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املنطلق الحقيقي لحامية الش��باب من االنحرافات
ومواجهتها.

واكد البحث عىل إن معرفة مقاصد الرشيعة رضورة

ان من املعلوم أن الرشيعة االسالمية جاءت لعموم ملحة إلظهار محاسن الرشيعة االسالمية وأرسارها،

البرش من ل��دن اللطيف الخبري ،وهي نظام ش��امل وتحديد أهدافها الس��امية ،وابراز الحل االس�لامي

للحي��اة ،وغايتها القصوى إلحاق الرحمة بالعاملني للمش��اكل البرشي��ة ،وتفني��د مزاعم املش��ككني،
وكل ما يف رشيعته موض��وع يف موضعه ،ألنها من ام��ا حفظ النف��س من جانب الع��دم فيكون بترشيع

العزي��ز الحكيم،بل ان الرشيعة كله��ا عدل ورحمة العقوب��ات الصارم��ة لردع م��ن أراد اإلع��داء عليها
للن��اس  ،وكل مصلح��ة خرج��ت ع��ن الع��دل اىل كعقوبات أصلية كالقصاص والدية وعقوبات تابعة
الج��ور ،وعن الرحمة اىل ضده��ا ،وعن املصلحة مثل حرم��ان القاتل م��ن املرياث وعقوب��ة القاذف

اىل املفسدة ،فليست من الرشيعة ،وليست مسؤوالً وعقوبات تكميلية تصدر حسب الحاجة إليها.

عنه��ا ،وإن أدخلت فيها بالتأويل ،وليس��ت مقاصد اثب��ت البح��ث أن حفظ النفس م��ن جانب الوجود

الرشيع��ة إال تحقيق ل��روح الرشيع��ة ،وأهدافها يف يكون بال��زواج والتكاثر وب��األكل والرشب والدفاع
الواق��ع ،ويؤثر ع�لى جوهر حياة االنس��ان ،وتقرير عن النفس بش��تى الطرق وع�لاج املرىض وإطعام

كرامت��ه ،وحفظ��اً لحقوق��ه ال�ضروري املتمثل يف الجائ��ع املضط��ر لذل��ك وإباحة املحرم��ات عند
حفظ الدي��ن ،والنفس ،والعقل ،والنس��ل ،واملال ،الرضورة للمحافظة عليها.

والحاجي والتحس��يني ،ويراعي األولوية يف حفظ
تلك الحقوق ودرء املفاسد عنها.

Summary:

وقد توصل البحث اىل أن مصالح االنسان تتفاوت It is well-known that Islamic law came

قوة وضعفاً ،وتندرج عىل درجات ،أهمها املصالح to all mankind from the gentle and expert,
الرضورية الخمس��ة ،ثم املصالح التحس��ينية التي and it is a comprehensive system of life, and
تكم��ل املقاص��د ،وتصونه��ا يف أحس��ن أحوالهاits ultimate goal is to bring mercy to the ،
واملصلح��ة واملفس��دة يف نظ��ر الرشيعة ليس��ت worlds and everything in his law is placed

محدودة بالدنيا فقط بل تش��مل املصالح يف الدنيا in its place, because it is from the Mighty
واآلخرة ،وه��ذا الذي مييز الرشيعة اإلس�لامية عن and the Wise. To injustice, from mercy

األنظم��ة الوضعي��ة ،وتع��د مقاص��د الرشيع��ة هي to against it, from interest to corruption,
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The research emphasized that knowing it is not from the Sharia, and it is not

the purposes of Sharia is an urgent necessity responsible for it, and if it is included in

to show the merits and secrets of Islamic law, it through interpretation, and the aims of

define its lofty goals, highlight the Islamic the Sharia are nothing but the realization
solution to human problems, and refute the of the spirit of Sharia, and its objectives in

claims of the doubters. Such as depriving the reality, and affects the essence of human
killer of inheritance, the punishment of the life, determining his dignity, and preserving
slanderer, and supplementary punishments his necessary rights It is represented in
preserving religion, soul, reason, offspring,
issued as needed.

The research has proven that self- money, Hajji and improvement, and it takes
preservation from the side of existence is into consideration priority in preserving

through marriage and reproduction, eating those rights and preventing evil from them.
and drinking, self-defense in various ways, The research has concluded that the interests

treating the sick, feeding the hungry who of man differ in strength and weakness, and
need it, and permitting prohibitions when fall into degrees, the most important of
which are the five necessary interests, then

necessary to preserve them.

❊

❊

the ameliorative interests that complement

❊

the objectives and preserve them in their
best conditions. The interest and corruption

in the view of Sharia is not limited to the
world only, but includes interests in this

world and the hereafter, and this is what It
distinguishes Islamic law from man-made

systems. The objectives of Sharia are the
real basis for protecting youth from and
confronting deviations.
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يف الحياة الدنيا ويوم الدين وإرش��ادهم إىل الطريق

القويم طريق الصالح والهداية وإبعادهم عن طريق

ال�شرور والرذيلة والغواي��ة وتعليمه��م الدين القيم

إ ّن الحمد لله نحمده ونس��تعينه ونستغفره ونستهديه وأح��كام الرشيعة أنزل له��م قرآناً عربياً قد حفظ من
ونعوذ بالله من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من التحريف والباطل والضياع فانتج مدرس��ة محمدية
يهدي الله فال مضل له ومن يضلل فال هادي وأشهد أ ّن بحق تخرج منها علامء كبار كان أستاذهم ومعلمهم

ال ال��ه اال الل��ه وح��ده ال رشي��ك ل��ه وأش��هد أ ّن النبي الكريم والرس��ول األمني محم��دا ً بن عبد الله

محمدا ً ﷺ عبده ورس��وله بلغ الرسالة وأدى األمانة ﷺ فخ��رج علامء كب��ارا ً ومجتهدي��ن عظاماً وعىل
ونص��ح األمة وجاهد يف الله حق جهادة ،تركنا عىل أيديه��م تعلم التابع��ون ومن بعدهم تاب��ع التابعني
املحج��ة البيض��اء ليله��ا كنهارها ال يزي��غ عنها اال وم��ن ثم العل�ماء العاملني فقهاء ه��ذا الدين الذين

هالك وإ ّن رش األم��ور محدثاتها وكل محدثة بدعة عنوا بعلوم الرشيعة وفهموها ودرس��وها واستنبطوا
وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار.

أحكامه��ا وكان الح��ظ العظيم لعلم أص��ول الفقه

وضع الش��ارع مقاصد من الرضوريات والحاجيات الذي هو يف املقام األول س��عياً الستنباط األحكام
والتحس��ينيات ومكم�لات لها اله��دف منها حفظ ومن��ه أضاء ن��ور مقاص��د الرشيعة ملعرفة أس��باب
مصالح العب��اد وجلب املنافع لهم ودرء املفاس��د الترشي��ع والحكم��ة منها وم��ا فيه من عل��لٍ وبعلم

عنهم ومن بني ما اهتم الش��ارع به من هذه املقاصد مقاص��د الش��ارع ميك��ن حفظ حق��وق العب��اد من
مقصد حفظ النفس وجعله من الرضوريات الخمس رضوري��ات وحاجيات ومكم�لات وبها يعلم كيف
وملا له من أهمية يف توازن حياة املجتمع املس��لم تجلب املصالح للعباد وكيف ميكن درء املفاس��د

جعله ثاين هذه الرضوريات بعد مقصد حفظ الدين ومن مقاص��د الرشيعة حفظ النف��س البرشية الذي

وال��ذي يتقدم أحيان��اً عليه يف بع��ض املواطن من هو صلب البحث والذي ش��اءت األقدار أن يتزامن
اجل حفظ النفس كون حفظ الدين قائم بنفسه.

م��ع جائح��ة كورون��ا التي عصف��ت بالع��امل ذات

أرسل الله تعاىل األنبياء واملرسلني رحمة للعاملني اليم�ين وذات الش�مال وتركته��م يف خ��وف وفزع
لهداي��ة الن��اس أجمعني بال اس��تثناء وال تفريق بني عظيمني اش��د من الطاع��ون يف األزمنة املاضية إذ

عريب واعجم��ي إلاّ بالتقوى فمنهم من اتخذ طريق حص��دت آالفاً من األرواح يف الع��امل وبقى العامل
ََ َ َ َۡٓ
اله��دى والصالح ومنهم م��ن اتبع الغ��ي والفجور مذه��والً أمامه��ا ال يعرف ماذا يفعل ﵟ وم��ا جعلنا
َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ َ ٗ َ َ َ َ ۡ َ َّ َ ُ ۡ َّ
واله�لاك وكان املقصد من ذلك هو إصالح أمرهم أصحٰ��ب ٱلنارِ إِلا م ٰٓ
لئِكة ۖوم��ا جعلنا عِدتهم إِلا
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ۡ َ ٗ ّ َّ َ َ
ِين أُوتُوا ْ ٱلۡك َِتٰ َ
ك َف ُروا ْ ل َِي ۡس��تَ ۡيقِ َن ٱلَّذ َ
ب واملدارس والجامعات واألس��واق ومراكز التسوق
ف ِتنة ل ِلذِين
ُ
َّ
ْ
ََ َۡ َ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ إ َ
يم ٰ ٗن��ا َول يَ ۡرتَ َ
اد ٱلَّذ َ
اب ٱلذ َ
ِين أوتُوا الكبرية وقطعت الط��رق وأغلقت املدن عىل أهلها
وي��زد
ِ
َّ
ۡ
ُ َ
َ ُُ
َ
َّ َ ٞ
ۡ
ٱلۡك َِتٰ َ
ض وكأنهم يطبقون الحديث ويتبعون الهدي النبوي من
ِين فِي قلوب ِ ِهم مر
ب َوٱل ُمؤم ُِنون َول َِيقول ٱلذ
َ ۡ َ ٰ ُ َ َ َٓ ََ َ
اد هَّ ُ َ َ َ َ ٗ َ َ َ ُ
ض ُّل حيث يعلم��ون أو ال يعلمون وكان القصد من ذلك
وٱلكفِرون م��اذا أر
ٱلل بِهٰذا مثلا ۚ كذٰل ِك ي ِ
َ ٓ
َ ََ ُٓ ََ ََُۡ ُُ َ
هَّ ُ
ود حفظ أنفس العباد من الهالك فكان هذا درساً واقعياً
ٱلل َمن يَش��ا ُء َو َي ۡهدِي من يش��اء ۚ وم��ا يعلم جن
َ ّ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ۡ َ ٰ ۡ َ َ
شر ٣١ﵞ ُ
ﵝالم َّدثّ ِر الآية لنا يف مقصد حفظ النف��س البرشية واقتضت خطة
ربِك إِلا هوۚ وما يِه إِلا ذِكرى ل ِلب ِ
ﵑﵓﵜ وهذا هو ما جاء به قول الرسول ﷺ عن الطاعون البحث تقسيمه عىل مقدمة وثالثة مطالب وخامتة،
وكأنّ��ه هو ،اذ قال( :بقي ُة رجز أو عذاب أرس��ل عىل تناولت يف املقدمة الس��بب من وراء اختيار عنوان
طائف��ة من بني إرسائي��ل)( )1فتحقق مع كورونا األمر البح��ث ،وخصص��ت املطل��ب االول للنه��ي عن
نفسه كأنه عذاب أرس��ل عىل أهل األرض ملا ظهر التمن��ي املوت  ،وجعلت املطلب الثاين مخصصا
فيه��ا من فس��اد وأكل لحقوق العب��اد بالباطل وكرث يف كراهية الفرار من الطاعون  ،واما املطلب الثالث
القتل وتكاد ال توجد حرمة للدماء تستباح بال رحمة تناول فيمن يحلف بامليش وال يستطيع.

وال هوادة وانترش الزنا والفجور والفس��اد واملجون وام��ا الخامتة فق��د أوجزت فيها اه��م نتائج البحث
حتى أصبح الفرد ال يأمن عىل نفس��ه حتى وهو يف وما توصلت اليه يف هذه الرحلة املاتعة واملباركة،

بيته وجاء ه��ذا البالء لقصد التأديب والتهذيب فأي واخ�يرا فهذا جه��د املقل فان وفق��ت فهو محض
منا ال يخافه ويخش��اه وهو فيه الهالك بعذاب وأمل فض��ل م��ن الل��ه وان كان��ت االخ��رى فمن��ي ومن
وظه��ر لنا مقصد الش��ارع بوضوح م��ن أجل حفظ الشيطان ،والله تعاىل ورسوله ﷺ براء منه.
النف��س يف كيفية التعامل مع مث��ل هذه النوازل وقد •املطلب األول :النهي عن التمني للموت
أرش��دنا الرس��ول الكريم ﷺ إىل كيفية التعامل مع

األوبئ��ة واألمراض الفتاكة وذل��ك بقوله ﷺ ( :فإذا
وقع ب��أرض وأنتم بها ف�لا تخرجوا منه��ا وإذا وقع

بأرض ولس��تم بها فال تهبطوا عليها) ( )2ومن منطلق
هذا الحديث ومقاصده أغلق��ت جميع دور العبادة

((( أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه ،370/3:رقم الحديث:
()1065وقال حديث حسن صحيح.
((( تتمة الحديث أعاله.

جميعن��ا يعلم ان متن��ي املوت لي��س من صفات

املس��لمني بل ان رحمة الله وسعت كل يشء فقال
َ ُۡ ۡ َ
ٗ
ُّ ۡ
َ
عز من قال :ﵟ ۞وٱكت
ٱلدن َيا َح َس َنة
ب ل َنا فِي هٰ ِذه ِ
ُ
َ
َ
َ
َّ ُ ۡ َ ٓ َ َ
َ
ص ُ
يب بِهِۦ
َوفِ��ي ٱٓأۡلخ َِرة ِ إِنا هدنا إِل ۡيكۚ ق��ال عذاب ِ ٓي أ ِ
َ ۡ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َّ يَ ۡ َ َ َ ۡ
ك ُت ُبهاَ
من أش��اء ۖ ورحمتِي وسِ��عت كل شءٖ ۚ فس��أ
َ
َّ َ َ َّ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ َ ٰ َ َ َّ َ ُ
�ن هم أَـِبيٰت ِ َنا
ل ِلذِي��ن يتقون ويؤت��ون ٱلزكوة وٱلذِي�
َ
َ
ۡ
يُؤم ُِن��ون ١٥٦ﵞ ﵝالأ ۡع َراف الآي��ة ﵖﵕﵑﵜ وقد خلقنا الله تعاىل
له��دف عظيم وهو عبادته وحده ال رشيك له ولكننا
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ابتعدن��ا كل البعد ع��ن منهج الله تعاىل ومتس��كنا وقد اكتوى يف بطنه فقال ما أعلم أحدا من أصحاب
بالدني��ا فاعرضن��ا كل األعراض حت��ى وصل الحد النب��ي ﷺ لق��ي من البالء م��ا لقيت لق��د كنت وما

لالستهزاء باملسلمني والقران والسنة وجميع أعامل أج��د درهام ع�لى عه��د النب��ي ﷺ ويف ناحية من
العبادات واملعامالت وغريها حتى يف القتل يكون بيت��ي أربع��ون ألفا ولوال النبي ﷺ نهان��ا أو نهى أن

تش��فياً بضحكات هس��تريية خبيثة ك�ما يف األفالم نتمنى املوت لتمنيت،قال الرتمذي :حديث حس��ن
َ َّ َ
ۡ
ََ ۡ َ َۡ َ
َ
ُ
()4
�ري فإِن لهۥ صحيح .
فق��ال تعاىل :ﵟ وم��ن أعرض عن ذ َِك� ِ
ۡ
ٗ َۡ
َ َ ٗ
يش��ة َضنكا َونح ُش ُرهُۥ يَ ۡو َم ٱلقِ َيٰ َمةِ أ ۡع ىَ ٰ
م ١٢٤ﵞ ﵝطه
معِ
الآية ﵔﵒﵑﵜ

مختنق كئيب الهسرتيا قد أكلت عقله يتمنى زيد مناة التميمي صحايب من الس��ابقني إىل اإلسالم ،وكان

ريا
امل��وت وال يكاد يدركه فينتحر قال ﷺ ( :قال الله :من املستضعفني الذين ُعذّبوا ليرتكوا اإلسالم .سبُي صغ ً
م��ن قبيلته متيم ،وبيع يف مكة فاش�ترته أم أمن��ار الخزاعية
()1

بدرين عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة) .

فعن حارثة بن مرضب( )2قال :دخلت عىل خباب

()3

التي كانت حليفة لبني زُهرة من قريش .ثم هاجر إىل يرثب،

وشهد مع النبي محمد املشاهد كلها ،ثم انتقل أواخر حياته
إىل الكوف��ة ،ف�مات بها س��نة37 :هـ ،و ُدفن هن��اك؛ ينظر:

((( أخرج��ه اإلمام البخاري يف صحيح��ه ،عن جندب أن معرفة الصحابة – أليب نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن
النب��ي ﷺ قال ( :كان برجل جراح ،فقتل نفس��ه ،فقال الله :إسحاق بن موىس بن مهران األصبهاين (املتوىف430 :هـ)
بدرين عبدي بنفس��ه حرمت عليه الجنة)؛ صحيح البخاري تحقي��ق :عادل بن يوس��ف الع��زازي  -دار الوط��ن للنرش-

 -صحي��ح البخاري  -كتاب الجنائ��ز  -باب ما جاء يف قاتل الري��اض  -الطبع��ة :األوىل 1419 -ه1998/م906/2 :؛

النفس ،96/2 :رقم الحديث.)1364( :

وينظر :سري أعالم النبالء  -لشمس الدين الذهبي.323/2 :

((( ه��و :حارثة بن مرضب الكويف ،روى عنه أبو إس��حاق ((( س��نن الرتمذي  -أبواب الجنائز  -باب ما جاء يف النهي
الس��بيعي سمعت أيب يقول ذلك ،سؤل أحمد بن حنبل عن عن التمني للم��وت  ،292/3 :رقم الحديث ،)970(:رواه
حارثة بن مرضب فقال :حسن .عن عثامن بن سعيد الدارمي البخ��اري يف صحيحه ،عن إس�ماعيل ب��ن أيب خالد ،عن
ق��ال :قلت ليحيى بن معني :حارثة ابن مرضب؟ فقال :ثقة؛ قي��س بن أيب حازم ،ق��ال :دخلنا عىل خب��اب ،نعوده ،وقد
ينظ��ر :الج��رح والتعدي��ل  -أليب محمد عب��د الرحمن بن اكتوى س��بع كيات ،فقال( :إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا
محمد بن إدريس بن املنذر التميمي ،الحنظيل ،الرازي ابن ومل تنقصه��م الدني��ا ،وإن��ا أصبنا ما ال نجد ل��ه موضعا إال

أيب حاتم (املتوىف327:هـ)  -طبعة مجلس دائرة املعارف الرتاب ،ول��وال أن النبي ﷺ نهانا أن ندعو باملوت لدعوت
العثامني��ة  -بحي��در آباد الدك��ن  -الهن��د  -دار إحياء الرتاث ب��ه) ثم أتيناه م��رة أخرى ،وه��و يبني حائطا ل��ه ،فقال( :إن

الع��ريب  -ب�يروت  -الطبع��ة :األوىل 1271 -ه1952/م  :املس��لم ليؤجر يف كل يشء ينفقه ،إال يف يشء يجعله يف
255/3؛ وينظ��ر :اإلصابة يف متيي��ز الصحابة  -البن حجر ه��ذا ال�تراب)؛ صحيح البخ��اري  -كتاب امل��رىض  -باب
العسقالين .139/2 :

متني املريض املوت  ،121/7 :رقم الحديث،)5672( :

((( هو :خباب بن االرت بن جندلة بن سعد من بني سعد بن مس��ند اإلمام أحمد ب��ن حنبل  -مس��ند البرصيني  -حديث
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لقد نهى الرسول ﷺ عن متني املوت كونه أرضارا ً أي :يس�تريض الله بالتوبة( .)2وقال ﷺ( :ال يتمنني

بالنف��س ومتني هالكها وليس ه��ذا مبتغى الرشيعة أحدك��م امل��وت لرض أصابه ،ف��إن كان ال بد فاعال
اإلس�لامية وال مقصده��ا ب��ل ان حكم��ة الرشيع��ة فليق��ل :الله��م أحين��ي ما كان��ت الحي��اة خريا يل،
اإلس�لامية تقتيض ان يعيش اإلنس��ان عيشة راضية وتوفني إذا كانت الوفاة خريا يل)(.)3

هنيئة سعيدة أين يجدها اإلنسان؟ مع الله يف بيوت علي��ه فال ينبغ��ي لنا ان نتمنى امل��وت لهذه النفس

الله مع القران مع املس��لمني الصادقني املخلصني املصونة والدعاء بهالكها بال مربر وليس هذا مقصد
َ ۡ َ َ َ ٰ ٗ ّ َ َ َۡ ُ َ
ٰ
�ر أو أنثى الشارع منه بل القصد األصيل هو حفظها فهي ثاين
ق��ال تعاىل :ﵟ م��ن ع ِمل صل ِحا مِن ذك� ٍ
َ ُ َ ُ ۡ ٗ ٰ َ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ َ ٞ
ٗ َ ۡ َّ
وه��و مؤمِ��ن فلنحيِينهۥ حي�
�وة َط ّي ِ َب��ة ۖ َول َنج ِز َين ُه ۡم اعظ��م الرضورات الخمس��ة والتي يبن��ى عليها كل
َ ۡ ُ َ
ُ
َ َ ُ ََْۡ َ
ۡ
َ
َ
ۡ
َّ
�ن ما كانوا يعملون ٩٧ﵞ ﵝالنحل الآية ﵗﵙﵜ يشء فه��ي من يطبق أح��كام الدين وال��ذي بعدها
أجرهم بِأحس� ِ
منهج النبوة األوىل وضع كل الطرق والسبل الكفيلة يعود إليها اتباعاً فالنسل منها ولها والعقل مقيم فيها
بس��عادة اإلنس��ان فباتباعه��ا يحي��ى اإلنس��ان حياة واملال مبذوالً من اجل حفظها فهي مبكانة عظيمة
طيبة راضية.

ومنيعة عن إتالفها بهذه الطريقة.

وان الحكم��ة البالغة من نهيه ﷺ ،عن متني املوت لهذا ف��ان امر املوت وقدوم األج��ل مرتوك لتقدير
ه��و لحفظ هذه النفس العظيمة عند الله فهو خلقها الله تعاىل ورحمته بخلقه ولحكمه هو وحده يعلمها

واحس��ن يف خلقه��ا وس��خر كل يشء م��ن أجلها م��ن هن��ا مل يدعو الخباب ب��ن اإلرت املذكور يف

فكيف يرت�ضي لها بالهالك يف مث��ل هذه الظروف حديث املوضوع عىل نفسه باملوت مع ان املرض
املزرية ومن الكآبة والحرية والندامة فتمني املوت

ه��و اخو االنتحار قال رس��ول الل��ه ﷺ ( :ال يتمنى ((( ينظر :الكواكب ال��دراري يف رشح صحيح البخاري -
أحدكم املوت؛ إما محس��نا فلعله يزداد ،وإما مسيئا ملحمد بن يوسف بن عيل بن سعيد ،شمس الدين الكرماين
(املتوىف786:ه��ـ)  -دار إحياء ال�تراث العريب  -بريوت -
()1

فلعله يستعتب) .

لبنان  -الطبع��ة :األوىل 1356 -ه1937/م  -الطبعة :الثانية

خب��اب بن األرت عن النبي ( ،545/34 : )oرقم الحديث1401 - :ه1981/م .8/25 :

(.)21066

((( أخرج��ه اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه؛ ع��ن أنس بن

((( اخرجه البخاري يف صحيحه ،عن أيب هريرة ،أن رسول مال��ك  ،قال النبي ﷺ( :ال يتمن�ين أحدكم املوت من رض
الل��ه ﷺ ،قال( :ال يتمنى أحدكم املوت إما محس��نا فلعله أصابه ،فإن كان ال ب��د فاعال ،فليقل :اللهم أحيني ما كانت

يزداد ،وإما مسيئا فلعله يستعتب)؛ صحيح البخاري  -كتاب الحي��اة خريا يل ،وتوفني إذا كانت الوفاة خريا يل)؛ صحيح

التمن��ي  -باب ما يكره من التمن��ي  ،84/9 :رقم الحديث :البخ��اري  -كتاب املرىض  -ب��اب متني املريض املوت :

(.)7235

 ،121/7رقم الحديث.)5671( :
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أوصل��ه إىل طري��ق رأى ان املوت افضل له واحب لها يكون منافياً ملقصد الشارع يف حفظها وهو من
من الحياة ملا يالقي من أوجاع والالم.

املقاصد التحسينية عىل تربية النفس املسلمة عىل

ان حكم��ة النهي عن ذلك أن يف طلب املوت قبل مكارم األخ�لاق وفضائلها ومن اعظمها التأدب مع

حلول��ه ن��وع اع�تراض ومراغمة للق��در وإن كانت الله تعاىل فال يطلب منه ما نهى عنه  .والله اعلم.
اآلجال ال تزيد وال تنقص ،فإن متني املوت ال يؤثر

يف زيادتها وال نقصها ،ولكنه أمر قد غيب عنه (.)1

•املطلب الثاين :كراهية الفرار من الطاعون.

الطاع��ون هذا الوب��اء واملرض الفتاك الذي س�ماه

مام تقدم نفهم ان الشارع قد نهى عن متني املوت الرس��ول ﷺ فقال عنه( :بقيت رجز أو عذاب أرسل

لحف��ظ األنفس وعدم االس��تهانتي بها واالس��تهتار ع�لى طائف��ة من بني إرسائي��ل) كان ه��ذا الوباء قد

ك��ون الله تع��اىل مل يخلقه��ا عبثاً ولعب��اً بل خلقها جعل��ه الل��ه تعاىل عذاب��اً ورجزا ً يرس��له عىل األمم
ألمر عظيم وهو عبادة الله رب العاملني قال تعاىل :الس��ابقة اذا ما ابتعدت عن منهج الله تعاىل فوضع
َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َّ
ُُۡ
ون ٥٦ﵞ رسول الله ﷺ لنا منهجاً ملواجهة هذا الوباء العظيم
ﵟ وم��ا خلقت ٱل ِج��ن وٱل ِإنس إِل��ا ل َِيعبد ِ
َّ
ﵝالذارِ َي��ات الآية ﵖﵕﵜ

فال ينبغي الحد ان يتمنى هالك هذه فقال من اجل حفظ األنفس من الهالك بهذا الوباء:

النفس كونه اعرتاض ع�لى حكم الله رب العاملني فعن أس��امة بن زيد( :)3أن النب��ي ﷺ ذكر الطاعون

ال��ذي قص��د بخلقه��ا ان تحي��ا حياة طيب��ة كرمية فق��ال( :بقيت رجز أو عذاب أرس��ل عىل طائفة من
فالقصد األول واألخري لل��ه رب العاملني هو حفظ بني إرسائيل فإذا وق��ع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا

هذه النفس من الزوال والهالك واحد هذه الطرق يف منها وإذا وقع بأرض ولس��تم بها فال تهبطوا عليها).

زواله��ا وهالكها هو متني امل��وت عند وقوع الفنت

فالواجب الصرب والدعاء وسؤال الله العافية كام قال يف عقد التس��بيح باليد– باب من��ه ،534/5 :رقم الحديث:

ﷺ( :س��الوا لله العافية)( )2ومتني املوت والهالك (.)3514
((( هو :أس��امة ب��ن زيد بن حارثة ب��ن رشاحيل الكلبي هو
((( فت��ح الب��اري رشح صحي��ح البخ��اري – ألب��ن حجر وأب��وه صحابيان ،كنيته أب��و محمد ،ويقال :أب��و زيد ،وأمه
العسقالين .221/13 :

أم أمين حاضنة نبي اإلس�لام محمد بن عب��د الله ،ومواله،

((( أخرج��ه اإلمام الرتمذي يف س��ننه ،عن العباس بن عبد وابن مواله ،ولد س��نة 7 :ق.هـ يف اإلسالم ومات النبي وله
ب رس��ول الله ﷺ ،ل��ذا كان لقبه بني
املطل��ب  ،قال :قلت :يا رس��ول الله علمني ش��يئا أس��أله عرشون س��نة ،هوِ :ح ُّ
الل��ه عزوجل  ،قال( :س��ل الله العافي��ة ) ،فمكثت أياما ثم الصحابة “الحب بن الحب” أبوه زيد بن حارثة خادم رسول
جئت فقلت :يا رس��ول الله علمني ش��يئا أس��أله الله ،فقال الل��ه الذي آثر رس��ول الله مات يف املدينة بالجرف س��نة:

يل( :يا عباس يا عم رس��ول الله ،سل الله ،العافية يف الدنيا 54هـ؛ ينظر :س�ير اعالم النبالء  -لش��مس الدين الذهبي :

واآلخرة) ،س��نن الرتم��ذي -أبواب الدعوات -ب��اب ما جاء .497/2
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قال الرتمذي :حديث حسن صحيح(.)1
قال الله تعاىل :ﵟ َف َب َّد َل ٱلَّذ َ َ َ ْ ۡ َ ً َ ۡ
ِين ظل ُموا مِن ُه ۡم ق ۡولا غي َر الري��ح ترابا كالرماد .وميكن أن تكون س��ميت لكل
َّ
َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ۡ ٗ ّ َ َّ َ ٓ
َ
ٱلذِي قِيل لهم فأرسلنا علي ِهم رِجزا مِن ٱلسما ِء بِما منهام ،والله أعلم .وقد أجدب الناس يف هذه السنة
َ
َ ُ ْ ۡ
َ
كان��وا َيظل ُِمون ١٦٢ﵞ ﵝالأ ۡع َراف الآية ﵒﵖﵑﵜ قال ابن امللك :ب��أرض الحجاز ،وجفلت األحي��اء إىل املدينة ومل
عاد لونها ش��بيها بالرماد .وقيل :ألنها كانت تس��في

فأرسل عليهم الطاعون فامت منهم يف ساعة أربعة يبق عند أحد منهم زاد)(، )5

وعرشون ألفا من شيوخهم وكرباءهم)(.)2

قال اإلمام الذهبي يف تاريخه :وفيها أي :يعني سنة:

ق��ال اب��ن إسحاق( :أن بني إرسائيل ملا كرث 18هـ افتتح أبو موىس األشعري( )6الرها وسميساط
عصيانهم أوحى الله إىل داود فخريهم ما بني عن��وة ،ويف أوائلها وج��ه أبو عبي��دة( )7وعياض بن

ثالث :إما أن أبتليهم بالقحط ،أو العدو شهرين،

أو الطاعون ثالثة أيام ،فأخربهم فقالوا :اخرت لنا
فاختار الطاعون فامت منهم إىل أن زالت الشمس

((( املصدر نفسه.

((( هو :أبو موىس األش��عري عبد الله بن قيس ابن س��ليم
بن حضار بن حرب .اإلمام الكبري ،صاحب رس��ول الله ﷺ

سبعون ألفا ،وقيل :مائة ألف ،فترضع داود إىل أبو موىس األشعري ،التميمي ،الفقيه ،املقرئ .أسلم مبكة،

الله تعاىل فرفعه)(.)3

وهاجر إىل الحبش��ة ،وقدم ليايل فت��ح خيرب ،وغزا ،وجاهد

ولقد ظه��ر الطاعون يف زمن الصحاب��ة رضوان الله مع النب��ي ﷺ وحمل عنه علام كثريا وأول مش��اهده خيرب،
ممن قراء عىل رس��ول الله ﷺ وممن دعى لهم رس��ول الله

عليهم ما يس��مى بـ(طاعون عمواس وعام الرمادة):
ان ال��ذي عليه جمهور العل�ماء أن طاعون عمواس

كان يف سنة18 :هـ(.)4

ﷺ اس��تعمله ومعاذا عىل زبيد ،وع��دن .وويل إمرة الكوفة

وإمرة البرصة ،توىف س��نة 42هـ؛ ينظر :س�ير أعالم النبالء -
لشمس الدين الذهبي .401 - 380/2 :

عام الرم��اد( :كان يف عام الرم��ادة جدب عم أرض ((( ه��و :أبو عبيدة عام��ر بن عبد الله بن الج��راح الفهري

الحجاز ،وجاع الناس جوعا ش��ديدا ،وسميت عام الق��ريش صح��ايب وقائد مس��لم ،وأحد الع�شرة املبرشين
بالجنة ،ومن الس��ابقني األولني إىل اإلسالم ،لقبه النبي ﷺ

الرمادة ألن األرض اس��ودت من قل��ة املطر ،حتى

بأمني األمة ،أس��لم يف مرحلة مبكرة من الدعوة اإلس�لامية،
وهاجر إىل الحبشة ثم إىل املدينة املنورة ،وشهد مع النبي

((( سنن الرتمذي  -أبواب الجنائز  -باب ما جاء يف كراهية ﷺ غ��زوة بدر واملش��اهد كله��ا ،وكان من الذي��ن ثبتوا يف

مي��دان املعركة عندما بُوغت املس��لمون بهجوم املرشكني
الفرار من الطاعون  ،370/3 :رقم الحديث.)1065( :
حد .ويف عهد أيب بكر الصدي��ق ،كان أبو عبيدة أحد
((( تحفة األحوذي  -لعبد الرحمن املباركفوري  .148/4 :ي��وم أُ ُ
((( رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك  -ملحمد بن عبد القادة األربعة الذين عيَّنهم أبو بكر لفتح بالد الش��ام ،ثم أمر
الباقي الزرقاين .377/4 :

((( ينظر :البداية والنهاية  -البن كثري .68/10 :

أبو بكر خالدا ً ب َن الوليد أن يسري من العراق إىل الشام لقيادة

الجيوش اإلسالمية فيها ،فلام ويل عمر بن الخطاب الخالف َة
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غن��م( )1إىل الجزيرة فوافق أبا موىس ،فافتتحا حران وق��ال ابو عب��د الله الواق��دي( :وفيه��ا كان طاعون
ونصيبني وطائفة من الجزي��رة عنوة ،وقيل :صلحا .عم��واس ف�مات فيه خمس��ة وعرشون ألف��ا .وهذا
وفيها سار عياض إىل املوصل فافتتحها وما حولها الطاع��ون منس��وب إىل بلي��دة صغ�يرة يق��ال لها:

عنوة .وفيها بني جامع الكوفة(.)2

َع�� َز َل خالدا ً ب�� َن الوليد ،واس��تعمل أبا عبي��دة ،فقال خالد:
ني هذه األمة) ،وقد نجح أبو عبيدة يف فتح
( َوليِ َ عليك��م أم ُ

عمواس .وهي ب�ين القدس والرملة ،ألنها كان أول
ما نجم هذا الداء بها ،ثم انترش يف الشام منها فنسب
إليه��ا ،فإنا لله وإن��ا إليه راجع��ون .وقال :تويف يف

دمش��ق وغريِها من ُم ُدنِ الشامِ وقُراها .ويف عام 18هـ توىف عام طاعون عمواس من املس��لمني بالش��ام خمسة
أب��و عبيدة بس��بب طاعون عم��واس يف غ��ور األردن و ُدفن وعرشون ألفا .وقال غريه :ثالثون ألفا)(.)3
في��ه؛ ينظر :أس��د الغابة يف معرفة الصحابة  -أليب الحس��ن قوله رج��ز( :أي :عذاب ،ووقع لبعض الرواة رجس

ابن األثري201/6 :؛ وينظر :س�ير أع�لام النبالء– الذهبي:

23 – 5/1؛

((( ه��و :عياض ب��ن غنم الفهري القريش ،صحايب أس��لم

بالسني املهملة بدل الزاي ،قال الحافظ :واملحفوظ

بال��زاي واملش��هور أن ال��ذي بالس�ين الخب��ث أو

قبل صلح الحديبية وكان قد شهدها ،أرسله الخليفة أبو بكر النجس أو القذر ،ووجهه عياض بأن الرجس يطلق
الصديق ريض الله عنه لغزو العراق وعمل تحت قيادة خالد ع�لى العقوبة أيضا ،وقد قال الف��ارايب والجوهري:
َ َ
يف العراق وبعدها يف الشام ضد الروم .وكان مع أيب عبيدة الرج��س الع��ذاب ،ومنه قول��ه تعاىل :ﵟ َو َم��ا كان
َ ُ ۡ َ َّ ۡ هَّ َ َ ۡ َ ُ ّ ۡ َ َ َ
بن الجراح يف فتح ش�مال س��وريا وينس��ب إليه فتح حلب َ ۡ
ٱلرجس على
ل ِنف� ٍ
�س أن تؤمِن إِلا بِإِذ ِن ٱللِۚ ويجعل ِ
ُ َ
وإعزاز ،وش��هد الريموك وكان من أمراء الكراديس فيها .كان ٱلَّذِي� َ
�ن ل َي ۡعقِلون ١٠٠ﵞ ﵝيُونُس الآية ﵐﵐﵑﵜ وحكاه الراغب

صالحاً فاضالً سمحاً ،وكان يسمى بزاد الركب ،يطعم الناس

زاده ،ف��إذا نف��ذ نحر لهم جمله .توىف س��نة 20ه��ـ؛ ينظر :أيض��ا) قوله فإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا
أس��د الغاب��ة يف معرفة الصحابة  -أليب الحس��ن ابن األثري :منها( :ألنه فرار من القدر ولئال تضيع املرىض بعدم
()4

.316 - 315/4

((( ينظ��ر :تاري��خ اإلس�لام ووفيات املش��اهري واألعالم -

لش��مس الدين أبو عبد الله محمد ب��ن أحمد بن عثامن بن دار الفك��ر للطباع��ة والتوزي��ع والنرش -دمش��ق  -س��وريا -
َاياز الذهبي (املتوىف748 :هـ) تحقيق :عمر عبد السالم الطبعة :األوىل 1402 -ه1984/م .29/19 :
ق مْ

التدم��ري  -دار الكتاب العريب  -ب�يروت  -الطبعة :الثانية  ((( -األساس يف السنة وفقهها ،السرية النبوية  -لسعيد ح ّوى

1413هـ1993/م186/3 :؛ وينظر :البداية والنهاية  -البن (املتوىف  1409هـ)  -دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع
كثري .76/10 :وينظر :مخترص تاريخ دمش��ق البن عس��اكر والرتجم��ة  -الطبعة :الثالثة 1416 -ه1995/م 1593/3 :؛

 -ملحم��د بن مكرم بن عىل ،أب��و الفضل ،جامل الدين ابن ينظر :البداية والنهاية  -البن كثري .76/10 :

منظور االنص��اري اإلفريق��ى (املتوىف711:هـ)  -تحقيق ((( :رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك  -ملحمد بن عبد
روحية النحاس ،ورياض عبد الحميد مراد ،ومحمد مطيع -الباقي الزرقاين .376/4 :
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من يتفقدهم ،واملوىت بعدم من يجهزهم)(.)1

ثم ق��ال :ادع يل األنصار ،فدعوتهم ،فاستش��ارهم،

قوله وإذا وقع بأرض ولس��تم به��ا فال تهبطوا عليها :فس��لكوا س��بيل املهاجرين ،واختلفوا كاختالفهم،
(ألنه تهور وإقدام عىل خطر ،وليكون ذلك أس��كن فق��ال :ارتفعوا عني .ثم ق��ال :ادع يل من كان هاهنا

للنفس وأطيب للعيش ،قال أبو عمر :لئال يقعوا يف من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ،فدعوتهم ،فلم
الل��وم املنهي عنه ،فنهوا عن ذلك تأديبا لئال يلوموا يختلف علي��ه منهم رجالن ،فقال��وا :نرى أن ترجع
أنفس��هم في�ما ال لوم في��ه ألن الباق��ي والناهض ال بالن��اس ،وال تقدمهم عىل هذا الوب��اء ،فنادى عمر

يتجاوز أحد منهم أجله)(.)2

يف الن��اس :إين مصبح عىل ظه��ر ،فأصبحوا عليه،

فاحدهام :تفويض وتسليم ،واألخر :تأديب وتعليم ،فقال أبو عبيدة بن الجراح :أفرارا من قدر الله؟ فقال
وق��ال بعضهم :هو تعبدي ألن الف��رار من املهالك عم��ر :لو غ�يرك قالها يا أبا عبي��دة! وكان عمر يكره
مأم��ور به ،وق��د نهي عن هذا فهو ل�سر فيه ال يعلم خالفه نع��م ،نفر من قدر الله إىل ق��در الله ،أرأيت
لو كان لك إبل ،فهبطت واديا له عدوتان ،إحداهام
معناه(.)3

عن عبد الله بن عباس( :أن عمر بن الخطاب خرج خصب��ة ،واألخرى جدبة ،ألي��س إن رعيت الخصبة
رعيتها بق��در الله ،وإن رعيت الجدب��ة رعيتها بقدر
إىل الش��ام حتى إذا كان ب�سرغ( )4لقيه أمراء األجناد
الل��ه؟ ق��ال :فجاء عب��د الرحمن بن ع��وف()5وكان
أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخربوه أن الوباء قد
الزهري ،هو أحد
الق��ريش
وقع بالش��ام .قال ابن عباس :فقال يل عمر :ادع يل ((( ه��و :عبد ال ّرحمن بن عوف
ّ
ّ
الصحابة العرشة املبرشين بالجنة ،ومن الس��ابقني األولني

املهاجرين األولني ،فدعوتهم فاستشارهم وأخربهم

إىل اإلس�لام ،وأحد الثامنية الذين س��بقوا باإلسالم ،وأحد

أن الوباء قد وقع بالش��ام ،فاختلفوا ،فقال بعضهم :الس��تة أصحاب الش��ورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب
خرجت ألمر ،وال نرى أن ترجع عنه .وقال بعضهم :ليخت��اروا الخليفة من بع��ده .كان اس��مه يف الجاهلية عبد
معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ﷺ وال نرى عمرو ،وقيل عبد الكعبة ،فس�ماه النب��ي ﷺ عبد الرحمن.

أن تقدمه��م عىل ه��ذا الوباء .فق��ال :ارتفعوا عني.

هاجر إىل الحبشة يف الهجرة األوىل ،ثم هاجر إىل املدينة،
وش��ارك يف جميع الغزوات يف العرص النبوي ،فشهد غزوة

((( املصدر نفسه .378 - 377/4 :

بدر وأح��د والخندق وبيع��ة الرضوان ،وأرس��له النبي عىل

((( ينظر :املصدر نفسه.

إحدى الغ��زوات ،وكان عمر بن الخطاب يستش�يره ،توىف

((( املصدر نفسه.

رسية إىل دوم��ة الجندل ،وصىل النبي محمد ﷺ وراءه يف

((( هي :بفتح أوله وسكون ثانيه ثم غني معجمة ويف رواية س��نة  32هـ ،وصىل عليه عثامن بن عف��ان  ،ودفن بالبقيع؛

مهملة ،وهي منطقة يف أول الحجاز وآخر الشام بني املغيثة ينظر :أس��د الغاب��ة يف معرفة الصحابة  -أليب الحس��ن ابن
وتبوك؛ ينظر :معجم البلدان  -لياقوت الحموي .39/5 :

األثري .479 - 475/3 :
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متغيب��ا يف بعض حاجته ،فق��ال :إن عندي من هذا وق��د روى عن ابن مس��عود أنه ق��ال( :الطاعون فتنة

علام ،س��معت رس��ول الله ﷺ يقول( :إذا سمعتم عىل املقي��م ،وعىل الفار .أما الف��ار فيقول :فررت
به بأرض ف�لا تقدموا عليه ،وإذا وق��ع بأرض وأنتم فنجوت ،وأما املقيم فيقول :أقمت فمت ،وإمنا فر

بها فال تخرجوا ف��رارا منه)( )1فحمد الله تعاىل عمر من مل يجئ أجله ،وأقام فامت من جاء أجله)(.)4

وانرصف)(.)2

ق��ال العل�ماء( :وه��ذا الوب��اء يرس��له الل��ه نقمة،

وإذا كان الوب��اء ب��أرض ف�لا يقدم علي��ه أحد أخذا وعقوبة عىل من يش��اء من عصاة عبيده ،وكفرتهم،

بالح��زم والحذر والتحرز من مواضع الرضر ،ودفعا وقد يرسله الله ش��هادة ،ورحمة للصالحني ،كقول

لألوه��ام املشوش��ة لنفس اإلنس��ان ،ويف الدخول معاذ يف طاعون عمواس :إنه ش��هادة ورحمة لكم،
عليه الهالك ،وذل��ك ال يجوز يف حكم الله تعاىل ،ودع��وة نبيكم ،وه��ي قوله عليه الصالة والس�لام:

فإن صيانة النفس عن املك��روه واجبة ،وقد يخاف (اللهم أعط معاذا وأهل��ه نصيبهم من رحمتك)(،)5
عليه من س��وء االعتقاد بأن يق��ول :لوال دخويل يف

((( إكامل املعلم بفوائد مسلم  -للقايض عياض .134/7 :

هذا امل��كان ملا نزل يب مكروه .فه��ذه فائدة النهي ((( رواه االم��ام احم��د يف مس��نده  -ع��ن أيب قالب��ة ،أن

عن دخ��ول أرض به��ا الطاعون أو الخ��روج منها ،الطاعون وقع بالشام ،فقال عمرو بن العاص :إن هذا الرجز

والله أعلم(.)3

ق��د وقع ففروا منه يف الش��عاب واألودي��ة ،فبلغ ذلك معاذا
فل��م يصدقه بالذي قال فقال :بل هو ش��هادة ورحمة ودعوة

نبيك��م ﷺ (اللهم أعط معاذا وأهل��ه نصيبهم من رحمتك).

((( أخرج��ه اإلم��ام البخ��اري؛ صحيح البخ��اري  -كتاب ق��ال أبو قالبة :فعرفت الش��هادة وعرفت الرحمة ومل أدر ما
الط��ب  -ب��اب م��ا يذك��ر يف الطاع��ون  ،130/7 :رق��م دعوة نبيكم حتى أنبئت أن رس��ول الل��ه ﷺ ،بينام هو ذات

الحديث)5729( :؛ وأخرجه اإلمام مس��لم؛ صحيح مسلم ليلة يصيل إذ قال يف دعائه ( :فحمى إذا أو طاعون ،فحمى

 كتاب الس�لام  -باب الطاعون والطرية والكهانة ونحوها  :إذا أو طاع��ون) .ث�لاث م��رات ،فلام أصبح قال له إنس��ان ،1742/4رقم الحديث.)2219( :

من أهله :يا رس��ول الله ،لقد س��معتك الليل��ة تدعو بدعاء.

((( ري��اض الصالحني  -أليب زكريا محيي الدين يحيى بن ق��ال( :وس��معته؟) ق��ال :نعم .ق��ال( :إين س��ألت ريب أن
رشف النووي (املتوىف676 :ه��ـ)  -تحقيق :الدكتور ماهر ال يهلك أمتي بس��نة فأعطانيها ،وس��ألته أن ال يسلط عليهم
ياسني الفحل  -رئيس قسم الحديث  -كلية العلوم اإلسالمية ع��دوا م��ن غريه��م فيس��تبيحهم فأعطانيها ،وس��ألته أن ال

 جامع��ة األنبار  -دار اب��ن كثري للطباعة والن�شر والتوزيع يلبسهم شيعا ،ويذيق بعضهم بأس بعض فأىب عيل ،أو قال دمش��ق  -ب�يروت  -الطبع��ة :األوىل 1428 -ه2007/م  :فمنعنيه��ا ،فقلت :حمى إذا أو طاعون��ا حمى إذا أو طاعونا.497/1

حم��ى إذا أو طاعون��ا ث�لاث مرات)؛ مس��ند اإلم��ام أحمد

القرطبي .234/3 :

 .450- 449/36رقم الحديث.)22136( :

((( الجامع ألحكام القرآن  -تفسري القرطبي  -لشمس الدين ب��ن حنبل  -تتمة مس��ند األنصار  -حديث مع��اذ بن جبل :
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فطع��نيفكف��ه)(.)1

فحف��ظ األنفس قدم فيه ع�لى كل يشء يف األرض

من��ه نفه��م مقص��د حفظ النف��س بج�لاء ووضوح قدم حتى ع�لى كثري من العب��ادات وأغلقت جميع
فالواج��ب الرشعي يحت��م علينا األخذ باألس��باب دور العب��ادة بال اس��تثناء إال يف بع��ض التجاوزات
م��ن اجل حفظ انفس��نا واملجتمع كون االس��تهتار وأغلقت الدول واملدن وال��زم الناس بلزوم بيوتهم

واالس��تهزاء هو احد أس��باب جلب هذا الوباء كون حت��ى ينج�لي هذا الوب��اء فحفظ النفس ق��دم كونه
ان كالم الرس��ول ﷺ ومن بع��ده العلامء واضح فيه اصبح اعظم مطل��وب فالواجب األخذ باألس��باب

كون��ه رجز وع��ذاب وابت�لاء ومن كان يؤم��ن بالله وااللت��زام بالتعلي�مات لحفظها وهذا ما أش��ار إليه
ورسوله يأخذ باألس��باب ليك ينجي نفسه أهل بيته ه��ذا الحدي��ث والذي اخذ به وعم��ل جميع العامل

واملجتمع.

املسلمني وغريهم مع وباء “كورونا” اليوم.

ان حف��ظ النفس فمعن��اه صيانتها م��ن التلف أفرادا ونح��ن نكت��ب ه��ذا املوض��وع الي��وم الجمع��ة
وجامع��ات .والقصاص ه��و أضعف أن��واع حفظ  2021/1/15اصب��ح عدد اإلصاب��ات (مئة مليون)

النفوس؛ ألن األهم من ذلك حفظ النفس من التلف إصابة وعدد الوفي��ات هو (مليونان) وفاة يف العامل

قبل وقوعه كمقاومة األمراض السارية ،ومنع الناس حس��ب اإلحصائيات املعلن��ة وذك��رت املتحدثة

م��ن أن تدركهم الع��دوى بدخول بلد ق��د انترشت باس��م منظم الصحة العاملية مارغري��ت هارس ان

فيه أوبئة(.)2

•جائحة فايروس كورونا( :كوفيد)19-

( )%90من اإلصابات سجلت يف أوروبا والواليات
املتح��دة .ويف ه��ذا الوقت العصي��ب عىل العامل

ومع كتابتن��ا لهذا املوضوع من البحث وبتقدير من اجمع وعىل األمة اإلس�لامية خاص��ة تجىل مقصد

الله تبارك وتعاىل يجتاح العامل مرض خطري بنس��بة حف��ظ األنف��س وأعطي بال��غ األهمية م��ن الحجر

كب�يرة يوافق م��ا يف ه��ذا الحدي��ث أال وهو مرض الصح��ي واىل كل ما ذكرنا فغلق املس��جد الحرام
(فايروس كورونا) الوباء الفتاك الجائحة كام س��مي واملس��جد النبوي اعظم ش��اهد عىل تقديم مقصد

((( اللب��اب يف عل��وم الكتاب  -أليب حف��ص رساج الدين

حفظ النفس عىل العم��رة والصالة يف الحرم وعىل

عم��ر ب��ن ع�لي ب��ن ع��ادل الحنب�لي الدمش��قي النعامين الحج األكرب ال��ذي لوحت به س��لطة الحرمني بانه
(املتوىف775 :ه��ـ)  -تحقيق :عادل أحم��د عبد املوجود اذا م��ا اس��تمر الوضع عىل م��ا عليه فانه س��يؤجل
والشيخ عيل محمد معوض  -دار الكتب العلمية  -بريوت  -الحج لهذا العام وتعطيل صالة الجامعة يف جميع

لبنان  -الطبعة :األوىل 1419 -ه1998/م.252/4 :

((( مقاص��د الرشيع��ة اإلس�لامية  -للطاه��ر بن عاش��ور :
.139/2

املس��اجد هو من اجل حفظ األنفس بال شك وكل

يشء توقف من اجل حفظها وال زال مس��تمرا ً حتى
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قال الخليل ( :نذر :النذر :ما ينذر اإلنس��ان فيجعله

املقص��د من الحديث هو م��ن املقاصد الرضورية عىل نفسه نحبا واجبا .والنذر :اسم اإلنذار .والنذر:
مل��ا فيه من فتك باألنفس وملا فيه جلب للمفاس��د جامعة النذير ،وتقول :أنذرتهم فنذروا ومل يستعملوا

وبه هالك األمة واضمحاللها بالجملة.

مصدرا .والتناذر :إنذار بعضهم بعضا .والنذير :اسم

•املطل��ب الثال��ث :فيم��ن يحل��ف بامل�شي وال اليشء الذي يعطى .ورمب��ا جعلت اليهودية ولدها
يستطيع.

نذيرة للكنيس��ة ،والجمع النذائر .ونذر القوم بالعدو

من ضمن الفنت ان يفنت اإلنس��ان يف دينة بان يعمل أي علم��وا مبس�يرهم .ومناذر اس��م رج��ل ،ومنذر

أع�مال مل يرشعه��ا الل��ه تعاىل وم��ا ان��زل الله بها كذلك)(.)3

من س��لطان ومن تل��ك األعامل ما يع��ود بالعذاب واختل��ف الفقه��اء يف صف��ة الن��ذر الرشعي��ة إىل

والجهد واملش��قة عىل النفس وكام علمنا مام سبق مذهبني(:)4

ان الرشيعة اإلس�لامية من رضورياتها حفظ النفس
م��ن األذى أو اله�لاك وان ال نحمله��ا م��ا ال تطيق

فعندما رأى الرسول ﷺ تلك املرأة متيش إىل بيت يستطيع  ،176 - 175/2 :رقم الحديث.)1536( :

الله انك��ر ذلك عليها وهو املرشع ﷺ وقال مروها ((( العني  -للخليل بن أحمد الفراهيدي .180/8 :
((( ينظ��ر :املقدم��ات املمه��دات -أليب الوليد محمد بن

فلرتك��ب كون العمل مخالف للش��ارع وفيه مش��قة
عىل النفس وتحميلها ما ال تطيق.

أحم��د ب��ن رش��د القرطب��ي (املتوىف520:ه��ـ)  -تحقيق:
الدكت��ور محم��د حج��ي -دار الغ��رب اإلس�لامي  -بريوت

فع��ن أنس  قال :نذرت امرأة أن متيش إىل بيت الله  -لبن��ان  -الطبع��ة :األوىل 1408 -ه��ـ1988/م 1 :

فسئل نبي الله ﷺ عن ذلك فقال( :إن الله لغني عن  ،405 - 404/وينظ��ر :زاد املحت��اج ب�شرح املنهاج ،زاد

مش��يها مروها فلرتكب)قال الرتمذي :حديث حسن املحت��اج إىل فهم مقاص��د املنهاج  -لعبد الله بن الش��يخ
حس��ن الحس��ن الكوهجي  -تحقيق :عبد الله ب��ن إبراهيم
()1

صحي��ح غريب .و ق��ال األلباين :حديث حس��ن
صحيح(.)2

األنص��اري  -الش��ؤون الديني��ة  -قط��ر  -الطبع��ة :االوىل -

1402هـ1982/م491 - 490/4 :؛ وينظر :كش��اف القناع
عن م�تن اإلقناع  -ملنصور بن يونس ب��ن صالح الدين ابن

((( س��نن الرتمذي  -أبواب الن��ذور واألميان  -باب ما جاء حس��ن بن إدري��س البهوىت الحنبىل (املت��وىف1051 :هـ)
فيمن يحلف بامليش وال يستطيع ،111/4 :رقم الحديث - :دار الكت��ب العلمي��ة285 – 273/ 6 :؛ وينظر :اإلنصاف

(.)1536

يف معرف��ة الراجح م��ن الخالف  -لعالء الدي��ن املرداوي :

((( صحي��ح وضعيف س��نن الرتمذي – لأللب��اين  -أبواب 117/11؛ وينظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  -لعالء
الن��ذور واألميان  -ب��اب ما جاء فيم��ن يحلف بامليش وال الدين الكاساين.2883/6 :
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املذه��ب األول :اتفق��وا ع�لى أن حك��م النذر هو نذر أن يعصيه فال يعصه)(.)3
الندب ،مع بعض التفصيل لدى بعضهم.

ت .ودليلهم من املعقول هو:

يصح إال بقربة لله تعاىل من جنسها واجب.

والصيام والصدقة والحج ونحوها ،وللوسائل حكم

نفسه شكرا لله فهو مستحب.

يحت��اج إىل أن يتق��رب إىل الل��ه تع��اىل بن��وع من

الشافعية جميع النذور قربات.

ب��ه من العاقبة الحميدة ،وه��ي نيل الدرجات العىل

ق��ال الحنفية :النذر م��ن القرب��ات املرشوعة ،وال إن النذر يتوس��ل به إىل الق��رب املختلفة كالصالة
ق��ال املالكية :الن��ذر املطلق ما يوجب��ه املرء عىل املقاص��د ،فيكون الن��ذر قربة .وقالوا :إن املس��لم

قال :القايض والغ��زايل واملتويل(رحمهم الله) من الق��رب املقصودة التي له رخص��ة تركها ،ملا يتعلق

وذهب ابن الرفعة :إىل انه قربة يف النذر ظاهرا ً.

والسعادة العظمى يف دار الكرامة ،وطبعه ال يطاوعه

أ .الكتاب(القران الكريم):
ُ ُ َ َّ ۡ
اس��تدلوا بقول��ه تب��ارك تع��اىل :ﵟ يوف��ون بِٱلنذرِ
ََ َ ُ َ َۡٗ َ َ
ان َش ُّرهُۥ ُم ۡس� َ
�ت ِط ٗ
يرا ٧ﵞ ﵝالإ َ
نس��ان
ويخاف��ون يوما ك
ِ
ۡ
ْ
ُ
َََ
ۡ ُ
الآي��ة ﵗﵜ وقوله تب��ارك وتعاىل :ﵟ ث َّم ل َيقض��وا تفث ُه ۡم
ور ُه ۡم َول ۡ َي َّط َّوفُوا ْ بٱل ۡ َب ۡيت ٱلۡ َ
َول ۡ ُيوفُوا ْ نُ ُذ َ
يق ٢٩ﵞ ﵝالحَج
ت
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
الآية ﵙﵒﵜ وهو صفة لألبرار الوفاء بالنذور.

الح��ارضة وه��ي املش��قة ،وال رضورة يف ال�ترك،

ودليلهم من الكتاب والسنة واملعقول(:)1

ب .السنة النبوية الرشيفة(:)2

ع�لى تحصيله ،ب��ل مينعه عنه ملا في��ه من املرضة
فيحت��اج إىل اكتس��اب س��بب يخرجه ع��ن رخصة
ال�ترك ،ويلحقه بالفرائض املوظف��ة وذلك يحصل

بالنذر ألن الوجوب يحمله عىل التحصيل خوفا من

مرضة الرتك ،فيحصل مقصوده(.)4

املذهب الثاين :النذر عندهم مكروه ،عند املالكية

والش��افعية بالجملة ومذهب الحنابلة يف الصحيح،

اس��تدلوا بحدي��ث عائش��ة أم املؤمن�ين أن رس��ول ع�لى ما عن��د بعضهم م��ن تفصيل ن��وع النذر مام

الل��ه ﷺ قال( :من نذر أن يطيع الل��ه فليطعه ،ومن يوصف بذلك.

قال املالكية :النذور املك��ررة ،وهو ما يتكرر لدى

((( ينظ��ر :مواه��ب الجلي��ل يف رشح مخت�صر خلي��ل -

الناذر فعله كصيام خميس ،فهو مكروه عندهم كونه

لش��مس الدي��ن أب��و عبد الل��ه محمد ب��ن محمد ب��ن عبد

الرحم��ن الطرابليس املغريب ،املعروف بالحطاب ال ُّرعيني ((( أخرج��ه اإلمام البخاري يف صحيحه ،صحيح البخاري

املال�كي (املتوىف954 :هـ)  -دار الفكر  -الطبعة :الثالثة  - -كت��اب األميان والن��ذور  -باب النذر في�ما ال ميلك ويف

1412هـ1992/م 320 - 316/3 :؛

معصية  ،142/8 :رقم الحديث.)6700( :

املقديس . 32 – 3/10 :

الكاساين .2883/6 :

((( ينظ��ر :املغن��ي البن قدام��ة  -ملوفق الدي��ن بن قدامة ((( ينظ��ر :بدائع الصنائع يف ترتي��ب الرشائع  -لعالء الدين
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يتكرر عىل الناذر يف وقت ال ميكن الوفاء به للثقل ،يأيت بخري ،وإمنا يس��تخرج به من البخيل ،بخالف
فيفعله بالتكليف م��ن غري طيب نفس وخالص نية .ن��ذر التربر فهو مندوب إليه ،ألنه قربة ووس��يلة إىل

وأباحه ابن رشد.

طاعة ،والوس��ائل تأخذ حكم الغايات ،وألن الناذر

وق��ال القرطبي املاليك :إن النذر محرم يف حق من يثاب عىل نذره ثواب الواجب.

يخاف عليه اعتق��اد أن النذر يوجب حصول غرض والصحي��ح م��ن املذهب عن��د الحنابل��ة أن النذر
عاجل ،أو أن الله تع��اىل يفعل ذلك الغرض ألجل مك��روه .قال البهويت( :)3الن��ذر باملعنى املصدري
الن��ذر ،فإق��دام من اعتق��د ذلك عىل الن��ذر محرم .مك��روه ول��و عبادة .وق��ال ابن حام��د ( :)4املذهب

وتكون الكراهة يف حق من مل يعتقد ذلك.

ونقل القول بكراهة النذر عن نص الش��افعي ،وجزم

به النووي من الشافعية ،وقال الرميل()1من فقهائهم:
األص��ح اختصاص الكراهة بن��ذر اللجاج( )2ألنه ال

أنه مباح(.)5

((( ه��و :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حس��ن بن
إدري��س البهويت الحنبيل ،ش��يخ الحنابلة مبرص يف عرصه.
نس��بته إىل به��وت يف غربية مرص .له كت��ب ،منها :الروض
املربع رشح زاد املس��تقنع املخترص من املقنع .وكش��اف

((( ه��و :محمد بن أحمد بن حمزة ،ش��مس الدين الرميل ،القناع عن منت اإلقناع للحجاوي .ودقائق أويل النهى لرشح
فقي��ه الديار املرصية يف عرصه ،ومرجعها يف الفتوى .يقال املنته��ى .وإرش��اد أويل النه��ى لدقائق املنته��ى .وعمدة

له :الش��افعي الصغري .نس��بته إىل الرملة م��ن قرى املنوفية الطال��ب .وغريها .توىف س��نة 1051هـ؛ ينظ��ر :األعالم -

مب�صر ،ومول��ده ووفات��ه بالقاه��رة .ويل إفت��اء الش��افعية .للزركيل .307/7 :

وجم��ع فتاوى أبيه .وصنف رشوحا وح��وايش كثرية ،منها ((( :هو :الحس��ن بن حامد بن عيل بن مروان البغدادي ،أبو

عم��دة الرابح .ورشح عىل هدية الناصح يف فقه الش��افعية .عبد الله إمام الحنابلة يف زمانه ومدرسهم ومفتيهم .من أهل
وغاية البيان يف رشح زبد ابن رس�لان .وغاية املرام .ونهاية بغداد .عاش طويال ،وتويف راجعا من الحج بقرب واقصة،
املحت��اج إىل رشح املنه��اج .توىف س��نة 1004هـ؛ ينظر :ل��ه مصنفات يف الفق��ه وغريه ،منه��ا :الجام��ع يف فقه ابن

األعالم  -للزركيل .7/6 :

حنبل .ورشح أصول الدين .وتهذيب األجوبة .وكان ينس��خ

((( ن��ذر اللج��اج والغضب :وهو أن مينع نفس��ه من فعل ،الكتب ،ويقت��ات من أجرته��ا .وبعث إلي��ه الخليفة بجائزة
أو يحثها علي��ه بتعليق التزام قربة بالفع��ل أو بالرتك .ويقال فرده��ا تعففا ،مع حاجته إىل بعضه��ا .توىف 403ه ؛ ينظر:

في��ه :ميني اللجاج والغضب .ويق��ال له أيضا :ميني الغلق .األعالم  -للزركيل .187/2 :

ويق��ال :نذر الغلق  -بفتح العني املعجمة والالم  -فإذا قال ((( :ينظ��ر :زاد املحتاج برشح املنه��اج ،زاد املحتاج إىل

إن كلم��ت فالنا ،أو دخلت الدار ،أو إن مل أخرج من البلد ،فهم مقاصد املنهاج  -لعبد الله بن الش��يخ حس��ن الحسن

فلله عيل صوم ش��هر ،أو صالة ،أو حج ،أو إعتاق رقبة ،ثم الكوهج��ي  -تحقي��ق :عب��د الله ب��ن إبراهي��م األنصاري -
كلمه ،أو دخل ،أو مل يخرج؛ ينظر :روضة الطالبني وعمدة الش��ؤون الدينية  -قطر  -الطبعة :االوىل 1402 -ه1982/م
املفتني  -للنووي .294/3 :

.491 - 490/4 :
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واستدل أصحاب هذا املذهب بالسنة واملعقول.
•السنة النبوية الرشيفة:

ميينه��ا)(.)3()...)2

وروي عن أنس أن النبي ﷺ رأى ش��يخا يهادى بني

فب�ما ورد عن ابن عمر أن��ه قال :نهى النبي ﷺ عن ابني��ه ،قال( :ما ب��ال هذا؟) ،قالوا :ن��ذر أن مييش،

النذر ،وقال( :إنه ال يرد ش��يئا ،وإمنا يستخرج به من ق��ال( :إن الله عن تعذيب هذا نفس��ه لغني) ،وأمره
البخيل)(.)1

أن يركب(.)4

وجه الداللة منه :نهي رس��ول الله ﷺ عن النذر يف قوله«( :يهادى بني ابنيه» أي :مييش بني ابنيه معتمدا
الحديث ،وقد اختل��ف العلامء يف معنى النهي فيه عليه�ما من ضعفه ،فقال( :ما بال هذا) أي :ما حال

فمنه��م من حمله ع�لى حقيقته وه��ي الحرمة ،قال هذا الشيخ« ،قالوا نذر يا رسول الله أن مييش» ويف
القرطب��ي :الذي يظهر يل ه��و التحريم يف حق من رواي��ة اخرى ،نذر أن مييش إىل بيت الله ،قال( :إن

يخاف عليه اعتق��اد أن النذر يوجب حصول غرض الله لغني ع��ن تعذيب هذا نفس��ه) فأمره أن يركب،
معج��ل ،أو أن الله يفعل ذل��ك الغرض ألجل النذر أي :لعجزه عن امليش)

()5

فيك��ون اإلقدام عىل الن��ذر  -والحالة هذه  -محرما .وه��ذا هو ما عليه أهل العل��م مع وجود االختالف،

وتكون الكراهة يف حق من مل يعتقد ذلك.

وقال��وا إذا نذرت امل��رأة أن مت�شي فلرتكب ولتهد

وأما املعقول فقالوا :إن النذر لو كان مستحبا لفعله ش��اة ،أي عليها دم ،ومن نذر أن يحج ماشيا ،فان له

رسول الله ﷺ وأصحابه ،إال أنهم مل يفعلوه ،وعدم أن يرك��ب إن أراد ،وعليه هدي لغرض ترك امليش،

فعلهم له دليل عىل كراهته.

((( أخرجه اإلمام احمد يف مس��نده ،من حديث ابن عباس

قول��ه مروها فلرتك��ب( :فيه دليل ع�لى أن من نذر ريض الله عنه؛ مس��ند اإلمام أحمد بن حنبل  -ومن مس��ند
أن مييش إىل بيت الله وفيه تعذيبه نفس��ه فعليه أن بني هاش��م  -مس��ند عبد الله بن العب��اس بن عبد املطلب،

يرتك امل�شي ويرك��ب ،وأخرجه أحم��د وأبو داود عن النب��ي ﷺ  ،34/5 :رقم الحديث)2828( :؛ وأخرجه
أبو داود يف س��ننه ،من حديث ابن عباس ؛ سنن أيب داود -

بان��ه( :جاءت امرأة إىل النبي ﷺ فقالت يا رس��ول
الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله ال

كتاب األميان والنذور  -باب من رأى عليه كفارة إذا كان يف
معصية –  ،234/4رقم الحديث.)3295( :

يصنع بشقاء أختك ش��يئا لتخرج راكبة ولتكفر عن ((( تحفة األحوذي  -لعبد الرحمن املباركفوري .115/5 :

((( أخرج��ه البخ��اري ،صحي��ح البخ��اري  -ملحم��د بن

إس�ماعيل البخ��اري  -كتاب ج��زاء الصيد  -ب��اب من نذر

((( أخرج��ه البخ��اري ،صحي��ح البخاري  -كت��اب القدر امليش إىل الكعبة  ،19/3 :رقم الحديث.)1865( :

 ب��اب إلق��اء الن��ذر العب��د إىل الق��در ،124/8 :رق��م ((( تحفة األحوذي  -لعبد الرحمن املباركفوري 115/5 :الحديث.)6608(:
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ويكفر عن ميينه لحنثه(.)1

797

والبيان ملا هو النافع والضار)(.)2

فليس من رشط املأم��ور به أن يكون العبد مريدا له نفهم منه ان الرس��ول ﷺ انهام انكر عليها كونه هو
وال م��ن رشط املنهي عنه أن يك��ون العبد كارها له املرشع من الله تعاىل ويف األمور العبادية ال ميكن

فإن الفعل يتوقف ع�لى القدرة واإلرادة واملرشوط االجتهاد اال للمرشع وحده كونه يعلم بطاقة تحمل
يف التكليف أن يك��ون العبد قادرا عىل الفعل ال أن النفس البرشية وليس من مقصد الرشيعة اإلسالمية

يك��ون مري��دا له لكنه ال يوج��د إال إذا كان مريدا له ان تحم��ل العباد ما ال يطيقون وقد يؤذون انفس��هم
فاإلرادة رشط يف وجوده ال يف وجوبه إذا علمت هذا بذل��ك واحياناً قد يودي للهالك بس��بب امر ما انزل

علم��ت أن الله تعاىل مل يكلف العباد ما ال يطيقون الله به من س��لطان ك��ون ان النذر ه��ذا هو فوق ما
َّ
َ
لقول��ه تعاىل :ﵟ لَا يُكَلّ ُِف هَّ ُ
ٱلل َن ۡف ًس��ا إِلا ُو ۡس َع َها ۚ ل َها تطي��ق فنظر لحاله��ا ونهاها عن امل�شي وأمرها ان
َ
َ
ۡ ٓ
ۡ
ٱكتَ َس َب ۡ
�ب ۡ
َما َك َس� َ
تۗ َر َّب َنا لا تُ َؤاخِذنَا تركب وهذا رشع للجميع املقصد منه إكرام النفوس
ت َو َعل ۡي َها َما
َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ٓ
َّ
�ل َعل ۡي َنا إ ِ ۡص ٗرا وصيانتها وحاميته��ا وان كان مع العبادة كون حفظ
إِن نسِ��ينا أو أخطأن��ا ۚ ربنا ولا تح ِم�
َ ُ ۡ
َك َم��ا َحمَ ۡل َت ُهۥ عَلَى ٱلَّذ َ
ِين مِن َق ۡبل َِن��ا ۚ َر َّب َنا َولا تحَ ّ ِمل َنا النفس من رضوريات الرشيعة اإلسالمية.
ّ َۡ
َ
َ ۡ
ََ َ
َ ۡ ُ َ َّ َ ۡ
ٱغفِ ۡر ل َ َنا َو ۡ
ٱر َحمۡ َنا ٓۚ قال تعاىل :ﵟ َون َزع َنا َما فِي ُص ُدورِهِم ّم ِۡن غ ِٖل تج ِري
َم��ا لا َطاقة ل َنا بِهِۖۦ وٱعف عن��ا و
َ ُ ْ ۡ للِهَّ َّ
َۡ
َ
َۡۡ
َ
َ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ
كٰفِر َ
ين ٢٨٦ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ مِن تحت ِ ِه ُم ٱلأن َه ٰ ُر ۖ َوقالوا ٱلحَ ۡم ُد ِ ٱلذِي ه َدى ٰ َنا ل َِهٰذا
أنت مولىنا فٱنصرنا على ٱلقو ِم ٱل
ِ
َ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ ٰ َ هَّ ُ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ ُ ُ ُ
الآية ﵖﵘﵒﵜ وإمنا كلفهم مبا يف وس��عهم وطاقتهم فإن وما كنا ل ِنهتدِي لولا أن هدىنا ٱللۖ لقد جاءت رسل
ۡ
ُ ُ َْ ۡ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ
العب��د له قدرة وإرادة وفعل حقيقة يقدر به عىل فعل َر ّب ِ َنا بِٱلحَ ّ ِقۖ َون��ود ٓوا أن ت ِلك ُم ٱلجَ َّنة أورِث ُت ُموها ب ِ َما
َ
ُ ُ َ ُ َ
نت ۡم ت ۡع َملون ٤٣ﵞ ﵝالأ ۡع� َ�راف الآية ﵓﵔﵜ ( :أي :ال نكلف
ما كلف به وعىل تركه كام تقدم وإن كان الله تعاىل ك
هو الخال��ق ذلك كله كام هو خال��ق كل يشء فإن العب��اد إال مبا يدخل تحت وس��عهم ويقدرون عليه
خلقه القدرة يف العبد مع سالمة اآلالت مع اإلرشاد وال نكلفهم ما ال يدخل تحت وسعهم)(.)3

((( تحفة األحوذي -لعبد الرحمن املباركفوري 116/5 :؛

وينظر :اللباب يف الجمع بني السنة والكتاب -لجامل الدين ((( رفع الش��بهة والغ��رر عمن يحتج ع�لى فعل املعايص

أبو محم��د عيل بن أيب يحيى زكريا بن مس��عود األنصاري بالقدر  -ملرعي بن يوس��ف بن أىب بك��ر بن أحمد الكرمى

الخزرجي املنبجي (املتوىف686 :هـ)  -تحقيق :د .محمد املق��ديس الحنبىل (املتوىف1033 :هـ)  -تحقيق :أس��عد
فضل عبد العزيز املراد  -دار القلم  -الدار الشامية  -سوريا  -محم��د املغريب  -دار ح��راء  -مكة املكرمة  -الس��عودية -
دمشق  -لبنان  -بريوت  -الطبعة :الثانية 1414 -هـ1994/م :الطبعة :األوىل 1410 -هـ  -ص.50

606/2؛ وينظ��ر :نخب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف ((( فت��ح البي��ان يف مقاصد القرآن  -لصديق حس��ن خان :
رشح معاين اآلثار  -لبدر الدين العينى .44/15 :

.359/4
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وقال تعاىل :ﵟ ل ُِينفِ ۡق ُذو َس َعةٖ ّمِن َس َعتِهِۖۦ َو َمن قُد َِر يهلكها طول الطريق فأمرها أن تركب من أجل حفظ
َ َۡ
ٱلل لَا يُكَلّ ُِف هَّ ُ
ۡ ُ ُ َ ۡ ُ ۡ َّ ٓ َ َ ُ هَّ ُ
ٱلل قوة بدنها إلكامل العبادة وحفظ نفس��ها من الرضر
علي��هِ رِزقهۥ فلينفِق مِم��ا ءاتىٰه ۚ
�ي ۡج َع ُل هَّ ُ
َن ۡف ًس��ا إلَّا َما ٓ َءاتَى ٰ َها ۚ َس� َ
ٱلل َب ۡع َد ُع ۡس ٖر ي ُ ۡس ٗرا والهالك.
ِ
٧ﵞ َّ
ﵝالطلَاق الآية ﵗﵜ ( :قال الزجاج( :)1الوس��ع ما يقدر مام س��بق فان املقص��د فيها الحدي��ث هو حاجي
عليه وال يعجز عنه ،وغلط من قال أن الوسع بذلك لرضورة مقصد حفظ النفس ألنه��ا مفتقرة إليها من

املجهود)(.)2

حيث التوس��عة ورف��ع الضيق امل��ؤدي يف الغالب

يف هذه اآليات الكرمية وغريها يؤكد الش��ارع عىل إىل الحرج واملش��قة الالحقة بفوت املطلوب وهو
ان ال يكل��ف العب��اد فوق ما يطيق��ون الن ليس من حفظ النف��س بالجهد الغري مربر رشعاً ،فإذا مل يراع
قص��ده تحميلهم فوق طاقاتهم أع�ماالً ال يطيقونها في��ه الرخص ورفع الحرج واملش��قة ،ع��اد بالرضر
رحمة ورأف��ة منه فان املرأة التي ن��ذرت رأى النبي عىل النفس( .)3والله اعلم.

ﷺ أنها تجهد نفس��ها يف غ�ير موضعه ومبا ال نفع

منه إطالقاً فقال ﷺ( :إن الله لغني عن مشيها مروها
فلرتكب) اي :ان الله غري محتاج ملش��يها وال ألذية

نفس��ها الن امليش يجهد البدن ويؤذي األقدام وقد

❊

❊

❊

((( هو :إبراهيم بن الرسي بن س��هل ،أبو إس��حاق الزجاج
ع��امل بالنحو واللغة .ول��د يف بغداد س��نة 241هـ كان يف
فتوته يخ��رط الزجاج ومال إىل النحو فعلمه املربد .وطلب

عبي��د الله بن س��ليامن وزير املعتضد العب��ايس مؤدبا البنه

القاس��م ،فدله املربد عىل الزج��اج ،فطلبه الوزير ،فأدب له
ابنه إىل أن ويل الوزارة مكان أبيه ،فجعله القاس��م من كتابه،

فأصاب يف أيامه ثروة كبرية .وكانت للزجاج مناقش��ات مع
ثعل��ب وغريه .من كتبه :معاين القرآن .واالش��تقاق .و خلق
اإلنس��ان .واألمايل يف األدب واللغ��ة .وفعلت وأفعلت يف

ترصي��ف األلف��اظ .واملثل��ث يف اللغة .وإع��راب القرآن.

وغري ذلك .توىف يف بغداد س��نة 311ه��ـ؛ ينظر :األعالم-

للزركيل.40/1 :

((( فت��ح البي��ان يف مقاصد القرآن  -لصديق حس��ن خان :
.359/4

((( ينظر :املوافقات  -للشاطبي .21/2 :
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البرشية ،وتفنيد مزاعم املشككني.

 -6إن الض�مان الحقيق��ي لعدم انحراف الش��باب
يكم��ن يف التطبي��ق العم�لي للدي��ن االس�لامي

الحمد لل��ه الذي بنعمته تت��م الصالحات ،وبفضله املحفوظ من التحريف والتبديل ،املحرر االنسان

وتوفيقه ومعونته يل استطعت أن أنجز هذا البحث ،من أنواع الرشك ،واالس��اطري ،ألن أن أصل الرش يف
والذي توصلت فيه إىل بعض النتائج الطيبة ،واسأل الدنيا وانتهاك الحقوق اإلنس��ان ،والفس��اد وسفك
الله تعاىل أن ينفعني واملسلمني بها ،وأوجز أهمها الدماء كامن يف التأله ،أو انحراف الدين عن مساره

فيام يأيت:

الصحيح.

 -1إن الرشع الحنيف جاء أصالُ من أجل االنس��ان -7 ،رؤية اإلس�لام للحقوق والحرية يتجاوز ما عليه
وتحقي��ق مصالحه ،واملحافظة عليه��ا ،ووفق نظام النظ��م الوضعي��ة ،وليس��ت مج��رد حق��وق طبيعية
ثاب��ت املنبثق من صل��ب الدين وثوابته الراس��خة ،لإلنس��ان ،ول��ه أن يتن��ازل عنها ،بل ه��ي رضورات

سوء أدركت العقول البرشية علل الترشيع أم ال.

إنس��انية-فردية كان��ت أو اجتامعي��ة -وفريضة إلهية

 -2وأن مصال��ح االنس��ان تتف��اوت ق��وة وضعف��اً ،وواج��ب رشعي ال يجوز أن يفرط فيه ،حتى ولو تم
وتن��درج عىل درجات ،أهمه��ا املصالح الرضورية التفريط باالختيار.

الخمس��ة ،ث��م املصال��ح التحس��ينية الت��ي تكمل  -8اثبت البحث أن حفظ النفس من جانب الوجود
املقاصد ،وتصونها يف أحسن أحوالها.

يكون بال��زواج والتكاثر وب��األكل والرشب والدفاع

 -3املصلح��ة واملفس��دة يف نظر الرشيعة ليس��ت عن النفس بش��تى الطرق وع�لاج املرىض وإطعام
محدودة بالدنيا فقط بل تش��مل املصالح يف الدنيا الجائ��ع املضط��ر لذل��ك وإباحة املحرم��ات عند
واآلخرة ،وه��ذا الذي مييز الرشيعة اإلس�لامية عن الرضورة للمحافظة عليها.

األنظمة الوضعية.

 -9اما حفظ النفس من جانب العدم فيكون بترشيع

 -4كان ملقصد حفظ النفس عند االمام الرتمذي عناية العقوب��ات الصارم��ة لردع م��ن أراد اإلع��داء عليها
خاص��ة ملا له من اثر كب�ير يف الحفاظ عىل دميومة كعقوبات أصلية كالقصاص والدية وعقوبات تابعة
النفس البرشية التي بها تصان بقية الرضوريات.

مثل حرم��ان القاتل م��ن املرياث وعقوب��ة القاذف

 -5إن معرف��ة مقاصد الرشيعة رضورة ملحة إلظهار وعقوبات تكميلية تصدر حسب الحاجة إليها.

محاس��ن الرشيع��ة االس�لامية وأرساره��ا ،وتحديد  -10اثب��ت البحث اعتناء االم��ام الرتمذي مبقاصد
أهدافها الس��امية ،وابراز الحل االسالمي للمشاكل الرشيع��ة ملا يتمتع به من ثقافة موس��وعية الس��يام
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يف عل��وم الرشيع��ة االس�لامية تب�ين ذل��ك ع��ن

المصادر

طري��ق منهجيت��ه يف الس��نن واعتناء ال�شراح بهذا

السفر الخالد.

❊

 -القرآن الكريم.

❊

❊

ِ
املقاصي��دي قواعه وفوائ��ده ،د .أحمد
 )1الفك��ر
الريسوين ،دار الكلمة للنرش والتوزيع ،مرص ،ط،1

1430هـ_ 2009م.

 )2أح��كام القرآن ،القايض محمد ب��ن عبد الله أبو
بكر ب��ن الع��ريب املال�كي  ،راجع أصول��ه وخرج

أحاديث��ه وعلَّق عليه :محمد عبد الق��ادر عطا  -دار
الكتب العلمية  -بريوت – لبنان 2003 -م .

 )3اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو الحس��ن س��يد
الدين عيل بن أيب عيل بن محمد بن س��امل الثعلبي
اآلم��دي ،تحقي��ق :عب��د ال��رزاق عفيفي،املكتب
اإلسالمي ،بريوت_ لبنان.1985 ،

 )4اإلرشاف ع�لى مذاهب العلامء  ،أبو بكر محمد

بن إبراهيم بن املنذر النيس��ابوري  -تحقيق :صغري
أحم��د األنصاري أبو حامد – مكتب��ة مكة الثقافية -

رأس الخيمة 2004-م .

 )5اإلمام الرتمذي واملوازنة بنيجامعه والصحيحني،

نور الدين عرت  -دار النرش :لجنة التأليف والرتجمة،
القاهرة  ،مرص ،الطبعةاألوىل1970،م .

 )6األنس��اب ،عب��د الكريم بن محمد ب��ن منصور
التميمي السمعاين املروزي ،تحقيق :عبد الرحمن

بن يحي��ى املعلمي اليامين وغ�يره  -مجلس دائرة

املعارف العثامنية  -حيدر آباد 1962 -م .
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 )7البداية والنهاية ،أبو الفداء إس�ماعيل بن عمر بن دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان -الطبعة :األوىل-

كث�ير القريش البرصي ثم الدمش��قي ،تحقيق :عيل 1403هـ1983/م.
شريي،دار إحياء الرتاث العريب1988 ،م.

 )14تهذي��ب التهذي��ب ،أيب الفضل أحمد بن عيل

 )8الربه��ان الش��يخ إس�ماعيل اب��ن املصطف��ى ب��ن محمد بن أحمد بن حجر العس��قالين  -مطبعة
املعروف بشيخ زادة الكلنبوي ومعه حاشية العالمة دائ��رة املعارف النظامية  -الهن��د  -الطبعة :األوىل -

م�لا عبد الرحمن البنجويني ،وحاش��ية املدقق ابن 1326هـ .

القرداغي ،مطبعة السعادة مرص.1973 ،

 )15التوضيح لرشح الجامع الصحيح ،ابن امللقن

 )9بصائ��ر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز  ،رساج الدي��ن أب��و حفص عم��ر بن عيل الش��افعي
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفريوزآبادى ،امل�صري تحقي��ق :دار الف�لاح للبح��ث العلم��ي

تحقي��ق :محم��د عيل النج��ار  -املجل��س األعىل وتحقيق الرتاث  -دار النوادر -دمشق–2008م .

للش��ئون اإلسالمية  -لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي  )16 -الجنايات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بني

القاهرة 1416 -هـ1996/م .

الفقه اإلسالمي والقانون ،حسن عيل الشاذيل  ،دار

 )10بغي��ة الوع��اة يف طبق��ات اللغوي�ين والنح��اة الكتاب الجامعي  ،بريوت،الطبعة الثانية.

،عب��د الرحمن بن أيب بكر ،جالل الدين الس��يوطي  )17حاش��ية الروض املربع رشح زاد املس��تقنع ،

 تحقي��ق :محم��د أب��و الفض��ل إبراهي��م -املكتبة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبيلالعرصية -لبنان  -صيدا .1991

النجدي  -بدون نارش  -الطبعة :األوىل 1397 -هـ.

 )11ت��اج العروس م��ن جواهر القام��وس -مح ّمد  )18حاش��ية العالم��ة البن��اين ع�لى رشح الجالل
ب��ن مح ّمد بن عب��د الرزّاق الحس��يني ،أبو الفيض ،ش��مس الدي��ن محم��د ب��ن أحم��د املح�لي عىل

امللقّ��ب مبرتىض ،ال َّزبيدي  ،تحقيق :مجموعة من م�تن جمع الجوامع ،ت��اج الدين عب��د الوهاب ابن
املحققني  -دار الهداية .1988

السبيك،مطبعة الباىب الحلبى وأمالده ،مرص ،ط،2

 )12تذك��رة الحف��اظ  ،ش��مس الدين أب��و عبد الله 1356هـ_1937م.

َاياز الذهبي  -دار  )19روائع البيان تفسري آيات األحكام ،محمد عيل
محمد ب��ن أحمد بن عثامن بن ق مْ

الكت��ب العلمية بريوت  -لبن��ان  -الطبعة :األوىل  -الصابوين  -طبع عىل نفقة :حسن عباس الرشبتيل -

1419هـ1998/م .

مؤسسة مناهل العرفان – بريوت 1980 -م .

 )13التعريفات،ع�لي ب��ن محم��د بن ع�لي الزين  )20س��نن الرتمذي،أيب عيىس الرتم��ذي -تحقيق:
الرشيف الجرج��اين  ،تحقيق :جامعة من العلامء -أحم��د محمد ش��اكر -ومحمد ف��ؤاد عب��د الباقي-
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وإبراهي��م عط��وة ع��وض -مطبعة مصطف��ى البايب  )28فضائ��ل الكتاب الجامع أليب عيىس الرتمذي-
الحلبي -مرص -الطبعة :الثانية1395 -هـ1975 -م .تق��ي الدين أبو القاس��م ُعبيد بن محم��د بن عباس

 )21شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك اإلسعردي ،تحقيق :السيد صبحي السامرايئ  -عامل

التعلي��ل ،أب��و حام��د محم��د ب��ن محم��د الغزايل الكت��ب  -مكتبة النهضة العربي��ة  -بريوت  -الطبعة:
الطويس ،وضع حواشيه زكريا عمريات،دار الكتب األوىل 1409 -هـ1989/م .
العلمية ،بريوت.1979

 )29الْقَا ُم��وس الْ ُم ِ
حي��ط  ،أيب الطَّا ِه��ر مجد ال ِّدين

الص ِّديقي الشريازي
ح َّمد بن يعقوب الفريوزآبادي ِّ
 )22الض��وء الالم��ع ألهل القرن التاس��ع ،ش��مس ُم َ
الدي��ن أبو الخري محمد ب��ن عبد الرحمن بن عثامن ،مؤسسة الرسالة  ،بَيرْ ُ ْوت  ،لَ ْب َنان (د،ت).

بن محمد السخاوي  ،منشورات دار مكتبة الحياة  )30 -كوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا صحيح
بريوت .1979

البخاري،محم��د الخ�ضر ب��ن س��يد عب��د الله بن

حزم -بريوت ،ط2012 ،1م.

1995م.

 )23علم مقاصد الرشيعة :حمزة أبو فارس ،دار ابن أحمد الجكني الش��نقيطي -مؤسسة الرسالة-بريوت
 )24عم��دة الحف��اظ يف تفس�ير أرشف األلف��اظ  )31 ،لسان العرب :محمد بن مكرم بن عىل ،جامل

أحم��د بن يوس��ف املع��روف بالس��مني الحلبي  ،الدي��ن ابن منظور الرويفعى اإلفريقى  ،دار صادر –
تحقي��ق  :محمد باس��ل عيون الس��ود  ،دار الكتب بريوت ،ط1414 ،3هـ.

العلمية  ،بريوت 1996 ،م .

 )32املحكم واملحيط األعظم :عيل بن إسامعيل

 )25عي��ون األنب��اء يف طبقات األطب��اء ،أحمد بن بن سيده املريس  ،املحقق :عبد الحميد هنداوي،
القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين ،دار الكت��ب العلمي��ة – ب�يروت ،ط1421 ،1ه��ـ-

أب��و العباس ابن أيب أصيبعة ،تحقي��ق :الدكتور نزار 2000م.

رضا،دار مكتبة الحياة ،بريوت ،د .ط ،د .ت.

ح َّمد ب��ن أَبيِ بَ ْك ٍر بن عبد
ُ )33م ْ
ختَ��ار ِّ
حاح ُ ،م َ
الص َ

 )26فتح القدير ،كامل الدين محمد بن عبد الواحد الق��ادر الرازي  ،تحقيق محمود خاطر  ،مكتبة لَ ْب َنان
الس��يوايس املع��روف باب��ن اله�مام  ،دار الفك��ر -نارشون  ،بَيرْ ُ ْوت  ،ط 1415 ، 1هـ ـ 1995م .

بريوت.1988،

 )34مخترص تفس�ير ابن كث�ير  ،اختصار وتحقيق:

 )27الفروق اللغوية  .أيب هالل الحسن بن عبد الله محم��د عيل الصابوين  -دار القرآن الكريم  -بريوت
بن س��هل العسكري  .ضبطه وحققه  :حسام الدين  -لبنان  -الطبعة :السابعة 1402 -هـ1981/م.
القديس  .دار الكتب العلمية  .بريوت  .لبنان .

 )35املصب��اح املن�ير يف غري��ب ال�شرح الكبري:

«درء الفتن عند اإلمام الترمذي (دراسة مقاصدية)»

يوسف عبد زيد

803

أحم��د ب��ن محمد بن ع�لي الفيومي ث��م الحموي ،الطبعة :األوىل 1418 -هـ1998/م .
املكتبة العلمية – بريوت ،ط.1،1987

ح َمد
 )43نخب��ة الفكر فيِ مصطلح أه��ل األث َر  ،لَ ْ

بريوت الطبعة :الثانية 1995 -م .

(د  .ت ) .

ح َياء الترُ َاث
 )36معج��م البل��دان ،ش��هاب الدين أب��و عبد الله ب��ن عيل بن حجر العس��قالين َ ،دار إِ ْ
ياقوت بن عبد الل��ه الرومي الحموي  -دار صادر  -ال َع َربيِ ّ  ،طبع ضمن كِتَاب س��بل الس�لام بَيرْ ُ ْوت ،
 )37معجم اللغة العربية املعارصة :د أحمد مختار  )44نص��ب الراي��ة ألحاديث الهداية مع حاش��يته
عب��د الحميد عم��ر  ،عامل الكت��ب -الرياض ،ط ،1بغي��ة األملعي يف تخري��ج الزيلعي ،جامل الدين

 1429هـ . 2008 -

أبو محمد عبد الله بن يوس��ف بن محمد الزيلعي

 )38معج��م املصطلح��ات واأللف��اظ الفقهية :د - .مؤسس��ة الري��ان للطباع��ة والن�شر  -ب�يروت -
محم��ود عبدالرحمن عب��د املنع��م ،دار الفضيلة1997 -م .
القاهرة،1996،
 )45النك��ت والعيون  -أبو الحس��ن عيل بن محمد

 )39املف��ردات يف غري��ب الق��رآن  -أيب القاس��م بن محم��د بن حبي��ب البرصي البغدادي ،الش��هري
الحس�ين بن محمد املعروف بالراغب األصفهاىن باملاوردي ،تحقيق :الس��يد ابن عب��د املقصود بن
 تحقي��ق :صف��وان عدن��ان ال��داودي  -دار القلم  -عب��د الرحيم  -دار الكتب العلمي��ة  -بريوت  -لبنانالدار الش��امية  -دمش��ق  -بريوت -الطبعة :األوىل .1986 -

1412هـ .

 )46ني��ل األم��ل يف ذيل ال��دول ،زي��ن الدين عبد

ط1432 ،1هـ2011-م.

عمر عبد الس�لام تدمري -املكتبة العرصية للطباعة

 )40مقاصد الرشيعة اإلسالمية عند اإلمام الغزايل :الباسط بن أيب الصفاء غرس الدين خليل بن شاهني
إس�ماعيل محمد السعيدات ،دار النفائس -األردن،
الحنف��ي  -تحقيق:
امللط��ي ثم القاهري
الظاه��ري
ّ
ّ
ّ
 )41مقاصد املكلفني فيام يتعبد به لرب العاملني ،والنرش -بريوت -لبنان 2002-م .
د .عمر س��ليامن األش��قر،مكتبة الفالح ،الكويت،

ط1401 ،1ه_1981م.

 )42موجز دائرة املعارف اإلس�لامية  -إبراهيم زيك
خورشيد .وأحمد الشنتناوي .وعبد الحميد يونس.
 -ترجم��ة :نخب��ة من أس��اتذة الجامع��ات املرصية

والعربية املراجعة  -مركز الشارقة لإلبداع الفكري -

❊

❊

❊

