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  المبحث السادس

  لقصــــــاصا

  :القصاص ویشمل :أوالً 

  الجنایات  .1

 أقسام القتل  .2

 القصاص فیما دون النفس  .3

 دیة النفس   .4

  یة فیما دون النفس الد .5

  لغة ھي التعدي على البدن أو المال أو العرض :الجنایة تعریفھا

  .ھي التعدي على البدن بما یوجب قصاًصا أو ماًال أو كفاره :والجنایة شرًعا

  :الحكمة من مشروعیة القصاص

مھ روحھ، من فیھ ونفخ بیده، آدم هللا خلق  وجعلھ المخلوقات، سائر على وكرَّ

 لھ، شریك ال وحده ربھ بعبادة یقوم أن وھو عظیم، ألمر األرض في خلیفة

 والسالم، الصالة علیھم الرسل إلیھم هللا وأرسل نسلھ، من كلھا البشریة وجعل

 أمر متثلما آمنوا َمنْ  و وعد وحده، هللا بعبادة الناس لیقوم الكتب، علیھم وأنزل

  .بالنار عنھ هللا نھى فعلما باللھو كفر من وتوعد بالجنة، بھ هللا

 بالحاكم یستھین أو عقیدتھ، لضعف اإلیمان لداعي یستجیب ال َمنْ  الناس وفي

 تعدٍّ  منھ فیحصل المحظورات، ارتكاب داعي عنده فیقوى عقلھ، في لضعف

  .أموالھم أو أعراضھم، أو أنفسھم، في اآلخرین على

 مجرد ألن ؛الجرائم ھذه اقتراف من الناس لتمنع الدنیا في العقوبة فشرعت

 ولوال هللا، حدود عند الوقوف على الناس بعض عند یكفي ال والنھي األمر

 والمحرمات، الجرائم ارتكاب على الناس من كثیر الجترأ العقوبات ھذه

  .المأمورات في والتساھل

 الباغیة، النفوس وزجر البشریة، ومصلحة حیاة حفظ الحدود إقامة وفي

  .والشفقة رحمةال من الخالیة القاسیة القلوب وردع

 للمجتمع، وصیانة العدوان، عن وزجًرا للقتل، كفًّا القصاص تنفیذ في وإن

 وتحقیقًا المقتول، أولیاء صدور في لما وشفاءً  للدماء، وحقنًا لألمة، وحیاة
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 في الرعب ویبث األبریاء، یقتل وحشي من لألمة وحفظًا واألمن، للعدل

  قال تعالى . 1البلد

 حیاةٌ  القصاصِ  في لكم یقُول .2األْلبَاِب﴾ أُولِي یَا َحیَاةٌ  اصِ القِصَ  فِي ﴿َولَُكمْ 

  .یقتَلَ  أن َمَخافَةَ  بعض عن بعضُكم بھا ینتھي

  :الضروریات الخمس التي اعتني بھا اإلسالم

  :اتفقت الشرائع السماویة على ھذه الضروریات وھي

  .حفظ الدین -

  .والنفس -

  .والعقل -

  .والعرض -

  .والمال  -

  .لتعدي علیھا جنایة تستلزم عقابًا مناسبًاوأن ا 

 :حكم قتل النفس 

 بعد الكبائر أكبر من عمًدا المعصومة النفس قتل النفس كبیرة من الكبائر وقتل

 .واآلخرة الدنیا في للعقاب موجب عظیم ذنب العمد قتل وجریمة با�، الشرك

 َوَغِضبَ  فِیھَا َخالًِدا َجھَنَّمُ  فََجَزاُؤهُ  ًداُمتََعمِّ  ُمْؤِمنًا یَْقتُلْ  َوَمنْ ﴿ :تعالى هللا قال – 1

 ُ  .3َعِظیًما﴾ َعَذابًا لَھُ  َوأََعدَّ  َولََعنَھُ  َعلَْیھِ  هللاَّ

- وسلم علیھ هللا صلى – هللاِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ْنھُ هللاُ ع َرِضيَ  َعْبِدهللاِ  َوَعنْ  – 2

 إالّ  هللاِ، َرُسولُ  َوأَنّي هللاُ، إالّ  إلَھَ  الَ  نْ أَ  یَْشھَدُ  ُمْسلٍِم، اْمِرىءٍ  َدمُ  یَِحلُّ  الَ « :

                                                           

عبدهللا التویجري، مختصر الفقھ اإلسالمي في ضوء القرآن محمد بن إبراھیم بن . التویجري،1-

الحادیة عشرة، : الطبعة. دار أصداء المجتمع، المملكة العربیة السعودیة: القرآن والسنة، الناشر

  923ص  1باب الجنایة على النفس الجزء . م2010 -ھـ 1431

  179سورة البقرة اآلیة 2-

 93سورة النساء اآلیة 3-
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انِي، الثّیّبُ  :ثَالَثٍ  بِإِحَدى  الُمفَاِرقُ  لِِدینِِھ، َوالتّاِركُ  بِالنّْفِس، َوالنّْفسُ  الزَّ

 .1»لِْلَجَماَعةِ 

 - وسلم علیھ هللا صلى – النَّبِيِّ  َعنِ  َعْنھُ  هللاُ  َرِضيَ  َمالِكٍ  ْبنِ  أنَسِ  َوَعنْ  – 3

 َوقَْولُ  الَوالَِدْیِن، َوُعقُوقُ  النَّْفِس، َوقَْتلُ  بِا�ِ، اِإلْشَراكُ  :الَكبَائِرِ  أْكبَرُ « :الق

وِر، ورِ  َوَشھَاَدةُ  :قال أوْ  الزُّ   .»2الزُّ

  

 

  :متعمًدا نفسھ اإلنسان قتل حكم
  .النار في للخلود موجب عظیم ذنب وھو نفسھ، یقتل أن اإلنسان على یحرم

 :قَالَ  - وسلم علیھ هللا صلى – النَّبِيِّ  َعنِ  َعْنھُ  هللاُ  َرِضيَ  ھَُرْیَرةَ  أَبِي َعنْ  – 1

 فِیھَا ُمَخلًَّدا َخالًِدا فِیھِ  یَتََردَّى َجھَنَّمَ  نَارِ  فِي فَھُوَ  فَقَتََل نَْفَسھُ، َجبَلٍ  ِمنْ  تََردَّى َمنْ «

 .الحدیث » ...أَبًَدا

  :أقسام القتل

  قتل العمد         -1

  شبھ العمد       قتل -2

 .قتل الخطأ -3

  :القتل العمد

  وھو أن یقصد الجاني من یعلمھ آدمیًّا معصوًما فیقتلھ بما یغلب علیھ 

  .الظن موتھ بھ

  :صور قتل العمد

 .بھا فیموت ونحوھا وبندقیة وحربة كسكین البدن في نفوذ بَِمالَھُ  یجرحھ أن – 1

 أو بسیارة، یدھسھ أو یظة،غل وعًصا كبیر كحجر كبیر بمثقل یضربھ أن – 2

 .ذلك بسبب فیموت ونحوھا حائطًا علیھ یلقي
                                                           

  متفق علیھ1-

  یھمتفق عل2-
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  .تحرقھ نار أو یغرقھ، ماء في یلقیھ كأن منھ، التخلص یمكنھ ال بماھ یلقی أن – 3

  .أن یخنقھ بحبل أو غیر فیسد فمھ فیموت. 4

ا. 5  .1أن یسقیھ سّمً

  :ویشترط في القصاص شروط

 المجني یكون بأن وذلك الوالدة، وعدم ،والمكافأة والتكلیف، العصمة، :وھي

 الحریة في للجاني مكافئًا علیھ المجني ویكون مكلفًا، والجاني معصوًما، علیھ

 ال؛  بالنفس بأحد یقاد ال ومن علیھ، للمجني والد غیر الجاني ویكون والرق،

  .2الباب ھذا في القاعدة ھي ھذه والجروح، الطرف في بھ یقاد

  :القصاص استیفاء شروط

 عنھما ینب لم مجنونًا أو صبیًّا كان فإذا بالًغا، عاقًال  لھ المستحق یكون أن -1

 بلغ،ی حتى الصغیر یحبس وإنما حاكم، وال وصي وال أب ال استیفائھ، في أحد

  .یفیق حتى المجنون ویحبس

 فإن بھ، ینفرد أن لبعضھم ولیس استیفائھ، على جمیًعا الدم أولیاء یتفق أن -2

 وجب صغیًرا بعضھم كان وإن یرجع، حتى انتظاره وجب ائبًاغ بعضھم كان

  .یفیق حتى انتظاره وجب مجنونًا بعضھم كان وإن یبلغ، حتى انتظاره

 امرأة على وجب القصاص كان فإن غیره، إلى الجاني یتعدى ال أن -3

 یتعدى قتلھا ألن“النتاج فى اللبن“اللبأ وتسقیھ حملھا تضع حتى تقتل ال حامل،

  .نینالج إلى

  .بھ وطالبوا بالغین وكانوا الدم أولیاء حضر متى القصاص ویكون

 مقتضى ذلك ألن بھا، قتل التي بالطریقة القاتل یقتل أن القصاص في واألصل

  .والمساواة المماثلة

  3َعلَْیُكْم﴾ اْعتََدى بِِمْثلَِما َعلَْیھِ  فَاْعتَُدوا َعلَْیُكمْ  اْعتََدى فََمنِ ﴿  :تعالى هللا قال

                                                           

  .926مختصر الفقھ اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة، ص -1

  .279ص  2ج .الملخص الفقھي للفوزان2- 

  194سورة البقرة اآلیة 3-
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  .1بِِھ﴾ ُعوقِْبتُمْ  بِِمْثلَِما فََعاقِبُوا َعاقَْبتُمْ  َوإِنْ ﴿ :تعالى لوقا

 بالسحر قتل كمن فعلھ یجوز ال كان إذا إال بھ قتل الذي بالسبب الجاني ویقتل

  2.فیھ قتلھ یجوز ال فإنھ الحرم في قتل ومن .محرم ألنھ بھ یقتل ال فإنھ

  :شروط تنفیذ القصاص

 ذلك القتیل أولیاء طلب إذا نائبھ أو اإلمام على بةواج ثبت إذا القصاص إقامة

 یُستوفى وال نائبھ، أو سلطان بحضرة إال القصاص یُستوفى وال اإلمام، من

 كأن بھ، قَتَل بمثلما یُقتل أو عنقھ، بھ یُضرب ونحوه سیف من ماضیة بآلة إال

  .یموت حتى بالحجارة الجاني رأس َرض فَيُ  بحجر رأسھ یَُرضَّ 

 – هللاِ  َرُسول َعنْ  َحفِْظتُھَُما ثِْنتَانِ “:قال عنھ هللا رضي أوس بن ادشد عن – 1

ْحَسانَ  َكتَبَ  هللاَ  إِنَّ «  :قَالَ  - وسلم علیھ هللا صلى  قَتَْلتُمْ  فَإذا َشْيٍء، ُكلِّ  َعلَى اْإلِ

ْبَح، فَأَْحِسنُوا َذبَْحتُمْ  َوإذا اْلقِْتلَةَ، فَأَْحِسنُوا  و ْلیُِرحْ  َشْفَرتَھُ  ُكمْ أََحدُ  َوْلیُِحدَّ  الذَّ

  . »3َذبِیَحتَھُ 

 َحَجَرْیِن، بَْینَ  َجاِریَةٍ  َرأْسَ  َرضَّ  یَھُوِدیًّا أَنَّ “:عنھ هللا رضي أنس وعن – 2

يَ  َحتَّى! أَفَُالنٌ  أَفَُالنٌ  بِِك؟ ھََذا فََعلَ  َمنْ  :قِیلَ  ، ُسمِّ  بَِرْأِسھَا، فَأَْوَمأَتْ  اْلیَھُوِديُّ

 َرْأُسھُ  فَُرضَّ  – وسلم علیھ هللا صلى - النَّبِيُّ  بِھِ  فَأََمرَ  فَاْعتََرَف، يُّ اْلیَھُودِ  فَأُِخذَ 

  .4"َحَجَرْینِ  بَْینَ 

  :القصاص عند بالجاني یُفعل ما

  .النفس دون أو ما النفس في الجاني من یقتص فإنھ القصاص وجب إذا

 خدَّرناه إذا ألننا ؛یتألم  أال أجل من القصاص في الجاني یخدَّر أن یجوز وال

 مخدِّر، بدون َجَرح أو قَطَع أو قَتَل ألنھ بالعدل، القصاص یتم لم بالمخدر

  .مخدِّر بدون منھ فیُقتص

                                                           

  126سورة النحل اآلیة -1

/ ھـ 1426عبداللطیف، أبوالمنذر عبدالحق عبد اللطیف، مختصر القندیل في فقھ الدلیل، 2-

 7ص  1ج. باب الجنایات م 2005

  ).1955(سلم برقم أخرجھ م-3

  ).1672(، واللفظ لھ، ومسلم برقم )2413(أخرجھ البخاري برقم .متفق علیھ4-
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  :توبة القاتل عمًدا

َ  إِنَّ ﴿  :تعالى لقولھ عمًدا القاتل توبة بقبول القول ھو الراجح إن  أَنْ  یَْغفِرُ  َال  هللاَّ
 وقال المشیئة في داخالً  هللا فجعلھ ،1یََشاُء﴾ لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َویَْغفِرُ  بِھِ  یُْشَركَ 
َ  إِنَّ ﴿ :تعالى نُوبَ  یَْغفِرُ  هللاَّ  هللا صلى – النبي عن الحدیث وفي ،2َجِمیًعا﴾ الذُّ
 توبة؟ من لھ ھل  :سأل ثم ظلًما، رجل مائة قتل رجًال  أن“:قال - وسلم علیھ
 إلى اخرج ولكن ،لتوبةا وبین بینك یحول ومن فقال فسألھ عالم، على فُدلَّ 

 الطریق في الموت فأدركھ تائبًا، فخرج فیھا، هللا فاعبد الصالحة، القریة
 :فقال ملًكا إلیھم هللا فبعث العذاب ومالئكة الرحمة مالئكة فیھ فاختصمت

 أقرب فوجدوه أھلھا من فاجعلوه أقرب كان أیھما فإلى القریتین بین ما قیسوا
  .3أھلھا﴾ من فجعلوه بِشبرٍ  الصالحة القریة إلى

  .یتب لم من على محمولة واآلیة أولى القتل فمن الكفر، من تصح التوبة وألن
  .4المقتول حق یسقط ال عمًدا القاتل توبة وقبول

 قتل شبھ العمد :القسم الثاني
 كالسوط غالبًا یقتل ال بما عدوانًا الشخص یضرب أن :ھو العمد شبھ قتل إن

 من القتل غیر بھ یقصد الفعل ھذا ألن ؛موتھ إلى فیؤدي ،الصغیرة والعصا
 تقتل ال بجنایة فیقتلھ لدم معصوما إنسانًا یقصد أن أو ھو .5ونحوه التأدیب

  .علیھ المجني بھا فیموت بھا، یجرحھ ولم غالبًا
  

  

  
                                                           

 48سورة النساء اآلیة -1

  53سورة الزمر اآلیة 2-

  ).2318/ 4(،ومسلٌم )59/ 6(أخرجھ البخاريُّ -3

محّمد المطلق،  عبدهللا بن. د. َعبدهللا بن محمد الطیّار، وأ. د. أ:  الطیّار و المطلق، و الموَسى4-

د بن إبراھیم الموَسى، الفِقھُ المیَسَّر، الناشر. ود لریاض المملكة َمَداُر الَوطن للنَّشر، ا: محمَّ

  .61ص . 7م، ج2011/ 1432الطبعة األولى العربیة السعودیة 

مع . سالم، أبومالك كمال بن السید سالم، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب األئمة5-

. عبدالعزیز بن باز/ فضیلة الشیخ. ناصر الدین األلباني/ فضیلة الشیخ:. فقھیة معاصرةتعلیقات 
: عام النشر. مصر –المكتبة التوفیقیة،القاھرة : الناشر. محمد بن صالح العثیمین/ فضیلة الشیخ

 212ص 4م،ج  2003
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  :صور قتل شبھ العمد

 أو صغیرة، وعصا صغیرأ وحجر بسوطأ مقتل غیر في یضربھ أن – 1

 :واللَّكز الكف، بُجْمع الضرب :واللَّكم. فیموت مقتل غیر في یلكزه أو یلكمھ

  .الصدر في الكف بجمع الضرب

 الماء، فیزید یزید، ال وقد یزید قد ماء جانب إلى ویلقیھ یربطھ أن – 2

  .فغرق مثلھ یغرق ال قلیل ماء في ألقاه لو وكذا منھ، ویموت

 معتوه، أو بصغیر، یصیح أو فیموت، غفلتھ حال في بعاقل یصیح أن – 3

  .1فیموت فیسقط، سطح، على

  :حكم قتل شبھ العمد

  :حكمان العمد شبھ لقتل

 بفعلھ تسبب ألنھ ؛اآلخرة في والعقاب واإلثم الحرمة وھو :أخروي حكم – 1

  .العمد قتل دون عقابھ أن إال الدم، معصوم قتل في

 كالعمد قصاص علیھ یترتب وال مغلظة، الدیة علیھ فیترتب :دنیوي حكم – 2

 لم فإن رقبة، عتق وھي الجاني، فیمال الكفارة وتجب الدم، ولي بھ طالب نوإ

 مؤجلة القاتل 2عاقلة على الدم لولي الدیة وتثبت. متتابعین شھرین صام یجد

 – هللا رسول أن – عنھ هللا رضي -عمرو بن عبدهللا لحدیث ؛سنوات ثالث في

ُ  َصلَّى  یقتل وال العمد، عقل مثل مغلظ لعمدا شبھ عقل“:قال - َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 امرأة ضربت“:قال - عنھ هللا رضي – شعبة بن المغیرة وحدیث ،"صاحبھ

ُ  َصلَّى – هللا رسول فجعل فقتلتھا، حبلى وھي فسطاط، بعمود لھا ضرة  هللاَّ

  .3"القاتلة عصبة على المقتولة دیة – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ 

  

                                                           

بیت : الناشرالتویجري، محمد بن إبراھیم بن عبدهللا التویجري، موسوعة الفقھ اإلسالمي، 1-

  50ص/ 5ج . م2009 -ھـ 1430األولى، : الطبعة. األفكار الدولیة

  .ھم العصبة، وھم القرابة من قبل األب الذین یعطون دیة قتل الخطأ: العاقلة2-

  ).1682(رواه مسلم برقم 3-
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  :یلي كما والكفارة ةالمغلظ الدیة :العمد شبھ قتل في یجب

 لقولھ ؛أوالدھا بطونھا في منھا أربعون اإلبل، من مائة :المغلظة الدیة – 1

 بِالسَّْوطِ  َكانَ  َما الَعْمِد، ِشْبھِ  الَخطَأِ  ِدیَةَ  إنَّ  أَال.. .« :والسالم الصالة علیھ

  . »1ھَاأَْوالدُ  بُطُونِھَا فِي أَْربَُعونَ  ِمْنھَا :اإلبلِ  ِمنَ  ِمائَةً  َوالَعَصا

 على مؤجلة الدیة ھذه وتكون سبق، كما قیمتھا أو الدیة ھذه العاقلة تتحمل -

  .سنین ثالث

  .متتابعین شھرین صام یجد لم فإن مؤمنة، رقبة عتق وھي :الكفارة -  2

  :قتل الخطأ :القسم الثالث

  .لقتلھ قصد غیر من شخًصا یقتل أن :حقیقتھ

  :الخطأ قتل أنواع•

 معصوًما آدمیًّا فیصیب فعلھ لھ یجوز ما یفعل أن :وھو الفعل، في الخطأ – 1

 على نائم وھو ینقلب فیقتلھ،أو إنسانًا فیصیب صیًدا، یرمي كأن یقصده، لم

  .فیموت إنسان

 رمى لو كما آدمیًّا، فیتبین مباًحا یظنھ ما یرمي كأن القصد، في الخطأ – 2

  .معصوًما آدمیًّا فیتبین صیًدا، یظنھ شیئًا

 یجري والمجنون الصبي فعمد مجنونًا، أو صغیًرا عمًدا القاتل ونیك أن – 3

  .قصد ما لھ لیس ما ألنھ ؛الخطأ مجرى

  :حكمان القتل لھذا   :حكم قتل الخطأ

 هللا رضي عباس ابن لحدیث ؛والعقاب اإلثم عدم وھو :أخروي حكم – 1

ُ  َصلَّى – النبي أن عنھما  الخطأ أمتي عن تجاوز هللا إن“:قال -  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

  .2"علیھ استكرھوا وما والنسیان،

                                                           

  .أبو داود وابن ماجة في صحیحیھما1-

حھ األلباني في اإلرواء وصح ، والبیھقي، وھو صحیح،)2043(رواه ابن ماجة برقم 2 - 

  ).82(برقم
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 سنین ثالث مؤجلة القاتل عاقلة على الدیة وجوب وھو :دنیوي حكم – 2

 یَْقتُلَ  أَنْ  لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما﴿ :تعالى لقولھ ؛اإلبل من أنواع خمسة في ومخففة

 إِلَى ُمَسلََّمةٌ  َوِدیَةٌ  ُمْؤِمنَةٍ  َرقَبَةٍ  تَْحِریرُ فَ  َخطَئًا ُمْؤِمنًا قَتَلَ  َوَمنْ  َخطَئًا إِالَّ  ُمْؤِمنًا

دَّقُوا﴾ أَنْ  إِالَّ  أَْھلِھِ   قضى“:قال -  عنھ هللا رضي – ھریرة أبيث ،ولحدی1یَصَّ

ُ  َصلَّى – هللا رسول  میتًا سقط لحیان بني من امرأة جنین في – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ةٍ   فقضى ،2توفیت بالغرة علیھا قََضى التي ةالمرأ إن ثم أمة، أو عبد :بُِغرَّ

ُ  َصلَّى – هللا رسول  العقل وأن وبنیھا، لزوجھا، میراثھا أن – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

  .3"عصبتھا على

  :كاآلتي وھي كفارة الدیة مع خطًا قتل من على وتجب

 أن الرقبة في ویشترط العتق، یستطیع كان إذا وھذا :مؤمنة رقبة عتق – 1

 ُمْؤِمنًا یَْقتُلَ  أَنْ  لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما ﴿ :تعالى لقولھ ؛العیوب من سلیمة مؤمنة نتكو

 لفقره ؛العتق من یتمكن لم فإن 4َرقَبٍَة﴾ فَتَْحِریرُ  خطئًا ُمْؤِمنًا قَتَلَ  َوَمنْ  خطئًا إِالَّ 

  :إلى ینتقل فإنھ الرقیق، وجود لعدم أو

 یَِجدْ  لَمْ  فََمنْ  ﴿ :تعالى لقولھ ؛یستطیع كان إن متتابعین شھرین صوم – 2

ِ﴾ ِمنَ  تَْوبَةً  ُمتَتَابَِعْینِ  َشْھَرْینِ  فَِصیَامُ   5.هللاَّ

  

  :النفس دون ما على الجنایة

 وقطع الجراح من بحیاتھ، یودي ال مما اإلنسان على یقع أذى كل وھي

 والسنة بالكتاب ذلك لثبوت القصاص ذلك في ویجب ذلك، ونحو األعضاء

  :واإلجماع

                                                           

  92سورة النساء اآلیة 1-

شرح . (ھي التي توفیت –وھي المجنّي علیھا  –المراد أن المرأة التي قضي لھا بالغرة -2

  ).177/ 11النووي على مسلم 

  ).1681(، ومسلم برقم )6740(رواه البخاري برقم : متفق علیھ3-

  92سورة النساء اآلیة 4-

  92ء اآلیة سورة النسا5-
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 بِاْلَعْینِ  َواْلَعْینَ  بِالنَّْفسِ  النَّْفسَ  أَنَّ  فِیھَا َعلَْیِھمْ  َوَكتَْبنَا﴿ :تعالى فقولھ :الكتاب أما

نَّ  بِاْألُُذنِ  َواْألُُذنَ  بِاْألَْنفِ  َواْألَْنفَ  نِّ  َوالسِّ   .1قَِصاٌص﴾ َواْلُجُروحَ  بِالسِّ

ُ  َصلَّى -فقولھ :السنة وأما  ثنیة الّربَیِّع كسر قصة في – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 فیما القصاص وجوب على العلماء وأجمع. 2"القصاص هللا كتاب“:جاریة

  .أمكن إن النفس، دون

  :أنواع ثالثة وھي

  .بالجرح الجنایة – 1

  .طرف قطع – 2

  .عضو منفعة إبطال – 3

  :بالجرح الجنایة :األول النوع

  :قسمین إلى تنقسم الجنایة وھذه

  .شجة جمع الشجاج، وتسمى والرأس الوجھ على قعةالوا الجراح -أ

  .شجة ال جرًحا، وتسمى البدن، سائر في الجراحات -ب

  :أنواع عشرة وھي والوجھ، الرأس في الواقعة الجراحات :األول القسم

  .الدم وال تخرج الجلد شقت التي وھي -الحارصة.1

  .العین كدمع تسیلھ وال الدم تظھر التي وھي -الدامعة. 2

 یرشح حتى لھ شق بال الجلد تضعف بأن الدم تسیل التي وھي -الدامیة. 3

  .الدم

  .تشقھ - أي وتقطعھ الجلد تبضع التي وھي -الباضعة.4

 تقرب ولم منھ مواضع عدة في اللحم في غاصت ما وھي - المتالحمة.5

  .للعظم

                                                           

  45سورة المائدة اآلیة -1

  ).1675(، ومسلم برقم )6894(أخرجھ البخاري برقم 2-
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 وعظم اللحم بین رقیقة جلدة وھي السمحاق إلى تصل التي وھي :السمحاق. 6

  .﴾ الملطاه﴿  وتسمى الرأس

  .تكشفھ - أي وتبینھ العظم توضح التي وھي:الموضحة. 7

  .وتكسره العظم تھشم التي وھي :الھاشمة.8

  .وتحولھ الكسر بعد العظم تنقل التي وھي :المنقلة.9

 الدماغ في الذي وھو الرأس أم إلى تصل التي وھي :اآلمة. 10

 على تزید ال الشجاج أن ثاراآل بحسب باالستقراء علم قدو“المأمومة“وتسمى

  .1العشر من ذكر ما

 بن محمد بن بكر أبي عن :ودلیل الجراح أن النبي علیھ الصالة والسالم قال

 إلى كتب وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن :جده عن أبیھ عن حزم وبن عمر

 حزم بن عمرو مع بھ وبعث والدیات والسنن الفرائض فیھ بكتاب الیمن أھل

 وسلم علیھ هللا صلى النبي محمد من“:نسختھا وھذه الیمن أھل على فقرئت

 ذیر قیل عبدكالل بن ونعیم كالل عبد بن والحارث كالل عبد بن شرحبیل إلى

 بینة عن قتًال  مؤمنًا اعتبط من أن كتابھ في وكان بعد أما وھمدان ومعافر عین

 وفي اإلبل من ةمائ الدیة النفس في وأن المقتول أولیاء یرضى أن إال قود فإنھ

 وفي الدیة الشفتین وفي الدیة اللسان وفي الدیة جدعھ أوعب إذا األنف

 وفي الدیة العینین وفي الدیة الصلب وفي الدیة الذكر وفي الدیة البیضتین

 الدیة ثلث الجائفة وفي الدیة ثلث المأمومة وفي الدیة نصف الواحدة الرجل

 والرجل الید أصابع من صبعأ كل وفي اإلبل من عشرة خمس المنقلة وفي

                                                           

،الفقھ على المذاھب األربعة، باب مبحث )ھـ1360: ت(الجزیري، عبدالرحمن الجزیري -1

  168ص 5الجنایة على األطراف، ج 
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 اإلبل من خمس الموضحة وفي اإلبل من خمس السن وفي اإلبل من عشر

  .1دینار﴾ ألف الذمة أھل وعلى بالمرأة یقتل الرجل وأن

  .وقد أجمع العلماء على أن دیة المنقلة خمس عشرة من اإلبل

لما في حدیث عمرو بن ، اتفاق العلماء على أن في الجائفة ثلث الدیة 

 .“وفي الجائفة ثلث الدیة“زامح

ولم یعرف لھ  .أثر زید بن ثابت أنھ قضي في الھاشمة بعشر من اإلبل

 .مخالف

 الدیة، ثلث المأمومة في أن السابق حزم بن عمرو كتاب في جاء ولما

  .الدیة ثلث فیھا تكون بأن منھا أولى فھي منھا، أبلغ والدامغة

 ضبطھا لتیسر فقط الموضحة في إال فیھا، القصاص یجب ال الشجاج وھذه

 طول في والنقص الزیادة فیھا یؤمن ال فإنھ عداھا، ما بخالف مثلھا، واستیفاء

 .المثل باستیفاء یوثق وال وعرضھا، الجراحة

  :الجراحات في سائر البدن :القسم الثاني

 في كان إذا فیھ قصاص ال فما النوع، باختالف تختلف الجراحات وھذه

 الموضحة إال البدن، سائر في كان إذا أیًضا، فیھ قصاص فال الوجھ أو الرأس

  .2والعنق كالصدر البدن، أجزاء من جزًءا تقطع التي

  قطع الطرف  :القسم الثاني

  :أقسام ثالثة إلى الجنایھ ھذه تنقسم

  .عمد -  1

  .عمد شبھ – 2

  .خطأ -  3

                                                           

. بیروت –كتب العلمیة عبدالرحمن، سنن النسائي الكبرى، دار ال النسائي، أحمد بن شعیب أبو1-

سید كسروي حسن، ، عبدالغفار سلیمان البنداري .د :تحقیق. 1991 – 1411الطبعة األولى، 

 275ص . 4ج .باب حدیث عمرو بن حزام

  352ص  1ج . الفقھ المیسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفین2-
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 كالقتل العمد في یجب وإنما العمد، وشبھ الخطأ في القصاص یجب وال

  :ثالثة وطبشر

 لھ أو مفصل، من القطع یكون بأن وذلك حیف، بال االستیفاء إمكان – 1

 تنتھي ال جراحة في قصاص فال. والمرفق والكوع، كاألنامل، إلیھ تھي حدین

 والذراع الفخذ كعظم ،السن غیر عظم كسر في قصاص وال كالجائفة، حد إلى

  .والساق

 تؤخذ فال والموضع، االسم في علیھ والمجني الجاني عضوي بین التماثل – 2

  .بزائد أصلي عضو وال ببنصر، خنصر وال بیسار، یمین

 فال والكمال، الصحة في علیھ والمجني الجاني من العضوین استواء – 3

  .وھكذا بناقصتھا، األصابع كاملة وال بشالء، صحیحة تؤخذ

  :عضو منفعة إبطال :الثالث النوع

 إمكان لعدم ؛علیھ قصاص ال فإنھ علیھ المجني عضو منفعة الجاني أبطل إذا

  .كاملة نفس دیة ذلك في وعلیھ حیف، بال االستیفاء

 الذاھب، قسط الدیة من لھ وجب قدره عرف فإن عضوه، منفعة نقصت ومن

  .وھكذا ربعھا، أو المنفعة نصف الذاھب كان إذا مثًال، ربعھا أو الدیة كنصف

 الحاكم یقدرھا حكومة، وجبت ،المنفعة من الذاھب قدر معرفة یمكن لم و إن

  .باجتھاده

 النطق وذھاب الشم، وإبطال والبصر، والسمع العقل إزالة :المنافع ومن

 اإلحبال، قوة وإبطال اإلمناء، وزوال المضغ وزوال والذوق، والصوت

  .1ذلك وغیر

 

 

 

 

  
                                                           

  353ص  1ج . المؤلفینمجموعة من : المؤلف. الفقھ المیسر في ضوء الكتاب والسنة-1
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  الثامنالمبحث 

 الحــــــدود
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  المبحث السابع

 لحــــــدودا

 :تعریف الحدود ومشروعیتھا والحكمة منھا

اًدا البواب سمي ولذا المنع، :اللغة في الحد  الدخول، عند الناس لمنعھ حدَّ

 :هللا وحدود أسبابھا، ارتكاب من مانعة لكونھا حدوًدا، العقوبات وسمیت

  1﴾تقربوھا فال هللا حدود تلك ﴿ :تعالى قولھ بدلیل ممنوعة، ألنھا ؛محارمھ 

 اإلنسان، یتعداه أن یجوز فال وقدره، حده ما أي أحكامھ :أیًضا هللا وحدود

 :تعالى قولھ بدلیل وراءھا، ما إلى التخطي عن تمنع ألنھا ؛حدوًدا وسمیت

  .2،3تعتدوھا﴾ فال هللا حدود تلك﴿

 تعالى، � حقًّا واجبة مقدرة عقوبة  :الحنفیة اصطالح في الشرع في والحد

 ؛خطًّا  أیًضا القصاص یسمى وال بمقدَّر، لیس ألنھ ؛خطًّا زیرالتع یسمى فال

 ھذه وسمیت والصلح، العفو فیھ فیجري العباد، حق لكنھ مقدًرا، كان وإن ألنھ

  .الذنب مثل في الوقوع من تمنع ألنھا ؛حدوًدا العقوبات

 واألنساب األعراض لصیانة شرعت أنھا :تعالى � حقًّا كونھا من والمراد

  .4لھا التعرض عن واألنفس والعقول الواألمو

  

  :الحدود أقسام

 وقطاع ..والسرقة ..والقذف ..الزنا حد :وھي خمسة، اإلسالم في الحدود  

  .5شرًعا محددة عقوبة الجرائم ھذه من جریمة ولكل ،البغي وأھل ..الطریق

  

  

  
                                                           

  187سورة البقرة اآلیة 1-

  229سورة البقرة اآلیة 2-

 .216ص 7ج ،الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ، باب تعریف الحد 3-

  .155ص 4: مغني المحتاج-4

  .955ص  1ج . مختصر الفقھ اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة، التویجري5-
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  :الحكمة من مشروعیة الحدود

 ارتكاب عن وردعھم الناس زجر ھو والتعزیرات الحدود مشروعیة

 إلحاق من ومنًعا األرض في للفساد دفًعا المأمورات، وترك المحظورات

  والمجتمعات باألفراد الضرر

 وإضاعة الفرش، إفساد من. العباد بھ یتضرر عما الزجر ھو :وأیًضا

 واضطراب األنفس، وزھاق األموال، وإتالف األعراض، وھتك األنساب،

 األمراض من المجتمع یصیب لما ،ناجح وعالج شاف دواء والحدود. األمن

 وتنخر المجتمع تھلك التي. الفتاكة النفسیة و األمراض الخطیرة، األخالقیة

  .الھاویة إلى بھ وتودة وصالھ، وتمزقأ جسده، في

  1ذھبوا أخالقھم ذھبت ھمو فإن  ***  بقیت ما األخالق األمم إنما

  :فیھا الشفاعة وتحریم الحدود إقامة وجوب

 رسول قال وقد للعصاة، وردًعا للمعاصي منًعا الناس بین لحدودا إقامة تجب

ُ  َصلَّى -هللا  هللا، حدود من حدٍّ  إقامةُ “:الحدود إقامة في مرغبًا – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

  .2"وجل عز هللا بالد في لیلة أربعین مطر من خیر

ُ  َصلَّى – هللا رسول قال :قال -عنھ  هللا رضي - ھریرة أبي وعن  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 أربعین یُْمطَُروا أن من األرض ألھل خیر ،األرض في بھ یُْعمل حدٌّ “:-

  .3"صباًحا

 ومحاربة هللا ألحكام تعطیل فھو ؛الحدود إِقامة یُعطِّل أن شأنھ من عملٍ  وكلّ *

  .4الشر وإِشاعة المنَكر إِقرار شأنھ من ذلك ألنّ  ؛لھ 

 سبحانھ -  قال دینھ في الرأفة تأخذھم أن المؤمنین عباده -تعالى -هللا نھى وقد

 رأفة بھما تأُخذكم وال جلدةٍ  مائة منھما َ◌واحد كلّ  فاجلدوا والزاني الزانیة﴿ :-
                                                           

  .48ص  5الفقھ على المذاھب األربعة، ج 1-

واللفظ البن ماجة، وحسنھ األلباني ) 402/ 2(،وأحمد )2537(برقم  ماجة ابن أخرجھ -3

  )231(السلسلة الصحیحة برقم : ، وانظر)2057 - 2056صحیح ابن ماجة برقم (

صحیح سنن “، والنسائي)2057(“صحیح سنن ابن ماجة“أخرجھ ابن ماجة3-

  ).231(“الصحیحة“، وانظر)4554(“النسائي

  ).127/ 3(“فقھ السنة“تین عنمابین نجم4-
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 من طائفة عذابھما ولیشھد اآلخر والیوم با� تؤمنون كنتم إِن هللا دین في

  .1المؤمنین﴾

 وثبتت اإلمام بلغت اإذ إقامتھا، وعدم إلسقاطھا الحدود في الشفاعة وتحرم

ُ  َصلَّى -لقولھ ؛ذلك في الشفاعة قبول األمر ولي على یحرم كما عنده،  َعلَْیھِ  هللاَّ

 ،2أمره﴾ في هللا ضاد فقد هللا، حدود من حدٍّ  دون شفاعتھ حالت من﴿ :- َوَسلَّمَ 

ُ  َصلَّى – ولرده  يالت المخزومیة في زید بن أسامة شفاعة – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى – قال حتى لذلك، وغضبھ سرقت،  أن لو هللا و أیم“:-  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

  .3یدھا﴾ محمد لقطع سرقت محمد بنت فاطمة

ُ  َصلَّى -لقولھ ؛فجائز اإلمام یبلغ أن قبل الحدّ  عن العفو وأما  – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 “بھ تأتیني أن قبل الَّ فھ“:السارق عن یعفو أن فأراد ،رداؤه ُسرقَ  للذي

  :إقامتھ ؟ ومكان الحد یقیم من – 5

ُ  َصلَّى -النبي كان فقد نائبھ، أو اإلمام ھو الحد یقیم الذي  یقیم – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى -النبي َوَكل وقد. بعده من خلفاؤه ثم حیاتھ، في الحدود  – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 اعترفت فإن ھذا، امرأة إلى أنیسا ی و اغد“:فقال نھ،ع نیابة الحد یقیم من

  والظلم للحیف ومنًعا للعدالة، ضمانًا ؛اإلمام  على ذلك و وجب .4"فارجمھا

   :حد الزنا.1

  :الزنا تعریف

 المرأة مباشرة وعلى شرعي، عقد غیر من المرأة وطء على یطلق :لغة الزنا

  .األجنبیة

 فِعلُ  ھو :أو. وشبھتھ الِملك غیر من لالقُبُ  في المرأة الرجل وطء :وشرًعا

  .دبر أو قبل في الفاحشة

                                                           

  .2: النور-1

وصحح إسناده، ووافقھ ) 27/ 2(، والحاكم )70/ 2(، وأحمد )3597(أخرجھ أبوداود برقم 2-

  ).437الصحیحة برقم (الذھبي، وصححھ األلباني 

 )1688(، ومسلم برقم )6788(أخرجھ البخاري برقم 3-

  ).1698، 1697(، ومسلم برقم )6836، 6835(أخرجھ البخاري برقم 4-
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  :الزنا حكم – 2

 َكانَ  إِنَّھُ  الزنا تَْقَربُوا َوَال ﴿ :تعالى لقولھ الذنوب، كبائر من وھو محرم، الزنا

  .1َ◌َسبِیًال﴾ َوَساء فَاِحَشةً 

ُ  َصلَّى – هللا رسول سألت“:قال - عنھ هللا رضي -مسعود ابن ولحدیث  هللاَّ

 ثم :قلت خلقك، وھو نًدّا � تجعل أن :قال أعظم؟ الذنب أي عن – َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ 

 تزني أن :قال أي؟ ثم :قلت معك، یطعم أن خشیة ولدك تقتل أن :قال أي؟

  2."جارك بحلیلة

  .تحریمھ على العلماء وأجمع

  :ومفاسدھا وشناعتھا، الزنا، جریمة خطورة – 3

 والمجتمعات، األفراد على خطًرا وأكثرھا وأشنعھا الجرائم أعظم من الزنا

 عند الحقوق ضیاع إلى یؤدي مما األنساب، اختالط من علیھ یترتب لما

 تفكك في سبب وھو. الحق على والتناصر التعارف، وضیاع التوارث،

بالزوج  تغریر وفیھ. أخالقھم وفساد تربیتھم، وسوء األبناء، وضیاع األسرة،

 یخفى ال كثیرة وأضراره .ابنھ غیر الزوج فیربي حمل، لزناا عن ینتج قد إذ ؛

  .وتفكك وانحالل ضیاع من :والمجتمعات األفراد في أثرھا

 كما العقوبة، أشد ارتكابھ على ورتب التحذیر، أشد اإلسالم منھ حذَّر لذا

  .بیانھ سیأتي

  

  :الزنا أضرار

 حفظ في عالمال نظام لمصلحة منافیة وھي المفاسد، أعظم من الزنا مفسدة

 كلھا، الشر خالل یجمع والزنا،الحرمات وحفظ ،الفروج وحمایة األنساب،

 والقلبیة، النفسیة األمراض ویولِّد المعاصي، من أبوابًا العبد على ویفتح

 ویولد أعینھم، من وسقوطھم الزناة، من العباد ونفور والمسكنة، الفقر ویورث

  .لناسا من ووحشتھ فاعلھ، وجھ في الفساد سیماء

                                                           

  32سورة اإلسراء اآلیة 1-

  .)86(، ومسلم برقم )6861(رواه البخاري برقم 2-
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 للمحصن، بالرجم الصارم الحد  :الدنیا في فعقوبتھ شدیدة، عقوبة وللزنى
 الوعید :یتب لم إن اآلخرة في وعقوبتھ المحصن، لغیر والتغریب والجلد

  .1جھنم نار في تنور في عراة والزواني الزناة یجمع حیث الشدید،
انِیَةُ ﴿ :تعالى هللا قال انِي الزَّ  تَأُْخْذُكمْ  َوَال  َجْلَدةٍ  ِمائَةَ  ِمْنھَُما َواِحدٍ  ُكلَّ  فَاْجلُِدوا َوالزَّ

ِ  ِدینِ  فِي َرْأفَةٌ  بِِھَما ِ  تُْؤِمنُونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  هللاَّ  َعَذابَھَُما َوْلیَْشھَدْ  اْآلِخرِ  َواْلیَْومِ  بِا�َّ
  .2اْلُمْؤِمنِیَن﴾ ِمنَ  طَائِفَةٌ 

  :حد الزاني
  .الجلد حد علیھ فیجب محصن، غیر أو الرجم، حد علیھ فیجب محصن إما الزاني

  :المحصن غیر البكر الزاني حد – 1

 واحد كل فاجلدوا والزاني الزانیة﴿ :تعالى لقولھ الجلد، ھو البكر الزاني حد

 ؛الزنا حد والحربي الذمي الكافر یحد ال :المالكیة وقال .3جلدة﴾ مائة منھما

  .الحد لھذا ندھمع شرطًا اإلسالم فیكون ،شرًعا زنى یسمى ال وطأه ألن

  :المحصن الزاني حد – 2

 ما بدلیل الرجم، ھو المحصن الزاني حد أن على الخوارج ماعدا العلماء اتفق

  .4والمعقول األمة، وإجماع المتواترة السنة في ثبت

  :الزنا من الوقایة سبل

 الجنسیة الغریزة لتصریف طریقة فھو أسلم الشرعي شرع اإلسالم النكاح 

 فأمر المشروع الطریق ھذا غیر في تصرف أي َوَمنَعَ  النسل، وِحْفظ

 والتبرج، باألرجل، النساء ضرب عن ونھى البصر، وغض بالحجاب،

 نھى كما مصافحتھا، أو باألجنبیة، الرجل وخلو الزینة، وإبداء واالختالط،

 في والمرأة الرجل من كل یقع لئال كلھ وذلك محرم، بغیر المرأة سفر عن

  .الزنا فاحشة

  

                                                           

  962ص  1ج .مختصر الفقھ اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة، التویجري-1

  2سورة النور اآلیة -2

  2سورة النور اآلیة 3-

 146/4: مغني المحتاج 4-
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  :الجوارح ىزن

 ُكتِبَ “:قال -  وسلم علیھ هللا صلى -النبي عن عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن

 ِ◌زنیھَما فَالَعْینَان َمَحالَةَ، َال  َذلِكَ  ُمْدِركٌ  الزنا، ِمنَ  نَِصیبُھُ  ِ◌آَدمَ  ابن َعلَى

 البَْطُش، زنیھا َوالیَدُ  الَكالُم، زنیھ َواللَِّسانُ  االْستَِماُع، زنیھَما َواألُُذنَانِ  النَّظَُر،

ْجلُ  بُھُ  الفَْرجُ  َذلِكَ  َویَُصدِّقُ  َویَتََمنَّى، یَْھَوى َوالقَْلبُ  الُخطَا، زنیھا َوالرِّ   .1“َویَُكذِّ

  :الزاني عقوبة

 كان رجًال  یموت، حتى بالحجارة یُرجم أن ھي :المحصن الزاني عقوبة – 1

  .كافًرا أو مسلًما امرأة، أو

ب جلدة، مائة یجلد أن ھي :المحصن غیر الزاني عقوبة – 2  سنة، ویغرَّ

ب، وال جلدة، خمسین یُجلد والرقیق امرأة، أو كان رجًال   أو كان رجًال  یغرَّ

  .امرأة

 إكراھًا أو شبھة تَدَّع لم إن تحد فإنھا سید وال لھا زوج ال امرأة حملت إذا

  :الحد وجوب

 حشفة ییبتغ الزنا في الحد وجوب شروط من أن في الفقھاء بین خالف ال.1

 أو یغیِّب لم فإن .ینزل لم ولو أصلي فرج في مقطوعھا من قدرھا أو أصلیة

 تغییب بدون یتم ال الوطء إذ زنى، یسمى ال ذلك ألن .حد فال بعضھا غیَّب

 ولم الغسل یجب لم ولذا الوطء، أحكام بھ تثبت الذي القدر ألنھ الحشفة، جمیع

  .الحج یفسد

 .ن وطىء  امرأة ظنھا زوجتھانتفاء الشبھة فال حد على م.2

  :الزنا ثبوت

 أربع بھ ویُقر واحدة، مرة بالعقل ُعرف من بھ یُقر بأن :باإلقرار إما – 1

 الوطء، بحقیقة یصرح كلیھما وفي عقلھ، ضعف في متھًما كان من مرات

  .علیھ الحد إقامة إلى إقراره على ویستمر

  .مسلمین عدول جالر أربعة بالزنا علیھ یشھد بأن :بالشھادة وإما – 2

                                                           

 .متفق علیھ -1
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  .كاعتراف ماعز والغامدیة .االعتراف وھو سید األدلة. 3

  :الزنا حد علیھ یقام من

 الزنا على ترتب حد ألنھ ؛كافًرا  أو كان مسلًما الزاني على الزنا حد یقام – 1

  .السرقة في والقطع القتل في القود كوجوب الكافر على فوجب

  .لٍّ حده من رجم، أو جلد وتغریبإذا زنى المحصن بغیر المحصنة، فلك-2

 في حكمھ واحد فلكل بعبد حرة زنت بأن وعكسھ بأمة الحر زنى إذا – 3

  .الحد

 ثبوتھ بعد ،بالتحریم عالًما ،مختاًرا مكلفًا، كان إذا الزاني على الحد یقام – 4

  .الشبھة انتفاء مع شھادة، أو بإقرار الحاكم عند

 ؛ثیابھا علیھا تُشدُّ  المرأة لكن امرأة، أو كان رجًال  الزنا في للمرجوم یُحفر ال -

  .تنكشف لئال

 الناس، ثم یرُجم، من أول فاإلمام بھ اعترفت أو الزنا، من حبلت امرأة أیما -

 .الناس ثم اإلمام، ثم یرجم، من أول فھم شھود أربعة بشھادة الزنا حد ثبت فإن

 محرم بذات زنى من حكم ما

 تزوج ومن محصن غیر أم محصنًا كان سواءً  القتل محرم بذات زنى من حكم

  .مالھ أُِخذَ و قُتِلَ  محرم بذات

 َكانَ  إِنَّھُ  َسلَفَ  قَدْ  َما إِالَّ  النَِّساءِ  ِمنَ  آبَاُؤُكمْ  نََكحَ  َما تَْنِكُحوا َوَال ﴿ :تعالى هللا قال

  .1َسبِیًال﴾ َوَساءَ  َوَمْقتًا فَاِحَشةً 

 األربعة السنن صحیح يف الثابت عنھ هللا رضي البراء و في حدیث

 إلى هللا رسول بعثني :قال ترید ؟ أین لھ فقلت رایة ومعھ عمي لقیت“:قال

  .2"مالھ وآخذ عنقھ أضرب أن فأمرني أبیھ امرأة نكح رجل

  

  

                                                           

  22سورة النساء اآلیة 1-

 .، وھذا لفظھ)3332(، وأخرجھ النسائي برقم )1362(أخرجھ الترمذي برقم / صحیح-2
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  حد القذف.2

  :لغة القذف

 ،1 بقوة بھ رمى :أي قذفًا الشيء قذف ومنھ الترامي، :والتقاذف الرمي، وھو

مُ  بِاْلَحقِّ  یَْقِذفُ  َربِّي إِنَّ  لْ قُ ﴿  :تعالى قولھ ومنھ  السب، :والقذف ،2اْلُغیُوِب﴾ َعالَّ

 حتى بالزنا الرمي في استعمل بھا ثم الرمي :بالحجارة والقذف القذیفة، وھي

  .3 علیھ غلب

  .4 اللواط أو بالزنا الرمي ھو :واصطالًحا

  :القذف حكم

 تحریمھ في صلواأل الذنوب، كبائر من وھو األمة، بإجماع حرام القذف

  .واإلجماع والسنة الكتاب

 ُشھََداءَ  بِأَْربََعةِ  یَأْتُوا لَمْ  ثُمَّ  اْلُمْحَصنَاتِ  یَْرُمونَ  َوالَِّذینَ ﴿ :تعالى فقولھ :الكتاب أما

  .5َجْلَدةً﴾ ثََمانِینَ  فَاْجلُِدوھُمْ 

نة وأما  علیھ هللا صلى – النبي أن – عنھ هللا رضي – أبوھریرة روى فما :السُّ

 المؤمنات المحصنات قذف“:منھا وعدَّ  ،"الموبقات السبع اجتنبوا“:قال - لموس

  .6"الغافالت

  .7تحریمھ على األمة أجمعت فقد :اإلجماع وأما

  

  

                                                           

  .2/749:،المعجم الوسیط2/1123:،القاموس المحیط9/277:لسان العرب1-

  24سورة سبأ اآلیة 2-

 .9/277:لسان العرب3-

 ).104/ 6(،وكشاف القناع للبھوتي )47/ 4(حاشیة ابن عابدین -4

  4سورة النور اآلیة -5

 ).92/ 1(، ومسلٌم )177/ 7(لبخاريُّ أخرجھ ا6-

،والمغني البن قدامة )1743: ص(،وروضة الطالبین للنووي )47/ 4(حاشیة ابن عابدین -7

)12 /383.(  
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  :القذف حد مشروعیة من الحكمة

 لطخ قد والمقذوف عفافھ، وإثبات المقذوف عرض لصیانة شرع إنما وأنھ

 زال قد المقذوف إن ثم زنیھ، ثبوت بعد الحد إلقامة معنى فال بزنیھ، عرضھ

 الشروط من ألن ؛القاذف على یقام فال القاذف، على الحد إقامة قبل إحصانھ

 غیر بزنیھ والمقذوف المقذوف، إحصان الحد إقامة عند علیھا المتفق

  .1محصن

  :القذف ألفاظ -

 یامنیوكة عاھر، یا لوطي، یا زاني، یا :یقول كأن :الصریح القذف – 1

  .ونحوھا

 یافاجرة یاقحبة، :كقولھ وغیره، القذف یحتمل ما یقول أن :الكنایة - 2

ر یَُحدّ  لم یقصده لم وإن للقذف، ُحدَّ  بالزنا الرمي قصد فإن ونحوھما،   .وُعزِّ

  :القذف حد وجوب شروط -
  :یلي ما القذف حد لوجوب یشترط

  .مختاًرا مكلفًا، القاذف یكون أن – 1

ا، فًا،مكل مسلًما، المقذوف یكون أن – 2   .مثلھ یجامع عفیفًا، حًرّ

  .بالحد المقذوف یطالب أن – 3

  .قذفھ یثبت ولم للحد، الموجب بالزنا یقذفھ أن – 4

  :القذف حد ثبوت -

 عدالن رجالن علیھ شھد أو نفسھ، على القاذف أقر إذا القذف حد یثبت
  .بالقذف

  :القذف عقوبة -
  .قذوفالم واختالف القاذف، باختالف القذف عقوبة تختلف

                                                           

: إعداد الباحث). دراسة مقارنة(األحكام التي خالف فیھا الظاھریة األئمة األربعة في الحدود 1-

الدراسات : كلیة الشریعة والقانون بدمنھور -راألزھ: جامعة. حسن عبدهللا عبدالمقصود أبوزھو
الدكتور : إشراف األستاذ. )الماجستیر(درجة التخصص : رسالة لنیل. قسم الفقھ المقارن –العلیا 

أستاذ  -بالل حامد إبراھیم: األستاذ الدكتور. محمد حسین قندیل أستاذ ورئیس قسم الفقھ المقارن

 78ص  1ج . باب حد القذف. م 2006 ھــ1427الفقھ المقارن المساعد بالكلیة
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  :قسمان والقاذف
ا القاذف كان إذا :األول   .جلدة ثمانون فحده محصنًا، والمقذوف عبًدا، أو حًرّ
  .یردعھ بما یعزر لكنھ علیھ، حد فال محصن غیر قذف إذا :الثاني

  .مثلھ یجامع الذي الملتزم العفیف المكلف الحر المسلم ھو :ھنا والمحصن
  حد الخمر

 شيء وكل المرأة خمار ومنھ ستر، إذا خمر من مأخوذ فالخمر :لغة الخمر

  .1خمره فقد شیئًا غطى

 أو غیره، أو العنب من نقیًعا أو عصیًرا كان سواءً  أسكر كلما :وشرًعا

ْكر. مطبوخ غیر أو مطبوًخا  الشراب ھو :والُمْسِكر العقل، اختالط ھو :والسُّ

  .الصاحي خالف :والسكران سكران، صاحبھ جعل الذي

  :حكمھ -  2

 یجوز فال خمر، مسكر فكل المسكرات، سائر وكذا التحریم، الخمر حكم

 والخمر الكبائر، من كبیرة وشربھ كثیًرا، أو قلیًال  كان سواءً  الخمر، شرب

 اْلَخْمرُ  إِنََّما آََمنُوا الَِّذینَ  أَیُّھَا یَا﴿ :تعالى لقولھ ؛واإلجماع والسنة بالكتاب محرمة

 لََعلَُّكمْ  فَاْجتَنِبُوهُ  الشَّْیطَانِ  َعَملِ  ِمنْ  ِرْجسٌ  ْألَْزَالمُ َوا َواْألَْنَصابُ  َواْلَمْیِسرُ 

  .2تُْفلُِحوَن﴾

  .التحریم على دلیل باالجتناب فاألمر

ُ  َصلَّى -هللا رسول أن :عنھا هللا رضي عائشة ولحدیث  - َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 اعنھم هللا رضي عمر ابن وعن .3"حرام فھو أسكر شراب كلُّ “:قال

 تحریمھا، في واألحادیث .4"حرام خمر وكل خمر، مسكر كل“:مرفوًعا

ا كثیرة منھا، والتنفیر   .التواتر تبلغ جّدً

  .تحریمھا على األمة أجمعت وقد

                                                           

  236ص  9میة، السعودیة، جمجلة البحوث اإلسال 1-

  90سورة المائدة اآلیة -2

  ).2001(،ومسلم برقم )5585(رواه البخاري برقم -3

  .75- ) 2003(أخرجھ مسلم برقم 4-
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  الحكمة من التدرج في تحریم الخمر 

 بالتحریم یفاجئھم لم حیث بعباده هللا من لطف الخمر تحریم في التدرج وفي

  .بھ ویتعلقون یحبونھ كانوا لشيء لحظة أول من

 راعى حیث األحكام تشریع في هللا منھج من یتعلموا أن للدعاة درس ھذا وفي

 إلى یؤدي لئال دفعة، ذلك یحرم فلم العادات من ألفوه وما الناس شعور

 هللا صلى الرسول بقي فقد ذلك، في معھم تدرج وإنما حرجھم، أو نفورھم،

  .بالتدریج التشریعیة اآلیات علیھ تنزل سنین عشر المدینة في وسلم علیھ

  

  :أمرین بأحد الخمر حد یثبت

  .مختاًرا الخمر شرب بأنھ ویعترف یقر، كأن بالشرب، اإلقرار – 1

  علیھ مسلمین عدلین، رجلین شھادة وھي البینة، -  2

  حد السرقة.4

 الخفیة على المثل حرز من الغیر مال أخذ ھي :السرقة :السرقة تعریف

  .بذلك یستخفي كان إذا النظر ومسارقة السمع استراق ومنھ. واالستتار

  :السرقة حكم

 لذلك و استدلوا ذلك، على الفقھاء اتفق وقد التحریم فھو السرقة حكم أما

  :واإلجماع المطھرة والسنة الكریم بالقرآن

 بَِما َزاءجَ  أَْیِدیَھَُما فَاْقطَُعواْ  َوالسَّاِرقَةُ  َوالسَّاِرقُ ﴿ :تعالى قولھ :الكریم القرآن من
نَ  نََكاًال  َكَسبَا ِ  مِّ ُ  هللاَّ   .1َحِكیٌم﴾ َعِزیزٌ  َوهللاَّ
 -  عنھ هللا رضي - ھریرة أبي عن ومسلم البخاري اإلمامان رواه ما :السنة من
 البیضة یسرق السارق هللا لعن  -  وسلم علیھ هللا صلى – هللا رسول قال“:قال

  2“یده فتقطع الحبل یده، ویسرق فتقطع

                                                           

  .38سورة المائدة آیة 1-

، أخرجھ 6415رقم  6/2493كتاب الحدود، باب توبة السارق : أخرجھ البخاري:صحیح2-

  .1687رقم  3/1314كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابھا : مسلم
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 علیھ هللا صلى – هللا رسول قال :قال - عنھ هللا رضي -عباس ابن هروا ـوما
 سرق حین السارق یسرق وال مؤمن، وھو یزني حین الزاني یزني ال“- وسلم
  1".مؤمن وھو

  :عقوبة السارق

 لقولھ القطع شروط توافرت إذا یده قطع السارق عقوبة أن على الفقھاء اتفق

 وهللا هللا من نكاًال  كسبا بما جزاء یدیھماأ فاقطعوا والسارقة والسارق﴿ :تعالى

  .2حكیم﴾ عزیز

 ربع فى السارق یقطع -وسلم علیھ هللا صلى– هللا رسول كان قالت عائشة عن

  .3فصاعًدا دینار

 فیھا یكلم ومن فقالوا سرقت التي المخزومیة المرأة شأن أھمھم قریًشا و أن

 زید ابن أسامة إال علیھ یجترئ ومن فقالوا وسلم؟ علیھ هللا صلى هللا رسول

 هللا صلى هللا رسول فقال أسامة فكلمھ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول حب

 أھلك إنما“:قال ثم فاختطب قام ثم .“هللا؟ حدود من حد في أتشفع“:وسلم علیھ

 الضعیف فیھم سرق وإذا تركوه الشریف فیھم سرق إذا كانوا أنھم قبلكم الذین

  .4"یدھا لقطعت سرقت محمد بنت فاطمة أن لو هللا و أیم الحد علیھ أقاموا

  :السرقة حد وجوب شروط

 :التالیة الشروط السارق وقطع السرقة حد إلقامة یشترط

 قطع، فال كذلك یكن لم فإن الخفیة، وجھ على المال أخذ یكون أن – 1

 ؛علیھم قطع ال والخائن والمختطف، والمغتصب، الغلبة، وجھ على فالمنتھب

                                                           

 رقم 6/2489كتاب الحدود، باب السارق حین یسرق، ج : أخرجھ البخاري:صحیح1-

  .57رقم  1/78اإلیمان بالمعاصي، جكتاب اإلیمان، باب بیان نقصان : ،أخرجھ مسلم6400

  . 38سورة المائدة اآلیة2-

  112ص  5ج. 4492سلم رقم رواه م-3

  1282ص  3ج  3288رواه البخاري رقم 4-



101 
 

ُ  لَّىصَ  – لقولھ  مختلس وال منتھب وال خائن على لیس“:-  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 .1“قطع

 الصغیر على قطع فال – عاقال بالًغا – مكلفًا السارق یكون أن – 2

، كما التكلیف عنھما مرفوع ألنھ ؛والمجنون  إذا الصغیر یؤدب ولكن مرَّ

 .سرق

 – لقولھ ؛معذور ألنھ ؛المكره على قطع فال مختاًرا، السارق یكون أن – 3

ُ  َصلَّى  “علیھ استكرھوا وما والنسیان الخطأ أمتي عن رفع“:-  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

  .السرقة بتحریم جاھل على قطع فال بالتحریم، عالًما یكون أن -

 “الحرابة“حد قطاع الطریق. 5

 البنیان، أو الصحراء في بالسالح للناس یعرضون الذین ھم :الطریق قطاع

  .محاربین ویسمون سرقة، ال مجاھرة قھًرا، المال یغصبونھمف

 العصابات من بغیره أو بنفسھ قوة ولھ الطریق وأخاف السالح أشھر وھم َمنْ 

 والبنوك، البیوت على للسطو اللصوص وعصابة القتل، كعصابة المختلفة

 ونحوھم، األطفال خطف وعصابة بھن، للفجور البنات خطف وعصابة

  .ریقط قطاع فھؤالء

  

  

  :الحرابة حكم 

 أو البیوت، في البنیان، أو الصحراء، في بالسالح للناس التعرض ھي الحرابة

 .ذلك ونحو أموالھم وغصب أعراضھم، وانتھاك دمائھم، لسفك ؛النقل وسائل

 والسیارات والمنازل الطرق في ذلك من یقع كلما الحرابة حكم في ویدخل

 زرًعا أو بالسالح، تھدیًدا كان سواءً  والطائرات، والسفن والقطارات

 .لرھائن أخًذا أو بالنار، حرقًا أو لمباني، نسفًا أو لمتفجرات،

                                                           

حسن : واللفظ للترمذي، وقال فیھ) 2591(، وابن ماجة برقم )1488(أخرجھ الترمذي برقم -1

  .صحیح
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  1.العقوبات أقسى من عقوبتھا كانت ولذا الجرائم، أعظم من والحرابة

  :الطریق قطاع عقوبة -

  :أحوال أربعة لھم الطریق قطاع

  .وُصلبوا قُتلوا المال وأخذوا قتلوا إذا – 1

  .یُصلبوا ولم قُتلوا المال یأخذوا ولم تلواق إذا – 2

 ورجلھ الیمنى یده منھم واحد كل من قُطع یَقتلوا ولم المال أخذوا إذا – 3

  .الیسرى

 األرض، من نفوا السبیل أخافوا لكن المال یأخذوا ولم یَقتلوا لم إذا – 4

 الشر لدابر قطًعا ؛ولغیرھم لھم رادًعا یراه بما شأنھم في یجتھد أن ولإلمام

  .والفساد

َ  یَُحاِربُونَ  الَِّذینَ  َجَزاء إِنََّما﴿ :تعالى قولھ الحرابة في األصل أن   َوَرُسولَھُ  هللاَّ

نْ  َوأَْرُجلُھُم أَْیِدیِھمْ  تُقَطَّعَ  أَوْ  یَُصلَّبُواْ  أَوْ  یُقَتَّلُواْ  أَن فََساًدا األَْرضِ  فِي َویَْسَعْونَ   مِّ

ْنیَا فِي ِخْزيٌ  لَھُمْ  َذلِكَ  ضِ األَرْ  ِمنَ  یُنفَْواْ  أَوْ  ِخالفٍ   َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  فِيْم َولَھُ  الدُّ

  2.َعِظیٌم﴾

  .السبیل ومخیف الطریق قاطع ھو اآلیة في الوارد بالمحارب المقصود وأن

  3 اإلبل واستاقوا الرعاة قتلوا لما العرنیین في نزلت اآلیة أن كذلك ـواتفقوا

 المدینة قدموا وعرینة عكل من ناًسا أن“-  عنھ هللا رضي – أنس رواه لما

 – هللا نبي یا فقالوا باإلسالم وتكلموا – وسلم  علیھ هللا صلى – النبي على

 واستوخموا ریف أھل نكن ولم ضرع أھل كنا إنا – وسلم علیھ هللا صلى

 أن وأمرھم وراع بذود – وسلم علیھ هللا صلى – هللا رسول لھم فأمر المدینة

 الحرة ناحیة كانوا إذا حتى فانطلقوا وأبوالھا ألبانھا من افیشربو فیھ یخرجوا

                                                           

 1ج.عقوبة قطاع الطرق. مختصر الفقھ اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة، التویجري-1

 975ص

  .33المائدة اآلیة 2-

  .12/279:، المحلى10/144:، المغني والشرح الكبیر6/515:قرطبيتفسیر ال3-
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 واستاقوا – وسلم علیھ هللا صلى – النبي راعي وقتلوا إسالمھم بعد كفروا

 بھم فأمر آثارھم في الطّلَبَ  فبعث – وسلم علیھ هللا صلى – النبي فبلغ الذود

 على اماتو حتى الحرة ناحیة في وتركوا أیدیھم وقطعوا أعینھم فسمروا

  .حالھم

  حد أھل البغي.6

 إلى بالقوة والتعدي الظلم وھو طلبتھ، أي كذا بغیت الطلب، :اللغة في والبغي

 والجمع باغٍ  فھو واعتدى ظلم بغیًا الناس على وبغى بمستحق، لیس ما طلب

  .1بغاة

  

 .البغي تعریف في الفقھاء نظر وجھات اختلفت :الفقھاء اصطالح في البغي

  .2حق بغیر الحق اإلمام على الخارجون ھم :نفیةالح عند فالبغاة

 طاعة عن الخروج :بأنھ البغي ویعرفون .3بغاة فلیسوا لحق خروجھم كان فإن

  .حق بغیر الحق اإلمام

 حق لمنع إما :لشیئین اإلمام خالفت المسلمین من فرقة البغاة :المالكیة وعند

 خالفتھ أو ل،لدخو أو الشریعة، أحكام من حكم أو زكاة، من علیھا وجب

  .4لخلعھ

 معصیة، غیر في إمامتھ ثبتت من طاعة عن االمتناع :بأنھ عرفة ابن وعرفھ

  .5تأوالً  ولو بمغالبة

  :البغاة صفة -

                                                           

: ، حاشیة الدسوقي399/ 5: ، مغني المحتاج6/99: شرح فتح القدیر40ص: المصباح المنیر1-

6/276. 

  .6/411، حاشیة رد المحتار 6/99:، شرح فتح القدیر7/140: بدائع الصنائع-2

  .6/411: حاشیة رد المحتار3-

  .276/ 6:،حاشیة الدسوقي278/ 6: مواھب الجلیل4-

  .6/278:مواھب الجلیل5-
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 خلعت أو المسلمین، إمام عن تمیزت أو علیھا، الذي الحق منعت طائفة كل

  .كفاًرا لیسوا المسلمون والبغاة ظلمة، بغاة فھم طاعتھ،

 :البغاة معاملة كیفیة -

 والدخول الجماعة إلى العودة إلى علیھ الخارجین البغاة  یدعو أن اِإلمام على

 لھم ویبین خروجھم سبب عن یسألھم من إلیھم یبعث وأن طاعتھ في

 مھلة اِإلمام سألوا وإذا كشفھا، شبھة أو أزالھا مظالم ذكروا وإن الصواب،

 ابن قال دلالع أھل على خطر علیھ یترتب لم ما إجابتھم فعلیھ

 ورجا أمورھم، في النظر اِإلمام سألوا إذا البغي أھل أن وأجمعوا“:المنذر

  .یفعل أن فعلیھ العدل أھل طریق إلى علیھ ھم عما رجوعھم

 منھ، ینقمون ما ویسألھم یراسلھم، أن فعلیھ اإلمام على البغاة خرج إذا – 1

  .كشفھا شبھة ادعوا وإن أزالھا، مظلمة ذكروا فإن

فھم وعظھم وإال عوارج فإن  رعیتھ وعلى قاتلھم، أصروا فإن القتال، وَخوَّ

  .فتنتھم وتطفأ شرھم یندفع حتى معونتھ

 قتل یجوز وال المدمرة، كالقذائف یعم بما یقتلھم فال اإلمام قاتلھم إذا – 2

  .منھم القتال ترك وَمنْ  وجریحھم، وُمْدبِرھم، ذریتھم،

  .ذراریھم تسبى وال أموالھم تُغنم وال نة،الفت تخمد حتى ُحبس منھم أُسر وَمنْ 

 فھو الحرب حال أموالھم من تلف ما الفتنة وخمود القتال انقضاء بعد – 3

 أنفًسا وال ماًال، یضمنون ال وھم مضمون، غیر فھو منھم قُتل وَمنْ  ھدر،

  .القتال حال تلفت

  :طائفتین اقتتال عند فعلھ یجب ما -

 ما واحدة كل وتضمن ظالمتان، فھما رئاسة أو لعصبیة، طائفتان اقتتلت إذا

  .بینھما اإلصالح ویجب األخرى، على أتلفت

 فَإِنْ  بَْینَھَُما فَأَْصلُِحوا اْقتَتَلُوا اْلُمْؤِمنِینَ  ِمنَ  طَائِفَتَانِ  َوإِنْ ﴿ :تعالى هللا قال – 1

ِ  أَْمرِ  إِلَى فِيءَ تَ  َحتَّى تَْبِغي الَّتِي فَقَاتِلُوا اْألُْخَرى َعلَى إِْحَداھَُما بََغتْ   فَإِنْ  هللاَّ
َ  إِنَّ  َوأَْقِسطُوا بِاْلَعْدلِ  بَْینَھَُما فَأَْصلُِحوا فَاَءتْ    .1اْلُمْقِسِطین﴾ یُِحبُّ  هللاَّ
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    :حد الـــردة.7

 أو بالكفر، بتصریح إما طوًعا اإلسالم عن یرجع الذي المكلف ھو :المرتد
  .یتضمنھ بفعل یقتضیھ،أو بلفظ
  :ثالثة ضوابط وفیھ :ِ◌الُمرتدِّ  ُحكم

دةُ  تحصلُ  :األولُ  الضابطُ    :أربعةٍ  من بأمرٍ  الرِّ
  .النبوةِ  ادعاءِ  أو الرسولِ  أو هللاِ  كسبِّ  :بالقولِ  -1

  .قاُذورةٍ  في الُمصحفِ  إلقاء أو هللا لغیر كالسجودِ  :بالفعلِ  -2

 على ونالمسلم أجمع ما ِحلِّ  اعتقادِ  أو شریًكا � أنَّ  كاعتقادِ  :باالعتقاد -3

  .العكس أو تحریمھ
  وسلم علیھ هللا ٍ◌صلى محمد رسالةِ  في أو هللا وجود في كالشك :بالشَّك -4

 علیھ شيء فال تابَ  فإن أیامٍ  ثالثة استتیبَ  مختارٌ  مكلفٌ  وھو ارتدَّ  من :الثاني

  .نائبُھُ  أو اإلمامُ  قتلھُ  أصرَّ  وإن

  .1بِھِ  كفر عما ُرُجوعھِ  مع نِ بالشھادتی إتیانُھُ  المرتدِّ  توبةُ  :الثالثُ  الضابطُ 
ُ  َصلَّى -لقولھ ؛القتل فھو :الدنیا في حكمھ أما  دینھ بَدل من﴿ :- َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

 علیھ یضیق وأن اإلسالم، إلى ویدعى یستتاب، أن القتل قبل وینبغي. 2فاقتلوه﴾
. ارتد مث أسلم كان الذي الیھودي لحدیث ؛قتل وإال تاب فإن أیام، ثالثة ویحبس

 یقتل، حتى ابتي عند أنزل ال“:موسى ألبي – عنھ هللا رضي -معاذ فقال
 عنھ هللا رضي -عمر ولقول.3"ذلك قبل استُتیب قد و كان“:روایة وفي ."فقتل

 فھالَّ “:یستتاب أن قبل عنقھ فضربت إسالمھ بعد كفر رجًال  أن بلغھ لما –
 یراجع أو یتوب، لعلھ تموه،واستتب رغیفًا، یوم كل فأطعمتموه ثالثًا، حبستموه

  .4"بلغني إذ أرض ولم أحضر، لم إني اللھم. ربھ أمر
  .األمر وليِّ  إلى كون في تعالى � حق ألنھ ؛نائبھ أو اإلمام قتلھ یتولى والذي

                                                           

 1،ج )م2002( 4ط. متن بدایة المتفقھ، دار ابن رجبـ مصر، بالى، وحید عبدالسالم بالى1-

  .28ص
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  .بلغ حتى -ردتھ بصحة قیل ولو -الممیز الصبي یقتل وال
 َعنْ  ِمْنُكمْ  یَْرتَِددْ  َوَمنْ ﴿  :قولھ في تعالى هللا بَیَّنھ فقد :اآلخرة في حكمھ وأما
ْنیَا فِي أَْعَمالُھُمْ  َحبِطَتْ  فَأُولَئِكَ  َكافِرٌ  َوھُوَ فیمت  ِدینِھِ   َوأُولَئِكَ  َواْآلِخَرةِ  الدُّ

  .1َخالُِدوَن﴾ فِیھَا ھُمْ  النَّارِ  أَْصَحابُ 
   :شروطھا

  .واالختیار والتمییز فالعقل :شروطھا أما

 .نھم وقعتم إذا بالردة، مكره أو ممیز، یرغ صبي أو مجنون، على یحكم فال
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  التاسعالمبحث 

  أصول الفقھ
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  المبحث الثّامن

  أصول الفقھ

   :تعریف الفقھ

كما ورد في كثیر من النصوص الّشرعیة منھا ”1“مطلق الفھم :الفقھ لغة  

ا تَقُوُل قَالُوا یَا ُشَعْیُب َما نَ ﴿ :قولھ تعالى أي ما نفھم كثیًرا من  )2ْفقَھُ َكثِیًرا ِممَّ

  .)3ُؤَالِء اْلقَْوِم َال یََكاُدوَن یَْفقَھُوَن َحِدیثًافََماِل ھَ ﴿:وقولھ تعالى. قولك

وعن زید بن ثابت أن النبي صلى هللا علیھ .  أي ال یكادون یفھمون حدیثًا

  . أفھم :أي”4""فرب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ“:وسلم قال

ھو العلم باألحكام الّشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا   :الفقھ اصطالًحا

  ."5"التّفصیلیة

ھو معرفة أدلة الفقھ اإلجمالیة وكیفیة   :تعریف أصول الفقھ اصطالًحا

  . االستفادة منھا وحال المستفید

منھا بالنظر إلى ھذا التّعریف یظھر لنا أن أصول الفقھ یتناول عناصر یتألف 

  .ھذا العلم

العلم باألدلة اإلجمالیة التّي ھي مصادر التّشریع كالكتاب والّسنة واإلجماع 

معرفة كیفیة أخذ الحكم من ھذه األدلة . والقیاس وما یعرض لھ من عوارض

فتعرف أن األمر للوجوب والنھي یقتضي التّحریم وأن العام یستغرق ما 

 . تّعارضوضع لھ ویكون العمل بالّدلیل في حال ال

طرق .  معرفة أحوال المستفید من كونھ مجتھًدا أو مقلًدا أو مفتیًا أو مستفتیًا

ا أو  ا أو خاّصً الفقھ من حیث ما یعرض لھا من العوارض لیكون الّدلیل عاًمّ

  .مطلقًا أو مقیًدا أو ناسًخا أو منسوًخا
                                                           

  . أي أنَّھ یتناول فھم األشیاء الواضحة كما یتناول فھم األشیاء الدقیقة -1

  91سورة ھود اآلیة -2

  78سورة النساء اآلیة 3-

  . 322، ص3/سنن أبي داود، أبو داود، مرجع سابق، ج4-

محمد الشیرازي، منھاج الوصول إلى علم األصول، دار الكتب  البیضاوي، عبدهللا بن عمر بن-5

  . 20، ص1/العلمیة بیروت، ج
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  نشأة أصول الفقھ وطرائق التّألیف فیھ

  :ّرسول علیھ الّصالة والّسالمأصول الفقھ في عھد ال :أوًال 

كان رسول ّهللا صلى هللا علیھ وسلم یفتي ویقضي بما یوحي إلیھ ربھ من 

القرآن، وبما یلھمھ من الّسنن، من غیر حاجة إلى قواعد یتوصل بھا إلى 

  . استنباط األحكام

  :أصول الفقھ في عصر الّصحابة رضي ّهللا عنھم :ثانیًا

 عنھم لم تكن ھناك حاجة إلى قواعد أصول وفي عصر الّصحابة  رضي ّهللا 

الفقھ، ألنھم كانوا یفتون ویقضون بالنصوص التّي یفھمونھا بملكتھم العربیة 

  . فالعربیة طبیعتھم وسلیقتھم. الّسلیمة

ویستنبطون األحكام في ما ال نص فیھ بملكتھم التّشریعیة التّي ركزت في 

ھ وسلم  ومشاھدتھم للتنزیل، نفوسھم من صحبتھم لرسول ّهللا صلى هللا علی

ومعرفتھم بالتّأویل، فقد تشبعوا بروح الّشریعة، وعرفوا مقاصدھا، ووقفوا 

  . على أسباب نزول اآلیات ومناسبات ورود األحادیث النبویة

  :أصول الفقھ في عصر التّابعین :ثالثًّا

م تربى فقھاء التّابعین تحت رعایة الّصحابة رضي ّهللا عنھم، فنقلوا عنھ

فكانوا یفتون  .الّشریعة غضة كما فھموھا من رسول ّهللا صلى هللا علیھ وسلم

ویقضون بالنصوص التّي كانوا یفھمونھا بملكتھم العربیة، ویستنبطون 

األحكام فیما ال نص فیھ بملكتھم التّشریعیة التّي اكتسبوھا بمالزمة الّصحابة 

  - رضي ّهللا عنھم  –

وفرضت . في االستنباط -رضي ّهللا عنھم  –وقد تأثروا بمناھج الّصحابة 

علیھم ظروف عصرھم التّوسع في االجتھاد، والتّنوع في مناھج وطرق 

  . االستنباط

  ."القرن الثّاني الھجري“أصول الفقھ في عصر تابعي التّابعین :رابًعا

تابعو التّابعین ھم الذین عاصروا التّابعین، فقد تأثروا بھم، ونھجوا   

جتھاد وطرق استنباط األحكام، وزادوا علیھم، فكثر االجتھاد نھجھم في اال

  . وتعددت وجوھھ
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ثم أتى بعد التّابعین “:قال العالمة أبو محمد علي بن حزم رحمة ّهللا   

فقھاء األمصار كأبي حنیفة وسفیان، وابن أبي لیلى بالكوفة، وابن جریج 

وار بالبصرة، بمكة، ومالك، وابن الماجشون بالمدینة، وعثمان البتي، وس

واألوزاعي بالّشام، واللّیث بمصر، فجروا على تلك الطّریقة من أخذ كل 

واحد عن التّابعین من أھل بلده فیما كان عندھم، واجتھادھم فیما لم یجدوا 

  ."1""عندھم وھو موجود عند غیرھم، وال یكلف ّهللا نفًسا إال وسعھا

   :لقواعد األصولیة وتدوینھااألسباب والعوامل التّي أدت إلى وضع ا :خامًسا

في عصر تابعي التّابعین تھیأت جمیع األسباب والعوامل لوضع قواعد علم 

أصول الفقھ لتعین المجتھدین على الوصول إلى الحكم الّشرعي، ولتقطع 

   :الطّریق أمام أھل األھواء، ومن ھذه األسباب والعوامل

في اإلسالم أمم وجماعات،  لم تعد اللّغة العربیة سلیقة لدى الناس، فقد دخل

ودخل في العربیة كثیر من المفردات واألسالیب . واختلطوا بالعرب وبغیرھم

 .غیر العربیة

اتسعت میادین الحیاة، وجدَّت أمور لم تكن معروفة من قبل وطرأت مشكالت 

 . شتى دفعت العلماء لوضع قواعد تمكن من استنباط األحكام لھا

ام، فأصبح من الضروري وضع قواعد موحدة ظھور بوادر النزاع واالنقس

 . الستنباط األحكام

شدة االحتیاج إلى التّدوین خشیة ضیاع العلم ونسیانھ بسبب كثرة الحوادث 

  . وتالحق النوازل، واتساع الحضارات، واختالط الثّقافات

  

  

  

  

  
                                                           

اآلمدي، أبوالحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، اإلحكام في أصول -1

، 3/األحكام، تحقیق عبدالرزاق عفیفي، المكتب اإلسالمي، بیروت دمشق لبنان، ج

  .240ص
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  :أول من دون علم أصول الفقھ :سادًسا

ن إدریس الّشافعي المتوفى سنة وقد جزم أكثر أھل العلم بأنَّ اإلمام محمد ب

الذي كتبھ بناء “الّرسالة“ھـ ھو أول من دون علم أصول الفقھ في كتابھ204

  . على طلب والي خراسان عبد الّرحمن بن مھدي

وأرسلھ لھ من مصر، فسمي بالّرسالة، فالّشافعي لم یسمھا بھذا االسم بل 

افعي كانوا یراعون قواعد فالعلماء قبل الشّ . "كتابي أو كتابنا أو الكتاب“یقول

  ."1"أصول الفقھ في استنباطاتھم إال أنھم لم یدونوھا في مؤلف واحد

أھمیة علم أصول الفقھ ومكانتھ، وصلتھ بعلم الفقھ، والغایة من دراستھ،  

   :واستمداده

   :أھمیتھ ومكانتھ :أوالً 

یل إن علم أصول الفقھ من أھم العلوم قدًرا، وأعظمھا خطًرا، إذ ھو الّسب

لمعرفة األحكام الّشرعیة، ومعرفة األحكام ھي ثمرة العلوم الّشرعیة على 

  . مختلف فنونھا

   :صلتھ بعلم الفقھ :ثانیًا

أصول الفقھ لم یختص بإضافتھ إلى الفقھ إال لكونھ مفیًدا لھ، ومحققًا لالجتھاد 

  . فیھ

م ھذه األدلة الكلیة الموصلة إلى الفقھ وأقسا :فموضوع علم أصول الفقھ ھو

  . األدلة ومراتبھا وكیفیة استفادة األحكام الّشرعیة منھا

فاألصولي یبحث في القرآن والّسنة وحجیة اإلجماع والقیاس وداللة األلفاظ 

وما تدل علیھ ھذه األدلة الكلیة من أحكام كلیة لیضع  .إلخ ... على معانیھا

. "2“ھا التّفصیلیةتعین الفقیھ على استنباط األحكام الجزئیة من أدلت.  قواعد

  “األمر یفید الوجوب عند عدم القرینة الّصارفة عنھ“:فمثًال یقول األصولي

                                                           

بدالرحیم بن الحسن بن علي الشافعّي، التمھید في تخریج الفروع على األصول، األسنوي، ع-1

  . 3،4، ص )ھـ1400(،1/تحقیق محمد حسن ھیتو، مؤسسة الرسالة بیروت، ط

  .7، ص1/اآلمدي، اإلحكام، مرجع سابق، ج -2
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فیأخذ الفقیھ ھذه القاعدة الكلیة ویطبقھا على الّدلیل التّفصیلي لیتوصل إلى 

 . الحكم الّشرعي العملي

َالةَ  َوأَقِیُموا َكاةَ  َوآتُوا الصَّ اِكِعینَ  َمعَ  َواْرَكُعوا الزَّ یستفاد منھ وجوب )1الرَّ

 .الّصالة

 یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد (قال تعالى .   یستفاد منھ وجوب الوفاء بالعھد

ْیِد َوأَْنتُْم ُحُرٌم  أُِحلَّتْ  َ  إِنَّ لَُكْم بَِھیَمةُ اْألَْنَعاِم إِالَّ َما یُْتلَى َعلَْیُكْم َغْیَر ُمِحلِّي الصَّ  هللاَّ

  .2)یُِرید َما ُكمُ یَحْ 

فعل المكلف من حیث ما یثبت لھ من األحكام  :أما موضوع علم الفقھ فھو

الّشرعیة، فالفقیھ یبحث في صالة المكلف، وصومھ، وحجھ، وزكاتھ، وبیعھ، 

  . وشرائھ وكل فعل یصدر عنھ

ومن ھنا تتضح صلة علم أصول الفقھ بعلم الفقھ، فاألصولي یضع القاعدة 

  .یطبقھا على الّدلیل التّفصیلي، فیستخرج حكم الفعل الكلیة والفقیھ

  

  :الحكم الّشرعي التّكلیفي وأقسامھ

المنع ومنھ قیل للقضاء حكم ألنھ یمنع المتخاصمین وعلى ھذا  :الحكم لغة

  .المعنى جاء قول جریر

  أغضبا أنْ  علیكمُ  أخافُ  إني***   ُسفھاءُكْم   َحنیفَةَ أحِكُموا أبني

. لّجام  وھي ما أحاط بحنك الّدابة تمنعھا من الجري الّشدیدومنھ َحَكَمةُ ال

  ."3“وسمي الحاكم حاكًما ألنھ یمنع الظّالم

   :تعریف الحكم الّشرعي في االصطالح

  ."4"ھو خطاب ّهللا المتعلق بأفعال المكلفین باالقتضاء أو التّخییر أو الوضع
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نھما كاإلجماع والقیاس خطاب ّهللا، الكتاب الّسنة وما یتفرع ع :شرح التّعریف

جمع فعل والمراد بھ ما صدر عن المكلف  :األفعال ،المتعلق بأفعال المكلفین

  . من قول أو فعل أو اعتقاد

  .جمع مكلف وھو العاقل البالغ الذي بلغتھ الّدعوة :المكلفین

   :االقتضاء معناه الطّلب والطّلب نوعان

 . فواجب وإال فمندوبوھو األمر إن كان على سبیل اإللزام  :طلب فعل

. وھو النھي إن كان على سبیل النھي واإللزام فمحرم وإال فمكروه :طلب ترك

أما التّخییر فھو التّسویة بین الفعل والتّرك ویراد بھ المباح، أما الوضع فھو 

خطاب ّهللا المتعلق بجعل الّشيء سببًا أو شرطًا أو مانًعا أو صحیًحا أو فاسًدا 

 . وسیأتي تفصیل ذلك أو رخصة أو عزیمة

   :الحكم الّشرعي التّكلیفي وأقسامھ

   :ینقسم الحكم الّشرعي إلى قسمین

 . الحكم الوضعي.2-الحكم التّكلیفي . 1

   :تعریف الحكم الّشرعي التّكلیفي

  . من الكلفة بمعنى المشقة :التّكلیف لغة

بین  ھو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفھ عنھ أو تخییره :اصطالًحا  

  . الفعل والتّرك

   :أقسام الحكم التّكلیفي

   :أقسامھ عند جمھور األصولیین خمسة وھي

  الواجب و المستحب و المحرم و المكروه و المباح 

  :ووجھ الحصر في ھذه األقسام ھو

إذا ورد خطاب الّشرع بطلب فعل طلبًا جازًما فواجب على المكلف كقولھ  

َالةَ  َوأَقِیُموا( :تعالى َكاةَ  َوآتُوا الصَّ أو یرد طلب فعل لیس فیھ جزم فندب )1الزَّ

  .)2أََجٍل ُمَسّمًى  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا تََدایَْنتُْم بَِدْیٍن إِلَى( :كقولھ تعالى
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یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال (:أو یرد بطلب ترك طلبًا جازًما فتحریم كقولھ تعالى

بَا َ  َواتَّقُوا أَْضَعافًا ُمَضاَعفَةً  تَأُْكلُوا الرِّ  .1)تُْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  هللاَّ

 إذا«  :أو یرد بطلب ترك لیس فیھ جزم فكراھة كقولھ صلى هللا علیھ وسلم  

أَ   َ◌یََدْیھِ  یَُشبَِّكنّ  فَالَ  اْلَمْسِجدِ  إِلَى َعاِمًدا َخَرجَ  ثُمَّ  ُوُضوَءهُ  فَأَْحَسنَ  أََحُدُكمْ  تََوضَّ

  . "2."» َصالَةٍ  فِى ھُ فَإِنَّ 

أو یرد خطاب الّشرع بتخییر بین الفعل والتّرك فإباحة كقولھ صلى هللا علیھ   

 صلى هللا علیھ وسلم  ّهللاِ  َرُسولَ  َسأَلَ  رجًال  أَنَّ  َسُمَرةَ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ ”وسلم 

أُ  أْ  شئت إِنْ «  قَالَ  ِ◌اْلَغنَمِ  لُُحوم ِمنْ  أَأَتََوضَّ أْ  فَالَ  شئت َوإِنْ  فَتََوضَّ   ."3"» تََوضَّ

   :أما علماء األحناف فقد قسموا الحكم التّكلیفي إلى سبعة أقسام

وذلك أن ما طلب الّشارع فعلھ طالبًا حتًما إذا كان دلیل طلبھ قطعیًّا بأن كان 

آیة أو حدیثًا متواتًرا فھو الفرض وإن كان دلیل طلبھ ظنیًّا مثل حدیث غیر 

  . لواجبمتواتر أو قیاًسا فھو ا

یَا :(فإقامة الّصالة فرض ألنَّھا طلبت طلبًا حتًما بدلیل قطعي وھو قولھ تعالى

بَا أَْضَعافًا ُمَضاَعفَةً  َ  َواتَّقُواأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَأُْكلُوا الرِّ  4.)تُْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  هللاَّ

حتًما بدلیل ظني لقولھ وقراءة الفاتحة في الّصالة واجبة ألنَّھا طلبت طلبًا   

وأما ما طلب فعلھ طلبًا غیر  “اْلِكتَابِ  بِفَاتَِحةِ  إِالَّ  َصالَةَ  الَ “صلى هللا علیھ وسلم

  . حتم فھو المندوب

وما طلب الكف عن فعلھ طلبًا حتًما إن كان دلیلھ قطعیًا فھو المحرم وإن   

طلب الكف عنھ  كان دلیلھ ظنیًا فھو المكروه كراھة تحریم فالّزنا محرم ألنھ

نَا :(طلبًا حتًما بدلیل قطعي ھو قولھ تعالى  َوَساءَ  فَاِحَشةً  َكانَ  إِنَّھُ َوَال تَْقَربُوا الزِّ

  5.)َسبِیًال 
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صلى هللا وأن یكون الفعل في األصل مكروھًا فھذه كراھة تحریمیة مثل قولھ 

 ثَالَثًا لَُكمْ  یَْرَضى َ◌ّهللاَ  إِنّ «  :رضي هللا عنھ قَالَ  ھَُرْیَرةَ  أَبِى َعنْ  علیھ وسلم 

 تَْعتَِصُموا َوأَنْ  شیئًا بِھِ  تُْشِرُكوا َوالَ  ْ◌تَْعبُُدوهُ  أَن لَُكمْ  فَیَْرَضى ثَالَثًا لَُكمْ  َویَْكَرهُ 

قُوا َوالَ  َجِمیًعا ِ◌ّهللاِ  بَِحْبل  الّسَؤاِل و إَِضاَعةَ  َوَكْثَرةَ  َوقَالَ  قِیلَ  لَُكمْ  َویَْكَرهُ  تَفَرَّ

وإذا كان الفعل في األصل مباًحا ونھي عن فعلھ في مواضع فھذه ”1."» اْلَمالِ 

 صلى هللا علیھ وسلم  َ◌ّهللاِ  َ◌َرُسول أَنّ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  نَافِعٍ  كراھة تنزھیھ فَعنْ 

 یَْعنِى. » ِریُحھَا یَْذھَبَ  َحتَّى َ◌َمَساِجَدنَا یَْقَربَنّ  فَالَ  اْلبَْقلَةِ  ھِذهِ  ِمنْ  أََكلَ  َمنْ «  قَالَ 

  "2."الثّومَ 

  :الواجب وتقسیماتھ

فَإَِذا َوَجبَْت ُجنُوبُھَا ( :ومنھ قولھ تعالى”3"الّساقط والثّابت والّالزم :الواجب لغة

ْرنَاھَا لِكَ َكذَ فَُكلُوا ِمْنھَا َوأَْطِعُموا اْلقَانَِع َواْلُمْعتَرَّ   4.)تَْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  لَُكمْ  َسخَّ

أسألك موجبات “بوت قولھ صلى هللا علیھ وسلمأي سقطت میتة ومن أمثلة الثّ 

  .ومنھ وجب البیع إذا لزم. "5"“رحمتك

  .ھو ما طلب الّشارع فعلھ من المكلف طلبًا جازًما :الواجب اصطالًحا  

  . "مخیر“تقسیمھ إلى معین ومبھم

فالواجب المعین ھو ما طلبھ الّشارع بعینھ ال یقوم غیره مكانھ فال تبرأ ذمة   

.  إذا فعلھ بعینھ مثال الّصلوات المفروضة وصیام رمضان المكلف إال

والواجب المبھم المخیر ھو ما طلبھ الّشارع ال بعینھ بل خیِّر في فعلھ بین 

مثالھ خصلة من خصال الكفارة الثّالثة . أفراده المعنیة المحصورة
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فالواجب واحد من  “أو تحریر رقبة ،أو كسوتھم ،إطعام عشرة مساكین“وھي

  ."1“خصال ال بعینھ فأي واحد فعلھ الحانث أجزأهھذه ال

  .تقسم الواجب باعتبار وقتھ إلى مضیَّق وموسَّع

فالواجب المضیَّق ھو الذي ال یسع وقتھ أكثر منھ مثالھ صوم رمضان فشھر 

  .رمضان ال یسع إال صوم رمضان

وھو الذي یسع وقتھ أكثر منھ مثالھ الّصلوات الخمس ففي  :الواجب الموسَّع

واجب الموسع یقتضي إیقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقتھ یختاره ال

المكلف في أول الوقت أو في وسطھ أو في آخره وھذا ما ذھب إلیھ جمھور 

  ."2"العلماء

   :أقسام الواجب باعتبار فاعلھ عیني وكفائي

الواجب العیني ھو ما طلب الّشارع فعلھ من كل فرد من أفراد المكلفین وال 

فینظر الّشارع إلى ذات الفاعل مثل . م المكلف بھ عن اآلخریجزئ قیا

 . الّصلوات الخمس والّزكاة والّصوم

ھو ما طلب الّشارع حصولھ من غیر نظر إلى من یفعلھ  :الواجب الكفائي

بحیث إذا قام بھ البعض سقط عن الباقین كدفن المیت وإنقاذ الغریق واإلفتاء 

 . والقضاء

   :المندوب

   :قال الشاعر.  اء إلى الفعلالّدع :لغة  

في النائیات على ما قال ***  ال یسألون أخاھم حین یندبھم           

  "3"برھانًا

                                                           

، المحصول، المحصول في علم األصول، )ھـ1400(ي، محمد بن عمر بن الحسینالراز-1

، 1/طھ جابر فیاض العلواني، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة الریاض، ط: تحقیق

  .266، ص 1/ج

  .وما بعدھا 86، ص1/المنھاج شرح البدخشي، ج -2

والشاعر ھو قَُریط بن  مادة ندب 754، ص1/ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج -3

  .وما بعدھا 9، ص1/أُنیف العنبري انظر دیوان الحماسة للتبریزي، ج
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وقیل ھو ما أمر .  ھو ما طلب الّشارع فعلھ طلبًا غیر جازم :واصطالًحا

 "الّشارع بھ أمًرا غیر جازم

ن ویسمى المندوب ع. أي من اإلحسان وإیتاء ذي القربى ما ھو مندوب

  .سنة، ومستحبًّا وتطوًعا ونفًال وفضیلة ومرغبًا فیھ. جمھور األصولیین

الّسواك، الّسنن الّرواتب، وصدقة التّطوع، والتّطیب یوم  :أمثلة المندوب

  . الجمعة

التّصریح بأنھ سنة كقولھ صلى هللا علیھ وسلم  في  :أسالیب المندوب وصیغھ

 ".وسننت لكم قیامھ“صیام رمضان

ومن اغتسل ”رع بأفضلیة الفعل ومنھ قولھ صلى هللا علیھ وسلم تصریح الّشا

 ". فالغسل أفضل

 :صیغة األمر إذا وجدت قرینة تصرفھ من الوجوب أي الندب مثل قولھ تعالى

ِ  َمالِ  ِمنْ  َوآتُوھُمْ فََكاتِبُوھُْم إِْن َعلِْمتُْم فِیِھْم َخْیًرا ۖ  1)آتَاُكمْ  الَِّذي هللاَّ

ندب للقرینة الّصارفة من الوجوب إلى الندب وھي أنھ لما فاألمر بالكتابة لل  

نزلت ھذه اآلیة لم یكاتب بعض الّصحابة عبیدھم الذین بین أیدیھم ولم ینكر 

  .وفي ذلك إقراٌر لھم  صلى هللا علیھ وسلم  علیھم النبي 

   :المبــــاح

یقال  وھي اإلظھار واإلعالن أو المأذون فیھ :مشتق من اإلباحة :المباح لغة  

  . باح بسره إذا أظھره

  ...ھو ما خیر الّشارع المكلف بین فعلھ وتركھ مثل األكل والنوم :اصطالًحا  

أو ھو ال ثواب في فعلھ .  ھو ما ال یثاب فاعلھ وال یعاقب تاركھ :حكم المباح

  . وال عقاب في تركھ

  

  

   :أسالیب وصیغ اإلباحة
ْیُكْم ُجنَاٌح أَْن تَأُْكلُوا َجِمیًعا أَْو لَْیَس َعلَ (:النص على نفي الحرج كقولھ تعالى

  1.)أَْشتَاتًا
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ْضتُْم بِِھ ِمْن ِخْطبَِة النَِّساءِ (نفي الجناح كقولھ تعالى   2.)َوَال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما َعرَّ

َ فِي أَیَّاٍم َمْعُدوَداٍت (:نفي اإلثم والمؤاخذة كقول تعالى  ْ◌تََعجَّ  فََمنَواْذُكُروا هللاَّ

َر فََال إِْثَم َعلَْیِھ  يلَفِ  َ  َواتَّقُوا  اتَّقَى لَِمنِ یَْوَمْیِن فََال إِْثَم َعلَْیِھ َوَمْن تَأَخَّ اْعلَُموا وَ  هللاَّ

  3)أَنَُّكْم إِلَْیِھ تُْحَشُرونَ 

ُ بِا:(وقولھ تعالى ْدتُُم بَِما َعقَّ  ِكْن یَُؤاِخُذُكمْ للَّْغِو فِي أَْیَمانُِكْم َولَ َال یَُؤاِخُذُكُم هللاَّ

  4)اْألَْیَمانَ 

 َ◌أُوتُوا الَِّذین َوطََعامُ اْلیَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّیِّبَاُت (:التّصریح بالحل كقولھ تعالى 

  5)اْلِكتَابَ 

أن ترد صیغة األمر مقرونة بالقرینة الّصارفة عن إفادة الوجوب كقولھ 

ِ َوَال تَْعثَ (:تعالى   .6)ْوا فِي اْألَْرِض ُمْفِسِدینَ ُكلُوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق هللاَّ

ِ الَّتِي أَْخَرَج لِِعبَاِدِه (:نفي التّحریم كقولھ تعالى  َم ِزینَةَ هللاَّ قُْل َمْن َحرَّ

 7)َوالطَّیِّبَاتِ 

استصحاب األصل إذا لم یوجد دلیل في الفعل یدل على حكمھ بناًء على أن 
 .8األصل في األشیاء اإلباحة

وجد دلیل في الفعل یدل على حكمھ بناًء على أن استصحاب األصل إذا لم ی
 "9"األصل في األشیاء اإلباحة

  

                                                                                                                                              

  61سورة النور اآلیة 1-

 235سورة البقرة اآلیة -2

 203سورة البقرة اآلیة -3

 89سورة المائدة اآلیة 4-

 5سورة المائدة اآلیة 5-

  60سورة البقرة اآلیة 6-

 32اآلیة  عرافاألسورة 7-

ھنالك أسالیب وصیغ أخرى لإلباحة یمكن مراجعتھا في كتاب اإلباحة عند األصولیین  -8

  والفقھاء، 

ھنالك أسالیب وصیغ أخرى لإلباحة یمكن مراجعتھا في كتاب اإلباحة عند األصولیین  -9

  والفقھاء، 
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  .أقسام المباح
إباحة شرعیة أي عرفت من قبل الّشرع كإباحة الجماع في لیالي رمضان 

فَُث إِلَىأُِحلَّ لَُكْم لَیْ (:المنصوص علیھا بقولھ تعالى یَاِم الرَّ . "1،2نَِسائُِكْم  لَةَ الصِّ
وھي ما سكت عنھ الّشرع یحمل على اإلباحة العقلیة ألن  إباحة عقلیة. "1،2

العقل یدل على براءة الذمة من التّكالیف الّشرعیة حتى یرد الّدلیل وتسمى ھذه 
 . اإلباحة باإلباحة العقلیة والبراءة األصلیة

  :المكروه

اسم مفعول من كرھھ إذا أبغضھ ولم یحبھ فالمكروه ضد  :المكروه لغة

 ."3"ن الكراھیة التّي ھي ضد المحبة الّرضاالمحبوب مأخوذ م

  . ھو ما طلب الّشارع تركھ طلبًا غیر جازم :المكروه اصطالًحا

  :صیغ الكراھة

یَا أَیُّھَا الَِّذیَن ( :صیغة النھي إذا اقترن بما یدل على الكراھة كقولھ تعالى  

 4)ْم َوإِْن تَْسأَلُوا َعْنھَاآَمنُوا َال تَْسأَلُوا َعْن أَْشیَاَء إِْن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤكُ 

فقولھ ﴿ وإن تسألوا عنھا ﴾ قرینة صرفت النھي من داللتّھ على التّحریم إلى 

والّصارف عن التّحریم إلى الكراھیة ما ثبت في الّصحیحین من .  الكراھة

وذلك . "5"شبك أصابعھ في المسجد  صلى هللا علیھ وسلم  خبر ذو الیدین أنھ 

  .موذلك یفید عدم التّحری

إن ّهللا حرم عقوق “:أو أكره، نحو قولھ صلى هللا علیھ وسلم“كره“صیغة  

.    "6"“األمھات ووأد البنات وكره لكم قیل وقال وكثرة الّسؤال وإضاعة المال

االلتّفات في الّصالة، فرقعة  –ومن أمثلة المكروه، األخذ واإلعطاء بالّشمال 

 .الةاألصابع في الّصالة، تغمیض العینین في الصّ 

                                                           

 178سورة البقرة اآلیة 1-

 ).187(سورة البقرة، اآلیة-2

  .95، ص1/مدي، مرجع سابق، جاألحكام لآل -3

  101سورة المائدة اآلیة 4-

  .65،ص2/البخاري،صحیح البخاري، مرجع سابق،ج-5

  . 183، ص7/البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، ج-6
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  إطالقَات المكروه

یطلق ویراد بھ المحظور وھو المحرم الممنوع انتھاكھ مثل قولھ تعالى عقب 

أي  "2"1)لَِك َكاَن َسیِّئُھُ ِعْنَد َربَِّك َمْكُروھًاذَ  ُكلُّ (ذكر ما حرمھ من المحرمات

 .محرم

یطلق ویراد بھ ما نھى عنھ تنزیھ فال یتعلق بفعلھ عقاب وھو المعرف بأن 

 .خیر من فعلھ وھو قسیم الحرام في طلب التّرك عند جمھور األصولیینتركھ 

مثل ترك . یطلق ویراد بھ ترك ما كانت مصلحتھ راجحة كترك المندوبات

 صالة الضحى لكثرة ثوابھا 

یطلق ویراد بھ ما في النفس من ریبة وشبھة في تحریمھ وإن كان في أصلھ 

 ."3“حالًال كأكل لحم الحصین والضبع

  :مالمحر

ْمنَا َعلَْیِھ اْلَمَراِضَع ِمْن قَْبلُ (:المحظور أو الممنوع قال تعالى :لغة    4)َوَحرَّ

  .5")قَْریٍَة أَْھلَْكنَاھَا أَنَّھُْم َال یَْرِجُعونَ  َوَحَراٌم َعلَى( :وقال تعالى  

  .ھو ما طلب الّشارع تركھ على سبیل الحتم واإللزام :اصطالًحا 

  :أسالیب صیغ المحرم

ُم َولَْحُم اْلِخْنِزیرِ (:التّحریم ومشتقاتھا كقولھ تعالى مادة َمْت َعلَْیُكُم اْلَمْیتَةُ َوالدَّ  6ُحرِّ

َوَال تَْقَربُوا  صیغة النھي إذا لم یقترن بقرینة صارفة عن حقیقة النھي كقولھ تعالى

نَا  7.)الزِّ

                                                           

 38سورة اإلسراء اآلیة 1-

 ).38(سورة اإلسراء، اآلیة-2

  . 104، ص1/الرازي، المحصول، مرجع سابق، ج-3

  )12(سورة القصص،اآلیة 4-

  )95(سورة األنبیاء اآلیة 5-

  )3(سورة المائدة، اآلیة6-

 )32(سورة اإلسراء اآلیة 7-
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تّحریم صیغة األمر التّي تفید التّرك والمنع من غیر أن تصرفھا قرینة عن ال
ِ فَھَُو َخْیٌر لَھُ ِعْنَد َربِِّھ ذَ ( :كقولھ تعالى  لَُكمُ  َوأُِحلَّتْ لَِك َوَمْن یَُعظِّْم ُحُرَماِت هللاَّ

ْجسَ  فَاْجتَنِبُوا َعلَْیُكْم  یُْتلَى َما إِالَّ  اْألَْنَعامُ  ورِ  َواْجتَنِبُوا اْألَْوثَانِ  ِمنَ  الرِّ  1)قَْوَل الزُّ
یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال یَِحلُّ لَُكْم أَْن تَِرثُوا النَِّساَء ( :لھاستعمال لفظ ال یحل كقو

 2)َكْرھًا
الثّیب :ال یحل دم امرٍئ مسلم إال بإحدى ثالث”وقولھ صلى هللا علیھ وسلم  

 ."3"“الّزاني والنفس بالنفس والتّارك لدینھ المفارق للجماعة
إِنَّ الَِّذیَن یَْرُموَن (:ھ تعالىأن یرتب الّشارع العقوبة على الفعل كقول

ْنیَا َواْآلِخَرِة َولَھُْم َعَذاٌب َعِظیمٌ   4)اْلُمْحَصنَاِت اْلَغافَِالِت اْلُمْؤِمنَاِت لُِعنُوا فِي الدُّ
   :أقسام الحرام

 .حرام لذاتھ مثل لحم الخنزیر، الّسرقة، قتل النفس إال بالحق
وم العید، زواج المحلل، وصیام حرام لغیره مثل الّصالة في الحمام وصیام ی

 . الوصال والّصالة في المقابر
  :الحكم الوضعي وأقسامھ

  :تعریف الحكم الوضعي

ھو خطاب ّهللا المتعلق بجعل الّشيء سببًا لشيء آخر أو شرطًا لھ أو مانًعا منھ 

أو كون الفعل صحیًحا أو فاسًدا أو رخصة، أو عزیمة، أو أداء، أو إعادة، أو 

  ."5“قضاء

   :من خالل التّعریف یتضح أقسامھ وھي :أقسامھ

فَْلیَْمُدْد بَِسبٍَب إِلَى ( :قال تعالى. الحبل، وھو ما یتوصل بھ إلى غیره  :لغة

 6)السََّماءِ 

  . ما یلزم من وجوده الوجود وال یلزم من عدمھ العدم لذاتھ :اصطالًحا

                                                           

 )30(سورة الحج، اآلیة1-

 )19(سورة النساء اآلیة -2

  .38،ص8/البخاري،صحیح البخاري، مرجع سابق،ج-3

 )32(سورة النور اآلیة 4-

  .96، ص1/راجع تعریفات الحكم الوضعي لآلمدي، مرجع سابق، ج 5-

 )13(سورة الحج اآلیة -6
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َالةَ أَقِِم الصَّ (:دلوك الّشمس سبب لوجوب الّصالة قال تعالى :أمثالة الّسبب  

 1)َغَسِق اللَّْیلِ  لُِدلُوِك الشَّْمِس إِلَى

دلوك الّشمس أي زوال الّشمس عن كبد الّسماء سبب لدخول وقت صالة  

  . الظّھر

القاتل “:صلى هللا علیھ وسلم  والقتل العمد والعدوان مانع من المیراث لقولھ 

في رمضان لقولھ  والّسفر سبب لجمع وقصر الّصالة وسبب للفطر“ال یرث

ْھَر فَْلیَُصْمھُ  :تعالى  .2)فََمْن َشِھَد ِمْنُكُم الشَّ

  :الّشرط 

 َجاءَ  فَقَدْ فَھَْل یَْنظُُروَن إِالَّ السَّاَعةَ أَْن تَأْتِیَھُْم بَْغتَةً ( :العالمة  قال تعالى :لغة

 . أي عالماتھا 3)أَْشَراطُھَا

ن وجوده وجود وال عدم ما یلزم من عدمھ العدم وال یلزم م :اصطالًحا 

  ."4"لذاتھ

الطّھارة شرط صحة للصالة وال یلزم من وجودھا وجود  :مثال الّشرط  

  .الّصالة ألنھ قد یصلي قبل الوقت فال تصح صالتھ

أَ  إذا« ”ومن ذلك قولھ صلى هللا علیھ وسلم     ثُمَّ  ُوُضوَءهُ  فَأَْحَسنَ  أََحُدُكمْ  تََوضَّ

  ."5"» َصالَةٍ  فِى فَإِنَّھُ  أََصابِِعھِ  بَْینَ  یَُشبَِّكنَّ  ِ◌فَالَ  ْسِجداْلمَ  إِلَى َعاِمًدا َخَرجَ 

   :المانع 

  ."6"ھو الحائل بین الشیئین :لغة  

ھو ما یلزم من وجوده العدم وال یلزمھ من عدمھ وجود وال عدم “:اصطالًحا  

  ".لذاتھ

                                                           

 )78(سورة اإلسراء اآلیة 1-

 )185(سورة البقرة اآلیة 2-

 )18(سورة محمد اآلیة -3

  .473-472، ص1/الفیومي، المصباح المنیر، مرجع سابق، ج -4

  .173، ص2/الترمذي، السنن، مرجع سابق، ج- 5

  .897، ص2/الفیومي، المصباح المنیر، مرجع سابق، ج -6
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منھ  الحیض بالنسبة للصالة والّصوم فإن عدم الحیض ال یلزم :مثال المانع

  . وجود الّصالة أو وجد الّصوم وال یلزم منھ أیًضا عدمھما

  :الّصحة والفساد 

    :الّصحة :أوالً  

  . ضد الّسقم وھي الّسالمة :لغة

جزاء وإسقاط القضاء وھذا مذھب األحناف وعند ھي األ :اصطالًحا 

  . الجمھور ھي موافقة الفعل أمر الّشارع

أما الّصحیح في .   لذمة وسقط بھ القضاءفالّصحیح في العبادات ما برئت بھ ا 

المعامالت ھو ما صدر من أفعال المكلف مستوفیًا شروطھ وأركانھ، على 

  . الكیفیة المطلوبة وترتبت علیھ آثاره مثل عقد البیع واإلجارة

  .الفساد :ثانیًا 

  . ضد الّصالح :لغة 

  . ھو عدم موافقة الفعل أمر الّشارع :اصطالًحا

طالن مترادفان، فالفساد في العبادات عدم اإلجزاء وعدم والفساد والب  

  . اإلسقاط وفي المعامالت ھو عدم ترتب األثر المقصود من العقد على العقد

   :العزیمة والّرخصة

  :العزیمة :أوالً 

ِ ( :ھي القصد المؤكد، قال تعالى :لغة َ  إِنّ فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى هللاَّ  َ◌هللاَّ

لِینَ ُ◌ا یُِحبّ    1.)ْلُمتََوكِّ

  ."2""الحكم الثّابت لدلیل شرعي خال عن معارض راجح“ھي :اصطالًحا

  . الّصلوات الخمس والّصوم والّزكاة :ومثال

   :ثانیًا الّرخصة

  :التّیسیر والتّسھیل :لغة

ھي الحكم الثّابت على خالف الّدلیل بعذر كأكل المیتة للمضطر  :اصطالًحا

 . والقصر والجمع في الّسفر
                                                           

 )159(ن اآلیة سورة آل عمرا-1

  .626، ص2/الفیومي، المصباح المنیر، مرجع سابق، ج-2
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   :أنواع الّرخص

 .رخصة واجبة كأكل المیتة للمضطر

 . رخصة مستحبة كالقصر للمسافر-

رخصة خالف األولى مكروھة كالفطر في رمضان للمسافر سفًرا ال مشقة -

 . فیھ

العرایا ھي بیع الّرطب على رؤوس النخل “رخصة مباحة مثل الّسلم والعرایا

 . "دم الجوازبقدر كیلة من التّمر الیابس، واألصل فیھ ع

والّسلم عقد یوجب الملك في الثّمن عاجًال وفي المثمن آجًال لقولھ صلى هللا 

 أ إِلَى َمْعلُومٍ  َوَوْزنٍ  َمْعلُومٍ  َكْیلٍ  فِى فَْلیُْسلِفْ  تَْمرٍ  فِى أَْسلَفَ  َمنْ « ”علیھ وسلم 

 ."1"» َمْعلُومٍ  َ◌َجلٍ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .1168، ص3/مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، ج -1
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  العاشرالمبحث 

  والمریض فقھ الطبیب والمرض
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  العاشرالمبحث 

  فقھ الطبیب والمرض والمریض

  :فقھ الطبیب :أوالً 

، وال یوجد لدیھ مرض عضوي مؤھالً  یجب أن یكون طالب الطب عاقالً 

 .یمنعھ من ممارسة الطب أو یؤدي إلى إیذاء المریض

  :شروط الفقھاء المزاولة الطب والجراحة

 وذلك السامیة األعمال مقدمة في تأتي الطب مھنة أن میعالج على یخفى ال

 والتخفیف مرضاھم ومداواة المسلمین مصلحة وتوضع � النیة تخلص عندما

 دیننا قواعد تتركھ لم العظیم اإلنساني العمل ھذا األول، المقام في آالمھم من

 قبل من حتى والمھن األعمال كل كشأن أخالقیات، وال ضوابط بال الحنیف

 وضعت بل ولوائحھا، أنظمتھا بوضع الصحیة والمنظمات الھیئات تتدخل أن

وا أن لآلخرین أعماًال  یؤدون من لجمیع مھمة قواعد السمحة الشریعة  یتوخَّ

 وسعھم في ما یقدموا وأن یؤدون، فیما واألمانة واإلخالص هللا من الخوف

شترط الفقھاء وا .وجل عز هللا یرضي وجھ أكمل على إلیھم أوكل ما إلنجاز

لممارسة الطب أن یكون ممن ھم مشھود لھم بالكفاء ة وال یزوالھا إال بعد أن 

  "1".یرخص لھ بذلك من صاحب الرعیة

  

  :التعلیم الطبي

 ویُعتبر النفس، حفظ وھو الشرع مقاصد من عظیمٍ  بمقصودٍ  الطب مھنة تتعلق

ا إنسانیًّا مشتَرًكا القصد ھذا  ھذه وأھمیة ھمیتھأ على اثنان یختلف ال عاًمّ

 للحیاة وفلسفتھم ودینھم جنسھم كان مھما علیھا، القائمین ونبل المھنة

وینبغي عند النظر في إعداد الطبیب أن یكون  2.وھو فرض كفایة .اإلنسانیة

                                                           

العثیمین، محمد بن صالح العثیمین، إرشادات للطبیب المسلم، آخر محاضرة لفضیلة الشیخ -1

اریخ أقیمت بالمستشفى التخصصي بالریاض بت–رحمھ هللا  -محمد بن صالح العثیمین

 ھـ14/6/1421

 .1وسیم فتح هللا، الخطأ الطبي مفھومھ وآثاره، المقدمة ص ،فتح هللا-2
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متحلیًّا بما یحبھ هللا، خالیًا مما یكرھھ، مشبًعا بحب هللا وحب الناس  أنموذًجا

  .وحب العلم

ومع ذلك تجب حمایتھ  ،ینھل من مورد تعصب أو انغالق والتعلیم الطبي ال

  .وتنقیتھ من أي نشاط غیر إیجابي یدعو إلى اإللحاد أو الكفر

وواجب الھدایة  ،وواجب التعلیم ،ویدرك المعلم أن علیھ لطالبھ واجب القدوة

والرعایة المتصلة داخل قاعات الدراسة وخارجھا وأثناء الدراسة وفیما 

على طالبھ حق المحبة والتوقیر والعرفان داخل قاعات وللمعلم . بعدھا

والتعلیم الطبي لیس تلقینًا . الدراسة وخارجھا وفي أثناء الدراسة وفیما بعدھا

أو إمالًء أو سیطرة، إنما من غایاتھ تنمیة القدرة على قدح الذھن والمالحظة 

عاب  وقد. واالستنباط وتفجیر المزید من األسئلة وتكوین الرأي المستقل

ٍة َوإِنَّا َعلَىإِ (القرآن قوًما قالوا و إال  1)آثَاِرِھْم ُمْھتَُدونَ  نَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُمَّ

  .أِسَن العلم ووقف التقدم

ب للشفاء ویجب في إعداد . و اإلیمان دواء وعالج ومعین للمریض وجالَّ

ى برفع الحالة واالستعانة بھ فیما یسمَّ . الطبیب تدریبھ على تزكیة اإلیمان

  .النفسیة للمریض، وإنزال السكینة في نفسھ

و ال بد لبرامج كلیات الطب أن تحتوي على القدر الالزم من البصر بأحكام 

الفقھ والعبادات المتصلة بالمسائل ذات الصبغة الطبیة أو الصحیة، وأن تصل 

 الطالب بالتراث الطبي اإلسالمي، وباألسباب التي أدت إلى إقامة صرح

  .الحضارة اإلسالمیة وعلو شأنھا

یجب أن تركز البرامج على أن الطب عبادة سواء من جھة العقیدة في جالء 

أسرار هللا في الخلق وحكمتھ فیھ، أو من جھة المعامالت برعایة المرضى، 

وعالجھم والبر بھم و أن تشمل المقررات الدراسیة في المعاھد الطبیة على 

  .المھني  للمھنة الطبیة دراسة قواعد وآداب السلوك

  :آداب تعلم الطب

األسس الفقھیة في تعلم الطب حیث عدم االختالط إال للضرورة،  إتباعیجب 

وأن ترتدي الفتیات الزي الشرعي وال یتبرجن، وأن یصدق الطالب في كل 
                                                           

 )22(سورة الزخرف اآلیة -1
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أحوالھ وفي تعلم الطب، وأن یتقن األستاذ علمھ ویتبع  كل القواعد اإلسالمیة 

  "1".الطالب وزمالئھ في التعامل مع

  

  

  :صفة الطبیب
العارفین لقدره،  ،ینبغي أن یكون الطبیب من بین المؤمنین با�، القائمین بحقھ

  .المراقبین لھ في السر والعلن  ،العاملین بأوامره، المنتھین عن نواھیھ

ًرا ال منفًِّرا، باسًما  وینبغي أن یكون من أھل الحكمة والموعظة الحسنة، مبشِّ
ابًسا، حلیًما ال غضوبًا، محبًّا ال كارھًا، ال تغلبھ ضغینة، وال تفارقھ ال ع

سماحة، یعتبر أنھ من وسائل رحمة هللا ال عذابھ، ومغفرتھ ال عقوبتھ، وستره 
  . ال فضحھ، وحبھ ال مقتھ

وینبغي أن یكون وقوًرا ال یطیش ولو لحق، عف الحدیث ولو فكاھةً، غض 
م غیر أشعثھ وال أغبره، یوحي بالثقة، الصوت غیر منكره، سوي الھندا

بًا مع الغني والفقیر والكبیر والصغیر، ال یُْقبِل وال  ویبعث على االحترام مھذَّ
  .یُْعرض إال بحساب، ویصون كرامتھ ولو خفض جناح الرحمة

أي هللا (وینبغي أن یعلم أن الحیاة من هللا ال یعطیھا إال ھو وال یسلبھا إال ھو 
وأن الموت خاتمة لحیاة الدنیا وبدایة الحیاة األُخرى، وأنھ  )سبحانھ وتعالى

حق وأنھ نھایة كل حي إال هللا، وأن الطبیب في مھنتھ من جند الحیاة، الذائدین 
  .عنھا، العاملین على استبقائھا صحیحة سویة ما وسعة الجھد

ا وینبغي أن یكون قدوة في رعایة صحتھ والقیام بحق بدنھ، فال یأمر الناس بم
ال یأُتمر بھ، وال ینھى عما ال ینتھي عنھ، وال یتنكر لمعطیات علمھ الطبي، 

َوَال تُْلقُوا بِأَْیِدیُكْم إِلَى (:ألن فاقد الشيء ال یعطیھ وألن هللا تعالى یقول
. "لَِجَسِدَك علیك حقًّا فَإِنَّ "، وألن النبي صلى هللا علیھ وسلم  یقول2)التَّْھلَُكةِ 

   .3“ال ضرر وال ضرار“اوألنَّھ یقول أیضً 
                                                           

العثیمین، محمد بن صالح العثیمین، إرشادات للطبیب المسلم، آخر محاضرة لفضیلة الشیخ -1

ض بتاریخ أقیمت بالمستشفى التخصصي بالریا –رحمھ هللا  –محمد بن صالح العثیمین 

 ھـ14/6/1421

 )195(سورة البقرة اآلیة 2-

 .462، ص49/اإلمام أحمد، مسند أحمد، مرجع سابق، ج-3
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حریص ال تدفعھ نوازع القربى أو .والطبیب صادق إن قال أو كتب أو شھد

المودة أو الرغبة أو الرھبة إلى أن یدلي بشھادة أو بتقریر أو بحدیث یعلم أنھ 

 ویعمل بھدي رسول هللا  )اإلسالم(بل یقدر حق الشھادة في . مغایر للحقیقة

بلى یا رسول  :؟ قال صحابتھ  ْم بِأَْكبَِر اْلَكبائِرِ ُؤكنَبِّ أَال أُ “:صلى هللا علیھ وسلم

أَال َوقَْوُل   :ثم صمت ملیًّا وقال ،اِإلْشراُك بِا� وعقُوق اْلوالِدْینِ   :هللا، قال

ُرھا َحتّى قُْلنا لَْیتَھُ َسَكتَ ف ،أَال َوقَْوُل الّزورِ  الّزورِ     1.“ما َزاَل یَُكرِّ

دنى من الدرایة بعلوم الفقھ وأحكام العبادات ألن وینبغي أن یتوفر لھ حد أ

الناس تستفتیھ في أمورھم الصحیة ذات الصلة بالعبادات، كأمثال ما یعرض 

وأثرھا على صحة الصالة، أو ،من أمراض أو أعراض لدى الرجال والنساء

. رخصة الفطر، أو مناسك الحج والعمرة، أو التحكم في الحمل أو غیر ذلك

خص والمستباحات باألعذار حتى یستمر المرضى في أداء والتبصیر بالر

  .العبادات وال یتعودوا تركھا

َل (:تعالى هللا والطبیب إذ یعلم أن الضرورات تبیح المحظورات قال َوقَْد فَصَّ

َم َعلَْیُكْم إِالَّ َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْیھِ   2)لَُكْم َما َحرَّ

مھ  هللا علیھم ما كان لھ إلى  علیھ كذلك أن یجتھد فال یعالج الناس بم ، ا حّرً

ذلك من سبیل سواء أكان ذلك عن طریق الدواء أو الجراحة أو السلوك العام 

  .أو النصح واإلرشاد

والطبیب ناظم الحیاة  بین الخالق والمخلوق، ووسیلة هللا في شفاء المرضى 

لھ ملتمًسا فعلیھ أن یكون متواضًعا ذاكًرا نعمة هللا علیھ، شاكًرا .. من عباده

توفیقھ، وأالَّ ینسب لنفسھ الفضل أو یطالھ شيء من الزھو، أو یلتمس التفاخر 

  .سواء بالقول أو الكتابة، أو اإلعالن المباشر أو غیر المباشر

وینبغي أن یصل نفسھ بركب العلم فیواكب تقدمھ، ویعد ما استطاع من قوة 

ه أو تقاعسھ، وعلمھ علمیة في درئھ للمرض، ألن صحة الناس تتأثر باجتھاد

 ،فمسؤولیتھ عن غیره تجعل وقتھ لیس خالًصا لھ ینفقھ كیف یشاء. أو جھلھ

                                                           

 .939، ص2/البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، ج-1
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كما أن للمال حقًّا معلوًما للسائل والمحروم ففي الوقت  كذلك حق  للمرضى، 

ویدرك .  یرتاد لھم الطبیب الجدید والنافع والناجح لیعود بھ علیھم وھو یطببھم

علم بجانب قیمتھا التطبیقیة ھي ذاتھا عبادة، الطبیب أن االستزادة من ال

 1)َوقُْل َربِّ ِزْدنِي ِعْلًما(:وامتثال بھدي القرآن في قولھ تعالى

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماءُ ( :وفي قولھ تعالى  2)إِنََّما یَْخَشى هللاَّ

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماء(:وفي قولة تعالى   ◌ُ 3)إِنََّما یَْخَشى هللاَّ

  4:بات الطبیبواج

  .أن یلتزم دائًما بالمثل العلیا للسلوك المھني .1

یجب أال تكون الدوافع المالیة ھي الغالبة على الطبیب وھو یباشر  .2

  .عملھ المھني

إذا كان ذلك التصرف أو أال یمارس أي تصرف أو نصح لشخص ما  .3

  .اعقلیًّ  ا أوي مقاومة الشخص المعني بدنیًّ ذالنصح قد یؤ

راض المعدیة المنصوص علیھا في قانون الصحة، أن یبلغ عن األم .4

كما علیھ أال یتوانى عن التعاون مع رجال الصحة العامة لدرء 

  .خطرھا

أن یكون حذًرا كل الحذر عندما یتحدث عن اكتشاف جدید في عالم  .5

الطب أو اكتشاف طریقة حدیثة للعالج إال إذا كانت ھذه أو تلك 

  .معترفًا بھا عالمیًا

نثى من وراء ستار أو داخل غرفة مغلقة بغیر وجود أال یكشف عن أ .6

ممرضة أو أحد محارمھا إال في حاالت الضرورة القصوى، كما 

                                                           

 )114(سورة طھ اآلیة 1-

 )28(سورة فاطر اآلیة -2

 )11(سورة المجادلة اآلیة 3-

ف بن عبدهللا، الطبیب المسلم تمیٌز وسمات، استشاري طب األسرة، مستشفى التركي، یوس4-

 .9جامعة الملك سعود، ص -كلیة الطب - الد الجامعيالملك خ
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أال تكشف  على مریض ذكر إال في وجود ممرض  یجب على الطبیبة

  .أو ممرضة أو شخص ثالث إال في حالة الضرورة القصوى

  .أال یصدر شھادة طبیة عن حالة ما لم یتحق منھا بنفسھ .7

أن یلتزم بالحق أو ما یعتقد أنھ الحق في كل شھادة طبیة یدلي بھا، وال  .8

یحید عن شھادة مھما كانت األسباب سواء أكانت مادیًّا، أو إرضاء 

  . لسلطة، أو مجاملة لشخص أو حتى تحت تأثیر التھدید

أن یتأكد أن المعلومات في أي وثیقة طبیة یحررھا مطابقة للواقع، أو  .9

 .واقع، وأال یحید عن ذلك مھما كانت األسبابما یعتقد أنھ ال

أال یتخذ قرار اإلجھاض منفرًدا  فیجب أن یتفق على قرار  .10

ان یمكن أن یحل  ان وإذا لم یتیسر المختصَّ اإلجھاض طبیبان مختصَّ

وعلیھما أن یحررا . محلھا أو محل أحدھما طبیب ذو خبرة معقولة

دعت إلى اتخاذ  محضًرا من أربع صور بالسبب أو األسباب التي 

القرار موقًًّعا علیھ كتابة منھما، وأن یحتفظ كل منھما بصورة ترسل 

  .لجھة االختصاص

أال یقوم بالعالج الجراحي إال في مستشفى مرخص ومجھَّز  .11

  .للعملیة المطلوبة

على الطبیب أن یُوصي المریض بكل الراحة التي یستلزمھا  .12

ت حالة المریض الصحیة فعًال عالجھ، وأالَّ یوصي بالراحة إالَّ إذا كان

  .تستْدعي ذلك

أالَّ یصدر شھادة وفاة إالَّ إذا كشف عن المتوفى في لحظاتھ  .13

  .األخیرة أو بعد وفاتھ مباشرة

إذا اشتبھ  الطبیب عند الكشف على المتوفى في أن أسباب  .14

الوفاة قد ال تكون طبیعیة، فعلیھ أن یستشیر طبیبًا آخر، وإذا اتفقا على 

ب قد تكون جنائیة فعلیھما رفع األمر مًعا إلى السلطات أن األسبا

  .عن سبب الوفاةع أن تتحقق المختصة التي تستطی

على الطبیب الذي تحدث لھ حالة وفاة في مكان عملھ الخاص  .15

أن یخطر السلطة الصحیة المسؤولة حالما یتأكد من الوفاة، وأن  
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مسؤولة من یمتنع عن إصدار شھادة الوفاة حتى  تتحقق السلطة ال

إذا كان انتظار السلطة قد یطول ألي سبب من األسباب أو إذا  .السبب

كان للطبیب سبب مقنع یجوز لھ التوصیة بنقل الجثمان إلى مشرحة 

  .المستشفى

أساس العالقة بین الطبیب والمریض تقتضي تقدیم مصلحة  .16

المریض على الكسب المادي للطبیب، وعلیھ أن یتجنب الوقوع في 

  :ات التي تعتبر مناقضة للمھنة مثال ذلكالممارس

اإلعالن عن النفس إال في الحدود التي تسمح بھا آداب السلوك  .17

  .المھني

االنضواء أو التعاون مع مؤسسة ال یكون للطبیب فیھا مطلق  .18

  .الحریة وھو یُزاول مھنتھ

طلب أي مقابل نقًدا أو عینًا لما یقدمھ من خدمات باعتباره  .19

  .ود األجر المحدد لتلك الخدماتطبیبًا إالَّ في حد

طلب مقابل عمل ھو جزء من اختصاص وظیفتھ التي یحصل  .20

  .)مرتب أو مكافأة(منھا على أجر 

ینبغي أن یكون الطبیب نظیفًا في بدنھ، “:ومن وصایا الرازي .21

ووجھھ، وشعره وسائر أعضائھ، وتكون ثیابھ نظیفة ثم ینبغي أن 

ا، وال یكون عبوًسا، وال یكون الطبیب باًشا حسن المنطق، طلیقً 

ویكون رحیًما بالمرضى، .. .عجوًال، وال متھوًرا، وال َشِرھًا  للمال

  ."ُمْتحننًا علیھم

  :"1"من واجبات الطبیب نحو مرضاه
من واجبات الطبیب نحو مرضاه أن یراعي بدقة قاعدة سریة المھنة وذلك 

ریق مباشر أو بأالَّ یُْفشي متطوًعا ألي جھة أي معلومات یحصل علیھا بط

كما أن وفاة المریض ال تعفي . غیر مباشر أثناء تعاملھ مھنیًّا مع المریض

  .الطبیب من االلتزام بھذه السریة

                                                           

 .11دور الطبیب المسلم في نشر تعالیم اإلسالم، حمدي مسعود، ص1- 
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حق المریض على الطبیب أن یَبُذل أقصى االھتمام بعالجھ فیقّدم إلیھ خیر ما 

  .یناسب عالجھ مّما في عملھ وتجاربھ مع الرعایة اإلنسانیة الرحیمة

في الحفاظ على حیاة بیب أن یضع نُْصب عینیھ دائًما مسؤولیتھ وعلى الط

یتخلى عن ھذه المسؤولیة إالَّ إذا أعفاه المریض أو المسؤول  المریض، وأالّ 

عن المریض إن كان عاجًزا أو قاصًرا، ویستحسن أن یكون ذلك اإلعفاء 

  .كتابة

حقًّا من اإللمام على الطبیب أن یكشف على المریض كشفًا كامًال ودقیقًا یمكنھ 

الكامل بحالة المریض، ویستلزم ذلك أن یحدد المرضى الذین یستطیع أن 

وعلى المؤسسات . یكشف علیھم الطبیب بھذه الطریقة في الوقت المتاح

  .العالجیة العامة والخاصة أن تمكن األطباء من ذلك

یھ إذا لم یتیسر للطبیب الكشف على المستوى الذي تتطلبھ حالة المریض فعل

  .أن یستعین بطبیب آخر تتوفر لدیھ المعرفة والخبرة واإلمكانیات المطلوبة

على الطبیب أن یبادر إلى إسعاف الحاالت المستعجلة في أي وقت من 

األوقات باعتبار ذلك واجبًا إنسانیًّا مقدًسا، وأالَّ یتخلى عن ھذا الواجب إالَّ إذا 

مالء قاِدرُون وراغب   .ُون في القیام بتلك المھمةتأكد أن آخرین من الزُّ

على الطبیب أن یحافظ محافظة  تامة، ما استطاع إلى ذلك سبیًال، على 

المواعید التي یمارس فیھا عملھ المھني، وأن یؤدي واجبھ في جمیع األوقات 

عن الكشف أو العالج لمریض ویحق لھ أن یعتذر . بكل أمانة وتفان وإخالص

  :في الحاالت التالیة ما إالّ 

 :خدمات الطبیة العامةال
المؤسسات العامة أو الخاصة التي تستخدم أطباء لمعالجة موظفیھا وعمالھا، 

شریطة أن یكون ذلك المریض من موظفي أو عمال تلك المؤسسة، أو ممن 

 .تشملھم الرعایة الطبیة في تلك المؤسسة

 .الحاالت الطارئة أو المستعجلة حقًّا

  .ر یُْلجأ إلیھإذا لم یوجد في المنطقة طبیب آخ

ح للمریض نوع  على الطبیب متى ما وصل لتشخیص المرض أن یوضِّ

مرضھ غیر أنھ یجوز للطبیب أن یخفي على المریض خطورة حالتھ  إذا 
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اعتقد أن ذلك من مصلحة المریض، وفي ھذه الحالة على الطبیب أن یوضح 

   .الخطورة لشخص مسؤول من أولیاء أمر المریض أو من أھلھ األقربین

على الطبیب أن یشرح للمریض أي عالج یراه مناسبًا ویحصل على موافقتھ 

وفي الحاالت التي قد یكون للعالج بعض الخطورة على . على ذلك العالج

یجب أن  -كأن یستدعي العالج بْتر جزٍء أو عضٍو من جسمھ  -المریض 

فقة كتابة تكون الموافقة كتابة، وإذا كانت حالة المریض ال تسمح بإعطاء الموا

  .فتؤخذ من ولي أمره أو المسؤول عنھ

على الطبیب أال یطلب من المریض أي تحالیل معملیة أو كشف باألشعة إال 

أما إذا كان التحلیل أو الفحص  . إذا كان ذلك ضروریًا و لمصلحة المریض

لمصلحة البحث العلمي فقط فعلى الطبیب أن یوضح ذلك للمرض ویحصل 

  .على موافقتھ

ب  المریض إجراء أي تحالیل أو كشف باألشعة أو أي فحوصات إذا طل

أخرى ال یرى الطبیب لھا ضرورة، فعلیھ أن یشرح ذلك للمریض فإذا لم 

یقتنع فیجوز للطبیب أن یأمر بھا إرضاء لطلب المریض إذا كان ال یرى فیھا 

  .ضرًرا علیھ

عمل أو ال تجرى التحالیل الطبیة كالكشف باألشعة بواسطة اختصاصي  الم

  "1“.األشعھ الطبیة إال إذا كان ذلك بناًء على رغبة الطبیب الذي یتولى العالج

  :المحافظة على سر المھنة
حفظ أسرار الناس، وستر عوراتھم واجب على كل مؤمن وھو على األطباء 

ألن الناس یكشفون لھم عن خبایاھم ویودعونھم أسرارھم طواعیة، .. أوجب

من قدسیة حفظ السر اعتنقتھ المھنة من أقدم  مستندین على ركیزة متینة

آیَةُ اْلُمنَافِِق ثَالٌث إذا َحدََّث “:صلى هللا علیھ وسلم وقال رسول هللا . العصور

  "2""َوإذا اْؤتُِمَن َخانَ  ،َوإذا َوَعَد أَْخلَفَ  ،َكَذبَ 

                                                           

 .104وسیم فتح هللا، حلیة الطبیب المسلم، ص-1

 .21، ص1/سابق، جالبخاري، صحیح البخاري، مرجع  -2
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وواجب الطبیب أن یصون أي معلومات وصلتھ من خالل مزاولة مھنتھ عن 

البصر أو الفؤاد أو االستنتاج،وأن یحیطھا بسیاج كامل من  طریق السمع أو

فروح اإلسالم توجب أن تتضمن القوانین تأكید حمایة حق المریض . الكتمان

  .في أن یصون الطبیب سره الذي ائتمنھ علیھ

إن كتمان أسرار المرضى واجب مھني یَُعدُّ من أھم المبادئ األساسیة في 

ه األسرار لغیره بأي طریقة كانت وألي ممارسة مھنة الطب، وإفشاء ھذ

شخص كان یعرض الطبیب لمساءلتھ تأدیبیًّا في نقابتھ، وقانونیًّا أمام الجھات 

القضائیة واإلداریة، إذ أوجب القانون كتمان كل سر، بغض النظر عن نوع 

  .السر وعن فائدتھ أو ضرره، سواء أكان ذلك بالنسبة للمریض أم للمجتمع

  :"1"وز فیھا إفشاء السراألحوال التي یج
حیث أن اإلذن باإلفشاء یرفع الوجوب بالكتمان  :رضاء صاحب السر بإفشائھ

وھذا الحق شخصي لمریض ال ینقل لورثتھ بعد موتھ، إذ ال یحق للطبیب أن 

ا اعتماًدا على تصریح ورثة صاحب السر   .یذیع سًرّ

العلة  كأن یشرح الطبیب ظروف:إذا كان اإلفشاء في صالح السر نفسھ

  .ألقارب المریض، لیبیَّن لھم طریقة العنایة بھ والقیام على رعایتھ

وذلك حفاظًا على صحة  :اإلخبار عن األمراض المعدیة للسلطات الصحیة

دفع الضرر األكبر “:المجتمع ومنًعا النتشار األوبئة عمًال بالمبدأ الشرعي

 الھیضة :ھي واألمراض المعدیة التي یجب اإلبالغ عنھا“بالضرر األصغر

التیفوید، الحمى الصفراء، الحمى الراجعة، االلتھاب  ،، الطاعون)الكولیرا(

، داء الكلب، التدرن، الجزام، )التیتانوس(الكزاز  )الدفتیریا(السحائي، الخناق 

ویتم التبلیغ إلى  )األفرنجي، والسیالن، واإلیدز(األمراض المنقولة جنسیًا 

  .واإلداریة والنقابیة السجل المدني والسلطات الصحیة

ویتم التبلیغ عنھا إلى السجل المدني والسلطات  :التبلیغ عن الموالید والوفیات

  .الصحیة واإلداریة

                                                           

سر المھنة الطبیة بین الكتمان، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي -1

 .1212، ص8/بجدة،  تصدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة،العدد
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إن التبلیغ عن الجرائم واجب قانوني على كل مواطن في  :التبلیغ عن الجرائم

حالة الجرائم التي وقعت فعًال، كما یجوز للطبیب اإلخبار عن األوكار 

  .مة لترویج المخدرات وتجارتھا ودور البغاءالمستخد

التبلیغ عن األمراض المھنیة التي تظھر بین العمال وحاالت الوفاة الناشئة 

عنھا لدى الجھة اإلداریة المختصة وصاحب العمل والسلطات الصحیة ونقابة 

  .األطباء

إذا استدعي الطبیب من قبل المحكمة  :شھادة الطبیب أمام الجھات القضائیة
لكشف على المریض، فال یعتبر إفشاء  المعلومات الطبیة عن المریض ل

إفشاًء لسر مھنتھ، ویقتصر اإلفشاء على الجھة التي انتدبتھ وحدھا دون 
سواھا،ولكن ال یحق للطبیب أن یجبر المتھم على الكشف الطبي إذا رفض ھو 

أمام النیابة  و إذا دعي الطبیب للشھادة. ذلك ما لم تُجبره علیھ الجھات العدلیة
أو القضاء فال یجوز لھ أن یشھد إذا كان فیما یشھد بھ إفشاء لسر مھنتھ، إالَّ 
أن األمور المطلوب عنھا الشھادة ھل ھي من أسرار المھنة أم ال، فاألمر 

  .خاضع  لتقدیر المحكمة
كأن ینقذ حیاة إنسان آخر، أو یمنع ضرًرا  كبیًرا یوشك أن  :حاالت الضرورة

وإذا أُرغم الطبیب . مریض لدیھ میول انتحاریة، أو میل إلى العنفیقع، على 
على عالجھ تحت التھدید، أو إجباره على إجھاض جنائي أو ما شابھ ذلك، فلھ 

  .أن یبلغ السلطات فوًرا عن ھذه الممارسات ویطلب حمایتھ
یجوز للطبیب أن یكتب تقریًرا طبیًّا بحالة المریض بناًء على طلبھ، ویُْعطى 

  .ھ شخصیًّا دون سواهل

إذا انتدب الطبیب للكشف على شخص للتأمین على حیاتھ، وكان یعلم عن 

مرضھ الذي یتنافى مع مبادئ التأمین، فعلیھ أن یتنحى لطبیب آخر دون ذكر 

  .األسباب

یسمح للطبیب بإفشاء سر مریضھ وذلك للدفاع عن نفسھ أمام القضاء أو 

  .ج واإلھمال الطبيمجالس التأدیب إذا اتھم بسوء العال
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  :"1"عناصر جریمة إفشاء  السر  المھني
ویكون ذلك بسرد المعلومات المتعلقة بالمریض أمام آخرین،و  :إفشاء السر

كذلك نشر ھذه المعلومات عنھ في أي من وسائل اإلعالم، أو اإلشارة إلیھا في 

  .التقاریر الطبیة أو المراسالت، أو بأي وسیلة أخرى خطیة أو شفھیة

  .صول الطبیب على ھذه المعلومات من خالل ممارستھ للمھنةح

  .وقوع ضرر مادي أو معنوي لصاحب العالقة نتیجة إفشاء السر

وعلى األطباء في المجتمع اإلسالمي بصفتھم أعضاء في المجتمع الطبي 

الدولي، أن یتكاتفوا على الصعید العالمي في الدفاع عن ھذا الموقف اإلنساني 

  .الطبیة النبیل للمھنة

فمن الخیر للجنس البشري أن تؤدي المھنة الطبیة ھذا الواجب بنفس 

األسلوب، وال یجوز للمھنة الطبیة أن تطوع إمكاناتھا لتكون في خدمة أي 

نوع من أنواع األذى أو التدمیر أو إلحاق الضرر الجسمي أو النفسي أو 

  .یة أو العسكریةاألدبي باإلنسان أیًّا كان، مھما كانت االعتبارات السیاس

وینبغي أن یكون عمل الطبیب في اتجاه واحد فقط ھو تقدیم العالج والشفاء، 

  .للصدیق والعدو على النطاق الشخصي أو العام

  

  

  :الطبیب الكافر
إذا كان الیھودي أو النصراني خبیًرا بالطب ثقة عند  :قال بعض العلماء

ل وأن یعاملھ كما قال ن یودعھ الماأن یستطب كما یجوز لھ أنسان جاز اإل

ِه إِلَْیكَ (:تعالى  2)َوِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنھُ بِقِْنطَاٍر یَُؤدِّ

 ،ةدَ لَ وقد روى أن النبي  صلى هللا علیھ وسلم أمر أن یستطب الحارث بن كَ 

ِ  َرُسولُ  فأَتَانِي َمَرًضا َمِرْضتُ “:قَالَ  َسْعدٍ  َعنْ  .اوكان كافرً  ُ  ىَصلَّ  هللاَّ  علیھ هللاَّ

 إِنَّكَ  فَقَالَ  فَُؤاِدي َعلَى تُبَْرَدھَا َوَجدْ  َحتَّى ثَْدیَيَّ  بَْینَ  یََدهُ  فََوَضعَ  یَُعوُدنِي َوَسلَّمَ 

 َسْبعَ  فَْلیَأُْخذْ  یَتَطَبَّبُ  َرُجلٌ  فَإِنَّھُ  ثَقِیفٍ  أََخا َكلََدةَ  ْبنَ  اْلَحاِرثَ  اْئتِ  َمْفئُودٌ  َرُجلٌ 
                                                           

 .14-2الجبیر، ھاني بن عبدهللا بن محمد أسرار المرضى،  1-

 )75(سورة آل عمران اآلیة -2
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وإذا أمكنھ أن  1"“َكبِِھنَّ  لِیَلُدَّ  ثُمَّ  ھُنَّ  بِنََوا فَْلیََجأْھُنَّ  اْلَمِدینَةِ  َوةِ َعجْ  ِمنْ  تََمَراتٍ 

 ،مسلًما فھو كما لو أمكنھ أن یودعھ أو یعاملھ فال ینبغي أن یعدل عنھ یستطبَّ 

ز العلماء قبول المتطبب الكافر فیما یخبر بھ من صفة العلة ودرجة وجوَّ 

  .فیما یصنعھ وكان غیر مظنون بھ الریبةھم تالعالج إذا كان غیر م

  :اب المرأةبجواز استط
ویجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند  یجوز للرجل أن یداوي المرأة،

ُجُل اْلَمْرأَةَ  يیَُداوِ  ھَلْ “:الضرورة، قال البخاري ُجلَ  و الرَّ ثم . "!؟ اْلَمْرأَةُ الرَّ

ِ  صلى ُكنَّا نَْغزُ “:روى عن ربیع بنت معوذ بن عفراء قالت و َمَع َرُسوِل هللاَّ
نَْسقِي القَْوَم َونَْخُدُمھُْم، َونَُردُّ القَْتلَى َوالَجْرَحى إِلَى  :هللا علیھ وسلم

 الضرورة عند األجانب مداواة فتجوز":،وقال الحافظ ابن حجر"2"الَمِدینَةِ 
  .3"ذلك وغیر بالید والجس بالنظر یتعلق فیما بقدرھا وتقدر
  ض والمریضفقھ المر :ثانیًا

المرض ابتالء جعلھ هللا خیًرا للمسلم بتكفیره للذنوب لقول رسول هللا  صلى 
ُ بِِھ َخْیًرا یُِصْب  َمنْ “:رضي هللا عنھعن أبي ھریرة  :هللا علیھ وسلم یُِرِد هللاَّ

والمؤمن مأمور بالصبر على المرض لینال الخیر حیث روى مسلم  4""ِمْنھُ 
 ألَْمرِ  َعَجبًا« :صلى هللا علیھ وسلم  قالعن صھیب بن سنان أن النبي  

اءُ  أََصابَْتھُ  إِنْ  لِْلُمْؤِمنِ  إِالَّ  ألََحدٍ  َذاكَ  َولَْیسَ  َخْیرٌ  ُكلَّھُ  أَْمَرهُ  إِنَّ  اْلُمْؤِمنِ   َشَكرَ  َسرَّ
اءُ  أََصابَْتھُ  َوإِنْ  لَھُ  َخْیًرا فََكانَ    .5"» لَھُ  َخْیًرا فََكانَ  َصبَرَ  َضرَّ

  
  
  
  

                                                           

 .8، ص4/سنن أبي داود، مرجع سابق، ج أبو داود،-1

 .1056، ص3/البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، ج-2

،  فتح الباري شرح صحیح )ھـ1379(العسقالني، أحمد بن علي أبوالفضل العسقالني الشافعي-3

 .136، ص10/البخاري، دار المعرفة بیروت، ج

 .2200، ص5/البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، ج -4

 .227، ص8/مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، ج-5
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  :لمریضھل تجوز شكوى ا
رغم أنھ من الواجب على المریض أالَّ یجزع وأن یصبر لكن یجوز لھ 

لقول  )بعد حمد هللا أوًال (الشكوى عما یجده من ألم لألھل والصدیق والطبیب 
  1“."ِن ِمْنُكمْ إِنِّي أُوَعُك َكَما یُوَعُك رجَال “:رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم

  :عمل المریض
وھو صحیح لقول رسول هللا  صلى هللا علیھ  یكتب للمریض ما كان یعملھ

  .2""َسافََر ُكتَِب لَھُ ِمْثُل َما َكاَن یَْعَمُل ُمقِیًما َصِحیًحا أَوْ  إذا َمِرَض اْلَعْبدُ “:وسلم

  :دعاء المریض
إذا “:دعاء المریض أقرب لالستجابة  لقول رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم

  ."3""فَإِنَّ ُدَعاَءهُ َكُدَعاِء اْلَمالئَِكةِ  ؛ ْلیَْدُع لَكَ فَُمْرهُ فَ  ،َدَخْلَت َعلَى َمِریضٍ 

  :طھارة المریض
بخروج الدم من الجروح والحجامة  ضالوضوء باإلغماء وال ینق ضینق

ي إلى دوالرعاف ویجوز للمریض التیمم إذا خاف من أن استعمال الماء سیؤ

خبار الثقة من إو بأزیادة المرض أو تأخر الشفاء سواء عرف ذلك بالتجربة 

  . األطباء

ویجوز المسح على الجبیرة والجبص أو نحوھا مما یربط بھ العضو في 

كسر وخاف الضرر من غسل  سل والوضوء یجوز لمن بھ جراحة أوالغُ 

العضو المریض  ویبطل المسح على الجبیرة بنزعھا من مكانھا أو سقوطھا 

حالھ وال حرج  على حسب يوفي حالة وجود الماء والصعید الطاھر یصل

  . علیھ

  

  

  

  
                                                           

  .2139، ص5/البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، ج-1

 .1092، ص3/البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، ج -2
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  :صالة المریض
وفي حالتي الحیض ، ال تسقط الصالة عن المسلم إال لجنون أو غیبوبة

ُجِل َوبَْینَ  إِنَّ “:والنفاس فقد قال  صلى هللا علیھ وسلم ْركِ  بَْیَن الرَّ َواْلُكْفِر  الشِّ

  ."1""ةِ صالَّ لتَْرَك ا

صلى  هللا علیھ لة النجاسة صلى بھا فقد قالاوإن عجز المریض عن إز

  ."اْغِسلِي َعْنِك الدََّم َوَصلِّي“:وسلم

القیام ذلك،وإن عجز عن  الة لغیر القبلة إذا عجز عنصیجوز للمریض الو

َكانَْت بِي “:بن حصین قال انفعن عمر ،للصالة صلى على حسب قدرتھ

الَةِ  ،بََواِسیرُ  ، فَإِْن اَصلِّ قَائِمً  :الَ فَقَ  ،فََسأَْلُت النَّبِيَّ  صلى هللا علیھ وسلم َعِن الصَّ

  2""، فَإِْن لَْم تَْستَِطْع فََعلَى َجْنبٍ الَْم تَْستَِطْع فَقَاِعدً 

وصفة الجلوس أن یجلس متربًعا ویجوز أن یجلس كجلوس التشھد والصالة 

 ىوإن لم یستطع صل ،على جنبھ تكون على الجنب األیمن مستقبًال القبلة

  .یصلي كیفما تیسر:وقال قوم رجاله ممایلي القبلةو مستلقیًا 

إمامة معذور لصحیح كمن بھ انطالق البطن أو سلس البول أو تصح وال 

  .ةانفالت الریح عند جمھور العلماء وتصح عند المالكیة مع الكراھ

والمغمى علیھ ال .ویجوز مفارقة اإلمام في صالة الجماعة عند حدوث مرض

درك فیھ الطھارة والدخول في قضاء علیھ للصالة إال إذا أفاق وھناك وقت ی

وتأخیًرا عند  والمغرب والعشاء تقدیًما ،ویجوز جمع الظھر والعصر.الصالة

  .عفًا بسبب المرض في أداء كل صالة في وقتھاوضُ  من یجد مشقة

أو  ،تجب صالة الجمعة على المریض الذي یشق علیھ الذھاب إلى الجمعة وال

لحق بھ من یقوم بتمریضھ إذا كان أو تأخره وی ،یخاف زیادة المرض أو بطأه

  .)الطبیب ،الممرض(یمكن االستغناء عنھ  ال

  

  

                                                           

 .61، ص1/مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، ج -1
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  :صیام المریض
 :ىویجب علیھ القضاء لقول هللا تعال ،برؤه الفطر ىرجَ یباح للمریض الذي یُ 

ةٌ ِمْن أَیَّاٍم أَُخرَ  َن ِمْنُكْم َمِریًضا أَْو َعلَىفََمْن َكا( كي عن بعض وحُ  ،1)َسفٍَر فَِعدَّ
ومن ، من وجع األصبع والضرس ىسلف أنھ أباح الفطر بكل مرض حتال

وإذا صام المریض صح  ،یعلم بأنھ قد یصاب بمرض إذا صام یباح لھ الفطر
  .الرخصة عن ھصومھ مع الكراھة إلعراض

برؤه یرخص لھ بالفطر وعلیھ أن یطعم عن كل یوم یُرجى والمریض الذي ال 

 2)ى الَِّذیَن یُِطیقُونَھُ فِْدیَةٌ طََعاُم ِمْسِكینٍ َوَعلَ :(مسكینًا لقول المولى عز وجل

  .وال یجب الصیام على المجنون 

  :العالج والصیام
 أم للتغذیة، أكانت سواء مطلقًا، :أن الحقنةالسنة  قھففي أورد سید سابق 

 إلى وصلت وإن فإنھا الجلد، تحت أم العروق، في أكانت وسواء لغیرھا،

خرون أن اإلبر آیرى  بینما 3."المعتاد المنفذ غیر نم إلیھ تصل فإنھا الجوف،

وزت الحجامة للمریض فقد ورد وقد جُ ، المغذیة التي تغني عن األكل مفطرة

 صلى هللا علیھ وسلم  وھو النبي قد احتجمهللا علیھ وسلم   أن النبي  صلى

 من والترمذي المسند في لما تفطر، الحجامة أن إلى أحمد وذھب .4"صائم

 الحاجم أفطر“:قال وسلم علیھ هللا صلى النبي أن خدیج بن افعر حدیث

  ".والمحجوم

 فتح في حجر ابن الحافظ قال. الراجح ھو العلم أھل جمھور إلیھ ذھب وما

. صائم وھو واحتجم محرم، وھو احتجم :حدیث على تعلیقھ في :الباري

 الحاجم أفطر“حدیث أن على دلیل فیھ :وغیره عبدالبر ابن قال“:قال

                                                           

 )184(سورة البقرة اآلیة 1-

 )184(سورة البقرة اآلیة 2-

  .461، ص3/لبنان، ط –، فقھ السنة، دار الكتاب العربي،بیروت )م1977(سید سابق  -3

  -ھـ  1397الثالثة، : الطبعة

 .685، ص2/البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، ج 4-
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 الوداع، حجة في كان ذلك أن طرقھ بعض في جاء ألنھ منسوخ ،"والمحجوم

  ".الشافعي ذلك إلى وسبق

لَ  من العلم أھل ومن  الفطر، في تسببا المراد بأن“والمحجوم الحاجم أفطر“:أوَّ

 بسبب واآلخر حلقھ، إلى شيء منھ یصل قد الذي للدم مصھ بسبب ھذا

  .الفطر إلى اضطراره عنھ ینشأ إضعافًا نفسھ إضعاف

 یؤخر أن الحجامة تضعفھ لمن األولى أن :ھو المسألة في الصواب ولعل

 ابن عن مالك وطأ ففیم. بسببھا الفطر إلى یضطر قد ألنھ اللیل، إلى الحجامة

 حتى یحتجم لم صام إذا وكان ذلك، ترك ثم صائم وھو احتجم أنھ“:عمر

 وغیره، رمضان في صائم وھو یحتجم عمر ابن كان“:الزھري وعن ،"یفطر

 الزھري عن معمر عن عبدالرزاق وصلھ والحدیث“الضعف ألجل تركھ ثم

  .1."الفتح في الحافظ ذكره ھكذا أبیھ، عن سالم عن

ألوكسجین واستعمال قطرة العیون اوالبخاخات و جأما استعمال العالج بالشر

 فأكثر الشرجیة الحقن أما .ذن واألنف إذا لم تصل للحلق فال تفطرألاو

  .2“للصوم مفسدة أنھا على ذاھبالم

خلع الضرس للصائم ال یفطر، وأیًضا أخذ عینات الدم، ولكن التبرع بالدم 

  .مد ال یفطرعوالقئ غیر المت،الفطر وعلیھ القضاءھ الكثیر یباح ب

  :والمرضع ىصیام الحبل
إذا كان الصوم ال یلحق مشقة بالمرأة الحامل أو بجنینھا، فعلیھا الصوم وإذا 

لحبلى أو المرضع على نفسیھما أو أوالدھما أفطرتا وعلیھما الفدیة وال خافت ا

قضاء علیھما ورد ذلك عن ابن عمر وأبي عبید وأبي ثور، وعند أحمد 

و فعلیھما القضاء والفدیة،  تاوالشافعي إن خافتا على الولد فقط فأفطر

 ثم فتفطر، الصیام علیھا شق إذا إال غیرھا مثل تصوم الخالصة أن الحامل

                                                           

 .2718، ص2/الفقیھ، ج عبد هللا:فتاوى الشبكة اإلسالمیة معدلة بإشراف- 1

 .116، ص1/فتاوى األزھر، موقع وزارة األوقاف المصریة، ج -2
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 الصیام علیھا شق فإن الناس، مع تصوم المرضع، وھكذا ذلك، بعد تقضي

  ."1“كالمریض، قضت ثم أفطرت

  :قضاء الصیام للمریض
یلزم فیھ الفور بعد  القضاء یكون لعدد األیام التي أفطرھا المریض وال

لعذر فال  يوإذا أخر القضاء بعد رمضان التال.یلزم فیھ التتابع رمضان كما ال

علیھ، وعند مالك والشافعي إذا كان تأخیره من غیر عذر فعلیھ القضاء فدیة 

والفدیة، وخالفھم األحناف بأنھ علیھ القضاء فقط من صیامھ قبل موتھ 

یصوم عنھ  لك والمشھور من الشافعي یرون أالّ نیفة وماحفجمھور العلماء أبو 

الشافعیة أنھ وعلیھ أن یطعم مسكینًا عن كل یوم، بینما المختار عند ولیُّھ 

  ."2"ھ الصیام عنھیستحب لولیِّ 

  :حج المریض
كان المریض ال یرجى شفاؤه ولدیھ استطاعة لزمھ إحجاج غیره عنھ،  إذا

ھ أن یجھز من وإذا مات وعلیھ حج اإلسالم أو حجة نذرھا وجب على ولیِّ 

نھ یسقط إوإذا عوفي المریض بعد أن حج عنھ نائبھ ف ،یحج عنھ من مالھ

 . حجھوال تلزمھ إعادة الفرض عنھ 

ونزع الضرس وما یحتاج إلیھ من  ،ویجوز للمحرم الحجامة وفقء الدمل

  .عالج

اإلحرام غیر  اتلى ارتكاب محظور من محظورإواحتاج  رومن كان لھ عذ

ستة مساكین یطعم الجماع كحلقھ الشعر،ولبس المخیط لزمھ أن یذبح شاة أو 

 "3."أو یصوم ثالثة أیام

                                                           

محمد بن سعد الشویعر، قدم : ابن باز، عبدالعزیز بن عبدهللا، فتاوى نور على الدرب، جمعھا -1

 .155، ص16/عبدالعزیز بن عبدهللا بن محمد آل الشیخ، ج: لھا

 .77، ص3/جع سابق، جالزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، مر-2

، 2/، محمد الدردیر، الشرح الصغیر، ج124، ص2/الكاساني، البدائع، مرجع سابق، ج-3

الشربیني، مغني المحتاج، مرجع سابق، .309، ص1/ابن رشد، بدایة المجتھد ج.15ص
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لى نجاسة مستدیمة كسلس البول والمستحاضة، إؤدي من كان مرضھ یو

 .علیھ ویجوز للطائف الركوب، ویجوز حمل المریض یطوف وال شيء

ویكره طواف ذي المرض المعدي مع الطائفین، ویستحب للمریض أن یشرب 

خیُر ماٍء على “،من ماء زمزم ویدعو لقول رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم

قمِ  وجِھ األرِض ماُء َزْمَزمَ  َماُء “، ولقولھ"فیھ طَعاٌم ِمن الطُّعِم وِشفاٌء ِمن السُّ

اللَّھُمَّ “:بن عباس إذا شرب من ماء زمزم قالاوكان  ،1""َزْمَزَم لَِما ُشِرَب لَھُ 

 .2""ُكلِّ َداءٍ  ِمنْ  إِنِّي أَْسأَلَُك ِعْلًما نَافًِعا َوِرْزقًا َواِسًعا َوِشفَاءً 

َمل في السعي بین الصفا المروة، ویُرّخص یُحْ و كب أرویجوز للمریض أن ی

لذوي األعذار في رمي الجمرات من نصف لیلة النحر، كما أن رمي 

 .الجمرات واجب وتركھ یجبر بدم

 :زیارة المریض

عن النبي   يویتفقد حالھ كما  رو ،المسلمَ  من أدب اإلسالم أن یعود المسلمُ 

قِیَل “ْلُمْسلِِم َعلَى اْلُمْسلِِم ِستٌّ َحقُّ ا“صلى هللا علیھ وسلم  في البخاري ومسلم،

 ِ إذا لَقِیتَھُ فََسلِّْم علیھ َوإذا َدَعاَك فَأَِجْبھُ َوإذا اْستَْنَصَحَك “قَالَ  :َما ھُنَّ یَا َرُسوَل هللاَّ

َ فَ  ْتھُ َوإذا َمِرَض فَُعْدهُ َوإذا َماَت فَاتَّبِْعھُ شَ فَاْنَصْح لَھُ َوإذا َعطََس فََحِمَد هللاَّ  .3""مِّ

َعاَد َمِریًضا لَْم  َمنْ “:كما یستحب الدعاء لھ بالشفاء لقولھ  صلى هللا علیھ وسلم

َ اْلَعِظیَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم أَْن   :ِمَرارٍ  یَْحُضْر أََجلُھُ فَقَاَل ِعْنَدهُ َسْبعَ  أَْسأَُل هللاَّ

ُ  َعافَاهُ  یَْشفِیََك إِال   .4""َذلَِك اْلَمَرضِ  ِمنْ  هللاَّ

                                                                                                                                              

، والبھوتي، كشاف القناع، 227، ص3/، ووابن قدامى المقدسي، المغني، ج468، ص1/ج

 .459ص ،2/مرجع سابق، ج
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 .11، ص20/اإلمام أحمد، مسند أحمد، مرجع سابق، ج -3

 .155، ص3/أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ج- 4
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یستحب في عیادة المریض أن یدعو العائد للمریض بالشفاء والعافیة، وأن و

عھ في طول األجل لقول النبي  صلى هللا علیھ میوصیھ بالصبر وأن یط

َوھَُو  یئًااألَجِل فَإِنَّ َذلَِك ال یَُردُّ ش فِي إذا َدَخْلتُْم َعلَى اْلَمِریِض فَنَفُِّسوا لَھُ “:وسلم

ھو حدیث ضعیف ویفي عنھ حدیث ابن عباس في ابا ما و 1“."بِنَْفسِ  یَِطیبُ 

  2“."ال بَأَْس طَھُوٌر إْن َشاَء هللاُ “:یقال للمریض

ویجوز عیادة النساء للرجال وعیادة الرجال للنساء، ویستحب تخفیف العیادة 

  .وطلب الدعاء من المریض

  :عیادة المسلم الكافر
روي عن أنس “یادة المشركباب ع“:ال بأس بعیادة المسلم الكافر قال البخاري

الیھودي كان یخدم النبي  صلى هللا علیھ وسلم   رضي هللا عنھ أن غالمً 

وقال سعید بن  3"یعوده فقال لھ أسلم ،فمرض فأتاه النبي  صلى هللا علیھ وسلم

لما حضر أبو طالب الموت جاءه النبي  صلى هللا علیھ “:المسیب عن أبیھ

  4.“وسلم

  :التداوي

  :لتداوي في أكثر من حدیثمر الشارع باأ

روى أحمد وأصحاب السنن وصححھ الترمذي عن أسامة بن شریك قال أتیت 

كأن على رؤوسھم الطیر فسلمت ثم  صحابھأو النبي  صلى هللا علیھ وسلم

رسول هللا أنتداوى  ھاھنا وھاھنا فقالوا یامن األعراب فجاء ت، دقع

ِ تََداَووْ “:فقال َ لَْم یََضْع َداًء إِال َوَضَع لَھُ ِشفَاًء، إِال َداًء نََعْم، یَا ِعبَاَد هللاَّ ا، فَإِنَّ هللاَّ

ِ، َوَما ھَُو؟ قَالَ  :حًدا، قَالُوااوَ   5“."اْلھََرمُ  :یَا َرُسوَل هللاَّ
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َ  إِنَّ ":أن النبي  صلى هللا علیھ وسلم  قالو   ِشفَاءً  أنزل لَھُ  َداًء إِال لَْم یُنِزل هللاَّ

 "1“."تََداَوْواف

 ،لُِكلِّ َداٍء َدَواءٌ ":عن جابر أن رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم  قالو

اِء بََرأَ  فَإذا ِ َعزَّ َوَجلَّ  بِإِْذنِ  أُِصیَب َدَواُء الدَّ   "2""هللاَّ

  :حرمة التداوي بالمحرم
 ي بالخمر وغیرھا من المحرمات ووذھب جمھور العلماء إلى حرمة التدا

  :حادیث التالیةوا باألاستدل

ن وائل بن حجر أن طارق بن سوید سأل النبي  صلى هللا علیھ وسلم  عن ع

  .3""بَِدَواٍء َولَِكنَّھُ َداءٌ  لَْیسَ  إِنَّھُ “:الخمر یصنعھا للدواء فقال

َ لَْم یَْجَعْل ِشفَاَءُكْم “:عن أم سلمة أن النبي  صلى هللا علیھ وسلم  قالو إِنَّ هللاَّ

َم علیكمْ    "4“."فِیَما ُحرِّ

  

ِ  صلى هللا علیھ وسلم  َعِن الدََّواِء “:أبي ھریرة قالعن و نَھَى َرُسوُل هللاَّ

مَّ / اْلَخبِیِث    5“."یَْعنِي السُّ

  :واألدعیة العالج بالرقیة
یشرع العالج بالرقى واألدعیة إذا كانت مشتملة على ذكر هللا، وكانت باللفظ 

من الشرك،فعن  ن أن یكون فیھ شيءؤمَ ال یُ  غیر ھذاالعربي المفھوم،ألن 

فِي  تََرى َكْیفَ  اْلَجاِھلِیَِّة فَقُْلنَا یَا َرُسوَل هللاِ  فِي ُكنَّا نَْرقِي":عوف بن مالك قال

قَى َما لَْم یَُكْن فِیِھ ِشْركٌ أ « :َذلَِك فَقَالَ    6“."ْعِرُضوا على ُرقَاُكْم، َال بَأَْس بِالرُّ

                                                           

 .427، ص13/ابن حبان، صحیح ابن حبان، مرجع سابق، ج-1

 .21، ص7/مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، ج -2

 .466،ص10/، سنن ابن ماجة،جابن ماجة-3

 .2129، ص5/البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، ج-4

 .408، ص10/ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج -5

 .13، ص4/أبو داود، سنن أبو داود، مرجع سابق، ج-6
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  :كراھیة تمني الموت

َال “:قول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمیكره للمرء تمني الموت لمرض ل

اللھُمَّ  :فَْلیَقُلْ  ُمتَمنِّیًا لِْلَمْوتِ  بُدَّ  فَإِْن َكاَن َال  یَتَمنَّیَنَّ أََحُدُكْم الموَت لُضرٍّ نََزَل بِِھ،

  1"."أَْحیني َما َكانَْت الحیَاةُ َخْیًرا لِي، َوتَوفَّنِي إذا َكانَْت الَوفَاةُ َخیًرا لِي

  :ذكر الموت واالستعداد لھ بالعمل الصالحاستحباب 

ُ بَِعْبٍد َخْیًرا اْستَْعَملَھُ ":لقول رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم  :قَالُوا  ،إذا أََراَد هللاَّ

  2.""لَِعَمٍل َصالٍِح قَْبَل َمْوتِھ یَُوفِّقُھ :قَالَ  یَْستَْعِملُھُ؟ َوَكْیفَ 

  

  

  :دعاء االبتالء والكراب والحزن
 قَیُّومُ  یَا یَاَحىُّ « قَالَ  أَْمرٌ  اَكَربَھُ  إذصلى هللا علیھ وسلم  النَّبِىُّ  انَ كَ عن أنس 

  .الترمذيأخرجھ  3."» أَْستَِغیثُ  بَِرْحَمتِكَ 

َدَعَواُت “:عن أبي بكر أن رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم  قالو

َوأَْصلِْح لِي  طَْرفَةَ َعْیٍن، ينَْفسِ  فَالَ تَِكْلنِي إِلَى اللَّھُمَّ َرْحَمتََك أَْرُجو، :اْلَمْكُروبِ 

  .4""أَْنتَ  إِالَّ  الَ إِلَھَ  َشأْنِي ُكلَّھُ،

َدْعَوةُ ِذي ":قال رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم:عن سعد بن أبي وقاص قال

َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي  :بَْطِن الُحوتِ  فِي النُّوِن إِْذ َدَعا َوھُوَ 

  "5".مسلم في شيء قط إال استجاب لھ بھا رجلٌ  لم یدعُ . "الظَّالِِمینَ  ِمنَ  ُكْنتُ 

  

                                                           

 .64، ص8/مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، ج-1

 .53، ص2/ابن حبان، صحیح ابن حبان، مرجع سابق، ج-2

 .539، ص5/ي، سنن الترمذي، مرجع سابق، جالترمذ-3

 .484، ص4/أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، ج -4

  .529،ص5/الترمذي،سنن الترمذي، مرجع سابق،ج -5
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  :بااالعتدال في الطعام والشر
َوُكلُوا َواْشَربُوا َوَال :(تعالىب لقول ایوجھ الشارع باالعتدال في الطعام والشر

 1)اْلُمْسِرفِینَ  یُِحبُّ  َال  إِنَّھُ  تُْسِرفُوا 

ا آَدِميٌّ  َما َمَألَ ":لموقول الرسول  صلى هللا علیھ وس بَْطٍن بَِحْسِب  ِمنْ  ِوَعاًء َشًرّ

فَثُلٌُث لِطََعاِمِھ َوثُلٌُث لَِشَرابِِھ َوثُلٌُث  َال َمَحالَةَ  َكانَ  فَإِنْ  یُقِْمَن ُصْلبَھُ  أُُكَالتٌ  اْبِن آَدمَ 

  .رواه أحمد والترمذي وابن ماجة"2""لِنَفَِسھِ 

  

  :النوم في االعتدال
إذا أَتَْیَت َمْضَجَعَك “:صلى هللا علیھ وسلم قول الرسول جاء في الحدیث 

َالِة، ثُمَّ اْضطَِجْع َعلَى ِشقَِّك اْألَْیَمِن،  أْ ُوُضوَءَك لِلصَّ اللھم أَْسلَْمُت  :ثُمَّ قُلْ  فَتََوضَّ

ْضُت أَْمِري إِ  ْھُت َوْجِھي، َوأَْلَجأُْت ظَْھِري إِلَْیَك، َوفَوَّ لَْیَك، َال نَْفِسي إِلَْیَك، َوَوجَّ

 ؛ َمْنَجا ِمْنَك إِالَّ إِلَْیَك، آَمْنُت بِِكتَابَِك الَِّذي أَْنَزْلَت، َوبِنَبِیَِّك الَِّذي أَْرَسْلتَ َمْلَجأَ َوال

فَإِْن ُمتَّ ِمْن لَْیلَتَِك فَأَْنَت َعلَى اْلفِْطَرِة، َوإِْن أَْصبَْحَت أََصْبَت َخْیًرا، َواْجَعْلھُنَّ 

ونھى الرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عن النوم في ، 3""لَُّم بِھِ آِخَر َما تَتَكَ 

 .الشمس

  :النظافة
ابِیَن َویُِحبُّ اْلُمتَطَھِِّرینَ (:قال تعالى َ یُِحبُّ التَّوَّ  4)إِنَّ هللاَّ

 5""طَھُِّروا ھَِذِه اْألَْجَساَد طَھََّرُكُم هللاُ ":وقال رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم

َ  إِنَّ  : صلى هللا علیھ وسلموقال رسول هللا  یُِحبُّ  نَِظیفٌ  الطَّیِّبَ  یُِحبُّ  طَیِّبٌ  هللاَّ

 َوال أَْفنِیَتَُكمْ  قَالَ  فَنَظِّفُوا، أَُراهُ  اْلُجودَ  یُِحبُّ  َجَوادٌ  اْلَكَرمَ  یُِحبُّ  َكِریمٌ  النَّظَافَةَ 

                                                           

 )31(سورة األعراف اآلیة 1-

 .590، ص4/الترمذي،سنن الترمذي، مرجع سابق، ج-2

 .97، ص1/البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، ج -3

  )222(البقرة اآلیة سورة -4

: الطبراني،سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، المعجم الكبیر، المحقق -5

 .446، ص12/، ج2/حمدي بن عبدالمجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة القاھرة، ط
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ثَنِیھِ  فَقَالَ  ِمْسَمارٍ  ْبنِ  لُِمھَاِجرِ  َذلِكَ  فََذَكْرتُ  بِاْلیَھُوِد قَالَ  تََشبَّھُوا  َسْعدِ  ْبنُ  َعاِمرُ  َحدَّ

 نَظِّفُوا قَالَ  أَنَّھُ  إِالَّ  صلى هللا علیھ وسلم  ِمْثلَھُ  النَّبِيِّ  َعنْ  أَبِیھِ  َعنْ  َوقَّاصٍ  أَبِي ْبنِ 

 اْبنُ  قَالُ َویُ  یَُضعَّفُ  إِْلیَاسَ  ْبنُ  َوَخالِدُ  َغِریبٌ  َحِدیثٌ  ھََذا ِعیَسى أَبُو قَالَ  أَْفنِیَتَُكمْ 

  1“إِیَاسٍ 

 أَْن لَْوَال ":وعن العباس بن عبدالمطلب عن النبي  صلى هللا علیھ وسلم قال

تِي ألَ  رضي ھریرة  أبي وعن"2"“ةٍ بِاْلُوُضوِء ِعْنَد ُكلِّ َصال َمْرتُھُمْ أَُشقَّ َعلَى أُمَّ

اْلفِْطَرِة  ِمنَ  َخْمسٌ " :عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالهللا عنھ 

  "3""َوقَصُّ الشَّاِربِ  َونَْتُف اِإلبِِط، األَْظفَاِر، َوتَْقلِیمُ  َواِالْستِْحَداُد، تَاُن،اْلخِ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أھم المصادر و المراجع
                                                           

  .488، ص9/الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، ج-1

 .208، ص1/البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، ج-2

 .2209، ص5/البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، ج -3
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[ .اإلنترنت على الشیخ عفانة، موقع الدین حسام ،یسألونك فتاوى .1
 .للمطبوع موافق غیر آلیا مرقم الكتاب

 نایف بن علي :وإعداد عجم. الرمضانیة والدروس الخطب موسوعة .2
 .الشحود

الطبعھ .إشراف مركز تفسیر للدراسات القرآنیة ،المختصر في التفسیر .3

 .م2014 .ھـ1436الثانیة 

 .العید فھد بن سعود بن عمر،تیمیة ابن اإلسالم شیخ المیة شرح .4
 آلیا  مرقم الكتاب[

 من نخبة:المؤلف. السنة و الكتاب ضوء في اإلیمان أصول كتاب .5

 اإلسالمیة الشؤون وزارة .ھـ1421 الطبعة األولى، .العلماء

 .السعودیة العربیة المملكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف

 :المحقق. األعالم نجد علماء ،النجدیة األجوبة في السنیة الدرر .6

 . م1996/ھـ1417 الطبعة السادسة،. قاسم بن محمد بن عبدالرحمن

 الحضارة .المستقبل الوآم الماضي أصالة بین اإلسالمیة الحضارة .7
 . الشحود نایف بن علي :وإعداد جمع. وأسسھا اإلسالمیة

 هللا رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع. البخاري .8
 بن إسماعیل بن محمد أبوعبدهللا .وأیامھ وسننھ وسلم علیھ هللا صلى

 ناصر بن زھیر محمد :المحقق. البخاري الجعفي المغیرة بن إبراھیم

  .ھـ1422 األولى :الطبعة. النجاة طوق دار :الناشر. صرالنا

. المیداني الدمشقي الغنیمي عبدالغني الكتاب، شرح في اللباب .9
  .  العربي الكتاب دار :الناشر. النواوي أمین محمود :المحقق

 محمد الدین، شمس المنھاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني .10

 الكتب دار ،"ھـ977 :ت“الشافعي الشربیني الخطیب أحمد بن

  . م1994 - ھـ1415 ،1ط. العلمیة

 بن أحمد بن عبدهللا الشیباني، حنبل بن أحمد اإلمام فقھ في المغني .11

 .ه1405 :1بیروت، ط – الفكر دار محمد، أبو المقدسي قدامة
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 دلول سلیمان فایق :المؤلف. اإلسالمي التشریع في العبادات أحكام .12

 .  فلسطین – غزة. للطباعة قاءاألصد مركز. ھـ1427 - م2006

 المذھبیَّة واآلراء الشَّرعیَّة لألدلّة الشَّامل. وأدلَّتُھُ  اإلسالميُّ  الفِْقھُ  .13
. د .أ. وتخریجھا النَّبویَّة األحادیث وتحقیق الفقھیَّة النَّظریَّات وأھمّ 

َحْیلِيّ  َوْھبَة   .4ط. دمشق – سوریَّة - الفكر دار،.الزُّ

 دار البغدادي، الدارقطني أبوالحسن عمر بن علي ،الدارقطني سنن .14

 ھاشم عبدهللا السید:تحقیق. 1966 – 1386 بیروت، -  المعرفة

  .المدني یماني

 بن الحسین بن أحمد أبوبكر .النقي الجوھر ذیلھ وفي الكبرى السنن .15
 في الكائنة النظامیة المعارف دائرة مجلس :الناشر .البیھقي علي

 عدد.ھـ 1344 األول�ـ :الطبعة :بعةالط .آباد حیدر ببلدة الھند

  .19864رقم 318ص  9ج .باب ما یحرم من جھة. 10 :األجزاء

 والشئون األوقاف وزارة :عن صادر. الكویتیة الفقھیة الموسوعة .16

 دار ،ھـ 1427 - 1404 األولى من الطبعة، الكویت – اإلسالمیة

 دار مطابع الثانیة، الطبعة :38 -  24 األجزاء .الكویت -  السالسل

. الوزارة طبع الثانیة، الطبعة :45 - 39 األجزاء .مصر - الصفوة

 مجلد، كل بآخر ملحقة الورقي األصل في الفقھاء تراجم :تنبیھ
 الموسوعة آخر في – اإللكتروني الكتاب ھذا في – ھنا فُجمعت

 الكتاب[ الصفحات ترقیم على الحفاظ مع إلیھا، وصولال تیسیر
  .]ومذیل بالحواشي مطبوعلل موافق وترقیمھ مشكول

 الدائمة اللجنة فتاوى :الكتاب. جزًءا“32“الدائمة اللجنة فتاوى .17

. الدویش عبدالرزاق بن أحمد :المؤلف. واإلفتاء العلمیة للبحوث

. 32 :عدداألجزاء. واإلفتاء العلمیة للبحوث العامة الرئاسة :الناشر

 25ص  20ج. باب الماء في الصھاریج إذا وقع فیھا حیوان
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 وطلبة علماء :المؤلف، الیوم  اإلسالم موقع واستشارات فتاوى .18

 5باب ھل المحالیل الطبیة نجسة ج. الیوم اإلسالم موقع:الناشر. علم

  .151ص 
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 البخاري أبوعبدهللا إسماعیل بن المفرد، محمد البخاري األدب .20
  .الجعفي
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