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 قاعدة التقرير والتغيري وأثرىا على عوائد العرب يف ضوء التطبيق املقاصدي
 -حديث )أم زرع( أمنوذجا -

 األغواط اجلزائر -أستاذ حماضر جبامعة عمار ثليجي  -مقال: الدكتور قبلي بن ىين 
 

 امللخص: -
يف ضوء التأصيل العلمي لوجوه التشريع، كالبحث يف مقاصد الشريعة، كربطهما بنصوص احلديث 

ا بُت جلب عالنبوم الذم حول تفاريع أحكاـ التصرفات، كبُت كلياهتا بضابطي التقرير كالتغيَت ٚت
غرك من التعويل على توجيو العوائد العربية من خالؿ البعثة النبوية ادلشرفة،  ادلصاٌف كدرء ادلفاسد.فال

كتغيَت ما فسد من الرسـو كتزكية النفوس شلا  ،كتصحيحها ٔتا ٘تم من مكاـر األخالؽ كزلاسن العادات
 خالط الفطرة من ادلنكرات كاألكىاـ.

 
-Resum 
In the light of the scientific consolidation of legislation and 
research ways in (Islam-sharia) objectives and related them to 
(Hadith Mohammedan) which contained the branches of 
behaviors judgments and clarified its facohties with reports 
verifiers and the change between bringing good and keeping off  
vices. So mustdepending  on directing the arabic revenues 
through the honorable profitic message and correcting it with 
nobility of character end best customs. Also changing what was 
ruined then purification of souls from what stained them of sins 
(evils) and illusion. 
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.كأشهد أف ال إلو أٛتد هللا على ما تواىل من اآلالء كالنعم، كأشكره على ما أكلنا بو من الفضل كالكـر
كأشهد أف دمحما عبده كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص،ادلبعوث ابلشرع ،إال هللا كحده ال شريك لو كاىب اخلَت الكرمي األكـر

.صلى عليو ربنا  كعلى آلو كزكجاتو كصحابتو السابقُت كمن تبعهم إبحساف إىل يـو احملكم كالنهج األقـو
 الدين. أما بعد:

فالذم جرت بو العادات كما ارتسمت يف النفوس من األعراؼ، ال غرك من عرضها على ركح الشريعة 
كتفاصيل ًحكمها، فإف حوت مصلحة تشوفها الشارع قررت كبينت، كإف انطوت على تصور فاسد أك 

ت كعٌدلت. كال يزاؿ العرب أىل ادلكاـر كالطباع احلسنة،كالسبق إىل ٚتيل الفضائل، كصف قبيح غَت 
لكن شانت عوائدىم رسـو مردكدة كجاىلية غَت زلمودة، إىل أنبعث فيهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص فزكاىم كطهرىم 

ل ادلعركؼ، ككحدىم على كلمة التقول، ككٌمل نفوسهم كفتق عقوذلم، كأصلح فطرىم كراٌبىم على فع
 كفٌصل ذلم شريعتهم كراٌبىم على مصاحلهم، فقٌرر فيهم احملاسن كادلكاـر كغٌَت فيهم ادلساكئ كادلثالب.

كال مناص من التفكَت العلمي الدقيق،الذم يستهدؼ ضبط األصوؿ كتعٌلقها ابدلقاصد الشرعية، كلذا 
وم كفقو مقاصده،فجاء موسوما بػ ارأتيت البحث يف "قاعدة التقرير كالتغيَت"، يف ضوء احلديث النب

حديث )أـ زرع(  -"قاعدة التقرير كالتغيَت كأثرىا على عوائد العرب يف ضوء التطبيق ادلقاصدم 
 :-بعد مقدمة-". كفحول مسائلو يف اخلطة التالية -أظلوذجا

 مبادئ التقرير كمعايَت التغيَت كفقهها يف احلديث النبوم -
 لعادات كحكمتها يف التشريعمقاصد التقرير كالتغيَت يف ا -
 فهم كجوه التشريع من معرفة عادات العرب كبياف إستصالحها -
 التأصيل ادلقاصدم العتبار العوائد مسلكا تعليليا كقرينة صارفة عن الظاىر -
 النص التطبيقي: )حديث أـ زرع( كسبب اختياره -
 لغة احلديث كقوة بالغتو -
 احملاسن كادلساكئما اشتمل عليو احلديث من ذكر  -
 أصوؿ مكاـر األخالؽ يف ابب العوائد كرٌده إىل علم النيب ملسو هيلع هللا ىلص -
 تقرير أدب حسن العشرة من خالؿ موركث عادات العرب -
 وفقهها يف احلديث النبوي: التقرير ومعايري التغيري مبادئ -
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ًسَتي ادلصلحُت ليست قائمة على معرفة أظلاط كقائع الناس كأحواؿ معاشهم فحسب، بل ىي جارية 
على إدراؾ ادلفاىيم اليت يتصورىا األفراد كاجلماعات، كبواعثها يف تصرفاهتم. كال غرك أف الصاحلات 

ًتافها، بلو تستحسنها العقوؿ الرشيدة كالفطر السديدة، لكن مكاسب السيئات تقٌبحها كتنهى عن اق
كأتمر بتغيَتىا، حىت تتحرر من اجلهل ادلدقع كالوىم ادلشبع كاخلرافة ادلشاعة. كىي راجعة يف اجلملة إىل 

لسلوؾ اخليلقي، كلكلو منها مناط كحيز يف األفكار، ييعٌت كاالباطنةكاألعماؿ الظاىرة العقائدثالثة أبواب: 
 ادلػيربُّوف بتتبع منافذىا يف اإلدراكات. 

كمائن النفوس ٕتريد العقل من  د كاحلاؿ ىذه من اعتبار ادلراحل الػميصلحة دلبادل التصورات، فأكذلافال ب
كترشيده بتمييز احلقائق عن األكىاـ.  تلتثبٌ اب إلزاـ العقلكتصفيتو من مكدرات العالئق كالركاسب، مث 

ت الرابنية كالسنن الكونية، مث ٘تكينو من اكتساب آلة النظر يف منظومة صالح التفكَت، ليتدبر يف اآلاي
كيتأمل يف احلكم اعتبارا ابدلآالت، لتعظ ادلتبصر يف مالبسات النواميس احلتمية. مث تصور مواقع 

 الضركرات كمنازؿ احلاجات،من زلاير التعقل لتهذيب سلوؾ النفوس من ادلرذكالت. 
 التغيَت، كالذم ينبثق عن زلاكر مهمة منها: حاؿ كالناظر يف األحاديث النبوية ػلٌصل منهج النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف

ابألمر أك النهي التغيَت الصحايب ادلخاطب كمنزلتو من الفهم، ككذا تبٌُت منزلة سلالفتو. فقد يكوف 
، ألف ميقات التبليغ ال (1)"ارجع فصل فإنك مل تصلر لصاحبو، ضلو قوذلصلى هللا عليو كسلم:"باشادل

يرفعوف أبصارىم إىل ػلتمل التأخَت. كمن كجوه التغيَت اإلشارة ابلعمـو ضلو قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "ما ابؿ أقواـ 
 ، ألظلقاـ النصح ػلمل على تورية صاحب ادلخالفة. (2)"السماء يف صالهتم

شار الفساد ابعتبار عادة الناس، ضلو كمن مناحي التغيَت النبوم أف يقدـ اإلصالح كيشرح ىديو النت
: اي رسوؿ هللا أفرأيت احلمو؟ قاؿ :فقاؿ رجل من األنصار"، إايكم كالدخوؿ على النساءقولو ملسو هيلع هللا ىلص: "

. فقد استفصل يف أمر اعتاده الناس من عدـ تفادم مالقاة احلمو لزكج أخيو، كفيو (3)"احلمو ادلوت"
كلكن لعمـو اجلهل ككثرة الفقر ٖتشى العامة االنفراد ابٗتاذ البيوت ألفوه  من الفساد العريض ما فيو،

كاستهانوا بو، كصعب تغيَته على نفوس كثَت منٌا. كيف ىذا ادلعٌت يقوؿ اإلماـ البقاعي عند تفسَته قولو 
ًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى اٍبًن مىٍرميىى كىأىخىٍذَنى ًمنػٍهيٍم }كىًإٍذ أىخىٍذَنى ًمنى النًَّبيًٌُتى ًميثىاقػىهيٍم كىًمٍنكى كىًمٍن نيوحو كىًإبٍػرىاتعاىل: 

                                                 

 (.724ح- 1/263)ابب كجوب القراءة لإلماـ كادلأمـو يف الصلوات.. -يف صفة الصالة  ركاه البخارم (1)
 (.717ح- 1/261السماء يف الصالة ) ابب رفع البصرإىل -ركاه البخاريفي صفة الصالة (2)
 (.4934ح- 5/2005ابب ال ؼللوف رجل ابمرأة إال ذك زلـر كالدخوؿ على ادلغيبة )-ركاه البخارم يف النكاح (3)
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كدلا كاف نقض العوائد كتغيَت ادلألوفات شلا يشق كثَتان على النفوس، : "[07ًميثىاقنا غىًليظنا{ ]األحزاب: 
ٔتا أخذ على من قبلو  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ مذكران لو  .كيفرؽ اجملتمعُت، كيقطع بُت ادلتواصلُت، كيباعد بُت ادلتقاربُت

من نسخ أدايهنم بدينو، كتغيَت مألوفاهتم إبلفو، كمن نصيحة قومهم إببالغهم كل ما أرسلوا بو، صارفان 
 . (1)"القوؿ إىل مظهر العظمة ألنو أدعى إىل قبوؿ األكامر

كغلدر ىنا أٍف أنبو أفَّ كل تغيَت بعد إقرار الشريعة ال غلوز، ككل دعول ٗتالف ما كاف عليو العهد األكؿ 
فهي مردكدة، كال يزاؿ األئمة ينكركف الفتاكل الشاذة، كيزىدكف يف األقواؿ الضعيفة. كخاصة من اعترب 

. َت حدكد الشريعة بتغَت األحواؿألنو يؤدم إىل تغييف قولو ابدلصحلة يف مقابل النص الصحيح الصريح، 
ػلِت بن ػلِت األندلسي دلا أفىت األمَت عبد الرٛتن األموم كليس عنك ببعيد اعًتاض أئمة ادلالكية على "

فقاؿ:  ،ىالَّ أفتيتو ابلعتق ،فقيل لو: قد ضيَّقت عليو .حُت كطء يف هنار رمضاف بتعُت شهرين متتابعُت
 .(2)"ل يـو كيعتقإنو أمَت يهوف عليو العتق فيفطر ك

مث ال ؼلفى على أىل العلم ابلقرآف كاحلديث كاألثر أف التغيَت ادلتعلق ابلعقيدة، ال ييؤٌخر البتة ٛتاية 
، (3)جلناب التوحيد الذم بعث بو ادلصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، ٓتالؼ ادلسائل العملية فقد يؤخر إىل كقت احلاجة

ف كالبالغ ألشياء إىل كقت التمكن كما أخر هللا سبحانو إنزاؿ قد يؤخر البياقاؿ اإلماـ ابن تيمية: "
 . (4)"آايت كبياف أحكاـ إىل كقت ٘تكن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تسليما إىل بياهنا

كىو منهج يكاد ينضبط يف توجيو التغيَت القرآين كالنبوم،كمثالو يف ضبط األلفاظ اليت ذلا عالقة 
ود العرب استسقاؤىم ابألنواء، كظنهمأف للكواكب أتثَتا يف نزكؿ ادلطر ابالعتقاد، فقد كاف من معه

-ككاف زمن احلديبية يف العاـ السادس-كاضلباسو، فبٌُت ملسو هيلع هللا ىلص ذلك أبسلوب ؼلافو اخلٌلص من ادلؤمنُت 
ن زيد بن خالد اجلهٍت قاؿ: صلى لنا .فع(5)،كاستعمل فيو لفظة )الكفر(اليت ٖتتمل نفي اإلؽلاف ابلكلية

                                                 

 (.15/293نظم الدرر يف تناسب اآلايت كالسور )(1)
 (.1/159الفكر السامي يف اتريخ الفقو اإلسالمي للحجوم )(2)
( 1/534كادلراد: أتخَته عن كقت اخلطاب إىل كقت احلاجة، كفيو خالؼ، ينظر: ركضة الناظر كجنة ادلناظر البن قدامة )(3)

 (.392كمعامل أصوؿ الفقو عند أىل السنة كاجلماعة للجيزاين)ص
 (.59/ص20رلموع الفتاكل البن تيمية )(4)
قاؿ ابن قتيبة: "كانوا يف اجلاىلية يظنوف أف نزكؿ الغيث بواسطة النوء، إما بصنعو على زعمهم كإما بعالمتو، فأبطل الشرع (5)

قوذلم، كجعلو كفرنا، فإف اعتقد قائل ذلك أف للنوء صنعنا يف ذلك، فكفره كفر شرؾ، كإف اعتقد أف ذلك من قبيل التجربة، فليس 
عليو كإرادة كفر النعمة، ألنو مل يقع يف شيء من طرؽ احلديث بُت الكفر كالشرؾ كاسطة، فيحمل  بشرؾ. لكن غلوز إطالؽ الكفر
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رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صالة الصبح ابحلديبية على إثر مساء كانت من الليلة، فلما انصرؼ النيب ملسو هيلع هللا ىلص أقبل على 
قالوا: هللا كرسولو أعلم، قاؿ: "أصبح من عبادم مؤمن يب ".ىل تدركف ماذا قاؿ ربكم؟"الناس، فقاؿ: 

فأما من قاؿ: مطرَن بفضل هللا كرٛتتو، فذلك مؤمن يب كافر ابلكوكب، كأما من قاؿ: بنوء كذا  ككافر،
 .(1)ككذا، فذلك كافر يب مؤمن ابلكوكب"

 بن جزمكأما إف استدؿ ْتركة الكوف كقرينة على نزكؿ ادلطر، فليس منهيا عنو ألف التجربة تثبتو، قاال
ب أف يعتقد أف للكوكب أتثَتا يف ادلطر، كأما مراعاة العوائد اليت كادلنهي عنو يف ىذا البا: "(2)يف تفسَته

كقد  .(3)(فتلك عُت غديقة ،إذا أنشأت ْترية مث تشاءمت)لقولو ملسو هيلع هللا ىلص: ،أجراىا هللا تعاىل فال أبس بو
ماء فقاؿ العباس: العل ،كم بقي من نوء الثراي)للعباس كعلا يف االستسقاء:  -بن اخلطاب- قاؿ عمر

 ".(4)(يقولوف إهنا تعًتض يف األفق بعد سقوطها سبعا، قاؿ ابن الطيب: فما مضت سبع حىت مطركا
كاحلاصل أف التقريرات النبوية كتغيَتاتو، تيعلل بدكراهنا مع حكم التشريع، كموافقتها دلقاصد الشريعة، يف 

 م.حفظ عقائد ادلسلمُت كتصرفاهتم من اخللل كالوىم، كتربيتهم على مصاحله
 مقاصد التقرير والتغيرييف العادات وحكمتها يف التشريع: -

بعث هللا تعاىل دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بشريعة تعترب ادلصاٌف كتكثٌر ادلنافع، كمن أجل مقاصدىا نفوذ أحكامها يف 
تقرير اخللق، معوال فيها على حفظ نظامهم يف أنفسهم كجامعتهم. كحيث انتظم يف أصوؿ الشرع 

بواعثها، عامل هبا ربنا سبحانو ظاىرة يف تصرفاتو ر انكإادلفاسد ك  ها، كتغيَتأعظمادلصاٌف كالندب إىل 
خالؼ بُت العقالء أف شرائع األنبياء قصد ه: "كال تفسَت يف القرطيب قاؿ العالمة .كمطردة يف تشريعاتو

عادلا ٔتآؿ األمور، كأما العامل بذلك  هبا مصاٌف اخللق الدينية كالدنيوية، كإظلا كاف يلـز البداء لو مل يكن
                                                                                                                         

الكفر فيو على ادلعنيُت". نقال منتيسَت العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذم ىو حق هللا على العبيد لسليماف 
 (.394التميمي)ص

 ( كىو مكرر.1038ح- 2/33}كٕتعلوف رزقكم أنكم تكذبوف{ )ابب قولو تعاىل: -ركاه البخارم يف االستسقاء (1)
 (.2/340التسهيل لعلـو التنزيل البن جزم )(2)
- 2/269ابب ما جاء يف االستمطار ابلنجـو ) -فيادلوطأ من كتاب االستسقاء  -بالغا-حديث ضعيف: ركاعلالك(3)

عرفو بوجو من الوجوه يف غَت ادلوطأ..". كأسنده الطرباين (: "ىذا احلديث ال أ2/439(. قاؿ ابن عبد الرب يف االستذكار )654ح
( من طريق دمحم بن عمر الواقدم، أنباَن عبد احلكيم بن عبد هللا بن أيب فركة قاؿ: مسعت 7757ح- 7/371يف ادلعجم األكسط )

ث عن عوؼ بن احلارث إال عوؼ بن احلارث بن الطفيل، يقوؿ: مسعت عائشة، تقوؿ: فذكرتو مرفوعا. مث قاؿ: "مل يرك ىذا احلدي
 عبد احلكيم، تفرد بو: الواقدم". كالواقدم مًتكؾ.

 ( كفيو: دمحم بن إسحاقوىو ضعيف.23/155أسنده الطربم يف تفسَته جامع البياف )(4)
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فإظلا تتبدؿ خطاابتو ْتسب تبدؿ ادلصاٌف، كالطبيب ادلراعي أحواؿ العليل، فراعى ذلك يف خليقتو 
 .(1).."ٔتشيئتو كإرادتو، ال إلو إال ىو

كخاصة من تعلق بعادات الناس كأعرافهم، سواء ارتبطت تلك العوائد ابلتعبد احملض أك ٔتعامالت مع 
ضهم، ىذا من جهة. كسواء ارتبطت ابلعامة من البشر، أك ما اختصت بو قبيلة أك رلتمع إنساين بع

، كىذه جهة اثنية. ككالعلا معترب من جهتو معٌوؿ عليو يف زلٌلو،كقد نصت الشريعة على ذلك (2)رلرد
}َيىٍميريىيٍم اًبٍلمىٍعريكًؼ ْتيث نيط مقتضى النبوة بوظيفتو عليو الصالة كالسالـ، مصرح هبما يف قولو تعاىل: 

لُّ ذلىيمي الطَّيًٌبىاًت كىػليىرًٌـي عىلىٍيًهمي اخلٍىبىاًئثى كىيىضىعي عىنػٍهيٍم ًإٍصرىىيمٍ  ؿى الَّيًت كىانىٍت كىيػىنػٍهىاىيٍم عىًن اٍلميٍنكىًر كىػلًي  كىاأٍلىٍغالى
 . [157عىلىٍيًهٍم{ ]األعراؼ:

 ، معٌولو ارتكاز ذلك ادلقتضى على ركنُت: فمدلوؿ اآلية حيث مقتضى مناط البعث ابلبالغ
 أحدعلا: األمر ابدلعركؼ تقريرا للصالح. -
 كالثاين: النهي عن ادلنكر تغيَتا للفساد. -

كتفرع عنهما أصولثالثة: ٖتليل الطيبات كٖترمي اخلبائث ككضع اإلصر )أم ٔتعٌت اإلرفاؽ(، ألهنا تعود 
كىذه أكضح عالمة لتعرؼ أحكاـ الشريعة قطب التشريع، "يف اجلملة إىل مقصد الرٛتة الذم دار حولو 

ٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍٛتىةن لًٍلعىالىًمُتى{ ]األنبياء:قاؿ سبحانو:  .(3)"احملمدية ، كتعيُت ىذه األصوؿ [107}كىمىا أىٍرسى
 يف أرقى براىينها ارتباط نفوذ التكاليف ابالرتفاؽ.

كجوه شىت، ٗتتلف عادات العرب ، يستبصر أبف مناحي كالناظر يف نظاـ األكاصر بُت القبائل كالعشائر
منها ك كفيها تنتظم عالقة الزكج كبعلو ككلده، األيسرية ابعتبار تعلق الفرد بغَته كحداَن كٚتاعة.فمنها:

كفيها يعرؼ الناس تدبَت  االقتصاديةمنها ك  كما بينيت عليو من ركابط الوائـ كالتعايش، االجتماعية
كما ٗتللها منالفساد السلوكي كالوىم الفكرم من جراء الشرؾ  العقديةمنها ك  ،أمواذلم كإدراة أسواؽ

 لتكريس مكر احلركب كاإلغارات. العسكرية كالسياسيةمنها ك  كالوثنية،
كيف كل منحى منها نيظيم كتقاليد ترمسها القبيلة كيتشبث هبا القـو قاطبة، كىؤالء ىم العرب الذين بيعث 

، كانوا مشركُت يف جاىلية صماء بكماء ظلماء،كأعراب أجالؼ متمردكف، كرثوا الضالؿ فيهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

 (.2/64اجلامع حلكاـ القرآف للقرطيب )(1)
 (. 104-102ينظر تفصيلو يف مقاصد الشريعة اإلسالميةالبن عاشور)ص(2)
 (. كسياقو يف كصف الفطرة.9/135رير كالتنوير البن عاشور)التح(3)
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ءىىيٍم ضىالًٌُتى كالغواية أجياال، كما قاؿ تعاىل:  رًًىٍم يػيٍهرىعيوفى{ ]الصافات:  *}ًإنػَّهيٍم أىٍلفىٍوا آابى فػىهيٍم عىلىى آاثى
كإف هللا نظر إىل أىل األرض و ملسو هيلع هللا ىلص: ". فمقت رب العادلُت حاذلم كأعماذلم،كما أخرب ب[69،70

 .(1)"فمقتهم عرهبم كعجمهم، إال بقااي من أىل الكتاب
كىو بُت يدم ملك احلبشة -كتفسَت ذلك كاضح من توصيف جعفر بن أيب طالب هنع هللا يضر ألحواؿ البشر 

قوما أىل جاىلية، نعبد األصناـ، كأنكل ادليتة، كأنيت الفواحش كنقطع  كنا، فقاؿ:"-النصارم آنذلك
 .(2)"األرحاـ، كنسيء اجلوار كَيكل القوم منا الضعيف

كإف كاف يف أصلهم معادهنم زلاسنجمة، لكنها قليلة كمغمورة يف الفساد العريض من العقائد الشركية 
أضواء خافتة ال تكفي للهداية مة. تراىا كػ "كاألخالؽ الردية كالتشريعات الوعلية كالعوائد الذمي

 .(3)"كاالستقامة على ادلنهج الرابين، لضياع ذلك ادلنهج كاختالطو بذلك الباطل الكثَت
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ: "إذا سرؾ أف تعلم جهل العرب، فاقرأ ما فوؽ كقد ركل البخارم 

{ الثالثُت كمائة يف سورة األنعاـ، }قىٍد خىًسرى  دىىيٍم سىفىهنا بًغىٍَتً ًعٍلمو }قىٍد ضىلُّوا -إىل قولو-الًَّذينى قػىتػىليوا أىٍكالى
. فوصف هللا حاؿ الناس يومئذ أبهنم كانوا يف الظلمات، مث (4)["140كىمىا كىانيوا ميٍهتىًدينى{ ]األنعاـ: 

}قىٍد جىاءىكيٍم ًمنى يل قومي، قاؿ تعاىل: بعث النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلنور كاحلق ادلبُت، يهدل إىل طريق مستقيم كسب
ـً كىؼليٍرًجيهيٍم ًمنى الظُّليمىاًت ًإىلى النُّوًر  *اَّللًَّ نيوره كىًكتىابه ميًبُته  يػىٍهًدم بًًو اَّللَّي مىًن اتػَّبىعى رًٍضوىانىوي سيبيلى السَّالى

{ ]ادلائدة: }لًتيٍخرًجى النَّاسى ًمنى الظُّليمىاًت ًإىلى النُّوًر كقاؿ: ،[15،16إبًًٍذنًًو كىيػىٍهًديًهٍم ًإىلى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو
 .[1:إبًًٍذًف رىهبًًٌٍم{ ]إبراىيم

فدعاَن إىل هللا لنوحده كنعبده، كطللع ما كنا نعبد ضلن كآابؤَن من دكنو قاؿ جعفر بن أيب طالب هنع هللا يضر: "
ة الرحم كحسن اجلوار، كالكف عن من احلجارة كاألكاثف، كأمرَن بصدؽ احلديث كأداء األمانة، كصل

احملاـر كالدماء، كهناَن عن الفواحش، كقوؿ الزكر، كأكل ماؿ اليتيم، كقذؼ احملصنات، كأمرَن أف نعبد 
 .(5)"هللا كحده، ال نشرؾ بو شيئا، كأمرَن ابلصالة كالزكاة كالصياـ

                                                 

 (.2865ح- 4/2197ابب الصفات اليت يعرؼ هبا يف الدنيا أىل اجلنة .. ) -ركاعلسلم يف كتاب اجلنة..(1)
 (.1/336سَتة ابن ىشاـ )(2)
 (.292العقيدة يف هللا لعمر األشقر )ص (3)
 (.3334ح-3/1297العرب ) ابب جهل -ركاه البخارم  يف كتاب ادلناقب (4)
 (.1/336سَتة ابن ىشاـ )(5)



 8102يناير   العدد احلادي عشر  يةجملة البحوث األكادمي

372 

 

بعثو منهم يعرؼ عوائدىم كينطق بلساف قومو،  فكانت بعثتو ملسو هيلع هللا ىلص رٛتة هللا بعباده، كمن ٘تاـ الرٛتة أف
تًًو كىيػيزىكًٌيًهٍم كىيػيعىلًٌميهيمي اٍلًكتىاقاؿ سبحانو:  ليو عىلىٍيًهٍم آايى يًٌُتى رىسيوالن ًمنػٍهيٍم يػىتػٍ بى }ىيوى الًَّذم بػىعىثى يف اأٍليمًٌ

ؿو ميًبُتو{]اجلمعة:  . فكاف عليو السالـ أفصحهم لفظا كأبينهم [2كىاحلًٍٍكمىةى كىًإٍف كىانيوا ًمٍن قػىٍبلي لىًفي ضىالى
مقاال، كأجودىم حاال كأزكاىم نفسا كأكملهم عقال، قاـ فيهم شااب يربيهم كيعلمهم كيتلو عليهم آايت 

 ربو، يسوسهم ٓتلقو الكرمي كيرشدىم دلصاحلهم ابلرٛتة، كقد نعترب يف ذلك بربىانُت:
، كادلتعلق ٖتديدا بػ "مقاـ التأسي"، فقد جاء أحدعلا: من مقتضى مقامات خطاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص -

أبحكاـ تعلقت يف اجلملة ابحلكم ادلرعية يف بوتقة ادلرٛتة،  -كىو نيب الرٛتة-النبيصلى هللا عليو كسلم
 كإف اختفت القرائن أك اختلفت مواقعها للنظار،فهي سنة للسالكينلظهور كصف التأسي فيها.

عن أبيو، قاؿ: "أتيت  بن إايس ادلزين معاكية بن قرةهم ذلك فيما ركاه كلك أف تنعم النظر لتقرب ف
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف رىط من مزينة فبايعناه، كإف قميصو دلطلق"، قاؿ: "فبايعناه، مث أدخلت يدم يف 

: "فما رأيت معاكية كال ابنو يف شتاء -كىنا زلل الشاىد- قاؿ عركة .جيب قميصو فمسست اخلامت"
. فقد أتٌسيا ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ٕتريدا لالتباع احتسااب لألجر، (1)قط، كال حر إال مطلقي أزرارعلا ال يزرانو أبدا"

 دكف اعتبار ابحلكمة ادللحوظة من تصرفو عليو الصالة كالسالـ.
ما جبلت على النفوس الزكية ذكات الفطر كاآلخر: ابعتبار مقتضى ابعث الوازع الطبعي، ك  -

"قد كاف رسوؿ هللا صلى : ما يف الصحيحُت من حديث مسركؽ عن عائشة اهنع هللا يضر قالتالسوية،كمثالو: 
"، شأنو كلوكالشاىد قوذلا: ".(2)هللا عليو كسلم يعجبو التيمن يف تنعلو كترجلو كطهوره كيف شأنو كلو"

 ادلراقي صاحبقاؿ ، تخصيصالتفيد العمـو ما مل يرد عند األصوليين ،كىينكرة أضيفت إىل معرفةفهذه 
 :يف صيغ العاـ

 جداقد كي  (أؿػ )فان بكما معرَّ  ......................
 (3)فىاخلصوص قد ني  قي إذا ٖتقُّ  ؼعرَّ ػي ادلافة إىل ػػػػػػػػػػأك إبض

عاـ يف أغلب األحواؿ كأكثرىا، كقد جرل الطبع بذلك.فأقره هللا تعاىل يف  تقدمي اليمُت على الشماؿ ف
ـه لىكى ًمٍن أىٍصحىاًب أبهنم أصحاب اليمُت، كما يف قولو تعاىل: أىل اجلٌنة كتابو، ْتيث امتدح  }فىسىالى

                                                 

 ( كىو مكرر فيو.15581ح- 24/347حديث صحيح ركاه أٛتد يف ادلسند )(1)
 (.168ح- 1/45ابب التيمن يف الوضوء كالغسل ) -ركاه البخارم يف الطهارة (2)
 (.49[ )ص363-362الرقي كالصعود لعبد هللا بن إبراىيم الشنقيطي ]البيتُت: مراقي السعود دلبتغي(3)
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افى ًمنى }مثيَّ كى ، ككصفهم أبهنم أصحاب ادليمنة للتفاؤؿ كما يف قولو تعاىل: [91اٍليىًمًُت{ ]الواقعة: 
نىًة{ ]البلد:  *الًَّذينى آمىنيوا كىتػىوىاصىٍوا اًبلصَّرٍبً كىتػىوىاصىٍوا اًبٍلمىٍرٛتىىًة  . [18، 17أيكلىًئكى أىٍصحىابي اٍلمىٍيمى

كنصتالسنن النبوية على تقدمي اليمُت يف عبادات كثَتة منها: الطهارة كالذكر كدخوؿ ادلسجد كاخلركج 
ي الشراب ككضع اخلامت كالنهي عن البصاؽ من جهتو كغَتىا، حىت أف من اخلالء كإخراج الصدقة كسق

 النيب ملسو هيلع هللا ىلص دلا خرج مهاجرا أخذ طريق ؽلُت مكة إتاه غار ثور، كل ذلك تشريفا لليمُت.
 فهم وجوه التشريعمن معرفة عادات العرب وبيان استصالحها: -

 ما للعرب من اخلصوصية، كذلك من مسلكُت: مراعاة ادلعوؿ عليو يف استعماؿ الفكىر كالفهم 
فقو أساليب ك  هم،حديثيف معهود كالمهم، كاستقراء مواضع استعماالت العرباألكؿ: تتبع  - 

يف أسرار العربية، كىو قسمة بُت ادلباين كأشكاذلا كادلعاين كبالغتها، من دكف  الفهمدالئل التخاطب ك 
مهم كأصلحوا ألفاظهم قصدا، فال ينبغي العدكؿ عن ألف العرب إظلا كضعوا كال .تكلف كال اصطناع

 قاؿ .عرؼ اللساف كال مراده،كمنو اقتناص دالئل األحكاـ
ألنو ال يعلم ًمن إيضاح ٚتيىل ًعٍلم الكتاب أحد، جًهل سىعىة لساف العرب، ككثرةى : "لشافعيقاؿ ا

اكجوىو، كًٚتاعى معانيو، كتفرقىها. كمن عًلمو انتفىٍت عنو الشُّبىو ال  .(1)"يت دخلىٍت على من جًهل لساهنى
ال بد يف فهم الشريعة من اتباع معهود األميُت، كىم العرب الذين نزؿ القرآف بلساهنم، كقاؿ الشاطيب:"

فإف كاف للعرب يف لساهنم عرؼ مستمر، فال يصح العدكؿ عنو يف فهم الشريعة، كإف مل يكن مث عرؼ، 
 .(2)"رفو.كىذا جار يف ادلعاين كاأللفاظ كاألساليبفال يصح أف غلرل يف فهمها على ما ال تع

الثاين: ما زاكلو العرب يف حياهتم كسَت أايمهم من العوائد كالتقاليد، فينبغي االعتناء بكل ما من شأنو  -
اىتم بو العرب كابلغوا فيو، بغض النظر عن مدحو أك قدحو،حيث تعلق بذلك اخلطاب أمرا كهنيا، 

يف ىذا ادلقاـ إجراء الفهم يف الشريعة على  صلاأل. كأضحى ال ؼلرج عن ىذا النمط فهممقتضاه من الف
كمن ذلك معرفة : "الشاطيب العالمة يقوؿاحلسن كالقبح من منظور موجب التكليف زمن التشريع. كزاف 

                                                 

 .(50الرسالة )ص(1)
(: "فاحلاصل أنو ال غٌت للمجتهد يف الشريعة عن بلوغ درجة االجتهاد يف 57/ص5(. كقاؿ يف )2/131ادلوافقات للشاطيب )(2)

 توقف فيو يف الغالب إال ٔتقدار توقف الفطن لكالـ اللبيب".كالـ العرب، ْتيث يصَت فهم خطاهبا لو كصفا غَت متكلف، كال م
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دلن أراد عادات العرب يف أقواذلا كأفعاذلا كرلارم أحواذلا حالة التنزيل، كإف مل يكن مث سبب خاص ال بد 
 .(1)"اخلوض يف علم القرآف منو، كإال كقع يف الشبو كاإلشكاالت اليت يتعذر اخلركج منها إال هبذه ادلعرفة

 نطق هبكتاب هللا، كيتيسر ٘تحيص ما الرباىُت كاألدلةكهبذين ادلسلكُت غلتمع للمفسر كادلتفقو ٚتهور 
العرإبقامة لساف على عادات جراينو على . ك (2)تعاىل نظما كلفظا، ليدرؾ احملكم كؽليز عن ادلتشابو

ٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ بًًلسىاًف قػىٍوًمًو ، كهللا تعاؿ يقوؿ:(3)كبلوغ اإلفهاـ احلجة ابجلليل من الكالـ }كىمىا أىٍرسى
ى ذلىيٍم{ ]إبراىيم:  ، كأحسن البياف كأكملو ما ساكؽ فيو ىذا ادلعهود من النظم كالتأليف، كجاء [4لًيػيبػىُتًٌ

. كإف كاف يف قصده األكؿ إقامة العبودية يف األرض هلل كحده، كأف ال يشرؾ (4)أبلغ منو ٖتداي كإعجازا
لو عليو الصالة كالسالـ برفض عادات  أيضا أمره أف يطاع هللا كرسولو يف األمر كالنهي، كفيو "ك بو عباده، 

 مصاٌف خلق.اليت تتناىف مع حكمة الشارع كمقاصد التكاليف ك  (5)"العرب ادلذمومة
كىرىبَّكى  *قيٍم فىأىٍنًذٍر  *}ايى أىيػُّهىا اٍلميدَّثًٌري كلنتأمل يف أكؿ ما نزؿ من القرآف الكرمي، ٖتديدا يف قولو تعاىل: 

 ٍ ٍر  *فىكىربًٌ . فكل مقطع أك آية إال كالزمها إصالح [5 - 1كىالرٍُّجزى فىاٍىجيٍر { ]ادلدثر:  *كىثًيىابىكى فىطىهًٌ

                                                 

 (.4/154ادلصدر نفسو)(1)
(: "آايت جاءت على عادات العرب، ففهمها ادلخاطبوف كجاء من بعدىم فلم يفهموىا، 3/160قاالبن عاشور يف تفسَته )(2)

[، يف ادلوطأ]نقلو 158الى جينىاحى عىلىٍيًو أىٍف يىطَّوَّؼى هًبًمىا{ ]البقرة: فظنوىا من ادلتشابو. مثل قولو: }فىمىٍن حىجَّ اٍلبػىٍيتى أىًك اٍعتىمىرى فى 
: ال أرل أبسا على أحد أال يطوؼ -ككنت يومئذ حداث مل أتفقو-([ قاؿ ابن الزبَت: "قلت لعائشة1381ح- 3/545ابدلعٌت )

 اغية"..ابلصفا كادلركة؟ فقالت لو: "ليس كما قلت إظلا كاف األنصار يهلوف دلناة الط
كمن ذلك ما غلرم يف ابب التعارض، قاؿ الزركشيفي الربىاف يف علـو القرآف:")يف مرجحات التعارض( الثاين: أف يكوف أحد (3)

احلكمُت على غالب أحواؿ أىل مكة،كاآلخر على غالب أحواؿ أىل ادلدينة، فيقدـ احلكم ابخلرب الذم فيو أحواؿ أىل ادلدينة..". 
 بُت مكة كادلدينة كتعامل الشريعة مع تفاريعها ٗتتلف.ألف العادات كحكمها 

( سؤاال فقاؿ: "فإف قيل: كيف ىذا كقد بعث النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل كافة اخللق؟" كذكر 4/335أكردالبغوم يف معامل التنزيل )(4)
بن عبد القادر الرازم تفصيل جوابو كما نقلو عنو دمحم بن أيب بكر الرازم يف مسائل الرازم كأجوبتها من غرائب آم  جوابو.كحملمد
(فقاؿ: "األكؿ: إف نزكؿ القرآف على النيب عليو الصالة كالسالـ بلساف كاحد كاؼ، ألف الًتٚتة ألىل بقية 158-157التنزيل )ص

كيكفي التطويل، كما جرل يف القرآف العزيز. الثاين: أف نزكلو بلساف كاحد أبعد عن  األلسن تغٍت عن نزكلو جلميع األلسن،
التحريف كالتبديل، كأسلم من التنازع كاخلالؼ. الثالث: أنو لو نزؿ أبلسنة الناس ككاف معجزا يف كل كاحد منها، ككلم الرسوؿ 

قريبا من القسر كاإلجلاء، بل على التمكُت من االختيار، فلما  العريب كل أمة بلساهنا كما كلم أمتو اليت ىو منها لكاف ذلك أمرا 
كاف نزكلو بلساف كاحد كافيا كاف أكىل األلسنة قـو الرسوؿ، ألهنم أقرب إليو كأفهم عنو". ينظر: ىامش تفسَت البغوم بتحقيق النمر 

 (.4/335كضمَتية )
 (.15/132لوسي )ينظر: ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثانيلأل(5)
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ٔتا يتوافق مع مصاٌف التشريع يف أكمل حاؿ، فالنذارة مقاـ ساـ يتحلى بو األنبياء من عادة كتغيَتىا 
البشر، إلصالح أقوامهم كتغيَت فساد تصوراهتم كتصرفاهتم، كلعلها نكتة إيراد النذارة بدؿ البشارة. مث 

العرب من الوقوع يف األمر إبفراد هللا تعاىل ابلتكبَت كتعظيم أمره إشعارا برابنية اإلصالح، ٓتالؼ عادة 
إجراء للنظم -اإلشراؾ كعبادة األكاثف، مث األمر بتطهَت الثيأتن النجاسات كٕتميل ادلظهر من األكساخ 

 ، ٓتالفحاؿ القـو من االستهانة هبذا الشأنوعدـ اىتمامهم بنظافة أجسامهم كثياهبم. -(1)على ظاىره
تنظيف ثيابو كإزالة ما يكوف فيها من كسخ كغَته من كل ما فيكوف ذلك أمرا ملسو هيلع هللا ىلص بقاؿ األلوسي: "

 -كلوازمها ادلآمث كادلعاصيأم -الرٍُّجز. مث األمر هبجر (2)"فإنو منفر ال يليق ٔتقاـ البعثة ،يستقذر
ٖتصيلهلتكميل النفس ٔتكاـر األخالؽ كمسو اآلداب، كتنويوه ٔتخالفة العرب يف مستقبح عوائدىم 

 .الدنيئة مالذميمة كأفعاذل همأخالقفي
استحسنو أىل اجلاىلية، كمل تبلغ عقوذلم كطباعهم استنكاره جرايَن على  (3)فكل مفسدةأكقبيح ضىرمى 

ادلألوؼ، إال كقد جاء يف التنزيل من الكتاب كالسنة األمر بتغيَته كتبديلو ابحلسن الصاٌف يف نفسو، أك 
 .(4)حسمو دلادتو ابلكلية لفحشهوشيوعو يف الناس

كال يفهم منو أف الشريعة ما جاءت إال ابلتغيَت، بل صادفت أحكاما صاحلة كآدااب َنفعة، قاؿ 
فكانوا على ذلك إىل أف جاء اإلسالـ فبقوا على حكمو حىت أحكم اإلسالـ منو ما أحكم، الشاطيب: "

ة، إذا مل يكن فيها .فػ"من رٛتة الشريعة أهنا أبقت لألمم معتادىا كأحواذلا اخلاص(5)"كانتسخ ما خالفو
ملسو هيلع هللا ىلص مقيما  ابعث هللا سيدَن دمحم.قاؿ اإلماـ الدىلوم يف حجة هللا البالغة: "(6)اسًتساؿ على فساد"

لعوجهم كمصلحا لفسادىم فنظر ملسو هيلع هللا ىلص يف شريعتهم، فما كاف منها موافقا دلنهاج إمساعيل عليو السالـ أك 
أبطلو كسجل على  ،كما كاف منها ٖتريفا أك فسادا أك من شعائر الشرؾ كالكفرمن شعائر هللا أبقاه، 

                                                 

 (.8/263تراجع ابقي األقواؿ فيتفسَت القرآف العظيم البن كثَت )(1)
 (.15/132ركح ادلعاين لأللوسي )(2)
 ضرم ٔتعٌت اعتاد، ينظر: سلتار الصحاح للرازم )مادة: ض ر م(.(3)
كمن تلك العادات اليت تعلقت بفساد االعتقاد كأكىاـ التصور: اٗتاذ الشفيع كالعدكل كالتطَت كالكهانة كاالستقساـ ابألزالـ، (4)

كسب الدىر، كدعول أف ادلالئكة بنات هللا، كالتفاخر ابلنسب كاحلسب،كاخلوؼ من اجلنوعقد شعر اللحية،كالقصد يف أمساء األبناء 
 ء ككأد البنات، كاإلحداث يف األطعمة. كغَتىا كثَت.كاخلدـ،كالنياحة كاإليال

 (.1/277ادلوافقات للشاطيب )(5)
 (.104ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور )ص (6)
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،  ،فبُت آداهبا كمكركىاهتا ،كما كاف من ابب العادات كغَتىا .إبطالو شلا ػلًتز بو عن غوائل الرسـو
 أعادىا ،كما كاف من مسألة أصلية أك عملية تركت يف الفًتة .كهنى عن الرسـو الفاسدة، كأمر ابلصاحلة

 .(1)"غضة طرية كما كانت، فتمت بذلك نعمة هللا، كاستقاـ دينو
أف  كيل أف أبرىن عليو ٔتثاؿ: إًذ اشتهر من الشعائر)الوقوؼ بعرفة(يف احلجزمن اجلاىلية، كاستمراتلعادة

سائر العرب يقفوف هبا كييدنوف منها، ابستثناء قريش كمن يف حكمها، ْتيث ال غلاكزف ادلزدلفة. قالت 
فلما جاء اإلسالـ أمر هللا نبيو صلى هللا "رضي هللا عنهما: بنت أيب بكر الصديق عائشة أـ ادلؤمنُت 

}مثيَّ أىًفيضيوا ًمٍن حىٍيثي أىفىاضى :فذلك قولو تعاىل ،مث يقف هبا مث يفيض منها ،عليو كسلم أف َييت عرفات
{ ]البقرة:   .(2)"[199النَّاسي

كمن احلديث نرتشف أف ما يف مشعر عرفة من تعظيم هللا كتوحيده، كأنو ػلمل صفة العبودية فقد أبقى 
 عليو كمل يغَته إىل زلل سواه، إيذاَن بتقرير ما يف مواسم احلج اليت ألفها العرب من إظهار الذلة للبارم

فلما جاء اإلسالـ  كاإلقرار لو ابلتوحيد. ضلو السعي بُت الصفا كادلركة، فقد عظٌم الناس ىذا ادلشعر، "
كرىوا أف يطوفوا بينهما للذم كانوا يصنعوف يف اجلاىلية، قالت: فأنزؿ هللا عز كجل }ًإفَّ الصَّفىا كىاٍلمىٍركىةى 

{ ]البقرة:   .(3): فطافوا"عائشة اهنع هللا يضر لت[ إىل آخرىا، قا158ًمٍن شىعىائًًر اَّللًَّ
سليماف بن يف مغازيو أف اخلليفة الواقدم ، أكرد(4)ككاف من عادة قريش إيقاد النار ٔتزدلفة ليؤٌمها احلجاج

كانت يف "اؿ: ققاؿ خلارجة بن زيد: مىت كانت ىذه النار اي أاب زيد؟ ،فبن عبد ادللك أبصر النار
أهنم كانوا ػلجوف يف اجلاىلية فَتكف تلك .. حساف بن اثبت كلقد أخربين ..اجلاىلية كضعتها قريش

كىذه مصلحة زلضة ليس فيها مقصود فاسد أك تعلق بوىم ألغت الشريعة اعتباره. فأقركا .(5)"النار
 رأيت النيب صلى هللا عليو كسلمفي:"عن عثيم بن كثَت بن كليب اجلهٍت عن أبيو عن جده قاؿعليها، ف

                                                 

 (.1/218حجة هللا البالغة للدىلوم )(1)
 (.4248ح- 4/1643ابب }مث أفيضوا من حيث أفاض الناس{)-ركاه البخارم يف التفسَت (2)
 (.1277ح- 2/928ابب بياف أف السعي بُت الصفا كادلركة ركن ال يصح احلج إال بو) -لم يف احلج ركاعلس(3)
قصي،  -حىت يراىا من يندفع من عرفة، فهى توقد إىل اآلف-(: "أكؿ من أكقد النار ابدلزدلفة 35قاؿ العسكرم يف األكائل )ص(4)

 قصي، كىى إحدل نَتاف العرب..".
 (كفيو دمحم بن احلسن مًتكؾ.2705ح- 4/296ظر: أخبار مكة للفاكهي )(.كين3/1105مغازم الواقدم )(5)
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حجتو، كقد دفع من عرفة إىل ٚتع، كالنار توقد على عهد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابدلزدلفة، كىو يؤمها حىت نزؿ 
 .(1)"قريبا منها

كانت النار توقد على عهد "عن ابن عمر قاؿ: بل ككرد أنو عيمل هبا يف عهد اخللفاء الراشدين، ف
 .(2)"كعثماف مهنع هللا يضر رسوالهلل ملسو هيلع هللا ىلص، كأيب بكر كعمر

عليو الصالة جرل فعل النيب كادلقصود منو أنو قد أضحى ىذا ادلناط من التقرير أصال مطٌردا، أبف 
بو كالتسنن بفعلو، مثل التأسي  ،كٛتل أمتو علىعلى فعل قوموكالسالمفي كثَت من التصرفات احلميدة 

"إظلا بعثت أل٘تم صاٌف قد قاؿ عليو الصالةكالسالـ: ة. أكليس العامىذه ادلشاعر كسائر احملامد كاآلداب 
، أؽلحاسنها كمكارمها، كىذه تعاليم احلنفية السمحة كتكاليف دين اإلسالـ الذم بعث بو (3)األخالؽ"

كيدخل يف ىذا ادلعٌت الصالح كاخلَت كلو كالدين كالفضل نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ العالمة ابن عبد الرب النمرم: "
 .(4)"فبذلك بعث ليتممو ملسو هيلع هللا ىلص ،ركءة كاإلحساف كالعدؿكادل
 التأصيل املقاصدي العتبار العوائد مسلكا تعليليا وقرينة صارفة عن الظاىر: -

االحتكاـ إىل العرؼ كالعادة السائدة إظلا غلرم على أصل موافقة مقاصد التشريع، قاؿ العالمة 
حاؿ األميُت الذين بعث  :معاين شريعة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فتحقق أكالإف كنت تريد النظر يف الدىلوم: "

كيفية إصالحو ذلا ابدلقاصد ادلذكورة يف ابب التشريع كالتيسَت :فيهم اليت ىي مادة تشريعو، كاثنيا
 .(5)" كأحكاـ ادللة

س الغرض ىنا الدندنة كحىت ال يلتبس على الناظر يف ْتثنا مع مبحث العرؼ يف درس األصوليُت، فلي
.كإظلا الكفاية أف (6)حوؿ العرؼ الشرعيكدليل كال بسط أدلة حجيتو، فهو زلل خالؼ بُت أرابب الفن

أف نشَت إىل أٌف مدرسة استثماره كدليل شرعي كاعتباره أصال إٚتاليا، تؤـٌ النصوص اليت ال ػلٌصل 

                                                 

 ىوأبوه كثَت رلهوالف. -كقيل غنيم-(.كعثيم 3/1105ادلرجع تفسو للواقدم)(1)
ما جاء يف ذكر ادلزدلفة، كحدكدىا كالوقوؼ هبا، كالنزكؿ كقت الدفعة منها كادلشعر احلراـ، كإيقاد  -ينظر: أخبار مكة لألزرقي (2)
 (.2/184ار عليو كدفعة أىل اجلاىلية)الن
 (.8952ح- 14/513حديث صحيح ركاىأٛتد يف ادلسند )(3)
 (.24/334التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد للنمرم )(4)
 ". (، كقد ترجم لو بقولو: "ابب بياف ما كاف عليو حاؿ أىل اجلاىلية فأصلحو النيب ملسو هيلع هللا ىلص1/217حجة هللا البالغة للدىلوم )(5)
 (.1024-3/1020ينظر: ادلهذب يف علم أصوؿ الفقو ادلقارف لعبد الكرمي النملة )(6)
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ق هبا من األحكاـ كما تلٌبست بو مقصودىا إال من خالؿ فهم تلك األعراؼ يف زمن النبوة، كما تعل
 من احًلكم. قاؿ ابن عابدين يف نظمو:

 (1)لذا عليو احلكم قد يداركالعرؼ يف الشرع لو اعتبار                 
كالقدقدة ىذه إظلا ٗتتلف من نص إىل آخر، ْتيث ال ؼلالف نصا قاطعا كال إٚتاعا الئحا. فقد جاء 

تفكَت الناس ٚتيعا، كإف كاف ذلم عوائد سلتلفة، قد تناسب أك اإلسالـ أبحكاـ استصالحية دلنظومة 
تنايف حكم كمقاصد تلك ادلنظومة. فال بد من كشف مناط التقرير كالتغيَت كمالبساهتما، بل كال بد من 
ٖتقيق كجو حكمة التشريعات النازلة، اليت مل يظفر هبا فهم أىل اجلاىلية كٖترير مصلحتها أصال، كل 

 للحرج عن العادلُت بدين النيب دمحم األمُت ملسو هيلع هللا ىلص.  تعاىل كرفعه ذلك منةه من هللا
كمن صور رفع احلرج حىت يذعن الناس لرهبم كيقبلوا شريعتو بنفوس مطمئنة، تقريرىم على عوائدىم 
ادلبنية على عقوؿ راحجة كأفكار ميصلحة، كقد استفاد أىل اإلسالـ من خرباهتم كصانوا ذلم حقهم، 

دكا بذلك زلامل صلوحية الشريعة الغراء كنفوذىا يف أشكاذلم كسلتلف أحواذلم دكف حرج كال كحد
كحـر حرمات  ،إف هللا عز كجل فرض فرائض فال تضيعوىامشقة. كىذا مستفاد ابإلؽلاء من قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "

. (2)"كسكت عن أشياء من غَت نسياف فال تبحثوا عنها ،كحد حدكدا فال تعتدكىا ،فال تنتهكوىا
فالسكوت من ابب العفو ٗتفيف يف التكليف كٖتصيل لإلرفاؽ ابدلكلفُت يف نيل حظوظهم كتقرير 

حىت يتهيأ البشر كلهم لقبوؿ  ،الشرائع أتيت للناس ٔتا يناسب أحواذلم، حيث إف "(3)صاٌف عوائدىم
. كذلذا صلد أف الشريعة كٌسعت يف كثَت من تصرفات الناس (4)"د هللااليت ىي الدين عن ،الشريعة اخلا٘تة

ْتسب الغالب من أحواؿ أىل احلسنة اليت تنضبط يف العرؼ اخلاص، كلكنها ابعتبار العرؼ الشامل 
العوائد طرائق ؼلتلف ابختالؼ النفوس األبية كاالحتكاـ إىل الطباع العامة كاآلداب اجلماعية، فإنو 

 احلصيفة. كأصالة األفهاـ الراجحة كمدارؾ العقوؿ
،كاٗتاذىا عادات العربكال يفوتك يف ىذا احملل أف من اخلطأ كالزلل يف االستنباط التوسع يف اعتبار 

الشيخ . فقد جرل يف اجتهاد تفسَت النصوصميزاَنمطلقا للفهم عن الشارع، حىت ٖتتسب قانوَنمطردال

                                                 

 (.2/114[. كينظر رلموع الرسائل لو )69منظومة )رسم ادلفيت( البن عابدين ]البيت: (1)
 (.4396ح- 5/326حديث حسن: ركاه الدارقطٍت يف السنن )(2)
 (.277-1/253ادلسألة العاشرة ) -العفو( يف ادلوافقات للشاطيب ينظر تفصيل )مرتبة (3)
 (.1/660التحرير كالتنوير البن عاشور )(4)
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أبف عٌوؿ على ىذا ادلناط يف التفقو، فخرج بو عن جادة الفقهاء كخـر اإلٚتاع يف  الطاىر بن عاشور
ادلقاصد أبف االطالع على كتاهبكغَتىا، كصرح يف  كصل الشعر للمرأة مسألة تزيُت ادلرأة نفسها ابلنمصو 

 من يعرض للعلماء يف فهم كثَت الذمشكاؿ االَتة ك احلدفع عادات العرب كاعتبارىا أصال يف الفهم "ي
"فإف الفهم يكاد يضل يف ىذا اذ يرل ". مث قاؿ: هني الشريعة عن أشياء الٕتد فيها كجو مفسدة ْتاؿ

،فيتعجب من النهي ذلك صنفا من أصناؼ التزين ادلأذكف يف جنسو للمرأة كالتحمَت كاخللوؽ كالسواؾ
لعرب أمارات على أف تلك األحواؿ كانت يف ا ،فصح عنوأككجهو عندم الذم مل أر من الغليظ عنو. 

 .(1)"أك عن التعرض ذلتك العرض بسببها ،فالنهي عنها هني عن الباعث عليها، ضعف حصانة ادلرأة
كىذه زلة من فقيو تونس رٛتو هللا تعاىل، فقد اعًتض على صريح النهي ابحتماؿ ال تقـو بو احلجة 

هي عن تعاطيها كإشاعتها يف الناس، عادة، كإظلا التعويل على العوائد فيما تقرر شرعا ال على ما جاء الن
كىي مٍكمن الفواحش كبرىاف السفور كضعف الداينة يف النفوس كاضلراؼ الفطرة يف سليم العقوؿ، 

كىو اإلبعاد عن الرٛتة اليت ىي أىم كصف الشريعة، كأنو تغيَت  (2)كخاصة أف النهي قد اقًتف ابللعن
 للخلق كىو زلـر ابتفاؽ.

 أم زرع( وسبب اختياره: النص التطبيقي: )حديث -
اخًتت حديث )أـ زرع( دلا فيو من الفوائد ادلستطرفة كالنوادر ادلستظرفة، كدلا فيو من األنس أبخبار 

دلا شاع يف الناس من سوء  العرب الندية، كقد تكوف من السنة النبوية استمالح تلك اآلاثر ادلركية.مث
 اخللق األسرم كقلة األنس العائلي، كتفرقت البيوت كساءت العشرة.

إلمساعيل بن أيب ( شرح حديث أـ زرع: )(3)كقد عيٍت بو جلة من األعالـ، فػألفوا فيو أسفارا، من ذلك
 (ق544للقاضي عياض) (بغية الرائد دلا تضمنو حديث أـ زرع من الفوائد، ك)(ق226أكيس )

]مطبوع[، ىػ(623 تعبد الكرمي بن دمحم الرافعي القزكيٍت )( لدرة الضرع حلديث أـ زرع]مطبوع[،ك)
بن َنصر الدين ابحملمد بن عبد هللا بن دمحم مشس الدين الشهَت  (ريع الفرع يف شرح حديث أـ زرعك)

                                                 

 (91مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور)ص(1)
قاؿ:  -يعٍت ابن مسعود-(عن عبد هللا 4604ح- 4/1853ابب }كما آاتكم الرسوؿ فخذكه{) -ركل البخارم فيالتفسَت (2)

 الوامشات كادلتومشات كادلتنمصات كادلتفلجات للحسن ادلغَتات خلق هللا"."لعن هللا 
( كغَته. كال يفوتك أف أٛتد أمُت قد طعن  يف صحة احلديث يف كتابو )فيض اخلاطر( 9/255يراجع فتح البارم البن حجر )(3)

 (.116/ ص 8)ج 
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          ٛتد بن عبد الغٍت اخلليلي ( ألحسن القرع على حديث أـ زرع(.ك)ىػ842 )ت الدمشقي
 ]مطبوع[.  ىػ(1202)ت 

فيو، كقد  لشيخ ابن مااي ابه ادلوريتاينا كغَتىا من مدكَنت أىل احلديث ادلفيدة، كمن اجلميل ما نظمو
 قاؿ يف بيتو األخَت:

 (1)رتسممنها فوائد هبا الشرع حكماقد استفاد العلما شلا 
 عن ىشاـ بن عركة عن بن يونس عيسىالبخارم كمسلم بسندعلا إىل  نص احلديث فيما أخرجو كىذا

 فتعاىدف امرأة، عشرة إحدل جلس: قالت عائشة اهنع هللا يضر،أهنا عن عركة عن عركة بن أخيو عبدهللا
   .شيئا أزكاجهن أخبار من اليكتمن أف كتعاقدف
 . فينتقل كالمسُت فَتتقى السهل جبل رأس على لغث، جم حلم زكجي: األكىل *قالت
 . كّتره عجره أذكر أذكره إف أذره، ال أف أخاؼ إين خربه، أبث ال زكجي: الثانية *قالت
 . أعلق أسكت كإف أطلق، أنطق إف العشنق، زكجي: الثالثة *قالت
 . سآمة كال سلافة كال قر، كال حر ال هتامة كليل زكجي: الرابعة *قالت
 . عهد عما كاليسأؿ أسد، خرج كإف فهد، دخل إف زكجي: اخلامسة *قالت
 يعلم الكفل يوًف كال التف، اضطجع كإف اشتف، شرب كإف لف، أكل إف زكجي: السادسة *قالت
 . البث

 . لك كال ٚتع أك فلك أك شجك ذلداء، كلداء طباقاء – أكعياايء -غياايء زكجي: السابعة *قالت
 . أرنب كادلسمس زرنب، ريح الريح زكجي: الثامنة *قالت
 . الناد من البيت قريب الرماد، عظيم النجاد طويل العماد رفيع زكجي: التاسعة *قالت
 قليالت ادلبارؾ، كثَتات إبل لو لك، منذ خَت مالك مالك؟ كما مالك، زكجي: العاشرة *قالت

 . هنوالك أنو أيقن ادلزىر صوت مسعن إذا ادلسارح،
 عضدم، شحم أمن كمل أذين، حلي مسن أَن كزرع؟ أب فما كزرع، أب زكجي: عشرة احلادية *قالت
 ئسومنق، كأطيطودا صهيل أىل يف فجعلٍت بشق، غنيمة أىل يف كجدين نفسي، إيل فبجحت كّتحٍت
 حوبيتها ردا عكومها أبيزرع؟ أـ فما أبيزرع، أـ فأتقنح. كأشرب فأتصبح، كأرقد أقبح، فال أقوؿ فعنده

 بنت فما ،أبيزرع بنت اجلفرة ذراع كيشبعو كمسلشطبة مضجعو أبيزرع؟، ابن فما أبيزرع، ابن فساح،
                                                 

 نقلتو من ملتقى أىل احلديث.(1)
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 التبث أبيزرع؟ جارية فما أبيزرع، جارية جارهتا، كغيظ كسائها كملء أمها، كطوع أبيها طوع أبيزرع؟
 فلقي سلض، ألكطابت أبوزرعوا خرج: قالت. تعشيشا بيتنا كال٘تأل تنقيثا، تنقثمَتتنا كال تبثيثا، حديثنا

 رجال تبعده فنكح نكحها، فطلقنيو انتُت بـر خصرىا ٖتت من يلعباف كالفهدين، ذلا كلداف معها امرأة
 زرع أـ كلي: قاؿ زكجا، لرائحة منك كأعطاين اثراي، نعم علي كأراح خطيا، كأخذ كبشراي، سراي،
 هللا رسوؿ يل قاؿ: عائشة قالت. أبيزرع آنية أصغر مابلغ أعطاين لشيء ٚتعتك فلو أىلك، كمَتم
 .(1)مزرع" أل كأبيزرع لك "كنت: كسلم عليو هللا صلى

 تذليل غريب احلديث: -
 )ال -التناكؿ.  صعب ردمء مهزكؿ اخلَت قليل أنو كادلعٌت( كعر جبل رأس على)- مهزكؿ( غث) -

 بسببها. عشرتو سوء ػلتمل مصلحة فيو كادلعٌت ليس نتقل( يف مسُت
 أخاؼ أك لكثرتو، إ٘تامو على أقدر ال تفصيلو عتفي إنشر طويل أم خربه( أذره ال أف أخاؼ إين) -
 فأذره. يطلقٍت أف
 بالنفع. الطويل( العشنق)- الكامنة. كأسراره الباطنة عيوبو( ّتره ك عجره) -
 علقٍت. عنها سكت كإف طلقٍت عيوبو ذكرت إف( أعلق أسكت كإف أطلق أنطق إف) -
 صحبيت. ؽلل كال األخالؽ ككرمي معتدؿ، لذيذ عيشو أف كادلعٌت( هتامة كليل) -
 متاعو.)أسد(شجاعفي الناس. يتعهد ال غفلة كمهذك أم لو صفة الفهد، كثَتف( فهد) -
 اإلَنء، )التف( رقد يف ٚتيعما بيستوعب الشر يف ك)اشتف( مكثر من الطعاـ منوع صنوفو، لف() -
 احلزف.( الكف(ال يدخلو، ك)البث يوًف )كال َنحية، يف ثيابو يف
 األٛتق الغيب ك)طباقاء( ادلباضعة، تعييو الذم العنُت ىو كمهملة ركيت معجمة( ايء عيا أك ايء غيا) -

 الفال( فلك) الرأس، جرح الشج( شجك)ك فيو، رلتمعة الناس أدكاء ٚتيع أم( ذلداء كلداء)ك الفدـ،
 كثَت اخلصومة. كمعناه الضرب، لكسرك

 جلانب. أرنب(معناه صريح كلينا الطيب، ك)مس من نوع الزرنب( زرنب ريح) -

                                                 

ابب  -(. كمسلم:فضائل الصحابة 4893ح- 5/1988ابب حسن ادلعاشرة مع األىل ) -النكاح  البخارم:كتاب ركاه(1)
ابب  -(. كىو سلرج بعدة ركاايت يف السنن الكربل للنسائي: كتاب عشرة النساء 2448ح- 4/1896ذكر حديث أـ زرع )
قالت  (8/250- 9093(. كيف )ح9093-9092-9091-9090-9089( ينظر: ح:)8/239شكر ادلرأة لزكجها)

 عائشة: قلت: اي رسوؿ هللا "بل أنت خَت من أيب زرع".
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 كثَت( الرماد عظيم)السيف، ك ٛتائل( النجاد)ك جواد، رجل شريف (العماد رفيع) -
. كىذه رلامع األجواد الكراـ. رللس( النادم)ك الضيافة،  القـو

 حورات. من ك)ىوالك( أم آلة العود،( ادلزىر)قليال، ك إال التسرح بفنائو ابركة( ادلبارؾ) -
( عضدم شحم من كمأل) لكثرهتا، يتتحرؾ تنوسأ فهي كشنوفا قرطة حالين( أذين حلي مسن أَن) -

 العيش، من أك شظف اجلبل َنحية (غنم، )بشق تصغَت غنيمة()فرحٍت، ( كّتحٍت)مسنٍت،  معناىأ
أم  كقيل أتقمح( أتقنح) صبحة ماؿ أَن أتصبح() نقيو، سهوم دك زرعي صاحب أم( سومنق كدائ)

 الرم. بعد ادلاء من رأسي أرفع
 قشرىا من سلت سعفة( لشطبة مس) كاسع.( فساح)كبَتة.  عظاـ أكعيةالطعاـأم ( رداح عكومها) -
 كطب ٚتع( األكطاب) ألمانة. كمعناىا اجمللوب الطعاـ ادلَتة( مَتتنا) ادلعز. أكالد من األنثى( اجلفرة).

( خطيا)فتور. بال ؽلضي الذم الفرس( )شراي شريفا سراي( سيدا) خضفيها. التييم اللنب سقية كىيأ
 .(1)يعليهم كأفضل أعطيهم( أىلك كمَتم) كالعبيد. كالغنم كالبقر اإلبل من يركح شلا رائحة() الرمح.

 لغة احلديث وقوة بالغتو: -
من الصفات اليت كانت مألوفة عند العرب، لكن الذم يشد االنتباه أف  كردت يف حديث النسوةطائفة

سياؽ كل منهن لتلك األكصاؼ يرل فيو استعماذلن ألفاظا قليلة، يف أحسن عبارة كدقيق إشارة كأبلغ 
داللة، استعملن السجع كالتشبيو كبراعة التمثيل كالطرفة،كجالء حسن التأليف فيو ابختيار اللفظ 

ككزَن كزلال( للمغزل ادلراد، حيث إٌف اإلغراؽ يف األلفاظ للداللة على أفصح ادلعاين.   ادلناسب )مادة
كبالغة  ،يف كالـ ىؤالء النسوة من فصاحة األلفاظ: "-ما ملخصو-رٛتو هللا تعاىلعياض القاضي قاؿ 

سلتار  ،وفإنو مع كثرة فصولو كقلة فضول ،كال سيما كالـ أـ زرع ،العبارة كالبديع ما ال مزيد عليو
 ،قد قدرت ألفاظو قدر معانيو كقررت قواعده كشيدت مبانيو ،الكلمات كاضح السمات نَت النسمات

من فنوف التشبيو كاالستعارة كالكناية كاإلشارة كادلوازنة  ،كيف كالمهن كال سيما األكىل كالعاشرة أيضا
كإلزاـ ما ال يلـز  ،ثل كأنواع اجملانسةكالًتصيع كادلناسبة كالتوسيع كادلبالغة كالتسجيع كالتوليد كضرب ادل

كغَت ذلك أشياء ظاىرة  ،كاإليغاؿ كادلقابلة كادلطابقة كاالحًتاس كحسن التفسَت كالًتديد كغرابة التقسيم

                                                 

 ينظر: النهاية يف غريب احلديث كاألثر البن األثَت كمعاجم اللغة من مادة كل كلمة.(1)
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كجاء  ،كأتى بو اخلاطر بغَت تكلف ،ككمل ذلك أف غالب ذلك أفرغ يف قالب االنسجاـ.. دلن أتملها
 .(1)"كال منافر ،مستكره منقادا لو غَت ،لفظو اتبعا دلعناه

 ما اشتمل عليو احلديث من ذكر احملاسن واملساوئ: -
 :(2)كىذه ٚتلة تلك األكصاؼ، أبٌُت ترتيبها حسب كل امرأة كما يف سياؽ احلديث

 .كصف األكىل: الكرب كسوء اخللق 
 .كصف الثانية: حٌدة الطبع كأنو صاحب عيوب 
 .كصف الثالثة: شديد البأس 
  :مدحتو مدحا بليغا حلسن عشرتو.كصف الرابعة 
 .كصف اخلامسة: اجتمعت فيو خصائل الرجولة 
 كصف السادسة: ٚتعت بُت ذمو يف عشرهتا كمدحتو يف مركءتو 
 .كصف السابعة: منهمك يف الشر، اجتمعت فيو األدكاء،ضراب كال ػلسن الكالـ 
 .كصف الثامنة: ليس اجلانب، كرمي اخللق، كطيب الريح 
 شرة: كرمي سخي جواد، سيد يف قومو.كصف التاسعة كالعا 
  كصف احلادية عشرة: كصفت أاب زرع أبنو أكرمها مع أهنا من قـو فقراء، كذكرت سعة عيش

 أىل بيتو كفضلو عليهم، كصربه عليها، ككصفت اآلخر ابلتفضل عليها ككرمو.
، كاألخرل قبائح فادلالحظ فيما ذكر النسوة من األكصاؼ، أف يف بعضها زلاسن ؽلدح هبا كيٌمل الرجاؿ

تنٌقص من قدر ادلوصوؼ هبا. فقد مدح أغلبهم ٔتحاسن عادات العرب، كىو بعل كل من الرابعة 
كاخلامسة كالثامنة كالتاسعة كالعاشرة كأاب زرع كصاحبها الثاين. كمدار كصفهن على حسن اخللق كأثره يف 

 ٚتيل العشرة، كالسخاء فيالعطاء من دكف مٌن كال أذل.
بو األخرايت بو أزكاجهن فقد رجع لسوء العشرة، كقبيح اخللق معهن،ككاف ذلك يف بعل   كأما ما ذمت

 كل من األكىل كالثانية كالثالثة كالسادسة كالسابعة.

                                                 

 (.9/277نقال من فتح البارم البن حجر )(1)
 كليس غرضي بياف ما فياحلديث من الفوائد الفقهية كالسلوكية.(2)
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كٚتٌاع أكصاؼ النساء مدحا كذما يعود الزمها إىل مقتضى حسن العشرة كضده، كىو مناسبة ما ترجم 
إظلا غلد خَته أك شره أكال أىل بيتو ألهنم ادلقربوف إليو، بو اإلماـ البخارم للحديث، ككل خلق للمرء 

 أليس حسن عشرة أيب زرع جعل زكجو كفية لو حىت بعد فراقها.  
 أصول مكارم األخالقفي ابب العوائد ورّده إىل علم النيب ملسو هيلع هللا ىلص: -

من أىم أحاديث مطلع السَتة النبوية حديث عائشة اهنع هللا يضر يف بدئ الوحي، كالشاىد منو قوؿ خدغلة 
. زملوين زملوينلزكجها ملسو هيلع هللا ىلص بعد ادلالقاة األكىل جلربيل عليو السالـ ككاف قد جاءىا يرجف فؤاده، يقوؿ:

فوهللا إنك لتصل الرحم، كتصدؽ   ال ؼلزيك هللا أبدا،: "كال، كهللا-كىي يف منتهى اليقُت-قالت اهنع هللا يضر 
، كتقرم الضيف، كتعُت على نوائب احلق  .(1)"احلديث، كٖتمل الكل، كتكسب ادلعدـك

أعظم دليل كأبلغ حجة على كماؿ خدغلة اهنع هللا يضر كجزالة رأيها كقوة فذكرىاذلذه األكصاؼ رلتمعة كبدقة "
، كأزيد على أهنا كانت عادلة ابلعوائد الفاضلةكاخًلالؿ الشريفة. (2)"نفسها كثبات قلبها كعظم فقهها

قبل بعثتو الباعثة لتتميم مكاـر  ،ىذه الصفات ادلذكورة كالنعوت ادلسطورة كانت لو جبلية خلقيةك"
ككـر الشمائل اليت  مكاـر األخالؽ كخصاؿ اخلَتكمدلوؿ احلديث يف ما ضلن فيو، أف .(3)"األخالؽ

يب ملسو هيلع هللا ىلص قبل بعثتو، شلا استقر يف الًفطر ادلستقيمة، كشاع يف عرؼ العرب الصاٌف، كاالمتداح ٖتلى هبا الن
 بو دليل االسًتشاد ابلعلـو النافعة لصناعة ادلعركؼ كقياـ ادلصاٌف البشرية بذلك.

اعتناء ٔتكاـر كاعلم أف العرب كاف ذلا اعتناء بعلـو ذكرىا الناس، ككاف لعقالئهم قاؿ الشاطيب: "
األخالؽ، كاتصاؼ ٔتحاسن الشيم، فصححت الشريعة منها ما ىو صحيح كزادت عليو، كأبطلت ما 

 .(4)"ىو ابطل، كبينت منافع ما ينفع من ذلك، كمضار ما يضر منو
كيف دالئل حديث أـ زرع برىاف ذلك،كخاصة ما كاف من ٚتيل أدبو مع أىلو كحسن عشرتو، كفيما 

 يلي تفصيلو.
 ير أدب حسن العشرة من خالل موروث عادات العرب:تقر  -

                                                 

 (.4953ح- 6/173[ )03ابب }ما كدعك ربك كما قلى{ ]الضحى  -يف التفسَت  ركاه البخارم(1)
 (.2/202شرح النوكم على مسلم )(2)
 (.9/3733مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح لعلي ادلال القارم )(3)
 (.2/112ادلوافقات للشاطيب )(4)
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}فىًإٍمسىاؾه ٔتىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه إبًًٍحسىافو{ لقد حدد الشرع كجو حسن العشرة كإكرامهن، فقاؿ سبحانو: 
. قاؿ (1)"عرؼ يف الشرع، من أداء حقوؽ النكاح كحسن الصحبةيي ، "كادلعركؼ كل ما [229]البقرة: 

ٗتيَت ذلم بعد أف علمهم كيف يطلقوف، بُت أف ؽلسكوا النساء ْتسن العشرة آلية:"الزسلشرم يف معٌت ا
 .(2)"كالقياـ ٔتواجبهٌن، كبُت أف يسرحوىٌن السراح اجلميل الذم علمهم

كىذه اآلية أصل يف الباب، كإف اختصم الزكجاف كنشزت ادلرأة بٌُت هللا تعاىل أمر ضرب النساء، كإف  
ند احلاجة، كحل لرفع الغنب كتثبيت آصرة احلياة الزكجية، كهبذا ادلعٌت ترجم كاف األصل ادلنع فجوازه ع

ذكر الزجر عن ضرب النساء إال عند احلاجة إىل أدهبن ضراب غَت يف صحيحو حيث قاؿ: "ابن حباف 
قاؿ:  ".هللاال تضربوا إماء "إايس بن أيب ذابب قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: . كساؽ لذلك حديث(3)"مربح
فقاؿ عمر بن اخلطاب: ذئر النساء كساءت أخالقهن  ،النساء كساءت أخالقهن على أزكاجهن (4)فذئر

 ،فضرب الناس نساءىم تلك الليلة ".فاضربوا"فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  ،على أزكاجهن منذ هنيت عن ضرهبن
لقد طاؼ آبؿ دمحم الليلة سبعوف امرأة  " حُت أصبح:  فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فأتى نساء كثَت يشتكُت الضرب

 .(5)"مي هللا ال ٕتدكف أكلئك خياركمأك  ،كلهن يشتكُت الضرب
كشُت التصرفات كسيء ادلعاملة مع الناس،كمن النصوص  سوء اخللق كبذاءة اللسافكلذا كٌرىت الشريعة 

مسركؽ عن عبد هللا بن عمرك رضي هللا عنهما قاؿ: ركل الدالة عليو ما ثبت يف كصف النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقد 
.كركل أبو ىريرة (6)"إف من خياركم أحسنكم أخالقا:"مل يكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فاحشا كال متفحشا ككاف يقوؿ

 .(7)قاؿ: مسعت أاب القاسم يقوؿ: "خياركم أحاسنكم أخالقا، إذا فقهوا"
عن ابن كأجل اخليار فيما ؼلص حسن اخللق ارتباطو ْتسن العشرة، كأىل ىذه ادلرتبة ىم خيار اخليار، 

 .(8)"خَتكم خَتكم ألىلو، كأَن خَتكم ألىلي"عباس عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

                                                 

 (.1/270تفسَت البغوم )(1)
 (.1/273شرم )الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل للزسل(2)
 (.9/499صحيح ابن حباف )(3)
 (.2/151ذئر: نشزف عليهم كاجًتأف، ينظر: النهاية يف غريب احلديث كاألثر البن األثَت )(4)
 (.4189ح- 9/499صحيح ابن حباف )(5)
 . 2321(كمسلم يف الفضائل ابب كثرة حيائو صلى هللا عليو ك سلم رقم 3366ح- 3/1305ركاه البخارم )(6)
 (.10022ح- 16/74سند أٛتد )م(7)
 (.1977ح- 1/636ابب حسن معاشرة النساء ) -سنن ابن ماجو كتاب النكاح (8)



 8102يناير   العدد احلادي عشر  يةجملة البحوث األكادمي

385 

 

. كقد (1)"ركم لنسائهمخياركم خيا"عبد هللا بن عمرك قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  كلو شاىد من حديث
"أكمل ادلؤمنُت إؽلاَن أحسنهم خلقا، بلفظ:،مرفوعاعن أيب ىريرةٚتع بينهما يف ركاية أٛتد يف ادلسند 

 . (2)كخياركم خياركم لنسائكم"
مراده أف حسن العشرة مع األىل من ٚتلة األشياء ادلطلوبة قاؿ السندم يف حاشيتو على ابن ماجو: "

 ،كػلتمل أف ادلتصف بو يوفق لسائر الصاحلات ،ن ٚتلة اخليار من ىذه اجلهةفادلتصف بو م ،يف الدين
 .(3)"كهللا أعلم .حىت يصَت خَتا على اإلطالؽ

دين اإلسالـ حرم ابلعناية إبصالح شأف ادلرأة، ككيف ال كىي نصف النوع اإلنساين، كادلقصود أف "
كادلربية األكىل، اليت تفيض الًتبية السالكة إىل النفوس قبل غَتىا، كاليت تصادؼ عقوال مل ٘تسها كسائل 

كحقا، كانت  الشر، كقلواب مل تنفذ إليها خراطيم الشيطاف. فإذا كانت تلك الًتبية خَتا كصدقا كصوااب
أكؿ ما ينتقش يف تلك اجلواىر الكرؽلة، كأسبق ما ؽلتزج بتلك الفطر السليمة، فهيأت ألمثاذلا من 
خواطر اخلَت، منزال رحبا، كمل تغادر ألغيارىا من الشركر كرامة كال حبا.كدين اإلسالـ دين تشريع 

اخلة ٖتت حكم اإلسالـ، إىل كنظاـ، فلذلك جاء إبصالح حاؿ ادلرأة، كرفع شأهنا لتتهيأ األمة الد
 .(4)"االرتقاء كسيادة العامل

كللمتأمل يف سنن ادلصطفى ملسو هيلع هللا ىلص لوقف على زخم من األحاديث الدالة على ىذه التعاليم، فمن ذلك 
دينار أنفقتو يف سبيل هللا كدينار أنفقتو يف رقبة، كدينار تصدقت بو على مسكُت، قولو عليو السالـ: "

. كلقد أحسن اإلماـ النوكم يف (5)"أنفقتو على أىلك، أعظمها أجرا الذم أنفقتو على أىلك كدينار
ابب فضل النفقة على العياؿ كادلملوؾ، كإمث من ضيعهم أك حبس نفقتهم الًتٚتة ذلذا  احلديث بقولو: "

كفى ابدلرء إٙتا أف ػلبس، " عبد هللا بن عمركقاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ".كدلسلم أيضا من حديثعنهم
 .(6)"عمن ؽللك قوتو

                                                 

 (.1978ح- 1/636ابب حسن معاشرة النساء ) -سنن ابن ماجو كتاب النكاح (1)
 (.10106ح- 16/114مسند أٛتد )(2)
 (.1/609حاشية السندم على سنن ابن ماجو )(3)
 (.2/400البن عاشور )التحرير كالتنوير (4)
 (.995ح- 2/692ابب فضل النفقة على العياؿ كادلملوؾ..) -ركاه مسلم يف الزكاة (5)
 (.996ح- 2/692ابب فضل النفقة على العياؿ كادلملوؾ.. ) -ركاه مسلم يف الزكاة (6)
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كلقد رتب هللا تعاىل األجر على من أحسن إىل أىل بيتو كأنفق على عيالو، كجعل سعيو عليهم صدقة، 
. كٗترغلو يف كتاب اإلؽلاف من صحيح (1)"إذا أنفق الرجل على أىلو ػلتسبها فهو لو صدقةقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: "

لى أنو ػلتاج من العبد تصحيح االعتقاد كتسليم الفكر كتقومي اإلدراؾ حىت يناؿ من البخارم دليل ع
 هللا الثواب على احتسابو.

بلو راعت الشريعة لتمكُت الرابطة الزكجة يف النفوس،إىل حد أف جعل هللا دلن يلقم يف فم زكجو طعاما 
من نفقة فإنك تؤجر فيها، حىت إنك مهما أنفقت على أىلك أجرا، فقد قاؿ عليو الصالة كالسالـ: "

 .(2)"اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك
ىذا يف ابب اإلنفاؽ كإكراـ األىل كالعياؿ، كلو تتبعنا كجوه اإلحساف كحسن اخلدمة كبذؿ ادلعركؼ يف 

. (3)"كالسمو كاحلسنعشرتو ملسو هيلع هللا ىلص مع أمهات ادلؤمنُت يف غاية الشرؼ كالنبل سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، لوجدَن "
كلقد انتشرت بذلك اآلاثر ادلرفوعة الدالة على عريكة احلبيب ادلصطفى، كقد ٚتعت تلكم احملاسن كلها 

}لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم حىرًيصه كادلعاين السامية جٌلها يف قولو تعاىل: 
.فمدلوؿ ىذه ادلراسم كاللوائح التشريعية يف حديثنا (4)[128ُتى رىءيكؼه رىًحيمه{ ]التوبة: عىلىٍيكيٍم اًبٍلميٍؤًمنً 

ىذا فيقولو عليو السالـ:"كنتلككأبيزرعألمزرع"، كىو زلل الشاىد. مع العلم أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد استأنس 
فيو جواز نقل "قاؿ ادلهلب: النوادر الطريفة، ْتديث عائشة اهنع هللا يضر مع طولو دلا حول من األخبار احلسنة ك 

أبىل اإلحساف من كل أمة، أال ترل أف أـ  ياألخبار عن حسن ادلعاشرة كضرب األمثاؿ هبا، كالتأس
 .(5)"عليو السالـ زرع ْتسن عشرتو، فتمثلو النيب زرع أخربت عن أيب

، فقد تباىت كادلنعم بنظره غلد أهنا دققت يف كصف أـ زرع حاذلا معو،كىو من خال ؿ عدة مناحو
ٔتهرىا، كحسن إطعامها، كإغنائها بعد عوز، كإنفاذ كلمتها، كالصرب عليها بتحمل رقادىا، كإرضائها يف 
مطلوهبا، مع حسن حاؿ أىل بيتها، فقد ظهر منو كل زلمود، كأسجل عليها من نوع اخلَت الذم 

 عنده.
                                                 

 (.55ح- 1/20ل )ابب: ما جاء إف األعماؿ ابلنية كاحلسبة، كلكل امرئ ما نو  -ركاه البخارم يف اإلؽلاف (1)
 ابب فضل النفقة على  -(.كأصلو يف صحيح البخارم يف النفقات 1480ح- 3/77ركاه أٛتد يف ادلسند )(2)

 (.5354ح- 7/62األىل)
 (.438الرحيق ادلختـو للمباركفورم )ص(3)
 كىذه اآلية عندم اشتملت على ٚتٌاع مقاصد القرآف الكرمي ككليات زلاسن الشريعة. (4)
 (.7/298شرح صحيح البخارم البن بطاؿ )نقال من (5)
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بناء أمر البيوت على اإلحساف. كمصداقو يف ىذا يف اجلملة موافق دلقصود الزكاج ابعتبار العشرة ك 
قاؿ: أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلصدقة، فقاؿ رجل: اي رسوؿ هللا، عندم دينار،  حيث عن أيب ىريرةاحلديث 

، قاؿ: عندم آخر، "تصدؽ بو على كلدؾ"، قاؿ: عندم آخر، قاؿ: "تصدؽ بو على نفسك"فقاؿ: 
تصدؽ بو على "، قاؿ: عندم آخر، قاؿ: ": زكجكأك قاؿ -تصدؽ بو على زكجتك "قاؿ: 

. كليس مرادم االستشهاد بو على األكلية يف (1)"أنت أبصر"، قاؿ: عندم آخر، قاؿ: "خادمك
النفقة، كإظلا الذم ذكرت أـ زرع من إكرامها كابنو كبنتو كجاريتو اجتمع ذلك يف سنة ادلصطفي صلى 

 هللا عليو كسلم كاألمر بو.
أفضل الصدقة ما ترؾ غٌت، كاليد العليا فقهو أبو ىريرة يف ىذا ادلعٌت من قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "فما أٚتل ما 

تقوؿ ادلرأة: إما أف تطعمٍت، كإما أف تطلقٍت، : "هنع هللا يضر". فقاؿ خَت من اليد السفلى، كابدأ ٔتن تعوؿ
فقالوا: اي أاب ىريرة، مسعت  ".من تدعٍت كيقوؿ العبد: أطعمٍت كاستعملٍت، كيقوؿ االبن: أطعمٍت، إىل

 .(2)"ال، ىذا من كيس أيب ىريرة"ىذا من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ قاؿ: 
 خامتة: -

فال غرار ما ارتسمت فيو مناحي النظر جالت الًفكر لتحصيل معيار مناسبة التغيَت كالتقرير لصلوحية 
ن التفقو يف جوامع كالـ العرب كتفاصيلو،الكتساب العادات كتبٌُت ما حلقها من فساد،مث ال غرك م

كالتعرؼ على معتادىم يف ما تلبس من تصوراهتم كتصرفاهتم، مث قصد العرب يف اللساف، ادلعرفة التامة ب
، ألهنا ادلًتجم عنو قصد الشارع يف موارد األحكاـ إثبات نسبة تلك ادلعاين كالغاايت ادلكتسبة إىل

 .حقيقة
كيف ضوء الدرس التطبيقي للمقاصد الشرعية من خالؿ حديث أـ زرع، كداللتو على معايل األمور 
كزلاسن العوائد ككماالت النفوس، كاالتكاء على فوارؽ التصرفات ابعتبار الصالح كالفساد الذم 
نيطت بو تقرير تصرفات العرب كتغيَتىا، نلتمس القاعدة العامة كنستصحب حكما مستمرا، أف 

اطة األمة العربية كأميتها كبعدىا عن الًتؼ كالتكلف، كترؾ حياة البذخ كاستحساهنم للوداعة بس
كاذلدكء، كركوهنم ألمر القبيلة كصولتها، فقد جعل عقل العريب متوقدا اظلاز بصفاء اإلدراؾ كجالء 

س قد ٘تتلكهم للحقائق نصاهبا، كللتصرفات موانعها كأسباهبا، كأف النااالستيعاب كسيالف الذىن. فػ"
                                                 

 (.1691ح- 2/132ابب يف صلة الرحم ) -حديث حسن: ركاه أبو داكد يف سننو من كتاب الزكاة (1)
 (.5355ح- 7/63ابب كجوب النفقة على األىل كالعياؿ) -ركاه البخارم يف النفقات (2)
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داهتم استحسنوىا كلوساءت، كإذا أالعوائد، فتحوؿ بينهم كبُت إدراؾ الفوائد، فإذا تفشت أحواؿ في
ندرت احملامد دافعوىا إذا رامت مداخلة عقوذلم كشاءت، ككل ذلك من ٖتريف الفطرة عن كضعها، 

قلعها من أقاصيها، كينزذلا من كادلباعدة بُت احلقائق كشرعها.كدلا جاء اإلسالـ أخذ يغزك تلك اجليوش لي
صياصيها، فاحلسن ادلشركع ما تشهد الفطرة حلسنو، كالقبيح ادلمنوع الذم أماتتو الشريعة كأمرت 

 .(1)"بدفنو
فهذه حقيقة دين اإلسالـ كمنبع أصولو النقية كتعاليم احلنفية، فقد التزمو خٌلص الناس كأذكياؤعلرضي 

قهوا ًحكمو كمقاصده، فكانوا أمة صادقة غٌَتكا منكرات قد هللا عنهم كأرضاىم، فحفظوا الدين كف
ألفوىا كسارعوا يف فضائل قد تطبعت نفوسهم عليها، فطابت سرائرىم كانتفت غوائلهم. كىجركا 
القبائح كتطٌهركا من اخلبائث، كاستبدلوا سيء أعماذلم ْتسنو، كردمء فكرىم بصاحلو، كأبطلوا العوائد 

 الوثنية كاألكىاـ.
 (2)جالبيب العوائد إف تكن  ليست ْتكم العقل ذات سدادفاخلع 

كليس من النافلة أف نصرؼ احملكمة يف التحقيق إىل أف بعض القـو قد أحدثوا مصطلحات أتٌكلوا هبا 
ألف التزاـ االصطالحات ادلنطقية النصوص، فنأل هبم الفكر كانسٌد الفهم كاضلرفوا عن جادة الفقو،"

، فال ؽلكنتحقيقادلراد يف (3)"مبعد عن الوصوؿ إىل ادلطلوب يف األكثركالطرائق ادلستعملة فيها 
 الشرعياإتالٔتيزاف األلٌباء ذكك السليقة كاحملجة النقية.

 املصادر واملراجع: -
 دط/دت. بَتكت -دار األندلس للنشر  - رشدم الصاٌف ملحسٖتقيق  - أخبار مكة لألزرقي -
بَتكاتلطبعة: الثانية،  -دار خضر  - عبد ادللك عبد هللا دىيشٖتقيق  - أخبار مكة للفاكهي -

 ق.1414
دار الكتب العلمية  - ٖتقيق: سامل دمحم عطا، دمحم علي معوض -البن عبد الرب النمرم  االستذكار -

 .2000 - 1421الطبعة: األكىل، لبناف بَتكت
 .ػى 1408الطبعة: األكىل،  - ار البشَت، طنطاد -لعسكرمل األكائل -

                                                 

 (.37/ص22التحرير كالتنوير البن عاشور )(1)
 (.6/321ينظر: تفسَت ادلنار حملمد رشيد رضا ) (2)
 (.5/418ينظر: ادلوافقات للشاطيب) (3)
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 .ىػ 1984 :سنة دط/ - تونس -الدار التونسية للنشر  -البن عاشور التحرير كالتنوير  -
 -شركة دار األرقم بن أيب األرقم  -عبد هللا اخلالدم حققو -البن جزم التسهيل لعلـو التنزيل  -

 .ىػ 1416 ،الطبعة: األكىل - بَتكت
دمحم عبد  ،مصطفى بن أٛتد العلوم حققو  -م للنمر  التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد -

 ىػ 1387عاـ النشر: . دط / ادلغرب -كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية  - الكبَت البكرم
 1419الطبعة: الثانية عشر، ، ار النفائس للنشر كالتوزيع، األردفد-لعمر األشقر العقيدة يف هللا  -
 .ىػ
 -بَتكتلبناَنلطبعة: األكىل -دار الكتب العلمية  -للحجوم الفكر السامي يف اتريخ الفقو اإلسالمي  -

 .ـ1995 -ىػ1416
 .ىػ1407دار الكتاب العريب بَتكاتلطبعة: الثالثة -لزسلشرم لالكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل  -
دار    -احملسن بن إبراىيم احلسيٍتعبد ك طارؽ بن عوض هللا بن دمحم للطرباين حققو ادلعجم األكسط  -

 دط/دت. القاىرة -احلرمُت 
الطبعة األكىل:  الرايض –مكتبة الرشد  -لعبد الكرمي النملة ادلهذب يف علم أصوؿ الفقو ادلقارف  -

 .ـ 1999 -ىػ  1420
 .ىػ1417دار ابن عفاَنلطبعة األكىل  - مشهور بن حسن آؿ سلمافحققو  -للشاطيبادلوافقات  -
مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لألعماؿ  - دمحم مصطفى األعظميحققو  -لإلماـ مالك وطأ ادل -

 .ـ 2004 -ىػ  1425اإلمارااتلطبعة: األكىل،  -أبو ظيب  -اخلَتية كاإلنسانية 
-زلمود دمحم الطناحي  كطاىر أٛتد الزاكل حققو -البن األثَت النهاية يف غريب احلديث كاألثر  -
 .ـ1979 -ىػ 1399بَتكت،  -العلمية كتبة ادل
دار الكتب العلمية، منشورات  - دمحم حسُت مشس الدينحققو  -بن كثَت القرآف العظيم التفسَت  -

 .ىػ 1419 -بَتكاتلطبعة: األكىل  -دمحم علي بيضوف 
 .ـ 1990سنة دط/ - اذليئة ادلصرية العامة للكتاب -حملمد رشيد رضا تفسَت ادلنار  -
 .ىػ 1420الطبعة: األكىل،  مؤسسة الرسالة - أٛتد دمحم شاكرحققو  -للطربم بيافجامع ال -
 / دت.بَتكت، بدكف طبعة -دار اجليل  -حاشية السندم على سنن ابن ماجو  -
 .ىػ 1426دار اجليل بَتكت لبناَنلطبعة األكىل،  - لسيد سابقحققو ا -للدىلوم حجة هللا البالغة  -
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دار إحياء الًتاث العريب   -أللوسيامود شكرم حمل القرآف العظيم كالسبع ادلثاين ركح ادلعاين يف تفسَت -
 دط/دت.- بَتكت

 البن قدامة ركضة الناظر كجنة ادلناظر -
 فيصل البايب احلليب -دار إحياء الكتب العربية  - فؤاد عبد الباقيحققو دمحم -سنن ابن ماجو -
 بَتكت -ادلكتبة العصرية، صيدا  - احلميد دمحم زليي الدين عبدحققو  -داكد سنن أيب -
 1392بَتكاتلطبعة: الثانية،  -دار إحياء الًتاث العريب  -صحيح مسلمشرح النوكم على  -
السعودية،  -مكتبة الرشد  - أبو ٘تيم ايسر بن إبراىيمحققو  -البن بطاؿ  مشرح صحيح البخار  -

 ـ2003 -ىػ 1423الرايضالطبعة: الثانية، 
 ىػ1422دار طوؽ النجاة الطبعة: األكىل،  - دمحم زىَت بن َنصر الناصرحققو  -بخارم الصحيح   -
  1414الطبعة: الثانية،  بَتكت –مؤسسة الرسالة  - شعيب األرنؤكطحققو  -ابن حباف صحيح  -
 بَتكت -دار إحياء الًتاث العريب  - دمحم فؤاد عبد الباقيحققو  -مسلم صحيح -
قاـ إبخراجو كصححو  - رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: دمحم فؤاد عبد الباقي -فتح البارم البن حجر  -

 ق1379بَتكت،  -دار ادلعرفة  - كأشرؼ على طبعو: زلب الدين اخلطيب
 ىػ  1426دار الوفاءالطبعة: الثالثة،  - عامر اجلزار -أنور الباز حققو  -البن تيميةرلموع الفتاكل  -
الطبعة: األكىل،  لبناف -دار الفكر بَتكتلعلي القارم ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح مرقاة  -

 ىػ 1422
 ىػ  1421الطبعة: األكىل،  مؤسسة الرسالة -شعيب األرنؤكط كآخركفحققو  -مسند أٛتد  -
 ىػ 1427الطبعة اخلامسة،  دار ابن اجلوزم-للجيزاينمعامل أصوؿ الفقو عند أىل السنة كاجلماعة  -
عثماف ٚتعة ضمَتية  -حققو كخرج أحاديثو دمحم عبد هللا النمر  -للبغوم في تفسَت القرآنمعامل التنزيل -
 ـ 1997 -ىػ  1417الطبعة: الرابعة،  دار طيبة للنشر كالتوزيع - سليماف مسلم احلرش -
 ق1409 -الطبعة: الثالثة  بَتكت –دار األعلمي  - مارسدف جونسحققو  - مغازم الواقدم -
 ادلطبعة التونسية . -مقاصد الشريعة اإلسالميةالبن عاشور  -
ار الكتب د- عبد الرزاؽ غالب ادلهدمحققو  -للبقاعي  نظم الدرر يف تناسب اآلايت كالسور -

 ـ 1995 -ىػ 1415 -العلمية بَتكت 
 دت./بَتكت الطبعة: األكىل -دار اذلالؿ  -صفي الرٛتن ادلباركفورم ل الرحيق ادلختـو -
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