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الوعي الفقهي في مجال المجامالت ودوره في تحقيق التعايش السلمي 
 "دراسة فقهية"

 الطاهر.الزاهر أحمد حفني 
جامعة األزهر, الجديدة, في مدينة طيبة كلية البنات األزهرية العام, قسم الفقه 

 العربية.األقصر, جمهورية مصر 
 elzahereltaher.2080@azhar.edu.egاإللكتروني:البريد 

 :ملخص البحث

إن امتالك الوعي الصحيح له الدور الكبير والرئيس في استقرار المجتمع وتقدمه وترابط 
أنه صمام األمان لألمة  اآلخر كمام وتعاطف أفراد المجتمع والمحافظة علي النفس واحترا

وإذا  للمحافظة على أفكارها نقية صافية محافظة على مبدأها لترتقي للمكانة التي أرادها اهلل لها.
كان للوعي أهمية كبري فإن مفهوم التعايش السلمي ال يقل أهمية عنه خصوًصا في هذا الوقت 

ليزول الصراع  معه؛السلمي  والتعايشاآلخر من الزمان فقد أصبحت الحاجة ماسة إلي قبول 
ولما كان لمفهومي الوعي والتعايش السلمي من أهمية كبري واالستقرار. والتدافع ويحل األمن 

وبالغة وتأثير فعال علي مستوي الفرد والمجتمع أردت أن أكتب موضوًعا في أحد األجزاء 
ودوره في تحقيق التعايش )الوعي الفقهي في مجال المجامالت  :المتعلقة بهما تحت عنوان

السلمي "دراسة فقهية"( لعلي أسهم بجزء يسير في تحقيق التقارب والتواصل الحضاري وفي 
مقدمة, ومبحثين, قبول اآلخر وحسن التعايش معه. وقد اشتملت خطة هذا البحث علي 

في و الدراسة.وإشكالية الموضوع, فقد تعرضت فيها لذكر أهمية هذا  المقدمة:أما وخاتمة, 
ي وذلك في مطلبين, وفي المبحث  ْلمِّ المبحث األول: تحدثت عن الوعي الفقهي والتعايش الس ِّ
ي وذلك  ْلمِّ الثاني: تحدثت عن دور الوعي الفقهي في مجال المجامالت في تحقيق التعايش الس ِّ
في مطلبين, وفي الخاتمة: أودعت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خالل 

 البحث. 

: الوعي, الفقهي, مجال, المجامالت, التعايش, السلمي, تبادل, الكلمات المفتاحية
 .الهدية, إهداء, قبول
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Jurisprudence awareness in the field of courtesies and its role in 

achieving peaceful coexistence 
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Abstract: 

Having the right awareness has a major and main role in the stability 
and progress of society, cohesion and sympathy of community members, 
self-preservation and respect for others. It is also the safety valve for the 
nation to preserve its ideas lucid and pure preserving its principle to rise to 
the position that God wanted it to be. If awareness is of great importance, 
then the concept of peaceful coexistence is no less important than it, 
especially at this time as the need for acceptance and peaceful coexistence 
with the other has become urgent so the conflict and jostle will disappear 
and the security and stability will be established. Whereas the concepts of 
awareness and peaceful coexistence are of great importance and enormous 
and effective influence on the individual and society levels, I wanted to write 
a topic in one of the parts related to them under the title (Jurisprudence 
awareness in the field of courtesies and its role in achieving peaceful 
coexistence "a jurisprudential study") that I may have contributed a small 
part to achieving rapprochement And civilized communication and 
acceptance of the other and good coexistence with him. The plan of this 
research included an introduction, two topics, and a conclusion. As for the 
introduction: I dealt with mentioning the importance of this topic and the 
problem of the study. In the first topic: I talked about jurisprudential 
awareness and peaceful coexistence in two demands. In the second topic: I 
spoke about the role of jurisprudential awareness in the field of courtesies 
in achieving peaceful coexistence in two demands and in the conclusion: I 
deposited the most important findings and recommendations that I reached 
through the research. 

Keywords: Awareness, Jurisprudential, Field, Courtesy, 
Coexistence, Peaceful, Exchange, Gift, Gifting, Acceptance. 
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H  

 ىوالصالة والسالم عل, رافع الدرجات لمن تواضع لجاللهالحمد هلل 
اهلل  صلى -سيدنا محمد جميًعا رسول المحبة والتعايش السلمي بين البشر 

  .ه وسلمآله وصحب وعلىعليه 

  أما بعد

والتعايش السلمي  مفهومي الوعيفي هذا الزمان إلي الحاجة تزداد  فإن
و تناحر ومنازعات , ية هائلةوثورة تكنولوج, يمن غزو ثقاف العالمشهده لما ي

, وإسالة للدماء, اق لألرواحوما نتج عن كل ما سبق من إزه وفتن وإرهاب
والفوضي والتدمير محل الوئام واألمن والنظام  والخوفوانتشار للكراهية 

  .والتعمير

للنهوض والرقي واالزدهار وبلوغ هو طريق األمة الصحيح الوعي إن 
كما أن الوعي الصحيح , اختارها اهلل لهاالتي والقوة المنشودة  لعاليةالمكانة ا

وهو المقياس الذي يحدد من , للمحافظة علي أفكارها هو صمام األمان لها
  .خالله مدي رقي وانحطاط األمم

والوعي , والوعي االجتماعي, وللوعي أنواع كثيرة فهناك وعي الذات
, والوعي الثقافي, والوعي البيئي, خالقيوالوعي األ, والوعي السياسي الطبقي
المجتمعات في الوعي التي تحتاجها  من أهم أنواعالوعي الفقهي  ويبقي

ا من عملية بناء الوعي الصحيح لدي األفراد ألنه جزء هام جدً  الوقت الراهن
  .والمجتمعات
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أهمية ال يقل مفهوم التعايش السلمي  وإذا كان للوعي أهمية كبري فإن
والذي أصبح التعايش فيه بين أفراد لزمان ا في هذا الوقت من اًص عنه خصو

 حروبال المجتمعات أمًرا بالغ الصعوبة في بعض األماكن من العالم بفعل
 عايش السلميوالتقبول اآلخر  إليحاجة ماسة ومن ثم أصبحت ال, األهواءو

  .واالستقرار ويحل األمنزول الصراع والتدافع لي ؛ معه

وبالغة من أهمية كبري  هومي الوعي والتعايش السلميلمفولما كان 
حد موضوًعا في أ أكتبأن  أردتلفرد والمجتمع علي مستوي اوتأثير فعال 

 مالت) الوعي الفقهي في مجال المجااألجزاء المتعلقة بهما تحت عنوان 
( لعلي أسهم بجزء يسير  "دراسة فقهية  "ودوره في تحقيق التعايش السلمي 

لتقارب والتواصل الحضاري وفي قبول اآلخر وحسن التعايش في تحقيق ا
 . معه

 : البحثأهمية 
 : التالية النقاط من خاللا البحث تظهر أهمية هذ

 ضمان الحياة الكريمة اآلمنة المطمئنةعلي اإلسالم حرص إبراز : أوالً 
والسعي إلي  النفع والخير لإلنسانية تقديم كل ما فيهو, جمعاء للبشرية

  .لهمحقق السعادة والرفاهية ل ما يك

 .الوعي الفقهي في معالجة أزمة التعايش السلميإلي  الماسةالحاجة : ثانًيا

 الفقه اإلسالمي والتي تصفهتعرض لها يإخماد االفتراءات الباطلة التي : ثالثًا
 .بأنه يدعو ويحض ويكرس للفرقة والتباغض والعنف واإلرهاب

 قواعد التعايش السلميلمن إرساء اإلسالمي  ما يقوم به الفقه إظهار: رابًعا



 الفقه العـــام

 3907 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

  .ونشر السلم العالمي داخلًيا وخارجًيا, وقبول اآلخر

ومؤسساته الفكرية , يإبراز دور األزهر الشريف بمنهجه الوسط: خامًسا
والتعايش  ات الشرعية في نشر الوعي الفقهيوخاصة الكليالمختلفة 
 السلمي.

 : بحثإشكالية ال
الدقيق بيان ال: إلي معالجتها تتمثل في ا البحثهذسعي ياإلشكالية التي 

الوعي  وكيفية تأثير, والتعايش السلمي مفهومي الوعي الفقهيوالمحدد ل
 .لتعايش السلميا تحقيقفي  جامالتباألحكام الفقهية في مجال الم

 : خطة البحث
وفهرس , وخاتمة, حثينومب, اشتملت خطة هذا البحث علي مقدمة

  .للمراجع

  .وإشكالية الدراسة, أهميةوذكرت فيها : قدمةالم

يالوعي الفقهي : المبحث األول ْلمِّ  : وفيه مطلبان, والتعايش الس ِّ

 : وفيه أربع مسائل, مفهوم الوعي الفقهي: المطلب األول

 .في اللغة واالصطالحمفهوم الوعي : المسألة األولى

  .مفهوم الوعي في النصوص الشرعية: المسألة الثانية

 .في اللغة واالصطالحمفهوم الفقه : لثةمسألة الثاال

 .مفهوم الوعي الفقهي: رابعةالمسألة ال
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ي: المطلب الثاني ْلمِّ  : وفيه أربع مسائل, التعايش الس ِّ

 .في اللغة واالصطالحمفهوم التعايش : المسألة األولى

 .في اللغة واالصطالحم لْ مفهوم الس ِّ : يةالمسألة الثان

ي.: المسألة الثالثة ْلمِّ  مفهوم التعايش الس ِّ

يحكم التعايش : المسألة الرابعة ْلمِّ  . الس ِّ

في تحقيق التعايش المجامالت الوعي الفقهي في مجال دور : المبحث الثاني
ي ْلمِّ  : وفيه مطلبان, الس ِّ

 : وفيه ثالث مسائل, وحكمها جامالتمفهوم الم: المطلب األول

  .ة واالصطالحمفهوم المجامالت في اللغ: المسألة األولي

  .األلفاظ ذات الصلة: نيةالمسألة الثا

  .حكم المجامالت: المسألة الثالثة

, (مسلمين وغير المسلمين )أنموذًجاتبادل الهدية بين ال: المطلب الثاني
 : وفيه مسألتان

 . الح وحكمهاطمفهوم الهدية في اللغة واالص: المسألة األولي

  .المسلمين وغير المسلمين تبادل الهدية بين: المسألة الثانية

 .وتشتمل علي أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة

 : منهج البحث
 : لقد سلكت في إعداد هذا البحث المنهج التالي
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وفي حال اقتباس جزء  الكريمة إلى سورها وذكر أرقامهاعزو اآليات : أوالً 
 أنوه لذلك في الهامش. اآلية من

التي واآلثار الشريفة  واألحاديث النبويةالكريمة  اآليات القرآنية: ثانًيا
جعلت  التي دعتني الحاجة إلى نقلهاواستشهدت بها في هذه البحث 

 كاًل منها في عالمة تنصيص خاصة بها.

 الشريفة التي وردت في البحثجميع األحاديث النبوية قمت بتخريج : ثالثًا
ر إلى ثم أشي بالكتاواسم  وذلك بذكر المؤلف, من مصادرها األصلية

ثم أذكر رقم الجزء , ن ورد فيهما ذكر الحديثيوالباب اللذ الكتاب
 الحديث. ورقم والصفحة

قمت بعمل ترجمة مختصرة لبعض األعالم الذين ورد ذكرهم في : رابًعا
  .البحث

فقدمت كتب التفسير عند ذكر  قدمت كتب كل اختصاص بحسبه: خامًسا
 شروح األحاديث. وهكذا مع, وجه الداللة من اآليات الكريمة

  .بينت معنى المصطلحات من مصادرها األصلية: سادًسا

ومن , بينت معنى المصطلحات الفقهية من مصادرها اللغوية األصلية: سابًعا
ات الفقهاء على المذاهب الناحية االصطالحية كنت أعرض تعريف

 مراعًيا الترتيب. األربعة

علي طريقة الفقه الف محل االختقهية المسألة الف قمت بعرض: ثامًنا
مركًزا على أقوال المذاهب األربعة  ذكرت أقوال الفقهاء فيهاالمقارن ف
أنسب لمذهب قواًل إال بعد الرجوع إلى مصادره  ولم, لشهرتها
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 األصلية. 

لهامش باالقتصار علي أسفل كل صفحة باوثقت المصادر والمراجع : تاسًعا
في نهاية ثم ذكرت , إلطالةلا تحاشيً  واسم الكتاب, اسم المؤلف

وفي حال , في قائمة المصادر والمراجع بطاقة الكتاب كاملةالبحث 
 أقومالمقاالت المنشورة علي موقع الشبكة اإللكترونية االستعانة ب

  .الرابط الخاص بهمع ذكر  وعنوان المقالإن وجد اسم الكاتب بذكر 

لي وفهرس تفصي بقائمة المصادر والمراجعبحث ذيلت ال: عاشًرا
  .لموضوعات البحث

وأن يعلمنا ما , علينا بالفقه في دينه أسأل اهلل تعالى أن يمنوأخيًرا 
وصلى اهلل , وأن يوفقنا للنجاح والتوفيق والرشاد, وأن ينفعنا بما علمنا, ينفعنا
وآخر دعوانا أن , على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوبارك وسلم 

 الحمد هلل رب العالمين.

 اهر أحمد حفني الطاهرد/ الز

مدرس الفقه في كلية البنات األزهرية في 
 مدينة طيبة الجديدة

h 
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 املبحث األول 

 الوعي الفقهي والتعايش السِّْلِمي 

 وفيه مطلبان 

 : وفيه أربع مسائل، مفهوم الوعي الفقهي: املطلب األول
 .في اللغة واالصطالحمفهوم الوعي : المسألة األولى

  .مفهوم الوعي في النصوص الشرعية: يةالمسألة الثان

 .في اللغة واالصطالحمفهوم الفقه : لثةالمسألة الثا

 .مفهوم الوعي الفقهي: رابعةالمسألة ال

 : وفيه أربع مسائل، التعايش السِّْلِمي: املطلب الثاني
 .في اللغة واالصطالحمفهوم التعايش : المسألة األولى

 .في اللغة واالصطالح ملْ مفهوم الس ِّ : يةالمسألة الثان

ي.: المسألة الثالثة ْلمِّ  مفهوم التعايش الس ِّ

يحكم التعايش : المسألة الرابعة ْلمِّ   .الس ِّ



 الوعي الفقهي يف جمال اجملامالت 

 3912 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 املطلب األول 

 الوعي الفقهيمفهوم 

يمكن ولكن لمصطلح الوعي الفقهي لم أقف علي تعريف محدد 
 ه كلوالفق, الوعي: مصطلحيمفهوم توضيح استنباط هذا التعريف من خالل 

 : وذلك علي النحو التالي, ثم المزج بينهما, ةد  علي حِّ 

 : يف اللغة واالصطالحمفهوم الوعي : األولي املسألة

 : الوعي في اللغة  تعريف: الفرع األول

 : يأتيما ورد لفظ الوعي في معاجم اللغة بمعان متعددة أذكر منها 

ذا جمعه إ اع يوعيه إيعاءمتأوعى ال اليق: والضمالجمع : المعني األول
معون من جا يمبأي  ؛ (2)﴾َواَّللهُ أَْعَلُم بََِم ُيوُعونَ ﴿: قال تعالي, (1)اءعو في

  (3).الصالحة والسيئة األعمال

ء وعى الشي: يقال, وسالمة اإلدراكمع الفهم الحفظ : المعني الثاني
يه وعيً  أي : وفالن أوعى من فالن, وفهمه وقبله حفظه: ا وأوعاهوالحديث ي عِّ

                                                

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري, 243ص1ججمهرة اللغة : ابن دريد (1)
مادة , 396ص15ج  لسان العرب: ابن منظور, فصل الواو, باب الياء, 2525ص6ج

  .213 ص 40ج تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي, وعي
 .(23): اآلية, نشقاقسورة اإل (2)
الجامع ألحكام : القرطبي, 327 ص 24ج القرآنآي تأويل عن جامع البيان : الطبري (3)

  .282 ص 19جالقرآن 
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  (1).وأفهم أحفظ

هأوعي : يقال, االستيعاب: المعني الثالث ْدع    (2).واستوعاه إذا استوعبه ج 

 (3).كسربر بعد جانذا عى العظم إيقال و: الجبر: المعني الرابع

 الجمعوبالنظر في التعريفات السابقة يتبين أن معني الوعي في اللغة 
سالمة اإلدراك كما أنه يعني , واإلحاطة به وجبرهوفهمه  هوحفظ للشيء

  (4).وإدراك الفرد لنفسه وللبيئة المحيطة به

 : في االصطالح الوعي تعريف: الفرع الثاني

تعريفات  لمصطلح الوعيفبشكل عام تعريف متفق عليه للوعي  اليوجد
وأخري عند , وتعريفات عند علماء النفس, وتعريف عند علماء الشريعة, عامة

 : ةد  علي حِّ  لكل واحد من هذه التعريفاتعرض فيما يأتي و, علماء االجتماع

 : التعريفات العامة لكلمة الوعي: أواًل

 فيماأذكر بعًضا منها من هذا المنطلق بأكثر من تعريف عرف الوعي 
                                                

ابن  مادة وعي, 342 صمختار الصحاح : الرازي, 166 ص 3جتهذيب اللغة : ألزهريا (1)
المعجم الوسيط : مجموعة من العلماء, مادة وعي, 396 ص 15جلسان العرب : منظور

 . 1044ص 2ج
مادة  396 ص 15جلسان العرب : ابن منظور, 167 ص 3جتهذيب اللغة : األزهري (2)

  .وعي
: األزهري 957 ص 2ججمهرة اللغة : ابن دريد, 272 ص 2ج كتاب العين: الخليل (3)

 . 166 ص 3جتهذيب اللغة 
  .644معجم العلوم االجتماعية ص : إبراهيم مدكور وآخروند/  (4)
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 : يأتي

والعلم ر الوعي عن مدى إدراك اإلنسان لألشياء يعب: التعريف األول
 تي تدور حولهكل األحداث ال صال مباشر معبحيث يكون في وضع ات, بها

ويشم  ويتحدث بها وإليها ويسمعها فيبصرها من خالل حواسه الخمس
  (1).ر بأسبابهاويفك رائحتها

ع بين تفعيل حالة من اإلدراك الذي يجم: الوعي هو: التعريف الثاني
ولتنظيم عالقته  لفهم ما يدور حول اإلنسان دور العقل والمشاعر

 ال إذا عمل اإلنسان على تنميتهاعي إوال يكتمل الو حيطة بهبالموجودات الم
ومن خالل ربط تلك القدرات  من خالل تطوير قدراته الفكرية بشكل مستمر

  (2).بتجاربه الحسية التي تشكل خبرته في الحياة

ومن تفاعله  معرفة يكتسبها الفرد من مجتمعهالوعي : التعريف الثالث
أي في , في الالوعي ةوزـث تصبح مركـيـة بحـذه المعرفـرسخ هـتــوت معه
 (3).ثم هي معرفة قابلة للنمو والتطور الباطن لدى اإلنسان ورـل والشعـقــعال

                                                

 م.2016/ 3/1مقال للكاتبة من موقع موضوع بتاريخ , تعريف الوعي: رزان صالح (1)
https: //bit.ly/38DuBO7 

مقال للكاتبة بتاريخ , لوعي بين الفردي والمجتمعيأنواع ا: إلهام الحدابي (2)
: يسري المصري, https: //bit.ly/38JUTOF, من موقع إضاءات, م24/12/2016

, م2017/ 6/9 مقال للكاتب بتاريخ, خمسة أمور تساعد علي تحقيق الوعي الجمعي
  https: //bit.ly/3cwlakM .موقع بصائر الفكر

وعي ماذا يعني ؟ وماذا نريد منه ؟ مقال للكاتب بتاريخ ال: السنوسي محمد السنوسي (3)
مقال بعنوان تنمية , https: //bit.ly/3vrIJ6P, موقع إسالم أون الين, م28/3/2017

═ 
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 : تعريف الوعي عند علماء الشريعة: اثانًي

ضم المعاني والقيم والمفاهيم إلي وعاء : الوعي عند علماء الشريعة هو
  (1).القلب ليستوعبها ويحفظها ويعمل بها

 : عند علماء النفستعريف الوعي : اثالًث

 : منها ما يأتيأذكر عرف الوعي عند علماء النفس بأكثر من تعريف 

مركز حساس قادر علي : الوعي بأنه (2)عرف فرويد: التعريف األول
ما يجري داخل الذهن عن المدركات الخارجية وهو يعني تمييز  تمييز
  (3).الواقع

إلى حالة  أوالً نفس في علم اليشير أن مصطلح الوعي : التعريف الثاني
ويشير ثانًيا إلى قدرة اإلنسان المتميزة الخاصة على الشعور , اليقظة العادية

                                                
═ 

 موقع النهي, م26/11/2019الوعي الذاتي عند األطفال بتاريخ 
 https: //bit.ly/38IazSJ  

 .38أهميتهما ص مفهوم الوعي والتوعية و: عمربن  د/ عمر صالح (1)
من  نمساوي طبيب, يعرف اختصاًرا بـسيغموند فرويد سيغيسموند شلومو فرويد: فرويد (2)

التحليل  ومفكر حر يعتبر مؤسس علم, العصبي اختص بدراسة الطب يهودي أصل
, النفس الحديث وهو طبيب األعصاب الذي أسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفسي
ات وله العديد من الكتب والمؤلف, والالواعي العقل اشتهر فرويد بنظرياتوقد 

م في 1939سبتمبر  23وتوفي في , م في النمسا1856مايو  6ولد في , والمقاالت
 بريطانيا.

  https: //bit.ly/38FTtVe .سيغموند فرويد: موقع ويكيبيديا: ينظر
  .254ص  مصطلحات فكرية: سامي خشبة (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B1
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 (1).وتمايز ذاته عن اآلخرين وعن األشياء والكائنات األخرى بذاته

الوعي حالة من اليقظة يدرك فيها اإلنسان نفسه : التعريف الثالث
يمكنه أن يستجيب وعالقته بمن حوله من زمان ومكان وأشخاص كما 

لمؤشرات استجابة صحيحة وإذا اضطرب الوعي اضطرب معه االنتباه 
 (2).وإدراك البيئة

الوعي هو احتفاظ الفرد بما مر به من خبرات وبما : التعريف الرابع
لي الوعي ــدرة عــقــوال, هاراتــادات ومــن عـــه مــسبــات وكــلومـعــحصله من م

  (3).باختالف األفراديختلف  داد فطريــعـاست

 : االجتماعالوعي عند علماء مفهوم : رابًعا

 : بأكثر من تعريف أذكر منها ما يأتياالجتماع عرف الوعي عند علماء 

ولقدرة  تاج لتطور فسيولوجي لمخ اإلنسانأن الوعي ن: التعريف األول
وأن الوعي بهذا الشكل يصبح النتاج , اإلنسان على العمل وابتكار اللغة

, ا مع الدماغ )المخ(لمباشر لتفاعل المعرفة المكتسبة فرديًّا أو اجتماعيًّ ا
تبادالن في الوقت نفسه التأثير وي يصبح الالوعي جزًءا من الوعي وبالتالي
 (4)والتأثر.

إدراك الفرد لنفسه والبيئة المحيطة به وهو : الوعي هو: التعريف الثاني
                                                

  .253ص  المرجع السابق (1)
  .45والخدمات االجتماعية ص  قاموس الخدمة االجتماعية: أحمد شفيق السكريد/  (2)
  .201أصول علم النفس ص : د/ أحمد عزت راجح (3)
 .255ص  مصطلحات فكرية: سامي خشبة (4)
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المعني يتضمن إدراك الفرد  علي درجات من الوضوح والتعقيد وهو بهذا
لنفسه ولوظائفه العقلية وإدراكه لخصائص العالم الخارجي وأخيًرا إدراكه 

  (1).جماعة لنفسه باعتباره عضًوا في

إدراك الفرد وتصوراته للعالم الموضوعي : الوعي هو: التعريف الثالث
المحيط به وهو عبارة عن مجمل االستجابات التي يقوم بها الشخص إزاء 

  (2).موقف معين

وهو , إدراك الفرد لذاته ولما يحيط به إدراًكا مباشًرا: التعريف الرابع
إرجاع مظاهر الوعي إلي المعرفة واإلدراك كما يمكن , أساس كل معرفة

والنزوع واإلرادة وهذه المظاهر متصلة ببعضها كل والسلوك  والوجدان
  (3).االتصال

ناس وتصوراتهم للعالم إدراك ال: الوعي هو: التعريف الخامس
الموضوعي المحيط كما يشير إلي مجمل األفكار والمعارف والثقافة التي 

كما يشير إلي االستجابات , يؤمن بها الفرد والتي تجعله يسلك منهًجا معيًنا
  (4).التي يقوم بها الشخص إزاء موقف معين

يمكن أن نخلص إلي  ما سبق من هذه التعريفاتومن خالل جميع 

                                                

  .88قاموس علم االجتماع ص : د/ محمد عاطف غيث (1)
 . 105المجتمع والثقافة الشخصية ص : د/ علي عبد الرازق جبلي (2)
: بدوي د/ أحمد زكي, 644وم االجتماعية ص معجم العل: د/ إبراهيم مدكور وآخرون (3)

 . 81معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ص 
 . 26معجم مصطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية ص : د/ أحمد زكي بدوي (4)
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الوعي هو حالة من اإلدراك الذي يجمع بين تفعيل دور العقل ل بأن القو
ولتنظيم عالقته بالموجودات المحيطة  مشاعر لفهم ما يدور حول اإلنسانوال
وال يكتمل الوعي إال إذا عمل اإلنسان على تنميتها بشكل مستمر من , به

حسية خالل تطوير قدراته الفكرية ومن خالل ربط تلك القدرات بتجاربه ال
  .التي تشكل خبرته في الحياة

 : ةالشرعي النصوص يفمفهوم الوعي : املسألة الثانية

إن المتأمل في نصوص الشريعة اإلسالمية من القرآن الكريم والسنة 
, المطهرة يجدها قد تعرضت في كثير من مواضعها لكلمة الوعيالنبوية 

من ذكر  الً أوالنصوص الشرعية فالبد في الوعي  مفهوموللوقوف علي 
المعني المراد منها وفهم توضيح  ثمالنصوص التي وردت فيها كلمة الوعي 

, النصوص الشرعية فيفي كل نص لنخلص في النهاية إلي مفهوم الوعي 
 : ما يأتيمن خالل كل هذا ويمكن الحديث عن 

 : مفهوم الوعي يف النص القرآني الكريم: الفرع األول

 (1).﴾ ُكْم َتْذكَِرًة َوَتِعيَها أُُذٌن واِعيَةٌ لِنَْجَعَلها لَ ﴿ : قال تعالى

للوقوف علي معني الوعي في هذه اآلية الكريمة فالبد من توضيح و
 : فقد ورد في معناها ما يأتي, ﴾َوَتِعيَها أُُذٌن واِعيٌَة  ﴿: تعالي معني قوله

وتحفظ ما تسمع وتعمل به , ما سمعت أذن عقلت عن اهلل يعني: أوالً 
وال تضيع العمل  من كتاب اهللمن الموعظة ما سمعت فانتفعت ب

                                                

 (.12): اآلية, سورة الحاقة (1)
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  (1).بما فيه

الذي يسمع القول فيتلقاه  رة عن الرجل الفهم المنور القلبعبا: ثانًيا
 (2).وتدبر بفهم

الكريم في النص القرآني قد أتي الوعي ومن خالل ما سبق يتضح أن 
  .والعمل, عواالنتفا, والتفكر, والتدبر, والعقل, والفهم, الحفظ بمعني

 : الوعي يف النص النبوي الشريفمفهوم : الفرع الثاني
 : األولالنص 

ة   ْن أ بِّي ب ْكر  ف ُربَّ  ): ق ال   -  -أن النبي  -  -ع 
عٍ  امِّ ْن س  ى مِّ لٍَّغ أ ْوع  ي, ُمب  ُعوا ب ْعدِّ اًرا ف ال  ت ْرجِّ ق اب   ُكفَّ ُب ب ْعُضُكْم رِّ ي ْضرِّ

  (3).(ب ْعٍض 

ى ) -  -وله من قهنا مراد ال   (4).أي أحفظ وأفهم: ( أ ْوع 

                                                

 23ج عن تأويل آي القرآنجامع البيان : الطبري, 422ص  4سليمان جبن  تفسير مقاتل (1)
أبو الحسن  7672ص  12الهداية الى بلوغ النهاية ج: أبو محمد مكي, 578ص 

 4زاد المسير في علم التفسير ج: ابن الجوزي, 80ص  6النكت والعيون ج: الماوردي
تفسير المراغي : المراغي, 263ص  18الجامع ألحكام القرآن ج: القرطبي, 330ص 
 .53ص  29ج

  .358ص  5ير الكتاب العزيز جالمحرر الوجيز في تفس: ابن عطية (2)
ص  2مني ج باب الخطبة أيام, كتاب المناسك, الجامع المسند الصحيح: البخاري (3)

  .(1741حديث رقم ), 176
عمدة القاري شرح : العيني, 34المتواري على تراجم أبواب البخاري ص : ابن المنير (4)

═ 



 الوعي الفقهي يف جمال اجملامالت 

 3920 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 :النص الثاني

ة  ما روي أن  ْير    - قال رسول اهلل: ق ال   -  -أ ب ا ُهر 
ثُهُ  - د ِّ يٍث يُح  دِّ ي   ): فِّي ح 

تَّى أ ْقضِّ ٌد ث ْوب ُه ح  نَُّه ل ْن ي ْبُسط  أ ح  هِّ  إِّ ذِّ ال تِّي ه  ق  ثُمَّ  م 
ل ْيهِّ ث وْ  ع  إِّ الَّ و   ب هُ ي ْجم  ا أ ُقولُ إِّ ى م    (1).( ع 

ى ) -  -قوله المعني هنا من  ع    (2).أي حفظ: ( و 

 :النص الثالث

ْن أ ن سِّ  الٍِّك بن  ع  ِّ : ق ال   -  - م  ُسوُل اهللَّ :  - ق ال  ر 
ال تِّي  ) ق  ع  م  مِّ ْبًدا س  ُ ع  ر  اهللَّ ان ضَّ اه  ع  ن ِّي ف و  ا ع  ْيرِّ  ثُمَّ ب لَّغ ه  ْقٍه غ  لِّ فِّ امِّ يهٍ ف ُربَّ ح  , ف قِّ

ْنهُ  ُه مِّ ْن ُهو  أ ْفق  ل ى م  ْقٍه إِّ لِّ فِّ امِّ ُربَّ ح    (3).( و 

ا) -  -المراد من قوله ف اه  ع   أي دام علي حفظها ولم: (ف و 
                                                

═ 

  .81ص  10صحيح البخاري ج
, كتاب البيوع, ( 2047حديث رقم ) , 52ص  3جلصحيح الجامع المسند ا: البخاري (1)

ْن ﴿: باب ما جاء في قول اهلل تعالي اْبت غُوا مِّ ُروا فِّي األ ْرضِّ و  اْنت شِّ ال ُة ف  ي تِّ الصَّ ا ُقضِّ ذ  إِّ ف 
لَُّكْم تُْفلُِّحون   يًرا ل ع  ثِّ اْذُكُروا اهللَّ  ك  ِّ و  ًً *ف ْضلِّ اهللَّ ار  أ ْوا تِّج  ا ر  ذ  إِّ ا ة أ ْو ل ْهوً و  ل ْيه  وا إِّ ضُّ ا اْنف 

قِّين   ازِّ ْيُر الرَّ ُ خ  اهللَّ  و 
ةِّ ار  ن  الت ِّج  مِّ ن  اللَّْهوِّ و  ْيٌر مِّ ِّ خ  ْند  اهللَّ ا عِّ ائًِّما قُْل م  ُكوك  ق  ت ر  سورة ] ﴾و 

الَّ أ ْن ﴿: وقوله تعالي, [(11, 10): اآليتان, الجمعة لِّ إِّ اطِّ ال ُكْم ب ْين ُكْم بِّاْلب  ْأُكُلوا أ ْمو  ال  ت 
ْنُكمْ  اٍض مِّ ْن ت ر  ًة ع  ار  ج 

  .[(29): من اآلية, النساءسورة ] ﴾ت ُكون  تِّ
  .162ص  11عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج: العيني(  (2)
ص  1ج اباب من بلغ علمً , اإليمان وفضائل الصحابة والعلمكتاب , سننهابن ماجه في  (3)

صحيح الجامع الصغير : بانياألل: يراجع, وصححه األلباني, (236حديث رقم ) , 86
  .1145ص  2وزيادته ج
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 ليغـبالرواية والتب: وقيل, ر إذا حفظها لئال ينسيــذكـــكرار والتــبالت: يلــق, ينسها
  (1).فيكون عطًفا

 : النص الرابع

اكِّ  م  ْن سِّ ْرٍب بن  ع  نِّ : ق ال  , ح  ْحم  ْبد  الرَّ ْعُت ع  مِّ ِّ بن  س  ْبدِّ اهللَّ ْسُعودٍ ا ع  , ْبنِّ م 
ْن أ بِّيهِّ  ُث ع  د ِّ يَّ : ق ال  , يُح  ْعُت النَّبِّ مِّ أً ): ي ُقولُ  -  -س  ُ اْمر  ر  اهللَّ ن ضَّ

ع   مِّ ا س  لَّغ ُه ك م  ب  ْيئًا ف  نَّا ش  ع  مِّ مِّ نْ , س  ى مِّ ٍغ أ ْوع  ل ِّ امِّ  ف ُربَّ ُمب   (2).( عٍ س 

ى ) -  -من قوله هنا والمراد  : أي اأكثر وعيً  أي: ( أ ْوع 
ا ا وحفظً كما أنه أكثر ضبطً , لخبايا عرائس المعاني ونفائس المقاصد اتنبهً 

  (3). من اإلنسان الذي سمعه وأداهأفقه وأفهم وأشد عماًل أي أنه لأللفاظ 

 :النص الخامس

دِّ  مَّ ْن ُمح  ْيرِّ بن  ع  مٍ بن  ُجب  ْيرٍ , ُمْطعِّ ْن أ بِّيهِّ ُجب  ِّ : ق ال  , ع  ُسوُل اهللَّ  -ق ام  ر 
 -  ِّْيف ال  , بِّاْلخ  ا ): ف ق  اه  ع  ال تِّي ف و  ق  ع  م  مِّ ْبًدا س  ُ ع  ر  اهللَّ ا , ن ضَّ اه  ثُمَّ أ دَّ

ا ْعه  ْن ل ْم ي ْسم  ل ى م  ْقه  ل هُ , إِّ ْقٍه ال  فِّ لِّ فِّ امِّ نْ , ف ُربَّ ح  ل ى م  ْقٍه إِّ لِّ فِّ امِّ بَّ ح  ر  ُهو   و 
ْنهُ  ُه مِّ نٍ , أ ْفق  نَّ ق ْلُب ُمْؤمِّ ْيهِّ ل  لُّ ع  ٌث ال  يُغِّ ِّ : ث ال  َّ لِّ هللِّ م  ُص اْلع  ْخال  ي إِّ وِّ ُة لِّذ  الطَّاع  و 

                                                

: أبو الحسن المباركفوري, 306 ص 1جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : القاري (1)
  .327 ص 1جمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

, 34 ص 5السماع ج باب ما جاء في الحث علي تبليغ, أبواب العلم, في سننهالترمذي  (2)
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال, (2657)  حديث رقم

تطريز : المبارك فيصل, 182 ص 7جدليل الفالحين لطرق رياض الصالحين : ابن عالن (3)
  .760 صرياض الصالحين 
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لُ  اأْل ْمرِّ  ين  و  مِّ ةِّ اْلُمْسلِّ اع  م  مْ  ُزوُم ج  ائِّهِّ ر  ْن و  يُط مِّ ت ُهْم تُحِّ ْعو  نَّ د    (1).(ف إِّ

ا ) -  -من قوله هنا المراد و اه  ع  وصانها أي حفظها : ( ف و 
 (2).وضبطها

 :النص السادس

 ِّ ْبدِّ اهللَّ ْن ع  ْسُعوٍد بن  ع  ِّ  -  -م  يَّ اهللَّ : ق ال   -  - أ نَّ ن بِّ
ي اءِّ  ) قَّ اْلح   ح 

ِّ ن  اهللَّ ُقْلن ا« اْست ْحيُوا مِّ نَّا ل ن ْست ْحيِّي: ف  ِّ إِّ لِّك  »: ق ال  , ي ا ن بِّيَّ اهللَّ ل ْيس  ذ 
نِّ اْست   ْن م  ل كِّ ظِّ و  ْلي ْحف   ف 

ي اءِّ قَّ اْلح   ح 
ِّ ن  اهللَّ ى ْحي ى مِّ و  ا ح  م  أْس  و  ا , الرَّ م  اْلب ْطن  و  و 

ى ع  ل ى, و  اْلبِّ ْوت  و  ْذُكرِّ اْلم  ْلي  ْني ا, و  ين ة  الدُّ ك  زِّ ة  ت ر  ر 
اد  اآْلخِّ ْن أ ر  م  ل  , و  ْن ف ع  م  و 

ي اءِّ  قَّ اْلح   ح 
ِّ ن  اهللَّ دِّ اْست ْحي ى مِّ لِّك  ف ق   (3).(ذ 

ى" -  -من قوله هنا المراد  ع  ا و  م  من " أي ما جمع و 
  (4).وغيره القلب

يعني الشريف ما سبق يتبين أن الوعي في النص النبوي كل ومن خالل 

                                                

هذا حديث : وقال, 162ص  1كتاب العلم ج, المستدرك على الصحيحين: الحاكم (1)
  .صحيح علي شرط الشيخين

 6القدير ج فيض: المناوي, 306ص  1شرح مشكاة المصابيح جمرقاة المفاتيح : القاري (2)
  .396ص 

رقم )  حديث, 359ص  4كتاب الرقاق ج, المستدرك على الصحيحين: الحاكم (3)
  .هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: وقال, (7915

ع التيسير بشرح الجام: المناوي, 846 ص 2جتعظيم قدر الصالة : أبو عبد اهلل المروزي (4)
 . 145 ص 1جالصغير 
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, والتروي في فهم المعلومة, والضبط, والصيانة, والفهم, الجمع والحفظ
  .وتخول المعرفة بالحفظ واالستصحاب

 : الفقه يف اللغة واالصطالحمفهوم : املسألة الثالثة

 : في اللغةالفقه مفهوم : الفرع األول

 : كثيرة منها ما يأتييطلق الفقه في اللغة علي معان 

وكل علم , فقهت الحديث أفقهه: تقول, إدراك الشيء والعلم به: األول
  (1).بشيء فهو فقه

ا سواء كان المفهوم دقيًقا أم غيره وسواء غرًض , مطلق الفهم: الثاني
ْقهً فقه يفقه : يقال, أم غيره لمتكلم   (2).هما إذا ففِّ

  (3).فهم غرض المتكلم من كالمه: الثالث

  (4).الفطنة: الرابع
                                                

  .442 ص 4جمقاييس اللغة معجم : ابن فارس (1)
, باب الهاء, 2243 ص 6جالصحاح : الجوهري, 370 ص 3جالعين كتاب : الخليل (2)

المصباح المنير : الفيومي, مادة فقه, 522ص 13ج  لسان العرب: ابن منظور, فصل الفاء
الجواهر الحسان في تفسير : عالبيالث, مادة فقه, 479 ص 2جفي غريب الشرح الكبير 

  .266 ص 2جالقرآن 
نيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة أ: القونوي, 168 صالتعريفات : الجرجاني (3)

  .263 صالتوقيف على مهمات التعاريف : المناوي, 116 صبين الفقهاء 
ص 13ج  العرب لسان: ابن منظور, 128 ص 4جالمحكم والمحيط األعظم : ابن سيده (4)

  .698 ص 2جالمعجم الوسيط , مادة فقه, 523
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  (1).فهم األشياء الدقيقة: الخامس

الذي تؤيده اآليات القرآنية فهو والتعريف الثاني هو التعريف الراجح 
َفَماِل َهُؤالءِ الَْقوِْم ال  ﴿: قال اهلل تعالى, المتعددة ونصوص علماء اللغة

َما ﴿: وقال تعالى, (3)أي ال يكادون يفهمون, (2)﴾َيْفَقُهوَن َحِديثًا يََكاُدونَ 
ا تَُقوُل  اَنْفَقُه َكثِيً  : وقال تعالى, (5)كثيًرا مما تقولأي ما نفهم , (4)﴾مِمَّ

َواْحلُْل ﴿: عاليوقال ت, (7)ال تفهمونأي , (6)﴾َولَِكْن ال َتْفَقُهوَن تَْسبِيَحُهمْ ﴿
  (9).أي يفهموا قولي, (8)﴾َيْفَقُهوا قَْوِل  *ُعْقَدةً مِْن لَِساِِن 

                                                

أدب  المعيد في: عبد الباسط العلموي, 28 ص 1جاإلبهاج في شرح المنهاج : السبكي (1)
  .68 صالمفيد والمستفيد 

 (.78) : من اآلية, سورة النساء (2)
: داويالمر 94 ص 5تفسير المراغي ج: المراغي, 40 صمحاسن التأويل : القاسمي (3)

المعتصر من : أبو المنذر المنياوي, 155 ص 1في أصول الفقه جالتحبير شرح التحرير 
  .6 صشرح مختصر األصول من علم األصول 

 . ( 91) : من اآلية, سورة هود (4)
 ص 2ج تفسير القرآن: السمعاني, 499 ص 2جالنكت والعيون : الماورديأبو الحسن  (5)

تفسير القرآن : ابن كثير, 146 ص 3جوأسرار التأويل  أنوار التنزيل: لبيضاويا, 453
 .298 ص 4العظيم ج

  .(44): من اآلية, سورة اإلسراء (6)
في  روح البيان: إسماعيل حقي , 132 ص 3جلباب التأويل في معاني التنزيل : الخازن (7)

 . 51 ص 15ج: تفسير المراغي: المراغي, 162 ص 5ج تفسير القرآن
 (.27, 28) : يتاناآل, ( ( سورة طه8)
الوجيز في تفسير : لواحديا, 4631 ص 7جالهداية الى بلوغ النهاية : أبو محمد مكي( 9)

═ 
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, هو العلم بالشيء والفهم لهفي اللغة الفقه سبق يتبين أن  من خالل ماو
اع لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنوغلب علي علم الدين ولكنه  والفطنة

 ثم جعله العرف خاًصا بعلم ي الدينفال يطلق الفقه إال على الفهم ف علمال
  (1).الشريعة

 : االصطالحالفقه في  مفهوم :الفرع الثاني

 : أذكر منها ما يأتي متعددةعرف الفقه في االصطالح بتعريفات 

الفقه : الفقه فقال -  -عرف اإلمام أبو حنيفة : التعريف األول
  (2).معرفة النفس ما لها وما عليها

 -رحمهما اهلل  - وإمام الحرمين, ب اإلمام الشيرازيذه: التعريف الثاني
  (3).معرفة األحكام الشرعية التي طريقها االجتهاد: الفقه هوإلي أن 

ة أحكام ـرفــعـمه ــقـالف -  - لدونـــن خــال ابـــق: التعريف الثالث
واإلباحة دب والكراهة والنفين بالوجوب والحذر المكل تعالى في أفعال اهلل

ذا ة فإمتلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من األدلوهي 
                                                

═ 

  .193 ص 11ج الجامع ألحكام القرآن: القرطبي, 694 الكتاب العزيز ص
المحكم والمحيط األعظم : ابن سيده, 442 ص 4جمقاييس اللغة معجم : ابن فارس (1)

مختار الصحاح : الرازي, مادة فقه, 2243 ص 6جحاح الص: الجوهري, 128 ص 4ج
  .مادة فقه, 522 ص 13جلسان العرب : ابن منظور, مادة فقه, 242 ص

البحر الرائق شرح كنز : ابن نجيم, 68 ص 1جالمنثور في القواعد الفقهية : الزركشي (2)
  .61 ص 1ج علي الدر المختار رد المحتار: ابن عابدين, 6 ص 1جالدقائق 

  .7 صالورقات : الجويني, 6 صاللمع في أصول الفقه : الشيرازيأبو إسحاق  (3)
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  (1).ة قيل لها فقهاستخرجت األحكام من تلك األدل

 وعلي الرغم من كل هذه التعريفات إال أن أشمل التعريفات لكلمة الفقه
الفقه العلم باألحكام : حيث قال -  - هو تعريف اإلمام البيضاوي

  (2).كتسب من أدلتها التفصيليةالشرعية العملية الم

مطلق  يأ مطلق اإلدراك الشامل للقطع والظن: والمقصود بالعلم هو
فيكون , أو عن دليل ظني راجح, سواء كان عن دليل قطعي, إدراك الحكم

  (3).ما علمناه بالشرع إما بيقين أو غالب الظن: المراد بالعلم هو

 : مفهوم الوعي الفقهي: املسألة الرابعة
أن نستنتج الفقه و, الوعيكل من لمعني خالل العرض السابق  من

أن و, المعرفة المكتسبة من المجتمع والحياة: المفهوم العام للوعي هو
, وسنة, قرآًنا المعرفة األساسية المكتسبة من الوحي: المفهوم العام للفقه هو
ة هو المعرف: الوعي الفقهييمكن القول بأن ومن ثم وغيرهما من األدلة 

  .الشرعية األساسية التي يكتسبها الفرد من األدلة

معرفة المفاهيم واآلراء والتصورات الفكرية : المعرفة األساسيةويقصد ب

                                                

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي : ابن خلدون (1)
  .563 ص الشأن األكبر

 نهاية السول شرح منهاج: اإلسنوي, 28 ص 1جاإلبهاج في شرح المنهاج : السبكي (2)
  .11 صالوصول 

 1ج شرح مختصر الروضة: الطوفي, 19ص1 ج شرح التلويح على التوضيح: التفتازاني (3)
 . 133ص
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 وصلة األمة اإلسالمية, وصلته بأبناء مجتمعه, فيما يتعلق بصلة اإلنسان بربه
وتلك هي الجوانب الثالثة التي تقوم عليها الحضارة , بغيرها من األمم

وهي المعيار الذي يقاس به موقف األمة اإلسالمية من , نسانية في اإلسالماإل
وإقامة حياتها على , واعتصامها بحبلها, شريعة ربها في التزامها بهذه الشريعة

 أسسها.

 

 

 

 

h 
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 املطلب الثاني

 التعايش السِّْلمي

 : مفهوم التعايش يف اللغة واالصطالح: املسألة األولي

 : التعايش في اللغة مفهوم: الفرع األول

يقال , العين والياء والشين أصل صحيح يدل علي حياة وبقاء: العيش
 وعيشوشة أي صار ذا حياة, ومعاًشا, ومعيًشا, وعيشة, عاش يعيش عيًشا

اةُ : والعيش ي  ةُ , اْلح  يش  عِّ اْلم  وتعايش , اسم لما يعاش به وما تكون به الحياة: و 
وهي علي وزن تفاعل , لفة والمودةالقوم أي عاش بعضهم مع بعض علي األ

 (1).الذي يفيد وجود العالقة المتبادلة بين الطرفين

العيش مع اآلخر في : تبين أن لفظ التعايش في اللغة يعنىما سبق يوم
 .واحتراموألفة مودة ووسالم  محبة

 : التعايش في االصطالح مفهوم: الفرع الثاني

 : أذكر منها ما يأتي عرف التعايش في االصطالح بأكثر من تعريف

دعوة فكرية تحمل مضامين فكرية وثقافية : التعايش أن: التعريف األول
 وقد تبنى هذه الفكرة ونظر لها من الطرف اإلسالمي, وحضارية واجتماعية

                                                

: ابن فارس, 39ص  3تهذيب اللغةج: األزهري, 189ص 2العين جكتاب : الخليل (1)
ابن  مادة عيش, 223مختار الصحاح ص : الرازي, 194ص  4معجم مقاييس اللغة ج

  .عيشمادة , 321ص  6لسان العرب ج: منظور
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  (1).سكو(ييسإ) " بية والعلوم والثقافةالمنظمة اإلسالمية للتر"
احترام اآلخرين " :بأنهالتعايش اليونسكو  عرفت: التعريف الثاني

وهو تقدير التنوع , وحرياتهم واالعتراف باالختالفات بين األفراد والقبول بها
وهو االنفتاح على األفكار والفلسفات األخرى بدافع االطالع وعدم , الثقافي

ذي ــال المـام الســيــسر قـيـي تــضيلة التـهو الفو, روفــرفض ما هو غير مع
 (2).السالم محل ثقافة الحرب ةــقافالل ثــي إحــسهم فـــي

عرف األستاذ الدكتور / محمد حسن البغا التعايش : الثالثالتعريف 
  (3).استقامة المعاملة مع المخالفين الموادعين وإكرامهم: بأنه

" ال أن : بأنـهالتعايش محمـد عابـد الجـابري د/  عرف: التعريف الرابع
يكـف عـن إظهارهـا والـدفاع عنهـا والـدعوة أن وال , يتخلـى المـرء عـن قناعتـه

يعـني االمتنـاع عـن اسـتعمال أيـة وسـيلة مـن وسـائل العنـف إنما بـل , لهـا
  (4).احـترام اآلراء ولـيس فرضـها": واحـدة بكلمـةو, والتدليسوالتجـريح 

                                                

موقف  د/ معراج أحمد معراج, 27مفهوم التعايش في اإلسالم ص : د/ عباس الجراري (1)
 10بتاريخ , البحرين -مقال في جريدة أخبار الخليج , اإلسالم من التعايش السلمي

 , https: //bit.ly/38K5zNd, م2019يوليو 
  https: //bit.ly/3lhTdRDمقاالت موقع الدرر السنية : مجموعة من المؤلفين

رؤية , التعايش بين المسلمين وغيرهم من خالل السنة: يحيى الكنديبن  أحمدد/  (2)
 بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول اإلسالم والحضارة والسالم, تأصيلية تحليلية

 , م16/11/1995باريس  -جامعة منيسوتا , إعالن مبادئ بشأن التسامح: اليونسكو
https: //bit.ly/3tkqT3O  

  .5دئه بين المسلمين وغيرهم صمفهوم التعايش وضروراته ومبا: أ.د/ محمد حسن البغا (3)
 . 28قضايا في الفكر المعاصر ص : د/ محمد عابد الجابري (4)
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"موقـف : بأنـه التعايشيعـرف ماجـد الغربـاوي : الخامسالتعريف 
يسـمح بتعـايش الـرؤى واالتجاهـات , تفهم مـن العقائـد واألفكـارايجـابي مـ

ا عــن االحــتراب واإلقصــاء علــى أســاس شــرعية اآلخــر المختلفة بعيدً 
  (1).ا وحريــة التعبــير عــن آرائــه وعقيدتـهسياســيً دينًيا و المختلــف 

 العيش يعني التعايش في االصطالحيمكن القول بأن كل ما سبق ومن 
والوئام مع قبول  والحب الود ساسأ على فأكثر شخصين بين المشترك
احـترام الحـق و, معتقدات وشؤون اآلخرين فيعدم التدخل و اآلخرواحترام 

والبعد عن كل وسائل , القـدرة علـى تحمـل الـرأي اآلخـروفي االخـتالف 
 . اإلرهاب والتعنيف والتجريح

 : واالصطالحالسِّْلم يف اللغة  مفهوم: املسألة الثانية

ْلممفهوم : الفرع األول  : في اللغة الس ِّ

ْلمُ   بوهو ضد الحر, يذكر ويؤنث, الصلح, بفتح السين وكسرها: الس ِّ
لْ  ْلٌم لمن سالمني: ولـتق, سالِّمُ ـالمُ : مُ ـوالسِّ , التصالح: والت سالُمُ , أنا سِّ

ةُ   (2).ةومنه اشتقاق السالم, المصالحة والُمسال م 

                                                

 التسامح ومنابع الالتسامح ) فرص التعايش بين األديان والثقافات (: ماجد الغرباوي (1)
  .20ص

: الجوهري 858 ص 2ججمهرة اللغة : ابن دريد, 266 ص 7جالعين كتاب : الخليل (2)
لسان العرب : ابن منظور, فصل السين, باب الميم, 1952 -1951 ص 5جالصحاح 

, مادة سلم, 287 ص 1ج لمصباح المنيرا: الفيومي, مادة سلم, 293- 292 ص 12ج
تاج : الزبيدي, 507 ص الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: الكفوي

═ 
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ْلمُ ف في اللغة معناه سالمة الفرد والمجتمع والدولة من الضرر  الس ِّ
  .المادي والمعنوي

ْلممفهوم : الفرع الثاني  : في االصطالح الس ِّ

ْلمُ عرف   : في االصطالح بأكثر من تعريف أذكر منها ما يأتي الس ِّ

  .غياب الحرب والنزاعات والصراعات: التعريف األول

 .العنف أو الشر وحلول العدالةغياب : التعريف الثاني

عبارة عن محصلة التفاعل ما بين النظام المدني : التعريف الثالث
 .والعدالة االجتماعية

حالة من األمن واالستقرار تسود العالم وتتيح التطور : الرابع التعريف
  واالزدهار للجميع.

األمان وحفظ الكرامة والعمل على وجود مصالح : التعريف الخامس
والتمسك , خرركة تحقق قيام حضارة تقوم على احترام الذات واحترام اآلمشت

وتوفير الرقى لجميع األجناس البشرية على وجه , واحترام العدالة بالعدل
 (1).بل وتهدأ بوجوده جميع الكائنات الحية األرض

                                                
═ 

  .371 ص 32جس العرو
 https: //bit.ly/3lk5bdjمفهوم السالم من موقع الموسوعة السياسية  (1)

 , م من موقع موضوع2018/ 12/4مقال للكاتب بتاريخ , تعريف السالم: محمد فيضي
https://bit.ly/3qPRowf 

  https: //bit.ly/3trETZJ, م11/12/2019مقال من موقع سطور بتاريخ : تعريف السالم
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ْلم  ومما سبق يتبين أن  , وء والسكينةوالهد, يعني األمن واألمان الس ِّ
  بالهدوءوالجماعات وتميز عالقات األفراد , نزاعاتوالات وغياب الصراع

  .والتعايش في محبة وتعاون واحترام

 : السِّْلميمفهوم التعايش : املسألة الثالثة
ْلميالتعايش مصطلح عرف   : بأكثر من تعريف أذكر منها ما يأتي الس ِّ

عيش المرء مع الخلق فيسلم منهم وينصفهم من نفسه : التعريف األول
  (1).يلقي اهلل عز وجل وقد أدي إليهم حقوقهم وسلم بدينه بين ظهرانيهمف

العيش المتبادل مع اآلخرين القائم علي المسالمة : التعريف الثاني
  (2)والمهادنة.

إلي جنب دون  القبول بوجود اآلخر والعيش معه جنًبا: التعريف الثالث
أو  أو حزًبا سياسًيا اإللغائه أو اإلضرار به سواء كان هذا اآلخر فردً  سعي

  (3).أو دولة مجاورة أو غير ذلك طائفة دينية

احـترام الحـق في ومما سبق يمكن القول بأن التعايش السلمي يعني 
 المبادئ ثوابت عن التنازل مع عدمتقبل وجهات النظر المختلفة و االخـتالف
 فكر من يحملونه بما الكل احتفاظ مع التعايش تحقيق يمكن إذ للمتعايشين

ومعتقداته  بقناعاته الكل تمسك حق بتأكيد يكون إذن فالتعايش ومبادئ
                                                

  .144موسوعة المفاهيم اإلسالمية العامة ص: المجلس األعلي للشئون اإلسالمية بمصر (1)
  .27مفهوم التعايش في اإلسالم ص : د/ عباس الجراري (2)
 أوراق ديمقراطية " التعايش في ظل االختالف ", مركز العراق لمعلومات الديمقراطية (3)

 .58ص 
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 .المذهبية اجتهاداته وفق والعمل, الدينية شعائره وممارسة

 كمواطنين الواحد الوطن داخل الجميع يتعامل التعايش هذا ظل وفي
  .العامة المصلحة لتحقيق متعاونينوواجباتهم  حقوقهم في متساويين

 : السِّْلميحكم التعايش : الرابعةاملسألة 
وهذا االختالف سنة , اقتضت حكمة اهلل تعالى أن يخلق الناس مختلفين

ال و, والتنوع إال بالتعايش  سبيل إلي استيعاب هذا االختالفوالإلهية كونية 
اختالف بين علماء الشريعة في أن التعايش بين المسلمين وغير المسلمين 

سالم تجاوز مجرد التعايش القائم علي المسالمة بل إن اإل, ومستحبمشروع 
والنصوص , (1)اك في القرابات واختالط الدماءفقط إلي المصاهرة واالشتر

 التي تدل علي

رة ــيرهم كثيــن المسلمين وغـي بيـايش السلمــعـباب التـمشروعية واستح
 : يأتي ما نهاـأذكر م

 : من القرآن الكريم النصوص: أواًل

َ الرُّْشُد مَِن الَْغدِ ﴿ :قال تعالي: النص األول ِيِن قَْد تَبََّيَّ   (2)﴾اَل إِْكَراهَ ِِف الد

 : الكريمةوجه الداللة من اآلية 

ُهوا في الدين, النهي إخبار في معنىهذا  تبين  ؛ والسبب, أي ال تُْكرِّ
يمان من الكفر : أي, الرشد من الغي والبراهين باآليات الواضحة تميز اإلِّ

                                                

 . 139لفقه اإلسالمي ص آثار الحرب في ا: د / وهبة الزحيلي (1)
 .(256): اآليةمن , البقرةسورة  (2)
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ى أمر اإليمان على اإلجبارفما , والحجج الالئحةهرة الظا ألنه ؛ والقسر بُنِّ
وألن دار الدنيا هي دار  ؛ واالختيارا بُنِّى على التمكن وإنم, ينافي التكليف

, (1)واالمتحان واإلكراه على الدين بطالن معنى االبتالءوفي القهر  االبتالء
وقوله , (2)﴾ ْن َوَمْن شاَء فَلْيَْكُفرْ َفَمْن شاءَ فَلْيُْؤمِ ﴿: ونظير هذا قوله تعالى

نَْت تُْكرِهُ انلَّاَس ﴿ : تعالى
َ
فَأ

َ
رِْض ُُكُُّهْم ََجِيًعا أ

َ
َولَوْ َشاءَ َربَُّك ََلَمَن َمْن ِِف اْْل

إلى أحد ركائز التعايش  إشارةما سبق  في كلو (3)﴾ َحَّتَّ يَُكونُوا ُمْؤمِنَِّيَ 
 .والفكر وهو حرية االعتقادالسلمي 

هَْل الِْكتَاِب َتَعالَوْا إََِل َُكَِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا  ﴿: قال تعالي: لنص الثانيا
َ
قُْل يَا أ

َ َواَل نُْْشَِك بِهِ َشيْئًا الَّ َنْعبَُد إاِلَّ اَّللَّ
َ
 (4).﴾َوبَيْنَُكْم أ

 : الكريمةوجه الداللة من اآلية 

مفهوم  داللة واضحة علي عمق مبدأ التعايش فيالكريمة في اآلية 
المساحة المشتركة بين المسلمين وأهل الكتاب مساحة  اإلسالم ذلك أن

وإذا كان اإلسالم قد جعل في قلوب المسلمين متسًعا للتعايش مع , واسعة

                                                

الكشاف عن حقائق غوامض : الزمخشري, 198 ص 1جلطائف اإلشارات : القشيري (1)
أنوار التنزيل : البيضاوي, 15ص  7مفاتيح الغيب ج: الرازي, 303ص  1التنزيل ج

أبو  211ص  1ويل جمدارك التنزيل وحقائق التأ: النسفي, 154ص  1وأسرار التأويل ج
  .616ص  2البحر المحيط في التفسير ج: حيان األندلسي

 (.29 ): من اآلية, الكهفسورة  (2)
 .(99): اآلية, يونس سورة (3)
 .(64): من اآلية, آل عمران سورة (4)
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وإذا , ففيه من باب أولي متسع للتعايش بين المؤمنين باهلل بني اإلنسان كافة
ذا اشترطت أال أبذل فإال يعني أننا متفقون في كل شيء  كان هذا التعايش

الحسني إال لمن كان مثلي تماًما مسلًما أم غير مسلم فمعني ذلك أنني ال 
  (1).أحب إال نفسي وأن االختالف معناه العداوة

ٍ َجَعلْنَا مِنُْكْم ِِشَْعًة َومِنَْهاًجا َولَْو َشاءَ ﴿ : قال تعالي: النص الثالث
لُِكد

ًة َواِحدَ  مَّ
ُ
ُ ََلََعلَُكْم أ ةً َولَِكْن ِِلَبْلَُوُكْم ِِف َما آتَاُكْم فَاْستَبُِقوا اْْلَْيَاِت إََِل اَّللَّ

ِ َمرِْجُعُكْم ََجِيًعا َفيُنَبدِئُُكْم بَِما ُكنْتُْم فِيهِ ََتْتَلُِفونَ    (2).﴾ اَّللَّ

 : وجه الداللة من اآلية الكريمة

ئع ختلفت الشراافال جرم  أن للشرائع مصالحإلي تشير اآلية الكريمة 
بحسب اختالف األشخاص لم  توكما اختلف, اختالف األشخاص بحسب

وهذا , (3)واحد ا اختالفها بحسب اختالف الزمان بالنسبة إلى شخصيبعد أيًض 
هو والتنوع وغاية هذا التعدد  وتنوع الثقافاتاالتجاهات  تعدد إشارة إلى
  .واآلخرة لتحقيق منافع الدنيا التسابق

رِْض َواْسَتْعَمَرُكْم ﴿: قال تعالى: النص الرابع
َ
ُكْم مَِن اْْل

َ
نَْشأ

َ
ُهَو أ

  (4).﴾فِيَها

                                                

 . 15رسالة إلي العقل العربي المسلم ص : د/ حسان حتحوت (1)
 (.48): اآليةمن , المائدةسورة  (2)
 .113ص  4مفاتيح الغيب ج: الرازي (3)
  .(61من اآلية ) , سورة هود (4)
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 : الكريمةاآلية وجه الداللة من 

سبحانه  -علي مشروعية التعايش السلمي فاهلل الكريمة تدل اآلية 
من الحرث والغرس وألهمهم كيفية ذلك , عمارة األرضب الناسأمر  -وتعالي

ذه المهمة إال باشتراك جميع الناس ولن تتحقق هوحفر األنهار وغيرها 
ولن ينجز هذا التكليف إال من خالل العيش المشترك  مسلمين وغير مسلمين

  (1).والتعاون والتواصل

َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم مِْن ذََكٍر ﴿ : قال تعالي: النص الخامس يُّ
َ
يَا أ

نََْث وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوبًا َوَقبَائَِل ِِلَعَ 
ُ
تَْقاُكْم إِنَّ َوأ

َ
ِ أ ْكَرَمُكْم عِنَْد اَّللَّ

َ
ارَفُوا إِنَّ أ

َ َعلِيٌم َخبِيٌ   (2).﴾اَّللَّ

 : الكريمةوجه الداللة من اآلية 

فقد أشارت إلي , علي مشروعية التعايش السلميالكريمة  تدل اآلية
سبحانه  -كما أنها بينت أن اهلل , ألخوة اإلنسانيةا وقررتوحدة األصل 

 (3).عل الشعوب والقبائل للتعارف وهذا يستلزم التعايشج -وتعالي 

ِيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم ِِف ﴿ : قال تعالى: النص السادس ُ َعِن اَّلَّ اَل َينَْهاُكُم اَّللَّ
َ ُُيِبُّ  ْن َتََبُّوُهْم َوُتْقِسُطوا إَِِلْهِْم إِنَّ اَّللَّ

َ
ِيِن َولَْم ُُيْرُِجوُكْم مِْن دِيَارُِكْم أ  الد

                                                

  .56 ص 9الجامع ألحكام القرآن ج: القرطبي, 368 ص 15جامع البيان ج: الطبري (1)
 (.13): اآلية, سورة الحجرات (2)
اإلشارات  لطائف: القشيري, 335 ص 5النكت والعيون ج: الماورديأبو الحسن  (3)

 . 137ص 5ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل: يالبيضاو, 443ص3ج
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  (1).﴾ْقِسِطَّيَ الْمُ 

 : الكريمةوجه الداللة من اآلية 

ألن ؛ علي مشروعية التعايش السلمي في اآلية الكريمة داللة واضحة
من جميع  في الدين الذين لم يقاتلوكماإلحسان إلي  ال ينهاكم اهلل عن معناها

  .واألديانأصناف الملل 

إطعام الرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم و: والمقصود باإلحسان هنا
جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة ال 
على سبيل الخوف والذلة واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته 

والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل , اا وتعظيمً ا منا بهم ال خوفً لطفً 
نياهم وحفظ غيبتهم إذا السعادة ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ود

وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم , تعرض أحد ألذيتهم
  (2).وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم, ومصالحهم

 من وهي, والداخلي الخارجي للسلم أسست قدالكريمة  اآلية وهذه
 إذا المسلم فغير, ألمةوا والمجتمع الفرد مستوي علي السلمي التعايش ركائز
 إال معه سبيل ال فهذاالمسلمين  من أحد على يظاهر ولم بحرب يبدأ لم

 .واإلحسان والعدل الخلق بحسن معه التعايش

                                                

 (.8): اآلية, الممتحنةسورة  (1)
 ص 8ج تفسير القرآن العظيم: ابن كثير, 59 ص 18ج الجامع ألحكام القرآن: القرطبي (2)

 . 15 ص 3جالفروق : القرافي, 117
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 : الشريفةمن السنة النبوية النصوص : ثانًيا

ِّ : النص األول ْبدِّ اهللَّ ْن ع  ْمٍروبن  ع  ي ِّ  -  -العاص بن  ع  نِّ النَّبِّ ع 
-  -   نَّةِّ  ): ق ال ة  الج  ائِّح  ْح ر  ًدا ل ْم ي رِّ اه  ْن ق ت ل  ُمع  ا , م  ه  يح  نَّ رِّ إِّ و 

اًما ين  ع  ةِّ أ ْرب عِّ ير 
سِّ ْن م  ُد مِّ   (1)(تُوج 

 : الشريفوجه الداللة من الحديث 

مشروعية التعايش السلمي بين المسلم  الشريف عليالحديث يدل 
: والمعاهد, علي قتله والوعيد الشديد, وغيره بدليل النهي عن ظلم المعاهد

من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو  هو كل
  (2).وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة أمان من مسلم

ْن أ ن ٍس : النص الثاني يٌّ ي ْخُدُم النَّبِّيَّ : ق ال   -  -ع 
 ك ان  ُغال ٌم ي ُهودِّ

-  -   ض رِّ يُّ ف أ ت اُه النَّ , ف م  ْند   ي ُعوُدهُ  -  -بِّ د  عِّ ع  ف ق 
هِّ  ْأسِّ ال  ل هُ , ر  ال  ل هُ , (أ ْسلِّمْ  ): ف ق  ُه ف ق  ْند  ُهو  عِّ ل ى أ بِّيهِّ و  ن ظ ر  إِّ عْ : ف  مِّ  أ طِّ اسِّ  -أ ب ا الق 

 -   ج  النَّبِّيُّ , ف أ ْسل م ر  ُهو  ي ُقولُ  -  -ف خ  ْمُد ): و  الح 
ن  ا ُه مِّ ذ  ي أ ْنق  ِّ الَّذِّ َّ   (3).(لنَّارِّ هللِّ

                                                

 جرم يرا بغباب إثم من قتل معاهدً , كتاب الجزية, الجامع المسند الصحيح: البخاري (1)
  .(3166حديث رقم ), 99 ص 4ج

فتح الباري شرح : ابن حجر العسقالني, 341 ص 5ج شرح صحيح البخارى: ابن بطال (2)
 ص 6جالمصابيح  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة: القاري, 259 ص 12ج صحيح البخاري

 . 193 ص 6ج فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي, 2261
هل  باب إذا أسلم الصبي فمات, كتاب الجنائز, لمسند الصحيحالجامع ا: البخاري (3)

  .(1356حديث رقم ), 94 ص 2ج وهل يعرض على الصبي اإلسالم, يصلى عليه
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 : الشريفوجه الداللة من الحديث 

وال سيما علي جواز عيادة المسلم ألهل الذمة الشريف يدل الحديث 
وهذا لن يتحقق ألن هذا فيه إظهار محاسن اإلسالم  ؛ ا لهإذا كان الذمي جارً 

  (1).إال من خالل التعايش السلمي بين أفراد المجتمع

ة  : النص الثالث ائِّش  ْن ع  ال ْت  -  -ع  ِّ  ): ق  ُسوُل اهللَّ ي  ر 
 -تُُوف ِّ

 -  ٍ ي ْند  ي ُهودِّ ْرُهون ٌة عِّ ْرُعُه م  دِّ يرٍ , و  عِّ ْن ش  اًعا مِّ ث ال ثِّين  ص    (2).(بِّ

 : الشريفوجه الداللة من الحديث 

فقد , علي جواز التعامل مع غير المسلمينالشريف الحديث يدل 
 ه من اليهودي الشعير ورهن -  -استدان النبي 

 أفرادوهذا نموذج راق وعملي من نماذج التعايش السلمي بين  درعه
  .المجتمع

ابِّرِّ : النص الرابع ْن ج  ِّ بن  ع  ْبدِّ اهللَّ ةٌ : ق ال   -  -ع  ن از  ن ا ج  رَّ بِّ ام   م  ف ق 
ا النَّبِّيُّ  قُْمن ا بِّهِّ  -  -ل ه  ُقْلن ا, و  ُة ي ُهودِّ : ف  ن از  ا جِّ نَّه  ِّ إِّ ُسول  اهللَّ , ي ٍ ي ا ر 

ة   ): ق ال   ن از  أ ْيتُُم الجِّ ا ر  ذ   (3).( ف ُقوُموا, إِّ

                                                

عمدة : العيني, 285 ص 3جكشف المشكل من حديث الصحيحين : ابن الجوزي (1)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة : القاري, 175 ص 8ج القاري شرح صحيح البخاري

  .1145 ص 3جمصابيح ال
 -باب ما قيل في درع النبي , كتاب الجهاد والسير, الجامع المسند الصحيح: البخاري (2)

 - (2916حديث رقم ) , 41 ص 4ج والقميص في الحرب.  
 2ج يهودي باب من قام لجنازة, كتاب الجنائز, الجامع المسند الصحيح: البخاري (3)

═ 
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نِّ وعن  ْحم  ْبد  الرَّ ْهُل : ق ال  , أ بِّي ل ْيل ىبن  ع  ق ْيُس , ُحن ْيٍف بن  ك ان  س  بن  و 
يَّةِّ  سِّ ادِّ ْينِّ بِّالق  د 

ْعٍد ق اعِّ ةٍ , س  ن از  ا بِّج  م  ْيهِّ ل  وا ع  رُّ ا, ف م  ام  ا مِّ , ف ق  نَّه  ا إِّ يل  ل ُهم  ْن أ ْهلِّ ف قِّ
ةِّ  مَّ ْن أ ْهلِّ الذ ِّ اال  , األ ْرضِّ أ ْي مِّ نَّ النَّبِّيَّ : ف ق  ةٌ  -  -إِّ ن از  ْت بِّهِّ جِّ رَّ م 

ام   يل  ل هُ , ف ق  ي ٍ : ف قِّ ُة ي ُهودِّ ن از  ا جِّ نَّه  ال  , إِّ ْت ن ْفًسا) : ف ق   (1).( أ ل ْيس 

 : الشريفينوجه الداللة من الحديثين 

علي أنه يشرع القيام للجنازة بغض النظر يدل  ظاهر الحديثين الشريفين
ودعوة , تكريم اإلسالم للنفس اإلنسانيةإشارة إلي عن دين الميت وفي هذا 

  (2).إلي التعايش السلمي القائم علي االحترام المتبادل

مي ـالسل ـشايـعــــية التـــعروــشـر مــأق -  -بي ـأن الن ماـك
 : كما يأتي اواقعتين وهمجالء ووضوح من خالل  بكل

                                                
═ 

 .(1311حديث رقم ), 85ص
 2ج  يهودي من قام لجنازة: باب, كتاب الجنائز, الجامع المسند الصحيح: خاريالب (1)

 .(1312حديث رقم ), 85ص
 عون المعبود شرح سنن أبي داود: العظيم آبادي, 94 ص 4ج نيل األوطار: الشوكاني (2)

  .320 ص 8ج
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 : (1)وثيقة المدينة المنورة: الواقعة األولي

 األولى اإلسالمية الدولة في الطوائف مختلف بين السلمي التعايش كان
فقد اشتملت هذه الوثيقة علي ما اإلسالمي  الدستور هذا أهداف همأ أحد هو
 : يأتي

 األخرى الديانات ابوأصحجهة  من المسلمين بين ما العالقات مينظت: أوالً 
 الشعائر ممارسة وحرية الديني التسامح من إطار فيأخرى  جهة من

فقد نصت هذه الوثيقة علي حرية االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية 
 مع أمة عوف بني يهود " وإن: بكل حرية وذلك من خالل عبارة

 (2).وأنفسهم " مواليهم دينهم وللمسلميندينهم  لليهود, المؤمنين
                                                

 صلةفي كتب األحاديث بأسانيد مت د الكثير من نصوصهاورالمدينة المنورة ثيقة و (1)
أحاديث  يفهذه النصوص ه -  - البخاري ومسلماإلمامان وبعضها أوردها 

 كما أن بعضها ورد في مسند, وقد احتج بها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم, صحيحة
وهذه النصوص جاءت من  -  - والترمذي هأحمد وسنن أبي داود وابن ماج

وإذا كانت الوثيقة بمجموعها ال تصلح , منها الوثيقةطرق مستقلة عن الطرق التي وردت 
ها نفإ -حتجاج بها في أحكام الشريعة سوى ما ورد منها في كتب الحديث الصحيحة لال

ا للدراسة التاريخية التي ال تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها األحكام تصلح أساًس 
 .ابها القوةالشرعية خاصة أن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكس

السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين , د/ أكرم ضياء العمري: ينظر
 . 275ص1في نقد روايات السيرة النبوية ج

الروض األنف في شرح السيرة النبوية : السهيلي, 107 ص 2ج السيرة النبوية: ابن هشام (2)
في فنون المغازي والشمائل  عيون األثر: ابن سيد الناس, 176 ص 4ج البن هشام

 . 228 ص 1ج والسير
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 اليهود على " وإن: عبارة في طائفة لكل المالي االستقاللكيد علي التأ: ثانًيا
 (1).نفقتهم " المسلمين وعلى نفقتهم

 عدوان أي لرد الدولة طوائف جميع بين المالي التعاون وجوب: ثالثًا
 من غيرها عن المالي استقاللها طائفة لكل كان وإن حتى خارجي
  (2).الطوائف

لنصح المتبادل مما يعزز التعايش ويعود بالنفع ا ضرورة عليالتأكيد : رابًعا
وإن بينهم النصر على من حارب " : وذلك بعبارةعلي البالد والعباد 
  (3)." والبر دون اإلثم, النصح والنصيحة وإن بينهم, أهل هذه الصحيفة

 :الواقعة الثانية

أقر بقاء المهاجرين إلي أرض الحبشة فيها  -  - النبيأن 
المسلمين علي الرغم من أنه كان بإمكانهم العودة إلي  والعيش مع غير

ولكنهم اختاروا العيش فيها , المدينة المنورة والعيش مع إخوانهم المسلمين
ولم يعودوا االلتحاق في المدينة  -  -ولم يطلب منهم النبي 

 -وقال النبي , خيبر إلي المدينة إال في السنة السابعة من الهجرة في غزوة

                                                

ابن  228 ص 1جعيون األثر : ابن سيد الناس, 107 ص 2جالسيرة النبوية : ابن هشام (1)
 . 275 ص 3ج البداية والنهاية: كثير

, 176 ص 4ج الروض األنف: السهيلي, 108 - 107 ص 2جالسيرة النبوية : ابن هشام (2)
 . 276 ص 3ج البداية والنهاية: ابن كثير, 228 ص 1جر عيون األث: ابن سيد الناس

, 176 ص 4ج الروض األنف: السهيلي, 108 - 107 ص 2جالسيرة النبوية : ابن هشام (3)
 . 276 ص 3ج والنهاية البداية: ابن كثير, 228 ص 1جعيون األثر : ابن سيد الناس
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 - ر  أ ْم  (: ه المشهورةقولت ْيب  ْتحِّ خ  ُح بِّف  ا أ ن ا أ ْفر  م  ي بِّأ ي ِّهِّ ا أ ْدرِّ م 
رٍ  ْعف  ابِّرِّ ع  ف, )بُِّقُدومِّ ج  ِّ بن  ْن ج  ْبدِّ اهللَّ رُ : ق ال   -  - ع  ْعف  م  ج  ا ق دِّ أ بِّي بن  ل مَّ

 ِّ ُسوُل اهللَّ ةِّ ق ال  ر  ب ش  ْن أ ْرضِّ اْلح  ي بِّأ ي ِّ  (: -  -ط الٍِّب مِّ ا أ ْدرِّ ا م  م  هِّ
رٍ  ْعف  ر  أ ْم بُِّقُدومِّ ج  ْيب  ْتحِّ خ  ُح بِّف    (1).)أ ن ا أ ْفر 

 

 

 

h 

 

 

 

 

                                                

 681 ص 2ي الحبشة جكتاب الهجرة األولي إل, المستدرك على الصحيحين: الحاكم (1)
  .حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: وقال .(4229حديث رقم )
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 املبحث الثاني

 دور الوعي الفقهي يف جمال اجملامالت يف حتقيق التعايش السِّْلِمي

 وفيه مطلبان

  :مسائل وفيه ثالث، وحكمها امالتمفهوم اجمل: املطلب األول

  .ت في اللغة واالصطالحمفهوم المجامال: المسألة األولي

  .األلفاظ ذات الصلة: نيةالمسألة الثا

  .حكم المجامالت: المسألة الثالثة

وفيه ، ) أمنوذًجا ( تبادل اهلدية بني املسلمني وغري املسلمني: املطلب الثاني
 : مسألتان

 . مفهوم الهدية في اللغة واالصطالح وحكمها: المسألة األولي

  .الهدية بين المسلمين وغير المسلمين تبادل: المسألة الثانية
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 املطلب األول

 وحكمها  امالتمفهوم اجمل

 : مفهوم اجملامالت يف اللغة واالصطالح: املسألة األولي

 : مفهوم المجاملة في اللغة: الفرع األول

يَّنمن : في اللغة المجاملة ل  أ ي ز  مَّ  جملو, حسنه وزينه: جملهو, ج 
لم يصفه اإلخاء عامله بالجميل و جاملهو, ميلو جحسن خلقه فه جمااًل 

ا  حسنً جعلك اهلل جمياًل أي ك اء جمل اهلل عليال في الدعويق, أحسن عشرتهو
ل الذو, المعاملة بالجميل: والمجاملة امِّ ْتُرُكُه إ يالُمج  ي  ُر على جوابك ف   ءبقاً ي ْقدِّ

 (1).كمودت لىع

 : مفهوم المجاملة في االصطالح: الفرع الثاني

 : ت المجاملة في االصطالح بأكثر من تعريف أذكر منها ما يأتيعرف

 (2).ابذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو هما معً : التعريف األول

تحسين و المعاشرة لكسب القلوبحسن أدب الكالم و: التعريف الثاني
 الصدق أدب اجتماعي خلقي من أهم صفاتهفهي , العالقات مع اآلخرين

                                                

 4فصل الجيم ج, باب الالم, الصحاح: الجوهري, 75ص  11تهذيب اللغة ج: األزهري (1)
 11لسان العرب ج: ابن منظور, مادة جمل, 61مختار الصحاح ص : الرازي, 1662ص 
  .136ص  1 المعجم الوسيط ج, مادة جمل, 127 -126ص 

 ص 7ج المفاتيح مرقاة: القاري, 454 ص 10جفتح الباري : ابن حجر العسقالني (2)
 . 401 ص 4اإلمام مالك جعلى موطأ شرح الزرقاني : الزرقاني, 3034
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  (1).ودة واللباقة والعبارات المهذبةواإلخالص والم

ما سبق يمكن القول بأن المجاملة هي إحسان القول والتلطف في وم
والبعد عن الفظاظة , والبر والعطف والصفح والحلم والرفق الخطاب
بغية استمالة النفوس وتآليف القلوب والحفاظ علي وحسن العشرة , والتعنيف

رك وشعور الجميع بالسعادة واألمان وتحقيق العيش المشت األلفة والمودة
, بشرط عدم المبالغة في ذلك حتي ال يتحول إلي نوع من النفاق أو التكلف

 .داهنة في دين اهلل بترك الدين لصالح الدنياأال يؤدي ذلك إلي المُ و

 : األلفاظ ذات الصلة: نيةاملسألة الثا
, داهنةوالمُ  ,داراةمثل المُ لها صلة بالمجاملة التي توجد بعض الكلمات 

الفرق بينها وبين إظهار علي معانيها و المناسب الوقوفمن ووالرياء 
 : المجاملة

 : داراةالمُ : أواًل

 : داراة في اللغةتعريف المُ )أ( 

, من الدرء وهو الدفع, أصلها المدارأة بالهمز: المدارة في اللغة
  (2).واتقاه بهالطفه والينه ورفق : هأارود, المالينةوالمداراة 

                                                

م من جريدة الراي 21/6/2012مقال بتاريخ , .. نظرة شرعية.المجاملة: عبد اهلل متولي (1)
  https: //bit.ly/3rPjNUI, الكويتية

مختار : الرازي, , 2335ص  6فصل الدال ج, باب الواو والياء, الصحاح: الجوهري (2)
, دريمادة , 254ص  14لسان العرب ج: ابن منظور, مادة درأ, 103 صالصحاح 

  .282 ص 1جالمعجم الوسيط 
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 : داراة في االصطالحتعريف المُ )ب( 

 : أذكر منها ما يأتيدارة في االصطالح بأكثر من تعريف عرفت المُ 

في الدين من  (1)ث ل ممن غير معاشرة الناس بالحسني : التعريف األول
  (2).جهة من الجهات

ك اإلغالظ لهم ولين الكلمة وتر خفض الجناح للناس: التعريف الثاني
  (3).قوى أسباب األلفةأمن  فى القول وذلك

وبالفاسق في النهي عن , الرفق بالجاهل في التعليم: التعريف الثالث
فعله وترك اإلغالظ عليه حيث ال يظهر ما هو فيه واإلنكار عليه بلطف القول 

  (4).احتيج إلى تألفه ونحو ذلك وال سيما إذا والفعل

أن المداراة والمجاملة ة يتبين ة للمدارــقــفات السابــعريـــالل التــن خــوم
فأما األمور التي يتفقان فيها فهي أن , أمور ويختلفان في أخري ان فيــفقــيت

أن كال منها يكون في األمور الدنيوية وال كما , ومندوب إليه  منهما جائزكاًل 
ة يغلب عليها اتقاء الشر اأن المدارويختلفان في , يكون علي حساب الدين

جلب المنفعة لصالح الدنيا أو الدين يغلب عليها والمجاملة وجلب المنفعة 

                                                

  .وإحداث الكسر والشق في الشيء, الخلل في الحائط وغيره: الثَّْلمُ  (1)
لسان : ابن منظور, 1881 ص 5فصل الثاء ج, باب الميم, الصحاح :الجوهري: ينظر

 .مادة ثلم, 83 ص 1جالمصباح المنير : الفيومي, مادة ثلم, 78 ص 12جالعرب 
  .70صروضة العقالء ونزهة الفضالء : ابن حبان (2)
  .305ص  9شرح صحيح البخارى ج: ابن بطال (3)
  .528 ص 10جفتح الباري : ابن حجر العسقالني (4)
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بينما المجاملة , كما أن المداراة تكون في غالب األحيان باألقوال, أو هما مًعا
  .تكون باألقوال واألفعال

 : داهنةالمُ  :اثانًي

 : داهنة في اللغةالمُ تعريف )أ( 

, أضمر ماخالف أظهر أي : من دهن وداهنبضم الميم : داهنةالمُ 
  (1)ا منه. لصاحبه وتقربً نكار المنكر إجالاًل إترك و, وغشخدع و

 : داهنة في االصطالحتعريف المُ )ب( 
 : أذكر منها ما يأتيداهنة في االصطالح بأكثر من تعريف عرفت المُ 

حفظًا  هي أن ترى منكًرا وتقدر على دفعه ولم تدفعه: التعريف األول
 (2)قلة مباالة في الدين.أو ل أو جانب غيره لجانب مرتكبه

انِّ داهنة من المُ : التعريف الثاني ه  وهو الذي يظهر على الشيء ويستر الد ِّ
باطنه وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير 

  (3).عليه إنكار
                                                

تهذيب اللغة : األزهري, 200ص 2جالزاهر في معاني كلمات الناس : األنباري أبو بكر (1)
لسان العرب : ابن منظور, مادة دهن, 108صمختار الصحاح : الرازي ,116ص 6ج
, مادة دهن, 1197صالقاموس المحيط : الفيروزآبادي, مادة دهن, 162ص 13ج

معجم لغة : حامد صادق قنيبي - س قلعجيمحمد روا, 301ص 1جالمعجم الوسيط 
  .418صالفقهاء 

 301 صالتوقيف على مهمات التعاريف : المناوي, 207 صالتعريفات : الجرجاني (2)
  .164 ص 3ججامع العلوم في اصطالحات الفنون : األحمد نكري

  .528 ص 10جفتح الباري : ابن حجر العسقالني (3)
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ُ  يشوبهتخلق المرء بخلق : التعريف الثالث ا كره اهللَّ منه في  بعض م 
  (1).ا هو المداهنةتخلقه فهذ

داهنة علي النقيض من يتبين أن المُ ومن خالل التعريفات السابقة 
ألن المجاملة ال تكون علي حساب الدين وال يوجد فيها الغش  ؛المجاملة
ألنها من الغش والنفاق والخداع ؛ داهنة فهي خلق بغيضأما المُ , وال النفاق
  .علي حساب الدينفي الغالب وتكون 

 : لرياءا: ثالًثا

 : الرياء في اللغة)أ( تعريف 

راءى فالن الناس يرائيهم : و مصدر قولهم, مشتق من الرؤية: الرياء لغة
سم منه واال, وفالن مراء وقوم مراءون, وراياهم مراياة علي القلب مراآة
رغبة في حمد علي خالف ما في النفس إظهار جميل الفعل وهو , الرياء

  (2).ليالناس ال في ثواب اهلل تعا

 : الرياء في االصطالح)ب( تعريف 

 (3).ترك اإلخالص في العمل بمالحظة غير اهلل فيه: الرياء هو
                                                

  .70 ص هة الفضالءروضة العقالء ونز: ابن حبان (1)
مختار : الرازي, 2348ص  6فصل الراء ج, باب الواو والياء, الصحاح: الجوهري (2)

أبو  مادة رأي, 296ص  14لسان العرب ج: ابن منظور, مادة رأي, 115الصحاح ص 
مادة  247ص  1المصباح المنير ج: الفيومي, 229الفروق اللغوية ص : هالل العسكري

  .228معجم لغة الفقهاء ص : حامد صادق قنيبي - محمد رواس قلعجي, روي
  .113 صالتعريفات : الجرجاني (3)
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ومن خالل ما سبق يتضح أنه ال ارتباط بين المجاملة والرياء فالرياء 
والمجاملة ال قد يصل بصاحبه إلي الشرك الخفي يكون علي حساب الدين و

  .االح الدنيا أو هما معً تكون علي حساب الدين بل لصالحه وص

 : حكم اجملامالت: املسألة الثالثة
, االتي تكون ببذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو هما معً المجامالت 

ا لكسب القلوب تكون سببً التي و, ال يترتب عليها مفسدة أو ضياع حق التيو
 عوالوصول إلي هدف مشرووتحقيق التعايش السلمي وتوفير األمن واألمان 

, الكتاب والسنة استحبابهاوازها وــي جـلد دل عــوق, ةـبـحــستـومبل جائزة 
 : لهذه األدلة عرض يوفيما يأت

 : األدلة من الكتاب :أواًل

ًدا وَقَاَل ﴿: قوله تعالي: الدليل األول وا ََلُ ُسجَّ بََويْهِ لََعَ الَْعرِْش وََخرُّ
َ
َورََفَع أ

وِيُل ُرْؤيَ 
ْ
بَِت َهَذا تَأ

َ
ْحَسَن ِِب إِذْ يَا أ

َ
ا وَقَْد أ ِ َحقًّ اَي مِْن َقبُْل قَْد َجَعلََها َرّبد

يَْطاُن بَيِِْن َوبََّْيَ  ْن نََزَغ الشَّ
َ
ْجِن وََجاَء بُِكْم مَِن اْْلَْدوِ مِْن َبْعِد أ ِ ْخرََجِِن مَِن السد

َ
أ

ِ لَِطيٌف لَِما يََشاُء إِنَُّه ُهَو الَْعلِيُم الَْ    (1).﴾كِيمُ إِْخَوِِت إِنَّ َرّبد

 : وجه الداللة من اآلية الكريمة

اضحة علي جواز المجاملة بالعفو والصفح داللة والكريمة في اآلية 
علي الرغم مما فعله به إخوته من  -  -ولين الكالم فيوسف  والحلم

ْخرََجِِن ﴿:قال اإللقاء في غيابات الجب واتهامهم له بالسرقة فإنه 
َ
إِذْ أ

                                                

 . (100): اآلية, سورة يوسف (1)
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, (1)ا لئال يذكر إخوته صنيعهم بهولم يذكر إخراجه من البئر كرمً  ﴾ْجنِ مَِن السدِ 
 رَّ برؤية أبويه سُ  رَّ ﴾ إشارة إلى أنه كما سُ وَجاَء بُِكْم مَِن اْْلَْدوِ ﴿: ثم قال

ة سبقت الجفوة ألنَّ , بإخوته وإن كانوا أهل الجفاء األخو 
عليه صرف ثم , (2)

ْن ﴿: فقال, تكرًما منه الشيطانمن إخوته إلى والذنب العداوة السالم 
َ
مِْن َبْعِد أ

يْطاُن بَيِِْن َوبََّْيَ إِْخَوِِت  بيني من بعد أن أفسد وألقى الشيطان : يعني, ﴾ نََزَغ الشَّ
ِ لَِطيٌف ﴿: كان الذي جرى منهم من نزغات الشيطان دفق وبين إخوتي إِنَّ َرّبد

  (3)والجماعة. ﴾ من الفرقةلِما يَشاءُ 

ادُْع إََِل َسبِيِل َربدَِك بِاْلِْكَمةِ َوالَْموِْعَظةِ ﴿: قوله تعالي: الدليل الثاني
ْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِهِ وَُهَو 

َ
ْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
اْلََسنَةِ وََجادِلُْهْم بِالََِّّت ِِهَ أ

ْعلَُم بِالُْمهْتَِدينَ 
َ
  (4).﴾أ

 : وجه الداللة من اآلية الكريمة

 -سبحانه وتعالي  -ية الكريمة علي جواز المجاملة فقد أمر اهلل تدل اآل
 أن يجادلهم بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة -  -النبي 

  (5).من الرفق واللين من غير فظاظة وال تعنيف
                                                

الجامع ألحكام : القرطبي, 635 ص 2جالوسيط في تفسير القرآن المجيد : لواحديا (1)
  .267 ص 9القرآن ج

  .209 ص 2جلطائف اإلشارات : القشيري (2)
  .267ص 9امع ألحكام القرآن جالج: القرطبي (3)
  .(125): اآلية, سورة النحل (4)
  .644 ص 2جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : الزمخشري (5)
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ِ إِنَُّه  ﴿: قوله تعالي: الثالثالدليل  ْستَْغفُِر لََك َرّبد
َ
قَاَل َسََلٌم َعلَيَْك َسأ

  (1).﴾ َحفِيًّاََكَن ِِب 

 : وجه الداللة من اآلية الكريمة

عليه  -علي جواز المجاملة فقد جاء رد إبراهيم الكريمة تدل اآلية 
فقابل جفوة أبيه بالبر والعطف واإلكرام في منتهي اللطف والبر  -السالم 

وكان حليًما مع والده علي الرغم من , لسالف التربية اوشكرً تأدية لحق األبوة 
  (2).والعقوبةله وتهديده ووعيده له بالمكروه سبه 

َفُقواَل ََلُ قَواًْل  * اذَْهبَا إََِل فِرَْعْوَن إِنَُّه َطَغ ﴿: قوله تعالي: الرابعالدليل 
ْو َُيََْش 

َ
ُر أ  (3).﴾َِلدِنًا لََعلَُّه َيتََذكَّ

 : وجه الداللة من اآلية الكريمة
لمجاملة بالكالم اللين إشارة واضحة إلي جواز االكريمة في اآلية 

  (4).والشفقة والرفقوالمالطفة 

  :النبوية الشريفةاألدلة من السنة : ثانًيا

ة  : الدليل األول ْير  ْن أ بِّي ُهر  ِّ : ق ال   -  -ع  ُسوُل اهللَّ  -ق ال  ر 
                                                

  (.47): اآلية, سورة مريم (1)
: الماورديأبو الحسن , 532ص  14القرآن جآي تأويل عن جامع البيان : الطبري (2)

  .375ص  3النكت والعيون ج
  .(44, 43): آليتانا, سورة طه (3)
, 199 ص 11القرآن ج الجامع ألحكام: القرطبي, 52 ص 22جمفاتيح الغيب : الرازي (4)

  .260 ص 5تفسير القرآن العظيم ج: ابن كثير
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 :(  ِّاء الن ِّس  ل عٍ , اْست ْوُصوا بِّ ْن ضِّ ْت مِّ ْرأ ة  ُخلِّق  نَّ الم  ج  , ف إِّ نَّ أ ْعو  إِّ و 
ل عِّ أ ْعال هُ  ْيٍء فِّي الض ِّ ْرت هُ , ش  يُمُه ك س  ْبت  تُقِّ ه  ْن ذ  ج  , ف إِّ ْل أ ْعو  ْكت ُه ل ْم ي ز  ْن ت ر  إِّ , و 

اءِّ  ف اْست ْوُصوا س  الن ِّ   (1).(بِّ

 : وجه الداللة من الحديث الشريف

الندب إلى ففيه داللة واضحة علي جواز المجاملة الشريف في الحديث 
  (2).نفوس وتألف القلوبالمداراة الستمالة ال

ة   يأ ب   عن: الدليل الثاني ْير  ِّ : ق ال   -  -ُهر  ُسوُل اهللَّ  -ق بَّل  ر 
 -   ن س  عُ بن  الح  ُه األ ْقر  ْند 

عِّ ي ٍ و 
لِّ الًِّسابن  ع  يُّ ج 

يمِّ ابٍِّس التَّمِّ , ح 
عُ  ال  األ ْقر  ْنُهْم أ  : ف ق  ا ق بَّْلُت مِّ ل دِّ م  ن  الو  ًة مِّ ر  ش  ي ع 

نَّ لِّ ًداإِّ ِّ , ح  ُسوُل اهللَّ ل ْيهِّ ر   ف ن ظ ر  إِّ
-  -   مُ  ): ثُمَّ ق ال ُم ال  يُْرح  ْن ال  ي ْرح    (3).(م 

 : وجه الداللة من الحديث الشريف

عظم المجامالت ما علي جواز المجاملة فمن أالشريف يدل الحديث 

                                                

باب خلق آدم صلوات اهلل , كتاب أحاديث األنبياء, الجامع المسند الصحيح: البخاري (1)
المسند الصحيح : مسلم, واللفظ له ( 3331حديث رقم ) , 133ص  4ج, عليه وذريته
  .1468رقم  حديث, 1091ص  2باب الوصية بالنساء ج, كتاب النكاح, المختصر

  .254 ص 9جفتح الباري : ابن حجر العسقالني (2)
 8جباب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته , كتاب األدب, الجامع المسند الصحيح: البخاري (3)

كتاب , المسند الصحيح المختصر: مسلم, ه( واللفظ ل5997حديث رقم ), 7ص 
ص  4جذلك  الصبيان والعيال وتواضعه وفضل -  -باب رحمته , الفضائل
  .(2318حديث رقم ), 1808
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 . يصنعه الوالد مع ولده من التقبيل والرفق والرحمة

ة  ع  عن : الدليل الثالث ال ْت  -  - ائِّش  ل ى : ق  ُجٌل ع  ن  ر  اْست أْذ 
 ِّ ُسولِّ اهللَّ ال   -  -ر  نُوا ل هُ  ): ف ق  ةِّ , ائْذ  ير 

شِّ أ وِّ اْبُن , بِّْئس  أ ُخو الع 
ةِّ  ير 

شِّ ل  أ ال ن  ل ُه الك ال م  « الع  ا د خ  ِّ : ُقْلُت , ف ل مَّ ُسول  اهللَّ ي ُقْلت  , ي ا ر  ثُمَّ , ُقْلت  الَّذِّ
؟ ق ال  أ ل ْنت  ل   ةُ  ): ُه الك ال م  ائِّش  ُه النَّاُس , أ ْي ع  ك  ْن ت ر   م 

رَّ النَّاسِّ نَّ ش  ُه , إِّ ع  د  أ ْو و 
هِّ , النَّاُس  اء  ُفْحشِّ   (1).(ات ِّق 

 : الشريفالحديث وجه الداللة من 

, بخفض الجناح للناسعلي جواز المجاملة  الشريفالحديث يدل 
ما لم يؤد ذلك شرة لتأليف القلوب ولين الكالم وترك الغلظة لهم وحسن الع

الفرق بين المدارة والمداهنة أن المداراة ف, إلي المداهنة في دين اهلل تعالي
ا وهي مباحة وربما استحبت بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو هما معً 

إنما بذل له من  -  -والمداهنة ترك الدين لصالح الدنيا والنبي 
في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض  دنياه حسن عشرته والرفق

 (2).قوله فيه فعله فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة

ْعٍد : الدليل الرابع ْن س  ِّ  -  -ع  ُسول  اهللَّ  - -أ نَّ ر 

                                                

باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد , كتاب األدب, الجامع المسند الصحيح: البخاري (1)
كتاب , ح المختصرالمسند الصحي: مسلم, (6054حديث رقم ) , 17ص  8جوالريب 

  .(2591حديث رقم ) 2002ص  4جباب مداراة من يتقي فحشه , البر والصلة واآلداب
المنهاج شرح صحيح : النووي, 305 ص 9جشرح صحيح البخارى : ابن بطال (2)

  .454 ص 10جفتح الباري : ابن حجر العسقالني, 144 ص 16الحجاج جبن  مسلم
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الٌِّس  ْعٌد ج  س  ْهًطا و  ِّ , أ ْعط ى ر  ُسوُل اهللَّ ك  ر  ت ر  ُجاًل ُهو   -  -ف  ر 
ل   ُبُهْم إِّ ًنا: ف ُقْلُت , يَّ أ ْعج  اُه ُمْؤمِّ ن ِّي أل  ر  ِّ إِّ اهللَّ ْن فاُل ٍن ف و  ا ل ك  ع  ِّ م  ُسول  اهللَّ , ي ا ر 

ال   ياًل « أ ْو ُمْسلًِّما»: ف ق  لِّ ك تُّ ق  ْنهُ , ف س  ا أ ْعل ُم مِّ ب نِّي م  ل  ال تِّي, ثُمَّ غ  ق  , ف ُعْدُت لِّم 
ن ِّي : ف ُقْلُت  ِّ إِّ اهللَّ ْن ُفال ٍن؟ ف و  ا ل ك  ع  ًنام  اُه ُمْؤمِّ ال  , أل  ر  ًما»: ف ق  ا  «أ ْو ُمْسلِّ ي م  نِّ ب  ل  ثُمَّ غ 

ال تِّي ق  ْنُه ف ُعْدُت لِّم  ِّ , أ ْعل ُم مِّ ُسوُل اهللَّ اد  ر  ع  ْعُد  ): ثُمَّ ق ال   - -و  ي ا س 
ُجل   ي الرَّ

ُْعطِّ ن ِّي أل  ْنهُ , إِّ ل يَّ مِّ بُّ إِّ ْيُرُه أ ح  غ  ُ , و  ُه اهللَّ ْشي ة  أ ْن ي ُكبَّ   (1).(فِّي النَّارِّ خ 

 : الشريفوجه الداللة من الحديث 

فمعني , علي جواز المجاملة لتأليف القلوبالشريف يدل الحديث 
عليه لضعف إيمانه أن يكفر وأدع غيره ممن هو  ي من أخاُف طِّ عْ أُ : الحديث

  (2).أحب إلي منه لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصالبة إيمانه

ْن أ بِّي: الدليل الخامس ة   ع  ْير    -أن النبي  -  - ُهر 
نٌ  ): قال - ار  أ بِّي ُسْفي ان  ف ُهو  آمِّ ل  د  ْن د خ    (3).(م 

 : الشريفوجه الداللة من الحديث 
 علي جواز المجاملة لتأليف القلوب والنفوسالشريف دل الحديث ي

                                                

باب إذا لم يكن اإلسالم علي , كتاب اإليمان, الجامع المسند الصحيح: البخاري (1)
 (27حديث رقم ) , 14 ص 1الحقيقة وكان علي االستسالم أو الخوف من القتل ج

 2إيمانه ج باب إعطاء من يخاف علي, كتاب الزكاة, المسند الصحيح المختصر: مسلم
  .(150)حديث رقم ) , 732 ص

  .182 ص 2جالحجاج بن  مسلمالمنهاج شرح صحيح : النووي (2)
, 1405 ص 3مكةج باب فتح, كتاب الجهاد والسير, المسند الصحيح المختصر: مسلم (3)

  .(1780)حديث رقم 
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كان زعيم قومه وكان حديث عهد  -  -أبا سفيان ألن  ؛النفس وإظهار
  (1).باإلسالم

 

 

 

 

h 

 

                                                

  .127 ص 12الحجاج جبن  المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي (1)
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 نيطلب الثاامل

  تبادل اهلدية بني املسلمني وغري املسلمني ) أمنوذًجا (

تؤدي إلي الفقهية التي والمسائل إن مجال المجامالت عامر باألحكام 
تحقيق ذلك علي الوجه األكمل من خالل الوعي الفقهي والتعايش السلمي 

أال وهو ) مسائل والالصحيح بها وفيما يأتي عرض لنموذج من هذه األحكام 
 : تبادل الهدية بين المسلمين وغير المسلمين ( وذلك علي النحو التالي

 : الح وحكمهاطمفهوم اهلدية يف اللغة واالص: املسألة األولي

 : الهدية في اللغةتعريف : الفرع األول

فالمال الذي يقدم للغير من قبيل  هي: الهدية لغة واأللطاف  التُّح 
  (1).بعثت به إليه إكراًما: أهديت للرجل كذا: يقال إكراًما له

 : تعريف الهدية في االصطالح: الفرع الثاني

بال تمليك العين : بأنهاالهدية الحنفية فقهاء  عرف: التعريف األول
  (3).تمليك العين مجاًنا: ومنهم من عرفها بأنها (2)عوض

التبرع ذاًتا تمليك من له : بأنهاالمالكية فقهاء عرفها : التعريف الثاني
                                                

 979 ص 2جالمعجم الوسيط , مادة هدي, 636 ص 2جالمصباح المنير : الفيومي (1)
  .252ص  42ج  الموسوعة الفقهية الكويتية

العناية : أكمل الدين البابرتي, 91ص  5تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج: الزيلعي (2)
  .284 ص 7ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم, 484 ص 8ج شرح الهداية

  .687 ص 5جرد المحتار على الدر المختار : ابن عابدين (3)
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  (1).تنقل شرًعا بال عوض ألهل بصيغة أو ما يدل علي التمليك

التمليك بال : بأنهاالهدية الشافعية  عرف فقهاء: التعريف الثالث
 (2).عوض

تمليك في الحياة بغير : الحنابلة بأنهافقهاء عرفها : التعريف الرابع
  (3).عوض

علي أن الهدية هي  تتفقومما سبق يتبين أن كل التعريفات السابقة 
  .تمليك للغير بال عوض بقصد البر والمودة والمحبة

 : حكم الهدية: الفرع الثالث

فالهدية , (4)إلي أن الهدية مشروعة ومستحبةالفقهاء جمهور ذهب 

                                                

  .140 -139ص  4ج  الشرح الصغير: الدردير (1)
مغني المحتاج : الخطيب الشربيني, 171 ص منهاج الطالبين وعمدة المفتين: النووي (2)

الطالبين  علي المحلي علي منهاجحاشيتا قليوبي وعميرة : قليوبي وعميرة, 559 ص 3ج
  .111 ص 3ج

الشرح الكبير على متن المقنع : قدامةبن  عبد الرحمن, 41 ص 6جالمغني : ابن قدامة (3)
 . 246 ص 6ج

 6جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني, 47 ص 12جالمبسوط : السرخسي (4)
بلغة السالك : الصاوي, 421 ص 18جالبيان والتحصيل : ابن رشد )الجد(, 117 ص

, 282 ص 16ج الحاوي الكبير: أبو الحسن الماوردي, 139 ص 4جألقرب المسالك 
المغني : ابن قدامة 333 ص 2جاإلمام الشافعي  هالمهذب في فق: أبو إسحاق الشيرازي

 . 21 ص 2جمنار السبيل في شرح الدليل : ابن ضويان, 41 ص 6ج
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وهي من باب اإلحسان , (1)وتجلب المحبة وتؤلف القلوبتذهب الحقد 
  (2).البشر واكتساب سبب التودد بين

ها إال أنها قد تخرج عن هذا ببمشروعية الهدية واستحباومع القول 
كانت ألرباب الواليات إذا الحكم لعارض ومن ثم فقد تكون محرمة 

 د  ص  ق  إذا أو , والعمال من أهل والياتهم ممن ليس له عادة بذلك قبل الوالية
بها  د  صِّ وقد تكون مكروهة إذا قُ , (3)بها معصية أو إعانة علي الظلمالواهب 

  (4).والمباهاة والسمعة, ياءالر

 : واإلجماع, والسنة, الكتاب الهديةوقد دل علي مشروعية 

 : األدلة من الكتاب: أواًل

ٍء مِنُْه َنْفًسا فَُُكُوهُ  ﴿: قوله تعالي: الدليل األول فَإِْن ِطْْبَ لَُكْم َعْن ََشْ

                                                

البيان والتحصيل : ابن رشد )الجد(, 21 ص 9جالبناية شرح الهداية : بدر الدين العيني (1)
الخطيب  139 ص 4جبلغة السالك ألقرب المسالك : الصاوي, 421 ص 18ج

حنبل بن  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد: الحجاوي, 558 ص 3جي المحتاج مغن: الشربيني
مطالب : الرحيباني 321 ص 4جكشاف القناع عن متن اإلقناع : البهوتي, 39 ص 3ج

  .378 ص 4جأولي النهى في شرح غاية المنتهى 
  .48 ص 12جالمبسوط : السرخسي (2)
الفقهية  القواعد: رجب الحنبلي ابن, 558 ص 3جمغني المحتاج : الخطيب الشربيني (3)

  .321 ص
كشاف القناع : البهوتي, 30 ص 3جحنبل بن  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد: الحجاوي (4)

  .299 ص 4جعن متن اإلقناع 
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  (1).﴾َهنِيئًا َمرِيئًا

 : الكريمةوجه الداللة من اآلية 

فإن وهب : ألن معني اآلية ؛ علي مشروعية الهديةالكريمة ة اآليتدل 
فكلوه هنيئًا  طيبة بذلك أنفسهن نساؤكم شيئًا من صدقاتهن أيها الرجال لكم
م إال رَّ ح  مُ  ا فماله ممنوع بهأن كل من كان مالكً وفي هذا داللة واضحة  مريئًا

  (2).بإباحة مالكه له افيكون مباحً  هبطيب نفسه بإباحت

ٍة َفنَاظَِرٌة بَِم َيْرِجُع  ﴿: قوله تعالي: يل الثانيالدل َوإِِّني ُمْرِسلٌَة إَِليِْهْم ِِبَِديَّ

 (3).﴾اْلُْْرَسُلونَ 

 : وجه الداللة من اآلية الكريمة

  (4).الناستدل اآلية الكريمة علي مشرعية الهدية وأنها مستحبة بين 

 : األدلة من السنة النبوية الشريفة: ثانًيا

ة  : ل األولالدلي ْير  ْن أ بِّي ُهر  ي ِّ  -  -ع  نِّ النَّبِّ  -  -ع 
  (5).(ت هاُدوا ت حابُوا ): ق ال  

                                                

 . (4من اآلية ), سورة النساء (1)
عن تأويل آي جامع البيان : الطبري, 519 ص 2جتفسير اإلمام الشافعي : الشافعي (2)

  .555 ص 7ج القرآن
 . (35): اآلية, سورة النمل (3)
  .95 ص 4تفسير القرآن ج: السمعاني (4)
ابن  وحسن إسناده, 208ص  1ج , (594حديث رقم ), البخاري في األدب المفرد (5)

═ 
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 : وجه الداللة من الحديث الشريف

داللة واضحة علي مشروعية الهدية فقد حث الشريف في الحديث 
المودة وتؤكد وندب األمة إليها فهي تورث  عليها -  -النبي 

  (1).وتذهب العداوة

يْ ــي هُ ــْن أ بِّ ــع  : ل الثانيـدليال ة  ـر  ي ِّ ــنِّ النَّ ــع   -  -ر   -بِّ
 -   اتِّ  ): ق ال اء  الُمْسلِّم  اال  ت   ي ا نِّس  تِّه  ار  ةٌ لِّج  ار  نَّ ج  ر 

ن   ْحقِّ ْرسِّ ل ْو فِّ و 
اةٍ    (2).(ش 

 : وجه الداللة من الحديث الشريف

الهدية  ة علي مشروعية واستحبابداللة واضحالشريف يدل الحديث 
استجالب القلوب التهادى والمتاحفة والهدية وعلى والحث فيه الحض ف

واصطفاء  وإذهاب الشحناء تجالب المودةلو باليسير؛ لما فيه من اسبالعطية و
وأيًضا فإن , ولما فيه من التعاون على أمر العيشة المقيمة لإلرماق, الجيرة

                                                
═ 

ابن حجر , 208 صاألدب المفرد : البخاري: ينظر .حسن: األلباني وقال, حجر
  .221 صالمفرد  صحيح األدب: أللبانيا, 163 ص 3جالتلخيص الحبير : العسقالني

: الباجي, 18 ص 21جالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد : ابن عبد البر (1)
  .217 ص 7ج طأالمنتقى شرح المو

 ص 3ج كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها, الجامع المسند الصحيح: البخاري (2)
كتاب الزكاة باب الحث , يح المختصرالمسند الصح: مسلم, (2566حديث رقم ), 153

حديث رقم , 714 ص 2علي الصدقة ولو بالقليل وال تمتنع من القليل الحتقاره ج
(1030).  
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وأسهل على  ط للمئونةوأسق كانت يسيرة فهى أدل على المودة الهدية إذا
 (1).المهدى إلطراح التكليف

ة  : الدليل الثالث ْير  ْن أ بِّي ُهر  ي ِّ  -  -ع  نِّ النَّبِّ  -  -ع 
ْبُت  ): ق ال   اٍع أل  ج  اٍع أ ْو كُر  ر 

ل ى ذِّ يُت إِّ اٌع , ل ْو ُدعِّ اٌع أ ْو كُر  ر 
ل يَّ ذِّ ي  إِّ

ل ْو أُْهدِّ و 
ْلُت  بِّ   (2).(ل ق 

 : الشريفوجه الداللة من الحديث 

حض فيه  ألن ؛ ة الهدية وفضلهاعلي مشروعي يدل الحديث الشريف
وحث على , ألمته علي المهاداة والصلة والتأليف والتحاب منه 

وعلي قبول الهدية ولو كانت , تعاطي ما يبعث على التآلف ويغرس الوداد
  (3).وأن القليل من الهدية جائز وال يرد, شيئًا حقيًرا

ة   :الدليل الرابع ائِّش  ْن ع  ال ْت  -  -ع  ِّ  ): ق  ُسوُل اهللَّ  -ك ان  ر 
 - ا ْيه  ل  يُثِّيُب ع  يَّة  و  دِّ ُل اله    (4).( ي ْقب 

                                                

ابن  مسلم المنهاج شرح صحيح: النووي, 85 ص 7جشرح صحيح البخارى : ابن بطال (1)
: القاري 198 ص 5جفتح الباري : ابن حجر العسقالني, 121 -120 ص 7ج الحجاج

  .1336 ص 4جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
باب القليل , كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها, الجامع المسند الصحيح: البخاري (2)

  .(2568حديث رقم ), 153 ص 3من الهبة ج
عمدة القاري شرح صحيح : العيني, 87 ص 7جشرح صحيح البخارى : ابن بطال (3)

 60 ص 5جدليل الفالحين لطرق رياض الصالحين : النابن ع, 128 ص 13جالبخاري 
  .413 ص 5جنيل األوطار : الشوكاني

باب المكافأة , كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها, الجامع المسند الصحيح: البخاري (4)
═ 
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 : وجه الداللة من الحديث الشريف

علي مشروعية الهدية فقد نص واضحة داللة  في الحديث الشريف
وفيه داللة علي أن عادته , للهدية -  -علي قبول النبي  الحديث

-  - وهذا نوع من , كانت جارية بقبول الهدية والمكافأة عليها
, ودعاء إلي المحبة واأللفةالكرم وباب من حسن الخلق يتألف به القلوب 

.نَّةمِّ وإنما كان يثيب عليها لئال يكون ألحد عليه 
(1)  

ة  : الدليل الخامس ائِّش  ْن ع  ْون   ) -  -ع  رَّ انُوا ي ت ح  أ نَّ النَّاس  ك 
ة  بِّه   ائِّش  اي اُهْم ي ْوم  ع  ا , د  لِّك   -ي ْبت غُون  بِّه  ِّ  -أ ْو ي ْبت غُون  بِّذ  ُسولِّ اهللَّ اة  ر  ْرض  م 

).(2)  

 : وجه الداللة من الحديث الشريف

علي مشروعية الهدية وجواز تحري الهداية ابتغاء الشريف يدل الحديث 
  (3).مرضاة المهدي إليه

                                                
═ 

  .(2585حديث رقم ), 157 ص 3في الهبة ج
ابن  70 ص 6ج االستذكار: ابن عبد البر, 168 ص 3جمعالم السنن : الخطابي (1)

سبل السالم : الصنعاني, 389 ص 4جلصحيحين اكشف المشكل من حديث : الجوزي
  .132 ص 2ج

باب قبول , كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها, الجامع المسند الصحيح: البخاري (2)
كتاب  المسند الصحيح المختصر: مسلم, (2574حديث رقم ), 155 ص 3الهدية ج

 4عنها ج باب في فضل عائشة رضي اهلل تعالي, اهلل تعالي عنهمرضي  -فضائل الصحابة 
  .(2441)حديث رقم , 1891 ص

  .3991 ص 9جمرقاة المفاتيح : القاري, 133 ص 13جعمدة القاري : العيني (3)
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 هدية قبوله : ليةمن السنة العم: الدليل السادس
ة  ف, (1)النجاشي ائِّش  ْن ع  ين  , ع  نِّ ال ْت  -  -أُم ِّ اْلُمْؤمِّ يُّ : ق 

اشِّ ى النَّج  أ ْهد 
 ِّ ُسولِّ اهللَّ ل ى ر  ات   -  -إِّ ا خ  يه  ًة فِّ ْلق  يٌّ ح 

ب شِّ ٍب فِّيهِّ ف صٌّ ح  ه   ُم ذ 
 ِّ ُسوُل اهللَّ ُه ر  ذ  ْنُه , بُِّعودٍ  -  -ف أ خ  ٌض ع  نَُّه ل ُمْعرِّ إِّ ب ْعضِّ  -و  أ ْو بِّ

هِّ  ابِّعِّ اْبن ةِّ  -أ ص  ا بِّ ع  ة  بِّْنتِّ أ بِّي  ثُمَّ د  ام  هِّ أُم  اصِّ اْبن تِّ ال   اْلع  ل ِّي): ف ق  ا ي ا  ت ح  ذ  بِّه 
  (2).(بُن يَّةُ 

 : الدليل من اإلجماع: ثالًثا

أجمع العلماء علي أن الهدية مشروعة ومستحبة لما فيها من إشاعة 

                                                

ةُ : النجاشي (1) م  ر  بن  أ ْصح  والنجاشي لقب يطلق علي ملوك الحبشة ) دولة إثيوبيا , أ ْبج 
واجتمعوا به في الفترة ما بين , الصحابة المهاجرين إليه وأكرم وفادتهماستقبل , حالًيا (
 -أسلم في عهد النبي , اعالمً , عاداًل , البيبً , اوكان صالحً , م 629 إلي م610

 -  ولما بلغ النبي-  - وخرج بالصحابة إلى , موته نعاه
 .م 630عام وتوفي , م 560ولد حوالي عام , لي عليه صالة الغائبالمصلى فص

  .128 ص 1ج شذرات الذهب: ابن العماد, 98 ص 3جالبداية والنهاية : ابن كثير: ينظر
حديث رقم  92 ص 4باب ما جاء في الذهب للنساء ج, كتاب الخاتم: في سننهداود  وأب (2)

 ص 2الذهب ج النهي عن خاتم باب, كتاب اللباس, في سننهابن ماجه , ( 4235) 
الكتاب المصنف في األحاديث : في مصنفهابن أبي شيبة , (3644حديث رقم ) , 1202
حديث رقم  194 ص 5باب من كره خاتم الذهب ج, كتاب اللباس والزينة, واآلثار

 ص 41ج -  -مسند الصديقة عائشة بنت الصديق , في مسندهأحمد , (25140)
 ,93 ص 4جأبي داود  سننينظر تحقيق , وحسنه األلباني, (24880حديث رقم ), 373

 . 1202 ص 2جسنن ابن ماجه 
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  (1).ناسالحب والمودة واأللفة بين ال

 : غري املسلمنيتبادل اهلدية بني املسلمني و: املسألة الثانية

 : المقصود بغير المسلمين: الفرع األول

 -  -كل من لم يؤمن بالنبي محمد هنا يقصد بغير المسلم 
 : صنفانوببعثته وبرسالته وهم 

وهم الذين ال يدينون بدين سماوي وينكرون , الكفار: الصنف األول
 -وكل من أنكر ما علم ضرورة أنه من دين النبي محمد , نعوجود الصا
 - أو ينتقص من مقام اهلل تعالي أو , كحرمة الزنا وغير ذلك

  (2).الرسالة

هم اب ـأهل الكتهاء أن ـقـمهور الفـري جــي: ل الكتابــأه: الصنف الثاني
 دون غيرهم ممن يؤمن بصحف إبراهيمبفرقهم المختلفة  النصارىو دوـاليه

ألنها لم  ؛ ألنه لم يكن لهم كتب منزلة ؛ وزبور داود عليهم السالم (3)وشيث
                                                

الهداية في شرح بداية المبتدي : المرغيناني, 159 ص 3جتحفة الفقهاء : السمرقندي (1)
منح : عليش, 139 ص 4جبلغة السالك ألقرب المسالك : الصاوي, 222 ص 3ج

 7جالحاوي الكبير : أبو الحسن الماوردي, 174 ص 8جالجليل شرح مختصر خليل 
الخطيب  365 ص 2جاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : بينيالخطيب الشر, 534 ص

  .558 ص 3جمغني المحتاج : الشربيني
المنثور في القواعد الفقهية : الزركشي, 659 ص 3جشرح مختصر الروضة : الطوفي (2)

  .375 صمعجم لغة الفقهاء : حامد صادق قنيبي -محمد رواس قلعجي , 84 ص 3ج
 . لصلبه - عليهما وسلمهلل صلى ا -هو ابن آدم : شيث (3)

  .319 صتحرير ألفاظ التنبيه : النووي: ينظر
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ألنها حكم : وقيل, تنزل بنظم تدرس وتتلي وإنما أوحي إليهم معانيها
  (1).ومن ثم فهؤالء يلحقون بالصنف األول, ومواعظ ال أحكام وشرائع

ن يؤمن كل م: أهل الكتاببالمراد أن ويري الحنفية وقول عند الحنابلة 
والمتمسكون بصحف اليهود والنصاري بنبي ويقر بكتاب فيدخل في ذلك 

وذلك ألنهم يعتقدون دينًا سماويًا  ؛ إبراهيم وشيث وزبور داود عليهم السالم
  (2).بكتاب منزاًل 

 : المسلم لغير المسلم إهداء حكم: الفرع الثاني

مودة يحث اإلسالم علي التهادي ويرغب فيه لما فيه من تحقيق ال
غير وقد أجاز اإلسالم اإلهداء إلي , واأللفة وإبعاد الغل من القلوب

ول بجواز اإلهداء ــولكن مع الق, وال يوجد دليل علي عدم الجواز, المسلمين

                                                

 3جفتح القدير : ابن الهمام, 198 ص 4ج رد المحتار علي الدر المختار: ابن عابدين (1)
الجامع ألحكام القرآن : القرطبي, 43 ص 5جالبناية شرح الهداية : العيني, 229 ص
 12جالحاوي الكبير : بو الحسن الماورديأ, 7 ص 5جاألم : الشافعي, 140 ص 20ج

ابن , 160 ص 3ج أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا األنصاري, 309 ص
 ص 3جحنبل بن  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد: الحجاوي, 130 ص 7جالمغني : قدامة
187.  

 ص 2ج ائقتبيين الحقائق شرح كنز الدق: الزيلعي, 229 ص 3جفتح القدير : ابن الهمام (2)
مجمع األنهر في شرح : شيخي زاده, 43 ص 5جالبناية شرح الهداية : العيني, 110

, 45 ص 3ج المختار علي الدر رد المحتار: ابن عابدين, 328 ص 1جملتقى األبحر 
: ابن قدامة, 160 ص 3ج أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا األنصاري

  .118 ص 3جاإلقناع  اع عن متنكشاف القن: البهوتي, 130 ص 7جالمغني 
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 : العلماء لهذا الجواز شروطًا وهي كما يأتي فقد اشترط لغير المسلم

ية كإهداء أال يكون في الهدية إعانة علي باطل أو معص: الشرط األول
آالت اللهو والطرب والغناء أو إهداء الصليب وغيره مما يشجع علي 

  (1).المعصية

, الهدية سبًبا في استعالء وتقوية غير المسلمكون أال ت: الشرط الثاني
ثمن الهدية مبالًغا فيه كهدية من ذهب وإال لكان فقراء المسلمين وأال يكون 

  (2)أولي.

ما لغير المسلم عند توافر الشروط المسلم  إهداءومن األدلة علي جواز 
 : يأتي

اء  بِّْنتِّ أ بِّي ب ْكٍر : الدليل األول ْن أ ْسم  ال ْت  -  -ع  ل يَّ : ق  ْت ع  م  ق دِّ
 ِّ ُسولِّ اهللَّ ْهدِّ ر  ك ٌة فِّي ع  ي  ُمْشرِّ

هِّ ي و  ِّ  -  -أُم ِّ ُسول  اهللَّ ف اْست ْفت ْيُت ر 
-  -  ةٌ : ُقْلُت ب  اغِّ ي  ر 

هِّ ي؟ ق ال  أ ف أ  , و  ُل أُم ِّ كِّ ): صِّ لِّي أُمَّ ْم صِّ   (3).(ن ع 

                                                

 2جالمدخل : ابن الحاج, 228 ص 6جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : الزيلعي (1)
 .131 ص 3جكشاف القناع عن متن اإلقناع : البهوتي, 48ص

: ابن الحاج, 363 ص 5جالمحيط البرهاني في الفقه النعماني : ابن مازة البخاري (2)
 . 48 ص 2جالمدخل 

باب الهدية , كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها, الجامع المسند الصحيح: اريالبخ (3)
المسند الصحيح المختصر : مسلم, (2620حديث رقم ), 164ص  3للمشركين ج 
باب فضل النفقة والصدقة علي األقربين والزوج واألوالد والوالدين ولو , كتاب الزكاة

  .(1003حديث رقم ), 696ص  2كانوا مشركين ج 
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 : الشريفوجه الداللة من الحديث 

ال سيما إذا  غير المسلمينجواز الهدية لعلي الشريف الحديث يدل 
  (1).كانوا من ذوي القربى

ر  : الدليل الثاني نِّ اْبنِّ ُعم  ُجٍل : ق ال   -  -ع  ل ى ر  ُر ُحلًَّة ع  أ ى ُعم  ر 
اعُ  ي ِّ ف ق  , تُب  لنَّبِّ

ةِّ : - -ال  لِّ ا ي ْوم  الُجُمع  ْسه  هِّ الُحلَّة  ت ْلب  ذِّ ا , اْبت ْع ه  ذ  إِّ و 
ال   ْفُد؟ ف ق  ك  الو  اء  ةِّ  ): ج  ر 

ال ق  ل ُه فِّي اآلخِّ ْن ال  خ  ا م  ذ  ا ي ْلب ُس ه  نَّم  ُسوُل  (إِّ ي  ر 
ف أُتِّ

 ِّ ا -  -اهللَّ ْنه  ْنه  , بُِّحل لٍ , مِّ ر  مِّ ل ى ُعم  ل  إِّ رُ , ا بُِّحلَّةٍ ف أ ْرس  ال  ُعم  : ف ق 
؟ ق ال   ا قُْلت  ا م  يه  ْد ُقْلت  فِّ ق  ا و  ُسه  ا ): ك ْيف  أ ْلب  ه  ت ْلب س  ا لِّ ن ِّي ل ْم أ ْكُسك ه  ا ,إِّ يُعه  أ ْو  ت بِّ

ا كَّة  ق ْبل  أ ْن يُْسلِّم  , (ت ْكُسوه  ْن أ ْهلِّ م  ل ى أ ٍخ ل ُه مِّ ُر إِّ ا ُعم  ل  بِّه    (2)." ف أ ْرس 

 : الشريفلة من الحديث وجه الدال

ر يداء لغـلة واإلحسان واإلهــواز الصــي جــص فــنالشريف ث ــديــالح
وقد , أرسل الحلة هدية ألخيه المشرك في مكة -  -المسلم فعمر 

                                                

: ابن حجر العسقالني, 89 ص 7ج الحجاجبن  لمنهاج شرح صحيح مسلما: النووي (1)
 ص 3جدليل الفالحين لطرق رياض الصالحين : ابن عالن, 234 ص 5جفتح الباري 

  .19 ص 4جمنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري : حمزة محمد قاسم 162
باب الهدية , ضلها والتحريض عليهاكتاب الهبة وف, الجامع المسند الصحيح: البخاري (2)

, المسند الصحيح المختصر: مسلم, (2619حديث رقم ), 164ص  3للمشركين ج 
 باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء, كتاب اللباس والزينة

وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم , وإباحته للنساء, وخاتم الذهب والحرير على الرجل
 . (2068حديث رقم ), 1638ص  3ج  على أربع أصابعيزد 
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  (1).ثبت الجواز بال معارض

 : قبول المسلم هدية غير المسلمحكم : الفرع الثالث

ز إهداء المسلم لغير المسلم اتفاق الفقهاء علي جوا علي الرغم من
 : علي قولين غير المسلمهدية لكنهم اختلفوا في حكم قبول المسلم 

 (3)وأكثر المالكية, (2)األحنافجمهور الفقهاء من ذهب : القول األول
ولكن  غير المسلمهدية المسلم قبول جواز إلي  (5)والحنابلة, (4)والشافعية

 : بالشروط اآلتية

ون الهدية مما له قيمة في عرف الشرع فال يجوز أن تك: الشرط األول

                                                

طرح : الحافظ العراقي, 39 ص 14الحجاج جبن  المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي (1)
  .227 ص 3جالتثريب في شرح التقريب 

 ص 8ج, 263 -362 ص 5ج المحيط البرهاني في الفقه النعماني: ابن مازة البخاري (2)
ابن , 226 ص 1ج اآلثار عتصر من المختصر من مشكلالم: أبو المحاسن الملطي, 33

  .232 ص 8جالبحر الرائق : نجيم
مواهب الجليل في : الحطاب, 553 ص 4ج التاج واإلكليل لمختصر خليل: المواق (3)

  .120 -119 ص3جشرح مختصر خليل : الخرشي, 357 ص 3جشرح مختصر خليل 
روضة الطالبين وعمدة : النووي, 282 ص 16جالحاوي الكبير : أبو الحسن الماوردي (4)

مغني : الخطيب الشربيني, 318 صخبايا الزوايا : الزركشي, 294 ص 10جالمفتين 
  .558 ص 3جالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 

الشرح الكبير على متن المقنع : قدامةبن  عبد الرحمن, 327 ص 9جالمغني : ابن قدامة (5)
دقائق أولي : البهوتي, 340 ص 3جمبدع في شرح المقنع ال: ابن مفلح, 537 ص 10ج

 . 93 ص 3اإلقناع ج عن متنكشاف القناع : البهوتي, 647 ص 1ج النهى لشرح المنتهى
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 (1)ا.ألن الخمر مال غير متقوم شرعً  ؛ للمسلم أن يقبل الخمر كهدية

أال تكون الهدية مرتبطة بمناسبة دينية كالهدية باسم : الشرط الثاني
النَّْيُروزِّ 
انِّ أو  (2) ج  ْهر 

  (4).أو غيرهما, (3)اْلمِّ

إلي  -  - (6)واإلمام مالك, (5)ذهب بعض األحناف: لقول الثانيا
  .لهدية من غير المسلملالمسلم عدم جواز قبول 

                                                

ابن مازة , 83 ص 5جالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد : ابن عبد البر (1)
  .367 ص 5جالمحيط البرهاني في الفقه النعماني : البخاري

هو أول يوم من أيام الربيع و, لفظ معرب, بفتح النون وسكون الياء وضم الراء: النَّْيُروزُ  (2)
وهذا أول فصل , ونيروز المجوس يوم تحل في الحوت, تحل فيه الشمس برج الحمل

  .الشتاء
حامد  -محمد رواس قلعجي , مادة نرز, 599 ص 2جالمصباح المنير : الفيومي: ينظر

  .490 صجم لغة الفقهاء مع: صادق قنيبي
انُ  (3) ج  ْهر 

وهي كلمتان مهر وزان حمل وجان لكن تركبت , عيد الخريف عند الفرس: اْلمِّ
وفي بعض التواريخ كان , الكلمتان حتى صارتا كالكلمة الواحدة ومعناها محبة الروح

م المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تقدم عند إهمال الكبس حتى بقي في الخريف وهو اليو
 السادس عشر من مهرماه وذلك عند نزول الشمس أول الميزان.

حامد  -محمد رواس قلعجي , مادة مهر, 582 ص 2جالمصباح المنير : الفيومي: ينظر 
 .467 صمعجم لغة الفقهاء : صادق قنيبي

مجمع األنهر في شرح ملتقى : شيخي زاده, 555 ص 8جالبحر الرائق : ابن نجيم (4)
  .754 ص 6ج رد المحتار علي الدر المختار: ابن عابدين, 745 ص 2جاألبحر 

  .232 ص 8جالبحر الرائق : ابن نجيم (5)
  .421 ص 18جالبيان والتحصيل : ابن رشد )الجد( (6)
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 : سبب اختالف الفقهاء في هذه المسألة
قبول هدية غير المسلم إلي حكم يرجع السبب في اختالف الفقهاء في 
, بعضها يجيز وهو األكثر واألشهرف, كثرة األحاديث الواردة في هذا الموضوع

 . المنعوفي بعضها 

 األدلة 
المسلم استدل أصحاب القول األول علي جواز قبول : أدلة القول األول: أواًل

 : يأتي غير المسلم بماهدية 

ي ِّ : الدليل األول دِّ اعِّ ْيٍد السَّ ْن أ بِّي ُحم  ي ِّ  ): ق ال  , ع  ع  النَّبِّ ْون ا م  ز   -غ 
 -  ُأ هْ , وك  ــت ب ى م  ــو  ي ِّ  (1)ة  ــل  ــُك أ يْ ـلِّ ــد  لنَّبِّ

 ةً ــْغل  ــب   -  - لِّ
اء   اُه بُْرًدا, ب ْيض  ك س  و 

مْ , (2) هِّ ْحرِّ ب  ك ت ب  ل ُه بِّ و 
(3)).(4)  

                                                

فى منصف ما بين مصر , مدينة على شاطىء البحر: على وزن فعله, بفتح أوله: أ ْيل ة (1)
 ومكة

ولعلها ما يسمى اآلن : مصطفى ديب البغاقال د/ , وهي مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير
, 216 ص 1جسماء البالد والمواضع أمعجم ما استعجم من : البكري: ينظر .يالتإ

صحيح تعليقات د / مصطفي ديب البغا علي , 292 ص 1جمعجم البلدان : الحموي
  .163ص  3ج البخاري

  .51 ص 3جمنار القاري : حمزة محمد قاسم (2)
على تلك المنطقة البحرية الواقعة على ساحل البحر  -  -ره النبي أي وأمَّ  (3)

ال البحر الذي هو , ببلدهم وحكومة أرضهم وديارهم له: أيوالظاهر أن المراد , األحمر
منار القاري : حمزة محمد قاسم, 170 ص 13جمدة القاري ع: العيني: ينظر .ضد البر

 . 51 ص 3ج
هل  إذا وادع اإلمام ملك القرية: باب, كتاب الجزية, صحيحالجامع المسند ال: البخاري (4)

═ 
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 : الشريفوجه الداللة من الحديث 

قبول الهدية من غير جواز داللة واضحة علي الشريف يدل الحديث 
هدية ملك أيلة بل وكافأه علي هديته  -  -المسلم فقد قبل النبي 

  (1).وحكومة أرضهم وديارهم له, ببلدهمأمره و, اأهدى له بردً ف

ي ٍ ــْن ع  ــع  : دليل الثانيــال
ر  ــيْ ــأ نَّ أُك   -  - لِّ دِّ

ل ى ـــأ هْ  (3)ة  ــُدوم   (2) ى إِّ  د 

ي ِّ  يـــْوب  ح  ـــث   -  -النَّبِّ اـاُه ع  ـــط  ــأ عْ ـف  , (4)رٍ ـــرِّ يًّ ال  ــف  , لِّ ْقُه ) :ق  ق ِّ ش 
                                                

═ 

  .(3161حديث رقم ), 97 ص 4ج يكون ذلك لبقيتهم؟
 168 ص 13جعمدة القاري : العيني, 134 ص 7جشرح صحيح البخارى : ابن بطال (1)

 الترمذي تحفة األحوذي بشرح جامع: المباركفوري, 6 ص 6جنيل األوطار : الشوكاني
  .165 ص 5ج

ر (2) ْيدِّ معاوية الكندى بن  الحارثبن  أعياءبن  عبد الحقبن  عبد الملكبن  هو أكيدر: أُك 
ابن  لوقا, بل مات نصرانًيا: قال وقيل, كان نصرانًيا ثم أسلم: قال الخطيب البغدادي

  إنه لم يسلم بال خالف ومن قال أسلم فقد أخطأ خطأ فاحًشا.: األثير
  .124 ص 1جاللغات تهذيب األسماء و: النووي: ينظر

ة (3) وهي مدينة لها حصن عادي وهي في برية : بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان: ُدوم 
 وهي, في أرض نخل وزرع يسقون بالنواضح وحولها عيون قليلة وغالب زرعهم الشعير

 .قريبة من ت ُبوك
 4ج يمنار القار: حمزة محمد قاسم, 199 ص 8جعون المعبود : العظيم آبادي: ينظر
  .487 ص 2جمعجم البلدان : الحموي, 17 ص

 : يحتمل أمرين -  -إهداء ثوب الحرير للنبي  (4)
  .أن هذا اإلهداء كان قبل النهي عن لبس الحرير: األول
وجواز لباس , مع عدم جواز اللبس لهالحرير إلى الرجال وقبولهم إياه جواز هدية : الثاني

═ 
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مِّ ب ْين  اْلف   (1)ُخُمًرا اطِّ و 
(2)).(3)  

 : الشريف الحديثوجه الداللة من 
داللة واضحة علي جواز قبول الهدية من غير الشريف  لحديثيدل ا

                                                
═ 

  .النساء له
فتح : ابن رجب, 51 ص 14ج الحجاجبن  صحيح مسلمشرح ج المنها: النووي: ينظر

  .379 ص 2شرح صحيح البخاري جالباري 
وهو : بكسر أوله والتخفيف جمع خمار, بضم المعجمة والميم ويجوز إسكانها: اْلُخُمرُ  (1)

 .تغطيه وتستره كالوقايةل ما يجعل علي رأس المرأة
شرح : النووي, 189 ص 1جين كشف المشكل من حديث الصحيح: ابن الجوزي: ينظر

فتح الباري : ابن حجر العسقالني, 50ص - 41ص 14الحجاج جبن  صحيح مسلم
 ص 1جالسالم  سبل: الصنعاني, 18 ص 22جعمدة القاري : العيني, 297 ص 10ج

 . 62 ص 11جعون المعبود : العظيم آبادي, 459
وفاطمة بنت  -  -بنت رسول اهلل الزهراء البتول فاطمة : المراد بالفواطم (2)

وفاطمة بنت حمزة , أبي طالب وهي أول هاشمية ولدت لهاشميبن  أم علي أسد وهي
يلِّ بن  فاطمة بنت شيبةو, بن عبد المطلبا قِّ أبي طالب الختصاصها بن  ربيعة امرأة ع 

  .بالمصاهرة وقربها إليه بالمناسبة وهي من المبايعات -  - بعلي
: القاري, 51 -50 ص 14الحجاج جبن  مسلم المنهاج شرح صحيح: النووي: ينظر

 ص 1م جالسال سبل: الصنعاني, 2769 ص 7جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 . 62 ص 11جعون المعبود : العظيم آبادي, 459

باب تحريم استعمال إناء , كتاب اللباس والزينة: المسند الصحيح المختصر: مسلم (3)
 وإباحته للنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل ساءالذهب والفضة على الرجال والن

رقم  حديث, 1645 ص 3ج وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع
(2071).  
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, وهو نصرانيهدية أكيدر دومة  -  -المسلم فقد قبل النبي 
 -  -فلوال أن قبول هدية غير المسلم أمر جائز ما أقدم النبي 

  .(1)بينه ولو كان الحكم غير الجواز ل, علي فعله

ْن أ ن سِّ : الدليل الثالث الٍِّك بن  ع  يَّةً  -  -م  أ نَّ ي ُهودِّ
 النَّبِّيَّ  (2)

أ ت تِّ
-  -  ِّاـنْ ـل  مِّ ــأ ك  ــف  , ةٍ ــوم  ــمُ ـْس ـاٍة م  ـش  ــب يء  بِّ ـف  , ه  يــا ف  ـه  ـجِّ أ ال  : ل  ـقِّ

ا ا, (ال  ): ق ال  , ن ْقتُُله  ُفه  ْلُت أ ْعرِّ ا زِّ ف م 
و   (3) ِّ  (4)اتِّ فِّي ل ه  ُسولِّ اهللَّ  -ر 

                                                

حمزة , 6 -5 ص 6جنيل األوطار : الشوكاني, 168 ص 13جعمدة القاري : العيني (1)
 .18 ص 4جمنار القاري : محمد قاسم

 .أخت مرحب اليهوديو ُمْشكِّمبن  ينب بنت الحارث امرأة سالمز: هذه اليهوديةاسم  (2)
: النووي, 198 ص 3جكشف المشكل من حديث الصحيحين : ابن الجوزي: ينظر

فتح : ابن حجر العسقالني, 179 ص 14الحجاج جبن  مسلم صحيحشرح المنهاج 
  .91 ص 15جعمدة القاري : العيني, 245 ص 10جالباري 

ا زِّ " :  قوله (3) ا ف م  ُفه  أي العالمة كأنه بقي للسم عالمة وأثر من سواد أو " ْلُت أ ْعرِّ
 . 179 ص 14الحجاج جبن  مسلمالمنهاج شرح صحيح : النووي: ينظر .غيره

اُت  (4) و  اُة وهي اللحمة المتدلية من الحنك : بفتح الالم والهاءاللَّه  األعلي فهي جمع لَّه 
اللحمات : وقيل, في أصل الحنك المعلقةء هي اللحمة الحمرا: وقيل, حمراء متعلقة

 .اللواتي في سقف أقصى الفم
: ابن السكيت, 198 ص 3جكشف المشكل من حديث الصحيحين : ابن الجوزي: ينظر

النهاية في غريب الحديث واألثر : ابن األثير, 196 صالكنز اللغوي في اللسن العربي 
العرب  لسان: ابن منظور, مادة لها, 286 صمختار الصحاح : الرازي, 284 ص 4ج
  .مادة لها, 262 ص 15ج
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.(1) 

 : الشريفالحديث داللة من وجه ال

النبي قبل فقد , نص في جواز قبول هدية غير المسلمالشريف الحديث 
-  - (2).وأكله منها يدل على قبوله إياها, هدية تلك اليهودية  

نِّ : الدليل الرابع ْحم   الرَّ
ْبدِّ ْن ع  ع  ُكنَّ : ق ال   -  -أ بِّي ب ْكٍر بن  ع  ا م 

ي ِّ  ائ ةً  -  -النَّبِّ مِّ يُّ , ث ال ثِّين  و  ال  النَّبِّ ع   ):  -ف ق  ْل م  ه 
اٌم؟ ْنُكْم ط ع  ٍد مِّ اٍم أ ْو ن ْحُوهُ , (أ ح  ْن ط ع  اٌع مِّ ُجٍل ص  ع  ر  ا م  ذ  ن   ف إِّ اء  , ف ُعجِّ ثُمَّ ج 

كٌ  ُجٌل ُمْشرِّ انٌّ , ر  ُمْشع 
يلٌ  (3) ا, ط وِّ ال  ال, بِّغ ن ٍم ي ُسوقُه  يُّ ف ق  ب ْيًعا  ): نَّبِّ

يَّةً 
طِّ ًة؟: أ ْو ق ال  , أ ْم ع  ب  اةً , ال  ب ْل ب ْيعٌ : ق ال  , (أ ْم هِّ ْنُه ش  ى مِّ ْت , ف اْشت ر  ع  ر  , ف ُصنِّ أ م  و 
يُّ  ادِّ الب ْطنِّ  -  -النَّبِّ و  بِّس 

ى (4) اْيمُ , أ ْن يُْشو  ِّ  و  ا فِّي الثَّال ثِّين  , (1)اهللَّ م 

                                                

باب قبول , كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها, الجامع المسند الصحيح: البخاري (1)
المسند الصحيح : مسلم, (2617حديث رقم ), 163ص  3الهدية من المشركين ج

  .(2190حديث رقم ), 1721ص  4باب السم ج, كتاب اآلداب, المختصر
 . 6 ص 6جنيل األوطار : الشوكاني, 171 ص 13جعمدة القاري : عينيال (2)
انٌّ  (3) الطويل قيل هو , بضم الميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة: ُمْشع 

شعث الجافي : وقيل, ويحتمل أن يكون قوله طويل تفسير المشعان, ا فوق الطولجدً 
  .وهو األقويالرأس 
 ص 12جالقاري  عمدة: العيني, 232 ص 5جفتح الباري : نيابن حجر العسقال: ينظر
  .33 ص 21ج, 27

 أقوى في المعجزة. والكبد, هو الكبد أو كل ما في البطن من كبد وغيرها: سواد البطن (4)
 فتح: ابن حجر العسقالني, 16 ص 14المنهاج شرح صحيح مسلم ج: النووي: ينظر

═ 
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الَّ ق ْد ح   ائ ةِّ إِّ المِّ زَّ و 
يُّ  (2) ةً  -  -النَّبِّ ل ُه ُحزَّ

ا (3) ه  ادِّ ب ْطنِّ و  ْن س  ْن , مِّ إِّ
يَّاهُ  ا إِّ ًدا أ ْعط اه  اهِّ أ  ل هُ , ك ان  ش  ب  ائًِّبا خ  ْن ك ان  غ  إِّ ت ْينِّ , و  ا ق ْصع  ْنه  ل  مِّ ع  ف أ ك لُوا , ف ج 

ْعن ا بِّ ش  ُعون  و  ل ى الب  , أ ْجم  ْلن اُه ع  م  ت انِّ ف ح  ْصع  ل تِّ الق  ض  يرِّ ف ف  ا ق ال  , عِّ   (4).أ ْو ك م 

 : الشريفوجه الداللة من الحديث 

ألنه لو لم  ؛ قبول هدية غير المسلمجواز علي الشريف يدل الحديث 
العطية تطلق على ف, هل يبيع أم يهدي -  -سأله النبي يجز لما 

أم :  -لما قالفلو كان الحكم عدم الجواز , الهدية وعلى الهبة
  (5).عطية

ة  : الخامسالدليل  ائِّش  ْن ع  ال ْت  -  - ع  ُب ): ق  احِّ ى ص   أ ْهد 

                                                
═ 

  .172 ص 13جعمدة القاري : العيني, 232 ص 5ج الباري
اْيمُ  (1) ِّ  و  يقال بالهمز , هي جمع يمين ومعناها أيمن اهلل قسمي: وقيل, من ألفاظ القسم: اهللَّ

  .232 ص 5جفتح الباري : ابن حجر العسقالني: ينظر .وبالوصل
زَّ  (2)  . 172 ص 13جعمدة القاري : العيني: ينظر .قطع: بالحاء المهملة والزاي: ح 
ةً  (3)   .وهي القطعة من اللحم وغيره: المهملة بضم الحاء: ُحزَّ

  .172 ص 13جعمدة القاري : العيني: ينظر
باب قبول , كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها, الجامع المسند الصحيح: البخاري (4)

المسند الصحيح : مسلم, (2618حديث رقم ), 163 ص 3الهدية من المشركين ج
رقم  حديث, 1626 ص 3جيف وفضل إيثاره باب إكرام الض, كتاب األشربة, المختصر

(2056) . 
 .171 ص 13ج عمدة القاري: العيني, 232 ص 5جفتح الباري : ابن حجر العسقالني (5)
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نْ  ْسك  يَّ ــاإْلِّ رِّ سُ  (1)ْوق ُس ــةِّ اْلُمق  ـد  ل ى ر  ِّ ــإِّ اٍن  (2)ْكُحل ة  ـمُ  -  -ولِّ اهللَّ يد  عِّ
يَّةً  امِّ   (3).(وُمْشًطا, ومرآةً , ش 

 : الشريفالحديث وجه الداللة من 

  (4).من غير المسلم قبول الهديةجواز علي الشريف يدل الحديث 

 : أدلة القول الثاني: ثانًيا
الهدية من المسلم جواز قبول عدم علي  استدل أصحاب القول الثاني

 : غير المسلم بما يأتي

ي اضِّ : الدليل األول ْن عِّ ارٍ بن  ما روي ع  م  حِّ
ي ِّ : ق ال  , (5) لنَّبِّ

ْيُت لِّ  -أ ْهد 
                                                

ْوق ُس  (1) ومنهم من لم يذكر مينا كما جزم , قرقببن  مينابن  واسمه جريح, هو لقب: اْلُمق 
قوب أمير القبط بمصر من قبل قربن  المقوقس: فقال, به أبو عمر الكندي  في أمراء مصر

وم.   ملك الر 
تهذيب األسماء : النووي, 246 ص 5ج أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن األثير: ينظر

  .295 ص 6جاإلصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقالني, 113 ص 2جواللغات 
ةال (2) وهو أحد ما جاء علي , هو الوعاء الذي يوضع فيه الكحل: بضم الماء والحاء ُمْكُحل 

  .الضم من األدوات
 ص 11جالعرب  لسان: ابن منظور, مادة كحل, 266 صمختار الصحاح : الرازي: ينظر
  .مادة كحل, 584

رواه : قال الهيثمي, (7305حديث رقم ) , 213 ص 7جالمعجم األوسط : الطبراني (3)
  .152 ص 4جائد مجمع الزو: الهيثمي: ينظر .ورجاله ثقات, الطبراني في األوسط

 . 169 ص 13جعمدة القاري : العيني (4)
سفيان بن  محمدبن  عقالبن  ناجيةبن  أبي حماربن  حماربن  عياض: حماربن  عياض (5)

═ 
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 -  ًال  , ن اق ة ؟): ف ق  ال  النَّ , ال  : ف ُقْلُت , *أ ْسل ْمت   -بِّيُّ ــف ق 
 :( ِّْبد ْن ز  يُت ع  ن ِّي نُهِّ ين   (1)إِّ كِّ   (2).(اْلُمْشرِّ

 : الشريفالحديث وجه الداللة من 
قبول الهدية من غير جواز علي عدم الشريف داللة الحديث في 
لم يقبل هدية عياض بل وصرح بعدم  -  -ألن النبي  ؛ المسلم

 (3)المشركين. قبول هدايا

 : قشةاملنا
وقد ناقش أصحاب القول األول هذا الدليل علي عدم جواز قبول 

                                                
═ 

  .وأسلم متأخًرا, سكن البصرة, دارم التميمي المجاشعيبن  بن مجاشعا
ة في تمييز اإلصاب: ابن حجر العسقالني, 310 ص 4جأسد الغابة : ابن األثير: ينظر

 . 200 ص 8جتهذيب التهذيب : ابن حجر العسقالني, 625 ص 4جالصحابة 
ْبدِّ  (1) ط اءُ : الموحدةالباء الزبد بفتح الزاي وسكون : ز  اْلع  ْفُد و  ويقصد به هنا هدايا , الر ِّ

عمدة القاري : العيني, 231 ص 5جفتح الباري : ابن حجر العسقالني: ينظر .المشركين
تحفة : المباركفوري, 215 ص 8جعون المعبود : ظيم آباديالع, 167 ص 13ج

 . 166 ص 5جاألحوذي 
باب في اإلمام يقبل هدايا , كتاب الخراج واإلمارة والفيء, في سننهداود  رواه أبو (2)

أبواب السير عن في , في سننهالترمذي , (3057حديث رقم ) , 173 ص 3ج المشركين
حديث رقم , 140 ص 4ج يا المشركينباب في كراهية هدا -  -رسول اهلل 

حديث رقم  29 ص 29في مسنده جأحمد , حديث حسن صحيح: وقال, (1577)
(17482).  

أقضية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله : ابن الطالع, 41 ص 3جمعالم السنن : الخطابي (3)
  .51 صوسلم 
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 : الهدية من غير المسلم بما يأتي

بما  عنهيجاب وإن كان صحيًحا إال أنه  -  -أن حديث عياض 
 : يأتي

هدية غير واحد  القبول أكثر وأثبت فقد قبل  أحاديثأن : أوالً 
 (1).من المشركين

 (2).وحديث األكيدر في آخر األمرم عياض متقد حديثأن : ثانًيا

يغيظه برد هدية عياض إنما كان ل -  -عدم قبول النبي أن : ثالثًا
لم  فهو , الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على االسالم

يقبل ممن كان يطمع في إيمانه إذا رد هديته ليحمله ذلك علي أن 
  (4).كه علي حالهألن قبول هديته داعية إلي تر ؛ (3)ثم يقبل هديته يؤمن

أنه  سببه يمكن أن يكونلهدية عياض  -  -أن رد النبي : رابًعا
                                                

 ص نسوخ من الحديثإخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار الم: ابن الجوزي (1)
عمدة : العيني, 188 ص 1جكشف المشكل من حديث الصحيحين : ابن الجوزي, 60

 . 8 ص 6جنيل األوطار : الشوكاني, 167 ص 13جالقاري 
 ص إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث: ابن الجوزي (2)

: الطرسوسي, 188 ص 1جكشف المشكل من حديث الصحيحين : ابن الجوزي, 60
  .95 صتحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك 

 97 ص 1جشرح السير الكبير : السرخسي, 41 ص 3جمعالم السنن : الخطابي (3)
  .215 ص 8جعون المعبود : العظيم آبادي, 8 ص 6جنيل األوطار : الشوكاني

من المعاني  لما في الموطأ التمهيد: ابن عبد البر, 90 ص 5جاالستذكار : ابن عبد البر (4)
  .12 ص 2جواألسانيد 
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 - ألنه ؛ كان مخيًرا في قبول هدية الكفار وترك قبولها
كان من خلقه عليه السالم أن يثيب علي الهدية بأحسن منها وأفضل 
فلذلك لم يقبل هدية كل مشرك وكان يجتهد في ذلك وكان اهلل يوفقه 

  (1).ما يصنعهفي كل 

ألنه كان فيهم من  ؛ من عياض هديتهلم يقبل  -  -نه أ: خامًسا
ل ما أهدي بل كان منهم ــرضي بالمكافأة بمثــوض وال يـالب بالعـيط

  (2).الحد في طلب العوض من يتجاوز

في حق من يريد بهديته التودد والمواالة والقبول في حق  االمتناعأن : سادًسا
  (3).نيسه وتأليفه على اإلسالممن يرجى بذلك تأ

نِّ : الدليل الثاني ْحم   الرَّ
ْبدِّ ْن ع  الٍِّك بن  ك ْعبِّ بن  ع  ْن أ بِّيهِّ , م  اء  : ق ال  , ع  ج 

نَّةِّ  ُب اأْل سِّ عِّ ي ِّ  (4)ُمال  ل ى النَّبِّ يَّةٍ  -  -إِّ دِّ  النَّبِّيُّ , بِّه 
ْيهِّ ل  ض  ع  ر  ع   -و 

                                                

 . 12 ص 2التمهيد ج: ابن عبد البر, 89 ص 5جاالستذكار : ابن عبد البر (1)
 . 1237 ص 1ج, 97 ص 1جشرح السير الكبير : السرخسي (2)
: المباركفوري, 8 ص 6جنيل األوطار : الشوكاني, 16 ص 3جفيض القدير : المناوي (3)

  .231 ص 5جفتح الباري : ابن حجر العسقالني, 166 ص 5جتحفة األحوذي 
نَّة (4) ب األ سِّ عِّ , فارس قيس: أبو براء, كالب العامريبن  جعفربن  مالكبن  عامر: ُمال 

, هذا لقبه مالعب األسنةو, الطفيلبن  وهو خال عامر, وأحد أبطال العرب في الجاهلية
ولم يثبت , بتبوك -  - أدرك اإلسالم وقدم على رسول اهلل, واألسنة الرماح

  .م 631, هـ 10نحو وتوفي , إسالمه
اإلصابة في تمييز : ابن حجر العسقالني, 138 ص 3جأسد الغابة : ابن األثير: ينظر

 . 255 ص 3جاألعالم : الزركلي, 485 ص 3جالصحابة 
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 -   م ْسال  يُّ ف ق  , ف أ ب ى أ ْن يُْسلِّم  , اإْلِّ ن ِّي ):  -ال  النَّبِّ ف إِّ
كٍ  يَّة  ُمْشرِّ دِّ ُل ه    (1).(ال  أ ْقب 

 : الشريفالحديث وجه الداللة من 

 -ألن النبي  ؛ المشركينهدية علي عدم قبول الشريف يدل الحديث 
 - هدية بل وصرح بعدم قبول  رد هدية مالعب األسنة

  (2).المشرك

 : املناقشة
ن دليل مالعب األسنة علي عدم ـاألول عول ــاب القــد أجاب أصحــوق

 : الهدية من غير المسلم بما يأتي جواز قبول

 رجاله رجال الصحيح: قال الهيثمي, أن هذا الحديث قد أعل باإلرسال: أوالً 
الحديث رجاله ثقات إال أنه مرسل :  -وقال الحافظ ابن حجر 

  (3).وقد وصله بعضهم عن الزهري وال يصح
                                                

 382 ص 5وقعة حنين ج, كتاب المغازي, مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق الصنعاني (1)
( قال 138حديث رقم ) , 70 ص 19جالمعجم الكبير : الطبراني, (9741يث رقم )حد

الحديث رجاله ثقات :  -وقال الحافظ ابن حجر , رجاله رجال الصحيح: الهيثمي
  .إال أنه مرسل وقد وصله بعضهم عن الزهري وال يصح

 ص 6ج الزوائد مجمع: الهيثمي, 230 ص 5جفتح الباري : ابن حجر العسقالني: ينظر
127 . 

أقضية رسول اهلل صلى اهلل : ابن الطالع, 131 ص 7جشرح صحيح البخارى : ابن بطال (2)
  .51 صعليه وآله وسلم 

 . 127 ص 6ج الزوائد مجمع: الهيثمي, 230 ص 5جفتح الباري : ابن حجر العسقالني (3)
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بدليل  وازجن أن يكون النهي لمجرد الكراهة التي ال تنافي اليمك أنه: ثانًيا
  (1).للهدية من بعض المشركين -  -قبول النبي 

إنما رد ذلك إليهم لقصد اإلغاظة أو لئال يميل أنه  القولأنه يمكن : ثالثًا
 (2).إليهم وال يجوز الميل إلى المشركين

الموالة والقبول في حق من د ودبهديته التو يريدالرد في حق من  نأ: رابًعا
  (3).يرجى تأنيسه وتأليفه

الهدية ممن كان يطمع في إيمانه إذا رد هديته ليحمله  يقبلأنه لم : خامًسا
  (4).ذلك علي أن يؤمن ثم يقبل هديته

أنه كان فيهم من يطالب  ؛ أنه قد يكون السبب في عدم القبول: سادًسا
  (5).يبالعوض وال يرضي بالمكافأة بمثل ما أهد

لده أو دخوله في أنه كان ال يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ ب: سابًعا
ن مثل هذا نهى أن يقبل هديته ويهادنه ويقره على دينه مع ماإلسالم ف

                                                

  .303 ص 2جالدراري المضية شرح الدرر البهية : الشوكاني (1)
  .السابقالمرجع  (2)
 169 ص 13جعمدة القاري : العيني, 231 ص 5جفتح الباري : ابن حجر العسقالني (3)

: الشوكاني, 8 ص 6جنيل األوطار : الشوكاني, 16 ص 3جفيض القدير : المناوي
  .303 ص 2جالدراري المضية شرح الدرر البهية

: السرخسي, 12 ص 2جالتمهيد : ابن عبد البر, 89 ص 5جاالستذكار : ابن عبد البر (4)
 . 97 ص 1جرح السير الكبير ش

 . 97 ص 1جرح السير الكبير ش: السرخسي (5)
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 على الكف ألن في قبول هديته حماًل  ؛ قدرته عليه أو طمعه في هدايته
 (1).عنه

 ولهاـهم وترك قبـديتــول هــفي قب ايرً ـخـمان ــك -  -ه ــأن: ثامًنا
أن يثيب على الهدية بأحسن منها  -  -ألنه كان من خلقه 

  (2).يثيبه بأفضل منها لئالفلذلك لم يقبل هدية مشرك 

 الرتجيح
المسلم ومما سبق يتبين أن القول الراجح هو القول األول بجواز قبول 

 : الهدية من غير المسلم وذلك لما يأتي

 .وصحتها وكثرتها المجيزينقوة أدلة : أوالً 

وما صح منها في الغالب أن أدلة أصحاب القول الثاني غير صحيحة : ثانًيا
  .فهو محمول علي الحاالت التي سبق ذكرها

نه ال أل ؛ بعدم قبول هدايا غير المسلم علي العموم قول خطأ القولأن : ثالثًا
أهل الشرك  خالف بين الجميع أن اهلل تعالى قد أباح للمسلمين أموال

فهو بطيب , (3)﴾َواْعَلُموا أَنهََم َغنِْمتُمْ ﴿: بالقهر والغلبة لهم بقوله تعالى
  (4).أنفسهم ال شك أحلى وأطيب

                                                

 . 12 ص 2جالتمهيد : ابن عبد البر (1)
  .12 ص 2جالتمهيد : ابن عبد البر, 89 ص 5جاالستذكار : ابن عبد البر (2)
  .(41من اآلية ): األنفالسورة  (3)
 . 132 ص 7جشرح صحيح البخارى : ابن بطال (4)
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علي عدم وجود  محمولغير المسلم هدية بعدم جواز قبول  القولأن : رابًعا
  (1).نهى فالكتألف مصلحة لها فإن كان لها 

  .وال يترتب علي قبولها ضررة مسوغ لرد الهدي يوجدأنه ال : خامًسا

واالتفاق علي جواز إهداء المسلم ومن خالل العرض السابق للمسألة 
بما ال يدع تبين ي, المسلمالمسلم هدية غير قبول جواز  وترجيح, لغير المسلم

من خالل جواز فللتعايش السلمي  دعوي الفقه اإلسالميأن مجااًل للشك 
ى المحبة, سود األمن واألماني التهادي بين المسلم وغيره وتعم , وتوثق ُعر 

  .بما يعود بالنفع والفائدة علي األفراد والمجتمعاتوالراحة والسعادة المودة 

 

 

h 

 

 

 

                                                

 . 16 ص 3جفيض القدير : المناوي, 99 ص 4جعمدة القاري : العيني (1)
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 اخلامتة

فقد انتهيت بحمد اهلل وتوفيقه , الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
في تحقيق الوعي الفقهي في مجال المجامالت ودوره من البحث الخاص بـ " 

ومن خالل ما تناولته في هذا البحث "  - دراسة فقهية - التعايش السلمي
تم التوصل إليها وتتمثل أبرز هذه وتوصيات يمكن القول بأن هناك عدة نتائج 

 : النتائج فيما يأتي

وال سيما في مجال المجامالت عامر باألحكام  اإلسالميأن الفقه : أوالً 
تطيع من خالل الوعي الصحيح بها والمسائل الفقهية والتي نس

  .الوصول إلي تعايش سلمي يضمن ويحقق الرفاهية لكل البشر

اإلنسان من خاللها معرفة ذاته  خاصية إنسانية يستطيع الوعيأن : ثانًيا
واالستجابة لما حوله من مؤثرات ديد عالقته بالبيئة المحيطة به وتح

 . وغيرها استجابة مالئمة وصحيحة

هو صمام األمان لهذه برؤية ثاقبة وطريقة سوية الصحيح  الوعيأن : ثالثًا
واالرتقاء إلي المكانة التي أرادها اهلل والهزائم التفكك للنجاة من األمة 
 .كما أنه الركيزة األساسية لتقدم المجتمع وتطوره ونهضته, لها

 .لتعامل مع التحديات المعاصرةل األمة هو سالح الصحيحأن الوعي : رابًعا

الوعي المثمر والمؤثر هو الوعي المقترن بتطبيق المعارف أن : امًساخ
 .رض الواقعأالمكتسبة علي 

والتعايش هو الوسيلة , إلهية في الكون سنةوالتنوع أن االختالف : سادًسا
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بما يفضي إلي المثلي الستيعاب هذا التنوع واالختالف في عالم البشر 
التشتت والعداوة  فالبديل هو التعارف والتفاعل اإليجابي البناء وإال

 .والتنازع والصراع

لالختالف هي سبب لاللتقاء والتعايش ال المتعددة  الشرائعأن : سابًعا
  .والتدافع والصراع

تسعي وتدعو لتحقيق وستظل كانت وما تزال الشريعة اإلسالمية أن : ثامًنا
ي التعايش السلمي علي اختالف صوره وأشكاله بين الناس جميًعا عل

اختالف عقائدهم وتوجهاتهم ويبدو ذلك واضًحا من خالل الكثير من 
والتي تدعو إلي البر واإلحسان  النصوص الصحيحة والصريحة

 .وتدين وتنبذ التعصب والتطرف والغلو والتعاون والتكافل مع الجميع

والتاريخ يشهدان بأن تعايش المسلمين مع اآلخر حقيقة  الواقعأن : تاسًعا
  .قابلة للشكثابتة غير 

يقوم علي أساس التعارف والتعاون مع السلمي البد وأن أن التعايش : عاشًرا
مع واته بصرف النظر عن جنسه وعرقه وحدة اإلنسان وكرامته ومسا

 وممارسة شعائره الدينية ق تمسك الكل بقناعاته ومعتقداتهحتأكيد 
 والعمل وفق اجتهاداته المذهبية.

يف حمل علي عاتقه ومن خالل مؤسساته الشر األزهرأن : حادي عشر
المختلفة الدعوية والتعليمية ترسيخ مفهومي الوعي والتعايش محلًيا 

 . وعالمًيا



 الفقه العـــام

 3987 م2021هـ / 1442العدد الرابع: ذو القعدة    

 : وميكن اخلتام ببعض التوصيات
ي استقرار المجتمعات والنهوض توضيح أهمية الوعي فالعمل علي : أوالً 

التي ات تشجيع البرامج واللقاءات والفعاليات والمؤتمر خاللمن بها 
  .تتناول بالتفصيل الوعي وأهميته وأشكاله وصوره

بين المؤسسات للمساهمة في تنمية الوعي في  الجهودضرورة تضافر : ثانًيا
  .كل القضايا التي تحتاجها المجتمعات بما يعود عليها بالنفع والفائدة

وة توضيح المبادئ الرئيسية لإلسالم والتي تتمثل في الدع عليالعمل : ثالثًا
قبول و اإلحسان والعطف على غير المسلمو بين الناس إلي المساواة

 .واحترام اآلخر والتعايش معه

فكلها تنبذ القتل ن التعايش هو رسالة كل األديان أ عليالتأكيد أهمية : رابًعا
  .والتدمير والخراب

إلي اإلحسان  تدعوالتركيز علي المسائل الفقهية التي ضرورة : خامًسا
  .والتراحم والتوادوالمودة 

بين الحكومات علي مشروع عالمي التوصل إلي توافق  السعي إلي: سادًسا
وتجريم كل ما , ونبذ العنف والكراهية, يدعو إلي التآلفللتعايش 

بين بما يؤدي إلي تحقيق التعايش السلمي يؤدي للعنف والكراهية 
 . الشعوب علي أساس البر واإلقساط والتعاون والتكافل

إلي التعايش  للوصولناجعة الحوار كوسيلة اعتماد العمل علي : اسابعً 
السلمي من خالل تبادل اآلراء بما يؤدي إلي اإلقناع واالقتناع وقبول 

 .به اآلخر واالعتراف
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المختلفة للخطاب المعتدل  بأشكالهاتبني وسائل اإلعالم  الدعوة إلي: ثامًنا
ية أو العنف أو الترهيب واالبتعاد عن بث أو نشر ما يحض علي الكراه

  .أو يغذي وينمي الطائفية واالنقسام

فهذا نهاية ما تيسر لي كتابته في هذا البحث وقد بذلت في إعداده : بعدو
وما , وال لبحثي هذا تفرًدا أو سبًقا, وإنني ال أدعي لنفسي علًما, أقصي الجهد

إال  من كالموكل كالم ال يخلو , أبريء نفسي من التقصير فهو من شأن البشر
واهلل عز وجل أسأل أن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا إلي , كالم رب العالمين

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارك , سبيله القويم
  .على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 د/ الزاهر أحمد حفني الطاهر

ت األزهرية مدرس الفقه بكلية البنا
 يبة الجديدةبمدينة ط
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 الفهرس األول 

 فهرس املراجع واملصادر

  .جل من أنزله -القرآن الكريم : أواًل

 : كتب التفسري وعلومه -ثانًيا 

: الناشر هـ(685: البيضاوي )المتوفى اإلمام: المؤلف, أنوار التنزيل وأسرار التأويل -1
  .هـ1418 األولى الطبعة, بيروت -دار إحياء التراث العربي

: أبو حيان أثير الدين األندلسي )المتوفى: المؤلف, لبحر المحيط في التفسيرا -2
 .هـ1420, بيروت -دار الفكر : الناشر, هـ(745

دار : هـ( الناشر204: الشافعي )المتوفىاإلمام : المؤلف, تفسير اإلمام الشافعي -3
  .المملكة العربية السعودية -التدمرية 

, دار الوطن: لناشرا هـ(489: أبو المظفر السمعاني )المتوفى: المؤلف, ير القرآنتفس -4
  .م1997 -هـ1418, األولى الطبعة, السعودية -الرياض 

محمد حسين : المحقق, هـ(774: بن كثير )المتوفىا: المؤلف, تفسير القرآن العظيم -5
  .دار الكتب العلمية: الناشر, شمس الدين

: الناشر هـ(1371: مصطفى المراغي )المتوفىبن  أحمد: المؤلف, يتفسير المراغ -6
  .م1946 -هـ  1365, األولى الطبعة, مصطفى البابى الحلبي

دار : الناشر هـ(150: سليمان )المتوفىبن  مقاتل: المؤلف, سليمانبن  تفسير مقاتل -7
  .هـ1423 -األولى  الطبعة, بيروت -إحياء التراث 

: هـ( المحقق310: الطبري )المتوفى: المؤلف, تأويل آي القرآن جامع البيان عن -8
 .مؤسسة الرسالة: الناشر, أحمد محمد شاكر

الناشر / دار الكتب  (هـ671: المتوفى)ألبي عبد اهلل القرطبي , الجامع ألحكام القرآن -9
 .م1964 -هـ1384الطبعة الثانية  -القاهرة  -المصرية 

بن  بن محمدا أبو زيد عبد الرحمن: المؤلف, ر القرآنالجواهر الحسان في تفسي -10
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, بيروت -دار إحياء التراث العربي : الناشر, هـ(875: مخلوف الثعالبي )المتوفى
  .هـ1418 -األولى  الطبعة

, مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتيبن  إسماعيل حقي: المؤلف, روح البيان -11
  .بيروت -ر دار الفك: الناشر, هـ(1127: )المتوفى

دار : الناشر هـ(597: الجوزي )المتوفى: المؤلف, زاد المسير في علم التفسير -12
  .هـ1422 -األولى  الطبعة, بيروت -الكتاب العربي 

: أبو القاسم الزمخشري )المتوفى: المؤلف, لكشاف عن حقائق غوامض التنزيلا -13
 .بيروت -دار الكتاب العربي : الناشر, هـ(538

دار : الناشر هـ(741: الخازن )المتوفى: المؤلف, باب التأويل في معاني التنزيلل -14
  .هـ1415 -األولى  الطبعة, بيروت -الكتب العلمية 

: المحقق هـ(465: عبد الكريم القشيري )المتوفى: المؤلف, لطائف اإلشارات -15
 .مصر -الهيئة المصرية العامة للكتاب : الناشر, إبراهيم البسيوني

قاسم الحالق بن  محمد سعيدبن  محمد جمال الدين: المؤلف, محاسن التأويل -16
  .بيروت - ةدار الكتب العلمي: الناشر, هـ(1332: القاسمي )المتوفى

: بن عطية )المتوفىاإلمام ا: المؤلف, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -17
  .بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر, هـ(542

دار : الناشر هـ(710: النسفي )المتوفى: المؤلف, مدارك التنزيل وحقائق التأويل -18
  .بيروت, الكلم الطيب

دار إحياء : الناشر, هـ(606: فخر الدين الرازي )المتوفى: المؤلف, مفاتيح الغيب -19
  .هـ 1420 -الثالثة  الطبعة, بيروت -التراث العربي 

دار : الناشر هـ(450: الحسن الماوردي )المتوفى أبو: المؤلف, النكت والعيون -20
 . لبنان -بيروت  -الكتب العلمية 

: الناشر هـ(437: أبو محمد مكي )المتوفى: المؤلف, الهداية إلى بلوغ النهاية -21
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة  -جموعة بحوث الكتاب والسنة م
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  .م2008 -هـ  1429, األولى الطبعة, الشارقة
, هـ(468: أبو الحسن الواحدي )المتوفى: المؤلف, الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -22

  .بيروت, دمشق -الدار الشامية , دار القلم: دار النشر
: )المتوفى أبو الحسن الواحدي: المؤلف, الوسيط في تفسير القرآن المجيد -23

 -هـ  1415, الطبعة األولى, لبنان -بيروت , دار الكتب العلمية: الناشر, هـ(468
  .م1994

 : كتب احلديث النبوي الشريف وعلومه -ثالًثا 

سالم محمد : تحقيق, هـ(463: عبد البر القرطبي )المتوفىبن  :المؤلف, االستذكار -24
 .بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر, محمد علي معوض, عطا

محمد فؤاد : المحقق, هـ(256: توفى)الم البخارياإلمام : المؤلف, األدب المفرد -25
  .بيروت -دار البشائر اإلسالمية : الناشر, عبد الباقي

: المؤلف إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث -26
مكتبة ابن حجر للنشر : الناشر, هـ(597: جمال الدين أبو الفرج الجوزي )المتوفى

 .م1988 -هـ 1408األولى  بعةالط, مكة المكرمة, والتوزيع
, هـ(1353: )المتوفى المباركفورى: المؤلف, تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -27

  .بيروت -دار الكتب العلمية : لناشرا
دار : الناشر هـ(1376: فيصل الحريملي )المتوفى: المؤلف, تطريز رياض الصالحين -28

 . الرياض, العاصمة للنشر والتوزيع
ي )المتوفى: المؤلف, م قدر الصالةتعظي -29 زِّ ْرو  مكتبة : الناشر هـ(294: أبو عبد اهلل الم 

  .هـ1406, األولى الطبعة, المدينة المنورة -الدار 
بن حجر العسقالني ا: المؤلف, التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -30

  .دار الكتب العلمية: الناشر, هـ(852: )المتوفى
بن عبد البر القرطبي ا: المؤلف, تمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدال -31

, المغرب وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية: الناشر, , هـ(463: )المتوفى
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  .هـ1387: عام النشر
: المناوي القاهري )المتوفىاإلمام : المؤلف, التيسير بشرح الجامع الصغير -32

  .الرياض -تبة اإلمام الشافعي مك: الناشر, هـ(1031
وسننه  -  -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -33

: الناشر, ناصر الناصربن  محمد زهير: المحقق, البخاري اإلمام: المؤلف, وأيامه
شرح وتعليق د. مصطفى : مع الكتاب, هـ1422, األولى الطبعة, دار طوق النجاة

  .جامعة دمشق ديث وعلومه في كلية الشريعةديب البغا أستاذ الح
بن عالن امحمد بن  محمد علي: المؤلف, دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين -34

, لبنان -بيروت  عدار المعرفة للطباعة والنشر والتوزي: الناشر, هـ(1057: )المتوفى
  .م2004 -هـ  1425, الرابعة الطبعة

 .دار الحديث: الناشر, هـ(1182: )المتوفى لصنعانيااإلمام : المؤلف, سبل السالم -35
محمد فؤاد : تحقيق هـ(273: القزويني )المتوفى هابن ماج: المؤلف, سنن ابن ماجه -36

  .دار إحياء الكتب العربية: الناشر, عبد الباقي
ْستاني )المتوفى: المؤلف, سنن أبي داود -37 جِّ المكتبة : الناشر هـ(275: أبو داود الس ِّ

  .بيروت -صيدا , صريةالع
: الناشر هـ(279: أبو عيسى )المتوفى, الترمذياإلمام : المؤلف, سنن الترمذي -38

  .مصر -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
مكتبة : الناشر عبد الباقي الزرقاني: المؤلف, شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك -39

  .م2003 -هـ 1424, األولى الطبعة, القاهرة -الثقافة الدينية 
أبو تميم : تحقيق, هـ(449: ابن بطال )المتوفى: المؤلف, شرح صحيح البخارى -40

  .الرياض, السعودية -مكتبة الرشد : دار النشر إبراهيمبن  ياسر
دار : الناشر هـ(256: إلمام البخاري )المتوفىا: المؤلف, صحيح األدب المفرد -41

  .م1997 -هـ  1418, الرابعة الطبعة ,الصديق للنشر والتوزيع
: محمد ناصر الدين األلباني )المتوفى: المؤلف, صحيح الجامع الصغير وزياداته -42
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  .المكتب اإلسالمي: الناشر, هـ(1420
, هـ(806: )المتوفى أبو الفضل العراقي: المؤلف, طرح التثريب في شرح التقريب -43

  .الطبعة المصرية القديمة: الناشر
, هـ(855: بدر الدين العينى )المتوفى: المؤلف, عمدة القاري شرح صحيح البخاري -44

  .بيروت -دار إحياء التراث العربي : الناشر
دار : الناشر محمد أشرف العظيم آبادي: المؤلف, عون المعبود شرح سنن أبي داود -45

  .هـ 1415, الثانية الطبعة, بيروت -الكتب العلمية 
دار : الناشر العسقالنيابن حجر : المؤلف, ري شرح صحيح البخاريفتح البا -46

  .بيروت -المعرفة 
, هـ(795: رجب الحنبلي )المتوفى ابن: المؤلف, فتح الباري شرح صحيح البخاري -47

 المدينة النبوية. -مكتبة الغرباء األثرية : الناشر
: ي القاهري )المتوفىالمناواإلمام : المؤلف, فيض القدير شرح الجامع الصغير -48

  .مصر -المكتبة التجارية الكبرى : الناشر, هـ(1031
: أبو الفرج الجوزي )المتوفى: المؤلف, كشف المشكل من حديث الصحيحين -49

  .الرياض -دار الوطن : الناشر, هـ(597
: ابن المنير الجذامي )المتوفى: المؤلف, المتواري علي تراجم أبواب البخاري -50

  .الكويت -مكتبة المعال : الناشر ,هـ(683
حسام : المحقق هـ(807: الهيثمي )المتوفى: المؤلف, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -51

  .القاهرة, مكتبة القدسي: الناشر, الدين القدسي
أبو الحسن المباركفوري : المؤلف, مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -52

الجامعة  -رة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء إدا: الناشر, هـ(1414: )المتوفى
  .بنارس الهند -السلفية 

: أبو الحسن القاري )المتوفى: المؤلف, رقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحم -53
  .لبنان -بيروت , دار الفكر: الناشر, هـ(1014
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دار : اشرالن هـ(405: الحاكم )المتوفى اإلمام: المؤلف, المستدرك على الصحيحين -54
  .بيروت -الكتب العلمية 

: حنبل )المتوفىبن  أبو عبد اهلل أحمد: المؤلف, حنبلبن  مسند اإلمام أحمد -55
مؤسسة : الناشر وآخرون, عادل مرشد -شعيب األرنؤوط : المحقق, هـ(241

  .م 2001 -هـ  1421, األولى الطبعة, الرسالة
حبيب : المحقق, هـ(211: لمتوفىعبد الرزاق الصنعاني )ا: المؤلف, لمصنفا -56

  .بيروت -المكتب اإلسالمي : الناشر, الرحمن األعظمي
, , هـ(235: )المتوفى أبي شيبةبن  أبو بكر: المؤلف, المصنف في األحاديث واآلثار -57

 .الرياض -مكتبة الرشد : الناشر
المطبعة : رالناش, هـ(388: أبو سليمان الخطابي )المتوفى: المؤلف, معالم السنن -58

  .م1932 -هـ  1351األولى  الطبعة, حلب -العلمية 
دار : هـ( الناشر360: أبو القاسم الطبراني )المتوفى: المؤلف, المعجم األوسط -59

  .القاهرة -الحرمين 
: المحقق هـ(360: أبو القاسم الطبراني )المتوفى: المؤلف, المعجم الكبير -60

  .القاهرة -مكتبة ابن تيمية  :دار النشر, عبد المجيدبن  حمدي
: الناشر حمزة محمد قاسم: المؤلف, منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري -61

 -مكتبة المؤيد الطائف , الجمهورية العربية السورية -دمشق , مكتبة دار البيان
 . م1990 -هـ  1410: عام النشر, المملكة العربية السعودية

: الناشر, هـ(474: )المتوفى الباجي األندلسي اإلمام: ؤلفالم, أالمنتقى شرح الموط -62
  .هـ1332, األولى الطبعة, مطبعة السعادة

: النووي )المتوفىاإلمام : المؤلف, الحجاجبن  لمنهاج شرح صحيح مسلما -63
  .بيروت -دار إحياء التراث العربي: الناشر, هـ(676

عصام : هـ( تحقيق1250: ني )المتوفىالشوكاني اليماإلمام : المؤلف, نيل األوطار -64
  .م1993 -هـ 1413األولى  الطبعة, مصر, دار الحديث: الناشر, الدين الصبابطي
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 : كتب العقيدة: رابًعا

خليل الرحمن الكيرانوي العثماني بن  محمد رحمت اهلل: المؤلف, ظهار الحقإ -65
إلدارات البحوث الرئاسة العامة : الناشر, هـ(1308: الهندي الحنفي )المتوفى

  .السعودية -العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
, عبد العزيز الخلفبن  سعود: المؤلف, دراسات في األديان اليهودية والنصرانية -66

, الرابعة الطبعة المملكة العربية السعودية, الرياض, مكتبة أضواء السلف: الناشر
  .م2004هـ/1425

أبى بكر أحمد بن  عبد الكريمبن  أبو الفتح محمد: المؤلف, الملل والنحل -67
 .مؤسسة الحلبي: الناشر, الشهرستاني

الندوة : المؤلف, الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة -68
, دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر, العالمية للشباب اإلسالمي

  .هـ1420الرابعة الطبعة

 : كتب اللغة -خامًسا 

القونوي الرومي : المؤلف, أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء -69
  .دار الكتب العلمية: الناشر يحيى حسن مراد: المحقق, هـ(978: الحنفي )المتوفى

, هـ(1205: )المتوفى الزبيدي مرتضى: المؤلف, تاج العروس من جواهر القاموس -70
 .دار الهداية: الناشر, مجموعة من المحققين: ققالمح

عبد الغني : المحقق هـ(676: النووي )المتوفىاإلمام : المؤلف, تحرير ألفاظ التنبيه -71
  .دمشق -دار القلم : الناشر, الدقر

دار الكتب العلمية : الناشر, هـ(816: الجرجاني )المتوفى: المؤلف, التعريفات -72
  .م1983-هـ 1403األولى  عةالطب, لبنان -بيروت 

دار : هـ( الناشر370: أبو منصور )المتوفى, األزهري الهروي: المؤلف, تهذيب اللغة -73
 .م2001األولى  الطبعة, بيروت -إحياء التراث العربي 
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, هـ(1031: )المتوفى المناوي القاهري: المؤلف, التوقيف على مهمات التعاريف -74
  .القاهرة-الخالق ثروت عبد 38عالم الكتب : الناشر

, هـ(12ق : )المتوفى األحمد نكري: المؤلف, جامع العلوم في اصطالحات الفنون -75
  .لبنان / بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر

رمزي منير : المحقق, هـ(321: بن دريد األزدي )المتوفىا: المؤلف, جمهرة اللغة -76
  .بيروت -دار العلم للماليين : الناشر, بعلبكي

, هـ(328: )المتوفى أبو بكر األنباري: المؤلف, الزاهر في معاني كلمات الناس -77
  .بيروت -مؤسسة الرسالة : الناشر

 الفارابي الجوهريأبو نصر : المؤلف, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -78
  .بيروت -دار العلم للماليين : الناشر, هـ(393: )المتوفى

دار ومكتبة : الناشر, هـ(170: الخليل الفراهيدي البصري )المتوفى: فالمؤل, العين -79
  .الهالل

مؤسسة : الناشر, هـ(817: الفيروزآبادى )المتوفى: المؤلف, القاموس المحيط -80
  .لبنان -بيروت , الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

أبو البقاء  الكفوي: المؤلف, الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -81
 . بيروت -مؤسسة الرسالة : الناشر, هـ(1094: الحنفي )المتوفى

ن العربي -82 : )المتوفى أبو يوسف, ابن السكيت: المؤلف, الكنز اللغوي في الل س 
 .القاهرة -مكتبة المتنبي : الناشر, أوغست هفنر: المحقق, هـ(244

, هـ(711: )المتوفى ى اإلفريقىابن منظور األنصاري الرويفع: المؤلف, لسان العرب -83
 .هـ1414 -الثالثة  الطبعة, بيروت -دار صادر : الناشر

: ) المتوفي سيده المرسيبن  أبو الحسن: المؤلف, المحكم والمحيط األعظم -84
  .بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر, , (ه458

يوسف : محققال, هـ(666: الرازي )المتوفى اإلمام: المؤلف, مختار الصحاح -85
  .بيروت, الدار النموذجية -المكتبة العصرية : الناشر, الشيخ محمد



 الوعي الفقهي يف جمال اجملامالت 

 3998 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

: الفيومي )المتوفىأبو العباس : المؤلف, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -86
  .بيروت -المكتبة العلمية : الناشر, هـ(770نحو 

دار : الناشر قنيبيحامد صادق  -محمد رواس قلعجي : المؤلف, معجم لغة الفقهاء -87
  .النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

 زكرياء القزويني الرازيبن  فارسبن  أحمد: المؤلف, معجم مقاييس اللغة -88
  .م1979 -هـ 1399: عام النشر, دار الفكر: الناشر, هـ(395: )المتوفى

قادر / عبد ال )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد, المؤلف, المعجم الوسيط -89
  .دار الدعوة: الناشر, محمد النجار(

: الناشر هـ(606: ابن األثير )المتوفى: المؤلف, النهاية في غريب الحديث واألثر -90
  .م1979 -هـ 1399, بيروت -المكتبة العلمية 

 : كتب أصول الفقه -سادًسا 

: الناشر هـ(684: القرافي )المتوفىاإلمام : المؤلف, أنوار البروق في أنواء الفروق -91
  .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة, عالم الكتب

تقي الدين السبكي وولده تاج الدين أبو نصر : المؤلف, اإلبهاج في شرح المنهاج -92
 . بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر, عبد الوهاب

 (هـ1420: خليل القطان )المتوفىبن  مناع: المؤلف, تاريخ التشريع اإلسالمي -93
 .م2001-هـ1422الخامسة  الطبعة, مكتبة وهبة: الناشر

: المرداوي الحنبلي )المتوفى: المؤلف, التحبير شرح التحرير في أصول الفقه -94
  .الرياض -السعودية  -مكتبة الرشد : الناشر, هـ(885

: التفتازاني )المتوفىمسعود سعد الدين : المؤلف, شرح التلويح على التوضيح -95
 .مكتبة صبيح بمصر: الناشر ,هـ(793

: الناشر هـ(716: )المتوفى الطوفي الصرصري: المؤلف, شرح مختصر الروضة -96
  .م 1987هـ /  1407الطبعة األولى , مؤسسة الرسالة

دار : الناشر هـ(795: الحنبلي )المتوفى بن رجبا: المؤلف, القواعد البن رجب -97



 الفقه العـــام
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  .الكتب العلمية
: الشيرازي )المتوفىعلي بن  إبراهيمأبو اسحاق : المؤلف, قهاللمع في أصول الف -98

  .دار الكتب العلمية: الناشر, هـ(476
أبو المنذر : المؤلف, المعتصر من شرح مختصر األصول من علم األصول -99

 . مصر, المكتبة الشاملة: الناشر, المنياوي
: لعلموي )المتوفىعبد الباسط ا: المؤلف, المعيد في أدب المفيد والمستفيد -100

  .مكتبة الثقافة الدينية: الناشر, هـ(981
وزارة : الناشر هـ(794: الزركشي )المتوفى: المؤلف, المنثور في القواعد الفقهية -101

 .م1985 -هـ 1405, الثانية الطبعة, األوقاف الكويتية
ين أبو محمد جمال الد, اإلسنوي: المؤلف, نهاية السول شرح منهاج الوصول -102

  .لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر, هـ(772: )المتوفى
د. عبد : المحقق هـ(478: إمام الحرمين )المتوفى, الجويني: المؤلف, الورقات -103

  .اللطيف محمد العبد

 : كتب الفقه -سابًعا 

 : الفقه احلنفيكتب : )أ(

إبراهيم بن  زين الدين لمصريابن نجيم ا: المؤلف, البحر الرائق شرح كنز الدقائق -104
 . دار الكتاب اإلسالمي: الناشر, هـ(970: )المتوفى

عالء الدين الكاساني الحنفي : المؤلف, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -105
  .دار الكتب العلمية: الناشر, هـ(587: )المتوفى

دار : هـ( الناشر855: بدر الدين العينى )المتوفى: المؤلف, البناية شرح الهداية -106
  .لبنان, بيروت -الكتب العلمية 

ي ِّ  -107 ْلبِّ
فخر الدين الزيلعي : المؤلف, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش ِّ

ْلبِّيُّ : الحاشية, هـ( 743: )المتوفىعلي بن  عثمان, الحنفي
شهاب الدين الش ِّ



 الوعي الفقهي يف جمال اجملامالت 

 4000 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

  .القاهرة, القبو -المطبعة الكبرى األميرية: الناشر, هـ( 1021)المتوفى
 ابن أحمد محمد, أبو بكر عالء الدين السمرقندي: المؤلف, تحفة الفقهاء -108

  .لبنان -بيروت, دار الكتب العلمية: الناشر, هـ(540نحو  )المتوفى
ابن عمر  محمد أمين, ابن عابدين: المؤلف, رد المحتار على الدر المختار -109

  .بيروت -ردار الفك: الناشر, هـ(1252: )المتوفى
دار : الناشر هـ(786: أكمل الدين البابرتي )المتوفى: المؤلف, العناية شرح الهداية -110

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة, الفكر
: )المتوفى عبد الواحدبن  محمدبن  كمال الدين, ابن الهمام: المؤلف, فتح القدير -111

  .ة وبدون تاريخبدون طبع: الطبعة, دار الفكر: الناشر, هـ(861
دار : الناشر هـ(483: شمس األئمة السرخسي )المتوفى: المؤلف, المبسوط -112

  .م1993-هـ1414: تاريخ النشر, بيروت -المعرفة 
يعرف بداماد أفندي , شيخي زاده: المؤلف, مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر -113

  .دار إحياء التراث العربي: الناشر, هـ(1078: )المتوفى
بن ا: المؤلف  المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة -114

ة  البخاري الحنفي )المتوفى از   -بيروت , دار الكتب العلمية: الناشر, هـ(616: م 
  .م2004 -هـ  1424, األولى الطبعة, لبنان

ل الدين أبو المحاسن جما: المؤلف, المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار -115
ل طي الحنفي )المتوفى   .بيروت -عالم الكتب : الناشر, هـ(803: الم 

: )المتوفى أبو الحسن, المرغينانياإلمام : المؤلف, الهداية في شرح بداية المبتدي -116
  .لبنان -بيروت  -دار احياء التراث العربي : الناشر, هـ(593

 : الفقه املالكيكتب : )ب(

بن  أبو العباس أحمد, الصاوي المالكي: المؤلف, بلغة السالك ألقرب المسالك -117
 .دار المعارف: الناشر, هـ(1241: )المتوفىمحمد الخلوتي 

بن ا: المؤلف البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة -118
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, لبنان -يروت ب دار الغرب اإلسالمي: الناشر, هـ(520: رشد القرطبي )المتوفى
  .م1988 -هـ  1408, الثانية الطبعة

: أبو عبد اهلل المواق المالكي )المتوفى: المؤلف, التاج واإلكليل لمختصر خليل -119
  .دار الكتب العلمية: الناشر, هـ(897

: ) المتوفي العدوي الدرديرأحمد البركات  والعالمة أب: المؤلف, الشرح الصغير -120
 . مصر -دار المعارف : الناشر, (ه 1201

: الخرشي المالكي أبو عبد اهلل )المتوفى: المؤلف, شرح مختصر خليل للخرشي -121
  .بيروت -دار الفكر للطباعة : الناشر, هـ(1101

محمد العبدري الفاسي بن  محمدبن  أبو عبد اهلل محمد: المؤلف, المدخل -122
  .دار التراث: لناشرا, هـ(737: المالكي الشهير بابن الحاج )المتوفى

, محمد عليشبن  أحمدبن  محمد: المؤلف, منح الجليل شرح مختصر خليل -123
  .بيروت -دار الفكر : الناشر, هـ(1299: )المتوفى

: الحطاب )المتوفىاإلمام : المؤلف, مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -124
 . م1992 -هـ 1412الثالثة الطبعة, دار الفكر: الناشر, هـ(954

 : الفقه الشافعيكتب : )ج(

بن زكريا ا محمدبن  زكريا: المؤلف, أسنى المطالب في شرح روض الطالب -125
  .دار الكتاب اإلسالمي: الناشر, هـ(926: )المتوفى األنصاري

, بيروت -دار المعرفة : الناشر, هـ(204: الشافعي )المتوفىاإلمام : المؤلف, األم -126
 . م1990هـ/1410: سنة النشر, بدون طبعة: الطبعة

, هـ(977: الخطيب الشربيني )المتوفى: المؤلف, اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع -127
 .بيروت -دار الفكر : الناشر

, أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة: المؤلف, حاشيتا قليوبي وعميرة -128
  .بيروت -دار الفكر : الناشر

دار : الناشر هـ(450: أبو الحسن الماوردي )المتوفى: مؤلفال, الحاوي الكبير -129



 الوعي الفقهي يف جمال اجملامالت 

 4002 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

  .لبنان -بيروت , الكتب العلمية
وزارة : الناشر هـ(794: أبو عبد اهلل الزركشي )المتوفى: المؤلف, خبايا الزوايا -130

 . ـه1402, األولى الطبعة, الكويت -األوقاف والشئون اإلسالمية 
محيي الدين  أبو زكريا, النووياإلمام : المؤلف, نروضة الطالبين وعمدة المفتي -131

  .المكتب اإلسالمي: الناشر, هـ(676: )المتوفىشرف بن  يحيي
الخطيب الشربيني : المؤلف, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -132

  .دار الكتب العلمية: الناشر, هـ(977: )المتوفى
: )المتوفى اإلمام النووي: المؤلف, في الفقهمنهاج الطالبين وعمدة المفتين  -133

  .دار الفكر: الناشر, عوض قاسم أحمد عوض: المحقق, هـ(676
: )المتوفىالشيرازي أبو اسحاق : المؤلف, اإلمام الشافعي هالمهذب في فق -134

  .دار الكتب العلمية: الناشر, هـ(476

 : الفقه احلنبلي كتب: )د(

 الحجاوي المقدسياإلمام : المؤلف, حنبلبن  أحمد اإلقناع في فقه اإلمام -135
  .لبنان -دار المعرفة بيروت : الناشر, هـ(968: )المتوفى

عالم : الناشر هـ(1051: البهوتى الحنبلى )المتوفى: المؤلف, دقائق أولي النهى -136
  .م1993 -هـ 1414, األولى الطبعة, الكتب

دار : الناشر هـ(772: ركشي )المتوفىشمس الدين الز: المؤلف, شرح الزركشي -137
  .م1993 -هـ  1413, األولى الطبعة, العبيكان

, هـ(682: بن قدامة المقدسي )المتوفىا: المؤلف, الشرح الكبير على متن المقنع -138
  .دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع: الناشر

هوتى الحنبلى البيونس بن  منصور: المؤلف, كشاف القناع عن متن اإلقناع -139
  .دار الكتب العلمية: الناشر, هـ(1051: )المتوفى

دار الكتب : الناشر هـ(884: )المتوفى ابن مفلح: المؤلف, المبدع في شرح المقنع -140
  .م1997 -هـ  1418, األولى الطبعة, بيروت, العلمية
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عبده بن اسعد بن  مصطفى: المؤلف, مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -141
  .المكتب اإلسالمي: الناشر, هـ(1243: )المتوفى السيوطي شهرة

, مكتبة القاهرة: الناشر, هـ(620: ابن قدامة المقدسي )المتوفى: المؤلف, المغني -142
  .م1968 -هـ 1388: تاريخ النشر

: المحقق هـ(1353: ابن ضويان )المتوفى: المؤلف, منار السبيل في شرح الدليل -143
  .المكتب اإلسالمي: الناشر, شاويشزهير ال

 : كتب السياسة الشرعية والقضاء: ثامًنا

ويقال الطالعي  ابن الطالع: المؤلف, أقضية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم -144
  .بيروت -دار الكتاب العربي : الناشر, هـ(497: )المتوفى

نجم الدين , لطرسوسيا: المؤلف, تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك -145
  .هـ(758: الحنفي )المتوفى

أحمد ابن أبي بن  محمد, شمس األئمة السرخسي: المؤلف, شرح السير الكبير -146
  .م1971تاريخ النشر, الشركة الشرقية لإلعالنات: الناشر, هـ(483: )المتوفىسهل 

 : كتب فقهية أخري : تاسًعا

: )المتوفى اليمني الشوكانياإلمام : المؤلف, الدراري المضية شرح الدرر البهية -147
  .دار الكتب العلمية: الناشر, هـ(1250

  .الكويت, ون اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤ, هية الكويتيةالموسوعة الفق -148

 : اريخ والسريالتالرتاجم وكتب : عاشًرا
دار : الناشر هـ(630: ابن األثير )المتوفى: المؤلف, أسد الغابة في معرفة الصحابة -149

  .م 1994 -هـ 1415: سنة النشر, الكتب العلمية
دار العلم : الناشر, هـ(1396: خير الدين الزركلي )المتوفى: المؤلف, األعالم -150

 .م 2002أيار / مايو  -الخامسة عشر  الطبعة, للماليين
: )المتوفىأبو الفضل , بن حجر العسقالنيا: المؤلف, اإلصابة في تمييز الصحابة -151



 الوعي الفقهي يف جمال اجملامالت 

 4004 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 .بيروت - دار الكتب العلمية: الناشر, هـ(852
دار إحياء : الناشر, هـ(774: كثير )المتوفىاإلمام ابن : المؤلف, البداية والنهاية -152

  .م 1988 -هـ , 1408األولى  الطبعة, التراث العربي
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Shaybah (died: 235 AH), Publisher: Al-Rushd Library - Riyadh. 

58- Ma'alim al-Sunan, author: Abu Suleiman al-Khattabi (died: 388 
AH), publisher: Scientific Press - Aleppo, first edition 1351 AH - 
1932 AD. 

59- Al-Mu’jam Al-Awsat, the author: Abu Al-Qasim Al-Tabarani (died: 
360 AH) Publisher: Dar Al-Haramain - Cairo. 

60- Al-Mu'jam Al-Kabier, Author: Abu al-Qasim al-Tabarani (died: 360 
AH), Editor: Hamdi bin Abdul Majeed, Dar Al-Nashr: Ibn Taymiyyah 
Library - Cairo 

61- Manar Al-Qari, Sharh Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, the author: 
Hamza Muhammad Qasim, Publisher: Dar Al-Bayan Library, 
Damascus - Syrian Arab Republic, Al-Moayad Al-Taif Library - Saudi 
Arabia, Publication year: 1410 AH - 1990 AD. 

62- Al-Muntaqa Sharh Al-Muwatta', the author: Imam Al-Baji Al-
Andalusi (died: 474 AH), publisher: Al-Sa`dah Press, first edition, 
1332 AH. 

63- Al-Minhaj, Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, the author: Imam Al-
Nawawi (deceased: 676 AH), publisher: Dar Ehyaa' Al-Turath Al-
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Arabi - Beirut. 

64- Neil al-Awtar, author: Imam al-Shawkani al-Yamani (died: 1250 
AH), Edition: Essam al-Din al-Sabbati, publisher: Dar al-Hadith, 
Egypt, first edition 1413 AH - 1993 AD 

Fourth: Books of Creed: 

65- Ithhar Al-Haq, the author: Muhammad Rahmatullah bin Khalil al-
Rahman al-Kiranawi, the Hindu al-Hanafi (died: 1308 AH), the 
publisher: the General Presidency of the Departments of Scholarly 
Research, Ifta, Advocacy and Guidance - Saudi Arabia. 

66- Derasat Fi Al-Adyan Al-Yahoudiah wa Al-Nasraniah, the author: 
Saud bin Abdul Aziz Al-Khalaf, Publisher: Adwaa Al-Salaf Library, 
Riyadh, Saudi Arabia, fourth edition, 1425 AH / 2004 AD. 

67- Al-Milal wa Al-Nehal, the author: Abu Al-Fath Muhammad bin 
Abdul Karim bin Abi Bakr Ahmed Al-Shahristani, publisher: Al-
Halabi Foundation. 

68- Al-Mausu'ah Al-Muyasarah Fi Al-Adyan wa Al-Mathahib wa Al- 
Ahzab Al-Mu'asirah, Author: The International Symposium for 
Muslim Youth, Publisher: The International Symposium for 
Printing, Publishing and Distribution, fourth edition 1420 AH  

Fifthly - language books: 

69- Anis al-Fuqaha’ Fi Ta'rifat Al-Alfath Al-Mutadawelah Bin Al-
Fuqahaa', the author: al-Qunawi al-Rumi al-Hanafi (died: 978 AH), 
the Editor: Yahya Hassan Murad, Publisher: Dar al-Kutub al-
Ilmiyya. 

70- Tag Al-Arous Min Gawahir Al-Kamous, author: Mortada Al-Zubaidi 
(died: 1205 AH), Editor: a group of investigators, publisher: Dar Al-
Hedaya. 

71- Tahrir Alfath Al-Tanbih, the author: Imam Al-Nawawi (died: 676 
AH) Editor: Abdul Ghani Al-Daqer, publisher: Dar Al-Qalam - 
Damascus. 

72- Al-Ta'rifat, Author: Al-Jarjani (died: 816 AH), Publisher: Dar al-
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Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, first edition 1403 AH -1983 AD. 

73- Tahthib Al-lughah, the author: Al-Azhari Al-Harawi, Abu Mansour 
(died: 370 AH), Publisher: Dar Ehyaa' Al-Turath Al-Arabi - Beirut, 
first edition 2001 AD 

74- Al-Tawqif Ala Muhimat Al-Ta'arif, Author: Al-Manawi Al-Qaheri 
(died: 1031 AH), publisher: Alam Al-Kutub 38 Abdel-Khaleq 
Tharwat - Cairo. 

75- jamie' Al-Ulum Fi Istelahat Al-Funun, author: Al-Ahmad Nikri (died: 
12 AH), publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmia - Lebanon / Beirut. 

76- Jamhrat al-Lughah, author: Ibn Duraid al-Azdi (died: 321 AH), 
Editor: Ramzi Mounir Baalbaki, publisher: Dar Al-Ilm for Millions - 
Beirut. 

77- Al-Zahir fi Ma'ani Kalimat Al-Nas, author: Abu Bakr Al-Anbari (died: 
328 AH), publisher: Al-Resala Foundation - Beirut. 

78- Al-Sahah Tag Al-Lughah wa Sahah Al-Arabia, Author: Abu Nasr Al-
Gawhari Al-Farabi (died: 393 AH), publisher: Dar Al-Ilm for Millions 
- Beirut  

79- Al-Ain, author: Al-Khalil Al-Farahidi Al-Basri (died: 170 AH), 
publisher: Al-Hilal House and Library. 

80- Al-Kamous Al-Muhiet, Author: Al-Fayrouzabadi (died: 817 AH), 
Publisher: Al-Resala Foundation for Printing, Publishing and 
Distribution, Beirut - Lebanon. 

81- Al-Kuliat Mu'jam fi Al-Mustalahat wa Al-Furuq Al-Lughauiah, 
Author: Al-Kafwi Abu Al-Baqa Al-Hanafi (died: 1094 AH), publisher: 
Al-Resala Foundation - Beirut. 

82- Al-Kinz Al-Lughauie fi Al-lasan Al-Arabi, Author: Ibn Al-Skeet, Abu 
Yusuf (died: 244 AH), Editor: August Hefner, Publisher: Al-
Mutanabbi Library - Cairo. 

83- Lisan al-Arab, the author: Ibn Manzur al-Ansari al-Ruwaifai al-Ifriqi 
(died: 711 AH), publisher: Dar Sader - Beirut, third edition - 1414 
AH. 
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84- Al-Muhkam wa Al-Muhit Al-A'tham, the author: Abu Al-Hasan bin 
Sayeda Al-Mursi (died: 458 AH), Publisher: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyya 
- Beirut 

85- Mukhtar Al-Sahah, author: Imam Al-Razi (died: 666 AH), Editor: 
Youssef Sheikh Muhammad, Publisher: Al-Maqtabah Al-Asriya - Al-
Dar Al-Natazilah, Beirut. 

86- Al-Misbah Al-Munir fi Gharib Al-Sharh Al-Kabeer, author: Abu Al-
Abbas Al-Fayoumi (died: about 770 AH), publisher: The Scientific 
Library - Beirut. 

87- Mu'jam Lughat Al-Fuqahaa', the author: Muhammad Rawas Qalaji 
- Hamid Sadiq Qunaibi Publisher: Dar Al-Nafais for printing, 
publishing and distribution. 

88- Mu'jam Makaies Al-Lughah, Author: Ahmad bin Faris bin Zakaria 
Al-Qazwini Al-Razi (died: 395 AH), publisher: Dar Al-Fikr, year of 
publication: 1399 AH - 1979 AD. 

89- Al-Mu’jam Al-Wasit, the author, (Ibrahim Mustafa / Ahmed Al-
Zayyat / Hamed Abdel-Qader / Muhammad Al-Najjar), publisher: 
Dar Al-Da’wah. 

90- Al-Nehayah Fi Gharyb Al-Hadith wa Al-Athar, Author: Ibn Al-Atheer 
(died: 606 AH) Publisher: The Scientific Library - Beirut, 1399 AH - 
1979 AD 

Sixth - Books of Usul al-Fiqh: 

91- Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq, Author: Imam al-Qarafi (died: 
684 AH) Publisher: World of Books, Edition: Without edition and 
without date. 

92- Al-Ibhaj fi Sharh Al-Minhaj, the author: Taqi Al-Din Al-Subki and his 
son Taj Al-Din Abu Nasr Abdel-Wahhab, publisher: Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyya - Beirut. 

93- Tariekh Al-Tashriea' Al-Islami, the author: Manna bin Khalil Al-
Qattan (died: 1420 AH), Publisher: Wahba Library, fifth edition, 
1422 AH-2001 AD. 
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94- Al-Tahbir, Sharh Al-Tahrir fi Usul Al-Fiqh, Author: Al-Mardawi Al-
Hanbali (deceased: 885 AH), publisher: Al-Rushd Library - Saudi 
Arabia - Riyadh. 

95- Sharh Al-Talwieh Ala Al-Tawdieh, Author: Saad Al-Din Masoud Al-
Taftazani (died: 793 AH), publisher: Sobeih Library in Egypt 

96- Sharh Mukhtasar Al-Rawdhah, the author: Al-Tawfi Al-Sarsari 
(died: 716 AH) Publisher: Al-Risala Foundation, first edition 1407 
AH / 1987 AD. 

97- Al-Kawa'id Li Ibn Rajab, the author: Ibn Rajab al-Hanbali (died: 795 
AH) Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya. 

98- Al-Luma' fi Usul Al-Fiqh, the author: Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Al-
Shirazi (died: 476 AH), publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya. 

99- Al-Mu'tassir min Sharh Mukhtasar Al-Usul min Ilm Al-Usul, the 
author: Abu Al-Mundhir Al-Minawi, publisher: Al-Shamilah Library, 
Egypt. 

100- Al-Mu'ied Fi Adab Al-Mufied wa Al-Mustafied, the author: Abdul 
Basit Al-Alamawi (died: 981 AH), publisher: Library of Religious 
Culture. 

101- Al-Manthur Fi Al-Kawa'ied Al-Fiqhiah Rules, Author: Al- Zarkashi 
(died: 794 AH) Publisher: Kuwaiti Ministry of Endowments, 
second edition, 1405 AH - 1985 AD 

102- Nehayat Al-Soul Sharh Minhaj Al-Wusoul, Explanation of Minhaj 
Al-Awsil, Author: Al-Asnawi, Abu Muhammad Jamal Al-Din (died: 
772 AH), publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut - Lebanon. 

103- Al-Waraqat, Author: Al-Juwayni, Imam Al-Haramayn (died: 478 
AH) Editor: Dr. Abdul Latif Muhammad Al-Abd. 

Seventh - Books of Fiqh: 

(a): Hanafi fiqh books: 

104- Al-Bahr Al-Ra'ieq Sharh Kinz Al-Daqa'ieq, Author: Ibn Najim Al-
Masry Zain Al-Din Bin Ibrahim (died: 970 AH), publisher: Dar Al-
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Kitab Al-Islami. 

105- Badaa’ al-Sana’i fi Tarteb Al-Shara'ie, author: Alaa al-Din al-Kasani 
al-Hanafi (died: 587 AH), publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya. 

106- Al-Benayah Sharh Al-Hedaya, Author: Badr Al-Din Al-Aini (died: 
855 AH) Publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmia - Beirut, Lebanon. 

107- Tabyien Al-Haqa'ieq Sharh Kanz al-Duqa’iq wa Hashyat al- 
Shalabi, the author: Fakhr al-Din al-Zaila’i al-Hanafi, Othman bin 
Ali (died: 743 AH), footnote: Shihab al-Din al-Shalabi (died 1021 
AH), publisher: the Grand Amiri Press - Bulaq, Cairo 

108- Tuhfat al-Fuqaha', the author: Abu Bakr Alaa al-Din al-
Samarqandi, Muhammad Ibn Ahmad (died about 540 AH), 
publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon. 

109- Radd al-Muhtar Ala al-Durr al-Mukhtar, author: Ibn Abdeen, 
Muhammad Amin Ibn Omar (died: 1252 AH), publisher: Dar al-
Fikr - Beirut. 

110- Al-Inayah Sharh Al-Hidaya, Author: Akmal Al-Din Al-Babarti (died: 
786 AH). Publisher: Dar Al-Fikr, Edition: Without edition and 
without date. 

111- Fath al-Qadir, author: Ibn al-Hamam, Kamal al-Din Ibn 
Muhammad Ibn Abd al-Wahed (died: 861 AH), publisher: Dar al-
Fikr, Edition: without edition and without date. 

112- Al-Mabsout, Author: Shams Al-Aima Al-Sarakhsi (deceased: 483 
AH), Publisher: Dar al-Maarifa - Beirut, Publication Date: 1414 
AH-1993AD. 

113- Mujama' Al-Anhur Fi Sharh Multaqa Al-Abhur, author: Sheikhi 
Zadeh, known as Damad Effendi (died: 1078 AH), publisher: Dar 
Ehyaa' Al-Turath Al-Arabi. 

114- Al-Muhit Al-Burhani fi Al-Feqh Al-Nu’mani, Fiqh Al-Imam Abu 
Hanifa, may God be pleased with him, the author: Ibn Mazah Al-
Bukhari Al-Hanafi (died: 616 AH), publisher: Dar al-Kutub al-
Ilmiyya, Beirut - Lebanon, first edition, 1424 AH - 2004 AD. 
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115- Al-Mutassir Min Al-Mukhtasar Min Michkal Al-Athar, author: Abu 
Al-Mahasin Jamal Al-Din Al-Malti Al-Hanafi (died: 803 AH), 
publisher: Alam Al-Kutub - Beirut. 

116- Al-Hedaya fi Sharh Bidayat Al-Mubtadi, author: Imam Al-
Marginani, Abu Al-Hasan (died: 593 AH), publisher: Dar Ehyaa' Al-
Turath Al-Arabi - Beirut - Lebanon. 

(B): The Maliki fiqh books: 

117- Blghat Al-Salik Li'akrab Al-Masalik, the author: Al-Sawi Al-Maliki, 
Abu Al-Abbas Ahmed bin Muhammad Al-Khilouti (died: 1241 
AH), publisher: Dar Al-Maaref. 

118- Al-Bayan wa Al-Tahsel wa Al-Sharh wa Al-Tawgieh wa Al-Ta'liel 
Limasa'iel Al-Mustakhraga, Author: Ibn Rushd al-Qurtubi (died: 
520 AH), publisher: Dar al-Gharb al-Islami, Beirut - Lebanon, 
second edition, 1408 AH - 1988 AD. 

119- Al-Tag wa Al-Iklil Li Mukhtasar Khalil, the author: Abu Abdullah 
Al-Mawaq Al-Maliki (died: 897 AH), publisher: Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya. 

120- Al-Sharh Al-Saghir, the author: the scholar Abu Al-Barakat Ahmed 
Al-Dardir Al-Adawi (died: 1201 AH), publisher: Dar Al-Maaref - 
Egypt. 

121- Sharh Mukhtasar Khalil Al-Kharshi, the author: Al-Kharshi Al-
Maliki Abu Abdullah (died: 1101 AH), publisher: Dar Al-Fikr for 
printing - Beirut. 

122- Al-Madkhal, author: Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad 
bin Muhammad al-Abdari al-Fassi al-Maliki, known as Ibn al-Hajj 
(died: 737 AH), publisher: Dar al-Turath. 

123- Manh Al-Jaleel, Sharh Mukhtasar Khalil, the author: Muhammad 
bin Ahmed bin Muhammad Alish, (died: 1299 AH), publisher: Dar 
Al-Fikr - Beirut. 

124- Mawahib Al-jalil Fi Sharh Mukhtasar Khalil, the author: Imam Al-
Hattab (died: 954 AH), publisher: Dar Al-Fikr, third edition 1412 
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AH - 1992 AD. 

(C): Shafeii jurisprudence books: 

125- Asna Al-Matalib Fi Sharh Rawdh Al-Talib, the author: Zakaria bin 
Muhammad bin Zakaria Al-Ansari (died: 926 AH), publisher: Dar 
Al-Kitab Al-Islami. 

126- Al-'Um, the author: Imam Shafi’i (died: 204 AH), publisher: Dar al-
Maarifa - Beirut, Edition: without edition, year of publication: 
1410 AH / 1990 AD. 

127- Al-Iqnaa' Fi Hal Alfath Abu Shuja', the author: Al-Khatib Al-
Sherbini (deceased: 977 AH), publisher: Dar Al-Fikr - Beirut. 

128- Hashita Qalyubi wa Umira, the author: Ahmad Salama al-Qalyubi 
and Ahmad al-Barlusi Amira, publisher: Dar al-Fikr - Beirut. 

129- Al-Hawi Al-Kabeer, Author: Abu Al-Hasan Al-Mawardi (died: 450 
AH), Publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmia, Beirut - Lebanon. 

130- Khabaya Al-Zawayah, Author: Abu Abdullah Al-Zarkashi (died: 794 
AH), Publisher: The Ministry of Endowments and Islamic Affairs - 
Kuwait, first edition, 1402 AH. 

131- Rawdhat al-Talibin wa Omdat al-Mufteen, the author: Imam al-
Nawawi, Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Sharaf (died: 676 
AH), publisher: The Islamic Bureau. 

132- Mughani Al-Muhtag Ela Ma'rifat Ma'na Alfath Al-Minhaj, the 
author: Al-Khatib Al-Sherbini (died: 977 AH), publisher: Dar Al-
Kutub Al-Ilmiyya. 

133- Minhaj Al-Talibin wa Omdat Al-Mufteen fi Al-Fiqh, Author: Imam 
Al-Nawawi (died: 676 AH), Editor: Awad Qasim Ahmed Awad, 
Publisher: Dar Al-Fikr. 

134-Al-Muhathab Fi Feqh Al-Imam Al-Shafeii, the author: Abu Ishaq Al-
Shirazi (died: 476 AH), publisher: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyya 

(D): Hanbali fiqh books: 

135- Al-Iqnaa' Fi Feqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, author: Imam Al-
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Hajjawi Al-Maqdisi (deceased: 968 AH), publisher: Dar Al-
Maarifa, Beirut - Lebanon. 

136- Daqa'iq Oli Al-Noha, Author: Al-Bahooti Al-Hanbali (died: 1051 
AH), Publisher: World of Books, first edition, 1414 AH - 1993 AD. 

137- Sharh Al-Zarkashi, author: Shams Al-Din Al-Zarkashi (died: 772 
AH), Publisher: Dar Al-Obaikan, first edition, 1413 AH - 1993 AD. 

138- Al-Sharh al-Kabeer Ala Matn al-Muqni’, the author: Ibn Qudamah 
al-Maqdisi (died: 682 AH), publisher: Dar al-Kitab al-Arabi for 
Publishing and Distribution. 

139- Kashaf Al-Kinaa' 'an Matn Al-Iqnaa', Author: Mansour bin Younis 
al-Bahouti al-Hanbali (died: 1051 AH), publisher: Dar al-Kutub al-
Ilmiyya. 

140- Al-Mubda’ fi Sharh Al-Muqna’, Author: Ibn Muflih (died: 884 AH), 
Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, first edition, 1418 AH - 
1997 AD. 

141- Matalib Oli Al-Noha Fi Sharh Ghayat Al-Muntaha, the author: 
Mustafa bin Saad bin Abdu Al-Suyuti fame (died: 1243 AH), 
publisher: The Islamic Office. 

142- Al-Mughni, author: Ibn Qudamah al-Maqdisi (died: 620 AH), 
publisher: Cairo Library, Publication date: 1388 AH - 1968 AD. 

143- Manar Al-Sabil Fi Sharh Al-Dadil, Author: Ibn Dowayan (died: 
1353 AH) Editor: Zuhair Al-Shawish, Publisher: The Islamic 
Bureau. 

Eighth: Books of Sharia Politics and the Judiciary: 

144- Aqdhiat Rasul Allah, may God’s prayers and peace be upon him 
and his family, the author: Ibn al-Tala’ and it is said al-Tala’i (died: 
497 AH), publisher: Dar al-Kitab al-Arabi - Beirut 

145- Tuhfat al-Turk Fima Yagib An Yumal Fi Al-Mulk, author: al-Tarsusi, 
Najm al-Din al-Hanafi (died: 758 AH). 

146- Sharh Al-Seer Al-Kabeer, the author: Shams Al-Imaam Al-Sarkhi, 
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Muhammad bin Ahmed bin Abi Sahl (died: 483 AH), publisher: 
Eastern Advertising Company, publication date 1971 AD. 

Ninth: Other fiqh books: 

147- Al-Darari Al-Mudiyah Sharh Al-Durar Al-Bahiya, Author: Imam Al-
Shawkani Al-Yamani (died: 1250 AH), publisher: Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya. 

148- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwitiah, Ministry of Endowments 
and Islamic Affairs, Kuwait. 

Tenth: Books of translations, history and biographies: 

149- Usd Al-Ghaba Fi Ma'rifat Al-Sahabah, Author: Ibn Al-Atheer (died: 
630 AH), Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Publication year: 
1415 AH - 1994 AD. 

150- Al-A'lam, author: Khair Al-Din Al-Zarkali (deceased: 1396 AH), 
publisher: Dar Al-Ilm for Millions, fifteenth edition - May 2002 
AD. 

151- Al-Isabah Fi Tamyiez Al-Sahabah, the author: Ibn Hajar Al-
Asqalani, Abu Al-Fadl (died: 852 AH), publisher: Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya - Beirut. 

152- Al-Bedayah wa Al-Nehayah, the author: Imam Ibn Katheer (died: 
774 AH), publisher: Dar Ehyaa' Al-Turath Al-Arabi, first edition 
1408 AH - 1988 AD. 

153- Tahthyb Al-Asmaa wa Al-Lughat, Author: Imam Al-Nawawi (died: 
676 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon. 

154- Tahtheeb al-Tahtheeb, the author: Ibn Hajar al-Asqalani (died: 
852 AH), Publisher: The Systematic Knowledge Circle Press, India, 
first edition, 1326 AH. 

155- Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar Fi Tariekh Al-Arab wa Al-Barbar 
wa man Asarahum Min Thawy Al-Sha'n Al-Akbar, Author: Ibn 
Khaldun (died: 808 AH), publisher: Dar Al-Fikr Beirut, second 
edition 1408 AH - 1988 AD. 
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156- Al-Rawdh al-Anif, author: Abu al-Qasim al-Suhaili (died: 581 AH), 
Publisher: House of Revival of Arab Heritage, Beirut, first edition, 
1421 AH / 2000 AD. 

157- Al-Sirah Al-Nabauiyah, Author: Abdul Malik bin Hisham (died: 213 
AH) Publisher: United Technical Printing Company. 

158- Shatharat Al-Thahab Fi Akhbar Min Dhahab, the author: Ibn al-
Imad al-Akri al-Hanbali (died: 1089 AH), publisher: Dar Ibn 
Katheer, Damascus - Beirut, first edition, 1406 AH - 1986 AD. 

159- Oyoun Al-Athar fi Foun Al-Maghazi wa Al-Shama’il wa Al-Syar, 
Author: Ibn Sayyid Al-Nas, (deceased: 734 AH), publisher: Dar Al-
Qalam - Beirut. 

Eleventh: Country Books: 

160- Mu'jam Al-Buldan, author: Yaqout al-Hamawi (died: 626 AH), 
publisher: Dar Sader, Beirut, second edition 1995 AD. 

161-Mu'jam Ma Ista'jam Min Asmaa Al-Bilad wa Al-Mawadie', Author: 
Abu Obaid Abdullah Al-Bakri Al-Andalusi (died: 487 AH), 
publisher: World of Books, Beirut 

Twelfth: Miscellaneous books and articles: 

162- Athar Al-Harb Fi Al-Feqh Al-Islami - Derasa Muqaranah - Author 
Dr. Wahba Al-Zuhaili, Dar Al-Fikr Edition, third edition, 1419 AH, 
1998 AD. 

163- Usul Ilm Al-Nafs, Author: Dr. Ahmed Ezzat Rageh, Publisher: Dar 
Al Maaref - Cairo - 1995 AD. 

164- Awraq Al-Dimuqratiah Min 'Ahd Al-Istibdad Ela Hukm Al-Dustur 
"Al-Ta'aiush fi Thil Al-Ikhtilaf" , Iraq Center for Democracy 
Information, second issue, June 2005. 

165- Al-Tasamuh wa Manaie' Al-latasamuh (Furas Al-Ta'aiush bayn Al-
Adyan wa Al-Thaqafat): Majid Al-Gharabawi, Publisher: Al-
Hadaria for Printing and Publishing - Iraq - Baghdad, Al-Arif 
Publications Institution - Iraq - Baghdad - Najaf, first edition 1429 
AH / 2008 AD. 
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166- Al-Ta'aiush bayn Al-Muslimen wa Ghayruhum min Khilal Al-
Sunnah, a fundamental analytical vision, a paper presented to 
the International Conference on Islam, Civilization and Peace, 
Jakarta, Indonesia, in the period between 23-25 April 2013 AD, 
prepared by: Prof. Ahmed Ibn Yahya Al Kindi, Department of 
Islamic Sciences, Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman 
Oman . 

167- Resalah Ela Al-Aql Al-Arabi Al-Muslim, author: Dr. Hassan 
Hathout, Dar Al Maaref Edition - Cairo, first edition 1998 AD. 

168- Rawdat Al-Uqalaa' wa Nozhat al-Fudalaa', Author: Ibn Hibban 
(died: 354 AH), Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut. 

169- Al-Sirah Al-Nabaouiah Al-Sahihah Muhaualah Litatbieq Kawa'ied 
Al-Muhadithien Fi Nakd Rwayat Al-Sirah Al-Nabaouiah, author: 
prof. Akram Zia Al-Omari, Publisher: Library of Science and 
Governance, Madinah, sixth edition, 1415 AH - 1994 AD. 

170- Kamous Al-Khidmah Al-Ijtima'iah wa Al-Khadamat Al-Igtima'iah, 
Author: prof. Ahmed Shafiq Al-Sukari, Publisher: University 
Knowledge House - Alexandria 2000 AD. 
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