
 
 

 

 

 

 

 

 
 حماية اآلثار في الفقو اإلسالمي

Protecting antiquities in the Islamic 

jurisprudence 
 

 
 

 

 ِإعَداُد الَباِحثَ 
 أحمد خالد أحمد نوفل

 
 

 ِإشَراف الُدكُتور
 صالح الدين طمب سالمة فرج

 

 
 سِتيرِ اْلَماجِ  َدَرَجةِ  َعمى الُحصولِ  ِلُمَتطمباتِ  ِاسِتكَمالً  البحثُ  َىذا ُقدمَ 
 ِبَغزة اإِلسالِميةِ  اْلَجاِمَعةِ  ِفي القانون و الشريعة ِبُكمِيةِ  المقارن الفقو ِفي

 
م7187أغسطس/ –ه 8348/ذو الحجة

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Shariah  & law 

Master of Comparative Fiqh 

 

 زةــغ – تــالميــــــت اإلســـــــــبمعـالج

 شئون البحج العلمي والدراسبث العليب

 الشريعـــــــــت والقبنــــــــــونت ليــــــك

 فـقــــــــــــه مقــــــــــــــــــبرن مبجستير



 أ
 

 رارــــإق
 

أناالمكقعأدناهمقدـالرسالةالتيتحمؿالعنكاف:

 حماية اآلثار في الفقو اإلسالمي

Protecting antiquities in the Islamic 

jurisprudence 


اشتممتعميوىذهالرسالةإنماىكنتاججيدمالخاص،باستثناءماتم بأف قرٌأي تما
كرد،كأف  إليوحيثما الرسالةككؿواإلشارة لـييأكأمجزءوىذه قدـمفقبؿاآلخريفلنيؿمنيا

لقبودرجةو مؤسسةوأك أم لدل بحثي أك أخرلتعميميةوعممي بحثية النشرحقكأف .أك كؽ
غزة.–محفكظةلمجامعةاإلسبلمية

Declaration 

 I hereby certify that this submission is the result of my own work، except 

where otherwise acknowledged، and that this thesis (or any part of it) has 

not been submitted for a higher degree or quantification to any other 

university or institution. All copyrights are reserves to IUG.  

 

 :Student's name أحمد خالد نوفل :اسم الطالب

 :Signature أحمد خالد نوفل التوقيع:

 :Date م87/18/7187 التاريخ:

  

   

 
 





ت  

 

 الدراسة ممخص
 ىدف الدراسة:

البحثأىميتواإلسبلمي،البحثإلىدراسةمكضكعحمايةاآلثارفيالفقوىدؼ كيستمدىذا
ميمةفيكاقعنا حضاريةو كلحاجتناالماسةإلىمعرفةاألحكاـالشرعيةالمعاصر،لتعمقوبقضيةو

 المتعمقةباآلثار.

 منيج الدراسة:

المشتيرة.قييةالفلممذاىبالتحميمياتبعالباحثالمنيجالكصفياالستقرائي
 نتائج الدراسة:

 كما يمي: النتائج،خمص الباحث بعد تمام الدراسة إلى مجموعة من 

يحقؽمصمحةالمجتمع، .1 بما الدكلةكترعاىا،كتنظميا لؤلجياؿ،تممكيا تيعتبراآلثارممكانعامان
ييالشركاتالمنقبةأفتككفعمى الدكلة عف كتيعطىككبلء حقكؽحفظليكفعمىذلؾأجران، ـ

.االكتشاؼكالبراءةالعمميةالحقكؽالممكية

أركافكشركطالقطعتعتبرجريمة .2 تكفرتفييا فإذا اآلثارتعتبرسرقةمفالماؿالعاـ، سرقة
تستكجبالحد.

اعتبراإلسبلـإتبلؼاآلثارصكرةنمفصكرإتبلؼالماؿالعاـ،كشكبلنمفأشكاؿاإلفسادفي .3
و.األرض،نيىعنوكحر م

 توصيات الدراسة:

 في ضوء النتائج السابقة، توصمت الدراسة إلى التوصيات اآلتية: 

السماح .1 كعدـ كترميميا، اآلثار، عف كالبحث التنقيب عمميات عمى الدكلة إشراؼ ضركرة
منيا. رسميو  لمشركاتكالبعثاتاألجنبيةبالعمؿإالبإذفو

ثقاف .2 تعزز أثرية كمعارض متاحؼ إنشاء عمى فيالعمؿ المسمـ كدكر باآلثار، االىتماـ ة
 المحافظةعمييا.

 إنشاءكمياتكمعاىدمتعددةمختصةفيمجاؿاآلثارمفالناحيةالنظريةكالمينية. .3
 كممات مفتاحية:

التمؼ،اإلتبلؼ(.التزكير،التيريب،السرقة،اآلثار،حماية،)





ث  

 

Abstract 
Study Aim: 

The purpose of this study is to investigate the subject of the protection of antiquities 

in Islamic jurisprudence. This study is important as it is related to an important civic 

issue in our contemporary reality, and due to our urgent need to know the Islamic 

ruling related to antiquities preservation. 

Study Methodology: 

The researcher followed the descriptive analytical method based on the induction of 

the famous schools of jurisprudence. 

Study Results: 

After completion of the study, the researcher concluded a set of results as follows: 

1. Antiquities are considered as public properties that are owned, maintained, and 

managed by the state in the interest of the community. The authorized companies 

operating in antiquities discovery are delegates of the state in this field who are 

paid for their work. However, their intellectual rights related to the discovery of 

antiquities should be observed, without claiming their ownership. 

2. Antiquities theft is a crime that affects the public property. Thus, if it fulfills the 

pillars and conditions required for implementing the theft penalty (hand cut), this 

penalty should be implemented. 

3. Islam considered the destruction of antiquities a practice of destruction of public 

property, and a form of corruption of earth, which is forbidden and prohibited. 

Study Recommendations: 

In the light of the previous findings, the study reached the following 

recommendations: 

1. The state should supervise the excavation and search for antiquities. This also 

includes the process of their restoration, and not allowing foreign companies and 

missions to operate in this field without official permission. 

2. There is a need to establish museums and archaeological exhibitions that promote 

the culture of interest in archeology and the role of Muslims in preserving them. 

3. Establishment of multiple colleges and institutes specialized in the field of 

archeology in terms of theory and practice. 

Keywords: Protection, antiquities, theft, smuggling, counterfeiting, damage, 

destruction. 
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 اقتباس

 بصً اهلل الرمحَ الرخيً

 قال تعالى:

ِإَونذ ٱ ْْۚ ٔا ٍُ ًۡ ُعيِ ُٓ جذ
َ
ََ يَُقَٰاحَئَُن ةِأ ِي ذَِن لَِّلذ

ُ
ًۡ ىََلِديرٌ أ َٰ َُۡۡصِِْ َ لََعَ ۞  هللذ

ََّل  ۡٔ َ ُۗ َول ُ َِا ٱهللذ ٔاْ َربُّ ُ ن َحُلٔل
َ
ٓ أ َٰرًِِْ ةَِغۡۡيِ َخّقٍ إَِّلذ ٌَِ دَِي  ْ ٔا ۡخرُِج

ُ
ََ أ ِي ٱَّلذ

 ِ ً ةَِتۡؽظ  َدۡذُػ ٱهللذ ُٓ ۡج   ٱَّذاَس َعۡؽَه ٌَ ّدِ ُٓ ذ ٌُِػ َوبَِيػ  ل َٰ َٰت   َضَو َوَضيََو
ًُ ٱ ا ٱۡش َٓ َسَِٰجُد يُۡذَنُر ذِي ٌَ ِ َنثِۡير َو نذ ٱهللذ ۥْٓۚ اُۗ َوََلَُِۡصَ هُ َ يَُِۡصُ ٌَ  ُ هللذ

َ ىََلِٔيٌّ َؼزِيزٌ  إِنذ ٱهللذ
 .[40-39]الحج:
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 اإلىـــداء
الح  نبع العزيزيف كالدم ارتفعتإلى مف إلى كالعطاء، البذؿ كعنكاف الرحمف، كىبة ناف،

أكفيماكليجتألسنتيمادكمانبتفكقيكسعادتي،إلىمفبذالليالغاليكالرخيصفيسبيؿ
السعادة كاجعؿ درجاتيما، كارفع أعمارىما، في الميـ فبارؾ كطمكحاتي، أحبلمي تحقيؽ

 مىًبرِّىما.طريقيما،كالتخيبالميـرجاءىما،كأعنِّيع
دربيزكجتيالحبيبةالتيشاركتنيأعباءالحياة،كسارتمعينحكتكأـركحيكرفيقةإلى 

ياىاركحانفيجسديف.  الحمـخطكةنبخطكة،أبقانياهللكا 
قمبيكلدمكمشاكسيكمدلميالحبيبخالد،  عينيكميجة قرة ربي، أكرمنيبو إلىمف

سعادةكصبلحانكخيران.حفظواهللمفكٌؿسكء،كمؤلحياتو
إلىإخكانيكأخكاتيسندمكظيرمكعكنيكسعادتي،يامفأفتخربكـ،كأسعدبكىكنكـجزءان 

اليتجزأمفحياتي،كف قكـاهللكحفظكـكأسعدكـ.
أقاربيكأصدقائيكأحبابيالذيفأحاطكنيبمعانيالحبكالدعاء،فجزاىـاهللعني  إلىكؿِّ

خيرالجزاء.
إلىمشايخيكأساتذتيككٌؿأناركاليدربالعمـ،كأشعمكاسراجانينيرليالطريؽ،إلىمف 

مفالمساندةأكالمساىمةفيإنجازىذاالعمؿ. عمٌي،أكقدـليأٌمنكعو  مفلوفضؿه
عمىاإلسبلـكاإلنساف،يبذؿجيدهككقتوكمالوكعمموكنفسوفيسبيؿإسعاد  غيكرو إلىكؿِّ

صبل ححياتيـ.البشرية،كا 

راجيًا المولى أن ينفع بو، ويجعمو خالصًا لوجيو الكريم أىدي ىذا البحث المتواضع

 الباحث
 أحمد خالد نوفل     
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 شكر وتقدير
،فيكصاحبالفضؿالحمدهللالذمبنعمتوتتـالصالحات،كتتحقؽاألمنياتكالرغبات

أكالنكآخران،كلوالحمددائمانكأبدان.

كؿمعانيأتكجوبفإني،(1)«اللَ  رُ كُ شْ  يَ َل  اَس الن   رُ كُ شْ  يَ َل  نْ مَ »:قكلوكانطبلقانمف
كأستاذم الفاضؿ لمشرفي كالتقدير الشكر الكريـ قبؿ،صالح الدين طمب فرجالدكتكر: أف

تىذهالرسالةحتىخرجصبرعميٌائحوكآرائوكتكجيياتو،كاإلشراؼعمىالرسالة،كأفادنيبنص
.كعمموكبارؾاهلللوفيكقتوكعممو،فجزاهاهللعٌنيخيرالجزاء،عمىالكجواألمثؿ

الرسالة، بقبكؿمناقشة المذيفتكرما المناقشة بالشكرالجزيؿلعضكملجنة كأتقدـ كما
بداءكمنحانيمفكقتيماالشيءالثميففيقراءتيا لتخرجفيأبيىحمة،كىما:النصائح؛،كا 

.مناقشانداخمياناهللاحفظيمنال محمد رمضان العشيكتكر:فضيمةالد

.مناقشانخارجيانحفظواهللمحمد حسن عموش تكر:فضيمةالدك

فيتعميميدو؛لمابذلكهمفجيكماكأتقدـبالشكرالجزيؿلجميعأعضاءالييئةالتدريسية
خكاني،فجزاىـاهللعناكؿالخير.كتعميـإ

أكتكجيووأكيؿلكؿمفساعدنيعمىإنجازىذهالرسالة؛كماكأتقدـبالشكرالجز بنصحو
كتابو أك معمكمةو إلى إرشاد أك ييدعاء الدراسةمما ب،فيد كشيخيكأخصُّ أخي منيـ الذكر

،نور رياض عيداألستاذ: كلـ الرسالة، ىذه فكرة فيمساعدتيالذمبدأتمعو جيدان يٌدخر
ككقتو فيعممو فبارؾاهلللو أفضؿ، بصكرةو الرسالة ىذه ساىمتفيإنجاز مدادمبأفكارو كا 

كأىمو.

 الباحث
  أحمد خالد نوفل
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 مقدمة
كالٌصبلة،شرعلنامفالديفمافيوسعادتناكعزتنافيالدنياكاآلخرة،الحمدهللربالعالميف

كأٌدل،فبٌمغالرسالة،أرسمورحمةنلمعالميف،محمدصٌمىاهللعميوكسٌمـالٌسبلـعمىخيًرخمؽاهللك
..ذفاهلل.كبعدإفيكقدكتنافيالدنياكشفيعنافياآلخرةب،كنصحاألمة،األمانة

مكيف كقرارو محكـ عمىنظاـو المجتمع اهللسبحانو أقاـ اإلسبلـ،فقد مقاصد مف كجعؿ
ليقكـاإلنسافبرسالةرٌبوالتي،كمنعأسبابالفسادكاليبلؾعنيا،الكبرلإصبلحالحياةاإلنسانية

فيطريؽالخيركالصبلحالتينومفالسيرمكِّفشرعمفاألحكاـمايي،كائتمنوعمييا،استخمفوفييا
كاالبتعادعفطريؽالشركالفسادالتينياهاهللعنيا.،أمربيا

كعمىالرغـمفعناية،فعمـاآلثارمفالعمكـالتيبرزاالىتماـبيافيالقركفالمتأخرة
رالحديثالعصإالأف ،األمـعمىمدارتاريخيابآثارىاكمعالمياالشاىدةعمىحضارتياكتاريخيا

كمعالمياالتاريخيةمفالمحرماتالدكليةالتي،شيداىتمامانكعنايةنمضاعفةحتىباتتآثاراألمـ
إلييا اإلساءة أك عمييا االعتداء عمىالحفاظعمييا،ييمنع تامان كالتنقيب،كتحرصالدكؿحرصان
كنفسية.،كاقتصادية،كسياسية،عنيالمقاصدكأىداؼمتنكعةدينيةو

فيأفغانستافلذ يقربمف–طالباف–لؾتعرضتبعضالجماعاتاإلسبلمية قبؿما
عاتيةمفاالحتجاجاتكاالعتراضاتالعالميةعندقياميابتحطيـتماثيؿخمسةعشرسنةل مكجاتو

التاريخية الحدث،بكذا أطم ،كعمىالرغـمفاآلثارالسمبيةالجسيمةالتيكاكبتىذا فيتعمينا
تالعالـبتدميرآثاركفاجأ،بعضالجماعاتاإلسبلميةالعاممةفيالعراؽكالشاـاألخيرةالسنكات

كظيكربعضالفتاكل،جديدةمفاالحتجاجاتاأثارمكجاتومم ،تدمرالسكريةكريخيةالمكصؿالتا
المسممةكدكرالدكلة،اآلثارإلسبلـمفمفبيافمكقؼافكافالبد ،المتضاربةحكؿىذهالقضية

السرقة مف حمايتيا ،كالتمؼ،كالتزكير،كالتيريب،في البحثكاإلتبلؼ، ىذا سيتناكلو ما كىذا
:بعنكافالعمميالمتكاضع

حماية اآلثار في الفقو اإلسالمي

.اهسائبلنالمكلىعزكجؿالتكفيؽكالسدادلكؿمايحبوكيرض
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:أىمية الموضوع  

تكمفأىميةالمكضكعفيمايأتي:

لقضيةونت .1 تياكلو إيجابيةكسمبيةميمة تحممومفقيـ كالشعكببما كتاريخاألمـ أال،ظيرحضارة
 كىيقضيةاآلثار.

لرؤيةو .2 ،إسبلميةمعاصرةمفاآلثارفيضكءاالنفتاحاليائؿعمىثقافاتاألمـكالشعكبإظياره
 ذهاآلثار.مبينانمكقؼاإلسبلـمفحمايةى،كازففييابيفالمصالحكالمفاسدتي

،كطمبةالعمـالشرعيعمىكجوالخصكصميمانلمفقيوبيافمكقؼاإلسبلـمفحمايةاآلثارعتبريي .3
كعدـالكقكعفي،اآلثارلفيـاألحكاـالشرعيةالمتعمقةبكلمحككماتكالجماعاتاإلسبلميةعمكما؛

سبقيـ مف لتحق،أخطاء القضية ليذه المسممة كالحككمات الدكؿ دينيةكاستغبلؿ أىداؼ يؽ
كاقتصاديةكحضارية.

 :مشكمة البحث

مفبقاعاألرضإف  كحكـالمسمميفليذهاألراضيعمىمدل،انتشاراإلسبلـفيكثيرو
آثارإسبلمية،طكيمةعصكرو السابقة،نتجعنيا لحضاراتاألمـ تابعة فما،كآثارغيرإسبلمية

ت مف كعمى اآلثار؟ ىذه حماية مف السرقةمكقؼاإلسبلـ مف حمايتيا مسؤكلية ،ريبكالتي،قع
؟كاإلتبلؼ،كالتمؼ،كالتزكير

:أسئمة البحث  

 حقيقةاآلثار؟كعمىمفتقعمسؤكليةحمايتيا؟ما .1

 ؟مامكقؼاإلسبلـمفحمايةاآلثارمفالسرقةكالتيريبكالتزكير .2

؟حمايةاآلثارمفالتمؼكاإلتبلؼمكقؼاإلسبلـمفما .3

:أىداف البحث  

 كالمسؤكليةعفحمايتيافيالفقواإلسبلمي.،حقيقةاآلثاربياف .1

 إبرازمكقؼاإلسبلـمفحمايةاآلثارمفالسرقةكالتيريبكالتزكير. .2
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 .حمايةاآلثارمفالتمؼكاإلتبلؼإظيارمكقؼاإلسبلـمف .3

 :نطاق وحدود البحث

يافمكقؼالفقوبؿلوحدكدمكضكعيةتتعمؽبب،البحثليسلوحدكدزمانيةأكمكانية
 .كالتزكير،كالتمؼ،كاإلتبلؼ،كالتيريب،عمييابالسرقةاإلسبلميمفحمايةاآلثارمفاالعتداء

:منيج البحث  

مفخبلؿاالطبلععمىمفرداتالمكضكعفإفطبيعتوتقتضياستخداـعدةمناىجعمى
 النحكالتالي:

 كأىميتياكممكيتيا.:كيتمثؿذلؾبالكقكؼعمىحقيقةاآلثارالمنيج الوصفي .1

المكضكعالمنيج الستقرائي: .2 مفردات كاستقراء بتتبع ذلؾ مكضكع،كيتمثؿ في العمماء كأقكاؿ
 البحثكالفركعالفقييةذاتالصمة.

الفقييةالمنيج التحميمي: .3 المسائؿ في اختبلؼالفقياء أسباب بتتبع ذلؾ ،كيتمثؿ أقكاليـكبياف
 .كبيافالراجحمنيا،اقشتياكالردعميياكمن،أدلتيـككجوالداللةفيياك

يمكفبيافاإلجراءاتالمتبعةفيالنقاطالتالية:ك

 كرقـاآليةالتيكردتفييا.،بذكراسـالسكرة،عزكاآلياتإلىسكرىا .1
في .2 كاف ما إال أمكف إٍف الحديث عمى الحكـ نقؿ مع األصمية مظانِّيا مف األحاديث تخريج

 الصحيحيف.
باإلضافةإلىالكتبالحديثةذات،صادراألصميةمفكتبالفقوكالحديثكالمغةالمالرجكعإلى .3

 معالتزاـالٌدقةفيالعزككالتكثيؽبماتقتضيواألمانةالعممية.،الشأف
 فإنني بالمعنىونقمت كما تنصيص، عبلمتي بيف أضعو بالنص العمـ ألىؿ نصكص مف ذكرتو ما .4

 .شيةالحا في المعمكمة أصؿ إلى أشير
تكثيؽآراءالعمماء،كذلؾباإلشارةإلىاسـالمؤلؼ،كاسـالمرجع،كالجزءكالصفحةفياليكامش، .5

تبدأباسـالشيرةلممصنؼ،ثـاسـالمؤلؼثـسنةالنشرثـاسـالكتاب،كفيالمصادركالمراجع
 كرقـالصفحةكتختـبمدينةالنشركالناشر.
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 إعدادالفيارسالبلزمة. .6

:لسابقةالدراسات ا  

كالسؤاؿكاالستفسار البحثكالمطالعة يقؼالباحثعمىكتابو،بعد أك،فقييعمميٌلـ
سكلبعضالمقاالت،عمميةتتناكؿمكضكعاآلثاركبيافاألحكاـالفقييةالمتعمقةبحمايتيارسالة

كى كانت فعؿودٌرىكالفتاكل كة أفغانستاف في اإلسبلمية بعضالجماعات بو قامت ما العراؽعمى
التي،كسكريا تناكلتوفيمكضكعالدراسة،أكبعضاألبحاثالعممية تناكلتجكانبمختمفةعما

راساتالتياطمعتعمييافيىذاالمجاؿ،مايمي:كمفىذهالد

ـ،دار2007،طبعةأمين أحمد الحذيفي"لمباحث/دراسة مقارنة الحماية الجنائية لآلثاركتاب" .أ
األحكاـالعامةلمحمايةالجنائيةلآلثارفيقسمواألكؿصر،كقدتناكؿالكتابم–القاىرةالنيضة،

المتعمقة المكضكعية العامة كاألحكاـ القانكنية، الحماية كضركرة اآلثار أىمية بياف خبلؿ مف
تطرؽفيالقسـالثانيمفالكتاب ـ  بالحمايةالجنائيةلآلثار،كخصائصالحمايةالجنائيةلآلثار،ث

لىصكرالحمايةالجنائيةلآلثارعبربيافجرائـاالعتداءعمىسبلمةاآلثار،كجرائـاالستيبلءإ
 عمىاآلثار،كاسترداداآلثار.

راسةالمقدمةمفالباحثفيكىٍكفالدراسةالسابقةالفرؽبيفالدراسةالسابقةكالدكيمكفإجماؿ
مقدمةتميزتعنيابدراسةحمايةاآلثارمفناحيةدرستحمايةاآلثارمفناحيةقانكنية،كالدراسةال

 فقييةشرعية.
حماية المال العام في الفقو اإلسالميكتاب" .ب لمباحثالدكتكر/ ،نذير بن محمد الطيب أوىاب"

ـ،مركزالدراساتكالبحكث،أكاديميةنايؼالعربيةلمعمكـاألمنية،2001-ق1422الطبعةاألكلى
فصمو في الكتاب تناكؿ الماؿكقد عف تمييزه كمعيار العاـ، الماؿ مفيكـ عف الحديث األكؿ

فصميا في الدراسة ختـ ثـ العاـ، لمماؿ المدنية الحماية إلى تطرؽ الثاني فصمو كفي الخاص،
 الثالثبالحديثعفالحمايةالجنائيةلمماؿالعاـ.

فيكىٍكفالدراسةالسابقةراسةالمقدمةمفالباحثكيمكفإجماؿالفرؽبيفالدراسةالسابقةكالد
اختصتالدراسة فيما القانكنية، بالقكاعد مقارنة مفناحيةشرعية الماؿالعاـ تطرقتإلىحماية

ايةاآلثارمفناحيةفقييةشرعية.المقدمةبدراسةحم
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:خطة البحث  

كتشتمؿعمىالمقدمةالسابقةكثبلثةفصكؿكخاتمةعمىالنحكالتالي:

 الفصل األول

 ة اآلثار والمسؤولية عن حمايتيا في الفقو اإلسالميحقيق

ف:اكفيومبحث

المبحثاألكؿ:حقيقةاآلثاركأىميتياكأنكاعياكممكيتيا

 المبحثالثاني:المسؤكليةعفحمايةاآلثارفيالفقواإلسبلمي
 الفصل الثاني

 حماية اآلثار من السرقة والتيريب والتزوير في الفقو اإلسالمي

ةمباحث:كفيوثبلث

المبحثاألكؿ:حمايةاآلثارمفالسرقةفيالفقواإلسبلمي

المبحثالثاني:حمايةاآلثارمفالتيريبفيالفقواإلسبلمي

 لمبحثالثالث:حمايةاآلثارمفالتزكيرفيالفقواإلسبلميا
 الفصل الثالث
 في الفقو اإلسالمي حماية اآلثار من التمف واإلتالف

ف:اكفيومبحث

فيالفقواإلسبلميزمفالسمـبحثاألكؿ:حمايةاآلثارمفالتمؼالم

 فيالفقواإلسبلميزمفالحربحمايةاآلثارمفاإلتبلؼالمبحثالثاني:
 الخاتمة

كيسجؿفيياالباحثأىـالنتائجكالتكصيات.
فيرس المصادر والمراجع



 

  












 الفصل األول
حقيقة اآلثار والمسئولية عن حمايتيا 

يلفقو اإلسالمفي ا
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 المبحث األول
 حقيقة اآلثار وأىميتيا وأنواعيا وممكيتيا

،كحرصياالشديداالىتماـالكبيرالذمتكليواألمـكالشعكبلآلثارفيكقتناالمعاصرإف 
عمىالمحافظةعمىمآثراألمـكاألجياؿالسابقة،كحمايتيامفكؿاعتداءأكتمؼ،يقتضيمعرفة

سبلميةمفىذهاآلثار،كالجيةالمخكلةبحمايتياكالمحافظةعمييا،لكفقبؿذلؾمكقؼالشريعةاإل
ر،كأىميتيا،كأنكاعيا،كممكيتيا،كلذلؾقسمتالمبحثإلىمطمبيف،عمىالبدمفبيافحقيقةاآلثا

النحكالتالي:

المطمباألكؿ:حقيقةاآلثاركأىميتيا

المطمبالثاني:أنكاعاآلثاركممكيتيا
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 المطمب األول
 حقيقة اآلثار وأىميتيا

 لغة واصطالحا واأللفاظ ذات الصمة الفرع األول: حقيقة اآلثار
 :اآلثار في المغة -أولً 

أساسيةفيمجممياترجعكجدتأنياكمفخبلؿاطبلعيآثارجمعأثر،  :إلىثبلثةمعافو
تعالى:ل والتقديم:التفضي .أ قكلو ْ كأصميا ٔا ُ َِا اهللُّ  آثََركَ  دْ ىَلَ  حَاهلّلِ  كَال َؼيَيْ

(1) فض ، عميناأم مؾ
يستأثرعمىأصحابوأميختارلنفسوكرجؿهؿ،أماختاركفضٌأفيفعؿكذاكمنياآثر،(2)كقٌدمؾ

 (3).لوالجنةكالرحمةرجىكاستأثراهللبفبلفأمإذاماتكىكممفيي،أشياءحسنة
الخبر والذكر: .ب تعالى: قكلو ا َوَُْسخُُب كأصميا ٔا ٌَ ُم ًْ  كَدذ ُْ َوآثَاَر

كمساعييـ،(4) أخبارىـ أم
(5)كسننيـ سي، النبيكمنيا كؿِّنف مآثر كمنيا كأخباره، كمفاخرىقكـوأمآثاره ـ،أممكارميـ،

 يَ قِ  بَ لَ وَ »يدعكعمىالخكارجفقاؿ:ركل،كمنياماركمعفعميذكركتيكمساعيآبائيـالتيتي
يى،(6)«اً رَ م آثِ نكُ مِ  أم،(7)«اً رَ  آثِ َل ًا وَ رَ اكِ ذَ  وِ بِ  فتُ مَ ا حَ مَ فَ »:عمرركمالحديث،كمنياقكؿأممخبره

(9).(8)وحمؼبياأنٌعفأحدوكيتيفنفسي،كالرىماحمفتبومبتدئانمً

                                                           

[.91]يكسؼ:((1
(.16/245جالطبرم،جامعالبياف)((2
)ج((3 العيف )ج8/237الفراىيدم، المغة مقاييس فارس، كابف الببلغة55-1/53(؛ أساس كالزمخشرم، (؛
(.20-10/17(؛كالزبيدم،تاجالعركس)ج9-4/5(؛كابفمنظكر،لسافالعرب)ج1/20)ج
.[12]يس:((4
(.4/7(؛كالزمخشرم،الكشاؼ)ج4/281الزجاج،معانيالقرآف)ج((5
(.1/23(؛كابفاألثير،النيايةفيغريبالحديثكاألثر)ج23عميبفأبيطالب،نيجالببلغة)ص((6
ج((7 بآبائكـ، األيمافكالنذكر/التحمفكا البخارم، صحيح البخارم، الحديث8/132]متفؽعميو: رقـ ؛6647:

[.1646رقـالحديث:3/1266كمسمـ،صحيحمسمـ،األيمافكالنذكر/النييعفالحمؼبغيراهلل،ج
(.106-11/105(؛كالنككم،المنياج)ج11/532ابفحجر،فتحالبارم)ج((8
(؛1/20(؛كالزمخشرم،أساسالببلغة)ج1/54)جمقاييسالمغة،(؛كابففارس8/237)جعيفالفراىيدم،ال((9

(.16-10/13)جتاجالعركس(؛كالزبيدم،9-4/5ج)لسافالعربكابفمنظكر،
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وْ كأصمياقكلوتعالى:تو:عالمة الشيء وبقيّ  .ت
َ
ثَاَرةٍ  أ

َ
َْ  أ ِ ِؼيْمٍ  ٌّ

أثارةبمعنى"ؿاإلماـالزجاج:قا،(1)
يي،فعمـمًكيجكزأفيككفعمىمعنىبقيةو،عبلمة ،(2)"فالعمـرمًؤثىكيجكزأفيككفعمىما

ماحممتشحمانفكأن ،كافقبؿذلؾـوحٍشىكبقيةًأمعمىعتيؽً،كمنياسمنتاإلبؿكالناقةعمىأثارة
بقيةً الشيء،ياحمًشىعمى في األثر إبقاء أم التأثير أثرانثٌكأ،كمنيا فيو ترؾ أم الشيء في ر
أ نس  ويُ  ،وِ زقِ ي رِ فِ  ط اللُ بسُ يَ  أنْ  هُ ر  ن سَ مَ »:قاؿ،ويتبعالعمرياألثرباألجؿألن مِّكسي،كعبلمة
رلكاليي،فإفماتاليبقىلوأثر،وفياألرضمشيًكأصمومفأثرً،(3)«وُ مَ حِ ل رَ صِ يَ مْ فَ  هِ رِ ثَ في أَ 

(5).(4)ألقداموفياألرضأثر
لممعنىالمعنىالمرادكاألقربمماسبؽيرلالباحثأفالمعنىالمغكماألخيرلآلثارىك

عمىإنجازاتيـ،كعبلمةهاالصطبلحي،فاآلثارعبارةعفبقاياالحضاراتكاألمـالسابقةكمخمفاتيا
كمساىماتيـفيتطكرالحياةاإلنسانية.

:اآلثار في الصطالح -ثانياً 
أف  الشؾفيو معاصرانمما اآلثار،مصطمحاآلثاريعتبرمصطمحان ـهكعمـ عم

كلذلؾعندبحثي،كاىتمكابوحتىباتعممانإنسانيانميمان،ثوأىؿالغربغربياستحد
تعريؼاآلثا كالمراجععف المصادر مف اطمعتعميو فيما مف،ر الفقياء مف أجد لـ

فقييةوعرٌ كدراسة عميو بحيثنستند حديان تعريفان لذلؾسأقتصرعمى،بحتةؼاآلثار
اآلثار،ذك عمماء عند اآلثار تعريؼ سمؾكر تعريفيـارثاآلعمماءقد لآلثارعند

 :،كمايميمسمكيف

                                                           

.[4حقاؼ:]األ((1
(.4/438الزجاج،معانيالقرآف)ج((2
الر((3 في لو بسط األدب/مف البخارم، صحيح البخارم، عميو: ج]متفؽ الرحـ، بصمة الحديث8/5زؽ رقـ :

[2557:رقـالحديث4/1982؛كمسمـ،صحيحمسمـ،البركالصمةكاآلداب/صمةالرحـكتحريـقطيعتيا،ج5985
(.16/114(؛كالنككم،المنياج)ج10/416رم)جابفحجر،فتحالبا((4
)ج((5 العيف )ج8/236الفراىيدم، المغة مقاييس فارس، كابف الببلغة56-1/54(؛ أساس كالزمخشرم، (؛
(.9-4/7(؛كابفمنظكر،لسافالعرب)ج1/20)ج
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المسمك األول: .أ بيفالذىبإلىعدـ مكركثاتكال،المحسكسةالماديةمكركثاتالتفرقة
المعنكية ميدانكركثاتالمكؿ كاعتبر،كالثقافية،كالفكرية،البشرية عمـلانالبشرية

 اتالتيسمكتىذاالمسمؾمايمي:كمفىذهالتعريف،اآلثار

سكاءكاف،مامفالزمفخبلؿحقبةو،مانسانيفيمكافوإفونشاطهكؿماخم "تعريف مجمة اآلثار: .1
.(1)"قبيحانأكجميبلن

تعرضى التعريؼ ىذا عمى القيكيبلحظ لمكضكع يمكفبحًو ال نسبي أمره كىك كالجماؿ،
 حاجةلذكرهفيالتعريؼ.و،كبالتاليالضبطي

السابقةمي"تعريف جمال عبد اليادي: .2 األمـ الفكرية،خمفات أك منيا المادية أك،سكاء الثابتة
 .(2)"الظاىرةمنياأكالمطمكرة،قكلةالمن

أنتجىكؿٌ"تعريف صبري خميل: .3 اإلما مًو عناصرىنساف نتاجو،يةمادٌف تاريخوأك خبلؿ ثقافي
 .(3)"الحضارم

 .(4)"لبلحؽوالسابؽيفىماخم "تعريف الجفير: .4
كركثاتكالم،ةالبشريةالماديةكالمحسكسةمفجيكركثاتلىالتفرقةبيفالمذىبإالمسمك الثاني: .ب

البشريةالماديةكالمحسكسةكركثاتكاعتبرأفالم،البشريةالمعنكيةكالفكريةكالثقافيةمفجيةأخرل
الم،ىيالتيتدخؿفيميدافعمـاآلثار البشريةالمعنكيةكالفكريةكالثقافيةميدانياكركثاتبينما

 يمي:كمفىذهالتعريفاتالتيسمكتىذاالمسمؾما،عمـالمغات
بشرم،أكىياألثرنشاطوأثرىحفظيجميعاألشكاؿالمممكسةكالمنظكرةالتيتى: تعريفات جورج ضو .1

 .(5)فخبلؿالقركفيىالحقيقيأكالعظيـلمصناعةكالففالبشريِّ

الدكر التعريفيف باألثرفعرٌ؛كيبلحظعمى فيككذلؾ،ؼاآلثار ،التعريؼاألكؿاإلطالة
 (.،كالتعكيضعفلفظتي)المممكسةكالمنظكرة(بمفظ)المحسكسة(عفيمكفحذؼكممة)جمي

                                                           

مجمةاآلثار،تعريؼاآلثار)مكقعإلكتركني(.((1
(.6،عمـاآلثار)صعبداليادم((2
،اآلثارمفمنظكرحضارمإسبلمي)مكقعإلكتركني(.يرمخ((3
(.12الجفير،اآلثاركالمشاىد)ص((4
(.7جكرجضك،تاريخعمـاآلثار)ص((5
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المادِّ: تعريفات منقولة عن عاصم رزق .2 اإلاألصكؿ لحضارة المادِّية الشكاىد أك التينساف، ية
 .(1)حضارةالبشريةفيعصكرىاالماضيةنتجتعفال

هحتطكرىتكضٌفشكاىدىكالبشرممًوالطبيعيحيطًميعىنسافمىاإلفوتفاعؿيماخم "تعريف منى نخمة: .3
.(2)"عبرالعصكر

،كففو،كأدكاتو،كأثاثو،أكاستعمميامفمسكفو،نسافاألشياءالتيصنعيااإل"تعريف حسن الباشا: .4
 .(3)"فتعنوثـتخم 

إذاألصؿفي؛كالداعيلذلؾ،كيبلحظعمىىذاالتعريؼذكرهلبعضاألمثمةمفاآلثار
 عمىحقيقةالشيءدكفزيادة.التعريؼاالقتصار

لآلثار :التعريف المختار .ت يميؿالباحثإلىترجيح،بعدعرضمسالؾعمماءاآلثارفيتعريفيـ
مفالمعنكيةالبشريةكركثاتكالم،البشريةالماديةمفجيةكركثاتؽبيفالمفرِّالمسمؾالثانيالذميي

أخرل أفٌ،جية ىكركثاتالمكيعتبر المادية تدخؿالبشرية التي اآلثاري عمـ دكف،ميداف
كالفكريةكركثاتالم المعنكية لؾفإفٌكلذ،البشرية المخمفات البشرية الباحثيرلأفاآلثارىي:

 كذلؾلؤلسبابالتالية:، مكان ما خالل حقبة ما من الزمن المادية في
أك،لمكافودكفاستثناءو،محسكسةماديةوفأشياءىنسافمًواإلفىماخم عتبرىذاالتعريؼجامعانلكؿِّيي .1

مفالم،مازمافو  كالثقافية.،كالفكرية،البشريةالمعنكيةكركثاتمانعانألمو
ميكجعتبرالتعريؼميكذلؾيي .2 عمىأركافالتعريؼ)قتصًزان ماديةكركثاتمران ،(زماف،مكاف،بشرية

 مختصراندكفأمزيادة.
يينسافااإلكركثاتاقتصارالتعريؼعمىم .3 أكثرمناسبةولمادية عى،رؼالناسلعيعد عفدييًكما كه

،كالنقكش،كالبنايات،كاألدكات،كالنقكد؛الماديةكركثاتياالمبأنٌ؛فىعيٍرؼالناسينظرلآلثار،اآلثار
،فاآلثارمًتعتبرجزءنامفالتراثالذمىكأعُـّ،كالثقافية،كالمعنكية،الفكريةتاجاتًالنًكأفٌ،كغيرىا

.(4)مفالتراثفاآلثارجزءه

                                                           

(.12رزؽ،عمـاآلثاربيفالنظريةكالتطبيؽ)ص((1
(.17نخمة،عمـاآلثارفيالكطفالعربي)ص((2
(.9)صالباشا،مدخؿإلىاآلثاراإلسبلمية((3
سيأتيتفصيؿعبلقةاآلثاربالتراثفيالنقطةالتيتمييا.((4
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 األلفاظ ذات الصمة باآلثار: -ثالثاً 
كماجاءفيقكلوتعالى:،هفبعدىنسافلمىفواإلخمٌالتيتعنيمايي،يامادةكىًرثأصميلغًة: التراث: . أ

 ْب َٓ ُمَ  ٌَِ ِل  َذ ُ ً  َّلذ َْ  َويَرُِث  يَرِثُِن  َوَِلّا َحْؽُلَٔب  آلِ  ٌِ
،(2)فيصيرلوميراثي،أميبقىبعدم،(1)

العربأفٌ لساف في ييكجاء ما الرجؿيفيمِّخىالتراثىك بدؿه،ولكرثتًو فييا الكاككالتاء كأكرثو،مف
متراثفيجكىرىاعفاالصطبلحيةلمـتخرجالتعريفاتفاصطالحًا: أما،(3)اهوإيٌأمأعقبىالشيءى

المغكم المحدداتالمعنى بعض إضافة لمتراث،مع العمماء تعريفات تعددت يكف،كلقد كلـ
 كمفىذهالتعريفات:،بؿكافاختبلفانلفظياناالختبلؼفيمابينياجكىريان

أثمرىكؿٌ"تعريف إسالم محمد: .1 العقؿيما الحياةًه مناحي مختمؼ في ،يةًكالمادِّ،كريةًالفالبشرم
 .(4)"كالمعنكية

كالركحً"تعريف عبد الحميم عويس: .2 الماديات تصاحبيي مجمكع التي مداراألمةىات عمى
 .(5)"تاريخيا

التراث أف التعريفات ىذه مف  ،فو السمف لمخمف من مادياتٍ ما خمّ  ىو كلّ :كيبلحظ
.ىاكغيرً،اداتًكالعى،مكؾًكالسُّ،اتًغكالمُّ،مكـًكالعي،نكفًكالفي،مرافالعيمثؿ ،ومعنويات

 عالقة التراث باآلثار: يتبيف سبؽ أف لمما عبلقةومباحث عمى بمكضكعكطيدةوالتراث
فكانتىذهالعبلقةتختمؼباختبلؼنظرةالعمماءلآلثار،التراث  كىيكمايمي:،كا 

يعت .1 الذيف العمماء عند الجكىر حيث مف كاآلثار التراث بيف فرؽ أف ال البشريةبركف المخمفات
 منياعمىاآلخر.كعمىذلؾيصحإطبلؽكؿ ،الماديةكالمعنكيةمفاآلثار

،المخمفاتالبشريةالماديةفقطمفاآلثارعندالعمماءالذيفيعتبركفأفٌكخصكصهبينيماعمكـه .2
يي ذلؾ أعُـّكعمى التراث مًعتبر اآلثاركأشمؿ جزءه،ف التراثكاآلثار عًكيي،مف عمييا ةد طمقكف
التراثالمادمأكالمعمارم.مثؿىمصطمحاتو

                                                           

[.6-5]مريـ:((1
(.2/420القشيرم،لطائؼاإلشارات)ج((2
(.201-2/199ابفمنظكر،لسافالعرب)ج((3
محمد،مدخؿإلىالتراثالعربياإلسبلمي)مكقعإلكتركني(.((4
التراثاإلسبلمي)مكقعإلكتركني(.((5
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،يامادةيأصميلغًة: الرِّكاز: . ب كىزى  :يفًإلىأصمىفيالمغةًكترجعي،ةيزىكًىارىفرديكميرى
الحى:اَل يذىب ُسفْ  في شيءٍ  إثبات شيءٍ  .1 ركز يركزيرُّكمنيا األرضالس فا في أثبتو أم ركزان ،ه

مدفكفهفياألكمرككزه رى،فييارضأمثابته رأيتلو عقؿوكزىكما الٌركزي،عقؿوأمثباتىة كمنيا
ياباألرضثـتىيىكارتكزتعمىالقكسإذاكضعتسً،بانفياألرضكالرمحصًؾشيئانمنتىزيرٍبمعنىغى

 (1).مفاألشجارزىرًاالركائزماغيكمني،عمييادتيمىاعتى
وْ ى:وتعالكمنوقكلي:الصوت الخفيّ  .2

َ
ٍَػُ  أ ًْ  تَْص ُٓ َ ً  ل رِْكزا

 .(3)خفيانأمصكتان،(2)

أك،فاألرضمًخرجيالذىبيةكالفضيةالتيتىعًطىطمؽالٌركازعمىالقًالعربتيكبالمجمؿفإف 
 يقيف:اختمؼالفقياءفيتعريؼالرِّكازإلىفرف :اصطالحاً ا أم  ،(4)فعدىالمى

 .(5)فدففالجاىميةماكافم: تعريف الجميور .1
 (7).(6)ككنكزفىفمعادًفاألرضمًخرجمًمااستي: تعريف األحناف .2

استخدمياىيألفاظه،فيفيكالد ،زينٍكالكى،إٌفلفظةالرِّكازكمعياالمعدفيعالقة الرِّكاز باآلثار:
حهكمصطمحاآلثارمصطمفياألرض،مدفكنةهاءهبأٌنياأشيالفقياءقديمانفيكتبيـتشترؾجميعيا

كبالتالييظيرأف خمفاتاألمـكالحضاراتالسابقة،فميمًأكظاىرانيشمؿماكافمدفكنانمعاصره
عمكم فالرِّانكخصكصانبينيما ال؛ الجزء ىي تحمًكاز بما اآلثار، مف مًميمدفكف قيمةوو ماديةوف

اراختبلؼالعصكرفيتقديرقيمةىذهاآلثار؛ففيالسابؽكافاالعتبكمعنكية،معاألخذبعيفً

                                                           

مقاييسالمغة)ج((1 لسافالعرب)ج434-2/433ابففارس، كابفمنظكر، تاج356-5/355(؛ كالزبيدم، (؛
(.161-15/158العركس)ج

.[98]مريـ:((2
(.18/265الطبرم،جامعالبياف)ج((3
(.321-5/320الفراىيدم،العيف)ج((4
(.3/48(؛كابفقدامة،المغني)ج8/553)ج(؛كالماكردم،الحاكم3/215الرعيني،مكاىبالجميؿ)ج((5
(.2/65الكاساني،بدائعالصنائع)ج((6
ييفىرِّؽالجميكربيفالمعادفكالركاز،بخبلؼاألحناؼفإنيـيعتبركفالمعادفمفالرِّكاز،كالمعدفىكالماؿ((7

خمؽاألرض،كيحتاجإخراجوإلىاستنباط،كال كنكزىياألمكاؿالتييدفنياالذمخمقواهللتعالىفياألرضيـك
الكاساني،بنكآدـفياألرض ]انظر: (؛103-2/100(؛كالشربيني،مغنيالمحتاج)ج2/67)جبدائعالصنائع.

([.3/53)جغنيكابفقدامة،الم
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كيينظرييي فقط، المادية قيمتيا مًإلى أم بحثعنيا ذلؾ، أجؿ فييف اليكـ الماديةا قيمتيا إلى نظر
 (1)؟أحكاـاآلثارعفأحكاـالركازرًيُّغىكالمعنكية،فيؿىذاالفارؽيكفيلتى

يسأتناكلياعمىفياالستخداـقديمان،لكنِّمتقاربةهكىيألفاظه تماثيل:ال ،األوثان ،األصنام ،األنصاب . ت
 النحكالتالي:

ني،بونيصيجمعياألنصاب: .1 ًعؿعممانكىككؿما فىجي النُّصي،ًصبى عيبكؿٌكمنيا فدكفاهللمًدىبًما
كاشاءلكنياإذادٌبىييذبحعميياأىؿالجاىمية،كحكؿالكعبةيىاألنصابحجارةه":مجاىدكقاؿ،(2)ىتعال

 .(4)"باآلليةالتيكانتتعبدمفأحجارصيكأفالنُّ"اء:كقاؿالفر ،(3)"أعجبإلييـمنيابحجارةو
خذإليانكىكمااتُّ،كنحاسففضةوصاغمًكيي،فخشبوتمًنحىكيي،ثفكىكالكى،نـوصىجمعياألصنام: .2

كقيؿ:،كثفكفإفلـيكفلوجسـأكصكرةفي،أكصكرةىكماكافلوجسـه:كقيؿ،مفدكفاهلل
 .(5)كالصنـىكالصكرةببلجثة،ييٍنحتكيعبد،أكفضةو،أكحجرو،مفخشبوالكثفماكافلوجثةه

الص ،كثفوجمعياألوثان: .3 كافـينىكىك ـي،ما الصن العربكؿُّ،الصغيركقيؿ: كأصؿاألكثافعند
فييكبالتالي،كنحكىاتنصبفتعبد،أكنحاسو،أكفضةو،أكذىبو،أكحجارةو،مفخشبوتمثاؿو
آنفانكىناؾعمماءي،نـًكالص  ذكرنا كما بينيما كؿ ،فٌرقكا الكثف جثةهبحيثاعتبركا لو ،تنحىتيما

 .(6)آخراعتبركاالعكستمامانكفريؽه،ببلجثةنـصكرةهكالص ،دعبىفتي،بنصىفتي
ٌثؿلوكمى.عبدلـييمفدكفاهللأـدىبًعيسكاءى،أكغيرهكرةمفحجروالصُّكىك،مثاؿتًجمعيالتماثيل: .4

ومفكأصمي،مفخمؽاهلللمشيءالمصنكعمشٌبيانبخمؽوكىكاسـه،وينظرإليورهكأن أمصك الشيءى
الشيءبالشيءإذاقٌدرتى .(7)هوعمىقدرًمث ٍمتي

                                                           

(.34سيتـاإلجابةعمىالتساؤؿ)ص((1
(.762-1/759ابفمنظكر،لسافالعرب)ج((2
(.300مجاىد،تفسيرمجاىد)ص((3
(.3/186الفراء،معانيالقرآف)ج((4
(.14/407(؛كالبقاعي،نظـالدرر)ج12/349)جلسافالعربابفمنظكر،((5
6)) منظكر، العربابف 13/442)جلساف كالبقاعي، الدرر(؛ البحر14/407)جنظـ األندلسي، حياف كأبك (؛

(.7/479المحيطفيالتفسير)ج
7)) منظكر، العربابف الكسيط)ج614-11/613)جلساف التفسير كالكاحدم، الجامع3/489(؛ كالقرطبي، (؛

(.4/363(؛كالشككاني،فتحالقدير)ج11/296ألحكاـالقرآف)ج
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خيأم  فقد الحاضر العصر في )استعماؿٌصا العيتمثاللفظ في العاـٌ( بالصكرةرؼ
كبشرطأفتككف،أكالجمادات،اتدكفصكرالنب،أكخرافيٌمعتادوأكحيكافو،المصنكعةإلنسافو

مي لمنفبليي،مةجس الصكرة المبانيأقاؿ تماثيؿن باتاتالصناعيةكالصكر اليي،يا قاؿلصكرةكما
(التمثالاألصميلكممة)مٌكًغىالكضعالمُّفإف كبالتالي،مثاؿياتًن أحةنسط إفكانتميأكحيكافوإنسافو
ذلؾبعيفاالعتبار.يفأخذحتـعمىالباحثممايي،(1)لئلطبلؽالمعاصرمخالؼه

الت  عالقة ىذه المصطمحات باآلثار: خبلؿ لكؿِّزىكجىالميةًمىقدًمف ىذهمصطمحوة مف
 يتضحلمباحثمايمي:،المصطمحات

المصطمحاتمتقاربةهأف  .1 مفحيثالمضمكفكالغاياتىذه بينيا عمىجميعيبحيثتدؿُّ؛فيما يا
 .كمااليعبد،عبدمنياماييباستثناءالتماثيؿفإف ،علتعبدمفدكفاهللصنىأشياءكانتتي

،كعجـمفعربواتأىؿالجاىميةفىم خىهلميكمابعدى،كةبيفيعيدالنُّىذهالمصطمحاتكانتدارجةن .2
 اليكـ.نظرإليياانلدييـبالصكرةالتيييآنذاؾمعركفكلـيكفمصطمحاآلثار

أـ،ياكبالتالييجبحمايتي،:ىؿتعتبرىذهاألشياءبمجمميامفاآلثارميـهينبنيعمىذلؾتساؤؿه .3
عبدمفدكفاهللكماالؽبيفمايرِّفىأـني،فبليجبحمايتيا،عبدمفدكفاهللياتيالقيمةلياككنى

 ...رفوفيىذهالدراسةإفشاءاهللىذاماسنعيعبد؟

 أىمية اآلثار: الفرع الثاني

أكوعمىالصعيدالفردمٌحيطًوكميكاقعًإنسانيمعىحيكموكنشاطوتفاعؿواآلثارىينتاجيإف 
لياأشياءساىمتفيتقدـأبدعكصنعمفخبل،ساعدتوعمىالعيشاناستخدـفيوأدكات،الجماعيٌ

نسانيةوإجعمتمنياحضاراتوكخصائصىبصفاتوتىذهالمجتمعاتغىبًثـصي،كتطكرمجتمعاتيـ
عمىكصنعكاشكاىدى،كأنتجكا،ماأبدعكايىكبقً،كتبلشتىذهالحضارات،ثـذىبأصحابيا،فريدة

مـاليكـتتنافسفيالكشؼعفىذهكجدناالدكؿكاأل؛كألىميةىذهاآلثاركالشكاىد،ىذهالحضارات
بالدفاع،كدراستيا،كامتبلكيا،كالتعرؼعمييا،اآلثار ىذاإف ،كالحفاظعمييا،كحمايتيا،عنياكتمتـز

ليذهاآلثارعمىأكثرمفعظيمةومااكتشفواإلنسافمفأىميةواالىتماـالمعاصرباآلثارىكنتاجي
فيبيِّقاطالتيتيعددأبرزالنِّنيكيمكفأفٌ،،أكاقتصادمٌ،أكعممي ،أكنفسي كعظي إيماني صعيدو

أىميةاآلثارفيمايمي:
                                                           

(.12/94كزارةاألكقاؼالككيتية،المكسكعةالفقيية)ج((1
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 :ىمية اإليمانية والوعظيةاأل -أولً 
السابقةاآلثاريذكرتي .أ األجياؿ بمصير الحاضرة عً،ياكنتائج،كأعماليـ،األجياؿ مف فييا ةوظىبما

القرآفيدعكنافيكثيرو،ىـفرىـكاستكبارًكيىؤالءالناسنتيجةىلعاقبةًةوبرىكعً مفآياتوكلذلؾكجدنا
ْ  كُوْ قاؿتعالى:،(1)كالنظرفيآثارأسبلفيـلمعظةكاالعتبار،لمسيرفياألرض رِْض  ِف  ِشُۡيوا

َ
 األ

ًذ  ْ  ُث عِيَ  ََعكِتَثُ  ََكنَ  َنيَْف  اُُغُروا َهّذِ ٍُ ْ ال
يا،حتىكعظمتًخرلآلثارىؤالءالناسأيكأشارفيآياتو،(2)

األرضكعمركىاأن  ممككا عادو؛يـ فدم مثؿ عيكثمكد بسبب اهلل كاستكبارًكِّميرىـ حدث،ىـىـ كما
كـ،تركنياكتتفكركفبيا،لتصمكاأمامىشاىدةنعندغرقو،كبقاءجثتو،كالزالتىذهاآلثارلفرعكفى

إلىالحؽِّ قكلوتعالى:،(3)كالصراطالمستقيـبيفالميمفخبلؿالتأمؿفييا ًْ كمنيا َ َول
َ
 ِف  يَِصُۡيوا أ

رِْض 
َ
ََ  ََعكِتَثُ  ََكنَ  َنيَْف  َذيَُِغُروا اأْل ِي ًْ  ٌَِ اَّلذ ٔا َرتْيِِٓ َشدذ  ََكُُ

َ
ًْ  أ ُٓ ٔذةً  ٌِِْ ثَا كُ

َ
رَْض  ُرواَوأ

َ
ا اأْل َْ ُرو ٍَ ْزَثَ  وََخ

َ
 أ

ا ٍذ ا مِ َْ ُرو ٍَ ًْ  َخ ُٓ ًُٓ وََجاءتْ ا ةِاْْلَيَِِّاتِ  رُُشيُ ٍَ ُ  ََكنَ  َذ ًْ  اهللذ ُٓ ٍَ ٔا َوىَِسَ َِلَْغيِ ًْ  ََكُُ ُٓ ُُفَص
َ
ٍُٔنَ  أ َحْغيِ

كقاؿ،(4)
ًْ تعالى: َ ل

َ
ادِ  ذَاتِ  إِرَمَ ةَِؽادٍ  َربَُّم  َذَؽَو  َنيَْف  حَرَ  أ ٍَ اىْؽِ

ْٔمَ فرعكف:مخاطبانكقاؿ،(5) يَم  فَاَْلَ  ُجَِّجِ
َْ  ِِلَُهٔنَ  ةِتََدُِمَ  ٍَ ِ ََ  َنثِۡياً  ِإَونذ  آيَثً  َخيَْفَم  ل ِ َْ  اَّذاِس  ٌّ َِا َخ ِ ىََغافِئُنَ  آيَاح

(6). 
النُّآلثارالتيذكرتٍكجكدبعضاإف  .ب ةيؤدمأكالسنةالنبكيةالصحيح،فيالقرآفالكريـصكصيا

 فيعبله.وجؿ كيقٌكمإيمافاإلنسافبربِّ،إلىزيادةالثقةباهللتبارؾكتعالى
ممايساعد،نصكصالقرآفالكريـالتاريخيةالتيرافقتساعداآلثارعمىفيـاألجكاءكالخمفياتتي .ت

 عمىفيـالغاياتمفأكامراهللتعالىكنكاىيو.

                                                           

)ج((1 البياف جامع )ج11/272الطبرم، التنزيؿ معالـ كالبغكم، عطية2/111(؛ كابف الكجيز(؛ المحرر ،
(.395-6/394(؛كالقرطبي،الجامعألحكاـالقرآف)ج2/271)ج
.[11]األنعاـ:((2
3)) البيافالطبرم، الكشاؼ)ج20/78)ججامع كالزمخشرم، الغيب)ج3/469(؛ مفاتيح كالرازم، (؛25/83(؛

(.6/172(؛كاأللكسي،ركحالمعاني)ج5/322الزجاج،معانيالقرآف)ج
.[9ـ:]الرك((4
.[7-6]الفجر:((5
.[92]يكنس:((6
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 األىمية النفسية: -ثانياً 
العمارةالتيالةفياإلبداعككتبرزمشاركتوالفع ،كحيبإيجابيةاإلنساففيالحياةاآلثارييكجكدإف  .أ

 .(1)واهللمفأجمياخمقي
يدؿُّتكاجداآلثارفيدكلةوإف  .ب الدكلةحضارةنعمىأف ما يي،انعظيمانكتاريخعريقةنليذه عطيمما

خصكصيةن الدكلة انتماءىكقكةنليذه ألرضًئًأبناتعزز ككطنًيا كأسبلفًيـ حمايةعـيحتِّكتي،يـيـ مييـ
 .(2)حضارتيـكتاريخشعبيـ

 األىمية القتصادية: -ثالثاً 

مفحيثالقيمةثمينةوكجكاىرى،ككنكزو،تكمفأىميةاآلثاراالقتصاديةبماتمتمكوالدكلةمفآثارو .أ
 .(3)يزيدمفالقكةاالقتصاديةلمدكلةمما،كاألثر

قدرةوفبماتمتمكوىذهاآلثارم،لمدكلةفيزيادةالثركةالسياحيةاآلثارالمكجكدةفيأمدكلةوساىـتي .ب
 .(4)يـعمىزيارةأماكفىذهاآلثاريعًكتشج،يـكجذبً،احي عمىاستقداـالسُّ

 األىمية العممية: -رابعاً 

كاكتشاؼ،اريخاألمـكالحضاراتاآلثارتفتحالمجاؿأماـالعمماءكالباحثيفكالميتميفلمعرفةتإف  .أ
 .(5)التيتفيدنافيحياتناعبرمنياكاستخبلصالدركسكال،النسيافكانتفيطيِّمندثرةوحضاراتو

 .(6)تكتقاليدكثقافاتالشعكبكاألمـمفخبلؿاآلثارنتعرؼعمىعادا .ب
تصكروته .ت كضع في اآلثار التاريساىـ امتداد عمى حصؿ الذم التطكر اإللشكؿ بكافةخ نساني

 .(7)حضاراتيـاسعمىفيـأنفسيـككممااتسعتالكشكؼاألثريةكمماازدادتقدرةالن،تفاصيمو
                                                           

(؛كنخمة،عمـاآلثارفي18(؛كالفخراني،الرائدفيففالتنقيب)ص147عمارة،اإلسبلـكالفنكفالجميمة)ص((1
(.220الكطفالعربي)ص

،أىميةعمـاآلثار)مكقعإلكتركني(.مصطفى(؛ك219)صعمـاآلثارفيالكطفالعربينخمة،((2
.أىميةعمـاآلثار،مصطفى(؛ك19)صرائدفيففالتنقيب،الالفخراني((3
.أىميةعمـاآلثار،مصطفى((4
(؛كجكرجضك،19،22(؛كرزؽ،عمـاآلثاربيفالنظريةكالتطبيؽ)ص20حسف،المكجزفيعمـاآلثار)ص((5

(.61تاريخعمـاآلثار)ص
(.19)صرائدفيففالتنقيب(؛كالفخراني،ال86)صعمـاآلثاربيفالنظريةكالتطبيؽرزؽ،((6
(.22)صرائدفيففالتنقيب(؛كالفخراني،ال8،20)صالمكجزفيعمـاآلثارحسف،((7
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كالتيتفيدبشكؿو،كالعمارةءالبناساىـالكشكفاتاألثريةفيالتعرؼعمىإبداعاتاإلنساففيففِّتي .ث
 .(1)يـالمعماريةفيالحياةالمعاصرةتبداعاا يففيتطكيرنظرياتيـكسًيندًيفكالمياريِّعمىالمًكبيرو

التيتحتكمعمىنقكشاتو .ج ،المغاتالقديمةككتاباتفيالتعرؼعمىساىمتاالكتشافاتاألثرية
أسرارىا مف الكثير التعر،كاكتشاؼ في كبير بشكؿ ساىمت القديمةكالتي الحضارات عمى ؼ

 .(2)كتاريخيا
فيالتعرؼعمىاألديافكبيرهليادكره،ككتاباتو،كمعابدى،ككنائسى،اآلثارالدينيةمفمساجدىإف  .ح

 .(3)كالمقارنةبينيا،كمعتقداتيـ،القديمة
،كالجيكلكجيا،كالطبيعة،الفيزياءمفالمشكبلتالتيكاجيتعمماءىفيتفسيركثيروكبيرهلآلثاردكره .خ

التخصصاتالعمميةكغيرً مف الزراعة؛ىـ تطكر معرفة تيج،مثؿ الحيكافكبداية كاختبلفات،يف
تعرضيالمزالزؿكالتعرؼعمىخصائصطبقاتاألرضنتيجةى،المناخكتطكراتوعمىمدلاألزماف

آثار ترتبعمىذلؾمف مً،كالبراكيفكما الكائناتالحية نباتاتوكاستخداـ فيالعبلجكف غيرىا
.(4)كالتحنيطكغيرىا

                                                           

،أىميةعمـاآلثار)مكقعإلكتركني(.مصطفى(؛ك23زؽ،عمـاآلثار)صر((1
.(20(؛كالفخراني،الرائدفيففالتنقيب)ص22)صعمـاآلثاررزؽ،((2
(.22-21)صرائد(؛كالفخراني،ال23)صعمـاآلثاررزؽ،((3
.أىميةعمـاآلثار،كمصطفى(؛21)صرائدي،الالفخران((4
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 المطمب الثاني
 اآلثار وممكيتياأنواع 

 أنواع اآلثار رع األول:الف
عدةأمكر،مفأبرزىا:حسب،كتعددتتقسيماتياؽعمماءاآلثارألنكاعاآلثاررٌطىتى

 كتتنكعاآلثارحسبمكافكجكدىاإلى: حسب مكان وجودىا: -أولً 
إلىآثارو:)األرضية( اآلثار البرية .أ تنقسـ كىذه عمىاليابسة، عمىظاىرةوكىياآلثارالتيتكجد

دفينةوكبحث،كآثاروألرضمثؿالمدف،كالمباني،كالعمارات،كغيرىاممااليحتاجإلىتنقيبوسطحا
فيباطفسىمًمثؿبعضالمقابر،كاألدكات،كغيرىامماطيكبحثوداخؿاألرضتحتاجإلىتنقيبو

 األرضخبلؿفتراتزمنيةسابقة.
ا:)المائية( اآلثار الغارقة .ب تحت المكجكدة اآلثار كالمرافئ،كىي كالسفف، المراكب، مثؿ لمياه،

 (1)تيغمرتياالمياهفيأزمافسابقة.كالمكانئال
شيرإلىطبيعةتمؾالمكاقعييتقنيانكاالختبلؼبيفاآلثارالبريةكالغارقةاليعدكككنواختبلفان

اعتباري يمكف كال فييا، المستخدمة كاألساليب بأمِّكاألدكات يتـعمميانيانمنيجاختبلفانحاؿوه إذ
.(2)التعامؿمعيمابنفساألسسكالمبادئالعمميةعنددراستياكالبحثعنيا

 :(3)تنقسـاآلثارحسبنكعياكطبيعتياإلى حسب نوع الدليل األثري وطبيعتو: -ثانياً 
مكافو:منقولةٍ  مصنوعةٍ  (4)قىً لُ  .أ مف نقميا كيمكف اإلنساف، التيصنعيا اآلثار دكفكىي آلخر

 عمىمظيرىامثؿاألكاني،كالخرز،كاأللكاحالطينيةكغيرىا.داثتغييروإح

                                                           

(؛كخميؿ،اآلثار17-16(؛كنخمة،عمـاآلثارفيالكطفالعربي)ص17الفخراني،الرائدفيففالتنقيب)ص((1
)ص (.4-3الغارقةبيفالمصطمحكالمفيـك

(.5)صثارالغارقة،اآلخميؿ((2
(.139)صةلحمايةاآلثارمركزالرافديف،عمـاآلثار)مكقعإلكتركني(؛كأميف،الكسائؿاألمني((3
السابقة.((4 اإلنساففياألزمنة لفيـ دراستيا يتـ قديمان، اإلنسافكاستخدميا المُّقىىيالمعثكراتالتيصنعيا

مكقعإلكتركني([.]انظر:مركزالرافديف،عمـاآلثار)
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أفثابتة: لقى مصنوعةٍ  .ب دكف محيطيا عف فصميا يمكف كال اإلنساف، أنشأىا التي اآلثار كىي
 فيشكمياكمظيرىامثؿالبيكت،كالقصكر،كالمقابركغيرىا.انيحدثتغيير

معالمصنكعاتالثابتةإلىجنبواستخدميااإلنسافجنبانكىياآلثارالطبيعيةالتيطبيعية: لقىً  .ت
البذكر،كعظاـالحيكانات،كغيرىا.معمحيطيـمثؿكتكشؼطريقةتفاعؿالناسقديمانكالمنقكلة،

طبيعيةواآلثارتنقسـإلىآثاروف حيثنقكؿإالتقسيـالسابؽيمكفتعديموبكيرلالباحثأف 
.أكمنقكلةآثارثابتةهعةيتفرععنياكمصنكعة،كاآلثارالمصنك

 :(1)اآلثارمفحيثاالستخداـإلىتنقسـ :ب استخدامياحس -ثالثاً 
الن :آثار مدنية . أ استخدميا التي اآلثار كالمستشفياتكىي األسكاؽ، مثؿ المدنية حياتيـ ،اسفي

 كالمدارس،كالقصكر،كالبيكت،كالطرؽ،كالحجارة،كالخشب،كغيرىا.
استينية:آثار دي . ب التي اآلثار كاألربطة،كىي المعابد، مثؿ الدينية كالشئكف العبادة في خدمت

 كالركضات،كالزكايا،كغيرىا.
 كالحصكف.،خدمتفيالحركبمثؿأدكاتالحرب،كالقبلعكىياآلثارالتياستيآثار عسكرية: . ت
مفعمبلتوآثار اقتصادية: . ث كرثناه كنقكدوكىيما كصككؾو، ـ ، التجارماستخدت فيالتبادؿ اميا

 .مفالعصكرفيعصروكاالقتصادم
ليسبالضركرةأفيككف،تنقسـاآلثارمفحيثتاريخياإلىعدةأقساـو :حسب تاريخيا -رابعاً 
مستقؿوقسـوكؿُّ التيتنتميإلعفاآلخر الزمنية إف مفحيثالحقبة بؿ اآلثار، ىذه ىناؾييا

فياآلثاراإلغريقيةكالركمانية،كأيضان،فقسـمبيفأكثرًانكبيرتداخبلن قكةاالتصاالتالتيكما
لكؿِّ،حدثتبيفبعضالحضارات بمكافتمييزالفتراتالزمنية مثؿحضارةوجعؿمفالصعكبة

آثارالشرؽاألدنىكآثارمصرالقديمة،أكاآلثارالبيزنطيةكاآلثاراإلسبلمية،بؿكأضفىمزيدان
 :(2)اأبرزىذهاألقساـفييكمايميأم المتعةعنددراسةىذهاآلثار،مفالتشكيؽك

بالعصرالحديدم،كىيفترةهكتشمؿآثاركمخمفاتاإلنسافمنذبدايتوكانتياءنآثار ما قبل التاريخ:  . أ
الحقائؽالتاريخيةكاألثريةمفمنطقةوزمنيةه لحضارةطكيمةتختمؼفييا ألخرل،كاليمكفنسبتيا

                                                           

(؛كالمكسكعةالمعرفيةالشاممة،اآلثاراإلسبلمية)مكقعإلكتركني(.205-133)صنخمة،عمـاآلثار((1
(.18-15(؛كرزؽ،عمـاآلثار)ص62-47جكرجضك،تاريخعمـاآلثار)ص((2
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كأفنقكؿآثارإغريقيةأكإسبلمية،بؿتشمؿاآلثارالمبعثرةعمىاألرضفيكؿعصرو؛نةمعي
 مفعصكرىذاالحقبةالزمنيةالميمة.

كتعتبرآثار العصور الكالسيكية القديمة:  . ب القديمة، كالركمانية اآلثاراإلغريقية القسـ كيشمؿىذا
كتكمفأىميةآثارىذاثاربكافةأنكاعياكأشكاليا،دراسةآثارىذاالعصرىيالدراسةاألـلعمكـاآل

العصرمفقيمةكتنكعآثارىا،فالحضارةاإلغريقيةتمتدعمىسكاحؿالبحراألبيضكاألسكدمنذ
كحتىفتحاالسكندراألكبرلمشرؽ،كالحضارةالركمانيةتشمؿكؿاآلثار،األلؼالرابعةقبؿالميبلد

 ىاألراضيالتيعاشكاعمييافيذلؾالعصر.فتياجحافؿركماعمالتيخم 
وظؿ يؿالمحصكربالصحارممفالغربكالشرؽ،إالأن النِّكتشمؿآثاركادًآثار مصر القديمة: . ت

مفالنكبةكحتىالحبشةكالبحراألحمركفمسطيف،عفطريؽ،حيطبومفبمدافبماييعمىعبلقةو
أخرل،كتعددتآراءعمماءالتاريخكاآلثارفيتحديدصريةتارةنكالفتكحاتالم،القكافؿالتجاريةتارةن

 ليذهالحقبةالزمنية.دقيؽوتاريخو
الفترةآثار الشرق األدنى القديم: . ث آثار الميبلد،الكتشمؿ آالؼقبؿ أربعة يقربمف لما ممتدة

بحرإيجةسكاحؿىفكانيارت،بدءانمًتفيياإمبراطكرياتوسىثـماتت،كتأس ظيرتفيياحضاراتو
ـ  إلىأربعًحتىكادماألندلس،كمفشبوجزيرةسيناءإلىبحرآراؿ،كت تاريخيةومراحؿىتقسيميا

بمرحمةإيقاظالحسباألبنيةؽ.ـ(،مركران3500-5000مرحمةماقبؿالسبلالتالمالكة)بدءانمف
-3100فففيعيداألمراء)ؽ.ـ(،كمرحمةال3100-3500األثريةفيعيداألمراء)كالمعالـ
 ـ(.300-ؽ.ـ1900بزمفالشعكب)ؽ.ـ(،انتياءن1700

البيزنطية،كالسيمااآلثار البيزنطية:  . ج كتشمؿاآلثارالتيازدىرتفيمجمكعأراضياالمبراطكرية
 كفف.مصركسكرياككريتكغيرىا،كالفترةالتاريخيةالتيحكمتفييابماحممتومفتنكعو

كاسعةمفآسياكأفريقيا،كتاريخيانالمية: اآلثار اإلس . ح تمتدلماكتمتدالحضارةاإلسبلميةعمىأراضو
ساىمتفيخدمةالبشرية،كمخمفاتوبآثاروكزاخرةن،جعمياغنيةنميبلديانيقربمفأربعةعشرقرنان

لمففِّكخصكصان العبلقاتالقكية انيفيكالساس،اإلسبلميبالففالبيزنطيفيمصركسكريامع
 .فيمايتعمؽبالفنكفالصناعيةإيراف،ىذاكتعتبراألكثرغنىن

كىيتشمؿالحضارةالمسيحيةالغربيةبماتحممومفمعارضةوآثار العصور الوسطى المسيحية: . خ
تكطدت،كماديانركحيانمسيحيةالعصكرالكسطىفيالحقيقةكانتكاقعانلمحضارةالبيزنطية،ألف 
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ـ ن الصميبيةالتيشيدعائموبالحركب نقؿآثارىـمفتعمىالشرؽاإلسبلميفيمصركالشاـ،فت
حبلؿقمبأكركباإلىالعالـاإلسبلمي،بماحمؿذلؾمفتغييرو  .كا 

ـ  حسب الموقف الشرعي منيا: -خامساً  اآلثاربكجووألنكاعًعفتقسيماتوعبارةذكرهسابقانمات
رقكادتبعضالتقسيماتالخاصةبدارسيالعمـالشرعيالذيفتطكقدكر،عاـعندعمماءاآلثار
 يمي:الشريعةاإلسبلميةمفاآلثار،نكجزىافيمامكقؼًىابيافيلدراسةاآلثار،منشؤي

 .(1)عيبدتمفدكفاهلل،كآثارلـتيعبدمفدكفاهللانقسمتإلىآثاروحسب عبادتيا: . أ
أف فمسفة التقسيم: عمى الحالنصكصابينيت تناكلت كاألصناـلتي التماثيؿ عف ديث

 .دةاألكثافعيدالناسمفالشرؾكعبابقربًييكالتحريـمعممةنبالن 
 .(2)عمىشكؿذاتأركاحليستأركاح،كآثاروعمىشكؿذاتانقسمتإلىآثاروحسب شكميا: . ب

ةعمىمىمصم صكصالتيتناكلتالحديثعفاآلثارالالنُّبينيتعمىأف فمسفة التقسيم:
بالن ،كالحيكانات،كالطيكر،شكؿأركاحالبشر معممةنكغيرىا الصانعييكالتحريـ فييابمدلإرادة

 كتقديس.يوفيالخمؽ،كماتحممومفتعظيـومضاىاةخمؽاهللكتحدِّعمى
 .(3)لسابقةانقسمتإلىآثاراألنبياء،كآثارالصالحيفكالعباد،كآثاراألمـاحسب أصحابيا وأىميا: . ت

كمكقؼ فمسفة التقسيم: أصحابيا، بأىمية اآلثار ىذه أىمية مدل تكضيح عمى بينيت
يكقعنافيالشرؾ،أكتفريطو الشريعةمنياالقائـعمىالتكسطكاالعتداؿفياالىتماـبيادكفإفراطو

 كأىميتياكمكانتياعندالمسمميف.ذىببقيمتيايى
تحمؿ؛فيناؾآثارها ىذه اآلثارتحممي المعاني التيحسب آخرضاؼتقسيـهكيمكفأفيي

إيجابيةو .سمبيةكالشرؾ،كالفاحشةتحمؿمعافوكالحرية،كالعدؿ،كىناؾآثارهكالخير،؛معافو

                                                           

)ص((1 الجميمة كالفنكف اإلسبلـ التم112عمارة، حكؿ أصكلية دراسة كمكلكم، (؛ )مكقعاثيؿ اإلسبلـ في
(.إلكتركني

.دراسةأصكليةحكؿالتماثيؿفياإلسبلـ(؛كمكلكم،121)صسبلـكالفنكفالجميمةعمارة،اإل((2
الفكزاف،حكـإحياءاألثاركالعنايةبأمكرالجاىمية)مكقعإلكتركني(؛كسعد،اآلثارأقسامياكحكميافيالشرع((3

(.3)ص
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 التنقيب عن اآلثار وممكيتيا: الفرع الثاني

 :عن اآلثار مفيوم التنقيب -أولً 
يعنيالثقبفيأمشيءو،اننىٍقبينقبأصميامفالفعؿنىقىبىالتنقيب لغًة: .أ كأصموالتأثير،كافكالن ٍقبي

النقبفيالحائطك،ئطأمبمغتفيالنقبآخرهنقبتالحا:قاؿكمفذلؾيي،كدخكؿالذملوعمؽه
كراءه إلىما يخمصفيو تحتو،كنحكه إلىما يخمصفيو يى،كفيالجسد نقبفيبطفكالبيطار

ٔاكمنياقكلوتعالى:،أصفريسيؿمنوماءهتوحتىالدابةبالًمنقبفيسر  تُ  ٌَِ َْوْ  اْْلََِلدِ  ِف  َذَِلذ
ِيٍص  َّمذ

فترجكفمحيصانأمسً،(1) ىؿحاصمفكافقبمكـ فابحثكا الٌنقابالرجؿي،(2)يركا كمنيا
ـي كيسأؿ،ككفيميـيتعرؼأخبارىـ،كأمينيـ،القـكقيبعريؼيكالن ،االبحثعنيكثيري،باألشياءالعال

 (3).ونليـمايناسبيـكيطيعكري ثفيأمكرالقكـفيتخىكيبح،عفأحكاليـ

وإلىالبحثالعميؽفيالتنقيبفيالمغةيرجعفيأصمًمماسبؽيتبيفلدلالباحثأف 
 ما.ةالكصكؿليدؼوغيبي،أـمعنكيةسكاءكانتماديةن،األشياء

،لـيختمؼالمعنىاالصطبلحيلمتنقيبمفحيثالمبنىعفالمعنىالمغكمالتنقيب اصطالحًا:  . ب
البحث عن "لمتنقيبعفاآلثاركىك:كاحدولذلؾسأكتفيبتعريؼو،باستثناءاإلضافةالمتعمقةباآلثار

 .(4)"ميا أو عاصرىاالتي كان يستعم وروثاتلعصور المختمفة من خالل الماإلنسان في ا
 :حكم التنقيب عن اآلثار -ثانياً 

الفقياء تحرير محل النزاع: . أ الركازاتفؽ عف كالتنقيب البحث جكاز الفقياء ،(5)عمى كاختمؼ
 أـال؟فيذلؾاآلثار،كىؿتعامؿمعاممةالركازالمعاصركففيحكـالتنقيبعف

 ثارإلىفريقيفكمايمي:اختمؼالفقياءفيحكـالتنقيبعفاآل حدود الخالف: . ب

                                                           

.[36]ؽ:((1
(.5/95(؛كالشككاني،فتحالقدير)ج28/150مفاتيحالغيب)جالرازم،((2
(.770-1/765(؛كابفمنظكر،لسافالعرب)ج180-5/179الفراىيدم،العيف)ج((3
(.18الفخراني،الرائدفيففالتنقيب)ص((4
)ج((5 الصنائع بدائع )ج2/65الكاساني، المدكنة كمالؾ، )ج1/339(؛ األـ كالشافعي، ك2/47(؛ قدامة،(؛ ابف

(.3/48المغني)ج
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القكؿاإلماـمفأخذبيذاكم،كتتبعيا،ذىبإلىحرمةالتنقيبعفاآلثارالفريق األول:
 .(5)كعبداهللالخادـ،(4)عبدالمحسفالعبادك،(3)محمداليبدافك،(2)صالحالفكزافك،(1)ابفباز

كراإلفتاءعمىذلؾأغمبدك،كتتبعياذىبإلىإباحةالتنقيبعفاآلثار،الفريق الثاني:
.(7)كالمصرية(6)مثؿاألردنية

 أدلة األقوال ومناقشتيا: .ت
النبكية أدلة الفريق األول ومناقشتيا: .1 التنقيبعفاآلثاربالسنة كآثار،استدؿالقائمكفبحرمة

 كمايمي:،كقاعدةسدالذرائع،الصحابة
 .(8)«دّ رَ  وَ يُ فَ  وُ نْ مِ  َس يْ ا لَ مَ  اذَ ا ىَ نَ رِ مْ ي أث فِ دَ حْ ن أَ مَ »:قالت:قاؿرسكؿاهللعفعائشة 1.1

البدعكالمحدثاتوجو الدللة: فيردِّكؿ  النبيُّكفيتي،إذالتيالأصؿليافإنوصريحه
،كالعفصحابتومايحثناعمىالتنقيبعفنةوسيفيكال،رآفودعنوالفيقرًكلـيى،(9)ؿكتمًكالديفمي
ليس،كالعناية،اآلثار التنقيبعفاآلثارفقدأحدثفيالديفما فمفيقؿبإباحة كاالىتماـبيا،
 (10).منو

 .الدليؿعمىمفقاؿبالتحريـكاألصؿفياألشياءاإلباحة،بأف :ويمكن أن يرد عميو

                                                           

(.340-3/334ابفباز،مجمكعفتاكلابفباز)ج((1
الفكزاف،حكـإحياءاآلثار)مكقعإلكتركني(.((2
اليبداف،تعظيـاآلثاررؤيةشرعية)مكقعإلكتركني(.((3
(.18العبادالبدر،التحذيرمفتعظيـاآلثارغيرالمشركعة)ص((4
كالعنايةبيا)مكقعإلكتركني(.الخادـ،اآلثار((5
.)مكقعإلكتركني(1877قـالفتكل:داراإلفتاءاألردنية،حكـالتنقيبعفاآلثار،ر((6
ر((7 بيعاآلثار، داراإلفتاءالمصرية،حكـ الفتكل: استخراجإسبلـكيب؛ك)مكقعإلكتركني(8235قـ ،حكـ

تركني(.)مكقعإلك67725اآلثارالقديمة،رقـالفتكل:
:رقـ3/184]متفؽعميو:البخارم،صحيحالبخارم،الصمح/إذااصطمحكاعمىصمحجكرفالصمحمردكد،ج((8

 ج2697الحديث األمكر، محدثات كرد الباطمة األقضية/نقضاألحكاـ مسمـ، صحيح كمسمـ، رقـ3/1343؛ :
[.1718الحديث

(.12/16النككم،المنياج)ج((9
(.339-3/338)جفتاكلابفبازمجمكعابفباز،((10
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كالتماثيؿالتيحكؿرسكؿاهللبأف :جاب عميوويُ  بتكسيراألصناـ قاـ فتحمكة عند
فاظعمييارسكؿشرعيةلكافأكلىالناسبالحًالكعبة،كأمرالصحابةبتكسيرىا،فمككافلياقيمةه

(1).كصحابتوالكراـاهلل

النبيبأف :عميو رد  ويُ  تيتكسير لككنيا األصناـ كتيليذه مفدكفاهللعظٌعبد ،ـ كالقـك
،كبالتاليفإفكافالتنقيبعفاآلثارالتيتعبد(2)فإفزالتعمةالحكـزاؿالحكـبذلؾ،حديثكعيدو
فلـتكفكذلؾجازالتنقيبعنيا،حرمانكافمي،مفدكفاهلل  .ككجبطمسيا،كا 

ى ارَ صَ والن   ودَ يُ يَ ال اللُ  نَ عَ لَ »نو:ـمًقيوالذملـيىفيمرضًقالت:قاؿرسكؿاهللعفعائشة 1.2
رسكؿاهللارأف سىيىبفًاءىطىعىكعف،(3)«داجِ سَ م مَ يِ ائِ يَ بِ نْ أَ  ورَ بُ وا قُ ذُ خَ ات   ل عَ جْ  تَ َل  م  يُ الم  »قاؿ:
 .(4)«داجِ سَ م مَ يِ ائِ يَ بِ نْ أَ  ورَ بُ وا قُ ذُ خَ ات   مِ وْ ى قَ مَ عَ  اللِ  بُ ضَ غَ  د  تَ د، اشّ بَ عْ نًا يُ ثَ ي وَ رِ بْ قَ 

كالنصارلالم اليىاستحؽ الدللة: جوُ وَ  أنبيائيـكصالحييـكالذـٌ،عفيكد بآثار ،الىتماميـ
فمفبابأكلى؛ـر حى،فإذاكافاالىتماـبيامي(5)الذمأكقعيـفيالشرؾباهلل،األمركتعظيميـليا

 (6).تحريـالتنقيبكالبحثعنياسدانلمذريعةالمفضيةإلىالشرؾباهلل
يـاستحقكاالمعفلماأفضىإليواىتماميـبيذهاآلثارمفتعظيـًبأن :عميو رد  أن يُ  مكنُ ويُ 

لـييغيرً حديثأف ،كخصكصانذلؾ،زاؿاستحقاؽالمعف،كعاداألمرلئلباحةإلىضًفٍاهلل،فإذا
 .حبيذهالعمةيسارالذماستدلكابوصر 

                                                           

(.مكقعإلكتركني)ظيـاآلثاررؤيةشرعيةاليبداف،تع((1
(.مكقعإلكتركنيالتماثيؿفياإلسبلـ)مكلكم،دراسةأصكليةحكؿ((2
جاءفيقبرالنبي]((3 الجنائز/ما البخارم،صحيحالبخارم، ؛1390الحديث:رقـ2/102ج،متفؽعميو:
مك صحيح الصبلة/النمسمـ، كمكاضع المساجد سمـ، القبكر، عمى المساجد بناء رقـ1/376جييعف الحديث:

529].
بفاإلماـأحمدك؛85الحديث:رقـ1/172جرالصبلةفيالسفر/جامعالصبلة،المكطأ،قص:مالؾ]اإلماـ((4

[،كالخبلؼعف7358يثالحد:رقـ12/314ج،مسندأحمد،المكثريفمفالصحابة/مسندأبيىريرة:حنبؿ
عندمفقاؿبمراسيؿالثقات.]القرطبي،التمييد)ج ([.42-5/41مالؾفيإرساؿالحديث،كىكصحيحه

(.5/45(؛كأبكعمرالقرطبي،التمييد)ج6/497ابفحجر،فتحالبارم)ج((5
(.3/339)جازابفباز،مجمكعفتاكلابفب((6
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1.3  قاؿرسكؿاهللالخدرمعفأبيسعيد  ،برشِ رًا بِ بْ شِ  ،مكُ مَ بْ قَ  انكَ  نمَ  نَ نَ ّن سَ عُ بِ ت  تَ لَ »:قاؿ:
صارى؟ قال: والن   يودَ الل اليَ منا يا رسول ، قُ وىممُ تُ عْ بَ ت  َل  ب  ر ضَ حْ ي جُ وا فِ مُ خَ و دَ ى لَ تّ حَ  ،اعرَ ذِ اعًا بِ رَ ذِ وَ 

 .(1)«فمن!

فىذه،كمً(2)ؤكنيـشينفالييكدكالنصارلفيكؿِّعسىبًناسنت يخبرناالحديثأن وجو الدللة:
كالن الس  الييكد التيعكؼعمييا بيا،فيببلدىـصارلنف كالعناية ـ التنقيبعفاآلثار انتقمكاث

 اآلثار عف التنقيبية كاإلإلىبحمبلتيـ العربي بعضاألىداؼالمسمكمة؛سبلميالكطف لتحقيؽ
دمفأىؿالعمـمفيدعكلمتنقيبعفاآلثارجًحتىكيـكحقدىـعمىاإلسبلـ،يًرىًالمبنيةعمىكي

 .(3)كالعنايةبيا
ينيةكالشعائريةألىؿؽباألمكرالدِّالنييىناعفاالتباعالمتعمٌبأف :مكن أن يرد عميوويُ 
يتعمؽأم الكتاب، ما إفكاففيذلؾمصمحةهبا اتباعيـ فبلحرجمف الدنيكية لممجتمعاألمكر

،(4)كانتعندالركـكالفرسكىيعادةه،تـالكتبكالرسائؿفيعيدالنبيالمسمـ،كمفذلؾخى
ىاالمسممكفعفالفرسذكقدأخ،يدعمربفالخطابككضعالسجبلتفيع،دكاكيفكتدكيفال

رسكؿلمافعمو،فياالتباعالذمذكرهالحديث،فمككانتىذهاألمكرداخمةن(5)عنداختبلطيـبيـ
ـىمًرىيٍعمىذلؾفبلضى،كبناءنكصحابتوالكراـاهلل  التنقيبعفاآلثار.فاألخذعنيـعم

 كمفذلؾ:ثبتابتعادىـعفتتبعآثاراألنبياءكالصالحيف،التيتيالمركيةعفالصحابةثاراآل 1.4
أف عمرأف ركلييقطع شجرة بيعة الرضوان: 1.4.1 الرضكافالن بمغو بيعة إلىشجرة ،اسيأتكف

بيا،فقيًطعتكفعندىمُّصىكيي ا،فأىكعىدىىـفييا،كىأىمىرى
(6). 

                                                           

ال]((1 صحيح البخارم، عميو: متفؽ النبي بالسنة/قكؿ االعتصاـ قبمكـ"،بخارم، كاف مف سنف "لتتبعف
الحديث:رقـ4/2054جعمـ/اتباعسنفالييكدكالنصارل،مسمـ،صحيحمسمـ،الك؛7320الحديث:رقـ9/103ج

2669].
(.6/498ابفحجر،فتحالبارم)ج((2
(.1/397)جمجمكعفتاكلابفبازابفباز،((3
(.2/203)جالمكاىبالمدنيةبالمنحالمحمدية،شيابالديف((4
(.1/62)جيزالصحابةابفحجر،اإلصابةفيتمي((5
(.2/76)جابفسعد،الطبقاتالكبرل((6
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 َسِريرًا اْلُيْرُمزَانِ  َبْيتِ  َمالِ  ِفي َوَجْدَنا ُتْسَترَ  اْفَتَتْحَنا َلم ا»:وقاؿأن عفأبيالعاليةتورية قبر دانيال: 1.4.2
 َلوُ  َفَدَعا ، اْلَخط ابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  ِإَلى َفَحَمْمَناهُ  ،اْلُمْصَحفَ  َفَأَخْذَنا ،ُمْصَحفٌ  رَْأِسوِ  ِعْندَ  يِّتٌ مَ  َرُجلٌ  َعَمْيوِ 
لُ  َفَأَنا ،ِباْلَعَرِبي ةِ  َفَنَسَخوُ  َكْعًبا  أِلَِبي تُ َفُقمْ  َىَذا ،اْلُقْرآنَ  َأْقرَأُ  َما ِمْثلَ  َقرَْأُتوُ  ،َقرََأهُ  اْلَعَربِ  ِمنَ  َرُجلٍ  َأو 

 َصَنْعتُمْ  َفَما :ُقْمتُ  ،َبْعدُ  َكاِئنٌ  ُىوَ  َوَما ،َكاَلِمُكمْ  َوُلُحونُ  ،َوُأُموُرُكمْ  ،ِسَيُرُكمْ  :َقالَ  ؟ِفيوِ  َكانَ  َما اْلَعاِلَيةِ 
ْيَنا َدَفن اهُ  ْيلِ ِبالم   َكانَ  َفَمم ا ،ُمَتَفرَِّقةً  َقْبرًا َعَشرَ  َثاَلَثةَ  ِبالن َيارِ  َحَفْرَنا :َقالَ  ؟ِبالر ُجلِ   ،ُكم َيا اْلُقُبورَ  َوَسو 
َيوُ   .(1)«َيْنِبُشوَنوُ  َفاَل  الن اسِ  َعَمى ِلُنَعمِّ

ا،الرضكافبيعةلشجرةقطععمرإف وجو الدللة: لصحابةبتكريةقبردانياؿكأمره
افتتافالناسبيا،كالتشبومفخبلليابأىؿالكتابباتخاذآثاراألنبياءكالصالحيفمساجد،خشيةى

عمىحرمةالتنقيبعفاآلثارمفبابأكلى،ك .(2)باهلللشرؾسدانلمذريعةالمفضيةإلىادليؿه
بجاىميةعبادةاألصناـ،عيدوياسفيذلؾالعصركانكاحديثالن ف بأ:عميو رد  ن أن يُ مكِ ويُ 

بيذه تأثرىـ مكانية كا  بيا كاالفتتاف سدُّمتحققةاآلثار األفضؿ مف فكاف إلى، المفضية الذريعة
عبداإلنسافالصعكبةبمكافأفيىكصارمف،ؿالحاؿاكقدتبدٌبإخفاءمثؿىذهاآلثار،أمى،الشرؾ

لأد ،اريخيةكالعمميةكاالقتصاديةحجرانأكصنمان،فضبلنعفبركزأىميةىذهاآلثارالحضاريةكالت
كال،نسبةإمكانيةافتتافالناسبيذهاآلثار،كبالتالييبقىالحكـعمىاإلباحةوإلىتقميؿذلؾكمِّ

 الذريعة.داعيلمتضييؽبمبدأسدِّ
التنقيبعفاآلثاركالعنايةبيا،يزرعفيالناساالنتماءلحضاراتيـالسابقة،أف اعدة سد الذرائع:ق 1.5

ؿشكِّيعندىـالقكميةكالشعكبية،ممايينمٌكيي،كالتفاخربيا،كيجددعندىـالنعراتالقبميةكالجاىمية
ية،فسدانلمذريعةالمفضيةإلىسبلـ،كيعمؿعمىتفكيؾالكحدةاإلسبلمخطرانعمىاالنتماءإلىاإل

التنقيبعفاآلثارذلؾيى  .(3)حـر
بإنجازاتآبائيـقكـوتفاخرأمٌمة،ألف ى كىتىالمفسدةالمتكقعةىناميبأف :عميو رد  أن يُ  نُ مكِ ويُ 
،الكطفدعاإلىحبِّاإلسبلـاليقتضيمعاداةاإلسبلـكرفضو،بؿإف ،كاىتماميـبيا،كأجدادىـ

                                                           

(.2/40)جابفكثير،البدايةكالنيايةك؛(66ابفاسحاؽ،السيركالمغازم)ص((1
(.)مكقعإلكتركني،تعظيـاآلثاررؤيةشرعيةفاليبداك؛(339-3/338از)جابفباز،مجمكعفتاكلابفب((2
الفكزاف،حكـإحياءكتعظيـاآلثاررؤيةشرعية؛اف،اليبدك؛(340-3/337)جمجمكعفتاكلابفبازابفباز،((3

(.)مكقعإلكتركنيركالعنايةبياالخادـ،اآلثاك؛(مكقعإلكتركنيأمكرالجاىميةكشخصياتيا)اآلثاركالعنايةب
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،فعندمايتفاخركفبإرثالفراعنةكفالمصريكالمسممفمثبلنكالدفاععنيـ؛كاالنتماءإلييـ،،كالقكـ
نجازاتيـ،كيعتزكفبيا،كآثارىـ  .فراعنةيـيرفضكفاإلسبلـكيريدكفالعكدةإلىعيدالاليعنيأن ،كا 

 أدلة الفريق الثاني ومناقشتيا:  .2
الت بإباحة القائمكف المعاصركف كممكيةاىتـ التنقيب، عمى القائـ بمسألة اآلثار نقيبعف

قرأتمفاستدؿعمىإباحة فيما أجد لذلؾلـ التنقيبنفسيا؛ أكثرمفمسألة اآلثارالمكتشفة،
بإباحةالتنقيبعفاآلثاربالسنةالنبكيةكقاعدةالتنقيبعفاآلثار،كيمكفاالستدالؿعمىقكليـ

 ىالنحكالتالي:عم،األصؿفياألشياءاإلباحة
ار، بَ ن جُ دَ عْ ُجبار، والمَ  رُ ئْ ار، والبِ بَ يا جُ حُ رْ جُ  اءُ مَ جْ العَ »وقاؿ:أن عفرسكؿاهللعفأبيىريرة 2.1

 .(1)«سمْ از الخُ كَ ي الرِّ وفِ 

،األحكاـالمتعمقةبالتنقيبعفالماءٌيفبعضىفيىذاالحديثبىالنبيف إوجو الدللة:
ينوىكالرِّ،كالمعادف كلـ عم كاز، التنقيب عف األرضمًالمسمميف باطف في أمكاؿوا ،كمنافعى،ف
تبعيا،عمىاعتباراآلثاركتتنقيبعفذلؾعمىجكازالفدؿ ،(2)ماليانبؿكجعؿفيياكاجبانكدفائف،

.عتبرافمفاآلثارالدفينةفيباطفاألرضكازكالمعادفييالرِّأف 

مىقاؿ:سمعترسكؿاهللعفعبداهللبفعمرك 2.2 رناإلىالطائؼفمرىويعىيقكؿحيفخرجنا
فقاؿ:بقبرو م ا َخَرَج َأَصاَبْتُو النِّْقَمُة ال ِتي َأِبي رَِغاٍل، َوَكاَن ِبَيَذا اْلَحَرِم َيْدَفُع َعْنُو، َفمَ  َقْبرُ َىَذا »،

ْم َنَبْشتُ  َأَصاَبْت َقْوَمُو ِبَيَذا اْلَمَكاِن، َفُدِفَن ِفيِو، َوآَيُة َذِلَك َأن ُو ُدِفَن َمَعُو ُغْصٌن ِمْن َذَىٍب، ِإْن َأْنُتمْ 
 .(3)«نَ ، َفاْبَتَدَرُه الن اُس َفاْسَتْخَرُجوا اْلُغصْ َعْنُو َأَصْبُتُموُه َمَعوُ 

،لمصمحةأعظـ–عنومنييهكىكأمره–نبشقبرأبيرغاؿبيالن أجازىوجو الدللة:
بكرالمنييعنوازالتنقيبعفالركازعفطريؽنبشالقجفإذافيقبره،صفذىبوكىيكجكدغي

                                                           

البخارم،صحيحال:تفؽعميوم]((1 الزكاة/فيالركازالخمس، رقـ2/130جبخارم، مسمـ،ك؛1499الحديث:
.[1710الحديث:رقـ3/1334جحالعجماءكالمعدفكالبئرجبار،صحيحمسمـ،الحدكد/جر

(.9/102)جالعيني،عمدةالقارمك؛(11/226النككم،المنياج)ج((2
الحديث:رقـ3/181جلقبكرالعاديةيككففيياالماؿ،،الخراجكالفيءكاإلمارة/نبشادسنفأبيداك:أبكداكد]((3

ضعفواأللبانيفيالمرجعنفسو.ك[؛3088
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لتحقيؽمصالحماليةو،،فمفبابأكلىجكازالتنقيبعفاآلثار(1)فياألصؿلتحقيؽمصمحةمالية
ترتبطارتباطانكثيقانبالمجتمعات.كعمميةوكحضاريةوكتاريخيةو

بو.جُّحتىىذاالحديثضعيؼالييبأف :رد عميوويُ 

قياساألىبأف ":ويجاب عميو يدعمو شيكٍالحديث فإذا خاتـرًلى، الستخراج نبشالقبر ع
مفالنقديفكغيرىما،سكاءمماكثيروالحفاركمساحتوكنحكىما،فمفبابأكلىجكازاستخراجماؿو

 .(2)"كافيرجعممكولمميتفيحياتوأكلغيره
دليؿالتحر:األصل في األشياء اإلباحة 2.3 يرد لـ كلـالتنقيبعفاآلثاراألصؿفيواإلباحةما يـ،

أمُّ عيصريحوصحيحونصويثبت لك فكيؼ التحريـ، إلى اإلباحة مف األصؿيدىضِّينقمو ىذا
ذلؾعمىإباحةالتنقيبعفاآلثار.فدؿٌ،صكصالمذككرةآنفانبالنُّ

التحريـارتبطبمايترتبعميومفمفاسد،مثؿغرساالنتماءلحضاراتأف ب:رد عميوويُ 
.(3)الناس،كتعظيـغيراهلل،ككقكعالمسمميففيالشرؾىذهاآلثارفيقمكب

النظرةالمعاصرةلآلثارتختمؼاختبلفانتامانعفطبيعةاآلثاربأف :مكن أن يجاب عميوويُ 
أمٌإذ،قديمان بيا، الناس الفتتاف أقرب الحضاريةكانت األىمية بركز فمع اآلف ،كالتاريخية،ا

الكثيؽبإنجازاتكمآثراآلباءكاألجداد،كمعالتطكركاالقتصاديةليذها،كالعممية آلثار،كارتباطيا
العقؿالبشرم،،العمميكالتكنكلكجي آليةوبحيثييكتقدـ عبادة باتف،أكغيرىافحجارةومًستبعد

كغيرمتكقع.الخكؼمفالشرؾباهللعبرالتنقيبعفاآلثارغيركاردو

 الخالف: سبب . ث
التنقيبعفاآلثاريترتبعميومفسدةهفمفرألأف صالح والمفاسد:اختالفيم في تقدير الم

كتعظيـغيره،كزرعالنعراتالقكميةكالجاىميةفينفكسالمسمميف،ذىب،فالشرؾباهللمً؛عظيمة
حافظعمىحضارةكتاريخالمسمميفالتنقيبعفاآلثارييإلىحرمةالتنقيبعفاآلثار،كمفرألأف 

                                                           

(.8/240)جالعظيـأبادم،عكفالمعبكد((1
(.مكقعإلكتركنينجيب،نبشالقبكر)((2
(.)مكقعإلكتركنياف،حكـإحياءاآلثارفكزالك؛(مكقعإلكتركني)ررؤيةشرعيةاليبداف،تعظيـاآلثا((3
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ييكمجتمعاتيـ ىمالو كا  لممجتمعات، الثقافية اليكية بقاء في كيساىـ لؤلغراب، الفرصة عطي
 كتزييفيا،ذىبإلىإباحةالتنقيبعفاآلثار.،كتزكيرىا،كالمفسديفباالعتداءعمىىذهالحضارات

،بشرطتنقيبعفاآلثارمماسبؽيميؿالباحثإلىترجيحمذىبالقائميفبإباحةال الرأي الراجح: . ج
 لؤلسبابالتالية:مفالدكلة،كذلؾكترخيصويككفبإذفوأف

نصكصو .1 كجكد عمىصحيحةوصريحةوعدـ الحكـ يبقى كبالتالي اآلثار، التنقيبعف تنيىعف
 اإلباحة،إذاألصؿفياألشياءاإلباحة.

فضبلنعفالبحثكالتنقيبعنيافيعيد،إٌفنيياإلسبلـعفاتخاذالتماثيؿكالصكركاألصناـ .2
ذلؾكجدناالنبيكلؿاالفتتافبيا،سييثةعيدالناسبالشرؾكعبادةاألصناـ،فيىداكافلحالنبي
كيأمربتعميةقبردانياؿ،أماكقدزاؿىذا،يأمربطمسياكتكسيرىا،كعمريقطعشجرةالرضكاف

خصكصانمعكاالىتماـبيا،ك،الخكؼكتبدلتاألحكاؿ،كصارتالمصمحةفيالتنقيبعفاآلثار
إذ،إلىاإلباحةعكدأفيفإٌفالحكـيجب،استبعادكقكعالناسفيعبادةاألصناـكاآلثارمفجديد

 .الحكـيدكرمععمتوكجكدانكعدمان
،فكيؼإذاقيرنتىذهاآلثاربالقيمةماديةوكازبمالومفقيمةوعفالرِّلقدأباحاإلسبلـالبحث .3 حينئذو

ييا،فمفبابأكلىإباحةالتنقيبعنيا،كتتبعيا،كاالستفادةمنيا.المعنكيةالتيتدؿعم
،كحفظقيمتياالمعنكيةلحمايتياجدانمفالدكلةلمفأرادالتنقيبعفاآلثارميـهرسميواشتراطإذفو .4

 ،كالتزكير،كالبيع،كالتخريب.مفالسرقةكالمادية
 :حكم ممكية اآلثار -ثالثاً 

،كاختمفكا(1)إباحةالتنقيبعفاآلثارجميكرالفقياءالمعاصريفعمىاتفؽ تحرير محل النزاع: . أ
عاـتشرؼعميوالدكلةكتحفظو؟أـىيممؾه؛اآلثارالمكتشفةممكيةمابينيـفيفي ىؿىيممؾه

 لكاجدىايتصرؼفيياكيؼشاء؟
 فكمايمي:اآلثارالمكتشفةإلىفريقيتممؾفيحكـالمعاصركفالفقياءاختمؼ حدود الخالف: . ب

لو،يتصرؼفيياكيؼمفكجدشيئانأف ذىبإلىالفريق األول: مفىذهاآلثارفييممؾه
.(2)خرجمنياالخمسشاءعمىأفيي

                                                           

(.24)صراجعالدراسة((1
(.مكقعإلكتركنيديمة)،حكـاستخراجاآلثارالقإسبلـكيب((2



 31   

 

تتصرؼك،لدكلةاشرؼعمييالؤلجياؿ،تيعاـهممؾهىذهاآلثارذىبإلىأف الثاني:الفريق 
 .(1)فييابمايعكدبالنفععمىالمسمميف

 قوال ومناقشتيا:أدلة األ .ت
يـقالكاينبغيالمكازنةإالأن ،بالسنةالنبكيةكالماذىبكاإليواستدلك تيا:أدلة الفريق األول ومناقش .1

اآلثار التنقيبعف مصمحة فييا،كتممكيا،بيف الشرع حكـ قكانيف،كالتزاـ مخالفة مفسدة كبيف
فإفكانت،(2)كتعريضنفسولمعقكبات،كلةكتممكيادكفإعادتيالمد،بالتنقيببدكفترخيص،الدكلة

: يلَ قِ  ،وُ سَ فْ نَ  ل  ذِ ن يُ أَ  نٍ ؤمِ مُ ي لِ غِ بَ نْ  يَ َل »:لقكؿالنبي،كالتحتمؿفبليجكزلوذلؾ،أعظـالمفسدة
 ككانتأدلتيـعمىالنحكالتالي:،(3)«يقطِ  يُ ا َل مَ لِ  ءِ اَل البَ  نَ مِ  ُض ر  عَ تَ : يَ الَ ؟ قَ وُ فسَ نَ  ل  ذِ يُ  يفَ كَ وَ 

 يفِ وَ  ،اربَ جُ  نُ عدَ المَ وَ  ،اربَ جُ  ئرُ البِ وَ  ،اربَ ا جُ يَ رحُ جُ  اءُ مَ جْ العَ »قاؿ:النبيفععفأبيىريرة 1.1
 .(4)«سمْ الخُ  ازِ كَ الرِّ 

فمفكجد،كمعادفككنكزوالجاىميةمفأمكاؿوفيففماديالركازيشمؿكؿٌف إوجو الدللة:
.(5)جدمفآثاراألمـالسابقة،كمفذلؾماكيالخمسمنياكيجبعميوإخراج،منياشيئانفييلو

:ويرد عميو كازالرنظرةالناسإلىإالأف ،مادفففياألرضيشمؿكؿ الركازأفٌصحيحه
،ةقيمةماديةكمعنكيتمثؿأصبحتاليكـفقدبخبلؼاآلثار،عمىالقيمةالماديةلياتاقتصرقديمان

تحممومفأىميةعممية تممؾاألفرادلآلثاريؤدمإلىاليفإفكبالت،(6)كاقتصاديةكتاريخية،،بما
كـمفاسدعظيمة  .لـتكفمكجكدةفيالركاز،ممايستكجبتغيرالحي

                                                           

مكقعية،حكـبيعاآلثار)فتاءالمصرداراإلك؛(مكقعإلكتركني)األردنية،حكـالتنقيبعفاآلثارفتاءداراإل((1
(.154)صيةكنظريةالعقدأبكزىرة،الممكك؛(إلكتركني

مفالمؤسساترسميوكترخيصوذىبتمعظـقكانيفالدكؿالمعاصرةإلىتجريـالتنقيبعفاآلثاردكفإذفو((2
.([138ص)حمايةاآلثاركاألعماؿالفنية]انظر:أميف،.عفتممكياكالتصرؼفيياالمختصة،فضبلن

تعا:ابفماجو]((3 الفتف/قكلو سنفابفماجو، يا لى: أنفسكـ، عميكـ الذيفآمنكا رقـ2/1332جأييا الحديث:
؛غريبقاؿفيوالترمذم:حسفهك[؛2254الحديث:رقـ4/533ج،67مذم،سنفالترمذم،الفتف/بابالترك؛4016

كصححواأللبانيفيالمرجعنفسو.
(.28سبؽتخريجو)ص((4
سبلـكيب؛(11/226النككم،المنياج)ج((5 .ستخراجاآلثارالقديمة)مكقعإلكتركني(حكـا،كا 
(.154)صأبكزىرة،الممكيةكنظريةالعقد((6
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،استدؿالقائمكفبأفاآلثارالمكتشفةتعكدممكيتيالمجمكعالمسمميف أدلة القول الثاني ومناقشتيا: .2
 :،كمايميكالقكاعداألصكلية،بالقياس؛العاـعمىالجميعتتصرؼفيوالدكلةبمايعكدبالنفع

: يلَ قِ  ،ل ىا وَ م  مَ : فَ الَ قَ  ،ولَ  وُ عَ طَ قَ فَ  ،برِ أْ مَ الذي بِ  حَ مْ المِ   النبيع استقطَ » :وأن عفأبيضبفحٌماؿ 2.1
 .(1)«ونْ مِ  وُ عَ جَ رَ فَ  :الَ قَ  –عطِ قَ نْ  يَ ي َل الذِ  – دّ العَ  اءَ و المَ تَ عْ طَ قْ ا أَ مَ إن   !ولَ  تَ عْ طَ ا قَ ي مَ درِ تَ ول الل أَ سُ ا رَ يَ 

عمـأف النبيٌف إوجو الدللة: يشبوالماءالعدالذمالينقطعالممحالذمقطعولٌما
أالٌبفيمايستمرنفعوالنبيسنةكتركوليستفيدمنوالجميع،كىذه،نفعوعفالناس،استرجعومنو

ككذلؾ،(2)مثؿالماءالعدكالكؤلكالنار،وكيككفمفحؽالجميعاالنتفاعب،يتممكوآحادالمسمميف
كاالنتفاع،تممكيااليحؽألحدو،كاقتصادية،كعممية،كاجتماعية،تاريخيةاآلثاربماتممكومفقيمة

منيما،بيادكفاآلخريف كالضررالحاصؿعمىالمسمميفعندتممؾآحاد،بجامعدكاـاالنتفاعبكؿو
.(3)الدكلةبمايحقؽالمصمحةالعامةكتبقىتحتتصرؼ،المسمميفلكؿمنيمادكفالناس

المشي المالكية قكؿ المعادفكيدعمو في أكافأف بكر األرضسكاء باطف مف يخرج ما
لبيتماؿالمسمميففمزاتأـسكائؿ،يككفكمٌ مصمحةالمسمميفأفتككفذلؾبأف ؿى،كعمٌوممكان

ألف  آلحادىـ، ال لمجمكعيـ األمكاؿ شًىذه يجدىا قد المعادف ليـىذه تركت فإف الناس، رار
فجعمتتحتسمطافكلي إلىالتقاتؿكسفؾالدماءكالتحاسد، عمييا يؤدمالتزاحـ كقد أفسدكىا،

 .(4)تيافيمصالحيـاألمرالنائبعفالمسمميفينفؽغبل 

األصكليكفمفأف  2.2 أقٌره الخبلؼفيمسائؿاالجتيادما يرفع الحاكـ فإف ،(5)المختمؼفيياحكـ
تممكومفقيمةماديةكمعنكية بتراثاآلباءكاألجدادترتبطارتباطان،اآلثاربما صبحممكانتي،كثيقان

قانكفالدكلةاعتبراآلثارالتيييعثرعمييامفاألمكاؿالعامةالتيكبماأف ،لؤلجياؿتحميوالدكلة
أكعاـوثرعمييافيممؾوسكاءعي،بغيرتصريحمفالدكلةأكالتصرؼفييا،اليجكزلمفردتممكيا

                                                           

[،كحسنواأللباني.]الترمذم،سنف685الحديث:رقـ350صألمكاؿ،أحكاـاألرضيف/اإلقطاع،ا:أبكعبيد]((1
([.3/656الترمذم)ج

(.357)صمكاؿأبكعبيد،األ((2
(.مكقعإلكتركنيحكـبيعاآلثار)تاءالمصرية،داراالف((3
(.2/78)جعميش،منحالجميؿ((4
)ج((5 األصكؿ في الفصكؿ )3/96الجص اص، األحكاـ أصكؿ في اإلحكاـ كاآلمدم، كالقرافي،1/253(؛ (؛

(.1/93(؛كالزركشي،المنثكرفيالقكاعدالفقيية)ج2/103الفركؽ)ج
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عمىفإف ،(1)خاص العاـ بالنفع يعكد بما فييا تتصرؼ لمدكلة تعكد المكتشفة اآلثار ممكية
 .(2)المجتمع

كآلثارغيرالمسمميفالسابقةالمكجكدةفي،عاـإىماؿالدكلةلآلثاربشكؿوإف :يعةسد الذر مبدأ  2.3
يعطيالفرصةلؤلشرار،كالتنقيبعنيا،كعدـاالىتماـبيا،عمىكجوالخصكصأرضالمسمميف

المبادرةمفسديفكال التنقيبعنيا،بأخذ كتزييؼ،كتضييعيا،كتزكيرىا،كبيعيا،كسرقتيا،كمحاكلة
،كيعطيالفرصةأيضانلغيرالمسمميفبإىماؿآثارالمسمميفالمكجكدةفيببلدىـ،الحقائؽكالتاريخ

بالتزكيركا عمييا كالشر،كاالتبلؼ،كالتزييؼ،العتداء الفساد إلىىذا المفضية لمذريعة ،(3)فسدان
يابمايعكدكالتصرؼفي،كتممكيا،ينبغيلمدكلةأفتأخذعمىعاتقيااالىتماـبالتنقيبعفاآلثار

الناس،فإفتركتليـقديجدىاشرارف،كيؤيدذلؾماقالوالمالكيةفيالمعادفبالنفععمىالمجتمع
فجعمتتحتسمطافكلي إلىالتقاتؿكسفؾالدماءكالتحاسد، عمييا يؤدمالتزاحـ كقد أفسدكىا،

 .(4)األمرالنائبعفالمسمميفينفؽغبلتيافيمصالحيـ
أىميا:كيرجعاختبلؼا أسباب الخالف: . ث  لفقياءفيىذهالمسألةألسبابو
فرؽبينياكبيفالركازنظرإلىأىميةاآلثارالماديةفقط،لـييففم:قيمة اآلثار تالفيم في تقديراخ .1

ترتبةمفتممؾالفردليذهاآلثار،ذىبإلى،كلـيتصكرالمفسدةالمالمذككرفيحديثالنبي
قيمةماديةكمفرألبأف رالتييكتشفكنيامعإخراجالخمس،جكازتممؾاألفرادلآلثا اآلثارليا

اإليمانية،كالنفسية،كالحضارية،كالتاريخية،كاالقتصادية،كالعمميةكمعنكيةمتمثمة ذىب،بأىميتيا
عاـه  .فيوبمايعكدبالنفععمىالمجتمع،كتتصرؼمؾالعاـتحميوالدكلةلؤلجياؿ،كالمإلىأنياممؾه

مدفكنةنمفف:تعارض األقيسة .2 ككنيا المكتشفة اآلثار إلى الركنظر عمى األرضقاسيا ،ازفي
نظرإلىقيمةاآلثاركالنفعكمفؿاألفرادعمىأفيخرجكاالخمس،كذىبإلىجكازتممكيامفقب

                                                           

تعتبراآلثارممكانلمدكلة،كأفممكيةاألرضال1966(لسنة51قترقـ)كفقانألحكاـالقانكفالفمسطينيالمؤ((1
تكسبصاحبياحؽالتصرؼباآلثارالمكجكدةعمىسطحياأكفيباطنيا،كالتخكلوحؽالتنقيبعفاآلثارإال

[.3:ص7/ـ3إذاحصؿعمىتصريحبذلؾ.]كزارةالسياحةكاآلثارالفمسطينية،قانكفاآلثارالقديمة،ؼ
(.مكقعإلكتركني)حكـبيعاآلثارفتاءالمصرية،اإلدار((2
يفعموالصياينةاألنجاسفيآثارناعمىأرضفمسطيفالمحتمةمفتزييؼكتزكيرلمحقائؽ،ثـ((3 كمفذلؾما

خبلؿ]انظر:البينسي،تاريخفمسطيفالقديـمفاالدعاءبأفىذهاآلثارتعكدليـإلثباتحقيـعمىىذهاألرض.
([.61-57عمـاآلثار)ص

(.2/78)جمنحالجميؿعميش،((4
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عاـتذىبك،الذمتقدمولؤلمـكاألجياؿقاسياعمىالماءالعد ،الدكلةعميوؼشرإلىأنياممؾه
 بمايعكدبالنفععمىالمجتمع.تتصرؼفيوك

سبؽيميؿالباحثإ الرأي الراجح: . ج لؤلجياؿ،ممؾهاآلثارأفمذىبالقائميفبلىترجيحمما عاـ
ككبلءعفكاتالمنقبةعمىأفتككفالشر،بمايعكدبالنفععمىالمجتمعنظمياتك،لدكلةتممكياا
ذلؾك،كالبراءةالعمميةالحقكؽالممكية،كتحفظليـحقكؽاالكتشاؼ،كفعمىذلؾأجرانعطىالدكلةيي

 لؤلسبابالتالية:
اآلثاربماتحممومفقيمةماديةكمعنكيةتختمؼاختبلفانكبيراعفالركازالذمكاففيعيدإفٌ .1

بخبلؼاآلثار،الرسالة لو المادية عمىالقيمة تقتصرأىميتو لذلككنو أبك، محمد لؾقاؿاإلماـ
" تيطبؽإف زىرة: فيالكنكزال العامة تارياألحكاـ التيتككفذاتقيمة كىي،خيةعمىالكنكز

 .(1)"اعتبرتاآلثارمفاألمبلؾالعامةتسمىاآلثار،حيث
كممؾاألجياؿتحميوالدكلةكتشرؼ،عدممكانعامانلؤلجياؿفتي،اآلثارىيتراثاآلباءكاألجدادإف  .2

كلـيكزعيا،لجميعالمسمميفكقؼوفيأراضيالفتكحعندمااعتبرىاأرضىكمافعؿعمر،عميو
 .(2)يفحفاظانعمىحقكؽاألجياؿالقادمةعمىالفاتح

االنتفاعبوكالماءنةرسكؿاهللبسيالقكؿبممكيةالدكلةلآلثارفيواقتداءه .3 فيتعاممومعمايدـك
كيجبعمىاإلماـ،االنتفاعبيافيليـالحؽجميعان،فيياحيثاعتبرالناسسكاسيةن،كالناركالكؤل
 .ععمىالجميعفييابمايعكدبالنفالتصرؼ

،الدكؿالمسممةعمىككفالتنقيبعفاآلثاريجبأفيككفتحتإشراؼالدكلة(3)إٌفاتفاؽقكانيف .4
كجبعمىالجميعتحمؿكيي،منيايرفعالخبلؼفيالمسألةالتصرؼفييابغيرإذفوكاليحؽألحدو

 لياتوبااللتزاـبيذهالقكانيفحفاظانعمىالمصمحةالعامة.مسئك

                                                           

(.154)صأبكزىرة،الممكيةكنظريةالعقد((1
(.82-69)صأبكعبيد،األمكاؿك؛(38-35أبكيكسؼ،الخراج)ص((2
(.33راجعنصالقانكفالفمسطينيفيالدراسة)ص((3
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 مبحث الثانيال
 المسئولية عن حماية اآلثار في الفقو اإلسالمي

بعدأفتعرفناعمىحقيقةاآلثار،كأىميتيا،كأنكاعيا،كحكـالتنقيبكالبحثعنيا،كمكقؼ
المبحثمسئكليةحمايةاآلثارفيالفقواإلسبلمي، الشريعةاإلسبلميةمفتممكيا،نتناكؿفيىذا

مطالب،عمىالنحكالتالي:لذاقسمتالمبحثإلىثبلثة

المطمباألكؿ:فمسفةالممؾالعاـفيالفقواإلسبلمي

المطمبالثاني:مسئكليةالدكلةعفحمايةاآلثارفيالفقواإلسبلمي

المطمبالثالث:مسئكليةاألفرادعفحمايةاآلثارفيالفقواإلسبلمي
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 المطمب األول
 فمسفة الممك العام في الفقو اإلسالمي

فياإ تكصمتإليو ما تبقىتحتلمبحثالسابؽمفككفاآلثارٌف لؤلجياؿ، عامان ممكان
ييحتِّـعمٌيبياففمسفةاإلسبلـكنظرتورعايةالدكلة،تتصرؼفييابمايعكدبالنفععمىالمجتمع،

التالية:فيالفركعأكضحيا–كمفضمنيااآلثارمكضكعالدراسة–إلىالممؾالعاـ

 حقيقة الممك في المغة والصطالح ول:الفرع األ 
:مغةً في الالممك  -أولً 

 صحيحه شيءكالقدرةيدؿعمىالقكةفيالشيء،كيعنياحتكاءالالميـكالبلـكالكاؼأصؿه
.(1)االستبدادبوالتصرؼكعمى

الصطالح: الممك في -ثانيا
فيحقيقةمايعتبرممكانبناءعمىاختبلفيـقداختمفتتعبيراتالعمماءفيتعريؼالممؾل

:،كمايميكاحدانتعريفاناتجاهوعمىأفأختارمفكؿِّ،كيمكفإجماليافيثبلثةاتجاىاتو،أـال
كغايتوالتجاه األول:  .أ عمىالتصرؼ،عٌرؼالممؾبأثره تعريف ابن اليمام؛ كمثالو ،كىيالقدرة

 .(2)"إل لمانع تداءً عمى التصرف اب الشرعية لقدرةا":وبأن ؼالممؾعر ف

كؿ  يشمؿ قدرةهكبيذا لصاحبيا التييككف كيىالحقكؽ التصرؼفييا، كؿ عمى خرجمنو
 .(3)يارمثبلنعمىالتصرؼفييا،كمفذلؾحؽالشفعةكالخىالحقكؽالتياليككفلصاحبياقدرةه

فوعر ف؛تعريف اإلمام القرافيثالو،كمشرعيةعينانأكمنفعةنمؾماكافكفالمًكىاىتـبًالتجاه الثاني:  .ب
ن ُيضاف إليو من النتفاع بو مَ  نِ يقتضي تمك   منفعةِ الأو  عينِ الفي  ُمقد ر شرعيٌ  حكمٌ ":وبأن 

 .(4)"عنو َض والَعرْ 

                                                           

(.10/492)ج،لسافالعربابفمنظكرك؛(5/351ابففارس،مقاييسالمغة)ج((1
(.6/248)جابفاليماـ،فتحالقدير((2
(.26)صمي،الممكيةكضكابطيافياإلسبلـالبع((3
(.3/208)جالقرافي،الفركؽ((4
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األعيافكالمنافعالتييستطيعصاحبيااالنتفاعمنياكالعرضعنيا،كلكف كبيذايشمؿكؿ 
 .(1)كالكالية،كالضـٌ،كحؽالحضانة؛فاليشمؿمنافعغيراألعيافالتعبيربالمنفعةكالعي

كمفالتجاه الثالث: .ت أقربالتعريفاتلممعنىالمغكم، كىك لمممؾبذكرحقيقتو، تعريفو عند اىتـ
،(2)"الختصاص الحاجز"بأن وفيالحاكمالقدسيتعريف اإلمام الغزنوي؛أشيرالتعريفاتكأبرزىا

كبسببو،أك،المانعلغيرمالكومفاالنتفاعبو،أكالتصرؼفيوإالعفطريقو،وأماالختصاصب
ممكان مانعو اختصاصو يجعؿكؿ  كبيذا ال،سكاءعفطريؽالشارع؛ عمىالتصرؼأـ قدرةه معو

 .(3)ككذلؾمنافعغيراألعياف،كمنافعيا،كيشمؿبذلؾاألعياف

ا اإلماـ تعريؼ ترجيح إلى الباحث االختصاصالحاجز؛كيميؿ ىك الممؾ بأف لغزنكم
القتصارهعمىذكرحقيقةالممؾ،كلككنوجامعانمانعان.

 نواع الممك باعتبار المستفيد منوالفرع الثاني: أ
منيا المستفيد باعتبار أنكاعو بإيراد منيا أكتفي العتباراتمتعددة، متعددة أنكاع ،لمممؾ

 :(4)عمىكجوالتفصيؿعمىذلؾتنقسـإلىثبلثةأنكاعناءن،كبالرتباطياالشديدبمكضكعالدراسة
تممكواألم الممك العام: .أ ليـجميعانةيما دكفاختصاصوبمجمكعيا،بحيثيككفاالنتفاعبأمكاليا

منيـ  .مثؿالماء،كالنار،كالكؤل،كاألنيار،كالمرافؽالعامة،بيامفأم 
يممكوبيتماؿالمسمميفممك الدولة: .ب بعمىكلياألمرالتصرؼفييامعنكية،كيتكج بصفةوما

،كالخراج،كالمقطات،كالعشكر،مثؿالمنشآتالحككمية،كأمكاؿالزكاة،ؽالمصمحةالعامةبمايحقِّ
 .كالتركاتكغيرىا

تىالممك الخاص: .ت مجمكعةهم مىما أك فرده كتيكو االشتراؾ، سبيؿ عمى األفراد صاحبيامف خكؿ
.مثؿاألمكاؿالشخصية،منافعيا،كالتصرؼفيمحميااالستئثارب

الممؾالعاـكممؾالدكلةيتفقاففيالغايةمنيا،أالكىيتح قيؽكالبد مفالتنكيوعمىأف 
الفارؽالجكىرمبينيمافيدكركلياألمرفيالتصرؼفييما؛ففيالممؾمصمحةالمجتمع ،إالأف 

                                                           

(.26)صمكيةكضكابطيافياإلسبلـالبعمي،الم((1
(.299)صابفنجيـ،األشباهكالنظائرك؛(3/142الكاساني،بدائعالصنائع)ج((2
(.27)صمكيةكضكابطياالبعمي،الم((3
(.86)صمكيةكضكابطيامي،المالبع؛ك(57صمح،قيكدالممكيةالخاصة)صالم((4
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اليحؽُّ الممؾةقبتصرؼفيالر لكلياألمرالالعاـ عمىحماية بؿيقتصردكره كتنظيـ، العاـ،
.(1)،بينمافيأمبلؾالدكلةيحؽلوالتصرؼفيالرقبةبشرطتحقيؽمصمحةالناسانتفاعالناسبو

 الفرع الثالث: فمسفة الممك العام في اإلسالم
 ية:يظيرمكقؼالشريعةاإلسبلميةمفالممكيةالعامةفيالنقاطالتال

رحقكؽقرِّاإلسبلـديفالكسطيةكاالتزاف؛فيكييإف الممكية العامة في اإلسالم أصٌل ل استثناء: .أ
ىعمىكيافاآلخريف،فأقر طغىمفالحريةاليىبينيما،فيمنحالفردقدرانقيـتكازنانالفردكالمجتمع،كيي

لياعمىالعمؿكاإلنتاجفيممؾ،كتشجيعانمعفطرةالنفسالبشريةفيحبالتالممكيةالفرديةتجاكبان
العامة، المصمحة تقتضيو ما كمراعاة باآلخريف، الضرر إلحاؽ عدـ بشرط الككف، عمارة سبيؿ

مفالسمطةفيتنظيـالركابطاالجتماعيةكاالقتصادية،لتحافظعمىالمجتمعكيمنحالمجتمعقدران
يتكامؿدكرىامعالممكيةأساسيةنالعامةلتككفدعامةنالممكيةمفالطبقيةكالحقدكالعداكات،فأقر 

 .(2)الخاصةلتحقيؽمصالحالناس
إلىعدةمعايير ما يعتبر ممكًا عامًا:  .ب لمعاييركخصائصالممؾالعاـ الفقياءفيتحديدىـ استند

ري ما أىمُّيا؛ النبكية أن كمعفالنبيأحاديثمفالسنة قاؿ: ، ثٍ اَل ي ثَ فِ  اءُ كَ رَ شُ  ونَ مُ مِ سْ المُ »و
ي الذِ  حَ مْ المِ   اللِ  ولَ سُ رَ  عَ طَ قْ تَ اسْ »أن و:أبيضبفحٌماؿالمازنيكحديث،(3)«ؤَل الكَ ار وَ والن   اءُ المَ 
 دّ العَ  اءَ المَ  وُ تَ عْ طَ قْ ا أَ مَ إن   !ولَ  عتَ طَ ا قَ ي مَ رِ دْ تَ أَ  اللِ  ولَ سُ : يا رَ يلَ ى، قِ ل  ا وَ م  مَ : فَ الَ و، قَ لَ  وُ عَ طَ قَ ب، فَ رِ أْ مَ بِ 
 فاستنتجكاالمعاييرالتالية: ،(4)«وُ نْ مِ  وُ عَ جَ رَ فَ  :الَ قَ  –ع طِ قَ نْ  يَ ي َل الذِ  –

نفعو .1 ذات تككف عنياكعاـوضركرموأف االستغناء يمكف كال اإلماـ،(5)لمناس، قاؿ ذلؾ كفي
:"كأرضالممحكالقاركالنفطكنحكىاممااليستغنيعنوالمسممكف،اليجكزلئلماـأفانيٌالكاس

حقيـ،كىذااليجكز،ألنياحؽ يقطعياألحدو  .(6)"لعامةالمسمميف،كفيإقطاعياإبطاؿي
                                                           

(.43)صيدات،الممكيةالعامةفيالشريعةميك؛(11،الممكيةالعامةفيصدراإلسبلـ)صالركبي((1
(.)مكقعإلكتركنيالتممؾفيالفقواإلسبلميريةشكاطكحميش،نظك؛(29)صممكيةالعامةمييدات،ال((2
صححواأللبانيفيالمرجعك[؛3477الحديث:رقـ3/278جأبيداكد،البيكع/فيمنعالماء،سنف:أبكداكد]((3

نفسو.
(.32)صسبؽتخريجو((4
(.44)صمكيةالعامةالركبي،المك؛(21)صمكيةالعامةمييدات،الم((5
(.6/194)جالصنائعالكاساني،بدائع((6
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نساففيلئلأكجدىااهللتبارؾكتعالىمفأجؿانتفاعالبشريةبيا،كالجيدى،طبيعيانأفتككفعامرةن .2
قاؿاإلماـ،(1)عتيااليتناسبمعالمنفعةالحاصمةإيجادىاكتييئتيا،أككافجيدهفيتحصيؿمنف

لمحصكؿعميياأكعمىمنفعتيا،أككانتالمنفعة الصدر:"األشياءالتيالتحتاجإلىبذًؿجيدو
فإن واليجكزأفتقع،التييحصؿعمييااإلنسافمفذلؾالشيءالتتناسبمعالجيدالمبذكؿفيو

.(2)"تحتالتممؾالفردم،بؿيبقىمممككانممكانعامانلمجميع
 :(3)يبرزدكرالممؾالعاـفياالقتصاداإلسبلميفيالنقاطالتالية: ر الممك العام في المجتمعدو  . ت
 تكفيرالبنيةاألساسيةفيالمجتمعمفطرقات،كجسكر،كأنيار،كمرافؽعامة. .1
 ،كيشترؾالجميعفياالنتفاعبيا.مجمكعاألمةالعامةالتيتتعمؽبالحكالحاجاتتحقيؽالمص .2
،كالمحافظةعدالةتكزيعمكاردالثركة،بحيثالتتكدسالثركاتفيأيدمفئاتقميمةمفالمجتمع .3

 .عمىديمكمةاالستفادةمفالثركاتالعامة
 كاالقتصادية.يةكالعسكريةكالصحيةكالثقافيةاتالدكلةالعامةاالجتماعيةكاإلداركتمكيؿنفقتغطية .4
عمىأفمسئكليةالممؾالعاـبالدرجةاألكلىتقععمىأجمعالفقياءالمسئولية عن الممك العام:  . ث

و وىرَاٍع  ى الناسِ مَ ي عَ الذِ  امُ اإلمَ ، فَ وِ تِ ي  عِ ن رَ وٌل عَ ئُ سْ م مَ كُ م  كُ وَ  اعٍ م رَ كُ م  كُ  َل أَ »لقكلو،(4)األمركليِّ
 .(5)«مسئول عن رعيتو

عفمصالحرعيتو،كخصكصانماتعمؽبم كينبغيعميوإدارةجمكعرعيتو،فاإلماـمسئكؿه
لياتيـعفياألفرادمفمسئككىذاالييمحةالجماعة،كيدفععنياالضرر،حقؽمصبماييالممؾالعاـ

لككفالمسئكليةالكبرلتقعكاعمنودكفإلحاؽالضررباآلخريف؛كاالنتفبالحفاظعمىالممؾالعاـ،
 كاجباتالدكلةتجاهالممؾالعاـفيالنقاطالتالية:عمىعاتؽالدكلةسأكتفيببيافأىـ

                                                           

(.44)صمكيةالعامةالركبي،المك؛(21)صمكيةالعامةمييدات،الم((1
(.351)صباقرالصدر،اقتصادنا((2
(.32)صمكيةالعامةمييدات،الم؛ك(71)صمكيةالعامةالركبي،الم؛ك(99الممكيةكضكابطيا)صالبعمي،((3
،3/573)جابفعابديف،ردالمحتارك؛(12/215م،المنياج)جالنككك؛(13/113ابفحجر،فتحالبارم)ج((4
)جك؛(4/182ج الفركؽ المكافقاتك؛(3/12القرافي، ك(2/309)جالشاطبي، السمطانية؛ األحكاـ الماكردم،

.(10/116،ج5/422ابفقدامة،المغني)ج؛(5/341الشربيني،مغنيالمحتاج)جك؛(40)ص
صحيح]((5 البخارم، عميو: كمتفؽ اهلل كأطيعكا تعالى: األحكاـ/قكلو البخارم، الرسكؿ، رقـ9/62جأطيعكا :

.[1829الحديث:رقـ3/1459جمـ،اإلمارة/فضؿاإلماـالعادؿ،مسمـ،صحيحمسك؛7138الحديث
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ألحكاـ،كتقنيفالحقكؽالتيتسمحلمجميعباستغبلؿالممؾالعاـكاالنتفاعمنوبالشكؿتقريرالنظـكا .1
دكفإلحاؽالضرر النزاعكالخصكمةاألمثؿ، كيرفع كيحافظعمىبيباآلخريف، العدالةفالناس،

 .(1)االجتماعية،بمايتماشىمعفمسفةاإلسبلـفيعدالةتكزيعالثركة
 .(2)قبةالمسئكليفعنو،كالتأكدمفقياميـبعمميـعمىالكجوالصحيحكمراحمايةالممؾالعاـ، .2
دارةالممؾالعاـ .3  .(3)تكفيركسائؿاالتصاؿالطرؽكتعبيدىا،كبشؽِّكتسييؿاالنتفاعبو،،تنظيـكا 
 .(4)باالنتفاعبودكفكجوحؽمعينةوأكاستبدادفئةومنعتممؾاألفرادلمممؾالعاـ، .4
م .5 مف لمدكلة بد ال كمعرفة الحياة، تطكر إدخاؿاحتياجاتالجماعةكاكبة القياسفي كاستخداـ ،

حدثتمعالزمفعمىغرارالماءكالناركالكؤل،باستنتاجأىـالصفاتالتيالمكاردالعامةالتياستي
النارتدؿعمىالطاقةكاإلنارةكالتدفئةيعتبرىامفالمكاردالعامةفيعيده،فمثبلنجعمتالنبي

كالكبريتقديمان كالفحـ، البتركؿ، فيعصرنا يقابميا مكردانكغيرىا،، اعتبارىا فعمىالدكلة ،عامان،
 .(6)فيأرضالسكادكالفتكح،كمثاؿذلؾمافعموعمر(5)كالمسارعةفيتكفيرىاكتحقيقيالمناس

بذلؾيعتدمعمىسفتشريعاتبعقكباترادعةلكؿمفتسكؿلواالعتداءعمىالممؾالعاـ،ألنو .6
.(7)حؽاألمةبأكمميا،كيمحؽالضرربمجمكعيا

                                                           

الركبي،الممكيةالعامةك؛(86)صمكيةالعامةمييدات،المك؛(102ييالخكلي،الثركةفيظؿاإلسبلـ)صالب((1
(.43)ص
(.113)صمكيةالعامةمييدات،الم((2
مكيةالعامةالركبي،المك؛(87)صمكيةالعامةمييدات،المك؛(102)صثركةفيظؿاإلسبلـييالخكلي،الالب((3

(.43)ص
(.342)صيد،األمكاؿأبكعبك؛(280الماكردم،األحكاـالسمطانية)ص((4
(.47-44)صمكيةالعامةركبي،المالك؛(39)صمكيةالعامةمييدات،الم((5
(.35صسبؽتخريجو)((6
(.53)صشحاتو،حرمةالماؿالعاـك؛(102)صثركةفيظؿاإلسبلـالبييالخكلي،ال((7
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 المطمب الثاني
 مسئولية الدولة عن حماية اآلثار في الفقو اإلسالمي

ذملي كمعنكية،ترتبطارتباطاناليخفىعمىكؿِّ ماديةو ماتحممواآلثارمفقيمةو شديدانبو
عمكمستقببلنكحاضرانباألجياؿماضيان تيحتِّـي ىالجميعأفيقؼعندمسئكلياتوتجاىيا،كيتعيدىا،

الدكلةتجاهاآلثار،كلذلؾالكاقعةعمىمسئكليةالبالحماية،كالحفظ،كالصكف،كيأتيبالدرجةاألكلى
المي اإلسبلمية الشريعة مكقؼ المطمب ىذا في اآلثارمزًسأتناكؿ حماية مسئكلية بتحمؿ لمدكلة ـ

عمىماجاءتبونصكصالقرآفالكريـكالسنةالنبكية،كاآلثارعتمدانكتنظيـانتفاعالناسبيا،مي
بالممؾالعاـ،كالمعقكؿالمبنيعمىفمسفةالتشريعفي المركيةعفالخمفاءالراشديففيتصرفيـ

تحقيؽمصالحالناسكحفظأمكاليـ،كمايمي:

 الفرع األول: األدلة من القرآن الكريم
لَُُٔمَ يَصْ قاؿتعالى::أولً 

َ
َِ  أ َُفالِ  َؼ

َ
َُفاُل  كُوِ  األ

َ
ِ  األ ْ  َوالرذُشٔلِ  هلِلّ ٔا ُل ْ  اهللذ  فَاتذ ٔا ْضيُِد

َ
 ذَاَت  َوأ

 ًْ ْ  ةِيُِِْس ٔا ِطيُؽ
َ
ْؤٌِِِيَ  ُنِخًُ إِن َورَُشَٔلُ  اهللذ  َوأ ٌُّ

ْ  :كقاؿأيضان، (1) ٔا ٍُ ا َواْؼيَ ٍَ جذ
َ
ٍْخًُ أ َِ َغِِ ءٍ  ٌّ نذ  ََشْ

َ
 فَأ

 ِ ُّ  هلِلّ َصانِيِ  َواَْلَخَاَم  اىُْلْرَب  َوَِّلِي َولِيرذُشٔلِ  ُُخَُص ٍَ ْ َِ  َوال ْ بِيوِ الصذ  َواة
فَاء ٌاكقاؿتعالى:،(2)

َ
ُ  أ  لََعَ  اهللذ

َْ  رَُشِٔلِ  ْْوِ  ٌِ
َ
ِ  اىُْلَرى أ ِ  فَيِيّذ َصانِيِ  َواَْلََخاَم  اىُْلْرَب  َوَِّلِي يرذُشٔلِ َول ٍَ ْ َِ  َوال ْ بِيوِ  َواة  ُدوىَثً  يَُسٔنَ  ََّل  َكْ  الصذ

ْغَِِياء َعْيَ 
َ
ًْ  اأْل ٌُِِس

(3).

إفنسبةاألنفاؿ،كالغنائـ،كالفيء،هللكرسكلو،يدؿُّوجو الدللة:  عمىعدـاختصاصفردو
بيا،كأف  فيياحقان،فتككفمشتركةنمعيفو مسمـو ،ثـينكبعنوسكؿاهللبيفالجميع،يتكالىارلكؿِّ

المسمميف أمر يتكلى بجميعفدؿ ،(4)مف منفعتيا تعمقت عامان ممكان ككنيا اآلثار أف عمى ذلؾ
.ميف،تعكدمسئكليةتنظيميالمدكلةالمسم

                                                           

[.1]األنفاؿ:((1
.[41]األنفاؿ:((2
.[7]الحشر:((3
(.23)صيةالعامةمييدات،الممكك؛(277-23/276،ج559-13/382،555)جالطبرم،جامعالبياف((4
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ْ  َوكُوِ قاؿتعالى::ثانياً  ٔا يُ ٍَ ًْ  اهللُّ  فََصَۡيَى اْخ يَُس ٍَ ٌُِِٔنَ  َورَُشُٔلُ  َخ ْؤ ٍُ ْ ًِ  إَِل  ونَ وََشُُتَدُّ  َوال ِ  ََعل
ِ  اىَْغيْبِ  اَدة َٓ ا َذيُنَّتِئُُسً َوالشذ ٍَ ِ ًْ  ة ئُنَ  ُنِخُ ٍَ َتْؽ

ََ قاؿتعالى:ك،(1) ِي ًْ  إِن اَّلذ ُْ ِذا هذ رِْض  ِف  ٌذ
َ
ٔا اأْل كَاُم

َ
 أ

ََلةَ  ُٔا الطذ ََكةَ  َوآحَ َمُروا الزذ
َ
ْؽُروِف  َوأ ٍَ ْ ْٔا ةِال َٓ َِ  َوَج َِهرِ  َؼ ٍُ

ْ ِ  ال ُمٔرِ  ََعكِتَثُ  َوهلِلذ
ُ
اأْل

(2).

،(3)كنوإمامانلممسمميف،كمفينكبعنو،كىأعمالنامراقبةمفرسكؿاهللأف وجو الدللة: 
يي ما سم كىك الدكلة، برقابة الميك الحيعمىكأف ى كمنعك مىاـ العبادات، إقامة في كبير دكره ليـ ف

بعادىـعفالمنكر،كحفظأمكاليـ،كعدـتركيزالثركةالمحرمات،كحثِّ الناسعمىالمعركؼ،كا 
الناس مف قميمةو فئةو يد فإف (4)في المسمميف بجماعة يتعمؽ عامان ممكان اآلثار كلككف مسئكلية،

.عمىالدكلةالدرجةاألكلىبياتقعحمايتيا،كحفظ
َٔ قاؿتعالى::ثالثاً  ُزً ُْ

َ
نَشأ
َ
ََ  أ ِ رِْض  ٌّ

َ
ًْ  األ َرُك ٍَ ا َواْشخَْؽ َٓ ذِي

(5).

صبلحيا،كؿهحسبكجباآليةعمىالمسمميفإمامانكرعيةنتيوجو الدللة:  إعماراألرضكا 
الدكلةتفكؽقدرةاألفراد؛فإف ،كلم (6)قدرتو كانتقدرة تعظيا راغ،كسدـكتتسعلمؿءالفمسئكليتيا

السيالخمؿالذم طرةيحدثعندعجزكتقاعساألفراد،أكطمعيـكأنانيتيـ،كبالتاليكجبعمييا
اآلثارممكانفكٍكلكى،(7)جمكعالمسمميفمالتيتؤدمتنميتياإلىمنافععظيمةلعمىاألمبلؾالعامة

بمايحقؽالصالحالعاـ.،كتنظيـاالنتفاعبيا،تحمؿمسئكليةتنميتياكجبعمىالدكلةعامان،

ْٔ قكلو: :اً رابع َ ْوِل  ِإَوَل  الرذُشٔلِ  إَِل  َردُّوهُ  َول
ُ
ْمرِ  أ

َ
ًْ  األ ُٓ ٌِِْ  ُّ ٍَ ََ  ىََؽيِ ِي ُّ  اَّلذ ًْ  يَْصتَِتُِطَُٔ ُٓ ٌِِْ

(8).

                                                           

.[105]التكبة:((1
.[41]الحج:((2
(.26-11/25)جطاىربفعاشكر،التحريركالتنكيرالك؛(16/142الفخرالرازم،مفاتيحالغيب)ج((3
لتحريرابفعاشكر،اك؛(231-23/230)جمفاتيحالغيبالرازم،ك؛(652-18/651)ججامعالبيافالطبرم،((4

(.14)صشحاتة،حرمةالماؿالعاـك؛(152البعمي،الممكيةكضكابطيا)صك؛(281-17/280)جكالتنكير
.[61]ىكد:((5
القرآف)ج((6 الجامعألحكاـ القرآف)جك؛(9/56القرطبي، أحكاـ كسي،ركحالمعانياأللك؛(3/213الجصاص،
(.6/286)ج
(.79)صالركبي،الممكيةالعامة((7
.[83]النساء:((8
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المسممكإفٍوجو الدللة:  ردُّتنازىعى كجبعمييـ ما إلىرسكؿاهللففيأمرو ه ككنو،
األمبلؾالعامةمفكألف ،(1)ياءاألمكرىـ،كلمفينكبعنوبعدذلؾمفاألئمةكأكلأمرًإماميـككليٌ

المعر  القضايا أكثر فييا كاختبلفيـ عمييا، المسمميف لتنازع –ضة اآلثار ضمنيا كقعت–كمف
 .لناسمفالتنازععميياعمىالدكلةمسئكليةحفظاآلثار،كمنعا

اقاؿتعالى::خامساً  ٌَ ن ََِِّبٍّ  ََكنَ  َو
َ
َ َحُغوذ  أ ٌَ تِ  َحْغيُوْ  َو

ْ
ا يَأ ٍَ ِ ْٔمَ  َغوذ  ة ثِ  يَ ٌَ ًذ  اىْلِيَا َّٔفذ  ُث  ُكُّ  حُ

ا َجْفٍس  ًْ  َنَصتَْج  ٌذ ُْ ٍُٔنَ  َّلَ  َو ُحْغيَ
ارُِق كقاؿتعالى:،(2) ارِكَثُ  َوالصذ ْ  َوالصذ ٔا ا فَاْرَطُؽ ٍَ ُٓ يِْدَح

َ
ا َجَزاء أ ٍَ ِ  ة

ََ  ََُساَّلً  َنَصتَا ِ ًٌ  َؼزِيزٌ  َواهللُّ  اهلّلِ  ٌّ َخِهي
(3).

عاـ-تتكعداآليةاألكلىمفيختمسمفالغنيمة:وجو الدللة بالعذاباألليـ–كىكماؿه
القيامة تي،(4)يكـ الثانية الدنيايٌبىكاآلية في الناس أمكاؿ يسرؽ مف عقاب ،(5)ف تقريره ذلؾ كفي

اـلمفيعتدمعمىاآلثارككنياممكانعامان.مفقبؿاإلمرادعةوعقكباتولمشركعيةسفِّ

ْ  َوَّلَ قاؿتعالى::سادساً  ٔا اء حُْؤحُ َٓ َف ًُ  الصُّ َٔاىَُس ْم
َ
ًْ  اهللُّ  َجَؽَو  اىذِت  أ ًْ  رِيَاٌاً  ىَُس ُْ ا َواْرزُكُٔ َٓ  ذِي

 ًْ ُْ ْ  َواْنُصٔ ٔا ُ ًْ  َوكُٔل ُٓ َ َّْٔلً  ل ْؽُروفاً  كَ ٌذ
(6).

أف بالر وجو الدللة:  مف خاصهغـ ممؾه السفيو أف ماؿ إال المنفعة، الماؿ في األصؿ
،كبالتاليأعطتاآليةلمفينكبعفالجماعةكالكـ(رعنيابصيغةالجمع:)أمالجماعية،لذلؾعب 

كؿدكفضياعحقكؽاآلخريففيحيحؽالكاليةكالحجرعمىماؿالسفيو،ليضمفحسفتصرفو،كيى
فمفبابأكلىكاليةكلياألمرعمىاآلثارككنياماالنعامانالصاحبلو.،(7)ىذاالماؿ

                                                           

البيافالطبر((1 جامع )جك؛(571-8/570)جم، التنزيؿ معالـ ك؛(1/650البغكم، القرآفالجصاص، أحكاـ
(.86)صةالماكردم،األحكاـالسمطانيك؛(3/64)جركحالمعانياأللكسي،ك؛(2/270)ج
.[161]آؿعمراف:((2
.[38]المائدة:((3
(.4/256)جاـالقرآفالقرطبي،الجامعألحكك؛(7/354)ججامعالبيافالطبرم،((4
(.2/46)جمعالـالتنزيؿالبغكم،ك؛(10/298)ججامعالبيافلطبرم،ا((5
.[5]النساء:((6
الركبي،الممكيةك؛(30-5/28)جلجامعألحكاـالقرآفالقرطبي،اك؛(495-9/494الرازم،مفاتيحالغيب)ج((7

(.22)صالعامة
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 الثاني: األدلة من السنة النبويةالفرع 

 وَ ىُ اٍع وَ رَ  اسِ ى الن  مَ ي عَ الذِ  امُ مَ اإلِ ، فَ وِ تِ ي  عِ ن رَ وٌل عَ ئُ سْ م مَ كُ م  كُ وَ  اعٍ م رَ كُ م  كُ  َل أَ »قاؿ:لً أو 
.(1)«وَ تِ ي  عِ ن رَ عَ  ولٌ ئُ سْ مَ 

مؤتمفهوجو الدللة: كمسئكؿهاإلماـ كخصكصانكحافظه رعيتو، مصالح تعمؽعف ما
.مسئكليتوتقععمىعاتؽالدكلةفاآلثارممكانعامانفإف كٍكلكى،(2)بمجمكعيـ

:ثانياً  النبي عف ركم أن ما قاؿ:  ارُ والن   اءُ ، المَ ثٍ اَل ي ثَ فِ  اءُ كَ رَ شُ  ونَ مُ سمِ المُ »و
كحديث(3)«ؤَل الكَ وَ  المازني، حٌماؿ أبيضبف ب، رِ أْ مَ ي بِ الذِ  حَ مْ المِ   اللِ  ولَ سُ رَ  عَ طَ قْ تَ اسْ »أن و:
ي الذِ  – دّ العَ  اءَ المَ  وُ تَ عْ طَ قْ ا أَ مَ إن   !ولَ  عتَ طَ ا قَ ي مَ رِ دْ تَ أَ  اللِ  ولَ سُ : يا رَ يلَ ل ى، قِ ا وَ م  مَ : فَ الَ و، قَ لَ  وُ عَ طَ قَ فَ 
 .(4)«وُ نْ مِ  وُ عَ جَ رَ فَ  :الَ قَ  –ع طِ قَ نْ  يَ َل 

فيأف وجو الدللة:   الناس يشترؾ التي العامة المكارد مف كالممح كالكؤل كالنار الماء
قطاعرسكؿاهللتممكيا،كالتصرؼألحدومنفعتيا،فبليحؽُّ أرضالممح،ثـفييادكفالناس،كا 

نياكٍككذلؾاآلثاركى،(5)الماؿالعاـمسئكليةاإلماـعمىأف عندماعمـبأىميتيا،يدؿُّ،استرجاعيا
ممكانعامانبجامعاشتراؾالناسفيالحاجةإلييا.

اهللقاؿ: ثالثاً  كعف، (6)«دعْ ن بَ م مِ كُ لَ  يَ ىِ  ثم   وِ ولِ سُ رَ وَ  للِ  ضِ رْ األَ  ي  ادِ عَ »:  رسكؿ
ى مَ حَ   بي  الن   أن  » كقاؿ:بمغنا، وِ ولِ سُ رَ وَ   للِ ى إل  مَ  حِ ل  »: قاؿؿاهللكرسثامةأف عببفجيالص 
ركممف ،(7)«يعَ قِ الن   كما النبي لبعضالصحابةإقطاع بف،(8)بعضاألراضي عمرك كعف

ي ا لِ مَ م، وَ كُ نَ يْ ا بَ يَ تُ مْ سَ قَ لَ  ماً عَ نِ  ةَ امَ يَ تِ  رِ مُ سَ  لَ ثْ م مِ كُ مُ ائِ نَ ت غَ نَ اكَ  وْ لَ »قاؿ:أفرسكؿاهللشعيب
                                                           

(.39)صسبؽتخريجو((1
(.12/213)ججالنككم،المنياك؛(13/112البارم)جابفحجر،فتح((2
(.38)صسبؽتخريجو((3
(.32)صسبؽتخريجو((4
(.43-22)صيةالعامةالركبي،الممكك؛(377أبكعبيد،األمكاؿ)صك؛(9/268أبادم،عكفالمعبكد)ج((5
عبيد]((6 صمكاؿاأل:أبك باباإلقطاع، ،347 الحديث: صحيح.[676رقـ سناده إركاءكا  ]األلباني، مرسؿ.

([.6/3الغميؿ)ج
.[2370الحديث:رقـ3/113ج،صحيحالبخارم،المساقاة/الحمىإالهللكرسكلو:البخارم]((7
.[682-677األحاديثـارقأ:349-347ص،باباإلقطاع،مكاؿاأل:أبكعبيد]((8
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 دَ عْ بَ   يّ بِ ى الن  مَ ا عَ نَ مْ دِ قَ »قاؿ:كعفأبيمكسى،(1)«ميكُ فِ  ودٌ دُ رْ مَ  ُس مْ الخُ س، وَ مْ  الخُ ل  ا إييَ فِ 
.(2)«انَ عَ مَ  حَ تْ د الفَ يَ شْ م يَ لَ  دٍ حَ ألَِ  مْ سِ قْ م يَ لَ ا، وَ نَ لَ  مَ سَ قَ فَ  رَ بَ يْ خَ  حَ تَ تَ افْ  نِ أَ 

وجو الدللة:  النبي كالفيءتصرؼ لمغنائـ كقسمتو كاإلقطاع، كالحمى العاديات في
عمىأفمسئكليتياتقععمىاإلماـكالصدقات،كجميعيامفاألمكاؿالعامة كلككفاآلثار،(3)،دؿ 

الماؿالعاـالذمتعكدمنفعتوعمىالناسجميعان،كجبعمىاإلماـتحمؿمسئكليتيا.مف
ذىٍيفىةىعف:رابعاً  :فقاؿأىًميننابلنرجالنابعث:كاقالفالن ًبيِّىًإلىافىنٍجرؿيأىجاء:قاؿ،حي

.(4)«الَجر احِ  ْبنَ  ُعَبْيَدةَ  َأَبا َفَبَعثَ  ،الن اُس  وُ لَ  َفاْسَتْشَرفَ  َأِميٍن، َحق   َأِميًنا َرُجاًل  ِإَلْيُكمْ  أَلَْبَعَثن  »

كليٌحيوجو الدللة: اختيار لًسف كحك عم األمر كالعدؿ،الو األمانة مف عمىأساسو امو،
كيييىلً كأمكاليـ، حقكقيـ رعايتياحفظ يتعمؽ،(5)حسف عامان ماالن اآلثار المسمميف،كلككف بمصمحة

اختيارمكظفيفأمناءيحفظكفىذاالماؿ،كيرعكنوبمايحقؽالمصمحةالعامة.كجبعمىالدكلة
ى مَ عَ  اأَلْسدِ  نَ مِ  الً جُ رَ   اللِ  ولُ سُ رَ  لَ مَ عْ استَ »قاؿ:اعدميدالس مىعفأبيحي: اً خامس

 اهُ نَ مْ مَ عْ تَ اسْ  نِ مَ »:كقاؿرسكؿاهلل،(6)«وُ بَ اسَ حَ  اءَ ا جَ م  مَ ة فَ ي  تبِ الم   ى ابنَ عَ دْ م، يُ يْ مَ ي سُ نِ بَ  اتِ قَ دَ صَ 
.(7)«ةامَ يَ القِ  مَ وْ يَ  وِ ي بِ تِ أْ يَ  ولً مُ غَ  انَ ، كَ وُ قَ وْ ا فَ مَ فَ  يطاً خِ ا مَ نَ مَ تَ كَ ، فَ لٍ مَ ى عَ مَ م عَ كُ نْ مِ 

لًعم لًمحاسبةالنبيوجو الدللة: مىالو،كتكعده فيسرؽمنيـالماؿالعاـبالعذابيـك
عقكباتولممكظفيفالمؤتمنيفعمىاآلثار،كسفٌاكمراقبتي،يدؿعمىكجكبمحاسبةالدكلة(8)القيامة
يـعمييا،أكالتقصيرفيحفظياكحمايتيا.العتدائرادعةو

                                                           

.[766الحديث:رقـ385صمايخمسمنيا،ألنفاؿكتأكيمياك،بابماجاءفيامكاؿاأل:أبكعبيد]((1
.[4233الحديث:رقـ5/138ج،المغازم/غزكةخيبر،صحيحالبخارم:البخارم]((2
(.5/44)جابفحجر،فتحالبارمك؛(70،377)صألمكاؿاأبكعبيد،((3
البخارم،]((4 المغازم/قصةأىؿنجراف،صحيحالبخارممتفؽعميو: مسمـ،ك؛4381الحديث:رقـ5/172ج،

.[2420الحديث:رقـ4/1882ج،/فضائؿأبيعبيدةبفالجراحصحيحمسمـ،فضائؿالصحابة
(.73)صشحاتة،حرمةالماؿالعاـك؛(8/95)جفتحالبارمابفحجر،((5
.[1500الحديث:رقـ2/130ج:"كالعامميفعمييا"،صحيحالبخارم،الزكاة/قكلوتعالى:البخارم]((6
.[1833الحديث:رقـ3/1465جـ،اإلمارة/تحريـىداياالعماؿ،صحيحمسم:مسمـ]((7
(.12/222)جالنككم،المنياجك؛(167-13/165)جفتحالبارمابفحجر،((8
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 ى اللِ لَ إِ »كربماقاؿ:،يّ لَ إِ الا فَ كَ  كَ رَ تَ  نْ مَ »::قاؿرسكؿاهللقاؿعفالمقداـ:سادساً 
.(1)«اِرُث َمْن َل َواِرَث َلُو، َأْعِقُل َلُو َوَأِرُثوُ ا وَ نَ أَ ، وَ وِ تِ ثَ رَ وَ مِ اًل فَ مَ  كَ رَ تَ  نْ مَ ، وَ وِ ولِ سُ رِ وَ 

استحقوالمسممكف،كلـيتعيفمالكومنيـ،فيكوجو الدللة: ماؿو كؿ  إلىرسكؿأف  عائده
فاآلثارممكانعامانالصاحبلو،فإف كٍكلكى،(2)بكصفوإمامانليـ،كلمفينكبعنومفبعدهاهلل

.مسئكليتياتقععمىالدكلة
.(3)«ارَ رَ  ضِ َل وَ  رَ رَ  ضَ َل »:رسكؿاهلل قاؿ: سابعاً 

باآلخريفينيىالوجو الدللة: إلحاؽالضرر ليمنعحديثعف يتدخؿ أف كعمىاإلماـ ،
الدكلةلًكى،(4)الضرر تقصير فإف ييذا كحمايتيا، اآلثار كيسمحفيحفظ بالمسمميف، الضرر محؽ

باالعتداءعمىحقكقيـ.
ِل َقْوٍم اْسَتَيُموا َمَثُل الَقاِئِم َعَمى ُحُدوِد الم ِو َوالَواِقِع ِفيَيا، َكَمثَ »:قاؿرسكؿاهلل:ثامناً 

ِمَن  َعَمى َسِفيَنٍة، َفَأَصاَب َبْعُضُيْم َأْعاَلَىا َوَبْعُضُيْم َأْسَفَمَيا، َفَكاَن ال ِذيَن ِفي َأْسَفِمَيا ِإَذا اْسَتَقْوا
وا َعَمى َمْن َفْوَقُيْم، َفَقاُلوا: َلْو َأن ا َخَرْقَنا ِفي َنِصيِبَنا َخْرًقا َوَلْم  ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا، َفِإْن َيْتُرُكوُىْم الَماِء َمر 

ْن َأَخُذوا َعَمى َأْيِديِيْم َنَجْوا، َوَنَجْوا َجِميًعا .(5)«َوَما َأرَاُدوا َىَمُكوا َجِميًعا، َواِ 

الحديثأف وجو الدللة: الذيفيبيف ىـ األمكر ككالة األئمة مف اهلل حدكد عمى القائـ
االعتداءيـ،كيمنعكفاآلخريفمفحفظكفحقكؽالناسكأمكالراعكفحدكده،كيىقيمكفشرعاهلل،كيييي

                                                           

[؛كقاؿاأللباني2899الحديث:رقـ3/123جالفرائض/فيميراثذكماألرحاـ،سنفأبيداكد،:أبكداكد]((1
صحيحفي المرجعنفسو.عنوحسفه

حجر،((2 البارمابف )جك؛(9/516)جفتح المعبكد عكف أبادم، األكطارك؛(8/76العظيـ نيؿ الشككاني،
(.106)صمييدات،الممكيةالعامةك؛(282-281بيد،األمكاؿ)صأبكع؛(4/31)ج
.[31الحديث:رقـ2/745جكطأ،األقضية/القضاءفيالمرفؽ،الم:مالؾ]((3
الخراج)صأبكي((4 )جأبكالكك؛(105كسؼ، المنتقىشرحالمكطأ القرطبي، زرقاني،شرحالك؛(41-6/40ليد

(.4/66)جالزرقانيعمىالمكطأ
.[2493الحديث:رقـ3/139جيقرعفيالقسمةكاالستياـفييا،صحيحالبخارم،الشركة/ىؿ:البخارم]((5
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كأف عمييا الذميي، ىك فييا عميياضيٌالكاقع باالعتداء كيسمح الحقكؽ، كاؿكاآلثارمفاألم،(1)ع
االىتماـبيا،كرعايتيا،كتنظيميا،كمنعاالعتداءعمييا.العامةالتيينبغيعمىالدكلة

 نالفرع الثالث: اآلثار الواردة عن الخمفاء الراشدي
َمْن َأرَاَد َأْن َيْسَأَل َعِن اْلَماِل َفْمَيْأِتِني؛ َفِإن  الم َو َتَباَرَك »أنوقاؿ:ماركمعفعمر:أولً 

ن َما َأَنا َوَماُلُكْم َكَوِليِّ اْلَيِتيمِ »قاؿ:كخطبفيالناسف،(2)«َوَتَعاَلى َجَعَمِني َلُو َخاِزًنا َوَقاِسًما ثـ،َواِ 
نِّي َلْم َأْبَعْثُكْم ُأَمرَاًء َول َجب اِريَن؛ َوَلِكْن َبَعْثُتُكْم َأِئم َة اْلُيَدى ُيْيَتَدى بِ قاؿلكالتو: وا َعَمى َأل َواِ  ُكْم؛ َفَأِدر 

َأي َيا الن اُس ِإنِّي ُأْشِيُدُكْم َعَمى ُأَمرَاِء اأَلْمَصاِر َأنِّي َلْم َأْبَعْثُيْم ِإل ِلُيَفقُِّيوا ،ثـقاؿ:اْلُمْسِمِميَن ُحُقوَقُيمْ 
،(3)«َمْيِيْم َشْيٌء َرَفُعوُه ِإَلي  الن اَس ِفي دينيم ويقسموا َعَمْيِيم فيأىم َوَيْحُكُموا َبْيَنُيْم؛ َفِإْن َأْشَكَل عَ 

.(4)«رُ مَ ا عُ يَ نْ عَ  لَ أَ سْ يُ ، لَ بُ ئْ ا الذِّ ىَ ذَ خَ ، أَ اتِ رَ الفُ  ئِ اطِ ى شَ مَ عَ  ةً مَ خْ سَ  ن  أَ  وْ لَ »كركمعنوأنوقاؿ:

تيا،سمىعيةكأمكاليـ،كقًوحفظكرعايةحقكؽالرٌتيم يًاإلماـمياآلثارأف تؤكدوجو الدللة: 
الذمالصاحبلو،اآلثارمفالماؿالعاـ،كألف (5)كتكزيعيا،كتنظيميابمايحقؽمصمحةالجماعة

يمسئكليتيا،كحمايتيا،كتنظيـاالنتفاعبيا،كمنعإلحاؽالضرربيا.تكلٌكجبعمىالدكلة

َأْقَطَع َأُبو َبْكٍر َطْمَحَة ْبَن ُعَبْيِد الم ِو َأْرًضا، َوَكَتَب َلُو ِبَيا ِكتَاًبا، »عفالزرقيقاؿ::اً ثاني
، َفَقاَل: اْخِتْم َعَمى َىَذا، َفَقاَل: َل َأْخِتُم، اْلِكتَابِ َوَأْشَيَد َلُو َناًسا ِفيِيْم ُعَمُر، َقاَل: َفَأَتى َطْمَحُة ُعَمَر بِ 

ُكم ُو َلَك ُدوَن الن اِس؟ َقاَل: َفَرَجَع َطْمَحُة ُمْغَضًبا ِإَلى َأِبي َبْكٍر، َفَقاَل: َوالم ِو َما َأْدِري، َأْنَت  َأَىَذا
كعفعمر،(6)«َبْل ُعَمُر، َوَلِكن ُو َأَبىِميَفُة َأْم ُعَمُر؟ َفَقاَل: اْلخَ  قاؿ:  َبْيَنُكمْ  ْمتُ حُ  قد نِّيإ»أنو

 َأوِ  اْلَبْرَذَعةِ  ِفي َأَحُدُكمْ  َيَتَرخ ُص  َفاَل  َأْيِديَنا، تَ َتحْ  ِمم ا َفِإن وُ  َمالٌ  َلوُ  َكانَ  َفَأي ُكمْ  اْلَماِل، َمَكاِسبِ  َوَبْينَ 
ْنَسانٍ  َكانَ  َفِإنْ  َنِصيٌب، ِفيوِ  َوَلوُ  ِإل   ِمْنُيمْ  َأَحدٌ  َلْيَس  ِلْمُمْسِمِميَن، َذِلكَ  َفِإن   اْلَقَتِب، َأوِ  اْلَحْبِل،  َواِحدٍ  إلِ

                                                           

(.8/77،ج7/14)جشرحصحيحالبخارمابفبطاؿ،ك؛(5/295ابفحجر،فتحالبارم)ج((1
.[548الحديث:رقـ285صكاؿ،بابفرضاألعطيةمفالفيء،األم:أبكعبيد]((2
(.131-130)صيكسؼ،الخراجأبك((3
(.13/178)جالقرطبي،الجامعألحكاـالقرآف((4
الركبي،الممكيةالعامةك؛(131-130)صخراجأبكيكسؼ،الك؛(13/178)جلجامعألحكاـالقرآفالقرطبي،ا((5

(.14)ص
.[687الحديث:رقـ352-351ص،باباإلقطاع،مكاؿاأل:أبكعبيد]((6
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نْ  َعِظيًما، َرآهُ  ،(1)«الم و الُ م: وقال ؟فيو َأْرَخَص  ُمْسِمِمينَ الْ  ِلَجَماَعةِ  َكانَ  َواِ  قاؿ:كعفعامرو
 ِمم ِن اْشَتَرْيَتَيا؟ َفَأْخَبَرُه، َفَقاَل: ،َفْرَقٍد َأْرًضا ِمْن َأْرِض اْلَخرَاِج، ُثم  َأَتى ُعَمَر اْشَتَرى ُعْتَبُة ْبُن »

َفاْطُمْب َماَلَك  ،ا؟ َقاُلوا: َل، َقاَل: َفاْذَىبْ َأِبْعُتُموُه َشْيئً  -ِلْمُمْسِمِميَن  -َفَيُؤَلِء َقاَل: ِمْن َأْىِمَيا، َقاَل: 
.(2)«ْعَتوُ َحْيُث َوضَ 

مىمفاألمكاؿالعامةالتيتتعمؽبجماعةكاد،كالحًأرضاإلقطاع،كالس ف إوجو الدللة:
اآلخريف دكف بيا األفراد استئثار كمنع بيا، االنتفاع لتنظيـ التدخؿ اإلماـ كعمى ،(3)المسمميف،

بيا.االستئثاركتمنعمفقكانيفتنظـاالنتفاعبياسفٌفعمىالدكلةمفاألمكاؿالعامةفاآلثاركٍكىكلً
عمي:ثالثاً  أن لعم كمفكصايا الو قاؿ: ن مِ  غَ مَ بْ أَ  ضِ رْ األَ  ةِ ارَ مَ ي عِ فِ  كَ رُ ظَ ن نَ كُ يَ لِ وَ »و

 بَ رَ خْ أَ  ةٍ ارَ مَ  عِ اَل بِ  اجَ رَ الخَ  بَ مَ ن طَ مَ ، وَ ةِ ارَ مَ العِ بِ  ل  إِ  كُ رَ دْ  يُ َل  كَ لِ ذَ  ن  ، ألَِ اجِ رَ الخَ  بِ اَل جْ تِ ي اسْ فِ  كَ رِ ظَ نَ 
اْنُظْر َما ِقَبَمُكْم ِمْن »الوفقاؿ:قدكتبلعم عمربفعبدالعزيز،ككاف(4)«ادَ بَ العِ  كَ مَ ىْ أَ وَ  دَ اَل البِ 

اِفَيِة َفَأْعُطوَىا ِباْلُمزَاَرَعِة ِبالنِّْصِف، َوَما َلْم ُتْزَرْع َفَأْعُطوَىا ِبال ث ُمِث، َفِإْن َلْم ُتْزَرْع َفَأْعُطوَىا َأْرِض الص 
َماِل  َحت ى َتْبُمَغ اْلُعْشَر، َفِإْن َلْم َيْزَرْعَيا َأَحٌد َفاْمَنْحَيا، َفِإْن َلْم َيْزَرْع َفَأْنِفْق َعَمْيَيا ِمْن َبْيتِ 

ن  ِقْبَمَك َأْرًضا .(5)«اْلُمْسِمِميَن، َوَل َتْبَتز 

العمؿيوجو الدللة: لمتكسعةعمىاإلماـ منيا، كاالستفادة عمىاستثماراألمبلؾالعامة،
كتحقيؽمصالحيـ المسمميف، أحدو،(6)عمى يخفىعمى اقتصاكال فكائد مف اآلثار تممكو ،ديةوما

فيعصرنا،فينبغيعمىاإلماـاستثمارىا،كاالستفادةمنيا.كتاريخيةو
ييرابعاً  أف : عمرركل أكصى حًينىىيعاممو الر مىعمى فقاؿذىبىى ة َيا ُىَني  اْضُمْم »:

َرْيَمةِ َفِإن  َدْعَوَة الَمْظُموِم ُمسْ  ،، َوات ِق َدْعَوَة الَمْظُمومِ َجَناَحَك َعِن الُمْسِمِمينَ   ،َتَجاَبٌة، َوَأْدِخْل َرب  الص 
ي اَي َوَنَعَم اْبِن َعْوفٍ وَ  ،َوَرب  الُغَنْيَمةِ  َفِإن ُيَما ِإْن َتْيِمْك َماِشَيُتُيَما َيْرِجَعا ِإَلى َنْخٍل  ،َوَنَعَم اْبِن َعف انَ  ،اِ 

                                                           

يثارىـبو،ص،بابتكفمكاؿاأل:بيدأبكع]((1 [.665الحديث:رقـ342يرالفيءلممسمميفكا 
.[168الحديث:رقـ54صبابالغنيمةكالفيء،الخراج،:يحيىبفآدـ]((2
(.26-3/25)جابفقدامة،المغنيك؛(354-353،ص94)صمكاؿأبكعبيد،األ((3
(.3/96)جعبده،شرحنيجالببلغة((4
.[195الحديث:رقـ59صخراج،بابالغنيمةكالفيء،لا:يحيىبفآدـ]((5
(.16)صالركبي،الممكيةالعامةك؛(66أبكيكسؼ،الخراج)ص((6
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َرْيَمةِ  ن  َرب  الص  ، َفَيُقوُل: َيا َأِميَر َيْأِتِني ِبَبِنيوِ  ،َيُتُيَماْيِمْك َماشِ َوَرب  الُغَنْيَمِة: ِإْن تَ  ،َوَزْرٍع، َواِ 
 الم ِو ِإن ُيْم الُمْؤِمِنيَن؟ َأَفتَاِرُكُيْم َأَنا َل َأَبا َلَك، َفاْلَماُء َوالَكؤَلُ َأْيَسُر َعَمي  ِمَن الذ َىِب َوالَوِرِق، َواْيمُ 

َوَأْسَمُموا َعَمْيَيا ِفي اإِلْساَلِم، َوال ِذي  وا َعَمْيَيا ِفي الَجاِىِمي ةِ ا َلِباَلُدُىْم َفَقاَتمُ َلَيَرْوَن َأنِّي َقْد َظَمْمُتُيْم، ِإن يَ 
.(1)«َما َحَمْيُت َعَمْيِيْم ِمْن ِباَلِدِىْم ِشْبرًا ُل َعَمْيِو ِفي َسِبيِل الم وِ َنْفِسي ِبَيِدِه َلْوَل الَماُل ال ِذي َأْحمِ 

يقررىذااألثرمسئكليةاإلماـعفحمايةحقكؽالطبقاتالضعيفةمفالفقراءوجو الدللة:
كىذا،(2)لعامةكالضعفاء،كمصالحيـفياألمكاؿالعامة،كتقنيفالحقكؽبمايحافظعمىالمصمحةا

يثبتمسئكليةاإلماـعفاآلثارككنياماالنعامان،كسفالقكانيفالتيتحفظالمصمحةالعامة.
َخْيَر َمْن  َأرََأْيُتْم ِإِن اْسَتْعَمْمُت َعَمْيُكمْ »أصحابوفقاؿ:سأؿعمربفالخطاب :خامساً 

؟ َقاُلوا: َنَعْم، َأَقَضْيُت َما عَ  ،ُثم  َأَمْرُتُو ِباْلَعْدلِ  ،َأْعَممُ  َأَعِمَل ِبَما  ،َحت ى َأْنُظَر ِفي َعَمِموِ  ،َقاَل: َل َمي 
 مَ مِ ا عَ م؛ لم  نْ ياض بن غُ و عاقب عِ بل ُروي أن  رفع،تيشعاراتوكلـيكفكبلمو،(3)«َأَمْرُتُو َأْو َل 

ذلؾكل،،كقدنياىـعفذلؾسابقان(4)وِ ابِ ى بَ مَ عَ  باً اجِ حَ  ذُ خِ ت  يَ ، وَ ابِ يَ الثِّ  نَ مِ  يقَ قِ الر   ُس بِ مْ يَ  حَ بَ صْ أَ  وُ أن  
ع الراشدكف الخمفاء العاـعكؼ الممؾ حماية عمى تساعدىـ التي األجيزة تأسيس كمى متابعة،

.(5)وغيرىا والحسبة، والمظالم، والدواوين، بيت المال، فأنشئوا،كمحاسبتيـ؛بةالعماؿكالكالةكمراق

جكبيكيوجو الدللة: األصمحاختيار المسمميف،المكظفيف مصالح تحقيؽ عمى كاألقدر
كتكضيحالقكانيف فيذلؾ، التيتساعدىـ كالكسائؿ األجيزة نشاء كا  بالعدؿكاإلصبلح، ككصيتيـ

كال ليـ، بيا،تشريعاتالممزمة التزاميـ المتجاكزيفمنيـكمتابعة كمعاقبة يستفادك،(6)كمحاسبتيـ،
كيؿاألجيزةالبلزمةلذلؾ.كتشئكليفعفاآلثار،كمتابعتيـ،كجكبحسفاختيارالمكظفيفالمس

                                                           

فيدارصحيحالبخارم،:البخارم]((1 :4/71جالحربكليـماؿكأرضكففييليـ،الجيادكالسير/إذاأسمـقكـه
.[3059الحديثرقـ
(.430-5/429)جفقدامة،المغنيابك؛(220-5/219ابفبطاؿ،شرحصحيحالبخارم)ج((2
.[16655الحديث:رقـ8/282جؿأىؿالبغي/فضؿاإلماـالعادؿ،السنفالكبرل،قتا:البييقي]((3
(.129أبكيكسؼ،الخراج)ص((4
ؿ؛(10مييدات،الممكيةالعامة)ص((5 (.138-124ىذهاألجيزة)صالحديثعففيالكاتبكقدفص 
(.116-114)صمكيةالعامةمييدات،المك؛(129)صخراجأبكيكسؼ،ال((6
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 المطمب الثالث
 مسئولية األفراد عن حماية اآلثار في الفقو اإلسالمي

فمسفةاإل سبلـفيالممؾالعاـالمبنيةعمىتحمؿالدكلةمسئكليةحمايةاآلثار،كتنظيـإف 
تي ال بيا، عمىعفياألفراداالنتفاع كالمحافظة اآلثار، فيحماية مسئكلياتيـ كالييئاتمفتحمؿ

االنتفاعبيا عبر؛استمرارية ممارسةسكاء عبر أك عمييا، االعتداء كعدـ ليا، االستخداـ حسف
بالرقابةالشعبية؛كذلؾيتضحفيمايمي:فيمايعرؼاألمربالمعركؼكالنييعفالمنكر،فريضة

 القرآن الكريم الفرع األول: األدلة من
ًْ  َوِْلَُسَقاؿتعالى:  ُِِس ثٌ  ٌّ ٌذ

ُ
ُمُرونَ  اْْلَْۡيِ  إَِل  يَْدُؼٔنَ  أ

ْ
ْؽُروِف  َويَأ ٍَ ْ ْٔنَ  ةِال َٓ َِ  َويَِْ َِهرِ  َؼ ٍُ

ْ  ال
ْوىَـهَِم 

ُ
ًُ  َوأ ْفيُِدٔنَ  ُْ ٍُ ْ ال

تعالى:،(1) ْ  َوكُوِ كقاؿ ٔا يُ ٍَ ًْ  اهللُّ  فََصَۡيَى اْخ يَُس ٍَ ْؤٌُِِٔنَ َوا َورَُشُٔلُ  َخ ٍُ ْ  ل
ًِ  إَِل  وََشُُتَدُّونَ  ِ ِ  اىَْغيْبِ  ََعل اَدة َٓ ا َذيُنَّتِئُُسً َوالشذ ٍَ ِ ًْ  ة ئُنَ  ُنِخُ ٍَ َتْؽ

(2).

ىيئةووجو الدللة: لتشكيؿ اهلل أمكاؿالمؤمنيف؛ؿيثِّمىتييكجينا كتحفظ بالمعركؼ، تأمر
الناس،كتردالحقكؽألصحابيا،كتنيىعفالمنكر،بمنعتضييعالماؿالعاـ،أكاالعتداءعميومف

ئكليةحمايةاآلثارتقععمىاألفراد؛أشخاصانكىيئات.مسفإف كعميو،(3)قبؿالدكلةأكاألفراد

 الفرع الثاني: األدلة من السنة النبوية

.(4)«اررَ  ضِ َل وَ  رَ رَ  ضَ َل »:رسكؿاهلل قاؿ: أولً 

وجو الدللة: إلحاؽالضرر عمىالماآلخريفبينيىالحديثعف اعتداءو كأٌم مؾالعاـ،
باآلخريف عمىاآلثارمفقبؿاألفرادشخكصانكانكاأك،(5)يعتبرإلحاؽضررو كلذافإفأٌماعتداءو

                                                           

.[104]آؿعمراف:((1
.[105]التكبة:((2
)ج((3 البياف جامع الغيب)جك؛(91-7/90الطبرم، مفاتيح الرازم، التحريركا؛(16/142الفخر عاشكر، بف
(.109،117)صمييدات،الممكيةالعامةك؛(26-11/25،ج40-4/38التنكير)جك

(.46)صسبؽتخريجو((4
الخراج)ص((5 )جأبكالكك؛(105أبكيكسؼ، المنتقىشرحالمكطأ القرطبي، زرقاني،شرحالك؛(41-6/40ليد

(.4/66)جانيعمىالمكطأالزرق
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بالمسمميف،كىناتكمفمسئكليةاألفرادجماعاتو فيحمايتيـلآلثار،بالكؼعف،فيوإلحاؽضررو
عتداءعمييا.االعتداءعمييا،أكاالستئثاربيادكفاآلخريف،كمنعاآلخريفمفاال

قاؿرسكؿاهلل:ثانياً  َمَثُل الَقاِئِم َعَمى ُحُدوِد الم ِو َوالَواِقِع ِفيَيا، َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَيُموا »:
 ِمنَ  َعَمى َسِفيَنٍة، َفَأَصاَب َبْعُضُيْم َأْعاَلَىا َوَبْعُضُيْم َأْسَفَمَيا، َفَكاَن ال ِذيَن ِفي َأْسَفِمَيا ِإَذا اْسَتَقْوا

وا َعَمى َمْن َفْوَقُيْم، َفَقاُلوا: َلْو َأن ا َخَرْقَنا ِفي َنِصيِبَنا َخْرًقا َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا،  َفِإْن َيْتُرُكوُىْم الَماِء َمر 
ْن َأَخُذوا َعَمى َأْيِديِيْم َنَجْوا، َوَنَجْوا َجِميًعا .(1)«َوَما َأرَاُدوا َىَمُكوا َجِميًعا، َواِ 

كيحفظحقكقو،كحقكؽعباده،ينبغيعمييـمنع،مفيقكـعمىحدكداهللأفٌوجو الدللة:
المجتمع،كبقياميـيعيضًبسككتيـيىويمفيعتدمعمىحدكداهلل،كيضيعحقكقو،كحقكؽعباده؛ألن 

ىؤالءاألفراد.لعامةالتيتقعمسئكليتياعمىكاآلثارمفالحقكؽا،(2)بمسئكلياتيـينجكالمجتمع

 عن الخمفاء الراشدينالفرع الثالث: اآلثار الواردة 
طىبى  الن اُس  َأي َيا َيا ،.. ِبَخْيِرُكْم، َوَلْستُ  َأْمَرُكْم، ُولِّيتُ  َفِإنِّي َبْعُد، َأم ا:»قائبلن،بىٍكروأىبيكخى

نْ  َفَأِعيُنوِني، َأْحَسْنتُ  َأَنا َفِإنْ  ِبُمْبَتِدٍع، َوَلْستُ  ُمت ِبٌع، َأَنا ِإن َما ُموِنيفَ  ُزْغتُ  َأَنا َواِ  بي،(3)«َقوِّ ًإلىىعثكى
 َولم: َقالَ  نْسمع، َل : سمَمان َفَقالَ  َتْسَمُعوَن؟ َأل الن اس أييا»:فخطبقائبلنفىقىسميىا،مؿوبحيعمر

 َيا الل، عبد َأَبا َيا تعجل َل : َفَقالَ  حم ة، َوَعَمْيك ثوباً  ثوباً  عمينا قسمت أِلَن ك: َقالَ  الل؟ عبد َأَبا َيا
 نشدتك: َفَقالَ  اْلُمؤمِنيَن، َأِمير َيا لبْيك: َفَقالَ  عمر؛ بن الل عبد َيا: َفَقالَ  ،أحد يجبوُ  َفمم الل؛ عبد
.(4)«نْسمع َفقل اآْلن أما: سمَمان َفَقالَ  نعم، الم ُيم  : َقالَ  َثْوبك؟ أىوَ  ِبوِ  اتزرتُ  ال ِذي الث ْوب الل،

ألمير،كمحاسبةسممافسبمحاسبتو،كتقكيـأدائولمناكصيةأبيبكروجو الدللة:
العاـالمؤمنيفعمر لمماؿ فيقسمتو إقراره فيو الشعبية؛ المراقبة قكالنلتصرفاتاإلماـلمبدأ

لمنع؛مكظفياآلثار،كمسائمتيـاأكجماعاتمراقبةكىذايحتـعمىاألفرادشخكصانكانك،(5)كفعبلن
عمييا .أماعتداءو

                                                           

(.46سبؽتخريجو)ص((1
(.8/77،ج7/14)جابفبطاؿ،شرحصحيحالبخارمك؛(5/295ابفحجر،فتحالبارم)ج((2
[.8الحديث:رقـ12صالرعية،كحؽالرعيةعمىاإلماـ،األمكاؿ،بابحؽاإلماـعمى:أبكعبيد]((3
(.2/22،نثرالدر)جاآلبيالرازم((4
(.62)صشحاتة،حرمةالماؿالعاـ ؛ك(118يةالعامة)صمييدات،الممك((5
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 تمييد

جذكرهإلىكانتمعبدايةالبحثكالتنقيبعنيا؛حيثتعكدءعمىاآلثارتداإفبدايةاالع
الغريزةعصكرو تحمؿالنفسالبشريةمفغريزةحباالستطبلعكالبحثكالمعرفة،ىذه قديمةبما

بتبالضرركالفساد،بالمقابؿتسبمفأسرارالككفكخباياهشاؼكثيروالتيساعدتاإلنسافعمىاكت
لذلؾسأذكرعمىسبيؿاإليجازمراحؿتطكرالتنقيبعفبممتمكاتاألم ثـاآلثارـكالشعكب، ،

لبلعتداءعمىاآلثار،األمثمةاإلحصائياتكبلعتداءعمىاآلثار،منكىانألبرزرؽألبرزالدكافعلأتط
معالتركيزعمىتزكيراالحتبلؿالصييكنيآلثارفمسطيف،كمايمي:

 ن اآلثار:مراحل تطور التنقيب ع -أولً 

مفالناسعمىالتنقيبمرحمة البحث عن الكنوز: .أ كىذهالمرحمةبدأتمنذالقدـ،بحيثدأبكثيره
فياألرض،كالكيكؼ،كالمعابد،كالمقابربحثانعفالكنكزكالجكاىرالثمينة،ىدفيـالكصكؿإلى

إلىيكمناىذا،كيحاكلكفيفكركفبيذهالطريقةكالزاؿىناؾأناسه،(1)الثراءكالغنىالفاحشبسرعة
 .االعتداءعمىالممكياتالعامةكالخاصة،كمخالفةالقكانيفلتحقيؽأىدافيـكغاياتيـ

الميبلد،مرحمة اليواة والمحترفين: .ب قبؿ كالسادس السابع القرف إلى المرحمة ىذه بداية كترجع
ككافاليدؼجمعكؿالتاسععشرالميبلدم،فكاستمرتحتىكصمتإلىذركتيافيبداياتالقر

األميرالمصرمحعمكاسمثؿفالممكؾكاألثرياء،مجمكعةمفاليكاةمكقديـ،بدءانبماىكجميؿ
مركرانباىتماـاليكنانيكفكالركماف،مؾبابؿنابكنيدس،،كمؿأشكربانيبابفرمسيسالثاني،كالممؾ

إلىاكتشاؼاألكركبييف اسععشرلحضاراتكمدنياتقديمةفيالقرنيفالثامفعشركالتكصكالن
 .(2)سبقتحضاراتاليكنافكالركمافبعشراتالقركف

ىذهالفترةىيالبدايةالحقيقيةلعمـاآلثارالحديث،لكنيافيالكاقعأسكأفترةوكبالرغـمفأفٌ
أصبحتىدفانمصر،كالعراؽ،كالشاـ،كيبتفيياآثارياالفترةالتينيبالنسبةلببلدالشرؽالقديـ،ألنٌ

                                                           

(.20)صحسف،المكجزفيعمـاآلثارك؛(24-23الفخراني،الرائدفيففالتنقيب)ص(1)
(.15-14)صخمة،عمـاآلثارفيالكطفالعربينك؛(25-23الفخراني،الرائدفيففالتنقيب)ص((2
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كلقد بتراثببلدىـكآثاره، جمعاآلثارمستغميففيذلؾجيؿشعكبكحككماتتمؾالببلد ليكاة
.(1)رمفاآلثارأثناءعممياتالنيبكالسرقةخبلؿىذهالفترةأكثرمماعثرعميومٌدي

كقدثار،حيثاعتمدتفيىذهالمرحمةالطرؽالعمميةفيالبحثعفاآلمرحمة التنقيب العممي: .ت
فيأكاخرالقرفالتاسععشر،كالزالتفيمراحؿالتطكرإلىيكمناىذا،ككافىذهالمرحمةبدأت

كتاريخيالدكرحضارموالكتشاؼالقيمةالحقيقيةالماديةكالفنيةليذهاآلثاربماتحممومفمدلكؿو
.(2)البحثعفاآلثارالكبيرفياعتمادالطرؽالعمميةفي

 فع العتداء عمى اآلثار:دوا -ثانياً 

 مماسبؽيتبيفأفأىـالدكافعالتاريخيةلبلعتداءعمىاآلثارىي:

االستطبلع،كالفضكؿالبحثيعفأسرارالككفكخباياه،مماأدل .أ ماتحمموالنفسالبشريةمفحبِّ
 بوالستخداـبعضالكسائؿالتيساىمتفياالعتداءعمىاآلثار.

 .إلىالغنىكالثراءالفاحشبسرعةكاىرالثمينة،بيدؼالكصكؿالبحثعفالكنكزكالج .ب
بو، .ت كاالىتماـ كاقتنائو، كقديـ، جميؿو ىك ما كؿِّ جمع عمى كاألثرياء الممكؾ مف اليكاة تيافت

ع شج  مم ا الممكؾكاألمراء، لمتقارببيف اآلثاركسيمةن ىدايا تبادؿ حتىأصبح عميو، كالمحافظة
طريقة،مشركعةوكانتأـغيرمشركعة.المنقِّبيفعمىال  حصكؿعمىىذهاآلثاربأمِّ

جعؿبعضالعمماء .ث نجازاتيا، كا  تاريخيا، كالحرصعمىمعرفة السابقة، اكتشاؼحضاراتاألمـ
 األثرييف،كالمنقبيفيسمككفطرقانغيرمشركعةوفيالبحثعفاآلثار،كتممكيا.

.(3)ئؽالتاريخيةبمايناسبقكموكدينوؼالحقاالتعصبالقكميكالديني،كالعمؿعمىتزيي .ج

 إحصائيات العتداء عمى اآلثار: -ثالثاً 

ال حمقات مف كحمقةن اإلنسانية، لمحضارة األساسية العناصر أىـ مف اآلثار تطكرتيعىد
كتيمٌثؿ مكاجيةالثقافي، عمى القدرة المجتمع تيعطي التي كالخبرات التجارب مف الدائـ الرصيد

                                                           

(.20)صاآلثارحسف،المكجزفيعمـ((1
ال((2 فيففالتنقيبالفخراني، المك؛(27-25)صرائد اآلثارحسف، نك؛(22-20)صكجزفيعمـ عمـخمة،

(.17-15)صاآلثارفيالكطفالعربي
(.115-113)صانظر:ضك،تاريخعمـاآلثار((3
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إلىأعمؽجذكرالحاضر الممتدة البشرية مككناتالذاكرة أىـ مف بكصفيا المستقبؿ؛ كتصكر ،
مفتاريخنا،كمحكشيءو تيريباآلثار،كسرقتيا،كتزكيرىا؛يعنيانقطاعجزءو مككناتيا،كلذلؾفإف 

التيتذكرفيىذاالمجاؿ،مايمي:،كمفأبرزاإلحصائيات(1)مفذاكرتنايصعبتعكيضو

 .أ عمىتشير كبيران خطران تيمثؿ اآلثار في المشركعة غير التجارة أف  اليكنسكك إحصائياتمنظمة
المستكلالدكلي،إذتحتؿالمرتبةالثانيةبعداالتجارفيالمخدرات،بحجـتداكؿكصؿإلىأكثر

 .(2)مفممياردكالرفيأكائؿالتسعينياتمفالقرفالماضي
عددقضاي .ب ااالعتداءعمىاآلثارالتيجرلضبطيافيمصرلكحدىا،منذتشيراإلحصائياتأف 

 1993عاـ كحتى 2002ـ بمغ مشركع،13588ـ غير تنقيبو بيف ما تنكعتصكرىا قضية،
،كتجارةو،كلؾأفتتخيؿعددالقضاياالتيلـتضبطأصبلن  .(3)كسرقةو،كتيريبو

جرائـاالعتداءعمىاآلثارتيرتكببالتنسيؽمعأط .ت ،كرجاًؿأف  ،كعصاباتو أجنبيةمفمنظماتو راؼو
بو لفسادبعضالمكظفيفالحككمييفالمسئكليفعفحمايةاآلثار،كمنياماتقـك أعماؿ،كاستغبلؿو
بعضبعثاتالحفركالتنقيباألجنبيةالتيتسطكعمىبعضماتكتشفومفآثارقبؿإتماـعممية

.(4)باتيا،خاصةنإذاتـتيريبياخارجالببلدتسجيمياكتكثيقيا،ممايؤدمإلىصعكبةإث

 تزوير الحتالل الصييوني آلثار فمسطين: -اً رابع

متعددة يعتبرالتزكيرمفأخطرالتيديداتالتيتتعرضليااآلثار،كلتزكيراآلثارأغراضه
ظيارالقطعاألث مفاألمكاؿكالثراءعبرالن صبكاالحتياؿ،كا  لمزيفةأن ياريةاأبرزىا؛كسبمزيدو

الحقائؽأصمية تغيير التزكير أغراض أخطر كمف ، كنسبتيا كاألحداث، كاإلنجازات، إلى،
كمفأبرزماييذكرفيىذاالصددمايقكـبوالكيافالصييكني،أقكاميـأشخاصيـ،أكرمكزىـ،أك

ليستممفانتياكاتتجاه الدؤكبفيإثباتحقوفيأرضو مكو،مفأرضفمسطيف،كمحاكالتو
عمىالنحكالتالي:عضصكرىذهالجرائـخبلؿتزييؼالحقائؽ،كتغييرىا،كلعميأقؼعمىب

                                                           

(.9)صثاركالتراثالخفاجي،الحمايةالجنائيةلآل((1
(.410)صلحذيفي،الحمايةالجنائيةلآلثاراك؛(8ائيةلمتراثالثقافياألثرم)صالجنعبيد،الحماية((2
.)مكقعإلكتركني(آلثارفيمصركىداف،جرائـسرقةكتيريبا((3
.جرائـسرقةكتيريباآلثارفيمصر)مكقعإلكتركني(كىداف،((4
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بيف .أ فيالفترةما كثيران1952-1867تزكيراالحتبلؿآلثارمدينتيالقدسكأريحا ـ؛حيثنسبكا
إلىسيدناداككد،مفالتحصينات،كاألسكار،كالجدراف،كالمكاقع،كاآلثارالتياكتشفكىاأثناءتنقيبيـ

سيكركسميماف ،كلكفسرعافماثبتزيفيـعبرعالمةاآلثاركاتميفكينيكف؛حيثأثبتتأف 
مانسبكهلسيدناداككدكسميماف صريعكدإلىالعأريحايعكدإلىالعصرالبركنزمالقديـ،كأف 

ـ اكتشفكا  .(1)ألمكمكالعباسيكالفاطميبعضالمساجدكالقصكرالتيتعكدلمعصراالركماني،ث
فيخضـمعركةاالحتبلؿإلثباتأحقِّي تيـفيمدينةالقدس،ككجكدالييكل المزعوم وحائط البراق: .ب

مفىذا الشريؼمفأحجارالييكؿ،كجعمكا لمحـر ك جاالحتبلؿالعتبارالجدارالداعـ رى الييكؿ،
زالةاألحياءالجدارجدارانلمبكاءعمىماضيالييكؿ،كمفثىـ  سيمِّيحائطيالمبكى،كتم تتكسعتو،كا 

 .(2)السكنية،كالمعالـالتيتثبتإسبلميةىذهاآلثاركعركبتيا
لدائرةآثار1967بعدأربعةأياـمفحرب .ت ليكهإلىمقرو الصياينةالمتحؼالفمسطيني،كحك  ـاحتؿ 

أ تقد متالجرافاتكأزالتحيان ـ  ث الغاصب، القدسالكياف في بأكممو –ثريان المغاربة –حي ثـي
.(3)،محاكلةنمنيـإلثباتحقِّيـالتاريخٌيفيىذهاألرضالحفرياتفيالقدسإلىاآلفتكاصمت

إبرازمكقؼالشريعةاإلسبلميةمفىذه لمشؾأىمية اليدعمجاالن سبؽيتضحبما مما
التالي.االعتداءات،كىذاماسأعمؿعميوجاىدانفيالمبحث

                                                           

(.61-57)صمسطيفالقديـمفخبلؿعمـاآلثارالبينسي،تاريخف((1
(.61-57)صتاريخفمسطيفالقديـمفخبلؿعمـاآلثارالبينسي،((2
.(مكقعإلكتركنيسرقةالتاريخ)برنامجفمسطيفتحتالمجير،((3
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 األول بحثالم
 حماية اآلثار من السرقة في الفقو اإلسالمي

التاريخ مدار عمى اآلثار تتعرضليا التي االعتداءات أخطر مف أف يتبيف سبؽ مما
 اإلنساني،كتزايدتفيالقركفالثبلثةالماضيةاالعتداءعمييابالسرقة؛لمايترتبعمييامفضياعو

كتضييعو كفقدانيا، مكقؼلآلثار بياف ضركرة يقتضي مما كالشعكب، األمـ كحضارات لتاريخ
الشريعةاإلسبلميةمفسرقةاآلثار،كتكضيحالتدابيرالبلزمةلحمايتياكالحفاظعمييامفالسرقة،

كسيككفذلؾفيمطمبيف،عمىالنحكالتالي:

المطمباألكؿ:التأصيؿالشرعيلسرقةاآلثار

لشرعيةلحمايةاآلثارمفالسرقةالتدابيراالمطمبالثاني:
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 طمب األولالم
 التأصيل الشرعي لسرقة اآلثار

يبرزإالفيالعصكر لـ المادِّيةكالحضارية، بقيمتيا الن اسباآلثار،كمعرفتيـ اىتماـ إف 
المتأخرة،لذلؾلـيتطرؽفقياؤناالمتقدمكفليذهالمسألةفيكتبيـ،كلكينصؿإلىالتكييؼالفقيي

،كأنكاعيا،اآلثارسرقةفرعيف،أتحدثفياألكؿعفحقيقةلمسألتنا،رأيتأفأقسـالمطمبإلى
حالتأصيؿالشرعيلسرقةاآلثارفيالفرعالثاني. ـ أكضِّ ،ث مخؿ  غيرى كأركانيا،كشركطيابإيجازو

 وأنواعيا وأركانيا وشروطيااآلثار سرقة الفرع األول: حقيقة 

 :اآلثار قةسر حقيقة  -أولً 
،كالسارؽعندالعرب :السرقة لغةً  . أ كسترو فيخفاءو عمىأخذشيءو يدؿُّ السيفكالراءكالقاؼأصؿه

فأخذمنوماليسلو،كالسرقةأخذالشيءمفالغيرعمىكجوالخفية مىفجاءمستترانإلىحرزو
(1). 

المذاالسرقة اصطالحًا: . ب في لمسرقة الفقياء تعريؼ عمى اطِّبلعي بعد أف  كجدتُّ األربعة، ىب
،(2)أخذ الشيء من الغير خفيةً التعريؼالفقييالعاـيتفؽتمامانمعالمعنىالمغكم،فالسرقةىي

فياألركافكالشركط إلىتفاكتيـ مرٌده فيالتعريؼالتفصيمي، تفاكتيـكاختبلفيـ المكجبةإالأف 
خراُجوُ  ِلغيرِهِ  ُمحترمٍ  مالٍ  "أخذُ :بأنيايرادتعريؼالحنابمةلمسرقةلمقطع؛كلذاسأكتفيبإ  حرزِ  ِمن َوا 

 .(3)الختفاء" وجو عمى فيو ُشبية َل  ِمثِموِ 
 أخذ معمٍم أثري من الغير خفية.مماسبؽيتبيفأفسرقةاآلثارتعني:حقيقة سرقة اآلثار:  . ت

 أنواع السرقة: -ثانياً 
 تنقسـالسرقةحسبالعقكبةالمترتبةعميياإلىنكعيف:

                                                           

)ج((1 المغة مقاييس فارس، )جك؛(3/154ابف العرب لساف منظكر، التعريفاتك؛(10/156ابف الجرجاني،
(.1/118)ج
)ج((2 المبسكط )جك؛(9/133السرخسي، المجتيد بداية رشد، (4/229ابف أساألنصارم؛ المطالب، نى
)جك؛(4/137)ج المحتاج مغني )جك؛(5/465الشربيني، المغني قدامة، المبدعك؛(9/104ابف مفمح، ابف
(.7/430)ج
(.4/274)جالحجاكم،اإلقناع((3
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 :(1)كىيالسرقةالتيييعاقبمرتكبيابالحد،كتنقسـالسرقةالحديةإلىقسميف ية:حدِّ السرقة ال . أ
،كىيالسرقةالمقصكدةعندماالس رقة الصغرى:  .1 أكقيرو كىيأخذماؿالغيرخفيةنمفغيرمغالبةو

 ييطمؽالفقياءلفظالسرقة،كعقكبتياحدُّالقطع.
لغيرعمىسبيؿالمغالبة،كىيمايطمؽعميياالفقياءالحرابةكقطعىيأخذماؿا السرقة الكبرى: .2

 الطريؽ،كعقكبتياحدالحرابة.
تناسب :السرقة التعزيرية . ب كىيالسرقةالتيالييعاقبمرتكبيابالحد،بٌؿييعزرهكلياألمربعقكبةو

 :(2)فظاعةجريمتو،كضررىا،كتككففيحالتيف
مفشركطالحد؛كأ .1 القطع،اختبلؿشرطو درأتحد  لـيبمغالمسركؽالنصاب،أككجكدشبيةو ٍف

 كأخذالكالدمفماؿكلدهخفيةن.
أخذماؿالغيردكفاستخفاءأكمغالبة،كيدخؿفييااالختبلس،كالغصب،كالنيب،كغيرىا. .2

 :اآلثار سرقةأركان وشروط  -ثالثاً 
عامةهالبد مفتكفرىا،كلياأي أركافه جريمةو خاصةتيميزيىاعفغيرىا؛لذلؾلكؿِّ ضانأركافه

مما ركفو أتطرؽألركافجريمةالسرقةذاكرانشركطكؿِّ ـ  سأتناكؿبإيجازاألركافالعامةلمجريمة،ث
مفالشر مذىبو .قةاآلثارمنياسرثـأختـبمكقؼكط،اتفؽعميوالفقياء،ثـأبيفماأضافوكؿُّ

جريمةو،كىيثبلثةهكمايميىناؾأاألركان العامة لمجريمة:  . أ عامةيجبتكفرىافيكؿِّ  :(3)ركافه
يحظرالجريمة،كيعاقبعمييا.الركن الشرعي:  .1  كييقصدبوكجكدنصو
فلمجريمة،سكاءكاففعبلنأكامتناعان،كيشتمؿعمىالركن المادي:  .2 كيقصدبوإتيافالعمؿالميككِّ

 كتحقؽ اإلجرامي، السمكؾ كىي: عناصر، بيفثبلثة السببية العبلقة ككجكد اإلجرامية، النتيجة
 السمكؾكالنتيجة.

 كيقصدبوككفالجانيمسئكالنعفالجريمة،قاصدانلجنايتو.الركن المعنوي )األدبي(:  .3
                                                           

المبسكط)ج((1 الشمبيشرحتبييفالحقالشمبي،ك؛(9/133السرخسي، التشريعك؛(3/235ائؽ)جحاشية عكدة،
)جاإلسبلميالجنائي اجتماك؛(2/514، نفسية دراسة السرقة جريمة )صالمركاني، األكقاؼك؛(60عية كزارة
(.8/131)جالمكسكعةالفقيية،الككيتية

المبسكط)ج((2 الشمبيشرحتبييفالحقائؽ)جالشمبي،ك؛(9/133السرخسي، التشريعك؛(3/235حاشية عكدة،
.(60عية)صالمركاني،جريمةالسرقةدراسةنفسيةاجتماك؛(2/515الجنائياإلسبلمي،)ج

(.16-13)صفيالشريعةاإلسبلميةفقوالجنائيبيية،الك؛(1/111،342)جتشريعالجنائيعكدة،ال((3
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اختمؼالفقياءفيتعدادأركافالسرقةالخاصة،فمنيـمفجعميااألركان الخاصة لجريمة السرقة: .ب
خف األخذ كىي أركاف، الجنائيثبلثة كالقصد السرقة، كمحٌؿ المس(1)يةن، بيف ييفرؽ فمـ ركؽ،

،ففر ؽبيفالمسركؽمفجية،كالمسركؽمنومف(2)كمنيـمفجعمياأربعةأركافكالمسركؽمنو،
لمكافقتو كذلؾ ، ركفو شركطكٌؿ ذاكران فيدراستي، عميو الذمسأسير التقسيـ كىذا أخرل، جيةو

 االعاـ،كالتيتعنيأخذماؿالغيرخفيةن،كىكعمىالنحكالتالي:لحقيقةالسرقةبمفيكمي
أفأٌمأخذالشيءدكفعمـالمجنٌيعميو،كدكفرضاه،كمفشركطو:األخذ خفية )فعل السرقة(: .1

أفيككفاألخذفيدار،ك(3)عدلحفظوبحيثييخًرجالسارؽالمسركؽمفحرزهالمي؛يككفاألخذتامان
 .(4)مقطعلسرقةفييماالتنعقدسببانلإلماـالمسمميفعمىدارالحربأكالبغي،فاإذاليد؛العدؿ

أفيككفالمسركؽمتقكمانمحترمان؛بحيث(5)عندجميكرالفقياءكمفشركطو المال )المسروق(: .2
كانتقيمتونسبيةكاستثني،و،كيجكزبيعو،كأخذالعكضعنويمكفتممك أبكحنيفةمفذلؾما

اليقبؿاالدخاركيتسارعإليوكمحـا ،(6)الفسادكالطعاـالرطبلخنزير،كالشيءالتافوعرفان،كما
،كأفيككفبالغانلمنصابكييجبالقطع(7)كأفيككفمحرزانبنفسوأـبغيرهعندجميكرالفقياء
 .(8)عندجميكرالفقياءعمىاختبلفيـفيمقدارالنصاب

                                                           

؛(32)صالجنائيفقوبيية،الك؛(7/439الرممي،نيايةالمحتاج)جك؛(4/137،أسنىالمطالب)جألنصارما((1
(.61)صجريمةالسرقةدراسةنفسيةالمركاني،ك؛(115-114مىاألمكات)صالعمرك،أحكاـجرائـاالعتداءعك

بدائعالصنائع)ج((2 اك؛(7/66الكاساني، الحمكم،سرقةالماؿك؛(2/518)جلتشريعالجنائياإلسبلميعكدة،
(.44-9)صحدالسرقةاجحي،الشركطالمكجبةلالرك؛(334-333العاـ)ص

؛(4/138،أسنىالمطالب)جنصارماألك؛(4/531مالؾ،المدكنة)جك؛(7/65)جبدائعالصنائعالكاساني،((3
(.105،117-9/104)جابفقدامة،المغنيك

(.7/80)جبدائعالصنائعالكاساني،((4
مطيعي،المجمكعشرحالميذبالك؛(4/233ابفرشد،بدايةالمجتيد)جك؛(7/67)جبدائعالصنائعالكاساني،((5
،الك؛(110-9/107)جلمغنيابفقدامة،ا؛(93-20/92)ج (.326-12/319)جمحمىابفحـز
.(7/67)جبدائعالصنائعالكاساني،((6
7)) الصنائعالكاساني، 66-7/65)جبدائع ك(73، ر؛ ابف المجتيدشد، المطيعي،ك؛(233-4/232)جبداية

(.111-9/110)جغنيابفقدامة،المك؛(85-20/83)جيذبالمجمكعشرحالم
مجمكعالمطيعي،الك؛(232-4/230)جبدايةالمجتيدابفرشد،ك؛(77-7/76)جبدائعالصنائعالكاساني،((8

(.106-9/105)جغنيابفقدامة،المك؛(83-20/79)جشرحالميذب
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بحيثال ؛أفيككفلممسركؽمنويدانصحيحةعمىالمسركؽ وكمفشركط الغير )المسروق منو(: .3
عندجميكرالفقياء،كيدخؿفيذلؾمالـ يككفلمسارؽفيالمسركؽممكانباتفاؽ،كالشبيةممؾو

 .(2)إلقامةالحدجميكرالفقياء،كأفيطالبالمسركؽمنوبالمسركؽقضاءنعند(1)يتعيفمالكو
ارهيقكـعمىثبلثةكمدائي،القصدالجنالسارؽإليجابالقطعتكفرشترطفيكياآلخذ )السارق(: .4

فبلقطععمىالصبي،كالمجنكف،كالمكره،(3)أمكرأساسية بالتحريـ، كالعمـ كاالختيار، التكميؼ، :
 التزاموبأحكاـاإلسبلـ.(4)كالجاىؿ،كأضاؼالشافعية

 :اآلثاركمايميسرقةافجريمةمفخبلؿماسبؽيتبيفأفأرك :اآلثار سرقةأركان جريمة  . ت
فييا:الركن المعنوي .1 يتكفر عمدية، جريمة اآلثار سرقة جريمة حيثإف  مف الجنائي القصد

اآلثار، في المتخصصة األجنبية البعثات حتى الفعؿ، ىذا بتحريـ كالعمـ كاالختيار، التكميؼ،
رمةىذهالجريمةشرعان،كقانكنان،كتعتبركالبحثعنيا،كالتيدخمتالببلدبإذفالدكلة،لديياعمـهبح

 رتكببحؽاآلثارمفًقبميا.مسئكلةنعفأمجريمةتي
حرمةسرقةاآلثارتدخؿتحتعمكـقكلوتعالى:الركن الشرعي: .2 ارُِق إف  ارِكَثُ  َوالصذ ْ  َوالصذ ٔا  فَاْرَطُؽ

ا ٍَ ُٓ يِْدَح
َ
ا َجَزاء أ ٍَ ِ ََ  ََُساَّلً  َنَصتَا ة ِ ًٌ  َؼزِيزٌ  َواهللُّ  اهلّلِ  ٌّ َخِهي

مفاعتباراآلثار،كماتكصمتإليو(5)
مفاألش بأمشكؿو عمييا االعتداء كيحـر الدكلة، تراعاىا عامان اتفاؽ(6)كاؿممكان مف نقمتو كما ،

مفاألشكاؿ،يساىـ قكانيفالدكؿالعربية،كاإلسبلميةعمىتجريـاالعتداءعمىاآلثاربأمشكؿو
فيالمسألة نظرمو فقييو  .(7)فيرفعأمخبلؼو

                                                           

1)) الصنائعالكاساني، ك؛(7/80)جبدائع رشد، ابف المطالبكاألنصارم؛(4/234)جالمجتيدبداية أسنى ،
،المك؛(9/129)جغنيابفقدامة،المك؛(4/138)ج (.338-12/334)جحمىابفحـز
(.9/119)غنيابفقدامة،المك؛(4/151)جأسنىالمطالب،نصارماأل؛ك(4/527مالؾ،المدكنة)ج((2
)ج((3 الصنائع بدائع المك؛(7/67الكاساني، المجتيدك؛(4/534ج)دكنةمالؾ، بداية رشد، ؛(4/230)جابف

(.9/119)جغنيابفقدامة،المك؛(4/149)جكاألنصارم،أسنىالمطالب
(.4/149)جأسنىالمطالب،األنصارم((4
.[38]المائدة:((5
(.34)صراجعالدراسة((6
(.110-108)صفاؿ،صكرجريمةالسرقةالتعزيريةانظر:ك؛(31،34راجعالدراسة)ص((7
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بمفيينقبعفاآلثارالركن المادي: .3 بمفييكيتحقؽبدءان مركران إذفالدكلة، مفمفغير خرجيا
سرقةاآلثاريصعبأفيقكـبياةن،صكالنإلىمفيحكزىاكيستكليعميياخفيحرزىا،ك معالعمـأف 

بمفرده،فغالبانماتتعاكفعصاباتإجراميةفيارتكابىذهالجرائـ.  شخصه
مادية، .4 تحممومفقيمةو تعتبرماالنمتقكمانمحترمانعرفانكشرعانكقانكنان؛بما اآلثارفيعصرنا إف 

لذلؾاعتبرىاالفقياءممكانلؤلجياؿ،كممؾاألجياؿيعتبرممكانعامانترعاهالدكلة،يةتاريخية،ركحضا
الحدعف تدرأ فيوشبيةن تامانالشبيةفيو؟أـأف  كتحميو،كتنظمو،فيؿممؾالدكلةلآلثارممكان

 سير اؽكلصكصاآلثار؟ىذاماسأتعرضلوفيالفرعالقادـ.

 التأصيل الشرعي لسرقة اآلثار الفرع الثاني:

تيطرحفيكتبالفقيا لـ معاصرة اآلثارمسألةه سرقة المعاصرةإف  المتقدميفبالصكرة ،ء
ل شرعيو أقربتأصيؿو يا،ىكسرقةالماؿالعاـ،فماعقكبةسرقةالماؿكلككفاآلثارممكانعامانفإف 

فيالشريعةاإلسبلمية؟العاـ

الماؿال أىمية فيكتبرغـ المكجكدة الناظرفيالفركعالفقيية إالأف  فياإلسبلـ، عاـ
عفمكقؼالشرعمفسرقةالماؿالعاـ؛إذأن يـتناكلكه متكاممةو الفقياء،اليستطيعتككيفنظريةو
 مفيـك كذلؾأف  كالمساجد، كالكقؼالعاـ، كالغنيمة، بيتالماؿ، مف كالسرقة جزئية، فيمسائؿ

عاـفيزمانيـاليكاديتجاكزىذهاألمكر،فيحيفتطكرمفيكميوفيعصرنا،حتىباتالماؿال
كثيرة،متزامنانمعتزايداحتياجاتالناسالعامة،كتكسعنفكذ كتفريعاتو يحمؿفيطياتوتقسيماتو

.(1)الدكلةكممتمكاتيا،لتستطيعتمبيةىذهاالحتياجاتبشتىأشكاليا

 من المال العام:عقوبة السرقة  -أولً 
عمىحرمةالسرقةسكاءمفالماؿالعاـأـالخاص،كاعتبرىا(2)اتفؽالفقياءتحرير محل النزاع:  .أ

فظاعة كتزداد كأمكاليـ، عمىأمفالناس،كحقكقيـ، مفتعدو فييا لما الجرائـ؛ اإلسبلـمفأعظـ
كانتالسرقةمفالماؿالعاـأعظـخطر لذا بازديادضررىا؛ أفالفقياءالجريمة كبما اهلل، عند ان

                                                           

(.339)صالحمكم،سرقةالماؿالعاـ((1
ابفرشد،بدايةالمجتيدك؛(4/82عابديف،حاشيةابفعابديف)جابفك؛(7/81الكاساني،بدائعالصنائع)ج((2
)جك؛(4/230)ج الحاكم )جك؛(13/266الماكردم، الميذب المطالبكاألنصارم؛(3/353الشيرازم، أسنى ،
،المحمىك؛(9/103ة،المغني)جابفقدامك؛(4/137)ج (.12/300)جابفحـز
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،فيؿيجبالقطععمى(1)متفقكفعمىقطعيدالسارؽمفالماؿالخاصإذاتكفرتشركطالقطع
عقكبةسرقة تكفرشركطالقطعأـال؟كحيثلـيجبالقطعفما مفسرؽمفالماؿالعاـعند

 الماؿالعاـفياإلسبلـ؟
سارؽمفالماؿالعاـإلىفريقيف:اختمؼالفقياءفيعقكبةال حدود الخالف: .ب
قالكابعدـقطعيدسارؽالماؿالعاـ،بؿييعزرهاإلماـبعقكبةتناسبجريمتو،كممفالفريق األول: .1

كالحنابمة كالشافعية، كالحنفية، كالشعبي، القكؿالنخعي، كفص ؿبعضالشافعية(2)ذىبإلىىذا ،
ك قطع، ليسمنيـ لطائفةو أيفرز "إف كماؿفقالكا: المسركؽ في حؽه لو كاف إف أنو فاألصح ال ا 
القطع"  .(3)مصالح،ككصدقةكىكفقير،فبل،كا 

قالكابقطعيدسارؽالماؿالعاـ،كممفذىبإلىىذاالقكؿالمالكية،كالظاىرية،الفريق الثاني: .2
 .(4)كأبكثكر،كحماد،كابفالمنذر

أدلة األقوال ومناقشتيا: .ث
 :استدؿالقائمكفبعدـالقطعبالسنة،كاألثر،كالقياس،كالمعقكؿناقشتيا:أدلة القول األول وم .1
اٍبفًعفً 1.1 ب اسو ٍبدناأىف ،عى ًقيؽًًمفٍعى ميسًرى ميسًًمفىسىرىؽىاٍلخي يىٍقطىٍعوي،فىمىـٍ،الن ًبيًِّإلىىفىريًفعى،اٍلخي

قىاؿى  .(5)«َبْعًضا َبْعُضوُ  َسَرقَ  اللِ  َمالُ »:كى

وجو الدللة: النبي قطع تستحؽعدـ تامة ليستسرقة أن يا عمى دؿ  السارؽ، ليد
.(6)القطع،ككنيامفماؿاهلل

                                                           

؛(13/266الماكردم،الحاكم)جك؛(4/230ابفرشد،بدايةالمجتيد)جك؛(7/81الكاساني،بدائعالصنائع)ج((1
،المحمىك؛(9/103ابفقدامة،المغني)جك؛(4/137،أسنىالمطالب)جكاألنصارم (.12/300)جابفحـز

(؛4/139(؛كاألنصارم،أسنىالمطالب)ج3/361(؛كالشيرازم،الميذب)ج9/188سكط)جالسرخسي،المب((2
(.136-9/135كابفقدامة،المغني)ج

(.7/445الرممي،نيايةالمحتاج)ج((3
)ج((4 المدكنة )ج4/549مالؾ، المجتيد بداية كابفرشد، الم4/235(؛ قدامة، كابف كابف9/135)جغني(؛ (؛

،المحمى)ج (.12/311حـز
[؛كضعفواأللبانيفيالمرجع2590:رقـالحديث2/864]ابفماجو:سنفابفماجو،الحدكد/العبديسرؽ،ج((5

نفسو.
(.278)صيةالماؿالعاـأكىاب،حما(؛ك2/125السندم،كفايةالحاجةالشييربحاشيةالسندم)ج((6
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الحديثالرد عميو من وجيين:ويُ  فإف  بصحتو، الحديثإسنادهضعيؼ،كلكسممنا أف 
قكلو:"ماؿاهلل"،أخرجسكاىـباعتبارعبيدبيتالماؿمفالماؿنفسو،فبليدؿعمىمحؿالنزاع،فب

 .(1)حجةفيولغيرىـ

ٍيرىةىأىًبيعىفٍ 1.2 ،عىاًئشىةىكعىفٍ،(2)«َمْدَفًعا َلوُ  َوَجْدُتمْ  َما اْلُحُدودَ  اْدَفُعوا:»الم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىىيرى
 َمْخَرًجا ِلْمُمْسِممِ  َوَجْدُتمْ  َفِإنْ  اْسَتَطْعُتْم، َما اْلُمْسِمِمينَ  َعنِ  اْلُحُدودَ  اْدرُءوا»:اهللًرىسيكؿيقىاؿى:قىالىتٍ
َمامَ  َفِإن   َسِبيَمُو، َفَخم وا .(3)«اْلُعُقوَبةِ  ِفي ُيْخِطئ َأنْ  ِمنْ  َلوُ  َخْيرٌ  اْلَعْفوِ  ِفي ُيْخِطئَ  َأنْ  اإلِْ

عمىاإلماـدفعالحدكدعفالمسمميفقدراستطاعتو،إذاتمبسالمسمـبشبيةووجو الدللة:
.(4)تدرأالحد،كالسارؽمفالماؿالعاـ،يأخذممالوفيوحؽه،فكانتشبيةتدفععنوالحد،فبلقطع

مااستدلمتـبومفاألحاديثضعيفةاإلسناد،كعمىفرضعميو: د  رَ يُ و  التسميـبصحةبأف 
لـيتعيفلوحؽهفيو .(5)معناىا،فشبيةالممؾضعيفةفيماؿميحرزو

اًؿ،بىٍيتًًمفٍسىرىؽىرىجيبلنأىف يركل 1.3  َعَمْيوِ  َلْيَس :»عيمىريإليوفىكىتىبى،عيمىرىًإلىىسىٍعدهًفيوًفىكىتىبىاٍلمى
كعىفٍ،(6)«َنِصيبٌ  ِفيوِ  َلوُ  َقْطٌع، ًمي   .(7)«َقْطعٌ  اْلَمالِ  َبْيتِ  ِمنْ  َسَرقَ  َمنْ  َعَمى َلْيَس »:يىقيكؿيكىافىعى

.(8)لعاـ،لشبيةالممؾبعدـكجكبالقطععمىمفسرؽمفالماؿاالتصريحوجو الدللة:

 .(9)بضعؼىذهاآلثار،كعدـثبكتياعفالصحابة،فبلتصمحلبلستدالؿويرد عميو:

                                                           

(.278)صلماؿالعاـحمايةاىاب،(؛كأك6/2364القارم،مرقاةالمفاتيح)ج((1
ماجو]((2 عم:ابف الحدكد/الستر ماجو، ابف سنف بالشبيات، الحدكد كدفع المؤمف 2/850جى الحديثرقـ:

ضعفواأللبانيفيالمرجعنفسو.ك[؛2545
ضعفواأللبانيفيك[؛1424رقـالحديث:4/33،الحدكد/ماجاءفيدرءالحدكد،جسنفالترمذم:الترمذم]((3

نفسو.المرجع
(.9/136)جابفقدامة،المغنيك؛(9/188السرخسي،المبسكط)ج((4
(.2/432)جإلشراؼعمىنكتمسائؿالخبلؼالقاضيعبدالكىاب،ا((5
.[28563الحديث:رقـ5/518جكد/فيالرجؿيسرؽمفبيتالماؿ،الكتابالمصنؼ،الحد:ابفأبيشيبة]((6
.[17304الحديث:رقـ8/489جدكد/مفسرؽمفبيتالماؿشيئان،السنفالكبرل،الح:البييقي]((7
(.9/136)جغنيامة،المابفقدك؛(9/188)جبسكطالسرخسي،الم((8
(.77-8/76)جانظر:األلباني،إركاءالغميؿ((9
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فبليقطعمفسرؽمفالماؿالعاـقياسانعمىالماؿالمشترؾ،بجامع:القياس عمى المال المشترك 1.4
منيما  .(1)كجكدحؽولمسارؽفيكؿو

الشراكةليستشبيةنتويرد عميو: منعالحدمطمقان،فمـيرتفعالنزاعفيكجكبالقطعبأف 
بيف الصكرةكقعالخبلؼفييا ىذه عدا إالعفالشخصالذميسرؽماؿنفسوفيالشركة،كما

 .(2)الفقياء،فيكجكبتطبيؽالحدكعدمو

لمعامة،كالمالؾلومفالمخمكقيف،كميعىدلبلنتفاعالعاأف من المعقول: 1.5 ـ،كالسارؽالماؿالعاـممؾه
 .(3)كاحدهمنيـ،فكافلوحؽهفياالنتفاعبو،كىذاالحؽشبيةتدرأالحد

المخالؼيرلأنوويرد عميو: فياعتبارحقوفيبيتالماؿشبيةنتدرأالحدنزاع،فإف  بأف 
الشخصيةاالعتباريةتممؾكتخاصـ أن وسبؽأف  ـٌ الشبيةلوفيعينو،ث عفسرؽماالنمفحرزو

طريؽميمثِّميا،كبيتالماؿكذلؾلوممثميفرسمييف،فتنتفيشبيةالحؽالدارئةلمحد
(4).

غير وأجيب عميو: مالكيا الممكية،ألف  ناقصة فكانتثابتةإالأن يا الممكيةكا  ىذه بأف 
بسرقةمتعيف،ككجكبالقطععمىالسارؽإن ماىكلصيانةالماؿالمممكؾعمىصاحبو،فبلييقطع

المالؾلو  .(5)ماؿو

 استدؿالقائمكفبكجكبالقطعبالقرآف،كالسنة،كالقياس،كالعقؿأدلة القول الثاني ومناقشتيا: .2
تعالى: 2.1 ارُِق قاؿ ارِكَثُ  َوالصذ ْ  َوالصذ ٔا ا فَاْرَطُؽ ٍَ ُٓ يِْدَح

َ
ا َجَزاء أ ٍَ ِ ََ  ََُساَّلً  َنَصتَا ة ِ  َؼزِيزٌ  َواهللُّ  اهلّلِ  ٌّ

 ًٌ َخِهي
(6). 

                                                           

(.447-7/446)جابفمفمح،المبدعك؛(9/136)جغنيابفقدامة،المك؛(9/188)جبسكطالسرخسي،الم((1
الم((2 )جك؛(9/188)جبسكطالسرخسي، الذخيرة )جك؛(12/154القرافي، الميذب ابفك؛(3/361الشيرازم،

(.280)صأكىاب،حمايةالماؿالعاـك؛(2/593عكدة،التشريعالجنائي)جك؛(9/136)جغنيقدامة،الم
الم((3 المك؛(9/188)جبسكطالسرخسي، قدامة، التشريك؛(9/136)جغنيابف اإلسبلميعكدة، الجنائي ع
(.280-279)الماؿالعاـأكىاب،حمايةك؛(594-2/593)ج
حمايةالماؿالعاـأكىاب،ك؛(2/432القاضيعبدالكىاب،اإلشراؼ)جك؛(7/445الرممي،نيايةالمحتاج)ج((4

(.280-279)ص
.(9/136)جغنيابفقدامة،المك؛(13/350)جحاكم،الماكردمال((5
.[38]المائدة:((6
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السارؽكالسارقةلفظعاـيشمؿكؿسارؽ،فمـتفرؽبيفمفسرؽمفالماؿوجو الدللة:
.(1)العاـأكالخاص

اآليةويرد عميو: عامةخيٌصصىتباألحاديث،كاآلثارالمركيةعفالصحابةفيعدـبأف 
.(2)قطعالسارؽمفالماؿالعاـ

اآلية،وأجيب عميو: بأن وقدثبتضعؼاألحاديثكاآلثار،فبلتقكلعمىتخصيصعمـك
.(3)إذأفظاىراآليةأقكلمفاألحاديثكاآلثارفتقدـعمييـ

ٍيرىةىأىًبيعىفٍ 2.2  َوَيْسِرقُ  َيُدُه، َفُتْقَطعُ  اْلَبْيَضةَ  َيْسِرقُ  الس اِرَق، اللُ  َلَعنَ :»اهللًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿى،ىيرى
 .(4)«َيُدهُ  َفُتْقَطعُ  اْلَحْبلَ 

سإوجو الدللة: فيلعفكؿِّ الحديثعاـه سرؽًمفالماؿالعاـأكالخاص،ارؽ،سكاءف 
،فمفبابأكلىقطعيافيالماؿالعاـإذابمغالنصابكأن وإذاقيطعتاليدفيبيضةو .(5)كحبؿو

 ونوقش ىذا الدليل بما نوقش بو استدلليم باآلية.

مفحرزوأن بمن المعقول: 2.3 سرؽماالن ألف و القطع، فمزمو فيعينو، لو قبؿتيماؿوكؿٌالشبية
سقطالحد،إذالتيالشبيةفيالماؿالعاـضعيفةه كأف ،(6)شيادتوفيو،جازأفيقطعفيالسرقةمنو

بعينو،مالـيتعيفبعطيةو ،الماؿلعمكـالمسمميف،كلـيختصبأحد،كاليستحقوشخصه ،أكأجرو
ذااختمطكافأكتقسيـ،فإفأخ ذمنو،يككفقدأخذماليسلو،كاختمطفيوالحبلؿمعالحراـ،كا 

 .(7)و،فيذهالسرقةالمكجبةلمقطعبعينيامانكمُّحرٌمي

                                                           

)ج((1 القرآف ألحكاـ الجامع المحمى)جك؛(6/169القرطبي، ، حـز الك؛(313-12/312ابف قدامة، مغنيابف
(.9/136)ج
(.281)صأكىاب،حمايةالماؿالعاـ((2
.(281أكىاب،حمايةالماؿالعاـ)ص((3
يي]((4 لـ إذا السارؽ الحدكد/لعف البخارم، صحيح البخارم، عميو: ـ متفؽ سى رقـ8/159ج، ؛6783الحديث:
.[1687الحديث:رقـ3/1314جسمـ،الحدكد/حدالسرقةكنصابيا،مسمـ،صحيحمك

.(182-11/181النككم،المنياج)جك؛(12/82ابفحجر،فتحالبارم)ج((5
(.2/432)جالقاضيعبدالكىاب،اإلشراؼ((6
،المحمك؛(8/96خرشي،شرحمختصرخميؿ)جال((7 .(12/312ى)جابفحـز
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 كيرجعاختبلؼالفقياءفيالمسألةإلىمايمي: سبب الخالف: . ج

اختالفيم في اعتبار الشبية ودرجة تحققيا في السرقة من المال العام رأل فمف : أف 
شبيةالممؾمتكىمة شبيةالممؾمتحققةفيالسرقةمفالماؿالعاـ،لـيكجبالقطع،كمفرألأف 
قكيتالشبية، ؿلـيكجبالقطععندما القطع،كمففص  فيالسرقةمفالماؿالعاـ،أكجبفييا

كأكجبوعندضعفيا.

الباحثيميؿإلى،فإف عاـ،كأدلتيـلبعدعرضأقكاؿالفقياءفيالسرقةمفالماؿا الرأي الراجح: . ح
ذىبإليوالمالكيةكغيرىـتر بتطبيؽحدالسرقةعمىمفسرؽمفالماؿالعاـفيكقتناجيحما

 المعاصر،إذاتكافرتفيوأركافجريمةالسرقة،كشركطياالمكجبةلمقطع،كذلؾلؤلسبابالتالية:
 قابؿضعؼأدلةالمخالفيف،كعدـثبكتيا.تمسؾالقائميفبالقطعبظكاىرالنصكصالصحيحة،م .1
أكجباإلسبلـالقطعصيانةنلمماؿالخاص،فكافمفبابأكلىإيجابوفيالماؿالعاـ،صيانةنلو، .2

عمىمجمكعاألمة.  كحفاظانعمىحؽالمجتمع،إذيعظـفيوالخطرلمافيومفتعدو
الما .3 طبيعة قديمانإف  كآلياتو العاـ عمىصؿ كاقتصاره كالكقؼ، كالغنائـ، كبيتالماؿ، محددة كرو

فيبيتالماؿ،فمكتوحاليانالعاـ،كدكرالعبادة،يختمؼعفطبيع حؽهمادمه ،فقديمانكافلكؿمسمـو
كقدتغيرتاألحكاؿ،أخذمفبيتالماؿخفيةن،قدتقكلشبيةالممؾ،لمحؽالذملو،فتدرأالحد،أما

بمايعكدبالنفععمىامة،ترعاىاالدكلةارةعفممتمكاتكمرافؽعكأصبحالماؿالعاـفيأغمبوعب
كغيرمباشر،جعؿشبيةالممؾفيالماؿالعاـ مباشرو .متكىمة،فبلييدرأالحدعمكـالمجتمعبشكؿو

بما .4 فيالممؾالعاـ،ترعاه التممؾنيابةنعفاألفراد حؽ  تعطييا شخصيةهاعتبارية، ليا الدكلة أف 
لصالحالعاـ،فمفسرؽمفالممؾالعاـ،يككفقدسرؽممؾالغير،فكجبعميوالقطع.يحقؽا

مصمحةاألمةفيالحفاظعمىممتمكاتياالعامةيقتضيتشديدالعقكبةالتخفيفيا،كخصكصانمع .5
ازديادحاجةالناسليا،بالمقابؿتساىؿالكثيريفبالماؿالعاـ،كتقصيرىـبو.

 :اآلثار عقوبة سارق -ثانياً 
بأم االعتداءعمييا لمجمكعاألمة،يحـر عامان ممكان يخمصالباحثإلىأفاآلثارككنيا
مفاألشكاؿ،فمفاعتدلعمييابالسرقة،كتكفرتفيواألركافكالشركطالمكجبةلمقطع،كجب شكؿو

فكانتعبرعميوالقطع،فإفلـتتكفر،كاففيوالتعزيربمايناسبفظاعةالجريمة،كخطكرتيا، كا 
دكليةومنظمة،قطعتالطريؽ،كأشيرتالسبلح،كانتسرقةكبرلكجبفيياحدالحرابة .عصاباتو
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 المطمب الثاني
 التدابير الشرعية لحماية اآلثار من السرقة

كاستمرارىا، كبرللبقائيا كضركرةه الحياة، ـي قكا الماؿ اعتبر اإلسبلـ أف  فيو الشؾ مما
دهالحفاظعمىالماؿ،فاعتنىبأسباببقائومفحيثالكجكد،كشرعمافيوكجعؿمفأىـمقاص

حمايتومفحيثالعدـ،كًلكىكفاآلثارممكانعامانلؤلجياؿ،تيعبِّرعفتاريخيـكحضارتيـ،كتحمؿ
مفالقيمةالماديةكاالقتصاديةمايساىـبتحقيؽمصالحالناس،فضبلنعم اتمثمومفقيمةمعنكية

مفتىحف كىٍكنيا االعتداءات؛ مف حمايتيا المسممة الدكلة عمى لزامان كاف كالحقكؽ، الحقيقة بو ظ
ييكٌمؿ لآلثارفيطريقيف، الشارعفيحفظو سار كقد بحفظيا، التيأمراإلسبلـ العامة األمكاؿ

يةلحمايةبعضيمابعضان،لذلؾسأقسـالمطمبإلىفرعيف،أتناكؿفياألكؿالتدابيرالشرعيةالكقائ
،عمىالنحكالتالي:انيالتدابيرالشرعيةالعبلجيةلذلؾاآلثارمفاالعتداءعمييابالسرقة،كفيالث

 ثار من السرقةالفرع األول: التدابير الشرعية الوقائية لحماية اآل

كمكافاقتضت زمافو لكؿِّ حكمةالشريعةاإلسبلمية،كماتتصؼبومفشمكليةوكصبلحو إف 
تقرير مفخطراالعتداءعمييا مفالتدابيرالتيتقياآلثارابتداءن كتحافظعمييا،بالسرقةجممةو

 كتبرزىذهالتدابيرفيمايمي:
أوًل: لممسمميف عامان ممكان كىٍكنيا اآلثار اإلسبلـ كتحفظياجعؿ ترعاىا الدكلة، مسئكلية

لمكالةخارجىذاتصرؼولعامة،كمنعأم بالنيابةكالككالةعفالمجتمعالمسمـبمايحقؽالمصمحةا
دكفاآلخريف، بيا أكاستئثاربعضيـ دكفإذفالدكلة، فييا كمنعأيضانتصرؼاألفراد اإلطار،

فيىذهكفيذلؾحمايةن سابقان أكردتو كالدليؿعمىذلؾما كالتنازع، كالفكضى، العبث، مف ليا
 .(1)فيالفقواإلسبلمي،كالداعيلتكرارهىناالدراسة،عندحديثيعفمسئكليةحمايةاآلثار

سجبلتوثانيًا: في كتسجيميا تممكيا، التي لآلثار الدكلة عمميةوبطرؽوخاصةوحصر
المناسبلحفظيا األسمكبكالمكاف كاختيار عفأنسبف(2)متطكرة، كرد ما كالدليؿعمىذلؾ: ،

                                                           

(.49-41)صراجعالدراسة((1
عماؿالفنيةمفالكجية(.ككشؾ،حمايةاآلثاركاأل31-24)صاألثرممختار،التخطيطالعمميلتكجيوالعمؿ((2

(.195)صاإلسبلمية
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أن مالؾ قاؿ:  هِ دِ ي يَ فِ  وُ تُ يْ افَ وَ ، فَ وُ كَ نِّ حَ يُ لِ  ةَ حَ مْ ي طَ بِ أَ  بنِ  اللِ  دِ بْ عَ بِ   اللِ  ولِ سُ ى رَ لَ إِ  تُ وْ دَ غَ »و
.(1)«ةقَ دَ الص   لَ بَ م، َيِسُم إِ سَ يْ المَ 

إبؿالصدقة،ليحفظيامفالضياعأكاالختبلطبإبؿمباشرةالنبٌيوجو الدللة: سـً لكى
،كمفذلؾاالعتناء(2)الغير،كفيواعتناءاإلماـبأمكاؿالصدقة،كيمتحؽبوجميعأمكرالمسمميف

 باآلثار،كتسجيميا،كحفظيابمايحمييامفالضياعكاالعتداء.
صاصيـ،مفالكفاءةكالعمـفيمجاؿاختاختيارالدكلةلمكظفيفأمناءعمىدرجةو:ثالثاً 

ًْ  اهللذ  إِنذ كحمايتيا،كالدليؿعمىذلؾ:قكلوتعالى:يتكلكفرعايةاآلثار ُمرُُز
ْ
ن يَأ

َ
ْ  أ وا اَُاتِ  حُؤدُّ ٌَ

َ
 األ

ا إَِل  َٓ ْْيِ
َ
ٍْخًُ ِإَوذَا أ ن اَّذاِس  َعْيَ  َخَه

َ
ْ  أ ٔا ٍُ ةِاىَْؽْدلِ  ََتُْه

:يكسؼسيدنا،كقكلوتعالىعمىلساف(3)
 ًٌ رِْض إِّّنِ َخفِيٌظ َؼيِي

َ
َِ األ ِ  َخَزان

اْجَؽيِْن لََعَ
(4) تعالى: كقكلو ، َجرَْت اىَلِّٔي

ْ
َِ اْشخَأ ٌَ إِنذ َخْۡيَ 

ٌِي
َ
األ

ذىٍيفىةى،كماركمعف(5) ىًإلىنٍجرافىأىؿيجاء:قاؿ،حي أىًميننارجبلنلناابعث:فقالكاالن ًبيِّ
 .(6)«الَجر احِ  ْبنَ  ُعَبْيَدةَ  َأَبا َفَبَعثَ  الن اُس  َلوُ  َفاْسَتْشَرفَ  َأِميٍن، َحق   َأِميًنا َرُجاًل  ِإَلْيُكمْ  أَلَْبَعَثن  :»فقاؿ

تدؿالنصكصبمجمكعياعمىضركرةحسفاختيارالعماؿكالمكظفيفبناءنوجو الدللة:
،كاآلثار(7)عمىاألمانة،كالكفاءة،كالعدؿ،بحيثيحفظكالمناسحقكقيـكأمكاليـ،كيحسنكارعايتيا

                                                           

؛1502الحديث:رقـ2/130جاة/كسـاإلماـإبؿالصدقةبيده،متفؽعميو:البخارم،صحيحالبخارم،الزك]((1
اآلدك الحيكافغير المباسكالزينة/جكازكسـ صحيحمسمـ، مسمـ، رقـ3/1674جميفيغيرالكجو، الحديث:

2119.]
الماجد،التصرؼفيالماؿالعاـك؛(100-14/99النككم،المنياج)جك؛(3/367ابفحجر،فتحالبارم)ج((2

(.262-261)ص
.[58]النساء:((3
.[55]يكسؼ:((4
.[26:]القصص((5
(.45)صسبؽتخريجو((6
البيا((7 جامع )جالطبرم، ج494-8/492ف ج16/150، القرآفك؛(19/562، ألحكاـ الجامع القرطبي،
السمطانية)صك؛(8/95ابفحجر،فتحالبارم)جك؛(9/216)ج التصرؼفيك؛(40الماكردم،األحكاـ الماجد،

(.73)صشحاتة،حرمةالماؿالعاـك؛(263الماؿالعاـ)ص
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يمةهينبغيعمىالدكلةمراعاةىذهالمعاييرفيمفتيكلِّييـلحفظاآلثاركرعايتيا؛كىٍكنيامسؤكليةهعظ
 ممكانعامانيىمىٌسمصالحالمجتمعبأكممو.

ـبالمسئكليةالممقاةعمىعاتقيـكتكعِّيي،كترشدىـاآلثارعمىالدكلةأفتعظمكظفيرابعًا:
يا،أكالتقصيرفيحفظيا،كالدليؿعمىذلؾ:قكلوكحدكدتصرفاتيـ،كتحذيرىـمفاالعتداءعمي

اتعالى: ٌَ ن ََِِّبٍّ  ََكنَ  َو
َ
َ َحُغوذ  أ ٌَ تِ  َحْغيُوْ  َو

ْ
ا يَأ ٍَ ِ ْٔمَ  َغوذ  ة ثِ  يَ ٌَ ًذ  اىْلِيَا َّٔفذ  ُث ا َجْفٍس  ُكُّ  حُ ًْ  َنَصتَْج  ٌذ ُْ  َّلَ  َو

ٍُٔنَ  ُحْغيَ
ي تِ أْ يَ  ولً مُ غُ  انَ ، كَ وُ قَ وْ ا فَ مَ فَ  يطاً خِ ا مَ نَ مَ تَ كَ ، فَ لٍ مَ ى عَ مَ م عَ كُ نْ مِ  اهُ نَ مْ مَ عْ تَ اسْ  نِ مَ »:،كقاؿ(1)

ٍيرىةىيأىبيكعف،(2)«ةامَ يَ القِ  مَ وْ يَ  وِ بِ  ىيرى ًفينىاالن ًبيُّ ـى :قىا أىٍمرى،قىاؿى فىعىظ مىويكىعىظ ـى الغيميكؿى هي،،فىذىكىرى
: ْثِني، َل أُْلِفَين  َأَحَدُكْم َيِجيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَمى َرَقَبِتِو َبِعيٌر َلُو ُرَغاٌء، َيُقوُل: َيا َرُسوَل الِل، َأغِ »قىاؿى

َعَمى َرَقَبِتِو َفَرٌس َلُو  َفَأُقوُل: َل َأْمِمُك َلَك َشْيًئا، َقْد َأْبَمْغُتَك، َل أُْلِفَين  َأَحَدُكْم َيِجيُء َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
َأَحَدُكْم  َحْمَحَمٌة، َفَيُقوُل: َيا َرُسوَل الِل، َأِغْثِني، َفَأُقوُل: َل َأْمِمُك َلَك َشْيًئا، َقْد َأْبَمْغُتَك، َل أُْلِفَين  

، َأِغْثِني، َفَأُقوُل: َل َأْمِمُك َلَك َيِجيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَمى َرَقَبِتِو َشاٌة َلَيا ُثَغاٌء، َيُقوُل: َيا َرُسوَل اللِ 
ُقوُل: َيا َرُسوَل َشْيًئا، َقْد َأْبَمْغُتَك، َل أُْلِفَين  َأَحَدُكْم َيِجيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَمى َرَقَبِتِو َنْفٌس َلَيا ِصَياٌح، َفيَ 

ْغُتَك، َل أُْلِفَين  َأَحَدُكْم َيِجيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَمى َرَقَبِتِو الِل، َأِغْثِني، َفَأُقوُل: َل َأْمِمُك َلَك َشْيًئا، َقْد َأْبمَ 
َين  َأَحَدُكْم ِرَقاٌع َتْخِفُق، َفَيُقوُل: َيا َرُسوَل الِل، َأِغْثِني، َفَأُقوُل: َل َأْمِمُك َلَك َشْيًئا، َقْد َأْبَمْغُتَك، َل أُْلفِ 

َشْيًئا، َقْد  ى َرَقَبِتِو َصاِمٌت، َفَيُقوُل: َيا َرُسوَل الِل، َأِغْثِني، َفَأُقوُل: َل َأْمِمُك َلكَ َيِجيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َعمَ 
النبي(3)«َأْبَمْغُتكَ  ككصية ، لمعاذ فقاؿ: اليمف، إلى بعثو َفَأْخِبْرُىْم َأن  الَل َقْد َفَرَض »حيف

َوق  َكرَاِئَم َعَمْيِيْم َزَكاًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِيْم َفُتَرد  َعَمى ُفَقرَاِئِيْم، َفِإَذا َأَطاُعوا ِبَيا، َفُخْذ ِمْنُيْم َوتَ 
ي نِّ إِ »ىماعمىالككفة،فقاؿ:حيفكالٌاركابفمسعكدعم لً،كمفذلؾكصيةعمر(4)«َأْمَواِلِيمْ 

 .(5)«وفرُ عْ المَ بِ  تُ مْ كَ ت أَ رْ قَ تَ افْ  نْ ا ِ ت، وَ فْ فَ عْ تَ ت اسْ يْ نَ غْ تَ اسْ  نْ ، إِ يمِ تِ اليَ  الِ ي مَ الِ وَ كَ  اللِ  الِ ي مَ م فِ اكُ ي  ا ِ وَ 

                                                           

.[161]آؿعمراف:((1
(.45)صسبؽتخريجو((2
مسمـ،صحيحك؛3073الحديث:رقـ4/74جالبخارم،الجيادكالسير/الغمكؿ،متفؽعميو:البخارم،صحيح]((3
.[1831الحديث:رقـ3/1461جسمـ،اإلمارة/غمظتحريـالغمكؿ،م

الحديث:رقـ2/119جذكرائـأمكاؿالناسفيالصدقة،ؤخمتفؽعميو:البخارم،صحيحالبخارم،الزكاة/الت]((4
.[19الحديث:رقـ1/51جإلىالشيادتيفكشرائعاإلسبلـ،مسمـ،صحيحمسمـ،اإليماف/الدعاءك؛1458

.[695-2/694،كغمظمطعمو،جتاريخالمدينة،بابعفاؼعمر:ابفشبة]((5



71 

 

مجمكعالنصكصتدؿعمىكجكبتحذيراإلماـلعم الومفاالعتداءعمىوجو الدللة:
الماؿالعاـ،كتحديدصبلحياتيـكمسئكلياتيـفيالتعامؿمعو،كعدـتجاكزىابغيرحؽو،كتذكيرىـ

رشادىـ كا  كنصحيـ (1)بذلؾ عمى ككذلؾ اآلثار،، مسئكلية يتكلكف الذيف مكظفييا نصح الدكلة
رشادىـ،كحثيـعمىحمايتياكحفظيا،كتحذيرىـمفاالعتداءعمييا.  كا 

مياـوخامسًا: مف تقمدكا عما كمسائمتيـ المكظفيف، الدكلة مامحاسبة كىك كمسئكليات،
 متبية ومحاسبة رسول الل قصة ابن القابةالحككمية،كالدليؿعمىذلؾ:سميوفيعصرنابالر ني
ِبِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضاَن، َفَأَتاِني آٍت َفَجَعَل  َوك َمِني َرُسوُل الم ِو »أنوقاؿ:عفأبيىريرة،ك(2)لو

، َقاَل: ِإنِّي ُمْحتَاٌج، َوَعَمي  ِعَياٌل َفَعن َك ِإَلى َرُسوِل الم ِو َيْحُثو ِمَن الط َعاِم َفَأَخْذُتُو، َوُقْمُت: َوالم ِو أَلَرْ 
: َيا َأَبا ُىَرْيَرَة، َما َفَعَل َأِسيُرَك َوِلي َحاَجٌة َشِديَدٌة، َقاَل: َفَخم ْيُت َعْنُو، َفَأْصَبْحُت، َفَقاَل الن ِبي  

َأَما َفَخم ْيُت َسِبيَمُو، َقاَل:  ، َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة، َوِعَياًل، َفَرِحْمُتُو،َقاَل: ُقْمُت: َيا َرُسوَل الم وِ ؟ الَباِرَحةَ 
م كُ يْ مَ عَ  تُ مْ مَ عْ تَ اسْ  نْ م إِ تُ يْ أَ رَ أَ »أصحابوفقاؿ:كسأؿعمربفالخطاب،(3)«ِإن ُو َقْد َكَذَبَك، َوَسَيُعودُ 

، وِ مِ مَ ي عَ فِ  رَ ظُ نْ ى أَ ت  ، حَ : َل الَ م، قَ عَ وا: نَ الُ ّي؟ قَ مَ ا عَ ُت مَ يْ ضَ ُت قَ نْ كُ ، أَ لِ دْ العَ بِ  وُ تُ رْ مَ أَ  م  م، ثُ مَ عْ أَ  نْ مَ  رَ يْ خَ 
.(4)«؟َل  مْ أَ  وُ تُ رْ مَ ا أَ مَ بِ  لَ مِ عَ أَ 

العامةوجو الدللة: حقكؽ عمى المؤتمنيف كالمكظفيف لمعماؿ الدكلة ،(5)كجكبمحاسبة
 ثار،كماائتمنكاعميومفمصالحالناس.كيستفادمفذلؾكجكبمحاسبةمكظفياآل

قكانيفكاضحةفيالمجتمعالمسمـتحمياآلثار،كتنظـعمميةاالستفادةمنيا،فُّسىسادسًا:
 قد إنِّي»أنوقاؿ:بفالخطابكتمنعمفاالعتداءعمييا،كالدليؿعمىذلؾ:ماكردعفعمر

 ِفي َأَحُدُكمْ  َيَتَرخ ُص  َفاَل  َأْيِديَنا، َتْحتَ  ِمم ا َفِإن وُ  َمالٌ  َلوُ  َكانَ  َفَأي ُكمْ  ،اْلَمالِ  َمَكاِسبِ  َوَبْينَ  َبْيَنُكمْ  ُحْمتُ 
 َكانَ  َفِإنْ  َنِصيٌب، ِفيوِ  َوَلوُ  ِإل   ِمْنُيمْ  َأَحدٌ  َلْيَس  ِلْمُمْسِمِميَن، َذِلكَ  َفِإن   اْلَقَتِب، َأوِ  اْلَحْبِل، َأوِ  اْلَبْرَذَعةِ 

                                                           

)ج((1 البياف جامع )جالقرطبيك؛(7/354الطبرم، القرآف ألحكاـ الجامع البارمك؛(4/256، فتح حجر، ابف
ج3/360)ج ج6/186، المنياجك؛(13/165-167، ج1/197)جالنككم، فيضك؛(12/217-222، المناكم،

(.264-263)صالماجد،التصرؼفيالماؿالعاـك؛(6/56القدير)ج
(.45)صسبؽتخريجو((2
.[2311الحديث:رقـ3/101جبل،فترؾالككيؿشيئانفأجازه،جإذاككؿرصحيحالبخارم،الككالة/:البخارم]((3
(.49)صسبؽتخريجو((4
(.12/220)جالنككم،المنياجك؛(167-13/165ابفحجر،فتحالبارم)ج((5
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ْنَسانٍ  نْ  َعِظيًما، َرآهُ  َواِحدٍ  إلِ كيركلأف ،(1)«الم و مالُ : وقال فيو؟ َأْرَخَص  اْلُمْسِمِمينَ  ِلَجَماَعةِ  َكانَ  َواِ 
َيا ُىَني  اْضُمْم َجَناَحَك َعِن الُمْسِمِميَن، َوات ِق »:عامموىينىٌيعمىحمىالربذةقائبلنأكصىعمر

َرْيَمةِ  ،َدْعَوَة الَمْظُمومِ  ي   ،َوَرب  الُغَنْيَمةِ  ،َفِإن  َدْعَوَة الَمْظُموِم ُمْسَتَجاَبٌة، َوَأْدِخْل َرب  الص  اَي َوَنَعَم اْبِن َواِ 
َرْيَمةِ  ،َوَنَعَم اْبِن َعف انَ  ،َعْوفٍ  ن  َرب  الص  َوَرب   ،َفِإن ُيَما ِإْن َتْيِمْك َماِشَيُتُيَما َيْرِجَعا ِإَلى َنْخٍل َوَزْرٍع، َواِ 

ْؤِمِنيَن؟ َأَفتَاِرُكُيْم َأَنا َل َأَبا َلَك، َيْأِتِني ِبَبِنيِو، َفَيُقوُل: َيا َأِميَر المُ  ،الُغَنْيَمِة: ِإْن َتْيِمْك َماِشَيُتُيَما
ْم، ِإن َيا َلِباَلُدُىْم َفاْلَماُء َوالَكؤَلُ َأْيَسُر َعَمي  ِمَن الذ َىِب َوالَوِرِق، َواْيُم الم ِو ِإن ُيْم َلَيَرْوَن َأنِّي َقْد َظَمْمُتيُ 

َمْيَيا ِفي اإِلْساَلِم، َوال ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلْوَل الَماُل ال ِذي َأْحِمُل َفَقاَتُموا َعَمْيَيا ِفي الَجاِىِمي ِة َوَأْسَمُموا عَ 
وقاؿ:الوأن لعم كمفكصاياعمي،(2)«َعَمْيِو ِفي َسِبيِل الم ِو َما َحَمْيُت َعَمْيِيْم ِمْن ِباَلِدِىْم ِشْبرًا

 َوِلَيُكن َنَظُرَك ِفي ِعَماَرِة اأَلْرِض َأْبَمَغ ِمن َنَظِرَك ِفي اْسِتْجاَلِب الَخرَاِج، أِلَن  َذِلَك َل ُيْدَرُك ِإل  »
قد،ككافعمربفعبدالعزيز(3)«اَلَد َوَأْىَمَك الِعَبادَ ِبالِعَماَرِة، َوَمن َطَمَب الَخرَاَج ِباَل ِعَماَرٍة َأْخَرَب البِ 

اِفَيِة َفَأْعُطوَىا ِباْلُمزَاَرَعِة ِبالنِّْصِف، َوَما َلْم ُتْزَرْع »كتبلعمالوفقاؿ: اْنُظْر َما ِقَبَمُكْم ِمْن َأْرِض الص 
ِإْن َلْم َيْزَرْعَيا َأَحٌد َفاْمَنْحَيا، َفِإْن َلْم َفَأْعُطوَىا ِبالث ُمِث، َفِإْن َلْم ُتْزَرْع َفَأْعُطوَىا َحت ى َتْبُمَغ اْلُعْشَر، فَ 

ن  ِقْبَمَك َأْرًضا .(4)«َيْزَرْع َفَأْنِفْق َعَمْيَيا ِمْن َبْيِت َماِل اْلُمْسِمِميَن، َوَل َتْبَتز 

ىذهاآلثارعفالخمفاءالراشديفتبيفمكقؼاإلماـتجاهاألمكاؿالعامةمفوجو الدللة:
األمكاؿ لحماية البلزمة التشريعات كسف العامة، المصمحة عمى يحافظ بما الحقكؽ تقنيف حيث

كاالستفا استثمارىا عممية كتنظيـ االعتداءات، مف عمييا كالحفاظ عمىالعامة، لمتكسعة منيا، دة
،لذلؾكجبعمىالدكلةسفالقكانيفكالتشريعاتالتيتساىـفي(5)المسمميف،كتحقيؽمصالحيـ

 الحفاظعمىاآلثار،كحمايتيامفاالعتداءات،كاالستفادةمنيافيتحقيؽالمصمحةالعامة.
ميتختصكأمنيةوعمميةوكأجيزةوتأسيسمؤسساتوسابعًا: البشريةمىدع باآلثار، بالككادر ة

المادي كاإلمكانات الحديثة، التقنية كالبرامج اآلثاركاألساليب لحماية البلزمة كالفنية كرعايتيا،ة
                                                           

(.47)صتخريجوسبؽ((1
(.48)صسبؽتخريجو((2
(.48)صسبؽتخريجو((3
(.48)صسبؽتخريجو((4
ابفقدامة،ك؛(220-5/219ابفبطاؿ،شرحصحيحالبخارم)جك؛(354-94،353األمكاؿ)صأبكعبيد،((5

(.16)صالركبي،الممكيةالعامةك؛(430-5/429،ج26-3/25المغني)ج
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ذل عمى كالدليؿ عمييا، االعتداء كمنع منيا، الراشديفكاالستفادة الخمفاء مف كجدناه ما حينماؾ
قامكا ككثرتاحتياجاتيا، المسممة، الدكلة أداءاتسعترقعة في تساعدىـ التي بتأسيساألجيزة

فأنشئوا بيت المال، مسئكلياتيـ،كحمايةاألمبلؾالعامة،كالحفاظعمىمصالحالمسمميفكحقكقيـ،
.(1)والدواوين، والحسبة، والمظالم، والشرط، وغيرىا من األجيزة والمؤسسات

بإحياءالضمير،كاستشعاررقابةالتربيةاإليمانيةالقائمةعمىتعزيزالرقابةالذاتيةثامنًا:
كالدليؿبمنعاإلنسافالمسمـمفاالعتداءعمىاآلثار،كفيمةهتبارؾكتعالى،كالخكؼمفجبللواهلل

 تعالى: قكلو ٍَيَُسً عمىذلؾ: ٔا فََصَۡيى اهلل َخ يُ ٍَ ًِ  إَِل  وََشُُتَدُّونَ  ...َوكُو اْخ ِ ِ  اىَْغيْبِ  ََعل اَدة َٓ  َوالشذ
ا ُسًَذيُنَّتِئُ  ٍَ ِ ًْ  ة ئُنَ  ُنِخُ ٍَ َتْؽ

ا يَا،كقكلوتعالى:(2) َٓ حُّ
َ
ََ  أ ِي ٔا اَّلذ ُِ ٌَ ٔا آ ُل َ  اتذ ا َجْفٌس  رْ َوِْلَِغُ  اهللذ ٌَجْ  ٌذ  كَدذ

ٔا ىَِغدٍ  ُل َ  َواتذ َ  إِنذ  اهللذ ا َختِۡيٌ  اهللذ ٍَ ِ ئُنَ  ة ٍَ َتْؽ
(3).

وجو الدللة: تدعكاآلياتالمسمميفالستشعاررقابةاهللتبارؾكتعالىفيأعماليـ،كأف 
بيا،كأن كـستيردكفإليويكـالقيامةليحاسبكـعمييا المبدأفي(4)اهلليعممياكخبيره ،فإذارسخىذا

 كنياممكانعامان.نفكسالمسمميف،يستحيؿعمييـالتفكيرمجردتفكيرفياالعتداءعمىاآلثارك

حسبقدرتواألمربالمعركؼكالنييعفالمنكر،فرضاإلسبلـعمىأتباعوتاسعًا: كؿه
ييخؿبكطاقتو،كحثيـعمىالكقكؼفيكجو المصمحةالعامة،سكاءكافذلؾاالعتداءأمتصرؼو

خارجةعفالقانكف،بمايعرؼفيعصرنا كجماعاتو بالرقابةالشعبية؛مفالدكلةكأجيزتيا،أكأفرادو
ًْ  َوِْلَُسَتعالى:بيرفيحمايةاآلثار،قاؿكمفدكرولولما ُِِس ثٌ  ٌّ ٌذ

ُ
ُمُرونَ  اْْلَْۡيِ  إَِل  يَْدُؼٔنَ  أ

ْ
 َويَأ

ْؽُروِف  ٍَ ْ ْٔنَ  ةِال َٓ َِ  َويَِْ ٍَُِهرِ  َؼ
ْ ْوىَـهَِم  ال

ُ
ًُ  َوأ ْفيُِدٔنَ  ُْ ٍُ ْ ال

ْ  َوكُوِ تعالى:،كقكلو(5) ٔا يُ ٍَ  اهللُّ  فََصَۡيَى اْخ
 ًْ يَُس ٍَ ْؤٌُِِٔنَ  َورَُشُٔلُ  َخ ٍُ ْ ًِ  إَِل  وََشُُتَدُّونَ  َوال ِ ا اىَْغيْبِ  ََعل َٓ ِ َوالشذ ا َذيُنَّتِئُُسً َدة ٍَ ِ ًْ  ة ئُنَ  ُنِخُ ٍَ َتْؽ

(6)،
                                                           

)ص((1 السمطانية األحكاـ 321-297الماكردم، )صك؛(349-373، العامة الممكية 10مييدات، ،114-
116 التصك؛(124-138، )صالماجد، العاـ الماؿ في العاـك؛(282-277رؼ الماؿ تبديد جريمة كركر،
(.143-130)ص
.[105]التكبة:((2
.[18]الحشر:((3
(.23/299،ج14/462الطبرم،جامعالبياف)ج((4
.[104]آؿعمراف:((5
.[105]التكبة:((6
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كقكلو ِم َعَمى ُحُدوِد الم ِو َوالَواِقِع ِفيَيا، َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَيُموا َعَمى َسِفيَنٍة، َفَأَصاَب َمَثُل الَقائِ »:
وا َعَمى َمْن  َبْعُضُيْم َأْعاَلَىا َوَبْعُضُيْم َأْسَفَمَيا، َفَكاَن ال ِذيَن ِفي َأْسَفِمَيا ِإَذا اْسَتَقْوا ِمَن الَماِء َمر 

ْو َأن ا َخَرْقَنا ِفي َنِصيِبَنا َخْرًقا َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا، َفِإْن َيْتُرُكوُىْم َوَما َأرَاُدوا َىَمُكوا َفْوَقُيْم، َفَقاُلوا: لَ 
ْن َأَخُذوا َعَمى َأْيِديِيْم َنَجْوا، َوَنَجْوا َجِميًعا .(1)«َجِميًعا، َواِ 

وجو الدللة: المؤمنيف،يكجينا تمثؿ ىيئةو لتشكيؿ باهلل كتحفظتأمر الحقكؽالمعركؼ،
ك أكاالعتدألصحابيا، بمنعتضييعالماؿالعاـ، القائمكفاءعميوتنيىعفالمنكر، كىؤالءىـ ،

المانعكفمفاالعتداءعمييا،ف الحافظكفلحقكقوكحقكؽعباده، كافعمىحدكداهلل، إفسكتكا
اليبلؾ المجتمع المجتمع(2)مصير التيينبغيعمى العامة اآلثارمفاألمكاؿ أف  كالشؾفي ،

كأمكاؿاألمة.ءعمييا،حفاظانعمىتاريخكمنعاالعتداـاالىتماـبياكرعايتيا،لمسما
المجتمع،كدكرىافيتاريخاركأصالتيانشرالكعياألثرم،كالتعريؼبأىميةاآلثعاشرًا:
ستفادمنيامفالناحيةييعبرالمؤسساتالتعميمية،كالثقافية،كاإلعبلمية،بصكرةوالمسمـ،كعرضيا

الث كاألمنيةقافية، كاالقتصادية، كمياتوكالعممية، فيمجاؿاآلثار،متخصصةوكمعاىدىعبرإنشاء
فيتدريبيةوكدكراتوكبرامجىكالتكسعفيإنشاءالمتاحؼكالمعارضكالمعامؿاألثرية،كعقدندكاتو

عمىالحفاظعمييا،يا،كالحرصبالمسئكليةتجاىىاندلدلأبناءالمجتمعشعكركلِّمجاؿاآلثار،ممايي
رهاألصكليكفبأنو:،كالد(3)كعدـاالعتداءعمييا ما ل يتم الواجب إل بو فيو ليؿعمىذلؾ:ماقر 

.(4)سد الذريعة المفضية إلى الحرام والضررو وجوب فتح الذريعة المفضية إلى الواجب، و  واجب،

                                                           

(.46)صسبؽتخريجو((1
بفعاشكر،كا؛(143-16/142،ج8/314زم،مفاتيحالغيب)جالراك؛(91-7/90الطبرم،جامعالبياف)ج((2

فتحالبارم)جك؛(11/26،ج40-4/38)جالتحريركالتنكير السمطانيةك؛(5/295ابفحجر، الماكردم،األحكاـ
(.109،117)صمييدات،الممكيةالعامةك؛(349)ص
براىيـ،إعدادالككادرالعمميةكك؛(50-15،47-14ؿاألثرم)صمختار،التخطيطالعمميلتكجيوالعم((3 الفنيةا 

)ص اآلثار فيحماية 61-59المتخصصة كالمؤسساتالتعميميةك؛(68-72، اإلعبلـ كسائؿ دكر الديف، نكر
.(86-77كالثقافيةفيتنميةالكعياألثرم)ص

يأصكؿاألحكاـاآلمدم،اإلحكاـفك؛(1/118)جابفقدامة،ركضةالناظرك؛(57الغزالي،المستصفى)ص((4
الفركؽ)جك؛(11-1/110)ج المكافقات)جك؛(33-2/32القرافي، إرشادك؛(188-5/182الشاطبي، الشككاني،

(.2/194)جالفحكؿ
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مـأىميتوفيالحفوجو الدللة: عي أكنشاطو فعؿو كؿ  اظعمىاآلثار،كدكرهفيحمايتياأف 
أكنشاطيساىـفياإلضرارباآلثار، فعؿو كجبعمىالمسمميف،حكامانكمحككميفالقياـبو،ككؿ 

كاالعتداءعمييا،يجبعمىالمسمميفمنعو،كاالبتعادعنو.

 ثار من السرقةالتدابير الشرعية العالجية لحماية اآلالفرع الثاني: 

التزاـالم بحمايةاآلثارمفاالعتداءعميياإف  بالسرقة،سمـبالتعاليـكالتدابيرالسابقةكفيؿه
المسمـبيا،كتـاالعتداءعمىاآلثار نظامانعقابيانبسرقتيا،لكففيحاؿلـيمتـز اإلسبلـأقر  فإف 

يجازفيىذاالفرعرادعانلممعتدم،زاجرانلغيره،حافظانلمصمحةالجماعةكنظامياالعاـ،أتناكلوبإ
 بمايخصاآلثار،عمىالنحكالتالي:

الشرعأوًل: العقوبة الحدية: في العقكباتالمقدرة الشريعة(1)كىي جعمتو فيما كبالنظر ،
يتناسبمنيامعجرائـاالعتداءعمىاآلثارعقكبتاف،كىما: حد السرقةعقكبةحديةنجدأفما

،كحدالحرابةلمفاعتدلعمىاآلثارعمى(2)القكؿالراجحلمفسرؽاآلثارعمىكجوالخفيةعمى
راإلسبلـ عمىاآلثاربيذهالعقكباتالمغمظة،لمامعاقبةالمعتديفكجوالمغالبةكالحرابة،كقدقر 

الجرائـ العاـ،كماديةوجسيمةومفأضرارويترتبعمىىذه كنظاميا تمحؽبمصالحاألمة معنكيةو
اتعالى:كلوقكالدليؿعمىذلؾ: ٍَ ََ  َجَزاء إِجذ ِي ْٔنَ  َورَُشَٔلُ  اهللذ  ُُيَارِبُٔنَ  اَّلذ رِْض  ِف  َويَْصَؽ

َ
ن فََصاداً  األ

َ
 أ

 ْ ٔا وْ  ُحَلخذيُ
َ
ْ  أ ٔا وْ  يَُطيذتُ

َ
ػَ  أ ًْ  ُتَلطذ يِْديِٓ

َ
ً أ ُٓ رُْجيُ

َ
َْ  َوأ ِ وْ  ِخَلٍف  ٌّ

َ
ْ  أ ْٔا ََ  يَُِف رِْض  ٌِ

َ
ًْ  ذَلَِم  األ ُٓ َ جْيَ  ِف  ِخْزيٌ  ل  ااَّلُّ

 ًْ ُٓ َ ِ  ِف  َول ًٌ  َؼَذاٌب  اآلِخَرة َؼِغي
ارُِق ،كقاؿتعالى:(3) ارِكَثُ  َوالصذ ْ  َوالصذ ٔا ا فَاْرَطُؽ ٍَ ُٓ يِْدَح

َ
ا َجَزاء أ ٍَ ِ  َنَصتَا ة

ََ  ََُساَّلً  ِ ًٌ  َؼزِيزٌ  َواهللُّ  اهلّلِ  ٌّ َخِهي
(4).

تبيفاآليةاألكلىعقكبةكنكاؿمفيحارباهللكرسكلو،كيسعىبالفسادفيوجو الدللة:
الناسفيالدنيا كنكاؿمفيسرؽأمكاؿ كتبيفالثانيةعقكبة فيسرقة(5)األرض، كاليخفىما ،

                                                           

(.302)صالماجد،التصرؼفيالماؿالعاـك؛(1/633عكدة،التشريعالجنائياإلسبلمي)ج((1
(.67)صراجعالدراسة((2
.[33]المائدة:((3
.[38]المائدة:((4
القرطبي،الجامعألحكاـك؛(46-2/44البغكم،معالـالتنزيؿ)جك؛(10/243،298الطبرم،جامعالبياف)ج((5

(.154،159-6/149)جالقرآف
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بالخمؽ،فكجبتالعقكبةالحدية ضرارو فياألرضكا  منظمةمفإفسادو اآلثاركاالعتداءعمييابطريقةو
إفتحققتأركانياكشركطيا.

حسبثانيًا: العقوبة التعزيزية: لمدكلة تحديدىا الشارع فييا ترؾ التي العقكبات كىي
كخطرىا كظركفيا، الجريمة، عمى(1)جسامة االعتداء جرائـ يشمؿ الذم الكاسع االتجاه كتمثؿ ،

يقاع،اآلثار،باستثناءماذكرتفيالقسـالسابؽ تعزيريةعقكباتلذلؾأجازاإلسبلـلمدكلةسفكا 
أكمعنكية أكمالية، لغيره،كحفاظانعمىالمصمحةالعامة،بدنية، لممعتديف،كزجران كالدليؿ،ردعان

ًمفتعزيرمىفيعتدمعمىالماؿ،كخمفائوالراشديفسيرةالمصطفىعمىذلؾماكردفي
ُق ِإِبٌل َعْن ِحَسابِ »:قكلوالعاـ،كمنيا َيا َمْن ِفي ُكلِّ َساِئَمِة ِإِبٍل ِفي َأْرَبِعيَن ِبْنُت َلُبوٍن، َوَل ُيَفر 

، َفَمُو َأْجُرَىا، َوَمْن َمَنَعَيا َفِإن   ،َأْعَطاَىا ُمْؤَتِجرًا ا آِخُذوَىا َوَشْطَر َماِلِو، َعْزَمًة ِمْن َعَزَماِت َربَِّنا َعز  َوَجل 
ومشاطرة عمر ،(3)«َلي  الَواِجِد ُيِبيُح ِعْرَضُو َوُعُقوَبَتوُ »:كقكلو،(2)«َلْيَس آِلِل ُمَحم ٍد ِمْنَيا َشْيءٌ 

 (4)أموال عمالو، خشية أن يكونوا قد اكتسبوا ىذا المال بجاىيم.

مىالماؿالعاـ،:ىذهالنصكصفيمجممياتدؿعمىضركرةالتعزيرلمحفاظعوجو الدللة
مفامتنععفأداءحؽاهللفيمالو،كأباحمعاقبةمفقص رفيردالحقكؽفعاقبرسكؿاهلل

اعتداءعمىالماؿالعاـ أم  ،(5)ألصحابيا،كشاطرعمرعم الوفيأمكاليـخشيةأفيككففييا
مفاالعتداءات.كىذايدؿعمىأىميةالعقكبةالتعزيريةلمحفاظعمىاآلثار،كحمايتيا



                                                           

(.1/633)جعكدة،التشريعالجنائياإلسبلمي((1
كحسنواأللبانيفيالمرجعنفسو..[1575:رقـ2/101داكد،الزكاة/فيزكاةالسائمة،جسنفأبي:أبكداكد]((2
داكد]((3 األ:أبك داكد، أبي سنف كغيره، الديف الحبسفي رقـ3/313جقضية/في كحسنو[3628الحديث: .

األلبانيفيالمرجعنفسو.
(.3/307)جابفسعد،الطبقاتالكبرلك؛(5/318األكطار)جالشككاني،نيؿ((4
الشككاني،نيؿك؛(522-1/521الصنعاني،سبؿالسبلـ)جك؛(28/107)انظر:ابفتيمية،مجمكعالفتاكل((5

)ج )جك؛(180-7/179األكطار المعبكد عكف أبادم، ج4/317العظيـ التصرؼفيك؛(10/41-42، الماجد،
(.347-321)صالماؿالعاـ



77 

 

 المبحث الثاني
 حماية اآلثار من التيريب في الفقو اإلسالمي

مفأخطراالعتداءاتالتيتتعرضليااآلثارفيعصرنااالعتداءعمييابالتيريب؛ل ماإف 
كحضارات لتاريخ تضييعو مف عمييا كالشعكبيترتب الشريعةاألمـ مكقؼ بياف يقتضي مما ،

اآلثار،كتكضيحالتدابيرالشرعيةالبلزمةلحمايتياكالحفاظعمييا،كسيككفاإلسبلميةمفتيريب
عمىالنحكالتالي:ذلؾفيمطمبيف،

اآلثارمطمباألكؿ:التأصيؿالشرعيلتيريبال

ني:التدابيرالشرعيةلحمايةاآلثارمفالتيريبالمطمبالثا
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 المطمب األول
 التأصيل الشرعي لتيريب اآلثار

انو،ثـأنكاعو،كأركاآلثار،كتيريبفرعيف؛أتناكؿفياألكؿحقيقةمتالمطمبفيكقدنظ
،كعقكبتيافيالفقواإلسبلمي،عمىمةتيريباآلثارجريلأتحدثفيالثانيعفالتأصيؿالشرعي

النحكالتالي:

 ، وأنواعو، وأركانواآلثار تيريبالفرع األول: حقيقة 

 :اآلثار تيريبحقيقة  -أولً 
الحمؿفاليربىكالفرار،كقيؿ:،الياءكالراءكالباءكممةهكاحدة،كىيىرب،أمفر لتيريب لغًة: ا . أ

فبلنانإذا،مذعكرانأـغيرمذعكرعمىالفرار إذاأبعدفياألرض،كأىربفبلفه كمنياأىربالرجؿي
اضٌ اليرب، إلى كطره غيرهىر منيا ب أم الفرار،تيريبان، عمى كمنيساعده البضاعةبيرٌييا

خفيةن، إلىبمدو خراجيايرٌكالميالممنكعةأمأدخميامفبمدو إدخاؿاألشياءالممنكعة،كا  بمفيجتـر
 .(1)معاصرةمفالببلد،كىيكممةمحدثة
خراجاألمكاؿمماسبؽيتبيفأف  التيريبىيكممةمستحدثةمعاصرةتقكـعمىإدخاؿكا 

آلخربطرؽممنكعة،ك الفعؿمفمفبمدو تتصؿبالمعنىالمغكماألصمي)الفرار(،بمايحمموىذا
،كابتعادعفأعيفالناس،كرجاؿاألمف.  خكؼ،كفرو

إفمصطمحالتيريبلـينشأإالبعدترسيـالحدكدبيفالدكؿ،فمـيعرفوفقياؤناالتيريب اصطالحًا: . ب
كقدعر فوأىؿاليفيكمصطمحمعاصر،المتقدمكف،كلـيتطرقكاإليوفيتعريفاتيـ،كفركعيـ،كبالت

غير مشروعة،  إلى البالد، أو إخراجيا منيا بطرقٍ  نوعٍ  إدخال البضائع من أيِّ االختصاصبأنو:"
 .(2)دون دفع الرسوم والضرائب الجمركية

                                                           

)ج((1 مقاييسالمغة فارس، ك(6/49ابف العرب)ج؛ لساف منظكر، المعجـكآخرككمصطفى؛(1/783ابف ف،
(.149)صقمعجيكقنيبي،معجـلغةالفقياء؛ك(2/980الكسيط)ج

ف((2 التيربالجمركيكأثره الفمسطينية)صمكسى، التيرك؛(26ياإليراداتالجمركية يبالجمركيبيفصالح،
(.16)صائؿمكافحتوفيالتشريعالجزائرممبارؾ،التيريبالجمركيككسك؛(14النظريةكالتطبيؽ)ص
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التعريؼتعبيرهعفمحؿالتيريب" بالبضائع من أي نوعكيبلحظعمىىذا ليشمؿكؿ  ،"
 مادمقابؿو لماشيءو الصبغةالتجارية،كاألصؿشمكليا تعبيرهبالبضائع،يعطييا لمتداكؿ،إالأف 

" لعبارة ذكره ككذلؾ تجارم، غير فيدون دفع الرسوم والضرائب الجمركيةىك ليا حاجة ال "
 ".بطرٍق غير مشروعةالتعريؼ،فييداخمةهفيتعبيره"

ل ما إدخال :يعني التيريب أن   الباحث ويرى: المختار التعريف . ت خراجو البالد، إلى ُيتمو   منيا، وا 
 :التالية لؤلسباب وذلك ،"مشروعة غير بطرقٍ 

 "ليشمؿكبلالفعميف،كعدـاالكتفاءبأحدىما.التعبيرب"اإلدخاؿكاإلخراج .1
لمتداكؿمادمٌشيءو"ليشمؿكؿ التعبيربػ"مايتمكؿ .2  ،سكاءأخذطابعتجارم،أـغيرتجارم.،قابؿو
عيةالمكادالميربةمفلقانكفالدكلة،سكاءفينكمخالفةو"ليشمؿأم مشركعةغيربطرؽوبيربػ"التع .3

باحتيا،أكفيالت حيثحظرىا  بمفدفعالرسكـكالضرائبالجمركية.يرِّكا 
تيريباآلثاريعني:مفيوم تيريب اآلثار:  . ث تكصمتإليوعندتعريفيلمتيريب،فإف  مفخبلؿما

خراجيا منيا، بصورة غير مشروعةإدخال "  .(1)"القطع األثرية إلى البالد، وا 
 :اآلثار تيريبأنواع  -ثانياً 

ـ  تقسيمومفخبللياإلىعدةأنكاع،تتعددأنكاعالتيريبكفقانلممعاييركاالعتباراتالتيت
كمايمي:كلذلؾلفأتطرؽلكافةىذهالمعايير،بؿسأكتفيمنيابمايتعمؽبمكضكعالدراسة،

 :(2)ينقسـالتيريبكفقانلذلؾإلىنكعيف،كىماى عمييا:عتدَ من حيث المصمحة المُ  .أ
منيا،بطرؽوكيختصبإدخاؿاآلثارالمسمكحبيا :لآلثار التيريب الضريبي .1 خراجيا إلىالببلد،كا 

 .ىدفياعدـدفعالرسكـكالضرائبالجمركيةالمكضكعةمفالدكلة،غيرمشركعة
اآلثار:لآلثار ير الضريبيالتيريب غ .2 استيرادىاكيختصبإدخاؿ كالممنكع الببلد،المحظكر إلى

خراجاآلثار  .الممنكعتصديرىامنيا،بيدؼاإلضراربالصالحالعاـ،كاألنظمةالمعمكؿبياكا 
 :(3)كينقسـالتيريبكفقانلذلؾإلىنكعيف،كىماميرب:من حيث ال .ب

                                                           

(.373)صحمايةالجنائيةلآلثارالحذيفي،ال((1
لآلثار)صا((2 الجنائية الحماية التيريبالجمركي)صك؛(373لحذيفي، جريمة أحكاـالعنك؛(14ىاجر، زم،

(.16)صجريمةتيريبالمتفجرات
ال((3 الجنائيةلآلثارالحذيفي، التيريبالجمركي،)صك؛(373)صحماية ك؛(9صالح، التيريبجريمىاجر، ة

(.16-15)صالجمركي
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،أكمجمكعةمفاألشخاصبشكؿومايقكـبوشخصه :ارلآلث التيريب الفردي )الرتجالي( .1 ارتجاليو
بكافة-كمفضمنيااآلثار–،كيستيدؼجميعأنكاعاألمكاؿدكفتمييزيـأكعصاباتدكفتنظ

 خطرانمفالتيريبالجماعي.الكسائؿالممكنة،كىكأقؿُّ
ةعمىالمستكلالمحمي،نظمٌميكعصاباتهماتقكـبوجماعاته :لآلثار التيريب الجماعي )المنظم( .2

،تككفمحؿاعتبارمثؿاآلثارمحددةمفاألمكاؿكاإلقميمي،كالدكلي،كغالبانمايستيدؼنكعياتو
 ماـعمىالمستكلالشعبي،كالرسمي.كاىت

 :اآلثار تيريبأركان جريمة  -ثالثاً 
سبؽ خاصةنلكؿِّأف ذكرتفيما أركانان تيجريمةو عفباقيبيا ينطبؽاميزىا لجرائـ،كىذا
لياأركانان،اآلثارتيريبجريمةعمى يافيمايمي:حيكشركطانتميزىاعفباقيالجرائـ،أكضِّفإف 

 فياإلسبلـبأمريف،كىما:برزالتجريـالشرعيلمتيريبكي: اآلثار تيريبالركن الشرعي لجريمة  . أ
قيطاعةأكلياءاألمكر،كعدـمخالفةأكامرىـ،طاالدعكةإلى .1 دتبمصمحةالمسمميف،كلـتكفيِّلما

 كمفىذهالنصكصمايمي:فيمعصيةاهللتبارؾكتعالى،
ا يَاقكلوتعالى: َٓ حُّ

َ
ََ  أ ِي ْ  اَّلذ ٔا ُِ ٌَ ْ  آ ٔا ِطيُؽ

َ
ْ  اهللذ  أ ٔا ِطيُؽ

َ
ْوِل  الرذُشَٔل  َوأ

ُ
ْمرِ  َوأ

َ
ًْ  األ ًْ  فَإِن ٌُِِس َِازَْخخُ  َت

ءٍ  ِف  ًْ  إِن َوالرذُشٔلِ  اهلّلِ  إَِل  فَُردُّوهُ  ََشْ ْٔمِ  ةِاهلّلِ  حُْؤٌُِِٔنَ  ُنِخُ َُ  َخْۡيٌ  ذَلَِم  اآلِخرِ  َواَْلَ ْخَص
َ
وِيَلً  َوأ

ْ
حَأ

(1). 

اـعمىكجوالخصكصبإقامةالعدؿ،ك اهللبعدأفأمرالمسمميف،كالحيأف وجو الدللة: 
أكامرىما، مخالفة كعدـ كرسكلو، اهلل بطاعة رعيتو ـ أمر غيرث في األمكر أكلياء بطاعة أمر

ف،كمصالحيـ،ـحياةالمسممينظِّماتضعوالدكلةمفقكانيف،كأحكاـتيكبالتاليفإف ،(2)معصيةاهلل
بيا االلتزاـ مخالفتياينبغي تي(3)كعدـ فعندما رِّجى، الرعيةاآلثارتيريبـ ينبغيعمى كتنيىعنو،

ذلؾفيمصمحةالمسمميف.االمتثاؿكااللتزاـ،طالماكاف

بالناسفيدينيـ،كأركاحيـ،كعقكليـ،كأمكاليـ،كأعراضيـ،كاألمربإزالتو،مايضرُّعفكؿِّيييالن  .2
كاالبتعادعنو،كمفىذهالنصكصمايمي:

                                                           

.[59]النساء:((1
(.5/262)جالقرطبي،الجامعألحكاـالقرآف((2
(.42-40)صالماكردم،األحكاـالسمطانية((3
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.(1)«اررَ  ضِ َل وَ  رَ رَ  ضَ َل »:قكلو

فيمنعإلحاؽالضرربالنفسالحديثعفالضررمطمقانينيىوجو الدللة: كباآلخريف،،
ماينبغيعمىكؿِّ فحدثلسببو إزالةأسبابىذاالضرر،فالضرريزاؿ،كماكافنصبقادروكا 

.(2)ـالتيتنظـأمكرىـكمصالحيـظياألئمةكالقضاةإالإلزالةالضررعفالمسمميف،بكضعالنُّ

سبؽيتبيفأف  قائمةهمما التشريع إلحاؽالضررفمسفة كعدـ عمىحفظمصالحالناس،
ينيىعنيااإلسبلـ،كلتقريرىذهعمييـدكفكجوحؽواعتداءوأم بيـ،كبالتاليفإف  يمثؿجريمةن

المقاصد؛أمراإلسبلـبنصبالحكاـ،كاألئمة،كأمرىـبتحقيؽالعدؿ،كمراعاةمصالحالخمؽفي
ك كالدنيا، فإف الديف كبالتالي ذلؾ، عمى دامكا ما أمرىـ كالتزاـ بطاعتيـ، الرعية مخالفةوأم أمر

لقكانيفالدكلةالتيتنظـمصالحالرعيةبالحؽتعتبرجريمةنينيىعنيااإلسبلـ.

ل ما يخفىعمىذملبو آثارواآلثارتيريبكال الدكلةتضرُّسمبيةومف كاستقرارىا،بأمف
كعبلقا كمستقبميا؛تياكاقتصادىا، كتاريخيا كاالجتماعية، جر السياسية الدكؿلذلؾ قكانيف مت

،كيعتبرمرتكبيامعتديانعمىالدكلةينبغيمعاقبتو.اآلثارتيريبالمسممة

كٍكلكى: اآلثار تيريبالركن المادي لجريمة  . ب الفقياءجريمةهاآلثارتيريبف يعرفيا لـ معاصرة
مفناحيةوالمتقدمكف،كلـيتعرضلياال بحتة،لـأجدحرجانشرعيةوفقياءالمعاصركفبمزيًدبحثو

تف االختصاصفي أىؿ كتبو بما باالستعانة المادملجريمة الركف عناصر ،اآلثارتيريبصيؿ
 فيمايمي:مفعناصرالركفالمادمكتك

ابي،لقياـبفعؿإيجيوعمماءالقانكفبالسمكؾاإلجرامي،كىكعبارةعفاسمِّكىكماييفعل التيريب: .1
اآلثار إدخاؿ في ساىـ سمبي تخالؼأك مشركعة، غير بطرؽ منيا إخراجيا أك الدكلة، إلى

 :(3)تشريعاتالدكلةكقكانينيا،كيرتبطفعؿالتيريببعنصريفميميف،كىما
 .قطعةوأثريةتحمؿقيمةنماديةأكمعنكيةكؿ كيشمؿالتيريب: حل  مَ  1.1

                                                           

(.46)صسبؽتخريجو((1
الزرقاني،شرحك؛(41-6/40القرطبي،المنتقىشرحالمكطأ)جك؛(73-72ابفنجيـ،األشباهكالنظائر)ص((2

(.84-83)صالسيكطي،األشباهكالنظائرك؛(4/66انيعمىالمكطأ)جالزرق
)صا((3 لآلثار الجنائية الحماية )صك؛(379-377لحذيفي، الجمركي التيريب 13صالح، ىاجر،ك؛(21،

(.65-40،60-27)صمبارؾ،التيريبالجمركيك؛(28-17جريمةالتيريبالجمركي)ص
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،اآلثارتيريباعمميةقاطكالمراكزالحدكديةالتيتحدثمفخبلليالنِّؿ شمؿككيمكان التيريب: 1.2
 .أكبحرية،أكجكيةسكاءكانتبرية،

مؿاألضرارالتيتنتجعفقصدبيااألثرالمترتبعفالسمكؾاإلجرامي،كتشكيينتيجة التيريب:  .2
 قيمتيااآلثاريبتيرعممية األمكاؿ ىذه فقداف مف مما، االقتصادميضرُّكتضييعيا، بالجانب

الدكؿ، كقكانيف تشريعات مخالفة خبلؿ مف الببلد كاستقرار بأمف المساس ككذلؾ كالحضارم،
 .(1)باإلضافةالنتشارالمكادالمحظكرة،كالتيتضربالجانباالجتماعي،كالسياسي،كالديني

الميالعالقة السببية بين فعل ونتيجة التيريب:  .3 كسمكؾ فعؿ نتيجةبحيثيككف لكقكع ربسببان
 .(2)التيريب،كماترتبعميومفآثار

كىكيي:اآلثار تيريبالركن المعنوي لجريمة  .ت بو فالجانيالميربالذكٍقصد بعممية تيريبميقـك
عمديةعبرعنوقانكنانبالقصدالجنائي،كجريمةالتيريبجريمةهكمفانمسئكالنعفالجريمة،كييمياآلثار

تكف بثبلثةأمكر،كىي:التكميؼبأفيككفبالغانينبغيفييا رالقصدالجنائي،كالذميتحقؽشرعان
ـبالتحريـ،بحيثاليجيؿحرمةعاقبلن،كاإلرادةكاالختياربحيثاليككفمكرىانعمىالفعؿ،كالعم

.(3)دالجنائي،أيخذبجريرتو،كجنايتو،كعقكبتيا،فإذاتكفرالقصاآلثارتيريب

 ي: التأصيل الشرعي لتيريب اآلثارالفرع الثان
ى عفكدراسة فيو أتحدث األكؿ جانبيف: مف أتناكلو الفرع لتيريبالتأصذا الشرعي يؿ

 فيعقكبةتيريباآلثارفيالشريعةاإلسبلمية،عمىالنحكالتالي:اآلثار،كالثاني

 :التأصيل الشرعي لتيريب اآلثار -أولً 
فياإلسبلـ،كىيحدلجرائـاالعتداءعمىالممؾالعاـؿإشكٌجريمةتيريباآلثارتيإف 

لي نجد فلـ إالأن يمةنجرانيكٍلكىكتبالفقياء؛فيخاصةنتسميةناكا  بالنظرلنتيجتيامعاصرة، و
مستقمةمفصكراإلضراربالماؿالعاـ،كتبديده،كتضييعو،فمامكقؼالشريعةياصكرةهسنجدأن 

اإلسبلميةمنيا؟

                                                           

(.82-81)صتيريبالجمركيؾ،المبار((1
(.82)صتيريبالجمركيمبارؾ،ال((2
مبارؾ،ك؛(379لحذيفي،الحمايةالجنائيةلآلثار)صاك؛(383-1/382عكدة،التشريعالجنائياإلسبلمي)ج((3
(.21)صصالح،التيريبالجمركيك؛(87-83)صتيريبالجمركيال
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أشكاؿالتعدمكالعدكافعمىحؽالغير،سكاءكافذلؾكؿ متالشريعةاإلسبلميةلقدحر 
فتغيرفيالشكؿكالطريقةكاألسمكبآلحادالناسأكلعمكميـ،كاالعتداءعم إالأف ىالممؾالعاـكا 

 كدكفكجوحؽ،أكجماعةمابمنفعتودكفاآلخريفمضمكنوكاحد،فقديتمثؿفياستئثارشخصو
عمىحؽمجمكع،أكسكءاستخداـالممؾالعاـ ينتجعنواعتداءه كتعريضولمتمؼكالضياع،مما

.(1)األمةفيو،كضياعمنفعتو

الفقياءعمىحرمةاإلضراراستدؿ : ، ومنيا تيريب اآلثارأدلة تحريم اإلضرار بالمال العام
إلجماع،كالقياس،كالمعقكؿعمىالنحكمفالقرآفالكريـ،كالسنة،كا،كتيريباآلثار،بالماؿالعاـ

 التالي:

ْ  َوَّلَ قاؿتعالى: .1 رِْض  ِف  ُتْفِصُدوا
َ
ا َعْؽدَ  األ َٓ إِْضَلَِخ

(2).

فياألرضميماقؿأككثروجو الدللة:  فسادو بأف كالشؾ ،(3)ينيىاهللسبحانوعفكؿِّ
يريباآلثارتكبماأف دفياألرضالذمنيىعنواإلسبلـ،عتبرمفالفسااإلضراربالماؿالعاـيي

ضراربالماؿالعاـفقدحر فيواعتداءه مواإلسبلـكنيىعنو.كا 
.(4)«ارَ رَ  ضِ َل وَ  رَ رَ  ضَ َل »:قاؿ .2

أـسمبيان،،سكاءكافماديانأـمعنكيان،إيجابيانالحديثعفالضررمطمقانينيىوجو الدللة:
كاف،فالضرريزاؿ كافنكعو،كفيأممكضعو ينتجأمٌكبالتاليفإف ،(5)كأمربإزالتوميما فعؿو

لمماؿالعاـبشكؿو لعاـعمىالصالحايعتبرإضرارانبالماؿالعاـ،كتعديانأكجزئي،كامؿوعنوإتبلؼه
لمماؿالعاـ،كلمافي،(6)موحؽ،نيىعنواإلسبلـكحر دكفكجو تيريباآلثارمفإتبلؼو كتضييعو
كأشكالو.صكرهكأىميتو،فيككفمحرمانبكؿِّلقيمتو،

                                                           

(.55)صيالفقواإلسبلميكسائؿمكافحتوفكركر،جريمةتبديدالماؿالعاـك((1
.[56]األعراؼ:((2
(.7/226)جالقرطبي،الجامعألحكاـالقرآف((3
(.46)صسبؽتخريجو((4
السيكطي،ك؛(4/66زرقاني،شرحالزرقانيعمىالمكطأ)جالك؛(41-6/40القرطبي،المنتقىشرحالمكطأ)ج((5

.(84-83األشباهكالنظائر)ص
.(230ص)ؿالعاـحمايةالماأكىاب،ك((6



84 

 

اتفقتالشرائعالسماكيةعمىحفظالضركرياتالخمس؛الديف،كالنفس،كالعقؿ،كالماؿ،اإلجماع: .3
،كالماؿ(1)بقائيامفحيثالكجكد،كشرعمافيوحمايتيامفحيثالعدـكالعرض،فاعتنتبأسباب

اإلسبلـكحر  الضركرياتالتياعتنىبيا فيأحدىذه كافأـخاصان،كلما ـاالعتداءعميوعامان
ضراروتيريباآلثارمفاعتداءو ٌرـباالتفاؽ.عمىالماؿالعاـكا   بو،فيككفقدحي

حر  :القياس .4 العمماء الركبافـ تمقي حرمة عمى قياسان عمكمان بالماؿ،التيريب اإلضرار بجامع
ألفضررهيعكدعمىالماؿالعاـ.،فمفبابأكلىتحريـتيريباآلثار،(2)المترتبعنيما

بعمكمان،كالحضاريةالمترتبةعمىالتيرياألمنية،كاالقتصادية،كاالجتماعيةاألضرارف إالمعقول:  .5
خاص،تخصكصانكتيريباآلثار  .(3)قتضيتحريـالتيريبعمكمان،كتحريـتيريباآلثاربشكؿو

مف األشكاؿ،مماسبؽيتبيفبمااليدعمجاالنلمشؾحرمةاإلضراربالماؿالعاـبأمشكؿو
المعاصرة الصكر ىذه اآلثاركمف األجياؿ،؛تيريب كىكية لتاريخ ضياعو مف عميو يترتب لما

تبلؼو نقاصوكا  كمخالفةولقكا  كالمعنكية، منيا المادية اآلثار ىذه ايمة كقكانينيا،لدكؿلتشريعات
شرعانيستحؽمرتكبياالعقاب.متكاممةنألمنياكاستقرارىا،فكافتيريباآلثارجريمةنكزعزعةو

 عقوبة تيريب اآلثار في الفقو اإلسالمي: -اً ثاني
فيأحشاءالتاريخ،اليكيةالكطنية،ككنيانمتمككناتؿتيريبانألىـمثٌتيريباآلثارييإف 

كضررانعمىالتراثتيريباآلثارمفأكثرالجرائـكقكعانعمىاآلثار،كأشدىاخطكرةجريمةعدٌكتي
ذاتحضارةوالكطنيألمٌ التراثنتيجةنعريقة؛دكلةو ليذا تحدثوىذهالجريمةمفافتقارو لما نظران

آلثار،مثؿجريمةالتنقيبدكفترخيص،أكةباترتكبجرائـأخرلماسٌلعممياتالتيريب،كبسببيا
كألف ؛(4)خارجبمدانيااألصميةيمةاالتجارغيرالمشركعبيا،تمييدانلتيريبيا،أكجرجريمةالسرقة

مفألكافاالعتداءعم ذلؾأفيعاقبعميوالتشريعأشد ىالممؾالعاـ،اقتضىتيريباآلثارلكفه
كالمعتديف.ومفأيدمالمفسديفكحفظانلكباتحمايةنالعق

                                                           

(.245)صأكىاب،حمايةالماؿالعاـك؛(20-2/18،ج1/31الشاطبي،المكافقات)ج((1
مزمي،حكـاإلسبلـالزك)مكقعإلكتركني(؛64340يةشرعيةكاقتصادية،رقـالفتكلإسبلـكيب،التيريبرؤ((2

.(مكقعإلكتركنيفيالتيريب)
مزمي،حكـاإلسبلـالزك)مكقعإلكتركني(؛64340اقتصادية،رقـالفتكليةشرعيةكإسبلـكيب،التيريبرؤ((3

(.373)صلحذيفي،الحمايةالجنائيةلآلثاراك؛.(مكقعإلكتركنيفيالتيريب)
(.374-373)صلحذيفي،الحمايةالجنائيةلآلثارا((4
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ات،كلـنجدفيجرائـالحدكدكالقصاصكالديجريمةتيريباآلثارغيرمذككرةوكبماأف 
مجاؿعقكبتيايدخؿفيعقكباتالتعازير،رجعإليوفيىذهالجرائـ،تبيفأف لياتأصيبلنشرعياني

عفعقكبةتيريباآلثارإلىالتفرقةبيفجريمةالتيريبالفردمالباحثيميؿعندالحديثإالأف 
االرتجالي،كجريمةالتيريبالمنظـ،لمخطرالمضاعؼالمترتبعفاألخيرة،عمىالنحكالتالي:

عقوبة التيريب الفردي الرتجالي لآلثار:  .أ

لذاتومحرـوؿوالتعزيراليككفإالفيمعصية،أمفيفعالعامةفيالشريعةأف القاعدةي
يضرٌمنصكصو أكفيفعؿو العامة،عمىحرمتو، الجانيتمبسفإفثبتلمقاضيأف بالمصمحة

.(1)بإحدلىاتيفالحالتيف،كجبعميوأفيعاقبالجانيبعقكبةتعزيريةمقررةمبلئمة

عي،ذكرتياسابقان،تمسالجانبالحضارم،كاالجتماكاليخفىمالتيريباآلثارمفأضرارو
كالسياسي،كاالقتصادم،كاألمنيلمدكلةالمسممة،لذلؾفإفمفثبتعميوجريمةتيريباآلثاركلك
ارتجالي،كجبعمىالدكلةتقريرالعقكبةالمناسبةلفظاعةىذهالجريمة،كالنكاؿالرادع فردمو بشكؿو

.(2)لممساسبأمكاؿاألمة،كحقكقيا،كالعبثبممتمكاتيا،كحضارتيا
 التيريب الجماعي المنظم لآلثار:عقوبة  .ب

-ثانبعصاباتالمافيابمايعرؼحدي–مايترتبعمىالتيريبالجماعيالمنظـلآلثارإف 
كأضرارتفكؽبمراحؿأخطارالتيريبالفردم،كالتيتكحيبفقدافالثقةاألمنية،كاىتزازمفأخطارو

عقكبةالتعزيريةكتشديدىاأكثرمفعقكبةالتيريبحتغميظالرجِّاالستقرارفيالدكلة،تجعؿالباحثيي
لمفتسكؿمبلئمانيككفرادعانادحةالمترتبةعمىىذهالجريمة؛لالفردم،بمايتناسبمعالخسائرالف

لمسبلح،والمساسبأمفالمجتمعكاستقراره،لونفس شياره فإفصاحبىذهالجريمةقطعهلمطريؽ،كا 
خافةه استبداؿالعقكبةالتعزيريةبحدقطعالطريؽ)الحرابة(.الناس،يرلالباحثكا 



                                                           

(.1/150)جعكدة،التشريعالجنائياإلسبلمي((1
(.246)صعاـأكىاب،حمايةالماؿال((2
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 المطمب الثاني
 بالتيريلشرعية لحماية اآلثار من التدابير ا

جريمةتيريباآلثارىيالخطكةالتاليةلجريمةسرقةاآلثار،بيدؼإخراجالمسركقات إف 
اىتم مع كلكف كحديثان؛ الن اسقديمان عىرىفيا األصمي، بمدىا كعقدىاخارج باآلثار، حديثان الدكؿ اـ

المجرميف ىؤالء أجبر مما تيريباآلثار، ازدادتصعكبة آثارىا، المعاىداتكاالتفاقياتلحماية
،كمكظفيسمطات تتككفمفعمماءآثار،كرجاؿأعماؿ،كرجاؿأمفو دكليةو عمىتنظيـعصاباتو

ميخالفاتو أٌم التيريبدكف عممية إلتماـ كغيرىـ كالتقنياتاآلثار، بأحدثالكسائؿ قانكنية، مما،
لذلؾ؛يترتبعميياأضرارانكخسائرالتقؿخطكرتياعفاألضرارالمترتبةعمىجريمةسرقةاآلثار

عمىالدكل لمحفاظعمييا،كىيكافلزامان التدابيرالبلزمة كاتخاذ مفالتيريب، المسممةحمايتيا ة
عمىالنحكالتالي:

 ثار من التيريبالفرع األول: التدابير الشرعية الوقائية لحماية اآل

فاختمفتفيطبيعتياعفجريمةسرقةاآلثاراالعتداءعمىجريمةإف  اآلثاربالتيريبكا 
األمـ بتاريخ ضرارو كا  لآلثار، ضياعو مف عمييما يترتب ما حيث مف ياىا كا  تتفؽ أنيا إال

لكقائيةلحمايةاآلثارمفالسرقةالتيذكرىاأفالتدابيرالشرعيةاكالحضارات؛كلذلؾيرلالباحث
تصمحلحمايةاآلثارمفالتيريب،كينبغيااللتزاـبيا؛لكياليقعالمسمـفيىذهالجريمة(1)سابقان

 ابتداءن،ممايساىـفيحمايةاآلثاركالحفاظعمييامفاالعتداء.

 ثار من التيريبعالجية لحماية اآلالتدابير الشرعية الالفرع الثاني: 

التزاـالمماالشؾفيوأ بحمايةاآلثامسمـبالتعاليـكالتدابيرالكقائيةف  رمفاالعتداءكفيؿه
التدابير،كارتكابولجريمةتيريباآلثار، التزاـالمسمـبيذه بالتيريب،إالأن وفيحاؿعدـ عمييا

اإلسبلـ مفألكافاالعتداءعمىالممؾالعاـكتضييعهلو،كأجازلمدكلةاعتبرىذهالجريمةلكفإف  فه
ليالممسممةسفالعقكباتالتعزيريةالمناسبةلظركؼكحيثياتالجريمةالمرتكبةك أضرارىا،حمايةن

  .(2)مفأيدمالمفسديفالمعتديف،كزجرانلمفتسكؿلونفسوالعبثكاالعتداءعمىممتمكاتاألمة

                                                           

(.76-68راجعالدراسة)ص((1
(.85-78،84-76راجعالدراسة)ص((2
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 ثالمبحث الثال
 حماية اآلثار من التزوير في الفقو اإلسالمي

مفأخطراالعتداءاتالتيقدتتعرضليااآلثاراالعتداءعمييابالتزكير؛لمايترتبإف 
بتاريخاألمـكالحضارات لمحقائؽ،كتبلعبو لحقكؽالناسكأمكاليـبالباطؿ،،عمييامفتغييرو كأكؿو

زكير،كاتخاذالتدابيرالشرعيةالبلزمةلمحفاظعمييا؛كلذلؾممايقتضيضركرةحمايةاآلثارمفالت
،عمىالنحكالتالي:سيككفىذاالمبحثفيمطمبيف

المطمباألكؿ:التأصيؿالشرعيلتزكيراآلثار

 التزكيرمايةاآلثارمفالمطمبالثاني:التدابيرالشرعيةلح
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 المطمب األول
 التأصيل الشرعي لتزوير اآلثار

يترتبعميومفيعتبرتز لما اآلثار، كيراآلثارمفأخطراالعتداءاتالتيتتعرضليا
أضرارجسيمةتمحؽبقيمةاآلثارالماديةكالمعنكيةمفجية،كبتاريخالحضاراتكالشعكبمفجية
أخرل،لذلؾسيتعرضالباحثفيىذاالمطمبلحقيقةالتزكير،كأنكاعو،كأركانو،ثـبيافالمكقؼ

تزكيراآلثار،عمىالنحكالتالي:جريمةالشرعيمف

 ، وأركانووأشكالو ،اآلثار تزويرالفرع األول: حقيقة 

 :اآلثار تزويرحقيقة  -أولً 
كاالنحراؼ:لغةً التزوير  .أ كالعدكؿ الميؿ عمى يدؿ كاحد أصؿه كالراء كالكاك قكلو(1)الزام كمنيا ،

 ٍَْس  َوحََرىتعالى: ًْ  َؼَ حذَزاَورُ  َطيََؽج إِذَا الشذ ْٓفِِٓ ٍِيِ  ذَاَت  َن اَْلَ
أمتميؿ(2) ،(3) قكؿأـ، كمنيا

 سممة عثماف إلى أرسمت عندما ينُمزْ  كَ نْ عَ  كَ تَ ي  عِ ى رَ رَ ي أَ ا لِ مَ  نيّ ا بُ يَ »: أم(4)«َورِّ ،
تعكدفيمجممياإلىىذااألصؿ،كمايمي:  معرضيفمنحرفيف،كالتزكيرفيالمغةيأتيبعدةمعافو

كمنياإكراـالمزكرلمزائر،كاإلحسافإليو،كأفيعرؼلوحؽزيارتو،لمافيذلؾاإلكرام واإلحسان: .1
عراضومفميؿالمز  .(5)عفغيرهكرلمزائركالعكس،كا 

إصالح الشيء، وتزيينو، وتييئتو، وتحسينو: .2 عمر قكؿ كمنيا ْرُت َمَقاَلًة »: َوُكْنُت َقْد َزو 
،ألنويعدؿبوعفطريقةو(7)،أمحسنتياكىيئتيا(6)«َأْعَجَبْتِني ُأِريُد َأْن ُأَقدَِّمَيا َبْيَن َيَدْي َأِبي َبْكرٍ 

 .(8)تككفأقربإلىقبكؿالسامع

                                                           

.(3/36)جفارس،مقاييسالمغةابف((1
.[17]الكيؼ:((2
(.21/443)جالرازم،مفاتيحالغيب((3
(.1/243)جار،تثبيتدالئؿالنبكةالقاضيعبدالجب((4
.(4/335نظكر،لسافالعرب)جبفم؛كا(3/36)جمقاييسالمغةفارس،ابف((5
.[6830الحديث:رقـ8/168جرجـالحبمىمفالزناإذاأحصنت،صحيحالبخارم،الحدكد/:البخارم]((6
(.12/152)جابفحجر،فتحالبارم((7
.(4/337)جلسافالعرببفمنظكر،؛كا(3/36)جمقاييسالمغةفارس،ابف((8
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عراضعنو،كمحاكلةإخفائوالكذب والباطل، فعاُل وقوُل: .3 عفالحؽ،كا   .(1)لمافيومفميؿو
.(2)أمقمدتوتقميدانمشابيانلؤلصؿء،كمنيازكرتالشيالتشبيو والتقميد: .4

أف  يتبيف سبؽ ارتباطومما جاء ىنا كمف الميؿ، إلى عائده المغكم أصمو في التزكير
عفالحقيقة،كمحاكلةً  تغييرىا،أكإخفائيا،أكتشكيييا.بالمعنىاالصطبلحي،لمافيومفميؿو

المغكم،لذلؾذىبمعناهحالشرعيعفلـيختمؼتعريؼالتزكيرفياالصطبلالتزوير اصطالحًا:  . ب
مفالفقياءإلىالتعبيرعنوبتزييفالكذبكتحسينو ،(4)،أكتمكيوالباطؿكالتحكؿعفالحؽ(3)كثيره

الخطكمشابيتو لغكية(5)أكمحاكاة معافو كىذه إالأف لمتزكيرأصبلن، بعضالفقياءأسيبفي،
 تعريؼالتزكير،كمفذلؾمايمي:

وبخبلؼؿإلىمفسمعوأكرآهأنٌخيٌتحسيفالشيءككصفوبخبلؼصفتوحتىيي"الطبري:تعريف  .1
 .(6)"ماىكبو،فيكميؿهعفالحؽكتمكيوالباطؿبمايكىـأنوحؽ

 .(7)"تقميدالحقيقةأكاختبلقياأكتحريفيابقصدغشاآلخريف"تعريف عبد الوىاب بدره: .2
حسيفالشيء،ككصفوبخبلؼصفتو،حتىيخيؿإلىمفتغييرالحقيقةبت"تعريف سامر حسن: .3

.(8)"سمعوأكرآهأنوبخبلؼماىكبو،بقصدالغش،ممايترتبعميوضرركظمـ

التعريفات،أن  سـ،فمـتكتؼبذكرحقيقةالتزكير،ياعرفتالتزكيربالر كيبلحظعمىىذه
ىكمعم كأشكالوكآثاره،ككما فالتعريؼاالصطبلحيالحدٌبؿتطرقتإلىذكربعضصكره مكـ

لو، لؤلكصاؼالتابعة التطرؽ دكف غيره، عف تميزه التي الشيء حقيقة عمى يقتصر أف ينبغي
 كاآلثارالمترتبةعميو.

                                                           

.(4/336بفمنظكر،لسافالعرب)ج؛كا(3/36)جفارس،مقاييسالمغةبفا؛ك(7/380الفراىيدم،العيف)ج((1
(.129)صقمعجيكقنيبي،معجـلغةالفقياء؛ك(4/337)جلسافالعرببفمنظكر،ا((2
(.4/57)جيرمي،حشايةالبجيرميعمىالخطيبالبجك؛(4/52البكرم،إعانةالطالبيف)ج((3
(.14/169)جابفتيمية،مجمكعالفتاكل((4
(.4/177)جحاشيةالبجيرميالبجيرمي،((5
(.7/151)ج،الكشؼكالبيافعفتفسيرالقرآفالثعمبيك؛(19/314الطبرم،جامعالبياف)ج((6
(.20)ص،الضررفيجريمةتزكيرالمحرراتاألبيرقي((7
(.11)صجرائـالتزكيرفيالفقواإلسبلميحسف،أحكاـ((8
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تغيير الحقيقة بقصد غش حثأفالتزكيرفيحقيقتويعني:يرلالبامماسبؽالتعريف المختار: .4
 ،كذلؾلؤلسبابالتالية:اآلخرين

ر،سكاءبالتحسيف،يمكفأفيحدثعمىحقيقةالشيءالمزك تغييرو"يشمؿكؿ عبيربػ"تغييرأفالت 4.1
 أكالتشكيو،أكالتقميد،أكغيرىامفصكرالتزكير.

سكاء.كالتعبيربػ"الحقيقة 4.2  "ليشمؿالشيءالمادم،كالمعنكمعمىحدو
"بقصدغشاآلخريف 4.3 ليقيدماكافبغيرقصد،فبلكالتعبيربػ ران،كتندرجمحاكلةغشزكِّيعتبرمي"

التزكير،لككنياتشمؿترتبالضرر،أكتكقع  ترتبو.اآلخريفكخداعيـتحتمفيـك
التزكيربمفيكموالعاـيشمؿمفيوم تزوير اآلثار: .ت مفخبلؿماتكصمتإليوفيالفرعالسابؽبأف 

 ىك: اآلثار بتزكير المقصكد فيككف لمحقيقة، تغييرو يير حقيقة َمعمٍم أثرّي بقصد غش تغكؿ 
عمماءاآلثارأعطكاتزكيراآلثارمفيكمامحددان،كقصركهعمىالتغييرالكاقععمىاآلخرين ،لكف 

مفأشكاؿالتزكير،فقالكابأفتزكيراآلثارىك: كاحدو بياناتتمؾاآلثار،كبذلؾيعبركفعفشكؿو
نات أثر منقول أو مخطوطة أثرية، بإحدى الصور "التحريف المتعمد لمحقيقة بقصد الغش في بيا

الباحث(1)المنصوص عمييا، بدافع إحداث ضرٍر مادي، أو معنوي، أو اجتماعي" يرل لذلؾ ؛
 ضركرةالتطرؽألشكاؿتزكيراآلثار،كالتمييزبينيا.

 أشكال تزوير اآلثار: -ثانياً 
  :(2)كأبرزعممياتتزكيراآلثارتظيرفياألشكاؿالتالية

 حديثة.أكصحيحة،بكسائؿبدائيةوأثريةوليستأثريةعمىمثاؿمادةوصناعةمادةوتقميد اآلثار: .أ
مفالمادةاألثرية،أكبتمكيووبانتقاصشيءواؿالتشكيوعمىمادةوأثريةصحيحةإدختزييف اآلثار: .ب

 بحشبييةنبمادةوأثريةوأكبرقيمة.فيطبلئيالتص
اناتالتيتحممياالمادةاألثرية.ييرعمىالبيإدخاؿالتغتزوير اآلثار: .ت

 :اآلثار تزويرجريمة أركان  -اً ثالث
عفغأركانانجريمةولكؿِّ مفتميزىا كأركافجريمةيرىا تتمثؿفيمااآلثارتزكيرالجرائـ،

 يمي:
                                                           

(.387-386)صالجنائيةلآلثارلحذيفي،الحمايةا((1
(.389-387)صحمايةالجنائيةلآلثارالحذيفي،ال((2
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لياكيتمثؿفينييالشارععفاالعتداءعمىالممؾالعاـ،كاآلثارمفضمنيا،لماالركن الشرعي: .أ
تاريخي  فيالحفاظعمىىكيةاألجياؿالقادمة،كتراثاإلنسانيةجمعاء،باإلضافةكثقافي مفدكرو

أـعامةوصكرهكأشكالو،ماديانأـمعنكيان،قكالنأـفعبلن،تعمؽبمصمحةولتحريـالشارعالتزكيربكؿِّ
 .(1)ىذهالجريمةاستحؽالعقكبةمفثبتتعميوخاصة،كطالمانيىالشارععفتزكيراآلثار،فإف 

باإلضافة،أكالتعديؿ،أكالحذؼ،كيتمثؿفيتحريؼالحقيقةكتشكيييا،أكتحكيرىاالركن المادي: .ب
بحيثتظيرعمىخبلؼحقيقتيا،كإضافةبعضالكممات،كالرسكمات،كالنقكش،أكشطبيامف

منيا،أكإبداليا، معينةو أثرمبحيثالتظيرحقيقتو،قطعةأثرية،أكاقتطاعأجزاءو أكتمكيومعمـو
تاريخيةومعينة، أثرم،كنسبتولحقبةو ظيارهعمىأن ومعمـه لـيكفلوكجكدهأساسان،كا  أكاصطناعأثرو

 :(3)،كيمكفإجماؿعناصرالركفالمادمكمايمي(2)أكاعتبارهإنجازانألمةمفاألمـ
 أثرميقععميوجريمةالتزكير.كيتمثؿبأمقطعةأكمعمـومحل الجريمة: .1
ثبلثة:التقميد،كالتزييؼ،كالتزكير،كىيالسموك اإلجرامي: .2 كتقكـجريمةتزكيراآلثاربأحدأفعاؿو

التزكير.انالشارعيدخمياجميعأفعاؿيضعياالقانكفعمىقدـالمساكاة،إالأف   تحتعمـك
حة،كمخالفةلمحقيقة،تيمحؽضررانماديان،أكمعنكيان،إنشاءمادةوأثريةوغيرصحيالنتيجة اإلجرامية: .3

 أكاجتماعيان.
عمىالعالقة السببية بين السموك والنتيجة: .4 تككنتبناء قد المزك رة األثرية المادة بحيثتككف

 سمكؾالمزكرالذمقاـبتزكيرىاكتغييرىا.
العمديةالركن المعنوي: .ت الجرائـ مف اآلثار تزكير جريمة القصدتيعتبر تكفر فييا ييشترط التي ،

لحقيقة كمدركان لجريمتو، ارتكابو عند كعقكبتيا تزكيراآلثار، بحرمة بحيثيككفعالمان الجنائي،
 .(4)كأضرارفعمو،مختارانالمكرىانعميو،قاصدانلمغشكالتحريؼكاستغبلؿذلؾ
فإفثبتتفيشخصمماسبؽيتبيفأفأركافكشركطالجريمةمتكفرةفيتزكيراآلثار،

المجتمع، لمصمحة كحماية العاـ، الممؾ عمى كحفاظان كلغيره، لو ردعان العقكبة، استحؽ الجاني
كاستقراره،كثقةأبنائو.

                                                           

(.386)صحمايةالجنائيةلآلثارلحذيفي،الاك؛(1/112عكدة،التشريعالجنائياإلسبلمي)ج((1
(.387)صحمايةالجنائيةلآلثارالحذيفي،ال((2
(.387)صرحمايةالجنائيةلآلثاالحذيفي،ال((3
(.392-391)صحمايةالجنائيةلآلثارلحذيفي،الا((4
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 الفرع الثاني: التأصيل الشرعي لتزوير اآلثار

كجو عمى اآلثار تزكير مف اإلسبلمية الشريعة مكقؼ الباحث سيتناكؿ الفرع ىذا في
عمىالنحكالتالي:كبتوفياإلسبلـ،عقالتحديد،ك

 التأصيل الشرعي لتزوير اآلثار: -أولً 
بمعنىن كجعمكىما الزكر، كشيادة التزكير بيف الفقياء فيمكف(1)كاحدوجمع كبالتالي ،

كاحدة،فيأخذالتزكيرحكـشيادةالزكر،كاألدلةعمىتحريـشيادةالزكراعتبارىماكجيافلعممةو
أدل داـغرضوإثباتالباطؿ،ةهىينفسيا عنوما فالتزكيرمنييه عمىحرمةالتزكير،كعمىىذا

بطاؿالحؽ،كيي الحساب،مفكبائرالذنكبالتييحاسباهللمرتكبيايكـالقيامةأشد عتبركبيرةنكا 
شرعانبكؿِّـهحرٌوميالعقابفيالدنيا،كاألصؿفيالتزكيرأن فيياأشد يستحؽالجناةيمحرمةنكجريمةن

.(2)صكرهكأشكالو،أكافتزكيرانقكليانأـفعميان،ماديانأـمعنكيان،متعمقانبمصمحةعامةوأـخاصة
 األدلة عمى تحريم التزوير: . أ

اتفؽالفقياءعمىحرمةالتزكير،كاعتبرهجميكرىـمفأكبرالكبائر،القترانوفيأكثرمف
،كقدثبتتالحرمةبالقرآفالكريـ،كالسنةالنبكية،كالمعقكؿ،(3)مكضعبالشرؾباهللكعبادةاألكثاف

 عمىالنحكالتالي:

عفمن القرآن الكريم: .1 منيا نيى ما بحيثتشمؿ كثيرة، القرآف في التزكير تحريـ عمى األدلة
الكذب،كالغش،كخيانةاألمانة،كالخداع،كشيادةالزكر،كغيرىا،كسأكتفيبإيراداألدلةالتينيت

عفشيادةالزكر،تحقيقانلمغرضمفالدراسة،كمنيامايمي:

                                                           

المبسكط((1 القدير)جك؛(16/145)جالسرخسي، فتح اليماـ، التحبيرشرحالتحريرك؛(7/475ابف المرداكم،
الماكردم،ك؛(8/302عميش،منحالجميؿ)جك؛(5/435،503ابفعابديف،حاشيةابفعابديف)جك؛(4/1873)ج

كالنظائر)جك؛(16/321الحاكم)ج األشباه شرحالكك؛(447-1/446السبكي، ككبالمنيرابفالنجارالحنبمي،
(.14/169)جابفتيمية،مجمكعالفتاكلك؛(2/396)ج
(.22)صحسف،أحكاـجرائـالتزكير((2
؛(16/319ردم،الحاكم)جالماكك؛(2/278النفراكم،الفكاكوالدكاني)جك؛(16/145السرخسي،المبسكط)ج((3
،ك؛(10/231ابفقدامة،المغني)جك (.12/225)جالمحمىابفحـز
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ٔاقاؿتعالى: ََ  الرِّْجَس  فَاْجخَنِتُ ْوثَانِ  ٌِ
َ
ٔا اأْل َْٔل  َواْجخَنِتُ ور كَ الزُّ

ََ  َوكَاَل كقاؿتعالى:،(1) ِي  اَّلذ
َذا إِنْ  َزَفُروا ُّ  اْذَُتَاهُ  إِفٌْم  إَِّلذ  َْ ََعَُ

َ
ْٔمٌ  َؼيَيِّْ  َوأ َوُزوراً  ُعيٍْاً  َجاُؤوا َذَلدْ  آَخُرونَ  كَ

تعالى:،(2) كقاؿ
 ََ ِي ُدونَ  ََّل  َواَّلذ َٓ ورَ  يَْش وا ِإَوذَا الزُّ ْغِٔ  َمرُّ

وا ةِاليذ نَِراٌاً  َمرُّ
ََ كقاؿتعالى:،(3) ِي َِ ٌُِِسً ُحَغاُِْرونَ  اَّلذ ٌّ 

ا انًِِٓنِّصَ  َذ  ٌذ ُْ  ًْ احِِٓ َٓ مذ
ُ
ًْ  إِنْ  أ ُٓ اُت َٓ مذ

ُ
نِي إَِّلذ  أ ًْ  الَلذ ُٓ َج ًْ  َوََّلْ ُٓ َِهراً  ََلَُلٔلُٔنَ  ِإَوجذ ٌُ  ََ ِ ْٔلِ  ٌّ ً  اىَْل َ  ِإَونذ  َوُزورا  اهللذ

 ٌّٔ َدُفٔرٌ  ىََؽُف
(4). 

كأف وجو الدللة: كفعبلن، قكالن التزكير عف باالبتعاد يأمرنا اآليات خمؽهمجمكع الزكر
يترت بعميوالظمـكاالفتراء؛فاآليةاألكلىقرنتبيفاألمرباجتنابعبادةاألكثاف،مذمكـ،كمنكره

بترؾعبادةمفعظيـوحتالعمة،لمافيعبادةاألكثافمفزكروكاجتنابقكؿالزكر،كالثانيةكض 
بي  كالثالثة مفاليستحؽ، كعبادة كالكذبليستمفصفاتعبادنتأف يستحؽ، الباطؿ شيادة

ر،حيفقمبالحؽباطبلن،فجعؿزكجتوكأمو،كمايترتبحمف،كالرابعةكصفتالمظاىربالمزكِّالر
.(5)لومةنحمٌعمييامفأحكاـتحريمياعميو،بعدأفكانتمي

كاألحاديثالتيتدؿعمىحرمةالتزكيركثيرة،أذكرمنيامايمي:من السنة النبوية: .2
ور - َثاَلثًا -َبِر اْلَكَباِئِر؟ َأَل ُأَنبُِّئُكْم ِبَأكْ »:قكلو 2.1 ْشرَاُك ِبالِل، َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن، َوَشَياَدُة الز  َأْو  ،اإلِْ

ورِ  ُرَىا ،ُمت ِكًئا، َفَجَمَس  َوَكاَن َرُسوُل الِل ، َقْوُل الز  كقاؿ،(6)«َحت ى ُقْمَنا: َلْيَتُو َسَكتَ  ،َفَما زَاَل ُيَكرِّ
:« ِور  .(7)«َوَشرَاَبوُ  ،َوالَعَمَل ِبِو، َفَمْيَس ِلم ِو َحاَجٌة ِفي َأْن َيَدَع َطَعاَموُ  ،َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الز 

                                                           

.[30]الحج:((1
.[4]الفرقاف:((2
.[72]الفرقاف:((3
.[2]المجادلة:((4
البياف((5 جامع ج18/618ج)الطبرم، ،19/237 ج314، )جك؛(23/228، الكشاؼ ،3/154الزمخشرم،

(.17/279،ج13/79،ج12/55)جرطبي،الجامعألحكاـالقرآفالقك؛(4/486،ج295
؛2654الحديث:رقـ3/172جلشيادات/ماقيؿفيشيادةالزكر،متفؽعميو:البخارم،صحيحالبخارم،ا]((6
.[143الحديث:رقـ1/91جاإليماف/بيافالكبائركأكبرىا،مسمـ،صحيحمسمـ،ك

/:البخارم]((7 الصـك البخارم، الصـكصحيح في بو كالعمؿ الزكر قكؿ يدع لـ مف رقـ3/26ج، الحديث:
1903.]
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لمافعتبرمفأكبرالكبائرفياإلسبلـ؛شيادةكقكؿالزكرييأف الدللة: وجو يومفقمبو
لنفسو كظمـو عمىعًلمحقائؽ، دليؿه الزكر لشيادة كتكراره خطكرتياظىكاآلخريف، عمىـ كضررىا ،

كعطش،ليسإال،فدٌؿذلؾعمىحرمةالتزكيصكـالمزكريفإن الحقكؽ،كأف   .(1)رماىكصكـجكعو

َأْرَبٌع َمْن ُكن  ِفيِو َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِو َخْصَمٌة ِمْنُين  َكاَنْت ِفيِو َخْصَمٌة ِمَن »:قاؿ 2.2
َذا َخاَصَم َفَجرَ  َذا َعاَىَد َغَدَر، َواِ  َذا َحد َث َكَذَب، َواِ   .(2)«النَِّفاِق َحت ى َيَدَعَيا: ِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن، َواِ 

األمانةأف وجو الدللة: مفاعتداءو–خيانة فييا بحقكؽبما كتبلعبو عمىحقكؽاهلل،
 عبلمات–عباده مف الحديث اعتبرىما التزكير، صكر مف صكرتاف ىما الحديث في كالكذب
ذلؾعمىعظـحرمةالتزكير،كفظاعةىذهالجريمة.،فدؿ (3)المنافقيف

بؿكيعتبركبيرةالتزكيرميأف من المعقول: .3 الذميمحقوبالفردلمضررالمفالكبائر؛حرـه، جسيـ
لمكراىيةكالمجتمع كنشرو لمصدكر، يغارو كا  الناسبالباطؿ، كأكؿأمكاؿ مفحيثضياعالحقكؽ،

 .(4)يقكـعمىالغشكالخداعكالظمـكالبغضاءكالفتف،كتغييرالحقائؽ،كبناءمجتمعو
مفلمايترتبعميورمةالتزكيربكافةصكره؛حيفمماسبؽيتبي تزوير اآلثار:الخالصة في حكم  . ب

اآلثارالباحثيرلأفتزكيرفإف حمايتو،ينبغيعمىالجميعامانكفاآلثارممكانعكى،كلًكضرروظمـو
بتاريخ ئؽ،اللمحقاكتضييعهلمحقكؽ،كتغييرهعمىأمكاؿالناس،األمـكالشعكب،كاعتداءهىكتبلعبه

 يقبمواإلسبلـ،كاليجيزه،لؤلدلةالمذككرةسابقان،بؿكيعاقبعميوأشدالعقابفيالدنياكاآلخرة.

 عقوبة التزوير في الفقو اإلسالمي -ثالثاً 
،كاختمفكافيالعقكبة(5)اتفؽالفقياءعمىتحريـالتزكير،ككجكبتعزيرفاعموتحرير محل النزاع: .أ

 زكرعمىالنحكالتالي:التعزيريةالمناسبةلمم

                                                           

(.88-2/87)جنياجالنككم،المك؛(5/162،ج4/117ابفحجر،فتحالبارم)ج((1
.[34الحديث:رقـ1/16جلبخارم،اإليماف/عبلمةالمنافؽ،صحيحا:البخارم]((2
(.91-1/89)جالمرجعالسابؽابفحجر،((3
)جسال((4 المبسكط )جك(؛146-16/145رخسي، الحاكم المغنيك؛(16/319الماكردم، قدامة، ابف
(.32-30حسف،أحكاـجرائـالتزكير)صك؛(390-7/389الزركشي،شرحالزركشي)ج؛(233-10/231)ج
الم((5 )جك؛(16/145)جبسكطالسرخسي، المدكنة )جك؛(4/58مالؾ، األـ قدامة،ك؛(7/134الشافعي، ابف
.(10/231)جغنيالم
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:اختمؼالفقياءقديمانفيتحديدعقكبةالمزكرإلىفريقيف:حدود الخالف .ب
ثبالفريق األول: .1 بالضربمف يعزر التزكير عميو القكؿت ىذا إلى ذىب كممف بو، كيشير ،

كالشافعية(1)المالكية كالحنابمة(2)، األحناؼ(3)، مف كالصاحباف ك(4)، ، بينيـ فيما مقداراختمفكا في
لمتطرؽإليوفيالدراسة.الضرب،  كاليرلالباحثداعو

لمحنفيةإفتاب،فإفلـدكفضربوري شىييمفثبتعميوالفريق الثاني: .2  .(5)يتبييضرب،كىكقكؿه
 أدلة األقوال ومناقشتيا: . ت
 لتالي:كالقياس،عمىالنحكا،كاألثر،كاستدلكالماذىبكاإليومفالسنةاألول: أدلة القول .1
ي فِ  داً حَ  غَ مَ بَ  نْ مَ »:كقكلو،(6)«الل ودِ دُ حُ  نْ مِ  دِ ي حَ  فِ لّ إِ  اطٍ وَ سْ أَ  ةِ رَ شْ عَ  قَ وْ وا فَ دُ مِ جْ  تَ َل »:قكلو 1.1

 .(7)«يندِ تَ عْ المُ  نَ مِ  وَ يُ فَ  دٍ حَ  رِ يْ غَ 

جرائـتدؿُّ وجو الدللة: بالضربفيغير التعزير عمىجكاز األحاديثبمفيكميا ىذه
 يستفادجكازالتعزيربالضربعمىالتزكير.،ك(8)الحدكد،بشرطعدـتجاكزالعقكبةالحديةفييا

عف 1.2 كرد ما عمر َم َوْجَيُو، َوَطاَف ِبِو طاً وْ سَ  ينَ عِ بَ رْ أَ  ورِ ز  ال دَ اىِ شَ  بَ رَ ضَ » :وأن سيدنا ، َوَسخ 
.(10)«الالمَ  تِ يْ بَ  مَ تْ خَ  هِ يرِ وِ زْ ى تَ مَ عَ  ةٍ دَ مْ جَ  ةَ ائَ مِ  ةَ دَ ائِ زَ  بنَ  نَ عْ مَ  بَ رَ ضَ »و:كأن  ،(9)«الَمِديَنة

                                                           

(.4/58)جدكنةمالؾ،الم((1
(.7/134)جـالشافعي،األ((2
(.233-10/232)جغنيابفقدامة،الم((3
(.16/145)جبسكطالسرخسي،الم((4
(.6/289)جالكاساني،بدائعالصنائعك؛(146-16/145)جبسكطالسرخسي،الم((5
مسمـ،ك؛6850الحديث:رقـ8/174جتعزيركاألدب؟كد/كـالمتفؽعميو:البخارم،صحيحالبخارم،الحد]((6

.[1708الحديث:رقـ3/1332جسمـ،الحدكد/قدرأسكاطالتعزير،صحيحم
فيال:البييقي]((7 جاء السكط/ما صفة الكبرل، السنف أربعيف، بو اليبمغ رقـ8/567جتعازيركأنو الحديث:

(.10/72)جيفةعفواأللبانيفيالسمسمةالضعضك[؛17584
ابفك؛(16/320الماكردم،الحاكم)جك؛(11/221النككم،المنياج)جك؛(12/178ابفحجر،فتحالبارم)ج((8

(.233-10/232)جمغنيقدامة،ال
الخصك:البييقي]((9 في القاضي عمى ما الكبرل، السنف الزكر، بشاىد يفعؿ كالشيكد/ما رقـ10/239جـ :

لمصنؼفيالمرجعنفسو.كضعفوا[؛20493الحديث
(.6/2380)جالقارم،مرقاةالمفاتيحك؛(9/177)جغنيابفقدامة،المك؛(12/120القرافي،الذخيرة)ج((10
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عمرأف وجو الدللة: ييسيدنا كلـ لومخالؼهعاقبعمىالتزكيربالضرب، مفعمـ
ربالضرب.عمىجكازمعاقبةالمزك،فدؿٌ(1)الصحابة

بأف وأجيب عميو: عفعمر كرد أفما اإلماـ عمـ إذا الشرعية، بابالسياسة مف
.(2)رالينزجرإالبذلؾالمزكِّ

إذالتزكيركجوهمفكجكهالقذؼ،فانسحبحكـالقذؼعمىالتزكير،مالـالقياس عمى القذف: 1.3
 .(3)عمىجكازالتعزيربالضربذلؾيصؿلمحداألعمىلمقذؼ،فدؿ 

كالمعقكؿ،عمىالنحكالتالي:،كاستدلكالماذىبكاإليوباألثرالثاني: أدلة القول .2
لو، بالتشيير بالمزور في األماكن  دون مخالفٍ   وعمي القاضي زمن عمر ريحٍ فعل وقول شُ  2.1

ند عممو بأنو ل ما ورد من آثار عنو بالضرب عمى التزوير تكون ع العامة دون ضربو، وأن  
 .(4)ينزجر إل بذلك

التزكيرمفالكبائرالتيالتثبتإالبإقرارالمزكر،كالتشييريثبتاألكؿ؛أف المعقول من وجيين: 2.2
أقرعمىنفسو،فذلؾدليؿتكبتو،فيسقطالتعزير،حقانلآلدمي،أماالتعزيرفيكحؽههللتعالى،فإف 

بالتشيير،كيي أف كتفى بيفكالثاني؛ كمكانتو المرء، تذىبىيبة كبو التعازير، أنكاع مف التشيير
 .(5)الناس،فيكفيالنزجاره

 سبب الخالف:  . ث
تعمىجكازتعزيرالمزكرفمفثبتتعندهاآلثارالتيدل تعارض اآلثار الواردة عن الصحابة: .1

ثار،بؿكثبتعندهبالضربقاؿبجكازالتعزيربالضربمعالتشيير،كمفلـتثبتعندهىذهاآل
 مايدؿعمىاالكتفاءبالتشييردكفالضرب،قاؿبذلؾ.

                                                           

(.10/233)جغنيابفقدامة،المك؛(4/58مالؾ،المدكنة)ج((1
(.16/145)جالسرخسي،المبسكط((2
)جالكاساني((3 الصنائع بدائع قدامة،ك؛(6/289، الزركشيك؛(10/232)جغنيالمابف شرح الزركشي،
،المحمىك؛(7/388)ج (.12/225)جابفحـز
الخصك:البييقي]((4 في القاضي عمى ما الكبرل، السنف الزكر، بشاىد يفعؿ كالشيكد/ما رقـ10/239جـ :

(16/145)جبسكطالسرخسي،المك؛(13/217القارم)جالعيني،عمدةك[؛20495،20496،20497األحاديث
(.7/125)جابفنجيـ،البحرالرائؽك؛(16/145)جمبسكطالسرخسي،ال((5
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فمفرألأفالتشييريكفيلزجرالمزكريف،اختالفيم في مدى قدرة التشيير عمى زجر المزورين: .2
لـيقؿبالضربإالإذالـينزجربالتشيير،كمفرألأفالتشييراليكفيلزجرالمزكريف،ذىب

 بالضرب.إلىجكازتعزيره
مماسبؽيميؿالباحثإلىأنومفثبتعميوالتزكير،كاستحؽالعقابعميو،فمئلماـالرأي الراجح: .ج

الت العقكبة تقرير كألمثالو، لمجاني الرادعة الجريمة، لظركؼ المناسبة لمحقكؽعزيرية الحافظة
 عامة،دكفالنظرإلىالكـكالكيؼ،كذلؾلؤلسبابالتالية:كالمصالحال

ألف أف .1 الكبائر، مف كبيرة يعتبر كأعراضيـ،التزكير أمكاليـ، في اآلخريف إلى يتعدل ضرره
 مصالحيـ،فينبغيالتشديدفيعقكبتوالالتخفيؼ،ردعانلمجاني،كزجرانلغيره.

فيأكؿأمكاؿالناسبالباطؿ، .2 لمذمـ،كتساىؿو الحاضرمففسادو ابتميبوالمسممكففيكقتنا ما
 التقيدبعقكباتكانتتتناسبخيرالقركفمفالصحابةكالتابعيف.يقتضيعدـ

عقكبةالتعزيرفياختبلؼاألزمنةكاألحكاؿكالكسائؿ،يقتضياختبلؼالفتكلكاألقكاؿ،كلذلؾفإف  .3
،الحاضرمترككةهكقتنا يناسبخطكرةالجريمة،كالمجـر الجتيادالقاضي،كأىؿاالختصاصبما

معيفمفالعقكبةكظركفوكمبلبساتالحادث، .(1)،كالينبغيتقييدىابنكعو
كضرروظمـومفمايترتبعمىجريمةتزكيراآلثارإف الخالصة في عقوبة تزوير اآلثار:

 كالمجتمع، الفرد العاـ،عمى الماؿ عمى باالعتداء مركران الناسكغشيـ، خداع األدنى حده في
إلىفقدافالث بالكتضييعالحقكؽ،كصكالن انتياءن بتاريخقةكاألمفكاالستقرارفيالمجتمع، تبلعبه

ينبغيعمىالدكلةأفتقؼمكقفانحازمانفيردعىؤالءلحقائؽ،عكب،كتغييراكحضاراتاألمـكالش
.،كاألخذعمىأيدييـ،باختيارالعقكباتالمناسبة،التيمفشأنياحفظالمصمحةالعامةالمجرميف

                                                           

(.128)صحسف،أحكاـجرائـالتزكير((1
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 المطمب الثاني
 التزويرلحماية اآلثار من  دابير الشرعيةالت

كالمجتمع بالفرد جسيمة أضراران تمحؽ اآلثار تزكير جريمة أف  فيو شؾ ال كيترتب،مما
عمىالغشكالخداعكالتبلعب مبنيةن ًلكىكنيا المعنكمكالمادم؛ عمىالصعيد فادحة خسائر عمييا

ةبيفاألفرادكالشعكب،ممايقتضيكجكبحمايةبالحقائؽكالحقكؽ،مزعزعةنلؤلمفكاالستقراركالثق
عمىالنحكالتالي:اآلثارمفىذهالجريمةالخطيرة،كاتخاذالتدابيرالبلزمةلمحفاظعمييا،كىي

 ثار من التزويرالفرع األول: التدابير الشرعية الوقائية لحماية اآل

 جريمةاالعتداءعمىكضررانعفاألخطارالمترتبةعمىجريمةتزكيراآلثارالتقؿأثرانإف 
التيريب؛كلذلؾيرلالباحثأفالتدابيرالشرعيةالكقائيةلحمايةاآلثارمفالسرقةالسرقةأكاآلثارب

،كينبغيااللتزاـبيا؛لكياليقعالمسمـفيتصمحلحمايةاآلثارمفالتزكير(1)التيذكرىاسابقان
 مايةاآلثاركالحفاظعمييامفاالعتداء.ىذهالجريمةابتداءن،ممايساىـفيح

 ثار من التزويرالتدابير الشرعية العالجية لحماية اآلالفرع الثاني: 

الكقائيةإ كالتدابير بالتعاليـ المسمـ التزاـ كالحفاظف  اآلثار لحماية اإلسبلـ كضعيا التي
بعمييا عمييا اآلثارمفاالعتداء بحماية إالأن التزكيركفيؿه بيذه، المسمـ التزاـ فيحاؿعدـ و

تزكيرالتدابير لجريمة كارتكابو ف، باباآلثار، في يدخؿ رادعان عقابيان نظامان اإلسبلـ ر قر  قد
العقكباتالتعزيرية؛لككفجريمةالتزكيرليستمفجرائـالحدكدكالقصاص،كبالتاليينبغيعمى

كمخاطرجريمةتزكيراآلثار،بيدؼردعالمزكرالدكلةسفالعقكباتالتعزيريةالمناسبةلظركؼ
كمنعومفاإلضراربالمصمحةالعامة،كزجركٌؿمفتيسىٌكؿلونفسوتزكيراآلثاركاالعتداءعمى
الممؾالعاـ،كقدتطرؽالباحثسابقانألدلةالنظاـالعقابيعندحديثوعفالتدابيرالعبلجيةلحماية

 .(3)زكيراآلثارفيالفقواإلسبلمي،كعقكبةت(2)اآلثارمفالسرقة


                                                           

(.76-68راجعالدراسة)ص((1
(78-76راجعالدراسة)ص((2
(.97-94راجعالدراسة)ص((3



 

  












 الفصل الثالث
حماية اآلثار من التمف واإلتالف في 

الفقو اإلسالمي
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تمييد

تبلفيازمفالسمـ،يتعرضالباحثفيىذاالفصؿلمكقؼالفقواإلسبلميمفتمؼاآلثار كا 
كاصطبلحان،لمعرفةصكرةن،لكفقبؿذلؾينبغيالتمييدبالفرؽبيفالتمؼكاإلتبلؼلغزمفالحرب

تبلؼاآلثاركالفرؽبينيا،كمكقؼالفقواإلسبلميمنيا. تمؼكا 

قاؿتمؼكاحدة،كىكذىابالشيءكىبلكو،ييالتاءكالبلـكالفاءكممةه التمف واإلتالف لغًة:
(1)مالوإتبلفانأمأفناهإسرافان.يتمؼتمفان،كاإلتبلؼإحداثالتمؼ،كمنياأتمؼفبلفه

سماكممفاإلتبلؼ،فيشمؿتمؼالشيءبسببوالتمؼأعـٌكيبلحظمفالمعنىالمغكمأف 
كطبيعي،كيشمؿتمؼالشيءبسببالغير،كنتيجةنلسمككو.

المعنىالمغكممفالتمف واإلتالف اصطالحًا:  عف اليختمؼالمعنىاالصطبلحيليما
،فيشمؿكؿ (2)ب المنفعة المقصودة من الشيءذىاو:ؼالعمماءالتمؼبأن حيثالجكىر،لذلؾعر 

إخراج الشيء من أن يكون و:فكااإلتبلؼبأن ،كعر ،أكبشرموسماكموماذىبتمنفعتوسكاءبسببو
 ليقتصرعمىماأيحدثفيوالتمؼمفقبؿالغير.، (3)منتفعا بو منفعة مطموبة منو عادة

أكتقصيرمفقبؿا إلنسافتجاهاآلثار،يرلالباحثأفيقسـكلمافياإلتبلؼمفتعدو
الفصؿإلىمبحثيف؛يقصرالحديثفياألكؿعفتمؼاآلثاربسببالعكامؿالطبيعيةالتيالدخؿ

،كمازمفالحرب،كيتحدثفيالثانيعفإتبلؼاآلثارمفقبؿاإلنسافزمفالسمـلئلنساففييا
يترتبعميو.

                                                           

(.9/18)جابفمنظكر،لسافالعربك؛(1/353ابففارس،مقاييسالمغة)جك؛(8/120الفراىيدم،العيف)ج((1
(.144)صقمعجيكقنيبي،معجـلغةالفقياء((2
(.7/164)جالكاساني،بدائعالصنائع((3
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 األول مبحثال
 في الفقو اإلسالمي زمن السمم لتمفماية اآلثار من اح

أف  الشؾفيو اآلثارلعصكرومما متعددةطكيمةوبقاء كحقبو ألخطاراالندثاريي، عرضيا
 التعرض أىمية الباحث يرل لذلؾ كالتمؼ، األخطاركالضياع مف اإلسبلمية الشريعة لمكقؼ

كالتالي:مفخبلؿمطمبيف،عمىالنحزمفالسمـالسماكيةالتيتيدداآلثار

زمفالسمـتمؼاآلثاركأسبابوالمطمباألكؿ:حقيقة

زمفالسمـالمطمبالثاني:التدابيرالشرعيةلحمايةاآلثارمفالتمؼ
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 األول مطمبال
 وأسبابو زمن السمم تمف اآلثار حقيقة

فيالفرعاألكؿ،كأسبابتمؼزمفالسمـفيىذاالمطمبيتناكؿالباحثطبيعةتمؼاآلثار
آلثارفيالفرعالثاني،عمىالنحكالتالي:ا

 زمن السمم تمف اآلثار حقيقة: الفرع األول
التمؼبمفيكموالعاـىكذىابالمنفعةالمقصكدةمفالشيء،كبذلؾيشمؿماأف ذكرت

أن  إال بشرم، أك سماكم بسببو ذىابكاف يعني: الدراسة في أقصده الخاصالذم كبمفيكمو و
 :(1)متعددةصكدةمفاآلثاربسببعكامؿطبيعيةالدخؿلمبشرفييا،كىكعمىصكروالمنفعةالمق

كنقصافوانييار .1 منو، معينة تآكؿأجزاء أك بالكمية، كذىابمنفعتو األثرمبأكممو، لبعضالمعمـ
 أجزائوكعناصره.

 احتراؽالمعمـاألثرمكميانأكجزئيان. .2
 ساساتو.تصدعالمعمـاألثرم،كتشققو،كاختبلؿأ .3
تشكهالمعمـاألثرم،كاختفاءألكانو،كزخارفو،كنقكشو،ككتاباتو. .4

تمؼاآلثاريعنيضياعيابالكمية،أكضياعأجزاءمنيا،أكإضعافيا،مماسبؽيتبيفأف 
التيتدؿٌ بذىابكضياعالحقائؽالتاريخيةكالحضارية كفيؿه ىذهأكتغييرمبلمحيا،كىذا عمييا

مفتراثياكتاريخيا،فضبلنعفااآلثار،كف لخسائرالماديةالمترتبةعمييا.قدافاألجياؿلجزءو

 زمن السمم ثاني: أسباب تمف اآلثارالفرع ال
أسبابو اآلثارعمىعدة تؤدمإلىتمؼاآلثار،كعكامؿطبيعيةوكقؼالباحثكففيعمـ

 :(2)كاإلضراربيا،أذكرأبرزىاعمىسبيؿاإليجاز

                                                           

(.8)صيانةالمبانياألثريةكالتاريخيةشاىيف،ترميـكص((1
2)) كالتاريخيةشاىيف، األثرية المباني كصيانة الك؛(180-167)صترميـ التاريخشعث، الكطفمعالـ في ية

أميف،الكسائؿاألمنيةك؛(35-32خطيطالعمميلتكجيوالعمؿاألثرم)صمختار،التك؛(301-300العربي)ص
(.71-66)صلنظاميةلآلثارفيالسعكديةكمصرالحركاف،الحمايةاك؛(148-147اآلثار)صلحماية
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،كبفعميابالغةياتصيبالمعالـاألثريةبأضراروالبراكيفمفأخطرعكامؿتمؼاآلثار،ألن الزالزؿك .1
 تفادمأضرارىالككنياتحدثفجأة.خرائب،كاليمكفاألثريةإلىمفالمدفكالمكاقعؿكثيرهحك تي
األ .2 باقي احتراؽ إلى كتؤدم بالصاعقة، المصاب الجانب بانيداـ تتسبب كالصكاعؽ جزاءالبرؽ

 .لخطرالصكاعؽأكثرعرضةنالقابمةلبلشتعاؿ،معالعمـأفاآلثارالمكجكدةعمىالمرتفعاتتككف
مفاألحيافمجابيتيا،خصكصان .3 جسيمةيصعبفيكثيرو األمطاركالسيكؿكماتسببومفأضرارو

 طكيمة.اتعرضتلمفيضاناتلفتراتويإذاكانتاآلثارضعيفةالمقاكمة،أكأن 
رئيسفيإتبلؼالمعالـاألثرية،كتزدادضراكتياإذاكانتمحممةنالر .4 بحبيباتياحكالعكاصؼسببه

 تالحرارةالمختمفةلفتراتطكيمة.الرماؿالصمبة،كتعرضالمعمـاألثرملدرجا
العامؿمفأشدٌييحيثبمنسكبمياهالرشحكالصرؼالصحي؛تذبذ .5 تبلفانعدىذا العكامؿفتكانكا 

اآلثارالقريبةمفمجارماألنياركالكديافكالبحار،أكفيكسطأثيرهفياألثرية،كيظيرتلممعالـ
األراضيالزراعية،أكتمؾالمكجكدةفياألحياءالسكنيةالقديمةالمفتقرةلكسائؿالصرؼالصحي

مايؤدمالحديثة،كيتسببارتفاعمنسكبالرشحإلىترسباألمبلحإلىأساساتالمعالـاألثرية،م
 ثرية،كانييارىاكتمفياأحيانان.إلىإضعاؼالمعالـاأل

تفاكتدرجاتالحرارةارتفاعانكانخفاضان،أثناءساعاتالميؿكالنيار،كعمىطكؿالفصكؿاألربعة، .6
ضعافياطكيمةوككقكعالمعالـاألثريةتحتتأثيرىالفتراتو  ،كتشكيييا.يؤدمإلىتمفيا،كا 

بحيثتؤدمالرطكبةتغيراتمعدالتالرط .7 تمؼاآلثار؛ يؤدمإلى كانخفاضان ارتفاعان النسبية كبة
النسبيةالمرتفعةإلىتفتتالسطكحالخارجيةلممعالـاألثرية،كضياعالكتاباتكالنقكشكالزخارؼ
ضعاؼالمعمـاألثرم،فيالمقابؿتتسببالرطكبةالنسبيةالمنخفضةإلىشرخ المكجكدةعمييا،كا 

ضعاؼصبلبةاألحجاركقكالبمكادالبناء،مكتشقؽا مالمعالـاألثرية،كتفتتالسطكحالحجرية،كا 
 يؤدمإلىتمؼالمعالـاألثرية.

تي .8 التيالدخؿلئلنساففييا بالغةنحدًالحرائؽالطبيعية فتؤدمإلىثأضراران األثرية، فيالمعالـ
 ربماإلىانييارىابالكمية.تصدعيا،أك

كالنحؿ،كالنمؿباتاتكاألعشابكالطحالب،كالحيكاناتكالكطاكيطكالفئراف،كالحشراترالناستقرا .9
الدقيقة كنيكالكائناتالحية األثرم، المعمـ كفكاصؿ كالفطرياتفيشقكؽ كتطكرىاكالبكتيريا مكىا

ضعافو،كتشكيومظيره.عوكتشققو،يؤدمإلىتمؼالمعمـاألثرم،كتصدٌ كتآكموكا 
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 ثانيالمطمب ال
 زمن السمم لحماية اآلثار من التمفالتدابير الشرعية 

بعدأفتعرفناعمىطبيعةتمؼاآلثاركأسبابوالتيكقؼعميياأىؿاالختصاصمفعمماء
يترتبعمىذلؾمفأضرارو المطمبكخسائرىاآلثار،كما كحضارية،يقؼالباحثفيىذا ماديةو
زمفالتدابيرالبلزمةلحمايةاآلثارعندالتمؼاآلثاركأىـٌعمىمكقؼالشريعةاإلسبلميةمفترميـ

،ثـيتطرؽلباقيالتدابيرالبلزمةلحمايةاآلثارمفالتمؼفيالفرعالثاني،عمىالنحكالتالي:السمـ

 زمن السمم الفرع األول: حكم ترميم اآلثار

تناكلوالباحثعنددراستولحكـاالىتماـباآلثاركا أف ،تبيف (1)لتنقيبعنيامفخبلؿما
المعاصريفحر  الفقياء مف إلىالكثنيةفريقان العكدة مف يترتبعميو لما البتة، باآلثار االىتماـ ـ
كىكمارجحو–أغمبالمجامعالفقييةكمراكزالفتكلالمعاصرةكالشرؾ،كالتشبوبالكفار،إالأف 

ثارار،كالحفاظعمييا،كىؤالءاختمفكافيمابينيـفياآلقدذىبكاإلىجكازاالىتماـباآلث–الباحث
 كمعابدغيرالمسمميفكآثارىـ،ىؿيجكزترميمياعندالتمؼ؟التيتيددالعقيدةاإلسبلمية

 :زمن السمم حكم ترميم معابد غير المسممين -أولً 
صبلحماتمؼأكفسدممتحرير محل النزاع: .أ ايحتاجوالناسدعااإلسبلـإلىإعماراألرض،كا 

ترميـمعابدغيرفماحكـؼالدكلةبحراسةالديف،كحمايةمصالحاألمة،فيمعادىـكمعاشيـ،ككم 
 المسمميففيالدكلةالمسممة؟

 اختمؼالفقياءفيىذهالمسألةعمىقكليف:حدود الخالف: .ب
صبلحماتمؼمفمعابدغيرالمسمميفالتيأيقر القول األول: .1 أىمياعمييا،كذىبجكازترميـكا 

 .(5)كالحنابمة،(4)كالشافعية،(3)كبعضالمالكية،(2)إلىىذاالقكؿالحنفية

                                                           

(.30-23)صراجعالدراسة((1
(.4/203)جابفعابديف،حاشيةابفعابديف((2
(.2/204)جي،حاشيةالدسكقيالدسكق((3
(.10/324)جالنككم،ركضةالطالبيف؛ك(6/78الشربيني،مغنيالمحتاج)ج((4
(.9/355)جابفقدامة،المغني((5



105 

 

التيفيالقول الثاني: .2 تمؼمفمعابدغيرالمسمميففيالببلد صبلحما تحتعنكةن،منعترميـكا 
المالكية ىكالمعتمدعند منعالترميـ(2)كالسبكيمفالشافعية،(1)كىذا كبعضيـ التي، فيالببلد

.(3)تحتصمحانفي
 أدلة األقوال ومناقشتيا: . ت
 مفذىبإلىالجكازبالسنةالعممية،كالمعقكؿ،كمايمي:كاستدؿ  أدلة القول األول ومناقشتيا: .1
فبعدىـ،كمىبعيدالصحابةكالتابعيف،مركرانفالرسكؿديجرلالتكارثمفلىالسنة العممية:  1.1

 .(4)المسمميففيببلدالمسمميفعمىإبقاءمعابدغير
طكيمة،اليككفإالبقاءمعابدغيرالمسمميففيببلدالمسمميفلعيكدوإف وجو الدللة: 

.(5)ذلؾعمىجكازترميميابترميمياكتجديدىامابيفالفينةكاألخرل،فدؿ 
مفذلؾبأف ويرد عميو:  ليـإالعدـاليدـ،كاليمـز .(6)تمكينيـمفالترميـاإلماـلـيمتـز

أقر اإلماـلم بأف وأجيب عميو: األبنيةالتبقىإلييـبالترميـضمنيان،ألف دىيًىـعميياعىا
 .(7)كترميـ،فتحتاجإلىصيانةودائمان

فجرلمجرلأف ا األول: المعقول من وجيين؛ أم   1.2 كتمفيا، إلىخرابيا ييفضي الترميـ مف المنع
  (8)مككااستدامتيا،فيممككاتجديدىا.يـمأن اني: والثىدميا،

                                                           

)ج((1 الذخيرة ك؛(3/458القرافي، الدسكقيالدسكقي، خميؿك؛(2/204)جحاشية مختصر شرح الخرشي،
(.3/148)ج
(.2/414)جالسبكي،فتاكلالسبكي((2
ال((3 ك؛(3/458)جذخيرةالقرافي، الدسكقيالدسكقي، ك؛(2/204)جحاشية خميؿالخرشي، مختصر شرح
(.3/148)ج
(.1/673)جزاده،مجمعاألنير((4
(.10/324)جركضةالطالبيفالنككم،ك؛(6/78)جمغنيالمحتاجالشربيني،((5
(.2/415)جفتاكلالسبكيالسبكي،((6
(.6/58)جابفنجيـ،فتحالقديرك؛(4/203ابفعابديف،حاشيةابفعابديف)ج((7
(.1/666)جالبيكتي،دقائؽأكليالنيىك؛(356-9/355ابفقدامة،المغني)ج((8
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بقاءالمعابدتحتأيدمغيرالمسمميفاتباعانالتمميكان،فإفتمفتأكبأف ويرد عمى الوجو الثاني:
 .(1)خربتاليممككفتجديدىا

حابة،كاستدؿمفذىبإلىالمنعبالسنة،كاآلثارالمركيةعفالص أدلة القول الثاني ومناقشتيا: .2
 كالقياس،كالمعقكؿ،كمايمي:

،(2)«ايَ نْ مِ  بَ رِ ا خَ مَ  دُ د  جَ  يُ َل وَ  مِ اَل سْ ي اإلِ فِ  ةُ يسَ نِ ى الكَ نَ بْ  تُ َل »قاؿ:النبيأف ماركمعفعمر 2.1
ىـعمىمااشترطكاعمىأنفسيـ،وأقر عندماصالحبعضانمفأىؿالشاـأن كماركممففعمو
 قالكا: مما  لَ رًا، وَ يْ ا دَ يَ لَ وْ ا حَ يمَ  فِ َل ا وَ نَ تِ ينَ دِ ي مَ فِ  ثَ دِ حْ  نُ َل  نْ ا أَ نَ سِ فُ نْ ى أَ مَ م عَ كُ ا لَ نَ طْ رَ شَ وَ »ككاف

 .(3)«ايَ نْ مِ  بَ رِ ا خَ مَ  دَ دِّ جَ  نُ َل ، وَ بٍ اىِ رَ  ةَ عَ مَ وْ  صَ َل ة، وَ يَ ال   قِ َل ًة، وَ يسَ نِ كَ 

.(4)عفترميـمعابدغيرالمسمميفعندتمفياكخرابياصريحهفيونييهالدللة:وجو 

ابالنسبةلماركمعفعمر،أم (5)بضعؼالحديث،كعدـصبلحيتولبلستدالؿ:ويرد عميو
رألفيذلؾمفالمصمحة الصمح،خصكصانكأف (6)فيحمؿعمىالسياسةالشرعية،كما ىذا

،كليسلجميعيـ،فضبلنعماكردمفعدـاشتراطذلؾفيزمفالنبيكافمعبعضأىؿالشاـ
عمىأفتصرفومبنيهعمىالسياسةالشرعية. عندمادخؿالمدينة،أكعندعقدهصمحنجراف،فدؿ 

بناءاليممؾالقياس:  2.2 فبليمكنكفمنو،كألنو نشائيا، كا  بمنزلةإحداثيا، المعابد أفتجديدكترميـ
البانيفيبأف ويرد عميو: .(7)يممؾتجديدهكترميمو،كالبناءفيأرضالغيربغيرإذنوإحداثو،فبل

                                                           

(.3/1217)جابفالقيـ،أحكاـأىؿالذمة((1
البناية)ج((2 ك؛(7/255العيني، أىؿالذمةابفالقيـ، مفكتب؛(3/1215)جأحكاـ الحديثفيأمو أجد كلـ

مفعمماءالحديثفيالمرجعنفسو.الحديثالتيبحثتفييا،كنقؿالعينيتضعيفوعفجممةو
.[18717الحديث:رقـ9/339جاـيكتبكتابالصمحعمىالجزية،السنفالكبرل،الجزية/اإلم:البييقي]((3
(.2/414)جفتاكلالسبكيالسبكي،ك؛(3/458القرافي،الذخيرة)ج((4
(.3/1216)جأحكاـأىؿالذمةابفالقيـ،ك؛(7/255)جبنايةالعيني،ال((5
الكنائسفيمصر،داراإلفتاءالمصرية،بناءك؛(287حكاـالمتعمقةبالكنائسكالمعابد)صطوكآخركف،األ((6
.)مكقعإلكتركني(3922الفتكلرقـ
(.3/1216)جةـ،أحكاـأىؿالذمابفالقي((7
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غيرالمسمميففيببلداإلسبلـأرضالغيربغيرإذنواليممؾاالستدامة،فبليممؾالتجديد،لكف 
 .(1)ممككااالستدامة،فمذلؾيممككفالتجديدكالترميـ

أف المعقول:  2.3 السماكية المكافات الشرائع إنشاء تحريـ تحريمو مف كيمـز الكفر، تحريـ فقتعمى
 .(2)لمافيومفاإلعانةعمىالحراـذلو،كالمعابدالتتخذإاللذلؾ،كترميميايعتبرمعصيةنخىالمت 

 .(3)كعصيرالخمرجممةأغراضغيرالمسمميفالممزمةترميـالمعابدمفبأف ويرد عميو:

 رجعالباحثأسبابالخبلؼفيالمسألةإلىمايمي:كييأسباب الخالف:  . ث
فيأيدماختالفيم في طبيعة إقرار الدولة ليذه المعابد: .1 المعابد ليذه الدكلة فمفرألأفإقرار

االتباعالالتمميؾ، االستدامة،ذىبإلىجكازالترميـ،كمفرألأفإقرارالدكلةيفيد يفيد أىميا
 ذىبإلىمنعالترميـ.

ليـعمىالحراـ،السماحليـبترميـمعابدىـفيوإعانةهفمفرألأف  فيم في تقدير المفسدة:اختال .2
مف المعابد كمفرألأفترميـ ذىبإلىالمنع، عفالمنكرات، كسككته الكفر، لشعائر ظياره كا 

  أغراضغيرالمسمميفالممزمة،لـيعتبرىذهالمفسدة،كذىبإلىالجكاز.
 مماسبؽيميؿالباحثإلىترجيحقكؿالمجيزيفلمترميـ،لؤلسبابالتالية:الرأي الراجح: .ج
صحيحهأف  .1 صريحفيالمسألةيمنعمفترميـمعابدغيراألصؿفياألشياءاإلباحة،كلـيردنصه

 المسمميف.
اظمكافقةقكؿالمجيزيفلمترميـلنصكصقرآنيةتدعكنالمقتاؿمفأجؿحمايةأماكفالعبادة،كالحف .2

ذِنَ عمييا،مفذلؾقكلوتعالى:
ُ
ََ  أ ِي ًْ  ُحَلاحَئُنَ  لَِّلذ ُٓ جذ

َ
ٔا ةِأ ٍُ َ  ِإَونذ  ُعيِ ًْ  لََعَ  اهللذ ََ  ىََلِديرٌ  َُْۡصِِْ ِي  اَّلذ

ٔا ْخرُِج
ُ
ًْ  ٌَِ أ ن إَِّلذ  َخقٍّ  ةَِغْۡيِ  دِيَارِِْ

َ
ٔا أ ُ َِا َحُلٔل ُ  َربُّ ََّْٔل  اهللذ َ ِ  َدْذػُ  َول ْج  ةَِتْؽٍظ  ًَُٓعْؽهَ  اَّذاَس  اهللذ ٌَ ّدِ ُٓ ذ  ل

َٔاٌِػُ  َٔاٌت  َوبِيَػٌ  َض ا يُْذَنرُ  َوَمَصاِجدُ  وََضيَ َٓ ًُ  ذِي ِ  اْش نذ  َنثِۡياً  اهللذ ُ  َوََلَُِۡصَ هُ  ٌََ اهللذ َ  إِنذ  يَُِۡصُ  ىََلِٔيٌّ  اهللذ
َؼزِيزٌ 

،فإذادعانااهلللمقتاؿمفأجؿحمايتياكالحفاظعمييا،فمفبابأكلىإباحةترميمياعند(4)
 تمفيا،كخرابيا.

                                                           

(.3/1216)جأحكاـأىؿالذمةابفالقيـ،((1
(.247)صالعصيمي،أحكاـالمعابدك؛(2/415السبكي،فتاكلالسبكي)جك؛(3/458القرافي،الذخيرة)ج((2
(.3/458)جذخيرةالقرافي،ال((3
.[40-39]الحج:((4
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وحمايةممتمكاتيـ،كضمان(1)فيعيدهمعأىؿنجرافمكافقةقكؿالمجيزيفلمترميـلفعؿالنبي .3
،(2)معأىؿإيمياءكبيعيـككنائسيـ،كيدخؿفيذلؾضمنيانإباحةترميميا،ككذلؾعيدعمر

 كماجاءفيومفضمافحمايةكنائسيـكمعابدىـ.
مكافقتولفمسفةالشريعةاإلسبلميةفيالتعامؿمعغيرالمسمميفغيرالمعاديفالمبنيةعمىالتسامح .4

ليم ما لنا وعمييم ما ةككاجباتياالقائمةعمىقاعدة"رهليـمفحقكؽالمكاطنماقر كالبركالقسط،ك
قامةشعائرىـ،كىذايعنيضمنيانجكازترميـمعابدىـ،عمينا "،حيثكفؿاإلسبلـليـحؽالعبادةكا 

لعظمةاإلسبلـكعالميتوالتيدعتإلىاحتراـالمقدساتكأماكفالع بادةمنذكفيىذاالقكؿإظياره
 أكثرمفأربعةعشرقرف،قبؿأفتقررىذهالمبادئفيعصرنا.

ماتخيموالمانعكفمفمفاسدقدتككفمرتبطةبأحكاليـكزمانيـ،فكافمفالمصمحةالقكؿبالمنع .5
فيحينيا،أماكقدتغيرالحاؿكالزمافكالمكاف،كلـتعدىذهالمفاسدمتحققةفيزماننا،فاألكلى

ىالحكـاألصميبالجكاز.العكدةإل

 :زمن السمم حكم ترميم اآلثار -ثانياً 
كتعميراإلسبلـدعكةيمماسبؽيتبيفأف  الذممفالممكف-حتىلغيرالمسمـ-إصبلحو

تي أف أف إال المسمـ، عقيدة عمى خطران كآثاره كشعائره معابده ىذهشكؿ حماية إلى دعا اإلسبلـ
ومفبابأكلىجكازترميـاآلثارياعندالتمؼ،كبذلؾيرلالباحثأن اآلثار،كصيانتيا،كترميم

مفبشكؿو كحمايتيا كصيانتيا، لؤلجياؿتيعبرعفتاريخكٍكىالتمؼ؛عاـ، عامان تعتبرممكان يـ،نيا
ىكيتيـ ليـ كتىحفظ عم كحضارتيـ، فضبلن تيكأمجادىـ، أىميةومثٌا مف يمكفماديةومو كاقتصادية

مفالمشاريعاالقتصاديةكالسياحية.ىافيكثيرواستثمار

 زمن السمم الفرع الثاني: التدابير الشرعية لحماية اآلثار من التمف

،كجمبماالناسكحقكقيـكأمكاليـفمسفةالشريعةاإلسبلميةالقائمةعمىحفظمصالحإف 
تدابيرالبلزمةلحمايةاآلثارفسدحياتيـ،تقتضيأخذالىـكيييصمحلمناسكينفعيـ،كدفعمايضرُّ

 يا:مفالتمؼ،كمفأىمِّ

                                                           

.(244)صأبكعبيد،األمكاؿك؛(85-84أبكيكسؼ،الخراج)ص((1
(.3/609)جالطبرم،تاريخالرسؿكالممكؾ((2



109 

 

سجبلتو .1 في كتسجيميا تممكيا، التي لآلثار الدكلة بطرؽوحصر كاختيارعمميةوخاصة متطكرة،
كردعفأنسبفمالؾ(1)األسمكبكالمكافالمناسبلحفظيا وقاؿ:أن ،كالدليؿعمىذلؾ:ما

 لَ بِ م، َيِسُم إِ سَ يْ المَ  هِ دِ ي يَ فِ  وُ تُ يْ افَ وَ ، فَ وُ كَ نِّ حَ يُ لِ  ةَ حَ مْ ي طَ بِ أَ  بنِ  اللِ  دِ بْ عَ بِ   اللِ  ولِ سُ ى رَ لَ إِ  تُ وْ دَ غَ »
.(2)«ةقَ دَ الص  

لكسـإبؿالصدقة،ليحفظيامفالضياعأكاالختبلطبإبؿمباشرةالنبيوجو الدللة:
،كمفذلؾاالعتناء(3)الغير،كفيواعتناءاإلماـبأمكاؿالصدقة،كيمتحؽبوجميعأمكرالمسمميف

 باآلثار،كتسجيميا،كحفظيابمايحمييامفالضياع.

ال .2 المحافظةعمىنظافة كالبيئة األثرية، كيضربيامعالـ يمكثيا مما ،كالدليؿعمى(4)المحيطةبيا
 ولَ سُ ا رَ يَ  انِ انَ ع  ا المّ مَ وا وَ الُ وا الّمّعاَنين، قَ قُ ات  »:،كقكلو(5)«انيمَ اإلِ  رُ طْ شَ  ورُ يُ الطّ »:ذلؾ:قكلو

وقاؿ:،كماكردعفسعيدبفالمسيبأن (6)«ميِ مِّ ي ظِ فِ ، وَ اسِ الن   يقِ رِ ي طَ ى فِ م  خَ تَ ي يَ : الذِ الَ ؟ قَ اللِ 
.(7)«فنظفوا أفنيتكم ،...، ةَ افَ ظَ النّ  بّ حِ ب، نظيٌف يُ الط يّ  ب  حِ يُ  بٌ يْ طَ  اللَ  إن  »

عظيـهالط أف وجو الدللة: ثاألماكفمكٌفييمىمفأصكؿاإليماف،كأف يارةكالنظافةأصؿه
كالمرافؽالعامةيستحؽلعفاهللكالناسلو،إليذائيـكحرمانيـمفاالنتفاعبيا،لذلؾعمىالمسمـ

 كمكانو، ثيابو، كنظافة نظافتو، يحرصعمى بياأف ينتفع التي مف(8)كمرافقو األثرية كالمعالـ ،

                                                           

ال((1 )صشعث، العربي الكطف في التاريخية التك؛(298معالـ األثرممختار، العمؿ لتكجيو العممي خطيط
(.195)صعماؿالفنيةمفالكجيةاإلسبلميةككشؾ،حمايةاآلثاركاألك؛(31-17،24)ص
(.69)صسبؽتخريجو((2
الماجد،التصرؼفيالماؿالعاـك؛(100-14/99النككم،المنياج)جك؛(3/367البارم)جابفحجر،فتح((3

(.262-261)ص
تخطيطالعمميلتكجيوالعمؿاألثرممختار،الك؛(253انياألثريةكالتاريخية)صشاىيف،ترميـكصيانةالمب((4

(.85-84)صفيةفيتنميةالكعياألثرمكالثقانكرالديف،دكركسائؿاإلعبلـكالمؤسساتالتعميميةك؛(35)ص
.[223الحديث:رقـ1/203جصحيحمسمـ،الطيارة/فضؿالكضكء،:مسمـ]((5
.[269الحديث:رقـ1/226جعفالتخميفيالطرؽكالظبلؿ،صحيحمسمـ،الطيارة/النيي:مسمـ]((6
جاءفيالنظافة،سنفالت:الترمذم]((7 األدب/ما رقـ5/111جرمذم، األلبانيفيك[؛2799الحديث: ضعفو

.المرجعنفسو
(.68-8/67)جالمباركفكرم،تحفةاألحكذمك؛(162-3/100،161)جنياجالنككم،الم((8
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كالحرصعمىإبعادفينبغيعمىالمسمـالحفاظعمىنظافتيا،،المرافؽالعامةالتيينتفعالناسبيا
 مسبباتتمفياكضياعيا.كؿٌ

مف .3 اآلثار لحفظ البلزمة األثرية المكاقع كتجييز األثرية، كالمعارضكالمخازف المتاحؼ إنشاء
اآلثار تعرض مف تمنع التي الحديثة التقنية كاألجيزة كالمكاد المعدات بكافة مدادىا كا  التمؼ،

 (1)لمسبباتالتمؼالمذككرةسابقان.
،تعمؿاكحمايتيااءكمياتكمعاىدكأقساـعمميةمتخصصةفيمجاؿاآلثار،ككيفيةصيانتيإنش .4

ذلؾ، عمى كتدريبيـ التمؼ، مف اآلثار كصيانة ترميـ مجاؿ في فنييف متخصصيف عمىتخريج
 (2)بماىكمطمكبمنيـعمىأكمؿكجو.كالعمؿعمىإكسابيـالخبرةالبلزمةلمقياـ

 (3)آلثار،الختيارالكقتالمناسبلمتدخؿكصيانةأكترميـماتمؼمنيا.مداكمةالمراقبةل .5
بأسمكبو .6 كصيانتيا اآلثار قًمتقدـوعمميوترميـ مف األثرم، لممعمـ التمؼ سبب مع بؿيتناسب

(4)مختصيففنييفأصحابخبرة،معمراعاةالدقةفيالعمؿ،كعدـاإلضرارباألثر.

أف  الباحث اإلجراكيرل قر ىذه التي المذككرة كالتدابير االختصاصالءات عمماء رىا
بؿإت اإلسبلمية، العامةن تعارضمعالشريعة متكافقةمعقكاعده الضرر،(5)يا القائمةعمىإزالة

ينفعيـ،كييصمححياتيـ،كعمىكجكبسدكؿذريعةمفضية كدفعوعفالناس،كالحفاظعمىما
لذلؾ كضياعيا، اآلثار تمؼ التدابيرإلى بيذه األخذ المسممة الدكلة عمى السمـكجب ،زمف

كمراعاتياأثناءالعمؿعمىحمايةاآلثاركصيانتيا.

                                                           

كص((1 ترميـ )صشاىيف، كالتاريخية األثرية المباني الك؛(219-204يانة الكطفشعث، في التاريخية معالـ
(.49-47)صعمميلتكجيوالعمؿاألثرمخطيطالمختار،التك؛(305-303العربي)ص

الك؛(224-223)صترميـكصيانةالمبانياألثريةكالتاريخيةشاىيف،((2 تخطيطالعمميلتكجيوالعمؿمختار،
(.49-47)صاألثرم

فيالكطفمعالـالتاريخيةشعث،الك؛(272-11،255)صترميـكصيانةالمبانياألثريةكالتاريخيةىيف،شا((3
(.299)صيالعرب
تخطيطالعمميلتكجيوالعمؿاألثرممختار،الك؛(9-8)صترميـكصيانةالمبانياألثريةكالتاريخيةشاىيف،((4

(.36-15،35-14)ص
)ص((5 كالنظائر األشباه )جالقرافيك؛(84-83السيكطي، الفركؽ المكافقاتك؛(2/32-33، الشاطبي،
(.188-5/182)ج
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 المبحث الثاني
 في الفقو اإلسالميزمن الحرب حماية اآلثار من اإلتالف 

المبحثيتناكؿالباحثمكقؼالشريعةاإلسبلميةمفإتبلؼاإلنسافلآلثار زمففيىذا
لبعضالنماذجالتاريخيةالمعاصرة،الحرب سكاءكافىذااإلتبلؼبقصدأـبغيرقصد،معذكرو

 كالتدابير اإلتبلؼ،إلتبلفيا، ىذا مف لحمايتيا النحكالبلزمة عمى المبحثمفمطمبيف، كيتككف
التالي:

زمفالحربإتبلؼاآلثاركأسبابوكنماذجوالمعاصرةالمطمباألكؿ:حقيقة

تبلؼاآلثاركتدابيرحمايتيازمفالحربي:التأصيؿالشرعيإلالمطمبالثان
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 المطمب األول
 زمن الحرب إتالف اآلثار وأسبابو ونماذجو المعاصرة حقيقة

قس  كقد المطمب حقيقةمت األكؿ في أتناكؿ فرعيف، اآلثارإلى الحربإتبلؼ ،زمف
لتاريخيةإلتبلؼاآلثارالتيأثارتجدالنكاألسبابالمؤديةلذلؾ،ثـأذكرفيالثانيأبرزالنماذجا

كاسعانفيعصرنا.

 زمن الحرب إتالف اآلثار وأسبابو الفرع األول: حقيقة
 إتالف اآلثار: حقيقة -أولً 

إخراج الشيء من أن ،كاصطبلحانىكإحداث التمفاإلتبلؼلغةنىكذكرتفيماسبؽأف 
 ييستنتجمفذلؾمايمي:،كمنو عادةً  بو منفعًة مطموبةً  نتفعاً يكون م

 .منوعادةنمطمكبةنتمؼاآلثاريعنيإخراجالمعمـاألثرممفأفيككفمنتفعانبومنفعةنأف  .1
 أـبغيرقصد.ؿاإلنسافسكاءبقصدوالتمؼيحدثبفععمىأفٌ"يدؿٌالتعبيربػ"إحداث"ك"إخراج .2
بشرمترتبعميوتعطيؿيإتبلؼاآلثاريشمؿكؿ  .3 ،أكجزئيٌكمي يا،بشكؿوةاألثركذىابًمنفعسمكؾو

أـبتدميرىا،أكىدميا،أكتخريبيا،أكتشكيييا،أكتضييعيا،أكحرقيابقصدوكيككفإتبلؼاآلثار
.(1)بغيرقصد

 أسباب إتالف اآلثار: -ثانياً 
 كيمكفتقسيـأسبابإتبلؼاإلنسافلآلثارإلىقسميف،عمىالنحكالتالي:

ىماؿة:أسباب غير عمدي .أ كا  كىيماتسببفيإتبلؼاآلثاربطريؽالخطأ،أكبناءنعمىتقصيرو
 :(2)مفقبؿالمتسببيف،كمفأبرزىذهاألسباب

                                                           

(.146-145)ص،الكسائؿاألمنيةلحمايةاآلثارأميفك؛(302-301)صيةشعث،المعالـالتاريخ((1
كص((2 ترميـ )صشاىيف، كالتاريخية األثرية المباني الك؛(172-171يانة الكطفشعث، في التاريخية معالـ

ةكسائؿاألمنيةلحمايأميف،ال؛ك(35-32خطيطالعمميلتكجيوالعمؿاألثرم)صمختار،التك؛(302)صالعربي
(.147)صاآلثار
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ريعتنظيـالمدفالكبرلضعؼالتخطيطالعمرانيكالزراعيفيالدكؿالنامية،كالتكسعفيتنفيذمشا .1
انئ،كالمطارات،كغيرىامفالمشاريعالتيالطرؽكاألنابيب،كالمككإقامةالسدكد،كشؽٌكتطكيرىا

 اجتياحالمبانياألثريةالقديمة.تفرضيامتطمباتالحياةالحديثة،قدتتسببفي
فيالخطأفيالتنقيبعفاآلثار،أكفيترميـماتمؼمنيا،كاستخداـأساليبكطرؽغيرعممية .2

 غييرمعالميا.تشكيييا،كتيؤدمغالبانإلىإتبلؼاآلثار،كتضييعيا،كالعمؿاألثرم
بعادمسبباتتمؼاآلثارعنيا،أكاستخداـمكادقدتضر .3 التقصيركاإلىماؿفيحمايةاآلثار،كا 

 كاستخداـمكادقابمةلبلشتعاؿ.ةبياأثناءالتكاجدفياألماكفاألثري
مفالفاعؿ،كمفأبرزىاأسباب عمدية: .ب كتعدو  :(1)كىيماتسببفيإتبلؼاآلثاربقصدو
يالنظرةالمعارضةلحمايةالجيؿبأىميةاآلثار،كقمةالتكعيةبدكرىاالحضارم،كاإلصرارعمىتبن .1

كالحفاظعمييا،كعدـاالعتراؼبالرأماآلخرفيالمسائؿاالجتياديةالظنية،تجعؿالمعتدماآلثار
 .عبدربو،كيزيؿالمنكربأمراهللبأنويـعمىإتبلؼاآلثارعفقناعةوقدًيي
المي .2 الطائفي، أك القكمي، أك بيفاألطراؼالمتنازعة،غذِّالتعصبالديني، كالكراىية ملركحالحقد

 عميو.كيدؿٌكجكداآلخر،ٌسمىمايىكؿٌبحيثيحرصكؿطرؼعمىالقضاءعمى
يحمموكؿٌ .3 جبارهعمىاالستسبلـطرؼوالحركبكما مفركحاالنتقاـكاإلقصاءلمطرؼاآلخر،كا 

بحيثباستي مفاألعيافالمدنية،فضبلنعفالتطكراليائؿفيأدكاتالقتاؿ، داؼاآلثاركغيرىا
فبل كالعسكرية، التمييزبيفاألىداؼالمدنية يصعبمفخبلليا كتدميرية فتاكة أصبحتأسمحة

اىـىذاستيؤخذاالحتياطاتالبلزمةلحمايةاآلثاركغيرىامفاألعيافالمدنيةأثناءالحركب،كؿٌ
تبلؼكثيرو  مفاآلثارفيالقرنيفاألخيريف.فيضياعكا 

مفمتصيدمالعادي  .4 اتكاآلثار،بحيثكانكاييدمكفالمبانيالجشعكالطمعالذمسيطرعمىكثيرو
 مكصكؿإلىالقطعاألثريةالنفيسة.كالمعالـاألثريةكالتاريخية،ل

ؿسكٌفتيمىلكؿٌكرادعوحاسـوعقابيوجادنظاـوالقصكرالقانكنيعمىالمستكلالمحميكالدكليفيإي .5
عمىإتبلؼاآلثار.ايشجعإلتبلؼكالتدمير،ممٌلونفسواالعتداءعمىاآلثاربا

                                                           

الم((1 فيالكطفالعربيشعث، التاريخية المك؛(302)صعالـ حماية القدسربيع، في المدنية دنييفكاألعياف
التك؛(759)ص )صمختار، األثرم العمؿ لتكجيو العممي اآلثار(15خطيط لحماية األمنية الكسائؿ كأميف، ؛
(.71)صلدكؿغيراإلسبلميةيةعندايحياكم،حمايةالمقدساتالدين(؛ك146)ص
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 زمن الحرب الفرع الثاني: نماذج معاصرة إلتالف اآلثار
مفاالعتداءاتالتيساىمتفيإتبلفياكتدميرىا، تعرضتاآلثارعمىمدارالتاريخلكثيرو

ازدادتىذهاالعتداءاتحدةنفيالقركفالمعاصرة،معازدياداالىتماـبياعمىالصعيدالشعبيك
كالدكلي،كمفأبرزالنماذجالمعاصرةإلتبلؼاآلثارالتيأثارتجدالنكاسعانعمىالصعيدالديني

كالسياسيمايمي:
التاريخيأوًل: لآلثار الصييكنيمفتدميرو االحتبلؿ بو قاـ ببيتالمقدس،ما المحيطة ة

لؤلقكاس لساحةالمجمعالفرنسيسكاني،كتخريبو لكنيسةالميدكىدـحائطيااألثرم،كتفجيرو كانتياؾو
غار كحرؽ الكسطى، القركف إلى تعكد التي التاريخية كاألعمدة الجدارية، كالمكحات كالتماثيؿ،

 األقصى المسجد في الحريؽ شعاليـ كا  المظمـ، الثقيمة1969الميبلد لؤلسمحة كاستخداميـ ـ،
كالمدمرةفياستيدافيـلممساجدكالمعابدالتاريخيةأثناءاعتداءاتيـعمىالفمسطينييف،كسعكابكؿما
عمىفمسطينية الدالة كالعربية اإلسبلمية اآلثار بإزالة الفمسطينية إلىطمساليكية مفقكة أكتكا

 االنتياكات حاليان لمعياف كيظير الاألرض، حكؿ تحصؿ التي مفالصييكنية األقصى مسجد
،حفريات كاختراؽالحائطالغربيلمحـر الخالدية، مثؿتصدعالمكتبة كتخريبلآلثارالفمسطينية،

.(1)كتصدعاألركقةالغربية،كالمقابراألثريةمثؿمقبرةمأمفكىيأقدـمقبرةإسبلميةفيالقدس
مفأبناءشعبيالفمسطينيالذيفيقطنكفقطاعغزةماعايشتوكعايشومعيالكثيرثانيًا: 

ـ،حيثشفاالحتبلؿالصييكنيثبلثةحركبعمىقطاعغزة2014-2008خبلؿالفترةمابيف
ففيحرب كالحجر؛ بشره منو يسمـ كلـ كاليابس، األخضر حرؽفييا خبلؿستسنكاتفقط،

جزئي،ك109كمسجدابالكامؿ،62ـعمىسبيؿالمثاؿتـتدمير2014 مقابر10مساجدبشكؿو
،كتدميرمايقربمفمئتيإسبلمية،كقصؼكنيسةمسيحيةكتدميرىابشكؿجزئي،كمقبرةمسيحية

مدرسة،كعددمفالجامعات،كتدميرعدةمبانيأثريةمثؿقصرالحاكـ،كمحكمةبمديةحيالدرج،
.(2)مبانيكالمراكزاألثريةكمجمعالسرايا،كمجمعالكزاراتالحككمية،كغيرىامفال

                                                           

(.235-233)صرضكاف،الحمايةالجنائيةلآلثار((1
بالمبانيلحقتالتياألضرارحكؿتقريرالجزيرةنت،العدكافاإلسرائيميعمىغزة)مكقعإلكتركني(؛كالعراكم،((2

)مكقعإلكتركني(.غزةالحربجراءالتراثيةكالمؤسساتالتاريخيةاألثرية
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لمميبلد2001ماقامتبوجماعةطالبافالحاكمةألفغانستاففيمارسمفالعاـًا:ثالث
تدميرو المكجكديففيمنطقةمف الشييريف تمثاليبكذا كأبرزىا فيأفغانستاف، المكجكدة لمتماثيؿ

ؿخطرانعمىعقيدةشكٌعةاإلسبلمية،كييكجكدىذهالتماثيؿيخالؼأحكاـالشريبامياف،بناءنعمىأف 
أىؿأفغانستافكدينيـ،مماأثارحفيظةالكثيريفعمىالمستكلالشعبيكالرسمي،كحاكلكامنعتنفيذ

.(1)ىذاالقرارإالأنيـلـينجحكافيذلؾ
تبلؼوًا: رابع كا  تدميرو مف العراؽكالشاـ في اإلسبلمية الدكلة جماعة قامتبو لآلثارما

ا فيالعاـ حكليا كما العراقية المكصؿ فيمدينة المكجكدة آلالؼ2015لتاريخية كالتيتعكد ـ،
كحجٌ كغيرىـ، كاآلكادييف اآلشكرييف إلىعيد أن تيالسنيف ذلؾ في اهلل،يـ دكف مف كانتتعبد يا

آلثارىاالعريقة،كا لتيتعكدإلىككذلؾمافعمكهفيمدينةتدمرالسكريةفيالعاـذاتومفتدميرو
العصكر مر بقيتعمى التي األثرية المعالـ مف لكثيرو فقداف عميو ترتب مما الركماني، العيد

  (2)ةعمىالحضارةاإلنسانيةكتطكرىا.كاألزمافشاىد

                                                           

(.128-123)صالبافجنداهللفيالمعركةالغمطدم،طىكي((1
.)مكقعإلكتركني(سطأميف،خارطةرقميةلتعقبأثردمارآثارالشرؽاألك((2
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 المطمب الثاني
 زمن الحربالتأصيل الشرعي إلتالف اآلثار وتدابير حمايتيا 

المطمبيتناكؿالباحثمكقؼالشري ،زمفالحربعةاإلسبلميةمفإتبلؼاآلثارفيىذا
لحماية الشرعية التدابير أتطرؽألىـ ثـ الشرعيإلتبلؼاآلثار، التأصيؿ فيالفرعاألكؿ مبرزان

فيالفرعالثاني.زمفالحربثارمفاإلتبلؼاآل

 الفرع األول: التأصيل الشرعي إلتالف اآلثار

فاآلثارممكانعامانتممكوالدكلة،كترعاهبماكٍكىعمىماتكصؿإليوالباحثسابقانمفبناءن
 لمممؾالعاـ،كتخريبه يحقؽمصمحةالمجتمعكمنفعتو،يقتضيذلؾاعتبارإتبلؼاآلثارىكإتبلؼه

إالأف  عمىحؽالجماعةكمصمحتيا، كاعتداءه زادلو، الرسميكالشعبيقد الجدؿعمىالصعيد
تبلفيا، كا  التماثيؿ ىدـ حكـ أفغانستاف،إب حكؿ في بعضالجماعاتاإلسبلمية قامتبو ما اف

لتماثيؿتاريخيةتعكدلمئاتكآالؼالسنيف،لذلؾيرلالباحثضركرةبياف كالعراؽ،كسكريامفىدـو
تبلفيا.مكقؼالشريعةاإلسبلمي ةمفىدـىذهالتماثيؿكا 

 :األثرية حكم ىدم التماثيل -أولً 
الفقياءالمتقدمكفعمىكجكبىدـتماثيؿالجاىميةالتيكانتتعبدمفاتفؽالنزاع:تحرير محل  .أ

العربية الجزيرة في اهلل كاختمؼالمعاصركف(1)دكف التماثيؿ، ركح،األثريةفي شكؿ عمى التي
 ؟نسافكالحيكاف،ىؿيجبىدمياأـالكاإل

 :اختمؼالفقياءالمعاصركففيىذهالمسألةعمىقكليف حدود الخالف: . ب
اعتبرالتماثيؿاألثريةكالتاريخيةالتيعمىشكؿركحمنكرانالبدمفإزالتو،كأكجبلقول األول: ا .1

تبلفيا،كذىبإلى ىدميا،كا   .(2)كغيرىـذلؾمجمكعةمففقياءالحجازعمىكؿقادرو

                                                           

ابفالقيـ،ك؛(10/314القرطبي،الجامعألحكاـالقرآف)جك؛(1/155عزبفعبدالسبلـ،قكاعداألحكاـ)جال((1
(.3/1216)جالقارم،مرقاةالمفاتيحك؛(2/344أسنىالمطالب)ج،نصارماألك؛(229الطرؽالحكمية)ص

2)) البرىاف إقامة )صالفيد، األكثاف كجكبكسر سبلك؛(14عمى الفتكلا  رقـ األصناـ، كجكبإزالة كيب، ـ
الغميقة،مسألةك)مكقعإلكتركني(؛20894المنجد،كجكبتكسيراألصناـ،رقـالفتكلك)مكقعإلكتركني(؛7458

.)مكقعإلكتركني(كتكسيراألصناـدـاألكثافى
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المحافظةاعتبرالتماثيؿاألثريةكالتاريخيةالتيعمىشكؿركحتراثانإنسانيانينبغيالقول الثاني:  .2
كذىبإلىذلؾ المسمميف، عمىعقيدة التشكؿخطران طالما إتبلفيا أك ىدميا كاليجكز عميو،

 .(4)،كغيرىـ(3)،كالدكتكرمحمدعمارة(2)،كالقاضيفيصؿمكلكم(1)الشيخيكسؼالقرضاكم
 أدلة األقوال ومناقشتيا: . ت
 سدالذرائع،كمايمي:كقرآفكالسنة،كالقياس،ؿالقائمكفباليدـبالاستدأدلة القول األول ومناقشتيا: .1
ًَ  آحَيَِْا َوىََلدْ قاؿتعالى: 1.1 ِذا َرتُْو  ٌَِ رُْشَدهُ  إِةَْراِْي ٍِيَ  ةِّ َوُك ِ عِيِّ  كَاَل  إِذْ  ََعل

َ
ٌِِّْٔ  أِل ا َوكَ ٌَ  ِ ِذه اثِيُو  َْ ٍَ  اِلذ

ًْ  اىذِت  ُخُ
َ
ا أ َٓ َ ٔا ََعنُِفٔنَ  ل ُ ا آةَاءَُا وََجْدَُا كَال َٓ َ ََ  ل ِ   .....ََعةِِدي ِزيَدنذ  َوحَاهللذ

َ
ٌَُسً أَل َِا ْض

َ
ن َعْؽدَ  أ

َ
 أ

ٔا ىُّ َٔ ََ  حُ ْدةِرِي ٌُ  ًْ ُٓ ً  إَِّلذ  ُجَذاذاً  فََجَؽيَ ًْ  َنتِۡيا ُٓ ذ ًْ  ل ُٓ يَرِْجُؽٔنَ  إََِلِّْ  ىََؽيذ
،كقاؿتعالىعمىلسافمكسى(5)

ٌلمسامرم فيخطابو العجؿ: فيعبادة ِي إِلََِٓم  إَِل  َواُُغرْ كمفتبعو  ََعنِفاً  َؼيَيِّْ  َعيَْج  اَّلذ
 ُّ ِذ َُدّرَِر ًذ  َّذ ُّ  ُث ِذ ًِّ  ِف  َََّنِصَف ً  اَْلَ نَْصفا

(6)،  َْقَ  اْْلَقُّ  َجاء َوكُوْ كقاؿتعالى:  ََكنَ  اْْلَاِطَو  إِنذ  اْْلَاِطُو  َوَز
ٔكاً  ُْ َز

ك(7)  ِماَئةِ  َوَثاَلثُ  ِست ونَ  الَبْيتِ  َوَحْولَ  َمك َة،  الن ِبي   َدَخلَ »:قىاؿى،مىٍسعيكدوٍبفًاعىفٍ،
 .(8)«ُىوًقازَ  َكانَ  الَباِطلَ  ِإن   الَباِطُل، َوَزَىقَ  الَحق   َجاءَ : َوَيُقولُ  َيِدِه، ِفي ِبُعودٍ  َيْطُعُنَيا َفَجَعلَ  ُنُصٍب،

لتماثيؿقكمو،،بدءانبتحطيـسيدناإبراىيـأنبياءاهللماقاـبوأف وجو الدللة: 
لتحطيـالنبيمحمدمركرانبحرؽسيدنامكسى ألصناـكتماثيؿالجاىمية،لمعجؿ،كصكالن

عمىكسرنصبالمشركيف،كجميعاألكثافإذاغمبعمييـ .(9)فيودليؿه
                                                           

.(130-129)صالبافجنداهللفيالمعركةالغمطىكيدم،ط((1
)مكقعإلكتركني(.أصكليةحكؿالتماثيؿفياإلسبلـمكلكم،دراسة((2
.(110عمارة،اإلسبلـكالفنكفالجميمة)ص((3
.(130-129)صطالبافجنداهللفيالمعركةالغمطىكيدم،((4
.[58-51]األنبياء:((5
.[97]طو:((6
.[81]اإلسراء:((7
:رقـ3/136جؿتكسرالدنافالتيفيياالخمر،البخارم،صحيحالبخارم،المظالـكالغصب/ى:متفؽعميو]((8

كالسيك؛2478الحديث الجياد مسمـ،صحيحمسمـ، مفحكؿالكعبة، األصناـ رقـ3/1408جر/إزالة الحديث:
1781].

،243-11/242،ج10/314القرطبي،الجامعألحكاـالقرآف)جك؛(459-18/458الطبرم،جامعالبياف)ج((9
(.12/130)جالنككم،المنياجك؛(8/400ابفحجر،فتحالبارم)جك؛(297



118 

 

كانتتعبدمفدكفاهلل،فإفلمتماثيؿمعمبلنتحطيـاألنبياءبأف ويرد عميو: بككنيا
.(1)ترؾالناسعبادتيا،كلـتعدتشكؿخطرانعمىعقيدةالمسمميففبلداعيلتحطيميا

فاألصؿوأجيب عميو: اهلل، غير بعبادة التماثيؿمعمبلن ًبكىٍكفتحطيـ عمىفرضالتسميـ
 .(2)المفضيةإلىالشرؾحمايةالتكحيدكجنابو،كتحطيـىذهالتماثيؿمفبابسدالذريعة

ٔاقاؿتعالى: 1.2 ُ ًْ  حََذُرنذ  ََّل  َوكَال خَُس َٓ ِ ً  حََذُرنذ  َوََّل  آل َٔاَعً  َوََّل  َوّدا َونَْْساً  َويَُؽَٔق  َحُغَٔث  َوََّل  ُش
اٍبفًعىفًك،(3)

ب اسو  َصاِلِحينَ  ِرَجالٍ  َأْسَماءُ  ،.. َبْعدُ  الَعَربِ  ِفي ُنوحٍ  َقْومِ  ِفي َكاَنتْ  ال ِتي اأَلْوثَانُ  َصاَرتِ »قاؿ:،عى
 َيْجِمُسونَ  َكاُنوا ال ِتي َمَجاِلِسِيمُ  ِإَلى اْنِصُبوا َأنِ  َقْوِمِيْم، ِإَلى الش ْيَطانُ  َأْوَحى َىَمُكوا َفَمم ا ُنوٍح، َقْومِ  ِمنْ 

 .(4)«ُعِبَدتْ  الِعْممُ  َوَتَنس خَ  ُأوَلِئكَ  َىَمكَ  ِإَذا َحت ى ُتْعَبْد، َفَممْ  َفَفَعُموا، ِبَأْسَماِئِيْم، َوَسم وَىا َأْنَصاًبا

التماثيؿ،أف وجو الدللة:  كمبالغتيـفيذلؾبنصبيـ نكحليؤالءالصالحيف، قكـ تعظيـ
ي اؿفيالكقكعفيالشرؾ ،فمذلؾكجبىدـ(5)كتسميتيابأسمائيـ،كافذريعةنلمفبعدىـمفالجي

.(6)هللالتماثيؿ،لكيالتككفذريعةلعبادةغيرا
االىتماـبالتماثيؿاألثريةكالتاريخية،كالمحافظةعمييا،معطكؿبأف ويمكن أن يرد عميو:

مفمظاىرمظيروالحقبةالتيترؾفيياالعربكالمسممكفعبادةاألكثاف،كعدـالتكجوإلييابأمٌ
 .عؿالمفسدةالمتكقعةمتكىمةالتقديسكالعبكدية،يج

ًميًُّليقىاؿى:قىاؿى،اٍليىي اجًأىًبيعىفٍ 1.3 أىًبيٍبفيعى مىىأىٍبعىثيؾىأىالى:طىاًلبو مىٍيوًبىعىثىًنيمىاعى ؟النبيعى
ْيَتوُ  ِإل   ُمْشِرًفا َقْبرًا َوَل  َطَمْسَتوُ  ِإل   ِتْمثَاًل  َتَدعَ  َل  َأنْ » قاؿ: وسأؿأن بفعبسةك،كعفعمر(7)«َسو 
دَ  َوَأنْ  اأْلَْوثَاِن، َوَكْسرِ  اأْلَْرَحاِم، ِبِصَمةِ  َأْرَسَمِني:»قىاؿىشيءأرسمؾ؟:بأمٌالنبي  ُيْشَركُ  َل  اللُ  ُيَوح 

                                                           

؛(134البافجنداهللفيالمعركةالغمط)صىكيدم،طك؛(111-110عمارة،اإلسبلـكالفنكفالجميمة)ص((1
.)مكقعإلكتركني(حكؿالتماثيؿفياإلسبلـمكلكم،دراسةأصكليةك

(.26)صمةالبرىافعمىكجكبكسراألكثافالفيد،إقا((2
.[23]نكح:((3
.[4920الحديث:رقـ6/160جكدانكالسكاع،كاليغكثكيعكؽ،صحيحالبخارم،تفسيرالقرآف/:البخارم]((4
(.669-8/668)جفتحالبارمابفحجر،ك؛(249-8/248آفالعظيـ)جابفكثير،تفسيرالقر((5
(.10)صإقامةالبرىافعمىكجكبكسراألكثافانظر:الفيد،((6
.[969الحديث:رقـ2/666جـ،الجنائز/األمربتسكيةالقبر،صحيحمسم:مسمـ]((7
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ًريرًعىفٍ،ك(1)«َشْيءٌ  ِبوِ  اًىًمي ةًًفيكىافى:قىاؿى،جى ةًذيكلىويييقىاؿي،فيونيصيبيعبدكنوبىٍيتهالجى مىصى ،الخى
 َفاِرسٍ  َوِماَئةِ  َخْمِسينَ  ِفي ِإَلْيوِ  َفَنَفْرتُ : َقالَ ؟الَخَمَصةِ  ِذي ِمنْ  ُمِريِحي َأْنتَ  َىلْ :»النبيًليفىقىاؿى
 .(2)«َوأِلَْحَمَس  َلَنا َفَدَعا َفَأْخَبْرَناُه، َفَأَتْيَناهُ  ِعْنَدُه، َوَجْدَنا َمنْ  َوَقَتْمَنا َفَكَسْرَنا،: َقالَ  َأْحَمَس، ِمنْ 

تفالناسبومفبناءومايعبدمفدكفاهلل،أكيفتتأمرناالنصكصبإزالةكؿٌوجو الدللة:
.(3)كغيره،سكاءكافإنسانان،أـحيكانان،أـجمادان

 وُنوقش ىذا الدليل بما نوقش بو الدليل األول والثاني.

 َوَذِلكَ  ِبِو،َفِبَقمْ  َيْسَتِطعْ  َلمْ  َفِإنْ  َفِبِمَساِنِو، َيْسَتِطعْ  َلمْ  َفِإنْ  ِبَيِدِه، َفْمُيَغيِّْرهُ  ُمْنَكرًا ِمْنُكمْ  رََأى َمنْ : »قاؿ 1.4
يَمانِ  َأْضَعفُ   .(4)«اإلِْ

،كلذلؾ(5)عفالمنكر،كيعتبرإزالتومفاإليمافيبيفالحديثكجكبالنييوجو الدللة: 
التاريخيةالتيعبدتمفدكفاهللفيالماضي،كضاىتاهللفيخمقو،كزاحمتوفيالتماثيؿف فإ

فلـيعبدىاالناسفيعصرنا .(6)ألكىيتوكتدبيره،تعتبرفيذاتيامنكرانيجبإزالتو،كا 

،فإفاتخذتلمعبادةكانتمنكران(7)ماييتخذلواللذاتوتحريـالتماثيؿكافلبأف ويرد عميو:
مف تعتبر فإنيا الطيبة، كالمآثر كالمعاني القيـ لتخميد أك لمزينة، اتخذت ف كا  إزالتو، مف بد ال

 .(8)الطيباتالمباحةالتيينبغيالمحافظةعمييا
بالق أدلة القول الثاني ومناقشتيا: .2 اليدـ جكاز بعدـ القائمكف النبكية،استدؿ كالسنة الكريـ، رآف

جماعالصحابة،كالقياس،كقاعدةسدالذرائع،عمىالنحكالتالي:  كا 

                                                           

.[832الحديث:رقـ1/569جريفكقصرىا/إسبلـعمركبفعبسة،،صبلةالمسافصحيحمسمـ:مسمـ]((1
اهلل:متفؽعميو]((2 مناقباألنصار/ذكرجريربفعبد البخارم،صحيحالبخارم، رقـ5/39ج، الحديث:

.[2476:رقـ4/1925ج،/مففضائؿجريربفعبداهلل،فضائؿالصحابةصحيحمسمـمسمـ،ك؛3823
(.37-16/36،ج7/36)جياجالنككم،المنك؛(8/73ابفحجر،فتحالبارم)ج((3
.[49الحديث:رقـ1/69جكفالنييعفالمنكرمفاإليماف،،اإليماف/بيافكصحيحمسمـ:مسمـ]((4
(.25-2/22)جنياجالنككم،الم((5
.)مكقعإلكتركني(سيراألصناـالغميقة،مسألةىدـاألكثافكتك((6
(.111-110)صرة،اإلسبلـكالفنكفالجميمةعماك؛(22/162ابفعاشكر،التحريركالتنكير)ج((7
(.111-110)صسبلـكالفنكفالجميمةعمارة،اإل((8
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انَ قاؿتعالى: 2.1 ٍَ ا الّرِيحَ  َولُِصيَيْ َْ ْٓرٌ  ُغُدوُّ ا َش َٓ ْٓرٌ  َوَرَواُخ َِا َش َشيْ
َ
ََ  اىْلِْطرِ  َخْيَ  َلُ  َوأ َِّ  َوٌِ َ اْْلِ ُو  ٌَ ٍَ  َحْؽ

ِ  عِإِذْنِ  يََديِّْ  َعْيَ  َ ِّ َرّب ٌَ ًْ  يَزِغْ  َو ُٓ ٌِِْ  َْ ْمرَُِا َخ
َ
ُّ  أ َْ  ُُِذكْ ؽِۡي َؼَذابِ  ٌِ ئُنَ  الصذ ٍَ ا َلُ  َحْؽ  ٌَِ يََشاءُ  ٌَ

َارِيَب  اثِيَو  َّمذ ٍَ َٔابِ  وَِجَفانٍ  َوَت اِشيَاٍت  َوكُُدورٍ  ََكْْلَ ٔا رذ يُ ٍَ ً  َداُوودَ  آَل  اْخ َْ  َوكَيِيٌو  ُشْهرا ِ  ِؼتَادِيَ  ٌّ
ُهٔرُ  الشذ

(1). 

مفالنعـالتيأنعـاهللبياعمىآؿالتماثيؿعمؿكصنعاعتبرتاآليةأف وجو الدللة: 
اهللتبارؾكتعالىعمييا،كلـتكفالتماثيؿآنذاؾمعبكدة،كفي،التيينبغيأفداكد يشكركا

األثريةالتي،ككذلؾالتماثيؿ(2)التكحيدعقيدةعمىخطرانتشكؿكلـمعبكدة،تكفلـذلؾإباحتياإف
.(3)التعبدمفدكفاهللتعتبرمفالمباحاتالتيينبغيالمحافظةعمييا،كاليجكزإتبلفيا

إالأن يو:ويرد عم كانتمباحةفيذلؾالزماف، نيبأنيا نسختبشرعنبينايا فقد يى،
ياؿعمىمرالعصكرآليةنتعبدمفدكفاهلللككنيااتُّعنيا،كأمربتحطيميا؛ .(4)خذتمفقبؿالجي
الحوأجيب عميو: مف كاف بإزالتيا؛بأنو كاألمر عنيا، النيي كمة فييـلككنو بيعث

 .(5)فاألصؿأفيعكدالحكـإلىاإلباحة،أماكقدزالتعمةالتحريـعبدمفدكفاهللكالتماثيؿت

 كَاَل ردانعمىمعاتبةقكمولوبسببتحطيموألصناميـ:قاؿتعالىعمىلسافسيدناإبراىيـ 2.2
َتْؽتُُدونَ 

َ
ا أ َتِِْدخُٔنَ  ٌَ

(6). 

عمىفسادمصيرقكمو،كاستنكارهعمييـتكجوإلىإبراىيـاستدالؿأف دللة:وجو ال
الٌنحت،ففٌإلىاالستنكاريكٌجوكلـ،(7)ككنيـعبدكامانحتكاكصنعكابأيدييـ،كترككاعبادةخالقيـ

ٌنما تحريـ،كأف دةلمعباتكفلـإذاالٌتماثيؿنحتإباحةيعنيمٌمانحت،ييماعبادةضدمكٌجيانكافكا 

                                                           

.[13-12]سبأ:((1
إلسبلـكالفنكفعمارة،اك؛(11/294ركحالمعاني)جاأللكسي،ك؛(14/272القرطبي،الجامعألحكاـالقرآف)ج((2

(.111)صالجميمة
.)مكقعإلكتركني(التماثيؿفياإلسبلـمكلكم،دراسةأصكليةحكؿك؛(112)صسبلـكالفنكفعمارة،اإل((3
(.11/294)جركحالمعانياأللكسي،؛(14/272)ججامعألحكاـالقرآفالقرطبي،ال((4
(.118)صإلسبلـكالفنكفالجميمةعمارة،ا((5
.[95]الصافات:((6
(.23/145)جيركالتنكيرابفعاشكر،التحرك؛(26/343الرازم،مفاتيحالغيب)ج((7
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مباحكانتمفالمباحات،كالالتماثيؿفياإلسبلـكافمعمبلنباتخاذىالمعبادة،فإفاتخذتلغرضو
 .(1)يجكزالتعرضلياباليدـ،أكاإلتبلؼ

 ونوقش ىذا الدليل بما نوقش بو الدليل السابق.
ْ  َوَّلَ قاؿتعالى: 2.3 ٔا ََ  تَُصتُّ ِي ْ  اهلّلِ  ُدونِ  ٌَِ يَْدُؼٔنَ  اَّلذ ٔا ِذا َنَذلَِم  ِؼيْمٍ  ةَِغْۡيِ  َؼْدواً  اهللذ  فَيَُصتُّ ثٍ  ىُِكِّ  َزيذ ٌذ

ُ
 أ

 ًْ ُٓ يَ ٍَ ًذ  َخ ًْ  َرّبًِِٓ إَِل  ُث ُٓ رِْجُؽ ً ٌذ ُٓ ا َذيُنَّتِئُ ٍَ ِ ْ  ة ٔا ئُنَ  ََكُُ ٍَ َحْؽ
(2). 

لممشركيفلسباهللككفذريعةنيةعفسبآليةالمشركيف،حتىاليتنيانااآلوجو الدللة:
كيبعدىـنفرالكفارمفالحؽيييوداللةهعمىعدـجكازارتكابماعمـ،كفتعالى،كاالعتداءبغير

،كفيذلؾ(3)عنو،كالتترتبفيومصمحةدينيةتميزالحؽعفالباطؿ،كتظيربطبلفالشرؾكأىمو
حتىلككانتلغيرالمسمميفمفبابأكلى،حتىأىميياتماثيؿاألثريةالتيييقدِّريىاعفىدـالنييه
.(4)لغيرالمسمميفباالعتداءعمىالمسمميفكآثارىـ،كمقدساتيـ،كالتضييؽعمييـككفذريعةنيال

ىدـالتماثيؿكانتلتحقيؽأعظـالمصالح،أالكىيإقامةالتكحيدكتشييدبأف ويرد عميو:
.(5)ياأركانو،كىدـالشرؾكآثاره،كالمفسدةأعظـمفترؾصركحالشرؾكالكثنيةعندالقدرةعمي

كانكابأف وأجيب عميو: إف عبادتيا عف تثنييـ لف المسمميف لغير األثرية التماثيؿ ىدـ
أضرارهكمفاسدهعمىالعالـاإلسبلميأعظـ،لمادينية،بؿإف يعبدكنيا،كلفيترتبعميومصمحةن

عمى ساءةوكاعتداءو لغيرالمسمميفعفالديفاإلسبلمي،كا  المقدساتالدينية،يترتبعميومفتنفيرو
يذاءلؤلقمياتالمسممةفيتمؾالببلد  .(6)كتضييؽوكا 

                                                           

)مكقعالتماثيؿفياإلسبلـمكلكم،دراسةأصكليةحكؿك؛(112-109)صسبلـكالفنكفالجميمةعمارة،اإل((1
.إلكتركني(

.[108]األنعاـ:((2
البياف)ج((3 جامع الكشاؼ)جك؛(12/33الطبرم، ك؛(2/56الزمخشرم، الغيبالرازم، ؛(13/110)جمفاتيح
(.7/430)جتحريركالتنكيرابفعاشكر،الك؛(7/61الجامعألحكاـالقرآف)جالقرطبي،ك

(.141،163)صالبافجنداهللفيالمعركةالغمطىكيدم،ط((4
(.28)صمةالبرىافعمىكجكبكسراألكثافالفيد،إقا((5
(.167-163)صطالبافجنداهللفيالمعركةالغمطىكيدم،((6
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عمىالذيففتحكاببلدالمشرؽكالمغربمفالخمفاءالراشديف،كقادةجيكشيـإجماع الصحابة  2.4
كلـنيالـتكفمعبكدة،كٍكىلًابقةالتيكجدكىاأثناءفتكحاتيـ؛ترؾالكثيرمفآثاركتماثيؿاألمـالس

لؤلصتشك بومفتحطيـو قامكا ناـالمنتشرةفيالجزيرةالعربية؛ؿخطرانعمىعقيدتيـ،بخبلؼما
.(1)نياكانتتعبدمفدكفاهللكٍكىلً

أف بأن ويرد عميو:  التاريخية الناحية يثبتمف لـ و كلـالصحابة التماثيؿ، ىذه ترككا
أسباب، لعدة التماثيؿداخمةهحتمؿأفتككففييأما األول:ييدمكىا؛ غيرىذه فيكنائسكمعابد

أفتككفالتماثيؿمطمكرةتحتوالثاني:ترؾبشرطعدـإظيارىا،المسمميفالتيصكلحكاعمييا،فتي
أفتككفتمؾاألصناـوالثالث:األرضأكمغمكرةبالرماؿكلـتظيرإالبعدانتياءزمفالفتكحات،

أفتككفالتماثيؿمفالقكةكاإلحكاـبحيثيعجزوالرابع:،فيأماكفنائيةلـيصؿإليياالصحابة
تبلفيا.الصحابةبمايممككفمفأدكا  (2)تعفىدمياكا 

ويجاب عميو بما أرسمو الدكتور القرضاوي إلى المال عمر زعيم طالبان بعد إعالنو ىدم 
بقاءعمىالتماثيؿاألثريةكااإلعمماءالمسمميفمنذالصدراألكؿحتىاليكـ،أقرُّبأف تماثيل بوذا:

كلـيدعكاإلىإزالتيا،كمنيـاإلماـأبكحنيفةالذمرألتماثيؿالبابمييفكاألشكرييفكالكمدانييففي
العراؽ،كاإلماـالشافعيالذمرألتماثيؿالفراعنةفيمصر،فمـينكرأحدهمنيما،أكمفأتباعيما

.(3)شيئانمفذلؾ
افتحالمدائف،أمرالناسلم ماكردعفسعدبفأبيكقاصبويمكن أن يجاب عميو:

رمافيوبإيكافكسرلفجيعؿمسجدانلؤلعياد،كنصبفيومنبران،كصمىكجمعالناسفيو،كلـييغيٌ
ذلؾعمىعدـجكازىدـالتماثيؿاألثرية.عمـلومخالفانمفالصحابة،فدؿ ،كلـيي(4)مفتماثيؿ

                                                           

(.141-140)صاهللفيالمعركةالغمططالبافجندىكيدم،((1
سبلـك؛(25-24)صإقامةالبرىافعمىكجكبكسراألكثافالفيد،((2 كيب،كجكبإزالةاألصناـ،رقـالفتكلا 

الغميقة،مسألةك)مكقعإلكتركني(؛20894ـ،رقـالفتكلالمنجد،كجكبتكسيراألصناك)مكقعإلكتركني(؛7458
.)مكقعإلكتركني(صناـاألكثافكتكسيراألىدـ
؛كلـأجدذلؾفيمابحثتمفكتبالسيركالتاريخ.(141)صطالبافجنداهللفيالمعركةالغمطىكيدم،((3
ابفخمدكف،تاريخابف؛(2/341ابفاألثير،الكامؿفيالتاريخ)جك؛(4/20الطبرم،تاريخالرسؿكالممكؾ)ج((4

(.2/537)جخمدكف
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قاءعمىالتماثيؿاألثرية،كعدـالتعرضلياباليدـكاإلتبلؼ،قياسانعمىجكازجكازاإلب: القياس 2.5
فيالتربيةكالتعمـ،كبي منيما تماثيؿالبناتكالمعببيف،بجامعدكركؿو عفمكاطفاتخاذ عدىما

 .(1)الشرؾكالكثنية،كمضاىاةخمؽاهلل،كتعظيـغيره
ألف بأن ويرد عميو: الفارؽ، مع قياسه التعظيـو مظاىر مف تسمـ لـ األثرية التماثيؿ

كفيذلؾذريعةنكالتقدي فاألصؿأفتقاسعمىأصناـسمفقبؿأتباعيا، لمكصكؿإلىالشرؾ،
.(2)بتحطيمياالجاىميةالتيأمرالرسكؿ

مفىذهالتماثيؿ–المسمميفكباألخٌص-مكقؼمعظـاألمـبأف ويمكن أن يجاب عميو:
أم عمى بأن يقكـ كاألجداد،ريف؛ اآلباء كمآثر لمنجزات عجاب كا  كتقدير احتراـ نظرة ينظركف يـ

كيقفكفمكقؼاالعتبار،كاالتعاظ،كالتعمـممفسبقيـ،كدراسةأحكاليـ،كمحاكلةفيـالتقدـكالتطكر
حث  األمريف ككبل الشرؾاإلنساني، إلى يكصؿ ما فييما كليس إلييما، كندب الشرع، عمييما

تبلك فيا،بؿينبغيالمحافظةعمييا.تعظيـأىمو،فبلحاجةليدمياكا 

كييرجعالباحثالخبلؼبيفالفقياءالمعاصريففيمسألةىدـالتماثيؿاألثريةإلىأسباب الخالف: .ث
 األسبابالتالية:

األنبياءكالصحابةألصناـاختالفيم في إزالة التعارض بين النصوص: .1 تحطيـ فمفتمسؾبأدلة
لجاىمية،اعتبرىاناسخةألدلةإباحةالتماثيؿ،كذىبإلىكجكبىدـالتماثيؿاألثرية،كمفجمعا

زاؿ إذا جكازىدميا كعدـ لمشرؾكالكثنية، كانتطريقان إذا ذىبإلىكجكبىدميا بيفاألدلة،
 خطرالشرؾكالكثنية.

التماثيؿمفرألأف فن األمر بيدم التماثيل معقول المعنى أم ل:وْ اختالفيم في كَ  .2 األمربإزالة
فييامضاىاةلخمؽاهلل،ذىبإلى كىدميامعقكؿالمعنى،كمعمبلنبككنياتعبدمفدكفاهلل،أكأف 

لً التماثيؿاألثرية جكازىدـ كؿتمثاؿ،كٌميخيعدـ كمفرألاألمرتعبدمبإزالة مفتمؾالعمؿ، ىا
 القدرةعمييا.ذىبإلىكجكبىدـالتماثيؿاألثريةعند

                                                           

)مكقعبلـمكلكم،دراسةأصكليةحكؿالتماثيؿفياإلسك؛(134-133ـكالفنكفالجميمة)صعمارة،اإلسبل((1
.إلكتركني(

(.34)صمةالبرىافعمىكجكبكسراألكثافالفيد،إقا((2
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ميفمفرألأن ن التماثيل محرمة لذاتيا أم لغيرىا:وْ اختالفيم في كَ  .3 منكرانحرمةهيا اعتبرىا لذاتيا،
كزلماتتخذلو،اعتبرالتماثيؿاألثريةمفالمباحاتالتياليجحرمةهيامييجبىدمو،كمفرألأن 

 كىدمياطالمالـتيتخذلعبادةغيراهلل.إتبلفيا
رألأف الفيم في تطبيق قاعدة سد الذرائع:اخت .4 تيفمف األثرية العقيدةالتماثيؿ عمى شكؿخطران

ياالتشكؿخطراناإلسبلمية،ذىبإلىكجكبىدمياسدانلمذريعةالمفضيةإلىالشرؾ،كمفرألأن 
كأف  اإلسبلمية، إضرارانفيعمىالعقيدة ذىدميا اإلسبلمي، الديفكالعالـ ىبإلىعدـبمصمحة

كاالعتداء كالتضييؽعمىالمسمميف، إلىالتنفيرمفاإلسبلـ، المفضية لمذريعة سدان جكازىدميا
 عمىمقدساتيـ،كآثارىـ.

فمفقاسالتماثيؿاألثريةعمىأصناـالجاىمية،ذىبإلىكجكبىدميا،بجامعتعارض األقيسة:  .5
ت،ذىبإلىعدـجكازىدميا،بجامعأىميتياأنياعيبدتمفدكفاهلل،كمفقاسياعمىلعبالبنا

 فيالتربيةكالتعمـ،كبعدىماعفالشرؾكالكثنية.
إرثانالرأي الراجح: .ج التماثيؿاألثرية الباحثإلىترجيحقكؿمفاعتبر يميؿ سبؽ، مفخبلؿما

 إنسانيانينبغيالمحافظةعميو،كمنعمفإتبلفياكىدميا،كذلؾلؤلسبابالتالية:
ألف  .1 جمعان أخرل،فيو جية مف ككجكبتحطيميا جية، مف التماثيؿ إباحة تناكلت التي لؤلدلة

عماؿاألدلةفيالشريعة كا  التماثيؿ، بأدلةتحطيـكىدـ أدلةاإلباحة نسخكا بخبلؼالمجيزيففقد
 أكلىمفإىماليا.

التيذم أف  .2 األدلة جميع كباستقراء اإلباحة، فياألشياء كأمرتتالتماألصؿ األصناـ، أك اثيؿ
زالتيا،نجدأن  ىناؾخطرانمحققانعمىفأىميايعبدكنيامفدكفاهلل،أكأف كٍكىيااقترنتبًبيدمياكا 

بجاىمية،فكانتعمةنلمحكـ،فمتىزالتالعمةعادالحكـإلىاإلباحة،كٍكىلًعقيدتيـ؛ نيـحديثكعيدو
 كمافيتماثيؿسميماف،كلعبالبنات.

كافقتولكاقعالحاؿ،فعمىمدارمئاتالسنيف،عاصرالمسممكفىذهالتماثيؿ،سكاءكانتفيببلدم .3
تنىتًجماعةنمفالمسمميفافتيالمسمميفأـفيببلدغيرىـ،كسكاءكانكاأكثريةأـأقمية،لـيثبتأف 

فيعبله.  بيذهالتماثيؿ،كعبدتيامفدكفاهلل،كتركتعبادتوجؿ 
يت .4 التماثيؿلما أىميا:رتبعمىىدـ حقيقية، مفمفاسد كأىمو،األثرية الناسمفاإلسبلـ تنفير

عمىحي تىكاالعتداء المقابؿ في األقمياتالمسممة، كالتضييؽعمى ىـكىرماتكمقدساتالمسمميف،
تحقؽمصمحةودينيةوالرصيدلياعمىأرضالكاقع.



125 

 

 :زمن الحرب حكم إتالف اآلثار -ثانياً 
لبع ترجح أف األثريةد التماثيؿ ىدـ مكقؼالشريعةمباحثحرمة بذلؾ يتضح تبلفيا، كا 

نياممكانعامانلؤلجياؿ،بحيثيعتبرإتبلؼاآلثارصكرةنمفصكركٍاإلسبلميةمفإتبلؼاآلثار،كى
إتبلؼالماؿالعاـ،كاإلفسادفياألرض،كذلؾلؤلدلةالتالية:

 تعالى: َٔلذ  ِإَوذَاقكلو رِْض  ِف  َشَع  حَ
َ
ا َِلُْفِصدَ  األ َٓ ِ ْٓيَِم  ذِي  ُُيِبُّ  َّلَ  َواهللُّ  َواىنذْصَو  اْْلَرَْث  َويُ

اىَفَصادَ 
(1) تعالى: كقكلو ، ََّلَ و  ْ رِْض  ِف  ُتْفِصُدوا

َ
ا َعْؽدَ  األ َٓ إِْضَلَِخ

(2) كقكلو ،  لَ وَ  رَ رَ  ضَ َل »:
.(3)«اررَ ضِ 

النصكصبعموجو الدللة: ضرارىذه كا  فساد تنيىعفكؿِّ كالديف،فيكميا األرض،
كثر أك قؿ  ميما كالعرض، عفإتبلؼاآلثار؛(4)كالماؿ، كفيذلؾنييه تعكد، عامان ماالن ككنيا

منفعتولمجمكعاألمة،كيشمؿالنييجميعصكراإلتبلؼ،سكاءبتعطيؿمنفعةالشيء،أكبإتبلؼ
منو،أكإتبلفوبالكمية،بغضالنظ  لؾ.رعفالكسيمةالمستخدمةفيذجزءو

 :لقانون الدولي اإلنساني من إتالف اآلثار زمن الحربموقف ا -ثالثاً 
التمييزبيفاألعيافالمدنية،كالعسكرية القانكفالدكلياإلنسانيعمىضركرة قكاعد تقـك

أثناءالنزاعالمسمح،كالحرصعمىتجنيباألعيافالمدنيةأمعممياتعسكرية،أكإلحاؽالضرر
مفأىـكأنفساألعيافالمدنية،كتكجبتكخيالحذرأكثرعند(5)تمكاتالثقافيةكتعتبرالممبيا،

 كتاريخو، كحضارتو المعني الشعب بتراث الثقافية الممتمكات الىامارتباط اتفاقية أكدت فقد
1954 اإلضافية كبركتكككالتيا ـ، ب1977لمعاـ االلتزاـ عمىضركرة الممتمكاتـ كحماية احتراـ

أث المسمحةالثقافية النزاعات ناء اتفاقي، نصت فقد الىام يمي1954ة ما عمى "ـ تتعيد الدول :

                                                           

.[205]البقرة:((1
.[56]األعراؼ:((2
(.46)صسبؽتخريجو((3
زرقاني،الك؛(6/40ي،المنتقىشرحالمكطأ)جالقرطبك؛(7/226،ج3/18القرطبي،الجامعألحكاـالقرآف)ج((4

(.67-4/66)جشرحالزرقانيعمىالمكطأ
5)) مصطمحالممتمكاتالثقافيةيشيرإلىأمممتمكاتمنقكلةأكغيرمنقكلةمخصصةلمعبادةأكالففأكالعمـك

([75القانكفالدكلياإلنساني)صأكألغراضخيرية،أكاآلثارالتاريخية.]المجنةالدكليةلمصميباألحمر،
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المتعاقدة باحترام الممتمكات الثقافية الموجودة في أراضييا او في أراضي الدول األطراف في ىذه 
التفاقية، وذلك بالمتناع عن استعمال ىذه الممتمكات أو الوسائل المخصصة لحمايتيا او 

، لمجاورة ليا مباشرة، ألغراض قد تعرضيا لمتدمير أو التمف في حالة قيام نزاع مسمحاألماكن ا
مفالبركتكككؿاإلضافي16كقدنصتالمادة،(1)"وامتناعيا عن القيام بأي عمل عدائي ضدىا

" يمي: يحظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجية ضد اآلثار التاريخية أو األعمال الثانيعمىما
ماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي لمشعوب، واستخداميا في دعم الفنية وأ

المجيود الحربي، وذلك دون اإلخالل بأحكام اتفاقية لىاي الخاصة بحماية األعيان الثقافية في 
.(2)"م1954المسمح المنعقدة في مايو  حالة النزاع

يؤدمإلىإتبلؼلآلثارالتاريخية،أمكىكذانجدأفالقانكفالدكلياإلنسانيقدجر ـ فعؿو
ثقافيكركحيلؤلمـكالشعكب. أكاإلضراربيا؛لماتشكموىذهاآلثارمفدكرو

 (3)زمن الحرب الفرع الثاني: التدابير الشرعية لحماية اآلثار من اإلتالف

دعتإلىكانتأكخاصة،فمسفةالشرعيةاإلسبلميةالقائمةعمىحفظاألمكاؿ،عامةنإف 
ككنياممكانعامانتعكدمنفعتوعمىمجمكعاألمة،ككضعتمفالتدابيرحمايةاآلثارمفاإلتبلؼ؛
فجميعصكراإلتبلؼ،كمفأبرزىا:مايضمفالمحافظةعمييام

التخريب،حر أوًل: أك اليدـ، أك باإلتبلؼ، اآلثار عمى االعتداء اإلسبلمية متالشريعة
صبلحياسادفياألرض،ككاعتبرتذلؾمفالف لممحافظةعمىاآلثاركحمايتيا،كا  دعتأتباعيا

ألدلةعمىذلؾفيالفرعالسابؽ،كجعمتحمايةالمقدساتالدينيةكمعابدكصيانتيا،كقدذكرتا
المسمميفكغيرىـمفاليدـكاالعتداءسببانمفأسبابإعبلفالقتاؿكالجيادفيسبيؿاهلل،كالدليؿ

ذِنَ لوتعالى:عمىذلؾقك
ُ
ََ  أ ِي ًْ  ُحَلاحَئُنَ  لَِّلذ ُٓ جذ

َ
ٔا ةِأ ٍُ َ  ِإَونذ  ُعيِ ًْ  لََعَ  اهللذ ََ  ىََلِديرٌ  َُْۡصِِْ ِي ٔا اَّلذ ْخرُِج

ُ
 أ

                                                           

ـ.1954المادةالرابعةمفاتفاقيةالىام((1
(.74يحياكم،حمايةالمقدساتالدينيةعندالدكلةغيراإلسبلمية)ص((2
إفىذهالتدابيرتصمحلحمايةاآلثارزمفالسمـكالحرب،إالأفإتبلؼاآلثارغالبانمايحدثزمفالنزاعات((3

لذلؾقييدعنكافالفرعبزمفالحرب،إالأنيامفحيثالمضمكفتشمؿزمفالسمـكالحرب.كالحركب؛
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ٌَِ  ًْ ن إَِّلذ  َخقٍّ  ةَِغْۡيِ  دِيَارِِْ
َ
ٔا أ ُ ُ  َربَُِّا َحُلٔل ََّْٔل  اهللذ َ ِ  َدْذػُ  َول ً اَّذاَس  اهللذ ُٓ دِّ  ةِتَْؽٍظ  َعْؽَه ُٓ ذ ْج ل َٔاٌِػُ  ٌَ  َوبِيَػٌ  َض

َٔاٌت  ا يُْذَنرُ  َوَمَصاِجدُ  وََضيَ َٓ ًُ  ذِي ِ  اْش نذ  َنثِۡياً  اهللذ ُ  َوََلَُِۡصَ هُ  ٌََ اهللذ َ  إِنذ  يَُِۡصُ َؼزِيزٌ  ىََلِٔيٌّ  اهللذ
(1).

ىدـوجو الدللة: عدـ ترتبعمييا كمجاىدتيـ القاىريف لممعتديف المسمميف مدافعة أف 
الرىبا المسمميفصكامع كمساجد الييكد، ككنائس النصارل، كبيع ٍندىاد(2)ف، مى ٍيز كى خي ابف قاؿ ،

م نىتٍ:"المالكي ٍنعىاآٍليىةيىىًذهًتىضى ًبيىًعًيـٍالذِّم ةًأىٍىؿًكىنىاًئسًىىٍدـًًمفٍاٍلمى بيييكتًكى كالشؾفي،(3)"ًنيرىاًنًيـٍكى
عمىمدارالتاريخاإلنسانيليا اآلثارالتيأفالمعابد مفأىـ جعميا ما كاالىتماـ مفاالحتراـ

مف كحفظيا اآلثار، حماية ذلؾعمىضركرة فدؿ  أماعتداء، مف يحرصالناسعمىحمايتيا
اإلتبلؼكاليدـ،كمنعاالعتداءعمييا.

لمرح  نفيسان كبلمان أنقؿ أف إال يسعني بآثاركال المسممة الدكلة اىتماـ عف البغدادم الة
 ُتراعي المموك زالت ومالسابقيفكمعالميـ،كذلؾفيمعرضمشاىدتوآلثارمصرالقديمة،فقاؿ:"ا

ن العبث من وتمنع اآلثار، ىذه بقاء  لمصالح؛ ذلك يفعمون وكانوا ألربابيا، أعداءً  كانوا فييا، وا 
 القرآن فإن ،المنزلة لمكتب شاىدة تكون أنيا ومنيا األحقاب، عمى بيا يتنبو تاريخاً  لتبقى منيا

 بالصبر، ُمذكرةٌ  أنيا ومنيا األثر، وتصديق الخبر، خير رؤيتيا ففي أىميا، وذكر ذكرىا، العظيم
 عموميم، وتوافر وسيرتيم، سمف، َمن أحوال من شيءٍ  عمى تدل أنيا ومنيا الِممل، عمى وُمنبية
.(4)"عميو لطِّالعا وُتؤِثر معرفتو إلى النفس تشتاق مما كمو وىذا ذلك، وغير فكرىم، وصفاء

االعتداءعمىاآلثارباإلتبلؼًا: ثاني كتيجـر ضركرةقياـالدكلةالمسممةبسفقكانيفتيحـر
،كالتدمير يتعمؽبآثاركممتمكاتاآلخريفكقكعالنزاعاتكالحركبأثناءكخصكصان كالدليؿفيما ،
ركمعفالنبيعمىذلؾ فيكتابوألىؿنجرافما قاؿ:  الم وِ  ِجَوارُ  وحاشيتيا انولنجر »أنو

 َوَشاِىِدِىمْ  َوَغاِئِبِيمْ  َوِمم ِتِيمْ  َوَأْرِضِيمْ  َوَأْنُفِسِيمْ  َأْمَواِلِيمْ  َعَمى  الم وِ  َرُسولُ  الن ِبيِّ  ُمَحم دٍ  َوِذم ةُ 

                                                           

[.40-39]الحج:((1
)ج((2 البياف جامع )ج650-18/647الطبرم، الكشاؼ كالزمخشرم، الغيب3/160(؛ مفاتيح كالرازم، (؛
(.23/229)ج
(.17/279التحريركالتنكير)ج(؛كابفعاشكر،12/70القرطبي،الجامعألحكاـالقرآف)ج((3
(.34)صالبغدادم،اإلفادةكاالعتبار((4
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قبؿلجيكشوككصيةأبيبكرو،(1)«َكِثيرٍ  َأوْ  َقِميلٍ  ِمنْ  َأْيِديِيمْ  َتْحتَ  َما َوُكلِّ  َوِبَيِعِيمْ  َوَعِشيَرِتِيمْ 
 أنوقاؿ: لمقتاؿ،كجاءفييا  َشَجَرةً  َوَل  َبِييَمًة، َتْعِقُروا َوَل  َتْحِرُقن َيا، َوَل  َنْخاًل  ُتْغِرُقن   َوَل »خركجيـ

 َأْنُفَسُيمْ  َحَبُسوا َأْقَواًما َوَسَتِجُدونَ  ،النَِّساءَ  َوَل  الش ُيوخَ  َوَل  اْلِوْلَدانَ  َتْقُتُموا َوَل  َبْيَعًة، َتْيِدُموا َوَل  ُتْثِمُر،
َواِمعِ  ِفي كالعيدةالعمريةألىؿبيتالمقدسإذجاءفييا:،(2)«َلوُ  َأْنُفَسُيمْ  َحَبُسوا َوَما َفَدُعوُىمْ  الص 
 ألنفسيم أمانا أعطاىم األمان، من إيمياء أىل المؤمنين أمير عمر الم و عبد أعطى ما ىذا»

 تيدم، ول كنائسيم تسكن ل أنو ممتيا، وسائر وبريئيا وسقيميا وصمبانيم، ولكنائسيم وأمواليم،
.(3)«أمواليم من شيء من ول صميبيم، من ول حيزىا، من ول منيا ينتقص ول

النبيوجو الدللة:  المسممةفيعيد الدكلة اىتماـ بأمكاؿكالخمفاءالراشديففييا
أكاالعتداءكممتمكاتكمعابداآلخريف، كالحرصعمىالحفاظعمييا،كمنعالمسمميفمفإتبلفيا

ذلؾعمىضركرةحمايةاآلثارمفاإلتبلؼأثناءالحركب. عميياأثناءالحركبكالنزاعات،فدؿ 
تكعيةالمجتمعبأىميةاآلثاركدكرىاالثقافيكالحضارمكالتاريخي،كمكقؼالشريعةثالثًا: 

كتع منيا، كالثقافيةاإلسبلمية كالتعميمية التربكية الحاضنات في الصغر منذ الجكانب ىذه زيز
يـبيا،كتشعرىـباالنتماءإلييا،بيبٌحىكمناىجيا،كترسيخيابإنشاءالمتاحؼكالمعارضاألثريةالتيتي

كمحاضرات، كأفبلـ، برامج، عدة تنفيذ عبر األثرم الكعي نشر في اإلعبلمي الدكر كتعزيز
.(4)تزرعفيالمكاطفاالىتماـباآلثار،كحمايتيا،كعدـاالعتداءعميياكتسجيبلت،

أـبغيرتمؼماالنلمغير،سكاءكافاإلتبلؼبعمدومافعمىمفييأكجباإلسبلـالض رابعًا:
أكبغيرعمد،فأتمفوبعمدومىاآلثارماالنعامانتعكدمنفعتوعمىمجمكعاألمة،فإف ،كألف (5)عمد

                                                           

؛85،ص]أبكيكسؼ:الخراج،فيقسمةالغنائـإذاأصيبتمفالعدك/قصةنجرافكأىمياككتابرسكؿاهلل((1
وألىؿالصمح،كأصحابكأبكعبيد،األمكاؿ،افتتاحاألرضيفصمحانكأحكاميا/كتبالعيكدالتيكتبيارسكؿاهلل

[.503:رقـالحديث244ص
]البييقي:السنفالكبرل،جماعأبكابالسير/مفاختارالكؼعفالقطعكالتحريؽإذاكافاألغمبأنياتصير((2

[.18125:رقـالحديث9/145دارإسبلـأكدارعيد،ج
(.3/609الطبرم،تاريخالرسؿكالممكؾ)ج((3
نكرالديف،دكركسائؿاإلعبلـكالمؤسساتالتعميميةك؛(305)صفيالكطفالعربيمعالـالتاريخيةشعث،ال((4

(.86-77)صكالثقافيةفيتنميةالكعياألثرم
(.4/100)جابفرشد،بدايةالمجتيد((5
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ْتاَلفِ  ِفي اْشَتَرَكا َواْلَعْمدُ  َفاْلَخَطأُ ضي عحؽاألمة،كاعتدلعميو،كفيذلؾقاؿابفالقيـ:"فقد  اإلِْ
َماِن، ِعم ةٌ  ُىوَ  ال ِذي نْ  ِلمض  ْثِم، ِعم ةِ  ِفي اْفَتَرَقا َواِ  َمانِ  َوَرْبطِ  اإلِْ ْتاَلفِ  الض   اأْلَْحَكامِ  َرْبطِ  َبابِ  ِمنْ  ِباإلِْ
 لَ  ال ِتي اْلَعام ةِ  الش رَاِئعِ  ِمنْ  ِبِو، ...، َوَىَذا إل   اْلَمْصَمَحةُ  َتِتم   َل  ال ِذي اْلَعْدلِ  ُمْقَتَضى َوُىوَ  ِبَيا،ِبَأْسَبا
 َواد َعى ْعٍض،بَ  َأْمَوالَ  َبْعُضُيمْ  أَلَْتَمفَ  َأْيِديِيمْ  ِجَناَياتِ  َيْضَمُنوا َلمْ  َفَموْ  ِبَيا؛ إل   اأْلُم ةِ  َمَصاِلحُ  َتِتم  

كفيإيجابالض (1)"اْلَقْصدِ  َوَعَدمَ  اْلَخَطأَ  كردعان، التقصيركاإلىماؿ، عمىعدـ كتشجيعان مافحثان
كتخريبيا.عمىاآلثار،بإتبلفياكزجرانلمفيتياكف،كيعتدم

لغيره،حافظانأقر خامسًا: لممعتدم،زاجران لجماعة،لمصمحةااإلسبلـنظامانعقابيانرادعان
كتخريبيامفمفاسدتعكدعمىمجمكعاألمة،فقدكنظامياالعاـ؛كلمافيالتعمدفيإتبلؼاآلثار

سفٌ لمدكلة اإلسبلـ كظركفيا،تعزيريةعقكباتوأجاز المرتكبة، الجريمة جسامة مع تتناسب
.لفصؿالسابؽاتيا،بيدؼحمايةاآلثارمفاإلتبلؼ،كقدتطرقتألدلةىذاالتدبيرفياكحيثي 

،أكًا: سادس الذميترتبعفخطأو،أكتقصيرو لحمايةاآلثارمفاإلتبلؼغيرالعمدم،
إىماؿمفقبؿالمشتغميفباآلثارمفمنقبيفكمرمميفكغيرىـ،أكمفالمسئكليفعفتنفيذالمشاريع

اإلسبلـأتباعوإلىإتقافالعمؿ،كاإل خبلصفيو،كاستشعارالكبرللممدفكاألحياءالسكنية،دعا
أكإىماؿ،بدليؿما ،كالحرصعمىإنجازالعمؿعمىأكمؿكجو،دكفتقصيرو رقابةاهللعزكجؿ 

ةنعنددففكلدهإبراىيـ،أنورألاهللًرىسيكؿيردعف  اْلَعْبدَ  ِإن  :»فىقىاؿىتيسىد أىفٍفىأىمىرىالم بىًف،ًفيفيٍرجى
.(2)«ُيْتِقَنوُ  َأنْ  اللُ  ب  َأحَ  َعَماًل  َعِملَ  ِإَذا

حكاموعمىأكمؿكجو،كمايحبواهللكيرضاه،وجو الدللة: عمىإتقافالعمؿ،كا  فيوحثه
.(3)بغضالنظرعفطبيعةالعمؿعظيمانكافأـحقيران

 كضع اإلتبلؼغيركقد مف لحمايتيا ميمة تدابير اآلثار عمماء االختصاصمف أىؿ
 العمدم،يتكجبااللتزاـبياإزالةنلمضرر،كدفعانلممفسدةالمتكقعة،أذكرأىم يا:

                                                           

(.2/116)ج،إعبلـالمكقعيفعفربالعالميفابفالقيـ((1
الم:الطبراني]((2 اهلل رسكؿ سرية مارية أخت النساء/سيريف مسند الكبير، عجـ رقـ24/306ج، الحديث:

.[4931الحديث:رقـ7/233جايجبمفأدائياإلىأىميا،البييقي،شعباإليماف،األماناتكمك؛776
(.287-2/286)جالمناكم،فيضالقدير((3
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كضعخططكاضحةكعمميةإلنقاذالمعالـاألثريةمفأضرارالتكسعالعمرانيكالزراعيكالصناعي، .1
كع ناية،معضركرةالتنسيؽكالتكاصؿالمستمربيفأجيزةالدكلةالمسئكلةعفكتنفيذمراحميابدقةو

 .(1)تمؾالمشاريع
كعدـ .2 مسبباتالحرائؽ، كٌؿ كالحرصعمىإبعاد الدائمة، كالرقابة األثرية، لممكاقع الحماية تعزيز

عمم طفاء كا  إنذار بأجيزة األثرية األماكف كتزكيد لبلشتعاؿ، قابمة مكاد أٌم متطكرة،استخداـ ية
 .(2)لحمايةاآلثارمفاإلتبلؼ

رسميمف .3 إلزاـكٌؿالمشتغميففياآلثارمفمنقبيف،كمرمميف،كباحثيف،كعماؿ،كغيرىـبأخذإذفو
الجيةالحككميةالمسئكلةعفاآلثار،معاشتراطامتبلكيـلمخبرةالبلزمة،كاستخداـأساليبكطرؽ

.(3)عفأمخطأقديؤدمإلىإتبلؼاآلثارعمميةمتطكرةأثناءعمميـ،احترازان



                                                           

كص((1 ترميـ كالتاريخشاىيف، األثرية المباني )صيانة الك؛(205ية العربيشعث، الكطف في التاريخية معالـ
(.36-35)صثرممختار،التخطيطالعمميلتكجيوالعمؿاألك؛(307-305)ص
كالتاريخيةشاىيف،((2 األثرية المباني كصيانة الك؛(205-204)صترميـ الكطفشعث، في التاريخية معالـ

(.71)صثارلحركاف،الحمايةالنظاميةلآلاك؛(305)صالعربي
الك؛(206-205)صترميـكصيانةالمبانياألثريةكالتاريخيةشاىيف،((3 تخطيطالعمميلتكجيوالعمؿمختار،

(.36-35)صاألثرم
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 الخاتمة
بحمداهللكتكفيقوأختـبحثيبأىـالنتائجكالتكصياتالتيتكصؿإليياالباحث،عمىالنحك

التالي:

 :النتائج -أولً 
 ماخبلؿحقبةوف إ مامفالزمف،كعمىذلؾاآلثارعبارةعفالمخمفاتالبشريةالماديةفيمكافو

 مثؿالجانبالمادمالمحسكسمنو.اآلثارجزءانمفالتراثاإلنساني،بحيثييتعتبر
 كرعايتياعمىالقكؿالراجحمفأقكاؿالفقياء،معاشتراطلتنقيبعفاآلثار،كاالىتماـبياجكازا

ةكحفظقيمتياالماديالمسئكلةعفاآلثارالتابعةليا؛لحمايتيامفالدكلة،أكالجياترسمي إذفو
 كالمعنكيةمفالسرقة،كالتزكير،كالتيريب،كالتمؼ،كاإلتبلؼ.

 عتبراآلثارعمىالراجحمفأقكاؿالفقياءممكانعامانلؤلجياؿ،تممكياالدكلة،كترعاىا،كتنظميابماتي
 المجتمع، المنقبكفككبلءعفالدكلةيحقؽمصمحة العمماء أك تككفالشركاتالمنقبة عمىأف

 .ذلؾأجران،كتحفظليـحقكؽاالكتشاؼكالبراءةالعمميةالحقكؽالممكيةكفعمىعطىيي
 الركازالذمكاففيعيدعفإٌفاآلثاربماتحممومفقيمةماديةكمعنكيةتختمؼاختبلفانكبيران

،فبلتأخذاآلثارأحكاـالركازنوتقتصرأىميتوعمىالقيمةالماديةلوبخبلؼاآلثاركٍكىلً؛الرسالة
 المبسكطةفيكتبالفقياء.

  مسئكليةحمايةاآلثارفياإلسبلـتقععمىالدكلةبالدرجةاألكلى،فيقععمىعاتقيارعايتيا،إف
أكتكٍكتنظيميابمايحقؽمصمحةالمجتمعالمسمـ،كحفظياكصى بياؽيمحًمؼقديينيامفأماعتداءو

 الضررأكالفساد.
 فيحمايةاآلثار،عبرحسفاالستخداـليا،كعدـعظيمةهةمسئكليةهعمىاألفرادكالمؤسساتالشعبي

مخالفةقكانيفالدكلة،كالحرصعمىعدـإلحاؽالضرربيا،كممارسةدكرىـفيالرقابةالشعبية،
 أكمايعرؼفيعصرنابالرأمالعاـ،لمتحقؽمفقياـالدكلةبمسئكلياتياتجاهاآلثار.

 الحدعمىالراجحمفأقكاؿالفقياء.كقتناالمعاصرجريمةهتستكجبعاـفيالسرقةمفالماؿال 
 ًعامان؛كٍكىل ممكان اآلثار أركاففإف ف فييا تكفرت فإذا العاـ، الماؿ مف سرقة تعتبر اآلثار سرقة

التعزيربما كاففييا مفالشركط، فإفاختؿشرطه تعتبرجريمةتستكجبالحد، كشركطالقطع،
 جريمة،كظركفيا،كأضرارىا.يناسبجسامةال
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 غيرمشركعة،كبالتاليفإفف إ خراجومنيا،بطرؽو ييتمكؿإلىالببلد،كا  التيريبيعنيإدخاؿما
خراجيامنيا،بطرؽوغيرمشركعة.  تيريباآلثاريعنيإدخاؿالقطعاألثريةإلىالببلد،كا 

  ماؿالعاـفياإلسبلـ،كتشكؿصكرةنجريمةتيريباآلثارتعتبرإحدلجرائـاالعتداءعمىالإف
 مستقمةمفصكراإلضراربالماؿالعاـ،كتضييعو.

  جريمةهإف لآلثار االرتجالي الفردم تيالتيريب التي التعزيرية العقكبة بماتستكجب الدكلة قدرىا
 لآلثار كالجماعي المنظـ التيريب أما كجسامتيا، الجريمة فظاعة مع –يتناسب وفإن –المافيا

التيريبالفردم؛يستكجبالتغميظكالتشديدفيالعقك يترتبعميومفمفاسدبةمقارنةبجريمة لما
 كأضرارتيددأمفالمجتمعكاستقراره.

 التزكيرفيحقيقتويعنيتغييرالحقيقةبقصدغشاآلخريف،كبالتاليفإفتزكيراآلثاريعنيف إ
أثرٌمبقصدغشاآلخري  ف.تغييرحقيقةمعمـو

 التعزيرية،ف إ تستكجبالعقكبة الخصكص، اآلثارعمىكجو كتزكير عاـ، بشكؿو التزكير جريمة
كلمدكلةتقريرالعقكبةالمناسبةلظركؼالجريمة،كأضرارىا،الرادعةلمجانيكأمثالو،الحافظةلمحقكؽ

معيفقدطيبؽفيعصرمفالعصك بعقكبةومعينة،أكبقدرو  ر.كالمصالح،دكفتقيدو
 اإلسبلميةف إ الشريعة مفحكمة تتصؼبو كما كاألمكاؿ، الحقكؽ حفظ عمى القائمة كفمسفتيا

كمكافشمكليةو لكؿزمافو مفالتدابيرالكقائيةكالعبلجية،تكفؿحمايةكصبلحو اقتضتتقريرجممةو
 اآلثارمفاالعتداءعمييابالسرقة،أكالتيريب،أكالتزكير.

 نيضياعيابالكمية،أكضياعأجزاءمنيا،أكإضعافيا،أكتغييرمبلمحيا،أكتمؼاآلثاريعف إ
طبيعي،الدخؿلمبشرفيو. سماكمو  تشكيييابسببو

 عمىالقكؿالراجحمف المسممكفعمييا تمؼمفمعابدغيرالمسمميفالتيأقر ىـ ما جكازترميـ
 أقكاؿالفقياء.

 ليشمؿمنوعادةنمطمكبةنألثرممفأفيككفمنتفعانبومنفعةنؼاآلثاريعنيإخراجالمعمـاتبلإفإ،
 بشرمترتبعميوتعطيؿمنفعةاألثركذىابيا،بشكؿكميأكجزئي.سمكؾوكؿ 

 مفصكراإلتبلؼ،عمىالقكؿ بأمصكرةو التماثيؿاألثريةالتاريخية،كاالعتداءعمييا حرمةىدـ
 الراجحمفأقكاؿالفقياء.

 مفأشكاؿاإلاعتبراإلسبل كشكبلن إتبلؼاآلثارصكرةنمفصكرإتبلؼالماؿالعاـ، فيـ فساد
 لككفاآلثارممكانعامانتعكدمنفعتولمجمكعاألمة.األرض،نيىعنوكحر مو؛



133 

 

 اإلتبلؼالتمؼزمفالسمـ،ككجكبااللتزاـبالتدابيرالشرعيةالتيقررىااإلسبلـلحمايةاآلثارمف
.زمفالحرب

 :التوصيات -نياً ثا
 نشرالكعيبأىميةاآلثار،كدكرىاالحضارمكاإلنسانيعبرببضركرةاىتماـكزارةالسياحةكاآلثار

 الفاعمةفيالمجتمعالمسمـ.المؤسساتالتربكية،كالتعميمية،كالثقافية،كاإلعبلمية
 مجاؿاآلثارمفكمياتكمعاىدمتعددةمختصةفيكاألىميةالمختصةالمؤسساتالحككميةإنشاء

 الناحيةالنظريةكالمينية.
 العمؿعمىإنشاءمتاحؼكمعارضأثريةتعززثقافةاالىتماـباآلثار،كدكرالمسمـفيالمحافظة

 عمييا.
 لحاؽالضرربيا.ميأمني تشكيؿجيازو  ختصبحمايةاآلثار،يكفؿعدـاالعتداءعمييا،كا 
 لمشركاتبكالبحثعفاآلثار،كترميميا،كعدـالسماحضركرةإشراؼالدكلةعمىعممياتالتنقي

منيا. رسميو  كالبعثاتاألجنبيةبالعمؿإالبإذفو
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم 

.1ط.نثرالدرفيالمحاضرات(.ـ2004ق/1424).أبكسعدمنصكربفالحسيفالرازم،اآلبي
.لعمميةدارالكتبا:بيركت

اإلسبلمية. (.ـ2016)اآلثار االطبلع: 21تاريخ المكقع:2016سبتمبر ـ،
(http://www.marefa.org/.)

.(ط)د..اإلحكاـفيأصكؿاألحكاـ(.د.ت.)الحسفسيدالديفعميبفأبيعميأبك،مدماآل
.المكتباإلسبلميبيركت:

:بيركت.1ط .الكامؿفيالتاريخـ(.1997ق/1417).أبكالحسفعميبفأبيالكـر،يرابفاألث
.دارالكتابالعربي

السعاداتالمبارؾبفمحمدم،ابفاألثير الديفابك ـ1979ق/1339).جد فيغريب(. النياية
 .المكتبةالعممية.بيركت:(ط)د..الحديثكاألثر

إعدادالككادرالعمميةكالفنيةالمتخصصةفيحمايةاآلثار..(ـ1992ق/1412).معاكية،إبراىيـ
اآلثاركاألعماؿالفنيةفي: (76-59)صصحماية الرياض. المركزالعربيلمدراسات:

.األمنيةكالتدريب

اهلل،األبيرقي عبد جمكم بف اهلل )عبد ق1427-1428. المحررات(. تزكير جريمة في الضرر
األمنية،الرياض.(.كرةغيرمنش)رسالةماجستير جامعةنايؼالعربيةلمعمـك

)،األلباني الديف. ناصر الرحمفمحمد 1985أبكعبد الغميؿفيتخريجأحاديثمنارـ(. إركاء
 .بيركت:المكتباإلسبلمي.2.طالسبيؿ

ناصرالديف.،األلباني الرحمفمحمد سمسمةاألحاديثالضعيفةكالمكضكعةـ(.1992)أبكعبد
.الرياض:دارالمعارؼ.1.طثرىاالسيئفياألمةكأ

http://www.marefa.org/
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اهلل،لكسياأل عبد بف محمكد الديف العظيـ(.ق1415).شياب القرآف تفسير في المعاني ركح
.كتبالعممية:دارالبيركت.1.طكالسبعالمثاني=تفسيراأللكسي

حمايةعماؿالفنية.في:الكسائؿاألمنيةلحمايةاآلثاركاأل(.ـ1992ق/1412).أحمدحممي،أميف
الفنية كاألعماؿ (174-137)صصاآلثار الرياض. لمدراساتاألمنية: العربي المركز

.كالتدريب

ـ2016).شييرة،أميف آثارالشرؽاألكسط(.يكنيك26، لتعقبأثردمار رقمية خارطة تاريخ.
ا 25الطبلع: 2017يكليك     المكقع: ـ،                            
-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/06/egypt-http://www.al(
).mlmap.ht-digital-antiquities-destruction-heritage-cultural

:بيركتط(..)د.البحرالمحيطفيالتفسير.(ق1420).يكسؼمحمدبفأبكحياف،ندلسياأل
دارالفكر.

.)د.ط(.أسنىالمطالبفيشرحركضالطالب.(د.ت).أبكيحيىزكريابفمحمد،نصارماأل
.كتاباإلسبلمي:دارالالقاىرة

.1ط.ةالماؿالعاـفيالفقواإلسبلميحماي.(ـ2001ق/1422).نذيربفمحمدالطيب،أكىاب
األمنية:الرياض .أكاديميةنايؼالعربيةلمعمـك

ط(..)د.مجمكعفتاكلالعبلمةعبدالعزيزابفباز.(د.ت).عبدالعزيزبفعبداهلل،ابفباز
.أشرؼعمىجمعوكطبعومحمدبفسعدالشكيعر:ـ()د.

( خمؼ. بف سميماف الكليد أبك 1332الباجي، المكطأق(. شرح طالمنتقى مطبعة1. مصر: .
السعادة.

.نيضةالعربية:دارالالقاىرةط(..)د.مدخؿإلىاآلثاراإلسبلمية.(ـ1990).حسف،باشاال

ًميٌ ٍيرى بفعمر.،البيجى الحبيب(.ـ1995ق/1415)سميمافبفمحمد خطيب=عمىشرحالتحفة
 .دارالفكر:د.ـ()ط(.)د..حاشيةالبجيرميعمىالخطيب

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/06/egypt-cultural-heritage-destruction-antiquities-digital-map.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/06/egypt-cultural-heritage-destruction-antiquities-digital-map.html
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الجامعالمسندالصحيحالمختصرمفأمكرىػ(.1422.)محمدبفإسماعيؿأبكعبداهلل،البخارم
 .السعكدية:دارطكؽالنجاة.1.طكسننوكأيامو=صحيحالبخارمرسكؿاهلل

الصدؼ:.كراتشي1ط.قكاعدالفقو(.ـ1986ق/1407).محمدعميـاإلحسافالمجددم،البركتي
.بيمشرز

(سبتمبر23،ـ2009).فمسطيفتحتالمجير،برنامج التاريخ. .سرقة يكليك1تاريخاالطبلع:
ـ،المكقع:2017

)http://www.aljazeera.net/programs/palestineunderthemicroscope(

.الرياض:2.طمشرحصحيحالبخارـ(.2003ق/1423أبكالحسفعميبفخمؼ.)،اؿابفبط
مكتبةالرشد.

محمكد،البعمي الحميد )عبد ـ1985. فياإلسبلـ(. الممكيةكضكابطيا . (ط)د. القاىرة. مكتبة:
 .كىبة

يكسؼ،البغدادم المطيؼبف )عبد ق1286. كال(. المشاىدة فياألمكر كاالعتبار حكادثاإلفادة
 .مطبعةكادمالنيؿ:مصر.1ط.المعاينةبأرضمصر

.معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف=تفسيرالبغكمىػ(.1420.)أبكمحمدالحسيفبفمسعكد،غكمالب
 .إحياءالتراثالعربي:داربيركت.1ط

داراىرة:ط(.الق.)د.نظـالدررفيتناسباآلياتكالسكر(.د.ت).إبراىيـبفعمر،قاعيالب
.الكتاباإلسبلمي

إعانةالطالبيفعمىحؿألفاظفتح(.ـ1997ق/1418.)بكربفمحمدشطاالدمياطيأبك،البكرم
 .دارالفكر:)د.ـ(.1.طالمعيف

)عفيؼ،ينسيالب ـ2009. اآلثار(. عمـ خبلؿ مف القديـ فمسطيف .)د.تاريخ دمشؽط(. كزارة:
 .الثقافة

http://www.aljazeera.net/programs/palestineunderthemicroscope
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دقائؽأكليالنيىلشرحالمنتيى=شرحمنتيى(.ـ1993ق/1414.)سمنصكربفيكن،يكتالبي
.عالـالكتب:)د.ـ(.1ط.اإلرادات

)حمكد،بيية ـ2010ق/1431. أنمكذجانال(. السرقة جريمة اإلسبلمية الشريعة في الجنائي فقو
[Word].د.ف(:)د.ـ(.3ط(. 

الكتبالعممية.دار.بيركت:3.طكبرلالسنفالـ(.2003أحمدبفالحسيف.)أبكبكر،البييقي

.مكتبةالرشد:الرياض.1.طشعباإليمافـ(.2003)أحمدبفالحسيف.أبكبكر،البييقي

اإلسبلمي. 2017)التراث (.مارس25ـ، االطبلع: 21تاريخ المكقع:2017إبريؿ ـ،
(edia.org/wiki/%https://ar.wikip http://www.) 

،رمذمالت عيسى أبك عيسىمحمد )بف 1975ق/1395. الترمذمـ(. طسنف .2 مصر. مكتبة:
 مصطفىالبابيالحمبي.

تيمي أحمد،ةابف العباس أبك الديف الحميـتقي عبد )بف ـ1995/ىػ1416. الفتاكل(. .مجمكع
 .ؼمجمعالممؾفيدلطباعةالمصحؼالشري:مدينةالمنكرة.الط()د.

.1.طكشؼكالبيافعفتفسيرالقرآفال(.ـ2002ق/1422.)أبكإسحاؽأحمدبفمحمد،ثعمبيال
.دارإحياءالتراثالعربي:بيركت

 الكتبالعممية.دار.بيركت:1.طتعريفاتال(.ـ1983)الشريؼعميبفمحمد.،جرجانيال

( نت. 2014الجزيرة 5ـ، ديسمبر(. ـ2014العدكافاإلسرائيميعمىغزة تاريخاالطبلع: .15
 المكقع:2017أكتكبر ـ،

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/ 

داربيركت:.1.طأحكاـالقرآف(.ـ1994ق/1415.)أبكبكرأحمدبفعميالرازم،الجصاص
الكتبالعممية.

http://www.marefa.org/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/
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الرازم،لجصاصا عمي بف أحمد بكر )أبك ـ1994/ىػ1414. األصكؿال(. في فصكؿ .2ط.
 .كزارةاألكقاؼالككيتية:ككيتال

اهلل،الجفير العزيزبفعبد ـ2003ق/1424).عبد عمىاألمةاآل(. كأثرتعظيميا ثاركالمشاىد
 .نبكم،الرياض:دارالفضيمةداراليدمال:المنصكرة.1ط.اإلسبلمية

.قناعفيفقواإلماـأحمدبفحنبؿاإلت(..)د.شرؼالديفأبكالنجامكسىبفأحمد،الحجاكم
 .دارالمعرفة:بيركتط(.)د.

أحمد،الحذيفي ـ2007).أميف مقارنةا(. دراسة لآلثار الجنائية لحماية . (ط)د. القاىرة. دار:
 .النيضةالعربية

)الدمحمدخ،الحركاف السعكديةال(.ـ2010ق/1431. العربية النظاميةلآلثارفيالمممكة حماية
(.جامعةنايؼغيرمنشكرة)رسالةماجستيركجميكريةمصرالعربيةدراسةتأصيميةمقارنة

األمنية،الرياض .العربيةلمعمـك

 كت:دارالفكر.ط(.بير.)د.المحمىباآلثارت(..)د.بفأحمدأبكمحمدعمي،ابفحـز

)رسالةماجستيرأحكاـجرائـالتزكيرفيالفقواإلسبلمي (.ـ2010.)سامربرىافمحمكد،حسف
 .جامعةالنجاحالكطنية،نابمس(.غيرمنشكرة

 )د.ط(.مصر:الييئةالمصريةالعامةلمكتاب..المكجزفيعمـاآلثار(.ـ1993.)عمي،فحس

أحم،الحفيد بف محمد الكليد القرطبيأبك رشد بف ـ2004ق/1425).د كنياية(. المجتيد بداية
.حديث:دارالالقاىرة.(ط)د..المقتصد

.مجمةجامعةدمشؽ.سرقةالماؿالعاـدراسةمقارنة ـ(.2003.)أسامةبفمحمدمنصكر،الحمكم
19(1،)329-355.

يكنيك20تاريخاالطبلع:.ةبيااآلثاركالعناي(.د.ت.)عبداهللبفمحمدبفيحيىالشيخ،الخادـ
 .(http://alaathar.com/?p=41ـ،المكقع:)2016

http://alaathar.com/?p=41
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بفجابر،خالدمال الجميؿ التزييؼكعقكبتيا(.ـ2003ق/1424).عبد ماجستيرجريمة )رسالة
األمنية،الرياض.(.غيرمنشكرة  جامعةنايؼالعربيةلمعمـك

 .لمطباعةط(.بيركت:دارالفكر.)د.شرحمختصرخميؿت(.محمدبفعبداهلل.)د.،الخرشي

)د.،فاجيالخ كالتراثالت(.عمي. لآلثار الجنائية حماية القانكنية. لمعمـك الحمي المحقؽ مجمة
 .60-1(،2.السنةالسادسة)كالسياسية

الرحمفبفمحمدأبك،ابفخمدكف تاريخفيكالخبرالمبتدأديكاف(.ـ1988ق/1408).زيدعبد
دار.بيركت:1.طاألكبر=تاريخابفخمدكفالشأفذكممفعاصرىـكمفكالبربرالعرب
.الفكر

 جامعةاإلسكندرية،اإلسكندرية..اآلثارالغارقةبيفالمصطمحكالمفيكـ(.د.ت.)مادع،خميؿ

.دارالقمـ:الككيت.4.طسبلـالثركةفيظؿاإل(.ـ1981ق/1401.)البيي،الخكلي

خميؿ،خيرم محمد )صبرم ـ2013. مايك21، إسبلمي(. حضارم منظكر مف اآلثار تاريخ.
 (./https://drsabrikhalil.wordpress.comـ،المكقع:)2016يكنيك5االطبلع:

التنقيبعفاآلثاريكنيك(.23ـ،2011).داراإلفتاءاألردنية الفتكلحكـ تاريخ1877)رقـ .)
 25االطبلع: المكقع:2016يكنيك ـ،

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1877#.WYgx74TyvIU 

(.تاريخ3922)رقـالفتكلالكنائسفيمصربناء(.يناير26ـ،2017ية.)داراإلفتاءالمصر
 25االطبلع: 2017يكليك المكقع:ـ،

ec=fatwa&ID=13482alifta.org/Ar/ViewFatwa.aspx?s-http://dar

)رقـبيعاآلثارالتييعثرعمييا،كالمتاجرةفيياحكـ(.أكتكبر22ـ،2014داراإلفتاءالمصرية.)
 2870الفتكل االطبلع: تاريخ .)25 المكقع:ـ2016يكنيك ،

alifta.org/Ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13458-http://dar

https://drsabrikhalil.wordpress.com/
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1877#.WYgx74TyvIU
http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1877#.WYgx74TyvIU
http://dar-alifta.org/Ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13482
http://dar-alifta.org/Ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13482
http://dar-alifta.org/Ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13458
http://dar-alifta.org/Ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13458
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ط(.دمشؽ:)د..حاشيةالدسكقيعمىالشرحالكبير)د.ت(.محمدبفأحمدبفعرفة.،الدسكقي
 دارالفكر.

[.)د.ط(.)د.Word]شركطالمكجبةإلقامةحدالسرقةال(.د.ت).عميبفعبدالعزيز،راجحيال
 .ـ(:)د.ف(

.3ط.مفاتيحالغيب=التفسيرالكبير(.ق1420).فخرالديفأبكعبداهللمحمدبفعمر،رازمال
 .إحياءالتراثالعربي:داربيركت

مجمةالبحكث.حمايةالمدنييفكاألعيافالمدنيةفيالقدس(.ـ،أكتكبر2014.)ادمحمدزي،ربيع
 .784-749،(56)عجامعةالمنصكرة.–القانكنيةكاالقتصادية

محمد،رزؽ )عاصـ .1996 كالتطبيؽـ(. اآلثاربيفالنظرية عمـ . (ط)د. اإلسكندرية. مكتبة:
 .مدبكلي

)رضكاف، محمد. 2012-ق1433أسعد اإلسبلميـ(. الفقو في الجريمة عمى )رسالةالتستر
غزة،فمسطيف.-(.الجامعةاإلسبلميةغيرمنشكرةماجستير

الحكيـ.رضكاف، عبد فبراير2008)رضا ـ، لآلثار. الجنائية الحماية لمدراسات(. العربية المجمة
.272-223(،45)23.السعكدية-األمنيةكالتدريب

( الحسيف. بف محمد الحسف أبك الشريؼ 1412الرضي، الببلغةق(. طنيج دار5. بيركت: .
الببلغة.

مكاىبالجميؿـ(.1992ق/1412).محمدبفمحمدالحطابشمسالديفأبكعبداهلل،الرُّعيني
 .دمشؽ:دارالفكر.3.طفيشرحمختصرخميؿ

.نيايةالمحتاجإلىشرحالمنياجـ(.1984ق/1404.)بفأبيالعباسشمسالديفمحمد،الرممي
 .بيركت:دارالفكر.أخيرةط
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محمكد،كبيالر )ربيع ـ2000. االقتصادية(. ككظيفتيا اإلسبلـ صدر في العامة الممكية
 مطبعةمركزكامؿصالح.:القاىرة.(ط)د..الجتماعيةكا

مجمعاألنيرفيشرحممتقىت(..)د.=دامادأفندمعبدالرحمفبفمحمدبفسميماف،زادة
إحياءالتراثالعربي.دارط(.بيركت:.)د.األبحر

تاجالعركسمفت(..)د.الممقببمرتضىمحٌمدبفمحٌمدبفعبدالرٌزاؽأبكالفيض،الز بيدم
 ط(.بيركت:داراليداية.)د..جكاىرالقامكس

عرابو(.ـ1988ق/1408.)أبكإسحاؽإبراىيـبفالسرمبفسيؿ،زجاجال .1ط.معانيالقرآفكا 
 .عالـالكتب:بيركت

اإلماـ(.ـ2003ق/1424.)محمدبفعبدالباقيبفيكسؼ،رقانيالز شرحالزرقانيعمىمكطأ
 .مكتبةالثقافةالدينية:ىرةالقا.1ط.مالؾ

بفعبداهللبفبيادرأبكعبداهللبدرالديف،الزركشي المنثكرفي ـ(.1985ق/1405).محمد
.الككيت:كزارةاألكقاؼالككيتية.2.طالقكاعدالفقيية

دار:)د.ـ(.1.طشرحالزركشي(.ـ1993ق/1413).شمسالديفمحمدبفعبداهلل،كشيالزر
 .العبيكاف

دار:بيركت.1.طأساسالببلغة(.ـ1998ق/1419).أبكالقاسـمحمكدبفعمرك،زمخشرمال
 .الكتبالعممية

الكشاؼعفحقائؽغكامضالتنزيؿ=تفسيرىػ(.1407.)أبكالقاسـمحمكدبفعمرك،مخشرمالز
 .دارالكتابالعربي:بيركت.3.طالزمخشرم

البارم،الزمزمي )عبد ت. د. اإل(. التيريبحكـ في سبلـ . االطبلع: 1تاريخ ـ،2017يكليك
(.https://fatwa.islamonline.net/10909المكقع:)

https://fatwa.islamonline.net/10909
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)أبكزىرة، ـ1996محمد. العقد(. اإلسبلميةالممكيةكنظرية فيالشريعة . (ط)د. القاىرة. دار:
.الفكرالعربي

محمد،يالسباع في:(.ـ1992ق/1412).بشير كتطكيرىا. اآلثار قكانيف اآلثارفمسفة حماية
.المركزالعربيلمدراساتاألمنيةكالتدريب:الرياض.(136-87)صصكاألعماؿالفنية

.)د.ط(.)د.ـ(:المكتبةالتخصصية.صيانةاآلثاراإلسبلميةجعفر.)د.ت(.السبحاني،

بيركت:.1.طاألشباهكالنظائر(.ـ1991ق/1411عبدالكىاببفتقيالديف.)تاجالديفالسبكي،
دارالكتبالعممية.

أبكالحسفتقيالديفعميبفعبدالكافي.)د.ت(.فتاكلالسبكي.)د.ط(.الرياض:السبكي،
 دارالمعارؼ.

سميمافبفاألشعث.،السًِّجٍستاني داكد ت)أبك د. سنفأبيداكد(. . (ط)د. . بيركت:-صيدا
 .مكتبةالعصريةال

،السرخسي بفأبيسيؿ.شمساألئمة بفأحمد )د.المبسكطـ(.1993ق/1414)محمد ط(..
بيركت:دارالمعرفة.

 .كتبالعممية.بيركت:دارال1.ططبقاتالكبرلالـ(.1990.)بكعبداهللمحمدأ،ابفسعد

شبكةاأللككة..[Word]يافيالشرعاآلثارأقسامياكحكم(.د.ت).سعدمحمد،سعد

كفايةالحاجةفيشرحسنفابفالسندم،أبكالحسفنكرالديفمحمدبفعبداليادم.)د.ت(.
.)د.ط(.بيركت:دارالجيؿ.ماجو=حاشيةالسندمعمىسنفابفماجو

)،السيكطي بكر. أبي بف الرحمف عبد الديف كالنظائرـ(.1990ق/1411جبلؿ األشباه .1ط.
 .كتبالعممية:دارالبيركت

 .دارابفعفاف:)د.ـ(.1.طالمكافقات (.ـ1997ق/1417.)إبراىيـبفمكسى،اطبيالش
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 معرفة.دارالط(.بيركت:.)د.ـاأل(.1990ق/1410.)أبكعبداهللمحمدبفإدريس،افعيالش

الرحيـ.،اىيفالش عبد بف العزيز ق1434-1433)عبد تيريب(. )رسالةالمفرقعاتجريمة
 .جامعةاإلماـمحمدبفسعكداإلسبلمية،السعكدية.(غيرمنشكرةماجستير

المعز،شاىيف )د. .عبد كالتاريخيةت(. األثرية المباني كصيانة ترميـ ط(. كزارة.)د. مصر:
المجمساألعمىلآلثار.–الثقافة

 (.جدة:السيدحبيبمحمكدأحمد..)د.طتاريخالمدينة(.ق1399).أبكزيدعمر،ابفشبة

.1.طحرمةالماؿالعاـفيضكءالشريعةاإلسبلمية.(ـ1999ق/1420).حسيفحسيف،شحاتو
 .دارالنشرلمجامعات:مصر

الخطيب،ربينيالش بفأحمد )شمسالديفمحمد ـ1994ق/1415. مغنيالمحتاجإلىمعرفة(.
 العممية..بيركت:دارالكتب1.طمعانيألفاظالمنياج

ـ(.المعالـالتاريخيةفيالكطفالعربي:كسائؿحمايتياكصيانتياكترميميا.2006شكقي.)شعث،
.321-292(،104)26.سكريا–التراثالعربي

.تبييفالحقائؽشرحكنزالدقائؽكحاشيةالشمبيق(.1313شيابالديفأحمدبفمحمد.)الشمبي،
بكالؽ.–ميرية.القاىرة:المطبعةالكبرلاأل1ط

 )شكاط، الحؽ. عبد كحميش، محمد، بف 2014الحسيف 3ـ، الفقوسبتمبر(. في التممؾ نظرية
اإلسبلمي االطبلع: تاريخ .30 المكقع:2016يكنيك ـ،

http://www.alukah.net/sharia/0/75473/

.إرشادالفحكؿإلىتحقيؽالحؽمفعمـاألصكؿ(.ـ1999ق/1419فعمي.)محمدب،الشككاني
 .دارالكتابالعربي.بيركت:1ط

.دمشؽ:دارابفكثير،بيركت:دارالكمـ1.طفتحالقديرق(.1414الشككاني،محمدبفعمي.)
الطيب.

http://www.alukah.net/sharia/0/75473/
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ث..مصر:دارالحدي1.طنيؿاألكطارـ(.1993ق/1413محمدبفعمي.)،الشككاني

.مسنداإلماـأحمدبفحنبؿ(.ـ2001ق/1421.)اهللأحمدبفمحمدبفحنبؿأبكعبد،الشيباني
.)د.ـ(:مؤسسةالرسالة.1ط

الكتابالمصنؼفياألحاديثكاآلثار=ق(.1409أبكبكرعبداهللبفمحمد.)ابفأبيشيبة،
.الرياض:مكتبةالرشد.1.طمصنؼابفأبيشيبة

.)د.ط(.بيركت:الميذبفيفقواإلماـالشافعيأبكإسحاؽإبراىيـبفعمي.)د.ت(.الشيرازم،
دارالكتبالعممية.

الحاج،صالح الحميد )عبد كالتطبيؽـ(.2007. النظرية بيف الجمركي التيريب جامعة. مجمة
االقتصاديةكالقانكنية  صفحة.39(،2)23.دمشؽلمعمـك

 .دارالتعارؼ:يركت.ب20ط.اقتصادنا(.ـ1987ق/1408محمدباقر.)السيد،الصدر

،الصنعاني إسماعيؿ. بف محمد الديف عز إبراىيـ أبك )د.األمير السبلـت(. )د.سبؿ ط(..
 دمشؽ:دارالحديث.

منشكرات:باريس-.بيركت3ط(.ترجمةبييجشعباف)،تاريخعمـاآلثار(.ـ1982)ضك،جكرج.
(.غيرمذككرتاريخو،كقديككفنفستاريخالترجمة)العمؿاألصمي.عكيدات

.القاىرة:مكتبةابفتيمية.2.طالمعجـالكبيرالطبراني،أبكالقاسـسميمافبفأحمد.)د.ت(.

( جرير. بف محمد جعفر أبك ق1387الطبرم، الطبرم(. تاريخ = كالممكؾ الرسؿ .2ط.تاريخ
بيركت:دارالتراث.

ـ(.جامعالبياففيتأكيؿالقرآف=تفسير2000ق/1420حمدبفجرير.)أبكجعفرمالطبرم،
.بيركت:مؤسسةالرسالة.2الطبرم.ط
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 كطو، الرحمف، عبد كمحمكد، صابر، منكرمحمد أحمد سماعيؿ، كا  جعفرم، )أكانؾ، ـ،2016.
بالكنائسكالمعابديناير المتعمقة األحكاـ فقيية(. دراسة اإلسبلمية فيالببلد جامعةمجم. ة

.302-267(،15.ع)المدينةالعالمية)مجمع(

ردالمحتارعمىالدرالمختار=حاشية(.ـ1992ق/1412.)محمدأميفبفعمر،ابفعابديف
 .بيركت:دارالفكر.2ط.ابفعابديف

عاشكر )،ابف محمد. بف الطاىر 1984محمد كالتنكيرىػ(. الدار)د..التحرير تكنس: ط(.
 التكنسية.

.التحذيرمفتعظيـاآلثارغيرالمشركعة(.ـ2004ق/1425).عبدالمحسفبفحمد،درالبلعبادا
.الدارالحديثة:.مصر1ط

 ت(. )د. الحسيفبفأحمد. القاضيأبك الجبار، النبكةعبد دارتثبيتدالئؿ القاىرة: ط(. )د. .
المصطفى.

 السبلـابف ،عبد العمماء عبأسمطاف الديف عز محمد )بك العزيز. ـ1991ق/1414د  قكاعد(.
ط(.القاىرة:مكتبةالكمياتاألزىرية..)د.األحكاـفيمصالحاألناـ

)د.ط(.بيركت:دارالمعرفة..شرحنيجالببلغة)د.ت(.عبده،محمد.

(..)د.ط(.)د.ـ(:)د.فعمـاآلثار(.د.ت.)عبداليادم،جماؿ

اإلشراؼعمىـ(.1999ق/1420).الكىاببفعميالبغدادمأبكمحمدعبدعبدالكىاب،القاضي
.1ط.الخبلؼمسائؿنكت  .بيركت:دارابفحـز

.)د.ط(.بيركت:دارالفكر.األمكاؿأبكعبيد،القاسـبفسبلـاليركم.)د.ت(.

 )عبيد، حسنيف. 2008أسامة األثرمـ(. الثقافي لمتراث الجنائية الحماية القاىرة: ط(. )د. دار.
النيضةالعربية.
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حاشيةالعدكمعمىشرحكفايةالطالبـ(.1994ق/1414أبكالحسفعميبفأحمد.)العدكم،
.)د.ط(.بيركت:دارالفكر.الرباني

التاريخيةاألثريةبالمبانيلحقتالتياألضرارحكؿتقريرنكفمبر(.1ف،2009العراكم،ميند.)
ة.غزالحربجراءالتراثيةكالمؤسسات االطبلع: 15تاريخ المكقع:2017أكتكبر ـ،

http://alray.ps/ar/post/1671/ 

.1.طاإلصابةفيتمييزالصحابة(.ق1415.)أبكالفضؿأحمدبفعميبفحجر،العسقبلني
 الكتبالعممية.داربيركت:

.)د.صحيحالبخارمشرحالبارمفتحق(.1379)عميبفحجر.أحمدبفأبكالفضؿ،العسقبلني
ط(.بيركت:دارالمعرفة.

الرحمفبفدخيؿ. المعابددراسةفقييةمقارنةـ(.2009ق/1430)العصيمي،عبد .1ط.أحكاـ
الرياض:داركنكزإشبيميا.

لكتابالعزيز=المحررالكجيزفيتفسيراق(.1422أبكمحمدعبدالحؽبفغالب.)ابفعطية،
.بيركت:دارالكتبالعممية.1.طتفسيرابفعطية

.بيركت:2.طعكفالمعبكدشرحسنفأبيداكدىػ(.1415محمدأشرؼبفأمير.)،العظيـآبادم
الكتبالعممية.

.)د.ط(.منحالجميؿشرحمختصرخميؿـ(.1989ق/1409أبكعبداهللمحمدبفأحمد.)عميش،
كر.بيركت:دارالف

.القاىرة:دارالشركؽ.1ط.اإلسبلـكالفنكفالجميمةـ(.1991ق/1411محمد.)عمارة،

.القاىرة:دارالشركؽ.2ط.معالـالمنيجاإلسبلميـ(.2009محمد.)عمارة،

http://alray.ps/ar/post/1671/
http://alray.ps/ar/post/1671/
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أحكاـجرائـاالعتداءعمىاألمكاتـ(.2004ق/1425محمدبفسميمافبفعبداهلل.)العمرك،
الشريعةكعقكبتيا الكضعيبيف كالقانكف ماجستيراإلسبلمية منشكرة)رسالة جامعةغير .)

األمنية،الرياض. نايؼالعربيةلمعمـك

(.غيرمنشكرة)رسالةماجستيرأحكاـجريمةتيريبالمتفجراتق(.1431محمدسعد.)العنزم،
جامعةاإلماـمحمدبفسعكداإلسبلمية،السعكدية.

ط(.بيركت:.)د.لتشريعالجنائياإلسبلميمقارنانبالقانكفالكضعيات(.عبدالقادر.)د.،عكدة
 دارالكاتبالعربي.

،يالعين محمد أبك الديف )بدر أحمد. بف 2000ق/1420محمكد اليدايةـ(. شرح طالبناية .1.
 الكتبالعممية.داربيركت:

)د.ط(..صحيحالبخارمعمدةالقارمشرحت(.محمكدبفأحمد.)د.بدرالديفأبكمحمد،يالعين
 إحياءالتراثالعربي.داربيركت:

الكتبالعممية.دار.بيركت:1.طالمستصفىـ(.1993)أبكحامدمحمدبفمحمد.،الغزالي

يكليك25الغميقة،خالدبفعبداهلل.)د.ت(.مسألةىدـاألكثافككسراألصناـ.تاريخاالطبلع:
(.https://saaid.net/Doat/khalid/29.htmـ،المكقع:)2017

ـ(:ط(.)د.)د..معجـمقاييسالمغة(.ـ1979ق/1399حسيفأحمدبففارس.)فارس،أبكال ابف
.رالفكردا

صكرجريمةالسرقةالتعزيريةكتطبيقاتيافيالمممكةق(.1424-1423فاؿ،خالدمحمديحيى.)
المعاصرة القانكنية بالنظـ مقارنة دراسة السعكدية ماجستيرالعربية منشكرة)رسالة (.غير

األمنية،الرياض. أكاديميةنايؼالعربيةلمعمـك

مختصر(.ـ1997ق/1418.)تقيالديفأبكالبقاءمحمدبفأحمد=ابفالنجارالحنبمي،تكحيالف
.عبيكافتبةالمك:)د.ـ(.2ط.التحريرشرحالكككبالمنير

https://saaid.net/Doat/khalid/29.htm
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( الرحمف. فكزمعبد بنغازم:جامعة2.طالرائدفيففالتنقيبعفاآلثارـ(.1993الفخراني، .
قاريكنس.

.مصر:دارالمصريةلمتأليؼ.1.طمعانيالقرآف،أبكزكريايحيىبفزياد.)د.ت(.الفراء

 ط(.دمشؽ:مكتبةاليبلؿ..)د.العيفت(.أبكعبدالرحمفالخميؿبفأحمد.)د.،الفراىيدم

)د.ط(.)د.ـ(:.[Word]إقامةالبرىافعمىكجكبكسراألكثاف(.د.ت.)ناصربفحمدالفيد،
)د.ف(.

حكـإحياءاآلثاركالعنايةبأمكر(.ربيعثافو5ق،1433)صالحبففكزافبفعبداهلل.،الفكزاف
كشخصياتيا الجاىمية . االطبلع: 20تاريخ المكقع:2016يكنيك ـ،

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13938 

اليركم،القارم المبلعميبفمحمد الديف الحسفنكر 2002ق/1422).أبك المفاتيحـ(. مرقاة
 .بيركت:دارالفكر.1.طشرحمشكاةالمصابيح

ط(.القاىرة:)د..المغني(.ـ1968ق/1388.)بفأحمددمكفؽالديفعبداهللأبكمحم،ابفقدامة
 مكتبةالقاىرة.

.بيركت:دارالغرب1.طلذخيرةاـ(.1994شيابالديفأحمدبفإدريس.)أبكالعباس،القرافي
 اإلسبلمي.

الديف،القرافي العباسشياب إدريسأبك بف )د.أحمد . أنكاءت(. في البركؽ =الفركؽأنكار
عالـالكتب.ط(.القاىرة:.)د.الفركؽ

  .المطبعةالسمفية:)د.ـ(.2.طخراجال  (.ق1384.)حيىبفآدـيأبكزكرياالقرشي،

الجامعألحكاـالقرآف=ـ(.1964ق/1384أبكعبداهللمحمدبفأحمد.)شمسالديف،القرطبي
الكتبالمصرية.دار.القاىرة:2.طتفسيرالقرطبي

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13938
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13938
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)القرطبي، اهللالنمرم. عمريكسؼبفعبد المعانيق(.1387أبك مف فيالمكطأ لما التمييد
األكقاؼكالشؤكفاإلسبلمية.كاألسانيد .)د.ط(.المغرب:كزارةعمـك

.المكاىبالمدنيةبالمنحالمحمديةالقسطبلني،أبكالعباسشيابالديفأحمدبفمحمد.)د.ت(.
 لمكتبةالتكقيفية.)د.ط(.القاىرة:ا

.3.طلطائؼاإلشارات=تفسيرالقشيرمالقشيرم،عبدالكريـبفىكازفبفعبدالممؾ.)د.ت(.
مصر:الييئةالمصريةالعامةلمكتاب.

.)د.ـ(:2.طمعجـلغةالفقياءـ(.1988ق/1408محمدركاس،كقنيبي،حامدصادؽ.)قمعجي،
دارالنفائس.

.أحكاـأىؿالذمة(.ـ1997ق/1418محمدبفأبيبكربفأيكب.)لديفشمسا،ابفقيـالجكزية
.رمادملمنشر:الدماـ.1ط

إعبلـالمكقعيفـ(.1991ق/1411محمدبفأبيبكربفأيكب.)شمسالديف،ابفقيـالجكزية
 الكتبالعممية.دار.بيركت:1.طعفربالعالميف

)د..(ط)د..الطرؽالحكمية(.د.ت.)بفأيكبرمحمدبفأبيبكشمسالديفالجكزية،ابفقيـ
 .مكتبةدارالبياف:ـ(

.بدائعالصنائعفيترتيبالشرائعـ(.1986ق/1406)أبكبكربفمسعكد.عبلءالديف،الكاساني
الكتبالعممية.دار.بيركت:2ط

.بيركت:دار1.طالبدايةكالنيايةـ(.1988ق/1408ابفكثير،أبكالفداءإسماعيؿبفعمر.)
إحياءالتراثالعربي.

.1.طتفسيرالقرآفالعظيـ=تفسيرابفكثيرق(.1419ابفكثير،أبكالفداءإسماعيؿبفعمر.)
 بيركت:دارالكتبالعممية.
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الرحمف،كركر )عبد ـ2011ق/1432. كالقانكف(. اإلسبلمي الفقو في العاـ الماؿ تبديد جريمة
جامعةالجزائربفيكسؼبف.(غيرمنشكرة)رسالةماجستيرقارنةالجنائيالجزائرمدراسةم

.(1خدة)

حمايةاآلثاركاألعماؿالفنيةمفالكجيةاإلسبلمية.(.ـ1992ق/1412).عبدالقادرحمزةككشؾ،
المركزالعربيلمدراسات:الرياض.(205-193)صصحمايةاآلثاركاألعماؿالفنيةفي:

 .األمنيةكالتدريب

دار:)د.ـ(.)د.ط(.ةسنفابفماج(.د.ت.)القزكينيأبكعبداهللمحمدبفيزيد،ماجةابف
.فيصؿعيسىالبابيالحمبي–إحياءالكتبالعربية

)الماجد، 2013خالد. فيحؽاألمةـ(. السمطة حدكد العاـ الماؿ طالتصرؼفي بيركت:1. .
الشبكةالعربيةلؤلبحاثكالنشر.

.دارالحديث:القاىرة.)د.ط(.حكاـالسمطانيةاأل(.د.تكالحسفعميبفمحمد.)أب،مالماكرد

)،الماكردم لكبيرفيفقومذىباإلماـالحاكماـ(.1999ق/1419أبكالحسفعميبفمحمد.
الكتبالعممية.دار.بيركت:1ط.ي=شرحمختصرالمزنيالشافع

( بفالطيبي. لجمركيككسائؿمكافحتوفيالتشريعالجزائرمالتيريباـ(.2010-2009مبارؾ،
تممساف،الجزائر.–(.جامعةأبيبكربمقايدغيرمنشكرة)رسالةماجستير

.)د.ط(.بشرحجامعالترمذمتحفةاألحكذمأبكالعبلمحمدعبدالرحمف.)د.ت(.المباركفكرم،
بيركت:دارالكتبالعممية.

.مصر:دارالفكر1.طتفسيرمجاىدـ(.1989ق/1410مجاىد،أبكالحجاجمجاىدبفجبر.)
اإلسبلميالحديثة.

المكقع:ـ2016يكنيك5.تاريخاالطبلع:تعريؼاآلثار(.أغسطس2ـ،2009مجمةاآلثار.) ،
p?action=newsopen&id=12http://www.archaeologic.net/cmds.ph 

http://www.archaeologic.net/cmds.php?action=newsopen&id=12
http://www.archaeologic.net/cmds.php?action=newsopen&id=12
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إسبلـ )مصطفىمحمد، .2014 أكتكبر24ـ، اإلسبلمي(. العربي التراث إلى مدخؿ تاريخ.
 10االطبلع: 2016يكنيك المكقع:ـ،

center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=20487-//www.namahttp: 

التخطيطالعمميلتكجيوالعمؿاألثرمكدكرهفي(.ـ1992ق/1412).محمدجماؿالديف،مختار
في: اآلثار. الفنيةحماية كاألعماؿ اآلثار (58-13)صصحماية الرياض. المركز:

 .العربيلمدراساتاألمنيةكالتدريب

الكتبالعممية.دار.بيركت:1.طالمدكنةـ(.1994ق/1415.)مالؾبفأنسماـاإل،المدني

دارإحياءط(.بيركت:)د..مكطأاإلماـمالؾ(.ـ1985ق/1406).مالؾبفأنساإلماـ،المدني
.التراثالعربي

( إسحاؽبفيسار. بف محمد 1978ق/1398المدني، إسحاؽـ(. ابف سيرة كالمغازم= .السير
بيركت:دارالفكر..1ط

.)د.ط(.القاىرة:الميؤلِّؼ.شرحجرائـالتزييؼكالتزكيرـ(.2004مراد،عبدالفتاح.)

حمايةاآلثاركاألعماؿمقدمةأبحاثالندكة.في:(.ـ1992ق/1412)مراد،فاركؽعبدالرحمف.
.المركزالعربيلمدراساتاألمنيةكالتدريب:الرياض.(12-11)صصالفنية

لتحبيرشرحالتحريرفيا(.ـ2000ق/1421.)عميبفسميمافعبلءالديفأبكالحسف،لمرداكما
.مكتبةالرشد:الرياض.1.طأصكؿالفقو

.تاريخاالطبلع:عمـاآلثارأكتكبر(.29ـ،2012مركزالرافديفلمدراساتكالبحكثاالستراتيجية،)
/http://www.alrafedein.comـ،المكقع:2016سبتمبر20

(.تاريخ7458)رقـالفتكلكجكبإزالةاألصناـمارس(.19ـ،2001مركزفتكلإسبلـكيب.)
 25االطبلع: المكقع:2017يكليك ـ،

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=F
atwaId&Id=7458

http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=20487
http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=20487
http://www.alrafedein.com/
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=7458
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=7458
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( كيب. 2005مركزفتكلإسبلـ 3ـ، فيياأكتكبر(. كالمتاجرة القديمة استخراجاآلثار )رقـحكـ
 67725الفتكل االطبلع: تاريخ .)20 المكقع:2016يكنيك ـ،

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=F
atwaId&Id=67725

( كيب. إسبلـ فتكل 2005مركز 7ـ، كاقتصاديةيكليك(. شرعية رؤية الفتكلالتيريب )رقـ
تاري64340 .) االطبلع: 10خ المكقع:2017يكليك ـ،

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=F
atwaId&Id=64340

( محمد. بف نايؼ 2011ق/1432المركاني، اجتماعيةجريـ(. نفسية دراسة السرقة .1ط.مة
األمنية. الرياض:جامعةنايؼالعربيةلمعمـك

إلىالعدؿعفالعدؿبنقؿالمختصرالصحيحالمسندمسمـ،أبكالحسفمسمـبفالحجاج.)د.ت(.
.)د.ط(.بيركت:دارإحياءالتراثالعربي.=صحيحمسمـاهللرسكؿ

.المعجـالكسيطت(.حمد،كعبدالقادر،حامد،كالنجار،محمد.)د.مصطفى،إبراىيـ،كالزيات،أ
.دارالدعكةط(.القاىرة:)د.

( رندا. 2015مصطفى، 30ـ، اآلثاريكنيك(. عمـ أىمية االطبلع: تاريخ .15 ـ،2016يكنيك
 (./http://mawdoo3.comالمكقع:)

.دارالمؤيد:)د.ـ(.(ط)د.(.قيكدالممكيةالخاصة.د.تبفعبدالعزيز.)المصمح،عبداهلل

 المطيعي، ت(. )د. نجيب. لتكممةالمحمد جممجمكعشرحالميذبالثانية ط(.(13)بداية )د. .
بيركت:دارالفكر.

.نعالمبدعفيشرحالمقـ(.1997ق/1418.)إبراىيـبفمحمدبرىافالديفأبكإسحاؽ،ابفمفمح
 الكتبالعممية.دار.بيركت:1ط

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=67725
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=67725
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=64340
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=64340
http://mawdoo3.com/
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 )المناكم، الرؤكؼ. بعبد المدعك محمد الديف 1990ق/1410زيف ميماتـ(. عمى التكقيؼ
.القاىرة:عالـالكتب.1.طالتعاريؼ

.فيضالقديرشرحالجامعالصغيرق(.1356زيفالديفمحمدالمدعكبعبدالرؤكؼ.)المناكم،
لكبرل..مصر:المكتبةالتجاريةا1ط

يكليك25.تاريخاالطبلع:كجكبتكسيراألصناـإبريؿ(.23ـ،2003محمدبفصالح.)المنجد،
https://islamqa.info/ar/20894ـ،المكقع:2017

،ابفمنظكر الفضؿ أبك الديف بجماؿ )بفعميفمكـرمحمد العرب ق(.1414. طلساف .3.
بيركت:دارصادر.

)مييدات، كالدكرـ(.1991محمدسميمافعبداهلل. الممكيةالعامةفيالشريعةاإلسبلميةطبيعتيا
(.جامعةاليرمكؾ،األردف.غيرمنشكرة)رسالةماجستيراالقتصادمكاالجتماعي

ةالفمسطينيةالتيربالجمركيكأثرهفياإليراداتالجمركيـ(.2005أسدكامؿمصطفى.)مكسى،
(.جامعةالنجاحالكطنية،نابمس.غيرمنشكرة)رسالةماجستير

( فيصؿ. تاريخاالطبلع:دراسةأصكليةحكؿالتماثيؿفياإلسبلـسبتمبر(.3ـ،2008مكلكم، .
/blog/2008/09/03/http://www.darbuna.netـ،المكقع:2016يكنيك25

( الكريـ. عبد بف أحمد 2007نجيب، 8ـ، القبكرنكفمبر(. نبش االطبلع: تاريخ يكنيك10.
 /http://midad.com/article/200444ـ،المكقع:2016

شباهكالنظائرعمىمذىبأبياألـ(.1999ق/1419زيفالديفبفإبراىيـبفمحمد.)،ابفنجيـ
الكتبالعممية.دار.بيركت:1.طحنيفةالنعماف

كتاب.بيركت:دارال2.طالبحرالرائؽشرحكنزالدقائؽت(.)د.زيفالديفبفإبراىيـ.،ابفنجيـ
اإلسبلمي.

كسبرس.عمـاآلثارفيالكطفالعربينخمة،منىيكسؼ.)د.ت(. رُّ .)د.ط(.لبناف:جى

https://islamqa.info/ar/20894
http://www.darbuna.net/blog/2008/09/03/
http://midad.com/article/200444/
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الفكاكوالدكانيعمىرسالةبفأبيزيدـ(.1995ق/1415نفراكم،شيابالديفأحمدبفغانـ.)ال
.)د.ط(.بيركت:دارالفكر.القيركاني

دكركسائؿاإلعبلـكالمؤسساتالتعميميةكالثقافيةفي(.ـ1992ق/1412).عبدالحميـ،نكرالديف
المركز:الرياض.(86-77)صصالفنيةحمايةاآلثاركاألعماؿتنميةالكعياألثرم.في:

 .العربيلمدراساتاألمنيةكالتدريب

:بيركت.(ط)د..تيذيباألسماءكالمغات(.د.ت.)يحيىبفشرؼأبكزكريامحييالديف،النككم
 .دارالكتبالعممية

الديف،النككم محيي زكريا شرؼأبك بف )يحيى 1991ق/1412. كعمدةـ(. الطالبيف ركضة
 .بيركت:المكتباإلسبلمي.3.طمفتيفال

الديف،النككم محيي زكريا شرؼأبك بف )يحيى ق1392. بفالم(. مسمـ صحيح شرح نياج
.إحياءالتراثالعربي:داربيركت.2ط.الحجاج

 )ىاجر، 2016-2015كرماش. الجمركيـ(. التيريب ماجستيرجريمة منشكرة)رسالة (.غير
الجزائر.بسكرة،–جامعةمحمدخيضر

 )اليبداف، اهلل. عبد بف 1426محمد 21-15ق، شرعيةصفر(. رؤية اآلثار تاريختعظيـ .
 10االطبلع: المكقع:2016يكنيك ـ،

n=content&task=view&id=12http://www.islamlight.net/index.php?optio
64&Itemid=25

ط(.بيركت:دارالفكر.)د..فتحالقديرت(.كماؿالديفمحمدبفعبدالكاحد.)د.،ابفاليماـ

.القاىرة:دارالشركؽ.2.ططالبافجنداهللفيالمعركةالغمطـ(.2001فيمي.)ىكيدم،

)الكاحدم، أحمد. بف عمي الحسف =.ـ(1994ق/1415أبك المجيد القرآف تفسير في الكسيط
 .بيركت:دارالكتبالعممية.1.طالتفسيرالكسيط

http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=1264&Itemid=25
http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=1264&Itemid=25
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.الككيت:دارالسبلسؿ.2ط.المكسكعةالفقييةالككيتية ق(.1427اإلسبلمية.)كزارةاألكقاؼ

)د.ـ(:)د.ف(..)د.ط(.قانكفاآلثارالقديمةكزارةالسياحةكاآلثارالفمسطينية.)د.ت(.

،جريدةالشرؽاألكسطجرائـسرقةكتيريباآلثارفيمصر.(.يكنيك12ـ،2004أحمد.)ىداف،ك
9328ع) االطبلع: تاريخ .)20 المكقع:2016يكنيك ـ،

/details.asp?article=238832&issueno=9328#http://archive.aawsat.com
.WYnQSoTyu00

)يحياكم، 2010ق/1431لعمى. اإلسبلميةـ(. غير الدكؿ عند الدينية المقدسات )رسالةحماية
باتنة:الجزائر.–(.جامعةالحاجلخضرغيرمنشكرةماجستير

تبةاألزىريةلمتراث..)د.ط(.مصر:المكالخراجيعقكببفإبراىيـ.)د.ت(.أبكيكسؼ،



http://archive.aawsat.com/details.asp?article=238832&issueno=9328#.WYnQSoTyu00
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=238832&issueno=9328#.WYnQSoTyu00
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 فيرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقميا طرف اآلية

 سورة البقرة
َٔلذ  ِإَوذَا رِْض  ِف  َشَع  حَ

َ
ا َِلُْفِصدَ  األ َٓ ِ   205 125ذِي

 سورة آل عمران
ََوِْلَُس  ًْ ُِِس ثٌ  ٌّ ٌذ

ُ
  104 50 ،73اْْلَْۡيِ  إَِل  يَْدُؼٔنَ  أ

ا ٌَ ن ََِِّبٍّ  ََكنَ  َو
َ
َ َحُغوذ  أ ٌَ تِ  َحْغيُوْ  َو

ْ
ا يَأ ٍَ ِ ْٔمَ  َغوذ  ة ثِ  يَ ٌَ   161 43 ،70اىْلِيَا

 سورة النساء
 ََوَّل  ْ ٔا اء حُْؤحُ َٓ َف ًُ  الصُّ َٔاىَُس ْم

َ
ًْ  اهللُّ  َجَؽَو  اىذِت  أ   5 43رِيَاٌاً  ىَُس

 اهللذ  إِنذ  ًْ ُمرُُز
ْ
ن يَأ

َ
ْ  أ وا اَُاتِ  حُؤدُّ ٌَ

َ
ا إَِل  األ َٓ ْْيِ

َ
  58 69أ

يَا  َٓ حُّ
َ
ََ  اأ ِي ْ  اَّلذ ٔا ُِ ٌَ ْ  آ ٔا ِطيُؽ

َ
ْ  اهللذ  أ ٔا ِطيُؽ

َ
  59 80الرذُشَٔل  َوأ

 ْٔ َ ْوِل  ِإَوَل  الرذُشٔلِ  إَِل  َردُّوهُ  َول
ُ
ْمرِ  أ

َ
ًْ  األ ُٓ ٌِِْ 83 42 

 سورة المائدة
ا ٍَ ََ  َجَزاء إِجذ ِي   33 75َورَُشَٔلُ  اهللذ  نَ ُُيَارِبُٔ اَّلذ

 ارُِق ارِكَثُ  َوالصذ ْ  َوالصذ ٔا ا فَاْرَطُؽ ٍَ ُٓ يِْدَح
َ
ا َجَزاء أ ٍَ ِ   38 43 ،61 ،65 ،75َنَصتَا ة

 سورة األنعام
 ْكُو  ْ رِْض  ِف  ِشُۡيوا

َ
ًذ  األ ْ  ُث عِيَ  ََعكِتَثُ  ََكنَ  َنيَْف  اُُغُروا َهّذِ ٍُ ْ   11 16ال

 ََوَّل  ْ ٔا ََ  تَُصتُّ ِي ْ  اهلّلِ  ُدونِ  ٌَِ يَْدُؼٔنَ  اَّلذ ٔا   108 121اهللذ  فَيَُصتُّ
 سورة األعراف

 ََوَّل  ْ رِْض  ِف  ُتْفِصُدوا
َ
ا َعْؽدَ  األ َٓ   56 83 ،125إِْضَلَِخ
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 سورة األنفال
 لََُُٔم

َ
َِ  يَْصأ َُفالِ  َؼ

َ
َُفاُل  كُوِ  األ

َ
ِ  األ   1 41َوالرذُشٔلِ  هلِلّ

 ْ ٔا ٍُ ا َواْؼيَ ٍَ جذ
َ
ٍْخًُ أ َِ َغِِ ءٍ  ٌّ نذ  ََشْ

َ
ِ  فَأ ُّ  هلِلّ   41 41ُُخَُص

 سورة التوبة
 َِوكُو  ْ ٔا يُ ٍَ ًْ  اهللُّ  فََصَۡيَى اْخ ٍَيَُس ْؤٌُِِٔنَ  َورَُشُٔلُ  َخ ٍُ ْ   105 42 ،50 ،73 ،73َوال

 سورة يونس
 َْٔم يَم  فَاَْلَ َْ  ِِلَُهٔنَ  ةِتََدَُِم  ُجَِّجِ ٍَ ِ   92 16آيَثً  َخيَْفَم  ل

 سورة ىود
 َٔ ُزً ُْ

َ
نَشأ
َ
ِ  أ رِْض  ََ ٌّ

َ
ًْ  األ َرُك ٍَ ا َواْشخَْؽ َٓ   61 42ذِي

 سورة يوسف
 ًٌ رِْض إِّّنِ َخفِيٌظ َؼيِي

َ
َِ األ ِ  َخَزان

  55 69اْجَؽيِْن لََعَ
 ْ ٔا ُ   91 8َؼيَيَِْا اهللُّ  آثََركَ  ىََلدْ  حَاهلّلِ  كَال

 سورة اإلسراء
 َْْقَ  اْْلَقُّ  َجاء َوكُو   81 117اْْلَاِطُو  َوَز

 سورة الكيف
ٍَْس  َوحََرى ًْ  َؼَ حذَزاَورُ  َطيََؽج إِذَا الشذ ْٓفِِٓ ٍِيِ  ذَاَت  َن   17 88اَْلَ

 سورة مريم
 ْب َٓ ُ  ٌَِ ِل  َذ ً  ُمَ َّلذ   5-6 12َوَِلّا

 ْو
َ
ػُ  أ ٍَ ًْ  تَْص ُٓ َ ً  ل   98 13رِْكزا

 سورة طو
 ِْي إِلََِٓم  إَِل  َواُُغر   97 117ََعنِفاً  َؼيَيِّْ  َعيَْج  اَّلذ
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 سورة األنبياء
 ْآحَيَِْا َوىََلد  ْ ًَ إِة ِذا َرتُْو  ٌَِ رُْشَدهُ  َراِْي ٍِيَ  ةِّ َوُك ِ   51-58 117ََعل

 سورة الحج
ٔا ََ  الرِّْجَس  فَاْجخَنِتُ ْوثَانِ  ٌِ

َ
ٔا اأْل َْٔل  َواْجخَنِتُ ور كَ   30 93الزُّ

 َذِن
ُ
ََ  أ ِي جذ  يَُقَٰاحَئُنَ  لَِّلذ

َ
ًۡ ةِأ ُٓ  ْْۚ ٔا ٍُ  126، 107، ج  39-40ُعيِ

 ََ ِي ًْ  إِن اَّلذ ُْ ِذا هذ رِْض  ِف  ٌذ
َ
ٔا اأْل كَاُم

َ
ََلةَ  أ   41 42الطذ

 سورة الفرقان
 َوكَاَل  ََ ِي َذا إِنْ  َزَفُروا اَّلذ   4 93اْذَُتَاهُ  إِفٌْم  إَِّلذ  َْ

 ََ ِي ُدونَ  ََّل  َواَّلذ َٓ ورَ  يَْش وا ِإَوذَا الزُّ ْغِٔ  َمرُّ
وا ةِاليذ   72 93نَِراٌاً  َمرُّ

 سورة القصص
 َجرَْت

ْ
َِ اْشخَأ ٌَ ٌِي إِنذ َخْۡيَ 

َ
  26 69اىَلِّٔي األ

 سورة الروم
 ًْ َ َول
َ
رِْض  ِف  يَِصُۡيوا أ

َ
  9 16ََعكِتَثُ  ََكنَ  َنيَْف  َذيَُِغُروا اأْل

 سورة سبأ
 َان ٍَ ا الّرِيحَ  َولُِصيَيْ َْ ْٓرٌ  ُغُدوُّ ا َش َٓ ْٓرٌ  َوَرَواُخ   12-13 120َش

 سورة يس
 ا َوَُْسخُُب ٔا ٌَ ُم ًْ  كَدذ ُْ   12 8َوآثَاَر

 سورة الصافات
 َتْؽتُُدونَ  كَاَل

َ
ا أ   95 120َتِِْدخُٔنَ  ٌَ

 سورة األحقاف
 ْو
َ
ثَاَرةٍ  أ

َ
َْ  أ ِ   4 9ِؼيْمٍ  ٌّ
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 سورة ق
ٔا تُ ِيٍص  ٌَِ َْوْ  اْْلََِلدِ  ِف  َذَِلذ   36 23َّمذ

 سورة المجادلة
 ََ ِي َِ ٌُِِسً ُحَغاُِْرونَ  اَّلذ ا نَِّصانًِِٓ ٌّ َذ  ٌذ ُْ  ًْ احِِٓ َٓ مذ

ُ
  2 93أ

 سورة الحشر
فَاء ٌا

َ
ُ  أ َْ  رَُشِٔلِ  لََعَ  اهللذ ْْوِ  ٌِ

َ
ِ  اىُْلَرى أ   7 41َولِيرذُشٔلِ  فَيِيّذ

ا يَا َٓ حُّ
َ
ََ  أ ِي ٔا اَّلذ ُِ ٌَ ٔا آ َ  اتذُل ا َجْفٌس  َوِْلَُِغرْ  اهللذ ْج  ٌذ ٌَ   18 73ىَِغدٍ  كَدذ

 سورة نوح
ٔا ُ ًْ  َذُرنذ حَ  ََّل  َوكَال خَُس َٓ ِ ً  حََذُرنذ  َوََّل  آل   23 118َوّدا

 سورة الفجر
 ًْ َ ل
َ
  6-7 16ةَِؽادٍ  َربُّمَ  َذَؽَو  َنيَْف  حَرَ  أ

 

  



162 

 

 فيرس األحاديث النبوية

 الصفحة طرف الحديث

 94 «ًقا َخاِلًصاَأْرَبٌع َمْن ُكن  ِفيِو َكاَن ُمَنافِ »
 118 «اأْلَْوثَانِ  َوَكْسرِ  اأْلَْرَحاِم، ِبِصَمةِ  َأْرَسَمِني»

 44 «بعض األراضي لبعض الصحابة إقطاع النبي »
 118 «؟ َعَمْيِو النبي َبَعَثِني َما َعَمى َعُثكَ َأبْ  َأَل »

 93 «َأَل ُأَنبُِّئُكْم ِبَأْكَبِر اْلَكَباِئِر؟»
 44، 39 «َأَل ُكم ُكم رَاٍع َوُكم ُكم َمْسُئوٌل َعن َرِعي ِتوِ »
 129 «ُيْتِقَنوُ  َأنْ  اللُ  َأَحب   َعَماًل  َعِملَ  ِإَذا اْلَعْبدَ  ِإن  »
 109 «إن  الَل َطْيٌب ُيِحب  الط ّيب، نظيٌف ُيِحّب الّنَظاَفةَ »
 109 «ات ُقوا الّمّعاَنين، َقاُلوا َوَما الّمع اَناِن َيا َرُسوَل الِل؟»

 117 «ُنُصبٍ  ِماَئةِ  َوَثاَلثُ  ِست ونَ  الَبْيتِ  َوَحْولَ  َمك َة،  الن ِبي   َدَخلَ »
 64 «اْسَتَطْعُتمْ  َما اْلُمْسِمِمينَ  َعنِ  اْلُحُدودَ  ااْدرُءو »

 64 «َمْدَفًعا َلوُ  َوَجْدُتمْ  َما اْلُحُدودَ  اْدَفُعوا»
 71، 45 «َرُجاًل ِمَن اأَلْسدِ  اسَتْعَمَل َرُسوُل الِل »
 44، 38، 32 «برِ أْ مَ الذي بِ  حَ مْ المِ  الل  ع رسولَ استقطَ »

 109 «الّطُيوُر َشْطُر اإِليَمان»
 44 «َعاِدي  اأَلْرِض لِل َوَرُسوِلِو ثم  ِىَي َلُكم ِمن َبْعد»

 31، 28 «اربَ يا جُ حُ رْ جُ  اءُ مَ جْ العَ »
 109، 69 «ِبَعْبِد الِل بِن َأِبي َطْمَحَة ِلُيَحنَِّكوُ  َغَدْوُت ِإَلى َرُسوِل الِل »



163 

 

 70 «ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِيمْ َفَأْخِبْرُىْم َأن  الَل َقْد َفَرَض َعَمْيِيْم َزَكاًة »
 76 «ِفي ُكلِّ َساِئَمِة ِإِبٍل ِفي َأْرَبِعيَن ِبْنُت َلُبونٍ »

 45 «َبْعَد َأِن اْفَتَتَح َخْيَبَر َفَقَسَم َلَنا َقِدْمَنا َعَمى الن ِبّي »
 69، 45 «َأِمينٍ  َحق   َأِميًنا َرُجاًل  ِإَلْيُكمْ  أَلَْبَعَثن  »

 70 «ُو ُرَغاءٌ َل أُْلِفَين  َأَحَدُكْم َيِجيُء َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَمى َرَقَبِتِو َبِعيٌر لَ »
 106 «َل ُتْبَنى الَكِنيَسُة ِفي اإِلْساَلِم َوَل ُيَجد ُد َما َخِرَب ِمْنَيا»
 95 «َل َتْجِمُدوا َفْوَق َعْشَرِة َأْسَواٍط ِإّل ِفي َحِد ِمْن ُحُدوِد الل»

 44 «ل  ِحَمى إل  لِل َوَرُسوِلوِ »
 125، 83، 81، 50، 46 «َل َضَرَر َوَل ِضرَارَ »

 31 «وُ سَ فْ نَ  ل  ذِ ن يُ أَ  نٍ ؤمِ مُ ي لِ غِ بَ نْ  يَ َل »
 26 «مكُ مَ بْ قَ  َكان نمَ  نَ نَ ّن سَ عُ بِ ت  تَ لَ »

 66 «َيُدهُ  َفُتْقَطعُ  اْلَبْيَضةَ  َيْسِرقُ  الس اِرَق، اللُ  َلَعنَ »
 25 «داجِ سَ م مَ يِ ائِ يَ بِ نْ أَ  ورَ بُ وا قُ ذُ خَ ى ات  ارَ صَ والن   ودَ يُ اليَ  اللُ  نَ عَ لَ »

 25 «دبَ عْ نًا يُ ثَ ي وَ رِ بْ ل قَ عَ جْ  تَ َل  م  يُ الم  »
 44 «َلْو َكاَنت َغَناِئُمُكم ِمْثَل َسُمِر ِتَياَمَة ِنَعماً »

 76 «َلي  الَواِجِد ُيِبيُح ِعْرَضُو َوُعُقوَبَتوُ »
 63 «َبْعًضا َبْعُضوُ  َسَرقَ  اللِ  َمالُ »

 74، 51، 46 «َمَثُل الَقاِئِم َعَمى ُحُدوِد الم ِو َوالَواِقِع ِفيَيا»
 44، 38 «اَلٍث، الَماُء والن ار َوالَكؤَل الُمْسِمُموَن ُشَرَكاُء ِفي ثَ »
 24 «دّ رَ  وَ يُ فَ  وُ نْ مِ  َما َلْيَس  اذَ ا ىَ نَ رِ ي أمْ ث فِ دَ حْ ن أَ مَ »
 95 «َفُيَو ِمَن الُمْعَتِدين َمْن َبَمَغ َحدًا ِفي َغْيِر َحدٍ »
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 46 «َمْن َتَرَك َكالا َفِإَليّ »
 119 «ِبَيِدهِ  َفْمُيَغيِّْرهُ  ُمْنَكرًا ِمْنُكمْ  رََأى َمنْ »
 70، 45 «ُه ِمْنُكم َعَمى َعَملٍ َمِن اْسَتْعَمْمَنا»
 9 «وِ زقِ ي رِ فِ  ط اللُ بسُ يَ  أنْ  هُ ر  ن سَ مَ »
 خ «اللَ  رُ كُ شْ  يَ َل  اَس الن   رُ كُ شْ  يَ َل  نْ مَ »
ورِ »  107 «َوالَعَمَل ِبوِ  ،َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الز 

 28 «َأِبي رَِغاٍل، َوَكاَن ِبَيَذا اْلَحَرِم َيْدَفُع َعْنوُ  َىَذا َقْبرُ »
 119 «لَخَمَصِة؟ا ِذي ِمنْ  ُمِريِحي َأْنتَ  َىلْ »

 71  «ِبِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضانَ  َوك َمِني َرُسوُل الم ِو »
 » 127 الم وِ  َرُسولُ  الن ِبيِّ  ُمَحم دٍ  َوِذم ةُ  الم وِ  ِجَوارُ  وحاشيتيا ولنجران»
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 فيرس اآلثار

 الصفحة ثرطرف األ 

 71، 49 «َأرََأْيُتْم ِإِن اْسَتْعَمْمُت َعَمْيُكْم َخْيَر َمْن َأْعَمُم، ُثم  َأَمْرُتُو ِباْلَعْدلِ »
 47  «َبْكٍر َطْمَحَة ْبَن ُعَبْيِد الم ِو َأْرًضا َأْقَطَع َأُبو»
 51 «ِبَخْيِرُكمْ  َوَلْستُ  َأْمَرُكْم، ُولِّيتُ  َفِإنِّي َبْعُد، َأم ا»

 47 «ِإن َما َأَنا َوَماُلُكْم َكَوِليِّ اْلَيِتيمِ »
 71، 47 «اْلَمالِ  َمَكاِسبِ  َوَبْينَ  َبْيَنُكمْ  ُحْمتُ  قد إنِّي»
ي اُكم ِفي َماِل الِل َكَواِلي َماِل الَيِتيمِ »  70 «ِإنِّي َواِ 

 51 «نْسمع َل : سمَمان َفَقالَ  َتْسَمُعوَن؟ َأل الن اس ياأي  »
 48 «اْشَتَرى ُعْتَبُة ْبُن َفْرَقٍد َأْرًضا ِمْن َأْرِض اْلَخرَاجِ »

 118 «َبْعدُ  الَعَربِ  ِفي ُنوحٍ  مِ َقوْ  ِفي َكاَنتْ  ال ِتي اأَلْوثَانُ  َصاَرتِ »
وِر َأْرَبِعيَن َسْوطاً »  95 «َضَرَب َشاِىَد الز 

 95 «َضَرَب َمْعَن بَن زَاِئَدَة ِماَئَة َجْمَدٍة َعَمى َتْزِويرِِه َخْتَم َبْيِت الَمال»
 49 «عاقب ِعياض بن ُغْنم؛ لم ا َعِمَم أن ُو َأْصَبَح َيْمِبُس الر ِقيَق ِمَن الثَِّيابِ »

 34«في أراضي الفتوح  فعل عمر»
 96 «دون مخالٍف لو ن عمر وعمي فعل وقول ُشريٍح القاضي زم»

 8 «اً رَ  آثِ َل ًا وَ رَ اكِ ذَ  وِ بِ  فتُ مَ ا حَ مَ فَ »
 26 «قطع عمر شجرة بيعة الرضوان»

 27 «َميِّتٌ  َرُجلٌ  َعَمْيوِ  َسِريرًا اْلُيْرُمزَانِ  َبْيتِ  َمالِ  ِفي َجْدَناوَ  ُتْسَترَ  اْفَتَتْحَنا َلم ا»
 47 «َلْو َأن  َسْخَمًة َعَمى َشاِطِئ الُفرَاتِ »



166 

 

 64 «َقْطعٌ  اْلَمالِ  َبْيتِ  ِمنْ  َسَرقَ  َمنْ  َعَمى َلْيَس »
 64 «َنِصيبٌ  ِفيوِ  َلوُ  َقْطٌع، َعَمْيوِ  َلْيَس »
 76 «أموال عمالو مشاطرة عمر »

 47 «َمْن َأرَاَد َأْن َيْسَأَل َعِن اْلَماِل َفْمَيْأِتِني»
اِفَيِة َفَأْعُطوَىا ِباْلُمزَاَرَعِة ِبالنِّْصفِ »  72، 48 «اْنُظْر َما ِقَبَمُكْم ِمْن َأْرِض الص 
 128 «األمان من اءإيمي أىل المؤمنين أمير عمر الم و عبد أعطى ما ىذا»
 106 «َوَشَرْطَنا َلُكم َعَمى َأْنُفِسَنا َأْن َل ُنْحِدَث ِفي َمِديَنِتَنا َوَل ِفيَما َحْوَلَيا َدْيراً »

ْرُت َمَقاَلًة َأْعَجَبْتِني»  88 «َوُكْنُت َقْد َزو 
 8 «اً رَ م آثِ نكُ مِ  يَ قِ  بَ َل وَ »

 128 «َبِييَمةً  َتْعِقُروا َوَل  َتْحِرُقن َيا، َوَل  َنْخاًل  ُتْغِرُقن   َوَل »
 72، 48 «اأَلْرِض َأْبَمَغ ِمن َنَظِرَك ِفي اْسِتْجاَلِب الَخرَاجِ َوِلَيُكن َنَظُرَك ِفي ِعَماَرِة »

ين»  88 «َيا ُبنّي َما ِلي َأَرى َرِعي َتَك َعْنَك ُمْزَورِّ
 72، 48 «َك َعِن الُمْسِمِمينَ َيا ُىَني  اْضُمْم َجَناحَ »

 




