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تقديم

مبادئ الوقاية يف اإلسالم سفر كبري يف معناه ومبناه ،وضعه
أخوان كريامن يف قمة االختصاص العلمي املتقدم.
امتاز هذا الكتاب بوضوح الصورة واملعنى واستقامة املنهج
واملحتوى ،والذي جاء يف غاية االختصار وسمو املعنى وغزارة
املعرفة ،والذي يناسب هذا الزمان الذي نعيش ،زمن الرسعة يف
الوصول للهدف وبأقل اجلهد والتكاليف.
الوصول إىل احلقيقة التامة بحاجة إىل علم وبصرية
واستبصار ملا هو وراء املظاهر والسواتر الدنيوية ،بحاجة إىل علم
وتوجيه اخلالق ورسوله ،الذي محل الرسالة اهلادية وبني كيفية دفع
الغائب املتوقع ،فاهلل سبحانه وتعاىل هو اخلالق والعامل بالرسائر
وبي يف كتابه العزيز وسنة نبيه
الغائبة عن علم البرش املحدود ،نّ
أوضح الصور لإلنسان املؤمن ،الذي سعى للوقاية من رشور
احلياة إىل هذه املعرفة القاطعة للوقاية من رشور هذه احلياة الفانية.
كام بني سبحانه وتعاىل احلالل واحلرام واملشتبهات من األمور،
وطلب اجتناب  هذه املشتبهات وهو األعلم بام يف هذه النفوس
وميوهلا  املتقابلة.
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مِ
عليه أن حى الرمحن حمارمه ،وحذر من
قطع صلوات اهلل
الوقوع فيها ،والنفس توشك أن تقع فيها «كالراعي يرعى حول
احلمى» ،وقطع عليه السالم أن محى اهلل حمارمه ،هذا مثال واقعي
علمي حقيقي عن صورة وحمتوى مبادئ الوقاية يف اإلسالم.
وبني املؤلفان الكريامن هذه املبادئ السامية والواقية يف ستة
عرش مبدء ًا ،وما يلزمها من فروع وأمثلة ،تصب يف نفس املبادئ
التي تقود إىل الوقاية وعدم الوقوع يف املحذور.
إن هذا الكتاب هو أحد الكتب التي تتبناها مجعية العفاف
اخلريية ،وتعتز بجهود وعظيم عطاء إخواننا املؤلِفني والذين
سامهوا بسخاء يف علمهم وجهدهم وماهلم ،فلهم الشكر
والعرفان واألجر من اهلل سبحانه وتعاىل.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

د .عبد اللطيف عربيات
رئيس اجلمعية
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مقدمة
خلق اهلل اإلنسان يف أحسن تقويم ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ التني ،)4(:وعىل أحسن صورة وهيئة
من بني خملوقاته ،ﭧ ﭨ ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ التغابن ،)3(:ثم أراد له أن يستكمل
التقويم األحسن ،واهليئة األمجل ،بالصورة األكمل التي تعكس
روعة املظهر وطبيعة املخرب يف إطار السلوك األمثل؛ وبذلك
تتحقق القوامة احلسنى التي ميزت اإلنسان عن كافة املخلوقات،
ليقوم عىل عامرة األرض ،خليفة هلل فيها؛ ليأيت أداؤه متناغ ًام مع
جالل أمر من خلقه واستخلفه وعظمته.
لذلك أرشد اهلل تعاىل اإلنسان إىل وجوه الكامل يف شؤون
حياته كلها ،من خالل منهج شامل تضمن من التعاليم ما يصلحه،
وهيأ له أسباب العيش الكريم ،وسبل حتقيق اخلالفة يف األرض.
ومن كامل املنهج ،احلرص عىل هذا اخلليفة من الزلل واخللل،
والعمل عىل جتنيبه السقطات والزالت ،ووقايته من كل مكروه قد
يكمن له يف عوارض الطريق ،ثم احلرص عليه حتى يتبني السبيل
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بكل جالء ووضوح ،ثم احلرص عليه أن يستقيم عىل هذه السبيل
ويثبت عىل استقامته هذه .وألنه إنسان مفطور عىل النقص والنسيان،
ومعرض للسقوط والزلل ،حرص املنهج الرباين عىل إقالة عثرته،
واستدراك زلته ،وإعادته إىل استقامته ،إذا ما غلبته العوارض،
وأرهقته أوهاق األرض؛ فركن إليها برهة ،وطاوعها غفلة.
واملتمعن يف نصوص هذا املنهج وأحكامه وتعاليمه ،يقع
عىل مبادئ عظيمة ،هتدف إىل احلفاظ عىل هذا اإلنسان ووقايته من
كل خلل ،يف خمتلف أنواع هذه األحكام والتعاليم والتوجيهات.
فاألحكام يف اإلسالم تتوزع ما بني طلب الفعل أو الرتك ،عىل
درجات أساسية مخس نجملها فيام ييل:
 1-1اإللزام بالفعل :وهو ما طلب الشارع من املكلف اإلتيان
به عىل وجه اإللزام ،ويسمى الفرض أو الواجب .وال يقبل من
املكلف رشع ًا تركه ،ويرتتب عىل هذا الرتك عقوبة.
 2-2الرتغيب بالفعل :وهو ما طلب الشارع فعله عىل سبيل
التفضيل ال اإللزام ،ويسمى السنة أو النافلة ،وال يرتتب عىل تركه
عقوبة ،ولكن تفويت مزيد من املكاسب.
 3-3التخيري املطلق :وهو ما مل يطلب الشارع فعله وال تركه،
بل سكت عنه أو أجازه عىل وجه التخيري ،ويسمى املباح .وهذا
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النوع يستوي فيه الفعل والرتك ،إذ ال يرتتب عليه ثواب وال عقاب.
 4-4الرتغيب بالرتك :وهو ما طلب الشارع تركه وعدم
اإلتيان به عىل سبيل التفضيل ال اإللزام ،ويسمى املكروه .وال
يرتتب عىل اإلتيان به عقاب ،غري أنه ُيفوت ثواب الرتك.
 5-5اإللزام بالرتك :وهو ما طلب الشارع تركه عىل وجه
اإللزام ،ويسمى املحرم ،ويرتتب عىل اإلتيان به عقوبة.
واملتمعن يف مصادر أحكام هذا املنهج وتعاليمه (وأمهها
القرآن والسنة) ،وما حتويه من نصوص توجيهية ،آمرة كانت
أم ناهية ،جيدها حافلة بامدة الوقاية واحلامية ،فهناك كم هائل من
النصوص التي تفيد هذا املعنى (الوقاية) ،بشكل مبارش أو غري
مبارش ،سوا ًء عىل وجه اإللزام أو التفضيل يف طلب الفعل أو
الرتك ،وسوا ًء فيام يتعلق بأمر الدنيا أو بأمر اآلخرة .ومنها ما ييل :
 -1مبدأ البيان والتوضيح:

جبل اهلل املخلوقات احلية كلها ،عاقلها وأعجمها ،عىل
جتنب الرضر ،وحفظ النفس ،واالبتعاد عن مواطن اخلطر .ولكن
هذه الغريزة ال تتحرك يف الغالب ،إال باإلدراك والتحقق ،فإذا
مل يدرك اإلنسان –أو احليوان– أن خطر ًا يكمن يف أمر ما ،فإن
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الغريزة ال تتحرك باجتاه دفعه أو جتنبه لعدم اإلدراك ملوطن اخلطر،
وحتى يتحصل اإلدراك ال بد من البيان والتوضيح .فإن اتضح
اخلطر وبانت مواطنه ،من خالل آليات اإلدراك التي وهبها اهلل
هلذا املخلوق ،عمد إىل العمل عىل جتنبها ،واتقاء الوقوع فيها
بدافع من تلك الغريزة.
من هنا ،كان مبدأ تبيان اخلطر وتوضيح مكامنه بشكل جيل،
من أهم مبادئ الوقاية منه .وهو أساس عظيم من أسس املنهج
اإلسالمي .يقول اهلل تعاىل يف وصف املصدر األسايس األول من
مصادر الترشيع :ﭧ ﭨ ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ( .)1ويقول كذلك
ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ( ،)2ويف
َ
رسول
سمعت
ريض اللهّ عنهام قال:
احلديث عن النعامن بن بشري
ُ
َ
حل َ
ي َو َّ
اللهّ  يقولَّ :
هات
يَ ،و َب ْين َُهام ُم ْشتَبِ ٌ
حل َرا َم َب نِّ ٌ
الل َب نِّ ٌ
إن ا َ
“إن ا َ
ال َي ْع َل ُم ُه َّن كَثِ ٌري ِم َن الن ِ
َّاسَ ،ف َمنِ  ا َّت َقى ُّ
استَربأ  لِ ِدينِهِ 
الش ُبهاتِ  ْ
َو ِع ْر ِض ِهَ ،و َم ْن َو َق َع يف ُّ
كالراعي َي ْر َعى
الش ُبهات َ
حل َرا ِمَّ ،
ِ و َق َع يف ا َ
احلمى ي ِ
ِ
وإن لِكُلِّ  َم ِل ٍك مِ ح ًى ،أالَ َو َّ
 أن َي ْرت ََع فِ ِيه ،أالَ َّ
وش ُك ْ
إن
َح ْو َل َ ُ
((( النحل .89
((( النساء .176
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حى اللهَِّ تَعاىل محَ َ ِ
ار ُم ُه ،أال َو َّ
جل َسدِ  ُم ْض َغ ًة إ َذا َص َل َح ْت َص َل َح
مِ َ
إن يف ا َ
ِ
ب”(.)1
اجلَ َسدُ ُك ُّل ُهَ ،وإِ َذا َف َسدَ ْت َف َسدَ اجلَ َسدُ ُك ُّل ُه أالَ َوه َي ال َق ْل ُ
وهبذا التوضيح والبيان اجليل ،يتم تفعيل الغريزة الربانية التي
فطر اخللق عليها؛ كي تقف حائ ً
ال ودرع ًا واقي ًا ،دون تلبس اإلنسان
بخطر يصيب دينه أو دنياه.
 -2مبدأ التجاوب مع الفطرة ،وسد االحتياجات الغريزية:

جلأ الكثري من الديانات واملعتقدات إىل تطهري النفس
البرشية وتنقيتها باحلرمان ،وانكار احتياجاهتا ،وامهال غرائزها،
بل ومعاندهتا والعمل عىل التخلص منها .وكل ذلك هبدف
تقوية الروح عىل اجلسد بزعمهم ،وتعذيب اجلسد لتخليصه من
الرجس .لكن جتاهل الفطرة البرشية ،وما أودع اهلل فيها من غرائز
لتستقيم معها احلياة؛ أدى إىل نتائج عكسية :فأكثر النتائج كانت
باجتاه التخلص من هذه الديانة واملعتقدات والكفر هبا؛ ملا تفرضه
من قيود ضد فطرة اإلنسان وغرائزه ،فتفلت منها اإلنسان بشتى
الطرق والوسائل (كفر ًا هبا ،وانكار ًا هلا ،ومراوغة عنها ،وجتاوزها
((( متفق عليه.
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وعدم اإللتزام هبا يف النهاية) .ويف بعض احلاالت (وهي قليلة
جد ًا) أدى الكبت إىل تشويه هذه الفطرة ،وطمس معاملها ،وكرس
الغريزة بشكل مل تستقم احلياة معه ،فلم يصلحها ومل يصلح هلا.
لكن اإلسالم تفرد بمنهجه النبيل يف التعامل مع هذه الغرائز،
فاعرتف هبا ولكن يف إطار ما يصلح احلياة ،ونظمها ولكن يف منهج
ُيصلح املجتمعّ ،
فشذهبا حتى صارت من معامل الرقي والتميز لدى
اإلنسان :فاعرتف له بغريزة التملك ،وشهويت البطن والفرج ،و ُمتع
احلياة املختلفة ،وحق الثأر وغريزة االنتقام ،وحب البقاء والدفاع عن
النفس .فأقر ذلك كله ولكن وضع له احلدود والضوابط واألطر ،التي
تفسح له القدر املناسب إلعامر الكون واستمرار احلياة ،دون أن يطغى
البرش بعضهم عىل بعض .فأدى ذلك إىل وقاية اإلنسان من فوران
الغريزة املكبوتة ،وثورة الفطرة املطموسة ،وتشوه املجتمع اإلنساين؛
بل استقامت معه احلياة وعمر الكون أيام إعامر.
ومن األمور التي وقى فيها اإلسالم الفطرة فحامها،
ّ
فشذهبا ون ّقاها ،الغريزة اجلنسية ،وميول الذكر
واحتضنها،
فرشع الزواج ،وحثّ  عليه
واألنثى الفطري كل منهام لآلخرّ .
وأنب .قال تعاىل ممتن ًا
وحرض ،وشدد النكري عىل من اعتزله
ّ
ّ
عىل عبادة بالزواج عىل أنه نعمة من نعم اهلل عليهم ،وكذلك
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خمرجات الزواج من تناسل وانجاب ،وقرن ذلك بالرزق الطيب،
ﭧﭨﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﭼ (.)1
وقال جل ثناؤه قارن ًا الزواج باملودة والرمحة ،بل جعله سبب ًا

للسكن والطمأنينة :ﭧ ﭨ ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ ( ،)2ويف احلديث عن أيب ُه َر َير َة قال:
قال َر ُس ُ
حق عىل اهللِ عوهنُم املجاهدُ يف سبيلِ اهللِ 
ول اللهَِّ ( :ثالث ٌة ٌّ
العفاف( ،)3فحث
ُ
َّاكح ا َّلذي ُيريدُ
واملكاتبِ ا َّلذي يريدُ األدا َء والن ُ

عىل الزواج ،وشجع عليه ملن يريد العفاف ،وحيفظ نفسه من
الزلل .ومن الشواهد القوية املبارشة من السنة النبوية حديث
ابن مسعود ،أن رسول اهلل  قال“ :يا معرش الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج ،ومن مل
((( النحل .72
((( الروم .21
((( رواه الرتمذي.
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يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”( .)1بل تربأ الرسول  ممن
أحجم عن الزواج ،إذ جاء يف احلديث َع ْن َ أن ٍ
َس َ :أنّ  َن َفرا ِم ْن
َأ ْص َحابِ النّبِيّ َ ق َال َب ْع ُض ُه ْم :الَ َ أت ََز ّو ُج الن َّسا َء َو َق َال َب ْع ُض ُه ْم:
الَ آك ُُل ال ّل ْح َم َو َق َال َب ْع ُض ُه ْم :الَ َ أنَا ُم َعلىَ فِ َر ٍ
اش َو َق َال َب ْع ُض ُه ْم:
ال ُ أ ْفطِ ُر َف َب َل َغ َذلِ َك َر ُس َ
َأ ُصو ُم َف َ
ول اللهّ َ ف َح ِمدَ اللهَّ َو َأ ْثنَى َع َل ْيهِ  ُثمّ 
ِ
َق َالَ » :ما َب ُال َ أ ْق َوا ٍم َي ُقو ُل َ
ليّ و َأنَا ُم َو َأ ُصو ُم
ون ك ََذا َوك ََذا؟ َلكنّي ُ أ َص َ
ِ
ِ
ب َع ْن ُسنّتِي َف َل ْي َس ِمنّي«(.)2
َو ُأ ْفط ُر َو َأت ََز ّو ُج الن َّسا َء َف َم ْن َرغ َ
 -3مبدأ املنع (اإللزام):

اإللزام هو اجتناب  ما نهُ ي عنه ،واإلتيان باملستطاع من
املأمورات( :املنع هو األكثر استخداما يف الوقاية) ال تفعل كذا
وال تفعل كذا ،ونعني به النهي املبارش والرصيح عن فعل أمور
وجعلها حمرمات ،أو اإللزام بفعل أمور وجعلها واجبات يتحتم
عىل املسلم القيام هبا ،باألمر املبارش والرصيح.
ويف احلديث عن أيب هريرة َرضيِِ  اللهَُّ َعنْ ُه عن النبي 
قال“ :دعوين ما تركتكم؛ إنام أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم

((( متفق عليه.
((( رواه النسائي ،وورد يف الصحيحني بلفظ آخر.
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واختالفهم عىل أنبيائهم ،فإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه ،وإذا
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم”(.)1
فاإلجتناب  مقطوع به مبتوت ،لتساوي اجلميع يف القدرة
عىل الرتك ،بينام املأمورات (الفرائض) تتفاوت فيها القدرة عىل
الفعل بتفاوت قدرات الناس ،هلذا جاء التوجيه «فأتوا منه ما
استطعتم».
واألمثلة يف مصادر الترشيع األساسية (القرآن والسنة)
كثرية جد ًا :فاهلل تعاىل يقول يف كتابه العزيز:
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ (،)2
قال العلامء :قوله تعاىل «وال تقربوا الزنى» أبلغ من أن يقول :وال
تزنوا؛ فإن معناه ال تدنوا من الزنى .ﭧ ﭨ
ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﭼ(.)3
((( متفق عليه.
((( اإلرساء .33-32
((( النساء .43
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ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭹﭼ(.)1
 -4مبدأ األخذ باألحوط:

وهو مبدأ  واسع من مبادئ الوقاية يف اإلسالم ،حيث
يتجنب املسلم مواطن الزلل ،واملواقف التي تعد مقدمات قد
تؤدي إىل الوقوع يف املحظور .وهذا أصل من أصول الوقاية
وخط دفاعها األول .ويضمن هذا املبدأ مظاهر عدة ،منها:
أ     .النهي عن ما ال بأس به جتنب ًا ملا به بأس:
هناك أفعال مباحة يف األصل ،وال رضر منها ،لكنها إذا
التبست ببعض الظروف قد تؤدي إىل ما ال حتمد عقباه ،وتوقع
املرء بام يعود عليه بالرضر .فجاء النهي عنها وقاية للمسلم من
مواطن الرضر ومضانه.
((( األنعام .152-151

- 18 -

ومثال ذلك ما جاء يف احلديث عن أيب هريرة عن النبي :
“إن اهلل كتب عىل ابن آدم حظه من الزنا ،أدرك ذلك ال حمالة ،فزنا
العني النظر ،وزنا اللسان النطق ،والنفس متنَّى وتشتهي ،والفرج
يصدِّ ق ذلك أو ِّ
يكذبه»( ،)1فامليش ،والنظر ،والنطق ،كلها من
األمور املباحة أصالً ،لكن عند ارتباطها بمواطن الزنا ومقدماته،
جعلها تدخل حتت مسامه ولو جماز ًا ،وتأخذ حكمه من حيث
احلرمة ،ولو مل تصل إىل درجته من حيث العقوبة :يقول النووي
يف رشح احلديث« :أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فمنهم
من يكون زناه حقيقي ًا ،ومنهم من يكون زناه جمازي ًا بالنظر احلرام
أو االستامع إىل الزنا وما يتعلق بتحصيله ،أو باملس باليد بأن
يمس أجنبية بيده أو يقبلها ،أو بامليش بالرجل إىل الزنا ،أو النظر
أو اللمس أو احلديث احلرام مع أجنبية ونحو ذلك ،أو بالفكر
بالقلب ،فكل هذه أنواع من الزنا املجازي ،والفرج يصدق ذلك
كله أو يكذبه».
وقال الطيبي :سمى هذه األشياء باسم الزنا ،ألهنا مقدمات
له مؤذنة بوقوعه .ونسب التصديق والتكذيب إىل الفرج ألنه
((( متفق عليه.
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منشؤه ومكانه ،أي يصدقه باإلتيان بام هو املراد منه ويكذبه
بالكف عنه.
ب     .غض البرص وعدم ابداء الزينة:
فالزينة حمرك للشهوة ،ودافع للتيه يف رساديبها ،واالنزالق
يف أوحاهلا ومستنقعاهتا ،ومدخلها الرئيس هو البرص .فجاء األمر
بغض البرص ابتدا ًء ،وعدم اظهار الزينة احتشاما ،وبذلك تقطع
عىل الشيطان سه ًام من سهامه مسموم ًا ،وتقي املؤمنني واملؤمنات
رش ًا مستطري ًا ،أو رصاع ًا حمموم ًا هم يف غنى عن تكاليفه وعذاباته.
ﭧﭨﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﰃﭼ(. )1
يقول القرطبي يف اجلامع :قوله تعاىل« :وقل للمؤمنات»
خص اهلل سبحانه وتعاىل اإلناث هنا باخلطاب عىل طريق التأكيد؛
فإن قوله «قل للمؤمنني» يكفي؛ ألنه قول عام يتناول الذكر واألنثى
من املؤمنني ،حسب كل خطاب عام يف القرآن .وبدأ بالغض ألن
((( النور .31-30
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البرص رائد للقلب .وأخذ هذا املعنى بعض الشعراء فقال:
أمل تر أن العني للقلب رائد     فام تألف العينان فالقلب آلف
ويف احلديث عن أيب أمامة ريض اللهّ عنه ،عن النبي  قال:
ّ برصه إال أخلف اللهّ 
“ما من مسلم ينظر إىل حماسن امرأة ثم يغض
له عبادة جيد حالوهتا” ( .)1وعن عبد اللهّ بن مسعود ريض اللهّ عنه
قال :قال رسول اللهّ “ :إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم،
من تركه خمافتي أبدلته إيامن ًا جيد حالوته يف قلبه”( .)2وقال جماهد:
إذا أقبلت املرأة جلس الشيطان عىل رأسها فزينها ملن ينظر؛ فإذا
أدبرت جلس عىل عجزها فزينها ملن ينظر .وعن خالد بن أيب
عمران قال« :ال تتبعن النظرة النظرة فربام نظر العبد نظرة نغل
منها قلبه كام ينغل األديم فال ينتفع به» .فأمر اهلل سبحانه وتعاىل
املؤمنني واملؤمنات بغض األبصار عام ال حيل؛ فال حيل للرجل أن
ينظر إىل املرأة وال املرأة إىل الرجل؛ فإن عالقتها به كعالقته هبا؛
وقصدها منه كقصده منها.
ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :سمعت
رسول اهلل  يقول« :إن اهلل كتب عىل ابن آدم حظه من الزنا ،أدرك
((( رواه أمحد.
((( أخرجه الطرباين.
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ذلك ال حمالة ،فزنا العني النظر ،وزنا اللسان املنطق ،والنفس متنَّى
وتشتهي ،والفرج يصدِّ ق ذلك أو ِّ
يكذبه»( .)1وقال (الزهري) يف
النظر إىل التي مل حتض من النساء :ال يصلح النظر إىل يشء منهن
ممن يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغرية .وكره (عطاء) النظر إىل
اجلواري الاليت ُيب ّعن بمكة إال أن يريد أن يشرتي .ويف الصحيحني
عنه عليه السالم أنه رصف وجه الفضل عن اخلثعمية حني سألته،
وطفق الفضل ينظر إليها.
ويقول الصابوين يف (خمترص ابن كثري) يف تفسري هذه اآليات:
هذا أمر من اللهّ تعاىل لعباده املؤمنني ،أن يغضوا من أبصارهم عام
حرم عليهم ،فال ينظروا إال ملا أباح هلم النظر إليه ،وأن يغمضوا
أبصارهم عن املحارم ،فإن اتفق أن وقع البرص عىل حمرم من غري
قصد فليرصف برصه عنه رسيع ًا ،كام روي عن جرير بن عبد اللهّ 
البجيل ريض اللهّ عنه قال :سألت النبي  عن نظرة الفجأة فأمرين
أن أرصف برصي( .)2وقال رسول اللهّ  لعيل« :يا عيل ال تتبع
النظرة النظرة ،فإن لك األوىل وليس لك اآلخرة» (.)3
(((  مرجع سابق.
((( رواه مسلم.
((( أخرجه أبو داود والرتمذي.
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وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كام ﭧ ﭨ
ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ( ، )1وتارة يكون بحفظه من

النظر إليه كام جاء يف احلديث« :احفظ عورتك إال عن زوجتك
أو ما ملكت يمينك» ({ ، )2ذلك أزكى هلم} أي أطهر لقلوهبم
وأنقى لدينهم ،كام قيل :من حفظ برصه أورثه اللهّ نور ًا يف بصريته.
ويف احلديث عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال« :كل عني
باكية يوم القيامة إال عين ًا غضت عن حمارم اللهّ ،وعين ًا سهرت يف
اللهّ عز
سبيل اللهّ ،وعين ًا خيرج منها مثل رأس الذباب من خشية
َّ
َّ
وجل» (.)3

كام يدخل حتت إبداء الزينة املنهي عنه :التطيب ،واستخدام
مساحيق التجميل ،واملالبس التي تشف (تبني لون ما حتتها من
اجلسم) أو تصف (تفصل أجزاء اجلسد لضيقها) ،وكذلك الزركشة
يف اللباس .ويدخل فيها إبداء املرأة ما ترتديه من أدوات الزينة:
كالقرط والعقد واخللخال وغريها؛ إذ أهنا تلفت األنظار وجتلب
اإلنتباه إليها ،فتكون مدعاة إمعان النظر وعدم غض البرص .قال
((( املؤمنون .5
((( أخرجه أمحد وأصحاب السنن.
((( أخرجه ابن أيب الدنيا.
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سعيد بن جبري يف اآلية {غري متربجات بزينة} يقول :ال يتربجن
بوضع اجللباب لريى ما عليهن من الزينة .فعن أم الضياء أهنا قالت:
«دخلت عىل عائشة ريض اللهّ عنها فقلت :يا أم املؤمنني ما تقولني يف
اخلضاب والنفاض والصباغ والقرطني واخللخال وخاتم الذهب
وثياب الرقاق؟ فقالت :يا معرش النساء قصتكن كلها واحدة ،أحل
اللهّ  لكنّ  الزينة غري متربجات»( )1أي ال حيل لكن أن يروا منكن
ً ()2
حمرما.
جـ     .النهي عن النعت (الوصف):
وكام منع اإلسالم النظر ،وأمر بغض البرص وعدم إبداء
الزينة؛ كذلك منع أن تصف املرأة ما تطلع عليه من مفاتن النساء
وحماسنهن للرجال ،وقاية مما قد يقع من جراء ذلك يف قلوب 
الرجال من الرغبة ،التي تسوق إىل الفتنة ،ومن ثم الوقوع يف
املعصية .فعن ابن مسعود َرضيِ َ اللهَُّ َعنْ ُه قال ،قال َر ُسول اللهَِّ :
“ال تبارش املرأة املرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها”(( .)3تبارش)
من املبارشة وهي املالمسة يف الثوب الواحد ،فتحس بنعومة بدهنا
((( أخرجه ابن أيب حاتم.
((( خمترص تفسري ابن كثري.
((( متفق عليه.
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وغري ذلك ،وقد يكون املراد مطلق االطالع عىل بدهنا ،مما جيوز
للمرأة أن تراه وال جيوز أن يراه للرجل( .فتنعتها) فتصفها( .كأنه
ينظر إليها) لدقة الوصف وكثرة اإليضاح.
ويقول املناوي يف (فيض القدير) :أي ال متس امرأة برشة
أخرى وال تنظر إليها ،فاملبارشة كناية عن النظر ،إذ أصلها التقاء
البرشتني فاستعري إىل النظر إىل البرشة ،يعني ال تنظر إىل برشهتا
(فتنعتها) ،أي تصف ما رأت من حسن برشهتا (لزوجها كأنه
ينظر إليها) ،فيتعلق قلبه هبا فيقع بذلك فتنة .والنهي منصب عىل
املبارشة والنعت مع ًا ،فتجوز املبارشة بغري توصيف .قال القابيس:
هذا احلديث أصل ملالك يف سد الذرائع ،فإن حكمة النهي خوف
أن يعجب الزوج الوصف ،فيفيض إىل تطليق الواصفة أو االفتتان
باملوصوفة.
د     .األمر بالسرت وعدم السفور:
وهو أن يسرت كل من الرجل واملرأة من جسده ما يثري مكامن
الشهوة لدى اجلنس اآلخر ،أو اجلنس نفسه .وسمي ذلك بالعورة
(أي ما حيرم اظهاره من اجلسد) ،ويف األمر تفصيل ليس هنا حمله،
لكن موجزه :أن عورة املرأة عىل النساء ختتلف عن عورهتا عىل
الرجال ،وحكم املحارم من الرجال خيتلف عن غريهم ،وعورة
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الرجل ختتلف عن عورة املرأة .وهذا بند هام جد ًا من مظاهر
قاعدة األخذ باألحوط ،من أسس الوقاية يف اإلسالم ،ولعله
أوسعها باب ًا ،وأمهها ممارسة يف احلياة اليومية.
ففي التوجيه الرباين الذي خياطب املؤمنني ،ﭧ ﭨ
ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ( .)1والتربج
هو اظهار الزينة أو حملها من اجلسد ،وجاء النهي رصحي ًا قاطع ًا،
مع بيان احلكمة منه وهي جتنيب املؤمنني الرجس ،وتطهريهم من
أسبابه ومقدماته.
ويف توجيه آخر يفصل اهلل عز وجل تفصي ً
ال ينم عن أمهية
األمر وحساسيته ودقته ،يبني عمن حتتجب املرأة ،ومن جيوز
هلا ابداء زينتها له ،ﭧ ﭨ ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ
((( األحزاب .33-32
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ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ(. )1

هـ     .عدم املبارشة:
ٍ
غطاء واحد
هنى الرسول  عن نوم الرجل مع الرجل يف
من غري حائل ،وهنى النساء عن ذلك أيض ًا ،ملا يف ذلك من فتح
لباب الشيطان والنفوس الضعيفة ،فتدلف إىل مستنقع الشذوذ
من أوسع مزالقه ،فكان النهي وقاية للمؤمنني واملؤمنات من
ذلك كله .ففي احلديث عن جابر بن عبد اهلل قال :سمعت رسول
اهلل  يقول“ :ال يبارش الرجل الرجل يف الثوب  الواحد ،وال
تبارش املرأة املرأة يف الثوب  الواحد”(.)2  ليس هذا فحسب ،بل
أمر الرسول  بالتفريق بني األخوة يف البيت الواحد عند النوم،
فال ينامان بفراش واحد وغطاء واحد .فعن عمرو بن شعيب
((( النور .31
((( رواه أمحد والطرباين.
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عن أبيه عن جده َرضيِ َ اللهَُّ َعن ُْهم قال :قال َر ُسول اللهَِّ “ :مروا
أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع ،وارضبوهم عليها وهم أبناء
عرش ،وفرقوا بينهم يف املضاجع”(.)1
و     .عدم اخلضوع بالقول:
فلني احلديث ،واالستطراد فيام ال رضورة له ،من طرف
النساء مع الرجال (من غري املحارم طبع ًا) مزلق خفي ،قد ال يتنبه
له اإلنسان ،فيستغله الشيطان أسوأ استغالل ،وال يزال به حتى
يوقع املؤمنني أو املؤمنات يف براثنه ،بعد أن يمأل قلوهبم بكل
مهيجات الشهوة .وكان مبدأ املصيبة من أمر بسيط ،يسري جتنبه
لو تنبه له منذ البداية .ولكن اهلل اللطيف بعباده ،اخلبري بطوايا
نفوسهم وكوامن صدورهم ،علم ذلك منهم ،فوجههم التوجيه
السليم ،وحفظ عليهم دينهم ،ونقاء نفوسهم ،ووقاهم رش ًا
مستطري ًا؛ فأمر نساء النبي ومن ورائهن نساء املسلمني ،ﭧ ﭨ
ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (. )2
((( رواه أبو داود بإسناد حسن ،واحلاكم يف املستدرك.
((( األحزاب .32
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 -5مبدأ اإلسترباء وجتنب الشبهات:

وهذا مبدأ  عام من مبادئ الوقاية يف اإلسالم ،ومراقب
ذايت ،وميزان داخيل ،حيرك بصرية اإلنسان عىل نفسه ،ويقيم عليه
احلجة يف متشاهبات األمور ،وشبهات األحكام ،التي مل يرد فيها
قطع وال جزم .ليستفز بذلك مسؤولية املسلم جتاه نفسه ،ويقوي
وازعه الداخيل ،ليكون رديف ًا لبقية القواعد واألسس ،إذا ما
غامت األمور واختلطت ،وحار الدليل وتاه ،هنالك يأيت قول اهلل
تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ (.)1
ريض اللهّ  عنهام
ففي التوجيه النبوي عن النعامن بن بشري
َ
حل َ
َ
رسول اللهّ   يقولَّ :
ي َو َّ
حل َرا َم
سمعت
قال:
ُ
الل َب نِّ ٌ
إن ا َ
“إن ا َ
هات ال َي ْع َل ُم ُه َّن كَثِ ٌري ِم َن الن ِ
َّاسَ ،ف َمنِ  ا َّت َقى
يَ ،و َب ْين َُهام ُم ْشتَبِ ٌ
َب نِّ ٌ
ِِ ِ
ِ و ِع ْر ِض ِهَ ،و َم ْن َو َق َع يف ُّ
ُّ
ِ و َق َع يف
الش ُبهات َ
ِ استَربأ لدينه َ
الش ُبهات ْ
احلمى ي ِ
ِ
 أن َي ْرت ََع فِ ِيه ،أالَ َّ
وش ُك ْ
وإن
كالراعي َي ْر َعى َح ْو َل َ ُ
حل َرا ِمَّ ،
ا َ
لِكُلِّ م ِل ٍك مِ
 حى اللهَِّ تَعاىل محَ َ ِ
ار ُم ُه ،أال َو َّ
 ح ًى ،أالَ َو َّ
جل َسدِ 
إن مِ َ
إن يف ا َ
َ
ِ
جل َسدُ
جل َسدُ ُك ُّل ُهَ ،وإ َذا َف َسدَ ْت َف َسدَ ا َ
ُم ْض َغ ًة إ َذا َص َل َح ْت َص َل َح ا َ
ِ
ب»(.)2
ُك ُّل ُه أالَ َوه َي ال َق ْل ُ
((( القيامة .14
((( متفق عليه.
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 -6مبدأ سد الذرائع:

الذريعة لغة :الوسيلة ،وهي يف تعريف األصوليني :ما
ظاهره مباح ،ويتوصل به إىل حمرم .فالنهي عن هذا املباح خوف ًا
من أثره ،وهو ما يسمى( :سد الذرائع) مثاله:
النهي عن سب املرشكني يف قوله تعاىل :ﭽﮬ ﮭ
فسب
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ(ُّ ،)1
املرشكني وأوثاهنم مباح يف األصل ،ولكن هنى اهلل عنه لئال يكون
ذريعة لسب اهلل تعاىل.
ومثال آخر عىل ذلك ،يف قوله تعاىل ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﭼ ( ،)2فالنهي عن القرب  منع ًا للوقوع يف
األكل ،وهو املحرم لذاته ،فاإلشكال يف األكل ال يف القرب .قال
ابن عطية :وهذا مثال نّبي يف سد الذرائع.
قال ابن عباس :كان املسلمون يقولون للنبي  :راعنا.
عىل جهة الطلب والرغبة  -من املراعاة  -أي التفت إلينا،
((( األنعام .108
((( البقرة .35
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وكان هذا بلسان اليهود سب ًا ،أي اسمع ال سمعت ،فاغتنموها
وقالوا :كنا نسبه رس ًا فاآلن نسبه جهر ًا ،فكانوا خياطبون هبا النبي
 ويضحكون فيام بينهم ،فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف
لغتهم ،فقال لليهود :عليكم لعنة اهلل! لئن سمعتها من رجل منكم
يقوهلا للنبي ألرضبن عنقه ،فقالوا :أولستم تقولوهنا؟ فنزلت
اآلية :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ ( ،)1وهنوا عنها لئال
تقتدي هبا اليهود يف اللفظ وتقصد املعنى الفاسد فيه.
ويف حديث الرسول “ :إن من الكبائر شتم الرجل والديه”
قالوا :وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال“ :يسب أبا الرجل فيسب
أباه ويسب أمه فيسب أمه»( .)2فجعل التعريض لسب اآلباء كسب
اآلباء .واتفق العلامء عىل منع اجلمع بني بيع وسلف ،وعىل حتريم
قليل اخلمر وإن كان ال يسكر ،وعىل حتريم اخللوة باألجنبية وإن
كان عنين ًا ،وعىل حتريم النظر إىل وجه املرأة الشابة ،إىل غري ذلك مما
يكثر ويعلم عىل القطع والثبات أن الرشع حكم فيها باملنع ،ألهنا
ذرائع املحرمات.
((( البقرة .104
((( متفق عليه.
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 -7مبدأ التوازن وعدم املغاالة:

أما هذا املبدأ ،فهو قاعدة عامة يف شؤون احلياة اليومية
للمسلم يف خمتلف جماالهتا (ال إفراط وال تفريط) ،لذالك فهو
باب واسع ،يطول فيه احلديث ويتشعب .لكننا سوف نقترص عىل
جانب يتعلق بنظافة املجتمع من الفحش ،واملحافظة عىل طهره
وعفافه ،وتلبية احتياجاته يف إطار نظام متوازن ،يقوم عىل فهم
النفس البرشية ،وإدراك قدراهتا.
فعن أنس “أن نفر ًا من أصحاب رسول اهلل  سألوا أزواج
النبي عن عمله يف الرس ،فقال بعضهم :ال أتزوج النساء ،وقال
بعضهم :ال آكل اللحم ،وقال بعضهم :ال أنام عىل فراش ،وقال
بعضهم أصوم وال أفطر ،فقام فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال :ما
بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ ،لكني أصيل وأنام ،وأصوم وأفطر،
وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتي فليس مني”(.)1
 .أأحل الزواج وحرم الزنا والشذوذ:
رشع الزواج وحث عىل تيسريه وعدم املغاالة يف املهور.
وحرم الزنا ومقدماته ،وما يؤدي إليه من أحوال وأمور .وهذا

((( متفق عليه.
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ثابت بنصوص من توجيهات اهلل ورسوله ،نورد منها:
 قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ(.)1

 ﭧﭨ ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ(.)2

 وعن ابن مسعود أن رسول اهلل  قال“ :يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبرص وأحصن
للفرج ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”(.)3
 وقد جاء يف السنن ،قوله “ :تزوجوا الولود ،تناسلوافإين ٍ
مباه بكم األمم يوم القيامة” ،وجاء يف كنز العامل عن ابن

((( املؤمنون .7-1
((( املعارج .31-29
((( متفق عليه.
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عمر قول الرسول “ تناكحوا تكاثروا؛ فإين ٍ
مباه بكم األمم”(.)1
 وقوله تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ( ،)2قوله تعاىل :ﭽ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏﭼ معناه ما حل لكم (.)3
 ويف قوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ( ،)4ومعنى :ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﭼ «أزواج ًا» أي نساء تسكنون إليها« .من
أنفسكم» أي من نطف الرجال ومن جنسكم .وقيل :املودة
والرمحة عطف قلوهبم بعضهم عىل بعض .وقال السدي :املودة:
املحبة ،والرمحة :الشفقة؛ وروي معناه عن ابن عباس قال :املودة
حب الرجل امرأته ،والرمحة رمحته إياها أن يصيبها بسوء.
ومن أوسع أوجه الشذوذ انتشار ًا اللواط والسحاق ،أو ما
((( رواه الديلمي.
((( النساء .3
((( تفسري اجلامع للقرطبي.
((( الروم .21
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عرب عنه احلديث اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء .ويف هذا
جاءت النصوص الرشعية منذرة متوعدة :يقول تعاىل متوعد ًا قوم
لوط :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﭼ( .)1ويقول عىل لسان لوط عليه السالم :ﭽ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ(.)2
أما األحاديث فعن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل “ :إذا
استحلت أمتي ست ًا فعليهم الدمار :إذا ظهر فيهم التالعن ،ورشبوا
اخلمور ،ولبسوا احلرير ،واختذوا القيان ،واكتفى الرجال بالرجال،
والنساء بالنساء”( .)3عن ابنِ  َع َّب ٍ
اس قالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اللهَِّ “ من
عمل قوم ٍ
ِ (.)4
َ
َ
يعمل َ
وجدْ متو ُه ُ
واملفعول به”
الفاعل
ِ لوط فاقتُلوا
 .بأباح التعدد وحرم املخادنة:
يقول اهلل تعاىل مبيح ًا تعدد الزوجات :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ( ،)5ويقول يف حتريم املخادنة (اختاذ
((( األعراف .81
((( العنكبوت .28
((( رواه الطرباين ،وشواهده كثرية.
((( رواه الرتمذي ،وله شواهد كثرية.
((( النساء .3
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الصديقة ومعارشهتا معارشة الزوجة) :ﭧ ﭨ ﭽ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ(.)1
   جـ .حرم الزواج من الزاين أو الزانية ،وأحله إذا تابا:
ﭧﭨﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ( ،)2التفسري :هذا خرب
من اللهّ تعاىل بأن الزاين ال يطأ إال زانية أومرشكة ،أي ال يطاوعه
عىل مراده من الزنا إال زانية عاصية أو مرشكة ،ال ترى حرمة ذلك،
وكذلك (الزانية ال ينكحها إال زان) أي عاص بزناه أو (مرشك)
ال يعتقد حتريمه ،ومن ههنا ذهب اإلمام أمحد إىل أنه ال يصح
العقد من الرجل العفيف عىل املرأة البغي ،ما دامت كذلك حتى
تُستتاب ،فإن تابت صح العقد عليها وإال فال .وكذلك ال يصح
تزويج املرأة احلرة العفيفة بالرجل الفاجر املسافح حتى يتوب توبة
((( املائدة .5
((( النور .3
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صحيحة ،لقوله تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ .عن عبد اللهّ 
بن عمرو قال :كانت امرأة يقال هلا أم مهزول وكانت تسافح،
اللهّ عز
فأراد رجل من أصحاب رسول اللهّ  أن يتزوجها ،فأنزل
َّ
َّ
وجل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ .ويف احلديث« :من أراد أن يلقى
اللهّ وهو طاهر متطهر فليتزوج احلرائر» .فأما إذا حصلت توبة فإنه
حيل التزويج ،ملا روي عن ابن عباس وسأله رجل فقال :إين كنت
اللهّ عز َّ
اللهّ عز َّ
وجل
عيل ،فرزقني
أمل بامرأة آيت منها ما حرم
َّ
َّ
وجل ّ
من ذلك توبة ،فأردت أن أتزوجها ،فقال أناس :إن الزاين ال ينكح
إال زانية أو مرشكة ،فقال ابن عباس :ليس هذا يف هذا ،انكحها فام
فعيل(.)1
كان من إثم ّ
      د.حض عىل تزين املرأة لزوجها  وحرم زينتها أمام غري املحارم:

يقول تعاىل:ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ
((( أخرجه ابن أيب حاتم.
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ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ( .)1وعن
أيب موسى عن النبي  قال« :كل عني زانية ،واملرأة إذا استعطرت
فمرت باملجلس ،فهي كذا وكذا ،يعني زانية»( .)2وعن أسامء بنت
يزيد األنصارية «أهنا أتت النبي  وهو بني أصحابه فقالت :بأيب
أنت وأمي إين وافدة النساء إليك ،وأعلم نفيس -لك الفداء -أنه ما
من امرأة كائنة يف رشق وال غرب سمعت بمخرجي هذا إال وهي
عىل مثل رأيي ،إن اهلل بعثك باحلق إىل الرجال والنساء فآمنا بك
وبإهلك الذي أرسلك ،وإنا معرش النساء حمصورات مقصورات،
قواعد بيوتكم ،ومقىض شهواتكم ،وحامالت أوالدكم ،وإنكم
معارش الرجال ُفضلتم علينا باجلمعة واجلامعات ،وعيادة املرىض،
وشهود اجلنائز ،واحلج بعد احلج ،وأفضل من ذلك اجلهاد يف
سبيل اهلل ،وإن الرجل منكم إذا خرج حاج ًا أو معتمر ًا أو مرابط ًا
((( النور .31
((( رواه أمحد والرتمذي والنسائي ،وهو حديث حسن صحيح.
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حفظنا لكم أموالكم ،وغزلنا لكم أثوابكم ،وربينا لكم أموالكم،
فام نشارككم يف األجر يا رسول اهلل؟ فالتفت النبي  إىل أصحابه
بوجهه كله ثم قال :هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من
مسساءلتها يف أمر دينها من هذه؟ فقالوا :يا رسول اهلل ما ظننا
أن امرأة هتتدي إىل مثل هذا؟ فالتفت النبي  إليها ثم قال هلا:
إنرصيف أيتها املرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل
إحداكن لزوجها ،وطلبها مرضاته ،واتباعها موافقته ،يعدل ذلك
كله .فأدبرت املرأة وهي هتلل وتكرب استبشارا»(.)1
 -8مبدأ الصمود واملمانعة:

هناك العديد من اإلجراءات االحرتازية ،التي تعزز قدرة
املسلم عىل الصمود يف وجه الضغوط الظرفية التي قد تدفعه
باجتاه الفاحشة ،ومقاومة مغرياهتا ،وتقوية ضعفه البرشي .ومن
هذه اإلجراءات:

((( رواه البيهقي.
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         أ .تعزيز القدرة عىل الصمود (الصوم وجاء):
عن ابن مسعود ريض اللهّ تعاىل عنه قال :قال رسول اللهّ » :يا
معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبرص
وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»(.)1
وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل » :النكاح من
سنتي فمن مل يعمل بسنتي فليس مني ،وتزوجوا فإين مكاثر بكم
األمم ،ومن كان ذا طول فلينكح ومن مل جيد فعليه بالصوم فإنه
له وجاء» ( .)2وأخرج ابن سعد وابن أيب شيبة والبخاري ومسلم
والرتمذي والنسائي وابن ماجة عن سعد بن أيب وقاص قال:
«لقد رد رسول اهلل  عىل عثامن بن مظعون التبتل ،ولو أذن له
يف ذلك الختصينا» .عن عثامن بن مظعون أنه قال :يا رسول اهلل،
إين رجل تشق عيل هذه العزبة يف املغازي ،فتأذن يل يا رسول اهلل يف
اخلصاء؟ فأختيص .قال» :ال ،ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام
فإنه جمفر»(.)3
((( رواه اجلامعة.
((( أخرجه ابن ماجه.
((( رواه البيهقي.
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    ب     .مقاومة املغريات عند توفر الفرص:
وعن أيب هريرة َرضيِ َ اللهَُّ َعنْ ُه عن النبي  قال“ :سبعة
يظ ُلهم اللهَّ يف ظله يوم ال ظل إال ظله :إمام عادل ،وشاب نشأ يف
عبادة اللهَّ  َع َّز َو َج َّل ،ورجل قلبه معلق يف املساجد ،ورجالن حتابا
يف اللهَّ اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،ورجل دعته امرأة ذات حسن
ومجال (ويف رواية ذات منصب ومجال) فقال إين أخاف اللهَّ،
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه،
ورجل ذكر اللهَّ خالي ًا ففاضت عيناه”( .)1فال شك أن هذه املكافأة
العظيمة (ظل اهلل) يف مثل ذلك املوقف العظيم ،قد استحقها من
قام بعمل عظيم .وهو تشجيع كبري ،ودعم هائل ،يوضع بني يدي
املؤمن إذا ما تعرض هلذه املغريات ،لتمده بقدرة عىل قدر التحدي
الذي يواجهه؛ لتوصله إىل بر النجاة ،وجتاوز العقبات.
       جـ -اإلحتامء باحلالل املباح يف وجه احلرام:
ع ْن َجابِر بن عبد اهلل “ َأنّ النّبيّ َ ر َأى ا ْم َر َأ ًة َفدَ َخ َل َعلىَ 
ِ ج ْح ٍ
اج َت ُه ِمن َْها ُثم َ
إىل أص َحابِهِ فقال
ّ خ َر َج
ش َف َق
ْ
ضىَ ح َ
َ
َب بِنْت َ
َز ْين َ
ِ
ِ
ٍ
ورة َ
ِ ش ْي َطانَ ،ف َم ْن َو َجدَ م ْن َذل َك َش ْيئ ًا
لهَ ُ ْم :إنّ ا َمل ْرأ َة ُت ْقبِ ُل يف ُص َ
((( متفق عليه.

- 41 -

ِ أه َل ُه فإ ّن ُه ُي ْض ِم ُر َما يف َن ْف ِس ِه”( ، )1ويف رواية للرتمذي « َفإ َذا
َف َل َي ْأت ْ
 أحدُ كُم امر َأ َة َفأ ْعجب ْته ف ْلي ْأتِ أه َله ،فإنّ  معها ِم ْث َل ِ
الذي
َََ
ْ ُ
ََ ُ َ
َر َأى َ َ ْ ْ
م َع َها».
 -9مبدأ التأسيس والرتبية منذ الصغر ،والقدوة احلسنة:

ال يمكن ألحد أن ينكر دور الرتبية ،وما ينشأ عليه اإلنسان
منذ نعومة أظفاره ،ولذلك اهتم اإلسالم بالرتبية والتنشئة عىل
طريق االستقامة ،والتعود عىل سلوكيات من شأهنا أن حتافظ
عىل املسلم بعيد ًا عن الزيغ والضالل ،وتقيه مزالق السوء ،ومنها
التعود عىل االستئذان منذ الصغر .االستئذان الذي رشع حتى
ال تقع عني املؤمن عىل منظر من شأنه أن حيرك كوامن الغريزة،
فتوقعه يف املعصية .يقول اهلل تبارك وتعاىل :ﭽﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ
((( أخرجه مسلم.
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ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ( ،)1واملعنى :أن األطفال ُ
 أمروا
باالستئذان يف األوقات الثالثة املذكورة؛ و ُأبيح هلم األمر يف غري

ذلك .ثم أمر اهلل تعاىل يف هذه اآلية أن يكونوا إذا بلغوا احللم عىل
حكم الرجال يف االستئذان يف كل وقت .وهذا بيان من اهلل عز
وجل ألحكامه وإيضاح حالله وحرامه ،وقال «فليستأذنوا» ومل
يقل فليستأذنوكم .وقال يف األوىل «ليستأذنكم» ألن األطفال غري
خماطبني وال متعبدين.
وقال ابن جريج( :قلت لعطاء «وإذا بلغ األطفال منكم
احللم فليستأذنوا» قال :واجب عىل الناس أن يستأذنوا إذا
احتلموا ،أحرار ًا كانوا أو عبيد ًا .وقال أبو إسحاق الفزاري :قلت
لألوزاعي ما حد الطفل الذي يستأذن؟ قال :أربع سنني ،قال ال
يدخل عىل امرأة حتى يستأذن .وقال الزهري :أي يستأذن الرجل
عىل أمه ويف هذا املعنى نزلت هذه اآلية. وأخرج ابن أيب شيبة
عن ابن سريين يف قوله (والذين مل يبلغوا احللم منكم) قال :كانوا
((( النور .59-58
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يعلمونا إذا جاء أحدنا ان نقول السالم عليكم .أيدخل فالن؟(.)1
والتزام الكبار أمام الصغار ،أساس كبري من أسس الرتبية،
وعمل رئيس من عوامل ترسيخ القيم يف نفوس الصغار؛ لذلك
قال تعاىل يف معرض التوجيه الرباين ﭽﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭼ.
 -10مبدأ تقوية مواطن الضعف ومظنة اخللل:

من البدهيي أن يف اإلنسان نقاط ضعف كثرية ،ومواطن
خلل عديدة؛ وهلذا رتب عىل بعض هذه املواقف عقاب ًا أكرب من
غريها ،وحذر منها حتذير ًا أشد من غريها ،فحيثام كانت الظروف
تيرس أمر املعصية ،وترفع من امكانية الوقوع فيها ،يأيت التشديد
ويرفع وترية التحذير .ومن األمثلة عىل ذلك:
 .أالزنا بحليلة اجلار:
َع ْن َع ْبدِ اللهِّ بن مسعود َق َالَ :س َأ ْل ُت َر ُس َ
ول اللهِّ  َ :أيّ الذنبِ 
َأ ْع َظ ُم ِعنْدَ اهلل؟ َق َالَ “ :أ ْن تجَ ْ َع َل هلل نِدّ ا َو ُه َو َخ َل َق َك” َق َال ُق ْل ُت
ِ
ِ
ّ أ ّي؟ َق َالُ “ :ثم َ
يمَ .ق َال ُق ْل ُتُ :ثم َ
ّ أ ْن َت ْقت َُل َو َلدَ َك
َل ُه :إِنّ  َذل َك َل َعظ ٌ
((( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي.
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مخَ َا َف َة َ أ ْن َي ْط َع َم َم َع َك” َق َال ُق ْل ُتُ :ثم َّ أ ّي؟ َق َالُ “ :ثم َّ أ ْن ت َُزانيِ َ َح ِلي َل َة
َج ِار ِك”( .)1وعن عيل ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل“ :سبعة
ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر إليهم ،يقال هلم :ادخلوا النار
مع الداخلني ،إال أن يتوبوا ،إال أن يتوبوا ،إال أن يتوبوا :الفاعل،
واملفعول به ،والناكح يده ،والناكح حليلة جاره ،والكذاب األرش،
ومعرس املعرس ،والضارب والديه حتى يستغيثا”(.)2
 .باحلمو املوت:
عن عقبة بن عامر َرضيِ َ اللهَُّ َعنْ ُه أن َر ُسول اللهَِّ   قال:
“إياكم والدخول عىل النساء” فقال رجل من األنصار :أفرأيت
احلمو؟ قال“ :احلمو املوت” ( .)3واحلمو :قريب الزوج كأخيه
وابن أخيه وابن عمه.  ألن دخوله أخطر من دخول األجنبي
وأقرب إىل وقوع اجلريمة ،ألن الناس يتساهلون بخلطة الرجل
بزوجة أخيه واخللوة هبا ،فيدخل بدون نكري ،فيكون الرش منه
أكثر والفتنة به أمكن.
((( متفق عليه.
((( كنز العامل.
((( متفق عليه.
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   جـ .االستئذان:
أصل من أصول املعامالت اإلجتامعية يف اإلسالم ،وأساس
من أسس الرتبية التي ركز عليها الرسول  يف توجيه الصحابة
الكرام ،الذين حرصوا عليه تطبيق ًا ،وعلموه أبناءهم عباد ًة ودين ًا.
وذكره اهلل تعاىل يف كتابه العزيز فقال :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ( .)1أخرج ابن أيب حاتم عن مقاتل ابن
حيان قال :بلغنا أن رج ً
ال من األنصار وامرأته أسامء بنت مرشدة
صنعا للنبي  طعام ًا فقالت أسامء :يا رسول اهلل ما أقبح هذا!
انه ليدخل عىل املرأة وزوجها ومها يف ثوب واحد كل منهام بغري
إذن ،فأنزل اهلل يف ذلك :ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
((( النور .59-58
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ﮱﭼ من العبيد واالماء ،ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ ،قال :من

أحراركم من الرجال والنساء .وأخرج ابن سعد عن سويد بن
النعامن أنه سئل عن العورات الثالث فقال“ :إذا وضعت ثيايب
من الظهرية مل يدخل عيل أحد من أهيل إال أن أدعوه فذلك اذنه،
واذا طلع الفجر وحترك الناس حتى يصيل الصبح ،واذا صليت
العشاء وضعت ثيايب ،فتلك العورات الثالث” ،فاالذن واجب
عىل خلق اهلل أمجعني .وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أن
رجال سأل النبي  أستأذن عىل أمي؟ قال :نعم .أحتب أن تراها
عريانة .وأخرج ابن جرير والبيهقي يف السنن عن عطاء بن يسار
أن رج ً
ال قال“ :يا رسول اهلل أستأذن عىل أمي؟ قال :نعم .قال:
إين معها يف البيت قال :استأذن عليها قال :إين خادمها أفأستأذن
عليها كلام دخلت؟ قال :أفتحب أن تراها عريانة؟ قال :ال .قال:
فاستأذن عليها»(.)1
      د .حتريم اخللوة مع غري املحارم:
ومن مواطن الضعف ،ومظان الوقوع يف الفاحشة ،خلو
الرجل واملرأة من غري حمرم بينهام .وهلذا هنى الشارع عن ذلك،
((( الدر املنثور  للسيوطي.
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وحذر من التهاون فيه :فعن ابن عباس َرضيِ َ اللهَُّ َعنه أنه سمع
النبي  يقول« :ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم ،وال
تسافر املرأة إال مع ذي حمرم» فقال رجل :يا َر ُسول اللهَِّ إن امرأيت
حاجة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا؟ قال« :انطلق
خرجت ّ
فحج مع امرأتك»(.)1 وعن عامر بن ربيعة قال :قال رسول الل:
«ال خيلون رجل بامرأة ال حتل له فإن ثالثهام الشيطان إال حمرم»(.)2
وعن ابن عمر “قال خطبنا عمر باجلابية فقال :يا أهيا الناس أين
قمت فيكم كقيام رسول اللهّ  فينا أوصيكم بأصحايب ثم الذين
يلوهنم ثم الذين يلوهنم ثم يفشو الكذب حتى حيلف الرجل وال
يستحلف ويشهد الشاهد وال يستشهد ،أال ال خيلون رجل بامرأة
إال كان ثالثهام الشيطان ،عليكم باجلامعة وإياكم والفرقة فإن
الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد ،من أراد بحبوحة اجلنة
فليلزم اجلامعة ،من رسته حسنته وساءته سيئته فذلك املؤمن»(.)3
وسبب ذلك أن الرجل يرغب إىل املرأة ملا جبل عليه من امليل إليها
ملا ُركِّب فيه من شهوة النكاح ،وكذلك املرأة ترغب إىل الرجل
((( متفق عليه.
((( رواه أمحد.
((( رواه أمحد والرتمذي.
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لذلك ،فمع ذلك جيد الشيطان السبيل إىل إثارة شهوة كل واحد
منهام إىل اآلخر فتقع املعصية.
 -11مبدأ االستدراك (التوبة):

فتح باب  التوبة واحلض عليها (عالج للفرد وقاية
للمجتمع).
الرتاجع عن اخلطأ ،والعودة إىل جادة الصواب مبدأ كبري
من مبادئ املنهج اإلسالمي .فهدف املنهج هو اإلصالح وتسديد
املسرية البرشية ،ال الرتبص والرتصد هبدف ايقاع العقوبات،
أو االنتقام من املخالفني .وبام أن كل ابن آدم خطاء ،فاخلريية
والتفاضل يكمن باملسارعة إىل التوبة والرجوع عن اخلطأ .وليس
من أحد يستطيع اغالق باب التوبة يف وجه راغب فيها.
وألمهية التوبة ،تعددت الوسائل واألساليب التي ترشد إىل
التوبة وحتض عليها ،وتذكر هبا؛ ذلك أهنا وسيلة ناجعة يف إصالح
الفرد ،وعالجه من الزيغ والضالل ،ومتهيد سبيل الرجوع
إىل ركب عباد اهلل الصاحلني .كام تعد وسيلة كبرية من وسائل
وقاية املجتمع من انتشار الفساد والفاسدين ،وقطع الطريق عىل
ِ
من أي َس من التوبة ،وشعر
الشياطني .فمن الطبيعي أن يعمد
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بأنه عنرص منبوذ يف جمتمعه ،يعمد إىل نرش الفساد انتقام ًا ،ذلك
ملا امتألت به نفسه من احلقد والبغض والكره لآلخرين .بينام
تسلم نفسه من ذلك ،عندما جيد املجتمع يفتح ذراعيه ليستقبله
تائب ًا راغب ًا يف الصالح واإلصالح .وختتص التوبة بخصائص عدة
تقوي فاعليتها يف عالج الفرد ،ووقاية املجتمع منها:
أ  .قبول التوبة مهام عظم اجلرم:
وليس أعظم ذنب ًا من الكفر باهلل عز وجل ،ومع ذلك تقبل
توبة من كفر ثم عاد عن كفره إىل حضرية اإليامن .يقول تبارك
وتعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ(.)1
ومثال آخر عىل قبول التوبة من الذنب العظيم ،قبول توبة
املحارب  وعدم تطبيق حد احلرابة عليه ،إذا تاب  قبل القبض
عليه :فقد جاء عن الشعبي :أن حارثة بن بدر حارب يف عهد عيل
((( آل عمران .89-86
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بن أيب طالب ،فأتى احلسن بن عيل رضوان اهلل عليهام ،فطلب إليه
أن يستأمن له من عيل ،فأبى .ثم أتى إبن جعفر ،فأبى عليه .فأتى
سعيد بن قيس اهلمداين فأمنه ،وضمه إليه ،وقال له :استأمن إىل
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب! قال :فلام صىل عيل الغداة ،أتاه
سعيد بن قيس ،فقال :يا أمري املؤمنني ،ما جزاء الذين حياربون
اهلل ورسوله؟ قال :أن ُيقتّلوا أو ُيص ّلبوا أو تُق ّطع أيدهيم وأرجلهم
من خالف أو ُينفوا من األرض .قال :ثم قال :إال الذين تابوا من
قبل أن تقدروا عليهم .قال سعيد :وإن كان حارثة بن بدر؟ قال:
وإن كان حارثة بن بدر! قال :فهذا حارثة بن بدر قد جاء تائب ًا فهو
آمن؟ قال :نعم .قال :فجاء به فبايعه ،وقبل ذلك منه ،وكتب له
أمان ًا(.)1
ويف قوله تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ( ،)2قال احلسن
البرصي :انظروا إىل هذا الكرم واجلود ،قتلوا أولياءه وهو
يدعوهم إىل التوبة والرمحة(.)3

((( تفسري جامع البيان للطربي.
((( الربوج .10
((( خمترص تفسري ابن كثري.
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ويف قوله تعاىل أيض ًا :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ(.)1

جاء يف التفسري :هذه اآليات الكريامت دعوة جلميع العصاة
من الكفرة وغريهم إىل التوبة واإلنابة ،وإخبار بأن اللهّ  تبارك
وتعاىل يغفر الذنوب مجيع ًا ملن تاب منها ورجع عنها ،مهام كانت
وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر ،وال يصح محل هذه عىل غري
توبة ،ألن الرشك ال يغفر ملن مل يتب منه ،عن ابن عباس ريض
اللهّ عنهام أن ناس ًا من أهل الرشك كانوا قد قتلوا فأكثروا ،وزنوا
((( الزمر .59-53
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فأكثروا ،فأتوا حممد ًا  فقالوا :إن الذي تقول وتدعو إليه حلسن
لو ختربنا أن ملا عملنا كفارة ،فنزل قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ( ، )1ونزل :ﭽﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ( .)2وعن ثوبان موىل رسول اللهّ 
قال ،سمعت رسول اللهّ   يقول“ :ما أحب أن يل الدنيا وما فيها
هبذه اآلية ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(.)3
ب .التحذير من عواقب اإلرصار عىل املعصية:
كام أن التوبة متحو املعصية مهام كربت وعظمت ،كذلك
اإلرصار عىل املعصية مهام كانت بسيطة ،وصغرية يف أعيننا،
تتعاظم آثارها وتتضاعف آثامها باملداومة عىل ارتكاهبا واإلرصار
عىل إتياهنا .ففي احلديث عن ابن عباس« :ال صغرية مع اإلرصار
((( الفرقان .68
((( الزمر .53
((( أخرجه اإلمام أمحد.
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وال كبرية مع االستغفار»( .)1وزاد يف آخره «فطوبى ملن وجد يف
كتابه استغفار ًا كثري ًا». وهبذا يكون من وقع يف معصية بني قويت
خري ،أحدامها تدفعه بعيد ًا عن املعايص ختويف ًا ،واألخرى تشده
باجتاه التوبة واإلستقامة ترغيب ًا.
واهلل تبارك وتعاىل حيذر من اإلرصار عىل املعصية بطرق
شتى ،وصور عدة :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ(.)2
ويقول كذلك :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ( .)3فعلق العذاب عىل عدم التوبة
واإلرصار عىل ما قاموا به من عمل استوجب العقوبة.
بينام يستحق من مل يرص عىل املعصية كل مدح وثناء من اهلل
تبارك وتعاىل والتكريم باملغفرة والتجاوز عن الذنوب ،مما يفيض
إىل اجلنة ،والنعيم اخلالد فيها؛ إذ يقول اهلل عز وجل :ﭽﭭ
ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂ
((( أخرجه الديلمي والطرباين.
((( النساء .137
((( الربوج .10
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ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ(.)1

جـ -احلث عىل اإلرساع إىل التوبة (وهي جملبة للخري
والسعادة يف الدنيا واآلخرة كذلك):
ومن يسارع إىل التوبة بمجرد الوقوع باملعصية ،فله فضل
املسارعني باخلريات ،فال تكاد تقع منه املعصية ،ويفيق من غفلته
حتى يبادر إىل التوبة ،والرجوع إىل اهلل يف ركب عباده الصاحلني.
وهلذا حث اهلل عباده عىل اإلرساع إىل كنفه كلام وقع يف سقطة،
أو دامهته غفلة ،يقول تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟ
ﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ( ،)2ويف التفسري
عن النعامن بن بشري ،عن عمر ،قال« :التوبة النصوح :أن تتوب 
من الذنب ثم ال تعود فيه ،أو ال تريد أن تعود»( .)3و َع ْن األغر بن
((( آل عمران .136-135
((( التحريم .8
((( تفسري جامع البيان للطربي.
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يسار املزين َرضيِ َ اللهَُّ َعنْ ُه قال ،قال َر ُسول اللهَِّ “ :يا أهيا الناس
توبوا إِلىَ اللهَّ واستغفروه فإين أتوب يف اليوم مائة مرة”(.)1
ويف ختام احلديث عن غض البرص ،وعدم إبداء الزينة أمام
غري املحارم من الرجال ،واألمر بسرت العورات ،ينوه اهلل تعاىل
إىل أن التوبة و ُيبني عليها الفالح ،يقول عز وجل :ﭽ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ( ،)2واملعنى:
وارجعوا أهيا املؤمنون إىل طاعة اهلل فيام أمركم وهناكم ،من غض
البرص وحفظ الفرج وترك دخول بيوت غري بيوتكم من غري
استئذان وال تسليم ،وغري ذلك من أمره وهنيه .يقول :لتفلحوا
وتدركوا طلباتكم لديه ،إذا أنتم أطعتموه فيام أمركم وهناكم (.)3
وعن جابر بن عبد اهلل قال :خطبنا رسول اهلل  فقال« :يا
أهيا الناس توبوا إىل اهلل قبل أن متوتوا ،وبادروا باألعامل الصاحلة
قبل أن تشغلوا ،وصلوا الذي بينكم وبني ربكم بكثرة ذكركم له
وكثرة الصدقة يف الرس والعالنية ،تُرزقوا وتُنرصوا وتجُ ربوا»(، )4
((( رواه مسلم.
((( النور .31
((( تفسري جامع البيان للطربي.
((( أخرجه ابن ماجة.
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وعن األغر قال :سمعت رسول اهلل  يقول“ :يا أهيا الناس توبوا
إىل اهلل مجيع ًا فاين أتوب اليه كل يوم مائة مرة»(.)1

وهذه بعض النصوص من كتاب اهلل وسنة نبيه  ،وأقوال
الصحابة الكرام التي حتض عىل التوبة:
* ﭧ ﭨ ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ(.)2
* ﭧ ﭨ ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ ﰀ
ﰁﭼ(.)3
* ويف نفس السورة جاء قوله تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ(.)4
وكذلك قوله تعاىل:ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
((( متفق عليه.
((( هود .3
((( هود .52
((( هود .61
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ﭰ ﭱ ﭲﭼ(.)1
وعن عمرو بن عنبسة ريض اللهّ عنه قال :جاء إىل النبي 
شيخ كبري يدعم عىل عصا له فقال( :يا رسول اللهّ إن يل غدرات
وفجرات ،فهل يغفر يل؟ فقال “ :ألست تشهد أن ال إله إال
اللهّ؟” قال :بىل ،وأشهد أنك رسول اللهّ ،فقال “ :قد غفر
لك غدراتك وفجراتك”)( .)2فهذه األحاديث كلها دالة عىل
أن املراد أنه يغفر مجيع ذلك مع التوبة ،وال يقنطن عبد من رمحة
اللهّ ،وإن عظمت ذنوبه وكثرت ،فإن باب الرمحة والتوبة واسع،
قال اللهّ تعاىل :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ(.)3
َّ
وجل :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
عز
وقال َّ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ( .)4وقال َّ
جل وعال يف حق
املنافقني :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ(.)5
((( هود .90
((( رواه أمحد.
((( التوبة .104
((( النساء .110
((( النساء .146-145
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ويف الصحيحني عن أيب سعيد ريض اللهّ عنه عن رسول اللهّ 
حديث الذي قتل تسع ًا وتسعني نفس ًا ،ثم ندم وسأل عابد ًا من
ُع ّْبـاد بني إرسائيل هل له من توبة؟ فقال :ال ،فقتله وأكمل به
مائة ،ثم سأل عامل ًا من علامئهم هل له من توبة؟ فقال :ومن
حيول بينك وبني التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إىل قرية يعبد اللهّ فيها
فقصدها ،فأتاه املوت يف أثناء الطريق ،فاختصمت فيه مالئكة
َّ
وجل أن يقيسوا ما بني
عز
الرمحة ومالئكة العذاب ،فأمر اللهّ  َّ
األرضيني فإىل أهيام كان أقرب  فهو منها ،فوجدوه أقرب  إىل
األرض التي هاجر إليها بشرب فقبضته مالئكة الرمحة.
عز َّ
وجل ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
وقال ابن عباس يف قوله َّ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ( ،)1قال :قد دعا اللهّ تعاىل إىل مغفرته من زعم أن
املسيح هو اللهّ ،ومن زعم أن املسيح هو ابن اللهّ ،ومن زعم أن عزير ًا
ابن اللهّ ،ومن زعم أن اللهّ فقري ،ومن زعم أن يد اللهّ مغلولة ،ومن
زعم أن اللهّ ثالث ثالثة ،يقول اللهّ تعاىل هلؤالء:ﭽ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ( .)2ثم دعا إىل

((( الزمر .53
((( املائدة 74
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التوبة من هو أعظم قوالً من هؤالء ،من قال{ :أنا ربكم األعىل}
وقال{ :ما علمت لكم من إله غريي} ،قال ابن عباس ريض اللهّ 
كتاب اللهّ عز
عنهام :من آيس عباد اللهّ من التوبة بعد هذا فقد جحد
َّ
َّ
وجل ،ولكن ال يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب اللهّ عليه.
وعن ابن مسعود قال( :إنّ أعظم آية يف كتاب اللﭽﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ( ،)1وإنّ أمجع آية يف القرآن بخريﭽ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﭼ( ،)2وإن أكثر آية يف القرآن فرح ًا ﭽ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﭼ ،وإن
أشد آية يف كتاب اللهّ تفويض ًا :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ(.)4())3
قاص وهو ُيذكّر
ومر عبد اللهّ بن مسعود ريض اللهّ عنه عىل ٍّ
َّ
مِ
ِ الناس من رمحة اللهّ؟ ثم قرأ :ﭽ ﮤ
الناس ،فقال :يا مذكّر ل َ تُقنّط َ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﭼ(.)5
((( البقرة .255
((( النحل .90
((( الطالق .3-2
((( رواه الطرباين.
((( رواه ابن أيب حاتم.
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قال َر ُسول اللهَِّ“ : هلل أشد فرح ًا بتوبة عبده حني يتوب 
إليه ِم ْن أحدكم كان َعلىَ راحلته بأرض فالة فانفلتت ِمنْه وعليها
طعامه ورشابه ،فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها قد
أيس ِم ْن راحلته ،فبينام هو كذلك إذ هو هبا قائمة عنده ،فأخذ
بخطامها ثم قال ِم ْن شدة الفرح :ال َّلهم أنت عبدي وأنا ربك،
أخطأ ِم ْن شدة الفرح”(.)1
د -تيسري التوبة وتسهيل اإلجراءات:
ففي الكثري من األديان واملعتقدات ،حتتاج التوبة إىل اجراءات
تصل إىل حد إشقاء النفس وتعذيبها لقبول التوبة ،واالستمتاع بالغفران
وتصفية حساب  املايض ،والتخلص من تبعاته وأثقاله .أما التوبة يف
اإلسالم فال حتتاج أكثر من صدق العبد يف اإلقالع عن الذنب والتخلص
منه ،وعدم العودة إليه .واألمر برمته بني العبد وربه ،وليس ملخلوق
التدخل يف قبول التوبة ،إال أن يكون الذنب متعلق ًا بحقوق الناس،
عندها فقط يكون االسترباء من هذه احلقوق من رشوط قبول التوبة.
ﭧ ﭨ ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ(.)2
((( رواه مسلم.
((( النساء .110
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وقال كذلك :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﭼ(.)1
وليس للتوبة وقت حمدد ،ففي أي وقت من ليل أو هنار
يستطيع العبد أن يتوب ،كام أنه ليس هناك عدد حمدد للمرات
التي جيوز للمرء أن يتوب فيها ،وبعدها ُيقىض عليه باحلرمان ،بل
باب التوبة مفتوح دائ ًام.
َع ْن أيب موسى عبد اللهَّ بن قيس األشعري َرضيِ َ اللهَُّ َعنْ ُه َع ْن النبي
 قال“ :إن اللهَّ تعاىل يبسط يده بالليل ليتوب ميسء النهار ،ويبسط
يده بالنهار ليتوب ميسء الليل حتى تطلع الشمس ِم ْن مغرهبا”(.)2
ويف احلديث عن عائشة ريض اهلل عنها« :ما علم اهلل من عبد
ندامة عىل ذنب إال غفر له قبل أن يستغفره منه»(.)3
قال العلامء :التوبة واجبة ِم ْن كل ذنب .فإن كانت املعصية
((( آل عمران .136-135
((( رواه مسلم.
((( رواه احلاكم يف املستدرك ،وصححة السيوطي.
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بني العبد وبني اللهَّ تعاىل ال تتعلق بحق آدمي فلها ثالثة رشوط:
أحدها أن يقلع َع ْن املعصية ،والثاين أن يندم َعلىَ فعلها ،والثالث
أن يعزم أن ال يعود إليها أبد ًا؛ فإن فقد أحد الثالثة مل تصح توبته.
وإن كانت املعصية تتعلق بآدمي فرشوطها أربعة :هذه الثالثة
ِ
يربأ م ْن حق صاحبها .فإن كانت ماالً أو نحوه رده إليه ،وإن
وأن
كان حد قذف ونحوه مكنّه ِمنْه أو طلب عفوه ،وإن كانت غيبة
ِ
ِ
تاب م ْن
يتوب م ْن مجيع الذنوب ،فإن
استحل ُه ِمنْها .وجيب أن
بعضها صحت توبته عند أهل احلق ِم ْن ذلك الذنب وبقى عليه
الباقي .وقد تظاهرت دالئل الكتاب  والسنة وإمجاع األمة َعلىَ 
وجوب التوبة.
أخرج ابن أيب حاتم وابن السني يف عمل (اليوم والليلة)
وابن مردويه عن عيل قال :سمعت أبا بكر يقول :سمعت رسول
اهلل  يقول“ :ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن وضوءه،
ثم قام فصىل واستغفر من ذنبه إال كان حق ًا عىل اهلل أن يغفر له،

ألن اهلل يقول :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ(.)1
((( النساء .110
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وأخرج ابن أيب الدنيا واخلرائطي كالمها يف كتاب  الشكر
واحلاكم والبيهقي يف شعب اإليامن عن عائشة عن النبي  قال
«ما أنعم اهلل عىل عبده من نعمة فعلم أهنا من عند اهلل إال كتب اهلل
له شكرها قبل أن حيمده ،وما علم اهلل من عبد ندامة عىل ذنب إال
غفر له ذلك قبل أن يستغفره ،إن الرجل ليشرتي الثوب بالدينار
فيلبسه فيحمد اهلل فام يبلغ ركبتيه حتى يغفر له»(.)1
عن أيب هريرة عن النبي  قال« :إن سورة من القرآن ثالثون
آية شفعت لرجل حتى غفر له ،وهي «تبارك الذي بيده امللك»(.)2
كام أن النصوص املختلفة الواردة من آيات وأحاديث يف
باب التوبة ،تبني كثرة الوسائل واألساليب التي تعضد التوبة ،أو
تستوجب قبوهلا.
هـ -شطب الديون ،والبدء من جديد:
وقد عبرّ الشارع يف كثري من النصوص يف األحاديث النبوية
عن هذا املوضوع بغفران ما تقدم من ذنبه ،وأحيانا بعبارة يعود
كيوم ولدته أمه ،كناية عن غفران الذنوب مجيعها .وفيها املداومة
عىل جتديد الفرصة املرة تلو املرة؛ للتطهر من مجيع الذنوب واآلثام،
((( رواه احلاكم يف املستدرك وصححه السيوطي.
((( رواه أمحد والنسائي.
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وتعليق ذلك عىل أعامل سهلة ميسورة ،باستطاعة كل مسلم القيام
هبا بدون كبري جهد أو كثري عناء ،وهذه بعض النصوص التي تبني
ذلك:
ان مولىَ ع ْث َن َ أ ّنه ر َأى ع ْث َن دعا بِإِن ٍ
َاءَ .ف َأ ْف َر َغ َعلىَ 
ُ ماَ َ َ
ُ َ
* َع ْن حمَ ْ َر َ َ ْ ُ ماَ
ِ
ِ
ِ
َث ِم َر ٍارَ .ف َغ َس َل ُهماَ ُ .ثم َ
َك ّف ْيهِ  َثال َ
 فيِ اإلنَاءَ .ف َم ْض َم َض
ّ أ ْد َخ َل َيمينَ ُه
اس َتنْ َث َر ثم غسل وجهه ثالث مرات ويديه إىل املرفقني ثالث
َو ْ
ٍ
ِ
مرات ثم مسح برأسهُ .ثمّ  َغ َس َل ر ْج َل ْيهِ  َثال َ
َث َم ّراتُ .ثمّ  َق َالَ :ق َال
ِ
ينِْ
لىّ ر ْك َع َت  ،الَ
َر ُس ُ
ول اللهَِّ “ :م ْن ت ََو ّض ْأ ن َْح َو ُو ُضوئي َه َذاُ .ثم َ
ّ ص َ
ِ
ِ
ِ
َ ِ ِ ()1
يحُ َ دّ ُ
ث فيهِماَ  َن ْف َس ُهُ ،غف َر َل ُه َما َت َقدّ َم م ْن ذنْبه” .
*  وعن سعد بن أيب وقاص ريض اللهّ عنه «من توضأ كام
أمر ،وصىل كام أمرُ ،غفر له ما قدم من عمل»(.)2
* عن أيب عبد اللهَّ سلامن الفاريس َرضيِ َ اللهَُّ َعن ُه قال ،قال
َر ُسول اللهَّ “ :ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ،ويتطهر ما استطاع
من طهر ،ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ،ثم خيرج فال
يفرق بني اثنني ،ثم يصيل ما كتب له ،ثم ينصت إذا تكلم اإلمام
إال ُغفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى”( .)3
((( رواه مسلم.
((( رواه أمحد والنسائي وصححه السيوطي.
((( رواه البخاري.

- 65 -

ني َي ْس َم ُع ا ُمل َؤ ّذ َن:
* عن رسول اللهّ   قالَ “ :م ْن َق َال ِح َ
يك َل ُهَ ،و َّ
أش َهدُ ْ
 أن ال إله إالَّ اللهَُّ َو ْحدَ ُه ال شرَِ َ
ْ
أن محُ َ َّمد ًا َع ْبدُ ُه
ِ
ٍ
ِ
وباإل ْسالمِ دين ًا،
باللهَِّ ر ّب ًا ،وبِ ُم َح َّمد َ ر ُسوالً،
يت
َو َر ُسو ُل ُهَ ،ر ِض ُ
َ
ُغ ِف َر َل ُه َذ ْن ُب ُه”(.)1
* ومنها ما رواه البخاري ومسلم وغريمها ،عن أيب هريرة
ريض اللهّ عنه؛ أن رسول اللهّ  قال« :إ َذا أ َّمن ِ
اإلما ُم فأ ِّمنوا ،فإن
املالئكة تؤ ِّم ُن ،فمن وافق تأمينُه تأمينَ املالئكة ُغ ِف َر له ما تقدَّ م من
ذنبه»(.)2
* وعن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل 
“من قال أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم ثالث ًا ُغفرت
ذنوبه وإن كان فر من الزحف»(.)3
* وعن أيب هريرة عن النبي  قال “من صام رمضان إيامن ًا
واحتساب ًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه»(.)4
* وعن أيب هريرة َرضيِ َ اللهَُّ َعن ُه أن َر ُسول اللهَِّ  قال“ :من
((( رواه مسلم.
((( متفق عليه.
((( صححه احلاكم.
((( رواه مسلم.
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قام رمضان إيامن ًا واحتساب ًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه”( )1.
* وعن أيب هريرة َرضيِ َ اللهَُّ َعن ُه عن النبي  قال“ :من قام
ليلة القدر إيامن ًا واحتساب ًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه”(.)2
* وقد ثبت عن أيب هريرة قال :قال رسول اللهّ “ :من
حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته
أمه”( ،)3ويف رواية للبخاري« :رجع كيوم ولدته أمه».
و -حتويل األعباء إىل روافع:
من شدة رمحة اهلل بعبادة التائبني املخلصني يف ندمهم عىل ما
بدر منهم ،وتشجيعهم عىل التوبة ،أنه مل يكتفِ بمحو الذنوب،
بل أبدهلم مكاهنا حسنات ،فاستحالت من أثقال ت ِ
ُره َقهم وحتط
من مكانتهم ،إىل روافع تعزز مكانتهم عند اهلل ،وترفع درجاهتم.
يقول اهلل عز وجل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ
((( متفق عليه.
((( متفق عليه.
((( متفق عليه.
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ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ(.)1
ويف احلديث عن ابن عباس قال( :بعث رسول اهلل  إىل
وحيش قاتل محزة يدعوه إىل اإلسالم ،فأرسل إليه :يا حممد كيف
تدعوين وأنت تزعم أن من قتل أو أرشك أو زنى يلق أثام ًا يضاعف
له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهان ًا؟ وأنا صنعت ذلك فهل
جتد يل من رخصة؟ فأنزل اهلل تعاىل :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﭼ فقال وحيش :يا حممد هذا رشط شديد ،إال من تاب 
وآمن وعمل عم ً
ال صاحل ًا ،فلعيل ال أقدر عىل هذا .فأنزل اهلل عز
وجل :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ.
فقال وحيش :يا حممد أرى بعد مشيئة فال أدري يغفر يل أم ال؟
فهل غري هذا؟ فأنزل اهلل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﭼ قال وحيش :هذا نعم .فأسلم .فقال الناس :يا رسول اهلل
إنا أصبنا ما أصاب وحيش ،قال« :هي للمسلمني عامة»)(.)2
((( الفرقان .71-68
((( رواه الطرباين.
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ول اللهِّ “ :إِنيّ ألَ ْع َلم ِ
َع ْن َ أبيِ  َذ َر َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
آخ َر َ أ ْهلِ 
ُ
الجْ نّةِ  د ُخوالً الجْ نّ َة .و ِ
آخ َر َ أ ْهلِ  النّارِ  ُخ ُروج ًا ِمن َْهاَ .ر ُج ٌل ُي ْؤت ََى
َ َ
َ ُ
ِ
ِ
بِهِ  َي ْو َم ا ْلق َيا َمةَ .ف ُي َق ُال :ا ْع ِر ُضوا َع َل ْيهِ  ِص َغ َار ُذنُوبِهِ  َو ْار َف ُعوا َعنْ ُه
ِكبار َهاَ .ف ُتعر ُض َع َليه ِ
ِ ص َغ ُار ُذنُو َب ِهَ .ف ُي َق َالَ :ع ِم ْل َت َي ْو َم ك ََذا َوك ََذا،
ْ
َْ
َ َ
ِ
ولَ :ن َع ْم .الَ
ك ََذا َوك ََذاَ .و َعم ْل َت َي ْو َم ك ََذا َوك ََذا ،ك ََذا َوك ََذاَ .ف َي ُق ُ
ِ
يع َ أ ْن ُين ِْك َرَ .و ُه َو ُم ْش ِف ٌق ِم ْن ِك َبارِ  ُذنُوبِه َ
ِ أ ْن ُت ْع َر َض َع َل ْيهِ 
َي ْستَط ُ
ّ س ّي َئ ٍة َح َسنَ ًةَ .ف َي ُق ُ
ولَ :ربّ  َقدْ َع ِم ْل ُت َ أ ْش َيا َء
َف ُي َق ُال َل ُهَ :فإِنّ  َل َك بِ ُكل َ
الَ َ أ َر َاها َه ُهنَا .قال أبو ذرَ :ف َل َقدْ َر َأ ْي ُت َر ُس َ
اللهِّ   ض ِح َك َحتّى
ول
َ
َبدَ ْت ن ََو ِ
اج ُذ ُه (.)1
 -12مبدأ البرت:

وهو مبدأ شبيه إىل حد ما بمبدأ احلجر ،غري أن هذا يقوم
عىل التخلص من العنرص الفاسد حتى ال ُيفسد غريه ،ذلك أن
(احلجر) يتعامل مع مرض ال ذنب للمصاب به وال يد ،بل هو
ابتالء له من اهلل عز وجل .أما هذا املبدأ  فيتعامل مع أمراض
من نوع آخر ،يصبح الشخص عضو ًا فاسد ًا يف املجتمع؛ من
((( رواه مسلم.
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جراء أعامله أو أفكاره التي يبث انتشارها الفساد يف أوصال
ّ
هذا املجتمع .فيكون التخلص من هذا العضو الفاسد هو احلل
األنجع ،إذ تعذر إصالحه؛ بكل الوسائل املذكورة آنفا ،من تربية،
وتوجيه ،وافساح املجال للتوبة ،ثم بعد ذلك تراه مرص ًا عىل ما
هو عليه؛ إذ ُخبث طبعه ،وفسدت فطرته .ولعله من املفيد هنا
ايراد قصة تبني كيف يفعل فساد خبث الطبع وفساد الفطرة بالفرد
واملجتمع.
يروى عن الفرزدق (الشاعر املعروف) :وقد كان أراد
امرأة رشيفة عىل نفسها باحلرام فامتنعت عليه .فام كان منه إال أن
هتددها باهلجاء والفضيحة ..فاستغاثت بامرأته النوار ،وقصت
عليها القصة .فقالت هلا زوجة الفرزدق :واعديه ليلة ثم أعلميني
ففعلت .وجاءت النوار فدخلت احلج َلة ِ
(سرت العروس يف َجوف
َ َ
البيت) مع املرأة .فلام دخل الفرزدق البيت أمرت النوار اجلارية
بإطفاء الرساج ،وتبع الفرزدق املرأة فصار إىل احلَ َج َلة .واختبأت
املرأة خلف القبة وبقيت زوجته النوار .فوقع الفرزدق بزوجه النوار
وهو ال يشك أهنا املرأة ألن األضواء كانت مطفأة .فلام فرغ قالت له
زوجته :يا عدو اهلل يا فاسق .فعرف صوهتا وأهنا خدعته فقال هلا:
وأنت هي ؟! يا سبحان اهلل ..ما أطيبك حرام ًا وأردأك حالالً!
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ومبدأ البرت هذا حمصور يف حاالت حمدودة منها  :
 .أالقصاص:
وهو قتل القاتل من غري سبب حيل له به دم املقتول وجيعل
له عليه سلطان ًا .ﭧ ﭨ ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ(« .)1ولكم يف
القصاص حياة» هذا من الكالم البليغ الوجيز .ومعناه :ال يقتل
بعضكم بعض ًا ،رواه سفيان عن السدي عن أيب مالك .واملعنى:
أن القصاص إذا ُ أقيم وحتقق احلكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر،
خمافة أن يقتص منه فحييا بذلك مع ًا .وكانت العرب إذا قتل الرجل
اآلخر محي قبيالمها وتقاتلوا وكان ذلك داعي ًا إىل قتل العدد الكثري،
فلام رشع اللهّ القصاص قنع الكل به وتركوا االقتتال ،فلهم يف ذلك
حياة .وقد اتفق أئمة الفتوى عىل أنه ال جيوز ألحد أن يقتص من
أحد حقه دون السلطان ،وليس للناس أن يقتص بعضهم من
((( البقرة .179-178
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بعض ،وإنام ذلك لسلطان أو من نصبه السلطان لذلك ،وهلذا جعل
اللهّ السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض .وقوله تعاىل:
«لعلكم تتقون» املراد هنا «تتقون» القتل فتسلمون من القصاص(.)1
       ب     .حد احلرابة:
وهو حد اختص للتخلص ممن يثريون الرعب والقتل والنهب
والسلب يف املجتمع؛ ليبقى آمن ًا ،بالتخلص ممن يفعل ذلك ويردع
من تسول له نفسه اقرتاف مثل هذا الفعل .يقول تعاىل :ﭽ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ( .)2وقد جاء يف خمترص
تفسري إبن كثري للصابوين :واملحاربة هي املضادة واملخالفة ،وهي
صادقة عىل الكفر وعىل قطع الطريق وإخافة السبيل ،والصحيح
أن هذه اآلية عامة يف املرشكني وغريهم ممن ارتكب هذه الصفات
كام جاء عن أنس بن مالك« :أن نفر ًا من عكل ثامنية قدموا عىل
((( تفسري اجلامع ألحكام القرآن  للقرطبي.
((( املائدة .34-33
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رسول اهلل  فبايعوه عىل اإلسالم فاستومخوا املدينة ،وسقمت
أجسامهم ،فشكوا إىل رسول اللهّ  ذلك ،فقال“ :اال خترجون
مع راعينا يف إبله فتصيبوا من أبواهلا وألباهنا” فقالوا :بىل فخرجوا
فرشبوا من أبواهلا وألباهنا ،فصحوا ،فقتلوا الراعي وطردوا اإلبل،
فبلغ ذلك رسول اللهّ  فبعث يف آثارهم فأدركوا فجيء هبم ،فأمر
هبم فقطعت أيدهيم وأرجلهم ،وسمرت أعينهم ،وألقوا يف احلرة
فجعلوا يستسقون فال يسقون حتى ماتوا”(.)1

       جـ     .حد املحصن الزاين:
وهو املحصن الذي سبق له أن تزوج ،فهذا حكمه القتل
رمج ًا ،إذا ارتكب جريمة الزنا؛ إذ بلغ من مثل هذا الشخص من
الفساد أنه التجأ إىل احلرام ،والفاحشة مع تيرس احلالل له ،أو
قدرته عىل ضبط نفسه بام وقع له من الزواج ،لذلك سمي حمصن ًا.
ولو ترك مثل هذا الشخص بال عقوبة رادعة ،الستمر يف اشاعة
الفاحشة يف املجتمع ،وأغرى من يف نفسه ضعف ملجاراته .فكان
التخلص منه أوىل حفظ ًا للمجتمع ،وصيان ًة له .هي مصلحة عامة
مقدمة عىل املصلحة اخلاصة ،وهي حفظ النفس الفاسدة .عن ابن
((( متفق عليه.
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مسعود ريض اللهّ عنه ،قال :قال رسول اللهّ “ :ال يحَِ ُّل دم ام ِر ٍ
ىء
َُ ْ
ٍ
وأنيِّ ر ُ
ُم ْسل ٍم َي ْش َهدُ ْ
بإحدَ ى َثالث:
 أن ال إِل َه إِالَّ اللهَُّ
سول اللهّ إِالَّ ْ
َ
س ،والت ِ ِ ِ ِ
ِ للجماَ َع ِة”(.)1
ال َّث ِّيب َّ
َّاركِ لدينهِ ا ُمل َف ِارق َ
ِ الزانيِ َ ،والنَّ ْفسِ بالنَّ ْف ِ َ
 -13مبدأ النظافة الشخصية:

وهذا مبدأ ينطوي عىل العديد من املظاهر السلوكية املبنية
عىل اإليامن ،التي تساعد عىل الوقاية من األمراض املعدية ،التي
تصيب اإلنسان بسبب امليكروبات ،حيث تنتقل هذه األخرية إىل
اإلنسان من خالل الطعام والرشاب والتعامل املبارش مع الغري.
وتأيت هنا بعض التوجيهات النبوية ،حتث عىل النظافة الشخصية،
وحتد من خماطر هذه اجلراثيم ،وانتشارها بني الناس( .املرجع
الرئييس هلذا البند هو كتاب  الدكتور عبد احلميد القضاة وهو
تفوق الطب الوقائي يف االسالم ) ومن هذه التوجيهات :
 .أالوضوء:
يتكرر عدّ ة مرات يومي ًا ،وينظف األجزاء املكشوفة من
جسم اإلنسان ،وهي األكثر تلوث ًا باجلراثيم ،وللتخلص منها ال
بد من غسل اجللد باستمرار ،وال غسل أكثر ديمومة وتكرار ًا من
((( متفق عليه.
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الوضوء الذي أمرنا اهلل به ،وحثنا عليه رسول اهلل  بعرشات
األحاديث حيث قال “ ال تقبل صالة بغري طهور”( ،)1وقال “من
توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى خترج من
حتت أظفاره”(.)2
 .بالغسل :
أوسع عضو يف جسم اإلنسان هو جلده ،الذي تبلغ مساحته
حوايل مرتين مربعني( ،)3تعيش عليه أعداد من اجلراثيم ال يمكن
حرصها( .)4وال بد أن تبقى أعدادها قليلة يف احلدود الدنيا؛
ليتمكن اجلسم من جماهبتها .وهنا تبدو فائدة الغسل جلية حيث
أمر به الرسول  بالعديد من األحاديث الرشيفة فقال :حق
“عىل كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام يوم ًا يغسل فيه رأسه
وجلده»( ،)5وقال أيض ًاُ « :غ ْسل يوم اجلمعة عىل كل حمتلم وسواك
((( رواه مسلم يف صحيحه ،ج.1
((( رواه مسلم يف صحيحه ،ج.1
(3) Noble and Somerville (1974)  Microbiology of
human skin.
(4) Theodor Rosebury (1969), life on man.
((( رواه الشيخان.

- 75 -

ويمس من الطيب ما قدر عليه»(.)1
    جـ .نظافة الفم:
تستقر يف الفم أنواع كثرية من اجلراثيم ،وأعداد هائلة
منها ،إذ هو املدخل الرئييس للجسم .ومل هيتم نظام بنظافة الفم
كاإلسالم ،حيث أن نظافة الفم ترد يف الوضوء (املضمضة)
وخلخلة األسنان من بقايا الطعام ،واستعامل السواك يف مجيع
األوقات حتى أثناء الصيام ،قال “ :أكثرت عليكم بالسواك»(،)2
وعن عامر بن ربيعة ريض اهلل عنه قال« :رأيت رسول اهلل  ماال
أحيص يستاك وهو صائم»(.)3
      د .سنن الفطرة:
ويأيت دورها الستكامل مظاهر النظافة اجلسدية ،فيقول
الرسول “ :مخس من الفطرة ،االستحداد واخلتان وقص
الشارب ونتف اإلبط وتقليم األظافر»( ، )4فتحت األظافر تتجمع
ماليني اخلاليا اجلرثومية ،وترك شعر العانة (عدم االستحداد)
((( نفس املصدر السابق.
((( رواه البخاري.
((( نفس املصدر السابق.
((( رواه اجلامعة فقه السنة ،ج.1
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يسبب مرض تقمل العانة ،وشعر اإلبط إذا استطال صدرت عنه
روائح كرهية ومنفرة؛ بسبب تعرق املنطقة ونمو اجلراثيم فيها،
وحتت القلفة (ملن مل خيتتن) تكمن الكثري من اجلراثيم التي تسبب
االلتهابات ،والشارب إذا طال تلوث بام يرشبه اإلنسان ،فتنمو
عليه اجلراثيم وتتكاثر لتلوث الفم.
     هـ .التنزه من البول:
البول جمموعة من املواد الكيميائية السامة ،ملوثة بالكثري من
اجلراثيم ،يتخلص منها اجلسم عن طريق املجاري البولية ،وتلوث
املالبس هبا هيدد صحة اإلنسان وسالمته؛ لذا يركز اإلسالم عىل
نظافة املالبس وجينبها التلوث به ،قال تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ(.)1
وقد مر رسول اهلل   بقربين فقال“ :أهنام يعذبان وما يعذبان يف
كبري ،أما أحدمها فكان ال يستنزه من البول وأما اآلخر فكان يميش
بالنميمة»( .)2فهذا وعيد واضح ملن يتساهل يف أمر التحرز من
تلوث ثيابه بالبول.

((( املدثر ،آية .40
((( صحيح مسلم ج.1
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 -14مبدأ العناية الشخصية:

كام أن الكثري من األمراض تسببها امليكروبات ،فإن هناك
أنواع ًا أخرى منها ليست امليكروبات هي السبب فيها ،بل أسباهبا
ترجع إىل خلل عضوي يطرأ عىل جسم اإلنسان وعملياته احليوية،
وتسمى األمراض املزمنة .وهذه األمراض ترتبط أحيان ًا بعوامل
وراثية ،وأحيان ًا بعادات سلوكية يف حياة اإلنسان اليومية .وقد
جاءت التوجيهات النبوية غنية بالتحفيز باجتاه بعض السلوكيات
التي تساعد عىل جتنب مثل هذه األمراض ،والتنفري من سلوكيات
أخرى نجدها تساهم يف انتشار هذه األمراض العضوية .وقد
اشتملت هذه التوجيهات عىل:
 .أتنظيم الطعام وفرض الصيام:
اإلفراط بالطعام يؤدي إىل الكثري من األمراض املزمنة،
وتقليل الطعام خري عالج هلا .واإلسالم أمر باإلعتدال ﭧ ﭨ
ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ( .)1والصيام يريح املعدة ويذيب الدهون
املرتاكمة يف اجلسم ،ﭧﭨﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
((( األعراف آية .31
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ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ (.)1
         ب     .الرياضة وتقوية البدن:
ِ
بيِ ه َر ْي َرةََ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اللهِّ “ :المُْ ْؤم ُن ا ْل َق ِويّ 
و َع ْن َ أ ُ
ِ الض ِع ِ
ِ
يفَ .وفيِ ك َُل َخيرْ ٌ .)2(”...
اللهِّ م َن المُْ ْؤ ِمن ّ
َخيرْ ٌ َو َأ َحبّ إِلىَ َ
         جـ     .املبادرة إىل املعاجلة والبحث عن الدواء:
املسلم مأمور باألخذ باألسباب ،والرسول الكريم يقول:
ٍ
ِ
ِ
ّ و َج ّل»(.)3
يب َد َوا ُء الدّ اءِ  َب َر َأ بِإِ ْذنِ اللهِّ  َعز َ
“ل ُكلّ  َداء َد َوا ٌءَ ،فإِ َذا ُ أص َ
وليس خيفى عىل عاقل ما يرتتب عىل ترك التداوي من مضار تعود
عىل الفرد واملجتمع.
د     .اإليامن واإلحتساب يف حالة املرض:
يقوي اإليامن الناحية النفسية وحيمي من أمراض القلوب،
وينشط جهاز املناعة ،فيصبح اجلسم أقدر عىل مقاومة األمراض،
عالوة عىل أن اإلسالم يعد املرض مكفر ًا للذنوبَ ،ق َال َر ُس ُ
ول
اللهِّ “ :ما ِمن مس ِل ٍم ي ِصيبه َ أ َذى ِمن مر ٍ ِ
ّ حطّ اللهُّ
ض َفماَ س َوا ُه ،إِال َ
َ ْ ُ ْ ُ ُُ ً ْ ََ
ِ س ّي َئاتِ ِهَ ،كماَ تحَ ُ ط ّ
ّ الش َج َر ُة َو َر َق َها»(.)4
بِه َ
((( البقرة آية .183
((( رواه مسلم يف صحيحه.
((( رواه مسلم يف صحيحه.
((( متفق عليه.
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 -15مبدأ حفظ اجملتمع حبماية البيئة واحلد من نقل األوبئة:

فالبيئة هي الوسط الذي يعيش فيه املجتمع ،ويتعامل معها
أخذ ًا وعطا ًء ،وهو عىل متاس مبارش معها عىل مدار الساعة ،يف
نومه ويقظته ،ويف حله وترحاله ،وخمتلف أحواله .فمن هذه
البيئة مصدر طعامه ورشابه ،بل ومصدر اهلواء الذي يتنفسه ،وال
يستطيع االستغناء عنه دقائق معدودات؛ لذا كان من التوجيهات
النبوية حظ ًا واضح ًا هلذه البيئةِّ ،
ترشد سلوكيات اإلنسان ليحافظ
عليها وحيفظها ،كي حتفظه من خماطرها ،وأوبائها .ومن األمثلة
عىل هذه التوجيهات:
 .أنظافة املساكن واألفنية:
معلوم لدى اجلميع أمهية نظافة األفنية ودور إمهاهلا يف نرش
األوبئة .وقد جاء يف احلديث «إِنّ اهلل َطي  يحُِ
يف
يب ،نَظِ ٌ
ب بّ ال ّط َ
ّ ٌ
يحُِ
يم يحُِبّ الك ََر َم َج َوا ٌد يحُِبّ الجْ ُو َدَ ،فنَ ّظ ُفوا َ أ ْفنِ َي َتك ُْم،
بّ النّ َظا َف َة ،ك َِر ٌ
َوالَ ت ََش ّب ُهوا بِال َي ُهود»(.)1
 .بنظافة الطرقات وأماكن التجمع:
كاملدارس ،واملالعب ،واحلدائق العامة ،واملستشفيات،

((( رواه الرتمذي.
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واملساجد وغريها من َم َواطن جتمع الناس ،وهذه األماكن
تكون عرضة النتشار األمراض إن مل نحافظ عىل نظافتها .وقد
ّ ر ُس َ
ول اللهّ َ ق َال“ :ا ّت ُقوا ال ّل ّعا َنينِْ ” َقا ُلوا:
روى أبو هريرة َ ،أن َ
َو َما ال ّل ّعانَانِ  َيا َر ُس َ
ول اللهِّ؟ َق َال" :ا ّل ِذي َيت َ
َخلىّ فيِ  َط ِريقِ النّاسِ 
َأ ْو فيِ ظِ ّل ِه ْم"( ،)1عل ًام أن براز اإلنسان سبب إلنتقال العديد من
األمراض كالتيفوئيد والدزنتاريا والكولريا(.)2
    جـ .اقتصار اقتناء الكالب عىل الرضورة:
فالكالب تنقل أمراض ًا كثرية لإلنسان كداء الكلب والكيس
املائي( .)3والرسول   يقول" :من اختذ كلب ًا إال كلب صيد أو
زرع أو ماشية ،انتقص من أجره كل يوم قرياط"(.)4
      د .محاية آنية الطعام والرشاب:
واحلرص عليها بعيد ًَا عن مصادر التلوث ،إذ يمكن أن
ينتقل بواسطتها مسببات الكولريا والبلهارسيا (وتنتقل باملاء)،
أو التسمم وشلل األطفال (وتنتقل مع الطعام) ،واخلناق والسل
((( رواه مسلم يف صحيحه.

(2) Hill (1971). J. Pathology. 104 239(3) Animal and human health (1977) by C.H. Andrewes and

J. R. Wwalton.

((( متفق عليه.
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(وينتقالن باهلواء) .وعن جابر بن عبد اهلل قال :سمعت رسول اهلل
  يقول“ :غطوا اإلناء ،وأوكئوا السقاء؛ فإن يف السنة ليلة ينزل
فيها وباء ال يمر بإناء مل يغط أو سقاء مل يوكأ إال وقع فيه من ذلك
الوباء” (.)1
    هـ .حتريم بعض األطعمة واألرشبة:
هناك بعض األطعمة واألرشبة ذات آثار سلبية عىل صحة
الفرد وسالمة املجتمع ،كامليتة والدم وحلم اخلنزير واملنخنقة
واملوقوذة واملرتيدية والنطيحة والتي قتلها الوحش ،حرمها اهلل
تبارك وتعاىل ،فقال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ ( .)2كام حرم اخلمر واملخدرات فقال عز
وجل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
(.)3
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ

((( رواه مسلم يف صحيحه.
((( املائدة آية .3
((( املائدة آية .90
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-16

مبدأ العزل واحلجر:

وهو مبدأ  يقوم عىل منع اختالط السليمني من الناس
باملصابني بأمراض معدية؛ منع ًا النتشار املرض ووقوع املزيد من
اإلصابات .ورغم أن اإلسالم نبه هلذا املبدأ منذ قرون طويلة ،إال
أنه مازال معمول به حتى يومنا هذا ،ويعترب مبدأ من أعظم مبادئ
الوقاية يف أسس الصحة العامة العاملية .ومن النصوص التي
جاءت لرتسيخ هذا املبدا ضمن أسس الوقاية يف اإلسالم ،ما ييل:
	-حديث عبد الرمحن بن عوف "إذا سمعتم بالوباء يف
أرض فال تقدموا عليه ،وإذا وقع يف أرض وأنتم هبا فال خترجوا
فرار ًا منه"(.)1
ول“ :الَ ُي ِ
	-ع ْن َ أيب ُه َر ْي َرةَ أ ّن ُه َس ِم َع النّبيّ َ ي ُق ُ
ور َدنّ ممُ ْ ِر ٌض
َعلىَ  ُم ِص ٍح”(.)2
قال َعبدُ الرّحمْ َنِ بن َعو ٍ
ول اهلل َ ي ُق ُ
فَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول:
ُ ْ
	ْ َ -
ال ُت ْق ِد ُموا َع َل ْي ِهَ ،وإ َذا َو َق َع بِ ْأر ٍ
“إ َذا َس ِم ْعت ُْم بِهِ بِ ْأر ٍ
ض َف َ
ض َوأ ْنت ُْم بهِ َا
ال تخَ ُْر ُجوا فِ َرار ًا ِمنْ ُه َي ْعني ال ّطا ُع َ
َف َ
ون”(.)3
((( رواه البخاري.
((( متفق عليه.
((( رواه أبو داود.
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	-أن رسول اهلل  قال“ :الفار من الطاعون كالفار من
الزحف ،والصابر فيه له أجر شهيد”(.)1
	-عن أيب هريرة ريض اللهّ تعاىل عنه عن النبي  قال“ :فِ َّر
ِ
ِ
ِ
األسد”(.)2
م َن ا َمل ْج ُذومِ ف َر َار َك م َن َ

((( أخرجه أمحد بإسناد حسن.
((( رواه الشيخان.
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املراجع

 -1املراجع العربية
-1

القرآن الكريم.

-3

«التعليق ا ُمل َم َّجد ملو ّطأ اإلمام حممد» :وهو رشح  اإلما ُم
عبد احليّ  ال َّلكنوي ملوطأ اإلمام مالك ريض اهلل عنه،
حتقيق الدكتور تقي الدين الندوي أستاذ احلديث
الرشيف بجامعة اإلمارات العربية املتحدة ،طبعة دار
القلم بدمشق ،الطبعة األوىل  1413هـ 1991 -م.

-5

اجلامع الصحيح (صحيح البخاري)  :لإلمام أيب عبد اهلل
حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي .

-2

-4

-6

حتفة األحوذي :كتاب  حتفة األحوذي ،رشح جامع
الرتمذي ،ملحمد بن عبد الرمحن املباركفوري.

جامع البيان عن تأويل آي القرآن :أليب جعفر حممد بن
جرير الطربي املتوىف سنة  310هجري.

اجلامع الصحيح سنن الرتمذي (ورشح العلل) :لإلمام
حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي « 279 -209هـ».
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-7

اجلامع الصغري :جلالل الدين السيوطي

-8

اجلامع ألحكام القرآن :املشهور بـ “تفسري القرطبي”،
تأليف أبو عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي.

-9

الدر املنثور يف التفسري باملأثور :لإلمام جالل الدين
السيوطي ،الطبعة الثانية  1403هـ 1983 ،م.

 -10سنن ابن ماجه :لإلمام ابن ماجه ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بتحقيق حممد فؤاد عبد الباقي  1395هـ -
 1975م.

ُ -11سنَ ُن أيب َد ُاود :لإلمامِ  الحِ َافِظِ أبو َداود ُسليماَ ن بن
َوىف َسنَة  275هـ.
الس ْج ْستَاين املت َ
األش َعث ّ

 -12صحيح مسلم :اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج
القشريي النيسابوري  261 - 206هـ  ،حتقيق حممد
فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
الطبعة الرابعة  1412هـ  1991م.
 -13صحيح مسلم برشح النووي :لإلمام النووي.
 -14فقه السنة :سيد سابق.
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 -15فيض القدير ،رشح اجلامع الصغري :لإلمام عبد الرؤوف
املناوي ،دار املعرفة ببريوت ،الطبعة الثانية 1391 ،هـ.
 -16كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث
عىل ألسنة الناس :لإلمام إسامعيل العجلوين اجلراحي،
طبعة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية
 1351هـ.
 -17كنز العامل :للعالمة عالء الدين املتقي اهلندي ،مؤسسة
الرسالة ،طبعة عام 1989م.
 -18خمترص تفسري ابن كثري :اختصار الصابوين.

 -19مسند اإلمام أمحد :لإلمام أمحد ابن حنبل   ،دار الفكر
بدمشق.
 -20املعجم الكبري للطرباين.
 -21املغني عن محل األسفار يف األسفار ،يف ختريج ما يف
اإلحياء من األخبار (ختريج أحاديث اإلحياء) :للحافظ
العراقي املتوىف سنة  806هـ.

 -22تفوق الطب الوقائي يف االسالم للدكتور عبداحلميد
القضاة.
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 املراجع األجنبية-ب
1-

Noble and
Somerville (1974) 
Microbiology of human skin.

2- Theodor Rosebury (1969) lifeon man.
3- Hill (1971). J. Pathology. 104 2394-

Animal and human health (1977)  by
C.H. Andrewes and J. R. Wwalton.
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املمؤلف الدكتور عبداحلميد القضاه
•حصل عىل البكالوريوس يف علم اجلراثيم عام 1970م
•حصل عىل املاجستري يف علم اجلراثيم عام 1972م
•عمل يف خمتربات اخلدمات الطبية امللكية من عام – 1973
 1975م.
•حصل عىل املاجستري يف فلسفة العلوم الطبية ) )M.Philعام
1978م.
•حصل عىل دبلوم متقدم يف علم البكترييا والفريوسات واملناعة
من جامعة مانشرت يف بريطانيا عام 1980م.
•حصل عىل الدكتوراه يف علم تشخيص األمراض اجلرثومية
واأل مصال من جامعة مانشسرت يف بريطانيا عام 1982م.
•أستاذ سابق يف اجلراثيم الطبية يف األردن.
•له برائتا اخرتاع يف جمال تشخيص األمراض اجلنسية   /مسجلة
يف بريطانيا:
األوىل حتمل براءة اخرتاع رقم PT: 8200308
الثانية حتمل براءة اخرتاع رقم PT: 8217523
•له أبحاث طبية تطبيقية عديدة يف جمال ختصصه تقوم الرشكة
العربية إلنتاج الكواشف الطبية بتصنيعها وتسويقها.
•له مؤلفات مطبوعة منها :
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  -1الفحص الطبي قبل الزواج طبيا ورشعيا.
 -2نريان اإليدز حترق شباب العامل ....فمن املسؤول؟
 -3تفوق الطب الوقائي يف اإلسالم.
  -4اإليـدز – حقـائق وأرقـام.
 -5األمراض اجلنسية عقوبة اهلية.
 -6اإليدز حصاد الشذوذ.
 -7جــون واإليـدز.
 -8عجائب امليكروبات السبع.
  -9امليكروبات وكرامات الشهداء
  -10قوم لوط يف ثوب جديد.
 -11امليثاق االخالقي للعاملني يف التثقيف اجلنيس
 -12قصص يف الطهر والعفاف
•خبري األمراض املنقولة جنسي ًا واإليدز /االحتاد العاملي
للجمعيات الطبية اإلسالمية.
•املدير التنفيذي ملرشوع وقاية الشباب  من االمراض املنقولة
جنسيا وااليدز.
•مدير املختربات التخصصية يف اربد – األردن .
املوقع عىل اإلنرتنتwww.qudah.com:
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املؤلف حممود أمني الشريدة

املؤهالت :
•بكالوريوس يف الصحة العامة ختصص أوبئة وإحصاءات
حيوية ،كلية الطب – جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية –
األردن 1989م .
•دبلوم عايل يف الدراسات اإلسالمية ،كلية الرشيعة والدراسات
اإلسالمية – جامعة الريموك – األردن 1992م .
•ماجستري يف العلوم الصحية  ،كلية الطب – جامعة رساوك –
ماليزيا 1999م .

اخلربات :
•عضو فريق وقاية الشباب من األمراض املنقولة جنسيا واأليدز.
•رئيس قسم املشاريع  ،مؤسسة فريق العون الصحي الدويل .
•حمارض يف معهد املهارات للعلوم الصحية.
•مساعد مدير املختربات التخصصية لشئون البحث والتطوير.
•املدير التنفيذي جلمعية املحافظة عىل القرآن الكريم – فرع اربد.
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•مساعد بحث يف كلية الطب – جامعة رساوك – ماليزيا.
•مسئول مكتب العون املبارش يف تنزانيا.
•مساعد بحث يف كلية الطب – جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية.
•مدير مركز املزار اإلسالمي.
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