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  االحنراف يف استخدام مصطلحات شرعية بّينتها السنة النبوية
 )الغنيمة والغلول أمنوذًجا(

 د. إمهيدي سعد جنم أمحد
 قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية –طرابلس / كلية الرتبية طرابلس  جامعة

Trgm79@yahoo.com 

 
 مقدمة

احلمد هلل الذي أحسن كّل شيء خلقه مث هدى، والصالة والسالم على نبيه املصطفى، 
َّن َدَعا إمََل هللام وحبيبه اجملتىب، وأشهد أن ال إله إال هللا، القائل يف حمكم كتابه:  َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوالا ِمم

َن  َل َصاحلاا َوقَاَل إمنَِّنم مم يَ َوَعمم اْلُمْسلممم
ا عبده ورسوله القائل: "َمْن رََأى (1) ، وأشهد أن حمّمدا

ْع فَبمَقْلبمهم، َوَذلم  ْع فَبملمَسانمهم، فَإمْن َلَْ َيْسَتطم هم، فَإمْن َلَْ َيْسَتطم ُْه بمَيدم ْنُكْم ُمْنَكراا فَ ْليُ َغّيّم ََ ُُ مم ْْ َك َأ
ميَان" لنبيئي واملرسلي، وآله وصحبه، وسائر ، صلوات ريب وسالمه عليه، وعلى سائر ا(2)اإلم

 الصاحلي.
 أما بَد:

فمن األشياء اليت أتَبت نفسي، وأدمت فؤادي، وشغلت ذهِن، مساعي بَض 
املصطلحات الشرعية اليت شاعت  على ألسنة الَاّمة، وامتّدت موجتها الَاتية إَل األوساط 

ية يف انتقاء األلفاظ الدالة على مسّمياهتا، الَلمّية، يغذيها إعالٌم تفتقر جّل قنواته إَل االحرتاف
ولقد أاتح هللا يل هذا املنرب الَلمي املبارك لنشر ما كان خياجل لواعج نفسي من أحاسيس إميانية، 
َحة، اليت وصفها صلوات ريّب وسالمه عليه بقوله: "َقْد  مم مبَثها الغّية على هذه الشريَة السَّ

ْنُكْم َفَسيَ َرى اْختمالَفاا  تَ رَْكُتُكْم َعَلى اْلبَ ْيَضاءم  َمْش مم ي إمالَّ َهالمٌك َمْن َي دم َْ َها بَ  ُلَها َكنَ َهارمَها اَل يَزميُغ َعن ْ لَي ْ

                                                           

 . 33فصلت  (1)
، َوأَنَّ  (2) ميَانم َن اإلم ميَاَن صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، كتاب اإلميان، ابب بَ َيانم َكْونم الن َّْهىم َعنم اْلُمْنَكرم مم اإلم

، رقم  َبانم ُروفم َوالن َّْهَي َعنم اْلُمْنَكرم َواجم َْ ْلَم ُقُص، َوأَنَّ اأَلْمَر ابم ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار 186يَزميُد َويَ ن ْ
 بّيوت. –إحياء الرتاث الَريب 
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، وإذ بفرحيت تبلغ منتهاها حي علمت بقبول ورقيت البحثية، من قبل اللجنة املشرفة (3)َكثمّياا..."
ثلة من علماء الشرع احلني ُ، فهم القوم على هذا املؤمتر، ال سيما مرافقتها لورقات حبثية قّدمها 

: "بَ لّمُغوا َعِنّم َوَلْو ملسو هيلع هللا ىلصالذين ال يشقى جليسهم، والكّل مبتغاهم األجر والثواب، امتثاالا لقوله 
 .(4)آيَةا"

فجاء عنوان  فكان من األولوايت اليت ارأتيت البحث فيها مصطلح الغنيمة والغلول،
 .البحث على هذا النحو

املصطلحات واألمساء قدمي قدم الدعوة؛ إذ يريد أعداء اإلسالم بذلك تشويه  وحتري ُ 
ي –حماسن الشرع، وليلبسوا على الناس دينهم، فمن ذلك ما روته أم املؤمني السيدة َعائمَشة  ْر

َن اْليَ ُهودم َعَلى َرُسولم اَّللَّم  -هللا عنها اُم َعلَ  ملسو هيلع هللا ىلصحي: قَاَلت: دخل َرْهٌط مم ْيك. َففهمُتها، فَ َقاُلوا السَّ
َنُة. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّم  َْ اُم َواللَّ بُّ الرّمْفَق يفم اأَلْمرم   ملسو هيلع هللا ىلصفقلت: َعَلْيُكُم السَّ "َمهالا اَي َعائمَشُة، فإمنَّ اَّللََّ ُيُم

  .(5)َعَلْيُكم":" فَقْد قُ ْلُت: وَ ملسو هيلع هللا ىلصُكلّمهم ". فُقْلُت: اي رسول هللا أو ََلْ َتْسَمْع َما قَاُلوا؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَّم 
ا من أنصاف املتَلمي يهزؤون مبن ُياول تصحيح هذه املفاهيم يف اجملتمع،  ولقد رأينا أانسا
ا، من ذلك وصفهم: )ابملتنطَي( حمتجي بقوهلم: )ال مشاحة يف املصطلح  وجيرون عليهم أحكاما

ََْن َأيبم  ىالقصد(، وجهلوا أن من سنن اهلدإذا ُعرف  تصحيح املفاهيم اخلاطئة عند الناس، ف
ي هللا عنه-ُهَريْ رَةَ  َمَنَب اْلَكَرَم"ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّم  -ْر وا اْل ، وجاء يف شرح هذا (6): "اَل ُتَسمُّ

                                                           

يَن اْلَمْهدميّمَي، رقم سنن ابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن يزيد، ابب اتّمَباعم ُسنَّةم اخْلَُلَفاءم ا ((3 دم ، حتقيق: 45لرَّاشم
م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، 2009 -ه  1430شَيب األرنؤوط وآخرين، دار الرسالة الَاملية، ط األوَل، 

. 28/367، 17142م، رقم 1999ه ، 1420حتقيق: شَيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط الثانية 
بن عبد هللا أبو عبد هللا احلاكم، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار  املستدرك على الصحيحي، حممد

 .1/175، 1990 – 1411بّيوت، ط األوَل،  –الكتب الَلمية 
صحيح البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، ابب ما ذكر عن بِن  (4)

 –صار، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب الَلمية ، ْبط نصه: حممود حممد ن3461إسرائيل، رقم 
 م. 2001بّيوت/لبنان، ط األوَل، 

اَلُم، رقم (5) ةم السَّ مَّ . صحيح مسلم،  6256صحيح البخاري، كتاب االستئذان، ابب َكْي َُ يُ َردُّ َعَلى أَْهلم الذّم
 .2165رقم كتاب السالم، ابب النهي عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم وكي ُ يرد عليهم،

 .6182صحيح البخاري، كتاب األدب، ابب اَل َتسبُّوا الّدهَر، رقم  (6)
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احلديث: أن "املراد ابلنهي أتكيد حترمي اخلمر مبحو امسها؛ وألن يف تبقية هذا االسم هلا تقريراا ملا  
ا"  .(7)كانوا يتومهونه من تكّرم شارهبا، فنهى عن تسميتها كرما

وقد حدثنا غّي واحد من علماء بالدان: أن هناك مصطلحات درجت بي أهلنا، 
وأصبحت ِما ال ينكر مساعه، وهي يف حقيقتها تتضمن مَاين سيئة، فمن ذلك مسوا كل من فيها 

ّلة عمرو بن الَاص يف طرابلس ب )الَمروص(، احنراف وخروج عن اجلادة ب )عيشة راجل(، ومسوا حم
 وتراهم يقولون: )من حّج مرة فكنا شره(، وغّي ذلك.

وعند النظر يف احلالة الراهنة يف بالدان وما تبع ذلك من أزمات متَددة اجلوانب، أعقبتها 
ام بَض حروب متتالية بي اإلخوة األشقاء، جيد املتتبع للشأن الداخلي اللييب احنرافاا يف استخد

املصطلحات الشرعية اليت تبىن عليها أحكاٌم خاصة بينتها السنة النبوية املطهرة، وقد تفّشى هذا 
االحنراف يف الفهم واالستخدام للمصطلحات بي أوساط الناس، حىت ظن كثٌّي منهم أنه الداللة 

 احلقيقية هلا.
ي عرب قنوات إعالمية وِما زاد يف ترسيخ هذا الفهم السقيم لدى الناس اخلطاب اإلعالم

ع هذه املصط َت له دون الر خمتلفة، بْو  جوع إَل مظاهنا.لحات على غّي ما ْو
وع ألسباب، أمهها:  ويرجع اختياري هلذا املْو

 املفهوم اخلاطئ لبَض املصطلحات الفقهية، وانتشار استخدامها هبذا املفهوم. .1
 اخللط بي مفهومي الغنيمة والغلول. .2
 املفاهيم اخلاطئة واجب شرعي.تصحيح بَض  .3
 تبيان عظم الضرر الواقع من جراء قلب املفاهيم للمصطلحات الشرعية.  .4
 بيان املفهوم الصحيح للمصطلحي؛ لتجّنب الوقوع يف الفهم اخلاطئ احلاصل هلما اليوم. .5

 وأهدف من خالل هذه الورقة إَل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 
 والغلول من خالل السنة املطهرة؟/ ما مفهوم الغنيمة 1س
 / كي ُ استخدم البَض مصطلح الغنيمة؟2س
 / ما أسباب تفشي هذه الظاهرة يف جمتمَنا؟3س

                                                           

 -فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الَسقالين، الناشر: دار املَرفة  (7)
 .10/567، 1379بّيوت، 
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 / ما طرق الَالج اليت جيب أن نسلكها للقضاء على هذه الظاهرة؟4س
 وقد ُقّسم البحث حسب اآليت:

 واشتمل على مطلبي، مها: املبحث األول: أمهية املصطلح ومفهوم الغنيمة والغلول:
 املطلب األول: أمهية املصطلح يف الشريَة اإلسالمية.

ا.  املطلب الثاين: الغنيمة والغلول لغة واصطالحا
. واشتمل على ثالثة احنراف مصطلحي الغنيمة والغلول. أسبابه وطرق عالجه املبحث الثاين:

 مطالب، هي:
 لحات.املطلب األول: وجوب تصحيح ما احنرف من املصط

 املطلب الثاين: احنراف مصطلحي الغنيمة والغلول.
 املطلب الثالث: أسباب االحنراف وطرق عالجها:

وقد اتبَُت يف كتابة هذه الورقة املنهج الوصفي وطريقته املتمثلة يف: مجع املادة وتصنيفها 
السنة وحتليلها وشرحها وموازنتها؛ للوقوف على الفهم الصحيح للغنيمة والغلول من خالل 

 الشريفة، واستخالص النتائج والتوصيات من ذلك.
 وما توفيقي إال ابهلل عليه توّكلت وإليه أنيب

 
 :املصطلح ومفهوم الغنيمة والغلول املبحث األول: أمهية

يَد املصطلح الشرعي ركيزة أساسية يف توصي ُ املسائل وإنزال األحكام؛ لذا ْبط الَلماء 
َت له أو اصطلحوا عليه.والفقهاء مصطلحاهتم حبيث ال   خترج عن املَىن الذي ْو

وجاء هذا املبحث يف مطلبي، سأبي يف األول منهما أمهية املصطلح من منظور شرعي 
 بَد التَري ُ به، مث تناولت يف اآلخر التَري ُ اللغوي واالصطالحي للغنيمة والغلول. 

 املطلب األول: أمهية املصطلح يف الشريعة اإلسالمية.
املصطلحات له أمهّية ابلغة يف مسائل الشرع؛ ألن األحكام الشرعية تبىن عليها، ْبط 

َه األول، وإخراج  فاالصطالح عبارة عن "اتفاق قوم على تسمية الشيء ابسم ما ينقل عن مْو
ع اللفظ  اللفظ من مَناه اللغوي إَل آخر ملناسبة بينهما، وقيل: االصطالح اتفاق طائفة على ْو
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وقيل: االصطالح إخراج الشيء عن مَىن لغوي إَل مَىن آخر لبيان املراد، وقيل:  إبزاء املَىن،
 . (8)االصطالح لفظ مَي بي قوم مَيني"

فاالهتمام ابملصطلح من األمور املهمة اليت اهتم هبا الدارسون يف خمتل ُ الَلوم؛ إذ ال سبيل 
طلح مطابقاا ملا يدل عليه من إَل استيَاب أي علم دون فهم مصطلحاته، وال بد أن يكون املص

 .(9)مفاهيم

واملصطلحات ال تُلَقى هكذا ارجتاالا وال عبثاا، بل هلا دور كبّي يف حياة الناس، فهي تدخل 
ْمن منظومة التواصل فيما بينهم؛ ألن املفاهيم واملَاين إمنا تنتقل إَل األذهان بواسطة كلمات 

 تكون دوالَّ عليها.

َل خطورة احنراف املصطلحات، حيث هنى عن استخدام وقد نبه القرآن الكرمي إ
أيَي َُّها الَّذميَن آَمُنواْ اَل تَ ُقوُلواْ رَاعمَنا َوُقولُواْ مصطلحات مَينة وأرشد إَل غّيها فقال سبحانه وتَاَل: 

َُوا ْ  َولملَكافمرميَن َعَذاٌب أَلميمانظُْراَن َوامْسَ
، ، ووجه النهي عن لفظ"راعنا(10) " أنه بلسان اليهود سبٌّ

طلباا منه أن يراعيهم؛ أي يلتفت إليهم، فاغتنم اليهود ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصفلما مسَوا املسلمي يقولونه للنيب 
 .(11)ويضحكون فيما بينهم، وقالوا: كنا نسبه سراا فاآلن نسبه جهراا ملسو هيلع هللا ىلصوصاروا خياطبون هبا النيب 

كما حفلت السنة النبوية ابلَديد من النماذج الدالة على الَناية ابأللفاظ ودالالهتا، فَلى 
ي هللا عنه َأنَّ َرُسوَل  سبيل املثال التفرقة بي لفظ اإلميان واإلسالم، فَن سَد بن أيب وقاص ْر

ٌد: فَ تَ َرَك رَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَّم  َْ ْم، قَاَل َس ٌد َجالمٌس فميهم َْ هم َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص ُسوُل اَّللَّم أَْعَطى َرْهطاا َوَس طم َْ ُهْم َمْن َلَْ يُ  ن ْ مم
ناا. فَ َقاَل َرسُ   -وُل اَّللَّم أَْعَجبُ ُهْم إميَلَّ، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّم َما َلَك َعْن ُفاَلٍن، فَ َواَّللَّم إميّنم أَلرَاُه ُمْؤمم

                                                           

بّيوت، ط  –األبياري، دار الكتاب الَريب التَريفات: علي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق: إبراهيم  (8)
 .44، ص1405األوَل، 

م، 2004، 3فاس، ط –ينظر: نظرات يف املصطلح واملنهج، الشاهد البوشيخي، مطبَة انفو برانت (9)
 .15ص

 .104البقرة   (10)
س الدين اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مش (11)

 -ه 1423القرطيب، حتقيق: هشام مسّي البخاري، نشر دار عاَل الكتب، الرايض، اململكة الَربية السَودية، 
 .2/57م، 2003
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ا ". قَاَل َفَسَكتُّ قَلميالا، مُثَّ َغَلَبِنم ملسو هيلع هللا ىلص ْنُه، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّم َما َلَك َعْن  : " أَْو ُمْسلمما َما أَْعَلُم مم
ناا، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّم  ا ". قَاَل َفَسَكتُّ قَلميالا، مُثَّ َغَلَبِنم َما ملسو هيلع هللا ىلصُفاَلٍن، فَ َواَّللَّم إميّنم أَلرَاُه ُمْؤمم : " َأْو ُمْسلمما

ْنُه، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّم مَ  ناا. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّم َعلمْمُت مم : " ملسو هيلع هللا ىلصا َلَك َعْن ُفاَلٍن، فَ َواَّللَّم إميّنم أَلرَاُه ُمْؤمم
هم  ْنُه َخْشَيَة َأْن يَُكبَّ يفم النَّارم َعَلى َوْجهم رُُه َأَحبُّ إميَلَّ مم ي الرَُّجَل َوَغي ْ ا. إميّنم أُلْعطم ، (12)" أَْو ُمْسلمما

َت له طلحات والَناية هبا؛ ألن صرفها عبط املصيتبي ِما سبق شدة اهتمام الشريَة بض ما ْو
يوقع يف اخلطأ؛ لذلك اهتم الصحابة والتابَون والَلماء مبدلوالت ألفاظهم أميا اهتمام، واألمثلة 

 على ذلك كثّية.

 :واصطالًحااملطلب الثاين: الغنيمة والغلول لغة 
ا.  أوالا: الغنيمة لغة واصطالحا

ابلشيء من غّي مشقة، واالغتمنام: انتهاز الُغنم، والُغنم والَغنميمة واْلَمْغنم: الغنيمة لغة: هي الَفْوز 
ا ابلضم، ويف احلديث: "اَل يُ ْغَلُق الرَّْهُن َلُه ُغْنُمُه َوَعَلْيهم ُغْرُمُه" ، (13)الفيء، ويقال: َغنمَم الَقوم ُغْنما

ا  -ابلكسر–ُغنمه: زايدته ومَناؤه وفاْل قيمته، وَغنمَم  ، ويَقاَل: -ابلضم وابلَفْتح وابلتَّْحريكم -ُغْنما
َلُه إايُه. واْغتَ َنَمُه وتَ َغنََّمُه: عَ  لَفْتحم اْلَمْصَدُر، وَغنََّمُه كذا تَ ْغنيماا: نَ فَّ ُه الُغْنُم ابلضَّمّم االْسُم، وابم دَّ

ْنفَرى: (14)َغنيَمةا   ، وأُنشد للشَّ
تِ وابِضَعٍة محمِْر الِقِسيِّ بَ َعثْ تمها ** َوَمْن   يَ ْغزم يَ ْغَنْم َمرًَّة ويمَشمَّ

 وقال احلارث بن حلزة اليشكري يف مطّولته:
َناحم ِكْنَدَة أن يغَنَم ** غازيهمم وِمّنا اجلزاء  أعلينا جم

                                                           

صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب: إذا َل يكن اإلسالم على احلقيقة وكان على االستسالم أو اخلوف  ((12
إلميان، ابب: أتل ُ قلب من خياف على إميانه لضَفه، . صحيح مسلم، كتاب ا1408من القتل، حديث رقم 

 . 150ويف كتاب الزكاة، ابب: إعطاء من خياف على إميانه، حديث رقم 
سنن الدارقطِن، علي بن عمر أبو احلسن الدارقطِن، حتقيق: السيد عبد هللا هاشم مياين املدين، دار املَرفة  ((13

 .2/58املستدرك للحاكم  .3/32م، 1966 -ه   1386بّيوت،  -

بّيوت، ط األوَل،  –ينظر: لسان الَرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، نشر دار صادر  ((14
. اتج 1476القاهرة، ص –. القاموس احمليط، حممد بن يَقوب الفّيوز آابدي، دار احلديث 12/445

احلسيِن، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى الزَّبيدي،  الَروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق
 .33/188حتقيق جمموعة من احملققي، نشر دار اهلداية، 
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ا: هي "ما نيل من أهل الشرك عنوة   .(15)واحلرب قائمة" -أي: قهراا أو غلبة  -الغنيمة اصطالحا
ا أبهنا: "اسم ملا يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة على وجه يكون فيه  وُعرّفت أيضا

 .(17)، فالغنيمة: اسم للمأخوذ من أهل احلرب على سبيل القهر والغلبة(16)إعالء كلمة هللا تَاَل"

يالحظ من التَاري ُ السابقة أن املأخوذ مال للكفار، واآلخذ مسلم، واألخذ على وجه 
 ة، فإذا ختل ُ قيد من هذه القيود ختل ُ الوص ُ ابلغنيمة.الغلب

ا.  اثنياا: الغلول لغة واصطالحا
الغلول لغة: َغلَّ يَ ُغلُّ ُغلوالا وَأَغلَّ: خاَن، وقيل: الُغلول من اْلَمْغَنم خاصة وليس من اخليانة وال من 

د َغّل يَغمّل ابلكسر، ومن الُغلول احلمْقد، وِما يبي ذلك أَنه يقال من اخليانة أََغّل يُغمّل، ومن احلمقْ 
 َغّل يَ ُغّل ابلضم.

جَله من اخليانة، وأَما َغلَّ يَ ُغّل ُغلوالا فإمنه اخليانة يف اْلَمْغَنم  -بضم الياء-ومن قال: يُغمل 
ْغالل: اخليانة يف املغامن وغّيها  .(18)خاصة، واإلم

نْتمَفاُع  ا: "َأْخُذ َما َلَْ يُ َبح االم ن اْلَغنميَمةم قَ ْبَل َحْوزمَها"والغلول اصطالحا  .(19)بمهم مم

وقد تكرر ذكر الُغلول يف احلديث وهو اخليانة يف املْغنم، والسرقة من الَغنيمة، وكلُّ من خان 
يف شيء ُخْفية فقد غّل، ومسيت ُغلوالا أَلن اأَليدي فيها َمْغلولة؛ َأي ِمنوعة جمَول فيها ُغّل، وهو 

ااحلديدة اليت جتمع يد اأَلس ََة أَيضا  .(20)ّي إمَل ُعنقه، ويقال هلا جامم

                                                           

أنيس الفقهاء يف تَريفات األلفاظ املتداولة بي الفقهاء، قاسم بن عبد هللا بن أمّي علي القونوي، حتقيق:  (15)
 .183، ص1406وَل جدة، ط األ –أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي، نشر دار الوفاء 

 .209التَريفات للجرجاين ص (16)
 -بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين أبو بكر بن مسَود الكاساين احلنفي، دار الكتب الَلمية  (17)

 .15/341م، 1986 -ه  1406لبنان، ط الثانية  –بّيوت 
 . 30/116. اتج الَروس 11/499ينظر: لسان الَرب  (18)
اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(، حممد بن قاسم  (19)

ه  ص 1350بّيوت، ط األوَل،  -األنصاري، أبو عبد هللا، الرصاع التونسي املالكي، نشر املكتبة الَلمية 
152. 
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 املبحث الثاين: احنراف مصطلحي الغنيمة والغلول. أسبابه وطرق عالجه.
بَد أن وقفنا يف مواْع بينُت فيها احنراف استخدام املصطلح عند الَامة، وموق ُ القرآن 
ا، أتناول يف هذا املبحث اخلطوات  والسنة من استَماله، مث مفهوم الغنيمة والغلول لغة واصطالحا
اليت جيب اتباعها لتصحيح ما احنرف من مصطلحات، مث احنراف مصطلح الغنيمة والغلول لدى 

 ، وأسباب هذا االحنراف وطرق عالجه. البَض

 املطلب األول: وجوب تصحيح ما احنرف من املصطلحات:
إن االحنراف املصطلحي أصبح ظاهرة، ومسة جلّية يف هذا الَصر؛ النشغال كثّي من الناس 
، وهذا  ا وُهدىا عن أمور دينهم، جاعلي من حضارة الغرب وما حتمله من مفاهيم خاطئة نرباسا

َميٍد اخْلُْدرميّم  ملسو هيلع هللا ىلصبرهان على نبوته  ي هللا عنه–ففي احلديث الذي رواه أَبو َس  قَاَل: قَالَ  -ْر
رْبٍ َوذمرَاعاا بمذمرَاٍع َحىتَّ َلْو َدَخُلوا يفم ُجْحرم  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اَّللَّم  راا بمشم ب ْ ْن قَ ْبلمُكْم شم َُنَّ َسَنَن الَّذميَن مم "لَتَ تَّبم

ُتُموُهْم" َْ بٍّ الَت َّبَ  َْ(21). 

على الَناية ابأللفاظ اليت وردت يف السنة ومدلوالهتا وبالغها كما وردت  ملسو هيلع هللا ىلصوقد نبه النيب 
لم فمْقٍه  ملسو هيلع هللا ىلص  ومَىن، حيث قالمبىنا  َظَها َوبَ لََّغَها، فَ ُربَّ َحامم َع َمَقاَليتم فَ َوَعاَها َوَحفم "َنضََّر اَّللَُّ اْمَرأا مسَم

ْنُه." َع" (22)إمََل َمْن ُهَو أَفْ َقُه مم ؛ أي: من غّي حتري ُ وتغيّي للفظها وال 23ويف رواية "فَ بَ لََّغُه َكَما مسَم

                                                                                                                                                            

ي، طبع إبعانة وزارة املَارف للحكومة الَالية اهلندية ينظر: غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم اهلرو  (20)
حتت مراقبة الدكتور حممد عبد املَيد خان، ط األوَل، مطبَة جملس دائرة املَارف الَثمانية حبيدر آابد الدكن 

، النهاية يف غريب احلديث واألثر، أبو 11/499. لسان الَرب 1/200م، 1964 -ه 1384اهلند، سنة 
 -حممود حممد الطناحي، نشر املكتبة الَلمية  -ك بن حممد اجلزري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى السَادات املبار 

 .30/116، اتج الَروس 3/717م، 1979 -ه  1399بّيوت، 
صحيح مسلم،   .3456، كتاب أحاديث األنبياء، ابب ما ذُكر عن بِن إسرائيل، رقم صحيح البخاري ((21

 .2669والنصارى، رقم  كتاب الَلم، ابب اتباع سنن اليهود
 –اجلامع الصحيح، حممد بن عيسى الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث الَريب  (22)

. واللفظ له. 2658، ابب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع، رقمملسو هيلع هللا ىلصبّيوت، كتاب الَلم عن رسول هللا 
بّيوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب  –، دار الفكر سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبد هللا القزويِن

ا، رقم  ، من حديث زيد بن اثبت. مسند اإلمام 230يف اإلميان وفضائل الصحابة والَلم، ابب: من بلغ علما
 .16738، رقم27/301أمحد 
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جواز الرواية ابملَىن على ما عليه اجلمهور، وحمل بسط هذه املسألة علم مَناها، وهذا ال ينايف 
 .(24)أصول احلديث

السنة غة  والَرف الذي نزل يف القرآن و فالواجب يف فهم املصطلحات النبوية  مَرفة الل 
ي هللا عنهم يفهمونه من الرسول  عند مساع تلك األلفاظ، فبتلك اللغة  ملسو هيلع هللا ىلصوما كان الصحابة ْر

، ال مبا حدث بَد ذلك، فغلط كثّي من الناس  بسبب ما تَودوه ملسو هيلع هللا ىلصوالَرف خاطبهم هللا ورسوله 
من خطاب عامتهم ابستَمال اللفظ يف غّي مَناه الذي ُوْع له، فإذا مسَوه يف القرآن واحلديث 

على لغتهم النبطية وعادهتم  ملسو هيلع هللا ىلص ولهظنوا أنه مستَمل يف ذلك املَىن، فيحملون كالم هللا ورس
ها، ومصطلح الغنيمة الذي هو حمل ؤ اسد اليت جيب در ، وال خيفى ما يف هذا من املف(25)احلادثة

ع له لفظ الغنيمة يف الكتاب والسنة غّي املَىن  البحث ينطبق عليه ما سل ُ، فاملَىن الذي ْو
َمهم ُُيَرّم املستَمل اليوم، وقد ذم هللا بِن إسرائيل بقوله:  ْم ُفوَن اْلَكلمَم َعن َمَوا

؛ "أي: فسدت (26)
ُفهومهم، وساء تصرفهم يف آايت هللا، وأتولوا كتابه على غّي ما أنزله، ومحلوه على غّي مراده، 

، فإجراء الكالم على غّي ما ُوْع له ليس ابألمر اهلي؛ فإنه يتجاوز إَل (27)وقالوا عليه ما َل يقل"
، فلزم ْبط املصطلحات والَناية هبا (28)يدل عليه من الَلوم واحلكمإساءة فهم الكالم وكل ما 

  وتصحيح ما احنرف منها.

 

                                                                                                                                                            

السماع،  ، ابب ما جاء يف احلث على تبليغ ملسو هيلع هللا ىلصاجلامع الصحيح للرتمذي، كتاب الَلم عن رسول هللا (23)
 ، وقال: "حديث حسن".2656رقم

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح علي بن حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري، دار الفكر،  (24)
 .1/306م 2002 -ه  1422لبنان ط: األوَل،  –بّيوت 

بّيوت،  –حممد خملوف، دار املَرفة ينظر: الفتاوى الكربى، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق: حسني ((25
 .7/106ه ، 1386ط األوَل، 

 .13املائدة  (26)
 .2/36م. 2001ه  1422بّيوت، ط الثانية،  –تفسّي القرآن الَظيم البن كثّي، دار الكتب الَلمية  ((27

، 1ينظر: مفردات القرآن، عبد احلميد الفراهي، حتقيق: حممد أمجل أيوب، دار الغرب اإلسالمي، ط (28)
 .5، 4م، ص2002
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 :: احنراف مصطلحي الغنيمة والغلولاملطلب الثاين
يف ظل كثرة وسائل اإلعالم املختلفة، وكثرة ما تبثه هذه الوسائل من وص ُ األشياء واحلكم 

ومن بينها ذكرها للغنيمة والغلول يف  -مرتكزات سليمةويف الغالب ال تكون مبنّية على -عليها 
 زمن احلروب، ووصفها ملا أيخذه أحد الفريقي من اآلخر غنيمة أو غلوالا.

وبَد الرجوع إَل مواْع ورود هذين املصطلحي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، 
َاوهي مواْع كثّية، منها قوله تَاَل:  ن َشْيءٍ  َواْعَلُموا أمنَّ َغنمْمُتم مم

، حيث ذكر بَض (29)
ن َشْيءٍ املفسرين أن املراد بقوله تَاَل:  مال الكفار إذا ظفر به املسلمون على وجه  َغنمْمُتم مم

، وهذا املَىن هو املوافق لتَري ُ الغنيمة اصطالحاا، فالشرع قّيد هذا اللفظ هبذا (30)الغلبة والقهر
 النوع من األخذ.

ا كثّي، ومنه ما روي َعْن َعْبدم اَّللَّم ْبنم َعْمرٍو َأنَّ  أما ورود لفظ الغنيمة يف السنة فهو أيضا
ْم  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اَّللَّم  ُلوا ثُ ُلَثْي َأْجرمهم ََجَّ يُبوَن اْلَغنميَمَة إمالَّ تَ  ْن َغازميٍَة تَ ْغُزو يفم َسبميلم اَّللَّم فَ ُيصم قَاَل: "َما مم

رَةم  َن اآلخم يُبوا َغنميَمةا ََتَّ هَلُْم َأْجُرُهْم"مم َقى هَلُُم الث ُُّلُث، َوإمْن َلَْ ُيصم ؛ إذن فاْلَغنميَمة مقرونة ابلغزو، (31)َويَ ب ْ
ْن َأْجر َغْزوهم َي يفم ُمَقابَ َلة ُجْزء مم  ، كما يستفاد من هذا احلديث. (32)وهم

لى سبيل املثال ال احلصر وكذلك لفظ الغلول فقد جاء ذكره يف الكتاب والسنة املطهرة، وع
ا  قوله هللا تَاَل:  َياَمةم مُثَّ تُ َوَّفَّ ُكلُّ نَ ْفٍس مَّ َا َغلَّ يَ ْوَم اْلقم ٍّ َأن يَ ُغلَّ َوَمن يَ ْغُلْل أَيْتم مبم َوَما َكاَن لمَنيبم

(َكَسَبْت َوُهْم اَل يُْظَلُمونَ 


، فقد ذكر املفسرون أكثر من سبب لنزول هذه اآلية، كلها كانت (33
يف املغازي، ومن املَروف أن سبب النزول يساعد على فهم املقصود، ومنها ما روي عن سيدان 

                                                           

 .41األنفال   (29)
 .1/8ينظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  (30)
 . 5034صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، ابب بَ َيانم َقْدرم ثَ َوابم َمْن َغزَا فَ َغنمَم َوَمْن ََلْ يَ ْغَنْم، رقم  (31)
صحيح مسلم بشرح النووي، حميي الدين ُيىي بن شرف النووي، خرّج أحاديثه حممد عيادي بن عبد  (32)

 .13/44م، 2003القاهرة، ط األوَل،  –احلكم، مكتبة الصفا 
 .161آل عمران   (33)
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ي هللا عنهما أهنا: "نزلت بسبب قطيفة محراء فُقدت يف املغامن يوم  (34)عبد هللا بن الَباس ْر
بناء  ،(35)أخذها، فنزلت اآلية" ملسو هيلع هللا ىلص : لَل أن يكون النيب ملسو هيلع هللا ىلص بدر؛ فقال بَض من كان مع النيّب 

 على ذلك يكون الغلول هو األخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها.

ي هللا –ومن مواْع ورود الغلول يف السنة النبوية ما رواه سيدان َعْبُد اَّللَّم ْبُن َعبَّاٍس  ْر
َثِنم ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابم  -عنهما ّم  حيث قَاَل: َحدَّ ْن َصَحابَةم النَّيبم بَ َر أَقْ َبَل نَ َفٌر مم ا َكاَن يَ ْوُم َخي ْ  قَاَل: َلمَّ

يٌد، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّم  ملسو هيلع هللا ىلص يٌد، َحىتَّ َمرُّوا َعَلى َرُجٍل فَ َقاُلوا: ُفالٌن َشهم يٌد، ُفالٌن َشهم  فَ َقاُلوا: ُفالٌن َشهم
، (37)؛ غلَّها؛ أي: خاهنا من الغنيمة(36)ٍة َغلََّها، أَْو َعَباَءٍة""َكالَّ إميّنم رَأَيْ ُتُه يفم النَّارم يفم بُ ْردَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 فالغلول هو اخليانة يف املغنم خاصة.

 ملسو هيلع هللا ىلص ، ومن ذلك ما جاء يف الصحيح أن رسول هللا (38)وقيل: هو اخليانة يف كل شيء
ْن َعَملمهم، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّم َهَذا َلُكْم، َوَهَذا أُهْ  َي فَ رََغ مم ُل حم ََامم الا َفَجاَءُه اْل َمَل َعامم َْ . اْستَ  َي يلم دم

َك فَ َنَظْرَت أَيُ ْهَدى َلَك أَْم اَل؟!". مُثَّ قَاَم َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلصفَ َقاَل َلُه  ََْدَت يفم بَ ْيتم أَبميَك َوأُمّم  اَّللَّم : "أََفال قَ 
َُْد، َفَما اَبُل  ملسو هيلع هللا ىلص ا بَ  َا ُهَو َأْهُلُه، مُثَّ قَاَل: "أَمَّ َد َوأَثْ ىَن َعَلى اَّللَّم مبم الةم فَ َتَشهَّ َد الصَّ َْ يَّةا بَ  لم َعشم ََامم اْل

َََد يفم بَ ْيتم  . أََفاَل قَ  َي يلم ْن َعَملمُكْم، َوَهَذا أُْهدم ُلُه، فَ َيْأتميَنا فَ يَ ُقوُل: َهَذا مم مم َْ هم فَ َنَظَر َهْل  َنْستَ  أَبميهم َوأُمّم
ئاا، إمالَّ َجاَء بمهم يَ ْومَ  َها َشي ْ ن ْ هم اَل يَ ُغلُّ َأَحدُُكْم مم ٍد بمَيدم ي نَ ْفُس حُمَمَّ َياَمةم يُ ْهَدى َلُه أَْم اَل؟! فَ َوالَّذم  اْلقم

ه" ُلُه َعَلى ُعُنقم ، 40ل الصدقة: "ال يغّل"؛ ال خيون، وقوله: "منها"؛ أي من ماملسو هيلع هللا ىلص؛ فقوله (39)َُيْمم

                                                           

القطيفة: كساء له أهداب وداثر، أو فراش ذو أهداب كأهداب الطنافس، ونسيج من احلرير أو القطن  (34)
 .2/747أوبر تتخذ منه ثياب وفرش. املَجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، صفيق 

 .4/254اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  (35)
 .  6663؟، رقم  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح البخاري، كتاب األميان والنذور، ابب كي ُ كانت ميي النيب  (36)
 .6/2603مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح،  (37)
يمي املازري املالكي، الدار التونسية للنشر  (38) لم بفوائد مسلم. أبو عبد هللا حممد بن علي بن عمر التَّمم َْ  -امل

 .1/228.شرح النووي على صحيح مسلم 1/309م، 1988املؤّسسة الوطنية للكتاب ابجلزائر، ط الثانية، 
 .1832صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، ابب حترمي هدااي الَمال، رقم  (39)
ط:  –الرايض  -التيسّي بشرح اجلامع الصغّي لزين الدين عبد الرؤوف املناوي. مكتبة اإلمام الشافَي  (40)

 .1/468م، 1988 -ه  1408الثالثة .
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ا لألمة كالغنيمة إذا أخذ منها ما ال يستحق يَُدُّ غاالا  وعلى هذا فاألموال الَامة اليت تَترب ملكا
 جبامع اخليانة.

ويتبّي بَد مَرفة مَىن املصطلحْي، وذكر بَض األمثلة على مواْع ورودمها يف خطاب 
وع هلما أن الفارق بَيد بََُد املشرق الشارع، واستَماهلما اليوم استَماالا على غّي املَىن  املْو

واملغرب، وهذا ما جيَل ْبط املسائل واحلكم عليها مسألة يشوهبا الغلط واالحنراف، وهلل دّر 
 القائل حي قال:

 جاءت مشّرقة وجئت مغراب ** شتان بني مشّرق ومغّرب
مة ما يؤخذ من ألنه ال يصدق وص ُ ما يؤخذ عنوة يف قتال بي املسلمي بغنيمة؛ فالغني

الكفار واحلرب قائمة كما سبق بيانه، ويُقّسم كما بينت الشريَة، وكذلك ال ُيسمى اآلخذ غاالا، 
فبتسمية أخذه غلوالا يكون املأخوذ منه غنيمة؛ ألن الغلول هو اخليانة يف الغنيمة، إال إذا قصد 

َل هو الغصب أو السرقة أو املَىن اللغوي وهو اخليانة مطلقاا، وإمنا املصطلح األنسب لذلك الف
 النهب أو احلرابة حسب احلال. 

السرقة والنهب والغلول يف حديث واحد، ما يدل على مغايرة مَانيها  ملسو هيلع هللا ىلص وقد ذكر النيب
ٌن، َواَل  َي يَ ْزينم َوُهَو ُمْؤمم وإن احتد حكمها، حيث قال صلوات ريب وسالمه عليه: "اَل يَ ْزينم الزَّاينم حم

ارم  ُب نُ ْهَبةا َيْسرمُق السَّ َتهم ٌن، َواَل يَ ن ْ َي َيْشرمبُ َها َوُهَو ُمْؤمم ٌن، َواَل َيْشَرُب اخْلَْمَر حم َي َيْسرمُق َوُهَو ُمْؤمم ُق حم
َي يَ ُغلُّ وَ  ٌن، َواَل يَ ُغلُّ َأَحدُُكْم حم بُ َها َوُهَو ُمْؤمم َتهم َي يَ ن ْ ٌن؛ ُهَو ُمؤْ يَ ْرَفُع النَّاُس إملَْيهم فميَها أَْبَصاَرُهْم حم مم

ُكْم" ُكْم إمايَّ  .(41)فَإمايَّ

وقد يشتبه على البَض أن ما ُأخذ يف قتال بي املسلمي يكون أحد طرفيه ابغياا جائز 
ي هللا عنه-بداعي الغنيمة، إال أن هذا غّي صحيح، فَن أيب أمامة  نه قال: "شهدت أ -ْر

، وأخرج البيهقي (42)يسلبون قتيالا."زون على جرُيهم، وال يقتلون مولياا، وال هصفي فكانوا ال جي
                                                           

َيةم َعلَ  (41) صم َْ ْلَم ي َونَ ْفيمهم َعنم اْلُمتَ َلبّمسم ابم ََاصم ْلَم ميَانم ابم ى إمرَاَدةم صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب بَ َيانم نُ ْقَصانم اإلم
 .216نَ ْفي َكَمالمهم، رقم 

علق عليه الذهيب بقوله: "صحيح". السنن الكربى، أمحد  .2/168ملستدرك على الصحيحي للحاكم، ا (42) 
بن احلسي بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، كتاب مجاع أبواب الرعاة، ابب أهل البغي إذا فاؤوا َل يتبع 
مدبرهم وَل يقتل أسّيهم وَل جيهز على جرُيهم وَل يستمتع بشيء من أمواهلم، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، 

 .16530م، رقم 2003 -ه   1424لبنان، ط: الثالثة،  –ب الَلمية، بّيوت دار الكت
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َي هللُا َعْنهُ -عن علّي  ْم َبُع ُمْدبمٌر، َواَل يَُذفَّ ُُ  -َر َعَلى  (43)أنه أمر ُمَنادميَُه فَ َناَدى يَ ْوَم اْلَبْصرَةم: "اَل يُ ت ْ
اَلَحهُ  ٌن، َوَمْن أَْلَقى سم ٌّي، َوَمْن أَْغَلَق اَببَُه فَ ُهَو آمم ْن  َجرميٍح، َواَل يُ ْقَتُل َأسم ٌن، َوَلَْ أَيُْخْذ مم فَ ُهَو آمم

ئاا" ْم َشي ْ  . (44)َمَتاعمهم

فإن أمواهلم ال تُغنم  -وإن كان قتاهلم واجباا حىت يرجَوا إَل احلق-فمن بغى من املسلمي 
، فمن ادعى أن شيئاا منها قد خرج عن (45)وال جيوز إتالفها، وهي مَصومة بَصمة اإلسالم

 ل.الَصمة اإلسالمية فَليه الدلي

ومن ابب أوَل يف  -يتضح جلياا ِما سبق أن وص ُ ما يؤخذ من املسلم يف حال احلرب 
غنيمة ال يصح؛ ألنه ال يصدق عليه هذا الوص ُ شرعاا، وملا فيه من استحالل ما ال  -السلم 

ُيل من األموال املَصومة، بل الشارع احلكيم َل يكت ُم بوص ُ ما يؤخذ عنوة من مال الكفار يف 
، بل بّي كي ُ يتم التصرف فيه، فهل بَد هذا نطلق الَنان ألنفسنا األمارة بوص ُ حال احلرب

 ؟!كما تشاء وتتصرف كما ُيلو هلاما تشاء  

فمصطلحا الغنيمة والغلول ال يتجاوز مَنامها مفهومهما الذي تناقله الَلماء كابراا عن   
ا صبغة شرعّية بقصٍد أو بغّي كابر، ولكن ما نراه اليوم من خمالفات شرعية أْفى عليها مرتكبوه

 قصٍد.
 فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة**وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم

                                                           

َلُه. اتج الَروس،  ((43  .318/ 23ال يَُذفَّ َُ عَلى َجرميٍح: َذْفَذَفُه ، وَذْفَذَف عليه: إمذا َأْجَهَز عليه ، وَأْسرََع قَ ت ْ
َبْع ُمْدبمُرُهْم, َوَلَْ يُ ْقَتْل  السنن الكربى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، اَبُب أَْهلم اْلبَ ْغيم  (44) إمَذا فَاُؤوا َلَْ يُ ت ْ

ْن أَْمَواهلممم، رقم  ْم, َوََلْ ُيْسَتْمَتْع بمَشْيٍء مم هم ّيُُهْم, َوََلْ جُيَْهْز َعَلى َجرمُيم  .16747َأسم
ية ملنت الدرر البهية يف املسائل الفقهية، حممد بن علي بن حممد الشوكاين (45) ، حتقيق: حممد ينظر: األدلة الْر

. السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حممد بن 340، ص1413بّيوت،  –صبحي احلالق، دار الندى 
. 4/559، 1405بّيوت،  –علي بن حممد الشوكاين، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار الكتب الَلمية 

 –الكويت، دار السالسل  –سالمية املوسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإل
 .8/142ه ،  1427 - 1404الكويت، ط الثانية، 
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ح النهار، يف مشهد يدل على  فنرى السيارات اليت تنتزع من أصحاهبا بقوة السالح يف ْو
 غياب القيم اإلنسانية، فما ابلك ابإلميانية، وغّي ذلك من االعتداءات بغّي وجه حق.

ولكن الذي عليه مدار حبثنا احنراف مصطلحي الغنيمة والغلول، ملا يرتّتب على هذا من 
 فساد كبّي. 

 :الث: أسباب االحنراف وطرق عالجهااملطلب الث
 أوالا: أسباب االحنراف.

تنقسم األسباب املؤدية إَل االحنراف يف استخدام املصطلحات من وجهة نظر الباحث إَل 
قسمي: حتري ُ عن قصد، وحتري ُ عن غّي قصد، وكال هذين النوعي جيب تصحيحهما؛ ملا 
علمنا من أمهية ذلك؛ وملا فيه من صالح الدنيا واآلخرة، وهذا ما عليه مدار األمر والنهي يف 

ٍة ُأْخرمَجْت لملنَّاسم أَتُْمُروَن ، ومناط خّيية هذه األمة، قال تَاَل: شريَتنا السمحة َر أُمَّ ُتْم َخي ْ ُكن ْ
َّللَّ  ُنوَن ابم َهْوَن َعنم اْلُمْنَكرم َوتُ ْؤمم ُروفم َوتَ ن ْ َْ ْلَم (ابم


46). 

الولوج يف مرحلة الَالج البد لنا من مَرفة أسباب الداء، شأن الطبيب الذي يَاجل  وقبل
ى، ومىت ما َت مَرفة األسباب فقد سهل توصي ُ املشكلة وعالجها، ويرى الباحث أن أبرز  املْر

 هذه األسباب قد جتلت يف اآليت:
 القسم األول: ما كان عن قصد:

 حتسي القبيح وتقبيح احلسن: -1
شّد األسباب فتكاا ابجملتمَات؛ إذ مَها تنهار القيم، وختتلط املفاهيم، فقد قال وهذه من أ 

يزَانتَاَل يف حمكم التنزيل:  ََْع اْلمم َََها َوَو َماَء َرفَ  (َوالسَّ


، وما أهلك األمم السابقة إال حتريفهم (47
الهلم، قال تَاَل:  لم  اَي َأْهَل اْلكمَتابم َلمَ ملنهج احلّق، وزخرفة زيغهم ْو ْلَباطم تَ ْلبمُسوَن احلَْقَّ ابم

َلُمون َْ ، فتجد بَض الناس يتباهى ابجملرم املتَدي على ما ال ُيّق له، َوَتْكُتُموَن احلَْقَّ َوأَنْ ُتْم تَ 
وجُيري عليه ألقاابا تدّل على كياسته وجناحه، منها قوهلم: )فاحل، خادم على راسه، يَرف مني 

 جييب القرش...إخل(.

                                                           

 .110آل عمران   (46)
 .7الرمحن  (47)
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يتَّلق بتقبيح احلسن فهناك من يرمي املصلح املتمسك أبحكام الشرع والقواني أما فيما  
والنظم بصفات شائنة، فيقول: هذا )ايبس، مّيت، دماغه مَشش فيه التنب...إخل(، وهذا ابتالء 
للمؤمن الذي يتمّسك بدينه يف زمان يرى كثّي من الناس هذا التمسك دروشة وقصوراا يف الَقل، 

ََْن أََنسم  ي هللا عنه-ْبنم َمالمكٍ ف ْم ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّم  -ْر : "أَيْيتم َعَلى النَّاسم َزَماٌن الصَّابمُر فميهم
"  .(48)َعَلى دمينمهم َكاْلَقابمضم َعَلى اجْلَْمرم

 عوامل النقل وظروف الناقل.  -2

يراد به عند من أسباب الغلط يف فهم املراد من املصطلح أنه قد يراد به عند قوم غّي ما 
آخرين، وقد ُيصل تطور ملصطلح ما وتدخل فيه أشياء َل تكن يف السابق، فيحدث تشويه يؤدي 

 .  (49)إَل إخراج املفهوم عن دالالته األصلية، وإبداهلا أبخرى ال تتسق مع أصوله ومصادره
 ْرب القيم اإلسالمية. -3

ة هلا قيمتها، واملباين دالة اميألواين للمَاين، واملَاين السّ من املَلوم أن املباين هي كا
على تلك القيمة، فمىت تغّي املبىن الدال على قيمة حسنة، وُصرف إَل مَىن آخر يغايره َل يبَق 
لنا من القيمة إال االسم، وال شك أن القيم النبيلة هي املرتكز اليت تبىن عليها األمم 

امية؛ إذ قيمها جاءت من واحلضارات، وأمة اإلسالم، هي املصطفاة أبجّل تنظيم وقيم س
خالق الكون، الَاَل مبا يصلحه، ولقد سَى أعداء اإلسالم بضرب هذه القيم واملبادئ من 

َواَل يَ زَاُلوَن يُ َقاتمُلوَنُكْم َحىتَّ يَ ُردُّوُكْم َعن دمينمُكْم إمنم اْسَتطَاُعواقدم الرسالة، قال تَاَل: 
(50). 

 القسم الثاين: ما كان عن غّي قصد:
 اهنا.ظداللة األلفاظ وعدم الرجوع إَل ماجلهل ب -1

وهذا األمر متفّش بي كثّي من أوساط اجملتمع، اعتقاداا منهم أن وص ُ األشياء ال ُيتاج 
إَل متخصص له دراية بَلوم اآللة املوصلة للفهم واالستنتاج، ويغفلون عن عاقبة إطالق الَنان 

                                                           

، وقال: "َهَذا َحدميٌث َغرميٌب 2428اجلامع الصحيح للرتمذي، كتاب الفنت، ابب الصابر على دينه، رقم  (48)
ْن َهَذا اْلَوْجهم".  مم

الثقافة، املدنية، دراسة لسّية املصطلح وداللة املفهوم، نصر حممد عارف، املَهد الَاملي ينظر: احلضارة،  (49).
 .16ه، ص1415، 2للفكر اإلسالمي ، ط

 .217البقرة   (50)
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ْم يفم ملسو هيلع هللا ىلصول النيب أللسنتهم، الذي حذرت منه السنة النبوية يف ق هم : "َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس َعَلى ُوُجوهم
م" َنتمهم ، ومن هذا احلديث يَُلم أن اللسان خطره عظيم، فال نطلق له (51)النَّارم إمالَّ َحَصائمُد أَْلسم

وال تَ ْق ُُ َما لْيَس الَنان بوص ُ ما نشاء كما نشاء دون تثبت من اللفظ ومدلوله، قال تَاَل: 
عمْلمٌ  َلَك بمهم 

(52). 
ي هللا عنه–وما أعظم قول أمّي املؤمني عمر بن اخلطاب  املستمد من اهلدي النبوي  -ْر

يف تبيي هذا األمر: "اهتموا رأيكم ورأي أهل زمانكم، وتثبتوا قبل أن تكلموا، وتَلموا قبل أن 
روفاا، تَملوا، فإنه أييت زمان يشتبه فيه احلق والباطل، ويكون املَروف فيه منكراا، واملنكر فيه مَ

أََفَمن زُيّمَن لَُه فمنكم مقرتب إَل هللا مبا يباعده، ومتحبب إليه مبا يبغضه عليه، قال هللا تَاَل: 
ُسوُء َعَملمهم فَ َرآُه َحَسناا

، فَليكم ابلوقوف عند الشبهات حىت يربز لكم واْح احلق ابلبينة، (53)
 .(54)فإن الداخل فيما ال يَلم بغّي علم آمث"

 القدوة يف اجملتمع.اختالل مفهوم  -2
يف اعتقاد كثّي من الناس أن اإلنسان الذي مجع أمواالا طائلة، هو اإلنسان الناجح الذي 
يُقتدى به يف مجيع شؤون احلياة، مهما كانت مصادر هذا الكسب، وهذه نظرة ماديّة صرفة تبَد 

عوا عن ذلك، أصحاهبا عن اجلاّدة، حبيث لو توافرت هلم فرص الكسب غّي املشروعة َل يتورّ 
متذرعي بقوهلم: )زينا زي الناس، وفالن ما هوش خّي مِن، ويوم اجلحيم ربك رحيم...إخل(، وهذا 

ََْن ُحَذيْ َفَة  ي هللا عنه–خمال ُ للهدي النبوي، ف ََةا ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّم  -ْر : "اَل َتُكونُوا إممَّ
ُنوا أَنْ ُفَسُكْم، إمْن َأْحَسَن النَّاُس َأْن تَ ُقوُلوَن: إمْن َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا،  َوإمْن ظََلُموا ظََلْمَنا، َوَلكمْن َوطّم

ُنوا، َوإمْن َأَساؤوا َفالَ َتْظلمُموا"  . (55)حُتْسم

                                                           

. اجلامع الصحيح للرتمذي، كتاب 3973سنن ابن ماجه، كتاب الفنت، ابب ك ُ اللسان يف الفتنة، رقم  (51)
 . وقال: "حديث حسن صحيح".2616لصالة، رقم اإلميان، ابب ما جاء يف حرمة ا

 .36اإلسراء   (52)
 . 8فاطر   (53)
سنن الدارمي، أبو حممد عبد هللا الدارمي، حتقيق: حممد اخلالدي، دار الكتب الَلمية، بّيوت، ط األوَل،  (54)

 .1/107م، 1996ه  1417
، رقم  (55) ََْفوم ْحَسانم َواْل . وقال: "هذا 2007اجلامع الصحيح للرتمذي، كتاب الرب والصلة، ابب َما َجاَء يفم اإلم

 حديث حسن غريب ال نَرفه إال من هذا الوجه".
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نه خمال ُ ملنهج احلق، قال على اهنيار هذا املفهوم؛ ألولنا يف قصة قارون املثل األعلى 
هم يفم تَاَل:  َ قَاُروُن  َفَخرََج َعَلى قَ ْومم ْثَل َما أُويتم نْ َيا اَي لَْيَت لََنا مم زميَنتمهم قَاَل الَّذميَن يُرميُدوَن احْلََياَة الدُّ

َل َصاحلما  ٌر لمَمْن آَمَن َوَعمم َمْلَم َويْ َلُكْم ثَ َواُب اَّللَّم َخي ْ يَن أُوتُوا اْل يٍم َوقَاَل الَّذم ا َواَل إمنَُّه َلُذو َحظٍّ َعظم
اَها إمالَّ  ْن ُدونم اَّللَّم َوَما كَ يُ َلقَّ ْن فمَئٍة يَ ْنُصُرونَُه مم اَن  الصَّابمُروَن َفَخَسْفَنا بمهم َوبمَدارمهم اأْلَْرَض َفَما َكاَن َلُه مم

رمين َتصم َن اْلُمن ْ مم
(56)  . 

 اثنياا: طرق الَالج.
 عالج االحنرافات املتَلقة ابملصطلحات الشرعية، وإحالهلا يف غّي املواْع اليت جَلت

فيها، ال سيما إن كانت مبنأى عن قيم اإلسالم، بل عن القيم اإلنسانية، ال يتم إال بتوحيد الرؤى، 
وتوحيد اجلهود، وهي تَاليم إسالمّية رّسخها الشرع الشري ُ، فاجملتمع اإلسالمي جمتمع واحد، 

تك بقيمه وإن أي داء يسري يف فرد من أفراده يضّر هبذه املنظومة، مث ال يلبث حىت يتفشى ليف
 وأخالقه.

وتوصيفها، ميكن  -ملصطلحاحنراف استخدام ا–ومن خالل االطالع على هذه الظاهرة  
 آليت:ابعالجها 

 نبذ التَصب. -1
ع بَض املصطلحات يف  إن تَصب األفراد لتوجهاهتم الفكرية واملذهبية قد ُيملهم على ْو

َت له؛ لذا ينبغي أن ننبذ التَصب الفكري واملذهيب،  وأن تكون الداللة لأللفاظ ابقية غّي ما ْو
على أصلها، يُرجُع إليها وُتطلق األحكام بناء على ْوئها، دون التشدد والتالعب هبا وتطويَها 

 ملا خيدم توجهاهتم.  
وهذا أمر ْروري، خاصة يف هذا الَصر الذي اختلطت فيه املفاهيم، واحنرف فيه 

يول فكري، وهذا نتيجة للتَصب املذهيب استخدام كثّي من املصطلحات الشرعية وفق نظرة وم
 والفكري عند كثّي من الناس.

 تفَيل دور اإلعالم املَتدل: -2

                                                           

 .79القصص  (56)
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وسائل اإلعالم مبختل ُ أنواعها هلا الدور األكرب يف التأثّي على حياة اجملتمَات يف الَصر 
احلديث، يف مَتقداهتم، يف تقاليدهم وأعرافهم، يف أكلهم وملبسهم، بل حىت يف حركاهتم 

سكناهتم، وقد استغّل أعداء اإلسالم هذه القنوات اليت تدخل بيوتنا بغّي استئذان يف ْرب القيم و 
َها الشرع الشري ُ؛ لذا ينبغي علينا أن نوّجه  اإلسالمية، وحتري ُ املفاهيم واملصطلحات اليت ْو

مثل مجيع القنوات اإلعالمّية خلدمة الدين وخدمة اجملتمع، وتَري ُ الَامة ابالستخدام األ
 للمصطلحات بشكل عام.

 . الرجوع إَل داللة األلفاظ واملصطلحات يف مظاهنا. 3
من املَروف أن املصطلحات كالتخصصات، كل فن ومصطلحاته، ويالحظ أن بَض 

اثبتة مبدلوالهتا وال يتجرأ أحد على تغيّيها والتالعب هبا واستخدامها يف غّي ما  االَلوم مصطلحاهت
َت له، كاملصطلحات الطبية واهلندسية وغّي ذلك.  ْو

يف استخدام املصطلحات الشرعية واللغوية اليت متس حياة  ونتساهليبينما جند بَض الناس 
لفاظ واملَاين، مَتقدين أنه ال حاجة يف الناس وتضبط عالقاهتم وتنظمها، ما يسبب خلطاا يف األ

 الرجوع إَل أهل االختصاص يف ذلك، وأن هذا اخللط ال يرتتب عليه ْرر.
أما املصطلحات الطبية وما شاهبها فيتوقفون عندها ويرجَون إَل أهل االختصاص فيها؛ ملا 

 سد.يرتتب على التالعب هبا واخللط فيها من ْرر يؤدي إَل فساد عام يف املال واجل
ولو أمَنوا النظر لوجدوا أن الضرر يكون أشد يف احنراف استخدام املصطلحات الشرعية؛ 

 ملا يرتتب عليه من تغيّي يف األحكام، وحتري ُ للمَاين.
لذا ينبغي الرجوع يف استخدام املصطلحات عامة إَل أهل االختصاص، وقد حثنا القرآن 

ع على سؤال أهل االختصاص، فقال فاْسأَُلوا أَْهَل الذّمْكرم إمن  من قائل:  عزّ  يف أكثر من مْو
َلُمونَ  َْ ُكنُتْم اَل تَ 

(57). 
 
 
 
 
 

                                                           

 .7، واألنبياء 43النحل  (57)
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 اخلامتة
إن ْبط استخدام املصطلح ابلشكل السليم أمر واجب لفهم النصوص وإطالق األحكام 
وتسمية األشياء مبسمياهتا، ويَد االْطراب واالحنراف يف استخدام املصطلحات عامة 

خاصة ابتَاداا عن فهم األولي وتوجيههم لألحكام اليت يتوق ُ على الكثّي  واملصطلحات الشرعية
منها سالمة الناس يف جسومهم وِمتلكاهتم اليت حث الشارع احلكيم على احملافظة عليها وصوهنا 

 من االنتهاك وحترمي االعتداء عليها.
والغلول بَيداا  وقد تبي لنا من خالل هذه الورقة االحنراف يف استخدام مصطلحي الغنيمة

 عن الفهم الصحيح هلما، واستخدامهما يف غّي الداللة اليت وردت هلما يف القرآن والسنة.
وع والوقوف على اخللل احلادث يف احنراف استخدام  ومن خالل دراسة هذا املْو
مصطلحي الغنيمة والغلول، فإنه جيدر التوصية بَدم االستهانة أبمهية ومكانة ْبط املصطلح، 

اهنا وأهل االختصاص يف فهمها ظناول عبثاا، بل جيب الرجوع إَل مالشرعية منها، وال تت خاصة
 ومواْع استخدامها.

كما أدعو الدارسي والبحاث إَل االهتمام بدراسة ما احنرف من مصطلحات أخرى تؤثر 
 ول هلا.سلباا على حياة املسلمي اليت تسلل بَض منها إَل املناهج التَليمية وأْحت املفهوم األ

وع على أفضل الوجوه وأحسنها، فهو  سائالا هللا أن أكون قد ُوفّقت يف بيان وعرض املْو
 ويل النَمة والتوفيق. 
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