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بقلم: رئيس التحرير
رحـــمـــةً  الـــمـــبـــعـــوث  عـــلـــى  لـــــســـــالم  وا لـــــصـــــالة  وا الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  الـــحـــمـــد 

لــلــعــالــمــيــن، وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
أمــا بــعــد،

فــهــذا الـــعـــدد الـــرابـــع والـــعـــشـــرون مـــن مــجــلــة الــبــحــث الــعــلــمــي اإلســـالمـــي فــي 
التطور  في  آخذة  وهي  القشيبة،  وحلَّتها  الجديدة،  بهيآتها  عشرة  الحادية  سنتها 
البخاري  اإلمام  مركز  عن  فتصدر  العلمية،  االتفاقيات  بمقتضى   - اهللا  شاء  إن   -
اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  وكلية  اإلسالمية،  والدراسات  العلمي  للبحث 

أريــس الــدولــيــة. بــجــامــعــة 
والــمــعــاصــرة،  ــلــة،  الــمــؤصَّ األبــحــاث  إال  تــنــشــر  ال  أن  الــتــحــريــر  هــيــئــة  آلــت  وقــد 
والــتــي تــخــدم مــجــتــمــعــاتــنــا، وتــعــالــج قــضــايــانــا، وتــبــيّــن عــظــمــة الــشــريــعــة اإلســالمــيــة، 

وتــحــقــيــقــهــا لــمــصــالــح الــنــاس، ودرء الــمــفــاســد عــنــهــم.
مــن  بــجــمــلــةٍ  الــمــجــلــة  عــمــر  مــن  الــثــانــي  الــعــقــد  تــفــتــتــح  أن  الــتــحــريــر  هــيــئــة  ويــســر 

األبــحــاث الــقــيــمــة، والــتــي تــدلُّ عــلــى نــفــســهــا.
واألســــــاتــــــذة الـــجـــامـــعـــيـــيـــن، إلــــــى ضــــــرورة  لــــبــــاحــــثــــيــــن،  لــــعــــلــــمــــاء، وا ونـــــدعـــــو ا
وخـــدمـــة الــمــجــتــمــع  الــمــســاهــمــة فـــي إثــــراء الــبــحــث الــعــلــمــي اإلســـالمـــي، وتـــطـــويـــره، 
النشر  وسائل  في  ونشرها  المعاصرة  للقضايا  حلول  إيجاد  خالل  من  اإلسالمي 

ــمــة مــنــهــا. الــعــلــمــيــة، ال ســيّــمــا الــمــحــكَّ
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اإلسالمي،  العلمي  البحث  مجلة  في  ونشرها  األبحاث،  بتحكيم  ونرحب 
اإلســالمــيــة  ولــلــمــكــتــبــة  رونــقــه،  الــعــلــمــي  لــلــبــحــث  يــعــيــد  أن  ســبــحــانــه  الــمــولــى  ســائــلــيــن 
ــة  والــدوريــات الــمــقــررة راغــبــيــهــا، حــتــى تــعــود أمَّ ت  ادهـــا، وولــلــكــتــاب والــمــجــالّ روّ

اهللا بــعــزيــز. ومــا ذلــك عــلــى  ــة الــثــقــافــة والــعــلــم، والــعــمــل،  الــضــاد أمَّ
اهللا عــلــى نــبــيــنــا مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه وســلّــم. وصــلّــى 

      

ÏËt]ii…ˆ\



٧

١

‹]“t¯\;ÿáfih;
√Õ\Ê’\;€‚…Â;ífi’\;ÏÁ\ÑÄ;flËd

الباحث
(١)ÎÖÊ]Üi<^äËÖÅ<JÅ

والبحوث  العليا  للدراسات  بابا  أحمد  بمعهد  الوثائق  قسم  ورئيس  باحث    (١)
اإلسالمية، بتومبكتو، جمهورية مالي.

العالي  المعهد  من  وأصوله  الفقه  في  والدكتوراه  الماجستير  درجتي  على  حائز 
بعنوان: (قواعد  الدكتوراه  أطروحة  وكانت   ،٢٠١٠ سنة  بتونس  الدين  ألصول 

مقاصد الشريعة - دراسة نظرية تطبيقية).
شارك في العديد من الندوات العلمية في تونس ومصر والسعودية، ومن إنتاجه 

العلمي المطبوع: االختالف في أصول الفقه وأثره في الفروع.
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آلــه  وعــلــى  مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  والــســالم  والــصــالة  الــعــالــمــيــن،  رب  هللا  الــحــمــد 
وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

أمــا بــعــد،
هــــذا الـــمـــوضـــوع يــعــتــبــر الـــيـــوم مـــن الـــمـــواضـــيـــع الـــشـــائـــكـــة الـــتـــي تــســتــحــق  فــــإن 
الــتــنــاول، خــاصــة ونــحــن نــمــر بــمــرحــلــة أصــبــح االجــتــهــاد فــيــهــا مــنــفــلــتــا مــن كــل ضــابــط 
فــتــح بـــاب االجــتــهــاد، وطــفــق   شــرعــي، وألــقــي فــيــهــا الــحــبــل عــلــى الـــغـــارب بــدعــو
مـــن هـــم أبـــعـــد الـــنـــاس عـــن الـــعـــلـــوم الـــشـــرعـــيـــة يـــتـــخـــبّـــطـــون فـــي الـــنـــصـــوص الــشــرعــيــة 
رجــال»، مــع رفــضــهــم لــلــضــوابــط الــتــي وضــعــهــا الــفــقــهــاء  وهــم  رجــال  بــدعــو «نــحــن 
من  الدينية  التعليمية  المؤسسات   مستو ضعف  ذلك  إلى  ويضاف  لالستنباط، 
الــمــتــخــصــص  أصــبــح  بــحــيــث  نــفــعــت،  مــمــا  أكــثــر  بــهــا  ت  أضرّ الــتــي  اإلصــالحــات  جراء 
  أدّ ذلـــك  كـــل  وأصـــولـــه.  الــفــقــه  تـــاريـــخ  فـــي  مــتــخــصــص  د  مـــجـــرّ وأصـــولـــه  الــفــقــه  فـــي 
إلــــى تـــعـــدد مـــصـــادر االجـــتـــهـــاد فـــي الـــعـــالـــم اإلســــالمــــي، فـــتـــضـــاربـــت الـــفـــتـــاو فــيــمــا 
األمـــر عــلــى غــيــر  بــيــنــهــا، وعــمــت الــفــوضــى فــي مــجــال األحــكــام الــشــرعــيــة، والــتــبــس 
مــتــكــامــلــة  هــو مــحــاولــة مــنــهــجــيــة  إذ  هــذا الــمــوضــوع أهــمــيــتــه،  يــســتــمــدّ  هــنــا  ومــن  أهــلــه. 

الســتــنــبــاط األحــكــام الــشــرعــيــة وتــطــبــيــقــهــا عــلــى الــوقــائــع الــمــســتــجــدة.
لــقــد تــنــاولــت الــمــوضــوع فــي ثــالثــة مــبــاحــث:
الــشــرعــي. الــنــصّ  فــهــم  األول فــي:  الــمــبــحــث 

الــواقــع. فــهــم  والــمــبــحــث الــثــانــي فــي: 
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الــوقــائــع. عــلــى  األحــكــام  تــنــزيــل  والــمــبــحــث الــثــالــث فــي: 

ويمكن  اآلخر،  عن  أحدها  يغني  وال  بينها  فيما  تتكامل  مباحث  ثالثة  فهي 
االجــتــهــاد». أن نــطــلــق عــلــيــهــا «مــنــهــج 
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إن فــهــم   (١ الــواقــع»( فــي  الــواجــب  بـــ «فــهــم  هــذا الــعــنــصــر  ويــســمــي الــونــشــريــســي 
نــاحــيــة  مــن نــاحــيــتــيــن:  دراســتــه  – يــقــتــضــي  الــنــصــوص  مــن  – وغــيــرهــا  الــنــص الــشــرعــي 
إذ   ، الــنــص ثــبــوتــاً دراســـة  مــنــهــج  عــن  وســأضــرب صــفــحــاً  الــداللــة،  ونــاحــيــة  الــثــبــوت، 
ال نــحــتــاج إلــيــه فــي نــصــوص الــقــرآن الــكــريــم لــكــونــه قــطــعــي الــثــبــوت، وأمــا فــي الــســنــة 
ثــون، فــيــمــكــن الــرجــوع إلــى مــدونــاتــهــم. وأمــا داللــة  ــل بــهــا الــمــحــدّ فــقــد تــكــفّ الــنــبــويــة 
تطرق  إلمكان  داللته  قطعية  تعني  ال  النص  ثبوت  قطعية  ألن  إليها  فنحتاج  النص 

االحــتــمــال يــضــعــف بــســبــب الــقــرائــن الــحــافــة بــالــنــص. هــذا  إال أن  االحــتــمــال إلــيــه، 
U€“u’\ ;º]efiià\

بــعــد فــهــم الــنــص عــلــى حــقــيــقــتــه بــالــنــظــر فــي الــظــروف الــتــي وقــع فــيــهــا، نــســتــنــبــط 
وجـــدهـــا تــحــقــق  الـــمـــجـــتـــهـــد، فــــإن  نـــظـــر  واقـــعـــة  وقـــعـــت  فـــــإذا  الـــحـــكـــم الـــشـــرعـــي مـــنـــه، 
بــاالســتــنــبــاط،  ــى  ــق الــنــص عــلــيــهــا، وهـــو مــا يــســمّ مــصــلــحــة شــهــد الـــشـــارع لــعــيــنــهــا، طــبّ
ويــعــتــمــد االســتــنــبــاط عــلــى الــقــواعــد األصــولــيــة الــلــغــويــة (بـــاب الــــدالالت). ومــثــال 
زيــد  شــرب  أن  حــدث  فــإذا  اآليــة،   (٢ )﴾&  %  $  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  االســتــنــبــاط: 
الــمــجــتــهــد  فـــإن  الــخــمــر،  شـــرب  طــلــحــة  أن  أو  الــخــمــر،  شـــرب  عــلــيــا  أن  أو  الــخــمــر، 
الجزئيات  هذه  ويدرج  الخمر،  شرب  حكم  على  ت  نصَّ التي  اآلية  هذه  إلى  يرجع 
وصفاً  لكونه  للتحريم  علّة  الخمر  فشرب  االستنباط.  هي  العملية  وهذه  تحتها، 

١٩٨١م. ١٤٠١هـــ -  بــيــروت لــبــنــان،  دار الــغــرب اإلســالمــي،   ،(٧٨/١٠ الــمــعــيــار (  (١ )
.٩٠ اآليــة:  ســورة الــمــائــدة،   (٢ )
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ــق الـــشـــارع بــه الــحــكــم لــكــونــه وصــفــاً مــنــاســبــاً يــحــصــل مــن ربــط  ظـــاهـــراً مــنــضــبــطــاً عــلّ
حــفــظ الــعــقــل. فــالــحــكــم الــشــرعــي لــلــخــمــر  الــحــكــم بــه تــحــقــيــق مــقــصــد شــرعــي، وهــو 
الــخــمــر  شرب  بين  والعالقة  العقل،  حفظ  هو  الحكم  من  والمقصد  الحرمة،  هو 
فــقــد   . ــة الــحــقــيــقــيــة الــمــســتــنــبــطــة مــن الــنــصّ وإفــســاد الــعــقــل هــي اإلســكــار، وهــي الــعــلّ
تحريم  وهو  الحكم  عين  في  الخمر  إسكار  وهو  هنا  الوصف  عين  الشارع  اعتبر 

فــإدراج الــجــزئــيــات تــحــت عــيــن الــوصــف اســتــنــبــاط. الــخــمــر، 
 V  U  T  ﴿ الــيــتــامــى  أمـــوال  أكـــل  عــن  تــعــالــى  نــهــيــه  أيــضــا  ذلـــك  ومـــن 
فــتــطــبــيــق   ،(١ )﴾a  `  _ ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
اآليــــة عـــلـــى كـــل مـــن أكــــل مــــال يــتــيــم اســـتـــنـــبـــاط لــلــحــكــم الـــشـــرعـــي. فـــإتـــالف الـــمـــال 

ــة اعــتــبــر الــشــارع عــيــنــهــا فــي عــيــن أكــل مــال الــيــتــيــم. بــاألكــل عــلّ
أنها  ووجد  حكمها،  على  الشارع  ينص  لم  الواقعة  أن  المجتهد  وجد  وإن 
بــالــقــيــاس،  ــى  تــحــقــق مــصــلــحــة شــهــد الــشــارع لــنــوعــهــا أدرجــهــا تــحــتــهــا، وهــو مــا يــســمّ
البيانية،  بالقواعد  األصل  حكم  واستنباط  األصل،  معرفة  على  القياس  ويعتمد 
واســتــنــبــاط مــنــاط الــحــكــم بــمــســالــك الــعــلــة، وتــحــقــيــق مــنــاط الــحــكــم فــي الــواقــعــة بــعــد 
شرعياً  حكماً  يرتّب  لم  الشارع  فإن  الكوكايين،  تعاطي  القياس:  ومثال  تنقيحه. 
وجــدنــا  نــظــرنــا  إذا  أنـــنـــا  غــيــر  الـــكـــوكـــايـــيـــن،  إســـكـــار  وهـــو  الـــوصـــف،  هـــذا  عــيــن  عــلــى 
اإلســكــار بــالــخــمــر،  وهــو  هــذا الــوصــف،  عــلــى نــوع  حــكــمــاً شــرعــيــاً  ــب  رتّ الــشــارع  أن 
نــفــس  له  ونثبت  اإلسكار،  وهو  الوصف  نوع  تحت  بالكوكايين  اإلسكار  فندرج 
وهــذه الــعــمــلــيــة هــو الــقــيــاس،  الــحــكــم الــمــتــرتــب عــلــى نــوع الــوصــف، وهــو الــحــرمــة، 
مــذهــب لــلــعــقــل  كــال مــنــهــا  أن  م قــيــاســاً عــلــى الــخــمــر بــجــامــع  مــحــرّ فــنــقــول: الــكــوكــايــيــن 
إحــــراق مـــال الــيــتــيــم: فـــإن الــشــارع  بــســبــب اإلســـكـــار، فــيــعــطــى حــكــمــه. مــثــال آخـــر: 
هـــذا الـــوصـــف، غــيــر أنـــه رتـــب حــكــمــاً شــرعــيــاً  لـــم يـــرتـــب حــكــمــاً شــرعــيــاً عــلــى عــيــن 
إحـــراق مـــال الــيــتــيــم تــحــت نـــوع الــوصــف  فــنــدرج  عــلــى نــوعــه وهـــو إتــالفــه بــاألكــل، 

.١٠ اآليــة:  ســورة الــنــســاء،   (١ )
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نوع  على  المترتب  الحكم  نفس  له  ونثبت  اإلتالف،  وهو  الشارع،  اعتبره  الذي 
عــلــى  حــرام قــيــاســاً  مــال الــيــتــيــم  إحــراق  إن  فــنــقــول  الــحــرمــة،  وهــو  الــوصــف الــمــعــتــبــر، 
بداللة  العمل  أو  القياس  هو  وهذا  للمال.  إتالف  منهما  كال  أن  بجامع  ماله  أكل 

أو الــمــفــهــوم الــمــوافــق. الــنــص 
أنــهــا  وال  حــكــمــهــا،  عــلــى  الـــشـــارع  يــنــص  لــم  الــواقــعــة  أن  الــمــجــتــهــد  وجـــد  وإن 
الشارع  شهد  مصلحة  تحقق  وجدها  ولكنه  لنوعها،  الشارع  شهد  مصلحة  تحقق 
مسكوت  الحكم  أن  وبما  االستصالح.  ى  يسمّ ما  وهو  تحتها،  أدرجها  لجنسها، 
عــن حــكــمــه فــي االســتــصــالح، فــنــعــتــمــد عــلــى الــقــواعــد الــتــي تــنــبــنــي عــلــيــهــا األحــكــام 
عــلــى  وســنــعــتــمــد  عــنــهــا.  الـــشـــارع  ســكــوت  أو  الــشــرعــي،  الــدلــيــل  فــقــدان  عــنــد  بـــتـــداء  ا

قــاعــدتــيــن أســاســيــتــيــن:
اإلذن. الــمــنــافــع  فــي  األصــل   -١

.(١ الــتــحــريــم( الــمــضــار  فــي  األصــل   -٢
جلب  وهو  التشريع،  من  العام  المقصد  عن  تعبيراً  القاعدتان  هاتان  تعتبر 
حــاجــيــة أم تــحــســيــنــيــة.  ضــروريــة أم  الــمــصــالــح إلــى الــكــلــيــات، ســواء أكــانــت مــصــلــحــة 
القضية  فندرس  والتحسينية.  الحاجية  وكذلك  عنها،  الضرورية  المفاسد  ودرء 
ضــروريــة وحــاجــيــة وتــحــســيــنــيــة، وفــي  مــد مــا تــجــلــبــه إلــى الــكــلــيــات مــن مــصــالــح  فــي 
المصالح  تلك   إحد تحت  القضية  ندرج  ثم  مفاسد،  من  كذلك  توقعه  ما   مد
فــنــوازن  والــتــرجــيــح،  الــتــعــارض  قــواعــد  إلــى  وذلــك بــاالســتــنــاد  الــكــلــيــة:  أو الــمــفــاســد 
إذن  فــي  األصــلــي  بــيــن الــمــصــالــح والــمــفــاســد الــنــاجــمــة عــن الــواقــعــة لــمــعــرفــة الــحــكــم 
لــمــعــرفــة  الــمــصــالــح  نــــوازن  بــــاإلذن،  الــحــكــم  كـــان  إن  ثـــم  عـــدمـــه،  مـــن  فــيــهــا  الـــشـــارع 
نوازن  بالمنع،  الحكم  كان  وإن  إباحة.  أو  ندباً  أو  وجوباً  األصلي  الحكم  درجة 

لــيــعــقــوب  اإلســالمــيــة،  الــشــريــعــة  فــي  الــحــرج  ورفـــع  عــاشــور (ص٨٣)؛  ابـــن  مــقــاصــد  انــظــر   (١ )
(ص٣٩٣). عبد الوهاب، 
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االستصالح:  ومثال  كراهة.  أو  تحريماً  األصلي  الحكم  درجة  لمعرفة  المفاسد 
الصحابةژ،  به  قام  الكريم  القرآن  جمع  إنَّ  واحد:  مصحف  في  القرآن  جمع 
مــنــاط  كــان  وإنــمــا  عــلــيــه،  فــيــقــاس  بــمــثــلــه  وال  الــرســولگ،  مــن  نــص  بــه  يــمــض  ولــم 
اإلســالمــيــة  الــشــريــعــة  ألن  الــكــلــيــة،  الــمــصــلــحــة  أي  الــمــصــلــحــة  مــطــلــق  هــو  اجــتــهــادهــم 
ــي الــعــمــل الــذي قــامــوا بــه اســتــصــالحــاً ال  ولــذا ســمّ مــبــنــاهــا عــلــى تــحــقــيــق الــمــصــالــح، 
على  تقس  لم  ألنها  قياساً  وال  حكمها،  على  منصوص  غير  المسألة  ألن  استنباطاً 
 ورو الــمــصــلــحــة.  جــنــس  تــحــت  أدرجـــت  وإنــمــا  الـــشـــارع،  اعــتــبــرهــا  مــصــلــحــة  نـــوع 
بــكــر  أبـــو  إلـــي  قـــال: «أرســـل  ثــابــتگ  زيد بن  عــن  الـــقـــرآن  جــمــع  قــصــة  الــبــخــاري 
قــد  الــقــتــل  إن  فــقــال  أتــانــي  عــمــر  إن  بــكــر  أبــو  فــقــال  عــمــر  وعــنــده  الــيــمــامــة  أهــل  مــقــتــل 
فــي الــمــواطــن  أن يــســتــحــر الــقــتــل بــالــقــراء  أخــشــى  وإنــي  اســتــحــر يــوم الــيــمــامــة بــالــنــاس 
أبــو  قــال  الــقــرآن  تــجــمــع  أن   ألر وإنـــي  تــجــمــعــوه  أن  إال  الــقــرآن  مــن  كــثــيــر  فــيــذهــب 
بـــكـــر: قــلــت لــعــمــر: كــيــف أفـــعـــل شــيــئــا لـــم يــفــعــلــه رســـــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص؟ فـــقـــال عـــمـــر: هــو 
الذي  ورأيت  صدري  لذلك  اهللا  شرح  حتى  فيه  يراجعني  عمر  يزل  فلم  خير  واهللا 
إنــك  بــكــر:  أبــو  فــقــال  يــتــكــلــم  ال  جــالــس  عــنــده  وعــمــر  ثــابــت  زيد بن  قــال  عــمــر.   رأ
الــقــرآن  فــتــتــبــع  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  لرسول  الــوحــي  تــكــتــب  كــنــت  نــتــهــمــك  وال  عــاقــل  شــاب  رجــل 
بــه  أمرني  مما  علي  أثقل  كان  ما  الجبال  من  جبل  نقل  كلفني  لو  فواهللا  فاجمعه، 
مــن جــمــع الــقــرآن، قــلــت كــيــف تــفــعــالن شــيــئــاً لــم يــفــعــلــه الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص؟ فــقــال أبــو بــكــر: 
صــدر  لــه  اهللا  شرح  لــلــذي  صــدري  اهللا  شرح  حــتــى  أراجــعــه  أزل  فــلــم  خــيــر  واهللا  هــو 
واألكـــتـــاف والــعــســب  أبـــي بــكــر وعــمــر فــقــمــت فــتــتــبــعــت الـــقـــرآن أجــمــعــه مــن الـــرقـــاع 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص»  رســــول  يــفــعــلــه  لـــم  شــيــئــا  أفــعــل  زيـــد «كــيــف  ١). فــقــول  وصــــدور الــــرجــــال»(
مــضــى بــمــثــلــهــا حــكــم  وال  مــنــصــوص عــلــى حــكــمــهــا،  غــيــر  أن الــمــســألــة  فــيــه داللــة عــلــى 
عــمــوم  تــحــت  الندراجه  نــفــعــلــه  أي  خــيــر»  واهللا  عــمــرگ «هو  وقول  عــلــيــه.  فــيــقــاس 

صــحــيــح الــبــخــاري، كــتــاب تــفــســيــر الـــقـــرآن، بـــاب قــولــه لــقــد جــاءكــم رســـول مــن أنــفــســكــم،   (١ )
 .٨٩٤ ص:   ،٤٦٧٩ رقــم 
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وهــذا هــو االســتــصــالح. يــرد بــخــصــوصــه حــكــم شــرعــي،  وإن لــم  الــمــصــلــحــة 

الصناع  بتضمين  الــراشــدون  الخلفاء  أفــتــى  فقد  الــصــنّــاع:  تضمين  أيــضــا  ومــنــه 
فيه  المصلحة  ووجه  ذاك)(١).  إال  الناس  يصلح  عليگ، قوله (ال  عن  روي  حتّى 
األحــوال،  غــالــب  فــي  األمــتــعــة  عــن  يغيبون  وهــم  الــصــنــاع،  إلــى  حــاجــة  لهم  الــنــاس  أن 
إلـــى جــانــب أنــهــم فــي الــغــالــب مــجــهــولــو الــصــنــعــة واألمـــانـــة. ويــغــلــب فــيــهــم الــتــفــريــط 
وتـــرك الــحــفــظ، فــلــو لــم يــثــبــت تــضــمــيــنــهــم مــع ذلــك ألفــضــى األمـــر إلــى أحــد شــيــئــيــن: 
لهم  فــيــفــتــح   ، شــيــئــاً يــضــمــنــوا  وال  يــعــمــلــوا  أن  وإمــا  بــالــكــلــيــة،  االســتــصــنــاع  تــرك  إلــى  إمــا 
بــذلــك بــاب الــكــذب واالحــتــيــال واخــتــالس األمـــوال. ولــذلــك كــانــت الــمــصــلــحــة في 
حكم  إلــى  تستند  وال  شــرعــي،  حكم  عينها  فــي  يــرد  لــم  المسألة  فــهــذه  الــتــضــمــيــن(٢). 

الشريعة. في  المصلحة  اعتبار  عموم  تحت  تندرج  وإنما  معيّن،  شرعي 
ومــشــقــة،  حـــرج  فــي  لــوقــوع  ا إلـــى  ي  يـــؤدّ األصــلــي  بــالــحــكــم  األخـــذ  كـــان  وإن 
االســتــحــســان.  وهـــو  لـــرخـــص)  ئــيــة (ا االســتــثــنــا األحــكــام  إلـــى  يــرجــع  لــمــجــتــهــد  ا فـــإن 
بــثــمــن  ومــــوصــــوف  مـــحـــدد  آجــــل  شــــيء  بـــيـــع  وهــــو  ــــم:  ــــلَ لــــسَّ ا االســـتـــحـــســـان:  ومــــثــــال 
لــشــريــعــة  ا فــي  لــمــقــررة  ا لــعــامــة  ا لــقــاعــدة  وا اإلنــســان.  عــنــد  لــيــس  مــا  بــيــع  فــهــو  عــاجــل، 
حـــزام:  بن  لحكيم  قـــال  لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ا أن  لـــعـــام  ا لــنــص  ا مـــن  ثــبــت  لــمــا  جــــوازه؛  بــعــدم 
وهــم  لــمــديــنــة  ا قـــدم  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن  روي  ولــكــن   (٣ عـــنـــدك»( لــيــس  مـــا  تــبــع  «ال 
مــعــلــوم  كــيــل  في  الثمار  في  «أسلفوا  فقال:  لــســنــتــيــن،  وا لــســنــة  ا الثمار  في  يــســلــفــون 
السلم  إن   : وقالوا العام  بالنص  العمل  عن  العلماء  فعدل   ،(٤ معلوم»( أجل  إلى 

دار   (٣٠٥/٥ ) الــمــقــدســي  قــدامــة  البــن  والــمــغــنــي   (١٤٩٤٨) الرزاق  عبد  مــصــنــف  انــظــر   (١ )
بــيــروت. الــفــكــر 

(ص٣٦٨)،  البوطي  رمضان  سعيد  لمحمد  اإلسالمية،  الشريعة  في  المصلحة  ضوابط   (٢ )
/٢٠٠٥م. ١٤٢٦هـــ دار الــفــكــر، دمــشــق، 

وهــو  عــنــده)،  لــيــس  مــا  يــبــيــع  الــرجــل  فــي  الــبــيــوع (بــاب  كــتــاب   (٣٥٠٣ داود ( أبــو  أخــرجــه   (٣ )
صــحــيــح.

٢٢٥٣)، كــتــاب الــســلــم، (بــاب الــســلــم إلــى أجــل مــعــلــوم). صــحــيــح الــبــخــاري (  (٤ )
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الــخــاص. الــنــص  لــورود  نــاً  اســتــحــســا مــشــروع 

الماء  لكمية  تحديد  غير  من  العامة  الحمامات  في  االستحمام  أيضاً  ومنها 
يــقــتــضــي  والــقــيــاس  الــعــامــة  الــقــاعــدة  فــإن  الــحــمــام،  فــي  الــمــكــث  ة  مـــدّ أو  الــمــســتــهــلــك 
مــقــدار االســتــهــالك،  أحــد الــبــدلــيــن؛ ألن الــنــاس يــتــفــاوتــون فــي  عــدم الــجــواز لــجــهــالــة 
أحد  ينكر  أن  غير  من  التعامل  هذا  اعتادوا  الناس  ولكن  العقد،  تفسد  والجهالة 
إلى  المستند  اإلجماع  بطريق  ثابتاً  استحساناً  الجواز  فكان  عليهم،  المجتهدين 

ورفــع الــحــرج. الــمــصــلــحــة، 
ــســت، فــإن الــقــيــاس والــقــاعــدة  ومــنــهــا الــقــول بــتــطــهــيــر اآلبـــار والــحــيــاض إذا تــنــجّ
ألن  وذلــك  بعضه،  أم  الــمــوجــود  الــمــاء  أنــزح  ســواء  ست،  تنجّ إذا  تطهر  ال  أن  الــعــامــة 
ــر فــي طــهــارة الــبــاقــي كــمــا هــو واضـــح، ونـــزح جــمــيــع الــمــاء أيــضــا  نــزح الــبــعــض ال يــؤثّ
الــمــاء  يــالقــي  عــنــدمــا  مــبــاشــرة  يــتــلــوث  الــجــديــد  ألن  جــديــد،  مــن  ينبع  مــا  طــهــارة  يفيد  ال 
التطهير  في  والقاعدة  القياس  العلماء  ترك  ولكن  الجديد،  س  يتنجّ وهكذا  الملوث، 

النزح(١). بعد  بالطهارة  وقالوا:  المحظورات،  تبيح  والضرورات  للضرورة، 
يـــؤدي  ذاتــــه  فـــي  الـــجـــائـــز  األصـــلـــي  بـــالـــحـــكـــم  األخــــذ  أن  الــمــجــتــهــد  وجــــد  وإن 
بــســد  األخــــذ  وهــــذا هـــو  إلــــى مـــفـــســـدة راجـــحـــة عـــلـــى مــصــلــحــة األصـــــل، فـــإنـــه يـــمـــنـــع، 
الــــذرائــــع: مـــنـــع بـــيـــع الــعــيــنــة عـــنـــد الـــمـــالـــكـــيـــة، فــبــيــع الــعــيــنــة بــيــع  لــــذرائــــع. مـــثـــال ســــدّ  ا
هـــذا الــبــيــع ســبــبــاً فـــي اإلفـــضـــاء إلـــى الــتــعــامــل  ـــا كـــان  اكــتــمــلــت شـــروطـــهـــا، ولـــكـــن لـــمّ
حكماً  األصلي  الحكم  يكون  وقد  للذريعة.  سدا  المالكية  منعه  م،  المحرّ بالربا 
الــمــصــلــحــة،  نــاحــيــة  مــن  فــيــه  الــنّــظــر  إعـــادة  عــلــيــنــا  يــحــتّــم  الــزمــان  تــغــيّــر  أن  غــيــر   ، قــديــمــاً

.(٢ رائــع( الــذّ أو مــن نــاحــيــة ســد  أوالــحــلــول االســتــحــســانــيــة، 

ــر فــي أصــول الــفــقــه لــلــســلــقــيــنــي، (ص١٥١ – ١٥٢). الــمــيــسّ  (١ )
تـــراوري، قــواعــد مــقــاصــد الــشــريــعــة اإلســالمــيــة: دراســة نــظــريــة تــطــبــيــقــيــة، أطــروحــة  دريــســا   (٢ )
دكــــتــــوراه فـــي الـــعـــلـــوم اإلســـالمـــيـــة، نـــوقـــشـــت بـــالـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي ألصـــــول الـــديـــن بــجــامــعــة 

.٢٠١٠ ٢٤ جــوان  الــزيــتــونــة، فــي 
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الـــواقـــع  بـــفـــهـــم  اعـــتـــنـــى  ولـــذلـــك  تــــصــــوره،  عـــن  فــــرع  الـــشـــيء  عـــلـــى  الـــحـــكـــم  إن 
ألن اســتــنــبــاط الــحــكــم الــشــرعــي الــمــنــاســب مــتــوقــف عــلــى الــفــهــم الــمــنــاســب  الــفــقــهــاء، 
أرســلــه  حــيــن  األشــعــريک  مــوســى  أبــا  الــخــطــاب  عمر بن  أوصــى  وبــذلــك  لــلــواقــع، 
قــرآن  فــي  لــيــس  مــمــا  عــلــيــك  ورد  مــمــا  إلــيــك  أدلــي  فــيــمــا  فــقــال: (الــفــهــم الــفــهــم  قــاضــيــاً 
مــا  حــقــيــقــة  واســتــنــبــاط  فــيــه،  والــفــقــه  الــواقــع  إنــه (فــهــم  الــقــيــم  ابــن  ويــقــول  ســنــة).  وال 

.(١ واألمــارات والــعــالمــات حــتــى يــحــيــط بــه عــلــمــا)( وقــع بــالــقــرائــن 
لــغــيــر  يــمــكــن  بــل  الــشــرعــيــة،  بــاألحــكــام  الــعــلــم  عــلــى  يــتــوقــف  ال  الــواقــع  فــهــم  إن 
االســتــعــانــة  الـــيـــوم  يــجــب  ولــــذا،  حــقــيــقــتــه،  عــلــى  ويــفــهــمــه  الـــواقـــع  يـــدرس  أن  الــفــقــيــه 
لـــــرجـــــوع إلـــــى أهـــل  لـــــواقـــــع، وكــــذلــــك ا دراســـــــة ا لــــعــــلــــوم اإلنــــســــانــــيــــة فــــي  بـــمـــنـــاهـــج ا
فــــإذا كـــانـــت الـــواقـــعـــة  واالســـتـــعـــانـــة بـــهـــم فـــي مـــعـــرفـــة حــقــيــقــة مـــا وقــــع،  االخـــتـــصـــاص 
إلــى  رجـــع  اقـــتـــصـــاديـــة  مــســألــة  كـــانـــت  وإذا  األطـــبـــاء،  إلـــى  الــفــقــيــه  رجـــع  طــبــيــة  نـــازلـــة 
عــلــم  فــــي  بـــالـــمـــخـــتـــصـــيـــن  اســــتــــعــــان  اجـــتـــمـــاعـــيـــة  قـــضـــيـــة  كــــانــــت  وإذا  االقــــتــــصــــاديــــيــــن، 
وهــكــذا. ولــهــذا الــســبــب كــان االجــتــهــاد الــجــمــاعــي  واســتــأنــس بــآرائــهــم،  االجــتــمــاع 
الــمــؤســســاتــي الــيــوم أحــســن وســيــلــة لــالجــتــهــاد الــمــعــاصــر، لــتــعــقــد الــمــســائــل، وعــدم 
بــجــمــيــع  اإللــمــام  – مــن  الــعــلــم  فــي  درجــتــه  كــانــت  – مــهــمــا  الــواحــد  إمــكــان الــمــجــتــهــد 

الــواحــد. جــوانــب الــمــوضــوع 

/١٩٧٧م. ١٣٩٧هـــ بــيــروت، لــبــنــان، ط٢،  دار الــفــكــر،   ،(٨٨/١ إعــالم الــمــوقــعــيــن (  (١ )
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١٨
الــســديــد لــلــواقــع يــمــر عــبــر دراســتــه حــســب الــمــراحــل الــتــالــيــة: إن الــفــهــم 

عناصرها  إلى  الواقعة  بتقسيم  وذلك  وقع):  ذاته (ماذا  في  الواقع  دراسة   -١
جوانبها  بجميع  تحيط  عميقة  دراسة  بينها،  العالقة  ودراسة  والفرعية،  األصلية 
فــإذا كــانــت الــنــازلــة قــضــيــة كــلــيــة نــجــزئــهــا إلــى عــنــاصــرهــا  (ربــط جــزئــيــاتــهــا بــكــلــيــاتــهــا): 
قــصــد  بـــاســـتـــقـــرائـــهـــا  نـــقـــوم  فـــإنـــنـــا  جـــزئـــيـــة  ظـــواهـــر  كـــانـــت  وإذا  والـــفـــرعـــيـــة،  األصـــلـــيـــة 

الــوصــول إلــى قــضــيــة كــلــيــة.
تحت  بإدراجه  نقوم  ذاته،  في  الواقع  دراسة  فبعد  بأسبابه:  الواقع  ربط   -٢
يــكــون لــلــنــازلــة  فــقــد  إلــى ظــهــوره،  أدت  الــتــي  األســبــاب  نــدرس  أي  الــكــونــيــة،  الــســنــن 
أســبــاب  أي  كــثــيــرة:  أســـبـــاب  لـــه  يــكــون  وقـــد  قــلــيــل،  وذلـــك  واحــــد،  ســبــب  الـــواحـــدة 
أو  اقــتــصــاديــة،  أســبــاب  أو  مــبــاشــرة)،  خــارجــيــة (غــيــر  أســبــاب  أو  داخــلــيــة (مــبــاشــرة)، 

أو أســبــاب اجــتــمــاعــيــة، وغــيــرهــا. أســبــاب ســيــاســيــة، 
٣- ربـــط الــواقــع بــنــتــائــجــه: وذلـــك بــدراســة مــا فــيــه مــن مــصــالــح ومــفــاســد، ومــا 
إنما  عليها،  الشارع  ينص  لم  التي  ومفاسدها  الدنيا  فمصالح  كذلك.  إليه  سيؤول 
نــعــتــمــد فــي مــعــرفــتــهــا عــلــى طــريــقــة الــتــجــربــة والــمــالحــظــة: وهــي الــطــريــقــة الــتــي يــعــتــمــد 
نقطع  فبالتجربة  نص،  فيه  يرد  لم  شيء  بحقيقة  العلم  اكتساب  في  اإلنسان  عليها 
هذا  بقانونية  نقطع  سببه  على  المسبب  ترتب  بتكرار  ثم  الواقع،  له  شهد  ما  بحقيقة 
ومفاسدها  وأسبابها،  الدنيا  مصالح  (وأما  عبد السالم۴  العز بن  قال  التالزم. 
فإن  المعتبرات،  والظنون  والعادات  والتجارب  بالضرورات  فمعروفة  وأسبابها، 
والمصالح  المناسبات  يعرف  أن  أراد  ومــن  أدلــتــه.  مــن  طلب  ذلــك  مــن  شــيء  خفي 
والــمــفــاســد راجــحــهــمــا ومــرجــوحــهــمــا، فــلــيــعــرض ذلــك عــلــى عــقــلــه بــتــقــديــر أن الــشــرع 
تعبد اهللا  ما  إال  ذلك  عن  يخرج  حكم  يكاد  فال  األحكام،  عليه  يبني  ثم  به،  يرد  لم 
بـــه عـــبـــاده، ولـــم يــقــفــهــم عــلــى مــصــلــحــتــه ومـــفـــســـدتـــه)(١). وال يـــدل هـــذا الـــكـــالم عــلــى 

ط١،  لــبــنــان،  بــيــروت،  حــزم،  دار بن  (ص١٣)،  عبد السالم  للعز بن  األحــكــام،  قــواعــد   (١ )
/٢٠٠٣م. ١٤٢٤هـــ
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اســتــقــالل الــعــقــل بــإدراك الــمــصــالــح والــمــفــاســد عــن الــشــرع، إذ ال بــدّ مــن إدراج هــذه 
نوعها  في  االعتبار  كان  سواء  الشارع،  اعتبرها  مصلحة  تحت  والمفاسد  المصالح 

شرعا. ملغاة  كانت  وإال  معتبرة،  تكون  لكي  جنسها  في  أو 
(تغيّر  االجتهاد  عند  المجتهد  يراعي  أن  وذلك  بالمحيط:  الواقع  ربط   -٤
األحوال  في  تغيراً  أم   ، مكانياً أم  زمانياً  تغيّراً  أكان  سواء  بالنازلة  المحيط  الواقع 
األحكام  من  كثيراً  أن  وذلك  وحكمه.  فتواه  في  التغير  هذا  ومراعاة  والظروف، 
فاألحكام  والبيئية،  الزمنية  واألحوال  األوضاع  بتغيّر  تتأثّر  االجتهادية  الشرعية 
المفاسد،  ودرء  المصالح  وجلب  العدل  إقامة  إلى  يهدف  الشارع  أوجبه  تنظيم 
فــكــم  الــعــامــة.  وبــاألخــالق  الــزمــنــيــة  والــوســائــل  بــاألوضــاع  وثــيــق  ارتــبــاط  ذات  فــهــي 
جــيــل  بــعــد  فــأصــبــح  مــعــيــن،  زمــن  فــي  لــبــيــئــة  نــاجــحــاً  عــالجــاً  أو  تــدبــيــراً  كــان  حــكــم  مــن 
ــر  بــتــغــيّ عـــكـــســـه  إلــــى  يـــفـــضـــي  أصـــبـــح  أو  مـــنـــه،  الـــمـــقـــصـــود  إلــــى  يـــوصـــل  ال  أجــــيــــال  أو 
األحكام  تغيّر  يــنــكــر  (ال  الفقهاء  قال  ولذلك   (١ واألخالق)( والوسائل  األوضاع 
تــصــرفــاتــهگ  مــن  كــثــيــرة  أمــثــلــة  لــذلــك  أوردت  وقـــد  الـــزمـــان).  ــر  بــتــغــيّ االجــتــهــاديــة 

الــتــي تــتــغــيّــر بــتــغــيــر الــزمــان.
الظروف  واقعية  دراسة  ندرس  أن  بالمحيط  الواقع  ربط  في  كذلك  ويجب 
الــحــكــم  تــغــيــيــر  فـــي  هـــام  دور  مـــن  لــهــا  لــمــا  وضــــرر،  ومــشــقــة  ضــــرورة  مـــن  الـــطـــارئـــة، 

األصــلــي إلــى أحــكــام اســتــثــنــائــيــة.
درايــة  هــذه الــجــوانــب مــن شــأنــه أن يــجــعــل الــفــقــيــه عــلــى  دراســة الــواقــع مــن  إن 
التعامل  على  الفقيه  غير  يساعد  أن  شأنه  من  كما  تأصيله،  يريد  الذي  بالواقع  تامة 

مــع الــوقــائــع تــعــامــالً مــوضــوعــيــاً بــعــيــداً عــن االرتــجــال والــتــســرع وتــبــريــر الــفــشــل.

الـــمـــعـــاصـــرة  الـــفـــقـــهـــيـــة  لـــــنـــــوازل  ا أحــــكــــام  اســـتـــنـــبـــاط  مـــنـــهـــج  عــــلــــي،  مسفر بن  الـــقـــحـــطـــانـــي،   (١ )
ط١،  الــــســــعــــوديــــة،  الـــعـــربـــيـــة  الـــمـــمـــلـــكـــة  جــــــدة،  الــــخــــضــــراء،  األنـــــدلـــــس  دار  (ص٣٣٥)، 

٢٠٠٤م.  / ١٤٢٤هـــ
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الــفــتــو): وهــو الــعــلــم بــاألحــكــام  ــي الــونــشــريــســي هــذه الــمــرحــلــة (بــعــلــم  ويــســمّ
١)، وهــي مــرحــلــة تــوجــيــه الــحــكــم،  الــكــلــيــة مــع الــعــلــم بــكــيــفــيــة تــنــزيــلــهــا عــلــى الــنــوازل(

وذلــك يــقــتــضــي الــنــظــر إلــى الــحــكــم فــي ثــالثــة جــوانــب:
عــلــى  بــعــد الــحــصــول  فــي الــوســائــل (مــا قــبــل الــحــكــم):  الــنّــظــر  األول:  الــجــانــب 
أدّت  أي الــعــوامــل الــتــي  يــجــب الــنــظــر إلــى الــوســيــلــة إلــى الــحــكــم،  األصــلــي،  الــحــكــم 
إلــى ظــهــور الــقــضــيــة، فــربــمــا كــانــت الــوســيــلــة مــمــنــوعــة اســتــعــمــلــت لــمــقــصــد مــشــروع، 
مــمــنــوع،  لــمــقــصــد  اســتــعــمــلــت  مــمــنــوعــة  أو  مــمــنــوع،  لــمــقــصــد  اســتــعــمــلــت  مــشــروعــة  أو 
جــائــزاً  الــحــكــم  يــكــون  أن  يــمــكــن  الــحــالــة  هــذه  وفــي  الــوســائــل.  قــواعــد  إلــى  فــنــحــتــاج 

فــيــمــكــن مــنــعــه.
الــثــانــي: الــنــظــر فــي الــظــروف الــطــارئــة: (الــحــكــم فــي ظــرفــه الــزمــانــي  الــجــانــب 
لـــــظـــــروف الـــمـــحـــيـــطـــة  والــــمــــكــــانــــي): بـــعـــد الـــنـــظـــر فــــي وســــائــــل الــــحــــكــــم، نـــنـــظـــر فــــي ا
فنحتاج  والضرر،  والمشقة،  الضرورة،  حيث  من  الطارئة  الظروف  أي  بالحكم، 
األعـــذار الــطــارئــة كــقــاعــدة الـــضـــرورات تــبــيــح الــمــحــظــورات، وقــاعــدة  إلـــى قــواعــد 
يــــزال، وضــوابــطــهــا. وفـــي هـــذه الــحــالــة  الــمــشــقــة تــجــلــب الــتــيــســيــر، وقـــاعـــدة الـــضـــرر 
هــذه الــظــروف الــطــارئــة يــمــكــن  يــمــكــن أن يــكــون الــحــكــم مــمــنــوعــاً ولــكــن بــالــنــظــر إلــى 
الــذي  الــمــكــان  عــرف  فــي  الــنــظــر  عــن  نــغــفــل  أن  يــنــبــغــي  ال  كــمــا  اإلبــاحــة.  إلــى  تــغــيــيــره 

١٩٨١م. ١٤٠١هـــ -  بــيــروت، لــبــنــان،  دار الــغــرب اإلســالمــي،   ،(٧٨/١٠ الــمــعــيــار (  (١ )
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ســيــنــزل فــيــه الــحــكــم.

إلــى  نــنــظــر  أن  يــجــب  الــحــكــم):  بــعــد  الــمــآل:(مــا  فــي  الــنــظــر  الــثــالــث:  الــجــانــب 
ي إلـــى مــفــســدة تــربــو عــلــى الــمــصــلــحــة  مـــآل الــحــكــم، فـــإن كـــان تــطــبــيــق الــحــكــم يــــؤدّ
وهــــذا هـــو الــجــانــب  الـــمـــرجـــوة مــنــهــا، فــإنــنــا نــعــتــمــد عــلــى قـــاعـــدة الــنــظــر فـــي الـــمـــآل، 
االســتــشــرافــي الــوقــائــي فــي الــتــشــريــع. قـــال الــشــاطــبــي: (الــنــظــر فــي مـــآالت األفــعــال 
الــمــجــتــهــد  أن  وذلـــك  مــخــالــفــة،  أو  مــوافــقــة  األفـــعـــال  كــانــت   ، شـــرعـــاً مــقــصــود  مــعــتــبــر 
بــاإلحــجــام  أو  بــاإلقــدام  الــمــكــلــفــيــن  عــن  الــصــادرة  األفــعــال  مــن  فــعــل  عــلــى  يــحــكــم  ال 
قــد  لــمــصــلــحــة  مــشــروعــاً  يــكــون  فــقــد  الــفــعــل،  ذلــك  إلــيــه  يـــؤول  مــا  إلــى  نــظــره  بــعــد  إال 
وقــد  فــيــه،  قــصــد  مــا  خـــالف  عــلــى  مـــآل  لــه  ولــكــن  تـــدرأ،  قــد  لــمــفــســدة  أو  تــســتــجــلــب، 
عــلــى  مــآل  لــه  ولــكــن  بــه،  تــنــدفــع  مــصــلــحــة  أو  عــنــه  تــنــشــأ  لــمــفــســدة  مــشــروع  غــيــر  يــكــون 
اســتــجــالب    أدّ فــربــمــا  بــالــمــشــروعــيــة،  األول  فــي  الــقــول  أطــلــق  فــإذا  ذلــك،  خــالف 
ذلــك مــانــعــاً  تــزيــد عــلــيــهــا، فــيــكــون  أو  تــســاوي الــمــصــلــحــة  مــفــســدة  فــيــه إلــى  الــمــصــلــحــة 
بـــعـــدم  الـــثـــانـــي  فــــي  لــــقــــول  ا أطـــلـــق  إذا  وكــــذلــــك  بـــالـــمـــشـــروعـــيـــة،  لــــقــــول  ا إطـــــالق  مــــن 
فــال  تـــزيـــد،  أو  تـــســـاوي  مــفــســدة  إلـــى  الــمــفــســدة  اســـتـــدفـــاع    أدّ ربـــمـــا  الـــمـــشـــروعـــيـــة، 
إال  المورد،  صعب  للمجتهد  مجال  وهو  المشروعية.  بعدم  القول  إطالق  يصح 
١)، ثــم نــحــتــاج  أنـــه عـــذب الـــمـــذاق، مــحــمــود الــغــب، جـــار عــلــى مــقــاصــد الــشــريــعــة)(

وضــع الــضــوابــط الــالزمــة لــحــســن تــطــبــيــق الــحــكــم. بــعــد ذلــك إلــى 
ـــف قــــدرة الــمــجــتــهــد عــلــى اســتــنــبــاط األحـــكـــام الــشــرعــيــة عــلــى  : يـــتـــوقّ وخـــتـــامـــاً
األحـــداث  مـــد فــهــم الـــواقـــع الـــذي يــتــعــامــل مــعــه، وفـــي تــعــامــل الـــرســـولگ مــع 
عــمــلــيــة  فـــي  بـــه   يــقــتــد وأن  بــاســتــقــصــاء،  يـــدرس  أن  يــســتــحــقّ  رائـــع  تــشــريــعــي  مــنــهــج 

االجــتــهــاد.
      

.(٥٥٢/٤ الــمــوافــقــات (  (١ )

√Õ\Ê’\;€‚…Â;ífi’\;ÏÁ\ÑÄ;Ød;‹]“t¯\;ÿáfih;



٢٣

√p\Ö⁄’\Â ;ÑÄ]ë⁄’\

الــقــرآن الــكــريــم.  -١
الــجــوزيــة قــيــم  ابــن 

.١٩٧٧ ١٣٩٧هـــ  بــيــروت، لــبــنــان، ط٢،  دار الــفــكــر،  إعــالم الــمــوقــعــيــن،   -٢
عبد الوهاب: يــعــقــوب  الــبــاحــســيــن، 

رفـــع الـــحـــرج فـــي الــشــريــعــة اإلســـالمـــيـــة، مــكــتــبــة الـــرشـــد، الـــريـــاض، الــمــمــلــكــة   -٣
.٢٠٠١ ١٤٢٢هـــ -  الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ط٤، 

إســمــاعــيــل: بن  محمد  الــبــخــاري، 
صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري، بـــيـــت األفــــكــــار الـــدولـــيـــة، الــــريــــاض، الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة   -٤

١٩٩٨م. ١٤١٩هـــ -  الــســعــوديــة، 
ســعــيــد: مــحــمــد  الــبــوطــي، 

ســوريــا،  دمــشــق،  الــفــكــر،  دار  اإلســالمــيــة،  الــشــريــعــة  فــي  الــمــصــلــحــة  ضــوابــط   -٥
٢٠٠٥م. ١٤٢٦هـــ -  ط٤، 

دريــســا: تــراوري، 
قــــواعــــد مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة اإلســــالمــــيــــة: دراســــــة نـــظـــريـــة تـــطـــبـــيـــقـــيـــة، أطـــروحـــة   -٦
دكـــتـــوراه فــي الــعــلــوم اإلســالمــيــة، نــوقــشــت بــالــمــعــهــد الــعــالــي ألصـــول الــديــن 

.٢٠١٠ ٢٤ جــوان  بــجــامــعــة الــزيــتــونــة، فــي 
ســلــقــيــنــي، إبــراهــيــم مــحــمــد، أصــول الــفــقــه اإلســالمــي.  -٧
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٢٤
الــطــاهــر: مــحــمــد  عــاشــور،  ابــن 

مــقــاصــد الــشــريــعــة اإلســالمــيــة، الــشــركــة الــتــونــســيــة لــلــتــوزيــع، تــونــس.  -٨
عبد السالم: الــعــز، 

ط١،  لــبــنــان،  بــيــروت،  حـــزم،  ابـــن  دار  األنـــام،  مــصــالــح  فــي  األحــكــام  قــواعــد   -٩
٢٠٠٣م. ١٤٢٤هـــ - 

عــلــي: بن  مسفر  الــقــحــطــانــي، 
الخضراء،  األندلس  دار  المعاصرة،  الفقهية  النوازل  أحكام  استنباط  منهج   -١٠
.٣٣٥ ص:  ٢٠٠٤م،   / ١٤٢٤هـــ جــدة، الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ط١، 

شــعــيــب: بن  أحمد  الــنــســائــي، 
السعودية. العربية  المملكة  الرياض،  الدولية،  األفكار  بيت  النسائي،  سنن   -١١

الــحــجــاج: بن  مسلم  الــنــيــســابــوري، 
لــــــريــــــاض، الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  لـــــدولـــــيـــــة، ا صـــحـــيـــح مــــســــلــــم، بــــيــــت األفـــــكـــــار ا  -١٢

الــســعــوديــة.
يــحــيــى: بن  أحمد  الــونــشــريــســي، 

١٩٨١م. ١٤٠١هـــ -  بــيــروت، لــبــنــان،  دار الــغــرب اإلســالمــي،  الــمــعــيــار،   -١٣
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٢٧

ÏŸÅŒ⁄’\

آلــه  وعــلــى  األمــيــن  الــنــبــيّ  عــلــى  والــســالم  والــصــالة  الــعــالــمــيــن  ربّ  هللا  الــحــمــد 
ــن تــبــعــهــم بــإحــســان إلــى يــوم الــديــن وبــعــد: ومَ وأزواجــه  وأصــحــابــه 

هـــدفـــت الـــشـــريـــعـــة اإلســـالمـــيـــة بـــمـــجـــمـــوع نـــصـــوصـــهـــا وأحـــكـــامـــهـــا إلــــى حــفــظ 
األذ بــهــا. ــلــحــق  يُ أو قــد  ــهــددهــا  يُ الــنــفــس الــبــشــريــة مــن كــلِّ مــا 

الــضــرورات الــخــمــس  وقــد عــدَّ فــقــهــاء الــمــســلــمــيــن حــفــظ الــنــفــس الــبــشــريــة مــن 
إال بــإيــجــادهــا. الــتــي ال تــســتــقــيــم الــحــيــاة 

منها  بأمرين  يكون  لها  الحفظ  «إن  الموافقات:  في  الشاطبي  اإلمام  يقول 
(٧/٢ أو الــمــتــوقــع فــيــهــا». ( االخــتــالل الــواقــع  يــدرأ عــنــهــا  مــا 

ـــاً فــي  ولـــقـــد تـــضـــافـــرت جـــهـــود الــبــشــريــة عــلــى مـــرِّ الـــتـــاريـــخ ويــظــهــر ذلـــك جـــلـــيّ
درء  شــأنــهــا  مــن  يــكــون  وأجــهــزةٍ  وهــيــئــاتٍ  مــؤســســاتٍ  إيــجــاد  عــلــى  الــمــعــاصــر  زمــانــنــا 
باألساليب  ذلك  ويكون  سالمته،  على  والمحافظة  والمجتمع  الفرد  عن  الخطر 

والــوســائــل الــوقــائــيــة والــعــالجــيــة.
فــي  والــحــكــومــات  الــدول  تــبــذلــهــا  لــتــي  ا لــكــبــيــرة  ا الــجــهــود  نــنــا  زمــا فــي  ونــلــحــظ 
لــدفــاع  ا أجــهــزة  فــي  ــاً  جــلــيّ األمــر  ويــتــضــحُ  واألجــهــزة،  لــمــؤســســات  ا هــذه  مــثــل  إيــجــاد 
لــســاريــة  ا واألمــــراض  األوبـــئـــة  ومـــقـــاومـــة  الــصــحــي  لــتــثــقــيــف  ا ومـــؤســـســـات  لــمــدنــي  ا
حــيــاتــه  ــهــدد  يُ قــد  مــا  كــلِّ  مــن  لــمــجــتــمــع  وا لــفــرد  ا فــســالمــة  الــصــحــة.  لــوزارات  لــتــابــعــة  ا
تــعــتــنــي  مـــا  بـــقـــدر  وتــقــدمــهــا  لـــشـــعـــوب  وا لــــدول  ا تـــطـــور  وبـــقـــدر  األهـــمـــيـــة،  بـــالـــغ  أمــــرٌ 
لــمــتــخــصــصــة  وا لـــمـــدربـــة  ا لـــكـــوادر  بـــا وتـــزويـــدهـــا  لـــمـــؤســـســـات  ا هــــذه  مـــثـــل  بـــإيـــجـــاد 
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٢٨
الــحــديــثــة. واألجــهــزة  وبــالــمــعــدات 

األهمية،  البالغ  األمر  هذا  عن  الطرف  لتغض  النبوية  نة  السّ تكن  ولم  هذا 
هــذا  فــقــد حــفــلــت بــاألحــاديــث الــنــبــويــة الــكــريــمــة الــتــي تــنــبــه وتــلــفــت الــنــظــر إلــى  لــذلــك 
المسلمين،  نفوس  في  قداسة  له  نةً  سّ أو  قرآناً  الشرعي  النص  أن  ومعلوم  األمر. 
ولــذلــك يــهــتــم الــمــســلــم بــهــذه الــتــوجــيــهــات الــنــبــويــة عــلــى اعــتــبــار أنــهــا حــكــم شــرعــي 

مــطــالــب بــفــعــلــه والــعــمــل عــلــى إيــجــاده.
خــالل دراســتــي لــعــلــم الــحــديــث الــنــبــوي  هــذا الــبــحــث ومــن  ولــهــذا أحــبــبــت فــي 
ـــنـــة الـــنـــبـــويـــة الـــمـــطـــهـــرة بـــعـــوامـــل  الـــشـــريـــف تــســلــيــط الـــضـــوء عـــلـــى مــــد اهـــتـــمـــام الـــسّ

. يــدرأ عــنــه كــلَّ خــطــرٍ ــالمــة الــعــامــة لــلــفــرد والــمــجــتــمــع بــمــا  الــسّ
UÏà\ÑÅ’\ ;Ï÷“çŸ

اآلتــيــة: األمــور  عــلــى  الــضــوء  تــســلــيــط  إلــى  الــبــحــث  يــهــدف 
نة النبوية باإلنسان من خالل حفظ أمنه وسالمته. ما هي مظاهر عناية السّ  -١
ملسو هيلع هللا ىلص أنــــظــــار الـــمـــســـلـــمـــيـــن إلـــــى الــــســــلــــوك الـــســـلـــيـــم فــي  لــــنــــبــــيُّ كـــيـــف وجـــــه ا  -٢

أعــمــالــهــم الــحــيــاتــيــة الــيــومــيــة.
UÏzzzzà\ÑÅ’\ ;r‚fiŸ

اآلتــيــة: الــمــنــهــجــيــة  الــدراســة  فــي  اتــبــعــت  لــقــد 
روايــات الــحــديــث الــنــبــوي  الــذي يــقــوم عــلــى جــمــع  الــمــنــهــج االســتــقــرائــي  أ- 

ــنــة الــمــعــتــبــرة. مــن مــصــادر الــسّ
لــــنــــصــــوص  لــــــــذي يـــــقـــــوم عــــلــــى دراســـــــــة هـــــــذه ا الــــمــــنــــهــــج االســــتــــنــــبــــاطــــي ا ب- 

واســتــخــالص األحــكــام الــشــرعــيــة مــنــهــا.
Unue’\ ;ªŞ}Ÿ

مجموعةٍ  على  مبحثٍ  كل  واشتمل  مباحث  ثالثة  على  البحث  هذا  اشتمل 
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٢٩
مــن الــمــطــالــب عــلــى الــنــحــو اآلتــــــــــــــي:

واألوبــئــة: األمــراض  مــن  الــســالمــة  األول:  الــمــبــحــث 
ــاريــة. واألوبــئــة الــسّ األمــراض  الــوقــايــة مــن  األول:  الــمــطــلــب 

واألمــــــــراض  األوبـــــئـــــة  نــــتــــقــــال  طــــــرق الــــوقــــايــــة مـــــن خــــطــــر ا الــمــطــلــب الــثــانــي: 
الــمــعــديــة، وفــيــه جــمــلــة مــن الــفــروع.

الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة. األول:  الــفــرع 
الــنــظــافــة الــعــامــة. الــفــرع الــثــانــي: 

والشراب. الطعام  أوعية  استعمال  في  النبوي  األدب  الثالث:  الفرع 
الــنــهــي عـــن تــلــويــث مـــصـــادر الــمــيــاه ولــــزوم الــمــحــافــظــة  الــفــرع الــرابــع: 

عــلــى عــنــاصــر الــبــيــئــة.
والــشــراب عــنــد الــنــوم. تــغــطــيــة آنــيــة الــطــعــام  الــفــرع الــخــامــس: 

الــعــامـــــــــــة: ــالمــة  والــسّ األمــن  الــثــانـــــــــــي:  الــمــبــحــث 
عــنــد  تــعــالــى  اسم اهللا  وذكـــر  الــنــوم  عــنــد  األبـــواب  إغـــالق  األول:  المطلب 

ذلك.
والــســراج عــنــد الــنــوم. إطــفــاء الــنــار  الــمــطــلــب الــثــانــي: 

األدوات  مــــع  الـــتـــعـــامـــل  عـــنـــد  لـــــحـــــذر  وا الـــحـــيـــطـــة  أخـــــذ  الــمــطــلــب الــثــالــث: 
الــحــادة والــخــطــرة.

واألنـــشـــطـــة الـــتـــي قـــد تــلــحــق  االبـــتـــعـــاد عـــن الـــمـــمـــارســـات  الــمــطــلــب الــرابــع: 
أو بــالــغــيــر. ضــرراً بــالــنــفــس 
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غــروب الــشــمــس. كــف األطــفــال عــن الــلــعــب بــعــد  الــمــطــلــب الــخــامــس: 

أو  لــــه  تـــحـــجـــيـــر  ال  ســـطـــح  فـــــوق  الـــمـــبـــيـــت  مــــن  الـــتـــحـــذيـــر  الــمــطــلــب الــســادس: 
الــمــبــيــت عــلــى قــارعــة الــطــريــق.

الــمــطــلــب الــســابــع: الــنــهــي عــن الــشــرب مــن ثــلــمــة الــقــدح.

الــطــريــق: عــن   تــنــحــيــة األذ الــثــالـــــــــــث:  الــمــبــحــث 
األذ بــالــغــيــر. الــتــحــذيــر مــن كــلِّ مــا مــن شــأنــه إلــحــاق  األول:  الــمــطــلــب 

آداب الــســيــر فــي الــطــريــق. الــمــطــلــب الــثــانــي: 
األذ عــن الــطــريــق. إمــاطــة  الــمــطــلــب الــثــالــث: 

ورســولــه  نــبــيــه  عــلــى  اهللا  وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  هللا  الــحــمــد  أن  دعــوانــا  وآخــر 
الــكــريــم.
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شأنها  من  معلومةٍ  بكل  وتزويده  المسلم  بتثقيف  اإلسالمية  الشريعة  عنيت 
التي  الخاطئة  الممارسات  نتيجة  به  تلحق  قد  التي  واألضرار  بالمخاطر  توعيته 

قــد يــقــع بــهــا مــن حــيــث ال يــعــلــم.
ومــعــيــنــاً  الـــوحـــي،  مـــصـــادر  مـــن  مـــصـــدراً  بــاعــتــبــارهــا  الــنــبــويــة  ـــنـــة  الـــسّ أن  ونـــجـــد 
ــنــة  الــسّ أن  نــجــد  أقـــول  واآلخـــرة،  الــدنــيــا  فــي  ــســعــده  تُ الــتــي  بــالــمــعــلــومــة  الــمــســلــم  يــمــدُّ 
األمراض  من  المسلم  تُحذر  التي  الكريمة  النبوية  باألحاديث  حفلت  قد  النبوية 

واألوبــئــة الــتــي قــد تــفــتــك بــه وبــمــجــتــمــعــه.
الــمــطــالــب: مــن  مــجــمــوعــة  الــمــبــحــث  هــذا  وفــي 

UÏÁÑ] flâ’\ ;ÏÒdÂ¯\Â ;ô\ÖŸ¯\ ;flŸ ;ÏÁ]ÕÊ’\ ;UÿÂ¯\ ;f÷Ş⁄’\

ــنــة الــنــبــويــة بــمــبــدأ الــعــالج الــوقــائــي الــقــائــم عــلــى مــحــاربــة الــمــرض  اهــتــمــت الــسّ
اآلخــريــن. ومــنــع انــتــشــاره إلــى  خــالل مــحــاصــرة بــؤره  قــبــل وقــوعــه مــن 

هـــذا الــمــطــلــب لــبــعــضٍ مـــن أحـــاديـــث الــمــصــطــفــىملسو هيلع هللا ىلص  ولـــذلـــك ســنــعــرض فـــي 
هــذا الــجــانــب: الــتــي عــالــجــت 

ممرض  يُورد  «ال  قال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن  عوفگ  عبد الرحمن بن  فعن 
(١ )« مــصــحّ عــلــى 

رقم  حديث  صفر  وال  هامة  وال  طيرة  وال   عدو ال  باب  السالم،  كتاب  مسلم،  صحيح   (١ )
.(٤١١٧ )
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صاحب  لكلِّ  النبوي  النهي  على  ومضمونه  منطوقه  في  يدل  الحديث  فهذا 
خــاصــة  مـــنـــاســـبـــة  لـــلـــحـــديـــث  كــــان  وإن  مـــعـــافـــى،  ســـلـــيـــمٍ  مـــن  يـــقـــتـــرب  أن  مـــعـــدٍ  مـــــرضٍ 
بــخــصــوص  ال  الــلــفــظ  بــعــمــوم  الــعــبــرة  أن  األصــــول  عــلــمــاء  عــلــيــه  اســتــقــر  الـــذي  لــكــن 
لألفراد  العامة  السالمة  لمبدأ  مراعاةٌ  الكريم  النبوي  التوجيه  هذا  وفي  السبب. 

والــجــمــاعــات.
«إذا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قــال  قــال:  زيــدک  أسامة بن  يــرويــه  آخــر  حــديــث  وفــي 
تخرجوا  فال  بها  وأنتم  بأرضٍ  وقع  وإذا  تدخلوها،  فال  بأرضٍ  بالطاعون  سمعتم 
هـــذا الــحــديــث الــنــبــوي إقــــرارٌ لــمــبــدأ الــحــجــر الــصــحــي الــــذي ســبــق  ١) وفـــي  مـــنـــهـــا»(
دون  يـــحـــول  الــــذي  الــحــجــر  ذلـــك  نـــيـــن،  والـــقـــوا الــتــشــريــعــات  مـــن  غـــيـــره  بـــه  اإلســــالم 
والتاريخ  والمجتمعات،  األفراد  بين  الفتاكة  وخاصة  واألمراض  األوبئة  انتشار 
عــديــدة نــتــيــجــة الــمــمــارســات  أرواحـــاً  وحــصــد  حــافــلٌ بــوقــائــع انــتــشــر الــطــاعــون فــيــهــا 

أدت إلــى انــتــشــاره. الــخــاطــئــة الــتــي 
تــعــالــى: اهللا  رحمه  الــقــيّــم  ابــن  اإلمــام  يــقــول  الــمــجــال  هــذا  وفــي 

: ــمٍ ــكَ حِ ةُ  ــدَّ ــا عِ ــعَ بِــهَ قَ وَ ــدْ  ــتِــي قَ لَّ ضِ ا َرْ األْ ــى  لَ إِ ــولِ  خُ الــدُّ ــنَ  ــنْــعِ مِ ــمَ فِــي الْ وَ
ــا. ــنْــهَ ــدُ مِ ــبُــعْ لْ ا وَ  ، ــةِ يَ ذِ ــؤْ ــمُ ــبَــابِ الْ َسْ األْ ــنُّــبُ  ــجَ ــا: تَ هَ ــدُ حَ أَ

. ــادِ ــعَ ــمَ الْ وَ ــاشِ  ــعَ ــمَ ةُ الْ ــادَّ ــيَ مَ ــتِــي هِ لَّ ــافِــيَــةِ ا ــعَ ــذُ بِــالْ َخْ األْ الــثَّــانِــي: 
وفــســد فــيــمــرضــون. الــذي قــد عــفــن  الــثــالــث: أال يــســتــنــشــقــوا الــهــواء 

ــمْ  ــهُ لَ ـــلُ  ـــصُ ـــيَـــحْ فَ  ، لـِــكَ ــذَ بـِ ـــوا  ضُ ـــرِ مَ ـــدْ  قَ يـــنَ  ـــذِ لَّ ا ـــى  ضَ ـــرْ ـــمَ لْ ا يـــجـــاوروا  أال  الـــرابـــع: 
. ــمْ ــهِ اضِ ــرَ مْ ــنْــسِ أَ جِ ــنْ  ــمْ مِ تِــهِ رَ ــاوَ ــجَ بِــمُ

نَّ  ـــإِ فَ ــا،  ــمَ ــهِ ــرُ بِ ثَّ ــتَــأَ ــا تَ ــهَ نَّ ــإِ فَ  ، وَ ـــدْ ـــعَ لْ ا وَ ةِ  ــيَــرَ ـــنِ الــطِّ ــوسِ عَ ـفُ ــةُ الــنـُّ ــيَ ــمْ حِ  : ـــسُ ـــامِ ـــخَ لْ ا
ــرُ  مْ َ األْ ـــهِ  ضِ رْ فِــي أَ ــولِ  خُ ــنِ الــدِّ ــيِ عَ ــي الــنَّــهْ ــفِ فَ ــةِ  ــلَ ــمْ ــجُ بِــالْ وَ ــا،  ــرَ بِــهَ ــيَّ ــطَ ــنْ تَ ــى مَ ــلَ ةَ عَ ــرَ ــيَ الــطِّ

.(٥٢٨٧ حــديــث رقــم ( صــحــيــح الــبــخــاري، كــتــاب الــطــب، بــاب مــا يــذكــر فــي الــطــاعــون   (١ )
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ارِ  ــرَ ــفِ لْ ــنِ ا ــيِ عَ فِــي الــنَّــهْ وَ  . ــفِ ــبَــابِ الــتَّــلَ َسْ ضِ ألِ ــرُّ ــنِ الــتَّــعَ ــيِ عَ الــنَّــهْ وَ  ، ــيَــةِ ــمْ ــحِ الْ وَ رِ  ــذَ ــحَ بِــالْ
، والــثــانــي:  ــيــمٌ ــلِ ــعْ تَ وَ يــبٌ  دِ ــأْ : تَ لُ َوَّ ـــاألْ فَ  ، يــضِ ــوِ ــفْ الــتَّ وَ  ، ــيــمِ ــلِ ــسْ الــتَّ وَ  ، ــلِ كُّ ــوَ ــرُ بِــالــتَّ مْ َ األْ ــنْــهُ  مِ

.(١ تــفــويــض وتــســلــيــم(
وإرشــاده إلــى  فــي تــثــقــيــف الــمــســلــم وتــهــذيــبــه  دورهــا  تــأخــذ  ــنــة الــنــبــويــة  فــالــسّ إذاً 
أبــو  رواه  الـــذي  الــحــديــث  فــي  ملسو هيلع هللا ىلص  الــنــبــيُّ قـــال  ولــهــذا  مــصــلــحــتــه،  فــي  يــصــبُّ  مــا  كـــلِّ 

.(٢ األســد»( هــريــرةگ: «وفــرَّ مــن الــمــجــذوم كــمــا تــفــرّ مــن 
فــالــجــذام بــاعــتــبــاره مــرضــاً مــعــديــاً مــنــفــراً يــرشــد الــرســولملسو هيلع هللا ىلص إلــى الــفــرار مــنــه 

. نــاً مــفــتــرســاً أو حــيــوا أســداً   إذا رأ والــبــعــد عــنــه كــمــا يــفــرُّ اإلنــســان 
أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  وغــيــرهــمــا  الــصــحــيــحــيــن  فـــي  ورد  وقـــد  هـــذا 
اهللا:  رسول  يا  أعرابيٌ  فقال  هامة»  وال  صفر  وال   عدو «ال  قال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
األجــرب فــيــدخــل بــيــنــهــا  فــمــا بــال إبــلــي تــكــون فــي الــرمــل كــأنــهــا الــظــبــاء فــيــأتــي الــبــعــيــر 

.(٣ األول؟»(  فــيُــجــربــهــا؟ فــقــال: «فــمــن أعــد
ملسو هيلع هللا ىلص مــــا يـــقـــع بـــيـــن اإلبـــــل مــن  ـــنـــكـــر الـــنـــبـــيُّ يُ هــــذا الـــحـــديـــث الـــشـــريـــف لــــم  فـــفـــي 
األمـــر  أن  لـــه  بـــيّـــن  ملسو هيلع هللا ىلص  الـــنـــبـــيَّ أن  األمــــر  غـــايـــة  ولـــكـــنّ  بـــغـــيـــره،  أو  بـــالـــجـــرب   الـــعـــدو

األول؟  أعــد فــمــن  لــه:  قــال  عــنــدمــا  تــعــالــى  اهللا  بيد 
أنــه  ملسو هيلع هللا ىلص  لــنــبــيِّ ا عــن  ثــبــت  مــا  وأمـــا  تــعــالــى:  اهللا  رحمه  لــبــيــهــقــي  ا اإلمـــام  يــقــول 
مــن  الــجــاهــلــيــة  فـــي  يــعــتــقــدونــه  نـــوا  كـــا لـــذي  ا لـــوجـــه  ا عــلــى  أي   «..عــــدو قـــال: «ال 
الــصــحــيــح  مــخــالــطــة  بــمــشــيــئــتــه  اهللا  يجعل  وقــد  تــعــالــى،  اهللا  غير  إلــى  لــفــعــل  ا إضــافــة 
مــن  قــــالملسو هيلع هللا ىلص: «فـــرَّ  ولـــهـــذا  ذلـــك،  لـــحـــدوث  ســبــبــاً  لـــعـــيـــوب  ا هـــذه  مـــن  شـــيءٌ  بـــه  ـــنْ  مَ

.٤٠/٤ زاد الــمــعــاد   (١ )
.(٥٧٠٧ حــديــث رقــم ( صــحــيــح الــبــخــاري، كــتــاب الــطــب، بــاب الــجــذام   (٢ )

وصــحــيــح مــســلــم،   ،(٥٣١٦ حــديــث رقــم ( ال هــامــة  صــحــيــح الــبــخــاري،كــتــاب الــطــب، بــاب   (٣ )
.(٤١١٦ حــديــث رقــم ( وال صــفــر  وال هــامــة  وال طــيــرة   عــدو كــتــاب الــســالم بــاب ال 
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٣٤
.(١ األســد»( مــن  فــرارك  لــمــجــذوم  ا

اهللا تـــعـــالـــى: قــــال جـــمـــهـــور الـــعـــلـــمـــاء يــجــب  لــــنــــووي رحــــمــــه  ويــــقــــول اإلمــــــام ا
مــمــرض عــلــى  ال يــورد  وحــديــث   ،عــدو ال  هــذيــن الــحــديــثــيــن [حــديــث  الــجــمــع بــيــن 
الــمــراد   (عـــدو حــديــث (ال  أن  الــجــمــع  وطـــرق  قــالــوا:  صــحــيــحــان،  وهــمــا  مــصــح] 
بــطــبــعــهــا  تــعــدي  والــعــاهــة  الــمــرض  أن  وتــعــتــقــده  تــزعــمــه  الــجــاهــلــيــة  كــانــت  مــا  نــفــي  بــه 
إلــى  فــيــه  فــأرشــد  مــصــح)  عــلــى  مــمــرض  يــورد  حــديــث (ال  وأمــا  تــعــالــى،  اهللا  بفعل  ال 
فــي  فــنــفــى  وقــــدره،  تــعــالــى  اهللا  بفعل  الـــعـــادة  فـــي  عــنــده  الـــضـــرر  يــحــصــل  مـــا  مــجــانــبــة 
اهللا  بقدر  ذلــك  عــنــد  الــضــرر  حــصــول  يــنــفِ  ولــم  بــطــبــعــهــا   الــعــدو األول  الــحــديــث 
الصواب  وهو  بينهما  والجمع  الحديثين  تصحيح  من  ذكرناه  الذي  فهذا  وإرادته 

.(٢ الــذي عــلــيــه جــمــهــور الــعــلــمــاء ويــتــعــيّــنُ الــمــصــيــر إلــيــه(
UÏÁÅ¬⁄’\ ;ô\ÖŸ¯\Â ;ÏÒdÂ¯\ ;ÿ]Œi›\ ;ÖŞ| ;flŸ ;ÏÁ]ÕÊ’\ ;–ÖöUÈ›]m’\ ;f÷Ş⁄’\

ــنــة الــنــبــويــة جــلَّ عــنــايــتــهــا تــوجــيــه الــمــســلــم كــي يــقــي نــفــســه وغــيــره مــن  أولــت الــسّ
واألوبــئــة الــســاريــة، وســلــكــت لــتــحــقــيــق ذلــك طــرقــاً وقــائــيــةً  األمــراض الــمــعــديــة  خــطــر 
ــنــة الــنــبــويــة عــلــى الــطــرق الــوقــائــيــة بــاعــتــبــارهــا الــســبــب  ، وركــزت الــسّ وطــرقــاً عــالجــيــةً
وسنبيّن  آخر،  إلى  شخصٍ  من  وانتقالها  األمراض  انتشار  من  الحد  في  الرئيسي 

ــنــة الــنــبــويــة لــتــحــقــيــق ذلــك. هــنــا الــطــرق الــوقــائــيــة الــتــي اتــبــعــتــهــا الــسّ
UÄÖ÷’ ;ÏËë}ç’\ ;Ï…]æfi’\ ;UÿÂ¯\ ;ƒÖ’\

األمـــراض  مــن  الــوقــايــة  فــي  جـــداً  مــهــمــة  لــلــفــرد  الــشــخــصــيــة  الــنــظــافــة  أن  مــعــلــومٌ 
لــذا نــجــد أن الــشــريــعــة اإلســالمــيــة اهــتــمــت بــهــذا الــجــانــب أيــمــا اهــتــمــام بــل  واألوبــئــة، 
ــعــلــت الــطــهــارة وهـــي فـــي حــقــيــقــة أمـــرهـــا نــظــافــة شــخــصــيــة جــعــلــتــهــا شـــرطـــاً لــصــحــة  جَ

.١٦١/١٠ فــتــح الــبــاري   (١ )
.٣٧٢/٧ شــرح الــنــووي عــلــى صــحــيــح مــســلــم   (٢ )
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٣٥
 (١ غــلــول»( مــن  صــدقــة  وال  طــهــور  بــغــيــر  صــالة  تــقــبــل  حــديــث: «ال  فــي  كــمــا  الــعــبــادة، 

فــمــن هــنــا يــتــبــيــن لــنــا أن نــظــافــة الــمــســلــم وطــهــارتــه شــرط فــي صــحــة صــالتــه.
الــشــخــصــيــة  النظافة  النبوية  نة  السّ ت  عدّ بل  الحد  هذا  عند  األمر  يقف  ولم 
كــلَّ  أن  أيّ  عــلــيــهــا،  اإلنــســان  تــعــالــى  اهللا  فطر  لــتــي  ا األمور  وهــي  لــفــطــرة؛  ا ســنــن  مــن 
تــعــالــى  اهللا  أن  بــاعــتــبــار  عــلــيــهــا  يـــحـــرص  أن  يــنــبــغــي  مــســلــمٍ  غــيــر  أو  مــســلــمــاً  نـــســـانٍ  إ

عــلــيــهــا. فــطــره 
لــــفــــطــــرة: قـــصُّ  ملسو هيلع هللا ىلص قــــــال: عــــشــــرٌ مــــن ا لــــنــــبــــيِّ فـــعـــن الــــســــيــــدة عــــائــــشــــةڤ عــــن ا
ــواك، واســتــنــشــاق الــمــاء، وقــصُّ األظــفــار، وغــســل  والــسّ الــشــارب، وإعــفــاء الــلــحــيــة، 
وانــتــقــاص الـــمـــاء، قـــال مــصــعــب ونــســيــتُ  اإلبـــط، وحــلــق الــعــانــة،  الــبــراجــم، ونــتــف 
(٢ االستنجاء»( يعني  الماء  انتقاص  وكيع  قال  المضمضة،  تكون  أن  إال  العاشرة 
الــشــخــص  قــبــض  إذا  الــكــف  ظــهــر  مــن  الــســالمــيــات  رؤوس  الــبــراجــم  ومــعــنــى 

.(٣ كــفــه نــشــزت وارتــفــعــت(
الــخــتــان،   : خــمــسٌ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «الــفــطــرة  رسول  قــال  قــال:  هــريــرةگ  أبــي  وعــن 

(٤ اإلبــط، وتــقــلــيــم األظــفــار، وقــص الــشــارب»( واالســتــحــداد، ونــتــف 
على  حفاظاً  عليها  يحرص  أن  إنسانٍ  لكلِّ  ينبغي  التي  الفطرة  خصال  فهذه 

صــحــتــه وســالمــتــه ونــظــافــتــه.
دون  الــمــســلــم  يــتــجــاوزه  أن  ــكــره  يُ وقــتــاً  لــلــمــســلــم  الــرســولملسو هيلع هللا ىلص  حــدد  وقــد  هــذا 
«وقّت  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ عن  مالكگ  أنس بن  فعن  الخصال،  بهذه  يفعل  أن 

.(٣٢٩ حــديــث رقــم ( وجــوب الــطــهــارة لــلــصــالة  صــحــيــح مــســلــم، كــتــاب الــطــهــارة، بــاب   (١ )
.(٥٦ حــديــث رقــم ( صــحــيــح مــســلــم، كــتــاب الــطــهــارة، بــاب خــصــال الــفــطــرة   (٢ )

.(٤٢ الــمــصــبــاح الــمــنــيــر لــلــفــيــومــي صــفــحــة (  (٣ )
وصحيح   ،(٥٤٣٩ ) رقم  حديث  الشارب  قص  باب  اللباس،  كتاب  البخاري،  صحيح   (٤ )

.(٣٨٤ حــديــث رقــم ( مــســلــم، كــتــاب الــطــهــارة، بــاب خــصــال الــفــطــرة 
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٣٦
.(١ وحــلــق الــعــانــة»( وأخــذ الــشــارب  لــهــم كــلَّ أربــعــيــن لــيــلــة تــقــلــيــم األظــفــار 

مسلمٍ  كلَّ  ودعت  إليه  النبوية  نة  السّ نبهت  فقد  واالغتسال  االستحمام  أما 
األغــســال  إلــى  بــاإلضــافــة  هــذا  وتــنــظــيــفــه،  بــدنــه  غــســل  دون  األســبــوع  يــتــجــاوز  ال  أن 

أو الــحــيــض والــنــفــاس. الــتــي تــتــوجــب عــلــى الــمــســلــم والــمــســلــمــة بــســبــب الــجــنــابــة 
أيـــام  ســبــعــة  كــــلِّ  فـــي  مـــســـلـــمٍ  كــــلِّ  قــــال: «عـــلـــى  ملسو هيلع هللا ىلص  الـــنـــبـــيَّ أن  جـــابـــرگ  فـــعـــن 

.(٢ غــســلٌ وهــو الــجــمــعــة»(
أن  مـــســـلـــمٍ  كــــلِّ  عـــلـــى  هللا  قــــال: «حــــقٌّ  ملسو هيلع هللا ىلص  الـــنـــبـــيِّ عـــن  هــــريــــرةگ  أبــــي  وعــــن 

.(٣ وجــســده»( يــغــتــســل فــي كــلِّ ســبــعــة أيــامٍ يــومــاً يــغــســلُ فــيــه رأســه 
تــكــون  أن  عــلــيــك  حــقــه  مـــن  جــعــل  تــعــالــى  اهللا  أن  كــيــف  الــمــســلــم  أخـــي  فــانــظــر 

؛ ألن الــنــظــافــة عــنــوان الــمــســلــم. بــدنــك ورأســك كــل ســبــعــة أيــامٍ نــظــيــفــاً بــغــســل 
واســـتـــغـــفـــار  الــــذنــــوب  لـــغـــفـــران  ســـبـــبـــاً  الـــنـــظـــافـــة  ت  عـــــدّ الـــنـــبـــويـــة  ـــنـــة  الـــسّ إن  بــــل 
األجساد  هذه  «طهروا  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ عن  عمرک  ابن  فعن  للعبد؛  المالئكة 
يــنــقــلــب  ال  شــعــاره  فــي  مــلــكٌ  مــعــه  بــات  إال  طــاهــراً  يــبــيــتُ  عــبــدٌ  لــيــس  فــإنــه  اهللا  طهركم 
شعاره  ومعنى   ،(٤ )« طاهراً بات  فإنه  لعبدك  اغفر  قال: اللهم  إال  الليل  من  ساعةً 

.(٥ الــذي يــلــي الــجــســد( الــثــوب 
ــنــة الــنــبــويــة لــلــمــســلــم حــتــى يــكــون عــلــى أكــمــل وجـــهٍ مــن  ومـــن تــوجــيــهــات الــسّ

وصــحــيــح مــســلــم، كـــتـــاب الـــطـــهـــارة، بـــاب خـــصـــال الـــفـــطـــرة حـــديـــث رقــم  صــحــيــح مــســلــم،   (١ )
.(٣٧٩ )

.(١٢١٩ حــديــث رقــم ( حــبّــان، كــتــاب الــطــهــارة، بــاب غــســل الــجــمــعــة  صــحــيــح ابــن   (٢ )
النساء  من  غسل  الجمعة  يشهد  لم  من  على  هل  باب  الجمعة،  كتاب  البخاري،  صحيح   (٣ )
الطيب  باب  الجمعة،  كتاب  مسلم،  وصحيح   ،(٨٤٧ ) رقم  حديث  وغيرهم  والصبيان 

.(١٤٠٣ حــديــث رقــم ( والــســواك يــوم الــجــمــعــة 
حــديــث رقــم (١٣٤٤٥).  ٧٧/١١ الــمــعــجــم الــكــبــيــر لــلــطــبــرانــي   (٤ )

.٢٤٧/٢ الــفــائــق فــي غــريــب الــحــديــث لــلــزمــخــشــري   (٥ )
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٣٧
وخــاصــة عــنــد تــنــاول الــلــحــوم  الــنــظــافــة إرشــاده إلــى غــســل يــديــه بــعــد تــنــاول األطــعــمــة 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال:  هريرةگ  أبي  فعن  الزيوت،  على  المحتوي  والطعام 

.(١ إال نــفــســه»( ريــحُ غــمــرٍ فــأصــابــه شــيءٌ فــال يــلــومــنَّ  يــده  وفــي  ــن بــات  «مَ
.(٢ : الــدســم والــزهــومــة مــن الــلــحــم( ريــحُ غــمــرٍ ومــعــنــى 

ÏzzzŸ]¬’\ ;Ï…]æfi’\ ;UÈ›]m’\ ;ƒÖ’\

ــنــة الــنــبــويــة جــانــب الــنــظــافــة الــعــامــة لــلــمــجــتــمــع وهــي تــنــبــه وتــركــز  لــم تــغــفــل الــسّ
عــلــى الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة لــلــفــرد، فــالــمــســلــم كــمــا يــعــيــش فــي بــيــتــه يــعــيــش كــذلــك فــي 
لــذا فــهــو مــطــالــبٌ بــأن يــحــافــظ عــلــى نــظــافــة حــيّــه ومــجــتــمــعــه والــطــريــق الــتــي  مــجــتــمــعــه 
قــال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الــنــبــيِّ عــن  أبــيــهگ  عــن  وقــاص  أبــي  سعد بن  عامر بن  فــعــن  فــيــهــا.  يــســيــر 
ثــم  الـــداخـــل  مـــن  بــيــتــه  بــنــظــافــة  الــمــســلــم  يــهــتــم  أن  ــتــصــور  يُ فـــال   (٣ أفــنــيــتــكــم»( «نــظــفــوا 

واألوســاخ فــي الــشــارع الــعــام وأمــام مــنــزلــه. يــطــرح الــقــمــامــة 
عــن   األذ إمــــاطــــة  فــــي  ــــرغــــب  تُ ـــنـــة  الـــسّ نـــصـــوص  مــــن  الـــكـــثـــيـــر  جـــــاءت  ولــــهــــذا 
فعن  الذنوب،  غفران  أسباب  ومن  اإليمان  شعب  من  ذلك  وجعلت  بل  الطريق، 
عن  والعظم  والشوكة  الحجر  «وإماطتك  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال:  گ  ذرٍ أبي 

.(٤ الــطــريــق لــك صــدقــة»(
به  انتفعُ  عملٍ  على  لني  دُ اهللا  رسول  يا  قلتُ  األسلميگ  برزة  أبي  وعن 

ريــح غــمــر  ســنــن الــتــرمــذي، كــتــاب األطــعــمــة، بــاب مــا جــاء فــي كــراهــيــة الــبــيــتــوتــة وفــي يــده   (١ )
ريــح  يده  وفي  بات  من  باب  األطــعــمــة،  كــتــاب  ماجه،  ابن  وســنــن   ،(١٩٨٠ ) رقم  حــديــث 

.(٣٢٩٧ حــديــث رقــم ( غــمــر 
.٣٨٥/٣ الــجــزري  مــحــمــد  المبارك بن  الــســعــادات  أبــو  الــحــديــث،  غــريــب  فــي  الــنــهــايــة   (٢ )

.(٣٠٢٩ حــديــث رقــم ( األدب، بــاب الــنــظــافــة  الــتــرمــذي، كــتــاب  ســنــن   (٣ )
حــديــث رقــم  الــمــرجــع الــســابــق، كــتــاب الــبــر والــصــلــة، بــاب مــا جــاء فــي صــنــائــع الــمــعــروف   (٤ )

.(٢٠٨٣ )
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٣٨
.(١ األذ عــن الــمــســلــمــيــن»( اعــزل  قــال: 

ـــــن أخـــــرج مـــن طــريــق  ملسو هيلع هللا ىلص أنــــه قـــــال: «مَ لـــــــدرداءگ عـــن الـــنـــبـــيِّ وعــــن أبــــي ا
أدخــلــه  حــســنــة  عــنــده  لــه  ــتــب  كُ ــن  ومَ حــســنــة،  بــه  لــه  اهللا  كتب  يــؤذيــهــم  شــيــئــاً  الــمــســلــمــيــن 

.(٢ الــجــنــة»(
ونـــحـــن نـــالحـــظ ونـــســـمـــع ونـــشـــاهـــد حـــجـــم حـــــوادث الـــســـيـــر الـــتـــي تـــقـــع نــتــيــجــة 
أبــجــديــات  فــمــن  الـــطـــريـــق،  عــلــى  واألنـــقـــاض  الــمــخــلــفــات  رمـــي  أو  الـــحـــجـــارة  إلـــقـــاء 
إحـــداث  إلـــى  يـــؤدي  بــمــا  الــطــريــق  فــي  شــيــئــاً  الــمــســلــم  يــطــرح  ال  أن  الــعــامــة  الــســالمــة 

ضــررٍ بــاآلخــريــن ومــركــبــاتــهــم.
g\Öç’\Â ;‹]¬Ş’\ ;ÏË¡Â^ ;ÿ]⁄¬ià\ ;È… ;ÍÊefi’\ ;gÄ¯\ ;Un’]m’\ ;ƒÖ’\

عــنــد  الــنــبــويــة  اآلداب  مــن  بــجــمــلــةٍ  يــتــأدب  أن  بــالــمــســلــم  الــنــبــويــة  ــنــة  الــسّ أهــابــت 
األدوات  هــذه  اســتــعــمــال  أن  ذلــك  والــطــعــام.  الــشــراب  وأوعــيــة  ألدوات  اســتــعــمــالــه 

واألوبــئــة. األمــراض  واألوعــيــة عــلــى الــوجــه غــيــر الــســلــيــم يــســبــب انــتــشــار 
اآلنية،  من  الشرب  كيفية  في  للمسلم  الكريم  النبوي  التوجيه  جاء  ولذلك 
أو  اإلنــاء  فــي  يــتــنــفــس  أن  نــهــى  ملسو هيلع هللا ىلص: «  الــنــبــيَّ أن  عــبــاسک  ابــن  رواه  مــا  ذلــك  ومــن 
لــلــجــراثــيــم  نــشــرٌ  فــيــه  فــيــه،  الــنــفــخ  أو  اإلنـــاء  فــي  الــتــنــفــس  أن  ومــعــلــومٌ   .(٣ فـــيـــه»( ــنــفــخ  يُ
يستخدمه  قد  الذي  اإلناء  نفس  إلى  الشخص  ذلك  من  والبكتيريا  والفيروسات 
الوقوع  تجنبنا  التي  بالطريقة  الشرب  كيفية  النبوية  نة  السّ لنا  بيّنت  ولذلك  غيره، 

األمــراض والــفــيــروســات. فــي مــشــاكــل انــتــشــار 

الــطــريــق  عـــن   األذ لـــــة  إزا فـــضـــل  بــــاب  واآلداب،  والـــصـــلـــة  الـــبـــر  كـــتـــاب  مـــســـلـــم،  صــحــيــح   (١ )
حــديــث رقــم (٤٧٤٧).

.(٣٢ حــديــث رقــم (  ١٤/١ األوســط لــلــطــبــرانــي  الــمــعــجــم   (٢ )
رقــم  حـــديـــث  فــيــه  والــتــنــفــس  الـــشـــراب  فـــي  الــنــفــخ  بـــاب  األشـــربـــة،  كـــتـــاب  داود،  أبـــي  ســنــن   (٣ )

.(٣٧٣٠ )
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٣٩
فــي  كـــم  أحـــدُ يــتــنــفــس  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «ال  رســــــول  قـــال  قــــال:  هـــريـــرةگ  أبـــي  فـــعـــن 

.(١ أراد أن يــتــنــفــس فــلــيــؤخــره ثــم يــتــنــفــس»( إذا  يــشــرب، ولــكــن  إذا كــان  اإلنــاء 
واحدٍ  نفسٍ  من   أرو ال  إنّي  اهللا  رسول  يا  رجلٌ  قال  قال:  سعيدٍ  أبي  وعن 
٢)، ومــعــنــى (فـــأبـــن):  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «فـــأبـــن الـــقـــدح عـــن فــيــك ثـــم تـــنـــفـــس»( فـــقـــال رســـــول 
بــأن  مــؤخــراً  بــالــعــلــم  ثــبــت  الــتــنــفــس. «وقـــد  تــريــد  عــنــدمــا  فــيــك  عــن  الــقــدح  فــأبــعــد  أي 
ونــافــعــة  ضـــاره  غــيــر  هــي  هللا  والــحــمــد  كــبــيــرة،  بـــأعـــداد  بــكــتــيــريــا  تــعــيــش  أجــســامــنــا  فــي 
لــجــســمــنــا بــحــيــث أنـــهـــا تـــقـــوم بــعــمــلــيــات تــنــشــيــط الــتــفــاعــالت الــحــيــويــة وأيـــضـــا تــقــوم 
بــالــمــاليــيــن  يــوجــد  وكــمــا  هــضــم  الطعام،  عــمــلــيــات  فــي  الــالزمــة  الــتــفــاعــالت  بــتــنــشــيــط 
. (Helicobacter pylori ) بالـ  البكتيريا  هذه  وتسمى  فمنا،  في  البكتيريا  هذه  من 

لدرجة  ضاره  تكون  الفم  من  خروجها  عند  البكتيريا  تلك  أن  الغريب  لكن 
بــمــرض  وأن تصيبه  األحــيــان  بــعــض  فــي  اإلنــســان  ذلــك  تــقــتــل  أن  كــفــيــلــة  فــهــي  كــبــيــرة 

.خــطــيــر فــي أحــيــان أخــر
بــالــتــحــوصــل  النفخ  بواسطة  الـــفـــم  مـــن  تـــخـــرج  عــنــدمــا  الــبــكــتــيــريــا  تــلــك  تـــقـــوم 
جــدا  عــلــى الــطــعــام الــســاخــن، فــكــمــا هـــو مـــعـــروف فـــإن الــبــكــتــيــريــا كــائــنــات حــســاســة 
اإلنــســان  تــنــاول  فــعــنــد  الــتــحــوصــل.  طــريــق  عــن  نــفــســهــا  بــحــمــايــة  فتقوم عادة  لــلــحــرارة 
ذلــــك الـــطـــعـــام الـــــذي نـــفـــخ عـــلـــيـــه حـــيـــث تـــتـــواجـــد بـــه تـــلـــك الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الــمــتــحــوصــلــة 
ثــم  الــجــســم،  داخـــل  إلــى  لــلــدخــول  االســتــعــداد  أتــم  عــلــى  وتــكــون  جــدا  كبير  بشكل 
هــنــاك تــبــدأ رحــلــتــهــا مــن الــفــم وإلــى الــمــريء فــالــمــعــدة وهــنــاك تــقــوم تــلــك الــبــكــتــيــريــا 
الــتــهــاب  يــســبــب  الذي   (Urea’s Enzyme إنــزيــم  اليوريا ( بــإفــراز  وتــبــدأ  بــالــتــنــشــيــط 
حيث تبدأ  الـــمـــعـــدة،  جــــدار  فـــي  خـــرقـــا  بـــذلـــك  ومــســبــبــا  لــلــمــعــدة  الــمــبــطــنــة  األغـــشـــيـــة 

رقـــم  حــــديــــث   ١٥٥/٤ والــــمــــســــتــــدرك   (٨٣٩٥ ) رقـــــم  حــــديــــث   ٤٣١/٢ لــــبــــزار  ا مـــســـنـــد   (١ )
.(٧٢٠٧ )

في  والنفخ  الفضة  آنية  في  الشرب  عن  النهي  باب  النبيگ  صفة  كتاب  مالك،  موطأ   (٢ )
.(١٦٥٠ حــديــث رقــم ( الــشــراب 
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٤٠
المعدة  هضم  إلى  يؤدي  مما  المعدة  بجدار  تآكل  فيحدث  نفسها  بهضم  المعدة 
الــبــكــتــيــريــا  تــلــك  تــســبــب  أيــضــا  الــمــعــدة،  داخـــل   (Ulcer الــقــرحــة ( فــتــحــدث  لــنــفــســهــا، 
نــســبــة  ارتـــفـــاع  إلـــى  يــــؤدي  مــمــا  الــبــنــكــريــاس  فـــي  األنــســولــيــن  مــــادة  إفــــراز  في  ضعفا 

.(١ السكري»( مــرض   وحــدوث  بــالــدم  الــســكــر 
;Öê]fi¡ ;Ì÷¡ ;Ïæ…]u⁄’\ ;‹Âá’Â ;‰]Ë⁄’\ ;ÑÄ]ëŸ ;nÁÊ÷h ;fl¡ ;È‚fi’\  U√d\Ö’\ ;ƒÖ’\

UÏÒËe’ \

والتخريب  لإلفساد  ةً  أدا يكون  أن  من  المسلم  اإلسالمية  الشريعة  حذرت 
فــي  إفــــســــاداً  تـــعـــالـــى  اهللا  أراد  مــــا  بـــغـــيـــر  الـــحـــيـــاة  ضــــــرورات  فـــيـــتـــنـــاول  األرض،  فــــي 

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  ﴿ تــعــالــى:  اهللا  قال  األرض، 
.(٢ )﴾_  ^  ]  \  [ Z

وهــو  أال  الــبــيــئــة  عــنــاصــر  مـــن  عــنــصــرٍ  أهـــم  إلـــى  االنـــتـــبـــاه  الــنــبــويــة  ــنــة  الــسّ لــفــتــت 
والـــذي يــعــتــبــر الــعــنــصــر األســـاســـي فـــي عــمــلــيــة الــنــظــافــة، فــنــهــت عـــن تــلــويــث  الـــمـــاء، 

مــصــادره.
.(٣ الــراكــد( الــمــاء  فــي  الــبــول  عــن  نــهــى  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  أن  جــابــرگ  فــعــن 

الــمــالعــن  يــقــول: «اتــقــوا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ســمــعــت  قــال:  عــبــاسک  ابــن  وعــن 
به  يُستظل  ظلٍ  في  أحدكم  يقعد  أن  قال:  اهللا؟  رسول  يا  المالعن  ما  قيل  الثالث 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال:  جبلگ  معاذ بن  وعن   .(٤ )« ماءٍ نقع  أو  طريقٍ  في  أو 

.(٥ «اتــقــوا الــمــالعــن الــثــالث: الــبــراز فــي الــمــوارد وقــارعــة الــطــريــق والــظــل»(

muhannadknal) اإللــكــتــرونــي. مــوقــع (  (١ )
.(٢٠٥ اآليــة ( ســورة الــبــقــرة   (٢ )

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد حديث رقم (٤٢٣).  (٣)
.(٢٧١٥ حــديــث رقــم (  ٢٩٩/١ مــســنــد اإلمــام أحــمــد   (٤ )

الـــصـــالة  عـــلـــيـــه   - الـــنـــبـــي  نـــهـــى  الـــتـــي  الــــمــــواضــــع  بـــــاب  الــــطــــهــــارة،  كـــتـــاب  داود،  أبـــــي  ســـنـــن   (٥ )
.(٢٦ رقــم ( حــديــث  فــيــهــا  الــبــول  عــن  والسالم - 
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٤١
تــحــت  الــــرجــــل  يـــتـــخـــلـــى  أن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــــول  نـــهـــى  قـــــال:  عـــمـــرک  ابــــن  وعــــن 

.(١ )« ، ونــهــى أن يــتــخــلــى عــلــى ضــفــة نــهــرٍ جــارٍ شــجــرةٍ مــثــمــرةٍ
أن  مــن  يــحــذر  أن  مــســلــمٍ  لــكــلِّ  الــتــوجــيــه  أعــظــم  الــنــبــويــة  الــنــصــوص  هـــذه  وفـــي 
بــمــســلــمٍ   أذ ويــلــحــقَ  ضرراً  يُحدث  أو  الــمــيــاه  مصادر  من  مصدرٍ  أيّ  بــفــعــلــه  يــلــوث 
يؤذيهم  فإنه  الناس  ظل  في  يتخلى  مَن  يفعل  كما  معنوياً   أذ  األذ هذا  كان  ولو 

واألوبــئــة. األمــر مــن انــتــشــارٍ لــألمــراض  هــذا  ــســبــبــه  يُ ــا  عــدا عــمّ األمــر،  بــهــذا 
U‹Êfi’\ ;Åfi¡ ;g\Öç’\Â ;‹]¬Ş’\ ;ÏË›` ;ÏËŞ∆h ;UäŸ]}’\ ;ƒÖ’\

دخــــول  إلــــى  تـــعـــرضـــهـــا  إلــــى  يـــــؤدي  مـــكـــشـــوفـــة  واألشــــربــــة  األطـــعـــمـــة  تــــرك  إنَّ 
واألوبــئــة، ولــهــذا جــاءت  األمــراض  ــســاعــد فــي انــتــشــار  يُ والــحــشــرات مــمــا  الــجــراثــيــم 
األمــر  هــذا  ضــرورة إيــالء  هــذا الــمــبــدأ وتــنــبــه الــمــســلــم إلــى  ــنــة الــنــبــويــة تــؤكــد عــلــى  الــسّ

الــعــنــايــة الــفــائــقــة.
األســقــيــة  «وأوكــــؤا  قـــال  ملسو هيلع هللا ىلص  الــنــبــيَّ أن  جــرجــسگ  اهللا بن  عبد   رو فــقــد 

.(٣ خــمــروا: أيّ غــطــوا( ٢) ومــعــنــى  الــشــراب»( وخــمــروا 
قــربــكــم  «وأوكــــــوا  قــــال:  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  اهللاک  عبد  جابر بن  حـــديـــث  وفــــي 
عــلــيــهــا  تـــعـــرضـــوا  أن  ولـــو  اهللا  اســــم  واذكـــــروا  آنــيــتــكــم  وخـــمـــروا  اهللا  اســــم  واذكـــــروا 

.(٤ )« شــيــئــاً
يــحــفــظــهــا  حــتــى  الــطــعــام  أو  الــشــراب  آنــيــة  يــغــطــي  أن  الــمــســلــم  مــن  والــمــطــلــوب 
عليها  يعرض  أن  من  أقل  فال  به  يُغطيها  ما  يجد  لم  فإن  فيها،  شيءٍ  أي  وقوع  من 

.(٢٣٩٢ حــديــث رقــم (  ٣٦/٣ األوســط لــلــطــبــرانــي  الــمــعــجــم   (١ )
.(٣٧٥ حــديــث رقــم (  ١٣/٤ األحــاديــث الــمــخــتــارة لــلــمــقــدســي   (٢ )

.٢٣٩/١ غــريــب الــحــديــث البــن ســالم   (٣ )
صــحــيــح مـــســـلـــم، كـــتـــاب األشــــربــــة، بــــاب األمــــر بــتــغــطــيــة اإلنـــــاء وإيــــكــــاء الـــســـقـــاء وإغــــالق   (٤ )

.(٣٧٥٦ حــديــث رقــم ( األبــواب 
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٤٢
ملسو هيلع هللا ىلص بــقــدح لــبــن  حــديــث أبــي حــمــيــدٍ الــســاعــديگ قــال: أتــيــت الــنــبــيَّ عــوداً كــمــا فــي 

.(١ )« ــخــمــراً فــقــال: أال خــمــرتــه ولــو تــعــرض عــلــيــه عــوداً مــن الــنــقــع لــيــس مُ
األوبـــئـــة  لـــدخـــول  ــعــرضــهــا  يُ الــلــيــل  فـــي  وخـــاصـــة  مــكــشــوفــة  اآلنـــيـــة  تـــرك  إن  بـــل 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص يـــقـــول: غــطــوا  واألمــــــراض فـــيـــهـــا، فـــعـــن جـــابـــرگ قــــال: ســمــعــت رســــــول 
ال يــمــر بــإنــاءٍ لــيــس عــلــيــه  يــنــزل فــيــهــا وبــاءٌ  ــنــة لــيــلــة  الــسّ فــي  وأوكــوا الــســقــاء فــإن  اإلنــاء 

.(٢ إال نــزل فــيــه مــن ذلــك الــوبــاء»( أو ســقــاءٌ لــيــس عــلــيــه وكــاءٌ  غــطــاءٌ 
ا  ذَ هَ «وَ المعاد:  زاد  في  تعالى  اهللا  رحمه  القيّم  ابن  يقول  الجانب  هذا  وفي 
الــنّــاسِ  ءُ  ــالَ ــقَ عُ ــهُ  فَ ــرَ عَ ــنْ  مَ ــهُ  فَ ــرَ عَ ـــدْ  قَ وَ ــمْ  ــهُ فُ ــارِ ــعَ مَ وَ  .(٣ )« ـــاءِ ـــبّ َطِ األْ ــومُ  ــلُ عُ ــهُ  ــالُ ــنَ تَ الَ  ــا  ــمّ مِ
ــكَ  تِــلْ ــونَ  ــتّــقُ يَ ــا  نَ ــنْــدَ عِ ــمُ  ــاجِ َعَ األْ  : يــثِ ــدِ ــحَ الْ ةِ  ا وَ رُ ــدُ  حَ أَ ــدٍ  ــعْ سَ ــنُ  بْ ــيْــثُ  الــلّ ــالَ  قَ  . ــةِ بَ ــرِ بِــالــتّــجْ
نْ  أَ وْ  لَ وَ اءِ  نَ ِ اإلْ يرِ  مِ بِتَخْ رَ  مَ أَ هُ  نّ أَ نْهُ  عَ حّ  صَ وَ ا.  نْهَ مِ لِ  َوّ األْ انُونَ  كَ فِي  نَةِ  السّ فِي  ةَ  يْلَ اللّ
بَلْ  هُ  يرَ مِ تَخْ ى  نْسَ يَ الَ  هُ  نّ أَ ةِ  مَ كْ الْحِ نْ  مِ يْهِ  لَ عَ ودِ  عُ الْ ضِ  رْ عَ فِي  وَ ا.  ودً عُ يْهِ  لَ عَ ضَ  رِ عْ يَ
ــودِ  ــعُ الْ ــى  ــلَ عَ ــرّ  ــمُ ــيَ فَ فِــيــهِ  ــطَ  ــقُ ــسْ يَ نْ  أَ بِــيــبُ  الــدّ ادَ  رَ أَ ــا  ــمَ بّ رُ ــهُ  نّ أَ ــيــهِ  فِ وَ ــودِ  ــعُ ــالْ بِ ــتّــى  حَ هُ  ــادُ ــتَ ــعْ يَ
ــدَ إيــكــاء  ــنْ ـــرَ عِ مَ ـــهُ أَ نّ ــهُ أَ ــنْ ـــحّ عَ صَ وَ  . ــيــهِ فِ ــوطِ  ــقُ ــنْ الــسّ ــهُ مِ ــعُ ــنَ ــمْ يَ ــهُ  ا لَ ــرً ــسْ جِ ــودُ  ــعُ لْ ــونُ ا ــكُ ــيَ فَ
ــانَ  ــطَ ــيْ ــهُ الــشّ ــنْ دُ عَ ــرُ ــطْ يَ ـــاءِ  نَ ِ اإلْ ــيــرِ  ــمِ ــخْ ــنْــدَ تَ ــهِ عِ ــمِ الــلّ اسْ ــرَ  كْ نّ ذِ ــإِ فَ ــهِ  ــمِ الــلّ اسْ ــرِ  كْ ـــاءِ بِــذِ نَ ِ اإلْ
ــنِ  ــيْ ــعَ ضِ ــوْ ــمَ ـــنِ الْ يْ ـــذَ فِـــي هَ ــهِ  ـــمِ الــلّ ـــرِ اسْ كْ ـــرَ بِـــذِ مَ لِـــكَ أَ لِـــذَ وَ امّ  ـــوَ ـــهَ لْ ـهُ ا ــنـْ دُ عَ ـــرُ ـــطْ يَ هُ  ـــاؤُ يـــكَ إِ وَ

. ــنَــيَــيْــنِ ــعْ ــمَ ــنِ الْ يْ ــذَ لِــهَ
      

.(٣٧٥٢ حــديــث رقــم ( الــمــرجــع الــســابــق   (١ )

.(٣٧٥٨ حــديــث رقــم ( الــمــرجــع الــســابــق   (٢ )
.٢٠٥/٤ زاد الــمــعــاد البــن الــقــيّــم   (٣ )
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٤٣

È›]m’\ ;nue⁄’\
ÏŸ]¬’\ ;ÏŸ˜ flâ’\Â ;flŸ¯\

الــمــطــالــب: مــن  جــمــلــة  الــمــبــحــث  هــذا  وفــي 
U”’Ç;Åfi¡;Ì’]¬h;!\ €à\ ;Ö—ÇÂ;‹Êfi’\ ;Åfi¡;g\Êd¯\ ;–˜≈b;UÿÂ¯\;f÷Ş⁄’\

واآلخــر نــتــيــجــة  حــوادث الــســرقــة والــجــرائــم الــتــي تــقــع بــيــن الــحــيــن  كــثــيــرة هــي 
ــنــة الــنــبــويــة نــظــر الــمــســلــم إلــى  األبــــواب، ولــذلــك وجــهــت الــسّ اإلهــمــال فــي إغـــالق 
أي  تعالى  اهللا  اسم  ويذكر  بل  النوم  يريد  عندما  بيته  باب  إغالق  إلى  ودعته  ذلك 

الــنــاس. مــن  الــكــثــيــر  إلــيــه  يــتــفــطــن  قــلــمــا  إســالمــي  أدب  – وهــذا  اهللا  – بسم  يــقــول  أن 
الــلــيــل  ــنــح  جُ كــان  «إذا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قــال  قــال:  اهللاک  عبد  جابر بن  فــعــن 
مــن  ســـاعـــة  ذهـــب  فــــإذا  حــيــنــئــذ  يــنــتــشــر  الــشــيــطــان  فـــإن  صــبــيــانــكــم  فــكــفــوا  أمــســيــتــم  أو 
بــابــاً  يــفــتــح  ال  الــشــيــطــان  فــإن  اهللا  اسم  واذكـــروا  األبـــواب  وأغــلــقــوا  فــخــلــوهــم  الــلــيــل 

.(١ )« ــغــلــقــاً مُ
جـــاء فـــي شـــرح ابـــن بــطــال عــلــى صــحــيــح اإلمــــام الـــبـــخـــاري: «قـــال الــمــهــلــب: 
فــتــصــرعــهــم،  بــهــم  تــلــم  أن  الــجــن  انــتــشــار  عــنــد  الــصــبــيــان  عــلــى  الــنــبــي -گ -  خــشــي 
الــتــعــرض  أن  اهللا  رسول  عــلــمــنــا  وقـــد  هـــذا،  عــلــى  قـــوة  اهللا  أعطاه  قــد  الــشــيــطــان  فـــإن 
يرد  ال  االحتراس  ذلك  أن  على  أحزم،  منها  االحتراس  فإن  ينبغي،  ال  مما  للفتن 

صــحــيــح الـــبـــخـــاري، كـــتـــاب بــــدء الـــخـــلـــق، بــــاب خـــيـــر مــــال الــمــســلــم غـــنـــم يــتــبــع بـــهـــا شــعــف   (١ )
بــتــغــطــيــة  األمـــر  بـــاب  األشـــربـــة،  كــتــاب  مــســلــم،  وصــحــيــح   ،(٣٠٥٩ رقـــم ( حــديــث  الــجــبــال 

.(٣٧٥٦ حــديــث رقــم ( األبــواب  وإغــالق  اإلنــاء وإيــكــاء الــســقــاء 
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٤٤
ا ولــكــن لــتــبــلــغ الــنــفــس عــذرهــا، ولــئــال يــســبــب لــه الــشــيــطــان إلـــى لـــوم نــفــســه فــي  قـــدرً

.(١ الــتــقــصــيــر»(
إحــكــام  هــو  هــنــا  الــمــقــصــود  أن  شــك  فــال  األبــــواب  بــإغــالق  يــتــعــلــق  فــيــمــا  وأمـــا 
وهــو  لــإلنــســان  بــاألمــان  شــعــورٌ  هــذا  وفــي  يــفــتــحــهــا  أن  أحــدٌ  يــســتــطــيــع  ال  بــمــا  إغــالقــهــا 

أحــدٌ بــالــدخــول عــلــيــه. ــفــاجــئــه  يُ نــائــمٌ حــتــى ال 
U‹Êfi’\ ;Åfi¡ ;s\Öâ’\Â ;Ñ]fi’\ ;Ô]öb ;UÈ›]m’\ ;f÷Ş⁄’\

لــيــلــحــظ  الــمــجــتــمــع  فـــي  تــقــع  الــتــي  والـــحـــرائـــق  الـــحـــوادث  ألخـــبـــار  الــمــتــتــبــع  إن 
ترك  من  الشتاء  فصل  في  خاصة  الناس  من  الكثير  فيه  يقع  الذي  الجسيم  الخطأ 
الــمــدفــئــة مــشــتــعــلــة أثــنــاء الــنــوم مــمــا ســبــب وقــوع الــعــديــد مــن الــحــوادث الــتــي ذهــب 
الــدفــاع  أجــهــزة  تــألــوا  وال  جــســيــمــة.  مــاديــة  خــســائــر  ووقــعــت  بــريــئــة  أرواح  ضــحــيــتــهــا 
خــالل وســائــل اإلعـــالم بــكــافــة  هــذا الــخــطــر الــعــظــيــم، مــن  الــمــدنــي فــي الــتــحــذيــر مــن 

أشــكــالــهــا الــمــرئــيــة والــمــســمــوعــة والــمــقــروءة.
كــبــيــرة،  مــاديــة  خــســائــر  والــدول  الــمــجــتــمــع  تــكــبــد  الــحــوادث  هــذه  أن  شــك  وال 
فــت الــمــســلــم بــمــد الــخــطــر الــذي  ــنــة الــنــبــويــة بــهــذا الــجــانــب وعــرّ ولــذلــك عــنــيــت الــسّ
عند  مشتغلة  يتركها  وال  منها  يحذر  أن  فيجب  له،  عدوٌ  وأنها  عليه،  النار  تشكله 

أو عــنــد مــغــادرتــه لــمــنــزلــه. نــومــه 
ا  فلمّ الليل  من  بالمدينة  أهله  على  بيتٌ  احترق  قال:  موسىگ  أبي  فعن 
فأطفئوها  نمتم  فإذا  لكم  عدوٌ  هي  إنما  النار  هذه  «إنّ  قال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ث  دّ حُ
فــي بــيــوتــكــم  ال تــتــركــوا الــنــار  قــال: «  ملسو هيلع هللا ىلص  ابــن عــمــرک عــن الــنــبــيِّ وعــن   ،(٢ عــنــكــم»(

.٧٦/٦-٧٧ شــرح ابــن بــطــال عــلــى صــحــيــح الــبــخــاري، كــتــاب األشــربــة   (١ )
حــديــث  عــنــد الــنــوم  الــبــيــت  فــي  الــنــار  تــتــرك  ال  بــاب  االســتــئــذان،  كــتــاب  الــبــخــاري،  صــحــيــح   (٢ )
وإيـــكـــاء  ــــاء  اإلن بــتــغــطــيــة  األمــــر  بـــاب  األشـــربـــة،  كـــتـــاب  مــســلــم،  وصــحــيــح   ،(٥٥٨٢ رقـــم (

.(٣٧٦٠ حــديــث رقــم ( األبــواب  وإغــالق  الــســقــاء 
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٤٥
.(١ حــيــن تــنــامــون»(

فــأطــفــئــوا  نــمــتــم  «إذا  قـــال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الــنــبــيَّ أن  ســرجــس  اهللا بن  عبد  حــديــث  وفـــي 
.(٢ الــســراج فــإن الــفــأرة تــأخــذ الــفــتــيــلــة فــتــحــرق أهــل الــبــيــت»(

أن  ومـــعـــلـــومٌ  لــــإلضــــاءة،  الـــســـراج  يــســتــعــمــلــون  الـــنـــاس  كــــان  يــــوم  ذلــــك  وكــــان 
األيـــام  هـــذه  فــي  الــســراج  يــســتــعــمــلــون  ال  الــنــاسُ  كـــان  وإن  مــوقــدة،  نـــارٌ  هــو  الــســراج 
حــاالتٍ يــنــقــطــع فــيــهــا الــتــيــار الــكــهــربــائــي لــســبــبٍ مــا فــيــلــجــأ  األمــر ال يــخــلــوا مــن  ولــكــن 
بد  فال  هذه  والحالة  بالوقود،  تعمل  التي  والمصابيح  الشمع  إشعال  إلى  الناس 

ــحــمــد عــقــبــاه. يُ يــحــدث مــاال  فــقــد  وإال  مــن إطــفــائــهــا عــنــد الــنــوم 
فـــأرة تــجــرُّ الــفــتــيــلــة فــجــاءت بــهــا فــألــقــتــهــا  وعـــن ابـــن عــبــاسک قـــال: جـــاءت 
مثل  منها  فأحرقت  عليها  قاعداً  كان  التي  مرة  الخُ على  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  يديّ  بين 
هــذه  مــثــل  يـــدلُ  الــشــيــطــان  فــإن  ــرجــكــم  سُ فــأطــفــئــوا  نــمــتــم  إذا  فــقــال:  الــدرهــم  مــوضــع 

(٣ هــذا فــتــحــرقــكــم»( عــلــى 
وأطـــفـــئـــوا   .... قــــــال:  ملسو هيلع هللا ىلص  لــــنــــبــــيَّ ا أن  اهللاک  عـــــبـــــد  جابر بن  حــــديــــث  وفـــــي 

(٤ مــصــابــيــحــكــم»(
UÎÖŞ}’\Â ;ÎÄ]u’\ ;k\ÂÄ¯\ ;√Ÿ ;◊Ÿ]¬i’\ ;Åfi¡ ;ÑÉu’\Â ;ÏŞËu’\ ;É|^ ;Un’]m’\ ;f÷Ş⁄’\

إلــى  ال يــعــرضــهــا  وأن  نــفــســه،  عــلــى  ــحــافــظ  يُ أن  الــمــســلــم  عــلــى  اإلســالم  أوجــب 
الخمس،  الضرورات  من  النفس  حفظ  اإلسالمية  الشريعة  وجعلت  بل  الخطر، 

حــديــث  مــســلــم  وصــحــيــح   (٥٨١٩ رقــم ( حــديــث  الــبــخــاري  صــحــيــح  الــســابــقــان  الــمــرجــعــان   (١ )
.(٣٧٥٩ رقــم (

.(٢٧٥ حــديــث رقــم (  ١٣/٤ األحــاديــث الــمــخــتــارة لــلــمــقــدســي   (٢ )
.(٥٢٤٩ حــديــث رقــم ( األدب، بــاب فــي إطــفــاء الــنــار فــي الــلــيــل  داود، كــتــاب  ســنــن أبــي   (٣ )

صــحــيــح مـــســـلـــم، كـــتـــاب األشــــربــــة، بــــاب األمــــر بــتــغــطــيــة اإلنـــــاء وإيــــكــــاء الـــســـقـــاء وإغــــالق   (٤)
.(٣٧٥٦ حــديــث رقــم ( األبــواب 
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٤٦
بــه  ــلــحــق  يُ أن  عـــســـاه  مـــا  كـــلِّ  مـــن  الـــبـــدن  هـــذا  صـــون  وهـــو  الــشــامــل  بــمــعــنــاه  والــحــفــظ 
تــعــالــى:  قــال  الــتــهــلــكــة  إلــى  بــنــفــســه  ــلــقــي  يُ أن  الــمــســلــم  تــعــالــى  اهللا  نهى  ولــذلــك   ،أذ

.(١ )﴾ y x  w  v  u  t  ﴿
ــنــة الــنــبــويــة الــمــســلــم إلــى مــا يــجــب عــلــيــه مــراعــاتــه عــنــد  األمــر نــبــهــت الــسّ ولــهــذا 
أن  نــهــى  ملسو هيلع هللا ىلص  الــنــبــيَّ أن  جــابــرگ  فــعــن  والـــحـــادة.  الــخــطــرة  األدوات  مــع  الــتــعــامــل 

.(٢ )« ــتــعــاطــى الــســيــف مــســلــوالً يُ
– ألنه  مسلوالً  – أي  كذلك  مناولته  فيُكره  األحوذي:  تحفة  صاحب  يقول 

.(٣ أحــدٍ فــيــؤذيــه( أو يــســقــط عــلــى  ــخــطــئ فــي تــنــاولــه فــيــجــرح شــيــئــاً مــن بــدنــه  يُ قــد 
جرحاً  تسبب  قد  وخطرة  حادةٍ  ةٍ  أدا كلِّ  على  ينطبق  األمر  هذا  أن  شك  وال 
الــســيــف  غــيــر  آخــر  أمــرٍ  إلــى  نــبــهــت  الــنــبــويــة  ــنــة  الــسّ أن  نــجــد  لــذلــك  لــإلنــســان،   أذ أو 
سمرة بن  فعن  النفس،  إيذاء  إلى  يؤدي  قد  نحوٍ  على  المقص  استعمال  وهو  أال 

.(٤ إصــبــعــيــن»( بــيــن  ــيــرُ  الــسّ ــقــدَّ  يُ أن  نــهــى  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن  جــنــدبگ 
والــهــدف  الــجــلــد،  مــن  ــقــدُّ  يُ مــا  والــســيــر  كــالــشــق  طــوالً  ــقــطــع  يُ أي   : ــقــدُّ يُ ومــعــنــى 
الــحــديــدة وهــو  الــجــلــد بــيــن إصــبــعــيــن لــئــال تــعــقــره  ويــشــق قــطــعــة  ال يــقــطــع  مــن ذلــك أن 
الــعــبــاد:  عبد المحسن  الــشــيــخ  ويــقــول   (٥ ) مــســلــوالً الــســيــف  تــعــاطــي  عــن  نــهــيــه  يــشــبــه 
يــمــســكــهــا  ال  أن  الـــجـــلـــد  مـــن  الــقــطــعــة  وهــــو  الـــســـيـــر  يـــقـــص  أن  أراد  إذا  اإلنـــســـان  إن 

.(١٩٥ اآليــة ( ســورة الــبــقــرة   (١ )
حــديــث  مــســلــوال  الــســيــف  يــتــعــاطــى  أن  الــنــهــي  فـــي  بـــاب  الـــجـــهـــاد،  كـــتـــاب  داود،  أبـــي  ســنــن   (٢ )
٢٥٩٠)، وســنــن الــتــرمــذي، كــتــاب الــفــتــن، بــاب الــنــهــي عــن تــعــاطــي الــســيــف مــســلــوال  رقــم (

.(٢١٦٣ حــديــث رقــم (
.٤٥٣/٥ األحــوذي/ الــمــبــاركــفــوري  تــحــفــة   (٣ )

حــديــث رقــم  ــيــر بــيــن إصــبــعــيــن  الــسّ يــقــد  داود، كــتــاب الــجــهــاد، بــاب فــي الــنــهــي أن  ســنــن أبــي   (٤ )
.(٢٥٩١ )

.١٨١/٧ عــون الــمــعــبــود/ الــعــظــيــم آبــادي   (٥ )
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٤٧
فــيُــصــيــب  يــنــحــرف  قــد  الــســكــيــن  ألن  نــحــوه  أو  بــســكــيــنٍ  هــا  بــقــدِّ يــقــوم  ثــم  إصــبــعــيــن  بــيــن 

.(١ وهــذا فــيــه مــحــافــظــة اإلنــســان عــلــى نــفــســه»( اإلصــبــع بــالــجــرح، 
بما  أخيه  إلى  المسلم  يشير  أن  خطورة  إلى  النبوية  نة  السّ أشارت  وكذلك 
الــخــوف  هــو   األذ هـــذا  كـــان  ولـــو   األذ مــن  بــه  يــلــحــق  قــد  لــمــا  خــطــرٌ  أو  حـــادٌ  هــو 

والــرعــب.
ـــــن أشـــــار إلــــى أخـــيـــه  فـــعـــن أبــــي هــــريــــرةگ قـــــال: قــــال أبــــو الـــقـــاســـمملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

.(٢ وإن كــان أخــاه ألبــيــه وأمــه»( بــحــديــدةٍ فــإن الــمــالئــكــة تــلــعــنــه حــتــى 
;⁄\ÑÖî ;œu÷h ;ÅÕ ;Èi’\ ;ÏËî]ÁÖ’\ ;ÏŞç›¯\Â ;k]àÑ]⁄⁄’\ ;fl¡ ;Ä]¬idˆ\  U√d\Ö’\ ;f÷Ş⁄’\

UÖË∆’]d ;Â^ ;äfi’]d

بممارسة  وذلك  البدن  صحيح  قوياً  يكون  أن  المسلم  النبوية  نة  السّ رغبت 
وأحبُّ  خيرٌ  القوي  «المؤمن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ يقول  بالفائدة،  عليه  تعود  التي  األنشطة 

.(٣ خــيــر»( كــلٍّ  وفــي  الــضــعــيــف  الــمــؤمــن  مــن  اهللا  إلى 
اتــجــاه  الــمــؤمــنــيــن  مـــن  تــعــالــى  اهللا  طلبه  مـــا  وهـــي  األمــــة  هـــذه  عـــنـــوان  فـــالـــقـــوة 
وبالرغم  ولكن   (٤ )« ةٍ وَّ قُ نْ  مِ تُمْ  تَطَعْ اسْ ا  مَ مْ  لَهُ وا  دُّ عِ أَ «وَ تعالى:  قوله  في  أعدائهم 
ــنــة الــنــبــويــة الــمــســلــم إلـــى بــعــض الــمــمــارســات الــتــي قــد تــشــكــل  مــن ذلـــك نــبــهــت الــسّ
خــطــورة عــلــى حــيــاتــه مــن ركــوب الــبــحــر فــي حــالــة هــيــجــانــه وارتــفــاع أمــواجــه والــتــي 
من  نشاهد  وأحياناً  الحال،  هذه  في  البحر  يركب  مَن  كل  على  خطورة  تشكل  قد 
ــعــرف بــريــاضــة ركــوب  يُ يــتــعــمــد الــدخــول فــي الــبــحــر فــي حـــال هــيــجــانــه مــن بـــاب مــا 

.٥٤/١٤ داود لــعــبــد الــمــحــســن الــعــبــاد  شــرح ســنــن أبــي   (١ )
صــحــيــح مــســلــم، كــتــاب الــبــر والـــصـــلـــة، بـــاب الــنــهــي عـــن اإلشــــارة بــالــســالح إلـــى الــمــســلــم   (٢ )

حــديــث رقــم(٤٧٤١).
حديث  باهللا  واالستعانة  العجز  وترك  بالقوة  األمر  باب  القدر،  كتاب  السابق،  المرجع   (٣ )

.(٤٨١٦ رقــم (
.(٦٠ اآليــة ( األنــفــال  ســورة   (٤ )
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٤٨
قــد  لــمــا  اإلنـــســـان  عــلــى  خـــطـــرة  ريـــاضـــة  وهــــذه  األمـــــواج،  عــلــى  الــتــزلــج  أو  األمــــواج 
قــالملسو هيلع هللا ىلص: «........  فــقــد  األمـــواج.  هــذه  تــبــتــلــعــه  قــد  إذ  الــغــرق  إلــى  بــه  األمــر  يــؤول 

.(١ ومــن ركــب الــبــحــر حــيــن يــرتــجُّ – يــعــنــي يــغــتــلــم – فــهــلــك بــرئــت مــنــه الــذمــة»(
.(٢ واضــطــربــت أمــواجــه( ومــعــنــى اغــتــلــم أي هــاج 

إلــى  بــنــفــســه  يـــؤدي  أن  مـــن  الــمــســلــم  عــلــى  الــنــبــويــة  ــنــة  الــسّ حـــرص  هــنــا  نــالحــظ 
مــظــان الــتــهــلــكــة.

الــبــعــض  يُمارسها  التي  الممارسات   إحد إلى  النبوية  نة  السّ ونوهت  كما 
الــتــرويــح عــن الــنــفــس ولــكــنــهــا فــي حــقــيــقــة  وخــاصــة األطــفــال أحــيــانــاً كــنــوعٍ مــن أنــواع 
ــعــرف بــالــخــذف وهــو رمــي الــحــصــاة  يُ األمـــر تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر جــمــة، ذلــكــم مــا 
وسيلة  األطفال  بعض  ويتخذها  بل  بالمقالعة،  يُعرف  ما  أو  األصابع  باستعمال 

لــصــيــد الــطــيــور.
الــخــذف. عــن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  نــهــى  قــال:  مــغــفــلگ  اهللا بن  عبد  فــعــن 

ولــكــنــه  الــصــيــد  يــقــتــل  وال  الـــعـــدو  يــنــكــأ  ال  أنـــه  وقــــال  حـــديـــثـــه:  فـــي  جــعــفــر  قـــال 
.(٣ ــن ويــفــقــأ الــعــيــن»( يــكــســر الــسّ

ــرمــى بــه بــيــن  يُ قــال الــحــافــظ ابــن حــجــر فــي الــفــتــح: حــصــى الــخــذف هــو الــذي 
.(٤ ــبــابــة( والــسّ اإلبــهــام 

لـــــذال  وا لــــقــــاري: والــــخــــذف وهــــو بـــالـــخـــاء  وقـــــال الـــبـــدر الـــعـــيـــنـــي فـــي عـــمـــدة ا

لــه  لــيــس  ســطــح  عــلــى  بـــات  مـــن  بـــاب  الــمــجــلــس،  آداب  كــتــاب  لــلــبــخــاري،  الــمــفــرد  األدب   (١ )
.(١١٩٢ حــديــث رقــم ( ســتــرة 

.٣٨٢/٣ األثــيــر  الــنــهــايــة فــي غــريــب الــحــديــث البــن   (٢ )
ــســتــعــان  يُ ومــا يــؤكــل مــن الــحــيــوان، بــاب إبــاحــة مــا  والــذبــائــح  صــحــيــح مــســلــم، كــتــاب الــصــيــد   (٣ )

.(٣٦١٢ حــديــث رقــم ( وكــراهــة الــخــذف  والــعــدو  بــه عــلــى االصــطــيــاد 
.١١١/١ فــتــح الــبــاري البــن حــجــر   (٤ )
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٤٩
الــمــعــجــمــتــيــن وهـــو الـــرمـــي بــالــحــصــى بـــاألصـــابـــع، ونــقــل عـــن ابـــن الــمــنــذر أنـــه قـــال: 
من  محذفة  تتخذ  أو  بها  ترمي  سبابتيك  بين  تأخذ  ةً  نوا أو  حصاةً  رميك  الخذف 

.(١ ــبــابــة( والــسّ خــشــب ثــم تــرمــي بــهــا الــحــصــاة بــيــن ابــهــامــك 
Uä⁄ç’\ ;gÂÖ≈ ;Å¬d ;f¬÷’\ ;fl¡ ;ÿ]ö¯\ ;À— ;UäŸ]}’\ ;f÷Ş⁄’\

ــنــة الــنــبــويــة إلــى الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــســلــم مــن كــلِّ مــا قــد يــلــحــق بــه  تــهــدف الــسّ
فــائــقــة فــالــطــفــل  ــنــة الــنــبــويــة تــولــي الــطــفــولــة عــنــايــة  الــسّ أنّ  شــك  وال   . ضــررٍ أو   أذ مــن 

الــمــســلــم هــو رجــل الــغــد.
بــل  والــلــهــو،  الــلــعــب  إلــى  يــمــيــلــون  األطــفــال بــطــبــيــعــتــهــم وفــطــرتــهــم  أن  ومــعــلــومٌ 
وقــد يــســتــمــر  ويــتــعــلــقــون بــذلــك أشــدَّ الــتــعــلــق ويــمــضــون الــوقــت الــكــثــيــر فــي ذلــك، بــل 
ــنــة الــنــبــويــة لــتــنــبــهــنــا إلــى  الــلــعــب بــهــم إلـــى مــا بــعــد غـــروب الــشــمــس، وهــنــا تــأتــي الــسّ
يــنــبــغــي  فــتــرة  الــعــشــاء  دخـــول  إلـــى  الــشــمــس  غـــروب  بــعــد  مــا  فــتــرة  وأن  ذلـــك  خــطــورة 

كــف األطــفــال عــن الــلــعــب فــيــهــا.
«إذا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قــال  يــقــول  اهللاک  عبد  جابر بن  ســمــع  أنــه  عــطــاء  فــعــن 

.(٢ أو أمــســيــتــم فــكــفــوا صــبــيــانــكــم فــإن الــشــيــطــان يــنــتــشــر حــيــنــئــذ»( ــنــح الــلــيــل  جُ كــان 
.(٣ انــتــشــاراً وخــطــفــة( روايــة عــنــه فــإن لــلــجــن  وفــي 

اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «احــبــســوا صــبــيــانــكــم حــتــى تــذهــب  وعــنــه كــذلــك قـــال: قـــال رســـــول 
.(٤ فــوعــة الــعــشــاء فــإنــهــا ســاعــة يــخــتــرق فــيــهــا الــشــيــاطــيــن»(

.٤٨٣/٣٠ عــمــدة الــقــاري لــلــعــيــنــي   (١ )
صــحــيــح الـــبـــخـــاري، كـــتـــاب بــــدء الـــخـــلـــق، بــــاب خـــيـــر مــــال الــمــســلــم غـــنـــم يــتــبــع بـــهـــا شــعــف   (٢ )
بــتــغــطــيــة  األمـــر  بـــاب  األشـــربـــة،  كــتــاب  مــســلــم،  وصــحــيــح   ،(٣٠٥٩ رقـــم ( حــديــث  الــجــبــال 

.(٣٧٥٦ حــديــث رقــم ( األبــواب  وإغــالق  اإلنــاء وإيــكــاء الــســقــاء 
صــحــيــح الـــبـــخـــاري، كـــتـــاب بــــدء الـــخـــلـــق، بــــاب خـــيـــر مــــال الــمــســلــم غـــنـــم يــتــبــع بـــهـــا شــعــف   (٣ )

.(٣٠٦٩ حــديــث رقــم ( الــجــبــال 
.(٧٧٦٣ حــديــث رقــم ( والــمــســتــدرك   (١٤٨٩٨ حــديــث رقــم ( مــســنــد اإلمــام أحــمــد   (٤ )
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٥٠
وصــبــيــانــكــم  فــواشــيــكــم  تــرســلــوا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «ال  رسول  قــال  قـــال:  كــذلــك  وعــنــه 
غــابــت  إذا  تــنــبــعــث  الــشــيــاطــيــن  فــإن  الــعــشــاء  فــحــمــة  تــذهــب  حــتــى  الــشــمــس  غــابــت  إذا 

.(١ الــشــمــس حــتــى تــذهــب فــحــمــة الــعــشــاء»(
ومــعــنــى فــواشــيــكــم كـــلُّ مــا يــنــتــشــر مــن الــمــال كــاإلبــل والــغــنــم وســائــر الــبــهــائــم 

.(٢ األرض( وهــو جــمــع فــاشــيــة ألنــهــا تــفــشــو أي تــنــتــشــر فــي 
عــلــى  ويدل  الــشــمــس  غروب  بــعــد  الــظــلــمــة  أول  أنها  يــتــبــيــن  كــمــا  الــســاعــة  وهذه 
أي  وكــلــمــة فــحــمــة الــعــشــاء، ومــعــنــى فــوعــة الــعــشــاء  ذلــك مــعــنــى كــلــمــة فــوعــة الــعــشــاء 
.(٤ والعشاء( المغرب  بين  التي  الظلمة  هي  العشاء  فحمة  ومعنى   ،(٣ الظلمة( أول 

بــأس  فــال  والــعــشــاء  الــمــغــرب  بــيــن  الــتــي  وهـــي  الــســاعــة  هـــذه  تــجــاوزنــا  إذا  أمـــا 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قال  قال:  جابرگ  فعن  بالخروج،  لألوالد  السماح  من  حينئذٍ 
ذهــب  فــإذا  فــإن الــشــيــطــان يــنــتــشــر  أو أمــســيــتــم فــكــفــوا صــبــيــانــكــم  جــنــح الــلــيــل  «إذا كــان 

.(٥ ســاعــة مــن الــلــيــل فــخــلــوهــم»(
;Ì÷¡ ;jËe⁄’\ ;Â^ ;„’ ;ÖËquh ;ˆ ;wŞà ;–Ê… ;jËe⁄’\ ;flŸ ;ÖÁÉui’\  UãÄ]â’\ ;f÷Ş⁄’\

UœÁÖŞ’\ ;Ï¡Ñ]Õ

بــال  غــيــره  أو  بــيــتٍ  ســطــح  عــلــى  يــنــام  أن  مـــن  الــمــســلــم  الــنــبــويــة  ــنــة  الــسّ حـــذرت 
مــن  ذلـــك  عــلــى  يــتــرتــب  لــمــا  الــســقــوط  مـــن  ويــمــنــعــه  يــحــجــزه  حــاجــز  بـــال  أيّ  تــحــجــيــر 

صــحــيــح مـــســـلـــم، كـــتـــاب األشــــربــــة، بــــاب األمــــر بــتــغــطــيــة اإلنـــــاء وإيــــكــــاء الـــســـقـــاء وإغــــالق   (١ )
.(٣٧٥٧ حــديــث رقــم ( األبــواب 

.٤٨/٧ شــرح الــنــووي عــلــى صــحــيــح مــســلــم   (٢ )
.٢١١/٢ غــريــب الــحــديــث البــن الــجــوزي   (٣ )

.٤٨/٧ شــرح الــنــووي عــلــى صــحــيــح مــســلــم   (٤ )
صــحــيــح الـــبـــخـــاري، كـــتـــاب بــــدء الـــخـــلـــق، بــــاب خـــيـــر مــــال الــمــســلــم غـــنـــم يــتــبــع بـــهـــا شــعــف   (٥ )
بــتــغــطــيــة  األمـــر  بـــاب  األشـــربـــة،  كــتــاب  مــســلــم،  وصــحــيــح   ،(٣٠٥٩ رقـــم ( حــديــث  الــجــبــال 

.(٣٧٥٦ حــديــث رقــم ( األبــواب  وإغــالق  اإلنــاء وإيــكــاء الــســقــاء 
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٥١
خــاصــة  أحــيــانــاً  بــنــفــســه  يــدري  ال  نــومــه  مــن  قــام  إذا  اإلنــســان  ألن  الــســقــوط؛  احــتــمــال 
ذلــك  حــافــة  عــن  يــســقــط  قــد  ذلــك  وعــنــد  انــتــبــاه  بــال  ويــمــشــي  يــســيــر  وقــد  فــزعــاً  قــام  إذا 
الــعــامــة  الـــســـالمـــة  عـــوامـــل  تـــوخـــي  درجــــات  أعـــلـــى  ذلـــك  فـــي  أن  شـــك  وال  الـــســـطـــح، 

والــتــحــذيــر مــن كــل مــا هــو خــطــر.
ـــــيـــــه قـــــــــال: قـــــال  بــــــــن شـــــيـــــبـــــان عــــــن أب لـــــرحـــــمـــــن بـــــن عـــــلـــــي يــــعــــنــــي ا فـــــعـــــن عـــــبـــــد ا
.(١ الذمة»( منه  برئت  فقد  حجارٌ  له  ليس  بيتٍ  ظهر  على  بات  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «مَن  رسول 

زهير بن  لـــه  ـــقـــال  يُ أمـــيـــرٌ  وعـــلـــيـــنـــا  بـــفـــارس  كـــنـــا  قـــــال:  الـــجـــونـــي  عـــمـــران  وعــــن 
في  سمعت  لي:  فقال  شيءٌ  حوله  ليس  إجارٍ  أو  بيتٍ  فوق  إنساناً  فأبصر  اهللا  عبد 
إجــارٍ  عــلــى  بــات  ــن  قــال: «مَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنــبــيَّ أن  رجــلٌ  حــدثــنــي  قــال:  ال،  قــلــت:  شــيــئــاً  هــذا 

.(٢ فــقــد بــرئــت مــنــه الــذمــة»( يــردُّ رجــلــه  أو عــلــى ظــهــر بــيــتٍ لــيــس حــولــه مــا 
.(٣ يــردُّ الــســاقــط عــنــه( الــذي لــيــس حــوالــيــه مــا  واإلجــار: الــســطــح 

بــمــن  الـــحـــال  هـــو  كـــمـــا  الـــســـقـــوط  إلــــى  يــــؤدي  قـــد  مـــا  كــــلّ  أن  ذلــــك  مـــن  ويـــلـــزم 
يــمــشــي عــلــى الــحــبــال بــيــن الــمــرتــفــعــات فــهــو أمــر غــيــر جــائــز لــمــا قــد يــتــرتــب عــلــيــه مــن 

وإهــالك الــنــفــس. الــســقــوط 
أال  للخطر  العامة  السالمة  يُعرض  آخر  أمرٍ  إلى  النبوية  السنة  ونوهت  كما 
وعلى  النائم  على  أضرارٍ  من  ذلك  على  يترتب  لما  الطريق  قارعة  على  النوم  وهو 
األمــر يــنــطــبــق عــلــى كــل مــن يــضــع مــتــاعــه  وهــذا  الــمــار، فــالــمــار يــضــيــق عــلــيــه الــطــريــق 
عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق كــمــا هـــو حـــال الــتــجــار الـــذيـــن يــضــعــون مــتــاعــهــم وبــضــاعــتــهــم 
قد  بما  الشارع  في  والسير  للنزول  المارة  اضطرار  إلى  يؤدي  بما  األرصفة  على 

رقـــم  حـــديـــث  مــحــجــر  غـــيـــر  ســـطـــح  عـــلـــى  الـــنـــوم  فـــي  بــــاب  األدب،  كـــتـــاب  داود،  أبــــي  ســـنـــن   (١ )
.(٥٠٤٣ )

دار  فـــي  تــعــالــى  اهللا  نعم  مـــن  نــعــمــة  هـــو  الـــذي  الـــنـــوم  فـــي  فــصــل  لــلــبــيــهــقــي،  اإليـــمـــان  شــعــب   (٢ )
.(٤٣٩٩ حــديــث رقــم ( ومــا جــاء فــي آدابــه  الــدنــيــا 
.٤١/١ األثــيــر  الــنــهــايــة فــي غــريــب الــحــديــث البــن   (٣ )
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٥٢
الطريق  قارعة  فإن  النائم  جانب  ومن  جانب  من  هذا  السير،  لحوادث  يُعرضهم 
مـــأو الـــهـــوام والــحــيــات والـــســـبـــاع، ولـــذلـــك فـــإن الـــنـــوم عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق  هـــي 

خــطــراً عــلــى الــجــمــيــع. يــشــكــلُّ 
الــخــصــب  فــي  ســافــرتــم  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إذا  رسول  قــال  قــال:  هــريــرةگ  أبــي  فــعــن 
 – الـــجـــدب  – يــعــنــي  ـــنـــة  الـــسّ فـــي  ســـافـــرتـــم  وإذا  األرض  مـــن  حــظــهــا  اإلبــــل  فـــأعـــطـــوا 
مــأو الــهــوام  فــإنــهــا  الــطــريــق  فــاجــتــنــبــوا  وإذا عــرســتــم بــالــلــيــل  الــســيــر  فــأســرعــوا عــلــيــهــا 

.(١ بــالــلــيــل»(
.(٢ ومــعــنــى عــرســتــم: أيّ نــزلــتــم آخــر الــلــيــل لــالســتــراحــة(

جــواد  عــلــى  والــتــعــريــس  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إيــاكــم  رسول  قــال  قــال:  جــابــرگ  وعــن 
.(٣ مــأو الــحــيــات والــســبــاع»( الــطــريــق فــإنــهــا 

.(٤ جــواد الــطــريــق أي قــارعــة الــطــريــق( ومــعــنــى 
U{ÅŒ’\ ;Ï⁄÷l ;flŸ ;gÖç’\ ;fl¡ ;È‚fi’\ ;U√d]â’\ ;f÷Ş⁄’\

وال   ،لــــألذ ــعــرضــه  يُ ــمــا  كــلَّ اإلســــالم  إلــيــه  أرشــــده  مـــا  وفـــق  الــمــســلــم  يــتــجــنــب 
خــطــراً  يــشــكــلُّ  أصــبــح  حــافــتــه  انــكــســرت  إذا  الـــزجـــاج  إنـــاء  وخـــاصـــة  اإلنــــاء  أن  شـــك 
الــنــبــويــة  ــنــة  الــسّ وجــهــت  لــذلــك  حــادة  تــكــون  الــمــنــكــســرة  الــحــافــة  ألن  اإلنــســان؛  عــلــى 
.األذ ال يــلــحــق بــه  الــقــدح حــتــى  نــظــر الــمــســلــم لــذلــك ونــهــتــه عــن الــشــرب مــن ثــلــمــة 

من  الشرب  عن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  نهى  قال:  أنه  الخدريگ  سعيد  أبي  فعن 

حــديــث رقــم  الـــدواب فــي الــســيــر  صــحــيــح مــســلــم، كــتــاب اإلمــــارة، بـــاب مـــراعـــاة مــصــلــحــة   (١ )
.(٣٥٥٢ )

.١٣٦/٦ لــســان الــعــرب   (٢ )
ســنــن ابــن مــاجــه، كــتــاب الــطــهــارة وســنــنــهــا، بــاب الــنــهــي عــن الــخــالء عــلــى قــارعــة الــطــريــق   (٣ )

.(٣٢٩ حــديــث رقــم (
.٤١٦/١٢ لــســان الــعــرب   (٤ )
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٥٣
.(١ الــشــراب»( ــنــفــخ فــي  يُ الــقــدح وأن  ثــلــمــة 

.(٢ الــقــدح: مــا كــســر مــن حــافــتــه( ومــعــنــى ثــلــمــة 
.(٣ الــقــدح( ــشــرب مــن كــســر  يُ ــهــيَ أن  وعــن أبــي هــريــرةگ قــال نُ

      

.(٣٧٢٤ رقم ( حديث  القدح  ثلمة  من  الشرب  في  باب  األشربة،  كتاب  داود،  أبي  سنن   (١ )
.(٨٤ الــمــصــبــاح الــمــنــيــر صــفــحــة (  (٢ )

الــصــحــيــح  رجـــال  ورجـــالـــه   (٦٨٣٣ ) رقـــم  حــديــث   ٥٥/٧ لــلــطــبــرانــي  األوســــط  الــمــعــجــم   (٣ )
.٩٦/٥ الــزوائــد  انــظــر مــجــمــع 
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٥٥
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الــســبــب  ولــهــذا  الـــنـــاس،  جــمــيــع  يــســلــكــه  عـــام  مــكــان  الــطــريــق  أن  الــمــعــلــوم  مــن 
بــمــا  لــلــطــريــق  الــشــرعــيــة  اآلداب  مـــن  مــجــمــوعــةٍ  بــوضــع  اإلســـالمـــيـــة  الــشــريــعــة  عــنــيــت 

يــؤدي إلــى اســتــمــرار اســتــفــادة الــنــاس مــنــهــا وعــدم تــعــطــلــيــهــا عــلــى الــمــارة.
يــؤذي  ال  أن  عــلــى  يــحــرص  أن  طــريــقــاً  يــســلــك  مــن  الــنــبــويــة  ــنــة  الــسّ نــبــهــت  كــمــا 

غــيــره أثــنــاء ســيــره.
مــطــالــب: ثــالثــة  الــبــاب  هــذا  وفــي 

U‰ÖË∆d ;ÓÇ¯\ ;–]u’b ;„›_å;flŸ;]Ÿ ;◊—;flŸ;€÷â⁄’\ ;ÖÁÉuh;UÿÂ¯\ ;f÷Ş⁄’\

ــنــة الــنــبــويــة بــتــوجــيــه الــمــســلــم أثــنــاء مــســيــره ومــشــيــه فــي األســـواق  اهــتــمــت الــسّ
إن  وإنـــه  غــيــره،  عــلــى  خــطــراً  ــشــكــل  يُ قــد  مــا  مــعــه  يــحــمــل  ال  أن  والــمــمــرات  والــطــرق 
حــمــل مــثــل ذلــك فــعــلــيــه اتــخــاذ الــحــيــطــة والــحــذر وتــوخــي عــوامــل الــســالمــة الــعــامــة 

. أو بــمــالٍ ضــرراً بــإنــســان  ــلــحــق  حــتــى ال يُ
له  فقال  سهامٌ  ومعه  المسجد  في  رجلٌ  مرَّ  قال:  اهللاک  عبد  جابر بن  فعن 

.(١ بــنــصــالــهــا»( «أمــســك  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول 

حديث  المسجد  في  مرَّ  إذا  النبل  بنصول  يأخذ  باب  الصالة،  كتاب  البخاري،  صحيح   (١ )
مــســجــد  في  بسالح  مرَّ  من  أمر  باب  والصلة،  البر  كتاب  مسلم،  وصحيح   ،(٤٣٢ ) رقم 
رقــم  حــديــث  بــنــصــالــهــا  يــمــســك  أن  لــلــنــاس  الــجــامــعــة  الــمــواضــع  مـــن  غــيــرهــمــا  أو  ســـوق  أو 

.(٤٧٣٦ )
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٥٦
مساجدنا  من  شيءٍ  في  مرَّ  «مَن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ عن  أبيه  عن  بردة  أبي  وعن 

.(١ )« فــلــيــأخــذ عــلــى نــصــالــهــا ال يــعــقــر بــكــفــه مــســلــمــاً أو أســواقــنــا بــنــبــلٍ 
مــن  أحــداً  ــصــيــب  يُ أن  عــنــد مــســلــم: «فــلــيــمــســك عــلــى نــصــالــهــا بــكــفــه  روايــةٍ  وفــي 

.(٢ أو قــال: لــيــقــبــض عــلــى نــصــالــهــا»( الــمــســلــمــيــن مــنــهــا بــشــيءٍ 
وهــــذا يــنــطــبــق عـــلـــى كـــلِّ مـــن يـــســـيـــرُ فـــي شــــوارع وطـــرقـــات الــمــســلــمــيــن ســـواء 
والــضــرر   األذ إلــحــاق  مــن  فــلــيــحــذر  مــركــبــتــه  فــي  يــســيــر  أم  قــدمــيــه  عــلــى  يــســيــر  كـــان 
والحذر  الحيطة  أخذ  عدم  نتيجة  لألسف  تقع  الحوادث  من  فكثيرٌ  بالمسلمين، 
واألدوات  األمـــتـــعـــة  تــنــقــل  الـــتـــي  الــكــبــيــرة  والـــمـــركـــبـــات  الـــشـــاحـــنـــات  نــشــاهــد  فــنــحــن 
اإلضــــرار بــالــمــركــبــات الــتــي تــســيــر بــجــوارهــا  يــخــرج مــنــهــا األشـــيـــاء بــمــا يـــؤدي إلـــى 
الحديث  ألن  شرعاً  يجوز  ال  أمرٌ  وهذا  ذلك،  خطورة  إلى  السائق  يلتفت  أن  دون 

ضــرار». وال  الــنــبــوي الــمــشــهــور يــقــول: «ال ضــرر 
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عــلــيــه  يــتــوجــب  الــتــي  اآلداب  مــن  مــجــمــوعــة  إلــى  الــمــســلــم  الــنــبــويــة  ــنــة  الــسّ تــوجــه 
إتــبــاعــهــا أثـــنـــاء اســتــعــمــالــه لــلــطــريــق بــمــا يــحــفــظ بـــه نــفــســه وغـــيـــره مـــن مـــا قـــد يــقــع مــن 
أن  ومــعــلــومٌ  الــزحــام  أثــنــاء  فــي  بــالــســيــر  اإلســـراع  عــن  ملسو هيلع هللا ىلص  الــنــبــيُّ نــهــى  ولــذلــك   .أذ
يلحق  قد  بسيارته  راكباً  أم  ماشياً  يسير  اإلنسان  كان  سواء  الزحام  أثناء  اإلسراع 

أو بــاآلخــريــن. األذ بــنــفــســه 
فــإنّ  الــنــاس عــلــيــكــم بــالــســكــيــنــة  قــال: «أيــهــا  ملسو هيلع هللا ىلص  أن الــنــبــيَّ عــبــاسک  ابــن  فــعــن 

حديث  المسجد  في  مرَّ  إذا  النبل  بنصول  يأخذ  باب  الصالة،  كتاب  البخاري،  صحيح   (١ )
.(٤٣٣ رقــم (

أو  ســـوق  أو  مــســجــد  فـــي  بــســالح  مـــرَّ  مـــن  أمـــر  بـــاب  والــصــلــة،  الــبــر  كــتــاب  مــســلــم،  صــحــيــح   (٢ )
حــديــث رقــم (٤٧٤٠). غــيــرهــمــا مــن الــمــواضــع الــجــامــعــة لــلــنــاس أن يــمــســك بــنــصــالــهــا 

ÏŸ]¬’\;ÏŸ˜ flâ’\;◊Ÿ\Êzz¬d;ÏflÁÊefi’\;Ïfi ćâ’\;‹]⁄i·\



٥٧
.(١ الــبــر لــيــس بــاإليــضــاع»(

.(٢ ومــعــنــى اإليــضــاع: الــســيــر الــســريــع(
كــمــا  وهـــــدوءٍ  ســكــيــنــةٍ  بـــكـــلِّ  الـــســـيـــر  إلــــى  بـــنـــه  ا وجــــه  الــحــكــيــم  لـــقـــمـــان  أن  حـــتـــى 

.(٣ )﴾Ý  Ü  Û  ﴿ بــقــولــه:  ذلــك  تــعــالــى  اهللا  ذكر 
UœÁÖŞ’\ ;fl¡ ;ÓÇ¯\ ;Ïö]Ÿb ;Un’]m’\ ;f÷Ş⁄’\

تــنــحــيــة  وهــو  أال  الــطــريــق  آداب  مــن  آخــر  أدبٍ  إلــى  الــنــبــويــة  ــنــة  الــسّ نــبــهــت  كــمــا 
أضـــرار  وقــــوع  دون  اســتــعــمــالــهــا  فـــي  الــســالمــة  إلـــى  يــــؤدي  بــمــا  الــطــريــق  عـــن   األذ

أو بــالــمــمــتــلــكــات. بــاألرواح  تــلــحــق 
وســبــعــون  بـــضـــعٌ  قــــال: «اإليــــمــــان  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــــول  أن  هــــريــــرةگ  أبــــي  فـــعـــن 
عــن   األذ إمـــاطـــة  وأدنـــاهـــا  اهللا  إال  إلـــه  ال  قـــول  فــأفــضــلــهــا  شــعــبــة  وســـتـــون  بــضــعٌ  أو 

.(٤ الــطــريــق»(
أمــتــي  أعــمــال  عــلــيَّ  ــرضــت  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «عُ رسول  قــال  قـــال:  ذرگ  أبــي  وعــن 

.(٥ األذ عــن الــطــريــق»( فــوجــدت فــي مــحــاســن أعــمــالــهــا إمــاطــة  حــســنُــهــا وســيــئــهــا 
ملسو هيلع هللا ىلص قــــال: «لـــقـــد رأيــــت رجــــالً يــتــقــلــب فــي  وعـــن أبـــي هـــريـــرةگ عـــن الـــنـــبـــيِّ

.(٦ الــجــنــة فــي شــجــرةٍ قــطــعــهــا مــن ظــهــر الــطــريــق كــانــت تــؤذي الــنــاس»(

صــحــيــح الــبــخــاري، كــتــاب الــحــج، بـــاب أمـــر الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــالــســكــيــنــة فــي اإلفــاضــة وإشــارتــه   (١ )
.(١٥٥٩ حــديــث رقــم ( إلــيــهــم بــالــســوط 
.١٧٨/٣ غــريــب الــحــديــث البــن ســالم   (٢ )

.(١٩ اآليــة ( ســورة لــقــمــان   (٣ )
رقم  حديث  وأدناها  وأفضلها  اإليمان  شعب  عدد  بيان  اإليمان،  كتاب  مسلم،  صحيح   (٤ )

.(٥١ )
.(١٦٤٠ حــديــث رقــم ( حــبّــان، كــتــاب الــصــالة، بــاب الــمــســاجــد  صــحــيــح ابــن   (٥ )

رقــم  حــديــث  الــطــريــق  عــن   األذ إزالـــة  فــضــل  بــاب  والــصــلــة،  الــبــر  كــتــاب  مــســلــم،  صــحــيــح   (٦ )
.(٤٧٤٥)
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٥٨
هــذا الــمــجــال مــا تــراه مــن الــبــعــض الــذيــن يــقــومــون  ــســيــئــك فــي  يُ ومــن أكــثــر مــا 
بــإلــقــاء الــنــفــايــات فــي الــطــرق بــالــرغــم مــن وجــود أمــاكــن مــخــصــصــة لــذلــك، ومــعــلــوم 
أو  والــحــديــد  خــطــرة كــالــزجــاج  مــواد  مــن أكــيــاس الــنــفــايــات تــحــتــوي عــلــى  أن الــكــثــيــر 

االنــزالق لــلــمــارة. والــخــضــراوات الــتــي قــد تــســبــب  قــشــور الــفــواكــه 
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هــذا الــبــحــث مــجــمــوعــة مــن الــقــضــايــا الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا الــمــجــتــمــعــات؛  تــنــاول 
ضروريان  أمران  والسالمة  األمن  أن  ذلك  المخاطر،  من  والسالمة  باألمن  لتنعم 

لــنــمــاء الــمــجــتــمــع وتــقــدمــه.
األفـــــراد  لـــذلـــك تـــنـــاولـــت فــــي هــــذه الـــبـــحـــث الـــجـــوانـــب الـــتـــي تـــعـــنـــى بـــســـالمـــة 
 ومــد وأمــنــهــم، فــتــنــاولــت الــجــانــب الــصــحــي لــمــا لــه مــن أثــر عــظــيــم فــي حــيــاة الــفــرد 
األفراد  إنتاجية  من  تُضعف  الفتاكة  واألوبئة  األمراض  فانتشار  وإبداعه؛  إنتاجه 

وإبــداعــهــم.
األفـــــراد مـــن خــطــر  لـــذلـــك نــبــهــت إلــــى مــــد اهـــتـــمـــام الـــســـنـــة الـــنـــبـــويـــة بـــســـالمـــة 
لــــلــــجــــوء إلـــى  واألوبـــــئـــــة وكــــيــــف أنــــهــــا دعـــــت إلـــــى ضـــــــرورة ا لــــتــــعــــرض لـــــألمـــــراض  ا
منع  على  الحرص  كل  وحرصت  كما  العالجية،  الوسائل  قبل  الوقائية  الوسائل 
خــالل الــتــحــذيــر مــن اخــتــالط الــشــخــص الــمــصــاب  واألوبــئــة مــن  األمـــراض  انــتــشــار 
ــعــرف بــمــبــدأ الــحــجــر الــصــحــي  يُ بــالــشــخــص الــســلــيــم، كــمــا لــفــت االنــتــبــاه إلــى تــبــنــي مــا 

األوبــئــة. مــنــعــاً مــن انــتــشــار 
األمن  أسباب  له  ويوفر  الفرد  يهم  آخر  جانباً  الثاني  المبحث  في  وتناولت 
ضــرورة  والــســالمــة،فــذكــرت مــا حــفــلــت بــه الــســنــة الــنــبــويــة الــشــريــفــة مــن الــتــنــبــيــه إلــى 
تــقــلــيــل  األمــر  هــذا  وفــي  عــلــيــهــا،  تــعــالــى  اهللا  اسم  وذكــر  الــنــوم  عــنــد  األبـــواب  إغــالق 
األفـــــراد.  لـــوقـــائـــع الـــســـرقـــات ومــــا يــنــتــج عــنــهــا مـــن جـــرائـــم قـــد تــــودي بـــحـــيـــاة بـــعـــض 
وضــرورة عــدم تــرك وســائــل الــتــدفــئــة مــشــتــعــلــة أثــنــاء الــنــوم،  كــذلــك مــا يــتــعــلــق بــالــنــار 

األمــر. هــذا  احــتــراق نــتــيــجــة اإلهــمــال فــي  أو  حــاالت اخــتــنــاق  وطــالــمــا ســمــعــنــا عــن 
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كــمــا وذكـــرت مــا نــبــهــت إلــيــه الــســنــة الــنــبــويــة فــي أخـــذ الــحــيــطــة والــحــذر أثــنــاء 
بــفــئــة  يــتــعــلــق  مـــا  الــبــحــث  هـــذا  فـــي  وتـــنـــاولـــت  كــمــا  الـــخـــطـــرة،  األدوات  مـــع  الــتــعــامــل 
وضــرورة اهــتــمــام أولــيــاء أمــورهــم بــهــم وكــفــهــم عــن  األطــفــال ونــشــاطــاتــهــم ولــعــبــهــم 
هـــذا الــبــحــث جـــانـــب األنــشــطــة  أخــــذت فـــي  الــلــعــب عــنــد غــــروب الـــشـــمـــس. كـــذلـــك 
لــــتــــي قــد  ـــمـــارســـهـــا الـــبـــعـــض مـــثـــل ركـــــوب األمـــــــواج وا يُ لــــتــــي  الـــريـــاضـــيـــة الـــخـــطـــرة وا
تــعــرضــهــم لــلــخــطــر. كــمــا وركـــزت عــلــى مــواضــيــع مــهــمــة مــثــل الــنــوم عــلــى األســطــح 
إلى  الشخص  يعرض  مما  المكسورة  واألقداح  األواني  من  والشرب  اآلمنة  غير 

خــطــر اإلصــابــة بــالــجــروح.
وضــرورة  وفــي الــمــبــحــث الــثــالــث تــنــاول الــبــحــث مــا يــتــعــلــق بــالــطــرق وآدابــهــا 
أفــــراد  جـــمـــيـــع  قـــبـــل  مـــن  اســـتـــعـــمـــالـــهـــا  ديـــمـــومـــة  إلــــى  يـــــؤدي  بـــمـــا  عـــنـــهـــا   األذ تــنــحــيــة 

الــمــجــتــمــع بــأمــن وســالمــة.
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ـــنـــة الـــنـــبـــويـــة مــن  هــــذا الـــبـــحـــث مـــقـــدار مـــا تـــولـــيـــه الـــسّ نــلــحــظ ونـــحـــن فـــي نـــهـــايـــة 
اهــتــمــام وتــوجــيــه لــلــفــرد ولــلــمــجــتــمــع الــمــســلــم بــمــا يــحــفــظ عــلــيــه كــيــانــه، وبــمــا يــحــفــظ 
األفـــراد أنــفــســهــم وأمــوالــهــم، ولــكــن نــلــحــظ فــي نــفــس الــوقــت جــهــل كــثــيــر مــن  عــلــى 
يؤدي  مما  تطبيقها  في  تهاوناً  أو  الشريفة  النبوية  السنن  بهذه  المجتمع  قطاعات 
إلــى وقــوع الــكــثــيــر مــنــا فــي مــشــاكــل ومــصــاعــب تــلــحــق بــهــم الــكــوارث والــمــصــائــب، 

األرواح والــمــمــتــلــكــات. فــيــنــتــج عــن ذلــك خــســائــر فــي 
لذلك تجدني مضطراً إلى وضع مجموعة من التوصيات بهذا الخصوص منها:

وإيــضــاح هــذه الــســنــن  تــفــعــيــل الــســادة الــعــلــمــاء لــدورهــم الــمــهــم فــي بــيــان   -١
األمـــر مــنــوط بــهــم شـــرعـــاً فــهــو مـــن بـــاب تــبــلــيــغ  وهـــذا  الــنــبــويــة الــمــبــاركــة، 

. الــدعــوة اإلســالمــيــة أصــالً
ثقافة  لنشر  والتوعوية  الثقافية  البرامج  إيجاد  في  بدورها  الدولة  قيام   -٢

الــســالمــة الــعــامــة فــي الــمــجــتــمــع.
الــمــدارس والــجــامــعــات   وضــع مــنــاهــج ومــســاقــات تــعــلــيــمــيــة عــلــى مــســتــو  -٣

تــعــنــى بــنــشــر ثــقــافــة الــســالمــة الــعــامــة فــي أوســاط الــشــبــاب.
األولية  واإلسعافات  المدني  الدفاع  وسائل  مجال  في  الدورات  عقد   -٤

لــقــطــاعــات الــمــجــتــمــع الــمــخــتــلــفــة.
تـــحـــمـــل األســــــرة لــــدورهــــا فــــي مـــراقـــبـــة نـــشـــاطـــات أبـــنـــائـــهـــا وغـــــرس مـــبـــدأ   -٥

االهــتــمــام بــالــســالمــة الــعــامــة فــي نــفــوســهــم.
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غــريــب  فــي  الــنــهــايــة  الــجــزري.  مــحــمــد  المبارك بن  الــســعــادات  أبــو  األثــيــر،  ابــن   -١
الــزاوي ومــحــمــود مــحــمــد الــطــنــامــي، الــمــكــتــبــة  الــحــديــث، تــحــقــيــق طــاهــر أحــمــد 

١٩٧٩م. ١٣٩٩هـــ  بــيــروت الــطــبــعــة األولــى  الــعــلــمــيــة، 
الــقــرطــبــي.  بــطــال  الملك بن  عبد  خلف بن  علي بن  الــحــســن  أبــو  بــطــال،  ابــن   -٢
إبــراهــيــم،  ياسر بن  تــمــيــم  أبـــو  تــحــقــيــق  بـــطـــال،  البـــن  الــبــخــاري  صــحــيــح  شـــرح 

٢٠٠٣م. ١٤٢٣هـــ -  مــكــتــبــة الــرشــد الــســعــوديــة، الــطــبــعــة الــثــانــيــة 
الحديث،  غريب  محمد.  علي بن  عبد الرحمن بن  الفرج  أبو  الجوزي،  ابن   -٣
الــطــبــعــة  بــيــروت،  الــعــلــمــيــة،  الــكــتــب  دار  قــلــعــجــي،  أمــيــن  عبد المعطي  تــحــقــيــق 

١٩٨٥م. األولــى 
حبان،  ابن  صحيح  البستي.  التميمي  حاتم  أبو  حبّان  محمد بن  حبّان،  ابن   -٤
األرنــــــــاؤوط، مـــؤســـســـة الـــرســـالـــة، بــــيــــروت، الـــطـــبـــعـــة الـــثـــانـــيـــة  تـــحـــقـــيـــق شـــعـــيـــب 

١٩٩٣م. ١٤١٢هـــ 
صحيح  بشرح  الباري  فتح  العسقالني.  حجر  علي بن  احمد بن  حجر،  ابن   -٥

١٩٩٣م. ١٤١٤هـــ  بــيــروت، الــطــبــعــة األولــى  دار الــفــكــر  الــبــخــاري، 
سالم،  البن  الحديث  غريب  عبيد.  أبو  الهروي  سالم  القاسم بن  سالم،  ابن   -٦

١٩٨٥م. بــيــروت  الــعــربــي،  الــكــتــاب  دار  خــان،  عبد المعين  مــحــمــد  تــحــقــيــق 
خــيــر  هدي  في  المعاد  زاد  أيوب.  بكر بن  أبي  محمد بن  الــجــوزيــة،  قــيّــم  ابــن   -٧

١٩٩٤م. ١٤١٥هـــ -   ،٢٧ بــيــروت ط  الــعــبــاد، مــؤســســة الــرســالــة، 
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تــحــقــيــق  مــاجــه،  ابــن  ســنــن  الــقــزويــنــي،  يــزيــد  محمد بن  اهللا  عبد  أبــو  مــاجــه،  ابــن   -٨

١٩٨٣م. ١٤٠٣هـــ  مــحــمــد مــصــطــفــى األعــظــمــي، الــطــبــعــة األولــى 
دار  الــــعــــرب،  لـــســـان  الـــمـــصـــري.  األفـــريـــقـــي  مـــكـــرم  محمد بن  مـــنـــظـــور،  بـــــن  ا  -٩

بــيــروت، الــطــبــعــة األولــى. صــادر، 
دراسة  داود،  أبي  سنن  األزدي.  السجستاني  األشعث  سليمان بن  داود،  أبو   -١٠

بــيــروت. الــعــربــي،  الــتــراث  إحــيــاء  دار  الحميد،  عبد  الــديــن  مــحــيــي  مــحــمــد 
األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية  اهللا.  عبد  أحمد بن  نعيم  أبو  األصبهاني،   -١١

. ١٤٠٥هـــ بــيــروت الــطــبــعــة الــرابــعــة  دار الــكــتــاب الــعــربــي، 
ديــب  مــصــطــفــى  تــحــقــيــق  الــصــحــيــح،  الــجــامــع  إســمــاعــيــل.  محمد بن  الــبــخــاري،   -١٢

١٩٨٧م.  - ١٤٠٧هـــ بــيــروت  دار ابــن كــثــيــر،  الــبــغــا، 
فــــؤاد  مـــحـــمـــد  تـــحـــقـــيـــق  الــــمــــفــــرد،  األدب  إســـمـــاعـــيـــل.  محمد بن  لــــبــــخــــاري،  ا  -١٣

١٩٨٩م. ١٤٠٩هـــ  بــيــروت  اإلســالمــيــة،  الــبــشــائــر  دار  عبد الباقي، 
تــحــقــيــق  الـــبـــزار،  مــســنــد  عبد الخالق.  عمرو بن  أحمد بن  بــكــر  أبـــو  لـــبـــزار،  ا  -١٤
والحكم،  العلوم  ومكتبة  القرآن  علوم  مؤسسة  اهللا،  زين  الرحمن  محفوظ 

. ١٤٠٩هـــ بــيــروت والــمــديــنــة الــمــنــورة 
مــحــمــد  تـــحـــقـــيـــق  اإليــــمــــان،  شـــعـــب  الـــحـــســـيـــن.  أحمد بن  بـــكـــر  أبــــو  لـــبـــيـــهـــقـــي،  ا  -١٥

. ١٤١٠هـــ بــيــروت  دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة،  الــســعــيــد بــســيــونــي، 
وهــو  الــصــحــيــح  الــجــامــع  عــيــســى.  أبــو  ســـورة  عيسى بن  محمد بن  الــتــرمــذي،   -١٦
بــيــروت  الــعــلــمــيــة،  الــكــتــب  دار  شــاكــر،  مــحــمــد  أحــمــد  تــحــقــيــق  الــتــرمــذي،  ســنــن 

. ١٤٠٨هـــ
عــلــي  تــحــقــيــق  الــحــديــث،  غــريــب  فــي  الــفــائــق  عــمــر.  محمود بن  الــزمــخــشــري،   -١٧
بـــيـــروت  الـــمـــعـــرفـــة،  دار  إبــــراهــــيــــم،  الـــفـــضـــل  أبـــــو  ومـــحـــمـــد  لــــبــــجــــاوي  ا مـــحـــمـــد 

١٩٩٣م. ١٤١٤هـــ 
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الشيباني، اإلمام أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا. مسند أحمد مؤسسة قرطبة مصر.  -١٨
تــحــقــيــق  الـــكـــبـــيـــر،  الـــمـــعـــجـــم  أحــــمــــد.  سليمان بن  لــــقــــاســــم  ا أبـــــو  نــــي،  لــــطــــبــــرا ا  -١٩
الــطــبــعــة  والــحــكــم،الــمــوصــل  الــعــلــوم  مــكــتــبــة  الــســلــفــي،  المجيد  عبد  حمدي بن 

١٩٨٣م. ١٤٠٤هـــ  الــثــانــيــة 
تــحــقــيــق  األوســـــــط،  الـــمـــعـــجـــم  أحــــمــــد.  سليمان بن  الـــقـــاســـم  أبــــو  نـــي،  لـــطـــبـــرا ا  -٢٠
دار  الحسيني،  إبراهيم  بن  وعبد المحسن  محمد  ابن  اهللا  عوض  طارق بن 

. ١٤١٥هـــ الــحــرمــيــن، الــقــاهــرة 
آبــادي، أبــو الــطــيــب مــحــمــد شــمــس الــحــق. عــون الــمــعــبــود شــرح ســنــن  الــعــظــيــم   -٢١
الــمــديــنــة  الــســلــفــيــة،  الــمــكــتــبــة  عــثــمــان،  مــحــمــد  عبد الرحمن  تــحــقــيــق  داود،  أبــي 

. ١٣٨٨هـــ الــمــنــورة، الــطــبــعــة الــثــانــيــة 
داود. أبــي  ســنــن  شــرح  الــعــبــاد.  عبد المحسن  الــعــبــاد،   -٢٢

بــدر الــديــن الــعــيــنــي. عــمــدة الــقــاري شــرح صــحــيــح الــبــخــاري. الــعــيــنــي،   -٢٣
غــريــب  فـــي  الــمــنــيــر  الـــمـــصـــبـــاح  الـــفـــيـــومـــي.  عـــلـــي  مــحــمــد  أحمد بن  لـــفـــيـــومـــي،  ا  -٢٤

بــيــروت. الــشــرح الــكــبــيــر، الــمــكــتــبــة الــعــلــمــيــة، 
تــحــفــة  عبد الرحيم.  عبد الرحمن بن  محمد بن  الــعــال  أبــو  الــمــبــاركــفــوري،   -٢٥

األحــوذي بــشــرح جــامــع الــتــرمــذي.
األحــــاديــــث  الـــحـــنـــبـــلـــي.  الواحد  عبد  محمد بن  اهللا  عــــبــــد  أبـــــو  لـــمـــقـــدســـي،  ا  -٢٦

. ١٤١٠هـــ الــمــخــتــارة، مــكــتــبــة الــنــهــضــة، مــكــة الــمــكــرمــة 
(الــمــجــتــبــى)  الــنــســائــي  ســنــن  شــعــيــب.  أحمد بن  عبد الرحمن  أبـــو  الــنــســائــي،   -٢٧

. ١٤١٤هـــ دار الــمــعــرفــة،بــيــروت الــطــبــعــة الــثــالــثــة 
الــجــامــع  الــقــشــيــري.  الــحــســيــن  أبـــو  الــحــجــاج  مسلم بن  اإلمــــام  لــنــيــســابــوري،  ا  -٢٨
الــعــربــي،  الـــتـــراث  إحـــيـــاء  دار  عبد الباقي،  فــــؤاد  مــحــمــد  تــحــقــيــق  الــصــحــيــح، 

بــيــروت.
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مــســلــم،  صــحــيــح  شـــرح  شـــرف.  يحيى بن  زكــريــا  أبـــو  الــديــن  مــحــيــي  لـــنـــووي،  ا  -٢٩

بــيــروت. الــتــراث الــعــربــي،  دار إحــيــاء 
الــفــوائــد،  ومــنــبــع  الــزوائــد  مــجــمــع  بــكــر.  أبــي  علي بن  الــحــافــظ  نــور  الــهــيــثــمــي،   -٣٠

. ١٤٠٦هـــ بــيــروت  مــؤســســة الــمــعــارف 
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ــان، حــائــز عــلــى شــهــادة  األردنـــيـــة، مــفــتــي عــمَّ مــديــريــة إفــتــاء الــعــاصــمــة  مــديــر   (١ )
وكانت   ٢٠٠٥ عام  األردنية  الجامعة  من  الشرعي  القضاء  في  الدكتوراه 
القضائي  الحكم  بمقومات  المختصة  الفقهية  القواعد  بعنوان:  أطروحته 
األردنــــــــي. وشـــــــارك فــــي الـــعـــديـــد مــن  وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا فــــي الـــقـــضـــاء الـــشـــرعـــي 
واألبــحــاث، والــلــقــاءات  الــمــؤتــمــرات الــعــلــمــيــة، ولــه الــعــديــد مــن الــمــقــاالت 

والــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة.
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األســر. بــعــض  لــواقــع  عــمــلــيــة  وصــور  األســرة،  أهــمــيــة  األول:  الــمــبــحــث 
وأهــمــيــتــهــا. األســرة  األول:  الــمــطــلــب 

األســر. بــعــض  لــواقــع  عــمــلــيــة  صــور  الــثــانــي:  الــمــطــلــب 
ويــشــمــل: وأنــواعــه  وأركــانــه  وحــكــمــه  مــعــنــاه  الــطــالق  الــثــانــي:  الــمــبــحــث 

الــطــالق. مــعــنــى  األول:  الــمــطــلــب 
الــطــالق. الــثــانــي:حــكــم  الــمــطــلــب 

وأنــواعــه. الــطــالق  أركــان  الــثــالــث:  الــمــطــلــب 
الــطــالق. أســبــاب  الــثــالــث:  الــمــبــحــث 

خــالل  مـــن  الـــطـــالق  بــأســبــاب  الــخــاصــة  الــعــمــلــيــة  الـــدراســـة  واســـتـــعـــراض 
.(١ الــعــاصــمــة( إفــتــاء  مــديــريــة  مــعــهــا  تــعــامــلــت  الــتــي  الــطــالق  حــاالت 

الــعــام  اإلفــتــاء  دائــرة  فــي  الــمــتــبــعــة  واإلجــراءات  الــطــالق  تــوثــيــق  الــرابــع:  الــمــبــحــث 
وتــوثــيــقــهــا. طــالق   فــتــو عــلــى  لــلــحــصــول 

إعــداد
األردنــي اإلفــتــاء  مــجــلــس  عــضــو 
الــعــاصــمــة مــحــافــظــة  مــفــتــي 

الــزعــبــي يــونــس  مــحــمــد  الــدكــتــور 
٠٧٧٦٧٦٦٦٨٥

األردنــيــة - عــمــان -. مــديــريــة إفــتــاء الــعــاصــمــة   (١ )
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فــي  األولـــى  الــلــبــنــة  ألنــهــا  وذلـــك  بـــاألســـرة؛  بــالــغــاً  اهــتــمــامــاً  اهــتــم  اإلســـالم  إن 
واألســــرة تــتــكــون مــن مــجــمــوعــة  بــنــاء الــمــجــتــمــع الـــذي يــتــكــون مــن مــجــمــوعــة أســـر، 
وبــقــدر  الــذي يــتــكــون مــن األســاس والــلــبــنــات،  أفــراد، فــالــمــجــتــمــع الــمــســلــم كــالــبــنــاء 
قـــوة األســـاس وقـــوة الــلــبــنــات وتــمــاســكــهــا وانــتــظــامــهــا يــكــون الــبــنــاء صــرحــاً شــامــخــاً 
ـــه الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص الــمــجــتــمــع الــمــســلــم بــالــبــنــيــان الـــمـــرصـــوص  ولــــذا شـــبَّ ؛  وحـــصـــنـــاً مـــنـــيـــعـــاً
سائر  له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  الواحد  وبالجسد   ، بعضاً بعضه  يشد  الذي 
الــمــســلــمــة  األسرة  وجدت  إذا  إال  يــتــحــقــق  ال  هذا  ولــكــن  ــى،  والــحــمَّ بــالــســهــر  الــجــســد 
الــمــتــآلــفــة الــمــتــعــاونــة الــمــتــمــاســكــة بــحــيــث يــقــوم كـــل فـــرد مـــن أفـــرادهـــا بــــدوره عــلــى 
اإلســالمــيــة  األســـرة  إنــشــاء  وأن  شـــراكـــة،  الــزوجــيــة  الــحــيــاة  أن  مـــدركـــاً  وجـــه،  أكــمــل 
والــزوجــة واآلبــاء واألبــنــاء وهــي عــبــادة  الــزوج  الــمــنــشــودة هــي مــســؤولــيــة الــجــمــيــع: 

اهللا. إلى  بــهــا  نــتــقــرب 
وعــقــدت بــيــنــهــا  كــمــا ذكـــرت بــعــض الــصــور الــعــمــلــيــة مــن واقـــع بــعــض األســـر، 
 وأخر والتفاهم،  الحب  يسودها  أسرية  حياة  بين  الفرق  لندرك  سريعة؛  مقارنة 
وصــلــت  وصــلــت ســفــيــنــتــهــا إلــى بــر األمــان وتــلــك  يــســودهــا الــعــنــف والــخــصــام، فــهــذه 
واإلجــــــراءات الــمــتــبــعــة فــي  إلـــى الــتــقــاضــي والـــطـــالق.كـــمـــا بــيــنــت أســـبـــاب الـــطـــالق 

األردنــيــة لــلــحــصــول عــلــيــهــا. دائــرة اإلفــتــاء الــعــام بــالــعــاصــمــة 
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لــقــد اهــتــم اإلســالم اهــتــمــامــاً بــالــغــاً بــاألســرة؛ وذلــك ألنــهــا الــلــبــنــة األولــى فــي 
واألســــرة تــتــكــون مــن مــجــمــوعــة  بــنــاء الــمــجــتــمــع الـــذي يــتــكــون مــن مــجــمــوعــة أســـر، 
وبــقــدر  الــذي يــتــكــون مــن األســاس والــلــبــنــات،  أفــراد، فــالــمــجــتــمــع الــمــســلــم كــالــبــنــاء 
قـــوة األســـاس وقـــوة الــلــبــنــات وتــمــاســكــهــا وانــتــظــامــهــا يــكــون الــبــنــاء صــرحــاً شــامــخــاً 
ولــــذا شـــبـــه الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص الــمــجــتــمــع الــمــســلــم بـــالـــبـــنـــيـــان الـــمـــرصـــوص  ؛  وحـــصـــنـــاً مـــنـــيـــعـــاً
سائر  له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  الواحد  وبالجسد   ، بعضاً بعضه  يشد  الذي 
الــمــســلــمــة  األسرة  وجدت  إذا  إال  يــتــحــقــق  ال  هذا  ولــكــن  ــى،  والــحــمَّ بــالــســهــر  الــجــســد 
الــمــتــآلــفــة الــمــتــعــاونــة الــمــتــمــاســكــة بــحــيــث يــقــوم كـــل فـــرد مـــن أفـــرادهـــا بــــدوره عــلــى 
اإلســالمــيــة  األســـرة  إنــشــاء  وأن  شـــراكـــة،  الــزوجــيــة  الــحــيــاة  أن  مـــدركـــاً  وجـــه،  أكــمــل 
والــزوجــة واآلبــاء واألبــنــاء وهــي عــبــادة  الــزوج  الــمــنــشــودة هــي مــســؤولــيــة الــجــمــيــع: 

اهللا. إلى  بــهــا  نــتــقــرب 
ولــــذا وضــــع اإلســـــالم جــمــلــة مـــن األحـــكـــام والـــتـــوجـــيـــهـــات لــتــكــويــن األســــرة 
ولــتــحــقــيــق الــغــايــة الــنــبــيــلــة والـــهـــدف الــمــنــشــود مــنــهــا؛ لــيــكــون الــبــيــت رحــمــة ومـــودة 

:(١ وألــفــة وســكــيــنــة، أهــمــهــا(

دائــرة اإلفــتــاء الــعــام  نــريــد، مــنــشــور عــلــى مــوقــع  انــظــر مــقــاالً لــلــبــاحــث بــعــنــوان: األســرة الــتــي   (١ )
.٢٠١١/٦/٢٧ بــتــاريــخ 
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نْ  مَ مْ  كُ اءَ جَ ا  ذَ «إِ قالگ:  اآلخر،  اختيار  منهما  واحد  كل  يحسن  أن   : أوالً
.(١ كبير»( ادٌ  فَسَ وَ ضِ  األَرْ فِي  فِتْنَةٌ  نْ  تَكُ لُوا  عَ فْ تَ إِالَّ  وهُ  نْكِحُ أَ فَ هُ  قَ لُ خُ وَ ينَهُ  دِ نَ  وْ ضَ تَرْ

وإنما  للقبول،  كأساس  ومـاله  ونسبه  حسبه  ترضون  ممـن  يقـلگ:  ولم 
ــبــنــى الــبــيــت عــلــى  يُ جــعـــــــــــل األســاس فــي االخــتــيــار مــمــن تــرضــون ديــنــه وخــلــقــه؛ حــتــى 
ابــنــتــي؟  أزوج  الـــبـــصـــري۴: (مـــمـــن  لــلــحــســن  ـــــل  ـــ رجـــ قـــال  مــتــيــن،  ســلــيــم  أســــاس 
أبــغــضــهــا  وأن  أكـــرمـــهـــا،  أحــبــهــا  فــــــــإن  اهللا،  يتقي  مــمـــــن  بــنــتــك  ا زوج  الـــحـــســـن:  قـــــــال 
يــظــلــمــهــا،  لــم  أبــغــضــهــا  وإن  أكــرمــهــا،  أحــبــهــا  إذا  الــديــن  فــصــاحــب   .(٢ يــظــلــمــهــا)( لــم 
قـــول  عــيــنــيــه  نـــصـــب  يـــضـــع  ألنــــه  وذلــــك  ألبـــنـــائـــه؛  وال  لـــزوجـــتـــه  مــعــامــلــتــه  يـــســـيء  وال 
إدخال  أن   ير فهو   .(٣ لِي»( ألَهْ مْ  كُ يْرُ خَ نَا  أَ وَ  ، لِهِ ألَهْ مْ  كُ يْرُ خَ مْ  كُ يْرُ «خَ النبيملسو هيلع هللا ىلص: 
بــهــا  يــتــقــرب  عــبــادة  الــســعــيــد  األســـري  الــجــو  وتــهــيــئــة  وأوالده  زوجــتــه  عــلــى  الــســعــادة 

اهللاک. إلى 
 ، وهـــذا الــتــوجــيــه أيـــضـــاً فـــي حــســن اخــتــيــار الـــزوجـــة لــيــكــتــمــل الــبــنــاء صــحــيــحــاً
ــرْ  ــفَ ــاظْ فَ ــا،  يــنِــهَ لِــدِ وَ ــا  ــالِــهَ ــمَ لــجَ وَ ــا  ــبِــهَ ــسَ لِــحَ وَ ــا  ــالِــهَ : لِــمَ ـــعٍ بَ رْ ةُ ألَ أَ ـــرْ ـــمَ لْ ــحُ ا ــكَ ــنْ قـــالگ: «تُ
قالگ:  ومتاعها،  الدنيا  جنة  الدين  صاحبة  ألن  ٤)؛  )« اكَ دَ يَ بَتْ  رِ تَ ينِ  الدِّ اتِ  بِذَ
قــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  إن  بــل   .(٥ )« ـــةُ ـــالِـــحَ الـــصَّ ةُ  أَ ـــرْ ـــمَ لْ ا ــيَــا  نْ الــدُّ ـــاعِ  ـــتَ مَ ـــرُ  ـــيْ خَ وَ  ، ـــاعٌ ـــتَ مَ ـــيَـــا  نْ «الـــدُّ
نْ  إِ ؛  ــةٍ ــالِــحَ صَ ــةٍ  جَ وْ زَ ــنْ  مِ ــهُ  لَ ا  ــيْــرً خَ ــى  ــالَ ــعَ تَ هِ  اللَّ   وَ قْ تَ ــدَ  ــعْ بَ ةً  ــائِــدَ فَ ــلِــمُ  ــسْ ــمُ الْ ــادَ  ــفَ ــتَ اسْ ــا  «مَ
ــا  ــنْــهَ عَ ـــابَ  غَ نْ  إِ وَ  ، ـــهُ تْ ـــرَّ بَ أَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــمَ  ــسَ قْ أَ نْ  إِ وَ  ، ــهُ تْ ــرَّ سَ ــا  ــهَ ــيْ لَ إِ ــرَ  ــظَ نَ نْ  إِ وَ  ، ــهُ ــتْ ــاعَ طَ أَ ــا  هَ ــرَ مَ أَ

.(٦ ــا»( ــهَ ــسِ ــفْ فِــي نَ ــتْــهُ  ــحَ ــصَ نَ

.(١٠٨٥ أخــرجــه الــتــرمــذي (  (١ )
١٢٢)، البــن أبــي الــدنــيــا. الــنــفــقــة عــلــى الــعــيــال (حــديــث رقــم:   (٢ )

.(٣٨٩٥ رواه الــتــرمــذي (  (٣ )
مــتــفــق عــلــيــه.  (٤ )

.(١٤٦٧ رواه مــســلــم (  (٥ )
.(١٨٥٧ رواه ابــن مــاجــه (  (٦ )
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٧٥
لــبــيــت  يــؤســس  أن  يــريــد  اإلســـالم  ألن  لــآلخــر؛  الــخــاطــبــيــن  مــن  كــل  نــظــر   : ثــانــيــاً
لــآلخــر؛  مــنــهــمــا  كــلٌّ  يــنــظــر  أن  الــخــاطــبــيــن  فــنــدب  وغــايــة،  هــدف  لــه  ســعــيــد،  إســالمــي 
ــرَ  ــنَــاكَ تَ ــا  مَ وَ  ، ــفَ ــلَ ــتَ ئْ ا ــا  ــنْــهَ مِ فَ  ــارَ ــعَ تَ ــا  ــمَ فَ  ، ةٌ ــنَّــدَ ــجَ مُ ــنُــودٌ  جُ احُ  وَ لــقــولــهملسو هيلع هللا ىلص: «األَرْ وذلــك 
ـــالَ  ـــقَ فَ ةً  أَ ـــــرَ امْ ـــبَ  ـــطَ خَ ــــهُ  نَّ أَ ـــةَگ  ـــبَ ـــعْ شُ ـــنِ  بْ ةِ  ـــيـــرَ ـــغِ ـــمُ لْ ا عـــن  وروي   ،(١ )« ـــفَ ـــلَ ـــتَ اخْ ـــا  ـــنْـــهَ مِ
اإلســالم  ألن  وذلــك  ٢)؛  ــا»( ــمَ ــكُ ــنَ ــيْ بَ مَ  دَ ـــؤْ يُ نْ  أَ   ـــرَ حْ أَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ ــا؛  ــهَ ــيْ لَ إِ ــرْ  ــظُ نْ ملسو هيلع هللا ىلص: «ا ــبِــيُّ الــنَّ
يــنــظــر إلـــى الـــعـــالقـــة الـــزوجـــيـــة عـــلـــى أنـــهـــا حـــيـــاة مــســتــمــرة يـــســـودهـــا تـــعـــاون وتـــآلـــف، 
وهـــذا  ووئــــام، وســـعـــادة واســـتـــقـــرار، وطــمــأنــيــنــة وســكــيــنــة، وأنـــس وســـعـــادة،  وحـــب 
هــذا  فــي بــنــاء  ورغــبــة  عــن قــنــاعــة  الــزوجــيــن لــكــل مــنــهــمــا  اخــتــيــار  كــان  إذا  إال  ال يــتــأتــى 

الــبــيــت الــزوجــي الــســعــيــد.
وأوجـــــب عــلــيــهــمــا  وواجــــبــــات كـــل مــنــهــمــا عـــلـــى اآلخـــــر،  : بـــيـــان حـــقـــوق  ثـــالـــثـــاً
الــقــيــام بــذلــك عــلــى أكــمــل وجـــه، حــتــى تــصــل ســفــيــنــة هـــذه األســـرة إلـــى بــر األمـــان، 

 s  r  q p  o  n  m l  k  j  i  h﴿ يـــقـــول:  إذ  اهللا  وصـــــدق 
والــزوجــات  لـــألزواج  الــخــطــاب  مــوجــهــاً  أيــضــاً  وقــال   ،[٢٢٨ آيــة  ﴾ [الــبــقــرة:   t

 ¹  ¸  ¶  μ´  ³﴿ الـــمـــعـــاشـــرة:  بــحــســن  ســــواء  حـــد  عـــلـــى 
قـــال  ولــــــذا  ١٩]؛  آيـــــة  لــــنــــســــاء:  [ا  ﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
رأيــتــنــي  األســري: (إذا  الــتــعــامــل  فــنــون  مــن  فــنــاً  لــهــا  مــبــيــنــاً  لــزوجــتــه  الـــدرداءگ  أبــو 

.(٣ وإال لــم نــصــطــحــب)( وإذا رأيــتــك غــضــبــى رضــيــتــك،  غــضــبــت فــرضــنــي، 
زوج  لــكــل  نــهــديــهــا  ذهـــب  مـــن  بـــمـــاء  الــنــصــيــحــة  هـــذه  نــكــتــب  ألن  أحـــوجـــنـــا  مـــا 
مع  التعامل  فن  يجهل  من  لكل  نهديها  الزواج،  على  مقبل  لكل  نهديها  وزوجة، 

يــحــدث بــيــنــهــمــا. أو تــجــهــل فــن الــتــعــامــل مــع زوجــهــا عــنــد أبــســط ســوء فــهــم  زوجــتــه، 
خــلــق  ســــوء  إلـــيـــه  يــشــكــو  الـــخـــطـــابگ  عمر بن  إلــــى  جــــاء  رجــــالً  أن   يــــرو

مــتــفــق عــلــيــه.  (١ )
.(١٠٨٧ ســنــن الــتــرمــذي (  (٢ )

.(٢٣٣/٢ ســيــد ســابــق، فــقــه الــســنــة (  (٣ )
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٧٦
زوجـــــتـــــه، فــــوقــــف عـــلـــى بــــابــــه يـــنـــتـــظـــر خـــــروجـــــه، فـــســـمـــع هـــــذا الــــرجــــل زوجــــــة عــمــر 
شــدتــه  مـــع  عــمــر  حـــال  هـــذا  كـــان  إن  وقــــال:   ، راجـــعـــاً الـــرجـــل  فـــانـــصـــرف  تــخــاصــمــه، 
وخــرج عــمــر فــرآه مــولــيــاً عــن بــابــه  وصــالبــتــه وهــو أمــيــر الــمــؤمــنــيــن فــكــيــف حــالــي؟! 
فــنــاداه، وقــال لــه: مــا حــاجــتــك أيــهــا الــرجــل؟ فــقــال: يــا أمــيــر الــمــؤمــنــيــن جــئــت أشــكــو 
زوجــتــك كــذلــك فــرجــعــت  ، فــســمــعــت  خــلــق زوجــتــي واســتــطــالــتــهــا عــلــيّ إلــيــك ســـوء 
عــمــر:  قــال  حــالــي؟!  فــكــيــف  زوجــتــه  مــع  أمــيــر الــمــؤمــنــيــن  حــال  هــذا  كــان  إذا  وقــلــت: 
: إنــهــا لــطــبــاخــة لــطــعــامــي، خــبــازة لــخــبــزي،  يــا أخــي، إنــي أحــتــمــلــهــا لــحــقــوق لــهــا عــلــيّ
غــســالــة لــثــيــابــي، مــرضــعــة لـــولـــدي، ويــســكــن قــلــبــي بــهــا عـــن الـــحـــرام، فــأنــا أحــتــمــلــهــا 

.(١ إذن( لــذلــك. فــقــال الــرجــل: فــكــذلــك زوجــتــي. فــقــال عــمــر: فــاحــتــمــلــهــا 
 \  [  Z  Y﴿ تــعـــــالــى:  قــال  آيــاتــه،  مــن  آيــة  الــزواج  جــعــل  اهللاگ  ألن 
 k  j  i  h  g f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 ، واســتــقــراراً وأمــنــاً  ســكــنــاً  اهللا  جعله  فـــالـــزواج   .[٢١ آيـــة  [الــــروم،   ﴾m  l
اإلنسان  يؤوي  السكن  أليس   ،﴾b  a﴿ تعالى:  قوله  من  أبلغ  شيء  وأي 

إلــيــه، وهــو مــالذه بــعــد تــعــبــه، ومــســتــقــره بــعــد مــشــقــتــه وســفــره؟!
UÖà¯\ ;ó¬d ;√Õ\Ê’ ;ÏË÷⁄¡ ;ÑÊê ;UÈ›]m’\ ;f÷Ş⁄’\

الــعــمــلــيــة مــن حــيــاة بــعــض األســر، ولــنــعــقــد بــيــنــهــا مــقــارنــة  الــصــور  لــنــتــأمــل بــعــض 
 ســـريـــعـــة؛ لـــنـــدرك الـــفـــرق بـــيـــن حـــيـــاة أســـريـــة يـــســـودهـــا الـــحـــب والـــتـــفـــاهـــم، وأخــــر

يــســودهــا الــعــنــف والــخــصــام:
لــيــهــا  إ وبـــعـــث   ، طـــلـــقـــهـــا قـــد  زوجـــهـــا  أن  بـــلـــغـــهـــا   (٢ ة( مـــــرأ ا األولــــى:  لـــصـــورة  ا
كــنــت  أي:  لـــك»  مـــتـــعـــةٌ  آالف  لـــعـــشـــرة  ا وهــــذه  فـــبـــنـــت  «كـــنـــت   : فـــيـــهـــا قـــال  لـــة  بـــرســـا

.(٢٨/١ الــنــســائــي، عــشــرة الــنــســاء (  (١ )
وجـــواهـــر  الــمــجــالــســة  الـــديـــنـــوري،  الـــحـــجـــاج،  زوجــــة  الــمــنــذر  النعمان بن  بــنــت  هــنــد  هـــي   (٢ )

.(٢٤٢٠ حــديــث رقــم ( الــعــلــم 
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٧٧
عــلــى  نــادمــة  غــيــر  لــة  لــرســا ا لــحــامــل  فــقــالــت  ئــنــة،  بــا طــلــقــة  مــطــلــقــة  فــأصــبــحــت  زوجــة 
آالف  لــعــشــرة  ا وهــذه  حــزنــا  فــمــا  وبــنَّــا  ســعــدنــا،  فــمــا  لــزوجــيــة: «كــنــا  ا لــعــالقــة  ا هــذه 
يـــســـودهـــا  لـــتـــي  ا لـــزوجـــيـــة  ا لـــحـــيـــاة  ا بــمــعــنــى  تـــشـــعـــر  لـــم  ألنـــهـــا  لـــمـــاذا؟  لـــبـــشـــارتـــك»! 
ولـــذا  يـــطـــاق؛  ال  جـــحـــيـــمـــاً  تـــهـــمـــا  حـــيـــا نـــت  كـــا بـــل  واالســـتـــقـــرار،  لـــمـــودة  وا لـــســـكـــن  ا

.« حــزنــا فــمــا  ــا  وبــنَّ ســعــدنــا،  فــمــا  «كــنــا  قــالــت: 
حــيــاة  نــعــيــش  أن  بــه  اقــتــديــنــا  مــا  إذا  كــفــيــلــة  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  بــيــت  إلـــى  نــظــرةً  إنَّ 
كــانملسو هيلع هللا ىلص  قط،  لــه  زوجة  يــضــربگ  فــلــم  والوئام،  الــحــب  يــمــلــؤهــا  ســعــيــدة  زوجــيــة 
مع  تقف  التي  الصالحة  للزوجة  مثاالً  كانت  ألنها  ؛  كبيراً حباً  خديجةڤ  يحب 
لــلــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص:  قالت  حــيــن  الوحي  نزول  بدء  عند  موقفها  مسلم  كل  ويذكر  زوجها. 
وتــكــســب   ، لــكــلَّ ا وتــحــمــل  لــرحــم،  ا لــتــصــل  إنـــك   ، بـــداً أ اهللا  يخزيك  ال  واهللا  «كـــال 
بــحــســن  اســتــحــقــت  ولذا  الحق».  نوائب  عــلــى  وتــعــيــن  الــضــيــف،  وتقري  المعدوم، 

لــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص. ا بــشــارة  لــزوجــهــاملسو هيلع هللا ىلص  مــعــامــلــتــهــا 
ـــرَ  ـــشَّ بَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  ولُ  سُ رَ ـــــانَ  كَ أَ ســـئـــل:  أنـــه  ــــــىگ  فَ وْ أَ ــــي  بِ أَ ــــنِ  بْ هِ  اللَّ بْدِ  عَ فــعــن 
الَ   ، ـــبٍ ـــصَ قَ ـــنْ  مِ ـــنَّـــةِ  ـــجَ لْ ا فِـــي  ـــيْـــتٍ  بِـــبَ ـــا  هَ ـــرَ ـــشَّ بَ ـــمْ  ـــعَ : «نَ ــــالَ قَ ؟  ـــنَّـــةِ ـــجَ لْ ا فِـــي  ـــيْـــتٍ  بِـــبَ ـــةَ  يـــجَ ـــدِ خَ
أزالت  ألنها  نصب؛  وال  فيه  صخب  ال  الجنة  في  بيت   ،(١ )« بَ نَصَ الَ  وَ فِيهِ  بَ  خَ صَ

وحــشــة، وهــونــت عــلــيــه كــل عــســيــر. عــنــه كــل نــصــب، وآنــســتــه مــن كــل 
عــلــيــهــا  ويــثــنــي  مــوتــهــا  بــعــد  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  يــذكــرهــا  كــان  وأرضــاهــا  عــنــهــا  اهللا  رضي 
، ويـــكـــرم عـــجـــوزاً كــبــيــرة كـــانـــت تــأتــيــه زمـــن خــديــجــة، فــلــمــا ســئــل عـــن ذلـــك؟  خـــيـــراً

.(٢ قــال: «إن حــســن الــعــهــد مــن اإليــمــان»(
اآلبـــاء  بــعــض  يــعــمــد  حــيــث  االخـــتـــيـــار،  مـــوازيـــن  فـــي  خـــلـــل  نـــيـــة:  لـــثـــا ا لـــصـــورة  ا
لــمــن  يــزوجــهــا  أو  مــادي،  لــســبــب  لــهــا  كــفــؤاً  تــراه  مــن  زواج  مــن  بــنــتــه  ا مــنــع  إلــى  مــثــالً 

مــتــفــق عــلــيــه.  (١ )
.(٤٠ رواه الــحــاكــم (  (٢ )
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٧٨
األســـاس  هـــو  لـــمـــادي  ا لــمــقــيــاس  ا ألن  وتــشــتــر؟  تــبــاع  ســلــعــة  نــهــا  وكــأ أكــثــر  يــدفــع 

االخــتــيــار. فــي 
إحــد الــفــتــيــات الــتــي تــعــانــي مــن مــمــارســة الــعــنــف األســري ضــدهــا مــن  فــهــذه 
الــزواج لــيــبــقــى لــه راتــبــهــا، كــتــبــت لــه بــرســالــة تــعــاتــبــه فــيــهــا  والــدهــا، حــيــث مــنــعــهــا  قــبــل 

الــذي وقــع عــلــيــهــا قــائــلــة لــه بــعــد مــقــدمــة طــويــلــة جــاء فــيــهــا: هــذا الــظــلــم  عــلــى 
مـــــــــــــعُ قـــــــــد ذرفـــــــــــــــت بـــــــــه الـــــعـــــيـــــنـــــانِلـــــــــمـــــــــا كـــــــــتـــــــــبـــــــــتُ رســـــــــــالـــــــــــتـــــــــــي بــــــبــــــنــــــانــــــي والـــــــــــــدَّ
ـــــــــنـــــــــي بـــــــــــرعـــــــــــايـــــــــــة وحــــــــــــنــــــــــــانِأرســــــلــــــتــــــهــــــا لـــــــلـــــــوالـــــــد الـــــــغـــــــالـــــــي الـــــــــذي قــــــــــــــد ضـــــــــمّ
أقـــــــل لــــــــــم  أنـــــــــــــي  ووددت  ـــــــــبَ خـــــــــــاطـــــــــــري وكــــــيــــــانــــــيأرســـــــلـــــــتـــــــهـــــــا  لـــــــكـــــــن تـــــــــلـــــــــهّ
ه ــــــــــــــع خــــــــــط مــــــــــــــــدادَ مُ ـــــــهـــــــا والــــــــــــــدّ ــــــهــــــا مــــــــــن واقــــــــــعــــــــــي الــــــــحــــــــيــــــــرانِأرســـــــلـــــــتُ وكــــــتــــــبــــــتُ
ـــــــــراً قـــــــلـــــــبـــــــي مــــــــــــن الـــــــكـــــــتـــــــمـــــــانِفـــلـــقـــد كــــتــــمــــتُ مــــــن الـــــهـــــمـــــوم ولــــــــم يــــزل مـــــــــتـــــــــفـــــــــطّ

إلــى أن قــالــت:
ولـــــــــــــــــــــدانِيــــــــــا والــــــــــــــــــــدي قــــــــــد ســـــــــــــــــنَّ ربـــــــــــــي هـــــكـــــذا ومـــــــــــــــــن  زوج  مـــــــــــــن  بـــــــــــــد  ال 
ـــــــــــــــــي عـــــــــلـــــــــى اإلنـــــــــــســـــــــــانهــــــــــــــــذا قــــــــــــــضــــــــــــــاء اهللا حــــــــكــــــــمــــــــاً عــــــــــــــــادالً ـــــــــــه رب قـــــــــــــد ســـــــــــنَّ
ووظــــيــــفــــتــــي راتــــــــبــــــــي  تـــــبـــــغـــــي  كـــــــنـــــــتَ  فــــــــخــــــــذ الــــــــــــــــــــذي تـــــــبـــــــغـــــــي بــــــــــــال أثــــــــــمــــــــــانِإن 
لـــــلـــــذي بـــــنـــــتـــــك  بــــــيــــــع  تـــــبـــــغـــــي  كــــــنــــــت  دفـــــــــــــــع الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر فـــــــــــــــــــذاك أمـــــــــــــــــــرٌ ثــــــانــــــيأو 
كــــــاســــــد بـــــــــيـــــــــعٌ  الــــــبــــــيـــــــــــــت  وربِّ  ـــــــــاة والــــــــــخــــــــــرفــــــــــانِهــــــــــــــذا  بــــــــــيــــــــــعٌ كـــــــبـــــــيـــــــع الـــــــــشــــــــــ
مـــســـتـــقـــبـــلـــي ـــــــــعْ  ـــــــــضِ تُ ال  ـــــك  حـــــســـــبُ مــــــــــــــــــا كــــــفــــــى مـــــــــا ضــــــــــــاع مـــــــــن أزمـــــــــــــــانِأبـــــــتـــــــاه  أوَ
لــــرســــالــــتــــي تـــــلـــــتـــــفـــــتْ  لــــــــم  تـــــــــــــزلْ  لــــــــم  فـــــــــاعـــــــــلـــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــأن اهللا لــــــــــــــن يــــــنــــــســـــــــــــانــــــيإن 
عـــــــــنـــــــــد اإللـــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــواحــــــــــــــــد الــــــــــــــديــــــــــــــانِيـــــــــــــــوم الــــــــقــــــــيــــــــامــــــــة نــــــلــــــتــــــقــــــي لـــــحـــــســـــابـــــنـــــا
ورأيـــــــــــــــــــــــــــــتَ ألــــــــــســــــــــنــــــــــةً مـــــــــــــن الـــــــــنـــــــــيـــــــــرانوأتــــــــــــــت جـــــهـــــنـــــم والــــــــمــــــــالئــــــــكُ حــــولــــهــــا
ــــــــة ــــــــيَّ ــــــــنَ ــــــــعــــــــلــــــــمُ حــــــــــــــــقَّ كــــــــــــل بُ ــــــــاك ت الـــــقـــــضـــــبـــــان(١)فــــــــهــــــــن ورا  حـــــــق  بـــــــال  ـــــجـــــنـــــت  سُ

ولـــكـــن فـــي الـــمـــقـــابـــل فـــإنـــنـــا قـــد ســمــعــنــا عـــن كــثــيــر مـــن الـــنـــاس مـــمـــن يــخــطــبــون 

الــمــرعــي. لعبد العزيز  قــصــيــدة  هــذه   (١ )
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٧٩
أمانة  الفتاة  هذه  أن  يعتقدون  ألنهم  والصالح؛  الخير  منهم  يرجون  ممن  لبناتهم 
يحرص  فهو  ولذا  ضيع؟  أم  أحفظ  القيامة،  يوم  عنها  تعالى  اهللاُ  سائله  عنقه،  في 
أحــبــهــا  إذا  الــــذي  والـــخـــلـــق  الـــديـــن  صـــاحـــب  عـــنـــد  أمـــيـــنـــة،  أيــــد  فـــي  يــضــعــهــا  أن  عـــلـــى 

وإذا أبــغــضــهــا لــم يــظــلــمــهــا. أكــرمــهــا 
اختار  حيث  اهللا  رحمه  المسيب  سعيد بن  العالم  اإلمام  فعله  ما  ذلك  ومن 
تقدم  الذي  الوقت  في  والدين،  الخلق  في  مثاالً  كان  تالمذته،  من  تلميذاً  البنته 
ومن  فقال:  تتزوج؟  أال  لتلميذه:  فقال  ردهم،  أنه  إال  والوزراء  األمراء  لخطبتها 
التي  سعيد  ابنة  أتزوج  أنا   : متعجباً له  فقال  أزوجك،  أنا  قال:  إمام؟!  يا  يزوجني 
أزوجــك، فــدعــا مــن كــان  األمــراء والــوزراء ويــردهــم عــنــهــا؟! فــقــال لــه: أنــا  يــخــطــبــهــا 
مــن  فطرت  الرجل:  هذا  يقول  درهمين،  على  زواجهما  دَ  قْ عَ دَ  قَ وعَ المسجد  في 
يــومــهــا  الــشــمــس -وكــنــت  غــروب  وعــنــد  الــمــســاء  فــي  وإذا  بــيــتــي،  إلــى  وعــدت  الــفــرح 
فــي نــفــســي: لــعــلــه  فــقــلــت  اإلمــام ســعــيــد،  بــه  وإذ  الــبــاب،  يــطــرق  فــإذا بــطــارق   - صــائــمــاً
فقال  إليك،  ألتينا  أخبرتنا  لو  إمام؟  يا  أتيت  لماذا  له:  وقلت  كالمه،  عن  تراجع 
عــزبــاً  الــلــيــلــة  تــبــيــت  أن  وخــفــت  زوجـــنـــاك  قــد  ونــحــن  إنــســان  أنـــت  يــؤتــى،  مــثــلــك  لـــه: 
اهللا  بارك  لــه:  وقــال  الــمــال  مــن  مــبــلــغــاً  وأعــطــاه  ابــنــتــه  لــه  فــدفــع  اهللاک،  فيحاسبني 

.(١ لــك وبــارك عــلــيــك وجــمــع بــيــنــكــمــا عــلــى الــخــيــر(
وذاك؟! األب  هــذا  تــر هــل ثــمــة مــقــارنــة بــيــن 

لـــآلخـــر، لــقــد أكـــد ديــنــنــا الــحــنــيــف  الــزوجــيــن  مـــن  كـــــل  نــظــرة  الــثــالــثــة:  الـــصـــورة 
وهــذا   (٢ الـــرجـــال»( شــقــائــق  فــقــالگ: «الــنــســاء  الــرجــال  شــقــائــق  الــنــســاء  أن  عــلـــــى 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ بــقــولــه:  ربـــنـــاک  قـــرره  مـــا 
 ﴾>  =  <  ;  :  9 8  7  6  5  4  3  2 1  0  /  .  -  ,

.[١ [الــنــســاء: آيــة 

.١٦٧ ج٢،ص  ــيْــم األصــبــهــانــي، حــلــيــة األولــيــاء،  ــعَ أبــو نُ  (١ )
.(٢٣٦ داود ( رواه أبــو   (٢ )
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٨٠
ولألسف  إننا  إال  للمرأة  اإلسالم  نظرة  على  التأكيد  في  الوضوح  هذا  ومع 

نــجــد مــن الــرجــال مــن يــنــظــر إلــى زوجــتــه نــظــرة ســوداويــة فــيــقــول:
ـــا لـــنــــ ــــلــــقــــــــــــــن  خُ شــــيــــاطــــيـــــــــن  الــــــنــــــســــــاء  ـــــــــعـــــــــوذ بـــــــــــــــاهللا مـــــــــــن شـــــــــــر الـــــشـــــيـــــاطـــــيـــــنإن  ن
بـــــيـــــن الـــــبـــــريـــــة فـــــــي الـــــدنـــــيـــــا وفـــــــــي الـــــديـــــنفـــــهـــــن أصــــــــــل الـــــبـــــلـــــيـــــات الــــــتــــــي ظــــهــــرت

ولــكــن نــجــد فــي الــمــقــابــل مــن يــقــول:
لـــنـــا ــــــلــــــقـــــــــــــن  خُ ريـــــــاحـــــــيـــــــن  الـــــــنـــــــســـــــاء  ــــــمّ الــــــريــــــاحــــــيــــــن(١)إن  وكـــــلـــــنـــــا يــــشــــتــــهــــي شـــــــ

وقــال آخــر:
ـــرلـــقـــد كـــنـــت مــحــتــاجــا إلـــــى مـــــوت زوجـــتـــي ـــــــن الـــــــــســـــــــوء بـــــــــــاق مـــعـــمــــ ــــــن قـــــــري ولــــــكـــــــ
ـــى الـــقـــبـــــــــــــــر عـــاجـــال ــــ وعــــــــــــذبــــــــــــهــــــــــــا فـــــــــــيـــــــــــه نـــــــــكـــــــــيـــــــــر ومـــــــنـــــــكـــــــرفـــيـــا لـــيـــتـــهـــا ســـــــارت إلــــ

بــيــنــمــا قــال آخــر:
ــــــورُبــعــدتــم وأنـــتـــم أقــــــربُ الـــنـــاس فـــي الــحــشــا ــــــضُ ـــــــــؤادِ حُ ـــــم وأنــــــتــــــم فــــــي الـــــــــفُ وغـــــبـــــتُ
ـــم كُ لـــغـــيـــرِ ـــــــم  عـــنـــكُ مــــلــــتُ  قــــد  ـــا  مــــ ــــــورفـو اللهِ  ــــــبُ ــــــــــــــورِ الــــــــــزمــــــــــانِ صَ وإنــــــــــــي عـــــلـــــى جَ
ــــــم وتـــنـــقـــضـــي ـــــــي هــــــواكُ ــــ وفـــــــــــي الـــــــقـــــــلـــــــبِ مــــــنــــــي زفــــــــــــــــرةٌ وســـــعـــــيـــــرُتـــــمـــــرُّ الــــلــــيــــالــــي فــــ
الـــــبـــــعـــــد أرتـــــــــــضـــــــــــي  ال  فـــــــــتـــــــــىً  ت عــلــيــه شــهــور؟وكـــــــــنـــــــــت  ســـاعـــةً فــكــيــف وقــــد مـــــرّ
ـــــســـــيـــــمـــــةٌ نُ عـــــلـــــيـــــكـــــم  ــــــــت  هــــــــبّ إذا  ـــــيـــــد الــــــمــــــالح غــــــيــــــور(٢)أغـــــــــــــــار  وإنـــــــــي عــــلــــى الـــــغِ

فـــشـــتـــان بـــيـــن هـــــذه األســــــــرة وبــــيــــن تــلــك؟
الـــزوجـــيـــة: فــالــحــيــاة الـــزوجـــيـــة فـــن يــجــب  الــمــعــاشــرة  ســـوء  بـــعـــة:  الـــرا الـــصـــورة 
 ﴾ μ´  ³﴿ تعالى:  قال  ولذا  تعلمه،  والزوجة  الزوج  من  كل  على 

حــد ســواء. ١٩]. وهــو خــطــاب لــلــرجــال والــنــســاء عــلــى  [الــنــســاء: آيــة 
 ، ةِ أَ رْ لِلْمَ نَ  يَّ زَ تَ أَ نْ  أَ بُّ  حِ أُ نِّي  (إِ عباسک:  ابن  قاله  ما  لــعــشــرة  ا حــســن  ومن 

.(١٥٧ حــديــث رقــم (  ،تــاج الــديــن الــســبــكــي، طــبــقــات الــشــافــعــيــة الــكــبــر  (١ )
الــســلــيــطــي. فــضــالــة  اهللا  عبد  الناس“ لــلــشــاعــر  ”أقرب  بــعــنــوان:  قــصــيــدة  هــذه   (٢ )
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٨١
 k  j  i  h﴿  : ـــولُ ـــقُ يَ ــى  ــالَ ــعَ تَ هَ  للَّ ا نَّ  َ ألِ  ، ةُ أَ ـــرْ ـــمَ لْ ا لـِـي  ــنَ  يَّ ــتَــزَ تَ نْ  أَ ـــبُّ  حِ أُ ــا  ــمَ كَ
زوج  عـــمـــرگ  لــخــلــيــفــة  ا عـــلـــى  دخـــل  وقـــد   ،(١ )([٢٢٨ يـــة  آ لـــبـــقـــرة:  [ا  ﴾ m l
لــمــرأة  ا كــراهــيــة  فــعــرف  هـــذا،  وال  نـــا  أ ال  تــقــول:  وهـــي  تـــه  امـــرأ ومــعــه  أغــبــر  أشــعــث 
فــلــمــا  أظــافــره،  ويــقــلــم  رأســه  شــعــر  مــن  ويــأخــذ  لــيــســتــحــم  لـــزوج  ا فــأرســل  لــزوجــهــا، 
بــه  فــقــبــلــت  عــرفــتــه  ثــــــــم  مــنــه  ونــفــرت  فــاســتــغــربــتــه  زوجــتــه،  مــن  يــتــقــدم  أن  أمــره  حــضــر 
ـــــن  ـــ نــهـــ إ اهللا  فـو  لـــهـــن،  فــاصــنــعــوا  عـــمـــرگ:هـــكـــذا  فـــقـــال  دعـــواهـــا،  ـــــن  عـــ ورجـــعـــت 
صــنــاعــة  فــنــون  فــلــنــتــعــلــم  لــكــم.  ــن  يــتــزيَّ أن  ـــــون  تــحــبـــ ــا  كــمـــ ـــــن  لــهـــ تــتــزيــنــوا  أن  لــيــحــبــبــن 

األزواج. بــيــن  الــحــب 
إليها،  واإلساءة  وضربها  شتمها  إلى  يلجأ  أن  زوجته  مع  العشرة  سوء  ومن 
خياركم،  من  أولئك  ما  فقال:  زوجاتهم  يضربون  أزواجاً  أن  النبيملسو هيلع هللا ىلص  بلغ  وقد 
٢). وقــــالملسو هيلع هللا ىلص: «أكـــمـــل الــمــؤمــنــيــن  «خــيــركــم خــيــركــم ألهـــلـــه وأنــــا خــيــركــم ألهــــلــــه»(

.(٣ ، وخــيــاركــم خــيــاركــم لــنــســائــهــم»( إيــمــانــاً أحــســنــهــم خــلــقــاً
يـــتـــزوج زيـــنـــب، فــيــعــجــب مـــن أولـــئـــك الـــرجـــال الــذيــن  فـــهـــذا شـــريـــح الـــقـــاضـــي 

فــأنــشــد قــائــال: يــضــربــون زوجــاتــهــم 
هـــــم ـــــتْ يـــمـــيـــنـــي حـــــيـــــنَ أضـــــــــــربُ زيـــنـــبـــارأيـــــــــــــــتُ رجـــــــــــــــاالً يـــــــضـــــــربـــــــونَ نـــــســـــاءَ ـــــلَّ فـــــشُ
ـــــــهـــــــا مـــــــن غــــــيــــــرِ ذنــــــــــــبٍ أتــــــــــــتْ بـــــهِ ـــن لــيــس مذنباأأضـــــــربُ ومـــا الـــعـــدلُ مــنــي ضــــربُ مَ
ـــــبُ شــــــمــــــسٌ والـــــــنـــــــســـــــاءُ كــــــواكــــــبٌ كـــوكـــبـــافـــــزيـــــنــــــ ــــنَّ  مــــنــــهـــــ ــــبــــــــــــــدِ  تُ لــــــم  طــــلــــعــــتْ  إذا 
ــــــهُ أذنــــــــــبــــــــــا(٤)وكــــــــــــــلُّ مـــــــحـــــــبٍّ يــــــمــــــنــــــحُ الـــــــــــــــــودَّ ألــــــيــــــفَ هـــــــــو  إذا  يـــــــــومـــــــــاً  ه  ويــــــــــــعــــــــــــذرُ

أن  فــيــه  شــك  ال  ومــمــا  األســر،  لــبــعــض  لــواقــعــيــة  ا لــعــمــلــيــة  ا الــصــور  بــعــض  هــذه 
وبــيــن  لــوئــام،  وا الــحــب  يــســودهــا  أســرة  بــيــن  فــشــتــان  الــصــورتــيــن  بــيــن  كــبــيــر  فــرق  ثــمــة 

.(١٩٦  /٤ مــصــنــف ابــن أبــي شــيــبــة (  (١ )
.(١٩٧٧ ســنــن ابــن مــاجــه (  (٢ )

.(١٠١٠٦ أخــرجــه أحــمــد فــي مــســنــده (  (٣ )
.(١٠٦/٤ الــذهــبــي، ســيــر أعــالم الــنــبــالء (  (٤ )
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٨٢
األمـــان،  بـــر  إلـــى  ســفــيــنــتــهــا  تــســيــر  أســـرة  فــهــذه  لـــخـــصـــام  وا لـــخـــالف  ا يــســودهــا  أســـرة 
لـــتـــي  ا األســـــرة  تـــلـــك  ســـعـــادة  فـــيـــا  واالنــــفــــصــــال،،  لـــتـــفـــكـــك  ا مـــصـــيـــرهـــا  أســـــرة  وتـــلـــك 
لــتــراضــي  ا شــعــارهــا  ويـــكـــون  لـــخـــصـــام،  وا لـــخـــالف  ا بـــدل  لـــوئـــام  وا لــحــب  ا يــســودهــا 

لــتــقــاضــي. ا بــدل 
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È›]m’\ ;nue⁄’\
„¡\Ê›^Â ;„⁄“t ;‰]fi¬Ÿ ;–˜Ş’\

I–˜Ş’\ ;Ìfi¬Ÿ ;UÿÂ¯\ ;f÷Ş⁄’\

لــغــة: الــطــالق  مــعــنــى 
سبيله،  خلَّى  األسير  أطلق  يقال  قيده،  من  تحرر  بمعنى  طالقا:  طلق  مصدر 
تحلَّلت  أي  زوجها  من  المرأة  وطلقت  قيدها،  فك  أي:  عقالها  من  الناقة  وأطلق 

.(١ وخــرجــت مــن عــصــمــتــه( الــزواج  مــن قــيــد 
٢) فــي تــعــريــف  : فــتــكــاد تــتــقــارب عــبــارة الــفــقــهــاء( اصــطــالحــاً الــطــالق  مــعــنــى  أمــا 
النكاح  قيد  لحل  اسم  هو  بقولهم:  الشافعية  تعريف  منها  أختار  ولكني  الطالق 

.(٣ بــلــفــظ الــطــالق ونــحــوه(
I–˜Ş’\ ;€“tUÈ›]m’\ ;f÷Ş⁄’\

الحكيم  كتابه  في  تعالى  اهللا  فسماه  قدسية  الزواج  لعقد  اإلسالم  جعل  لقد 
آيــة  <﴾ [الــنــســاء:   =  <  ;﴿ قـــال:  حــيــن  الــغــلــيــظ  بــالــمــيــثــاق 
عــلــى  يـــجـــب  وحـــقـــوق  واجــــبــــات  لـــه  الـــشـــرعـــيـــة  الـــعـــقـــود  كـــســـائـــر  الـــعـــقـــد  وهــــذا   ،[٢١

الــرازي، مــخــتــار الــصــحــاح (ص٢٣٩).  (١ )
هــنــا  يــهــمــنــا  والـــذي  تــطــبــيــقــي،  عــمــلــي  الــبــحــث  ألن  الــفــقــهــاء،  أراء  عـــرض  بــصــدد  هــنــا  لــســنــا   (٢ )
وانــظــر الــتــعــريــف الــفــقــهــي لــلــحــنــفــيــة، الــبــحــر  األحـــوال الــشــخــصــيــة األردنـــي.  مــوقــف قــانــون 

.(٤٢٦/٣ الــرائــق (
.(٤٢٦/٦ األخــيــار ألبــي بــكــر الــحــصــنــي (ص٥١٧). والــرمــلــي، نــهــايــة الــمــحــتــاج ( كــفــايــة   (٣ )
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الــطــرفــيــن الـــوفـــاء بــهــا اســتــجــابــة لـــقـــولـــهملسو هيلع هللا ىلص: «أحــــق مـــا أوفـــيـــتـــم بـــه مـــن الـــشـــروط مــا 
هـــذا فـــإن اإلســــالم راعـــى اخـــتـــالف الــطــبــاع بــيــن  ١)، ومـــع  لــــفــــروج»( اســتــحــلــلــتــم بـــه ا
وقــد يــكــون الــســبــب  ويــكــدر الــحــيــاة،  يــحــدث بــيــنــهــمــا مــا يــعــكــر الــصــفــو  فــقــد  الــزوجــيــن 
م الــقــرآن الــكــريــم مــا يــعــالــج ذلــك كــلــه  فــقــدَّ أو هــمــا مــعــاً  أو الــزوجــة  الــزوج  فـــــي ذلــك 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالى:  فقـال 
.[١٢٨ ﴾ [الــنــســاء: آيــة  3 2  1  0 /  .

فــقــد تــســتــحــيــل الــعــشــرة الــزوجــيــة وتــتــحــول الــحــيــاة إلــى جــحــيــم  هــذا كــلــه  ومــع 
يــصــبــح الــشــقــاق والــخــصــام وســوء  وبــدالً مــن الــســكــن والــمــودة والــرحــمــة  ال يــطــاق، 
الــزواج، يــقــول ابــن قــدامــة  وبــهــذا تــفــوت الــحــكــمــة الــتــي مــن أجــلــهــا شــرع  األخــالق، 
مــفــســدة  فــســدت الــحــال بــيــن الــزوجــيــن فــيــصــيــر بــقــاء الــنــكــاح  الــحــنــبــلــي۴: (ربــمــا 
وحــبــس الــمــرأة مــع ســوء الــعــشــرة  الـــزوج الــنــفــقــة والــســكــنــى  وضـــرراً مــحــضــاً بــإلــزام 
فــائــدة فــاقــتــضــى ذلــك شــرع مــا يــزيــل الــنــكــاح لــتــزول  الــدائــمــة مــن غــيــر  والــخــصــومــة 
الطالق  (شرع  اهللا:  رحمه  الكاساني  العالمة  ويقول   (٢ منه)( الحاصلة  المفسدة 
اختالف  وعند  أخالقهما،  تختلف  قد  الزوجين  ألن  المصلحة  لمكان  األصل  في 
مقاصد  –أي  المقاصد  إلى  وسيلة  يبقى  ال  ألنه  مصلحة  للنكاح  يبقى  ال  األخالق 
يوافقه  زوج  إلى  منهما  واحد  كل  ليصل  الطالق  إلى  المصلحة  فتغلب  النكاح- 

.(٣ فــيــســتــوفــي مــصــالــح الــنــكــاح مــنــه)(
الحظر  أو  اإلباحة  هو  هل  الطالق  حكم  في  العلماء  اختلف  فقد  هذا  ومع 

 y  x w  v﴿ تـــعـــالـــى:  لـــقـــولـــه  اإلبــــاحــــة  فـــيـــه  األصــــل  أن   يــــر مـــن  فـــهـــنـــاك 
.[٢٢٩ ﴾ [الــبــقــرة: آيــة  ~ }  |  {  z

 ،[٢٣٦ آيـــــة  لــــبــــقــــرة:  [ا  ﴾v  u  t  s  r  q﴿ تــــعــــالــــى:  ولــــقــــولــــه 

.(١٤١٨ ٥١٥١)، ومــســلــم ( رواه الــبــخــاري (  (١ )
.(٢٣٤/٨ قــدامــة، الــمــغــنــي ( ابــن   (٢ )

.(١١٢/٣ بــدائــع الــصــنــائــع ( الــكــاســانــي،   (٣ )
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٨٥
يــعــنــي  مــا  وهـــو  األمـــة  عــن  الــحــرج  رفـــع  يــفــيــد   ﴾s  r  q﴿ الــقــرآنــي  فــالــتــعــبــيــر 

.(١ اإلبــاحــة(
وإنــمــا أبــيــح لــحــاجــة قــال شــيــخ  األصــل فــيــه الــحــظــر  آخــر إلــى أن  فــريــق  وذهــب 
قـــــدر  مــنــه  أبــيــح  وإنــمــا  الــحــظــر  الــطــالق  فــي  األصــل  تــيــمــيــة۴: (إن  ابـــــن  اإلســـالم 
الحظر  فيه  فاألصل  الطالق  (وأما  عابدين۴:  ابـن  العالمة  ويقول   (٢ الحاجة)(
اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  بــحــديــث  واســتــدلــوا   (٣ يــبــيــحــه)( لــعــارض  إال  مــحــظــور  أنـــه  بــمــعــنــى 
 (٤ بــأس فــحــرام عــلــيــهــا رائــحــة الــجــنــة»( امــرأة ســألــت زوجــهــا الــطــالق مــن غــيــر  «أيــمــا 

الــشــديــد. هــذا الــعــقــاب  ولــوال أنــه مــحــظــور مــا اســتــحــقــت الــمــرأة 
تــعــتــريــه  كـــالـــزواج  الــطــالق  إن  يــقــال:  أن  الــعــلــمــاء  أقـــوال  مــن  الـــراجـــح  ولــكــن 
البن  المغني  في  جاء  ترافقه،  التي  واألحوال  الظروف  حسب  الخمسة  األحكام 
ومــنــدوب  ومــبــاح  ومــكــروه  واجــب  قــدامــة۴: (والــطــالق عــلــى خــمــســة أضــرب 

فــقــد يــكــون الــطــالق: ٥) وعــلــيــه  إلــيــه ومــحــظــور)(
وكــل  لــلــزوجــيــن  أصــلــح  ذلــك  أن  الــشــقــاق  فــي  الــحــكــمــان   رأ إذا   ، واجــبــاً  -١
طــالق تــكــون الــحــيــاة بــدونــه فــيــهــا ضــرر ال يــحــتــمــل ومــفــســدتــهــا أكــبــر مــن مــصــلــحــتــهــا.

ضــرر  ألنـــه  حــــرام  هـــو  وقـــيـــل:  حـــاجـــة،  غــيــر  مـــن  الـــطـــالق  وهـــو   ، مـــكـــروهـــاً  -٢
وإعــدام لــلــمــصــلــحــة الــقــائــمــة بــيــنــهــمــا مــن غــيــر حــاجــة. وبــزوجــه  بــنــفــســه 

نفع  عدم  مع  عشرتها  وسوء  زوجة  خلق  لسوء  إليه  الحاجة  عند   ، مباحاً  -٣
الــنــصــح والــمــوعــظــة وتــمــاديــهــا فــي ذلــك.

 ١٧جــمــاد حــالوة، أحــكــام الــطــالق فــي الــشــريــعــة اإلســالمــيــة، بــحــث مــنــشــور فــي  حــســيــن   (١ )
. األولــى لــعــام١٤٢٦هـــ

.(١٦/٣ ) ابــن تــيــمــيــة، الــفــتــاو  (٢ )
.(٢٢٨/٣ ابــن عــابــديــن، رد الــمــحــتــار (  (٣ )

.(٢٢٢٦ داود ( أخــرجــه أبــو   (٤ )
.(٢٣٤/٨ قــدامــة، الــمــغــنــي ( ابــن   (٥ )
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٨٦
مــثــل  عــلــيــهــا  الــواجــبــة  تــعــالــى  اهللا  حقوق  فــي  الـــمـــرأة  فــرطــت  إذا   ، مــنــدوبــاً  -٤
وخــشــي  والــتــقــويــم  اإلصـــالح  وســائــل  مــعــهــا  يــجــد  لــم  إذا  ذلـــك  ونــحــو  الــصــالة  تـــرك 

وولــده. عــلــى نــفــســه 
ى  المسمَّ وهو  فيه  جامعها  طهر  في  أو  الحيض  في  الطالق  وهو   ، حراماً  -٥

عــنــد الــفــقــهــاء بــطــالق الــبــدعــة وكــذلــك الــطــالق مــن غــيــر ســبــب تــســألــه الــمــرأة.
U„¡\Ê›^Â ;–˜Ş’\ ;‡]—Ñ^ ;Un’]m’\ ;f÷Ş⁄’\

ــقــة والــصــيــغــة، وســأخــتــصــر هــنــا  لــلــطــالق أركــان ثــالثــة تــتــعــلــق بــالــمــطــلِّــق والــمــطــلَّ
األردني  الشخصية  األحوال  قانون  وفق  الشرعية  المحاكم  في  مطبق  هو  ما  على 

دون ذكــر تــفــاصــيــل أقــوال الــفــقــهــاء:
Uœđ÷Ş⁄’]d ;ÏŒ÷¬i⁄’\ ;ºÂÖç’\ ;U ⁄̂ Â^

حــق  يــمــلــك  الــذي  وهــو   (١ صــحــيــح( زواج  عــقــد  ــقــة  الــمــطــلَّ وبــيــن  بــيــنــه  مــن  وهــو 
فيه  يشترط  أنه  على  الفقهاء  اتفق  وقد   (٢ الزوج( يكون  ما  وغالباً  الطالق،  إيقاع 

لــوقــوع الــطــالق:
قــولــيــة  تـــصـــرفـــات  مـــن  عـــنـــه  يـــصـــدر  لـــمـــا  مـــدركـــا  واعـــيـــا  الـــــزوج  يـــكـــون  أن   -١

وفــعــلــيــة.
بــالــغــاً  مــكــلــفــاً  يـــكـــون  بـــأن  وذلــــك  الـــطـــالق،  إليـــقـــاع  أهــــالً  الــــزوج  يـــكـــون  وأن 
لحديث:  وذلك  عنهم  التكليف  لرفع  المجنون  وال  الصبي  طالق  يقع  فال   ، عاقالً
نِ  عَ وَ  ، تَلِمَ يَحْ تَّى  حَ بِيِّ  الصَّ نِ  عَ وَ  ، ظَ تَيْقِ سْ يَ تَّى  حَ النَّائِمِ  نِ  عَ  : ةٍ ثَ ثَالَ نْ  عَ لَمُ  قَ الْ فِعَ  «رُ

.(١٤/٢٩ الــمــوســوعــة الــفــقــهــيــة الــكــويــتــيــة (  (١ )
األحــوال  قــانــون  مــن   (٣٨ الــمــادة ( انــظــر  بــيــدهــا،  الــعــصــمــة  كــانــت  إذا  الــزوجــة  تــكــون  وقــد   (٢ )
األردنــــــــي، وقـــــد يـــكـــون الـــقـــاضـــي فــــي الــــحــــاالت الـــتـــي نـــــصَّ عـــلـــيـــهـــا الـــقـــانـــون  الـــشـــخـــصـــيـــة 
كــالــتــفــريــق الــقــضــائــي، والــتــفــريــق لــعــدم اإلنــفــاق، والــتــفــريــق لــلــغــيــبــة والــهــجــر... وغــيــرهــا. 

ومــا بــعــدهــا. ١١٤) مــن الــقــانــون  انــظــر الــمــادة (
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٨٧
.(١ )« ــلَ ــقِ ــعْ يَ ــتَّــى  حَ ــنُــونِ  ــجْ ــمَ الْ

األردنـــي:  الــشــخــصــيــة  األحـــوال  قــانــون  مــن   ٨٠ الــمــادة  عــلــيــه  نــصــت  مــا  وهــذا 
القانون  أن  هنا  ونالحظ   . مختاراً واعياً  مكلفاً  كان  إذا  للطالق  أهالً  الزوج  يكون 

أضــاف عــلــى شــرط الــتــكــلــيــف:
الــزوج مــخــتــاراً غــيــر مــكــره. ٢- أن يــكــون 

٨٦ مــن الــقــانــون: وهــذا مــا فــصــلــتــه الــمــادة 
وال  الــمــعــتــوه  وال  الــمــكــره  وال  الــمــدهــوش  وال  الــســكــران  طـــالق  يــقــع  ال   -١

وال الــنــائــم. الــمــغــمــى عــلــيــه 
أو  غــضــب  فــي أقــوالــه وأفــعــالــه نــتــيــجــة  الــخــلــل  غــلــب  الــذي  هــو  الــمــدهــوش   -٢

.(٢ غــيــره بــحــيــث يــخــرجــه عــن عــادتــه(
UÏŒĆ÷Ş⁄’]d ;ÏŒ÷¬i⁄’\ ;ºÂÖç’\ ;U ⁄]Ë›]l

عليها  الطالق  وقوع  لصحة  ويشترط  الطالق  محل  هي  التي  الزوجة  وهي 
شــروط:

أركــانــه  اســتــوفــى  زواج  كــل  وهـــو  صــحــيــح،  زواج  فــي  الــزوجــة  تــكــون  أن   -١
وشــروط صــحــتــه وتــرتــبــت عــلــيــه آثــاره.

العدة  فترة  أثناء  زوجته  الزوج  طلق  فلو  ة،  معتدَّ غير  الزوجة  تكون  أن   -٢
مــحــافــظــة  هــذا  وفــي  الــعــدة،  فــي  زالـــت  مــا  ألنــهــا  طــالقــه  يــقــع  فــال  يــراجــعــهــا  أن  وقــبــل 

فــتــرة الــعــدة. األســرة وحــمــايــة لــهــا مــن وقــوع الــطــالق فــي  عــلــى بــقــاء 

داود (٤٤٠٣). رواه أبــو   (١ )
خــرمــة،  انــظــر: مــحــبــوبــة  الــســكــران، والــمــعــتــوه، والــمــكــره،  فــي طــالق  آراء الــفــقــهــاء  لــمــعــرفــة   (٢ )
ومــا  األردنــــي (ص١٨)  الــشــخــصــيــة  األحــــوال  قـــانـــون  تــعــديــل  بـــعـــنـــوان:  مــاجــســتــيــر  رســـالـــة 

بــعــدهــا.
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٨٨
األحــوال الــشــخــصــيــة األردنــي: ٨١ مــن قــانــون  وهــذا مــا نــصــت عــلــيــه الــمــادة 

زواج صــحــيــح وغــيــر مــعــتــدة. إذا كــانــت فــي  إال  الــزوجــة  ال يــقــع الــطــالق عــلــى 
بالعدد  المقترن  الطالق  أن:  من   ٨٩ المادة  عليه  نصت  ما  على  التنبيه  مع 
واحــدة. إال طــلــقــة  ال يــقــع بــه  واحــد  أو إشــارة، والــطــالق الــمــكــرر فــي مــجــلــس  لــفــظــاً 

UÏ∆Ëë’]d ;ÏŒ÷¬i⁄’\ ;ºÂÖç’\ ;U ⁄]m’]l

يــدل  لــفــظ  كــل  بــه  ويــقــع  الــزوج  مــن  تــصــرف قــولــي  عــن  عــبــارة  هــو  الــطــالق  إن 
بــأحــد أمــريــن: ١) ويــكــون  إذا وضــحــت داللــتــه واســتــبــان الــقــصــد مــن إيــقــاعــه( عــلــيــه 

دون  الــطــالق  فــي  اســتــعــمــل  لــفــظ  كــل  وهــو  الــصــريــحــة:  األلــفــاظ  األول:  األمــر 
أن  عــلــى  اتــفــق الــفــقــهــاء  وقــد   .(٣ الــطــالق( غــيــر  ظــاهــره  ال يــحــتــمــل  لــفــظ  فــهــو   (٢ غــيــره(
لزوجته:  الزوج  يقول  كأن  صريح  لفظ  هو   (٤ ق)( ل  (ط  مادة  من  اشتق  لفظ  كل 

.(٥ أو طــلــقــتــك( أو مــطــلــقــة،  أنــت طــالــق، 
األحـــوال الــشــخــصــيــة األردنـــي:  ٨٤ مــن قــانــون  وهـــذا مــا نــصــت عــلــيــه الـــمـــادة
التي  الكنائية  وباأللفاظ  نية،  إلى  الحاجة  دون  الصريحة  باأللفاظ  الطالق  (يقع 

تــحــتــمــل مــعــنــى الــطــالق وغــيــره بــالــنــيــة).
إرادة  عـــن  الـــمـــعـــبـــرة  الـــمـــرســـومـــة  الـــواضـــحـــة  الــمــســتــبــيــنــة  الـــكـــتـــابـــة  وتـــقـــوم  هـــذا 
إيــقــاع الــطــالق كــأن يــرســل إلــيــهــا  الــزوج مــنــه  قــصــد  إذا  الــصــريــح  الــلــفــظ  الــزوج مــقــام 

األحــوال الــشــخــصــيــة (ص٢٨٩). أبــو زهــرة،   (١ )
.(٤٣٧/٣ الــرائــق ( ابــن نــجــيــم، الــبــحــر   (٢ )

.(٤٨٠/٤ الــشــربــيــنــي، مــغــنــي الــمــحــتــاج (  (٣ )
واخـــتـــلـــفـــوا فـــي لـــفـــظ الـــفـــراق والــــســــراح، والـــتـــي اعـــتـــبـــرهـــا الـــشـــافـــعـــيـــة مـــن ألـــفـــاظ الـــطـــالق   (٤ )

.(٤٨١/٤ الــصــريــحــة، انــظــر: الــشــربــيــنــي، مــغــنــي الــمــحــتــاج (
تــكــمــلــة   (١٦٩/١٨ ) الـــمـــجـــمـــوع  لــــنــــووي،  وا  ،(٤٥٧/٤ ) الـــمـــحـــتـــار  رد  عـــابـــديـــن،  ابــــن   (٥ )

الــمــطــيــعــي.
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٨٩
فــالنــة  يــســمــيــهــا  أو  طـــالـــق،  أنـــت  زوجـــتـــه:  مــخــاطــبــاً  فــيــه  ويـــقـــول   ( ـــجـــاً أو (مـــسَّ رســـالـــة 
والكتابة  اللفظ  عن  عاجزاً  الزوج  يكون  وقد  قصده،  إذا  الطالق  يقع  فإنه  طالق 
مــن   ٨٣ الــمــادة  عــلــيــه  نــصــت  مــا  وهـــذا   (١ عــنــهــمــا( لــلــعــاجــز  الــمــفــهــمــة  بــاإلشــارة  فــيــقــع 

األحــوال الــشــخــصــيــة األردنــي: قــانــون 
أو الــكــتــابــة ولــلــعــاجــز عــنــهــمــا بــإشــارتــه الــمــعــلــومــة. أ- يــقــع الــطــالق بــالــلــفــظ 

إال بــالــنــيــة. ب- ال يــقــع الــطــالق بــالــكــتــابــة 
؛  مــنــجــزاً يــكــون  قــد  لــلــطــالق  الــصــريــح  الــلــفــظ  أن  هــنــا  إلــيــه  الــتــنــبــيــه  يــنــبــغــي  ومــمــا 
على  الطالق  الزوج  يعلق  كأن  منجز  غير  يكون  وقد  طالق،  أنت  لها:  يقول  كأن 
يــقــع  ال  كــذا،فــهــذا  فــعــلــت  إن  طــالــق  أنــت  لــزوجــتــه:  يــقــول  كــأن  عــدمــه،  أو  شــيء  فــعــل 
نــصــت  مــا  وهــذا  تــركــه،  أو  شــيء  فــعــل  عــلــى  الــحــمــل  الــزوج  بــه  قــصــد  إذا  الــطــالق  بــه 
غــيــر  الـــطـــالق  يــقــع  ال  األردنــــي:  الــشــخــصــيــة  األحــــوال  قـــانـــون  مـــن   ٨٧ الـــمـــادة  عــلــيــه 

أو تــركــه. إذا قــصــد بــه الــحــمــل عــلــى فــعــل شــيء  الــمــنــجــز 
الــكــنــائــيــة: وهــو كــل لــفــظ يــســتــعــمــل فــي الــطــالق وفــي  األلــفــاظ  الــثــانــي:  األمـــر 
لــي  ســبــيــل  ال  بــيــدك،  أمـــرك  أو  بــأهــلــك،  الــحــقــي  لــزوجــتــه:  الـــزوج  يــقــول  كـــأن  غــيــره 
عــلــيــك، غــطــي شـــعـــرك، وغـــيـــرهـــا مـــن األلـــفـــاظ الــمــحــتــمــلــة لــلــطــالق وغـــيـــره، وهـــذه 

.(٢ إال بــالــنــيــة( األلــفــاظ ال يــقــع الــطــالق بــهــا 
بــقــي أن أشــيــر هــنــا إلــى أمــريــن يــتــعــلــقــان بــالــطــالق مــن حــيــث الــصــيــغــة:

بــيــن  وتــنــتــشــر  تــتــفــشــى  أخــذت  ظــاهــرة  وهــي  بــالــطــالق:  الــحــلــف  ظــاهــرة  األول: 
حــد ســواء، فــتــراه يــحــلــف  أفــراد الــمــجــتــمــع، يــرددهــا الــمــتــزوج وغــيــر الــمــتــزوج عــلــى 
دائــمــاً عــلــيَّ الــطــالق  يــردد  وفــي مــأكــلــه ومــلــبــســه فــتــراه  وفــي شــربــه  بــالــطــالق فــي بــيــعــه 
مــزيــفــة،  ورجـــولـــة  ســيــئــة  عـــادة  وهـــذه  كـــذا،  لــتــفــعــلــي  الـــحـــرام  عــلــيَّ  أو  كـــذا،  ألفــعــلــنَّ 

.(١٦٦/٦ الــســرخــســي، الــمــبــســوط (  (١ )
.(٣٥٩/١٠ قــدامــة، الــمــغــنــي ( ابــن   (٢ )
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٩٠
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ذكـــرهـــا  الـــتـــي  اهللا  وأمــــانــــة  اهللا  كلمة  يــســتــشــعــر  مـــن  لـــه  يــلــجــأ  ال  وســــالح 
اهللا  بأمانة  أخــذتــمــوهــن  فــإنــكــم  عــنــدكــم  عــوان  فــإنــهــن  الــنــســاء  فــي  اهللا  «اتقوا  بــقــولــه: 

.(١ اهللا»( بكلمة  فــروجــهــن  واســتــحــلــلــتــم 
وربــحــه  األرواح،  ثــمــاره  عــقــد  إنـــه  بــل   ، بــيــعــاً وال  تــجــارة  لــيــس  الـــزواج  فــعــقــد 
بــالــطــالق  والــحــلــف   ،(٢ واألرض( الــســمــاوات  عــرضــه  جــنــة  بــمــســتــلــزمــاتــه  وفــى  لــمــن 
مطالب  المسلم  ألن   ،(٣ بها( التلفظ  بمجرد  الزوج  يأثم  التي  اآلثمة  األيمان  من 
فليحلف  حالفا  كان  «من  لقولهملسو هيلع هللا ىلص:  باهللاک  يحلف  أن  بد  وال   - حالفاً  كان  إن 
إذا  يمين  كفارة  فعليه  وإال  نواه،  إذا  إال  به  الطالق  يقع  وال   ،- ليصمت»  أو  باهللا 

.(٤ حــنــث بــه(
 :(٩٠ الـــمـــادة ( فـــي  األردنــــي  الــشــخــصــيــة  األحــــوال  قـــانـــون  بـــه  أخـــذ  مـــا  وهــــذا 
ال يــقــع الــطــالق بــهــمــا مــا لــم  بــلــفــظ عــلــيّ الــطــالق وعــلــيّ الــحــرام وأمــثــالــهــمــا  (الــيــمــيــن 
الطالق). إيقاع  وبنية   (٥ إليها( إضافته  أو  الزوجة  مخاطبة  الطالق  صيغة  تتضمن 
الـــصـــامـــت: وهـــو ظـــاهـــرة خــطــيــرة أخـــذت تــخــيــم عــلــى حــيــاة  الـــطـــالق  لـــثـــانـــي:  ا
كالغرباء،  واحد  سقف  وتحت  معاً  األزواج  عيش  عن  عبارة  وهو  األسر،  بعض 
الــذي  هــذا الــطــالق  الــزوجــة الــمــتــألــمــة لــتــصــف لــنــا  فــتــســمــع صــوتــاً يــخــرج مــن أعــمــاق 
األزواج  من  نسمع  المقابل  وفي  البيت؟؟  في  أثاث  قطعة  أنا  هل  بقولها:  تعيشه 

مــن يــقــول: هــل أنــا (طــرطــور) فــي الــبــيــت؟؟
ومــع  االحــتــرام والــتــقــديــر،  وهــذا يــفــتــقــد  واألحــاســيــس  فــهــذه تــفــتــقــد الــمــشــاعــر 

.(١٩٠٥ داود، كــتــاب الــمــنــاســك ( رواه أبــو   (١ )
(ص٢٨). الثاني  العدد  اإلفتاء  مجلة  في  منشور  مقال  الطالق،  ظاهرة  الفقير،  علي  د.   (٢ )
بــدائــع الــصــنــائــع،  جــمــهــور الــعــلــمــاء عــلــى وقــوع الــطــالق بــهــذه األلــفــاظ، انــظــر الــكــاســانــي،   (٣ )

.(١٦٨/٣ )
.(٣٧٠/٤ وابــن الــقــيــم، إعــالم الــمــوقــعــيــن (  ،(١١١/٤ ) ابــن تــيــمــيــة، الــفــتــاو  (٤ )

أو إضــافــتــه لــهــا: فــالنــة بــاســمــهــا طــالــق. كــأن يــقــول لــهــا: أنــت طــالــق،   (٥ )
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٩١
هــذا فــإنــهــم يــحــرصــون عــلــى بــقــاء اســم الــعــالقــة الــزوجــيــة كــشــكــل أمــام الــنــاس يــخــلــو 
بــيــن  الــحــب  يــخــتــفــي  فــعــنــدمــا  بــيــنــهــمــا،  وئــام  أو  حــب  عــالقــة  أدنــى  دون  مــضــمــون  مــن 
أو  مــطــلــق  لــقــب  تــبــعــات  مــن  وهـــروبـــاً  بــيــنــهــمــا،  والــتــفــاهــم  الــحــوار  ويــنــعــدم  األزواج 
مــطــلــقــة، ومــحــافــظــة عــلــى الــشــكــل، والــظــهــور بــمــظــهــر الئـــق أمـــام الــمــجــتــمــع، يــلــجــأ 
لــآلخــر  مــنــهــمــا  أي  يــقــدم  أن  بــذلــك  رافــضــيــن  الــصــامــت  لــلــطــالق  الــزوجــيــن  مــن  كــال 
 ﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì﴿ يــقــول:  إذ  اهللا  تنازالت،وصدق 

.[٢٣٧ [الــبــقــرة: آيــة 
الرجوع  بذلك  رافضاً  لديه  مشكلة  بوجود  أصالً  بعضهم  يعترف  ال  قد  بل 
إلــى الــمــخــتــصــيــن بــاإلصــالح األســري لــتــقــديــم الــنــصــح والــمــشــورة لــه، وهــنــا مــكــمــن 
البدء  فرصة  والزوجة  الزوج  من  كل  يمنح  ال  حيث  الظاهرة،  هذه  في  الخطورة 

 c  b a  `  _  ^  ]  \  [﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  جـــديـــدة  زوجـــيـــة  بــحــيــاة 
بــســعــادة  الــعــيــش  لــهــمــا  يــســمــح  ال  أنــه  كــمــا   [١٣٠ آيــة  f﴾ [الــنــســاء:   e  d

 J I  H  G  F  E  D  C  B﴿ يــقــول:  إذ  اهللا  وصدق  ووئـــام، 
 W  V  U  T  S  R  Q P  O  N  M  L  K

.[١٢٩ اآليــة  Y﴾ [الــنــســاء:   X
آثـــاره: يــقــســم الــطــالق مــن حــيــث آثــاره إلــى  حــيــث  مــن  الــطــالق  أقــســام   : رابــعــاً

قــســمــيــن:
إرجــــاع  الـــــزوج  فـــيـــه  يــمــلــك  الــــذي  الـــطـــالق  وهــــو  الـــرجـــعـــي:  الـــطـــالق  األول: 
 (١ جديدين( ومهر  عقد  إلى  الحاجة  ودون  اختيارها  غير  من  عصمته  إلى  زوجته 
األردنـــــي:  الــشــخــصــيــة  األحــــــوال  قـــانـــون  مـــن   (٩٨ الــــمــــادة ( عــلــيــه  نـــصـــت  مـــا  وهــــذا 
ال  الـــحـــق  وهــــذا  فــعــال  أو  قـــوال  الـــعـــدة  أثـــنـــاء  رجـــعـــيـــاً  مــطــلــقــتــه  إرجــــاع  حـــق  (لـــلـــزوج 

جــديــد). وال يــلــزم مــهــر  الــزوجــة  وال تــتــوقــف الــرجــعــة عــلــى رضــا  يــســقــط بــاإلســقــاط 

األحــوال الــشــخــصــيــة (ص٢٤٨). د.عــمــر األشــقــر، الــواضــح فــي شــرح قــانــون   (١ )
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٩٢
الــبــائــن ويــقــســم إلــى قــســمــيــن: الــطــالق  الــثــانــي: 

الـــحـــيـــاة  يـــنـــهـــي  الـــــذي  الــــطــــالق  وهـــــو   :صــــغــــر بـــيـــنـــونـــة  بـــائـــن  األول:  لـــقـــســـم  ا
جــديــديــن ويــشــتــرط رضــاهــا،  إال بــعــقــد ومــهــر  وال يــمــلــكــان الــرجــوع  الــزوجــيــة بــيــنــهــمــا 
والـــذي  الــثــانــي  أو  األول  والـــطـــالق  الـــدخـــول،  قــبــل  الــبــائــن  الـــطـــالق  صــــوره:  ومـــن 
مــن   (٩٢ الـــمـــادة ( عــلــيــه  نــصــت  مــا  وهـــذا  إرجــاعــهــا  دون  الـــزوجـــة  عـــدة  فــيــه  انــتــهــت 
الــدخــول  قــبــل  والــطــالق  لــلــثــالث،  ــل  الــمــكــمِّ إال  رجــعــيــا  يــقــع  طـــالق  الــقــانــون: (كـــل 
هذا  في  بائن  أنه  على  نص  الذي  والطالق  مال،  على  والطالق  الخلوة،  بعد  ولو 

الــقــانــون).
ــل لــلــثــالث ويــزيــل  كــبــر: وهــو الــطــالق الــمــكــمِّ بــيــنــونــة  بــائــن  الــثــانــي:  الــقــســم 
تــنــكــح  حــتــى  لــمــطــلــقــهــا  الــحــالــة  هـــذه  فـــي  الــمــطــلــقــة  تــحــل  وال  الـــحـــال،  فـــي  الـــزوجـــيـــة 
وهــذا مــا نــصــت  ويــدخــل بــهــا دخــوالً صــحــيــحــاً ودونــمــا اتــفــاق بــيــنــهــمــا،  زوجــاً غــيــره 
ــقــهــا  لــمــطــلِّ  كــبــر بــيــنــونــة  الــبــائــن  ــقــة  الــمــطــلَّ تــحــل  ال  الــقــانــون:  مــن   (٩٤ الــمــادة ( عــلــيــه 

. ويــدخــل بــهــا دخــوالً حــقــيــقــيــاً زوجــاً غــيــره  حــتــى تــنــكــح 
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٩٣

√d\Ö’\ ;nue⁄’\
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يــعــد اإلفـــتـــاء جــانــبــاً مــهــمــا مـــن حــيــاة الـــنـــاس وحــيــث يــتــعــذر عــلــيــهــم اإلحــاطــة 
إلــيــهــا  يــرجــعــون  ديــنــيــة  مــؤســســات  وجــود  مــن  بــد  ال  كــان  الــشــرعــيــة،  األحــكــام  بــكــافــة 
ونــحــن  فــيــهــا،  اهللا  حكم  لــبــيــان  قــضــايــا  مــن  يــعــتــرضــهــم  فــيــمــا  الــشــرعــي  الــحــكــم  لــمــعــرفــة 
ئــــرة اإلفـــتـــاء الــعــام  دا الــبــلــد الــطــيــب وبــقــيــادة هــاشــمــيــة مــبــاركــة تـــم تــأســيــس  هـــذا  فـــي 
.(١ ومــتــعــددة( خــدمــات مــتــنــوعــة  لــتــتــولــى شــؤون الــفــتــو وتــقــديــمــهــا لــلــمــواطــنــيــن عــبــر 

ومـــن أهـــم هـــذه الـــخـــدمـــات؛ خــدمــة الــحــصــول عــلــى فــتــو طـــالق عــلــمــا بــأن 
الــخــلــويــة  الـــرســـائـــل  طـــريـــق  عـــن  وال  الـــهـــاتـــف،  طـــريـــق  عـــن  تـــقـــدم  ال  الـــخـــدمـــة  هــــذه 
حيث  المفتين،  أحد  مع  الشخصية  المقابلة  طريق  عن  تكون  وإنما  واإليميالت، 
الزوجان  إال  وحيثياتها   الفتو على  يطلع  ال  بحيث  تامة-  -وبسرية  التعامل  يتم 

فــقــط حــمــايــة لــخــصــوصــيــات األســر، وتــتــم الــفــتــو عــن طــريــق: والــمــفــتــي الــمــخــتــص 
دائـــرة  حـــضـــور الــشــخــص الــمــســتــفــتــي عـــن واقـــعـــة الـــطـــالق شــخــصــيــاً إلـــى   .١
الــقــريــب  الــلــواء  أو  الــمــحــافــظــة  فــي  إفــتــاء  مــكــتــب  أقـــرب  أو  الــعــام  اإلفــتــاء 

مــن مــكــان ســكــنــاه مــصــطــحــبــاً مــعــه وثــيــقــة إثــبــات شــخــصــيــتــه.
أو دفــتــر الــعــائــلــة. الــزواج،  الــزوجــيــة كــعــقــد  إحــضــار مــا يــثــبــت قــيــام   .٢

الـــدائـــرة  ئــــرة اإلفـــتـــاء الـــعـــام، يــمــكــن مـــراجـــعـــة مـــوقـــع  دا لــمــعــرفــة الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا   (١ )
اإللــكــتــرونــي.
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٩٤
تــعــبــئــة الــطــلــب الــمــخــصــص لــلــطــالق.  .٣

الــزوج عــن  خــالل ســؤال  وجــود طــالق ســابــق وذلــك مــن  االســتــعــالم عــن   .٤
صــدر عــن  ذلــك، ومــراجــعــة الــحــاســب اآللــي إن كــان الــطــالق الــســابــق قــد 

دائــرة اإلفــتــاء الــعــام.
.إلصــدار الــفــتــو تــحــويــلــه إلــى الــمــفــتــي   .٥

.طــبــاعــة الــفــتــو  .٦
تـــدقـــيـــق الـــفـــتـــو مـــن قـــبـــل مـــوظـــف مـــخـــتـــص،ومـــن ثـــم تــوقــيــعــهــا مـــن قــبــل   .٧

الــمــفــتــي.
تــصــديــر الــفــتــو بــوضــع رقــم صـــادر وخــتــم الــمــعــامــلــة بــالــخــاتــم الــرســمــي   .٨

لــلــدائــرة.
الـــطـــلـــب مــــن الـــمـــســـتـــفـــتـــي فــــي حــــال وقـــــوع الــــطــــالق مـــراجـــعـــة الــمــحــكــمــة   .٩
الــشــرعــيــة لــتــســجــيــل هــذه الــواقــعــة حــســب األصــول مــع االحــتــفــاظ بــنــســخــة 

الــدائــرة. الــزوج لــد أرشــيــف  عــن الــفــتــو واالســتــدعــاء الــمــقــدم بــخــط 
الــزوجــة: حــضــور  طــلــب  فــيــهــا  يــتــم  الــتــي  الــحــاالت 

الــطــالق قــبــل الــدخــول.  .١
الـــطـــالق لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة، وتـــشـــكـــل لـــه لـــجـــنـــة مــخــتــصــة لــلــنــظــر فـــي واقـــعـــة   .٢

الــطــالق.
الــزوج. اإلكــراه مــن قــبــل  ادعــاء   .٣

أو االشــتــبــاه بــانــقــضــائــهــا. فــتــرة الــعــدة بــالــنــســبــة لــلــزوجــة  انــتــهــاء   .٤
حــاالت الــطــالق. عــدد  الــتــردد فــي   .٥

صــدر مــنــه. الــذي  ادعــاء عــدم تــذكــر الــلــفــظ   .٦
الــشــخــص  يــعــانــي  أنــه  أو  شــخــصــيــتــه  لــضــعــف  إمــا  الــعــبــارات  وضـــوح  عــدم   .٧

مــرض نــفــســي. مــن 
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٩٥
كــمــا  الــمــصــلــحــة،  فــيــهــا   يــر  أخــر حــالــة  أي  فــي  الــزوجــة  يــطــلــب الــمــفــتــي   .٨

.(١ أراد أن يــقــدم نــصــيــحــة لــكــال الــزوجــيــن( لــو 
اإلفـــتـــاء  ئـــــرة  دا مــعــهــا  تـــعـــامـــلـــت  لـــتـــي  ا الـــطـــالق  لـــحـــاالت  الــعــمــلــيــة  اإلحـــصـــائـــيـــة 

:(٢ الــعــام(
دائـــرة اإلفــتــاء الــعــام مــع كــثــيــر مــن حـــاالت الــطــالق والــتــي هــي  لــقــد تــعــامــلــت 
الـــجـــدول الــتــالــي يــبــيــن عـــدد حـــاالت الـــطـــالق الــتــي تــم  ازديــــاد مــســتــمــر، ولــعــل  فـــي 

خــالل األعــوام الــثــالثــة: الــتــعــامــل مــعــهــا 
المجموعالطالق غير الواقعالطالق الواقعالعام
٢٠١٢١١٠٧٨١٨٣٤٦٢٩٤٢٤م

٤٣٧٥٧٤٥٩١١٨٣٤مديرية إفتاء العاصمة
٢٠١٣١٢٦٠٢١٧١٤٠٢٩٧٤٢م

٤٤٤٩٧١٥٨١١٦٠٧مديرية إفتاء العاصمة
٢٠١٤٧٨٣٠١٠٨٥٥١٨٦٨٥م لغاية نهاية شهر تموز

٢٨٧٣٤١١٣٦٩٨٦مديرية إفتاء العاصمة
وحــتــى ال تبقى اإلحــصــائــيــة لــحــاالت الــطــالق مــجــرد أرقـــام، فــقــد قــامــت مــديــريــة إفــتــاء 
هـذه  الــطــالق،  أسبـاب  دراســة  بمحاولـة  الحالي  العام  من  آذار  شهر  ومنذ  العاصمة 
على  أيدينا  ونضع  الخلل  مواطن  نتلمس  لعلنا  بازدياد  أرقامها  أخذت  التي  الظاهرة 
حيث  هــذه الــظــاهــرة  للحد مــن  الــنــصــح والــمــشــورة  فــي تــقــديــم  مــواضــع األلــم فــنــســاهــم 
وتـم  العاصمة  إفتاء  مـديرية  راجعت  التي  الطالق  لحاالت  عشوائية  عيّنة  اختيار  تم 

اإلفتاء  دائرة  موقع  على  منشور  طالق،   فتو على  الحصول  إجراءات  حتمل،  د.أيمن   (١ )
الــعــام.

الــدائــرة نــهــايــة كــل عــام وبــالــتــفــصــيــل. اإلحــصــائــيــة الــتــي تــصــدر عــن  انــظــر الــتــقــاريــر   (٢ )
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٩٦
خالل  للدراسة  خضعت  التي  العيّنة  بأن  علما  الطالق  إلـى  أدت  التي  األسباب  رصد 

التالي(١): النحو  على  موزعة  حالة   (٢٣١٥) حوالي  كانت  الخمسة  األشهر 
النسبةعدد الحاالت األسباب الدافعة للطالق

١١,١ ٢٥٨عدم االلتزام الديني والبعد األخالقي
٣٦٥١٥,٧تهديد الزوج لزوجته

٣٣٥١٤,٥عدم التسامح وإظهار اللطف والمودة بين الزوجين
١٦٧٧,٢عدم تحمل المسؤولية تجاه البيت واألوالد

١٠٦٤,٥الغيرة وعدم الثقة بين الزوجين
٢٣٥١٠,١عدم استماع كل من الزوجين لآلخر

١٠٠,٤جمال المنظر والهيئة والنظافة الشخصية
٣١٥١٣,٦تدخل األهل

١٥٤٦,٦اإلمكانيات المادية
٦٢٢,٧عمل الزوجة
٥٧٢,٥الخيانة الزوجية

٢١٠,٩فتور العالقة الجنسية بين الزوجين
١٠٠,٤عدم الكفاءة العلمية بين الزوجين
١٤٠,٦عدم التناسب العمري بين الزوجين

وسائل االتصال الحديثة (كالخلوي واإلنترنت 
والتلفزيون...)

١٥٠,٦

١٦٠,٧تعدد الزوجات
١٧٥٧,٦أسباب أخر

العاصمة،  إفتاء  مديرية  بها  قامت  التي  العملية  الدراسة  يوضح  العلمية  الورقة  ملحق   (١ )
الــعــاصــمــة  مــحــافــظــة  مــفــتــي  وبـــإشـــراف  عبد الوهاب،  مــحــمــد  الــمــوظــف  إعــــداد  مـــن  وهـــي 

الــدكــتــور مــحــمــد الــزعــبــي.
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٩٧
يــظــهــر لــنــا مــن خــالل جـــدول الــتــوزيــع الــســابــق أن تــهــديــد الـــزوج لــزوجــتــه جــاء 
فــي الــمــرتــبــة األولـــى (٣٦٥ حــالــة) لــكــثــرة الــحــلــف بــالــطــالق وقــد أشــرت ســابــقــاً عــنــد 
يستخدمه  ولألسف  أصبح  سالح  الطالق  أن  بالطالق،  الحلف  ظاهرة  عن  الحديث 

لالنفصال. الزوجية   وعر لالنهيار  أسرهم  بنيان  معرضين  األزواج  من  كثير 
بــيــن  والــمــودة  الــلــطــف  وإظــهــار  الــتــســامــح  الــثــانــيــة:عــدم  الــمــرتــبــة  بــيــنــمــا جــاء فــي 
اآلخــريــن  مــع  والــتــســامــح  بــالــعــفــو  مــطــالــب  الــمــســلــم  أن  مــع  ٣٣٥حـــالـــة)  الــزوجــيــن (

ومــع أســرتــه مــتــنــاســيــن مــا قــالــه الــشــاعــر: فــمــن بــاب أولــى أن يــفــعــل ذلــك فــي بــيــتــه 
واحـــــــد بــــــذنــــــب  جـــــــــــاءك  الــــحــــبــــيــــب  جـــــــــــــــــــاءت مـــــــحـــــــاســـــــنـــــــه بــــــــــألــــــــــف شــــفــــيــــعوإذا 

نــوجــه  أن  لــنــا  بــد  ال  وهــنــا  ٣١٥حــالــة)  الــثــالــثــة ( الــمــرتــبــة  األهــل  تــدخــل  واحــتــل 
كـــان  وإن  الـــخـــاصـــة،  أبـــنـــائـــهـــم  حـــيـــاة  فــــي  اهللا  يتقوا  بــــأن  األمــــــور  ألولــــيــــاء  نـــصـــيـــحـــة 
األســـرة  هـــدف  بــذلــك  مــبــتــغــيــن  الــمــنــاســب  الــوقــت  فــي  فــلــيــكــن  تــدخــلــهــم  مــن  بــد  وال 

والــمــحــافــظــة عــلــى كــيــانــهــا.
وهـــذا  الـــديـــنـــي (حــــالــــة٢٥٨)  اإللـــتـــزام  بـــعـــة:عـــدم  الـــرا بــيــنــمــا جـــاء فـــي الــمــرتــبــة 
عــلــى  يـــكـــون  وأن  حــيــاتــه  شـــريـــك  اخـــتـــيـــار  مــنــا  واحــــد  كـــل  يــحــســن  أن  عــلــيــنــا  يـــوجـــب 

. أســاس الــديــن والــخــلــق كــمــا ذكــرت ذلــك ســابــقــاً
لـــآلخـــر  لـــــزوجـــــيـــــن  ا مـــــن  كـــــل  اســــتــــمــــاع  عــــــدم  لــــخــــامــــســــة  ا لــــمــــرتــــبــــة  ا وجـــــــاء فـــــي 
وهــــذا يــعــطــيــنــا مـــؤشـــراً عـــن مــــد الـــجـــفـــوة والــقــطــيــعــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا  ٢٣٥حــــالــــة)  )
إال  الــنــاس  لــكــل  تــســتــمــع  وهــي  لــزوجــتــه،  إال  الــنــاس  لــكــل  يــســتــمــع  فــهــو  األســر  بــعــض 

الــزواج؟ مــن  اهللا  أرادها  الــتــي  والــرحــمــة  الــمــودة  أيــن  اهللا  فسبحان  لــزوجــهــا، 
 ١٦٧ ) واألوالد  البيت  تجاه  المسؤولية  تحمل  السادسة:عدم  المرتبة  وفي 
فــال  والـــشـــراب،  الــطــعــام  تــوفــيــر  بــمــجــرد  تــنــتــهــي  مــهــمــتــه  أن  يــظــن  فــالــوالــد   (١ حـــالـــة)(

وقــد  الــمــالحــظ.  هــو  كــمــا  حــالــة،  مــائــة  عــلــى  زادت  الــتــي  األســبــاب  عــلــى  الــدراســة  تــركــزت   (١ )
الــســبــب  بــكــتــابــة  الــــزوج  رغـــبـــة  عـــدم  أو  ذكـــرنـــاهـــا،  الـــتـــي  غــيــر   أخــــر أســـبـــاب  هـــنـــاك  تـــكـــون 

أو آلخــر. الــحــقــيــقــي لــلــطــالق، لــســبــب 
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األم  وكذا  منكر،  عن  ينهى  وال  بمعروف  يأمر  وال  ثقافة،  يغرس  وال  بتربية  يهتم 
فــتــر أن مــهــمــتــهــا تــنــتــهــي بــالــوضــع والــفــطــام،وتــنــشــغــل  فــهــي لــيــســت أحــســن حــاالً مــنــه 
البيت  خارج  والسهرات  الموديالت  ولربما  والفضائيات  المسلسالت  بمتابعة 

قــال: مــن  اهللا  ورحم 
هـــــــــــــــــــمِّ الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــاة وخـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــاه ذلــــــــيــــــــاللـــــيـــــس الـــــيـــــتـــــيـــــم مــــــــن انـــــتـــــهـــــى أبـــــــــــــــواه مـــن
ـــه لــــ تـــــلـــــقـــــــــــى  ـــــــذي  ــــــــ الــــــــ ــــــو  هـــــــ الـــــيـــــتـــــيـــــم  مـــــــشـــــــغـــــــوالًإن  ـــــــــــــــــــاً  أب أو  ــــــــت  تــــــــخــــــــلَّ ـــــــــــــــــــــــاً  أمَّ

وفــي  حــالــة)  الــســابــعــة (١٥٤  الــمــرتــبــة  لــتــحــتــل  الــمــاديــة  اإلمــكــانــيــات  جــاءت  ثــم 
عــلــى  الــمــقــبــلــيــن  عــلــى  الــمــالــيــة  األعباء  من  الــتــخــفــيــف  أجل  من  جــمــيــعــاً  لــنــا  دعوة  هذا 

الــزواج حــتــى ال تــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى حــيــاتــهــم األســريــة.
مع  حالة)   ١٠٦ ) الزوجين  بين  الثقة  وعدم  الغيرة  الثامنة  المرتبة  في  وجاء 
اإلمــام  فــهــذا  الــشــرع  بــضــوابــط  الــمــنــضــبــطــة  الــغــيــرة  ولــكــنــهــا  مــحــمــود  الــغــيــرة  خــلــق  أن 

بــه: تــســتــاك  الــذي  األراك  عــود  مــن  فــاطــمــة  زوجــتــه  عــلــى  يــغــار  وجــهــه  اهللا  كرم  عــلــي 
بــــثــــغــــرهــــا األراك  عـــــــــــود  يــــــــا  فـــــــــــزت  ؟!قــــــــد  أراكَ األراك  عــــــــود  ــــــا  ي خــــفــــت  أمــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــواكُ ســــــــــــــواكَلـــــــو كــــــنــــــتَ مـــــــن أهــــــــــل الــــــقــــــتــــــال قـــتـــلـــتـــكَ ـــــــي يـــــــــــا سِ مـــــــــــا فــــــــــــــاز مـــــــن

العضال  المرض  فهذا  الظن  وسوء  المرض  درجة  إلى  الغيرة  تصل  أن  أما 
والــشــك. الــذي يــفــتــك بــاألســرة ويــوقــعــهــا فــي شــبــاك الــظــن 
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عــلــى  الـــنـــفـــوس  فــيــهــا  تــلــتــقــي  أســــرة  ن  نـــكـــوّ أن  مـــنـــا  يـــريـــد  فــديــنــنــا  الـــخـــتـــام  وفــــي 
تــتــخــذ  أســرة  حــيــاتــهــا،  فــي  اهللاک  أمر  تــقــيــم  أســرة  والــتــعــاطــف،  والــرحــمــة  الــمــودة 
وأحــاديــث  الــرحــمــن  آيــات  عــلــى  تــتــربــى  أســرة  لــهــا،  أســوة  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  حــيــاة  مــن 
صــغــيــرهــا،  عــلــى  كــبــيــرهــا  يــعــطــف  أســـرة  ن  نـــكـــوّ أن  مــنــا  يــريــد  ديــنــنــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســـــول 
ولمجتمعها،  ألهلها  عين  قرة  األسرة  هذه  تكون  حينها  كبيرها،  صغيرها  ويحترم 

 y  x  w  v  u  t  s﴿ الـــرحـــمـــن:  عـــبـــاد  وصــــف  فـــي  تـــعـــالـــى  قــــال 
.[٧٤ ے﴾ [الــفــرقــان: أيــة   ~  }  |  {  z

التراضي  عبر  اآلخر  زلة  منهما  كل  ويغفر  الزوجان  يتسامح  أن  أجمل  فما 
ال الــتــقــاضــي مــســتــذكــريــن قــول الــشــاعــر:
ـــا دهــــــــــــــراً وفــــــــــــاض الـــــــدمـــــــع مـــــــن أجــــفــــانــــيولـــــــقـــــــد نـــــــدمـــــــت عــــــلــــــى تـــــــفـــــــرق شـــمـــلـــنــــ
ـــــــــنـــــــــا يــــلــــمُّ الــــــــــزمــــــــــان  عـــــــــــاد  إن  ــــيونـــــــــــــــــذرت  ــــانـــــ بــــلــــســـــ فـــــــرقـــــــــــــــة  ــــــــــر  أذكـــــــــــ عـــــــــــــدت  ال 

من  وقائدنا  ووطننا  أسرنا  ويحفظ  يحفظنا  أن  اهللاک  نسأل  الختام  وفي 
رب الــعــالــمــيــن. هللا  وآخــر دعــوانــا أن الــحــمــد  كــل ســوء 

الــعــاصــمــة مــحــافــظــة  مــفــتــي 
الــزعــبــي يــونــس  مــحــمــد  د. 
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األردنـــــي عـــن طـــريـــق عــقــد  نـــشـــر الـــوعـــي األســـــري بـــيـــن أفـــــراد الــمــجــتــمــع   -١
بــرامــج تــلــفــزيــونــيــة  الــنــدوات والــمــحــاضــرات والــمــؤتــمــرات وتــخــصــيــص 

األســرة وإصــالحــهــا. وإذاعــيــة تــعــنــى بــشــؤون 
إلزامية  في  الحال  هو  كما  الزواج  على  للمقبلين  دورات  عقد  إلزامية   -٢

الــزواج. الــفــحــص الــطــبــي قــبــل 
فــي  الــمــحــلــي  الــمــجــتــمــع  ومـــؤســـســـات  الــديــنــيــة  الــمــؤســســات  دور  تــفــعــيــل   -٣
الـــنـــدوات والــمــؤتــمــرات  اإلصــــالح األســــري مـــن خـــالل الــمــشــاركــة فـــي 

الــمــعــنــيــة بــذلــك.
المجتمع  ومؤسسات  الدينية  المؤسسات  بين  والتنسيق  التشاور  إدامة   -٤

األســرة. الــمــحــلــي الــتــي تــعــنــى بــأمــور 
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دوائـــر اإلفــتــاء الــعــام بــالــمــمــلــكــة األردنــيــة الــهــاشــمــيــة، حــائــز عــلــى  مــفــتــي فــي   (١ )
اإلمــام  آراء  انــســجــام   بــعــنــوان: (مــد الــرســالــة  وكــانــت  الــمــاجــســتــيــر،  درجــة 
حــاصــل  األم)،  كــتــاب  فــي  الــعــبــادات  فــي  الــصــحــابــةژ  آراء  مــع  الــشــافــعــي 
اإلجــــــازات فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم والـــحـــديـــث الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف، ولـــه  عـــلـــى 

والــســيــرة وغــيــرهــا. الــعــديــد مــن األبــحــاث الــعــلــمــيــة فــي الــفــقــه الــمــقــارن 
Hawamleh76@hotmail.com
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ÏŸ ÅŒŸ

أنــفــســنــا  شــرور  مــن  بــاهللا  ونــعــوذ  ونــســتــهــديــه،  ونــســتــعــيــنــه  نــحــمــده  هللا  الــحــمــد  إن 
وأشــهــد  لــه،  هــادي  فــال  يــضــلــل  ومــن  لــه،  مــضــل  فــال  اهللا  يهد  مــن  أعــمــالــنــا،  وســيــئــات 
ورســـولـــه،  اهللا  عبد  مـــحـــمـــدا  أن  وأشـــهـــد  لــــه،  شـــريـــك  ال  وحــــده  اهللا  إال  إلــــه  ال  أن 
الــرســالــة،  فــبــلــغ  كــلــه؛  الــديــن  عــلــى  لــيــظــهــره  الــحــق؛  وديــن   بــالــهــد تــعــالــى  اهللا  أرسله 
اليقين، اللهم  أتاه  حتى  جهاده،  حق  اهللا  في  وجاهد  األمة،  ونصح  األمانة،   وأد

الــذاكــرون وغــفــل عــن ذكــرك الــغــافــلــون. وبــعــد؛ صــل وســلــم عــلــيــه، كــلــمــا ذكــرك 
اإلســـالمـــيـــة  الـــشـــريـــعـــة  بـــه  جــــاءت  مـــا  حــصــيــف  لـــب  ذي  كـــل  عـــلـــى  يــخــفــى  فـــال 
ــمــت حــرمــة اإلنــســان مــهــمــا اخــتــلــفــت  ــظَّ فــقــد عَ مــن رحــمــة وتـــواد، وتــآلــف وانــقــيــاد، 

 a  `  _﴿ تــعــالــى:  اهللا  قال  خــيــانــتــه،  مــن  ومــنــعــت  خــيــراً  بــه  وأوصـــت  ديــانــتــه، 
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
اهللاک  عبد  جابر بن  عن  صحيحه  في  مسلم   ورو  ،[٧٠ [اإلسراء:   ﴾o
عــلــيــكــم،  حــرام  وأمــوالــكــم  دمــاءكــم  ”إن  الــوداع:  حــجــة  فــي  قــال  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن 

هذا“. بــلــدكــم  فــي  هــذا،  شــهــركــم  فــي  هــذا،  يــومــكــم  كــحــرمــة 
االعتداء  وحرم  أجمعين،  الخلق  إلى  اإلحسان  جانب  اإلسالم  راعى  وقد 
هـــذا، حــتــى كــفــل الــحــيــاة لــلــبــهــائــم والـــنـــبـــاتـــات، فــال  وقـــد ذهـــب بــعــيــداً فـــي  عــلــيــهــم، 

ضــرار، فــيــا لــرحــمــة اإلســالم! وال  ضــرر 
رادعــــة، لــمــن  وألجـــل تــحــقــيــق األمـــن والــطــمــأنــيــنــة؛ رتـــب اإلســـالم عــقــوبــات 
جــنــى،  بــمــن  رحــيــمــاً  كــان  اإلســـالم  أن  إال  الــخــلــق،  عــلــى  االعــتــداء  نــفــســه  لــه  ســولــت 
فــجــعــل الــعــقــوبــة مــكــفــرة لـــذنـــوبـــهـــم، حــتــى شــهــد الـــتـــاريـــخ الــمــســلــم حــــاالت تــطــلــب 
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الــعــقــوبــة وتــصــر عــلــيــهــا؛ تــكــفــيــراً لــلــخــطــايــا ورفــعــة لــلــدرجــات!

مــقــدرة  ومـــن الــعــقــوبــات الــتــي جـــاء بــهــا اإلســــالم «الـــقـــصـــاص» وهـــي عــقــوبــة 
وجــعــل  الــنــفــس(األعــضــاء)،  دون  مــا  أو  الــبــشــريــة  الــنــفــس  عــلــى  االعــتــداء  عــلــى  مــرتــبــة 
فــإذا مــا تــحــقــقــت وتــكــامــلــت،  اإلســالم لــهــذه الــجــنــايــة أركــانــاً وشــروطــاً ومــقــومــات، 
نـــدب، فــإن عــفــى ولــي الــقــتــيــل،  ونـــدب لــذلــك أيــمــا  ـــب فــي الــعــفــو عــن الــجــانــي،  غَّ رَ

االخــتــيــار. هــذا  ، وهــنــيــئــاً لــه  خــيــراً وافــراً وقــســطــاً  نــال حــظــاً 
يــروق بــحــثــهــا ويــســتــعــذب نــســجــهــا، قــضــيــة حــرق  ومــن مــســائــل الــقــصــاص الــتــي 
وهـــذا مـــا تـــروم الـــدراســـة  ومـــد مــشــروعــيــتــه،  اإلنـــســـان بــالــنــار بـــدعـــو الــقــصــاص 

مــحــمــد. ســيــدنــا  عــلــى  وســلــم  اهللا  وصلى  والــقــبــول،  الــتــيــســيــر  اهللا  فأسأل  بــحــثــه، 
UƒÊîÊ⁄’\ ;Ñ]Ëi|\ ;g]eà^

الــوقــوف عــلــى آراء الــفــقــهــاء فــي هــذه الــمــســألــة.  -١
الــراجــح فــي هــذه الــمــســألــة، ونــشــره بــيــن الــمــســلــمــيــن. بــيــان الــرأي   -٢

األثــر  مــشــاهــد واقــعــيــة حــصــلــت بــهــذه الــطــريــقــة مــن االســتــيــفــاء، كـــان لــهــا   -٣
الــســلــبــي فــي الــنــفــوس.

مــعــالــجــة الــمــوضــوع بــصــورة تــتــســم مــع وســطــيــة اإلســالم.  -٤
Unue’\ ;ÏËq‚fiŸ

تــرتــكــز مــنــهــجــيــة الــبــحــث عــلــى الــنــقــاط اآلتــيــة:
الــمــنــهــج االســتــقــرائــي والــمــنــهــج الــمــقــارن: ويــتــمــثــل فــي تــتــبــع آراء الــفــقــهــاء   -١

إيــراد األدلــة الــشــرعــيــة. فــي الــمــســألــة، مــع 
الــمــنــهــج الــتــحــلــيــلــي: مــن خـــالل الــنــظــر فــي جــزئــيــات الــمــســألــة، وتــحــلــيــل   -٢

الــنــصــوص الــشــرعــيــة، وأقــوال الــفــقــهــاء وصــوالً لــلــحــكــم الــشــرعــي.
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اآلتي: الترتيب  وفق  مطالب،  ثالثة  تكون  أن  الدراسة  هذه  طبيعة  اقتضت 
. واصــطــالحــاً األول: تــعــريــف الــقــصــاص لــغــة  الــمــطــلــب 

الــمــطــلــب الــثــانــي: مــشــروعــيــة الــقــصــاص.
الــمــطــلــب الــثــالــث: كــيــفــيــة اســتــيــفــاء الــقــصــاص.

وفــي نــهــايــة الــبــحــث ذكــرت الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا..
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ÿÂ¯\ ;f÷Ş⁄’\
]t˜Şê\Â ;Ï∆’ ;ì]ëŒ’\ ;ÀÁÖ¬h

UÏ∆’ ;ì]ëŒ’\ ;Ìfi¬Ÿ ;UÿÂ¯\ ;ƒÖ’\

إذا تــتــبــعــه. الــقــصــاص: بــالــكــســر فــعــال مــن قــص أثــره 
الشيء.  تتبع  على  يدل  صحيح  أصل  والصاد  القاف  فارس: (قص)  ابن  قال 
فــي  الــقــصــاص  ذلــك اشــتــقــاق  ومــن  إذا تــتــبــعــتــه.  األثــر،  اقــتــصــصــت  ذلــك قــولــهــم:  مــن 

.(١ بــاألول، فــكــأنــه اقــتــص أثــره( الــجــراح، وذلــك أنــه يــفــعــل بــه مــثــل فــعــلــه 
U]t˜Şê\ ;ì]ëŒ’\ ;Ìfi¬Ÿ ;UÈ›]m’\ ;ƒÖ’\

خالل  ومن  اللغوي،  المعنى  عن  للقصاص  االصطالحي  المعنى  يخرج  ال 
الــجــانــي  يــعــاقــب  أن  هــو:  بــه  الــمــقــصــود  أن  تــبــيــن  لــلــقــصــاص  الــفــقــهــاء  تــعــريــفــات  تــتــبــع 

.(٢ جــرح( ويــجــرح كــمــا  بــمــثــل فــعــلــه، فــيــقــتــل كــمــا قــتــل، 
والــفــقــهــاء يــطــلــقــون عــلــى الــقــصــاص لــفــظ «الــقــود» ولــعــلــه إنــمــا ســمــي بــذلــك؛ 
فــســمــي  الــقــتــل،  إلـــى  بــيــده  أو  فــيــه  يــربــط  بــشــيء  يــقــاد  الــغــالــب  فــي  مــنــه  الــمــقــتــص  ألن 

.(٣ الــقــتــل قــوداً لــذلــك(
      

ص١١. ج٥  مــقــايــيــس الــلــغــة،   (١ )
الــوضــعــي،  بــالــقــانــون  مــقــارنــا  اإلســالمــي  الــجــنــائــي  الــتــشــريــع  ص١٧٦؛  الــتــعــريــفــات،  كــتــاب   (٢ )

ص٦٦٣. ج١ 
ص٢٩٩. ج٨  الــمــغــنــي،   (٣ )
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È›]m’\ ;f÷Ş⁄’\
ì]ëŒ’\ ;ÏË¡ÂÖçŸ

ثــبــتــت مــشــروعــيــة الــقــصــاص فــي الــكــتــاب والــســنــة واإلجــمــاع.

Ug]i“’\ ;flŸ; ⁄̂ Â^
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UÏÁÊefi’\ ;Ïfiâ’\ ;flŸ ;U⁄]Ë›]l

رجــال مــن بــنــي  خــزاعــة  فــتــح مــكــة قــتــلــت  هــريــرةگ: أنــه عــام  رواه أبــو  مــا   -١
مكة  عن  حبس  اهللا  «إن  فقال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  فقام  الجاهلية  في  لهم  بقتيل  ليث 
وال تــحــل  قــبــلــي  ألحــد  وإنــهــا لــم تــحــل  أال  وســلــط عــلــيــهــم رســولــه والــمــؤمــنــيــن  الــفــيــل 
ال  حــرام  هــذه  وإنــهــا ســاعــتــي  أال  نــهــار  مــن  لــي ســاعــة  أحــلــت  وإنــمــا  أال  بــعــدي  ألحــد 
لــه  قــتــل  ومـــن  مــنــشــد  إال  ســاقــطــتــهــا  يــلــتــقــط  وال  شــجــرهــا  يــعــضــد  وال  شــوكــهــا  يــخــتــلــى 
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.(١ وإمــا يــقــاد»( إمــا يــودي  قــتــيــل فــهــو بــخــيــر الــنــظــريــن 

كــســرت  أنــس  النضر بن  بــنــت  الــربــيــع  أن  عــنــه  تــعــالــى  اهللا  رضي  أنــس  عــن   -٢
الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  فأتوا  فأبوا،  الــعــفــو  وطــلــبــوا  فأبوا،  األرش  عــلــيــهــم  فــعــرضــوا  جارية،  ثــنــيــة 
ثــنــيــة  أتــكــســر  اهللا  رسول  يــا  فــقــال:  الــنــضــر  أنس بن  أخــوهــا  فــجــاء  بــالــقــصــاص  فــأمــر 
اهللا  «كتاب  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص:  فـــقـــال  ثـــنـــيـــتـــهـــا.  تـــكـــســـر  ال  بـــالـــحـــق  بـــعـــثـــك  والـــــذي  الـــربـــيـــع، 
لــو  مــن  اهللا  عباد  مــن  «إن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  قـــال  ثــم  الــقــوم.  فــعــفــا  قـــال:  الــقــصــاص» 

.(٢ ألبــره»( اهللا  على  أقــســم 
تخليص  من  فيه  لما  القصاص؛  وجوب  على  اإلسالمية  األمة  أجمعت  وقد 
على  وحفاظاً  عليه،  المجني  أولياء  لقلوب  وتطييباً  الجريمة  شأفة  من  المجتمع 
.(٣ اهللاچ( الــذي أراده  واالقــتــتــال؛ تــحــقــيــقــاً لــمــعــنــى الــحــيــاة  الــمــجــتــمــع مــن الــتــفــكــك 

      

.٦٨٨٠ صــحــيــح الــبــخــاري، بــاب مــن قــتــل لــه قــتــيــل فــهــو بــخــيــر الــنــظــريــن، رقــم الــحــديــث   (١ )
.٢٧٠٣ الــديــة، رقــم الــحــديــث  الــصــلــح فــي  صــحــيــح الــبــخــاري، بــاب   (٢ )

ص٢٣٧. ج٧  الــشــرائــع لــلــكــاســانــي،  بــدائــع الــصــنــائــع فــي تــرتــيــب   (٣ )
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١) وأنــه أفــضــل مــن اســتــيــفــاء  اتــفــق الــفــقــهــاء عــلــى مــشــروعــيــة الــعــفــو عــن الــقــاتــل(
اســتــنــدوا إلــى طــائــفــة مــن الــنــصــوص الــشــرعــيــة مــنــهــا: وقــد  الــقــصــاص، 

مــن  صــدقــة  نــقــصــت  قـــال: «مـــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســــول  أن  هـــريـــرةگ،  أبـــي  عـــن   -١
.(٢ اهللا»( رفعه  إال  هللا  أحــد  تــواضــع  ومــا  عــزا،  إال  بــعــفــو  عــبــدا  اهللا  زاد  ومــا  مــال، 

مــن  شــيء  إلــيــه  رفــع  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  رأيــت  قــال: «مــا  مــالــكگ  أنس بن  عــن   -٢
.(٣ إال أمــر فــيــه بــالــعــفــو»( قــصــاص 

بــرجــل  جــــيء  إذ  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  عـــنـــد  كـــنـــت  قــــال:  حـــجـــرگ،  وائل بن  عـــن   -٣
قــال:  ال،  قــال:  فــقــال: أتــعــفــو؟  ولــي الــمــقــتــول،  فــدعــا  قــال:  فــي عــنــقــه الــنــســعــة،  قــاتــل 
قال:  ولى  فلما  به،  اذهب  قال:  نعم،  قال:  أفتقتل؟  قال:  ال،  قال:  الدية؟  أفتأخذ 
قال:  نعم،  قال:  «أفتقتل؟»،  قال:  ال،  قال:  الدية؟  أفتأخذ  قال:  ال،  قال:  أتعفو؟ 
بــإثــمــه  يــبــوء  فــإنــه  عــنــه  عــفــوت  إن  إنــك  أمــا  قــال:  الــرابــعــة  فــي  كــان  فــلــمــا  بــه،  «اذهـــب 

.(٤ واثــم صــاحــبــه، قــال: فــعــفــا عــنــه، قــال: فــأنــا رأيــتــه يــجــر الــنــســعــة»(

ص٣٥٢ . ج٨  قــدامــة،  ص١٢؛ الــمــغــنــي البــن  األوطــار،ج٧  نــيــل   (١ )
.٢٤٣٧ صــحــيــح ابــن خــزيــمــة، بــاب ذكــر نــمــاء الــمــال بــالــصــدقــة مــنــه، رقــم الــحــديــث   (٢ )

السنن  معرفة  ٤٤٩٧؛  الحديث  رقم  الدم،  فى  بالعفو  يأمر  اإلمام  باب  داود،  أبي  سنن   (٣ )
.١٥٩٠٠ واآلثــار، بــاب الــعــفــو عــن الــقــصــاص بــال مــال، رقــم الــحــديــث 

ص٥٤٦،  ج٦  الحديث٤٤٩٩،  رقم  الدم،  في  بالعفو  يأمر  اإلمام  باب  داود،  أب  سنن   (٤ )
والــحــديــث صــحــيــح.
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والــرحــال ونــحــوهــا. ــيْــر عــريــض تــشــد بــه الــحــقــائــب  والــنــســعــة: سَ

فــإذا أبــى أولــيــاء الــقــتــيــل إال الــقــصــاص، فــقــد ذهــب الــفــقــهــاء إلــى وجــوب إقــامــة 
سواء  بالسيف،  القصاص  استيفاء  مشروعية  على  واتفقوا  خالف(١)  بال  القصاص 
استيفاء  فــي  اختلفوا  وقــد  بــالــجــانــي(٢)  أرفــق  ألنــه  بــغــيــره؛  أم  بالسيف  الجناية  كــانــت 

والترجيح. األدلة  مع  بيانهما  يأتي  وفيما  قولين،  إلى  بالنار(٣)  حرقاً  القصاص 
بــالــنــار: بــالــحــرق  الــقــصــاص  اســتــيــفــاء  جــواز  األول:  الــقــول 

اســتــيــفــاء  جواز  إلى   (٦ رواية( في  والــحــنــابــلــة   (٥ ٤)والشافعية( المالكية( ذهب 
فـــإذا رمـــاه مــن شــاهــق رمــي مــنــه،  الــقــصــاص بــمــثــل اآللـــة الــتــي وقــعــت بــهــا الــجــنــايــة، 
الــطــريــقــة  أو  اآللــة  كــانــت  إذا  إال  يــغــرق،  فــإنــه  أغــرقــه  وإذا  يــحــرق،  فــإنــه  أحــرقــه  وإذا 
وإسحاق  ثور  أبو  قال  ٧)وبه  لواط( أو  بسحر  كقتل  بالسيف،  إال  يقتل  فال  محرمة 

.(٨ وابــن الــمــنــذر(
UÔ]‚Œ’\ ;ÿ\ÊÕ^ ;„ËpÊh

الــمــالــكــيــة: قــول  تــوجــيــه 
أو  بــالــخــنــق  أو  بــالــتــغــريــق  شــخــصــا  قــتــل  مــن  خــلــيــل: «  مــخــتــصــر  شــرح  فــي  جــاء 

 ٨ قدامة،ج  البن  المغني  ٢٦٦؛   -  ٢٦٥ ص   ٤ الكبير،ج  الشرح  على  الدسوقي  حاشية   (١ )
. ٢٦٨ ص 

 ٨ قدامة،ج  البن  الــمــغــنــي   ٢٦٦  - ٢٦٥ ص   ٤ الــكــبــيــر،ج  الــشــرح  عــلــى  الــدســوقــي  حــاشــيــة   (٢ )
ص٣٠. ٣٠٤؛ شــرح مــخــتــصــر خــلــيــل،ج٨  ص 

الــخــالف بــيــن الــفــقــهــاء يــجــري فــي الــحــرق وغــيــره، فــمــا يــقــال عــن الــحــرق يــقــال عــن غــيــره.  (٣ )
.٢٦٦  - ٢٦٥ ص  حــاشــيــة الــدســوقــي عــلــى الــشــرح الــكــبــيــر،ج٤   (٤ )

ص١٠٩. ج١٢  الــحــاوي الــكــبــيــر،   (٥ )
ص٣٠٤. قــدامــة،ج٨  الــمــغــنــي البــن   (٦ )
ص٣٠٤. قــدامــة،ج٨  الــمــغــنــي البــن   (٧ )

ص٣٩. ج٢٤  عــمــدة الــقــاري شــرح صــحــيــح الــبــخــاري،   (٨ )
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شــخــصــا  قــتــل  مــن  وكــذلــك  بــه  قــتــل  بــمــا  يــقــتــل  أي  ذلـــك  مــثــل  بــه  يــفــعــل  فــإنــه  بــالــحــجــر 

.(١ يــضــرب بــهــا إلــى أن يــمــوت»( بــالــعــصــا فــإنــه يــقــتــل بــالــعــصــا أي 
عــلــى   ( نــــاراً بـــه (ولـــو  قــتــل)  الــقــاتــل (بــمــا  الـــصـــاوي: « (وقـــتـــل)  حــاشــيــة  وفـــي 

.(٢ الــمــشــهــور»(
إال أنــهــم يــنــظــرون إلــى جــانــب الــرأفــة فــي الــجــانــي  هــذا  إذ يــقــررون  والــمــالــكــيــة 
عــنــد اســتــيــفــاء الــقــصــاص، فــيــطــلــبــون مــن أولــيــاء الــمــيــت الــرفــق بــالــجــانــي عــنــد إقــامــة 
الـــقـــصـــاص، وأمــــا نــصــهــم عـــلـــى الـــتـــمـــاثـــل فـــي طـــريـــقـــة اســـتـــيـــفـــاء الـــقـــصـــاص إنـــمـــا هــو 
ال يــجــعــلــون الــمــمــاثــلــة شــرطــاً  لــبــيــان الــجــواز، ولــالســتــدالل عــلــى الــمــخــالــف، لــكــنــهــم 

لــالســتــيــفــاء.
جــاء فــي حــاشــيــة الــدســوقــي عــلــى الــشــرح الــكــبــيــر: «(قــولــه: وقــتــل بــمــا قــتــل بــه 
الــجــانــي  مــن  الــقــصــاص  فــيــهــا  يــطــلــب  إذ  كــذلــك؛  لــيــســت  الــجــراح  أن  مــنــه  فــهــم  إلـــخ) 
مــنــه بــالــمــوســى (قــولــه:  اقــتــص  عــصــا  أو  بــحــجــر،  أوضــحــه  فــإذا  بــه،  جــنــى  مــمــا  بــأرفــق 
يــقــتــص  ال  قــال  مــن  عــلــى  بــلــو  ورد  الــصــفــة  فــي  الــمــمــاثــلــة  يــشــتــرط  ال  لــكــن   ،( نــاراً ولــو 

.(٣ بــالــنــار مــمــن قــتــل بــهــا»(
أو  بــبــيــنــة  ثــبــتــت  الــجــنــايــة  تـــكـــون  أن  بـــالـــحـــرق  لــالســتــيــفــاء  الــمــالــكــيــة  ويـــشـــتـــرط 

.(٤ فــإذا لــم يــثــبــت بــالــبــيــنــة ولــم يــقــر بــذلــك، اقــتــص مــنــه بــالــســيــف( اعــتــراف الــجــانــي، 
وعــنــد الــقــبــض عــلــى  ــقــتــل شــخــص مــا حــرقــا،  يُ هــذه الــمــســألــة: أن  ولــعــل صــورة 
بــعــد  أحــرقــه  أنــه  ادعــى  ثــم  بــســكــيــن،  أو  عــلــيــه  الــنــار  بــإطــالق  قــتــلــه  أنــه  ادعــى  الــجــانــي 
مــنــه  يــســتــوفــى  بــل  الــقــصــاص بــالــحــرق،  الســتــيــفــاء  مــســوغــاً  يــكــون  ال  هــذا  فــإن  ذلـــك، 

ص٣٠. ج٨  شــرح مــخــتــصــر خــلــيــل،   (١ )
.٣٦٩ ص  ج٤  حــاشــيــة الــصــاوي عــلــى الــشــرح الــصــغــيــر،   (٢ )

.٢٦٥ ص  ج٤  حــاشــيــة الــدســوقــي،   (٣ )

.٢٦٥ ص  ج٤  حــاشــيــة الــدســوقــي،   (٤ )
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١١٤
اعــتــراف. وال  هــذا بــبــيــنــة  إذ لــم يــثــبــت  بــالــســيــف، 

الــشــافــعــيــة: قــول  تــوجــيــه 
يموت  حتى  نار  في  طرحه  وإن  اهللا:  رحمه  الشافعي  «قال  الماوردي:  قال 

.(١ طــرح فــي الــنــار حــتــى يــمــوت اســتــيــفــاء الــقــصــاص»(
أو  بــحــجــر  رمــاه  أو  أو أغــرقــه  أحــرقــه  الــشــافــعــيــة: «فــإن  فــقــه  فــي  الــمــهــذب  وفــي 
فــمــات  والــشــراب  الــطــعــام  مــن  ومــنــعــه  حــبــســه  أو  بــخــشــب  ضــربــه  أو  شــاهــق  مــن  رمــاه 

.(٢ فــلــلــولــي أن يــقــتــص بــذلــك»(
النار  صفة  يبين  ما  وهو  آخر،  نص  مع  يقرأ  أن  ينبغي  هذا  الشافعية  نص  إنَّ 
التي  النار  من  الفرار  يستطيع  عليه  المجني  كان  فإذا  الجناية،  بها  تمت  هي  التي 
قــصــاص  فــال  الــمــكــث،  بــطــول  إال  حــيــاتــه  عــلــى  تــأتــي  ال  يــســيــرة  كــانــت  أو  بــهــا،  رمـــي 
الجاني  على  وليس  نفسه،  قتل  تعمد  من  هو  عليه)  (المجني  فهو  دية،  وال  أصالً 

إال الــتــعــزيــر.
فــيــه  فــمــكــث  يــعــد مــغــرقــاً كــمــنــبــســط  ال  مــاء  فــي  ولــو ألــقــاه  الــنــووي:  اإلمــام  قــال 
يحسنها  لم  فإن  بسباحة،  إال  منه  يخلص  ال  مغرق  أو  فهدر،  هلك  حتى  مضطجعاً 
وإن  عــمــد،  فــشــبــه  ومـــوج  كــريــح  عـــارض  مــنــع  وإن  فــعــمــد،  زمــنــاً  أو  مــكــتــوفــاً  كــان  أو 
أو فــي نــار يــمــكــن الــخــالص مــنــهــا فــمــكــث فــيــهــا  أمــكــنــتــه فــتــركــهــا فــال ديــة فــي األظــهــر، 

.(٣ وفــي الــنــار وجــه( وال قــصــاص فــي الــصــورتــيــن،  الــديــة الــقــوالن،  فــفــي 
الــنــص: هــذا  شــرح  فــي  جــاء  مــا  وإلــيــك 

فــيــه  فــمــكــث  الــغــيــن (كــمــبــســط  بــســكــون   ( مـــغـــرقـــاً يــعــد  ال  مـــاء  فـــي  ألـــقـــاه  (ولــــو 
مــاء (مــغــرق  نــفــســه (أو)  الــمــهــلــك  ألنــه  فــهــدر)  هــلــك  مــســتــلــقــيــاً (حــتــى  أو   ( مــضــطــجــعــاً

.١٣٩ ص  ج١٢  الــحــاوي الــكــبــيــر،   (١ )
.١٨٦ ص  ج٢  الــمــهــذب لــلــشــيــرازي،   (٢ )

.١٢٢ ص  الــمــنــهــاج لــلــنــووي،   (٣ )
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١١٥
مــع  أو كــان)  أي عــوم (فــإن لــم يــحــســنــهــا  الــســيــن  بــكــســر  بــســبــاحــة)  إال  مــنــه  يــخــلــص  ال 
ومــوج)  كــريــح  عــارض  مــنــهــا  مــنــع  وإن  فــهــلــك (فــعــمــد   ( زمــنــاً أو  إحــســانــهــا (مــكــتــوفــاً 

الــديــة (وإن أمــكــنــتــه فــتــركــهــا). فــهــلــك (فــشــبــه عــمــد) فــفــيــه 
فــهــلــك (فـــال ديـــة فـــي األظـــهـــر) ألنـــه الــمــهــلــك نــفــســه بـــإعـــراضـــه عــمــا يــنــجــيــه، 
الخالص  يمكن  نار  في  (أو  باطن،  وعارض  دهشة  منها  يمنعه  قد  يقول  والثاني 
مــنــهــا فــمــكــث فــيــهــا) حــتــى هــلــك، (فــفــي الــديــة الــقــوالن) أظــهــرهــمــا عــدم وجــوبــهــا، 
بــنــاء  بــوجــوبــه  وجـــه)  الــنــار  والــنــار (وفـــي  الــمــاء  أي  الــصــورتــيــن)  فــي  قــصــاص  (وال 
جــراحــة  الـــمـــس  بــــأول  تـــؤثـــر  الـــنـــار  أن  والـــفـــرق  الـــمـــاء  بـــخـــالف  الـــديـــة  وجــــوب  عــلــى 
واحــتــرز بــقــولــه  يــخــاف مــنــهــا بــخــالف الــمــاء، وقــيــل بــوجــوب الــقــصــاص فــيــه أيــضــا، 
مكتوفا  كونه  أو  وهدة  في  كونها  أو  لعظمها  يمكن  ال  عما  منها  الخالص  يمكن 

.(١ أو زمــنــا فــمــات بــهــا فــعــلــيــه الــقــصــاص(
الــمــاء  فــي  اإللــقــاء  وهــمــا  الــصــورتــيــن)  فــي  قــصــاص  الــشــربــيــنــي: (وال  ويــقــول 
بوجوب  وجه)  (النار  في  اإللقاء  (وفي)  نفسه  قتل  الذي  ألنه  النار  في  واإللقاء 
قروحات  وتؤثر  مالقاتها  بأول  تحرق  النار  أن  والفرق  الماء،  بخالف  القصاص 
مــفــهــوم  فـــال  الـــروضـــة،  فـــي  أيـــضـــاً  وجـــهـــاً  الـــمـــاء  فـــي  أن  عــلــى  الـــمـــاء  بـــخـــالف  قـــاتـــلـــة، 
فيه  النار  أثرت  ما  أرش  الملقي  على  يجب  القصاص  عدم  وعلى  المتن،  لتقييد 
حــكــومــة،  أم  عــضــو  أرش  أكــان  ســواء  الــنــص،  عــلــى  الــخــروج  إلــى  اإللــقــاء  حــيــن  مــن 
األصــحــاب،  عــن  الــبــحــر  فــي  كــمــا  الــتــعــزيــر  إال  يــجــب  لــم  لــذلــك  قــدر  يــعــرف  لــم  فــإن 
وهدة  في  لــكــونــهــا  أو  لــعــظــمــهــا  يــمــكــنــه  لم  إذا  عــمــا  الخالص  يــمــكــنــه  بقوله:  واحترز 

.(٢ أو ضــعــيــفــاً فــعــلــيــه الــقــصــاص( أو صــغــيــراً  أو زمــنــاً  أو كــونــه مــكــتــوفــاً 
أن  فــرأوا  الــقــصــاص،  عــنــد اســتــيــفــاء  اإلنــســانــي  راعــى الــشــافــعــيــة الــجــانــب  وقــد 

.١٠١ ص  حــاشــيــتــا قــلــيــوبــي وعــمــيــرة،ج٤   (١ )
.٨ ص  ج٤  مــغــنــي الــمــحــتــاج،   (٢ )
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إال  أبـــى  فـــإن  بـــالـــنـــار،  أو  بــالــســيــف  يــســتــوفــيــه  أن  بــيــن  االســـتـــيـــفـــاء  عــنــد  ــخــيــر  يُ الـــولـــي 
الـــمـــاوردي: «يــكــون  قـــال   ،يـــشـــو حــتــى  يــتــركــه بــالــنــار  ال  لــكــن  ذلـــك،  فــلــه  الـــحـــرق 
ألنــه  ذاك:  فــلــه  بــالــســيــف،  قــتــلــه  إلــى  بــالــنــار  حــرقــه  عــن  يــعــدل  أن  بــيــن  بــالــخــيــار  الــولــي 
غــيــره  إلـــى  الــعــنــق  عـــن  عـــدل  فـــإن  عـــنـــه،  يـــعـــدل  وال  عــنــقــه،  فــيــضــرب  وأســــل،  أوجــــى 
بــإحــراقــه  مــنــه  يــقــتــص  أن  أراد  وإن  قــصــاصــه،  اســتــوفــى  وقــد  وعــزر،  أســاء  جــســده  مــن 

.(١ وروعــي مــا فــعــلــه الــجــانــي مــن إحــراقــه»( بــالــنــار كــان لــه، 
غــســلــه  لــيــمــكــن  جـــلـــده،   يــشــو أن  قــبــل  مـــات  إذا  الـــنـــار  مـــن  وقــــال: (ويـــخـــرج 
فــي  جــســده  اســتــيــفــاء  مــن  عــلــيــنــا  لــمــا  الــنــار  أكــلــتــه  إن  بــالــمــحــرق  تــمــاثــل  وال  وتــكــفــيــنــه، 

.(٢ تــعــالــى)( اهللا  حقوق 
الــحــنــابــلــة: أقــوال  تــوجــيــه 

 (٣ يـــــحـــــرق)( ال  أصـــحـــابـــنـــا:  بـــعـــض  فــــقــــال  حــــرقــــه،  (وإن  الـــمـــغـــنـــي:  فــــي  جـــــاء 
إحــداهــمــا،  كــالــتــغــريــق؛  روايــتــيــن،  فــيــه  أن  الــصــحــيــح  الــقــاضــي:  أيــضــا: (وقـــال  وقـــال 

.(٤ يــحــرق)(
وافـــق الــحــنــابــلــة الــشــافــعــيــة فـــي صــفــات الـــنـــار الــتــي يــبــاح الــقــصــاص بــســبــبــهــا، 
إمــا  مــنــه،  الــتــخــلــص  يــمــكــنــه  وال  يــغــرقــه  مــاء  أو  نــار  فــي  يــلــقــيــه  قــدامــة: (أن  ابــن  فــقــال 
أو  صــغــر  أو  ضــعــف  أو  لــمــرض  الــتــخــلــص،  عـــن  لــعــجــزه  وإمـــا  والـــنـــار  الـــمـــاء  لــكــثــرة 
مــنــهــا،  الــصــعــود  عــلــى  يــقــدر  ال  حــفــرة  فــي  كــونــه  أو  الــخــروج،  مــنــعــه  أو  مــربــوطــاً  كــونــه 
عمد؛  كله  فهذا  بذلك،  عالماً  به،  فمات  نفس،  ذات  بئر  في  ألقاه  أو  هذا،  ونحو 

ألنــه يــقــتــل غــالــبــا.

.١٤١ ص   ١٢ الــحــاوي الــكــبــيــر،  (١ )

.١٤١ ص   ١٢ الــحــاوي الــكــبــيــر،  (٢ )
.٣٠٤ ص  ج٨  الــمــغــنــي،   (٣ )
.٣٠٤ ص  ج٨  الــمــغــنــي،   (٤ )
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١١٧
حــتــى  اخــتــيــاراً  فــيــه  فــلــبــث  مــنــه،  الــخــروج  عــلــى  يــقــدر  يــســيــر  مــاء  فــي  ألــقــاه  وإن 
بــلــبــثــه  مــوتــه  حــصــل  وإنــمــا  يــقــتــلــه،  لــم  الــفــعــل  هــذا  ألن  ديـــة؛  وال  فــيــه  قــود  فــال  مـــات، 

فــيــه، وهــو فــعــل نــفــســه، فــلــم يــضــمــنــه غــيــره.
مــنــهــا  طـــرف  فـــي  كــونــه  أو  لــقــلــتــهــا،  مــنــهــا  الــتــخــلــص  يــمــكــنــه  نـــار  فـــي  تــركــه  وإن 
ال  هــــذا  ألن  قـــــود؛  فـــال  مـــــات،  حـــتـــى  يـــخـــرج  فـــلـــم  حـــركـــة؛  بـــأدنـــى  الــــخــــروج  يــمــكــنــه 
ال يــضــمــنــه؛ ألنــه مــهــلــك لــنــفــســه  وهــل يــضــمــنــه؟ فــيــه وجــهــان: أحــدهــمــا،   ، يــقــتــل غــالــبــاً
بــإقــامــتــه، فــلــم يــضــمــنــه، كــمــا لــو ألــقــاه فــي مــاء يــســيــر، لــكــن يــضــمــن مــا أصــابــت الــنــار 

.(١ مــنــه)(
الــقــول: هــذا  أدلــة 

هــذا الــقــول بــعــدة أدلــة، وهــي كــمــا يــأتــي: اســتــدل أصــحــاب  وقــد 
(٢ تــعــالــى:( قول اهللا  عــمــوم  الــكــريــم:  الــقــرآن  مــن  أوال: 

 ﴾ g f  e  d  c  b  a  `  _ قول اهللَّ تعالى: ﴿^   -١
[البقرة: ١٩٤].

[الــنــحــل:   ﴾ º ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²﴿ تــعــالــى:  وقـــولـــه   -٢
.[١٢٦

.[٤٠  :الــشــور] ﴾ ے¡  ~  }  |  ﴿ وقــولــه تــعــالــى:   -٣
الــداللــة: وجــه 

ســــتــــيــــفــــاء  ا فـــــي  ثــــلــــة  لــــمــــمــــا ا مــــشــــروعــــيــــة  عــــلــــى  بــــمــــجــــمــــوعــــهــــا  اآليــــــــات  لــــــت  د
لــقــصــاص  ا وألن  نــي،  لــجــا ا بــه  قــتــل  مــا  بــمــثــل  لــقــتــل  ا فــي  لــحــق  ا فــلــلــولــي  لــقــصــاص،  ا
أن  فــجــاز  األســبــاب؛  بــهــذه  مــمــكــنــة  تــكــون  ثــلــة  لــمــمــا وا ثــلــة،  لــمــمــا ا عــلــى  مــوضــوع 

ص٢٦٣. ج٨  قــدامــة،  الــمــغــنــي البــن   (١ )
.١٧٥ ص  ٣٠١، الــحــاوي،ج١٤  ص  ج٨  الــمــغــنــي،   (٢ )
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١١٨
.(١ لــقــصــاص( ا بــهــا  يــســتــوفــي 

عــدة وجــوه: هــذا الــعــمــوم مــن  ويــرد عــلــى 
«ال  قال:  أنه  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  النعمان  بحديث  مخصوص  العموم  هذا  إن   -١

٢) وعــلــيــه فــال يــجــوز اســتــيــفــاء الــقــصــاص بــالــنــار. إال بــالــســيــف»( قــود 
هــــذا الـــحـــديـــث الـــــذي يـــقـــوي بـــعـــض طــرقــه  قــــال الـــشـــوكـــانـــي: «ويــــؤيــــد مـــعـــنـــى 
أن  مــاجــه  وابـــن  والــنــســائــي  داود  وأبـــي  مــســلــم  عــنــد  أوس  شداد بن  حــديــث   ، بــعــضــاً
الــذبــحــة»  فــأحــســنــوا  ذبــحــتــم  وإذا  الــقــتــلــة،  فــأحــســنــوا  قــتــلــتــم  قــال: «إذا  الــنــبــي -ملسو هيلع هللا ىلص - 
ولــهــذا  بـــه،  يــحــصــل  كــمــا  بــالــســيــف  الــعــنــق  ضـــرب  بــغــيــر  يــحــصــل  ال  الــقــتــل  وإحـــســـان 
فــي  الـــمـــعـــروف  هـــو  ذلــــك  صــــار  حـــتـــى  قـــتـــلـــه  أراد  مـــن  عـــنـــق  بـــضـــرب  يـــأمـــر  كـــــانملسو هيلع هللا ىلص 
أضرب  دعني  اهللا  رسول  يا  قائلهم:  قال  القتل  يستحق  رجال  رأوا  فإذا  أصحابه، 

. ٤٠ ص  ج٤  ٣٦٩؛ أســنــى الــمــطــالــب،  ص  ج٤  حــاشــيــة الــصــاوي عــلــى الــشــرح الــصــغــيــر،   (١ )
لــه  الحديث  أن  يــتــبــيــن  لــتــحــقــيــق  ا وعند   ، ضعيفٌ الحديث  هذا  أن  لــمــحــدثــيــن  ا بعض   ير  (٢ )
قــال  قــلــت:  فــإن  لــعــيــنــي: «  ا قــال  حــســن،  أنــه  عــنــه  يــقــال  مــا  وأقــل  بــهــا،   يــتــقــو كــثــيــرة  طــرق 
فــيــه  طــعــن  وإن  قــلــت:  فــيــه.  مــطــعــون  وجــابــر  إســنــاد،  لــه  يــثــبــت  لــم  الــحــديــث  هــذا  لــبــيــهــقــي:  ا
شــعــبــة:  وقـــال  ثــقــة.  جــابــرا  أن  فــي  تــشــكــوا  فــال  شــيء  فــي  شــكــكــتــم  مــهــمــا  وكــيــع:  قــال  فــقــد 
أبـــي  عـــن  مــثــلــه  روي  وقـــد  صــحــيــحــه  فـــي  حـــبـــان  بـــن  ا لـــه  وأخــــرج  لـــحـــديـــث.  ا فـــي  صــــدوق 
حــديــث  مـــن  لــبــيــهــقــي  ا ورواه  هـــريـــرة،  أبـــي  عـــن  لــجــيــد  ا بـــإســـنـــاده  مـــاجـــه  بـــن  ا رواه  بـــكـــرة، 
أيــضــا  لــبــيــهــقــي  ا وأخرجه  مــســعــود.  بن  اهللا  عبد  وعن  نحوه،  عــنــه  ســلــمــة  أبي  عن  الزهري 
عــلــي،  وعـــن  بـــالـــســـالح»،  إال  قـــود  ولـــفـــظـــه: «ال  عـــنـــه،  عــلــقــمــة  عـــن  بـــراهـــيـــم  إ حـــديـــث  مـــن 
ضــمــرة  بن  عاصم  عــن  إســحــاق  أبـــي  عــن  هـــالل  بن  معلى  رواه  عــنــه،  تــعــالــى  اهللا  رضي 
مــن  الدارقطني  أخرجه  الخدري  ســعــيــد  أبي  وعن  بحديدة»،  إال  قود  «ال  ولفظه:  عنه، 
والــخــطــأ  بــالــســيــف  لــقــود  قــال: «ا لــنــبــي  ا عــن  الــخــدري  ســعــيــد  أبــي  عــن  عــازب  أبــي  حــديــث 
تــعــالــى  اهللا  صلى  لــنــبــي  ا عـــن  رووا  بــة  لــصــحــا ا مـــن  نـــفـــس  أ ســتــة  وهــــؤالء  لـــعـــاقـــلـــة».  ا عــلــى 
لــه  أحــوا وأقــل  بــعــضــا.  بــعــضــه  ويــشــد  بــالــســيــف،  إال  يــكــون  ال  لــقــود  ا أن  وســلــم:  وآلــه  عــلــيــه 
لــبــخــاري،  ا صــحــيــح  شــرح  لــقــاري  ا عــمــدة  نــظــر:  بــه.ا االحــتــجــاج  فــصــح  حــســنــا،  يــكــون  أن 

ص٣٩. ج٢٤ 
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١١٩
.(١ ضــرب الــعــنــق بــالــســيــف مــثــلــة»( عــنــقــه، حــتــى قــيــل: إن الــقــتــل بــغــيــر 

الــقــصــاص  فــي  أمـــا  الــقــصــاص،  غــيــر  فــي  تــكــون  الـــجـــزاء  فــي  الــمــســاواة  إن   -٢
يكون  إما  بالحرق  استيفاءه  وألن   (٢ به( جنى  مما  بأرفق  الجاني  من  فيها  فيطلب 
إنــمــا  والـــشـــرع  نــقــص،  فــيــه  يــكــون  أو  ظــلــم،  وهـــذا  الــجــانــي  فــعــل  مــا  عــلــى  زيـــادة  فــيــه 

.(٣ يــأمــر بــالــعــدل وذلــك بــالــمــثــل(
الــنــبــويــة: الــســنــة  مــن   : ثــانــيــاً

أن  ذكــره،  حــديــث  فــي  جــده  عــن  أبــيــه  عــن  الــبــراء  يزيد بن  عمران بن  عــن   -١
.(٤ ومــن نــبــش قــطــعــنــاه»( الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «مــن حــرق حــرقــنــاه، 

الــداللــة: وجــه 
واضــح الــداللــة عــلــى جــواز اســتــيــفــاء الــقــصــاص بــحــرق الــجــانــي فــي  الــحــديــث 

الــنــار.
يستدل  فــال  يــجــهــل،  مــن  إســنــاده  وفــي  ضــعــيــف،  الــحــديــث  بــأن  هــذا:  عــلــى  ويــرد 

منسوخة(٦). بالنار  الحرق  تبيح  التي  األدلة  فجميع  صحته  فرض  وعلى  به(٥) 
حــجــريــن،  بــيــن  رض  قـــد  رأســـهـــا  وجـــد  جـــاريـــة  «أن  مـــالـــك:  أنس بن  عـــن   -٢

ص٢٧. ج٧  األوطــار،  نــيــل   (١ )
.٢٩ ص  ج٨  شــرح مــخــتــصــر خــلــيــل،   (٢ )

.٦٣ ص  ج٢٦  الــمــبــســوط،   (٣ )
.٤٢ ص  ج٧  والــنــبــاش،  اآلبق  العبد  قــطــع  بــاب  لــلــبــيــهــقــي،   الــصــغــر الــســنــن   (٤ )

فــي  الـــبـــيـــهـــقـــي  رواه  أغـــرقـــنـــاه»  غــــرق  ومــــن  حـــرقـــنـــاه  حــــرق  الـــهـــيـــتـــمـــي: «حـــديـــث «مــــن  قــــال   (٥ )
فــي  وقــال:  جــده،  عــن  أبــيــه  عــن  الــبــراء  يزيد بن  نوفل بن  عمران بن  حــديــث  مــن  الــمــعــرفــة 
 ٤ ج  الــحــبــيــر،  تــلــخــيــص  انـــظـــر:  خــطــبــتــه»  فـــي  زيـــاد  وإنـــمـــا قــالــه  يــجــهــل  مـــن  بــعــض  اإلســـنـــاد 
ومــن غــرق غــرقــنــاه» ضــعــيــف. انــظــر:  ١٩؛ وقــال الــشــيــخ األلــبــانــي: «مــن حــرق حــرقــنــاه  ص 

.٢٩٤ ص   ٧ إرواء الــغــلــيــل فــي تــخــريــج أحــاديــث مــنــار الــســبــيــل.ج 
ص٣١٤. ج٢  طــرح الــتــثــريــب فــي شــرح الــتــقــريــب،   (٦ )
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١٢٠
برأسها،  فأومت  يهوديا،  ذكروا  حتى  فالن؟  فالن،  بك؟  هذا  صنع  من  فسألوها 

.(١ بــالــحــجــارة»( رأســه  يــرض  أن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  بــه  فــأمــر  فــأقــر،  الــيــهــودي  فــأخــذ 
الــداللــة: وجــه 

ذلـــك  ومــــن  بــــه،  قـــتـــل  بـــمـــا  يـــقـــتـــل  الـــقـــاتـــل  أن  عـــلـــى  الــــداللــــة  واضـــــح  الـــحـــديـــث 
.(٢ الــقــصــاص بــالــنــار، فــمــن قــتــل آخــر بــحــرقــه فــإنــه يــقــتــص مــنــه بــمــثــل فــعــلــه(

عــدة وجــوه: االســتــدالل مــن  هــذا  يــرد عــلــى  ويــمــكــن أن 
بالحجارة  استيفائه  جواز  على  بالنار  القصاص  استيفاء  جواز  قياس  األول: 
لــقــول  بــالــنــار،  يــســتــوفــى  أن  بــالــحــجــارة  اســتــيــفــائــه  مــن  يــلــزم  فــال  الـــفـــارق؛  مــع  قــيــاس 

٣) وهــو عــام فــي الــقــصــاص وغــيــره. رب الــنــار»( إال  يــعــذب بــالــنــار  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «ال 
إذ  هللا،  قتله  يجب  القاتل  ذلك  أن   رأ النبيملسو هيلع هللا ىلص  يكون  أن  يحتمل  الثاني: 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  فيكون   ،(٤ الحديث( بعض  في  ذلك  بين  قد  مال  على  قتل  إنما  كان 
أو   (٥ الطريق( قاطع  دم  يجب  كما  عزوجل  هللا  وجب  قد  اليهودي  ذلك  دم  جعل 

.(٦ يــكــون قــد أمــر الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص بــقــتــلــه بــتــلــك الــطــريــقــة مــن بــاب الــســيــاســة(
نــــوا  كــــا لــــنــــبــــىملسو هيلع هللا ىلص  ا عــــلــــى  عــــكــــل  مــــن  رهـــــط  قـــــدم  قــــــال:  نــــــسگ  أ عــــن   -٣
«مــا  فـــقـــال:  رســـال.  بــغــنــا  أ اهللا  رسول  يـــا  لـــوا  فـــقـــا لــمــديــنــة  ا فـــاجـــتـــووا  لـــصـــفـــة،  ا فـــى 

ص  ج٣   ،٢٤١٣ الــحــديــث  رقـــم  بـــه،  قــتــل  مـــرة  بــالــقــتــل  أقـــر  إذا  بـــاب  الـــبـــخـــاري،  صــحــيــح   (١ )
.١٢١

ص١٨٠. ج٣  اآلثــار،  شــرح مــعــانــي   (٢ )
اآلخــر. ســوف يــأتــي تــخــريــجــه الحــقــاً عــنــد الــحــديــث عــن أدلــة الــرأي   (٣ )

بجارية  يهوديا  قتل  النبىملسو هيلع هللا ىلص  مالكگ «أن  أنس بن  عن  الحديث:  طرق  بعض  في  جاء   (٤ )
واألوضــاح هــي  أوضــاح لــهــا» صــحــيــح الــبــخــاري، بــاب قــتــل الــرجــل بــالــمــرأة.  قــتــلــهــا عــلــى 

.١٩٩ ص  ج١٢  فــتــح الــبــاري،  حــلــي الــفــضــة، انــظــر: 
ص١٨٠. ج٣  اآلثــار،  شــرح مــعــانــي   (٥ )

.١٢٢ ص  ج٢٦  الــمــبــســوط،   (٦ )
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١٢١
نــهــا  لــبــا أ مـــن  فــشــربــوا  تــوهــا  فــأ اهللاملسو هيلع هللا ىلص»،  رسول  بــل  بــإ تــلــحــقــوا  أن  إال  لــكــم  أجـــد 
تـــى  فـــأ لــــــذود،  ا قــــوا  ســــتــــا وا عــــي  لــــرا ا وقـــتـــلـــوا   ، وســــمــــنــــوا صــــحــــوا  حـــتـــى  لــــهــــا  بــــوا وأ
حـــتـــى  لــــنــــهــــار  ا تــــرجــــل  فـــمـــا  ثـــــارهـــــم،  آ فــــى  لـــطـــلـــب  ا فـــبـــعـــث  لــــصــــريــــخ،  ا لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص  ا
ومــا  وأرجـــلـــهـــم،  يــديــهــم  أ وقــطــع  فــكــحــلــهــم  فــأحــمــيــت  مــيــر  بــمــســا مــر  فــأ بــهــم،  تـــي  أ
بـــو  أ قــــال   . تــــوا مــــا حـــتـــى  ســـقـــوا  فـــمـــا  يـــســـتـــســـقـــون  لـــحـــرة  ا فـــى  لـــقـــوا  أ ثـــم  حـــســـمـــهـــم، 

.(١ ورســولــه( اهللا  وحاربوا  وقــتــلــوا  ســرقــوا  قــالبــة 
الــداللــة: وجــه 

.(٢ تــكــحــيــل أعــيــنــهــم بــمــســامــيــر مــحــمــاة دلــيــل عــلــى جــواز الــتــعــذيــب بــالــنــار(
قــصــة  ألن  لـــلـــجـــواز،  ذكــــر  فــيــمــا  حـــجـــة  ال  بـــأنـــه  االســــتــــدالل:  هــــذا  عـــلـــى  ويــــرد 

يــدل عــلــى أن الــتــحــريــق بــالــنــار مــنــســوخ مــا يــأتــي: ٣) ومــمــا  الــعــرنــيــيــن مــنــســوخــة(
إن  فـــقـــال:  بــعــث  فـــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  قــــال: «بــعــثــنــا  هـــريـــرةگ  أبـــي  عـــن   -١
اهللاملسو هيلع هللا ىلص حــيــن أردنـــا  وجـــدتـــم فـــالنـــاً وفـــالنـــا فــأحــرقــوهــمــا بـــالـــنـــار»، ثـــم قـــال رســـــول 
اهللا،  إال  بها  يعذب  ال  النار  وإن   ، وفالناً فالناً  تحرقوا  أن  أمرتكم  «إني  الخروج: 

.(٤ فــإن وجــدتــمــوهــمــا فــاقــتــلــوهــمــا»(
ابـــن  ذلــــك  فــبــلــغ  فـــأحـــرقـــهـــم،  بـــزنـــادقـــة  عـــلـــيگ  أتــــي  قــــال:  عـــكـــرمـــة  عـــن   -٢
تـــعـــذبـــوا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «ال  رســـــــــول  لـــنـــهـــي  أحــــرقــــهــــم؛  لــــم  أنـــــا  كـــنـــت  لــــو  فــــقــــال:  عــــبــــاس، 
زاد   (٥ فـــاقـــتـــلـــوه»( ديـــنـــه  بـــدل  «مـــن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســـــول  لـــقـــول  ولــقــتــلــتــهــم  اهللا»  بعذاب 

صــحــيــح الـــبـــخـــاري، بـــاب لـــم يــســق الـــمـــرتـــدون الـــمـــحـــاربـــون حــتــى مـــاتـــوا، رقـــم الــحــديــث   (١ )
.١٦٣ ص  ج٨   ،٦٨٠٤

.٣٤٠ ص   ١ ج  فــتــح الــبــاري،   (٢ )
. ٢٢٠ ص  ج١٤  عــمــدة الــقــاري،   (٣ )

.٤٩ ص  ج٤   ،٢٩٥٤ صــحــيــح الــبــخــاري، بــاب الــتــوديــع، رقــم الــحــديــث   (٤ )
 ،٦٩٢٢ الــحــديــث  رقـــم  واســتــتــابــتــهــم،  والــمــرتــدة  الــمــرتــد  حــكــم  بـــاب  الــبــخــاري،  صــحــيــح   (٥ )

ص١٥. ج٩ 
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.(١ صــدق ابــن عــبــاس( الــتــرمــذي: فــبــلــغ ذلــك عــلــيــاً فــقــال: 

مــن  بـــه  هـــم  كــــان  مـــا  أن  دالــــة  األحــــاديــــث  الـــعـــراقـــي: «فـــهـــذه  الـــديـــن  زيــــن  قــــال 
.(٢ األحــاديــث»( الــتــحــريــق مــنــســوخ بــهــذه 

ولــم  الــمــشــركــيــن  بــقــتــل  اهللا  األحــاديــث: (أمر  بــهــذه  مــســتــدالً  الــشــوكــانــي  وقــال 
كــذا  دون  كــذا  إال  نــفــعــل  ال  أن  عــلــيــنــا  أخــذ  وال  عــلــيــهــا  يــكــون  الــتــي  الــصــفــة  لــنــا  يــعــيــن 
دفع  أو  هدم  أو  تغريق  أو  طعن  أو  رمي  من  للقتل  سبب  بكل  قتلهم  من  مانع  فال 

.(٣ إال مــن الــتــحــريــق)( يــرد الــمــنــع  أو نــحــو ذلــك ولــم  مــن شــاهــق 
األمـــر بــإحــراق رجــلــيــن مــشــركــيــن قــد  : (فـــإن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال بــعــد  وقـــال أيــضــاً
الــتــي  الــعــلــة  بــهــذه  ذلــك  عــلــل  ثــم  الــقــتــل،  واســتــحــقــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  لرسول   األذ فــي  بــالــغــا 
غــيــر  أو  مشركاً  كان  سواء  اهللا،  عباد  من  ألحد  بالنار  التحريق  يجوز  ال  أنه  تفيد: 
بــعــض  مـــن  وقـــع  فــمــا  مــبــلــغ،  أي  اهللا  على  والـــتـــمـــرد  الــعــصــيــان  فـــي  بــلــغ  وإن  مــشــرك 

.(٤ الــصــحــابــة مــحــمــول عــلــى أنــه لــم يــبــلــغــه الــدلــيــل)(
الــعــرنــيــيــن  قــصــة  فـــإن  لـــلـــجـــواز،  فــيــه  حــجــة  الـــمـــعـــبـــود: (ال  عـــون  صـــاحـــب  قـــال 
.(٥ غيره)( صحابي  بمنع  معارض  الصحابي  وتجويز  منسوخة،  أو  قصاصاً  كانت 

بــالــنــار. الــحــرق  عــلــى  تــدل  الــصــحــابــةژ  عــن  بــوقــائــع  اســتــدلــوا   : ثــالــثــاً
ذلــك  فـــكـــره  لــتــحــريــق:  ا فـــي  لــســلــف  ا (واخـــتـــلـــف  لــفــتــح:  ا فـــي  فــظ  لــحــا ا قـــال 
حــال  فـــي  أو  كــفــر  بــســبــب  ذلـــك  كـــان  ســـواء  مــطــلــقــا  وغــيــرهــمــا  عــبــاس  بـــن  وا عــمــر 
..وقـــال  وغـــيـــرهـــمـــا لـــولـــيـــد  ا بن  وخالد  عـــلـــي  وأجــــازه   ، قـــصـــاصـــاً كـــان  أو  تـــلـــة  مـــقـــا

.٥٩ ص  ج٤   ،١٤٥٨ الــتــرمــذي، بــاب مــا جــاء فــي الــمــرتــد، رقــم الــحــديــث  ســنــن   (١ )
.٣١٤ ص  ج٢  طــرح الــتــثــريــب،   (٢ )
.٩٥٣ ص  ج١  الــســيــل الــجــرار،   (٣ )

. ٩٥٣ ج  الــســيــل الــجــرار،   (٤ )
. ٢٣٩ ص  ج٧  عــون الــمــعــبــود،   (٥ )
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ويــدل  لــتــواضــع،  ا ســبــيــل  عــلــى  بــل  لــتــحــريــم  ا عــلــى  لــنــهــي  ا هــذا  (لــيــس   :(١ لــمــهــلــب( ا
لــعــرنــيــيــن  ا عـــيـــن  أ لـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  ا ســـمـــل  وقـــد  بـــة،  لـــصـــحـــا ا فـــعـــل  لـــتـــحـــريـــق  ا جــــواز  عـــلـــى 
بـــة،  لـــصـــحـــا ا بـــحـــضـــرة  لـــنـــار  بـــا لـــبـــغـــاة  ا بـــكـــر  بــــو  أ حــــرق  وقــــد  لـــمـــحـــمـــي،  ا لـــحـــديـــد  بـــا
لــمــديــنــة  ا عــلــمــاء  كـــثـــر  وأ لـــردة،  ا أهـــل  مـــن  نـــاســـاً  لــنــار  بــا لــولــيــد  ا بن  خالد  وحـــرق 

.(٢ ) ( هــلــهــا أ عــلــى  لــمــراكــب  وا لــحــصــون  ا تــحــريــق  يــجــيــزون 
هــذا بــمــا يــأتــي: يــرد عــلــى  ويــمــكــن أن 

حــجــة  لـــيـــس  بـــة  لـــصـــحـــا ا مـــن  لـــف  مـــخـــا لـــه  لــــذي  ا بـــي  لـــصـــحـــا ا قــــول  أن   : أوالً
بــعــض  عــن  يــنــقــل  يــضــا  أ فــعــلــه،  بــة  لــصــحــا ا بــعــض  عــن  يــنــقــل  نه  أ فــكــمــا   (٣ غيره( عــلــى 
لــوجــود  لــة  لــمــســأ ا هـــذه  فــي  بــهــا  االســـتـــدالل  فــيــســقــط  وعــلــيــه  تــحــريــمــه،  بــة  لــصــحــا ا

.(٤ لــمــخــالــف( ا
فــهــذا مــحــمــول عــلــى  األفــراد،  حــرق الــصــحــابــةژ لــبــعــض  ورد مــن  مــا   : ثــانــيــاً

هــذا: يــدل عــلــى  أنــه كــان بــعــد قــتــلــهــم، ومــمــا 

الــمــريــي،  األنــدلــســي،  األســـدي  اهللا  عبد  أسيد بن  صــفــرة  أبــي  أحمد بن  المهلب بن  هــو   (١ )
مــصــنــف(شــرح صــحــيــح الــبــخــاري).

وفي  األصيلي،  محمد  أبي  عن  أخذ  بالذكاء،  الموصوفين  الفصحاء  األئمة  أحد  وكان 
ذر  وأبـــي  الــقــزويــنــي،  بــنــدار  علي بن  الــحــســن  وأبـــي  الــقــابــســي،  الــحــســن  أبـــي  عــن  الــرحــلــة 
وحدث  الذهن،  وبراعة  الفهم  بقوة  ووصفه  الحذاء،  عمر بن  أبو  عنه:   رو الحافظ، 
فــي  تـــوفـــي  الـــمـــريـــة،  قـــضـــاء  ولـــي  مــحــمــد.  وحاتم بن  عـــابـــد،  اهللا بن  عبد  أبـــو  أيـــضـــا:  عــنــه 

ص٥٨٠. ج١٧  ). ســيــر أعــالم الــنــبــالء،  ٤٣٥هـــ شــوال ســنــة (
.١٥٠ ص  ج٦  فــتــح الــبــاري،   (٢ )

مـــنـــهـــاج  لــــبــــيــــضــــاوي،شــــرح  ص٣٨٥؛ا ج٣،  األحـــــكـــــام،  أصـــــول  فــــي  اإلحــــكــــام  اآلمـــــــدي،   (٣)
والــمــتــفــقــه،  الــفــقــيــه  كــتــاب  الــبــغــدادي،  الــخــطــيــب  ص٥٩١؛  األصـــول،  عــلــم  إلــى  الــوصــول 
بــذل  االســمــنــدي،  ص٢٥٦؛  الــفــقــه،  أصــول  فــي  األدلــة  تــقــويــم  ص١٧٤؛الــدبــوســي،  ج١، 

ص٥٧٣. األصــول،  الــنــظــر فــي 
.١٥٠ ص  ج٦  فــتــح الــبــاري،   (٤ )
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بــعــد  أحـــرقـــهـــم  نـــمـــا  إ عـــلـــيـــاً  أن  وجــــوه  مـــن  رويـــنـــا  (قــــد  لبر:  ا عبد  بــــن  ا قــــال 
حـــدثـــنـــا  قــــال:  عـــيـــل  إســـمـــا بن  محمد  حـــدثـــنـــا  قــــال:  لـــعـــقـــيـــلـــي  ا ذكــــر  قــــال:  قـــتـــلـــهـــم، 
قــــال:  تــــم  حــــا بن  محمد  حـــدثـــنـــي  قـــــال:  شـــبـــة  بن  عمر  زيــــد  بــــو  أ وذكــــــره  بـــة  شـــبـــا
بـــي  أ بن  سالم  عـــن  مـــصـــعـــب  بن  خارجة  حـــدثـــنـــا  قــــال:  ســــوار  بن  شبابة  حـــدثـــنـــا 
لــشــيــعــة  ا مـــن  نـــاس  جـــاء  قــــال:  األنـــصـــاري  عـــثـــمـــان  بـــي  أ بن  عثمان  عـــن  لـــقـــاســـم  ا
نـــت  أ  : لـــوا قـــا نــــا؟  أ مـــن  قــــال:  هـــو،  نـــت  أ لـــمـــؤمـــنـــيـــن،  ا مـــيـــر  أ يـــا   : لـــوا فـــقـــا عـــلـــي  لـــى  إ
 ، فــتــوبــوا ارجـــعـــوا  ويــلــكــم  قـــال:  ربـــنـــا،  نـــت  أ  : لـــوا قـــا نـــا؟  أ مـــن  ويــلــكــم  قـــال:  هـــو، 
فــي  لــهــم  فــحــفــر  لــحــطــب،  ا بــحــزم  ئــتــنــي  ا قــنــبــر  يــا  قال:  ثــم  قــهــم،  عــنــا أ فــضــرب  بــوا  فــأ

قــال... ثــم  لــنــار  بــا فــأحــرقــهــم  أخــدودا  األرض 
أجـــــــجـــــــت نـــــــــــــاري ودعــــــــــــــــوت قــــــنــــــبــــــرا(١)لــــــــمــــــــا رأيــــــــــــــــــت األمــــــــــــــــــر أمــــــــــــــــــــــراً مـــــنـــــكـــــرا

أن  بــكــر  أبـــي  عــلــى  أشـــار  عـــلـــيگ:أنـــه  عـــن  رجـــب  ابـــن  رواه  مـــا  ذلـــك  ومـــن 
إسحاق بن  ذلك  واستحسن  بالنار،  يحرقه  ثم  لوط-  قوم  عمل  عمل  يقتله-لمن 

.(٢ راهــويــه لــئــال يــكــون تــعــذيــبــاً بــالــنــار(
لـــلـــعـــقـــوبـــة  تـــغـــلـــيـــظـــاً  فـــعـــلـــوه  نـــهـــم  أ عـــلـــى  يـــحـــمـــل  هــــذا  بـــة  لـــصـــحـــا ا فـــعـــل   : لـــثـــاً ثـــا
عـــلـــى  يــــدل  ومـــمـــا   (٣ لــــنــــار( بــــا لـــتـــحـــريـــق  ا عــــن  لـــنـــهـــي  ا يـــبـــلـــغـــهـــم  أن  وقـــبـــل  عـــلـــيـــهـــم، 
فــبــلــغ  اإلســــالم،  عـــن  رتــــدوا  ا قـــومـــاً  حـــرق  عـــلـــيـــاً  أن   :(٤ عـــكـــرمـــة( ه  روا مـــا  ذلـــك: 
«مــــن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رســـــــــول  لــــقــــول  لـــقـــتـــلـــتـــهـــم  نـــــا  أ كــــنــــت  لــــو  فــــقــــال  عــــبــــاس  بـــــن  ا ذلـــــك 
تــعــذبــوا  «ال  اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول  لــقــول  ألحــرقــهــم  كـــن  أ ٥)ولــم  ) قــتــلــوه» فــا يــنــه  د بـــدل 

. ص٣١٨  ج٥  البر،  عبد  الن  الــتــمــهــيــد   (١ )
ص٣٩٠ . ج١  جــامــع الــعــلــوم والــحــكــم،   (٢ )

.٩٢ ص  ج١  والــحــديــث فــي رد أبــاطــيــل حــســن الــمــالــكــي،  االنــتــصــار ألهــل الــســنــة   (٣ )
الــذي تــقــدم. الــحــديــث   (٤ )

 ،٦٩٢٢ الــحــديــث  رقـــم  واســتــتــابــتــهــم،  والــمــرتــدة  الــمــرتــد  حــكــم  بـــاب  الــبــخــاري،  صــحــيــح   (٥ )
ص١٥. ج٩ 
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١٢٥
هــذا  عــيــســى  بـــو  أ قـــال  عـــبـــاس.  بـــن  ا صـــدق  فــقــال  عــلــيــاً  ذلـــك  فــبــلــغ  اهللا».  بعذاب 

.(١ لــعــلــم( ا أهــل  عــنــد  هــذا  عــلــى  لــعــمــل  وا حــســن.  صــحــيــح  حــديــث 
يــــدل عـــلـــى رجـــوعـــه عــن  فـــعـــلـــيگ لـــمـــا عـــلـــم بـــالـــتـــحـــريـــم رجــــع عـــنـــه، ومـــمـــا 
ضــرب ابــن مــلــجــم عــلــيــاً  الــحــرق لــألحــيــاء مــا فــعــلــه بــابــن مــلــجــم، قــال أبــو يــحــيــى: لــمــا 
قــتــلــه،  أراد  بـــرجـــل  يــفــعــل  أن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  أراد  كــمــا  بـــه  افـــعـــلـــوا  قــــال:  الـــضـــربـــة، 

.(٢ فــقــال: «اقــتــلــوه ثــم حــرقــوه»(
تــأديــبــاً لــهــم،  أجــســادهــم  مــن  ألجــزاء  وقــع  الــتــحــريــق  يــكــون  أن  يــحــتــمــل   : رابــعــاً
النبيملسو هيلع هللا ىلص  فعل  هذا  ويوضح  األلم،  لشدة  أو  آخر  ألمر  حصلت  قد  الوفاة  وتكون 

بــالــعــرنــيــيــن.
وقــد  غــيــره،  عــلــى  فــيــه  حــجــة  ال  فــقــيــه  رأي  بــأنــه  الــمــهــلــب،  عــلــى  ويــرد   : خــامــســاً

ثــبــتــت الــســنــة الــنــبــويــة بــخــالفــه.
قــصــة  ألن  لــلــجــواز،  ذكــر  فــيــمــا  حــجــة  وغــيــره: (ال  لــمــنــيّــر  ا بــن  ا قــال   : ســادســاً
مــعــارض  بــي  لــصــحــا ا وتــجــويــز  تــقــدم،  كــمــا  مــنــســوخــة  أو  قــصــاصــاً  كــانــت  لــعــرنــيــيــن  ا
ذلــك  لــى  إ لــضــرورة  بــا مــقــيــدة  لــمــراكــب  وا لــحــصــون  ا وقــصــة  آخــر،  بــي  صــحــا بــمــنــع 
نــســاء  مــعــهــم  يـــكـــون  ال  بـــأن  قـــيـــده  مـــن  ومـــنـــهـــم  لـــعـــدو،  بـــا لــلــظــفــر  طـــريـــقـــاً  تــعــيــن  ذا  إ
وهــو  لــتــحــريــم،  ا فــيــه  لــنــهــي  ا فــظــاهــر  لــبــاب  ا حــديــث  مــا  وأ تــقــدم،  كــمــا  صــبــيــان  وال 
مــحــمــول  وهـــو  مـــنـــه،  بــاجــتــهــاد  أو  لـــيـــه  إ بـــوحـــي  كـــان  ســـواء  لــمــتــقــدم  ا ألمـــره  نــســخ 

.(٣ ) بــعــيــنــه) شــخــص  فــي  ذلــك  لــى  إ قــصــد  مــن  عــلــى 
يـــعـــذب  ال  (بـــــاب  لــــبــــخــــاري:  ا قــــول  عـــلـــى  مـــعـــلـــقـــاً  حـــجـــر  بــــن  ا قــــال   : بــــعــــاً ســــا

.٥٩ ص  ج٤   ،١٤٥٨ الــتــرمــذي، بــاب مــا جــاء فــى الــمــرتــد، رقــم الــحــديــث  ســنــن   (١ )
كنز  انظر:  عساكر.  وابن  والحاكم،  وصححه،  جرير  وابن  أحمد،  رواه  السيوطي:  قال   (٢ )

.١٨٨ ص  ج١٣  الــعــمــال، 
ص١٥٠. ج٦  فــتــح الــبــاري،   (٣ )
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١٢٦
لـــيـــلـــهـــا  د لــــوضــــوح  لـــة  لـــمـــســـأ ا هــــذه  فــــي  لـــحـــكـــم  ا بــــت  (هــــكــــذا  قـــــال:  اهللا)  بـــــعـــــذاب 
حــال  لـــكـــفـــار  ا عــلــى  لــغــلــبــة  ا لـــى  إ طــريــقــا  لــتــحــريــق  ا يــتــعــيــن  لـــم  ذا  إ ومــحــلــه  عـــنـــده، 

.(١ ) لــحــرب) ا
يــكــون  نــمــا  إ لــحــرب  ا حــال  فــي  فــريــن  لــلــكــا لــتــحــريــق  ا جـــواز  (ولــعــل  وقـــال: 
لــجــيــوشــه  بــكــر  أبي  نــهــي  هذا  عــلــى  يدل  وما  فــعــلــه،  عــلــى  لــعــزم  وا لــيــه  إ قــصــد  بــغــيــر 
لــقــصــد  ا على  محمول  لنهي  ا بأن  الطبري  وأجاب  ذلك،  من  شيئاً  يــفــعــلــوا  ال  أن 
نـــصـــب  فــــي  وقــــع  كـــمـــا  لـــقـــتـــال  ا خــــالل  فــــي  ذلــــك  بــــوا  أصــــا ذا  إ مــــا  بـــخـــالف  لـــذلـــك 
لــنــســاء  ا قــتــل  عــن  لــنــهــي  ا فــي  بــه  أجـــاب  مــا  نــحــو  وهـــو  ئــف،  لــطــا ا عــلــى  لــمــنــجــنــيــق  ا
وقــال  لــتــغــريــق).  بــا لــقــتــل  ا ذلــك  ونــحــو  لــعــلــم،  ا أهــل  كــثــر  أ قــال  وبــهــذا  لــصــبــيــان،  وا
ســتــفــتــح  لــبــالد  ا تــلــك  أن  عــلــم  ألنــه  ذلــك  عــن  جــيــوشــه  بــكــر  بــو  أ نــهــى  نــمــا  إ غــيــره: 

.(٢ أعــلــم( واهللا  لــمــســلــمــيــن.  ا عــلــى  بــقــاءهــا  إ فــأراد 
الــقــيــاس:  : رابــعــاً

أولــى  فــكــان  الــنــفــس  فــي  مــعــتــبــرة  وهــي  لــلــمــمــاثــلــة  مــوضــوع  الــقــصــاص  ألن   -١
.(٣ أن تــعــتــبــر فــي آلــة الــقــتــل(

فــي  تـــنـــوع  فــلــمــا  تــــارة،  ولــآلدمــيــيــن  تــــارة  تــعــالــى  هللا  مــســتــحــق  الــقــتــل  وألن   -٢
الــمــحــصــن،  الـــزانـــي  رجـــم  فـــي  وبــالــمــثــقــل  تــــارة،  بــالــحــديــد  نــوعــيــن  تــعــالــى  اهللا  حق 

.(٤ وجــب أن يــتــنــوع فــي حــقــوق اآلدمــيــيــن نــوعــيــن بــمــثــقــل وغــيــر مــثــقــل(
هــــذا: بـــأنـــه قـــيـــاس فـــي مــقــابــلــة الـــنـــص الـــصـــريـــح، وقـــد تـــقـــدم قــول  ويــــرد عــلــى 

إال بــدلــيــل. إال بــالــســيــف» فــال يــصــار لــغــيــره  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «ال قــود 

ص١٤٩. ج٦  فــتــح الــبــاري،   (١ )

ص١٥٥. ج٦  فــتــح الــبــاري،   (٢ )
.١٤٠ ص  ج١٢  الــحــاوي الــكــبــيــر،   (٣ )
.١٤٠ ص  ج١٢  الــحــاوي الــكــبــيــر،   (٤ )
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١٢٧
بالحرق: جوازه  وعدم   (١ بالسيف( القصاص  استيفاء  وجوب  الثاني:  القول 
 (٣ ٢) وهــــو الـــمـــذهـــب عـــنـــد الـــحـــنـــابـــلـــة( لـــــرأي الـــحـــنـــفـــيـــة( هــــذا ا وقــــد ذهــــب إلــــى 
وهـــو مــــروي عـــن إبـــراهـــيـــم الــنــخــعــي وعـــامـــر الــشــعــبــي والــحــســن الــبــصــري وســفــيــان 
.(٥ وابــن عــبــاسژ( عــدد مــن الــصــحــابــة مــنــهــم: عــمــر  مــروي عــن  ٤) وهــو  الــثــوري(

قــال الــكــاســانــي: (وأمـــا بــيــان مــا يــســتــوفــى بــه الــقــصــاص، وكــيــفــيــة االســتــيــفــاء، 
.(٦ إال بــالــســيــف عــنــدنــا)( فــالــقــصــاص ال يــســتــوفــى 

فــي  بالسيف  إال  النفس  في  القصاص  يستوفى  (وال  اإلنصاف:  كتاب  وفي 
.(٧ الــروايــتــيــن، وهــو الــمــذهــب)(  إحــد

الــقــول: هــذا  أدلــة 
الــنــبــويــة: الــســنــة  مــن   : أوالً

.(٨ إال بــالــســيــف»( ١- عــن أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــال: «ال قــود 
الــداللــة: وجــه 

ســيــاق  فــي  لــنــكــرة  وا لــنــفــي،  ا ســيــاق  فــي  نــكــرة  وهــي  لــقــصــاص،  ا هــو  لــقــود  ا

قـــال  حـــتـــى  الـــلـــفـــظ  هــــذا  مـــن  الـــصـــحـــابـــة -ژ -  فــهــمــت  هـــكـــذا  الـــســـالح  بــالــســيــف  الـــمـــراد   (١ )
بــالــســالح،  إال  قــود  ال  مــســعــود -گ -  ابــن  أصــحــاب  وقــال  الــســالح،  الــعــمــد  عــلــيگ: 
وإنــمــا كــنــي بــالــســيــف عــن الــســالح؛ألن الــمــعــد لــلــقــتــال عــلــى الــخــصــوص بــيــن األســلــحــة هــو 

.١٢٢ ص  ج٢٦  الــســيــف، انــظــر: الــمــبــســوط، 
ص٢٤٥. ج٧  بــدائــع الــصــنــائــع،   (٢ )

.٤٩٠ ص  ج٩  الــراجــح مــن الــخــالف،  اإلنــصــاف فــي مــعــرفــة   (٣ )
ص٣٩. ج٢٤  عــمــدة الــقــاري شــرح صــحــيــح الــبــخــاري،   (٤ )

ص١٥٠. ج٦  فــتــح الــبــاري،   (٥ )
ص٢٤٥. ج٧  بــدائــع الــصــنــائــع،   (٦ )

.٤٩٠ ص  ج٩  لــلــمــرداوي،  الــراجــح مــن الــخــالف  اإلنــصــاف فــي مــعــرفــة   (٧ )
تــقــدم تــخــريــجــه.  (٨ )
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١٢٨
االســـتـــيـــفـــاء  يـــجـــوز  فـــال  وعـــلـــيـــه  لـــقـــود،  ا فــــراد  أ جـــمـــيـــع  فـــيـــهـــا  فـــيـــدخـــل  تـــعـــم،  لـــنـــفـــي  ا
وتــحــقــيــق  لــقــصــر  ا طــرق  مــن  طــريــق  وهــو  واالســتــثــنــاء  لــنــفــي  ا وقــيــل  لــســيــف،  بــا إال 
لــقــود  ا نــتــفــى  فــا لــقــود،  ا ذات  لــى  إ لــنــفــي  ا تــوجــه  قــود،  ال  قــيــل:  لــمــا  نــه  أ فــيــه  لــقــصــر  ا
جــاء  لــســيــف.  بــا إال  قــيــل:  ولــمــا  لــقــود؛  ا فـــراد  أ مــن  واحـــد  لــكــل  لــشــامــل  ا لــمــنــكــر  ا
لــنــفــي  ا تـــوجـــه   : قــلــنــا نـــمـــا  وإ لــســيــف،  بــا لــمــنــفــي  ا لـــقـــود  ا ذلـــك  ثـــبـــات  إ وفـــيـــه  لــقــصــر  ا
لـــذات،  بـــا إال  قــيــام  لـــه  ولــيــس  نــي  لــمــعــا ا مـــن  مــعــنــى  لـــقـــود  ا ألن  لـــقـــود؛  ا ذات  لـــى  إ
زيــد  نــمــا  (إ  : قــولــنــا فــي  لــمــنــفــي  ا نــقــول:  ولــهــذا  لــنــفــي؛  ا لــيــهــا  إ يــتــوجــه  ال  لـــذات  وا
األجــســام  أي  الذوات  نــفــس  أ ألن  زيد؛  ذات  ال  لــقــيــام  بــا زيــد  تــصــاف  ا هــو  ئــم)  قــا

.(١ لــطــبــيــعــيــات( ا فــي  ذلــك  بــيــن  كــمــا  نــفــيــهــا  يــمــتــنــع 
القود  واستيفاء  القود،  وجوب  نفي  على  تنصيص  (وهذا  السرخسي:  قال 
هــذا  والــمــراد بــالــســيــف: الــســالح،هــكــذا فــهــمــت الــصــحــابــةژ مــن  بــغــيــر الــســيــف، 
الــلــفــظ حــتــى قـــال عــلــيگ: الــعــمــد الــســالح، وقـــال أصــحــاب ابـــن مــســعــودگ: 
عــلــى  لــلــقــتــال  الــمــعــد  ألن  الــســالح؛  عــن  بــالــســيــف  كــنــي  وإنــمــا  بــالــســالح،  إال  قــود  ال 
فــي  أرجـــــى  بـــالـــســـيـــف  لــــقــــود  ا ٢) (وألن  الــــســــيــــف)( هــــو  األســـلـــحـــة  بـــيـــن  الـــخـــصـــوص 

.(٣ وفــي عــدم الــحــيــف)( االســتــيــفــاء 
ســريــة،  عــلــى  ــــره  أمَّ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـــول  أبـــيـــه: «أن  عـــن  األســلــمــي  حـــمـــزة  عـــن   -٢
فــنــادانــى  فــولــيــت  بــالــنــار،  فــاحــرقــوه  فــالنــاً  وجــدتــم  إن  وقـــال:  فــيــهــا،  فــخــرجــت  قـــال: 
بــالــنــار  يــعــذب  ال  فــإنــه  تــحــرقــوه  وال  فــاقــتــلــوه  فــالنــاً  وجــدتــم  إن  فــقــال:  إلــيــه  فــرجــعــت 

.(٤ رب الــنــار»( إال 

.٢٥٤ ص  ج١٢  عــمــدة الــقــاري،   (١ )
.١٢٢ ص  ج٢٦  الــمــبــســوط،   (٢ )

.٦٣٩ ص  زاد الــمــســتــقــنــع،  الــروض الــمــربــع شــرح   (٣ )
ص  ج٤   ،٢٦٧٣ الــحــديــث  رقــم  بــالــنــار،  الــعــدو  حــرق  كــراهــيــة  فــى  بــاب  داود،  أبــي  ســنــن   (٤ )

. ٣٠٧
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١٢٩
الــداللــة: وجــه 

إحــراق  فــيــكــون   ،(١ لــلــتــحــريــم( والــنــهــي  نــهــي،  تــحــرقــوه»  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «ال  قــول 
.(٢ فــيــدخــل فــي مــعــنــاه الــقــصــاص بــالــحــرق بــالــنــار( ، وهــو عــام  اإلنــســان مــحــرمــاً

هـــذا: بـــأن الــقــصــاص مــمــاثــلــة لــيــس بـــعـــذاب، وإنـــمـــا هـــو اســتــيــفــاء  ويـــرد عــلــى 
داخــالً فــي عــمــوم الــنــهــي. ٣) فــال يــكــون  حــق(

بــغــيــر   دعـــو هــذه  بــاً  عــذا لــيــس  الــقــصــاص  كــون  هـــذا:  عــن  يــجــاب  أن  ويــمــكــن 
دلــيــل، فــمــا يــجــده اإلنــســان مــن األلـــم بــســبــب الــنــار يــســتــوي فــي الــقــصــاص وغــيــره، 
مماثلته  ينبغي  فال  تعالى،  اهللا  عذاب  هو  بالنار  الحرق  فإن  التسليم،  فرض  وعلى 
االســتــدالل. هــذا  إال بــالــســيــف» فــيــقــضــي عــلــى  وقــد تــقــدم الــحــديــث «ال قــود  مــطــلــقــا، 

الــمــعــقــول. مــن   : ثــانــيــاً
وكالقاتل  كالمرتد  السيف  بغير  استيفائه  من  يمنع  القتل  استحقاق  إن   -١
قتله  لو  كما  القصاص،  به  يستوفى  فال  المرتد،  به  يقتل  ال  هذا  وألن   (٤ بالسيف(

.(٥ أو بــالــســحــر( بــتــجــريــع الــخــمــر، 
النار،  ومنه  للروح  مزهق  بكل  يحصل  القتل  بأن  هذا:  على  يرد  أن  ويمكن 

وكــذلــك ال يــلــزم مــن عــدم حــرق الــمــرتــد أال يــحــرق بــالــنــار قــصــاصــا.
أن  مع  كالذبائح،  بالمحدد  إال  يجوز  ال  المباحة  النفوس  تفويت  وألن   -٢

.(٦ نــفــوس اآلدمــيــيــن أغــلــظ حــرمــة مــن نــفــوس الــبــهــائــم(

.٢٨١ ص  ج٢  الــمــحــصــول،   (١ )
.٢٨٧ ص  ج٩  الــمــغــنــي،   (٢ )

.١٤٠ ص  ج١٢  الــحــاوي،   (٣ )
.١٣٩ ص  ج١٢  الــحــاوي الــكــبــيــر،   (٤ )

.٣٠٤ ص  ج٨  الــمــغــنــي،   (٥ )
.١٣٩ ص  ج١٢  الــحــاوي الــكــبــيــر،   (٦ )
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١٣٠
فــعــلــه  مــا  عــلــى  الــزيــادة  مــعــه  تــؤمــن  ال  الــســيــف  بــغــيــر  الــقــصــاص  اســتــيــفــاء  إن   -٣
حــرقــاً بــالــنــار  الــقــصــاص  وألن اســتــيــفــاء   (١ الــقــصــاص بــمــثــل آلــتــه( يــجــب  فــال  الــجــانــي، 
الطرف  قطع  لو  كما  به،  يستوفى  فال  الجاني،  فعله  ما  على  الزيادة  معه  تؤمن  ال 

.(٢ أو بــالــســيــف، فــإنــه ال يــســتــوفــى بــمــثــلــه( أو مــســمــومــة،  بــآلــة كــالــة، 
الــتــرجــيــح:

فــي الــمــســألــة هــو عــدم  الــراجــح  فــي أدلــة الــقــولــيــن، يــتــبــيــن أن  خــالل الــنــظــر  مــن 
لــقــوة  وذلــك   ، تــعــزيــراً أم  قــصــاصــاً  أم  حــداً  كــان  ســواء  مــطــلــقــا،  بــالــنــار  الــحــرق  جــواز 
العقاب  حرمة  يؤيد  ومما  به،  القائلين  أدلة  وضعف  بالنار،  التعذيب  تحريم  أدلة 

بــالــنــار مــا يــأتــي:
أن  عـــلـــى  يــــدل  مـــا  الـــنـــبـــويـــة  الـــســـنـــة  وال  الـــكـــريـــم  لــــقــــرآن  ا فـــي  يـــوجـــد  ال   : أوالً
أعين  سمر  رواية:  وفي  بسمل،  أمر  أنه:  هنالك  ما  وغاية  بالنار،  حرق  النبيملسو هيلع هللا ىلص 
بسبب  كان  موتهم  بأن  الجزم  أحد  يستطيع  وال  ماتوا،  حتى  تركهم  ثم  العرنيين، 

. يــتــضــح مــن حــالــهــم أنــهــم مــاتــوا عــطــشــاً والــذي  ســمــر أعــيــنــهــم، 
روايــة  وفــي  الــمــيــم،  تــشــديــد  أعــيــنــهــم)  ــرت  اهللا: (وســمِّ رحمه  حــجــر  ابــن  قــال 
روايــــات الـــبـــخـــاري فـــي أنــه  أبـــي رجــــاء: «وســـمـــر» بــتــخــفــيــف الــمــيــم، ولـــم تــخــتــلــف 
قــال  والـــالم:  بــالــتــخــفــيــف  «وســمــل»  عبد العزيز:  روايــة  مــن  لــمــســلــم  ووقــع  بــالــراء، 

ذؤيــب الــهــذلــي: الــخــطــابــي: الــســمــل: فــقء الــعــيــن بــأي شــيء كــان، قــال أبــو 
ســــــمــــــلــــــت بــــــــشــــــــوك فـــــــهـــــــي عـــــــــــــور تـــــدمـــــعوالـــــــــعـــــــــيـــــــــن بــــــــعــــــــدهــــــــم كـــــــــــــــأن حــــــداقــــــهــــــا

روايـــة وهــيــب  وقـــال: قــلــت: قــد وقـــع الــتــصــريــح بــالــمــراد عــنــد الــمــصــنــف مــن 
األوزاعـــي عــن يــحــيــى كــالهــمــا عــن أبــي قــالبــة ولــفــظــه: «ثــم  روايـــة  عــن أيــوب ومــن 
ذلــك  يــخــالــف  وال  تــقــدم  مــا  يــوضــح  فــهــذا  بــهــا»،  فــكــحــلــهــم  فــأحــمــيــت  بــمــســامــيــر  أمــر 

.٣٠٤ ص  ج٨  الــمــغــنــي،   (١ )

.٣٠٤ ص  ج٨  الــمــغــنــي،   (٢ )
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١٣١
.(١ روايــة الــســمــل؛ ألنــه فــقء الــعــيــن بــأي شــيء كــان كــمــا مــضــى(

هــــذا بــــأن يـــؤتـــى بـــحـــديـــدة مـــحـــمـــاة وتـــقـــرب مـــن الـــعـــيـــن حـــتـــى يــذهــب  ويـــكـــون 
الحديدة  هذه  تكون  قد  اذ  بالراء  سمر  قاله:  من  رواية  مع  يتفق  هذا  وعلى  نظرها 

٢) انــتــهــى. ) مــســمــاراً
مــن  األيـــام  هــذه  الــمــتــداول  بــمــعــنــاه  اإلنــســان  حــرق  فــأيــن  اهللا!  سبحان  قــلــت: 

هــذا الــتــوجــيــه الــكــريــم.
حــجــارة  ذات  أرض  هــي  الــحــرة)  فــي  حــجــر: (وألــقــوا  ابــن  قــال  مــوتــهــم  وعــن 
ســود مــعــروفــة بــالــمــديــنــة، وإنــمــا ألــقــوا فــيــهــا؛ ألنــهــا قــرب الــمــكــان الـــذي فــعــلــوا فــيــه 

مــا فــعــلــوا.
وفي  ماتوا»  «حتى  واألوزاعي:  وهيب  زاد  يسقون)  فال  (يستسقون  قوله: 
قتادة  عن  شعبة  رواية  وفي  ماتوا»  حتى  الشمس  في  نبذهم  «ثم  رجاء  أبي  رواية 
منهم  الرجل  «فرأيت  أنس:  قال  ثابت  رواية  من  الطب  وفي  الحجارة»  «يعضون 
األرض  هــذا الــوجــه «يــعــض  األرض بــلــســانــه حــتــى يــمــوت» وألبــي عــوانــة مــن  يــكــدم 

.(٣ والــشــدة»( لــيــجــد بــردهــا مــمــا يــجــد مــن الــحــر 
اهللاملسو هيلع هللا ىلص عــيــنــاً ولـــم يــقــطــع لــســانــاً  : بــعــد هـــذه الــحــادثــة لـــم يــســمــل رســــول  ثــانــيــاً
إال  ذلــك  بــعــد  بــعــثــاً  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  يــبــعــث  ولــم  والــرجــل،  الــيــد  قــطــع  عــلــى  يــزد  ولــم 
 ، منسوخاً بالنار  الصنيع  هذا  كان  فإذا  النسخ،  على  هذا  فدل   (٤ المثلة( عن  نهاهم 

فــكــيــف بــالــحــرق الــمــبــاشــر بــالــنــار؟!
الــروح  إزهــاق  وأمــا  فــي قــصــة الــعــرنــيــيــن هــو «الــتــعــذيــب بــالــنــار»  ورد  مــا   : ثــالــثــاً

.٣٤٠ ص  ج١  فــتــح الــبــاري،   (١ )
.٣٤٠ ص  ج١  فــتــح الــبــاري،  ٦٣٣؛  الــدالالت الــســمــعــيــة،  تــخــريــج   (٢ )

.١٤٢ ص  ج١٠  فــتــح الــبــاري،   (٣ )
.١١٧ ص  ج٦  ســبــل الــهــد والــرشــاد فــي ســيــرة خــيــر الــعــبــاد،   (٤ )
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١٣٢
بالنار  التعذيب  أن  شك  وال  بالنار»  «القتل  يسمى  مباشرة  حرقه  طريق  عن  بالنار 
وهذا   ، دائماً بها  التعذيب  عند  بها  بالوفاة  الجزم  يمكن  وال  بها،  القتل  بريد  هو 
يــخــتــلــف بــاخــتــالف الــنــار الــمــســتــعــمــلــة فــي الــتــعــذيــب، فــيــكــون الــقــتــل بــالــنــار مــرحــلــة 
هــذا  أن  تــبــيــن  بــالــنــار،  الــتــعــذيــب  عــن  الــنــهــي  ورد  ولــمــا  بــهــا،  الــتــعــذيــب  عــن  مــتــأخــرة 
الــتــعــذيــب  كــان  فإذا  األعــلــى،  عــن  نــهــي  يــكــون  أن  أولى  بــاب  فــمــن  األدنى،  عــن  نــهــي 

أمــراً مــقــطــوعــاً بــحــرمــتــه بــداللــة األولــى. مــنــهــيــاً عــنــه، فــيــكــون الــحــرق 
إمــا قــصــاص  : الــعــقــوبــة الــتــي يــمــكــن أن تــقــع عــلــى اإلنــســان يــكــون ســبــبــهــا  رابــعــاً
بالسيف»  إال  قود  اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «ال  رسول  قول  قضى  فقد  ؛  قصاصاً كان  فإذا  غيره،  أو 
فــقــد  وحــصــر، وأمــا فــي غــيــر الــقــصــاص  عــلــى غــيــره مــن طــرق االســتــيــفــاء؛ ألنــه نــهــي 
بــالــنــار  الــتــعــذيــب  عــلــى  الــنــار»  رب  إال  بــالــنــار  يــعــذب  الــرســولملسو هيلع هللا ىلص: «ال  قــول  قــضــى 

، وتــبــيــن أن الــعــقــاب بــالــنــار أمــر مــنــســوخ. مــطــلــقــاً
أمـــر  مـــن  وخــــالــــد)ژ،  وعـــلـــي  بـــكـــر  الـــصـــحـــابـــة (أبــــي  عـــن  ورد  مـــا   : خـــامـــســـاً
قبل  يكون  وقد  قتلهم،  بعد  كان  أنه  على  محمول  فهو  الناس،  من  لفئة  التحريق 
وإضــافــة إلــى مــا تــم ذكـــره فــي مــنــاقــشــة  وقــد يــكــون لــه تــوجــيــه آخـــر،  الــعــلــم بــالــنــهــي، 

أورد مــا يــأتــي: األدلــة، 
حمار  عياض بن   رو فقد  النار،  بغير  القتل  بمعنى  الحرق  يأتي  أحياناً   -١
 » خــطــبــتــه:  فــى  يــوم  ذات  قــال  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  أن  الــطــويــل:  حــديــثــه  فــي  الــمــجــاشــعــي 
هــذا، كــل مــال نــحــلــتــه  أال إن ربــي أمــرنــي أن أعــلــمــكــم مــا جــهــلــتــم مــمــا عــلــمــنــي يــومــي 
فاجتالتهم  الشياطين  أتتهم  وإنهم  كلهم،  حنفاء  عبادي  خلقت  وإني  حالل  عبدا، 
وحــرمــت عــلــيــهــم مــا أحــلــلــت لــهــم، وأمــرتــهــم أن يــشــركــوا بــي مــا لــم أنــزل  عــن ديــنــهــم 
بــقــايــا  إال  وعــجــمــهــم  عــربــهــم  فــمــقــتــهــم  األرض  أهـــل  إلـــى  نــظــر  اهللا  وإن   ، ســلــطــانــاً بــه 
مــن أهــل الــكــتــاب، وقــال: إنــمــا بــعــثــتــك ألبــتــلــيــك وأبــتــلــي بــك، وأنــزلــت عــلــيــك كــتــابــاً 
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 (١ )«.. قـــريـــشـــاً أحـــرق  أن  أمـــرنـــى  اهللا  وإن  ويـــقـــظـــان،  نــائــمــاً  تـــقـــرؤه  الـــمـــاء  يــغــســلــه  ال 
بــالــحــرق  وعــبــر   ،“ قريشاً أحـــرق  أن  أمــرنــى  اهللا  ”إن  قــولــهملسو هيلع هللا ىلص:  هــذا  مــن  والــشــاهــد 

.(٢ هــنــا كــنــايــة عــن الــقــتــل(
عبد العزيز  عمر بن  على  مر  األهتم  ابن  أن  تاريخه:  في  عساكر  ابن  ذكر   -٢
بكر  أبو  ولي  ثم  قال:  حتى  نعم..  قال  أفأعظك؟  قال:  ال،  قال:  أطربك؟  له:  فقال 
مــن بــعــده فــارتــد عــلــيــه الــعــرب أو مــن ارتـــد مــنــهــا، فــحــرصــوا أن يــقــيــمــوا الــصــالة وال 
لو  منهم  قابالً  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  كان  ما  إال  منهم  يقبل  أن  بكر  أبو  فأبى  الزكاة،  يؤتوا 
من  أدخلهم  حتى  دمائهم  من  األرض  ويسقي  أوصالهم  يحرق  يزل  فلم   ، حياً كان 

انتهى. منه(٣)  نفروا  الذي  األمر  على  وقررهم  منه،  خرجوا  الذي  الباب 
مـــرارة  ٤) فــلــعــل الــحــرق كـــان ألطــرافــهــم لــيــجــدوا  واألوصــــال هــي األعـــضـــاء(

الــعــذاب لــيــرجــعــوا، ولــم يــكــن الــمــراد قــتــلــهــم بــالــنــار.
٣- ما ذكره ابن عبد البر عن يحيى بن سعيد، أن أبا بكر الصديق بعث جيوشاً 
فذرهم  هللا،  أنفسهم  حبسوا  أنهم  زعموا  قوماً  ستجد  (إنــك  قــال:  حتى  الــشــام..  إلــى 
من  رؤوسهم  أوساط  عن  فحصوا  قوماً  وستجد  له.  أنفسهم  حبسوا  أنهم  زعموا  وما 
وال  امرأة،  تقتلن  ال  بعشر:  موصيك  وإني  بالسيف،  عنه  فحصوا  ما  فاضرب  الشعر، 
شاة،  تعقرن  وال   ، عامراً تخربن  وال   ، مثمراً شجراً  تقطعن  وال   ، هرماً كبيراً  وال   ، صبياً
فهذا  تجبن)(٥)  وال  تغلل،  وال  تفرقنه،  وال   ، نحالً تحرقن  وال  لمأكلة.  إال   ، بعيراً وال 

لذكره. جائزاً  مستحقاً  عقاباً  يراه  كان  ولو  الحرق،  بعدم  يوصي  بكر  أبو 

صــحــيــح مــســلــم، بــاب الــصــفــات الــتــي يــعــرف بــهــا فــي الــدنــيــا أهــل الــجــنــة وأهــل الــنــار، رقــم   (١ )
.٢١٩٧ ص  ج٤   ،٢٨٦٥ الــحــديــث 

.٢٤٤ ص  ج٤  حــديــث الــصــحــيــحــيــن،  كــشــف الــمــشــكــل مــن   (٢ )
.١٤٧ ص  ج٢٤  تــاريــخ دمــشــق،   (٣ )

ص٧٢٦ . ج١١  وصــل،  لــســان الــعــرب، بــاب:   (٤ )
ص٦٩. ج١٤  األمــصــار،  االســتــذكــار الــجــامــع لــمــذاهــب فــقــهــاء   (٥ )
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وأبـــي  مـــعـــاذ  ١)عــــن  آخــــر( وجــــه  مـــن  الـــطـــبـــرانـــي  وأخـــــرج  حـــجـــر:  ابــــن  قــــال   -٤
عــنــده  فــإذا  مــوســى  أبــا  مــعــاذ  فــزار  الــنــاس،  يــعــلــمــا  أن  أمــرهــمــا  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  مــوســى «أن 
نعلمهم  بعثنا  انما  الناس؟  تعذب  بعثت  أو  أخي  يا  فقال:  بالحديد،  موثق  رجل 
محمداً  بعث  والذي  كفر،فقال:  ثم  أسلم  إنه  فقال:  ينفعهم،  بما  ونأمرهم  دينهم 
اهللا  قضاء  يــقــتــل،  حــتــى  أجــلــس  قــولــه: (ال  بــالــنــار»،  أحــرقــه  حــتــى  أبـــرح  ال  بــالــحــق، 
مــرات،أي  مــحــذوف ويــجــوز الــنــصــب، قــولــه: (ثــالث  ورســولــه) بــالــرفــع خــبــر مــبــتــدأ 
أبو  القول:  كررا  أنهما   (٢ روايته( في  داود  أبو  وبيَّن  مرات،  ثالث  الكالم  هذا  كرر 

روايــــــة الـــطـــبـــرانـــي: عــــن أبـــــي مــــوســــى، قـــــال: أقـــبـــلـــت إلـــــى الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص، ومـــعـــي رجـــــالن مــن   (١)
فكالهما  يستاك،  ورسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  يساري،  عن  واآلخر  يميني،  عن  أحدهما  األشعريين 
أطلعاني  ما  بالحق  بعثك  والذي  فقلت:  عبد اهللا»،  يا  أو  موسى  أبا  فقال:»يا  العمل،  سأل 
عــلــى مــا فــي أنــفــســهــمــا، ومــا شــعــرت أنــهــمــا يــطــلــبــان الــعــمــل، فــكــأنــي أنــظــر إلــى ســواكــه تحت 
شــفــتــه، فــقــال لـــي:»ال نــســتــعــمــل عــلــى عــمــلــنــا مــن أراده، ولــكــن اذهــب أنــت يــا أبــا مــوســى أو 
له  ألقى  عليه  قدم  فلما  جبل،  معاذ بن  أتبعه  ثم  اليمن،  على  فبعثه  قيس»،  عبد اهللا بن  يا 
فأسلم،  يهودياً  كان  هذا  قال:  هذا؟»،  فقال:»ما  موثق،  رجل  فإذا  وقال:»انزل»،  وسادة 
مرات،  ورسوله»ثالث  قضاء اهللا  يقتل،  حتى  أجلس  فقال:»ال  السوء،  دين  دينه  راجع  ثم 

ج٢٠ص٤٢. للطبراني،  الكبير  المعجم  فقتل.انظر:  به  فأمر 
رجالن  ومعي  وسلم-  عليه  -صلى اهللا  النبى  إلى  أقبلت  موسى  أبو  قال  داود:  أبي  روايــة   (٢)
مـــن األشــعــريــيــن أحــدهــمــا عـــن يــمــيــنــي واآلخــــر عـــن يـــســـاري فــكــالهــمــا ســـأل الــعــمــل والــنــبــي 
عبد اهللا بن  يـــا   » أو   .« مـــوســـى  أبــــا  يـــا  تـــقـــول  مـــا   » فـــقـــال  ســـاكـــت  وســـلـــم-  عــلــيــه  -صلى اهللا 
قــيــس ». قــلــت والـــذ بــعــثــك بــالــحــق مــا أطــلــعــانــي عــلــى مــا فــي أنــفــســهــمــا ومــا شــعــرت أنــهــمــا 
أو   - نستعمل  لــن   » قــال  قلصت  شفته  تحت  ســواكــه  إلــى  أنــظــر  وكــأنــى  قــال  العمل.  يطلبان 
قيس  عبد اهللا بن  يا  أو  موسى  أبا  يا  أنت  اذهب  ولكن  أراده  من  عملنا  على   - نستعمل  ال 
له  وألقى  انزل.  قال  معاذ  عليه  قدم  فلما  قال  جبل  معاذ بن  أتبعه  ثم  اليمن  على  فبعثه   .«
دين  دينه  راجــع  ثــم  فأسلم  يهودياً  كــان  هــذا  قــال  هــذا  مــا  قــال  موثق  عنده  رجــل  فــإذا  وســادة 
حتى  أجلس  ال  قال  نعم.  اجلس  قال  ورسوله.  قضاء اهللا  يقتل  حتى  أجلس  ال  قال  السوء. 
أحدهما  فــقــال  الــلــيــل  قــيــام  تــذاكــرا  ثــم  فقتل  بــه  فــأمــر  مــرات  ثــالث  ورســولــه.  قضاء اهللا  يقتل 
قومتي.  فى  أرجو  ما  نومتي  فى  وأرجو  وأنام -  أقوم  أو  وأقوم -  فأنام  أنا  أما  جبل  معاذ بن 

.٤١٠ ص  ج٦   ،٤٣٥٤ الحديث  رقم  ارتد،  فيمن  الحكم  باب  داود،  أبي  سنن 
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مــرات،  ثــالث  هــذا فــقــولــه  فــعــلــى  أجــلــس،  ال  يــقــول:  ومــعــاذ  اجــلــس،  يــقــول:  مــوســى 
اهللا  قضاء  قــولــه  بــعــد  أيــوب  روايــة  فــي  ووقــع  مــعــاذ،  كــالم  تــتــمــة  ال  الــراوي  كــالم  مــن 
بــه  قــولــه: (فــأمــر  فــاقــتــلــوه»،  ديــنــه  بـــدل  قـــال:  أو  ديــنــه  عــن  رجـــع  مــن  ورســـولـــه: «إن 
عنقه»،  فضرب  عنقه،  تضربوا  حتى  أقعد  ال  واهللا  «فقال:  أيوب  رواية  في  فقتل) 
روايــة الــطــبــرانــي الــتــي أشــرت إلــيــهــا، «فــأتــى بــحــطــب فــألــهــب فــيــه الــنــار، فــكــتــفــه  وفــي 
ويــؤخــذ مــنــه  ضــرب عــنــقــه ثــم ألــقــاه فــي الــنــار،  وطــرحــه فــيــهــا»، ويــمــكــن الــجــمــع بــأنــه 
بــالــنــار  الــمــيــت  وإحـــراق  بــالــنــار،  الــتــعــذيــب  جــواز  يــريــان  كــانــا  مــوســى  وأبــا  مــعــاذاً  أن 

.(١ االقــتــداء بــه( مــبــالــغــة فــي إهــانــتــه وتــرهــيــبــاً عــن 
مــن الــنــصــوص  بــنــص  ال يــمــكــن الــتــســلــيــم  حــجــر، أنــه  ابــن  إيــراد كــالم  مــن  تــبــيــن 
الــواردة عــن حــرق الــصــحــابــةژ لــفــئــة مــن الــنــاس أنــه كــان كــفــاحــاً مــبــاشــرة، وإنــمــا 
لــعــدم  كـــان  الـــحـــرق  أن  هـــو  مــنــهــا:  يــتــرجــح  الــــذي  لــكــن  الـــتـــأويـــل،  تــحــتــمــل  روايــــات 
الــحــرق  كــان  أو  تــقــدم،  كــمــا  عــنــه  رجــع  بــه  الــعــلــم  وعــنــد  بــالــنــســخ،  أو  بــالــنــهــي  الــعــلــم 
تــحــريــقــاً  يــكــون  أو  فــعــلــتــه،  عــن  فــيــرجــع  الــعــذاب  مـــرارة  لــيــجــد  الــجــســد؛  مــن  ألجـــزاء 

أو يــكــون الــحــرق حــصــل بــعــد قــتــلــه. بــمــعــنــى مــبــالــغــة فــي الــقــتــل، 
الكفن  قبل  تغسيله  في  الشرعي  لحقه  تفويتاً  االنسان  حرق  في  إن   : سادساً

والــدفــن.
قــال:  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول  عــن  حــفــظــتــهــمــا  ثــنــتــان  قــال:  أوس  شداد بن  عــن   : ســابــعــاً
ذبــحــتــم  وإذا  القتلة،  فأحسنوا  قــتــلــتــم  فإذا  شىء؛  كل  على  اإلحسان  كتب  اهللا  «إن 

.(٢ فــلــيــرح ذبــيــحــتــه»( الــذبــح، ولــيــحــد أحــدكــم شــفــرتــه  فــأحــســنــوا 
وإلــيــك تــوجــيــه الــعــلــمــاء لــهــذا الــحــديــث:

.٢٧٤ ص  ج١٢  فــتــح الــبــاري،   (١ )
وتــحــديــد الــشــفــرة، رقـــم الــحــديــث  األمـــر بــإحــســان الــذبــح والــقــتــل،  صــحــيــح مــســلــم، بـــاب   (٢ )

.١٥٤٨ ص  ج٣   ،١٩٥٥
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١٣٦
الــســكــيــن  أحــــدَّ  يـــقـــال:  الـــيـــاء  بــضــم  هـــو  الـــنـــووي: «(ولـــيـــحـــد)  اإلمــــام  قـــال   -١
إمــرارهــا  بــإحــداد الــســكــيــن وتــعــجــيــل  وحــددهــا واســتــحــدهــا بــمــعــنــى، ولــيــرح ذبــيــحــتــه، 
واحـــدة  يــذبــح  وأال  الــذبــيــحــة،  بــحــضــرة  الــســكــيــن  يــحــد  أال  ويــســتــحــب  ذلـــك،  وغــيــر 
في  عام  القتلة)  (فأحسنوا  وقولهملسو هيلع هللا ىلص:  مذبحها.  إلى  يجرها  وال   ،أخر بحضرة 
من  الحديث  وهذا  ذلك.  ونحو  حد  وفي   ، قصاصاً والقتل  الذبائح،  من  قتيل  كل 

.(١ واهللا أعــلــم»( األحــاديــث الــجــامــعــة لــقــواعــد اإلســالم. 
إذا  أراح  مـــن  الـــيـــاء  بـــضـــم  ذبـــيـــحـــتـــه»  الـــمـــعـــبـــود: («ولــــيــــرح  عــــون  فـــي  جــــاء   -٢
وإمــــرار الــســكــيــن عــلــيــهــا بــقــوة لــيــســرع  وإراحـــتـــهـــا تــحــصــل بــســقــيــهــا  راحــــة،  حــصــلــت 

.(٢ فــتــســتــريــح مــن ألــمــه)( مــوتــهــا 
ذبــحــتــم  وإذا  الــقــتــلــة،  فــأحــســنــوا  قــتــلــتــم  «إذا  األحـــــوذي:  تــحــفــة  فـــي  جـــاء   -٣
كــمــا  بــالــســيــف  الــعــنــق  ضــرب  بــغــيــر  يــحــصــل  ال  الــقــتــل  وإحــســان  الــذبــحــة».  فــأحــســنــوا 
أراد قــتــلــه حــتــى صــار ذلــك هــو  يــحــصــل بــه. ولــهــذا كــانملسو هيلع هللا ىلص يــأمــر بــضــرب الــعــنــق مــن 
اهللا  رسول  يــا  قــائــلــهــم:  قال  الــقــتــل  يــســتــحــق  رجالً  رأوا  فإذا  أصــحــابــه  فــي  الــمــعــروف 

.(٣ ضــرب الــعــنــق بــالــســيــف مــثــلــة»( دعــنــي أضــرب عــنــقــه، حــتــى قــيــل إن الــقــتــل بــغــيــر 
الــشــفــرة  تــحــد  أن  هــريــرة  أبــو  وكــره  بــطــال:  البــن  الــبــخــاري  شــرح  فــي  جــاء   -٤
رجــلــه  فــوضــع  شـــاة،  أضــجــع  رجـــالً   رأ الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن   ورو إلــيــهــا،  تــنــظــر  والــشــاة 
مــوتــات؟  تــمــيــتــهــا  أن  أردت  لــهملسو هيلع هللا ىلص: «ويــلــك،  فــقــال  شــفــرتــه  يــحــد  وهــو  عــنــقــهــا،  عــلــى 

.(٤ أحــددت شــفــرتــك قــبــل أن تــضــجــعــهــا»( هــال 

.١٠٧ ص  ج١٣  شــرح الــنــووي عــلــى مــســلــم،   (١ )
ص٨. عــون الــمــعــبــود،ج٨   (٢ )

.٥٤٣ ص  ج٤  األحــوذي،  تــحــفــة   (٣ )
عــلــى  الـــمـــســـتـــدرك  نـــظـــر:  ا الـــحـــاكـــم،  رواه  والـــحـــديـــث  ٤٢٨؛  ص  بــــطــــال،ج٥  ابــــن  شــــرح   (٤ )
الــبــخــاري  شــرط  عــلــى  صــحــيــح  حــديــث  هــذا  وقــال:   ،٢٥٧ ص  لــلــحــاكــم،ج٤  الــصــحــيــحــيــن 

ولــم يــخــرجــاه.
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١٣٧
القاتل  عليها  التي  الحالة  القاف  بكسر  القتلة  (فأحسنوا  المرقاة:  وفي   -٥
واإلحــســان  حــداً  أو  قــصــاصــاً  الــمــســتــحــقــة  بــهــا  والــمــراد  والــركــبــة  كــالــجــلــســة  قــتــلــه  فــي 

.(١ فــيــهــا اخــتــيــار أســهــل الــطــرق وأقــلــهــا إيــالمــا)(
فــــهــــذا الــــحــــديــــث ومـــــا يـــلـــيـــه مــــن تـــوجـــيـــهـــات لـــلـــعـــلـــمـــاء، جـــمـــيـــعـــهـــا تـــــدل عــلــى 
اإلحـــســـان، ولــيــس مــن اإلحـــســـان حـــرق اإلنـــســـان، لــمــا لــه مــن تــبــعــات نــفــســيــه عــلــى 

الــجــانــي، وعــلــى الــمــجــتــمــع.
ســعــيــد،  يحيى بن  عــلــى  دخـــل  أنـــه  عــنــهــمــا:  اهللا  رضــــى  عــمــر  ابـــن  عـــن   : ثـــامـــنـــاً
ثم  حلها،  حتى  عمر  ابن  إليها  فمشى  يرميها،  دجاجة  رابط  يحيى  بني  من  وغالم 
الــطــيــر لــلــقــتــل،  هــذا  يــصــبــر  أن  عــن  ازجــروا غــالمــكــم  فــقــال:  بــهــا وبــالــغــالم مــعــه  أقــبــل 

.(٢ أو غــيــرهــا لــلــقــتــل( فــإنــى ســمــعــت الــنــبــىملسو هيلع هللا ىلص نــهــى أن تــصــبــر بــهــيــمــة 
وإحــراق أهــل الــشــرك بــالــنــار ال  الــروح غــرضــاً  قــال الــشــافــعــي: (اتــخــاذ مــا فــيــه 
والحجارة  بالنبل  فيرموا  يقاتلوا  أن  ويحل  يؤسروا،  أن  بعد  بهم  ذلك  فعل  يحل 
اإلسالم  ألهل  ومعونة  المسلمين  حرب  عن  لهم  دفع  فيه  ما  وكل  النار  وبشهب 
فــــإذا أخـــذ فــقــد نــهــى   ، اهللا رمـــي الــصــيــد بــالــنــبــل مـــا كـــان مــمــتــنــعــاً عــلــيــهــم وقـــد أبـــــاح 
واآلدمـــي  الــذبــح،  أحــســن  يــذبــح  أن  وأمـــر  يــرمــى،  غــرضــاً  يــتــخــذ  أن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رسول 

.(٣ وبــســط الــكــالم فــيــه)( الــصــيــد،  فــي ذلــك أكــثــر مــن 
: قــيــاس مــنــع اســتــيــفــاء الــقــصــاص بــالــحــرق عــلــى مــنــع اســتــيــفــائــه بــالــطــرق  تــاســعــاً
 ،(٤ بها( القصاص  استيفاء  يجوز  ال  طرق  عن  الفقهاء  تكلم  وقد  المشروعة،  غير 

.٢٦٤٩ ص  ج٦  مــرقــاة الــمــفــاتــيــح شــرح مــشــكــاة الــمــصــابــيــح،   (١ )
صــحــيــح الـــبـــخـــاري، بـــاب مـــا يـــكـــره مـــن الــمــثــلــة والـــمـــصـــبـــورة والــمــجــثــمــة، رقـــم الــحــديــث   (٢ )

ص٩٤. ج٧   ،٥٥١٤
.٢٠٦ ص  ج١٣  واآلثــار،  مــعــرفــة الــســنــن   (٣ )

أو  خمرا  جرعه  أو  فقتله،  به  الط  إن  مثل  لعينه،  يحل  ال  بما  قتله  «وإن  قدامة:  ابن  قال   (٤ )
.٣٠٤ ص  ج٨  ويــعــدل إلــى الــقــتــل بــالــســيــف» الــمــغــنــي،   ، ســحــره، لــم يــقــتــل بــمــثــلــه اتــفــاقــاً
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١٣٨
وكذلك  بها،  القصاص  يجوز  فال  ذاتها  في  محرمة  طرق  أنها  هذا:  القياس  ووجه 
فــيــكــون   ،(١ بــعــضــهــا( تــقــدم  كــثــيــرة  أحــاديــث  فــي  عــنــه  الــنــهــي  ورد  فــقــد  بــالــنــار،  الــحــرق 

مــحــرمــاً لــذاتــه، فــيــقــاس عــلــى عــدم جــواز االســتــيــفــاء بــالــطــرق الــمــحــرمــة.
Uì]ëŒ’\ ;È…ÊiâÁ ;flŸ ;UÏ’_âŸ

اإلمــام: بــإذن  الــقــصــاص  يــســتــوفــى  أن 
اإلمـــام  بـــإذن  إال  يــســتــوفــى  ال  الــقــصــاص  أن  إلـــى  الــعــلــم  أهـــل  جــمــاهــيــر  ذهـــب 

األحــاديــث الــتــي نــهــت عــن الــتــعــذيــب بــالــنــار مــا يــاتــي: مــن   (١ )
ـــره - ۱ أمَّ وســلــم-  عــلــيــه  اهللا  -صلى  اهللا  رسول  أن  أبــيــه  عــن  األســلــمــى  حــمــزة  محمد بن 

فــولــيــت  بــالــنــار ».  فــالنــاً فــاحــرقــوه  وجــدتــم  إن  وقــال «  فــيــهــا  فــخــرجــت  قــال  ســريــة  عــلــى 
يــعــذب  ال  فــإنــه  وال تــحــرقــوه  فــاقــتــلــوه  فــالنــاً  وجــدتــم  إن  فــقــال «  إلــيــه  فــرجــعــت  فــنــادانــى 
حــرق  كــراهــيــة  فــى  بــاب   (١٥٤ ص   /٨ داود - (ج  أبــى  ســنــن  الــنــار »  رب  إال  بــالــنــار 

الــعــدو بــالــنــار.
عــلــيــه - ۲ اهللا  -صلى  اهللا  رســـــول  مـــع  كـــنـــا  قـــال  أبـــيـــه  عـــن  اهللا  عبد  عبد الرحمن بن  عـــن 

ـــرة مـــعـــهـــا فـــرخـــان فـــأخـــذنـــا فــرخــيــهــا  وســـلـــم- فـــى ســـفـــر فـــانـــطـــلـــق لـــحـــاجـــتـــه فـــرأيـــنـــا حـــمَّ
فــقــال «مــن  وســلــم -  عــلــيــه  اهللا  صلى  الــنــبــى -  فــجــاء  تــفــرش  فــجــعــلــت  الــحــمــرة  فــجــاءت 
فــقــال «مــن  حــرقــنــاهــا  قـــد  نــمــل  قــريــة   ورأ إلـــيـــهـــا».  ولـــدهـــا  ردوا  بــولــدهــا  هـــذه  فــجــع 
ســنــن  الــنــار».  رب  إال  بــالــنــار  يــعــذب  أن  يــنــبــغــى  ال  إنــه  قــال «  نــحــن.  قــلــنــا  هــذه».  حــرق 

ص٥٤٠. ج٧   ،٥٢٦٨ الــذر، رقــم الــحــديــث  داود، بــاب فــي قــتــل  أبــى 
وجدتم - ۳ «إن  فقال:  بعث  في   - -ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  بعثنا  قال:   - -گ  هريرة  أبي  عن 

اهللا  رسول  قال  ثم  بالنار»  «فأحرقوهما  ســمــاهــمــا  قريش  من  لــرجــلــيــن   « وفالناً فالناً 
وإن   ، وفـــالنـــاً فــالنــاً  تــحــرقــوا  أن  أمــرتــكــم  كــنــت  الـــخـــروج: «إنـــي  أردنـــا  حــيــن  -ملسو هيلع هللا ىلص - 
الــبــخــاري،  صــحــيــح  فــاقــتــلــوهــمــا».  وجــدتــمــوهــمــا...  فــإن  اهللا،  إال  بــهــا  يــعــذب  ال  الــنــار 

ص٤٩. ج٤   ،٢٩٥٤ بــاب الــتــوديــع، رقــم الــحــديــث 
أو - ٤ قــمــلــة  فــأخــذت  عــنــدهــا  فــأكــتــب  الــــدرداء  أم  آتـــي  كــنــت  قـــال:  حــيــان  عثمان بن  عــن 

يــقــول:  الــدرداء  أبــا  ســمــعــت  فــإنــي  تــفــعــل  ال  بــنــي  أي  قــالــت:  الــنــار  فــي  فــألــقــيــتــه  بــرغــوثــاً 
ومــنــبــع  الــــزوائــــد  مـــجـــمـــع  اهللا“.  بعذاب  يـــعـــذب  ال  يـــقـــول:  رســــــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ســـمـــعـــت 
.٢٥٠ ١٠٥٠٨، ج٦ ص  الــفــوائــد. بــاب الــنــهــي عــن الــتــعــذيــب بــالــنــار، رقــم الــحــديــث 
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١٣٩
الـــقـــصـــاص  بـــاســـتـــيـــفـــاء  الـــقـــتـــيـــل  ولــــي  اســـتـــقـــالل  جـــــواز  وعـــــدم  نـــائـــبـــه،  أو  (الـــحـــاكـــم) 
أو  الـــعـــقـــوبـــات  بــتــطــبــيــق  تـــقـــوم  أن  كـــانـــت  جــهــة  ألي  يـــجـــوز  فـــال  هـــذا  وعـــلـــى  بــنــفــســه، 
تــعــزيــرا الفــتــيــاتــهــا  فــإنــهــا تــعــاقــب  فــعــلــت  فــإذا  بــإذن الــحــاكــم؛  إال  الــقــصــاص  بــاســتــيــفــاء 

عــلــى الــحــاكــم.
نــائــبــه  أو  الــســلــطــان)  بــحــضــرة  إال  الــقــصــاص  يــســتــوفــى  الــمــرداوي: «(وال  قــال 
والمذهب  الهداية  في  به  وجزم  األصحاب  جماهير  وعليه  مطلقا  المذهب  هذا 
والــخــالصــة والــمــحــرر والــحــاوي والــرعــايــة الــصــغــر والــوجــيــز والــمــنــور ومــنــتــخــب 

.(١ والــشــرح والــفــروع وغــيــرهــم»( األدمــي وغــيــرهــم وقــدمــه فــي الــمــغــنــي 
أو  اإلمــــام  بـــإذن  إال  اســتــيــفــاؤه  الــقــصــاص  لــمــســتــحــق  لــيــس  الـــنـــووي: «  وقـــال 

.(٢ نــائــبــه(
اإلمــام،  إذن  طــرف بــغــيــر  أو  نــفــس  فــي  اقــتــص  فــي أســنــى الــمــطــالــب: «مــن  جــاء 
فــال  واجـــتـــهـــاد  نــظــر  إلـــى  يــحــتــاج  خــطــر  الـــدمـــاء  أمـــر  إذ  وتـــعـــديـــه  عــلــيــه  الفــتــيــاتــه  عـــزر 

.(٣ إال بــإذنــه»( يــســتــوفــيــهــا 
الــســلــطــان  بــحــضــرة  إال  الــقــصــاص  اســتــيــفــاء  يــجــوز  الــمــهــذب: «وال  فــي  وجـــاء 
من  استوفاه  فإن  التشفي  قصد  مع  الحيف  فيه  يؤمن  وال  االجتهاد  إلى  يفتقر  ألنه 

.(٤ حــضــرة الــســلــطــان عــزره عــلــى ذلــك»( غــيــر 
وقــال الــصــاوي: « (وال قــود): أي لــيــس لــلــولــي قــود (إال بــإذن الــحــاكــم) مــن 
عــلــى  الفــتــيــاتــه  الــحــاكــم (أدب)  إذن  بــغــيــر  الــولــي  اقــتــص  بـــأن  نــائــبــه (وإال)  أو  إمـــام 

.(٥ اإلمــام»(

.٤٨٧ ص  ج٩،  الــراجــح مــن الــخــالف،  اإلنــصــاف فــي مــعــرفــة   (١ )
.٣٥٢ ص   ،٣ ج  وعــمــدة الــمــفــتــيــن،  روضــة الــطــالــبــيــن   (٢ )

.٣٧ ص  ج٤،  أســنــى الــمــطــالــب،   (٣ )
.١٨٩ ص   ،٣ ج  الــمــهــذب،   (٤ )

.٣٣٦ ص  ج٤،  حــاشــيــة الــصــاوي عــلــى الــشــرح الــصــغــيــر،   (٥ )
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بإذن  القصاص  ويستوفي  الحدود  يقيم  من  اإلمام  لينصب   » النووي:  قال 
الــمــســتــحــقــيــن لـــه، ويـــرزقـــه مـــن خــمــس الـــفـــيء والــغــنــيــمــة الــمــرصــد لــلــمــصــالــح، فــإن 
فــأجــرة  مــنــه  ألهـــم  إلــيــه  واحـــتـــاج  كـــان  أو  شـــيء  الــمــصــالــح  ســهــم  مــن  عــنــده  يــكــن  لــم 
المقتص،  على  وقيل  أداؤه،  لزمه  حق  مؤنة  ألنها  منه؛  المقتص  على  االقتصاص 

.(١ األول وبــه قــطــع الــجــمــهــور»( والــصــحــيــح الــمــنــصــوص 
      

.٣٥٣ ص   ،٣ ج  وعــمــدة الــمــفــتــيــن،  روضــة الــطــالــبــيــن   (١ )
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Ï⁄h]}’\

مــا  تــبــيــن  الــقــصــاص،   بــدعــو بــالــنــار  اإلنسان  حرق  لــمــســألــة  الــعــرض  هذا  بــعــد 
يــأتــي:

لــــنــــبــــيملسو هيلع هللا ىلص أنـــــه حـــــرق بــــالــــنــــار، وإنــــمــــا ســـمـــل أعــــيــــن قـــوم  لــــم يـــثـــبـــت عــــن ا  -١
وتــركــهــم، فــمــاتــوا بــســبــب آخــر غــيــر الــنــار.

ســمــل أعــيــن الــعــرنــيــيــن بــالــنــار مــنــســوخ.  -٢
عــمــومــيــات  وإنــمــا  بــالــنــار،  الــحــرق  يــبــيــح  صــريــح  صــحــيــح  دلــيــل  يــوجــد  ال   -٣

تــحــتــمــل الــتــأويــل.
الـــتـــعـــذيـــب بـــالـــنـــار مـــحـــرم لــــــورود الـــنـــهـــي الـــصـــريـــح عـــنـــه، وهــــو عــــام فــي   -٤

الــقــصــاص وغــيــره.
الــفــقــهــاء الــذيــن أبــاحــوا الــحــرق بــالــنــار وضــعــوا شــروطــاً لــالســتــيــفــاء بــهــا،   -٥

فــال يــعــتــبــر الــمــوت بــمــطــلــق الــنــار مــســوغــاً لــلــحــرق عــنــدهــم.
الــنــصــوص الـــواردة عــن حــرق الــصــحــابــةژ لــفــئــة مــن الــنــاس جــمــيــعــهــا   -٦
لــعــدم  كـــان  الــحــرق  أن  هــو  مــنــهــا:  يــتــرجــح  الـــذي  لــكــن  الــتــأويــل،  تــحــتــمــل 
كــان  أو  تقدم،  كــمــا  عــنــه  رجع  به  الــعــلــم  وعــنــد  بــالــنــســخ،  أو  بــالــنــهــي  الــعــلــم 
الــعــذاب فــيــرجــع عــن فــعــلــتــه،  مـــرارة  الــحــرق ألجـــزاء مــن الــجــســد؛ لــيــجــد 
حــصــل  الـــحـــرق  يــكــون  أو  الــقــتــل،  فـــي  مــبــالــغــة  بــمــعــنــى  تــحــريــقــاً  يــكــون  أو 

بــعــد الــقــتــل.
أو نــائــبــه. الــحــدود ويــســتــوفــي الــقــصــاص، الــحــاكــم  الــذي يــقــيــم  أن   -٧
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√p\Ö⁄’\ ;Ï⁄]Õ

الــقــرآن الــكــريــم.  -١
١٤١٥هــــ، عــون الــمــعــبــود شــرح ســنــن  أبـــادي، مــحــمــد شــمــس الــحــق الــعــظــيــم،   -٢

بــيــروت. دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة،  داود، ط٢،  أبــي 
في  الــنــظـــــر  بــذل  ١٩٩٢م،   ،( هـــ (ت٥٥٢  عبد الحميد  محمد بن  اإلســمــنــدي،   -١
القاهرة. التراث،  دار  مكتبة  ط١،  عبد البر،  زكي  محمد  تحقيق:  األصـول، 

وتــخــريــج  شــرح   الــكــبــر الــمــنــة  ٢٠٠١م،  الــرحــمــن،  ضــيــاء  مــحــمــد  األعــظــمــي،   -٢
الــســنــن الــصــغــر لــلــبــيــهــقــي، مــكــتــبــة الــرشــد، الــســعــوديــة، الــريــاض.

الغليل  إرواء  ١٩٨٥م،   ،( ١٤٢٠هـ (المتوفى:  الدين  ناصر  محمد  األلباني،   -٣
بــيــروت. فــي تــخــريــج أحــاديــث مــنــار الــســبــيــل،ط٢، الــمــكــتــب اإلســالمــي - 

في  اإلحــكــام  ١٤٠٤هـــ،   ،( ٦٣١هـــ الــحــســن (ت  أبــو  مــحــمــد  علي بن  اآلمــدي،   -٤
بيروت. العربي،  الكتاب  دار  ط١،  الجميلي،  سيد  تحقيق:  األحكام،  أصول 
الـــطـــالـــب،  روض  شــــرح  فـــي  الـــمـــطـــالـــب  ٢٠٠٠،أســــنــــى  زكــــريــــا،  األنــــصــــاري،   -٥

دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة – بــيــروت. تــحــقــيــق: د. مــحــمــد مــحــمــد تــامــر،ط١، 
البخاري،  صـحيح  ١٤٢٢هـ،   ( هـ (ت٢٥٦  إسماعيل  محمد بن  البخـاري،   -٦
(مــصــورة  الــنــجــاة  طـــوق  دار  ط١،  الــنــاصــر،  نــاصــر  زهير بن  مــحــمــد  تــحــقــيــق: 

عبد الباقي). فــؤاد  مــحــمــد  تــرقــيــم  بــإضــافــة  الــســلــطــانــيــة  عــن 
تــمــيــم  تـــحـــقـــيـــق:أبـــو   ،لــــبــــخــــار ا صـــحـــيـــح  شـــــرح  خـــلـــف،  بطال،علي بن  بـــــن  ا  -٧

الــرشــد،الــســعــوديــة. ط٢،مــكــتــبــة  إبــراهــيــم،  ياسر بن 
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البهوتى، منصور بن يونس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، ومعه: حاشية   -٨

الرسالة. مؤسسة   - المؤيد  دار  السعدي،  الشيخ  وتعليقات  العثيمين  الشيخ 
الــســنــن  مــعــرفــة  ١٩٩١م،  مـــوســـى، علي بن  الحسين بن  أحمد بن  الــبــيــهــقــي،   -٩
الـــدراســـات  جـــامـــعـــة  ط١،  قــلــعــجــي،  أمـــيـــن  عبد المعطي  تــحــقــيــق:  واآلثــــــار، 

اإلســالمــيــة (كــراتــشــي - بــاكــســتــان).
شــرح  الــمــنــهــاج،  مــعــراج  ت)،  )، (د.  هــــ الــديــن (ت٦٨٥  نــاصــر  الــبــيــضــاوي،   -١٠
ــعــبــان مــحــمــد إســمــاعــيــل،  مــنــهـــــاج الــوصـــــول إلـــى عــلــم األصـــــــول، تــحــقــيــق: شـــ

دار ابــن حــزم، مــكــة الــمــكــرمــة. (د. ط)، 
الــجــامــع  ت)،  (د.   ،( (ت٢٧٩هــــــــ عــيــســى  محمد بن  عــيــســى  أبــــو  الـــتـــرمـــذي،   -١١
ط٢،  وآخــــــرون،  شـــاكـــر  مــحــمــد  أحـــمـــد  تــحــقــيــق:  الـــتـــرمـــذي،  ســـنـــن  الــصــحــيــح 

شــركــة مــكــتــبــة ومــطــبــعــة مــصــطــفــى الــبــابــي الــحــلــبــي - مــصــر.
تــحــقــيــق:  الــتــعـــــريــفــات،  ١٩٨٣م،   ،( هـــ (ت٨١٦  مــحــمــد  علي بن  الــجــرجــانــي،   -١٢
الــكــتــب  دار  ط١،  الـــنـــاشـــر،  بـــإشـــراف  الــعــلــمــاء  مـــن  جــمــاعــة  وصــحــحــه  ضــبــطــه 

بــيــروت -لــبــنــان. الــعــلــمــيــة 
مــن  الــمــشــكــل  عبد الرحمن،كشف  الــفــرج  أبــو  الــديــن  جــمــال  الــجــوزي،  ابــن   -١٣

دار الــوطــن، الــريــاض. حــديــث الــصــحــيــحــيــن، تــحــقــيــق: عــلــي حــســيــن الــبــواب، 
المستدرك   ،١٩٩٠  ،( هـ (ت٤٠٥  النيسابوري  اهللا  عبد  محمد بن  الحاكم،   -١٤
الكتب  دار  ط)،  (د.  عطا،  عبد القادر  مصطفى  تحقيق:  الصحيحين،  على 

بــيــروت. الــعــلــمــيــة، 
الــتــلــخــيــص  ١٩٨٩م،   ،( (ت٨٥٢هــــــــ حـــجـــر  بـــن  عـــلـــي  أحمد بن  حـــجـــر،  ابــــن   -١٥

دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة. الــحــبــيــر فــي أحــاديــث الــرافــعــي الــكــبــيــر، ط١، 
البـاري،  فتـح  هـ،   ١٣٧٩  ،( هـ (ت٨٥٢  حجر  علي بن  أحمد بن  حجر،  ابن   -١٦

بــيــروت. الــمــعــرفــة،  دار  ط١،  بــاز،  اهللا بن  عبد  عبد العزيز بن  تــحــقــيــق: 
لــلــخــرشــي،  خــلــيــل  مــخــتــصــر  شـــرح  الــمــالــكــي،  اهللا  عبد  محمد بن  الــخــرشــي،   -١٧

دار الــفــكــر لــلــطــبــاعــة – بــيــروت.
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خزيمة،  ابن  صحيح  ١٩٧٠م،   ،( (ت٢٢٣هـ إسحاق  محمد بن  خزيمة،  ابن   -١٨

بــيــروت. تــحــقــيــق:مــحــمــد مــصــطــفــى األعــظــمــي، (د.ط)، الــمــكــتــب اإلســالمــي، 
الـــفـــقـــيـــــــه   ،١٩٨٠  ،( هــــــــ (ت٤٦٣  عــــلــــي  أحــــمــــد بــــن  لـــــبـــــغـــــدادي،  ا الـــخـــطـــيـــب   -١٩

بــيــروت. دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة،  ـــــه، ط٢،  والــمــتــفــقّ
ســنــن  ٢٠٠٩م،   ،( (ت٢٧٥هــــ الــســجــســتــانــي  األشــعــث  سليمان بن  داود،  أبــو   -٢٠
دار  ط١،  بــلــلــي،  قــره  ــل  كــامِ ــد  ــمَّ مــحَ األرنـــؤوط -  ــيــب  شــعَ تــحــقــيــق:  داود،  أبــي 

الــرســالــة الــعــالــمــيــة.
فــي  األدلـــــة  تـــقـــويـــم  ت)،  (د.   ،( هـــــ (ت٤٣٠  عـــمـــر  اهللا بن  عبيد  الـــدبـــوســـي،   -٢١
الــكــتــب  دار  ط)،  الــمــيــس، (د.  الــديــن  مــحــيــي  خــلــيــل  تــحــقــيــق:  الــفــقــه،  أصـــول 

بــيــروت. الــعــلــمــيــة، 
الــكــبــيــر،  الــشــرح  عــلــى  الــدســـــوقــي  حــاشــيــة  ت)،  عــرفــه، (د.  مــحــمــد  الــدســوقــي،   -٢٢

بــيــروت. دار الــفــكــر،  تــحــقــيــق: مــحــمــد عــلــيــش، (د. ط)، 
 ،١٩٨٢  ،( هـ (ت٧٤٨  أحمد  محمد بن  الدين  شمس  اهللا  عبد  أبو  الذهبي،   -٢٣
األرناؤوط،  شعيب  بإشراف  محققين  مجموعة  تحقيق  النبالء،  أعالم  سير 

بــيــروت. مــؤســســة الــرســالــة، 
مـــســـعـــود،  ابــــن  مـــوســـى  أحمد بن  محمد بن  علي بن  الــــوزارتــــيــــن،  ذي  ابــــن   -٢٤
من  اهللا  رسول  عهد  في  كان  ما  على  السمعية  الدالالت  تخريج  هـ،   ١٤١٩
عــبــاس،ط٢،  إحــســان  د.  تــحــقــيــق:  الــشــرعــيــة،  والــعــمــاالت  والــصــنــائــع  الــحــرف 

دار الــغــرب اإلســالمــي – بــيــروت.
عــلــم  فـــي  الـــمـــحـــصـــول  م،   ١٩٩٧  ،( هـــــ (ت٦٠٦  عـــمـــر  محمد بن  لــــــرازي،  ا  -٢٥

فــيــاض الــعــلــوانــي، ط٣، مــؤســســة الــرســالــة. األصــول، تــحــقــيــق: طــه جــابــر 
٢٠٠١م،جـــامـــع  أحــمــد،  عبد الرحمن بن  الــديــن  زيــن  الــحــنــبــلــي،  رجــب  ابــن   -٢٦
الـــعـــلـــوم والـــحـــكـــم فــــي شــــرح خـــمـــســـيـــن حـــديـــثـــا مــــن جــــوامــــع الـــكـــلـــم،تـــحـــقـــيـــق: 

األرنــاؤوط - إبــراهــيــم بــاجــس،ط٧، مــؤســســة الــرســالــة – بــيــروت. شــعــيــب 
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دار  ط)،  (د.  الـــمـــبـــســـوط،   ،( (ت٤٩٠هـــــــــــ أحــــمــــد  محمد بن  الـــســـرخـــســـي،   -٢٧

بــيــروت. الــمــعــرفــة، 
سبل  م،   ١٩٩٣  ،( ٩٤٢هـ (المتوفى:  الصالحي  يوسف  محمد بن  الشامي،   -٢٨
وأفعاله  نبوته  وأعالم  فضائله  وذكر  العباد،  خير  سيرة  في  والرشاد،   الهد
عبد الموجود،  أحــمــد  عــادل  الــشــيــخ  والــمــعــاد،تــحــقــيــق:  الــمــبــدأ  فــي  وأحــوالــه 

بــيــروت - لــبــنــان. دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة  الــشــيــخ عــلــي مــحــمــد مــعــوض، 
مــعــانــي  مــعــرفــة  إلــى  الــمــحــتــاج  مــغــنــي  ت)،  الــخــطــيــب، (د.  مــحــمــد  الــشــربــيــنــي،   -٢٩

بــيــروت. دار الــفــكــر،  ألــفــاظ الــمــنــهــاج، (د. ط)، 
(الـــمـــتـــوفـــى:  الـــيـــمـــنـــي  عــــبــــد اهللا  محمد بن  علي بن  محمد بن  الــــشــــوكــــانــــي،   -٣٠
حزم. ابن  دار  األزهار،ط١،  حدائق  على  المتدفق  الجرار  السيل   ،( ١٢٥٠هـ

األوطــــــار،  نـــيـــــــل  ١٩٩٣م،   ،( هـــــــ (ت١٢٥٥  عـــلـــي  محمد بن  الــــشــــوكــــانــــي،   -٣١
دار الــحــديــث، مــصــر. تــحــقــيــق: عــصــام الــديــن الــصــبــابــطــي، ط١، 

الشافعي،  اإلمام  فقة  في  المهذب  علي،  إبراهيم بن  اسحاق  أبو  الشيرازي،   -٣٢
دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة.

 ،( ١٢٤١هـــــ الــخــلــوتــي(الــمــتــوفــى:  مــحــمــد  أحمد بن  الــعــبــاس  أبـــو  الـــصـــاوي،   -٣٣
بــلــغــة الــســالــك ألقـــرب الــمــســالــك الــمــعــروف بــحــاشــيــة الــصــاوي عــلــى الــشــرح 
الــصــغــيــر (الــشــرح الــصــغــيــر هــو شــرح الــشــيــخ الــدرديــر لــكــتــابــه الــمــســمــى أقــرب 

دار الــمــعــارف.  ،( ــالِــكٍ ــامِ مَ مَ ِ اإلْ ــبِ  هَ ــذْ الــمــســالــك لِــمَ
ط٢،  الــكــبــيــر،  الــمــعــجــم  م،   ١٩٩٤ أيــوب،  أحمد بن  سليمان بن  الــطــبــرانــي،   -٣٤

الــريــاض.  – الــصــمــيــعــي  دار  الــســلــفــي،  المجيد  عبد  حمدي بن  تــحــقــيــق: 
شـــرح  م،   ١٩٩٤  ،( (ت٣٢١هـــــــــ ســـالمـــة  محمد بن  أحمد بن  الــــطــــحــــاوي،   -٣٥
الــحــق)  جـــاد  ســيــد  مــحــمــد  الــنــجــار -  زهـــري  تــحــقــيــق: (مــحــمــد  اآلثـــار،  مــعــانــي 

األزهــر الــشــريــف، ط١، عــالــم الــكــتــب. مــن عــلــمــاء 
والحديث في رد  ٢٠٠٣م، االنتصار ألهل السنة  العباد، عبد المحسن بن حمد،   -٣٦

أباطيل حسن المالكي،ط١، دار الفضيلة، الرياض، المملكة العربية السعودية.
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 ،( هــــ (ت٤٦٣  البر  عبد  اهللا بن  عبد  يوسـف بن  عــمــر  أبـــو  البـر،  عبد  ابـــن   -٣٧
واألســــانــــيــــد، تـــحـــقـــيـــق:  ١٣٨٧هـــــــــ، الـــتـــمـــهـــيـــد لـــمـــا فــــي الـــمـــوطـــأ مــــن الـــمـــعـــانـــي 
وزارة  ط)،  (د.  الــبــكــري،  الكبير  عبد  مــحــمــد  العلوي،   أحــمــد  مصطفى بن 

األوقــاف والــشــؤون اإلســالمــيــة، الــمــغــرب. عــمــوم 
االســتــذكــار  ١٩٩٣م،  الــنــمــري،  اهللا  عبد  يوسف بن  عــمــر  أبــو  البر،  عبد  ابــن   -٣٨
الـــجـــامـــع لـــمـــذاهـــب فــقــهــاء األمـــصـــار وعـــلـــمـــاء األقـــطـــار فــيــمــا تــضــمــنــه الــمــوطــأ 
واإلخــتــصــار، تــحــقــيــق:  واآلثــار وشــرح ذلــك كــلــه بــاإليــجــاز  مــن مــعــانــي الــرأي 

دار قــتــيــبــة، دمــشــق. عــبــدالــمــعــطــي أمــيــن قــلــعــجــي،ط١، 
الــتــثــريــب  الــحــســيــن،طــرح  عبد الرحيم بن  الــديــن  زيــن  الــفــضــل  أبــو  الــعــراقــي،   -٣٩
مــنــهــا  عــدة  دور  وصــورتــهــا  الــقــديــمــة -  الــمــصــريــة  الــطــبــعــة  الــتــقــريــب،  شــرح  فــي 
العربي. الفكر  ودار  العربي،  التاريخ  ومؤسسة  العربي،  التراث  إحياء  (دار 
(المتوفى:  المعروف  اهللا  هبة  الحسن بن  علي بن  القاسم  أبو  عساكر،  ابن   -٤٠
دار  العمروي،  غرامة  عمرو بن  تحقيق:  دمشق،  تاريخ  ١٩٩٥م،   ،( ٥٧١هـ

الــفــكــر لــلــطــبــاعــة والــنــشــر والــتــوزيــع.
الوضعي،  بالقانون  مقارناً  اإلسالمي  الجنائي  التشريع  عبد القادر،  عودة،   -٤١

بــيــروت. دار الــكــاتــب الــعــربــي، 
قليوبي  حاشيتا  ١٩٩٥م،  البرلسي، وأحمد  القليوبي  سالمة  أحمد  عميرة،   -٤٢

دار الــفــكــر – بــيــروت. وعــمــيــرة، 
شـــرح  لــــقــــاري  ا عـــمـــدة  مـــوســـى،  أحمد بن  محمود بن  مـــحـــمـــد  أبــــو  الـــعـــيـــنـــي،   -٤٣

الــتــراث الــعــربــي – بــيــروت. دار إحــيــاء  صــحــيــح الــبــخــاري، 
لــــلــــغــــة،  ا مــــقــــايــــيــــس  مــــعــــجــــم  ١٩٧٩م،  أحـــــمـــــد،  الــــحــــســــيــــن  أبــــــو  فـــــــــارس،  بــــــن  ا  -٤٤

الــفــكــر. دار  هــارون،  مــحــمــد  تحقيق:عبد السالم 
الـــهـــروي  الـــمـــال  الـــديـــن  نـــور  الــحــســن  أبـــو  مــحــمــد،  ســلــطــان  علي بن  الـــقـــاري،   -٤٥
٢٠٠٢م، مــرقــاة الــمــفــاتــيــح شــرح مــشــكــاة الــمــصــابــيــح،   ،( ١٠١٤هـــ (الــمــتــوفــى: 

بــيــروت – لــبــنــان. دار الــفــكــر،  ط١، 
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الــمــغــنــي،  ١٩٦٨م،  أحــمــد،  اهللا بن  عبد  الــديــن  مــوفــق  مــحــمــد  أبــو  قــدامــة،  ابــن   -٤٦

مــكــتــبــة الــقــاهــرة.
تــرتــيــب  فــي  الــصــنــائــع  بــدائــع  ١٩٨٦م،   ،( الــديــن (ت٥٨٧هــــ الــكــاســانــي،عــالء   -٤٧

دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة. الــشــرائــع، ط٢، 
الــبــصــري،  حــبــيــب  محمد بن  محمد بن  علي بن  الــحــســن  أبـــو  الــــمــــاوردي،   -٤٨
شـــرح  وهــــو  الـــشـــافـــعـــي  اإلمـــــام  مـــذهـــب  فـــقـــه  فـــي  الـــكـــبـــيـــر  الــــحــــاوي  م،   ١٩٩٩
أحمد  عادل  الشيخ   - معوض  محمد  علي  الشيخ  المزني،تحقيق:  مختصر 

– لــبــنــان. بــيــروت  الــعــلــمــيــة،  الــكــتــب  دار  عبد الموجود، 
تــحــفــة  ت)،  (د.  الرحيم،  عبد  عبد الرحمن بن  مـــحـــمـــد  الـــمـــبـــاركـــفـــوري،   -٤٩

بــيــروت. دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة،  الــتــرمــذي، (د. ط)،  األحــوذي بــشــرح جــامــع 
المرداوي، علي بن سليمان (٨١٧هـ -٨٨٥هـ)، ط٢، اإلنصاف في معرفة الراجح   -٥٠

من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي.
تحقيق:  مسلم،  صحيح  ت)،  (د.   ،( هـ (ت٢٦١  الحجاج،  مسلم بن  مسلم،   -٥١

بــيــروت. الــعــربــي،  الــتــراث  إحــيــاء  دار  ط)،  عبد الباقي،(د.  فــؤاد  مــحــمــد 
ط١،  العـرب،  لسـان  ت)،  (د.   ،( هـ (ت٧١١  مكرم  محمد بن  منظـور،  ابن   -٥٢

بــيــروت. دار صــادر، 
صحيح  شـــرح  فـــي  الــمــنــهــاج  ١٣٩٢هـــــــ،  هـــــ)،  شـــرف (ت٦٧٦  يحيى بن  الـــنـــووي،   -٥٣
مسلم بن الحجاج (شرح صحيح مسلم)، ط٢، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
دار  المفتين،  وعمدة  الطالبين  منهاج  زكريا،  أبو  شرف  يحيى بن  النووي،   -٥٤

بــيــروت. الــمــعــرفــة، 
١٩٨١م،كــنــز  خــان،  قــاضــي  ابــن  الــديــن  حــســام  علي بن  الــديــن  عــالء  الــهــنــدي،   -٥٥
صـــفـــوة  حـــيـــانـــي -  بــــكــــري  تـــحـــقـــيـــق:  واألفـــــعـــــال،  األقـــــــوال  ســـنـــن  فــــي  لــــعــــمــــال  ا

الــســقــا،ط٥، مــؤســســة الــرســالــة.
ومنبع  الزوائد  مجمع  م،   ١٩٩٤  ،( هـ  ٨٠٧ (ت  بكر  أبي  علي بن  الهيثمي،   -٥٦
القاهرة. القدسي،  مكتبة  ت)،  القدسي،(د.  الدين  حسام  تحقيق:  الفوائد، 

Ï›Ñ]ŒŸ;ÏË‚Œ…;Ïà\ÑÄ;Gì]ë ŽŒ’\;ÓÊ¡Åd;Ñ]fi’]d;‡]â›¸\;–Öt



١٤٩



١٥٠

Prof. Dr. AAsem Ibn Abdullah Al Karyuti
A Professor in Muhammad Ibn So'ud Islamic University - 

Riyadh



١٥١

A periodical, Published by The Central Office For Islamic Quest Journal

Order Of Payments To: Bank Al-Barakah - Tripoli - Lebanon - Account No. : 13903

Supervisor General and
Editor-in-Chief

Dr.
Saad Ad Deen Ibn Muhammad

El-Kibbi

Editorial Manager
(Doctorate stage)

Dr.
Mahmoud Ibn Safa Saiad

Al-Okla
correspondence may be addressed to:

Editor-in-Chief
P.O.Box: 208 Tripoli - Lebanon

Tel-Fax: 009616471788
E-mail: albahs_alalmi@hotmail.com



١٥٢

Eleven years 1436H / 2015 Issue No. 24


