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  اتـويـاحملت
  

 :االفتتاحية •

 :البحث العقدي •
 .كرامات األولياء عند أهل السنة واجلماعة

 ـ معايل وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد باململكـة  
  .العربية السعودية

  :البحث يف العبادات •
  .أحكام احلركة يف الصالةـ 
  .الكيب حممد سعد الدين بن. دـ 

  :البحث املنهجي •
 وق غري املسلمني يف بالد اإلسالمحق

  .ديصاحل بن حسني العا. د. أـ 

 :البحث االجتماعي •
 .شهادة الزور وآثارها يف اتمع .١

 .فضيلة الشيخ سامي بن سعيد بكور
 التثبت يف األخبار  .٢

  .فضيلة الشيخ أمحد بن إبراهيم احلاج
 :البحث الثقايف •

  التدخني أضرار ـ 
 .لعمريفضيلة األستاذ سلمان بن حممد ا

 :اإلسالمي البحث العلمي خبارأ •
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إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،    
من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، واشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه   

  .هوأشهد أن حممداً عبده ورسول
أما بعد، فهذا العدد الثاين من جملة البحث العلمي اإلسالمي، يصدر يف غرة شـهر ذي احلجـة،   
واملسلمون يتوافدون ألداء فريضة احلج، يف مؤمتر عظيم يؤكدون فيه وحدم على توحيد اهللا تبـارك  

شريك لـك   لبيك اللبيك اللهم لبيك، : (وتعاىل يف أى حلَّة، وعلى أطهر أرض، وحتت أمسى شعار
كلمات عظيمة أطلق عليها الصحايب اجلليل جابر ). لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك

حىت إذا استوت به ناقته على «: التوحيد، حيث قال عن النيب : بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما لفظا
يا رب، وأقـيم علـى    أي أجيب دعوتك: ومعىن هذه الكلمات العظيمة. )١(»البيداء أهلَّ بالتوحيد

يف ألوهيتك، وال  لكطاعتك، حباً بك، وشوقاً إىل بيتك احملرم، ال شريك لك يف ملكك، وال شريك 
نعمة التوفيق إىل الطاعة، حنمدك على نعمك العظيمة، . يف أمسائك وصفاتك، وال يف كل ما خيتص بك

  .واالهتداء إىل سنة نبيك 
وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ : هم بقوله تعاىلمن سيما احلجاج وباملناسبة، فإننا نذكر املسلمني ال

 ـيتيا بريلَ أَنْ طَهاعمإِسو يماهرا إِلَى إِبنهِدعو لّىصم يماهرقَامِ إِبم نذُوا مخاتناً وأَمو  نيفلطَّـائل 
اكالْعوودجكَّعِ السالرو نيف ]أي أن اهللا تعاىل جعل البيت حمالً تشتاق إليـه األرواح   ]١٢٥: البقرة
به كل أحد، حىت الوحش، وحىت اجلمـادات  عله آمناً، يأمن جوطرأ، كما  هإليه، وال تقضي من نوحت

وجيد أحدهم قاتل أبيه  كاألشجار، وهلذا كانوا يف اجلاهلية ـ على شركهم ـ حيترمونه أشد االحترام،  
  .)٢(يف احلرم، فال يهيجه، فلما جاء اإلسالم زاده حرمة وتعظيماً، وتشريفاً وتكرمياً
البلد  نأن حيافظوا على أملذلك، كان الواجب على اجلميع، من مواطنني ومقيمني وحجاج وافدين 

وإذ قال إبراهيم : ة والسالماحلرام، استجابة لكتاب اهللا، وحرصاً على حتقيق دعوة إبراهيم عليه الصال
  .للبيت، وصيانة ألرواح احلجيج وأمواهلم تعظيماً ]١٢٦: البقرة[ ربِ اجعل هذا بلداً آمناً

ن األمن مطلب األنبياء، فقد جتلّى ذلك يف دعوة إبراهيم عليه الصالة والسالم، ويف امتنـان  إ  
هذا يدل على أمهية األمن، فباألمن يـتمكن  نه جعل البيت مثابة للناس وأمناً، وأ اهللا على أمة حممد 

من لناس على أرواحهم وأمـواهلم، وبـاأل  من اأاحلجاج من أداء املناسك على أكمل وجه، وباألمن ي
وال يتحقق . لناس للدعاة، ويدخلون يف دين اهللاليغ رسالة رم، وباألمن يستجيب يتمكن الدعاة من تب

ألمـن،  جاج واملسلمون أمهية األمن، وسألوا رـم نعمـة ا  كثري من ذلك بغري األمن، فهالّ عرف احل
  .عليها وحافظوا

   

                                                 
 ).١٢١٨(رواه مسلم  )١(
  .من سورة البقرة) ١٢٥(تفسري ابن كثري، وتفسري السعدي، اآلية  انظر )٢(
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DòÇbà¦aë@òäÛa@Ýçc@†äÇ@õbîÛëþa@pbßaŠ×C@ @
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى 

  .آله وصحبه أمجعني
البحث يف كرامات األولياء جاء فرعاً عن الكالم يف دالئل  :املراد بالكرامات واآليات
هم واهللا ـ جل وعال ـ أيد كلَّ نيب بآية وبرهان، وهي اليت مساها النبوة وآيات األنبياء وبراهين

  :بعض املتأخرين املعجزات، والتسمية الشرعية هلا اآليات والرباهني والبينات قال جلَّ وعال
َرائيلنِي إِسب يعلْ مسفَأَر كُمبر نم ةنيبِب كُمجِئْت قَد ]وعال، وقال جلَّ ]١٠٥: األعراف : يف

: القصص[ فَذَانِك برهانان من ربك: ، وقال جلَّ وعال]١٢: النمل[ تسعِ آيات إِلَى فرعونَ
لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكني منفَكِّني حتى تأْتيهم : سبحانه وقال ]٣٢

ويلحق بذلك ما هو أثر لآلية والربهان وهو ما جاء يف بعض اآليات أنه ، ]١: لبينةا[ الْبينةُ
واآليات ال  :الفرق بني اآلية وغريها ]١٠: إبراهيم[ فَأْتونا بِسلْطَان مبِنيٍ: السلطان، قال تعاىل

 ...ت عند اللَّهإِنما الْآيا: ميلكها البشر، وإمنا هي عند اهللا ـ جلَّ وعال ـ كما قال سبحانه

  . ]٥٠: العنكبوت[
  .الدليل الواضح البني على املراد حبيث ال يتخلف عنه: مجع اآلية وهي: واآليات

آيات األنبياء وبراهني االنبياء ودالئل صدقهم هذه خارقة للعادة، ولفظ اخلارق للعادة هذا 
للرسول، ومعجزةً له ألن  استعمله املتكلمون فجعلوا الدليل على كون اآلية والربهان حجةً

  . ـ عز وعالـهللا إن خرق العادة ال يكون إال: فيها خرقاً للعادة، وقالوا
فلهذا أنكرت طوائف كرامات األولياء، ألن كرامات األولياء عندهم أمور خارقة للعادة، 
دة، فاخلارق للعادة هو ما حيصل مبا ال يكون فيه إمكان للبشر أن يفعلوه فصار خارقاً للعا

فسبب ضالل من ضلَّ يف هذا . فأنكروا كرامات األولياء ألن الكرامة شيء خارق للعادة
لو أثبتنا كرامةً للويل الشتبه ذلك مبعجزة : الباب، أم جعلوا ذلك طاعناً يف دليل النبوة، قالوا

ومعجزة النيب ،قِ العادة، فلهذا ال ميكن أن يكون للويل كرامةٌ  النيبرا قامت على خ خرقت
العادة، لكن أهل السنة ـ رضي اهللا عنهم وأرضاهم ـ من الصحابة والتابعني ومن سلك 

ليست يف إمكان املخلوقات، بل ال ميكن  مبىن آيات األنبياء على أن آية النيب: مسلكهم قالوا
ولكن  .أن يأيت ذه اآلية إال اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ فهي خارقةٌ للعادة يف القدرة البشرية

كلمة حمدثة مل تأت يف النصوص، وإذا كان كذلك ) خرق العادة(هذه وكلمة ) العادة(كلمة 
وجب تقييدها مبا جاءت به النصوص، فالعادةُ يف آيات االنبياء غري العادة يف كرامات 

  .األولياء، وغري العادة يف خماريق السحرة والكهنة
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بأا خارقة لعادة املخلوقات يعين ال ميكن أن إن أهل السنة أثبتوا آيات األنبياء، وذلك 
يكون خملوق يأيت مبثل تلك اآلية، فال ميكن ملخلوق أن يقلب العصا حيةً؛ ألن هذا من جهة 
اخللق، ليس من جهة التمويه، ولكن تكون فعالً حيةً، أو جيعل البحر رهواً، أو جيعل البحر 

ليس يف وسع : يم، وتلك كالطود العظيم، أييبساً، أو جيعل البحر فرقتني هذه كالطود العظ
  .أي خملوق فعلُ هذا، بل هو أمر اهللا ـ جلَّ وعال ـ

. كذلك آية عيسى ـ عليه السالم ـ، أنه يربئ األكمه واألبرص مبسحه، ويحيي املوتى
  .هذا ال ميكن إال هللا ـ جلَّ وعال ـ، فخرق العادة خيتلف

لناه فال بد أن نفهم أنه مقيد بالسياق الذي جييء فيه، فإذا قلنا ذا اللفظ احملدث، واستعم
فإذا جاء يف سياق ذكر آيات األنبياء كانت العادة اليت خترق بآيات األنبياء هي عادة 

قُلْ لَئنِ اجتمعت الْأنس والْجِن علَى أَنْ : املخلوقات مجيعاً، قال ـ جلَّ وعال ـ يف القرآن
ثْلِ هوا بِمأْتيهثْلونَ بِمأْتال ي آنذَا الْقُر ]فهنا وقع طلب املعارضة باجتماع اجلن ]٨٨: اإلسراء ،

قد يأتون بشيء : يعين ...ال يأْتونَ بِمثْله: واإلنس مجيعاً، وهم الثقالن املكلفان قال
لَ القرآن يسمونه قرآناً، أو يسمونه مصحفاً، أو يسمونه كتاباً من عند اهللا،لكن ال يكون مث

  .فيكون كذباً

  : الكرامة عند أهل السنة
فأهل السنة قالوا إن كرامات االولياء حق، وإن سحر الساحرِ حق، وإن السحر   

يمرض حقيقة، ويقتل حقيقة، وهو موجود على احلقيقة، وإن خمرقةَ الكهنة واملشعوذين هي 
ل حقيقة، بأن يأيت بشيء يخفي شيئاً خمرقةٌ فعالً، وحاصلةٌ حقيقة ليست متويهاً، لكنها حتص

قال شيخ اإلسالم ـ رمحه . لكنها خارقة لعادة أهل ذلك البلد ممن ليس بساحر. ويظهر شيئاً
  .»ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات األولياء«: اهللا ـ

يعين اعتقاد أا حق من حيث الوقوع، ومن حيث اجلنس، ال من حيث الشيُء املعني   
ذي حيصل ألفراد األمة، وما جاءت به النصوص من الكرامات نصدق بذلك؛ ألن التصديق ال

بالنصوص واجب.  
هو احملب الناصر، كما قال : يل يف اللغةمجع ويل، والو: واألولياء :تعريف الويل وحقيقته

يعين بعضهم  ]٧١: التوبة[ ...والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ: ـ جلَّ وعال ـ
إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا : حيب بعضاً، وينصر بعضاً، وقال ـ جلَّ وعال ـ
آمنوا  ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين*  الَّذين يقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ

   .]٥٦ـ  ٥٥: املائدة[ فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ
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  .هذا يف اللغة. هو الناصر واحملب فالويلُّ
الويل فرييدون به كلَّ مؤمنٍ تقي ليس بنيب؛ ألن : فأهل السنة إذا قالوا: أما يف االصطالح

أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه : قال سبحانه. ءاهللا ـ جلَّ وعال ـ وصف األولياء بأم املؤمنون األتقيا
لكن اسم ] ٦٣ـ  ٦٢: يونس[ الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ*  ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ

الويل عندهم يصدق على من كمل اإلميان والتقوى حبسب استطاعته، فقد يكون عنده بعض 
فإذا قيل . د يف اإلميان والتقوى؛ ألن الناس ليس فيهم من ليس له ذنبالذنوب، لكن هو جمته
الويلُّ وكرامات األولياء فال يدخل فيها األنبياء، مع أن النيب يف اللغة : قي اصطالح أهل السنة

: والرسولَ يف اللغة ويلٌّ؛ ألنه حمب ناصر هللا ـ جلَّ وعال ـ، واهللا  ـ جلَّ وعال ـ يقول
  .من حيث االصطالح ال يطلق على األنبياءلكن  )١(»ادى يل ولياً فقد آذنته باحلربِمن ع«

وهذه لكل مؤمن تقي، لكن ختتلف . الوالية ـ بفتح الواو ـ فهي احملبة والنصرةأما 
درجاتها، فكلُّ مؤمنٍ تقي له نصيب من الوالية، وال يقال ملن كان عنده بعض اإلميان 

يف االصطالح، لكن له والية بقدر ما فيه من اإلميان والتقوى؛ ألن اهللا ـ إنه ويل : والتقوى
أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه : جلَّ وعال ـ علَّق ذلك بوصف اإلميان والتقوى فقال ـ جلَّ وعال ـ

هذا  الَّذين آمنوا: قوله الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ*  ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ
 ،يفيد استمرار اإلميان وكمالهَقُونتوا يكَانو أنه : كذلك فكل مؤمن له واليةٌ حبسبه، يعين

  .حيب اهللا، وينصر اهللا حبسب إميانه وتقواه، وكذلك اهللا حيبه وينصره بقدر إميانه وتقواه
ـ لعبده متبعضة؛ ألا مبنية على فالوالية واليةُ العبد لربه ووالية اهللا ـ جلَّ وعال 

ن كلٌّ منهما متبعضفَيصقال ـ جلَّ وعال ـ. و :َقُونتوا يكَانوا ونآم ينالَّذ.  
فاإلميان عند اهل السنة يتبعض، والتقوى عند أهل السنة تتبعض، فنتج من ذلك أن الواليةَ 

إما أن يأيت وإما أن يذهب، لكن . السنةتتبعض أيضاً، فليست الوالية شيئاً واحداً عند اهل 
  .صار اسم الويل ملن كَملَ اإلميانَ والتقوى حبسب استطاعته

والكرامة يف اللغة أما الكرامات فهي مجع الكرامة، : تعريف الكرامة وأقوال الناس فيها
نُ إِذَا ما فَأَما الْأنسا: كما قال ـ جلَّ وعال ـ. النعمة اخلاصة، أو اإلنعام اخلاص :هي

يف الصفات  والعطف يقتضي التغاير ]١٥: الفجر[ ابتاله ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ
  .أو يف الذوات

آيات : فإذا قلنا. فالكرامةُ هي امر خارق للعادة جرى على يدي ويل :أما يف اإلصالح
اإلنس أو عادة الناس مجيعاً، أو  األنبياء خارقةٌ للعادة، أو كرامات األولياء خارقةٌ للعادة عادة

                                                 
 .من حديث أيب هريرة، ) ٦٥٠٢) (كتاب الرقاق ـ باب التواضع(يف » صحيحه«يف » البخاري«أخرجه  )١(
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أهل هذا البلد مجيعاً يدل على أنه ليس باستطاعته هو أن يأيت بذلك، وإمنا هي من عند اهللا، 
  .جلَّ وعال

  :والناس يف الكرامات هلم أقوال، املشهور منها ثالثة أقوال
لكن يقولون ال تساوي آيات األنبياء وال  قولُ أهل السنة يثبتون الكرامة: القول األول

تبلغها ألن آيات األنبياء خارقة لعادة اجلن واإلنس مجيعاً وأما كرامات 
  .األولياء فتخرق عادة الناس

قول املعتزلة واجلهمية ومن حذا حذوهم، وهؤالء ينفون كرامات األولياِء  :والقول الثاين
  .أصالً، للشبهة اليت ذكرت يف أول الكالم

قول األشاعرة وهو أن كرامة الويلّ ثابتةٌ وتكون مساوية أو قد تكون  :والقول الثالث
  .مساوية آليات األنبياء

إما أن تكون يف علم وإما أن تكون يف : والكرامة هلا نوعان :أنواع الكرامات وأمثلة هلا
أو يعلمه  قدرة، األول يف العلم وهو كشف الشيء بشيء يكون يف روعة، أو يعلمه بإبصاره،

هذا يف أنواع العلوم واملكاشفات . بسمعه، يسمع ما ال يسمع غريه، أو يبصر ما ال يبصر غريه
فإنه انكشف له حال  من جهة البصر ينكشف له ما ال ينكشف لغريه كما حصل لعمر 

ألنه انكشف له حال  »يا سارية اجلبل اجلبل يعين الزم اجلبل«: سارية وحال اجلبل فقال
رس فنادى فانكشف لعمر الوضع، رس وموقع الفُ وموقع املسلمني وحال الفُاملسلمني

ما أهذه كرامة من جهة الكشف البصري، و. واتضحت الصورة أمامه، فرأى ما مل يره الناس
سارية فسمع، وكان مساعه من جهة الكشف السمعي، أو من جهة الكرامة يف السمع، وهذا 

 هذا الزمان يكون باهلاتف مثالً، أو قد يكون هناك تسليط ال يكون بالعادة لكن عندنا مثالً يف
صور بأقمار صناعية، او حنو ذلك، فريون املكان، ويكون مراقباً، ويتصل باهلاتف ويقول انتبه 
حترك كذا، كما هو يف اجليوش احلديثة، وهلذا قيد أهل السنة من القدمي الكرامة بتقييد عظيم 

خارق للعادة، عادة الناس يف زمام ال ميكن ألحد أن  يف نفسه، وهو حق فقيدوه مبا هو
يتصور ذلك فصار كرامةً، والعلم واملكاشفة هلما ارتباط بكلمات اهللا ـ جلَّ وعال ـ ألن 
حصول االنكشاف قد يكون متعلقاً بكلمات اهللا الكونية، وقد يكون متعلقاً بكلمات اهللا 

ومثل ما حصل أليب بكر . مثل ما حصل لعمر الشرعية، فمثالً تعلقه بكلمات اهللا الكونية 
هذه . فيها أنثى، فولدت أنثى: حيث نظر يف بطن امرأته وكانت حبلى، فقال الصديق 

مرتبطة بكلمات اهللا الكونية، يعين أنه انكشف له شيٌء راجع إىل كلمات اهللا الكونية، ألنه 
  .هللا ـ جلَّ وعال ـنظر ما كَونه اهللا ـ جلَّ وعال ـ أو مسع ما كَونه ا
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من أنواع الكرامات ما يكون يف القدرة والتأثري يف الذوات يعين يقدر على : النوع الثاين
كما حصل ألحد الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ أنه ملا مات فرسه . ما ال يقدر عليه غريه

يته وإال سينقطع وكان يف فالة من األرض دعا اهللا أن حييي له الفرس حىت يرجع إىل ب
وستصيبه هلكة، فأحيا اهللا له الفرس فوصل إىل داره فاستقبله ابنه فلما استقبله ونزل من فرسه 

فذهب به الولد فلما أبعد به سقط ميتاً، هذا : يا بين اذهب بالفرس بعيداً فإنه عارية قال: قال
جلَّ وعال ـ أكرمه، أحيا  نوع من القدرة، قدرةٌ راجعة إىل كلمات اهللا الكونية فإن اهللا ـ

حينما مر باجليش على املاء دعا اهللا أن ييبس هلم املاء  له نفساً ميتةً مثل ما حصل لسعد 
م يف أرضٍ أفيبس املاء فمر عليه اجليش خبيوهلم وبأسلحتهم وما هم عليه على ماٍء يابس وك

جرت  :اجلوابالقدرة؟ هل هو قدرته أو جرت على يديه . صلدة هذا نوع راجع إىل القدرة
  .على يديه كرامةً له

والغالة جعلوا ذلك من قدرة الويل فغلوا يف األولياء وجعلوهم يستحقون شيئاً مما هللا ـ 
جلَّ وعال ـ، قد يؤثر يف األزمنة مثل ما حصل خلبيب يف أنه يأتيه عنب يف غري وقته، وتأتيه 

  .الفاكهة يف غري وقتها
ن تأثري يف الزمان، ومثل ما حصل ليوشع بن نون حيث هذا تأثري راجع إىل قدرة لك

أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم فاحبسها علينا وكانت قريبة من : حبست له الشمس فقال
  .الغروب ظلت زماناً حىت صار ذاك فتحاً

وهذه آية ليوشع ألنه على أحد األقوال كان نبياً من األنبياء ألن هذه خارجة عن قدرة 
ود التمثيل بنوع التأثري، فالتأثريات ختتلف فأحياناً يكون يف األزمنة، وأحياناً البشر، املقص

مثل ما حصل أنَّ شرط احلجاج بن يوسف  احلواس يكون تأثرياً يف األمكنة، أو تأثرياً يف
دخلوا على احلسن البصري فدعا اهللا ـ جلَّ وعال ـ أال يبصروه فمروا وهو حمتبٍ بفناء 

ـ فنظروا ونظروا فلم جيدوا احداً يف الدار وهو ينظر إليهم، وهم يتحركون  داره ـ رمحه اهللا
وجعلْنا من بينِ أَيديهِم سداً ومن خلْفهِم سداً فَأَغْشيناهم : هذه كرامة قال تعاىل. بني يديه

   .]٩: يس[ فَهم ال يبصرونَ
نا به راجع إىل التأثري يف الكونيات، هناك نوع من أن التأثري فيما مثلفاملقصود من هذا 

  . التأثري والقدرة راجع إىل الكلمات الشرعية، فهو مرتبط بالدين
فالكلمات الشرعية تعين القرآن والسنة والدين والدعوة وحنو ذلك، فيقدر يف هذه األمور 

  .على ما ال يقدر عليه غريه
كنه صنف من املصنفات وقدر على ما مل يقدر جتد من أهل العلم من عاش زماناً قصرياً ل

أو أثَّر يف الناس من جهة الدعوة، أو من جهة إصالحهم . عليه علماء زمانه مبجموعهم
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كما ذكر عن . م فأثَّر بالشرعيات وأكرم بأن يؤثر فيهمظهم تأثرياً بالغاً، فدخل إىل قلوووع
وكان . الواحد أحياناً حنو عشرة آالف ابن اجلوزي وغريه أنه كان يتوب على يديه يف الس

إنه أسلم يف يوم وفاة اإلمام أمحد بن : وكما قيل. جملسه يف مسجده حيضره اآلالف املؤلفة
وحنو ذلك هذا تأثري يف الشرعيات، يعين . حنبل كذا وكذا من اليهود والنصارى يف بغداد

جتد أكثر العصاة ال ينكشف هلم أثروا حىت جعلوا الشرعيات مقبولة، واستسلم هلا الناس وهلذا 
كثر ـ جلَّ وعال ـ وأحرص على طاعته وأالعلم الشرعي، وكلما كان العبد اتقى لربه 

وهناك . استغفاراً من الذنب وأكثر إنابةً إىل ربه ـ جلَّ وعال ـ كان انكشاف العلم له أكثر
اتقُوا اللَّه و...: بقرةم يستدلون بقوله تعاىل يف سورة الأاستدالل خيطئ فيه كثريون وهو 

اللَّه كُملِّمعيو ... ]على أن التقوى مؤثرةٌ يف حتصيل العلم وهذا االستدالل ليس  ]٢٨٢: البقرة
هذا عطف، عطف  ... اتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّهو...: بصحيح ألن قوله جلَّ وعال

ال : اآلية على التقوى، وهلذا قال كثري من أهل العلميعلمكم على اتقوا فليس العلم مرتباً يف 
ارتباط بني هذا وهذا ألنه لو كان العلم أثراً للتقوى لكانت جمزومة واتقوا اهللا يعلمكم اهللا 

يغفر لَكُم من *  أَن اعبدوا اللَّه واتقُوه وأَطيعون: ألنه يكون يف جواب األمر كما يف قوله
هذا حيسن  ... اتقُوا اللَّهو...: وهو معروف يف النحو فقوله ]٤ـ  ٣: نوح[ كُمذُنوبِ

يعين فيما كان قبل  َويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم: الوقف عليها مثَّ تبتدئ وتقول
  .ذلك يف اآلية من الكالم على كتابة الدين وأحكام الشهادة وحنو ذلك

وقصة أصحاب الكهف واضحة وغريها كما  :كرامات عند هذه األمة وسالف األممال
يف قصة مرمي ألن مرمي ولية من أولياء اهللا ـ جلَّ وعال ـ ألنه ليس يف النساء نبية، وإمنا 
الرسالة والنبوة يف الرجال والكرامات عند صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني وغريهم 

  .يوم القيامة وهي موجودة فيها إىل
وأهل السنة يعتقدون أن الويل تابع للنيب وال  :معتقد أهل السنة يف األنبياء واألولياء

نيب واحد أفضل من مجيع االولياء، : يفضلون أحداً من األولياء على أحد من األنبياء، ويقولون
احتمال أن وأول من أحدث القول خبتم الوالية وب: كما قال الطحاوي رمحه اهللا يف عقيدته

، له كتاب »نوادر األصول«: يفضل الويل على النيب فيما يذكر عنه احلكيم الترمذي صاحب
وعىن ا ختم األنبياء ذكر فيه أصوالً يف هذا الباب، وكان سبباً ملخالفة » ختم الوالية«مساه 

ن أن يكون إن الوالية ختتم كما ختتم النبوة، وأنه ميك : بعض الطوائف يف هذا الباب فقالوا
  .الويل أفضل من النيب

لذلك جتد أن هؤالء األولياء بزعمهم يرون أم سقطت عنهم التكاليف ألم خوطبوا مبا 
مل خياطب به غريهم، يف الظاهر يتبعون، لكن يف الباطن هم معذورون، أو هلم شريعتهم 
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مد بن عبد الوهاب اخلاصة، وهذا ال شك أنه زندقة وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ حم
ـ رمحه اهللا ـ يف نواقض اإلسالم وهو هذا املعىن، وكان كثرياً يف جند وما حوهلا ويف احلجاز 
ويف البالد اإلسالمية األخرى إىل يومنا هذا، وهو أن بعض الناس يعتقد أنه يسعه اخلروج عن 

نون به ، كما وسع اخلضر اخلروج عن شريعة موسى ـ عليه السالم ـ يعشريعة حممد 
هؤالء الذين يقولون خبتم الوالية، فالويلُّ احلق ال يكون مبتدعاً مقيماً على بدعته وال صاحب 
كبائر، بل الويل هو الذي يتابع الكتاب والسنةَ، وال يغتر مبا جيري هلم من اخلوارق، يعين ألهل 

أنه جرى له البدع واملعاصي، ألم قد حيصل هلم خوارق فال يغتر م، فليس برهان ذلك 
أنه تابع الكتاب والسنة وأمر السنة على نفسه ظاهراً وباطناً بقدر  ذلك خارق للعادة، بل برهان
حتصل خماريق من الشياطني واجلن ليغووا الناس ذا حىت يذهبوا عن : االستطاعة، وهلذا قالوا

اب أغوم الشياطني وهذا هو الذي حصل فإم يف الفرق املختلفة الذين ضلوا يف هذا الب. السنة
هذه كرامات وهي : وجعلت هلم كرامات أو جعلت هلم ما يشبه الكرامات فاغتر الناس وقالوا

يف الواقع من جهة الشياطني، فقد تأيت بصورته وقد يكون هو يف أكثر من حمل يف نفس الوقت 
وفالن . مفالن رؤي بدمشق يوم عيد الضحى، ورؤى مبىن يرمي اجلمرة ذلك اليو: مثل ما يقال

ـ رمحه اهللا ـ خطب اجلمعة يف سبعة مساجد شهد الناس بأنه خطب هنا، وخطب هنا، 
وكان ـ رمحه اهللا ـ «: وخطب هنا، وقال بعضهم عن هذا الذي خطب يف أكثر من موضع

وهذا ضالل فوق الضالل، يتلو آيات ليست يف القرآن؛ ألم  .»يتلو آيات ليست يف القرآن
وهذا ال . أن يكلمه اهللا ـ جلَّ وعال ـ فأعطاه آيات ليست يف القرآنيعتقدون أن يصل إىل 

شك أنه كفر وزندقة، وخروج عن امللة، فالكرامة ال يؤتاها إال املتبعون للكتاب والسنة، 
  .املؤمنون األتقياء

نقول ما حيصل ألهل البدع والضالل والعصيان من  وهل حيصل ألهل البدع كرامات؟
من جهة الشياطني لتغوي الناس، وقد حيصل ألحد األولياء أن الشياطني خوارق للعادات هي 

: تتمثل به يف أكثر من مكان حىت تضل الناس، مثل ما قال شيخ اإلسالم عن نفسه قال
وكانت الشياطني تتمثل يب فتأيتّ إىل أصحايب كما حصل مرة أم وقعوا يف شدة وكانوا «

فلما : استغاثوا يب وزال ما م من الشدة، قاليف مكان بعيد عين فرأوين أنظر إليهم ف
هلم مل أبرح دمشق وإمنا كان الذي رأيتم : فقلت. رجعوا أخربوين وشكروين على ذلك

الشيطان إذا كان يتمثل يف صورة العبد الصاحل فهو : وهلذا نقول »شيطاناً متثل يف صوريت
  :اخلوارق ثالثة أنواع: أهل العلميتمثل يف صورة املبتدع أيضاً ليضل الناس أكثر، وهلذا قال 
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  .ما حيصل لألنبياء وهذه آيات وبراهني :النوع األول
  .ما حيصل لألولياء وهذه كرامات :النوع الثاين
. ما حيصل ألهل العصيان واملبتدعة وأهل الضالل أو السحرة أو املمخرقني: النوع الثالث

اسم اخلارق للعادة لكن ما حيصل وهذه خوارق شيطانية؛ ألن كل واحدة هلا اسم، جيمعها 
وضح ذلك شيخ اإلسالم بالتفصيل أعلى يدي املبتدعة وأهل العصيان يسمى خارقاً شيطانياً، 

  .»الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان«: يف كتابه
واملبتدعة قد حتصل هلم كرامات يف حال واحدة، وهي حال جهاد من ليس من أهل 

النصارى، أو جاهدوا أهل اإلحلاد والزندقة، أو جاهدوا املشركني، فقد اإلسالم إذا جاهدوا 
 يعطي اهللا ـ جلَّ وعال ـ اجليش الذي قاتل أولئك امللحدين أو اليهود او النصارى بعض

وذلك ملا معهم من أصل الدين «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية. الكرامات ولو كانوا مبتدعة
ليظهر على ما مع أولئك من الشرك والدين الذي هو  الذي هو دين احلق وهو اإلسالم
والقاعدة يف ذلك أن املبتدع ومن عنده شرك أصغر، وحنو  ،»باطل، أو أبطله اهللا جلَّ وعال

قد : ليست بكرامة؛ بل نقول: ذلك قد يعطى كرامةً، فال نثبت أا كرامة مطلقاً، وال نقول
ذلك لتأييد ما معهم من أصل الدين، وهو تكون كرامة وذلك كما عليه التأصيل عندنا أن 

اإلسالم ليظهر على ما عليه أهل اإلحلاد، وتقوم حجة اهللا، جلَّ وعال، أو تظهر حجة من 
  .حجج اهللا ـ جلَّ وعال ـ على الناس

كذلك يف املناظرات يف ااهدة بالقرآن فإن اهللا ـ جلَّ وعال ـ رمبا يؤيد املبتدع بكرامة 
ل اإلحلاد أو النصارى أو الفرق التناسخية أو أهل امللل الباطلة، ليظهر أن ما إذا كان حياج أه

معه من أصل الدين خري، وهلذا ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ أن كثرياً من 
املبتدعة دعوا إىل الدين وأدخلوا يف الدين طوائف من املشركني ومن عبدة األوثان ومن أهل 

  .هودية والنصرانية وأهل امللل الباطلة كملل أهل اهلند والفرس وحنو ذلكالديانات كالي
فكان ما حصل هلم من اإلسالم الذي فيه بدع وخرافات وفيه ضالل عن السنة خري هلم 

وهذا ال شك أنه صواب، كما قال، رمحه اهللا تعاىل؛ . من بقائهم على ملل الكفر والضالل
مسلماً ضاالً، لكن لو ترك وحاله األوىل لكان مشركاً  ألن هذا يكون مسلماً مبتدعاً، يكون

  .كافراً زنديقاً، لو مات على تلك احلال كان من أهل النار إن قامت عليه احلجة
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت النبيني، وإمام املـتقني، نبينـا   
  .حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

  أما بعد، 
فإن الصالة الركن الثاين من أركان اإلسالم، وعبادة عظيمة من أجلّ العبـادات، ال  

اللَّه ليضيع إِميانكُم إِنَّ اللَّه بِالنـاسِ  وما كَانَ : سيما وأن الشارع مساها إمياناً، فقال تعاىل
يمحر وفؤلَر ]يعين صالتكم ]١٤٣: البقرة.  

الصلوات اخلمـس،  «: وهي من أعظم مكفرات الذنوب، كما قال رسول اهللا 
  .)١(»واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان، مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر

يت بالصالة، حيرص على أن تكون تامة غري ناقصة، ليحصل له متـام  أما يواملسلم عند
ت افترضهن اهللا على العباد، فمن أتـى  امخس صلو«: األجر والثواب عليها، ففي احلديث

هن وركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له عند اهللا عهد أن يدخله وءن فأحسن وض
  .)٢(» عهد، إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر لهاجلنة، ومن مل يأت ن فليس له عند اهللا

واخلشوع يف الصالة مطلب أساس وعظيم من مطالبها، ولـذلك قُـدمت فضـيلة    
إذا قُدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا «: اخلشوع على فضيلة أول الوقت، ففي احلـديث 

  .)٣(»املغرب
ة والعقرب، ومهـا  عنه اخلشوع، كقتل احلي يذهبنسان يف صالته ما لإليعرض وقد 

الصالة حالة ضرورة، وقد تكون احلركة حلكة يف  يفمن اهلوام املؤذية، فتكون احلركة لقتلهما 
اجلسد، أو إصالح للثوب، وقد تكون لدفع املار بني يديه، وقد تكون لغري ذلك، وال شك أن 

يف بيان  شرعتالشريعة اإلسالمية أعطت لكل حركة حتصل يف الصالة حكماً، ولبيان ذلك، 
يف هذا البحـث،  أحكام احلركة يف الصالة، باعتبار تعدد أنواع احلركة، واهللا أسأل أن يوفق 

عليه األجر والثواب فإنه سبحانه خري مسؤول، وهو املوفـق واهلـادي إىل   به، ويرتب وينفع 
  .سواء السبيل

                                                 
  ...).باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة(يف الطهارة ) ٢٣٣(رواه مسلم  )١(
  ).٣٢٤٣و ٣٢٤٢(وانظر صحيح اجلامع ) ١/٢٣٠(والنسائي ) ٤٢٥(رواه أبو داود  )٢(

  ).٥٥٧(ومسلم ) ٦٧٢(رواه البخاري  )٣(
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  :التعريف بالبحث
  . )٢(حركه فتحرك: يقال ،)١(ضد السكون :احلركة يف اللغة

وقيد بالتـدريج  : سبيل التدريج اخلروج من القوة إىل الفعل على :واحلركة يف االصطالح
  .ليخرج الكون عن احلركة

  .)٣(بعد أن كان يف حيز آخر هي شغل حيز: وقيل
 وصـلِّ علَـيهِم  : لقوله تعاىل ،)٥(خبري: ، وقيدها بعضهم)٤(الدعاء :والصالة يف اللغة

  .]١٠٣: التوبة[
عبادة ذات أقوالٍ وأفعال، مفتتحة بـالتكبري، خمتتمـة بالتسـليم بشـرائط     : الحاًواصط
  .)٦(خمصوصة
  .يف قولنا يف الصالة ـ ظرفية، أي أنَّ الصالة ظرف للحركة، واحلركة واقعة فيها ـ :ويف

البحث عن كل حكم لكل حركـة يف  : واملراد بأحكام احلركة يف الصالة يف هذا البحث
  .ن وجوب، أو استحباب، أو حترمي، أو كراهة، أو إباحةالصالة، وبيانه، م

  :أقسام احلركة يف الصالة
  :تنقسم احلركة يف الصالة إىل قسمني

  .حركة من جنس الصالة .١
  :حركة من غري جنس الصالة .٢
الصالة، فكرفع األيدي يف التكبريات، كتكبرية التحرمي،  فأما احلركة اليت هي من جنس :أوالً

وتكبريات صالة العيد، واجلنازة، وكنفس الركوع، والسـجود،   وتكبريات االنتقال،
، وااللتفات عن الـيمني والشـمال يف   التشهدوحتريك األصبع ـ أي السبابة ـ يف   

  .التسليم للخروج من الصالة، فهذه حركات من جنس الصالة
وإصالح وأما احلركة اليت هي من غري جنس الصالة، فكقتل احلية والعقرب، واحلكة،  :ثانياً

ثوب، ومسح احلصى، ورد السالم، وعد اآلي، والتسبيح، ودفع املار، ووضع اليـد  ال
على الفم يف التثاؤب، والبصاق حتت القدم، ويف الثوب، ومحل الولد ووضعه، واحلركة 

                                                 
  ).٧١(الصحاح للرازي وخمتار ) ١٢٠٨(القاموس احمليط للفريوز آبادي  )١(
  .نفس املصدر )٢(
  ).٨٤( التعريفات للجرحاين )٣(
  ).١٣٤(للجرجاين  والتعريفات) ١٧٨(خمتار الصحاح للرازي  )٤(
  ).٢٥٧(اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، للخطيب الشربيين  )٥(
 ).١/٢٥٧(اإلقناع للشربيين  )٦(
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الختاذ السترة أو لزومها، أو لدفع يمة، وااللتفـات،  لتعليم الصالة، والتقدم خطوات 
كها، ولبس ثـوب  بيماء، والتروح مبروحة، وتفقيع األصابع وتشورفع البصر إىل الس

ملن ناا شيء يف الصالة، وغري ذلك مما يعد حركـةً ولـيس مـن     قونزعه، والتصفي
  .جنسها

  :أحكام احلركة يف الصالة إمجاالً
ولبيان حكم احلركة يف الصالة من حيث اإلمجال، ال بد أن نفصل احلكم باعتبار ما كان من 

  .الة من جهة، وما كان من غري جنسها من جهة أخرىجنس الص
  :حكم احلركة اليت من جنس الصالة :أوالً

  عـدركنـاً،  أما احلركة اليت من جنس الصالة، فحكمها حكم الصالة، فما كان ي
زول إىل السجود والرفع منه، ففي ـفاحلركة فيه ركن، كاهلوي إىل الركوع والرفع منه، والن

مثَّ اركع «: قال للمسيء يف صالته أن رسول اهللا   أيب هريرة الصحيحني من حديث 
حىت تطمئن راكعاً، مثَّ ارفع حىت تعتدل قائماً، مثَّ اسجد حىت تطمئن ساجداً، مث ارفع حىت 

  .»فعل ذلك يف صالتك كلهااتطمئن جالساً، مثَّ اسجد حىت تطمئن ساجداً، مثَّ 
علـى األعضـاء السـبعة    ، كالسجود وكذلك ما كان واجباً، فاحلركة فيه واجبة

على سبعة أعظم، اجلبهة، وأشار بيـده  أمرت أن أسجد «: ومتكينها من األرض، لقوله 
: قال وحديث أيب محيد الساعدي . )١(»إىل أنفه، واليدين، والركبتني، وأطراف القدمني

  .)٢(»فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بني أصابعه«
هو مستحب، كرفع األيدي يف تكبريات االنتقال، حلديث عبد اهللا وما كان مستحباً ف

إذا قام يف الصالة رفع يديه حىت تكونـا   رأيت رسول اهللا : بن عمر رضي اهللا عنهما قالا
حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حني يكرب للركوع، وفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركـوع  

  .)٣(» السجودوال يفعل ذلك يف »مسع اهللا ملن محده«: ويقول
كان إذا صلَّى كبر ورفع يديـه،   أن رسول اهللا «: وعن مالك بن احلويرث 

  .)٤(»رفع يديهمن الركوع وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه 

                                                 
 .متفق عليه )١(
  ).٦٧١(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ) ٧٣١(رواه أبو داود  )٢(
ثبت الرفع بني السجدتني عن مجاعة ): ١٧٢(املنة  متامقال األلباين يف  »وال يفعل ذلك يف السجود«: متفق عليه، وقوله )٣(

 .، وذكر انه ال تعارض، ألن املثبت مقدم على النايفمن السلف، منهم أنس 
 .متفق عليه )٤(
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حتريك األصبع يف التشهد، ففي حديث وائل بن حجر وهو يصـف صـالة   : ومنها
كبته اليسرى، ع كفه اليسرى على فخذه ورفافترش رجله اليسرى، فوض«: قال رسول اهللا 

مين على فخذه اليمىن، مثَّ قبض بني أصابعه فحلَّق حلقة، مثَّ رفع أصـبعه  وجعل حد مرفقه األ
  .)١(»فرأيته حيركها يدعو ا

يف تشهده يف الصالة، وإىل هذا  فهذه حركة مستحبة يف الصالة لثبوا عن النيب   
يستحب حتريك السبابة حتريكاً وسطاً دون عجلة، ويسـتمر   ذهب املالكية، حيث ذكروا أنه
  .)٢(يف التحريك مدة جلوسه للتشهد

وكان ابـن  : (رفع األيدي مع تكبريات صالة العيد، قال ابن القيم رمحه اهللا: ومنها
  .)٣()يه مع كل تكبريةيرفع يدعمر رضي اهللا عنهما مع حتريه لالتباع 

: كبر هذه التكبرية الزيادة يف صالة الفطر؟ قال كلمايرفع اإلمام يديه : وسئل عطاء
  .)٤(نعم، ويرفع الناس أيضاً

ورفع اليدين يف تكبريات العيد سنة عند اكثر أهـل   :)٥(قال البغوي يف شرح السنة
  .ابن املبارك، والشافعي، وأمحد، وإسحاق قولالعلم، وهو 

بيـاض خـده، وذلـك    االلتفات عن اليمني والشمال يف التسليم حىت يرى : ومنها
يسلم عن ميينه  كان رسول اهللا «: قال للخروج من الصالة، فعن عبد اهللا بن مسعود 
  .)٦(»بياض خده حىت يبدو بياض خده، وعن يساره حىت يبدو

وقد ورد ما يدل علىأن هذا االلتفات سنة، فعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول   
ة تلقاء وجهه، مثَّ مييل إىل الشق األمين كان يسلم يف الصالة تسليمة واحد«: اهللا 
  .)٧(»شيئاً

  .فهذه احلركات يف الصالة من جنسها، وهلا حكم ما كانت فيه  

                                                 
  ). ١٢٧و ٢/١٢٦(والنسائي ) ٤/٣١٨(جزء من حديث رواه أمحد  )١(
  ).١/٣٢٠(الصادق الغرياين . ملالكي، دمدونة الفقه ا: انظر )٢(
 ).١/٣١٧(زاد املعاد  )٣(
  ).٣/٢٩٧(مصنف عبد الرزاق  )٤(
  ).٤/٣١٠(شرح السنة للبغوي  )٥(
  ).١٢٥٥(صحيح سنن النسائي  )٦(
  ).٢٤٢(رواه الترمذي وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي برقم  )٧(
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ذكر الفقهاء أن من عمل يف الصالة عمالً من جنس أفعاهلا، بأن ركع أو سجد يف   

تالعب بالصالة، وإن كان ناسياً مل تبطل غري موضعهما، فإن كان عامداً بطلت صالته، ألنه م
  .)١(صلى الظهر مخساً فسبحوا له وبىن على صالته ألن النيب 

إذا زاد فعالً من أركان الصالة عمداً بطلت صالته، وإن : وقال النووي رمحه اهللا
  .)٢(كان سهواً مل تبطل، بركن وال أركان، وال ركعة وال أكثر

  :مسألة
احدة، فالذي يظهر أنه مكروه فقط وال تبطل والتكبرية الإذا كرر رفع األيدي مع 

صالته، ألنه مل يخل بركنٍ من أركان الصالة، إمنا زاد حركة يد، ولفظ تكبري، فأما حركة 
. ، كما سنبني ذلك فيما بعد إن شاء اهللااليد فال تبطل الصالة ا، لثبوت احلركة عن النيب 

 يف خروج النيب  حه على حديث سهل بن سعد قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف شر
ال يلتفت يف صالته،  وكان أبو بكر «: ، وفيهيف مرضه وأخذه اإلمامة عن أيب بكر 
يده  ، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول اهللا 

» فصلى للناس دم رسول اهللا فحمد اهللا مثَّ رجع القهقرى وراءه حىت قام يف الصف، وتق
  .)٣(احلديث

يؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء وحنوه يف الصالة ال : قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا
أبا بكر  يبطلها، ولو كان يف غري موضع الرفع، ألا هيئة استسالم وخضوع وقد أقر النيب 

  .)٤(على ذلك

ألنه زاد لفظاً من جنس الصالة، وقد قال وأما زيادة لفظ التكبري، فال تبطل به أيضاً، 
إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس إمنا هو التسبيح «: رسول اهللا 

  .)٥(»والتكبري وقراءة القرآن

                                                 
  ).٣٠(دليل السالك ملذهب اإلمام مالك للشيخ حممد سعد  انظرمع اموع، و) ٤/٩٠(املهذب للشريازي  )١(
  ).٤/٩١(اموع للنووي  )٢(
  ).١٢١٨(رواه البخاري  )٣(
  ).٣/١٠٦(فتح الباري  )٤(
  ).٥٣٧(رواه مسلم  )٥(
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وألن الفقهاء ذكروا ان من زاد الفاحتة يف صالته مل تبطل بذلك، فالتكبري مثلها، قال 
مل يضر، وإن تعمد، فوجهان، الصحيح املنصوص ال  قرأ الفاحتة مرتني سهواً فإن: النووي

  .)١(تبطل ألنه ال خيل بصورة الصالة

  :حكم احلركة اليت من غري جنس الصالة :ثانياً
اختلف الفقهاء يف حكم احلركة اليت من غري جنس الصالة باعتبار احلد الذي يبطلها   

  :لذي ال يبطلها، وهذا تفصيل قوهلموا
   :ـ احلنفية١

نفية يف باب ما يفسد الصالة، أن العمل الكثري يفسدها، وفرقوا يف الفصل ذكر احل  
الكثري هو الذي ال يشك الناظر لفاعله أنه ليس يف الصالة، وإن : بني الكثري والقليل، فقالوا

ن الكثري ثالث حركات متواليات، ودوا قليل، أ: اشتبه فهو قليل على األصح، والقول الثاين
نفسه مبروحة ثالث مرات، أو حك موضعاً من جسده كذلك، أو رمى ثالثة فلو روح على 

أحجار، او نتف ثالث شعرات، فإن كانت متوالية فسدت صالته، وإن كانت منفصلة ال 
  . تفسد وإن كثر

إن حك ثالثاً يف ركن واحد تفسد صالته إذا رفع يده يف كل مرة، : ويف اخلالصة
  .)٢(وإال فال تفسد، ألنه حك واحد

  :ـ املالكية٢
فرق املالكية يف احلركة اليت ليست من جنس الصالة بني القليل والكثري، فالكثري   

  .)٣(يبطل الصالة والقليل ال يبطلها، وحدوا الكثري حبيث خييل إىل من يراه ليس يف صالة
  :ـ الشافعية٣

ذي ليس من الفعل ال: ذهب الشافعية أيضاً إىل التفريق بني الكثري والقليل، فقالوا  
وذكر النووي . )٤(جنس الصالة، إن كان كثرياً أبطلها بال خالف، وإن كان قليالً مل يبطلها

املشهور عند الشافعية يف حد الكثري، أنه يرجع فيه إىل العادة، فال يضر ما يعده الناس قليالً، 
ا عده الناس كاإلشارة برد السالم، وخلع النعل، ورفع العمامة ووضعها، وأشباه هذا، وأما م

: قال أصحابنا: نوويلقال ا. كثرياً كخطوات كثرية متوالية، وفعالت متتابعة فتبطل الصالة
                                                 

  ).٤/٩١(اموع للنووي  )١(
  ).٢٦٢(حاشية على مراقي الفالح للطحطاوي  )٢(
  ).٣٧٥و ١/٣٧٤(لصادق الغرياين ا. مدونة الفقه املالكي وأدلته، د )٣(
  ).٤/٩٣(اموع للنووي  انظر )٤(
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على هذا، الفعلة الواحدة، كاخلطوة، والضربة، قليل بال خالف، والثالث كثري بال خالف، 
  .ويف االثنني وجهان، أصحهما قليل

تواىل، فإن تفرق بأن خطى واتفق األصحاب على أن الكثري إمنا يبطل إذا : قال  
خطوة مثَّ سكت زمناً، مثَّ خطى أخرى، أو خطوتني مثَّ خطوتني بينهما وتكرر ذلك مرات 

هذا إذا . )١(حىت بلغ مائة فأكثر مل يضر بال خالف، وكذلك حكم الضربات املتفرقة وغريها
حشة، بطلت كانت غري متفاحشة، فأما إذا كانت اخلطوة أو احلركة متفاحشة، كالوثبة الفا

  .صالته بال خالف
وأما احلركات اخلفيفة، كتحريك األصابع يف سبحة أو حكة، أو حل وعقد،   

  .)٢(فاملشهور عندهم أا ال تبطل وإن كثرت متوالية، لكن يكره
  :ـ احلنابلة٤

ال : ذهب احلنابلة إىل أن العمل اليسري يف الصالة للحاجة ال بأس به، قال اإلمام أمحد  
، وحديث عائشة رضي ل الرجل ولده يف الصالة الفريضة، حلديث أيب قتادة بأس أن حيم

 وهو يف الصالة حىت فتح هلا، وأمر النيب  اهللا عنها أا استفتحت الباب فمشى النيب 
  .يف الصالة )٣(بقتل األسودين

ث وأما احلركة لغري حاجة فتكره وال تبطلها، وال تتقدر احلركة اجلائزة عندهم بثال  
ووضعها  ه أمامةالظاهر منه زيادته على ثالث، كحمل وال بغريها من العدد، ألن فعل النيب 

مع دابته، وهذا يف الغالب يزيد على ثالثة أفعال، وألن  يف كل ركعة، ومشي أيب برزة 
فيه، ولكن يرجع يف الكثري والقليل إىل العرف، وكل ما شابه  توقيف، وال يفالتقدير بابه التوق

أبطل الصالة، سواء كان  وما كثر وزاد على فعل النيب . فهو معدود يسرياً فعل النيب 
  .)٤(حلاجة أو غريها، إال ان يكون لضرورة فيكون حكمه حكم اخلائف فال تبطل صالته به

  :خالصة أقوال الفقهاء يف احلركة املبطلة للصالة
  :يليوتتلخص أقوال الفقهاء يف احلركة املبطلة للصالة مبا 

  .ـ أن تكون كثرية غري فاحشة١
  .ـ أن تكون متوالية٢

  :واختلفوا يف حد الكثرة وضابط املواالة
                                                 

  ).٤/٩٣(اموع شرح املهذب للنووي  انظر )١(
  ).٤/٩٤(نفس املصدر  )٢(
  .احلية  والعقرب )٣(
  ).٤٣و ٢/٤٢(املغين البن قدامة املقدسي  )٤(
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  :حد الكثرة :أوالً

أن ال يشك الناظر لفاعلها أنه ليس يف الصالة، وهو ما ذهب إليه املالكية،  :القول األول
  .وقول يف مذهب أيب حنيفة

  .نفيةثالث حركات، وهو قول عند احل :القول الثاين
انه يرجع يف حتديد الكثرة إىل العرف والعادة، وهو مذهب احلنابلة واملشهور  :القول الثالث

، وأطلق عند الشافعية، إال أن احلنابلة ضبطوا ذلك مبشاة فعل النيب 
  .الشافعية العرف مبا تعارف عليه الناس أنه كثري

ة، قول قوي باعتبار أنه ال يرى على القول بأنه إذا رآه الناظر ظن أنه ليس يف صال :الترجيح
هذه احلالة إال وقد أخلَّ املصلي بركن كالقيام، أو شرط كاستقبال القبلة أو ما شابه، وهو ما 

: إال أن اإلمام النووي رمحه اهللا، رد ذلك فقال. رمحه اهللا تعاىل )١(رجحه العالمة ابن عثيمني
صبياً أو يقتل حية أو عقرباً وحنو ذلك يظن  وضعفوه ـ أي هذا القول ـ بأن من رآه حيمل

لكن إذا قيدنا هذا الضابط ـ : قلت. )٢(أنه ليس يف صالة، وهذا القدر ال يبطلها بال خالف
 كان ذلك أضبط، ألن فعله  أنه إذا رؤي ظن أنه ليس يف صالة ـ مبشاة فعل النيب 

  .واهللا أعلم. للعموم إال ما خصه الدليل
  :واالةضابط امل :ثانياً

  .حركات يف ركن واحد، وهو قول احلنفيةثالث : القول األول
  .أن يكون بني احلركة واألخرى زمن غري مقدر، وهو مذهب الشافعية: القول الثاين
  .وهو مذهب احلنابلة تقديره بفعل النيب  :القول الثالث

  :الترجيح
، ير ذلك إىل فعل النيب وما ذهب إليه احلنابلة أقوى دليالً، ألم استندوا يف تقد  

  .وفعله للعموم إال أن يدل على اخلصوصية، وال ختصيص يف أفعال الصالة، فثبت العموم

                                                 
  ).٣/٣٥٣(الشرح املمتع  انظر )١(
  ).٤/٩٣(اموع شرح املهذب  )٢(
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ما سبق ذكره، هو بيان حلكم احلركة يف الصالة من حيث اجلملة، وأما من حيث   

الصالة، ويف حكمها من إباحة أو  التفصيل، فقد خيتلف الفقهاء ببعض احلركات واألفعال يف
كراهة أو غري ذلك، ولبيان هذا األمر أفردت فصالً خاصاً لبيان حكم احلركة يف الصالة 

  .تفصيالً، حيث أن احلركة يف الصالة ختتلف باختالف أنواعها، وفيما يلي تفصيل ذلك
  :ـ حكم قتل احلية والعقرب يف الصالة١

قال : قال العقرب يف الصالة، فعن أيب هريرة ورد يف السنة األمر بقتل احلية و  
أمر رسول اهللا «: ويف رواية )١(»احلية والعقرب: اقتلوا األسودين يف الصالة«: رسول اهللا 
 ٢(»احلية والعقرب: بقتل األسودين يف الصالة(.  

  :أقوال الفقهاء يف قتل احلية والعقرب يف الصالة

ك بأن للعقرب يف الصالة، واستدلوا باحلديث، وعللوا ذال بأس بقتل احلية وا :احلنفية :أوالً
  .فيه إزالة الشغل فأشبه درء املار

وال يكره قتل حية وعقرب خاف املصلي أذامها، : )٣(قال يف حاشية مراقي الفالح
إذا كان بعمل قليل، كأن : )٤(وقال. ولو قتلهما بضربتني واحنراف عن القبلة يف األظهر

ال تفسد الصالة بقتلهما ولو : الصالة فال كراهة، وقال السرخسيوطئهما بنعله وهو يف 
لكن ما عليه عامة شروح اجلامع الصغري، فساد الصالة . بعمل كثري، ولو باحنراف عن القبلة

  .)٥(باالحنراف عن القبلة، وال إمث عليه مبباشرة ذلك يف الصالة
ن احلشرات واهلوام، مثل العقرب ال تبطل الصالة بقتل ما يؤذي م: قالوا :املالكية :ثانياً

  .)٦(وغريها إذا اقتربت من املصلي، حىت لو احنط ألخذ حجر يرميها به
  .)٧(ذهب الشافعية إىل أن قتل احلية والعقرب يف الصالة مندوب إليه :الشافعية :ثالثاً

                                                 
  ).٨١٤(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ) ٩٢١(واه أبو داود ر )١(
  ).٣١٩(وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي برقم ) ٣٩٠(رواه الترمذي  )٢(
  ).٣٠٠(حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح للطحطاوي  )٣(
  ).٣٠١(نفس املصدر  )٤(
  .نفس املصدر )٥(
  ).١/٣٧٦(اين يالصادق الغر. ومدونة الفقه املالكي، د) ٣٠(اإلمام مالك، للشيخ حممد سعد  دليل السالك ملذهب: انظر )٦(
  ).١٠٥و  ٤/٩٤(اموع شرح املهذب للنووي  )٧(
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ب، ، فإذا رأى العقر)١(للمصلي أن يقتل احلية، بل يستحب له ذلك: قالوا :احلنابلة :رابعاً
ىل إخطا إليها وأخذ النعل وقتلها ورد النعل إىل موضعها، ألن ابن عمر رضي اهللا عنهما نظر 

  .)٢(ريشة فحسبها عقرباً فضرا بنعله

  :من كره قتل احلية والعقرب يف الصالة
إن يف الصالة : وممن كره قتل احلية والعقرب يف الصالة، إبراهيم النخعي، فإنه قال  
  .)٤(إذا مل تتعرض لك فال تقتلها: ادةوقال قت. )٣(لشغالً

والسـنة أوىل  : والراجح ما ذهب إليه مجهور أهل العلم، قال البغـوي رمحـه اهللا   :الترجيح
اب عن ذلك ـ أي عن أدلة املـانعني ـ بـأن     وجي: وقال الشوكاين رمحه اهللا. )٥(باالتباع

ورد اإلذن بـه،   حديث الباب خاص فال يعارضه ما ذكروه، وهكذا يقال يف كل فعل كثري
ألمامة، وحديث خلعه للنعل، وحديث صالته على املنرب ونزوله للسجود،  كحديث محله 

وحديث أمره بدرء املار وإن أفضى إىل املقاتلة، وحديث مشيه لفتح الباب، وكل ما كـان  
  .)٦(كذلك ينبغي أن يكون خمصصاً لعموم أدلة املنع

علي بن أيب طالب : و العقرب وهو يصلينه قتل احلية أأوممن ورد عنه من السلف   
 رمحه اهللا )٧(وابن عمر رضي اهللا عنهما، وأبو العالية رمحه اهللا، واحلسن البصري.  

  :ـ حكم دفع املار٢
إذا صلى «: قال رسول اهللا : قال ورد يف احلديث عن أيب سعيد اخلدري   

فليدفعه، فإن أىب فليقاتله  أحدكم إىل شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن جيتاز بني يديه
  .)٨(»فإمنا هو شيطان

                                                 
  ).٣/٣٤٩(الشرح املمتع شرح زاد املستنقع، للشيخ حممد بن عثيمن رمحه اهللا  )١(
  ).١/٥٣٨(رضي اهللا عنهما يف مصنف ابن أيب شيبة  أثر ابن عمر انظرو) ٢/٤٢(املغين البن قدامة املقدسي  )٢(
  ).٢/٣٤٢(ونيل األوطار للشوكاين ) ٣/٢٦٨(شرح السنة للبغوي  انظر )٣(
  ).١/٥٣٨(مصنف ابن أيب شيبة  )٤(
  ).٣/٢٦٨(شرح السنة للبغوي  )٥(
  ).٢/٣٤٣(نيل األوطار للشوكاين  )٦(
  ).٢/٤٠٢(حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري و) ١/٥٣٨(هذه اآلثار يف مصنف ابن أيب شيبة  انظر )٧(
  ).٥٠٥(ومسلم ) ٥٠٩(رواه البخاري  )٨(
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  :أقوال الفقهاء يف دفع املار يف الصالة

ذهب احلنفية إىل أن املصلي له أن يدفع املار بني يديه باإلشارة أو بالتسبيح،  :احلنفية :أوالً
ويكره اجلمع بينهما، ويدفع الرجل أيضاً برفع الصوت بالقراءة ولو بزيادة على جهره 

ظهر أصابع يدها اليمىن على صفحة كفها بعه املرأة باإلشارة أو بالتصفيق صلي، وتدفاأل
اليسرى، وال يقاتل املصلي املار بني يديه، وقد ردوا احلديث بأن جواز مقاتلته كان يف أول 

  .)١(اإلسالم مثَّ نسخ
باإلشارة باليد، حبيث ال يدفع املصلي املار أمامه دفعاً خفيفاً باللطف، و: قالوا :املالكية :اًنيثا

يشغله دفعه عن صالته، وال يعترضه إن أىب ويعنف عليه يف املشادة، ألن ذلك أشد انشغاالً 
  . )٢(عن الصالة من مرور املار، وإمث املرور يكون على من تسبب فيه

ه ذهب الشافعية إىل أنه يستحب للمصلي دفع من أراد املرور أمامه، ويدفع :الشافعية :ثالثاً
، ويزيد حبسب احلاجة، وإن أدى إىل قتله، فإن مات منه فال ألسهلمثَّ ا دفع الصائل باألسهل
  .)٣(ضمان فيه كالصائل

يدفعه أوالً، فإن أىب يعنفه يف دفعه، وأكثر الروايات عن اإلمام أمحد : قالوا :احلنابلة :رابعاً
الدفع وجيتهد يف رده ما مل خيرجه  رمحه اهللا أن املار إذا أىب الرجوع، أن املصلي يشتد عليه يف

يدرأ : ونقل املوفق ابن قدامة عن اإلمام أمحد أنه قال. ذلك إىل إفساد صالته بكثرة العمل فيها
ما استطاع، وأكره القتال يف الصالة، وذلك ملا يفضي إليه من الفتنة وفساد الصالة، والنيب 

 علم أنه مل يرد ما يفسدها بالكلية، إمنا أمر برده ودفعه حفظاً للصالة عما ينقصها، في
  .)٤(فيحمل لفظ املقاتلة على دفع أبلغ من الدفع األول

والراجح ما ذهب إليه اإلمام أمحد رمحه اهللا، ألن قوله متأيد بالدليل الصـحيح يف   :الترجيح
ذهب  وفسر اإلمام أمحد رمحه اهللا املراد باملقاتلة، وإليه »فليدفعه فإن أىب فليقاتله«: قوله 
ال يزيد يف أول األمر على الدفع، فإن أىب وجلَّ فحينئذ : من الشافعية، فإنه قال اهللا ي رمحهلبغوا

وأمـا القـول    .)٥(يعنف يف دفعه عن املرور بني يديه، واملراد باملقاتلة الدفع بالعنف ال القتل
  .بالنسخ فدعوى حتتاج إىل دليل

                                                 
  ).٢٩٩و  ٢٩٨(وحاشية مراقي الفالح للطحطاوي ) ١/٦٨(اهلداية للمرغيناين  )١(
  ).١/٣٣٥(اين يالصادق الغر. مدونة الفقه املالكي وأدلته، د )٢(
  ).٣/٢٤٩(اموع شرح املهذب للنووي  )٣(
  ).٢/٤١(املغين البن قدامة  )٤(
  ).٢/٤٥٦(شرح السنة للبغوي  )٥(
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 مررت برسول اهللا «: قال هيب ورد يف احلديث عن ص :باإلشارة السالمـ رد ٣
خرج : وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال )١(»وهو يصلي فسلَّمت عليه فرد إشارة

قلت : فجاءته األنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: إىل قباء يصلي فيه، قال رسول اهللا 
: و يصلي؟ قالني كانوا يسلمون عليه وهحيرد عليهم  كيف رأيت رسول اهللا : لبالل

كفه وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إىل  )٢(يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون
  .)٣(فوق

  :الة باإلشارةالسالم يف الصأقوال الفقهاء يف رد 

نه ذهب احلنفية إىل أن املصلي ال يرد السالم يف الصالة، ال بلسانه وال بيده، أل :احلنفية :أوالً
  .)٤(سالم معىن

حاشية مراقي الفالح، ذكر حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما املذكور آنفاً،  ولكن يف
هذا يقتضي عدم الكراهة، وقد صرحوا بكراهة الرد باإلشارة وهو يف : فإن قلت: مثَّ قال

كان تعليماً  زيه، وفعله ـبأا كراهة تن: أجاب العالمة ابن أمري حاج: الصالة؟ قال
  .)٥(للجواز فال يوصف بالكراهة

  .)٦(ذهب املالكية إىل أن رد السالم باإلشارة واجبة، وال تفسد ا الصالة :املالكية :ثانياً
ذكر النووي يف اموع أنه يستحب رد السالم باإلشارة يف الصالة، أو يرد  :الشافعية :ثالثاً

  .)٧(بعد الفراغ من الصالة لفظاً
الصالة، باستحباب رد السالم باإلشارة يف  ظاهر مذهب احلنابلة أم يقولون :احلنابلة :رابعاً

يرد السالم باإلشارة على من يسلم عليه  وكان «: وقد استدل ابن القيم رمحه اهللا بقوله
  .)٨(»وهو يف الصالة

                                                 
  ).٨١٨(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود برقم ) ٩٢٥(رواه أبو داود  )١(
  .أحد الرواة )٢(
  .حسن صحيح) ٨٢٠(وقال عنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ) ٩٢٧(رواه أبو داود  )٣(
  ).١/٦٩(اهلداية للمرغيناين  )٤(
  ).٢٦٢(حاشية مراقي الفالح شرح نور اإليضاح  )٥(
  ).١/٣٧٦(رياين غال. ومدونة الفقة املالكي، د) ٣٠(دليل السالك ملذهب اإلمام مالك  )٦(
  ).٤/١٠٣(اموع شرح املهذب للنووي  )٧(
  ).١/١٨٧(زاد املعاد البن قيم اجلوزية  )٨(
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واجب يف  السالمما ذهب إليه املالكية قوي من حيث النظر واالستدالل، فإن رد  :الترجيح
وقـد  . ]٨٦: النساء[ يتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوهاوإِذَا حي: قوله تعاىللاألصل، 

  .يف الصالة، فيحمل فعله على أنه بيان لواجب رد السالم يف الصالة فعله النيب 
وعلى هذا، حيمل كالم النووي رمحه اهللا، يف ختيريه بني أن يرد باإلشارة أو باللفظ   

لَّم على املصلي ولن يغادر املكان إال بعد الفراغ، فعندها ميكنه أن يرد بعد الصالة، على من س
ن كان الذي سلَّم يغادر املكان ينبغي أن يسلم يف الصالة إعليه بعد الفراغ من الصالة، ف

  .باإلشارة واهللا أعلم
  :اختلف الفقهاء يف حكم عد اآلي والتسبيح يف الصالة :ـ عد اآلي والتسبيح يف الصالة٤

ذهب احلنفية إىل كراهة عد اآلي والتسبيح يف الصالة ألنه ميكنه أن يفعل ذلك  :احلنفية :والًأ
  . )١(قبل الشروع يف الصالة، وهو الذي رجحه يف اهلداية شرح بداية املبتدي

اهللا إىل أنه ال بأس بذلك يف  أيب حنيفة رمحه أبو يوسف وحممد تلميذا ولكن ذهب  
  .)٢(ل مجيعاًفرض والنالف
ظاهر مذهب املالكية جواز ذلك، فإم أجازوا اإلشارة القليلة حلاجة طرأت  :املالكية :ثانياً
  .)٣(عليه
ذكر النووي أن عد اآليات يف الصالة خالف األوىل يف املذهب، فاألوىل   :الشافعية :ثالثاً

  .)٤(اجتنابه، وال يقال مكروه
  .)٥(ي يف الصالة، وكذا عد التسبيح بأصابعهذهب احلنابلة إىل جواز عد اآل :احلنابلة :رابعاً

والراجح اجلواز ال سيما وأن ذلك يكون للحاجة، وهو عمل يسري، وقد فعله كثري  :الترجيح
احلسن البصري، وطاوس، ونافع، وابن سريين، وإبراهيم النخعي، وسعيد : من السلف، منهم

عـد اآلي يف  ي ـ  سـعود  بن جبري، ونقل عطاء أنه رأى أبا عبد الرمحن ـ يعين ابن م ا
  .)٦(الصالة

                                                 
  ).١/٧٠(اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيتاين  )١(
  ).٢٩٣(أيضاً حاشية مراقي الفالح شرح نور اإليضاح  انظرنفس املصدر، و )٢(
  .حممد سعد) ٣١(دليل السالك ملذهب اإلمام مالك : انظر )٣(
  ).٤/١٠٠(اموع للنووي  )٤(
  ). ٣/٣٤٤(الشرح املمتع على زاد املستقنع البن عثيمن : انظر )٥(
  ).١/٥٣١(ن أيب شيبة هذه اآلثار كلها يف مصنف اب انظر )٦(
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  :ـ احلركة لتصحيح جهة القبلة، واختاذ السترة أو لزومها، وفتح الباب أو للحاجة٥

  :أ ـ احلركة لتصحيح جهة القبلة
باء يف صالة الصبح إذ بينا الناس بقُ« :عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال  

ه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، قد أُنزل علي إن رسول اهللا : فقال جاءهم آت
  .)١(»فاستقبلوها، وكانت وجوههم إىل الشام فاستداروا إىل الكعبة

قع بيان كيفية التحول يف حديث ثويلة وو: قال احلافظ ابن حجر العسقالين رمحه اهللا  
كان فتحول النساء م«: بنت أسلم عند ابن أيب حامت، وقد ذكرت بعضه قريباً، وقالت فيه

قلت ـ أي » احلرام الرجال، والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتني الباقيتني إىل البيت
وتصويره أن اإلمام حتول من مكانه يف مقدم املسجد إىل مؤخر : احلافظ ابن حجر ـ

املسجد، ألن من استقبل الكعبة استدبر بيت املقدس، وهو لو دار كما هو يف مكانه مل يكن 
الصفوف، وملا حتول اإلمام حتولت الرجال حىت صاروا خلفه، وحتولت  خلفه مكان يسع

النساء حىت صرن خلف الرجال، وهذا يستدعي عمالً كثرياً يف الصالة، فيحتمل أن يكون 
الكثري كما كان قبل حترمي الكالم، وحيتمل أن يكون اغتفر العمل  العمل ذلك وقع قبل حترمي

وال اخلطا عند التحويل، بل وقعت مفرقة، واهللا ت، أو مل تاملذكور من أجل املصلحة املذكورة
  .)٢(أعلم

فاألصح أنه ينحرف : الة، قالفيمن ظن اخلطأ يف أثناء الص: )٣(ويف كفاية األخيار  
  .)٤(على صالته ويبين

: قال رسول اهللا : قال عن أيب سعيد اخلدري  :ب ـ احلركة الختاذ السترة أو لزومها
   .)٥(»صل إىل سترة وليدن منهاإذا صلى أحدكم فلي«

،  فحضرت الصالة، )٦(من ثنية أذاخر هبطنا مع رسول اهللا «: وعن أيب عمرو قال  
الصالة، فصلى إىل جدار، فاختذه قبلة وحنن خلفه، فجاءت مة متر بني يديه، فما زال 

  .)١(»يدارئها حىت لصق بطنه باجلدار، ومرت من ورائه
                                                 

  ).٤٠٣(رواه البخاري  )١(
  ).١/٦٠٤(فتح الباري البن حجر العسقالين  )٢(
  ).١/١٨٦(كفاية األخيار يف حل غاية االختصار  )٣(
  .يبين على صالته يعين يتابع على ما مضى وال يعيد: قوله )٤(
  ).٦٤٦(وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ) ٦٩٨(رواه أبو داود برقم  )٥(
  .موضع بني احلرمني )٦(
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كان يصلي فذهب جدي مير بني  النيب  أن«: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما  
  .)٢(»يديه فجعل يتقيه

رجالً يصلي بني  ورأى عمر : وروى البخاري تعليقاً بصيغة اجلزم قال
  . )٣(»صلّ إليها: أسطوانتني، فأدناه إىل سارية فقال

  .بذلك أن تكون صالته إىل سترة وأراد عمر : )٤(قال احلافظ يف الفتح

  :واألثرما يستفاد من احلديث 
على جواز أن خيطو املصلي خطوات يسرية خفيفة للزوم  وقد دل فعل النيب   

  .عندما دفع الرجل وهو يصلي فأدناه إىل السترة السترة، وقد فعله عمر 
وقد نص بعض الفقهاء على جواز املشي خطـوتني أو ثالثـة    :من قال بذلك من الفقهاء

  :قترب من السترة، منهميل
يؤذن للمصلي أن ميشي لسد الفرجة صفاً أو صفني، أو ثالثة، أو أكثر، : لواقا :ـ املالكية١

وكذلك يؤذن له أن يقترب من السترة اليت يصلي إليها قدر هذه املسافة إذا خاف مرور أحد 
بينه وبني سترته، وكذلك من حتركت دابته من مكاا، له أن يتبعها مسافة املشي إىل الصفني 

  .)٥(ميسك بطواهلا أو الثالثة لريدها أو
رمحه اهللا جواز العمل اليسري يف الصالة للحاجة،  )٦(ذكر ابن قدامة املقدسي :ـ احلنابلة٢

  :ومنها املشي، واستدل بأدلة كثرية منها
  .فصالته جائزة: حني مشى إىل الدابة وقد أفلتت منه، قال فعل أيب برزة األسلمي أ ـ 

راد أن يسجد نزل عن املنرب فسجد صلى على منربه، فإذا أ ب ـ أن النيب 
  .باألرض مثَّ رجع إىل املنرب، كذلك حىت قضى صالته

مثَّ تأخر وتأخرت الصفوف خلفه : يف صالة الكسوف، قال ج ـ حديث جابر 
  .حىت انتهينا إىل النساء، مثَّ تقدم وتقدم الناس معه حىت قام يف مقامه

  .)١(باجلدار مل يزل يداري البهيمة حىت لصق د ـ أن النيب 
                                                                                                                                 

  ).٦٥٢(وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ) ٧٠٨(رواه أبو داود  )١(
  ).٦٥٣(وصحيح سنن أيب داود لأللباين ) ٧١٠(نفس املصدر  )٢(
يبة وصله ابن أيب ش: ، قال احلافظ ابن حجر)باب الصالة إىل األسطوانة(مع الفتح، كتاب الصالة ) ١/٦٨٧(البخاري  )٣(

  .رآين عمر وأنا أصلي، فذكر مثله: عن أبيه ـ وله صحبه ـ قال من طريق معاوية بن قرة بن إياس املزين
  .نفس املصدر )٤(
  ).١/٣٧٧(الصادق الغرياين . ومدونة الفقه املالكي، د) ٣١(دليل السالك ملذهب اإلمام مالك، للشيخ حممد سعد : انظر )٥(
  ). ٢/٤٢(املغين البن قدامة املقدسي  )٦(
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  :من ذهب إىل ذلك من احملدثني
وقد استدل اإلمام البخاري رمحه اهللا ـ أمري املؤمنني يف احلديث ـ على جواز   

أنه كان يصلي وجلام دابته «: املشي اليسري يف الصالة للحاجة بفعل أيب برزة األسلمي 
  .)٢(»بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها

مل يقطع صالته، ويؤيده  ظاهر سياق القصة أن أبا برزة : قال احلافظ رمحه اهللا
فإنه لو كان قطعها ما باىل أن » فأخذها مثَّ رجع القهقرى«: قوله يف رواية عمرو بن مرزوق

يرجع مستدبر القبلة، ويف رجوعه القهقرى ما يشعر بأن مشيه إىل قصدها ما كان كثرياً، 
تأخر يف صالته وتقدم ومل يقطعها، فهو عمل  أنه  وهو مطابق لثاين حديثي الباب ألنه يدل

سئل احلسن «: يسري ومشي قليل، فليس فيه استدبار القبلة فال يضر، ويف مصنف ابن أيب شيبة
إذا ولّى ظهره  :ينصرف، قيل له أفيتم؟ قال: عن رجل صلى، فأشفق أن تذهب دابته، قال

الكثري يف الصالة املفروضة يبطلها،  وقد أمجع الفقهاء على أن املشي. )٣(»القبلة استأنف
  .)٤(على القليل كما قررناه فيحمل حديث أيب برزة 

ويف هذا احلديث أن املشي القليل ال يبطل الصالة وكذا : ابن حجر ـ يمثَّ قال ـ أ
  .)٥(العمل اليسري

  :ج ـ احلركة لفتح الباب ـ أو للحاجة
يصلي والباب عليه مغلق،  كان رسول اهللا «: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  

  .)٦(»ئت فاستفتحت، ففتح يل، مثَّ رجع إىل مصالهجف
  :من قال بذلك من الفقهاء  
نص املالكية على جواز املشي اليسري يف الصالة للحاجة، سواء تعلقت احلاجة  :املالكية

خوف  أن املشي حنو الصفني لرد دابة )٧(فقد ذكر العالمة الشيخ حممد سعد بالصالة أو ال،
  .ذهاا ال يبطل الصالة، وسواء كان املشي جبنب أو قهقرى

                                                                                                                                 
  ).١/١٨٨(ايضاً زاد املعاد البن قيم اجلوزية  انظر )١(
  ).١٢١١(رواه البخاري  )٢(
  .أي أعاد الصالة )٣(
  ).٣/١٠٠(فتح الباري  )٤(
  .نفس املصدر )٥(
  ).٨١٥(وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ) ٩٢٢(رواه أبو داود  )٦(
دليل السالك : كتابه وما بعدها، انظر) هـ١٣٣٠(يف الفترة  الكي باألزهرمن علماء األزهر مبصر، وقد درس الفقه امل )٧(

  ).٣١(ملذهب اإلمام مالك 
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وممن نص على جواز ذلك للحاجة، احلنابلة، فقد ذكر ابن قدامة املقدسي، حديث   :احلنابلة
  .)١(عائشة رضي اهللا عنها لالستدالل به على جواز العمل اليسري يف الصالة للحاجة

ري جنس الصالة ال يبطلها، واستدل أن العمل القليل من غ: )٢(وذكر ابن ضويان  
  .)٣(حبديث عائشة رضي اهللا عنها

يصلي، فتجيء عائشة رضي اهللا عنها من  وكان : وقال ابن القيم رمحه اهللا
  .)٤(حاجتها والباب مغلق، فيمشي فيفتح هلا الباب مثَّ يرجع إىل الصالة

  :للوضوء أو التربد وقطع الدم )٥(ـ قطع الصالة من الرعاف٦
من أصابه قيء «: قال يف احلديث عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا  ورد  

أو رعاف أو قَلَس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ مثَّ لينب على صالته وهو يف ذلك ال 
، وقد ضعف احلديث أيضاً األلباين يف )٦(أخرجه ابن ماجه وضعفه أمحد وغريه .»يتكلم

  .)٨(معف اجلاي، ويف ضع)٧(ضعيف سنن ابن ماجه
  :من قال بذلك من الفقهاء

ه يف ءض وضوقاستدل اإلمام أبو حنفية رمحه اهللا، ذا احلديث، على أن من انت :احلنفية
  .الصالة، فإنه ينصرف ويتوضأ ويبين على صالته وال يعيد

  :من مل ير ذلك من الفقهاء
. نه ينصرفإه يف الصالة، فوءض وضب مجهور أهل العلم إىل أن من انتقوذه  

: قال تدل اجلمهور حبديث علي بن طلق سويستأنف من جديد ـ أي يعيد الصالة ـ وا
رواه  »إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصالة«: قال رسول اهللا 

 .أيضاً )٩(اخلمسة وهو حديث ضعيف
                                                 

  ).٢/٤٢(املغين : انظر )١(
  .منار السبيل: حممد بن سامل بن ضويان، شارح كتاب دليل الطالب، املسمىبن هو الشيخ إبراهيم  )٢(
  ).١/٩٨(منار السبيل البن ضويان  )٣(
  ).١/١٨٦(اد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية زاد املع )٤(
  .خروج الدم من األنف: الرعاف )٥(
  .بلوغ املرام للحافظ ابن حجر العسقالين انظر )٦(
  ).٨٩(ضعيف سسن ابن ماجه صفحة  )٧(
  ).٥٤٢٦(ضعيف اجلامع برقم  )٨(
بن سالم احلنفي ال يعرف، وضعفه أيضاً  اعله ابن القطان بأن مسلم): ١/٢٧٤(احلبري التلخيص  قال ابن حجر يف  )٩(

  ).٧٠٦(األلباين يف ضعيف سنن أيب داود، وضعيف اجلامع برقم 
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  :والراجح يف املسألة التفصيل :الترجيح
ه يف الصالة، كخروج الريح وما شابه، فإنه ينصرف ويتوضأ ويعيد ءـ من انتقض وضو١

ه وقد خرج من الصالة بوضوٍء فاسد، وحكم على صالته وءصالته، ألنه انتقض وض
  .بالبطالن كما هو مذهب اجلمهور

للوضوء عند مجهور أهل ـ وأما من خرج من أنفه الدم، وهو الرعاف، فهو غري ناقض ٢
زف، فهذا ينصرف ـال ينقطع حىت يتوضأ أو يربد موضع النالعلم، وإذا كان الدم 

  .فيتوضأ أو يغسل باملاء، مثَّ يرجع ويبين على ما قد صلى
، وأما الثاين فصالته أن األول خرج من الصالة باطلةً: والفرق بني األول والثاين

على ما قد صحيحة غري باطلة، وإمنا انصرف ألن الدم ال ينقطع إال باملاء، فإذا رجع بىن 
  .وهذه رخصة ملن نزل من أنفه الدم. صلّى، وال يعيد ما قد صلّى، بشرط أن ال يتكلم

  :األدلة على ذلك
  :وقد دل على ذلك آثار عن الصحابة والتابعني، ومنها

كان إذا رعف، انصرف «: ـ ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما١
  .)١(فتوضأ، مثَّ رجع فبىن ومل يتكلم

ـ وروى أيضاً عن سعيد بن املسيب رمحه اهللا، أنه رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم ٢
  .)٢(على ما قد صلىيت بوضوء، مثَّ رجع فبىن أُفسلمة رضي اهللا عنها، 

الضحك والبول والريح، يعيد الوضوء : قال ةـ روى عبد الرازق عن الثوري عن مغري٣
  .)٣(والصالة، والقيء والرعاف يبين

الضحك والبول : ثالث يعاد منه الوضوء والصالة: النخعي أنه قالإبراهيم ـ عن ٤
الكالم واألكل والشرب، : والريح، وثالث يعاد منه الصالة وال يعاد منه الوضوء

القيء والرعاف، وما : وثالث يعاد منه الوضوء وال يعاد منها الصالة إال أن يتكلم
  .)٤(يسيل من اجلروح والقروح

  :البدن وإصالح الثوب ـ احلركة حلك٧
باب استعانة اليد يف الصالة إذا (أفرد البخاري يف صحيحه، كتاب العمل يف الصالة   

يستعني الرجل يف صالته مبا : (وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما: قال) كان من أمر الصالة
                                                 

 ).٣٦١٢(مصنف عبد الرازق  انظرو) ١/٢٥(موطأ مالك  )١(
 ).٣٦١٤(مصنف عبد الرازق  انظرو) ١/٢٦(رواه مالك يف املوطأ  )٢(
 ).٣٦٢٣(مصنف عبد الرازق  )٣(
 ).٣٦٢٤(نفس املصدر  )٤(
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كفه  ووضع علي (، )قلنسوته يف الصالة ورفعها )١(ووضع أبو إسحاق(، )شاء من جسده
  ).لى رصغه األيسر إال أن حيك جلداً أو يصلح ثوباًع

مبا إذا ظاهر هذه اآلثار خيالف الترمجة، ألا مقيدة : قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا
كان العمل من أمر الصالة، وهي مطلقة، وكأن املصنف أشار إىل أن إطالقها مقيد مبا ذُكر 

، ألن دفع ما يؤذي املصلي يعني على دوام هلا تعلق بالصالة: ليخرج العبث، وميكن أن يقال
  .)٢(خشوعه املطلوب يف الصالة

ومما استدل به البخاري رمحه اهللا، أيضاً، على جواز احلركة يف الصالة حلك : قلت  
البدن أو إصالح الثوب، حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا بات عند خالته ميمونة رضي 

فقام ابن عباس رضي اهللا عنهما فوقف إىل جانبه لليل، يصلي من ا اهللا عنها، فقام النيب 
بأذن ابن عباس رضي اهللا عنهما فأداره من اجلانب األيسر إىل اجلانب  األيسر، فأخذ النيب 

  .)٣(األمين
هو شاهد » تلهافوأخذ بأذين اليمىن ي«: قوله: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا  

من اجلانب األيسر إىل اجلانب األمين، وذلك من مصلحة الترمجة، ألنه أخذ بأذنه أوالً إلدارته 
  .)٤(الصالة

استنبط البخاري رمحه اهللا منه أنه ملا جاز للمصلي أن : قال ابن بطال رمحه اهللا
يستعني بيده يف صالته فيما خيتص  بغريه، كانت استعانته يف أمر نفسه ليتقوى بذلك على 

  .)٥(صالته وينشط هلا إذا احتاج إليه أوىل
  :أقوال الفقهاء

ال بأس بنفض ثوبه بعمل قليل كي ال يلتصق جبسده يف الركوع، حتاشياً : قالوا :احلنفية :أوالً
و عن ظهور صورة األعضاء، وال بأس أيضاً مبسح اجلبهة من التراب يف الصالة إذا ضره أ

  .)٦(قشغله عن خشوع الصالة، مثل العر

                                                 
 .هو السبيعي )١(
 ).٣/٨٧(فتح الباري  )٢(
 ).١١٩٨(احلديث يف صحيح البخاري برقم  انظر )٣(
 ).٣/٨٧(فتح الباري  )٤(
 .نفس املصدر )٥(
 ).٣٠١(حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح للطحطاوي  )٦(
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ك اجلسد، ما مل يكثر احلك جداً، حبيث يحكم على ال بأس عند املالكية حب :املالكية: ثانياً
١(فاعله كأنه ليس يف صالة، فتفسد حينئذ(.  

  .)٢(وأخذه من األرض، فال تبطل به الصالةوال بأس بإصالح رداء سقط، ولو طأطأ 
ذهب الشافعية إىل أن العمل اليسري يف الصالة ألجل إصالح الرداء وما شابه   :الشافعية :ثالثاً

فال يضر ما يعده الناس قليالً، كاإلشارة برد : قال النووي رمحه اهللا. )٣(به الصالة ال تبطل
  .)٤(السالم، وخلع النعل، ورفع العمامة ووضعها، ولبس خفيف ونزعه

ن يشده، وإذا أال بأس إن سقط رداء الرجل أن يرفعه، فإن احنل إزاره : قالوا :احلنابلة :رابعاً
وإذا احنلت عمامة الرجل، وكان  .)٥(وبنت على صالا عتقت األمة وهي تصلي اختمرت

احنالهلا يشغله، فلفها حينئذ مشروع، ألن يف ذلك إزالة ملا يشغله، وإن كان ال يشغله فاألمر 
  .)٦(مباح وليس مبشروع

أن يتعمد إلقاء : من مجلة العمل اليسري يف الصالة أيضاً: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا :فائدة
  .)٧(لى األرض ليسجد عليهالثوب ع

  :ـ مسح احلصى يف الصالة٨
الرجل يسوي التراب حيث قال يف  أن النيب : روى البخاري بسنده عن معيقيب  
  .)٨(»إن كنت فاعالً فواحدة«: يسجد قال
عن مسح احلصى يف  سألت رسول اهللا : روى الترمذي احلديث عن معيقيب قال  

   .)٩(» فمرة واحدةإن كنت ال بد فاعالً«: الصالة، فقال

                                                 
 ). ١/٣٦٧(الغرياين .مدونة الفقه املالكي، د )١(
 ).١/٣٧٧(ومدونة الفقه املالكي ) ٣١(م مالك دليل السالك ملذهب اإلما )٢(
 ).٤/٩٢(اموع شرح املهذب للنووي  )٣(
 ).٤/٩٣(نفس املصدر  )٤(
 ).٢/٤٢(املقدسي  املغين البن قدامة )٥(
 ).٣٤٨و ٣/٣٤٧(الشرح املمتع على زاد املستنقع للشيخ ابن عثيمني  )٦(
 ).٣/٩٦(فتح الباري  )٧(
 ).١٢٠٧(رواه البخاري  )٨(
 . صحيح: وقال) ٣١٣(صحيح سنن الترمذي لأللباين برقم  انظر )٩(
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  :قول الفقهاء يف املسألة
وقد عد الفقهاء مسح احلصى يف الصالة من املكروهات، إال أن يفعله مرة واحدة   

  .)١(ليتمكن من السجود
  .)٢(وعن مالك أنه مل ير به بأساً وكان يفعله، فكأنه مل يبلغه اخلرب: قال احلافظ  

باحلصى وبالتراب خرج خمرج الغالب لكونـه كـان    وقد نبه احلافظ على أن التقييد :تنبيه
عليه  يصلىاملوجود يف فرش املساجد إذ ذاك، فال يدل تعليق احلكم به على نفيه عن غريه مما 

  .)٣(من الرحل والقذى وغري ذلك

  :ـ وضع اليد على الفم للتثاؤب٩
إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على «: قال رسول اهللا : قال عن أيب سعيد   

  .)٤(»فيه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب

  :قول الفقهاء يف املسألة
حباب وضع اليد على الفم عند التثاؤب يف الصالة توقد ذهب الفقهاء إىل اس  
إن مل ميكنه كظم التثاؤب بأخذ شفته بسنه، وضع ظهر : إال أن احلنفية قالوا ،)٥(وخارجها

  .)٦(يامميينه أو كمه عند القيام، ويساره يف غري الق
  :ـ االلتفات يف الصالة١٠

عن االلتفات  سألت رسول اهللا : روى البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  
  .)٧(»هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد«: يف الصالة فقال

                                                 
ومنار ) ٤/٩٩(واموع شرح املهذب للنووي ) ١/٦٨(واهلداية للمرغيناين ) ٢٨١(حاشية على مراقي الفالح : انظر )١(

 ).١/٩٦(السبيل البن ضويان 
 ).٣/٩٥(فتح الباري  )٢(
  .نفس املصدر )٣(
 ).باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب(د يف الزه) ٢٩٩٥(رواه مسلم  )٤(
 ٤/٩٩(واموع للنووي ) ٣١(ك ملذهب اإلمام مالك لودليل السا) ١/٣٧٨(الغرياين . مدونة الفقه املالكي د: انظر )٥(

 ).٢٧٠ـ  ٢/٢٦٩(اآلثار يف ذلك يف مصنف عبد الرازق  انظرو) ١٠٠و
 )٢٨٧(حاشية على مراقي الفالح  )٦(
 ).٧٥١(رواه البخاري  )٧(



٨ ¿@Ûajz@spa…bjÈÛaـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :الفقهاء يف املسألةقول 
جلمهور ، وأبطل ا)١(االلتفات يف الصالة لغري حاجة كراهة وقد اتفق الفقهاء على  

إىل إنه إن حول صدره عن القبلة قدر أداء الصالة إذا حول صدره عن القبلة، وذهب احلنفية 
، ومل يبطل املالكية الصالة بتحويل الصدر عن القبلة، ما دامت الرِجالن )٢(ركن بطلت صالته
  .)٣(متجهة إىل القبلة

عن سهل ابن  )٥(اودد أبو ملا روى ،)٤(واتفقوا على أن االلتفات حلاجة ال يكره  
يصلي وهو  وب بالصالة ـ يعين صالة الصبح ـ فجعل رسول اهللا ثُ«: احلنظلية قال

  .وكان أرسل فارساً إىل الشعب من الليل حيرس: قال أبو داود» يلتفت إىل الشعب
 يف صالة أيب بكر  وقد استدل البخاري رمحه اهللا حبديث سهل بن سعد 

وكان أبو بكر ال يلتفت يف «:  مرضه وقيامه يف الصف، وفيهيف بالناس وخروج النيب 
ن االلتفات يف أ: افظ رمحه اهللا يف فوائد احلديثوبين احل )٦(»صالته، فلما أكثروا التفت

  .وينبغي أن يقيد كالم احلافظ رمحه اهللا، باحلاجة: قلت. )٧(الصالة ال يقطعها
  :ـ رفع البصر إىل السماء١١

لينتهني أقوام يرفعون أبصارهم «: قال رسول اهللا : قال عن جابر بن مسرة   
  .)٨(»إىل السماء يف الصالة أو ال ترجع إليهم

  :قول الفقهاء يف املسألة
، وظاهر النهي )٩(وقد اتفق الفقهاء على كراهة رفع البصر إىل السماء يف الصالة  

ديث وعيد شديد لفاعله، وقد يف هذا احل: قال العلماء: التحرمي، قال يف حاشية مراقي الفالح
  .)١٠(يفيد التحرمي، وقام اإلمجاع على كراهة ذلك يف الصالة ملنافاته اخلشوع املطلوب

                                                 
ومدونة الفقه ) ٢٩(ودليل السالك ملذهب اإلمام مالك ) ٦٨(واهلداية للمرغيناين ) ٢٨٢(حاشية على مراقي الفالح  )١(

 ).٢٢/٥٥٩(وفتاوى ابن تيمية ) ١/٩٥(ومنار السبيل ) ٤/٩٥(واموع شرح املهذب ) ١/٣٦٤(املالكي 
 ).٤/٩٥(واموع شرح املهذب ) ٢٨٢(حاشية على مراقي الفالح  )٢(
 ).١/٣٦٤(الغرياين . مدونة الفقه املالكي، د )٣(
 .املصادر السابقة انظر )٤(
 ).٨١٠(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود برقم ) ٩١٦(سنن أيب داود  )٥(
  ).١٢٠١(صحيح البخاري  )٦(
 ).٣/٩١(فتح الباري  )٧(
 ).٤٢٨(رواه مسلم  )٨(
 ).٣/٣١٣(والشرح املمتع على زاد املستقنع ) ٤/٩٧(واموع للنووي ) ١/٣٦٥(ونة الفقه املالكي ومد) ٢٨٨(حاشية على مراقي الفالح  )٩(

)٣/٣١٣.( 
 ).٢٨٨(حاشية على مراقي الفالح  )١٠(
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من املعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر عقوبة : قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  
يف الصالة وهلذا كان القول الراجح يف رفع البصر إىل السماء : وقال. )١(يدل على أنه حرام

  .)٢(أنه حرام، وبين أنه ال تبطل به الصالة، وإمنا تنقص بذلك

  :ـ البصاق حتت القدم ويف الثوب١٢
إذا قام أحدكم إىل الصالة فال يبصق «: قال أن رسول اهللا  عن أيب هريرة   

عن أمامه، فإنه يناجي اهللا ما دام يف مصاله، وال عن ميينه فإن عن ميينه ملكاً، ولكن ليبصق 
  .)٣(»مشاله أو حتت رجله فيدفنها

، تهرأى خنامةً يف القبلة، فحكّها بيده، ورؤي فيه كراهي ان النيب  وعن أنس 
إن أحدكم إذا قام يف صالته فإمنا يناجي ربه، فال يبزقن يف قبلته ولكن عن يساره أو «: وقال

  .)٤(»أو يفعل هكذا«: لمثَّ أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قا» حتت قدمه
  :قول الفقهاء يف املسألة

وقد ذهب الفقهاء إىل أن املصلي إذا احتاج إىل البصاق وهو يف الصالة، فإنه يبصق   
  .يعين يف خرقة تكون يف ثوبه ـ )٥(عن مشاله حتت قدمه، أو يبصق يف ثوبه
  :اختالف الفقهاء يف البصاق يف املسجد

إىل البصاق وهو يصلي يف املسجد، فذهب مجهور واختلف الفقهاء فيما لو احتاج   
البزاق يف املسجد خطيئة وكفارا «: الفقهاء إىل أنه ال يبصق يف املسجد لقوله 

  .)٦(»دفنها
. )٧(يكون خطيئة إذا مل يدفنه، وأما من أراد دفنه فالوذهب القاضي عياض إىل أنه   

: القرطيب، مثَّ قال: مجاعة، منهم وقد وافق القاضي عياض: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا
: قال: مرفوعاً أمحد بإسناد حسن من حديث سعد بن أيب وقاص ويشهد هلم ما رواه 

                                                 
 ).٣/٣١٤( املستقنعزاد  علىالشرح املمتع  )١(
 ).٣/٣١٥(نفس املصدر  )٢(
  ).٤١٦(رواه البخاري  )٣(
 ).٤١٧(نفس املصدر  )٤(
والشرح ) ٤/١٠٠(واموع للنووي ) ٣١(ودليل السالك ملذهب اإلمام مالك ) ٢٨٢(ي الفالح حاشية مراق: انظر) ٥(

 ). ٣٧٤و ٣/٣٦٨(املمتع البن عثيمني 
 ).٤١٥(رواه البخاري  )٦(
 ). ١/٦١٠(فتح الباري البن حجر العسقالين ) ٧(
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وأوضح : قال. »من تنخم يف املسجد فليغيب خنامته أن تصيب جلد مؤمن او ثوبه فتؤذيه«
  :مرفوعاً منه يف املقصود، ما رواه أمحد والطرباين بإسناد حسن من حديث أيب أمامة 

فلم جيعله سيئة إال بقيد عدم : قال» من تنخع يف املسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة«
ووجدت يف «: عند مسلم مرفوعاً، قال وحنوه من حديث أيب ذر : وقال. )١(الدفن

وتوسط بعضهم : مثَّ قال احلافظ .)٢(»مساوئ أعمال أميت النخاعة تكون يف املسجد ال تدفن
اجلواز على ما إذا كان له عذر، كأن مل يتمكن من اخلروج من املسجد، واملنع على ما فحمل 

  .)٣(إذا مل يكن له عذر، وهو تفصيل حسن
البصاق يف املسجد : إنه ملن املمكن أن يقال: قال الشيخ عبد اهللا البسام رمحه اهللا

ويبقى البصاق ملن يف خطيئة، عام، خص منه املصلي حال الصالة ألنه مكفوف عن احلركة، 
  .)٤(املسجد وهو ال يصلي على األصل يف النهي

  :ـ محل الولد١٣
كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت  أن رسول اهللا «:  قتادةعن أيب   

  .)٥(»، فإذا سجد وضعها وإذا قام محلهارسول اهللا 
  :قول الفقهاء يف املسألة

الصالة، قال النووي رمحه اهللا، وهذا يدل  نص الشافعية واحلنابلة على جواز ذلك يف
وغريمها من احليوان  بيةصملذهب الشافعي رمحه اهللا، ومن وافقه، أنه جيوز محل الصيب وال
  .)٦(الطاهر يف الصالة الفرض والنقل، وجيوز ذلك لإلمام واملأموم واملنفرد

الصالة  ال بأس أن حيمل الرجل ولده يف: قال أمحد: وقال ابن قدامة رمحه اهللا
  .)٧(الفريضة

وقد رد اإلمام النووي رمحه اهللا على من زعم النسخ أو اخلصوصية مبا ال يزيد عليه، 
  .)٨(فراجعه

                                                 
  .نفس املصدر )١(
 ).ملسجد يف الصالة وغريهاباب النهي عن البصاق يف ا(يف املساجد ) ٥٥٣(رواه مسلم  )٢(
  ).١/٦١٠(فتح الباري  )٣(
 ).١/٥٣٧(توضيح األحكام شرح بلوغ املرام، للشيخ عبد اهللا البسام  )٤(
 ).باب جواز محل الصبيان يف الصالة(نووي ) ٥/٣١(ومسلم ) ٥١٦(رواه البخاري  )٥(
 .منت الشريازي) ٤/٩٢(أيضاً اموع للنووي  وانظر) ٥/٣٢(ح النووي على صحيح مسلم شر )٦(
 ).٢/٤٢(املغين البن قدامة املقدسي  )٧(
وزاد املعاد البن ) ١/٧٠٥(يف املسألة فتح الباري البن حجر  انظرو) ٣٣و ٥/٣٢(شرح النووي على صحيح مسلم  )٨(

 ).١/٩٨(، ومنار السبيل )١/١٨٦(القيم 
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  :ـ التصفيق يف الصالة للنساء١٤
أكثرمت مايل رأيتكم «: قال أن رسول اهللا  روى البخاري من حديث سهل   

التفت إليه، وإمنا التصفيق ح رابه شيء يف صالته فليسبح، فإنه إذا سبالتصفيق؟ من 
  .)٢(»التسبيح للرجال والتصفيق للنساء«: ويف لفظ له، )١(»للنساء

  :قول الفقهاء يف املسألة
ذهب مجهور أهل العلم إىل أن املرأة إذا ناا شيء يف الصالة تصفق، وهو أن تضرب   

  .)٣(بباطن يدها اليمىن على صفحة يدها اليسرى
صوا  ضوكأن منع النساء من التسبيح ألا مأمورة خبف: محه اهللاقال احلافظ ابن حجر ر

  .)٤(يف الصالة مطلقاً ملا خيشى من االفتتان، ومنع الرجال من التصفيق ألنه من شأن النساء
  .)٥(وذهب املالكية إىل كراهة التصفيق يف الصالة ولو من النساء

يف التفريق بني النسـاء والرجـال،    والراجح ما ذهب إليه اجلمهور، لصريح األدلة :الترجيح
  .)٦(التصفيق للنساء هو الصحيح خرباً ونظراً ةالقول مبشروعي: ولذلك قال القرطيب رمحه اهللا

  :ـ تشبيك األصابع وفرقعتها١٥
ه مثَّ إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوء«: قال أن رسول اهللا  عن كعب بن عجرة   

ونقل نافع عن ابن عمر رضي اهللا . )٧(»إنه يف صالةخرج عامداً إىل املسجد فال يشبكن يديه ف
  .)٨(»تلك صالة املغضوب عليهم«: عنهما يف الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال

  :ما ورد يف جواز التشبيك
 موسى شبك أصابعه يف املسجد، فعن أيب  وقد وردت أحاديث تفيد أن النيب   
وعن أيب  .)٩(وشبك أصابعه» بعضه بعضاً إن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد«: قال عن النيب 

                                                 
 .وهو جزء من حديث) ٦٨٤(رواه البخاري  )١(
  ).١٢٠٤(نفس املصدر  )٢(
 ).٣/٣٦١(والشرح املمتع البن عثيمني ) ٢/٣٢٦(نيل األوطار للشوكاين : يف هذه املسألة انظر )٣(
 ).٣/٩٣(فتح الباري  )٤(
 ).٣٦٨و ١/٣٦٧(ومدونة الفقه املالكي ) ٣٠(دليل السالك  )٥(
 ).٣/٩٣(فتح الباري البن حجر  )٦(
 ).٥٢٦(داود برقم وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب ) ٥٦٢(رواه أبو داود  )٧(
 ).٨٧٦(واأللباين ) ٩٩٣(نفس املصدر  )٨(
 ).٤٨١(رواه البخاري  )٩(
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، فسلَّم من )١(إحدى صاليت العشي  صلّى النيب يف حديث ذي اليدين، ملا أيب هريرة 
فقام إىل خشبة معروضة يف املسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده «: قالركعتني، 

  .)٢(»اليمىن على اليسرى وشبك بني أصابعه
  :التوفيق بني األحاديث

التحقيق أنه : وقد مجع العلماء بني األحاديث السابقة املتعارضة يف الظاهر، فقال ابن املنير  
ليس بني هذه األحاديث تعارض، إذ املنهي عنه فعله على وجه العبث، والذي يف احلديث إمنا هو 

هلا، إذ منتظر  ومجع اإلمساعيلي بأن النهي مقيد مبا إذا كان يف الصالة أو قاصداً .)٣(ملقصود التمثيل
  . )٤(الصالة يف حكم املصلي، وأحاديث الباب الدالة على اجلواز خالية عن ذلك

  :فرقعة األصابع
وأما فرقعة األصابع، فقد ثبت املنع منه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، فعن شعبة موىل   

أصابعي، صليت إىل جنب ابن عباس رضي اهللا عنهما ففقعت : (ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
ال تقعقع «: وأما حديث .)٥(»ال أم لك تقعقع أصابعك وأنت يف الصالة: فلما قضيت الصالة قال

  .)٦(فهو ضعيف، يف سنده احلارث األعور وهو ضعيف» تقعقع أصابعك وأنت يف الصالة
  :قول الفقهاء يف املسألة

  .)٧(وقد اتفق الفقهاء على كراهة تشبيك األصابع وفرقعتها يف الصالة  
  :تروح مبروحةـ ال١٦

هة أن يتروح اإلنسان مبروحة أثناء الصالة، سواء كان بثوبه أو ارنص الفقهاء على ك  
   .)٨(مبروحة، ألنه ينايف اخلشوع

  . )٩(الرخصة فيه عن ابن سريين، وجماهد، واحلسن: وقد نقل النووي رمحه اهللا  

                                                 
 .الظهر أو العصر )١(
 .وهو جزء من حديث) ٤٨٢(رواه البخاري  )٢(
 ).١/٦٧٥(فتح الباري  )٣(
 .نفس املصدر )٤(
 ).٢/٩٩(وحسنه األلباين يف اإلرواء ) ٢/٢٤٠(رواه ابن أيب شيبة  )٥(
 ).٣٧٨(وضعفه األلباين يف اإلرواء ) ٩٦٥(ماجه رواه ابن  )٦(
) ١/٣٦٥(ومدونة الفقه املالكي ) ٢٩(ودليل السالك ) ٢٨١(وحاشية على مراقي الفالح ) ٦٨(اهلداية للمرغيناين  )٧(

 ).٢/٣٣٤(ونيل األوطار ) ١/٩٦(ومنار السبيل ) ٤/١٠٥(واموع للنووي 
 ).٣/٣٢٣(والشرح املمتع ) ١/٩٦(ومنار السبيل ) ٤/١٠٥(للنووي  واموع) ٢٨٧(حاشية على مراقي الفالح  )٨(
 ).٤/١٠٥(اموع للنووي  )٩(
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شغل لإلنسان وهذا مكروه ألنه نوع من العبث واحلركة، وم: قال يف الشرح املمتع
عن صالته، لكن إن دعت احلاجة إىل ذلك، بأن يكون كثري اللحم، وأصابه غم وحر شديد، 

احنباسه يف الصالة، فإن ذلك ال بأس وروح عن نفسه باملروحة من أجل أن ختف عليه وطأة 
  .)١(أن املكروه يباح للحاجة: به، ألن القاعدة عند الفقهاء

إىل ذلك إال من عاش يف منطقة شديدة احلرارة يف وال يتصور حقيقة احلاجة : قلت  
شدة الصيف، وقد كفانا اهللا عز وجلّ ذلك يف هذا العصر بنعمة املكيفات واملراوح 

  .الكهربائية، فله احلمد واملنة
ñŠ•bÈß@ÝöbßZ@ @

  :ـ النظر يف الساعة١٧
ال تدعو إليه واماالنظر يف الساعة أثناء الصالة فإنه من العبث الذي كرهه الفقهاء، و  

  .احلاجة، إلمكان معرفة ذلك قبل الصالة
  :ـ إغالق اجلوال أثناء الصالة١٨

املعاصرة، وتدعو احلاجة فيها إىل احلركة يف الصالة، إغالق اجلوال أثناء ومن املسائل   
الصالة، واألصل يف ذلك أن يغلقه قبل دخوله يف الصالة أو يضعه على الصامت لئال ينشغل 

  .لصالة، أو يشغل املصلني كذلكبه أثناء ا
فإذا مل يغلقه قبل الدخول يف الصالة، ورنَّ اجلوال أثناء الصالة فعليه أن يغلقه ولو   

أدى ذلك إىل مد يده إىل جيبه وهو يصلي، فإن هذه احلركة مشروعة دفعاً لألذى عن 
  .عليهم فيفسد عليهم خشوعهماملصلني، ولئال يستمر التشويش 

افظ ابن حجر رمحه اهللا، احلركة يف الصالة حلك البدن أو إصالح الثوب وقد علّل احل  
ألن دفع ما يؤذي املصلي يعني على دوام خشوعه : املصلي، فقال بأا لدفع األذى عن
  .)٢(املطلوب يف الصالة

  :ـ ما حيتاج إىل عملٍ كثري أثناء الصالة١٩
طع صالته مثَّ يستأنفها من جديد، وأما ما حيتاج إىل عمل كثري، فقد ذكر الفقهاء أنه يق  

قطع الصالة ولو فرضاً باستغاثة ملهوف ملهم أصابه، كما جيب : قال يف احلاشية على مراقي الفالح
  .)٣(لو تعلَّق به ظامل، او وقع يف ماء، أو صال عليه حيوان فاستغاث باملصلي وقدر على الدفع

                                                 
 ).٣/٣٢٣(الشرح املمتع على زاد املستقنع  )١(
 ).٣/٨٧(فتح الباري  )٢(
 ).٣٠٢(حاشية على مراقي الفالح  )٣(
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لصالة لغري ضرورة قطع الصالة وإن احتاج إىل الفعل الكثري يف ا: وقال يف املغين  
إذا رأى صبيني يقتتالن يتخوف أن يلقي أحدمها صاحبه يف البئر، : وفعله، قال أمحد رمحه اهللا

وهكذا لو رأى حريقاً يريد إطفاءه، أو : قال. يذهب إليهما فيخلصهما ويعود يف صالته فإنه
  .)١(غريقاً يريد إنقاذه خرج إليه وابتدأ الصالة

·bòZ@ @
لص من هذا البحث، أن الصالة عبادة عظيمة، واخلشوع مطلب أساس فيها، وخن  

: وأن األصل يف الصالة السكون وعدم احلركة، وأن احلركة يف الصالة تنقسم إىل قسمني
حركة من جنس الصالة كرفع األيدي يف التكبري وما شابه، فهي يف حكم جزء من الصالة 

ما كان حلاجة،   من غري جنس الصالة، فيجوز فيهاوهلا حكم ما كانت فيه، وأما احلركة اليت
  . بال كراهة، بشرط أن تكون يسرية عرفاً وبضابط فعل النيب 

وأما ما كان . وأما احلركة اليسرية بال حاجة فمكروهة، ألا نوع عبث يف الصالة  
ة كقتل كثرياً خيل بركن أو شرط أو واجب، فإنه يبطل الصالة، عدا الصور املستثناة يف السن

  .احلية والعقرب، واالنصراف يف الرعاف والبناء على ما سبق
  .فإن احتاج إىل عملٍ كثري للضرورة، فإنه يقطع الصالة مثَّ يستأنفها من جديد  
ألقسام وأختم بنقل كالم العالّمة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا، يف بيانه   

  :احلركة يف الصالة حيث قال
واجبة، ومندوبة، : ليست من جنس الصالة تنقسم إىل مخسة أقساماحلركة اليت   

وذكر صوراً ألحكام . والذي يبطل الصالة منها هو احملرم. ومباحة، ومكروهة، وحمرمة
  :احلركة وهي

 .احلركة لتصحيح جهة القبلة، وخلع الغترة إلزالة النجاسة:   احلركة الواجبة .١
 .ى جريانه يف الصف، فتأخره سنةإذا تبني أنه متقدم عل:   احلركة املندوبة .٢
 .للحاجة احلركة اليسرية:   احلركة املباحة .٣
 .اليسرية لغري حاجة، كالنظر يف الساعة: احلركة املكروهة .٤
 . )٢(الكثرية املتوالية لغري ضرورة:   احلركة احملرمة .٥

  .هذا، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

                                                 
 ).٢/٤٣(املغين البن قدامة املقدسي  )١(
 ).٣٥٨ـ  ٣/٣٥٦(ع الشرح املمتع على زاد املستقن )٢
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ن عبد اهللا، وعلى آله لصالة والسالم على رسولنا حممد باحلمد هللا رب العاملني، وا  

  :أما بعد. وأصحابه أمجعني

هذَا بصائر للناسِ وهدى : فاإلسالم دين رمحة للناس أمجعني، قال اهللا تعاىل  
للمؤمنني به، ولغري املسلمني، ويدرك : عاملنيوفيه اخلري لل ]٢٠:اجلاثية[ ورحمةٌ لقَومٍ يوقنونَ

ذلك كلّ ذي عني بصرية، وال جيحد فضلَه إال من جهِلَ حقيقته، أو كان من املستكربين، 
  .]٣٠:الروم[ ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ: قال اهللا تعاىل

  .ضح ال مرية فيهأما خري اإلسالم ألهله فوا  

وأما خريه لغري املسلمني فال أدلّ عليه مما حفظه اإلسالم هلم من احلقوق، وما عاملهم 
به املسلمون من تسامح يكاد ال يصدق حصولُه، حىت كان ذلك يف أوقات انتصارات 
: املسلمني، وهو ما شهد به املنصفون من غري املسلمني، ومن ذلك قول البطريرك عيشويابه

إنّ العرب الذين مكّنهم الرب من السيطرة على العامل يعاملوننا كما تعرفون؛ إنهم ليسوا «
بأعداء للنصرانية، بل ميتدحون ملّتنا، ويوقرون قسيسينا وقديسينا، وميدون يد املعونة إىل 

  .)١(»كنائسنا وأديرتنا

ت طارئة أو غريبة، بل احلسنة اليت أبداها املسلمون ملخالفي دينهم ليس وهذه املعاملة
  :هي منطلقة من أسس دين اإلسالم نفسه الذي يقوم على أساسني راسخني يف هذا، مها

  .حفظ كرامة اإلنسان لكونه إنساناً: األساس األول

  .كفالة حرية االعتقاد: واألساس اآلخر

خاصة ولكننا اليوم نسمع أصواتاً متعالية تتهم اإلسالم وأهله بانتهاك حقوق اإلنسان 
  .مع غري املسلمني، دون أدلّة وال براهني

                                                 
 .١٥٨: أهل الذمة يف اإلسالم آلرثر ستانلي تريتون )١(
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حقوق غري املسلمني يف بالد (ولذلك رغبت يف هذا البحث أن أفصل القول يف 
  .، كي يعرف غري املسلمني حقوقهم، ويعرف املسلمون حقوق غريهم)اإلسالم

اليت عقدت يف روما ) حقوق اإلنسان يف اإلسالم(وهذا البحث كنت ألقيته يف ندوة 
م إىل يوم ٢٥/٢/٢٠٠٠هـ املوافق ١٩/١١/١٤٢٠صمة إيطاليا يف املدة من يوم اجلمعة عا

  .م٢٧/٢/٢٠٠٠هـ املوافق ٢١/١١/١٤٢٠األحد 

أسأل املوىل جلّ جالله أن أكون قد وفِّقْت إىل جتلية احلق املنري لذوي البصائر احلية، 
كلٌّ حقوقه وواجباته؛  وما أحوجنا يف هذا العصر الذي تداخلت أممه وشعوبه بأن يعرف

  . لتتحقّق عمارة األرض كما أراد هلا داحيها

وأسأل اهللا تعاىل أن ينفع ذا البحث كلَّ من قرأه، وأن يعظم املثوبة واألجر لكاتبه 
  .ولوالديه وللداعي هلم مبثله
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´àÜ½a@Ë@Òbä•c@âý⁄a@…ýi@¿@ @
  

  .املواطنون من غري املسلمني :الصنف األول
جد املطلع على كتب الفقه اإلسالمي أنّ علماء الفقه املسلمني قد اصطلحوا على سي

، وهو اسم )أهل الذّمة(نعت املواطنني يف بالد اإلسالم من غري املسلمني يف الكتب بـ 
أهل : (مبعىن) أهل الذمة(حسن، ال كما يظن بعض الناس من أنه مذموم؛ فهم يسمون بـ 

يف عهدهم وأمام : ويف ذمة املسلمني، أي هم يصريون يف ذمة حممد ؛ ألن)العهد واألمان
  .)١(يدبعلى وجه التأ

لكلّ أمري يبعثه  من وصية رسول اهللا  ويؤيد ذلك ما جاء يف حديث بريدة 
وإذا حاصرت أهل حصنٍ، فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهللا وذمة : (للجهاد حيث كان يقول له

م ذمة اهللا وذمة نبيه، ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن نبيه، فال جتعل هل
  .)٢()تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهونُ من أن تخفروا ذمة اهللا وذمة رسوله

فهماً صحيحاً، وعرف حقيقته ) أهل الذمة(وقد فهم اإلجنليزي روم الندو مصطلح 
العرب باألقليات الدينية، وقبلوا بوجودها، ويعرفَونَ اعترف : ومراده الشريف، ولذلك قال

  .)٣(»أو الشعوب املتمتعة باحلماية) أهل الذمة(عندهم بـ 
  .املستأمنون :ف الثايننصال

وهم غري املسلمني من الوافدين إىل بالد اإلسالم لعلم أو حنوه، حيث يعرفهم الفقهاء   
  ).املستأمنني(املسلمون بـ 

@ @
bÈÛa@ÖìÔ§aòČß@âý⁄a@…ýi@¿@´àÜ½a@ÌÛ@ @

  

ـ مبنـزلة   عيشه زمان مكانته أو أو مل يحظَ اإلنسان ـ أنى كان جنسه أو مكانه
، وما ذلك إال ألنّ اإلسالم دين )اإلسالم(أرفع من تلك اليت يناهلا يف ظالل الدين احلنيف 

 ورسولَه ،عاملي ًلَ للعاملني كافّةسأُر.  
قتصر الشريعة اإلسالمية على إسباغ احلقوق على أهلها املؤمنني ولذلك مل ت

باإلسالم، بل إنّ مما مييز الشريعة عن غريها أنها قد أشركت غري املسلمني مع املسلمني يف 
  .كثري من احلقوق العامة، وهو ما مل ينله اإلنسان يف دين آخر، وال يف نظم أخرى

                                                 
 .٦١ـ  ٦٠: اإلسالم وغري املسلمني للدكتور وهبة الزحيلي )١(
 .١٣٥٨ـ  ٢/١٣٥٧: صحيح مسلم )٢(
 .١١٩: م والعرباإلسال )٣(
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  :ة، سأكتفي بذكر أبرزهاواحلقوق العامة لغري املسلمني كثري

  :حقّهم يف حفظ كرامتهم اإلنسانية :أوالً
ولَقَد : كرم اهللا تعاىل اإلنسان ورفع منـزلته على كثري من خلقه، فقال تعاىل  

ماهلْنفَضو اتبالطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي آدا بنمريٍ  كَرلَى كَثع
  .]٧٠:االسراء[ ممن خلَقْنا تفْضيالً

وانطالقاً من هذه املكانة العالية اليت خص ا اهللا تعاىل البشر كان ال بد إذاً من   
مراعاة الكرامة اإلنسانية لإلنسان، مسلماً كان أم غري مسلم، وال إخال أنّ ديناً يوازي 

حىت الذي من غري أهله، فهو يؤكّد على أنّ أصل البشر اإلسالم يف حفظ كرامة اإلنسان 
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم : واحد، وأنهم متساوون يف اإلنسانية ويف احلقوق، قال اهللا تعاىل

دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبوباً وعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم  يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه
بِريخ ]١٣:حلجرات[.  

ومن احملافظة على كرامة غري املسلمني حقُّهم يف مراعاة مشاعرهم، وجمادلتهم   
موا وال تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّا الَّذين ظَلَ: باحلسىن امتثاالً لقوله تعاىل

 لَه نحنو داحو كُمإِلَها ونإِلَهو كُمزِلَ إِلَيأُنا ونزِلَ إِلَيي أُنا بِالَّذنقُولُوا آمو مهنمملسونَم 
  .]٤٦:العنكبوت[

واملسلمون يعظمون الرسل واألنبياء مجيعاً، وإن من العقيدة اإلسالمية أنه ال يكون   
إِنَّ : فقط، قال اهللا تعاىل يؤمن بكل رسل اهللا عز وجلّ، وليس مبحمد املسلم مؤمناً حىت 

بِب نمؤقُولُونَ نيو هلسرو اللَّه نيقُوا بفَرونَ أَنْ يرِيديو هلسرو ونَ بِاللَّهكْفُري ينضٍ الَّذع
نيذُوا بختونَ أَنْ يرِيديضٍ وعبِب كْفُرنبِيالً  وس كا * ذَلندتأَعقّاً وونَ حرالْكَاف مه كأُولَئ

والَّذين آمنوا بِاللَّه ورسله ولَم يفَرقُوا بين أَحد منهم أُولَئك سوف * للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً 
حغَفُوراً ر كَانَ اللَّهو مهورأُج يهِمتؤيماًي ]١٥٢ـ ١٥٠:النساء.[  

م األخرى، فيقول يثين على إخوانه رسل األم وكان رسول اهللا حممد بن عبد اهللا   
أنا أوىل الناس بعيسى ابن مرمي يف الدنيا واآلخرة، واألنبياُء إخوةٌ : (المعن عيسى عليه الس

  .)١()لعالت، أمهام شىت، ودينهم واحد
بياء اهللا مجيعاً، ويعظموم، وال شك يف أن هذا مما وهكذا ديدن املسلمني، حيبون أن

يزيد يف كرامة أتباع أولئك األنبياء، ولو أن غري املسلمني آمنوا برسول اإلسالم حممد بن عبد اهللا 
  .عليه أفضل الصالة والسالم كإميان املسلمني برسل اهللا لكان يف ذلك خري هلم وللمسلمني

                                                 
 .٣٢٨٧: ، ح٤/١٤٢: صحيح البخاري )١(
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اف املسلمني مبا لديهم من فضائل وصفات ومن صور كرامة غري املسلمني اعتر
 حسنة، ومن شواهد ذلك أنه قد ذُكرت الروم عند الصحايب اجلليل عمرو بن العاص 

إم ألحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، : إن فيهم خلصاالً أربعاً: (فقال
وأمنعهم : امسةً حسنةً مجيلةًهم ملسكني ويتيم وضعيف، وخأوشكُهم كَرةً بعد فرة، وخريو

  . )١()من ظلم امللوك
كان يأمر بالقيام  ومن صور مراعاة كرامة اإلنسان يف اإلسالم أنّ رسولنا حممداً 

إذا رأيتم : (أنه قال ، حيث روى عن النيب للجنائز كما يف حديث عامر بن ربيعة 
إنها جنازة يهودي، : نازة، فقام، فقيل له، فمرت به يوماً ج)٢()اجلنازة فقوموا حىت تخلِّفَكم

  .)٣(أليست نفساً؟: فقال
 وقد راعى اخللفاء املسلمون كرامة غري املسلمني حتى إنّ ابناً لعمرو بن العاص 

. أنا ابن األكرمني: حني كان عمرو والياً على مصر ضرب أحد األقباط بالسوط، وهو يقول
يف املدينة، وشكا إليه  أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب فما كان من القبطي إال أن رحل إىل 

  .ذلك
؟: فقال عمرأين املصري  

  .ها أنا ذا: قال
  .دونك الدرةَ، فاضرب ا ابن األكرمني: قال

  :مثَّ قال عمر
  .يا عمرو، مىت استعبدمت الناس، وقد ولدم أمهاتهم أحراراً؟

 فجعل عمرو ُي مل أ: يعتذر، ويقولذاإن شعر.  
 مثَّ التفت عمر فقال ،إىل املصري : فاكتب ريب كراشداً، فإن راب انصرف

  .)٤(يل
  :حقّهم يف حرية املعتقد :ثانياً

مل يرغم اإلسالم خمالفيه على الدخول فيه، بل ترك لغري املسلمني كامل احلرية يف أن   
وذلك بنص الكتاب العظيم والسنة النبوية  يبقوا على دينهم، فال يجبروا على اعتناق اإلسالم،

ولَو شاَء ربك لَآمن من في : الشريفة، فاهللا تعاىل يقول لنبيه ـ عليه الصالة والسالم ـ
                                                 

 .٥٢٨٩: ، ح٣/٢٢٢٢: صحيح مسلم )١(
 .٢/٨٦: صحيح البخاري )٢(
 .٢/٨٧: املصدر السابق )٣(
 .١٥٦ـ  ١٥٥: ، أخبار عمر للطنطاوي٢١٠ـ  ٣/٢٠٩: التذكرة احلمدونية )٤(
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 ورسولنا حممد ] ٩٩:يونس[ َالْأَرضِ كُلُّهم جميعاً أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمنِني
يخير الناس بني الدخول يف اإلسالم، أو البقاِء على دينهم، ولكن بعد أن يعقد معهم  كان

  .عهداً يطمئنون به على دينهم وأعراضهم وأمواهلم، ويتمتعون بذمة اهللا ورسوله
يف القرآن آية كرمية تفيض بالصدق : (قال األستاذ األمريكي إدوين كالغريل  

ال إِكْراه في : ن مجيعاً، وجيب أن يعرفها غريهم، وهي تقولواحلكمة، يعرفها املسلمو
، وهذه اآلية قد نزلت يف شأن رجال من األنصار كان هلم أبناء يدينون باليهودية )١(الدينِ

أو النصرانية، فلما جاءهم اإلسالم حاولوا إجبارهم على اعتناق الدين اجلديد، فنـزلت هذه 
  .)٢(اآلية لتمنعهم من ذلك

  .ولذلك كان املسلمون يعرِضون اإلسالم على غري املسلمني دون إكراه وال إلزام  
هـ بإلزام أهل الذّمة بالدخول يف ٦٨٠وحني أخطأ امللك املنصور قالوون يف سنة   

اإلسالم، فأسلموا كَرهاً، غَضب لذلك علماُء املسلمني والقضاةُ يف زمانه، وبعد ستة أشهر 
لماء، وقرروا بأن هؤالء كانوا مكْرهني على الدخول يف اإلسالم، وأنه ال جيوز عقد جملس للع

  .)٣(اإلكراه يف الدين، فلهم الرجوع إىل دينهم، فعاد أكثرهم إىل دينهم
وكان اخللفاء يوصون قادم الذين يرسلوم للجهاد مبا يكفل ذلك، جاء يف وصية   

ال تقتلن : إني موصيك بعشر: (رضي اهللا عنهما ـ ألسامة بن زيد ـ أيب بكر الصديق 
امرأةً، وال صبياً، وال كبرياً هرِماً، وال تقطع شجراً مثمراً، وال ختربن عامراً، وال تعقرنَّ شاةً 
وال بعرياً إال ملأكلة، وال تغرقن خنالً، وال حترقنه، وال تغلُّوا، وال تجبوا، وسوف مترون بأقوام 

  .)٤()د فرغوا أنفسهم يف الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم لهق
هذا ما أعطى عبد اهللا ): (القدس(إىل أهل إيلياء  وجاء يف عهد عمر بن اخلطاب   

أعطاهم أماناً ألنفسهم، وأمواهلم، ولكنائسهم، : عمر أمري املؤمنني أهل إيلياء من األمان
لّتها، ال تسكن كنائسهم، وال تهدم، وال ينتقَض منها، وصلبام، وسقيمها وبريئها وسائر م

وال من حيزها، وال من صليبهم، وال من شيء من أمواهلم، وال يكرهون على دينهم، وال 
  .)٥()يضار أحد منهم، وال يسكُن بإيلياء معهم أحد من اليهود

                                                 
 .١٦٤ـ ١٦٣: الشرق األدىن جمتمعه وثقافته )١(
 .١١٦ـ  ١١٤: ل للواحديأسباب الرتو )٢(
 .٥٧٨، ١٧/٥٧٣: البداية والنهاية )٣(
 .٣/٢١٥: ، تاريخ الطربي١٦٦٤٥ح : السنن الكربى للبيهقي )٤(
)٥( ٣/١٥٩: تاريخ الطربي. 
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 ا التسامح العظيم، فمن ذلكوقد اعترف املنصفون من الغربيني لدين اإلسالم ذ  
إىل الغاية، وإنه مل  مد لليهود والنصارى كانت عظيمةحم إنَّ مساحمة«: قول غوستاف لوبون

اخلصوص، وسار  يقُلْ مبثلها مؤسسو األديان اليت ظهرت قبله، كاليهودية والنصرانية على وجه
وبا املرتابون أو املؤمنون ه، وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أورخلفاؤه على سنت

  .)١(»القليلون الذين أنعموا النظر يف تاريخ العرب
فليس من الغلو أن نصر على أنَّ اإلسالم مل «: وقالت اإليطالية لورا فيشيا فاغلريي  

يكتف بالدعوة إىل التسامح الديين، بل جتاوز ذلك ليجعل التسامح جزءاً من شريعته 
  .)٢(»الدينية

إنّ املسلمني وحدهم الذين مجعوا بني «: ستاف لوبون عن روبرتسن قولهونقل غو
الغرية لدينهم وروح التسامح حنو أتباع األديان األخرى، وإنهم مع امتشاقهم احلسام نشراً 

  .)٣(»لدينهم تركوا من مل يرغبوا فيه أحراراً يف التمسك بتعاليمهم الدينية
مل نسمع عن أية حماولة مدبرة «: اس أرنولدتوم وقال املستشرق اإلجنليزي سري

د منه أو عن أي اضطهاد منظَّم قُصإلرغام الطوائف من غري املسلمني على قبول اإلسالم، 
استئصالُ الدينِ املسيحي، ولو اختار اخللفاُء تنفيذَ إحدى اخلطّتني الكتسحوا املسيحية بتلك 

دين اإلسالم من ) Isabella(وإيزابال ) Ferdinand(السهولة اليت أقصى ا فرديناند 
املذهب الربوتستانيت مذهباً يعاقَبLouis 14 ( (إسبانيا، أو اليت جعل ا لويس الرابع عشر 

عليه متبعوه يف فرنسا، أو بتلك السهولة اليت ظلّ ا اليهود مبعدين عن إجنلترا مدةَ مخسني 
  .وثالمثئة سنة

كان العدلُ بني الرعية دستور العرب السياسي، وترك «: ونوقال غوستاف لوب
العرب الناس أحراراً يف أمور دينهم، وأظَلَّ العرب أساقفةَ الروم ومطارنةَ الالتني حبمايتهم، 

  .)٤(»فنال هؤالء ما مل يعرفوه سابقاً من الدعة والطمأنينة
مني على دينهم قروناً متتاليةً يف إنّ بقاء غري املسل: ولعلّه من نافلة القول أن نقول

الشام ومصر واألندلس لدليلٌ على مساحة اإلسالم، حىت وإنْ كانت تلك السماحةُ أدت إىل 
إنّ مساملةَ «: إزالة اإلسالم من بعض البالد كاألندلس، قال الكونت هنري دي كاستري

  .)٥(»املسلمني، ولني جانبهم، كانا من أسباب سقوط اململكة العربية
                                                 

 ).١(، ح ١٢٨: حضارة العرب ) ١(
 .٣٥ـ ٣٤: دفاع عن اإلسالم )٢(
 ).١(، ح ١٢٨: حضارة العرب )٣(
 .١٥٢: حضارة العرب )٤(
 .٤٩: سالماإل )٥(
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  :حقّهم يف التزام شرعهم :ثالثاً
إنّ من تسامح اإلسالم مع خمالفيه من املواطنني أنه مل يلزمهم بااللتزام بأحكامه   

  .التشريعية، فأعفاهم من دفع الزكاة اليت هي ركن من أركان اإلسالم
عود ومل يفرض عليهم اجلهاد مع املسلمني، مع أنه ذروة سنام اإلسالم، ومنفعته ت  

على أمن املسلمني وغريهم من سكان دولة اإلسالم؛ وسبب إعفائهم من هذين الركنني 
  .الواجبني أنهم يدفعون ضريبة ماديةً يسريةً مقابل ذلك اإلعفاء

على ) األحوال الشخصية(كما سمح اإلسالم لغري املسلمني بإقامة حيام االجتماعية 
  .حنو ذلكتشريعام اخلاصة كالزواج والطالق و

ويف العقوبات قرر الفقهاء أنّ احلدود ال تقام عليهم إال فيما يعتقدون حترميه «
  . )١(»كالسرقة والزىن، ال فيما يعتقدون حلّه كشرب اخلمر وأكل حلم اخلرتير

 خ الغريبة يف القرن الرابع (يف كتابه ) آدم متز(يقول املؤراحلضارة اإلسالمي
اهلجري.(  

ع اإلسالمي خاصاً باملسلمني فقد خلَّت الدولة اإلسالمية بني أهل ملّا كان الشر«
اكم أنها كانت حماكم مه من أمر هذه احمللامللل األخرى وبني حماكمهم اخلاصة م، والذي نع

كنسيةً، وكان رؤساء احملاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاً، وقد كتبوا 
انون، ومل تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج، بل كانت تشمل إىل كثرياً من كتب الق

جانب ذلك مسائل املرياث وأكثر املنازعات اليت ختص املسيحيني وحدهم مما ال شأن للدولة 
  .)٢(»به

وهكذا يتضح أنّ اإلسالم مل يعاقب غري املسلمني على فعل ما يرونه حالالً يف 
  .ير مع أنهما حرام يف الشريعة اإلسالميةشرعهم، كشرب اخلمر وأكل حلم اخلنـز

 يف أي مع املخالفني مما ليس له نظري يف أنّ هذا من التسامح اإلسالمي وال شك
كان «: )٣()حضارة العرب(يف كتابه ) غوستاف لوبون: (تشريع ديين أو حكم أو نظام، يقول

ا من املظامل ما يقترفه الفاحتون عادةً، ميكن أن تعمي فتوح العربِ األوىل أبصارهم، وأن يقترفو
ويسيئوا معاملة املغلوبني، ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون يف نشره يف 

  ...العامل

                                                 
 .٢١ـ  ٢٠: حقوق أهل الذمة يف الدولة اإلسالمية )١(
 .١/٦٧: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري) ٢(
 .٦٠٥: ص )٣(
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ولكن العرب اجتنبوا ذلك، فقد أدرك اخللفاء السابقون الذين كان عندهم من 
جلديدة أنّ النظم واألديان ليست مما العبقرية السياسية ما ندر وجوده يف دعاة الديانات ا

وكلِّ قُطْرٍ استولوا عليه بلطف يفرض قسراً، فعاملوا كما رأينا أهل سوريا ومصر وإسبانيا 
عظيمٍ، تاركني هلم قوانينهم ومتعقدام، غري فارضني عليهم سوى جزية زهيدة يف الغالب إذا 

من بينهم، فاحلق أنّ األمم مل تعرف ما قيست مبا كانوا يدفعونه سابقاً، يف مقابل حفظ األ
  .»فاحتني متساحمني مثل العرب، وال ديناً مثل دينهم

  :حقّهم يف العدل :رابعاً
اإلسالم دين العدل، واهللا سبحانه وتعاىل جعل املوازين الدقيقة ليقوم الناس بالقسط،   

أَلَّا تطْغوا  ها ووضع الْميزانََالسماَء رفَعو: وحيذروا من الوقوع يف اجلور والظلم، قال تعاىل
انيزي الْمانَ فيزوا الْمِسرخال تو طسنَ بِالْقزوا الْويمأَقو ]٩ـ٧ :الرمحن[.  

وأمرهم بالقسط يف كلّ حال حتى لو كان القيام بالقسط فيه ضرر على النفس أو 
أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء يا : على أقرب األقربني كما قال اهللا تعاىل

هِما فَال للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الْوالدينِ والْأَقْربِني إِنْ يكُن غَنِياً أَو فَقرياً فَاللَّه أَولَى بِ
لْوإِنْ تلُوا ودعى أَنْ تووا الْهبِعتبِرياًتلُونَ خمعا تكَانَ بِم وا فَإِنَّ اللَّهرِضعت وا أَو 

  .]١٣٥:النساء[
ومن متام العناية بغري املسلمني أنّ اإلسالم ـ كما خيرهم بالتحاكم إىل شرائعهم ـ 
أكّد على املساواة بينهم وبني املسلمني يف حق احلصول على العدل إذا حتاكموا إىل شريعة 

فَإِنْ جاُءوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِنْ تعرِض عنهم فَلَن  : قال تعاىلاإلسالم، 
  .])٤٢:املائدة[ َيضروك شيئاً وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقسط إِنَّ اللَّه يحب الْمقِْسطني

ف من نورٍ صور العدلِ الذي قام به املسلمون وقد سجلت صفحات التاريخ بأحر
  .مع غري املسلمني، وأورد هنا شيئاً من تلك الصور الناصعة

» ه عليملّا توج  إىل قتال معاوية  ا رجع وجدها يف يددرعاً له، فلم قَدافْت
ع، فقال الدرع درعي، مل أَهب، ومل أَب: يا يهودي: يهودي يبيعها بسوق الكوفة، فقال

درعي، ويف يدي، فقال : اليهودي]فأتياين، فقعد ]: شريح[بيين وبينك القاضي، قال ]: علي
هذه الدرع درعي، مل أَبِع، ومل أَهب، فقال : علي إىل جنيب، واليهودي بني يدي، وقال

درعي، ويف يدي، وقال شريح: ما تقول؟ قال: لليهودي :نة؟ قاليا أمري املؤمنني هل من بي :
يا أمري املؤمنني شهادةُ االبن : نعم، احلَسن ابين، وقُنبر، يشهدان أنّ الدرع درعي، قال شريح

فقال علي ،سبحان اهللا: لألبِ ال جتوز !هشهادت ة ال جتوزرجلٌ من أهل اجلن!  
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أمري : ل اليهودي، فقا)١()احلسن واحلسني سيدا شبابِ أهلِ اجلنة: (يقول مسعت رسول اهللا 
أشهد أنّ هذا الدين على احلق، وأشهد أن ال ! وقاضيه يقضي عليه! املؤمنني قَدمنِي إىل قاضيه

إله إال اهللا، وأنّ حممداً عبده ورسولُه، وأنّ الدرع درعك يا أمري املؤمنني، سقَطَت منك 
  .)٢(»ليالً

أمر منادياً  ؤمنني عمر بن عبد العزيز ومن صور العدل مع غري املسلمني أن أمري امل
فقام إليه رجلٌ ذمي من اهل محص، أبيض ). أال من كانت له مظْلَمةٌ فلريفعها: (أنّ ينادي

العباس بن : وما ذاك؟ قال: قال. يا أمري املؤمنني أسألُك كتاب اِهللا: الرأس واللحية، فقال
: اس ما تقولُ؟ قاليا عب: الوليد بنِ عبد امللك اغتصبين أرضي، والعباس جالس، فقال

ما تقولُ يا : فقال عمر. أقْطَعنِيها أمري املؤمنني الوليد بن عبد امللك، وكَتب يل ا سجالً
كتاب اِهللا أحق أن يتبع : فقال عمر. يا أمري املؤمنني أسألُك كتاب اِهللا عز وجلّ: ذمي؟ قال

فار ،ها عليهمن كتاب الوليد بن عبد امللك، قُمدفر ،هضيعت يا عباس د٣(د(.  
أال من ظَلَم معاهداً، أو انتقَصه، أو كَلَّفَه فوق : (وهذا انطالق من قول الرسول 

القيامة يوم هجِيجفْسٍ، فأنا حن بي٤( )طاقته، أو أخذَ منه شيئاً بغري ط(.  
موقف اإلمام األوزاعي «ع غريهم والناصعة على عدل املسلمني م ومن األمثلة البارزة

من الوايل العباسي يف زمنه، عندما أجلى قوماً من أهل الذمة من جبل لبنان؛ خلروج فريق 
 وهو صاحل بن علي ،هتبصعأقاربِ اخلليفة و منهم على عامل اخلراج، وكان الوايل هذا أحد

فكيف تؤخذ : (طويلةً، كان مما قال فيهابن عبد اهللا بن عباس، فكتب إليه األوزاعي رسالةً ا
رةٌ وِزر وال تزِر واز: عامةٌ بذنوبٍ خاصة، حىت يخرجوا من ديارهم؟، وحكْم اِهللا تعاىل

وترعى  ي به، وأحق الوصايا أن تحفظأحق ما وقف عنده، واقتد ، وهو ]٣٨: النجم[ أُخرى
إىل أن  )٥()من ظَلَم ذمياً أو كَلَّفَه فوق طاقته فأنا حجِيجه: ، فإنه قالوصيةُ رسول اهللا 
فإنهم ليسوا بعبيد، فتكون يف حلٍّ من حتويلهم من بلد إىل بلد، ولكنهم : (يقول يف رسالته
ةأهلُ ذم ٦(»)أحرار(.  

                                                 
 .٥/٦٥٦: سنن الترمذي )١(
 .٢/٢٠٠: أخبار القضاة )٢(
 .٤٥/٣٥٨: تاريخ دمشق )٣(
 .٣/٤٣٧: كتاب اخلراج واإلمارة والفيء: سنن أيب داود )٤(
 .٩/٢٠٥: سنن الكربى للبيهقيال )٥(
 .٣١: غري السلمني يف اتمع اإلسالمي )٦(
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ئ ولكن مباد«): الدعوة إىل اإلسالم(يقول السري توماس أرنولد يف كتابه الشهري 
التسامح اإلسالمي حرمت مثل هذه األعمال اليت تنطوي على الظلم، بل كان املسلمون على 
خالف غريهم، إذ يظْهر لنا أنهم مل يألوا جهداً يف أن يعاملوا كلّ رعاياهم من املسيحيني 
ت بالعدل والقسطاس، مثال ذلك أنه بعد فتح مصر استغلَّ اليعاقبةُ فرصةَ إقصاِء السلطا

البيزنطية؛ ليسلبوا األرثذوكس كنائسهم، ولكن املسلمني أعادوها أخرياً إىل أصحاا 
  .)١(»الشرعيني، بعد أن دلَّلَ األرثذوكس على ملكيتهم هلا

ما أرى شريعةً أدعى لإلنصاف، وال أنفى لإلجحاف والعصبية، «: وقال نظمي لوقا
، فأي إنسان بعد هذا ]٨: املائدة[ شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا يجرِمنكُموالَ : من شريعة تقول

يكْرِم نفْسه، وهو يدينها مببدأ دون هذا املبدأ؟ أو يأخذُها بدينٍ أقلَّ منه تسامياً 
  .)٢(»واستقامة؟
  :حقّهم يف حفظ دمائهم وأمواهلم وأعراضهم :خامساً

حفظ : ساسية يف احلياة اليت ال غىن له عنها، وهيفاإلسالم حيفظ لإلنسان احلقوق األ  
النفْسِ، والدم، واملال، والعرض، والعقل، ويستوي يف هذه احلقوق املسلم وغري املسلم، سواًء 
أكان مواطناً أم وافداً، فهي حقوق وحرمات معصومةٌ، ال تنتهك إال بسببٍ شرعي، مثَلُهم يف 

قُلْ : يصح إزهاق أرواحهم إال عقوبة؛ ألنّ اهللا تبارك تعاىل يقول ذلك مثَلُ املسلمني؛ فال
وا أَوالدكُم تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وال تقْتلُ

و ماهإِيو قُكُمزرن نحالقٍ نإِم نلُوا مقْتال تو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحوا الْفَوبقْرال ت
  .]١٥١:األنعام[ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ

يلَ أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائ: ويقول أيضاً  
 أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعاً ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعاً

  .])٣٢:املائدة[
وإنّ رحيها  من قتل نفساً معاهداً مل يرح رائحة اجلنة،«: يقول ورسولنا حممد 

  .)٣()لَيوجد من مسرية أربعني عاماً

                                                 
 .٨٨ـ ٨٧: الدعوة إىل اإلسالم )١(
 .٢٦: حممد الرسالة والرسول )٢(
 .٨/٤٨صحيح البخاري  )٣(
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لغري املسلمني  حق حفظ أمواهلم، فتقطع يد سارقها، ويعزر مغتصبها، ومن كذلك 
   استدان منهم شيئاً وجب عليه رده، ويعاقب املماطل فيه، وقد روى خالد بن الوليد 

  .)١() حبقّهاأال ال حتلّ أموالُ املعاهدين إال: (قال أنّ رسول اهللا 
 وِياد أمحد بن طولون كان يتولّى مدينة من مدن مصر، فدخل وقد رأنّ أحد قو

راهب من رهبان النصارى قصر أمحد بن طولون ليتظلّم من ذلك، فرآه بعض احلُجابِ الذين 
ظلمين، وأخذ مني ثالمثئة دينارٍ، فقال له : مالك؟ قال: خيتصون بذلك القائد، فقال له

ال تتظَلَّم، وأنا أُسلِّم إليك ثالمثئة دينارٍ، فأخذه إلىداره، ودفع إليه ثالمثئة دينارٍ، : اجباحل
  .فاغتنمها الراهب، وطار

ونقلَ اخلرب إىل أمحد بن طولون، فأمر بإحضار القائد واحلاجب والراهب، وقال 
: لك سبب يحوِجك إىل مد يدك؟ قاليست علَلُك مزاحةً، ورزقُك داراً؟ وليس لأ: للقائد

  ما حملَك على ما صنعت؟: كذاك، قال
رعن إمارة املدينة، وص هبصرف رعن حجابته  وأم احلاجب النصراينّ، . ف رضوأح

ثالثة آالف دينارٍ، : ويلَك، لم لَم تقُلْ: ثالمثئة دينارٍ، فقال: كم أخذَ منك؟ قال: وقال
  .)٢(خذَها لك من ماله بقولك؟ فأخذها من مال القائد، وأعطاها الراهبفآ

وهلم حفظ أعراضهم، فيجب كف األذى عنهم، وحترم غيبتهم؛ ألنهم بعقد الذمة 
إنه بعقد الذمة وجب له ـ «: ، بل قال أيضاً)٣(وجب هلم ما للمسلمني، كما قال ابن عابدين

مرـ ما لنا، فإذا ح بل قالواأي للذمي ،هتبيغ تمرةُ املسلمِ حبيغ ت : الذمي إنّ ظلم
٤(»أشد(.  

                                                 
 .٤/٨٩: مسند اإلمام أمحد )١(
 .٢٠٠١ـ  ٣/٢٠٠: التذكرة احلمدونية )٢(
 .٣/٢٤٤: تار على الدر املختاررد احمل )٣(
 .٣/٢٥٠: املصدر السابق )٤(
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عبد اهللا بن وهب، صاحب اإلمام مالك ـ رمحهم اهللا ـ عن غيبة  )١(وسئل
وقُولُوا : فإن اهللا ـ عز وجلّ ـ يقول: بلى، قال: أوليس من الناس؟ قالوا: النصراينِّ، فقال
  .]٨٣: لبقرةا[ للناسِ حسناً

وهذه احلقوق الكربى ليست للمواطنني من غري املسلمني فَحسب، بل هي أيضاً ملن 
وإِنْ : استجار باملسلمني من غريهم، فلهم األمان واحلماية وحق الرعاية، كما قال تعاىل

م أَبلغه مأْمنه ذَلك بِأَنهم قَوم أَحد من الْمشرِكني استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَالم اللَّه ثُ
، وحق اإلجارة يف اإلسالم مشاع بني املسلمني، وليس لفئة خمصصة ]٦:التوبة[ ال يعلَمونَ

  .منهم
ولذلك حني قالت الصحابية أم هانئ بنت أيب طالب ـ رضي اهللا عنها ـ لرسول 

قال ) ي أنه قاتلٌ رجالً قد أجرته، فالنُ بن هبريةيا رسول اهللا زعم ابن أمي عل: (اهللا 
  .)٢(»قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ«: رسول اهللا 

  :حقّهم يف احلماية من االعتداء :سادساً
ومن احلقوق الالزمة اليت ال يصح التهاون ا، أنه جتب على الدولة اإلسالمية محايةُ   

يريدهم بسوء؛ حكى ابن حزم يف  غري املسلمني يف أراضيها من أي خارجي مراتب (عدو
أنّ من كان يف الذمة، وجاء أهل احلرب إىل بالدنا يقصدونه، وجب علينا أن «: له) اإلمجاع

خنرج لقتاهلم بالكُراع والسالح، ومنوت دون ذلك صوناً ملن هو يف ذمة اهللا تعاىل وذمة 
  .)٣(»لٌ لعقد الذمة؛ فإنّ تسليمه دون ذلك إمهارسول اهللا 

موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية حينما «ومن الصور املشرقة حلماية غري املسلمني   
يف إطالق األسرى، فسمح القائد ) قطلوشا(تغلّب التتار على الشام، وذهب الشيخ ليكلّم 

التتري للشيخ بإطالق أسرى املسلمني، وأىب أن يسمح له بإطالق اهل الذمة، فما كان من 
                                                 

 .١/٢/٧٥٤: الس وأنس االساجة  )١(
 .٤/٦٧: صحيح البخاري )٢(
  .٣/١٤: الفروق للقرايف )٣(

معاملة غري املسلمني يف : (موقف الغسالم من غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي للدكتور علي الصوا، ضمن كتاب: انظرو
 ).٢١١: اإلسالم
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ال نرضى إال بافتكاك مجيع األسارى من اليهود والنصارى؛ فهم : شيخ اإلسالم إال أن قال
أهل ذمتنا، وال ندع أسرياً، ال من أهل الذمة، وال من أهل امللّة، فلما رأى إصراره وتشدده 

  .)١(»أطلقهم له
لمني وكان اخلليفة الواثق قد افتدى مجيع األسرى الذين كانوا عند الروم من املس

هـ عند سلوقية بالقرب من طرطوس على ر الالمس يف عملية  ٢٣١وأهل الذمة يف سنة 
  .)٢()استغرقت أربعة أيام

وإذا كانت محاية غري املسلمني من املعتدين اخلارجيني الزمة، فحمايتهم من االعتداء 
ألزم، قال املاوردي ة ـ ببذل «: الداخليهلم ـ يعين أهل الذم  ملتزاجلزية حقّانوي:  

احلماية هلم؛ ليكونوا بالكف آمنني، وباحلماية : والثاين. الكف عنهم: أحدمها
  .)٣(»حمروسني

أال من ظلم معاهداً، أو كلّفه فوق طاقته، أو أخذ «: ولذلك قال رسول اهللا 
  .)٤(»شيئاً بغري طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة

املفيت السابق للمملكة  )٥(ز بن عبد اهللا بن بازالعزيوقد أكّد مساحة الشيخ عبد 
العربية السعودية ـ رمحه اهللا ـ أنّ املسلم مأمور بأن ال يؤذي غري املسلمني، وال يضرهم، 
وال يعتدي عليهم بغري حق، إذا مل يكونوا حرباً لنا، بل يعاملوم معاملة إسالمية، بأداء 

، وإذا جرى بينه وبينهم نزاع وخصومةٌ، جادهلم باليت األمانة، وعدم الغش واخليانة والكذب
وال تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي : هي أحسن، وأنصفهم يف اخلصومة، عمالً بقوله تعاىل

نسأَح يه ]٤٦: تالعنكبو[.  

                                                 
 ٣٩: ، ومساحة اإلسالم للحويف٤٠: لقربصيةالرسالة ا )١(
 .٣٢١ـ١٤/٣٢٠: البداية والنهاية )٢(
 .٢١١: ، وموقف اإلسالم من غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي للدكتور علي الصوا١٤٣: األحكام السلطانية )٣(
 .٩/٢٠٥: السنن الكربى للبيهقي )٤(
 .٦/٣٩٣: جمموع فتاوى ابن باز )٥(
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  :حقّهم يف املعاملة احلسنة :سابعاً
ألساس يف التعامل مع غري املسلمني، بينت أنّ إنّ يف القرآن الكرمي قاعدة جليلة هي ا  

األصل أن تكون معاملتهم حسنةً، بل أن حيظوا بالرب واإلحسان، ما مل تربز منهم مظاهر 
ال ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في : عملية من العداء الصريح، حيث قال اهللا تعاىل

.  جوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقِْسطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الْمقِْسطنيالدينِ ولَم يخرِ
إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قَاتلُوكُم في الدينِ وأَخرجوكُم من ديارِكُم وظَاهروا علَى 

لَّووأَنْ ت اجِكُمرونَإِخمالظَّال مه كفَأُولَئ ملَّهوتي نمو مه ]٩، ٨ :املمتحنة[.  
ومل يكن هذا التوجيه من املوىل ـ عز وجلّ ـ كالماً يقرأ فَحسب، بل حتول إىل   

بعامة  وخلفائه ووالة املسلمني، وانتهاء من رسولنا  لوك عام جلميع املسلمني، ابتداءس
تنبئ عن صفحات مشرقة يف حسن تعامله ـ عليه أفضل  ةُ سرية الرسول املؤمنني، ودراس

الصالة والسالم ـ مع غري املسلمني، فقد كان له جريانٌ منهم، وكان يداوِم على برهم، 
واإلهداء هلم، وقبولِ هداياهم، حتى إنّ امرأةً يهوديةً وضعت له السم يف ذراع شاة أهدته 

  .)١(إياها
 د مرضاهم، ويتصدق عليهم، ويتعامل معهم يف التجارة، ولقد تصدق وكان يعو  

، واستمر املسلمون بعده يف التصدق على أهل ذلك )٢(بصدقة على أهل بيت من اليهود
  .البيت

وروى أبو قتادة ـ رمحه اهللا ـ أنه ملّا جاء إىل املدينة وفْد نصارى احلبشة أنزهلم 
بنفسه على ضيافتهم وخدمتهم، وكان هذا اخلُلُق مع يف مسجده، وقام  رسول اهللا 

إنهم كانوا ألصحابنا مكرمني، فأحب أن أكرمهم : (؛ إذ كان يقولاألحباش وفاًء منه 
ويقصد بذلك إكرامهم ملن هاجر من الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ إىل  ،)٣()بنفسي
  .احلبشة

                                                 
 . ٣٩١١رقم احلديث : فيمن سقى رجالً مساً: كتاب الديات: سنن أيب داود )١(
 .٦١٣: كتاب األموال أليب عبيد ) ٢(
 .٣/٩٥، والتذكرة احلمدونية ١/١١١: ، ومكارم األخالق١/٩٧: معجم الشيوخ )٣(
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 عليهم ـ على حسنِ معاملة غري يربي أصحابه ـ رضوان اهللا وكان رسول اهللا 
، يطلبه ديناً له أنّ يهودياً امسه زيد بن سعنةَ جاء إىل رسول اهللا «املسلمني، روى ابن كثري 

وردائه، وجذبه، وأغلظ له القول، ونظر إىل  عليه، فأخذ اليهودي مبجامع قميص النيب 
؛ إنكم يا بين عبد املطلب قوم مطُلٌ، يا حممد، أال تقضيين حقّي: بوجه غليظ، وقال النيب 

وعيناه تدوران يف رأسه كالفَلَك املستدير، مثَّ  وشدد له القول، فنظر إليه عمر بن اخلطاب 
ما أمسع؟ وتفعلُ ما أرى؟ فوالذي بعثه باحلق  لوال ما  يا عدو اهللا، أتقول لرسول اهللا : قال

 ربسيفي رأسك، أُحاذ لضربت همورسول اهللا لَو  ،مينظر إىل عمر يف سكون وتؤدة، وتبس
أن تأمرين بِحسنِ األداِء، : أنا وهو يا عمر كنا أَحوج إىل غري هذا منك يا عمر: (مثَّ قال

، فكان )وتأمره بِحسنِ التقاضي، اذهب به يا عمر، فاقضه حقّه، وزده عشرين صاعاً من متر
أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أنّ حممداً عبده : قالهذا سبباً إلسالم اليهودي، ف

  .)١(»ورسوله
على هدية الكرمي يف حسن التعامل مع غري املسلمني،  وسار صحابة رسول اهللا 

فكان الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عمرو بن العاص ـ رضي اهللا عنهما ـ حيسن إىل جريانه 
اليهودي من األضحية، ويكرر الوصية مرة بعد  كثرياً، بل كان يوصي غالمه أن يعطي جاره

إنّ : ، حتى دهش الغالم، وسأله عن سر هذه العناية جبارٍ يهودي، فقال عبد اهللا )٢(مرة
 النيب ثه: (قاله سيوران ى ظننت٣()ما زال جربيل يوصيين باجلار حت(.   

لسجية الكرمية اليت حتلّى ا وقد شهد عدد غري قليل من املنصفني الغربيني ذه ا
): رينو(املسلمون، وما زالوا قائمني ا، أعين حسن معاملتهم لغري املسلمني، ومن ذلك قول 

إنّ املسلمني يف مدن األندلس كانوا يعاملون النصارى باحلسىن، كما أنّ النصارى كانوا «
  .)٤(»زيروال يأكلون حلم اخلنـ أوالدهم، املسلمني، فيختنون يراعون شعور

                                                 
 .٤٨: ، ودالئل النبوة٣/٥٠٧: البداية والنهاية ) ١(
 .١٨٦٦: حلديثرقم ا: الرب والصلة عن رسول اهللا: سنن الترمذي )٢(
 .٣٧٠ـ  ١٠/٣٦٩: صحيح البخاري )٣(
 .١٤٧: من روائع حضارتنا )٤(
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بل عزا الدكتور غوستاف لوبون سرعة انتشار اإلسالم بني الشعوب األخرى إىل 
ساعد وضوح اإلسالم البالغُ، وما أمر «: هذه املعاملة احلسنة من قبلِ املسلمني لغريهم، فقال

تناق به من العدل واإلحسان، كلَّ املساعدة على انتشاره يف العامل، ونفسر ذه املزايا سبب اع
كثري من الشعوب النصرانية لإلسالم، كاملصريني الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة 

  .القسطنطينية، فأصبحوا مسلمني حني عرفوا أصول اإلسالم
كما نفسر السبب يف عدم تنصر أية أمة بعد أن رضيت باإلسالم ديناً، سواء أكانت 

    .)١(»هذه األمة غالبةً أم مغلوبةً
  :أقول وأخرياً

  :إنّ هناك حقوقاً أخرى معروفة مل أذكرها اعتماداً على أنها من البدهيات، مثل
 .حقّهم يف العمل .١
 .حقّهم يف السكىن والتنقل .٢
 .حقّهم يف التعليم .٣
 .حقهم يف حرية الفكر .٤
 .حقهم يف احلرية االجتماعية .٥
 .وحنوها. حقهم يف امللكية .٦

ةٌ، وأنه ما زال يف ولكن قبل أن أعيد القلم إىل خمباه أشعر بأنه ما زال للحديث بقي
  :الكأس جرعةٌ، فأردت من القلم أن خيتم حديثه اتني اإلمياءتني

ذكرته من حقوق لغري املسلمني يف اإلسالم إمنا هي وحي أن ما : اإلمياءة األوىل
عن  الذي ال ينطق ، أو قاله حممد رسول اهللا )القرآن العظيم(إهلي، ورد يف كتاب اهللا 

اهلوى، فهي حقوق ثابتةٌ ال تتغير إىل قيام الساعة؛ ألا أوامر اهللا ورسوله عليه الصالة 
َما كَانَ لمؤمنٍ وال مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه و: والسالم، واهللا ـ عز وجلّ ـ يقول

و مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَنْ يبِيناًأَمالالً ملَّ ضض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعي نم 
  .]٣٦:ألحزاب[

                                                 
 .١٢٥: حضارة العرب )١(
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 فتلك حقوق هلم شرعها اهللا ورسوله عليه أفضل الصالة والسالم، وليست قوانني
وضعيةً من البشر، ميكن أن تلغى، أو تبدل لو رأى احلكام أو الشعوب تغيريها أو إلغاءها، بل 

  . ألحد من املسلمني تعطيلها، أو العمل خبالفهاأوامر اإلسالم ال جيوز 
أما حقوق اإلنسان يف العهود واملواثيق الدولية احلديثة فهي قوانني وضعيةٌ، ميكن 
تغيريها أو إلغاؤها أو تعطيل العمل ا إذا رأى املشرعون أو الشعب ذلك، بل إن بعض الدول 

  .قوانني الدولية، وتدع ما ال يناسبهاتسلك طريق االنتقاء فيها؛ فتأخذ ما يناسبها من ال
أنه قد اتضح لنا مما سبق ما يتمتع به غري املسلمني املقيمون يف  :واإلمياءة األخرى

إنّ هذه احلقوق كانت هلم قدمياً، أما : بالد اإلسالم من حقوق، ولكن قد يقول قائل منهم
إنّ املنصف يرى أنهم : در إىل القولفأبا. اليوم فواقع غري املسلمني يف الدول اإلسالمية خبالفه

حتى هذا اليوم حيظون باملزايا نفسها، بل إنهم يف كثري من دول اإلسالم يتولون احلكم، وهم 
أقلية؛ فنطلب من غري املسلمني أن يقوموا بالقسط، وأن يكونوا شهداء باحلق ولو على 

يا أَيها الَّذين آمنوا :  تعاىلأنفسهم، كما أُمرنا ـ حنن املسلمني ـ بذلك، حيث قال اهللا
 كُنإِنْ ي بِنيالْأَقْرنِ ويدالأَوِ الْو فُِسكُملَى أَنع لَوو لَّهاَء لدهش طسبِالْق نياموا قَوكُون اً أَوغَنِي

ا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما فَقرياً فَاللَّه أَولَى بِهِما فَال تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُو
  .]١٣٥:لنساءا[ ًتعملُونَ خبِريا
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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات   

أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 
  :وأشهد أن حممداً عبده ورسوله أما بعدال شريك له، 

عليها من األحكام الكثرية اليت ذكرت  فإن للشهادة يف اإلسالم شأن عظيم ملا يترتب  
  .يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

   :ولعظم شأا أمر اهللا تعاىل عباده بأن يؤدوها ولو على أنفسهم فقال سبحانه
 ها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدينيا أي

أن املسلم ملتزم بأداء الشهادة مهما كانت آثارها  واملعىن واضح يف] ١٣٥: النساء[ واألقربني
  .وأضرارها عليه وعلى من هو أقرب إليه

وكانت الشهادة يف القدمي من أقوى األدلة، خاصة يف اتمعات اليت يغلب عليها 
  .)١(األمية بل كانت تتقدم الكتابة

ى سائر وهي تلعب الدور الرئيسي يف اإلثبات يف الفقه اإلسالمي فهو يقدمها عل
  .البينات، بل إن هناك من قصر البينةَ على الشهادة

كما أمجع فقهاء اإلسالم على أن للشهادة حجيتها املطلقة يف اإلثبات إذ يتم ا 
، وهي ليست )٢(إثبات مجيع الوقائع القانونية والتصرفات أياً كان نوعها وأياً كانت قيمتها

ب عليها عدل أو جور، وتبىن عليها أحكام وتنـزع ا جمرد قول باللسان ولكنها كلمة يترت
  .)٣(حقوق وتسفك ا دماء، ويفرق ا بني زوجني

                                                 
 .٢٨١رضا املزغين ص . أحكام اإلثبات د )١(
 .٢٩٦حممود حممد هاشم ص . القضاء ونظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية د )٢(
 .١/٢٨١صاحل الفوزان . د العصريةيف املناسبات  املنربيةاخلطب ) ٣(
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لذا فإن عدالة الشهود هي الشرط الذي تبىن عليه القناطر ويترتب عليه القبول وهي «
: الشرط الذي مل يشترط اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه غريه، وال نبه على سواه بقوله

أَشوكُمنلٍ مدع يوا ذَوهِد ]وقوله[ ٢: الطالق :اِءدهالش ننَ موضرت نمم ]٢٨٢: البقرة[ .  
وأعظم أركان العدل حتري الصدق وعدم التسامح والترديد فيه فمن كان هكذا فهو 

ع النفس الشاهد العدل، وال حيتاج بعده إال أن يكون يف احلال ظاهر العدالة اليت هي ملكة متن
  .)١(»من اقتراف الكبائر والرذائل وال حيتاج إىل كثرة التفتيش عن حاله بزيادة على هذه

  :قال ابن القيم رمحه اهللا
الكذب، ألنه فساد يف نفس آلة : وأقوى األسباب يف رد الشهادة والفتيا والرواية  

وشهادة األصم الذي ال الشهادة والفتيا والرواية، فهو مبثابة شهادة األعمى على رؤية اهلالل 
يسمع على إقرار املقر، فإن اللسان الكذوب مبرتلة العضو الذي قد تعطل نفعه بل هو شر منه 

  .)٢(فشر ما يف املرء لسان كذوب
لذا كان حبث موضوع شهادة الزور من األمهية مبكان ألن الناس يف هذا الزمان قد   

  .ه عم وبالؤه طماستهانوا ا وعزفوا عن شهادة احلق وهذا أمر ضرر
ففضالً عن تعمد الكثريين الوقوع يف شهادة الزور من غري اشتباه عليهم ومع علمهم   

باحلق والباطل يف ذلك، فإننا نرى الكثري من الناس قد اختلطت عليهم األمور فأصبحوا 
 )٣(يشهدون على أشياء ليس حبسبام أن الزور يقع أو يدخل فيها وينطبق عليها كالتزكيات

وظنوا أن يف . لشفاعات وغريها بالوصف احلسن ملن كان على سلوك قبيح وعمل غري مليحوا
شهادم الباطلة مساعدة وإعانة ملن كان حباجة إليها شفقة منهم ورمحة فاستهانوا بكل ذلك 

  .روا أم مل يشعروا وإن كان لكلٍّ حكمهعفوقعوا يف الزور فضروا وأضروا ش
ويفه وتنبيه املخطئ وإرشاده حىت تستقر احوال األمة فكان الواجب وعظ املتعمد وخت  

 كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ: وتكون هلا خرييتها ومكانتها وينطبق عليها قول اهللا تعاىل

.]١١٠: آل عمران[ 

                                                 
 .١٦٣ـ  ١٦٢حسن خان ص ظفر الالضي مبا جيب يف القضاء على القاضي حملمد صديق  )١(
 .١/١٣١يل كإعالم املوقعني عن رب العاملني بتحقيق عبد الرمحن الو )٢(
 .١/٢٨٠حول هذا األمر  املنربيةما كتبه الدكتور صاحل الفوزان يف كتابه اخلطب  انظرو )٣(
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yýİ•aë@òÌÛ@ñ…bè’Ûa@ÑíŠÈmb  

  :الشهادة يف اللغة

حيح يدل على حضور وعلم وإعالم، مـن  الشني واهلاء والدال أصل ص): شهِد(من 
  .جتمع األصول اليت ذكرناها من احلضور والعلم واإلعالم» الشهادة«ذلك 

شهد فالن عند القاضي إذا بين وأعلم ملن : ، كما يقال)١(شهد يشهد شهادة: يقال  
  .)٢(احلق وعلى من هو

ادة اإلخبار والشه. )٣(أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد: وشهد بكذا شهادة أي  
، وأشهد أن ال إلـه إال  )٥(شهد الرجل على كذا: وهي خرب قاطع تقول منه. )٤(مبا قد شوهد

نوأبي لَم٦(اهللا، أي أع(.  
على احلضور والعلم واإلعالم الذي ينتج عنـه اخلـرب   : فمدار الشهادة يف اللغة إذاً  
  .القاطع

   :الشهادة يف اإلصطالح

ة خيتلف باختالف املذاهب، بل إن عبارات املذهب والتعريف اإلصطالحي للشهاد
الواحد غري متفقة على تعريفها، لذا فإنين سأورد لكل مذهب أهم تعريف ورد عنده فيما 

  :يظهر يل وهي كاآليت

                                                 
 .٣/٢٢١معجم مقاييس اللغة البن فارس  )١(
 .٢/٥١٤ه أيضاً جممل اللغة ل انظرو ٣/٢٢١معجم مقاييس اللغة  )٢(
 .٣/٢٣٩ولسان العرب البن منظور  ١/٣١٦القاموس احمليط للفريوز آبادي  انظرو ٢/٤٩٤الصحاح للجوهري  )٣(
 .٢/٥١٤جممل اللغة )٤(
 .٣/٢٣٩ولسان العرب  ١/٣١٦والقاموس احمليط  ٢/٤٩٤الصحاح )٥(
  ٣/٢٣٩ولسان العرب  ٦/٧٣وذيب اللغة لألزهري  ١/٣١٧القاموس احمليط  )٦(
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  .)١(»هي إخبار صدق إلثبات حق بلفظ الشهادة يف جملس القضاء«: املذهب احلنفي
ى احلاكم مساعه احلكم مبقتضاه إن عدل قائله هي قول هو حبيث يوجب عل«: املذهب املالكي

  .)٢(»مع تعدده أو حلف طالبه
  .)٣(»هي إخبار عن شيء بلفظ خاص«: املذهب الشافعي
  .)٤(»مبا علمه بلفظ خاصهي اإلخبار « :املذهب احلنبلي

  :التعريف املختار

نفيـة  والذي يترجح يف نظري اختياره تعريفاً للشهادة كما يتضح يل هو تعريف احل  
ألنه جامع مانع، وقد خال من التطويل الزائد والتعقيد الذي يف تعريـف املالكيـة، ومـن    
االختصار املخل يف تعريف الشافعية واحلنابلة، وإن كان تعريف احلنابلة أسلم مـن تعريـف   

  .عند احلنفية» الصدق«وهو يوافق اصطالح » العلم«الشافعية لزيادم قيد 
  واهللا تعاىل أعلم     

                                                 
البحر الرائق شرح كرت الدقائق البن جنيم : وانظر للتعريفات األخرى ٧/٣٦٤وهو تعريف ابن اهلمام يف شرح فتح القدير  )١(

 .١٢٩والتعريفات للجرجاين ص  ٢/١٦١وشرح الدر املختار للحصكفي  ٦/٢٦٦وبدائع الصنائع للكاساين  ٥٦ـ  ٧/٥٥
ضاه شراح ، وهذا التعريف الذي اعتمده املالكية وارت٤٤٥مع شرحه ص  حدود ابن عرفة انظروهو تعريف ابن عرفة،  )٢(

وشرح منح اجلليل حملمد  ٦/٥١ومواهب اجلليل للحطاب  ٧/١٥٧رقاين على خمتصر خليل شرح الز: خمتصر خليل انظر
صر خليل والشرح الكبري على خمت ٣/٢١٢أسهل املدارك إىل أقرب املسالك : للتعريفات األخرى انظرو ٤/٢١٥عليش 

 .١/١٦٤بصرة احلكام البن فرحون تو ٤/١٤٦ألمحد الدردير 
وشرح التحرير  ٣١٤و ٢/٢٩٧واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع للخطيب الشربيين  ٨/٢٩٢اية احملتاج للرملي  انظر )٣(

وحاشية  ٤/٢٧٣وحاشية إعانة الطالبني للسيد البكري الدمياطي  ٢/٥٠٢امش حاشية الشرقاوي : لزكريا األنصاري ط
وهذا التعريف ذكر الشرقاوي والقليويب يف حاشيتهما أنه أوىل من التعريف . ٤/٣١٨العالمة القليويب على منهاج الطالبني 

  .ة ورجحاه عليه ألنه أمشلياآلخر عند الشافع
ليويب على العالمة القوحاشية  ٤/٢٧٣الطالبني امش إعانة : ط املليباريلزين الدين  املعنيفتح : للتعريف اآلخر انظرو

 .٤/٣١٨الطالبني  جمنها
يف  الروض املربعلغري هذا التعريف  انظرو. ٣/٥٣٤وشرح منتهى اإلرادات له  ٦/٤٠٤كشاف القناع للبهويت : انظر )٤(

 .ومعه حاشية الروض املربع للعالمة عبد اهللا بن عبد العزيز العنقري ٣/٤١٥شرح زاد املستقنع 
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byýİ•aë@òÌÛ@‰ëşŒÛa@ÑíŠÈm@ @
  :الزور يف اللغة

مـن ذلـك   . )١(الزاء والواو والراء أصل واحد يدل على امليل والعدول) زور(من   
  .)٣(ألنه مائل عن طريق احلق )٢(الكذب: الزور

هيأه ألنه يعدل بـه  : زور الشيء يف نفسه: زور الشيء تزويراً، حىت يقولون: ويقال
  .)٤(ن أقرب إىل قبول السامععن طريقة يكو
  .)٦(شهادة الباطل وقول الكذب: ، وقيل الزور)٥(الباطل والكذب :والزور

  .)٧(ي زين الكذب والشيء حسنه وقومهأ: ومعىن زور
  :الزور شرعاً

أما الزور شرعاً فلم يتعرض لتعريفه أهل الفقه كما تعرض له أهل التفسري، فنأخـذ    
  :وقد تعددت تعريفام له ومن أمجعها ما يلي. رعي منهماملعىن الش

والزور عام يف الكذب والكفر، وذلك أن كل ما عدا احلق فهو « :قال ابن عطية رمحه اهللاـ 
  .)٨(»كذب وباطل وزور

والزور الباطل والكذب، ومسي زوراً ألنه أميل عن احلق وكل « :رمحه اهللا ـ وقال القرطيب
  .)٩(»ب وباطل وزورما عدا احلق فهو كذ

                                                 
 .٢/٦٧٣والصحاح  ٢/٤٤٢جممل اللغة  انظر، و٣/٣٦ معجم مقاييس اللغة )١(
 .٤/٣٣٦، ولسان العرب ٢/٤٣والقاموس احمليط  ٢/٦٧٢، والصحاح ٣/٣٦معجم مقاييس اللغة  )٢(
 .٣/٣٦معجم مقاييس اللغة  )٣(
 .٣/٣٦معجم مقاييس اللغة )٤(
 .١٣/٢٣٨ذيب اللغة لألزهري )٥(
  .١٣/٢٤٥ذيب اللغة ) ٦(
  .٢/٤٤، والقاموس احمليط ٤/٣٣٧لسان العرب ) ٧(
 .١١/١٩٨احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  )٨(
 .١٢/٥٥ ناجلامع ألحكام القرآ )٩(
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‰ëşŒÛa@ñ…bè’Û@¿b™⁄a@k×Š½a@ÑíŠÈm@ @
  :وقد وجدت لتعريف املركب اإلضايف تعريفني ومها كاآليت  
الشاهد مبا ال يعلم عمداً ولو طابق : شاهد الزور«: تعريف ابن عرفة رمحه اهللا بقوله :األول

  .)١(»كان قتلهالواقع كمن شهد بأن زيداً قتل عمراً وهو ال يعلم قتله إياه وقد 
وشهادة الزور هـي أن يشـهد مبـا ال    «: تعريف ابن حجر اهليتمي رمحه اهللا بقوله :الثاين

  .)٢(»يتحققه

  :التعريف املختار للمركب اإلضايف
  .والذي خنتاره تعريفاً لشهادة الزور هو تعريف ابن عرفة ألنه جامع مانع  
تعمد وغري املتعمد مع العلم أن غري أما تعريف اهليتمي فهو غري مانع ألنه يدخل فيه امل  

  .املتعمد ال يعترب شاهد زور على الصحيح فال بد من هذا القيد
  

òäÛaë@lbnØÛa@¿@ñ…bè’Ûa@òîÇëŠ’ß@ @
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية الشهادة والعمل ا يف كثري مـن    

  .األحكام الشرعية

  :أما الكتابـ 
: ا اهتماماً كبرياً، وقد جاء ذلك يف عدة مواطنفقد عين بذكر الشهادة وأواله  

والَّذين هم  الَّذين هم علَى صالتهِم دائمونَ: فمرات تذكر عامة كما يف قوله تعاىل
 أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني للَّه يا: وقوله سبحانه. ]٣٣: املعارج[ بِشهاداتهِم قَائمونَ
طساَء بِالْقدهش ]٨: املائدة[.   

  :ومرات تذكر خمصوصة
  .]٢٨٢: البقرة[ َأَشهِدوا إِذَا تبايعتمو: ـ فقد جاء ذكرها عند عقد البيع كما يف قوله سبحانه

دوا فَإِذَا دفَعتم إِلَـيهِم أَمـوالَهم فَأَشـهِ   : ـ وعند دفع أموال اليتامى إليهم كما يف قوله
هِملَيع ]٦: النساء[.   

                                                 
  .٤٤٢حدود ابن عرفة مع شرحه ص  )١(
 ٢/١٩٣الزواجر عن اقتراف الكبائر  )٢(
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  .]٢: الطالق[ وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم: ـ وعند الطالق كما يف قوله
واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم فَإِنْ لَم يكُونـا رجلَـينِ   : ـ وعند الدين كما يف قوله

وضرت نمم انأَتراملٌ وجى فَررا الْأُخماهدإِح ذَكِّرا فَتماهدلَّ إِحضاِء أَنْ تدهالش ننَ م
   .]٢٨٢: البقرة[ وال يأْب الشهداُء إِذَا ما دعوا

  .]١٥: النساء[ استشهِدوا علَيهِن أَربعةً منكُمف: ـ وعند ارتكاب الفاحشة كما يف قوله
والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعـة شـهداَء   : يف قوله ـ وعند القذف كما

  .]٤١: النور[ فَاجلدوهم ثَمانِني جلْدةً وال تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً
يكُن لَهم شـهداُء إِلَّـا    والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم: ـ وعند اللعان كما يف قوله تعاىل

نيقادالص نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش مهفُسأَن ]٦: النور[.   
   .]٨: لنورا[ ويدرأُ عنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربع شهادات بِاللَّه إِنه لَمن الْكَاذبِني: وقوله

شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حني الْوصية اثْنان : ـ وعند الوصية كما يف قوله
رِكُمغَي نم انرآخ أَو كُمنلٍ مدا عذَو ]١٠٦: املائدة[.  

لشهادةَ ومن يكْتمهـا  وال تكْتموا ا: ـ وقد جاء النهي عن كتماا كما يف قوله سبحانه
هقَلْب مآث هفَإِن ]وكما يف قوله. ]٢٨٢: البقرة :   ـنم هـدنةً عادهش مكَت نمم أَظْلَم نمو

اللَّه ]١٤٠: البقرة[.  

  :وأما السنةـ 
ي فإنه قد ورد يف الشهادة الكثري من األحاديث القولية والفعلية وخنتار منها ما يل

  :لصريح داللتها وجالئها
أال أخربكم خبري الشهداء؟ الذي يأيت «: قال أن النيب  ـ فعن زيد بن خالد اجلهين 
  .)١(»بشهادته قبل أن يسأَلَها

  .)٢(»قضى بيمني وشاهد«: أن رسول اهللا  ـ وعن ابن عباس 
مة يف كان بيين وبني رجل خصو: ... من حديث طويل وفيه ـ وعن األشعث بن قيس 

  .)٣(»شاهداك أو ميينه«: فقال شيء فاختصمنا إىل رسول اهللا 

                                                 
 ).١٧١٩(رواه مسلم يف صحيحه برقم  )١(
 .)١٧١٢(برقم رواه مسلم يف صحيحه  )٢(
 ).١٣٨(رقم بومسلم يف صحيحه . )٢٦٧٠(برقم  ه البخاري يف صحيحهروا )٣(
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  :حكمها وفضلها
  :أما حكمها ـ واملقصود به من حيث األداء والتحمل ـ
وال يأْب : لقوله تعاىل )١(فحكم الشهادة يف األصل وباإلمجال فرض على الكفاية

ال تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه و: بحانه، وقوله س]٢٨٢: البقرة[ الشهداُء إِذَا ما دعوا
هقَلْب مآث ]٢٨٣: البقرة[ .  

وهي بالنسبة للتحمل واألداء ختتلف من حيث الوصف الشرعي هلا من حيث 
  .)٢(الوجوب واإلباحة

ىت وقد ذكر أهل العلم لذلك حاالت كثرية أطالوا التفصيل فيها فبينوا مىت تتعني وم
  .)٣(تستحب وال يتسع اال هنا لذكرها

  :وأما فضلها
وقد نطق القرآن العظيم بفضل الشهادة ورفعها :فقد قال ابن فرحون رمحه اهللا

كنِ اللَّه لَ: وشرف ا مالئكته ورسله وأفاضل خلقه فقال تعاىل )٤(ونسبها تعاىل إىل نفسه
يف فَكَ: وقال تعاىل ]١٦٦: النساء[ علْمه والْمالئكَةُ يشهدونَيشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِ

فجعل كل نيب . ]٤١: النساء[ إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤالِء شهِيداً
ه ال إِلَه إِلَّا هو شهِد اللَّه أَن: وقال تعاىل. شهيداً على أمته لكونه أفضل خلقه يف عصره

يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه ال إِلَه طسماً بِالْقلْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ والئالْمو)١٨: آل عمران[ )٥[.  
                                                 

، واملهذب للشريازي ٣/٢١٢مع شرح فتح القدير، وأسهل املدارك : ط ٧/٣٦٥اهلداية شرح بداية املبتدي : انظر )١(
 .٦/٢٤٢والشرح الكبري  ١٤/١٢٤، واملغين البن قدامة ٢/٣٢٣

 .١/٦٢علم القضاء للدكتور أمحد احلصري  )٢(
  :على سبيل املثال انظر )٣(

ازي ريواملهذب للش ١٨٩ـ  ٥/١٨٨شرح املوطأ للباجي  واملنتقى، ٦٠ـ  ٧/٥٧قائق البن جنيم دالبحر الرائق شرح كرت ال
 ١٢/٣واإلنصاف للمرداوي  ١٢٥ـ  ١٤/١٢٤واملغين  ٢٧٣ـ  ١١/٢٧١وروضة الطالبني للنووي  ٣٢٤ـ  ٢/٣٢٣

  . ٥٠ـ  ١٣/٤٧واحمللى باآلثار البن حزم  ٤ـ 
  :وممن توسع يف ذلك من املعاصرين

، والدكتور أمحد احلصري يف كتابه علم ٢٩٠ـ  ٢٨٧أمحد إبراهيم إبراهيم يف كتابه طرق القضاء يف الشريعة اإلسالمية ص 
 .٨٣ـ  ١/٦٣القضاء 

قد أضاف الشهادة إىل اهللا ف. »وال نكتم شهادة اهللا إنا إذاً ملن اآلمثني«وقال الشيخ صاحل الفوزان عند قوله سبحانه  )٤(
 .١/٢٨٠اخلطب املنربية . فرز احلقوق وتبني احلق من الباطلتشريفاً هلا وتعظيماً ألمرها ألا ت

 .١٩٧ـ  ١/١٩٦روضة القضاة  انظر. وقد حتدث السمناين حول هذه اآلية وغريها وبين فضل الشهادة من خالهلا )٥(
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ويكفي الشهادة شرفاً أن اهللا تعاىل خفض الفاسق عن قبول شهادته ورفع العدل 
وأَشهِدوا : ، وقال تعاىل]٦: احلجرات[ سق بِنبأ فَتبينواإِنْ جاَءكُم فَا: بقبوهلا فقال تعاىل
كُمنلٍ مدع يذَو... ]وأخرب سبحانه أن العدل هو املرضي بقوله ]٢: الطالق :نَ مموضرت ن

َلَوال دفْع و: ، وعرفنا سبحانه أم قوام العامل يف الدنيا فقال تعاىل]٢٨٢: البقرة[ من الشهداِء
ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن اللَّه... ]٢٥١: البقرة[.   

اإلشارة إىل ما يدفع اهللا عن الناس بالشهود يف حفظ األموال والنفوس «: قال بعضهم
من  واشتق اهللا تعاىل هلم امساً. )١(والدماء واألعراض، فهم حجة اإلمام وبقوهلم تنفذ األحكام

  . )٢(أمسائه احلسىن وهو الشهيد تفضالً وتكرماً
  

bèãb×‰cë@ñ…bè’Ûa@ÂëŠ‘@ @
  : ـ أما شروطها

ومنهم من أوصلها  )٣(فقد اختلف العلماء فيها اختالفاً كبرياً فمنهم من جعلها ستاً
  .، ومنها املتفق عليه ومنها املختلف فيه)٤(إىل إحدى وعشرين

  :هر يلونقتصر فيما يأيت على أمهها فيما يظ
فال تقبل شهادة الكافر، واستثىن احلنابلة شهادة أهل الكتاب يف الوصية يف : )٥(اإلسالم :أوالً

  .)٦(السفر إذا مل يوجد غريهم وحضر املوصي املوت فتقبل شهادم
  .فال تقبل شهادة انون: )٧(العقل :ثانياًَ

                                                 
 ء صرح بوضعه كما يف التلخيص احلبريبل إن بعض العلما حذفته يصح لذلك قد ذكر ابن فرحون هنا حديثاً ولكنه مل )١(

 .٤/١٩٨البن حجر 
  .١/١٧٢تبصرة احلكام  )٢(
 .٢٣٤ـ  ١١/٢٢٢روضة الطالبني  انظركالشافعية،  )٣(
 .٢/١٦١تار خشرح الدار امل انظركاحلنفية،  )٤(
 ٣/٢١٣وأسهل  املدارك  ٥/١٥٦مام مالك برواية سحنون واملدونة الكربى لإل ٦/٢٦٦بدائع الصنائع للكاساين : انظر )٥(

 .١٤/١٤٦واملغين  ٢/٢٤٩يز للغزايل والوج ١١/٢٢٢وروضة الطالبني 
 .١٢/٣٩واإلنصاف  ٦/٢٥٧والشرح الكبري  ١٧٢ـ  ١٤/١٧٠املغين  )٦(
 ٢/٣٧١ر األحكام غرالكامل، والدرر احلكام يف شرح  وعرب عنه بالعقل ٤/٥٤اللباب شرح الكتاب للغنيمي : انظر )٧(

عرب عنه بالتكليف و ٢/٢٤٩والوجيز  ١١/٢٢٢وروضة الطالبني  ١/١٧٢وتبصرة احلكام  ٣/٢١٣وأسهل املدارك 
 .١٤/١٤٥واملغين 
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الصبيان بعضهم على بعض فال تقبل شهادة الصيب، وملالك يف شهادة : )١(البلوغ :ثالثاً
  .)٢(تفصيل

  .فال تقبل شهادة الفاسق: )٣(العدالة :رابعاً
فال تقبل شهادة العبد، وقال احلنابلة جبواز شهادته يف كل شيء إال يف  )٤(احلرية :خامساً

  .)٥(احلدود والقصاص
  .نفال تقبل شهادة مغفل وال معروف بكثرة الغلط والنسيا: )٦(أن يكون ممن حيفظ :سادساً
  .فال تقبل شهادة من ال مروءة له: )٧(أن يكون ذا مروءة :سابعاً
فال تقبل شهادة األخرس، وعند املالكية أا تقبل، ويؤديها بإشارة مفهمة أو : )٨(الكالم :ثامناً

  .)٩(أو كتابة
                                                 

 ٥/١٥٤واملدونة  ٣/٢١٣وأسهل املدارك  ٢/٣٧١وعرب عنه بالعقل الكامل، والدرر احلكام  ٤/٥٤اللباب : انظر )١(
 .٦/٢٥٦والشرح الكبري  ١٤/١٤٦واملغين . وعرب عنه بالتكليف ٢/٢٤٩يز والوج ١١/٢٢٢وروضة الطالبني 

 .٥/١٦٣املدونة : انظر )٢(
وروضة الطالبني  ١/١٧٢وتبصرة احلكام ٣/٢١٣وأسهل املدارك  ٢/١٤١واإلختيار  ٦/٢٦٦بدائع الصنائع : انظر )٣(

 . ١٢/٤٣واإلنصاف  ١٤/١٤٧واملغين  ٢/٢٤٩والوجيز  ١١/٢٢٢
 ٤/٥٤ويعربون عنها أحياناً ـ أي احلنفية ـ بالوالية كما يف اللباب  ٢/٣٧١والدرر احلكام  ٢/١٤١تيار االخ: انظر )٤(

والرسالة البن أيب زيد القريواين مع شرحها الفواكه الدواين  ٣/٢١٣وأسهل املدارك  ١/٢٠١وروضة القضاة للسمناين 
 .٢/٢٤٩والوجيز  ١١/٢٢٢ وروضة الطالبني ٢/٣٠٥راوي املالكي نغللشيخ أمحد بن غنيم ال

 . ٦/٢٧٣والشرح الكبري  ١٤/١٨٥املغين : انظر )٥(
 ر، والشرح الصغري على أقرب املسالك ألمحد الدردي٢/٣٧١وعرب عنه بالضبط، والدرر احلكام  ٤/٥٤اللباب : انظر)٦(

الكبري  والشرح ١٤/١٤٩واملغين  ٢/٢٥١والوجيز  ١١/٢٤١وروضة الطالبني  ١/١٧٤وتبصرة احلكام  ٤/٢٤٣
٦/٢٥٩. 

وتبصرة احلكام  ٣/٢١٧وأسهل املدارك  ٣/٧وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد  ١/٢٠٥روضة القضاة : انظر )٧(
. ٢/٢٤٧واحملرر يف الفقه للمجد ابن تيمية  ١٤١/١٤٩واملغين  ٢/٢٥٠والوجيز  ١١/٢٣٢وروضة الطالبني  ١/١٧٣

ع يف سللتو انظرو ١١/٢٣٢روضة الطالبني » توخي عن األدناسوهي ال«: وتعريف املروءة كما قال النووي رمحه اهللا
 .١/١٧٣تعريفها تبصرة األحكام 

والشرح الكبري  ٤/١٨٠واملغين  ٤/٢٧٧وحاشية إعانة الطالبني  ٧/٧٧والبحر الرائق  ٦/٢٦٨بدائع الصنائع : انظر )٨(
٦/٢٥٧. 
 .٤/٢٤٣والشرح الصغري ألمحد الدردير  ٤/١٤٩ية الدسوقي على الشرح الكبري ألمحد الدردير حاش: انظر )٩(
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  .فإن كان متهماً ردت شهادته: )١(غري متهم :تاسعاً
  .ادة مل تقبلفإذا مل يذكر لفظة الشه: )٢(لفظة أشهد :عاشراً

ـ هذه أهم الشروط اليت رأيتها يف نظري ولعلها تكون جامعة ألصول الشروط يف املذاهب 
  .األربعة دون تفريعاا

٣(فهي مخسة: اـ وأما أركا( :  
 .وهو مؤدي الشهادة :الشاهد .١
 .وهو املدعي :املشهود له .٢
 .وهو املدعى عليه :املشهود عليه .٣
 .هوهو احلق املقضي ب :املشهود به .٤
 .وهو احلاكم :املشهود عنده .٥

  
è‘Ûa@ñ…bÏ@‰ëŒÔÛa@ï@æeŠ@ @

اهللا سبحانه آيتان نبهتا على شهادة الزور وتضمنتا التحذير منها وحطت  يف كتاب
  .عندمها جهود املفسرين يف بياا والكالم عليها

   .]٣٠ :احلج[ بوا قَولَ الزورِفَاجتنِبوا الرجس من الْأَوثَان واجتنِ: قوله تعاىل :األوىل
والَّذين ال يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ : قوله تعاىل يف وصف عباده املؤمنني :الثانية

   .]٧٢: الفرقان[ مروا كراماً

                                                 
وشرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد القريواين  ٣/٢١٣وأسهل املدارك  ٧/٤٠٧اهلداية مع شرح فتح القدير عليها : انظر )١(

وروضة الطالبني . ويعربون عنه بالظنني وهو املتهم يف دينه وقيل يف شهادته ٢/٣١٦مع حاشية العدوي : القريواين ط
 .٣/٧٠٥واملقنع  ١٢/٧٥واإلنصاف  ٢/٢٥٠ والوجيز ١١/٢٣٤

وحاشية أيب الضياء الشرباملي  ٨/٢٩٣واية احملتاج إىل شرح املنهاج  ٧/٢٧٥القدير  فتح اهلداية ومعها شرح: انظر )٢(
 .٦/٤٤٧وكشاف القناع عن منت اإلقناع له أيضاً  ٣/٥٦٦وشرح منهى اإلرادات للبهويت . معه

واية احملتاج  ٢/٣١٤واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع له أيضاً  ٤/٤٢٦ج للخطيب الشربيين مغين احملتا :األركان من )٣(
  . ٨/٢٩٢للرملي 

  .١/٢٠٠للسمناين  روضة القضاة :وشرحها إال األول من
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  :وسأذكر فيما يلي أهم مباحث املفسرين عند هاتني اآليتني
  . تنِبوا الرجس من الْأَوثَان واجتنِبوا قَولَ الزورِفَاج: ـ أما األوىل منهما

وملا كان قول الزور معادالً للكفر مل يعطف على الرجس «: ـ فقد قال أبو حيان رمحه اهللا
  .)١(»بل أفرد بأن كرر له العامل اعتناًء باجتنابه

  :وجوهاًواملفسرون ذكروا يف قول الزور «: ـ وقال الرازي رمحه اهللا
  .أنه قوهلم هذا حالل وهذا حرام وما أشبه ذلك من افتراءام: أحدها
  .)٢(شهادة الزور :ثانيها
  .الكذب والبهتان:ثالثها
  .)٣(»لبيك ال شريك لك إال شريكاً هو لك متلكه وما ملك: قول أهل اجلاهلية يف تلبيتهم :رابعها

والكفر وذلك أن كل ما عدا احلق فهو والزور عام يف الكذب «: ـ وقال ابن عطية رمحه اهللا
  .)٤(»كذب وباطل وزور

والزور الباطل والكذب، ومسي زوراً ألنه أميل عن احلق ومنه : ـ وقال القرطيب رمحه اهللا
هِمفكَه نع راْوزت ومدينة زوراء أي مائلة، وكل ما عدا احلق فهو كذب وباطل وزور.  

  .)٥(على الشهادة بالزور هذه اآلية تضمنت الوعيد: مثَّ قال
قُلْ إِنما حرم ربي : وقرن الشرك باهللا بقول الزور كقوله: ـ وقال ابن كثري رمحه اهللا

 ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو ثْمالْأو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو
لْ بِهزنونَ يلَمعا ال تم لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تلْطَاناً وس)٣٣:ألعراف[ )٦[.  

تعميم بعد ختصيص فإن عبادة األوثان  »واحتنبوا قول الزور«: ـ وقال أبو السعود رمحه اهللا
رأسٍ الزور، وكأنه ملا حث على تعظيم احلرمات أتبع ذلك رداً ملا كانت عليه الكفرة من 

  .)٧(»ر والسوائب وحنومها واإلفتراء على اهللا بأنه حكم بذلكحترمي البحائ

                                                 
 .٦/٣٦٦البحر احمليط  )١(
 .ذكر الرازي هنا حديثاً حذفته لالختصار وسيأيت الكالم عليه عندذكر األدلة من السنة )٢(
 .٣٢ـ ٢٣/٣١التفسري الكبري بتصرف يسري  )٣(
  .١١/١٩٨احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  )٤(
 .١٢/٥٥اجلامع ألحكام القرآن  )٥(
 .أي ومن القول على اهللا بال علم شهادة الزور» الزور ةومنه شهاد«وقوله  ٥/٤١٥تفسري القرآن العظيم  )٦(
 .٦/١٠٥ليم إىل مزايا القرآن الكرمي تفسري أيب السعود إرشاد العقل الس )٧(
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  :النتيجة
نستنتج ونستخلص من كالم املفسرين أن هذه اآلية مل تدل على حترمي شهادة الزور   

. داللة نصية وإمنا دلت عليها بطريق التضمن، فاآلية عامة يف كل زور ومنه شهادة الزور
  .ـ كما عند القرطيب وابن كثري وأيب السعود وهذا قد صرح به بعضهم ـ أعين التضمن

  ....والَّذين ال يشهدونَ الزور :الثانية
  . هذه هي الصفة السابعة من صفات عباد الرمحن كما بينتها اآليات

والكالم على هذه اآلية كسابقتها، فقد وقع اخلالف بني السلف يف املراد بالزور فيها 
  و الكذب إىل غري ذلك؟هل هو الشرك أو الغناء أ

  .وأذكر كالم ابن جرير الطربي ـ رمحه اهللا ـ هنا لنفاسته ومشوله للمسألة
  :قال رمحه اهللا ما خمتصره

أهل التأويل يف معىن الزور الذي وصف اهللا هؤالء القوم بأم ال  )١(اختلف«  
هو : ل آخرونبل عنِي به الغناء، وقا: معناه الشرك، وقال آخرون: يشهدونه فقال بعضهم

: قال أبو جعفر: وروى لكل من قال ذه األقوال بإسناده رمحه اهللا مثَّ قال. »قول الكذب
وأصل الزور حتسني الشيء ووصفه خبالف صفته حىت خييل إىل من يسمعه أو يراه أنه خالف 

  .ما هو به
  .ـ والشرك قد يدخل يف ذلك ألنه محسن ألهله حىت ظنوا أنه حق وهو باطل

  . ويدخل فيه الغناء ألنه أيضاً مما حيسنه ترجيع الصوت حىت يستحلي سامعه مساعه ـ
  .ـ والكذب أيضاً قد يدخل فيه لتحسني صاحبه إياه حىت يظن صاحبه أنه حق

فكل ذلك مما يدخل يف معىن الزور، فإذا كان ذلك كذلك فأوىل األقوال بالصواب يف تأويله 
  :أن يقال

من الباطل ال شركاً وال غناًء وال كذباً وال غريه، وكل ما  والذين ال يشهدون شيئاً
لزمه اسم الزور ألن اهللا عم يف وصفه إياهم أم ال يشهدون الزور، فال ينبغي أن يخص من 

  .)٢(ذلك شيء إال حبجة جيب التسليم هلا من خرب أو عقل
هادة الباطلة أم املراد ـ ولكن وجد خالف من ناحية أخرى وهو هل املراد باآلية إقامة الش

  حضور مواضع الكذب والباطل؟
  :ونسوق فيما يلي كالم املفسرين يف ذلك مثَّ الراجح على ما يظهر لنا  

                                                 
 .وهذا من قبيل خالف التنوع ال التضاد )١(
  .٤٩ ـ ١٩/٤٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )٢(
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الزور حيتمل إقامة الشهادة الباطلة ويكون املعىن أم ال يشهدون «: ـ وقال الرازي رمحه اهللا
  .شهادة الزور فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه

فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا في : مل حضور مواضع الكذب كقوله تعاىلوحيت
رِهغَي يثدح ]إىل أن ذكر بعض األقوال عن ابن عباس وغريه مثَّ قال. ]٦٨ :األنعام:  

  .)١(»واعلم أن كل هذه الوجوه حمتملة ولكن استعماله يف الكذب أكثر«
ون يف هذا املوضع ظاهر معناها يشاهدون ويشهد«: ـ وقال ابن عطية رمحه اهللا

والشاهد بالزور حاضره ومؤديه جرأة، فاملعىن األول أعم : إىل أن قال... »وحيضرون
  .)٢(»لكن املعىن الثاين أغرق يف املعاصي وأنكى

  .)٣(»أي ال حيضرون الكذب والباطل وال يشاهدونه«: ـ وقال القرطيب رمحه اهللا
واألظهر من السياق أن املراد ال يشهدون الزور أي ال « :ـ وقال ابن كثري رمحه اهللا

  .)٤(»حيضرونه
وغريمها بأن الظاهر أن املعىن ال  )٦(والكليب )٥(ـ وقال بعض أهل التفسري كأيب حيان

  .يشهدون بالزور على تقدير الباء أو ال يشهدون شهادة الزور
ىل بالصواب، وهو أن الذي يظهر ـ واهللا أعلم ـ أن املعىن األول أو :والتحقيق

  : الذي اختاره ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ فقد قال ما نصه
ألن يشهدون  بالزورومل يقل  ال يشهدون الزور: وتأمل كيف قال سبحانه

وبذلك . )٧(مبعىن حيضرون فمدحهم على ترك حضور جمالس الزور فكيف بالتكلم به وفعله
ن باب األوىل فتكون داللتها أشد يف التحرمي تكون اآلية قد دلت على حترمي شهادة الزور م

وأبلغ يف وصف بعدهم وامتناعهم عنها، كما هو احلال يف األمر باجتناب اخلمر فإنه قد دلّ 
  .على شدة يف حترميها

                                                 
  .٢٣/١١٣التفسري الكبري  )١(
 .٤٤ـ  ١٢/٤٣احملرر الوجيز  )٢(
 .١٣/٨٠ا جلامع ألحكام القرآن )٣(
 .٦/١٤٠تفسري القرآن العظيم ) ٤(
 .٦/٥١٦ط البحر احملي)٥(
 .٣/٨٢كتاب التسهيل للكليب : انظر )٦(
  .٢٤٢ـ  ١/٢٤١وأصل الكالم يف إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  ٣/٣١٧التفسري اجلامع لتفسري ابن القيم  عبدائ )٧(
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  .عليه دون أن يتعداه إىل غريه املعىن الثاين ألدى إىل االقتصار بينما لو محلناها على
كما هو . نه يؤدي إىل نقصان يف املعىن، فاألوىل عدم التقديرـ أما القول بتقدير الباء فكأ

ال «: ظاهر النص القرآين، وهو أكرب دليل على عدم تقديرها، وإال لو كانت مرادة لقال
  .)١(كما نوه لذلك ابن القيم رمحه اهللا. »يشهدون بالزور

  
òäÛa@¿@‰ëŒÛa@ñ…bè‘@ @
التحذير منها فكذلك كان للسنة فكما أن القرآن الكرمي عين ببيان شهادة الزور و

  .نصيبها األوفر يف التحذير من هذه اآلفة والتنفري عنها
واألحاديث اليت وصلتنا يف ذلك منها الصحيح ومنها الضعيف وسنقتصر فيما يلي 

  :على بعض ما صح
بلى يا : أال أنبئكم بأكرب الكبائر، قلنا«: قال رسول اهللا : قال فعن أيب بكرة  .١

: اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال: قال؛ ثالثاًرسول اهللا، 
أال وقول الزور وشهادة الزور، أال وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقوهلا 

 .)٢(»ال يسكت: حىت قلت
الشرك «: الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال ذكر رسول اهللا : قال وعن أنس  .٢

قول : أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ قال: الدين، فقالباهللا وقتل النفس وعقوق الو
 .)٣(»شهادة الزور«: قال شعبة فأكثر ظين أنه قال .»الزور أو شهادة الزور

ويف حديث أم سلمة رضي اهللا عنها الطويل يف نقل احملاورة اليت حصلت بني جعفر  .٣
ن مما وكا ملا أخربه جعفر عن بعض ماجاء به النيب  بن أيب طالب والنجاشي ا

 . )٤(»...عن الفواحش وقول الزور ناوا... «: قاله

                                                 
ف مثَّ وجدت كالماً للعالمة عبد احلميد بن باديس ـ رمحه اهللا ـ على حنو ما ترجح معي بفضل اهللا وهو حبث لطي )١(

تفسري «. باحتماهلا مفيدة ترتههم عن شهود الباطل وعن شهادتهفتكون هذه اآلية : ومن نتيجة ترجيحه ما قالحول اآلية 
 .٣٧٩والنتيجة يف ص  ٣٧٩ـ  ٣٧٧ص  سابن بادي

 ).٨٧(فتح ومسلم يف صحيحه برقم ) ٥٩٧٦(رقم برواه البخاري يف صحيحه  )٢(
 ).٨٨(ومسلم يف صحيحه برقم  )٥٩٧٧(برقم رواه البخاري يف صحيحه  )٣(
وصححه األلباين كما يف خترجيه لفقه السرية حملمد الغزايل  ٢٩١والشاهد يف ص  ٢٩٢ـ  ٥/٢٩٠رواه أمحد يف مسنده  )٤(

  .١١٢فقه السرية للغزايل ص 
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  :أما فقه األحاديث فنسوق فيما يلي بعض أقوال أهل العلم يف ذلك
يدل على «: ـ قال ابن دقيق العيد رمحه اهللا يف معرض كالمه على حديث أيب بكرة 

ئكم بأكرب أال أنب«: انقسام الكبائر يف عظمها إىل كبري وأكرب لقوله عليه السالم
وذلك حبسب تفاوت مفاسدها، وال يلزم من كون هذه أكرب الكبائر استواء . »الكبائر

رتبها أيضاً يف نفسها فإن االشراك باهللا أعظم كبرية من كل ما عداه من الذنوب 
  .)١(»املذكورة يف األحاديث اليت ذكر فيها الكبائر

ور أو قول الزور حيتمل أن تكون ألا اهتمامه عليه السالم بأمر شهادة الز«: ـ إىل أن قال
أسهل وقوعاً على الناس والتهاون ا أكثر فمفسدا أيسر وقوعاً، أال ترى أن املذكور 

وأما قول . معها هو اإلشراك باهللا وال يقع فيه مسلم وعقوق الوالدين والطبع صارف عنه
مام بتعظيمها وليس ذلك الزور فاحلوامل عليه كثرية كالعداوة وغريها، فاحتيج إىل االهت

  .)٢(»لعظمها بالنسبة إىل ما ذكر معها وهو اإلشراك قطعاً
ها حىت رفكان متكئاً فجلس فما زال يكر«: وأما قوله«: وقال النووي رمحه اهللا

  .)٣(»الهتمامه ذا األمر وهو يفيد تأكيد حترميه وعظم قبحه فجلوسه . »ليته سكت: قلنا
  : الين رمحه اهللاوقال احلافظ ابن حجر العسق

يشعر بأنه اهتم بذلك حىت جلس بعد أن كان متكئاً، ويفيد » وجلس وكان متكئاً«
  .ذلك تأكيد حترميه وعظم قبحه

وسبب االهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس 
لطبع، واما الزور والتهاون ا أكثر، فإن االشراك ينبو عنه قلب املسلم والعقوق يصرف عنه ا

فاحلوامل عليه كثرية كالعداوة واحلسد وغريها، فاحتيج إىل االهتمام بتعظيمه وليس ذلك 
لعظمها بالنسبة إىل ما ذكر معها من اإلشراك قطعاً بل لكون مفسدة الزور متعدية إىل غري 

  .»الشاهد خبالف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالباً
ادة الزور، ويف معناها كل ما كان زوراً من تعاطي ويف احلديث حترمي شه«: مثَّ قال

  .هـ١. )٤(»املرء ما ليس له أهالً

                                                 
 .٤/٤٣٨مع حاشية العالمة الصنعاين : إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ط ) ١(
 .٤/٢٤٠سبل السالم للصنعاين  انظرو ١٠/٤١٢وقد نقل كالمه ابن حجر يف الفتح  ،٤/٤٤٤املصدر السابق  )٢(
  .٢/٨٨املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج  )٣(
وكالمه مقارب لكالم ابن دقيق العيد إال أن فيه زيادات مهمة ال يستغىن  ٥/٢٦٣فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٤(

 .عنها واهللا أعلم
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  . )١(وهو أمر مشروع مرغوب فيه ديانة ألن فيه خالصاً من عقاب الكبرية

  .)٢(»والرجوع عن الشهادة مشروع باإلمجاع«: وقال صاحب البناية
ا ـ أي شهادة الزور ـ وإذا وقعت منه خطأ أو فيجب على كل مسلم االبتعاد عنه

عمداً جيب عليه أن يتوب، والتوبة عنها ال تصح إال عند احلاكم وال مينعه عنها االستحياء من 
الناس وخوف األئمة ألن االستحياء من اخلالق أوىل من املخلوق وفيه تدارك ما أتلفه بالزور 

  .)٣(حق املدعيألن رجوعه مقبول يف حق نفسه وإن مل يقبل يف 
فال مينعك قضاء قضيته وراجعت فيه «: يف كتاب القاضي ـ واألصل فيه قول عمر 

نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إىل احلق فإن احلق قدمي ال يبطل والرجوع إىل 
  .»احلق خري من التمادي يف الباطل

ة رجوع من ا ألن الرجوع عن الشهادة الباطلمالشاهد ألن املعىن  جيمعه فكذلك  
  .)٤(الباطل إىل احلق

شهدت بزور، أو رجعت عن ما شهدت به او كذبت يف : قول الشاهد :)*(وركنه  
  .شهاديت

  .أن يكون يف جملس القاضي فال يصح الرجوع يف غريه :وشرطه
والرجوع عن الشهادة ال خيلو إما أن يكون قبل احلكم أو بعد احلكم وقبل االستيفاء 

  .ستيفاءأو بعد احلكم وبعد اال
  .)٥(ـ فإذا كان الرجوع قبل احلكم مل جيز القضاء ا يف قول عامة الفقهاء

                                                 
 .شرح فتح القديرمع : ط ٧/٤٧٨ناية على اهلداية شرح الع: انظر )١(
 .٧/٢٤٠البناية يف شرح اهلداية  )٢(
 .٧٧٩وسائل اإلثبات ص  انظرو ٤/٢٤٣تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي  )٣(
فقد كان  سى األشعري ورد يف رسالته اليت أرسلها إىل أيب مو وكالم عمر . ٢/١٥٣االختيار لتعليل املختار  انظر )٤(

وقد أفاض البحث يف اثباا سنداً ومتناً . وقد وردت بروايات متعددة وألفاظ خمتلفة. أحد قضاته على بعض األمصار
 .٦١٩ـ  ٢٠/٥٩٤» القضاء يف عهد عمر بن اخلطاب«الدكتور ناصر بن عقيل بن جاسر الطريقي يف كتابه 

 .أي الرجوع )*(
ومعني احلكام  ٢/٩١٨والكايف البن عبد الرب  ١/٢٩٩قال ال خالف فيه وروضة القضاة للسناين و ٧/٢٤٠البناية : انظر )٥(

وكشاف القناع  ١٤/٢٤٥واملغين  ١١/٢٩٦وروضة الطالبني  ٢/٤٣٤واملهذب  ٢/٦٦٢على القضايا واألحكام 
٩/٤٤٢. 
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وحكي مثله . )١(وهذا خطأ. حيكم ا ألن الشهادة قد أديت: ـ وحكي عن أيب ثور أنه قال
  .)٢(عن داود

  .)٣)(*(ـ وإن كان الرجوع بعد القضاء وبعد اإلستيفاء فليس إىل نقض ما قضى به سبيل
أم اتفقوا على ذلك إال ما روي عن محاد بن أيب سليمان أن : ن القاصوذكر اب

  .)٤(ينقض القاضي حكمه
فإن كان احملكوم به عقوبة ومما يسقط : ـ وأما إن كان بعد احلكم وقبل االستيفاء فينظر

بالشبهة كاحلد والقصاص مل جيز استيفاؤه ألن احلدود تدرأ بالشبهات، وإن كان مما ال 
  .)٥(هة كان للمشهود له استيفاؤهيسقط بالشب

  .)٦(ينقض حكمه: األوزاعي اما قاالووحكي عن سعيد بن املسيب 
وحتت هذا الباب فروع متشعبة قد بين الفقهاء أحكامها وتفصيالا يف باب الرجوع 

  .عن الشهادة

                                                 
 انظرالرأي وبينوا خطأه ووقد ردوا على هذا  ١٤/٢٤٥واملغين  ٢/٤٣٤واملهذب  ١/٢٩٩روضة القضاة : انظر )١(

 .٢/٢٩٥اإلشراف على مسائل اخلالف البن نصر 
 .٢/٢٩٥اإلشراف على مسائل اخلالف  انظر) ٢(
لم شاهد الزور واكتشف أما إذا ع. نفسهمأينبغي التنبه يف هذا احلكم والذي بعده أن هذا فيما إذا رجع الشهود ب: تنبيه )*(

فعندها يتبني أن احلكم كان باطالً ولزم نقضه ألننا تبينا . وهذا بدون رجوع منه أمره بأنه شهد بالزور فإنه يثبت كذبه
فإن كان احملكوم به ماالً رد إىل صاحبه وإن كان إتالفاً فعلى الشاهد ضمانه ألنه . كذبه فيما شهد به وبطالن ما حكم به

  .سبب إتالفه
لشك أما إذا تبني أنه شاهد زور فإن الكذب ثبت يف حقه فالرجوع حيتمل فيه الصدق والكذب فلم ينقض احلكم به لوجود ا

 .١٤/٢٦٣املغين : واهللا أعلم وانظر. نيفينبغي التفريق يف كال احلالت. بدون شك أو تردد
واملهذب  ٢/٦٦٣ومعني احلكام  ٢/٩١٨والكايف البن عبد الرب  ٧/١٢٨والبحر الرائق  ٢٤١ـ  ٧/٢٤٠البناية : انظر )٣(

 .٣/٥٦٢وشرح منتهى اإلرادات  ١٤/٢٤٦واملغين  ٨/٣٢٨واية احملتاج  ٢/٣٩٤البن القاص وأدب القاضي  ٢/٤٣٤
 .٢/٣٩٤أدب القاضي البن القاص : انظر )٤(
وحاشية العدوي على اخلرشي  ٢/٣٢٢حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد الفريواين : انظر )٥(

 ٨/٣١٣وحلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء للقفال  ٢/٤٣٤هذب وامل. مع حاشية الدسوقي عليه: ط ٧/٢٢٠
 ٣/٥٦٣وشرح منتهى اإلدرادات  ١٤/٢٤٥واملغين  ١١/٢٩٩وروضة الطالبني 

قال ـ أي عن رأيهما ـ وكذا إن كان  ٨/٣١٣وحلية العلماء للقفال  ٣٢٩ص البن جزي قوانني األحكام : انظر )٦(
 .١٤/٢٤٥عنهما يف املغين  رجوعهما بعد االستيفاء وكذلك حكاه
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من املذاهب  )١(لى قولني، وأَعرِض فيما يلي املشهوراختلف العلماء يف هذه املسألة ع  
  :األربعة

إذا تاب شاهد الزور وأتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته : ـ فعند احلنفية والشافعيةواحلنابلة
  .)٢(وتبني صدقه وعدالته قبلت شهادته

هادته أنه ال يقبل ش: ـ وعند املالكية خالف متشعب يهمنا منه رأي مالك رمحه اهللا وهو
  .)٣(أبداً وإن تاب وحسنت حاله

رأي اجلمهور ملا ذكره ابن قدامه رمحه فإنه يقول يف عرض األدلة : والراجح
  :ومناقشتها
وقال مالك ال تقبل شهادته أبداً ألن ذلك ال يؤمن منه، ولنا أنه تائب من ذنبه «

  .فقبلت توبته كسائر التائبني
 مينع قبول الشهادة بدليل سائر التائبني وقوله ال يؤمن منه ذلك، جمرد االحتمال ال

  .)٤(»فإنه ال يؤمن منهم معاودة ذنوم وال غريها وشهادم مقبولة، واهللا أعلم

òiìnÛa@†Èi@bç‰bÄnãa@k¯@Ûa@ñ†½a@ @
اختلف أهل العلم يف املدة اليت جيب انتظارها بعد التوبة حىت تقبل شهادة من جرب   
  :عليه الزور

ددها بعضهم بستة أشهر وحددها آخرين بسنة ولكن الصحيح من ح: ـ فعند احلنفية
  .)٥(مذهبهم أن ذلك مفوض إىل رأي القاضي

                                                 
ألن بعض املذاهب كاحلنفية واملالكية حصلت عندهم خالفات وتفصيالت داخل املذهب نفسه » يف املشهور«وإمنا قلت  )١(

  .فاستغنيت بذكر املشهور عنها
هذب املو مع شرح فتح القدير: ط ٧/٤٧٧والعناية على اهلداية  ١٢٧ـ  ٧/١٢٦والبحر الرائق  ٧/٢٣٧البناية : انظر )٢(

ومل ينص على شهادة الزور بل نص  ٨/٢٦٣وحلية العلماء للقفال  ٢/٣٦٧وأدب القاضي للماوردي  ٤٢٣ـ  ٢/٤٢٢
 .٦/٣٠٧والشرح الكبري  ١٤/٢٦٤على املعصية وهي كذلك عندهم ـ أعين الشافعية ـ واملغين 

والكايف البن عبد الرب  ١/١٠٦٩احلكام  وتبصرة ٢/٦٦٣ومعني احلكام  ٥/١٩٠املنتقى للباجي  انظرو ٥/٢٠٣املدونة  )٣(
٢/٩١٦. 

 .٦/٣٠٧الشرح الكبري  انظرو ١٤/٢٦٤املغين  )٤(
» التكملة«، وحاشية رد احملتار ٧/١٢٧مع شرح فتح القدير، والبحر الرائق : ط ٧/٤٧٧العناية على اهلداية : انظر )٥(

٧/٢٣٩. 
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فلم حيددوا زمناً معيناً بل أن تأيت عليه مدة تظهر فيها توبته ويتبني : ـ وأما الشافعية واحلنابلة
  .)١(صدقه فيها وعدالته وأن يصلح عمله

رمحه اهللا يرد شهادته مطلقاً وإن تاب فمن باب أوىل أن  فقد علمنا أن مالكاً: ـ أما املالكية
  .ال يتكلم على املدة

تقبل إن صلحت حاله وصحت : إال أا عند من يقبل شهادته منهم بعد التوبة يقول  
  .)٢(توبته، ومل حيددوا مدة

ـ ولعل األوىل بالصواب من هذه األقوال أن ال حيدد لذلك مدة معينة كما أنه ال يفوض 
ي القاضي أيضاً ألنه قد حيدد له مدة ال تكون كافية لظهور صالحه وتبني صدقه، وقد لرأ

  .تكون طويلة فتصلح حاله قبل انتهائها بزمن
فإنه قد يظهر صدقه يف مدة وجيزة وقد تطول إىل ما شاء  هبينما لو ترك لشأنه وحال

  .اهللا وكل ذلك يعرف من سريته بني الناس وحسن سلوكه

  حدة تستقل برد شهادة من جرب عليه شهادة الزور؟هل املرة الوا
مل أجد يف حد ما حبثت أحداً من الفقهاء رمحهم اهللا نص على هذه املسألة ذا   

احلكم، إال ما كان من ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ فإنه الوحيد الذي وجدته تفرد بالكالم عليها 
إىل أيب  رسالة عمر بن اخلطاب عند شرحه ل» اعالم املوقعني«فقد قال يف كتابه القيم 

  .)٣(»إال جمرباً عليه شهادة زور: وقوله: فصل«: موسى األشعري 
  .هـ١. )٤(»ة الواحدة من شهادة الزور تستقل برد الشهادةيدل على أن املر  

ـ وهذه فائدة عزيزة واستنباط قوي، ولعل الفقهاء رمحهم اهللا مل ينصوا على ذلك على 
ن األمر مسلم عندهم، ولكنه يف احلقيقة يشكل وحيتاج إىل مثل أل )٥(اختالف مذاهبهم

  .توضيح ابن القيم رمحه اهللا
                                                 

 . ٦/٣٠٧والشرح الكبري  ١٤/٢٦٤غين وامل ٢/٤٢٣واملهذب  ٢/٣٦٧ادب القاضي للماوردي : انظر) ١(
 .١/١٦٩وتبصرة احلكام  ٣/٢١٤وأسهل املدارك  ٥/١٩٠املنتقى للباجي : انظر )٢(
» ...ور أو ظنيناً يف والء قرابةاملسلمون عدول بعضهم على بعض إال جملوداً حداً أو جمرباً عليه شهادة ز«: ومتام كالمه )٣(

 .٢/٦٣٣و ٢/٥٩٧القضاء يف عهد عمر بن اخلطاب : انظر
 .بتحقيق عبد الرمحن الوكيل ١/١٢٨اعالم املوقعني عن رب العاملني  )٤(
 .يف حد حبثي: وهذا كما قلت )٥(
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‰ëŒÛa@†çb‘@òiìÔÇ@ @
  :قبل الكالم على العقوبة هناك أمور ال بد من معرفتها وهي

  .)١(ـ إذا رجع شاهد الزور على سبيل التوبة والندامة فإنه ال يعزر باإلمجاع
  .)٢(فكذلك ال شيء عليهـ وإذا كان عن نسيان وغفلة 

ـ وأيضاً  إذا شهد مبا أخطأ فيه أو اشتبه عليه مل تكن شهادة زور ألنه مل يقصد الكذب، 
ولكن يوبخ عليها لتسرعه إىل الشهادة قبل حتققها، فإن كثر ذلك منه ردت شهادته وإن 

  .)٣(كان على عدالته لعدم الثقة ا
فهذا قد . )٤(أنه شهد بالزور عمداً ومل يرجع ـ إذاً فاملقصود بالعقوبة هنا ملن ثبت عنه
  .اختلف أهل العلم يف عقوبته على قولني

أنه مىت ثبت عند احلاكم عن رجل أنه : ـ فعند مالك والشافعي وأمحد وأكثر أهل العلم
  .)٥(شهد بزور عمداً عزره وشهره

  .)٦(ـ وعند أيب حنيفة أنه يشهره وال يعزره
  :أما تعزيزه
ألول ومن قال بقوهلم من احلنفية كأيب يوسف وحممد أن تأديبه غري فأصحاب القول ا  

مقدور وإمنا هو مفوض إىل رأي احلاكم إن رأى ذلك باجللد جلده وإن رآه حببسه أو كشف 
  .)٧(رأسه أو ظهره وإهانته وتوبيخه فعل ذلك

  .)٨(ال يبلغ بالتعزير سبعني سوطاً: ـ إال أنه عند احلنفية
  .)٩(ربه بقدر ما يرى القاضي أو اإلماميض: ـ وعند املالكية

                                                 
 .٤/٢٤٢قائق دز الـتبيني احلقائق يف شرح كن )١(
 .٥/١٩٠املنتقى للباجي  )٢(
 .٥/١٩٠واملنتقى للباجي  ٢/٣٦٢وأدب القاضي للماوردي  ٢/٤٢٠املهذب : انظر )٣(
 .١٤/٢٦٣املغين  )٤(
واملهذب  ٨/٢٥٣وحلية العلماء للقفال  ٤/٢٠٦والشرح الصغري على أقرب املسالك  ٥/٢٠٣املدونة الكربى : انظر )٥(

 .٧/٣٨٨وشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي  ١٤/٢٦١واملغين  ٢/٣٦٣وأدب القاضي للماوردي  ٤٢٠
 .٤/٢٤٢وتبيني احلقائق  ٢٣٦ـ  ٧/٢٣٥ناية واهلداية مع شرحها الب ١٦/١٤٥املبسوط للسرخسي : انظر )٦(
وأدب  ٢/٤٢٠واملهذب . ٥/١٩٠واملنتقى  ٥/٢٠٣واملدونة  ٢٣٦ ٤/٢٤٢وتبيني احلقائق  ١٦/١٤٥املبسوط : انظر )٧(

 .٧/٣٨٨والزركشي  ١٤/٢٦٢واملغين  ٢/٤٠٦وأدب القاضي البن القاص  ٢/٣٦٣القاضي للماوردي 
  .١٦/١٤٥املبسوط  انظر )٨(
 .٥/١٩٠واملنتقى  ٥/٢٠٣ملدونة ا انظر )٩(
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  .)١(ال يبلغ أربعني سوطاً: ـ وعند الشافعية
  .)٢(ال يزيد على عشر جلدات: ـ وعند احلنابلة

  .ولكل أدلته وحججه
  : وأما تشهريه

ويكون تشهريه بني الناس . ـ فإن األئمة األربعة متفقون على ذلك وعليه عامة أهل العلم
ك بأن يوقف يف سوقه إن كان من أهل السوق، أو قبيلته إن كان ليعرفوه فيجتنبوه، وذل

إن احلاكم : ، ويقول املوكَّلُ به)٣(من أهل القبائل أو يف مسجده إن كان من أهل املساجد
  .)٤(هذا شاهد زور فاعرفوه: احلاكم يقرأ عليكم السالم ويقول

وأما . نهي عنهاجائز ألنه من املثلة امل )٥(وال يرى أحد من هؤالء األئمة ان التسخيم  
وما «: يف ذلك فإنه إن صح جياب عنه مبا قال ابن قدامة رمحه اهللا )٦(ما ورد عن عمر 

  :مثَّ قال. »خالفه وأنه حبسه يوماً وخلى سبيلهفقد روي عنه  روي عن عمر 
تقدير شرعي، فما فعل احلاكم مما رآه ما مل خيرج إىل  )٧(ويف اجلملة ليس يف هذا

  .هـ١. )٨(» نص فله ذلكخمالفة نص أو معىن

  :األدلة اليت استدلَّ ا على التعزيز والتشهري
القضاء يف «وقد مجع ألفاظه مع خترجيها الدكتور ناصر الطريقي يف كتابه  أثر عمر : أوالً

  :فقال» عهد عمر بن اخلطاب 
س بشاهد زور فوقفه للنا أتى عمر : ـ روى البغوي بسنده عن عبد اهللا بن عامر قال

  .»هذا فالن شهد بزور فاعرفوه مثَّ حبسه: يوماً إىل الليل يقول
  .»فضربه أحد عشر سوطاً«: ـ ويف رواية ثانية للبيهقي

                                                 
 .٣٦٣ـ  ٢/٣٦٠أدب القاضي للماوردي  انظر )١(
  .٦/٣٠٥والشرح الكبري  ١٤/٢٦٢املغين  انظر )٢(
 ٥/١٩٠واملنتقى  ٤/٥٥٢وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد  ٧/٢٣٨واهلداية مع البناية  ١٦/١٤٥املبسوط  انظر )٣(

 ٣٦٦ـ  ٢/٣٦٥وأدب القاضي للماوردي  ٨/٢٥٣لعلماء للقفال وحلية ا ٢/٤٢٠واملهذب  ٤/٢٠٦والشرح الصغري 
 .١٢/١٠٧واإلنصاف  ١٤/٢٦٢واملغين 

 .٢/٣٦١وأدب القاضي للماوردي  ٧/٢٣٨واهلداية مع البناية  ١٤/٢٦٢املغين : انظر )٤(
 .٧/٢٣٦البناية  انظرو. ردهو تسويد الوجه بالسواد الذي يكون يف أسفل الق: التسخيم )٥(
 .كرهسيأيت ذ )٦(
 أي التشهري )٧(
 .١٤/٢٦٣املغين  )٨(



٩ Ûajz@s@ïÇbànuüa ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــ

ضرب شاهد الزور أربعني سوطاً وسخم  أن عمر بن اخلطاب «: ـ ويف رواية ثالثة
  .»وجهه وطاف به باملدينة
مر بشاهد الزور أن يسخم وجهه أ أن عمر بن اخلطاب «: ـ ويف رواية عبد الرازق

إن هذا شاهد الزور فال تقبلوا له : ويلقى يف عنقه عمامته ويطاف به يف القبائل ويقال
  .»شهادة

أقام شاهد زور عشية يف إزار يبكت  رأيت عمر بن اخلطاب «: وعند ابن حجر
  .)١(»نفسه مثَّ خلّى سبيله

  :أثر شريح رمحه اهللا :ثانياً
إىل سوقه إن كان سوقياً، وإىل قومه إن كان غري سوقي  )٢(يبعثهوهو أن شرحياً كان 

إنا وجدنا هذا : إن شرحياً  يقرأ عليكم السالم ويقول: بعد العصر أمجع ما كانوا ويقولون
  .)٣(شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه

  :حكم تغرمي شاهد الزور ما أتلف بشهادته
 ا سقطت وال ضمان عليه ألنه ما اتلف شيئاً ال ـ إذا رجع الشاهد عن شهادته قبل احلكم

  .)٤(على املدعي وال على املدعى عليه
و أتعمد، أـ أما إذا حكم بالشهادة مثَّ رجع الشاهد وقال أخطأت يف الشهادة أو غلطت ومل 

عمدت ومل أدرِ أنه جيب عليه القتل يف ذلك، وكان ممن قد جيهل مثل ذلك كانت شبهة 
  .)٥(عليه الدية يف ماله دون العاقلة ال اختالف بينهم يف ذلكوال قود عليه ولكن 

  .ـ وأما إذا قال عمدت الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليه ضمان ما أتلف بشهادته
ونقتصر يف : ولكن األئمة األربعة مل يتفقوا يف مجيع املسائل على الضمان بل اختلفوا فيها  

  :ان املشهود به ماالً أو قصاصاً ألا أهم املسائل يف هذا البابحبثنا هذا على الكالم فيما إذا ك
                                                 

. وقد نقل املؤلف عن الروايات الثالث األوىل أن فيها ضعفاً ٦٩٨ـ  ٢/٦٩٧ القضاء يف عهد عمر بن اخلطاب  )١(
 .٣/٣١٦و ٢٢٠ـ  ٣/٢١٩ار القضاة لوكيع اجلراح انظر أخبو

 .أي يبعث شاهد الزور )٢(
وقد رواه وكيع يف أخبار القضاة بألفاظ متعددة بعضها فيه ذكر  ٤/٢٤٢ني احلقائق وتبي ٧/٢٣٨اهلداية مع البناية : انظر )٣(

 .٣٠٩و ٢/٢٨٨الضرب وبعضها فيه ذكر التشهري 
 .٧/٢٤٠اهلداية مع البناية : انظر )٤(
 .٢/٣٩٧وأدب القاضي البن القاص  ١٤/٢٤٧املغين : انظر )٥(
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  :)*(ـ فأما إذا كان املشهود به ماالً فحكم احلاكم به مثَّ عرِف زور الشاهد
للمشهود عليه، وهذا عند احلنفية واملالكية واحلنابلة والشافعي يف القدمي  ضمن املال .١

 .)١( وهو الصحيح من مذهب الشافعية
 .)٢(وهذا عند الشافعي يف اجلديد. شيئاً ال يضمن .٢

  :ـ وأما إذا كان املشهود به قصاصاً
 .)٣(وهذا عند احلنفية وقول عند املالكية. ضمن الدية وال يقتص منه .١
وهو األصح كما  )٤(الشافعية واحلنابلة وقول عند املالكية وهذا قول. عليه القصاص .٢

 .)٥(قال ابن عبد الرب رمحه اهللا
†çb‘@ÒŠÈí@b¶@‰ëŒÛa@ @

  :ويثبت أنه شاهد زور من ثالثة أوجه أو بأحد ثالثة أشياء
  .أن يقر أنه شاهد زور: أحدها
  .أن تقوم البينة على ذلك :الثاين
أن يشهد مبا يقطع به مثل أن يشهد مبوت من تعلم حياته أو بقتله يف مكان واملشهود  :الثالث

أنه زىن يف وقت معني يف موضع معني أو يشهد على رجل . عليه يف ذلك الوقت يف بلد آخر
  .واملشهود عليه يف ذلك الوقت كان يف بلد آخر

  .)٦(ـ وعلى هذا احلنفية والشافعية واحلنابلة
                                                 

 .وهذا بعد االستيفاء وكذلك القصاص )*(
 ٣/٢٢٧وأسهل املدارك  ٣٢٩وقوانني األحكام الشرعية البن جزي ص  ٦/٢٨٣وبدائع الصنائع  ٧/٢٤٣داية مع البناية اهل: انظر )١(

وفيه بني النووي ـ رمحه  ١١/٣٠٢وروضة الطالبني  ٣٢١ـ ٨/٣٢٠وحلية العلماء للقفال  ٧/٢٢٠واخلرشي على خمتصر خليل 
 .٧/٣٨٤والزركشي  ١٤/٢٤٨واملغين  ٢/٣٩٥القاص  اهللا ـ أنه األصح يف املذهب وانظر أدب القاضي البن

 .٢/٣٩٥أدب القاضي البن القاص : انظر )٢(
 .٢/٩١٩والكايف البن عبد الرب  ٣٢٩وقوانني األحكام الشرعية ص  ٦/٢٨٥وبدائع الصنائع  ٧/٢٥٣اهلداية مع البناية : انظر )٣(
 ١٤/٢٤٦واملغين  ٢/٢٥٨والوجيز للغزايل  ٣٩٧ـ  ٢/٣٩٦اص وأدب القاضي البن الق ٨/٣٠٤علماء حلية ال: انظر )٤(

 .٢/٩١٩والكايف البن عبد الرب  ٣٢٩وقوانني األحكام الشرعية ص . ٧/٣٨٢والزركشي 
 .عند املالكية: واملقصود باألصح ٢/٩١٩الكايف البن عبد الرب  )٥(
وأدب القاضي  ٢/٤٢٠واملهذب  ٢٣٧ـ ٧/٢٣٦وحاشية رد احملتار التكملة  ٢٣٩و ٧/٢٣٧اهلداية مع البناية : انظر )٦(

ي ماحلبيب على شرح اخلطيب للشيخ سليمان البيجر ةوحاشية البيجرمي على اخلطيب املسماة بتحف ٣/٣٦٢للماوردي 
وهو الوحيد الذي أثبت الثالث ويف هذا الكتاب بالذات أما باقي كتب احلنابلة فلم  ٤/٥٣٢، والكايف البن قدامة ٤/٣٦٢

 .١٤/٢٦٣واملغين  ١٢/١٠٧املقنع مع اإلنصاف : انظروالثانية  تذكر إال اثنني األوىل
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  .)١(إال أن احلنفية خيالفون يف ثبوت ذلك بالبينة ألن البينة حجة لإلثبات دون النفي
: ـ إال أننا نستطيع أن نقولـ أما املالكية فلم يتعرضوا هلذا يف كتبهم ـ يف حد ما حبثت 

  .)٢(إن اإلقرار عندهم مما يعرف به شاهد الزور كما يفهم من كالم بعضهم
@ @

‰ëŒÛa@ñ…bè‘@óÜÇ@kmm@Ûa@†bÐ½aë@áöbÄÈÛa@ @
وبعد ما قدمناه من دراسة لشهادة الزور وشاهدها نأيت اآلن لنبني العظائم الكبرية   

  :رتكباها شاهد الزور بشهادته ومنهاواألمور اخلطرية واملفاسد الكثرية اليت ا
 )٣(إِنَّ اللَّه ال يهدي من هو مسرِف كَذَّاب: الكذب واإلفتراء واهللا تعاىل يقول .١

إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين ال يؤمنونَ بِآيات اللَّه وأُولَئك : ، وقال تعاىل]٢٨: غافر[
 .]١٠٥: حلالن[هم الْكَاذبونَ

. أنه أساء إىل نفسه وأسقط مروءته وأضاع بنفسه يف نار شرها شديد وعذاا أليم .٢
اُءشا يلُ مفْعي كْرِمٍ إِنَّ اللَّهم نم ا لَهفَم هِنِ اللَّهي نمو)ومن إسائته  ]١٨: احلج[ )٤

 .)٥(آخرته بدنيا غريهلنفسه أنه يبيع 
هانه وأضاع حقه حىت أخذ بشهادته ماله وعرضه أنه أساء إىل من شهد عليه وأ .٣

وروحه، وقطع صلة اإلخاء اليت جتب بني املسلم واملسلم وظلمه وخذله وخالف فيه 
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره، حبسب امرئ «: قول النيب 

 .)٦(»من الشر أن حيقر أخاه املسلم
ه يريد أن ينفعه فأعانه على الظلم وأوقعه يف شهد له وأضر به كونأنه أساء إىل من  .٤

احلرام حيث ساق إليه مبوجب شهادته حق غريه ظلماً وعدواناً وساق إليه املال 

                                                 
 .ما ذكر هلم من املراجع السابقة انظر )١(
 .٣٢٩وقوانني األحكام الشرعية البن جزي ص  ٥/١٩٠املنتقى للباجي  انظر )٢(
 .١/٢٧٩بتحقيق حمي الدين مستو، واخلطب املنربية للشيخ الفوزان  ٨٠الكبائر للذهيب ص : انظر )٣(
ويقول العز بن عبد السالم يف . ٤٦٣ـ  ٤٦٢هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة للشيخ علي حمفوظ ص : انظر )٤(

إمث املعصية، وإمث إعانة  الظامل، وإمث خذالن :  ثالثة آثاممثفإذا كان شاهد ا كاذباً أ«: هذه اإلساءة واللتني تلياا
 .٢/١٩٤الزواجر للهيثمي . »املظلوم

 .١/٢٧٩، واخلطب املنربية ١/٢٥٥موارد الظمآن لدروس الزمان للشيخ عبد العزيز السلمان : انظر )٥(
مسلم  واحلديث جزء من حديث طويل رواه. ١/٢٥٥وموارد الظمآن  ٤٦٣وهداية املرشدين ص  ٨٠الكبائر ص : انظر )٦(

 .من طريق أيب سعيد عن أيب هريرة  )٢٥٦٤(مسلم يف صحيحه برقم 
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من قضيت له من مال «: احلرام فأخذه بشهادته ووجبت له النار، قال النيب 
 .)١(»أخيه بغري حق فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من نار

ي الذي جلس يتحرى العدل ليحكم به وينصف الضعفاء من األقوياء أنه أساء إىل القاض .٥
وينتزع حق املظلوم من الظامل ألنه بشهادته يضلله ويسد أمامه طريق احلق ويفتح باب 

فأتعب القاضي وأضاع عليه . الباطل، وذا يشل يد العدالة أن تقضي للمظلوم من الظامل
 .)٢(راحه وأراح الناس أمجعنيوقته وطمس عليه معامل احلق ولو صدقَه أل

وأساء إىل أوالده وأسرته ألنه يلويها ذه السمعة السيئة والفائهة القبيحة وحيمل  .٦
 .وا هلم عائلة املزور وأَعظم ا من أذية للمستقيمنيلالناس على أن يقو

إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب «: قال رسول اهللا : قال وعن ابن مسعود 
يكتب عند اهللا صديقاً،   اجلنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حىتيهدي إىل

يهدي إىل النار وإن الرجل ليكذب وإن الفجور إىل الفجور  وإن الكذب يهدي
 .)٣(»ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباً

وكل أمة فشا فيها الزور . وأساء إىل األمة كلها، لوث مسعتها وأضاع الثقة ا  .٧
 .)٤(قطت من عيون األمم وأصبحت يف عداد اهلالكنيوالكذب س

أنه يغرر باحلكام ويفسد األحكام ويساعد أهل اإلجرام، ويضيع احلقوق الواضحة  .٨
ويزهق أرواحاً بريئة ويفرق بني املرء وزوجه ومينع صاحب احلق من حقه فكان 

ن على سبباً يف بث الفوضى وإغراء ارمني على اقتراف اجلرائم وجتريء املفسدي
الفساد، فينالون من أعراض الناس وأمواهلم ما يشتهون وهم آمنون من العقوبة ألم 

 .جيدون شاهد الزور يساعدهم على اإلفالت منها
 .أنه قلب احلق باطالً والباطل حقاً .٩
كل «: يقول أنه أباح ما حرم اهللا وعصمه من املال والدم والعرض والنيب  .١٠

 .)٥(»ماله وعرضهاملسلم على املسلم حرام دمه و
                                                 

ومسلم يف ) ٢٦٨٠(البخاري يف صحيحه برقم : واحلديث رواه ٤٦٣وهداية املرشدين ص  ٨٠كبائر ص ال: انظر )١(
 ).٢٦٠٧(صحيحه برقم 

 .٤٦٣وهداية املرشدين ص  ١/٢٥٥موارد الظمآن : انظر )٢(
 ).٢٦٠٧(ومسلم يف صحيحه برقم ) ٦٠٩٤(واحلديث رواه البخاري يف صحيحه برقم . ١/٢٥٥موارد الظمآن : انظر )٣(
 .٤٦٣هداية املرشدين ص  )٤(
ه حمسلم يف صحي واحلديث جزء من حديث طويل رواه من طريق أيب سعيد عن أيب هريرة  ٨٠الكبائر ص : انظر)٥(

 ).٢٥٦٤(برقم 
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·b¨aò@ @
éÜšÏë@éä¶@bèäy@bäÛ@a@kn×@ @

. احلمد هللا الذي وفقين إلمتام هذا البحث وأعانين على حتريره ووفقين لالستفادة منه
  :وإين وقد قمت بإخراجه على هذا الوجه فقد خرجت منه بعدة نتائج أمهها

  .قيقأن القضاء جزء من أجزاء اإلسالم وأن شأنه خطري ود :أوالً

أن الشهادة هلا الدور الرئيسي يف اإلثبات يف الفقه اإلسالمي فهو يقدمها على سائر  :ثانياً
  .البينات

  .أن العدالة هي أهم شروط الشهادة واليت مل يشترط اهللا سبحانه يف كتابه غريها :ثالثاً

  .أن شهادة الزور حمرمة بنص الكتاب والسنة وأا من أكرب الكبائر :رابعاً

أن الرجوع عن الشهادة الباطلة أمر مرغوب فيه ديانة وينبغي أن ال مينع منه احلياء  :اًخامس
  .وخوف الناس فإن اإلستحياء واخلوف من اخلالق أوىل به من املخلوق

  .أن توبة شاهد الزور مقبولة وشهادته بعد ذلك معتربة إذا حسنت حاله :سادساً

يضمن ما أتلف بشهادته سواء كان ذلك يف املال أن شاهد الزور يعزر ويشهر ويغرم و :سابعاً
  .أو القصاص أو غريمها

أن شاهد الزور قد ارتكب أموراً خطرية وعظائم كبرية ومفاسد كثرية تعود عليه وعلى  :ثامناً
  .جمتمعه

  واهللا تعاىل أعلم
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nÛarČj‰bjþa@¿@o@ @
عن الفحشاء واملنكر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، وينهى احلمد هللا يأمر   

  .والبغي، يعظكم لعلكم تذكّرون
والَّذين يرمونَ  :وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له القائل   

 أَبداً الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداَء فَاجلدوهم ثَمانِني جلْدةً وال تقْبلُوا لَهم شهادةً
 يوم تشهد علَيهِم أَلِْسنتهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما كَانوا يعملُونَ*  وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ

  .]٢٤ـ٢٣:النور[
على أميت كلّ  خافأف ما وأخ«: وأشهد أن حممداً عبد اهللا ورسوله القائل   

  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني اللهم صلِّ وسلّم. )١(»منافق عليم اللسان
يكثر القيل والقال بني الناس، وأصبحت الغيبة والنميمة فاكهة جمالس فريق : أما بعد

 ا حقيقة ثابتة ال شكمن الناس، خيوضون يف بعضهم، يتناقلون الدسيسة والوشاية على أ
وعلى قصة أكلمة مسعوها، فيها، يصدرون األحكام، ويتخذون املواقف، كلّ ذلك بناء على 

  .اختلقوها، فينتج عن ذلك الفتنة اليت هي أشد من القتل
فما هو الواجب على املسلم فعله إذا جلس جملساً دار فيه شيء من هذا القبيل، أو 
مسع خرباً عن أحد إخوانه من املسلمني، وكيف يتعاطى مع هذا األمر؟ إن نظرة دقيقة يف 

وجلّ وسن ه كتاب اهللا عزة نبي  ن لنا ما ينبغي فعله يف مثل هذه األمور، وميكن أن نوجزتبي
  :ذلك يف عدد من النقاط

  
  :ـ إحسان الظن باملسلمني١

يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثرياً من الظَّن إِنَّ بعض : امتثاالً لقول اهللا تعاىل القائل  
إِثْم الظَّن ]وقول النيب  ]١٢:احلجرات :»أكذب احلديث فإن الظن ،اكم والظنقال . )٢(»إي

اجتنِبوا كَثرياً من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن : وهذا احلديث يوافق قوله تعاىل: (احلافظ ابن حجر
ية على األمر فدلّ سياق اآل .]١٢: احلجرات[ إِثْم وال تجسسوا وال يغتب بعضكُم بعضاً

أحبث : بصون عرض املسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن اخلوض فيه بالظن، فإن قال الظانُّ
وال يغتب بعضكم : قيل له. حتقّقت جتسس: فإن قال. وال جتسسوا: ألحتقّق، قيل له

                                                 
 ).٢٣٩(صحيح اجلامع  )١(
 .متفق عليه )٢(
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 ولنا عربة وعظة يف حادثة اإلفك، ملا قُذفت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها. )١()ًبعضا
علي  دعا رسول اهللا : (.. واتهمت زوراً وكذباً وتاناً، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

فأما : بن أيب طالب وأسامة بن زيد حني استلبث الوحي يستشريمها يف فراق أهله، قالت
بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم يف نفسه هلم  أسامة بن زيد فأشار على رسول اهللا 

ا علي بن أيب طالب فقال. هم أهلك، وال نعلم إال خرياً! يا رسول اهللا: ، فقالمن الودوأم :
فدعا رسول اهللا : مل يضيق اهللا عليك والنساء سواها كثري، وإن تسأل اجلارية تصدقك، قالت

 والذي : أي بربرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة: بريرة فقال
يت عليها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أا جارية حديثة السن، تنام عن بعثك باحلق إن رأ

أكيداً من براءة عائشة رضي اهللا عنها،  فكان أسامة . )٢()عجني أهلها فتأيت الداجن فتأكله
 لَوال إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمنونَ: فأحسن الظن ا، وأثىن عليها خرياً، هلذا قال سبحانه

بِنيم ذَا إِفْكقَالُوا هراً ويخ فُِسهِمبِأَن اتنمؤالْمو ]١٢:النور[.  
اعلم أن سوء : (فإساءة الظن وإشاعة هذا الظّن السيء أمر حمرم، قال اإلمام الغزايل

  .)٣()الظن حرام مثل سوء القول

  :ـ التثبت فيما ينقَل من األخبار٢
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَنْ تصيبوا : امتثاالً ألمر اهللا القائل  

نيمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةهماً بِجقَو ]٦:احلجرات[.  
يأمر تعاىل بالتثبت يف خرب الفاسق ليحتاط له لئال حيكم : (قال احلافظ ابن كثري  
يكون يف نفس األمر كاذباًَ أو خمطئاً، فيكون احلاكم بقوله قد اقتفى وراءه، وقد ى بقوله، ف

والتثبت إمنا يكون بسؤال صاحب العالقة ـ إن . )٤()اهللا عز وجلّ عن اتباع سبيل املفسدين
أمكن، ومل ينتج عنه فتنة أو شر ـ أو من يوثق به من املسلمني، بعيداً عن أهل الغاية 

: قالت: (عائشة يف قصة اإلفك عما مسعه عنها ففي الصحيحني ذا سأل النيب واحلسد، هل
ومل جيلس عندي منذ قيل يل ما : فبينا حنن على ذلك دخل علينا رسول اهللا مثَّ جلس، قالت

حني جلس مثَّ  فتشهد رسول اهللا : قالت. قيل وقد لبث شهراً ال يوحى إليه يف شأين بشيء
ئشة فإنه قد بلغين عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا، أما بعد، يا عا«: قال

                                                 
 ).١٠/٤٨١(فتح الباري ) ١(
 .رواه مسلم )٢(
 ).٢٣٢(ذيب موعظة املؤمنني  )٣(
 ).٤/٢٢٣(ابن كثري  تفسري )٤(
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وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهللا وتويب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب مثَّ تاب تاب 
  .)١(»اهللا عليه

 وعن علي بعثين رسول اهللا : (قال يا رسول اهللا : إىل اليمن قاضياً، فقلت
إن اهللا سيهدي قلبك، ويثبت «: ترسلين وأنا حديث السن وال علم يل بالقضاء؟ فقال

لسانك، فإذا جلس بني يديك اخلصمان فال تقضني حىت تسمع من اآلخر كما مسعت من 
ككت يف قضاء فما زلت قاضياً، أو ما ش: قال. »األول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء

   .)٢()بعد
يعني املتثبت ويسدده مشورة العلماء واألخذ بآرائهم، فإم أهل علم وفقه ومما 

ال ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً : (وحكمة وحسن تصرف، عن عمر بن عبد العزيز قال
حىت يكون فيه مخس خصال عفيف حليم عامل مبا كان قبله يستشري ذوي الرأي ال يبايل 

من سره أن يأخذ : عن الشعيب قال... وجاء يف استحباب االستشارة آثار جياد. المة الناسمب
  . )٣()بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشري

ذه الصورة، وذا التحري والتثبت ميكن لإلنسان ان يسلم بدينه، وأن ال يقع يف 
كم بال ترو، والقولِ بال تثبت فيقع يف الندم الذي الشرور واآلثام واملفاسد اليت تنتج عن احل

  :حذّر اهللا منه، ولكن ماذا ينفع الندم؟ وما يفيد االعتذار؟ وكما قال الشاعر
 قد قيل ما قيل إن صدقاً وإن كذبا

  

 فما اعتذارك من قول إذا قيال 
 

  :ـ عدم اخلوض فيما ينقَل٣
وعلمت صدقه فال تخض فيه، وال  إذا بلغك عن أخيك املسلم شيء وتبينت فيه،  

: تتكلّم به، ألن اخلوض يف ذلك والكالم به ونشره ونقله هو غيبة ى اهللا عنها فقال 
قُوا اللَّهاتو وهمتتاً فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحضاً أَيعب كُمضعب بتغال يو 

ت إِنَّ اللَّهيمحر ابو ]ن النيب . ]١٢: احلجراتوبي  حقيقة الغيبة، عن أيب هريرة  أن
ذكرك أخاك مبا : قال. اهللا ورسوله أعلم: قالوا أتدرون ما الغيبة؟«: قال رسول اهللا 

وإن مل . إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال: قيل .يكره
  .)٤(»هيكن فيه فقد ت

                                                 
 .متفق عليه )١(
 ).٤٧٨(صحيح اجلامع  )٢(
 ).١٣/١٤٩(فتح الباري  )٣(
 .رواه مسلم )٤(
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إِذْ تلَقَّونه بِأَلِْسنتكُم وتقُولُونَ : يظن البعض أن األمر يسري، بل واهللا إنه لعظيم
يمظع اللَّه دنع وهناً ويه هونبسحتو لْمع بِه لَكُم سا لَيم كُماهبِأَفْو ]عن أيب . ]١٥:النور

إن العبد ليتكلم بالكلمة يرتل ا يف النار أبعد ما «: ليقو أنه مسع رسول اهللا  هريرة 
إن العبد يتكلم بالكلمة «: قال عن النيب  وعن أيب هريرة . )١(»بني املشرق واملغرب

من رضوان اهللا ال يلقي هلا باالً يرفع اهللا ا درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
قلت للنيب : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت. )٢( »نماهللا ال يلقي هلا باالً يهوى ا يف جه

 :لقد قلت كلمة لو مزجت مباء «: فقال. حسبك من صفية كذا وكذا، تعين قصرية
  .)٣(»البحر ملزجته

بلغين أنك وقعت يفّ وقلت كذا وكذا، : ويروى أن سليمان بن عبد امللك قال لرجل
ال يكون النمام : قال الرجل. ين صادقإن الذي اخربفقال سليمان . ما فعلت: فقال الرجل

ال تصدق : (وقال ابن قدامة املقدسي. )٤(صدقت، اذهب بسالم: فقال سليمان. صادقاً
  .)٥()الناقل، ألن النمام فاسق، والفاسق مردود الشهادة

فناقل الكالم إن كان صادقاً فهو مغتاب، وإن كان غري صادق فهو مفْترٍ كذّاب، 
ولقد انا اهللا عن طاعة أهل ! لكالم سوى النميمة وإيقاع الفتنة بني الناس؟وما قصد ناقلِ ا

 ١٠:القلم[ همازٍ مشاٍء بِنميمٍ*  وال تطع كُلَّ حلَّاف مهِنيٍ: النميمة واتباعهم فقال عز وجلّ
 مسعت رسول اهللا: أنه بلغه ان رجالً ينم احلديث فقال حذيفة  وعن حذيفة . ]١١ـ
 مام«: يقولة نرسول اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال. )٦( »ال يدخل اجلن مر
 ا أحدمها فكان ميشي «: على قربين فقالما ليعذّبان وما يعذّبان يف كبري، أمأما إ

  .)٧( »بالنميمة، وأما اآلخر فكان ال يستتر من بوله

                                                 
 .متفق عليه )١(
 .رواه البخاري )٢(
 ).٥١٤٠(صحيح اجلامع  )٣(
 ).١٧٢(خمتصر منهاج القاصدين  )٤(
 ).١٩٠(خمتصر منهاج القاصدين  )٥(
 .رواه مسلم )٦(
 .متفق عليه )٧(
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نار، قال تعاىل عن ارمني وأسباب إن هذا اخلوض سبب من أسباب الورود إىل ال
وهو سبب من أسباب اخلسران، . ]٤٥:املدثر[ وكُنا نخوض مع الْخائضني: دخوهلم سقر

وخضتم كَالَّذي خاضوا أُولَئك حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا والْآخرة وأُولَئك هم : قال 
وخضتم كالذي خاضوا، أي يف الكذب : (قال احلافظ ابن كثري ]٦٩ :توبةال[ الْخاسرونَ
وخضتم يف الباطل والكذب على اهللا تعاىل وتكذيب رسله : (وقال اإلمام البغوي. )١()والباطل

فالواجب هو التوقف وعدم اخلوض يف عرض . )٢()واالستهزاء باملؤمنني كالذي خاضوا
ولَوال إِذْ سمعتموه : يناً طريق السالمة ودرب النجاةاملسلم، وهذا ما أمر به اهللا فقال مب

يمظانٌ عتهذَا به كانحبذَا سبِه كَلَّمتا أَنْ نكُونُ لَنا يم مقُلْت ]١٦:النور[.  

  :ـ الدفاع عن املسلم٤
اهللا فالواجب على املسلم أن ال خيذل أخاه يف مكان ينتقص منه، عن ابن عمر رضي   

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه، من كان يف حاجة «: قال عنهما أن رسول اهللا 
اخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه ا كربة من كرب يوم 

قال رسول : قال وعن أيب هريرة . )٣(»القيامة، ومن ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامة
ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع «:  اهللا 

بعض، وكونوا عباد اهللا إخواناً، املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره، التقوى 
ههنا ويشري إىل صدره ثالث مرات، حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كلّ 

: قال عن النيب  وعن أيب الدرداء  .)٤(»مه وماله وعرضهد: املسلم على املسلم حرام
عن   وعن أيب الدرداء. )٥(»من رد عن عرض أخيه رد اهللا عن وجهه النار يوم القيامة«

فردك الغيبة عن أخيك . )٦(»من رد عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار«: قال النيب 
وهو نصر للخائض فيه والطاعن حيث تردعه  املسلم، ودفاعك عنه هو نصر له حال غيابه،

انصر أخاك ظاملاً أو «: قال قال رسول اهللا  ومتنعه فهذا نصر له على نفسه، عن أنس 

                                                 
 ).٢/٣٨٢( بن كثري تفسري )١(
 ).٢/٧١(تفسري البغوي  )٢(
 .متفق عليه )٣(
 .رواه مسلم )٤(
 ).٦٢٦٢(صحيح اجلامع  )٥(
 ).٦٢٦٣(صحيح اجلامع  )٦(
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تأخذ فوق : يا رسول اهللا، هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظاملاً قال: قالوا .مظلوماً
  .)١(»يديه
  :ـ تقدمي النصيحة٥

: قال ن النيب أ ، بل هو عرضة له، عن أنس فاملسلم ليس معصوماً عن اخلطأ  
فواجب املخطئ التوبة، وواجب إخوانه .  )٢(»كل بين آدم خطّاء، وخري اخلطّائني التوابون«

ـ إن أخطأ ـ أن يقدموا له النصح والتذكري لريجع عن ذلك، وأن ال يكونوا عوناً للشيطان 
هللا : ملن؟ قال: قلنا. لدين النصيحةا«: قال أن النيب  عن متيم الداري . على أخيهم

النصيحة  ففي قصة اإلفك وجه النيب . )٣(»ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم
يا عائشة فإنه قد بلغين عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا، «: لعائشة فقال

ذا اعترف بذنب مثَّ تاب تاب وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهللا وتويب إليه، فإن العبد إ
  .)٥()ال تقطع أخاك عن ارتياب، وال جره دون استعتاب: (ويقول علي . )٤(»اهللا عليه

  :ـ القيام من جملس الطعن والغيبة٦
إذا وقع شيء من ذلك ونصح اإلنسان وذكّر، ورد عن أخيه ودافع، ومل يستجب   

وإِذَا رأَيت الَّذين : قال احلاضرون لذلك وجب هجر ذلك الس والقيام عنه، 
يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضوا في حديث غَيرِه وإِما ينِسينك الشيطَانُ 

نيممِ الظَّالالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعفَال ت ]وقال ]٦٨:األنعام :لَيلَ عزن قَدابِ وتي الْكف كُم
يثدي حوا فوضخى يتح مهعوا مدقْعا فَال تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَري اللَّه اتآي متعمأَنْ إِذَا س 

مج منهي جف رِينالْكَافو نيقافنالْم عامج إِنَّ اللَّه مثْلُهإِذاً م كُمإِن رِهيعاًغَي ]١٤٠:النساء[.  

فدل ذا على وجوب اجتناب أصحاب  إِنكُم إِذاً مثْلُهم: اإلمام القرطيبقال   
  املعاصي إذا ظهر منهم منكر ألن من مل جيتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر

                                                 
 .رواه البخاري )١(
 ).٤٥١٥(صحيح  )٢(
 .رواه مسلم )٣(
 .متفق عليه )٤(
 ).١٨٦(هذه أخالقنا  )٥(
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نكر عليهم يكون فكل من جلس يف جملس معصية ومل ي إِنكُم إِذاً مثْلُهم: قال اهللا عز وجلّ
معهم يف الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا باملعصية وعملوا ا فإن مل يقدر على 

وهذه املماثلة ليست ... النكري عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حىت ال يكون من أهل هذه اآلية
رين باملقارن فكل ق: يف مجيع الصفات ولكنه إلزام شبه حبكم الظاهر من املقارنة كما قال

  .)١()يقتدي

هكذا ميكن لإلنسان أن يتعامل مع ما يصل أذنيه من أخبار، فيسلم من الوقوع فيما   
ال حتمد عقباه، ألن إشاعة الفاحشة بكل أشكاهلا ال يعود ضررها على شخص واحد، إمنا 

  .وهذا ما نراه يف جمتمعنا، نسأل اهللا العافية. يعود على اجلميع

  :ط مخسوخنتم احلديث بنقا

التأكيد على حرمة أعراض املسلمني عموماً والعلماء خصوصاً، هؤالء العلماء  :أوهلا
يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم : الذي أثىن اهللا عز وجل عليهم ورفع مرتلتهم فقال 

اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو ]ادلةن أن العلماء هم أ ]١١:اوبي كثر الناس خشية هللا فقال عز
وفرق اهللا بينهم وبني أهل اجلهل . ]٢٨ :فاطر[ الْعلَماُء ما يخشى اللَّه من عبادهإن: وجلّ
ان  وبين النيب . ]٩: مرالز[ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين ال يعلَمونَ قُلْ: فقال

من سلك «: يقول مسعت رسول اهللا : قال نبياء، عن أيب الدرداء العلماء هم ورثة األ
طريقاً يبتغي فيه علماً سلك اهللا له طريقاً إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا 
لطالب العلم، وإن العامل ليستغفر له من يف السماوات ومن يف األرض حتى احليتان يف 

كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة املاء، وإن فضل العامل على العابد 
األنبياء، وإن األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً، إنما ورثّوا العلم، فمن أخذ به أخذ حبظ 

  .)٢(»وافر
يف هذا احلديث بيان واضح أن العلماء الذين هلم الفضل الذي ذكرنا (: قال ابن حبان

يقول العلماء ورثة : ن غريه من سائر العلوم، أال تراهدو هم الذين يعلمون علم النيب 

                                                 
 ).٥/٢٦٨(تفسري القرطيب  )١(
 ).٦٢٩٧(صحيح اجلامع  )٢(
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سنته، فمن تعرى عن معرفتها مل يكن من  األنبياء، واألنبياء مل يورثوا إال العلم، وعلم رآه 
  . )١()ورثة األنبياء

ليس منا من مل جيلَّ كبرينا، «: قال ن رسول اهللا أ وعن عبادة بن الصامت 
  .)٢(»نا حقَّهويرحم صغرينا، ويعرف لعامل

فينبغي اإلحسان والتواضع للعلماء، وخفض اجلانبِ، والتقدير واالحترام، وعدم 
محد بن حنبل يسمع حديث أيب عوانة، أجاءين : قال خلف... الطعن أو االنتقاص منهم

ال أجلس إال بني يديك، أُمرنا أن نتواضع ملن نتعلّم : (فاجتهدت أن أرفعه، فأىب، وقال
   .)٣()منه

أما النيل من العلماء والطعن فيهم واالنتقاص منهم فهو أمر منكر عظيم، فهم محلة 
فإياك والعلماء، خذ خري ما عندهم، واترك ما سوى . األمانة، والطعن فيهم طعن يف الدين

علم يا أخي وفقنا اهللا وإياك ا: (ذلك، قال اإلمام احلافظ أبو القاسم ابن عساكر رمحه اهللا
وجعلنا ممن خيشاه ويتقيه حق تقاته، أنَّ حلوم العلماء مسمومة، وعادة اهللا يف هتك ملرضاته، 

أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه يف العلماء بالثلب ابتاله اهللا تعاىل قبل موته 
 يصيبهم عذَاب أَليم لْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَوفمبوت القلب 

  .)٤(]٦٣: النور[
إن السبب املباشر خلوض الناس يف أعراض بعضهم ـ بعد قلّة الدين وعدم  :ثانيها

اخلوف من اهللا ـ هو احلسد، هذا الداء اخلبيث الذي إذا متلّك من اإلنسان وامتأل قلبه به، 
ف عند جمرد القيل والطعن، بل وسيطر على تفكريه، دفعه إىل استباحة احملرمات، ولن يق

سيزداد ويزداد حىت إنه لن يتورع عن القتل وإراقة الدماء وانتهاك احلرمات من أجل حتقيق ما 
  .يطمح إليه

لقد كانت أول معصية يف هذا الوجود بسبب احلسد، حسد إبليس ألبينا آدم عليه 
قَالَ أَنا : سالم، فكان رد إبليسالسالم، ملا أمر اهللا املالئكة بالسجود آلدم عليه الصالة وال

  .فاستحق اللعنة إىل يوم الدين. ]٧٦:ص[ خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ

                                                 
 ).١/٢٩٠(صحيح ابن حبان  )١(
 ).٥٤٤٣(صحيح اجلامع  )٢(
 ).١/٤٧٤(اآلداب الشرعية واملنح املرعية  )٣(
 ).١/٢٥(التبيان يف آداب محلة القرآن  )٤(



٣ Ûajz@s@ïÇbànuüa ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــ

: وكانت أول جرمية قتل يف هذه األرض بسبب احلسد كما فعل قابيل بأخيه هابيل
بِالْح مآد ينأَ اببن هِملَيلُ عاترِ والْآخ نلْ مقَبتي لَما ومهدأَح نلَ مقُباناً فَتبا قُربإِذْ قَر ق

نيقتالْم نم لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنقَالَ لَأَقْت ]فلما تقبل : (قال اإلمام القرطيب. ]٢٧:املائدة
داً ألنه كان كافراً أمتشي على األرض يراك قربان هابيل ألنه كان مؤمناً قال له قابيل حس

وهذا ما كان من إخوة يوسف عليه السالم، إذ دفعهم . )١()»ألقتلنك«؟  !الناس أفضل مىن
ذْ قَالُوا لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا منا ونحن عصبةٌ إِ: حسدهم ألخيهم إىل حماولة قتله

ي ضا لَفانبِنيٍإِنَّ أَبوا *  اللٍ مكُونتو أَبِيكُم هجو لُ لَكُمخضاً يأَر وهحأَوِ اطْر فوسلُوا ياقْت
نيحالماً صقَو هدعب نم ]٩ـ  ٨:يوسف[.  

أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّه : عنهم فاحلسد من طباع اليهود، قال 
فَقَد هلفَض نيماً مظلْكاً عم ماهنيآتةَ وكْمالْحو ابتالْك يماهرا آلَ إِبنيآت ]٥٤:النساء[.  

ود كَثري من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من : وهو من خصال الكفّار، قال تعاىل
فُِسهِمأَن دنع نداً مسكُفَّاراً ح انِكُمإِمي دعوا  بفَحاصفُوا وفَاع قالْح ملَه نيبا تم دعب نم

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتح ]١٠٩:البقرة[ .  
 مل ينالوا سعيهحسدوا الفىت إذ

 وجههالكضرائر احلسناء قلن 
  

 فالناس أعداء له وخصوم 
 ميمحسداً وبغضاً إنه لذ

 

قُلْ أَعوذُ بِرب : فنعوذ باهللا من احلسد واحلاسدين امتثاالً ألمر اهللا عز وجلّ القائل
ومن *  من شر النفَّاثَات في الْعقَد* َ ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب*  من شر ما خلَق*  الْفَلَقِ

دسإِذَا ح داسح رش ]٥ـ ١: الفلق[.  
قد يتعرض اإلنسان للطعن واالنتقاص، فال جيد من : الصرب على أذى الناس :ثالثها

يدافع عنه، فيواجه ذلك بالصرب على هذا األذى، وتفويض األمر إىل اهللا، ويقول حسيب اهللا 
واصبِر : الذي قال له ربه تبارك وتعاىل ونعم الوكيل، ولنا أسوة حسنة يف رسول اهللا 

لَى ميالًعمراً ججه مهرجاهقُولُونَ وا ي ]أة . ]١٠:املزملنا املظلومة ـ املربوأسوة أخرى يف أم
واهللا : (من فوق سبع طباق ـ أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها يف قصة اإلفك حني قالت

ريئة لقد عرفت أنكم قد مسعتم ذا حىت استقر يف نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إين ب
ـ واهللا يعلم أين بريئة ـ ال تصدقوين بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر ـ واهللا يعلم أين بريئة 

فَصبر جميلٌ واللَّه ـ لتصدقونين، وإين واهللا ما أجد يل ولكم مثالً إال كما قال أبو يوسف 

                                                 
 ).٦/٨٨(تفسري القرطيب  )١(
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إىل اهللا أن أظهر اهللا فكانت نتيجة صربها وتفويض أمرها . )١(الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ
وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّه وقَد هدانا سبلَنا . براءا، ورد اهللا كيد أهل النفاق يف حنورهم

  .]١٢:ابراهيم[ ولَنصبِرنَّ علَى ما آذَيتمونا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ
ألذى امر ال يقوى عليه إال أصحاب القلوب التقية، والنفوس الكرمية، فالصرب على ا

، ]١٨٦:آل عمران[ وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ: والعزائم القوية، قال تعاىل
ِورمِ الْأُمزع نم كإِنَّ ذَل كابا أَصلَى مع بِراصو ]١٧:لقمان[.  

: الرفعة واملكانة واإلمامة يف الناس، قال : وهذا الصرب له نتائج عظيمة من أمهها
َوننوقا ينوا بِآياتكَانوا وربا صا لَمرِنونَ بِأَمدهةً يمأَئ مهنا ملْنعجو ]فمن صرب . ]٢٤:السجدة

هللا وفاء، والصرب عن اهللا بقاء، والصرب مع  الصرب باهللا غناء، والصرب: (هللا عوضه اهللا، وقد قيل
  .)٢()اهللا جفاء

ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ نحن أَعلَم : قال : اإلحسان إىل املسيء :رابعها
بِالَّتي هي وال تستوِي الْحسنةُ وال السيئَةُ ادفَع : وقال عز وجلّ. ]٩٦:ملؤمنونا[ بِما يصفُونَ

يممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسا *  أَحموا وربص ينا إِلَّا الَّذلَقَّاها يمو
  .]٣٥ـ ٣٤:فصلت[ يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ

لنافع يف خمالطة الناس وهو قال تعاىل مرشداً له إىل الترياق ا: (قال احلافظ ابن كثري
اإلحسان إىل من يسيء إليه، ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة، وبغضه حمبة، فقال 

وال تستوِي : وهذا كما قال يف اآلية األخرى ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ :تعاىل
 يي هبِالَّت فَعئَةُ اديال السةُ ونسالْحيممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح  *

إِلَّا اآلية، أي وما يلهم هذه الوصية أو هذه اخلصلة أو الصفة  وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا
وما يلَقَّاها يهم القبيح أي على أذى الناس فعاملوهم باجلميل مع إسدائهم إل الَّذين صبروا

  .)٣()أي يف الدنيا واآلخرة إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ
أي من أساء إليك فادفعه عنك باإلحسان إليه، كما  ادفَع بِالَّتي هي أَحسن: وقال

إِذَا فَ: وقوله عز وجلّ. فيك مبثل أن تطيع اهللا فيه اهللا ما عاقبت من عصى: قال عمر 
وهو الصديق، إذا أحسنت إىل من أساء إليك  ذي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولي حميمالَّ

لك  كَأَنه وليقادته تلك احلسنة إليه إىل مصافاتك وحمبتك واحلنو عليك حىت يصري 
                                                 

 .متفق عليه )١(
 ).٣٧١(ذيب موعظة املؤمنني ) ٢(
 ).٣/٢٦٥(تفسري ابن كثري  )٣(
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يممح وج لّأي قريب إليك من الشفقة عليك واإلحسان إليك، مثَّ قال عز : الَقَّاها يمو
أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل ا إال من صرب على ذلك فإنه يشق على  إِلَّا الَّذين صبروا

أي ذو نصيب وافر من السعادة يف الدنيا واآلخرة،  وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍالنفوس 
أمر اهللا املؤمنني بالصرب عند : ه اآليةقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف تفسري هذ

الغضب، واحللم عند اجلهل، والعفو عند اإلساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم اهللا من الشيطان 
  .)١(وخضع هلم عدوهم كأنه ويل محيم

: مثَّ بين سبحانه الفرق بني حماسن األعمال ومساويها فقال: (قال اإلمام الشوكاين
نسوِي الْحتسال تئَةُويال السةُ و  ،ا ويثيب عليها أي ال تستوي احلسنة اليت يرضى اهللا

أي ادفع السيئة إذا  ادفَع بِالَّتي هي أَحسن... وال السيئة اليت يكرهها اهللا ويعاقب عليها
جاءتك من املسيء بأحسن ما ميكن دفعها به من احلسنات، ومنه مقابلة اإلساءة باإلحسان 

وقال . بالعفو، والغضب بالصرب، واإلغضاء عن اهلفوات، واالحتمال للمكروهات والذنب
إِذَا الَّذي بينك فَ.. يعين بالسالم إذا لقي من يعاديه، بِالَّتي هي أَحسن: جماهد وعطاء

يممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو  هي أحسن، واملعىنهذه هي الفائدة احلاصلة من الدفع باليت :
  .)٢()أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار العدو كالصديق، والبعيد عنك كالقريب منك

وأمره يف دفع عدوه من شياطني اإلنس بأن يدفع باليت هي أحسن، : (قال ابن القيم
فيقابل إساءة من أساء إليه باإلحسان، وجهله باحللم، وظلمه بالعفو، وقطيعته بالصلة، وأخربه 

  .)٣()ن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ويل محيمأنه إ
والَّذين صبروا  :وقد أثىن اهللا عز وجلّ على من أحسن إىل من أساء إليه فقال 

أُونَ بِالْحرديةً والنِيعاً ورس ماهقْنزا رمفَقُوا مأَنالةَ ووا الصأَقَامو هِمبر هجاَء وغتاب ةنس
أُولَئك يؤتونَ أَجرهم مرتينِ بِما  :وقال . ]٢٢:الرعد[ سيئَةَ أُولَئك لَهم عقْبى الدارِال

  .]٥٤:القصص[ صبروا ويدرأُونَ بِالْحسنة السيئَةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ
أي يدفعون سيئة من : ]٢٢: الرعد[ حسنة السيئَةَويدرأُونَ بِالْ: قال اإلمام الشوكاين
  .)٤()أساء إليهم باإلحسان إليه

                                                 
 ).٤/١٠٩(ري تفسري ابن كث )١(
 ).٤/٦٧٦(فتح القدير  )٢(
 ).٣/١٦١(زاد املعاد يف هدي خري العباد  )٣(
 ).٣/١٠٨(فتح القدير  )٤(
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يا : أن رجالً قال عن أيب هريرة : حقيقة اإلحسان إىل املسيء وبين النيب 
رسول اهللا إنّ يل قرابة أصلهم ويقطعوين، وأحسن إليهم ويسيئون إيلّ، وأحلم عنهم وجيهلون 

كنت كما قلت فكأمنا تِسفُّهم امللَّ، وال يزال معك من اهللا ظهري عليهم  لئن: علي، فقال
  .)١(ما دمت على ذلك
صلْ من قطعك، وأحسن إىل من أساء إليك، : قال عن النيب  وعن علي 

  .)٢(وقل احلق ولو على نفسك
إمنا اإلحسان أن تحسن إىل من أساء إليك، وليس : (وقال عيسى ابن مرمي 

  . )٣()ن أن تحسن إىل من أحسن إليكاإلحسا
إن العفو عن املسيء واإلحسان إليه ليس دليل عجز وال ضعف وال ذلّة، بل هو 

ما نقصت صدقة من «: قال عن رسول اهللا  موقف عز يقفه اإلنسان، عن أيب هريرة 
  .)٤(»مال، وما زاد اهللا عبداً بعفو إالّ عزاً، وما تواضع أحد هللا إالّ رفعه اهللا

  :رسالة موجزة، ونصيحة أخرية ألهل الطعن والغيبة واالفتراء: خامسها
َاتقُوا يوماً ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم ال و :قال 

من  يا معشر :قال رسول اهللا : قال وعن أيب برزة األسلمي . ]٢٨١:البقرة[ يظْلَمونَ
آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه، ال تغتابوا املسلمني، وال تتبعوا عورام، فإنه من اتبع 

  .)٥(عورام يتبع اهللا عورته، ومن يتبع اهللا عورته يفضحه يف بيته
ويف اخلتام، نسأل اهللا أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن حيفظ ألسنتنا من الكذب، ربنا 

غال للذين آمنوا، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكّها أنت خري من زكّاها، ال جتعل يف قلوبنا 
أنت وليها وموالها، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلّ اللهم وسلّم 
. وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

  .واحلمد هللا رب العاملني
 

  
                                                 

 .رواه مسلم )١(
 ).٣٧٦٩(صحيح اجلامع  )٢(
 ).٣/٤٣٢(تفسري ابن كثري  )٣(
 .رواه مسلم )٤(
  ).٧٩٨٤(صحيح اجلامع  )٥(
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احلمد هللا الذي أحل لنا الطيبات، وحرم علينا اخلبائث، والصالة والسالم على نيب 

  :الرمحة، ومعلم الناس اخلري حممد بن عبد اهللا، وآله وصحبه، أما بعد

فقد عرف سكان املكسيك التبغ منذ أكثر من ألفني ومخسمائة عام، حيث كان 
مجيع أحناء أمريكا الشمالية واجلنوبية، مثَّ يف  يستعمل يف االحتفاالت الدينية، مثَّ انتشر يف

أوروبا، ومل تأت اية القرن السادس عشر امليالدي، إال وكانت أوروبا بأكملها قد أغرقت 
أما بالد املسلمني . يف استخدام التبغ بطرق خمتلفة، استنشاقاً عن طريق األنف ومضغاً وتدخيناً

هلجري، حيث أدخله رجل يهودي يزعم أنه طبيب فقد كان دخوله إليها يف القرن العاشر ا
إىل أرض املغرب، ودعا الناس إليه، وأول من جلبه إىل تركيا رجل إجنليزي، وأول من أخرجه 

  .إىل بالد السودان اوس، مثَّ جلب مصر إىل احلجاز وسائر األقطار

اتمع مبا  وها حنن اليوم نرى انتشار ظاهرة التدخني، وامتدادها إىل شرائح كثرية من
فيها األطفال والصبية والنساء، بدرجة غري مسبوقة، حىت بات من األمور املفزعة اليت دد 
صحة قطاعات كبرية من أبناء اتمع، الذين اندفعوا وراء التقليد األعمى للغرب، الذي زرع 

ي بناره، ويبدأ هذا الوباء، وقام بتصديره والترويج له لتحقيق ارباح مالية طائلة، قبل أن يكتو
  . يف إعادة النظر ورسم اخلطط ملكافحته يف خمتلف بلدانه

ولكن هذا الوعي املتأخر يف الغرب بأخطار التدخني مل ميتد مع األسف الشديد إىل 
العامل الثالث والدول الفقرية اليت تستهلك كميات هائلة من منتجات شركات السجائر والتبغ 

وذ هذه الشركات حائالً أمام جهود مكافحة التدخني يف وغريها من األنواع، حيث يقف نف
كثري من الدول، وإذاكان الغرب ـ وهو منتج ومصدر هذا الوباء واملستفيد األول من االجتار 
فيه ـ قد تنبه ألخطاره، وبدأ يعمل على مقاومته يف بلدانه فإن اتمعات اإلسالمية هي 

يم الشريعة اإلسالمية اليت سبقت العلم احلديث يف محاية األوىل مبكافحة هذا الوباء، إنفاذاً لتعال
  .صحة اإلنسان من كل ما يضره، أو يفسد ماله، أو يضر بغريه
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وال شك أن النجاح يف مواجهة ظاهرة التدخني املتزايدة ال يتحقق دون التعريف 
صني مبضارها من وجهة علمية متخصصة، ومن هنا رأيت أنه من املفيد استقصاء آراء املتخص

من األطباء يف خمتلف التخصصات؛ ليدلوا بآرائهم حول أخطار وآثار هذه الظاهرة السلبية 
  .بالنسبة لكل قطاعات وشرائح اتمع

وإنين أشعر أن من واجيب أن أتقدم بالشكر والعرفان إلدارة مستشفى احلمادي يف 
وة األطباء العاملني الرياض على تزويدنا باملعلومات الطبية، من خالل خنبة منتقاة من صف

باملستشفى يف خمتلف التخصصات، والذين رحبوا باملشاركة يف التوعية بأخطار التدخني 
            . ومضاره، كل يف جمال ختصصه

  
  نسأل اهللا أن جيزي اجلميع خري اجلزاء
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ñŠçbÄÛa@ávy@æbîi 

قد يهون البعض من خماطر التدخني، أو يشكك يف صحتها دون أدىن معرفة حبجم 
ه الكارثة اليت باتت تؤرق العامل بأسره، من خالل ما ترصده اهليئات الطبية والصحية هذ

الدولية واإلقليمية من نتائج حتمل دالالت خميفة من خالل ما تقدمه من أرقام وإحصائيات ال 
جمال فيها للشك، وهي املقياس الدقيق الذي يعرب عن حجم هذه املشكلة الكربى، ونقدم 

  .ات كما محلتها التقارير الطبية املتخصصة ملنظمات صحية حمل ثقةبعض هذه البيان

نبدأ بتقرير منظمة الصحة العاملية، الذي يؤكد أن عدد ضحايا األمراض الناجتة عن 
ماليني ـ على األقل ـ  ٧م، منهم ٢٠٣٠ماليني شخص حبلول عام  ١٠التدخني يصل إىل 

سنوياً ما مل % ٣يتزايد العدد بنسبة تقدر بـ يف الدول النامية، ودول العامل الثالث، ورمبا 
  .يتم تفعيل جهود مكافحة التدخني

ومن األدلة اليت ال جدال فيها على ازدياد خماطر التدخني على املستوى اإلقليمي، ما 
أكده الدكتور حسني بن عبد الرازق اجلزائري املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية للشرق 

عاماً جتاوز  ١٥ـ  ١٣ني بني األطفال واملراهقني يف الفئة العمرية األوسط من أن التدخ
وأن منتجات التبغ تقتل حنو مخسة ماليني شخص كل عام يف العامل مبعدل %.. ١٦نسبة 
  .واألرقام يف ازدياد مستمر.. ألفاً يومياً ١٣.٣

@ @
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@´†nÛa@‰aŠ™c@ @
  :األضرار االقتصادية :أوالً

اليت يستنـزفها التدخني من دخل األفراد املدخنني، من ليس أدل على حجم األموال   
مليار دوالر لفتح أسواق جديدة أمام منتجاا،  ٤٠أن شركات التبغ رصدت ما يقرب من 

تضمن حتقيق أرباح تفوقه عدة مرات تتحقق  نوما كانت لتنفق هذا املبلغ الضخم لو مل تك
من املدخنني % ٧٠راسات اوردت أن من أموال املدخنني، وما يزيد من خماطر ذلك أن الد

  .عاماً ٣٠و ٢٠هم من الشباب الذين يتراوح أعمارهم بني 
 ٢٠ومما يزيد من خطورة األمر أن اإلحصاءات الدولية تؤكد أن ما يقارب من   

سنة يدخنون بانتظام، وتبلغ  ١٥ـ  ١٠مليون طفل يف العامل العريب تتراوح أعمارهم بني 
  %.١٥نسبة اإلناث منهم 

ومن هذه األرقام املفزعة ميكن أن نستخلص أن أهم مضار التدخني االقتصادية   
  :بالنسبة للفرد واألسرة واتمع تتمثل فيما يلي

أن التدخني تبذير املال دون فائدة، وهو ما يؤثر على املستوى املعيشي لكثري من  .١
 .خننيعائالت املدخنني، ويضر باقتصاديات الدول اليت يكثر ا أعداد املد

املدخن شخص عصيب متوتر يف أغلب األحوال، وهو ما يعين قلة إنتاجيته يف ميادين  .٢
 .العمل كافة

تكاليف عالج أمراض التدخني اليت تقدر مبئات املاليني من الدوالرات هي أموال  .٣
 .مهدرة، كان ميكن االستفادة منها يف املشروعات التنموية املختلفة

يف إحراق الثياب واملتاجر واملطابع وغريها من  التدخني كثرياً ما يكون سبباً .٤
املمتلكات واألماكن اخلاصة والعامة اليت حتوي مواد أو سلعاً سريعة االشتعال، كما 

 .أنه من أسباب حوادث السري بالطرق السريعة
حينما ينشغل املدخن بالتدخني فإنه ال ميارس أي عمل، بل يترك ما يف يديه من  .٥

ة السيئة، وإذا كانت السيجارة الواحدة تستغرق مخس عمل ليمارس هذه العاد
 دقائق من الوقت الضائع، فكم دقيقة ستضيع من عمر املدخن يف اليوم؟

من حرائق البيوت واملعامل % ٦٠ثبت من سجالت الدفاع املدين أن ما يزيد على  .٦
والسيارات سببها التدخني، كما ثبت أن عائدات الضرائب واجلمارك على الدخان 

 .ق بالكامل لتغطية جزء كبري من تكلفة عالج أمراض املدخننيتنف
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  :األضرار االجتماعية :ثانياً

مضار التدخني االجتماعية، وكثرياً ما تنال من االستقرار االجتماعي  تتنوع  
  :واألسري، وميكن حصر هذه املضار فيما يلي

يف سن صغرية  الشخص املدخن قدوة سيئة ألوالده الذين غالباً ما يبدؤون التدخني .١
 .بدافع تقليد األب، وبعضهم قد يتطور به األمر إىل تعاطي املخدرات وإدماا

الشباب صغار السن يلجؤون إلىالتدخني يف جلسات مجاعية برفقة أصدقاء السوء،  .٢
وهو ما ميكن أن يكون بداية لالحنراف إىل ما هو أكثر خطورة، وقد تبني أن 

 .راف بكافة صورهالتدخني هو البوابة الواسعة لالحن
الشباب املدخن قد يضطر للسرقة من مال أبيه أو جاره لتأمني الدخان، وقد ثبت أن  .٣

 .من جرائم السرقة والسطو يقوم ا شباب من املدخنني% ٩٥
التدخني تقليد أعمى ملدنية الغرب املادية، وكثرياً ما يرتبط بأماكن بعينها مثل املقاهي  .٤

ليت يكثر املدخنون ارتيادها، مما يضر بعالقام واالستراحات وأماكن اللهو ا
 .االجتماعية مع اآلخرين

باعتراف األطباء فإن التدخني يثري األعصاب، ولذلك فإن الشخص املدخن قد يكون  .٥
أكثر استعداداً للشجار مع غريه، وكثرياً ما يتطور األمر إىل الضرب والشتم، وهو ما 

 .يضر بالعالقات االجتماعية واألسرية
قد يضطر الشخص املدخن إىل أن يتسول سيجارة يف بعض األحيان، فيذل بذلك  .٦

 .نفسه، وميتهنها
الشخص املدخن يعزف الناس عن جمالسته حىت ال يتضرروا من دخانه ورائحته  .٧

 .الكريهة، وهو ما قد يصيبه باإلنطواء، فيفتقر للقدرة على التفاعل االجتماعي
أكرب منهم يدل على سوء أدم، ويهدد  إن تدخني بعض صغار السن أمام من هم .٨

التقاليد الراسخة باحترام الكبار والتعلم منهم واالستفادة من خمالطتهم، وهو ما حيول 
 .دون تواصل األجيال يف اتمع الواحد

كثرياً ما يكون التدخني سبباً يف حدوث اخلالفات األسرية بسبب عجز رب األسرة  .٩
إنفاق جزء كبري من دخله على التدخني أو عالج  عن تلبية احتياجات أوالده بسبب

آثاره الصحية، كما أن العالقات اخلاصة بني الرجل وزوجته قد تتأثر بالسلب إذا ما 
كان أحدمها مدخناً، سيما إذا كانت امرأة حيث إن ذلك ينتقص من مجاهلا، ويننت 

 .ريويف حاالت كثرية يصل األمر إىل الطالق والتفكك األس.. رائحة فيها



٤ Ûajz@s@ïÏbÔrÛaـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

التدخني بوابة ملشاكل عديدة من بينها تعاطي املخدرات وشرب املسكرات،  .١٠
 .ومعظم الذين ابتلوا اتني اآلفتني هم من املدخنني

ليس أدل على األضرار االجتماعية للتدخني مما أورده تقرير طيب أعده جمموعة من  .١١
نوياً هم من الباحثني جبامعة هارفرد األمريكية من أن ثالثة أرباع املنتحرين س

 .املدخنني

  :األضرار الصحية للتدخني :ثالثاً

يعد التدخني أخطر وباء عاملي، فمنذ عشرات السنني مل يكتسح العامل وباٌء تسبب يف   
القضاء ـ بعد إرادة اهللا ـ على ماليني األنفس مثل التدخني، حىت إن علماء بريطانيني قدروا 

دخنني من الذكور، وذلك قياساً على متوسط دقيقة من عمر امل ١١أن كل سيجارة تقتطع 
  .أعمار املدخنني مقارنة بغري املدخنني

وقبل أن أعرض أقوال األطباء، أرى أن أوضح نقطة خطرية، قد يغفل عنها كثري من   
املدخنني، وهي أن األحباث الطبية احلديثة أثبتت أن التدخني يسبب اإلدمان مثل مجيع املواد 

أن التدخني اكثر املواد املسببة لإلدمان «تقرير الكلية امللكية لألطباء املخدرة، وقد جاء يف 
  .»الضار انتشاراً يف العامل

فقط من الذين يشربون اخلمر % ١٠ولعلنا ندرك خطورة إدمان التدخني إذاعرفنا أن   
ويالحظ اجلميع أن املدخن ال % ٨٥يصبحون مدمنني، بينما تبلغ النسبة لدى املدخنني 

ن ميضي ساعة أو ساعتني دون أن يتناول سيجارة يدخنها، بينما كثري ممن يشربون يستطيع أ
اخلمور قد متضي أيام طوال دون ان يضطر إىل معاودة الشراب، وليس هذا تقليالً لآلثار 
السيئة لشرب اخلمور، ولكنه بيان خلطورة التدخني وبالغ ضرره، وهلذا أنقل لكم ما ذكره 

  .، وما اكتشفوه مؤخراً من األضرارأطباء اليوم عن التدخني
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الدكتور حممد عريقات، أخصائي األمراض الصدرية، جييب على هذا السؤال،   
إن حتديد هذه األضرار، والتعريف ا يستلزم أوالً معرفة طبيعة املواد اليت حيويها التبغ : فيقول
  .باره املادة اخلام ملعظم أنواع الدخانباعت

وقد عرف التدخني يف اية القرن اخلامس عشر يف بالط ملوك أسبانيا بعد إحضار   
نبات التبغ من جزر البحر الكاريبـي عن طريق البحارة اإلسبان، وكان يستعمل بطريقة 

السجائر، والسيجار،  بدائية، ومتَّ تطويره فيما بعد إىل أن وصل إىل أشكاله احلالية، ومنها
  .اخل... والغليون، والنرجلية

عريقات أن التبغ من املواد املسموح بتداوهلا ـ لألسف ـ رغم ضررها، . ويؤكد د  
وتسببها يف قتل مئات اآلالف من البشر سنوياً، باإلضافة إىل اخلسائر االقتصادية الناجتة عن 

  .العالج والتغيب عن العمل
مادة كيميائية ) ٤٨٠٠(ن احتراق ورق التبغ أكثر من وحيوي الدخان الناتج ع  

  .متنوعة، منها العديد من املواد املسببة للسرطان عند اإلنسان
الفورمالوهيد، واألمونيا، والبنـزين، واألسيتون، والقطران، : ومن هذه املواد

  .باإلضافة إىل أول أكسيد الكربون والنيكوتني
جرامات من القطران يف رئتيه  ٢١٠اً خيزن وثبت أن من يدخن عشرين سيجارة يومي

سنوياً، وإن كان يستعمل ما يسمى بالسجائر اخلفيفة، فإن ذلك ال خيفف من الضرر، كما 
حتاول شركات التبغ إيهام املدخنني بذلك؛ ألن املدخن يأخذ نفساً أعمق وملدة أطول، مما 

  .نفسييؤدي إىل وصول املواد السامة إىل مناطق أعمق يف اجلهاز الت
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عريقات أن التبغ يؤثر سلباً على وظيفة . أما فيما خيص اجلهاز التنفسي فيؤكد د

التنقية للشعريات الدموية املبطنة لغشاء القصبات اهلوائية؛ إذ حيد من حركة هذه الشعريات، 
دها من القصبات ويؤدي إىل القضاء عليها، مما يفضي إىل تراكم املواد السامة، وعدم طر

اهلوائية، كما أن التبغ يضعف من الوظيفة املناعية للرئتني، ومن أكثر امراض اجلهاز التنفسي 
  : الناجتة عن التدخني شيوعاً

  .ـ التهاب القصبات اهلوائية احلاد، وااللتهابات الرئوية احلادة املتكررة
ب القصبات اإلنسدادي املزمن ـ التهاب القصبات اهلوائية املزمنة، كالربو القصيب، والتها

وكل هذه األمراض تؤدي يف كثري من األحيان إىل مرض ). انتفاخ الرئة(» واالمفزميا«
القصور التنفسي املزمن الذي ينجم عنه عدم متكن الرئتني من توفري األكسجني الالزم 
فى حلاجة اجلسم، وهذه األمراض تلزم املريض تناول العالج باستمرار، ودخوله املستش

ويف بعض احلاالت . باستمرار، وكثرياً ما يصل إىل العناية الفائقة يف أثناء النوبات احلادة
  .حيتاج املريض إىل العالج املستمر باألكسجني يف املنـزل مما حيد من حركته ونشاطه

حسان عبد اهللا جنم أخصائي . أكثر األمراض شيوعاً بني املدخنني يقول د  وحول 
رضاً شائعاً عند الرجال أكثر من النساء ميعد التهاب القصبات املزمن : ةاألمراض الباطني

بسبب ارتفاع نسبة التدخني عند الرجال، وقد وجد أن املراحل املتقدمة منه تؤدي إىل العجز 
التام نتيجة قصور يف جهازي التنفس والقلب حيث يصاب املريض بضيق يف التنفس عند أي 

حىت يف أثناء الراحة، وهذا املرض يظهر عادة بعد سن جهد قد يتطور إىل ضيق تنفس 
اخلامسة واألربعني عند املدخنني بكثافة مدة زمنية طويلة، وهو يبدأ بشكل خفيف حيث 
يكون السعال صباحياً، وكمية القشع تكون قليلة، ومع تقدم املرض تصبح فترات السعال 

  .أطول، وكمية القشع أكرب
جنم أن الدخان يتسبب يف . ، ومضاعفاته يضيف دوعن كيفية حدوث هذا االلتهاب

بطء وانعدام حركة األهداب يف الطرق اهلوائية اليت تلعب دوراً أساسياً يف تنظيف هذه 
اليت هلا وظيفة مهمة » املبطنة للجهاز التنفسي«الطرق، كما يؤثر على وظيفة اخلاليا السنخية 
د كمية البلغم الذي يعترب مكاناً تعشقه أغلب تتمثل يف بلع اجلراثيم واألجسام الغريبة كما تزي
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اجلراثيم، أما من ناحية التأثري الفيزيولوجي فإنه حيدث يف هذا املرض حتدد يف جريان اهلواء 
ضمن الطرق التنفسية، وخباصة يف أثناء الزفري، مما يؤدي إىل نقص األكسجة، وإىل احتباس 

دي يف النهاية إىل قصور القلب وتورم واستمرار نقص األكسجة، هذا يؤ CO2غاز الكربون 
 COR) قلب رئوي(يف الطرفني السفليني، وهي حالة مرضية خطرية تدعى 

PULMONALE، وث االلتهاب تكون أعراضه خفيفة، سعال دففي املراحل الباكرة من ح
خفيف منتج لقشع خماطي، ومع تقدم املرض يعاين املريض من سعال شديد ومستمر وقشع 

من صعوبة يف التنفس ومن تعب، كما تظهر الزرقة، وحيدث انتفاخ  ما يعاينغزير قيحي، ك
  .يف املراحل املتقدمة) وذْمةٌ(يف القدمني 

@ @
òîãbŠÛa@âa‰ëþa@ @

حممد عريقات . دهاز التنفسي يؤكد لتدخني باألورام السرطانية يف اجلوحول عالقة ا  
الشفة الذي يكثر عند مدخين  أخصائي األمراض الصدرية، أن هذه األورام تبدأ بسرطان

الغليون، وكذلك سرطان احلنجرة، وسرطان القصبات اهلوائية والرئتني، وقد أثبتت الدراسات 
حاالت من املصابني بسرطان الرئة تظهر عند املدخنني، ) ١٠(حاالت من بني كل ) ٩(أن 

االت الوفاة الناجتة وأن احلالة العاشرة غالباً ما تكون ملريض خمالط للمدخنني، كما ثبت أن ح
عن سرطان اجلهاز التنفسي تعد األكثر بني حاالت السرطان لدى الرجل واملرأة املدخنني 

  .على حد سواء
وعلى الرغم من أن اإلصابة بسرطان اجلهاز التنفسي تظهر غالباً يف سن متأخرة بني   

ملواد التبغ السامة، عاماً فإن بداية التحوالت السرطانية تبدأ مع بداية التعرض ) ٦٥و  ٥٥(
كمية السجائر اليت يدخنها اإلنسان،  أي منذ بداية التدخني، وهناك عالقة وثيقة ومؤكدة بني

ومدة التدخني، وحدوث سرطان الرئة والقصبات، حيث تزداد نسبة اخلطورة بازدياد عدد 
أو يعمل كما ثبت أن اإلنسان غري املدخن الذي يعيش . السجائر املدخنة وطول مدة التدخني

مع املدخنني يكون معرضاً لإلصابة بسرطان الرئة والقصبات أيضاً، وهوما يسمى باملدخن 
) ١٠(سيجارة يومياً يزيد احتمال إصابته بسرطان الرئة ) ٢٠(واملدمن الذي يدخن . السليب

سيجارة يومياً يزيد احتمال إصابته بسرطان ) ٤٠(مرات أكثر من غري املدخن، ومن يدخن 
من حاالت السرطان الرئوي %) ٨٦(مرة أكثر من غري املدخن، وثبت أيضاً أن ) ٢٥(الرئة 
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سنوات من تاريخ ) ٥(اليت تشخص سنوياً يف الواليات املتحدة ميوت أصحاا خالل 
  .التشخيص
أن مشكلة اآلثار السلبية للتبغ أا قد تتراكم مع الوقت، وتبدأ عريقات . ويضيف د  

سنوات عديدة من التدخني، كما هي احلال يف أمراض القصبات يف الظهور تدرجيياً بعد 
  .اهلوائية املزمنة، أو تظهر فجأة كمرض السرطان الرئوي

ويف حالة التوقف عن التدخني، فإن احتمال اإلصابة بالسرطان الرئوي يقل سنة بعد 
ن أخرى، حيث إن اخلاليا غري الطبيعية تستبدل ا خاليا طبيعية، وبعد عدة سنوات م

االمتناع عن التدخني، فإن احتمال اإلصابة بالسرطان الرئوي يقل حبوايل النصف عن 
الشخص الذي يستمر يف التدخني، وذلك يعتمد على املدة الزمنية اليت قضاها سابقاً يف 

  .التدخني
وبالنسبة ألمراض القصبات املزمنة، فإن مما يؤسف له أن آثار التدخني فيها تستمر 

  .لتوقف عن التدخني لدى األشخاص املصابني حيد من تطورها إىل األسوأولكن ا. غالباً
احلوزاين أخصائي االمراض الباطنية مع الرأي السابق، ويشري إىل أنه فواز . ويتفق د

حصل يف السنوات اخلمس والعشرين األخرية زيادة يف نسبة اإلصابة بسرطان الرئة عند 
سرطان الرئة من اكثر األورام اخلبيثة شيوعاً يف البالد  الرجال والنساء على حد سواء، ويعترب

مريض ) ٣٢٠٠(الغربية حىت إنه يعد السبب الثالث للوفيات يف اململكة املتحدة حيث يتوىف 
  .سنوياً بسبب سرطان الرئة والقصبات

من : باشا يمشس. اما من حيث العالقة بني التدخني وأورام الرئة القاتلة، فيقول د
من االورام حتدث عند % ٩٥ان يكون مريض األورام غري مدخن، حيث إن  النادر جداً

املدخنني، ويتسبب هذا املرض يف آالم ومعاناة كبرية للمريض بشكل خاص ولعائلته بشكل 
عام، حيث يبقى املريض يتأمل، ويعاين، ويسهر، ويسعل الدماء، وقد حيتاج إىل عملية كربى 

من بقاء يف املستشفيات وآالم جروح العمليات، وقد  الستئصال الورم مع ما يتطلبه ذلك
حيتاج أحياناً إلىجلسات من العالج باألشعة لعالج الورم يف حماولة للقضاء على سرطان الرئة 

  .الفتاك
@ @
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kÜÔÛa@aŠßcë@´†nÛa@ @
. وحول التدخني وآثاره الضارة على القلب والرئتني واألعضاء األخرى يؤكد د  

صائي األمراض الباطنية أن العالقة بني التدخني وأمراض القلب حممد طه مشسي باشا أخ
والشرايني والرئتني أصبحت واضحة للغاية، فهذا السلوك غري الصحي هو السبب الرئيس يف 

  .وفاة العديد من الناس سنوياً، بإرادة اهللا سبحانه
غري املباشر وكما ذكر سابقاً فإن الدخان مبكوناته ومسومه له تأثريه الضار املباشر و  

القطران، والنيكوتني، وأول أكسيد الكربون، فللقطران : على الصحة، ولعل أهم مكوناته
تأثريه املباشر على القصبات اهلوائية حيث يتسبب يف التهاب ااري التنفسية بصفة مزمنة 
ومستمرة، فينتج السعال، واملخاط، والبلغم، وصعوبة يف التنفس، وتعب، وخصوصاً عند بذل 

  .اجلهد، ولو كان بسيطاً
) اهليموغلوبني(نسان إلكما أن أول أكسيد الكربون مادة سامة وقاتله تتحد مع دم ا

وتنافس األكسجني على االحتاد مبادة اهليموغلوبني الذي هو العنصر األساس، واملكون املهم 
ي يتمثل للدم، فتتحد معه على حساب األكسجني، مما جيعل الدورة الدموية تفقد دورها الذ

يف توصيل األكسجني إىل مجيع أحناء اجلسم، هذا خبالف تأثري مادة النيكوتني املدمر على 
القلب واألوعية الدموية والشرايني، فهي تؤدي إىل خفقان وتسارع وعدم انتظام يف ضربات 

الدموية، مما يؤدي إىل ارتفاع يف ضغط  تعمل على تقلص وتشنج يف الشعريات القلب، كما
وتصلب يف الشرايني الذي يعمل على تضخم يف عضلة القلب فتقع هذه العضلة يف الدم، 

مشكلة نقص التروية؛ ألن الدم الذي يصل عضلة القلب عرب الشرايني اإلكليلية مل يعد يكفي 
  .بسبب تضيق هذه الشرايني

) الشرايني التاجية(أما العالقة بني أمراض القلب التصلبية : مشسي باشا. دويضيف 
تدخني فال جمال للشك يف وجودها، فالتدخني عامل رئيسي ومهم يف تصلب شرايني وال

القلب، واملقصود بالتصلب هو الترسبات الدهنية والكلسية على جدران الشرايني اليت تؤدي 
و مع الزمن إىل ضيق يف الشرايني اإلكليلية، مما قد يفضي إىل حدوث الذحبة الصدرية املزمنة، أ

لطة القلب، أو توقف القلب نفسه كلياً عن احلركة، حيث إن اجللطة القلبية احلادة، أو ج
اما الذحبة الصدرية فهي األمل الذي يصيب الناحية . املهمة ئتعترب من أسباب املوت املفاج

والذحبة أنواع منها الناجتة عن . األمامية للصدر، ويصاحبه أحياناً أمل يف الطرف العلوي األيسر
شي، وتزول عند الراحة، وهناك الذحبة غري املستقرة اليت تظهر عند الراحة أو بذل اجلهد كامل

ويف حالة اإلصابة مبرض السكري . النوم، وهي أخطر، وقد تؤدي إىل اجللطة، إذا مل تعاجل
وارتفاع الدهنيات والضغط املصاحبة للتدخني تؤدي إىل تسارع يف تصلب الشرايني، وتؤدي 
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ة بني التدخني وتصلب شرايني دورة أسرع، وهناك أيضاً عالقة وطيإىل العواقب الوخيمة بص
األطراف، فهو عامل رئيسي يف تصلب شرايني األطراف الذي يؤدي إىل نقص يف تروية 
األطراف، وهذا يظهر على شكل أمل يف الساقني عند املشي أو اجلهد، وإذا تفاقهم األمر 

وقد حيتاج املريض إىل بتر جزء كبري من  أي التلف والتموت،» الغرغرينا«تدخل يف مرحلة 
  .ساقه أو ساقيه، وبالتايل إىل طرف صناعي بديل، إذا طال به العمر

@ @
ïàša@‹bè¦aë@´†nÛa@ @

باشا،  يحممد طه مشس. وللدخان آثاره السيئة على اجلهاز اهلضمي، هذا ما يؤكده د  
غلب عليه األمراض البسيطة، عادة ما يفقد املدخن الشهية، ويصبح ضعيفاً هشاً، فت: فيقول
نه يكون معرضاً لتناول القهوة بشكل أكثر من غري املدخنني، يصبح عرضة لإلصابة وأل

بأمراض اجلهاز اهلضمي من قرحة يف املعدة واالثين عشر، وسوء اهلضم، واإلصابة بالقولون 
 عدة واالثينالتايل إحداث قرحة املالعصيب، وللتدخني عالقة مباشرة باألمحاض اهلضمية، وب

  .عشر، كما يؤثر التدخني سلباً على وظائف الكبد
  

ñŠvä§aë@æ‡þaë@Ñãþa@óÜÇ@‰aŠ™þa@ @
أمحد قعقع أخصائي أمراض األنف واألذن واحلنجرة تأثري التدخني على . ويرصد د

يعترب األنف بوابة ارى التنفسي؛ لذا فهو أول : صحة األنف واألذن واحلنجرة، فيقول
الوظيفة التنفسية، : وكما نعلم هناك عدة وظائف لألنف، منها. اً بالتدخنياألعضاء تأثر

وذلك بتنقية اهلواء، وتدفئته، والتدخني وما يفرزه من مركبات سامة يضر ذه الوظيفة، فتجد 
كما أن من الوظائف . املريض دائماً يعاين من اسنداد باألنف، وتكرار االلتهاب وآالم األنف

ظيفة الشمية، أي الشعور بالروائح ومتييزها، وهذا يساعد على التمتع املهمة لألنف الو
بالتذوق أثناء األكل والشرب، وهذه الوظيفة تكون دائماً متدنية عند املدخنني، بسبب 
الترسبات احلاصلة على األهداب الشمية واملخاطية الشمية؛ ولذلك فإن املدخن تضعف لديه 

  .حاسة الشم وحاسة التذوق
التأثري على خماطية األنف قد يؤدي ذلك إىل ظهور األورام اخلبيثة على وبتكرار 

  .مستوى األغشية املخاطية لألنف واجليوب األنفية
كذلك األمر بالنسبة للطريق الثاين الذي مير عليه الدخان، وهو : قعقع. ويضيف د

وتكرار التهابات  البلعوم بأقسامه املختلفة، فيشعر املدخن دائماً جبفاف احللق، وعسر البلع،
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البلعوم، نظراً لتأثري الدخان السمي عرب خماطية البلعوم، ومبرور الوقت قد يكون سبباً يف 
  .إحداث أورام البلعوم

معلوم أن احلنجرة هي : قعقع. اما فيما يتعلق مبضار التدخني على احلنجرة، فيقول د
لتدخني يؤدي إىل ختريش وا. عضو تنفس وتصويت، وكذلك محاية للطرق التنفسية والرئتني

مستمر على احلبال الصوتية، وعلى خماطية احلنجرة، فيشعر املدخن باألمل باحلنجرة، وسعال 
وخشونة بالصوت، وأيضاً حبة متكررة يف الصوت مع الزمن، كما قد يصاب املدخن 

  .بسرطانات احلنجرة الشائعة
@ @

æbäþaë@áÐÛa@òz•@óÜÇ@‰aŠ™þa@ @
جة أخصائية الفم وجراحة األسنان مضار التدخني على وكشفت الدكتورة قمر احل  

إن غالبية مكونات التبغ خترش اللثة بشكل مباشر، إضافة إىل كوا : الفم واألسنان قائلة
عناصر سامة للنسيج الفموي، فالتأثري السليب املباشر كيميائي يف طبيعته، لكن قد حيدث 

رارته وجفافه أثناء عملية التدخني، وتكمن التخريب النسيجي ملخاطية اخلد نتيجة الرتفاع ح
اخلطورة أثناء عملية املضغ نتيجة للتماس املباشر لعصارة التبغ مع النسيج الفموي لفترة 

  .طويلة
وتابعت الدكتورة قمر حديثها عن تشكل التبقعات البنية والسوداء على أسنان   

حتدث املشكلة عندما تتغلغل هذه املدخنني وعلى الترميمات واألسنان االصطناعية املوجودة، و
  .التبقعات إىل عمق النسيج السين مما يصعب إزالتها دون ختريب بنية السن

كما أن التبغ جيعل النفس كريهاً ومزعجاً للمدخن واألشخاص ااورين له، وترتبط 
شدة النفس الكريه مع نوع التبغ وتركيزه، فالتبغ املستعمل يف السيجار والشيشه ذو تركيز 
أعلى من تبغ السيجارة، إذ إن هذا النوع حيتوي على مقادير أعلى من الكربيت ذي الرائحة 

  .الكريهة
نسبة تشكل القلح أو اجلري، بشكل واضح عند األشخاص املدخنني بصرف  وتزداد

النظر عن العمل، وترتبط طردياً مع عملية التدخني، إذ إا تنخفض تلقائياً مع توقف 
التدخني، ومبا أن للقلح أو اجلري سطحاً خشناً، فإا تزداد نسبة تشكل طبقة البالك أو اللوحية 

املتكلس فيما بعد لتزيد من مساكة طبقة اجلري، كما أا تعيق عملية اجلرثومية فوق سطح اجلري 
تنظيف األسنان، وعندها تبدأ أمراض اللثة لتمتد، وتصل فيما بعد إىل األنسجة احمليطة بالسن 

  .مثل العظم والرباط حول السن، وتكون النتيجة تقلقل السن وفقداا بالنهاية
@ @
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æbäÿÛ@ïöbîàîØÛa@Ý×fnÛa@ @
إن : ي إليه التدخني من اهتراء لألسنان واصلت الدكتورة قمر حديثها قائلةوعما يؤد

األول ميكانيكي نتيجة للضغط املباشر على وسيلة التدخني : اهتراء السن حيدث بتأثري عاملني
مثل الغليون والشيشة، فبعض املدخنني يضعون هذه الوسائل بني األسنان، ويضغطون عليها 

  .بغرض التثبيت
كيميائي بفعل العناصر الكيميائية اليت حتتوي عليها مواد التبغ، وكال : لثاينالعامل ا

العاملني يعمالن منفردين وجمتمعني، وتكون النتيجة اهتراء طبقة امليناء اخلارجية، وانكشاف 
طبقة العاج اليت تكون حساسة، ومع استمرار وجود التخريش تتآكل طبقة العاج بسرعة أكرب 

  .مما يؤدي يف النهاية إىل انكشاف لب أو عصب السنمن طبقة امليناء 
أن املدخنني يتعرضون : قمر. أما بالنسبة لتأثري التدخني على اللثة، فقد ذكرت د

أكثر من غريهم لإلصابة بأمراض اللثة واألنسجة احمليطة بالسن كالعظم والرباط حول السين، 
ني ومدته، ومن اهم مؤشرات وترتبط شدة اإلصابة طردياً بشكل مباشر مع كمية التدخ

  .إصابة اللثة أن تصبح متقرحة ونازفة بسهولة مع زيادة إفراز اللعاب
إن التبغ باحتوائه على العديد من العناصر : وتابعت الدكتورة قمر حديثها قائلة

الكيميائية مثل مادة النيكوتني اليت تعترب قابضة لألوعية الدموية، وتؤدي إىل ضيق األوعية 
 تقل نسبة الدم احملتوي على األكسجني الواصلة إىل منطقة اجلرح، فكلما اخنفضت وبالتايل

نسبة األكسجني الواصلة إىل منطقة اجلرح تأثر النسيج اروح أكثر، ومن ناحية اخرى تؤدي 
 كرياتمكونات التبغ إىل تعطيل استجابة آلية الدفاع يف اجلسم من خالل تأثريها املباشر على 

ء اليت تعترب العنصر الدفاعي االول يف اجلسم، ومن التأثريات السلبية األخرى أيضاً الدم البيضا
  .حتريض إفراز بعض اإلنزميات الضارة للنسيج احمليط بالسن

@ @
RU@´†nÛa@bèjjí@b™Šß@ @

بدر ولد علي استشاري األنف واألذن واحلنجرة وزميل األكادميية . ويلخص د  
أصبح التدخني وباء عاملياً يسبب : فيقول.. ه بلغة األرقاماألمريكية أخطار التدخني ومضار

أضراراً صحية على املستوى العاملي ال تقل عن أخطر االمراض املعروفة مثل اإليدز، والسل، 
واملالريا، بل إن ضحايا التدخني يفوقون ضحايا كل من اإليدز، والسل، ومضاعفات احلمل 

 ٢٠٠معة، وتقدر خسارة العامل من التدخني حبوايل والوالدة، وحوادث السري، واالنتحار جمت
مليار دوالر سنوياً، وهي تكاليف الرعاية الصحية للمصابني باألمراض النامجة عن التدخني، 

من هؤالء % ٧٠كما أن التدخني يقتل أكثر من أربعة ماليني إنسان سنوياً يف العامل، وحنو 
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إىل أن التدخني مسؤول عن وفاة شخص واحد ينتمون إىل العامل الثالث، وتشري اإلحصائيات 
  .حاالت وفاة ١٠من كل 
كما أنه من أهم مسببات الوفاة والعجز يف كل أحناء العامل حيث إن أضراره بليغة   

وعامة وشاملة ولكل عضو يف جسم اإلنسان، وهذه األضرار تراكمية، ال تظهر أعراضها إال 
أمراض سرطان احلنجرة، وقد ثبت أن بعد مرور سنوات طويلة على ممارسة التدخني ك

، )جهاز الدورة الدموية، واجلهاز التنفسي، واجلهاز العصيب(التدخني يضر كل أجهزة اجلسم 
  :مرضاً، أمهها ٢٥وأنه مسؤول عن حصول 

ومنها سرطان الرئة واحلنجرة والفم والبلعوم واملريء والبنكرياس  :السرطانات .١
 .سرطان الرئة هم من املدخننيمن املصابني ب% ٨٠واملثانة، إذ أن 

وتشمل اجللطات القلبية والسكتة الدماغية،  :أمراض القلب واألوعية الدموية .٢
وارتفاع ضغط الدم، وتؤكد التقارير الطبية أن املدخنني الذين تتراوح اعمارهم بني 

سنة معرضون لإلصابة بأزمة قلبية بنسبة تزيد مخسة أضعاف علىما  ٤٠ـ  ٣٠
 .ملدخننييتعرض له غري ا

ومن أمثلتها االنتفاخ الرئوي والتهاب القصبات والربو، ومن  :األمراض التنفسية .٣
 .من املصابني حباالت انتفاخ الرئة هم من املدخنني% ٧٥املعروف أن 
إىل أن التدخني يصيب الرجال بالعجز اجلنسي، وهو ما أكده اطباء  هذا باإلضافة

ا بعجز جنسي يف بريطانيا كنتيجة مباشرة لعادة بريطانيون، فإن عدد الرجال الذين أصيبو
ألف شخص،  وذلك ألن التدخني يقلل من إفرازات احليوانات  ١٢٠التدخني بلغ حنو 

املنوية، ويشوهها، ويؤثِّر سلباً على تدفق الدم للعضو التناسلي الذكري، مما يؤدي إىل العنة 
الضعفني على ما هي عليه عند غري ، وقد ثبت أن العنة عند املدخنني تزيد مبقدار )العجز(

قررت وضع حتذير على علب » تايالند«املدخنني، وليس أدل على ذلك من أن دولة مثل 
  .السجائر يؤكّد وحيذّر من خطر التبع على القدرة اجلنسية عند الرجل

البنـزين، : أن التبغ حيتوي على عناصر ضارة عديدة منها: بدر. ويضيف د
البولونيموم، والقطران، وأول أكسيد الكربون والنيكوتني، ومواد  والرصاص املشع، وعنصر

أخرى من املركبات الكيماوية الضارة بالصحة والبيئة، ومن احلقائق العلمية املؤكّدة أن 
التدخني يسبب اإلدمان، حيث إن النيكوتني يسبب اإلدمان، ودرجة إدمانه أقوى من درجة 

أنه أشد إدماناً من بعض العقاقري النفسية، وتصل  مرات، كما ٥اإلدمان على اخلمر بنحو 
درجة مئوية، وهذا التحليل احلراري  ٨٠٠درجة حرارة ولعة السيجارة إىل أكثر من 

  .منها مواد سرطانية ٦٠مركب كيماوي،  ٤٠٠٠للسيجارة ينجم عنه أكثر من 
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ى الذي جيرب عل) غري املدخن(ومما يزيد من خماطر التدخني أن املدخن السليب 
استنشاق هواء ملوث بدخان السجائر يف مكان مغلق خالل ساعة واحدة يكون يف حكم من 
دخن سيجارة واحدة، وبالتايل فهو عرضة لإلصابة بأمراض التدخني، فزوجة املدخن على 
سبيل املثال معرضة لإلصابة بسرطان الرئة ثالثة أضعاف زوجة غري املدخن، كما أن أطفال 

رضون لإلصابة باألمراض التنفسية مبعدالت أكثر من األطفال الذين ال اآلباء املدخنني مع
  .يدخن آباؤهم

إن ما ذكرناه آنفاً يعد غيضاً من فيض، وال ميكن تغظية اآلثار واألضرار السلبية 
كافة، لكن ما جيب التأكيد عليه هو أن الدراسات أثبتت أن التوقف عن التدخني خيفف كثرياً 

خمتلفة من اإلصابات، كما أن أنسجة اجلسم هلا القدرة على تطهري  من خماطر تطور أنواع
  .نفسها من السموم مع مرور الزمن

@ @
ÞbÐþa@óÜÇ@ê‰bšßë@´†nÛa@ @

صفاء العيسى استشاري امراض األطفال وحديثي الوالدة ما يتعلق بتأثري . ذكر د  
األطفال الذين لقد دلت األحباث أن التدخني يسبب موت : التدخني على األطفال، فقال

أشهر، وهذا مل يكن معروفاً فيما سبق، ولكن تبني أن هذه  ٧ـ  ٣تتراوح أعمارهم بني 
  .الوفيات حتدث بنسب عالية لدى األطفال الذين يعيشون يف جو مشبع بالدخان

. وعن العالقة بني التدخني عند األهل وبني حساسية القصبات عند األطفال ذكر د
قاط وأكثرها شيوعاً؛ ألا حتدث يف كل يوم، وهناك أطفال كثريون أن هذه أهم الن: العيسى

يسعلون ـ يكحون ـ الليل كله من حساسية القصبات، ولو سألت هل كان هناك تدخني 
يف البيت؟ فيكون اجلواب بالنفي، ويتضح بعد إحلاح يف السؤال أن األب أو األم تدخن 

اليت ينام فيها الطفل، وهذا ال يعين شيئاً، وال  إا ال تدخن يف نفس الغرفة: بكثرة، مثَّ تقول
مينع الدخان من الدخول إىل الغرفة، حيث ثبت أن الدخان الناتج من السجائر يبقى يف الغرفة 

بعد توقف التدخني، ومن هنا ) أيام ١٠(ساعة، أي أكثر من  ٢٥٠اليت ينام فيها الطفل ملدة 
  .قة كالسيارة، وغرفة النومتأيت خطورة التدخني، وخاصة يف األماكن الضي

حممد ميسرة عبد احلميد استشاري االطفال وحديثي الوالدة فقد بني أن . أما د
التدخني من العادات السيئة املدمرة للصحة، وحتتاج إىل مزيد من إجراءات ااة الفعلية 

ن أخطارها، وال الفردية اليت يكون هلا دور فاعل يف احلد من انتشارها، ومحاية أفراد اتمع م
سيما األطفال الذين يشاركون أولياء األمور أو املدخنني من حوهلم يف التدخني دون اإلمساك 

  .وهذا ما يسمى التدخني السليب) السيجارة(بلفائف التدخني 
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وحول أمهية محاية األطفال ـ املراهقني منهم ـ بوجه خاص من سلوك التدخني، 
وتعترب عادة (تقليد الكبار، وهذا حيدث يف األسر اليت تدخن العيسى أن األطفال حيبون . بني د

، فنرى املراهق حياول أن حيس بأنه كبري من خالل التدخني، وأيضاً الفراغ الذي )غري صحية
يعانيه املراهق أو النساء على وجه اخلصوص، وهناك أمراض الكآبة والقلق النفسي الذي 

  .يشجع على التدخني
@ @

@Ýßb§a@óÜÇ@qdnÛa´ä¦aë@ @
ماجدة ملك أخصائية أمراض النساء والوالدة أن األمهات احلوامل . أكدت د  

املدخنات غالباً ما يلدن أطفاالً قليلي الوزن، إضافة إىل زيادة نسبة وفيات األوالد لديهن، 
كاحد املواد الناجتة عن التدخني يؤدي إىل  COحيث إن وجود غاز أول أكسيد الكربون 

غلوبني عند احلامل وجنينها، وعدم قدرته على نقل األوكسجني الضروري نقص وظيفة اهليمو
لنمو اجلنني، باإلضافة إىل حدوث انقباض يف أوعية املشيمة بتأثري النيكوتني، كما أن نقص 
شهية األم املدخنة يؤدي إىل نقص تناول الطعام الكايف لنمو طفلها، وبالتايل يصاب اجلنني 

  .بنقص النمو بشكل أكرب
ضافة لذلك لوحظ أن أطفال احلوامل املدخنات حيدث لديهم تأخر يف القراءة إ  

  .والقدرة على االستيعاب يف املراحل األوىل من الدراسة
ملك احلوامل املدخنات بالتوقف عن التدخني إذا أردن محالً صحيحاً . وتنصح د  
  .معاىف

العيسى استشاري  صفاء. وفيما يتعلق بأضرار التدخني على املرأة احلامل ذكر د  
أمراض األطفال وحديثي الوالدة أن الفحوصات الطبية املؤكدة بشأن ضرر التدخني عند األم 

ارتفاع نسبة احتمال حدوث اإلجهاض إىل : احلامل على جنينها أشارت إىل حدوث ما يلي
ضعف نسبة حدوثه لدى أي امرأة حامل، باإلضافة إىل أن تدخني احلوامل يؤدي إىل ضمور 

شيمة وتيبسها وتليفها، مما يؤدي إىل نقص يف مرور الدم للجنني، ونقص يف وزن الطفل امل
مما يؤدي إىل ) خديج(الوليد، وصعوبة يف تنفسه عند الوالدة، ووالدة الطفل قبل موعده 

  .مضاعفات خطرية
ميسرة أن األجنة ـ وهم يف أرحام أمهام ـ ال يسلمون من أضرار . وأضاف د
ت علمياً أن التدخني يؤدي إلىسرعة ضربات قلب اجلنني وإجهاده، وال التدخني حيث ثب

يتوقف األمر عند ذلك، بل يؤثر التدخني على وظائف رئة اجلنني ومنوها، وهذا يظهر أثره يف 
وهناك أحباث عديدة . تكرار حدوث اإلصابات باألمراض الصدرية خالل السنوات األوىل
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هاز املناعي للجنني، حيث ثبت أن تعرض الطفل ـ بعد اجريت لقياس تأثري التدخني على اجل
والدته ـ للتدخني املباشر يضاعف نسبة إصابته بااللتهابات الرئوية، وضيق التنفس، والكحة 

اليت من الصعب عالجها بالعقاقري الطبية دون التوقف عن تعريض الطفل ) السعال(املزمنة 
ر حبماية أطفاهلم وأنفسهم، وتوفري املناخ وإزاء هذه املشكلة ننصح أولياء األمو. للدخان

الصحي، وذلك بعدم التدخني يف املنازل واألماكن املغلقة مثل السيارات واالبتعاد عن 
واألفضل اإلقالع عن التدخني، خاصة وأنه . األماكن اليت قد يكون التدخني فيها مسموحاً

  .ار التدخني صحياً واجتماعياًأصبح سهالً بعد توفر العقاير املساعدة والوعي اإلعالمي مبض
@ @

´†nÛaë@†Ü¦a@ @
أيفونا ـ أخصائية األمراض اجللدية . وحول مضار التدخني على اجللد ذكرت د

والتناسلية ـ أنه ال توجد مباشرة بينهما حيث إن مادة النيكوتني واملواد القطرانية املوجودة 
  .يف الدخان ليس هلا تأثري مباشر على خاليا اجللد

ن اجللد مرآة جلميع أجهزة اجلسم وأعضائه الداخلية، فتأثر أي عضو داخلي ولكن أل
  .يكون له تأثريه على سطح اجللد

الثالثة : واملادتان. ومن املعروف أن اجللد يكتسب لونه نتيجة لوجود مادتني ملونتني
وي على وطبقة األدمة هذه حتت) وهي طبقة اجللد الداخلية(والرابعة موجودتان يف طبقة األدمة 

األوعية والشعريات الدموية اليت حتتوي بدورها على كريات الدم احلمراء اليت حتمل مادة 
اهليموجلوبني، وهي صبغة محراء زاهية اللون، وحتمل األكسجني من الرئتني إىل مجيع خاليا 

إىل  اجلسم، واملادة الثانية هي اهليموجلوبني املختزل احململ بثاين أكسيد الكربون من اخلاليا
وبالنسبة للصبغتني األخريني يظهر تأثريمها على لون اجللد يف األشخاص ذوي البشرة . الرئتني

البيضاء، أما األشخاص ذوو البشرة الداكنة فيتالشى تأثري لون اهليموجلوبني بشقيه املؤكسد 
  .واملختزل نتيجة لكثافة مادة امليالنني البنية يف البشرة

الدخان ـ أياً كان أسلوب استعماهلا ـ حتتوي على أيفونا أن مادة . وأضافت د
جمموعة حتوي مادة النيكوتني، واموعة : عناصر كثرية ضارة ميكن تقسيمها إىل جمموعتني

، أما بالنسبة للنيكوتني فيدخل إىل كريات الدم )أو السرطانية(األخرى حتوي املواد القطرانية 
ئوية، ويتحد مع اهليموجلوبني، ويكون مادة صعبة احلمراء املوجودة يف الشعريات الدموية الر

التفكك تسمى امليتهيموجلوبني، وهي اليت جعل  اهليموجلوبني غري قادر على محل غاز 
األكسجني الالزم جلميع خاليا اجلسم، وقد عرفنا أن اللون األمحر الزاهي يرجع إىل مادة 

بيعي، أما مادة امليتهيموجلوبني اهليموجلوبني احململ باألكسجني فيعطي البشرة لوا الط
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فتجعل لون البشرة شاحباً مائالً للزرقة ويظهر هذا بوضوح يف لون الشفاه واألظافر وملتحمة 
ومع زيادة مدة التدخني تصاب الرئة ـ أيضاً ـ باألمراض االلتهابية . العني عند املدخنني

ذه احلالة تأخذ أطراف األصابع املزمنة، وتصبح غري قادرة على أداء وظائفها الطبيعية، ويف ه
شكالً غري طبيعي، فتنتفخ، ومييل لوا إىل الزرقة حيث تشبه عصا الطبلة، ويزداد حتدب 

وهذه عالمات مميزة يعرفها الطبيب، ويقدر ا ) Clubbing(األظافر، وهذا ما يطلق عليه 
  . مدى إصابة القلب والرئة

ايني، وضيقها، وانسدادها، فقد أكدت أما فيما يتعلق بعالقة التدخني بتصلب الشر
أيفونا اا حقيقة علمية ال حتتمل الشك، ومنها شرايني اجللد، فعندما تضيق يصبح لون . د

اجللد شاحباً، وبعد ذلك يتحول اللون إىل األزرق، ويصري ملمس اجللد جافاً            
  .والطبيب أن األطراف باردة زرقاء خشناً، ويشعر املريض

@ @
òîyaŠ¦a@pbîÜàÈÛaë@´†nÛa@ @

وال يترك التدخني مبضاره املرضى حىت بعد دخوهلم لغرفة العمليات اجلراحية حيث 
صالح عبد احلميد . يضاعف من حجم املخاطر اليت تتهددهم، وهو ما يتحدث عنه د

  :استشاري التخدير، فيقول
ألشياء اليت هلا تأثري ضار على مجيع أجهزة اجلسم، من املعروف أن التدخني من ا

ومنها اجلهاز التنفسي حيث إنه يزيد من نسبة حدوث املضاعفات اخلطرة باجلهاز التنفسي، 
  .وخاصة بعد إجراء العمليات اجلراحية

فالتدخني يؤدي إىل زيادة اإلفرازات املخاطية بالرئتني، وعدم قدرة اجلهاز التنفسي 
هذه اإلفرازات، مما يؤدي إىل إعاقة دخول اهلواء من الرئتني، وخروجه على التخلص من 

املريض لساعات ) رقاد(منهما، ويتزايد هذا التأثري مع استعمال غازات التخدير، وكذلك مع 
طويلة أو أيام بعد اجلراحة، كما أن التدخني يؤثر سلباً على قدرة اجلسم يف االستجابة الكاملة 

  .ديرألدوية وعقاقري التخ
وبناء على ما سبق ذكره، فإنه من الضروري التوقف عن التدخني ملدة شهرين ـ 
على األقل ـ قبل إجراء أي عملية جراحية، وذلك لتجنب الكثري من املشاكل اليت تعقب 

  .العمليات اجلراحية
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_´†nÛa@óÜÇ@æbß…⁄a@t†°@Ñî×@ @
وهل مثة صعوبات يتساءل بعض الناس عن كيفية حدوث اإلدمان لدى املدخنني، 

تواجه املدخن عند اإلقالع عن التدخني؟ رجعنا يف هذا السؤال للدكتور حممد عريقات 
إن مادة النيكوتني املوجودة يف كافة أنواع التبغ : أخصائي األمراض الصدرية؛ ليجيب، فقال

هي املسببة لإلدمان، وهي مادة خمدرة قوية وسريعة املفعول، يبدأ مفعوهلا ـ فور حدوث 
ي يدب فيه بعض النشاط، وتنتاب اجلسم حالة   التدخني ـ على اجلهاز العصيب املركزي الذ

  .من االرختاء، وهو ما يفسر نظرة املدخن للتبغ كمهدئ للتوتر والضغط النفسي

ومع مواصلة التدخني يدمن اجلسم مادة النيكوتني، وهو ما يصعب عملية اإلقالع 
 أنه خالل فترة أسبوع إىل ثالثة أسابيع يبدأ اجلسم عن التدخني خالل األيام األوىل، إال

بالتخلص من حالة إدمان النيكوتني، ويتوقف ذلك على الفترة الزمنية للتدخني، وأهم 
صداع، وعصبية، وشعور باألرق؛ وهلذا ينصح : األعراض اليت قد تنتاب من يقلع عن التدخني

اد عن شرب القهوة والشاي، كما ينصح املقلع باإلكثار من تناول املاء والسوائل، واالبتع
مبمارسة الرياضة، وشغل الوقت بالعمل واهلوايات املفيدة، وتذكر أضرار التدخني والفوائد 

  .اليت جينيها املقلع عن التدخني، وال سيما اآلباء واألمهات محاية ألبنائهم

مية عريقات أن من يتوقف عن التدخني يستشعر حتسناً يف قدراته اجلس. وأضاف د
والذهنية بعد جتاوز مرحلة أعراض انسحاب النيكوتني، وتبدأ عالمات التحسن باستعادة 

باإلضافة إىل .. حاسة الشم والتذوق، وزيادة الشهية لألكل، مما يترتب عليه زيادة يف الوزن
زيادة يف كمية البلغم اليت خترج، وهي ظاهرة صحية تدل على عودة منو اخلاليا املكسنية 

  .للغشاء املخاطي للقصبات اهلوائية، وطرد اإلفرازات الرئويةاملغلفة 

عريقات أن التوقف عن التدخني ليس باألمر املستحيل، وهناك عدة وسائل . وأكد د
مساعدة على ذلك، مثل بدائل النيكوتني على شكل لصقات جلدية وعلكة أو خباخات أنفية 

ز باإلبر الصينية، لكن األهم هو قوة ملواجهة أعراض انسحاب النيكوتني، وهناك أيضاً الوخ
إرادة املدخن يف اإلقالع عن التدخني، وقناعته مبدى الضرر الذي يلحقه بنفسه وأسرته بسبب 
تلك العادة السيئة، وليس أدل على إمكانية اإلقالع عن التدخني من التوقف عن التدخني أثناء 

 وجلّ ـ، ولذلك فإن مما يعني الصيام بسبب الوازع الديين، وطلب طاعة اخلالق ـ عز
املدخن، ويساعده، ويسهل عليه مسألةاإلقالع عن التدخني أن ينوي بتركه للتدخني رضى 
اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ، واجتناب سخطه، فإذا تركه هللا ـ تعاىل ـ أعانه اهللا على آثاره، 
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ال خيتلف فيه اثنان، وثبته، ومن ترك شيئاً هللا عوضه اهللا خرياً منه، وهذا أمر حمسوس مشاهد 
مثَّ ليعلم املدخن أن الشيطان والنفس األمارة بالسوء سيزينان له الرجوع، فعليه أن يتجاهل 
تلك الرغبات والنداءات الداخلية، وأن يستعيذ باهللا منها، ويسأله الثبات، ويصرف ذهنه إىل 

على اختاذ القرار ما فيه خري له، وليحدث النفس جبمال االنتصار وحالوة الفوز، والقدرة 
املفيد، فمن أبغض األشياء أن تريد التخلص من شيء تكرهه، مثَّ تعجز عنه بال سبب 

  .خارجي
@ @

´†nÛa@åÇ@ÊýÓfiÛ@ñ†Çbß@pbèîuìm@ @
صفاء العيسى استشاري أمراض األطفال وحديثي الوالدة عدة نصائح . وقد وجه د

املتعددة للتدخني ال بد من حبث » ضارامل«بعدما عرضنا عدداً من : لإلقالع عن التدخني قائالً
  :أنسب الوسائل والطرق اليت تساعد على اإلقالع عن التدخني لنقدمها لكل مدخن، ومنها

 .االستعانة باهللا مع حتديد يوم للتوقف عن التدخني .١

حماولة االبتعاد عن الزمالء املدخنني، مع احلرص على ممارسة بعض االنشطة الرياضية  .٢
 .السلوك املشني لالنشغال عن هذا

 .إذا اعتدت على مسك السيجارة يف يدك ارتكها، واستعمل حملها السواك .٣

 .استعمل علك اللبان بدل السيجارة .٤

تأكد أن غذاءك كاف، وحيتوي على أغذية كاملة؛ ألن التدخني يفقدك شهيتك،  .٥
 .وقد تصاب بنفص غذائي

، فاعلم أن الدخان وأخرياً إذا كنت مدخناً، وال تم بنفسك: العيسى. وأضاف د
املتطاير من السجائر يضر بطفلك أميا ضرر، وكذلك اجعل إحساسك باآلخرين أكرب؛ ألم 
قد يكونون مرضى أو حىت أصحاء، وال حيتملون شم الدخان يف األماكن العامة اليت تدخن 

  .فيها
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òßbÇ@pbî•ìm@ @
جيب علينا مجيعاً ـ بعد أن ثبت مبا ال يدع جماالً للشك ضرر التدخني وفتكه، فإنه   

  .أفراداً ومؤسسات ـ حماربته بشىت الوسائل
  :ومن أمهها
 .التربية الدينية السليمة والقومية، وبيان حكم الشرع فيه .١
وجود القدوة الصاحلة يف البيت واملدرسة واتمع، ويف أجهزة اإلعالم املختلفة،  .٢

 .ومنع تدخني املربني واملدرسني أمام الطالب وصغار السن
ظيم ندوات كربى تشترك فيها جهات عديدة، وخباصة وزارة الصحة، ووزارات تن .٣

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، والتربية والتعليم، والثقافة واإلعالم، 
واجلامعات، توضح أضرار التدخني من مجيع اجلوانب، وتعد توصياا، وتنفيذ 

 .والعلماء واألجهزة املختصةمحالت إعالمية مركزة يشترك فيها األطباء 
تفعيل منع التدخني منعاً باتاً يف أماكن العمل احلكومية واخلاصة ووسائل املواصالت  .٤

 .املختلفة واألماكن العامة
 .رفع نسبة الرسوم اجلمركية على التبغ بأنواعه املختلفة .٥
أماكن حظر بيع الدخان واجلراك واملعسل ومعداا مبحالت املواد الغذائية، وحتديد  .٦

 .بعيدة عن األحياء
سنة، ومعاقبة من خيالف  ١٨منع بيع الدخان واجلراك واملعسل ملن تقل أعمارهم عن  .٧

 .ذلك بغرامة مالية رادعة
دعم اجلمعيات الوطنية ملكافحة التدخني مادياً ومعنوياً وإعالمياً، بعد جناح جتربة  .٨

وهو جمال عالج اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني يف إحدى جماالت عملها، 
املدخنني، فقد راجع عيادا يف الرياض خالل سنة أكثر من أربعة آالف مدخن، أقلع 

، ومما يبشر باخلري أن نسبة املراجعني من الشباب الذين تبلغ أعمارهم %٥٥منهم 
 %.٨٠عاماً جتاوزت  ٣٠ـ  ١٧بني 

باب وصغار إغالق املقاهي اليت تقدم التبغ واجلراك والشيشة واليت تستقطب الش .٩
 .السن
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التوكيد على املدارس مبتابعة طالا حال دخوهلم وخروجهم من املدرسة؛  .١٠
حلمايتهم من التجمعات الشبابية خارج املدرسة اليت يكثر فيها اإلغراء مبمارسة 
هذه العادة اخلبيثة، وإحاطة أولياء أمورهم خبطورا على أبنائهم، وحثهم على 

 .سرعة أخذهم إىل دورهم
مرار بعدم السماح بدخول الصحف واالت اليت تصدر يف اخلارج، وتنشر االست .١١

 .إعالنات مشجعة للتدخني؛ إذ هي أوىل باملنع من الصحف احمللية
العمل على تشجيع املؤسسات األهلية والقطاع اخلاص على املشاركة يف خطط  .١٢

 .مكافحة التدخني
هم أكثر عرضة للوقوع يف التركيز على القطاعات الشبابية وصغار السن، باعتبار .١٣

 .براثن التدخني، وأكثر سهولة يف عالجهم
توجيه األئمة واخلطباء والدعاة مبواصلة التعريف مبخاطر التدخني، وحرمته  .١٤

الشرعية، وضرره على اتمع واألفراد عن طريق املنابر ووسائل اإلعالم واملنتديات 
 .وامللتقيات الشبابية، وكذا احملاضرات والندوات

 .اسبة حمالت احلالقة واملطاعم اليت تسمح بالتدخنيحم .١٥
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@ò·b@ @

وبعد فإن اهللا ـ جلَّ جالله ـ قد اكرم اإلنسان بالعقل، ورفعه عن غريه بالتكليف،   
وأعد له دار النعيم، إذا التزم مبا يوحيه إليه ربه ـ سبحانه ـ، وال جيادل عاقل يف أن التدخني 

القبيح، فعالم خنادع أنفسنا، ونغالطها باإلصرار على شر مضر، ومن أبطل الباطل واقبح 
تعاطيه واالجتار به، وحنن نعلم أن ما حرم أكله وشربه حرم مثنه، وأن أي حلم نبت من 
سحت فالنار أوىل به؟ وملاذا نسهم يف تدمري شبابنا، وهدر أموالنا اليت باإلمكان االستفادة 

، وتزويج الشباب وحنوها من املشروعات منها يف بناء املساجد واملدارس واملستشفيات
  احلضارية املفيدة؟؟

إن مبقدور كل واحد من املدخنني أن يقلع عن التدخني، وال حيتاج ذلك إال إىل قدر   
من العزم واحلزم واإلرادة والتنفيذ الفوري باالمتناع عنه، وجتديد هذه العزمية، وحتديث النفس 

  .ببغضه وقبحه

ين فيه من املوردين واملوزعني أن يرعووا عن ذلك؛ فإم ومس يف آذان املتاجر  
يستوردون املوت ألمتهم، ويبيعون الدمار واخلراب إلخوام وأبنائهم، وهم بذلك ينظمون 
أنفسهم يف سلك ارمني، فهم إمنا يسقون الناس السم الزعاف، وما هكذا يكون خلق املسلم 

كون جزاء الوطن الذي احتضنك، وفتح لك الذي حيب ألخيه ما حيب لنفسه، وما هكذا ي
  .أبواب العمل الشريف، وهيأ لك بفضل اهللا أسباب العيش الكرمي

وتذكر أن من ترك شيئاً هللا عوضه اهللا خرياً منه، فاصدق مع اهللا، واتق اهللا جيعل لك   
  .خمرجاً، ويرزقك من حيث ال حتتسب
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cjzjÛa@‰bàÜÈÛa@s⁄a@ïßýï@ @
@ @

  :أطروحة للدكتوراه •

يعد الباحث الشيخ بشار بن حسني العجل، من لبنان الشمايل، قضاء عكار،   
دراسة فقهية  »اخلراج والضريبة املعاصرة يف الفقه اإلسالمي«: أطروحة الدكتوراه بعنوان

حيلي حفظه اهللا تعاىل، وذلك يف جامعة مقارنة، حتت إشراف فضيلة األستاذ الدكتور وهبة الز
وتتألف الدراسة . اجلنان، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم الشريعة، شعبة الفقه املقارن

  : من ثالثة أبواب

  .موضوع اخلراج :الباب األول

  .يف الضريبة :الباب الثاين

  .اجلزية والعشر واخلمس :الباب الثالث

 :رسالة ماجستري •

حث أن أن ناقش رسالة املاجستري يف نفس اجلامعة وكانت الرسالة وقد سبق للبا
  .»فقه األعذار يف العبادات«: بعنوان

  :وقد تشكلت اللجنة املناقشة من األساتذة

  .رئيساً  عبد املنعم بشنايت . د.أ

  .مناقشاً    حممود إمساعيل . د

  .مناقشاً    عبد الفتاح كباره. د

  )ممتاز(وقد أجيزت الرسالة بتقدير 
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 :)١(درجة الدكتوراه •

يف سابقة هي األوىل من نوعها يف تاريخ البحث العلمي الفلسطيين، حصل األسري 
الدكتور ناصر عبد اجلواد، من الضفة الغربية، على درجة دكتوراه، حيث منحته جامعة 
النجاح الوطنية بنابلس درجة الدكتوراه لكونه ملتحقاً بربنامج الدكتوراه يف اجلامعة األمريكية 

  .املفتوحة بواشنطن

وقد متت مناقشة األسري ناصر يف رسالة الدكتوراه عرب اهلاتف بطلب من اجلامعة 
األمريكية بواشنطن، حيث أشرف على أطروحته األستاذ الدكتور أمري عبد العزيز أستاذ الفقه 

  :املقارن يف جامعة النجاح الوطنية سابقاً، وقد تشكلت جلنة املناقشة من

  .يعة يف جامعة النجاحعميد كلية الشر    ناصر الشاعر. د

  .احملاضر بكلية الشريعة يف اجلامعة  حلمي عبد اهلادي. د

نظرية التسامح يف التعامل مع غري املسلمني يف اتمع «: وكانت األطروحة بعنوان  
  .وقد استمرت املناقشة ثالث ساعات متَّ بعدها إجازته »اإلسالمي

  
 

  

                                                 
  ).٦٣(هـ صفحة ١٤٢٥رمضان ) ٢٠٥(قم نقالًعن جملة البيان يف عددها ر )١(




