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ْحَمنِ  هللا بِْسمِ  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ
 

ْصََلَح َما اْستََطْعـُت َوَما  ٱُّ  إِْن أُِريُد إَِّلَّ اْْلِ

 َّ  َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيبُ  اهللبِ تَْوفِيِقي إَِّلَّ  
                                                                                 

 (88)هود:                                                  
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 ةــــــدمـــمق
 

أنبيائه           خاتم  على  والسَلم  والصَلة   ، العالمين  رب  الحمد هلل 

محمد بن عبد هللا ، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه  ورسله سيدنا  

 إلى يوم الدين. 

 : وبعــد     

المبني على وضع األمور في    -  مشروعنا التجديديففي إطار  
الثابت  نم نصابها   بين  التفرقة  ,    حيث    عن   القداسة  رفعووالمتغير 

  على   التقديس  وقصر  ،   البشرية   واآلراء  األشخاص  من   المقدس  غير
  عليه   هللا  صلى)  نبيه  وسنة (  وجل  عز)   هللا  كتاب  وعلى  اْللهية  الذات
, من خَلل القراءة العصرية للنصوص , تلك القراءة الرامية  (  وسلم

الفهم   فضاءات  إلى  والتقليد  والتلقين  الحفظ  دوائر  من  الخروج  إلى 
في واَّلجتهاد   , والتدبر  والتأمل   , الواقع    ضوء  والتفكير  مقتضيات 

العامة    هذه تأتي    - ومستجداته   للمقاصد  المعبر  القراءة  الضرورية 
 عنها بالكليات أو المقاصد الكلية.  

وقد نبعت فكرة هذا الكتاب وتبلورت من شدة اهتمامي بقضية  
بعض   حال  إليه  وصل  وما   , مشروعيتها  وبيان  الوطنية  الدولة 

ليها , والتي حاولت وضع  الجماعات المتطرفة المنكرة لفضل الوطن ع
تكون   أن  فإما   , والدولة  الدين  بين  خاطئة  تقابلية  في  في    - الناس 

, مع أن الدين َّل   دين أو مع الدولة وكأنهما نقيضانمع ال -  منظورهم
له من دولة    بد  حفظ في الهواء الطلق , إنما َّلوَّل يُ   ىمنشأ وَّل يحُ يَ 

  من   بلًدا  دخل  إذا  العدو  أن  الفقهاء  قرر  وقدتحميه وترفع لواءه عاليا ,  
  البلد   هذا  أهل   على   عين  فرض  العدو   ودفع  الجهاد  صار  المسلمين   بَلد
  مسلحهم ,    وضعيفهم  قويهم,    وصغيرهم   كبيرهم,    ونسائهم  رجالهم   :

  لم   ولو,    اجميعً   فنوا  لو   حتى,    ومكنته  استطاعته  وفق  كل,    وأعزلهم
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  لكان   الشرع  مقاصد  أهم   من  مقصًدا  واألوطان  الديار  عن  الدفاع  يكن
 .  وبدينهم بأنفسهم  ينجوا وأن  األوطان يتركوا أن لهم

نظرت في أمر هذه الكليات من حيث عددها وترتيبها فرأيت  قد  و

أنها ليست قرآنا وَّل سنة , إنما هي آراء واجتهادات في ضوء رؤية  

 .ا ضروري   اًما يجب الحفاظ عليه باعتباره أمروالمجتهدين ل العلماء 

وبما أن الحفاظ على الوطن وعلى بناء الدولة وكيانها َّل يقل  

عاقل وَّل  َّل يوجد  إذ  ,  األخرى  أهمية عما ذكره العلماء من الكليات  

وطني شريف َّل يكون على استعداد ألن يفتدي وطنه بنفسه وماله ,  

الكليات , وَّل    فإننا نرى ضرورة إدراج حفظ األوطان في عداد هذه 

أوطاننا لَلستهداف ومحاوَّلت   تتعرض  , حيث  هذا  سيما في زماننا 

ا  ست    مما يجعلنا نقرر وباطمئنان أن الكليات ينبغي أن تكون التفكيك ,  

"النسل والنسب  , هي : الدين , والوطن , والنفس , والعقل , والمال , و

 . والعرض"

  ينبغي   وما  للمقاصد  العامة  بالرؤية  الدراسة  هذه  في  وقد عنيت

 مقصوده  الدين   على  فالحفاظ   ،   الكلية   األمور  من   تحتها   يندرج  أن

  يتقدم  فقد  التفصيل  عند  أما   ،  ومقاصده  الدين  أصل  على  الحفاظ  األسمى

  يأكل   أن   المضطرإلنسان  لف  ،   التمسك ببعض الفروع   على  النفس  حفظ

  اْلنسان   أن  كما   ،   النفس  أصل  به   يحفظ   ما  شرًعا  المحرمة  الميتة   من

،    وماله  بنفسه  لوطنه  ءهافتدا  األمر  يقتضي  قد  الدين  صاحب  الوطني

  الحر الكريم  اْلنسان  أن  كما  ،  ووطنية  دينًا  وطنه نداء  يلبي  أن  وعليه 

  وفي ,    ود عن ماله بنفسهذوقد ي  ,  وماله  بنفسه  عرضه  عن  ودذي  قد

  دِمهِ   ُدونَ   قُتلَ   ومنْ   ،  َشهيد    فُهو  ماِلهِ   ُدونَ   قُتِل  منْ )  :الشريف  الحديث

  فُهو  أْهِلهِ  ُدونَ  قُتِل ومنْ  ،  شهيد   فَهو ِدينِهِ  ُدونَ  قُتِل َوَمنْ  ، شهيد   فُهو

 .(1) (شهيد  

 

يَاتِ   سنن الترمذي ، أَْبَوابُ   (1) ،    4/30   َشِهيد    فَُهوَ   َماِلهِ   ُدونَ   قُتِلَ   فِيَمنْ   َجاءَ   َما  بَابُ   ،  الد ِ

 مصر. ، الحلبي البابي  مصطفىط: ,  1421حديث رقم:
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يتسامح  ,  الكبير  الضرر  لدفع  اليسير  األذى  حتمليُ   وقد فقد 

حفاظً  منه  جزء  أو  ماله  حق  في  وقداْلنسان   , نفسه  على    يظهر   ا 

كمن أكره على الكفر    ,   ا ا على النفس أيضً ظً افما يبطن حخَلف    امضطر  

  المفسدة  أن  واألصوليون  الفقهاء  قرر  وكما  ، وقلبه مطمئن باْليمان  

  اليسيرة المفسدة تدفع وَّل  ،  كبيرة  مصلحة  لتحقيق مل تحت قد اليسيرة

  المقاصد   على  حديثي  أركز  جعلني   مما   ،  الكبيرة  المصلحة  بتضييع 

  كل   لبحث   أولوياتها  وترتيب  الفرعيات  على  الحكم  تارًكا  ،  العامة  الكلية 

  وما ،    والمكان  والزمان  األحوال  مقتضيات  في ضوء  حدة  على  مسألة

  مقصدنا   يكن  لم  إذ  ،  والمآل   الواقع  هفق  ه ويستوجبهمُ أو يحت ِ   يقتضيه

  كان   إنما   ،   والفرعيات   الجزئيات   من   به   يتعلق   ما   حصر  البحث   من

  وفتح ،    الكلية  المقاصد  على  الضوء   وإلقاء ،    العامة  الرؤية  هو  المقصد

  مقتضيات   ومراعاة  ،   والتفكير   اَّلجتهاد  أمام  أوسع   وآفاق   ات ساح

  الحفاظ   ينبغي  مقدس  ثابت  هو  لما  الوضوح  شديدة  رؤية  في  العصر

  سائًَل ,    النظر  وإعادة  لَلجتهاد  قابل  مقدس  وغير  رمتغي  هو  وما،    عليه

 . هللا )عز وجل( أن أكون قد وفقت فيما قصدت 

 . حسبنا ونعم الوكيل وهللا من وراء القصد , وهو 
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  مدخــــل
 الست اتـــإىل دراسة الكلي

 

،    : الدينهي  تحدث العلماء عن الكليات فجعلها بعضهم خمًسا

، مع اختَلفات يسيرة في    (1)والعرض،  والنفس ، والعقل ، والمال  

بع تأخير  أو  بعض  على  بعضها  جعلها  تقديم  وقد   ، بعض  عن  ضها 

، فالنسب ، فالمال    ، فالعقل  هي الدين ، فالنفس:  ، فقال    ابعضهم ست  

 .(2)العرض ف، 

وعلى الرغم من أن معظم من تحدثوا في المقاصد بدأوا بالدين  

الغزالي   ومنهم  بدأها    (4)واآلمدي    (3)،  قد  بعضهم  فإن   ، وغيرهما 

بحفظ النفس كالشوكاني حيث قال : وهي خمس أحدها حفظ النفس ،  

، رابعها حفظ الدين ، خامسها    ثانيها حفظ المال ، ثالثها حفظ النسل 

العقل واألنساب  (5)حفظ  واألديان  النفوس  حفظ  القرافي: هي  وقال   ،

فظ  : ح  ر ـي موضع آخ، وقال ف(6)واألعراض  : والعقول واألموال ، قيل

 
الكتب ,    عالم  :ط  ،  4/33  بالقرافي  الشهير  المالكي  الدين  شهاب  العباس  ألبي( الفروق  1)

, والتقرير والتحبير َّلبن أمير الحاج  4/1932ل في شرح المحصول للقرافي  ونفائس األصو
  بن   لعلي  ،  , واْلبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي  بيروت  ،  العلمية  الكتب  دار:  ط،    3/144

 .  بيروت ، العلمية الكتب دار: ط ، 2/152 السبكي الكافي عبد
  وإحياء   العلمي  للبحث  قرطبة  مكتبة  :ط  ،  2/46  ( تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي2)

 دار   :ط،  130-2/129إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني  و،  التراث
 ، دار  92، صلتاج الدين السبكي  الفقه    أصول  فيجمع الجوامع  ، وبيروت    العلمية،  الكتب
 . بيروت ، العلمية الكتب

 .  العلمية الكتب دار: ، ط1/174( المستصفى ألبي حامد الغزالي 3)
:    ط  ،  عفيفي  الرزاق  عبد:    تحقيق   277  ،  4/275( اْلحكام في أصول األحكام لآلمدي  4)

 . لبنان بيروت ، ، اْلسَلمي المكتب
 .129/ 2( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول للشوكاني 5)
 .  4/33(  الفروق للقرافي 6)
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واألنساب  ، واألعراض   ، واألموال  الدماء   ، والعقول  وفي   (1)،   ،

: ذكر حفظ النفوس والعقول واألعراض واألنساب  قال  موضع ثالث  

 .  (2) واألموال

بل إن اْلمام الرازي ذكرها مرة فقال : النفس والمال والنسب  

والعقل أخرى  (3)والدين  ومرة  واألديان  :  (4)قال،  والعقول  النفوس 

واألموال واألنساب ، بما يعني أنه َّل يوجد إجماع على عددها وَّل على  

الواقع   ألن   ، بقوله  يعتد  َّل  ذلك  على  اْلجماع  حكى  ومن   ، ترتيبها 

 .      العلمي ينقضه
أنن  الكلي ـعلى  إطـا نفهم أمر  شديد الوضوح   ال ا  ـار فهمن ـ ات في 

ا كان أو سنة نص ثابت ، وما  قرآن  والمتغير، فالنص المقدس  للثابت
أو اجتهادات  ،  أو استنباطات  ،  أو رؤى  ،  كتب حوله أو عنه من شروح  

ير ، فما وافق عصره  يفي ضوء فهم النص فهو من باب القابل للتغ 
به   عملنا  ومكاننا  وزماننا  لعصرنا  مناسبًا  وكان  ومكانه  وزمانه 

عليه  لعلمائنا    وشكرناهم  وحمدنا  وحسن  ،  إليه  سبقهم  األوائل 
 .   اجتهادهم فيه

أما ما كان من هذه اَّلستنباطات والرؤى واَّلجتهادات والشروح  
وزمانه   ومكانه  لعصره  عصرنا  ،  مناسبًا  متغيرات  وأصبحت 

فإن ألهل العلم  ،  ومستجداته تتطلب إعادة النظر واَّلجتهاد واَّلستنباط  
والتخصص الذين يمتلكون أدوات اَّلجتهاد أن يعيدوا النظر فيه وفق  

 مقتضيات ومستجدات وواقع عصرهم وبيئتهم وظروف حياتهم .  
ا قرآني ا ،  وَّل نبوي ا    وبما أن عدد الكليات تحديًدا وترتيبًا ليس نص 

،  وإنما هي عملية اجتهادية في ضوء ظروف المجتهدين وعصرهم  

 
للقرافي  1) الفصول  تنقيح   شركة:  ط  ،  سعد  الرؤوف  عبد  طه:    تحقيق،    1/164( شرح 

 .  المتحدة الفنية الطباعة
 . 4/33( الفروق للقرافي 2)

للرازي    (3) تحقيق 5/160المحصول  ،  فياض   جابر  الدكتور/طه  ،   مؤسسة:  ط  العلواني 
 .  بيروت ، الرسالة

 .5/458 المرجع السابق ( 4)
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فإنني أرى أن الحفاظ على األوطان وبناء الدول واستقرارها ينبغي أن  
   .  يدرج في إطار هذه الكليات

بعض   لدى  الخاطئة  المفاهيم  تلك  هو  ذلك  إلى  دعاني  والذي 
اْل والعناصر  والجماعات  والمتطرفين  تضع  المتشددين  التي  رهابية 

 الوطن في مقابلة خاطئة مع الدين . 

والذي ندين به هو أن مصالح األوطان من صميم مقاصد األديان  

، وأن كل ما يقوي دعائم بناء الدولة الوطنية واستقرارها    َّل تنفك عنها 

، ويؤدي إلى قوتها ورقيها ، هو من صميم مقاصد األديان ، وكل ما  

أو  ،  ستقرار الوطن ومصالح أهله بالتخريب  ينال من بناء الدولة وا 

الفساد  أو   ، مادي ا    ،   التدمير   : معنوي ا  أو  كان  مادي ا  اْلفساد  أو 

والتخريب   والتفجير  وترويج  ،  كاَّلستهداف  الفتن  كبث  معنوي ا  أو 

األكاذيب والشائعات والعمل على زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد  

إسقاطها أو إضعافها أو تقويض بنيانها ، كل  ، قصد هدم الدولة أو  

ذلك َّل عَلقة له باألديان وَّل عَلقة لألديان به ، إنما هي من ذلك كله  

 براء . 

األديان    ، حضارة  األديان   ، سماحة  األديان   ، رحمة  فاألديان 

تعمير ، األديان بناء ، األديان جاءت لسعادة البشرية َّل لتعاستها ،  

 د والعباد فثمة شرع هللا )عز وجل( . وحيث تكون مصلحة البَل
 

 *       *       * 
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 املبحث الثاني :
 
 
 

 

 ـــــنــــــظ الـديـــحفـ
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 الثاني املبحث
 نـــــــديـالظ ـــحف

 

ليها , حيث يقول الحق سبحانه  الدين فطرة هللا التي فطر الناس ع

مس    خس  حس جس مخ    جخمح    جحمج    حجخت مت هت مثُّٱ:  

  جع    مظ  حط   مض   خض  حض  جض   مص خص   حص 

  زث   رثنت ىت يت    مت   زتىب يب رت  ُّٱ, ويقول سبحانه :  (1)َّمع 

  ىك   مك  لكاك   يق   ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث

ري   ٰى  ينىن  نن  من  زن رن   مم ام  يل ىل مل  يك

جب حب خب مب  هب    هئ   مئ خئ   حئ   جئ   يي   ىيني     مي   زي 

  ىم  مم   خم   حم   جممل ىل يل  ُّٱ, ويقول سبحانه :  (2)َّجت  

 حي  جي  يه   ىه  جهمه   ينمن ىن    خن  حنجن   يم 

  يئ   ىئنئ   مئ   زئ   رئٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ    ٰى  ٰر   ٰذ  يي    ىي مي  خي

  ىث   نث مث   زث   رث نت ىت يت    مت   زتنب ىب يب رت  مب   زبرب  

, ويقول )عز وجل( في حديثه القدسي : "إني  (3)  َّ  يف  ىف  يث

  ، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم   خلقت عبادي حنفاء كلهم 

يشركوا بي ما لم أنزل    ن، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أ

 .(4)به سلطانا" 

 
 .  30 :  روم( ال1)
 . 213( البقرة : 2)

 . 165-163( النساء : 3)

ْنيَا 4) فَاِت الَّتِي يُْعَرُف بَِها ِفي الدُّ      ( صحيح مسلم ، كتاب اْلَجنَِّة َوِصفَِة نَِعيِمَها َوأَْهِلَها ، بَاُب الص ِ

 إحياء دار: ط ، الباقي عبد  فؤاد محمد :تحقيق  ، 2865:  ، حديث رقم أَْهُل اْلَجنَِّة َوأَْهُل النَّار

 . بيروت ، العربي التراث
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 , حيث  ا وَّل همًَل عبثً   الكونفلم يخلق هللا )عز وجل( الناس وَّل  

 جحمج    حجخب مب هب جت حت خت مت هتمث     ُّيقول سبحانه :  

 حض   جض   خصمص   حصمس    خس   حس   جسمخ    جخمح

  خف   حف   جف   مغ   جغ   مع   جع   مظ    حط   مض   خض 

لغاية حددها سبحانه  , إنما خلقهم  (1)  َّ  خك    حك   جك   مق   حق مف 

  نئ   مئ  زئ   رئّٰ      ُّٱوتعالى , حيث يقول في كتابه العزيز :  

 زث   رثنت ىت يت  مت   زتنب ىب يب رت    مب   زب رب    ىئيئ

أن  (2)  َّىث   نث  مث الذي    نا, على  الواسع  العبادة بمفهومها  نفهم 

إتقان العمل وعمارة    -  إلى جانب أداء العبادات والشعائر الدينية  -يشمل

 وبناء الحضارات. ، الكون 

البشرية  ف لسعادة  جاءت  كلها  السماوية  وصَلحها  األديان 

ا محمًدا )صلى هللا عليه  يقول الحق سبحانه مخاطبًا نبين  , واستقامتها

, فاألديان قائمة على   (3) َّزب رب    يئ  ىئ  نئ   مئ  زئ  ُّٱ وسلم( : 

اْلمام   يقول   , عنها  المفاسد  ودرء  والعباد  للبَلد  المصالح  جلب 

لمصالح    الشاطبي )رحمه هللا( أنها شرعت  الشـريعة  المعلوم من   :

, أو لهما    العباد ؛ فالتكليف كله إما لدرء مفسدة , وإما لجلب مصلحة

 .(4)معًا 

ها لمصالح العباد؛  : إن الشرائع إنما جيء ب )رحمه هللا(  ويقول

؛    ـا راجعـة إلى حظ ِ المكلـف ومصـالحه فاألمر والنهي والتخيير جميعً 

 .(5), منزه عن األغراض  ألن هللا )عز وجل( غني عـن الحظوظ

 

 . 117-115المؤمنون : (  1)
 . 58 -56الذاريات : ( 2)
 . 4 -  1طه : سورة ( 3)
 .  بيروت ، المعرفة دار:  ط،   1/318( الموافقات لإلمام الشاطبي 4)
   . 1/234( المصدر السابق 5)
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ويقول العز بن عبد السَلم )رحمه هللا( : َّل يخفى على عاقل أن  

اْلنسان  ودرء المفاسد المحضة عن نفس    تحصيل المصالح المحضة

، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود    وعن غيره محمود حسن 

، وأن تقديم    ، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن  حسن

، وأن درء المفاسد    المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن

حسن محمود  المرجوحة  المصالح  على  الحكماء    الراجحة  واتفق   ،

وال ،  ـ واألم ، واألعراض،   على تحريم الدماء  ، وكذلك الشرائع اأيضً 

 .(1) واألعمال والــل من األقـفاألفض ل ـوعلى تحصيل األفض

لحق والعدل , ونشر  فرسالة الرسل هي هداية الخلق , وإقامة ا

ومكارم األخَلق , وتحقيق الرحمة للعالمين في الدنيا    الهدى والنور

  حم   جمخل مل ىل يل  ٱ  ُّواآلخرة , حيث يقول الحق سبحانه:  

جل حل خل مل    مك ُّٱ , ويقول سبحانه :  (2)َّجن   يم   ىم   مم  خم 

مخاطبًا نبينا )صلى هللا عليه  سبحانه  , ويقول    (3) َّهل جم حم خم مم  

   اك   ٱ  ُّوسلم( : 

 .(4)َّ  يك   ىك  مك   لك

إلى  وها هو خطيب   يدعو قومه  السَلم(  األنبياء شعيب )عليه 

فيق  ، والميزان  الكيل  في  التطفيف  حـعدم  كما  الكريم  ول  القرآن  كى 

  هئ   مئ  هيجي حي خي  ٰهمه    جهحن خن من هن    ُّعلى لسانه :  

 . (5) َّ  هث  مث  هت  مت  هب  مب

 
  ،   األزهرية  الكليات  مكتبة  ،1/4عز بن عبد السَلم  ، لل( قواعد األحكام في مصالح األنام1)

 . القاهرة
 . 25الحديد : ( 2)
 . 26( ص : 3)

 . 107األنبياء : ( 4)
 . 183 – 181( الشعراء : 5)
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  يي  ىي  ُّٱوهذا نبي هللا صالح )عليه السَلم( يقول لقومه :  

 .(1) َّحب خب مب هب جت  حت خت جب  هئ  مئ   خئ حئ  جئ

األنبياء   خاتم  لرسالة  األسمى  الهدف  عن  نبحث  وعندما 

أساسيتين   ركيزتين  على  يقوم   أنه  نجد  هي  األولى    :والمرسلين 

نبينا )صلى هللا عليه وسلم( :     َرْحَمة    أَنَا  إِنََّما)الرحمة , حيث يقول 

عليه    (2)(  ُمْهَداة   )صلى هللا  نبينا  رسالة  أخص خصوصيات  وهي   ,

وتدعمها   األولى  وتتضمن  األعم  فهي  الثانية  الركيزة  أما   , وسلم( 

َم  )وتؤكدها , حيث يقول نبينا )صلى هللا عليه وسلم( :   إِنََّما بُِعثُْت أِلُتَم ِ

 .(3)(َصاِلَح اأْلَْخََلقِ 

بشرية ، وما  فقد أجمعت الشرائع السماوية على ما فيه خير ال

والمال   النفس  إلى سَلمة  ،والعقل  يؤدى  ،    والعرض  العدل   : وقيم 

، وحفظ العهود    والمساواة ، والصدق ، واألمانة ، والحلم ، والصفح

،    الجوار ، وبر الوالدين  حسن ، وأداء األمانات ، وصلة األرحام ، و

تختلف   لم  عامة  إنسانية  مبادئ  وهي   ، اليتيم  مال  عليها  وحرمة 

, حيث يقول الحق    وية ، ولم تنسخ في أي شريعة منهاالشرائع السما

  جس مخ جخمح    جح  مجحججت  حت خت مت هت مث  ُّٱسبحانه :  

  مض   خض  حض    جض   مص  خص   حص  مسخس   حس

  مق   حق مف   خف  حف   جف   مغ  جغ   مع   جع   مظ حط 

خل مل  مل هل جم حم خممم    خلجل حل  مك    لك   خك   حك  جك 

من ىن   خن  حنجن  يم   ىم  مم  خم  حم  جمىل يل  

  ٰر   ٰذ  ييمي ىي    خي حي    جي  يه  ىه   مه  جه ين 

 
   .152 – 150( الشعراء : 1)

 . ، بيروت العلمية الكتب دارط : ، 100 : ، حديث رقم 1/91المستدرك للحاكم  (2)

 مؤسسة:  ، ط   وآخرون   ،  األرنؤوط   شعيب :    تحقيق   ،  8952  :( مسند أحمد ، حديث رقم  3)

 . الرسالة
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 يبنب ىب  مب  زبرب     يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ َّ  ُّ ِّ   ٍّ ٌّ   ٰى

, (1) َّ  ىف   يث   ىث  نث  مث   زثرث نت ىت يت    مت   زترت  

فقد ذكر سيدنا عبد هللا بن عباس )رضي هللا عنهما( أن هذه اآليات  

 . (2)آيات محكمات لم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع

اْللحاد والخروج ع الناس    لىأما  التي فطر  منهج هللا وفطرته 

تُعد   وَّل  تُحصى  َّل  وشرور  مفاسد  فله  والمجتمع    عليها  الفرد  على 

وتفكك    ,  وانتشار الجريمة,  اختَلل القيم     :واألمم والشعوب ، منها 

راب النفسي ، وتفشى  ـ واَّلضط  ,  روحيـوالخواء ال,  األسرة والمجتمع  

 .   ، واَّلكتئاب النفسي  والشذوذ ، ارـيرة كاَّلنتح ـر خطـظواه

ر لصاحبه ، ُمهِلك له في  فالسير في طريق اْللحاد والضَلل ُمدم 

دنياه وآخرته ، فواقع الملحدين ُمر  , مليء باألمراض والعقد النفسية  

 خل   حل   جل   مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  ُّٱ , حيث يقول الحق سبحانه :  

  مم   خم   حم جم   يل   ىل   مل   خل   جه   هن   من   خن   حن   جن   مم   خم   حم   جم   هل   مل 

 َّخي   حي  جي  يه   ىهمه   جه  ين  ىن   من  خن  حن  جن  ىميم 
 .(4) َّمص   خص   حص مس    خس   حس ُّٱ، ويقول سبحانه : (3)

مهما   والتقاليد وحدها  واألعراف  الدنيوية  للعقوبات  يمكن  وَّل 

كانت دقتها أن تضبط حركة اْلنسان في الكون ، مالم يكن لهذا اْلنسان  

ما كان  رب، وقد قال أحد الحكماء : من الصعب بل    ارتباط وثيق بخالقه

أن نخصص لكل إنسان حارًسا يحرسه أو    من المستبعد أو المستحيل

، وحتى لو خصصنا لكل إنسان حارًسا يحرسه أو مراقبًا    مراقبًا يراقبه

، والمراقب قد يحتاج إلى    ، فالحارس قد يحتاج إلى من يحرسه  يراقبه

 

 . 153-151األنعام :  (1)

,   : مؤسسة الرسالة  ط،    أحمد محمد شاكر  ، تحقيق:  12/226انظر: تفسير الطبري    (2)

   .  دار طيبة للنشر والتوزيع ط: ، 3/359تفسير ابن كثير و
 . 127 – 124( طه : 3)
 . 8( محمد : 4)
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بض  ين   افي كل إنسان ضميًرا حي    ين نرب، ولكن من السهل أ  من يراقبه

، ألنه يراقب من َّل تأخذه سنة    ، راقبناه أو لم نراقبه  بالحق ويدفع إليه

نوم فالت  وَّل  الزلل,  من  صاحبه  يعصم  الحقيقي  أن  دين  يدرك  ألنه   ,

وأنه سيقف بين يدي هللا )عز وجل( الذي َّل  ،  أعماله تحصى عليه  

  سبحانه :   لتخفى عليه خافية في األرض وَّل في السماء , حيث يقو

  جه   ينمن ىن    خن  ُّٱ  ويقول )عز وجل( :,    (1) َّمه   جه  هنمنُّٱ

ٌّ ٍّ َّ   ٰى  ٰر  ٰذ  ييمي ىي    خي حي جي  يه  ىه  مه

 َّمت   زتىب يب رت    نب مب   زب رب    يئ  ىئ  نئ  مئ زئ   رئُّ ِّ ّٰ  

  خف حف   جف   مغ   جغ   مع  جع   مظ   ُّٱ, ويقول سبحانه :    (2)

جل حل خل مل هل جم  حم   مك  لك  خكحك   جك  مق  حق  مف

ىب    ُّٱ , ويقول سبحانه : (3) َّٰه مه  جهخم مم جن حن خن من هن 

  ىف   يث   ىث  نث  مث   زث   رثنت ىت يت    مت   زتيب رت  

  ام   يل   ىل مل    يك   ىك   مك   لكاك   يق   ىق   يف

, (5) ٌَّّ ٍّ َّ ُّ    ٰى   ٰر   ٰذ  يي  ُّٱ, ويقول سبحانه :    (4) َّ  رن  مم 

خل مل هل جم حم خم مم جن حن خن من هن ُّٱ:  ويقول سبحانه  

على    سبحانه ويقول  ،    (6) َّهئ   مئ  هيجي حي خي مي    ٰهمه    جه

جب حب    هئ  مئ   خئ  ُّٱعليه السَلم( في وصيته َّلبنه :  )  لقمانلسان  

 

 . 24الصافات : ( 1)

 . 7المجادلة : ( 2)

 . 59األنعام : (  3)

 . 49الكهف : ( 4)

 . 18ق : ( 5)
 . 61:  يونس( 6)
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  جخ مح    جح مج    حجخب مب  هب جت حت خت مت هت مث  

 .   (1) َّحص مس    خس  حس   جسمخ

ال أن  التدين  تعلى  هو  إنما  إليه  ونسعى  عنه  نبحث  الذي  دين 

  أو النفعي   س التدين الشكليالحقيقي الخالص لوجه هللا )عز وجل( ولي

. 
  تعدان   السياسي  التدين  وظاهرة  الشكلي  التدين  ظاهرة  أن  شك   فَل

  سواء ,    واْلسَلمية  العربية  المجتمعات  تواجه  التي  التحديات  أخطر  من
  حساب   على  كان  ولو  والمظهر  الشكل   على  يركزون  الذين  هؤَّلء  من

  لو  حتى,    المطلقة  األولوية  الشكلي  المظهر  وإعطاء,    والجوهر  اللباب 
 الذي  واألخَلقي  اْلنساني  المستوى  على  المظهر  هذا  صاحب  يكن  لم

 َّل  الذي  الشكلي  المظهر  صاحب  أن  ذلك,    والمثل  القدوة  منه  يجعل
  والتنفير   الهدم  معالم   أهم   أحد  يُعدُّ   اْلسَلم   تعاليم  مع  متسقًا   سلوكه  يكون

  سوء   من  يصاحبه  ما  مع  المتدينين  مظهر  المظهر  كان  فإذا,    من الدين
  أكل  أو,  خلف الوعد  أو,   الخيانة , أوالغدر أو,  الكذب أو,  المعامَلت

  هللا   دين  عن  الصد  في  خطير  جد  هنا  األمر  فإن,    بالباطل  الناس  أموال
  نبينا   يقول,    المنافقين  عداد  في  يسلك  صاحبه  إن  بل,    منه  والتنفير

  َوإِذَا   ،  َكذَبَ   َحدَّثَ   إِذَا  ،   ثَََلث    اْلُمنَافِقِ   آيَةُ   )( :  وسلم  عليه  هللا  صلى)

, ويقول )صلى هللا عليه وسلم( :  (2)  (َخانَ   اْؤتُِمنَ   َوإِذَا  ،  أَْخلَفَ   َوَعدَ 

ِمْنُهنَّ  ) فِيِه َخْصلَة   َكانَْت  َوَمْن   ، َخاِلًصا  ُمنَافِقًا  َكاَن  فِيِه  ُكنَّ  َمْن  أَْربَع  
َحدََّث  َكانَْت فِيِه َخْصلَة  ِمَن الن ِفَاِق َحتَّى يََدَعَها ، إِذَا اْؤتُِمَن َخاَن ، َوإِذَا  

 .(3)(، َوإِذَا َعاَهَد َغَدَر ، َوإِذَا َخاَصَم فََجرَ َكذَبَ 

  مع   فيها  واَّلجتهاد  العبادات  باب   في  التدين  يحصر  من   وكذلك 

  والخروج   السَلح   وحمل،    التكفير  في  واْلسراف،    للدين   الفهم  سوء

  صَلة   الناس   أكثر  من  كانوا  الذين  الخوارج  من  حدث  كما  به  الناس  على

 
 . 16لقمان : ( 1)

 . 33 : رقم  ديثح، اْلُمنَافِِق  َعَلََمةِ  باب ،البخاري: كتاب اْليمان  صحيح( 2)

 . 34صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي , باب عَلمات المنافق ، حديث رقم: ( 3)
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  الكافي   الشرعي  بالعلم  أنفسهم  يأخذوا  لم  أنهم  غير  وقياًما  وصياًما

  بسيوفهم   الناس  على  فخرجوا،    الدماء  في  الولوغ  عن  يحجزهم  الذي

  لحجزهم (  هللا   رحمه)   الشافعي  اْلمام   قال   كما  أوَّلً   العلم  طلبوا  ولو,  

 .(1) ذلك عن

  الرحمة   عن  يبعدك  ما  وكل,    شيء  كل  قبل   رحمة  دين  فاْلسَلم

 وقد  ،   القول   بمجرد  َّل   السوي   بالسلوك   والعبرة  ،   اْلسَلم   عن  يبعدك

 .  لرجل  ألف كَلم  من خير ألف في رجل حال :  قالوا

  وأخَلق   سلوك  هذَّبت  إذا  إَّل  ثمرتها   تؤتى  َّل   كلها  العبادات  أن  على

,    له  صَلة  فَل  والمنكر  الفحشاء  عن  صَلته  تنهه  لم   فمن,    صاحبها

  صلى )  نبينا  يقول  ،  له  صيام  فَل  الزور  قول  عن  صيامه  ينهه  لم  ومن

ورِ   قَْولَ   يََدعْ   لَمْ   َمنْ )( :  وسلم  عليه   هللا   َحاَجة    هلل   فَلَْيسَ   بِهِ   َواْلعََملَ   الزُّ

 الزكاة   في  (وجل  عز)  هللا  يقبل  وَّل,    (2)(َوَشَرابَهُ   َطعَاَمهُ   يََدعَ   أَنْ   فِي

(  وسلم   عليه   هللا   صلى)   نبينا   يقول ,    الطاهر  الطيب  المال   إَّل   والصدقات

, ويقول )صلى هللا عليه وسلم( :    (3)(َطي ِبًا  إَِّلَّ   يَْقبَلُ   َّلَ   َطي ِب    هللا   إِنَّ   ) :  

  .(4)(ُغلُول    ِمنْ  َصَدقَةً  َوَّلَ  ،  ور  ــُطهُ   بِغَْيرِ  َصََلةً  هللا  يَْقبَلُ  َّل )

  هذا   به  ونعني،    السياسي   التدين   الشكلي  التدين   هذا  من  وأخطر

  السلطة   إلى  للوصول   ومطية   وسيلة   مجرد  الدين  يتخذ  الذي   الصنف

  - العامة   وبخاصة  -  الناس  وحب   الدينية   العواطف  استغَلل   خَلل  من

  هو   فقط  إنما  السلطة  إلى  الوصول  من  هدفه  بأن  وإيهامهم,  لدينهم

  أننا   ومع,    له   والتمكين   نصرته   على  والعمل  -وجل   عز   -  هللا  دين  خدمة

 

 .1/136جامع بيان العلم َّلبن عبد البر ( 1)

ورِ   َقْولَ   يََدعْ   لَمْ   َمنْ   باب  ،كتاب الصوم    ،  البخاري  صحيح(  2)   : رقم  ديث، ح  بِهِ   َواْلعََملَ   الزُّ

1903. 
َدَقةِ   قَبُولِ   باب ،كتاب الزكاة    ،  مسلم  صحيح  (3)  2393  :رقم  ديثح،    الطَّي ِبِ   اْلَكْسبِ   ِمنَ   الصَّ

. 

 . 557:  رقم ديث, ح كتاب الطهارة , باب وجوب الطهارة للصَلة  ،صحيح مسلم ( 4)
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  وخالقه   العبد  بين  ما  فهي   النيات  أمر  في  نتدخل  وَّل  النوايا  على  نحكم  َّل

 :  بأمرين   يشهد الواقع فإن,  ونيته وكل  ،

  على   دين  قضية  ليست   الجماعات   هذه  عند  القضية  أن:    األول

  لهما   نعرف  لم  ونََهم    بَشَره    السلطة  على  صراع  قضية  إنما  اْلطَلق

  وتكبر   وغرور  وصلف  عنجهية  في  لآلخرين  إقصاء   مع ,    مثيًَل 

  ومن   منهم  الناس  نفر  بما  ،  مثله  تاريخنا  يشهد   لم  ربما  واستعَلء

 إلى  حاجة  في  وأصبحنا,    الدين  على  اكبيرً   ا عبئً   صار  الذي  سلوكهم

  كثير   أذهان  في  ارتسمت  التي  السلبية  الصورة  هذه  لمحو  كبيرة  جهود

 .   الدين وبين األدعياء هؤَّلء  سلوك  بين همبطرل الناس  من

  النقي   الوجه  وشوهوا ،    لدينهم   أساءوا  أنهم:  اآلخر  األمر

,    كفاءة  أهل  وَّل  دين  أهل  َّل  أنهم  وأثبتوا,    السمحة  الراقية  لحضارته

  على   والتحريض ،    واألعراض   الدماء   استباحة  الدين   من   فهل   وإَّل

 . ؟ واْلفساد والفساد والقتل العنف

التي   الجماعات  هذه  أن  أؤكد  لتز  وما  دتُ أكَّ   وقد    اْلرهابية 

 استعداد  على  هي  السلطوية  مآربها   وتحقيق  الناس  لخداع  الدين   توظف

  حساب   على  ولو  ومطامعها  أهدافها   لتحقيق   الشيطان  مع   حتى  للتحالف 

 .  أو حساب ذلك كله ،  أمتها حساب  أو ،  وطنها  حساب أو،  دينها

  وعناصرها   الجماعات  هذه  عليه  درجت  ما  ذلك  إلى  أضف

 .  والمخاتلة  والمخادعة والكذب الغش من  وقادتها

  لألديان   تمت   َّل  التي   الرذائل  هذه  كل   ونيعدُّ   أنهم   سوًءا   واألكثر 

  الغاية   لهم   تحقق  أنها  طالما،    مشروعة  وسائل  صلةأية  ب  األخَلق  أو

  ،   إليه  يسعون   الذي  السلطوي   التمكين   سبيل  في  إليها  يسعون   التي

  اَّلستحَلل   نطاق  اتسع  كلما  الجماعة  في  العضو  درجة  علت  وكلما

  يكون   أن  بد   َّل   التنظيم  في  فكبيرهم   ،   لديه   والمراوغة  والخداع  والكذب

  وسيلة   وكل  وسيلة  بأي  الجماعة  مصلحة  تحقيق  على  العمل   في  كبيرهم

  أو   ،  الوراثة:    أمرين  بأحد  إَّل  المكانة  هذه  إلى  يصل  يكاد  َّل  إنه  بل  ،

  الشرع   خالف   وإن  الجماعة  منه  طلبهت  ما  تنفيذ  في  والمزايدة  الوصولية

 .   والتخريب اْلفساد أو  الدماء سفك بوتطلَّ ، 
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وَّل شك أن ما قامت به الجماعات اْلرهابية المحسوبة ظلًما على  

تصاع في  أسهم  قد  إجرامية  أعمال  من  يعرف  اْلسَلم  ما  بظاهرة  د 

بذل جهود جبارة لبيان أن  فوبيا" , وأصبحنا في حاجة إلى  و"اْلسَلم

ديننا الحنيف السمح َّل عَلقة له بهذا اْلرهاب واْلجرام , وأنه منها  

والتي    , السمح  لديننا  الذهنية  الصورة  نصحح  حتى   , براء  جميعا 

 .   شوهت الجماعات اْلرهابية جانبا من صفحتها السمحة النقية
 

 *       *       * 
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 لثالثا املبحث
 ن ــــــــوطـظ الــحف

 

مما َّل شك فيه أن حب الوطن والحفاظ عليه فطرة إنسانية أكدها  

يقول مخاطبًا مكة  (  وسلم  عليه  هللا  صلى)  يناالشرع الحنيف , فهذا نب 

  ، هللا   إلى  هللا  أَْرِض   َوأََحبُّ   ،  هللا  أَْرِض   لََخْيرُ   إِنَّكِ   هللاو)المكرمة قائَل :  

, ولما هاجر )صلى هللا عليه   (1)  ( َخَرْجتُ   ما   ِمْنِك؛   أُْخِرْجتُ   أَن ِي   َولَْوَّلَ 

ينس )صلى    لموألصحابه الكرام    وسلم( إلى المدينة واتخذها وطنًا له

هللا عليه وسلم( وطنه الذي نشأ فيه وَّل وطنه الذي استقر فيه , وقد  

  فِي  لَنَا   بَاِركْ   مَّ الله  أََشدَّ،  أَوْ   َمكَّةَ   َكُحب ِنَا   الَمِدينَةَ   إِلَْينَا   َحب ِبْ   مَّ الله)قال :  

نَا،  َوفِي  َصاِعنَا ْحَها  ُمد ِ اَها  َواْنقُلْ   لَنَا،  َوَصح ِ  , وَعنْ ( 2)(الُجْحفَةِ   إِلَى  ُحمَّ

 قَِدمَ   إِذَا  َكانَ   (َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا  َصلَّى)  النَّبِيَّ   أَنَّ   "   (َعْنهُ   هللا   َرِضيَ )  أَنَس  

،  ِمنْ    َدابَّة    َعلَى  َكانَ   َوإِنْ   َراِحلَتَهُ   أَْوَضعَ   ،  الَمِدينَةِ   ُجُدَراتِ   إِلَى  فَنََظرَ   َسفَر 

َكَها وظل )صلى هللا عليه وسلم( يقلب وجهه في    , (3)  " ُحب َِها  ِمنْ   َحرَّ

السماء رجاء أن يحول هللا )عز وجل( قبلته تجاه بيته الحرام بمكة  

  زي ري   ٰى ىن ين    نن  من  ُّٱحتى استجاب له ربه , فقال سبحانه : 

 (4)َّحب خب مب هب جت حت  جبهئ  مئ  خئ  حئ  جئ  ييىي ني    مي

حيث  )صلى هللا عليه وسلم( بالتوجه إلى بيت هللا الحرام ,    ه, فأكرم

حيث نشأ )صلى هللا عليه وسلم( في كنف  و,  أول بيت وضع للناس  

 هذا البيت وتعلق به عقله وقلبه. 

 
 . 4304 : رقمديث ح،  فَْضِل َمكَّةَ  فيباب  ،كتاب المناقب  ، رواه الترمذي( 1)
ِ باب َكَراِهيَِة النَّبِ   ،كتاب فضائل المدنية    ،  صحيح البخاري (  2)    ديث ح،   أَْن تُْعَرى اْلَمِدينَةُ   ي 

 .  1889 : رقم
 .  1886 :رقم ديثح ، باب اْلَمِدينَةُ تَْنِفى اْلَخبَثَ  ،كتاب فضائل المدنية  ،صحيح البخاري( 3)
 .  144البقرة : ( 4)
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ًدا  -رحمه هللا   - قال الحافظ الذهبي  قد  و   محبوبات   من  طائفةً   ُمعَد ِ

  أَبَاَها،   ويحبُّ   ،   عائشةَ   يحبُّ   وكان : "وسلم(    عليه  هللا   )صلى   هللا   رسول

  جبل   ويحب   ،   والعسل  الحلواء   ويحب   ،   سبَطْيه  ويحب  ،  أسامةَ   ويحبُّ 

 . (1)وطنه" ويحب  ، أُُحد  

: إذا أردت أن تعرف وفاء    األصمعي  وقال عبد الملك بن قَُرْيب  

عهده  ووفاء  أوطانه  الرجل  إلى  حنينه  إلى  فانظر  إلى    ،  قه  وتشوُّ  ،

 وبكائه على ما مضى من زمانه،    إخوانه
(2)

ونقل مثل ذلك عن أحد , 

 األعراب
(3)

. 

َّل يحتاج الثابت الراسخ  في السياق والمناخ الفكري الصحي  و

, لكن اختطاف الجماعات المتطرفة للخطاب الديني واحتكارها  إلى دليل

التدليل   إلى  محتاًجا  المسلمات  حكم  في  هو  ما  جعل  ولتفسيراته  له 

والتأصيل , وكأنه لم يكن أصَل ثابتًا , فمشروعية الدولة الوطنية أمر  

غير قابل للجدل أو التشكيك , بل هو أصل راسخ َّل غنى عنه في واقعنا  

 .  المعاصر

قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل بلًدا من بَلد المسلمين صار  وقد  

ونسائهم ,  الجهاد ودفع العدو فرض عين على أهل هذا البلد رجالهم  

كبيرهم وصغيرهم , قويهم وضعيفهم , مسلحهم وأعزلهم , كل وفق  

ا , ولو لم يكن الدفاع عن الديار استطاعته ومكنته , حتى لو فنوا جميعً 

مقصًدا من أهم مقاصد الشرع لكان لهم أن يتركوا األوطان وأن ينجوا  

 بأنفسهم وبدينهم .  

الوطنية   الدولة  المواطنبوتعني  عقد  الشخص  احترام  بين  ة 

بين   المتكافئة  والواجبات  بالحقوق  الكامل  اَّللتزام  وتعني   , والدولة 

 
 مؤسسة  :، ط  216  رقم    ترجمة  15/394  الذهبي  الدين  شمس،  النبَلء    أعَلم   سير  (1)

 .  بيروتالرسالة ، 
اآلداب الشرعية َّلبن و  ,  347  /1  العربي  التراث  إحياء  دار: ط،    للعجلوني  الخفاء  كشف  (2)

 .292ص ، مفلح
 . ، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان   4/31العقد الفريد  (3)
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ا دون أي تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق  أبناء الوطن جميعً 

أو الجنس أو اللغة , غير أن تلك الجماعات الضالة المارقة المتطرفة  

ر تلك الجماعات  المتاجرة بالدين َّل تؤمن بوطن وَّل بدولة وطنية , فأكث

 من األساس , أو أن وَّلءها  إما أنها َّل تؤمن بالدولة الوطنية أصًَل 

التنظيمي األيديولوجي فوق كل الوَّلءات األخرى وطنية وغير وطنية  

 , فالفضاء التنظيمي لدى هذه الجماعات أرحب  

 وأوسع بكثير من الدولة الوطنية والفضاء الوطني . 

ق الجماعات   أنها حامية حمى الدين    نفسها على  المتطرفةوتسو 

، وأنها  تسعى لتطبيق حكم هللا )عز وجل( وإقامة شرعه ، ونتساءل  

وتدمير   ،وتفجير ، ونسف ، : أين ما تقوم به هذه الجماعات من قتل 

ونهب  ،  وسبي للحرائر  ،  ألعراض  لمحارم واوسفك للدماء وانتهاك ل،  

 من شرع هللا وحكمه؟! ،  وترويع لآلمنين ، لألموال  

إن ما تقوم به هذه الجماعات المتطرفة هو عين الجناية على  

اْلسَلم , ذلك أن ما أصاب اْلسَلم من تشويه لصورته على أيدي هذه  

ي لم  أعداء  الجماعات  إن  بل   , أعدائه  أيدي  على  تاريخه  عبر  صبه 

جع في  ما  استنفدوا  لو  ما  ااْلسَلم  سهام  من  ما  بهم  معشار  بلغوا 

 .  ارتكبته هذه الجماعات اْلرهابية من تشويه لصورة اْلسَلم

 :  أهمها ،ونستطيع أن نؤكد وباطمئنان على أمور 

 

دعائمها   : أوال وترسيخ  الوطنية  الدولة  شوكة  تقوية  على  العمل  أن 

مطلب شرعي ووطني، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة  

مسيرتها ، أو تدمير بناها التحتية ، أو ترويع اآلمنين بها ،  أو تعطيل 

 إنما هو مجرم في حق دينه ووطنه معًا . 

ام الحكم َّل يمكن الخروج ـا جامًدا لنظـأن اْلسَلم لم يضع قالبً :  ثانيا

 عنه ,  

ا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيًدا يقره اْلسَلم إنما وضع أسسً 

مدى مقدمتها  وفي  والمساواة ل   تحقيقه  ,  أب  لعدل  وتوفير  بين   , نائه 

لهم واألمان  والعباد  , األمن  البَلد  مصالح  لتحقيق  والحياة    وسعيه 
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الكريمة لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز بينهم على أساس الدين  

ا ,  أو اللون أو العرق أو الجنس , واحترام آدمية اْلنسان لكونه إنسانً 

كرم  حيث  ,    (1)   َّ  لك  اك  يق  ىق  ُّٱحيث يقول الحق سبحانه :  

, وَّل إشكال بعد ذلك   اْلنسان على إطَلق إنسانيته وتعالى  سبحانه  هللا  

َّل   والمضامين  بالمعاني  العبرة  ألن   , المسميات  أو  األسماء  في 

   باألسماء وَّل بالمسميات .

أنه حيث تكون المصلحة ويكون البناء والتعمير ، فثم شرع هللا  :  لثاثا

، وحيث يكون الهدم والتخريب والدمار فثمة عمل    وصحيح اْلسَلم

 الفتنة والدمار والخراب . الشيطان وجماعات 
: أن العَلقة بين الدين والدولة الوطنية ليست عَلقة تقابلية كما  رابعا 

ليست   أنها  كما   , والمتطرفة  اْلرهابية  الجماعات  تسوق  أن  تحاول 
للتدين   أمان  صمام  هي  الرشيدة  فالدولة   , تكون  ولن  عداء  عَلقة 

  بناء   في  وبقوة  يسهم  اوسطي    اواعيً   صحيًحا  ا رشيًداالرشيد , وإن تدينً 
  وطنية   أسس  على  تقوم   حديثة  ديمقراطية  عصرية   دولة  واستقرار
  بالفطرة   تصطدم  أن  يمكن  َّل  رشيدة  دولة  وإن,    وكاملة   راسخة

  أن   ينبغي   أننا   على ,    الصحيح   الرشيد   اْليمان   عن   تبحث  التي   اْلنسانية 
ق   يدفع   الرشيد  فالتدين,    والتطرف  التدين   بين  شديد  وبوضوح   نفر 

  األخَلق   مكارم  إلى,    الصدق  إلى,    الرحمة  إلى,    التسامح  إلى  صاحبه
  أما,    جميعًا   ندعمه   ما  وهو,    واآلخر  الذات  مع  السلمي  التعايش  إلى,  

  والتخريب,    واْلفساد  الفساد   إلى   يدعو  الذي  واْلرهاب   التطرف
  الذي   العضال  الداء  فهو,   واألموال  الدماء  واستباحة  والهدم,    والدمار
  أوتينا   ما   بكل   نعمل   وأن,    بالمرصاد  له   نقف   وأن  جميعًا   نقاومه   أن   يجب
 .  جذوره من  نجتثه حتى عليه  للقضاء قوة من

  الذي   الدين   بين  نفرق  أن   يجب   الصعبة   غير  المعادلة   هذه  وفي
  أن   موقنين,    باطل  هو   الذي  المنحرف  اْلرهابي  والفكر,    حق  هو

  ومن   األرض  هللا   يرث  أن   إلى   ومستمر  قائم   والباطل  الحق   بين   الصراع
  الحق   يقول  حيث,    قصر  أو  الزمن   طال   للحق  النصر  أن   على,    عليها

 
 . 70( اْلسراء : 1)
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  من   زن رن   مم   ام   يل   ىل  مل   يك  ىك   مك  ُّٱ:    سبحانه

 . (1) َّىن ين  نن

  والكلمة ,    حق  هي  التي  الطيبة  الكلمة  كمثل  والباطل   الحق  مثل  إن

  مق   حق   مف  خف   ُّٱ:  ، حيث يقول سبحانه   باطل  هي التي  الخبيثة

خل مل ىل جل حل خل مل هل جم حم    مك   لك  خك   حك  جك 

  ينمن ىن    خن  حن   جن  يم   ىم  مم   خم حم   جميل  

 .(2) َّ  ٰذ  ييمي ىي   خي  حي جي  يه   ىه  مه  جه

  ما   فكل ,    وطن  وقضية ,    دين   قضية ,    عادلة  قضية  ألصحاب   إننا

  وتحقيق   الناس   وسعادة,    واْلنتاج   والعمل,    والتعمير  للبناء  يدعو

  ما   وكل ,    الحقيقية   واْلنسانية  الحق  الدين   لهو,    واستقرارهم   أمنهم

  األديان   يخالف  ما  إلى  يدعو  والقتل  والتخريب,   واْلفساد  للفساد  يدعو

 . القويمة  اْلنسانية والفطرة  النبيلة القيم  وسائر

  أسس   ا معً   يرسخان  والدولة   الدين,    يتناقضان  َّل  والدولة  الدين

  بلدنا  لخير  معًا  نعمل  وأن ,  والواجبات  الحقوق في المتكافئة المواطنة

  األديان ,    ألنفسنا  نحبه  كما  لغيرنا  الخير  نحب  أن,    أجمعين  الناس  وخير

 . عطاء  األديان,   إنسانية األديان,  سماحة  األديان ,  رحمة

  َّل   وأن,    عيـالمجتم  لـالتكاف  اـجميعً   منا  انـيتطلب  والدولة  الدين

   يكون

 .   محتاج وَّل،    مشرد وَّل،   عار   وَّل،   محروم وَّل ،   جائع بيننا

,    واْلتقان  والتميز,    واْلنتاج  العمل  إلى  يدفعان  والدولة  الدين

,    واْلفساد  والفساد,    واْلهمال  واْلرهاب ,    والكسل  البطالة   ويطاردان

 . والخيانة والعمالة ,  والفتن القَلقل وإثارة,  والتخريب والتدمير

  الدين   بين  يكون  أن   يجب  َّل   صراًعا  يتوهمون   من   أن   ؤكدوأ

  فهما   األديان   يفهمون  َّل  أنهم  إما،    ما محتَّ   صراًعا   ويرونه   والدولة

 
 . 18األنبياء :  (1)
 . 26-24إبراهيم :  (2)
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  له   عَلقة  َّل  فالخلل,    اتام    وعيًا   الدولة   مفهوم  يعون  َّل  أو،    صحيًحا

  الفهم  سوء من الخلل  ينشأ إنما,  الرشيدة بالدولة وَّل الصحيح بالدين

 .  بينهما ة العَلقة  لطبيع  أو الدولة لطبيعة أو الدين  لطبيعة

,    وقوانينها  الدولة  دستور  احترام  ضرورة  على   نؤكد  أننا   غير

  لسلطة   موازية  سلطات  الدول   في  تنشأ   وأَّل,    القانون   دولة  وإعَلء

  تحته   تنضوي   واحد  لواء   فهو,    السلطات   هذه  مصدر  كان  أيا  الدولة

  أو  جماعة  أو  مؤسسة  كل تحمل أن أما ,  األخرى األلوية  كل ظله وفي

  أمر   َّل  معه   يستقيم   َّل  داهم  خطر  فهذا  الدولة  للواء  موازيًا  لواء  جهة

 .(1) الدولة أمر وَّل الدين

أنخامسا    على   جر    قد  الديني  التطرف  وجماعات   أحزاب  ظهور   : 

  ،   كثيرة  ويَلت    اْلسَلمية  الدول  من  كثير  وعلى  العربية  منطقتنا

  واضحة   به   المتاجرة  أو  بالدين  التكسب   ظاهرة  بدت   أن   بعد  وبخاصة

  الدين   توظيف  على  عملت   التي  والجماعات  الحركات  من  كثير  لدى

  جهة   من  السلطوية  مطامعها  وتحقيق  ،  جهة  من  خصومها  لتشويه

 هذه  خصوم   لكل  جاهزة  تهمة   اْلسَلم   محاربة  فصارت   ،  أخرى

 .  المتطرفة الجماعات

 من  واْلخراج  والتكفير   التخوين  تهم  إلى  ذلك  تجاوز  عن  ناهيك

  لن  منهم أحًدا بأن أحيانًا المخالفين  على الحكم بل  ،  المسلمين جماعة

  ،  كذا  ومسيرة  كذا  مسيرة  من  لتوجد  رائحتها  وإن  ،  الجنة  رائحة  يجد

 هذه  أكثر  لدى  غفلة  عن   َّل  عمد  عن  اجلي    واضًحا  األوراق  خلط  وبدا

  هذه  نص بت  عندما  هذا  من  أبعد  إلى  ذهب  قد  األمر   إن  بل   ،   الجماعات

  فقدان   مع  ،  الدين  على  ا وصي    نفسها  والجماعات  والحركات  األحزاب

  وأحكامه   بأصوله   اْللمام  مجرد  حتى  أو،  فيه  الصحيح   للتفقه   كوادرها

  إَّل  اللهم   ،  سلطان   من  بها  هللا   أنزل   ما   بفتاوى   علينا   بعضهم   وخروج   ،

 .  أحيانًا الظهور وحب  والسلطة الهوى  سلطان

 
 .وزارة األوقاف المصرية  :وما بعدها ، ط( 5)راجع كتابنا : الدين والدولة ص  (1)
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  مرة   من  أكثر  الذرائع  باْلسَلم  المتسترون  هؤَّلء  أعطى  لقد

  منها   المعلن ،    متعددة  ذرائع  تحت   شئونها  في  للتدخل  األمة   ألعداء

أو  اْلرهاب  مواجهة تفتيتها  أو  دولنا  إضعاف  هو  المعلن  وغير   ،

تفكيكها أو السيطرة على مفاصلها اَّلقتصادية أو الجغرافية أو القرار 

فيها   الوطني  أو    الجماعات   هذه  عباءة  من  خرجت  ثم  ،السياسي 

  واْلرهاب  العنف  تتبنى  أخذت  يائسة  جماعات  واألحزاب  والحركات

  ووجدت   ،  ومنهًجا  مسلًكا   يةاَّلنتحار  والعمليات  والتفجير  والتكفير

  الجماعات   هذه  في  الجديد  اَّلستعمار  المسمى  اَّلستعباد  قوى  بعض

  ونمتها   فتعهدتها   ،  ضالتها   واَّلنتحاريين  التكفيريين   من  اليائسة 

  كيان   تفتيت   في   مآربها  لتحقيق   ،   والسَلح  بالمال   وأمدتها   وغذتها

  جهة   من  ومقدراتها  وخيراتها  نفطها  على  واَّلستيَلء  العربية  المنطقة

 .  أخرى جهة  من باْلرهاب  وربطه اْلسَلم صورة وتشويه ،

ــلمون  كان  أن فبـعد ــل  هم  المســ ــَلم  رســ   أخذت   الـعالم إلى  الســ

ــورتهم ق  ص ــو    وتنامت ,   والدمار  والقتل  اْلرهاب رديف أنها  على  تُس

ــَلم" ظاهرة ــات  جهات  والتقطتها  "فوبياواْلس ــس   على   حاقدة  ومؤس

ــَلم ــلمين اْلسـ  في  نفخوا  نارها  خمدت  وكلما،    ونمتها  فغذتها  والمسـ

 .رقابنا على  امسلطً   اسيفً   مشتعلة  لتظل  رمادها

  أن   ينكر  أن  صحيًحا  فهًما  لدينه   فاهم   أو  وطني   أو   لعاقل  يمكن  وَّل

  وزيفًا   وزوًرا  ظلًما  المتدثرة  المتطرفة  الجماعات  هذه  دعوة  حصاد

  ،  أشواًكا  زرعوا  فقد  ،  المرارة  شديد  امر    حصاًدا  كان   الدين  بعباءة

ا علينا بذل أقصى الجهد ْلصَلح , وصار لزامً   وعلقًما  حنظًَل   فَجنَينا

 ما أفسدته هذه الجماعات الضالة المارقة. 

تغنى األدباء والشعراء عبر تاريخ البشرية بحب األوطان ,    سادًسا :

قديمً  العربي  الشعري  تراثنا  وحديثً وحفل  شعر  ا  من  رائعة  بنماذج  ا 

 :    منهاالوطنية الصادقة , نذكر  

 :  (1)أمحد شوقي قول •

 
 . نهضة مصر ، ط:   1/350  ديوان أحمد شوقي  (1)
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ــ ُم ِليَب ــــَوزالوا دوَن قَوِمهِ  ا ـيـا ِلتَحـــــَلد  ماَت فِتيَتُهــــبِ   وا ـــقـ

 وا ـــِر فَاْشقَ ـــفَِإن ُرمتُْم نَعيَم الَده  اة  ـوت  أَو َحيـَن مَ ــْم بَيــــُ َوقَفت

ــ َوِلألَوط ــ ن  ُمستَحــــت َوَديـــ د  َسلَفَ ـيَ  ِل  ُحر   ــ ي َدِم كُ ـــاِن فــ  قُّ ـ

َرُب  ـــى َويَشـــَوَمن يَسق

 ايا ـبِالَمن 

وا  ــإِذا األَحراُر لَم يُسق

 قوا ـــــَويَس

وَق َوَّل ــــــَوَّل يُدني الُحق ا ــاِلَك َكالَضحايــني الَممــَوَّل يَب

 قُّ ــــيُحِ 

يَّ ـَوِللحُ  جَ ــد  ُمضَ ــِل  يَ ـــبِكُ  اب  ـــراِء ب ـــ ِة الَحمــــِر   َدقُّ ــة  يُ ـــــرَّ

 :(1) - اأيض - قول أمحد شوقي •

ــ ـنا نَقــلنــا وطـــــن  بأَنفسِ   ه ـــ وبالدُّنيا العريضـة ِ نَفتــــديـ ـيه ــ

 ا ـعِط شيَّ ـم نـــأْن لــاها كـــبذلن ه ــــِت األرواُح فيلَ ــــا سيــإذا م

  ايةِ ــى البن ــــوُم علـــنق

 ينا ـمحسن

 نا ـــــى بني ـــاِم إلــُد بالتَّم ـونعهَ 

ــ ويبقى وجه  نا ـإلْيِك نَموُت ـ ِمْصُر ـ كما َحيي  ا ــفديُّ حيَّ ـــِك الم ـ
 

  :(2) أمحد حمرم قول •
 

  غيـــرَ  األوطـــانَ  يُسعــدُ  من

 بَنِيَها 

 َغيــــر  ــالَ اآلم  ويُنيلُـــها

 ــها ذَِوي

  يَـرى بمن الكريمُ  ليس

 أوطـــانَــه 

 يحمــيها   َّل ثم العــــوادي نهـــب 

  انقضــاء بنجدتـــه ترجــو

 شقائها 

 يشقيـها   بقعـــوده الــذي وهــــو

 الـــذي وهـــو نفســها  عن األَذَى َدْفــع بــه   ًَجاهـــدة َوتَـُود

 يُْؤذيِها 

 
 .  2/255  أحمد شوقيديوان  (1)
 . ، مكتبة جزيرة الورد ، القاهرة   70ص ،   أحمد محرمديوان  (2)
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  امــــرؤ   أَرضـىَ  َولَقلَّمـا

 ـه أوَطــانَ 

 يَْفديَِهــــا   بِنَْفســـهِ  تَــــَراهُ  َحتَــى

  :(1) رشيد سليم اخلوريقول  •

ــ   ــيـَهي ِئـِ   ةِ ــ العُُروبـَ  بِْنـتَ    فِـــي ألَُمــوتَ  َعـائِد   أَنَا ــي ـَكفَنِ

 ـي ـَوَطنِـ
 

 *       *       * 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 .  بيروت،  المسيرة دار ، الخامسة الطبعة ، األول المجلد ، القروي الشاعر ديوان (1)
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 الرابع املبحث
 ســـــالـنف ظــــحف

 

الشرع   حرص  التي  والمقاصد  الكليات  أهم  أحد  النفس  حماية 

من   العلماء  اختَلف  من  الرغم  فعلى   ، خاصة  عناية  وأوَّلها  عليها 

األصوليين والفقهاء في عدد الكليات وفي ترتيبها فإنهم يجمعون على  

، بما يعني إجماعهم على حرمة   الكليات  النفس أحد هذه  أن حماية 

  خم   حم  جمخل مل ىل يل    ُّبحانه :  النفس ، حيث يقول الحق س

 ىه   جهمه   ين من ىن    خن  حن   جن   يم   ىم   مم

  رئزئ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ    ٰى   ٰر ٰذ    ييمي ىي    خي  حي  جي  يه 

  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  ُّ ، ويقول سبحانه:  (1)َّيئ   ىئ   نئ  مئ 

 حي  جي  يه  ىه  مهجه   ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم

 ىب نب   مب   زب  رب   يئ    ىئ  نئ  مئ  زئ   رئٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ    ٰى   ٰر  ٰذ  يي  خيميىي 

  مم   ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  ُّٱ ، ويقول سبحانه :    (2) َّمت    زت  رت  يب

 . (3) َّزي   ري  ٰى   ين  ىن  نن  من   زن  رن

،  ( اجتنبوا السبع الموبقات )( :  يقول نبينا )صلى هللا عليه وسلم 

، وقتل    ، والسحر  الشرك باهلل  )    :قالوا: يا رسول هللا وما هن؟ قال

م هللا إَّل بالحق ، والتولي    ، وأكل مال اليتيم   ، وأكل الربا  النفس التي حرَّ

أَنَِس    َعنْ و،    (4)  (  وقذف المحصنات المؤمنات الغافَلت،      يوم الزحف

ِ    أن  )رضي هللا عنه(   ْبِن َماِلك   أَْكبَُر    ):    قَالَ   (وسلم  عليه   هللا  صلى)النَّبِي 

ورِ   ، َوُعقُوُق الَواِلَدْينِ   ، َوقَتُْل النَّْفِس   الَكبَائِِر: اِْلْشَراُك بِاهلل   ، َوقَْوُل الزُّ

 

 .  32( المائدة : 1)

 .     68( الفرقان: 2)

 .  93:  ( النساء3)

   . 272 : رقم ديثح  ،باب بَيَاِن اْلَكبَائِِر َوأَْكبَِرَها  ، كتاب اْليمان  ،صحيح مسلم  (4)
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َّل يََزاَل اْلُمْؤِمُن فِي فُْسَحة  ِمْن  ):  (صلى هللا عليه وسلم ويقول )  ،  (1)  (

 . (2)( َدًما َحَراًما ِدينِِه َما لَْم يُِصبْ 

  : وسلم(  ْنيَا  لَزَوالُ   )ويقول )صلى هللا عليه    أْهون   بِأَْسِرها  الدُّ

 . (3)( حق   بِغَْيرِ  يُْسفَكُ  ُمْسِلم   اْمِرئ   َدمِ  ِمنْ  تَعَالَى  هللا  َعلَى

  هللا  )َصلَّى  هللاِ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   ُهَرْيَرةَ )رضي هللا عنه(  أَبِي  وَعنْ 

(  َوِعْرُضهُ   ،   َوَمالُهُ   ،  َدُمهُ   ،   َحَرام    اْلُمْسِلمِ   َعلَى   اْلُمْسِلمِ   ُكلُّ ):    َوَسلََّم(  َعلَْيهِ 
(4). 

َسمِ   ا( ـ اس  )رضي هللا عنهمـ َعبَّ   بنِ   وَعِن عبد هللا    النبي   عـ أنه 

  بِِإْحَدى   َرأُْسهُ   ُمتَعَل ِقًا   اْلَمْقتُولُ   يَأْتِي  ) :  يَقُولُ   َوَسلََّم(   َعلَْيهِ   هللا  )َصلَّى

  بِهِ   يَأْتِيَ   َحتَّى  ،   َدًما  أَْوَداُجهُ   تَْشُجبُ   ،  اأْلُْخَرى  بِيَِدهِ   قَاتِلَهُ   اُمتَلَب ِب   يََدْيِه،

:  ِلْلقَاتِلِ   هللا  فَيَقُولُ   قَتَلَنِي؟  َهذَا:  اْلعَالَِمينَ   ِلَرب ِ   اْلَمْقتُولُ   فَيَقُولُ   ،  اْلعَْرشَ 

 . ( 5)(النَّارِ  إِلَى  بِهِ   َويُْذَهبُ  تَِعْسَت، 

عنهما(   يَوأَب  ،الُخْدِري     َسِعيد    أَبي  وعن هللا  )رضي    ُهَرْيَرةَ 

  السََّماءِ   أَْهلَ   أَنَّ   لَوْ ):  قَالَ   (َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا  َصلَّى)   هللا  َرُسولِ   َعنْ   يَْذُكَرانِ 

  اْبنِ   وَعنِ   ،(6) (النَّارِ   فِي  هللا   ألََكبَُّهمُ   ُمْؤِمن    َدمِ   فِي  اْشتََرُكوا   َواألَْرِض 

  َوَسلََّم(   َعلَْيهِ   هللا  )َصلَّى  هللا  َرُسولُ   قَالَ :  َعبَّاس  )رضي هللا عنهما( قَالَ 

 

   . 6871:  رقم  ديث، ح{أَْحيَاَها  َوَمنْ : }تَعَالَى  هللا  قَْولِ   صحيح البخاري ، كتاب الديات ، بَابُ (  1)

ًدا فََجَزاُؤهُ :  تَعَالَى    هللاباب قَْوِل    ،كتاب الديات    ،  البخاري( صحيح  2) ) َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتَعَم ِ

 . 6862 :  رقم ديثح ، ( َجَهنَّمُ 

 . 1455 :رقم ديثح، باب َما َجاَء ِفي تَْشِديِد َقتِْل اْلُمْؤِمِن  ،كتاب الديات   ،( سنن الترمذي 3)

   .2564: ديث رقم ح ، َِوَخْذِله ، اْلُمْسِلمِ  ُظْلمِ   صحيح مسلم ، كتاب الفضائل، باب تَْحِريمِ ( 4)
 . القاهرة ، الحرمين دار:   ، ط 4217، حديث رقم :   286/ 4 للطبراني األوسط المعجم( 5)
َماِء ، ح في اْلُحْكمِ  باب، كتاب الديات   ، الترمذي سنن  (6)  .  1459 : رقم  ديثالد ِ
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  بَْينَ   َمْكتُوب    اْلِقيَاَمةِ   يَْومَ   َجاءَ   َكِلَمة    بَِشْطرِ   َحَرام    َدم    فِي  َشَركَ   َمنْ   ):  

 . (1) هللا(  َرْحَمةِ  ِمنْ  آيِس   َعْينَْيهِ 

ِ   َعنْ   ، (  عنه  هللا  رضي)َسِعيد     أَبِي   وَعنْ    َعلَْيهِ   هللا  )َصلَّى  هللا   نَبِي 

ْلتُ :    يَقُولُ   يَتََكلَّمُ   النَّارِ   ِمنَ   ُعنُق    )يَْخُرجُ :  قَالَ   أَنَّهُ   َوَسلََّم(   بِثَََلثَة    اْليَْومَ   ُوك ِ

،   بُِكل ِ :     ، نَْفس    بِغَْيرِ  نَْفًسا  قَتَلَ   َوبَِمنْ   آَخَر،  إِلًَها  هللا   َمعَ  َجعَلَ   َوبَِمنْ   َجبَّار 

 بن عمر  وعن عبد هللا ،  (2) َجَهنََّم(  َغَمَراتِ  فِي  فَيَْقِذفُُهمْ  َعلَْيِهمْ  فَيَْنَطِوي

قال  عنهما(  (  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا  َصلَّى)  هللا  َرُسولَ   َرأَْيتُ ":  )رضي هللا 

  َوأَْعَظمَ   أَْعَظَمكِ   َما  ِريَحِك،  َوأَْطيَبَ   أَْطيَبَكِ   َما: )َويَقُوُل    بِاْلَكْعبَِة ،   يَُطوفُ 

د    نَْفسُ   َوالَِّذي!  ُحْرَمتَكِ    ُحْرَمةً   هللا  ِعْندَ   أَْعَظمُ   اْلُمْؤِمنِ   لَُحْرَمةُ   ،  بِيَِدهِ   ُمَحمَّ

 . (3) (َخْيًرا إَِّلَّ  بِهِ  نَُظنَّ   َوأَنْ  ،  َوَدِمهِ   َماِلهِ  ،  ِمْنكِ 

  َوأَْصَحابَهُ   َوُجْنَدبًا  َصْفَوانَ   َشِهْدتُ :  قَالَ   تَِميَمةَ،   أَبِي  َطِريف    وَعنْ 

  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا  َصلَّى هللا َرُسولِ   ِمنْ   َسِمْعتَ   َهلْ :  فَقَالُوا  يُوِصيِهْم،   َوُهوَ 

عَ   َمنْ : "  يَقُولُ   َسِمْعتُهُ :  قَالَ   َشْيئًا؟ عَ   َسمَّ :  قَالَ   الِقيَاَمِة،  يَْومَ   بِهِ   هللا  َسمَّ

  إِنَّ :  فَقَالَ   أَْوِصنَا، :  فَقَالُوا  ، "  الِقيَاَمةِ   يَْومَ   َعلَْيهِ   هللا   يَْشقُقِ   يَُشاقِقْ   َوَمنْ 

لَ    فَْليَْفعَْل،   َطي ِبًا  إَِّلَّ   يَأُْكلَ   َّلَ   أَنْ   اْستََطاعَ   فََمنِ   بَْطنُهُ،  اِْلْنَسانِ   ِمنَ   يُْنتِنُ   َما  أَوَّ

 أَْهَراقَهُ   َدم    ِمنْ   َكف ِهِ   بِِمْلءِ   الَجنَّةِ   َوبَْينَ   بَْينَهُ   يَُحالَ   َّلَ   أَنْ   اْستََطاعَ   َوَمنِ 

 (4)" فَْليَْفعَلْ 

  هللا   َرُسولُ   قَالَ :    قَالَ   عنه(  هللا  )رضي  مسعود  بن  هللا  َعْبدِ   وَعنْ 

لُ   َوَسلََّم(  َعلَْيهِ   هللا  )َصلَّى   فِي   اْلِقيَاَمةِ   يَْومَ   النَّاِس   بَْينَ   يُْقَضى  َما  : )أَوَّ

 
 . 11102:   ، حديث رقم 11/79المعجم الكبير للطبراني   (1)
 . 11354:  مسند أحمد ، حديث رقم  (2)
  : ط  ،  3932  :رقم   حديث  ،   َوَماِلهِ   اْلُمْؤِمنِ   َدمِ   ُحْرَمةِ   باب  ،  الفتن  كتاب  ،  ماجه  ابن  سنن  (3)

     . العربية الكتب إحياء دار

      .7152 :رقم حديث ، من شق شق هللا عليه باب ، األحكام كتاب ، صحيح البخاري (4)
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َماِء(   ِ   إِْدِريسَ   أَبِي   وَعنْ ،    (1)الد ِ :  يَقُولُ   ُمعَاِويَةَ،   َسِمْعتُ :  قَالَ   اْلَخْوََّلنِي 

  أَنْ   هللا  َعَسى  ذَْنب    )ُكلُّ :  يَقُولُ   َوَسلََّم(  َعلَْيهِ   هللا  )َصلَّى  هللا  َرُسولَ   َسِمْعتُ 

ُجلُ  إَِّلَّ  يَْغِفَرهُ  ًدا(  ُمْؤِمنًا  يَْقتُلُ  َرُجل   أَوْ  َكافًِرا، يَُموتُ  الرَّ ُمتَعَم ِ
(2).  

ِ   َعنِ   َعْنُهَما(،  هللا  )َرِضيَ   ُعَمرَ   اْبنِ   وَعنِ    َعلَْيهِ   هللا  )َصلَّى  النَّبِي 

( ِرقَابَ   بَْعُضُكمْ   يَْضِربُ  ُكفَّاًرا،  بَْعِدي  تَْرِجعُوا   )َّلَ :  قَالَ   َوَسلََّم(  بَْعض 
(3)   . 

  َعلَْيهِ   هللا  )َصلَّى  النَّبِيُّ   قَالَ :  قَالَ   ُهَرْيَرةَ )رضي هللا عنه(  أَبِي  وَعنْ 

  اْلقَاتِلُ   يَْدِري  َّلَ   َزَمان    النَّاِس   َعلَى  لَيَأْتِيَنَّ   بِيَِدهِ   نَْفِسي  )َوالَِّذي:  َوَسلََّم(

ِ   فِي ِ   َعلَى  اْلَمْقتُولُ   يَْدِري  َوَّلَ   قَتََل،  َشْيء    أَي  قُتَِل(    َشْيء    أَي 
، وفي (4)

ْنيَا،   تَْذَهبُ   َّلَ   بِيَِدهِ   نَْفِسي  رواية : )َوالَِّذي   يَْوم    النَّاِس   َعلَى  يَأْتِيَ   َحتَّى  الدُّ

  ؟   ذَِلكَ   يَُكونُ   َكْيفَ :  فَِقيلَ   (  قُتِلَ   فِيمَ   اْلَمْقتُولُ   َوَّلَ   قَتََل،   فِيمَ   اْلقَاتِلُ   يَْدِري  َّلَ 

   اْلقَاتِلُ  ) اْلهْرُج ،:   قَالَ 

 .(5)النَّاِر(  فِي َواْلَمْقتُولُ 

يأتي التأكيد على حرمة الدماء في خطبة حجة الوداع الجامعة  و

، وأْموالَكم    إنَّ ِدماَءُكم )، حيث يقول نبينا )صلى هللا عليه وسلم( :  

، في بلَِدُكم    ، في شهِرُكْم َهذَا  وأْعراَضُكم حرام  َعلَْيُكم َكُحْرمة يوِمُكم َهذَا

 . (6)(، أَّل َهْل بلَّْغت َهذَا

 

يَاِت،   َواْلِقَصاِص   َواْلُمَحاِربِينَ   اْلقََساَمةِ كتاب    ،  مسلمصحيح   (1) َماءِ   اْلُمَجاَزاةِ باب   َوالد ِ   ِفي   بِالد ِ

لُ  َوأَنََّها اآْلِخَرِة،  . 1678 :حديث رقم اْلِقيَاَمِة ، يَْومَ  النَّاِس  بَْينَ  فِيهِ   يُْقَضى َما أَوَّ

 . 16907:  حديث رقم،  112/  28  مسند أحمد  (2)

 . 6868:  رقم حديث  ، تُْدفَنَ  َحتَّى اْنتََظرَ  َمنْ  بَابُ  ، الجمعة صحيح البخاري ، كتاب  (3)

ُجلُ   يَُمرَّ   َحتَّى   السَّاَعةُ   تَقُومُ   َّلَ   باب  الفتن ،صحيح مسلم ، كتاب  (  4) ُجِل،  بِقَْبرِ   الرَّ   َفيَتََمنَّى   الرَّ

 . 2908: رقم ديثاْلبَََلِء ، ح ِمنَ  اْلَمي ِتِ  َمَكانَ  يَُكونَ  أَنْ 

 .نفس الموضع  المرجع السابق (5)

 . 105 :حديث رقم  ، الغائبباب ليبلغ العلم الشاهد  ، كتاب العلم  ،صحيح البخاري   (6)
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  إِنَّ ِمْن َوَرَطاِت   "قال:  أنه  ا(  ـبن عمر )رضي هللا عنهم  اوعن  

بِغَْيِر    األُُمورِ  الَحَراِم  الدَِّم  َسْفَك  فِيَها،  نَْفَسهُ  أَْوقََع  ِلَمْن  َمْخَرَج  َّلَ  الَّتِي 

 .  (1)"ِحل ِهِ 

، كما   بقتلها  النار  نفسا محرمة يصلى  قتل  : من  وقال مجاهد 

"ومن أحياها " : من سلم من قتلها فقد  ا يصَلها لو قتل الناس جميعً 

 سلم من قتل الناس جميعًا . 

خب مب     ُّٱسألت الحسن عن قوله تعالى : : علي  بن   سليمان  وقال

  حس جس مخ    جخمح    جحمج    حجهب جت حت خت مت هت مث  

  مظ   حط   مض   خض   حض جض   مص  خص   حص مس   خس 

  كانت  كما لنا هي:   سعيد أبا يا: فقلت  (2)َّجف   مغ   جغ   مع   جع 

  إسرائيل   بني  دماء  كانت  ما  غيره  إله  َّل  والذي  إي:    قال  إسرائيل؟  لبني

  َكثِيًرا  إِنَّ   ثُمَّ   بِاْلبَيِ نَاتِ   ُرُسلُنَا  َجاَءتُْهمْ   َولَقَدْ )  ،  دمائنا   من  هللا  على  أكرم

ْنُهم ِلكَ  بَْعدَ  ِم   . (3)( لَُمْسِرفُونَ  اأْلَْرِض  فِي ذََٰ

ِ   أَْصَحابِ   ِمنْ   َرُجل    َعنْ و    قَالَ :  قَالَ   (َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا  َصلَّى)  النَّبِي 
ةِ   أَْهلِ   ِمنْ   َرُجًَل   قَتَلَ   َمنْ   ) :    (َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا  َصلَّى)  هللا  َرُسولُ  مَّ   لَمْ   الذ ِ

 . (4) (  َعاًما َسْبِعينَ  َمِسيَرةِ  ِمنْ  لَيُوَجدُ  ِريَحَها َوإِنَّ  اْلَجنَِّة، ِريحَ  يَِجدْ 

أو    ة والعون على سفك دم بكلمقال أبو الوليد الباجي : وإياكم  و

من دينه ما لم يغمس    ةفَل يزال اْلنسان في فسح  ،  ة المشاركة فيه بلفظ

 . (5) لسانه في دم حرام يده أو

 

ًدا  ُمْؤِمنًا  يَْقتُلْ   َوَمنْ }  تَعَالَى  هللا  قَْولِ   باب  ،كتاب الديات    ،صحيح البخاري(  1)  فََجَزاُؤهُ   ُمتَعَم ِ

 . 6863 :  رقم ديثح  {،َجَهنَّمُ 
 . 45المائدة  :  (2)
 .3/47 {.. كتبنا ذلك أجل من} تعالى :  قوله  تفسير  ، البغوي تفسير (3)
 .18072 : حديث رقم مسند أحمد ،  (4)
 الباجي  خلف  بن  سليمان  الوليد   ، ألبي  لولديه  الباجي  الوليد  أبي  وصية  ،  الولدية  النصيحة  (5)

 الرياض .  ، الوطن دار:   ط ، المجيد عبد باجس إبراهيم:  تحقيق 20/ 1األندلسي 



- 40- 

 

،  هذا وقد تعهد اْلسَلم النفس بالحماية والرعاية منذ الطفولة  

على أهل الجاهلية وأدهم للبنات خشية الفقر أو العار ، وأنكر    فنعى

  مئ   زئ  رئٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ    ُّٱعليهم ذلك  نكيًرا شديًدا حيث يقول الحق سبحانه:  

  ىث   نث مث   زث   رث   يت   ىت   نت   مت   زت رت   يب   ىب   نب   مب   زب   رب   يئ   ىئ   نئ 

  جض   مص  خص   حص  ُّٱ ويقول سبحانه :    ،  (1)َّيف   ىف  يث

  يب ىب   نب  مب   زب   رب  ُّٱ:  , ويقول سبحانه  (2) َّحط   مض  خض   حض 

 ىئ   نئ   مئ    زئ   ُّٱ , ويقول سبحانه :  (3) َّ  مث  زث  رث   يت  ىت  نتمت   زت  رت

  قال   )رضي هللا عنه( أن رجًَل   مسعود    بن   هللا عبد  وعن  ,(4) َّزب   رب  يئ

  وهو   ند ا  هلل  تدعو  أن) :  قال  هللا ؟  عند  أكبر  الذنب  أي  هللا ،  يارسول:  

قال    ،  (معك  يطعَمَ   أن  مخافة  ولَدك  تقتل  أن):  قال    ؟أي  ثم:  قال      (خلَقك

, وقال )صلى هللا عليه    (5)(جارك  حليلة  تزانيَ   أن ):  قال    أي ؟  ثم :  

   َكانَتْ  َمنْ  ) وسلم( : 

اْلَجنَّةَ    هللا   أَْدَخلَهُ   َعلَْيَها  َولََدهُ   يُْؤثِرْ   َولَمْ   ،  يُِهْنَها  َولَمْ   ،   يَئِْدَها   فَلَمْ   أُْنثَى   لَهُ 

) (6). 

(  وسل م  عليه  هللا  صل ى)  هللا  رسول  أن    ،  الص امت  بن  عبادة  وعن

ِ   تُْشِرُكوا  َّلَ   أَنْ   َعلَى  بَايِعُونِي  )  :  أصحابه  من  عصابة  وحوله  قال  بِاّللَّ

 
 . 58( النحل: 1)
 . 151األنعام : ( 2)
 .31اْلسراء : ( 3)
 . 9, 8التكوير : (  4)
ِ أَْنَداًدا َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن    } :  باب قَْولُهُ تَعَالَى    ،كتاب التفسير    ،   ( صحيح البخاري5) فََلَ تَْجعَلُوا ّلِلَّ
 .  4477 : رقم ديثح ، {
 . 5148 : رقم ديثح، فَْضِل َمْن َعاَل يَتَاَمى  فيباب  ،كتاب األدب ، ( سنن أبى داود 6)
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  بِبُْهتَان    تَأْتُوا   َوَّلَ   ،   أَْوَّلََدُكمْ   تَْقتُلُوا   َوَّلَ   ،   تَْزنُوا َوَّلَ   ،  تَْسِرقُوا  َوَّلَ   ،   َشْيئًا 

(1) (َمْعُروف   فِي تَْعُصوا َوَّلَ  ، َوأَْرُجِلُكمْ  أَْيِديُكمْ  بَْينَ   تَْفتَُرونَهُ 

 .  

ولم يقف أمر اْلسَلم في الحفاظ على النفس عند هذا الحد بل 

نبينا   يقول   ، إخافتهم  أو  اآلمنين  ترويع  مجرد  النهي عن  إلى  تعداه 

اْلَمَلَئَِكةَ    ))صلى هللا عليه وسلم( :   فَِإنَّ  بَِحِديَدة   أَِخيِه  إِلَى  أََشاَر  َمْن 

ِه  تَْلعَنُهُ  , ويقول )صلى هللا عليه وسلم( :   (2)(َوإِْن َكاَن أََخاهُ ألَبِيِه َوأُم ِ

ََلحَ  َعلَْينَا َحَملَ  َمنْ ) (3) (ِمنَّا  فَلَْيسَ   الس ِ

. 

وإذا كان نبينا )صلى هللا عليه وسلم( قد حدثنا عن امرأة دخلت  

النار في هرة حبستها َّل هي أطعمتها وَّل هي تركتها تأكل من خشاش  

ومن ثم َّ    ويحرق ويسفك الدماء؟!األرض ، فما بالكم بمن يقتل البشر  

يتضح أن اْلسَلم دين رحمة وسماحة ، َّل دين قتل وإرهاب ، يقول  

 ىه  مه  جه   ين  ىن من   خن  حن  جن  يم   ىمُّٱالحق سبحانه :   

  رب   يئ  ىئ  نئ  مئزئ   رئ ُّ ِّ  ّٰ    َّ ٌّ ٍّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي   ميخي   حي  جي  يه

َّ (4). 

     بل هي رحمة   ،وهي ليست رحمة خاصة بجنس أو نوع أو زمان  

 .(5)َّيك   ىك  مك   اكلك ٱ  ُّ:    عامة لجميع المخلوقات ، قال تعالى

مع أن اْلسَلم لم يترك أمر النفس اْلنسانية لمجرد التراحم إنما 

  يف    ىف  يث  ىث  نث  ُّٱحصنها بحد القصاص ، فقال سبحانه :  

 
 . 18 :  رقم ديثح، األَْنَصاِر  ُحبُّ  اِْليَمانِ  َعَلََمةُ  باب ،كتاب اْليمان  ، البخاري صحيح (1)
البر والصلة  ، ( صحيح مسلم  2) َلَحِ    ،  كتاب  بِالس ِ اِْلَشاَرِة  َعِن  النَّْهِى    :   رقم  ديثح   ،باب 

6832. 
علينا    من حمل  (: صلى هللا عليه وسلم) ( صحيح البخاري , كتاب الفتن , باب قول النبي  3

 .6659:   رقم ديثح،  السَلح فليس منا 

 . 159:  ( آل عمران4)

 . 107:  ( األنبياء5)
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 مم   ام يل    ىل  مل   يك   ىك  مك  لك اك   يق  ىق

  حئ   جئ  يي   ىي   ني مي  زي ري    ٰىىن ين    نن  من   زن   رن 

مج    حججب حب خب مب هب جت حت خت مت هت مث    هئ  مئخئ 

خب مب هب جت حت خت مت هت مث   ُّٱ  ويقول سبحانه:,  (1) َّمح   جح

 خص   حص مس    خس   حس جس مخ    جخمح    جح مج    حج

  مغ   جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض   حضجض   مص

 .(2) َّجف 

د اْلسَلم في شأن القصاص  ولمزيد من الحفاظ على النفس شدَّ 

حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه( حينما اجتمع جماعة  

  من أهل صنعاء على رجل واحد فقتلوه ، فقال )رضي هللا عنه( : "لَوْ 

 .(3)َجِميعًا" لَقَتَْلتُُهمْ   َصْنعَاءَ  أَْهلُ  َعلَْيهِ  تََماأَلَ 

  القصاص   هللا  : " جعل يقول أبو العالية )رحمه هللا تعالى(    وكان

   (4)" يُقتل أن مخافة  فتمنعه  يقتُل ،  أن يريد  رجل من  فكم ،حياة 

وحتى في الحرب كان النبي )صلى هللا عليه وسلم( يوصي قائد  

  َرُسولَ   أَنَّ   )رضي هللا عنه(  َماِلك    ْبن  أَنَسعن  ف،  الجيش قبل انطَلقه  

  ِملَّةِ   َوَعلَى   اهللَوبِ   هللا  بِاْسمِ   اْنَطِلقُوا )  :  قَالَ   (َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا   )َصلَّى  هللا

  اْمَرأَةً   َوَّلَ   ،   َصِغيًرا  َوَّلَ   ،   ِطْفًَل   َوَّلَ   ،  فَانِيًا  َشْيًخا  تَْقتُلُوا  َّلَ   ، هللا    َرُسولِ 

وا   ،   تَغُلُّوا   َوَّلَ   ،   يُِحبُّ   هللاَ   إِنَّ   ،   َوأَْحِسنُوا  َوأَْصِلُحوا  ،   َغنَائَِمُكمْ   َوُضمُّ

)صلى هللا عليه وسلم( امرأة مسنة مقتولة    ى, ولما رأ(5)(اْلُمْحِسنِينَ 

 
 . 179،  178:  ( البقرة 1)
 . 45( المائدة : 2)
 . 1580 :رقم ديثح ، ( موطأ مالك , كتاب العقول , باب ما جاء في الغيلة والسحر 3)
 . والتوزيع  للنشر طيبة دار ،1/492 كثير َّلبن العظيم القرآن تفسير( 4)
  حيدر   ،  الهند  ،  النظامية  المعارف  دائرة  مجلس:    ط،    154/  9  للبيهقي  الكبرى  السنن(  5)

 . آباد
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  َما   َهِذِه؟  قَتَلَ   َمنْ   ):  في إحدى المعارك قال )صلى هللا عليه وسلم(  

  مت   خت   حت   جت   هب   مب   خب   حب   ُّٱ , ويقول الحق سبحانه :    (1)(   ِلتُقَاتِلَ   َهِذهِ   َكانَتْ 

  جض   مص   خص   حص   مس   خس   حس   جس مخ   جخ   مح   جح   مج   حج   مث   هت 

 .(2) َّجغ   مع جع مظ  حط مض  خضحض 

  ,   اْلسَلم إلى الحفاظ على النفس دون النظر إلى الدين  وقد دعا

  فعَنْ بين حر وعبد ،    و أفلم يفرق في الدماء بين مسلم وغير مسلم ،  

و  ْبنِ   هللا  َعْبدِ  ِ   َعنِ   َعْنُهَما(  هللا  َرِضيَ )  َعْمر    ( َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا  َصلَّى)   النَّبِي 

  ِمنْ   تُوَجدُ   ِريَحَها   َوإِنَّ   ،   الَجنَّةِ   َرائَِحةَ   يَِرحْ   لَمْ   ُمعَاَهًدا   قَتَلَ   َمنْ ):  قَالَ 

  هللا  َرُسولُ   قَالَ :    قَالَ  ،  ُجْنَدب    ْبنِ   َسُمَرةَ   وَعنْ   ،(3)(َعاًما   أَْربَِعينَ   َمِسيَرةِ 

 َجَدْعنَاهُ(   َجَدَعهُ   َوَمنْ  ،  قَتَْلنَاهُ   َعْبَدهُ   قَتَلَ   َمنْ ):  (   َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا  َصلَّى)

(4).
 

عن  وحتى في الحرب حثنا اْلسَلم على عدم اْلسراع في القتل , ف

  َوَسلََّم(   َعلَْيهِ   هللا   )َصلَّى  هللاِ   َرُسولُ   بَعَثَنَا :    قَالَ   ،  َحاِرثَةَ   ْبنِ   َزْيدِ   ْبن  أَُساَمةَ 

  َوَرُجل    أَنَا   َولَِحْقتُ   فََهَزْمنَاُهمْ   اْلقَْومَ   فََصبَّْحنَا  ،   ُجَهْينَةَ   ِمنْ   اْلُحَرقَةِ   إِلَى

ا   ِمْنُهْم،   َرُجًَل   اأْلَْنَصارِ   ِمنَ    َعْنهُ   فََكفَّ   ، هللا  إَِّلَّ   إِلَهَ   َّلَ :  قَالَ   َغِشينَاهُ   فَلَمَّ

، ا:  قَالَ   قَتَْلتُهُ،   َحتَّى  بُِرْمِحي  َوَطعَْنتُهُ   اأْلَْنَصاِريُّ   النَّبِيَّ   ذَِلكَ   بَلَغَ   قَِدْمنَا   فَلَمَّ

  ََّل :  قَالَ   َما  بَْعدَ   أَقَتَْلتَهُ   ،  أَُساَمةُ   يَا  ):  ِلي  فَقَالَ   َوَسلََّم(،   َعلَْيهِ   هللا  )َصلَّى

ذًا  َكانَ   إِنََّما  ،  هللاِ   َرُسولَ   يَا:  قُْلتُ :  قَالَ   (  ؟هللا   إَِّلَّ   إِلَهَ  ِ :  فَقَالَ :  قَالَ   ،  ُمتَعَو 

ُرَها  َزالَ   فََما:  قَالَ   (؟هللا  إَِّلَّ   إِلَهَ   َّلَ   قَالَ   َما  بَْعدَ   أَقَتَْلتَهُ )   تََمنَّْيتُ   َحتَّى  َعلَيَّ   يَُكر ِ

 

 . 15992 : رقم، حديث  25/370  مسند أحمد (1)

 . 94النساء : ( 2)

 3166  :رقم   حديثُجْرم  ،    بِغَْيرِ   ُمعَاَهًدا  قَتَلَ   َمنْ   إِثْمِ   باب  ،كتاب الجزية    ،  البخاري  صحيح(  3)

. 

 . 1414:  رقم حديث ، عبده يقتل الرجل في  جاء ما باب ،  الديات سنن الترمذي ، كتاب (4)
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اْليَْوِم(    ذَِلكَ   قَْبلَ   أَْسلَْمتُ   أَُكنْ   لَمْ   أَن ِي
أن رسول   وفي رواية أخرى،  (1)

  إِذَا   هللا  إَِّلَّ   إِلَهَ   بََِل   تَْصنَعُ   )فََكْيفَ :  له    قَالَ   هللا )صلى هللا عليه وسلم(

  )َوَكْيفَ :  قَالَ   ِلي،  اْستَْغِفرْ   ،  هللاِ   َرُسولَ   يَا:  قَالَ   اْلِقيَاَمِة؟(  يَْومَ   َجاَءتْ 

  َعلَى  يَِزيُدهُ   َّلَ  فََجعَلَ : قَالَ  اْلِقيَاَمِة؟(  يَْومَ  َجاَءتْ   إِذَا هللا  إَِّلَّ  إِلَهَ  بََِل  تَْصنَعُ 

 . (2)اْلِقيَاَمِة(  يَْومَ  َجاَءتْ  إِذَا هللا  إَِّلَّ  إِلَهَ  بََِل   تَْصنَعُ  )َكْيفَ :    يَقُولَ  أَنْ 

,  و اْلنسانية  النفس  حرمة  حرملعظم  كما  اْلسَلم  قتل    فإن 

  يب   ىب  نب  مب زب   رب   يئ  ُّ  قال تعالى:،    اْلنسان غيره حرم قتله لنفسه

  خئ   حئ   جئ يي  ىي ني مي  زي ري  ٰى  ُّٱويقول سبحانه :  ,(3) َّزت  رت 

ِ   َعنِ وعن أبي هريرة )رضي هللا عنه(    ,(4) َّ  خب  حب  جب  هئ   َصلَّى )  النَّبِي 

  َجَهنَّمَ   نَارِ   فِي  فَُهوَ   نَْفَسهُ   فَقَتَلَ   َجبَل    ِمنْ   تََردَّى  َمنْ ) :  قَالَ   (َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا

ا  تََحسَّى  َوَمنْ   أَبًَدا،  فِيَها  ُمَخلًَّدا  َخاِلًدا  فِيهِ   يَتََردَّى هُ   نَْفَسهُ   فَقَتَلَ   ُسم    فَُسمُّ

  نَْفَسهُ   قَتَلَ   َوَمنْ   ،   أَبًَدا  فِيَها  ُمَخلًَّدا  َخاِلًدا   َجَهنَّمَ   نَارِ   فِي  يَتََحسَّاهُ   يَِدهِ   فِي

ُ   يَِدهِ   فِي  فََحِديَدتُهُ   بَِحِديَدة     ُمَخلًَّدا  َخاِلًدا  َجَهنَّمَ   نَارِ   فِي  بَْطنِهِ   فِي  بَِها  يََجأ

 . (5)"أَبًَدا فِيَها

وأباح الشرع للمضطر أكل أو شرب ما يحفظ عليه حياته حال  
الضرورة التي تصل إلى خشية الهَلك ؛ حفاًظا على النفس اْلنسانية  

 ىفُّٱحد هذه الضرورة ، فقال سبحانه :  في ذلك  ، على أَّل يتجاوز  

  زن   رن  مم  اميل  ىل مل   يك  ىك مك  لك اك  يق ىق  يف

 

يَماَن ، بَابُ   صحيح مسلم ، ِكتَابُ   (1) : هللاُ ، حديث  إَِّلَّ   إِلَهَ   َّلَ :  قَالَ   أَنْ   بَْعدَ   اْلَكافِرِ   قَتْلِ   تَْحِريمِ   اْْلِ

96. 

يَماَن ، بَابُ   صحيح مسلم ، ِكتَابُ   (2)  ديث:هللاُ ، ح  إَِّلَّ   إِلَهَ   َّلَ :  قَالَ   أَنْ   بَْعدَ   اْلَكافِرِ   قَتْلِ   تَْحِريمِ   اْْلِ

97 . 

 . 29النساء : ( 3)

 . 195البقرة : ( 4)

 . 5778 :رقم ديثبِِه ، ح َوالدََّواءِ  السُّم ِ ، ُشْربِ  كتاب الطب , باب ،البخاري صحيح( 5)



- 45- 

 

 مل   خل ُّٱ , ويقول سبحانه :  ( 1) َّيي   ىي    ني   مي   زي ري   ٰى   ين   ىن   نن   من 

  مه   جه   ين   ىن   من   خن   حن   جن   يم   ىم   مم   خم   حم   جم   يل   ىل 

  ىئ   نئ مئ  زئ رئُّ ِّ ّٰ  َّ ٌّ ٍّ  ٰىٰر  ٰذ يي  ىي  مي خي حي جي يه  ىه

  ىف   يث   ىث   نث   مث   زث   رث يت   ىت   نت   مت   زت   رت   يب   ىب   نب   مب   زب   رب يئ 

  ىن   نن  من   زن  رن  مم  ُّٱ, ويقول سبحانه:  (2)َّلك   اك  يق  ىق  يف

  حت   جت    هب   مب   خب   حب   جب   هئ   مئ   خئ   حئ   جئ   يي   ىي   ني   مي   زي   ري   ٰى   ين 

      . (3)  َّ  مس   خس   حس    جس   مخ   جخ   مح   جح   مج   حج   مثهت   مت  خت

 *       *       * 

 
 
 

  

 
  

 
 
 

 
 . 173البقرة : ( 1)
 . 3( المائدة : 2)
 . 145( األنعام : 3)

 
 :امــس املبحث اخل

 
 

 

 

 

 الـــــمــظ الــحفـ
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 اخلامس املبحث
 ـالـــــــامل ظـــحـف

 

المال بسياجات متعددة من     الحفظ فنهى عن لقد أحاط اْلسَلم 
  سبحانه   فقال   ،   فيه  لبس َّل  قاطعًا  نهيًا  وأشكاله  صوره  بكل  الحرام  أكل

 رت   يب   ىب   نب   مب زب   رب   يئ   ىئ نئ   مئ   زئ   رئ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  ّٰ    ٰى   ٰر   ٰذ   يي   ىي ُّٱ:  

 . (1) َّاك    يق   ىق   يف   ىف   يث ىث   نث   مث   زث    رث   يت   ىت   نت   مت  زت

 يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين   ىن  نن  من  زن  ُّ :  وقال جل شأنه

 ىث  نث  مث   زث  رث  يت   ىت  ُّٱويقول سبحانه :  ،    (2)َّهئ   مئ   خئ  حئ  جئ

  مث   هت  مت   ختٱ    ُّويقول سبحانه:  ،  (3)َّلك   اك  يق ىق   يف   ىف  يث 

 .(4)َّمس    خس  حس  جس  مخجخ  مح  جح  مج حج

  مث    زثُّٱ  :على لسان سيدنا شعيب )عليه السَلم(  ويقول سبحانه  

 . (5) َّمل   يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق يف  ىف يث   ىث  نث

  أَبِي   ْبن  َسْعد  سيدنا  أن(  عنهما  هللا   رضي)  َعبَّاس    اْبنِ   وَعنِ 

  ،   الدَّْعَوةِ   ُمْستََجابَ   يَْجعَلَنِي  أَنْ   هللا  اْدعُ   ،   هللا  َرُسولَ   يَا :    قال   َوقَّاص  

  تَُكنْ   َمْطعََمكَ   أَِطبْ   َسْعدُ   يَا  ) ( :  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا   َصلَّى)  النَّبِيُّ   لَهُ   فَقَالَ 

د    نَْفسُ   َوالَِّذي  ،   الدَّْعَوةِ   ُمْستََجابَ    اللُّْقَمةَ   لَيَْقِذفُ   اْلعَْبدَ   إِنَّ   ،   بِيَِدهِ   ُمَحمَّ

  لَْحُمهُ   نَبَتَ   َعْبد    َوأَيَُّما  ،  يَْوًما  أَْربَِعينَ   َعَملَ   ِمْنهُ   يُقبَل  فََل  َجْوفِهِ   فِي  اْلَحَرامَ 

بَا  السُّْحتِ   ِمنَ  ،  بِْنتَ   , وعن َخْولَةَ   (6)(  بِهِ   أَْولَى  فَالنَّارُ   َوالر ِ :  قالت  قَْيس 

 

 .  30(  النساء : 1)

 . 188:  البقرة(  2)
 . 10النساء : (  3)
 . 63المائدة : (   4)
 .  85:  هود (5)
 .  6495 رقم : حديث،  6/310 (  المعجم األوسط6)
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ِض    )ُربَّ :  َوَسلََّم( يَقُولُ   َعلَْيهِ   هللا   )َصلَّى   هللاِ   َرُسولَ   َسِمْعتُ    فِيَما   ُمتََخو 

النَّاُر(    إَِّلَّ   الِقيَاَمةِ   يَْومَ   لَهُ   لَْيسَ   َوَرُسوِلهِ   هللاِ   َمالِ   ِمنْ   نَْفُسهُ   بِهِ   َشاَءتْ 
(1). 

  أن  مخافة  الحَلل   بعض  يتركون  الصالحين  بعض   كان   وقد            
إن  )حرام ، حيث يقول نبينا )صلى هللا عليه وسلم( :    شبهة   فيه   تكون

الحَلل بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات َّل يعـلمهن كثير  
ومن  ،  فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه  ،  من الناس  

الحرام   في  وقـع  الشبهات  في  الحمى  ،  وقع  حول  يـرعى  كـالراعي 
  أَّل وإن حمى هللا محارمه ،  أَّل وإن لكل ملك حمى،    هفي  يقع شك أن  يو
سـدت  إذا صلحـت صلح الجسد كله وإذا فـ،    أَّل وإن في الجـسد مضغة،  

 .(2)"الـقلب فـسـد الجسـد كـله أَّل وهي

ُجلَ   ):  (  وسلم   عليه  هللا  صلى)  نبينا  ذكر  وقد   السَّفَرَ   يُِطيلُ   الرَّ

  ،   َحَرام    َوَمْطعَُمهُ   ،  َرب    يا  َرب    يا  ،  السَّماءِ   إِلَى  يََدْيهِ   يَُمدُّ   أَْغبََر،  أَْشعَثَ 

يَ   ،  َحَرام    ومكَسبُه  ،  َحَرام    َوَمْلبَُسهُ   ،  َحَرام    َوَمْشَربُهُ    ،  بِاْلَحَرامِ   َوُغذ ِ

  ِرَجاَّلً   إِنَّ   إ  )، ويقول )صلى هللا عليه وسلم( :  (3)(؟ لَهُ   يُْستََجابُ   فَأَنَّى

ُضونَ   . (4) (  الِقيَاَمةِ  يَْومَ  النَّارُ  فَلَُهمُ  َحق    بِغَْيرِ  هللا  َمالِ  فِي يَتََخوَّ

ِ   َمعَ   اـَخَرْجنَ :  قَالَ )رضي هللا عنه(    ُهَرْيَرةَ   أَبِي  َعنْ و   صلى )  النَّبِي 
   عليه هللا

  َغنِْمنَا   ,   اَوِرقً   َوَّلَ   اذََهبً   نَْغنَمْ   فَلَمْ   ,  َعلَْينَا  هللا   فَفَتَحَ   ,   َخْيبَرَ   إِلى  ( وسلم

  صلى )  هللا  َرُسولِ   َوَمعَ   ,   اْلَواِدي  إِلَى   اْنَطلَْقنَا  ثُمَّ   ,  َوالث ِيَابَ   َوالطَّعَامَ   اْلَمتَاعَ 

 
   .2374رقم :  حديثاْلَماِل ،  أَْخذِ  ِفي  َجاءَ  ، باب َما  سنن الترمذي ، كتاب الزهد(  1)

،    2051  رقم :  حديث،    َوالَحَراُم بَي ِن  كتاب البيوع ، بَاب  الَحَلَُل بَي ِن     ،  ( صحيح البخاري2)

 . 1599رقم :  حديث، ِكتَاُب اْلُمَساَقاِة ، بَاُب أَْخِذ اْلَحََلِل َوتَْرِك الشُّبَُهاِت   ، صحيح مسلمو

ي ِِب    ،  ( صحيح مسلم3) َدَقِة ِمَن اْلَكْسِب الطَّ َكاِة ، بَاُب قَبُوِل الصَّ   1015رقم :    حديث،  ِكتَاب الزَّ

. 

ُسوِل{  هللاِكتَاُب فَْرِض الُخُمِس ، بَاُب قَْوِل    ،( صحيح البخاري  4) ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ   ، تَعَالَى:}فَأَنَّ ّلِلَّ

 .   3118 رقم : حديث
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  ْبنَ   ِرفَاَعةَ   يُْدَعى   ,   ُجذَام    ِمنْ   َرُجل    لَهُ   َوَهبَهُ   ،  لَهُ   َعْبد    ( وسلم  عليه   هللا

بْيبِ   بَنِي  ِمنْ   َزْيد   ا  , الضُّ   هللا   صلى)  هللا  َرُسولِ  َعْبدُ   قَامَ   اْلَواِديَ   نََزْلنَا   فَلَمَّ

  لَهُ   َهنِيئا :  فَقُْلنَا .  َحتْفُهُ   فِيهِ   فََكانَ .  بَِسْهم    فَُرِميَ   َرْحلَهُ   يَُحلُّ   ( وسلم   عليه 

  ,   َكَلَّ ):  (وسلم  عليه  هللا  صلى)  هللا  َرُسولُ   قَالَ ،    هللا  َرُسولَ   يَا  الشََّهاَدةُ 

د    نَْفسُ   َوالَِّذي   ِمنَ   أََخذََها   ،   انَارً   َعلَْيهِ   لَتَْلتَِهبُ   الشَّْملَةَ   إِنَّ !  بِيَِدهِ   ُمَحمَّ

  َرُجل    فََجاءَ .  النَّاسُ   فَفَِزعَ :    قَالَ ،    ( اْلَمقَاِسمُ   تُِصْبَها  لَمْ   ،   َخْيبَرَ   يَْومَ   اْلغَنَائِمِ 

  َرُسولُ   فَقَالَ   ,   َخْيبَرَ   يَْومَ   أََصْبتُ !  هللا  َرُسولَ   يَا :  فَقَالَ .  ِشَراَكْينِ   أَوْ   بِِشَراك  

,   (1)(نَار    ِمنْ   ِشَراَكانِ   أَوْ   نَار    ِمنْ   ِشَراك  ):    (وسلم  عليه   هللا  صلى )  هللا

كل لحم نبت من سحت فالنار أولى  )ويقول )صلى هللا عليه وسلم( :  

   .(2)(به

  ،   واآلخرة  الدنيا  في  لها  وتدمير  وإهَلك  للنفس  قتل  الحرام  فأكل

  عرضه   في  ،   أوَّلده  في   ،  صحته   في  صاحبه   على   وبال   الدنيا   في  فهو

 . (3) َّخي  حي جي  يهُّٱ ،  أمواله في ،

ولم يقف حفظ اْلسَلم للمال عند العقوبات األخروية أو التحذير   
منها  ،  من عذاب هللا وعقابه يوم القيامة ، إنما شرع لحفظه حدوًدا  

 ىه  مه   جه  ين  ىن  ُّٱ حد السرقة حيث يقول الحق سبحانه :  

  َّٰر   ٰذ  يي   ىيمي   خي  حي  جي  يه 

للمفسدين  (4) الحرابة  وحد   ،

فتنهب أموالهم تحت تهديد    والعصابات المجرمة التي تتعرض للناس

  زت نب ىب يب رت    مب    زبُّٱ، حيث يقول الحق سبحانه :    السَلح

 يق   ىق  يف  ىف   يث   ىث  نث  مث   زث   رث ىت يت    نت  مت 

 

 .4234:  حديث رقم  خيبر, غزوة باب ي,المغاز كتاب ، صحيح البخاري( 1)

 . 14441 رقم : حديث ، 332/ 22 (  مسند أحمد2)

 . 127:  ( طه3)

 .  38( المائدة : 4)
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 من   زن   رن   مم ام   يل   ىل  مل    يك   ىك مك   لك  اك 

 .(1) َّىن  نن

وشرع اْلسَلم الضمان عقوبة ْلتَلف المال ، وحثنا على الوفاء  

والحقوق   :  ،  بالعقود  وتعالى  سبحانه   يف   ىف  يث  ىث  ُّٱ فقال 

  نن من   زن  رن   مم  ام   يل   ىل  مل   يك  ىك   مك   لك  اك   يقىق 

  حس   جس   مخ   جخ   مح   جح    مج   ُّٱ , ويقول سبحانه:  (2) َّزي   ري   ٰى   ين   ىن 

  الناس   أموال  أخذ  من) ، ويقول نبينا )صلى هللا عليه وسلم( :    (3) َّ  خس

 .(4)(هللا  أتلفه إتَلفها يريد أخذها  ومن عنه ، هللا  أدَّى أداءها يريد

واْلشهاد   وتوثيقه  الدين  كتابة  على  الحنيف  الشرع  حثنا  كما 

  جن يم    ىم   مم   خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خل  ُّٱ   عليه فقال سبحانه : 

 ٰر    ٰذ   يي   ىي مي   خي   حي   جي   يه   ىه    مه   جه   ين ىن   من   خن   حن 

  ىت   نت   مت    زت   رت   يب   ىب   نب   مب   زب   رب   يئ   ىئ   نئ    مئ زئ   رئ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ    ٰى 

  ىك  مك  لك  اك  يق   ىق   يفىف   يث   ىث  نث  مثزث   رث   يت

 ىيني   مي  زي  ري  ٰى  ين  ىننن   من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك

  مج   حج        مث   هت   مت   خت   حت   جت   هب   مب خب   حب   جب   هئ   مئ   خئ   حئ    جئ   يي 

  حض جض   مص   خص   حص   مس      خس   حس   جس   مخ   جخ   مح   جح 

  مق   حق  مف  خف   حفجف   مغ  جغ  مع   جع    مظ حط   مض  خض 

 

 . 33( المائدة : 1)
 .  1( المائدة : 2)

 .  58( النساء : 3)

ِكتَاب ِفي اَِّلْستِْقَراِض َوأََداِء الدُّيُوِن َوالَحْجِر َوالتَّْفِليِس ، بَاُب َمْن أََخذَ    ،( صحيح البخاري  4)

 . 2387 رقم : حديث ، أَْمَواَل النَّاِس يُِريُد أََداَءَها أَْو إِتَْلََفَها
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   يم   ىم ُّٱ , ويقول سبحانه:    (1)َّحم   جم   هل   مل   خل حل   جل   لك   خك   حك جك 

 .  (2) َّجه  ين   ىن  من  خنحن  جن

أشدُّ  العام  المال  حرمة  أن  وجرمً   على  المال  إثما  حرمة  من  ا 
  ،   له  المالكة  الذمم  وتعدد  ،  به  المتعلقة  الحقوق  لكثرة  الخاص , وذلك 

  تعالى   قال   ،   به  اْلضرار  أو ،    سرقته   أو ،    إتَلفه  من   اْلسَلم   حذر  ولذلك

، (3)َّجئ   يي   ىي   ني   مي   زي   ري   ٰى   ين   ىن نن   من  زن  رن  مم  ام  يل  ُّ:  

  اأْلَْرِض   ِمنَ   ِشْبًرا  اْقتََطعَ   َمنْ   )  ويقول نبينا )صلى هللا عليه وسلم( :

قَهُ  ُظْلًما  . (4)أََرِضيَن(  َسْبعِ  ِمنْ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  إِيَّاهُ  هللا  َطوَّ

 جك  ُّٱ وقد نهى اْلسَلم عن اْلسراف والتبذير فقال سبحانه :  

 خت   ُّٱ   ، ويقول سبحانه :   (5)  َّمم   خم   حم   جم   هل مل   خل   حل   جل   مك   خكلك   حك 

 َّ  خص   حص   مس   خس   حس   جس   مخ   جخ   مح   جح   مج   حج   مث   هت   مت 

أن   (6) كما   ، الضياع  من  عليه  حفاًظا  المال  لحق  الحجر  وشرع   ،  

  بالشرع   يواجه  فإنه  التبذير  أو  السفه  حد  إلى  وصل  إذا  اْلسراف
  ينطلق   ذلك  في  وهو  والواجبات،  الحقوق  ينظم  فالقانون   ،  معًا  والقانون 

  على   للحجر  ابابً   كتبهم  في  الفقهاء  أفرد  حيث  ،  شرعي  منطلق  من
  لحق   أو   الدين   لحق   الحجر:    األول   ،   قسمين   وقسموه  ،   والمبذر  السفيه 
 اآلخر  والقسم  ،  بالحجز  المدني  القانون  في  عنه  يعبر  ما  وهو  ،  الدائنين

  وسموه   ،  بنقد  مقومة  عينًا  أم  نقًدا  أكان  سواء  ،  المال  لحق  الحجر:  
  في   التصرف  في  الحق  اْلنسان  فيعطى  ،  والمبذر  السفيه  على  الحجر
 حدود عن خرج فإن  ، والمنطق العقل بحدود  فيه يتصرف دام ما  ماله

 

 .  282البقرة : (1)

  . 131األعراف :  (2)

 . 161: عمران آل (3)
 .1610: رقم ديثح،  األرض وغصب الظلم  تحريم المساقاة , باب كتاب ، مسلم  ( صحيح4)

 . 27اْلسراء : ( 5)

 .   5النساء :  (6)
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  لحق   بالحجر  عليه   الحكم  كان  والسفه  التبذير  درجة   إلى  والمنطق   العقل
  حيث   ،  أموره  وتسيير  ماله  إدارة  شئون  يتولى  له  ولي     وتعيين ،  المال

  مخ   جخ   مح   جح   مج   حج   مث   هت   مت   خت   ُّٱ :  وتعالى   سبحانه   الحق   يقول 

 . َّ  خص   حص  مس  خس  حس  جس

 مب  ُّٱ ذلك أن المال في الحقيقة مال هللا ، حيث يقول سبحانه :  

 ُّ:    ، ونحن مستخلفون عليه ، حيث يقول سبحانه   (1) َّزت   رت  يب  ىب  نب

 َّ  ٰى   ين  ىن  نن  من  زن   رن  مم ام   يل   ىل  مل   يك  ىك  مك  لك

بحقه(2) فيه  التصرف  في  الحق  له  كان  اَّلستخَلف  أحسن  فمن   ،    ،

المال الذي   ومن أساء اَّلستخَلف فيه كان الحجر عليه حفاًظا على 

فيه   التصرف  أساء  فإن   ، فيه  التصرف  أحسن  ما  لصاحبه  هو حق 

 تدخل الشارع للحفاظ عليه . 
 

 *       *       * 

 

  

 
 .  33النور :  (1)
 .  7الحديد : ( 2)
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 السادس املبحث
 لــــــــقظ العــــحف

 

تحدث القرآن الكريم عن العقل بما ينبئ عن مكانته وأهميته ،          

  خل ُّٱودعانا إلى التفكر والتأمل وحسن استخدام العقل فقال سبحانه :  

  جه   ين   ىن   من   خن   حن   جن   يم   ىم   مم   خم   حم   جم   يل   ىل   مل 

 مئ   زئ  رئٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ    ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه   ىه  مه

، وحثنا على التدبر والتفكر واستخدام العقل    (1)  َّزب   رب  يئ  ىئ  نئ

  ني   مي   زي   ري   ٰى   ين   ىن   ُّٱ يقول سبحانه :  في كثير من المواضع ، حيث  

  مج   حج   مث   هت   مت   خت حت   جت   هب   مب   خب   حب   جب   هئ   مئ   خئ   حئ    جئ   يي   ىي 

(2)َّجح 

  زت   رت   يب ىب   نب   مب   زب   رب   يئ   ىئ   نئ   مئ   ُّٱ ويقول سبحانه :    ,  

  ٰذ  ييمي ىي    خي  حي  جي  ُّٱ ويقول سبحانه:  ,  (3) َّيت   ىت  نت  مت 

(4) ٌَّّ   ٰى  ٰر

  نئ  مئ  زئ  رئٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ    ٰىٰر   ٰذ  يي  ىيُّٱ :سبحانه  ويقول ,  

  يث   ىث  نث    ُّ  : ، ويقول سبحانه(5) َّرت   يب   ىب  نب  مب   زب   رب  يئ ىئ 

  رن   مم   ام  يلىل   مل   يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف

(6) َّنن   من  زن 

  يق  ىق   يف  ىف  يث  ىث  نث  ُّٱويقول سبحانه:   ,

  سبحانه   ويقول,  (7)َّزن   رن  مم  ام  يل  ىل  مليك   ىك  مك  لك  اك

 

 .  164( البقرة : 1)

 . 4الرعد :  (2)
 . 67: النحل  (3)
 . 44: النحل  (4)
 . 8: الروم ( 5)
 . 21: الروم ( 6)
 . 21: الحشر( 7)
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  مل   خل  حل جلُّٱ : سبحانه ويقول ،(1)َّجب  حب خب  هئ  مئ  خئ  ُّٱ: 

:  ويقول سبحانه    ،(3)َّحب خب  خل  يفَّ    جع   جلُّٱ   :سبحانه  ، ويقول(2)َّهل 

  مض   خض  حض  جض  ُّ , ويقول سبحانه :  (4) َّزب   رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  ُّٱ

  حك   جك  مق  حق  مفخف   حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط

  ىف   يث    ىث   نث  ُّٱ:    سبحانه  ويقول ,    (5) َّخل   حل  جل  مك  لك  خك

، ولما نزلت هذه اآلية    (6) َّىك   مك  لك  اك   يق  ىق  يف

 .(7)(فيها   يتفكر  ولم  قرأها   لمن   ويل )قال نبينا )صلى هللا عليه وسلم( :  

اْلنسان عن سائر الخلق بالعقل والفكر   ( وجل  عز )  قـد ميز هللا و

والتأمل والتدبر والتمييز ، ونعى على من أهملوا هذه النعم ولم يوفوها  

  ُّٱ ,  (10) َّجف   مغُّٱ,   (9)َّمخ   جخ  ُّٱ   ،   (8) َّحط   مضُّٱ :  فقال سبحانه،   حقها

  .(11)َّىل   مل يك   ىك  مك  لك  اك

،    ترىـل يشـو كان العقـ: ل   (رحمه هللا )   يقول الحسن البصري

 .(12) الى الناس في ثمنه ، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسدهــ لتغ

 

 . 2: يوسف( 1)

 . 24: يونس (2)

 . 61: النور  (3)

 . 54( طه : 4)

 . 46( الحج : 5)

 . 190( آل عمران : 6)

 .  620:  رقم ديثح ،  2/386( صحيح ابن حبان 7)

 . 68( يس : 8)

 . 50( األنعام :9)

 . 80 ( األنعام :10)

 .  24محمد : ( 11)

 .48( المستطرف في كل فن مستطرف لشهاب الدين األبشيهي ص  12)
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  يجوز   وَّل...  لفوائده    العقل  ونحفظ:    السَلم  عبد  بن  العز  ويقول

  المحرمات   بالمغفَلت  ستره  يجوز  وَّل  ،  المسكرات  من  بشيء  تخبيله

  الشواغل   من  الغفَلت  أسباب  بنفي  وذلك  ،   الغفلة  عن  صونه   ويُستحب  ،

 .(1) الملهيات

  بعد   عبد  أوتي  ما:    قال )رحمه هللا(    هللا  عبد  بن   مطرف  عنو

 .(2)العقل من  أفضل اْليمان

ا  َعْقلُكَ  َعقَّلَكَ   إِذَا:   قال هللا( )رحمه قيس عبد وعن عامر بن    َعمَّ

َعاقِل   فَأَْنتَ  يَْنبَِغي َّلَ 
(3).  

 يَْعِرفُ   الَِّذي  اْلعَاقِلُ   لَْيسَ قال :    )رحمه هللا(  عيينة  بن  سفيان  وعن

  الشَّرَّ   َرأَى  َوإِذَا  اتَّبَعَهُ   اْلَخْيرَ   َرأَى  إِذَا  الَِّذي  اْلعَاقِلُ   إِنََّما,    َوالشَّرَّ   اْلَخْيرَ 

 .(4)اْجتَنَبَهُ 

  بني،   يا:  َّلبنه   لقمان   قال:  )رحمه هللا(    منبه  بن   وهب يقول  و

  الشيطان   وإن   ،  عقًَل   أحسنهم :    هللا  عن  الناس  أعقل  فإن  ،  هللا  عن  اعقل

 .(5) دهبيكا أن يستطيع وما العاقل من  ليفر

:   احجرً   اوحجرً   ،  صخرة  صخرة  الجبل  ْلزالة:  أيًضا    لو قيو        

  ا مؤمنً   كان  إذا  ألنه  ،   العاقل  المؤمن   مكابدة  من   الشيطان  على  أيسر

  من   وأصعب   ،  الجبال  من   الشيطان   على  أثقل  فلهو   ،   بصيرة   ذا  عاقًَل 

  يا :  قال  ،  يستزله  أن  يقدر  لم  فإذا  ،  حيلة  بكل  ليزايله  وأنه  ؛  الحديد

  ؛  فيرفضه ،  بهذا لي  طاقة  وَّل ،  بهذا  لي حاجة َّل ،  ولهذا ماله  ،  ويله

  الرجلين   وأن،    قياده من  ويستمكن  ،  فيستأسره  ،  الجاهل  إلى  ويتحول

 
 .  26ص  ،قوال واألعمال للعز بن عبد السَلم المعارف واألحوال وصالح األشجرة ( 1)
 .  224 /3  الصفوة صفة( 2)

 ، مصر. القرآن ، مكتبة 43الدنيا ، ص أبي َّلبن وفضله العقل (3)

 .  339 /8  األولياء حلية (4)

 .  35 /4األولياء  حلية (5)
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  ،  والمغرب  المشرق   بين   كما   بينهما  فيكون   ،   البر  أعمال  في   ليستويان

 .  اآلخر من أعقل أحدهما  كان إذا ؛ أبعد أو

:    أنبيائه  على  هللا   أنزل  ما  بعض   في  وجدت  وإني:    ويقول أيضا

  مائة   يكابد   وأنه   ،  عاقل  مؤمن  من   عليه   أشد  شيئًا  يكابد   لم   الشيطان   أن

  شاء  حيث  له  فينقادون  ، رقابهم  يركب  حتى  ، بهم  فيسخر  جاهل،   ألف

  .(1) شيئًا منه ينال  َّل  حتى ،  عليه فيصعب ،  العاقل المؤمن ويكابد ؛

  في   معيشته  بعقله  يدب ر  العاقل:  (هللا   رحمه)  الجوزي    ابن  وقال

  للخلق   الذ ل    عن   تكف ه  وصناعة   كسب  في  اجتهد  فقيرا  كان  فإن   ،  الد نيا

  الن اس   منن   من   سليما   فعاش   ،  القناعة  واستعمل  ،   العَلئق   وقل ل   ،

  يفتقر   أن   خوف  نفقته   في  يدب ر  أن   له   فينبغي   غني ا  كان   وإن  بينهم   عزيزا

  في   والت وس ط  ،   المال  حفظ   الت دبير  ما نإف  ...   للخلق  الذ ل    إلى   فيحتاج

 .(2) "اْلنفاق

إن  : الغزالي  ،   حنكته   من   ويقول  ،   وهذبته  التجارب    المذاهب 

غبي    إنه  يقال الصفة ،  بهذه  يتصف  َّل  ومن   العادة ،  في  عاقل  إنه  يقال

 . (3) " عقًَل   يسمى العلوم من آخر نوع فهذا ،  جاهل ،  غمر ،

  الخمر   تحريم  طريق  عن  العقل  حفظ  جانب  ىوإل:  الشاطبي  لويقو

 حفظ   حرمة  في  داخل  هو  إذ،    بالكلية  النفس  حفظ  في  اأيضً   حفظه  فإن

  ،   وغيرهما  والبصر  السمع   من  ومنافعها   األعضاء   كسائر  النفس

  كسائر   ارأسً   يزيله   عما   الكلية   األصول  في  شرًعا   محفوظ  فالعقل

 . (4) لحظةً   أو ساعةً  األعضاء

  ومكانته   العقل  منزلة   في  العقاد  محمود  عباس/  األستاذ  يقولو

  التعظيم   مقام   في  إَّل  العقل   يذكر  َّل   الكريم  والقرآن :    هللا   كتاب   في

 

 .  4/26األولياء  حلية (1)
 .  610:  الخاطر صيد( 2)

 بيروت  .،  المعرفة ، دار 1/85 الغزالي الدين ألبي حامد علوم إحياء (3)

 . 3/47 للشاطبي  فقاتاالمو (4)
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  إليه   اْلشارة  تأتي   وَّل  ،  إليه   والرجوع   به   العمل  وجوب  إلى   والتنبيه 

  من   موضع   كل  في  تأتي  هي  بل  ،   ها سياق  في  مقتضبة   وَّل  عارضة

  من  معرض  كل  في  وتتكرر   ،  والدَّللة  باللفظ  جازمة  مؤكدة  مواضعها

  أو   ،  عقله  تحكيم   على  المؤمن   فيها   يحث   التي  والنهي  األمر  معارض 

 . (1) عليه  الحجر وقبول  عقله إهمال على  المنكر فيها يَلم

 : الشاعرويقول 

رء ـِم هللا للم ــل قَسْ ـوأفض

 ه ـعقل

يء  ـوليس من الخيرات ش

 ه ـيقارب

فزين الفتى في الناس صحة 

 ه ـعقل

ه ـ وإن كان محصورا علي

 ه ـ مكاسب

  ةُ ــلاس قِ ــويزري به في الن 

 ه ـعقل

ه  ـراقـت أع ـ رمـوإن ك

 ه ـاسبـومن

عقل أن  له    على  خالًصا  حق ا  ليس  المجتمع  أفراد  من  فرد  كل 

إنما هو نعمة من نعم هللا التي يجب الحفاظ  يتصرف فيه كيف يشاء ،  

فيه أيًضا باعتبار كل شخص    اللمجتمع حق  عليها والعناية بها , كما أن  

كانت   إذا  إَّل  األمة َّل تستقيم  المجتمع ، وأن مصالح  لبنات  لبنة من 

عقول أبنائها سليمة من اآلفات ؛ قادرة على التفكير السليم والتخطيط  

الفرد والمجتمع  ه أن يعود بالخير والسعادة على  الدقيق لكل ما من شأن

  المخدرات   تعاطي  طريق  عن  بتدميره  عقله  على   الشخص  ، فعدوان

  وتعطله عن التفكير السوي ، وتنحرف به إلى المهالك إنما   تفسده  التي

  من   المنحرف  السلوك  هذا  ألن  نظًرا  فيه ؛  يعيش  الذي  بالمجتمع  تضر

  عضًوا   يكون  أن  المفروض  من  كان  عضًوا  المجتمع  يفقد  أن  شأنه

وتقدمه ، كما أن فقدان    مجتمعه   بناء  في  يساعد  مفكًرا  وعقًَل   صالًحا

العقل قد يتجاوز الضرر الفردي إلى ضرر المجتمع جراء سوء تصرف  

، ويكثر الفساد    , ويقل األمن واألمان  الجريمة  من يفقد عقله ، فتقع

بين  واْلفساد   والمحبة  المودة  وتغيب  نشر  ،    الناس،  إلى  وتؤدي 

 

 . 8،  7ص ،  التفكير فريضة إسَلمية  ( 1)
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اْلسَلمية   الشريعة  جاءت  مذمومة  أمور  وهي   ، والبغضاء  العداوة 

بمحاربتها ومنعها ، مؤكدة أن الخمر أحد سبل إيقاع العداوة والبغضاء  

ومن ثمة أحاط اْلسَلم العقل بسياجات عديدة من الحفظ   بين الناس ، 

  هل   مل   خل   حل   جل   مك      لك   خك   حك   جك   مق   حق   مفٱ  ُّ  :  فقال سبحانه،  

  ين   ىن   من   خن   حن   جن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل

 . (1) َّ  جي  يه  ىه  مهجه 

اهتمام الشرع الحنيف بنعمة العقل يتطلب من المسلم    على أن

أن يحافظ عليه وأن َّل يتناول من األشياء ما يفسده أو يعطل وظيفته  

وَّل   رَ رَ َّل ضَ  ))صلى هللا عليه وسلم( :   نبينا ، يقول أو يضره ويؤذيه 

 (ار  رَ ِض 
(2)  .   

أصحابه )رضوان  إذا بايع  (  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا   َصلَّى )وقد كان النبي  
  تَْقتُلُوا   َوَّلَ   َشْيئًا ،   اهللبِ   تُْشِرُكوا  َّلَ   أَنْ   َعلَى  أُبَايِعُُكمْ   ) :  هللا عليهم( قال

مَ   الَّتِي   النَّْفسَ  ِ ،   إَِّلَّ   هللا  َحرَّ تَْشَربُوا    َوَّلَ   تَْسِرقُوا ،  َوَّلَ   تَْزنُوا ،  َوَّلَ   بِاْلَحق 

  (   تَْشَربُوا مسكًرا   َوَّلَ   ) َعلَْيِه َوَسلََّم( :    هللا ، فقوله )َصلَّى    (3)  (   مسكًرا

 بصيغة العموم يشمل جميع المسكرات ، دون النظر إلى مسمياتها . 

  هللا   )َصلَّى هللا   َرُسولُ   ُسئِلَ :  قَالَتْ   َعْنَها(  هللا   )َرِضيَ  َعائَِشةَ   عنو

  يَْشَربُونَهُ   اليََمنِ   أَْهلُ   َوَكانَ   ،  العََسلِ   نَبِيذُ   َوُهوَ   ،  البِتْعِ   َعنِ   َوَسلََّم(   َعلَْيهِ 

  ( َحَرام    فَُهوَ   أَْسَكرَ   َشَراب    ُكلُّ ):    (َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا  َصلَّى)  هللا   َرُسولُ   فَقَالَ   ،
(4 )

  َعلَْيهِ   هللا   َصلَّى )  هللا  َرُسولُ   قَالَ   ،)رضي هللا عنهما(    ُعَمرَ   اْبنِ   وعن, 

  ،   بِعَْينَِها  اْلَخْمرُ   لُِعنَتِ :    ُوُجوه    َعْشَرةِ   َعلَى  اْلَخْمرُ   لُِعنَتِ   ):  (  َوَسلَّمَ 

 

 . 91( المائدة : 1)

 . 2865:  حديث رقم ،  مسند أحمد ( 2)

 /1لهيثمي  ل  مجمع الزوائدو  ،  923:    حديث رقم ،    283  / 1  المعجم األوسط للطبراني  (  3)

 .  393:   حديث  رقم،  104

 .  5329:  ، حديث رقم َخْمر   ُمْسِكر   ُكلَّ  أَنَّ  بَيَانِ  ، كتاب األشربة ، باب مسلم صحيح (4)
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  ،   َوُمْعتَِصُرَها  ،  َوَعاِصُرَها  ،  َوُمْبتَاُعَها  َوبَائِعَُها،  َوَساقِيَها،  ،  َوَشاِربَُها

(1)(ثََمنَِها  َوآِكلُ  ،  إِلَْيهِ  َواْلَمْحُمولَةُ   ، َوَحاِملَُها 

. 

رسول هللا )صلى هللا    قال (  عنه   هللا   رضي)  عفان   بن   عثمان   وعن
نْ   َرُجََل   إِنَّ   ،  اْلَخبَائِثِ   أُمُّ   فَِإنََّها   اْلَخْمرَ   اْجتَنِبُوا   ):  عليه وسلم(     َكانَ   ِممَّ

  إِلَْيهِ   فَأَْرَسلَتْ   ،  َغاِويَة    اْمَرأَة    فَعَِلقَتْهُ ،    الن َِساءَ   َويَْعتَِزلُ   ،  يَتَعَبَّدُ   َكانَ   قَْبلَُكمْ 
  بَابًا   َدَخلَ   ُكلََّما  فََجعَلَ   َجاِريَتَِها   َمعَ   فَاْنَطلَقَ   ،  بَِشَهاَدة    أُْشِهَدكَ   أَنْ   أُِريدُ   أَن ِي

  ،   َخْمر    فيه   إناء  َوِعْنَدَها  ،   َوِضيئَة    اْمَرأَة    إِلَى  أَْفَضى   َحتَّى  ُدونَهُ   أَْغلَقَتُهُ 
  ِلتَْشَربَ   أَوْ   َعلَيَّ   ِلتَقَعَ   َدَعْوتُكَ   َولَِكنْ   ِلَشَهاَدة    َدَعْوتُكَ   َما  هللاوَ   إِن ِي:  فَقَالَتْ 
  ،   َوفََضْحتُكَ    بِكَ   ِصْحتُ   َوإَِّلَّ   ،   اْلغََُلمَ   َهذَا  ِلتَْقتُلَ   أَوْ   َكأًْسا   اْلَخْمرَ   َهذَا  ِمنْ 
ا   َهذَا   َمنْ   اْسِقينِي:  قَالَ   ،  قَالَتْ   َما  بَْعِض   ِمنْ   بُد    لَْيسَ   أَنْ   َرأَى  أَنْ   فَلَمَّ

  اْلغََُلمَ   فَقَتَلَ   ،  فََسِكرَ   فََشِربَ   َكأًْسا   ِزيِدينِي  :فَقَالَ   ،   فََسقَتْهُ   َكأًْسا   اْلَخْمرَ 
يَمانُ   يَْجتَِمعُ   َّلَ   هللافَوَ   اْلَخْمرَ   فَاْجتَنِبُوا  ،  اْلَمْرأَةِ   َعلَى  َوَوقَعَ    َوإِْدَمانُ   اْْلِ

 . (2)(َصاِحبَهُ   يُْخِرجَ  أَنْ  أََحُدُهَما  أَْوَشكَ  إَِّلَّ  َرُجل   قَْلبِ  فِي اْلَخْمرِ 

على أن حماية العقل أمر تقره الفطرة السليمة فضَل عن تعاليم  
  , السماوية  بعض  لذا األديان    أن   أنِفوا   جاهليتهم   في   العرب  رأينا 

  ُمسقطة   ، للمال ُمسلبة ،  للعقل ُمذهبةً  ورأوها  ،  وهجروها,  يشربوها
م  قد(  عنه   هللا  رضي) الصديق  بكر  أبو   فهذا  ،   للمروءة    على   الخمر  حر 
 يضع   سكران  برجل  مرَّ   أن ه  وذلك  ،  الجاهلي ة  في  يشربها  فلم  ،  نفسه
  أبو   فقال   ،   عنها   صرف  ريحها   وجد  فإذا  فيه   من  ويدنيها   العذرة  في  يده

مها  ،  يصنع  ما  يدري  َّل  هذا  إن  :    بكر  وفي  ،  (3)نفسه  على  بكر  أبو  فحر 

  صلى ) هللا  رسول أصحاب من  مجمع في الصديق بكر أبو ُسئل:  األثر
  ،   باهلل  أعوذ:    قال  ؟  الجاهلية   في  خمًرا  شربت  هل( :  وسلم  عليه  هللا

  ألنه   ،  مروءتي  وأحفظ  عرضي  أصون  كنت:    فقال  ؟  ذاك  ولم:    قالوا

 
 .   4787 ، حديث رقم : 8/405  أحمد مسند( 1)
اأْلَْشِربَةِ   ،صحيح ابن حبان  (  2) َعلَى    ،  ِكتَاُب  اْلَخْمِر  ُمَجانَبَِة  ِمْن  اْلَمْرِء  َعلَى  يَِجُب  َما  ِذْكُر 

 .  5348: رقم ديثح،  ؛ أِلَنََّها َرأُْس اْلَخبَائِِث  اأْلَْحَوالِ 
 بيروت .  ، العربي الكتاب دار: ، ط 7/160 األصبهاني نعيم ألبي األولياء حلية( 3)
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  هللا   رسول  ذلك  فبلغ  ،  مضيعًا  ومروءته  لعرضه  كان  الخمر  شرب  من

 .(1)(رـبك  أبو صدق  ،  رـبك أبو  صدق : ) فقال( َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللا  َصلَّى)

  بأي طريقة كانت   في حرمتها كل ما يغيب العقلويلحق بالخمر  
"  :    ) رضي هللا عنها ( قَالَتْ   ، فعَْن أُم ِ َسلََمةَ ا  أو حقنً   اأو َشم  شربًا    :

 . (2)"َعْن ُكل ِ ُمْسِكر  َوُمفَت ِر    )صلى هللا عليه وسلم( هللانََهى َرُسوُل  

وكما دعانا اْلسَلم  إلى حماية العقل من المخدرات ، دعانا إلى  

نتثبت   المغرضة ، وأمرنا أن  الكاذبة والشائعات  حمايته من األخبار 

  نقل إلينا من أخبار , عرض علينا أو يُ وأن نعمل عقولنا فيما يُ  ونتحقق 

  خي   حي  جي  يه   ىه  مه  جه  ين ىن  ُّٱفقال سبحانه :  

  مي   زي ري    ٰىين  ُّٱ ، وقال سبحانه :    (3) ٌَّّ ٍّ   ٰى   ٰر   ٰذ  ييمي ىي  

، ويقول    (4) َّجب حب خب    هئ  مئ  خئ   حئ   جئ  يي  ىيني  

  جخ مح    جحمج    حجهب جت حت خت مت هت مث    ُّٱسبحانه :  

  إثًما كفى بالمرء    )، ويقول نبينا )صلى هللا عليه وسلم( :    (5) َّجس مخ  

 .(6) (أن يحدث بكل ما سمع
 

 *       *       * 

 
 
 
 

 
  الهندي   المتقي  الدين  حسام  بن  علي  الدين  لعَلءواألفعال    األقوال  سنن  في  العمال  كنز  (1)

 الفكر ، بيروت.  ، دار20/333عساكر    تاريخ دمشق َّلبنوالرسالة ،    مؤسسة:    ط ,   487/  12
 . 4994:  رقم ديثح ، اْلَكِذِب  فيالتَّْشِديِد  في( سنن أبي داود ،كتاب األدب ، باب 2)
 . 7( الحجرات : 3)
 . 15( النور : 4)
 . 16( النور : 5)
 .  سمع ما بكل الحديث عن النهي باب،   مسلم مقدمة صحيح (6)
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 : ابعـاملبحث الس
 
 
 

 

 "النسل والنسب والعرض"ظ ـحف  
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 بعالسا املبحث
 () "النسل والنسب والعرض"حفظ 

 

فشرع النكاح حفًظا للنسل  ،  حرص اْلسَلم على عمارة الكون  
حيث يقول الحق  ،  وحرم الزنا منعًا َّلختَلط األنساب  ,  ا  والنسب معً 

,   (1) َّمك    لك  اك  يق   ىق   يفىف   يث  ىث  ُّ:  وتعالى  سبحانه  

  ىئ   نئ  مئ  ُّٱكما حرم نسبة اْلنسان إلى غير أبيه , فقال سبحانه :  

  ىف   يث ىث   نث   مث   زث   رث يت   ىت   نت   مت   زت   رت   يب   ىب نب   مب   زب   رب   يئ 

  زن  رن مم   ام  يل ىل  مل  يك ىك مك  لك اك  يقىق  يف

 مب   خب   حب   جب   هئ   مئ   خئ   حئ   جئ   يي ىي   ني   مي   زي   ري   ٰى   ين   ىن   نن من 

  ادََّعى   َمنْ )  , ويقول نبينا )صلى هللا عليه وسلم( :  (2)َّ  هت   مت   خت   حت   جت هب 

  َوالنَّاِس   َواْلَمََلئَِكةِ   هللا  لَْعنَةُ   فَعَلَْيهِ   َمَواِليهِ   َغْيرِ   إِلَى  اْنتََمى  أَوْ   أَبِيهِ   َغْيرِ   إِلَى

 . (3)(َعْدَّلً  َوَّلَ  َصْرفًا اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  ِمْنهُ  هللا  لُ ـ يَْقبَ   َّلَ  ينَ ـأَْجَمعِ 
 

, وأكد في   التعرض للنسل نوتعالى نهيا قاطعا عونهى سبحانه  

كتابه العزيز أن إهَلك النسل من أخص صفات المنافقين المفسدين ,  

 زب رب    يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ    ُّٱ   :فقال سبحانه 

 

()   ًا  جمعُت بين هذه الثَلثة "النسل والنسب والعرض" لوجود خيط دقيق رابط بينها جميع

، مع تداخل وارتباط   يتعلق بحفظ الكرام نسلهم وأنسابهم وأعراضهم وعفة فروجهم وألسنتهم

أو التعبير ببعضها عن    ،  وخروًجا من الخَلف في ذكر بعضها وترك بعض  ،  بعضها ببعض

 بعض.

 .32اْلسراء : ( 1)

 .5, 4( األحزاب : 2)

  1370:  ِكتَاُب اْلِعتِْق ، بَاُب تَْحِريِم تََول ِي اْلعَتِيِق َغْيَر َمَواِليِه ، حديث رقم ،( صحيح مسلم 3)

. 
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 يث ىث   نث  مث   زث  رثنت ىت يت    مت   زتنب ىب يبرت  مب 

 . (1)َّيق   ىق   يف  ىف
 

العرض مسألة إنسانية تحدث عنها العرب في جاهليتهم    على أن

فهذا   السليمة  فطرتهم  مع  يتسق  بما  إسَلمهم  بن     لءالسمووبعد 

 :(2)يقول  عادياء

يُدنَّ  لَم  الَمرُء  اللُؤِم  إِذا  ِمَن  س 

 هُ ـــِعرضُ 

 لُ ـــيـديِه َجمـــــِرداء  يَرتَ  لُّ ـُ كـــفَ 

ــ راَم قَليــــا إِنَّ الكِ ـــُت لَهـفَقُل ا ـديُدنــ عَ ل  ـ ــا أَن ا قَلي ــُرنــــــتُعَي ِ   لُ ـ

ن ـــَوم  لُ ــاُر األَكثَريَن ذَليـــزيز  َوجـــــعَ  ا ـل  َوجاُرنـــا قَليــا أَن  ـا َضرَّ

 :  (3)ويقول عنترة العبسي

ــ ي م ـَّل تسقن بالع ة ــ ـــذلـاِة بــاَء الحيـ فاسقني  س  أك  ز ِ بل 

 ل ــــــالحنظ
 

 :(4)يويقول الشنفر

وأستف ترب األرض كي َّل يرى  

 به 

مـعل الطـــي  امــ ن  رؤ  ــول 

 متطول 
 

 : (5)ضي هللا عنه(  )رحسان بن ثابت  سيدنا ويقول 

ــ بم  عـرضي  أصون   َّل  اليــ

 ـه ـأدنس

 في  رض ــالع  دـبع   هللا   بارك   َّل

 ال ــ الم
 

 

 . 205,  204رة : البق ( 1)

 .1/18ل ء( ديوان السمو2)

 . ، ط : دار المعرفة ، بيروت  157ص ،  ديوان عنترة  (3)

 . بيروت ، ط: دار الكتاب العربي ،  61،  ديوان الشنفري (4)

 .، ط: دار الكتب العلمية ، بيروت 291  ، ص ديوان حسان بن ثابت  (5)
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 : (1) (عنه  هللا  رضي)طالب  أبي بن علي  ويقول اْلمام

  اءــج  من   كل  مالي   أمنحـس

         اـــطالبً 

  القرض  على   وقفًا  وأجعله

 رض ـوالف

  الــ بالم   ُصنت   كريم  ا ــفإم

           ه ـــعرض

  لـومه   عن   نت صُ   لئيم   اــ وإم

 عـرضي

 : (2)ويقول البارودي

ة  ــِن حُ ـ ا َّل أََرى َّلبْ ـ ُت َعيُوفً ـُخِلقْ  له رَّ أُْغِضي  يًَدا  ِحيــ لََديَّ  َن  ــا 

 بُ ـيَْغضَ 

 

 : (3) اآلخرويقول 

ــ لَّ ماُء الوجـإذا ق ــ وج في رَ ــخي فَل لَّ حياؤهُ ــــِه قـ قـ إذا  لَّ  ــه  

 اؤهُ ـم

عل ا ـك فإنَّمـ ه عليــاحفظْ ـــاَءك فـحي فضـيدلُّ  الكريــ ى  ِم  ـِل 

ــ حي  اؤهُ ـ

 ىل   مل   خل   ُّٱ فقال سبحانه :    ،   الزنا    تعالى   هللا   م ولحفظ العرض حرَّ 

  مه جه   ين   ىن  من   خن  حن  جن  يم   ىم  مم  خم   حم  جم   يل

 (4) َّخي  حي  جي  يه  ىه

. 

فقال كما    ، منه  القرب  مجرد  عن    يث  ىث  ُّٱ   :  سبحانه   نهى 

 خن  حن  جن  ُّٱ, وقال سبحانه :    (5)  َّمك    لك  اك  يق  ىق  يفىف 

 

 .   ، القاهرة ط: مكتبة الكليات األزهرية،  1/09ديوان اْلمام علي بن أبي طالب  (1)

 . ، القاهرة  والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة، ط:  45، ص  ديوان البارودي (2)

فمنهم من نسبها إلى طرفة بن العبد , ومنهم من    ،  اختلف في نسبة األبيات إلى قائلها  (3)

, على أنها إلى أسلوب    6/376نسبها إلى صالح بن عبد القدوس , ينظر : تهذيب ابن عساكر  

 صالح بن عبد القدوس أقرب منها إلى أسلوب طرفة , وهناك من ينسبها إلى الشافعي. 
 . 68الفرقان : ( 4)
 .32: ( اْلسراء5)
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ِّ ّٰ    ُّ ٌّ ٍّ َّ  ٰى   ٰر   ٰذ   يي   ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىهمه   جه  ين  ىن  من

  خم  حم  جمخل مل ىل يل    ُّٱويقول سبحانه :  ،  (1) َّ  مئ  زئ  رئ

  ىه   مه  جه  ين من ىن    خن  حن  جن  يم  ىم  مم

  مئ   زئ  رئ ّٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ   ٰرٰى  ٰذ  ييمي ىي   خي  حي جي  يه 

 .(2)َّنئ 

  يت ىت   نت   مت   زت   رت   يب   ىب   ُّٱ فقال سبحانه :    ,   وأمر بغض البصر 

  يك  ىك مك  لك  اك  يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث  زث رث 

 يي   ىي  ني  مي زي   ري  ٰى  ين  ىننن   من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل

  مح   جح   مج   حج   مث   هت   مت   خت   حت   جت   هب   مب   خب   حب   جب   هئ   مئ   خئ   حئ   جئ 

  مض   خض   حض   جض   مص   خص   حص   مس   خس   حس   جس    مخ   جخ 

 حك  جك   مق حق  مف  خف حف  جف  مغ  جغ مع  جع  مظ حط 

 .(3) َّمم   خم  حم  جم  هل  مل خل  حل جلمك   لك   خك

ترقيق  وكما أمر سبحانه وتعالى بغض البصر أمر النساء بعدم  

 (4) َّ  رئٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ   ٰى  ٰر ٰذ  يي  ُّٱ، فقال سبحانه :    الكَلم إذا خاطبن الرجال

وحمايتها من النيل منها أو المساس    وشرع حد القذف لحفظ األعراض

  يك    ىك  مك  لك  اك   يق  ىق  يف  ىفُّٱ فقال سبحانه :    بها ,

  عليه   هللا   صلى ) نبينا    ، وعدَّ (5)  َّين   ىن   نن   من زن   رن   مم   ام   يل   ىل   مل 

من   ( وسلم المحصنات  وسلم(  قذف  عليه  )صلى هللا  فقال    :   الكبائر 

؟  وما  هللا  رسول  يا:  قيل  ،   اْلُموبِقَاِت(  السَّْبعَ   اْجتَنِبُوا) ْركُ : )  قال  هن    الش ِ

ْحرُ   ،  اهللبِ  مَ   الَّتي  النَّْفِس   َوقَتْلُ     َوالس ِ با  َوأَْكلُ   ،   بِاْلَحق ِ   إَِّلَّ   هللا   َحرَّ   ،   الر ِ
 

 . 2النور : ( 1)

 .12:  الممتحنة( 2)
 . 31,  30( النور : 3)
 .32:  األحزاب( 4)
 . 4( النور : 5)
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ْحفِ   يَْومَ   َوالتََّول ِي  ،   اْليَتيمِ   َمالِ   َوأَْكلُ    اْلُمْؤِمناتِ   اْلُمْحَصنَاتِ   َوقَْذفُ   ،   الزَّ

  .(1) ( اْلغافَِلتِ 

لمحصنات إفًكا , فقال سبحانه :  القرآن الكريم رمي ا  ىوقد سمَّ 

من    خن  حنجن   يم   ىم   مم  خم حم   جمخل مل ىل يل  ُّٱ

 ٰر   ٰذ  يي  ىيمي  خي  حي   جي  يه   ىه  مه  جه ين ىن  

نبىب يب   مب  زبرب    يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ   رئٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ    ٰى

, (2)َّيف   ىف  يث ىث   نث  مث  زث   رثيت  ىتنت مت   زترت 

  حئ   جئ  يي   ىيني    مي   زي ري    ٰىين    ُّٱويقول سبحانه :  

  حج جب حب خب مب هب جت حت  خت مت هت مث    هئ  مئ   خئ

  مص   خص  حصمس    خس  حس  جسمخ    جخمح    جحمج  

 جف   مغ جغ   مع  جع   مظ   مضحط   خض   حض   جض 

جل حل خل    مك  لك   خك   حك  جك    مق   حق  مف   خف   حف 

 . (3) َّجن حن خن من هن مممل هل جم حم خم

القتل يثبت بشهادة  يومما يؤكد التشد النكير أن حد  د على هذا 

رجلين عدلين , أما حد الزنا فَل يثبت إَّل بشهادة أربعة رجال عدول ,  

أقيم   الشهادة  أحدهم عن  نكل  القذففإن  الثَلثة اآلخرين  حد  ,    على 

 ىك   مك  لك  اك  يق   ىق  يف  ىف  ُّٱ حيث يقول الحق سبحانه:  

 . (4)َّين   ىن  نن  منزن   رن   مم  ام   يل  ىل  مل  يك

 
،    6857: ( صحيح البخاري ، ِكتَاُب الُحُدوِد ، بَاُب َرْميِ الُمْحَصنَاِت ، حديث رقم 1)
يَماَن ، بَاُب بَيَاِن اْلَكبَائِِر َوأَْكبَِرَها ، حديث رقمو  .  145:  صحيح مسلم ، ِكتَاُب اْْلِ

 . 13 -11( النور :2)
 . 19-15( النور : 3)
 . 4( النور : 4)
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والفسوق   والسباب  واللمز  الغمز  عن  الحنيف  ديننا  ونهانا 

 مع   جع  مظ  حط  مض  ُّٱ والسخرية ، يقول الحق سبحانه :  

  لك  خك   حك  جك  مق   حق  مف   خف  حف   جف   مغ  جغ 

مه   جهمن هن    خنجم حم خم مم جن حن   هلجل حل خل مل  مك

 . (1) َّهئ   مئ  هيحي خي مي  جيٰه

معنيان   له  شرفه ،  والعرض  في  اْلنسان  ينال  ما  وهو  خاص 

أخت وعمة وخالة وسائر   وبنت  وأم  وبنت  أهله من زوجة  وشرف 

اْلنسان  المحارم ، وعام وهو أوسع من ذلك وأعم وهو كل ما يمس  

في سائر تصرفاته ، وهذا ،  ، في مروءته  في كرامته، في إنسانيته

سيدنا حسان بن ثابت )رضي هللا عنه( يقول في رده على أبي سفيان  

 :  (2)بن الحارث

  ذَاكَ  فِي هللاِ  دَ ـــَوِعنْ                      هُ ـــَعنْ  أََجْبتُ ـــفَ  ًداـــُمَحمَّ   َهَجْوتَ 

 َزاءُ ـــــــــــالجَ 

ُكماـــفَشَ        فء  ـــــبِكُ  هُ ـلَ  َولَستَ   وهُ ــــأَتَهج   داءُ ـــــــالفِ   ِرُكماــــِلَخي   رُّ

ا ارًكاــمب  وتَ ــهج ــ حنيفًـ بر  ــ شيَمتـُ   هللا   ين ــأم       اــــ  ـاءُ ـــــــالَوف  هُ ـ

 ؟ َواءُ ـــــسَ  ُرهُ ــــَويَْنصُ  َدُحهُ ـــَويَمْ      ِمْنُكمْ  هللاِ   ولَ ــ َرسُ  و ــيَْهجُ  نْ ــــفَمَ 

ــ   أَبِي  فَِإنَّ    َدهُ ـــــَوَواِل

    يـِ ـْرضـــَوعِ 

ــ ِوقَ   ِمْنُكمْ   د  ـــــُمَحمَّ   ْرِض ــِلعِ     اءُ ـــ

صــــلس عيب  ـــاني  َّل  ارم  

   ه ـــــفي

ُرهُ ــتُكَ ري َّل  ـــــوبح  دَّلءُ ـــــال د ِ

  أو   عامها وخاصها ،  األعراض  على  اَّلعتداء  اْلسَلم  موقد حرَّ 

  وأوجب   ،  خاصةً   عنايةً   فأوَّلها   الوجوه   من  وجه  بأي  منها   النيل

 .  عليها والمحافظةَ   صيانتَها

 
 . 11( الحجرات :  1)
 . 20، ص   ( ديوان حسان بن ثابت2)
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ومن صور الحفاظ على األعراض حثُّ اْلسَلم على عفة الفرج  
الفرجفأما  ،  والبطن   به  ف  عفة  وتسلم  النفوس،  به  تزكو  مما  هو 

عَْن َسْهِل ْبِن  ف  ،  ، وتصان به األعراض  ويحفظ به األمن،    المجتمعات
  )صلى هللا عليه وسلم( قَاَل : )   هللاَسْعد  )رضي هللا عنه( َعْن َرُسوِل  

اْلَجنَّةَ  لَهُ  أَْضَمْن  ِرْجلَْيِه  بَْيَن  َوَما  لَْحيَْيِه  بَْيَن  َما  ِلي  يَْضَمْن  , (1)(    َمْن 

  أضمن   ،  أنفسكم  من  ستا   لي  اضمنوا  )ويقول )صلى هللا عليه وسلم( :  
  اؤتمنتم  إذا وأدوا ،  وعدتم إذا وأوفوا ،  حدثتم  إذا اصدقوا:  الجنة  لكم

 . (2) (أيديكم وكفوا  ،  أبصاركم وغضوا ،  فروجكم واحفظوا ،

البطنعف  وأما     يدخل   ما  كل  في  الحَلل  تحري  بها  يقصدف  ،  ة 

 رضي)  َمْسعُود    ْبنِ   هللا  َعْبدِ   فعَنْ   ،   ذلك   غير  أو  شراب   أو  طعام   من   البطن

:    يَْوم    ذَاتَ (  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ   هللا   َصلَّى )  هللا   َرُسولُ   قَالَ :    قَالَ عنه(    هللا

  إِنَّا   هللا   َرُسولَ   يَا   قُْلنَا:    قَالَ (  اْلَحيَاءِ   َحقَّ   َوَجلَّ   َعزَّ   هللا   ِمنْ   اْستَْحيُوا)

  َحقَّ   هللا   ِمنْ   اْستََحى  َمنْ   َولَِكنْ   ذَِلكَ   لَْيسَ   )   :   قَالَ ،    هلل  َواْلَحْمدُ   نَْستَِحي

أْسَ   فَْليَْحفَظْ   اْلَحيَاءِ   َوْليَْذُكر   َوَعى  َوَما  اْلبَْطنَ   َوْليَْحفَظْ   َحَوى   َوَما  الرَّ

ْنيَا   ِزينَةَ   تََركَ   اآْلِخَرةَ   أََرادَ   َوَمنْ   ،  َواْلبِلَى   اْلَمْوتَ    فَقَدْ   ذَِلكَ   فَعَلَ   فََمنْ   ،  الدُّ

 . (3) (اْلَحيَاءِ  َحقَّ  (َوَجلَّ  َعزَّ ) هللا  ِمنْ  اْستَْحيَا

ا ، حيث إن اْلنسان ما  ا وعام  فعلى العاقل أن يحفظ عرضه خاص  

إن مما أدرك )  هو إَّل عرض ، يقول نبينا )صلى هللا عليه وسلم( :  

 .(4) (  فاصنع ما شئت الناس من كَلم النبوة األولى : إذا لم تستحِ 
 

 *       *       * 

 

َقاِق ، بَاُب ِحْفِظ الل َِساِن  ، ( صحيح البخاري1)  .6474 : حديث رقم، ِكتَاُب الر ِ

 . 8066:  ( المستدرك على الصحيحين ، ِكتَاُب اْلُحُدوِد ، حديث رقم2)
قَائِِق َواْلَوَرعِ َعْن َرُسوِل هللاِ    ،  سنن الترمذي  (3) َعلَْيِه )أَْبَواُب ِصفَِة اْلِقيَاَمِة َوالرَّ  ُ َصلَّى َّللاَّ

 .  24586: ،  حديث رقم  (َوَسلَّمَ 
  6120:    فَاْصنَْع َما ِشئَْت ، حديث رقم  ِب ، بَاُب إِذَا لَْم تَْستَحِ ِكتَاُب األَدَ   ،  ( صحيح البخاري4)
. 
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