمــا
 .٧بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
الســابعة( ، %)٤١.٢بينــام بلغــت نســبة مــن لديم
بلغــت نســبتهم( .% )١6.8وأمــا األفــراد الذيــن
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٤٠.٢أمــا أفــراد
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم(%)٤.٠
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
 ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبية أفــراد العينة
نســبتهم( .% )١7.6وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
معرفتهــم ب(درجــة التعــدي عــىل احليوانــات
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(، %)١.٠
لديم)متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت نســبتهم
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينــة
(%)79.٢
(اعتقادهــم بتــدين الوعــي بأنظمــة محايــة البيئــة  .١١بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت نســبتهم
احلاديــة عــرشة ( ، %)٤١.6بينــام بلغــت نســبة
(..%)8١.٤
مــن لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة (،% )٤٤.6
 .٨بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
الثامنــة ( ، %)٤٠.6بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
بلغــت نســبتهم( .% )١٢.9وأمــا األفــراد الذيــن
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٢9.7أمــا أفــراد
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم(%)١.٠
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
 ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
نســبتهم( .% )٢7.7وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
العينــة معرفتهــم (نســبة املامرســة التــي تــؤدي إىل
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(، %)٢.٠
إهــدار املــاء مــن حوهلــم) متوســطة فــام فــوق،
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينــة
حيــث بلغــت نســبتهم (.%)86.٢
(درجــة وجــود تعــاون ممــن حوهلــم يــدف إىل  .١٢بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
محايــة البيئــة ) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت
الثانيــة عــرشة ( ، %)٣6.6بينــام بلغــت نســبة
نســبتهم (.%)7٠.٣
مــن لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة (،% )٤٠.6
 .٩بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
التاســعة ( ، %)٣١.٣بينــام بلغــت نســبة مــن
بلغــت نســبتهم( .% )١6.8وأمــا األفــراد الذيــن
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )55.6أمــا
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم(%)5.9
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
 ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
بلغــت نســبتهم( .% )١٢.١وأمــا األفــراد الذيــن
العينــة معرفتهــم ب(نســبة انتشــار الصيــد غــري
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ليســت لديــم معرفــة بصــور إتــالف البيئــة واحليــاة
الفطريــة فقــد بلغــت نســبتهم ( %) ٢.5مــن إمجــايل
العينــة املبحوثــة ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن املعرفــة
بصــور إتــالف البيئــة واحليــاة الفطريــة متوســطة فــام
فــوق بنســبة بلغــت (..%)8٢.٠

النظامــي ) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت
نســبتهم (.%)77.٢
إن غالبيــة أفــراد العينــة درجــة معرفتهــم بصــور
إتــالف البيئــة واحليــاة الفطريــة عــن مجيــع العبــارات
التــي تقيــس املحــور ضعيفــة ،حيــث بلغــت نســبتهم
( ،%)١5.٤بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم معرفــة التوزيــع التكــراري للعبــارات التــي تقيــس املحــور
متوســطة ( ، %)٣6.٠أمــا أفــراد العينــة الذيــن الرابــع ككل :صــور إتــالف البيئــة واحليــاة الفطريــة:
معرفتهــم كبــرية بلغــت نســبتهم ( ، %)٤6.٠والذيــن
اجلدول ( )١-١٢التوزيع التكراري لعبارات حمور الدراسة الرابع

املتوسط
٣.5
١5.7
٣7.5
٤7.8
١٠5

املحور الرابع
ال تؤثر
ضعيفة
متوسطة
كبرية
املجموع

الشكل () ١٢

النسبة%
٢.5
١5.٤
٣6.٠
٤6
١٠٠.٠
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بلغــت نســبتهم ( %) ٢.5مــن إمجــايل العينــة املبحوثــة،
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن املعرفــة بصــور إتــالف
البيئــة واحليــاة الفطريــة متوســطة فــام فــوق بنســبة
بلغــت (.%)8٢.٠

يتضــح مــن اجلــدول(  )١٢والشــكل ( ) ١٢أن غالبيــة
أفــراد العينــة درجــة معرفتهــم بصــور إتــالف البيئــة
واحليــاة الفطريــة عــن مجيــع العبــارات التــي تقيــس
املحــور ضعيفــة حيــث بلغــت نســبتهم (،%)١5.٤
بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم معرفــة متوســطة التوزيــع التكــراري للعبــارات التــي تقيــس املحــور
( ، %)٣6.٠أمــا أفــراد العينــة الذيــن معرفتهــم كبــرية اخلامــس :احلاميــة القانونيــة للبيئــة واحليــاة الفطريــة:
بلغــت نســبتهم ( ، %)٤6.٠والذيــن ليســت لديــم
معرفــة بصــور إتــالف البيئــة واحليــاة الفطريــة فقــد
العبارة

اجلدول ( )١٣التوزيع التكراري لعبارات حمور الدراسة اخلامس

 /١درجة اعتقادك بأمهية إبالغ السلطات
املختصة عند وجود سلوك ضار بالبيئة
 /٢درجة اعتقادك بأن التوعية التي تقوم هبا
البلدية كافية
 /٣درجة اعتقادك بأن القوانني واألنظمة
املعمول هبا كافية حلامية البيئة
 /٤درجة اعتقادك بأن وظيفة محاية البيئة
مسؤولية عامة

التؤثر
نسبة
عدد

ضعيفة
نسبة
عدد

متوسطة
نسبة
عدد

عدد

كبرية

نسبة

١

%١.٠

٢7

%٢6.٠

٣٤

%٣٢.7

٤٢

%٤٠.٤

٤

%٣.9

٤9

%٤7.6

٣6

%٣5.٠

١٤

%١٣.6

٤

%٣.9

٣٤

%٣٣.٠

٤7

%٤5.6

١8

%١7.5

١

%١.٠

١٠

%9.6

٢٣

%٢٢.١

7٠

%67.٣

احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة

٤7

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م
العبارة

التؤثر
نسبة
عدد

 /5درجة إملامك بأن أنواعا من احليوانات ال
جيوز صيدها نظاما
 /6درجة علمك بوجود نظام خاص بحامية
٣
احلياة الفطرية والعقوبات املقررة عيل خمالفيه
 /7درجة معرفتك بأن عقوبات إفساد احلياة
٤
الربية تصل إىل حد السجن والغرامة
 /8درجة علمك بالعقوبة اجلزائية عىل من
يقتلع أو ينقل األشجار والنباتات الربية من ٣
أماكنها
 /9درجة علمك بأن أنواع معينة من احليوان
٢
ال جيوز قتلها رشعا
 /١٠درجة اعتقادك بأن اإلرشاد والتثقيف
٢
بأمهية احلياة الفطرية محاية لالقتصاد الوطني
 /١١درجة املعرفة بأنظمة محاية البيئة من
٢
حولك
 /١٢درجة املعرفة بأنظمة محاية احلياة
٤
الفطرية
٢.6
إمجايل العبارات
١

عدد

نسبة

%١.٠

١9

%١8.٤

٣5

%٣٤.٠

٤8

%٤6.6

%٢.9

٣٢

%٣٠.8

٣٤

%٣٢.7

٣5

%٣٣.7

%٣.8

٣١

%٢9.8

٤١

%٣9.٤

٢8

%٢6.9

%٢.9

٣٢

%٣٠.8

٤٢

%٤٠.٤

٢7

%٢6.٠

%٢.٠

٢5

%٢٤.5

٢8

%٢7.5

٤7

%٤6.١

%١.9

١9

%١8.٣

٣٢

%٣٠.8

5١

%٤9.٠

%١.9

٢8

%٢6.9

5٠

%٤8.١

٢٤

%٢٣.١

%٣.8

٣٠

%٢8.8

٤٣

%٤١.٣

٢7

%٢6.٠

٢.5

٢8.٠

٢7.٠

٣7.١

٣5.8

٣5.9

٣٤.7
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يتضح من اجلدول ( )١٣ما ييل:
 .١بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
األوىل ( ، % )٣٢.7بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٤٠.٤أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم ( .% )٢6.٠وأمــا األفــراد الذيــن ليــس
هلــم معرفــة فقــد بلغــت نســبتهم (،%)١.٠
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينــة
(معرفتهــم بأمهيــة إبــالغ الســلطات املختصــة
عــن وجــود ســلوك ضــار بالبيئــة ) متوســطة فــام
فــوق ،حيــث بلغــت نســبتهم (.%)7٣.١
 .٢بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الثانيــة ( ،% )٣5.٠بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )١٣.6أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت

٤8

ضعيفة
نسبة
عدد

متوسطة
نسبة
عدد

كبرية

نســبتهم( .% )٤7.6وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(، %)٣.9
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
العينة(معرفتهــم بــأن التوعيــة التــي تقــوم هبــا
البلديــة كافيــة ) ضعيفــة حيــث بلغــت نســبتهم
(.%)٤7.6
 .٣بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الثالثــة( ، %)٤5.6بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )١7.5أمــا أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
نســبتهم( .% )٣٣.٠وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(، %)٣.9
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينة(
معرفتهــم بــأن القوانــني واألنظمــة املعمــول هبــا
كافيــة حلاميــة البيئــة ) متوســطة فــام فــوق ،حيــث
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لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٢6.9أمــا
بلغــت نســبتهم (.%)6٣.١
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
 .٤بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
بلغــت نســبتهم( .% )٢9.8وأمــا األفــراد الذيــن
الرابعــة( %)٢٢.١بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم(%)٣.8
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )67.٣أمــا أفــراد
 ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
العينة(درجــة معرفتهــم بــأن عقوبــات إفســاد
نســبتهم( .% )9.6وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
احليــاة الربيــة تصــل إىل حــد الســجن والغرامــة
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(، %)١.٠
) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت نســبتهم
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
(.%)69.٢
العينة(معرفتهــم بــأن وظيفــة محايــة البيئــة
مســؤولية عامــة ) متوســطة فــام فــوق ،حيــث  .٨بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الثامنــة( ، %)٤٠.٤بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم
بلغــت نســبتهم (.%)89.٤
معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٢6.٠أمــا أفــراد
 .٥بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد بلغــت
اخلامســة( ، %)٣٤.٠بينــام بلغــت نســبة مــن
نســبتهم( .% )٣٠.8وأمــا األفــراد الذيــن ليســت
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٤6.6أمــا
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم(، %)٢.9
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
بلغــت نســبتهم( .% )١8.٤وأمــا األفــراد الذيــن
العينة(معرفتهــم بالعقوبــة اجلزائيــة عــىل مــن
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم(%)١.٠
يقتلــع أو ينقــل األشــجار والنباتــات الربيــة مــن
 ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
أماكنهــا ) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت
العينة(معرفتهــم بــأن أنواعــا مــن احليوانــات ال
نســبتهم (.%)7١.٢
جيــوز صيدهــا نظاميــا) متوســطة فــام فــوق ،حيــث
 .٩بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
بلغــت نســبتهم (.%)8٠.6
التاســعة( ، %)٢7.5بينــام بلغــت نســبة مــن
 .٦بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٤6.١أمــا
السادســة( ، %)٣٢.7بينــام بلغــت نســبة مــن
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٣٣.7أمــا
بلغــت نســبتهم( .% )٢٤.5وأمــا األفــراد الذيــن
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم(%)٢.٠
بلغــت نســبتهم()٣٠.8وأما األفــراد الذيــن
 ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
ليســت لديــم معرفــة قد بلغــت نســبتهم( %)٢.9
العينة(معرفتهــم بــأن أنواعــا معينــة مــن احليــوان
 ،تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد العينة(معرفتهــم
ال جيــوز جيــوز قتلهــا رشعــا) متوســطة فــام فــوق،
بوجــود نظــام خــاص بحاميــة احليــاة الفطريــة
حيــث بلغــت نســبتهم (.%)7٣.6
والعقوبــات املقــررة عــىل خمالفتــه) متوســطة فــام
 .١٠بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
فــوق ،حيــث بلغــت نســبتهم (.%)66.٤
العــارشة ( ، %)٣٠.8بينــام بلغــت نســبة مــن
 .٧بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٤9.٠أمــا
الســابعة( ، %)٣9.٤بينــام بلغــت نســبة مــن
احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة
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أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
بلغــت نســبتهم( .% )١8.٣وأمــا األفــراد الذيــن
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم(%)١.9
 ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
العينة(درجــة اعتقادهــم بــأن اإلرشــاد التثقيفــي
بأمهيــة احليــاة الفطريــة محايــة لالقتصــاد الوطنــي)
متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت نســبتهم
(. %)79.8
 .١١بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
احلاديــة عــرشة ( ، %)٤8.١بينــام بلغــت نســبة
مــن لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة (،% )٢٣.١
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
بلغــت نســبتهم( .% )٢6.9وأمــا األفــراد الذيــن
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم(%)١.9
 ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
العينة(درجــة معرفتهــم بأنظمــة محايــة البيئــة مــن
حوهلــم ) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت
نســبتهم (.%)7١.٢
 .١٢بلغــت نســبة الذيــن معرفتهــم متوســطة للعبــارة
الثانيةعــرشة ( %)٤١.٣بينــام بلغــت نســبة مــن
لديــم معرفــة كبــرية بالعبــارة ( ،% )٢6.٠أمــا
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد
بلغــت نســبتهم( .% )٢8.8وأمــا األفــراد الذيــن
معرفتهــم التؤثــر قــد بلغــت نســبتهم(%)٣.8
 ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن غالبيــة أفــراد
العينة(درجــة معرفتهــم بأنظمــة محايــة احليــاة
الفطريــة) متوســطة فــام فــوق ،حيــث بلغــت
نســبتهم (.%)67.٣
إن أفــراد العينــة الذيــن درجــة معرفتهــم باحلاميــة
القانونيــة للبيئــة واحليــاة الفطريــة عــن مجيــع العبــارات
التــي تقيــس املحــور ضعيفــة حيــث بلغــت نســبتهم
( ،%)٢7.٠بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم معرفــة
متوســطة ( ، %)٣5.8أمــا أفــراد العينــة الذيــن
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معرفتهــم كبــرية بلغــت نســبتهم ( ، %)٣٤.7والذيــن
ليســت لديــم معرفــة باحلاميــة القانونيــة للبيئــة واحليــاة
الفطريــة فقــد بلغــت نســبتهم ( %) ٢.5مــن إمجــايل
العينــة املبحوثــة ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن املعرفــة
باحلاميــة القانونيــة للبيئــة واحليــاة الفطريــة متوســطة
فــام فــوق ،بنســبة بلغــت (.%)7٠.5
التوزيــع التكــراري للعبــارات التــي تقيــس املحــور
اخلامــس ككل :احلاميــة القانونيــة للبيئــة واحليــاة
الفطريــة:
اجلدول ( )١٣التوزيع التكراري لعبارات حمور الدراسة اخلامس:

املحور اخلامس
ال تؤثر
ضعيفة
متوسطة
كبرية
املجموع

املتوسط
٢.6
٢9.٤
٣7.١
٣5.9
١٠5

النسبة%
٢.5
٢7.٠
٣5.8
٣٤.7
١٠٠.٠

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي٢٠١8 ،م
الشكل () ١٣

يتضــح مــن اجلــدول( ) ١٣والشــكل ( ) ١٣أن أفــراد
العينــة الذيــن درجــة معرفتهــم باحلاميــة القانونيــة
للبيئــة واحليــاة الفطريــة عــن مجيــع العبــارات التــي
تقيــس املحــور ضعيفــة ،حيــث بلغــت نســبتهم
( ،%)٢7.٠بينــام بلغــت نســبة مــن لديــم معرفــة
متوســطة ( ،%)٣5.8أمــا أفــراد العينــة الذيــن
معرفتهــم كبــرية بلغــت نســبتهم ( ، %)٣٤.7والذيــن
ليســت لديــم معرفــة باحلاميــة القانونيــة للبيئــة واحليــاة
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الفطريــة فقــد بلغــت نســبتهم ( ، %)٢.5مــن إمجــايل
العينــة املبحوثــة ،وهــذه النتيجــة تــدل عــىل أن املعرفــة
باحلاميــة القانونيــة للبيئــة واحليــاة الفطريــة متوســطة
فــام فــوق ،بنســبة بلغــت (.%)7٠.5

ثالث ًا  -اختبار فروض الدراسة

تــم اتبــاع اخلطــوات
إلثبــات فــروض الدراســة
ّ
التاليــة:
 .١اإلحصاء الوصفي لعبارات متغريات الدراسة.
حيــث يتــم حســاب كل مــن الوســط احلســايب
واالنحــراف املعيــاري لــكل عبــارات حمــور الدراســة،
ويتــم مقارنــة الوســط احلســايب للعبــارة بالوســط
الفــريض للدراســة ( ،)٢.5حيــث تتحقــق املعرفــة
عــىل الفقــرات إذا كان الوســط احلســايب للعبــارة أكــرب
مــن الوســط الفــريض ( ،)٢.5وتتحقــق عــدم املعرفــة
إذا كان الوســط احلســايب أقــل مــن الوســط الفــريض،
وإذا كان االنحــراف املعيــاري للعبــارة يقــرتب مــن

الواحــد الصحيــح ،فهــذا يــدل عــىل جتانــس اإلجابات
بــني أفــراد العينــة.
 .٢اختبــار ( )tلداللــة الفــروق لعبــارات فــروض
الدراســة.
الختبــار وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني
املعرفــة ،وعــدم املعرفــة بعبــارات الدراســة ،وذلــك
مــن خــالل اختبــار الفــروق بــني الوســط احلســايب
للعبــارات ومقارنتهــا بالوســط الفــريض للدراســة
(.)٢.5
املحور األول :املعرفة بالبيئة ومكوناهتا.

أوالً :اإلحصــاء الوصفــي لعبــارات (املحــور الثــاين
الفقــرة األوىل "املعرفــة بالبيئــة ومكوناهتــا")
فيــام يــيل جــدول يوضــح املتوســط واالنحــراف
املعيــاري للعبــارات التــي تقيــس حمــور الدراســة الثاين
الفقــرة األوىل ،وترتيبهــا وفقــ ًا إلجابــات املســتقى
منهــم.

اجلدول ( )١٤اإلحصاء الوصفي لعبارات حمور الفرضية األوىل:

العبارات
 /١درجة املعرفة لديك بعنارص البيئة
 /٢درجة الوعي بالبيئة بني أفراد املجتمع من حولك
 /٣درجة انتشار وسائل التعريف بالبيئة يف منطتقك
 /٤نسبة حضورك حمارضات عامة أو خاصة تتعلق بأمهية البيئة
 /5درجة معرفتك بقضايا املشكالت البيئية يف منطقتك الباحة
 /6درجة كفاية الربامج التعليمية باملدارس يف التعريف بالبيئة
 /7عدد مشاركاتك يف أنشطة تعزز محاية البيئة بالباحة
 /8نسبة انتشار وسائل التثقيف بأمهية البيئة بمنطقة الباحة
 /9درجة املعرفة بوجود املحميات الطبيعية بمنطقة الباحة
 /١٠نســبة اعتقــادك بــأن محايــة وحفــظ عنــارص احليــاة الفطريــة ســبب يف تنميــة املنطقــة
اقتصاديــا
 /١١درجــة اعتقــادك بــأن اإلرشــاد والتثقيــف بأمهيــة احليــاة الفطريــة محايــة لالقتصــاد
الوطنــي
متوسط العبارات

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل٢٠١8 ،م.

االنحراف درجة
املتوسط
املعياري املعرفة
 ٠.٤9متوسطة
٣.١
 ٠.69متوسطة
٢.8
 ٠.68متوسطة
٢.5
 ٠.75ضعيفة
٢.٢
 ٠.66ضعيفة
٢.٣
 ٠.7٢متوسطة
٢.6
 ٠.7١ضعيفة
٢.٠
 ٠.7٢ضعيفة
٢.٤
 ٠.7٢متوسطة
٢.5
٣.٣

٠.8١

عالية

٣.5

٠.7٣

عالية

٢.6

٠.7٠

متوسطة

احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة
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يتضح من اجلدول ( )١٤ما ييل:
 .١إن غالبيــة العبــارات التــي تعــرب املحــور الثــاين
الفقــرة األوىل يزيــد متوســطها عــن الوســط
الفــريض ( ، )٢.5وهــذه النتيجــة تــدل عــىل
درجــة معرفــة أفــراد العينــة عــىل غالبيــة عبــارات
املحــور متوســطة فــام فــوق.
 .٢أهــم عبــارة مــن عبــارات حمــور (الدراســة الثاين
الفقــرة األوىل ) هــي العبــارة (درجــة اعتقــادك بأن
اإلرشــاد والتثقيــف بأمهيــة احليــاة الفطريــة محايــة
لالقتصــاد الوطنــي) بدرجــة معرفــة عاليــة ،حيــث
بلــغ متوســط إجابــات أفــراد العينــة عــىل هــذه
العبــارة ( )٣.5بانحــراف معيــاري (.)٠.7٣
 .٣كــام يتضــح مــن نتائــج التحليــل ،أن أقــل
عبــارة مــن حيــث املعرفــة مــن عبــارات حمــور
الدراســة الثــاين الفقــرة األوىل هــي العبــارة
(عــدد مشــاركاتك يف أنشــطة تعــزز محايــة البيئــة
بالباحــة) حيــث بلــغ متوســط العبــارة ()٢.٠

بانحــراف معيــاري (.)٠.7١
 .٤كــام بلــغ متوســط مجيــع العبــارات ()٢.6
بانحــراف معيــاري ( ، )٠.7٠وهــذا يــدل عــىل
أن غالبيــة أفــراد العينــة درجــة معرفتهــم عــىل
مجيــع العبــارات التــي تقيــس حمــور الدراســة
الثــاين الفقــرة األوىل (املعرفــة بالبيئــة ومكوناهتــا)
متوســطة فــام فــوق.

ثانيـ ًا  -اختبــار داللــة الفــروق لعبــارات حمور الدراســة
الثــاين الفقــرة األوىل :املعرفــة بالبيئــة ومكوناهتا.
اجلــدول ( )١5اختبــار ( )tلداللــة الفــروق لعبــارات
املحــور الثــاين ،الفقــرة األوىل (املعرفــة بالبيئــة
ومكوناهتــا):
ولإلجابــة عــن هــذا املحــور تــم اســتخدام املتوســط
احلســايب ،واالنحــراف املعيــاري ،واختبــار (ت) لعينــة
واحــدة ملعرفــة الفــروق بــني متوســط أفــراد العينــة
ومتوســط املقيــاس.

جدول (  ) ١5يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) للمحور

البيان

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

مستوى الداللة

التفسري

املحور الثاين الفقرة األوىل

٢9.٠٠98

٣.8٣7٠١

٣.97٤

٠.٠٠٠

دالة

املصدر :إعداد الباحث باستخدام خمرجات نتائج التحليل اإلحصائي٢٠١8 ،م

يتبــني مــن اجلــدول أعــاله أن هنــاك فــروق ذات
داللــة إحصائيــة بــني متوســط أفــراد العينــة ومتوســط
املقيــاس لصالــح أفــراد العينــة مــن حيــث املعرفــة،
حيــث بلــغ متوســط أفــراد العينــة ( ، )٢9.٠٠بينــام
متوســط املقيــاس ( ، )٢7.5حيــث أكــدت قيمــة (ت)
والتــي بلغــت ( )٣.97٤ذلــك الفــرق ،حيــث كان
داالً إحصائيــ ًا أمــام مســتوى معنويــة ( )٠5.لصالــح
أفــراد العينــة ،وهــذا يعنــي أهنــم أجابــوا عــىل عبــارات
املقيــاس باملعرفــة.
وممــا تقــدم يســتنتج (الباحــث) أن فرضيــة الدراســة
األوىل والتــي نصــت عــىل أنــه( :تتســم املعرفــة بالبيئــة

5٢

ومكوناهتــا لــدى ســكان منطقــة الباحــة باالرتفــاع)
تــم التحقــق مــن صحتهــا يف غالبيــة العبــارات التــي
تقيــس الفرضيــة بنســبة بلغــت (.%)65
الفرضيــة الثانيــة :تتســم املعرفــة باحليــاة الفطريــة
ومكوناهتــا باالرتفــاع.
أوالً  -اإلحصــاء الوصفــي لعبــارات (الفرضيــة الثانية)
فيــام يــيل جــدول يوضــح املتوســط واالنحــراف
املعيــاري للعبــارات التــي تقيــس حمــور الفرضيــة
الثانيــة ،وترتيبهــا وفقــا" إلجابــات املبحوثــني.

احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م
اجلدول ( )١6اإلحصاء الوصفي لعبارات حمور الفرضية الثانية:

املتوسط

االنحراف املعياري

درجة املعرفة

العبارات
 /١درجة اهتاممك باحلياة الفطرية

٣.٠٣

٠.7٢

متوسطة

 /٢درجة معرفتك بعنارص احلياة الفطرية

٢.7٤

٠.67

متوسطة

١.9٤

٠.7١

ضعيفة

٢.٤٠

 /٣لديك معرفة باملحميات الطبيعية بمنطقة الباحة

٠.77

ضعيفة

 /٤عدد املرات التي زرت فيها حممية للحياة الفطرية بمنطقة الباحة
 /5درجة اعتقادك بأن الربامج التعليمية يف املدارس تغطي احلاجة
بالتعريف باحلياة الفطرية
 /6درجة اهتاممك بقضايا محاية احلياة الفطرية

٢.57

٠.77

متوسطة

٢.67

٠.8٢

متوسطة

 /8درجة معرفتك بأنواع احليوانات التى تشتهر هبا منطقة الباحة

٣.٠٢

٠.8٣

متوسطة

٢.8٠

 /7درجة معرفتك باألمهية االقتصادية للحياة الفطرية

 /9درجة معلوماتك عن أنواع النباتات املوجودة بمنطقة الباحة وأسامئها

٢.7٢

 /١١درجة مشاركتك ىف برامج التثقيف باحلياة الفطرية
متوسط العبارات

٢.١6
٢.6٠

 /١٠درجة معلوماتك عن أنواع الطيور بمنطقة الباحة

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل٢٠١8 ،م

يتضح من اجلدول ( )١6ما ييل:
 .١غالبيــة العبــارات التــي تعــرب عــن (الفرضيــة
الثانيــة) يزيــد متوســطها عــن الوســط الفــريض
( ،)٢.5وهــذه النتيجــة تــدل عــىل معرفــة أفــراد
العينــة باحليــاة الفطريــة ومكوناهتــا عــىل مجيــع
العبــاراتالتــيتقيــسفرضيــةالدراســةالثانيــة.
 .٢أهــم عبــارة مــن عبــارات حمــور (الفرضيــة
الثانيــة)  ،هــي العبــارة (درجــة اهتاممــك باحليــاة
الفطريــة)  ،حيــث بلــغ متوســط إجابــات أفــراد
العينــة عــىل هــذه العبــارة ( )٣.٠٣بانحــراف
معيــاري (.)٠.7٢
 .٣كــام يتضــح مــن نتائــج التحليــل أن أقــل عبــارة
مــن حيــث املعرفــة مــن عبــارات حمــور الفرضيــة
الثانيــة هــي العبــارة (عــدد املــرات التــي زرت
فيهــا حمميــة للحيــاة الفطريــة بمنطقــة الباحــة) ،
حيــث بلــغ متوســط العبــارة ( )١.9٤بانحــراف

٢.6٠

٠.8٤
٠.79
٠.8٢

٠.76
٠.77

متوسطة
متوسطة
متوسطة

ضعيفة
متوسطة

معيــاري (.)٠.7١
 .٤كــام بلــغ متوســط مجيــع العبــارات ()٢.6
بانحــراف معيــاري ( .)٠.77وهــذا يــدل عــىل
أن غالبيــة أفــراد العينــة درجــة معرفتهــم باحليــاة
الفطريــة ومكوناهتــا متوســطة ،بنــاء عــىل غالبيــة
العبــارات التــي تقيــس حمــور الفرضيــة الثانيــة.

ثانيــ ًا  -اختبــار داللــة الفــروق لعبــارات حمــور
الدراســة الثــاين الفقــرة الثانيــة :املعرفــة باحليــاة
الفطريــة ومكوناهتــا.
اجلــدول ( )١6اختبــار ( )tلداللــة الفــروق لعبــارات
املحــور الثــاين الفقــرة الثانيــة:
ولإلجابــة عــن هــذا املحــور تــم اســتخدام املتوســط
احلســايب واالنحــراف املعيــاري ،واختبــار(ت) لعينــة
واحــدة ملعرفــة الفــروق بــني متوســط أفــراد العينــة
ومتوســط املقيــاس.

احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة

5٣

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م
جدول (  ) ١7يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) للمحور:

البيان

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

املحور الثاين الفقرة الثانية

٢8.6٤65

٤.9٢66٣

قيمة
(ت)

٢.٣١5

مستوى الداللة

التفسري

٠٢٣.

دالة

املصدر :إعداد الباحث باستخدام خمرجات نتائج التحليل اإلحصائي٢٠١8 ،م

يتبــني مــن اجلــدول أعــاله ،أن هنــاك فــروق ذات باحليــاة الفطريــة ومكوناهتــا لدى ســكان منطقــة الباحة
داللــة إحصائيــة ،بــني متوســط أفــراد العينــة ومتوســط باالرتفــاع)  ،تــم التحقــق مــن صحتهــا يف غالبيــة
املقيــاس لصالــح أفــراد العينــة ،مــن حيــث املعرفــة العبــارات التــي تقيــس الفرضية بنســبة بلغــت (.%)65
حيــث بلــغ متوســط أفــراد العينــة ( )٢8.6٤65الفرضيــة الثالثــة :هنالــك دور لفضــل الفقه اإلســالمي
 ،بينــام متوســط املقيــاس ( ، )٢7.5حيــث أكــدت يف محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة وفــق نظــام حمكــم.
قيمــة (ت)  ،والتــي بلغــت ( ، )٢.٣١5ذلــك الفــرق
أ -اإلحصاء الوصفي لعبارات (الفرضية الثالثة) :
حيــث كان داالً إحصائيـ ًا أمام مســتوى معنويــة ()٠5.
لصالــح أفــراد العينــة ،وهــذا يعنــي أهنــم أجابــوا عــىل فيــام يــيل جــدول يوضــح املتوســط واالنحــراف
املعيــاري للعبــارات التــي تقيــس حمــور الفرضيــة
عبــارات املقيــاس باملعرفــة.
وممــا تقــدم يســتنتج (الباحــث) أن فرضيــة الدراســة األوىل وترتيبهــا وفقــا" إلجابــات املســتقى منهــم.
الثانيــة ،والتــي نصــت عــىل أنــه( :تتســم املعرفــة
اجلدول ( )١8اإلحصاء الوصفي لعبارات حمور الفرضية الثالثة:

العبارات

 /١نسبة اعتقادك بأن إتالف الرتبة برمي املخلفات الضارة خمالفة رشعية

 /٢نسبة اعتقادك بأن قتل احليوان بال سبب يستوجب العقاب الديني والدنيوي

 /٣نسبة معرفتك بأن إفساد الرتبة وقطع النبات وقتل احليوان إفساد يف األرض
يمنعه الرشع احلنيف
 /٤نسبة اعتقادك بأن إتالف املاء باإلساف فيه خمالفة رشعية
 /5نسبة اعتقادك بأن قتل احليوان بال سبب يستوجب العقاب الديني والدنيوي
 /6نسبة معرفتك بأن إفساد اهلواء بامللوثات الضارة يمنعه الرشع احلنيف
 /7درجة معرفتك بأن إلقاء املخلفات ممنوع رشعا لكونه يفسد الرتبة
 /8نسبة اعتقادك بأن محاية البيئة واجب ديني
 /9عدد املرات التي شهدت فيها خطب اجلمعة عن أمهية احلفاظ عىل البيئة
 /١٠درجة معرفتك بالضوابط الرشعية للصيد
 /١١درجة معرفتك بالضوابط الرشعية التي حتكم قطع النباتات
متوسط العبارات

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل٢٠١8 ،م

5٤

املتوسط االنحراف املعياري درجة املعرفة
٣.٤٤

٠.8١

عالية

٣.65

٠.6٤

عالية

٣.6٤
٣.68
٣.55
٣.6٠
٣.7١
٢.٤٣
٢.95
٢.95
٣.٣8

٠.67
٠.6١
٠.65
٠.6٣
٠.57
٠.89
٠.87
٠.85
٠.7٢

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
ضعيفة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

٣.6٢

٠.7٠

احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة

عالية

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

يتضح من اجلدول ( )١8ما ييل:
 .١إن مجيــع العبــارات التــي تشــكل حمــور (الفرضيــة
الثالثــة) يزيــد متوســطها عــن الوســط الفــريض
( ، )٢.5عــدا عبــارة واحــدة ،وهــذه النتيجــة
تــدل عــىل معرفــة أفــراد العينــة بجميــع عبــارات
حمــور فرضيــة الدراســة الثالثــة.
 .٢أهــم عبــارة مــن عبــارات حمــور (الفرضيــة
الثالثــة)  ،هــي العبــارة (نســبة اعتقــادك بــأن
محايــة البيئــة واجــب دينــي)  ،حيــث بلــغ متوســط
إجابــات أفــراد العينــة عىل هــذه العبــارة ()٣.7١
بانحــراف معيــاري (.)٠.57
 .٣كــام يتضــح مــن نتائــج التحليــل أن أقــل عبــارة
مــن حيــث املعرفــة مــن عبــارات حمــور الفرضيــة
الثالثــة ،هــي العبــارة (عــدد املــرات التــي شــهدت
فيهــا خطــب اجلمعــة عــن أمهيــة احلفــاظ عــىل
البيئــة) حيــث بلــغ متوســط العبــارة ()٢.٤٣
بانحــراف معيــاري (.)٠.89

 .٤كــام بلــغ متوســط مجيــع العبــارات ()٣.٣8
بانحــراف معيــاري ( ،)٠.7٢وهــذا يــدل عــىل أن
غالبيــة أفــراد العينــة معرفتهــم متوســطة فــام فــوق
عــىل مجيــع العبــارات التــي تقيــس حمــور الفرضيــة
الثالثــة (هنالــك دور لفضــل الفقــه اإلســالمي يف
محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة وفــق نظــام حمكــم).

ثانيـ ًا  -اختبــار داللــة الفــروق لعبــارات حمور الدراســة
الثالــث :هنالــك دور لفضــل الفقــه اإلســالمي يف
محايــة البيئــة واحليــاة الفطريــة وفــق نظــام حمكــم.
اجلــدول ( )١9اختبــار ( )tلداللــة الفــروق لعبــارات
املحــور الثالــث:
ولإلجابــة عــن هــذا املحــور ،تــم اســتخدام املتوســط
احلســايب واالنحــراف املعيــاري ،واختبــار(ت) لعينــة
واحــدة ملعرفــة الفــروق بــني متوســط أفــراد العينــة
ومتوســط املقيــاس.

جدول (  )١9يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) للمحور:

البيان

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

املحور الثالث

٣7.١58٤

5.٠985٠

املصدر :إعداد الباحث باستخدام خمرجات نتائج التحليل اإلحصائي٢٠١8 ،م

يتبــني مــن اجلــدول أعــاله أن هنــاك فــروق ذات
داللــة إحصائيــة بــني متوســط أفــراد العينــة ومتوســط
املقيــاس ،لصالــح أفــراد العينــة ،مــن حيــث املعرفــة،
حيــث بلــغ متوســط أفــراد العينــة ( ، )٣7.١58٤بينام
متوســط املقيــاس ( ، )٢7.5حيــث أكــدت قيمــة (ت)
والتــي بلغــت ( )١9.٠٣8ذلــك الفــرق ،حيــث كان
داالً إحصائيــ ًا أمــام مســتوى معنويــة ( )٠5.لصالــح
أفــراد العينــة ،وهــذا يعنــي أهنــم أجابــوا عــىل عبــارات
املقيــاس باملعرفــة.
وممــا تقــدم يســتنتج (الباحــث) أن فرضيــة
الدراســة الثالثــة والتــي نصــت عــىل أنــه:

قيمة
(ت)
١9.٠٣8

مستوى الداللة

التفسري

٠٠٠.

دالة

(هنالــك دور لفضــل الفقــه اإلســالمي يف محايــة
البيئــة واحليــاة الفطريــة وفــق نظــام حمكــم) ،
تــم التحقــق مــن صحتهــا يف غالبيــة العبــارات
التــي تقيــس الفرضيــة بنســبة بلغــت (.%)8٤.5
الفرضيــة الرابعــة :محايــة املخلوقــات غــري اآلدميــة
محايــة لالقتصــاد ،ومنــع مــن إفســاد الكــون.
أ -اإلحصاء الوصفي لعبارات (الفرضية الرابعة)

فيــام يــيل جــدول يوضــح املتوســط واالنحــراف
املعيــاري للعبــارات التــي تقيــس حمــور الفرضيــة
الثالثــة ،وترتيبهــا وفقــا" إلجابــات املســتقى منهــم.
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م
اجلدول ( )٢٠اإلحصاء الوصفي لعبارات حمور الفرضية الرابعة

العبارات
 /١درجة انتشار ملوثات اهلواء من حولك
 /٢لديك انطباع مؤكد عن ممارسات هتدد سالمة البيئة
 /٣درجة اعتقادك بأن إهدار املاء يدد سالمة البيئة
 /٤درجة اعتقادك بأن إفساد البيئة حمرم رشعا
 /5درجة اعتقادك برورة محاية املوارد الطبيعية للمياه
 /6تعتقد بوجود رضر يدد الرتبة الطبيعة بمنطقة الباحة
 /7تعتقد بتدين الوعي بأنظمة محاية البيئية
 /8درجة وجود تعاون ممن حولك يدف إىل محاية البيئة
 /9نسبة التعدي عىل الرتبة برمي املخلفات الضارة هبا
 /١٠درجة التعدي عىل النباتات باملنطقة
 /١١نسبة املامرسات التي تؤدي إىل إهدار املاء من حولك
 /١٢نسبة انتشار الصيد غري النظامي باملنطقة
متوسط العبارات

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل٢٠١8 ،م

يتضح من اجلدول ( )٢٠ما ييل:
 /١إن مجيــع العبــارات التــي تشــكل حمــور (الفرضيــة
الرابعــة)  ،يزيــد متوســطها عــن الوســط الفــريض
( ، )٢.5وهــذه النتيجــة تــدل عــىل معرفــة أفــراد
العينــة بجميــع عبــارات حمــور فرضيــة الدراســة.
 /٢أهــم عبــارة مــن عبــارات حمــور (الفرضيــة
الرابعــة) ،هــي العبــارة (درجــة اعتقــادك بــرورة
محايــة املــوارد الطبيعيــة للميــاه)  ،حيــث بلــغ متوســط
إجابــات أفــراد العينــة عــىل هــذه العبــارة()٣.6٣
بانحــراف معيــاري (.)٠.67
 /٣كــام يتضــح مــن نتائــج التحليــل أن أقــل عبــارة
مــن حيــث املعرفــة مــن عبــارات حمــور الفرضيــة
األوىل ،هــي العبــارة (درجــة وجــود تعــاون ممــن
حولــك يــدف إىل محايــة البيئــة)  ،حيــث بلــغ متوســط
العبــارة ( )٢.98بانحــراف معيــاري (.)٠.8١

املتوسط
٣.١9
٣.٠5
٣.6١
٣.55
٣.6٣
٣.٣٤
٣.٢١
٢.98
٣.٤١
٣.٠9
٣.٣٠
٣.١٢
٣.٢9

االنحراف املعياري
٠.6٤
٠.86
٠.7٠
٠.7٠
٠.67
٤.٠5
٠.76
٠.8١
٠.7٤
٠.8١
٠.7٣
٠.9٠
١.٠٣

درجة املعرفة
متوسطة
متوسطة
عالية
عالية
عالية
عالية
متوسطة
متوسطة
عالية
متوسطة
عالية
متوسطة
متوسطة

 /٤كــام بلــغ متوســط مجيــع العبــارات ()٣.٢9
بانحــراف معيــاري ( .)١.٠٣وهــذا يــدل عــىل أن
غالبيــة أفــراد العينــة معرفتهــم متوســطة فــام فــوق،
عــىل مجيــع العبــارات التــي تقيــس حمــور الفرضيــة
الرابعــة (محايــة املخلوقــات غــري اآلدميــة محايــة
لالقتصــاد ومنــع مــن إفســاد الكــون).
ثانيــ ًا  -اختبــار داللــة الفــروق لعبــارات حمــور
الدراســة الرابــع :محايــة املخلوقــات غــري اآلدميــة
محايــة لالقتصــاد ومنــع مــن إفســاد الكــون.
اجلــدول ( )٢١اختبــار ( )tلداللــة الفــروق لعبــارات
املحــور الرابــع:
ولإلجابــة عــن هــذا املحــور تــم اســتخدام املتوســط
احلســايب ،واالنحــراف املعيــاري ،واختبــار(ت) لعينــة
واحــدة ملعرفــة الفــروق بــني متوســط أفــراد العينــة
ومتوســط املقيــاس.

جدول ( )٢١يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) للمحور:

البيان
املحور الرابع

املتوسط احلسايب
٣9.6٣٢7

االنحراف املعياري
6.٤٣667

املصدر :إعداد الباحث باستخدام خمرجات نتائج التحليل اإلحصائي٢٠١8 ،م
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قيمة (ت)
١٤.8١5

مستوى الداللة
٠٠٠.
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التفسري
دالة

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

يتبــني مــن اجلــدول أعــاله ،أن هنــاك فــروق ذات الكــون)  ،تــم التحقــق مــن صحتهــا يف غالبيــة
داللــة احصائيــة بــني متوســط أفــراد العينــة ومتوســط العبــارات التــي تقيــس الفرضيــة بنســبة بلغــت
املقيــاس لصالــح أفــراد العينــة مــن حيــث املعرفــة.%)8٢.٢ ( ،
حيــث بلــغ متوســط أفــراد العينــة ( ، )٣9.6٣بينــام الفرضيــة اخلامســة :إتــالف احليــاة الفطريــة تدمــري
متوســط املقيــاس ( ، )٣٠حيــث أكــدت قيمــة (ت) للطبيعــة ،وإتــالف لالقتصــاد ،وجريمــة تســتوجب
والتــي بلغــت ( )١٤.8١5ذلــك الفــرق ،حيــث كان العقــاب.
داالً إحصائيــ ًا أمــام مســتوى معنويــة ( )٠5.لصالــح
أ -اإلحصاء الوصفي لعبارات (الفرضية اخلامسة)
أفــراد العينــة ،وهــذا يعنــي أهنــم أجابــوا عــىل عبــارات
فيــام يــيل جــدول يوضــح املتوســط واالنحــراف
املقيــاس باملعرفــة.
وممــا تقــدم يســتنتج (الباحــث) أن فرضيــة الدراســة املعيــاري للعبــارات التــي تقيــس حمــور الفرضيــة
الرابعــة ،والتــي نصــت عــىل أن( :محايــة املخلوقــات األوىل ،وترتيبهــا وفقــ ًا إلجابــات املســتقى منهــم.
غــري اآلدميــة محايــة لالقتصــاد ومنــع مــن إفســاد
اجلدول ( )٢٢اإلحصاء الوصفي لعبارات حمور الفرضية اخلامسة:

املتوسط
العبارات
 /١درجة اعتقادك بأمهية إبالغ السلطات املختصة عند وجود سلوك ضار بالبيئة ٣.١٣
٢.58
 /٢درجة اعتقادك بأن التوعية التي تقوم هبا البلدية كافية
٢.77
 /٣درجة اعتقادك بأن القوانني واألنظمة املعمول هبا كافية حلامية البيئة
٣.56
 /٤درجة اعتقادك بأن وظيفة محاية البيئة مسؤولية عامة
٣.٢6
 /5درجة إملامك بأن أنواعا من احليوانات ال جيوز صيدها نظاما
 /6درجة علمك بوجود نظام خاص بحامية احلياة الفطرية والعقوبات املقررة
٢.97
عىل خمالفيه
 /7درجة معرفتك بأن عقوبات إفساد احلياة الربية تصل إىل حد السجن والغرامة ٢.89
 /8درجة علمك بالعقوبة اجلزائية عىل من يقتلع أو ينقل األشجار والنباتات
٢.89
الربية من أماكنها
٣.١8
 /9درجة علمك بأن أنواع معينة من احليوان ال جيوز قتلها رشعا
 /١٠درجة اعتقادك بأن اإلرشاد والتثقبف بأمهية احلياة الفطرية محاية لالقتصاد
٣.٢7
الوطني
٢.9٢
 /١١درجة املعرفة بأنظمة محاية البيئة من حولك
٢.89
 /١٢درجة املعرفة بأنظمة محاية احلياة الفطرية
٣.٠٣
متوسط العبارات

املصدر :إعداد الباحث من نتائج التحليل٢٠١8 ،م.

يتضح من اجلدول ( )٢٢ما ييل:
 .١إن مجيــع العبــارات التــي تشــكل حمــور (الفرضيــة
اخلامســة)  ،يزيــد متوســطها عــن الوســط الفريض
( ، )٢.5وهــذه النتيجــة تــدل عــىل معرفــة أفــراد
العينــة بجميــع عبــارات حمــور فرضيــة الدراســة

االنحراف املعياري درجة املعرفة
متوسطة
٠.8٣
متوسطة
٠.77
متوسطة
٠.78
عالية
٠.7١
عالية
٠.79
٠.88

متوسطة

٠.85

متوسطة

٠.8٢

متوسطة

٠.87

متوسطة

٠.8٣

عالية

٠.76
٠.8٤
٠.8١

متوسطة
متوسطة
متوسطة

اخلامســة.
 .٢أهــم عبــارة مــن عبــارات حمــور (الفرضيــة
اخلامســة)  ،هــي العبــارة (درجــة اعتقــادك بــأن
وظيفــة محايــة البيئــة مســؤولية عامــة)  ،حيــث
بلــغ متوســط إجابــات أفــراد العينــة عــىل هــذه
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

العبــارة( )٣.56بانحــراف معيــاري (.)٠.7١
 .٣كــام يتضــح مــن نتائــج التحليــل ،أن أقــل عبــارة
مــن حيــث املعرفــة مــن عبــارات حمــور الفرضيــة
اخلامســة ،هــي العبــارة (درجــة اعتقــادك بــأن
القوانــني واألنظمــة املعمــول هبــا كافيــة حلاميــة
البيئــة)  ،حيــث بلــغ متوســط العبــارة ()٢.77
بانحــراف معيــاري (.)٠.78
 .٤كــام بلــغ متوســط مجيــع العبــارات ()٣.٠٣
بانحــراف معيــاري ( .)٠.8١وهــذا يــدل عــىل
أن غالبيــة أفــراد العينــة معرفتهــم متوســطة فــام
فــوق ،عــىل مجيــع العبــارات التــي تقيــس حمــور
الفرضيــة الثالثــة (إتــالف احليــاة الفطريــة تدمــري

للطبيعــة وإتــالف لالقتصــاد وجريمــة تســتوجب
العقــاب).

ثانيــ ًا  -اختبــار داللــة الفــروق لعبــارات حمــور
الدراســة اخلامــس :إتــالف احليــاة الفطريــة تدمــري
للطبيعــة ،وإتــالف لالقتصــاد وجريمــة تســتوجب
العقــاب.
اجلــدول ( )٢٣اختبــار ( )tلداللــة الفــروق لعبــارات
املحــور اخلامــس:
ولإلجابــة عــن هــذا املحــور تــم اســتخدام املتوســط
احلســايب ،واالنحــراف املعيــاري ،واختبــار(ت) لعينــة
واحــدة ملعرفــة الفــروق بــني متوســط أفــراد العينــة
ومتوســط املقيــاس.

جدول (  ) ٢٣يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) للمحور

البيان

املحور اخلامس

املتوسط احلسايب
٣6.٢٤٠٠

االنحراف املعياري
5.78٠7١

املصدر :إعداد الباحث باستخدام خمرجات نتائج التحليل اإلحصائي٢٠١8 ،م
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يتبــني مــن اجلــدول أعــاله أن هنــاك فــروق ذات اخلامتة:
داللــة إحصائيــة بــني متوســط أفــراد العينــة ،ومتوســط بعــد ْ
أن مــن اهلل تعــاىل عــىل الباحــث بإمتــام هــذا
املقيــاس لصالــح أفــراد العينــة ،مــن حيــث املعرفــة البحــث ،تبــني للباحــث النتائــج التاليــة:
حيــث بلــغ متوســط أفــراد العينــة ( ، )٣6.٢٤بينــام  .١البيئــة بجميــع مكوناهتــا نعمــة عظيمــة مســخرة
متوســط املقيــاس ( ، )٣٠حيــث أكــدت قيمــة (ت) ،
لإلنســان ،وعليــه أن حيقــق الشــكر فيهــا هلل ،وأن
والتــي بلغــت ( ، )١٠.795ذلــك الفــرق حيــث كان
ال يقابلهــا بالكفــران.
ً
ً
داال إحصائيــا أمــام مســتوى معنويــة ( )٠5.لصالــح  .٢أن الديــن اإلســالمي قــد أوىل هــذا املوضــوع
أفــراد العينــة ،وهــذا يعنــي أهنــم أجابــوا عــىل عبــارات
أمهيتــه،منــذبعثــةالنبــيصــىلاهللعليــهوســلم.
املقيــاس باملعرفــة.
 .٣أن الرشيعــة اإلســالمية قــد اشــتملت عــىل مجلــة
وممــا تقــدم يســتنتج (الباحــث) أن فرضيــة الدراســة
كبــرية مــن األحــكام التــي تتعلــق بحاميــة البيئــة،
اخلامســة ،والتــي نصــت عــىل أن( :إتــالف احليــاة
وتتعلــق بحاميــة املخلوقــات التــي أوجدهــا اهلل
الفطريــة تدمــري للطبيعــة وإتــالف لالقتصــاد ،وجريمة
تعــاىل عــىل ظهرهــا.
تســتوجب العقــاب) تــم التحقــق مــن صحتهــا يف  .٤حثــت الرشيعــة اإلســالمية عــىل أن تكــون البيئــة
غالبيــة العبــارات التــي تقيــس الفرضيــة بنســبة بلغــت
صحيــة نظيفــة ،خاليــة من األوســاخ والقــاذورات
(.%)75.7
والتلــوث ،ســواء أكان ذلــك يف اإلنســان نفســه،
أو يف املــكان واملحيــط الــذي يعيــش فيــه ،أو يف
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املــاء الــذي يرشبــه ،أو الطعــام الــذي يأكلــه ،أو يف
اهلــواء الــذي يستنشــقه.
حفلــت منطقــة الباحــة هببــات إالهيــة ،اختصهــا
اهلل هبــا دون ســائر املناطــق األخــرى ،ممــا جعلهــا
وجهــة للســياح وللمتأملــني يف بديــع صنــع اهلل.
أن القوانــني واألنظمــة والترشيعــات الدوليــة،
وكذلــك األنظمــة يف اململكــة العربيــة الســعودية،
قــد نصــت عــىل رضورة محايــة البيئــة ،وكذلــك
محايــة املخلوقــات التــي أوجدهــا اهلل تعــاىل عــىل
ظهــر األرض.
الــرورة امللحــة لوجــود حمميــات حتافــظ عــىل
احليــاة الفطريــة وتكاثرهــا.
اجلهــود العظيمــة واجلبــارة التــي تقــوم هبــا
حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية يف جمــال
البيئــة ،واملحافظــة عــىل احليــاة الفطريــة ،ومنهــا
حمميــة شــدا.
أن األنظمــة والقوانــني يف اململكــة العربيــة
الســعودية جعلــت عــىل مــن يتعــدى عــىل البيئــة
أو احليــاة الفطريــة ،عقوبــة تصــل إىل التعزيــر أو
الســجن ،أو العقوبــة املاليــة والبدنيــة.
الــرورة امللحــة لزيــادة وعــي املجتمــع بوجــوب
املحافظــة عــىل البيئــة واحليــاة الفطريــة ،وأن
الديــن اإلســالمي قــد أوجــب ذلــك ،وهنــى عــن
اإلفســاد يف األرض ،والنتائــج اخلطــرية املرتتبــة
عــىل إفســاد البيئــة واحليــاة الفطريــة ،ومــا يتعلــق
هبــا مــن حمميــات.

التوصيات

 .٢يــويص الباحــث بتفعيــل دور املؤسســات
التعليميــة للبحــث العلمــي ،واكتشــاف اجلديــد يف
منطقــة الباحــة ،ســواء مــا يتعلــق بالبيئــة عمومـ ًا،
أو باحليــاة الفطريــة واملحميــات يف منطقــة الباحــة،
أو غريهــا ،فــإن فيهــا مــن اخلــريات واملعلومــات
املهمــة التــي مل تكتشــف بعــد.
 .٣يــويص الباحــث بتفعيــل دور املســجد،
واملؤسســات التعليميــة واإلعــالم ،لتوجيــه
النــاس لــرورة املحافظــة عــىل البيئــة واحليــاة
الفطريــة ،وأن الديــن اإلســالمي قــد أوجــب
ذلــك ،وهنــى عــن اإلفســاد يف األرض ،وإصــدار
نــرشات التوعيــة  -مــن قبــل أهــل االختصاص -
لكافــة الرشائــح يف املجتمــع  ،مــن أجــل توعيتهــم
عــىل خطــورة إفســاد البيئــة ،وإرشــادهم إىل طــرق
املحافظــة عليهــا.
 .٤يــويص الباحــث بــرورة االهتــامم بالزراعــة،
وزراعــة األشــجار ،والنباتــات املفيــدة ،وزيــادة
املســاحات اخلــراء املزروعــة  ،للقضــاء عــىل
ظاهــرة التصحــر .
 .٥يــويص الباحــث بــرورة العنايــة واملحافظــة
عــىل مصــادر امليــاه صافيــة نقيــة  ،ومنــع تلويثهــا،
وذلــك بعــزل مصــادر التلويــث عــن البيئــة ،ومجع
النفايــات وعــدم إلقائهــا يف األفنيــة التــي تــر
بالبيئــة واحليــاة الفطريــة ،وبخاصــة املجــاري،
وقنــوات الــرف الصحيــة ،التــي متثــل مصــدر ًا
رئيســي ًا يف تلويــث األرض ،وامليــاه الظاهــرة،
وامليــاه اجلوفيــة .
وآخــر دعوانــا ْ
أن احلمــد هلل رب العاملــني ،والصــالة
والســالم عــىل خــري األنبيــاء واملرســلني ،نبينــا حممــد
وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــني.

وبعــد تســجيل هــذه النتائــج ،حيســن أن نخلــص أهــم
التوصيــات التالية:
 .١يــويص الباحــث بدراســة الترشيعــات التــي جــاء
هبــا اإلســالم ،واالســتفادة منهــا يف معاجلــة واقــع شكر وتقدير:
يشــكر الباحــث عــامدة البحــث العلمــي بجامعــة
البيئــة واحليــاة الفطريــة.
احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة
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الباحــة ،يف اململكــة العربيــة الســعودية ،لتمويلهــا هــذا الرشيعــة والقانــون يف اجلامعــة اإلســالمية بغــزة ،عــام
١٤٣٠هـــ  ٢٠٠9-م.
املــرشوع يف عــام ١٤٣8هـــ برقــم .6٠ /١٤٣8
والشــكر موصــول كذلــك إلدارة جامعــة الباحــة -5إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل،
وعــىل رأســهم معــايل رئيــس اجلامعــة  -حفظــه اهلل -املؤلــف  :حممــد نــارص الديــن األلبــاين (املتــوىف :
ملــا يبذلونــه مــن جهــد وعنايــة هبــذه البحــوث املمولــة١٤٢٠ ،هـــ) ،إرشاف :زهــري الشــاويش ،النــارش:
والتــي تســهم يف خدمــة البحــث العلمــي للجامعــة ،املكتــب اإلســالمي  -بــريوت ،الطبعــة :الثانيــة ١٤٠5
وملنطقــة الباحــة عامــة .
هـــ ١985 -م

فهارس املراجع
-6األســاس الدســتوري حلاميــة البيئــة مــن التلــوث:
-١إحتــاف اخلــرية املهــرة بزوائــد املســانيد العــرشة ،دراســة حتليليــة يف إطــار املفهــوم القانــوين ،تأليــف:
املؤلــف :أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن أيب داود عبــد الــرزاق البــاز ،النــارش :اإلســكندرية :دار
بكــر بــن إســامعيل بــن ســليم بــن قايــامز بــن عثــامن الفكــر اجلامعــي٢٠٠7 .م
البوصــريي الكنــاين الشــافعي (املتــوىف8٤٠ :هـــ)-7 ،اإلســالم ومحايــة البيئــة للدكتــور :شــوقي أمحــد
تقديــم :فضيلــة الشــيخ الدكتــور أمحــد معبــد عبــد دنيــا ( ،بحــث ) يف جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل،
الكريــم ،املحقــق :دار املشــكاة للبحــث العلمــي يف الــدورة التاســعة عــرشة ،يف إمــارة الشــارقة ،دولــة
بــإرشاف أبــو متيــم يــاس بــن إبراهيــم ،دار النــرش :دار اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
الوطــن للنــرش ،الريــاض ،الطبعــة :األوىل ١٤٢٠ ،هـــ
 -8أســنى املطالــب يف رشح روض الطالــب .املؤلــف
  ١999م :شــيخ اإلســالم زكريــا بــن حممــد بــن زكريــا
-٢اإلمجــاع :أليب بكــر حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر األنصــاري ،زيــن الديــن أبــو حييــى الســنيكي (املتوىف:
النيســابوري(ت٣٠9هـ) ،النــارش :دار طيبــة ،الرياض9٢6 ،هـــ) .دار النــرش  :دار الكتــب العلميــة  -بــريوت
الطبعــة األوىل ١٤٠٢،هـ
  ١٤٢٢هـــ  .٢٠٠٠ -الطبعــة  :األوىل ،حتقيــق  :د .-٣األحاديــث املختــارة أو املســتخرج مــن األحاديــث حممــد حممــد تامــر.
املختــارة ممــا مل خيرجــه البخــاري ومســلم يف -9أســهل املــدارك رشح إرشــاد الســالك يف فقــه إمــام
صحيحيهــام ،املؤلــف :ضيــاء الديــن أبــو عبــد اهلل األئمــة مالــك :أليب بكــر بــن حســن الكشــناوي،
حممــد بــن عبــد الواحــد املقــدس (املتــوىف6٤٣ :هـــ) ،النــارش :دار الفكــر  ،بــريوت  ،الطبعــة والســنة:
دراســة وحتقيــق :معــايل األســتاذ الدكتــور عبــد امللــك (بــدون ).
بــن عبــد اهلل بــن دهيــش ،النــارش :دار خــر للطباعــة
-١٠األشــباه والنّظائــر عــىل مذهــب أيب حنيفــة
والنــرش والتوزيــع ،بــريوت  -لبنــان ،الطبعــة :الثالثــة،
النّعــامن ،املؤلــف :زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممد،
 ١٤٢٠هـــ  ٢٠٠٠ -م
املعــروف بابــن نجيــم املــري (املتــوىف97٠ :هـــ)،
-٤أحــكام البيئــة يف الفقــه اإلســالمي( ،رســالة وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه :الشــيخ زكريــا
ماجســتري) للباحــث عدنــان بــن صــادق ضاهــر ،عمــريات ،النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــريوت -
إرشاف الدكتــور :ســليامن بــن نــر الدايــة ،كليــة لبنــان ،الطبعــة :األوىل ١٤١9 ،هـــ ١999 -م.

6٠

احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

-١١األشــباه والنظائــر ،املؤلــف :تــاج الديــن عبــد بــن نجيــم احلنفــي (ت 97٠هـــ) ،النــارش:دار الكتــب
الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي (املتــوىف77١ :هـ) ،العلميــة  ،بــريوت  ،الطبعــة األوىل ١٤١8 ،هـــ .
النــارش :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :األوىل -١9البدايــة والنهايــة املؤلــف :أبــو الفــداء إســامعيل
١٤١١هـــ١99١ -م.
بــن عمــر بــن كثــري القــريش البــري ثــم الدمشــقي
-١٢األشــباه والنظائــر ،املؤلــف :عبــد الرمحــن بــن (املتــوىف77٤ :هـــ) النــارش :دار الفكــر ،عــام النــرش:
أيب بكــر ،جــالل الديــن الســيوطي (املتــوىف9١١ :هـ) ١٤٠7 ،هـــ  ١986 -م.
النــارش :دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة :األوىل-٢٠ ،بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائــع :لعــالء
١٤١١هـــ ١99٠ -م.
الديــن أيب بكــر بــن مســعود الكاســاين امللقــب بملــك
العلــامء (587هـ)،النــارش  :دار إحيــاء الــرتاث العــريب
،بــريوت ،الطبعــة الثالثــة١٤٢١ ،هـــ ،وطبعــة دار
الكتــب العلميــة  ،بــريوت  ،الطبعــة األوىل ١٤١8 ،هـ،
حتقيــق  :عــيل معــوض  ،وعــادل عبــد املوجــود .

-١٣أشــجار منطقــة الباحــة واملواقــع املجــاورة هلــا.
إعــداد كل مــن الدكتــور عبــد الــويل أمحــد اخلليــدي،
والدكتــور نجيــب عــيل الصغــري  ،والدكتــور املصطفــى
رضفــاوي ،واملهنــدس صالــح بــن حممــد العامــري.
النــارش :منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة -٢١ ،بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلــب ،تأليــف :كــامل
وزارة البيئــة والزراعــة باململكــة العربيــة الســعودية .الديــن ابــن العديــم عمــر بــن أمحــد بــن أيب جــرادة،
عــام ٢٠١6م.
دار النــرش :دار الفكــر حتقيــق :ســهيل زكار.
-١٤أعيــان العــر وأعــوان النــر ،تأليــف :صــالح -٢٢البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي ،املؤلــف:
الديــن الصفــدي ،دار النــرش:دار الفكــر دمشــق ،أبــو احلســني حييــى بــن أيب اخلــري بــن ســامل العمــراين
الطبعــة :األوىل ١٤١8هـــ ،حتقيــق :عــيل أبــو زيــد ،اليمنــي الشــافعي (املتــوىف558 :هـــ) ،املحقــق :قاســم
ونبيــل أبــو عمشــة ،وحممــد موعــد ،وحممــود ســامل حممــد النــوري ،النــارش :دار املنهــاج  -جــدة ،الطبعــة:
-١5االلتــزام الــدويل بحاميــة البيئــة مــن التلــوث ،األوىل ١٤٢١ ،هـــ ٢٠٠٠ -م
تأليــف :صالــح حممــد بــدر الديــن ،النــارش ، :دار  -٢٣البيــان والتحصيــل والــرشح والتوجيــه
النهضــة العربيــة- ،القاهــرة -الطبعــة٢٠٠6 :م  .والتعليــل ملســائل املســتخرجة .املؤلــف :أبــو الوليــد

-١6أمــن ومحايــة البيئــة ،بحــث مقــدم مــن إبراهيــم حممــد بــن أمحــد بــن رشــد القرطبــي (املتــوىف:
بــن ســليامن األحيــدب  ،بحــث أكاديمــي مقــدم 5٢٠هـــ) .النــارش :دار الغــرب اإلســالمي ،بــريوت –
لبنــان .الطبعــة :الثانيــة ١٤٠8 ،هـــ  ١988 -م .حققه:
جلامعــة األمــري نايــف للعلــوم األمنيــة.
-١7األوســط يف الســنن واإلمجــاع واالختــالف د حممــد حجــي وآخــرون
 :أليب بكــر حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر -٢٤البيئــة يف الفقــه اإلســالمي وقايــة وتنميــة،
النيســابوري(ت٣٠9هـ)،النارش :دار طيبــة  ،الريــاض ،للباحــث :الشــيخ خليــل امليــس ( ،بحــث ) يف جممــع
الطبعــة األوىل ١٤١٤،هـــ ،حتقيــق :أبــو محــاد حممــد الفقــه اإلســالمي الــدويل ،يف الــدورة التاســعة عــرشة،
يف إمــارة الشــارقة ،دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
حنــني .
-١8البحــر الرائــق رشح كنــز الدقائــق  :لزيــن الديــن -٢5البيئــة واحلفــاظ عليهــا مــن منظــور إســالمي،
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إعــداد األســتاذ الدكتــور عبــد القــادر حممــد أبــو معــروف ،النــارش :دار الغــرب اإلســالمي  -بــريوت،
العــال ،بحــث يف جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل ،الطبعــة :األوىل١٤٢٢ ،هـــ  ٢٠٠٢ -م
يف الــدورة التاســعة عــرشة ،يف إمــارة الشــارقة ،دولــة -٣٢تبيــني احلقائــق رشح كنــز الدقائــق وحاشــية
اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
ِّ
الشــ ْلبِ ِّي .املؤلــف  :عثــامن بــن عــيل بــن حمجــن
-٢6البيئــة واحلفــاظ عليهــا مــن منظــور إســالمي ،البارعــي ،فخــر الديــن الزيلعــي احلنفــي (املتــوىف
إعــداد الشــيخ حممــد أمحــد حســني ( ،بحــث ) يف جممــع  7٤٣ :هـــ) .واحلاشــية  :لشــهاب الديــن أمحــد بــن
الفقــه اإلســالمي الــدويل ،يف الــدورة التاســعة عــرشة ،حممــد بــن أمحــد بــن يونــس بــن إســامعيل بــن يونــس
ِّ
الشــ ْلبِ ُّي (املتــوىف  ١٠٢١ :هـــ) .النــارش  :املطبعــة
يف إمــارة الشــارقة ،دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
-٢7البيئــة واملحافظــة عليهــا مــن منظــور إســالمي الكــربى األمرييــة  -بــوالق  ،القاهــرة .الطبعــة  :األوىل
إعــداد األســتاذ الدكتــور حممــد جــرب األلفــي ( ،بحــث  ١٣١٣ ،هـــ.

) يف جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل ،يف الــدورة
التاســعة عــرشة ،يف إمــارة الشــارقة ،دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة.

-٣٣حتفــة املحتــاج إىل أدلــة املنهــاج (عــىل ترتيــب
املنهــاج للنــووي) ،املؤلــف :ابــن امللقــن ساج الديــن
أبــو حفــص عمــر بــن عــيل بــن أمحــد الشــافعي
املــري (املتــوىف8٠٤ :هـــ) ،املحقــق :عبــداهلل بــن
ســعاف اللحيــاين ،النــارش :دار حــراء  -مكــة املكرمــة،
الطبعــة :األوىل ١٤٠6 ،هـــ .

-٢8البيئــة وقضايــا التنميــة والتصنيــع ،دراســة حــول
الواقــع البئيــي يف الوطــن العــريب والــدول الناميــة،
تأليــف :د .أســامة اخلــويل ،تقديــم د .مصطفــى طلبــة،
النــارش  :مطابــع السياســة  -الكويــت -طبعــة مجــادى -٣٤التدابــري الرشعيــة يف املحافظــة عــىل البيئــة  ،بــني
النظريــة والتطبيــق ،للباحــث األســتاذ الدكتــور حممــد
اآلخــرة ١٤٢٣-هـ.
-٢9تــاج العــروس مــن جواهــر القاموس،املؤلــف :عــيل الزغــول ( ،بحــث ) يف جممــع الفقــه اإلســالمي
الــرزاق احلســيني ،أبــو الــدويل ،يف الــدورة التاســعة عــرشة ،يف إمــارة
حممــد بــن عبــد
ّ
حممــد بــن ّ
ّ
الزبيــدي (املتــوىف :الشــارقة ،دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
الفيــض ،املل ّقــب بمرتــىَّ ،

١٢٠5هـــ) ،املحقــق :جمموعــة مــن املحققــني ،النارش-٣5 :تدابــري رعايــة البيئــة يف الرشيعــة اإلســالمية،
إعــداد الباحــث سي زيــد الكيــالين يف جملــة
دار اهلدايــة.
-٣٠تاريــخ اإلســالم ووفيــات املشــاهري واألعــالم ،دراســات ،علــوم الرشيعــة والقانــون ،املج ّلــد ،٤١
َ
َ َ
املؤلــف :شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد العــدد ،٢لعــام ٢٠١٤م .
بــن عثــامن بــن َقا ْيــامز الذهبــي (املتــوىف7٤8 :هـــ)-٣6 ،تســهيل الســابلة ملريــد معرفــة احلنابلــة ،صالــح
النارش :دار الغــرب اإلســالمي.الطبعة :األوىل ٢٠٠٣ ،بــن عبــد العزيــز العثيمــني،دار النرش مؤسســة الرســالة
بــريوت ١٤٢٢هـــ حتقيق:الشــيخ د .بكــر أبــو زيــد.
ـواد معــروف .
م املحقــق :الدكتــور بشــار عـ ّ
-٣١تاريــخ بغــداد ،املؤلــف :أبــو بكــر أمحــد بــن عــيل -٣7الترشيعــات العربيــة املتعلقــة بأمــن ومحايــة البيئــة
بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي  ،للدكتــور :حممــد نعيــم فرحــات  ،بحــث أكاديمــي
(املتــوىف٤6٣ :هـــ) ،املحقــق :الدكتــور بشــار عــواد مقــدم جلامعــة األمــري نايــف للعلــوم األمنيــة.
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-٣8ترشيعــات وأنظمــة وطنيــة ودوليــة للمحافظــة
عــىل التنــوع اإلحيائــي  ،ملحمــد ســلامن الطريــف،
منشــور بمجلــة العلــوم والتقنيــة املجلــة العلميــة التــي
تصدرهــا مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة
العــدد رقــم  ١١٣الســنة  ٢9بتاريــخ حمــرم ١٤٣6هـــ .

صحيــح البخــاري ،املؤلــف :حممــد بــن إســامعيل أبــو
عبــداهلل البخــاري اجلعفــي ،املحقــق :حممــد زهــري بــن
نــارص النــارص ،النــارش :دار طــوق النجــاة (مصــورة
عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم حممــد فــؤاد عبــد
الباقــي) ،الطبعــة :األوىل١٤٢٢ ،هـــ.

 ،ملحمــد ســليم اشــتيهه  ،سلســلة دراســات التنــوع
اإلحيائــي ،الصــادرة عــن مركــز أبحــاث التنــوع
اإلحيائــي والبيئــة  ،النــرشة رقــم  ١نيســان ٢٠٠٢م ،
نابلــس ،فلســطني.

 -٤8احلــث عــىل التجــارة والصناعــة والعمــل
واإلنــكار عــىل مــن يدعــي التــوكل يف تــرك العمــل
واحلجــة عليهــم يف ذلــك ،املؤلــف :أبــو بكــر أمحــد بــن
حممــد بــن هــارون بــن يزيــد اخلَـ َّ
ـالل البغــدادي احلنبــيل
(املتــوىف٣١١ :هـــ) ،تصنيــف :أبــو عبــد اهلل حممــود بن
حممــد احلــداد ،النــارش :دار العاصمــة ،الريــاض -
الســعودية ،الطبعــة :األوىل ١٤٠7 ،هـــ

-٣9التعــاون الــدويل يف جمــال محايــة البيئــة ،مقــال -٤5اجلواهــر املضيــة يف طبقــات احلنفيــة :ملحــي الدين
لألســتاذ مفتــاح عبــد اجلليــل  ،جملــة الفكــر ،جامعــة عبــد القــادر بــن حممــد أيب الوفــاء (ت775هـ)،النــارش
حممــد خيــر ،كليــة احلقــوق والعلــوم السياســية : .مطبعــة عيســى البــايب احللبــي  ،مــر ،الطبعــة ( :
-٤٠تقويــم واقــع التوعيــة البيئيــة يف الصحافــة بــدون ) ١٣98 ،هـ.
الســعودية  ،تأليــف :د .إســامعيل حممــد املــدين وآخران -٤6حاشــية الطحطــاوي عــىل مراقــي الفــالح رشح
دراســة حتليليــة لعينــة مــن الصحــف واملجــالت نــور اإليضــاح .تأليف:أمحــد بــن حممــد بــن إســامعيل
الســعودية ،جملــة دراســات اخلليــج واجلزيــرة العربيــة الطحطــاوي احلنفــي ( ت ١٢٣١هـــ) .النــارش:دار
الكتــب العلميــة بــريوت  -لبنــان .الطبعــة األوىل
العــدد(.)66
-٤١التنبيــه عــىل مشــكالت اهلدايــة ،املؤلــف :صــدر ١٤١8هـــ ١997 -م .دراســة وحتقيــق :حممــد عبــد
الديــن عــيل بــن عــيل ابــن أيب العــز احلنفــي (املتــوىف العزيــز اخلالــدي.
ّ
ّ
 79٢هـــ) ،حتقيــق ودراســة :عبــد احلكيــم بــن حممــد -٤7احلــاوي الكبــري يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي
شــاكر وآخــرون ، ،النــارش :مكتبــة الرشــد نــارشون  :أليب احلســن عــيل بــن حممــد بــن حبيــب املــاوردي
 اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة :األوىل ( ١٤٢٤ ،ت٤5٠هـــ) ،النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــريوت،الطبعــة األوىل ١٤١٤هـــ ،حتقيــق  :عــيل معــوض
هـ ٢٠٠٣ -م.
 -٤٢التنــوع احليــوي أمهيتــه وطــرق املحافظــة عليــه ،وعــادل عبــد املوجــود .

-٤٣جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،املؤلــف :حممــد
بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلمــيل ،أبــو
جعفــر الطــربي (املتــوىف٣١٠ :هـــ) ،املحقــق :أمحــد
حممــد شــاكر ،النــارش :مؤسســة الرســالة ،الطبعــة-٤9 :حقــوق اإلنســان والبيئــة والســكان ،تأليــف:
رجــب عبــد احلميــد ،بــدون نــارشن  ،الطبعــة:
األوىل ١٤٢٠ ،هـــ  ٢٠٠٠ -م.
 -٤٤اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور ٢٠٠9م.
رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم وســننه وأيامــه = -5٠حليــة البــرش يف تاريــخ القــرن الثالــث عــرش
احلفاظ عىل البيئة يف الفقه اإلسالمي ونصوص القانون دراسة تطبيقية عىل واقع محاية احلياة الفطرية بمنطقة الباحة
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املؤلــف :عبــد الــرزاق بــن حســن بــن إبراهيــم البيطــار
امليــداين الدمشــقي (املتــوىف١٣٣5 :هـــ) .النــارش :دار
صــادر ،بــريوت الطبعــة :الثانيــة ١٤١٣ ،هـــ ١99٣ -
م  .حققــه ونســقه وعلــق عليــه حفيــده :حممــد هبجــة
البيطــار .

-57ذيــل طبقــات احلنابلــة ،املؤلــف :زيــن الديــن عبد
الســالمي،
الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب بــن احلســنَ ،
البغــدادي ،ثــم الدمشــقي ،احلنبــيل (املتــوىف795 :هـ)،
املحقــق :د عبــد الرمحــن بــن ســليامن العثيمــني،
النــارش :مكتبــة العبيــكان  -الريــاض ،الطبعــة :األوىل،
 ١٤٢5هـ ٢٠٠5 -م.

-5١احلاميــة القانونيــة للبيئــة  ،تأليــف د .ســمري حامــد
-58رد املحتــار عــىل الــدر املختــار املعــروف
اجلــامل ،النــارش :دار النهضــة العربيــة.
-5٢احلاميــة املدنيــة الدوليــة للبيئــة ،تأليــف :ســالمة بحاشــية ابــن عابدين:ملحمــد أمــني بــن عمــر بــن
طــارق عبــد الكريــم الشــعالن ،النــارش :منشــورات عابدين(ت١٢5٢هـ)،النــارش  :دار املعرفــة  ،بــريوت ،
الطبعــة األوىل  ،١٤٢٠ ،ت :عبداملجيــد طعمــة احللبــي
احللبــى  ،بــريوت ،لبنــان  ،ط ٢٠١٠م.
 ،وطبعــة  :دار الكتــب العلميــة  ،بــريوت  ،الطبعــة
-5٣دراســة عالقــة تغيــري األشــعة فــوق البنفســجية
األوىل ١٤٢١ ،هـــ  ،حتقيــق :عــيل معــوض ،وعــادل
الســاطعة عــىل منــى ،مــع غــاز األوزون الســطحي،
عبــد املوجــود.
للباحــث :د .عبدالعزيــز بــن رشــاد سجــي ،
واملهنــدس :هشــام بــن حممــد احلــاج .بحــث مقــدم -59السلســلة الصحيــة ،تأليــف :حممــد نــارص الديــن
ملعهــد خــادم احلرمــني الرشيفــني ألبحــاث احلــج األلبــاين ،دار النــرش :مكتبــة املعــارف -الريــاض-
١٤١5هـ .
والعمــرة .لعــام  ١٤٢5هـــ .
-5٤الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة-6٠ ،ســنن ابــن ماجــه ،تأليــف :حممــد بــن يزيــد
تأليف:احلافــظ شــهاب الديــن أيب الفضــل أمحــد القزوينــي ،الشــهري بابــن ماجــه ،دار النــرش :مكتبــة
بــن عــيل بــن حممــد العســقالين،النارش جملــس دائــرة املعــارف  -الريــاض  -الطبعــة األوىل ،-حكــم عــىل
املعــارف العثامنيــة ،ســنة النــرش ١٣9٢هـــ١97٢ /م ،أحاديثــه وآثــاره وعلــق عليــه العالمــة املحــدث :حممــد
نــارص الديــن األلبــاين ،اعتنــى بــه :مشــهور بــن حســن
حتقيــق مراقبــة :حممــد عبــد املعيــد ضــان.
آل ســلامن.
-55دور املنظــامت الدوليــة يف محايــة البيئــة  ،تأليــف :
د .عبــد العزيــز خميمــر عبــد اهلــادي ،سلســلة دراســة -6١ســنن أيب داود ،تأليــف :ســليامن بــن األشــعث
قانــون البيئــة ،دار النهضــة العربيــة القاهــرة الطبعــة :السجســتاين ،دار النــرش :مكتبــة املعــارف  -الريــاض -
الطبعــة الثانية١٤٢7-هـــ ،حكــم عــىل أحاديثــه وآثاره
١986م.
وعلــق عليــه العالمــة املحــدث :حممــد نــارص الديــن
-56الذخــرية .املؤلــف :أبــو العبــاس شــهاب الديــن
األلبــاين ،اعتنــى بــه :مشــهور بــن حســن آل ســلامن.
أمحــد بــن إدريــس بــن عبــد الرمحــن املالكــي الشــهري
بالقــرايف (املتــوىف68٤ :هـــ) .النــارش :دار الغــرب -6٢ســنن البيهقــي الكــربى ،تأليــف :أمحــد بــن
اإلســالمي -بــريوت ،الطبعــة :األوىل ١99٤ ،م .احلســني بــن عــيل بــن موســى أبــو بكــر البيهقــي ،دار
املحقق:حممــد حجــي ،وســعيد أعــراب ،وحممــد بــو النــرش :مكتبــة دار البــاز  -مكــة املكرمــة ١٤١٤ -هـ-
١99٤م  ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا.
خبــزة.
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-6٣ســنن الرتمــذي ،تأليــف :حممــد بــن عيســى أبــو الكبــري ،املؤلــف :حممــد بــن أمحــد بــن عرفة الدســوقي
عيســى الرتمــذي الســلمي ،دار النــرش :مكتبــة املعارف املالكــي (املتــوىف١٢٣٠ :هـــ) .النــارش :دار الفكــر.
 الريــاض  -الطبعــة األوىل ،-حكــم عــىل أحاديثــه الطبعــة :بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.وآثــاره وعلــق عليــه العالمــة املحــدث :حممــد نــارص -7١رشح خمتــر خليــل للخــريش .املؤلــف :حممــد
الديــن األلبــاين ،اعتنــى بــه :مشــهور بــن حســن آل بــن عبــد اهلل اخلــريش املالكــي أبــو عبــد اهلل (املتــوىف:
ســلامن.
١١٠١هـــ) .النــارش :دار الفكــر للطباعــة  -بــريوت.

-6٤ســنن الدارقطنــي ،تأليــف :عــيل بــن عمــر أبــو الطبعــة :بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ .
احلســن الدارقطنــي البغــدادي ،دار النــرش :دار املعرفــة -7٢صحيــح األدب املفــرد لإلمــام البخــاري،
 بــريوت ١٣86 -هـــ١966-م  ،حتقيــق :الســيد عبد املؤلــف :حممــد بــن إســامعيل بــن إبراهيــم بــن املغــريةاهلل هاشــم يــامين املــدين.
البخــاري ،أبــو عبــد اهلل (املتــوىف٢56 :هـــ) ،حقــق
-65ســنن الدارمــي ،تأليــف :عبــداهلل بــن عبدالرمحــن أحاديثــه وعلــق عليــه :حممــد نــارص الديــن األلبــاين،
أبــو حممــد الدارمــي ،دار النــرش :دار الكتــاب العــريب النــارش :دار الصديــق للنــرش والتوزيــع ،الطبعــة:
 بــريوت ١٤٠7-هـــ  ،الطبعــة :األوىل ،حتقيــق :فــواز الرابعــة ١٤١8 ،هـــ ١997 -م.أمحــد زمــريل ،خالــد الســبع العلمــي.
-7٣صحيــح البخــاري ،تأليــف :حممــد بــن إســامعيل

-66الســنن الكــربى ،املؤلــف :أمحــد بــن احلســني أبــو عبــداهلل البخــاري اجلعفــي ،دار النــرش :دار ابــن
رس ْو ِجــردي اخلراســاين ،أبــو كثــري ،الياممــة  -بــريوت ١٤٠7 -هـــ ١987-م ،
بــن عــيل بــن موســى اخلُ ْ َ
بكــر البيهقــي (املتــوىف٤58 :هـــ) ،املحقــق :حممــد عبد الطبعــة :الثالثــة ،حتقيــق :د .مصطفــى ديــب البغــا.
والرتهيب،املؤلــف :حممــد
الرتغيــب َّ
القــادر عطــا ،النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــريوت -7٤ -صحيــح َّ
لبنــات ،الطبعــة :الثالثــة ١٤٢٤ ،هـــ  ٢٠٠٣ -م.
نــارص الديــن األلبــاين ،النــارش :مكتَبــة ا َملعــارف لِلن ْ ِ
َرش
-67ســري أعــالم النبــالء  :أليب عبــد اهلل شــمس والتوز ْيــع ،الريــاض  -اململكــة العربيــة الســعودية،
الديــن حممــد بــن عثــامن الذهبــي (ت 7٤8هـــ) ،الطبعــة :األوىل ١٤٢١ ،هـــ  ٢٠٠٠ -م.
النــارش  :مؤسســة الرســالة ،بــريوت ،الطبعــة الثانيــة -75صحيــح مســلم ،تأليــف :مســلم بــن احلجــاج أيب
١٤١8 ،هـــ ،حتقيــق  :الدكتــور بشــار عــواد معــروف .احلســني القشــريي النيســابوري ،دار النــرش :دار إحيــاء

-68شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات املالكيــة  :ملحمد الــرتاث العــريب  -بــريوت ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد
بــن حممــد خملوف،النــارش:دار الكتــاب العــريب ،الباقــي.
بــريوت ،الطبعــة األوىل١٣٤9 ،هـــ.
-76الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع املؤلــف:
-69شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب  :لعبــد
احلــي بــن عــامد احلنبــيل (ت١٠89هـــ) ،النــارش :دار
ابــن كثــري  ،الطبعــة األوىل ١٤١8،هـــ .

-7٠رشح الكبــري عــىل خمتــر خليــل تأليــف :الشــيخ
أمحــد الدرديــر ،ومعــه حاشــية الدســوقي عــىل الــرشح

شــمس الديــن أبــو اخلــري حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن
حممــد بــن أيب بكــر بــن عثــامن بــن حممــد الســخاوي
(املتــوىف9٠٢ :هـــ) النــارش :منشــورات دار مكتبــة
احليــاة  -بــريوت .الطبعــة  :الثانيــة  ،حتقيــق  :أبــو
معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد.
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 -77طبقــات الشــافعية الكــربى .املؤلــف  :الرتكــي.
اإلمــام العالمــة  /تــاج الديــن بــن عــيل بــن عبــد -8٣الفــروق = أنــوار الــربوق يف أنــواء الفــروق،
الــكايف الســبكي .دار النــرش  :هجــر للطباعــة والنــرش املؤلــف :أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن
والتوزيــع ١٤١٣ -هـــ .الطبعــة  :الثانيــة .حتقيــق  :د .إدريــس بــن عبــد الرمحــن املالكــي الشــهري بالقــرايف
حممــود حممــد الطناحــي ،و د.عبــد الفتاح حممــد احللو ( .املتــوىف68٤ :هـــ) ،النــارش :عــامل الكتــب ،الطبعــة:

-78عقــد اجلــامن يف تاريــخ أهــل الزمــان املؤلــف :بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ .
أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد  -8٤فقــه العبــادات عــىل املذهــب املالكــي،
احلاجــة كوكــب عبيــد ،النــارش :مطبعــة
بــن حســني الغيتابــى احلنفــى بــدر الديــن العينــى املؤلــف:
ّ
(املتــوىف855 :هـــ) .
اإلنشــاء ،دمشــق  -ســوريا ،.الطبعــة :األوىل ١٤٠6
 -79عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري ،هـــ  ١986 -م.
املؤلــف :أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن -85فــوات الوفيــات ،املؤلــف :حممــد بــن شــاكر بــن
أمحــد بــن حســني الغيتابــى احلنفــى بــدر الديــن العينــى أمحــد بــن عبــد الرمحــن بــن شــاكر بــن هــارون بــن
(املتــوىف855 :هـــ) ،النــارش :دار إحيــاء الــرتاث العريب شــاكر امللقــب بصــالح الديــن (املتــوىف76٤ :هـــ)،
 بــريوت.املحقــق :إحســان عبــاس ،النــارش :دار صــادر -

-8٠فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،املؤلــف :بــريوت ،الطبعــة :األوىل.
أمحــد بــن عــيل بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالين -86الفوائــد البهيــة يف تراجــم احلنفيــة  :ملحمــد عبــد
الشــافعي ،النــارش :دار املعرفــة  -بريوت١٣79،هـــ ،احلــي اللكنوي(ت١٣٠٤هـــ) ،النــارش  :دار املعرفــة،
رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه :حممــد فــؤاد عبدالباقــي ،بــريوت ،الطبعــة والســنة  ( :بــدون )  ،وطبعــة إدارة
قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف عــىل طبعــه :حمــب القــرآن والعلــوم اإلســالمية  ،باكســتان ،الطبعــة األوىل
الديــن اخلطيــب.
١٤١9هـ .

-8١فتــح الوهــاب بــرشح منهــج الطــالب .املؤلــف:
زكريــا بــن حممــد بــن أمحــد بــن زكريــا األنصــاري،
زيــن الديــن أبــو حييــى الســنيكي (املتــوىف9٢6 :هـــ).
النــارش :دار الفكــر للطباعــة والنرش.الطبعــة:
١٤١٤هـــ١99٤/م.
-8٢الفــروع و معــه تصحيــح الفــروع لعــالء الديــن
عــيل بــن ســليامن املرداوي،املؤلــف  :حممــد بــن مفلــح
بــن حممــد بــن مفــرج ،أبــو عبــد اهلل ،شــمس الديــن
املقــدس الرامينــى ثــم الصاحلــي (املتــوىف 76٣ :هـــ).
النــارش  :مؤسســة الرســالة .الطبعــة  :األوىل ١٤٢٤
هـــ  ٢٠٠٣ -مـــ  .املحقــق :عبــد اهلل بــن عبــد املحســن
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-87القامــوس املحيــط ،املؤلــف :جمــد الديــن أبــو
طاهــر حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادى (املتــوىف:
8١7هـــ) ،حتقيــق :مكتــب حتقيــق الــرتاث يف مؤسســة
العرقســوس ،النارش:
الرســالة ،بــإرشاف :حممــد نعيــم
ُ
مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــرش والتوزيــع ،بــريوت
 لبنــان ،الطبعــة :الثامنــة ١٤٢6 ،هـــ  ٢٠٠5 -م.-88قانــون محايــة البيئــة يف ضــوء الرشيعــة  ،تأليــف
الدكتــور :ماجــد راغــب احللــو ،النــارش  .دار
املطبوعــات اجلامعيــة  ،االســكندرية ١995م.
-89قانــون محايــة البيئــة ملكافحــة التلــوث وتنميــة
املــوارد الطبيعيــة  ،تأليــف :د .أمحدعبــد الكريــم
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للنســائي ،املؤلــف :أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن
ســالمة ،دار النهضــة العربيــة ٢٠٠٢م .
-9٠قــرارات وتوصيــات جممــع الفقــه اإلســالمي شــعيب بــن عــيل اخلراســاين ،النســائي (املتــوىف:
الــدويل (١٤٠٣هـــ ١٤٣٠-هـــ١988 /م٢٠٠9-م ) ٣٠٣هـــ) ،حتقيــق :عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،النــارش:
ملنظمــة املؤمتــر اإلســالمي -جممــع الفقــه اإلســالمي مكتــب املطبوعــات اإلســالمية  -حلــب ،الطبعــة:
الثانيــة١٤٠6 ،هـــ١986-م .
الــدويل ،جتميــع عبداحلــق العيفــة.
-9١القيــاس والتقويــم يف العلــوم النفســية والرتبويــة -97جملــة األحــكام العدليــة ،املؤلــف :جلنــة مكونــة
واالجتامعيــة ،تأليــف :عــيل ماهــر خطــاب ،النــارش :مــن عــدة علــامء  ،املحقــق :نجيــب هواوينــي ،النــارش:
ِ
جتــارت كتــب ،آرام بــاغ،
القاهــرة -األنجلــو املريــة ،الطبعــة :الســابعة :عــام نــور حممــد ،كارخانــهكراتــي.
٢٠٠8م

َّ
ــاف القنــاع عــن اإلقنــاع ،تأليــف العالمــة
-9٢كش ُ
منصــور بــن يونــس البهــويت ،إصــدار وطبــع :وزارة
العــدل يف اململكــة العربيــة الســعودية١٤٢١ ،هـــ،
الطبعــة األوىل ،حتقيــق وختريــج وتوثيــق :جلنــة
متخص َصــة يف وزارة العــدل.
ِّ

-9٣الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل،
املؤلــف :أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد،
الزخمــرشي جــار اهلل (املتــوىف5٣8 :هـــ) ،النــارش :دار
الكتــاب العــريب  -بــريوت ،الطبعــة :الثالثــة ١٤٠7 -
هـ.

 -98جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،املؤلــف :أبــو
احلســن نــور الديــن عــيل بــن أيب بكــر بــن ســليامن
اهليثمــي (املتــوىف8٠7 :هـــ) ،املحقــق :حســام الديــن
القــدس ،النــارش :مكتبــة القــدس ،القاهــرة ،عــام
النــرش ١٤١٤ :هـــ١99٤ ،م.

-99جممــوع الفتــاوى ( كتــب ورســائل وفتاوى شــيخ
اإلســالم ابــن تيميــة) تأليــف :أمحــد عبــد احلليــم بــن
تيميــة احلــراين أبــو العبــاس ،دار النــرش :مكتبــة ابــن
تيميــة ،الطبعــة :الثانيــة ،حتقيــق :عبــد الرمحــن بــن
حممــد بــن قاســم العاصمــي النجــدي.

-9٤كشــف األســتار عــن زوائــد البــزار ،املؤلــف :نور -١٠٠املجمــوع رشح املهــذب ((مــع تكملــة الســبكي
الديــن عــيل بــن أيب بكــر بــن ســليامن اهليثمــي (املتوىف :واملطيعــي)) .املؤلــف :أبــو زكريــا حميي الديــن حييى بن
8٠7هـــ) ،حتقيــق :حبيــب الرمحــن األعظمــي ،النارش :رشف النــووي (املتوىف676 :هـــ) .النــارش :دار الفكر.
مؤسســة الرســالة ،بــريوت ،الطبعــة :األوىل-١٠١ ١٣99 ،املحــرر يف الفقــه عــىل مذهــب اإلمــام أمحــد
بــن حنبــل ،تأليــف :عبــد الســالم بــن عبــد اهلل بــن
هـ  ١979 -م.
-95لســان امليــزان ،املؤلــف :أبــو الفضــل أمحــد أيب القاســم بــن تيميــة احلــراين ،دار النــرش :دار ابــن
بــن عــيل بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين حــزم  .الطبعــة األوىل١٤٢9 :هـــ  ،حتقيــق :عبدالعزيــز
(املتــوىف85٢ :هـــ) ،املحقــق :دائــرة املعــرف النظاميــة صالــح الطويــل ،وأمحــد عبــد العزيــز اجلــامز .
 اهلنــد ،النــارش :مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات -١٠٢املحكــم واملحيــط األعظــم ،املؤلــف :أبــوبــريوت  -لبنــان ،الطبعــة :الثانيــة١٣9٠ ،هـــ احلســن عــيل بــن إســامعيل بــن ســيده املــرس [ت:
٤58هـــ] ،املحقــق :عبــد احلميــد هنــداوي ،النــارش:
١97١ /م.
-96املجتبــى مــن الســنن = الســنن الصغــرى دار الكتــب العلميــة  -بــريوت ،الطبعــة :األوىل،
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 ١٤٢١هـــ  ٢٠٠٠ -م.
مســلم بــن احلجــاج أبو احلســن القشــريي النيســابوري
-١٠٣املدخــل إىل القانــون ،النظريــة العامــة للقاعــدة (املتــوىف٢6١ :هـــ) ،املحقــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقي،
القانونيــة تأليــف :د .رمضــان أبــو الســعود  ،د .مهــام النــارش :دار إحيــاء الــرتاث العــريب  -بــريوت.
حممــد زهــران .النــارش :دار مطبوعــات اجلامعــة -كلية -١٠9املســؤولية املدنيــة الناشــئة عــن تلــوث البيئــة ،
احلقــوق ،جامعــة اإلســكندرية ،الطبعــة  ١997م  .تأليــف :يــاس نحمــد فــاروق املنيــاوي ،النــارش :دار
-١٠٤مراقــي الفــالح رشح متــن نــور اإليضــاح .اجلامعــة اجلديــدة -اإلســكندرية -الطبعــة٢٠٠8 :م.

املؤلــف :حســن بــن عــامر بــن عــيل الرشنبــاليل
املــري احلنفــي (املتــوىف١٠69 :هـــ) .النــارش :املكتبة
العريــة .الطبعــة :األوىل ١٤٢5 ،هـــ ٢٠٠5 -م.
اعتنــى بــه وراجعــه :نعيــم زرزور.
-١٠5املســتدرك عــىل الصحيحــني ،املؤلــف :أبــو عبد
اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه
بــن نُعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــامين النيســابوري
املعــروف بابــن البيــع (املتــوىف٤٠5 :هـــ) ،حتقيــق:
مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،النــارش :دار الكتــب
العلميــة  -بــريوت ،الطبعــة :األوىل١٤١١ ،هـــ .

-١١٠مشــكاة املصابيــح ،املؤلــف :حممــد بــن عبــد
اهلل اخلطيــب العمــري ،أبــو عبــد اهلل ،ويل الديــن،
التربيــزي (املتــوىف7٤١ :هـــ) ،املحقــق :حممــد نــارص
الديــن األلبــاين ،النــارش :املكتــب اإلســالمي -
بــريوت ،الطبعــة :الثالثــة١985 ،م.
-١١١مشــكالت التنميــة والبيئــة والعالقــات
الدوليــة ،تأليــف :عبــد الــرازق مقــري ،النــارش :دار
خلدونيــة -اجلزائــر -الطبعــة٢٠٠8 :م.

-١١٢املصنــف يف األحاديــث واآلثــار ،تأليــف:
أيب بكــر عبــد اهلل بــن حممــد بــن أيب شــيبة الكــويف،
 -١٠6مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،املؤلــف :أبــو دار النــرش :مكتبــة الرشــد  -الريــاض ١٤٠9 -هـــ،
عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن الطبعــة :األوىل ،حتقيــق :كــامل يوســف احلــوت.
أســد الشــيباين (املتــوىف٢٤١ :هـــ) ،املحقــق :شــعيب  -١١٣مطالــب أويل النهــى يف رشح غايــة املنتهــى.
األرنــؤوط  -عــادل مرشــد ،وآخــرون ،إرشاف :د املؤلــف :مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي
عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ،النــارش :مؤسســة شــهرة ،الرحيبانــى مولــدا ثــم الدمشــقي احلنبــيل
الرســالة ،الطبعــة :األوىل ١٤٢١ ،هـــ ٢٠٠١ -م.
(املتــوىف١٢٤٣ :هـــ) .النــارش :املكتــب اإلســالمي.

-١٠7مســند الدارمــي املعــروف بـــ (ســنن الدارمي) ،الطبعــة :الثانيــة١٤١5 ،هـــ ١99٤ -م .
املؤلــف :أبــو حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن بــن -١١٤معــامل الســنن رشح ســنن أيب داود  :أليب
الفضــل بــن َهبــرام بــن عبــد الصمــد الدارمــي ،سليمـــان محـــد بــن حممـــد اخلطــــايب.
التميمــي الســمرقندي (املتــوىف٢55 :هـــ) ،حتقيــق:
-١١5املعجــم األوســط للطــرباين ،تأليــف :أبــو
حســني ســليم أســد الــداراين ،النــارش :دار املغنــي
القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــرباين ،دار النــرش :دار
للنــرش والتوزيــع ،اململكــة العربيــة الســعودية،
احلرمــني  -القاهــرة  ،١٤١5 -حتقيــق :طــارق بــن
الطبعــة :األوىل ١٤١٢ ،هـــ  ٢٠٠٠ -م.
عــوض اهلل بــن حممد،عبــد املحســن بــن إبراهيــم
-١٠8املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن احلســيني.
العــدل إىل رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم ،املؤلــف:
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-١١6معجــم الصــواب اللغــوي دليــل املثقــف الطبعــة :بــدون  .حتقيــق  :د .عبدامللــك بــن دهيــش .
العــريب ،املؤلــف :الدكتــور أمحــد خمتــار عمر بمســاعدة -١٢٤مناهــج البحــث العلمــي ،تأليــف :أمحد حســني
فريــق عمــل ،النــارش :عــامل الكتــب ،القاهــرة ،الطبعــة :الرافعــي ،النــارش:دار وائــل -عــامن ، -الطبعــة الثانيــة،
األوىل ١٤٢9 ،هـــ  ٢٠٠8 -م.
عام١999 :م.

-١١7املعجــم الكبــري ،املؤلــف :ســليامن بــن أمحــد
بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم
الطــرباين (املتــوىف٣6٠ :هـــ) ،املحقــق :محــدي بــن
عبــد املجيــد الســلفي ،دار النــرش :مكتبــة ابــن تيميــة
 -القاهــرة ،الطبعــة :الثانيــة.

-١٢5املنهــج األمحــد يف تراجــم أصحــاب اإلمــام
أمحــد .تأليــف :اإلمــام جميــز الديــن أيب اليمــن
عبدالرمحــن بــن حممــد بــن عبدالرمحــن العليمــي
املقــدس احلنبــيل ( .ت  9٢7هـــ )  .النــارش :دار صــادر
للطباعــة والنــرش .بــريوت لبنــان .الطبعــة :األوىل
١997م .املحقــق :عبــد القــادر األرنــاؤط .وحميــي
الديــن نجيــب .

-١٢٠املغنــي  :ملوفــق الديــن أيب حممــد عبــد اهلل
بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة املقــدس الدمشــقي
(ت6٢٠هـــ) النــارش  :دار هجــر ،مــر ،الطبعــة
الثانية ١٤١٢ ،هـ،حتقيـــق :الدكتـــور عبــد اهلل الرتكي .

-١٢7موســوعة اإلمجــاع يف الفقــه اإلســالمي،
تأليــف :د .أســامة بــن ســعيد القحطــاين ،وآخــرون،
النــارش :دار الفضيلــة للنــرش والتوزيــع ،الريــاض -
اململكــة العربيــة الســعودية .الطبعــة :األوىل١٤٣٣ ،
هـــ  ٢٠١٢ -م.

أمحد.املؤلــف :إبراهيــم بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن
حممــد ابــن مفلــح ،أبــو إســحاق ،برهــان الديــن
(املتــوىف88٤ :هـــ) .النــارش :مكتبــة الرشــد  -الرياض
 الســعودية .الطبعــة :األوىل١٤١٠ ،هـــ ١99٠ -م.املحقــق :د عبــد الرمحــن بــن ســليامن العثيمــني.

-١٢9املوطــأ إلمــام دار اهلجــرة مالــك بــن أنــس
األصبحــي( ت ١79هـــ) ،برواية أيب مصعــب الزهري
املــدين (ت ٢٤٢هـ)،النــارش :مؤسســة الرســالة ،
بــريوت ١٤١8 ،هـ،حتقيــق  :الدكتــور  :بشــار عــواد
معــروف وحممــود حممــد خليــل.

-١١8معجــم املؤلفــني :لعمــر رضــا كحالــة  ،النــارش
 :دار إحيــاء الــرتاث العــريب  ،بــريوت  ،الطبعة والســنة
 ( :بــدون ).
-١٢6املوافقــات ،املؤلــف :إبراهيــم بــن موســى
 -١١9املعجــم الوســيط ،املؤلــف :جممــع اللغــة بــن حممــد اللخمــي الغرناطــي الشــهري بالشــاطبي
العربيــة بالقاهرة(.إبراهيــم مصطفــى  /أمحــد الزيــات (املتــوىف79٠ :هـــ) ،املحقــق :أبــو عبيــدة مشــهور بــن
 /حامــد عبــد القــادر  /حممــد النجــار) ،النــارش :دار حســن آل ســلامن ،النــارش :دار ابــن عفــان ،الطبعــة:
الطبعــة األوىل ١٤١7هـــ١997 /م.
الدعــوة.

-١٢١مقدمــة يف اإلحصــاء الوصفــي واالســتداليل
باســتخدام  ،SPSSتأليــف :عــز حســن عبــد الفتــاح-١٢8 ،املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة ،صــادر عــن:
وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية  -الكويــت،
النــارش :د.م :دار أبجــد ،عــام ٢٠٠8م .
-١٢٢املقصــد األرشــد يف ذكــر أصحــاب اإلمــام الطبعــة( :مــن  ١٤٢7 - ١٤٠٤هـــ).

-١٢٣املمتــع يف رشح املقنــع  .تأليــف :زيــن الديــن -١٣٠النجــم الوهــاج يف رشح املنهــاج ،املؤلــف:
املنجــا بــن عثــامن بــن املنجــا التنوخــي احلنبــيل .كــامل الديــن ،حممــد بــن موســى بــن عيســى بــن عــيل
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الدَّ ِمــريي أبــو البقــاء الشــافعي (املتــوىف8٠8 :هـــ)،
النــارش :دار املنهــاج (جــدة) ،املحقــق :جلنــة علميــة -٣ ،موقع
الطبعــة :األوىل١٤٢5 ،هـــ ٢٠٠٤ -م.

cle_859661.html

/https://ar.wikipedia.org/wikiمحمية_جبل_شــدا_

-١٣١النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة،
املؤلــف :يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد اهلل
http://www.aleqt.com/2014/06/21/artiالظاهــري احلنفــي ،أبــو املحاســن ،مجــال الديــن
cle_859661.html
 .النــارش :وزارة الثقافــة واإلرشــاد القومــي ،دار
-٤موقع
الكتــب ،مــر.
-١٣٢نظــام املناطِــق املحميــة للحيــاة الفطريــة ،برقــمhttps://boe.gov.sa/MainDefault.aspx?lang=ar :
األعلى

م  ،١٢ /وتاريــخ١٤١5/١٠/٢6 :هـ.

-5موقع

-١٣٣النــوادر والزيــادات عــىل مــا يف املدونــة مــن
غريهــا مــن األمهــات  :ملحمــد عبــد اهلل بــن أيب 4%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D
زيــد القــريواين (ت ٣86هـــ) ،النــارش :دار الغــرب 8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A
اإلســالمي ،بــريوت  ،الطبعــة األوىل ١999 ،م.
A%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%
https://www.swa.gov.sa/ar/%D8%A7%D9%8

-١٣٤اهلدايــة عــىل مذهــب اإلمــام أيب عبــد اهلل أمحــد
بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين .املؤلــف :حمفــوظ بــن
أمحــد بــن احلســن ،أبــو اخلطــاب الكلــوذاين .النــارش:
مؤسســة غــراس للنــرش والتوزيــع الطبعــة :األوىل،
 ١٤٢5هـــ  .٢٠٠٤ /املحقــق :عبــد اللطيــف مهيــم -
ماهــر ياســني الفحــل .

D8%A7%D8%AA

-١٣5هديــة العارفــني يف أســامء املؤلفــني وآثــار
املصنفــني .تأليــف :إســامعيل باشــا البغــدادي .طبــع
بعنايــة وكالــة املعــارف اجلليلــة يف مطبعتهــا البهيــة
اســتانبول ســنه ١95١م  .وأعــادت طبعــه باألوفســت
دار إحيــاء الــرتاث العــريب بــريوت  -لبنــان.
 -١٣6املواقع اإلكرتونية

-١موقع اهليئة السعودية للحياة الفطرية.
https://www.swa.gov.sa/ar

 -٢موقع
http://www.aleqt.com/2014/06/21/arti-
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ﻧﺼﻮص أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ أﺑﻲ ﺣﻴﺎن ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس )اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي(
ﺟﻤﻌﺎ ودراﺳﺔ
د فهد بن عبد اهلل املنيع
األستاذ املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية الرتبية بالزلفي ،جامعة املجمعة

ملخص البحث

يعد القرن الرابع واخلامس اهلجريان من أهم القرون عىل
مستوى تطور علم األصول ونضجه ،ودخول مصادر جديدة
ًّ
مستقال ،وحضور قضاياه يف
يف مادته ،والتأليف فيه تألي ًفا
جمالس الدرس واجلدل واملناظرة ،كام يعد هذان القرنان
زاخرين بالشخصيات األصولية التي أثرت وألفت يف علم
أصول الفقه ،ومن املهم الرجوع إىل هذه املرحلة الكتشاف
األقوال ،وكيفية نشأهتا وما دار من اجلدل حوهلا ،والتقاط
ذلك كله من خالل املصادر املكتوبة ،وتعد كتابات أيب حيان
التوحيدي الذي عاش يف القرن الرابع واخلامس اهلجريني
رصيدا مهام جدا يف الكشف عن هذه األقوال ،والشخصيات
األصولية التي عارصها ،و َن َقل قدرا كبريا من أقواهلا،
وسبب نشأهتا ،واجلدل الذي أثري حوهلا؛ فتأيت هذه الدراسة
لتسرتجع تلك احلقبة التارخيية ،وطبيعة البحث األصويل،
استنادا ملؤلفات أيب حيان التوحيدي.
الكلامت املفتاحية:

نصوص أصولية ،التوحيدي.

Abstract
The fourth and fifth centuries of the Hijri century are considered to be one of the most important centuries in terms of the development
and maturity of the science of jurisprudence.
This science became a trending topic and was
developed by adding of new sources and materials. The fourth and fifth centuries are replete
with a number of fundamentalist scientists
who influenced and composed the science of
jurisprudence. It is important to return to this
stage to discover the sayings. How it was established and the controversy surrounding it.
Then capture it through the written sources.
The writings of Abu Hayyan Al-Tawhidi, who
lived in the fourth and fifth centuries A.H. A
very important asset in revealing these sayings; the fundamentalist personalities who
lived with him and conveyed a great deal of
their sayings. The reason for its inception and
the controversy that arose around it. This study
comes to retrace that historical period, and the
nature of fundamentalist research based on the
writings of Abu Hayyan al-Tawhidi.
Keywords:
fundamentalist texts; monotheistic.

مقدمة

احلمــد هلل رب العاملــني ،والصــالة والســالم عــىل نبينــا
حممــد ،وعــىل آلــه وصحبــه ،وســلم تســليام كثــريا إىل
يــوم الديــن ،أمــا بعــد:
يوصــف القــرن الرابــع واخلامــس اهلجريــان بأهنــام
حقبــة ازدهــار العلــم والتعليــم ،وظهــور احلــركات
الفكريــة والثقافيــة يف العــامل اإلســالمي مــن رشقــه
إىل غربــه ،وفيهــا اســتقرت املذاهــب الفقهيــة؛ وظهــر

التقليــد ِ
واحلجــاج واجلــدل عنهــا؛ فشــاعت املناظــرات
يف تأييــد املذاهــب ونقــض مــا خيالفهــا ،كــام متايــزت
العلــوم ،وأخرجــت مصنفــات متخصصة بحســب كل
علــم ومادتــه؛ وكان مــن الطبيعــي يف تلك الظــروف أن
يأخــذ علــم أصــول الفقــه اهتاممــا كبــريا ،وينــال عنايــة
خاصــة مــن العلــامء؛ باعتبــاره العلــم الــذي يرجــع
إليــه يف كشــف األدلــة ،ومــدى قوهتــا ،وبيــان طــرق
اســتثامر األحــكام مــن األدلــة؛ فظهــرت شــخصيات

نصوص أصولية من كتب أيب حيان عيل بن حممد بن العباس (التوحيدي)
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مــن مراحــل التأليــف يف علــم أصــول الفقــه ،التي
أصوليــة كثــرية ،كان هلــا تأثــري كبــري يف تاريــخ علــم
كان مــن أبــرز شــخصياهتا :أبــو بكــر الباقــالين؛
بقيــت
األصــول؛ ومــن تلــك الشــخصيات َمــن
ْ
والقــايض عبــد اجلبــار بــن أمحــد ،وكان لــه رأي
مؤلفاتــه :كالقــايض أيب بكــر الباقــالين (٤٠٣هــج)،
()٣
واضــح يف منهجهــم وطريقتهــم .
والقــايض عبــد اجلبــار بــن أمحــد (٤١5هــج) ،ومنهــم
وحفظــت بعــض أقوالــه :كأيب عبــد  .٢وجــود شــخصيات مهمــة ومؤثــرة مــن علــامء
مــن ُفقــدت كتبــهُ ،
ُســجل أقواهلــم
األصــول يف ذينــك القرنــني مل ت
اهلل البــري املعتــزيل (٣69هــج) ،وابــن اإلخشــيد
ّ
ً
واضحــا وب ّينًــا يف كتــب
تســجيال
وآراؤهــم
(٣٢6هــج) ،وغريهــم كثــري؛ فــكان مــن املهــم
ً
األصــول ،أو مــن العلــامء األصوليــني الذيــن
الرجــوع إىل املدونــات يف شــتى الفنــون؛ لكشــف مــا
مجعــت أقواهلــم ،ونقــل عنهــم أبــو حيــان عنهــم
فيهــا ،واســتخراج خمبآهتــا؛ وإذا كان مــن املشــهور عنــد
()٤
مــا ال يوجــد يف كتــب األصــول ".
الباحثــني الرجــوع يف ذلــك إىل كتــب األصول نفســها،
ومظــان مســائل األصــول يف كتــب علــم الــكالم .٣ ،أمهيــة أيب حيــان التوحيــدي ومكانتــه؛ باعتبــاره
مــن أهــم الكتــاب واملؤلفــني يف القــرن الرابــع
ـدت مــن
والتفســري ،واحلديــث ،والفقــه()١؛ فقــد وجـ ُ
واخلامــس اهلجريــني()5؛ إضافــة ملــدة حياتــه
املظــان املهمــة يف ذلــك :كتــب األدب واللغــة(!)٢
املمتــدة يف القــرن الرابــع واخلامــس.
دونــه أديــب القــرن الرابــع :أبــو حيــان
ومــن ذلــك مــا ّ
عــيل بــن حممــد بــن العبــاس التوحيــدي ،يف مؤلفاتــه  .٤عالقــة التوحيــدي بعــدد كبــري مــن الــوزراء،
واألدبــاء ،والفقهــاء ،واألصوليــني ،واللغويــني،
املتعــددة ،مــن رصــد ق ّيــم ومهــم ألقــوال األصوليــني
والفالســفة؛ مــن خمتلــف املذاهــب العقديــة،
ومناهجهــم ،وذكــر اختالفهــم وجدهلــم ،وبيــان
ســبب ظهــور بعــض األقــوال وانتشــارها يف ذلــك
( )٣وقــد كان لــه رأي قــاس غالبــا عــىل املتكلمــني ،كأيب عبــد اهلل البــري
الوقــت ،مــع شــموهلا لرتاجــم مهمــة ونــادرة لبعــض والباقــالين؛ وقــد ســأله أبــو الوفــاء املهنــدس عــن الباقــالين" :قــال :فــام
ٍ
ونقــد ألقواهلــم ،وقــد تقــول يف ابــن الباقــالين؟
الشــخصيات األصوليــة،
بصاحبك الذي ال تصبحينا
قلت :فام رش الثالثة أم عمرو
حــوت مؤلفاتــه مجلــة وافــرة مــن املســائل األصوليــة
يزعــم أنــه ينــر الســنة؛ ويفحــم املعتزلــة؛ وينــرش الروايــة ... .قــال :واهلل،
التــي ال نجدهــا إال يف كتابــات أيب حيــان كــام ســيأيت .إن هــذا ملــن املصائــب الكبــار واملحــن الغــالظ ،واألمــراض التــي ليــس هلــا
أمهية املوضوع

يكتســب هــذا املوضــوع أمهيــة كبــرية؛ لالعتبــارات
اآلتيــة:
 .١أن هــذا املوضــوع يغطــي حقبــة تارخييــة مهمــة
مــن علــم األصــول؛ وهــي بــني القــرن الرابــع
واخلامــس؛ فالتوحيــدي معــارص للمرحلــة الثانيــة

( )١ينظــر :علــم أصــول الفقــه مــن التدويــن إىل هنايــة القــرن الرابــع
اهلجــري :دراســة تارخييــة اســتقرائية حتليليــة ص.965
(  )٢وقــد تتبعــت يف دراســة ســابقة نصوصــا أصوليــة مهمــة يف كتابــات أيب
عثــامن اجلاحــظ األدبيــة.
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عــالج" .اإلمتــاع واملؤانســة (ص.)١٢7:
وموقــف التوحيــدي مــن الباقــالين تبــع ملوقــف شــيخه أيب حامــد املــروذي
مــن املتكلمــني كــام ســيأيت.
( )٤وهــذا كثــري يف كتاباتــه ،ومــن ذلــك عــىل ســبيل املثــال :رصــده
ملقــاالت أيب حامــد املــرورذي الشــافعي؛ فقــال عنــه" :كان يقــول يف هــذا
ـريا يتصــل بأصــول السياســة وآداهبــا،
املعنــى -يعنــي املــرورذي -كال ًمــا كثـ ً
وأحــكام الرشيعــة وتأويالهتــا"( ) .البصائــر والذخائــر (.)١7٣ /٣
ونقلــه ألقــوال أيب عبــد اهلل البــري؛ وغالمــه؛ وابــن سيــج؛ وابــن
كعــب األنصــاري؛ وأيب عبــد اهلل الطــربي؛ وأيب بكــر الفــارس؛ والعامــري؛
وغريهــم كثــري ،مــع ذكــر طريقتهــم يف األصــول؛ ومــن ذلــك قولــه يف
البصائــر والذخائــر (" :)٢6 /٢حكــى هــذا ابــن كعــب األنصــاري ،وكان
متكلــام ،جاحظ ًيــا حاف ًظــا ،وكان يذهــب مذهــب ابــن اإلخشــيد".
أدي ًبــا
ً
( )5فهــو فيلســوف األدبــاء وأديــب الفالســفة؛ كــام وصفــه بذلــك ياقــوت
احلمــوي يف معجــم األدبــاء؛ واعتــربه آخــرون اجلاحــظ الثــاين .ينظــر:
معجــم األدبــاء ص.١9٢٣
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والفقهيــة ،واألصوليــة ،والفلســفية(.)١
دقــة التوحيــدي يف رصــده لألقــوال واملناهــج
األصوليــة؛ وحضــوره ملجالــس الــدرس واجلــدل
واملناظــرة؛ وتســجيله ملــا جيــري فيهــا(.)٢
اهتاممــه بمســائل أصوليــة بعينهــا ،وســؤاله عنهــا؛
نظــرا ألهنــا كانــت حمــل نقــاش بــني املتكلمــني يف
زمنــه(.)٣
نقــل التوحيــدي نصوصــا نفيســة ولفتــات
تتضمــن مجلــة مــن املنهجيــات( ،)٤واألقــوال
واحلــدود لبعــض العلــامء ،ال توجــد يف مظاهنــا
مــن كتــب األصــول.
متيــز التوحيــدي بميــزة مهمــة؛ وهــي حرصــه
عــىل نســبة القــول ملــن قــال بــه ،ودقتــه يف ذلــك؛
ومعرفتــه بســري العلــامء ،ومتييــزه بينهــم علــام

وديانــة(.)5
 .٩اهتــامم التوحيــدي بالنواحــي التأصيليــة يف العلوم،
وعنايتــه بالتثبــت والتأكــد ،ورغبتــه بالوقــوف
عــىل العلــل وأصــول املســائل ،وأســباب اخلــالف
فيهــا(.)6
 .١٠حضــور اجلانــب النقــدي يف كتابــات التوحيــدي؛
فالنقــد ســمة مــن ســامت شــخصيته؛ وهــو ظاهــر
يف كتاباتــه؛ ونقــده مبنــي عــىل معرفــة بالرجــال
وســعة إحاطــة واطــالع عــىل الكتــب(.)7
 .١١حــرص أيب حيــان عــىل ســؤال العلــامء الذيــن
عارصهــم؛ ســواء مــن يتفــق معهــم أو مــن
خيالفهــم ،وكانــت ســؤاالته متعــددة ويف فنــون
شــتى ،وكان حريصــا عــىل تدويــن ذلــك
وتقييــده (.)8

( )١وهــذا مــا نجــده حــارضا يف مؤلفاتــه؛ مــن ذكــره لعــدد كبــري مــن
العلــامء يف شــتى الفنــون واالجتاهــات املذهبيــة والفكريــة والعقديــة
ونصوصــه عــن إخــوان الصفــا ،و َمــن هــم ،ومــا هدفهــم،
والسياســية؛
ُ
تعتــرب النصــوص الوحيــدة التــي كشــفت هويتهــم وفكرهتــم يف اجلمــع بــني
الرشيعــة والفلســفة.
( )٢ومــن ذلــك قولــه يف كتــاب املقابســات ص " :٣٠8كلــامت بليغــة،
وحكــم رائعــة ،وتعاريــف فلســفية ... ،ليــس يل يف مجيعهــا إال حــظ النفــس
الراويــة عــن هــؤالء الشــيوخ ،وإن كنــت قــد اســتنفدت الطاقــة يف تنقيتهــا،
وتوخــي احلــق فيهــا ،بزيــادات يســرية ال تصــح إال هبــا ،أو نقــص خفــي ال
يبــاىل بــه ... ،وألجــل مــا ســلف مــن القــول يف املســائل؛ مــا أحببــت أن
أحكــي لــك حــدو ًدا حصلناهــا عــىل مــر الزمــان ،بعضهــا أخــذ مــن أقــوال
العلــامء ،وبعضهــا لقــط مــن بطــون الكتــب ،بعــد أن عــرض اجلميــع عــىل
مــن يوثــق بصناعتــه ،ويرجــع إىل نقــده واختيــاره ...وهــذا كلــه جيــري يف
جمالــس خمتلفــة بــني مشــايخ الوقــت بمدينــة الســالم".
( )٣ومــن ذلــك ســؤاله ملســكويه" :مــا املعــدوم؟ وكيــف البحــث عنــه؟
ومــا فائــدة االختــالف فيــه؟ ومــا الــذي أطــال املتكلمــون الــكالم يف اســمه
ومعنــاه؟ وهــل لقوهلــم حمصــول؟ فــإين مــا رأيــت مســألة ال متكــن مــن
نفســها غريهــا!" .اهلوامــل والشــوامل (ص.)٣8٣ :
وقولــه" :قلــت أليب عــيل بــن زرعة :مــا معنى قــول القائــل :العقل حيــرم كيت
وكيــت ،العقــل نطــق بكيــت وكيــت" .ينظــر :املقابســات ص.١98-١97
( )٤ومــن ذلــك قولــه" :قيــل للكرخــي :مل ال تضــع لنــا كال ًمــا يف األصــول
عــىل مذاهــب املتكلمــني؟
قــال :أخــاف التقصــري ،وأكــره النقــص؛ فــإين رأيــت اجلبائــي ،وقــد أمل
يف كتبــه بــيء مــن الفقــه ،فبــدت ســوءته ،وأمــل احلاســد الوقيعــة فيــه".
البصائــر والذخائــر (.)١٣٠ /٣

(  )5ومــن ذلــك قولــه يف كتــاب البصائــر والذخائــر (" )٣7 /١هكــذا
حصلتــه عــن أيب ســعيد الســريايف قــراءة ،وســامعًا ،ومســألة ،ومراجعــة".
وقــال كذلــك" :ألن أبــا ســعيد [الســريايف] مــات يف رجــب ســنة ثــامن
وســتني وثالثامئــة ... ،وأبــو ســعيد يصــوم الدهــر ،وال يصــيل إال يف اجلامعــة،
ويقيــم عــىل مذهــب أيب حنيفــة ،ويــيل القضــاء ســنني ،ويتألــه ويتحــرج،
وغــريه بمعــزل عــن هــذا ،ولــوال اإلبقــاء عــىل حرمــة العلــم ،لــكان القلــم
ٍ
خــاف ،وخيــرب بــام هــو جممجــم ،ولكــن األخــذ بحكــم
جيــري بــام هــو
املــروءة أوىل" .اإلمتــاع واملؤانســة (ص.)١١8 :
وقــال بعــد حكايتــه ألحــد األقــوال" :هكــذا ســمعته مــن أيب حامــد
القــايض ،شــيخ أصحــاب الشــافعي" .البصائــر والذخائــر (.)١٤7 /١
( )6ومــن ذلــك قولــه يف املقابســات (ص" :)٢٠9رأيــت فضــالء مــن
ـرارا يكثــرون اخلــوض يف
الفالســفة ،وهــم الذيــن قــد نوهــت بأســامئهم مـ ً
معنــى اإلمــكان ،ويتداولــون املســألة واجلــواب فيــه ،وقــد اقتبســت منهــم ما
رســمته يف هــذا الكتــاب ،عــىل طريقــة قريبــة وألفــاظ معهــودة ،فأرشكنــي
يف تقبــل الفائــدة إن كنــت طالــب فائــدة ،وال تســبق إىل االستحســان
واالســتقباح ،والتخطئــة والتصويــب ،قبــل التفهــم والتصفــح ،والتقليــب
والتنقــري ،فإهنــا مســألة صعبــة".
( )7ومــن ذلــك قولــه" :أمــا أنــا فلــم َأر يف القــرآن كتا ًبــا أبعــد مرمــى ،وال
أرشف معــاين مــن كتـ ٍ
ـاب أليب زيــد البلخــي ،وكان فاضـ ً
ـال يذهــب يف رأي
الفالســفة ،ولكنّــه تك ّلــم يف القــرآن بــكال ٍم دقيــق لطيــف ،وأخــرج سائــر
ودقائــق ،وسـ ّـامه نظــم القــرآن ... ،ومــات أبــو زيــد يف سـنّي ن ّيــف وثالثــني
وثالثامئــة ،ويقــال لــه جاحــظ خراســان" .البصائــر والذخائــر (.)66 /8
( )8ومــن ذلــك قولــه يف كتــاب البصائــر والذخائــر (" :)١56 /٢هــذا كلــه
عــن ســامع ومناقشــة وســؤال واســتنباط معــروض عــىل أهــل العلــم".
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عنايتــه واهتاممــه باللغــة ودالالت األلفــاظ .١٦ ،بحثــه عــن العلــل ومعرفــة أســباب القــول
واحلكــم؛ والســيام يف أصــول األحــكام الرشعيــة؛
ومعانيهــا ومقاصدهــا ،وتتبعــه ملــا يقــع مــن اخلطــأ
ورفضــه إلبــداء اآلراء دون تعليلهــا وبيــان
فيهــا ،وانتقــاده لبعــض الفقهــاء يف تقصريهــم
()5
املقصــود منهــا .
هبــذا اجلانب()١؛ورضبــه ألمثلــة متعلقــة باأللفــاظ
ومعانيهــا الصحيحــة يف اللغــة ،ومدلــول الــرشع .١٧ .نقلــه لبعــض الــردود والســجاالت بــني العلــامء
يف زمنــه ،وهــي مل توجــد إال عنــده()6؛ واهتاممــه
وقوفــه عــىل أســباب انتشــار بعــض األقــوال
( )7
باملقارنــة بــني املذاهــب وســبب االنتقــال بينهــا ؛
ومخــول بعضهــا وتعليــل ذلــك(.)٢
إضافــة الهتاممــه باجلــدل واملناظــرة ومتييــزه بــني
اهتــامم التوحيــدي باحلــدود والتعاريــف
()8
املربزيــن باجلــدل مــن العلــامء .
واملصطلحــات املتعلقــة بالعلــوم ،ومنهــا
مصطلحــات أصوليــة ،كــام كان حريصــا عــىل  .١٨اهتــامم أيب حيــان بالقواعــد الفقهيــة وصياغتهــا؛
ومالحظــة مــدى االشــرتاك بــني هــذه القواعــد،
معرفــة الفــروق بــني املعــاين املتشــاهبة(.)٣
اهتــامم وانتبــاه أيب حيــان ملســائل األصــول
ســأله عــن ســبعني مســألة يف القــرآن ،ومائــة كلمــة يف العربيــة ،وثالثامئــة
وحرصــه عــىل تدوينهــا ،وتفريقــه بــني طريقــة
بيــت مــن الشــعر  ...وأربعــني مســألة يف األحــكام؛ وثالثــني مســألة يف
املتكلمــني واألحنــاف(.)٤
األصــول عــىل طريــق املتكلمــني.

( )١ومــن ذلــك قولــه يف كتــاب البصائــر والذخائــر (" :)٢٣ /١وتقــول:
عنــني بــني التعنــني ،وأجتنــب قــول الفقهــاء بــني ِ
العنّــة؛ فإنــه كالم مــرذول؛
ّ
وقــد مرنــوا عــىل فنــون مــن اخلطــأ؛ لســوء عنايتهــم بلغــة نبيهــم عليــه
الصــالة والســالم".
( )٢ومــن ذلــك قولــه" :ســئل بــن ســوار :هــل مــا فيــه النــاس مــن الســرية،
ومــا هــم عليــه مــن االعتقــاد ،حــق كلــه ،أو أكثــره حــق ،أو كلــه باطــل،
أو أكثــره! فقــال :املســألة هائلــة ،واجلــواب هــني ... ،احلــق ال يصــري ح ًقــا
ً
باطــال بقلــة منتحليــه ،وكذلــك الباطــل،
بكثــرة معتقديــه ،وال يســتحيل
ولكــن قــد يظــن بالــرأي الــذي قــد ســبق إليــه االتفــاق مــن جلــة النــاس
وأفاضلهــم أنــه أوىل بالتقديــم واإليثــار ،وأحــق بالتعظيــم واالختيــار؛
ً
مصقــوال عــىل الزمــان".
وجمبــورا بالفكــر،
ألنــه يكــون مقو ًمــا بالبحــث،
ً
املقابســات ص.١6١-١6٠
( )٣ومــن ذلــك قولــه" :ورأيــت أبــا الفتــح ذا الكفايتــني يســأل أبــا احلســن
العامــري :مل َ طلبــت النفــس الفــرق بــني املتشــاهبني؟ فقــال العامــري :ألهنــا
يف جوهرهــا ،ومــا هــو الئــق هبــا تأبــى الكثــرة ،وتنفــر منهــا ،وهــي حتــن
إىل الوحــدة بسوســها ،وتنــزع نحوهــا ،وتتقبــل كل مــا أعاهنــا عــىل ذلــك،
ويذلــل الطريــق هلــا ،والفــرق يوضــح ســبيل الوحــدة .وكلــام كان االشــتباه
أشــد كان الفــرق ألطــف؛ وكلــام كان الفــرق ألطــف كانــت أشــد بحثــا عنــه،
وأهلــج بطلبــه؛ ألن ظفرهــا بــه يكــون أعــز ،ونيلهــا مطلوهبــا يكــون أحــىل".
أخــالق الوزيريــن ص.٤٤7-٤٤6
( )٤ولذلــك ملــا ذكــر بعــض مســائل أصــول الفقــه ،قــال" :لكنــي أحببــت
أن يكــون يف هــذا الكتــاب بعــض مــا يــدل عــىل أصــول الرشيعــة .ينظــر:
اهلوامــل والشــوامل ص.٣7٠
ويف موضــع آخــر قــال" :و"كتــب إليــه [املقصــود أبــو ســعيد الســريايف بعــد
ذكــره ملناظرتــه املشــهورة باملنطــق مــع بــرش بــن متــى] أبــو جعفــر ملــك
سجســتان عــىل يــد شــيخنا أيب ســليامن كتا ًبــا خياطبــه فيــه بالشــيخ الفــرد،

7٤

قال يل الوزير :وهذه املسائل واجلواب عنها عندك؟ قلت :نعم.
قــال :يف كــم تقــع؟ قلــت :لعلهــا تقــع يف ألــف ومخســامئة ورقــة ،ألن أكثرهــا
يف الظهــور" .اإلمتــاع واملؤانســة ص.١7
( )5ومــن ذلــك قولــه تعليقــا عــىل قــول نقلــه" :ليتــه أخــرب عــن العلــة ...
لكــن مــا أكثــر مــا يطلــق العلــامء والرؤســاء هــذه األحــكام ويــوردون هــذه
ً
أغفــاال مــن احلجــج ،وهــب أن هــذا جائــز
الرشائــط معــراة مــن العلــل،
ألفنــاء النــاس ،ومــن هــو مغمــور يف العامــة وغــري ضــارب مــع اخلاصــة،
كيــف جيــوز ملــن يؤثــر عنــه اللفــظ واللحــظ ،وخيلــف عنــه الطيــب واخلبيث،
 ...ومــا أخــص هبــذا هــؤالء ،فــإين أجــد رواة احلديــث عــن الرســول صــىل
اهلل عليــه وســلم والناظريــن يف أصــول األحــكام واملتصفحــني لغريــب
القــرآن عــىل هــذه العــادة ،إىل اهلل عــز وجــل الشــكوى" .البصائــر والذخائــر
(.)6٠ -59/٢
( )6ومــن ذلــك نقلــه لــرد أيب حامــد املــرورذي عــىل بعــض املتكلمــني،
فيــام هــو أول واجــب عــىل املكلف...وقولــه بعــد االنتهــاء منهــا" :وقــد
بقيــت طائفــة كبــرية مــن املســائل ،وكان تقديــري أهنــا تتــم يف هــذا اجلــزء،
لكنهــا رشســت عــيل والتبســت ،وبــان عجــزي هبــا ،واختلــط تدبــري فيهــا،
واملعــذرة إليــك إن تفضلــت بالقبــول ،وأحســنت التأويــل ،أو قاربــت يف
التقريــع والتأنيــب ،فعــريض عرضــك ،ومــا أطــرد عــيل اطــرد عليــك".
البصائــر والذخائــر (.)٢٣9 /٢
( )7ومــن ذلــك ماحــكاه عــن قــول بعــض أصحــاب أيب حنيفــة ألمحــد بــن
املعــذل :كتــب مالــك تكتــب يف حــوايش كتــب أيب حنيفــة.
قــال أمحــد} :قــل ال يســتوي اخلبيــث والطيــب ولــو أعجبــك كثــرة
اخلبيــث{ .املائــدة .١٠٠ .البصائــر والذخائــر (.)7٤ /١
( )8ومــن ذلــك قولــه" :ســمعت بــرش بــن احلســني قــايض القضــاة يقــول:
ً
ً
مأخــذا للخصــم،
رجــال أقــوى منــه يف اجلــدال وال أخبــث
ومــا رأيــت
ـث يف مناظـ ٍ
ولــه مــع أيب عبــد اهلل الطــربي حديـ ٌ
ـرة جــرت بينهــام" .البصائــر
والذخائــر (.)67-66/7
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واســتعامهلا يف العلــوم املختلفــة(.)١
 .١٩اهتاممــه بمقاصــد العلــوم وغايتهــا وتســجيله
لثمراهتــا والتاميــز بينهــا(.)٢
منهجية البحث

قمــت بحــر كتــب أيب حيــان التوحيــدي،
واســتقرائها ،وتتبــع مــا ذكــره مــن املســائل املتعلقــة
باألقــوال األصوليــة ،مالح ًظــا مــا أشــار إليــه مــن
املنهجيــات والقواعــد املتعلقــة باألصــول؛ وترمجتــه
لبعــض علــامء األصــول وحكمــه عليهــم؛ وســتكون
منهجيــة البحــث خادمــة لغــرض البحــث؛ وهــو
إبــراز املســائل األصوليــة التــي ذكرهــا التوحيــدي ومــا
يقــارب ذلــك ،مــع توضيــح مــا حيتــاج إىل توضيــح،
واالعتــامد يف ذلــك مــا أمكــن عــىل الكتــب األصوليــة
املؤلفــة يف زمنــه واملقاربــة لــه ،دون دراســة األقــوال
ومقارنتهــا والرتجيــح بينهــا ،وقــد رأيــت ذكــر النــص
كامــال كــام ورد يف ســياقه دون تغيــري وترتيــب؛ نظــرا
ألنــه يذكــر يف الســياق الواحــد -عــادة -مجلــة مــن
املســائل األصوليــة؛ فــكان مــن غــري املناســب جتــزيء
النــص الواحــد ،كــام جعلــت النصــوص مرتبــة
بحســب موضوعهــا قــدر املســتطاع ،وفضلــت أن أذكر
النصــوص األصوليــة باعتبارهــا متنــا ،مــع دراســة مــا
حيتــاج إليــه وتبيينــه يف اهلامــش؛ فجــاءت يف ثامنيــة
وأربعــني نصــا ،ووضعتهــا ضمــن هــذا الرتتيــب قــدر
( )١ومــن ذلــك قولــه" :مســألة :مــا معنــى قــول العلــامء عــىل طبقاهتــم:
النــادر ال حكــم لــه؛ هكــذا جتــد الفقيــه واملتكلــم والنحــوي والفلســفي؛ فــام
س هــذا ومــا علمــه وعلتــه؟ ومل إذا نــدر خــال مــن احلكــم! وإذا شــذ عــرى
مــن التعليــل!" .اهلوامــل والشــوامل ص.٣٢٤
( )٢قــال التوحيــدي يف ســياق ذكــره ملناظــرة جــرت بــني بعــض العلــامء يف
فوائــد العلــوم يف جملــس أيب ســليامن السجســتاين ،وعنــده كــام ذكــر :أبــو
زكريــا الصيمــري ،والنوشــجاين ،والعــرويض املقــدس ،والقومــي ،وغــالم
زحــل ،فذكــروا فضــل علــم الفقــه وغايتــه ،وفيــه" :وكذلــك الفقــه الــذي
قصــد بــه صاحبــه إصابــة احلكــم ،واقتضــاب الفتيــا ،وإجيــاب احلــق ،ورفــع
اخلــالف ،وإقــامع اخلصــم ،وحســم مــواد التنــازع ،ورد أهلــه إىل الــرىض
والتســليم" .ينظــر :املقابســات ص.١٢١-١٢٠

املســتطاع كــام أســلفت:
• نصوص يف احلدود واملصطلحات والفروق.
• نصوص يف األدلة واألحكام.
• نصوص يف االجتهاد والفتيا والتقليد ونحوها.
واســتبقت ذلــك برتمجــة أليب حيــان التوحيــدي؛
متنــاوال القــول املشــهور بإحلــاده وزندقتــه وأســباب
ذلــك؛ فقبــول أقوالــه ونقوالتــه متوقــف عــىل صحــة
ديانتــه ،وعــدم ثبــوت إحلــاده ،وقــد توســعت يف ذلــك
معتمــدا عــىل كتــب أيب حيــان نفســه ،مــع نقــل تراجــم
العلــامء لــه موازنــا بينهــا ،ومرجحــا مــا تبــني يل يف
ذلــك.
متهيد :ترمجة موجزة أليب حيان التوحيدي

()1

يعــد أبــو حيــان التوحيــدي مــن أبــرز الشــخصيات
األدبيــة الفلســفية يف تاريــخ األدب العــريب التــي أثــري
حوهلــا قــدر كبــري مــن اجلــدل؛ مــع تفــاوت كبــري يف
احلكــم عليــه؛ بــني أن يكــون إمــام البيــان الثــاين بعــد
أيب عثــامن اجلاحــظ؛ مــع وصفــه بالديانــة والعلــم
والتألــه والتصــوف؛ أو أن يكــون ملحــدا ضــاال
زنديقــا مارقــا خارجــا عــن الديــن؛ ملحقــا بابــن
الراونــدي؛ وأيب العــالء املعــري(.)٢
فأمــا اســمه فهــو :عــيل بــن حممــد بــن العبــاس()٣؛
املكنــى بــأيب حيــان ،وامللقــب بالتوحيدي( .)٤شــريازي
( )١اعتمــدت يف ترمجتــه عــىل كتبــه ابتــدا ًء؛ وعــىل كالم غــريه عنــه ،ومــن
مصــادر ترمجتــه :املنتظــم ()١85 /8؛ معجــم األدبــاء ١9٢٣/5؛ ســري
أعــالم النبــالء ()١٢٠/١7؛ تاريــخ اإلســالم لإلمــام الذهبــي ()٤٠٢ /٢7؛
طبقــات الشــافعية الكــربى ()٢86 /5؛ لســان امليــزان البــن حجــر (حتقيــق
أبــو غــدة) (.)55 /9
( )٢وسيأيت البحث يف هتمة الزندقة واإلحلاد.
( )٣وال نجــد يف كالمــه عــن نفســه أو يف كالم مــن ترجــم لــه أكثــر مــن
هــذا يف نســبه.
( )٤اعتــرب بعــض املرتمجــني أن التوحيــدي؛ نســبة ملذهــب االعتــزال الذيــن
يســمون أنفســهم :أهــل العــدل والتوحيــد؛ وقيــل نســبة لنــوع مــن التمــر؛
والصحيــح أن التوحيــدي مل يكــن معتزليــا؛ بــل كان مــن أكثــر املنتقديــن
لنحلــة االعتــزال بأفكارهــا وشــخصياهتا؛ واألقــرب أنــه وصــف نفســه
بذلــك التزامــا بمنهــج التوحيــد والعالقــة مــع اهلل وحــده؛ كــام هــو واضــح

نصوص أصولية من كتب أيب حيان عيل بن حممد بن العباس (التوحيدي)

75

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

األصــل؛ وقيــل :نيســابوري؛ وقيــل :واســطي()١؛
أديــب صــويف فيلســوف شــافعي املذهــب(.)٢
وال نجــد يف ترمجتــه مــا يــدل عــىل تاريــخ واضــح
ملولــده؛ فاشــتهر بأنــه ولــد ســنة  ٣١٠هــج ،وقيل٣١٢
هــج ،وقيــل  ٣١5هــج()٣؛ إال أن هــذا غــري صحيــح
عنــدي بالنظــر إىل مــا يــيل:
• أن هــذا القــول مبنــي عــىل اجتهــادات وحتليــالت
ال دليــل عليهــا ،وتعارضهــا أدلــة أكثــر وضوحــا،
ومــن ذلــك:
• مــا ذكــره مــن أخــذه للحديــث عــن بعــض
مشــاخيه وســؤاله هلــم ســنة ٣5٠و ٣5٤هــج()٤؛
ويبعــد أن يكــون هــذا وســنه أربعــون أو فــوق
ذلــك.
• ســؤاالته ملســكويه املولــود ســنة ٣٢٠هــج يف
كتــاب اهلوامــل والشــوامل؛ ويبعــد أن يكــون
التوحيــدي أكــرب منــه.
•

يف كتابــه اإلشــارات اإلهليــة؛ وكــام ســيأيت مــن نصــوص يف نقــده للمعتزلــة
يف ثنايــا البحــث .ينظــر :معجــم األدبــاء ص ١9٢٣ترمجــة ،8٢٠أبــو حيــان
التوحيــدي مقــاالت ملحمــد كــرد عــيل؛ جملــة املجمــع العلمــي العــريب
جملــد.١٣٣/8
( )١وكل هــذه أقــوال ال نجــد عليهــا دليــال مــن كتابــات أيب حيــان نفســه؛
وإنــام هــي أقــوال ذكرهــا املرتمجــون لــه دون جــزم.
( )٢وقــد عــده النــووي ،والذهبــي ،والســبكي ،وابــن حجــر وغريهــم مــن
الشــافعية؛ فقــال عنــه النــووي" :أبــو حيــان التوحيــدي؛ مــن أصحابنــا
املصنفــني" .هتذيــب األســامء (ص.)5٠7/٢ :
وأمــا الذهبــي فذكــر بأنــه يقــال عنــه :أنــه مــن أعيــان الشــافعية .ســري أعــالم
النبــالء ( .)١١9 /١7وينظــر :تاريــخ اإلســالم لإلمــام الذهبــي (/٢7
)٤٠٢؛ طبقــات الشــافعية الكــربى ( .)٢86 /5لســان امليــزان البــن حجــر
(حتقيــق أبــو غــدة) (.)57 /9
( )٣ال نجــد يف تراجــم املتقدمــني حديثــا عــن تاريــخ والدتــه؛ وإنــام هــي
اســتنتاجات للمتأخريــن .ينظــر عــىل ســبيل املثــال :التوحيــدي بــني الزندقــة
واإلبــداع ص٤؛ مقدمــة املقابســات حتقيــق حســن الســندويب ص8؛ مقدمــة
إبراهيــم الكيــالين للصداقــة والصديــق ص.5
ويــكاد املحققــون لكتبــه أو املتناولــون لبعــض كتاباتــه أن حيــددوا تاريــخ
والدتــه بــام ذكرنــا.
( )٤سيأيت هذا يف طلبه للحديث.
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• أنــه ذكــر يف كتابــه البصائــر والذخائــر( ،)5حكايــة
عــن أيب العبــاس البخــاري( ،)6وقــال" :ورأيتــه
ببخــارى يف آخــر أيــام نــوح( )7وأول أيــام عبــد
امللــك()8؛ وأنــا إذ ذاك صغــري ،لكنــي حفظــت مــا
قــال".
وهــذا دليــل قاطــع عــىل اســتبعاد األقــوال املذكــورة يف
ســنة والدتــه.
•  -مــا ذكــره يف حكايتــه عــن بعــض العلــامء" :وأنــا
ســمعته يقــول بأصبهــان ســنة ســبع ومخســني
وثالثامئــة ... ،وكنــت حينئــذ وحيــدً ا غري ًبــا
حديــث الســن ... ،فوقذتنــي احلميــة هلل عــز
وجــل ولرســوله عنــد جهلــه ،وكان اعتــامده عــىل
اهلذيــان ،ومل يكــن هنــاك  -مــع طــول النفــس،
وبلــة الريــق ،والصــرب عــىل الــكالم -يشء مــن
التحصيــل(.")9
فهــو خيــرب عــن نفســه ســنة ٣57هــج؛ بأنــه كان
حديــث الســن قليــل التحصيــل؛ فالراجــح عنــدي
هلــذا وغــريه أنــه مولــود بعــد ســنة ٣٣٠هــج.
()١٠
وأمــا وفاتــه فقــد كان موجــودا ســنة  ٤٠٠قطعــا ؛
وذكــر بــأن تــويف ســنة٤١٤هج.
قــال صاحــب البلغــة" :مــات ســنة أربــع عــرشة
وأربعمئــة بشــرياز؛ وقــربه قــرب أيب عبــد اهلل بــن
(.5٢/7 )5
ٍ
الــر ّي يف ســنة ســبع ومخســني وثالثامئــة؛
( )6قــال عنــه التوحيــدي" :ورد ّ
وكان يقــول :أحفــظ سـتّني ألــف حكايـ ٍ
ـة للزّ ّهــاد والنّســاك .ويظهــر ممــا ذكره
التوحيــدي أنــه مــن تالميــذ أيب ســليامن املنطقــي ،ومل أجــد يف ترمجتــه أكثــر
مــن هــذا .ينظــر :البصائــر والذخائــر (.)5٢ /7
( )7األمــري نــوح بــن نــر بــن أمحــد بــن إِســامعيل الســاماين؛ وتــويف يف
مجــادى األوىل ســنة ثــالث وأربعــني وثالثامئــة ،وتــوىل بعــده ابنــه عبــد
امللــك .ينظــر :تاريــخ اإلســالم لإلمــام الذهبــي (.)٢١8 /٢5
( )8هو عبد امللك بن نوح املذكور سابقا.
( )9البصائر والذخائر (.)٢٠7-٢٠5 /١
( )١٠ومــن ذلــك قولــه" :فلــام كان هــذا الوقــت -وهــو رجــب ســنة أربــع
مائــة -عثــرت عــىل املســودة ،وبيضتهــا عــىل نحيلهــا" .الصداقــة والصديــق
حتقيــق الكيــالين ص.٣5وينظــر :وفيــات األعيــان.١١٣/5
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

خفيــف (ت ٣7١هــج)(.")١

حياتــه العلميــة :كان التوحيــدي حمبــا للعلــم حريصــا
عليــه مــن صغــره؛ فــدرس احلديــث والفقــه واللغــة
والفلســفة واألدب؛ ونجــد يف كتبــه ذكــرا لعــدد كبــري
مــن مشــاخيه يف شــتى العلــوم؛ فمــام قالــه عــن نفســه
لبعــض جلســائه" :حدّ ثتــه ّ
عمــي كان قاعــدً ا يف
أن ّ
الربيــع ،فاجتــزت بــه
بعــض العشــ ّيات يف قطيعــة ّ
متوج ًهــا إىل جملــس أيب احلســن ابــن الق ّطــان الفقيــه
ّ
()٢
الشــافعي  ،فقــال لــه جلســاؤهّ :
إن ابــن أخيــك يــا
ّ
أبــا الع ّبــاس جمتهــدٌ يف طلــب العلــم ،يغــدو ويــروح،
ولقــد ســمعنا تالوتــه للقــرآن؛ فاســتجدناها ،ولقــد
ســمعنا منطقــه؛ فاستأنســنا بــه ،وقــد كتــب احلديــث
وتصــوف ،فقــال للجامعــة :هــذا ك ّلــه
الكثــري ،وســافر ّ
كــام تقولــون"(.)٣
ومــن هــذا النــص؛ يظهــر أنــه اشــتغل أول حياتــه
بالقــرآن والســنة؛ وقــد ذكــر يف كتبــه مجلــة مــن
النصــوص التــي تــدل عــىل ذلــك ،وحرصــه عــىل
معرفــة صحــة األحاديــث؛ ومنهــا :قولــه" :وأنــا
ســمعت ابــن شــاهني املحدث(ت٣85هــج) يف جامــع
( )١وعــىل هــذا فيكــون موتــه يف شــرياز؛ ألن أبــا عبــد اهلل بــن خفيــف تــويف
فيهــا؛ وهــذا يــدل عــىل مكانتــه؛ ألن ابــن خفيــف مــن أصحــاب أيب احلســن
األشــعري؛ وكان لــه مقــام عظيــم يف بــالد فــارس؛ وصــيل عليــه يــوم مــات
مائــة مــرة .ينظــر :ســري أعــالم النبــالء ،٣٤7/١6البلغــة يف تراجــم أئمــة
النحــو واللغــة (ص.)٤٠:
( )٢هكــذا يف املطبــوع ،وذكــره التوحيــدي يف البصائــر والذخائــر (/١
 ،)٢٣7-٢٣6فقــال" :وســمعت أبــا احلســني القطــان… وكان رديء
اللفــظ طويلــه ،قليــل احلــالوة ،وكان مــع هــذا قــوي النفــس يف النظــر،
ومــات يف آخــر ســنة تســع ومخســني وثالثامئــة".
وهــذا هــو املذكــور يف ترمجتــه فهــو :أبــو احلســني أمحــد بــن حممــد؛ املعــروف
بابــن القطــان البغــدادي ،وهــو آخــر مــن عــرف مــن أصحــاب أيب العبــاس
ابــن سيــج ،ودرس ببغــداد ،وأخــذ عنــه العلــامء ،وقــد تتابــع كل مــن
ترجــم لــه بأنــه تــويف يف مجــادى اآلخــرة ســنة ،٣59وأمــا أبــو حيــان فذكــر
كــام ســبق -بأنــه تــويف آخرهــا .ينظــر :طبقــات الفقهــاء (ص،)١١٣ :تاريــخ اإلســالم .١98/٢6
( )٣البصائر والذخائر (.)١٢٤ /8

املنصــور"(.)٤
وقــال بعــد ذكــره حلديــث نبــوي" :هــذا احلديــث رواه
لنــا أبــو بكــر الشــافعي(ت٣5٤هج) ببغــداد؛ ســنة
أربــع ومخســني وثالثامئــة"(.)5
وقــال أبــو حيــان" :قــال لنــا أبــو الشــ ّيخ
األصبهاين(ت٣69هــج) ،وعليــه قرأنــا مجيــع مــا
اتصــل يف هــذا اجلــزء مــن أمثــال رســول اهلل صـ ّ
ـىل اهلل
عليــه وآلــه"(.)6
وقــال" :حدثنــا هبــذا احلديــث ميــرسة بــن
عيل(٣5٣هــج) إمــام جامــع قزويــن يف ســنة مخســني
وثالثامئــة ... ،وســألت عنــه ابــن اجلعايب(ت٣5٣هج)
صحيحــا"(.)7
فــزوى وجهــه ،كأنــه مل يــره
ً
وقولــه" :وقــال يل الدارقطني(ت٣85هــج) ســنة
ســبعني :أنــا مجعــت ذلــك البــن حنزابــة (ت٣9١هج)
عــىل طريــق املعونــة"(.)8
واعتــذر عــن حذفــه ألســانيد مــا يذكــره مــن
األحاديــث بقولــه" :وإنــام أحــذف اإلســناد؛ ألن
الغــرض يقــرب واملــراد يســهل ،واإلســناد يطيــل
ويمــل املســتفيد ،عــىل أن اإلســناد زيــن احلديــث
وعالمــة الســنة وســبب الروايــة"(.)9
وكان مــن أبــرز مآخــذه عــىل الصاحــب
ابــن عباد(ت٣85هــج) كالمــه يف اإلمــام
البخاري(ت٢56هــج)" :قــال [الصاحــب ابــن عباد]:
البخــاري حشــوي فــرشي ،ليــس عليــه معــول ،وال
( )٤البصائر والذخائر (.)١١٤ /6
( )5البصائر والذخائر (.)76 /٢
( )6البصائر والذخائر (.)٢٣٣ /7
( )7البصائر والذخائر (.)٢56 /7
( )8اإلمتاع واملؤانسة .١١7
(  )9البصائــر والذخائــر ( .)77 /٢كــام يظهــر حبــه للحديــث وحرصــه
عليــه؛ فنقــل قــول رجــل مــن أصحــاب احلديــث ألمحــد بــن حنبــل" :مــا
ينبغــي لــك إن منعــك الســلطان حقــك مــن الدنيــا؛ أن متنعنــا حقنــا مــن
الديــن! وال إن جــار عليــك أن جتــور علينــا ،أعطنــا مــرياث نبينــا عنــدك".
وقــال" :كان أبــو داود السجســتاين ثقــة حمد ًثــا راويــة" .البصائــر والذخائــر
(.)98 /5
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لقولــه متــأول"(.)١
ولذلــك قــال ابــن الســبكي(ت77١هج) عنــه:
"كان إمامــا يف النحــو واللغــة والتصــوف فقيهــا
مؤرخــا؛ وتفقــه عــىل القــايض أيب حامــد املــروروذي
(ت٣6٢هــج)؛ وســمع احلديــث مــن أيب بكــر
الشــافعي ،وأيب ســعيد الســريايف(ت٣68هج)،
وجعفــر اخللــدي (ت٣٤8هــج)"(.)٢
عقيدتــه واحلكــم عليــه :احلكــم عــىل ابــن حيــان يف
كالم العلــامء مل يكــن متقاربــا؛ فاملــادح كان مبالغــا يف
مدحــه ،والــذام كذلــك أخرجــه مــن الديــن ،ووصمــه
باإلحلــاد ،ومل يكــن هــذا بعــد وفــاة التوحيــدي ،بــل
كان االختــالف يف زمنــه ،والتوحيــدي أشــار إىل ذلــك
وســبب اهتامــه كــام ســيأيتِ ،
ومــن أبــرز العلــامء الذيــن
وصمــوه باإلحلــاد والضــالل :ابــن فــارس اللغــوي
(ت٣95هــج) ،وابــن عقيــل (ت5١٣هــج) ،وابــن
اجلــوزي (ت597هــج) ،والذهبــي (ت7٤8هــج)،
وابــن حجــر (ت85٢ه)؛ فأمــا ابــن اجلــوزي فنقــل
كالمــا مطــوال عــن ابــن عقيــل جعلــه فيــه مــن
زمــرة امللحديــن :كابــن الراونــدي (ت٢5٠هــج)
وأيب العــالء املعــري (ت٤٤9هــج) ،فقــال" :وهــذا
ابــن الريونــدي ،وأبــو حيــان! مــا فيهــم إال مــن قــد
انكشــف مــن كالمــه ســقم يف دينــه؛ يكثــر التحميــد
والتقديــس ،ويــدس يف أثنــاء ذلــك املحــن؛ قــال ابــن
عقيــل :ومــا ســلم هــؤالء مــن القتــل؛ إال ألن إيــامن
األكثريــن مــا صفــا!"(.)٣
ونقــل الذهبــي عــن أيب الفــرج ابــن اجلــوزي أنــه قــال
يف تارخيــه" :زنادقــة اإلســالم ثالثــة :ابــن الراونــدي،

( )١قــال التوحيــدي عنــه" :والغالــب عليــه [ابــن عبــاد] كالم املتكلمــني
املعتزلــة ،وكتابتــه مهجنــة بطرائقهــم ،ومناظرتــه مشــوبة بعبــارة الكتــاب... ،
ويتشــيع ملذهــب أيب حنيفــة ومقالــة الزيديــة" .اإلمتــاع واملؤانســة ص.57
وينظــر :أخــالق الوزيريــن.٢68
( )٢طبقات الشافعية الكربى (.)٢88 /5
( )٣املنتظم (.)١85 /8
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وأبــو حيــان التوحيــدي ،وأبــو العــالء .قال :وأشــدهم
عــىل اإلســالم أبــو حيــان؛ ألنــه جممــج ومل يــرح"(.)٤
وقــال الذهبــي" :أبــو حيــان التوحيــدي  ،...الضــال
امللحــد  ،...قــال ابــن فــارس يف كتاب(:اخلريــدة
والفريــدة):كان أبــو حيــان هــذا كذابــا ،قليــل الديــن
والــورع عــن القــذف واملجاهــرة بالبهتــان ،تعــرض
ألمــور جســام مــن القــدح يف الرشيعــة والقــول
بالتعطيــل ،ولقــد وقــف ســيدنا الوزيــر الصاحــب عىل
بعــض مــا كان يدغلــه وخيفيــه مــن ســوء االعتقــاد؛
فطلبــه ليقتلــه ،فهــرب ،والتجــأ إىل أعدائــه ،ونفــق
عليهــم تزخرفــه وإفكــه ،ثــم عثــروا منــه عــىل قبيــح
دخلتــه وســوء عقيدتــه ،ومــا يبطنــه مــن اإلحلــاد،
ويرومــه يف اإلســالم مــن الفســاد ،ومــا يلصقــه بأعالم
الصحابــة مــن القبائــح ،ويضيفــه إىل الســلف الصالــح
مــن الفضائــح ،فطلبــه الوزيــر املهلبي(ت٣5٢هــج)
()5؛ فاســترت منــه ،ومــات يف االســتتار( ،)6وأراح اهلل ،ومل
يؤثــر عنــه إال مثلبــة أو خمزيــة"(.)7
وقــال الذهبي" :وقــد ذكــره ابــن النجار(ت6٤٣هج)،
وقــال :لــه املصنفــات احلســنة ،كالبصائــر وغريهــا،
ـريا صابـ ًـرا متدينًــا ،إىل أن قــال :كان صحيــح
وكان فقـ ً
()8
ـدوا هلل خبي ًثــا" .
العقيــدة ،كــذا قــال ،بــل كان عـ ً
وأمــا ابــن حجــر فنقــل عــن أيب حيــان كثــريا مــن
اآلراء يف العلــامء ،وقــال عنــه" :كان صاحــب زندقــة
وانحــالل(.")9
( )٤ومل أجــد كالمــا مطابقــا هلــذا املنقــول يف املنتظــم البــن اجلــوزي .ينظــر:
ســري أعــالم النبــالء.١٢٠/١7
( )5الوزيــر املهلبــي أبــو حممــد احلســن بــن حممــد بــن هــارون ،واملذكــور يف
وفاتــه أهنــا كانــت ســنة٣5٢ه؛ فــال يمكــن أن يكــون قــد طلــب التوحيــدي
قط ًعــا ،فيحتمــل أنــه الوزيــر البويــي :الصاحــب ابــن عبــاد كــام ذكــر أوال.
( )6هــذا مــا اشــتهر يف زمنــه؛ والصحيــح أن ابــن فــارس تــويف قبــل
التوحيــدي بنحــو عرشيــن ســنة.
( )7سري أعالم النبالء ( )١١9 /١7وما بعدها.
( )8تاريخ اإلسالم لإلمام الذهبي ()٤٠٢ /٢7
( )9لسان امليزان البن حجر (حتقيق أبو غدة) (.)55 /9
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ومــن أبــرز مآخــذه عــىل التوحيــدي :أنــه كان يطــري
ويثنــي عىل مــن ال يســتحق الثنــاء ويزكــي املتهمــني(.)١
فقــال يف ترمجــة الكعبــي (ت٣١9هــج)" :وقــد وصفــه
[أي الكعبــي] أبــو حيــان التوحيــدي يف أوائــل كتــاب
البصائــر والذخائــر فقــال :كفــى بــه علــام ودرايــة
وروايــة وثقــة وأمانــة؛ وهــذا ممــا يطعــن بــه عــىل
التوحيــدي(.")٢
ويف املقابــل فقــد أثنــى عليــه آخــرون ،ووصفــوه
بالديانــة وصحــة العقيــدة؛ متأهلــا متصوفــا
صابــرا ،ومــن هــؤالء :ابــن النجــار ،وأبــو
طاهــر احلافــظ الســلفي(ت576هج) ،وابــن
الســبكي ،ووالده(ت756هــج) ،وابــن قــايض
شــهبه(ت85١هج) ،وياقــوت احلموي(ت6٢6هج)،
والفــريوز آبادي(ت8١7هــج).
قــال ابــن الســبكي" :قــال ابــن النجــار :لــه املصنفــات
ـريا صابـ ًـرا
احلســنة كالبصائــر وغريهــا ،قــال :وكان فقـ ً
متدينًــا ،وكان صحيــح العقيــدة"(.)٣
واعتــرب ابــن الســبكي؛ بــأن موقــف الذهبــي واحلامــل
لــه عــىل الطعــن يف أيب حيــان :هــو املنقــول عــن ابــن
فــارس وابــن اجلــوزي ،إضافــة لبغضــه للصوفيــة(.)٤
ثــم قــال" :ومل يثبــت عنــدي إىل اآلن مــن حــال أيب
حيــان مــا يوجــب الوقيعــة فيــه؛ ووقفــت عــىل كثــري
مــن كالمــه؛ فلــم أجــد فيــه إال مــا يــدل عــىل أنــه كان
قــوي النفــس مزدر ًيــا بأهــل عــره ،ال يوجــب هــذا
القــدر أن ينــال منــه هــذا النيــل ،وســئل الشــيخ اإلمــام
( )١ومــن ذلــك مــا ذكــره يف ترمجــة أمحــد بــن ســهل أبــو زيــد البلخــي
صاحــب التصانيــف املشــهورة ،فقــال" :وقــد بالــغ أبــو حيــان التوحيــدي
يف إطرائــه والرفــع مــن قــدره ،وأورد مــن ذلــك يف كتابــه :تقريــظ اجلاحــظ
مــع كونــه مرميــا باإلحلــاد" .ينظــر :لســان امليــزان البــن حجــر (حتقيــق أبــو
غــدة) (.)٤8٠-٤79 /١
( )٢لسان امليزان البن حجر (حتقيق أبو غدة) (.)٤٣٠ /٤
(  )٣طبقات الشافعية الكربى (.)٢88 /5
( )٤طبقات الشافعية الكربى (.)٢88 /5

الوالــد رمحــه اهلل عنــه :فأجــاب بقريــب ممــا أقــول"(.)5
وقــال صاحــب البلغــة" :وكان متخوفــا متصوفــا
شــديد الديانــة"(.)6
وقــال ابــن خلكان(ت68١هــج)" :كان أبــو حيــان
املذكــور فاضـ ً
ـال منص ًفــا ،لــه من الكتــب املشــهورة"(.)7
وقــال ابــن قــايض شــهبه بعــد ذكــره لــكالم الذهبــي:
"هــذه مبالغــة عظيمــة مــن الذهبــي"(.)8
ونقــل الســلفي عــن بعــض مشــاخيه قولــه" :علــم
أيب حيــان التوحيــدي أوىف مــن كالمــه ،وإشــاراته
وتصانيفــه تــدل عــىل علــم غزيــر"(.)9
ويف ترمجــة ياقــوت احلمــوي إشــارة ملــا قــد يكون ســببا
يف اهتامــه؛ فقــال عنــه" :صــويف الســمت واهليئــة ،وكان
يتألــه والنــاس عــىل ثقــة مــن دينــه ،قــدم بغــداد؛ فأقــام
هبــا مــدة ،ومــى إىل الــري ،وصحــب الصاحــب
أبــا القاســم :إســامعيل بــن عبــاد ،وقبلــه أبــا الفضــل
بــن العميد(ت٣6٠هــج)؛ فلــم حيمدمهــا ،وعمــل
يف مثالبهــام كتا ًبــا؛ وكان متفننًــا يف مجيــع العلــوم مــن
النحــو ،واللغــة ،والشــعر ،واألدب ،والفقــه ،والــكالم
عــىل رأي املعتزلــة()١٠؛ وكان جاحظ ًيــا يســلك يف
تصانيفــه مســلكه ،ويشــتهي أن ينتظــم يف ســلكه،
فهــو شــيخ يف الصوفيــة ،وفيلســوف األدبــاء ،وأديــب
الفالســفة ،وحمقــق الــكالم ،ومتكلــم املحققــني،
وإمــام البلغــاء ،ســخيف اللســان ،قليــل الرضــا عنــد
اإلســاءة إليــه واإلحســان ،الــذم شــانه ،والثلــب
دكانــه ،وهــو مــع ذلــك فــرد الدنيــا الــذي ال نظــري
لــه ،ذكا ًء وفطنـ ًة ،وفصاحــة ،و ُمكنـ ًة ،كثــري التحصيــل
للعلــوم يف كل فــن حفظــه ،واســع الدرايــة والروايــة،
( )5طبقات الشافعية الكربى (.)٢88 /5
( )6البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة -الكويت (ص.)٤6 :
( )7وفيات األعيان.١١٣/5
( )8طبقات الشافعيةـ البن قاىض شهبة ()١87 /١
( ) 9معجم السفر (ص.)٣٠١ :
( )١٠وهــذا ليــس صحيحــا؛ فأبــو حيــان مــن الناقمــني والكارهــني ملذهــب
املعتزلــة ،والرافضــني لصناعــة الــكالم كــام تقــدم.
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وكان مــع ذلــك حمــدو ًدا حمار ًفــا يشــتكي رصف زمانــه،
ويبكــي يف تصانيفــه عــىل حرمانــه(." )١
ومــن هــذا العــرض ،ونقــل كالم املرتمجــني لــه ،وقراءة
املطبــوع مــن كتــب أيب حيــان؛ يتبــني للباحــث مــا ييل:
 .١أن أبــا حيــان كان بعيــدا عــن اإلحلــاد؛ ومــا يف
كتبه-وهــو كثــري -يــدل عــىل إيــامن كبــري وتألــه
وخــوف مــن اهلل()٢؛ومــن ذلــك قولــه" :ورأس
هــذا األمــر كلــه وأنفــه يف التســليم ،فإنــه الديــن
كلــه ،واإلســالم الــذي رشفنــا اهلل بــه وجعلنــا
مــن أهلــه ،ومــن القائلــني بفضلــه ،والناضحــني
عــن حوزتــه ،والذابــني عــن حريمــه ،هــو معقــود
بالتســليم(.")٣
ويف كالمــه رد شــديد عــىل مــن أحلــد وتزنــدق؛ ومــن
ذلــك قولــه" :وصــف النظام(ت٢٢١هــج) الكواكــب
حــارضا ،وكان يتهــم
وحســنها ،وكان اخلاركــي
ً
بالزندقــة ،فقــال( :وأي يشء حســنها؟ مــا أشــبهها إال
بجــوز كان يف كــم صبــي؛ فتناثــر فوقــع متفر ًقــا :هــا
هنــا ثالثــة ،وهــا هنــا أربعــة ،وهــا هنــا اثنتــان).
أنــا واهلل أرحــم هــذا القائــل ،وهــو بالغيــظ عليــه
أوىل ،بــل تنفيــذ حكــم اهلل فيــه أحــق؛ فقــد أحلــد يف
الديــن ،وأرصــد للمؤمنــني ،وشــبه عــىل الضعفــاء
املبتدئــني(.")٤

( )١معجم األدباء ص١9٢٣ومابعدها.
( )٢وهــذا ظاهــر يف كتبــه والســيام كتــاب اإلشــارات اإلهليــة؛ ومــن ذلــك
قولــه يف قطعــة فريــدة" :حــرام عــىل قلــب اســتنار بنــور اهلل أن يفكــر يف غــري
عظمــة اهلل ،حــرام عــىل لســان تعــود ذكــر اهلل أن يذكــر غــري اهلل؛ حــرام عــىل
نفــس طهــرت مــن أدنــاس الدنيــا بطاعــة اهلل أن تدنــس بــيء خمالفــة اهلل؛
حــرام عــىل عــني نظــرت إىل مملكــة اهلل أن حتــدق إىل غــري اهلل ،حــرام عــىل
كبــد ابتلــت بالثقــة أن تطمئــن إىل غــري اهلل ،حــرام عــىل مــن مل يــر اخلــري إال
مــن اهلل أن جيــد طمعــا يف غــري اهلل ،حــرام عــىل مــن رشف بخدمــة اهلل أن
يتضــع بخدمــة غــري اهلل ،حــرام عــىل مــن ألــف فنــاء اهلل أن يعــرج إىل غــري
اهلل ،حــرام عــىل مــن تلــذذ بمناجــاة اهلل أن يناجــي غــري اهلل" .اإلشــارات
اإلهليــة حتقيــق بــدوي ص.٣9٢
( )٣البصائر والذخائر (.)١١ /٢
( )٤وقــد أطــال التوحيــدي يف الــرد عــىل هــذا الــكالم الــذي وصفــه
باإلحلــاد فينظــر :البصائــر والذخائــر (.)86-85 /9
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ومــا يذكــره أصحابــه عنــد وفاتــه دليــل إيامنــه؛ فلــام
احتــر أبــو حيــان؛ كان بــني يديــه مجاعــة فقالــوا:
اذكــروا اهلل؛ فــإن هــذا مقــام خــوفٌّ ،
وكل يســعى هلــذه
الســاعة؛ وجعلــوا يذكرونــه ويعظونــه؛ فرفــع رأســه
إليهــم ،وقــال :كأين أقــدم عــىل جنــدي أو رشطــي ،إنام
أقــدم عــىل رب غفــور وقــى(.)5
 .٢أن اهتامــه باإلحلــاد والضــالل كان مشــتهرا يف
وقتــه؛ وأبــو حيــان نفســه ذكــر ذلــك؛ واعتــرب
بــأن مــرد ذلــك هــو نقاشــه هلــم وعــدم قبولــه
بطريقتهــم؛ والســيام الرافضــة واملعتزلــة؛ فقــال:
"لكــ ّن الشــيعة إذا ســمعوا هــذا الــكالم؛ رمــوا
ـيل ،وقذفــوه بـ ّ
ـكل قبيــح ،والفتنــة
قائلــه ببغــض عـ ٍّ
منهــم شــديدة ،والبــالء عظيــم ،ولــو مل يكــن مــن
عــيل ،ونــرش فضائلــه،
عجائبهــم إالّ ترشيــف
ّ
واالقتــداء بأفعالــه ،لــكان ذلــك ح ًّقــا وصد ًقــا
وطاعــ ًة ،ولكــن يتّصــل هبــذا مــا يــدم هــذا،
ونعــوذ بــاهلل مــن احلــور بعــد الكــور"(.)6
وقــال يف موضــع آخــر" :هكــذا قــال أبــو جعفــر بــن
بابويــه (ت٣8١هــج) ،ومــا حلقــت شـ ً
ـيخا  ...للشــيعة
أكــرب منــه وال أطــول با ًعــا يف العلــم ،ومــا أدري
كيــف حقيقــة هــذا ،وللرافضــة أخبــار كثــرية يرووهنــا
عــن جعفــر بــن حممــد عليــه الســالم(ت١٤8هج)
مل يقلهــا قــط ،وال حمصــول هلــا ،وال فائــدة معهــا ،وال
ٍ
لــيء منهــا ،ومتــى رددهتــا عليهــم غضبــوا
حقيقــة
وشــنعوا ،وقالــوا :أنــت ردي الديــن؛ وهلــذا تــر ّد عــىل
الصادقــني"(.)7
وقــال عنهــم" :هــم لفــرط غ ّلوهــم يف أئمتهــم
رهبــم وال يبالــون ،كل ّذلــك
يلحقوهنــم بصفــات ّ
جتليحــا وجــرأةً؛ وهلــذا نشــأت فيهــم الغاليــة ،ولقــد
ً
ٍ
لشــيخ منهــم ،وكأين أتغابــى عليــه :مل قــال
قلــت
( )5لسان امليزان البن حجر (حتقيق أبو غدة) (.)57 /9
( )6البصائر والذخائر (.)١٣٤ /8
( )7البصائر والذخائر (.)١66-١65 /7
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هــؤالء ّ
إن عل ًّيــا عليــه الســالم إلــه؟ قــال :ألن جعفــر
ـيل إلــه؛
بــن حممــد الصــادق عليــه الســالم قــال هلــم :عـ ٌّ
قلــت :ومل إذا قــال جعفــر ذلــك كان كذلــك؟ ومــن
أيــن لــك أن اإلمــام قــال ذلــك! قــال :هــذا كلــه مــن
كالم الناصبــة"(.)١
وقــال عــن املتكلمــني مــن املعتزلــة" :رضــوا مــن
أنفســهم يف الديــن بالــكالم فيــه ،والتشــكيك عليــه،
وإنشــاء مســائل ال يســأل عنهــا أحــد ،وال يـ ّ
ـدل عليهــا
إال وســواس ،وا ّدعــوا أن اإلقبــال عــىل هــذا النــوع
وإثبــات
تصحيــح للتوحيــد ،ومعرفــ ٌة باألصــول،
ٌ
ٌ
ـق ،ثــم فارقــوا العمــل وإخالصــه ،وأعرضــوا عن
للحـ ّ
الصمــت
اآلخــرة وطلبهــا
والصــوم وطــول ّ
بالتهجــد ّ
ّ
وبــذل النفــس ،ومتــى واقفتهــم شــاغبوك وصاخبــوك
ورمــوك بدائهــم ،وازدمحــوا عليــك بكيدهــم"(.)٢
 .٣أن أبــا حيــان كان شــديد االنتقــاد للمعتزلــة
خصوصــا واملتكلمــني عمومــا ،وكان لســانه
صارمــا شــديدا وبذيئــا أحيانــا ،وهــؤالء املنتقدون
كانــوا أصحــاب رأي وهيبــة وســطوة وتالميــذ؛
يدافعــون عنهــم وينافحــون أعداءهــم؛ إضافــة
لقــرب هــؤالء مــن أصحــاب الــرأي والتدبــري
والسياســة.
 .٤أن أبــا حيــان عــادى أكــرب وزيريــن يف وقتــه،
ومهــا :ركــن الديــن ابــن العميــد ،والصاحــب
ابــن عبــاد املعتــزيل؛ وأ ّلــف يف هجائهــام أكــرب
كتــاب هجائــي يف تاريــخ األدب العــريب ،وهــو
مســاوئ الوزيريــن؛ وهــو الســبب يف طلبهــم لــه
واســتتاره عنهــم؛ فاهتمــوه باملــروق والضــالل
والزندقــة.
وممــا يــدل عــىل ذلــك :أن املوقــف مــن أيب حيــان يف
حياتــه اســتمر بعــد وفاتــه؛ متعلقــا هبــذا الكتــاب؛
( )١البصائر والذخائر (.)٢٢5 /7
( )٢البصائر والذخائر (.)٢٤٤-٢٤١ /7

فأشــيع ّ
حصــل هــذا الكتــاب أصابــه شــؤم
أن مــن ّ
يف حياتــه؛ ومــن ذلــك مــا ذكــره ابــن خلــكان عنــه،
فقــال" :وهــذا الكتاب-أخــالق الوزيريــن -مــن
الكتــب املحــدودة ،مــا ملكــه أحــد إال وتعكســت
أحوالــه ،ولقــد جربــت ذلــك ،وجربــه غــريي عــىل مــا
أخــربين مــن أثــق بــه"(.)٣
 .٥أن أبــا حيــان كان لــه ارتبــاط بعــدد كبــري مــن
الفالســفة ،واملتكلمــني ،والفقهــاء ،واألدبــاء؛ ومل
يكــن يميــز بــني أحــد منهــم يف مقــام االســتفادة؛
ولذلــك كان لــه عالقة ومعرفــة بإخــوان الصفا(،)٤
الذيــن أرادوا اجلمــع بــني الفلســفة والرشيعــة،
وعــرض كالمهــم عــىل بعــض شــيوخه؛
فرفضــوه ومل يقبلــوه ،كــام كان حريصــا عــىل
معرفــة اخلفــي مــن العلــل والترفــات ،كســبب
اإلحلــاد وقتــل النفــس ،مــع رفضــه هلــذه العقائــد
والترفــات ،وكان مــن ســؤاالته املشــهورة
ملســكويه (ت٤٢١هــج) قولــه" :حدثنــي عــن
مســألة هــي ملكــة املســائل ،واجلــواب عنهــا أمــري
األجوبــة ،وهــي :الشــجى يف احللــق ،والقــذى يف
العــني ،والغصــة يف الصــدر ،والوقــر عــىل الظهــر،
والســل يف اجلســم ،واحلــرسة يف النفــس ،وهــذا
كلــه؛ لعظــم مــا دهــم منهــا ،وابتــىل النــاس بــه
فيهــا :وهــي حرمــان الفاضــل ،وإدراك الناقــص؛
وهلــذا املعنــى خلــع ابــن الراونــدي ربقــة الديــن،
وقــال أبــو ســعيد احلصــريي بالشــك ،وأحلــد
فــالن"(.)5
ً
شــيخا مــن أهــل
وقــال" :شــاهدنا يف هــذه األيــام
العلــم ســاءت حالــه ،وضــاق رزقــه ،واشــتد نفــور
النــاس عنــه ،ومقــت معارفــه لــه ،فلــام تــواىل هــذا
( )٣وفيات األعيان (.)١١٣ /5
( )٤ونصــه وكالمــه عنهــم يعتــرب النــص الوحيــد الــذي كشــف أســامءهم
وهدفهــم؛ وهــو يف غايــة النفاســة.
( )5اهلوامل والشوامل (ص.)٢٤7 :
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ً
حبــال إىل ســقف
عليــه ،دخــل يو ًمــا منزلــه ،ومــد
البيــت ،واختنــق بــه ،وكانــت نفســه يف ذلــك .فلــام
عرفنــا حالــه ،جزعنــا وتوجعنــا وتناقلنــا حديثــه
وترفنــا فيــه كل متــرف ،فقــال بعــض احلارضيــن:
ِ
عــم مــا أتــاه
هلل دره! لقــد عمــل عمــل الرجــال! ن َ
واختــاره! هــذا يــدل عــىل عــزازة النفــس وكــرب
اهلمــة! لقــد خلــص نفســه مــن شـ ٍ
ـقاء كان طــال بــه،
ٍ
ـورا مــن أجلــه ،مــع فاقــة
وحــال كان ممقو ًتــا فيــه مهجـ ً
شــديدة ،وإضاقــة متصلــة ،ووجــه كلــام أ ّمــه أعــرض
عنــه ،وبــاب كلــام قصــده أغلــق دونــه ،وصديــق إذا
ســأله اعتــل عليــه!"(.)١
ومثــل هــذا الــكالم مــن أيب حيــان يشــبه طريقتــه يف
البحــث عــن الغامــض مــن األقــوال واألفعــال()٢؛
غــري أنــه قــد يوجــب الشــك فيــه ممــن مل يعــرف هــذا
النــوع مــن البحــث والســؤال.
 .٦أن أبــا حيان كان فيلســوفا متصوفــا درس يف صغره
عــىل الفالســفة ،وصحــب الصوفيــة؛ وهــو مــا
جعــل البعــض يشــكك فيــه ،كــام ســبق مــن كالم
ابــن الســبكي؛ ومــن عبــارات التوحيــدي" :إن
التصــوف والفلســفة يتجــاوران ويتــزاوران(")٣؛
واعتــرب شــيخ اإلســالم ابــن تيمية(ت7٢8هــج)
بــأن مــن مــواد الغزايل(ت5٠5هــج) الفلســفية:
كالم أيب حيــان التوحيــدي؛ فقــال" :والغــزايل يف
كالمــه مــادة فلســفية كبــرية؛ بســبب كالم ابــن
ســينا(ت٣7٠هج) يف (الشــفا وغــريه) (ورســائل
إخــوان الصفــا)؛ وكالم أيب حيــان التوحيــدي"(.)٤
( )١ثــم أجــاب عــن كالم املســوغ هلــذا الفعــل الشــنيع .ينظــر :املقابســات
ص.٢٢٠-٢١9
( )٢ومــن قــرأ كتبــه عــرف اختــالف أيب حيــان يف تفكــريه ومــا يشــغله؛ عــن
غــريه مــن األدبــاء؛ وأكــرب شــاهد عــىل هــذا هــو كتــاب اهلوامــل والشــوامل؛
فاهلوامــل هــي أســئلته املوجهــة ملســكويه؛ والشــوامل هــي اإلجابــات؛ وهــي
حافلــة بالغريــب غــري املعهــود مــن األســئلة.
( )٣البصائر والذخائر (.)١9٤ /6
( )٤جمموع الفتاوى (ط :دار الوفاء  -حتقيق أنور الباز) (.)5٤ /6
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وقــال ..." :وأمــا مذهــب املتصوفــة؛ فلســت أدري
عــىل مــن عــول فيهــا وال مــن ينتســب إليــه يف علمهــا،
قــال :وعنــدي أنــه عــىل أيب حيــان التوحيــدي الصــويف
علمــت أن أبــا
عــول عــىل مذاهــب الصوفيــة؛ وقــد
ُ
حيــان هــذا ألــف ديوانــا عظيــام يف هــذا الفــن ،ومل
يصــل إلينــا منــه يشء(.")5
وقــال" :ومل تكــن مــادة أيب حامــد مــن كالم أيب حيــان
التوحيــدي وحــده؛ بــل وال غالــب كالمــه منــه؛ فــإن
أبــا حيــان تغلــب عليــه اخلطابــة والفصاحــة؛ وهــو
مركــب مــن فنــون أدبيــة وفلســفية وكالميــة وغــري
ذلــك؛ وإن كان قــد شــهد عليــه بالزندقــة غــري واحــد،
وقرنــوه بابــن الراونــدي -كــام ذكــر ذلــك ابــن عقيــل
وغــريه.")6(-
 .٧أن أبــا حيــان جبــل عــىل الشــكوى والتــأمل
واحلــرسة والتــربم مــن الدنيــا والنــاس؛ فقــد كان
ُحمتقــرا مــن عمــه()7؛ وممــن صاحب مــن الــوزراء،
كالصاحــب ابــن عبــاد؛ حتــى أوصلــه هــذا إىل
اإلحلــاف يف الســؤال ،وطلــب املســاعدة؛ كــام يف
رســائله أليب الوفــاء املهندس(ت٣88هــج)()8؛
( )5يشــري إىل كتابــه اإلشــارات اإلهليــة .ينظــر :العقيــدة األصفهانيــة (ص:
.)١7١
( )6ومــن هنــا يالحــظ أن ابــن تيميــة نقــل مــا ذكــره ابــن عقيــل؛ ومل يذكــر
رأيــه يف املســألة .ينظــر :العقيــدة األصفهانيــة (ص.)١7٢ :
()7قــال التوحيــدي وقــد "ذكــر بعــض النــاس لعمــه؛ أن ابــن أخيــه أبــا
ـب واحــد ،قالــوا:
حيــان طلــب العلــم فــربز؛ فقــال هلــم" :ولكــن لــه عيـ ٌ
كل يــوم أربعــة أرغفـ ٍ
ومــا هــو؟ قــال :يــأكل يف ّ
ـة ،فــورد عــىل اجلامعــة مــا
حريهــا وأضحكهــا.
ّ
وقــد رأينــا أعام ًمــا قطعــوا أرحا ًمــا ،فقطــع اهلل أعامرهــم ،وأقفــر ديارهــم،
الرحــم ،وحا ًّثــا
وأورثهــم خســارهم .وإ ّنــام ســقت هــذا ناه ًيــا عــن قطيعــة ّ
عــىل حفــظ القرابــة ،مذ ّكـ ًـرا عواقــب القطيعــة ،وحمـ ّ
ـذ ًرا مــن قبيــح القالــة،
وإىل اهلل تعــاىل نفــزع يف ّ
كل مــا ّ
دق وجـ ّـل ،فهــو املنتهــى ،وإليــه الرجعــى".
البصائــر والذخائــر (.)١٢٤ /8
( )8قلــت :وقــد خــرج التوحيــدي يف رســالته عــن لبــاس األدب واملــروءة؛
فأحلــف يف الســؤال مســرتمحا مســتعطفا.
"و َمــا أحســن َمــا رأيتــه ع َ
َــىل ظهــر نســخة مــن كتــاب
قــال القفطــيَ :
اإلمتــاع ،بخــط بعــض أهــل جزيــرة صقليــة ،وهــو (ابتــدأ أبــو حيــان
كتابــه صوف ًيــا ،وتوســطه حمد ًثــا ،وختمــه سـ ً
ـائال ملح ًفــا!)" .إخبــار العلــامء
بأخيــار احلكــامء ص ١86ترمجــة أيب ســليامن املنطقــي .وينظــر خامتــة اإلمتــاع
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

وهــو مــا جعلــه حيــرق كتبــه يف آخــر حياتــه()١؛
وقــال" :فقــد ّ
كل البــر؛ وانعقــد اللســان؛ ومجــد
اخلاطــر ،وذهــب البيــان ،وملــك الوســواس،
وغلــب اليــأس مــن مجيــع النــاس".
وقــال يف كتــاب الصداقــة والصديــق؛ وهــو مــن
أواخــر كتبــه" :اســتمراري عــىل هــذا اإلنقــاص
والعــوز؛ اللذيــن قــد نقضــا قــويت ،ونكثــا مــريت،
وأفســدا حيــايت ،وقرنــاين باألســى ،وحجبــاين عــن
األســى؛ ألين فقــدت كل مؤنــس ،وصاحــب ،ومرفــق،
ومشــفق ،واهلل! لربــام صليــت يف اجلامــع فــال أرى إىل
جنبــي مــن يصــيل معــي ،فــإن اتفــق فبقــال ،أو عصار،
أو نــداف ،أو قصــاب ،ومــن إذا وقــف إىل جانبــي
أســدرين بصنانــه ،وأســكرين بنتنــه ،فقــد أمســيت
غريــب احلــال ،غريــب اللفــظ ،غريــب النحلــة،
مستأنســا بالوحشــة ،قان ًعــا بالوحــدة،
غريــب اخللــق،
ً
معتــا ًدا للصمــت ،جمتن ًفــا عــىل احلــرية ،حمتمـ ً
ـال األذى،
يائســا مــن مجيــع مــن تــرى ،متوق ًعــا ملــا البــد مــن
ً
حلولــه ،فشــمس العمــر عــىل شــفا ،ومــاء احليــاة إىل
نضــوب ،ونجــم العيــش إىل أفــول ،وظــل التلبــث إىل
قلــوص"()٢؛ وهــذا يــدل عــىل أن أبــا حيــان كان عليــل
الــروح واجلســد مكتئبــا.
 .٨أن تصــوف أيب حيــان مل يكــن تصوفــا غاليــا؛ بــل
كان أقــرب لتصــوف الفقــراء املعدمــني؛ وكان لــه
انتقــادات ألحــوال وأقــوال املتصوفــة التــي ال
دليــل عليهــا؛ فقــال تعليقــا عــىل مقولــة صوفيــة:
(إذا اســتكملت املعرفــة يف القلــب ســلب العــارف
العمــل).
()٣
"مــا كان أحــوج أبــا ســليامن(ت٢١5هج) أن
يوضــح ع ّلــة هــذا؛ فإ ّنــه شــنيع ،وقــد رأيــت مــن أبنــاء
واملؤانســة؛ ففيــه نــص فريــد متذلــل يف طلــب املســاعدة.
( )١ينظر :معجم األدباء ص.١9٢٣
( )٢الصداقة والصديق حتقيق الكيالين ص.٣٤
(  )٣الداري؛ وهو صاحب املقولة.

ـوف مــن هجــر العبــادة بمثــل هــذا القــول ،وإذا
التصـ ّ
أفردنــا الــكالم يف فنوهنــم أتينــا عــىل شــبههم بظنوهنــم،
إن شــاء اهلل"(.)٤
ويف موضــع آخــر قال" :وقــال عليــه الســالم( :صوموا
تصحــوا وســافروا تغنمــوا!)()5؛ ســمعت بعــض
ّ
الصوف ّيــة املشــهورين يقــول :باطــن هــذا الــكالم :أي
تصحــوا بالطاعــة ،وســافروا
صومــوا عــن الفحشــاء
ّ
إىل اهلل تعــاىل باهلمــم اجلامعــة تغنمــوا رضــاه عنكــم
ونظــره إليكــم ... ،وهــذا الباطــن ال يدفــع ذلــك
الظاهــر ،ومــا دام القــوم عــىل هــذا املنهــج فهــم أســعد
قــوم ،وهــم أســعد مــن قــو ٍم ا ّدعــوا الباطــن فنحلــوا
الباطــل ،وهــم طائفــ ٌة مــن ّ
الشــيعة هلــم دعــوى ال
ـالت ال منفعــة فيهــا ،وقــد مقتهــم
برهــان معهــا ،ومتثيـ ٌ
()6
أصنــاف النــاس؛ لقبــح مــا أتــوا بــه مــن اإللبــاس" .
 .٩أن أبــا حيــان كــام هــو ظاهــر يف كتبــه ،حمــب ألهــل
الفقــه واحلديــث ،معظــم هلــم ،كاره للمتكلمــني
واملعتزلــة؛ ويعتربهــم شــانوا وجــه اإلســالم،
وهــو ينقــل العبــارات التــي فيهــا خمالفــة
ملذاهــب الكالميــني وغريهــم ،فقــال" :وذلــك أن
الطريقة-االعتــزال -التــي قــد لزموهــا وســلكوها
ال تفــي هبــم إال إىل الشــك واالرتيــاب؛ ألن
ٍ
وكيــف يف كل بــاب ،وهلــذا
الديــن مل يــأت بكــ ٍم
كان ألصحــاب احلديــث أنصــار األثــر ،مزيــة
عــىل أصحــاب الــكالم وأهــل النظــر؛ والقلــب
اخلــايل مــن الشــبهة أســلم مــن الصــدر املحشــو
بالشــك والريبــة ،ومل يــأت اجلــدل بخــري قــط"(.)7
ٌ
رجــل ربيعــة بــن أيب عبــد
وقــال" :ســأل
الرمحن(ت١٣6هــج) عــن االســتواء فقــال :ويلــك
( )٤البصائر والذخائر (.)١٤6-١٤5 /8
( )5حديــث ضعيــف رواه العقيــيل ( .)5٤9ويف رجالــه؛ كــام قــال العقيــيل:
زهــري بــن حممــد أبــو املنــذر التميمــي اخلراســاين :ال يتابــع عليــه.
( )6البصائر والذخائر (.)٢8٣/7
( )7اإلمتاع واملؤانسة ص.١٢5
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جمهــول ،واالســتواء غــري معقــول ،واإليــامن بــه
واجــب"(.)١
وقــال" :فيــا أيــا املــدل بالتوحيــد والعــدل( )٢أهــذا كله
يف مذهبــك أو يف مذاهــب أســالفك؟  ...أمــا كانــوا -
مــع بدعتهــم التــي شــانوا هبــا وجــه اإلســالم ،وكادوا
هبــا أهلــه جمتهديــن يف غــري مــا أنــت بــه راض لنفســك
ومــر عليــه باغــرتارك؟ إن اهلل ال خيــادع ،وال منجــاة
للعبــد إال بالطاعــة اخلالصــة ،والتوبــة النصــوح"(.)٣
وقــال" :هــال طــرح النــار يف خزانــة كتبــه( )٤عــىل قياس
هــذا؟ فــإن فيهــا كتــب ابــن الرونــدي ،وكالم ابــن أيب
العوجــاء (قتل١6٠هــج) يف معارضــة القــرآن بزعمــه،
وصالــح بــن عبــد القــدوس (قتل١6٠هــج) ... ،مــع
غــريه مــن كتــب أرســطاطاليس وأشــباهه؛ ولكــن مــن
محــق نفســه"(.)5
شــاء ّ
 .١٠أن مــا نقلــه أبــو حيــان يف نقــد املتكلمــني عمومــا
واملعتزلــة خصوصــا يف زمنــه ،كان لــه وقــع كبــري
عليهــم؛ فكرهــوه وحرضــوا عليــه.
ومــن عباراتــه الناقــدة املطولة-وهــي كثــرية -قولــه:
"وســمعت أبــا حممــد الفرغــاين( )6يقــول :مــا خلــوت
بفكــري يف أمــري ومالزمتــي هــذا الرجــل  -يعنــي
عــيل
البــري(- )7إال ظننــت أن اهلل تعــاىل يرســل
ّ
صاعقــة ،أو جيعلنــي آيــة وعــربة باقيــة؛ أمــا ابــن أيب

( )١البصائر والذخائر (.)٣6 /8
( )٢يعني به الصاحب ابن عباد.
( )٣أخالق الوزيرين ص.١55-١5٣
( )٤يعني به خصمه الصاحب ابن عباد.
( )5أخالق الوزيرين ص.١8٣-١8٢
( )6مل أقــف عــىل ترمجتــه وال مــن هــو؛ وهــو مــن تالميــذ أيب عبــد اهلل
البــري املعتــزيل؛ كــام هــو ظاهــر مــن ســياق احلديــث.
( )7يعنــي بــه شــيخ املعتزلــة يف زمنــه :أبــو عبــد اهلل البــري ،املنبــز بجعــل،
كــام يقــول التوحيــدي.
وقــد وصفــه التوحيــدي بقولــه" :أمــا أبــو عبــد اهلل اجلعــل  ...الرجــل
ملتهــب اخلاطــر ،واســع أطــراف الــكالم ،مــع غثاثــة اللفــظ ،وكان يرجــع
إىل قــوة عجيبــة يف التدريــس ،وطــول نفــس يف اإلمــالء ،مــع ضيــق صــدر
عنــد لقــاء اخلصــم" .ينظــر كالمــه املطــول فيــه ويف أصحابــه :اإلمتــاع
واملؤانســة (ص.)١٢7-١٢٤ :
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كانــون( ...)8فقــال :ومــن أوىل بالبــال الكاســف،
والغــم الطويــل ،واألرق الدائــم منــي؟! فارقــت
وطنــي وأهــيل وإخــواين ومعــاريف؛ ...كل ذلــك طمعــا
فيــام أبــرد بــه غليــل قلبــي يف الديــن واملذهــب ،وأنفــي
بــه احلــرج مــن صــدري وأســعد ،وأن آخــذ مــن هــذا
الشــيخ مــا أهتــدي بــه ،وأســكن إليــه ،وأجعلــه عــدة
آلخــريت؛ واآلن قــد حصلــت -بعــد الرســالة الطويلــة
واملنازعــة الشــديدة ،وبعــد البحــث والنظــر والكشــف
واجلــدل ،وبعــد اعتبــار هــذا الشــيخ يف نفســه وســريته
ومــا عليــه أصحابــه واملتقدمــني عنــده -عــىل حــال
عــرساء ،وغايــة عميــاء ،ومــا أراه إال صاحــب دنيــا
يعمــل للعاجلــة ،وال أرى أصحابــه املطيفــني بــه إال
كذلــك" (.)9
ـوراق( )١٠فــإين ســمعته
وقــال فيــه" :أمــا ابــن ُبنــان الـ ّ
يقــول :لقــد خطــب البــري عــىل اإلســالم بــام ال
والــرتك .قلــت :وكيــف ذاك؛
الــروم
ّ
يقــدر عليــه ّ
جملســا أهبــى مــن
وأنــت ال تــرى اليــوم ببغــداذ ً
جملســه ،ملــا جيتمــع فيــه مــن مشــايخ العــراق ،وش ـ ّبان
خراســان ،وفقهــاء كل مــر ،ومــا يف هــؤالء أحــد
إال وهــو يصلــح أن يكــون داعيــة ُصق ـ ٍع وإمــا َم بلــد؟
فقــال يل :صدَ قــت ،فهــل تعــرف فيهــم مــن إذا ُذكــر
اهلل ِ
ّ
واطمــأن صــدره؟
واقشــعر جلــده،
وجــل قل ُبــه،
ّ
وإذا ســمع موعظـ ًة دمعــت عينــه ،وخشــعت نفســه ،أو
ـيجه؟ وإذا عرضــت لــه منالــة ع ّفــت نفســه؟
ُســمع نشـ ُ
أو إذا هاجتــه شــهو ٌة اتّقــى عندهــا ر ّبــه؟ أو إذا لزمــه
إنــكار أمـ ٍ
ـر بــذل فيــه ُوســعه؟
ِ
َّجليح
والســفه ،والقحــة والت َ
أمــا تــرى ال ّلعــب واملــزاح َ
والفســق والفجــور فاشــي ًة فيهــم ،وغالبــه عليهــم،
()١١
وظاهــرة بينهــم ...وكان أبــو إســحاق النّصيبــي
( )8مل أقف عىل ترمجته وال من هو.
( )9أخالق الوزيرين.٢١٠
( )١٠مل أقف عىل ترمجته.
( )١١النصيبــي :أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــيل بــن ســعيد النصيبــي
املتكلــم املعتــزيل؛ مــن غلــامن جعــل أيب عبــد اهلل البــري ،ذكــره أبــو حيــان
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مــن أفســق الفاســقني ،وهــو ُيل ّقــب ُبمقعــدة ،ال أعلــم
يف الدنيــا قــاذور ًة إال أتاهــا ،وال خساســة إال أظهرهــا
وجاهر هبــا"(.)١
وقــال" :وحدثنــي ابــن الثــالج املتكلــم( ،)٢وكان دينــا
صدوقــا ،قــال :العجــب أن ابــن عبــاد يدعــي أنــه قــرأ
عــىل شــيخنا أيب عبــد اهلل البــري ،ولقــد كــذب يف
دعــواه وفجــر يف قولــه؛ لقــد ورد علينــا بغــداذ ،وهــو
ينــر ابــن كالب (ت٢٤١هــج) عــىل حــد املبتدئــني،
فحملــه مســكويه إيل ،ثــم دخــل الواســطي( )٣عليــه،
وفتــح بــاب املذهــب لــه ،ومل يكــن غــري ذلــك .وكان
أبــو عبــد اهلل ال يعرفــه وال يعــده ،ألنــه كان ال يــدري
مــا يكــون منــه ويصــري إليــه يف الثــاين ... ،ودارت
األيــام ،ودالــت األحــوال؛ فكتــب هــذا الشــيخ إىل
هــذا اإلنســان بعــامد الديــن ،وأنــا أبــرأ إىل اهلل مــن ديــن
هــذا عــامده ،وكتــب هــذا إىل ذاك بالشــيخ املرشــد،
وأي إرشــاد كان عنــده؟ وكيــف يكــون مرشــدا مــن
ليــس برشــيد؟ وكيــف يكــون رشــيدا مــن ال يفــارق
الغــي؟ إن كنــت تشــك يف أمــره :فانظــر إىل غلامنــه؛ ...
عصابــة الكفــر ،مــا فيهــم مــن يرجــع إىل ورع وتقــى،
أو إىل مراقبــة وحيــاء أو هــدى ،ولقــد رأيــت أبــا عبــد
اهلل البــري يف جملــس عــز الدولة ســنة ســتني يف شــهر
رمضــان ،واجلامعــة هنــا :أبــو حامــد املــروروذي ،وأبو
بكــر الــرازي

يف كتبــه ،وانتقــده متهــام لــه برقــة الديــن؛ والقــول بتكافــؤ األدلــة ،كــام يف
النــص املذكــور؛ وتتمتــه يف أخــالق الوزيريــن ص" :٢١١هكــذا كان ببغداذ،
َــور عنــد أيب عمــرو كاتــب فخــر الدولــة األصبهــاين ،وحديثــه
ثــم بالدِّ ين َ
بالص ْي َمــرة ،وكيــف أكل يف هنــار شــهر رمضــان
بأصبهــان مشــهور ،وكذلــك ّ
مــن غــري عُــذر ،وكيــف هتتّــك بجامعــة مــن األحــداث؛ نعــو ُذ بــاهلل مــن
اخلــذالن".
( )١أخالق الوزيرين ص.٢١١
( )٢يظهــر مــن كالم التوحيــدي عنــه أنــه معتــزيل متكلــم مــن تالميــذ أيب
عبــد اهلل البــري؛ ومل أقــف عــىل ســنة وفاتــه.
( )٣قــال عنــه التوحيــدي يف كتابــه البصائــر :بأنــه أبــو القاســم الواســطي
الكاتــب.

(ت٣7٠هــج)  ...وابــن كعــب األنصــاري(،)٤
واألهبــري( ،)5وابــن طــرارة( ...)6ونــاس كثــري ،وهــو
يف إيــوان فســيح ،يف صــدره مــن حــروا مــن أجلــه،
وأبــو الوفــاء املهنــدس( )7نقيــب املجلــس ومرتــب
القــوم ،فســئل البــري يف مســألة؛ فأظهــر أنــه يف بقيــة
علتــه ،وأنــه ال يقــدر عــىل الــكالم" (.)8
"قلــت يو ًمــا البــن اخلليــل( ...)9وكان مــن كبــار
املعتزلــة ،ولكنــه خالفهــم ،وأفــرط يف التشــنيع عليهــم،
وتناهــى يف تتبــع قبائحهــم .ولقــد قــال هــذا الرجــل
قـ ً
ـوال ،ووجــد عي ًبــا ،فركــب جــوا ًدا ،وســلك جــد ًدا،
وأصــاب بــد ًدا ،وعــرف دا ًء ،وطلــب دوا ًء ،ولــو
اســتوى لــك أن تكذبــه ،وتزيــف قولــه ،وتــرد عليــه
دعــواه لفعلــت ،ولكــن كــام قــد علمــت أن مــا طــوى
أكثــر ممــا نــرش ،ومــا دفــن أخبــث ممــا أنــرش ،وما أشــار
إليــه أقبــح ممــا نــص عليــه ،ومــا روي عنــه أفحــش ممــا
أفصح بــه(.")١٠
وقــال" :وأرى املعتزلــة يف دهرنا يتســارعون إىل التكفري
كتســارع الــورد إىل املنهــل ،ومــا أدري مــا يبعثهــم عــىل
ذلــك إال ســوء الرعــة ،وقلــة املراقبــة ،وأكثرهــم قذ ًفــا
خلصمــه بالتكفــري أعلقهــم بأســباب الفســق واهلتــك،
( )٤أبــو احلســن عــيل بــن كعــب األنصــاري املعتــزيل؛ ذكــره التوحيــدي،
متكلــام جاحظ ًيــا ،حاف ًظــا ،وكان يذهــب مذهــب ابــن
فقــال" :كان أدي ًبــا،
ً
اإلخشــيد" .ووصفــه يف الصداقــة والصديــق ص9٢؛ بأنــه الداهيــة التــي ال
تــرام ،وذكــره يف مواضــع قليلــة ،ونقــل عنــه ،ومل أجــد لــه ترمجــة يف كتــب
الســري والرتاجــم .وينظــر :البصائــر الذخائــر.٢6/٢
( )5أبــو بكــر حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن صالــح التميمــي األهبــري
املالكــي  ٢89هـــ  ٣75 -هـــ .ســري أعــالم النبــالء (.)٣٣٢ /١6
( )6هــو املعــاىف بــن زكريــا بــن حييــى بــن محــاد النهــرواين اجلريــري؛ نســبة
ملذهــب ابــن جريــر الطــربي؛ تــويف ســنة٣9٠هـ.ينظر اللبــاب يف هتذيــب
األنســاب.٢76/١
( )7حممــد بــن حممــد البوزجــاين؛ اشــتهر بتمكنــه يف علــم اهلندســة ،تــويف
ســنة٣87هـ .ينظــر :وفيــات األعيــان.١67/5
( )8أخالق الوزيرين.٢٠٣/٢٠١
( )9مل أجــد ترمجتــه إال فيــام كتبــه أبــو حيــان هنــا ،ويف مواضــع مــن البصائــر.
ينظر.8-7/7:
( )١٠البصائر والذخائر (.)7 /6
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واهلل تعــاىل هلــم ،ولــكل مــن ســلك ســبيلهم"(.)١
ونقــل التوحيــدي قــوال عــن بعضهــم ،بأنــه" :جيــوز
قائــام ،ومتحــركًا ســاكنًا؛
أن يكــون اإلنســان قاعــدا ً
هكــذا حكــى الكعبــي -وهــو ثقــة -وهــذا مــن شــنيع
القــول وفاحــش االعتقــاد ،ومــا أدري مــا أقــول يف
هــذه الطائفــة()٢؛ التــي تبعــت آراء مشــوبة ،وأهــواء
فاســدة ،وخواطــر مل ختتمــر ،وفرو ًعــا مل يؤســس هلــا
ً
وأصــوال مل تــرشع عــىل حمصــول ،ال جــرم
أصــول،
اتســع اخلــرق عــىل الراقــع ،واشــتبه األمــر عــىل
املســتبر ،وخاســت بضائــع العلــامء ،وعــاد األمــر إىل
اهلــزل املقــوى بجــد ،والباطــل املزيــن بحــق ،وذهــب
التقــى ،وســقط الــورع ،وهجــر التــورع والتحــرج،
وصــار اجلــواب يف كل مســألة دقــت أو جلــت ،أو
اتضحــت أو أشــكلت :ال أو نعــم؛ كأهنــم ال يعلمــون
أهنــم ال يعلمــون كل يشء ،وال حييطــون بــكل يشء،
وأن الديــن مــرشوع عــىل التســليم والتعظيــم والعمــل
الصالــح ،واعتقــاد مــا عــري مــن الــرأي املنقــوص
والعقــل املنقــوص ،وأن رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه
وســلم -مل جيــب يف كل يشء ،وال أثــار مــا مل يكــن
مأمــورا بإثارتــه ،وأنــه أمــر بالكــف والســكوت إال
ً
فيــام عــم نفعــه ،وشــملت عائدتــه ،وأمنــت عاقبتــه،
بذلــك بعــث ،وعليــه حــث"(.)٣
وقــال" :نــرى أن املتكلمــني يف الدّ يــن واملتجادلــني بــني
املســلمني ،يأخــذون أنفســهم وقرناءهــم يف بـ ٍ
ـاب مــن
ً
فضــال عــن
االســتقصاء ض ّيــق ،ال يدخلــه املتطامــن
املنتصــب؛ وهلــذا قـ ّـل التأ ّلــه فيهــم ،ورحلــت هيبــة اهلل
عــن قلوهبــم ،وكثــر التأويــل يف ّ
كل أمورهــم عليهم...
والطريــف ّ
أن القــوم يقطعــون بالوعيــد ،وحيكمــون
بالتخليــد ،ويأخــذون بأشــدّ التشــديد ،ثــم يركبــون
مــن الدنيــا ســنامها ،ويقتحمــون مــن النــار جامحهــا.

عــىل هــذا جتــد القــايض األســداباذي :عبــد
الــري؛ وابــن ع ّبــاد
اجلبــار (ت٤١5هــج) قــايض ّ
لــف ل ّفهــام ،ومــا أدري مــا
(ت٣85هــج) ومــن
ّ
احلــق بزعمهــا،
أقــول يف هــذه الطائفــة الداعيــة إىل
ّ
العاكفــة عــىل الفســوق والكفــر باختيارهــا؛ مــا هــذا
رب العاملــني باإلحلــاد ،ولــوال
ّإال العنــاد ،وجماهــرة ّ
ّأين أجــد هلي ًبــا يف نفــي مــن هــذه األمــور املتناقضــة؛
ملــا شــغلت خاطــري هبــم ،وال أعملــت لســاين فيهــم؛
رب جيزيــم جزاءهــم ،وحياســبهم حســاهبم،
فلهــم ّ
ّ
وجــل؛
عــز
ولكنّــي يدركنــي
ٌ
أســف عــىل ديــن اهلل ّ
كيــف يتل ّعــب بــه قــو ٌم ال خــالق هلــم ،وال مــن عقيــدة
معهــم ،وإنــام أتــوا مــن الفضــل الــذي تقــدّ م هــذا
الــكالم ،وهــو أهنــم رضــوا مــن أنفســهم يف الديــن
بالــكالم فيــه ،والتشــكيك عليــه ،وإنشــاء مســائل
ال يســأل عنهــا أحــد ... ،وا ّدعــوا أن اإلقبــال عــىل
ـح للتوحيــد ،ومعرف ـ ٌة باألصــول،
هــذا النــوع تصحيـ ٌ
للحــق ،ثــم فارقــوا العمــل وإخالصــه،
وإثبــات
ّ
ٌ
والصــوم
وأعرضــوا عــن اآلخــرة وطلبهــا
بالتهجــد ّ
ّ
الصمــت وبــذل النفــس ... ،واعلــم ّ
أن اهلل عـ ّـز
وطــول ّ
وجـ ّـل ورســوله صـ ّ
ـىل اهلل عليــه وآلــه قــد أوضحــا لــك
الرشــد ،فــام الح
منهــج الســالمة ،وســلكا بــك طريــق ّ
لــك مــن ذلــك فقــل بــه ،واعمــل عليــه ،ومــا أشــكل
فقــف عنــده ،ولــذ بــاهلل فيــه"(.)٤
وقــال" :حدثنــي العتــايب( )5قــال :الرجــل( )6ال
ديــن لــه؛ ســمعته يقــول يف اخللــوة ،وقــد جــرى
حديــث املذهــب :كيــف أنــزل عــن هــذا املذهــب،
يعنــي االعتــزال ،وقــد نرتــه وشــهرت بــه نفــي،
وعاديــت الصغــري والكبــري ،وانقــى عمــري فيــه؟
قلــت للعتــايب :ومــن أيــن وقــع يف هــذا اإلحلــاد؟
فقــال :مل يــزل مرتجحــا قليــل الطمأنينــة سـ ّيئ اليقــني،

( )١البصائر والذخائر (.)٢١6-٢١5 /٤
( )٢املعتزلة.
( )٣البصائر والذخائر (.)١٠6-١٠٣ /٢

( )٤البصائر والذخائر (.)٢٤٤-٢٤١ /7
( )5مل أقف عىل ترمجته.
( )6الصاحب ابن عباد.
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ولكــن أهلكــه مقعــدة الــذي يقــال لــه النصيبــي أبــو املــرور ِ
ـت لــه نباهتــه وتقدّ مــه ،وحفظــه
وذي( ،)7فوصفـ ُ
ُّ
إســحق ،وصــدق هــذا الشــيخ؛ كان أبــو إســحق شــاكا وبيانــه؛ فقــال :مــا حتفــظ عنــه؟
يف النبــوات ،وكان يصــادق هبــذا مــن صافــاه ووثــق قلــت :أشــياء خمتلفــة ،فإنــه أقــام عندنــا ببغــداذ يف آخر
()١
أيامــه ســنتني ،ولقــد رأيتــه يف جملــس  ...وهــو يتد ّفــق
به"
()8
ـراره ؛ فلــام انتهــى ،قــال لــه أبــو
 .١١أن مــا نقــل عــن التوحيــدي مــن طعنــه بالصحابــة بالــكالم مــع ابــن َطـ َ
()9
ارســم لنــا كال ًمــا خفي ًفــا
والصــدر األول؛ فهــو غــري صحيــح؛ فهــو حمــب احلســن إســحاق الطــربي ُ :
هلــم ومعظــم؛ ومــن ذلــك قولــه" :وســمعته يف الدّ ليــل ،واحلجــة ،والربهــان ،والبيــانِ ،
والقيــاس،
ُ ّ
ُ
ِ
ِ
والع ّلــة ،واحلُكــم ،واالســم ،والفعــل ،واحلَــرف،
يقــول [الصاحــب ابــن عبــاد] :هلل عنــدي أيــاد
ِ
ـص ،والظاهــر ،والباطــنْ ،
والتأويــل ،والتفســري،
متضاعفــة ،ونعــم متكاثفــة ،ومــن أجلهــا أنــه مل والنَّـ ّ
ــوى ،واالستحســان ،والتّقليــد ،واالقتــداء،
يغمســني يف مذاهــب اإلماميــة؛ ومــع هــذا كان
والفح َ
ْ
والو ُجــوب ،واجلــواز.
إذا عمــل قصيــدة يف أهــل البيــت؛ غــال وجتــاوز ،واإلمجــاع ،واألَصــل ،وال َفـ ْـرعُ ،
وغــض مــن الصــدر األول ،وادعــى عــىل فاندفــع فقــال( :)١٠الدّ ليــل :مــا ســلك َ
َك إىل
الشــيخني البهتــان ،وعــرض ورصح ،وهــذا مــن ا ملطلــو ب " ( . )١ ١
فعالتــه الذميمــة ،وجهاالتــه املشــهورة"(.)٣()٢
( )7هــو أمحــد بــن بــرش بــن عامــر العامــري الشــافعي ،القــايض البــري؛
وقــال بعــد حكايتــه لبعــض أقــوال الشــيعة يف قــال عنــه أبــو حيــان" :كان مــن مــرو الــروذ ،ورحــل إىل العــراق ،وهــو
الصحابــة" :لعــن اهلل مــن ســب أصحــاب حممــد باقــل الوجــه جمتمــع القــوة ،وكان مــن العــرب مــن بنــي عامــر؛ واســمه
أمحــد بــن بــرش ،ومــات بالبــرة ســنة اثنتــني وســتني وثالثامئــة " .البصائــر
رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم(.)5()٤
والذخائــر (.)١5٠ /6
وهبــذا العــرض يتبــني أن أبــا حيــان التوحيــدي كان وقــال عنــه" :وإنــام أولــع بذكــر مــا يقولــه هــذا الرجــل؛ ألنــه أنبــل مــن
شــاهدته يف عمــري ،وكان بحـ ًـرا يتدفــق حف ًظــا للســري ،وقيا ًمــا باألخبــار،
بعيــدا عــن اإلحلــاد واالعتــزال واملــروق عــن الديــن،
ربا يف اخلصــام " .البصائــر
واســتنبا ًطا للمعــاين ،وثباتًــا عــىل اجلــدل ،وصــ ً
ومــا يف كتبــه يــدل عــىل إيــامن وتألــه وتصــوف.
والذخائــر.١١/٢
النص األول:

قــال التوحيــدي" :ســألني

()6

عــن أيب حامــد

( )١أخالق الوزيرين .٢97
( )٢أخالق الوزيرين .٤٠٤
( )٣ويف لســان امليــزان البــن حجــر (حتقيــق أبــو غــدة) (.)57٠ /5
"ومــن حــدود ســبعني وثــالث مائــة إىل زماننــا تصــادق الرفــض واالعتــزال
وتواخيــا".
( )٤البصائــر والذخائــر ( )٢١ /٤وســتأيت نصــوص أخــر يف مدحــه
للصحابــة وحبــه هلــم.
( )5تنبيــه :أطلــت يف ترمجــة التوحيــدي ونفــي اإلحلــاد عنــه ،ومــا نســب
لــه مــن التهتــك واملــروق رضورة ،فقبــول ماحــكاه مــن املســائل األصوليــة
متوقــف عــىل صحــة ديانتــه ونفــي اإلحلــاد عنــه؛ إضافــة أن الســابق املنقــول
فيــه لفتــات أصوليــة ومنهجيــة متعلقــة بأصــول املعتزلــة؛ وكبــار علامئهــا.
( )6السائل :هو الوزير الصاحب ابن عباد.

قــال ابــن حجــر عــن التوحيــدي" :وهــو كثــري النقــل يف حتقيقاتــه عــن أيب
حامــد للمســائل الفقهيــة وغريهــا".
لســان امليــزان .57/9ونقوالتــه هنــا دليــل عــىل مــا ذكــره ابــن حجــر رمحــه
اهلل.
( )8ابــن طــراره :هــو أبــو الفــرج املعــاىف بــن زكريــا بــن حييــى النهــرواين
اجلريــري؛ نســبة البــن جريــر الطــربي ،مــن الفقهــاء القضــاة األدبــاء ،ولــد
ســنة ٣٠٣ه وتــويف ســنة٣9٠ه .ينظــر :شــذرات الذهــب.١٣٤/٤
( )9عبــد العزيــز بــن حممــد بــن إســحاق الطــربي؛ متكلــم مــن تالميــذ أيب
احلســن األشــعري ،وابــن جريــر الطــربي ،يلقــب بالدمــل ،وســكن دمشــق.
ومل أقــف عــىل ســنة وفاتــه .ينظــر :تاريــخ دمشــق البــن عســاكر.٣٤٠/٣6
( )١٠يالحــظ يف التعريفــات التــي ســيذكرها ،أوال :أهنــا جــاءت كــام طلــب
الســائل رســوما خفيفــة؛ ومل تكــن حــدودا؛ إضافــة ملــا تقــدم ذكــره؛ مــن
رفــض أيب حامــد املــروذي ملنهــج املتكلمــني وطريقتهــم.
ثانيا :قرهبا من التعريفات اللغوية.
( )١١يالحــظ يف تعريــف أيب حامــد املــروذي؛ أنــه موافــق لتعريــف الدليــل
عنــد عامــة األصوليــني؛ فيطلقونــه عــىل مظهــر الداللــة ســواء كان قطعيــا
أو ظنيــا؛ بخــالف منهــج املتكلمــني الذيــن خيصــون اســم الدليــل للقطعــي؛
وأمــا الظنــي فيســمونه أمــارة.
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وجب بالع ّلة(.)5
"واحلجة :ما و َثقك من نفسك(.)١
واحلكم :ما َ
ّ
()6
صحت به اإلشارة إىل ُم ٍ
شار إليه .
والبيان :ما انكشف به امللتمس(.)٢
واالسم :ما ّ
ِ
الزمان(.)7
شاع يف ّ
والقيــاس :مــا أعــارك ِشــبهه مــن غــريه ،أو اســتعار والفعل :ما َ
واحلرف :ما ائتلف به اللفظ(.)8
شــبه غــريه مــن نفســه(.)٣
والنّص :ما أغنى بنفسه الستقالله(.)9
حكام بال ّلزوم(.)٤
والع ّل ُة :ما اقتى أبدً ا ً
قــال الزركــي" :وخــص املتكلمــون اســم الدليــل :مــا دل باملقطــوع بــه والظاهر :ما سبق إىل النّفس بال جالب(.)١٠
يض عليه بالتّفسري(.)١١
مــن الســمعي والعقــيل ،وأمــا الــذي ال يفيــد إال الظــن فيســمونه أمــارة ...والباطن :ما ِغ َ
وزعــم اآلمــدي أنــه اصطــالح األصوليــني أيضــا ،وليــس كذلــك ،بــل
املصنفــون يف أصــول الفقــه يطلقــون الدليــل عــىل األعــم مــن ذلــك؛ ورصح
بــه مجاعــة مــن أصحابنــا ،كالشــيخ أيب حامــد ...وقــال األســتاذ أبــو منصــور
البغــدادي يف كتــاب عيــار النظــر :قــال أبــو احلســن األشــعري :معنــى
الدليــل مظهــر الداللــة" .البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه ( ،)٢6 /١وينظــر:
العــدة.١٣١/١
( )١يالحــظ هنــا أن أبــا حامــد يفــرق بــني الدليــل واحلجــة؛ وهــذا اختيــار
بعــض األصوليــني؛ ومــن تفريقاهتــم:
أن الدليل :ما دل عىل مطلوبك ،واحلجة ما منع من ذلك. الدليــل :مــا دل عــىل صوابــك؛ واحلجــة مــا دفــع عنــك قــول خمالفــك.ينظــر :البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه (.)٢5 /١
( )٢يالحــظ يف التعريــف املذكــور أنــه موافــق لتعريــف الفقهــاء للبيــان؛
وموافــق ألحــد املعــاين الثالثــة للبيــان عنــد األصوليــني؛ وهــو الــذي يبــني
املطلــوب مطلقــا؛ وهــو املوافــق للمعنــى اللغــوي للبيــان.
قــال الباقــالين يف التقريــب واإلرشــاد (الصغــري) (" :)٣7٠ /٣البيــان عنــد
أهــل اللغــة :هــو ظهــور األمــر وكشــفه عــىل وجــه ينفصــل عــام ليــس منــه،
ولذلــك يقــال :بــان يل األمــر إذا انكشــف".
وقــال الزركــي يف البحــر املحيــط (" :)6٤ /٣البيــان لغــة :اســم مصــدر
بــني إذا أظهــر ... ،مشــتق مــن البــني ،وهــو الفــراق ،شــبه البيــان بــه ،ألنــه
يوضــح الــيء ،ويزيــل إشــكاله .وأمــا يف االصطــالح :فيطلــق عــىل الــدال
عــىل املــراد بخطــاب ،ثــم يســتقل بإفادتــه " .وهــذا التعريــف منســوب
جلمهــور الفقهــاء؛ فقــال الســمعاين بعد ذكــره للتعريفــات" :وحكــى القايض
أبــو احلســن املــاوردي عــن مجهــور الفقهــاء :أن البيــان إظهــار املــراد بالــكالم
الــذي ال يفهــم منــه املــراد إال بــه؛ وهــذا احلــد أحســن مــن مجيــع احلــدود؛
ألن البيــان يف اللغــة هــو الظهــور والكشــف ،مــن قولــه :بــان اهلــالل؛ إذا
ظهــر وأبــان مــا يف نفســه إذا أظهــر" .قواطــع األدلــة.٢59/١
( )٣هــذا التعريــف مقــارب ألحــد التعريفــات الكثــرية التــي ذكرهــا القايض
عبــد اجلبــار بــن أمحــد؛ فقــال :بأنــه التشــبيه بــني شــيئني .ورد هــذا التعريــف
أبــو احلســني البــري يف املعتمــد ( )١95 /٢فقــال" :وهــذا يلــزم عليــه أن
يكــون مــن قــال إن األرز يشــبه الــرب يف الصالبــة قائســا؛ وأن يوصــف اهلل
ســبحانه بانــه قائــس؛ إذا شــبه بــني الشــيئني" .وينظــر :البحــر املحيــط يف
أصــول الفقــه (.)5 /٤
( )٤هــذا املعنــى الــذي ذكــره أبــو حامــد للعلــة؛ هــو أحــد معــاين العلــة
عنــد األصوليــني :وهــو مــا أوجــب حكــام رشعيــا الزمــا الحمالــة؛
تشــبيها هلــا بالعلــة العقليــة ،وقــد نســب القــايض عبــد اجلبــار هــذا
املعنــى للعلــة للفقهــاء ،وناقــش معنــى اللــزوم املذكــور يف التعريــف.
ينظــر :رشح العمــد ،58-5٤/٢املعتمــد ،٤5٤/٢رشح خمتــر الروضــة
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للطــويف ،٤١9/١البحــر املحيــط .١٠٣ /٤
( )5املقصــود هنــا باحلكــم :هــو حكــم األصــل يف القيــاس؛ فاحلكــم متعلــق
بالعلــة .قــال أبــو يعــىل" :احلكــم :مــا جلبتــه العلــة ،أو مــا اقتضتــه العلــة".
العــدة ،١76/١وقــال الزركــي يف حكــم األصــل" :احلكــم مــا تعلــق
بالعلــة؛ يف التحليــل والتحريــم واإلســقاط" .البحــر املحيــط (.)7٢ /٤
( )6واالســم عنــد األصوليــني يقــوم مقــام اإلشــارة ،مثــل :زيــد وعمــرو.
ينظــر :املعتمــد ،١٠/١العــدة.١86/١
( )7هــذا التعريــف مقــارب لتعريــف النحويــني للفعــل ،وعنهــم نقــل أهــل
األصــول؛ فالفعــل عندهــم :مــا دل عــىل معنــى وزمــان ،وذلــك الزمــان :إمــا
مــاض ،وإمــا حــارض ،وإمــا مســتقبل .ينظــر :األصــول يف النحــو (،)٣8 /١
العدة.١86/١
( )8هــذا التعريــف باعتبــار أن احلــرف واســطة يف الــكالم ال يفيــد بنفســه،
وال يــدل عــىل معنــى إال إذا ركــب مــع غــريه؛ ففائدتــه الربــط بــني الكلــامت
وائتــالف األلفــاظ ،وهــذا موافــق لتعريــف النحويــني لــه .ينظــر :اهلدايــة يف
النحــو ،7/١العــدة.١86/١
( )9مل أجــد هــذا التعريــف بنصــه يف كتــب األصوليــني ،وقريــب منــه عبــارة
الباقــالين عنــد ذكــره أقســام املفيــد مــن اخلطــاب فقــال" :مجيــع املفيــد مــن
اخلطــاب ينقســم ثالثــة أقســام ال رابــع هلــا :فقســم منــه مســتقل بنفســه يف
الكشــف عــن مجيــع متضمنــه ،ال احتــامل يف يشء مــن معانيــه" .وســمى
هــذا القســم نصــا .ينظــر :التقريــب واإلرشــاد (الصغــري) (.)٣٤٠ /١
ومــا ذكــره ابــن قدامــة ،وتبعــه الطــويف ،فقــال" :هــو (ما أفــاد بنفســه من غري
احتــامل) ،فقولــه :مــا أفــاد بنفســه :احــرتاز ممــا ال يفيــد بنفســه ،بــل بانضــامم
غــريه إليــه ،كالقرينــة يف املجــاز واملشــرتك ،والبيــان يف املجمــل" .رشح خمتر
الروضــة ( .)55٤ /١وينظــر :روضــة الناظــر وجنــة املناظــر (.)68 /٢
وقــد ذكــر الزركــي تعريفــا للنــص ،ونســبه أليب حامــد املــروذي ،وهــو
قريــب يف معنــاه مــن التعريــف املذكــور لــه هنــا ،فقــال" :وقــال القــايض أبــو
حامــد املــروذي :النــص مــا عــري لفظــه عــن الرشكــة ،وخلــص معنــاه مــن
الشــبهة" .البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه (.)٣75 /١
( )١٠هــذا التعريــف مقــارب ملــا ذكــره بعــض األصوليــني مــن معــاين
الظاهــر؛ قــال الزركــي" :الظاهــر :لفــظ معقــول يبتــدر إىل فهــم البصــري
جلهــة يفهــم الفاهــم منــه معنــى ،ولــه عنــده وجــه يف التأويــل مســوغ ال
يبتــدره الفهــم" .البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه ( .)٣76 /١وينظــر:
اإلشــارة للباجــي.55/١
( )١١ذكــر املــروذي مصطلــح الباطــن بعــد الظاهــر؛ باعتبــاره املصطلــح
املقابــل؛ فالظاهــر :مــا تبــادر معنــاه إىل الفهــم؛ وأمــا الباطــن فهــو
معنــى حيتــاج إىل البحــث عنــه وإجيــاده .قــال الشــاطبي" :والباطــن هــو
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والتأويــل :اجلهــة املتباعــدة عــن املــراد( ،)١ومــع ذلــك واالستحســان :القــول األَ ْو َىل واألشــبه يف ظاهــر
فهــي مشــمولة تــار ًة بالقصــد ،وتــار ًة بغــري القصــد( .)٢احلــال(.)5
والتقليد :قبول بال بيان(.)6
وال َف ْحوى :اجلهة القريبة(.)٣
واالقتداء :سلوك مع عامل سالف(.)7
والتفسري :عبارة عن عبارة عىل طريق اخلالفة(.)٤
واإلمجاع :اتّفاق اآلراء الكثرية(.)8
الفهــم عــن اهلل ملــراده" .املوافقــات .ط املعرفــة  -دراز ( ،)٣8٢ /٣وبــني
ذلــك بقولــه" :وكــون الباطــن هــو املــراد مــن اخلطــاب قــد ظهــر  ...واألصــل :مــا مل ينظــر إىل مــا قبلــه ،ألنــه بنفســه قبــل
ولكــن يشــرتط فيــه رشطــان ،أحدمهــا :أن يصــح عــىل مقتــى الظاهــر غــريه(.)9
املقــرر يف لســان العــرب وجيــري عــىل املقاصــد العربيــة ،والثــاين :أن
والفرع :ما انشعب عن األول(.)١٠
ُ
يكــون لــه شــاهد نصــا أو ظاهــرا يف حمــل آخــر يشــهد لصحتــه مــن

غــري معــارض ...وهبذيــن الرشطــني يتبــني صحــة مــا تقــدم ،أنــه
الباطــن؛ ألهنــام موفــران فيــه بخــالف مــا فــرس بــه الباطنيــة؛ فإنــه
ليــس مــن علــم الباطــن" .املوافقــات .ط املعرفــة  -دراز (.)٣9٤ /٣
وهــذا الــكالم مــن الشــاطبي جــاء ملناقشــة مــن زعــم أن القــرآن فيــه ظاهــر
وباطــن؛ فذهــب إىل أن هــذا القــول يصــح بمعنــى معــني وال يصــح بغــريه،
وهــو أن الظاهــر هــو ظاهــر التــالوة ،أو الــكالم نفســه ومعنــى ألفاظــه ،أمــا
الباطــن فهــو مــراد اهلل تعــاىل مــن اخلطــاب؛ قــال" :والظاهــر هــو ظاهــر
التــالوة ،والباطــن هــو الفهــم عــن اهلل ملــراده" .وقــال" :إن املــراد بالظاهــر:
هــو املفهــوم العــريب؛ والباطــن :هــو مــراد اهلل تعــاىل مــن كالمــه وخطابــه".
ينظــر :املقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطبي دراســة أصوليــة فقهيــة (.)٤6١ /١
وأمــا الدبــوس فقــد جعــل أنــواع احلجج قســمني :ظاهــر وباطــن؛ فالظاهر:
مــا عقــل بالبديــة ،والباطــن :مــا مل يعقــل إال بتأمــل ... ،فالنــص حجــة
ظاهــرة مــن الرســول صــىل اهلل عليــه وســلم ،والعلة حجــة باطنــة؛ ال تنال إال
بتأمــل مــن العقــول .ينظــر :تقويــم األدلــة يف أصــول الفقــه (ص.)١6-١5 :
( )١عــرف املــروذي التأويــل :بأنــه اجلهــة املتباعــدة عــن املــراد؛ وهــذه
حقيقتــه عنــد األصوليــني؛ فالتأويــل محــل للفــظ عــىل معنــى غــري متبــادر
للذهــن؛ وهــذا وجــه كونــه بعيــدا .ينظــر :اإلحــكام لآلمــدي.59/٣
( )٢املقصــود بذلــك :أن التأويــل ملــا كان :بيــان املــراد باللفــظ يف قصــد
املتكلــم يف غــري جهــة الظهــور ،فمتــى تبــني أن املتكلــم مل يقصــد تلــك
اجلهــة ،فأنــه ال ســبيل إىل محــل لفظــه عليهــا ،والعكــس صحيــح؛ ولذلــك
إذا اقرتنــت قرائــن باللفــظ الظاهــر ،يصــري هبــا نصــا امتنــع تأويلــه عــىل هــذه
احلالــة؛ فلــزم أن يعتــرب حــال املتكلــم وقصــده .ينظــر :التحقيــق والبيــان يف
رشح الربهــان يف أصــول الفقــه (.)٤58 /٢
( )٣فحــوى الــكالم :مــا يفهــم منــه مبــارشة عــىل ســبيل القطــع؛ وهــو مــا
يســمى بمفهــوم املوافقــة ،وهــذا وجــه تعبــري املــروذي عــن الفحــوى بأهنــا
جهــة قريبــة :أي للفهــم .ينظــر :البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه (.)9٠/٣
( )٤مل أجــد هــذا التعريــف للتفســري هبــذا اللفــظ؛ ويظهــر أن املــروذي
وضــح معنــى التفســري مــن حيــث داللتــه اللغويــة؛ فالتفســري عنــده:
توضيــح مــا كان غامضــا مــن العبــارات بعبــارة أخــرى ختلفهــا وتبــني
معناهــا؛ ألن التفســري لغــة :هــو كشــف املــراد عــن اللفــظ املشــكل؛ قــال
الزركــي(" :التفســري :كشــف املغلــق مــن املــراد بلفظــه" .الربهــان يف علــوم
القــرآن .١٤9/٢وينظــر :لســان العــرب.١5/5
ِ
ويقــول الباجــي" :لفــظ التفســري؛ يقتــي تبيــني مــا َي ْقصــدُ إىل تفســريه
قاصــد بعــد إمجالــه وإهبامــه ... ،فــإذا ورد اللفــظ متنـ ً
ـاوال ملــا تقصــد العبــارة
البيــان عنــه مــن املعــاين عــىل وجــه التفصيــل واإليضــاح ،وبلــغ مــن ذلــك

ـرسا" .احلــدود يف األصــول (ص:
مبل ًغــا ُيفهــم املــراد بــه مــن لفظــه؛ كان مفـ ً
.)١٠8
( )5مــا ذكــره املــروذي يف معنــى االستحســان مقــارب ملــا ذكــره بعــض
األصوليــني يف ســبب تســمية االستحســان هبــذا.
قــال البخاري يف كشــف األسار (" :)١٠6 /7ســمي باالستحســان؛ إشــارة
إىل أنــه الوجــه األوىل يف العمــل بــه؛ لرتجحــه عــىل اآلخــر" .وقــال الطــويف
يف رشح خمتــر الروضــة (" :)١99 /٣االستحســان عندنــا أحــد القياســني،
لكــن ســمي استحســانا؛ إشــارة إىل أنــه الوجــه األوىل يف العمــل".
( )6أي قبــول مــن املقلــد؛ بــال بيــان وجــه القــول ومأخــذه ودليلــه مــن
املجتهــد .ينظــر :التقريــب واإلرشــاد (اجلــزء األخــري) ،حتقيــق حممــد
الدويــش ص ،١٢5-١٢٤هنايــة الوصــول.٣89٤/8
( )7ذكــر أبــو حامــد املــروذي االقتــداء بعــد التقليــد؛ إشــارة إىل أن االقتــداء
ليــس مــن بــاب التقليــد ،بــل هــو اتبــاع لطريقــة العلــامء الســابقني ،قــال
الكلــوذاين يف التمهيــد يف أصــول الفقــه (" :)٣٤٢ /٣االقتــداء هبــم :أن
يعمــل كعملهــم يف النظــر يف األدلــة وطــرق االجتهــاد حتــى يتضــح لــه
احلــق ،وهــذا يمنــع مــن التقليــد" ،وقــال الرسخــي جميبــا مــن اســتدل
بأحاديــث االقتــداء عــىل التقليــد؛ فقــال" :وال حجــة لكــم؛  ...ألن املــراد
االقتــداء هبــم يف اجلــري عــىل طريقهــم يف طلــب الصــواب يف األحــكام؛ ال
يف تقليدهــم ،وقــد كانــت طريقتهــم العمــل بالــرأي واالجتهــاد ... ،وهــو
تأويــل قوله(:اقتــدوا بالذيــن مــن بعــدي)( ،وعليكــم بســنة اخللفــاء مــن
بعــدي)؛ فإنــه إنــام يعنــي ســلوك طريقهــم يف اعتبــار الــرأي واالجتهــاد فيــام
ال نــص فيــه" .أصــول الرسخــي.١٠7/٢
( )8هــذا املعنــى لإلمجــاع متفــق مــع املعنــى اللغــوي؛ وهــو املوافــق لقــول
مجاعــة مــن الفقهــاء واألصوليــني؛ فاختــاره ابــن جريــر الطــربي ،وأبــو بكــر
الــرازي ،وأبــو احلســني اخليــاط مــن املعتزلــة ،واإلمــام أمحــد بــن حنبــل يف
إحــدى الروايتــني عنــه .ينظــر :رشح العمــد ،١8٣/١التمهيــد يف أصــول
الفقــه ( ،)٢٢٤ /٣نفائــس األصــول يف رشح املحصــول (،)٢7٣٤ /6
البحــر املحيــط.٤86/٣
( )9نســب الزركــي هــذا القــول للفقهــاء؛ فاألصــل يقصــد بــه أصــل
احلكــم ،الــذي هــو أصــل العلــة ،التــي هــي أصــل الفــرع .ينظــر :البحــر
املحيــط يف أصــول الفقــه ( ،)68 /٤هنايــة الوصــول.٣١8٣/7
( )١٠املقصــود بــاألول :األصــل -كــام تقــدم -والفــرع يــراد إثبــات احلكــم
فيــه .ينظــر :البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه (.)97 /٤
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والوجوب :ما مل َي َسع اإلرضاب عنه(.)١
واجلــواز :مــا وقــف بــني الواجــب وبــني غــري
الواجــب ( . )٢
وكاد ال يسكت.
فقــال يل :كيــف حفظت هذا؟ قلــت :كنا مجاعــة نتعاون
عــىل ذلــك ،ونرســم يف ألــواح .فقــال يل :إين لشــديد
احلــرسة عــىل فــوت لقائــه ،وممــا يزيــدين عجبــا بــه؛ أنــه
كان عــىل مذهــب أصحابنــا( ،)٣ولــو نــر يف األحــكام
مذهــب أيب حنيفــة؛ لــكان قــدوة ألهــل زمانــه"(.)٤
النص الثاين:

قــال التوحيــدي" :ســمعت أبــا احلســن ابــن كعــب
األنصــاري( )5يقــول :القيــاس ينقســم ثالثــة أقســام(:)6
جــيل ،وواضــح ،وخفــي ،فاجلــيل :ال يــرد الــرشع
بخالفــه؛ مثــل} :فــال تقــل هلــام أف{ [اإلساء،]٢٣ :
و}مــا يملكــون مــن قطمــري{ [فاطــر ،)7( ]٣:والواضح:
( )١هــذا التعريــف مقــارب ملعنــى الواجــب عنــد األصوليــني ،وأقــرب
التعريفــات للمذكــور هنــا ،هــو تعريــف أيب بكــر بــن فــورك :فالواجــب
عنــده :مــا البــد مــن فعلــه .العــدة ،١59/١وتنظــر معانيــه واالختــالف يف
ذلــك :املســتصفى مــن علــم األصــول ( ،)8١ /١البحــر املحيــط.١٤٠/١
( )٢ذكــر املــروذي اجلــواز بعــد الوجــوب وفــرق بينهــام؛ ووجــه ذلــك:
أن حقيقــة اجلــواز :التخيــري بــني الفعــل والــرتك والتســاوي بينهــام بتســوية
الــرشع ،وذلــك منفــي عــن الواجــب.
قــال الباقــالين" :املبــاح هــو احلــالل املطلــق ،وهــو اجلائــز فعلــه وتركــه
مــن غــري ثــواب يف أحدمهــا؛ فمعنــى اجلــواز مناقــض ملعنــى الوجــوب".
التقريــب واإلرشــاد (الصغــري) ( .)٢5٣ /٢وينظــر :املســتصفى ()١٠١ :١؛
العــدة.١68/١
( )٣هكــذا يف املطبــوع؛ واألظهــر :أنــه كان عــىل غــري مذهــب أصحابنــا؛ كــام
هــو واضــح مــن ســياق الــكالم ،والصاحــب ابــن عبــاد حنفــي املذهــب؛
كــام هــو الغالــب عــىل املعتزلــة ،وهــو مــا نــص عليــه التوحيــدي .ينظــر:
اإلمتــاع واملؤانســه.57/١
( )٤هذا النص يف أخالق الوزيرين (.)٢٢6-٢٢٣
( )5تقدمت ترمجته.
( )6هــذا تقســيم للقيــاس بحســب قوتــه وضعفــه؛ وأكثــر األصوليــني
ينصــون عــىل أنــه ينقســم اىل قســمني :قيــاس جــيل أو واضــح ،وقيــاس
خفــي .وأمــا أبــو اخلطــاب الكلــوذاين فجعــل قيــاس العلــة ثالثــة أرضب:
جــيل وواضــح وخفــي ،وم ّثــل لــكل قســم .وأمــا ابــن عقيــل فذكــر بــأن
هــذا التقســيم للقيــاس هــو لبعــض أئمــة الفقهــاء البغداديــني ،ثــم ذكــر
أمثلتهــم .ينظــر :التمهيــد ،٢5/١الواضــح.5٠/٢
()7ينظر التمثيل هلذا القسم :التمهيد ،٢5/١الواضح.5٠/٢

9٠

ِ
األمــة
قيــاس
أن يــرد الــرشع بخالفــه؛ مثــل :العبــد
ُ
()9()8
ـذ قيــاس اخلمـ ِ
بعلــة الــرق ،والنبيـ ُ
ـر بعلــة الشــدة .
عرضــت هــذا عــىل أيب حامــد املــروروذي؛ فلــم يــش
لــه ،ومل يقــدح فيــه(.)١٠
وســمعت أبــا احلســني القطــان( )١١يقــول :حــد النص:
مســاواة باطنه لظاهــره(.)١٢
وحــد الظاهــر :مــا كان أحــد االحتاملــني أوىل مــن
اآلخــر(.)١٣
وحــد العمــوم :مســاواة بعــض مــا تناولــه لبعــض
بغــري مزيــة( ،)١٤وأقلــه مــا تنــاول شــيئني فصاعــدً ا( .)١5
( )8ينظر التمثيل هلذا القسم :التمهيد ،٢7/١الواضح.5٣/٢
( )9مل يكمــل أبــو حيــان النقــل عــن ابــن كعــب االنصــاري يف بيــان القســم
الثالــث وهــو اخلفــي ،وقــد ذكــره ابــن عقيــل بعــد القســمني الســابقني،
والتمثيــل هلــام بــام يقــارب كالم ابــن كعــب األنصــاري ،فقــال" :أمــا اخلفــي،
فهــو :قيــاس الشــبه ،وهــو :أن يــرتدد فــرع بــني أصلــني لــه شــبة بــكل واحــد
منهــام ،وشــبهه بأحدمهــا أكثــر ،أو أقيــس شــبها وآكــد تأثــريا ،فإنــه يــرد إليــه.
وهــذا إنــام يكــون إذا مل يكــن أحــد األصلــني علــة مدلــوال عــىل صحتهــا
يتعــدى إىل الفــرع؛ ومثــال ذلــك :صحــة ملــك العبــد ."...الواضــح يف
أصــول الفقــه (.)5٣ /٢
( )١٠تقــدم معنــا بــأن اإلمــام أبــا حامــد املــروذي الشــافعي ،كان شــديد
االنتقــاد ملنهــج املعتزلــة املتكلمــني.
( )١١تقدمت ترمجته.
( )١٢نســب اجلوينــي هــذا التعريــف لبعــض املتأخريــن ومل يســمه ،فقــال:
"وقــال بعــض املتأخريــن :هــو لفــظ مفيــد اســتوى ظاهــره وباطنــه".
بــني
الربهــان يف أصــول الفقــه .ط الوفــاء -الديــب ( ،)٢77 /١وقــد ّ
شــارح الربهــان املــازري املقصــود باســتواء الظاهــر بالباطــن ،فقــال:
"وعبــارة هــؤالء باســتواء ظاهــره وباطنــه؛ إشــارة منهــم إىل قــول اآلخريــن:
ال يتطــرق إليــه تأويــل؛ وهكــذا رأيــت بعضهــم حــده :مــا تأويلــه تنزيلــه،
ومــا ظاهــره باطنــه ،وقــد فهــم الغــرض " .إيضــاح املحصــول مــن برهــان
األصــول (ص .)٣٠6 :وينظــر :العــدة يف أصــول الفقــه ( ،)١٣8 /١البحــر
املحيــط.٣75/١
( )١٣وهــذا هــو املوافــق لتعريــف عامــة األصوليــني .ينظــر :الواضــح يف
أصــول الفقــه ( ،)9 /٢العــدة ،١٤٠/١نفائــس األصــول يف رشح املحصــول
( ،)6١5 /٢البحــر املحيــط.٣76/١
( )١٤مل أجــد مــن عرفــه هبــذا ،إال مــا نقلــه أبــو منصــور البغــدادي
والزركــي عــن أيب عــيل الطــربي (ت٣5٠ه) يف حــد العمــوم بأنــه:
"مســاواة بعــض مــا تناولــه لبعــض" .وناقشــاه بأنــه نوقــض بلفــظ التثنيــة،
فــإن أحدمهــا مســاو لآلخــر ،وليــس بعــام" .ينظــر :عيــار النظــر ص،٣٣6
البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه (.)١79 /٢
( )١5هــذا تعريــف آخــر للعمــوم ،واعتــربه آخــرون حتديــدا ألقــل مــا
يتناولــه اللفــظ العــام .ينظــر :التقريــب واإلرشــاد ،5/٣التمهيــد يف أصــول
الفقــه ،9/١الواضــح ،٣7٣/٣البحــر املحيــط.١79/٢

نصوص أصولية من كتب أيب حيان عيل بن حممد بن العباس (التوحيدي)

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

وحــد اخلصــوص :مــا تنــاول شــي ًئا واحــدً ا()١؛ ثــم
قــال :وقــد يكــون الــيء عا ًمــا إىل جنــب مــا هــو
وخاصــا إىل جنــب مــا هــو أعــم منــه(.)٢
أخــص منــه،
ً
()٣
قال حد املجمل :ماال يفهم املراد به .
وحد األمر :ماال جيوز تركه بحال(.)٤
وحــد املنــدوب إليــه :مــا كان فعلــه أفضــل مــن
تركــه(.)5
وحد اجلائز :ما كان فعله وتركه سواء(.)6
وحــد النهــي :االمتنــاع( ،)7وهــو عــىل قســمني :هنــي
حتريــم ،فحــده :وجــوب االمتنــاع منــه( ،)8وهنــي
تنزيــه :فحــده مــا كان تركــه أفضــل مــن فعلــه(.)9
وحد الرشط :ما يقر احلكم بوجوده وعدمه(.)١٠
وحــد العلــة :ما طلــب احلكم مــن جهتها بالســبب(.)١١

وحــد الســبب :مــا وافــق احلكــم ،فقــد يكــون علــة لــه
ويكــون مضــادا(. )١٢
وحد املطلق :إرسال الكالم (.)١٣
وحد املقيد :حر الكالم(.)١٤
وحــد اإلمجــاع :عــدم اخلــالف بــني مــن يســمع
وينســب القــول إليهــم(.)١5
وحد التخصيص :بيان املراد باللفظ العام (.)١6
وحد التفسري :بيان املراد باملجمل(.)١7
وحــد النســخ :بيــان مــدة التعبــد بــه وانقضــاء
وقتــه( ،)١8وجيمــع هــذا كلــه اســم البيــان(.)١9
وحد البيان :الكشف عن اليء(.)٢٠
ويف رشح هــذا الــكالم كثــري ،وليــس يف مجيــع مــا قالــه
مقرونًــا بالســالمة ،لكنــي رويتــه عــىل مــا علقتــه،

( )١ذكــر اخلصــوص هنــا بمعنــى اخلــاص ،فهــو اللفــظ الــدال عــىل يشء
بعينــه ،و ُفـ ِّـرق بــني اخلــاص واخلصــوص؛ بــأن اخلــاص :مــا يتنــاول أمــرا
واحــدا بنفــس الوضــع ،واخلصــوص :أن يتنــاول شــيئا دون غــريه ،وكان
يصــح أن يتناولــه ذلــك الغــري .البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه (.)٣9٢ /٢
وينظــر :الفــروق يف أصــول الفقــه ص.556
( )٢ينظــر :التمهيــد يف أصــول الفقــه ( ،)٢٠٠ /٣الواضــح يف أصــول الفقــه
( ،)99 /١اإلحــكام لآلمــدي ،٣١9/٢رشح خمتــر الروضــة (.)576 /٢
( )٣هــذا أحــد تعاريــف املجمــل ،وعليــه اعرتاضــات لألصوليــني .ينظــر:
املعتمــد ،٢9٣/١هنايــة الوصــول يف درايــة األصــول ( ،)١79٢ /5رشح
خمتــر الروضــة (.)6٤9 /٢
( )٤هــذا مقتــى األمــر؛ فاألمــر بالــيء هنــي عــن تركــه .ينظــر :نفائــس
األصــول.١٣٣٠/٣
( )5هــذا تعريــف لبعــض األصوليــني ،كأيب بكــر الباقــالين ،وعبارتــه" :مــا
ـريا مــن تركــه  ."...التقريــب واإلرشــاد (الصغــري) (.)٢9١ /١
كان فعلــه خـ ً
( )6ينظــر هــذا احلــد :التقريــب واإلرشــاد ،٢5٣/٢البحــر املحيــط يف
أصــول الفقــه (.)٢57 /١
( )7ينظر :التحصيل من املحصول.٣٣٤/١
( )8ينظر :البحر املحيط يف أصول الفقه (.)٢٣9 /١
( )9ينظر :املرجع السابق.
( )١٠مل أجــد هــذا احلــد للــرشط بعبارتــه هــذه يف كتــب األصوليــني ،وهــو
مقــارب ملــا ذكــره الكلــوذاين يف التمهيــد يف أصــول الفقــه ( )68 /١حيــث
قــال" :الــرشط هــو :مــا وجــد احلكــم بوجــوده وانعــدم بانعدامــه مــع قيــام
ســببه ،مثــل مــا نقــول يف الرجــم؛ فــإن اإلحصــان رشطــه ،والزنــا ســببه؛
فلــو عــدم اإلحصــان عــدم الرجــم"
( )١١وذلــك ألن احلكــم الثابــت مــن جهــة الــرشع ،نوعــان :أحدمهــا:
نصــب األســباب علــال لألحــكام؛ كجعــل الزنــا موج ًبــا للحــد ،وجعــل
اجلــامع موج ًبــا للكفــارة ،وجعــل الرسقــة موجبــة للقطــع .إىل غــري ذلــك:

مــن األســباب التــي عقــل مــن الــرشع نصبهــا علــال لألحــكام .والنــوع
الثــاين :إثبــات األحــكام ابتــداء مــن غــري ربــط بالســبب .ينظــر :شــفاء
الغليــل يف بيــان الشــبه واملخيــل ومســالك التعليــل (ص.)6٠٣ :
( )١٢ينظــر معــاين العلــة الســابقة؛ وألنــه إذا وجــد الســبب وجــب أن
يوجــد احلكــم ،وإال لــزم ختلــف املســبب عنــه .ينظــر :هنايــة الوصــول يف
درايــة األصــول (.)٤٠٤٠ /8
( )١٣هــذا تعريــف لغــوي للمطلــق .ينظــر :رشح خمتــر
ا لر و ضــة .6 ٣ ٣ -6 ٣ ٢ /٢
( )١٤ينظر :املرجع السابق.
( )١5حــد اإلمجــاع هــذا مقــارب ملــا ذكــره القــايض عبــد اجلبــار يف صــورة
اإلمجــاع عنــده؛ وهــو :حصــول مشــاركة البعــض للبعــض فيــام نســب إىل
أنــه إمجاعهــم .ينظــر :رشح العمــد ،5١/١والصــورة املذكــورة هنــا أقــرب
لإلمجــاع الســكويت .ينظــر :رشح خمتــر الروضــة (.)78 /٣
( )١6هــذا هــو تعريــف التخصيــص عنــد مجهــور األصوليــني ،وهــو اختيــار
الباقــالين .ينظــر :التقريــب واإلرشــاد (الصغــري) ( .)76 /٣وينظــر عبــارات
العلــامء يف حــد التخصيــص :البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه (.)٣9٢ /٢
( )١7هــذا أحــد أنــواع البيــان عنــد األحنــاف ،وهــو التفســري ،وهــو بيــان
املــراد باملجمــل .ينظــر :تقويــم األدلــة يف أصــول الفقــه (ص،)٢٢١ :
فصــول البدائــع يف أصــول الرشائــع (.)١١8 /٢
( )١8وهــذا القــول اختيــار بعــض األصوليــني ،وهــو املنســوب للفقهــاء،
كــام ذكــر الباقــالين ،وابــن عقيــل ،والغــزايل .ينظــر :املســتصفى (ص)87 :
الواضــح يف أصــول الفقــه ( ،)٢١١ /١العــدة يف أصــول الفقــه (.)١55 /١
( )١9ينظــر :تقويــم األدلــة يف أصــول الفقــه (ص ،)٢٢١ :فصــول البدائــع
يف أصــول الرشائــع (.)١١8 /٢
( )٢٠ينظــر :تقويــم األدلــة يف أصــول الفقــه (ص ،)95 :التقريب واإلرشــاد
(الصغري) (.)٣٤٠ /١
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ومل أزيــن لفظــه ،وال نمقــت عبارتــه()١؛ وكان رديء احليــوان ،مل يبطــل طبيعــة احليــوان"(.)8()7
اللفــظ طويلــه ،قليــل احلــالوة ،وكان مــع هــذا قــوي النص اخلامس
النفــس يف النظــر ،ومــات يف آخــر ســنة تســع ومخســني قــال التوحيــدي" :وســمعته [العامــري( ])9يقــول:
وثالثامئــة"(.)٢
االســم واحلــد متطابقــان أبــدً ا ،غــري أن االســم يــدل
النص الثالث
داللــة جمملــة ،واحلــد يــدل داللــة مفصلــة"(.)١١( )١٠
()٣
قــال التوحيــدي" :وســألته عــن الفــرق بــني املعرفــة
( )7املقابسات ص.٢9١
والعلــم؟
( )8هــذه األلفــاظ يســتعملها األصوليــون؛ وذلــك ألهنــم حيتاجــون إىل حترير
هــذه املصطلحــات قبــل البحــث يف مســمى صيغــة العمــوم ،حتــى يقــرر أن
فقــال :املعرفــة أخــص باملحسوســات واملعــاين اجلزئية،
مســامها هــو أحــد هــذه املفهومــات دون بقيتهــا ،ومــا نقلــه التوحيــدي
والعلم أخــص باملعقــوالت واملعاين الكليــة"(.)5()٤
مقــارب ملــا يذكــره األصوليــون مــن الفــروق بــني هــذه املصطلحــات.
ينظــر :العقــد املنظــوم يف اخلصــوص والعمــوم ( ،)١٤5 /١تقريــب
النص الرابع
الوصــول إيل علــم األصــول (ص ،)١٤6 :الفــروق األصوليــة ص.55٠
()6
قــال التوحيــدي" :ســمعت أبــا ســليامن يقــول )9( :قــدم التوحيــدي هلــذا النــص بتعريــف بالعامــري فقــال" :أبــو احلســن
الفــرق بــني الــكيل والــكل :أن الــكل متأخــر عــن العامــري الفيلســوف ،وشــاهدته ببغــداد ســنة ســتني ،وقــد حــر جملــس أيب
حامــد املــروروذي ،وتكلــم يف مســألة فقهيــة وهي ختليــل اخلمر ،فاســتطرفت
أجزائــه ،والــكيل متقــدم عــىل جزئياتــه؛ والفــرق بــني
كالمــه يف الفقــه بألفــاظ الفالســفة ،ثــم شــاهدته بعــد ذلــك ســنة أربــع
األجــزاء :أن طبيعــة الــكيل بمنزلــة احليــوان موجــودة وســتني ،وقــد صحــب ركاب ذي الكفايتــني ،ولــه حديــث مــع الفالســفة".
وهــو أبــو احلســن حممــد بــن يوســف العامــري النيســابوري ،عــامل باملنطــق
يف كل واحــد مــن أجزائــه بمنزلــة اإلنســان والفــرس؛
والفلســفة اليونانيــة ،مــن أهــل خراســان ،لــه رشوح عــىل كتــب أرســطو،
وأمــا الــكل بمنزلــة العــرشة؛ فطبيعــة غــري موجــودة واإلعــالم بمناقب اإلســالم ،تــويف ٣8١ه .ينظــر :امللل والنحل للشهرســتاين،
يف كل واحــد مــن أجزائــه ،بمنزلــة الثالثــة والتســعة ،١57/٢ ،رســائل أيب احلســن العامــري وشــذراته الفلســفية ،ص.65
( )١٠بـ ّـني الغــزايل الفــرق بــني احلــد واالســم فقــال" :الــكيل تــارة يفهــم فهام
والفــرق الثالــث :أنــه إن رفــع مــن الــكل واحــد مــن
مجليــا ،كاملفهــوم مــن جمــرد اســم اجلملــة وســائر األســامء واأللقــاب لألنــواع
أجزائــه بطلــت صــورة الــكل ،وأمــا الــكيل فإنــه إن واألجنــاس ،وقــد يفهــم فهــام خملصــا مفصــال حميطــا بجميــع الذاتيــات التــي
رفعــت جزئياتــه تبقــى طبيعــة الــكيل حمفوظــة بمنزلــة هبــا قــوام الــيء ،متميــزا عــن غــريه يف الذهــن متيــزا تامــا ،ينعكــس عــىل
االســم ،وينعكــس عليــه االســم ،كــام يفهــم مــن قولنــا :رشاب مســكر
احليــوان؛ فإنــه إن رفــع اإلنســان أو أي واحــد مــن
معتــر مــن العنــب ،وحيــوان ناطــق مايــت ،وجســم ذو نفــس حســاس
( )١هــذا الــكالم مشــعر بقــدرة التوحيــدي عــىل نقــد احلــدود والتعريفــات
األصوليــة ،إال أننــي مل أجــد لــه شــيئا مــن ذلــك يف كتبــه ،وغايــة مــا يفعلــه
أن يعــرض مــا كتبــه عــىل مشــاخيه :كأيب حامــد املــروذي ،وأبــو ســعيد
الســريايف ،أو أبــو ســليامن املنطقــي.
( )٢البصائر والذخائر (.)٢٣7-٢٣6 /١
( )٣أبو سليامن املنطقي.
( )٤املقابسات ص.٢7٢
( )5أخــذت مســألة تعريــف العلــم واملعرفــة قــدرا كبــريا مــن اهتــامم
األصوليــني ،وتعــددت اختياراهتــم يف املســألة بــني كوهنــام مرتادفــني ،أو
متباينــني ،أو بينهــام عمــوم وخصــوص ،ومــا نقلــه التوحيــدي هنــا هــو
أحــد األقــوال يف التفريــق بــني العلــم واملعرفــة؛ وهــو مقــارب ملــا ذكــره
أبــو هــالل العســكري يف الفــروق اللغويــة .5٠٠ /١وينظــر :التقريــب
واإلرشــاد (الصغــري) ( ،)١77 /١البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه (/١
 ،)٤١الفــروق األصوليــة.١١7-١١٤/١
( )6أبــو ســليامن :حممــد بــن طاهــر بــن هبــرام السجســتاين ،الفيلســوف
املنطقــي ،ولــه رســائل يف احلكمــة ،وشــيخه الفيلســوف النــراين :حييــى
بــن عــدي ،تــويف نحــو٣8٠ه .ينظــر :األعــالم.١7١/6
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متحــرك بــاإلرادة متغــذي؛ فــإن هــذه احلــدود يفهــم هبــا اخلمــر واإلنســان
واحليــوان ،فهــام أشــد تلخيصــا وتفصيــال وحتقيقــا ومتييــزا ممــا يفهــم مــن
جمــرد أســاميها ،ومــا يفهــم الــيء هــذا الــرب مــن التفهيــم يســمى حــدا،
كــام أن مــا يفهــم الــرب األول مــن التفهيــم يســمى اســام ولقبــا" .احلــدود
للغــزايل ضمــن املصطلــح الفلســفي عنــد العــرب ص.٢67
وبــني ابــن عقيــل أن التطابــق بــني االســم واحلــد ال يلغــي أمهيــة احلــد،
ّ
فقــال" :وقــال قــوم مــن األصوليــني :ال حاجــة بنــا إىل احلــدود ،وال معنــى
هلــا ،ألن يف األســامء غنــاء عنهــا؛ ألهنــا أعــالم عــىل املســميات ،وهــذا باطــل؛
ألن يف احلــدود أكــرب املنافــع التــي ال يوجــد مثلهــا يف األســامء ،فمــن ذلــك:
أن االســم قــد يســتعمل عــىل جهــة االســتعارة واملجــاز ،فــإذا جــاء احلــد
بــني االســتعارة واملجــاز مــن احلقيقــة ،فتعظــم املنفعــة؛ ألن كثــريا منــه قــد
يلتبــس ويشــكل؛ فيحتــاج فيــه إىل نظــر واســتدالل.
ومــن ذلــك :أنــه قــد يتبــني املحــدود مــن طريــق آخــر ،وهــو أن فيــه ذكــر
العلــة والســبب الــذي ألجلــه اســتحق االســم والصفــة ،فيظهر معنــاه بظهور
علتــه ،مثــل قولنــا :حكيــم :هــو اســم ،فــإذا طلــب احلــد ،ظهــرت حقيقــة
احلكمــة ،فكانــت كاشــفة للعلــة .الواضــح يف أصــول الفقــه (.)١5 /١
( )١١البصائر والذخائر (.)9٤-9٣ /٣
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النص السادس

قــال التوحيــدي" :واحلــد  -باحلــاء  -هــو امتناعــه
ومنعــه ،ومنــه ســمي البــواب حــدا ًدا؛ ألنــه يمنــع،
كــذا قــال ثعلــب(ت٢9١ه)()١؛ ومنــه قيــل :حــدود
اهلل عــز وجــل أي :حمارمــه ،كأهنــا مانعــة مــن التعــدي؛
ومنــه حــدود الــدار كأهنــا حائــز ملــا أحاطــت بــه،
ومانعــة مــن أنفســها مــا ليــس منهــا؛ واحلــداد :البحــر،
كأنــه مانــع مــن الطريــق؛ واحلــدود :املصــور ،واملــر:
احلاجــز ،ويكتــب هكــذا:
اشــرتى فــالن هــذه الــدار بمصورهــا( . )٢وقــال بعــض
املتكلمــني( :)٣حــد الــيء :حقيقتــه ،ومعنــاه أنــه ليــس
يدخــل فيــه مــا ليــس منــه ،وال خيــرج منــه مــا هــو فيه،
وكأن ِ
أيضــا ،ألن املــرأة إذا حــدت لبســت
احلــداد منــه ً
احلــداد ،وهــي الثيــاب الســود ،ومنعــت نفســها مــن
العــادة يف النعمــة"(.)٤
النص السابع

قــال التوحيــدي(" :)5يقــال :مــا اجلــدل؟ اجلــواب:
مباحــث مقصــود هبــا إجيــاب احلجــة عــىل اخلصــم مــن
حيــث أال يقــوى( ،)6ومــن حيــث ال يقــدر أن
( )١مل أقف عىل هذا النقل عن اإلمام اللغوي ثعلب.
( )٢تنظر املعاين اللغوية التي ذكرها التوحيدي :لسان العرب.١٤٠/٣
( ) ٣يقصــد بــه الباقــالين كــام ســبق تبيــني ذلــك .وينظــر هــذا الــكالم بنصــه
يف التقريــب واإلرشــاد.١7٤/١
( )٤البصائر والذخائر (.)٤8-٤7 /١
( )5هــذا النــص ورد مطــوال يف كتــاب املقابســات أليب حيــان ص-٣٠8
 ،٣١9فقــال" :أحببــت أن أحكــي لــك حــدو ًدا حصلناهــا عــىل مــر الزمــان،
بعضهــا أخــذ مــن أقــوال العلــامء ،وبعضهــا لقــط مــن بطــون الكتــب ،بعــد
أن عــرض اجلميــع مــن يوثــق بصناعتــه ،ويرجــع إىل نقــده واختيــاره... ،
وهــذا كلــه جيــري يف جمالــس خمتلفــة بــني مشــايخ الوقــت بمدينــة الســالم".
ثــم ذكــرص ٣٠9أن هــذه املقابســة هــي للفيلســوف املتكلــم أبــو احلســن
والعامــري -كــام ســيأيت -مهتــم بصناعــة احلــدود ،والفــرق
العامــري،
ُّ
بــني املصطلحــات ،ومادتــه املذكــورة هنــا مقاربــة ملــا ذكــره الفالســفة؛
والســيام شــيخ مشــاخيه الكنــدي(ت٢5٢ه) يف رســالته :يف حــدود األشــياء
ورســومها .وقــد أوردت مــن كالمــه يف احلــدود مالــه عالقــة بمجــال
البحــث واســتبعدت غريهــا.
( )6أي مــن حيــث ال يقــوى اخلصــم عــىل إقامــة احلجــة وال عــىل دفعهــا.
ينظــر :عيــار النظــر يف علــم اجلــدل أليب منصــور البغــدادي ص.٢٠5

يدفع"(.)8()7
"يقــال :مــا الشــك؟ اجلــواب :هــو تــردد النفــس بــني
اإلثبــات والنفــي(.)١٠()9
يقــال :مــا اليقــني؟ اجلــواب :هــو مطابقــة العقــل
معقولــه (.)١٢()١١
يقــال :مــا العلــم؟ اجلــواب :هــو وجــدان النفــس
()١٣
املنطقيــة األشــياء بحقائقهــا...
يقــال :مــا اليقــني؟ اجلــواب :ســكون الفهــم مــع
وأيضــا هــو وضــوح
ثبــوت القضيــة بربهــان(ً ،)١٤
حقيقــة الــيء يف النفــس(.)١5
يقال :ما املعرفة؟ اجلواب :هي رأي غري زائل(.)١6
والــرأي :هــو الظن مع ثبــات القضيــة عند التــأدي()١7؛
( )7املقابسات ص.٣١٠
( )8ينظــر تعريفــات اجلــدل املقاربــة ملــا نقلــه التوحيــدي :احلــدود
للخوارزمــي الكاتــب ،ضمــن جممــوع املصطلــح الفلســفي ص ،٢٢6عيــار
النظــر يف علــم اجلــدل أليب منصــور البغــدادي ص ،٢٠5التمهيــد يف أصــول
الفقــه ( ،)58 /١الواضــح يف أصــول الفقــه (.)٢97 /١
( )9املقابسات ص.٣١١
( )١٠ينظــر هــذا احلــد :رســالة الكنــدي يف حــدود األشــياء ورســومها
ضمــن جممــوع رســائله ،١69/١التحقيــق والبيــان يف رشح الربهــان يف
أصــول الفقــه ()٤٠5 /١؛ هنايــة الوصــول يف درايــة األصــول (،)٣٤ /١
كتــاب الكليــات ألبــى البقــاء الكفومــى (ص.)١٤7٤ :
( )١١املقابسات ص.٣١١
( )١٢أبــو احلســن العامــري فيلســوف وتعريفــه لليقــني هنــا مقــارب
لتعريــف الفالســفة لــه .ينظــر :مقدمــة ابــن خلــدون،٢٤9/5١6،٢/١
التوقيــف عــىل مهــامت التعاريــف.5٢٤/١
( )١٣هــذا تعريــف الكنــدي ،واستحســنه ابــن عقيــل ،ونســبه لبعــض
العلــامء ،وتعقبــه الزركــي بــأن هــذا تعريــف للمجهــول بمثلــه ،أو دونــه؛
فــإن العلــم أظهــر مــن وجــدان النفــس أو مثلــه ،وهــو غــري جامــع خلــروج
علــم اهلل ،وغــري مانــع لوجــدان املقلــد ،وليــس بعلــم .ينظــر :رســالة الكندي
يف حــدود األشــياء ورســومها ضمــن جممــوع رســائله ،١69/١الواضــح يف
أصــول الفقــه ( ،)١٢ /١البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه (.)٤١ /١
( )١٤هــذا تعريــف الكنــدي الــذي ارتضــاه .ينظــر :رســالة الكنــدي يف
حــدود األشــياء ورســومها ضمــن جممــوع رســائله.١69/١
( )١5هــذا تعريــف آخــر لليقــني بعــد املذكــور أوال .وهــو الــذي اختــاره
الكلــوذاين يف التمهيــد.6٤/١
( )١6ذكــر العلــامء تعريفــات متعــددة للمعرفــة والفــرق بينهــا وبــني العلــم
كــام ســبق ،واملذكــور هنــا تعريــف الكنــدي .ينظــر :رســالة الكنــدي يف
حــدود األشــياء ورســومها ضمــن جممــوع رســائله.١76/١
( )١7أي عنــد أدائــه ووصولــه .ينظــر :كشــاف اصطالحــات الفنــون
والعلــوم (.)١١١٢ /١
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فهو إ ًذا سكون الظن(.) ١
يقــال :مــا الوهــم؟ اجلــواب :هــو الوقــوف بــني
الطرفــني( ،)٢ال تــدري يف أيــام القضيــة الصادقــة(.)٣
يقــال :مــا التوهــم؟ اجلــواب :هــو موافقــة الظــن
العقــل مــن غــري إثبــات حكــم(.)5()٤
يقــال :مــا املعرفــة؟ اجلــواب :هــي إدراك صــور
املوجــودات ممــا يتميــز عــن غريهــا ،وهــي
باملحسوســات أليــق؛ ألهنــا حتصــل بالوســم،
والوســوم مأخــوذة مــن األعــراض واخلــواص،
والعلــم باملعقــوالت أليــق؛ ألنــه خيصــك باحلــدود
واملعــاين الثابتــة للــيء(.)7()6
يقــال :مــا املنطــق؟ اجلــواب :هــو صناعــة أدويــة( )8متيز
هبــا بني الصــدق والكــذب يف األقوال ،واحلــق والباطل
يف االعتقــادات ،واخلــري والــرش يف األحــوال(.)١٠()9
يقــال :مــا احلــد؟ اجلــواب :هــو قــول دال عــىل طبيعــة
الــيء املوضــوع بمنزلــة مــا هــو ســواه(.)١١
( )١ينظــر التعريــف :رســالة الكنــدي يف حــدود األشــياء ورســومها ضمــن
جممــوع رســائله.١67/١
( )٢الطرفــان :مهــا اإلجيــاب والســلب .ينظــر :رســالة الكنــدي يف حــدود
األشــياء ورســومها ضمــن جممــوع رســائله.١69/١
( )٣ينظر :املرجع السابق.
( )٤املقابسات ص.٣١٢
( )5وعرفــه الكنــدي بأنــه التخيــل؛ وهــو حضــور صور األشــياء املحسوســة
مــع غيبــة طينتهــا ،وقيــل :إدراك املعنــى اجلزئــي املتعلــق باملحسوســات.
ينظــر :رســالة الكنــدي يف حــدود األشــياء ورســومها ضمــن جممــوع
رســائله ،١67/١التعريفــات (ص.)98 :
( )6املقابسات ص.٣١٣
( )7تقــدم البحــث ســابقا يف حــد املعرفــة .وينظــر تقريــر هــذا املعنــى:
احلــدود البــن ســينا ضمــن جممــوع املصطلــح الفلســفي عنــد العــرب
ص ،٢٣٣كتــاب الكليــات ألبــى البقــاء الكفومــي (ص.)967 :
( )8هكــذا ورد يف املطبــوع مــن املقابســات ص٣١٤؛ ويظهــر يل أن العبــارة
الصحيحــة :أدلــة.
( )9املقابسات ص.٣١٤
( )١٠تعريــف املنطــق هنــا مقــارب لتعريــف الفيلســوف الفــارايب .ينظــر:
الفــارايب يف حــدوده ورســومه ص.58٣
( )١١ينظــر :احلــدود البــن ســينا ضمــن جممــوع املصطلــح الفلســفي
عنــد العــرب ص ،٢٣٤-٢٣٣املبــني يف رشح ألفــاظ احلكــامء واملتكلمــني
لآلمــدي ،ضمــن جممــوع املصطلــح الفلســفي عنــد العــرب ص.٣٢٠

9٤

يقــال :مــا الرســم؟ اجلــواب :هو قــول مميــز للموضوع
مــن غــريه ،مركــب عــن صفــات عرضيــة أكثــر مــن
واحــد(.)١٣()١٢
يقــال :مــا اخلاصــة؟ اجلــواب :هــي كالرســم؛ إال أهنــا
مــن صفــة واحــدة عرضيــة(.)١5()١٤
املعقــوالت التــي مــن شــأهنا أن تعقــل ،أن يقــر
بــه الزمــان أو يعرتضــه عائــق ،وليــس يشء مــن
املوجــودات لــه هــذا املعنــى ســواه.)١7()١6( "...
النص الثامن

قــال التوحيــدي" :قــال األصمعــي(ت٢١6ه):
الرشائــع مجــع رشيعــة ،وهــي حيــث يــرشع يف
املــاء( ،)١8وكأن الرشيعــة يف الديــن مــن هــذا؛ ألن
صاحبهــا يــرشب منهــا فــريوى ،ويكــرع فيهــا فيســىل،
ويغســل نفســه هبــا فيطهــر ،ويســقى منهــا بالباديــة
ســفره فيقطــع ،فكأنــه كمــن قــدم مــن الرشيعــة
طاعــة اهلل عــز وجــل؛ بــام تضمنــه مــن األمــر والنهــى،
والتحليــل والتحريــم ،واحلظــر واإلباحــة"(.)٢٠()١9
( )١٢فرســم الــيء يؤخــذ مــن اجلنــس واخلاصــة كقولنــا :اإلنســان حيــوان
ضحــاك؛ فالرســم يميــز الــيء عــن غــريه متييــزا غــري ذايت .ينظــر :احلــدود
للخوارزمــي الكاتــب ،ضمــن جممــوع املصطلــح الفلســفي ص ،٢١6املبــني
يف رشح ألفــاظ احلكــامء واملتكلمــني لآلمــدي ،ضمــن جممــوع املصطلــح
الفلســفي عنــد العــرب ص.٣٢١
( )١٣املقابسات ص.٣١١
( )١٤ألهنــا عــرض ُخيــص بــه نــوع واحــد دائام مثــل :الضحــك يف اإلنســان،
والنهــاق يف احلــامر ،والنبــاح يف الكلــب .ينظــر :احلــدود للخوارزمــي
الكاتــب ،ضمــن جممــوع املصطلــح الفلســفي ص ،٢١6املبــني يف رشح
ألفــاظ احلكــامء واملتكلمــني لآلمــدي ،ضمــن جممــوع املصطلــح الفلســفي
عنــد العــرب ص.٣٢٠
( )١5املقابسات ص.٣١١
( )١6املقابسات ص.٣١7
( )١7ينظــر :رســالة الكنــدي يف حــدود األشــياء ورســومها ضمــن جممــوع
رســائله ،١65/١التقريــب واإلرشــاد.١96/١
( )١8ينظــر النقــل عــن األصمعــي :غريــب احلديــث إلبراهيــم
احلــريب .١67 -١66 /١
( )١9وسامها ابن حزم مراتب الرشيعة .ينظر :اإلحكام.٣٢١/٣
( )٢٠البصائر والذخائر (.)٢١9 /٢
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النص التاسع

قــال التوحيــدي" :مســأل ٌة :مــا العلــم()١؟ ومــا حــده
وطبيعتــه؟ فقــد رأيــت أصحابــه يتناهبــون الــكالم فيه.
وقــال قــوم :هــو معرفــة الــيء عــىل مــا هــو عليــه(،)٢
وقــال آخــرون :هــو اعتقــاد الــيء عــىل مــا هو بــه(. )٣
وقال قائلون :هو إثبات اليء عىل ما هو به(. )٤
فقيــل لصاحــب القــول األول :لــو كان حــد العلــم
معرفــة الــيء عــىل مــا هــو بــه؛ لــكان حــد املعرفــة:
علــم الــيء عــىل مــا هــو بــه ،واحلاجــة إىل حتديــد
املعرفــة كاحلاجــة إىل حــد العلــم(. )5
وهذا جواب فيه سهو وإيام(.)6
( )١تقــدم معنــا اهتــامم التوحيــدي بمســألة حــد العلــم واملعرفــة ،والتفريــق
بينهــام ،بنقلــه حلــدود العلــامء فيهــام أو ســؤاله عــن معنامهــا ،ووجــه الفــرق
بينهــام ،وهنــا يســأل التوحيــدي مســكويه عــن العلــم ســؤاال مطــوال ،فيذكــر
تعريفاتــه واجلــواب عنهــا ،ثــم حييــل األمــر ملســكويه؛ ليفصــل القــول يف
املســألة.
وقــد جعــل الباقــالين هــذه املســألة يف صــدر كتابــه التقريــب واإلرشــاد
(الصغــري) ( ،)١7٣ /١وبــني ســبب االهتــامم باملســالة فقــال" :اعلمــوا أن
الــذي جيــب البدايــة بذكــر ماهيتــه وحــده وأقســامه ومراتبــه هــو العلــم،
ومــا يتصــل ببابــه ،والدليــل عــىل وجــوب هــذا الرتتيــب :أن كل مــا تنعــم
فيــه ممــا عــدا العلــم وخيــرب عــن حــده وماهيتــه مــن معــدوم وموجــود،
وقديــم وحمــدث ،وحــد وحمــدود ،ودليــل ومدلــول عليــه ،وحكــم عقــيل
ورشعــي ،وعلــة ذلــك ودليلــه ،وعبــارة ومعــربة عنــه ،إنــام هــو رضب مــن
رضوب املعلومــات ،وبعــض متعلقــات العلــم ،ولــن يتوصــل إىل تفصيــل
حقائــق املعلومــات إال بعــد معرفــة العلــوم وأقســامها ومراتبهــا ،أو الفــرق
بينهــا وبــني مــا ليــس منهــا؛ ليعلــم املتكلــم عــىل بعــض تلــك املعلومــات أنــه
عــامل بــام خيــرب عنــه ،وأن ذلــك األمــر معلــوم لــه".
واالهتــامم بتعريــف العلــم وبيــان معنــاه ،شــكل قضيــة خالفيــة كــربى بــني
املعتزلــة واألشــاعرة وغريهــم ،ترتــب عليهــا لــوازم اعتقاديــة وعمليــة.
ينظــر ســبب االهتــامم باملســألة ولوازمهــا :العواصــم مــن القواصــم،٢9/١
املســائل املشــرتكة بــني أصــول الفقــه وأصــول الديــن ص.٣5
( )٢وهــذا تعريــف الباقــالين .ينظــر :التقريــب واإلرشــاد (الصغــري) (/١
.)١7٣
( )٣هــذا تعريــف املعتزلــة أو القدريــة ،كــام ذكــر ذلــك الباقــالين .ينظــر:
التقريــب واإلرشــاد (الصغــري) (.)١78 /١
( )٤نســبه الباقــالين لبعــض أصحابــه ،ونســبه الزركــي للقفــال
الشــايش(ت٣65هج) .ينظــر :التقريــب واإلرشــاد (الصغــري) (،)١75 /١
البحــر املحيــط.٤١/١
( )5ينظر هذا اإليراد :البحر املحيط يف أصول الفقه (.)٤١ /١
( )6ينظر :العدة.78/١

وقيــل لصاحــب القــول الثــاين :إن كان حــد العلــم:
فبــني أن كــون
اعتقــاد الــيء عــىل مــا هــو بــه؛ ّ
ِ
الــيء عــىل مــا هــو بــهَ ،س ـ َبق االعتقــاد ثــم اعتُقــد،
واالعتقــا ُد َس ـ َبق كــون الــيء عــىل مــا هــو بــه؛ فــإن
مــا هــو بــه :هــو املبحــوث عنــه ،ومــن أجلــه وضــع
العيــار ولــزم االعتبــار(.)7
ً
مواصــال لكالمــه األول :هــو اعتقــاد
فقــال املجيــب
الــيء عــىل مــا هــو بــه ،مــع ســكون النفــس و َث َلــج
الصــدر(. )8
فقيــل لــه :إن االعتقــاد افتعــال مــن العقــد ،يقــال:
()9
ع َقــد واعتقــد والــكالم ع ْقــد ،والتــا ُء
عــرض
َ
ل َغــرض ،ليــس مــن ســوس الكلمــة؛ فــإذن هــو فعــل
مضــاف إىل العاقــد الــذي لــه ُع ِقــد ،واملعتقــد الــذي له
اعتقــاد ،واملســألة مل تقــع عــن فعــل؛ وإنــام وقعــت عــن
العلــم الــذي لــه قــوام بنفســه وانفصــال مــن العــامل،
أال تــرى أن لــه اتصـ ً
ـاال بــه ،فهــب أنــك حتــده :باعتقــاد
اإلنســان الــيء مــا دام متصـ ً
ـال بــه؛ فــام حقيقتــه مــن
قبــل؟ وملــا يتصــل بــه!
()١٠
وهــذا جــواب املعتزلــة ؛ وهلــم التشــقيق،
والتمطيــط ،والدعــوى ،واإلعــراب ،والعصبيــة،
والتشــيع ( . )١١
وقيــل لصاحــب هــذا اجلــواب :لــو كان العلــم اعتقــاد
الــيء عــىل مــا هــو بــه؛ لــكان اهلل معتقــدً ا للــيء
عــىل مــا هــو بــه؛ ألنــه عــامل(.)١٢
()7ينظــر اجلــواب :التقريــب واإلرشــاد (الصغــري) (،)١79 /١
التمهيــد .٣9 /١
()8وهــذا تعريــف أيب هاشــم اجلبائــي وأيب احلســني البــري .ينظــر:
املعتمــد ،5/١عيــار النظــر ص.٣٢١
( )9يف اعتقد.
( )١٠املذكــور هنــا اعــرتاض عــىل جــواب املعتزلــة؛ وتعريــف أيب احلســني
البــري الثــاين للعلــم كــام ســبق .وينظــر :التقريــب واإلرشــاد (الصغــري)
(.)١8١ /١
( )١١ينظر :املعتمد.6-5/١
( )١٢ينظر :العدة.78/١
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حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

فقــال( :)١إن اهلل  -تعــاىل ذكــره  -ال علــم لــه؛ ألنــه
عــامل بذاتــه ،كــام هــو قــادر بذاتــه حــي بذاتــه(.)٢
فقيــل لــه :إنــك مل متانــع يف هــذه احلاشــية؛ فــال تتــوار
عــن الســهم( ،)٣إن كان حــد العلــم اعتقــاد الــيء عــىل
مــا هــو بــه؛ فحــد العــامل أنــه معتقــد للــيء عــىل مــا
هــو بــه ،و ُيســتأنف النظــر :هــل لــه علــم أم ليــس لــه
علــم؟ فــراغ هكــذا وهكــذا(.)٤
وقيــل لصاحــب القــول الثالــث :إثبــات الــيء:
عبــارة مقصــورة عــىل إضافــة فعــل إىل الفاعــل،
والفعــل هــو اإلثبــات ،والفاعــل هــو املثبــت ،وبــاب
العلــم واجلهــل والفطنــة والعقــل والنهــي والــدرك
 ليــس مــن األفعــال املحضــة ،وإن كانــت مضارعــةهلــا ،كمضارعــة طــال ومــات ونشــأ وشــاخ واســتعر
وبــاخ(. )6()5
وهــذا البحــث متوجه إىل صاحــب القول الرابــع ،أعني
يف قولــه :حــد العلــم :إدراك الــيء عــىل مــا هو بــه(.)7
(  )١املعتزيل.
( )٢بنــاء عــىل قــول املعتزلــة يف صفــات اهلل عــز وجــل؛ فهــم يثبتــون أســامء
جمــرد أعــالم حمضــة؛ وهلــذا نفــوا
ّ
الــرب يف اجلملــة ،ولكنّهــم يعتربوهنــا ّ
صفاتــه ،وقالــوا :هــو عــامل بذاتــه ،قــادر بذاتــه ،ال بعلــم وقــدرة؛ ّ
ألن إثبــات
ّ
بالــذات ينــايف التّوحيــد؛ ملــا يســتلزمه مــن التعــدّ د.
معــان قديمــة قائمــة
ينظــر :رشح العقيــدة الواســطية البــن تيميــة تأليــف حممــد خليــل هــراس
(ص.)5١ :
( )٣هــذا رد عــن جــواب املعتزلــة؛ ومعنــاه أن جواهبــم حيــدة وانــراف
عــن عــني الســؤال.
( )٤أي راغ املعتزيل عن اجلواب.
( )5باخ اليء :بمعنى سكن .ينظر :الصحاح للجوهري (.)٤٤١ /٢
()6معنــى االعــرتاض :أن اإلثبــات لفــظ مشــرتك؛ فهــو جممــل يف التعريــف؛
ولذلــك فالتعريــف باطــل .تنظــر االعرتاضــات عــىل هــذا احلــد :التقريــب
واإلرشــاد ،١77/١العــدة يف أصــول الفقــه ( ،)77 /١التمهيــد يف أصــول
الفقــه (.)٣8 /١
( )7فــاإلدراك مثــل اإلثبــات لفــظ جممــل ،قــال الكلــوذاين" :ألن هــذا-
اإلدراك -لفــظ جممــل؛ وهــو يســتعمل يف األفعــال أكثــر ممــا يســتعمل يف
األقــوال ،وهلــذا يقــال :أدرك الــزرع ،إذا حــان حصــاده ،وأدرك الغــالم،
إذا بلــغ حــد التكليــف ،وأدرك الرجــل ،إذا حلقــه ،وهــذه كلهــا أفعــال،
أيضــا يف األقــوال قــال تعــاىلَ :
ـو ُيــدْ ِر ُك
وتســتعمل ً
ـار َو ُهـ َ
}ال تُدْ ِر ُك ـ ُه ْاألَ ْب َصـ ُ
ْاألَ ْب َصــار{؛ أي حييــط هبــا ،وإذا كان لف ًظــا مشــرتكًا ،كان اللفــظ (اخلالــص)
أوىل .التمهيــد يف أصــول الفقــه (.)٣8 /١
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وينبغــي أن تعلــم أن الغــرض يف حــد الــيء :هــو
حتصيــل ذاتــه معـ ّـرا ًة مــن كل شــائبة ،خالصــة مــن كل
ُمقذيــة بلفــظ مقصــور عليهــا؛ وعبــارة مصوغة هلــا(،)8
ومــا دامــت عــني الــيء ثابتــة يف النفــس ،ماثلــة بــني
يــدي العقــل؛ فــال بــد للمنطــق مــن أن يلحــق منهــا
احلقيقــة ،أو يــدرك أخــص اخلاصــة(. )9
اجلــواب :قــال أبــو عــيل مســكويه  -رمحــه اهلل :أمــا
األجوبــة املحكيــة واالعرتاضــات عليهــا فأنــا معــرض
عــن مجيعهــا؛ إذ كان هــؤالء القــوم( )١٠الذيــن حكــي
عنهــم مــا حكــي ،ال يعرفــون صناعــة التحديــد،
وهــي صناعــة حتتــاج إىل علــم واســع باملنطــق ودربــة
 مــع ذلــك  -كثــرية ،وغايــة مــا عنــد هــؤالء القــوميف التحديــد :إبــدال اســم مــكان اســم؛ بــل ربــام كان
اســم الــيء أوضــح مــن احلــد الــذي يضعونــه لــه،
وهــذه ســبيلهم يف مجيــع مــا يتكلفونــه ،إال مــا كان
ً
ومنقــوال عنهــم ً
نقــال
مأخــو ًذا مــن املتقدمــني(،)١١
صحيحا؛كحــد اجلســم والعــرض ومــا أشــبههام؛ فأمــا
ً
()١٢
مــا تكلفــوه مــن احلــدود فهــو باهلذيــان أشــبه .
وأقــول :إن احلــد مأخــوذ مــن جنــس الــيء املحــدود
القريــب منــه ،وفصولــه الذاتيــة املقومــة لــه ،املميــزة
إيــاه عــن غــريه؛ فــكل مــا مل يوجــد لــه جنــس وال
فصــول مقومــه؛ فإنــام يرســم(.)١٣
( )8وهــذه فائــدة احلــد .تنظــر فائــدة احلــد والغايــة منــه :مقدمــة رســالة
احلــدود جلابــر بــن حيــان ،ضمــن جممــوع املصطلــح الفلســفي عنــد العــرب
ص.١6٤
( )9ينظــر تقريــر هــذا املعنــى :احلــدود البــن ســينا ،ضمــن جممــوع املصطلح
الفلســفي عند العــرب ،ص.٢٣٣-٢٣٢
( )١٠أي املتكلمني.
( )١١من أهل املنطق والفلسفة الذين يعول عليهم مسكويه.
( )١٢وقــد عقــد أبــو منصــور البغــدادي فصــال يف كتابــه عيــار النظــر للــرد
عــىل مــا عابــه أهــل املنطــق والفلســفة عــىل خمالفيهــم مــن ألفــاظ يف اجلــدل.
ينظــر :ص 8٢٤ومــا بعدهــا.
( )١٣ألن الرســم؛ هــو قــول يعــرف الــيء تعريفــا غــري ذايت ،ولكنــه
خــاص .ينظــر تقريــر هــذا املعنــى والتمثيــل لــه :احلــدود البــن ســينا ،ضمــن
جممــوع املصطلــح الفلســفي عنــد العــرب ص.٢٣9-٢٣٢
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اختصاصــا باألشــياء
والرســم يكــون مــن اخلــواص الالزمــة التــي أشــبه ولذلــك صــار الســبب أشــد
ً
اختصاصــا
بالفصــول الذاتيــة؛ فلذلــك نحــد العلــم :بأنــه إدراك العرضيــة( ،)8وصــارت العلــة أشــد
ً
صــور املوجــودات بــام هــي موجــودات ...
باألمــور اجلوهريــة"(.)١٠()9
ووجدتــك قــد اعرتضــت عــىل أجوبــة مــن مل ترتــض النص احلادي عرش
جوابــه( )١باعرتاضــات جيــوز أن تظــن أهنــا الزمــة
()١١
قــال التوحيــدي" :ســمعت أبــا عبــد اهلل الطــربي ،
جلوابنــا هــذا! فلذلــك احتجــت إىل الــكالم عليهــا
غــالم أيب إســحاق املــروزي(ت٣٤٠ه) ،يقــول:
فأقــول :إن مــن شــأن احلــد أن ينعكــس عــىل املحــدود،
القــرآن أصــل علــم الرشيعــة ،ونصــه ودليلــه(،)١٢
وذاك أن االســم واحلــد مجي ًعــا داالن عــىل يشء واحــد،
ال فــرق بينهــام؛ إال يف أن االســم يــدل داللــة جمملــة ،علــة بجعــل جاعــل ،بــل بنفســها ...العلــة حقيقــة يف العقليــة؛ كاحلركــة علــة
يف كــون املتحــرك متحــركا  ...وإنــام تســمى العلــل الرشعيــة علــة جمــازا أو
()٢
واحلــد يــدل داللــة مفصلــة ؛ مثــال ذلــك أن تقــول اتســاعا ،وإال ففــي احلقيقــة :العلــة مــا أوجــب احلكــم بنفســه ،وهــي العلــة
يف حــد اجلســم :إنــه الطويــل العريــض العميــق؛ أو العقليــة ،وأمــا التــي توجبــه بغريهــا فليســت بعلــة يف وضــع املتكلمــني،
وإنــام هــي أمــارة عــىل احلكــم" .البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه (.)١٠٣ /٤
تقــول :هــو ذو األبعــاد الثالثــة ،ثــم ينعكــس ذلــك :إن
وينظــر :املواقــف لإلجيــي.٤67/١
الطويــل العريــض العميــق ،هــو اجلســم ،أو ذو األبعاد ( )8ألن العالقــة بــني الســبب واملســبب ليســت عالقــة رضوريــة الزمــة؛
فقــد يوجــد الســبب وال يوجــد املســبب.
الثالثــة هــو اجلســم ،وكذلــك تقــول يف ســائر احلــدود
( )9ألن العالقــة بــني العلــة العقليــة واملعلــول عالقــة رضوريــة الزمــة؛ فــام
الصحيحــة ،وهلــذا تقــول يف العلــم :إنــه إدراك صــور توجبــه العلــة ال ينفصــل عنهــا.
أيضــا :إدراك صــور املوجــودات وقــد ذكــر الزركــي الفــرق بينهــام عنــد املتكلمــني؛ فقــال" :إن الســبب مــا
املوجــودات وتقــول ً
( )٣حيصــل الــيء عنــده ال بــه ،والعلــة مــا حيصــل بــه .والثــاين :أن املعلــول
هــو العلــم ،فــال يكــون بينهــام فــرق ،إال أن العلــم
متأخــر عــن العلــة بــال واســطة وال رشط يتوقــف احلكــم عــىل وجــوده،
يــدل داللــة إمجــال ،وحــده يــدل داللــة تفصيــل -عــىل والســبب إنــام يقتــي احلكــم بواســطة أو بوســائط؛ ولذلــك يرتاخــى احلكــم
عنهــا حتــى توجــد الرشائــط وتنتفــي املوانــع ،وأمــا العلــة فــال يرتاخــى
مــا قدمنــا ذكــره وبيانــه"(.)٤
احلكــم عنهــا ،إذا اشــرتط هلــا ،بــل هــي أوجبــت معلــوال باالتفــاق" .البحــر

النص العارش

قــال التوحيــدي(" :)5فأمــا مــا اعــرتض يف املســألة مــن
ذكــر الســبب والعلــة ،واملســألة عــن الفــرق بينهــام؟
فــإن الســبب :هــو األمــر الداعــي إىل الفعــل؛ وألجلــه
يفعــل الفاعــل( ،)6فأمــا العلــة فهــي الفاعلــة بعينهــا()7؛

( )١من املتكلمني كام سبق يف سؤال التوحيدي.
( )٢تقــدم تبيــني ذلــك يف كالم الفيلســوف العامــري يف الفــرق بــني احلــدود
واألســامء.
( )٣أي :االسم.
( )٤اهلوامل والشوامل (ص.)١7٤-١7٠ :
(َ )5طلــب التوحيــدي مــن مســكويه ،التفريــق بــني الســبب والعلــة؛ فأجابــه
بــام نقلــه التوحيــدي هنــا .ينظــر الســؤال يف اهلوامــل ص.5١
( )6للســبب إطالقــات متعــددة ،عنــد أهــل اللغــة ،والفقــه ،واألصــول،
والــكالم والفلســفة ،ومســكويه فيلســوف؛ فيحمــل كالمــه هنــا عــىل
الســبب عنــد الفالســفة.
( )7املقصــود هبــا هنــا :العلــة العقليــة .قــال الزركــي" :وهــي ال تصــري

املحيــط يف أصــول الفقــه (.)١٠5-١٠٤ /٤
( )١٠اهلوامل والشوامل (ص.)56 :
( )١١هــو أبــو عبــد اهلل احلســني بــن حممــد بــن احلســني الطــربي احلناطــي.
وقــد وقــع يف ترمجتــه لبــس يف اســمه وســريته وســنة وفاتــه؛ وقــد ذكــره أبــو
حيــان يف مواضــع ،وتفــرد بذكــر ســريته مفصلــة وســنة وفاتــه ممــا مل يوجــد
يف غــريه؛ فقــال" :كان أبــو عبــد اهلل هــذا كثــري النّــوادر ،فصيــح اللســان،
رئيســا يف الباطنيــة ،وكان جــريء املقــدم ،متّقــى اللســان ،وكان ابــن
وكان ً
ٌ
ممضــا،
ة
مشــهور
ة
رســال
إليــه
ولــه
مــه،
ــه
ب
حي
ٌ
ويقدّ
تتضمــن عت ًبــا ًّ
العميــد ّ
ّ
وأجابــه أبــو عبــد اهلل عنهــا فــام عجــز عــن موازنتــه؛ عــىل ّ
أن الكتابــة مل تكــن
ديدنــه ،ولكنّــه كان عجيــب الــكالم يف ّ
كل فـ ّن ،وكان معتمــده عــىل اإلهبــام
دون اإلفهــام ،وســأحكي عنــه ألفا ًظــا علقتهــا منــه يف إشــارات الصوفيــة إن
شــاء اهلل ... .وكان إذا ركــب هــذا املركــب ســبق يف عنـ ٍ
ـق ال يباريــه جــواد،
بالــر ّي أبــا يعقــوب اجل ّبائــي شــيخ
وال تــرسي وراءه ريــح ،ولقــد قــاوم ّ
القــوم ،بــل أوىف عليــه ،فكشــف عنــهّ ،
ودل عــىل خــايف أمــره ،ومســتك ّن
شــأنه ،ومــات ســنة تســ ٍع ومخســني وثالثامئــة ،وكان قــد أخــذ احلديــث
عــن أيب خــازم وتف ّقــه للشــافعي ،وناظــر يف األصــولّ ،إال أنــه بايــن اجلميــع
هبــذه الغرائــب التــي مل حيــل منهــا يف الدنيــا بطائــل ،ومل يتــزود هبــا" .ينظــر:
البصائــر والذخائــر .7٤-7١/7وينظــر :طبقــات الفقهــاء.١١8
( )١٢ينظر :الرسالة للشافعي.6/١
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واحلكمــة بيــان رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم-
وســنته( ،)١واألمــة املجتمعــة حجــة عــىل مــن شــذ
عنهــا( ،)٢واألصــل كل مــا متكــن بنفســه وتفــرع عنــه
غــريه( ،)٣والفــرع مــا مل يعلــم بنفســه(.)٤
والعلــم :معرفــة الــيء عــىل مــا هــو بــه( ،)5والــكالم
عــىل ظاهــره وعمومــه حتــى يقــوم دليــل اخلصــوم(،)6
واألســامء املفــردة ثالثــة :عــا ٌّم ال خــاص فيــه(،)7
كقولــك :يشء ،قــال اهلل تعــاىل} :واهلل بــكل يشء
عليــم{ [النســاء.]١75 :
ـاص مــن وجــه ،كقولــه:
والثــاين :عــا ٌّم مــن وجــه ،خـ ٌّ
}اقتلــوا املرشكــني{ [التوبــة ]6 :و}قاتلــوا الذيــن ال
يؤمنــون بــاهلل{ [التوبــة ،]٣٠ :فهــذا عــام يف مجيــع
املرشكــني إال أهــل الكتــاب ،وقــال} :والســارق
ً
نــكاال
والســارقة فاقطعــوا أيديــام جــزاء بــام كســبا
مــن اهلل{ [املائــدة ،]٤١ :فهــذا عــام فيمــن سق ربــع
دينــار فصاعــدً ا ،خــاص فيــام دونــه ،والعمــوم ال يقــع
إال يف هذيــن(.)8
خــاص ال عــام فيــه ،كقولــك :زيــد
والثالــث:
ٌّ
وعمــرو ،قــال اهلل تعــاىل} :حممــد رســول اهلل{ [الفتــح:
 ،]٢9فهــذا خــاص(.)9

وأقل العموم شــيئان ،وأقل اخلصــوص يشء واحد(.)١٠
واملطلــق :مــا مل يقيــد ،واملقيــد :مــا ضمــن وص ًفــا،
قــال اهلل تعــاىل} :حرمــت عليكــم أمهاتكــم{ إىل قولــه:
}وأمهــات نســائكم{ [النســاء ]٢٢ :فأطلــق ،وقــال
تعــاىل يف الربائــب} :وربائبكــم الــاليت يف حجوركــم
مــن نســائكم الــاليت دخلتــم هبــن{ [النســاء]٢٣ :
فقيــد.
()١١
والعموم :ما لو كلف إمضاؤه لصح .
واجلملــة( :)١٢مــا لــو كلــف إمضاؤهــا مل تعلــم حتــى
تفــرس(.)١٣
وأمــر اهلل عــىل الوجــوب إال مــا أفــرده الدليــل،
وكذلــك أمــر النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم(.)١٤
وأفعــال الرســول عليــه الصــالة والســالم عنــد طائفــة
عــىل النــدب ،إال مــا قــام دليــل عــىل وجوبــه(.)١5
واألمــر عــىل رضوب :أمــر حتــم ،كقولــه تعــاىل:
}وأقيمــوا الصــالة وآتــوا الــزكاة وأطيعــوا الرســول{
[النــور ،]56 :ومــا أشــبه هــذا؛ وأمــر وعيــد ،كقوله عز
وجــل} :واعملــوا مــا شــئتم{ [الســجدة} ،]٤٠:ومــن
شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر{ [الكهــف،]٢9 :
}وإذا مل تســتح فاصنــع مــا شــئت{( ،)١6وأمــر تعجيــز،

( )١املرجع السابق.7-6/١
( )٢هــذا القــول فيــه إشــارة إىل أن اإلمجــاع ينعقــد مــع خــالف الواحــد
واالثنــني -كــام ســبق .-ودليلــه :أن األمــة تقــع حقيقــة عــىل مجاعــة
املؤمنــني ،وإن شــذ منهــم الواحــد واالثنــان .ينظــر :التمهيــد يف أصــول
الفقــه (.)٢6٣ /٣
( )٣تقــدم الــكالم يف مدلــول األصــل .وينظــر نحــوا مــن العبــارة التــي
نقلهــا التوحيــدي :قواطــع األدلــة ( ،)١66 /٣اإلحــكام لآلمــدي.٢١٠/٣
( )٤تقــدم الــكالم يف مدلــول الفــرع .وينظــر نحــوا مــن العبــارة التــي نقلهــا
التوحيــدي :قواطــع األدلــة للســمعاين (.)١66 /٣
( )5تقدم مفصال بيان حد العلم واألقوال فيه.
( )6وهــذا قــول مجهــور األصوليــني .ينظــر :الرســالة للشــافعي (ص:
 ،)٢68التقريــب واإلرشــاد ،١١٣-١١٢/٣تقويــم األدلــة ،١١6/١البحــر
املحيــط يف أصــول الفقــه (.)١9٠ /٢
( )7ينظر هذا القسم وأمثلته :الرسالة للشافعي (ص.)٢٢ :
( )8ينظر هذا القسم وأمثلته :الرسالة للشافعي (ص.)٢٢ :
( )9ينظر :التقريب واإلرشاد (الصغري) (.)٣٢7 /٣

( )١٠تقدم هذا فيام ذكره أبو احلسني القطان.
( )١١وتوجيــه ذلــك :أن لفــظ العمــوم ملــا كان يف موضــوع اللغــة أنــه
للشــمول واالســتيعاب ،مل حيتــج عنــد وروده مطلقــا إىل مســاعدة الداللــة
يف محلــه عــىل العمــوم؛ فيمكــن إمضــاؤه عــىل الفــور .ينظــر :الفصــول يف
األصــول ( ،)9١ /٢التقريــب واإلرشــاد (الصغــري) (.)٣١٢ /٣
( )١٢أي اللفظة املجملة.
( )١٣ألن املجمــل ال يســتقل بنفســه ،فهــو حمتــاج للبيــان .ينظــر :تقويــم
األدلــة يف أصــول الفقــه (ص ،)٢٢١ :العــدة يف أصــول الفقــه (.)١٠5 /١
( )١٤وهــذا قــول مجهــور األصوليــني :ينظــر :التقريــب واإلرشــاد
(الصغــري) ( ،)5 /٢العــدة يف أصــول الفقــه ( ،)٢٢٤ /١البحــر املحيــط يف
أصــول الفقــه (.)8٣/٢
( )١5وهــذا قــول الشــافعي وبعــض أصحابــه ،وروايــة عنــد اإلمــام
أمحــد .ينظــر :املحصــول  ،٢٣٠/٣املعــامل مــع رشحــه  ،١8 /٢التحصيــل
مــن املحصــول  ،٤٣٤/١هنايــة الســول  ،6٤٤/٢رشح تنقيــح الفصــول
ص ،٢88التحبــري رشح التحريــر  ،١٤7٢ /٣رشح الكوكــب املنــري /٢
.١88
( )١6رواه البخاري يف صحيحه ( )١77 /٤برقم (.)٣٤8٤
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كقولــه تعــاىل} :كونــوا حجــارة أو حديــدا{[اإلساء:
 ،]5٠وأمــر جــزاء ،كقولــه} :أدخلــوا آل فرعــون أشــد
العــذاب{ [املؤمــن ]٤6 :أي هــذا عقابكــم ،و}ادخلــوا
اجلنــة{ [األعــراف ،]٤8 :أي هــذا ثوابكــم ،وأمــر
إباحــة ،كقولــه عــز وجــل} :وإذا حللتــم فاصطــادوا{
[املائــدة} ،]٣١ :فــإذا قضيــت الصــالة فانتــرشوا يف
األرض{ [اجلمعــة ،]١٠ :وقــال عــز وجــل} :فمــن
اعتــدى عليكــم فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا اعتــدى
عليكــم{ [البقــرة ،]١9٤ :أي :إن شــئتم ،وأمــر إرشــاد
( ،)١كقولــه عــز وجــل} :وأشــهدوا إذا تبايعتــم وإن
كنتــم عــىل ســفر ومل جتــدوا كات ًبــا فرهــان مقبوضــة{
[البقــرة.]8٢ :
ويف القــرآن والســنة آيــات أوهلــا نــدب وآخرهــا حتم،
كقولــه عــز وجــل} :كلــوا مــن ثمــره إذا أثمــر وآتــوا
حقــه يــوم حصــاده{ [األنعــام} ،]١٤١ :فكاتبوهــم
ـريا{ [النــور} ،]٣٣ :وآتوهــم مــن
إن علمتــم فيهــم خـ ً
مــال اهلل الــذي آتاكــم{ [النــور ،]٣٣ :وقولــه تعــاىل:
}ال جنــاح عليكــم إن طلقتــم النســاء مــا مل متســوهن
أو تفرضــوا هلــن فريضــة ومتعوهــن{ [البقــرة،]٢٣5 :
فهــذه كلهــا أوهلــا نــدب وآخرهــا حتــم.
وقــال النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم} :-كنــت هنيتكم
عــن زيــارة القبــور فزوروهــا ،وال تقولــوا هجــرا،
وانتبــذوا يف الظــروف واجتنبــوا كل مســكر{(.)٣( )٢
والقيــاس قياســان :قيــاس جــيل وقيــاس خفــي(،)٤
( )١تنظــر هــذه األرضب لألمــر والتمثيــل هلــا :التمهيــد يف أصــول الفقــه
( ،)١٢9 /١الربهــان يف أصــول الفقــه .ط الوفــاء -الديــب (،)٢١7 /١
نفائــس األصــول يف رشح املحصــول ( )١١76 /٣هنايــة الوصــول يف درايــة
األصــول (.)8٤6 /٣
( )٢رواه بتاممــه بأطــول مــن هــذا :اإلمــام أمحد يف مســنده :ط الرســالة (/٢١
 ،)١٤١وقــال حمققه الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط :صحيــح بطرقه وشــواهده.
( )٣قــال الباقــالين" :وقــد ثبــت أن زيــارة القبــور مباحــة ،والنهــي عــن
اهلجــر عــىل اإلجيــاب ،وأن االنتبــاذ يف الظــروف مبــاح ،واجتنــاب الســكر
واجــب" .ينظــر التمثيــل هلــذا النــوع وبيــان مــا فيــه مــن النــدب واحلتــم:
التقريــب واإلرشــاد (الصغــري) (.)١69 /٣
( )٤تقــدم الــكالم يف أنــواع القيــاس ،فيــام نقلــه التوحيــدي عــن أيب احلســن
بــن كعــب األنصــاري.

فاجلــيل مــا ال جتــاذب فيــه( ،)5قــال اهلل تعــاىل} :وال تقــل
هلــام أف{ [اإلساء} ،]٢٣ :وذروا البيــع{ [اجلمعــة،]9:
خــريا يــره{ [الزلزلــة،]7 :
}فمــن يعمــل مثقــال ذرة
ً
}وال تلهكــم أموالكــم{ [املنافقــون} ،]9 :إن الذيــن
يأكلــون أمــوال اليتامــى ظلـ ًـام إنــام يأكلــون يف بطوهنــم
ـارا{ [النســاء} ... ،]9 :وهنــى عــن الثــوب املصبــوغ
نـ ً
بالــورس للمحــرم{( ،)7فــكان املســك أشــد هن ًيــا(.)8
والقيــاس اخلفــي :مــا تتجاذبــه األصــول( ،)9كاجلنايــة
عــىل العبــد ،فالعبــد فيــه شــبه مــن األحــرار وشــبه مــن
احليــوان ،فأحلــق باألحــرار لغلبــة األشــباه؛ ألنــه أشــبه
احلــر يف أنــه آدمــي ،وأنــه خماطــب بالعبــادة ،وأنــه
جيــري القصــاص فيــام بينهــم ،وأنــه يف قتلــه الكفــارة،
ويشــبه احليــوان مــن جهــة أنــه مــال"(.)١١()١٠
النص الثاين عرش

قــال التوحيــدي" :قــال أبــو ســليامن( :)١٢وهــذا
أيضــا -مــن شــؤم الــكالم ُوشــبه املتكلمــني الذيــن
ً
يقولــون :ال جيــوز أن يعتقــد يشء بالتقليــد ،والبــد مــن
دليــل ،ثــم يدللــون وخيتلفــون( ،)١٣ثــم يرجعــون إىل
( )6ألنــه ال حيتمــل إال معنــى واحــدا ،فهــو بــني املعقــوالت كالنــص بــني
امللفوظــات .قــال الشــافعي" :أن يكــون الــيء يف معنــى االصــل؛ فــال
خيتلــف القيــاس فيــه" .الرســالة للشــافعي (ص .)٢٢٤ :وينظــر :الواضــح
يف أصــول الفقــه (.)5٠ /٢
( )7رواه البخــاري بمعنــاه عــن عبــد اهلل بــن عمــر ريض اهلل عنهــام قــال:
"قــام رجــل فقــال يــا رســول اهلل ،مــاذا تأمرنــا أن نلبــس مــن الثيــاب يف
اإلحــرام؟ فقــال النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم" :ال تلبســوا القميــص ... ،وال
تلبســوا شــيئا مســه الزعفــران وال الــورس" .صحيــح البخــاري (.)65٣ /٢
( )8ينظر املثال :املسودة (ص.)٣١١ :
( )9قــال الشــافعي" :وأن يكــون الــيء لــه يف األصــول أشــباه؛ فذلــك
يلحــق بأوالهــا بــه ،وأكثرهــا شــبها فيــه ،وقــد خيتلــف القائســون يف هــذا".
الرســالة للشــافعي (ص.)٢٢٤ :
( )١٠البصائر والذخائر (.)٢١٢-٢٠9 /٢
( )١١ينظــر املثــال :العــدة يف أصــول الفقــه ( ،)١١٣٢ /٤البحــر املحيــط يف
أصــول الفقــه (.)٣7 /٤
( )١٢املنطقي شيخ التوحيدي.
( )١٣عنــون الباقــالين ملســألة" :فســاد التقليــد يف أصــول الديــن وفروعــه،
وأنــه ليــس بطريــق للعلــم بصحــة يشء أو فســاده" ،فهــذه الرتمجــة رصحيــة
يف منــع التقليــد مطلقــا يف األصــول والفــروع ودون تفصيــل؛ ثــم جــاء يف
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القــول بــأن األدلــة متكافئــة(.)١
وكان ابــن الب ّقــال( )٢جيهــر هبــذا القــول ،فقلــت لــه
مــرة :مل َ ملــت إىل هــذا املذهــب؟ فقــال :ألين وجــدت
األدلــة متدافعــ ًة يف أنفســها ،ورأيــت أصحاهبــا
يزخرفوهنــا ويموهوهنــا؛ لتقبــل منهــم ،وكانــوا
كأصحــاب الزيــوف( ،)٣الذيــن يغشــون النقــد؛ لينفــق
عندهــم ،وتــدور املغالطــة بينهــم(.)٤
فقلــت لــه :أمــا تعــرف بــأن احلــق حــق ،والباطــل
باطــل!
قال :بىل ،ولكن ال يتبني أحدمها من اآلخر.
قلــت :أفألنــه ال يتبــني لــك احلــق مــن الباطــل؛ تعتقد
أن احلــق باطــل ،وأن الباطــل حق؟
قــال :ال أجــيء إىل حــق أعرفــه بعينــه ،فأعتقــد أنــه
أيضــا إىل باطــل أعرفــه بعينــه،
باطــل ،وال أجــيء ً
فأعتقــد أنــه حــق ،ولكــن ملــا التبــس احلــق بالباطــل
والباطــل باحلــق؛ قلــت :إن األدلــة عليهــام وهلــام

كالمــه مــا يعــارض هــذه العنونــة؛ فقــد حتــدث عــن فرضيــة رجــوع العامــي
للعــامل فيــام يعــرض لــه وأخــذه بقولــه( ،وجــواز أمــر العامــي بتقليــد العــامل
يف أحــكام احلــوادث) ،التقريــب واإلرشــاد يف أصــول الفقــه( ،اجلــزء
األخــري) ،حتقيــق الدكتــور :حممــد الدويــش ،ص١٢8وص .٢9٣وينظــر:
تعليــق املحقــق عــىل هذيــن النصــني ومالحظتــه للتناقــض.
( )١هــذا الــكالم فيــه إشــارة إىل أيب بكــر الباقــالين؛ الــذي نــص مــن
جهــة عــىل فســاد التقليــد يف أصــول الديــن وفروعــه ،وأنــه ليــس بطريــق
للعلــم بصحــة يشء أو فســاده ،كــام قــال بتكافــؤ األدلــة ،وإذا تكافــأت خيــري
املجتهــد بــني القولــني .ينظــر :التقريــب واإلرشــاد (اجلــزء األخــري) ،حتقيــق:
د حممــد الدويــش ص ،١٢8-١٢٤املســائل املشــرتكة ص.٣٢٢
( )٢ذكــره التوحيــدي ،وقــال عنــه :ابــن الب ّقــال الشــاعر ،وكان عــىل مذهــب
ابــن الراونــدي ،ثــم نقــل عنــه اعرتاضــات قبيحــة عــىل الــرشع املطهــر.
البصائــر والذخائــر (.)٢77 /7
قــال عنــه ابــن النجــار" :ابــن الب َّقــال البغــداذي :هــو عــيل بــن يوســف،
ـس
أبــو احلســن ،نــادم الوزيــر امله َّلبــي ،وكان يقــول بتكافــؤ األدلــة ،وهــو بئـ َ
املذهــب" .ذيــل تاريــخ بغــداد (.)٢١٠ /٤
( )٣مجــع زيــف بتســكني اليــاء ،وهــو اســم ،وبالتّشــديد ز ّيــف ،وقــد زاف
يزيــف وز ّيفــه النّاقــد :أي مل يأخــذه ونفــاه مــن اجل ّيــد ،وهــو ا ّلــذي خلــط
بــه نحــاس أو غــريه؛ ففاتــت صفــة اجلــودة ،ومل خيــرج مــن اســم الدّ راهــم.
ينظــر :طلبــة الطلبــة يف االصطالحــات الفقهيــة (ص.)٢٢٢ :
( )٤هــذا مــن أبــرز أدلــة القائلــني بتكافــؤ األدلــة ،وقــد حــكاه ابــن حــزم يف
ســياق االســتدالل للقائلــني بــه .ينظــر :الفصــل يف امللــل ( .)8٠ /5وينظــر:
املســائل املشــرتكة بــني أصــول الفقــه وأصــول الديــن ص.٣٢٢

١٠٠

متكافئــة ،وإهنــا موقوفــ ٌة عــىل حــذق احلــاذق يف
نرتــه ،وضعــف الضعيــف يف الــذب عنــه.
قلــت :فكأنــك قــد رجعــت عــن اعرتافــك باحلــق أنــه
حــق ،وبالباطــل أنــه باطــل.
قال :ما رجعت!
قلــت :فكأنــك تدعــي احلــق ح ًقــا مجلــ ًة والباطــل
ً
باطــال مجلــ ًة مــن غــري أن متيــز بالتفصيــل.
قال :كذا هو.
متميــز
قلــت :فــام نفعــك باالعــرتاف باحلــق ،وأنــه
ٌ
عــن الباطــل يف األصــل ،وأنــت ال متيــز بينهــام يف
التفصيــل؟
()5
قال :واهلل ما أدري ما نفعي منه .
فلــم ال تقــول :الــرأي أن أقــف ،فــال أحكــم
قلــتَ :
عــىل األدلــة بالتكافــؤ ،ألن الباطــل ال يقــاوم احلــق،
واحلــق ال يتشــبه بالباطــل ،إىل أن يفتــح اهلل بــري؛
فــأرى احلــق ح ًّقــا يف التفصيــل ،والباطــل باطـ ً
ـال عــىل
التحصيــل ،كــام رأيتهــام يف اجلملــة ،وأن الــذي فتــح
بــري عــىل ذلــك يف األول ،هــو الــذي غــض بــري
عنــه يف الثــاين؟
قال :ينبغي أن أنظر فيام قلت.
فقلــت :انظــر إن كان لــك نظــر ،وال تتكلــف النظــر
عمــى أو ً
عشــا أو رمــد .)6( ...
مــا دام بــك ً
( )5قــال ابــن تيميــة يف ســياق نقاشــه للقائلــني بتكافــؤ األدلــة" :ثــم هــؤالء
مضطربــون يف معقوالهتــم أكثــر مــن اضطــراب أولئــك يف املنقــوالت؛ جتــد
هــؤالء يقولــون :إنــا نعلــم بالــرورة أمــرا ،واآلخــرون يقولــون :نعلــم
بالنظــر أو بالــرورة مــا يناقضــه .وهــؤالء يقولــون :العقــل الريــح ال
يــدل إال عــىل مــا قلنــاه ،واآلخــرون يناقضوهــم يف ذلــك ،ثــم مــن مجــع
منهــم بــني هــذه احلجــج أداه األمــر إىل تكافــؤ األدلــة؛ فيبقــى يف احلــرية
والوقــف أو إىل التناقــض ،وهــو أن يقــول هنــا قــوال ،ويقــول هنــا قــوال
يناقضــه؛ كــام جتــد مــن حــال كثــري مــن هــؤالء املتكلمــني واملتفلســفة ،بــل
جتــد أحدهــم جيمــع بــني النقيضــني أو بــني رفــع النقيضــني؛ والنقيضــان
اللــذان مهــا اإلثبــات والنفــي ال جيتمعــان وال يرتفعــان ،بــل هــذا يفيــد
صاحبــه الشــك والوقــف ،فيــرتدد بــني االعتقاديــن املتناقضــني :اإلثبــات
والنفــي ،كــام يــرتدد بــني اإلرادتــني املتناقضتــني" .الصفديــة (.)٢9٤ /١
( )6تنظر هذه املناقشات سؤاال وجوابا .الفصل يف امللل (.)85-8١

نصوص أصولية من كتب أيب حيان عيل بن حممد بن العباس (التوحيدي)

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

الــوراق( - )١وكان مــن حــذاق ومفارقــة العــادة ومــا عليــه املنشــأ ،وال يأنــس بتقليــد
وقــال أبــو عيســى
ّ
(.)7( )6
املتكلمــني  :-إن األمــر بــام يعلــم أن املأمــور ال يفعلــه العــامل حتــى يتبــني كــام يتبــني العــامل"
 ...وقــد علــم اهلل مــن الكفــار أهنــم ال يؤمنــون ،فليــس النص الرابع عرش
ألمرهــم باإليــامن وج ـ ٌه يف احلكمــة(.)٢
قــال التوحيــدي" :ثــم قــال( :)8فهــذا الــذي يقــول بــه
قــال أبــو ســليامن :انظــر كيــف ذهــب عليــه الــرس أهــل الــكالم يف طرائقهــم ،ليــس بعقــل ،وإنــام هــو
يف هــذه احلــال ،مــن أيــن أتــوا ،وكيــف لزمتهــم شــبيه بــه؛  ...وهلــذا خالطهــم اهلــوى ،واســتحوذ
احلجــة" (.)٤()٣
عليهــم التعصــب ،وحســن عندهــم التقليــد ،ودب
النص الثالث عرش

قــال التوحيــدي" :ســمعت األنصــاري( )5يقــول:
إن اهلل تعــاىل جعــل عــىل كل كلمــة حكمــة ،وعــىل
ً
نصــا أو
كل قــول
دليــال وحجــة ... ،ويف كل نازلــة ً
علــة ... ،فمــن أحــب أن يظفــر باحلــق فليطمــع نفســه
فيــه ،مــع التجــرد يف الطلــب ،والتحقــق بالغــرض،
( )١أبــو عيســى الــوراق :حممــد بــن هــارون الــوراق ،معتــزيل مــن أهــل
بغــداد ،ووفاتــه فيهــا ســنة ٢٤7هـــ .لــه تصانيــف ،منهــا (املقــاالت يف
االمامــة) وكتــاب (املجالــس) .ينظــر :األعــالم.١٢8/7
( )٢عنــون الفخــر الــرازي للمســألة بقولــه( :جــواز ورود األمــر بــام
ال يقــدر عليــه املكلــف) ،واعتــربه دليــال للقــول بجــواز التكليــف بــام
ال يطــاق ،ونفــي التعليــل .ينظــر :املحصــول ،٢١5/٢مفاتيــح الغيــب
.١57/٣٢ ،١65/٣٠ ،95/٢٣
( )٣اإلمتاع واملؤانسة (ص.)5٠6-5٠٤ :
( )٤قــال ابــن تيميــة" :الطاقــة هــي :االســتطاعة ،وهــي :لفــظ جممــل؛
فاالســتطاعة الرشعيــة :التــي هــي منــاط األمــر والنهــي ،مل يكلــف اهلل أحــدً ا
شــيئًا بدوهنــا؛ فــال يكلــف مــا ال يطــاق هبــذا التفســري ،وأمــا الطاقــة التــي ال
تكــون إال مقارنــة للفعــل ،فجميــع األمــر والنهــي تكليــف مــا ال يطــاق هبــذا
االعتبــار؛ فــإن هــذه ليســت مرشوطــة يف يشء مــن األمــر والنهــي باتفــاق
املســلمني" .جممــوع الفتــاوى  .١٣٠/8وقــد أشــار القــرايف إىل حمــل النــزاع
– تعلي ًقــا عــىل عبــارة الــرازي حــني أطلــق القــول يف املســألة بأنــه" :جيــوز
ورود األمــر بــام ال يقــدر املكلــف عليــه" ،فقــال" :هــذه العبــارة مل حتــرر حمــل
ـذرا
النــزاع؛ ألن مــا ال يقــدر املكلــف عليــه ،قــد يكــون معجــوزً ا عنــه ،متعـ ً
ـال ،كالطــريان يف اهلــواء؛ فإنــه متعــذر عــادة ،ممكــن عقـ ً
عــادة ال عقـ ً
ـال ،وقــد
ً
ـذرا عقــال ،ممكنًــا عــادةً ،كمــن علــم اهلل  -تعــاىل  -عــدم إيامنــه؛
يكــون متعـ ً
فإنــه يســتحيل وقــوع اإليــامن منــه عقـ ً
ـال الســتحالة خــالف املعلــوم ،وإذا
ســئل أهــل العــادة عنــه قالــوا :يمكنــه اإليــامن ،وكذلــك مجيــع الطاعــات
ـذرا عقـ ً
ـال وعــادة ،كاجلمــع بــني الســواد،
املقــدر عدمهــا ،وقــد يكــون متعـ ً
والبيــاض ،فمحــل النــزاع :إنــام هــو حيــث يتعــذر الفعــل عــادة ،كان معــه
التعــذر العقــيل أم ال؟ وهــو قســامن :املتعــذر عــادة فقــط ،واملتعــذر عــادة
ً
وعقــال" .نفائــس األصــول  .١5٤8/٤وينظــر :متهيــد األوائــل للباقــالين
(ص ،)٣٢٠ :املســائل املشــرتكة ص.١٣7
( )5هو أبو احلسن عيل بن كعب األنصاري املعتزيل.

يف نظرهــم ،وخذهلــم اللجــاج والصيــاح ،وانفتــح
بــاب احلــرية عليهــم ،وســد بــاب اليقــني عنهــم؛ ...
وهلــذا قــل تأهلهــم وتنزههــم ،وصــاروا بتكافــؤ األدلــة
متجاهريــن ومتســاترين ،عــىل هــذا وجدنــا أعالمهــم
وكرباءهــم... ،ســمعت ابــن عبــاد بالــري ســنة
مخســني( )9يقــول :طبــع العقــل عــىل أن يشــهد للباطــل،
كــام يشــهد للحــق( ،)١٠وهلــذا اختلــف العقــالء يف
مجيــع أمــر الديــن والدنيــا( .)١١وهــذا أبقــاك اهلل كالم
خبيــث"(.)١٢
ٍ
ٍ
عامــة هنــي عــن
وملصلحــة
"قــال أبــو ســليامن(:)١٣
املــراء واجلــدال يف الديــن عــىل عــادة املتكلمــني،
الذيــن يزعمــون أهنــم ينــرون الديــن ،وهــم
يف غايــة العــداوة لإلســالم واملســلمني"(.)١٤

( )6تقدمــت مســألة التقليــد وأقــوال املانعــني .وظاهــر كالم األنصــاري هنــا
أنــه يف ســياق منــع العــامل مــن تقليــد عــامل آخــر؛ ألنــه قــادر عــىل االجتهــاد.
وينظــر :رشح العمــد.٣٠5-٣٠٣/٢
( )7البصائر والذخائر (.)٢١٠ /9
( )8القائل هو شيخ التوحيدي :أبو سليامن املنطقي.
(٣5٠ )9هـ.
( )١٠تقــدم مثــل هــذا االســتدالل واإلجابــة عنــه يف النــص الســابق بــني
ابــن البقــال وأيب ســليامن املنطقــي.
( )١١يف نــص آخــر للتوحيــدي ،ذكــر فيــه أن انتشــار القــول بتكافــؤ
األدلــة ،كان بســبب مــن الصاحــب ابــن عبــاد فقــال" :وهــل شــاع القــول
بتكافــؤ األدلــة يف هــذه الناحيــة إال بــه؟ وكثــر املــراء واجلــدل والشــك إال يف
أيامــه ،ألنــه منــع أهــل القصــص مــن القصــص والذكــر والزجــر واملواعــظ
والرقائــق ،ومنــع مــن روايــة احلديــث ،وزعــم أنــه عــىل مقالــة زيــد بــن عــيل
ورأيــه ... ،فهــال منــع مــن الــكالم واجلــدل؛ لئــال يفشــو اإلحلــاد ،وال تكثــر
الشــبه بســببه؟" .ينظــر :أخــالق الوزيريــن .65/١
(  )١٢املقابسات ص.٢٣8-٢٣7
( )١٣املنطقي.
( )١٤اإلمتاع واملؤانسة (ص.)5٠٣ :
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النــص اخلامــس عــرش

قــال التوحيــدي" :قــال شــيخ مــن شــيوخ املتكلمني يف
صــدر كتابــه(" :)١اعلــم أن أول مــا جيــب عــىل املكلــف
النظر املــؤدي إىل معرفــة اهلل(.)٣()٢
وكان القــايض أبــو حامــد املــروروذي يقــول :قــد
اعــرتض عــىل هــذا الــكالم نــاس( ،)٤وذلــك أن هــذا
الرجــل ذكــر (الوجــوب واألول)؛ وهــذا ال يعرفــان
إال بدالئــل أخــر ،وإن مــن مل يعــرف هــذه املعرفــة مل
يعــرف الوجــوب وال األول ،وال الوجــوب بأنــه مفرد،
والعــاري مــن املعــارف ال ســبيل لــه إال التســليم.
أيضــا متعلــق
ثــم قــال( :املكلــف) ،والتكليــف ً
بمكلــف ،فمــن هــذا املكلــف؟ أعقلــه الــذي هــو
حامــد شــاكر؛ مل يلطــخ بالشــبه وال باملعــارض
الفاســدة ،وال باألقــوال املتناقضــة ،وال بالعــادة
الرديئــة ،وال باملنشــأ املكــروه ،وال بدواعــي الســوء،
إنــام هــو عــىل نــور مــن واهبــه ،وفطــرة مــن فاطــره،
أو لبــه الــذي هــو يف طريــق عرفانــه؟
ثــم قال(:النظــر املــؤدي إىل معرفــة اهلل) تعــاىل؛ فخــص
هــذا النــوع مــن النظــر دون ســائر أنــواع النظــر ،وأنــى
هلــذا املبتــدئ هــذا النظــر وهــذه القــوة وهــذا البيــان؟
( )١مل أقــف عليــه ،غــري أن مــا نقلــه مقــارب متامــا ملــا ذكــره القــايض عبــد
اجلبــار بــن أمحــد؛ يف أول كتابــه رشح األصــول اخلمســة ص١5؛ وقــد مــر بنا
انتقــاد التوحيــدي للقــايض عبــد اجلبــار مرحــا باســمه ورفضــا لطريقتــه.
( )٢البصائر والذخائر (.)٢٣6 /٢
( )٣وهــذا قــول املعتزلــة واألشــاعرة :ينظــر عالقــة هــذه املســألة الكالميــة
بعلــم أصــول الفقــه ،وســبب اخلــالف فيهــا واألقــوال ومآالهتــا .البحــر
املحيــط ،٣7/١املســائل املشــرتكة بــني أصــول الفقــه وأصــول الديــن
ص69ومابعدهــا ،مســائل أصــول الديــن املبحوثــة يف أصــول الفقــه.55/١
( )٤أبــو حامــد املــروذي فقيــه شــافعي يرفــض طريقــة املتكلمــني عمومــا،
ويف هــذه املســألة خصوصــا كــام ســبق؛ واملعــرتض هــم مجهــور العلــامء مــن
أهــل الفقــه واحلديــث ،الذيــن يــرون بــأن أول واجــب هــو اإليــامن بــاهلل
ومعرفتــه بالوحــي املنــزل عــىل نبيــه صــىل اهلل عليــه وســلم .قــال ابــن تيميــة:
"إن الســلف واألئمــة متفقــون عــىل أن أول مــا يؤمــر بــه العبــاد الشــهادتان،
ومتفقــون عــىل أن مــن فعــل ذلــك قبــل البلــوغ مل يؤمــر بتجديــد ذلــك
عقــب البلــوغ" .درء تعــارض العقــل والنقــل ( .)١١ /8وينظــر :املســائل
املشــرتكة بــني أصــول الفقــه وأصــول الديــن ص7١ومابعدهــا ،مســائل
أصــول الديــن املبحوثــة يف أصــول الفقــه.6٠/١

١٠٢

تصفــح فنــون النظــر ،ووقــف عــىل أصنــاف
وهــل ّ
املعــارف حتــى يســتخلص النظــر املــؤدي ،مــن ســائر
النظــر الــذي ال يــؤدي؟!
اعرتاضــا عــىل
أيضــا أبــو حامــد املــروروذي
ً
وقــال ً
صاحــب الكتــاب :لــوال جتــوز أربــاب هــذا الشــأن
ملــا أقدمــوا هــذا اإلقــدام؛ ألن معرفــة اهلل تعــاىل ليســت
مــن جنــس املعــارف( ...)5قيــل لــه :كيــف الوصــول
إىل املحصــول؟
فيقــول :ليــس إال االســتعانة بــاهلل واإلقبــال عليــه،
واقتبــاس النــور مــن لدنــه ،فــام رام العبــد قــط مرا ًمــا
فتــم إال بــه ،وال توجــه إال إليــه؛ وكان يشــري إىل هلل ،أن
اهلل يلهــم املحتصــني( ،)6ويمــد قلوهبــم بدواعــي اخلــري
وخواطــر احلق(.)7
وكان ال يســيغ هــذا النمــط( ،)8وإنــام خــرج إيل بــذات
صــدره؛ لألنــس الــذي كنــت معــه عليــه.
وكان أصحابنــا املتكلمــني ال يــرون لــه وزنًــا يف
الــكالم ،وال يعدونــه يف طبقــة أهــل التــامم ،ويقولــون:
الفقــه مســلم إليــه ،والســري موقوفــة عليــه ،فأمــا مــا
( )5تنظر هذه اإلجابات أليب حامد يف املراجع السابقة.
( )6مــن حــاص حييــص إذا ختلــص ،واملحتصــني :مــن طلــب املخــرج
والتخلــص .ينظــر :إعــراب القــرآن للنحــاس (.)٤9٠ /١
( )7ومعرفــة اهلل حتصــل بأمــور كثــري كــام قــال أهــل الســنة؛ فتحصــل بداللــة
اآليــات الكونيــة وهدايــة األدلــة الرشعيــة ،والفطــرة الصافيــة التــي تنــزع إىل
اإليــامن بــه.
( )8مــن التطويــل والنقــاش يف مســائل كالميــة؛ وقــد حكــى التوحيــدي
يف البصائــر والذخائــر" :66-65/١كان أبــو حامــد ابــن بــرش املــروروذي
إذا ســمع تراجــع املتكلمــني يف مســائلهم ،ورأى ثباهتــم عــىل مذاهبهــم بعــد
طــول جدهلــم ،ينشــد:
ٍ
يدأب فيه القوم حتى طلحوا
مطوح
ومهمه دليله
ُ
كأنام أمسوا بحيث أصبحوا".
ثم يظلون كأن مل يربحوا
وقــال" :وكان أبــو حامــد شــديد االزورار عــن اخلــالف ،شــديد القعــة
يف أهلــه ،وكان أدنــى مــا يقــول فيهــم :الفقهــاء إذا قالــوا :قــال اإلمجــاع،
وانعقــد اإلمجــاع ،أهنــم ال يــرادون هبــذا اللفــظ ،ألن اإلمجــاع ال ينعقــد هبــم،
واخلــالف منهــم ال يعتــد بــه ،ورشيعــة النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم -إنــام
هــي احلــالل واحلــرام ،والنظــر يف قواعــد األحــكام ،وتســليم مــا غمــض يف
هــذه الفصــول عــىل األفهــام" .البصائــر والذخائــر.١١/٢
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عدامهــا فهــو ظــامل فيــه إن تكلم ،ومقــر إن توهــم(.)١
وقــال صاحــب الكتــاب( :)٢ليــس جيــوز أن يكــون
العلــم الواقــع عقيــب النظــر مــن فعــل اهلل ،ألن ذلــك
كان يقتــي أن ال يعرتضــه الشــك ،وأن جيــري جمــرى
ســائر العلــوم الروريــة التــي يفعلهــا اهلل عــز وجــل.
ً
فعــال هلل عــز وجــل؛ فيجــب أن
قــال :وإذا مل يكــن
يكــون فعـ ً
ـال لإلنســان ،وجيــب أن يكــون متولــدً ا عــن
النظــر ،ال تقــع عــني املنظــور فيــه دون غــريه مــن ســائر
الوجــوه التــي جيــوز للناظــر دون املنظــور فيــه علمهــا.
أيضــا فيــه هضــم شــديد ،وظلــم بــني؛ متــى
وهــذا ً
ً
فاعــال هــذا العــامل مــع جهلــه
كان هــذا اإلنســان
بموضعــه ومقــداره ،ومكانــه وخمرجــه ومــورده؟ وإنــام
هــو كاهلــدف للخواطــر ،واملقنــص لألفــكار ،فــام الءم
طباعــه وشــاركه مزاجــه ثبــت ،ومــا نافــر نفســه ونــاىف
ً
فاعــال هلــذا النظــر
جنســه ذهــب ،فكيــف يكــون
الــذي لــو وقــع غــريه موقعــه ملــا فصــل بينــه وبينــه؟
هيهــات البينــة يف معرفــة اهلل تعــاىل عادلــة ،والشــهادة
قاطعــة ،والريبــة زائلــة ،واهلمــة ســاقطة ،واملعارضــة
مرتفعــة ،واحلــق فيهــا ممــدود ،والــرسادق مــروب
األطنــاب ،مغــي املحــل ،والفطــرة هبــا ناطقــة ،وإليها
داعيــة ،وإنــام ســنح مــا ســنح عــىل وجــه التطهــري،
وعــىل ســبيل التمحيــص للنفــس ،وإال فمــن ذا الــذي
عبــد غــري اهلل فاطمــأن مــع معبــوده؟ ومــن هــذا الــذي
نفــاه فلــم يســتوحش؟ أم مــن هــذا الــذي اعــرتض
عليــه فلــم يســتوهل؟ أم مــن هــذا الــذي ميــل فلــم
يمــل إىل إثباتــه أكثــر ممــا يميــل إىل نفيــه؛ إن معرفتــك
بــاهلل تابعــة ملعرفتــه بــك ،وقــد عرفــك وعرفتــه ،وإنــام
بقــي عليــك منــك مــا حجبــك عنــه بــك ،ومتــى
( )١وهــذا مــن صفــات املتكلمــني؛ أهنــم ال يعتــدون إال بمــن كان عــىل
طريقتهــم ومــارس صنعتهــم.
قــال اجلاحــظ" :وســنذكر مســألة كالميــة؛ وإ َّنــام نذكرهــا لكثــرة مــن يعرتض
أعلــم النــاس باللغــة؛ مل
يف هــذا ممــن ليــس لــه علــم بالــكالم؛ ولــو كان
ُ
ينفعــك يف بــاب الديــن حتــى يكــون عا ًملــا بالــكالم" .احليــوان .١5/٢
( )٢ينظر :رشح األصول اخلمسة ص.١5

ُن ّقيــت مــن أدرانــك ومدانســك بمفارقــة شــهواتك،
ومزابلــة شــبهاتك ،وصفــوت مــن كــدرك بطهــارة
أسارك ،وخمالفــة إرادتــك ،الح لــك املكــون جمر ًيــا
للكــون ،وبــدا لــك احلــق جار ًيــا يف كل عــني ،وغنيــت
يف فقــرك ،واطمأننــت يف اضطرابــك"(.)٤()٣
النص السادس عرش

قــال التوحيــدي" :واالســتطاعة( )5عنــد املعتزلــة قبــل
الفعــل -زعمــوا -كــام أن العــني قبــل اإلدراك ،واليــد
ـرب(.)6
قبــل الـ ّ
وقال خصومهم :االستطاعة مع الفعل(.)7
وبعض جمّان املتك ّلمني يقول :بعد الفعل(.)8
واحلــق مــن ذلــك ّ
أن االســتعداد والته ّيــؤ قائــامن
ّ
باإلنســان التــا ّم املــزاج العلــة ،فــإذا أنشــأ الفعــل
مهــ ٌة ،وبعثتــه إرادةٌ ،وســاعدته قــوةٌ ،ومتّمتــه
تقدّ متــه ّ
اســتطاع ٌة ،فبانتظــام هــذه القــوى فيــه ،وانبعاثهــا منــه،
ـادرا ،ومـ ّـر ًة مســتطي ًعا ،ومـ ّـر ًة
ـمي قـ ً
والتصاقهــا بــه ،سـ ّ
والصفــات تعتــوره مــن بعــد عــىل قــدر درجاتــه
قو ًيــاّ ،
القــوة واالســتطاعة هــي
يف هــذه األحــوال ،وهــذه
ّ
عــواري عنــد اإلنســان،
ّ
( )٣البصائر والذخائر (.)٢٣8-٢٣7-٢٣6/٢
( )٤وهــذا النــص اجلوايب مــن أيب حامد ،عــن أدلة املتكلمني موافــق لنظر أهل
الســنة يف املســألة وقوهلم فيها .ينظــر :درء تعارض العقــل والنقل (.)٣78 /8
( )5املقصــود باالســتطاعة يف املســألة هنــا :هــي قــدرة العبــد وطاقتــه ،هــل
جيــب مقارنتهــا للمقــدور؛ ويمتنــع تقدمهــا ،أم جيــب تقدمهــا عــىل املقــدور
ويمتنــع مقارنتهــا ،أم تتصــف باملقارنــة والتقــدم؟ وهــي مســألة كالميــة
انتقلــت إىل علــم أصــول الفقــه؛ لعالقتهــا بالتكليــف ،وهــي أصــل مســألة
التكليــف بــام ال يطــاق .ينظــر :جممــوع الفتــاوى (ط :دار الوفــاء  -حتقيــق
أنــور البــاز) ( ،)١٣٠ /8املســائل املشــرتكة بــني أصــول الفقــه وأصــول
الديــن ص١٣٢ومابعدهــا ،مســائل أصــول الديــن املبحوثــة يف أصــول
الفقــه.5٢6/١
( )6ينظر :املعتمد ١6٤/١وما بعدها.
( )7يعنــي باخلصــوم :األشــاعرة .ينظــر :الربهــان يف أصــول الفقــه .ط
الوفــاء -الديــب (.)89 /١
( )8أبــو حيــان التوحيــدي أديــب يســتهويه الظــرف ،ونقلــه هنــا جــاء يف
كتــاب أديب؛ فأضــاف هــذا القــول ونســبه ألحــد املجــان مــن املتكلمــني،
وهــو ممــا ال يمكــن أن يقــال بــه عقــال؛ فقالــه نقــدا ومتاجنــا.
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تــزداد مــر ًة بامتــداد املعــري ،وتنقــص عــىل ذلــك زمــاين ،واملعقــول أصــل ،واملنقــول فــرع"(.)6()5
التّقديــر ،وهلــذا مل يكــن اإلنســان
ً
قــادرا عــىل النص الثامن عرش
اإلطــالق ،وال عاجـ ًـزا عــىل اإلطــالق ،بــل كان وعــا ًء
يمــري( :)7مل َ ْمل
ـوال عليهــام ،ولــو عــري مــن القــدرة رأســا قــال التوحيــدي" :قيــل أليب بكــر َ
الص َ
هلــام ،حممـ ً
ً
يكــن لــكل مســألة مــن العلــم جــواب واحــد؟
رأســا ملــا جلــأ إىل اهلل
ملــا ك ّلــف ،ولــو ملــك االســتطاعة ً
فقــال ... :إذا وقــع بحــث عن يشء جمهــول وتعاضدت
ـرع ،فهــو بــني قــدرة مــن أجلهــا أمــر ،وبــني
وال تـ ّ
عجـ ٍ
ـز مــن أجلــه اضطـ ّـر وعــذر ،ولــو كان مســتطي ًعا
( )5البصائر والذخائر (.)١6٣ /٢
عــىل احلقيقــة لبطــر وأرش ،ولــو كان
ً
عاجــزا عــىل ( )6هــذا النقــل عــن رويــم الظاهــري ،فيــه حتديــد للعالقــة بــني العقــل
والنقــل؛ فهــو يــرى بــأن العقــل أصــل مقــدم عــىل الفــرع ،وهــو النقــل،
احلقيقــة ملــا ك ّلــف وال أمــر"(.)٢()١
النص السابع عرش

قــال التوحيــدي" :وقــال رويــم( :)٣العلــم علــامن:
معقــول ومنقــول ،فاملعقــول أبــدي( ،)٤واملنقــول
( )١البصائر والذخائر ـ موافقا للمطبوع.)١٢5 /8( -
( )٢أهــل الســنة يثبتــون للعبــد اســتطاعة هــي منــاط األمــر والنهــي ،وهــذه
االســتطاعة قــد تكــون قبــل الفعــل وال جيــب أن تكــون معــه ،خالفــا
للمعتزلــة الذيــن يزعمــون أن القــدرة ال تكــون إال قبــل الفعــل ،وخالفــا
لألشــعرية الذيــن يقولــون :ال تكــون القــدرة إال مــع الفعــل ،وســبب النــزاع
اإلمجــال احلاصــل يف لفــظ االســتطاعة.
قــال ابــن تيميــة" :النــاس متنازعــون يف مســمى االســتطاعة والقــدرة؛ فمنهم
مــن ال يثبــت اســتطاعة إال هــذه ،ويقولــون :االســتطاعة ال بــد أن تكــون قبل
الفعــل ،ومنهــم مــن ال يثبــت اســتطاعة إال مــا قــارن الفعــل؛  ...وعــىل هــذا
تتفــرع مســألة تكليــف مــا ال يطــاق"؛ فــإن الطاقــة هــي االســتطاعة؛ وهــي
لفــظ جممــل ،فاالســتطاعة الرشعيــة التــي هــي منــاط األمــر والنهــي مل يكلف
اهلل أحــدا شــيئا بدوهنــا؛ فــال يكلــف مــا ال يطــاق هبــذا التفســري .وأمــا الطاقة
التــي ال تكــون إال مقارنــة للفعــل فجميــع األمــر والنهــي تكليف مــا ال يطاق
هبــذا االعتبــار؛ فــإن هــذه ليســت مرشوطــة يف يشء من األمــر والنهــي باتفاق
املســلمني .وكــذا تنازعهــم يف العبــد هــل هــو قــادر عــىل خــالف املعلــوم؛
فــإذا أريــد بالقــدرة :القــدرة الرشعيــة التــي هــي منــاط األمــر والنهــي
كاالســتطاعة املذكــورة يف قولــه تعــاىل }فاتقــوا اهلل مــا اســتطعتم{ ،فــكل
مــن أمــره اهلل وهنــاه فهــو مســتطيع هبــذا االعتبــار ،وإن علــم أنــه ال يطيعــه.
وإن أريــد بالقــدرة (القدريــة) التــي ال تكــون إال مقارنــة للمفعــول؛ فمــن
علــم أنــه ال يفعــل الفعــل مل تكــن هــذه القــدرة ثابتــة لــه" .جممــوع الفتــاوى
(ط :دار الوفــاء  -حتقيــق أنــور البــاز) ( .)١٣٠ /8وينظــر :درء تعــارض
العقــل والنقــل ( ،)٢٤١ /9املســائل املشــرتكة ص ١٣٤ومــا بعدهــا.
( )٣هــو :رويــم بــن أمحــد بــن يزيــد بــن رويــم الصــويف ،كان عا ًملــا بالقــرآن
ومعانيــه ،ظاهــري املذهــب ،تفقــه لــداود بــن عــيل الظاهــري .ينظــر :تاريــخ
اإلســالم لإلمــام الذهبــي ( ،)١٢٠ /٢٣األعــالم للــزركيل (.)٣7 /٣
( )٤بمعنــى أنــه ال يتغــري يف وقــت مــن األوقــات ،والعقــل جوهــر أبــدي
وجوهــره هــو حكمــه؛ ولذلــك هــو أبــدي احلكــم .وســيأيت رشح ذلــك يف
جــواب مســكويه عــن حكــم العقــل ومعنــاه.

١٠٤

وهــذا متفــق مــع رأي بعــض املتكلمــني والفالســفة ،قــال الغــزايل" :كل
مــا دل العقــل فيــه عــىل أحــد اجلانبــني ،فليــس للتعــارض فيــه جمــال؛ إذ
األدلــة العقليــة يســتحيل نســخها وتكاذهبــا؛ فــإن ورد دليــل ســمعي عــىل
خــالف العقــل ،فإمــا ال يكــون متواتــرا؛ فيعلــم أنــه غــري صحيــح؛ وإمــا أن
يكــون متواتــرا؛ فيكــون مــؤوال وال يكــون متعارضــا ،وإمــا نــص متواتــر
ال حيتمــل اخلطــأ والتأويــل وهــو عــىل خــالف دليــل العقــل؛ فذلــك حمــال؛
ألن دليــل العقــل ال يقبــل النســخ والبطــالن" .املســتصفى ( .)٢5٢ :١وقــال
الــرازي" :إذا وقــع التعــارض بــني القاطــع العقــيل ،والظاهــر الســمعي ،فإمــا
أن يصدقهــام وهــو حمــال؛ ألنــه مجــع بــني النقيضــني ،وإمــا أن يكذهبــام وهــو
حمــال؛ ألنــه إبطــال النقيضــني ،وإمــا أن يكــذب القاطــع العقــيل ،ويرجــح
الظاهــر الســمعي ،وذلــك يوجــب تطــرق الطعــن يف الدالئــل العقليــة،
ومتــى كان كذلــك بطــل التوحيــد ،والنبــوة ،والقــرآن ،وترجيــح الدليــل
الســمعي ،يوجــب القــدح يف الدليــل العقــيل ،والدليــل الســمعي م ًعــا ،فلــم
يبــق إال أن يقطــع بصحــة الدالئــل العقليــة ،وحيمــل الظاهــر الســمعي عــىل
التأويــل" .مفاتيــح الغيــب.١5٣/7
ولــه يف املحصــول كالم قريــب مــن هــذا حيــث قــال" :القواطــع العقليــة ،ال
تعارضهــا الظواهــر النقليــة ،بــل تعلــم أن تلــك الظواهــر مؤولــة ،وال حاجــة
إىل تعيــني تأويلهــا" .املحصــول .٢٢٣/٢
قلــت :وهــذا االفــرتاض للتعــارض بــني العقــل والنقــل ،ال أســاس لــه؛ فهو
قائــم عــىل افــرتاض ذهنــي الوجــود لــه يف الواقــع ،وقــد صنــف ابــن تيميــة
كتــاب درء تعــارض العقــل والنقــل ،وصــدره بعبــارات الغــزايل والــرازي
التــي اعتربوهــا قانونــا كليــا حياكمــون فيــه النصــوص ،ويقدمــون العقــل
عليهــا ،ثــم فنــد حججهــم ،قــال ابــن تيميــة" :ومثــل هــذا القانــون الــذي
وضعــه هــؤالء ،يضــع كل فريــق ألنفســهم قانونــا فيــام جــاءت بــه األنبيــاء
عــن اهلل ،فيجعلــون األصــل الــذي يعتقدونــه ويعتمدونــه :هــو مــا ظنــوا
أن عقوهلــم عرفتــه ،وجيعلــون مــا جــاءت بــه األنبيــاء تبعــا لــه؛ فــام وافــق
قانوهنــم قبلــوه ،ومــا خالفــه مل يتبعــوه ،وهــذا يشــبه مــا وضعتــه النصــارى
مــن أمانتهــم التــي جعلوهــا عقيــدة إيامهنــم ،وردوا نصــوص التــوراة
واإلنجيــل إليهــا" .درء تعــارض العقــل والنقــل ( .)6 /١وقــد توســع ابــن
تيميــة يف اجلــواب عمــن قــال :إن العقــل أصــل والنقــل فــرع :ينظــر :املرجــع
الســابق.87/١
( )7مل أقــف عــىل ترمجتــه ،وقــد نقــل عنــه التوحيــدي يف ثالثــة مواضــع مــن
كتبــه ،ويظهــر فيهــا اهتاممــه باحلكمــة والتصــوف والفلســفة .ينظــر :املقابســة
األربعــون ص.٢٠١
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األدلــة فيــه ،وتشــاهدت املشــاهبة لــه ،وتقاطــرت
النظائــر عليــه ،فصــار اجلــواب مــن وجــه خمال ًفــا
جلــواب آخــر مــن وجــه ... ،وليــس احلــق خمتل ًفــا يف
نفســه ،بــل الناظــرون إليــه اقتســموا اجلهــات ،فقابــل
كل منهــم مــن جهــة مــا قابلــه ،فأبــان عنــه تــارة
باإلشــارة إليــه ،وتــارة بالعبــارة عنــه( ،)١وظــن الظــان
أن ذلــك اختــالف صــدر عــن احلــق ،وإنــام هــو
اختــالف ورد مــن ناحيــة الباحثــني عــن احلــق"(.)٢
النص التاسع عرش

قــال التوحيــدي" :ســألني ســائل فقــال :هــل جيــوز
أن تــرد الرشيعــة مــن قبــل اهلل تعــاىل بــام يأبــاه العقــل
وخيالفــه ويكرهــه ،وال جييــزه؛ كذبــح احليوانــات،
وكإجيــاب الديــة عــىل العاقلــة()٣؟
اجلــواب :قــال أبــو عــيل مســكويه :ليــس جيــوز أن
تــرد الرشيعــة مــن قبــل اهلل بــام يأبــاه العقــل وخيالفــه،
ولكــن الشــاك يف هــذه املواضــع ال يعــرف رشائــط
العقــل ومــا يأبــاه؛ فهــو -أبــدً ا  -خيلطــه بالعــادات،
ـأيب الطبــاع مــن يشء هــو خمالفة العقــل(.) ٤
ويظــن أن تـ ّ
كثــريا مــن النــاس يتشــككون هبــذه
وقــد ســمعت
ً
الشــكوك وحــرت خصوماهتــم وجداهلــم ،فلــم
يتعــدوا مــا ذكرتــه؛ وينبغــي أن نو ّطــئ للجــواب
توطئــة مــن كالم نبــني فيــه الفــرق :بــني مــا يأبــاه
العقــل ،وبــني مــا يأبــاه الطبــع ويتكرهــه اإلنســان
بالعــادة ،فنقــول :إن العقــل إذا أبــى شــي ًئا؛ فهــو أبــدي
( )١هــذا النظــر الختــالف اجلــواب الواحــد عــن املســألة الواحــدة
وأســبابه ،قريــب ممــا حــكاه بعــض األصوليــني يف أســباب االختــالف،
فبعضهــا خــالف لفظــي ،وهــو مــا كان اختالفــا يف اللفــظ والعبــارة مــع
االتفــاق عــىل املعنــى ،ومــن أســبابه :نظــر كل فريــق إىل املســألة مــن جهــة
غــري اجلهــة التــي نظــر هلــا الفريــق اآلخــر .ينظــر :اخلــالف اللفظــي عنــد
األصوليــني.١9-١6/١
( )٢املقابسات ص.٢٣٣
( )٣اهلوامل والشوامل (ص.)٣5٣ :
( )٤إذ العقــل الســليم ال يمكــن أن خيالــف النقــل الصحيــح؛ وعــىل هــذا
بنــى ابــن تيميــة كتابــه :درء تعــارض العقــل والنقــل.

اإلبــاء لــه؛ ال جيــوز أن يتغــري يف وقــت ،وال يصــري بغري
تلــك احلــال ،وهكــذا مجيــع مــا يستحســنه العقــل أو
يســتقبحه ،وباجلملــة فــإن مجيــع قضايــا العقــل هــي
أبديــة واجبــة عــىل حــال واحــدة أزليــة ال جيــوز أن
يتغــري عــن حالــه؛ وهــذا أمــر مســلم غــري مدفــوع وال
مشــكوك فيــه()5؛ فأمــا أمــر الطبــع والعــادة؛ فقــد يتغري
بتغــري األحــوال واألســباب والزمــان والعــادات؛ ...
فنقــول :إذا ُذبِــح احليــوان ،فليــس مــن األشــياء التــي
يأباهــا العقــل وينكرهــا؛ بــل هــو مــن القبيــل اآلخــر؛
أعنــي من األشــياء التــي يأباهــا بعــض الطبــاع بالعادة،
ونحــن نشــاهد مــن يأبــى قتــل احليــوان؛ ألن عادتــه مل
جتــر بــه ،ومتــى جــرت بــه عادتــه هــان عليــه ،وســهل
فعلــه ،وجــرى جمــرى ســائر األفعــال عنــد أصحابــه؛
وأنــت تــرى القصــاب واجلــزار ،بــل مشــاهدي
احلــروب يــون عليهــم مــا يصعــب عــىل غريهــم...
العقــل ليــس مــن شــأنه ذلــك؛ ألنــه جوهــر أبــدي
وجوهــره هــو حكمــه؛ ولذلــك هــو أبــدي احلكــم؛
فإننــا ال نظــن بــأن حكــم العقــل عــىل العــدد واهلندســة
وســائر الرباهــني الطبيعيــة تغــري عــام كان عليــه منــذ
عــرشة آالف ســنة؛ أو يتغــري إىل مثــل هــذا الزمــان أو
أكثــر أو أقــل؛ بــل نثــق بأنــه أبــدً ا كان ويكــون عــىل

( )5وهــذا إذا كانــت قضايــا العقــول رصحيــة ،قــال ابــن تيميــة" :األدلــة
العقليــة الصحيحــة البينــة التــي ال ريــب فيهــا؛ بل العلــوم الفطريــة الرورية
توافــق مــا أخــربت بــه الرســل ال ختالفــه ،وأن األدلــة العقليــة الصحيحــة
مجيعهــا موافقــة للســمع ال ختالــف شــيئا مــن الســمع ،وهــذا وهلل احلمــد قــد
اعتربتــه فيــام ذكــره عامــة الطوائــف؛ فوجــدت كل طائفة مــن طوائــف النظار
أهــل العقليــات ال يذكــر أحــد منهــم يف مســألة مــا دليــال صحيحــا خيالــف
مــا أخــربت بــه الرســل؛ بــل يوافقــه ،حتــى الفالســفة القائلــني بقــدم العــامل
كأرســطو وأتباعــه مــا يذكرونــه مــن دليــل صحيــح عقــيل؛ فإنــه ال خيالــف
مــا أخــربت بــه الرســل بــل يوافقــه ،وكذلــك ســائر طوائــف النظــار مــن
أهــل النفــي واإلثبــات؛ ال يذكــرون دليــال عقليــا يف مســألة إال والصحيــح
منــه موافــق ال خمالــف" .درء تعــارض العقــل والنقــل (.)١٣٣ /١
وقــال" :املعقــول الريــح موافــق للــرشع متابــع لــه كيــف مــا أديــر األمــر؛
وليــس يف رصيــح املعقــول مــا يناقــض صحيــح املنقــول وهــو املطلــوب".
درء تعــارض العقــل والنقــل (.)١٤9 /٢
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وتــرية واحــدة()١؛ فأمــا األمــور التــي تســتقبح مــرة،
وتستحســن أخــرى ،وتتأبــى تــارة ،وتتقبــل ثانيــة؛
فإنــام هلــا أســباب أخــر غــري العقــل املجــرد؛ فــإن
السياســات أبــدً ا يعــرتض فيهــا ذلــك ،وأمــراض
األبــدان واألمــور غــري األبديــة كلهــا أبــدً ا معرضــة
للتغــري ،ويتغــري احلكــم بتغريهــا ،بــل ال جيــوز أن تبقــى
الزمــة بحــال واحــدة؛ ألهنــا أبــدً ا يف الســيالن ... ،وما
يعــرض لإلنســان مــن كراهيــة ذبــح احليــوان؛ إنــام هــو
ملشــاركته إيــاه يف احليوانيــة ،وخيطــر ببالــه عنــد مكــروه
ينــال البهيمــة؛ أن مثــل ذلك املكروه ســيناله؛ ملشــاركته
إيــاه يف احليوانيــة؛ فيحــدث لــه مــن النفــور عنــد هــذا
مكروهــا؛
اخلاطــر مــا حيــدث لــكل حيــوان إذا تصــور
ً
حتــى إذا أنــس بذلــك الفعــل زال عنــه ذلــك النفــور،
وصــار الذبــح والتقصيــب جيــري عنــه جمــرى بــري
القلــم ونحــت اخلشــب؛ وكذلــك حــال مــن شــاهد
احلــروب؛  ...فاجلــواب إذن عــن أمثــال هــذه املســائل
أن يقــال :إن العقــل ال يستحســن وال يســتقبح شــي ًئا
منهــا إال بقرائــن ورشائــط ،فأمــا هــذا الفعــل بعينــه
وحــده فــال يتأ ّبــاه وال يتقبلــه؛ أعنــي ال حيكــم فيــه
بحكــم أبــدي أويل كأحكامــه التــي عرفناهــا وأحطنــا
هبــا؛ وهكــذا احلــال يف األشــياء التــي تعــرف باخلــري
كثــريا مــن اجلهــال يعتقــد أن األشــياء
والــرش؛ فــإن
ً
كلهــا منقســمة إىل هذيــن ،وليــس األمــر كذلــك... ،
فهكــذا جيــب أن يقــال يف األمــور التــي تستحســن أو
تســتقبح يف أحــوال وبحســب عــادات :إهنــا ليســت
حســنة عنــد العقــل وال قبيحــة عــىل اإلطــالق ،حتــى
( )١قــال ابــن تيميــة" :املســائل التــي يقــال إنــه قــد تعــارض فيهــا العقــل
والســمع؛ ليســت مــن املســائل البينــة املعروفــة بريــح العقــل؛ كمســائل
احلســاب واهلندســة والطبيعيــات الظاهــرة واإلهليــات البينــة ونحــو ذلــك؛
بــل مل ينقــل أحــد بإســناد صحيــح عــن نبينــا صــىل اهلل عليــه وســلم شــيئا
مــن هــذا اجلنــس ،وال يف القــرآن يشء مــن هــذا اجلنــس ،وال يوجــد ذلــك
إال يف حديــث مكــذوب موضــوع؛ يعلــم أهــل النقــل أنــه كــذب ،أو يف داللة
ضعيفــة غلــط املســتدل هبــا عــىل الــرشع" .درء تعــارض العقــل والنقــل (/١
 .)١٤8وينظــر :مناهــج البحــث عنــد مفكــري اإلســالم ص.١79
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يتبــني واضعهــا ومســتعملها وزماهنــا؛ فــإن القصــاص
إذا وقــع عليــه هــذا االســم حســن ملــا فيــه مــن حيــاة
النــاس؛ وإذا وقــع عليــه اســم القتــل بغــري هــذا
قبيحــا ملــا فيــه مــن تلــف احليــوان؛
االعتبــار ،صــار ً
 ...فقــد ظهــر اجلــواب عــن هــذه املســألة ،وتبــني
قبيحــا يف وقــت دون وقــت؛ ال جيــوز
أن كل مــا كان ً
أن ينســب إىل العقــل املجــرد وإىل أحكامــه األوليــة
األزليــة؛ بــل ال يقــال فيــه إنــه قبيــح وال حســن عــىل
اإلطــالق؛ وإنــام ينســب إىل الطبــاع والعــادات؛ ثــم
يقــال قبيــح؛ بحســب كيــت وكيــت ،وحســن؛ لكــذا
وكــذا ،مقيــدً ا غــري مطلــق وال منســوب إىل العقــل
املجــرد ،فأمــا الديــة التــي عــىل العاقلــة ،فقــد تكلــم
النــاس يف وجــه السياســة هبــا؛ ووجــه حســنها بـ ّـني؛ ال
ســيام واملســألة املتقدمــة قــد أوضحتهــا ،وبينــت وجــه
الصــواب يف أمثاهلــا مــن الشــبه؛ فأمــا احلســن والقبيــح
فــال بــد لــه مــن البحــث اللطيــف عنهــا حتــى ال جيور،
قبيحــا ،فيــأيت القبيــح
فــريى القبيــح حس ـنًا واحلســن ً
عــىل أنــه حســن ،ويرفــض احلســن عــىل أنــه قبيــح؛
ومناشــئ احلســن والقبيــح كثــرية :منهــا طبيعــي،
ومنهــا بالعــادة ،ومنهــا بالــرشع ،ومنهــا بالعقــل"(.)٣()٢
( )٢اهلوامل والشوامل (ص.)٣6٠-٣59 :
( )٣وعــدم التفريــق بــني هــذه املعــاين ،وفهــم إطالقــات احلســن والقبــح،
ومــا يرتتــب عليهــا مــن الثــواب أو العقــاب؛ هــو مــن أســباب اخلطــأ يف
فهــم املســألة .قــال ابــن تيميــة" :اتفقــوا عــىل أن احلســن والقبــح باعتبــار
املالئمــة واملنافــرة قــد يعلــم بالعقــل؛ واملالئمــة تتضمــن حصــول املحبــوب
املطلــوب املفــروح بــه ،واملنافــرة تتضمــن حصــول املكــروه املحــذور املتــأذى
بــه؛ وهــذا الــذي اتفقــوا عليــه حــق؛ لكــن تومهــوا بعــد هــذا :أن احلســن
والقبــح الرشعــي خــارج عــن ذلــك ،وليــس األمــر كذلــك ،بــل هــو يف
احلقيقــة يعــود إىل ذلــك ،لكــن الشــارع عــرف باملوجــود وأثبــت املفقــود،
فتحســينه إمــا كشــف وبيــان ،وإمــا إثبــات ألمــور يف األفعــال واألعيــان؛
وعــىل قــول مــن جيعــل األحــكام صفــات ثابتــة لألفعــال ولألعيــان؛
فالتحســني الرشعــي يتضمــن أن احلســن مــا حصــل بــه احلمــد والثــواب؛
والقبــح مــا حصــل بــه الــذم والعقــاب ،ومعلــوم أن احلمــد والثــواب مالئــم
لإلنســان ،والــذم والعقــاب منــاف لإلنســان" .درء تعــارض العقــل والنقــل
( .)٢٢ /8وينظــر :تشــنيف املســامع بجمــع اجلوامــع ( ،)١٤٠ /١املســائل
املشــرتكة بــني أصــول الفقــه وأصــول الديــن ص7٤ومــا بعدهــا ،مســائل
أصــول الديــن املبحوثــة يف أصــول الفقــه.٤76/١
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النص العرشون

قــال التوحيــدي" :واعلــم ّ
أن العقــل ،وإن كان رشي ًفــا،
فإنــه خلــق اهلل ،حكمــه منــوط بخالقــه ،وحاجتــه إىل
الحــق
اخلالــق كحاجــة الناقــص للعاقــل ،والنّقــص
ٌ
وجائــز عليــه ،وإنــام هــو ضيــا ٌء بيننــا وبــني
بــه
ٌ
اخلالــق( ،)١بــه نتعاطــى ونتعامــل ونتقابــل ،وعــىل
مقــداره نفصــل ونعــدل ،وهبدايتــه نرشــد ونكمــل،
فأمــا أن يكــون العقــل حكـ ًـام بيننــا وبــني اهلل تعــاىل :مــا
أجــازه اهلل حســن فعلــه ومــا أبــاه قبــح فعلــه ،فهــذا مــا
ال يكــون()٢؛ كيــف يكــون هــذا؛ وهــو إل ـ ٌه مــن قبــل
العقــل والعاقــل واملعقــول ،وإنــام أبــدع هــذه ك ّلهــا
داعيـ ًة إليــه ال معرتضـ ًة عليــه ،وواصلـ ًة بــه ال قاطعـ ًة
عنــه ،ودالــ ًة عــىل قدرتــه ال مض ّلــ ًة عــن حكمتــه،
ومتي ّقن ـ ًة ملــا بــان ،ال شــا ّك ًة فيــام أشــكل ،ومــا أحســن
مــا قالــه أبــو زيــد البلخــي( ،)٣قــال :العقــل آلــ ٌة
الربوبيــة ،فمــن
أعطيناهــا إلقامــة العبوديــة؛ ال إلدراك ّ
( )١وهبــذا وصفــه بعــض األصوليــني؛ بأنــه نــور يف القلــب منزلتــه البــر
مــن العــني .ينظــر :التمهيــد يف أصــول الفقــه ( ،)٤٤ /١البحــر املحيــط يف
أصــول الفقــه (.)66 /١
( )٢تقــدم بيــان العالقــة بــني النقــل والعقــل؛ وذكــر املذاهــب فيهــا،
والتوحيــدي هنــا يــرد عــىل قــول املعتزلــة يف مســألة التحســني والتقبيــح
العقليــني ،وكونــه حاكــام ،مــع تدعيــم رأيــه بنقــل أليب زيــد البلخــي الــذي
يبجلــه التوحيــدي كثــريا.
( )٣هــو :أمحــد بــن ســهل أبــو زيــد البلخــي ،صاحــب التصانيف املشــهورة،
ويســلك طريــق الفالســفة ،ويقــال لــه جاحــظ زمانــه ،قــال عنــه ابــن حجــر:
"كان يرمــى باإلحلــاد؛ حيكــي عــن أيب القاســم البلخــي أنــه قــال :هــذا رجــل
مظلــوم؛ وإنــام هــو موحــد يعنــي معتزليــا ،قــال :وأنــا أعــرف بــه مــن غــريي
وقــد نشــأنا معــا وقرأنــا املنطــق ...ويظهــر يف غضــون كالمــه مــا يــدل عــىل
انحــالل مــن االزدراء بأهــل العلــوم الرشعيــة وغــري ذلــك ،وقــد بالــغ أبــو
حيــان التوحيــدي يف إطرائــه والرفــع مــن قــدره" .لســان امليــزان البــن حجــر
(حتقيــق أبــو غــدة) (.)٤8٠-٤79 /١
قــال عنــه التوحيــدي" :أمــا أنــا فلــم أر يف القــرآن كتا ًبــا أبعــد مرمــى ،وال
أرشف معــاين مــن كتـ ٍ
ـاب أليب زيــد البلخــي ،وكان فاضـ ً
ـال يذهــب يف رأي
الفالســفة ،ولكنّــه تك ّلــم يف القــرآن بــكال ٍم دقيــق لطيــف ،وأخــرج سائــر
ودقائــق وسـ ّـامه نظــم القــرآن ...ومــات أبــو زيــد يف ســني ن ّيــف وثالثــني
وثالثامئــة ،ويقــال لــه جاحــظ خراســان" .البصائــر والذخائــر (.)66 /8
والنقــل املذكــور عنــه هنــا يــدل عــىل علــم وبيــان وبعــد عــن اإلحلــاد
واالعتــزال؛ والســيام يف مســألة تقديــم العقــل مطلقــا.

الربوبيــة فاتتــه العبوديــة
طلــب بآلــة العبوديــة حقيقــة ّ
بالربوبيــة ،أيــن ُيذهــب هبــؤالء القــوم؟ أمــا
ومل حيــظ ّ
يعلمــون أنــه كــام يــرد عــىل العــني مــا يغشــى برهــا
مــن نــور الشــمس ،كذلــك يــرد عــىل العقــل مــا
يغشــى بصريتــه مــن نــور القــدس؟ مــا أحــوج هــؤالء
الراضــني عــن أنفســهم ،العاشــقني
املد ّلــني بعقوهلــمّ ،
آلرائهــم ،أن ينعمــوا النّظــر ،ويطيلــوا الفكــر ،وال
األول ،وال يســكنوا إىل اللفــظ
يسرتســلوا مــع الســانح ّ
()٤
معــول" .
يعولــوا عــىل غــري
ّ
املتــأول ،وال ّ
ّ
النص احلادي والعرشون

قــال التوحيــدي :قــال اجلريــري(" :)5اجللــوس
للمناظــرة ســد بــاب الفائــدة ،واجللــوس للمناصحــة
فتــح بــاب الفائــدة"(.)7()6
النص الثاين والعرشون

قــال التوحيــدي" :قــال بعــض العلــامء :املجــادل يعرف
بأحــد الوجــوه الســبعة( :)8بــأن ال يذكــر العلــة(،)9
( )٤البصائر والذخائر (.)59 /7
( )5حيتمل أنه ابن طراره اجلريري السابق ذكره.
( )6البصائر والذخائر (.)١59 /٢
( )7هــذا مالحظــة منــه للغــرض مــن املناظــرة واملناصحــة ومآالهتــا ،قــال
الربهبــاري" :وإذا ســألك رجــل عــن مســألة يف هــذا البــاب وهــو مسرتشــد؛
فكلمــه وأرشــده ،وإن جــاءك يناظــرك فاحــذره؛ فــإن يف املناظــرة املــراء
واجلــدال واملغالبــة واخلصومــة والغضــب ،وقــد هنيــت عــن مجيــع هــذا،
وهــو يزيــل عــن طريــق احلــق ،ومل يبلغنــا عــن أحــد مــن فقهائنــا وعلامئنــا
أنــه جــادل أو ناظــر أو خاصــم ،واملجالســة للمناصحــة فتــح بــاب الفائــدة،
واملجالســة للمناظــرة غلــق بــاب الفائــدة" .أصــول الفقــه البــن مفلــح
( ،)١٤١١ /٣اآلداب الرشعيــة ( ،)٢٢٤ /١حتريــر املنقــول وهتذيــب علــم
األصــول (ص.)٣١5 :
( )8يظهــر مــن ســياق الــكالم :أن هــذه األمــور دليــل عــىل جمــادل ال
يريــد الوصــول للحــق؛ فذكــر هــذه العالمــات ،واألصوليــون واجلدليــون
يعتربوهنــا عالمــة االنقطــاع واإلفحــام يف اجلــدل .ينظــر :عيــار النظــر
ص ،789العــدة يف أصــول الفقــه ( ،)١5٣5 /5ضوابــط املعرفــة وأصــول
االســتدالل واملناظــرة ص.٤55
( )9فالعلــة هــي أســاس البحــث اجلــديل ،واالمتنــاع عــن ذكرهــا امتنــاع
عــن ذكــر طريقــة احلكــم يف املســألة ،وهــو دليــل عــىل جهــل املجــادل
بأصــول اجلــدل ورســومه؛ وهــو أول وجــه مــن أوجــه االنقطــاع يف النظــر.
ينظــر :عيــار النظــر ص.789-77٤-769
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ومنهــا أن ينقــض العلــة( ،)١ومنهــا أن ينهــي الــكالم
إىل حمــال( ،)٢ومنهــا أن ينتقــل يف الــكالم ( ،)٣ومنهــا
أن يقــول شــي ًئا يلزمــه القــول بمثلــه فيمتنــع( ،)٤وأن
جييــب عــن غــري مــا يســأل عنــه( ،)5وأن يســكت
(.)7( )6
للعجــز"
النص الرابع والعرشون
النص الثالث والعرشون
قــال التوحيــدي :قــال أبــو العبــاس ابــن سيــج:
اخللــق مــن أجلهــا ... ،ولكــن يعــرض لــه خيــال ،كــام
يف حديــث تأبــري نخــل األنصــار( ،)١١ثــم رجــع عــن
رأيــه ،وقــال هلــم" :أنتم أعلــم بأمــور دنياكــم"( ،)١٢وال
مانــع مــن ذلــك"(.)١٣

قــال التوحيــدي" :قــال لــه( )8أبــو العبــاس البخــاري" :مــن أنكــر اإلمجــاع أنكــر نبيــه( ،)١٤ومــن أنكــر عمــوم
فهــل خيطــئ صاحــب النبــوة؟
القــرآن أنكــر حكمتــه( ،)١5ومــن أنكــر خــرب الواحــد
قــال :ال ،ولكــن يســهو( ،)9كــام يف (حديــث ذي أنكــر الرشيعــة"(.)١7( )١6
()١٠
اليديــن)  ،وســهوه وخطــؤه ال يقدحــان يف احلــال النص اخلامس والعرشون
ســفريا إىل
التــي رشــح هلــا ،ووشــح هبــا ،وجعــل
ً
قــال التوحيــدي" :وأنــا ضامــن لــك أنــك ال ختلــو يف
دراســة هــذه الصحيفــة مــن أمهــات احلكــم ،وكنــوز
( )١يظهــر هنــا بــأن القصــد أن ينقــض املجــادل مــا ذكــره علــة لــه ،وأمــا
أن ينقــض أحــد املتجادلــني علــة اآلخــر؛ فهــذا فعــل صحيــح مــن اجلــدل ،الفوائــد :أوهلــا وأجلهــا مــا يتضمــن كتــاب اهلل تعــاىل،
والنقــض هــو مــن مفســدات القيــاس؛ وهــو وجــود العلــة مــع عــدم الــذي حــارت العقــول الناصعــة يف رصفــه ،وكلــت
احلكــم ،أو وجــود الوصــف بــدون احلكــم .ينظــر :عيــار النظــر ص ،8٠7األلســن البارعــة عــن وصفــه ،ألنــه املطمــع ظاهــره
القامــوس املبــني يف اصطالحــات األصوليــني ص.٢9١
( )٢وهــذا مــن أوجــه االنقطــاع بجحــد الــرورات ،أو املكابــرة باعتقــاد يف نفســه ،املمتنــع باطنــه بنفســه ،الــداين بإفهامــه إيــاك
مــا يعلــم بالعقــل اســتحالته .ينظــر :عيــار النظــر ص.798-796
إليــك ،العــايل بــأساره وغيوبــه عليــك ،ال يطــار
( )٣واالنتقــال يكــون مــن الســائل ومــن املجيــب ،وهــو حممــود يف حــال
ومذمــوم يف حــال .ينظــر التفصيــل يف ذلــك :عيــار النظــر ص-79٣-779
.8٠9
( )٤وهــو وجــه مــن أوجــه االنقطــاع بالعنــاد واملكابــرة .ينظــر :عيــار النظــر
ص.79٤-8٠7
( )5وهــو وجــه مــن أوجــه االنتقــال التــي ذكرهــا ســابقا وهلــا عــدة صــور.
ينظــر :عيــار النظــر ص.8٠9
( )6ينظر :الواضح يف أصول الفقه (.)٤89 /١
( )7البصائر والذخائر (.)١٤8 /9
( )8أليب سليامن املنطقي.
( )9وهــذا أحــد األقــوال يف مســألة عصمــة األنبيــاء مــن اخلطــأ؛ فيجــوزون
الســهو ويمنعــون اخلطــأ يف االجتهــاد ،واجلمهــور جيــوزون الســهو واخلطــأ؛
ولكــن ال يقــر عــىل اخلطــأ يف االجتهــاد حفظــا للــرشع.
قــال الغــزايل" :أمــا النســيان والســهو؛ فــال خــالف يف جــوازه عليهــم؛ فيــام
خيصهــم مــن العبــادات؛ وال خــالف يف عصمتهــم بــام يتعلــق بتبليــغ الــرشع
والرســالة؛ فإهنــم كلفــوا تصديقــه جزمــا ،وال يمكــن التصديــق مــع جتويــز
الغلــط؛ وقــد قــال قــوم :جيــوز عليــه الغلــط فيــام رشعــه باالجتهــاد ،لكــن
ال يقــر عليــه" .املســتصفى مــن علــم األصــول ( .)٢٢6 /٢وينظــر :البحــر
املحيــط يف أصــول الفقــه ( ،)٢٤٤ /٣مســائل أصــول الديــن املبحوثــة يف
أصــول الفقــه ،7٣8/١املســائل املشــرتكة ص.٢6٠-٢56
( )١٠رواه مسلم برقم (.)٢٣6٢-٢٣6١

١٠8

( )١١جــاء يف احلديــث عــن موســى بــن طلحــة ،عــن أبيــه ،قــال :مــررت
مــع رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم بقــوم عــىل رءوس النخــل ،فقــال:
«مــا يصنــع هــؤالء؟» فقالــوا :يلقحونــه ،جيعلــون الذكــر يف األنثــى فيلقــح،
فقــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم« :مــا أظــن يغنــي ذلــك شــيئا» قــال
فأخــربوا بذلــك فرتكــوه ،فأخــرب رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم بذلــك
فقــال« :إن كان ينفعهــم ذلــك فليصنعــوه ،فــإين إنــام ظننــت ظنــا ،فــال
تؤاخــذوين بالظــن ،ولكــن إذا حدثتكــم عــن اهلل شــيئا ،فخــذوا بــه ،فــإين لــن
أكــذب عــىل اهلل عــز وجــل» :صحيــح مســلم (.)٢٣6١
( )١٢رواه مسلم برقم (.)٢٣6٣
( )١٣املقابسات ص.٢٢8-٢٢7
( )١٤وقــد علــل بعــض أهــل األصــول ذلــك؛ بــأن مــدار أصــول الديــن
عــىل اإلمجــاع ،كــام أن اإلمجــاع ثبــت بالســنة؛ فإنــكاره إنــكار ملــا ثبــت بــه.
ينظــر :أصــول البــزدوي (ص ،)٢٤7 :رشح خمتــر الروضــة (.)١٣7 /٣
( )١5ألن القرآن جاء للناس كلهم هداية وإرشادا.
( )١6فكثــري مــن االحــكام الرشعيــة إنــام ثبتــت بأخبــار اآلحــاد .وهــو قــول
أكثــر العلــامء خالفــا لطائفــة مــن املتكلمــني .ينظــر :التمهيــد يف أصــول
الفقــه ( ،)٣5 /٣البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه ( ،)٣١9 /٣خــرب الواحــد
يف الترشيــع اإلســالمي وحجيتــه ،القــايض برهــون ،اإلمــام أبــو العبــاس
ابــن سيــج وآراؤه األصوليــة ،حســني اجلبــوري ص.٣٣
( )١7البصائر والذخائر (.)١٣٠ /5

نصوص أصولية من كتب أيب حيان عيل بن حممد بن العباس (التوحيدي)

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

بحواشــيه ،وال يمــل مــن تالوتــه ... ،ظاهــره أنيــق ،النص السابع والعرشون
وباطنــه عميــق ،ظاهــره حكــم ،وباطنــه علــم ... ،قــال التوحيــدي(" :)5الســنة أرشف مــن األدب ،بــل
والثــاين ســنة رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم؛ األدب كلــه يف الســنة ،وهــي اجلامعــة لــألدب النبــوي
فإهنــا الســبيل الواضــح ،والنجــم الالئــح ،والقائــد واألمــر اإلهلــي"(.)6
الناصــح ،والعلــم املنصــوب ،واألمــم املقصــود،
النص الثامن والعرشون
والغايــة يف البيــان ،والنهايــة يف الربهــان ،والفــزع عنــد
()7
قــال التوحيــدي " :مــن رشيــف كالم بعــض
اخلصــام(.)١
والثالــث حجــة العقــل()٢؛ فــإن العقــل هــو امللــك الســلف( :)8ال تذكــرن ألحــد مــن أصحــاب رســول
املفــزوع إليــه ،واحلكــم املرجــوع إىل مــا لديــه يف كل اهلل زلــة ،فإنــه إن مل يكــن يف حســناهتم مــا يعفــى عــىل
حــال عارضــة ،وأمــر واقــع ،عنــد حــرية الطالــب ،ســيئاهتم ،ففــي عظيــم عفــو اهلل مــا يســع ســيئاهتم،
ولــدد الشــاغب ،ويبــس الريــق ،واعتســاف الطريــق ،واعلــم أن اهلل تعــاىل مل يأمــرك باتباعهــم ،وهــو يــرىض
وهــو الوصلــة بــني اهلل وبــني اخللــق؛ بــه يميــز كالم منــك بعيبهــم"(.)8٠()9
اهلل عــز وجــل ،ويعــرف رســول اهلل ،وينــر ديــن اهلل،
( )5هــذا الــكالم مــن التوحيــدي جــاء بعــد حكايتــه حلادثــة تشــميت أيب
()٣
عجــام :كرسويــ ًة
ويــذب عــن توحيــد اهلل ،ويلتمــس مــا عنــد اهلل"  .جعفــر املنصــور ،فقــال" :أال تــرى أن احلــال اســتحالت
ً
النص السادس والعرشون

ـارض عليــك مــن كالم
قــال التوحيــدي" :هــا أنــا عـ ٌ
ّ
صــىل اهلل عليــه وســ ّلم -مجلــ ًة رشيفــ ًة،رســول اهلل
ً
ومجــاال يف الظاهــر،
تكــون لــك مــا ّد ًة يف الباطــن،
وعمــد ًة عنــد ّ
وحجــ ًة يــوم املنازعــات،
الشــبهات،
ّ
وهــو الــكالم الــذي قــد بــان عليــه النــور ،وأ ّيــد
بالربهــان ،واســتخلص مــن حــق التقــوى ،جيمــع
الصــالح
لــك األدب والتأديــب ،ويد ّلــك عــىل ّ
والتســديد"(.)٤
( )١ثمــة نصــوص كثــرية للتوحيــدي تــدل عــىل متســكه بالنصــوص
الرشعيــة وتعظيمــه هلــا؛ وجــاء كالمــه عــن أدلــة الــرشع مفرقــا يف رســائله
وكتبــه؛ ومــن أرصح عباراتــه يف هــذا املقــام مــا ذكــره هنــا ،ومــا ســيلحقه
مــن نصــوص.
( )٢مــن هــذا الســياق :يتبــني أن التوحيــدي يقــدم دليــل القــرآن والســنة،
ثــم يعــول يف الفهــم والتمييــز للنصــوص عــىل العقــل؛ فالعقــل عنــده
تابــع للنقــل ،ومســتثمر يف فهــم مقاصــده وغاياتــه .ينظــر :العقــل عنــد
األصوليــني :ضمــن دراســات وحتقيقــات يف أصــول الفقــه ،د عــيل الضوحيي
ص.5٠٣
( )٣البصائر والذخائر (.)6-5/١
( )٤البصائر والذخائر (.)٢٠5-٢٠٤- /7

وقيريــ ًة ،فأيــن هــذا مــن حديــث النبــوة الناطقــة ،واإلمامــة الصادقــة؛
هــذا الربيــع  -وهــو حاجــب املنصــور -يــرب مــن شــمت اخلليفــة عنــد
العطســة ،فيشــكي ذلــك إىل أيب جعفــر املنصــور ،فيقــول :أصــاب الرجــل
الســنة وأخطــأ األدب ،وهــذا هــو اجلهــل" .اإلمتــاع واملؤانســة (ص.)٢55:
( )6اإلمتاع واملؤانسة (ص.)٢57
( )7للتوحيــدي مواقــف وكلــامت ونقــول تظهــر حمبتــه للصحابــة وتعديلــه
هلــم ،ودفاعــه عنهــم ونقــده الشــديد ملــن انتقدهــم ،كاإلماميــة يف عــره،
ُ
ومســائل عدالــة الصحابــة تُذكــر يف أصــول الديــن
ومــن قبلهــم النظــام،
وأصــول الفقــه؛ لتعلقهــا ببعــض مســائل الــرشع؛ فالطعــن بالصحابــة أو
بعضهــم؛ ومــن ثــم رد روايتهــم فيــه رد للرشيعــة ومحلتهــا ،قــال اجلوينــي:
–جــرى رســم األصوليــني بعقــد مســألة يف فــن مــن التعديــل واجلــرح
مشــتملة عــىل تعديــل صحــب رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم -وإنــام
متــس احلاجــة إليهــا يف أصــول اإلمامــة؛ ولكنهــا قــد تتعلــق ببعــض مســائل
الــرشع؛ ففــي الفقهــاء مــن طــرق مســالك الطعــن والغمــز إىل أقــوام مــن
مشــاهري أصحــاب رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم كأيب هريــرة وابــن عمــر
وغريمهــا ،ونحــن نذكــر نكتــا قاطعــة يتخذهــا املــرء وزره ومعتضــده؛ إذا
عارضــه طعــان حيــاول مغمــزا يف رواة أخبــار رســول اهلل صىل اهلل عليه وســلم
مــن الصحابــة" .الربهــان يف أصــول الفقــه .ط الوفــاء -الديــب (.)٤٠٣ /١
(  )8مل أقــف عليــه ،وقــد نقلــه التوحيــدي عــن (العتبــي ت ٢٢8هــج).
ينظــر :البصائــر والذخائــر (.)٢١7 /٢
( )9البصائر والذخائر (.)٢١7 /٢
( )١٠وهــذا هــو رأي الســلف الصالــح يف الصحابــة عــدال وإنصافــا ،قــال
العالئــي" :ليــس املعنــي بعدالــة كل واحــد مــن الصحابــة ريض اهلل عنهــم
أن العصمــة لــه ثابتــة ،واملعصيــة عليــه مســتحيلة؛ ولكــن املعنــى هبــذا :أن
روايتــه مقبولــة ،وقولــه مصــدق ،وال حيتــاج إىل تزكيــة كــام حيتــاج غــريه
إليهــا؛ ألن اســتصحاب احلــال ال يفيــد إال ذلــك" .حتقيــق منيــف الرتبــة ملــن
ثبــت لــه رشيــف الصحبــة (ص.)58 :
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النص التاسع والعرشون

قــال التوحيــدي" :عــن ابــن عيينــة(ت١98ه) :مثــل
أصحــاب رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه وســلم -مثــل
العيــون ،ودواء العيــون تــرك مســها"(.)٢()١
النص الثالثون

قــال التوحيــدي(" :)٣لعــن اهلل مــن ســب أصحــاب
حممــد رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم"(.)5()٤
النص احلادي والثالثون

قــال التوحيــدي" :وقــال عليــه الســالم :أصحــايب
بأيــم اقتديتــم فقــد اهتديتــم"(. )6
كالنّجــوم ّ
ـي -صـ ّ
ـىل اهلل عليــه
وكان أبــو حامــد يقــول :مجــع النبـ ّ
ـرشف والعمــل
وآلــه -أصحابــه هبــذه الكلمــة حتــت الـ ّ
والعلــم ،وهــذا هــو التزكيــة ،وناهيــك بمن رســول اهلل
ّ
صــىل اهلل عليــه وآلــه -مزكّيــه والدّ اعــي إليــه ،وإن( )١تنظر العبارة :زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)98 /٤
( )٢البصائر والذخائر (.)١٢٠/٤
( )٣جــاء هــذا املوقــف مــن التوحيــدي تعليقــا عــىل قصــة حكاهــا ،فقــال:
"ســمعت الناشــئ [متكلــم شــيعي ت٣66هــج] ســنة ثــامن ومخســني
وثالثامئــة ،وقــد قيــل لــه :مــا تقــول فيــام ترويــه الناصبــة مــن قــول عــيل
ريض اهلل عنــه -أنــه قــال عــىل منــرب الكوفــة :خــري هــذه األمــة بعــد نبيهــاأيضــا
أبــو بكــر ،فقــال :اخلــرب صحيــح ،فــارشأب النــاس إليــه ،وتريثــت أنــا ً
متعج ًبــا ،فقــال النــاس :زد يف البيــان ،قــال :نعــم ،إنــام أشــار إىل هــذه األمــة
الضالــة الفاســقة املرتــدة ،وكان أبــو بكــر خــري هــؤالء ومل يكــن خــري مــن
عرفتــم ،فاستحســن أصحابــه هــذا التأويــل وهشــوا لــه".
( )٤قــد بينــت ســابقا أن ردود التوحيــدي عــىل اإلماميــة كانــت مــن أســباب
الطعــن فيــه يف وقتــه واهتامــه؛ وقــد رصح بذلــك يف قولــه" :وللرافضــة
أخبــار كثــرية يرووهنــا عــن جعفــر بــن حممــد عليــه الســالم (ت١٤8هــج)،
مل يقلهــا قــط ،وال حمصــول هلــا ،وال فائــدة معهــا ،وال حقيقــة لـ ٍ
ـيء منهــا،
ردي الديــن؛ وهلــذا
ومتــى رددهتــا عليهــم غضبــوا وشــنعوا وقالــوا :أنــت ْ
تــر ّد عــىل الصادقــني" .البصائــر والذخائــر.١65/7
( )5البصائر والذخائر (.)٢١ /٤
( )6مــا روي" :أصحــايب كالنجــوم بأيــم اقتديتــم اهتديتــم" -ويف لفــظ:
"إنــام أصحــايب مثــل النجــوم فأيــم أخذتــم بقولــه اهتديتــم" -روايــة تذكــر
كثــريا يف كتــب األصوليــني ،وال تصــح.
قــال ابــن حــزم :خــرب مكــذوب موضــوع باطــل مل يصــح قــط .اإلحــكام يف
أصــول األحــكام ( )7٠/5و (.)٢٤٤/6
وقــال األلبــاين يف سلســة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعة١٤٤/١:برقــم
( :)58موضــوع.
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قائــام بينهــم ،وهكــذا يوجــب حكــم
كان التفاضــل
ً
أيضــا؛ ألن النجــوم جتتمــع يف اإلزهــار
املثــل مــن قولــه ً
واإلضــاءة ،ثــم إهنــا تتفاضــل يف ذلــك ،وليــس فيهــا
مــا ال ُيتــدى بــه ،وال ُيبــر بضيائــه ،وال ُيقتبــس مــن
ّ
صــىل اهلل عليــهنــوره ،هكــذا أصحــاب رســول اهلل
وآلــه -ومــن كان منهــم أقدمهــم مولــدً ا ،وأكربهــم
س ـنًّا ،وأســبقهم هجــرةً ،وأكثرهــم جترب ـ ًة ،وأشــدّ هم
مالبســ ًة ،كأيب بكــر الصديــق ،كان أوىل باالقتــداء بــه
واملصــري إىل قولــه وفعلــه وهديــه(...)7
فقيــل أليب حامــد -وأنــا أســمع :-هــذا اخلــرب ال
يقتــي هــذا الــكالم كلــه ،وهــذا التهجــني للقــوم
مجلــة ،ألنــه مــن اآلحــاد ،واملذهــب يف اخلــرب الواحــد
معــروف ،ألنــه ال جيــب بــه علــم ،وإن كان يصــار بــه
إىل عمــل ال نقطــع بصحــة موقعــه مــن اهلل عـ ّـز وجـ ّـل
ّ
صــىل اهلل عليــه وآلــه.
ورســوله
فقــال أبــو حامــد :إن اخلــرب ملــا أســند إىل مــا عــرف
مــن حــال الصحابــة يف هجرهتــا ونرهتــا وســابقتها
وعلمهــا وعملهــا وغنائهــا ومجيــل بالئهــا وغــري ذلــك
عــز
مــن أفعــال وأخــالق وعقــود ،ومــا أثنــى اهلل ّ
ّ
وجــل عليهــم هبــا ،ومتّــت كلمــة اهلل تعــاىل معهــا،
وطــارت الرشيعــة يف آفاقهــا ،وثبتــت عــىل عهدهــا
وميثاقهــا ،وســاحت عــىل فســيطها ،وظهــرت عــىل
صحيحــا أو يف حكــم
األديــان ك ّلهــا ،وجــب أن يكــون
ً
الصحيــح ،أعنــي يف حكــم مــا لــو قالــه مل يــردده
أصــل ،ومل ينثلــم بــه ركــن ،ومل حيلــه عقــل ،ومل يأبــه
فهــم(..)8
وقــال :وعــىل أ ّنــا لــو نفينــا هــذا اخلــرب ،وهبرجنــا هــذا
أيضــا عــن الســرية املحك ّيــة ،والقصــة
املعنــى ،وعدلنــا ً
( ) 7ينظــر :الواضــح يف أصــول الفقــه ( ،)٢١٣ /5رشح خمتــر الروضــة
(.)١86/٣
( )8يف هــذا اجلــواب مــن أيب حامــد املــروذي إشــارة إىل صحــة معنــى هــذا
املــروي -عــىل افــرتاض ضعفــه -وكثــرة األدلــة املرويــة يف فضــل الصحابــة.
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نبــي أتــى مــن اهلل جــاء عــن الصحابــة خترينــا( ،)٣وإذا جــاء عــن التابعــني
املرو ّيــة ،لــكان فيــام يوجبــه حــال ٍّ
()5()٤
تعــاىل
باحلــق املبــني ،واملصلحــة الشــاملة ،واملنفعــة زامحناهــم" .
ّ
الكاملــة ،واخلــري الفائــض ،ودعــا باللطــف ،وصــدع النص الثالث والثالثون
ّ
متــويل حراســته ،وعاصــم
باألمــر ،وكان اهلل تعــاىل
قــال التوحيــدي" :كان أبــو بكــر الفــارس صاحــب
نفســه ،ونــارش رايتــه ،مــا يقتــي هــذا املعنــى يف اخلــرب
كتــاب األصــول( )6بخراســان يــرشب يف آنيــة الذهــب
وإحقاقــه.
()7
والفضــة ،وإذا قيــل لــه :أمــا تــروي يف كتــاب املــزين
الســلف مــن عــادة قــو ٍم
قــال :وإنــام الطعــن عــىل ّ
(ت٢6٤ه)" :أن الــذي يــرشب يف آنيــة الفضــة
ال خــالق هلــم ،وال علــم عندهــم ،ومل ي ّطلعــوا عــىل
()8
والذهــب؛ فإنــام جيرجــر يف جوفــه نــار جهنــم"؟
خف ّيــات األمــور ،وعــىل أسار الدّ هــور ،ومل يم ّيــزوا
يقــول( :)9إن اهلل عــز وجــل يقــول} :قــل مــن حــرم
نبــي جــاء مــن عنــد اهلل تعــاىل هاد ًيــا
احلــال بــني ٍّ
زينــة اهلل التــي أخــرج لعبــاده{ [األعــراف]٣٢ :؛
للخلــق ،وســائ ًقا إىل اجلنّــة ،وبــني متنبــئ خمــرق
وإن النبــي ال حيــرم مــا أحــل اهلل( ،)١٠واخلــرب ال يرفــع
باحليلــة ،ول ّبــس باملداهنــةّ ،
ودىل بالغــرور ،وزخــرف
القــرآن()١١؛ ألن القــرآن أســاس ،واخلــرب بنــاء وفــرع،
بالباطــل.
عــىل أن اخلــرب معتمــده عــىل حســن الظــن بالــرواة
الســلف قــد أشــار إىل هــذا املعنــى وإن
والطاعــن عــىل ّ
()١
مل يفصــح بــه ،وأمل ّ هبــذا البــالء وإن مل يرت ّبــع فيــه  )٣( ،ولكنــه ال خيــرج عــن أقواهلــم وخيتــار منهــا مــا يــراه أصــوب .ينظــر:
حــرس اهلل علينــا دينــه بســالمة القلــب عــىل مــن نــر ميــزان األصــول يف نتائــج العقــول (،)٤8٢/١
املسودة (ص.)٣٠٢ :
رســوله عليــه الســالم ،وســلك ســبيله ،وات ّبــع دليلــه،
( )٤قــال الدبــوس" :ألنــه كان منهــم؛ فــال يثبــت هلــم بدونــه إمجــاع".
وقبــل منــه دقيقــه وجليلــه ،وال جعــل يف قلوبنــا غـ ً
ـال تقويــم األدلــة يف أصــول الفقــه (ص.)٢56 :
( )5البصائر والذخائر (.)٢١٢ /9
للذيــن آمنــوا ،إنــه بنــا رؤوف رحيــم"(.)٢
النص الثاين والثالثون

قــال التوحيــدي" :قــال أبــو حنيفــة :إذا جــاء عــن
النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم -يشء أخذنــاه ،وإذا
( )١فالطاعــن بحملــة الــرشع ونقلتــه طاعــن بصحــة الــرشع .قــال ابــن
تيميــة" :أول هــذه األمــة هــم الذيــن قامــوا بالديــن تصديقــا وعلــام وعمــال
وتبليغــا؛ فالطعــن فيهــم طعــن يف الديــن ،موجــب لإلعــراض عــام بعــث اهلل
بــه النبــني؛ وهــذا كان مقصــود أول مــن أظهــر بدعــة التشــيع؛ فإنــام كان
قصــده الصــد عــن ســبيل اهلل وإبطــال مــا جــاءت بــه الرســل عــن اهلل؛ وهلــذا
كانــوا يظهــرون ذلــك بحســب ضعــف امللــة ،فظهــر يف املالحــدة حقيقــة هذه
البــدع املضلــة؛ لكــن راج كثــري منهــا عــىل مــن ليــس مــن املنافقــني امللحدين؛
لنــوع مــن الشــبهة واجلهالــة املخلوطــة هبــوى ،فقبــل معــه الضاللــة وهــذا
أصــل كل باطــل" .منهــاج الســنة النبويــة (.)١8 /١
ويف لســان امليــزان البــن حجــر (حتقيــق أبــو غــدة) (" .)57٠ /5ومــن حدود
ســبعني وثــالث مائــة إىل زماننــا تصــادق الرفــض واالعتــزال وتواخيا".
( )٢البصائر والذخائر (.)٢6٤-٢6٣-٢6٢ /7

( )6ليــس هلــذا العــامل ترمجــة وافيــة يف كتــب الرتاجــم مــع االشــتباه باســمه،
وفيــام ذكــره التوحيــدي إضافــة مهمــة عنــه.
وهــو أبــو بكــر الفــارس اخلراســاين :أمحــد بــن احلســن بــن ســهل ،صاحــب
كتــاب عيــون املســائل ،مــن أصحــاب ابــن سيــج ،تــويف قريبــا مــن
ســنة٣5٠هـ .ينظــر :تاريــخ اإلســالم لإلمــام الذهبــي (.)٤56 /٢5
( )7خمتر املزين ص.١
( )8رواه مسلم-ن ( )١6٣٤ /٣برقم (.)٢٠65
( )9أي أبو بكر الفارس.
( )١٠قــال النــووي" :أمجعــت األمــة عــىل حتريــم األكل والــرشب وغريمهــا
مــن االســتعامل يف إنــاء ذهــب أو فضــة؛ إال مــا حكــي عــن داود؛ وإال قــول
الشــافعي يف القديــم" .املجمــوع (.)٢5٠ /١
وقــال" :وأنكــر أكثــر اخلراســانيني هــذا القــول ،وتأولــه بعضهــم؛ عــىل أنــه
أراد أن املــرشوب يف نفســه ليــس حرامــا" .املجمــوع (.)٣١٠ /١
فقــول الشــافعي يف القديــم أنــه مكــروه كراهــة تنزيــه ،وداوود حــرم الــرشب
دون األكل.
( )١١وهــذا مذهــب الشــافعي أن القــرآن ال ينســخ بالســنة؛ غــري أن احلديــث
هنــا ليــس ناســخا لآليــة ،بــل هــو خمصــص هلــا ،فحكــم اآليــة مل يســقط
بالكليــة .ينظــر :نفائــس األصــول يف رشح املحصــول ( ،)٢٤77 /6هنايــة
الوصــول يف درايــة األصــول ( ،)٢٣٣8 /6البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه
(.)١86 /٣
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والنقلــة ،والقــرآن يــربأ مــن رجــم الظنــون ،ولــو النص اخلامس والثالثون
صــح هــذا املأثــور؛ لــكان الح ًقــا ببــاب النهــي عــىل قــال التوحيــدي" :ســمعت أبــا حامــد( )8يقــول:
التنزيــه( ،)١وحممـ ً
ـوال عــىل تفخيــم األمــر إشــفا ًقا مــن كلمــت ابــن املغلــس( )9يف القيــاس.
البطــر،
ً
وتذكــريا باخلــرب ،ألن اخلــرب متــى مل ينطبــق فقــال :ال خيلــو إجيــاب الربــا يف الــرب مــن معــان ،إمــا
عــىل علــة هبــا يقــع النهــي ،ومــن أجلهــا يــرد األمــر ،أن حيــرم باملعنــى وحــده ،أو باالســم واملعنــى ،أو
()٢
كان اخلــرب موقو ًفــا دونــه ومســكوتًا عنــه  ،وإذا كان باالســم دون املعنــى ،قــال :فــإن قلتــم باالســم ،أو
هــذا الــذي قلتــه قري ًبــا وممكنًــا ،وكان اخلــرب يتضمــن باالســم واملعنــى؛ فاالســم غــري موجــود يف األرز(،)١٠
معنــى النهــي عــن البطــر ،فأنــا وأرضايب مــن العلــامء وإن قلتــم باملعنــى؛ فــام الفائــدة يف النــص عــىل اســم
يف نجــوة مــن البطــر ،ويف مأمــن مــن الســطوة والــرش ،الــرب؟ وقــد كان يمكــن أن ينــص عــىل العلــة()١١؟
ومــن جــرى منكــم جمــراي فحكمــه حكمــي.
قــال أبــو حامــد :فقلــت لــه :إن اهلل وصــف القــرآن
وكان لــه كالم كثــري يف هــذا النمــط ،وكان إما ًمــا مــن فقــال} :منــه آيــات حمكــامت هــن أم الكتــاب وأخــر
أصحــاب الشــافعي ريض اهلل عنــه"(.)٣
متشــاهبات{ [آل عمــران ،]7 :فبـ ّـني أن منهــا مــا جيــل،
النص الرابع والثالثون
ومنهــا مــا يــدق ،ثــم فضــل العلــامء بعضهــم عــىل
قــال التوحيــدي(" :)٤ومــا معنــى قــول مــن قــال :بعــض ،ومل يكــن هــذا الفضــل إال الجتهادهــم يف
قــال اهلل عــز وجــل} :واهلل يدعــو إىل دار الســالم إدراك املتشــابه ،فنــص عــىل الــرب؛ ليتفاضــل يف إدراك
ويــدي مــن يشــاء{ [يونــس ،]٢5 :هــو عمــوم يف باب املعنــى ويكثــر صــواب مــن أصــاب احلــق ،ولــو مل
الدعــاء ،وخصــوص يف بــاب اهلدايــة()5؟ وهــل يصــح
هــذا اإلطــالق؟ فــإن العمــوم واخلصــوص معنيــان
يتبعــان جوهــر الــكالم وعــني اخلطــاب"(.)7( )6

( )١وهذا قول الشافعي يف القديم كام تقدم.
( )٢ينظــر هــذا التعليــل ملــن قــال بالكراهــة فقــط ،ورد النــووي عليــه.
املجمــوع (.)٣١٠ /١
()٣البصائر والذخائر ()٢٠5-٢٠٤ /١
( )٤طــرح التوحيــدي تســاؤالت إلثــارة البحــث دون جــواب عليهــا،
ومنهــا هــذا الســؤال.
( )5جــاء يف لطائــف اإلشــارات (" :)9٠ /٢دعاهــم إىل دار الســالم ،وىف
احلقيقــة دعاهــم إىل مــا يوجــب هلــم الوصــول إىل دار الســالم؛ وهــو اعتنــاق
أوامــره واالنتهــاء عــن زواجــره ،والدعــاء مــن حيــث التكليــف ،وختصيــص
اهلدايــة ألهلهــا مــن حيــث الترشيــف ،ويقــال :الدعــاء تكليــف واهلدايــة
تعريــف؛ فالتكليــف عــىل العمــوم والتعريــف عــىل اخلصــوص؛ وقــد حــذف
مفعــول الفعــل (يدعــو) إشــارة إىل العمــوم فيــه ،وأظهــر مفعــول الفعــل
(يــدي) املفيــد للخصــوص؛ فالدعــوة إىل احلــق عامــة ،واهلدايــة خاصــة
فيمــن نجــاه اهلل وســدده".
( )6فالعمــوم واخلصــوص مــن عــوارض األلفــاظ؛ ووجــه التســاؤل عنــد
التوحيــدي :أن مــا ليــس متلفظــا بــه فــال عمــوم لــه.
واجلــواب أن دعــوة اهلل عامــة وهدايتــه خاصــة؛ وأمــا الفعــل يدعــو ويــدي،
فليــس عامــا ،قــال اجلوينــي" :وليعلــم الناظــر أن مــا نذكــره يف العمــوم

١١٢

واخلصــوص؛ إنــام خيتــص باألســامء دون األفعــال واحلــروف؛ فــإن احلــروف
ال تســتقل بمعــان حتــى تقــدر خاصــة أو عامــة ،واألفعــال ال يلحقهــا
اجلمــع والتثنيــة ... ،وكل مــا ال يتطــرق إليــه معنــى التعميــم ال يلحقــه معنــى
التخصيــص؛ فإهنــام معنيــان متعاقبــان عــىل التناقــض؛ ال يثبــت أحدمهــا
إال حيــث يتصــور ثبــوت الثــاين؛ فانحــر طلــب التعميــم والتخصيــص
يف األســامء" .الربهــان يف أصــول الفقــه .ط الوفــاء -الديــب (.)٢7١ /١
وينظــر :التحقيــق والبيــان يف رشح الربهــان يف أصــول الفقــه (.)9٢٠ /١
( )7البصائر والذخائر (.)٢٣٣ /٢
( )8املروذي وهو شيخ التوحيدي كام تقدم.
( )9هــو :أبــو احلســن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد البغــدادي ،الفقيــه
الــداوودي ،الظاهــري ،مــن تالميــذ حممــد بــن داود الظاهــري ،وعنــه انتــرش
مذهــب الظاهريــة ،ولــه مــن التصانيــف :كتــاب (أحــكام القــرآن) ،وكتــاب
(املوضــح) يف الفقــه ،وكتاب(املبهــج) ،وكتاب(الدامــغ) مــات :يف ســنة
أربــع وعرشيــن وثــالث مائــة عــن نيــف وســتني ســنة .ينظــر :ســري أعــالم
النبــالء (.)7٣ /٢9
( )١٠قــال الطــويف" :واتفقوا عىل أنه ال جيوز التعليل باالســم؛  ...ألن االســم
بمجــرده طــردي حمــض ،والرشائــع شــأهنا رعايــة املصالــح" .رشح خمتــر
الروضــة ( .)٤٤٤ /٣ينظــر :تشــنيف املســامع بجمــع اجلوامــع (.)٢٣٠ /٣
( )١١ينظــر :رشح العمــد ،٢88/١ميــزان األصــول يف نتائــج العقــول (/١
.)569
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وليــس فيــه متعلــق ،ومــا كان ذا علــة؛ فالقيــاس أن كل
يكــن ذلــك كذلــك لســقط العلــم(.)١
قــال أبــو حامــد :قــال ابــن املغلــس :كيــف يصــح يشء فيــه تلــك العلــة أنــه حــرام مثلــه"(.)6
القــول باملعــاين؟ وقــد كانــت موجــودة قبــل الــرشع النص السابع والثالثون
وال حكم!()٢فســكت"(.)٣
ّ
صــىل اهلل عليــه وســلم:
قــال التوحيــدي" :وقــال
النص السادس والثالثون
"ال يلــدغ املؤمــن مــن جحـ ٍ
مرتــني"( ،)7لفــظ اخلــرب
ـر ّ
()٤
قــال التوحيــدي " :احلــرام يف الســمع عــىل رضبــني :عــىل مذهــب اخلــرب ،ولكنــه قــد اشــتمل عــىل النّهــي
ـني أحدكــم مــن
منصــوص ومســتخرج ،فاملنصــوص عــىل رضبــني :وصــورة النهــي( ،)8كأنــه قــال :ال يؤتـ ّ
منــه حــرام لغــري علــة ،ومنــه حــرام لعلــة ،فــام كان ســوء نظــره وق ّلــة احرتاســه"(.)9
منهــام لغــري علــة مل يكــن ألحــد أن يقيــس عليــه(،)5
النص الثامن والثالثون
( )١وهــذا هــو جــواب القائلني بالقيــاس ،قال الســمرقندي" :مل قلتــم :بأنه ال
جيــوز أن يكــون احلكمة يف البيــان بطريق اخلفــاء ،ال بطريق الظهور بال شــبهة.
حتــى يكــون للســامع فضــل العلــم بالتأمــل ،واســتخرج املــراد من الســؤال،
ممــن هــو أعلــم منــه ،أو يكــون فيــه حتقيــق االبتــالء باالســتدالل ،أال تــرى
أن الدالئــل العقليــة ،مــع كوهنــا قاطعــة ،يكــون بعضهــا خف ًيــا ال يــدرك
إال بالتأمــل؛ حتــى جــرى اخلــالف بــني العقــالء فيــه ... ،وإال لــو جعــل
الدالئــل كلهــا ظاهــرة جليــة؛ مــا وقــع اخلــالف يف يشء مــن األحــكام
العقليــة والرشعيــة ،مــع أنــا ملــا أقمنــا الدالئــل عــىل رشعيــة القيــاس
بالكتــاب وإمجــاع الصحابــة جيــب القــول بوجــود احلكمــة فيــه ،وإن كان
أدون البيانــني؛ ألن اهلل تعــاىل ال يــرشع حكـ ًـام مــن غــري حكمــة -تعــاىل اهلل
عــن خالفــه -وجيــب االعتقــاد بــأن فيــه حكمــة ،وإن مل نعقــل وجههــا".
ميــزان األصــول يف نتائــج العقــول (.)57٠ /١
( )٢وهــذا هــو نقــاش الظاهريــة املتقدمــني واملتأخريــن ملــن قــال بالتعليــل
مهــام اختلفــت األمثلــة ،قــال ابــن حــزم يف بيــان طريقــة أصحابــه املتقدمــني:
"قــال أبــو حممــد :وقــد ســأهلم مــن ســلف مــن أصحابنــا؛ فقالــوا :لــو
كانــت العلــة التــي تدعــون يف الرشائــع موجبــة ملــا ادعيتــم مــن حتليــل أو
حتريــم؛ لكانــت غــري خمتلفــة أبــدا ،كــام أن العلــل العقليــة ال ختتلــف أبــدا،
مثــال ذلــك :أن الشــدة واإلســكار لــو كانــا علــة لتحريــم؛ لكانــت اخلمــر
حرامــا مــذ خلقهــا اهلل تعــاىل؛ فاخلمــر مل تــزل مــذ خلقهــا اهلل تعــاىل شــديدة
مســكرة ،وقــد كانــت حــالل يف اإلســالم ســنني ،وهــي عــىل الصفــة هــي
اآلن مل تبــدل ،وال حدثــت هلــا حــال مل تكــن قبــل ذلــك؛ فبطــل هبــذا أن
تكــون الشــدة علــة التحريــم ... ،قــال أبــو حممــد :فتفســخوا حتــت هــذا
الســؤال ،وتضــوروا منــه؛ ألنــه صحيــح ال خمــرج منــه البتــة " .اإلحــكام
البــن حــزم ( .)569-568 /8وينظــر هــذا االســتدالل :ميــزان األصــول
يف نتائــج العقــول (.)559 /١
( )٣البصائر والذخائر (.)٣6-٣5 /6
( )٤هــذا النــص مــن التوحيــدي جــاء نقــال عــن عمــرو بــني عبيــد املعتــزيل
ملــا ســئل عــن النبيــذ ،فأجــاب بتفصيــل حكمهــا ،ثــم ذكــر أنــواع احلــرام يف
الســمع .ينظــر :البصائــر والذخائــر (.)١٢9-١٢8 /9
( )5وهــذا مــن رشوط التعليــل والقيــاس املتفــق عليهــا؛ وهــو أن يكــون
للحكــم علــة يمكــن حتققهــا يف الفــرع .ينظــر :التمهيــد يف أصــول الفقــه
( ،)5 /٤نفائــس األصــول يف رشح املحصــول ( ،)٣٠9١ /7رشح خمتــر
الروضــة (.)٣٠١ /٣

ـيل -ريض اهلل عنــه-
قــال التوحيــدي" :وقيــل عــن عـ ٍّ
يف قولــه ّ
جــل ثنــاؤه} :وفــار ال ّتنّــور{ ،هــو :أســفر
ـب أن أثــق
ـب جــدً ا ،ومــا أحـ ّ
الصبــح()١٠؛ وهــذا غريـ ٌ
ٍ
ّ
غريــب؛ ّ
القصــة يف التنّــور أظهــر مــن أن
بــكل
ألن ّ
حيمــل اللفــظ عــىل املجــاز بغــري حج ـ ّة ،ويعــدل عــن
املعنــى الظاهــر بغــري بيــان( ،)١١ولــو جــاز لشــنع القول
()6البصائر والذخائر (.)١٢9-١٢8 /9
( )7رواه البخــاري يف صحيحــه )٣١ /8( :برقــم ( ،)6١٣٣ومســلم برقــم
(.)٢998
(  8وهــذه مــن طــرق النهــي يف اللغــة العربيــة :قــال ابــن النجــار" :وهــو
أبلــغ مــن رصيــح األمــر والنهــي؛ ألن املتكلــم لشــدة طلبــه نــزل املطلــوب
بمنزلــة الواقــع ال حمالــة ،ومــن هنــا تعــرف العالقــة يف إطــالق اخلــرب بمعنــى
األمــر والنهــي" .رشح الكوكــب املنــري (.)٣٢ /٣
( )9البصائر والذخائر (.)٢١٤ -٢١٣/7
( )١٠رواه ابن جرير بإسناده .ينظر :تفسري الطربي (.)٣١9 /١5
قــال اخلــازن يف لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل (" :)٤8٤ /٢قــال عــيل:
فــار التنــور :أي طلــع الفجــر ونــور الصبــح؛ شــبه نــور الصبــح بخــروج
النــار مــن التنــور ،وقــال احلســن وجماهــد والشــعبي :إن التنــور هــو الــذي
خيبــز فيــه ،وهــو قــول أكثــر املفرسيــن وروايــة عــن ابــن عبــاس ،أيضــا
وهــذا القــول أصــح؛ ألن اللفــظ إذا دار بــني احلقيقــة واملجــاز ،كان محلــه
عــىل احلقيقــة أوىل؛ ولفــظ التنــور حقيقــة يف اســم املوضــع الــذي خيبــز فيــه؛
فوجــب محــل اللفــظ عليــه".
( )١١قــال ابــن جريــر الطــربي" :وأوىل هــذه األقــوال عندنــا بتأويــل قولــه:
(التنــور) ُ
قــول مــن قــال" :هــو التنــور الــذي خيبــز فيــه"؛ ألن ذلــك هــو
املعــروف مــن كالم العــرب ،وكالم اهلل ال يوجــه إال إىل األغلــب األشــهر
حجــة عــىل يشء منــه بخــالف ذلــك؛
مــن معانيــه عنــد العــرب ،إال أن تقــوم َّ
فيســلم هلــا .وذلــك أنــه -جــل ثنــاؤه -إنــام خاطبهــم بــام خاطبهــم بــه؛
إلفهامهــم معنــى مــا خاطبهــم بــه" .تفســري الطــربي (.)٣٢١ /١5

نصوص أصولية من كتب أيب حيان عيل بن حممد بن العباس (التوحيدي)

١١٣

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

وشــاع الظــ ّن"(.)١
النص التاسع والثالثون

هــذا مــن احتيــاط الفقهــاء املتحرجــني"(.)7()6
النص احلادي واألربعون

قــال التوحيــدي" :قــال بعــض العلــامء( :)٢الداللــة قــال التوحيــدي(" :)8يقــال  :مــن أخــذ باختــالف
عــىل أن اهلل تعــاىل أمــر إبراهيــم بــام ال يريــده ،أنــه فــداه الفقهــاء يف األحــكام فســق"(.)١٠()9
بذبــح عظيــم"(.)٣
( )6قــال القرطبــي بعــد حكايتــه لقــول النخعــي" :وهــذه زلــة مــن عــامل؛
النص األربعون
وقــد حذرنــا مــن زلــة العــامل ،وال حجــة يف قــول أحــد مــع الســنة" .تفســري

قــال التوحيــدي" :قــال النخعــي(ت96ه) :ال حيــرم
النبيــذ( )٤إال صاحــب بدعــة وهــوى(.)5
ليتــه ذكــر العلــة ،فقــد واهلل آملنــي غــري مكــرتث ،ومــا

( )١البصائر والذخائر (.)67 /8
( )٢هــو قــول اجلمهــور ،واســتدالهلم قائــم عــىل أن اهلل أمــر بالذبــح ،ومــا
أراد وقوعــه؛ أمــا أنــه أمــر بالذبــح؛ فــألن الذبيــح طلــب مــن أبيــه أن يفعــل
مــا أمــر بــه ،وهــو الذبــح ،وأمــا أنــه مــا أراد وقوعــه؛ فــألن كل مــا أراد اهلل
وقوعــه فإنــه يقــع ،وحيــث مل يقــع هــذا الذبــح علمنــا أنــه -تعــاىل -مــا أراد
وقوعــه ،هــذا قــول مجهــور العلــامء ،وهــو أنــه ال يشــرتط يف كــون األمــر
أمــرا :إرادة اآلمــر؛ فقــد يأمــر اهلل بــام ال يريــد وقوعــه ،خالفــا للمعتزلــة،
مــع التنبيــه هنــا إىل أن منشــأ اخلــالف يف هــذه املســألة :هــو اإلمجــال يف لفــظ
اإلرادة؛ إذ يــراد بــاإلرادة:
 - ١اإلرادة الكونية الشاملة جلميع املخلوقات واحلوادث.
 - ٢اإلرادة الرشعيــة الدينيــة؛ وأهــل الســنة يفرقــون بــني اإلرادتــني،
ويقولــون :إن اهلل إذا أمــر العبــد بــيء أراده منــه إرادة رشعيــة دينيــة ،وإن
مل يــرده إرادة قدريــة كونيــة ،فإثبــات إرادتــه يف األمــر مطل ًقــا خطــأ ،ونفيهــا
عــن األمــر مطل ًقــا خطــأ؛ وهبــذا التفصيــل يتبــني لنــا حتريــر األدلــة يف هــذا
املوضــع؛ فــاهلل قــد أمــر إبراهيــم بذبــح ابنــه ،وهــو يعلــم أنــه ال يقــع؛ حلكمة
بالغــة ،فــاهلل أمــر بالذبــح ،وأراده مــن إبراهيــم إرادة رشعيــة دينيــة ،ولكــن
ذلــك مل يقــع بإرادتــه القدريــة الكونيــة .ينظــر :التقريــب واإلرشــاد١٠/٢
ومــا بعدهــا ،الربهــان  ،١5١/١الوصــول إىل األصــول  ،١٣١/١العــدة
 ،٢١٤/١املحصــول  ،١9/٢روضــة الناظــر  ،6٠١/٢ونســب ابــن قدامــة
هــذا القــول لألكثريــن .جممــوع الفتــاوى .٤77/8 ،١٣١/8
( )٣البصائر والذخائر (.)١٤6/9
َّ
( )٤النبيــذ حــالل؛ ولكــن مــا جــرى اخلــالف فيــه قوهلــم :هــو إن اخلمـ َـر
خاص ـ ًة ،ومــا عداهــا مــن األنبــذة ،فإنــام حيــرم منــه
إ َّنــام هــو مخـ ُـر العنــب ّ
القــدر الــذي ُيســكر ،وال حيــرم مــا دونــه .ينظــر :جامــع العلــوم واحلكــم
(.)7 /٤8
( )5مل أجــد هــذه العبــارة املنســوبة إلبراهيــم النخعــي؛ وإن كان ثابتــا عنــه
إباحتــه للنبيــذ بالصفــة املذكــورة ســابقا؛ فقــد جــاء يف الســنن الكــربى
للنســائي (" :)١٢8 /5عــن أيب أســامة ،قــال :ســمعت ابــن املبــارك ،يقــول:
"مــا وجــدت الرخصــة يف املســكر عــن أحــد صحيحــا إال عــن إبراهيــم"؛
وجــاء كذلــك فيــه ( )١٢8 /5عــن ابــن شــربمة ،قــال" :رحــم اهلل إبراهيــم
شــدد النــاس يف النبيــذ ،ورخــص فيــه".

١١٤

القرطبــي (.)١٣١ /١٠
وقــد بـ ّـني ابــن رجــب حقيقــة اخلــالف يف هــذه املســألة ،وقــول النخعــي،
ـف
ومــا جــرى مــن إنــكار بعــض الســلف عليــه فقــال" :وخالــف فيــه طوائـ ُ
ِمــن علــامء أهــل الكوفــة ،وقالــواَّ :
خاص ـ ًة،
إن اخلمـ َـر إ َّنــام هــو مخـ ُـر العنــب ّ
ـدر الــذي ُيســكر ،وال حيــرم مــا ُدو َنــه ،ومــا
ومــا عداهــا ،فإ َّنــام حيــرم منــه القـ ُ
ْ
زال علــام ُء األمصــار ُينكــرون ذلــك عليهــم ،وإن كانــوا يف ذلــك جمتهديــن
مغفــورا هلــم ،وفيهــم َخلـ ٌ ِ
أئمــة العل ـ ِم والديــن.
ـق م ـ ْن َّ
ً
ـدت يف النبيــذ رخصـ ًة عــن أحــد صحيــح إالّ عــن
قــال ابـ ُن املبــارك :مــا وجـ ُ
إبراهيــم -يعنــي :النَّخعــي -وكذلــك أنكــر اإلمــا ُم أمحــد أن يكـ َ
ـون فيــه يش ٌء
ـح" .جامــع العلــوم واحلكــم (.)7 /٤8
يصـ ُّ
وقــد م ّثــل ابــن تيميــة للخــالف يف النبيــذ؛ ملا اعتربه ســببا سادســا من أســباب
خمالفــة النــص؛ فقــال" :الســبب الســادس :عــدم معرفتــه بداللــة احلديــث،
 ...كــام ســمع بعضهــم آثــارا يف الرخصــة يف (النبيــذ)؛ فظنــوه بعــض أنــواع
املســكر؛ ألنــه لغتهــم ،وإنــام هــو مــا ينبــذ لتحليــة املــاء قبــل أن يشــتد؛ فإنــه
جــاء مفــرسا يف أحاديث كثــرية صحيحة ،وســمعوا لفــظ (اخلمــر) يف الكتاب
والســنة؛ فاعتقــدوه عصــري العنــب املشــتد خاصــة ،بنــاء عــىل أنــه كذلــك
يف اللغــة ،وإن كان قــد جــاء مــن األحاديــث أحاديــث صحيحــة تبــني أن
(اخلمــر) اســم لــكل رشاب مســكر .رفع املــالم /حتقيــق اإلفتــاء (ص.)٢5 :
( )7البصائر والذخائر (.)9٠ /٤
( )8مل ينســب التوحيــدي هــذا القــول ألحــد؛ والعبــارات املقاربــة هلــذا
املعنــى كثــرية ،كــام ســيأيت.
( )9واملقصــود هبــذا تتبــع رخــص املذاهــب مــن غــري اســتناد إىل دليــل
رشعــي ،وبمجــرد التشــهي واهلــوى ،قــال الشــاطبي" :حكــى ابــن حــزم
اإلمجــاع عــىل أن ذلــك فســق ال حيــل؛ وأيضــا فإنــه مــؤد إىل إســقاط التكليف
يف كل مســألة خمتلــف فيهــا؛ ألن حاصــل األمــر مــع القــول بالتخيــري :أن
للمكلــف أن يفعــل إن شــاء ،ويــرتك إن شــاء ،وهــو عــني إســقاط التكليــف،
بخــالف مــا إذا تقيــد بالرتجيــح؛ فإنــه متبــع للدليــل ،فــال يكــون متبعــا
للهــوى وال مســقطا للتكليــف" .املوافقــات ،ط املعرفــة ،دراز (.)١٣٤ /٤
ونقــل الشــاطبي مــا يبــني طريقــة وقــوع مثــل هــذا األخــذ باختــالف الفقهاء
تتبعــا للهــوى ،فذكــر مــا يــيل" :قــال الباجــي :وكثــريا مــا يســألني مــن تقــع
لــه مســألة مــن األيــامن ونحوهــا؛ لعــل فيهــا روايــة أم لعــل فيهــا رخصــة!
وهــم يــرون أن هــذا مــن األمــور الشــائعة اجلائــزة؛ ولــو كان تكــرر عليهــم
إنــكار الفقهــاء ملثــل هــذا ملــا طولبــوا بــه ،وال طلبــوه منــي وال مــن ســواي؛
وهــذا ممــا ال خــالف بــني املســلمني ممــن يعتــد بــه يف اإلمجــاع أنــه ال جيــوز،
وال يســوغ ،وال حيــل ألحــد أن يفتــي يف ديــن اهلل إال باحلــق الــذى يعتقــد أنــه
حــق ،ريض بذلــك مــن رضيــه ،وســخطه مــن ســخطه؛ وإنــام املفتــي خمرب عن
اهلل تعــاىل يف حكمــه ،فكيــف خيــرب عنــه إال بــام يعتقــد أنــه حكــم بــه وأوجبــه،
 ...فكيــف جيــوز هلــذا املفتــي أن يفتــي بــام يشــتهي أو يفتــي زيــدا بــام ال يفتــي
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النص الثاين واألربعون

قــال التوحيــدي(" :)١١ووجــوه اختــالف الفقهــاء
وأدرهتــم مستوســقة( ،)١٢وإنّــام البــالء ك ّلــه
متقاربــ ٌةّ ،
مــن أصحــاب الــكالم الــذي يظنّــون ّ
أن التوحيــد ال
يصــح إال بنظرهــم ،والدّ يــن ال يثبــت إالّ بنرهتــم،
ّ
واحلــق ال يعــرف إالّ بمقاييســهم ،وهــم عــن أسار
ّ
ٍ
مطــرح وأنــأى منــزح ،واهلل تعــاىل
التوحيــد يف أبعــد
ُ
ّ
عقــول خلقــه،
يصحــح توحيــدَ ه
أجــل مــن أن
ّ

ـس عبــاده ،وظنــون العاجزيــن عــن احلقائــق،
ومقاييـ ُ
وآراء املروبــني بالنّقــص"(.)١٣
النص الثالث واألربعون
جملســا لبعــض
قــال التوحيــدي(" :)١٤حــرت
ً
الرؤســاء؛ فتدافــع احلديــث بأهلــه عــىل جــده وهزلــه،
فتحــدى بعضهــم احلارضيــن ،وقــال :واهلل مــا أدري ما
الــذي ســوغ للفقهــاء أن يقــول بعضهم يف فــرج واحد:
هــو حــرام ،ويقــول اآلخــر فيــه بعينــه :هــو حــالل.
الفرج فرج ،وكذلك املال مال.
نعــم ،وكذلــك يف النفــس ومــا بعدهــا كالم :هــذا
بــه عمــرا؛ لصداقــة تكــون بينهــام أو غــري ذلــك مــن األغــراض؛ وإنــام جيــب
للمفتــي أن يعلــم أن اهلل أمــره أن حيكــم بــام أنــزل اهلل مــن احلــق؛ فيجتهــد يف
طلبــه ،وهنــاه أن خيالفــه وينحــرف عنــه ،وكيــف لــه باخلــالص مــع كونــه
مــن أهــل العلــم واالجتهــاد " .املوافقــات .ط املعرفــة ،دراز (.)١٤٠ /٤
ويف جامــع بيــان العلــم وفضلــه (" :)9٢ /٢قــال ســليامن التيمــي :إن
أخــذت برخصــة كل عــامل اجتمــع فيــك الــرش كلــه.
قــال ابــن عبــد الــرب :هــذا إمجــاع ال أعلــم فيــه خالفــا" .وينظــر :البحــر
املحيــط يف أصــول الفقــه (.)6٠٢ /٤
( )١٠البصائر والذخائر (.)6٢/8
( )١١ذكــر التوحيــدي هــذا النــص؛ ليبــني الفــرق بــني اختــالف الفقهــاء
واملتكلمــني؛ فاالختــالف الفقهــي يف الفــروع متقــارب ،مبنــي عــىل أدلــة
وامتــالء بالعلــم؛ فهــم معــذورون مأجــورون ،بخــالف االختــالف عنــد
املتكلمــني ،وقــد ســبق بيــان موقــف التوحيــدي منهــم ،ومــا رآه مــن أثرهــم
عــىل الديــن والنــاس.
( )١٢استوســق األمــر :إذا اجتمــع واكتفــى ومتكــن منــه صاحبــه .ينظــر:
لســان العــرب.٣78/١٠
( )١٣البصائر والذخائر ()١٣8-١٣7 /8
( )١٤ذكــر التوحيــدي حكايــة حضــوره ملجلــس أثــري فيــه ســؤال عــن
اختــالف الفقهــاء ،ثــم أحــال الســؤال عــىل مســكويه؛ ليجيــب عنــه .ينظــر:
اهلوامــل والشــوامل (ص.)٣7٠ :

يوجــب قتــل هــذا ،وصاحبــه يمنــع مــن قتلــه.
وخيتلفــون هــذا االختــالف املوحــش ،ويتحكمــون
التحكــم القبيــح ،ويتبعــون اهلــوى والشــهوة،
ويتســعون يف طريــق التأويــل ،هــذا وهــم يزعمــون أن
اهلل  -تعــاىل  -قــد بـ ّـني األحــكام ،ونصــب األعــالم،
يابســا
وأفــرد اخلــاص مــن العــام ،ومل يــرتك رط ًبــا وال ً
إال أودع كتابــه وضمــن خطابــه.
وهــذه مســألة ليــس جيــب أن يكــون مكاهنــا يف هــذه
الرســالة؛ ألهنــا تــرد عــىل الفقهــاء أو عــىل املتكلمــني
النارصيــن للديــن ،لكنــي أحببــت أن يكــون يف هــذا
الكتــاب بعــض مــا يــدل عــىل أصــول الرشيعــة(.)١5
قــال أبــو عــيل مســكويه  -رمحــه اهلل :أمــا قــول الفقهاء:
إن اهلل  -تعــاىل  -بــني األحــكام ونصــب األعــالم ،ومل
يابســا إال يف كتــاب مبــني  -فــكالم
يــرتك رط ًبــا وال ً
يف غايــة الصــدق وهنايــة الصحــة ،وكيــف ال يكــون
كذلــك؛ وأنــت ال تقــدر أن تــأيت بحكــم ال أصــل لــه
مــن القــرآن ،مــن تأويــل يرجــع إليــه ،أو نــص ظاهــر
يقطــع عليــه ،ثــم ال خيلــو مــع ذلــك مــن إنبــاء بغيــب
وإخبــار عــام ســلف مــن القــرون ،ومثــل ملــا نوعــد به،
وإشــارة إىل مــا ننقلــب إليــه ،وتنبيــه عــىل مــا نعمــل بــه
مــن سياســة دنيــا ومصلحــة آخــرة(.)١6
فأمــا الــذي ســوغ للفقهــاء أن يقولــوا يف يشء واحــد:
إنــه حــالل وحــرام؛ فــألن ذلــك الــيء ت ِ
ُــرك،
واجتهــا ُد النــاس فيــه ملصلحــة أخــرى تتعلــق عــىل
هــذا الوجــه بالنــاس ،وذاك أن االجتهــاد ال يكــون
يف األحــكام متســاو ًيا ،أعنــي أنــه ال يــؤدي إىل أمــر
واحــد ،كــام يكــون ذلــك يف غــري األحــكام مــن
األمــور الواجبــة.
ِ
احلــق يف
وبيــان هــذا :أن كل مــن اجتهــد يف إصابــة
أن اهلل -تعــاىل -واحــد؛ فطريقــه واحــد ،وهــو -ال
( )١5اهلوامل والشوامل (ص.)٣7٠ :
( )١6ينظر تقرير هذا املعنى :إعالم املوقعني عن رب العاملني ص.9
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حمالــة -جيــده إذا ّ
ويف النظــر حقــه؛ فــإن عــدل عــن
ّ
ضــل ،وتــاه ،ومل جيــد مطلوبــه،
النظــر الصحيــح
()١
واســتحق اإلرشــاد ،أو العقوبــة إن عانــد .
وليــس كذلــك االجتهــاد يف األحــكام؛ ألن بعــض
األحــكام يتغــري بحســب الزمــان ،وبحســب العــادة،
وعــىل قــدر مصالــح النــاس؛ ألن األحــكام موضوعــة
عــىل العــدل الوضعــي ،وربــام كانــت املصلحــة اليــوم
يف يشء وغــدً ا يف يشء آخــر ،وكانــت لزيــد مصلحــة
ولعمــر مفســدة(.)٢
وعــىل أن االجتهــاد -الــذي جيــري جمــرى التعبــد
واختيــار الطاعــة أو لعمــوم املصلحــة يف النظــر
واالجتهــاد نفســه ال يف األمــر املطلــوب -ليــس يــر
فيــه اخلطــأ ،بعــد أن يقــع فيــه االجتهــاد موقعــه.
مثــال ذلــك :أن املــراد مــن رضب الكــرة بالصوجلــان،
إنــام هــو الرياضــة باحلركــة؛ فليــس يــر أن خيطــئ
الكــرة ،وال ينفــع أن يصيبهــا ،وإن كان احلكــم قــد أمــر
بالــرب واإلصابــة؛ ألن غرضــه كان يف ذلــك.
وكذلــك إن دفــن حكيــم يف بريــة دفينًــا ،وقــال
للنــاس :اطلبــوه؛ فمــن وجــده فلــه كــذا ،وكان غرضــه
يف ذلــك :أن جيتهــد النــاس مقاديــر اجتهادهــم؛ ليكون
ذلــك الطلــب عائــدً ا هلــم بمنفعــة أخــرى غــري وجــود
أيضــا يف ذلــك أن خيطــئ الدفــني
الدفــني؛ فإنــه ال يــر ً
وال ينفــع أن يصيبــه.
وإنــام الفائــدة يف الســعي والطلــب؛ وقــد حصلــت
للطائفتــني مجي ًعــا -أعنــي الذيــن وجــدوه والذيــن مل
جيــدوه -وأصنــاف االجتهــادات والنظــر الــذي جيــري
هــذا املجــرى كثــرية؛ فمــن ذلــك كثــري مــن مســائل
العــدد واهلندســة ،وســائر املوضوعــات؛ ليــس غــرض
احلكــامء فيهــا وجــود الغــرض األقــى مــن اســتخراج
ثمرهتــا؛ وإنــام مرادهــم أن ترتــاض النفــس بالنظــر،

( )١ينظر :رفع املالم ،حتقيق اإلفتاء (ص.)9 :
( )٢وهلــذا كان مــن قواعــد الرشيعــة أنــه ال ينكــر تغــري الفتيــا بتغــري الزمــان
واملــكان .ينظــر :إعــالم املوقعــني ص.٣6

١١6

وتتعــود الصــرب عــىل الرويــة والفكــر ،إذا جريــا عــىل
منهــاج صحيــح؛ ولتصــري النفــس ذات ملكــة وقنيــة
للفكــر الطويــل ومفارقــة احلــواس واألمــور اجلســمية،
فــإذا حصلــت هــذه الفائــدة فقــد وجــد الغــرض
األقــى مــن النظــر(.)٣
فــام كان مــن الــرشع مــرتوكًا غــري مبــني؛ فهــو مــا جرى
منــه هــذا املجــرى ،وكان الغــرض فيــه واملصلحــة منــه
حصــول النظــر واالجتهاد حســب.
ثــم مــا أدى إليــه االختــالف كلــه صــواب ،وكلــه
حكمــة ،وليــس ينبغــي أن يتعجــب اإلنســان مــن
ً
حــالال بحســب النظــر
الــيء الواحــد أن يكــون
الشــافعي ،وحرا ًمــا بحســب نظــر مالــك وأيب حنيفــة؛
فــإن احلــالل واحلــرام يف األحــكام واألمــور الرشعيــة،
ليــس جيــري جمــرى الضديــن أو املتناقضــني يف األمــور
الطبيعيــة ومــا جــرى جمراهــا؛ ألن تلــك ال يســتحيل أن
يكــون الــيء الواحــد منهــا حـ ً
ـالال وحرا ًمــا بحســب
حالــني أو شــخصني ،أو عــىل مــا رضبنــا لــه املثــل مــن
رضب الكــرة بالصوجلــان ،ووجــود دفــني احلكيــم
عــىل الوجــه الــذي اقتصصنــاه(.)٤
وإذا كان األمــر كذلــك؛ فينبغــي للعاقــل إذا نظــر يف
يشء مــن أحــكام الــرشع ،وكان صاحــب اجتهــاد لــه
أن ينظــر  -أعنــي أنــه يكــون عاملـًــا بالقــرآن وأحكامه،
( )٣وهلــذا التمــس العلــامء فوائــد مــن االختــالف .قــال الزركــي" :اعلم أن
اهلل تعــاىل مل ينصــب عــىل مجيــع األحــكام الرشعيــة أدلــة قاطعــة ،بــل جعلهــا
ظنيــة قصــدا للتوســيع عــىل املكلفــني؛ لئــال ينحــروا يف مذهــب واحــد،
لقيــام الدليــل عليــه" .البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه (.)٤٠6 /٤
وقــد تقــدم ســابقا نقــل التوحيــدي عــن شــيخه أيب حامــد املــروذي يف ذكــر
حلكــم الرشعــي أحيانــا ،حــني قــال" :ثــم فضــل العلــامء
احلكمــة مــن خفــاء ا ُ
بعضهــم عــىل بعــض ،ومل يكــن هــذا الفضــل إال الجتهادهــم يف إدراك
املتشــابه ،فنــص عــىل الــرب؛ ليتفاضــل يف إدراك املعنــى ويكثــر صــواب
مــن أصــاب احلــق ،ولــو مل يكــن ذلــك كذلــك لســقط العلــم" .البصائــر
والذخائــر (.)٣6-٣5 /6
( )٤قــال الكلــوذاين" :الفــروع ليــس عليهــا أدلــة قاطعــة ،وجيــوز أن يــرد
الــرشع بحكمــني متضاديــن فيهــا يف حــق شــخصني كالصــالة ،حتــرم عــىل
احلائــض ،وجتــب عــىل الطاهــر" .التمهيــد يف أصــول الفقــه (.)٣١٠ /٤
وينظــر :الواضــح يف أصــول الفقــه (.)٣55 /5
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صحيحــا إن شــاء اهلل(. )٣
وباألخبــار الصحيحــة والســنن املرويــة ،واالجتامعات
ً
الصحيحــة  -أن جيتهــد يف النظــر ،ثــم يعمــل بحســب النص الرابع واألربعون
اجتهــاده ذلــك ،ولغــريه إذا كان يف مثــل مرتبتــه مــن
قــال التوحيــدي(" :)٤مــن أيــن دخلــت اآلفــة عــىل
املعرفــة أن جيتهــد ويعمــل بــام يؤديــه إليــه اجتهــاده،
أصحــاب املذاهــب حتــى افرتقــوا هــذا االفــرتاق،
وإن كان خمال ًفــا لــألول واث ًقــا بــأن اجتهــاده هــو
وتباينــوا هــذا التبايــن ،وخرجــوا إىل التكفــري
املطلــوب منــه ،وال رضر يف اخلــالف( ،) ( ،)١اللهــم
والتفســيق ،وإباحــة الــدم واملــال ،ورد الشــهادة،
إال أن يكــون ذلــك األمــر املنظــور فيــه مــن غــري هــذا
وإطــالق اللســان باجلــرح وبالقــذع والتهاجــر،
الــرب الــذي حكينــاه ورضبنــا لــه األمثــال ،مثــل
والتقاطــع.
األصــول التــي غايــة النظــر فيهــا هــو إصابــة احلــق ال
فــكان اجلــواب :إن املذاهــب فــروع األديــان ،واألديان
غــري ،فــإن هــذا مطلــب آخــر ،ولــه نظــر ال بــد أن
أصــول املذاهــب ،فــإذا ســاغ االختــالف يف األديــان -
يــؤدي إليــه.
وهــي األصــول  -فلــم ال يســوغ يف املذاهــب ،وهــي
وكــام أن الرياضــة املطلوبــة بــرب الصوجلــان
الفــروع(.)5
وإصابــة الكــرة؛ إنــام كانــت ألجــل الصحــة ،ثــم
فقــال( :)6وال ســواء؛ األديــان اختلفــت باألنبيــاء،
مل يــر بعــد حصــول الرياضــة التــي حصلــت هبــا
وهــم أربــاب الصــدق والوحــي املوثــوق بــه ،واآليات
الصحــة كيــف جــرى األمــر يف الكــرة :أصبناهــا أم
الدالــة عــىل الصــدق ،وليــس كذلــك املذاهــب.
أخطأناهــا ،فكذلــك احلــال يف الوجــه اآلخــر؛ أعنــي
فقيــل :هــذا صحيــح ،وال دافــع لــه ،ولكــن ملــا كانــت
الــذي ال بــد مــن إصابــة احلــق فيــه بعينــه؛ فــإن مثلــه
املذاهــب نتائــج اآلراء ،واآلراء ثمــرات العقــول،
مثــل الفصــد الــذي ال بــد يف طلــب الصحــة مــن
والعقــول منائــح اهلل للعبــاد ،وهــذه النتائــج خمتلفــ ٌة
إصابتــه بعينــه ،وإخــراج الــدم دون غــريه ،وال ينفــع
بالصفــاء والكــدر ،وبالكــامل والنقــص ،وبالقلــة
منــه يشء غــريه(... )٢
والكثــرة ،وباخلفــاء والوضــوح ،وجــب أن جيــري
ـت هذيــن الطريقــني مــن النظــر وأعطيتَهــام
وإذا حصلـ َ
األمــر فيهــا عــىل مناهــج األديــان يف االختــالف
قســطهام مــن التمييــز ،مل يعــرض لــك العجــب فيــام
واالفــرتاق ،وإن كانــت تلــك منوطــ ًة بالنبــوة.
حكيتــه مــن مســألتك ،وخــرج لــك اجلــواب عنهــا
ٍ
ٍ
ٍ
وعــادات
كثــرية،
فطــر
وبعــد ،فــام دام النــاس عــىل
ٍ
ٍ
حممــودة ومذمومــة،
حســنة وقبيحــة ،ومناشــىء
( )١قــال الزركــي" :وأمــا التــي يســوغ فيهــا االجتهــاد ،فهــي املختلــف
ـات قريبـ ٍ
فيهــا ،كوجــوب الــزكاة يف مــال الصبــي ،ونفــي وجــوب الوتــر وغــريه ممــا ومالحظـ ٍ
ـة وبعيــدة؛ فالبــد مــن االختــالف يف

عدمــت فيهــا النصــوص يف الفــروع ،وغمضــت فيهــا األدلــة ،ويرجــع فيهــا
إىل االجتهــاد ،فليــس بآثــم.
قــال ابــن الســمعاين :ويشــبه أن يكــون ســبب عوصهــا امتحانــا مــن اهلل
لعبــاده؛ ليتفاضــل بينهــم يف درجــات العلــم ومراتــب الكرامــة ،كــام قــال
هلل ا َّل ِذيــن آمنُــوا ِمنْكُــم وا َّل ِذيــن ُأوتُــوا ا ْل ِع ْلــم درج ٍ
تعــاىلَ } :ي ْر َفــ ِع ا َُّ
ــات{
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
[املجادلــة}،]١١ :و َفــو َق ك ُِّل ِذي ِع ْل ـ ٍم ع ِ
ـ
ي
َل
ـم{" .البحــر املحيــط يف أصــول
َ ْ
ٌ
الفقــه ( .)5٢7 /٤وينظــر :الواضــح يف أصــول الفقــه (.)٣5٢ /5
( )٢فــكل قولــني ال جيــوز ورود الــرشع بصحــة كل واحــد منهــام ،مل جيــز أن
يكونــا صوابــني؛ كقــول املســلمني بالتوحيــد ،وقــول غريهــم بالتثنيــة ،وقــول
النصــارى بالتثليــث .ينظــر :التمهيــد يف أصــول الفقــه (.)٣٠9 /٤

( )٣اهلوامل والشوامل (ص.)٣7٣-٣69 :
( )٤قــول التوحيــدي هنــا فيــه ذكــر لســؤال وجهــه لــه أبــو الوفــاء املهنــدس
وكان اجلــواب مــن أيب حيان .ينظــر :اإلمتــاع واملؤانســة (ص.)5٠٢-5٠١ :
( )5ال يظهــر وجاهــة هــذا اجلــواب؛ ولذلــك اعــرتض عليــه الســائل،
وســلم لــه أبــو حيــان بصحــة اعرتاضــه .ينظــر :اإلمتــاع واملؤانســة (ص:
 .)5٠٢-5٠١وينظــر :التفريــق بــني األصــول والفــروع :نفائــس األصــول
يف رشح املحصــول (.)٣889 /9
( )6أبــو الوفــاء املهنــدس صاحــب الســؤال .ينظــر :اإلمتــاع واملؤانســة
(ص.)5٠٢-5٠١ :
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كل مــا خيتــار وجيتنــب ،وال جيــوز يف احلكمــة أن يقــع
االتفــاق فيــام جــرى جمــرى املذاهــب واألديــان ،أال
تــرى أن االتفــاق مل حيصــل يف تفضيــل أمــة عــىل أمــة،
وال يف تفضيــل ٍ
ٍ
رجــل
بلــد عــىل بلــد ،وال يف تقديــم
عــىل رجــل ،ولــو مل يكــن يف هــذا األمــر إال التعصــب
واللجــاج واهلــوى واملحــك ،والذهــاب مع الســابق إىل
النفــس ،واملوافــق للمــزاج ،واخلفيــف عــىل الطبــاع،
واملالــك للقلــب ،لــكان كاف ًيــا بال ًغــا باإلنســان كل
()١
ـريا :إن الديــن
مبلــغ ،وشــيخنا أبــو ســليامن يقــول كثـ ً
ـوع عىل القبــول والتســليم ،واملبالغــة يف التعظيم،
موضـ ٌ
وليــس فيــه (مل) و (ال) و(كيــف) إال بقــدر مــا يؤكــد
أصلــه ويشــد أزره ،وينفــي عــارض الســوء عنــه ،ألن
مــا زاد عــىل هــذا يوهــن األصــل بالشــك ،ويقــدح يف
الفــرع بالتهمــة.
قــال :وهــذا ال خيــص دينًــا دون ديــن ،وال مقالــ ًة
ٍ
ســار يف
دون مقالــة ،وال نحلــ ًة دون نحلــة ،بــل هــو
ٍ
حــال يف كل زمــان ،وكل مــن حــاول
كل يشء يف كل
رفــع هــذا؛ فقــد حــاول رفــع الفطــرة ونفــي الطبــاع
وقلــب األصــل ،وعكــس األمــر ،وهــذا غــري مســتطاع
وال ممكــن ،وقــد قيــل :إذا مل يكــن مــا تريــد فــأرد مــا
يكــون"(.)٢
النص اخلامس واألربعون

ثجاجــا،
بحــرا
قــال التوحيــدي" :وكان الشــافعي
ً
ً
اجــا ،وكان مــن ساة النــاس ،مــع الرشف
وساجــا ّ
وه ً
ً
والســخاء والبيــان والع ّفــة والفقــه العجيــب ونــرة
ّ
والســرت ،واألمانــة
احلديــث ،مــع الــورع والدّ يانــة ّ
والع ّفــة والنزاهــة ،حتــى إنــه مــا رؤي ممــن تعاطــى
ـمي
الفقــه وبنــى عليــه مثلــه بيا ًنــا وعلـ ًـام وفهـ ًـام ،وسـ ّ
( )١املنطقي.
( )٢ويظهــر أن كالم أيب ســليامن املنطقــي متعلــق باالختــالف يف األصــول
أكثــر منــه يف الفــروع .ينظــر :اإلمتــاع واملؤانســة (ص.)5٠٢-5٠١ :

١١8

ببغــداد نــارص احلديــث؛ حلســن خمــارج تأويالتــه(.)٣
وكان أبــو حامــد يقــول :لــو ذهــب النــاس ك ّلهــم
للســنة
ـور وال ّ
مذهــب أيب حنيفــة؛ مل يكــن للرشيعــة نـ ٌ
ظهــور؛ قــال :وذلــك ّ
أن احلديــث يف مذهبــه قليــل،
كــام ّ
أن القيــاس والــرأي واالستحســان كثــري ،والفقــه
ّ
صــىل اهلل عليــه
قاعدتــه معرفــة ســنن رســول اهلل
وســ ّلم ،واســتنباط األحــكام مــن قولــه وفعلــه يف
مجيــع أوقاتــه(.)٤
وكان أبــو حامــد يقــول :لــوال حممــد بــن احلســن
وأبــو يوســف وجانبامهــا مــن الســلطان ،لذهــب هــذا
املذهــب وبطــل ،وكان يقــول :لــوال ّ
ـافعي أتــى
أن الشـ ّ
بالواضحــة واجلل ّيــة وبــام ليــس عليــه غبــار ،كيــف كان
يشــيع ويقبــل وينــر  -وقــد اســت ّقر الفقــه باملـ ٍ
ـك وأيب
حنيفــة وأصحاهبــام  -عــىل قــر عمــره وبعــده مــن
الســلطان وزهــده يف الدنيــا ،ذلــك فضــل اهلل يؤتيــه
مــن يشــاء.
وكان أبــو حامــد قليــل ال ّطعــن عــىل أئمــة الرشيعــة
 أعنــي أعــالم الدّ يــن وأربــاب الفقــه -وكان عــىلذلــك كثــري ال ّطعــن عــىل املتك ّلمــني ،يقــول :لعبــوا
ّ
وجــل ،وهتكــوا حجابــه ،وكشــفوا
عــز
بديــن اهلل ّ
()5
غطــاءه ،وأراقــوا مــاءه ،وجلحــوا الوجــوه ،وجـ ّـروا
القلــوب ،وبثــوا الشــكوك ،وك ّثــروا املســائل ،وأطالــوا
( )٣ينظــر مــا كتــب عن فقــه الشــافعي يف األصول والفــروع :آداب الشــافعي
ومناقبــه ،أليب حممــد عبــد الرمحن بــن أيب حاتــم الــرازي ( ٣٢7 - ٢٤٠هج).
( )٤أبــو حامــد املــروذي مــن علــامء القــرن الرابــع؛ الــذي شــاعت فيــه
املناظــرات واجلــدل واخلــالف القــوي؛ بــني أصحــاب املذاهــب ،وانتصــار
كل عــامل ملذهبــه ،وكالمــه هنــا حممــول عــىل هــذا .تنظــر هــذه الســامت
وأثرهــا :علــم أصــول الفقــه مــن التدويــن إىل هنايــة القــرن الرابــع اهلجــري،
د أمحــد الضوحيــي ص.895
( )5اجللــح :التجــرد وانكشــاف الــيء عــن الــيء؛ واجللــح :ذهــاب شــعر
مقــدم الــرأس ،ورجــل أجلــح .والســنون املجاليــح :اللــوايت تذهــب باملــال،
 ...وممــا حيمــل عليــه قوهلــم فــالن جملــح :إذا صمــم ومــى يف األمــر ،مثــل:
جتليــح الذئــب ،وهــذا ال يكــون إال بكشــف قنــاع احليــاء .ينظــر :مقاييــس
اللغــة (.)٤١9 /١

نصوص أصولية من كتب أيب حيان عيل بن حممد بن العباس (التوحيدي)

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

األلفــاظ ،ول ّبســوا عــىل النــاس"(.)٢( )١

النص السادس واألربعون

قــال التوحيــدي" :مســألة مــا معنــى قــول العلــامء عــىل
طبقاهتــم :النــادر ال حكــم لــه ،هكــذا جتــد الفقيــه،
واملتكلــم ،والنحــوي ،والفلســفي ،فــام س هــذا ومــا
علمــه وعلتــه؟ ومل إذا نــدر خــال مــن احلكــم ،وإذا شــذ
عــرى مــن التعليــل؟
اجلــواب :قــال أبــو عــيل مســكويه  -رمحــه اهلل :ليــس
األمــر عــىل مــا ظننتــه ،مــن أن مجيــع الطبقــات مــن
العلــامء يســتعملون هــذه اللفظــة ،وإنــام يســتعملها
منهــم مــن كانــت طبقتــه يف العلــوم املأخــوذة مــن
ُ
أوائــل عنــد
التصفــح واآلراء املشــهورة؛ فــإن هــذه
قــوم يف علومهــم.
وأعنــي بقــويل أوائــل :أي أهنــم جيعلوهنــا مبــادئ
مســلمة بمنزلــة األشــياء الروريــة مــن مبــادئ
( )١هــذا النقــل عــن أيب حامــد مقــارب ملــا ذكــره الزركــي يف مقدمتــه
املهمــة لكتابــه البحــر املحيــط فقــد أشــار إىل هــذا ،فقــال" :جــاء اإلمــام
املجتهــد حممــد بــن إدريــس الشــافعي  -ريض اهلل عنــه  -فاهتــدى بمنــاره،
ومشــى إىل ضــوء نــاره ،فشــمر عــن ســاعد االجتهــاد ،وجاهــد يف حتصيــل
هــذا الغــرض الســني حــق اجلهــاد ،وأظهــر دفائنــه وكنــوزه وأوضــح
إشــاراته ورمــوزه ،وأبــرز خمبآتــه وكانــت مســتورة ،وأبرزهــا يف أكمــل معنــى
وأمجــل صــورة ،حتــى نــور بعلــم األصــول دجــى اآلفــاق ،وأعــاد ســوقه
بعــد الكســاد إىل نفــاق ،وجــاء مــن بعــده ،فبينــوا ،وأوضحــوا ،وبســطوا،
ورشحــوا ،حتــى جــاء القاضيــان :قــايض الســنة أبــو بكــر بــن الطيــب،
وقــايض املعتزلــة عبــد اجلبــار ،فوســعا العبــارات ،وفــكا اإلشــارات ،وبينــا
اإلمجــال ،ورفعــا اإلشــكال .واقتفــى النــاس بآثارهــم ،وســاروا عــىل الحــب
نارهــم ،فحــرروا وقــرروا ،وصــوروا ،فجزاهــم اهلل خــري اجلــزاء ،ومنحهــم
بــكل مــرسة وهنــاء .ثــم جــاءت أخــرى مــن املتأخريــن ،فحجــروا مــا كان
واســعا ،وأبعــدوا مــا كان شاســعا ،واقتــروا عــىل بعــض رءوس املســائل،
وكثــروا مــن الشــبه والدالئــل ،واقتــروا عــىل نقــل مذاهــب املخالفــني مــن
الفــرق ،وتركــوا أقــوال مــن هلــذا الفــن أصــل ،وإىل حقيقتــه وصــل ،فــكاد
يعــود أمــره إىل األول ،وتذهــب عنــه هبجــة املعــول ،فيقولــون :خالفــا أليب
هاشــم ،أو وفاقــا للجبائــي ،وتكــون للشــافعي منصوصــة ،وبــني أصحابــه
باالعتنــاء خمصوصــة ،وفاهتــم مــن كالم الســابقني عبــارات رائقــة ،وتقريرات
فائقــة ،ونقــول غريبــة ،ومباحــث عجيبــة" .البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه
(.)٤-٣ /١
( )٢البصائر والذخائر (.)6٣-6٢ -6١/7

احلــس والعقــل( ،)٣فــإذا فعلــوا ذلــك مل خيــل مــن أن
نــادرا
يــرد عليهــم مــا خيالــف أصوهلــم؛ فيجعلونــه
ً
وشــا ًذا ،مثــال ذلــك :أنــه تصفــح رجــل منهــم يو ًمــا
يف الســنة كيــوم الســبت مــن كانــون ،أنــه جيــيء
فيــه مطــر ،وبقــي إىل ذلــك ســنني ،حكــم بــأن هــذا
واجــب ال بــد منــه( ،)٤فــإن انتقــض عليــه ذلــك :زعــم
أنــه شــاذ نــادر ... ،وكذلــك حــال مــن حكــم بحكــم
مأخــوذ مــن أوائــل غــري طبيعيــة وغــري رضوريــة؛ فإنــه
غــري مســتمر لــه اســتمرار العلــوم املربهنــة املأخــوذة
األوائــل مــن األمــور الروريــة ،وأنــت تــرى ذلــك
عيا ًنــا ممــن ال يعــرف علــل األشــياء وال أســباهبا مــن
مجهــور النــاس؛ فــإن أحدهــم إذا رأى أمـ ًـرا حــدث عند
حضــور أمــر آخــر ،نســبه إليــه مــن غــري أن يبحــث هل
هــو علتــه أم ال ،وذلــك أنــه إذا رأى حـ ً
ـاال تــرسه عنــد
حضــور زيــد؛ زعــم أن ســبب ذلــك احلــال زيــد ،فــإن
اتفــق حضــور زيــد مــرة أخــرى ،واتفقــت لــه حــال
أخــرى ســارة ،قــوى ظنــه وزادت بصريتــه ،وكذلــك
تكــون احلــال يف أكثــر أمــور هــذا الصنــف مــن الناس،
ال جــرم أنــه متــى انتقــض األمــر ،زعمــوا أنــه شــاذ(.)5
ِ
ــرض كثــري؛ وذلــك أنــه ربــام مــازج
وهلــذه احلــال َع َ

( )٣وهي ليست كذلك ،فيقع اخلطأ يف حكمهم.
( )٤وهــذا احلكــم منــه بالوجــوب غــري صحيــح؛ ألنــه بنــي عــىل مالحظــة
أمــر مل يقــع رضورة ،وإنــام وقــع اتفاقــا.
( )5واحلكــم بالشــذوذ غــري صحيــح؛ ألن األصــل الــذي قــرروا أنــه
غالــب مطــرد ليــس كذلــك؛ فــال شــذوذ ألنــه ال عمــوم وال اطــراد أصــال؛
ومســكويه هنــا يقــرر :بــأن قــول البعــض :النــادر ال حكــم لــه؛ هــو هــروب
مــن ضعــف األصــل الــذي بنــوه ،نتيجــة النتقاضــه ببعــض الصــور.
ويالحــظ هنــا أن مســكويه الحــظ يف جوابــه النظــر الفلســفي عــىل طريقتــه؛
وأمــا قــول الفقهــاء :النــادر ال حكــم لــه ومــا يذكرونــه مــن أمثلــة؛ فهــي
بعيــدة عــن هــذا االعــرتاض؛ فهــم يقولــون :إن احلكــم رشعــا للغالــب
ال للنــادر ،وأن النــادر ال حكــم لــه منفــر ًدا ،وإنــام هــو ملحــق بالغالــب؛
والدائــر بــني الغالــب والنــادر ،إضافتــه إىل الغالــب أوىل .ومثالــه :مــن بــاع
بدراهــم أو دنانــري أو نقــد غــري معــني وال موصــوف ،انــرف ذلــك إىل
غالــب نقــد البلــد ،ومل حيمــل عــىل غــريه مــن النــادر.
ومــن الواضــح أن هــذا التقعيــد الفقهــي ال عالقــة لــه باعــرتاض مســكويه.
ينظــر :موســوعة القواعــد الفقهيــة ( ،)٣٠6 /٤املنثــور (،)٢٤٣ /٣
االســتثناء مــن القواعــد الفقهيــة (أســبابه وآثــاره) ص.٤5
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أســبا ًبا صحيحــة ،كــام حيكــم يف الشــتاء أنــه جيــيء
مطــر يــوم كــذا؛ ألنــه كذلــك اتفــق يف العــام املــايض؛
مــرارا كثــرية،
فــألن الوقــت شــتاء ربــام اتفــق ذلــك
ً
ولكــن ليــس ســبب املطــر ذلــك اليــوم ،بــل لــه
أســباب أخــر ،وإن اتفــق فيــه ... ،فأمــا مــا ينحــط
إىل اإلقناعــات الضعيفــة؛ فينبغــي أال يســكن إليــه وال
ِ
ــر أن ينقضــه يشء طــارئ عليــه ،ومل
يوثــق بــه ،وانتُظ َ
يمتنــع مــن الشــكوك واالعرتاضــات عليــه(.)١
النص السابع واألربعون

قــال التوحيــدي" :قلــت أليب ســليامن :مــا الفــرق بــني
()٢
طريقــة املتكلمــني وبــني طريقــة الفالســفة؟
فقــال :مــا هــو ظاهــر لــكل ذي متييــز وعقــل وفهــم!
طريقتهــم -يعنــي املتكلمــني -مؤسســة عــىل مكايــل
اللفــظ باللفــظ ،وموازنــة الــيء ،إمــا بشــهادة مــن
العقــل مدخولــة ،وإمــا بغــري شــهادة منــه البتــة(،)٣
واالعتــامد عــىل اجلــدل ،وعــىل مــا يســبق إىل احلــس
أو حيكــم بــه العيــان ،أو عــىل مــا يســنح بــه اخلاطــر
املركــب مــن احلــس ،والوهــم ،والتخيــل( ،)٤مــع
اإللــف والعــادة واملنشــأ وســائر األعــراض التــي
يطــول إحصاؤهــا ويشــق اإلتيــان عليهــا ،وكل
ذلــك يتعلــق باملغالطــة والتدافــع وإســكات اخلصــم
بــام اتفــق ،وإمتــام القــول الــذي ال حمصــول فيــه وال
مرجــوع لــه ،مــع بــوادر ال تليــق بالعلــم ،ومــع ســوء
( )١اهلوامل والشوامل (ص.)٣٢6-٣٢5-٣٢٤ :
( )٢أبــو حيــان مــن املهتمــني بالعلمــني :علــم الــكالم واألصــول ،وطريقــة
أصحابــه ،وعلــم الفلســفة؛ ولذلــك جــاء ســؤاله لشــيخه الفلســفي يف
التفريــق بينهــام؛ وإن كان مــن الواضــح ميــل التوحيــدي ملنهــج الفالســفة
وتفضيلــه عــىل طريقــة املتكلمــني ،ومــن املعــروف أن مجلــة مــن املســائل
الكالميــة دخلــت يف علــم األصــول ،والســيام يف بداياتــه ،وعلــم الــكالم
مــن مصــادر علــم أصــول الفقــه.
( )٣وهــذه طريقــة مجهــور املتكلمــني مــن اجلهميــة واملعتزلــة واألشــعرية
وبعــض احلنابلــة؛ كــام قــال ابــن تيميــة .جممــوع الفتــاوى.7/٢
( )٤وهــذه طريقــة بعــض املتكلمــني؛ كــام قــال ابــن تيميــة .جممــوع
الفتــاوى.58/٢

١٢٠

أدب كثــري ،نعــم! ومــع قلــة تألــه ،وســوء ديانــة،
وفســاد دخلــة ،ورفــض الــورع بجملتــه.
والفلســفة أدام اهلل توفيقــك ،حمــدودة بحــدود ســتة،
كلهــا تدلــك عــىل أهنــا بحــث عــن مجيــع مــا يف العــامل
ممــا ظهــر للعــني ،وبطــن للعقــل ،ومركــب بينهــام،
ومائــل إىل حــد طرفيهــام ،عــىل مــا هو عليــه ،واســتفادة
اعتبــار احلــق مــن مجلتــه وتفصيلــه ،ومســموعه
ومرئيــه ،وموجــوده ومعدومــه ،مــن غــري هــوى
يــامل بــه عــىل العقــل ،وال إلــف يفتقــر معــه إىل جنايــة
التقليــد ،مــع إحــكام العقــل االختيــاري ،وترتيــب
العقــل الطبيعــي ،وحتصيــل مــا نــد وانقلــب مــن غــري
أن يكــون أوائــل ذلــك موجــودة حســا وعيا ًنــا ،وكانت
ً
عقــال وبيانًــا(...)5
حمققــة
()6
ثــم قــال :وكان شــيخنا حييــى بــن عــدي يقــول :إين
ـريا مــن قــول أصحابنــا إذا ضمنــا وإياهــم
ألعجــب كثـ ً
جملــس :نحــن املتكلمــون ،ونحــن أربــاب الــكالم،
والــكالم لنــا ،بنــا كثــر وانتــرش وصــح وظهــر! كأن
ســائر النــاس ال يتكلمــون أو ليســوا أهــل الــكالم؟
لعلهــم عنــد املتكلمــني خــرس أو ســكوت! أمــا يتكلم
( )5موقــف أيب ســليامن املنطقــي هــو تفضيــل الفلســفة عــىل علــم الــكالم؛
معتــربا أن مصــادر املعرفــة يف علــم الــكالم مشــكوك فيهــا؛ ودفــاع أهلهــا
عــن آرائهــم قائــم عــىل صناعــة اجلــدل واملغالطــات ،وأمــا الفلســفة فهــي
تعتمــد عــىل العقــل ونبــذ التقليــد .وقــد بــني ابــن تيميــة الفــرق بــني
املتكلمــني والفالســفة يف منهجهــم وطريقتهــم؛ وأســباب ذلــك ،وقــارن
بينهــم ومــن ذلــك قولــه" :إن الفالســفة واملتكلمــني مــن أعظــم بنــي آدم
حشــوا وقــوال للباطــل وتكذيبــا للحــق يف مســائلهم ودالئلهــم ،ال يــكاد -
واهلل أعلــم  -ختلــو هلــم مســألة واحــدة عــن ذلــك ... ،ويدلــك عــىل ذلــك
أمــور - :أحدهــا :أنــك جتدهــم أعظــم النــاس شــكا واضطرابــا وأضعــف
النــاس علــام ويقينــا ،وهــذا أمــر جيدونــه يف أنفســهم ويشــهده النــاس منهــم،
وشــواهد ذلــك أعظــم مــن أن تذكــر هنــا ،وإنــام فضيلــة أحدهــم باقتــداره
عــىل االعــرتاض والقــدح واجلــدل ،ومــن املعلــوم :أن االعــرتاض والقــدح
ليــس بعلــم وال فيــه منفعــة" .جممــوع الفتــاوى (ط :دار الوفــاء  -حتقيــق
أنــور البــاز) (.)٢7 /٤
( )6أبــو زكريــا حييــى بــن محيــد بــن زكريــا املنطقــي النــراين ،إليــه انتهــت
الرئاســة ومعرفــة العلــوم احلكميــة يف وقتــه ،ومذهبــه مــن مذاهــب النصارى
اليعقوبيــة ،وكان جيــد املعرفــة بالنقــل ،وقــد نقــل مــن اللغــة الرسيانيــة إىل
اللغــة العربيــة ،ت ســنة٣6٤هج .ينظــر :األعــالم.١56/8
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يــا قــوم الفقيــه ،والنحــوي ،والطبيــب ،واملهنــدس،
واملنطقــي ،واملنجــم ،والطبيعــي ،واإلهلــي ،واحلديثــي،
والصــويف"(.)٢()١

النص الثامن واألربعون

قــال التوحيــدي" :فمــن اســتدل ترقــى مــن اجلزئيات،
ومــن دعــى االضطــرار انحــدر مــن الكليــات ،وكال
الطرفــني قــد وضــح هبــذا االعتبــار ،وكفــى مؤنــة
اخلبــط واإلكثــار ،وهكــذا كل يشء يطلــب أصلــه
وفصلــه ... ،فأمــا مــا ينظــر منــه يف اجلــدال فــال يــرث
اإلنســان منــه إال الشــك واملريــة ،واحلســبان والظنــة،
واالختــالف والفرقــة ،واحلميــة والعصبيــة ،وهنــاك
للهــوى والدة وحضانــة ،وللباطــل اســتالء وجولــة،
وللحــرية ركــود وإقامــة"(.)٣
اخلامتة

احلمــد هلل رب العاملــني ،والصــالة والســالم عــىل نبينــا
حممــد وعــىل آلــه وصحبــه وســلم تســليام كثــريا إىل

( )١املقابسات ص.٢٢٣-٢٢٤
( )٢قلــت :هــذا االعــرتاض مــن الفيلســوف ابــن عــدي قائــم عــىل
إثبــات القــدرة عــىل الــكالم العــام؛ ومــا يعنيــه أهــل الــكالم هــو :صناعــة
الــكالم التــي يقتــدر هبــا عــىل إثبــات العقيــدة الصحيحــة؛ فتبــني أن هــذا
االعــرتاض ضعيــف مــن هــذه احليثيــة؛ وال خيفــى أن ابــن عــدي فيلســوف
نــراين ،وعلــم الــكالم مــن علــوم اإلســالميني .ينظــر :املواقــف للعضــد
اإلجيــي ،٣١/١مقدمــة ابــن خلــدون.١88/٢
( )٤املقابسات ص.٢٠7
قلــت :وهــذا النــص مــن التوحيــدي جــاء يف ســياق تبيــني أفضليــة منهــج
االســتقراء واالســتنباط؛ فاالســتدالل قائــم :إمــا عــىل االنطــالق مــن
اجلزئيــات وتتبعهــا إلثبــات حكــم عــام؛ فهــو انطــالق مــن اخلــاص إىل
العــام ،أو االنطــالق مــن الكليــات واحلكــم العــام إىل اخلــاص واجلزئيــات.
ينظــر :االســتقراء ص ١9٠-٣8ومــا بعدهــا.
وجــاءت املقارنــة بــني هذيــن املنهجــني واجلــدل؛ باعتبــار أن طريقــة اجلــدل
قائمــة عــىل املغالطــة واللجــاج وال يــورث إال الشــك.
قلــت :وهــذا نــوع مــن أنــواع اجلــدل املذمــوم ،ولكنــه ال يشــمل كل أنواعــه؛
فمنــه مــا هــو حممــود.
واجلــدل يف ذاتــه ليــس دليــال؛ وإنــام هــو طريقــة لكشــف مــدى قــوة الدليــل
واتســاقه .ينظــر املقارنــة بــني هــذه املناهــج والتفريــق بينهــا :مناهــج البحــث
عنــد مفكــري اإلســالم ،٣٤9-٣٤8احليــل يف املناظــرة واجلــدل ص.8-5

يــوم الديــن ،أمــا بعــد:
ففــي خامتــة هــذا البحــث اجلامــع لنصــوص أصوليــة،
وصلــت
أليب حيــان عــيل بــن العبــاس التوحيــدي،
ُ
جلملــة مــن النتائــج والتوصيــات ومــن أمههــا:
 .١أمهيــة الرجــوع للمصــادر املتنوعــة؛ جلمــع اآلراء
واملســائل األصوليــة ،التــي اقرتنــت بأزمنــة
التطــور يف التأليــف األصــويل ،واســتقرار املذاهب
الفقهيــة واحلجــاج عنهــا.
 .٢يعــد أبــو حيــان التوحيــدي مصــدرا مهــام وفريــدا
يف مجــع النصــوص األصوليــة؛ نظــرا الهتاممــه
بفنــون متعــددة ،وتلمــذه عــىل يــد علــامء كثــر،
ومنهــم علــامء أصــول الفقــه.
 .٣اشــتملت كتــب التوحيــدي املتنوعــة عــىل مجلــة
مــن القضايــا واملســائل األصوليــة.
 .٤بينــت الدراســة أن اهتــام التوحيــدي ورميــه
باإلحلــاد مل يكــن صحيحــا ،وأن ســبب ذلــك
عداوتــه لعــدد كبــري مــن مشــاهري عــره ،مــن
الــوزراء والقضــاة والعلــامء مــن شــتى املذاهــب
واالجتاهــات.
 .٥ظهــر يف الدراســة تأثــر التوحيــدي بعلــامء الفقــه
واحلديــث ،ونقــده الشــديد ملنهــج املتكلمــني
عمومــا واملعتزلــة خصوصــا.
 .٦وجــود عــدد كبــري مــن املســائل والقضايــا
املنهجيــة األصوليــة يف كتــب التوحيــدي ،وبعضها
ال يوجــد يف مصــدر آخــر.
 .٧نقــل التوحيــدي مجلــة مــن احلــدود والتعريفــات
والنقاشــات واملناظــرات األصوليــة يف وقتــه ،أو مما
ســمعه مــن مشــاخيه ،وهــي تبــني طبيعــة البحــث
األصــويل يف القــرن الرابــع اهلجــري.
 .٨بينــت الدراســة أســباب نشــوء بعــض األقــوال
األصوليــة ،وموقــف العلــامء منهــا ،وبيــان مآالهتــا
وآثارهــا ،ومــن ذلــك مســألة تكافــؤ األدلــة
ومســائل التقليــد.
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 .٩كشــفت هــذه الدراســة عــن وجــود االختــالف املراجع واملصادر
القــوي يف املنهــج األصــويل بــني الشــافعية مــن أوال :كتب أيب حيان التوحيدي:
املتكلمــني ،والفقهــاء ،كأيب حامــد املــروذي
اإلشــارات اإلهليــة :أبــو حيــان عــيل بــن حممــد بــن
والباقــالين.
العبــاس التوحيــدي ،حتقيــق :وداد القــايض ،دار
 .١٠وجــود نصــوص أصوليــة ســابقة عــىل املؤلفــات
الثقافــة ،بــريوت ،الطبعــة الثانيــة١٤٠٢ ،ه.
املشــهورة يف القــرن الرابــع واخلامــس ،وقــد
بقيــت مؤلفاتــه ،كأيب بكــر اإلشــارات اإلهليــة :أبــو حيــان عــيل بــن حممــد بــن
اســتفاد منهــا َمــن
ْ
العبــاس التوحيــدي ،حتقيــق :عبــد الرمحــن بــدوي،
الباقــالين والقــايض عبــد اجلبــار.
 .١١أظهــرت الدراســة اهتــامم العلــامء يف وقــت مطبعــة جامعــة فــؤاد األول١95٠ ،م.
التوحيــدي بمســائل احلــد والتعريــف ،وإجيــاد املقابســات :أبــو حيــان عــيل بــن حممــد بــن العبــاس
الفــروق بــني املصطلحــات ،واملســائل األصوليــة التوحيــدي ،حتقيــق :حســن الســندويب ،دار ســعاد
املتعلقــة بالتقليــد وتكافــؤ األدلــة.
الصبــاح ،الطبعــة الثانيــة١99٢ ،م.
ومــن املهــم تســجيل بعــض االقرتاحــات والتوصيــات
اهلوامــل والشــوامل -ســؤاالت أيب حيــان التوحيــد
و منها :
أليب عــيل مســكويه ،املؤلــف :أبــو عــيل مســكويه
• أمهيــة الرجــوع لكتــب اللغــة واألدب والــكالم
أمحــد بــن حممــد بــن يعقــوب الــرازي األصبهــاين ،دار
املؤلفــة يف القــرن الثالــث والرابــع ،واستكشــاف
الكتــب العلميــة ،بريوت ،لبنــان ١٤٢٢ ،هـــ ٢٠٠١ -
خمبآهتــا ،ممــا يتعلــق بمســائل األصــول واللغــة
م ،الطبعــة :األوىل ،حتقيــق :ســيد كــرسوي.
املرتبطــة بــدالالت اللغــة العربيــة.
• دراســة مســائل اجلــدل الفقهــي واألصــويل اإلمتــاع واملؤانســة :أبــو حيــان عــيل بــن حممــد بــن
والكالمــي ،واكتشــاف أســباب نشــوء بعــض العبــاس التوحيــدي ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت،
لبنــان١٤٢٤ ،ه ٢٠٠٣م ،الطبعــة :األوىل ،حتقيــق:
املســائل واألقــوال األصوليــة.
• دراســة الفــرق بــني حــدود املناطقــة واملتكلمــني ،حممــد حســن حممــد حســن إســامعيل.
ومــدى تأثــر كل فريــق باآلخــر ،وأثــر ذلــك يف أخــالق الوزيريــن :أبــو حيــان عــيل بــن حممــد بــن
العبــاس التوحيــدي :حتقيــق :حممــد الطنجــي ،دار
صناعــة احلــدود األصوليــة.
• دراســة االختــالف بــني علــامء الشــافعية املتكلمني صــادر ،بــريوت١99٢ ،م.
والفقهــاء ،يف املســائل األصوليــة يف القــرن الرابــع البصائــر والذخائــر :أبــو حيــان عــيل بــن حممــد بــن
واخلامس.
العبــاس التوحيــدي ،حتقيــق :وداد القــايض ،دار
• الرجــوع للمناظــرات األصوليــة والفقهيــة ،وبيــان صــادر بــريوت ،الطبعــة األوىل.
مــدى مطابقــة القــول يف جملــس اجلــدل لقــول
الصداقــة والصديــق :أبــو حيــان عــيل بــن حممــد بــن
اإلمــام يف غــريه.
العبــاس التوحيــدي ،حتقيــق :إبراهيــم الكيــالين ،دار
وأســأل اهلل عــز وجــل أن يكــون هــذا العمــل نافعــا
الفكــر املعــارص بــريوت١٤١9 ،ه.
ومفيــدا ومســددا ،وصــىل اللهــم وســلم وبــارك عــىل
نبينــا حممــد وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــني.
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ثانيا :فهرس املصادر واملراجع األخرى:

أبجــد العلــوم الــويش املرقــوم يف بيــان أحــوال العلوم:
صديــق بــن حســن القنوجــي ،حتقيــق :عبــد اجلبــار
زكار ،النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــريوت.١978 ،

دار التدمريــة ،الطبعــة األوىل١٤٢٤ ،ه.

إرشــاد الفحــول إىل حتقيــق احلــق مــن علــم األصــول:
حممــد بــن عــيل الشــوكاين (ت١٢5٠هـــ) ،حتقيــق:
ســامي العــريب ،دار الفضيلــة ،الريــاض ،الطبعــة
األوىل١٤٢١ ،هـــ.

اإلهبــاج يف رشح املنهــاج :عــيل بــن عبــد الــكايف
الســبكي (ت756هـــ) ،وولــده تــاج الديــن الســبكي ،آراء املعتزلــة األصوليــة دراســة وتقويـ ًـام :عــيل بن ســعد
حتقيــق :مجاعــة مــن العلــامء ،دار الكتــب العلميــة ،الضوحيــي ،مكتبــة الرشــد ،الطبعــة األوىل١٤١5 ،هـــ.
بــريوت١٤٠٤ ،هـــ.
إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل :حممــد
إخبــار العلــامء بأخيــار احلكــامء ،مجــال الديــن أبــو نــارص الديــن األلبــاين ،املكتــب اإلســالمي ،بــريوت،
احلســن القفطــي ،مصــدر الكتــاب :موقــع الــوراق ،الطبعــة الثانيــة١٤٠5 ،هـ.
نســخة إلكرتونيــة.
أبــو حيــان التوحيــدي ،مقــاالت ملحمــد كــرد عــيل،

اإلحــكام يف أصــول األحــكام :ســيف الديــن جملــة املجمــع العلمــي العــريب جملــد.8
أبــو احلســن عــيل بــن أيب عــيل بــن حممــد اآلمــدي أصــول البــزدوي مــع كشــف األسار :عبــد العزيــز
(ت6٣١هـــ) حتقيــق :عبــد الــرزاق عفيفــي ،دار بــن أمحــد البخــاري ،الطبعــة العثامنيــة ١٣١٠ ،هـــ.
الصميعــي ،الطبعــة األوىل١٤٢٤،ه.
أصــول الرسخــي :أبــو بكــر حممــد بــن أمحــد بــن أيب
اإلمــام أبــو العبــاس ابــن سيــج وآراؤه األصوليــة ،د ســهل الرسخــي (ت ٤9٠هـــ) ،حتقيق :رفيــق العجم،
حســني اجلبــوري ،نســخة إلكرتونيــة دون معلومــات دار املعرفــة ،بــريوت ،الطبعــة األوىل١٤١8 ،هـــ.
طباعــة.
األصــول يف النحــو :أبــو بكــر حممــد بــن ســهل بــن
آداب الشــافعي ومناقبــه :عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم الــرساج النحــوي البغــدادي ،مؤسســة الرســالة،
الرازي(ت٣٢7هـــ) ،حتقيــق :عبــد الغني عبــد اخلالق ،بــريوت ،الطبعــة الثالثــة ،١988 ،حتقيــق :د .عبــد
دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة األوىل ١٤٢٤هـ.
احلســني الفتــيل.
اآلداب الرشعيــة واملنــح املرعيــة ،اإلمــام أبــو عبــد اهلل األعــالم :خــري الديــن بــن حممــود بــن حممــد الــزركيل
حممــد بن مفلــح املقــدس ،ت 76٣هـــ ،حتقيق شــعيب (ت١٣96هـــ) ،دار العلــم للماليني.
األرنــؤوط ،عمــر القيــام ،مؤسســة الرســالة ،ســنة
إعــالم املوقعــني عــن رب العاملــني :حممــد بــن أيب بكــر
النــرش ١٤١7هـــ ١996 -م ،مــكان النــرش بــريوت.
بــن أيــوب الدمشــقي (ت75١هـــ) ،حتقيــق :طــه عبــد
االســتثناء مــن القواعــد الفقهيــة (أســبابه وآثــاره) ،الــرؤوف ســعد ،دار اجليــل ،بــريوت١97٣ ،م.
عبــد الرمحــن الشــعالن ،عــامدة البحــث العلمــي
اإلشــارة يف أصــول الفقــه :أبــو الوليــد ســليامن بــن
بجامعــة اإلمــام١٤٢6ه.
خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن وارث القرطبــي
االســتقراء وأثــره يف القواعــد األصوليــة والفقهيــة الباجــي األندلــي (املتــوىف ٤7٤ :هـــ) ،حتقيــق :حممــد
دراســة نظريــة تطبيقيــة :-الطيــب الســنوس أمحــد ،حســن حممــد حســن إســامعيل ،دار الكتــب العلميــة،نصوص أصولية من كتب أيب حيان عيل بن حممد بن العباس (التوحيدي)

١٢٣

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )6مجادى األول  ١٤٤٣هـ  -ديسمرب  ٢٠٢١م

بــريوت ،لبنان ،الطبعــة :األوىل ١٤٢٤ ،هـ  ٢٠٠٣ -م .مــن املحققــني ،دار اهلدايــة.

إعــراب القــرآن :أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن تاريــخ اإلســالم ووفيــات املشــاهري واألعــالم :حممــد
إســامعيل النحــاس ت  ٣٣8ه ،حتقيــق :د .زهــري غــازي بــن أمحــد بــن عثــامن الذهبــي ،حتقيــق :عمــر بــن
زاهــد ،عــامل الكتب ،ســنة النــرش ١٤٠9هـــ١988 -م ،عبــد الســالم تدمــري ،دار الكتــاب العــريب ،لبنــان،
بــريوت ،الطبعــة األوىل١٤٠7 ،ه.
بــريوت.

أفعــال الرســول صــىل اهلل عليــه وســلم وداللتهــا
عــىل األحــكام الرشعيــة :حممــد بــن ســليامن بــن
عبــد اهلل األشــقر ،مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــرش
والتوزيــع ،بــريوت ،لبنــان ،الطبعــة :السادســة،
١٤٢٤هـــ  ٢٠٠٣ -م.

تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن
حلهــا مــن األماثــل ،أبــو القاســم عــيل بــن احلســن ابن
هبــة اهلل بــن عبــد اهلل الشــافعي ،حتقيــق :حمــب الديــن
أيب ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــري ،دار الفكــر ،ســنة
النــرش  ،١995بــريوت ،عــدد األجــزاء.7٠ :

البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه :بــدر الديــن حممــد التحبــري رشح التحريــر :أبــو احلســن عــيل بــن
بــن هبــادر الزركــي (ت79٤هـــ) ،حتقيــق القســم ســليامن املــرداوي (ت885هـــ) ،حتقيــق :جمموعــة مــن
األول :حممــد بــن عبــد الــرزاق الدويــش ،رســالة الباحثــني ،مكتبــة الرشــد ،الطبعــة األوىل١٤٢١ ،هـــ.
دكتــوراه جامعيــة مــن قســم أصــول الفقــه بجامعــة حتريــر املنقــول وهتذيــب علــم األصــول :عــالء الديــن
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية.١٤٠6 ،
أبــو احلســن عــيل بــن ســليامن املــرداوي الدمشــقي

الربصــان والعرجــان والعميــان واحلــوالن :اجلاحــظ ،الصاحلــي احلنبــيل( ،املتــوىف 885 :هـــ) حتقيــق:
حتقيــق :عبــد الســالم هــارون ،دار اجليــل بــريوت ،عبــد اهلل هاشــم ،د .هشــام العــريب ،وزارة األوقــاف
والشــؤون اإلســالمية ،قطــر ،الطبعــة :األوىل١٤٣٤ ،
الطبعــة األوىل ١٤١٠ ،هـــ.
الربهــان يف أصــول الفقــه :أبــو املعــايل عبــد امللــك بــن هـــ ٢٠١٣ -م.
عبــد اهلل اجلوينــي (ت٤78هـــ) ،حققــه :عبــد العظيــم التحصيــل مــن املحصــول :ساج الديــن حممــود بن أيب
بكــر اآلرمــوي (ت68٢هـــ) ،حتقيــق :عبد احلميــد أبو
الديــب ،الطبعــة األوىل ١٣99 ،هـ.
الربهــان يف علــوم القــرآن :بــدر الديــن حممــد بــن عبــد زنيــد ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة األوىل١٤٠8 ،هـــ.

اهلل الزركــي ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،حتقيــق منيــف الرتبــة ملــن ثبــت لــه رشيــف الصحبــة،
تأليــف :خليــل بــن كيكلــدي العالئــي ت(76١هـــ)،
مكتبــة دار الــرتاث ،القاهــرة.
البلغــة يف تراجــم أئمــة النحــو واللغــة :حممــد بــن دراســة وحتقيــق :د عبــد الرحيــم حممــد أمحــد
يعقــوب الفريوزآبــادي ت8١7ه ،حتقيــق :حممــد القشــقري ،دون معلومــات.
املــري ،مجعيــة إحيــاء الــرتاث اإلســالمي ،الكويــت ،التحقيــق والبيــان يف رشح الربهــان يف أصــول الفقــه،
عــيل بــن إســامعيل األبيــاري (املتــوىف  6١6هـــ):
الطبعــة األوىل١٤٠7 ،ه.
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس :حممــد بــن حتقيــق :د .عــيل بــن عبــد الرمحــن بســام اجلزائــري،
حممــد بــن عبــد الــرزاق احلســيني ،حتقيــق :جمموعــة أصــل التحقيــق :أطروحــة دكتــوراه للمحقــق ،دار
الضيــاء ،الكويــت( ،طبعــة خاصــة بــوزارة األوقــاف

١٢٤
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والشــؤون اإلســالمية ،دولــة قطــر) ،الطبعــة :األوىل ،التقريــر والتحبــري :حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن
حســن بــن عــيل املعــروف بابــن أمــري احلــاج ت879ه،
 ١٤٣٤هـــ  ٢٠١٣ -م.
تشــنيف املســامع بجمــع اجلوامــع لتــاج الديــن مكتــب البحــوث والدراســات ،دار الفكــر بــريوت،
الســبكي :أبــو عبــد اهلل بــدر الديــن حممــد بــن عبــد الطبعــة األوىل.
اهلل بــن هبــادر الزركــي الشــافعي (املتــوىف79٤ :هـــ) ،متهيــد األوائــل وتلخيــص الدالئــل :أبــو بكــر
دراســة وحتقيــق :د ســيد عبــد العزيــز ،د عبــد اهلل ربيع ،حممــد بــن الطيــب بــن جعفــر بــن القاســم أبــو بكــر
املدرســان بكليــة الدراســات اإلســالمية والعربيــة الباقــالين ،مؤسســة الكتــب الثقافيــة ،بــريوت .الطبعــة
بجامعــة األزهــر ،مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي األوىل ،١987 ،حتقيــق :عــامد الديــن أمحــد حيــدر.
وإحيــاء الــرتاث ،توزيــع املكتبــة املكيــة ،الطبعــة :التمهيــد يف أصــول الفقــه :حمفــوظ بــن أمحــد بــن
الثانيــة١٤٢6 ،ه.
احلســن أبــو اخلطــاب الكلــوذاين ،دراســة :مفيــد أبــو
التعريفــات :عــيل بــن حممــد بــن عــيل اجلرجــاين ،دار عمشــة ،مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث
الكتــاب العــريب ،بــريوت ،الطبعــة األوىل ،١٤٠5 ،اإلســالمي ،الطبعــة األوىل١٤٠6 ،ه.
حتقيــق :إبراهيــم األبيــاري.
هتذيــب األســامء واللغــات :اإلمــام النــووي ،دار
تفســري الطــربي (جامــع البيــان عــن تأويــل آي الفكــر ،بــريوت ،١996 ،الطبعــة األوىل ،حتقيــق
القــرآن) :أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي ،مكتــب البحــوث والدراســات [يف دار الفكــر].
حتقيــق :عبــد اهلل الرتكــي ،مركــز البحوث والدراســات جامــع بيــان العلــم وفضلــه :يوســف بــن عبــد الــرب
العربيــة واإلســالمية بــدار هجــر ،القاهــرة ،الطبعــة النمــري ،ت  ،٤6٣دار الكتــب العلميــة،١٣98 ،
األوىل١٤٢٢ ،هـــ.
بــريوت.

تفســري القرطبــي ،حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن جامــع العلــوم واحلكــم :أبــو الفــرج عبــد الرمحــن
فــرح القرطبــي أبــو عبــد اهلل ،أعــاد طبعــه :دار احيــاء بــن أمحــد بــن رجــب احلنبــيل ،دار املعرفــة ،بــريوت،
الــرتاث العــريب ،بــريوت ،لبنــان  ١٤٠5هـــ.
الطبعــة األوىل١٤٠8 ،ه.
تقريــب الوصــول إىل علــم األصــول :حممــد بــن أمحــد اجلامــع الكبــري  -ســنن الرتمــذي :حممــد بــن عيســى
بــن جــزي الكلبــي(ت7٤١ه) ،حتقيــق :حممــد عــيل
ــورة بــن موســى بــن الضحــاك ،الرتمــذي،
بــن َس ْ
فركــوس ،دار الــرتاث اإلســالمي ،اجلزائــر ،الطبعــة أبــو عيســى (املتــوىف٢79 :هـــ) ،حتقيــق :بشــار عــواد
األوىل١٤١٠ ،هـ.
معــروف ،دار الغــرب اإلســالمي ،بــريوت ١998 ،م.
التقريــب واإلرشــاد :أبــو بكــر حممــد بــن الطيــب حاشــية العالمــة البنــاين عــىل رشح اجلــالل املحــيل
الباقــالين (ت٤٠٣هـــ) ،حتقيــق :عبــد احلميــد أبــو عــىل مجــع اجلوامــع :عبــد الرمحــن بــن جــاد اهلل البنــاين
زنيــد ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة األوىل١٤١8 ،هـــ .املغــريب (ت ١١98هـــ) ،دار الفكــر للطباعــة والنــرش.
التقريــب واإلرشــاد اجلــزء األخــري :أبــو بكــر حممــد حاشــية العطــار عــىل رشح اجلــالل املحــيل عــىل مجــع
بــن الطيــب الباقــالين (ت٤٠٣هـــ) ،حتقيــق :حممــد اجلوامــع .دون معلومــات طباعــة.
الدويــش ،مؤسســة الوعــي اإلســالمي١٤٣6 ،هـــ.
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احلــدود يف األصــول (مطبــوع مــع :اإلشــارة يف أصــول رســائل أيب احلســن العامــري وشــذراته الفلســفية،
الفقــه) :أبــو الوليــد ســليامن بــن خلــف بــن ســعد دراســة :ســحبان خليفات ،عــامن ،١988 ،منشــورات
بــن أيــوب بــن وارث القرطبــي الباجــي األندلــي اجلامعــة األردنيــة.
(املتــوىف ٤7٤ :هـــ) ،حتقيــق :حممــد حســن حممــد رفــع املــالم عــن األئمــة األعــالم :أمحــد بــن عبــد
حســن إســامعيل ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت ،احلليــم بــن عبــد الســالم بــن تيميــة ،طبــع ونــرش:
لبنــان ،الطبعــة :األوىل ١٤٢٤ ،هـــ  ٢٠٠٣ -م.
الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء

حقيقــة القولــني :أبــو حامــد حممــد بــن حممــد والدعــوة واإلرشــاد ،الريــاض ،اململكــة العربيــة
الغزايل(املتــوىف5٠5:ه) ،حتقيــق :مســلم بــن حممــد الســعودية( ،وقــف هلل تعــاىل) ١٤٠٣ ،هـــ ١98٣ -م.
الــدوسي ،جملــة اجلمعيــة الفقهيــة الســعودية ،روضــة الناظــر وجنــة املناظــر :موفــق الديــن عبــد اهلل
العددالثالــث.
بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة (ت6٢٠هـــ) ،حتقيــق:

احليــل يف بــاب املناظــرة واجلــدل ،فهــد بــن عبــد اهلل عبــد الكريــم بــن عــيل النملــة ،مكتبــة الرشــد ،الطبعــة
املنيــع ،جملــة جامعــة أم القــرى ،عــدد شــعبان١٤٣9ه .اخلامســة١٤١7 ،هـ.

خــرب الواحــد يف الترشيــع اإلســالمي وحجيتــه :زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد :ابــن قيــم اجلوزيــة،
القــايض برهــون ،أضــواء الســلف ،الطبعــة الثانيــة ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط وعبــد القــادر األرنــؤوط،
مؤسســة الرســالة ،الطبعــة الســابعة والعــرشون،
١٤١9ه.
اخلــالف اللفظــي عنــد األصوليــني :عبــد الكريــم بــن ١٤١5هـ.
عــيل النملــة ،مكتبــة الرشــد ،الطبعــة الثانيــة١٤٢٠ه .سالســل الذهــب :بــدر الديــن الزركــي (ت79٤ه)،
درء تعــارض العقــل والنقــل :أمحــد بــن عبــد احلليــم حتقيــق ودراســة :حممــد الشــنقيطي ،الطبعــة الثانيــة،
بــن تيميــة ،حتقيــق حممــد رشــاد ســامل ،جامعــة اإلمــام ١٤٢٣هـ.

سلســة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهــا
حممــد بــن ســعود ،إدارة الثقافــة والنــرش ١٤١١ه.
دراســات وحتقيقــات يف أصــول الفقــه :عــيل بــن ســعد الســيئ يف األمــة :حممــد نــارص الديــن األلبــاين ،مكتبــة
الضوحيــي ،مكتبــة الرشــد ،الطبعــة األوىل١٤٢5 ،هـ .املعــارف ،الطبعــة األوىل١٤٢٢ه.
ذيــل تاريــخ بغــداد :تأليــف اإلمــام احلافــظ حمــب ســنن أيب داود :أبــو داود ســليامن بــن األشــعث
الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــود بــن احلســن بــن السجســتاين ،دار الكتــاب العــريب ،بــريوت.
هبــة اهلل بــن حماســن املعــروف بابــن النجــار البغــدادي الســنن الكــربى :أمحــد بــن شــعيب النســائي ت٣٠٣ه،
املتــوىف ســنة  6٤٣ه ،دراســة وحتقيــق :مصطفــى عبــد حتقيــق :عبــد الغفــار ســليامن البنــداري ،وســيد
القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة بــريوت ،لبنــان .كــرسوي حســن ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت،
الرســالة :حممــد بــن إدريــس أبــو عبــد اهلل الشــافعي لبنــان ،الطبعــة األوىل١٤١١ه.
(ت ٢٠٤هـــ) ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر ،القاهــرة ،ســري أعــالم النبــالء :حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن
الذهبــي ،ت7٤8ه ،جمموعــة مــن املحققــني بــإرشاف
١٣58هـ.
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شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة الزحيــيل ،نزيــه محــاد ،مكتبــة العبيــكان١٤١8 ،هـــ.
الثالثــة١٤٠5 ،هـــ.
رشح خمتــر الروضــة :نجــم الديــن ســليامن بــن
شــذرات الذهــب :عبــد احلــي بــن أمحــد بــن عبــد القــوي الطــويف (ت7١6هـــ) ،حتقيــق :عبــد اهلل
حممــد احلنبــيل (ت١٠89هـــ) ،حتقيــق :عبــد القــادر بــن عبــد املحســن الرتكــي ،توزيــع :وزارة الشــئون
األرنــؤوط ،حممــود األنــاؤوط ،دار ابــن كثــري ،دمشــق ،اإلســالمية بالســعودية ،الطبعــة الثانيــة١٤١9 ،هـــ.
الطبعــة األوىل١٤٠6 ،هـــ.
رشح النــووي عــىل صحيــح مســلم :حييــى بــن رشف

رشح األصــول اخلمســة :القــايض عبــد اجلبــار ،دار النــووي ،دار إحيــاء الــرتاث العــريب ،بــريوت ،الطبعــة
إحيــاء الــرتاث العــريب للطباعــة والنــرش والتوزيــع الثانيــة١٣9٢ ،هـ.
الطبعــة.١ :
شــفاء الغليــل يف بيــان الشــبه واملخيــل ومســالك
الــرشح الكبــري ملختــر األصــول مــن علــم األصول :التعليــل ،أبــو حامــد حممــد بــن حممــد الغــزايل الطوس
أبــو املنــذر حممــود بــن حممــد بــن مصطفــى بــن عبــد (املتــوىف 5٠5 :هـــ) ،حتقيــق :د .محــد الكبيــي ،أصــل
اللطيــف املنيــاوي ،املكتبــة الشــاملة ،مــر ،الطبعــة :الكتــاب :رســالة دكتــوراه ،مطبعــة اإلرشــاد ،بغــداد،
الطبعــة :األوىل ١٣9٠ ،هـــ  ١97١ -م.
األوىل ١٤٣٢ ،هـــ  ٢٠١١ -م.

رشح التلويــح عــىل التوضيــح :ســعد الديــن مســعود الصحــاح ،تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة :إســامعيل
بــن عمــر التفتــازاين الشــافعي (ت79٢هـــ) ،ضبطــه :بــن محــاد اجلوهــري (ت٣9٣هـــ) ،دار العلــم
زكريــا عمــريات ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت ،للماليــني ،بــريوت ،الطبعــة :الرابعــة ،ينايــر .١99٠
الطبعــة األوىل١٤١6 ،هـــ.
الصفديــة :أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم
رشح العقيــدة األصفهانيــة ،أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن ابــن تيميــة احلــراين(ت7٢7ه) ،حتقيــق :حممــد رشــاد
تيميــة احلــراين أبــو العبــاس ،مكتبــة الرشــد ،الريــاض ،ســامل ،مكتبــة ابــن تيميــة مــر الطبعــة الثانيــة١٤٠6ه.
الطبعــة األوىل ،١٤١5 ،حتقيــق :إبراهيــم ســعيداي.
طبقــات الشــافعية الكــربى :تــاج الديــن بــن عــيل بــن

رشح العقيــدة الواســطية ،ويليــه ملحــق الواســطية ،عبــد الــكايف الســبكي( ،ت77١هـــ) ،حتقيــق :حممــود
حممــد بــن خليــل حســن هـ ّـراس (املتــوىف١٣95 :هـ) ،الطناحــي ،عبــد الفتــاح احللــو ،دار هجــر ،الطبعــة
وخــرج أحاديثــه ووضــع امللحــق :الثانيــة١٤١٣ ،هـ.
ضبــط نصــه
َّ
علــوي بــن عبــد القــادر الســقاف ،دار اهلجــرة للنــرش طبقــات الشــافعية :أبــو بكــر أمحــد بــن حممــد بــن
والتوزيــع ،اخلــرب ،الطبعــة :الثالثــة١٤١5 ،هـــ.
عمــر بــن قــايض شــهبة (ت 85١هـــ) ،حتقيــق :احلافظ
رشح العمــد :أبــو احلســني حممــد بــن عــيل بــن الطيــب عبــد العليــم خــان ،عــامل الكتــب ،بــريوت١٤٠7 ،هـ،
البــري (ت٤٣6هـــ) ،حتقيق :عبــد احلميد أبــو زنيد ،الطبعــة األوىل.
مكتبــة العلــوم واحلكــم ،الطبعــة األوىل١٤١٠ ،هـــ .طبقــات الفقهــاء :الشــريازي الشــافعي ،حتقيــق:

رشح الكوكــب املنــري :حممــد بــن أمحــد بــن عبــد إحســان عبــاس ،دار الرائــد العريب ،بــريوت١97٠ ،م.
العزيــز الفتوحــي احلنبــيل (ت97٢هـــ) ،حتقيــق :حممد طبقــات املعتزلــة :أمحــد بــن حيــي املرتــى ،بــريوت،
نصوص أصولية من كتب أيب حيان عيل بن حممد بن العباس (التوحيدي)
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الديــن ،مــن آل الوزيــر (املتــوىف8٤٠ :هـــ) ،حققــه،
لبنــان ١٣8٠،هـ.
طلبــة الطلبــة يف االصطالحــات الفقهيــة :نجــم الديــن وضبــط نصــه ،وخــرج أحاديثــه ،وع ّلــق عليه :شــعيب
بــن حفــص النســفي ت5٣7ه ،مراجعــة وحتقيــق :األرنــؤوط ،مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــرش
خليــل امليــس ،دار القلــم بــريوت لبنــان ،الطبعــة والتوزيــع ،بــريوت ،الطبعــة :الثالثــة١٤١5 ،هـــ -
 ١99٤م.
األوىل١٤٠6 ،ه.

الــروري يف أصــول الفقــه :أبــو الوليــد حممــد غايــة املــرام يف رشح مقدمــة اإلمــام :أبــو العبــاس أمحد
بــن رشــد احلفيد(ت595هـــ) حتقيــق :مجــال الديــن بــن زكــري التلمســاين املالكــي (ت9٠٠ه) ،حتقيــق:
العلــوي ،دار الغــرب اإلســالمي ،الطبعــة األوىل ،حمنــد مشــنان ،دار ابــن حــزم ،الطبعــة األوىل ١٤٢6هـ.
غريــب احلديــث :أبــو إســحاق إبراهيــم بــن إســحاق
١99٤م.
ــريب (املتــوىف:
حل ْ
الضعفــاء الكبــري ،أبــو جعفــر حممــد بــن عمــر بــن بــن إبراهيــم بــن بشــري البغــدادي ا َ
موســى العقيــيل ،دار املكتبــة العلميــة ،بــريوت٢85 ،هـــ) ،حتقيــق :ســليامن بــن إبراهيــم بــن حممــد
الطبعــة األوىل١٤٠٤ ،هـــ١98٤ ،م ،حتقيــق :عبــد العايــد ،مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث
اإلســالمي بجامعــة أم القــرى ،الطبعــة :األوىل،
املعطــي أمــني قلعجــي.
١٤٠5هـــ ١985 -م.
ضوابــط املعرفــة وأصــول االســتدالل واملناظــرة:
عبــد الرمحــن بــن حســن امليــداين ،دار القلــم ،دمشــق ،الفــارايب يف حــدوده ورســومه :د جعفــر ياســني ،عــامل
الكتــب ،الطبعــة األوىل١٤٠5 ،ه.
الطبعــة الرابعــة١٤١٤ ،ه.
العقــد املنظــوم يف اخلصــوص والعمــوم :شــهاب الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل :أبــو حممــد عــيل
الديــن أمحــد بــن إدريــس القــرايف ( 68٢ - 6٢6هـــ) ،بــن أمحــد املعــروف بابــن حــزم الظاهــري (ت٤56ه)،
دراســة وحتقيــق :د .أمحــد اخلتــم عبــد اهلل ،دار الكتبــي ،حتقيــق :حممــد إبراهيــم نــر ،وعبــد الرمحــن عمــرية،
دار اجليــل بــريوت.
مــر ،الطبعــة :األوىل ١٤٢٠ ،هـــ  ١999 -م.

عيــار النظــر يف علــم اجلــدل :أبــو منصــور البغــدادي ،الفصــول يف األصــول :أبــو بكــر أمحــد بــن عــيل
حتقيــق :أمحــد عــرويب ،دار أســفار الكويتيــة ،الطبعــة اجلصــاص الــرازي (ت٣7٠هـــ) ،ضبــط نصوصــه:
حممــد حممــد تامــر ،مكتبــة عبــاس البــاز ،الطبعــة
األوىل١٤٤١ ،ه.
األوىل١٤٢٠ ،هـــ.
علــم أصــول الفقــه مــن التدويــن إىل هنايــة القــرن
الرابــع اهلجــري :دراســة تارخييــة اســتقرائية حتليليــة ،القامــوس املبــني يف اصطالحــات األصوليــني :حممــود
أمحــد الضوحيــي ،عــامدة البحــث العلمــي بجامعــة حامــد عثــامن ،دار الزاحــم ،الطبعــة األوىل١٤٢٣ ،هـــ.
قواطــع األدلــة يف األصــول :أبــو املظفــر منصــور
اإلمــام١٤٢7 ،هـــ.
العواصــم والقواصــم يف الــذب عــن ســنة أيب القاســم ،بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار الســمعاين (ت٤89هـــ)،
ابــن الوزيــر ،حممــد بــن إبراهيــم بــن عــيل بــن املرتــى حتقيــق :حممــد حســن الشــافعي ،دار الكتــب العلميــة،
بــن املفضــل احلســني القاســمي ،أبــو عبــد اهلل ،عــز بــريوت١٤١8 ،هـــ.
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كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم :حممــد عــيل القديمــة التــي قــام بجمعهــا الشــيخ :عبــد الرمحــن
التهانــوي (١١58ه) ،إرشاف :د رفيــق العجــم ،مكتبــة ابــن قاســم وســاعده ابنــه حممــد ،رمحهــام اهلل تعــاىل].
لبنــان ،بــريوت ،الطبعــة األوىل ١996 ،م.
املحصــول يف علــم أصــول الفقــه :حممــد بــن عمــر

كتــاب الكليــات  -معجــم يف املصطلحــات والفــروق بــن احلســني الــرازي (ت 6٠6هـــ) ،حتقيــق :طــه جابر
اللغويــة ،أبــو البقــاء الكفومــى (ت ١٠9٤هـــ) ،دار العلواين ،مؤسســة الرســالة ،الطبعة الثالثــة١٤١8 ،هـ.
النــرش :مؤسســة الرســالة ،بــريوت١٤١9 ،هـــ ،حتقيق :خمتر املزين مع األم ،دار املعرفة١٣9٣ ،ه ،بريوت.
عدنــان درويــش ،حممــد املــري.
مســائل أصــول الديــن املبحوثــة يف أصــول الفقــه:
لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل (تفســري اخلــازن) :خالــد عبــد اهلل ،نــرش :عــامدة البحــث العلمــي باجلامعة
عــالء الديــن عــيل بــن حممــد بــن إبراهيــم الشــهري اإلســالمية ،الطبعــة األوىل ،١٤٢6 ،ص ١٢58مــا
باخلــازن ،تصحيــح :حممــد عــيل شــاهني ،دار الكتــب بعدهــا.
العلميــة ،بــريوت١٤١5 ،ه.
عقيــدة أهــل الســنة واجلامعــة يف الصحابــة الكــرام:
لســان العــرب :حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقي نــارص بــن عــيل عائــض حســن الشــيخ ،مكتبــة
املــري ،دار صــادر ،بريوت ،الطبعــة األوىل.
الرشــد ،الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية،
لســان امليــزان :احلافــظ أمحــد بــن حجــر العســقالين ،الطبعــة :الثالثــة١٤٢١ ،هـــ.
اعتنــى بــه :عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،مكتــب املطبوعــات املســائل املشــرتكة بــني أصــول الفقــه وأصــول الديــن:
اإلســالمية.
حممــد العــروس عبــد القــادر ،مكتبــة الرشــد ،الطبعــة
اللمــع يف أصــول الفقــه :أبــو إســحاق الشــريازي ،دار الثانية١٤٣٠هـ.
الكتب العلميــة ،الطبعة :الثانية ٢٠٠٣ ،م  ١٤٢٤ -هـ .املســتصفى مــن علــم األصــول :أبــو حامــد حممــد بــن

اللبــاب يف هتذيــب األنســاب :أبــو احلســن عــيل حممــد الغــزايل (ت5٠5هـــ) ،حتقيــق :حممد بن ســليامن
بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد الشــيباين اجلــزري ،األشــقر ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة األوىل١٤١7 ،هـ.
(ت6٣٠هـــ) ،دار صادر١٤٠٠ ،هـ  ،١98٠ -بريوت .مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل :حتقيــق :شــعيب

لطائــف اإلشــارات :عبــد الكريــم بــن هــوازن األرنــؤوط وعــادل مرشــد ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة
القشــريي ،حتقيــق :إبراهيــم بســيوين ،اهليئــة املريــة األوىل١٤١6 ،هـــ.
العامــة للكتــاب ،مــكان الطبــع :مــر.
املصطلــح الفلســفي عنــد العــرب :عبــد األمــري عســم،
املجمــوع رشح املهــذب :اإلمــام أبــو زكريــا حمــي املؤسســة العربيــة للدراســات والنــرش ،بــريوت،
الديــن بــن رشف النــووي( ،ت676ه) ،دار الفكــر .الطبعــة الثانيــة١997 ،م.

جممــوع الفتــاوى :أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة املعتمــد يف أصــول الفقــه :أبــو احلســني حممــد بــن عــيل
احلــراين ،حتقيــق :أنور البــاز ،عامــر اجلــزار ،دار الوفاء ،الطيــب البــري (ت٤٣6هـــ) ،دار الكتــب العلميــة –
الطبعــة :الثالثــة١٤٢6 ،هـــ ٢٠٠5 ،م ،عــدد األجــزاء :بــريوت الطبعــة األوىل ،١٤٠٣ ،حتقيــق :خليــل امليس.
 ٢ + ٣5[ ٣7فهــارس ترقيــم الكتــاب موافــق للطبعــة معجــم أســامء األشــياء املســمى اللطائــف يف اللغــة:
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أمحــد بــن مصطفــى الدمشــقي (ت١٣١8هـــ) ،دار املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم :عبــد الرمحــن بــن
الفضيلــة ،القاهــرة.
عــيل بــن حممــد بــن اجلــوزي أبــو الفــرج ،دار صــادر،
معجــم األدبــاء :ياقــوت بــن عبــد اهلل الرومــي بــريوت ،الطبعــة األوىل.١٣58 ،
احلمــوي (ت6٢6هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،بريوت ،املنثــور يف القواعــد :حممــد بــن هبــادر الزركــي
الطبعــة األوىل١٤١١ ،هـــ.
ت79٤ه ،حتقيــق :تيســري فائــق حممــود ،وزارة
معجــم الســفر :أبــو طاهــر أمحــد بــن حممــد الســلفي ،األوقــاف والشــؤون اإلســالمية الكويــت ،الطبعــة
املكتبــة التجاريــة ،مكــة املكرمــة ،حتقيــق :عبــد اهلل الثانيــة  ١٤٠5هـــ.
منــع املوانــع عــن مجــع اجلوامــع :عبــد الوهــاب بــن
عمــر البــارودي.
معجــم الفــروق اللغويــة :تنظيــم :الشــيخ بيــت اهلل عــيل الســبكي (ت77١هـــ) ،حتقيــق :ســعيد بــن عــيل
بيــات ومؤسســة النــرش اإلســالمي ،الطبعــة :األوىل ،احلمــريي ،دار البشــائر اإلســالمية ،الطبعــة األوىل،
املطبــوع ،٢٠٠٠ :نســخة التاريــخ :شــوال املكــرم ١٤٢٠هـ.
 ،١٤١٢مؤسســة النــرش االســالمي التابعــة جلامعــة املواقــف يف علــم الــكالم :عضــد الديــن عبــد الرمحــن
بــن أمحــد اإلجيــي ،عــامل الكتــب بــريوت.
املدرســني بقــم.

معجــم مقاييــس اللغــة :أبــو احلســني أمحــد بــن فــارس املواقــف :عضــد الديــن اإلجيــي مــع رشح الرشيــف
بــن زكريــا (ت ٣95هـــ) ،دار إحيــاء الــرتاث العــريب ،اجلرجــاين ،وحاشــيتي عبــد احلكيــم الســيالكويت
وحســن جلبــي الفنــاري ،عنــي بتصحيحــه :حممــد
بــريوت ،الطبعــة األوىل١٤٢٢ ،هـ.
معجــم مقاييــس اللغــة :أبــو احلســني أمحــد بــن فــارس بــدر الديــن النعســاين ،الطبعــة األوىل١٣٢5 ،ه.
بــن زكريــا ،حتقيــق :عبــد الســالم حممــد هــارون ،دار موســوعة القواعــد الفقهيــة :حممــد صدقــي الغــزي،
مؤسســة الرســالة ،بــريوت ،لبنــان ،الطبعــة :األوىل،
الفكــر ،الطبعة١٣99 :هـــ١979 -م.
املعجــم الوســيط :إبراهيــم مصطفــى وأمحــد الزيــات  ١٤٢٤هـــ  ٢٠٠٣ -م.
وحامــد عبــد القــادر وحممــد النجــار ،دار الدعــوة،
حتقيــق :جممــع اللغــة العربيــة.

املقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطبي دراســة أصوليــة
فقهيــة :حممــود عبــد اهلــادي فاعــور ،الطبعــة :األوىل،
١٤٢7هـــ ٢٠٠6 -م ،بســيوين للطباعة ،صيــدا ،لبنان.

ميــزان األصــول يف نتائــج العقــول :عــالء الديــن
شــمس النظــر أبــو بكــر حممــد بــن أمحــد الســمرقندي
(ت 5٣9هـــ) ،رســالة جامعيــة ملرحلــة الدكتــوراه،
أعدهــا :عبــد امللــك الســعدي ،جامعــة أم القــرى،
١٤٠٤هـ.

امللــل والنحــل :حممــد بــن عبــد الكريــم الشهرســتاين نفائــس األصــول يف رشح املحصــول :شــهاب الديــن
(ت5٤8ه) ،صححــه :أمحــد فهمــي حممــد ،دار الكتب أبــو العبــاس أمحــد بــن إدريــس القــرايف (ت68٤هـــ)،
حتقيــق :عــادل عبــد املوجــود ،عــيل معــوض ،مكتبــة
العلميــة ،بــريوت ،لبنــان ،الطبعــة الثانيــة١٤١٣ ،ه.
نــزار البــاز ،الطبعــة األوىل١٤١6 ،هـــ.
مناهــج البحــث عنــد مفكــري اإلســالم :عــيل النشــار،
وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان :أبــو العبــاس
دار النهضــة العربيــة ،الطبعــة الثالثــة١٤٠٤ ،ه.
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شــمس الديــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن
خلــكان (ت68١هـــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار
الثقافــة ،لبنــان.

الواضــح يف أصــول الفقــه :أبــو الوفــاء عــيل بــن عقيــل
بــن حممــد بــن عقيــل ،حتقيــق :د عبــد اهلل الرتكــي،
مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــرش والتوزيــع،
بــريوت ،لبنــان ،الطبعــة :األوىل١٤٢٠ ،هـــ.
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Editorial

In the name of Allah, the most gracious most merciful. Peace and blessings be upon, prophet
Mohammad, his final messenger.

It is with pleasure that the Editorial Board of the Annual Journal at Majmaah University publishes its Sixth Issue. In this issue we continue our policy of selecting research papers that are
original, comply with excellent scientific research methods and are of distinct quality. Our role
is editing, refereeing, authorizing and publishing.
Our role is to present a platform that attracts distinguished researchers to publish their respected
scientific production in accordance with the ethics and methods of scientific research.
This issue consists of a study titled "The preservation of the environment in Islamic jurisprudence and legal texts. An applied study on the fact of protecting wildlife in the Al-Baha region.
And also study titled " Fundamentalist Texts from the Books of Abu Hayyan Ali bin Muhammad bin Al-Abbas )Al-Tawhidi(: Collective Study

In conclusion, I would like to express my gratitude to the editorial board for their valuable efforts. I hope future issues fulfill the readers' expectations and achieve the goals of our beloved
university.
I would also like to thank the respected researchers who have chosen our journal as an outlet for
their publications, as well as the readers who follow our issues regularly.

May Allah bless our efforts.
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