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النهي عن اإليذاء البدني لإلنسان
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The Prohibition of Physical Abuse
An Objective Study in Light of the
Prophetic Sunnah
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املستخلص
ص ت ت ت ت ت تترة العنايت ت تتة
حفل ت تتن ال طست ت تتنة امل ه ت ت ترة بأحااي ت ت ت
ابإلنستتاو وحقو،تتص ،وصتتيانتص متتن أ ،اعتتتدا  ،والنهتتع عتتن اإليتتبا ال تتدين
لص جبميع صوره وأشتكالص ومتن هنتا تا هتبا ال ست ليستهم ا مايتة
متتن الفستتاا ايتمعتتع ،وا عتتتدا عل ت حرمتتة اإلنستتاو و يبا تتص ،و ت ل ت
أمهيت تتص أن تتص متعل تتق اح تتدم القا تتا ،ايتمعي تتة ا ت ت ة ،وبي تتاو مكان تتة
اإلنساو اإلسالم ،مع الربط ابلوا،ع ،و براز ما متيتت بتص ال طستنة الن ويتة
جمال حقوق اإلنساو ،ااصة مع انتشار ظاهرة يبا النتا بأشتكال
متنوعة مت ل ا را اامها عل ايتمع وُ َك ِّدر ِّس ْل َمص
و ظتتل متتا نعيشتتص هتتبا العصتتر متتن فتتا،م ظتتاهرة اإليتتبا ال تتدين
لإلنس تتاو ،تتلو مش تتكلة ه تتبا ال س ت تس تتدا األس ت لة اآل ي تتة :م تتا م تتدم
اهتمتتام ال طستتنة الن ويتتة ا تتورة اإليتتبا ال تتدين اإلنستتاو مستتلما تتاو أو ت ه
وما أنواع اإليبا ال دنية لإلنساو اليت اهتمتن ال طستنة الن ويتة اب تدي عنهتا
ص َور اإليبا ال دين اليت شدا ال طسنة الن وية شأهنا
وما هع أهم ُ
ومتتن هنتتا تتلو ال ست يهتتد ى :التعريتتمب مبعتتي اإليتتبا ال تتدين
لإلنس ت تتاو ،وأنواع ت تتص ،والو ،ت تتو علت ت ت م ت تتا ورا ال طس ت تتنة امل ه ت تترة بش ت تتأو
التستتبير متتن اإليتتبا ال تتدين لإلنستتاو ،واإلستتهام ب تراز التتدور الع تتيم
لل طسنة الن وية محاية ايتمع و ،امتتص علت أستن متن ِّ
الستلم العتام التب،
يشمل املسلمني و هم
الكلمات املفتاحية :اإليبا – ال دين – اإلنساو – السنة الن وية
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Abstract
The Prophetic Sunnah contains numerous narrations
regarding care for human and his rights, and his safeguard
from any abuse, and the prohibition of inflicting any
physical harm on him in any kind or form. This study aims
to prevent social vice and human abuse, and its
significance could be gleaned from the fact that it is
closely intertwined with one of the dire societal vices.
Also, this study aims to empirically illuminate the
esteemed position of human in Islam; this is why this
study showcases the significance of Prophetic Sunnah visà-vis human rights, most especially with the widespread
human abuse in various guises which poses a great threat
to the society and its peaceful environment.
In light of the prevailing upsurge in incidents human
physical abuse, the problems of this study could be
summarized in the following questions: To what extent
does the prophetic Sunnah gives attention to the danger of
human physical abuse, whether this human is a Muslim or
not? What are the types of human physical abuse which
were captured in the Prophetic Sunnah? What are the
forms of physical abuse which the Prophetic Sunnah
considered sternly?
This study aims to identify the meaning of human
physical abuse and its types, and to highlight what was
reported in the Prophetic Sunnah in this regard, and to
scholarly contribute in clarifying the indelible role of the
Prophetic Sunnah in protecting the society and in
establishing it on bedrock of public peace that
accommodates Muslims and non-Muslims alike.
Key Words:
Abuse - Physical - Human - The Prophetic Sunnah.
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املقدمة
ا مد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم علع أشر املرسلني،
وعل آلص وصس ص ومن عهم احساو ى يوم الدين ،أما بعد :لو
الشريعة اإلسالمية  -وااصة ال طسنة الن وية الغرا ، -د عنين ابإلنساو
عناية ا قة ،شرعن من األحكام ما جيلب املصاحل لص ،ويد ع املفاسد
عنص ،وذل م الغة حف ص وصيانتص ،وار ا عتدا عنص ،و،د حفلن
ص رة العناية ابإلنساو وحقو،ص،
ال طسنة امل هرة بأحااي
وصيانتص من أ ،اعتدا  ،والنهع عن اإليبا ال دين لص جبميع صوره
وأشكالص
ا ماية من الفساا
ومن هنا ا هبا ال س ليسهم
ايتمعع ،وا عتدا عل حرمة اإلنساو و يبا ص ،بعنواو" :النهي عن
اإليذاء البدين لإلنسان ،دراسة موضوعية يف ضوء السنة النبوية"
و او ناويل لص و ق ا ة التالية:
 املقدمة :و يها عنواو ال س وا تص التمهيد ،و يص :بياو أمهية ال س  ،ومشكلتص ،وأهدا ص،ومنه ص ،والدراسا السابقة ،والتعريمب ابإليبا ال دين
ص َوٌر من النهي عن إيذاء اإلنسان نفسه
املطلب األولُ :
السنة النبوية ويشتمل عل :
بدنيًّا يف ُّ
ِّ
اإلنساو ن ْف َسص (ا نتسار)
أوًل :رمي ْ،ت ِّل
ا
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اثنياا :رمي ضرار اإلنساو جبسده يما اوو ا نتسار ،ويشتمل عل :
يق
 -1النهع عن عبيب اإلنساو نفسص و كليفها مبا
 -2النهع عن التداو ،ابحملرما
 -3رمي املسكرا واملخدرا
 -4النهع عن الداول ى أرض ال اعوو وا روج منها
غريه بدنيًّا
املطلب الثاينُ :
ص َوٌر من النهي عن إيذاء اإلنسان َ
السنة النبوية ،ويشتمل عل :
يف ُّ
أوًل :رمي سف الدما و زهاق األرواح
ا
اثنياا :رمي ضرب النا و عبي هم بغ حق
اثلثاا :رمي ضرب ا اام و كليفص ما ي يق
ابعا :رمي الت،اة عل ا د املشروع التأايب
را
خامسا :رمي الت يب بغ اربة
ا
سادسا :رمي السسر واإلصابة ابلعني
ا
سابعا :النهع عن خمال ة أصساب األمراض املعدية لألصسا
ا
اخلامتة :و يها أهم النتا ج املستفااة من ال س  ،والتوصيا
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التمهيد

أهمية البحث:
 -1أنص حب حدي ٌع ملوضوع متعلق بقاية ا ة من ،اا ،ايتمع
املسلم ااصة واإلنساين عامة
 -2بياو مكانة اإلنساو اإلسالم ،وأنص تُ ْه َدر حقوُ،ص ِّمبُ َس ِّوغ
اعتربَص الشريعة
َ
 -3براز ما امنتص ومتيت بص ال طسنة الن وية جمال حقوق اإلنساو
 -4اإلسهام صد اهل مة الشرسة املو هة ضد اإلسالم ،م ل
وصفص بأنص" :اين عُْن ٍ
مب يقوم عل اإليبا وا عتدا عل
ُ
اآلارين"
مشكلة البحث:
هبا العصر الب ،نعيشص نشاهد فا،م ظاهرة اإليبا ال دين
لإلنساو ،و يبا النا بغ حق ،حىت صار اإلنساو ،يمة لص ،يببح
ما ببح الشاة ،وُتلَروث س ُص ،ويَُالك ِّعْرضص ،ألس اب ات هة ،يمة
هلا ،ن اعاوم ابطلة ،و ٍ
هوم منسر ة عن منهج اإلسالم العدل القومي،
األس لة اآل ية:
و تسدا مشكلة هبا ال س
 -1ما مدم اهتمام ال طسنة الن وية ا ورة اإليبا ال دين لإلنساو مسلما
او أو ه
 -2ما أنواع اإليبا ال دنية لإلنساو اليت اهتمن ال طسنة الن وية اب دي
عنها
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ص َور اإليبا ال دين اليت شدا
 -3ما هع أهم ُ
شأهنا

ال طسنة الن وية

أسباب اختيار البحث:
النقاط اآل ية:
تم ل أس اب ااتيار ال س
ِّ -1
فشع ظاهرة يبا النا بأشكال متنوعة وأمناط خمتلفة مل كن
معرو ة ايتمعا املسلمة ،حىت ول ذل ى مشكلة حقيقية
مت ل ا را اامها عل ايتمع وُ َك ِّدر ِّسْل َمص
 -2براعة املنهج الن و ،التصد ،لتل القاية ا ة ،والتسبير
من الو،وع يها بأساليب متنوعة
وعية أ راا ايتمع ا ورة يبا النا  ،ونشر
 -3اإلسهام
األحااي الن وية اليت بر من ذل ؛ حىت يعيش ايتمع ِّسْل ٍم
وسالم و ْأم ٍن وأماو
أهداف البحث:
من االل هبه الدراسة ى الوصول ى قيق

يسع ال اح
األهدا اآل ية:
 -1التعريمب مبعي اإليبا ال دين لإلنساو ،وأنواعص
 -2الو،و عل ما ورا السنة امل هرة حول حرمة يبا اإلنساو
بدنيًّا مبختلمب صوره وأشكالص والتسبير منها
 -3اإلسهام براز الدور الع يم لل طسنة الن وية محاية ايتمع و ،امتص
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عل أسن من ِّ
السلم العام الب ،يشمل املسلمني و هم ممن
يعيشوو الدولة املسلمة

الدراسات السابقة:
من االل ا طالع علت الدراستا الستابقة ابلر توع ى "اإلنرتنتن"،
مل أ د متن تتب هتبا املوضتوع هتبا الشتكل العلمتع ،بتل تاو ناولتص متن
ص ت ِّ
توره م تتن زاوي تتة قهي تتة أو ربوي تتة ،ومنه تتا حب ت ت
زاوي تتة ة تتدواة ح تتدم ُ
بعن تواو( :اإلي تتبا  ،أنواع تتص ،م تتاهره ،ست ت ل عال تتص ض تتو الق ترآو والس تتنة
الن وية) ،أتليمب :رضواو ةمتد الع تدو( ،)1نتاول يتص املفلتمب موضتوع اإليتبا
وعتتر بتتص ،وذ تتر أنواعتتص وأست ابص ونتا تتص علت الفتترا وايتمتتع ،معتمتتدا علت
متتا ورا القتترآو الكترمي والستتنة الن وي تة متتن آ ،وأحااي ت وموا،تتمب ت
موض تتوع اإلي تتبا  ،و ،تتد كل تتم املفل تتمب ع تتن ح تتدوا اراس تتتص ق تتال( :ا تفي تتن
اب دي عن بعت أنتواع األذم؛ م تل :آ تا اللستاو ومتا يتعلتق بتص ،وأذم
اجل توارح ،ا عتتتدا عل ت األعيتتاو الدينيتتة وال قا يتتة ،و ستتليط اجلتتن استتتخدام
الق تتوة ا في تتة ،اإلي تتبا حي تتاة النت ت  -ص تتل ي علي تتص وس تتلم  -وبعت ت
الص تتسابة ،وبع ت ت م تتن ص تتور اإلي تتبا املعاص تتر ل ت ت ع ال تتدول اإلس تتالمية،
وس ت ل عتتالج تتل متتا ذ تتر ومل أ تترق ى تتل أذم مو تتوا ليتتبا التتبا
( )1ط عتتة اار الكتتتب العلميتتة ،ب ت و  ،وهتتبا الكتتتاب األصتتل رستتالة علميتتة
قدم ها املفلمب ى لية اإلمام األوزاعع للدراسا اإلسالمية ،ب و
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بتعاطع املخدرا  ،وشترب الكستول والتتا وا نتستار ،و عتبيب التنفن ،و
ى يتتبا األطف تتال والنس تتا اب تص تتاب ،و تتبل مل أ تتدث ع تتن األن م تتة
السياس ت تتية املس ت تتت دة ك ت تتن ا ت تتر ،العام ت تتة ،وحت ت ت ن األ ت ت تراا و ي ت تتداعها
ابلس ت وو و عتتبي ها متتن  ،تتل أ هتتتة املختتابرا  ،وذل ت ألو هتتبه املواضتتيع
نس تتت يع اإلحاط تتة ه تتا رس تتالة امعي تتة)( ،)1وم تتا
ت تتاج ى اراس تتا
أمهلتص املفلتتمب ومل يت ترق ليتتص هتتو متا اعتتتي بتص هتتبا ال ست التب ،بتتني أيتتدينا؛
قتتد ا تف ت ال اح ت قتتط بتعريتتمب الاتترب واجلتترح واإلشتتارة العتتابرة ليهمتتا
ق تتط ،ومل يتن تتاول ًّأ ،م تتن موض تتوعا حب ن تتا ه تتبا ابلدراس تتة ،س تتوم اإلش تتارة
املتتو تة ى حرمتتة القتتتل ،فكااان حبثااا جدي ا ادا يف مواامونه وبربيبااه ،وهااو
ماان الدراسااات املوضااوعية يف ضااوء الساانة النبويااة ،حيت اشتتتمل علت
التعريتتمب ابإليتتبا ال تتدين ،وأنواعتتصِّ ،
صت ِّ
تور التتيت يشتتتمل عليهتتا
وذ ْ ت ِّتر أا تتر ال ط
تتل نتتوع ،اوو ،صت ٍتد ى حصتترها( ،)2وهتتو متتا مل أره جمموعتتا حبت واحتتد
حسب اطالعتع  -وي أعلتم -؛ ولتبا تاو متن املستسستن ستليط الاتو
عل أهم ما يتعلق هبا املوضوع حدوا املساحة ال س ية املتاحة

( )1رضواو ةمد الع دو" ،اإليبا  ،أنواعص ،م اهره ،س ل عال ص ضو القرآو
والسنة الن وية" (ط ،1ب و  :اار الكتب العلمية2018 ،م)14 ،
( )2وذل ن را ى ط يعة األحباث املنشورة ايال العلمية احملكمة؛ ْذ ايق
مساحتها احملداة عن استيعاب مجيع ما ورا املوضوع
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منهج البحث:
 -1ا اع املنهج التأصيلع عند عريمب املص لسا  ،مث ا اتيار مما
صح من األحااي الن وية ،وانتقا ما يناسب املقام منها ،ويفع
بغرض ال س  ،ن را ى ط يعة م ل هبه ال سوث وضيق مساحتها
عن استيعاب مجيع ما ورا هبا ال اب ،واملنهج التسليلع
دبر األحااي الن وية وبياو هدا،هتا
 -2وثيق النصوص و ريج األحااي حسب املعهوا علميًّا ،مكتفيا
التخريج ابلصسيسني أو أحدمها ،مع اإلشارة ى الت،اا
املهمة عليهما و و د  ،لو مل يكن ا دي يهما :ار ْ تص
رجيا متوس ا من بع املصاار حس ما يناسب ط يعة ال س
ومساحتص مبا يكفع إلظهاره وبياو ار تص
 -3التعريمب مبا يلتم من املص لسا الشرعية واملفراا اللغوية
بعريف اإليذاء:
اإليذاء لغة :يدور معناه حول يقاع األضرار ابآلارين و حداث
اآل م هلم ،بدنية انن أو نفسية ،أو َِّ َعاهتم ،اينية أو أاروية ،واإليبا
مأاوذ من ،وهلم :آذم ،يفذ ،،أَذم ،وأَذاة ،وأ َِّذيرة ،و يبا  ،هو م ٍ
فذ،
(ُ )1
ُ
واملفعول ُمفذم ،وآذم الر َل :أضره ،وأصابص بارر أو مكروه  ،و،د
( )1أبتتو القاستتم ا ستتني بتتن ةمتتد املعتترو ابلرا تتب األصتتفهاىن" ،املفتتراا
ريب القرآو" قيق صفواو عداو الداوا( ،،ط ،1:امشق وب و  ،اار
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ِّ
يمب،
ر،وا بني افيمب
األذم وشديده ،قال ا ايب( :األَ َذم :ال رشطر ا َف ُ
()1
ضَرٌر)
َِّلو َز َاا َت ُه َو َ
وأما اإليبا اص الحا ،لنص ( :ل شكل من أشكال ا ستغالل،
أو سا ة املعاملة اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية ،أو التهديد بص ،ير ك ص
شخ جتاه شخ آار ،مبا لص عليص من و ية أو سل ة أو مسفولية ،أو
بس ب ما يرب هما من عال،ة أسرية أو عال،ة عالة أو فالة أو وصاية أو
عية معيشية ويدال سا ة املعاملة امتناع شخ أو قص ه
الو ا بوا ا ص أو التتاما ص و ا ا ا األساسية لشخ آار من
أ راا أسر ص أو ممن يرت ب عليص شرعا أو ن اما و ل ا ا ا
()2
هلم)
وميكن لخي التعريمب السابق الع ارة اآل ية :اإليبا هو ل ما
سمص أو صستص العقلية أو
يقع ابملخالفة للشرع مما يصيب اإلنساو
)
3
(
ٍ
ِّ
اق َم ْفس َدة ِّابلْغَ ِّْ
النفسية أو عرضص أو مالص أو ُُسعتص  ،أو :هو ( َْ ُ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القل تتم وال تتدار الش تتامية1412 ،هت تت)71 ،؛ ةم تتد ب تتن ةم تتد امللق تتب مبر ات ت
الرتبي تتد" ،،اتج الع تترو م تتن ت تواهر الق تتامو " قي تتق مصت ت ف ح تتاز،
وجمموعة من احملققني( ،ا ط ،اار اهلداية ،ا )58 :37 ،
( )1أمحد خمتار ع د ا ميد عمر" ،مع م اللغة العربية املعاصرة" (ط ،1ب و :
عامل الكتب2008 ،م)80 :1 ،
( )2وزارة العدل السعواية" ،ن ام ا ماية من اإليبا الصاار ابملرسوم امللكع ر،م
م1434 /11 /15 52/ه ،اململكة العربية السعواية" جملة العدل ،62
(ربيع األول 1435ه)322 - 317 :
( )3جلن تتة مرا ع تتة القت توانني ل تتوزارة الع تتدل الس تتواانية،" ،ت توانني الس تتوااو" (ط،9
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()1
ماا ،ذا و،ع عل اجلسم
ُم ْلَقا)  ،وهو هبا يشمل ل ما يكوو ًّ
معنو ،ذا أصاب العقل أو ال طسمعة( ،)2وبناء على ما سبق
واملال ،ويكوو ًّ
اق َم ْف َس َد ٍة بدنية ،خمالَفة للشرع،
ميكننا أن نعرف اإليذاء البدين بأنصُ َْ ِّ :
ابلنفن أو ِّابلْغَ ِّْ ُم ْلَقا ،ابلقتل أو ابجلراحا الوا،عة عل ال دو ق ع
أحد األعاا أو ال ها أو َ ْرحها أو صابتها مبا يفثر عليها الارب
والتعبيب
ومن املقرر لدم مجيع العقال أو (احملا ة عل النفن قا
محايتها من ل اعتدا ابلقتل أو بَت ِّْرت األعاا أو اجلروح اجلسمية،
وا فاظ عليها مما ي ِّ
وا ،ها من املهلكا سوا ِّمن ِّ َِّ،ل ذا ِّ الفرا؛
ُ
تعري نفسص للدمار ابملهلكا املااية واملعنوية ،أو من  ،ل الغ
()3
ابلتعد)،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1993م)" 16/5 ،اس ت تترت عن بت ت تتاري 1440 /7 /29هت ت تت) م ت تتن مو ،ت تتع:
http://moj.gov.sd/sudanlaws/#/reader/chapter/115؛
ع د الرزاق أمحد السنهور" ،،الوسيط شرح القانوو املدين – ن رية ا لتتام
بو تتص ع تتام – مص تتاار ا لتت تتام" (ب تتدوو ط ع تتة ،بت ت و  :اار حي تتا الت ترتاث
العريب ،بدوو سنة نشر)855 :1 ،
( )1ةمد بن ع د ال ا،ع التر،تاين" ،شترح التر،تاين علت موطتأ اإلمتام مالت " قيتق :طتص
ع د الر و ( ،ط ،1القاهرة :مكت ة ال قا ة الدينية2003 ،م)66 :4 ،
( )2ةمد ةيع الدين عوض،" ،انوو العقواب الستوااين 1974م معلقتا عليتص"
(بدوو ر،م ط عة ،القاهرة :م عة القاهرة1974 ،م)29 ،
( )3تتاا ا تتق علتتع تتاا ا تتق" ،الفتتتاوم متتن اار اإل تتتا املص ترية" (ب تدوو ر،تتم
ط عة ،القاهرة1980 ،م) ،3509 :11 ،توم ر،م1289 :
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املطلب األول :صُ َورٌ من النهي عن إيذاء اإلنسان نفسه بدنيًّا يف السُّنة
النبوية
ح ن ال طسنة الن وية اإلنساو عل العناية جبسده واحملا ة عليص مما
يفذيص ،وحبر ص من مغ ة اإلمهال يوم يسأل بني يد ،ربص س سانص يوم
القيامة ،ومن األحااي الك ة الواراة بياو ذل  :عن أيب برزة
ِّ
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َمً" :ل
األسلمع َرض َع يُ َعْنصُ ،ال، :ال رسول ي َ
ِِ
ٍ
يم أَ ْفانَاهَُ ،و َع ْن ِعل ِْم ِه
بَا ُز ُ
ول قَ َد َما َعْبد َح ىَّت يُ ْسأ ََل َع ْن أ َْربَ ٍعَ :ع ْن ُع ُم ِره ف َ
ِِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِِ
يم
يم أَنْا َف َقهَُ ،و َع ْن ج ْسمه ف َ
َما فَا َع (َل)1فيهَ ،و َع ْن َماله؛ م ْن أَيْ َن ا ْكتَ َسبَهَُ ،وف َ
،ولص عاى﴿ :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾
أَبْالهُ" و،ال ابن ع ا
( )1صحيح بشواهده :أار ص الرتمب " ،امعص" أبواب ِّص َف ِّة الْ ِّقيَ َام ِّة
ِّ
ب ِّ الْ ِّقيَ َام ِّة ( 612/4ر،م ،)2417والدارمع "مسنده"
َوالرَ،ا ِّقَ ،اب ٌ
املقدمة ،ابب من ره الشهرة واملعر ة ( 452/1ر،م ،)554والرو،ين
"مسنده" ( 337/2ر،م ،)1313ومل يب ر السفال عن العلم ،وأبو يعل
املوصلع "مسنده" ( 428/13ر،م  ،)7434وابن أيب الدنيا " صالح
املال" (ص 27:ر،م  ،)30لهم من طريق :أيب بكر ابن عياش ،وأار ص أبو
نعيم األص هاين "حلية األوليا " ( ،)232/10من طريق :ابن من ،
المها( :أبو بكر ابن عياش ،وابن من ) ،عن األعمش ،عن سعيد بن ع د
ي بن ريج ،عن أيب برزة األسلمع ،بألفاظ متقاربة ،و،ال الرتمب:،
"حسن صسيح" ،ووا قص األراؤوط عليقص عل " امع األصول" يد
الدين ابن األث ، )436/10( ،لن :ولكن سنااه" :سعِّيد بن ع ِّد يِّ
َ ْ َْ
ابْ ِّن ُ َريْ ٍج" الراو ،عن أيب برزة وهو" :صدوق رمبا وهم" ما ،ال ا ا ظ
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"اتري اإلسالم"
"التقريب" رمجة ر،م ( ،)2340و،ال البه
ِّ
مب" ،وهبا هو األعدل حكمص أنص
"جم ُه ُ
(َْ :)421/3
اعر ْ
ول الْ َع َدالَة َملْ يُ َ
"مستور"؛ ألنص مل يوثقص أحد سوم ابن ح او ،قد ذ ره "ثقا ص"
( ،)279/4وم ل هبا التابعع ين ق عليص ،ول ا ا ظ البه ىف اامتة
"ايواو الاعفا " (ص( :)374وأما ايهولوو من الرواة ،لو او من ار
التابعني أو أوساطهم؛ احتمل حدي ص ،و لق حبسن ال ن؛ ذا سلم من
خمالفة األصول ور ا ة األلفاظ) ،وي أعلم ولص شاهد من حدي معاذ بن
ل أار ص ال رباين "الك " ( 60/20ر،م ،)111وال يهقع "شعب
اإلمياو" ( 278/3ر،م ،)1648و سنااه لني؛ يصِّ :
ن بْ ُن ُم َع ٍاذ ،ذ ره
صام ُ
َ
ابن ح او "ال قا " ( ،)324/8و،ال" :يهم ُويغرب" ور ح الدار ،ين
و،مب ا دي ما "العلل" ()47/6؛ ا دي من رواييت معاذ وأيب
برزة ،حسن لغ ه؛ ألو ضعفهما شديد ،ومثة شواهد أارم مروية عن
ابن مسعوا وابن ع ا وأيب سعيد ا در ،وأيب الدراا و ابر وأنن رضع
ي عنهم  ،-أهنا شديدة الوهن ،ما بيرنص ابستفاضة الشي ن يل ال صارة
"أنين السار ،ريج أحااي تح ال ار 6105/9( "،ر،م ،)4294
والشي اسم بن سليماو الدوسر" ،الروض ال سام برت يب و ريج وا د
متام" ( 180/5ر،م  ،)1748و،د أورا اإلمام البه حدي أنن
"اتري اإلسالم" ( ،)1127/4مث ،الِّ( :سنَااه واهٍ ،ومعنَاه ِّ
يح) ،ولعل
ْ ُُ َ ََ ْ ُ َ
صس ٌ
حكم اإلمام الرتمب ،عل حدي أيب برزة بأنص( :حسن صسيح) ،منا هو
ابلن ر ى هبه الشواهد ،وهبا ما ااتاره الشي األابين "السلسلة
الصسيسة" ( 20/3ر،م  ،)946وي أعلم
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اَّلل
[التكاثر، ]8:ال" :النعيم :صسة األبداو واألُساع واألبصار ،يسأل ر
الع اا يم استعملوها وهو أعلم ببل منهم ،وهو ،ولص عاى﴿ :ﳆ ﳇ
ﳈ

ﳉ
()1

ﳊ

ﳋ

ﳌ

ﳍ

ﳎ﴾

[اإلسرا  ، "]36:و،د أ اا الد تور ع د ي اراز حني ،ال( :وملا او
بَ َدنُنا اااما ألنفسنا ،ما او لص أو يُ َرهق أو يُستهلَ لدر ٍة ُسلمنا ى
الع ت جما ا ياة األارم ،ولقد َعلر َمْتنا ال طسنةُ ِّمن ،ول رسول ي -
ك
ص ْم َوأَفْ ِط ْرَ ،وقُ ْم َوََْن ،فَِإ ىن ِجلَ َس ِد َك َعلَْي َ
صل ي عليص وسلم ُ « :-
)
3
(
)
2
(
ك َح ًّقا» ) و يما أييت ِّذ ْ ُر أا ر صور يبا
ك َعلَْي َ
َح ًّقاَ ،وإِ ىن لِ َعْينِ َ
اإلنساو نفسص ما حبر منها ال طسنة الشريفة:
ِ
اإلنسان ن ْف َسه (اًلنتحار):
أوًل -حترمي ق ْت ِل
ا
اًلنتحار :هو ،تل اإلنساو نفسص بأٍ ،
وسيلة انن ،وهو من ا ر
البنوب ،و،د وعد ي عاى اعلص ابلعباب الشديد ،وبينن ال طسنة الن وية
أو املنتسر يعبب النار مب ل ما ،تل بص نفسص ،و جيوز لإلنساو أو
( )1أار ص ال يهقع "شعب اإلمياو" ( 337/6ر،م )4293
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :تاب الصوم ،ابب حق اجلسم
الصوم ( )39/3بر،م )1975( :واللفظ لص ،ومسلم "صسيسص" تاب
الصيام ،ابب النهع َع ْن صوم الدهر ملن ارر بص أو و بص حقا ()162/3
بر،م )1159( :بنسوه ،من حدي َعْ ُد راَّللِّ بْ ُن َع ْم ِّرو -رضع ي عنهما -
( )3ةمد بن ع د ي اراز" ،استور األاالق القرآو" (ط ،10ب و :
مفسسة الرسالة1998 ،م)657 ،
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يقدم عل هبا اجلرم الشنيع ن أية اعوم ،لو نفسص ليسن ملكا لص
ليهلكها أو يعرضها لألذم ،بل مل هلل رب العاملني الب ،الق سوم،
بياو ا ورة هبه اجلرمية ،ولص عاى﴿ :ﱩ
ومن األالة اليت ورا
ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾

[النسا  ]29:وهبه اآلية الكرمية ما ،ال الد تور ةمد سيد طن او:،
( نه املسلم عن أو يقتل نفسص ،ما أهنا نهاه عن أو يقتل ه ،وهع
أياا نهاه عن ار كاب املعاصع اليت فام ى هال ص)( ،)1ومن
األحااي الواراة بياو لظ رمي ،تل اإلنساو نفسص ،وأو من ،تل
نفسص بشع ٍ ُعبب بص النار - :عن أيب هريرة رضع ي عنص ،عن الن
ِ
سهُ ،فَا ُه َو ِيف
صل ي عليص وسلم ،الَ « :م ْن بَا َردىى م ْن َجبَ ٍل فَا َقتَ َل نَا ْف َ
سى ُُسًّا فَا َقتَ َل
ىم يَاتَا َردىى ِف ِيه َخالِ ادا ُُمَلى ادا فِ َيها أَبَ اداَ ،وَم ْن َحتَ ى
ََن ِر َج َهن َ
ىم َخالِ ادا ُُمَلى ادا فِ َيها أَبَ ادا،
س ُّمهُ ِيف يَ ِد ِه يَاتَ َح ى
ساهُ ِيف ََن ِر َج َهن َ
سهُ ،فَ ُ
نَا ْف َ
)
2
(
َوَم ْن قَاتَ َل نَا ْف َسهُ ِحبَ ِدي َد ،ٍ،فَ َح ِدي َدبُهُ ِيف يَ ِد ِه َجَأُ ِِبَا ِيف بَطْنِ ِه ِيف ََن ِر
()3
ىم َخالِ ادا ُُمَلى ادا فِ َيها أَبَ ادا»
َج َهن َ
( )1ةمد سيد طن او" ،،التفس الوسيط" (ط ،1القاهرة :اار هناة مصر،
1997م)126 :3 ،
( )2و أ ص ابلسكني :ذا ضربتص ها ،وهو يتو أ ها ،أ :،يارب ها نفسص ان ر:
امل ارك بن ةمد ابن األث جمد الدين اجلتر " ،،امع األصول أحااي
الرسول" (ط ،1القاهرة :مكت ة ا لواين1969 ،م – 1972م)217 :10 ،
( )3أار ص ال خار" ،صسيسص" تاب ال ب ،ابب شرب السم والدوا بص ومبا
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اثنياا -حترمي إضرار اإلنسان جبسده فيما دون اًلنتحار:
اإلضرار ابجلسد لص صور ة ،من أشهرها :كليمب اإلنساو
نفسص مبا ي يق ،والتداو ،ابحملرما  ،و عاطع املسكرا  ،ومعا،رة
ا مور واملخدرا اليت أث ن العلم ا دي أضرارها اجلِّ ْسمية اليت قتاع
عل حيوية األعاا الك د واملعدة ،ولبا حرم اإلسالم ل ما من شأنص
أو يهدم ال دو ،أو يصي ص بأذم جيعل صاح ص مصدر ٍ
شر وع ا عل
ايتمع ،وخنتار من صور اإلضرار ابجلسد يما اوو ا نتسار ما أييت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خيا منص وا ي ( 140-139/7ر،م ،)5778ومسلم "صسيسص"
تاب اإلمياو ،ابب لظ رمي ،تل اإلنساو نفسص ،وأو من ،تل نفسص بشع ٍ
نفن مسلمةٌ ( 103/1ر،م)109
عبب بص النار ،وأنص يدال اجلنة
ٌ
وظاهر ،ولص صل ي عليص وسلم " :ار هنم االدا خملدا يها أبدا" ،د أ اب
عنص العلما بأ وبة ،منها :أنص يستسق هبا اجلتا لشناعة رمص ،وهبا تاؤه لو
أراا ي أو جيازيص مبا يكا ئ رمص ،ولكنص كرم عل ع ااه املوحدين ،أارب أهنم
خير وو من النار بتوحيدهم ،وأنص خيلد النار من ما موحدا ان ر :حيىي بن
شر أبو ز ر ،النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج" (ط ،2ب و :
اار حيا الرتاث العريب1392 ،هت)125 :2 ،؛ أمحد ابن علع بن ح ر أبو
الفال العسقالين ،تح ال ار ،شرح صسيح ال خار ،صسيح ةب الدين
ا يب( ،ا ط ،ب و  :اار املعر ة1379 ،هت) 227 :3 ،و،د ر ح ابن ح ر
هبا اجلواب األا  ،قال" :وأوى ما محل عليص هبا ا دي وحنوه من أحااي
الوعيد ،أو املعي املب ور تا من عل ذل  ،أو يت اوز ي عاى عنص "
ان ر :ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار248 :10،"،
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 -1النهي عن بعذيب اإلنسان نفسه وبكليفها مبا ًل بطيق:
ِّ
ين اإلسالم عل اليسر والر ق والرمحة ولين العسر والشدة
بُ َ
والقسوة ،ومل أيمر اإلنساو أو يكلفص مبا يتوا ق مع ،در ص ،ويكوو
حدوا طا،تص ،ما ،ولص عاى﴿ :ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫ ﲬ﴾ [ال قرة ،]185:و،ولص عاى﴿ :ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﲡﲢ﴾ [ا ج ،]78:و،ولص عاى:

﴿ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲫﲬ﴾ [ال قرة ،]286:ومن األحااي الك ة اليت نه اإلنساو عن
ذل  ،ما ورا عن أنن رضع ي عنص ،أو الن  -صل ي عليص وسلم -
()1
ني ابْتَنتْي ِّصَ َ، ،الَ « :ما ََب ُل َه َذا؟»َ، ،الُوا :نَ َبَر أَ ْو
َرأَم َشْيخا يتُ َه َاام بتَ ْ َ
اَّللَ َع ْن بَا ْع ِذ ِ
ميَْ ِّشعَ َ، ،ال« :إِ ىن ى
ن»َ ،وأ ََمَرهُ أَ ْو
يب َه َذا نَا ْف َسهُ لَغَِ ي
َ
()2
ب  ،هبا ا دي بياو أو التتام اإلنساو ما يشق يص عل نفسص
يتَ ْرَ َ
ِّ
ادى :أ ِّ
ِّ
ض ْع ِّف ِّص َومتََايُلِّ ِّص ان ر :امل ارك
( )1يُا َه َ
َ ،ميَْشع بتَْيتنَت ُه َما ُم ْعتَمدا َعلَْي ِّه َما ،م ْن َ
ْ
ابن ةمد بن ةمد جمد الدين ابن األث اجلتر" ،،النهاية ريب ا دي
واألثر" قيق طاهر أمحد التاو - ،ةموا ةمد ال ناحع( ،ا ط ،ب و :
املكت ة العلمية1979 ،م)255 :5 ،
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :تاب تا الصيد ،ابب
من نبر املشع ى الكع ة ( )19/3بر،م )1865( :مب لص ،ومسلم
تاب النبر ،ابب من نبر أو ميشع ى الكع ة ()79/5
"صسيسص"
بر،م )1642( :هبا اللفظ
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مل يكلفص ي عاى بص ،وأو م ي الع ااة عل التيس وا عتدال وعدم
املشقة ليتمكن اإلنساو من ا ستمرار الع ااة ،و،د علمنا من ذل
ا دي ما ،ال الشي ابن عاشور( :أو معي الع ااة أو كوو ،و أو
ِّ
النفن ت ية ويَ لغ ها ى اية ةمواة
عال يشتمل عل معي يُكسب َ
ستمل ما يها من املشقة أل ل الغاية السامية،
م ل الصوم وا ج ،يُ َ
وليسن الع ااة ٍ
ٍ
عبيب لص ما او أهل الاالل
ابنتقام من ي لع ده و
يتقربوو بتعبيب نفوسهم)( ،)1و،د أرس الن  -عليص الصالة والسالم -
القاعدة األصل ر ق اإلنساو بنفسص القيام ابلع ااا و ها حىت
يصي ص الاعمب بدنص ينق ع عن املداومة ،قالَ « :علَْي ُك ْم َما بُ ِطي ُقو َن
ِمن األَ ْعم ِ
ال»( ،)2وذل حني أُارب عن امرأة قوم الليل و نام
َ َ

( )1ةمد ال اهر بن عاشور التونسع" ،التسرير والتنوير" (بدوو ر،م ط عة،
ونن ،الدار التونسية للنشر1984 ،م)91 :16 ،
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :أبواب الته د ،ابب ما
يكره من التشديد الع ااة ( )54/2بر،م )1151( :هبا اللفظ ،ومسلم
تاب صالة املسا رين و،صرها ،ابب أمر من نعن ِّ
"صسيسص"
صال ص أو استع م عليص القرآو أو الب ر بأو ير،د أو يقعد ( )190/2بر،م:
( )785بنسوه ،من حدي عا شة رضع ي عنها
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 -2حترمي املسكرات واملخدرات:
أصال يف هذا الباب:
ومن األحاديث الكثري ،اليت بُا َعد ا
 -1عن ابن عمر ،أو رسول ي -صل ي عليص وسلم، -ال:
ِ
ام»(، )1ال ا ا ظ ابن ح ر:
« ُك ُّل ُم ْسك ٍر ََخْ ٌرَ ،وُك ُّل ََخْ ٍر َح َر ٌ
(استدل مب لق ،ولص " :ل مسكر حرام" عل رمي ما يُسكر ولو مل يكن
شرااب ،يدال ذل ا شيشة و ها ،و،د تم النوو ،و ه بأهنا
مسكرة ،و تم آاروو بأهنا ُخمَ ِّدرة ،وهو مكابرة؛ ألهنا ُ دث ابملشاهدة ما
ُحيدث ا مر من ال رب والنشأة واملداومة عليها وا هنماك يها)(،)2
ويتاح لنا من الم ا ا ظ  -رمحص ي – أو هبا ا دي الن و ،الكرمي
مب ابة القاعدة الكربم اليت شمل مجيع أنواع املخدار ،دميا وحدي ا ،وهو
من وامع َ لِّمص عليص الصالة والسالم
اجتَنِبُوا ْ
اخلَ ْم َر
 -2عن ع ماو بن عفاو رضع ي عنص ،الْ « :
ِ ِ ()1( )3
فَِإناى َها أ ُُّم ْ
اخلَبَائث »
( )1أار ص مسلم "صسيسص" تاب ْاألشربة ،ابب بياو أو ل مسكر مخر
وأو ل مخر حرام ( )100/6بر،م)2003( :
( )2ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار45 :10 ،"،
( )3أ :،منا أمر كم اب تناها؛ ألهنا أصل الشرور ،وجتمع ل ا ي و ذا ،يل أم
ا ؛ هع اليت جتمع ل ا  ،و ذا ،يل أم الشر؛ هع اليت جتمع ل شر ،ال
املناو» :،أ ،جتتمع يها ،و ر ع لها ليها؛ ألهنا غ ع العقل ،تعمع بص ص
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،د أث ن ال ب ا دي ا ورة املسكرا عل صسة اإلنساو
ما يقول الد تور ةمد ال ار م ينا أضرار ا مر أهنا ( :فا ،ى رسيب
الدهنيا ابلك د ،ما فا ،ى ز،اة الدهنيا ابلدم مما يفا ،ى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن مقابح املعاصع ،ك ها ،ت تمع عليص املآمث« ان ر :ابن األث " ،النهاية
ريب ا دي "67 :1 ،؛ زين الدين ةمد ع د الرؤو بن علع املناو،،
" ي القدير شرح اجلامع الصغ " (ط ،1مصر :املكت ة الت ارية الكربم،
1356هت)678-677 :3 ،
( )1هبا ا دي رو ،مر وعا ومو،و ا ،والصواب و،فص :أما رواية الر ع :أار ها ابن
أيب الدنيا "ذم املسكر" (ص 29:ح ،)2وابن ح او صسيسص ما
اإلحساو تاب األشربة :ابب آااب الشرب :ذ ر ما جيب عل املر من جمان ة
ا مر عل األحوال ألهنا رأ ا ا ( 168/12ح ،)5348وال يهقع
شعب اإلمياو ( 406/7ح )5197وأما رواية الو،مب :أار ها النسا ع
سننص تاب األشربة ،ابب ذ ر اآلاثم املتولدة عن شرب ا مر من رك الصلوا
ومن ،تل النفن اليت حرم ي ومن و،وٍع عل احملارم (316-315/8
اإلسالمية ،حلب ،ال عة ال انية،
ح )5667مكتب امل وعا
1406ه1986/م ،وابن أيب شي ة مصنفص تاب األشربة ،ابب ا مر وما
ا يها ( 264/12ح ،)24543وابن أيب الدنيا "ذم املسكر" (ص-16:
رمي
 17ح ،)3-2وال يهقع السنن الكربم تاب األشربة ،ابب ما ا
ا مر ( 500/8ح ،)17339و شعب اإلمياو ( 407/7ح )5198و،ال
الدار ،ين :املو،و هو الصواب ان ر :العلل الواراة األحااي الن وية
( 41/3ر،م )274و،د ذ ر ال يهقع أو املو،و هو احملفوظ ان ر :شعب
بعد عتوه رواية املو،و
اإلمياو ( 407/7ر،م )5198و،ال ا ا ظ ابن
ى ال يهقع» :وهبا سناا صسيح و،د رواه أبو بكر ابن أيب الدنيا تابص "ذم
املسكر" مر وعا ،واملو،و أصح« ان رُ :ساعيل بن عمر بن أبو الفدا
الدمشقع " ،فس القرآو الع يم" قيق سامع ةمد سالمة( ،ط ،2الر،ض:
اار طي ة للنشر والتوزيع1999 ،م)189 :3 ،
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رسي ها عل ُ ُدر األوعية الدموية ويفا ،ذل ى صلب الشرايني،
و دير اال ،امل مجيعا ،واإلصابة اب لتهااب الر وية ا ااة ،و،لة مقاومة
اجلسم وعدم ،در ص عل صد العدواو ال كت  ،والف ر،؛ ته م
امليكرواب عل اجلسم و ر ع يص اوو أو جتد مقاومة ُب ر ،حىت و
را الدم ال ياا املسفولة عن مقاومة ال كت  ،نشل و فقد ،درهتا عل
الد اع ،وسرعاو ما يُقا عل الشخ املب ور ،ما أو الكسول
()1
بكميا ،ليلة فا ،ى ،رحة املعدة وا ثي عشر)
مجيع
وابجلملة لنص يدال
رمي ضرار اإلنساو جبسدهُ :
احملرما واحمل ورا اليت ن عليها القرآو الكرمي والسنة امل هرة تسرمي
امليتة و م
املسكرا  ،و رمي التا واللواط ،بل و رمي بع املأ و
األ ل والشرب ،ل هبا أييت فظ
ا نتير ،و بل عدم اإلسرا
النفن ال شرية ،ويكفل هلا الصيانة واألمن واألماو

( )1ةمد علع ال ار" ،ا مر بني ال ب والفقص" (ط ،6دة :الدار السعواية
للنشر والتوزيع1984 ،م) 68 ،و 70و 76و81
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()1

 -3النهي عن التداوي َبحملرمات:
اهتمن ال طسنة الن وية بصسة بدو اإلنساو ،وح تص عل ا هتمام
ها ،و او من م اهر العناية ببل  :األمر ابلتداو ،عند نتول املرض ،ألنص
من الوسا ل املهمة احملا ة عل الصسة ،ما ورا عند اإلمام مسلم
ِّ ِّ
ِّ
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم  -أَنرصُ َ َ،ال« :لِ ُك ِّل َد ٍاء
َع ْن َ اب ٍرَ ،ع ْن َر ُسول ي َ -
ُصيب دواء ال ىد ِاء بارأَ ِبِِ ْذ ِن ِ
ِ ِ
هللا َع ىز َو َج ىل»( ،)2و هبا
َد َواءٌ ،فَإذَا أ َ َ َ ُ
ََ
ا دي ما ،ال اإلمام النوو ( :،شارة ى استس اب الدوا  ،وهو
داواة؛ َا َوا ؛ أ:،
( )1التداوي :اللغة مأاوذ من ،وهلمَ :ا َاويْتتُص املَري َ ُم َ
ِّ
اس ْتعمل لقصد َزالَة
اسم ملا ْ
عا َجلْتُص والتداو :،ناول الدوا  ،والدوا ْ :
الْ َمَرض واألمل والتداو ،استعمال الفقها هو :استعمال ما يكوو بص
شفا املرض اذو ي عاى ،من عقار ،أو ر،ية ،أو عالج ط يعع التداو،
ابحملرما هو :العالج مبا هن الشرع عن عاطيص والتداو ،بص أيوب بن
املص لسا والفروق
موس أبو ال قا الكفو" ،،الكليا مع م
اللغوية" قيق عداو ارويش  -ةمد املصر( ،،ط ،2ب و  :مفسسة
الرسالة1998 ،م)450 ،؛ ةمد بن ةمد امللقب مبر ا الرتبيد" ،،اتج
العرو من واهر القامو " قيق مص ف ح از ،وجمموعة من
احملققني( ،ا ط ،اار اهلداية ،ا )74 :38 ،؛ ةمد روا ،لع ع،
"مع م لغة الفقها " (ط ،2عماو :اار النفا ن لل اعة والنشر والتوزيع،
1988م)126 ،
تاب السالم ،ابب لكل اا اوا
( )2أار ص مسلم "صسيسص"
واستس اب التداو )21/7( ،بر،م ،)2204( :و،د أار ص ال خار ،أياا
أنتل لص شفا
"صسيسص" تاب ال ب  ،ابب ما أنتل ي اا
( )122/7بر،م ،)5678( :بلفظ آار من حدي أيب هريرة َع ِّن النرِّ ِّ -
اَّللُ َاا ِّر أَنْتَتَل لَصُ ِّش َفا »
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ َ، -
الَ « :ما أَنْتَتَل ر
َ
- 138 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

مبهب أصسابنا ومجهور السلمب وعامة ا لمب)( ،)1و،ال القرط عن
اجلملة األوى هبا ا دي ( :هبه الكلمة صاا،ة العموم؛ ألهنا ارب من
الصااق ال ش  ،عن ا الق القدير﴿ :ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒ﴾ [املل  ،]14:الدرا وال ردوا اْل ُقص ،و ِّ
الشفا واهلالك ِّ ْعلُصَ ،وربْط
َ
ِّ
ِّ
كمص عل ما س ق بص عْل ُمصُ ،ك طل ذل
األس اب ابملس ا حكمتُص ُ
وح ُ
ب َقد ٍر ،م ِّ
عدل عنص و َوَزَر  ،و،ولص " :لذا أصيب اوا الدرا برأ اذو
َ
َ
ي" ،معناه :أو ي عاى ذا شا ِّ
الشفا ي رسر اوا ذل الدرا  ،ونرص عليص
ِّ
مستعملَص ،يستعملص عل و هص ،و و،تص؛ يشف ذل املرض ،و ذا أراا
هالك صاحب املرض ،أذهلص عن اوا ص ،أو ح ص مبانع مينعص؛ هل
صاح ص ،و طل ذل مبشي تص وحكمص ،ما س ق علمص)( ،)2ولكن هبا
األمر الن و ،ابلتداو ،ين ق عل التداو ،مبا حرم ي علينا من
امل عوما واملشرواب وما ر ب منهما أو املواا الن سة اليت ث تن
حرمتها ،حي ورا األحااي واآلاثر االة عل املنع من التداو،
ابحملرما  ،والنهع عنص ،ومن ذل ما رواه َوا ِّ ُل بْن ُح ْ ٍر ،أَ رو طَ ِّار َق بْ َن
سوي ٍد ْ ِّ
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ -ع ِّن ا َْ ْم ِّرَ ،تَنت َهاهُ أ َْو
َُْ
اجلُْعف رع َسأ ََل النرِّ ر َ -
( )1النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج"191 :14 ،
تاب
( )2أمحد بن عمر أبو الع ا القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي
مسلم" قيق ةيع الدين ايب ميستو وآارين( ،ط ،1ب و وامشق:
اار ابن واار الكلم ال يب1969 ،م)593 - 592 :5 ،
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ِّ ِّ
ِّ
ن بِّ َد َوا ٍ ،
صَنت َع َهاَ ،ت َق َالِّ :رمنَا أ ْ
َ ِّرَه أَ ْو يَ ْ
َصَنتعُ َها للد َروا َت َق َال « :نرصُ لَْي َ
ولَ ِّكنرص اا »( )1وعن أَِّيب هريترَة َ َ،ال« :نَاهى رس ُ ِ
صلىى هللاُ َعلَْي ِه
ول هللا َ -
َ َُ
َ ٌَُ
َ ْ ُ َْ َ
ِ ِ ()2
ِ
ِّ
ِّ
َو َسلى َم َ -ع ِن ال ىد َواء ْ
اخلَبيث» و َع ْن أَِّيب َوا ٍل :ا ْشتَ َك َر ُ ٌل منرا،
ِّ
ِّ
ن لَصُ ال رس َكُرَ ،أََتْيتنَا َعْ َد ي -ابن مسعواَ َ -سأَلْنَاهَُ ،ت َق َال« :إِ ىن هللاَ
َتنُع َ
()3
ِ
ِ
يما َح ىرَم َعلَْي ُك ْم»
اء ُك ْم ف َ
ََلْ َْج َع ْل ش َف َ
تاب ْاألشربة ،ابب رمي التداو ،اب مر

( )1أار ص مسلم "صسيسص"
( )89/6بر،م)1984( :
( )2أار ص أمحد "مسنده" مواضع منها )1691/2( :بر،م)8163( :
تاب ال ب ،ابب األاوية املكروهة
بلف ص ،وأبو ااوا "سننص"
( )6/4بر،م )3870( :هبا اللفظ ،والرتمب " ،امعص" أبواب ال ب
عن رسول ي صل ي عليص وسلم ،ابب ما ا يمن ،تل نفسص بسم أو
ه ( )567/3بر،م )2045( :بلف ص ،وابن ما ص "سننص" أبواب
ال ب ،ابب النهع عن الدوا ا ي ( )513/4بر،م )3459( :مب لص،
تاب ال ب ،الدوا ا ي ا مر ()410/4
وا ا م "مستدر ص"
بر،م )8354( :مب لص ،وال يهقع "سننص الك " تاب الاسا ،،ابب
حال الارورة ( )5/10بر،م:
النهع عن التداو ،مبا يكوو حراما
( )19744بلف ص و سنااه حسن من أ ل يونن بن أيب سساق ،هو
(ه َبا
صدوق ما ،ال البه
"الكاشمب" ( ،)402/2بينما ،ال ا ا مَ :
ِّ
ح ِّدي ٌ ِّ
يح َعلَ َشرط الشْري َخ ْ ِّ
ني) ،ووا قص البه  ،ولين ما ،ا ؛ لو
َ
صس ٌ
َ
ْ
ال خار ،مل خيرج ليونن بن أيب سساق الصسيح شي ا ،ومل خيرج مسلم
روايتص عن جماهد وو،ع فس الدوا ا ي عند الرتمب :،أنص ال طسم و،د
روا ُ ا َِّْي ُ ُه َو ا َْ ْمُر بِّ َعْينِّ ِّص بِّ َال َش ٍ ِّ ِّيص)
سره ا ا م قال( :الد َ
تاب األشربة ،ابب
( )3أار ص ال خار" ،صسيسص" معلقا جمتوما بص
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املنع من التداو ،اب مر،
هبه األحااي وما معناها ن
ِّ ِّ
ص ِّرحيَةٌ ِّ النت ْره ِّع َع ْن الت َرد ِّاو،
وص َوأ َْمَا ُهلَا َ
،ال ابن يميةَ ( :هبه الن ُ
طص ُ
ِّ ِّ
ص ِّر َحةٌ بِّتَ ْس ِّرِّمي الت َرد ِّاوِّ ،اب َْ ْم ِّر ْذ ِّه َع أُطم ا ََْا ِّ ِّ َوِّمجَاعُ ُ ِّل ٍْمث
ِّاب ََْا ُم َ
وا ْ مر ِّ
ِّ
طص ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص
صلر ر
اس ٌم ل ُك ِّل ُم ْسك ٍر َ َما ثتََ َ
َ َْ ُ ْ
وص َع ْن النرِّ ِّ َ -
ن ِّابلن ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص ِّرحيَةٌ ِّبأَ رو ُ رل ُم ْس ِّك ٍر َحَر ٌام،
ة
يا
ف
ت
س
م
ل
ا
ي
اا
َح
األ
ه
ب
ه
ت
،
َو َسلر َم َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ -
ِّ ()1
وأَنرص مخَْرِّ ،من أ ِّ ٍ
وز الت َرد ِّاو ،بِّ َش ْع ٍ ِّم ْن َذل َ )
ََ ،ش ْع َ ا َوَ ،وَ َجيُ ُ
َ ُ ٌ ْ
و،د أث ن ال ب ا دي أو ا مر هلا أضرارها الشديدة ،وأهنا
صلح دوا للمرض ما اشتهر عند بع األط ا ،دميا ،و ذل
األزمنة الغابرة و ى عهد
يقول الد تور ةمد ال ار ( :او األط ا
،ريب ،يتعموو أو للخمر بع املنا ع ال ية ،وظل النا يعتقدوو ذل
ى املاضع القريب ،و او األط ا القدام يصفوهنا ملرض ضيق الشرايني
التا ية ،عل أمل أو حيسن ذل منها ،مث ا ا تشا ا ا دي ة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شراب ا لوا والعسل ( )110/7بلف ص اوو ذ ر القصة ،وع د الرزاق
تاب األشربة ،ابب التداو ،اب مر ( )250/9بر،م:
"مصنفص"
( ) 17097بلف ص اوو ذ ر القصة ،وابن أيب شي ة "مصنفص" تاب
ال ب ِّ ،ا مر يتداوم ِّهَا والسكر ( )53/12بر،م )23958( :بنسوه،
تاب ال هارة ،ابب حكم بول ما
وال ساو" ،شرح معاين اآلاثر"
يف ل مص ( )108/1بر،م )652( :هبا اللفظ ،وا ا م "مستدر ص"
تاب ال ب ،و ي عاى مل جيعل شفا م يما حرم عليكم ()218/4
بر،م )7604( :بنسوه ،و،ال :صسيح عل شرط الشيخني ومل خير اه،
ووا قص البه
( )1قع الدين أبو الع ا أمحد بن ع د ا ليم بن يمية ا راين" ،جمموع الفتاوم"
قيق ع د الرمحن بن ةمد بن ،اسم( ،بدوو ط عة ،املدينة الن وية :جممع املل
هد ل اعة املصسمب الشريمب1995 ،م)274 - 273 /24 ،
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وأب لن ل املتاعم وبينن أهنا أوهام ،وأظهر أو ا مر ُس ب صلب
الشرايني واجلل ة ،وهبه ا قيقة تال جمهولة حىت لدم بع األط ا
البين مل يَ رلعوا عل من تا ال ب ا دي ة ،و،د ب ل استخدام ا مر
کرت،ق واوا ال ب ا دي  ،ولكن بقع استعماهلا ُمبيب ل ع
()1
األاوية والعقا ، ،واملواا الدهنية والقلوية اليت بوب املا )
و،د صل الد تور ع د الفتاح ارين القول حكم التداو،
ذل  ،و،ال( :أ -اال بني
ابحملرما  ،منا،شا أ،وال الفقها
حال
الفقها عل عدم واز التداو ،مبا حيرم من املسكرا
الارورة ليص ،بأو ُو د ه من امل احا ما يقوم مقامص التداو ،بص من
املرض ب  -و،د ااتلفوا حكم ناول املسكرا للتداو ،ها ذا او
مثة ضرورة ليها ،بأو مل يو د من امل احا ما يقوم مقامها التداو،،
يب عدل ثقة حاذق ،وذل عل مبه ني؛ املبهب
َ
ووص َفها للمري ط ٌ
األول :يرم أصسابص أنص جيوز التداو ،ابملسكرا  ،عل فصيل بني
بعاهم ذل املبهب ال اين :يرم من ذهب ليص أنص جيوز التداو،
وا،ش األ،وال وعرض
ابملسكرا  ،عل فصيل بني بعاهم ذل
ألالتها ،وما اعرتض بص عليها ،مث ،ال :و نص يرت ح ن ر ،ما ذهب ليص
القا لوو حبرمة التداو ،بعني املسكر من أصساب املبهب األول ،وهم
املالكية ومجهور الشا عية ومن وا قهم ،أما ذا استهلكن عني املسكر
الدوا  ،حبي مل ي ق هلا لوو أو طعم أو ريح لنص جيوز التداو ،هبا
يب مسلم عدل
الدوا  ،ذا مل يو د ما يقوم مقامص التداوَ ،،
ووص َفص ط ٌ
حاذق للمري  ،أو او املري يعر نفعص لص ملعر تص ابل ب ،أو من
( )1ال ار" ،ا مر بني ال ب والفقص" 14 ،و 23 – 22و 26و29 – 28
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جتربة سابقة لص مع املرض ،وذل ملا استدل بص أصساب هبا املبهب من
السنة وآاثر الصسابة واملعقول  ،وألنص لين مثة ضرورة أو حا ة ى
دوا  ،لو وا امل اح الب ،يقوم مقامها
استعمال املسكرا
()1
التداو)،
 -4النهي عن الدخول إىل أرض الطاعون واخلروج منها:
ُس َام َة بْ ِّن َزيْ ٍد َ َ،ال:
و،د ورا هبا النهع :ا دي املشتهر عن أ َ
ِ ()2
ول رِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم« :-إ َذا َُِس ْعتُ ْم َِبلطىاعُون
َ َ،الَ َ، :ال َر ُس ُ
صلر ر
اَّلل َ -
( )1ع د الفتاح ةموا ارين" ،حكم التداو ،ابحملرما  ،حب قهع مقارو"
(ط ،1ط عة ااصة ابملفلمب1993 ،م) 69 – 68 ،و 84 – 83
( )2الطىاعُو ُن ِّ -م ْن َحْي ُ اللطغَةُ  -نتَوعٌ ِّمن الْوَاب ِّ  ،وُهو ِّعْن َد أ َْه ِّل ال ِّ ِّ
بَ :وَرٌم
ْ َ َ َ َ
ب َش ِّدي ٌد ُم ْفِّملٌ ِّ دًّا يتَتَ َ َاوُز الْ ِّم ْق َد َار ِّ َذلِّ َ ،
َرِّاَ، ٌ ،تت ٌ
ج َم َعصُ َتلَ طه ٌ
رال َخيُْر ُ
ِّ
ول أ َْمُرهُ ِّ َى الترت َقطرِّح
اَر ،أ َْو أَ ْ َم َد َويتَُ ُ
َا َ
َس َوَا أ َْو أ ْ
َويَص ُ َما َح ْولَصُ ِّ ْاألَ ْ َ ِّر أ ْ
اضع ِّ ِّْ ِّ
ِّ ِّ
مب ْاألُذُ ِّو َو ْاأل َْرنتََ ِّة
َس ِّريعا َوِّ ْاألَ ْ َ ِّر َْحي ُد ُ
اإلبِّط َو َا ْل َ
ث ِّ ثََالثَة َم َو َ
وِّ اللطس ِّوم ِّ ِّ
اعو ُو يَ ْك ُتُر ِّ الْ َوَاب َِّ ،وِّ الِّْ َال ِّا الْ َوبِّيَ ِّة،
الر ْا َوة َولَ رما َ ا َو ال ر ُ
ُ
َ
ض يتع طم ،والترس ِّقيق :أَ رو بتني الْواب ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ر
م
ل
و
ه
:
يل
،
و
،
اب
و
ل
اب
ص
ن
ع
رب
ع
ْ
ُ َ َْ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ط َ َ َ ُ َ ْ ُ
َْ َ َ َ
ٍ
وو عموما واصوصا َ ُك طل طَ ٍ
وال ر ِّ
اعوا،
ن ُ طل َوَاب طَ ُ
ُ
َ ُ
اع ُ ُ َ ُ ُ
اعوو َوَاب ٌَ ،ولَْي َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ر
ر
ني
اض الْ َعا رمةُ أ ََع طم م َن ال اعُوو َلنرصُ َواح ٌد مْنت َهاَ ،وال َواع ُ
َوَ َبل َ ْاأل َْمَر ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اعو ُو
وح َوأ َْوَر ٌام َرايَةٌ َحااثَةٌ ِّ الْ َم َواض ِّع الْ ُمتَت َقدِّم ذ ْ ُرَهاَ ،وال ر ُ
ُارا َ ا ٌ َوُ،تُر ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ِِّّ
اهر وال ِّ
ث
راين :الْ َم ْو ُ ا َْاا ُ
يتُ َعرت ُر بص َع ْن ثََالثَة أ ُُموٍر ،أ َ
َح ُد َهاَ :ه َبا ْاألَثتَُر ال ر ُ َ
عْنص ،وال رالِّ ُ  :ال رس ب الْ َف ِّ
اع ُل ِّهلََبا الدرا ِّ (ةمد ابن أيب بكر مشن الدين
َُ َ
َُ
ابن ،يم اجلوزية" ،زاا املعاا هد ،ا الع اا" قيق شعيب األراؤوط،
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()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

وهاَ ،وإذَا َوقَ َع ِب َْر ٍ
ِب َْر ٍ
ض َوأَنْاتُ ْم ِبَا فَ َال َْخْ ُر ُجوا م ْنا َها»
ض فَ َال بَ ْد ُخلُ َ
،ال ابن القيم شارحا معي هبا ا دي ،( :د مجع الن  -صل
ي عليص وسلم  -لألمة هنيص عن الداول ى األرض اليت هو ها ،وهنيص
مال التسرز منص ،لو الداول األرض
عن ا روج منها بعد و،وعصَ ،
اليت هو ها عرضا لل ال  ،وموا اة لص ةل سل انص ،و عانة لإلنساو عل
نفسص ،وهبا خمالمب للشرع والعقل ،بل َجتَنطب الداول ى أرضص من ابب
ا ِّ ْمية اليت أرشد ي س سانص ليها ،وهع ِّمحْية عن األمكنة ،واألهوية
املفذية وأما هنيص عن ا روج من بلده ،فيص معنياو :أحدمها :محل النفو
عل ال قة ابهلل ،والتو ل عليص والصرب عل أ،ايتص والرضا ها وال اين :ما
،الص أ مة ال ب :أنص جيب عل ل َِّ
ةرتٍز من الواب أو خيرج عن بدنص
الِّيرة ،ويقلل الغبا ومييل ى التدب الْ ُم َ ِّفمب من ل و ص
الرطواب ال َف ْ
الر،ضة وا مام ،لهنما مما جيب أو ُْحي َبَرا؛ ألو ال دو خيلو ال ا من
ا ٍل راِّ ٍ ،ام ٍن يص ،ت ه الر،ضة وا َ رمام ،وذل جيلب ِّعلرة ع يمة
ْ
بل جيب عند و،وع ال اعوو السكوو وال رد َعة ،و سكني هي او األاالط،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ط ،27ب و  :مفسسة الرسالة؛ الكوين :مكت ة املنار اإلسالمية،
1994م) )35 :4 ،بتصر
( )1أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :تاب ال ب ،ابب ما يب ر
ال اعوو ( )130/7بر،م( ،)5728( :هبا اللفظ) ،ومسلم
تاب السالم ،ابب ال اعوو وال ة والكهانة وحنوها
"صسيسص"
( )26/7بر،م ،)2218( :بنسوه م و
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و ميكن ا روج من أرض الواب والسفر منها حبر ة شديدة ،وهع
ُمارة دا هبا الم أ ال األط ا املتأارين ،هر املعي ال من
()1
ا دي الن و ،،وما يص من عالج القلب وال دو وصالحهما)
و،ال ابن القيم أياا ( :املنع من الداول ى األرض اليت ،د و،ع
ها عدة حكم :أحدها :جتنب األس اب املفذية وال عد منها ال اين :األاب
ابلعا ية اليت هع مااة املعاش واملعاا ال ال  :أو يستنشقوا اهلوا الب،
،د عفن و سد يمرضوو الرابع :أو جياوروا املرض البين ،د مرضوا
ببل يسصل هلم مب اورهتم من نن أمراضهم ا امنِّ :محْية النفو
عن ال ِّ َ ة والعدوم لهنا تأثر هما ،لو ال ِّ َ ة عل من َ َيرتَر ها،
ِّ
األمر اب بر وا ِّ ْمية والنرهع
وابجلملة :فع النهع عن الداول أرضص ُ
األمر ابلتو ل،
عن التعرض ألس اب التلمب و النرهع عن الفرار منص
ُ
()2
والتسليم ،والتفوي  ،األول :أتايب و عليم ،وال اين :فوي و سليم)
العْيتِّين( :ر ع عمر الفاروق  -رضع ي عنص  -سنة س ع
و،ال َ
عشرة ،عن ااول الشام ابلنا رارا عن ال اعوو؛ دل هبا علع واز
رار الر ل عن ذ ،العاهة ،وعلع أو الْم ِّ
ص رح يُ ِّ
ورا عل الْ ُم ْم ِّرض)(،)3
ُ
( )1ابن القيم" ،زاا املعاا من هد ،ا الع اا"40-39 :4 ،
( )2ابن القيم" ،زاا املعاا من هد ،ا الع اا" 41-40 :4 ،بتصر
( )3ةموا بن أمحد أبو ةمد بدر الدين العيي ا نفع" ،خنب األ كار نقيح
م اين األا ار شرح معاين اآلاثر" قيق أيب متيم ،سر بن براهيم( ،ط،1
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ن بْ ِّن مالِّ ٍ أَ رو عُمر بْن ا َْ ر ِّ
اب َ -ر ِّض َع يُ َعْنصُ  -أَْ،تَ َل ِّ َى
َع ْن أَنَ ِّ َ
ََ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني،
اسَتت ْقَتلَصُ أَبُو طَْل َسةََ ،وأَبُو عَُتْي َد َة بْ ُن ْ
اجلَر ِّاحَ ،ت َقاَ  ،َ :أَم َ الْ ُم ْفمن َ
الشرام َ ْ
ِّ ِّ ِّ
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ -وِّايَ َارُه ْم،
ِّ رو َم َع َ ُو ُ َوه أ ْ
َص َساب َر ُسول ي َ -
وِّ را َترْ نَا ِّم ْن بَت ْع ِّد َا ِّم ْل َح ِّر ِّيق الن ِّ
رارْ َ ،ارِّ ِّع الْ َع َام ،يَت ْعِّينَ :تَر َ َع عُ َمُرَ ،تلَ رما
َ
َ َ
()1
ِّ
ر
َ ا َو الْ َع ُام الْ ُم ْق ُل َ ،ا َ َ َد َا َل ،يَت ْعِّين ال اعُو َو
املطلب الثاني :صُ َورٌ من النهي عن إيذاء اإلنسان غريَه بدنيًّا يف السُّنة
النبوية
و من أبرز صفا الن  -صل ي عليص وسلم  -الرمحة ابلنا ،

والر ق هم ،والشفقة عليهم ،قد ،ال عاى﴿ :ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ﴾ [األن يا  ،]107:و،ال

عاى﴿ :ﲜ

ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [التوبة ،]128:و او -
صل ي عليص وسلم  -يدعو ى الر ق ابلنا وحي عليص ويدعو أصسابص
ليص ،وينهاهم عن ال لم و يبا أحد من النا حىت لو ااتلمب اينُص ،ومن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ر :وزارة األو،ا والشفوو اإلسالمية2008 ،م) 60 :14 ،بتصر يس
( )1أار ص ال ساو" ،شرح معاين اآلاثر" تاب الكراهة  -ابب الر ل
( )303/4بر،م ( ،)7034و سنااه
يكوو بص الدا هل جيتنب أم
صسيح ما ،ال العيين "خنب األ كار نقيح م اين األا ار شرح
معاين اآلاثر" )60 :14
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األحااي العامة اليت أرسن هبا امل دأ الع يم:
ي أَ رو رس َ ِّ
 عن ابِِّّر ب ِّن ع ِّد ِّصلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم -
َ ْ َ ْ َْ
ول ي َ -
َُ
ِ ِ ()1
ُّ
َ َ،ال« :ابىا ُقوا الظُّل ِ
ات يَا ْو َم الْقيَ َامة»  ،وظُْلم
ْم ظُلُ َم ٌ
ْم؛ فَإ ىن الظل َ
َ
اإلنساو ما ،ال اإلمام الصنعاين( :يشمل مجيع أنواع انتقاصص حقرص سوا
()2
ن أو ٍ
حق مفم ٍن أو ا ٍر أو ٍ
ِّ
مال أو ِّعْر ٍ
او نتَ ْف ٍ
اسق)
ض
 وعن ع َد ِّ،
ي بْ َن َع ْم ِّرو أ رو َر ُ ال َ َ،الَ ،َ :ر ُس َ
ول يِّ ،أَ ط
َ ْ َْ
ِ ِ ()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّْ
سانه َويَده» وهنا -
اإل ْس َالِّم أَْ َ
ا ُل َ َ،الَ « :م ْن َسل َم الن ُ
ىاس م ْن ل َ
تاب الرب والصلة واآلااب ،ابب رمي ال لم

( )1أار ص مسلم "صسيسص"
( )18/8بر،م)2578( :
( )2ةمد بن ُساعيل األم الصنعاين" ،س ل السالم شرح بلوغ املرام" (بدوو
ر،م ط عة ،القاهرة :اار ا دي  ،بدوو اتري )657 :2 ،؛ ةمد ع د العتيت
ا َْويل" ،األاب الن و( "،ط ،4ب و  :اار املعر ة1423 ،هت)55 ،
تاب اإلمياو ،ابب بياو فاضل اإلسالم
( )3أار ص مسلم "صسيسص"
وأ ،أموره أ ال ( )47/1بر،م ،)40( :وابن ح او "صسيسص" تاب
الرب واإلحساو ،ذ ر ال ياو بأو من عل ما وصفنا او من ا املسلمني
( )125/2بر،م ،)400( :وأمحد "مسنده" ( )1421/3بر،م)6868( :
ِّ
ِّ
(من َسل َم املسلموو) و،ولصَ :
واللفظ لص ،وعند ال ا،ني بلفظَ :
"من َسل َم النا ُ
ِّمن لسانِّص" أ ،ابلشتم واللعن والغي ة وال هتاو والنميمة والسعع ى السل او
(ويَ ِّده) ابلارب والقتل واهلدم والد ع والكتابة ابل اطل وحنوها،
و ذل َ ،
واصا ابلب ر ألو أ ر األذم هما ،أو أريد هما م ال ،و،دم اللساو ألو
اإليبا بص أ ر وأسهل ،وألنص أشد نكاية ،وهلبا او الن  -صل ي عليص
َش طق عليص ِّمن َر ْش ِّق النرتْل"،
وسلم  -يقول ساو" :اُ ْه ُج املشر ني؛ لنرص أ َ
وألنص يعم األحيا واألموا  ،وابتلع بص ا اص والعام اصوصا هبه
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اجلدير
ما ،ال الد تور ا َْويل  -ي ني الرسول  -صل ي عليص وسلم َ -
(من َسلِّم النا ُ ِّمن َش ِّره مسلمني أو مسلمني
بلقب اإلسالم ،وهوَ :
ممن هلم ذمة أو َع ْهد ،و و انن حرمة املسلمني وق حرمة هم ومنع
األذم عنهم املقدمة  -وهبه حكمة صي املسلمني ابلب ر
بع الروا ،-)1( ،وا اللساو واليد ابلسالمة من شرمها اوو اب،ع
ةرما :املسلم
األعاا ألو أ ر اإليبا هما و و او بغ مها أياا ًّ
يفذ ،النا بيده ،ال يارهم ،أو يقتلهم ،بل يده شريفة نتيهة ،عمل
يفذ ،النا ب صره أو ُسعص ،أو صو ص أو ر لص أو
ا  ،و بل
()2
ها من أعاا ص بل لص للنا ِّسْل ٌم ،وهو هلم ا )
ِّ ِّ
 وعن عا ِّ َش َة ،الَنَُِّ :سع ِّصلر يُ َعلَْي ِّص
َْ َ
ْ ْ ُ
ن م ْن َر ُسول ي َ -
ِ
ول ِّ بتَْيِّيت َه َبا« :اللى ُه ىم َم ْن َوِ َِل م ْن أ َْم ِر أُىم ِيت َش ْيائاا فَ َش ىق
َو َسلر َم  ،-يتَ ُق ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعرتَر بص اوو القول ليشمل ارا ص استهتا لغ ه ،و،يلَ :ا ر اليد
األ،مَ ،
مع أو الفعل ،د حيصل بغ ها؛ ألو سل نة األ عال منا هر ها ذ ها
ال ش والق ع والوصل واملنع واإلع ا واألاب وحنوه) ،ان ر :ع يد ي بن
ةمد أبو ا سن امل ار فور" ،،مرعاة املفا يح شرح مشكاة املصابيح"
(ط ،3بنار اهلند :اارة ال سوث العلمية والدعوة واإل تا  ،اجلامعة السلفية،
1984م)48 :1 ،
ِّ
أهل البمة ُحكماَ ،ب ْ ُر املسلمني ارج خمرج الغالب؛ ألو
( )1ويلسق ابملسلمني ُ
ةا ة املسلم عل مب األذم عن أايص املسلم أشد أت يدا ،وألو الكفار
بصدا أو يقا لوا و و او يهم من جيب الكمب عنص ان ر :امل ار فور،،
"مرعاة املفا يح شرح مشكاة املصابيح"48 :1 ،
( )2ا َْويل" ،األاب الن و ،16 ،"،بتصر
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ِ
ِ
ِل ِم ْن أ َْم ِر أُىم ِيت َش ْيائاا فَا َرفَ َق ِبِِ ْم فَ ْارفُ ْق
َعلَْيه ْم فَا ْش ُق ْق َعلَْيهَ ،وَم ْن َوِ َ
بِ ِه»( ،)1هبا ا دي ما ،ال اإلمام النووِّ( :،من أَبْتلَغ التوا ر عن املشقة
عل النا  ،وأع م ا عل الر ق هم و،د اهر األحااي هبا
املعي)( ،)2و،ولصَ " :ش ىق َعلَْي ِه ْم" معناه ما ،ال اإلمام الصنعاين( :أاال
عليهم املشقة أ ،املارة ،والدعا عليص منص  -صل ي عليص وسلم -
()3
ابملشقة تا من نن الفعل ،وهو عام ملشقة الدنيا ،واآلارة)
ي َ َ،الَُِّ :سعن رس َ ِّ
 وعن ْن ُد ِّب ب ِّن ع ِّد ِّصلر يُ َعلَْي ِّص
ْ َْ
ول ي َ
َْ ُ
ْ ُ َُ
ِ ِ ()5
)
4
(
شاقِ ْق يَ ْش ُق ِق هللاُ َعلَْي ِه يَا ْو َم الْقيَ َامة»
َو َسلر َم يتَ ُق ُ
ولَ « :م ْن يُ َ
واملراا هبا ا دي ما ،ال ا ا ظ ابن ح ر( :النهع عن القول الق يح
املفمنني و شمب مساويهم وعيوهم ،والنهع عن ااال املشقة عليهم
()6
معنو،
واإلضرار هم)  ،بدنيًّا أو ًّ
ض َرَر َوًَل
 و،ال رسول ي  -صل ي عليص وسلم ًَ « :-ل َتاب اإلمارة ،ابب ايلة اإلمام العاال
( )1أار ص مسلم "صسيسص"
وعقوبة اجلا ر )7/6( ،بر،م)1828( :
( )2النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج"213 :12 ،
( )3الصنعاين" ،س ل السالم"667 :2 ،
ِّ
األمر علي
( )4الْ ُم َشا،رة :اللغة :مشتقة من الشقاق وهو ا ال  ،ويقال :شق ُ
َضر ب ان ر :ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار130 :13 ،"،
مشقة :أ َ
( )5أار ص ال خار" ،صسيسص" تاب األحكام ،ابب َمن شاقر َش رق ي
عليص ( )64/9بر،م)7152( :
( )6ان ر :تح ال ار ،بن ح ر ()130/13
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()1
ِ

ض َر َار»  ،هبا ا دي

أصل
ٌ

رمي سا ر أنواع األذم

بدليل،

"املوطأ" تاب األ،اية ،ابب القاا املر ق (745/2
( )1أار ص مال
ر،م  ،) 6ومن طريقص ال يهقع "السنن الكربم" تاب الصلح ،ابب
ضرر و ضرار ( )69/6بر،م )11503( :من حدي حيىي املازين مرسال
ابن َما َ ْص "سننص"
وأار ص أمحد "مسنده" ( ،55/5ح  ،)2865و ُ
تاب األحكام ،ابب من بَي حقص ما ياطر جباره ( ،784/2ح
 ،)2341من حدي ابن ع ا ٍ  ،و سنااه ابر اجلعفع ضعفص األ روو،
ما ،ال ابن ر ب ،لكن اتبعص ااوا بن ا صني ،ما "سنن الدار ،ين"
عكرمة
تاب األ،اية ( 228/4حدي  )84وااوا هبا ثقة
ااصة ،ما ،ال ا ا ظ "التقريب" (ص ،)198 :وهو يرو ،عنص هنا،
ريج أحااي ال داية"
"اهلداية
ومع ذل قد ،ال الغمار،
(" :)11/8ا دي من طريقيص ينسط عن ار ة ا سن"! ،و،ال ابن
ع د اهلاا" ،احملرر" (" :)514/2رواه أمحد وابن ما ص ،اسناا
ابن َما َ ْص
،و "،وأار ص أمحد "مسنده" ( ،)22778 ،436 /37و ُ
أياا ( ،784/2ح  ،)2340وال يهقع "السنن الكربم" تاب حيا
املوا  ،ابب من ،ا يما بني النا مبا يص صالحهم وا ع الارر عنهم
( )156/6من حدي ع ااة بن الصامن و،ال املناو" ،شرح األربعني
مع:
أمحد
النووية" (ص" :)155 :و سناا َ
صسيح ،قد ،ال ا ا ظ اهلي ط
ٌ
ر الص ثقا ٌ " ،ولكن الم املناو ،ن ر؛ لنص يلتم من ،ول اهلي مع هبا
أو يكوو اإلسناا متصال قد يكوو منق عا أو معاال أو مرسال أو معلرال
أو شاذًّا مع ثقة ر الص ،وي أعلم ولكن سناا حدي ع ااة هبا منق ع؛
يص " :سساق بن حيىي ،يل :هو ابن طلسة ،وهو ضعيمب ،مل يسمع من
ع ااة ،و،يل :نص سساق بن حيىي بن الوليد بن ع ااة ،ومل يسمع أياا من
ع ااة" ،ما ،ال ابن ر ب ،ولبل ،ال ال وص " ،مص اح الت ا ة"
ين
(" :)48/3هبا سناا ر الص ثقا
رار ُ،ط
أنص منق ع" وأار ص الد َ
"سننص" تاب ال يوع ،ابب اجلعالة ( )51/4بر،م )،3079( :و تاب
"م ْستدر ص"
األ،اية ،ابب الشفعة ( )408/5بر،م ،)4541( :وا ا ِّم
ُ
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يهقع
تاب ال يوع ،ابب النهع عن احملا،لة ( )66/2بر،م ،)2345( :وال ِّ
"السنن الكربم" تاب الصلح ،ابب ضرر و ضرار ( )69/6بر،م:
( )11502من حدي أيب سعيد ا در ،،و،ال ا ا م" :صسيح اإلسناا
عل شرط مسلم" ووا قص البه و صسيسص عل شرط مسلم يص ن ر؛
لو سنااه ع ماو بن ةمد مل خيرج لص مسلم شي ا ،ومع ذل قد ضعفص
ابن الق او وابن ح ر ،ين ر" :لساو امليتاو" بن ح ر (،)408/5
ريج أحااي اهلداية" لص أياا ( ،)192/1و،د اتبعص ع د
و"الدراية
املل بن معاذ النصي  ،ما عند ابن ع د الرب "التمهيد" (،)159/20
ونقلص عنص التيلعع "نصب الراية"( ،)285/4وع د املل بن معاذ
"امليتاو" ( " :)665 – 664/2أعر ص" ،وذ ر لص
النصي ، ،ال البه
البه هبا ا دي مما أُنكر عليص وهلبا ملا ذ ر ابن الق او هبا ا دي
،ال تابص "بياو الوهم واإليهام" (" :)103/5وع د املل هبا عر
لص حال ،و أعر َمن ذ ره" ،و،ال ابن ع د اهلاا " ،نقيح التسقيق"
( 68/5ر،م" :)3249رواه ا ا م ،وزعم أنص صسيح اإلسناا ،و ،ولص
ن ر ،واملشهور يص اإلرسال ،با رواه مال عن عمرو بن حيىي عن أبيص
مرسال ،وي أعلم" ،و،ال ابن ع د الرب "التمهيد"( :)158/20مل خيتلمب
صسيح ،مث
رسال هبا ا دي ، ،ال :و يُسند من و ٍص
عن مال
ٍ
ِّ
ار ص من رواية ع د املل بن معاذ النصي  ،عن الدراورا ،موصو "،
والدراورا ،او اإلمام أمحد يُاعمب ما حدرث بص من حف ص ،و يع أ بص،
قدمي ،ول مال ٍ عل ،ولص و،ال االد بن ٍ
سعد األندلسع
و شر
ا ا ظ :مل يص رح حدي  ( :ضرر و ضرار) مسندا ،هكبا ،ال ابن
ر ب ولكن لص شواهد موصولة يتقوم ها ،ذ رها ابن ر ب " امع
العلوم وا كم" ( )212/2ط عة الرسالة ،و،ال عا للنوو" ،األربعني":
عاها بَِّت ْع ٍ " ،ونقل عن ابن الصالح ،ولص" :هبا ا دي ُ
"لص طُُر ٌق يتَ ْقوم بَ ُ
ِّ
وحيسنص ،و،د قرلص
ين من و وه ،وجمموعها يُقو ،ا دي َ ُ
أسنده الدار ،ط
مجاه ُ ِّ
يدور
اليت
األحااي
من
رص
ن
ااوا:
أيب
و،ول
بص،
ا
و
احت
و
العلم،
أهل
ُ
ط
ُ
ِّ
ٍ
الفقص عليها يُشعُر بكونص َ ضعيمب ،وي أعلم" و،ال النوو" ،األربعني
حدي ر،م " :"32حدي حسن ولص طرق يُقو ،بعاها بعاا" و،ال
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و تااا حرمتُص لما زاا ِّش رد ُص ،وهبا ا دي يشمل ل أنواع الارر؛
ألو النكرة سياق النفع عم ،و يص حب  ،أصلص وق أو اق ،أو
عل ضرر أو ضرار بأحد ايننا ،أ :،جيوز شرعا ملو ب
ااص أما ااال الارر عل أحد يستسقص لكونص َت َعدرم حدوا ي
ِّ
لوم مقابلتَص
نفسص و َه ،يَ لب امل ُ
يعاَ،ب ب َق ْدر رميتص ،أو لكونص ظَلَم (َ)1
ابلعدل ،هبا ُ مر ٍاا اب دي  ،عا  ،لين هناك أمجع و أمشل من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العال ع" :للسدي شواهد ينتهع جمموعها ى ار ة الصسة أو ا سن
احملتج بص" ما ي القدير للمناو )559/6( ،و"شرح األربعني النووية"
لص أياا (ص  ،)155وان ر رجيص وذ ر شواهده موسعا "نصب الراية"
للتيلعع ( )386 – 384/4ومعي ا دي  " :ضرر" أ ،يار
ضره
اإلنساو أااه ينقصص شي ا من حقص" ،و ضرار" أ ،جيا ِّزَ ،من َ
اااال الارر عليص بل يعفو ،الارر ِّ ْع ُل واحد ،والارار ِّ ْع ُل اثنني،
األول :اق َمفسدة ابلغ م لقا ،وال اين :ا،ها بص عل و ص املقابَلة،
ِّ
هة ا عتدا ابمل ل ،ال ابن
أ ،لٌّ منهما يقصد ضرر صاحِّص بغ
ع د الرب، :يل مها مبعي واحد للتأ يد ،و،يل :مها مبعي القتل والقتال ،أ،
صِّرب ،و و انتصر ال يَعتد ،ان ر:
ياره ابتدا و يُااره ْو َ
ضرهُ وليَ ْ
التر،اين" ،شرح التر،اين عل املوطأ"66 :4 ،
( )1ع د الرمحن بن أمحد بن ر ب زين الدين ا ن لع " ،امع العلوم وا كم"
قيق شعيب األراؤوط و براهيم اب ن( ،ط ،2ب و  :مفسسة الرسالة،
2001م)212 :2 ،؛ ان ر :املناو " ،،ي القدير"559 :6 ،؛ التر،اين،
"شرح التر،اين عل املوطأ"66 :4( ،؛ وزارة األو،ا والش وو اإلسالمية،
"املوسوعة الفقهية الكويتية" (ط ،2الكوين :األ تا  :23 - 1ط اار
السالسل ،واأل تا  :38 - 24ط م ابع اار الصفوة ،واأل تا - 39
 :45ط الوزارة1404 ،هت  1427 -هت180 :18 ،)،
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هبه الع ارة الو يتة اليت ،رر هبه القاعدة الشاملة اليت م الفرا
واألمة
من االل ما س ق يت ني لنا أو اإلسالم ،د حرم اإليبا ال دين
وضربَص و عبيَص اوو
بكا ة صوره وأشكالص عل اإلنساو ،قد َحرم يبا ه ْ
اعل ذل
ا،رتا ص ذن ا أو رمية ستو ب عقوبتص ،و،د َت َو رعد الشر ُ
ع َ
اآلارة، ،ال عاى﴿ :ﲀﲁ ﲂ
ابلعباب األليم
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ﴾

[األحتاب]58:
و يما أييت أا ر صور يبا اإلنساو َه ما حبر منها ال طسنة
الشريفة:
أوًل -حترمي سفك الدماء وإزهاق األرواح:
ا
اإلسالم ين ر ى و وا اإلنساو عل أنص بنا ي ،ال حيق ألحد
أو يهدمص اب ق ،وببل يقرر عصمة الدم اإلنساين ،ويعترب من يعتد،
عل نفن واحدة أمنا اعتدم عل النا مجيعا﴿ :ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ﴾ [املا دة، ،)1(]32:ال الد تور
طن او ( :،هبه اجلملة الكرمية أُس ألواو الرت يب صيانة الدما ،
( )1طن او" ،،التفس الوسيط"218 :5 ،
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وحفظ النفو من العدواو عليها ،حي ش ص -س سانص، -تل النفن
الواحدة بقتل النا مجيعا ،و حيا ها احيا النا مجيعا ومن است اح
هبا الدم نفن واحدة ،كأنص ،د است احص نفو النا مجيعا ،ذ
()1
النفن الواحدة مت ل النوع اإلنساين لص)
وملا او ْ،تل النفن مفايا ى املفسدة الشنيعة ،وصاح ص مر ك ا
ٍ
يح و ٍرم ع ي ٍم؛ لو الن صل ي عليص وسلم حبر أمتص منص،
لفعل ٍ ،
وهن عنص ،وذ ر عوا ،ص الوايمة الدنيا واآلارة ،و،د حرمن الشريعة
ا امتة ا عتدا عل بدو اإلنساو و زهاق روحص بغ حق، ،ال س سانص:
﴿ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
()2

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾

[النسا  ،]93:و الصسيسني من حدي ابن مسعوا رضع ي عنص
،ال، :ال رسول ي  -صل ي عليص وسلم ً« :-لَ ََِي ُّل َد ُم ْام ِر ٍئ
( )1طن او" ،،التفس الوسيط"127 :4 ،
( )2ذ ر هنا وعيد القا ل عمدا وعيدا ر مب لص القلوب ،و نصدع لص األ دة ،و نتعج
منص أولو العقول ،لم يرا أنواع الك ا ر أع م من هبا الوعيد ،بل و م لص ،أ
وهو اإلا ار بأو تا ه هنم ،أ :،هبا البنب الع يم ،د انته وحده أو
جيازم صاح ص جبهنم ،مبا يها من العباب الع يم ،وا ت ،املهني ،وسخط اجل ار،
و وا الفوز والفالح ،وحصول ا ي ة وا سار عياذا ابهلل من ل س ب ي عد
عن رمحتص ان ر :ع د الرمحن بن اصر السعد " ،،يس الكرمي الرمحن فس
الم املناو" (ط ،1ب و  :مفسسة الرسالة2000 ،م)193 ،
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ول ىِ
اَّلل ،إِىًل ِبِِح َدى ثَالَ ٍ
ُم ْس ِل ٍم ،يَ ْش َه ُد أَ ْن ًلَ إِلَ َه إِىًل ى
ث:
َين َر ُس ُ
اَّللُ َوأِّ
ْ
ِ
س َِبلنىا ْف ِ
ب ال ىز ِاينَ ،واملَا ِر ُق ِم َن ال ِّدي ِن التىا ِر ُك
سَ ،والثاىيّ ُ
النىا ْف ُ
ِ
اع ِة»( ،)1واإلمجاع منعقد عل ما أ اا ص مجلة اآل ،واألحااي
ْج َم َ
لل َ
من حرمة ،تل النفن مر ًّدا عن اإلسالم ى الكفر ،أو زانيا بعد
حصانص ،أو ،ا ال لغ ه بغ حق ،أو ا را حربيا يقتل س يل ي ،أو
اب يا اار ا ابلسيمب عل مجاعة املسلمني و مامهم ،أو صا ال د ع مبا
يند ع بص ولو أام ى القتل ،و كاليمب الشريعة اإلسالمية ر ع ى
مقاصدها حفظ ا لق ،ومن هبه املقاصد :حفظ الارور ،ا من
اليت ( بد منها ،يام مصاحل الدين والدنيا ،حبي ذا قد مل َْجت ِّر
ٍ
ٍ
ٍ
حياة ،و
ساا وهتارٍج و و
استقامة ،بل عل
مصاحل الدنيا عل
األارم و الن اة والنعيم ،والر وع اب سراو امل ني ،وا فظ هلا يكوو
بأمرين :أحدمها :ما يقيم أر اهنا وي ن ،واعدها ،وذل ع ارةٌ عن
مراعاهتا من انب الو وا والثاين :ما يدرأ عنها ا اتالل الوا،ع أو
املتو،ع يها ،وذل ع ارةٌ عن مراعاهتا من انب العدم وجمموع
الارور ،مخسةٌ ،وهع :حفظ الدين ،والنفن ،والنسل ،واملال ،والعقل،
تاب الد ، ،ابب ،ول ي عاى﴿ :ﮱ

( )1أار ص ال خار" ،صسيسص"
ﯓ ﯔ ﴾...اآلية [املا دة 5/9( ]45:ر،م  )6878هبا اللفظ،
ومسلم "صسيسص" تاب القسامة واحملاربني والقصاص والد ، ،ابب
ما ي اح بص ام املسلم ( 1302/2ر،م  )1676بنسوه
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()1

و،د ،الوا :هنا مراعاةٌ ل ملة) و،د ا مقصد حفظ النفن بعد
مقصد حفظ الدين ،وهبا يدل عل عناية الشريعة اإلسالمية ابلنفن
عناية ا قة ،شرعن من األحكام ما حيقق هلا املصاحل ويدرأ عنها
املفاسد ،وذل م الغة حف ها وصيانتها وار ا عتدا عليها
ح ة الوااع
و،د أعلن الن  -صل ي عليص وسلم  -ذل
وزااه بياا وأت يدا ،ما ا دي الب ،ورا عن ابن عمر  -رضع ي
عنهما ، ،-ال، :ال الن  -صل ي عليص وسلم  -مبي« :أبدرون أي
ٍ
يوم حر ٌام،
يوم هذا؟»، ،الوا :ي ورسولص أعلم ،قال« :فإن هذا ٌ
أفتدرون أي ٍ
بلد هذا؟»، ،الوا :ي ورسولص أعلم، ،ال« :بَالَ ٌد َح َر ٌام،
شهر حر ٌام»،
أَفَاتَ ْد ُرو َن أ ُّ
َي َش ْه ٍر َه َذا؟»، ،الوا :ي ورسولص أعلم، ،الٌ « :
ِ
ِ
اض ُك ْمَ ،ك ُح ْرَم ِة
اء ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم َوأَ ْع َر َ
،ال« :فَإ ىن هللاَ َح ىرَم َعلَْي ُك ْم د َم َ
يَا ْوِم ُك ْم َه َذاِ ،يف َش ْه ِرُك ْم َه َذاِ ،يف بَالَ ِد ُك ْم َه َذا»( ،)2وزاا مسلم روايتص
و ُك ْم
ض ىالاًل يَ ْ
ب بَا ْع ُ
من حدي أيب بكرة« :أًََل فَ َال بَا ْرِجعُوا بَا ْع ِدي ُ
و ِر ُ
ض ،أًََل لِيابالِّ ِغ ال ى ِ
ِ
اب بَا ْع ٍ
ض َم ْن يَاْبالُغُهُ أَ ْن
ب ،فَالَ َع ىل بَا ْع َ
ِرقَ َ
َُ
شاه ُد الْغَائ َ
( )1براهيم بن موس الشه ابلشاط " ،املوا قا " قيق مشهور حسن سلماو،
(ط ،1القاهرة :اار ابن عفاو1997 ،م) ،17 :2 ،و،د علق الشي اراز بقولص:
(مراعاة الارور ،من انب الو وا كوو بفعل ما بص ،يامها وث اهتا ،ومراعاهتا
من انب العدم كوو برتك ما بص نعدم ،اجلنا) ،
تاب ا ج ،ابب ا ة أ،م مي
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص"
( 176/2ر،م )1742
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يَ ُكو َن أ َْو َعى لَهُ ِم ْن بَا ْع ِ
ت؟ اللهم
ض َم ْن َُِس َعهُ» ،مث ،ال« :أًََل َه ْل بَالىغْ ُ
()1
ا ْش َه ْد»
وروم مسلم من حدي أيب هريرة، ،ال، :ال رسول ي  -صل
ِ
ِ
ام؛ َد ُمهَُ ،وَمالُهُ،
ي عليص وسلم ُ « :-ك ُّل ال ُْم ْسل ِم َعلَى ال ُْم ْسل ِم َح َر ٌ
ال ووضوح أو ي  -عت و ل
ضهُ»( )2وهبه األحااي ني
َو ِع ْر ُ
 أ رم ع ده املفمن بأو عل لص حرمة ع يمة ،ومكانة عتيتة ،وحرمالتعرض لص بأ ،نوع من أنواع األذم ،وأ ،شكل من أشكالص
و،د أ د الن  -صل ي عليص وسلم  -عل رمي سف الدما
بغ حق للنفن ال شرية عموما  -اوو الن ر ى ااتال الدين  ،-ما
ا دي عن عمرو بن ا َْ ِّم ِّق  -رضع ي عنص ، -ال، :ال رسول ي
صل ي عليص وسلمَ « :م ْن أَ ىم َن َر ُج اال َعلَى َدِم ِه فَا َقَتالَهُ ،فَِإنىهُ ََْي ِم ُل لَِو َاء
غَ ْد ٍر يَا ْوَم ال ِْقيَ َام ِة»( ،)3فع هبا ا دي ي ني الن  -صل ي عليص
تاب القسامة ،ابب غليظ رمي الدما
( )1أار ص مسلم "صسيسص"
واألعراض واألموال ( 1305/3ر،م )1679
( )2أار ص مسلم "صسيسص" تاب الرب والصلة واآلااب ،ابب رمي ظلم
املسلم ،وابلص ،واحتقاره ،وامص ،وعرضص ،ومالص ( 1986/4ر،م )2564
( )3أار ص أمحد "مسنده" ( 278/36ر،م ،)21947وأبو ااوا ال يالسع
"مسنده" ( 614/2ر،م  ،)1381وابن أيب عاصم "اآلحاا وامل اين"
( 316/4ر،م  ،)2343وابن ح او "صسيسص" ( 320/13ر،م ،)5982
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وسلم  -شناعة القتل بعد ع ا األماو؛ (ألو ي أو ب الو ا ابلعهوا،
تابص﴿ :ﲳ ﲴ ﲵ
واألما ُو َع ْقد ِّذ رمة)( ،)1وي عاى يقول

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

وال رباين "املع م األوسط" ( 298/4ر،م  ،)4252و( 368/6ر،م
 ،)6640و( 373/6ر،م  ،)6655و "املع م الصغ " ( 350/1ر،م
 ،)584وأبو نعيم "ا لية" ( )24/9واللفظ لص ،لهم من طريق السد ،،عن
ر اعة بن شداا ،عن عمرو بن ا مق ،بص ،وأار ص ال رباين  -أياا -
"املع م الصغ " ( 45/1ر،م  ،)38من طريق :بياو بن بشر ،عن ر اعة ،عن
عمرو ،بص و،ال اهلي مع "جممع التوا د ومن ع الفوا د" ( 285/6ر،م
( :)10712رواه ال رباين بأسانيد ة ،وأحدها ر الص ثقا ) وأار ص ابن
ما ة تاب الد - ،ابب من أمن ر ال عل امص قتلص ( 896/2ر،م
 ،)2688وأمحد "مسنده" ( 277/36ر،م )21946من طريق :ع د املل
بن عم ٍ ،عن ر اعة بن ٍ
شداا الفتياين ،ال :لو لمةٌ ُسعتها من عمرو بن
ا مق ا تاعع؛ ملشين يما بني رأ املختار و سدهُ ،سعتص يقول، :ال رسول
ي  -صل ي عليص وسلم « :-من أمن ر ال عل امص ،قتلص ،لنص حيمل لوا
د ٍر يوم القيامة» و،ال ال وص " ،مص اح الت ا ة" (( :)136/3هبا
سناا صسيح ر الص ثقا )، ،لن :سناا ابن ما ة ر الص ر ال الصسيح،
سوم ر اعة بن شداا ،وهو ثقة ما ،ال احا ظ ابن ح ر " قريب
التهبيب" (ص)210 :
( )1ةمد بن ُساعيل األم الصنعاين" ،التنوير شرح اجلامع الصغ " قيق ة رمد
سساق ة رمد براهيم( ،ط ،1الر،ض :مكت ة اار السالم2011 ،م)12 :10 ،
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ﲿ﴾ [التوبة]6:

اثنياا -حترمي بعذيب الناس وضرِبم بغري حق(:)1
بيرنن السنة الن وية بوضوح أو سد اإلنساو لص رامتص اليت جيب
ا فاظ عليها ،ومحايتها من مجيع أنواع ا عتدا  ،وأنص حيرم ضربص أو عبي ص
الو ص املشروع ،و،د وعد الن  -صل ي عليص وسلم – البين
عل
يعببوو النا ظلما ابلعباب الشديد ار هنم ،ونقول مع الد تور
وجتَطرب وصفة لكل عُتُل
موس شاهني ( :عبيب النا بغ حق طغياو َ
ليظ نس أو و،ص القو ،العتيت ،نعم ،و العقاب واجلتا الدنيو،
عبيب ،ولكنص عبيب حبق ،ومشروع ذا او مناس ا لل رمية شرعا ،أما
نوعها عما رُسص الدين ،او حق ،و او
ذا زاا عليها أو احنر
()2
ظلما ،يعبب ي صاح ص عليص الدنيا واآلارة)  ،وخنتار من األحااي
الواراة هبا ال اب ما يلع:
أ  -عن عروة بن التب ،ال :مر هشام بن حكيم بن حتٍام عل
أا ٍ  ،و،د أ،يموا الشمن ،وصب عل ر وسهم التين ،قال :ما
هبا ،يل :يعببوو ا راج ،قال :أما ين ُسعن رسول ي صل ي
( )1املراا ابلتعبيب :ما َخيْرج عن ِّ
حد التأايب الب ،أ ُِّذو يص لنص ا ت ان ر:
الصنعاين" ،التنوير"290 :2 ،
( )2موس شاهني شني " ،تح املنعم شرح صسيح مسلم" (ط ،1القاهرة :اار
الشروق2002 ،م)104 :10 ،
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ِ
عليص وسلم ،يقول« :إِ ىن هللا ياع ِّذ ى ِ
ىاس ِيف ُّ
الدنْايَا»،
َ َُ ُ
ب الذ َ
ين يُا َع ّذبُو َن الن َ
ٍ
ٍ
ِّ
،ال :وأم هم يوم ب عم بن سعد عل لس نيَ َ ،د َا َل َعلَْيص َ َ ،س ردثَصُ
َأ ََمَر ِّهِّ ْم َ ُخلطوا( ،)1يعين ما ،ال اإلمام القرط  ( :ذا عببوهم ظاملني ،ما
أصل التعبيب يعببوهنم موضع جيوز يص التعبيب ،أو يعبب
ز،اة عل املشروع التعبيب؛ ما املقدار ،و ما الصفة)( ،)2فيص
رمي عبيب النا حىت الكفار بغ مو ب شرعع ،وأو اجلتا من نن
العمل ،ال اإلمام النوو( :،هبا ةمول عل التعبيب بغ ٍ
حق ،ال
()3
يدال يص التعبيب ٍ
حبق القصاص ،وا دوا ،والتعتير ،وحنو ذل )
ب  -عن أيب بكرة رضع ي عنص :أو رسول ي  -صل ي عليص
ِ ِ
ش َارُك ْم(،)4
اض ُك ْمَ ،وأَبْ َ
اء ُك ْمَ ،وأ َْم َوالَ ُك ْمَ ،وأَ ْع َر َ
وسلم ، -ال« :إ ىن د َم َ
ام»( ،)5يعين :أو ا عتدا عل اإلنساو مبا يريق امص ،أو
َعلَْي ُك ْم َح َر ٌ
تاب الرب والصلة واآلااب ،ابب الوعيد
( ) 1أار ص مسلم "صسيسص"
الشديد ملن عبب النا بغ حق )32/8( ،بر،م)2613( :
( )2القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي تاب مسلم"599 :6 ،
( )3النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج"167 :16 ،
بشرةٍ ،وهو ظاهر لد اإلنساو ان ر :ابن ح ر العسقالين " ،تح
( )4مجع َ
ال ار27 :13 ،"،
( )5أار ص ال خار" ،صسيسص" ِّتاب ِّ
الف َ ِّ
ت ،ابب ،ول الن  -صل ي
َ
ٍ
عليص وسلم  " :-ر عوا بعد ،فارا يارب بعاكم ر،اب بع "
( 50/9ح )7078
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ا ،أو يس ا ،أو حق ا ،م را
خيدش لده ،سوا او ا عتدا
ادش ال شرة بأ ،شع لنص حرام ،ما ابلنا ابلقتل !
 روم مسلم( )1عن أيب هريرة ،يقول، :ال رسول ي  -صلي عليص وسلم « :-ي ِ
ك ُم ىد ٌ،أَ ْن بَا َرى قَا ْواما ِيف
ك إِ ْن طَالَ ْ
ت بِ َ
وش ُ
ُ
()3
()2
أَيْ ِدي ِه ْم ِمثْل أَ ْذ ََن ِ
ىاس]  ،يَا ْغ ُدو َن ِيف
ب الْبَا َق ِر [يَ ْ
و ِربُون ِبا الن َ
ُ
ِ
وِ ِ
ِ
ِ
ِ
وحو َن يف
غَ َ
وحو َن يف َس َخط هللا» ،و روايةَ « :ويَا ُر ُ
ب هللا َويَا ُر ُ
ِّ
ِِ
اآلمر بص ،وهبا
لَ ْعنَته» ،ال األُِّيب( :ويتنتل منتل َة امل اشر للاربُ :
تاب اجلنة وصفة نعيمها ،ابب النار
( )1أار ص مسلم "صسيسص"
يدالها اجل اروو ( 2192/4ر،م)2857
( )2املقصوا من ،ولص" :م ل أذاب ال قر" :السياط وما معناها من العصع
وا نا ر واملدا ع وال نااق و ها واملراا هف النا  :ا كام ال غاة
واملست دوو وال لمة و ش يص السياط بأذاب ال قر طوهلا و ل ها وشدهتا،
واملعي :ياربوو ها النا األبر ،امل لومني و طالق الغدو والرواح من ابب
مجيع أو،اهتم
طالق ال ر ني و رااة الكل؛ يعين أهنم ي لموو النا
وياربوهنم بسياطهم وهبا ا دي من مع تا الن وة قد و،ع ما أارب بص
 صل ي عليص وسلم  -ان ر :النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بنا اج"190 :17 ،؛ موس شاهني شني " ،تح املنعم شرح صسيح
مسلم" ،416 :8 ،و463 :10؛ ةمد األمني بن ع د ي اهلََرر،،
"الكو ب الوهاج شرح صسيح مسلم" (ط ،1دة :اار املنهاج  -اار
طوق الن اة2009 ،م)546 :25 ،
( )3ما بني املعكو ني من حدي أار ص مسلم "صسيسص" بر،م ()2128
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ٍ
ضرب ي اح ،اال ضرب األاب وحنوه ،و با يتنتل منتلة الارب:
()1
التاييق عليهم ابلس ن ،والتك يل؛ ألو اجلميع عبيب بغ حق)
ا  -وعن أيب را ٍ ، ،ال :ا ب عمر بن ا اب قال« :أًَل
إِِين و ِ
ْخ ُذوا
هللا َما أ ُْر ِس ُل عُ ىم ِاِل إِلَْي ُك ْم لِيَ ْ
و ِربُوا أَبْ َ
ش َارُك ْمَ ،وًل لِيَأ ُ
ّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ َْم َوالَ ُك ْمَ ،ولَك ْن أ ُْرسلُ ُه ْم إِلَْي ُك ْم ليُا َعلّ ُموُك ْم دينَ ُك ْم َو ُسناىتَ ُك ْم ،فَ َم ْن فُع َل
ِل ،فَا َوالى ِذي نَا ْف ِسي بِيَ ِد ِه إِذَ ا
ك فَا ْليَا ْرفَا ْعهُ إِ َى
بِ ِه َش ْيءٌ ِس َوى ذَلِ َ
َألُقِ ى (ِ )2
ِّ ِّ
ِّ
ن
ب عمرو بن العاص قال ،َ :أَم َ الْ ُم ْفمن َ
ني ،أ ََوَرأَيْ َ
صنىهُ م ْنهُ»َ ،ت َوثَ َ
ِّ ٍ
ِّ
ِّ ِّ
ب بَت ْع َ َرِّعيرتِّ ِّص ،أَِّنر َ لَ ُم ْقتَ ط
ِّ ْو َ ا َو َر ُ ٌل م َن الْ ُم ْسلم َ
صصُ
ني َعلَ َرعيرةَ ،أَ را َ
ِ ىِ
ََّن ًل
صنىهُ ِم ْنهُ ،أ ى
س عُ َم َر بِيَ ِدهِ ،إِ َذا َألُقِ ى
منص ،ال« :إي َوالذي نَا ْف ُ
أُقِ ى ِ
ت رس َ ِ
ص ِم ْن
صلىى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلى َم يُِق ُّ
ول هللا َ
صنىهُ م ْنهَُ ،وقَ ْد َرأَيْ ُ َ ُ
()3
ِ
ِ
وه ْم
نَا ْف ِس ِه؟ أًل ًَل بَ ْ
وه ْمَ ،وًل ُُتَ ِّم ُر ُ
ني فَاتُذلُّ ُ
و ِربُوا ال ُْم ْسل ِم َ
( )1ان ر :ةمد بن الفة أبو ع د ي األُِّيب " ،مال مال املعلم شرح صسيح
مسلم" (بدوو ر،م ط عة ،ب و  :اار الكتب العلمية ،بدوو اتري نشر)،
300 :9
صصُ ِّم ْن ُ َال ٍو َ َر َحصُ ِّم ْ ُل
صاصاَ، :تتَتلَصُ َ،ت َوااَ ،وأَ َ،ر
( )2أَ َ،ر ال طس ْل َا ُو َُالا َ ْ،
ِّ
ِّ ِّ
صصُ ان ر :أمحد بن ةمد بن علع أبو الع ا
صصَُ :سأَلَصُ أَ ْو يُق ر
استَت َق ر
َ ْرحصَ ،و ْ
ريب الشرح الك " (بدوو ر،م ط عة ،ب و :
الفيومع" ،املص اح املن
املكت ة العلمية ،بدوو اتري نشر)506 :2 ،
( )3الت م  :مجع اجليش ال غور واملغاز ،وح سهم عن العوا ى أهلهم
ان ر :ابن األث " ،النهاية ريب ا دي "332 :1 ،؛ ع د ي بن مسلم
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()1
ِ
وه ُم
وه ْمَ ،وًل بُا ْن ِزلُ ُ
وه ْم ُح ُقوقَا ُه ْم فَاتُ َك ّف ُر ُ
وه ْم َ ،وًل متَْنَاعُ ُ
فَاتَا ْفتِنُ ُ
()3
()2
ِ
هبا ا دي هتديد ووعيد لكل من
وه ْم»
اض فَاتُ َ
ويِّعُ ُ
الْغيَ َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ،تي ة أبو ةمد الدينور " ،،ريب ا دي " قيق ا ع د ي اجل ور،،
(ط ،1بغداا :م عة العاين1397 ،هت)596 :1 ،؛ ،ال اإلمام الشا عع :
ساا و تنةٌ عل الرعية) ان ر :أمحد بن ا سني أبو
ور و ٌ
(الت م عندا ٌ
بكر ال يهقع" ،معر ة السنن واآلاثر" قيق ع د املع ع أمني ،لع ع،
(ط ،1املنصورة :اار الو ا 1991 ،م)128 :13 ،
( )1يريد :ت علوهم فارا و و،عوهم الكفر؛ ألهنم رمبا ار دوا ذا ُمنعوا ا ق
ريب ا دي "
ان ر :ةموا بن عمر أبو القاسم التخمشر" ،،الفا ق
قيق علع ةمد ال او ،وةمد أبو الفال براهيم( ،ط ،2ل ناو :اار
املعر ة ،بدوو اتري نشر)266 :3 ،
( )2الغياض :مجع ياة ،وهع الش ر امللتمب؛ ألهنم ذا نتلوها فر،وا يها،
ريب ا دي ":3 ،
تمكن منهم العدو ان ر :ابن األث  ،النهاية
402
( )3أار ص أمحد "مسنده" ( 385-384/1بر،م  ،)286وابن أيب شي ة
"مسنده" (174/1
"مصنفص" ( 461/6بر،م  ،،)32921وأبو يعل
بر،م  ،)196وال ساو" ،شرح مشكل اآلاثر" ( 151/9بر،م ،)3528
"السنن
"مستدر ص" ( 485/4بر،م  ،)8356وال يهقع
وا ا م
الكربم" ( 29/9ح ،)18305و( 42/9بر،م  ،)18364والايا
"األحااي املختارة" ( 218/1بر،م  ،)116وأصل ا دي عند بع أهل
ال طسنن خمتصرا ،قد أار ص أبو ااوا "سننص" الد ، ،ابب القوا من
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يعتد ،عل النا ابلارب و ه من صور اإليبا ال دين ،و يص اعوة ى
حسن معاملة النا وعدم ظلم أحد منهم شريفا او أو وضيعا ،و يص بياو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاب
الاربة ( 674/4بر،م  ،)4537خمتصرا ،والنسا ع "سننص"
القسامة ،ابب القصاص من السالطني ( 34/8بر،م  ،)4777خمتصرا دا
صسيح عل شرط مسل ٍم ،ومل خير اه) ،ووا قص
،ال ا ا م( :هبا حدي ٌ
ٌ
البه ! مع أو سنااه أاب را التابعع الراو ،عن عمر ،ولين من ر ال
مسلم! ورواه ابن املديين ما "مسند الفاروق" ( )432 - 431/2و،ال:
" سنااه بصر ،حسن" و،ال أياا ما "مسند الفاروق" (:)432/2
" نعلم سنااه شي ا ي عن يص ،وأبو را ر ل معرو ِّمن أسلم ،روم
عنص أبو نارة وأبو عمراو اجلوين" و،ال اهلي مع "جممع التوا د" (211/5
بر،م ( :)9068رواه أمحد حدي ٍ ٍ
طويل ،وأبو را ٍ مل أََر َمن َ رحص و
َوثرقص ،وبقية ر الص ثقا )« و،ال ال وص  " ،ا ا ة املهرة"
مب ،جلهالة التابعع وأبو را
سناا ضعي ٌ
( 193/4بر،م ( :)3410هبا ٌ
هبا هو النهد :،خمارم) ،و،د ذ ره ابن ح او "ال قا " ()585/5
و،ال( :روم عنص أهل ال صرة) ،و،د َح رسن لص ابن املديين ما التخريج
أعاله ،ونتَ َف عنص ال عن ،و،ال نص معرو و الم ابن املديين وابن ح او
يوحع بأو أاب را من أوساط التابعني أو ارهم ،وم ل هبا التابعع ين ق
اامتة "ايواو الاعفا " (ص( :)374وأما
عليص ،ول ا ا ظ البه
ايهولوو من الرواة ،لو او من ار التابعني أو أوساطهم؛ احتمل حدي ص،
و لق حبسن ال ن؛ ذا سلم من خمالفة األصول ور ا ة األلفاظ) ،وي
أعلم
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ملا جيب عل اإلمام من متابعة أحوال الرعية واات ار املسفولني عنهم،
والوصية ليهم ابلر ق معهم وعدم انتهاك حرماهتم ،وأو عل اإلمام أو
يقت من عاملص لرعيتص ذا هو االمب ذل
اثلثاا -النهي عن ضرب اخلادم وبكليفه ما ًل يطيق:
أمر اإلسالم ابإلحساو ى ا دم والعمال ووصفهم بشعار األاوة
استدرارا للرمحة عليهم ممن خيدمونص ،و و من أشد األمور نكارة انتشار
اإلسا ة ى ا دم والعمال حىت يصل األمر ى ضرهم و عبي هم
اعمب ُ،واهم،
و كليفهم ما ي يقوو من األعمال اليت ُوهن أبداهنم وُ ْ
ومن األحااي الك ة النهع عن ذل :
ٍ
مسعوا األنصار :،نن أضرب الما يل ابلسوط،
 عن أيبسمعن صوات من الفع« ،ا ْعلَم ،أََب مسع ٍ
ود» ،لم أ هم الصو َ من
ْ َ َ ُْ
ُ
الغاب، ،ال :لَما َا َا مين ذا هو رسول ي صل ي عليص وسلم،
ود ،ا ْعلَم ،أََب مسع ٍ
لذا هو يقول« :ا ْعلَم ،أََب مسع ٍ
ود»، ،ال :ألقين
ْ َ َ ُْ
ْ َ َ ُْ
السوط من يد ،،قال« :ا ْعلَم ،أََب مسع ٍ
ك
ود ،أَ ىن هللاَ أَقْ َد ُر َعلَْي َ
ْ َ َ ُْ
()1
()1
ب ممَْلُو ا بتَ ْع َدهُ أَبَدا ،
ِم ْن َ
ك َعلَى َه َذا الْغُ َالِم» ، ،ال :قلن َ :أ ْ
َض ِّر ُ
( )1معناه، :درة ي عل عبي أ ر وأشد من ،در عل عبيب هبا الع د،
و ا دي هداية بليغة ى أو الر ل ين غع لص أو يب ر َم ْقدمص اآلارة عند
اِّص ،ويستسار ما ي ل ص من ي عاى من العفو والغفراوَ ،من بَ َبلص
َس ْورة َ
ومن مل يَ بلص َمل يتَْر ص ان ر:
ملن هو ،در ص َر َ ا حصول ذل من ي س سانصَ ،
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حر لو ص ي ،قال« :أ ََما لَ ْو
و رواية ملسلم :قلن ، :رسول ي ،هو ٌّ
()2
ىار»
ىار» أ َْو «لَ َم ى
س ْت َ
ََلْ بَا ْف َع ْل لَلَ َف َح ْت َ
ك الن ُ
ك الن ُ
 وعت تتن أيب ذر ،رضت تتع ي عنت تتص ،أو رست تتول ي  -صت تتل ي عليت تتصوستتلم ، -تتال« :إِ ْخا َاوانُ ُك ْم َخا َاولُ ُك ْمَ ،ج َعلَ ُها ُام ى
ات أَيْا ِادي ُك ْم ،فَ َما ْان
اَّللُ َحتْا َ
ِ ِ
ِ ِ
َخااوهُ َحتْا َ ِ ِ
سَ ،وًلَ
َكااا َن أ ُ
ات يَااده ،فَالْيُطْع ْمااهُ اىاا ََيْ ُكا ُ
الَ ،ولْيُا ْلب ْسااهُ اىاا يَا ْلاابَ ُ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ْم»  ،هتب
وه ْم َما يَاغْلبُا ُه ْم فَاأَعينُ ُ
وه ْم َما يَاغْلبُا ُه ْم ،فَِإ ْن َكلى ْفتُ ُم ُ
بُ َكلّ ُف ُ
ا تتدي  ،تتد هن تتاا الرس تتول  -ص تتل ي علي تتص وس تتلم  -م تتا  ،تتال ال تتد تور
ا َت ْتويل( :أو نكلفه تتم م تتن األعم تتال م تتا يش تتق عل تتيهم ،ويه تتد م تتن  ،توهتم ،أو
يستتتفرغ ُ ْهت َدهم ،بتتل التكليتتمب ابلستتهل املستتت اع التتب ،يستتأمص ا تتاام،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلرر" ،،الكو ب الوهاج شرح صسيح مسلم"260 :18 ،
( )1أار ص مسلم "صسيسص" ِّتَاب ْاأل َْميَ ِّ
او ،ابب صس ة املمالي  ،و فارة
َمن لَ َم عْ َده ( 1280/3بر،م )1659
ِّ
ووَه ُ ها ان ر :ابن األث ،
( )2صسيح مسلم ( ،)1281/3ولَْف ُح النرارَ :حطرها َ
"النهاية" 260 :4
( )3أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :تاب العتق ،ابب ،ول الن
 صل ي عليص وسلم " :-الع يد اوانكم" ( )149/3بر،م)2545( :واللفظ لص ،ومسلم "صسيسص" تاب ْاألمياو ،ابب طعام اململوك مما
أي ل و ل اسص مما يل ن ( )92/5بر،م )1661( :بنسوه
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ت ت تتلو لفنت ت تتاهم ابلشت ت تتاق و ت ت تتب علينت ت تتا أو نعيت ت تتنهم بنفوست ت تتنا أو ات ت ت ٍ
تدم ى
()1
ادمنا)
ابعا -الزايد ،على احلد املشروع يف التأديب(:)2
را
شرع اإلسالم التأايب بغية اإلصالح والتهبيب ،وذل ملن ر
وى
ْأمَر ه وأت رهل لص ،ا ا م ،واألب والتوج ،وللتأايب وسا ل ة
منها :الارب ،أو الشرع ،د ،يده بأو يكوو مفايا ى القتل،
أو الع ت واإلعا،ة ،أو التشوية ،أو األمل الب ،دوم آاثره رتة طويلة
فثر عل صسة اإلنساو و اعمب  ،رو ص؛ ِّذ الغرض هو التهبيب ولين
التعبيب ،واإلصالح اوو مفاسد ،ومن األحااي الك ة اليت وضح
ذل ما أييت:
سهل بن حنَتْي ِّ
أمامةَ ابن ِّ
مب أنص أاربه بع ُ أصساب
ُ
 عن أَيب َِّ
ِّ
األنصار :أنرص اشتك ر ُ ٌل منهم
رسول ي  -صلر ي عليص وسلم ِّ -من
()3
ِّ
لدة عل ع ٍم ،دالن عليص ِّاريةٌ لِّ ِّ
ِّ
عاهم،
ُضين َ ،ع َاا َ
َ
حىت أ َ
( )1ا َْويل" ،األاب الن و75 ،"،
( )2التأايب :الارب ا فيمب ،والتوبي ؛ بغية اإلصالح ان ر، :لع ع" ،مع م
لغة الفقها " ،118 ،بتصر
ِّ
هتل،
ُضين :أصابص الاري ،وهو شدة املرض وسو ا ال حىت ينسل بدنُص ويَ ُ
(  )3أ َ
ويقال :و الاري انتكا العلة ان ر :محد بن ةمد أبو سليماو ا ايب،
"معامل ال طسنن" قيق ةمد را ب ال اخ( ،ط ،1حلب :امل عة العلمية،
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هش هلاَ ،توَ،ع عليها ،لما اال ِّ
أاربهم
عليص ر ُ
َ ر
ََ
ال ،ومص يتَعُواونص َ
َََ
رسول ي  -صلر ي عليص وسلم  ،-لين ،د
ببل  ،و،ال :استفتُوا يل َ
علعَ ،ب َ روا ذل لِّ ِّ
رسول ي  -صلر ي عليص
ن عل َ ِّاريٍَة
ْ
وَ،ت ْع ُ
االن ر ُ
ِّ
ٍ ِّ
الا ِّر م َل الب ،هو بص ،لو
وسلم  ،-و،الوا :ما رأينا بأحد من النا ِّ من ُ
محلناه لي لتف رسخن ع امص ،ما هو ِّ
رسول
فأمر ُ
َ ْ ُُ
ل ٌد عل َع ْمَ « ،
()1
ِ
ِ
اخ  ،فيو ِربُوه
هللا  -صلىى هللا عليه وسلم  -أن َيخذوا له مئةَ ِشر ٍ
ِبا ضرب اة ِ
واح َد ا ،)2(»،هبا ا دي من الفقص ما ،ال اإلمام ا ايب:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1932م)336 :3 ،
(ِّ )1
الش ْمراخ :ل صن من أ صاو ِّع ْب ِّق النرخل ،وهو الب ،عليص الُ ْسر ابن
األث " ،النهاية"1216 :2 ،
تاب ا دوا ،ابب ،امة ا د عل
( )2أار ص أبو ااوا "سننص"
املري ( )275/4بر،م )4472( :واللفظ لص ،والنسا ع "سننص" تاب
الر م ،ذ ر ااتال النا،لني رب أيب أمامة بن سهل يص ( )6472بر،م:
( ،)7266وابن ما ص "سننص" أبواب ا دوا ،ابب الك واملري
"مسنده"
جيب عليص ا د ( )604/3بر،م ،)2574( :وأمحد
( )5142/10بر،م ،)22354( :و،ال ا ا ظ "بلوغ املرام" (ص459 :
ر،م  )1215ط عة اار الق ن ( :سنااه حسن ،لكن ااتُلمب وصلص
و رسالص) ،و،ال ابن ع د اهلاا" ،احملرر" (ص 623 :ر،م :)1145
( سنااه يد ،لكن يص ااتال  ،و،د رو ،مرسال) ،و،د ر ح رواية
اإلرسال :النسا ع "السنن الكربم" ( 474/6ر،م  ،)7270والدار ،ين
"السنن الكربم"
"العلل" ( 277/12ر،م  ،)2713وال يهقع
( 401/8ر،م  ،)17010لكن ي ق أو هبا من مرسل الصسابة ،وهو
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(أو املري ذا او ميفوسا منص ومن معاواة الصسة والقوة ،ه و،د و ب
عليص ا د ،لنص يُتناول ابلارب ا فيمب الب ،يتَ ُهدطه)( ،)1ونقرر مع
الد تور حسن عس  ،أو( :العقواب الشرعية ما ُشرعن للراع
والت ر ،إلهالك اجلاين أو ال شيئ منص ،اللهم ذا او مستسقا
للقتل بأحد أس ابص الشرعية ،لذا او اجلاين ضعيفا ي يق اجللد ،أو
ُاشع عليص اهلالك ذا ُ لد حدًّا أو عتيرا؛ لنص ُجيلد مبا ة ِّمشَْر ٍاخ جمموعة
ضربة واحدة؛ ألنص ميكن ضربُص ابل رسوط ألنص يتلمب ،و ميكن ر ص ألنص
يفا ،ى ع يل ا د ،و ع يل ا د مل َِّرا بص الشريعة اإلسالمية ،يقام
()2
مهما انن ا الة ،ولكن ِّ
بدوو ال )
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ َ، -ال« :إِذَا
 و َع ْن أَِّيب ُهَريْتَرَة َع ِّن النرِّ ِّ َ -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مق ول اب فاق ،و،ال ابن امللقن " فة احملتاج" ( 477/2ر،م :)1589
( سنااه ااتال  ،وال اهر أنص ياره) ،و با ،ال ابن الق او "بياو
الوهم واإليهام" ( 460/5ر،م  ،)2640ولبل لَ رما ذ ره ا ا ظ ابن ح ر
"التلخي ا " ( 166 – 165/4ر،م  )1762طرق ا دي وما
ورا يها من ااتال ،ال ( :لو انن ال رق لطها ةفوظة ،يكوو أَبو
أمامة ،د محلص عن مجاعة من الصسابة ،وأرسلص مرة)
( )1ا ايب" ،معامل ال طسنن"336 :3 ،
( )2حسن ع ده ةمد عس  " ،،يفية نفيب عقوبة اجللد قها وسياسة" جملة
العدل الصاارة عن وزارة العدل ابململكة العربية السعواية 1431( ،47ه):
 186بتصر
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()1
ِ
ِ

َخاهُ فَالْيَ ْجتَن ِ
َح ُد ُك ْم أ َ
َ
ض َر َ
ب ال َْو ْجهَ»  ،و رواية مسلم« :فَإ ىن هللاَ
ب أَ
وربِِه» ،هبا صريح ابلنهع عن ضرب الو ص؛ ألنص ما
َخلَ َق َ
آد َم َعلَى ُ
صَ
يمب جيمع احملاسن ،وأعااؤه نفيسة ل يفة وأ ُر
،ال اإلمام النوو( :،ل ٌ
ِّ
ب الو ص و،د يَنقصها ،و،د يَ ِّشني الو َص،
ضر ُ
اإلاراك ها ،قد يتُْ لها ْ
وال رش ْني يص احش؛ لنص ِّ
ضَربص يَ ْسلم
ابرٌز ظاهر ميكن سرته ،ومىت َ
()2
ِّمن َش ْ ٍ
ب
ني ال ا)  ،ويَدال ذل ما ،ال اإلمام العرا،عَ ( :
ضْر ُ
ِّ
ِّ
اإلنساو زو تَص أو و َلده أو
ب
وضر ُ
اإلمام أو مأذونص ا دوا والتعازيرْ ،
عْ َده عل طريق التأايب ،وظاهر النهع التسرميُ)( ،)3واملراا ابألاوة
ا دي  -وي أعلم – ما ،ال اإلمام القرط ( :أاوة اآلامية ،لو
آد َم َعلَى
النا لهم بنو آام ،وال عل ذل ،ولص «فَِإ ىن هللاَ َخلَ َق َ
أحد و ِّ
الالطم و ِّص ِّ
صوربِِه» ،أ ،عل صورة و ص املاروب ،كأو ِّ
لد
ُ َ
ِّ
آام لَ َ َم و َص أبيص آام ،وعل هبا يَسرم لَ ْ ُم الو ص من املسلم والكا ر،
َ
تاب العتق ،ابب ذا ضرب الع د
( )1أار ص ال خار" ،صسيسص"
لي تنب الو ص ( )151/3بر،م )2559( :بنسوه ،ومسلم "صسيسص"
تاب الرب والصلة واآلااب ،ابب النهع َع ْن ضرب الو ص ( )31/8بر،م:
( )2612واللفظ لص
( )2النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج"165 :16 ،
( )3ع د الرحيم بن ا سني أبو الفال العرا،ع وأمحد بن ع د الرحيم أبو زرعة
العرا،ع" ،طرح الت ريب شرح التقريب " (بدوو ر،م ط عة ،ب و  :اار
حيا الرتاث العريب ،بدوو اتري نشر) 17 - 16 :8 ،بتصر
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ولو أراا األاوة الدينية ملا او للتعليل اَْل ِّق آام عل صورِّص معي)
ِّ ِّ
ِّ
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ َ،ال:
 وعن َ اب ِّر بْ ِّن َعْد يَ ،ع ِّن النرِّ ِّ َ«ابىا ُقوا هللا ِيف النِّ ِ
ِ ِ
استَ ْحلَلْتُ ْم
ساء ،فَِإنى ُك ْم أ َ
َخ ْذمتُُ ُ
وه ىن ِِب ََمان هللاَ ،و ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ادا
وج ُه ىن ب َكل َمة هللاَ ،ولَ ُك ْم َعلَْيه ىن أَ ْن ًَل يُوط ْئ َن فُا ُر َش ُك ْم أ َ
فُا ُر َ
ِ
ض ْراَب غَْيا َر ُمبَا ِّر ٍح»(، ،)2ال
ك فَا ْ
ْن ذَلِ َ
وه ىن َ
ض ِربُ ُ
بَ ْك َرُهونَهُ ،فَإ ْن فَا َعل َ
ا ا ظ ابن ح ر( :وأنص و او و بد ليكن التأايب ابلارب اليس
حيصل منص النفور التام ،ال يفرط الارب و يفرط
حبي
التأايب)( ،)3و ا دي ما ،ال ا ا ظ أياا( :ا لة عل أو ضرهن
م اح اجلملة ،وةل ذل أو يارها أتاي ا ذا رأم منها ما يكره يما
جيب عليها يص طاعتص ،لو ا تف ابلتهديد وحنوه او أ ال ،ومهما
أمكن الوصول ى الغرض ابإليهام يعدل ى الفعل؛ ملا و،وع ذل
من النفرة املاااة سن املعاشرة امل لوبة التو ية ،ذا او أمر
يتعلق مبعصية ي)( ،)4و،د أابح القرآو الكرمي مشروعية أتايب التو ة -
()1

( )1القرط " ،املفهم"597 :6 ،
( )2أار ص مسلم "صسيسص" تاب ا ج ،ابب ح ة الن صل ي عليص
وسلم )43/4( ،بر،م )1218( :ت ا من ا دي ال ويل صفة ح تص
عليص الصالة والسالم
( )3ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار303 :9 ،"،
( )4ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار304 :9 ،"،
- 171 -

السنة النبوية ،د .شهاب الدين حممد علي أبو زهو
النهي عن اإليذاء البدين لإلنسان ،دراسة موضوعية يف ُّ

عند ا ا ة  -ابلارب ما

،ولص عاى:

﴿ﱘ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ﴾
[النسا  ،]34:ا كم الشرعع أتايب التو ة عند نشوزها هو أو

ي دأ ابملوع ة أو مث ابهل راو ،لو مل ين عا قد أابح الشرع الل و
ض ْراَب غَْيا َر ُمبَا ِّر ٍح» ،وهو
ى الارب الب، ،يد ص ال طسنة بأو يكوو « َ
ضرب األاب الب ،يكسر َع ْما ،و يشني ارحة ،و يَ هر لص أثر
 ،ويت نب
عل ال دو ،اللركْتة وحنوها؛ لو املقصوا منص الصالح
الو ص واملواضع املخو ة م ل ال ن والقلب والرأ او َ القتل؛ وجيتنب
املواضع املستسسنَة؛ ل ال يُ َش ِّوهها؛ ألو املقصوا التأايب اإل ال (،)1
وعليص لو التوج يه ر ذا نفع الوعظ ،و يارب ذا نفع اهل ر،
ويارب حني يرم أو الارب سو يكوو ُْجم ِّد ،و ال

( )1ةمد بن ع د ي القاضع أبو بكر بن العريب" ،أحكام القرآو الكرمي" قيق
ةمد ع د القاار ع ا( ،ط ،2ب و  :اار الكتب العلمية2003 ،م):1 ،
535؛ ةمد بن أمحد بن أيب بكر بن رح األنصار ،أبو ع د ي القرط ،
"اجلامع ألحكام القرآو" قيق أمحد الرباوين و براهيم أطفيش( ،ط،2
القاهرة :اار الكتب املصرية1964 ،م)172 :5 ،؛ ع د ي بن أمحد أبو
ةمد مو ق الدين ابن ،دامة املقدسع" ،املغين" قيق ع د ي بن ع د احملسن
الرت ع وع د الفتاح ا لو (ط ،3الر،ض :اار عامل الكتب1997 ،م):10 ،
261 – 260؛ منصور بن يونن ال هويت " ،شا القناع عن مت اإل،ناع"
(ط ،1ب و  :عامل الكتب184 :4 ،)1983 ،
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خامسا :التطبيب( )1بغري خرب:،
ا
حيتاج النا عند صابتهم ابألمراض ى من يشخ ط ا عها
ويصمب هلم أاويتها ،ومن هنا لو مهنة ال ب من روض الكفاية  -ما
،رر العلما  -وذل حف ا للنفو من اهلالك ،وو،اية لأل ساا من
ال يب ا اذق صاحب العلم وا ربة،
األاوا املتلِّفة ،و يقوم ببل
ب من جيهل ،واعده ،ومل يدر علومص ،و رج عل
أما ذا مار ال ر
أيد ،علما ص ،لو النا يتعرضوو للهالك بس ب هل هف  ،ومن هنا
قد ورا النهع الامين عن ممارسة ال ب ملن لين لص بأهل و امينص
األا ا الناجتة ،حرصا عل حرمة اجلسد اآلامع من اإل ال  ،وأو
ب َوًلَ ياُ ْعلَ ُم
ايرتئ عل ذل آمث؛ قال عليص الصالة والسالمَ « :م ْن بَطَبى َ
ض ِام ٌن»( ،)2هبا ا دي ما ،ال اإلمام الشو اين:
ِم ْنهُ ِط ي
ب فَا ُه َو َ
ِّ
ب :الر ِّب،
ب ويَ ِّ ط
ب يَ ُ ط
( )1الت يب :مأاوذ من ،وهلم :طَ ر
ب ،والْ ُمتَ َ ُ
ب ،وَ َر َ
يَتعاط ِّعلم ال ِّ ِّ
بَ ،وَ يتَ ْع ِّرُصُ َم ْع ِّرَة َ يِّ َدة والت يب
ب ،والر ِّب ،يُعاين ال ِّ ر
هو :املداواة من األمراض  :ةمد بن مكرم أبو الفال ،مجال الدين ابن
من ور اإل ريق " ،لساو العرب" (ط ،3ب و  :اار صاار1414 ،هت)،
553 :1؛ ،لع ع" ،مع م لغة الفقها "133 ،
( )2أار ص أبو ااوا "سننص" تاب الد ، ،ابب يمن ب و يعلم
منص طب أعنن ( )320/4بر،م ،)4586( :والنسا ع "سننص" تاب
القسامة والقوا  ،ابب صفة ش ص العمد وعل من اية األ نة وش ص العمد
( )939/1بر،م )9/4845( :و( ،)10/4846والنسا ع "الكربم"
تاب القسامة ،امني املت ب ( )378/6بر،م ،)7039( :وا ا م
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(اليل عل أو ِّ
متعاطع ال ب يامن ملا حصل من اجلناية بس ب عال ص،
وأما َمن ُعلم منص أنص ط يب ال ضماو عليص ،وهو َمن يَعر العلة واوا ها
هبه الصناعة ،وشهدوا لص اب بق يها وأ ازوا لص
ولص مشاي
امل اشرة)( ،)1ولبل ،ال ابن عقيل ا ن لع ( :هال األط ا هم الواب
العامل ،و سليم املرض ى ال يعة أحب يل من سليمهم ى هال
األط ا )( ،)2وهبا هو الوا،ع اآلو زماننا حي ر ممارسو ال ب هال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاب ال ب ،من ب ومل يعر منص طب هو ضامن
"مستدر ص"
( )212/4بر،م ،)7579( :وابن ما ص "سننص" أبواب ال ب ،ابب
من ب ومل يعلم منص طب ( )4519بر،م )3466( :والدار ،ين
"سننص" مواضع منها :تاب األ،اية واألحكام و ذل  ،القاا
"السنن
ابليمني مع الشاهد ( )385/5بر،م )4499( :وال يهقع
ِّ
ب َما َ ا ِّيم ْن َ َرب بِّغَ ِّْ
ٍ
اب
َص
أ
م
ل
ع
الكربم"
ْ
َ َ َ
تاب القسامةَ ،اب ُ
َ َ
َ
نتَ ْفسا َ َما ُاونتَ َها ( )141/8بر،م ،)16626( :من طرق عن الوليد بن
مسلم، ،ال :حدثنا ابن ريج ،عن عمرو بن شعيب ،عن أبيص ،عن ده،
مر وعا وصسسص ا ا م ،ووا قص البه ! ولكن ،ال أبو ااوا( :هبا مل يروه
الوليد ،ندر ،هو صسيح أم ) ،ت و،ال الدار ،ين( :مل يسنده عن ابن
الوليد بن مسلم ،و ه يرويص عن ابن ريج ،عن عمرو بن
ريج
شعيب ،مرسال ،عن الن صل ي عليص وسلم) ،و،ال ا ا ظ "بلوغ
املرام" (ص ( :)446:و َمن أرسلص أ،وم ممن وصلص)
( )1ةمد بن علع بن ةمد الشو اين" ،نيل األوطار من أحااي سيد األايار
شرح منتق األا ار" قيق عصام الدين الص اب ع( ،ط ،1مصر :اار
ا دي 1993 ،م)353 :5 ،
( )2ةمد بن مفلح أبو ع د ي املقدسع" ،اآلااب الشرعية واملنح الرعية"
(بدوو ر،م ط عة ،الر،ض :مكت ة الر،ض ا دي ة1971 ،م)473 :3 ،
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عل الفاا يا اليت تَُرِّوج هلم وألاويتهم اليت يتا روو يها بأمراض النا
بال ر،يب و حسيب! ومن هنا لو الفقها ،رروا ا ر عل (ال يب
أمراضهم اوا خمالفا يفسد أبداهنم لعدم
اجلاهل الب ،يسقع النا
()1
علمص)
ِ
السحر واإلصابة َبلعني:
ا
سادسا -حترمي ّ
ضارا بدو اإلنساو وعقلص، ،تال أو
و للسسر والعني أتث ا ًّ
مراضا أو ا ا  ،و،د أشار القرآو الكرمي ى هبا الارر م ينا نص
حيصل اذو ي عاى ،قال س سانص﴿ :ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱭﱯ
ﱮ
ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽﱾ﴾ [ال قرة]102:
السسر بقولصِّ ( :
و،د عر ا او ،ا ن لع ِّ
الس ْسُر ُع َق ٌد َوُر،
وَ َال ٌم يتَتَ َكلرم بِِّّص أ َْو يَ ْكتُتُصُ ،أ َْو يَت ْعمل َشْيت ا يتَُفثِّر ِّ بَ َد ِّو الْمس ُس ِّ
ور ،أ َْو َ،تْلِّ ِّص،
َْ
ُ
ُ
َ
َُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ض َوَما
ر
مي
ا
م
ص
ن
م
و
ل
ت
ق
ت
ي
ا
م
ص
ن
م
،
ة
ق
ي
ق
ح
ص
ل
و
،
ص
ل
ة
ر
اش
م
ن
م
،
ص
ل
ق
ع
َو
أْ َ ْ
ْ َ ْ َُ َ َ َ ُ ََ ُ َ َ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ُْ ُ
( )1وزارة األو،ا والش وو اإلسالمية" ،املوسوعة الفقهية الكويتية"190 :28 ،
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ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يق َوطْأ ََها،
َأيْ ُا ُب الر ُ َل َع ْن َزْو َ تص َتيَ ْمَنت ُعصُ َوطْأ ََها ،أ َْو يَت ْعق ُد الْ ُمَتتَتِّو َج ََال يُ ُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ني
ب بتَ ْ َ
َومْنصُ َما يتَُف ِّر ُق بتَ ْ َ
ني الْ َمْر َوَزْو صَ ،وَما يتَُتغ ُ أ َ
َح َد ُمهَا َى ْاآل َارَ ،وُحيَ ُ
ِّ ()1
اثْتَنت ْني)
والصسيح أو للسسر حقيقة سقا ق ه من األشيا ال ابتة ،و،د
ميرض من يُفعل بص وميو  ،ويتغ عن ط عص ،وبص َ َ،ع اجلمهور ،وعليص
عامة العلما  ،ويدل عليص الكتاب وال طسنة الصسيسة املشهورة ،وألو العقل
ينكر أو ي ،د خيرق العااة عند ن ق الساحر بكالم ملفق أو ر يب
()2
أ سام أو متج بني ،وم عل ر يب خمصوص
وأما عن حكم السسر والساحر :قد ،ال اإلمام النووَ ( :،ع َم ُل
ول رِّ
ِّ
الس ْس ِّر َحَر ٌامَ ،وُه َو ِّم َن الْ َكَا ِِّّر ِّابِّْإل ْمجَ ِّاعَ ،وْ َ،د َعدرهُ َر ُس ُ
صلر ر
اَّلل َ -
اَّللُ
( )1موس بن أمحد ،شر الدين ،أبو الن ا ا او" ،،اإل،ناع ل الب
اإلنتفاع" قيق ع د ي ع د احملسن الرت ع( ،ط ،3السعواية :ط عة ااصة
بدارة املل ع د العتيت2002 ،م)299 :4 ،
( )2علع بن المب بن ب ال أبو ا سن القرط " ،شرح صسيح ال خارم"
قيق أيب متيم ،سر بن براهيم( ،ط ،2الر،ض :مكت ة الرشد2003 ،م)،
442 – 441 :9؛ ةمد بن علع بن عمر أبو ع د ي املازر" ،،الْ ُم ْعلم
بفوا د مسلم" قيق ةمد الشاذيل النيفر( ،ط ،2ونن :املفسسة الوطنية
للرتمجة والتسقيق والدراسا بين ا كمة1991 ،م)159 – 158 :3 ،؛
النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج"174 :14 ،؛ العسقالين،
" تح ال ار222 :10 ،"،
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َعلَْي ِّص َو َسلر َم ِّ -م َن ال رسْ ِّع الْ ُموبَِّقا ِّ َ ،وْ َ،د يَ ُكو ُو فرا ،و،د يكوو ُ ْفرا،
()1
صيتتُص َ ِّ ةٌَِّ ،ل ْو َ ا َو ِّ ِّيص ما يت ْقتَ ِّ
ِّ
اع الْ ُك ْفَرَ َ :فَرَ ،وِّر ََال)
َ َ
بَ ْل َم ْع َ ُ َ
ِّ ٍ
او م ُش ٍ
وب
َو،د عر ا ا ظ ابن ح ر الْ َع ْني بأهنا( :نَ ٌَر ِّاب ْست ْس َس َ
ِّحبس ٍد ِّمن اِّي ِّ ال ر ِّع َحيصل لِّْلمْن ُ ِّ ِّ
ضَرٌر)( ،)2ما عر ها املناو،
ور مْنصُ َ
ََ ْ َ
ْ ْ ُُ َ
ِّ
ِّ
بقولص هنا( :آ ة صيب اإلنساو وا يواو من نَ َِّر العا ن ليص؛ يفثر يص
()3
يَ ْمَرض أو يهل بس ص)
واإلصت تتابة ابلع ت تتني ش ت تتع اثب ت تتن مو ت تتوا ش ت ت ر يت تتص ،و ،ت تتد أا ت تتب
اجلمهور من علما األمتة ،وهتو متبهب أهتل ال طستنة ،ب تاهر األحاايت التيت
ِّ
تني الق َترب،
أاالَتتص الع ُ
ن صسة أمر العني وأهنا ،وية الاررَ َ ،كم متن ر ُ تل َ
وَ تم ِّم تن َمج ت ٍل ظَه ت أحلرتتتص ِّ
الق ت ْدَر ،لكتتن ذل ت مبشتتي ة ي عتتاى متتا ،تتال:
َ
ُ
ﱷ﴾ [ال ق ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تترة ،]102:و
﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱸ
يُلتفن ى ُم ِّ
عر ٍ
ض عن الشرع والعقل ،وطريقةُ أهتل ال طستنة أو العتني منتا اتر
عن تتد ن تتر الع تتا ن بع تتااة أ راه تتا ي ع تتاى أو حي تتدث الا تترر عن تتد مقابل تتة
شتتخ آلاتتر( ،)4و،تتال ابتتن القتتيم( :أَب َلَتتن طَا َِّف تةٌ ِّممترتن َ،ت رتل نَ ِّ
صتتيُت ُه ْم ِّمت َتن
ْ ْ
ْ
( )1النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج" ،176 :14 ،بتصر يس
( )2ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار ،شرح صسيح ال خار200 :10 ،"،
( )3املناو " ،،ي القدير شرح اجلامع الصغ "678-677 :3 ،
( )4املازر" ،،الْ ُم ْعلم بفوا د مسلم" 159 – 158 :3؛ القرط " ،املفهم ملا
تاب مسلم"568 :5 ،؛ النوو" ،،املنهاج شرح
أشكل من لخي
صسيح مسلم بن ا اج" 171 :14 ،و174؛ العسقالين " ،تح ال ار،"،
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ِّ
ال رس ْم ِّع والْ َع ْق ِّتل أ َْمتر الْ َع ْ ِّ
تام َ َح ِّقي َقتةَ لَتصَُ ،وَه ُتفَ ِّ ِّم ْتن
تنيَ ،وَ،تالُواِّ :رمنَتا َذلت َ أ َْوَه ٌ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أَ ْ َه ت ِّتل النر تتا ابل رس ت ْتم ِّع َوالْ َع ْق ت ِّتلَ ،وم ت ْتن أَ ْلَ ه ت ْتم ح َ تتاابَ ،وأَ ْ ت تَفه ْم طَاع تتا،
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
َوأَبْت َعتتده ْم َم ْعرَتتة َعت ِّتن ْاأل َْرَو ِّاح َوالنطت ُفتتو ِّ َوص ت َفاهتَا َوأَْت َعاهلتَتا َو َأتْث َاهتتَتاَ ،وعُ َقت َتال ُ
اا تتتِّ َال ِّ ِّملَلِّ ِّه تتم وِّحنَلِّ ِّه تتم َ َت ت ْد َ ُع أ َْم تتر الْ َع ت ْ ِّ
تنيَ ،وَ تُْن ِّك ت ُترهَُ ،وِّ ِّو
ْاأل َُم ت ِّتم َعلَت ت ْ
َْ ْ
َ
ِّ ()1
ااَتتلَ ُفوا ِّ َسَ ِّ
ب َوِّ َه ِّة َأتْثِّ ِّ الْ َع ْني)
ْ
ومن األحاديث اليت بادل علاى ريثاري الساحر يف بادن اإلنساان هال اكاا
وإفسادا:
اضا
أو إمر ا
ا
 " ِّ -1ال ر ِّ
يس ْ ِّ
اَّللُ َعْنت َها  ،-أَنت َرها
ني " َع ْن عا شة َ -ر ِّض َع ر
صس َ
ول ِ
صلىى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلى َم ُ -س ِح َرَ ،ح ىَّت َكا َن
هللا -
نَ « :كا َن َر ُس ُ
َ،الَ ْ
َ
()2
ِ
اء َوًَل ََيْبِي ِه ىن»
سَ
يَا َرى أَنىهُ ََيِِْت النّ َ
ِّ
َش طد َما يَ ُكو ُو ِّم َن
،ال ابن القيم عن هبا ا دي َ ( :و َذل َ أ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الس ْس ِّر ،وْ َ،د أَنْ َكَر َه َبا طَا َفةٌ م َن النرا ِّ َوَ،الُواَ َ :جيُ ُ
وز َه َبا َعلَْيصَ ،وظَنطوهُ
نتَ ْقصا َو َعْيت اَ ،ولَْين ْاأل َْمُر َ َما َزَع ُموا ،بَ ْل ُه َو ِّم ْن ِّ ْن ِّ
ن َما َ ا َو يتَ ْعَِّرت ِّيص
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 200 :10و203
( )1ةمد بن أيب بكر بن أيوب املعرو اببن ،يم اجلوزية " ،عالم املو،عني عن
رب العاملني" قيق أبو ع يدة مشهور بن حسن آل سلماو( ،ط،1
السعواية :اار ابن اجلوز ،للنشر والتوزيع1423 ،هت)152 :4 ،
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :تاب ال ب ،ابب هل
يستخرج السسر ( )137 / 7بر،م ،)5765( :هبا اللفظ ،ومسلم
"صسيسص" تاب السالم ،ابب السسر )14/7( ،بر،م )2189( :بنسوه
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ِّ
صلر ر ِّ
ض ِّم َن ْاأل َْمَر ِّ
اض،
َس َق ِّام َو ْاأل َْو َ(اِّ)1عَ ،وُه َو َمَر ٌ
اَّللُ َعلَْيص َو َسلر َم م َن ْاأل ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
صابَتص ابل طسم َ َتْر َق بتَْيتَنت ُه َما)
صابتَتُصُ بص َ ل َ
َوِّ َ
ابن القيم الم القاضع عياض عن حدي سسر الن -
مث
ِّ
ض ِّم َن ْاأل َْمَر ِّ
ض ِّم َن الْعِّلَ ِّل،
اضَ ،و َع ِّار ٌ
صل ي عليص وسلم ( :-الس ْسُر َمَر ٌ
ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم  َ -أَنْت َو ِّاع ْاأل َْمَر ِّ
صلر ر
اض ِّممرا َ يتُْن َكُرَ ،وَ
َجيُ ُ
وز َعلَْيص َ -
يتَ ْق َدح ِّ نتُُت روِِّّص ،وأَرما َ ْونُصُ ُخيَيرل ِّلَْي ِّص أَنرصُ َت َعل الشرع وَملْ يَت ْف َعْلصَُ ،تلَْين ِّ
َ َْ َ
َ
ُ
ُ
َ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َه َبا َما يُ ْدا ُل َعلَْيص َااالَة َش ْع م ْن ص ْد،ص ،لقيَام الدرليل َو ْاإل ْمجَ ِّاع َعلَ
ِّ
ِّع ِّ ِّ ِّ
وز طُُرطوهُ َعلَْي ِّص ِّ أ َْم ِّر ُانْتيَاهُ الرِّيت َملْ يتُْت َع ْ
ص َمتص م ْن َه َباَ ،وِّرمنَا َه َبا َيما َجيُ ُ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ضةٌ ل ْل َا َ َسا ِّر الَْ َش ِّرَ ،تغَْيتُر
ل َسَِّ َهاَ ،وَ ُا َل م ْن أَ ْ ل َهاَ ،وُه َو َيها عُْر َ
بعِّ ٍ
يد أَنرصُ ُخيَيرل ِّلَْي ِّص ِّم ْن أ ُُم ِّ
ورَها َما َ َح ِّقي َقةَ لَصُ ،مثُر يتَْن َ لِّع َعْنصُ َ َما َ ا َو)
َ
َ
و،ال القاضع -أياا،( :-د است او من معاىن الروا ،أو السسر
()2
منا يسلط عل سده وظواهر وارحص ،عل عقلص و،ل ص واعتقااه)
و،ال اإلمام القرط صاحب ِّ
"املفهم"( :هبا ا دي يدل عل أو
()3
السسر مو وا ،وأو لص أثرا املسسور)
( )1ابن القيم " ،عالم املو،عني عن رب العاملني"114 - 113 :4 ،
( )2عياض بن موس أبو الفال اليسص َ ِّ" ،م ُال الْ ُم ْعلِِّّم ب َف َوا ِّ ِّد ُم ْسلِّم" قيق
ا حيىي ِّ ُْس ِّ
اعيل( ،ط ،1مصر :اار الو ا لل اعة والنشر والتوزيع1998 ،م)،
َْ َ
88 – 86 :7؛ النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج":14 ،
175 – 174؛ العسقالين " ،تح ال ار227 – 226 :10 ،"،
( )3القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي تاب مسلم"568 :5 ،
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ِّ
املفسرَ ( :وِّ -حدي سسر الن صل ي
و،ال اإلمام القرط
ِّ
ِّ
ِّ
عليص وسلم :-أَ رو النرِّ ر َ
صلر يُ َعلَْيص َو َسلر َم َ َ،ال لَ رما ُح رل الس ْس ِّر ( :رو يَ
َش َف ِّاين) ،و ِّ
الش َفا ُ ِّرمنَا يَ ُكو ُو بَِّرْ ِّع الْعِّلرِّة َوَزَو ِّال الْ َمَر ِّ
ضَ َ ،د رل َعلَ أَ رو لَصُ َحقًّا
َ
اَّلل َتع َاى ورسولُص علَ و ِّ
وح ِّقي َقةَ ،تهو م ْق ُوع بِِّّص ِّاِّا ِّار رِّ
وا ِّه ووِّ ُ،
وع ِّص
َُ َ ٌ
َْ
ََ
َ َ َ ُ ُ (َُ َ ُ ُ )1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
و َعلَ َه َبا أ َْهل ا َْ ِّل والْ َع ْقد الربين يتَْنت َعق ُد هم ِّْ
اإل ْمجَاعُ)
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ر
صلر يُ َعلَْي ِّص
ن
ال
ن
ع
،
ص
ن
ع
ي
ع
ض
ر
ة
ر
ت
ي
ر
ه
َيب
أ
ن
ع
2
ِّ
َ ْ ُ َْ ََ َ َ ُ َ ْ ُ َ
َ
ِّ
س ْبع الْموبَِق ِ
وسلرم َ َ، -الِ ْ « :
ول يَ ،وَما
ات»َ، ،الُواَ ،َ :ر ُس َ
اجتَنبُوا ال ى َ ُ
َََ
ِ
ِ
ِ
ِ
س الىِيت َح ىرَم هللاُ إًِلى
الس ْح ُرَ ،وقَا ْت ُل النىا ْف ِ
ُه رن َ َ،
ال« :ال ّ
ش ْر ُك َبللَ ،و ّ
ال الْيتِ ِيم ،والتاىوِِّل ياو َم ال ىز ْح ِ
َِب ْحلَ ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
ف
فَ ،وقَ ْذ ُ
الرََبَ ،وأَ ْك ُل َم ِ َ(ْ َ َ َ )2
ات الْغَ ِاف َال ِ
ات الْم ْؤِمنَ ِ
الْم ْحصنَ ِ
ت» ، ،ال اإلمام القرط " :املوبقا ":
ُ َ
ُ
وُسين هبه الك ا ر ُموبقا ؛ ألهنا ُهتل اعلها الدنيا مبا
،
هلكا
(الْ ُم
ُ
()3
يرت ب عليها من العقواب  ،و اآلارة من العباب)
ومن األحاديث اليت بدل على ريثري العني يف بدن اإلنسان هال اكا أو
وإفسادا:
اضا
إمر ا
ا
تول
تال َر ُست ُ
تالَ، :ت َ
 -1روم ال ختتار ،ومس تلم ِّمت ْتن َحت ِّتدي ِّ أَِّيب ُهَريْت َترَة َ،ت َ
()4
اَّللِّ  -صلر ر ِّ
ني َح يق»
اَّللُ َعلَْيص َو َسلر َم « :-ال َْع ْ ُ
ر َ
( )1القرط " ،اجلامع ألحكام القرآو"46 :2 ،
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :تاب الوصا ،،ابب ،ول
ي عاى :و البين أي لوو أموال اليتام ظلما ( )10/4بر،م)2766( :
تاب اإلمياو ،ابب بياو الك ا ر
هبا اللفظ ،ومسلم "صسيسص"
وأ ربها ( )64/1بر،م )89( :مب لص
( )3القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي تاب مسلم"283 – 282 :1 ،
( )4أار ص ال خار" ،صسيسص" تاب ال ب ،ابب العني حق ()132/7
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اَّللِّ -
تال َر ُس ت ُ
تال َ، :ت َ
َ -2رَوم مس تتلم ِّم ت ْتن َح ت ِّتدي ِّ ابْ ت ِّتن َعر تتا ٍ  َ،ت َ
تول ر
ص تلر ر ِّ
اني َحا ا يقَ ،ولَا ْاو َك ااا َن َش ا ْايءٌ َس ااابَ َق الْ َقا ا َد َر
اَّللُ َعلَْيتتص َو َس تلر َم « :-ال َْع ا ْ ُ
َ
()1
ني»
َسبَا َق ْتهُ ال َْع ْ ُ
ومعىن احلديث :أنص (لو ُرض أو شي ا لص ،وة حبي يَس ق ال َق َدَر
لكاو العني ،لكنها َس ق كيمب ها ،و يص أت يد و ن يص عل سرعة
البا )(َِّ ( ،)2ف ِّيص م الَغَةٌ؛ لِّ َكوِّهنَا س ت ا ِّ ِّشد ِّ
رة
نفوذها وأتث ه
ْ ََ
َُ
()3
ضَرِّرَها)
َ
 -3وروم مال ِّمن ح ِّدي ِّ أَِّيب أُمام َة بْ ِّن س ْه ِّل بْ ِّن حَنتْي ٍ
مب َ َ،ال:
ُ
ََ
ْ َ
َ
َََ
اَّلل ما رأَين َ الْيتومِّ
مب يت ْغت ِّسلَ ،ت َق َال :و رِّ
ِّ
ٍ
ِّ
َ َ َ ْ ُ َْ
َرأَم َعامُر بْ ُن ( َ4رب) َيع َة َس ْه َل بْ َن ( ُ1ح)َنتْي َ َ ُ
ِّ
ط بِّسهلَ ،أُِّيت رس ُ ِّ
ٍ
صلر يُ َعلَْي ِّص
َوَ ْل َد ُخمَرأَة َ َ، ،الَ :تلُِّ َ َ ْ
ول ي َ -
ََُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاب السالم ،ابب

بر،م )5740( :هبا اللفظ ،ومسلم "صسيسص"
ال ب واملرض والر )13/7( ،بر،م )2187( :بلف ص
تاب السالم ،ابب ال ب واملرض والر،
( )1أار ص مسلم "صسيسص"
( )13/7بر،م)2188( :
( )2العسقالين " ،تح ال ار204 - 203 :10 ،"،
( )3علع بن سل او ةمد ،أبو ا سن القار" ،،مر،اة املفا يح شرح مشكاة
املصابيح" (ط ،1ب و  :اار الفكر2002 ،م)2870 :7 ،
"املوطأ"( :و لد
بع الروا،
( )4الْ ُم َخرأَةٍ :الْ ُم َخ ردرة ،و،د ا
خم أة :عبرا يعين ال كر) ان ر :ةمد بن براهيم أبو املعايل الْ ُمنَ ِّ
او،،
" َ ْشمب املن ِّ
يح َ ْريِّ ِّج ِّ ِّ
يح" قيق ا ُة رمد
صابِّ ِّ
اه ِّج َوالتترنَاِّ ِّ،
ُ َ
أحااي املَ َ
َ
ِّ ْس َساق ُةَ رمد بْتَر ِّاهيم( ،ط ،1ب و  :الدار العربية للموسوعا ،
2004م)109 :4 ،
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ِّ
ول ِّ
يَ ،هل لَ َ ِّ س ْه ِّل بْ ِّن حَنتْي ٍ
ر
مبَ ،ويِّ َما يتَْرَ ُع
يل َ ،َ :ر ُس َ
ُ
َ
ْ
َو َسل َم َ -ق َ
َح ادا؟»َ، ،الُوا :نتَت ِّره ُم َع ِّامَر بْ َن َربِّ َيعةَ،
َرأْ َسصَُ ،ت َق َالَ « :ه ْل بَاتى ِه ُمو َن بَهُ أ َ
َ َ،الَ َ :دعا رس ُ ِّ
ظ َعلَْي ِّصَ ،وَ َ،ال:
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ -ع ِّامرا َتَتتغَير َ
ول ي َ -
َ َُ
ت ،ا ْغتَ ِس ْل لَهُ»َ ،تغَ َس َل َع ِّامٌر
َخاهُ ،أ ىًَل بَا ىرْك َ
َح ُد ُك ْم أ َ
« َع َال َم يَا ْقتُ ُل أ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ب
صر
َو ْ َهصُ َويَ َديْص َومْرَت َقْيص َوُرْ َتَتتْيص َوأَطَْرا َ ِّر ْ لَْيص َوَااالَةَ َِّز ِّارِّه ِّ َ َ،د ٍح ،مثُر ُ
()2
علَي ِّصَ ،تراح سهل مع النرا ِّ لَي ِِّّ
َ ْ َ َ َْ ٌ ََ
ن بص َبأْ ٌ
ْ َ
،ال اإلمام القرط  ( :حدي سهل من الفقص أبواب؛ منها:
جيرب العا ن عل الوضو املب ور؛ عل الو ص املب ور؛ وأو العني ،د َقتل،
َااهُ» ،وأو الدطعا
َح ُد ُ ْم أ َ
لقولص  -صل ي عليص وسلم َ « :-ع َال َم يَت ْقتُ ُل أ َ
ابلرب ة يُبهب أثر العني اذو ي عاى ،وأو أثر العني منا هو عن حسد
امن القلب ،وأو َمن عُر ابإلصابة ابلعني ُمنع ِّمن مداالة النا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ِّم ر
ع
ط الر ُ ُل َت ُه َو َملُْو ٌ
الالِّم َوَ ْس ِّر الْ ُم َو رح َدةِّ  ،-لُِّ َ
( )1لُِّ َ
ط - :بِّ َ
ص ِّر َ
َُ ،
ط :أ ْ
ط َى ْاأل َْر ِّ
ريب ا دي
ض ان ر :ابن األث اجلتر" ،،النهاية
َو َس َق َ
واألثر"226 :4 ،
"املوطأ" العني ،الوضو من العني )1373/1( ،بر،م:
( )2أار ص مال
"مسنده" ( )3449/6بر،م:
( )735/3460هبا اللفظ ،وأمحد
( )16227بنسوه ،وابن ما ص "سننص" أبواب ال ب ،ابب العني
( )542/4بر،م )3509( :بألفاظ ،ري ة ،وابن ح او "صسيسص"
تاب الر ،والتما م ،ذ ر وصمب الوضو الب ،ذ راه ملن وصفناه
تاب
( )470/13بر،م )6106( :بنسوه ،وا ا م "مستدر ص"
معر ة الصسابة رضع ي عاى عنهم ،طريق الغسل لد ع ضرر العني
( )411/3بر،م )5791( :بنسوه
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ا عا لارره، ،ال بع العلما  :أيمره اإلمام بلتوم بيتص ،و و او ق ا َرَزَ،ص
()1
مب أذاه عن النا )
ما يقوم بص ،وَ ر
ِّ ِّ
ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم -
صلر ر
 -5و َع ِّن َ ابر بْن َعْد ي :أَ رو النرِّ ر َ -
ن« :ما ِِل أَرى أَجسام ب ِن أ ِ
ِّ
ضا ِر َعةا()2؟
َ َ،ال ِّأل ْ
َخي َ
َ ََْ َ
َُسَا َ بِّْنن ُع َمْي ٍ َ
ِّ
ِ
ني ُ ْس ِّرعُ ِّلَْي ِّه ْم َ َ،ال:
اجةُ؟!»َ، ،الَ ْ
نَ ، َ :ولَك ِّن الْ َع ْ ُ
بُصيبُا ُه ُم ا ْحلَ َ
ِ
الْ « :ارِقي ِه ْم»( ،)3أ ،أو صابة
ن َعلَْي ِّصَ ،ت َق َ
نَ :ت َعَر ْ
« ْارقي ِه ْم» َ،الَ ْ
ضُ
سامهم بس ب هبا
ع ِّلَْي ِّه ْم َ
عني النا ابألذم ُ ْسر ُ
ارعن أ ُ
سابعا :النهي عن ُمالطة أصحاب األمراض املعدية لألصحاء:
ا
حبر ال طسنة الن وية أصساب األمراض املعدية من خمال ة
األصسا  ،وذل من ابب ا مية والو،اية ،وا َ ِّد من انتقال األمراض
وانتشارها عرب التواصل حس ما أواع ي عاى يها من اصا العدوم،
وذل أو ي عاى هو االق املرض أحد سواه ،و،د (يفعلص بع
األشخاص ابتدا  ،و بعاها عند جماورة اجلََرب)( ،)4وهبا التسبير
( )1القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي تاب مسلم"568 :5 ،
ِّ ٍ
ض ِّ
َ ،ضغيفة حنيلة َِّحني َفة واملراا ب ين أايص :أو ا
(َ )2
ار َعة - :مبُْع َ َمة أَرولُصُ  -أ ْ
عفر بن أيب طالب ،وأُسا انن زو تص ان ر :القرط " ،املفهم ملا أشكل
من لخي تاب مسلم"583 :5 ،؛ النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم
بن ا اج"168 :14 ،؛ العسقالين " ،تح ال ار201 :10 ،"،
تاب السالم ،ابب استس اب الر،ية من
( )3أار ص مسلم "صسيسص"
العني والنملة وا مة والن رة ( )18/7بر،م)2198( :
( )4سليماو بن المب أبو الوليد ال ا ع" ،املنتق شرح املوطأ" (ط ،1مصر:
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مجاعع
الن و ،يسهم ةاصرة األمراض أما نها ،ومنع َت َف ِّشيها بشكل
ٍ
عاما صعب موا هتص أو
يصيب ال لد أو الناحية لها ،ويُ ِّشكل واب ًّ
السي رة عليص؛ يهل الع اا ،ويفاب من األحااي الواراة هبا ال اب
النهع عن خمالفة القواعد الصسية املت عة اليت صدرها اجلها املختصة
ُ
عندما يكوو املرض معد ،،وهبا ما وضسص لنا األحااي اآل ية:
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ َ، -الًَ « :ل
 -1عن أيب ُهَريْتَرَةَ ،ع ِّن النرِّ ِّ َ -
()1
ض َعلَى م ِ
ص ٍّح»(، )2ال اإلمام النوو ،مَتيِّنا معي هبا
يُوِر َد ىن ُْ ِر ٌ
ُ
ا دي َ َ،( :ال الْعلَما  :الْمم ِّرضِّ :
اض ،والْم ِّ
اح ِّ ِّ ِّ
ص طح:
ُ َ ُ ُْ ُ َ
ب ْاإلب ِّل الْمَر ِّ َ ُ
ص ُ
ورْا ص ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اإلبِّ ِّل ِّ
احب ِّْ
احب ِّْ
ِّ
اإلبِّ ِّل الْ ِّمَراضِّ
الص َس ِّ
َ
احَ َ ،م ْع َي ا َْدي  َ :يُ َ ُ
ص ُ
ِّ
ِّ
اَّللِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ب ِّْ
صاح ِّ
اإلب ِّل الص َس ِّ
ض بف ْع ِّل ر
َصابَت َها الْ َمَر ُ
اح؛ ألَنرصُ ُررمبَا أ َ
بلَصُ َعلَ ب ِّل َ
َتع َاى وَ َ،د ِّرِّه الر ِّب ،أَ رم بِِّّص الْعاا َة َ بِّ َ عِّهاَ ،تيسصل لِّ ِّ
ضَرٌر
صاحِّ َها َ
ََ
ْ َ َْ ُُ َ
َ َ
َْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ضَرٌر أ َْع َ ُم م ْن َذل َ اب ْعت َقاا الْ َع ْد َوم ب َْع َها،
ص َل لَصُ َ
مبََرض َهاَ ،وُررمبَا َح َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م عة السعااة1332 ،هت)264 :7 ،
ِّ
ِّ
ا ْرَص
الوروا :هو الوصول ى املا  ،يتُ َق ُ
الَ :وَرْا ُ املا َ أَرُاهُ ُوُرواا ،ذَا َح َ
( ُ )1
ريب ا دي واألثر":5 ،
لِّتَ ْشَرب ان ر :ابن األث اجلتر" ،،النهاية
173؛ القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي تاب مسلم"624 :5 ،
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص" تاب ال ب ،ابب هامة ()138/7
بر،م )5771( :هبا اللفظ ،وأياا ابب عدوم ( )139/7بر،م:
( )5774بنسوه ،ومسلم "صسيسص" تاب السالم ،ابب عدوم
و ط ة و هامة و صفر و نو ( )31/7بر،م )2221( :بنسوه م و
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()1

َتيَ ْك ُفُر َواَ رَّللُ أ َْعلَ ُم)
ِّ
و،د ،رر احملققوو من أهل العلم أو (األمراض تُ ْعد ،بِّ َْعِّ َها،
ولكن عل ي س سانص و عاى خمال تها س ا لإلعدا  ،أرشد ىف هبا
ا دي ى جمان ة ما حيصل عنده الارر عااة بقاا ي وَ َ،دره
ِّ ()3
وِّعلِّص)(( ،)2مثُر ْ َ،د يتتخلر ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َسَاب)
ََ َ ُ
ْ
مب َذل َ َع ْن َسَِّص َ َما ِّ َ ِّْه م ْن ْاأل ْ
ما ،ال ابن الصالح ،هبا ابإلضا ة ى أو ا دي حيمل معي آار يص
صسيح ملسألة مهمة من مسا ل العقيدة اليت او يعتقدها اجلاهليوو
ا أ؛ حي انوا يعتقدوو األمراض معدية ب عها ،ولين بتقدير ي
ض أو يُورا
املم ِّر َ
عاى ،فع هبا ا دي ما ،ال ابن ب ال( :نتَ ْه ٌ منص ْ
ماشيتص الْمرض عل ماشية أايص الصسيسة؛ ل ال يتوهم الْم ِّ
ص طح ْو
َْ َ
َ
ُ
ِّ
ِّ
ر
ث من أ ْ ل وروا الْ َمْرض
مرضها َ
حد َ
ن ماشيتص الصسيسة أو َ
مرض ْ
عليها؛ يكوو اااال بَتت َوطمهص ذل ىف صسيح ما ،د أب لص النىب  -عليص
()4
ِّ
الع ْدوم)
السالم  -م ْن ْأمر َ
و،د أو ت القاضع أبو بكر ابن العريب معي هبا ا دي بقولص:
(ِّمنا ،ال  -صل ي عليص وسلم َ " :-حي طل ممُْ ِّرض علَ م ِّ
ص ٍح"؛ لَِّ رال
ُ
ٌ َ ُ
جترب هبه ،يقع ،لب من يعتقد ذل اإلعدا يكفر أراا يُ أو
( )1النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج"217 :14 ،
( )2النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج" 35 :1 ،و214 :14
( )3ع ماو بن ع د الرمحن أبو عمرو ابن الصالح" ،معر ة أنواع علوم ا دي "
قيق نور الدين عرت( ،بدوو ر،م ط عة ،امشق :اار الفكر1986 ،م)285 ،
( )4ابن ب ال" ،شرح صسيح ال خارم"450 :9 ،
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والو ص ال اين :أو ي س سانص أ رم العااة
ب الصساح،
ذا انن ُ ْراب بني صساح أو َْجتَر َ
ِّ
ببل  ،وهو ْعلُص عاى ،ال يفثر شع ٌ

يق ع هبا من ،لوب النرا
ا يواو و بين آام أنص
و منا أ رم يُ العاا َة
ٍ ()1
شع )
و،د ذ ر ابن القيم هبا ا دي ضمن الفصل الب ،عقده ل ياو:
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني:
( ْاألَالرة َعلَ الْ َمْن ِّع م ْن ْع ِّل َما يتَُفاَ ،ى ا ََْرِّام ،الَْو ْ ص الرابِّع َوال رسْع َ
أَنرص نتَه أَ ْو يورا ممُْرض علَ م ِّ
ص ٍح؛ ِّألَ رو َذلِّ َ ْ َ،د يَ ُكو ُو َذ ِّر َيعة رما َى
ُ َ
ُ ََ َ ٌ َ ُ
ع َدا ِِّّص وِّرما َى َأت َِّذيص ِّابلتتروطه ِّم وا ْ و ِّ  ،و َذلِّ س ب َى صاب ِّة الْمكْروهِّ
َ َ َْ َ َ َ َ ٌ
ْ َ
ََ َ ُ
()2
لَصُ)
و،د ربني شيخنا الد تور موس شاهني معي هبا ا دي مع رب ص
مبا وصل ليص ال ب ا دي  ،جمليًّا ما اشتمل عليص من ا قا ق ال ابتة اليت
س ق الن ط  -صل ي عليص وسلم  -ى شفها بتعليم ي عاى ،ه،
قال( :من ال ابن الب ،يق ل الش  ،أو بع األمراض نتقل من
سم املري ى سم السليم ،بس ب املخال ة بينهما ،عن طريق راثيم
"ميكرواب " وهع ا نا حية صغ ة ،رم ابلعني ايراة ،ولكل مرض
( )1ةمد بن ع د ي أبو بكر بن العريب القاضع املالكع" ،املسالِّ
شرح ُم َوطرأ
مال " عليق ةمد بن ا سني ال طسليماين وعا شة بنن ا سني ال طسليماين،
(ط ،1ب و َ :اار الغَرب اإلسالمع2007 ،م) 470 :7 ،بتصر
( )2ابن القيم " ،عالم املو،عني عن رب العاملني"47 – 46 :5 ،
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"ميكروب" ااص بص ،وطريقة ينتقل ها من املري ى السليم ،بعاها
ينتقل عن طريق اهلوا بدوو مالمسة ،ما ينتقل لقيح األن من طلع
النخل ب لع الب ر القريب ،و،د يك ر املرض وامليكروب ،يفسد اهلوا
من قة واسعة ،يصيب العامة ،مما يعر ابلواب  ،وبعاها ينتقل مبالمسة
السليم للمري  ،وبعاها ينتقل ابستعمال أاوا املري  ،وبعاها ينتقل
عن طريق ا صال ام املري بدم السليم ،أو ا صال خماطص ،أو ا صال ما
شهو ص
سم اإلنساو و امص ُ َرا ٌ بياا ،
ومن ال ابن أياا أو
قمب ابملرصاا للميكرواب املعااية الوا دة ،تلتهمها و قاع عليها ،هبا
و او العدو الوا د أضعمب من ،وة الد اعًّ ،ما أو يفا ،امليكروب لص
أطوار يقوم يها ،وأطوار ياعمب يها ،ولص ار ة ،وة ومتكن من مري
ى مري  ،و،وة الد اع تلمب من سم ى سم ،و عر جبهاز املناعة،
و،د تقوم هبه القوة عن طريق الت عيم الصسع ،عند حصول الواب  ،أو
سم اإلنساو ،قد يها م
و،عص و ل هبه أمور يديرها ي عاى
ميكروب املري سليما ،يهتمص يش ا اعص ،ال هر عليص عوارض
َشَرك هبه
املرض ،وين و بتقدير ي عاى ،و م من َح ِّب ٍر و،ع
األمراض و م من خمالِّط هلبه األمراض جنا من ا رها ،وذل لنعلم أو
أهم شروط العدوم وأتث ها رااة ي عاى
هبه ا قيقة انن ا ة عن أهل اجلاهلية ،و ما بع  -صل
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ي عليص وسلم  -إلنقاذ ال شرية من الشرك ،بع لتو يهها ى الواحد
القهار ،قال هلم " :عدوم" ،عتقدوا العدوم ما عتقدوو ،و
عتقدوا أهنا مترض السليم بنفسها ،آمنوا ابلب ،الق املرض ،والق انتقالص،
()1
وهيأ ال رو لتأث هبه العدوم)
رر ِّ
يد بْ ِّن سويْد التر َق ِّف ِّعَ َ، ،ال َ :ا َو ِّ وْ ِّد ثَِّق ٍ
 -2عن الش ِّ
يمب َر ُ ٌل
َ
َُ
()2
ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم  « :-ىإَن قَ ْد ََبيَا ْعنَاك
صلر ر
َْجم ُب ٌ
وم َأ َْر َس َل لَْيص النرِّ ط َ -
فَ ْارِج ْع»( ،)3وذل لالحتياط ما ،ال القاضع أبو بكر ابن العريب( :ألو
النفو َت َعا ُ خمال ة أهل األاوا  ،و و او يُعد ،اا ٌ عل ص رس ٍة
و و او يُ س سانص ،د أ رم العاا َة بتاطرِّر الصسيح ابل رسقيم ،ولكنص
ياطر ا َلق عااة و واب ،وأمرهم بعد ذل ابلترسطرز)()4؛ ألنص ما ،ال
استِّ ْع َد ٌاا لِّ َبلِّ َ الدرا ِّ ،
ص ِّس ِّ
يح َ،تُ ٌ
ابن مفلحْ َ،( :د يَ ُكو ُو ِّ بَ َد ِّو ال ر
ول َو ْ
( )1شني " ،تح املنعم شرح صسيح مسلم"615 :8 ،
ِّ
ا ِّم ا ْجلِّ ِّيم وَ ْ ِّف ِّ
(ْ )2
اجلُ َب ِّام - :بِّ َ
يمب الْ ُم ْع َ َمة َ -مَر ٌ
َ
ض تأ ل بس ص األعاا ُ
ِّ ِّ
ث ِّمن انْتِّ َش ِّ
ار الْ ِّمرةِّ ال رس ْوَاا ِّ ِّ الَْ َد ِّو ُ لِّصِّ؛
و تسا،طُ ،
وه َو علرةٌ َرايَةٌ َْ ُد ُ َ
َتتت ْف ِّسد ِّمتاج ْاألَع ِّ
ِّ
ِّ
يصا َهلَا َح رىت يتَتَأَ ر َلُُِّ ،س َع بِّ َبل َ
ُ ُ ََ َْ
اا َ ،وُررمبَا أَْ َس َد ِّ آا ِّرهِّ ِّ َ
ِّ
ِّ ِّ
ط
َصابِّ ِّع َوَت َق ع َها (ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار ،شرح صسيح
لتَ َ طبم ْاأل َ
ال خار158 :10 ،"،؛ عمر" ،مع م اللغة العربية املعاصرة"356 :1 ،
( )3أار ص مسلم "صسيسص" تاب السالم ،ابب ا تناب ايبوم وحنوه
( )37/7بر،م)2231( :
ِّ
شرح ُم َوطرأ مال "471 :7 ،
( )4ابن العريب املالكع" ،املسال
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ول
َوال رِّ َيعةُ َس ِّر َيعةُ اِّ نِّْف َع ِّال نتَقرالَةٌ َ ِّسير َما َم َع ا َْْو ِّ َ ،والَْوْه ِّم َِّلنرصُ َم ْسُ ٌ
()1
ال الدرا ِّ
َعلَ الْ ُق َومَ ،وال رَا ِِّّع)  ،ومن املعرو ما ،ال ال ا،الين( :انْتِّ َق ُ
ِّم ْن َ َس ٍد ِّجلَ َس ٍد بَِّو ِّاس َِّة الْ ُم َال َم َس ِّة َوالْ ُم َخالَ َِّة َو َش ِّم الرا ِّ َس ِّة؛ َولِّ َبلِّ َ يَت َق ُع
ِّ َ ِّ ٍ ِّم َن ْاأل َْمَر ِّ
يح
ص ِّس ِّ
اض ِّ الْ َع َاا ِّة انْتِّ َق ُ
ال الدرا ِّ ِّم َن الْ َم ِّري ِّ ِّ َى ال ر
ايبوم ابلر وع لس ٍ
ب آار ما ،ال
بِّ َكْتَرِّة املخال ة)( ،)2و،د يكوو ْأمُره
َ
اط ِّر الْم ُب ِّوم؛ ِّألَنرص ِّذَا رأَم ال ر ِّ
ا ا ظ ابن ح ر ،وهوِّ ( :رعاي ِّة ا ِّ
يح
َْ
ََ َ
صس َ
ُ َ
()3
الْ َد ِّو ال رسلِّيم ِّمن ْاآل َِّة َتع ُم م ِّ
صيَتتُصُ َوَتْتَا ُاا َح ْسَرُصُ)  ،وحيتمل أو يكوو
ْ ُُ
َ
َ َ
الن  -صل ي عليص وسلم ( -مل أياب بيده عند امل ايعة ،فيفا عن
ايبوم والنا ؛ ل ال يشق عليص ا ،تسام معهم ،يتأذ ،هو ِّ نفسص،
ويتأذم بص النا  ،ويستفاا منص :ابحة م اعدة أهل األسقام الفااحة،
()4
املستكرهة ،ذا مل يفا ذل ى ضاعتهم ،و مهاهلم)
ول رِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص
ُس َامةَ بْ ِّن َزيْ ٍد َ َ،الَ َ، :الَ َ، :ال َر ُس ُ
صلر ر
اَّلل َ -
 -3عن أ َ
وسلرم « :-إ َذا َُِس ْعتُم َِبلطىاعُ ِ
وهاَ ،وإِ َذا َوقَ َع ِِب َْر ٍ
ون ِِب َْر ٍ
ض
ض فَ َال بَ ْد ُخلُ َ
ْ
َََ
( )1ابن مفلح" ،اآلااب الشرعية"364/3 ،
( )2ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار ،شرح صسيح ال خار160 :10 ،"،
( )3ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار ،شرح صسيح ال خار160 :10 ،"،
الولر ِّو" ،،شرح سنن النسا ع املسم ذا ة
( )4ةمد بن علع بن آام اإلثيويب َ
العقىب شرح ايتىب" (ط ،1مكة املكرمة :اار آل بروم للنشر والتوزيع،
2003م) 268 :32 ،بتصر
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()1
ِ
ِ

َوأَنْاتُ ْم ف َيها فَ َال َْخْ ُر ُجوا م ْنا َها»  ،هبا ا دي وما معناه مينع النا
(من الداول ى ال لد املصاب ابل اعوو ،ما مينع أهل ل ال لدة من
ا روج منها ،و،د ربني ال ب ا دي بع النواحع الصسية هبا،
واليت مل يُتعر عليها ابلوسا ل ا دي ة ،املن ق والعقل يفرض عل
السليم الب ،يعيش بلدة الواب أو يفر منها ى بلدة سليمة حىت
يصاب هو ابلواب ! ولكن ال ب ا دي يقول :و الشخ السليم
من قة الواب ،د يكوو حامال للميكروب ،و من األوب ة صيب العديد
من النا  ،ولكن لين ل من اال سمص امليكروب يص ح مرياا؛ كم
من شخ حيمل راثيم املرض اوو أو ي دو عليص أثر من آاثر املرض،
وهناك أياا رتة حاانة ،وهع الفرتة التمنية اليت س ق ظهور األمراض منب
ااول امليكروب ى اجلسم ،و هبه الفرتة يكوو انقسام امليكروب
رتة ا اانة
و كاثره عل أشده ومع ذل ال ي دو عل الشخ
هبه أنص يعاين من أ ،مرض ولكنص بعد رتة ،د ول أو ،د قصر عل
حسب نوع املرض واملكروب الب ،حيملص هر عليص أعراض املرض
سمص ،ومن املعلوم أو رتة حاانة التهاب الك د الواب ع
الكامنة
الف وسع ،د ول ملدة ستة أشهر ،ما أو ال طسل ،د ي ق امنا
اجلسم لعدة سنوا  ،والشخ السليم ا امل للميكروب أو الشخ
املري الب ،يتال رتة ا اانة يعرض اآلارين للخ ر اوو أو

العنصر ر،م :4النهع عن الداول ى

( )1س ق رجيص امل لب األول،
أرض ال اعوو وا روج منها
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يشعر هو أويشعر اآلارين ،لبا ا املنع الشديد)

( )1ةمد علع ال ار" ،ال اعوو بني ال ب وحدي املص ف صل ي عليص
وسلم" (جملة ايمع الفقهع اإلسالمع1998( ،11م)206 – 205 :
بتصر
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اخلامتة
نتائج البحث
ر م ةدواية مساحة هتبا ال س ابلن ر ى سعة ال سر التاار
لل طسنة الن وية ،لنص ميكننا س يل النتا ج التالية:
ناو ُل ا دي الن و ،ملوضوع اإليبا ال دين لإلنساو يتميت بشمول
ُ 
ال رح ،وا هتمام بتقرير الاماا الكا ية حرتام حقوق
اإلنساو ،والتبرع بكل الس ل للعمل عل ضفا ،دسية ااصة
عل النفن اإلنسانية
 اعت ار الكمب عن اإليبا ال دين حقا أساسيا لكل را ايتمع
مسلما او أو مسلم ،و هتبا ،رار مل دأ األاوة اآلامية
اق َم ْف َس َدةٍ بدنية خمالفة
َ ع ىرف البحث اإليذاء البدين بأنصُ َْ ِّ( :
للشرع ،ابلنفن أو ِّابلْغَ ِّْ ُم ْلَقا)
َ ح رن ال طسنة الن وية اإلنساو عل العناية جبسده واحملا ة عليص مما
يفذيص ،وحبر ص من مغ ة اإلمهال يوم يسأل بني يد ،ربص س سانص
يوم القيامة
 بياو لظ رمي ،تل اإلنساو نفسص ،وأو من ،تل نفسص بشع ٍ
عُبب بص النار
 حرم اإلسالم ل ما من شأنص أو يهدم ال دو ،أو يصي ص بأذم
جيعل صاح ص مصدر ٍ
شر وع ا عل ايتمع
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مجيع احملرما واحمل ورا
يدال
رمي ضرار اإلنساو جبسدهُ :
اليت ن عليها القرآو الكرمي والسنة امل هرة؛ فظ النفن ال شرية،
و قيق ما يكفل هلا الصيانة واألمن واألماو
من أبرز صفا الن  -صل ي عليص وسلم  -الرمحة ابلنا ،
والدعوة ى الر ق هم ،والنهع عن ال لم و يبا أحد من النا
حىت لو ااتلمب اينُص
ِّ
رمي سا ر أنواع األذم
أصل
حدي َ َ« :
ضَرَر َوَ ضَر َار»ٌ ،
بدليل ،و تااا حرمتُص لما زاا ِّش رد ُص ،وهبا ا دي يشمل
ل أنواع الارر؛ لين هناك أمجع و أمشل من هبه الع ارة
الو يتة اليت ،رر هبه القاعدة الشاملة اليت م الفرا واألمة
اإلسالم اإليبا َ ال دين بكا ة صوره وأشكالص عل اإلنساو ،قد
حرم
ُ
وضربَص و عبيَص اوو ا،رتا ص ذن ا أو رمية ستو ب عقوبتص
َحرم يبا ه ْ
ا مقصد حفظ النفن بعد مقصد حفظ الدين ،وهبا يدل عل
عناية الشريعة اإلسالمية ابلنفن عناية ا قة
أت يد الن  -صل ي عليص وسلم  -عل رمي سف الدما
بغ حق للنفن ال شرية عموما ،اوو الن ر ى ااتال الدين
رمي عبيب النا حىت الكفار بغ مو ب شرعع القصاص،
وا دوا ،والتعتير ،وحنو ذل
من أشد األمور نكارة انتشار اإلسا ة ى ا دم والعمال حىت
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ي يقوو من










يصل األمر ى ضرهم و عبي هم و كليفهم ما
اعمب ُ،واهم
األعمال اليت ُوهن أبداهنم وُ ْ
اهتمن ال طسنة الن وية بصسة بدو اإلنساو ،وح تص عل ا هتمام
ها ،و ا و من م اهر العناية ببل  :األمر ابلتداو ،عند نتول
املرض ،ألنص من الوسا ل املهمة احملا ة عل الصسة
األمر الن و ،ابلتداو ،ين ق عل التداو ،مبا حرم ي علينا من
امل عوما واملشرواب وما ر ب منهما أو املواا الن سة اليت
ث تن حرمتها ،حي ورا األحااي واآلاثر االة عل املنع من
التداو ،ابحملرما  ،والنهع عنص
أث ن ال ب ا دي أو ا مر هلا أضرارها الشديدة ،وأهنا
صلح دوا للمرض ما اشتهر عند بع األط ا ،دميا
مجع الن  -صل ي عليص وسلم  -لألمة هنيص عن الداول ى
مال
األرض اليت ها ال اعوو ،وهنيص عن ا روج منها بعد و،وعصَ ،
التسرز منص ،لو الداول األرض اليت هو ها عرضا لل ال ،
وموا اة لص ةل سل انص ،و عانة لإلنساو عل نفسص ،وهبا
خمالمب للشرع والعقل
شرع اإلسالم التأايب بغية اإلصالح والتهبيب ،أو الشرع ،د
،يده بأو يكوو مفايا ى القتل ،أو الع ت واإلعا،ة ،أو
التشوية ،أو األمل الب ،دوم آاثره رتة طويلة فثر عل صسة
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اإلنساو و اعمب  ،رو ص
ذا او اجلاين ضعيفا ي يق اجللد ،أو ُاشع عليص اهلالك ذا
ُ لد حدًّا أو عتيرا؛ لنص ُجيلد مبا ة ِّمشَْر ٍاخ جمموعة ضربة واحدة
يمب جيمع
النهع عن ضرب الو ص للمسلم والكا ر؛ ألنص ل ٌ
احملاسن ،وأعااؤه نفيسة ل يفة وأ ُر اإلاراك ها ،قد يتُْ ِّ لها
ِّ
ب الو ص و،د يَنقصها ،و،د يَشني الو صَ
ضر ُ
ْ
مشروعية أتايب التو ة  -عند ا ا ة  -ابلارب الب ،يكسر
َع ْما ،و يشني ارحة ،و يَ هر لص أثر عل ال دو ،اللركْتة
وحنوها ،ويُشرع الارب حني يكوو ُْجم ِّد ،و ال ،لو ا تُ ِّفع
ابلتهديد وحنوه او أ ال
النهع الامين عن ممارسة ال ب ملن لين لص بأهل و امينص
األا ا الناجتة ،حرصا عل حرمة اجلسد اآلامع من اإل ال ،
وأو ايرتئ عل ذل آمث
أو للسسر حقيقة سقا ق ه من األشيا ال ابتة ،و،د ميرض من
يُفعل بص وميو  ،ويتغ عن ط عص ،وبص َ َ،ع اجلمهور ،وعليص عامة
العلما  ،ويدل عليص الكتاب وال طسنة الصسيسة املشهورة
اإلصابة ابلعني شع اثبن مو وا ش ر يص ،و،د أاب اجلمهور
من علما األمة ،وهو مبهب أهل ال طسنة ،ب اهر األحااي اليت
ِّ
العني
أاالَتص ُ
ن صسة أمر العني وأهنا ،وية الاررَ َ ،كم من ر ُ ل َ
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القرب ،وَ م ِّمن َمج ٍل ظَه أحلرتص ِّ
الق ْدَر ،لكن ذل مبشي ة ي عاى
َ
ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
صلر
ض م َن ْاأل َْمَر ِّ
ض م َن الْعلَ ِّلَ ،جيُ ُ
اضَ ،و َعار ٌ
 الس ْس ُر َمَر ٌ
وز َعلَْيص َ -
اض ِّممرا َ يتُْن َكر ،وَ يَت ْق َدح ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم  َ -أَنْت َو ِّاع ْاأل َْمَر ِّ
ر
ُ
ُ َ
ِّ
ِّ
نتُُت روِِّّص ،بَ ْل ُه َو ِّم ْن ْن ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم ِّم َن
صلر ر
ن َما َ ا َو يتَ ْع َِّرتيص َ
ِِّّ
ض ِّم َن ْاأل َْمَر ِّ
صابَتِّ ِّص
َس َق ِّام َو ْاأل َْو َ ِّاعَ ،وُه َو َمَر ٌ
ْاأل ْ
صابتَتُصُ بص َ ِّل َ
اضَ ،وِّ َ
ِّابل طس ِّم َ َت ْر َق بتَْيتنَت ُه َما
 حبر ال طسنة الن وية أصساب األمراض املعدية من خمال ة
األصسا  ،وذل من ابب ا مية والو،اية ،وا َ ِّد من انتقال
األمراض وانتشارها وةاصرهتا أما نها ،ومنع َت َف ِّشيها بشكل
عاما صعب
ٍ
مجاعع يصيب ال لد أو الناحية لها ،ويُ ِّشكل واب ًّ
موا هتص أو السي رة عليص؛ يهل الع اا
ويطيب ِل أن أقدم هذه التوصيات:
 -1العم تتل علت ت َس ت ِّتن وجتدي تتد القت توانني ال تتيت ا تتمن تتو ا ماي تتة م تتن
اإليبا مبختلمب أنواعها
 -2نشتتر التوعيتتة بتتني أ تراا ايتمتتع حتتول مفهتتوم اإليتتبا وا ور تتص وآاثره
السي ة عل بنا شخصية الفرا واستقرار ايتمع ومتاسكص
 -3التعتتاوو بتتني اجلهتتا ذا العال،تتة تتاذ مجيتتع التتتداب الو،ا يتتة املناس ت ة
للسماي تتة م تتن اإلي تتبا م تتن ا تتالل ت ترا ال س تتوث والدراس تتا العلمي تتة
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املختصتتة واعمهتتا ،و عتيتتت ب ترامج التوعيتتة والت قيتتمب التتيت هتتتد
()1
من اإليبا من االل وسا ل اإلعالم واأل هتة األارم

ى ا تتد

( )1وزارة العدل السعواية" ،ن ام ا ماية من اإليبا " ،جملة العدل 317 ،62
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املصادر واملراجع
براهيم بن موس أبو سساق الشاط " ،املوا قا " قيق مشهور
حسن سلماو( ،ط ،1القاهرة :اار ابن عفاو1997 ،م)
أمحد بن أيب بكر أبو الع ا ال وص  " ،،ا ا ة املهرة بتوا د
املسانيد العشرة" قيق اار املشكاة لل س العلمع( ،ط،1
الر،ض :اار الوطن للنشر1999 ،م)
أمحد بن أيب بكر أبو الع ا ال وص " ،،مص اح الت ا ة زوا د ابن
ما ص" قيق ةمد املنتق الكشناو( ،،ط ،2ب و  :اار
العربية1403 ،هت)
أمحد بن ا سني أبو بكر ال يهقع" ،السنن الكربم" قيق :ةمد ع د
القاار ع ا( ،ط ،3ب و  :اار الكتب العلمية2003 ،م)
أمحد بن ا سني أبو بكر ال يهقع" ،شعب اإلمياو" قيق :الد تور
ع د العلع ع د ا ميد حامد( ،ط ،1الر،ض :مكت ة الرشد،
2003م)
أمحد بن ا سني أبو بكر ال يهقع" ،معر ة السنن واآلاثر" قيق ع د
املع ع أمني ،لع ع( ،ط ،1املنصورة :اار الو ا 1991 ،م)
أمحد بن شعيب أبو ع د الرمحن النسا ع" ،السنن الكربم" قيق
حسن ع د املنعم شل ( ،ط ،1ب و  :مفسسة الرسالة،
2001م)
أمحد بن شعيب أبو ع د الرمحن النسا ع" ،ايتىب من السنن= سنن
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النسا ع" قيق :ع د الفتاح أبو دة( ،ط ،2حلب :مكتب
امل وعا اإلسالمية1986 ،م)
أمحد بن ع د ا ليم بن يمية أبو الع ا ا راين" ،جمموع الفتاوم"
قيق ع د الرمحن بن ةمد بن ،اسم( ،بدوو ر،م ط عة ،املدينة
الن وية :جممع املل هد ل اعة املصسمب الشريمب1995 ،م)
أمحد بن ع د ي أبو نعيم األص هاين" ،حلية األوليا وط قا
األصفيا " (بدوو ر،م ط عة ،القاهرة :م عة السعااة،
1974م)
أمحد بن علع أبو يعل املوصلع" ،مسند أيب يعل املوصلع" قيق:
حسني سليم أسد( ،ط ،1امشق :اار املأموو للرتاث1984 ،م)
ريج
أمحد بن علع بن ح ر أبو الفال العسقالين" ،الدراية
أحااي اهلداية" قيق ع د ي هاشم اليماين املدين( ،بدوو ر،م
ط عة ،ب و  :اار املعر ة ،بدوو اتري نشر)
أمحد بن علع بن ح ر أبو الفال العسقالين " ،قريب التهبيب"
قيق ةمد عوامة( ،ط ،1سور :،اار الرشيد1986 ،م)
أمحد بن علع بن ح ر أبو الفال العسقالين" ،لساو امليتاو" قيق
ع د الفتاح أبو دة( ،ط ،1عماو :اار ال شا ر اإلسالمية،
2002م)
أمحد بن علع بن ح ر أبو الفال العسقالين ،تح ال ار ،شرح
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صسيح ال خار ،صسيح ةب الدين ا يب( ،بدوو ر،م
ط عة ،ب و  :اار املعر ة1379 ،هت)
أمحد بن علع بن ةمد بن ح ر أبو الفال العسقالين" ،التلخي
ريج أحااي الرا عع الك " قيق عاال ع د املو وا
ا
وعلع معوض( ،ط ،1ب و  :اار الكتب العلمية1989 ،م)
أمحد بن علع بن ةمد بن ح ر أبو الفال العسقالين" ،بلوغ املرام
من أالة األحكام" قيق ماهر ،سني الفسل( ،ط ،1الر،ض:
اار الق ن للنشر والتوزيع2014 ،م)
أمحد بن عمر أبو الع ا القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي تاب
مسلم" قيق ةيع الدين ايب ميستو وآارين( ،ط ،1ب و
وامشق :اار ابن واار الكلم ال يب1969 ،م)
أمحد بن عمرو بن أيب عاصم أبو بكر الشي اين" ،اآلحاا وامل اين"
قيق ابسم يصل أمحد اجلوابرة( ،ط ،1الر،ض :اار الراية،
1991م)
أمحد بن ةمد أبو عفر ال ساو" ،،شرح مشكل اآلاثر" قيق:
شعيب األرنفوط( ،ط ،1ب و  :مفسسة الرسالة1994 ،م)
أمحد بن ةمد أبو عفر ال ساو" ،،شرح معاين اآلاثر" قيق ةمد
زهر ،الن ار وةمد سيد اا ا ق( ،ط ،1ب و  :عامل الكتب،
1994م)
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أمحد بن ةمد بن ِّ
الصديق أبو الفي الغُم ِّ
ريج
ار" ،،اهلداية
َ
أحااي ال داية" قيق :يوسمب ع د الرمحن املرعشلع وآارين،
(ط ،1ب و  :اار عامل الكتب1987 ،م)
أمحد بن ةمد بن حن ل أبو ع د ي الشي اين" ،مسند أمحد بن حن ل"
عناية :ط عة مجعية املكنت اإلسالم( ،ط ،1دة :اار املنهاج،
2011م)
ريب
أمحد بن ةمد بن علع أبو الع ا الفيومع" ،املص اح املن
الشرح الك " (بدوو ر،م ط عة ،ب و  :املكت ة العلمية ،بدوو
اتري نشر)
أمحد خمتار ع د ا ميد عمر" ،مع م اللغة العربية املعاصرة" (ط،1
ب و  :عامل الكتب2008 ،م)
أبو الفدا الدمشقع " ،فس القرآو
ُساعيل بن عمر بن
الع يم" قيق سامع ةمد سالمة( ،ط ،2الر،ض :اار طي ة
للنشر والتوزيع1999 ،م)
أبو الفدا الدمشقع" ،مسند الفاروق"
ُساعيل بن عمر بن
قيق مام بن علع بن مام( ،ط ،1الفيوم :اار الفالح،
2009م)
أيوب بن موس أبو ال قا الكفو" ،،الكليا مع م املص لسا
والفروق اللغوية" قيق عداو ارويش وةمد املصر( ،،ط،2
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ب و  :مفسسة الرسالة1998 ،م)
اا ا ق علع اا ا ق" ،الفتاوم من اار اإل تا املصرية" (بدوو
ر،م ط عة ،القاهرة1980 ،م) ،3509 :11 ،توم ر،م:
1289
حسن ع ده ةمد عس  " ،،يفية نفيب عقوبة اجللد قها وسياسة"
جملة العدل الصاارة عن وزارة العدل ابململكة العربية السعواية
1431( ،47ه)
ريب
ا سني بن ةمد أبو القاسم الرا ب األصفهاىن" ،املفراا
القرآو" قيق صفواو عداو الداوا( ،،ط ،1:امشق وب و ،
اار القلم والدار الشامية1412 ،هت)
محد بن ةمد أبو سليماو ا ايب" ،معامل ال طسنن" قيق ةمد را ب
ال اخ( ،ط ،1حلب :امل عة العلمية1932 ،م)
رضواو ةمد الع دو" ،اإليبا  ،أنواعص ،م اهره ،س ل عال ص ضو
القرآو والسنة الن وية" (ط ،1ب و  :اار الكتب العلمية،
2018م)
سليماو بن أمحد أبو القاسم ال رباين" ،املع م األوسط" قيق طارق
بن عوض ي بن ةمد وع د احملسن بن براهيم ا سيين( ،بدوو
ر،م ط عة ،القاهرة :اار ا رمني1995 ،م)
سليماو بن أمحد أبو القاسم ال رباين" ،املع م الصغ مع الروض
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الداين" قيق ةمد شكور ةموا ا اج أمرير( ،ط ،1ب و :
املكتب اإلسالمع ،وعماو :اار عمار1985 ،م)
سليماو بن أمحد أبو القاسم ال رباين" ،املع م الك " (بدوو ر،م
ط عة ،القاهرة :مكت ة ابن يمية ،بدوو اتري نشر)
سليماو بن األشع أبو ااوا الس ستاين" ،سنن أيب ااوا" قيق
ةمد ةيع الدين ع د ا ميد( ،بدوو ر،م ط عة ،صيدا – ب و :
املكت ة العصرية2009 ،م)
سليماو بن المب أبو الوليد ال ا ع" ،املنتق شرح املوطأ" (ط،1
مصر :م عة السعااة1332 ،هت)
سليماو بن ااوا أبو ااوا ال يالسع" ،مسند أيب ااوا ال يالسع"
قيق ةمد بن ع د احملسن الرت ع( ،ط ،1مصر :اار ه ر،
1999م)
ع د الرمحن بن أمحد بن ر ب زين الدين ا ن لع " ،امع العلوم
وا كم شرح مخسني حدي ا من وامع الكلم" قيق شعيب
األراؤوط و براهيم اب ن( ،ط ،7ب و  :مفسسة الرسالة،
2001م)
ع د الرمحن بن أمحد بن ر ب زين الدين ا ن لع " ،امع العلوم
وا كم" قيق شعيب األراؤوط و براهيم اب ن( ،ط ،2ب و :
مفسسة الرسالة2001 ،م)
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فس

ع د الرمحن بن اصر السعد " ،،يس الكرمي الرمحن
املناو" (ط ،1ب و  :مفسسة الرسالة2000 ،م)
ع د الرحيم بن ا سني أبو الفال العرا،ع وأمحد بن ع د الرحيم أبو
زرعة العرا،ع" ،طرح الت ريب شرح التقريب " (بدوو ر،م ط عة،
ب و  :اار حيا الرتاث العريب ،بدوو اتري نشر)
ع د الرزاق أمحد السنهور" ،،الوسيط شرح القانوو املدين – ن رية
ا لتتام بو ص عام – مصاار ا لتتام" (بدوو ر،م ط عة ،ب و :
اار حيا الرتاث العريب ،بدوو اتري نشر)
ع د الفتاح ةموا ارين" ،حكم التداو ،ابحملرما  ،حب قهع
مقارو" (ط ،1ط عة ااصة ابملفلمب1993 ،م)
ع د ي بن أمحد أبو ةمد مو ق الدين ابن ،دامة املقدسع" ،املغين"
قيق ع د ي بن ع د احملسن الرت ع وع د الفتاح ا لو (ط،3
الر،ض :اار عامل الكتب1997 ،م)
ع د ي بن ع د الرمحن أبو ةمد الدارمع" ،مسند الدارمع" قيق
حسني سليم أسد الداراين( ،ط ،1الر،ض :اار املغين للنشر
والتوزيع2000 ،م)
ع د ي بن ةمد أبو بكر ابن أيب الدنيا القرشع " ،صالح املال"
قيق ةمد ع د القاار ع ا( ،ط ،1ب و  :مفسسة الكتب
ال قا ية1993 ،م)
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ع د ي بن ةمد أبو بكر ابن أيب الدنيا القرشع" ،ذم املسكر"
جنم ع د الرمحن المب( ،ط ،1الر،ض :اار الراية1989 ،م)
ع د ي بن ةمد بن أيب شي ة أبو بكر الع سع" ،املصنمب بن أيب
شي ة" قيق :ةمد عوامة( ،ط ،1دة :اار الق لة2006 ،م)
ع د ي بن مسلم بن ،تي ة أبو ةمد الدينور " ،،ريب ا دي "
قيق ا ع د ي اجل ور( ،،ط ،1بغداا :م عة العاين،
1397هت)
ع د ي بن يوسمب مجال الدين أبو ةمد التيلعع" ،نصب الراية
ألحااي اهلداية" قيق ةمد عوامة( ،ط ،1ب و  :مفسسة
الر،و لل اعة والنشر ،دة :اار الق لة لل قا ة اإلسالمية،
1997م)
ع يد ي بن ةمد أبو ا سن امل ار فور" ،،مرعاة املفا يح شرح مشكاة
املصابيح" (ط ،3بنار اهلند :اارة ال سوث العلمية والدعوة
واإل تا  ،اجلامعة السلفية1984 ،م)
ع ماو بن ع د الرمحن أبو عمرو ابن الصالح" ،معر ة أنواع علوم
ا دي " قيق نور الدين عرت( ،بدوو ر،م ط عة ،امشق :اار
الفكر1986 ،م)
علع بن أيب بكر أبو ا سن اهلي مع" ،جممع التوا د ومن ع الفوا د"
قيق حسام الدين القدسع( ،بدوو ر،م ط عة ،القاهرة :مكت ة
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القدسع1994 ،م)
علع بن المب بن ب ال أبو ا سن القرط " ،شرح صسيح ال خارم"
قيق أيب متيم ،سر بن براهيم( ،ط ،2الر،ض :مكت ة الرشد،
2003م)
علع بن سل او ةمد ،أبو ا سن القار" ،،مر،اة املفا يح شرح مشكاة
املصابيح" (ط ،1ب و  :اار الفكر2002 ،م)
علع بن عمر أبو ا سن الدار ،ين" ،العلل الواراة األحااي
الن وية" قيق ةفوظ الرمحن زين ي السلفع( ،ط ،1الر،ض:
اار طي ة1985 ،م)
علع بن ةمد أبو ا سن ابن الق او الفاسع" ،بياو الوهم واإليهام
تاب األحكام" قيق ا سني آين سعيد( ،ط ،1الر،ض :اار
طي ة للنشر والتوزيع1997 ،م)
عمر بن علع ابن امللقن سراج الدين أبو حف الشا عع " ،فة احملتاج
ى أالة املنهاج" قيق ع د ي بن سعا اللسياين( ،ط ،1مكة
املكرمة :اار حرا 1406 ،هت)
ال الْ ُم ْعلِّ ِّم ب َف َوا ِّ ِّد ُم ْسلِّم"
عياض بن موس أبو الفال اليسص َ ِّ" ،م ُ
قيق ا حيىي ِّ ُْس ِّ
اعيل( ،ط ،1مصر :اار الو ا لل اعة والنشر
َْ َ
والتوزيع1998 ،م)
جلنة مرا عة القوانني لوزارة العدل السواانية،" ،وانني السوااو" (ط،9
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1993م)
مال بن أنن أبو ع د ي املدين" ،املوطأ" قيق ةمد مص ف
األع مع( ،ط ،1أبو ظ  :مفسسة زايد2004 ،م)
امل ارك بن ةمد ابن األث جمد الدين اجلتر " ،،امع األصول
أحااي الرسول" (ط ،1القاهرة :مكت ة ا لواين1969 ،م –
1972م)
امل ارك بن ةمد بن ةمد جمد الدين ابن األث اجلتر" ،،النهاية
ريب ا دي واألثر" قيق طاهر أمحد التاوم  -ةموا ةمد
ال ناحع( ،بدوو ر،م ط عة ،ب و  :املكت ة العلمية1979 ،م)
ةمد األمني بن ع د ي اهلََرر" ،،الكو ب الوهاج شرح صسيح
مسلم" (ط ،1دة :اار املنهاج  -اار طوق الن اة2009 ،م)
ةمد ال اهر بن عاشور التونسع" ،التسرير والتنوير" (بدوو ر،م ط عة،
ونن ،الدار التونسية للنشر1984 ،م)
اوْ َ " ،،شمب املن ِّ
ةمد بن براهيم أبو املعايل الْ ُمنَ ِّ
يح
اه ِّج َوالتترنَاِّ ِّ،
ُ َ
َ ْريِّ ِّج ِّ ِّ
يح" قيق ا ُة رمد ِّ ْس َساق ُةَ رمد بْتَر ِّاهيم،
صابِّ ِّ
أحااي املَ َ
َ
(ط ،1ب و  :الدار العربية للموسوعا 2004 ،م)
ةمد بن أيب بكر بن أيوب ابن ،يم اجلوزية " ،عالم املو،عني عن رب
العاملني" قيق أبو ع يدة مشهور بن حسن آل سلماو( ،ط،1
السعواية :اار ابن اجلوز ،للنشر والتوزيع1423 ،هت)
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ةمد بن أيب بكر مشن الدين ابن ،يم اجلوزية" ،زاا املعاا هد ،ا
الع اا" قيق شعيب األراؤوط( ،ط ،27ب و  :مفسسة
الرسالة؛ الكوين :مكت ة املنار اإلسالمية1994 ،م)
ةمد بن أمحد أبو ع د ي البه " ،الكاشمب معر ة من لص رواية
الكتب الستة" قيق ةمد عوامة وأمحد ةمد منر ا يب،
(ط ،1الناشر :دة :اار الق لة لل قا ة اإلسالمية 1992م)
ةمد بن أمحد أبو ع د ي البه " ،اتري اإلسالم َوَو يا املشاه
َواألعالم" قيق بشار عواا معرو ( ،ط ،1ب و  :اار الغرب
اإلسالمع2003 ،م)
ةمد بن أمحد أبو ع د ي البه " ،ايواو الاعفا واملرتو ني" قيق
محاا بن ةمد األنصار( ،،ط ،2مكة :مكت ة النهاة ا دي ة،
1967م)
ةمد بن أمحد أبو ع د ي البه " ،ميتاو ا عتدال نقد الر ال"،
قيق علع ةمد ال او( ،،ط ،1ب و  :اار املعر ة لل اعة
والنشر1963 ،م)
ةمد بن أمحد بن أيب بكر بن رح األنصار ،أبو ع د ي القرط ،
"اجلامع ألحكام القرآو" قيق أمحد الرباوين و براهيم أطفيش،
(ط ،2القاهرة :اار الكتب املصرية1964 ،م)
ةمد بن أمحد بن ع د اهلاا ،مشن الدين ا ن لع" ،احملرر
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ا دي " قيق يوسمب ع د الرمحن املرعشلع وآارين( ،ط،3
ب و  :اار املعر ة2000 ،م)
ةمد بن أمحد بن ع د اهلاا ،مشن الدين ا ن لع " ،نقيح التسقيق
أحااي التعليق) قيق :سامع بن ةمد بن اا ي وع د
العتيت بن اصر ا اين( ،ط ،1الر،ض :أضوا السلمب،
2007م)
ةمد بن ُساعيل أبو ع د ي ال خار" ،،اجلامع املسند الصسيح
املختصر من أمور رسول ي صل ي عليص وسلم وسننص وأ،مص=
صسيح ال خار "،قيق ةمد زه بن اصر الناصر( ،ط،1
ب و  :اار طوق الن اة1422 ،هت)
ةمد بن ُساعيل األم الصنعاين" ،التنوير شرح اجلامع الصغ "
قيق ة رمد سساق ة رمد براهيم( ،ط ،1الر،ض :مكت ة اار
السالم2011 ،م)
ةمد بن ُساعيل األم الصنعاين" ،س ل السالم شرح بلوغ املرام"
(بدوو ر،م ط عة ،القاهرة :اار ا دي  ،بدوو اتري )
ةمد بن ح او أبو حامت الُسيت" ،ال قا " شرا ةمد ع د املعيد
ااو( ،ط ، 1حيدر آابا الد ن اهلند :اا رة املعار الع مانية،
1973م)
ةمد بن ح او أبو حامت الُسيت" ،صسيح ابن ح او" قيق :شعيب
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األرنفوط( ،ط ،2ب و  :مفسسة الرسالة1988 ،م)
ةمد بن الفة أبو ع د ي األُِّيب " ،مال مال املعلم شرح صسيح
مسلم" (بدوو ر،م ط عة ،ب و  :اار الكتب العلمية ،بدوو
اتري نشر)
ةمد بن ع د ال ا،ع التر،اين" ،شرح التر،اين عل موطأ اإلمام مال "
قيق :طص ع دالر و ( ،ط ،1القاهرة :مكت ة ال قا ة الدينية،
2003م)
ةمد بن ع د ي أبو بكر بن العريب القاضع املالكع" ،املسالِّ
شرح ُم َوطرأ مال " عليق ةمد بن ا سني ال طسليماين وعا شة
بنن ا سني ال طسليماين( ،ط ،1ب و َ :اار الغَرب اإلسالمع،
2007م)
ةمد بن ع د ي أبو بكر بن العريب القاضع املالكع" ،املسالِّ
شرح ُم َوطرأ مال " عليق ةمد بن ا سني ال طسليماين وعا شة
بنن ا سني ال طسليماين( ،ط ،1ب و َ :اار الغَرب اإلسالمع،
2007م)
ةمد بن ع د ي أبو ع د ي ا ا م النيسابور" ،،املستدرك عل
الصسيسني" قيق :مص ف ع د القاار ع ا( ،ط ،1ب و :
اار الكتب العلمية1990 ،م)
ةمد بن ع د ي القاضع أبو بكر بن العريب" ،أحكام القرآو الكرمي"
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قيق ةمد ع د القاار ع ا( ،ط ،2ب و  :اار الكتب العلمية،
2003م)
ةمد بن ع د ي اراز" ،استور األاالق القرآو" (ط ،10ب و :
مفسسة الرسالة1998 ،م)
ةمد بن ع د الواحد ضيا الدين أبو ع د ي املقدسع" ،األحااي
املختارة أو املستخرج من األحااي املختارة مما مل خير ص ال خار،
ومسلم صسيسيهما" قيق ع د املل بن ع د ي بن اهيش،
(ط ،1ب و  :اار اار لل اعة والنشر والتوزيع2000 ،م)
الولر ِّو" ،،شرح سنن النسا ع املسم
ةمد بن علع بن آام اإلثيويب َ
ذا ة العقىب شرح ايتىب" (ط ،1مكة املكرمة :اار آل بروم
للنشر والتوزيع2003 ،م)
ةمد بن علع بن عمر أبو ع د ي املازر" ،،الْ ُم ْعلم بفوا د مسلم"
قيق ةمد الشاذيل النيفر( ،ط ،2ونن :املفسسة الوطنية للرتمجة
والتسقيق والدراسا بين ا كمة1991 ،م)
ة مد بن علع بن ةمد الشو اين" ،نيل األوطار من أحااي سيد
األايار شرح منتق األا ار" قيق عصام الدين الص اب ع،
(ط ،1مصر :اار ا دي 1993 ،م)
ةمد بن عيس أبو عيس الرتمب" ،،اجلامع الك = سنن الرتمب"،
قيق :بشار عواا معرو ( ،ط ،1ب و  :اار الغرب اإلسالمع،
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1998م)
ةمد بن ةمد امللقب مبر ا الرتبيد" ،،اتج العرو من واهر
القامو " قيق مص ف ح از ،وجمموعة من احملققني( ،بدوو
ر،م ط عة ،اار اهلداية ،بدوو اتري نشر)
ةمد بن مفلح أبو ع د ي املقدسع" ،اآلااب الشرعية واملنح الرعية"
(بدوو ر،م ط عة ،الر،ض :مكت ة الر،ض ا دي ة1971 ،م)
ةمد بن مكرم أبو الفال ،مجال الدين ابن من ور اإل ريق " ،لساو
العرب" (ط ،3ب و  :اار صاار1414 ،هت)
ةمد بن هاروو أبو بكر الطرو،ين" ،مسند الرو،ين" قيق أمين علع
أبو مياين( ،ط ،1القاهرة :مفسسة ،رط ة 1416 ،هت)
ةمد بن يتي د بن ما ص أبو ع د ي القتويين" ،سنن ابن ما ة" قيق
شعيب األرنفوط وآارين( ،ط ،1اار الرسالة العاملية ،األوى
2009م)
ةمد روا ،لع ع" ،مع م لغة الفقها " (ط ،2عماو :اار النفا ن
لل اعة والنشر والتوزيع1988 ،م)
ةمد سيد طن او ،،التفس الوسيط" (ط ،1القاهرة :اار هناة
مصر1997 ،م)
عني النت َروِّويرِّة"
ةمد ع د الرؤو بن علع زين الدين املناوَ ،،
"ش ْر ُح األ َْربَ َ
رسالة ما ست  ،قيق ة رمد ع د الكرمي حسن اإلسسا،ع،
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الشريمب والدراسا

(املدينة املنورة :لية ا دي
ابجلامعة اإلسالمية1437 ،هت)
ةمد ع د الرؤو بن علع زين الدين املناو " ،،ي القدير شرح
اجلامع الصغ " (ط ،1مصر :املكت ة الت ارية الكربم،
1356هت)
ةمد ع د العتيت ا َْويل" ،األاب الن و( "،ط ،4ب و  :اار املعر ة،
1423هت)
ةمد علع ال ار" ،ا مر بني ال ب والفقص" (ط ،6دة :الدار
السعواية للنشر والتوزيع1984 ،م)
ةمد علع ال ار" ،ال اعوو بني ال ب وحدي املص ف صل ي
عليص وسلم" (جملة ايمع الفقهع اإلسالمع1998( ،11م)
ةمد ةيع الدين عوض،" ،انوو العقواب السوااين 1974م معلقا
عليص" (بدوو ر،م ط عة ،القاهرة :م عة القاهرة1974 ،م)
ةموا بن أمحد أبو ةمد بدر الدين العيي ا نفع" ،خنب األ كار
نقيح م اين األا ار شرح معاين اآلاثر" قيق أيب متيم ،سر
بن براهيم( ،ط ، ،1ر :وزارة األو،ا والشفوو اإلسالمية،
2008م)
ريب ا دي "
ةموا بن عمر أبو القاسم التخمشر" ،،الفا ق
قيق علع ةمد ال او ،وةمد أبو الفال براهيم( ،ط،2
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ل ناو :اار املعر ة ،بدوو اتري نشر)
مسلم بن ا اج أبو ا سني النيسابور" ،،املسند الصسيح املختصر
بنقل العدل عن العدل ى رسول ي صل ي عليص وسلم=
صسيح مسلم" قيق :ةمد فاا ع د ال ا،ع( ،ط ،1ب و :
اار حيا الرتاث العريب1991 ،م)
منصور بن يونن ال هويت " ،شا القناع عن مت اإل،ناع" (ط،1
ب و  :عامل الكتب)1983 ،
موس بن أمحد ،شر الدين ،أبو الن ا ا او" ،،اإل،ناع ل الب
اإلنتفاع" قيق ع د ي ع د احملسن الرت ع( ،ط ،3السعواية:
ط عة ااصة بدارة املل ع د العتيت2002 ،م)
موس شاهني شني " ،تح املنعم شرح صسيح مسلم" (ط،1
القاهرة :اار الشروق2002 ،م)
وزارة األو،ا والش وو اإلسالمية" ،املوسوعة الفقهية الكويتية" (ط،2
الكوين :األ تا  :23 - 1ط اار السالسل ،واأل تا - 24
 :38ط م ابع اار الصفوة ،واأل تا  :45 - 39ط الوزارة،
1404هت  1427 -هت)،
وزارة العدل السعواية" ،ن ام ا ماية من اإليبا الصاار ابملرسوم
1434 /11 /15ه ،اململكة العربية
امللكع ر،م م52/
السعواية" جملة العدل ( ،62ربيع األول 1435ه)
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حيىي بن شر أبو ز ر ،النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن
ا اج" (ط ،2ب و  :اار حيا الرتاث العريب1392 ،هت)
يوسمب بن ع د ي بن ع د الرب أبو عمر القرط " ،التمهيد ملا املوطأ
من املعاين واألسانيد" قيق مص ف بن أمحد العلو ،وةمد
ع د الك ال كر( ،،بدوو ر،م ط عة ،املغرب :وزارة عموم
األو،ا والشفوو اإلسالمية1387 ،هت)
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