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الملخص

إن للشريعة االسامية مقاصد هي محور التشريع 

وهي هيكل بنيان المجتمع فالركن جزء من الماهية 

يقوم به الشيء وال يتجزء عنه وصاح الشيئ بصاح 

البحث  على  عملت  المنطلق  هــذا  ومــن   , أركــانــه 

أهمية  ــدى  وم األســـري  التراحم  مبدأ  فــي  والتقصي 

ركيزة  تعد  بدورها  هي  التي  األســرة  بناء  في   التراحم 

بناء المجتمع.

***

الخالصة باالنكليزية 

 The Islamic Sharia has purposes that are the

 focus of legislation and it is the structure of the

 structure of society. It is undoubtedly noticeable

 that the Noble Qur’an, which is the constitution

 of Islam and the reference for its laws, is that in

 every story it tells of the prophets, the story tells

 us about a family, the story of our master Yusuf,

 the story of a family, the story of our master

 Moses, peace be upon him, a family story, as

 well as the dialogue of our master Abraham with

 his father, and so if we follow we find Most of the

 stories of the prophets that were mentioned are

 the story of a family, and this is a clear indication

 that the family is the basis of the human starting

 point, and this starting point must have strong

 pillars and valuable principles, perhaps the most

.important of which is compassion

***
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المقدمة 

إن للشريعة االسامية مقاصد هي محور التشريع 

وهي هيكل بنيان المجتمع فالركن جزء من الماهية 

يقوم به الشيء وال يتجزء عنه وصاح الشيئ بصاح 

البحث  على  عملت  المنطلق  هــذا  ومــن  أركــانــه، 

أهمية  ــدى  وم األســـري  التراحم  مبدأ  فــي  والتقصي 

التراحم في بناء األسرة التي هي بدورها تعد ركيزة بناء 

القران  ، ومن الماحظ مما ال شك فيه أن  المجتمع 

الكريم الذي هو دستور االسام ومرجع قوانينه أنه في 

القصة  تحدثنا  االنبياء  قصص  من  يرويها  قصة  كل 

وقصة  اســرة  قصة  يوسف  سيدنا  فققصة  أســرة  عــن 

حوار  وكذلك  أســرة  قصة  ســام  عليه  موسى  سيدنا 

سيدنا ابراهيم مع أبيه وهكذا لو تتبعنا نجد أن أغلب 

قصص االنبياء التي ذكرت هي قصة أسرة وفي ذلك 

منطلق  اساس  هي  األسرة  ان  المعالم  واضحة  اشارة 

ومبادء  قوية  ركائز  من  المنطلق  لهذا  والبــد  االنسان 

قيمة لعل من أهمها التراحم .

 وفـــي ورقــــة الــعــمــل هـــذه قــســمــت الــبــحــث الــى 

مبحثين :

الشرعية  الــمــقــاصــد  تــعــريــف   : األول  الــمــبــحــث 

والتراحم وفيه 

المطلب األول: تعريف مقاصد الشريعة وأهميتها

التراحم لغة واصطاحا  : تعريف  الثاني  المطلب 

والتراحم في القران والسنة 

المبحث الثاني: التراحم ومبادء بناء االسرة 

المطلب األول : التراحم من خال واجب االنفاق.

المطلب الثاني : التراحم من خال واجب العفو 

والمغفرة .

***
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المبحث األول

تعريف مقاصد الشريعة

كاَم العلماء في مقاصد الشريعة؛ يجد  ل  من تأّمَ

ا: ا، ومعنى خاّصً  لها معنيين؛ معنى عاّمً
َ

أّن

الِحكم  الشريعة: هو  لمقاصد  العام  المعنى   -١

ق باألحكام 
َّ
دة التي تتعل المختلفة، والمعاني المتعّدِ

باألحكام  قت 
َّ
تعل ــواٌء  سـ لــعــبــاده،  اهلل  شرعها  الــتــي 

فقهّيًة  العملية  باألحكام  أم  العقدية،  وهي  العلمية 

كانت أم أخاقيًة.

ف  الشريعة: عّرَ لمقاصد  الــخــاص  المعنى   -٢

الشريعة  مــقــاصــَد  الــمــعــاصــريــن  الــبــاحــثــيــن  بــعــض 

دة )١(. تعريفاٍت مختلفًة، وال تخلو من إيرادات متعّدِ

يكون  أن  إليه  أميل  والــذي  متباينة.  وتنبيهات 

علماء  عند  ر  تقّرَ كمــا  غيرها  عن  لها  زًا  ممّيِ التعريف 

المعقول )٢(. 

أســـراُر  هــي  الشريعة  مقاصد  “إن  فــأقــول:  وعليه 

المختلفة،  المعاني  هــي:  أو  المنضبَطُة،  التشريع 

ــُة فـــي اســتــنــبــاط  ــوَظ ــح ــل ــم َدة ال ــّدِ ــعـ ــتـ ــمـ والـــعـــلـــُل الـ

الِحكم  بالمعاني  وأردت  بــهــا”،  والعمُل  األحــكــام، 

رّدُ األحكام  التي يمكن  الظاهرة  ِل 
َ
كالِعل المنضبَطة؛ 

تستقّرَ  حتى  ــٍة،  عــاّمَ وصـــورة  شموليٍة،  بطريقة   إليها 

)١( أصول الفقه للخضري، ص٢٩٢.
)٢( أصول الفقه، خاف، ص١86-١8٧ بتصرف.

األحكاُم المستنَبطُة. 

ثَة أقسام: ومقاصد الشريعة ال تعدو ثال

ية. لها: الضرور أّوَ

ثانيها: الحاجية.

ثالثها: التحسينية، أو الكمالية.

ال بد منها في  ية، وهي ما  فأولى المقاصد الضرور

قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا ُفقدت لم َتْجر 

مصالُح الدنيا على استقامة، بل َتُفوت الحياة بفواتها، 

يفوُت في اآلخرة الفوُز برضى اهلل سبحانه؛ وهو النعيم  و

يات بما يقيم  السرَمدّيُ الذي ال يزول  ،وحفظ الضرور

بما  دة  المتعّدِ جوانبها  من  بمراعاتها  وذلك  أركانها، 

ع )3( .
َ
يدرأ عنها االختال الواقع أو المتوّق

كما أشار العلماءإلى  ية ترجع  وهذه األمور الضرور

خمسة أشياء وهي: الدين، والنفس، والعقل، النسل 

(، والمال، وقال العامة اللقافي في  ز )أو النسب بتجّوُ

ونسب  ومــال  نفس  ثــّمَ  ِديــن  التوحيد:وحفظ  جوهرة 

ومثلها عقل وِعرض قد وجب )٤(.

ــام لكّلِ واحــد من هــذه الخمسة  ــَرَع اإلس وقــد ش

أحكاما َتكفل إيجاده وتكوينه، وأحكاما تكفل حفظه 

اهلل  ــق 
َ

حــّق األحــكــام  مــن  النوعين  بهذين  وصيانته، 

ياتهم )5(. للناس ضرور

والعبادات،  العقائد،  مجموعة  ال: الــديــن: هــو  أّوَ

واألحكام، والقوانين التي شَرعها اهلل سبحانه لتنظيم 

بربهم، وعاقاتهم بعِضهم ببعض، وقد  الناس  عاقة 

)3( جوهرة التوحيد، البيت رقم: ١٢٧.
)٤(  أصول الفقه للخضري، ص٢٩٢-٢٩3. 

)5( مدخل لدراسة الشريعة اإلسامية، ص55.
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إقامته؛ إيجاُب اإليمان وأحكام  ُشرع اإلسام إليجاده و

وهــى:  اإلســـام،  عليها  بني  التي  الخمس  الــقــواعــد 

إقاُم  و اهلل،  رسول  محمدًا  وأن  اهلل  إال  إله  ال  أن  شهادة 

البيت،  وحّجُ  رمضان،  وصوُم  الزكاة،  إيتاُء  و الصاة، 

الشارُع  َقصد  التي  العبادات  وأصــول  العقائد  وسائر 

باع  باّتِ القلوب  في  وتثبيته  الدين  إقــامــَة  بتشريعها 

ح الناس إال بها، وأوجب الدعوَة 
ُ
األحكام التي ال يصل

وعلى  عليها  االعتداء  من  إليه  الدعوة  وتأميَن  إليه، 

القائمين بها من وضع عقبات أمامها، وَشَرع لحفظه 

وكفالة بقائه وحمايته من العدوان عليه الدفاَع عنه، 

ُيحدث في الدين  وعقوبَة من يشّقُ عصا الجماعة، و

ما ليس منه، أو يحّرِف أحكاَمه عن مواضعها.

ثانيا: النفس: شرع اإلسام إليجادها الزواَج للتوالد 

قال  البقاء،  وجوه  كمل  أ على  النوع  وكمال  والنسل، 

نُفِسُكۡم 
َ
ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن أ

َ
ۦٓ أ تعالى: حمس َوِمۡن َءاَيٰتِهِ

ٗة َوَرۡحمًَةۚ إِنَّ  َودَّ ۡزَوٰٗجا لِّتَۡسُكُنٓواْ إِلَۡيَها وََجَعَل بَۡيَنُكم مَّ
َ
أ

وم : جحتجحتجحس.  ُروَن ٢١ىجس حجسالرُّ فِى َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت لَِّقۡوٖم َيَتَفكَّ
البيان على ضرورة  وفي هذا المقد داللة واضحة 

قسم  في  ينصب  شرعي  مقصد  شك  ال  وانه  التراحم 

الضرورات التي بها يكتمل حفظ النفس .

تناول  إيــجــاَب  حياتها  وكــفــالــة  لحفظها    فــشــرع 

واللباس،  والشراب،  الطعام،  ّيِ  ضــرور من  يِقيمها  ما 

إيجاَب القصاص، والدية، والكفارة، على  والسكن، و

التهلكة،  إلى  بها  اإللقاء  يَم  وتحر عليها،  يعتدى  من 

إيجاَب دفع الضرر عنها )١( . و

)١( أصول الفقه، خاف، ص١88.

أهّمه  النفس  حفَظ  عاشور  ابن  مة 
َ
العّا جعل  بل 

حفظها عن التلف قبل وقوعه، مثل: مقاومة األمراض 

من  الجيَش  الخطاب  بــن  عمر  منع  وقــد  يــة.  الــســار

دخول الشام؛ ألجل طاعون عمواس.

 
َ

ــَرع اإلســــام مــا يــحــفــظ عــقــول ــل: ش ــق ــع ثــالــثــا: ال

 دخول الخلل 
َ

الناس من أْن يدخل عليها خلل؛ ألّن

انضباط  عدم  من  عظيٍم  فساٍد  إلى  ــَؤّدٍ  ُم العقل  على 

إلى  ُمــْفــٍض  العقل  على  الخلل  فــدخــول  ف,  الــتــصــّرُ

الجماعات وعموِم  ه على عقول 
ُ
، ودخول فساد جزئّيٍ

 ، ْكر ة أعظم؛ ولذلك يجب منُع الشخص من الّسُ األّمَ

نشرِ  وكذلك  أفرادها،  بين  ْكر  الّسُ نشر  من  ة  األّمَ ومنُع 

سائر المفسدات العقلية، مثل: الحشيش، واألفيون، 

إثمها  عــّمَ  التي  والهروين،  والكوكايين،  والمورفين، 

العالم، وانتشر تناولها بين الناس ، وما ال شك فيه أن 

ينة العقل وكماله فالتراحم هو ثمرة من  التراحم هو ز

ثمار العقل السليم .

ل  تعّطَ فلو  النوع،  ــراِد  أف َفُة 
ْ
ِخل ــه 

َ
ألّن النسل:  رابعا: 

يؤول تعطيله إلى اْضمحال النوع وانتقاِصه، فيجب 

ة من االختصاء، ومن ترِك مباشرة  أن ُيحَفظ ذكوُر األّمَ

إناث  ُتحَفظ  وأن  ذلك،  ونحِو  العزوبة  راد  باّطِ النساء 

ة من قطع أعضاء األرحام التي بها الوالدة )٢( .  األّمَ

ر عنه بعضهم بحفظ  قال العامة السالمي: “وعّبَ

 الزاني، إْذ لو لم 
ُ

األنساب، وألجله ُحّرِم الزنا وُشرع حّد

الزنا،  ذلك  في  ة 
َّ
فالعل نسٌل،  ُعــرف  لما  ذلــك؛  م  ُيحّرَ

، والحكمُة  والحكُم فيه التحريم ووجوُب إقامة الحّدِ

، ص٢١٢-٢١3. )٢(  مقاصد الشريعة عند ابن عاشور
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حفُظ النسل )١(.

وكسبه  لتحصيله  ــام  اإلس َشــرع  الــمــال:  خامسا: 

ــَة الــمــعــامــات،  ــاحــ ــ إب إيـــجـــاَب الــســعــي لـــلـــرزق، و

لحفظه  وشــرَع  والمضاربِة,  ية،  التجار والــمــبــادالِت 

والــســارقــة،  الــســارق   
َ

ــّد وحـ الــســرقــة،  يَم  تحر وحمايته 

كِل أموال الناس بالباطل،  يَم الغّشِ والخيانة، وأ وتحر

غيره،   
َ

مــال ُيْتِلُف  من  وتضميَن   ، الغير مال  إتــاِف  و

 ، الضرر ودفـــَع  الغفلة،  وذي  السفيه  على  والــحــجــَر 

ها؛ بأْن أباح 
َّ
كل ياِت  يَم الربا، وَكَفَل حفَظ الضرور وتحر

يتفرع  المال  وفي حفظ  للضرورات). )٢(  المحظورات 

لذكره  سناتي  االنفاقالذي  منها  االحكام  من  الكثير 

االسرة  افراد  بين  التراحم  صور  من  صورة  هي  والنفقه 

يتجسد  بزوجته  ــزوج  ال ورحمة  بـــواالده  االب  فرحمة 

جليا من خال النفقة .

ي: “وقــد أضــاف  الــقــرضــاو الــدكــتــور  قــال العامة 

سادسا  عــنــصــرًا  الخمسة  ــذه  ه ــى  إل وغــيــره  الــقــرافــي 

الكرامُة   : هــو بتعبيرنا  والــِعــرض  الــعــرض،  حفظ  وهــو 

والغيبَة  الــقــذَف،  الشريعة  مــت  َحــّرَ ولهذا  والسمعُة؛ 

والتعزير  بالزنا،  القذف  في   
َ

الحّد وَشرعت  ونحوها، 

فيما عداه، وهى إضافة صحيحة )3(.

بين  مازمَة  ال  إْذ  اإلضافة؛  عدم  والصحيح  قلت: 

إذا   
َ
إاّل اللهّمَ   ، تعزيٌر أو   

ٌ
حّد تقويته  في  وما  ّيِ  الضرور

 النسل كما يوِمىُء إليه صنيع 
ُ

 الِعرض بدل
َ

اعتبرنا أّن

)١(  مدخل لدراسة الشريعة اإلسامية، ص55. 
)٢( أصول الفقه، خاف، ص٩١. 

، ص٢١٤. )3( مقاصد الشريعة، ابن عاشور

مة الشيخ خاف )٤(.
َ
العّا

وثاني مقاصد الشريعة الحاجيُة، وهي: ما يحتاج 

عة، واحتماِل مشاّقِ التكاليف،  إليه الناس لليسر والّسَ

 نظام حياتهم، وال 
ُ

إذا ُفقدت ال َيختّل وأعباِء الحياة، و

ولكن  ية،  الضرور ُفقدت  إذا  كما  الفوضى،  فيهم  تعّمُ 

ينالهم الحرُج والضيُق. واألموُر الحاجية للناس بهذا 

والتخفيِف  عنهم،  الــحــرج  رفــع  إلــى  َتــرجــع  المعنى 

َر لهم طرُق   التكليف، وُتيّسَ
َ

لوا مشاّق عليهم؛ ليتحّمَ

التعامل والتبادل، وسبُل العيش والسعي.

العبادات،  أبــواب  َشــَرع اإلســام في مختلف  وقد 

أحكاٍم  جملَة  والعادات،  والعقوبات،  والمعامات، 

المقصوُد منها رفُع الحرِج، واليسُر على الناس.

)الكمالية(؛  التحسينية  الشريعة  مقاصد  وثالث 

على  األمور  وسيُر  واآلداب،  المروءُة،  تقتضيه  ما  وهي 

الناس  نظام حياة   
ُ

ال يختّل ُفقدت  إَذا  و أقوم منهاٍج، 

ية، وال ينالهم حرٌج كما إذا  كما إذا ُفقدت األمور الضرور

ُفقدت األمور الحاجية، ولكن تُكوُن حياُتهم مستنَكرًة 

واألمــوُر  السليمة،  والِفَطرِ  الراجحِة  العقول  تقدير  في 

األخــاق،  مكارم  إلى  ترِجع  بهذا  للناس  التحسينية 

ومحاسِن العادات، وكّلِ ما ُيقَصد به سيُر الناس في 

أن  فيه  شــك  ال  ومما   ، منهاج  أحسن  على  حياتهم 

بعض االمور الكمالية في حياة المسلم ما هي اال تعبير 

عن رحمته وحبه لذويه فهي تطبيق عملي .

العبادات،  أبــواب  مختلف  في  اإلســام  شرع  وقد 

هذا  إلــى  َتقصد  أحكامًا  والعقوبات،  والمعامات، 

)٤( المصدر نفسه.
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ُد الناَس أحسَن العادات،  التحسين والتجميل، وتعّوِ

وُتْرشدهم إلى أحسن المناهج وأقوِمها.

والثوب،  للبدن،  الطهارَة  َشـــَرَع  العبادات:  ففي 

النجاسات،  عن  واالحــتــراَز  الــعــورة،  وستَر  والمكان، 

واالستنـزاَه من البول.

، والــتــدلــيــَس، 
َ

م الـــغـــّش ــّرَ ــ ــمــعــامــات: حـ وفـــي ال

َنِجس  كــّلِ  في  التعامَل  م  ــّرَ وح ــراَف،  واإلسـ  ، والتغريَر

وعن  أخيه،  بيع  على  اإلنساِن  بيع  عن  ونهى   ، وضــاّرٍ

ي الركبان، وغيرِ ذلك مما يجعُل المعاماِت على   تلّقِ

أحسن منهاج.

الرهبان،  قتَل  الجهاد  في  يحّرِم  العقوبات:  وفي 

 ، ــغــْدِر ــِة، وال
َ
والــصــبــيــان، والــنــســاء، ونــهــى عــن الــُمــْثــل

. ت أو حّيِ إحراِق مّيِ و

ر اإلسام  وفي أبواب األخاق وأمهات الفضائل: قّرَ

في  بــالــنــاس  ــِســيــُر  َي و والمجتمع،  ــفــرَد  ال ب  ِ
ّ

يــهــذ مــا 

التحسين  إرادة  على  سبحانه   
َّ

دل وقــد  السبل  أقــوِم 

ببعض  قــَرنــهــا  الــتــي  والــِحــَكــم  بالعلل  والــتــجــمــيــل؛ 

لُِيَطّهَِرُكۡم  يُرِيُد  حمسَوَلِٰكن  تعالى:  كقوله  أحكامــه، 

َولُِيتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡمىجس حجسالَمائـَِدة : حمتجحس.
ــَم مــكــارم  ــ ــّمِ ــ ت

ُ
ــرســـول � ))ُبـــعـــثـــُت أل ــوِل الـ ــ وقـ

األخاق(()١(.

حديث  من  والبيهقي  كم  والحا أحمد  رواه  العراقي:  قــال   )١(
كم: صحيح على شرط مسلم. قال  الحا أبي هريرة، وقال 
الزبيدي: رواه مالك في الموطأ باغا بلفظ: »إنما ُبعثُت«. 
أبــي هريرة  : هو متصل من وجــوه عن  البر ابــن عبد  وقــال 
في  والخرائطي  مسنده  في  أحمد  أخرجه  ما  منها  مرفوعا، 
أول مكارم األخاق بلفظ: »صالح األخاق«، ورجاله رجال 

 مرتبة من هذه المراتب 
ُ

قال اإلمام الشاطبي: “وكّل

فرضنا  لو  ا  مّمَ والتكملة  كالتتمة  هو  ما  إليها  ينضّمُ 

يات  الضرور ففي  األصلية،  بحكمتها   
َ

ُيِخّل لم  فقَده 

أداَءها  شرَع  الدين؛  لحفظ  الصاة  إيجاَب  شَرع  لما 

إعانها باألذان لتكون إقامُة الدين وحفُظه  جماعًة و

على أتّمِ حال بإظهار شعائره واالجتماع عليها.

ــَب الــقــصــاَص لحفظ الــنــفــوس، وشــَرع  ولــمــا أوجـ

أن  غير  مــن  منه  الــغــرض  ــى  إل َي  لــيــؤّدِ فيه  التماثل 

أفظع  بصورة  القاتل  قْتَل   
َ

ألّن والبغضاء؛  العداوة  يثير 

إلى نقيض  و الدماء،  إلى سفك  ي  تــؤّدِ مما فعل؛ قد 

المقصود من القصاص.

ــّرم الــخــلــوة  ــ ــّرم الــزنــا لــحــفــظ الــنــســل؛ ح ــ ــمــا ح ول

حفظًا  الخمر  ــّرم  ح ولما  يعة،  للذر ــدًا  س باألجنبية 

 ما ال 
َ

، وجعل كّل م القليل منه ولو لم ُيسكر للعقل؛ حّرَ

ي إلى المحظور   ما يؤّدِ
َ

يتّمُ الواجب إال به واجبًا، وكّل

كثيرًا  وقّيد  المباحات،  كثير من  ر من 
َّ

محظورًا، وحذ

كثيرا من العمومات؛ سّدًا  ص  قات، وخّصَ
َ
من المْطل

يات  الضرور لحفظ  شرَعها  التي  فاألحكام  للذرائع، 

على  المقصد  هــذا  ــق  ُتــحــّقِ أحــكــاٍم  بتشريع  لها   كّمَ

كمل وجوهه. أ

من  المعامات  ــواع  أن شــَرع  ا  لّمَ الحاجيات  وفــي 

لها  كّمَ إيـــجـــارات، وشــركــات، ومــضــاربــات؛  و بــيــوع، 

، والجهالة، وبيِع المعدوم، وبياِن ما  بالنهي عن الغرر

وغيرِ   ، يصّحُ ال  وما  شروط،  من  به  العقد  اقتران  يصّحُ 

 
ُ

سّد فيها  المعامات  تكوَن  أن  به  ُيقصد  ا  مّمَ ذلــك 

: إتحاف السادة المتقين، ج٧، ص٩3.  الصحيح. انظر
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حاجة الناس، من غير أن تثير الخصومات.

ة 
َ

عّد ندَب  الطهارَة؛  شَرط  ا  لّمَ التحسينات  وفي 

يكوَن  أن  نــدَب  اإلنفاَق؛  ندب  ا  ولّمَ لها،  ُتكّمِ أشياء 

في  النظَر  ــق 
َ

حــّق فمن  الكسب،  ــِب  طــّيِ مــن  اإلنــفــاُق 

 المقصوَد من كّلِ 
َ

ن أّن أحكام الشريعة اإلسامية؛ يتبّيَ

ّيٍ للناس، أو حاجّيٍ لهم،  حكٍم شرع فيه حفُظ ضرور

ل لما حفظ واحدا منها )١(. ، أو مكّمِ أو تحسينّيٍ

هو  لما  لًة  مكّمِ ُتعتبر  الــمــراتــب  هــذه  مــن   
ٌ

ــّل وُكـ  .

يــات،  ــلــٌة لــلــضــرور أقـــوى مــنــهــا، فــالــحــاجــيــات مــكــّمِ

لٌة للحاجيات )٢(  . والتحسينيات مكّمِ

ية  مــة خـــاف: “وأّمـــا األحــكــام الضرور
َ
الــعــّا قــال 

إال  منها،  بحكٍم   
ُ

اإلخــال يجوُز  وال  مراعاتها،  فتجب 

ّيٍ  ي إلى اإلخال بضرور ّيٍ تؤّدِ إذا كانت مراعاُة ضرور

إن  و للدين  حفاظا  الجهاُد  وجــب  ولهذا  منه؛  أهــّمَ 

من  أهّمُ  الدين  حفَظ   
َ

ألّن بالنفس؛  تضحية  فيه  كان 

كره على شربها 
ُ
حفظ النفس، وأبيَح ُشرب الخمر إذا أ

ظمأ  في  إليها  ر  اضّطُ أو  منه،  عضو  أو  نفسه  بإتاف 

إذا  شديد؛ ألّن حفظ النفس أهّمُ من حفظ العقل، و

كره على إتاف مال غيره؛ أبيَح له أن يقَي نفسه من 
ُ
أ

الهاك بإتاِف مال غيره. فهذه األحكام فيها إهمال 

ّيٍ أهّم منه )3(. ّيٍ مراعاًة لحكم ضرور ضرور

الفقه،  ــول  أص ص١0-١١؛  ج٢،  للشاطبي،  الموافقات،   )١(
خاف، ص١٩٢-١٩3؛ وأصول الفقه، أبو زهرة، ص3٧0-

3٧3؛ وانظر لباب المحصول، ج٢، ص٤56.
)٢(  أصول الفقه، الخضري، ص٢٩6-٢٩٧. 

)3( أصول الفقه، ص١٩٤.

واصطالحا  لغة  الرحمة  تعريف   : الثاني  المطلب 

والتراحم في القران والسنة .

مــفــهــوم الــرحــمــة تــمــهــيــًدا لــلــحــديــث عــن فضل 

القرآن  في  وردت  كما  ومظاهرها  اإلســام  في  الرحمة 

ال  العطرة  النبوّية  السيرة  كتب  وفــي  والسّنة  الكريم 

اللغة  في  للرحمة  الرئيس  المفهوم  توضيح  من  بــّد 

واالصطاح، 

المحمودة  األخـــاق  مــن  ــدٌة  واحـ  : هــي  فالّرحمة 

أنبيائه  صفات  ومن  العظيمة  اهلل  صفات  من  وصفٌة 

والّرحمة  المخلصين،  والّصالحين من عباده  ورسله 

صلة  قــول  جــاء  ومنها  والعطف،  الرّقة  من  اللغة  في 

الّرحم: أّي القرابة وعاقتهم ببعضهم البعض، أّما في 

االصطاح فهي ّرقٌة ال تكون ّإال باإلحسان إلى الشيء 

المرحوم، والرقة تكون في النفس والقلب فهي تبعث 

السرور والطمأنينة للمرحوم وتضفي إلى الّنفس طابع 

المحّبة واإلحساس بالشخص اآلخر )٤( .

اإلسام  في  الرحمة  اإلســام  في  والتراحم  الرحمة 

نفسه  على  اهلل  كتب  فقد  لــه،  نظير  ال  عظيم  خلٌق 

تعالى:  قوله  األنعام في   الرحمة ما هو مؤكد في سورة 

َسَلٌٰم  َفُقۡل  أَـِبَيٰتَِنا  يُۡؤِمُنوَن  َِّذيَن  ٱل َجآَءَك  َوِإَذا  حمس 
نَُّهۥ 

َ
أ ۡحمََة  ٱلرَّ َنۡفِسهِ  عَلَٰى  َربُُّكۡم  َكَتَب  َعلَۡيُكۡمۖ 

َبۡعِدهِۦ  ِمۢن  تَاَب  ُثمَّ  ِبجََهٰلَةٖ  ُسوَٓءۢا  ِمنُكۡم  َعِمَل  َمۡن 
لتكون  مختجمتجحس،  ۡنَعام: 

َ
حجسالأ رَِّحيٞم ٥٤ىجس  َغُفورٞ  نَُّهۥ 

َ
فَأ ۡصلََح 

َ
َوأ

تكراّرا  كثر  األ والّصفات  الكلمات  من  الرحمة  صفة 

يلفت  ما  أّول  هو  الكريم  فالقرآن  الكريم،  القرآن  في 

)٤( أصول الفقه، الخضري، ص٢٩6-٢٩٧.
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وأهّم  لهم  دستوٌر  فهو  المسلمين،  حياة  في  األنظار 

مصادر الشريعة والتشريع، وقد أخبر رسول اهلل � 

قول  فيها  تحمل  والتي  البسملة  بالتزام  قراءته  عند 

الرحمة  من  مشتّقان  اسمان  وهما  الرحيم«  »الرحمن 

يكونان في صيغة المبالغة. )١(  و

في  ي  رو ومظاهرها  ــام  اإلسـ فــي  الرحمة  فضل   

الّصحيح من الحديث عن جرير بن عبد اهلل -رضي 

ال  َيرحْم  ال  »مــْن  قــال:  أّنــه   � النبّي  عن  عنه-  اهلل 

ُيتْب  ال  لُه، و مْن ال يتْب  ُيغفْر  ال  َيغفْر  ال  ُيرحْم، و مْن 

الّناس  ال يعامل  أّن من  عليِه«، )٢(وفي شرح الحديث 

اهلل  رحمة  ينال  ال  وعطٍف  برحمٍة  مجتمعه  في  حوله 

اإلنسان  بغريزة  تكون  والّرحمة  وتعالى-،  -سبحانه 

هذه  في  ولد  عندما  السليمة  فطرته  على  جبل  كما 

تجارب  خــال  من  مكتسبة  رحمًة  تكون  أو  الدنيا، 

الحياة ومخالطة الّناس واإلحسان لهم، فمن سكنت 

في  العظيمة  اهلل  رحمة  نال  العباد  بين  قلبه  الرحمة 

الّدنيا واآلخرة.

فضل  حــول  يتمحور  المقال  هــذا  في  والحديث 

الرحمة في اإلسام ومظاهرها، أّما عن فضلها أن ينال 

، وأّما  من جعلها في حياته رحمًة من اهلل ورضواٌن كبير

عن مظاهرها فهي تتمّثل في صور وجوانب كثيرًة لعّل 

صفٌة  فهي  شــيء  كل  وسعت  التي  اهلل  رحمة  أبرزها 

المتمثل  الرحمة  وخلق  وجّل-  -عّز  المولى  للخالق 

، عن جرير بن عبد اهلل،  )١( رواه السيوطي، في الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم: ٩0٧5، صحيح. 

بن  عبداهلل  عن  ي،  البخار صحيح  في  ي،  البخار رواه   )٢(
مسعود، الصفحة أو الرقم: 6٩٢٩.

والكبار  بالصغار  ورحمته   � اهلل  رســول  حياة  في 

والكفار وغيرهم، ورحمة أهل اإليمان فيما بينهم فقد 

أوصى القرآن الكريم والسّنة النبوية الشريفة عباد اهلل 

المسلمين أن يلتزموا جانب األخاق الحميدة والتي 

التي  العظيمة  الّصفات  مع  فيها  الّرحمة  تموضعت 

ينبغي على كّل مسلٍم أن يتمّثلها .

يتناوله  مــا  ــرز  أب لعّل  بعباده  اهلل  رحمة  مــن  صــور 

هي  ومظاهرها  ــام  اإلسـ فــي  الــرحــمــة  فضل  مــوضــوع 

الرحمن  هو  وتعالى  تبارك  فاهلل  اهلل،  رحمة  من  صور 

كــل شـــيء، ورحمة  الـــذي وســعــت رحمته  الــرحــيــم، 

عاّمًة  ئق  الخا على  ى 
ّ
تتجل وتعالى-  -سبحانه  اهلل 

يتجلى ذلك ابتداًء في وجود  وعلى اإلنسان خاّصًة، و

يعلمون،  ال  حيث  من  نشأتهم  وفي  أنفسهم،  الخلق 

وفي تكريم اإلنسان على كثير من العالمين وتفضيله 

ى ذلك في تسخير ما 
ّ
يتجل ، و بنعمة العقل والتفكير

والقوى  والطاقات  النعم  من  العظيم  الكون  هذا  في 

واألرزاق والماء والهواء، فرحمة اهلل -سبحانه وتعالى- 

ّكده في سورة األعراف في  وسعت كّل شيء، وهو ما أ

ۡنَيا َحَسَنٗة  قوله تعالى: حمس ۞ َوٱۡكُتۡب لََنا فِى َهِٰذهِ ٱلدُّ

ِصيُب بِهِۦ َمۡن 
ُ
َوفِى ٱٓأۡلِخَرةِ إِنَّا ُهۡدنَآ إِلَۡيَكۚ قَاَل َعَذابِٓى أ

َِّذيَن  لِل ۡكُتُبَها 
َ
فََسأ َشۡيٖءۚ  ُكلَّ  وَِسَعۡت  َوَرۡحمَتِي  َشآُءۖ 

َ
أ

َِّذيَن ُهم أَـِبَيٰتَِنا يُۡؤِمُنوَن ١٥٦ىجس  َكٰوةَ َوٱل َيتَُّقوَن َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ
ۡعَراف : حمتجمتجحتجحس،كما أّن من رحمة اهلل بعباده أن أرسل لهم 

َ
حجسالأ

ّية إلنارة طريق حياتهم  األنبياء والّرسل والكتب السماو

اهلل  رحمة  أّن  كما  المستقيم،  الــّصــراط  إلــى  ليهتدوا 

تعالى هي من تدخل الّناس الجّنة، فا يدخلها أحٌد 

ْن ُيْدِخَل أَحًدا ِمنُكم 
َ
بعمله كما جاء في الّصحيح: »ل
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َّ

: وال أنا، إال
َ

 اهلِل، قال
َ

َة قالوا: وال أْنَت؟ يا َرسول ُه الَجَنّ
ُ
َعَمل

َدِنَي اهلَلُّ منه بَفْضٍل وَرْحَمٍة« )١(. أْن َيَتَغَمّ

صــور مــن رحــمــة األنــبــيــاء والــرســل الحديث عن 

فضل الرحمة في اإلسام ومظاهرها يقتضي الحديث 

األنبياء  خلق  فالّرحمة  والــرســل،  األنبياء  رحمة  عن 

على  أقوامهم  مع  تعاملهم  والرسل  األنبياء  بنى  فقد 

الّرحمة، وذلك على الّرغم مّما القوه وقاسوه من األذى 

منهم، وكانوا -صلوات اهلل وسامه عليهم أجمعين- 

دائمي الدعاء لهم بالهداية والمغفرة، عسى أن يمّن 

عن  إليه،  ويهتدوا  ليتوبوا  عليهم  فيتوب  عليهم  اهلل 

ي أْنُظُر  ِنّ
َ
عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل عنه- قال: »َكأ

َقْوُمُه  َضَرَبُه  األْنِبياِء،  ِمَن  ا  َنِبًيّ َيْحِكي  النبِيّ �  إلى 

: َرِبّ اْغِفْر 
ُ

يقول َم عن وْجِهِه، و
ّ

فأْدَمْوُه، َفهو َيْمَسُح الَد

ُموَن«. )٢( 
َ
ُهْم ال َيْعل

ّ
ِلَقْوِمي فإَن

حياة  مــن  ومظاهرها  اإلســـام  فــي  الرحمة  فضل   

-عليه  نوح  اهلل  نبّي  هو  فها  عديدة،  والّرسل  األنبياء 

الّسام- كانت تحمله الشفقة والرحمة على قومه يوم 

َونَاَدٰى  حمس  ، قال تعالى في سورة هود:  التنور أن فاض 

وَۡعَدَك  َوِإنَّ  ۡهلِي 
َ
أ ِمۡن  ٱبۡنِي  إِنَّ  َرّبِ  َفَقاَل  بَُّهۥ  رَّ نُوٞح 

إِنَُّهۥ  َيُٰنوُح  قَاَل  ٱلَۡحِٰكِميَن ٤٥  ۡحَكُم 
َ
أ نَت 

َ
َوأ ٱلۡحَقُّ 

تَۡسـَٔۡلِن  فَلَا  َصٰلِٖحۖ  َغۡيُر  َعَمٌل  إِنَُّهۥ  ۡهلَِكۖ 
َ
أ ِمۡن  لَۡيَس 

المؤمنين،  أم  رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة   )١(
الصفحة أو الرقم: ٢630.

ي، كتاب األدب، باب الحذر من الغضب  )٢( أخرجه البخار
والصلة  الــبــر  كــتــاب  ومــســلــم،   ،)6١١٤( رقـــم:   ،)٢8  /8(
واآلداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي 

شيء يذهب الغضب )٤/ ٢0١٤(، رقم: ٢60٩.

ِمَن  تَُكوَن  ن 
َ
أ ِعُظَك 

َ
أ إِنِّٓى  ِعۡلٌمۖ  بِهِۦ  لََك  لَۡيَس  َما 

ٱلَۡجِٰهلِيَن ٤٦ىجس حجسُهود : جمتمخت - حمتمختجحس.
رسول اهلل رحمة للعالمين واحدة من مقتضيات 

الحديث عن فضل الرحمة في اإلسام ومظاهرها هي 

كثر  أ الخلق  من  فهو   ،� اهلل  رســول  عن  الحديث 

 وتطّبًعا بهذه الخصلة الحميدة والخلق 
ً

الّناس تمّثا

َناَك 
ْ
ْرَسل

َ
أ }َوَما  األنبياء:  سورة  في  تعالى  قال  العظيم، 

-رضي  هريرة  أبو  ى  رو ولقد   )3( ِميَن{، 
َ
َعال

ْ
ل

ّ
ِل َرْحَمًة   

َّ
ِإال

اهلل عنه- في باب الحديث عن رحمته �: »ِقيَل: 

ْبَعْث 
ُ
أ ْم 

َ
ل ي  إِنّ  :

َ
قال الُمْشرِِكيَن  ى 

َ
اْدُع عل اهلِل،   

َ
َرُسول يا 

ما ُبِعْثُت َرْحَمًة«، )٤(
ّ
إَن اًنا، و َعّ

َ
ل

كــثــر الــّنــاس رحــمــًة بــالــّنــاس حوله  فــكــان � أ

المسلمين  وغير  والمسلمين  والكبار  األطــفــال  من 
ئق أجميعن.  وبالخا

فـــي اإلســـام  ــرحــمــة  ال مـــن فــضــل  إّن واحـــــدة  و  

هي   � النبّي  حياة  من  عظمة  كثر  األ ومظاهرها 

رحمته النبوّية مع الكافرين، فعلى الرغم من اشتداد 

أّن   
ّ

إال الكرام  للنبّي � وأصحابه  كّفار قريش  أذى 

العظيمة،  ورحمته  السليمة  فطرته  على  بقي  الرسول 

ِقيُت ِمْن َقْوِمِك، 
َ
ولقد جاء في الّصحيح أّنه قال: »قْد ل

عرْضُت  إْذ  العقبِة،  ــْوَم  َي منهم  لقيُت  َمــا   
ّ

َشـــَد
َ
أ وكــاَن 

ْم ُيِجْبِني 
َ
ِل، َفل

َ
ى ابِن عبِد يا ِليِل بِن عبِد ُكا

َ
َنْفِسي َعل

وْجِهي،  ى 
َ
عل مهموٌم  وأنــا  فانطلْقُت   ،

ّ
أردُت ما  إلــى 

)3( أخرجه مسلم )٢5٩٩.
)٤( رواه األلباني، في صحيح الجامع، عن أبو هريرة، الصفحة 
أو الرقم: ٢١٧٢، صحيح. - رواه مسلم، في صحيح مسلم، 

عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: ٢٧5٤.
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فإذا  رأِسي  فرَفْعَت  الثعاِلِب،  بقْرِن  وأنا   
َّ

إال ْم أستِفْق 
َ
َفل

جبريُل،  فيها  فإذا  فنَظْرُت،  ْتِني، 
َّ
َظل

َ
أ قْد  بَسحاَبٍة  أنا 

َك، وَما 
َ
ل َقْوِمَك  كاَم  ِإَنّ اهلَل قْد َسِمَع   :

َ
فناداني، فقال

ُمَرُه ِبما 
ْ
َك الجباِل ِلَتأ

َ
ْيَك، َوَقْد بعَث إليَك َمل

َ
وا عل

ّ
رُد

ُثَمّ   ، َيّ
َ
َعل َم 

َّ
َفَسل الجباِل،  ُك 

َ
َمل فناداني  فيهم،  ِشْئَت 

ْطِبَق 
ُ
 َذِلَك َفما ِشْئَت، ِإَنّ ِشْئَت أ

َ
ُد! فقال  يا ُمَحَمّ

َ
قال

ِمْن  اهلُل  ُيْخرَِج  أْن  أرجو  بْل  قلُت:  األخشبيِن،  عليهُم 

 ُيْشرُِك ِبِه شْيًئا« )١(. 
َ

أصاِبهم َمْن َيْعُبُد اهلَل وْحَدُه، ال

الصحابة  الصالحين  حياة  مــن  الرحمة  مظاهر 

تمّسًكا  ــاس  ــّن ال كــثــر  أ مــن  والــّصــالــحــيــن  والتابعين 

 � محّمد  سّيدنا  وضعه  الذي  الشرعّي  بالمنهج 

من خال السّنة النبوية الشريفة والشريعة اإلسامّية، 

ــي اإلســـام  ــوع فــضــل الــرحــمــة ف ــوض وكــمــا يــوجــب م

ــه يقتضي  فــإّن ــول اهلل  الــحــديــث عــن رسـ ومــظــاهــرهــا 

التطّرف إلى أصحابه والّصالحين ومظاهر وصور من 

عليهم  اهلل  -رضــوان  العباد  بين  وتراحمهم  رحمتهم 

عمر  الــفــاروق  العتيد  الّشديد  هو  فهذا  أجمعين-، 

لجانب   
ً

متمّثا كان  عنه-  اهلل  -رضــي  الخطاب  بن 

الرحمن بن  ين، حينما جاءه عبد 
ّ
والل والّرّقة  الرحمة 

 
َّ

عوف يطلب لينه للّناس، فقال له: »إني ال أجد لهم إال

أفة،  ذلك، واهلل لو أنهم يعلمون ما لهم عندي، من الَرّ

ي، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم:  )١( اخرجه البخار
إحداهما  فوافقت  آمين  الــســمــاء:  فــي  ئكة  والما آمين 
األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه )٤/ ١١5(، رقم: )3٢3١(، 
النبي �  لقي  ما  باب   ، والسير الجهاد  كتاب  ومسلم، 

من أذى المشركين والمنافقين )3/ ١٤٢0(، رقم: )١٧٩5.

ْحَمة، والشفقة، ألخذوا ثوبي عن عاتقي« )٢(.  والَرّ

 في سورة آل عمران: قال تعالى: }َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن 

وا 
ّ

ْنَفُض
َ

ال ِب 
ْ
َقل

ْ
ال َغِليَظ  ا 

ّ
َفًظ ُكْنَت  ــْو 

َ
َول ُهْم 

َ
ل ِلْنَت  اهلَلِّ 

ــْم  َوَشــاِوْرُه ُهْم 
َ
ل َواْسَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفــاْعــُف  َحــْوِلــَك  ِمــْن 

ُيِحُبّ  اهلَلَّ  ِإَنّ  اهلَلِّ  ى 
َ
َعل ْل 

ّ
َفَتَوَك َعَزْمَت  ــِإَذا  َف ــرِ  ْم

َ ْ
األ  ِفي 

َقْد 
َ
}ل تعالى:  وقــال  التوبة:  ســورة  )3(فــي  ِليَن{  ُمَتَوِكّ

ْ
ال

ْم َحرِيٌص 
ّ

ْيِه َما َعِنُت
َ
ْنُفِسُكْم َعزِيٌز َعل

َ
 ِمْن أ

ٌ
َجاَءُكْم َرُسول

ُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم{ )٤( .
ْ
ْيُكْم ِبال

َ
َعل

َمَعُه  ِذيَن 
َّ
َوال اهلَلِّ   

ُ
َرُســول ٌد  }ُمَحَمّ الفتح:  سورة  في 

ًدا  ُسَجّ ًعا 
ّ

ُرَك َتَراُهْم  َبْيَنُهْم  ُرَحَماُء  اِر 
ّ

ُكَف
ْ
ال ى 

َ
َعل اُء 

ّ
ِشــَد

َ
أ

ُوُجوِهِهْم  ِفي  ِسيَماُهْم  َوِرْضَواًنا  اهلَلِّ  ِمَن   
ً

َفْضا َيْبَتُغوَن 

ِفي  ُهْم 
ُ
َوَمَثل ْوَراِة  الَتّ ِفي  ُهْم 

ُ
َمَثل َذِلَك  ُجوِد  الُسّ َثرِ 

َ
أ ِمْن 

َفاْسَتَوى  َظ 
َ
َفاْسَتْغل َرُه  َفــآَز ُه 

َ
َشْطأ ْخَرَج 

َ
أ َكَزْرٍع  ْنِجيِل  ِ

ْ
اإل

َوَعــَد  اَر 
ّ

ُكَف
ْ
ال ِبِهُم  ِلَيِغيَظ  اَع  َرّ

ّ
ــُز الـ ُيْعِجُب  ُسوِقِه  ى 

َ
َعل

َمْغِفَرًة  ِمْنُهْم  اِلَحاِت  الَصّ وا 
ُ
َوَعِمل آَمــُنــوا  ــِذيــَن 

َّ
ال  اهلَلُّ 

ْجًرا َعِظيًما{. )5(
َ
َوأ

كتب  فــي  ورد  اهلل  رحمة  عــن  نبوية  واألحــاديــث 

يت عن رسول اهلل  التي رو النبوية واألحاديث  السّنة 

موضوع  تناولت  التي  األحــاديــث  من  الكثير   �

يأتي  وفيما  ومظاهرها،  اإلســـام  فــي  الرحمة  فضل 

أبرز ما ورد عن النبّي في األحاديث الّصحيحة: قال 

رسول اهلل �: »إَنّ هلِل مائَة رحمٍة، أنزل منها رحمًة 

فبها   ، الهواِمّ و  البهائِم  و  اإلنِس  و  الجِنّ  بين  واحدًة 

)٢( سبق تخريجه.
)3( آل عمران، آية: ١5٩.

)٤(  سورة التوبة : 
)5( سورة الفتح، آية: ٢٩.
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ي  ــ  أ. م. د. رنا عبد الحميد سعيد الجبور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوحوُش  َتعطُف  بها  و  يتراَحمون،  بها  و  يتعاطفون، 

ر تسًعا و تسعين رحمًة، يرحُم بها 
ّ

على ولِدها، و أَخ
عباَده يوَم القيامِة«. )١(

عن عمر بن الخّطاب -رضي اهلل عنه- قال: »َقِدَم 

ْبِي،  الَسّ ِمــَن  ٌة 
َ
اْمـــَرأ ــِإَذا  َف بَسْبٍي   � اهلِل  ــوِل  َرُس ى 

َ
عل

َصَقْتُه 
ْ
ْتُه فأل

َ
َخذ

َ
ْبِي، أ ا في الَسّ َتْبَتِغي، إَذا َوَجَدْت َصِبًيّ

َن هِذه  َتَرْو
َ
 اهلِل �: أ

ُ
َنا َرُسول

َ
 ل

َ
ْرَضَعْتُه، َفقال

َ
بَبْطِنَها َوأ

، َواهلَلِّ َوهي َتْقِدُر 
َ

َنا: ال
ْ
؟ ُقل اِر َدَها في الَنّ

َ
َة َطاِرَحًة َول

َ
الَمْرأ

ْرَحــُم 
َ
أ هلَلَُّ   :� اهلِل   

ُ
َرُســول  

َ
َفقال َتْطَرَحُه،  ال  ْن 

َ
أ ى 

َ
عل

ِدَها« )٢(.
َ
بِعَباِدِه ِمن هِذه بَول

أحاديث قدسية عن رحمة اهلل يتضّمن الحديث 

ومــظــاهــرهــا جانٌب  ــام  اإلسـ فــي  الــرحــمــة  عــن فضل 

النبّي  بها  أخبر  التي  القدسّية  األحاديث  من  عظيم 

بخلقه  وتــعــالــى-  -ســبــحــانــه  اهلل  رحــمــة  عــن   �

القدسّية  األحــاديــث  بعض  يأتي  وفيما  أجمعين، 

رسول  قال  ومظاهرها:  اإلسام  في  الرحمة  فضل  في 

اهلل �: »إَنّ اهلَل تعالى إذا أحَبّ عبًدا دعا جبريَل 

ثم  جبريُل،  ه  فُيحُبّ ه،  حَبّ
َ
فأ فاًنا  ــُبّ  ِح

ُ
أ إني  فقال: 

فاًنا  يحُبّ  تعالى  اهلَل  إَنّ   :
ُ

فيقول السماِء  في  ينادي 

 في 
ُ

ه أهُل السماِء، ثم ُيوَضع له الَقبول وه، فُيحُبّ ِحُبّ
َ
فأ

إني   :
ُ

فيقول جبريَل  دعا  عبًدا  أبغض  إذا  و األرِض، 

ينادي  ثم  جبريُل،  فيبغُضه  ْبِغْضه، 
َ
فأ فاًنا  بِغُض 

ُ
أ

بِغضوه، 
َ
فأ فــاًنــا  ُيبِغُض  اهلَل  إَنّ  الــســمــاِء:  أهــِل  فــي 

)١( صحيح مسلم ، الرقم . ٢٧5٢ 
)٢( رواه األلباني، في صحيح الجامع، عن أبو هريرة، الصفحة 

أو الرقم: ١٧05، صحيح. 

فُيبِغضونه، ثم يوضُع له البغضاُء في األرض« )3(.

ى 
َ
َوَتَعال َتَباَرَك  ى َعِن اهلِل  َعِن النبِيّ �، ِفيما َرَو

َنْفِسي،  ى 
َ
عل َم 

ْ
ل

ّ
الُظ ْمُت  َحَرّ ي  إِنّ ِعَباِدي  »يا   :

َ
قال ُه 

ّ
أَن

ُكْم 
ُّ
ُكل ِعَباِدي  يا  ُموا، 

َ
َتَظال ًما، فا  ُمَحَرّ بْيَنُكْم  ُتُه 

ْ
َوَجَعل

ِعَباِدي  يا  ْهِدُكْم، 
َ
أ َفاْسَتْهُدوِني  َهَدْيُتُه،  َمن   

َّ
إال  

ٌّ
َضال

ْطِعْمُكْم، 
ُ
ْطَعْمُتُه، َفاْسَتْطِعُموِني أ

َ
 َمن أ

َّ
ُكْم َجاِئٌع، إال

ُّ
ُكل

َفاْسَتْكُسوِني  َكَسْوُتُه،  َمن   
َّ

إال  ، َعــاٍر ُكْم 
ُّ
ُكل ِعَباِدي  يا 

 ، َهاِر َوالَنّ ْيِل 
َّ
بالل ُتْخِطُئوَن  ُكْم 

ّ
إَن ِعَباِدي  يا  ْكُسُكْم، 

َ
أ

ُكْم، 
َ
ل ْغِفْر 

َ
أ َفاْسَتْغِفُروِني  َجِميًعا،  ُنوَب 

ُّ
الذ ْغِفُر 

َ
أ َنــا 

َ
 َوأ

ُغوا 
ُ
َتْبل ْن 

َ
وِني َول ي َفَتُضُرّ ُغوا َضرِّ

ُ
َتْبل ْن 

َ
ُكْم ل

ّ
إَن يا ِعَباِدي 

َوآِخــَرُكــْم  ــُكــْم 
َ
ل َوّ

َ
أ أَنّ  لو  ِعــَبــاِدي  يا  َفَتْنَفُعوِني،  َنْفِعي، 

َواِحٍد  َرُجــٍل  ِب 
ْ
َقل ْتَقى 

َ
أ ى 

َ
عل َكاُنوا  ُكْم  َوِجَنّ إْنَسُكْم  و

أَنّ  لو  ِعَباِدي  يا  ِكي شيًئا، 
ْ
ُمل َزاَد ذلَك في  ِمنُكْم، ما 

ِب 
ْ
ْفَجرِ َقل

َ
ى أ

َ
َكاُنوا عل ُكْم  إْنَسُكْم َوِجَنّ ُكْم َوآِخَرُكْم و

َ
ل َوّ

َ
أ

ِكي شيًئا، يا ِعَباِدي 
ْ
َرُجٍل َواِحٍد، ما َنَقَص ذلَك ِمن ُمل

ُكْم َقاُموا في َصِعيٍد  إْنَسُكْم َوِجَنّ ُكْم َوآِخَرُكْم و
َ
ل َوّ

َ
لو أَنّ أ

َتُه، ما َنَقَص 
َ
ل

َ
 إْنَساٍن َمْسأ

ّ
ُكَل وِني فأْعَطْيُت 

ُ
ل

َ
َواِحٍد َفَسأ

ْدِخَل 
ُ
أ إَذا  الِمْخَيُط  َيْنُقُص  كما   

َّ
إال ِعنِدي  ا  مَمّ ذلَك 

ُكْم، ُثَمّ 
َ
ْحِصيَها ل

ُ
ُكْم أ

ُ
ْعَمال

َ
ما هي أ

ّ
، يا ِعَباِدي إَن الَبْحَر

َيْحَمِد اهلَلَّ َوَمن َوَجَد 
ْ
اَها، فَمن َوَجَد َخْيًرا، َفل يُكْم إَيّ َوِفّ

ُ
أ

 َنْفَسُه«. )٤( 
َّ

وَمَنّ إال
ُ
غيَر ذلَك، فا َيل

والسنة  القران  في  الرحمة  أدلة  من  تقدم  ما  وبعد 

كل  كد جليا أن الرحمة مقصد شرعي يدخل في  يتا

الخطاب،  بن  عمر  عن  مسلم،  صحيح  في  مسلم،  رواه   )3(
الصفحة أو الرقم: ٢٧5٤.

ي،  الغفار ذر  أبــو  عــن  مسلم،  صحيح  فــي  مسلم،  رواه    )٤(
الصفحة أو الرقم: ٢5٧٧، صحيح. 
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المقاصد الشرعية للتراحم األسري في الشريعة اإلسامية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مطلب  فهي  وكــأســرة  كفرد  المسلم  حياة  تفاصيل 

بناء  واثرها واضح في  الشرعية  باالدلة  شرعي تجسد 

االسرة وبناء المجتمع .

***

المبحث الثاني

التراحم ومبادء بناء االسرة 

ل واجب االنفاق. المطلب االول : التراحم من خال

العاقة  على  الضوء  سأسلط  المبحث  هــذا  في 

التراحم فمما  االنفاق وبين مبدأ  الكبيرة بين واجب 

فما  صاحبه  عند  كبيرة  قيمة  للمال  أن  معروف  هو 

لوال  الســرتــه  يملك  مــا  كــل  ينفق  االب  يجعل  الـــذي 

الرحمة والتراحم الذان يشكان رابط االسرة ، فاالنفاق 

دليل  أنها  بل  والتراحم  للرحمة  وتطبيق  تجسيد  هو 

شرعي  واجــب  اال  االنفاق  فما  اهلل  طاعة  على  واضــح 

يدخل ضمن الواجبات الشرعية والمقاصد االسامية 

يقويه  كونه يزيد الترابط و فلم يشرع واجب االنفاق اال 

في  اإلسامية  األوليات  مراعاة  ضوابط  ضمن  ولكن 

يجب  أولويات  المسلمين  فقهاء  وضع  لقد  اإلنفاق: 

االلتزام بها في كل شئون حياة المسلم، ومنها اإلنفاق 

في شراء حاجياته، وهذه األولويات هي: 

ية  الضرور النفقات  بها  يقصد  و يات:  الضرور  )١(

المقاصد  وتــحــقــيــق  الــمــخــلــوقــات،  لــقــوام  الـــازمـــة 

كــل  بــدونــهــا،كــالــمــأ الــحــيــاة  تستقيم  وال  الــشــرعــيــة، 

والمشرب والملبس. 

على  الفرد  ينفقه  ما  بها  يقصد  و الحاجيات:   )٢(

من  وتخفف  ميسرة،  كثر  أ الحياة  لجعل  يحتاجه  ما 

بعد  إال  الحاجيات  على  اإلنفاق  يجب  وال  المشاق، 

يات. استيفاء الضرور
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النفقات  بــنــود  فــي  وتتمثل  التحسينات:   )3(  

التي تجعل حياة الفرد رغدة طيبة، وال يجب اإلنفاق 

يــات  الــضــرور اســتــيــفــاء  بــعــد  إال  التحسينات  عــلــى 

األولويات  بهذه  االلتزام  يجب  َثّمَ  ومن  والحاجيات. 

اإلسامية،  الشريعة  مقاصد  لتحقيق  اإلنــفــاق  عند 

ومما يؤسف له في هذه األيام أن األفراد والحكومات 

ينفقون األموال على الترفيات والكماليات، في الوقت 

يات والحاجيات،  الذين يعانون من نقص في الضرور

نتيجته  مــن  يــكــون  و ــه،  ــَف ــّسَ ال عليه  يطلق  مــا  وهـــذا 

المشكات. مــن  الــعــديــد  الــبــركــة، وحــــدوث   مــحــق 

من مزايا الشريعة اإلسامية أنها حددت المسؤوليات 

كان  التي تتعلق بكل فرد متى كان بالغا عاقا، سواء أ

ذكرا أم أنثى، والدا أم ولدا، رئيسًا أم مرؤوسًا .

من  فــرد  لكل  فــإن  وجــودهــا،  لألسرة  كتمل  ا ومتى 

أفرادها مركزه في شريعة اإلسام وله حقوقه وسلطاته، 

في  شاع  ذلك  أجل  ومن   ، ومسؤولياته  تبعاته  وعليه 

فما  الــواجــبــة،  النفقات  اصــطــاح  اإلســامــي  الفقه 

أو  أبــا  اإلنــســان  على  تجب  التي  النفقات  هــذه  هــي 

الوفاء بها  ابنا من الناحية الشرعية والبد من  أو  زوجا 

إلى  يحتاجون  الذين  اآلخرين  حياة  تستقيم   حتى 

هذه النفقات؟

من  الشخص  إخــراج  الواجبة  بالنفقة  والمقصود 

ماله على سبيل الوجوب ما يكفي لمن تجب عليه 

كل ومشرب وملبس ودواء ومسكن وغير  نفقته من مأ

ذلك من ضرورات الحياة التي ال غنى عنها لإلنسان، 

لألبناء،  اآلبــاء  على  النفقات  تعالى  اهلل  أوجــب  فقد 

وعلى  للزوجات،  األزواج  وعلى  لآباء،  األبناء  وعلى 

ي األرحام في ما بينهم . ذو

والخاصة أن النفقات الواجبة هي على كل مسلم 

لمن هم تحت واليته ومسؤوليته، وقد شرعها اإلسام 

لغرس روح التضامن والتكافل والتعاون ال سيما بين 

أفراد األسرة الواحدة .

فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأوالده 

بما  يكلف  وال   ، مقّتر وال  مبذر  غير  اهلل  أعــطــاه  مما 

اهلل  قال  كما  ولكن  أطــاق،  فيما  يعذر  وال  عنه،  عجز 

تعالى: )لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 

 فلينفق مما آتاه اهلل ال يكلف اهلل نفسًا إلى ما آتاها( )١(.

وبناًء على ذلك فعلى زوجك أن يشعر بالمسؤولية عليه 

 تجاهك، وتجاه أبنائه، ولينفق عليكم مما آتاه اهلل تعالى.

القوامة  ثمن  اإلنفاق هو من جملة  أن تحمل  وليعلم 

اهلل  قـــال  كــمــا  عليكم،  ــه  ل تــعــالــى  اهلل  جعلها  الــتــي 

اهلل  فضل  بما  النساء  على  قــوامــون  )الــرجــال  تعالى: 

.)٢( أمــوالــهــم(  مــن  أنــفــقــوا  وبــمــا  بعض  على   بعضهم 

، لمن أحسن  كما أن اإلنفاق على العيال فيه أجر كثير

الصحيحين  في  كما  تعالى،  اهلل  وجه  وابتغى  النية، 

من حديث سعد بن أبي وقاٍص، وفيه: »إنك إن تذر 

ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون 

اهلل  وجــه  بها  تبتغي  نفقة  تنفق  لــن  إنـــك  و الــنــاس، 

.)3( امــرأتــك«.  في  في  تجعل  ما  حتى  بها،  أجــرت   إال 

كما أن التفريط في اإلنفاق على من تجب النفقة له 

، لما في المسند وصحيح مسلم وغيرهما  فيه إثم كبير

)١( الطاق: ٧.
)٢( النساء: 3٤

)3( صحيح مسلم / باب الوصايا/ ٩65.
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أن يضيع من  إثما  بالمرء  قال: »كفى  النبي �  أن 

يقوت« ولفظ مسلم »كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن 

يملك قوته«. )١(.

يكد ويرتكب  هذا باإلضافة إلى أن الرجل يعمل و

طيبة  ظــروفــًا  بــه  يهيأ  طيبًا  مــاًال  ليكسب  المخاطر 

لنفسه وأسرته، وطبيعة الرجل الكريم ومروءته تدفعانه 

المذموم  الشح  كما يعد خاف ذلك من  إلى ذلك، 

شرعًا وعادًة.

ثم على الزوجة واألوالد أن يراعوا حال معيلهم - إذا 

لم يقصر - وال يكلفوه ما ال يطيق، وليقنعوا بما آتاهم 

اهلل تعالى، وال ينظروا إلى من هم فوقهم في المستوى 

تعالى-  اهلل  بــإذن   - لهم  كفيل  ذلك  فإن  المعيشي، 

. واالســتــقــرار والطمأنينة  الــســعــادة  لهم  يجلب   أن 

»قد  قــال:   � النبي  أن  وغيره  مسلم  صحيح  وفي 
أفلح من أسلم ورزق كفافًا، وقنعه اهلل بما آتاه« . )٢(

المقاصد  ضوء  في  االنفاق  ان  تقدم  ما  وخاصة 

ي والحاجي وال  الشرعية يجب ان يكون بين الضرور

يصل اال التحسيني اال اذا ملك المعيل القدرة على 

يبني  وبالتالي  للتراحم  ضرورة  االنفاق  في  وان  ذلك 

اسرة قوية متماسكة يعم خيرها في بناء مجتمع قوي 

ال تهزه النعرات وال الهجمات االلحادية وال عواصف 

العنف  من  االسري  االنحال  صيحات  واخر  الغرب 

على  النفقة  فضل  بــاب  الــزكــاة،  كتاب  مسلم،  أخــرجــه    )١(
نفقتهم  حبس  أو  ضيعهم  من  إثــم  و والمملوك،  العيال 

عنهم، )٢/ 6٩٢(، رقم: )٩٩6(.
والقناعة،  الكفاف  في  باب  الزكاة،  كتاب  مسلم،  خرجه   )٢(

)٢/ ٧30(، برقم: )١05٤(.

والحرية المزيفة والديمقراطية الموهومة.

العفو  واجــب  ل  خال من  التراحم   : الثاني  المطلب 

والمغفرة . 

خلق  كما  العفو  خلق  وتــعــالــى  سبحانه  اهلل  ان 

العقوبة وقد أجر العفو على القصاص وقال سبحانه 

في  مستحب  العفو  كان  فــاذا  لكم(  خير  تعفوا  )وان 

فمن  االســـرة  داخــل  بــه  فكيف  القتل  مــن  القصاص 

في  الكبير  الــدور  االســري  للعفو  يكون  ألن  البديهي 

التراحم االسري والذي هو ال شك مقصد من مقاصد 

يدعو  ياته  ضرور كل  في  فالشرع  االسامية  الشريعة 

الدين في  والنسل ومقدم على حفظ  النفس  لحفظ 

الــتــراحــم االســري  والــحــفــاظ على   ، الــمــواضــع  بعض 

.العفو  محالة  ال  النفس  على  الحفاظ  من  جــزء  هو 

 ، والمحو اإلسقاط،  به  ويــراد  ُيطلق  العربية  اللغة  في 

اإلسقاط  بمعنى  الفقهاء  استعمله  االصطاح  وفــي 

، وهو لفظ يقترب من الصفح الذي يقصد  والتجاوز

القادر  ستر  هــي  التي  والمغفرة  الــمــؤاخــذة،  تــرك  بــه 

وردت  ولقد  قدرته،  تحت  هو  ممن  الصادر  القبيح 

 ، العديد من اآليات الكريمة الدالة على فضيلة العفو

ُيِحّبُ  اهلَل   
َ

ِإّن َواْصــَفــْح  َعْنُهْم  )َفــاْعــُف  تعالى:  فقال 

ُمْحِسِنيَن( )3( .
ْ
ال

ال تؤاخذهم بما صدر  يقصد بهذه اآلية الكريمة أ و

منهم من األذى الذي يقتضي أن يعفى عنهم)٤( وقال 

ْمرِِه( )5( .
َ
ِتَي اهلُل ِبأ

ْ
ى َيأ تعالى: )َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحّتَ

)3(  المائدة: ١3.
)٤( السعدي، ٢000، تيسير الكريم الرحمن.

)5(  البقرة: ١0٩. 
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عن  بالعفو  الرباني  األمر  الكريمة  اآلية  هذه  وتفيد 

ل  المشركين وأهل الكتاب، وكان رسول اهلل � يتأّوَ
من العفو ما أمره اهلل به )١(

إال لما يأمر  ومن هنا يتبين أهمية العفو وضرورته و

المسيء  عن  حتى  يكون  قد  العفو  كان  إذا  و به،  اهلل 

فضًال  المسلم،  تجاه  المسلم  بعفو  فكيف   ، الكافر

واألب  زوجته،  عن  والــزوج  لقريبه،  القريب  عفو   عن 

عن ابنه وابنته.

والعفو  الــتــســامــح  مــبــدأ  مــن  ننطلق  أن  يــمــكــن  و

والذي  استقراره  إلى  المؤدي  المجتمع  توحيد  إلى 

في  وتــطــوره  المجتمع  تنمية  في  يسهم  أيًضا  بــدوره 

بين  والــعــفــو  التسامح  غير  فمن  األصــعــدة،  جميع 

المجتمع  هذا  يجتمع  أن  يستحيل  المجتمع  أفــراد 

نحو تطوير بلدهم وأمتهم ألنهم سينشغلون في أذية 

إضرار بعضهم البعض بدًال من االنشغال في البناء  و

والتطوير والرقي.

مبدأ  انــعــكــاس  فــي  فلننظر  ــرى،  أخـ ناحية  ــن  وم

كل زوج  الزوجية مثًال، فإذا بحث  العفو على الحياة 

أخطاء  عن  زوجــة  كل  وبحثت  زوجــتــه،  أخطاء  عن 

كل  يعُف  لم  إذا  و بينهما،  الشحناء  زادت  زوجها، 

سوء  أي  بعد  سريع  بشكل  اآلخــر  عــن  منهما  واحــد 

أي  أو  اآلخــر  تجاه  أحدهما  مــن  صــدر  خطأ  أو  فهم 

فيما  وسيصعب  بينهما،  الشحناء  ستزداد   ، تقصير

بعض  عن  العفو  أهمية  يأتي  هنا  ومن  عاجها،  بعد 

الزالت، والتسامي عن الخافات البسيطة والتافهة أو 

، ١٩٩٩، تفسير القرآن العظيم.  )١(  ابن كثير

الزالت غير المقصودة، وحتى المقصودة أحياًنا حتى 

تمضي الحياة بكل ما فيها من جميل وتنشر السعادة 

بين جميع أفراد المجتمع.

آثار التسامح على المجتمع دعا اإلسام إلى العفو 

الحياة؛  في  مهمة  أخاقية  فضيلة  وهــو  والتسامح، 

حياة  ينقذ  و األحقاد  إزالــة  إلى  يؤدي  التسامح  إن  إذ 

التسامح  إلــى  الناس  اإلســام  حبب  ولهذا  الــنــاس؛ 

حاالت  أصعب  وهو  القصاص،  في  حتى  والصفح 

)َوَجــَزاُء  تعالى:  قال   ، عزيز بفقدان  الرتباطه  التسامح 

ُه 
ّ
ى اهلَلِّ ِإَن

َ
ْجُرُه َعل

َ
َح َفأ

َ
ْصل

َ
َها َفَمْن َعَفا َوأ

ُ
َئٌة ِمْثل َئٍة َسِيّ َسِيّ

اِلِميَن( )٢(.
ّ

ال ُيِحُبّ الَظ

بل دعا  التسامح فحسب؛  إلى  اإلســام  يدع  ولم   

عامل  كبر  أ ألنها  بالحسنة  السيئة  مقابلة  إلى  أيًضا 

المسيء  اإلنسان  الناس؛ ذلك أن  المودة بين  لزيادة 

عندما يرى اإلحسان ممن أساء إليه يقدره. )3( 

التي  االجتماعية  للروابط  توثيق  التسامح  وفــي 

بعض  إســاءة  بسبب  واالنفصام  الوهن  إلــى  تتعرض 

على  بعضهم  وجــنــايــة   ، اآلخـــر بعضهم  ــى  إل الــنــاس 

بعض، وهو سبب لنيل مرضات اهلل سبحانه وتعالى، 

ْقَرُب 
َ
أ َتْعُفوا  ْن 

َ
تعالى: )َوأ قال  للتقوى،  سبب  أنه  كما 

َفْضَل َبْيَنُكْم( )٤(.
ْ
ْقَوى َواَل َتْنَسُوا ال ِللَتّ

 مظاهر التسامح في اإلسام بّينت رسالة اإلسام 

في  عليها  يقوم  التي  واألســـس  الــمــبــادئ  مــن  عـــددًا 

ى، آية:٤0. )٢(  سورة الشور
 -  ١١0 صفحة  اإلسامية،  األخــاق  علم  يالجن،  مقداد   )3(

بتصّرف - سورة البقرة، آية:٢3٧
)٤(  سورة البقرة، آية:٢3٧. 
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التسامح، وفيما يأتي بيان بعضها)١(.

التسامح  المسلمين  مع  الديني  التسامح  مظاهر 

مع المسلمين داللة على إشاعة الحب والمودة بين 

المسلمين، ومن مظاهر ذلك)٢(:السماحة في الفهم، 

في  يظن  و بعيًدا،  فهمه  في  يذهب  وال  يتكلف  فا 

الناس خيًرا، باإلضافة إلى السماحة في التعامل؛ فا 

العفو  الحد.  وال يتجاوز  الناس،  تعامله مع  يحتد في 

الدين  أمــور  دون  والمال  النفس  في  الغير  هفوة  عن 

)3(، وقوله  َيْصَفُحوا( 
ْ
َول َيْعُفوا 

ْ
تعالى: )َول والسنة، لقوله 

عن  العفو   .)٤( ِلــلــَتــقــوى(  قـــرُب 
َ
أ َتعفوا  ن 

َ
 تــعــالــى: )َوأ

كل من أساء له بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم؛ 

ألن العفو ترك المؤاخذة، مع السماحة عن المسيء، 

ــرِْض  ــ ْعـ
َ
ــُعــْرِف َوأ

ْ
ــْر ِبــال ــ ُمـ

ْ
ــَو َوأ ــْف ــَع

ْ
 قــال تــعــالــى: )ُخــِذ ال

َجاِهِليَن( )5(.
ْ
َعِن ال

أن  تقدم  ما  خال  من  لنا  يتجلى  الخاتمة:  وفي 

للرحمة  عملي  تطبيق  هن  واالنفاق  والعفو  التسامح 

االســرة  يجعل  أن  شانه  من  قويم  لبنيان  أســس  وهــن 

مقاصد  من  مهم  مقصد  هي  اذا  متكاتفة  متراحمة 

الشريعة االسامية .

***
الزهد  في  الخطاب  فصل  عويضة،  الدين  نصر  محمد   )١(

والرقائق واآلداب، صفحة 3١5. بتصّرف.
)٢(  المصدر السابق.

، آية: ٢٢. )3(  سورة النور
)٤( سورة البقرة، آية: ٢3٧.

)5( سورة األعراف، آية: ١٩٩.

قائمة المصادر والمراجع

١. القرآن الكريم .

إلى  المدخل  أحمد،  القادر  عبد  بــدران،  ابــن   .٢

اهلل  عبد  تحقيق  حنبل،  بــن  أحــمــد  ــام  اإلمـ مــذهــب 

التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، ١٤05هـ .

مطبعة  المنتهي،  مختصر  الــحــاجــب،  ابــن   .3  

العالم، اسامبول .

نزهة  علي،  أحمد  الدين  شهاب   ، حجر ابــن   .٤  

، طبع  النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر

المكتبة العلمية .

 5. ابن جبرين . عبداهلل، أخبار األحاد في الحديث 

النبوي، مكتبة الرشد، الرياض .

 6. ابن عثيمين، محمد، مصطلح الحديث، دار 

القاسم، الرياض .

 ٧. ابن العربي، محمد بن عبد اهلل، أحكام القرآن، 

مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.

، أعام الموقعين،   8. ابن القيم، محمد بن أبي بكر

مالك،  أنــس،  ابــن   .٩ ١٩٧3م.  بــيــروت،  الجيل،  دار 

الموطأ، تصحيح و ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩85م.

 ١0. ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير على تحرير 

ابن الهمام في علم األصول

والشافعية،  الحنفية  اصــطــاحــي  بين  الــجــامــع 

المطبعة األميرية ببوالق ١3١6هـ.

١١. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت ٧٢8هـ 
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ى ابن تيمية، جمع و ترتيب  /١3٢٧م(، مجموع فتاو

عبد الرحمن بن محمد النجدي وابنه، الرياض.

وآخرون  اهلل  عبد  بن  السام  عبد  تيمية،  ابن   .١٢  

عبد  الدين  محيي  تحقيق  المسودة،  تيمية،  آل  من 

الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت.

تقريب  /١3٤0م(،  ٧٤١هــــ  )ت  جـــزي،  ابــن   .١3  

الوصول إلى علم األصول،

ط١،  األقصى،  دار  فركوس،  علي  وتحقيق  دراســة 

، ١٩٩0م. الجزائر

١5 ابن حزم، علي بن محمد، اإلحكام في األصول 

دار  العلماء،  من  الجنة  ومراجعة  تحقيق  األحــكــام، 

الحديث، القاهرة ١٩8٤م.

 ١5. ابن حنبل، أحمد )ت ٢٤١هـ /855م(، مسند 

ابن حنبل، مؤسسة قرطبة، القاهرة.

الدين  شهاب  بن  الرحمن  عبد  رجــب،  ابن   .١6  

الكليات  مكتبة  اإلسامي،  فقه  في  القواعد  أحمد، 

األزهرية، القاهرة، ١٩٧٢م.

ونهاية  المجتهد  بــدايــة  محمد،  ــد،  رش ابــن   .١٧  

المقتصد، دار المعرفة، ط8، بيروت، ١٩86م.

 ١8. ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، دار 

الجيل، بيروت، ١٩٩١م.

الناظر  روضة  أحمد،  بن  اهلل  عبد  قدامة،  ابن   .١٩  

اإلمام  مذهب  على  الفقه  أصــول  في  المناظر  وجنة 

 ، أحمد بن حنبل، ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر

مكتبة  الــدومــي،  بـــدران  بــن  أحمد  بــن  الــقــادر  لعبد 

المعارف، ط٢، الرياض، ١٩8٤م.

ـــ  يــد )ت ٢٧5هـ يــز بــن  ــن مــاجــة، مــحــمــد  ابـ  .٢0 

/888م(، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد 

، بيروت. الباقي، دار الفكر

العرب،  لسان  مكرم،  بن  محمد   ، منظور ابن   .٢١  

، بيروت. دار صادر

فواتح  محمد،  العلي  عبد  الدين،  نظار  ابن   .٢٢  

الفقه  أصـــول  فــي  الــثــبــوت  بــشــرح مسلم  الــرحــمــوت 

كتاب  مــع  مــطــبــوع   ، الــشــكــور عــبــد  ــن  ب اهلل  لمحب 

، بيروت. المستصفى للغزالي، دار الفكر

الفكر  دار  الفقه،  أصــول  محمد،  زهـــرة،  أبــو   .٢3  

العربي، القاهرة.

أصول  في  العدة  الحسين،  محمد  ابويعلى،   .٢٤  

الفقه، مكتبة الرشد، الرياض ، ١٩٩0م .

نهاية  الــحــســن،  بــن  الــرحــيــم  عبد  اإلســنــوي،   .٢5

السول في شرح منهاج األصول، جمعية نشر الكتب 

العربية، القاهرة، ١33٤هـ .

٢6. اإلسنوي، عبد الرحيم بن الحسن )ت ٧٧٢هـ 

األصول،  على  الفروع  تخريج  في  التمهيد  /١٢٧0م(، 

ط٤،  الرسالة،  مؤسسة   ، هيتو حسن  محمد  تحقيق 

بيروت، ١٩8٧م.

اإلحــكــام في  الــديــن علي،  اآلمـــدي، سيف   .٢٧ 

أصـــول األحـــكـــام، ضــبــط وكــتــب حــواشــيــه إبــراهــيــم 

، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩85م. العجوز

التحرير  تيسير  أمين،  محمد  بادشاه،  أمير   .٢8  

الجامع  الفقه  أصــول  في  التحرير  كتاب  على  شرح 

بين اصطاحي الحنفية والشافعية البن همام الدين، 

دار الكتب العلمية، بيروت.

)ت  خلف  بن  سليمان  الوليد  أبو  الباجي،   .٢٩  
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٤٧٤-١08١/ م(، إحكام الفصول في أحكام األصول، 

تحقيق عبد المجيد التركي، دار الغرب اإلسامي.

ي، عاء الدين عبد العزيز بن أحمد،   30. البخار

ي، دار  البزدو كشف األســرار عن أصول فخر اإلســام 

الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧م.

ي، محمد بن إسماعيل )ت ٢56ھ /   3١. البخار

البغا،  مصطفى  تحقيق  ي،  البخار صحيح  86٩م(، 

، ط3، بيروت، ١٩8٧م. دار ابن كثير

 3٢. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، 

، دار إحياء التراث العربي، ط١،  كر تحقيق: أحمد شا

بيروت.

 ، عمر بن  مسعود  الدين  سعد  التفتازاني،   .33  

الشريف  السيد  حاشية  ومعها  التفتازاني  حاشية 

ــديــن،  ــي، عــلــى شـــرح الــقــاضــي عــضــد ال ــجــرجــان ال

مع  الــحــاجــب،  ألبــن  األصــولــي  المنتهى  المختصر 

ي على حاشية  الهرو حاشية المحقق الشيخ حسن 

السيد الجرجاني، دار الكتب العلمية، ط٢، بيروت، 

١٩83م.

، تخصيص النصوص   3٤. الحسن، خليفة بابكر

وهبة  مكتبة  األصوليين،  عند  االجتهادية  بــاألدلــة 

القاهرة، ١٩٩3م .

 35. خاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، دار 

القلم، طه، الكويت.

الدارمي،  سنن   ، عمر بن  علي  قطني،  الــدار   .36  

العربي،  الكتاب  دار  الزمرلي،  أحمد  فــواز  تحقيق: 

بيروت، ١٩86م.

في  األصــولــيــة  المناهج  فتحي،  يــنــي،  الــدر  .3٧

يــع اإلســـامـــي، الشركة  الــتــشــر ــرأي فــي  ــال ب االجــتــهــاد 

يع، ط٢، دمشق، ١٩85م. المتحدة للتوز

الدين محمد)ت 606-١٢0٩/  ي، فخر  الراز  .38 

الكتب  دار  الفقه،  ــول  أص علم  فــي  المحصول  م(، 

العلمية، بيروت، ١٩88م.

 ، الفكر دار  وأدلته،  اإلسامي  الفقه  الزحيلي   .3٩  

ط3، دمشق، ١٩8٩م.

دار  اإلسامي،  الفقه  أصــول  وهبة،  الزحيلي،   .٤0  

، ط٢، دمشق، ١٩86م. الفكر

البحر   ، بهادر بن  محمد  الدين  بدر  الزركشي،   .٤١

دار   ، األشــقــر عمر  تحرير  الفقه،  أصــول  في  المحيط 

الصفوة، القاهرة، ١٩88م.

 ٤٢. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي السهل، 

دار  األفغاني،  الوفاء  أبي  تحقيق:  السرخسي،  أصول 

المعرفة، بيروت، ١٩٧٩م.

 ٤3. الشاشي، أبو علي، أصول الشاشي، وبهامشه 

عمدة الحواشي، لمحمد فيض الحسن الكنكوهي، 

دار الفكر العربي، بيروت.

يــــس )ت٢0٤هـــــ  ــن إدر  ٤٤. الــشــافــعــي، مــحــمــد ب

دار   ، كر شا محمد  أحمد  تحقيق  الرسالة،  /8١٩م(، 

، بيروت. الفكر

بــن عــلــي )ت١٢50هــــــ  الــشــوكــانــي، مــحــمــد   .٤5 

سعد  ــرؤوف  ال عبد  تحقيق   ، األوطــار نيل  /١83٤م(، 

يـــة،  األزهـــر الــكــلــيــات  مكتبة  ي،  ــوار ــهـ الـ ومــصــطــفــى 

علي،  بن  محمد  الشوكاني،   .٤6 ١٩٧8م.  القاهرة، 

تحقيق:  األصـــول،  علم  تحقيق  إلــى  الفحول  إرشـــاد 

، بيروت، ١٩٩٢م. ي، دار الفكر محمد سعيد البدر
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ي  ــ  أ. م. د. رنا عبد الحميد سعيد الجبور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي، أبــو إســحــاق إبــراهــيــم بــن علي   ٤٧. الــشــيــراز

الفقه،  أصول  في  اللمع  شرح  /١083م(،  )ت٤٧6هـــ 

تحقيق وتعليق علي بن عبد العزيز العميرني، مكتبة 

التوبة، الرياض، ١٩٩١م.

 ٤8. الصالح، محمد أديب، تفسير النصوص في 

دمشق،  ط٤،  اإلســامــي،  المكتب  اإلســامــي،  الفقه 

١٩٩3م.

ــن عــبــد الـــقـــوي، شــرح  ٤٩. الــطــوفــي، ســلــيــمــان ب

التركي،  المحسن  الروضة، تحقيق: عبد اهلل بن عبد 

مؤسسة الرسالة، بيروت.

 50. الغرايبة . محمد حمد، أصول الفقه االسامي، 

، مؤتة، ط١, ٢00٧م . مطبعة األزهر

من  المستصفى  محمد،  بن  محمد  الغزالي،   .5١  

، بيروت. 5٢. الفقيهي، موسى  علم األصول، دار الفكر

علي، مخصصات العموم وأثرها فيه، رسالة ماجستير

االمــام  جامعة  الفقه،  أصــول  قسم  الشريعة  كلية 

محمد بن سعود اإلسامية .

، المطبعة   53. الفيومي، أحمد، المصباح المنير

األميرية، طه، القاهرة١٩6٢م. 

الوصول  تيسير  يعقوب،  الحليم  عبد   ، فيروز  .5٤

ط١,  الرياض،  العبيكان،  مكتبة  األصــول،  علم  إلى 

١٤٢٤هـ .

الخصوص  فــي  الــمــنــظــوم  الــعــقــد  الــقــرافــي،   .55  

والعموم، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ٢00١م.

طه  تحقيق  الفصول،  تنقيح  شرح  القرافي،   .56  

األزهرية  الكليات  مكتبة  طبعة  سعد،  الــرؤوف  عبد 

ودار الفكر . ١3٩3هـ.

أحمد،  بــن  محمد  اهلل  عبد  ــو  أب القرطبي،   .5٧  

ط٢،  المصرية،  الكتب  دار  القرآن،  ألحكام  الجامع 

القاهرة، ١٩5٤م.

شرح  الرحموت  فواتح  ي،  األنصار اللكنوي   .58  

األميرية  المطبعة  الفقه،  أصــول  فــي  الثبوت  مسلم 

ببوالق .

 5٩. مسلم، مسلم بن الحجاج )ت ٢6١ه 8٧٤م(، 

الباقي، دار  صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد 

إحياء التراث، بيروت.

 60. النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، 

دار الكتب العلمية،ط١، بيروت، ١٩٩١م.

6١. النملة، عبد الكريم، المهذب في علم أصول 

الفقه المقارن، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤٢0هـ .

***




