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لشكر ا  

ا٢بمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ هللا ، كعلى آلو كصحبو كمن كااله ، كبعد ، فقد 
مىٍن الى يىٍشكيري النَّاسى الى قاؿ : " ملسو هيلع هللا ىلص أف النيب جاء ُب ا٢بديث الصحيح؛ عن أيب ىريرة 

لشكر ، كإفَّ من أكجب الواجبات االعَباؼ ابلفضل ألىلو ، فأتقدَّـ ٖبالص ا (ُ)"يىٍشكيري هللاى 
كالثناء  تعاىل أكالن كآخرنا؛ على إٛباـ ىذه األطركحة العلمية؛ كما أتقدـ ابلشكر كالتقدير لكلًٌ 
من لو عليَّ فضله ُب توجيهي كإرشادم كمساعدٌب ُب ٝبع مادة ىذا البحث؛ كعلى رأسهم فضيلة 

و كإرشاداتو ، ا٤بشرؼ على ىذه الرسالة ، كالذم أمدٍل بتوجيهات خالد ٞبدمالشيخ الدكتور / 
كقدـ يل من كقتو كعلمو ما ال أستطيع أف أجازيو عليو إال ابلدعاء فأسأؿ هللا تعاىل أف يبارؾ ُب 
علمو كعملو ، كما ال يفوتِب أف أعرًٌجى ابلشكر كالتقدير لقسم الفقو بكلية العلـو اإلسبلمية ٔبامعة 

كا٤بعرفة كالنور ُب ربوع ببلدان اإلسبلمية ا٤بدينة العا٤بية بدكلة ماليزاي الشقيقة؛ إحدل قبلع العلم 
الواسعة ، كالٍب أاتحت يل ا٤بشاركة هبذه األطركحة العلمية ا٤بباركة ُب أحد التخصصات العلمية 

، ُب قسم الفقو اإلسبلمي ا٤بقارف ، للتشرُّؼ  "درجة الدكتوراه"الشرعية لنيل الشهادة العا٤بية ُب 
الشكر كالثناء لكلًٌ إخواٍل فائق قة ، كما ال يفوتِب أف أتقدـ بٕبمل إحدل شهاداهتا العلمية ا٤برمو 

الذين قدموا يل مساعدة خبلؿ مراحل إعداد ىذا البحث ، حٌب ًٌب بفضل هللا تعاىل ، فأسأؿ هللا 
سبحانو كتعاىل ٥بم ا٤بعونة كالتوفيق كالسداد كالقبوؿ ، كأف ٯبعلو علمنا انفعنا ، كعمبلن صا٢بنا ، 

كابرؾ على  هللا كسلمصلى لوجو الكرَل ، كأف ٯبعلو ذخرنا انفعنا ، إنو ٠بيع ٦بيب ، ك  صواابن خالصنا
 نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو أٝبعْب. 
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 ( ، كقاؿ : "ىذا حديث صحيح".ُْٓٗ( ، كالَبمذم )ُُْٖ( ، كأبو داكد )ََٖٔأخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ) ((1
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 ملخص البحث 

فلعل مشكلة البحث كا٥بدؼ من كراء اختيارم ٥بذا ا٤بوضوع تتلخص : ميٍشًكلىةي الػػبىػػٍحػػًث 
ن عدمو؛ كاألحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة بو ، كضرب ُب ا١بدؿ الدائر حوؿ مسألة الضرب كجوازه م

الزكجة كاألكالد كالتبلميذ كالدكاب ك٫بوىا، كعبلقة ذلك كلو ابلتشريع اإلسبلمي ، كالتوسع غّب 
ا٤بربر ُب استخداـ الضرب ، كإلغاء قانوف الضرب ُب بعض القوانْب الوضعية ، كا٣بلط ا٢باصل 

بْب استخداـ الضرب كعادة أك استخدامو تنفيسنا  عند كثّبو من الناس؛ خاصة بعض الَببويْب
كانتقامنا ، كىذا البحث يبْب أف الضرب كسيلة شرعية؛ لكن ٥با ضوابط ٙبكمها كتبْب طريقة 

تتلخص ُب تبصّب  أىٍىػػػػدىاؼي الػػػبىػػٍحػػػػػًث :ك استخدامها ، كتبْب أحوا٥با ، كأكقاهتا ، كأماكنها.
ر الوعي الصحيح ا٤بستقى من معْب الكتاب كالسنة، كدراسة الناس ٕبكم ىذه ا٤بسائل ، كنش

 أحكامو ُب الشرعية الوسطية اآلاثر ا١بانبية الٍب تنتج بسبب الضرب ا١بائز أك ا٤بمنوع، كبياف
ىو ا٤بنهج  البحث منهجك الضَّرًب. استعماؿ ُب السليمة الطريقة ُب الشرعي كالتأصيل ا٤بختلفة،

يتلخص منهج البحث الذم ىو موضوع رسالة الدكتوراه )أحكاـ االستقرائي كا٤بنهج ا٤بقارف 
الضرب ُب الفقو اإلسبلمي( كالٍب ٝبعتي فيو ما استطعتي من ا٤بسائل ا٤بتعلقة أبحكاـ الضرب 

أف الضرب دكاءه ينبغي مراعاة كقتو ، كنوعو ، : النتائجأىم  ككانت . كدراستو دراسة فقهية مقارنة
، كقابلية ال ، كأف الضرب آخر العبلجات مع ما فيو من الكراىة ،  ككيفيتو ، كمقداره ، كىيئتو

فهو طريق من طرؽ العبلج ٯبدم مع بعض النفوس الشاردة الٍب ال تفهم اب٢بسُب ، كال ينفع 
معها ا٢بسن كا١بميل ، كال تفقو ا٢بجة ، كال تقاد بزماـ اإلقناع ، فمن الناس من ال يقيمو إال 

ك كيًضعت تلك العقوابت الشرعية ، كشرَّعها ُب أمكاف كأحواؿ ٨بصوصة التأديب ، كمن أجل ذل
 ، كمنها استعماؿ الضرب كما يتعلق أبحكامو كتفاصيلو. كهللا تعاىل أعلم.
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ABSTRACT 
The provisions of multiplication in Islamic jurisprudenceResearch problem: 

The problem of research and the reason for which I chose this subject is the debate over the 

question of beating and whether or not it is permissible, it related Islamic provisions such 

as beating wife, children, pupils, animals and so on.In addition,its relationship withIslamic 

legislation and unjustified expansion to use of beating, cancellation the law of beating in 

some laws and the confusion that occurs for many people especially some educators 

between the use of beating as a habit or as a vent and revenge. This research shows that 

beating is a legitimate principlebut with certain rules explaininghow it is used, its 

conditions, times and places.Research objectives: The objectives of the research are about 

enlightening people of beating provisions in view of Islamic legislation, spreading the 

correct awareness derived from the Qur'aan and Sunnah, studying the side effects resulted 

from permissible or forbidden beating, determining the legal moderation in its various 

provisions and legalization in the proper manner to use beating.Research Methodology: 

The methodology of research in the subject of the PhD thesis (the provisions of beating in 

Islamic jurisprudence) in which I have collected as much as I could from the issues related 

to the provisions of beating and studying it as a comparative jurisprudence study. 

Results:Beating is a remedywhere its time, type, adequacy, amount, form, ability shall be 

taking into consideration. Although that beating is a disliked act and should be the last 

corrective actions, it is one of the ways of treatment that benefits some of the soul that does 

not understand well and who cannot be driven with persuasion as there are king of people 

who do not act correctlywithout discipline. For this purpose, these sanctionswere imposed 

and was legislated in certain places and conditions including the use of beating and related 

provisions and details. Allah only knows 
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 البحث ا٤بقدمة كخطة

إفَّ ا٢بمد  ٫بمده ، كنستعينو كنستغفره ، كنعوذ اب من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ، 
يك من يهده هللا فبل مضل لو ، كمن يضلل فبل ىادم لو ، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شر 

ا عبده كرسولو.  لو كأشهد أف ٧بمدن
﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿

(ُ). 
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 
(ِ). 

﮶  ﮷  ﴿ ﮵  ﮳﮴ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ 
(ّ). 

كشرَّ األمور ،  ملسو هيلع هللا ىلص أما بعد؛ فإفَّ أصدؽى ا٢بديث كتابي هللا ، كخّبى ا٥بدم ىدم دمحم
 .(ْ)٧بداثهتا ككلَّ ٧بدثة بدعة ، ككل بدعة ضبللة ، ككل ضبللة ُب النار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(َُِسورة آؿ عمراف )اآلية :  ((1
 (.ُسورة النساء )اآلية :  ((2
 (.ُٕ-َٕسورة اآلحزاب )اآلية :  ((3
ا٤بباركة عن  خطبو ، كقد كردت ىذه ا٣بطبةي  ملسو هيلع هللا ىلص كالٍب كاف يبدأ هبا النيب ، ا٤بقدمة بػػػ)خطبة ا٢باجة(تسمى ىذه  ((4

، حديث رقم  (ِّٗ/  ُمسند أٞبد )؛ كما ُب  : عبد هللا بن مسعود ، كىمٝبع من الصحابة الكراـ 
كسنن ( ، ُُِٖحديث رقم )،   خطبة النكاحابب ُب كتاب النكاح ،( ِّٖ/  ِسنن أيب داكد )ك ( ، َِّٕ)

كسنن ،  (َُُٓ)رقم ، حديث  ابب ما جاء ُب خطبة النكاحكتاب النكاح ،  ( ،َْٓ / ّ)ط الثانية الَبمذل 
كتاب سنن ابن ماجو  ك  ، (َُْْرقم )، حديث  ( ، ابب كيفية ا٣بطبةَُْ/  ّ)كتاب ا١بمعة النسائي ط الثانية  

مسند أيب يعلى ؛ كما ُب  موسى األشعرم وكأب ( ،ُِٖٗ، حديث رقم ) طبة النكاحابب خ،  (َٗٔ/  ُ) النكاح
، حديث رقم  (ٖٗ/  َُ) الثانيةط ا٤بعجم الكبّب للطرباٍل ك  ( ،ُِِٕ، حديث ، رقم ) (ّٕٕ/  ٔاألكىل ) ط
 ،( ٖٖٔ، كتاب ا١بمعة ، حديث رقم ) (ّٗٓ/  ِصحيح مسلم )؛ كما ُب  كعبد هللا بن عباس( ، ََُٕٗ)

السنن ؛ كما ُب  نبيط بن شريط( ، ك َُِٔٓ، حديث رقم ) (ُّٕ/  ّمسند أٞبد )؛ كما ُب  كجابر بن عبد هللا
( ، ٕٗٓٓحديث رقم ) ، ابب كيف يستحب أف تكوف ا٣بطبة، كتاب ا١بمعة ،  (ُِٓ/  ّالكربل للبيهقي )

بن أيب داكد ُب مسند أليب بكر ، كعزاه  (٢ِّباجة )ص : ُب خطبة ا عائشة ؛ كما ذكره الشيخ األلباٍل ك 
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 أما بعد : 

فلما كاف العلم الشرعي من أنبل ما تبذؿي لو ا٤بهج ، كتصرؼ لو ا١بهود ، جىًهدى ألجلو 
لفات العلماء؛ كبذلوا فيو أنفس األكقات كالطاقات ، كحٌرركا فيو ا٤بداد ، كسطركا الكتب كا٤بؤ 

العظاـ ، كالٍب ٩با مل ينسج على بديع منوالو ، كال حىرَّرى على شكلو كمثالو أحده من أىل العلم 
األعبلـ ، فجمعوا ُب مكتبة العلم الشرعي علمنا رصيننا ، فيو من األحكاـ ا٤بفيدة ما مل ٯبتمع ألمةو 

عنا؛ كأكضحها إشارة؛ مثلها ، فكاف ما كتب ُب العلـو الشرعية من أعظمها نفعنا؛ كأكثرىا ٝب
كأسلسها عبارة؛ كأكسطها حجمنا؛ كأغزرىا علمنا؛ كأحسنها تفصيبلن كتفريعنا؛ كأٝبعها تقسيمنا 

 كتنويعنا؛ كأكملها ترتيبنا كتبويبنا.

من العلماء عند ا٢باجة إىل طلب  لكتب كالبحوث العلمية مرجعنا لثلةكقد صارت ىذه ا
اجملتهدين؛ كتسابقت على الدخوؿ ُب أبوابو أقداـ  الدليل كتزاٞبت على مورده العذب أنظار

الباحثْب من اققْب ، كغدا ملجأ للنظار أيككف إليو ، كمفزعنا للهاربْب من رؽًٌ التقليد يعولوف 
عليو ، ككاف كثّبنا ما يَبدد الناظركف ُب صحة بعض دالئلو ، كيتشكك الباحثوف ُب الراجح 

 ائلو.كا٤برجوح عند تعارض بعض مستندات مس

كإفَّ دين االسبلـ العظيم؛ كتشريعاتو الرابنية ا٢بكيمة؛ إ٭با جاءت لتحقيق مبدأ العدؿ 
كاإلحساف ُب كل شيءو من أمور ا٢بياة كا٤بعاش كا٤بعاد ، كمن ذلك العدؿي ُب ا٤بعاملة كاألمر 

﴾چ  چ  چ  ڇ   ڇ ﴿بقولو  سبحانو كتعاىلاب٢بسُب؛ كما أمرى بذلك 
(ُ). 

اإلنسانية قد جبلت على بعض الصفات السيئًة ، كا٣بصاؿ القبيحة؛ الٍب ك٤با كانت النفس 
قد تضرُّ كتفسد العبلقات ، كقد تقطع أكاصر ا٤بوٌدة ، أك ٘بلب العداكة كالبغضاء بْب الناس ، أك 
الٍب يكوف أثري فعلها دمارنا على دين العبد أك نفسو أك عقلو أك مالو أك عرضو ، فجاءت الشريعة 

جوب حفظ ىذه الضركرات ا٣بمس؛ كالتأكيد على حفظ جناهبا ُب اجملتمع ، كالٍب قد الغرٌاء بو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينا كاقتداء ابلنيب  ، كقد دأب العلماء  عائشة  .ملسو هيلع هللا ىلصافتتاح خطبهم كدركسهم ككتبهم هبا أتسًٌ
 (.َٗسورة النحل )اآلية :  ((1
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يتطلب ذلك التعامل معها ببعض ا٢بـز كالقوة كالشدة اترةن؛ كاللْب كالنصح كالتوجيو اترةن أخرل ، 
 لذا ٪بد أفَّ نصوص الوحيْب قد تضافرات على أفَّ األمر ابلرفق كاللْب كا٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة ُب
اد عنو لغّبه إال ُب مواضعى ٧بدكدة؛  التوجيو كا٤بعاملة مع الناس كافة؛ حيثي جيًعلى ىذا أصبلن ال ٰبي
جاء األمر هبا كالتوجيو ٥با ُب آخر حاالت اإلصبلح القويلًٌ كالعملي ، كتواردت ٝبيع مفردات 

ء فبل ٚبرج عنو إال الشريعة كأدلتها بتأكيد ىذه ا٢بقيقة الواضحة ُب نصوص الكتاب كالسنة الغرٌا
٤بسوٌغو بٌْبو تيستوَب فيو شركطو الٍب قررىا الشارع ا٢بكيم ، كتنتفي عنو موانعو كشبهاتو؛ ككانت من 

 تلك ا٤بسائل ا٥بامة ما يتعلق ٗبسألة الضرب كاإليبلـ ا٢بسٌي أك ا٤بعنوم ُب ا١بسد أك غّبه.

لطوية أك التشفي أك القهر للمغلوب بػىٍيدى أفَّ الضربى ُب الشريعة اإلسبلمية مل يكن مبعثو الس
، كإ٭با كاف ٢ًبكىمو كمسوغاتو أقرَّهتا الشرائع ا٤بنزٌلة؛ كقبلتها بداىة العقوؿ الصحيحة ، كالفطر 

 السليمة.

كإفَّ ا٤بتأمل ألحواؿ الناس كطرائقهم ٯبد التفاكت كالبوف الشاسع ُب التعامل مع مبدأ 
، كمقلٌو كمسكثر فيو ، بسببو أك ببل سبب ، الضرب كوسيلة للعقاب كالتأديب بْب غاؿو ك  جاؼو

كالشارع ا٢بكيم إ٭با أابح كأمرى ابلضرب لغاايت نبيلة كًحكىمو عظيمة؛ منها الَببية على معايل األدب 
، كبناء األخبلؽ الفاضلة ، كا٣بصاؿ ا٢بميدة ، كالصفات النافعة ، كالسجااي الصا٢بة ُب النفوس 

كست عنها ، كما ذاؾ إال لبناء الفرد كاجملتمع بناءن تقـو بو ا٢بياة ، الٍب فسدت فيها الفطر أك انت
كيسعد بو الناس ُب معاشهم ، ك٥بذا فإفَّ ىذه الشريعة السمحة قد جاءت بكل الفضائل 
كاألخبلؽ ا٢بميدة ، كأمرت ابلعدؿ كاإلحساف كالرفق كا٢بـز كالَببية على حد سواء؛ لكل حاؿو 

٢بكيم أعلمي ٗبا تصلح بو النفوس كتَبىب كتتهذب بو؛ فجعل للضرب حالوي ، كىذا ألف ا٣بالق ا
أحكامنا كمواضع كىيئة ككيفية ٨بصوصة يقع فيو العقاب ليكوف ردعنا للفاعل ، كزجرنا لغّبه ، كتربية 

 كتقوٲبنا للمجتمع كلو من تكرار ما ٱبل ابألمن االجتماعي أك األسرم أك االستقرار العاـ.

ؤاؿ أىل العلم كاالختصاص؛ كقيامي ٔبولةو ُب صفحات الشبكة كإنِب كبعد البحث كس
العنكبوتية مل أجد ٕبثنا متكامبلن كافينا يبحثي تلك القضااي الٍب ٘بوؿ ُب نفسي؛ فقد طالعتي 
٦بموعة من األٕباث كالكتب كا٤بؤلفات ُب ىذا الشأف فلم تشًف يل غليبلن ، مع ما فيها من ا٣بّب 
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، ككما قاؿ السلف  سبحانو كتعاىلأفَّ الكماؿ  كحده  هلالج لجي سنةي هللا كالعلم الكثّب كلكن كما ى
 .)كم ترؾى األكؿي لآلخًر(الصاّب قدٲبنا 

أف أشارؾ كأدلو بدلوم ُب ىذه القضية كمسائلها كتفريعاهتا كتفاصيلها بشكل  ك٥بذا رأيتي 
؛ كفق فهم علماء السلف أكسع ، أانقش فيو تلك ا٤بسائل مناقشة علمية ُب ضوء الكتاب كالسنة

الصاّب ، ليفيد منو طالب العلم ، كتكمل الثمرة كالفائدة للقارئ ، عساه أف يكوف انفعنا مباركنا 
 مقبوالن لطلبة العلم كا٤بتخصصْب فيو.

، ٝبعنا اتمِّا ، مستوفينا ألحكامو ،  الرسالة ا٤بتواضعةكما حرصتي على ٝبع مسائلو ُب ىذا 
يو ، أبدلتو من الكتاب العزيز كالسنة ا٤بطٌهرة ، جامعنا ألقواؿ أىل العلم فيو ، مبيًٌننا ألفاظو كمعان

مَبٝبنا ألعبلمهم ترٝبة موجزة تفيد ابلغرض ، مستعرضنا آلرائهم ، عارضنا خبلفهم ا١بميل ُب ثوبو 
حنا ُب مسائلو ما ترجَّح لدمَّ في و من القشيب ، مع عزك كل ذلك ٤براجعو ا٤بعتمدة ا٤بعركفة ، مرجًٌ

حقٌو كبياف؛ معلبلن سبب الَبجيح ، بعد عرض األدلة كالردًٌ على حجج ا٤بخالفْب ُب ا٤بسائل ، ردِّا 
ا ٥بم األجر ُب اجتهادىم ،  مع عزك اآلايت إىل سورىا كٚبريج ٝبيبلن ملتمسنا العذرى ٥بم فيو ، معتقدن

الكتفاء بصحيح البخارم األحاديث كا٢بكم عليها من كتب ا٢بديث ا٤بعتمدة لدل أىل العلم مع ا
أقـو بتخريج ا٢بديث عند غّبٮبا فمل يرد فيهما  كإفأك ُب أحدٮبا ، كمسلم إف كرد ا٢بديث فيهما 

اب٢بديث ، ٧ببِّا لعلمهم كاجتهادىم ،  ذكر درجة ا٢بديث عند من حكم عليو من أىل العلمأٍب  ،
ا لو ، أينما  انصحنا لؤلمة ، مريدنا ا بزمامو كخطامو ، غّبى حل كار للحق كا٥بدل انشدن ٙبل ، آخذن

؛ إال لقوؿو ال أيتيو الباطل من بْب يديو كال من خلفو ، تنزيله  متعصبو كال متحٌزبو لقوؿو كال رأمٌو
 من حكيم ٞبيد.

كبعدي؛ فهذا جهدي ا٤بقلًٌ ، جئت مشاركنا ببضاعة مزجاة ، لعلها أف تنفع كتفيد إخواٍل طلبة 
كحده ال شريك لو ، فلو ا٢بمدي  سبحانو كتعاىلكىدل فمن هللا  العلم ، فما أصبتي فيو من خّب

كا٤بنَّة كما ينبغي ١ببلؿ كجهو العظيم ، كسلطانو القدَل ، كما كاف فيو من خطأ كزلل كنقص 
فمٌِب كمن الشيطاف ، كهللا كرسولو منو بريئاف ، فأستغفر هللا  -كما ىي عادة البشر-كتقصّب 

فوة كأسألو أف ٲبنَّ عليَّ ابلقبوؿ كالسداد ، كأف ينفع هبذا العلم النافع من الزلل كا٥ب سبحانو كتعاىل
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كسلم كابرؾ على نبينا دمحم كعلى آلو كأصحابو  صلى هللا، كأف ٯبعلو ذخرنا كخّبنا إنو ٠بيع ٦بيب ، ك 
  طننا.أكالن كآخرنا كظاىرنا كاب سبحانو كتعاىلكأتباعو كمن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين ، كا٢بمدي  

كتطرقتي لو، كعرَّجتي على  مشكلة البحثكقد احتول ىذا البحث على ما مرَّ يب من 
ا٤بنهج الٍب مٌرت يب ٥بذا البحث، كعلى للدراسات السابقة ، ٍب تطرقتي أىداؼ ىذا البحث

الٍب توصلتي ٥با ُب ٕبثي ىذا، ك٤بزيد  أبىم النتائجالذم سلكتو ُب ىذا البحث، كختمتيو  العلمي
 نوعو منها فيما يلي:  لبياف كاإليضاح فأكجز كلَّ من ا

 ميٍشًكلىةي الػػبىػػٍحػػًث 

مهمة عل مشكلة البحث كا٥بدؼ من كراء اختيارم ٥بذا ا٤بوضوع تتلخص ُب عدَّة ٧باكر فل
 :كتتلخَّصي ُب النقاط اآلتية

و،  ا١بدؿ الدائر حوؿ مسألة الضرب كجوازه من عدمو؛ كاألحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة ب -ُ
كضرب الزكجة كاألكالد كالتبلميذ كالدكاب ك٫بوىا ، كعبلقة ذلك كلو ابلتشريع اإلسبلمي بْب 

 مؤيدو كمعارض لو.
التوسع غّب ا٤بربر ُب استخداـ الضرب أبنواعو كأحوالو؛ كوسيلة تربوية دكف النظر إىل  -ِ

 الضوابط ا٤برتبة لذلك أك عواقبو الٍب راعاىا الشارع ا٢بكيم.
انوف الضرب ُب بعض القوانْب الوضعية بكلًٌ حاؿ بسبب بعض ا٤بمارسات إلغاء ق -ّ

ا٣باطئة، كالٍب قد تكوف أثرنا كرىدَّة فعلو لو؛ ٩با أثر سلبنا على اجملتمعات اإلسبلمية، كأعطت صورةن 
 غّب صحيحة الستخداـ الضرب ُب الزجر كالتأديب.

يْب بْب استخداـ الضرب كعادة ا٣بلط ا٢باصل عند كثّبو من الناس؛ خاصة بعض الَببو  -ْ
أك استخدامو تنفيسِّا كانتقامنا للتأديب كالزجر، أك استخدامو كوسيلة شرعية ٥با ضوابط ٙبكمها 

 كتبْب طريقة استخدامها، كتبْب أحوا٥با، كأكقاهتا، كأماكنها.
 : أسئلة البحث

 تتلخص أسئلة البحث فيما يلي:
ما حكم معرفة األحكاـ الفقهية ا٤بتعلقة ابلضرب، كما يَبتب عليو من آاثر  -ُ
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 كأحكاـ؟  
 ما حكم جعل الضرب ضمن كسائل التأديب؟ -ِ
 ما حكم جعل الضرب أكؿ مراحل التأديب؟ -ّ
 ما حكم جعل الضرب ضمن كسائل العقوبة؟ -ْ
ما ا١بواب على من يقوؿ أبف الضرب يتعارض مع الوسائل األخرل من كسائل  -ٓ

 تأديب كالعقوبة؟ال
ما حكم القوؿ إبلغاء الضرب كوسيلة للتأديب كالعقوبة بسبب األاثر ا٤بَبتبة على  -ٔ

 سوء استخداـ البعض لو؟  
عو الضرب ضمن كسائل يكيف يرد على من اهتم اإلسبلـ أبنو دين العنف لتشر  -ٕ

 التأديب كالعقوبة؟

 :أَْهــــذَاُف انـــجَــْحـــــثِ 

٤بسائل، كنشر الوعي الصحيح ا٤بستقى من معْب الكتاب تبصّب الناس ٕبكم ىذه ا .ُ
كالسنة الصحيحة ألحكاـ مسائل الضرب، كىذا ٩با زادٍل رغبة ُب ٕبث ىذه القضية من جوانبها 
ا٤بختلفة، كدراسة بعض األسباب الٍب أرل أهنا جديرة ابلعناية بو، كعبلقة ذلك كلو ابلتشريع 

 اإلسبلمي.
تنتج بسبب الضرب ا١بائز أك ا٤بمنوع، أك ما قد يَبكو دراسة اآلاثر ا١بانبية الٍب  .ِ

 الضَّربي ُب نفس ا٤بضركب، كمعا١بة ذلك معا١بة صحيحة انفعة كذلك ابلطرؽ الشرعية ا٤بتاحة.
بياف الوسطية الشرعية ُب أحكاـ الٌضرب ا٤بختلفة؛ حيثي يصيح بعضي أىل الَببية  .ّ

دكف النظر إىل اآلاثر ُب بعض القوانْب الوضعية؛ كالتعليم كالسياسة اب٤بناداة إبلغاء قانوف الضرب 
 .َبتبة على ذلكالسلبية ا٤ب
التأصيل الشرعي الصحيح الذم ينفع ا٤بربْب كأىل ا٢بسبة كقضاة الشريعة ُب  .ْ

الطريقة السليمة ُب استعماؿ )الضَّرًب( ُب أحكامهم كتعامبلهتم ُب التفريق الصحيح بْب استخداـ 
نتقاـ كالتشفي أك لكونو عقاابن كزجرنا كدأديبنا شرعيِّا لو ضوابطو كطرؽ الضرب كعادةو أك كوسيلة لبل
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 استخدامو ككيفيتو كىيئتو كزمانو كمكانو.

 : انذراضبت انطبثقة

بعد البحث كالتنقيب كسؤاؿ ا٤بختصْب من أىل العلم؛ كالتجوؿ ُب صفحات الشبكة 
وتية مل أجد ٕبثنا ٰبمل نفس عنواف رسالٍب ىذه؛ كرسالةو أكادٲبية علمية ، كإ٭با كجدتي العنكب

٦بموعة من البحوث كا٤بقاالت ا٤بتفرقة ، أك ٕبوث تتكلم عن بعض جزئيات تتعلق ٔبوانب ُب ىذا 
 ا٤بوضوع الكبّب ، كمن ذلك على سبيل ا٤بثاؿ :

وت، للباحث/ دمحم فوزاف دمحم القصد ا١بنائي ُب جرٲبة الضرب ا٤بفضي إىل ا٤ب -ُ
، كقد طبعت ُب دار الكتب كالواثئق الوطنية ببغداد، كىي رسالة ماجستّب علمية ،راضي

 .(َِْ، كعدد صفحاهتا )ـُٕٕٗاتريخ النشر 
كمن عنوانو يتبْب أنو يتكلم عن جانب من جوانب الضرب، كىو: "الضرب ا٤بفضي إىل 

 .أنواع الضرب ٝبيعلم يشمل فا٤بوت"، 

الضرب للصبياف دكف الصبااي، للكاتب/ إايد عبد الرٞبن سبلـ، كىو مقاؿ ُب  -ِ
 ٦بلة ا٤بعرفة السعودية.

كىو كسابقو يتكلم عن جزئية من جزئيات الضرب، كىي "الضرب للصبياف" كمل يشمل 
 مسائلو كأحكامو. ٝبيع أحكامو

صاّب بن إبراىيم  إبراىيم بن، للباحث / ُب الفقو اإلسبلمي كالية التأديب ا٣باصة -ّ
 .ىػُِْٖطبعت بدار ابن ا١بوزم ُب السعودية سنة  ، كىي رسالة ماجستّب علمية التَّنم

كقد استطرد كتوسع ُب موضوع الوالية كتعرض لضرب ؛ كالية التأديب كىو يتكلم عن 
  .التأديب ُب جزء صغّب ابلنسبة ٢بجم الرسالة

فقو االسبلمي كتطبيقاهتا ُب ٧باكم الرايض أحكاـ ا١بناية ا٤بَبتبة على التأديب ُب ال -ْ
كقد نوقشت ُب  ،علمية للباحث/ النعماف عبد الرٞبن إبراىيم ا٤بشعل ، كىي رسالة ماجستّب

 .ىػُُْٖجامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ُب ا٤بملكة العربية السعودية سنة 
، كاألحكاـ ا٤بَبتبة على ذلك ،كىذا أيضنا يتكلم على ا١بناية كىي اإلفراط ُب عقوبة التأديب

كمل يشمل ٝبيع جزئيات الضرب، كقد تطرقنا لو ُب ٕبثنا ىذا عند الكبلـ على اإلفراط ُب ضرب 
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 .إف شاء هللا تعاىل التأديب ىل يضمن ا٤بتعدم أـ ال؛ كما سيأٌب ُب موضعو
الشريعة اإلسبلمية ، كىو كتابه مطبوعه للباحث/ عبد ضوء عقوبة الضرب ُب  -ٓ

ـ( ُب ا٤بملكة العربية ََِِطيف العجبلف طبعتو دار ابن األثّب ، الطبعة األكىل عاـ )الل
 السعودية.
، تعرض فيو لشبو ا٤بانعْب من الضرب، كبْب ال يتجاكز ٟبسنا كثبلثْب صفحةٕبث قيم كىو 

منع الضرب، كقد أفدت اآلاثر السلبية ا٤بَبتبة على ، كما بْب مٌب يكوف الضرب كسيلة انجحة 
 نو على صغر حجمو.م

جرائم ا١برح كالضرب ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي، للباحث / عبد  -ٔ
 .ـَُٕٗ، كقد طبع ُب ا٤بكتبة العصرية ببّبكت سنة مك ا٣بالق النوا

كىو قاصر على جانب من جوانب الضرب، كالٍب تكوف ُب ا١برائم، كمل يتطرؽ ١بميع أقساـ 
 الضرب كأنواعو.

، كىو رسالة بهغي/ غيهب بن دمحم الُب الشريعة اإلسبلمية ، للباحثالتعزير  -ٕ
 .ىػُِْٓماجستّب ٛبت مناقشتها ٔبامعة اإلماـ دمحم بن سعود ابلرايض سنة 

 كىو قاصر على ضرب التعزير كمل يشمل ابقي أنواع الضرب.
ٙبرير ا١بواب عن ضرب الدكاب، كىو كتاب للعبلمة دمحم بن عبد الرٞبن  -ٖ

 ـُُٗٗ -ىػُُْٓ، كقد طبع بدار ابن حـز بّبكت سنة  السخاكم
قاصر على ضرب الدكاب كمل يشمل ٝبيع أنواع الضرب كتاب فريد ُب اببو؛ لكنو كىو  

 .، كقد استفدت منو ُب ابب ضرب ا٢بيوافكأقسامو
، اللمعة ُب حكم ضرب الزكجة، كىو كتابه للباحث/ د. انيف بن أٞبد ا٢بمد -ٗ

 .ىػُّْٓربيع األكؿ سنة  ِموقع مداد بتاريخ كىو مقاؿ منشور على 
كمل أيت على ٝبيع أنواع  ، كىو من أقساـ ضرب التأديب ، كىو نوع من أنواع الضرب

كقد اطلعت عليو ، كىو ٕبث صغّب ال يتجاكز  - إف شاء هللا تعاىل -الضرب ٩با سيأٌب ُب ٕبثنا 
 .سبع صفحات ، كقد أجاد فيو كاتبو على صغر حجمو

عزير ُب الشريعة اإلسبلمية، كىو كتابه مطبوعه للباحث/ عبد العزيز عامر، الت -َُ
 .ـُٓٓٗىػ ُّْٕالكتاب العريب ٗبصر سنة نشر دار 
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أنو ألفو لفتح الباب ٕبث صغّب ال يتجاكز ست عشرة صفحة، كىو كما قاؿ مؤلفو: كىو 
  .ُب موضوع التعزير للباحثْب الذين ينشدكف الكماؿ

دراسة حوؿ افَباءات ا٥بيئات التنصّبية كأذانهبم من العلمانيْب  ةالعنف ضد ا٤برأ -ُُ
، كىو مقاؿ منشور على موقع صيد ، للباحث/ أبو حساـ الدين الطرفاكم على اإلسبلـ

 .ىػُِْٕ/  ٕ/  َّالفوائد بتاريخ 
ه ، كمنها العنف ضد ا٤برأة ، كتكلم شبهات أعداء اإلسبلـ عامة الٍب تثار ضدكىو يرد على 

(، إىل هناية ٕبثو صفحة ُٖٓوضوع الضرب فيما ال يتجاكز أربع عشرة صفحة من صفحة )عن م
٩با ٚبص ٕبثي ىذه الشبو بعض ل تكقد تعرض ىو جيد ُب اببو ،، كقد اطلعت عليو ، ك  (ُِٕ)

 .-تعاىل  إف شاء هللا -اب٢بجج الشرعية كالعقلية ٩با سيأٌب ُب موضعو  ت عليهاكرددىذا كغّبىا 
، كىو ـ برد شبهة ضرب النساء ُب اإلسبلـ ، للباحث / د. رشيد كهوساإلعبل -ُِ

 .ـََِٗ/  ْ/  ُٔمقاؿ منشور على موقع ا٤بوسوعة العربية بتاريخ 
استطرد ، جيد كقد اطلعت عليو ، كىو مقاؿ ٕبث صغّب ال يتجاكز سبع صفحات ، كىو 

ربية كخلص إىل أف اجملتمعات الغربية فيو كاتبو ُب ا٤بقارنة بْب اجملتمعات اإلسبلمية كاجملتمعات الغ
ىي الٍب ابتذلت ا٤برأة كأىانتها ، كذكر تقارير كإحصائيات عن ا١برائم الٍب ٛبارس ضد ا٤برأة ُب 

، كبينا ٠باحة  ُب ٕبثنا عند الكبلـ على ضرب التأديب بعض شبهاهتمكقد تطرقنا لتلك الببلد ، 
 .اإلسبلـ كمراعاتو ٤بصاّب ا٤برأة كا٢بفاظ عليها

ا تناكلت أحد جوانب أحكاـ أف ٝبيع الدراسات السابقة على كثرهتا إ٭ب :كخبلصة القوؿ
كىي ٗبجموعها مل تستوؼ ٝبيع أنواع ، ٕبث يشمل ٝبيع أقسامو كأنواعو كمل أيت، الضرب

لبحث ىذا ا٤بوضوع من ٝبيع ٩با دفعِب على اختيار ىذا ا٤بوضوع عنواانن ٥بذه الرسالة  الضرب؛
  هللا تعاىل التوفيق كالسداد، كهللا ا٤بستعاف.أدلة الشريعة ككبلـ العلماء عليها سائبلن  ، كٝبعجوانبو

 :في انجحث ويُهجي طريقتي

 ،كأدلتهم ،بعرض أقواؿ العلماء الستقرائي ا٤بقارف فقمتُب ٕبثي ىذا ا٤بنهج اال اتبعت
من خبلؿ األدلة، ؿ تلك األقوابْب  قارنتٍب  مكن مناقشتو منها،أمناقشة ما ك  ،كاستدالالهتم

 كعزكمع عزك اآلايت إىل سورىا منها بدليلو، القوؿ الراجح  بينتكا٤بناقشات، كعلى ضوء ذلك 
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 كاآلاثر إىل مصادرىا، ٍب أذكر ا٢بكم عليها أبقواؿ األئمة كا٢بفاظ.األحاديث 

كقمتي  ،بػػ )الػػضَّػػرب(كقد ٝبعتي كلَّ ما استطعتي من األحكاـ الشرعية الفقهية ا٤بتعلقة 
بدراستو دراسة فقهية مقارنة، ٝبعتي فيو ما استطعتي من مسائل متعلقة أبحكاـ الضرب ُب 
الشريعة اإلسبلمية كأقواؿ أىل العلم السابقْب فيو، كقد احتول ىذا البحث على فصلو ٛبهيدمٌو 

 .كٟبسة أبواب كخاٛبة
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 :مباحث أربعةكفيو : حقيقة الضرب، الفصل التمهيدم

 .الضرب لغة كاصطبلحنا تعريف :ا٤ببحث األكؿ 

 .ا٤ببحث الثاٍل: أنواع الضرب 
 ا٤ببحث الثالث: ا٢بكمة من مشركعية الضرب.

 ا٤ببحث الرابع: الضرب عند األمم السابقة.
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  انضرة نغة واصطالًحب تعريف :انًجحث األول

اإلصابة ابليد أك السوط أك  : منها ؛على معافو يطلق الضرب ُب لغة العرب ليغىةن : الضٍَّربي 
كصياغة كاإلسراع ُب السّب ،  ، كالسّب ُب األرض ابتغاء الرزؽ أك الغزك ُب سبيل هللا ، بغّبٮبا
سَّمىاءى كىأىفَّ ال  ؛ الضَّرًيبي  : لصًَّقيعي يقاؿ لكى  ، كتضعيف أحد العددين ابآلخر ، كطبعها ، النقود

ٍنًف ًمنى الشٍَّيءً كذلك كىيػيقىاؿي  ، ضىرىبىٍت ًبًو اأٍلىٍرضى  كىأىنَّوي ضيًربى عىلىى ًمثىاًؿ مىا ًسوىاهي   ، الضٍَّربي  : لًلصًٌ
فو يقاؿ : ك ، ًمٍن ذىًلكى الشٍَّيءً  فه عىلىى يىًد فيبلى هي   ، ًإذىا حىجىرى عىلىٍيوً  ، ضىرىبى فيبلى كىأىنَّوي أىرىادى بىٍسطى يىدى

هي فى  أىنػَّهىا ضيرًبىٍت ضىٍرابن   ، اٍلعىسىلي اٍلغىًليظىةي  : كىًمنى اٍلبىاًب الضَّرىبي ، ضىرىبى الضَّاًربي عىلىى يىًدًه فػىقىبىضى يىدى  كى
ا يػيقىاؿي   ، نػٍفيوضي نػىفىضه  ، نػىفىٍضتي الشٍَّيءى نػىٍفضنا : كىمى  ؛الضَّرًيبي  : كىيػيقىاؿي لًٍلميوىكًَّل اًبٍلًقدىاحً ،  كىاٍلمى

ا اٍلبىاًب ،  فىسيمًٌيى ضىرًيبنا كىاٍلقىًعيًد كىا١بٍىًليسً  ، يى ضىرًيبنا أًلىنَّوي مىعى الًَّذم يىٍضرًبػيهىاكى٠بيًٌ  كى٩بَّا اٍستيًعّبى ُب ىىذى
ٍنسى  ، ضىٍربه  : قػىٍو٥بييٍم لًلرَّجيًل ا٣بٍىًفيًف ا١بًٍٍسمً  ا اإٍلً   : الشاعر قىاؿى  .افي شيبًٌوى ُب ًخفًَّتًو اًبلضٍَّربىًة الًٍَّب يىٍضرًبػيهى

 (ُ)أىانى الرَّجيلي الضٍَّربي الًَّذم تػىٍعرًفيونىوي ... خىشىاشه كىرىٍأًس ا٢بٍىيًَّة اٍلميتػىوىقًٌدً 

 .(ِ)"كىأىنَّوي نػىٍهجه يىٍضًربي ُب اٍلوىاًدم ضىٍرابن   ، اٍلميتَّسىعي ُب اٍلوىاًدم : كىالضَّاًربي 

، كلعلَّ أقرب معُب ُب ٕبثنا أنو:  ا٤بعاٍل اللغوية بل ٱبرج عن ىذهف كأما الضٍَّربي اصطبلحنا
 .(ّ)بغّبٮبا اإلصابة ابليد أك السوط أك"

: أقرب معُب ُب ٕبثنا أنو ، كلعلَّ  بل ٱبرج عن ىذه ا٤بعاٍل اللغويةف كأما الضٍَّربي اصطبلحنا
 .(ْ)بغّبٮبا" اإلصابة ابليد أك السوط أك"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ـ ََِِ -ىػ  ُِّْالبيت لطرفة بن العبد البكرم من معلقتو. انظر ديوانو دار الكتب العلمية، ط الثالثة ) ((1
  .(ِٕبّبكت )ص: 

 اتج العركس ( ،ُٗ-ُْ / ُِاألكىل )ط  هتذيب اللغة ( ،ّٗٗ- ّٕٗ / ّ) مقاييس اللغة البن فارسمعجم  ((2
  .( "ضرب"ُٓٓ- ّْٓ / ُالثالثة )ط لساف العرب  ( ،ِْٓ-ِّٕ/  ّ)

 ساتج العرك  ( ،ُٗ-ُْ / ُِاألكىل )ط  هتذيب اللغة ( ،ّٗٗ- ّٕٗ / ّ) مقاييس اللغة البن فارسمعجم  ((3
  .( "ضرب"ُٓٓ- ّْٓ / ُالثالثة )ط لساف العرب  ( ،ِْٓ-ِّٕ/  ّ)
 .(ُٕٓ/  ِٖا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )انظر :  ((4
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مبسوطة أك ٦بموعة كالكزة ك٫بوىا، أك ابلسوط  ، ابليد إصابةكاإلصابة مأخوذة من أصابو 
 من ًجٍلدو أك غّبه ككذلك ابلعصا من جريد كخشب كغّبٮبا.
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 أىنٍػػػػػػػػػوىاعي الػػػػضَّػػػٍربً ا٤ببحث الثاٍل: 

 أنواع الضرب ثبلثة:

 .التأديباألكؿ : ضرب 

 ٫بوه.ك  إذا عاقبو على إساءتو ابلضرب ؛دأديبنا وي بى مصدر أدَّ  كالتأديب لغة :

 .(ِ)"أىدَّبٍػتيوي دأىًٍديبنا إذا عاقبتو على إساءتو" : (ُ)الفيوميقاؿ 
ألنو سبب يدعو إىل  ، إذا عاقبتو على إساءتو ، أدبتو دأديبنا : (ّ)كقاؿ الزبيدم

كعاقبو على إساءتو لدعائو  ، وي أخبلقى  راضى  : بوكأدَّ  ، كضرب  ، بوأدى  : كقاؿ غّبه ، حقيقة األدب
 .(ْ)"قة األدبإايه إىل حقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لغوم اشتغل كمهر ُب العربية عند أيب  ، فقيو شافعي ، ا٢بموم ، الفيومي ، أبو العباس ، ىو أٞبد بن دمحم بن علي ((1
ك٤با بُب ا٤بلك ا٤بؤيد إ٠باعيل جامع الدىشة  ، فقطنها (ل إىل ٞباة )بسوريةكرح ( ،كلد كنشأ ابلفيـو )ٗبصر ، حياف

توُب بعد ،  ك"نشر ا١بماف ُب تراجم األعياف" ، ك"ديواف خطب" ، "ا٤بصباح ا٤بنّب" : من تصانيفوك  ، قرره ُب خطابتو
 / ِ) لعربية كا٤بعربةكمعجم ا٤بطبوعات ا ( ،ُِّ / ِ)كمعجم ا٤بؤلفْب  ( ،ّٖٗ/  ُ)بغية الوعاة ( ، ىػَٕٕ)

 (.ِِْ / ُا٣بامسة عشر )ط كاألعبلـ للزركلي  ( ،ُْٕٔ
 .( "ء د ب"ٗ / ُا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب ) ((2
 ىػ( ،ُُْٓ، كلد عاـ ) ا٤بلقب اب٤برتضى ، أبو الفيض ، الزبيدم ، ىو دمحم بن دمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ ا٢بسيِب ((3

أصلو من كاسط )ُب  ، من كبار ا٤بصنفْب ، مشارؾ ُب عدة علـو ، ة كا٢بديث كالرجاؿ كاألنسابعبلمة ُب اللغكىو 
 ، فاشتهر فضلو ، كأقاـ ٗبصر ، رحل إىل ا٢بجاز ( ،كمنشؤه ُب زبيد )ابليمن ( ،كمولده اب٥بند )ُب بلجراـ ، (العراؽ

ك"إٙباؼ  ، لعركس ُب شرح القاموس""اتج ا : من تصانيفو( ، ىػَُِٓ) عاـكتوُب ابلطاعوف ٗبصر ُب شعباف 
ك"عقود ا١بواىر ا٤بنيفة ُب أدلة مذىب  ، ك"أسانيد الكتب الستة" ، للغزايل (ُب شرح إحياء العلـو " ،السادة ا٤بتقْب

 ( ،ُِٕٔ / ِكمعجم ا٤بطبوعات العربية كا٤بعربة ) ( ،ِِٖ / ُُ)معجم ا٤بؤلفْب ، انظر :  اإلماـ أيب حنيفة"
 (.َٕ / ٕي )األعبلـ للزركلك 
 .( "أدب"ُِ / ِاتج العركس ) ((4
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  .(ُ)"التػٍَّهًذيب كاجملازاة : التٍَّأًديبكجاء ُب ا٤بعجم الوسيط : "

الضرب ا٣بفيف كالتوبيخ ك٫بوه من ذم الوالية بغية "ىو كالتأديب اصطبلحنا : 
 .(ِ)"صبلحاإل

  .(ْ)"معُب التأديب ، الضرب كالوعيد كالتعنيف: "  (ّ)قاؿ ابن قدامة

يتخرج هبا  سم يقع على كل رايضة ٧بمودةااألدب قولو : "ب  (ٓ)كعرفو البدر العيِب
اإلنساف ُب فضيلة من الفضائل ، كقيل : األدب استعماؿ ما ٰبمد قوال كفعبل ، كقيل : األخذ 
ٗبكاـر األخبلؽ ، كقيل : الوقوؼ مع ا٤بستحسنات ، كقيل : ىو تعظيم من فوقك كالرفق ٗبن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.َُ/  ُا٤بعجم الوسيط ) ((1
 (.ُُٖ : الثانية )صط معجم لغة الفقهاء  ((2
خرج من  ، من أىل ٝباعيل من قرل انبلس بفلسطْب ىػ( ،َِٔ، كلد ُب ) ىو عبد هللا بن أٞبد بن دمحم بن قدامة ((3

رحل  ، كاستقر بدمشق كاشَبؾ مع صبلح الدين ُب ٧باربة الصليبيْب يْب ،بلده صغّبنا مع عمو عندما ابتليت ابلصليب
ما أعرؼ أحدنا ُب زماٍل أدرؾ رتبة االجتهاد  : قاؿ ابن غنيمة ، ُب طلب العلم إىل بغداد أربع سنْب ٍب عاد إىل دمشق

ة من ا٤بغِب للموفق ما طابت نفسي ابإلفتاء حٌب صار عندم نسخ كقاؿ عز الدين بن عبد السبلـ : ، إال ا٤بوفق
 "الكاُب"عشر ٦بلدات كُب ُب الفقو شرح ٨بتصر ا٣برقي  "ا٤بغِب" : من تصانيفو،  كنسخة من الى البن حـز

األعبلـ ك  ، (ٗٗ/  ُّالبن كثّب )كالنهاية البداية ". انظر : ركضة الناظر"كلو ُب األصوؿ  "العمدة"ك "ا٤بقنع"ك
 (.ٕٔ / ْللزركلي )

 .(َْْ/  ُقدامة )ا٤بغِب البن  ((4
أصلو من حلب، كمولده ُب  ،ىو ٧بمود بن أٞبد بن موسى، أبو الثناء كأبو دمحم، قاضي القضاة بدر الدين العيِب ((5

 ،عينتاب )كإليها نسبتو(، فقيو حنفي، كمؤرخ من كبار ادثْب. تفقو على كالده. كاف فصيحا ابللغتْب العربية كالَبكية
. دخل القاىرة، ككيل ا٢بسبة مرارابرع ُب الفقو كالتفسّب ك  كيل عدة  ،ا٢بديث كاللغة كالتاريخ كغّبىا من العلـو

ك"رمز ا٢بقائق "  ،ك"البناية ُب شرح ا٥بداية" ، تداريس ككظائف دينية، من تصانيفو: "عمدة القارئ ُب شرح البخارم"
، (ِٕٓ/ ِبغية الوعاة )، (ُُّ/ َُالضوء البلمع ألىل القرف التاسع )ىػ(. انظر: ٖٓٓ". توُب ستة )شرح الكنز

 (.ُّٔ/ ٕ، كاألعبلـ للزركلي )(َِْ/ ُُ)شذرات الذىب ك 
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 . (ُ)"دكنك

؛ كتعليمو القرآف كتعليمو  ما ٰبمد قوال كفعبلالفضائل ك  كعلى ىذا فالتأديب ىو تعليم
كرب كصلة كإكـر الضيف كطلب الرزؽ كالسعي   مكاـر األخبلؽك ، السنن كالركاتب كنوافل الصـو 

بغية  شرعية اليةلو ك ن التوبيخ ك٫بوه ٩ب كألضرب ا٣بفيف مع ا٤بعاقبة إذا لـز األمر اب، إليو 
 .صبلحاإل

  : التعزير الثاٍل ضرب

أك آلدمي ُب كل  سبحانو كتعاىلا  عقوبة غّب مقدرة شرعنا ٘بب حقِّ ىو  كالتعزير لغةن :
 . كال كفارة غالبنا معصية ليس فيها حدّّ 

 دكف ا٢بدًٌ  ربي الضَّ  يى كمنو ٠بيًٌ  ، التأديبي " : التعزير أيضنا:   (ِ)قاؿ ا١بوىرم
  .(ّ)"تعزيرنا

من العقوبة على جرٲبة مل يرد ُب الشرع عقوبة  ره القاضيما يقدًٌ " كالتعزير اصطبلحنا :
 .(ْ)"مقدرة عليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(َٖ/  ِِعمدة القارم شرح صحيح البخارم ) ((1
 كالشاـ العراؽ بدك كعاشر بغداد إىل رحل بنيسابور، كمات ابلَبكستاف بفاراب كلد ا١بوىرم ٞباد بن إ٠باعيل ىو: ((2

 كأقاـ خراساف، إىل عاد ٍب العلم، طلب ُب نفسو كأجهد كالسّباُب، كالفارسي، الفارايب خالو عن كأخذ كا٢بجاز،
 من جيد خط ذك أديب، لغوم، ىو هبا توُب حٌب كالتأليف التدريس على هبا مقيمنا يزؿ كمل فنيسابور، بدامغاف

 كمات شعر، كلو الشعر، ُب "العركض" كتاب النحو"، ُب "ا٤بقدمة كتاب العربية"، كصحاح اللغة "اتج تصانيفو،
 ػ (ِِٗ/ ُ) الركاة ، كإنباه(ِْٕ/ ٖاتريخ اإلسبلـ )، ك (ٔٓٔ/ ِ) األدابء معجم انظر:. ىػ(ّّٗ) عاـ بنيسابور

/ ُ"، كانظر: ٦بمل اللغة البن فارس )عزر( "ْْٕ / ِالرابعة )ط  الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية للجوىرم ((3
 (.ِِٖ/ ّ(، كالنهاية البن األثّب )ٖٕ/ ِ(، كهتذيب اللغة لؤلزىرم )ٕٔٔ

 (.ُّٔ : معجم لغة الفقهاء )ص ((4
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  .(ُ)"التعزير : ىو العقوبة ا٤بشركعة على جناية ال حد فيها: " كقاؿ ابن قدامة 

ا  ، أك آلدمي ، ُب كل معصية عقوبة غّب مقدرة شرعا ، ٘بب حقِّ كعلى ىذا فالتعزير 
لضابط للغالب فقد يشرع التعزير كال معصية ، كتأديب طفل ىذا اك ا. كال كفارة غالبن  ليس فيها حدّّ 

 ككافر ، ككمن يكتسب آبلة ٥بو ال معصية فيها.

  د :ا٢ب الثالث ضرب

ادنا حدَّ  افي السجَّ  يى كبو ٠بيًٌ  ، ٍل عن كذا ككذا إذا منعِب عنودَّ حى  : يقاؿ ، ا٤بنع كا٢بدُّ لغةن :
  .(ِ)٤بنعو كأنو ٲبنع من ا٢بركة

عقوبة مقدرة كجبت حقا  تعاىل كما ُب الزان أك آلدمي كما ُب " حنا :كا٢بدُّ اصطبل
 .(ّ)"القذؼ

  كال ٲبلك العفو عنو. ؛التنفيذ لزموفإنو ي ٢بد؛ستحق فمٌب علم ا٢باكم ٗبكعلى ىذا 
 .سبحانو كتعاىلكسيأٌب تفصيلي كلًٌ نوعو على حدةو إف شاء هللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ُٕٔ/  ٗا٤بغِب البن قدامة ) ((1
 .( ، "حدد"ٓٗ / ُاألكىل )ط  ٝبهرة اللغة ((2
 .(َْٔ / ٓاألكىل )ط مغِب اتاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ ا٤بنهاج  ((3
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 ة انضرةانحكًة يٍ يشروعي :نثانًجحث انثب

زجر ال : ٢ًبًكىمو عظيمةو ، منها كمنها الضرب ؛ا٢بدكد كالعقوابت سبحانو كتعاىلشرع هللا 
 .الفسادالوقوع ُب لمجتمع عن لكصيانة  ، ا١برائما٤بعاصي ك ردع عن اقَباؼ الك 

ُب  كاف من بعض حكمتو سبحانو كرٞبتو أف شرع العقوابتً " : (ُ)ابن القيمقاؿ 
األعراض كاألمواؿ كالقتل ك عضهم على بعض ُب النفوس كاألبداف ا١بناايت الواقعة بْب الناس ب

كا١براح كالقذؼ كالسرقة فأحكم سبحانو كجوه الزجر الرادعة عن ىذه ا١بناايت غاية اإلحكاـ 
كشرعها على أكمل الوجوه ا٤بتضمنة ٤بصلحة الردع كالزجر مع عدـ اجملاكزة ٤با يستحقو ا١باٍل من 

كال ُب السرقة إعداـ  كال ُب الزان ا٣بصاء ، ، كال القتلى  اللسافً  قطعى  ُب الكذبً  فلم يشرعٍ  الردع ،
كإ٭با شرع ٥بم ُب ذلك ما ىو موجب أ٠بائو كصفاتو من حكمتو كرٞبتو كلطفو كإحسانو  النفس؛
  .(ِ)"كعدلو

ينفع ُب بعض ا٢باالت الٍب يستعصي فيها  ، من طرؽ العبلج طريقه أيضنا  ربي الضَّ ك 
ح ضرابن غّب مرٌبً  ا٤برأةا٢بكيم بضرب الشارع أذف  ، فقد اإلحساف كا١بميلاإلصبلح ابللطف ك 

 ، الشيطافً  كتسّب بقيادةً  ، ا٤برأة عشرة زكجها سيءي فحْب تي  ، كعصياهنا ألمر الزكج ىانشوز لمعا١بة 
فأمر ابلصرب  ، القرآف الكرَل إىل الدكاء أرشدقد ف ، كتقلب ا٢بياة الزكجية إىل جحيم ال يطاؽ

فبلبد  ، ىذه الوسائل كلُّ   فإذا مل تنجحٍ  ، ٍب اب٥بجر ُب ا٤بضاجع ، ٍب ابلوعظ كاإلرشاد ، ةكاألان
كىذا أقل ضررنا من  ، لكسر الغطرسة كالكربايء ، حمن سلوؾ طريق آخر ىو الضرب غّب ا٤بربَّ 

سن ما كما أح ، كاف حسننا كٝبيبلن   األكربً  كإذا قيس الضرر األخف ابلضررً  ، إيقاع الطبلؽ عليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أركاف  ىػ( ، ككافُٗٔ، كلد ُب دمشق عاـ ) مشس الدين ، الزرعيدمحم بن أيب بكر بن سعد اإلماـ العبلمة ىو  ((1
كانتصر لو كمل ٱبرج عن شيء من  ، ابن تيميةشيخو تتلمذ على  ، حد من كبار الفقهاءااإلصبلح اإلسبلمي ، ك 

اح دار مفت"ك "الطرؽ ا٢بكمية" من تصانيفو،  كتب ٖبطو كثّبنا كألف كثّبنا  ، دمشققلعة جن معو بكقد سي  ، أقوالو
 الكامنة ُب أعياف ا٤بائة الثامنةانظر : الدرر  .ىػ(ُٕٓ" توُب بدمشق عاـ )مدارج السالكْب"ك "الفركسية"ك "السعادة

 (.ٔٓ / ٔللزركلي )األعبلـ ك  ،(ْْ)ص :  جبلء العينْب ُب ٧باكمة األٞبدين، ك  (ُّٕ/  ٓالثانية )ط 
 .(ُُْ / ِ) إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب ((2
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  .(ُ)()كعند ذكر العمى يستحسن العور قيل

يضربوف حٌب إهنم ركا ُب الصبلة فكقصَّ  إذا بلغ األكالد العاشرةى أيضنا أمر الشارع ا٢بكيم أنو ك 
فبل  ، كأف ييتقى الوجو ُب الضرب ، إ٭با ضرابن غّب مربح ، كال يكوف ابلضرب الشديد ، ينزجركا

مع  ، بل تكوف كسطنا ، تؤمل ا١بسمال كال رقيقة  ، يضرب الصيب بعصا غليظة تكسر العظم
مع اٚباذ كسائل  ، مبلحظة أف ا٤بقصود من الضرب ىو دأديبهم كتوجيههم إىل ا٢بق كأداء الصبلة

 .الَبغيب كالتحبيب دكمنا

فالبعض ال ينفع معو الكبلـ الطيب كالتهديد أك ا٢برماف، لكن مٌب ما أحس أف ىناؾ 
ى، كال شك أف الضرب إذا كاف ُب حدكد الشرع ال ٲبكن أف يكوف لو عقوبة جسدية ارتدع كانته

 .نو أساء االستخداـألآاثر سلبية، فإف كاف ىناؾ آاثر سلبية؛ فهي راجعة إىل الضارب، كذلك 

 الضرب لو أثره اإلٯبايب على الفرد كاجملتمع ُب العاجل كاآلجل، فمن آاثره:ف

 النواىي.االحَباـ لؤلنظمة كالقرارات كاألكامر ك  *

 الَبكم كعدـ اإلقداـ على فعل أم شيء أك تركو حٌب يفكر ُب عاقبة ذلك. *

 الرجوع إىل ا٢بق كالصواب، كترؾ ا٣بطأ كالتمادم فيو. علىتعود ال *

 التعود على الصرب كالتحمل. *

كىذه اآلاثر اإلٯبابية ال تتحقق إال إذا كاف ىناؾ أسباب كدكافع كراء استخدامها، كمن 
 سباب:تلك األ

 عدـ جدكل أساليب التشجيع كا٢بوافز. -ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ْٕٓ / ُالثالثة )ط  للصابوٍل تفسّب آايت األحكاـُب ركائع البياف  ((1
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 عدـ جدكل أسلوب اإلقناع كا٤بناصحة. -ِ

 عدـ جدكل أسلوب ا٢برماف. -ّ

 عدـ جدكل أسلوب التهديد كالوعيد. -ْ

أف يكوف الضرب لو أثره اإلٯبايب الناجح، كذلك ألف ىناؾ ثلة قليلة جدا ال يفيد معهم  -ٓ
 ىذا األسلوب. 

ألسلوب الشرعي الذم أتى بو القرآف الكرَل، فقد رغب هللا تعاىل عباده ىو اكىذا األسلوب 
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ﴿ا٤بؤمنْب ابلثواب كا١بنة كمدحهم على ذلك، فقاؿ سبحانو كتعاىل: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ   

﴾  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ ٿ
(ُ). 

 ذا ىو معُب أسلوب التشجيع كا٢بوافز.كى

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ﴿كقاؿ تعاىل عن حاؿ الفئة الباغية: 

﮸    ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷ 

﴾﮹  ﮺ 
(ِ). 

 كمن معاٍل الصلح اإلقناع كا٤بناصحة.

گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ     ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ  ﴿كقاؿ تعاىل: 

﴾ ڱ  ں   ں  ڻ
(ّ). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ِِ-َِالتوبة )اآلية:  ((1
 .(ٗا٢بجرات )اآلية:  ((2
 .(ْالنور )اآلية:  ((3
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 كىذا ىو معُب ا٢برماف؛ حيث حرموا من الشهادة.

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ﴿  :كقاؿ تعاىل

﴾ې  ې  ې   ى     ى  ائ
(ُ)

.   

 كىذا ىو معُب التهديد كالوعيد.

ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ﴿كقاؿ تعاىل: 

﴾ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
(ِ).  

 .(ّ)كىذا ىو معُب أسلوب العقوبة ا٢بسية؛ كالضرب ك٫بوه

كجعلها خاٛبة الشرائع مل ٯبعل فيها أدٌل  ملسو هيلع هللا ىلص فهذه الشريعة الٍب شرعها هللا ألمة دمحم
﴾ھ  ے   ے  ۓ ھ  ھ   ھ  ﴿ سبحانو كتعاىلحرج بل نفاه بقولو 

(ْ).  

﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ ﴿ : تعاىلكقاؿ 
(ٓ).  

ُب قولو :  ملسو هيلع هللا ىلصُب الضرب أف يكوف غّب مربح كما بينو النيب  ا٢بكيم كقد اشَبط الشارع
 .(ٔ)"فاضربوىن ضرابن غّب مربح"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.َٔ : اآلية) ألحزابسورة ا ((1
 (.ِ : اآلية) نورسورة ال ((2
 .(ُٕ-ُٔالعجبلف دار ابن األثّب )ص: انظر: عقوبة الضرب ُب ضوء الشريعة اإلسبلمية لعبد اللطيف  ((3
 (.ٖٕ : اآلية)سورة ا٢بج  ((4
 (.ُٖٓ : اآلية) سورة البقرة ((5
من حديث جابر بن عبد هللا  ( ،ُُِٖرقم )حديث  ( ،ٖٖٔ / ِأخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب ا٢بج ) ((6

. 
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  قلت البن عباس : قاؿ عطاء عن    (ُ)كقد ركل ابن جرير
 .(ِ)"ابلسواؾ ك٫بوه" : ؟ قاؿ ما الضرب غّب ا٤بربح

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استوطن بغداد كأقاـ هبا إىل  ، ل طربستافمن أى ىػ( ،ِِْ،كلد ُب ) أبو جعفر ، دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب ىو ((1
عارفنا أبايـ  ، عا٤بنا ابلسنن ، كطرقها ، فقيهنا ُب األحكاـ ، كاف حافظنا لكتاب هللا  ، من أكابر العلماء حْب كفاتو ،

 ، كٝبع من العلـو ما مل يشركو فيو أحد ، رحل من بلده ُب طلب العلم كىو ابن اثنٍب عشرة سنة ، الناس كأخبارىم
٠بع من دمحم  ، كقد تفرد ٗبسائل حفظت عنو ، لو اختيار من أقاكيل الفقهاء ، رض عليو القضاء فامتنع كا٤بظامل فأىبعي 

 ، ركل عنو أبو شيب ا٢براٍل ، كإسحاؽ بن أيب إسرائيل كإ٠باعيل بن موسى السدم كآخرين ، بن عبد ا٤بلك
 من تصانيفو "اختبلؼ الفقهاء" ( ،ىػَُّ) عاـ توُب،  ة ال تضرفيو تشيعنا يسّبنا كمواال كقيل إفٌ  ، كالطرباٍل كطائفة

 طتذكرة ا٢بفاظ ". انظر : ك"التبصّب ُب األصوؿ ، ك"جامع البياف ُب تفسّب القرآف" ، ك"كتاب البسيط ُب الفقو"، 
 ( ،ْٖٗ / ّ)ط األكىل ُب نقد الرجاؿ كميزاف االعتداؿ  ( ،ُْٓ / ُُ)كالبداية كالنهاية  ( ،َُِ / ِاألكىل )

 .(ٗٔ / ٔاألعبلـ للزركلي )(، ك ِٔ / ِكىدية العارفْب )
  .(ُّٓ / ٖاألكىل )ط تفسّب ابن جرير جامع البياف ُب أتكيل القرآف انظر :  ((2
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ــْرُة عُذ األيى انطبثقة :انًجحث انراثع  انــضَّ

الضرب لؤلمم السابقة كما شرعو ٥بذه األمة ، كمن ذلك ضرب  سبحانو كتعاىلشرع هللا 
 . (ُ)﴾ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀ﴿ سبحانو كتعاىلالزكجة دأديبنا كما ُب قولو 

 ٤با ابتيلي نيٌب هللا أيوب ؿ :قا  جبّب بن الرٞبن عبدعن   كركل ابن جرير
 ، جعلت امرأتو ٚبرج تكسب عليو ما تطعمو ، كطيرح ُب مىٍزبىلة ، ٗبالو ككلده كجسده ملسو هيلع هللا ىلص

 ، ككاف أيٌب أصحاب ا٣ببز كالشوٌم الذين كانوا يتصٌدقوف عليها ، الشيطاف على ذلك هي دى سى حى فى 
فالناس يتقٌذركف  ، كتلمسو بيدىا فإهنا تعاِب صاحبها ، اطردكا ىذه ا٤برأة الٍب تغشاكم : فيقوؿ

ا لقي  طعامكم من أجل أهنا دأتيكم كتغشاكم على ذلك
ى
؛ ككاف يلقاىا إذا خرجت كازكف ٤ب

فوهللا لو تكلم بكلمة كاحدة لكشف عنو كٌل  ، فأىب إال ما أتى ، (ِ)ِبىَّ صاحبك : فيقوؿ ، أيوب
لقيك عدٌك هللا فلقنك ىذا  : يقوؿ ٥باف ، فتخرب أيوب فتجيءي  ، كلرجع إليو مالو ككلده ، ضرٌ 

كإف مل أيهتا  ، إ٭با مثلك كمثل ا٤برأة الزانية إذا جاء صديقها بشيء قبلتو كأدخلتو ، ؛ كيلك الكبلـ
كإذا قبض الذم لو منا  ، ا أعطاان هللا ا٤باؿ كالولد آمنا بومَّ ػ! ل كأغلقت ابهبا عنو ، بشيء طردتو

فلذلك قاؿ هللا  : قاؿ ، مِب هللا من مرضي ىذا ألجلدنَّك مئةن ! إف أقا ّبهغكنبٌدؿ  ، نكفر بو
 .(ّ)﴾ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿ سبحانو كتعاىل

مثل  مع من شيءو كىو ما ٯبي  ، خذ بيدؾ ضغثنا : قلنا أليوب : قاؿ ابن جرير 
  .(ْ)ككملء الكٌف من الشجر أك ا٢بشيش كالشماريخ ك٫بو ذلك ٩با قاـ على ساؽ ، حزمة الرٍُّطبة

كُب ىذا ردّّ على من زعم من ا٢باقدين على اإلسبلـ أنو دينه يدعو إىل العنف كإىانة ا٤برأة ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ْْاآلية : )سورة ص  ((1
ا ُب شرح هنج كم  ، كقلة ا٢بياء من قلة ا٤بركءة ، كالقحة من قلة ا٢بياء ، كاللجاج من القحة ، من اللجاج : ِبَّ  ((2

  (.َُٔ/  ُٔ) الببلغة البن أيب ا٢بديد
 (.ُِِ / ُِ) ابن جريرتفسّب انظر :  ((3
  انظر : ا٤بصدر السابق. ((4
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 سبحانو كتعاىلقد أقسم ليجلدهنا مائة جلدة كأمره هللا  عليو السبلـكىذه امرأة نيب هللا أيوب 
 ، نيبُّ هللا فأبرَّ  ، كاحدة فضرهبا ضربةن  ، ةائتكملة ا٤ب كاألصلي  ، فيو تسعة كتسعوف قضيبنا صنو بغي 

  .(ُ)كهللا رحيم ، كخىفَّفى هللا عن أمىًتوً 

 ابن جريرو أفَّ من شركط التوبة قتل النفس ، فركل  عليو السبلـكقد كاف ُب شريعة موسى 
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ﴿:  لقومو عليو السبلـ قاؿ موسى قاؿ : عن ابن عباس 

 .(ِ)﴾ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ

فاحتىب  : قاؿ ، أف يقتلوا أنفسهمعز كجل موسى قومو عن أمر ربو  أمرى  :  قاؿ
 ، كأخذكا ا٣بناجر أبيديهم ، الذين عكفوا على العجل فجلسوا كقاـ الذين مل يعكفوا على العجل

جلوا عن سبعْب فا٪بلت الظلمة عنهم كقد أي  ، فجعل يقتل بعضهم بعضنا ، كأصابتهم ظلمة شديدة
 .(ّ)ككل من بقي كانت لو توبة ، قتل منهم كانت لو توبة كل من  ، قتيل ألف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُِِ / ُِ) ابن جريرتفسّب انظر :  ((1
 (. ْٓ : اآلية)سورة البقرة  ((2
 (.ْٕ / ِ) ابن جريرتفسّب  ((3
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 :ة فصوؿستكفيو ، ضرب التأديب: الباب األكؿ
ػػًقػيػقىػػةي الػػتَّػػػأًديػػػبً  :الفصل األكؿ  .حى

 الفصل الثاٍل: من لو ا٢بق ُب كالية التأديب. 

 الفصل الثالث: ما ٯبوز فيو التأديب لغّب ا٢باكم.

 زكجة للتأديب كفيو تسعة مباحث:الفصل الرابع: ضرب ال

 ا٤ببحث األكؿ: األدلة من الكتاب كالسنة ُب مشركعية ضرب الزكجة.

 ا٤ببحث الثاٍل: أسباب ضرب الزكجة.

 ا٤ببحث الثالث: مشركعية أتديب الناشز.

 ا٤ببحث الرابع: مراحل أتديب الزكجة.

 ا٤ببحث ا٣بامس: ضرب الزكج زكجتو لعصياهنا لو.

  عز كجل.لعصياهنا رب الزكج زكجتو ا٤ببحث السادس: ض

 ا٤ببحث السابع: الضماف بضرب التأديب.

 ا٤ببحث الثامن: اآللة ا٤بستخدمة ُب ضرب الزكجة.

 ا٤ببحث التاسع: شبو ا٤بانعْب من ضرب الزكجة كالرد عليها.

 الفصل ا٣بامس: ضرب األكالد، كفيو أربعة مباحث:

 ا٤ببحث األكؿ: حكم ضرب األكالد. 

 الثاٍل: ضوابط ضرب األكالد. ا٤ببحث

 من لو حق ضرب األكالد.ا٤ببحث الثالث: 

 ا٤ببحث الرابع: اآللة ا٤بستخدمة ُب ضرب األكالد.

 .ضرب ا٢بيوافالفصل السادس: 
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  َحِقيقَةُ انتَّأِديتِ انفصم األول: 

 رايضة كىو ، إساءتو على كعاقبو ، األدبى  وي مى علَّ  أم ، دأديبنا وي بى أدَّ  مصدر : لغةن  التأديبي 
 .األخبلؽ ك٧باسن النفس

رايضة النفس  وي تي مٍ لَّ عى  ، أم من ابب ضرب ، أدبتو أدابن  : ى الزبيدم ا٤برتضقاؿ 
 إذا عاقبتو على إساءتو ، أدبتو دأديبنا : كمنو قيل ا ،كأدبتو دأديبنا مبالغة كتكثّبن  ، ك٧باسن األخبلؽ

أخبلقو كعاقبو  راضى  : كأدبو ، بى رى ضى كى   ، وي بى أدَّ  : كقاؿ غّبه ، إىل حقيقة األدبألنو سبب يدعو  ،
 .(ُ)على إساءتو لدعائو إايه إىل حقيقة األدب

، كالتأديبي أعمُّ من التعزيػر ، كقػد يطلػق   ا٤بعُب ىذا عن ٱبرج بلف كأما ُب اصطبلح الفقهاء؛
 كل منهما على اآلخر.

 .(ّ)"تعزير فتأديب على ذنوب مل تشرع فيها ا٢بدكدأما ال" :  (ِ)قاؿ ا٤باكردم
كتسمية ضػرب الػويل كالػزكج كا٤بعلػم تعزيػرنا ىػو أشػهر " :  (ْ)الشربيِب ا٣بطيب قاؿك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.َِٔ/ُ(، كلساف العرب )ٗ/ ُصباح ا٤بنّب )( ، "أدب"، كانظر: ا٤بُِ / ِاتج العركس ) ((1
إماـ ،  كانتقل إىل بغداد ىػ( ،ّْٔعاـ ) كلد ابلبصرة ، ىو علي بن دمحم بن حبيب ا٤باكردم نسبتو إىل بيع ماء الورد ((2

نت ككا ، ُب عهد القائم أبمر هللا العباسي (كىو أكؿ من لقب بػ )أقضى القضاة ، كاف حافظنا لو  ، ُب مذىب الشافعي
من تصانيفو ىػ(. َْٓعاـ ) توُب ُب بغداد ، اهتم اب٤بيل إىل االعتزاؿ ، لو ا٤بكانة الرفيعة عند ا٣بلفاء كملوؾ بغداد

طبقات انظر :  قانوف الوزارة""ك "أدب الدنيا كالدين"ك "األحكاـ السلطانية"ك ، ٦بلدنا (َِ)ُب الفقو  "ا٢باكم"
 / ْكاألعبلـ للزركلي )،  (ُِٖ/  ٓ)البن العماد ات الذىب كشذر  ( ،ِٕٔ / ٓالشافعية الكربل للسبكي )

ِّٕ.) 
 .(ِْْ/  ُّاألكىل )ط  ا٢باكم الكبّبانظر :  ((3
من تصانيفو ( ، ىػٕٕٗت مفسر لغوم من أىل القاىرة ) فقيو شافعي ، ، مشس الدين ، ىو دمحم بن أٞبد الشربيِب ((4

تقريرات على "كلو  ، كبلٮبا ُب الفقو  ؛ للنوكم "اج ُب شرح ا٤بنهاجمغِب ات"ك "اإلقناع ُب حل األلفاظ أيب شجاع"
 ، (ُٔٓ/  َُ)ُب أخبار من ذىب شذرات الذىب " . انظر : شرح شواىد القطر"ك "ُب الببلغة ا٤بطوؿ

(، َُُٖ/  ِالعربية كا٤بعربة )كمعجم ا٤بطبوعات  ( ،ِٕ / ّاألكىل )ط  ئة العاشرةاكالكواكب السائرة أبعياف ا٤ب
 .(ٔ/  ٔاألعبلـ للزركلي )ك 
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 . (ُ)االصطبلحْب كما ذكره الرافعي
كضػػػرب البػػػاقي بتسػػػميتو دأديبنػػػا ال  ، لفػػػظ التعزيػػػر ابإلمػػػاـ أك انئبػػػو كمػػػنهم مػػػن ٱبػػػصُّ  : قػػػاؿ

 . (ِ)"تعزيرنا
 أك األب أك الػزكج مػن الصػادرة العقوبػة علػى يصػدؽ التعزيػر أفَّ  علػى جػركا فقد : ا٢بنفية اأم

 .اإلماـ فعل على يصدؽ كما ، غّبٮبا
ا يباشػػػػر ":   (ّ)عابػػػػدين ابػػػن قػػػاؿ التعزيػػػر يفعلػػػػو الػػػزكج كا٤بػػػوىل ككػػػػل مػػػن رأل أحػػػدن

 .(ْ)"ا٤بعصية
 كهللا تعاىل أعلم.،  إطبلقيو أحد ُب التعزير من أعمُّ  فالتأديبكعلى ىذا 

كاختلفػوا ُب جػواز  ، ُب جواز دأديب الػزكج زكجتػو فيمػا يتعلػق ٕبقوقػو الزكجيػة الفقهاء كاتفق
كسيأٌب  ، كجوزه آخركف ، فذىب بعضهم إىل ا٤بنع ، كَبؾ الصبلة سبحانو كتعاىلدأديبو ٢بق هللا 

 .سبحانو كتعاىلتفصيل ذلك إف شاء هللا 

كلتعلػػيم الفػػرائض  ، لػػَبؾ الصػػبلة كالطهػػارة الصػػيبًٌ  دأديػػبي  علػػى أنػػو ٯبػػب علػػى الػػويلًٌ اتفقػػوا ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أىل قزكين من كبار الفقهاء  ، ىػ(ٕٓٓ، كلد ُب ) أبو القاسم ، الرافعي ىو عبد الكرَل بن دمحم بن عبد الكرَل ((1
الشرح الكبّب الذم  : من مصنفاتو( ، ىػِّٔ ت) هنع هللا يضرا١بليل  نسبتو إىل رافع بن خديج الصحايب ترجع ، الشافعية

فتح " : كقد تورع بعضهم عن إطبلؽ لفظ العزيز ٦بردنا على غّب كتاب هللا فقاؿ ، للغزايل "شرح الوجيز العزيز"٠باه 
( ُِٖ / ٖالثانية )ط  طبقات الشافعية الكربل للسبكي. انظر : شرح مسند الشافعي""ك" العزيز ُب شرح الوجيز

 (.ٓٓ / ْلزركلي )األعبلـ ل(، ك ّٕٔ / ِ بن شاكر )لصبلح الدين دمحم كفوات الوفيات ،
 (.ّٓٓ / ٓمغِب اتاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ ا٤بنهاج ) ((2
كإماـ  ، كاف فقيو الداير الشاميةىػ( ،  ُُٖٗ، كلد عاـ ) دمشقيال ىو دمحم أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين ((3

، كتوُب  ٟبس ٦بلداتُب  "عابدين حاشية ابنػػػ"ا٤بشهور ب "رد اتار على الدر ا٤بختار"صاحب  ، ا٢بنفية ُب عصره
ة عيوف رَّ ق"ا٤بشهور أيضنا اببن عابدين صاحب  (ىػَُّٔ-ُِْْكابنو دمحم عبلء الدين )ىػ( ، ُُِِٓب )

العقود الدرية ُب تنقيح "من تصانيف ابن عابدين األب  ، الذم ىو تكملة ٢باشية كالده السابقة الذكر "األخيار
٦بموعة "ك "حواش على تفسّب البيضاكم"ك ، ُب األصوؿ "ا٤بنار حار على شرحنسمات األس"ك" الفتاكل ا٢بامدية

 .(ٕٓ/  ٕ) ، (ِْ/  ٔاألعبلـ )انظر :  ."رسائل
 .(َٔ / ْالثانية )ط  حاشية ابن عابدين رد اتار على الدر ا٤بختارانظر :  ((4
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 سػػيأٌب إف شػػػاء هللاك  ، كابلضػػرب إذا بلػػغ عشػػرنا ، كذلػػك ابلقػػوؿ إذا بلػػغ سػػػبع سػػنْب ، ك٫بػػو ذلػػك
 ."ضػرب األكالد كمحمستقل ٙبت عنواف: " ُب مبحث سبحانو كتعاىل
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ٍْ نَهُ انَحقُّ فِي :انفصم انثبَي  تِ يأدِ انتَّ  ةِ اليَ وِ َي

 تثبتي ألشخاص معينْب كىم :  كالية التأديبيتبٌْب أفَّ  (ُ)بتتبع كبلـ العلماء
 معصية أكفلهم ا٢بق ُب دأديب من ارتكب  ، كالقاضي ابلوالية العامة  إلماـ كنوابوا -ُ

  .ليس فيو حدّّ  ٧بظورنا
،  كىذا متفق عليو بْب الفقهاء ، فيما يتصل اب٢بقوؽ الزكجيةلزكج على زكجتو ا -ِ

كَبؾ الصبلة ك٫بوىا   ، سبحانو كتعاىلكلكنهم اختلفوا ُب جواز دأديب الزكج لزكجتو ُب حق هللا 
 .تعاىلبحث مستقل إف شاء هللا مُب الكبلـ حوؿ ىذه ا٤بسألة ، كسيأٌب  من الفرائض

 .على التلميذ إبذف الويل٤بعلم ا -ّ 
 .منا من قبل القاضيأك قيًٌ  ، اا أك كصيِّ كاف أك جدِّ  أابن  ، لويل ابلوالية ا٣باصةا -ْ
 . أك لو سبحانو كتعاىل ُب ٨بالفتو  ُب رقيقو دي السيٌ  -ٓ

لفظ التعزير بضرب اإلماـ أك انئبو  من األصحاب من ٱبصُّ : "  (ِ)قاؿ النوكم
  .كاألب كلده دأديبنا ال تعزيرنا ، يبكا٤بعلم الصٌ  ، ي ضرب الزكج زكجتوسمٌ كيي  ، دٌو حى  للتأديب ُب غّبً 

  .كىو األشهر ، كمنهم من يطلق التعزير على النوعْب
ـي  : مستوُب التعزيرى يكوف فعلى ىذا   . دي كالسيٌ  كا٤بعلمي  كاألبي  كالزكجي  اإلما

كاألب يؤدب الصغّب تعليمنا  ، ا كتعزيرناأما اإلماـ فيتوىل ابلوالية العامة إقامة العقوابت حدِّ 
كيشبو أف تكوف األـ ُب زمن الصبا ُب   ، وه ٗبا يضبطوب ا٤بعتككذا يؤدٌ  ، كزجرنا عن سيئ األخبلؽ

كما ذكران ُب تعليم أحكاـ الطهارة كالصبلة كاألمر كالضرب عليها أف األمهات    ، كفالتو كذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكبّب للشيخ الدردير كحاشية الدسوقيالشرح (، كقوؿ ا٤بالكية ُب ّّْ/ ِانظر قوؿ األحناؼ بدائع الصنائع ) ((1
( ، كقوؿ ا٢بنابلة ُب ُٕٓ / َُالثالثة )كعمدة ا٤بفتْب للنوكم ط ركضة الطالبْب (، كقوؿ الشافعية ُب ّْٓ / ْ)

  .(َِٓ/ ّاإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل )
كلد ُب نول ابلشاـ جنويب  الدين ٧بيي ، ٰبٓب بن شرؼ بن مرم بن حسن النوكم أبو زكراي اإلماـ العبلمة ىو ((2

حٌب توُب عاـ  تعلم ُب دمشق كأقاـ هبا زمنا ، عبلمة ُب الفقو الشافعي كا٢بديث كاللغةىػ( ، ُّٔدمشق عاـ )
ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم "ك "ركضة الطالبْب"ك ؛ مل يكملومات ك  "اجملموع شرح ا٤بهذب"من تصانيفو ىػ( ، ٕٔٔ)

 كالنجـو الزاىرة ُب ملوؾ مصر كالقاىرة ( ،ّٓٗ / ٖلشافعية الكربل للسبكي )طبقات ا". انظر : بن ا٢بجاج
 (.ُْٗ / ٖكاألعبلـ للزركلي ) (،ِٖٕ / ٕ) يوسف بن تغرم بردم١بماؿ الدين 



 

12 

 

 كالزكج يعزر زكجتو ُب النشوز كما يتعلق بو كا٤بعلم يؤدب الصيب إبذف الويل كنيابة عنو ، ، كاآلابء
ككذا ُب حق هللا  ، كالسيد يعزر ُب حق نفسو ، سبحانو كتعاىلق هللا كال يعزرىا فيما يتعلق ٕب ،

 .(ُ)"سبحانو كتعاىل على األصح
إال اإلماـ أك انئبو أك السيد ُب  أحدو  دأديبى  ال ٯبوز ألحدو " :  (ِ)الدسوقيقاؿ ك 

 .(ّ)"رقيقو ُب ٨بالفتو  أك لو أك الزكج للنشوز أك تركها ٫بو الصبلة
أٌف ا٤بقصود بو ىو تعديل السلوؾ ا٤بعوٌج من ىؤالء األصناؼ ، كذلك  كىذا الكبلـ الشكَّ 

من الوالية ُب يًد ا٢باكم الشرعي أك الزكج أك الوالدين أك السيد ُب  سبحانو كتعاىل٤با جعل هللا 
ينصلح ابلتوجيو كالوعظ كاإلرشاد؛ أابح الشارع لو  رعاه ٤با فيو األصلح لو ، فإف ملرقيقو ٕبيث ي

 للتعزير كلو ٗبا يؤمل ظاىرنا للردع كالزجر كتقوَل السلوؾ ، كتعديل ا٣بلق ا٤بنحرؼ.اللجوء 
كىذا لعمر هللا من فضائل ىذه الشريعة السمحة الٍب أصلحت حاؿ الدين كالدنيا ، كالفرد 

 كاجملتمع.
"كلكم راعو كمسؤكؿ عن رعيتو ، فاإلماـ راعو كمسؤكؿه عن رعيتو  :ملسو هيلع هللا ىلص ك٥بذا قاؿ النيب

،  (ْ)راعو كمسؤكؿه عن رعيتو ، كا٤برأة راعية ُب بيت زكجها كمسؤكلة عن رعيتها" ا٢بديث ، كالزكج
كٙبديد ا٤بسؤكلية ُب طريقة الَببية ابلزجر ببعض األصناؼ ٩با يدؿُّ على مشوؿ الشريعة كصبلحيتها 

؛ النتشرت لكٌل زماف كمكاف ، كإال فلو كاف أمر التأديب كالزجر كالردع كالتعزيز مَبككنا لكٌل أحدو 
ٗبثل ىذه ا٢بجة ، كىذا من  الفوضى بْب الناس؛ كالعتدل أانسه على دماء آخرين كأعراضهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ُٕٓ / َُ)كعمدة ا٤بفتْب ركضة الطالبْب انظر :  ((1
تعلم  ، من أىل دسوؽ ٗبصر ، لعربية كالفقوفقيو مالكي من علماء ا ، دمحم بن أٞبد بن عرفة الدسوقي الشيخ ىو ((2

ىػ( ، َُِّعاـ ) توُب ابلقاىرة،  ىو ٧بقق عصره كفريد دىره قاؿ صاحب شجرة النور :،  كأقاـ كدرس ابألزىر
حاشية على شرح السنوسي "ك ، ُب الفقو ا٤بالكي "حاشيتو على الشرح الكبّب على ٨بتصر خليل"من تصانيفو 

ط كشجرة النور الزكية ُب طبقات ا٤بالكية ( ، ِِٗ / ٖ)معجم ا٤بؤلفْب . انظر : العقائد ُب "٤بقدمتو أـ الرباىْب
 (.ُٕ / ٔاألعبلـ للزركلي )ك  (.َِٓ / ُاألكىل )

 .(ّْٓ / ْالشرح الكبّب للشيخ الدردير كحاشية الدسوقي ) ((3
( ، ُِْٗ، حديث رقم ) سيده ابب العبد راع ُب ماؿ،  (َِٗ/  ِ)كتاب العتق  ،الثالثة أخرجو البخارم ط ((4

 ( من حديث ابن عمر.ُِٖٗ، حديث رقم ) (ُْٗٓ/  ّ)كمسلم ُب صحيحو كتاب اإلمارة 
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كمن ذلك أنو أكجب  ، كماؿ الدين القوَل أنو اىتم ٔبميع ٦باالت ا٢بياة الٍب ٰبتاجها اإلنساف
 على كل إنساف القياـ اب٤بسئولية الٍب أنيطت بو ٕبسب موقعو كمكانتو.
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 ا٢باكم لغّبً  ٯبوز فيو التأديبي ما  :لثالفصل الثا

 :(ُ)ُب ثبلث حاالت ، ذكرىا العلماء كىي لغّب ا٢باكم التأديبي ٯبوز 
كترؾ  ، كَبكها الزينة لو مع القدرة عليها  ، نشوز الزكجة كما يتصل بو من ا٢بقوؽ كالن :أ

غّب ذلك ٩با لو إىل  ، راشكترؾ اإلجابة إىل الف ، كا٣بركج من ا٤بنزؿ بغّب إذنو ، الغسل عند ا١بنابة
 . (ِ)كىذا متفق عليو بْب الفقهاء ، صلة ابلعبلقة الزكجية

 زه البعضي فجوَّ  ، كَبؾ الصبلة ك٫بوىا  سبحانو كتعاىلكاختلفوا ُب جواز دأديبو إايىا ٢بق هللا 
  .سبحانو كتعاىل، كسيأٌب بيانو ُب ٕبث مستقل إف شاء هللا  كمنعو آخركف ،

أك  ، اأك كصيِّ  ، اأك جدٌ  ، أابن كاف،  على ترؾ الطهارة كالصبلةلويلًٌ للصيبًٌ دأديبي ا اثنينا :
مركا أكالدكم ابلصبلة كىم أبناء سبع سنْب كاضربوىم عليها كىم "ديث ٢ب ، منا من قبل القاضيقيٌ 

 .(ّ)"أبناء عشر سنْب
 ، كيَبؾ الشرعن شرب ا٣بمر ليألف ا٣بّب كييغلَّظي كٱبٌوؼي كينهى  ، الصـوعلى ترؾ ككذا 

كىو ُب حق الصيب لتمرينو على الصبلة ك٫بوىا  ، على الويل للحديث ا٤بتقدـ كاجبه  كىذا التأديبي 
رفع ديث : "كال ٘بب عليو الصبلة عند ٝبهور الفقهاء ٢ب ، ليألفها كيعتادىا كال يَبكها عند البلوغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ْالشرح الكبّب للشيخ الدردير كحاشية الدسوقي )(، كقوؿ ا٤بالكية ُب ّّْ/ ِانظر األحناؼ ُب بدائع الصنائع ) ((1
( ، كقوؿ ا٢بنابلة ُب اإلقناع ُب فقو ُٕٓ / َُ)ْب للنوكم كعمدة ا٤بفتركضة الطالبْب (، كقوؿ الشافعية ُب ّْٓ /

 (.َِٓ/ ّاإلماـ أٞبد )
ُب ، ا٤بهذب  (َِّ/  ِاألكىل )( ، إٝباع األئمة األربعة كاختبلفهم البن ىبّبة ط ِْاإلٝباع البن ا٤بنذر )ص :  ((2

األكىل اع البن القطاف الفاسي ط ( ، اإلقناع ُب مسائل اإلٝبٗٔ/  ِأليب إسحاؽ الشّبازم ) فقو اإلماـ الشافعي
 . (ُّٖ/  ٕا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي )( ، َّْ/  ّ، موسوعة اإلٝباع ُب الفقو اإلسبلمي للعمرم ) (ِٖ/  ِ)
أبو داكد ُب السنن ، كتاب (، ك ٖٗٔٔ(، حديث رقم )َُٖ/ ِأٞبد  ُب ا٤بسند ) من حديث ابن عمرك أخرجو ((3

،  األكىلط ( ، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ْٓٗحديث رقم ) ، مر الغبلـ ابلصبلةابب مٌب يؤ ،  (ُّّ/  ُالصبلة )
ىذا حديث صحيح  : كقاؿ ( ،ُِٕرقم )، حديث  ابب فضل الصلوات ا٣بمسة( ، ُّٕ / ُكتاب الصبلة )
 ككافقو الذىيب.،  على شرط مسلم
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 .(ُ)"كعن الصيب حٌب يكرب ، كعن ا٤ببتلى حٌب يربأ ، عن النائم حٌب يستيقظ ؛القلم عن ثبلثة
كنقل  ء ،هور الفقهاٝبكليس لو التأديب بغّب إذف الويل عند  ، لتلميذدأديب ا٤بعلم ل اثلثنا :

  .(ِ)ٔبواز ذلك بدكف إذف الويل رده اإلٝباع الفعلي مطَّ  : قو٥بمالشافعية  عن بعض
  ."كالدمن لو حق ضرب األٙبت عنواف "ُب ٕبث مستقل  -تعاىلإف شاء هللا -كسيأٌب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داكد ُب السنن ،  كأبو  ( ،ِّْٖٕ)، حديث رقم  (ََُ/  ٔأٞبد ُب ا٤بسند ) عن عائشة  أخرجو ((1
كالنسائي ُب السنن  ( ،ّْٖٗحديث رقم ) ، اابب ُب اجملنوف يسرؽ أك يصيب حدِّ  ( ،ُّٗ / ْكتاب ا٢بدكد )

كابن ماجو ُب السنن ،   ( ،ِّّْابب من ال يقع طبلقو من األزكاج حديث رقم )( ُٔٓ / ٔ، كتاب الطبلؽ )
َبتيب : بكابن حباف  ( ،َُِْحديث رقم ) ، نائمابب طبلؽ ا٤بعتوه كالصغّب كال( ٖٓٔ / ُكتاب الطبلؽ )

ابب ذكر اإلخبار عن العلة الٍب من أجلها إذا ( ، ّٓٓ / ُاألكىل )ط األمّب عبلء الدين علي بن بلباف الفارسي 
كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ُب كتاب  ( ،ُِْحديث رقم ) ، رفعت األقبلـ عن الناس ُب كتبة الشيء عليهم ؛ عدمت
 ككافقو الذىيب. " ،ىذا حديث صحيح على شرط مسلم: " كقاؿ( ، َِّٓحديث رقم ) ( ،ٕٔ / ِالبيوع )

(، كمغِب ُِٔ / ْأسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب ) ( ،ُٕٓ / َُ)كعمدة ا٤بفتْب ركضة الطالبْب انظر :  ((2
 .(ِٓٓ/ ٓاتاج )
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 مباحث تسعةكفيو ، ضرب الزكجة للتأديب: الفصل الرابع

 ا٤ببحث األكؿ: األدلة من الكتاب كالسنة ُب مشركعية ضرب الزكجة.

 ا٤ببحث الثاٍل: أسباب ضرب الزكجة.

 ا٤ببحث الثالث: مشركعية أتديب الناشز.

 ا٤ببحث الرابع: مراحل أتديب الزكجة.

 لعصياهنا لو.ا٤ببحث ا٣بامس: ضرب الزكج زكجتو 

 ا٤ببحث السادس: ضرب الزكج زكجتو  عز كجل.

 ا٤ببحث السابع: الضماف بضرب التأديب.

 ا٤ببحث الثامن: اآللة ا٤بستخدمة ُب ضرب الزكجة.

 ا٤ببحث التاسع: شبو ا٤بانعْب من ضرب الزكجة كالرد عليها.

 الفصل ا٣بامس: ضرب األكالد، كفيو أربعة مباحث:

 ضرب األكالد. ا٤ببحث األكؿ: حكم 

 ا٤ببحث الثاٍل: ضوابط ضرب األكالد.

 ا٤ببحث الثالث: من لو حق ضرب األكالد.

 ا٤ببحث الرابع: اآللة ا٤بستخدمة ُب ضرب األكالد.
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 ضرة انسوجةاألدنة يٍ انكتبة وانطُة في يشروعية : انًجحث األول

ة القانتة ، كمنهن ا٤بعلـو أفَّ حاؿ النساء ٱبتلف من امرأة إىل أخرل فمنهن الصا٢ب من
الصا٢بات ُب سياؽ ا٤بدح ٥بن؛ فقاؿ  النساء سبحانو كتعاىلالعاصية الناشز ، كقد ذكر هللا 

  (ُ)﴾ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴿:  سبحانو كتعاىل
العاصيات ألزكاجهن ُب سياؽ الذـ ٥بن؛ فقاؿ  النساء سبحانو كتعاىلكقد ذكر هللا 

 .(ِ)﴾ڦ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ﴿ سبحانو كتعاىل
أم: إذا مل يرتدعن اب٤بوعظة كال اب٥بجراف، فلكم  ﴾ڦ ﴿" :  (ّ)قاؿ ابن كثّب

 .(ْ)"أف تضربوىن ضراب غّب مربح
كذلك ابلطبع  ، كٛبردىا على زكجها ا٤برأة لعبلج نشوزالضرب  سبحانو كتعاىلكقد شرع هللا 

ا٤برأة غّب جديرة ىذه  أفَّ فمعُب ذلك  ت الوسيلتاف؛فإف فشل ، بعد البداءة ابلوعظ ٍب ا٥بجر
يعيدىا إىل صواهبا ، كيقوٌـً  أف يكوف العقاب ٥با عقاابن  كلذلك كاف البدَّ  ابالحَباـ كالتقدير ،

 ، ٗبجرد الوعظكترعوم كمن النساء من هتتدم ،  ُب كربايئها كعنادىا نيطعك  سلوكها ا٤بعوجَّ ،
  اف.كمنهن من هتتدم اب٥بجر 

ىو الذم شرع ىذه ك لنفس كالعامل ٗبا يصلحها كيهديها لالق ىو ا٣ب ا سبحانو كتعاىلف
ألف الغرض منو ىو التأديب  ؛كلكن أف يكوف الضرب بشركطو،  كىي الضرب ، الوسيلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّْاآلية : ) سورة النساء ((1
 (. ّْاآلية : ) سورة النساء ((2
ا٤بعركؼ اببن كثّب.  ىو إ٠باعيل بن عمر بن كثّب بن ضوء بن كثّب، أبو الفداء، البصركم ٍب الدمشقي الشافعي، ((3

مفسر، ٧بدث، فقيو، حافظ، قاؿ العيِب كابن حبيب: كاف قدكة العلماء كا٢بفاظ، عمدة أىل ا٤بعاٍل كاأللفاظ، ك٠بع 
ث كالتفسّب كالتاريخ، كاشتهر ابلضبط كالتحرير، كانتهت كٝبع كصنف كدرس كألف. ككاف لو اطبلع عظيم ُب ا٢بدي

من تصانيفو: "شرح تنبيو أيب إسحاؽ الشّبازم"، ك"البداية كالنهاية"، ، إليو رايسة العلم ُب التاريخ كا٢بديث كالتفسّب
معرفة ك"شرح صحيح البخارم"، ك"تفسّب القرآف العظيم"، ك"االجتهاد ُب طلب ا١بهاد"، ك" الباعث ا٢بثيث إىل 

. انظر: ىػ( ْٕٕ)، توُب سنة ٝبع فيو أحاديث الكتب الستة كا٤بسانيد األربعة ،ك"جامع ا٤بسانيد" ،علـو ا٢بديث"
 (.ِّٖ/  ِ)، كمعجم ا٤بؤلفْب (ُِّ/  ُُ)، كالنجـو الزاىرة (ٕٔ/  ُ)شذرات الذىب 

 . (ِٓٗ/ ِتفسّب ابن كثّب ) ((4
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 ؛ ال التشفي كاالنتقاـ كتنفيس الغل عليها.كاإلصبلح
فقد ركل جابر بن عبد هللا  ملسو هيلع هللا ىلص كقد ثبتى جواز ضرب الزكجة الناشز ُب سنة النيب

  َّفاتقوا هللا ُب النساء فإنكم أخذٛبوىن أبماف هللا كاستحللتم فركجهن : "ملسو هيلع هللا ىلص النيب أف
فإف فعلن ذلك فاضربوىن ضرابن  كلكم عليهن أف ال يوطئن فرشكم أحدنا تكرىونو ، بكلمة هللا ،

 .(ُ)..." ا٢بديث غّب مربح
ن كأما الضرب ا٤بربح فهو الضرب الشديد الشاؽ كمعناه اضربوى: "قاؿ النوكم 

ضراب ليس بشديد كال شاؽ كالربح ا٤بشقة كا٤بربح بضم ا٤بيم كفتح ا٤بوحدة ككسر الراء كُب ىذا 
ا٢بديث إابحة ضرب الرجل امرأتو للتأديب فإف ضرهبا الضرب ا٤بأذكف فيو فماتت منو كجبت 

 . (ِ)"ديتها على عاقلة الضارب ككجبت الكفارة ُب مالو
" تضربوا إماء هللا ال: "ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا : قاؿ (ّ)عن إايس بن عبد هللا بن أيب ذاببك 

ص ُب فرخَّ  النساء على أزكاجهن ، (ْ)ذئرف : فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسوؿ هللا   فجاء عمر ،
لقد " :ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ النيب  كثّب يشكوف أزكاجهن ، نساءه  ملسو هيلع هللا ىلصضرهبن فأطاؼ آبؿ رسوؿ هللا 

 .(ٓ)"ليس أكلئك ٖبياركم ؛يشكوف أزكاجهنَّ  كثّبه   نساءه  طاؼ آبؿ ٧بمدو 
كُب ا٢بديث من الفقو أف ضرب النساء ُب منع حقوؽ النكاح : "قاؿ ا٣بطايب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من حديث جابر بن عبد هللا ُُِٖرقم )حديث  ( ،ٖٖٔ / ِأخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب ا٢بج ) ((1
. 

 .(ُْٖ/  ٖشرح النوكم على مسلم ) ((2
إايس بن عبد هللا بن أيب ذابب بضم ا٤بعجمة كموحدتْب الدكسي نزيل مكة ٨بتلف ُب صحبتو كذكره ابن حباف ُب  ((3

 (.َٗٓ، ترٝبة رقم )(ُُٕتقريب التهذيب )ص: كابن ماجو.  ، ركل لو أبو داكد كالنسائيثقات التابعْب
 .( ، "ذأر"ّٗٓ / ُُكما ُب اتج العركس )  ، كاجَبأف فى زٍ شى كنى  رفى فى أم نػى  : ذئرف ((4
كابن  ( ،ُِْٔحديث رقم ) ، ابب ُب ضرب النساء ( ،ِْٓ / ِأخرجو أبو داكد ُب السنن ، كتاب النكاح ) ((5

ُب كتاب كابن حباف  ( ،ُٖٓٗحديث رقم ) ، ابب ضرب النساء ( ،ّٖٔ / ُماجو ُب السنن ، كتاب النكاح )
حديث رقم ،   غّب مربحضرابن  ، إال عند ا٢باجة إىل أدهبن ؛ ذكر الزجر عن ضرب النساء( ، ابب ْٗٗ/  ٗالنكاح )

 ه الذىيبكأقرَّ  ، وي حى كصحَّ ( ، ِٕٓٔحديث رقم )( ، كتاب النكاح ، َِٓ/  ُِب ا٤بستدرؾ )كا٢باكم  ( ،ُْٖٗ)
 عليو.



 
 

12 

 

 .(ُ)" أنو ضرب غّب مربحمباح إالَّ 
فيها  ملسو هيلع هللا ىلص ٤با كانت ليلٍب الٍب كاف النيب : قالت  عائشةكركل مسلمه عن 

كخلع نعليو فوضعهما عند رجليو كبسط طرؼ إزاره على فراشو  فوضع رداءه ، عندم انقلبى 
ا كفتح الباب  ذى فأخى  جع فلم يلبث إال ريثما ظن أف قد رقدت؛فاضط رداءه ركيدنا كانتعل ركيدن

ا ، (ِ)فخرج ٍب أجافو فجعلت درعي ُب رأسي كاختمرت كتقنعت إزارم ٍب انطلقت على إثره  ركيدن
ـى  حٌب جاء البقيع ، فأسرع  ، ٍب ا٫برؼ فا٫برفتي  القياـ ٍب رفع يديو ثبلث مرات ، فأطاؿى  فقا

 فليس إال أف اضطجعتي  فدخلتي  و؛فسبقتي  ، فأحضرتي  فأحضر ، فهركؿ فهركلتي  ، سرعتي فأ
 لتخربيِب أك ليخربٌٍلً " : قاؿ شيء ، قلت ال : قالت ؟"مالك اي عائش حشينا رابية" : فدخل فقاؿ

فأنت السواد الذم " : فأخربتو قاؿ ، قلت اي رسوؿ هللا أبيب أنت كأمي : قالت "، اللطيف ا٣ببّب
أف ٰبيف هللا  أظننتً " : ٍب قاؿ أكجعتِب ، ةن دى ُب صدرم ٥بىٍ  (ّ)ٍل دى هى لى فػى  نعم ، : قلت "؟ أمامي يتي رأ

 .(ْ)"عليك كرسولو
إ٭با كاف   ملسو هيلع هللا ىلص كاف أكمل الناس خيليقنا ، فما فعلو  ملسو هيلع هللا ىلص كمن ا٤بتقرر معرفتو أفَّ النيب

 ؛خادمنا كال امرأةن  كال ، بيده قط شيئنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بى رى ضى  ما، حيث تقوؿ عائشة نفسها "
 من شيءه  نتهكيي  أف إال ؛صاحبو من فينتقم طُّ قى  شيء منو نيل كما ، هللا سبيل ُب ٯباىد أف إال

      .(ٓ)عز كجل"  فينتقم هللا ٧باـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(َِِ/  ّلسنن )معامل ا ((1
 (، مادة "جوؼ".ّٓٗ / ُ) الثانيةط كما ُب الفائق ُب غريب ا٢بديث   ؛ هي دَّ رى  : أم : إجافة اٍلبىاب ((2
 ( ، "ؿ ق د".ّّٔ / ُكما ُب مشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر )  ؛ ُب صدرم عى فى دى  : أم ٍل دى هى لى فػى  ((3
كالنسائي ُب  ( ،ْٕٗرقم )، حديث  (ٗٔٔ/  ِ) مسلم ُب صحيحو كتاب ا١بنائز عن عائشة  أخرجو ((4

  ُب صدرم ٥بزةن ٍل زى هى لى فػى " : بلفظ ( ،َِّٕابب األمر ابالستغفار للمؤمنْب رقم ) ( ،ُٗ / ْالسنن ، كتاب ا١بنائز )
 أكجعتِب".

 . (ِِّٖرقم )، حديث  (ُُْٖ/  ْأخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب الفضائل ) ((5
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 أضجبة ضرة انسوجة :انًجحث انثبَي
سبحانو ؿ من ا٤بسائل ا٤بتقررة شرعنا أفَّ نشوز الزكجة من مسببات جواز ضرهبا؛ كما قا

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿:  كتعاىل

 .أم ظهرت أمارات عصياهنن (ُ)﴾ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ   چ  چ
 ﴿عصياهنن لكم أبف ظهرت أمارتو  ﴾ٹ  ٹ   ڤ ﴿: " (ِ)قاؿ السيوطي

اعتزلوا إىل فراش آخر إف أظهرف النشوز  ﴾ڤ  ڤ  ڦ ﴿فخوفوىن هللا  ﴾ڤ
 .(ّ)"إف مل يرجعن اب٥بجرافضراب غّب مربح  ﴾ڦ﴿

ـه طاعة نشوز ا٤برأة على  ذىب الفقهاء إىل أفَّ كقد  ٤با كرد ُب تعظيم حق الزكج  ، زكجها حرا
 : ؟ قالت أنت زكجو  أذاتي  : المرأة ملسو هيلع هللا ىلصكمنو قوؿ رسوؿ هللا  ، ككجوب طاعتها لو على زكجتو

 .(ْ)انظرم أين أنت منو فإنو جنتك كانرؾ ٥با : قاؿف ، نعم
 ت ا٤برأةي لَّ إذا صى  : قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  عبد الرٞبن بن عوؼ  لك٤با رك 

 قيل ٥با ادخلي ا١بنة من أمًٌ  ، كأطاعت زكجها ، كحفظت فرجها ، كصامت شهرىا ، ٟبسها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((1
 من أصلو الفضل، أبو الدين جبلؿ السيوطي، ا٣بضّبم الدين سابق بن دمحم بن بكر أيب بن الرٞبن عبد ىو: ((2

 شافعيا عا٤با كاف للتأليف، انقطع حيث ا٤بقياس ركضة عند ببيتو عمره آخر كقضى يتيما، ابلقاىرة كنشأ أسيوط،
 أربعْب بلغ ك٤با التأليف، ُب الكتابة سريع كاف. كاللغة لفقوكا كفنونو ا٢بديث بعلم زمانو أىل أعلم ككاف أديبا مؤرخا

 من ابألخذ اهتم كتبو، أكثر فألف مؤلفاتو ٙبرير ُب كشرع كالتدريس اإلفتاء كترؾ للعبادة، التجرد ُب أخذ سنة
 منها ؤلف،م ٟبسمائة عدهتا تبلغ فيها، مؤلفاتو كالتأخّب التقدَل إجراء بعد نفسو إىل كنسبتها ا٤بتقدمة التصانيف
انظر:  .ىػ(ُُٗالقرآف"، توُب سنة ) علـو ُب ك"اإلتقاف للفتاكل"، ك"ا٢باكم الشافعية، فركع ُب كالنظائر" "األشباه
 .(َُّ/ ّ) كاألعبلـ (،ٓٔ/ ْ) البلمع ، كالضوء(ْٕ/ َُ) الذىب شذرات

 .(َُٔ)ص: ط األكىل تفسّب ا١ببللْب  ((3
/  ٖاألكىل )ط الكربل السنن ( ، كالنسائي ُب َُِٓٗ)حديث رقم ،  (ُّْ/  ْأخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ) ((4

 / ِكا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )( ، ُّٖٗا ، حديث رقم )طاعة ا٤برأة زكجه، كتاب عشرة النساء ، ابب  (ُْٖ
 كصححو ، كأقره الذىيب.  ، (ِٕٗٔكتاب النكاح حديث رقم )  ، (َِٔ
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جعل من أسباب رضى هللا على ا٤برأة كإكرامها أبف  ملسو هيلع هللا ىلص. فرسوؿ هللا (ُ)أبواب ا١بنة شئت
ا لزكجها كجعل ذلك مقركانن ٗبحافظتها على صبلهتا تدخل ا١بنة من أم أبواهبا شاءت طاعتيه

 كصيامها كصيانة عرضها.

هنا لو صلت كصامت كفعلت ما أمرت بو من العبادات أل: " (ِ)يقوؿ الساعاٌب

، ألف طاعة الزكج من من حقوؽ الزكج مل تكن أدت حق هللا عز كجل كامبلن  يءرت َب شكقصَّ 

 .(ّ)"ا٢بقوؽ الٌب أمرىا هللا هبا

ا أف يسجدى  لو كنتي "ك  :ملسو هيلع هللا ىلصو كلقول  (ْ)"لزكجها أف تسجدى  ا٤برأةى  ألمرتي  ألحدو  آمرنا أحدن

ا٤برأة على زكجها ٗبا كرد من الوعيد الشديد ٤بن  استدؿ الفقهاء كذلك على حرمة نشوزقد ك 

إذا ابتت ا٤برأة ىاجرة فراش زكجها لعنتها ا٤ببلئكة " :ملسو هيلع هللا ىلصكمنو قوؿ النيب  ، كجهاز  تنشز على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيحو كتاب النكاح ( ، كابن حباف ُب ُُٔٔ)، حديث رقم  (ُُٗ/  ُأخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ُب ا٤بسند ) ((1
حديث رقم  ، ابب ذكر إٯباب ا١بنة للمرأة إذا أطاعت زكجها مع إقامة الفرائض  جل كعبل ( ،ُْٕ / ٗ)
(ُّْٔ.) 
ب مسند الفتح الرابٍل لَبتي"لو  ،من ا٤بشتغلْب اب٢بديث مصرم ،أٞبد بن عبد الرٞبن بن دمحم البنا، الساعاٌبىو:  ((2

بدائع ا٤بنن ُب ٝبع كترتيب مسند الشافعٌي " القوؿ ا٢بسن ُب شرح"، ستة ٦بلدات، ك"اإلماـ أٞبد بن حنبل الشيباٍل
 .(ُْٖ/ ُاألعبلـ للزركلي )ىػ(. انظر: ُّٖٕ، توُب سنة )٦بلداف "كالسنن

 .(ِِٖ/  ُٔ) الثانيةط الفتح الرابٍل لَبتيب مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل الشيباٍل  ((3
( ْٕٓ / ّ( ، كالَبمذم ُب السنن ، كتاب الرضاع )ُِّٓٔ)، حديث رقم  (ُٖٓ/  ّأخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ) ((4

ذكر ابب  ( ،َْٕ / ٗكابن حباف كتاب النكاح ) ( ،ُُٗٓحديث رقم ) ، ابب ما جاء ُب حق الزكج على ا٤برأة ،
 .(ُِْٔحديث رقم ) ، تعظيم هللا جل كعبل حق الزكج على زكجتو
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 .(ُ)"صبحت حٌب

و إىل فراشو امرأتى  ا الرجلي عى إذا دى : "ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  : قاؿ ىريرة  كعن أيب

. تبْب من ا٢بديثْب عظم حق الزكج كذلك بلعن (ِ)"يء لعنتها ا٤ببلئكة حٌب تصبحأف ٘ب فأبت

 ا٤ببلئكة ٥با حاؿ ىجراهنا لفراش زكجها، كمعلـو أف ىذا من النشوز.

إذا ابتت ا٤برأة ىاجرة لفراش )ا٢بديث:  كقولو َب: " (ّ)يقوؿ القاضي عياض
ساخطنا عليها  -يعُب هللا  -إال كاف )، كَب ا٢بديث اآلخر: (زكجها، لعنتها ا٤ببلئكة حٌب تصبح

يعُب زكجها: كعيده شديده َب حق األزكاج، كلزـك طاعتهن، كأف منع ا٢بقوؽ َب  (حٌب يرضى عنها
 . (ْ)"النفوس كاألمواؿ سواء
كذلك  ، ألزكاجهنَّ  مطيعاته  : أم الصا٢بات من النساء قانتاته  أفَّ  ىلتعاكقد أخرب هللا 

  ابن عباسو  وي قالى  (ٔ( )ٓ)﴾ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴿ :تعاىلبقولو 
ٰبفظن أزكاجهن ُب غيبتهم ُب أنفسهن كأموا٥بم  : للغيب أم حافظاته  أهننَّ  كما أخربى   ، كغّبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ُّْٔحديث رقم ) ( ،َُٗٓ / ِأخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب النكاح ) ((1
إذا قاؿ أحدكم آمْب كا٤ببلئكة ُب السماء  ابب ( ،ُُِٖ / ّأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب بدء ا٣بلق ) ((2

 / ِ) كمسلم ُب صحيحو كتاب النكاح ( ،َّٓٔحديث رقم ) ، فوافقت إحداٮبا األخرل غفر لو ما تقدـ من ذنبو
 .(ُّْٔحديث رقم ) ( ،َُٗٓ

 مدينة إىل أجداده آخر انتقل ٍب األندلس من أصلو الفضل، أبو السبٍب، اليحصيب عياض بن موسى بن عياض ىو ((3
 "التنبيهات: تصانيفو متبحرا، من فقيها ٧بداث حافظا إماما كاف ا٤بالكية، عظماء أحد سبتة، إىل فاس من ٍب فاس،

 ُب ا٤بعلم ك"إكماؿ ا٤بصطفى"، حقوؽ ُب ك"الشفا ا٤بالكي، الفقو فركع ُب ا٤بدكنة" بلتمشك شرح ُب ا٤بستنبطة
/ ُِالبداية كالنهاية )ىػ(. انظر: ْٕٔ)اإلسبلـ"، توُب سنة  قواعد ٕبدكد اإلعبلـ ك"كتاب مسلم" صحيح شرح

 .(ُٔ/ ٖمعجم ا٤بؤلفْب )ك  ،(َٖٔ/ ُُاتريخ اإلسبلـ )، ك (ِِٓ
 .(ُّٔ/ ْم بفوائد مسلم )إكماؿ ا٤بعلانظر :  ((4
 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((5
 .(ُّٔ/ ْ)ط األكىل إكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم  ((6
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  .(ُ)كمعونتو كتسديده سبحانو كتعاىلٕبفظ هللا 
ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ﴿ سبحانو كتعاىلقوؿ هللا ":   (ِ)كقاؿ القرطيب

كُب نفسها ُب  كالقياـ ٕبقو ُب مالو ، ، كمقصود األمر بطاعة الزكج ، ىذا خربه  (ّ) ﴾ٿ  ٿ  ٹ
 .(ْ)"حاؿ غيبة الزكج

إذا نظرت إليها  النساء امرأةه  خّبي  :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كعن أيب ىريرة 
ٍب قرأ رسوؿ  : قاؿ ، عنها حفظتك ُب نفسها كمالك تى بٍ كإذا غً  ، مرهتا أطاعتكأ كإذا،  تكى سرَّ 
 .(ٔ()ٓ)اآلية ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

على ا٤برأة القائمة ٕبق زكجها كعد ذلك من ا٣بّبيو الٌب تشرؼ هبا كل  ملسو هيلع هللا ىلصاثُب النيب 
ها كأف طاعتو من طاعة إمرأة تفعل ذلك ، كىو دليل جلي على حق الزكج كما لو من القوامة علي

 هللا سبحانو ، كأف معصيتها لو فيما أكجبو هللا لو عليها كنشوزىا عليو معصية  تعاىل.  
 . (ُ)"أم من الفقهاء ح بو ٝبعه ىو ما صرَّ  كبّبةه   النشوزً  دُّ "عى :  (ٕ)قاؿ ا٥بيتمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثانية ط ا١بامع ألحكاـ القرآف  لقرطيبكتفسّب ا ( ،ِّٗ / ِالثانية )ط  تفسّب القرآف العظيم البن كثّبانظر :  ((1
(ٓ / َُٕ). 
اشتهر ،  من أىل قرطبة ، من كبار ا٤بفسرين ، ندلسياأل ، األنصارم ، فرحدمحم بن أٞبد بن أيب بكر بن ىو  ((2

من ىػ( ، ُٕٔعاـ ) كهبا توَب ( ،ٗبصر رحل إىل ا٤بشرؽ كاستقر ٗبنية ابن ا٣بصيب )مشايل أسيوط ، ابلصبلح كالتعبد
الديباج . انظر : سُب"ك"األسُب ُب شرح األ٠باء ا٢ب ك"التذكرة أبمور اآلخرة" "ا١بامع ألحكاـ القرآف" : تصانيفو

 .(ِِّ / ٓكاألعبلـ للزركلي ) ( ،َّٖ/  ِ) ا٤بذىب ُب معرفة أعياف علماء ا٤بذىب
 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((3
 (.َُٕ / ٓا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ) ((4
 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((5
حديث رقم ( ، ُٕٓ/  ِكتاب النكاح )ُب  ستدرؾ كا٢باكم ُب ا٤ب ( ،ِٓٗ / ٖأخرجو ابن جرير ُب تفسّبه ) ((6

 .كأقره الذىيب ، كصححو ( ،ِِٖٔ)
 أبو العباس ، ىو أٞبد بن حجر ا٥بيتمي )كعند البعض ا٥بيثمي ابلثاء ا٤بثلثة( السعدم ، األنصارم ، شهاب الدين ((7

تلقى  ، ارؾ ُب أنواع من العلـومش ، فقيو شافعي ، كنشأ كتعلم هبا ىػ( ،َٗٗعاـ ) كلد ُب ٧بلة أيب ا٥بيثم ٗبصر ،
 برع ُب العلـو خصوصنا فقو الشافعي ىػ( ،ّٕٗعاـ ) كهبا توُب ، كصنف هبا كتبو ، كانتقل إىل مكة ، العلم ابألزىر
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 يشروعية تأديت انُبشس :انًجحث انثبنث

اٍستىعصٍت على ، كىو االرتفاع ، كيقاؿ للمرأة انشزه إذا  ٍشزً النَّ مأخوذ من  النشوز ُب اللغة :
 .زىٍكًجها كاٍرتفعىٍت عىلىٍيوً 
كىًىي  ، تػىٍنشيزي كتػىٍنًشزي نيشوزنا ، كعىلى كىٍزًجها ، نىشىزىت ا٤برأةي بزىكًجها" :قاؿ الزبيدم 

ٍتو ، ٍت عىن طىاعىتوكخىرىجى  ، اٍستىعصٍت على زىٍكًجها كاٍرتفعىٍت عىلىٍيًو كأىبٍػغىضىٍتو ؛انًشزه  كىقد تكىرَّرى  ، كفىرًكى
كىىيوى كىراىةي   : قىاؿى أىبيو ًإٍسحىاؽ ، بىْب الزٍَّكجىٍْب  كىىيوى أىف يكوفى  ، ذًكري النُّشوز ُب اٍلقيٍرآف كىاأٍلىحىاًديث

  .(ِ)"اٍرتىفع من األىٍرضكىىيوى مىا  ، كاٍشًتقاقيو من النٍَّشز ، كسيوءي ًعٍشرىتو لىوي  ، كلًٌ كاحدو ًمنػٍهيمىا صاحبىو

 ىو معصية الزكجة زكجها.  كالنشوز ُب االصطبلح :

مأخوذ  ، النشوز معصية الزكج فيما فرض هللا عليها من طاعتو" :قاؿ ابن قدامة 
 .(ّ)"فكأهنا ارتفعت كتعالت عما فرض هللا عليها من طاعتو ، كىو االرتفاع ،من النشز

 ٘باىو.  فيما ٯبب عليهازكجها  ةي ا٤برأةً معصيىو  : ضابط النشوزك 
كىو معصيتها إايه فيما ٯبب عليها إذا ظهر منها  : "النشوز : (ْ)جاكما٢بى قاؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "اإليعاب شرح العباب ايط ٗبعظم نصوص الشافعية كاألصحاب"ك "ٙبفة اتاج شرح ا٤بنهاج"من تصانيفو ، 
البدر " ، انظر : إٙباؼ أىل اإلسبلـ ٖبصوصيات الصياـ"ك " ،لرد على أىل البدع كالزندقةالصواعق ارقة ُب ا"ك

  .(ِّْ / ُكاألعبلـ للزركلي )( ، ُِٓ / ِ)كمعجم ا٤بؤلفْب  ( ،َُٗ / ُ)الطالع 
 .(َٖ / ِاألكىل )ط الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر انظر :  ((1
 ( ، "نشز".ّْٓ / ُٓاتج العركس )انظر :  ((ِ
 .(ُّٖ / ٕا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي )انظر :  ((ّ
ىو موسى بن أٞبد بن موسى بن سامل، شرؼ الدين أبو النجا ا٢بجاكم الصا٢بي. مفٍب ا٢بنابلة بدمشق. كاف إماما  ((4

تدريس ا٢بنابلة ٗبدرسة أيب عمر  انتهت إليو مشيخة ا٢بنابلة كالفتول، ككاف بيده، ابرعا أصوليا فقيها ٧بداث كرعا
كا١بامع األموم. انتفع بو ٝباعة منهم القاضي مشس الدين بن طريف، كالقاضي مشس الدين الرجيحي، كالقاضي 
شهاب الدين الشويكي. من تصانيفو: " اإلقناع لطالب االنتفاع " جرد فيو الصحيح من مذىب اإلماـ أٞبد؛ " كزاد 

 َُ)؛ كشذرات الذىب (ُِٗ/  ّ)واكب السائرة الك، انظر: ىػ( ٖٔٗ)، توُب سنة ا٤بستنقع ُب اختصار ا٤بقنع "
 .(ّْ/  ُّ)كمعجم ا٤بؤلفْب  (،ِْٕ/ 
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كٱبتل  ، أك ٘بيبو متربمة متكرىة ، أك تتدافع إذا دعاىا إىل االستمتاع ، أبف تتثاقل ؛مارات النشوزأ
 .(ُ)و"أدهبا ُب حق

بوعظها أكالن كتعليمها ا٢بقوؽ الواجبة  الناشز الزكجةأتديب  سبحانو كتعاىلكقد شرع هللا 
، فإف  سبحانو كتعاىلعليها لزكجها ، كبياف ما يَبتب على اإلخبلؿ هبا من اإلٍب كالعقوبة من هللا 

مل تتعظ بذلك انتقل إىل ا٤برحلة الثانية ، كىي ىجراهنا ، كحرماهنا من مضاجعتها ، فإف مل ترجع 
على جواز ضرب الزكجة الناشز  (ِ)دأديب ، كقد اتفق الفقهاء عن نشوزىا انتقل إىل ضرهبا ضرب

دأديبنا بعد استنفاذه ٤برحلة كعظها ، كىجرىا ، كما سيأٌب بيانو إف شاء هللا تعاىل.
  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ   ﴿ : كتعاىلسبحانو قولو كاستدلوا ب

ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  

ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ   ڤ  ڤ  ڤ 

 ، نشزت عليو امرأتو فلطمها٤با  ،نزلت ىذه اآلية ُب سعد بن الربيع كقد  (ّ)﴾ چ
اقتصي " :ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ ٥با النيب  ، أفرشتو كرٲبٍب فلطمها : فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصفجاء هبا أبوىا إىل النيب 

كأنزؿ هللا  " ،ىذا جربيل أاتٍل ، ارجعوا" :ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ  ، كانصرفت مع أبيها لتقتص منو " ،منو
 " ،كالذم أراد هللا خّبه  ، أردان أمرنا كأراد هللا أمرنا" :ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ  ، ىذه اآلية سبحانو كتعاىل

 .(ْ)كرفع القصاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.َِٓ/  ّاإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل )انظر :  ((1
( ، كإٝباع األئمة األربعة كاختبلفهم البن ٗٔ/  ِانظر: ا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي أليب إسحاؽ الشّبازم ) ((2

 ِ)(، كاإلقناع ُب مسائل اإلٝباع البن القطاف الفاسي ُّٖ/  ٕكا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ، (َِّ/  ِ)ىبّبة 
 (.َّْ/  ّ، كموسوعة اإلٝباع ُب الفقو اإلسبلمي للعمرم ) (ِٖ/ 

 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((3
شيبة ُب ا٤بصنف كتاب  كأخرجو ابن أيب ، ببل إسناد ( ؛ََُ : )صط األكىل أكرده الواحدم ُب أسباب النزكؿ  ((4

كابن جرير ُب  ( ،ِّْٕٗرقم )، حديث  ابب القصاص من الرجاؿ كالنساء ( ،ُُْ / ٓاألكىل )ط الدايت 
 ا٢بديث. (رجبلن من األنصار... أفَّ )عن ا٢بسن البصرم مرسبلن  ( ،ِِٗ / ٖتفسّبه )
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 : ك٥بم ُب ذلك بياف ، فا٢بق ُب دأديب الزكجة إف نشزت لؤلزكاج ُب ا١بملة عند الفقهاء

أبف كانت انشزة  التأديب للزكج إذا مل تطعو فيما يلـز طاعتو ، كمنها كالية" (ُ)قاؿ ا٢بنفيةف
  ".فلو أف يؤدهبا

إذا علم أف النشوز من الزكجة فإف ا٤بتويل لزجرىا ىو الزكج إف مل يبلغ " (ِ)كقاؿ ا٤بالكية
 ."فإف مل يرجو فإف اإلماـ يتوىل زجرىا ، أك بلغو كرجا إصبلحها على يد زكجها ، اإلماـ

كجعلو ٥بم دكف القضاة بغّب  ، ئمةذلك دكف األ زكاجي األ يلى "كى  : (ّ)قاؿ القرطيب
 زكاج على النساء" لؤل سبحانو كتعاىلنات ائتماانن من هللا شهود كال بيًٌ 

 .الرفع للحاكم ٤بشقتووجبوا كمل ي ، ضرب الناشزفقد جوزكا ":  (ْ)الشافعيةكذلك ك 

 ب الرفع ىنا للحاكم ٤بشقتو ،كمل ٯب" : (ٓ)سليماف بن عمر ا٤بعركؼ اب١بملقاؿ 
ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿:  سبحانو كتعاىلالقصد ردىا للطاعة كما أفاده قولو  كألفَّ 

نعم خصص الزركشي ذلك ٗبا إذا مل يكن بينهما عداكة كإال فيتعْب الرفع إىل  (ٔ)﴾ڄ  ڃ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، كالفتاكل ِّٓ/ ّنظر: البحر الرائق (، كاّّْ / ِالثانية )للكاساٍل ط بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  ((1
 (.ُّْ/ ُا٥بندية )

 (.ّّْ/ ِ، كانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب )(ٕ/  ْشرح ٨بتصر خليل للخرشي ) ((2
 (.ُّٕ / ٓتفسّب القرطيب ) ((3
 إسحاؽ الشّبازم ، ا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي أليب (َِّ/  ِ)إٝباع األئمة األربعة كاختبلفهم البن ىبّبة  ((4

(ِ  /ٔٗ.) 
ىو سليماف بن عمر بن منصور العجيلي األزىرم، ا٤بعركؼ اب١بمل: فاضل من أىل منية عجيل )إحدل قرل  ((5

الغربية ٗبصر( انتقل إىل القاىرة. لو مؤلفات، منها )الفتوحات اإل٥بية( أربع ٦بلدات، حاشية على تفسّب ا١ببللْب، 
، توُب ائل الَبمذية( ك)فتوحات الوىاب( حاشية على شرح ا٤بنهج، ُب فقو الشافعيةك)ا٤بواىب امدية بشرح لشم

 (.ُُّ/ ّ) األعبلـ للزركليانظر: ىػ(.  َُِْ)سنة 
 (.ّْاآلية : )النساء  ((6
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 . (ُ)"ا٢باكم

ظهرت نشوزنا ىجرىا أف فإ ذا ظهر منها ما ٱباؼ معها نشوزىا كعظها ،إ"ك  (ِ)ا٢بنابلةقاؿ ك 
  ف يضرهبا ضرابن ال يكوف مربحنا"أال فلو إفإف ردىا ك 

:  سبحانو كتعاىلكقد كضع الشارع ا٢بكيم لضرب الزكجة ضوابط ٧بددة ، حيث قاؿ 
ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿

  .(ّ)﴾ڃ

 ضابطْب لو : سبحانو كتعاىلفذكر 

 .كل الوعظ كا٥بجربعد عدـ جدالضربي أف يكوف  -ُ

 .طاعة زكجهاالزكجة لإذا امتثلت  كٲبنعي  أف ييرفع الضربي  -ِ

 ، كمن ذلك: ملسو هيلع هللا ىلصكقد جاء ذكر ضوابط أخر ُب ىذا األمر أبمر النيب 

قاؿ :  ملسو هيلع هللا ىلصأفَّ النيب  أف يكوف الضرب غّب مربح ، كما ُب حديث جابر  -أ
ا تكرىونو كلكم عليهنَّ "  .(ْ)"فاضربوىن ضرابن غّب مربحفإف فعلن  ، أف ال يوطئن فرشكم أحدن

 : قلت : حكيم بن معاكية القشّبم عن أبيو قاؿأال يضرب الوجو ، كما ُب حديث  -ب
 ،كتكسوىا إذا اكتسيت ، "أف تطعمها إذا طعمت :اي رسوؿ هللا ما حق زكجة أحدان عليو؟ قاؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ِٖٗ/  ْ) شرح منهج الطبلبعلى حاشية ا١بمل  ((1
 .(َُِ : )صط األكىل ٨بتصر ا٣برقي  ((2
 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((3
 .(ْٖسبق ٚبرٯبو )ص:  ((4
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 .(ُ)"كال هتجر إال ُب البيت ، حكال تقبًٌ  ، كال تضرب الوجو ، أك اكتسبت

 . ضرب الوجوعن  ملسو هيلع هللا ىلصنهاه ف

من  ؽ الفقهاء على أفَّ ااتف؛ كما نقلتيو من  ملسو هيلع هللا ىلصكبناء على ما سبق من كبلـ هللا كرسولو 
كٛبردىا كعصياهنا  نشوزىاكتربيتو ٥با حاؿ مرأتو ال ودأديبعلى زكجتو ككاجباتو عليها لزكج ا حقوؽ
فإف مل تفلح ىااتف ااكلتاف؛  ،٥بجر ُب ا٤بضجع ٍب ابىذا التأديب يكوف ابلوعظ  كعلى أفَّ  أمره ،
 ، كا٥بجر ُب ا٤بضجع ، ك٥بم تفصيل ُب كل من الوعظ الغّب مربٌح لعلو ينفع فيها ، لضرب١بأ ل

 ، كما سيأٌب ُب ا٤ببحث التايل إف شاء هللا تعاىل. كالضرب

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ   ﴿هللا تعاىل: يقوؿ  ؟ي: ماذا إذا نشز الزكج على الزكجةىكىنا مسألة ك 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ    ٻ  پ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  

  .(ِ)﴾چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ

رقيقات ، فا خلق النساء غالبا بطبيعة ا٢باؿ كالواقع ال تستطيع ا٤برأة أف تضرب الرجل ك 
فعليها أف تلجأ إىل عقد الصلح بينها كبْب زكجها ابلرفق ، كلذا ضعيفات كقوهتن ُب ضعفهن 

كليها كي إىل تتشأف فإذا أصر على ىجرىا فعليها ، تعظو كتذكره ٕبقوقها أماـ هللا تعاىل فكاللْب ، 
 ٥با ُب ف حبلِّ كقع هبا ضرر ، فعليها أف تطلب منو الطبلؽ إذا كافإف مل يستجيب الزكج للويل ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ،ِْْ / ِكأبو داكد ُب السنن ، كتاب النكاح ) ( ،ََِِٓ)، رقم  (ْْٔ/  ْأخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ) ((1
ابب حق  ( ،ّٗٓ / ُكابن ماجو ُب السنن ، كتاب النكاح ) ( ،ُِِْرقم )حديث  ، ابب حق ا٤برأة على زكجها

" ، إسناده حسن" : (ُّْ/  ْاألكىل )ط ابن حجر ُب تغليق التعليق كقاؿ  ( ،َُٖٓا٤برأة على الزكج رقم )
كإال فقد ،  "كال هتجر إال ُب البيت" ىذا إذا مل يكن ىناؾ مصلحة شرعية ُب ا٥بجر خارج البيت: ملسو هيلع هللا ىلص كقولو

أخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب الصـو كما )ُب ا٤بسجد(   أزكاجو شهرنا كامبلن ُب غّب بيوهتن ملسو هيلع هللا ىلصىجر النيب 
 ( ،َْٔٗ)" ، حديث رقم إذا رأيتم ا٥ببلؿ فصوموا كإذا رأيتموه فأفطركا" :ملسو هيلع هللا ىلصقوؿ النيب ( ، ابب ٕٓٔ/  ِ)

 .(َُٖٓ) ، حديث رقم (ْٕٔ/  ِ)كتاب الصياـ   كمسلم ُب صحيحو
 (.ُِٗ، ُِٖسورة النساء )اآلية:  ((2
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ـه عىلىيػٍهىا  أىٲبُّىا اٍمرىأىةو سىأىلىٍت زىٍكجىهىا الطَّبلؽى ": ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا،  ذلك ُب غىٍّبً مىا أبىٍسو فىحىرىا
 .(ُ)"رىاًئحىةي ا١بٍىنَّةً 

فمعُب ىذا ا٢بديث : أف من كقع هبا ضرر من زكجها فلها أف تطلب الطبلؽ ، ك٥با ا٢بق ُب  
 .(ِ)كافة حقوقها

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتاب الطبلؽ، (ِٖٔ/ ِ)ُب السنن داكد  وأب(، ك ِِّْٗ، حديث رقم )(ِّٖ/ ٓسند )غي ا٤بأٞبد ركاه  ((1
ابب ما جاء ُب ، كتاب الطبلؽ، (ْٖٓ/ ّ) ُب السننالَبمذم (، ك ِِِٔ، حديث رقم )ابب ُب ا٣بلع

، ابب كراىية ا٣بلع للمرأة، كتاب الطبلؽ، (ِٔٔ/ ُسنن )(، كابن ماجو ُب الُُٕٖ، حديث رقم )ا٤بختلعات
 .(، كقاؿ الَبمذم: "ىذا حديث حسن"َِٓٓحديث رقم )

 .(ُّٔظر: العنف ضد ا٤برأة أليب حساـ الدين الطرفاكم )ص: ان ((2
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 يراحم تأديت انسوجة :ًجحث انراثعان

 ﴿:  سبحانو كتعاىلدأديبى الزكجة ، جعلو على مراحل فقاؿ  سبحانو كتعاىل٤با شرع هللا 

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

على النحو  فيتقرري حينئذو أفَّ دأديب الزكجة شرعنا يكوف (ُ)﴾ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ
 : التايل

 والتذكري. الوعظوالً : أ

،  العظة : كاالسم ، التخويف"ىو  : (ِ)ابن فارسكتعريف الوعظ لغة كما قاؿ 
  (ّ)"ىو التذكّب اب٣بّب فيما يرؽ لو قلبو : قاؿ ا٣بليل

التذكّب ٗبا يردع عن ، ك  لو القلب التذكّب اب٣بّب فيما يرؽُّ " كأما الوعظ اصطبلحنا فهو :
 (ْ)"لوعيد ابلعقابالشر من الوعد ابلثواب كا

أك ظهرت  ، على مشركعية كعظ الرجل امرأتو إف نشزت علماء كقد اتفق ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((1
أشهر مصنفاتو "جامع التأكيل ُب تفسّب  ، اإلماـ اللغوم ا٤بفسر ، أبو ا٢بسْب ، ىو أٞبد بن فارس بن زكراي ((2

ك"متخّب  ، ك"غريب إعراب القرآف" ، للغة"امقاييس معجم ك" " ،ل ُب اللغةمك"اجمل ، "ملسو هيلع هللا ىلصك"سّبة النيب  القرآف"
على إنباه الركاة  ( ،َٔ/  ُ) طبقات ا٤بفسرين للداكدم:  انظر(. ىػّٓٗ)توُب سنة  ، ك"حلية الفقهاء" ، األلفاظ"

 ( ،ِّٓ/  ُُب طبقات اللغويْب كالنحاة للسيوطي )بغية الوعاة  ( ،ُِٗ/  ُ)األكىل  أنباه النحاة للقفطي ط
/  ُ)األكىل ط  للحموم معجم األدابء ( ،َْٖ/  ْ)األكىل ر من ذىب البن العماد ط ُب أخباشذرات الذىب 

للقاضي  ترتيب ا٤بدارؾ كتقريب ا٤بسالك ( ،ُُٖ/  ُالبن خلكاف ) عياف كأنباء أبناء الزماففيات األك  ( ،َُْ
 .(َُّ/  ُٕالثالثة ) للذىيب طسّب أعبلـ النببلء ( ، ْٖ/  ٕ) األكىل عياض ط

 (.ُّٗ : الثانية )ص ط٦بمل اللغة البن فارس :  انظر ((3
 .(َٔٓ : معجم لغة الفقهاء )صانظر :  ((4
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 .(ِ)﴾ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ﴿ : سبحانو كتعاىللقولو  ، (ُ)عليها نشوزالأمارات 

فلو  ، كالية التأديب للزكج إذا مل تطعو فيما يلـز طاعتو أبف كانت انشزة" : (ّ)قاؿ ا٢بنفية
أبف يقوؿ ٥با كوٍل من الصا٢بات  ا أكالن على الرفق كاللْب ،هى ظي عً فيى  ، الَبتيب أف يؤدهبا لكن على

 ".فتَبؾ النشوز ، تقبل ا٤بوعظة هافلعل ، كال تكوٍل من كذا ككذا القانتات ا٢بافظات للغيب ،

أك خرجت عن ٧بل  ا٤برأة إذا نشزت من زكجها أبف منعتو االستمتاع ،" : (ْ)كقاؿ ا٤بالكية
 ".  يقدر عليها فإنو يعظها أبف يذكرىا أمور اآلخرة كما يلزمها من طاعتوكمل ، طاعتو

  ﴿ سبحانو كتعاىل كأشبو ما ٠بعت كهللا أعلم ُب قولو" : (ٓ)الشافعياإلماـ كقاؿ 

 ؛﴾ڤ﴿ كذلك  أف ٣بوؼ النشوز دالئل فإذا كانت (ٔ) ﴾ٹ  ٹ   ڤ  ڤ
 ."ألف العظة مباحة

كال  ، مثل أف تتثاقل كتدافع إذا دعاىا ، أمارات النشوزمٌب ظهرت منها  : (ٕ)ا٢بنابلةقاؿ ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي أليب إسحق الشّبازم  (َِّ/  ِ)إٝباع األئمة األربعة كاختبلفهم البن ىبّبة  ((1
موسوعة اإلٝباع ُب الفقو اإلسبلمي ،  (ِٖ/  ِ)( ، اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع البن القطاف الفاسي ٗٔ/  ِ)

 (.ُّٖ/  ٕ( ، ا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي )َّْ/  ّللعمرم )
 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((2
/ ُ(، كالفتاكل ا٥بندية )ِّٓ/ ّ(، كانظر: البحر الرائق )ّّْ / ِبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع للكاساٍل ) ((3

ُّْ.) 
 (.ُّٕ/ ٓ(، كتفسّب القرطيب )ّّْ/ ِ(، كانظر: حاشية الدسوقي )ٕ/  ْشرح ٨بتصر خليل للخرشي ) ((4
/ ْ(، كحاشية ا١بمل على شرح منهج الطبلب )ٗٔ/ ِ(، كانظر: ا٤بهذب للشّبازم )َِٖ / ٓاألـ للشافعي ) ((5

ِٖٗ.) 
 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((6
(، كا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع ُّٕ/ ّاإلماـ أٞبد ) (، كانظر: الكاُب ُب فقوُّٖ / ٕا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((7

(ٔ /ِّٔ.) 
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كيذكر ما أكجب هللا لو  ، سبحانو كتعاىلفإنو يعظها فيخوفها هللا  ، تصّب إليو إال بتكره كدمدمة
 كما يلحقها من اإلٍب اب٤بخالفة كا٤بعصية ، كما يسقط بذلك من حقوقها ، عليها من ا٢بق كالطاعة

 .ما يباح لو من ضرهبا كىجرىاك  ، من النفقة كالكسوة ،
 ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  فعن أيب ىريرة  ، ىا كيستميل قلبها بشيءكيستحب أف يربَّ 

 .(ُ)"كإف استمتعت هبا استمتعت هبا كفيها عوج ، إف أقمتها كسرهتا ، على ا٤برأة كالضًٌ " : قاؿ
، لقولو  ما بعد الوعظ من ا٥بجر كالضرب ـى ري إف رجعت ابلوعظ إىل الطاعة كاألدب حى ف

 . (ِ)﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ   ﴿:  سبحانو كتعاىل

 اهلجر.ثانيًا : 

ىجرتو ىجرنا من ابب : "، قاؿ الفيومي  رناجٍ ىى  وي تي رٍ جى ىى مأخوذه من كا٥بجر لغةن : 
﴾ ڤ  ڤ  ڦ ﴿ : كُب التنزيل ، قتل قطعتو كاالسم ا٥بجراف

 توصبلن إىل أم ُب ا٤بناـ؛ .(ّ)
 .(ْ)"طاعتهن

 .(ٓ)ترؾ ٝباعهاكعدـ تكليمها كىو ُب اصطبلح الفقهاء  ىجر الزكجةا٤بقصود  كاصطبلحنا :

:  سبحانو كتعاىلامرأتو لقولو ا٥بجر من طرؽ دأديب الرجل اتفق الفقهاء على أف كقد 
 .(ٔ) ﴾ ڤ  ڤ  ڦ﴿

 على أقواؿ :  كُب غايتو ، كاختلفوا فيما يكوف بو ا٥بجر ا٤بشركع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ُْٖٔحديث رقم ) ( ،ََُٗ / ِأخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب الرضاع ) ((1
 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((2
 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((3
 ، "ق ج ر". (ّْٔ/  ِا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب )انظر :  ((4
 .(ِْٗ : م لغة الفقهاء )صمعج ((5
 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((6
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 كرجعت إىل الفراش كإال ىجرىا ، ٪بعت فيها ا٤بوعظة إفَّ : " (ُ)ا٢بنفية لكاساٍل منفقاؿ ا
فإف تركت كإال ىجرىا  ، كترؾ ا١بماع كا٤بضاجعة ، كاالعتزاؿ عنها كقيل ٱبوفها اب٥بجر أكالن ،، 

كال  ، قيل يهجرىا أبف ال ٯبامعهاف ٍب اختلف ُب كيفية ا٥بجر؛ ، لعل نفسها ال ٙبتمل ا٥بجر
ال أف يَبؾ ٝباعها  كقيل يهجرىا أبف ال يكلمها ُب حاؿ مضاجعتو إايىا؛،  جعها على فراشويضا

فبل يؤدهبا  فيكوف ُب ذلك عليو من الضرر ما عليها ، ألف ذلك حق مشَبؾ بينهما ؛كمضاجعتها
كيضاجع أخرل ُب حقها  ، كقيل يهجرىا أبف يفارقها ُب ا٤بضجع،  كيبطل حقو ، ٗبا يضر بنفسو

ال ُب ؛ سبحانو كتعاىلحقها عليو ُب القسم ُب حاؿ ا٤بوافقة كحفظ حدكد هللا  ألفَّ  ؛اكقسمه
حاؿ التضييع كخوؼ النشوز كالتنازع كقيل يهجرىا بَبؾ مضاجعتها كٝباعها لوقت غلبة شهوهتا 

فينبغي أف يؤدهبا ال أف يؤدب  ، ىذا للتأديب كالزجر ألفَّ  ؛ال ُب كقت حاجتو إليها كحاجتها؛
كإال ضرهبا  ؛فإذا ىجرىا فإف تركت النشوز ، ابمتناعو عن ا٤بضاجعة ُب حاؿ حاجتو إليهانفسو 

 .(ِ)"كال شائن ، عند ذلك ضرابن غّب مربح
 ا٥بجر ُب ا٤بضاجع ىو أف يضاجعها كيوليها ظهره كال ٯبامعها"كقاؿ القرطيب من ا٤بالكية : 

فيتقدر على ىذا  ، جنبوا مضاجعهن : كقاؿ ٦باىد كغّبه ، عن ابن عباس 
ىجره أم تباعد  : يقاؿ ، كىو البعد ، من ا٥بجراف ﴾ڤ ﴿كيعضده  ، الكبلـ حذؼ
كقاؿ معناه إبراىيم النخعي كالشعيب كقتادة ،  كال ٲبكن بعدىا إال بَبؾ مضاجعتها كأنل عنو ،

ألمر ٞبلوا ا : كاختاره ابن العريب كقاؿ ، كركاه ابن كىب كابن القاسم عن مالك كا٢بسن البصرم
 : قلتي ،  كىذا أصل مالك ، اىجره ُب هللا : كيكوف ىذا القوؿ كما تقوؿ،  على األكثر ا٤بوُب
فإف كانت ٧ببة للزكج فذلك يشق عليها  الزكج إذا أعرض عن فراشها؛ فإفَّ  ، ىذا قوؿ حسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلدة ابلَبكستاف ،  ، منسوب إىل كاساف )أك قاشاف ، أك كاشاف( ، ىو أبو بكر بن مسعود بن أٞبد ، عبلء الدين ((1
أخذ عن عبلء الدين  ، كاف يسمى )ملك العلماء(  ، من أئمة ا٢بنفية ، من أىل حلب ، خلف هنر سيحوف

 سنة كتوُب ٕبلب ، توىل بعض األعماؿ لنور الدين الشهيد " ،ٙبفة الفقهاء"كشرح كتابو ا٤بشهور  ، ندمالسمرق
السلطاف ا٤ببْب ُب "، ك "ٙبفة الفقهاء"كىو شرح  الصنائع ُب ترتيب الشرائع" بدائع"من تصانيفو : ،  ىػ(ٕٖٓ)

 (.َٕ/  ِ)كاألعبلـ للزركلي  (،ٕٓ / ّ) كمعجم ا٤بؤلفْب ( ،ِْْ/  ِ)ا١بواىر ا٤بضية ". انظر : أصوؿ الدين
 (.ّّْ / ِ)للكاساٍل بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  ((2
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 ﴿ : لكقي،  النشوز من قبلها فيتبْب أفَّ  ، فيظهر النشوز منها كإف كانت مبغضةن  ، فَبجع للصبلح

كضاجعوىن  ُب القوؿ غلظوا عليهنَّ ) : أم ، جر كىو القبيح من الكبلـمن ا٥بي ،  ﴾ڤ
كىذا ا٥بجر ،   كركم عن ابن عباس ، قاؿ معناه سفياف ( ،للجماع كغّبه

 إىل عائشة وي إىل حفصة فأفشتٍ  حْب أسرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصكما فعل النيب   ، غايتو عند العلماء شهره 
   أجبلن  سبحانو كتعاىلبو األربعة األشهر الٍب ضرب هللا  كال يبلغ تظاىرات عليو٤با
 .(ُ)"عذرنا للمويل

 ، كأما ا٥بجراف ُب الكبلـ ، كأما ا٥بجراف فهجرىا ُب ا٤بضجع" الشافعية :من كقاؿ النوكم 
كعندم أنو ال ٰبـر  : كفيما علق عن االماـ حكاية كجهْب ُب أنو ٧بـر أـ مكركه ، قاؿ ، فممنوع

اترؾ الكبلـ أب ك٤بن ذىب إىل  ، كىو كابتداء السبلـ كجوابو ، فعليو أف ٯبيب مى لًٌ لكن إذا كي  ، دن
ـه  ، فأما بقصد ا٥بجراف ، ال منع من ترؾ الكبلـ ببل قصد : التحرَل أف يقوؿ  كما أفَّ   ، فحرا

ن نص ع يى كً كحي  ، ًٍبى حداد أى كلو قصد بَبكو اإل ، ك٫بوه إذا تركو االنساف ببل قصد ال أيٍب يبى الطًٌ 
 ا١بزـي  الصوابي ك  : قلتي ،  ًٍبى فإف زاد أى  ، مل يزد على ثبلثة أايـ ، الشافعي أنو لو ىجرىا ابلكبلـ

كىو قولو  للحديث الصحيح ؛ كعدـ التحرَل ُب الثبلثة ، بتحرَل ا٥بجراف فيما زاد على ثبلثة أايـ
ىذا ُب ا٥بجراف  : قاؿ أصحابنا كغّبىم ، (ِ)(ال ٰبل ٤بسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثبلث) :ملسو هيلع هللا ىلص

أك   ، أبف كاف ا٤بهجور مذمـو ا٢باؿ لبدعة أك فسق أك ٫بوٮبا فإف كاف عذره  ، لغّب عذر شرعي
النيب  كعلى ىذا ٰبمل ما ثبت من ىجر ، كاف فيو صبلح لدين ا٥باجر أك ا٤بهجور فبل ٙبرَل

ككذا  ، (ّ)الصحابة عن كبلمهم ملسو هيلع هللا ىلصكهنيو  ،  كعب بن مالك كصاحبيو ملسو هيلع هللا ىلص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُُٕ / ٓتفسّب القرطيب )انظر :  ((1
حديث رقم  ، ابب ما ينهى عن التحاسد كالتدابر ( ،ِِّٓ / ٓأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب األدب ) ((2

 .(ُِٔٓحديث رقم )( ، ُْٖٗ / ْكالصلة كاآلداب ) كمسلم ُب صحيحو كتاب الرب ( ،ُٖٕٓ)
ٱ  ﴿ :ابب حديث كعب بن مالك كقوؿ هللا عز كجل، كتاب ا٤بغازم، (َُّٔ/ ْصحيح البخارم )انظر:  ((3

، كتاب التوبة، حديث رقم (َُِِ/ ْ)(، كصحيح مسلم ُْٔٓ﴾، حديث رقم )ٻ ٻ  ٻ
(ِٕٔٗ.) 
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 .(ُ)"كهللا أعلم .راف السلف بعضهم بعضناما جاء من ىج

أك  ، أبف تعصيو كٛبتنع من فراشو ، ت انشزةفإف أصرَّ " : (ِ)كقاؿ ابن مفلح من ا٢بنابلة
أف يهجر فراشها فبل يضاجعها فيو ما  كا٤برادي  -بفتح ا١بيم- عً جى ٚبرج بغّب إذنو ىجرىا ُب ا٤بضٍ 

ال  : قاؿ ابن عباسك ،  (ّ)﴾ ڤ  ڤ  ڦ ﴿ : سبحانو كتعاىللقولو  ؛شاء
 : كُب التبصرة كالغنيمة كارر ، بغّب دليل دي قيَّ فبل يي  ، القرآف مطلقه  ألفَّ  ؛تضاجعها ُب فراشك

ـه  ألفَّ  ؛ثبلثة أايـ  ٤با ركل أبو ىريرة أفَّ  ؛كُب الكبلـ ما دكف ثبلثة أايـ ، ا٥بجراف فوؽ ذلك حرا
 ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  رى جى ىى )كقد  ، (ْ)(ثة أايـال ٰبل ٤بسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثبل) : قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

فإف أضاؼ إليو  ، يهجرىا ُب الفراش : ، كُب الواضح (ٓ)متفق عليو( نساءه فلم يدخل عليهن شهرنا
 .(ٔ)" ا٥بجر ُب الكبلـ كدخولو كخركجو عليها جاز مع الكراىة

مل ينتقل إىل  ر الوعظي فإف أثَّ  فيها ، بل يهجرىا إال بعد عدـ دأثّب الوعظكبناءن على ما سبق ف
 .ا٥بجر كإف كفاه ا٥بجر مل ينتقل إىل الضرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّٖٔ-ّٕٔ / ٕ)كعمدة ا٤بفتْب للنوكم ركضة الطالبْب  ((1
من أىل قرية ىػ( ، ُٖٓكلد ُب عاـ ) ، برىاف الدين أبو إسحاؽ ، ىو إبراىيم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن مفلح ((2

، من أبرز شيوخو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  فقيو كأصويل حنبلي ، دمشقي ا٤بنشأ كالوفاة ، )رامْب( من أعماؿ انبلس
  ،، ىػ( ، ْٖٖ، توُب عاـ ) كيل قضاء دمشق غّب مرة ، الفقهاء كالناس ُب األمور كمرجع كاف حافظنا ٦بتهدنا

ا٤بقصد األرشد ُب ترٝبة أصحاب ك" ، ُب أربعة أجزاء ، ُب فركع ا٢بنابلة "ا٤بقنع"كىو شرح  "ا٤ببدع"من تصانيفو 
كمعجم  ، (َٕٓ/  ٗ)ُب أخبار من ذىب كشذرات الذىب  ( ،ُِٓ / ُ)الضوء البلمع . انظر : اإلماـ أٞبد"

 .(ََُ / ُ)ا٤بؤلفْب 
 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((3
 .(ٓٔسبق ٚبرٯبو )ص:  ((4
حديث رقم ،  ابب الغرفة كالعلية ا٤بشرفة ُب السطوح كغّبىا ( ،ُٕٖ / ِصحيح البخارم كتاب ا٤بظامل )انظر :  ((5

 .(َُّٖحديث رقم ) ( ،ّٕٔ / ِكصحيح مسلم كتاب الصياـ ) ( ،ِّّٔ)
 .(ِْٔ-ِّٔ / ٔاألكىل )البن مفلح ط ٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع ا ((6
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ٹ  ﴿ : سبحانو كتعاىلُب تفسّب قولو   (ُ)صدًٌيق حسن خافدمحم كقاؿ العبلمة 

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    

عطف ظاىر ال كإف دؿَّ  على الَبتيب؛ قيل حكم اآلية مشركعه : " (ِ) ﴾ڃ  چ          چ  چ
 كسوؽ الكبلـ للرفق ُب إصبلحهنَّ  من قرينة ا٤بقاـ ، الَبتيب مستفاده  ألفَّ  ابلواك على ا١بمع؛

ألهنا لدفع الضرر كدفع الصائل فاعترب فيها  ، فاألمور الثبلثة مرتبةه  ٙبت الطاعة ، كإدخا٥بنَّ 
مل ينتقل إىل  ر الوعظفإف أثَّ  األخف فاألخف كقيل إنو ال يهجرىا إال بعد عدـ دأثّب الوعظ ،

 .(ّ)"ا٥بجر كإف كفاه ا٥بجر مل ينتقل إىل الضرب

أف يبدأ الزكج ابلوعظ كالنصح كالتوجيو كاإلرشاد مرة بعد  كخبلصة األمر ُب ىذه ا٤بسألة
مرة ، فإف استجابت ا٤برأة لذلك فهو ا٤بطلوب؛ حٌب كإف تكرر منها ا٣بطأ أكثر من مرة ، كذلك 

 عليها ، كا٢بياة الزكجية األسرية ال تستقيم إال ابلصرب كالنصح من طبيعة ا٤برأة الٍب جبلها هللا
 كالتوجيو ، كٙبمل بعضهما اآلخر.

فإف بدا عليها عدـ التجاكب كاالكَباث ألكامر الزكج فلو حينئذو ىجرىا ُب الفراش ٕبيث 
ىو ببعده يَبؾ ٝباعها إف كاف ذلك يؤثر عليها ، أما إف كاف ترؾ ا١بماع ال يؤثر فيها؛ بل يتأثر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمّبه  عامله  القنوجي ، ، البخارم ، ا٢بسيِب ، أبو الطيب ، ىو دمحم صديق خاف بن حسن بن علي بن لطف هللا ((1
 ، كا٢بديث ، قاؿ عبد الرزاؽ البيطار : ىو عامل ُب التفسّب ىػ( ،ُِْٖ، كلد عاـ ) شارؾ ُب أنواع من العلـو

كلو نيف كستوف مصنفنا  ، كغّبىا ، كالفلسفة ، كا٢بكمة ، كالتصوؼ ، كاألدب ، كالتاريخ ، كاألصوؿ ، كالفقو
قاؿ ُب ترٝبة  ، ففاز بثركة كافرة ، كسافر إىل هبوابؿ طلبا للمعيشة ، كتعلم ُب دىلي ، ابلعربية كالفارسية كا٥بندية

كتزكج  ، كألف كصنف ، كانب كاستوزر ، أقاـ هبا كتوطن كٛبوؿف ، ألقى عصا الَبحاؿ ُب ٧بركسة هبوابؿ : نفسو
"حسن األسوة ُب  : من تصانيفو ىػ( ،َُّٕ، توُب عاـ ) كلقب بنواب عايل ا١باه أمّب ا٤بلك هبادر ، ٗبلكة هبوابؿ

 اـ"ك"فتح البياف ُب مقاصد القرآف" ك"كنيل ا٤براـ ُب تفسّب آايت األحك ما ثبت عن هللا كرسولو ُب النسوة"
 .ك"حصوؿ ا٤بأموؿ من علم األصوؿ" ك"العربة ٩با جاء ُب الغزك كالشهادة كا٥بجرة" ك"عوف البارم" ك"الركضة الندية"

 .(ُٕٔ / ٔكاألعبلـ للزركلي ) ( ،ّٖٕ:  )صط الثانية حلية البشر ُب اتريخ القرف الثالث عشر انظر : 
 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((2
 (.ٖٖ : الثانية )صط من هللا كرسولو ُب النسوة  حسن األسوة ٗبا ثبت ((3
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عنها كيقع ُب الفتنة ، فأرل أف استخداـ أساليب ا٥بجر األخرل الٍب قد ٘بدم نفعنا كتؤثر ُب ا٤برأة 
أكىل ُب استخدامها بدؿ ا١بماع؛ كُب زماننا ىذا قد تتأثر ا٤برأة بَبؾ األكل من طبخها أك الشرب 

 ىذه أحياانن قد يلحق اب٤برأة من طعامها ، أك النظر ُب زينتها أك ٘بملها ، ك٘باىل الزكج لزكجتو ُب
ضررنا نفسينا كاضحنا ، كما لو أف يهجر الكبلـ العاطفي معها؛ كيَبؾ الثناء كا٤بدح كا٤بداعبة معها ، 
كٯبعلها كأهنا تعيش ُب حصار مطبق ، ٩با قد يؤثر عليها ، كقد يكوف ىجرىا بعدـ تلبية طلباهتا 

لى ىاتفها أك ٘باىل رسائلها ، أك االنشغاؿ عنها ُب ابوبة إىل قلبها من ترؾ اتصاؿ أك عدـ رد ع
البيت بعمل أك قراءة كتاب أك ٠باع شيء أك النظر ُب شاشة ، أك عدـ ا٣بركج هبا للنزىة أك زايرة 
أىلها كأقارهبا ، أك منعها من الذىاب للتسوؽ )لشراء الكماليات كليس للضركرايت( ، أك احضار 

لو كألكالده ك٘باىلو ٥با ، أك عدـ تواصلو معها أبم عادة كانت الطعاـ كالشراب من خارج ا٤بنزؿ 
بينهما كمنع ا٥بدااي األسبوعية مثبلن أك السفر للنزىة بدكهنا ، أك االكتفاء ٖبدمة نفسو كغسيل 
مبلبسو ككويو بنفسو كىكذا من األساليب كاألنواع ا٤بتجددة؛ لكن ينبغي للزكج ا٢بذر من تعٌود 

د ُب ا٥بجر ُب كٌل مرة تعصي فيها ، فإفَّ كثرة اإلمساس يقلل اإلحساس  الزكجة على أسلوب كاح
كما يقاؿ ، كعليو ُب التنويع ُب ىذه األساليب كغّبىا كالٍب يعرفها كل زكج عن زكجتو ، من فعلو 
أك ترؾو لشيءو ما يؤثر فيها كيردعها كيزجرىا حٌب ترجع إىل طاعة زكجها ، كأحياانن قد يضطر الزكج 

زكجة أخرل ٕبثنا عن األماف كاالستقرار العاطفي كالنفسي ، كعندىا يكوف كقع خرب  للبحث عن
نا كمربًٌينا ٥با ُب آف كاحد ، كلكلًٌ مقاـو مقاؿ كلكل زكجة حا٥با كظركفها.

 زكاجو الثاٍل مؤ٤ب

كأما ترؾ ا١بماع فقد يضرُّ ابلزكج كال يؤثر ُب ا٤برأة؛ خاصة إف كاف شديد الشهوة كىي 
لهم إال إف كاف للزكج أكثر من زكجة كأيمنت الفتنة على الزكجة بعدـ اإل٫براؼ للفساد عكسو ، ال

بسبب ترؾ ٝباعها فحسنه كٝبيل ، كإال فالواجب عليو صوهنا كعفتها كالقياـ ٗبا ٙبتاجو من أمور 
 الفراش الواجبة عليو ٥با؛ خاصة ُب حاؿ عدـ دأثّب ذلك عليها.
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 ته نعصيبَهب نهضرة انسوج زوج :انًجحث انخبيص
كما سبقت اإلشارة   ٩با يؤدب بو الرجل زكجتو عند نشوزىا الضربي  على أفَّ اتفق الفقهاء 

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ﴿:  سبحانو كتعاىللقوؿ هللا إليو ، كذلك 

فإذا عىصىًت ا٤برأةي زكجها كنشزت عليو كمل تستجب بعد الوعظ كا٥بجر فلو أف  (ُ) ﴾ڦ
 .يضرهبا دأديبنا ٥با

فلو أف  ، كالية التأديب للزكج إذا مل تطعو فيما يلـز طاعتو أبف كانت انشزة" (ِ)قالت ا٢بنفية
 ".يؤدهبا

هللا أف يبدأ النساء اب٤بوعظة  أمرى  ، ﴾ڦ ﴿:  سبحانو كتعاىلقولو " (ّ)كقالت ا٤بالكية
 ، على توفية حقوفإنو ىو الذم يصلحها لو كٰبملها  ، فإف مل ينجعا فالضرب ، ٍب اب٥بجراف أكالن ،

 ".كالضرب ُب ىذه اآلية ىو ضرب األدب

كأما الضرب فهو أف يضرهبا ضرابن غّب مربح : " (ْ)كقاؿ أبو إسحاؽ الشّبازم من الشافعية
:  قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  ٤با ركل جابر  كيتجنب ا٤بواضع ا٤بخوفة كا٤بواضع ا٤بستحسنة ،

 لكم عليهنَّ  كاستحللتم فركجهن بكلمة هللا كإفَّ  اتقوا هللا ُب النساء فإنكم أخذٛبوىن بكتاب هللا"
القصد  فَّ كأل (ضرابن غّب مربح ذلك فاضربوىنَّ  نى لٍ عى فإف فػى  أال يوطئن فرشكم أحدنا تكرىونو ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((1
 (.ّّْ / ِ)للكاساٍل بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  ((2
 (.ُِٕ / ٓتفسّب القرطيب ) ((3
نشأ ك  ىػ( ،ّّٗعاـ )كلد بفّبكز آابد  ، ٝباؿ الدين الشّبازم ، أبو إسحاؽ ، ىو إبراىيم بن علي بن يوسف ((4

لـز القاضي أاب  ، كاف مناظرنا فصيحنا كرعنا متواضعنا  ، فقيو شافعي ، أحد األعبلـ ىػ( ،ْٕٔعاـ ) كتوُب هبا ، ببغداد
 "ا٤بهذب" ُب الفقو : من تصانيفو،  بنيت لو النظامية كدرس هبا إىل حْب كفاتو ، الطيب ، انتهت إليو رائسة ا٤بذىب

 ( ،ُِٓ / ْطبقات الشافعية الكربل للسبكي ). انظر : أصوؿ الفقوُب  ك"التبصرة" "النكت" ُب ا٣ببلؼك
 .(ٖٔ/  ُ)كمعجم ا٤بؤلفْب  ، (ِّّ/  ٓ)ُب أخبار من ذىب شذرات الذىب ك 
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  .(ُ)"التأديب دكف اإلتبلؼ كالتشويو

فلو ضرهبا  ، كقد ركم عن أٞبد إذا عصت ا٤برأة زكجها"كقاؿ ابن قدامة من ا٢بنابلة : 
سألت أٞبد بن ٰبٓب عن  : قاؿ ا٣ببلؿ ، أم ليس ابلشديد (غّب مربح)كمعُب ،  غّب مربحضرابن 
 ا٤بقصود ألفَّ  ؛كعليو أف ٯبتنب الوجو كا٤بواضع ا٤بخوفة ، غّب شديد : قاؿ (ضرابن غّب مربح)قولو 

 . (ِ)"التأديب ال اإلتبلؼ

ة دليله كاضح أفَّ أحواؿ ك١بوء الزكج لضرب زكجتو بعد استنفاد كل الوسائل الشرعية ا٤بتاح
النساء ٱبتلف من إمرأة ألخرل ، حيث ال تؤثر بعض األساليب على بعضهن ، بينما تتأثر بعض 
النساء أبم عقاب؛ كمنهن من تظهر العناد كالشقاؽ كسوء األخبلؽ ، كالٍب ال ٲبكن الصرب عليها 

ير كالزجر ابليد كبعض ىذه بسببو فإٌف الشارع ا٢بكيم أابح للزكج حينئذو استخداـ كسائل التعز 
األنواع اليدكية قد تعتربىا ا٤برأة إىانة ابلغة ٥با ، فيؤثر فيها بوضوح ، خاصة إف كانت مل ترى منو من 
قبل مثل ىذا النوع من العقاب الَببوم كىو أف ٛبتد يد زكجها ٥با ، خاصة إف كانت ٚبشى قوتو 

ـ طاعتو كلذا فلو أف يضرهبا ضرابت كغضبو كسطوتو فإف ذلك سيزجرىا عن التكرب عليو كعد
خفيفة ُب أماكن اللحم الٍب قد تؤثر فيها نفسينا أكثر من جسدايِّ ، أبف ٲبسكها من تبلبيب 
مبلبسها ، أك من شعرىا مسكنا غّب مؤذم كال جارح ، أك يضرهبا على أكتافها أك ذراعيها أك 

ألثر النفسي يشتد عليها بسبب ذلك ظهرىا بطريقة تدؿ على أنو ٲبارس العقاب عليها ٩با ٯبعل ا
، كلكن ال يكوف ذلك أماـ أكالدىا أك أحدو ينظر إليها ، فإف ىذا األسلوب العقايب الَببوم قد 
أيٌب بنتائج عكسية من خبلؿ العناد كالتمرد ، كىذا ال ٲبكن أف يطرد كقاعدة ُب كل النساء ، بل 

 كزمافو كحاؿ لو ظركفو كمبلبساتو ، كهللا أعلم. النساء ٱبتلفن فيو اختبلفنا كبّبنا ، كلكٌل مكافو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.َٕ / ِ)للشّبازم ا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي  ((1
 .(ُّٖ / ٕا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((2
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 ضرة انسوج زوجته نعصيبَهب هلل عس وجم :انًجحث انطبدش

 هاكَبك ، هلالج لجلعصياهنا خالقها الزكج لزكجتو ضرب ُب جواز  العلماء  اختلف
 واز.ا١بمهور من ا٢بنفية ، كا٤بالكية ، كا٢بنابلة إىل ا١بفذىب ،  من الفرائض ذلك لصبلة ك٫بول

سائر الناس أف  "سبيل األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ُب حقٌ  :قاؿ الكاساٍل 
فإف  ، ظ القوؿ بوفإف قبلت كإال غلَّ  ، اآلمر يبدأ اب٤بوعظة على الرفق كاللْب دكف التغليظ ُب القوؿ

لزكج فل ، ككذلك إذا ارتكبت ٧بظورنا سول النشوز ليس فيو حد مقدر ، قبلت كإال بسط يده فيو
 .(ُ)"ألف للزكج أف يعزر زكجتو كما للموىل أف يعزر ٩بلوكو ؛أف يؤدهبا تعزيرنا ٥با

ال أصلي كال أصـو كال أستحم من  : "ا٤برأة الناشز تقوؿ : (ِ)كقاؿ ا٤بواؽ من ا٤بالكية
فإف افتدت منو  كلو أف يؤدهبا ، قاؿ ال ٯبرب على فراقها ، ىل ٯبرب زكجها على فراقها ، ة؛بجنا
إذا مل يكن أدبو ٥با  لو أف يقبل منها الفداء ، حلَّ  ديبو إايىا على ترؾ الصبلة كالصياـ؛لتأ

 .(ّ)"لتفتدم

إال اإلماـ أك  أحدو  دأديبي  ال ٯبوز ألحدو ":  دمحم بن أٞبد بن عرفة الدسوقيقاؿ ك 
 .(ْ)"انئبو أك السيد ُب رقيقو ُب ٨بالفتو  أك لو أك الزكج للنشوز أك تركها ٫بو الصبلة

كسأؿ إ٠باعيل بن سعيد  ، "كلو دأديبها على ترؾ فرائض هللا :كقاؿ ابن قدامة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّّْ / ِ)ساٍل للكابدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع  ((1
من  ، ا٤بعركؼ اب٤بواؽ ، أبو عبد هللا ، ىو دمحم بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدرم العبدكسي الغرانطي ((2

كأيب القاسم بن سراج كدمحم بن  أخذ عن جلة ، كاف عامل غرانطة كإمامها كمفتيها ُب كقتو  ، فقيو مالكي ، أىل غرانطة
، توُب عاـ  اعة منهم الشيخ الدقوؽ كأبو ا٢بسن الزقاؽ كأٞبد بن داكد كغّبىمكعنو أخذ ٝب ، عاصم كغّبٮبا

. انظر : ُب الفقو ك"سنن ا٤بهتدين ُب مقامات الدين" من تصانيفو "التاج كاإلكليل شرح ٨بتصر خليل"ىػ( ، ٕٖٗ)
 (.ُْٓ/  ٕكاألعبلـ للزركلي ) ( ،ٖٗ/  َُ)الضوء البلمع 

 (.ُْٖ / ّاألكىل )خليل ط شرح ٨بتصر التاج كاإلكليل  ((3
 (.ّْٓ / ْالشرح الكبّب للشيخ الدردير كحاشية الدسوقي ) ((4
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 .(ُ)"على ترؾ فرائض هللا : قاؿ ، عما ٯبوز ضرب ا٤برأة عليو أٞبدى 
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ    ﴿ كاستدؿ ا١بمهور بعمـو  قولو تعاىل :

 .(ِ) ﴾ې 
 .(ّ)"كيٍم مىٍسئيوؿه عىٍن رىًعيًَّتوكيلُّكيٍم رىاعو ، كىكيلُّ : "ملسو هيلع هللا ىلصكبعمـو قولو 

 . سبحانو كتعاىلفيما يتعلق ٕبق هللا  ضرهباال يفقالوا :  كخالفىهم الشافعيةي 
كال يعزرىا فيما يتعلق  ، ر زكجتو ُب النشوز كما يتعلق بو"كالزكج يعزٌ  :قاؿ النوكم 

 .(ْ)"سبحانو كتعاىلٕبق هللا 
 .(ٓ)"عود إليو بل إليهاأف ا٤بنفعة ال تكاستدلوا على ذلك بػ"

كالراجح ُب ىذه ا٤بسألة ىو ما ذىب إليو ا١بمهور من جواز أتديبها على معصيتها  
، كَبكها للصبلة ، أك شرهبا للخمر أك الدخاف ، أك تعاملها ابلراب ، أك تطلعها  سبحانو كتعاىل

سبحانو  قولوـو ، كذلك لعم سبحانو كتعاىلللرجاؿ األجانب ، أك فعلها ألمًٌ معصية  
 .(ٔ)﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ ﴿:  كتعاىل

ُب قولو هلالج لج كما   ؛سبحانو كتعاىلفهو مسؤكؿ عن امرأتو أماـ هللا  ، فالقوامة إ٭با ىي للرجل
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ    ﴿: 

 .(ٕ) ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُّٗ / ٕا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((1
 (.ٔسورة التحرَل )اآلية رقم  ((2
( ، كمسلم ُب ُِْٗ، حديث رقم ) ابب العبد راع ُب ماؿ سيده،  (َِٗ/  ِ)أخرجو البخارم كتاب العتق  ((3

 (.ُِٖٗ، حديث رقم ) (ُْٗٓ/  ّ)تاب اإلمارة صحيحو ك
 (.ُٕٓ / َُركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب )انظر :  ((4
 (.ُِٔ/  ٦ُبمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر )انظر :  ((5
 (.ّْاآلية : ) سورة النساء ((6
 (.ٔاآلية : ) سورة التحرَل ((7
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 عن رعيتو ، كمسؤكؿه  اإلماـ راعو  عن رعيتو ، ككلكم مسؤكؿه  ، كلكم راعو " :ملسو هيلع هللا ىلصكلقولو 
 .(ُ)" ُب أىلو كىو مسؤكؿ عن رعيتو كالرجل راعو 

أف يضرهبا ٢بق نفسو إلجبارىا على طاعتو ، ٯباب على حجة الشافعية أبنو إف جاز لو ك 
سبحانو ق هللا فإنَّو من ابب أكىل أف يؤدهبا كيربيها على االستقامة على شرع هللا كطاعتو ، كح

 أكىل كأكجب ، كهللا أعلم. كتعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمسلم ُب صحيحو  ( ،ّٖٓابب ا١بمعة ُب القرل رقم ) ،( َّْ / ُأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ا١بمعة ) ((1
 .(ُِٖٗرقم )حديث  ( ،ُْٗٓ / ّكتاب اإلمارة )
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 ثضرة انتأديت انضًبٌ :انًجحث انطبثع

 اختلف الفقهاء ُب ضماف الزكج األضرار ا٤بَبتبة على ضربو لزكجتو على رأيْب:

ضرب الرجل  أفَّ (ُ)ا٢بنفية كا٤بالكية كالشافعية من ٝبهور الفقهاء كىو قوؿ الرأم األكؿ:
 ، قصد منو الصبلح ال غّبيي  دأديبو  ىو ضربي  -قيود ا٤بنصوص عليها عندىمابل- امرأتو لنشوزىا

 ، ألنو تبْب أنو ضرب إتبلؼ ال إصبلح ، كالضماف الغرـي  بى جى كى  أك ىبلؾو  فإف أفضى إىل تلفو 
ضرب التأديب مشركط  ألفَّ  ، أك منفعةو  أك عضوو  كيضمن الزكج ما تلف ابلضرب من نفسو 

 .بسبلمة العاقبة

ر زكجتو لَبؾ الزينة كاإلجابة إذا دعاىا إىل "الزكج إذا عزَّ  : (ِ)نفييم ا٢ب٪بقاؿ ابن 
"، كاستدؿ على ذلك أبف  يعِب فماتت فإنو يكوف ضامننا ؛فراشو كترؾ الصبلة كا٣بركج من البيت

أف كل ضرب كاف كليس مأمورا بو بل مأذكف لو فيو، ك" ال ٯبب عليو ضرب زكجتو أصبلالزكج 
ككل ضرب كاف مأذكان فيو بدكف  ،هة الشارع، فإف الضارب ال ضماف عليو ٗبوتومأمورا بو من ج

 .(ّ)"األمر فإف الضارب يضمنو إذا مات لتقييده بشرط السبلمة

 ، كالضرب ُب ىذه اآلية ىو ضرب األدب غّب ا٤بربح": كقاؿ القرطيب ا٤بالكي 
استدؿ على ذلك بقولو: "، ك كاللكزة ك٫بوىا ؛كىو الذم ال يكسر عظمنا كال يشْب جارحةن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناية ا٤بطلب ُب ( ، ك ُِٕ / ٓتفسّب القرطيب )( ، ّٓ / ٓ)ط الثانية البحر الرائق شرح كنز الدقائق انظر :  ((1
 .(ِّٕ / ُّاألكىل )ط دراية ا٤بذىب 

كاف عا٤بنا ٧بققنا كمكثرنا   ، فقيو كأصويل حنفي من أىل مصر ، ، م بن دمحم الشهّب اببن ٪بيمىو زين الدين بن إبراىي ((2
أجيز ابإلفتاء كالتدريس كانتفع بو  ، أخذ عن شرؼ الدين البلقيِب كشهاب الدين الشليب كغّبٮبا ، من التصنيف

 "الفوائد الزينية ُب فقو ا٢بنفية"ك "ائقالبحر الرائق ُب شرح كنز الدق" من تصانيفو ىػػ( ،َٕٗ، توُب عاـ ) خبلئق
كمعجم ،  (ِّٓ/  َُ)ُب أخبار من ذىب شذرات الذىب . انظر : ُب األصوؿ "شرح ا٤بنار"ك "األشباه كالنظائر"ك

 (.ْٔ / ّاألعبلـ للزركلي )ك  ( ،ُِٗ / ْ)ا٤بؤلفْب 
 (.ّٓ / ٓالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ((3
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 .(ُ)"فبل جـر إذا أدل إىل ا٥ببلؾ كجب الضماف ، الصبلح ال غّب -أم الضرب-ا٤بقصود منو "

 ، ىجرىا ُب ا٤بضجع ، إف مل تتعظ كأبدت النشوز: "ف  (ِ)الشافعي ا١بويِبكقاؿ 
ا ، ت كٛبادت كمل ٙبتفل اب٥بجر ُب ا٤بضجعفإف أصرَّ  و أفضى الضربي ا أبنو لمن ػعال ، كاقتصد ضرىهبى

"نى مً ضى  أك إىل فساد عضوو  ، إىل ا٥ببلؾ
(ّ). 

ضمن " فساد عضوو  أفضى إىل ا٥ببلؾإذا ا٤بقصود اإلصبلح فكاستدلوا على ذلك أبف 
 .(ْ)"ألنو تبْب أنو إتبلؼ ال إصبلح

من ضرب زكجها ا٤بشركع  إف تلفت ا٤برأة الناشز أفَّ  ا٢بنابلةي ىو قوؿ ك كالرأم الثاٍل: 
 . نشوزىا فبل ضماف على الزكجللتأديب على 

كليس على الزكج ضماف الزكجة إذا تلفت من التأديب " :قاؿ ا٤بوفق ابن قدامة 
 .(ٓ)"ا٤بشركع ُب النشوز

ال ك  ال ينبغي ألحد أف يسألو قاؿ أٞبد ُب الرجل يضرب امرأتو :" :كقاؿ أيضنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ُِٕ / ٓتفسّب القرطيب ) ((1
،  ا٤بعركؼ إبماـ ا٢برمْب ، ا٤بلقب ضياء الدين ، أبو ا٤بعايل ، ىو عبد ا٤بلك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم ا١بويِب ((2

كأتى  ، تفقو على كالده ، ٦بتمع على إمامتو كغزارتو ىػ( ،ُْٗعاـ ) كلد ُب جوين ، من أعلم أصحاب الشافعي
جاكر ٗبكة أربع سنْب كاب٤بدينة يدرس كيفٍب  ،  التحقيق كالتدقيقعلى ٝبيع مصنفاتو كتصرؼ فيها حٌب زاد عليو ُب

كفوض إليو  ، كتوىل ا٣بطابة ٗبدرسة النظامية ٗبدينة نيسابور ، فلهذا قيل لو إماـ ا٢برمْب ، كٯبمع طرؽ ا٤بذىب
ُب دراية  "هناية ا٤بطلب : لو مصنفات كثّبة منهاىػ( ، ْٖٕ، كتوُب عاـ ) األكقاؼ كبقى على ذلك ثبلثْب سنو

. ك"الربىاف" ُب أصوؿ الفقو ، ا٤بذىب" ُب فقو الشافعية ك"الشامل" ُب أصوؿ الدين ك"اإلرشاد" ُب أصوؿ الدين
 / ْكاألعبلـ للزركلي ) ( ،ُٓٔ / ٓكطبقات الشافعية الكربل للسبكي ) ( ،ُٕٔ / ّكفيات األعياف )انظر : 
َُٔ .) 

 ُّهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب )( ، ك ُِٕ / ٓتفسّب القرطيب )، ك  (ّٓ / ٓالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ((3
/ ِّٕ). 
 .(َّٕ/ ّحاشيتا قليويب كعمّبة ) ((4
  .(ُٕٗ / ٗ)شرح ٨بتصر ا٣برقي ا٤بغِب  ((5
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 .(ُ)"ضرهبا ملى  ، أبوىا

 . (ِ)امأذكف فيو شرعن ديب التأ ضرب فأبضماف ال كاستدلوا على عدـ

ىو قوؿ  -إف شاء هللا تعاىل  - كبعد استعراض األدلة كأقواؿ العلماء فإفَّ الراجح
ألف ا١بمهور ُب ىذه ا٤بسألة؛ كىو ثبوت الضماف على الزكج حاؿ ىبلؾ الزكجة أك تلفها؛ كذلك 

كىبلكها كتلفها ىو  ، كبعدـ التعٌدم أك التفريط ، بشرط السبلمة لآلخرين ده استيفاء ا٢بق مقيٌ 
الشٌك أنو من أعظم أنواع التعدم عليها ، كعدـ حفظها كصوهنا ، كٱبالف أصل مقتضى عقد 

 النكاح الذم مقتضاه الرٞبة كاأللفة كا٤بودة كالصوف كا٢بفظ لكلو منهما.

كألننا لو طردان ىذا الباب على ىذا امل النتشر الفساد من بعض األزكاج الذين ال 
 ُب نسائهم فقد يصل األمر بو للقتل أك إصابة بعاىة دائمة؛ كيدعي حيئنذو أنو كاف ٱبافوف هللا

يربيها كيعاقبها فماتت خبلؿ التأديب ، كىو ابب شرٌو عظيم ٯبب سٌده ، كىو من ابب سد 
 أعلم. سبحانو كتعاىلالذرائع ا٤بفضية للفساد ، كهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، كقاؿ ابن قدامة معلبلن ذلك : "كاألصلي ُب ىذا ما ركل األشعث عن ُّٗ / ٕ) ا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ((1
: )ال تسألٌن رجبلن فيم ضرب امرأتو( ، أخرجو ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ اي أشعث : احفظ عِب شيئنا ٠بعتو من رسوؿ هللا عمر أنو 

 أبو داكد ، كألنو قد يضرهبا ألجل الفراش ، فإف أخرب بذلك استحيا ، كإف أخرب بغّبه كذب".
 (ِْٔ/  ِ)تاب النكاح ( ، كأبو داكد ُب السنن ، كُِِ، حديث رقم ) (َِ/  ُ)كا٢بديث أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند 

ابب ،  (ّٗٔ/  ُ)( ، كابن ماجو ُب السنن ، كتاب النكاح ُِْٕحديث رقم ) ابب ُب ضرب النساء، ُب 
أبو الفتح االزدم ُب  هذكر ، كقد  عبد الرٞبن ا٤بيٍسلي( ، كمدار ا٢بديث على ُٖٔٗ، حديث رقم ) ضرب النساء

 .(ِِٕ/  ٔ) األكىل ط البن حجرهتذيب التهذيب كما ُب  ؛ كأكرد لو ىذا ا٢بديث ، فيو نظر : كقاؿ ، الضعفاء
/ ٓكشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )(، ك ِّٗ/ ِ(، كالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد )ُٕٗ/ ٗا٤بغِب البن قدامة ) ((2

َُِ). 
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 اآلنة انًطتخذية في ضرة انسوجة :انًجحث انثبيٍ

ٹ  ٹ   ڤ  ﴿ تعاىلالضربى للزكج على زكجتو بقولو  سبحانو كتعاىلا أابح هللا ٤ب

ا ٗبا قيَّدهي النيبُّ  (ُ)﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ملسو هيلع هللا ىلص ، جاء ىذا العمـو مقيَّدن
اتقوا هللا ُب النساء فإنكم أخذٛبوىن أبماف هللا كاستحللتم فركجهن "ُب بياف كيفية الضرب بقولو : 

ضرابن غّب  أف ال يوطئن فرشكم أحدنا تكرىونو فإف فعلن ذلك فاضربوىنَّ  هنَّ كلكم علي بكلمة هللا ،
 .(ِ)ا٢بديث ..." حمرٌبً 

ضرابن : " ُب خطبتو ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  : قاؿ عطاءو ُب تفسّبه عن كقد ركل ابن جرير 
  .(ّ)السواؾ ك٫بوه : قاؿ "؛غّب مربح

الضرب ٗبنديل  يكوف":  ﴾ڦ ﴿:  تعاىلقولو  عندُب تفسّبه  (ْ)النعماٍلكقاؿ 
  .(ٓ)"كاب١بملة فالتخفيف مراعى ُب ىذا الباب ، كال ابلعصا ، ملفوؼ أك بيده كال يضرهبا ابلسياط

ها كال يكسر ٥با عظمنا كال يؤثر "قاؿ الفقهاء ىو أف ال ٯبرحى  ُب تفسّبه : (ٔ)كقاؿ القا٠بي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((1
 .(ّْسبق ٚبرٯبو )ص:  ((2
 (.ُّٓ / ٖتفسّب الطربم ) ((3
 : من تصانيفو،  مفسر ()أبو حفص ، النعماٍل ، ا٢بنبلي سراج الدين ، الدمشقي ، ، علي بن عادؿعمر بن ىو  ((4

انظر : . (َٖٖ(، توُب سنة )ىػٕٖٗ)ُب تفسّب القرآف فرغ من أتليفو ُب رمضاف سنة  "اللباب ُب علـو الكتاب"
 (.ََّ / ٕمعجم ا٤بؤلفْب )

 .(ّٓٔ / ٔاألكىل )ط اللباب ُب علـو الكتاب  ((5
 ، إماـ الشاـ ُب عصره نواع من العلـو ،أعامل مشارؾ ُب  ا٢ببلؽ ، ، ٝباؿ الدين بن دمحم سعيد بن قاسم القا٠بي ((6

كنشأ كتعلم هبا ، كانتدبتو ا٢بكومة للرحلة كالقاء الدركس العامة ُب  ىػ( ،ُِّٖعاـ ) كلد بدمشق ، مفسر سلفي
كعاد إىل دمشق فانقطع ُب  ، كزار ا٤بدينة ، ت ، ٍب رحل إىل مصرربع سنواأفأقاـ ُب عملو ىذا  ، الببلد السورية

عاـ  ف توُبأدب إىل منزلو للتصنيف كالقاء الدركس ا٣باصة كالعامة ُب التفسّب كعلـو الشريعة االسبلمية كاأل
 "ع كالعوائدصبلح ا٤بساجد من البد "إ " ،الكرَل ٧باسن التأكيل ُب تفسّب القرآف" منها : تصانيفو كثّبة ىػ( ،ُِّّ)
انظر . "دالئل التوحيد"ك "،قواعد التحديث من فن مصطلح ا٢بديث" " ،تعطّب ا٤بشاـ ُب مآثر دمشق الشاـ" ،
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كال يوايل بو ُب موضع كاحد  ، بدهناقنا على كيكوف مفرَّ  ، ٦بمع ااسن كٯبتنب الوجو ألنو شيننا ،
أك بيده ال بسوط  ، ينبغي أف يكوف الضرب ٗبنديل ملفوؼ : كمنهم من قاؿ ، لئبل يعظم ضرره

كاب١بملة فالتخفيف مراعى ُب ىذا  (ُ): قاؿ الرازمُّ ،  ضرب ابلسواؾ : قاؿ عطاء ، كال عصا
 .(ِ)"الباب على أبلغ الوجوه

ُب بيٍب ككاف بيده سواؾ فدعا  ملسو هيلع هللا ىلصؿ هللا كاف رسو   : قالت أـ سلمة  عنك 
لو أك ٥با حٌب استباف الغضب ُب كجهو كخرجت أـ سلمة إىل ا٢بجرات فوجدت الوصيفة  كصيفةن 

ال : يدعوؾ فقالت  ملسو هيلع هللا ىلص أال أراؾ تلعبْب هبذه البهمة كرسوؿ هللا : كىي تلعب ببهمة فقالت
وىاؾً  لىٍوالى ":  كالذم بعثك اب٢بق ما ٠بعتك فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا السًٌ ٍعتيًك هًبىذى  .(ّ)"خىٍشيىةي القىوىًد ألىٍكجى

التخفيف فػػػّباعػػػي أف ا٤بقصػػػود مػػػن الضػػػرب العػػػبلج، كالتأديػػػب كالزجػػػر ال غػػػّب، كعلػػػى ىػػػذا ف
كيشػَبط أف يتجنػب ، فيػو علػى أبلػغ الوجػوه، كىػو يتحقػق ابللكػزة ك٫بوىػا، أك ابلسػواؾ ك٫بػوهيكوف 
 كهللا تعاىل أعلم. .ا٤بواضع ا٤بخوفةالوجو ك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُٕٓ / ّمعجم ا٤بؤلفْب )
من نسل أيب  ، ا٤بعركؼ اببن ا٣بطيب ، أبو عبد هللا ، فخر الدين ، ىو دمحم بن عمر بن ا٢بسْب بن ا٢بسن الرازم ((1

متكلم  ، فقيو كأصويل شافعي ، كأصلو من طربستاف ، كإليها نسبتوىػ( ، ْْٓعاـ ) كلد ابلرم،  بكر الصديق هنع هللا يضر
ٍب قصد ما كراء النهر  ، ُب العلـو رى هى رحل إىل خوارـز بعدما مى  ، أديب ، مشارؾ ُب أنواع من العلـو نظار ، مفسر

ككاف  ، بنيت لو ا٤بدارس ليلقي فيها دركسو كعظاتو ، شيخ اإلسبلـبككاف يلقب هبا  (كاستقر ُب )ىراة ، كخراساف
اشتهرت مصنفاتو ُب  .فكاف فريد عصره ، منحو هللا قدرة فائقة ُب التأليف كالتصنيف ، درسو حافبلن ابألفاضل

معامل "من تصانيفو ،  ذكره الذىيب ُب الضعفاء ىػ( ،َٔٔ، توُب عاـ ) كأقبل الناس على االشتغاؿ هبا اآلفاؽ ،
 ٔكاألعبلـ للزركلي ) ( ،ُٖ/  ٖطبقات الشافعية الكربل للسبكي ). انظر : ُب أصوؿ الفقو "اصوؿ"ك "ؿاألصو 

/ ُّّ).  
 .(ّٕ/  َُاألكىل )ط لرازم الكبّب لتفسّب ( ، كالٗٗ / ّاألكىل )ط لقا٠بي ل٧باسن التأكيل انظر :  ((2
 همسند(، كأبو يعلى ُب ُْٖ، حديث رقم )ص العبدابب قصا، (ْٕا٤بفرد األدب )ص: البخارم ُب األدب ركاه  ((3

(، كقاؿ ا٥بيثمي ٖٖٗ، حديث رقم )(ّٕٔ/ ِّا٤بعجم الكبّب )ُب لطرباٍل (، كاْْٗٔ، حديث رقم )(ُِٔ/ ٔ)
 ".كإسناده جيد عند أيب يعلى كالطرباٍل: "(َْٔ/ َُ)ُب ٦بمع الزكائد 



     

 

11 

 

 ُشجَهُ انًبَعيٍ نضرة انسوجة وانــــردُّ عهيهب :انًجحث انتبضع
ا٤برأة  ىوا صورةى أف يشوًٌ وف ٰباكل ها حيثي تً كحريَّ  ا٤برأةً  عن حقوؽً أعداًء اإلسبلـً  حديثي  يكثري 

جل ُب ا٢بقوؽ ؽ بينها كبْب الر ا٢بقوؽ، فاإلسبلـ بنظرىم فرَّ  ا ككأهنا مسلوبةى هنُب اإلسبلـ كيظهرك 
اإلشارة إىل أف  ، كٙبسنكجعل العبلقة بينهما تقـو على الظلم كاالستبداد ال على السكن كا٤بودة

للجنْب ُب بطن حٌب ، فأىلية التملك اثبتة ذكرا كاف أك أنثىاإلنساف حقوقو كاملة  أعطىاإلسبلـ 
ا ، كإف كاف صغّبن معينةو  قواعدى  ٍفقى  ُب اجملتمع ، ٲبلك كيهب كً ا كامبلن كمنذ أف يولد يكوف عضون  ،أمو

، الرجل كا٤برأة على حد يتوىل عنو كليو ذلك، فاإلنساف لو حق ا٢بياة كحق اإلرث كحق التملك
سواء، كلكن أعداء اإلسبلـ كانوا كما زالوا يثّبكف الشبو من أف اإلسبلـ ظلم ا٤برأة كأىاهنا ُب أمور  

تعسفنا  الرجل، كجعل للرجل القوامة عليهاكثّبة، منها: ا٤بّباث أبف جعل نصيبها نصف نصيب 
إىل غّب ذلك من ، لو ا٢بق ُب ضرهبا ظلمنا كعدكاانن ، كجعل الطبلؽ بيده دكهنا، كجعل كتسلطنا
 .افَباءاهتم

ُب اإلسبلـ كأنو نصف مّباث كبلمهم عن مّباث ا٤برأة أبف   كا١بواب على ىذه الشبو
ىناؾ حاالت  بل، ذ الرجل ضعف ا٤برأةأف أيخليست قاعدة مطردة إذ  ليس صحيحنا؛ الرجل

يتساكل فيها الذكر كاألنثى كما ُب حاؿ تساكم نصيب األب كىو ذكر مع نصيب األـ كىي 
نصف الَبكة كال أيخذ  ذ، بل قد دأخذ ا٤برأة أكثر من الرجل كالبنت الٍب دأخأنثى ُب مّباث ابنهما

رجبلف آخراف ذلك كما ىو موجود ُب  بعض الرجاؿ ذلك، كقد دأخذ البنتاف ثلثي الَبكة كال أيخذ
 مواضعو من كتب الفقو، كإ٭با الرجل أيخذ ضعفها ُب حاالت معينة.

كأما ادعاءىم أف ا٤برأة كقع عليها ظلم أبف جعل اإلسبلـ للرجل القوامة عليها فإ٭با السبب 
قـو على رائسة الرجل على ا٤برأة رائسة تأف اعتبارىم ك القوامة  معُبُب فهم  همٚبليطُب ذلك 

لو كاف ُب األمر استبداد ك االستبداد كالظلم ، بينما ىي ُب ا٢بقيقة رائسة رٞبة كمودة كٞباية ، 
أك  ،لكاف ٰبق للرجل أف ٲبد يده إىل ماؿ زكجتوكما يزعم ىؤالء؛ كتسلط من الرجل على ا٤برأة  

ىو  ى كوف الرجلعل هذه القوامة مبنيةف، اإلسبلـ ٲبنعو من ذلكإ٭با ك  و،ٲبنعها من أف تتاجر ب
إلنفاؽ على األسرة ، كال يستقيم مع العدالة ُب شيء أف يكلَّف فرد اإلنفاؽ على ىيئة ابا٤بكلف 

الزكج ملـز ابلعمل كا٤برأة  أفاألصل فعليها كاإلشراؼ على شئوهنا ، وامة ما دكف أف يكوف لو الق
  .ى زكجهامل تعمل كنفقتها كعيا٥با علليست كذلك ، إذا أحبت عملت كإذا كرىت 
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كونو ا٤بتضرر األكؿ من الطبلؽ من الناحية ا٤بادية لفهذا حصر الطبلؽ ُب يد الزكج كأما 
انة ، ىذا األمر ٯبعلو فهو الذم ٯبب عليو ا٤بهر كالنفقة ٤بطلقتو كلعيالو طواؿ فَبة العدة كا٢بض

لما أف اإلسبلـ أجاز ، علنفسو من ا٤برأة الٍب قد ال يكلفها أمر رمي ٲبْب الطبلؽ شيئان  اأكثر ضبطن 
 ٥با ا٣بلع عند التضرر.

 ىذا ابختصار شديد حيث أف ىذه األمور ليست من صلب البحث.
من ا٤بعلـو من الشرع ابلضركرة ٙبرَل الظلم بشٌب فأما ما يتعلق ابلبحث كىو ضرب ا٤برأة ؛ 

ى ذلك أبدلة كثّبة صيوىرًًه ، كما انعقد أٝباع أىل العلم على ٙبرٲبو ٝبلةن كتفصيبلن ، كاستدلوا عل
 منها : 

  .(ُ)﴾ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ﴿ سبحانو كتعاىلقولو 

 .(ِ)﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ﴿:  سبحانو كتعاىلكقولو 

 متي اي عبادم إٍل حرَّ : " عز كجلُب ا٢بديث القدسي الذم يركيو عن ربو  ملسو هيلع هللا ىلصكقولو 
 . (ّ)كجعلتو بينكم ٧برمنا فبل تظا٤بوا" ، الظلم على نفسي

 كاألحاديث ُب ٙبرَل الظلم كثّبة معلومة.كاآلايت 

عليها ، فبل ٯبوز لزكجها  سبحانو كتعاىلفا٤برأة إف أطاعت زكجها ، كقامت ٗبا أكجبو هللا 
، قاؿ  سبحانو كتعاىلالبغي عليها ، كضرهبا بغّب حق؛ ألفَّ ىذا يكوف من الظلم الذم حرمو هللا 

  (ْ).﴾ڃ  چ            چ  چ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ   ﴿ سبحانو كتعاىلهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُٗاآلية : )سورة الفرقاف  ((1
 (.ِِٕة : اآلي)سورة الشعراء  ((2
 .(ِٕٕٓرقم )حديث  ( ،ُْٗٗ / ْأخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب الرب كالصلة كاآلداب ) ((3
 (.ّْاآلية : )سورة النساء  ((4
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٩با أابحو هللا لو  ، "إذا أطاعت ا٤برأة زكجها ُب ٝبيع ما يريد منها :قاؿ ابن كثّب 
ڃ    ڃ  چ            چ   ﴿كقولو ،  كليس لو ضرهبا كال ىجراهنا ، فبل سبيل لو عليها بعد ذلك ، منها

كىو  ، هللا العلي الكبّب كليهنٌ  فإفَّ  ، للرجاؿ إذا بغوا على النساء من غّب سبب هتديده  ﴾چ 
 .(ُ)منتقم ٩بن ظلمهن كبغى عليهن"

شبهةن ينتقدكف هبا   ﴾ڦ ﴿:  سبحانو كتعاىلقولو يتصٌيد أعداء اإلسبلـ من كمع ىذا ف
 الناس بغّب علم ، زاعمْب أف اإلسبلـ ظلم ا٤برأة كأىاهنا كأساءتعاليم اإلسبلـ كأحكامو ليضٌلوا 

عبلجنا لسوء خلقها كأدهبا بنشوزىا  ٠بح بضرب ا٤برأةينبغي أٍف يعلم أفَّ اإلسبلـ  كالذم ، معاملتها
د أرشد القرآف الكرَل فق ، فا٤برأة إذا أساءت عشرة زكجها ، كالعبلج إ٭با ٰبتاج إليو عند الضركرة

كيمة إىل اٚباذ الطرؽ ا٢بك  ، كجعلو آخر أنواع العبلج بعد النصح كالتوجيو ٍب ا٥بجر ، إىل الدكاء
ٌٍب اب٥بجر ُب  ، ٍب ابلوعظ كاإلرشاد ، فأمر ابلصرب كاألانة ، ُب معا١بة ىذا النشوز كالعصياف

ُب األمثاؿ  اؿككما يق ، آخر األدكيةمن استعماؿ فإذا مل تنفع كل ىذه الوسائل فبلبٌد  ، ا٤بضاجع
 (.الكيٌ  ء)آخر الدكا

الطبلؽ ىدـ لكياف  ألفَّ  ، ؽ عليهاشبهو أقل ضررنا من إيقاع الطبليسواؾ كما لاب ربي فالضَّ 
حسننا  كاف ارتكاب األخفًٌ   ؛كإذا قيس الضرر األخف ابلضرر األعظم ، كٛبزيق لشملها األسرة
 .كٝبيبلن 

 من طرؽ العبلج كإ٭با ىو طريقه  -زعموفكما ي-على كلًٌ حاؿ للمرأة  ليس إىانةن  فالضربي 
 كال ينفع معها ا١بميل ، لٍب ال تفهم ا٢بسُبا ، ينفع ُب بعض ا٢باالت مع بعض النفوس ا٤بتمردة ،

    ، ككما قيل : 
 .كا٢بر تكفيو اإلشارة...  ابلعصا عي قرى العبد يي 

 ، التأديب إال سلوكو كال اعوجاج خلقو يقيم ال من الرجاؿبعض  منحٌب  بل ، النساء كمن
 للمجرمْب. السجوف كفتحتكالقوانْب الرادعة  العقوابت كضعت ذلك أجل كمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ِٔٗ-ِٓٗ / ِتفسّب ابن كثّب ) ((1
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ىو كالتربيح  فاشَبطوا فيو أف يكوف غّب مربح "كأما الضربي  :(ُ)رشيد رضاالشيخ دمحم ؿ يقو 
تفسّبه الضرب ابلسواؾ ك٫بوه أم كالضرب  عن ابن عباس  مكرك  ، اإليذاء الشديد

يستكرب بعض مقلدة االفرنج ُب آداهبم منا مشركعية ضرب ا٤برأة ، ك  أك بقصبة صغّبة ، ابليد
 كسنا بل ٧بتقرنا ، كتصرُّ ؤ فتجعلو كىو رئيس البيت مر  ، كف أف تنشز كتَبفع عليوكال يستكرب  ، الناشز

على نشوزىا حٌب ال تلْب لوعظو كنصحو ، كال تبايل إبعراضو كىجره ، كال أدرم مب يعا١بوف ىؤالء 
 . كمب يشّبكف على أزكاجهن أف يعاملوىن بو ، النواشز

كر ُب العقل أك الفطرة فيحتاج إىل التأكيل ، مشركعية ضرب النساء ليس ابألمر ا٤بستن إفَّ 
فهو أمر ٰبتاج إليو ُب حاؿ فساد البيئة كغلبة األخبلؽ الفاسدة ، كإ٭با يباح إذا رأل الرجل أف 

كإذا صلحت البيئة ، كصار النساء يعقلن النصيحة ،  ، رجوع ا٤برأة عن نشوزىا يتوقف عليو
حاؿ حكم يناسبها  فلكلًٌ  ، ستغناء عن الضربأك يزدجرف اب٥بجر فيجب اال ، كيستجنب للوعظ

 .(ِ)ك٫بن مأموركف على كل حاؿ ابلرفق ابلنساء" ، ُب الشرع

تنويع ىذه األساليب ُب العقوبة حكمة تتناسب مع اختبلؼ النفوس كتنوعها فنفس ينفع ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء الدين بن منبل علي خليفة القلموٍل، البغدادم ىو  ((1 األصل، دمحم رشيد بن علي رضا بن دمحم مشس الدين بن دمحم هبى
من الكٌتاب، العلماء اب٢بديث كاألدب  ،ا٢بسيِب النسب: صاحب ٦بلة )ا٤بنار( كأحد رجاؿ اإلصبلح اإلسبلمي

كالتاريخ كالتفسّب. كلد كنشأ ُب القلموف )من أعماؿ طرابلس الشاـ( كتعلم فيها كُب طرابلس. كتنسك، كنظم الشعر 
ككاف قد  ،فبلـز الشيخ دمحم عبده كتتلمذ لو (ىػ ُُّٓ)ُب صباه، ككتب ُب بعض الصحف، ٍب رحل إىل مصر سنة 

كأصبح مرجع ، اتصل بو قبل ذلك ُب بّبكت. ٍب أصدر ٦بلة )ا٤بنار( لبث آرائو ُب اإلصبلح الديِب كاالجتماعي
ىل رحل إىل ا٥بند كا٢بجاز كأكراب. كعاد، فاستقر ٗبصر إك  ،الفتيا، ُب التأليف بْب الشريعة كاألكضاع العصرية ا١بديدة

أشهر آاثره ٦بلة  ىػ(،ُّْٓسنة ) كدفن ابلقاىرة ،أف توُب فجأة ُب )سيارة( كاف راجعا هبا من السويس إىل القاىرة
األستاذ اإلماـ  اتريخ"اثنا عشر ٦بلدا منو، كمل يكملو، ك "تفسّب القرآف الكرَل"٦بلدا، ك ّْأصدر منها  "ا٤بنار"

يسر اإلسبلـ كأصوؿ التشريع "ك "،الوحي امدم"ك "،نس اللطيفنداء للج"ثبلثة ٦بلدات، ك"، الشيخ دمحم عبده
شبهات "ك "،ذكرل ا٤بولد النبوم"ك"، ٧باكرات ا٤بصلح كا٤بقلد"ك"، الوىابيوف كا٢بجاز"ك "،ا٣ببلفة"ك "،العاـ

 .(ُِٔ/ ٔاألعبلـ للزركلي )". انظر: النصارل كحجج اإلسبلـ
 (.ِٔ / ٓتفسّب ا٤بنار ) (2) 
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اع كنفس ال تنص كأخرل يردعها الزجر كال تقبل ا٥بجر ، كال ٯبدم معها الزجر ، معها النصح ،
 ككلّّ  ، كىكذا الناس مشارب ٨بتلفة ، إال ابلتخويف كالَبىيب كالضرب للحق كترعوم عن الشرًٌ 

طريقنا من طرؽ حىبلِّ ك هلالج لج ليس إال  رب ُب شريعة هللاف الضَّ أ ، كمن ا٤بعلـو ٤با خلق لو ميسره 
ا٤بوعظة كاإلرشاد كالتأديب ، خاصة ٤بن ال ينفع معو أم كسيلة أخرل كالنصًح كالتوجيو ك  اإلصبلح

األشخاص ، كبعض  ُب بعضفٌعاؿه  عبلجه إذنا فهو  ، ، أك حٌب ا٥بجر كالقطيعة كمفارقة إٍلًف الناس
ا٢باالت  األحواؿ كاألزماف كاألماكن ، كقد ال يكوف العبلج الناجع الوحيد إال ىو ُب بعض

 .(ُ)﴾ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ   ﴿ : الشاذَّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٕ)اآلية :  سورة النساء ((1
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 مباحثى ، كفيو أربعة ػػٍربي األىٍكالىدً ضىػػامس: الفصل ا٣ب

ػػٍكػػػمي ضىػػػٍرًب األىٍكالىدً  :ا٤ببحث األكؿ  .حي
 ا٤ببحث الثاٍل: ضوابطي ضرب األكالد.

 ا٤ببحث الثالث: من لو حق ضرًب األكالد.
 ا٤ببحث الرابع: اآللةي ا٤بستخدمةي ُب ضرًب األكالد.
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 دِ ُحــْكـــُى َضـــْرِة األَْوالَ  :انًجحث األول

كالقياـ عليهم  ، كمن ٙبت كاليتو ، عن تربية أكالده كاملةن   مسؤكليةن  الوالد مسؤكؿه  ال شك أفَّ 
كاالىتماـ بنشأهتم  كالنصح كالتوجيو ، كالصرب على ذلك كا٤بصابرة عليو ، ابلرعاية كالعناية كا٤بتابعة

 قوٲبة. نشأة إسبلمية سليمة

أكجبو اإلسبلـ ىو حقه لؤلكالد ككاجب على كال ريب أف دأديب األكالد على النحو الذم  
  (ُ).الوالدين

كفقا للمعاملة الٍب كمن ٛباـ ىذا التأديب أك من كسائلو أف تكوف معاملة الوالدين ألكالدىم  
جاءت ببياهنا الشريعة السمحة ، كدٌلت على ذلك نصوص السنة ا٤بطٌهرة ُب طريقة معاملة النيب 

 يتهم ٥بم.كأصحابو الكراـ ألكالدىم كترب ملسو هيلع هللا ىلص

كاستجبلهبا  السامية ، هنجت الشريعة اإلسبلمية هنجنا فريدنا ُب ٙبصيل ىذه ا٤بقاصدفقد لذا 
 .ألجل مصلحة من ٙبت كاليتهم من األكالدكذلك  ؛من ًقبل الوالد أك من ينيبو كالوصي

 كأقواؿ الصحابة  ، كالسنة ، فلقد ثبتت مشركعية كالية دأديب الولد ُب الكتاب
 .ا٤بعقوؿظاىر اقتضاه ك 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ    ﴿:  سبحانو كتعاىلفمما دؿَّ عليو الكتاب العزيز قولو  

 .(ِ)﴾ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

 ؛فعل الطاعاتباآلية أمرت بوقاية النفس عن النار بَبؾ ا٤بعاصي ك قاؿ ا٤بفسركف : إفَّ 
ألف الولد  كالقياـ عليهم كالصرب كاالحتساب على ذلك؛ الداألك  فعل الطاعات تربيةكيدخل ُب 

كالتوجيو  كذلك عن طريق النصح ، كٯبنبو ا٤بعاصي كاآلاثـ ، فيعلمو ا٢ببلؿ كا٢براـ ، من أبيو بعضه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ْْ/  ٖالثانية )ط شرح صحيح مسلم للنوكم انظر :  ((1
 (.ٔسورة التحرَل )اآلية : رقم  ((2
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كأفادت اآلية الكرٲبة كجوب ا٤بشركع إف مل ٘بًد تلك األساليب فيو ،  لتأديباب كا٤بوعظة ا٢بسنة أك
كأف الوالدين ٮبا اللذاف  ، كهتذيبهم كدأديبهم ، لزمهم معرفتو من أمور الدينتعليم األكالد ما ي

ك ٮبا ا٤بسؤكالف عن القياـ أبمر أكالدىم كرعاية حا٥بم ُب شؤكهنم الدنيوية  ، يقوماف هبذا الواجب
  (ُ).كاألخركية

"علًٌموا أنفسكم كأىليكم ا٣بّب  : أنو قاؿ ُب ىذه اآلية كقد جاء عن علي 
 (ِ)وىم"كأدًٌب

"كىذا يدؿ على أف علينا تعليم أكالدان كأىلينا الدين :  ( ّ)ا٥برَّاسي كقاؿ الكيا 
 . (ْ)"كا٣بّب ، كما ال يستغُب عنو من األدب

 "على األب دأديب كلده كتعليمو ما ٰبتاج إليو من كظائف الدين: اؿ النوكم كق
عليو الشافعي  نصَّ  ، الصيب كالصبية على األب كسائر األكلياء قبل بلوغ كىذا التعليم كاجبه  ،

 .كأصحابو
ألنو من ابب  ؛كعلى األمهات أيضنا ىذا التعليم إذا مل يكن أبه " قاؿ الشافعي كأصحابو :

 . (ٓ)"ُب ذلك مدخله  ك٥بنَّ  ، الَببية
على تعليم كدأديب بواجباهتما أحاديث كثّبة دأمر الوالدين ابلقياـ  ملسو هيلع هللا ىلص النيبجاء عن ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ُّٓ/  ُْاألكىل )ط كركح ا٤بعاٍل لآللوسي  ( ،ُْٗ/  ُٖا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ) ((1
ىذا حديث صحيح : " كقاؿ ( ،ِّٖٔ)( ، كتاب التفسّب ، حديث رقم ّٓٓ/  ِستدرؾ )ا٤ب أخرجو ا٢باكم ُب ((2

( ، ْٓٗ/  ُاألكىل ) طابن أيب الدنيا ُب كتاب العياؿ أخرجو ككافقو الذىيب ، ك  " ،على شرط الشيخْب كمل ٱبرجاه
 (.ُْٗ/  ِّتفسّب )ال ُبالطربم كابن جرير ( ، ِّّ، رقم ) ابب تعليم الرجل أىلو كتعليم كلده كأتديبهم

برع ُب ا٤بذىب  ( ،ىػُْٓكلد سنة ) ، شيخ الشافعية ، أبو ا٢بسن ، الطربم ا٥برَّاسي علي بن دمحم بن عليىو  ((3
شفاء "ك " ،أحكاـ القرآف" : لو تصانيف حسنة منها ، كمن ذكم الثركة كا٢بشمة ، ككاف أحد الفصحاء،  كأصولو

( قَْٓمات سنة ) ، ينصف فيوعلى مفردات اإلماـ أٞبد فلم  كصنَّف كتاابن ُب الردًٌ  : قاؿ الذىيب " ،ا٤بسَبشدين
كطبقات الشافعية  ( ،َّٓ/  ُٗكسّب أعبلـ النببلء ) ( ،ِٖٔ/  ّبن خلكاف )الكفيات األعياف  : انظر، 

 (.ُِّ/  ٕ) للسبكي الكربل
 (. ُْٗ/  ُٖكا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ) ( ،ِْٔ/  ْالثانية )ط أحكاـ القرآف للهراسي انظر :  ((4
 (. ْْ/  ٖصحيح مسلم للنوكم ) شرحانظر :  ((5



     

 

11 

 

ىي أحاديث  ك  ا٤بهمة العظيمة ،ك  األمانة ا١بسيمة هبذهابلقياـ على االضطبلع كٙبثهم  أكالدىم
لولدؾ  "إفَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصمن ٝبلة تلك األحاديث قولو كثّبةه متنوعة مبثوثةه ُب كتب السنة ا٤بطهرة؛ ك 

كىم أبناء سبع سنْب  ، كا أكالدكم ابلصبلةري "مي  :ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا ككما ُب قوؿ  ، (ُ)"اعليك حقِّ 
 .(ِ)" كفرًٌقوا بينهم ُب ا٤بضاجع ، ها كىم أبناء عشركاضربوىم علي

على أىل بيتو كىو  كالرجل راعو  "كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن رعيتو ، :ملسو هيلع هللا ىلصقولو كك 
 . (ّ)"كىي مسؤكلة عنهم ، كا٤برأة راعية على بيت بعلها ككلده ، مسؤكؿ عنهم

كتعليمو ما ٰبتاج إليو  ولدهل على مشركعية دأديب الوالدفإفَّ ىذه األحاديث كغّبىا تدؿُّ 
 .كذلك ألجل حق الولد على كالده كمسؤكليتو عنو،  من أمور دينو

كىذا السؤاؿ يتناكؿ كل ما يقتضي السؤاؿ عنو من أمر دينو " : (ْ)قاؿ ابن ىبّبة
 . (ٓ)كدنياه"
ا  : قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أفَّ  عن ابن عمر جاء ك  "ال يسَبعي هللا تبارؾ كتعاىل عبدن

أقاـ فيهم أمر هللا تبارؾ كتعاىل أك  كثرت إال سألو هللا تبارؾ كتعاىل عنها يـو القيامة؛رعية قلَّت أك  
  (ٔ)حٌب يسألو عن أىل بيتو خاصة" ، أضاعو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُُٗٓبرقم )، حديث  (ُّٖ/  ِ) أخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب الصياـ ((1
 .(ْٓسبق ٚبرٯبو )ص:  ((2
كمسلم ُب صحيحو   ( ،ّٖٓابب ا١بمعة ُب القرل رقم ) (َّْ / ُأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ا١بمعة ) ((3

 .من حديث ابن عمر  (ُِٖٗرقم )حديث  ( ،ُْٗٓ / ّكتاب اإلمارة )
 حنبلي، فقيو. ابلعراؽ دجيل قرل بعض من. الدين عوف ا٤بظفر، أبو الشيباٍل، الذىلي ىبّبة بن دمحم بن ٰبٓب ىو: ((4

 العونية"، الفوائد من ا٤بقتبس "كتاب ُب منو ٠بع كما فوائده بعض ا١بوزم ابن ٝبع ا١بوزم، ابن تبلميذه من أديب،
، انظر: (ىػ َٔٓ)توُب سنة  .كا٤بستنجد ا٤بقتفي للخليفتْب الوزارة كيل عامبل؛ عابدا فاضبل عا٤با ىبّبة ابن كاف

 .(ُِِ/ ٕ) ، كاألعبلـ(ُْٖ/ ُِاتريخ اإلسبلـ )، ك (َِٓ/ ُِالبداية كالنهاية )
 (.ْْ/  ٖشرح صحيح مسلم للنوكم )، كانظر :  (ُٖ/  ْاإلفصاح عن معاٍل الصحاح ) ((5
ابب ،  (ْٕٗ/  ُابن أيب الدنيا ُب كتاب العياؿ )، ك  (ّْٕٔ)( ، حديث رقم ُٓ/  ِ) أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ((6

ُب  الساعاٌب، ك  كصححو أٞبد شاكر ُب ٙبقيقو للمسند ( ،ِّٓكتعليم كلده كأتديبهم برقم ) ، تعليم الرجل أىلو
 (.ُٕ / ِّالفتح الرابٍل )
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كأنو مسؤكؿ عنها يـو  ، فدؿ ا٢بديث على عظم ا٤بسؤكلية الٍب يتحملها العبد ُب ىذه الدنيا
لعبد ٗبتطلبات الوالية كموجباهتا على أحسن كذلك يقتضي حسن قياـ ا ؟ ، القيامة أحفظ أـ ضيَّع

 .كالرعاية كالتأديب ، كالعمل على اإلصبلح كالتهذيب ، من بذؿ النصيحة ؛الوجوه
 ، "ينبغي ٤بن كاف لو عياؿ أف ٱبوفهم كٰبذرىم الوقوع فيما ال يليق :قاؿ الشوكاٍل 

ف سببنا لَبكهم اآلداب كيكو  ، فيفضي ذلك إىل االستخفاؼ بو ، كال يكثر دأنيسهم كمداعبتهم
  (ُ). ا٤بستحسنة كٚبلقهم ابألخبلؽ السيئة"

 ، الصيب لَبؾ الصبلة كالطهارة على أنو ٯبب على الويل دأديب العلماء اتفقكلذلك فقد 
كابلضرب إف لـز إلصبلحو إذا  ، كذلك ابلقوؿ إذا بلغ سبع سنْب ، كلتعليم الفرائض ك٫بو ذلك

دكم ابلصبلة كىم أبناء سبع سنْب كاضربوىم عليها كىم أبناء عشر كا أكالري ٢بديث "مي  ؛بلغ عشرنا
 . (ِ)"سنْب كفرقوا بينهم ُب ا٤بضاجع

 ()ابلصبلة كُب ركاية أبناءكم ، (جوابن ، )أكالدكمك  (كاري مي : ") (ّ)ا٤بناكمقاؿ 
 (وىم)كاضرب ال فعند التمييز ،إك  ف ميزكا ،إأم عقب ٛبامها  (ا٤بكتوبة ، )كىم أبناء سبع سنْب

 .(ْ)"أم على تركها ()عليها ح كجوابن ،ضرابن غّب مرٌب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُِٓ/  ٔاألكىل )ط للشوكاٍل شرح منتقى األخبار نيل األكطار  ((1
 (.ْٓسبق ٚبرٯبو )ص:  ((2
 ، القاىرم ، ا٢بدادم ا٤بناكم ، زين الدين ، دمحم عبد الرؤكؼ بن اتج العارفْب بن علي بن زين العابدين الشيخ ىو ((3

كالشيخ  ، أخذ عن النور علي بن غاًل ا٤بقدسي ، عامل مشارؾ ُب أنواع من العلـو ىػ( ،ِٓٗ، كلد عاـ ) الشافعي
 كالسيد إبراىيم الطاشكندم ، كعنو سليماف البابلي كالشيخ علي األجهورم ، كدمحم البكرم كغّبىم ، يوٞبداف الفق

ك"فيض القدير" ك"تيسّب  " ،شرح ا١بامع الصغّببمن تصانيفو "التيسّب ىػ( ، َُُّ، كتوُب عاـ ) كغّبىم ،
ك"اإلٙبافات السنية ابألحاديث  يك"شرح التحرير" ُب فركع الفقو الشافع الوقوؼ على غوامض أحكاـ الوقوؼ"

 ( ،ّٕٓ / ُ)كالبدر الطالع  ( ،ُِْ / ِمد أمْب بن فضل هللا ا٢بموم )خبلصة األثر . انظر : القدسية"
 .(َِْ / ٔكاألعبلـ للزركلي )( ، َِِ / ٓ)كمعجم ا٤بؤلفْب 

 .(ِٕٓ / ِالثالثة )ط التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب للمناكل انظر :  ((4
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 أم (ا٤بميز )كلو رقيقا على تركها ()كيضرب: "  (ُ)البهوتى يونس بن منصوركقاؿ 

كالضرب ُب حقو  كاألمر ، للخرب ()كجوابن  عند بلوغو عشر سنْب اتمة ، أم (الصبلة )لعشرو  :

 .(ِ)"كها عند البلوغلتمرينو عليها حٌب أيلفها كيعتادىا فبل يَب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، فقيو حنبلي ىػ( ،َََُ، كلد عاـ ) منصور بن يونس بن صبلح الدين بن حسن بن إدريس البهوٌب الشيخ ىو ((1
تصانيف منها  لوىػ( ، َُُٓ، كتوُب عاـ ) ُب الغربية ٗبصر (نسبتو إىل )هبوت ، شيخ ا٢بنابلة ٗبصر ُب عهدهىو ك 
دقائق أكيل "ك ، للحجاكم" قناع عن مًب اإلقناعكشاؼ ال"ك "الركض ا٤بربع بشرح زاد ا٤بستنقع ا٤بختصر من ا٤بقنع"

 .(َّٕ / ٕاألعبلـ للزركلي )( ، ك ِْٔ / ْ)خبلصة األثر . انظر : ككلها ُب الفقو " ،النهى لشرح ا٤بنتهى
 .(ِِٔ-ِِٓ / ُكشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )انظر :   ((2
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 ضىاثظ ضرة األوالد  :انًجحث انثبَي

 ،كا٤بقصود بو الضرب غّب ا٤بربح كمنها الضرب؛ طرؽ كأساليب تربية الصغار كثّبة، إفَّ 
كُب التعزير كشرع  ،ُب ا٢بدكد الضربي  رعى فقد شي  كالضرب بشكل عاـ عقوبة ٯبوز استعما٥با شرعنا،

ذلك  كغّب ،ا ٥بم على ترؾ الصبلةكشرع ضرب األكالد دأديبن  ضرب الزكج لزكجتو ُب حاؿ النشوز،
د جملرد كقوع كالٯبوز ضرب األ؛ فبل كلكن ضرب األكالد ٰبتاج إىل تفصيل كتوضيح من ا٢باالت،
فاألصل ُب معاملة  أساليب الَببية األخرل، دستنفتكإ٭با يلجأ إىل الضرب بعد أف  ؛ما٤بخالفة منه

إف مل ينفع األخف   ،ٍب يتدرج ا٤بريب من األخف إىل األشدًٌ  الرفق هبم،األكالد اللْب كالرٞبة هبم ك 
بن  كإىل ا٣بطأ ابلتوجيو كما ثبت ُب ا٢بديث عن عمر  كالدكوسيلة للَببية فعلى ا٤بريب أف يرشد األ

ككانت يدم تطيش ُب ،  ملسو هيلع هللا ىلص غبلمنا ُب حجر رسوؿ هللاكنت ي : قاؿ أيب سلمة 
فما  "،٩با يليك لٍ كي كى  ،بيمينك لٍ ككي  ،هللاى  مًٌ سى  ،اي غبلـ" :ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ يل رسوؿ هللا  ،(ُ)الصحفة

 .(ِ)زالت تلك طعمٍب بعد

كالَببية  كالَببية ابلقدكة، العقاب،ك  الَببية ابلثواب ؛من أساليب الَببية فَّ كمن ا٤بعلـو أ
، ل الَببيةفالعقاب من كسائ ،بضرب ا٤بثل كالَببية، كالَببية اب٤ببلحظة كالَببية اب٤بواقف، اب٢بكاايت،

كقد أثبتت الدراسات ا٢بديثة حاجة ا٤بريب إىل ، كمن فوائده ردع ا٤بعاقب عن العودة لسبب العقاب
كالعقاب يصحح السلوؾ  ،ُب إزعاجهما الطفل الذم يتسامح معو كالداه يستمر كأفَّ  ،الَبىيب

د إىل ا٤بقاطعة كٛبت كنظرة الغضب كالعتاب، تبدأ بتقطيب الوجو، كالَبىيب لو درجات؛ ،كاألخبلؽ
كٯبدر اب٤بريب  ،أك ا٢برماف ا٤بادم كالضرب كىو آخر درجاهتا كا٥بجر كا٢ببس كا٢برماف من ا١بماعة،
كيعرؼ مغزل ، منو ففي السن الٍب ٲبيز فيها كإف كاف البدَّ  ،أف يتجنب ضرب الطفل قدر اإلمكاف

 . فالضرب يكوف بعد استنفاد ٝبيع الوسائل ،العقاب كسببو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النهاية ُب غريب انظر:  .من كل جانب ٚبف كتتناكؿ :كانت يدم تطيش ُب الصحفة أم" : قاؿ ابن األثّب( 1)
 (.ُّٓ /ّا٢بديث كاألثر )

 (،َُٔٓحديث رقم ) ،ابب التسمية على الطعاـ كاألكل ابليمْب، (َِٔٓ/ ٓ) كتاب األطعمةُب  ( ركاه البخارم ِ)
  .(َِِِحديث رقم )، (ُٗٗٓ/ ّكتاب األشربة ) كمسلم ُب
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فيما ٯبوز من  "فصله ابابن ُب ضرب األكالد بشرطو، فقاؿ:  ن مفلح كقد بوب اب
أٞبد عما ٯبوز فيو ضرب الولد  قاؿ إ٠باعيل بن سعيد سألتي ٍب قاؿ: " "ضرب األكالد بشرطو

قاؿ إذا بلغ  أٞبد ىل يضرب الصيب على الصبلة، قاؿ كسألتي  الولد يضرب على األدب، قاؿ:
 .كيضرب ضرابن خفيفنا بي اليتيم يؤدَّ   قاؿ:إف أاب عبد هللا كقاؿ حنبل:،  عشرنا

كيتوقى  فقاؿ على قدر ذنوهبم، ،ئل أبو عبد هللا عن ضرب ا٤بعلم الصبيافى كقاؿ األثـر سي 
 .ٔبهده الضرب كإف كاف صغّبنا ال يعقل فبل يضربو

أخربٍل دمحم بن يزيد الواسطي عن أيوب قاؿ سألت أاب ىاشم عن الغبلـ  كقاؿ ا٣ببلؿ:
، انتهى قاؿ ىو ضامن الكتاب فيبعثو ا٤بعلم ُب غّب الكتابة فمات ُب ذلك العمل، أبوه إىل مويسلًٌ 

 كىذا يتوجو على أصل مسألتنا كما ذكره اإلماـ أٞبد فيمن استقضى غبلـ الغّب ُب حاجةو  كبلمو،
 . (ُ)"أنو يضمن

يَبؾ آاثرنا نفسية أك  الضرب ا٤بقصود بو ىو الذم ال درؾ أفَّ نأف  إابحتو البدَّ  رَّ قً قبل أف ني ك 
كلكن بعد أف  فقد جعل اإلسبلـ الضرب كسيلة دأديب للزكجة الٍب تغضب زكجها، جسدية،

كال يَبؾ أثرنا ُب ا١بسم  يقَبب من الوجو، فكأخّبنا يضرهبا دكف أ ٍب يهجرىا،كينصحها ها عظي
كمع  ،اهتم كعنادىميزيد من مكابر  كٯبب أالَّ  كليس لتعقيدىم، ككذلك األكالد يضربوف لتأديبهم،

بعض األكالد عدٲبي األخبلؽ؛  إىل أف أصبحمطلقنا األسف فإهنم ٲبنعوف ضرب األكالد ُب ا٤بدارس 
كال  ،كصفحات ا٢بوادث ُب الصحف تسجل مثل ىذه الوقائع ،يضربوف ا٤بدرس كاألب كاألـف

 ع للدين اإلسبلميمن الرجو  كلعبلج ىذه ا٤بشكلة البدَّ  كلكنها موجودة، ننكر أهنا حاالت فردية،
كعقاب األب ٯبب  أم الضرب ٕبكمة كعقبلنية، كتعاليمو كطريقتو ُب معا١بة أمثاؿ ىذه الظواىر،

فبلبدَّ من  ،بل ازدادكا عقوقنا كإجرامنا ،أف يكوف مناسبنا فالوسائل البديلة للضرب مل تؤت ٜبارىا
سواء داخل ا٤بنزؿ أك كالد، ب األيدكالغّب مؤذو كوسيلة لَببية كدأ العودة إىل الضرب الغّب مربح،

 . مع كضع الضوابط البلزمة حٌب ال يؤدم إىل إ٢باؽ الضرر ابألكالد ا٤بدرسة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ْٕٕ /ُاآلداب الشرعية ) ((1



 
 

10 

 

على اآلابء كاألمهات أف يؤدبوا  : قاؿ الشافعي":  (ُ)قاؿ اإلماـ البغوم
أك ت، فمن احتلم أك حاض ،كيضربوىم على ذلك إذا عقلوا ،الطهارة كالصبلة أكالدىم كيعلموىم

 .لزمو الفرض ؛استكمل ٟبس عشرة سنة
 . كالفرائض، د عكرمة على تعليم القرآف كالسننأنو قيٌ  كركم عن ابن عباس 

كىو مسؤكؿ ، ب ابنك فإنك مسؤكؿ عن كلدؾ ماذا علمتوأدٌ  : قاؿ ابن عمر
 .(ِ)لك وً ؾ كطواعيتً عن برًٌ 

(ّ)﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې ﴿ عز كجل:كقد قاؿ هللا  :قلتي 
 

ـه  اإلسبلـ، كشرائع كُب تعليمهم أحكاـ الدين سبحانو كقاؿ هللا  ،ٕبفظهم عن عذاب النار قيا
 ،بوعليو السبلـ  إ٠باعيلنبيو كأثُب على  (ْ)﴾ۓ  ۓ     ﮲     ﮳   ﮴﮵   ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص لنبيو كتعاىل

 .(ٓ)﴾ ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ ﴿ :سبحانو كتعاىل فقاؿ
 .أمتو نيبٌو  ذلك أىل كلُّ كك ،أمتو ٝبيعي  :أراد ابألىلً  :كقيل

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ   ﴿ سبحانو كتعاىل ُب قولو  كركم عن علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قرل خراساف  "بغشور"نسبتو إىل  ،مفسر ،مسعود بن دمحم، الفراء، البغوم. شافعي. فقيو. ٧بدثىو ا٢بسْب بن  ((1
 ُب التفسّب. "معامل التنزيل"ك ، ُب ا٢بديث "شرح السنة"ك ، ُب فقو الشافعية "التهذيب"من مصنفاتو ، بْب ىراة كمرك

األعبلـ ، ك (ٕٓ/ ٕافعية الكربل للسبكي )طبقات الش، ك (َِٓ/ ُُاتريخ اإلسبلـ ). انظر: ىػ( َُٓتوُب سنة )
 .(ِٗٓ/ ِللزركلي )

ابب ما على اآلابء كاألمهات من تعليم الصبياف أمر الطهارة ركاه البيهقي ُب السنن الكربل، كتاب الصبلة،  ((2
(، كابن أيب الدنيا ُب كتاب ِٖٓٗ، رقم )(ُّٓ/ ُُشعب اإلٲباف )(، كُب ْٕٕٖ(، رقم )ْٖ/ ّ) كالصبلة

، من طرؽ عن ابب تعليم الرجل أىلو كتعليم كلده كأتديبهم(، ّّْ(، )ِّٗ، رقم )(َٕٓ-َِٓ/ ُؿ )العيا
 .عبد هللا بن عمر 

 (.ٔاآلية: )سورة التحرَل  ((3
 (.ُِّاآلية: )سورة طو  ((4
 (.ٓٓاآلية: )سورة مرَل  ((5
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 .مثلو  كعن ابن عباس، وىمأدبٌ  ،علموىم :قاؿ (ُ) ﴾ۉ  ۉ   ې
 .(ّ)"يكرىوف أف يعلموا أبناءىم القرآف حٌب يعقلوا ذاؾ كانوا  :(ِ)قاؿ إبراىيم

تعاىل يسأؿ الوالد عن كلده يـو القيامة "كهللا سبحانو ك  :قاؿ اإلماـ ابن القيم 
  قبل أف يسأؿ الولد عن كالده؛ فإنو كما أفَّ لؤلب على ابنو حقِّا، فلبلبن على أبيو حقّّ، كما قاؿ

 ﴾ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  ﴿ تعاىل
ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ     ﴿ :قاؿ تعاىل ؛(ْ)

 .(ٔ)"(ٓ)﴾ې
ٍب  ،لوعيدابٍب  ،كالنهي عن ا٤بنكرات ابلقوؿ ابألمر أبداء الفرائض، الصيبُّ  بي يؤدَّ كعلى ىذا ف

 كال يضرب الصيبُّ  ،الطرؽ ا٤بذكورة قبلو دً إف مل ٘بيٍ  ا٣بفيف؛ لضربً يكوف ابٍب  ،التعنيفابلتوبيخ ك 
 ،كا أكالدكم ابلصبلة كىم أبناء سبع سنْبري "مي  ٢بديث ،لَبؾ الصبلة إال إذا بلغ عشر سنْب
 (ٕ)قوا بينهم ُب ا٤بضاجع"كفرًٌ  ،كاضربوىم عليها كىم أبناء عشر سنْب

 فقٌيد ضرب الوالدين أبف يكوف غّب مربح. 
أم على أدائها إف امتنعوا منو  (")كاضربوىم عليها:  (ٖ)عبلف الصديقي قاؿ ابن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٔاآلية: )سورة التحرَل  ((1
سنة  إماـ، ركل لو ا١بماعة توُب د النخعي أبو عمراف الكوُب الفقيو ثقةإبراىيم بن يزيد بن قيس بن األسو ىو:  ((2

 (.َِٕ، ترٝبة رقم )(ٓٗتقريب التهذيب )ص: انظر:  (.ٔٗ)
 .(َْٖ-َْٕ /ِشرح السنة للبغول ) ((3
 (.ٖاآلية: ) عنكبوتسورة ال ((4
 (.ٔاآلية: )سورة التحرَل  ((5
 (.ِِٗ)ص:  البن القٌيم ٙبفة ا٤بودكد أبحكاـ ا٤بولود ((6

 .(ْٓسبق ٚبرٯبو )ص:  ((7
مفسر  ىػ(،ٔٗٗ، كلد عاـ )الشافعي ،الصديقي ،البكرم ،ىو دمحم علي بن دمحم عبلف بن إبراىيم ابن دمحم عبلف ((8

أخذ الفقو كا٢بديث كالنحو عن دمحم ابن  ،ف بسرعة رسالة ُب ا١بواب عنهاكاف إذا سئل عن مسألة ألَّ   ،٧بدث فقيو
كتصدر  ، كالسيد عمر بن عبد الرحيم البصرم كعبد الرحيم بن حساف كعبد ا٤بلك العصامي كغّبىمدمحم بن جار هللا
ف كتبنا كثّبة ُب ألَّ  :كقاؿ ايب ،كأخذ عنو ٝباعة كثّبكف ،إنو سيوطي زمانو :كقاؿ عبد الرٞبن ا٣بيار ،لئلقراء كاإلفتاء

"إعبلـ األخواف بتحرَل الدخاف" ك"ٙبفة ذكم  :فومن تصانيىػ(، َُٕٓ، توُب عاـ )عدة فنوف تزيد على الستْب
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كقد اختلف ىل ذلك بعد ٛبامها أك ابلدخوؿ  ()كىم أبناء عشر ضرابن غّب مربٌح كيتٌقي الوجو،
  .(ُ)"ٰبتمل فيو الضرب غالبنا دّّ ألنو حى  ؛مر ابلضرب فيهاكإ٭با أي  ،فيها

كقد جاء ُب تعليق  ،فقد يكوف أ٪بع من الضرب نفسو ،كٲبكن استعماؿ التهديد ابلضرب
كالذم  ،السوط أك العصا ُب ا٤بنزؿ ليدرؾ الطفل أف ٜبة عقاابن على خطئو الذم يستحق العقاب

: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النيب أفَّ  عن ابن عباس ، فيكوف بسبب ٘باكزه حدكد األدب كا٣بلق
  .(ِ)""عىلًٌقيوا السَّوطى حىيثي يػىرىاهي أىىلي البىيًت فىًإنَّوي ٥بىيٍم أىدىبه 

 ،أىلك ن"ال ترفع العصا ع: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ  بن عمركقاؿ عبد هللا 
 .(ّ) "عز كجل كأخفهم ُب هللا

كىالى  ،ٍوًلكى "كىأىنًفٍق عىلىى أىىًلكى ًمٍن طى  :قاؿ   ٤بعاذ بن جبل ملسو هيلع هللا ىلص كُب كصية النيب
  .(ْ)تىرفىٍع عىنهيٍم عىصىاؾى أىدىابن 

ا يبدأ اب ديبي كدأ د الطرؽ قبلو ٍب ابلضرب إف مل ٘ب ،ٍب ابلتعنيف ،ٍب ابلوعيدً  ،لقوؿالٌصغّب إ٭بَّ
كمهما  كىو اإلصبلح ،ي ابلغرضفً فبل يرقى إىل مرتبة إذا كاف ما قبلها ي ،ب تلـز مراعاتويكىذا الَبت

 و،ًإذ ىو مفسدةه ال فائدة في ،مل ييعدؿ إىل األغلظً  ،خىفًٌ من األفعىاؿ كاألقواؿحصل التَّأديبي ابأل
 .ًض ٗبا دكنور صيوؿ الغ٢ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبلصة انظر:  اإلدراؾ ُب ا٤بنع من التنباؾ" ك"ضياء السبيل إىل معامل التنزيل" ك"دليل الفا٢بْب لطرؽ رايض الصا٢بْب"
 .(ِّٗ /ٔكاألعبلـ للزركلي ) (،ُْٖ /ْ)األثر 

 .(ُِّ /ّدليل الفا٢بْب لطرؽ رايض الصا٢بْب ) ((1
(، ِْٖ/ َُكالطرباٍل ُب ا٤بعجم الكبّب ) ،(ُّٕٔٗرقم )(، حديث ْْٕ /ٗد الرزاؽ ُب ا٤بصنف )ركاه عب ((2

 .(ُٕٗ/ ٖنو ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد )كحسٌ  (،َُٗٔٔرقم )حديث 
كقاؿ  (،ُُْ)(، حديث رقم ٖٔ/ ُ)كالصغّب  (ُٖٗٔ)(، حديث رقم ِْْ/ ِ)ركاه الطرباٍل ُب األكسط  ((3

 فو الثورم كغّبه،كضعَّ  قو أٞبد كغّبه،كثَّ  ،فيو ا٢بسن بن صاّب بن حي" (:ُٖٗ /ٖائد )ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزك 
 ."دكإسناده على ىذا جيٌ 

 (،ٕٔٓٗرقم )حديث  (،ٖٓ /ٖكالطرباٍل ُب ا٤بعجم األكسط ) (،ُِِِٖرقم )(، حديث ِّٖ /ٓركاه أٞبد ) ((4
فو كفيو عمرك بن كاقد ضعَّ  ه الطرباٍل ُب األكسط؛ركا" (:ِٓٗ /ُي ُب ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد )مكقاؿ ا٥بيث
 ."كقاؿ الصورم: كاف صدكقنا كٝباعةه  البخارمُّ 
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بْب  التدرج ابلعقوابت ُب معا١بتو للخبلفات الزكجيةمن القرآف الكرَل ُب  رى كً ذي  لو دأملنا ماك 
ا٢باؿ يكوف ُب  ككذلكالزكجْب، ُب حاؿ نشوز الزكجة كيف تدرٌج ابلعقوبة األخف ٍب األشد، 

كتعديل سلوكو، فقد تنفع النصيحة كا٤بوعظة معو أكثر من غّبه، كقد يَبؾ  معا١بة الطفل، طريقة
الضرب كاإلىانة ُب نفسو أثرنا سيئنا تبقى معو طيلة حياتو، فكاف من ا٢بكمة أف يتدرج ا٤برىب معو 

 هبذه األنواع؛ كلكٌل طفل حاؿ كمقاـ يليق بو. 
ىذا؛ كأفَّ للمرىب ُب حاؿ تربيتو للطفل كتنشئتو لو أف ٰبرص   علىْبا٤برب ةيكاد تتفق كلمك 

، كيهزُّ مكانتو، الذم ينتقص من شخصية الطفلا٤بؤمل كالتوبيخ  ،االبتعاد عن الكبلـ ا١بارحعلى 
أف يكوف كل  كعلى ، تكوف لو عواقب كخيمة،يسبب لو ردكد أفعاؿ سيئةقد أك  كثقتو بنفسو،

 .كليس أماـ أحد من الناس سرِّا، كالتلميذذلك بْب ا٤بريب 
سيئة  ،سهلة االستخداـ كسائل هاكلكالتجريح ك٫بوىا   السباب كاللـوكالوسائل السلبية  ك 

ُب زجر الطفل، فإنو يَبؾ ُب ا٢بالة النفسية أثرنا  مهما أعطت من أثر سريععاقبة، قبيحة األثر، ك ال
 سيئنا يصعب ٘باكزه مع الزمن إال ما رحم هللا.

عن  ملسو هيلع هللا ىلصهنى النيب  فقد ابلدعاء عليو، لتأديبكعلى أال تكوف طريقة الَببية ا٤بقصودة؛ اب
ال  ،كال تدعوا على أموالكم ،كال تدعوا على أكالدكم ،"ال تدعوا على أنفسكمذلك صراحة بقولو: 

 (ُ)توافقوا من هللا ساعة يسأؿ فيها عطاء فيستجيب لكم"
ى الظنًٌ ٙبقيقو لأف يغلب عكاالضطرار لو لجوء إليو ة اليلضَّرب عند مشركعُب ا كما ينبغي
ىرجوَّة 

استخدامو؛ بصبلح الولد أك استقامتو على ا٤بأمور منو، أك تركو للمنهي عنو،  نمللمصلحة ا٤ب
فإف مل تكن ا٤بصلحة ُب استخدامو فبل ييستخدـ حينئذو لَبتب بعض ا٤بفاسد عليو، كألنو قد تفوت 

 قد يقع ُب القلب كالنفس من أثر سيء.بو بعض مصاّب الَببية، كما 
 بل يضرب الصيب إال هبذه الضوابط: كعلى ىذا ف

 أف يكوف الضرب على قدر ذنبو. -ُ

 أف يكوف الضرب ٩با ال يَبؾ آاثرنا سيئة عند الطفل. -ِ

 .من مكابراتو كعنادهالضرب  يزيد أالَّ  -ّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ََّٗ، حديث رقم )(َِّْ/ ْ) ركاه مسلم ُب كتاب الزىد كالرقائق ((1



 
 

11 

 

 أال يضرب حٌب يعقل.  -ْ

  .بلغ عشر سنْب يضرب إال إذاال أ  -ٓ
 أعلم. كهللا تعاىل
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 يٍ نه حق ضرة األوالد :انًجحث انثبنث

 ، الصيب لَبؾ الصبلة كالطهارة على أنو ٯبب على الويل دأديبالعلماء  ؽااتف بيافسبق 
كابلضرب إف لـز إلصبلحو إذا  ، كذلك ابلقوؿ إذا بلغ سبع سنْب ، كلتعليم الفرائض ك٫بو ذلك

بناء سبع سنْب كاضربوىم عليها كىم أبناء عشر كا أكالدكم ابلصبلة كىم أري "مي  ٢بديث ؛بلغ عشرنا
 .(ُ)"سنْب كفرقوا بينهم ُب ا٤بضاجع

أهنم يقيدكف حق لو ع عبارات الفقهاء يتبْب تتبَّ ك٩بن ٯبوز لو ضرب الصيبًٌ ا٤بعلمي ، كلكن من 
 :  منها ؛ا٤بعلم ُب ضرب الصيب ا٤بتعلم بقيودو 

 ، يعلم ا٤بعلم األمن منو ، يفنا ك٧ببلِّ ا ككأف يكوف الضرب معتادنا للتعليم كمِّ  األكؿ :
 ضرابت. كليس لو أف ٯباكز الثبلث ، كيكوف ضربو ابليد ال ابلعصا

ال  بيدو  -يعِب الصبلة-"كإف كجب ضرب ابن عشر عليها :  (ِ)يُّ فً كى صٍ ا٢بى قاؿ 
 . (ّ)"ٖبشبةو 

لو أف ككذلك ا٤بعلم ليس  ، أم كال ٯباكز الثبلث (بيدو )قولو " : ابن عابدينكقاؿ 
فإنك إذا ضربت فوؽ الثبلث  ، إايؾ أف تضرب فوؽ الثبلث) ٤برداس ا٤بعلم ملسو هيلع هللا ىلص ٯباكزىا قاؿ

 . كظاىره أنو ال يضرب ابلعصا ُب غّب الصبلة أيضنا(ْ)(اقتص هللا منك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ْٓسبق ٚبرٯبو ُب )ص:  ((1
كىي  ، إىل حصن كيفا ُب داير بكرنسبتو  ىػ( ،َُِٓ، كلد عاـ ) ىو دمحم بن علي بن دمحم عبلء الدين ا٢بصكفي ((2

فقيو حنفي  ، دمشقي ا٤بولد كالوفاة ( ،كتعرؼ اليـو ابسم )شرانخ ، ٧برفنا (اآلف بلدة صغّبة يكتب ا٠بها )حسنكيف
كلو  ، كالفخر ا٤بقدسي ا٢بنفي ، أخذ الفقو عن ا٣بّب الرملي ، كلو مشاركة ُب التفسّب كا٢بديث كالنحو ، كأصويل

ىػ( ، َُٖٖ، توُب بدمشق عاـ ) كتوىل إفتاء ا٢بنفية بدمشق ، اشتغل عليو خلق كثّب كانتفعوا بوك  ، مشايخ كثّبكف
ُب  "إفاضة األنوار شرح ا٤بنار"ك "الدر ا٤بنتقى شرح ملتقى األٕبر"ك "الدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار" : من تصانيفو

 / ِ)كمعجم ا٤بطبوعات العربية كا٤بعربة  ( ،ٔٓ / ُُ)معجم ا٤بؤلفْب ( ، ّٔ / ْ)خبلصة األثر . انظر : األصوؿ
 (.ِْٗ / ٔكاألعبلـ للزركلي ) ( ،ٖٕٕ

  .(ِّٓ/  ُا٤بختار شرح تنوير األبصار كجامع البحار ) الدرُّ  ((3
بعد طوؿ ٕبثو كتنقيب ،  ب ادًٌثْبكتُب   لو ذكره ا٤بسندة ، كليس  مل أقف عليو ُب شيء من كتب السنةأثري مرداس  ((4

ذكره أبو ( : "ُٖ/  ٔ اإلصابة) ابن حجر ُبكقاؿ  ( ،ِْٔ/  ِ( ، )ِّٓ/  ُكره ابن عابدين ُب حاشيتو )ذ كقد 
كالشرط  ، إايؾ كا٣ببز ا٤برقق : ٗبرداس ا٤بعلم فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصمر النيب  : زيد الدبوسي ُب كتاب األسرار بغّب سندو فقاؿ
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منها كمن  أف يراد اب٣بشبة ما ىو األعمُّ ( بيدو )كمقتضى قولو  ، ( أم عصاقولو )ال ٖبشبةو ك 
  (ُ)".فؤلف الضرب هبا كرد ُب جناية ا٤بكلف ٖبشبةو  كأما كونو ال،  السوط

كإ٭با  ، الضرب عند التعليم غّب متعارؼ ألفَّ  ، إبذف الويل أف يكوف الضربي  الثاٍل :
كتسليم الويل صبيو إىل ا٤بعلم  ، فبل يكوف ذلك من التعليم ُب شيء ، الضرب عند سوء األدب

قل كني ،  اإال أف أيذف لو فيو نصِّ  ، س لو الضربفلهذا لي ، ال يثبت اإلذف ُب الضرب لتعليمو ،
 .ٔبواز ذلك بدكف إذف الويل رده اإلٝباع الفعلي مطٌ  : عن بعض الشافعية قو٥بم

 (ِ)"كا٤بعلم يؤدب الصيب إبذف الويل كنيابة عنو" :قاؿ النوكم 
كاجملنوف زجرنا ٥بما عن  ، كاألـ ضرب الصغّب "لؤلب :  (ّ)زكراي األنصارمكقاؿ 

قاؿ األذرعي كسكت  كللمعلم ذلك إبذف الويل ، األخبلؽ كإصبلحنا ٥بما مثلهما السفيو ، سيئ
 (ْ)بذلك من غّب إذف" رده كاإلٝباع الفعلي مطٌ  ، ا٣بوارزمي كغّبه عن ىذا القيد

فليس للمعلم ضرب من ال يعقل التأديب من  ، أف يكوف الصيب يعقل التأديب الثالث :
 .الصبياف

على  : قاؿ عن ضرب ا٤بعلم الصبياف ، األثـر سئل أٞبدقاؿ " :ابن قدامة  قاؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن مرداس ا٤بعلم   ىذا كل ما ذكره ابن حجر ".على كتاب هللا تعاىل ، كىذا مل أقف لو على إسناد إىل اآلف
 .كهللا أعلم عندما عرض لَبٝبتو

 .(ِّٓ / ُ) حاشية ابن عابدين رد اتار على الدر ا٤بختار ((1
 (.ُٕٓ / َُ)كعمدة ا٤بفتْب ركضة الطالبْب انظر :  ((2
فقيو شافعي ٧بدث كىو  ىػ( ،ِّٖـ )، كلد عا أبو ٰبٓب ، زكراي األنصارم ىو زكراي بن دمحم بن زكراي األنصارم ((3

 قضاء قضاة مصر كيلى  ، ٍب طلب العلم فنبغ ، كاف فقّبنا معدمنا  ، لقب بشيخ اإلسبلـ ، من أىل مصر ، مفسر قاض
 ٟبسة ٦بلدات" ُب الغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية" من مؤلفاتوىػ( ، ِٔٗ، توُب عاـ ) مكثر من التصنيف ،
 ، ُب القراءات "الدقائق اكمة"كلو  ، ككلها ُب الفقو " ا٤بطالب شرح ركض الطالبأسُب"ك "منهج الطبلب"ك
. انظر : كلو آتليف ُب ا٤بنطق كالتفسّب كا٢بديث كغّبىا ، ُب أصوؿ الفقو "األصوؿ غاية الوصوؿ شرح لبٌ "ك

 / ّعبلـ للزركلي )األ(، ك ّْٖ / ِ)كمعجم ا٤بطبوعات  ( ،ُٖٗ / ُالكواكب السائرة أبعياف ا٤بئة العاشرة )
ْٔ.) 

 .(ُِٔ / ْأسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب ) ((4
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 .(ُ)كإذا كاف صغّبنا ال يعقل فبل يضربو" ، كيتوقى ٔبهده الضرب ، قدر ذنوهبم
 .(ِ)؛ كما قاؿ السهيلي ثبلاثن على القرآف إالَّ   ييضرىبى الصيبُّ رأل القاضي شريح أالَّ ك 

ر : "ال يػىٍقرًفي اٍلميعىلًٌمي فػىٍوؽى ثىبلثو يكتب إىل األمصا  (ّ)ككاف عمر بن عبد العزيز
" فىًإنػَّهىا ٨بىىافىةه لًٍلغيبلـً

(ْ). 
كأمر ابتقاء  ، عن تقبيح الوجو ملسو هيلع هللا ىلص فقد هنى النيب ، كٯبتنب الوجو ُب ٝبيع األحواؿ

  (ٓ)"الوجو فليتق أحدكم ضرب إذا": ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ  الضرب عليو
ابلكلمة الطيبة كالقدكة ا٢بسنة ك  ، إلرشادابلتعليم كالتوجيو كاتكوف الَببية أفَّ  األصلي ك 

كبشكل ٰبقق ا٤بقصود كال  ، كأما اللجوء إىل العقاب فبل يكوف إال أخّبنا ، كالَبغيب كالَبىيب
 الطفل بدنيِّا أك نفسيِّا. يتجاكز إىل إيذاء 

 فبل يػيوىؿًٌ بعض ، فبل ٯبعلو لغّبه من الصبياف ، ىو ا٤بعلم نفسو األحق بضرب التلميذكإف 
كألجل أف الصيب قد  ؛ألجل ما ٯبرم بينهم من ا٢بىًميَّة كا٤بنازعة ؛الصبياف على بعض ُب الضرب

، كألجل ما قد يَبتب على ذلك من زرعو لؤلحقاد كالضغائن ُب القلوب ،  يضرب تشفينا أك انتقامنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّٕٗ / ٓا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((1
 (.ِِٔ / ِاألكىل )للسهيلي ط الركض األنف  ((2

 دث،٧ب ا٤بالكي، األندلسي، السهيلي، ا٣بثعمي، القاسم، أبو أصبغ، بن أٞبد بن هللا عبد بن الرٞبن عبد ىو كالسهيلي:
 أبو القاضي العريب ابن عن كركل. كغّبه ٰبٓب بن سليماف عن القراءات أخذ. أديب مقرئ، ٫بوم، مؤرخ، حافظ،

 ك"القصيدة كاألعبلـ"، األ٠باء من القرآف ُب أهبم فيما كاإلعبلـ "التعريف: تصانيفو من. الكبار من كغّبه بكر
 ُب كجل عز هللا رؤية ك"مسألة الفرائض"، ُب الوصية آية رحش ك"كتاب الفكر"، ك"نتائج األنف"، ك"الركض العينية"،

طبقات ا٤بفسرين ، ك (ُٖ/ ِبغية الوعاة )، ك (ُّٕ/ ُِاتريخ اإلسبلـ ). انظر: (ىػُٖٓ)ا٤بناـ"، توُب سنة 
 .(ُّّ/ ّاألعبلـ للزركلي )، (ِِٕ/ ُللداككدم )

ا٤بدٍل نزيل الكوفة صدكؽ ٱبطىء مات ُب حدكد  عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مركاف األموم أبو دمحم ((3
 (.ُُّْ، ترٝبة رقم )(ّٖٓتقريب التهذيب )ص: كمائة، ركل لو ا١بماعة. انظر:  ا٣بمسْب

 .(ِّٓرقم ) ، ابب تعليم الرجل أىلو كتعليم كلده كأتديبهم،  (ُّٓ/  ُأخرجو ابن أيب الدنيا ُب كتاب العياؿ ) ((4
 ( ،ّْْٗحديث رقم ) ، ابب ُب ضرب الوجو ُب ا٢بد،  (ُٕٔ/  ْ، كتاب ا٢بدكد ) أخرجو أبو داكد ُب السنن ((5

 .(ُِِٔحديث رقم )،  (َُِٔ/  ْ) كأصل ا٢بديث ُب صحيح مسلم كتاب الرب كالصلو كاآلداب
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كا٤بعلم انئب  ، كىي ال ٘بوز إال للويل ، ألف التأديب عقوبة"؛ كيباشره بنفسو ا٤بعٌلم ذلك بل يلي
 (ُ)فبل ٲبلكها إال صاحبها أك من أانبو ، عن الويل

جاز لو أف يقيم غّبه بشرط أف يكوف  فإف حصل لو عذر ُب ٚبلًُّفًو عن الضرب بنفسو؛
 .ك٧ببلِّ  ، ككمِّا ، النائب أميننا ال يتجاكز ا٤بعتاد ُب الضرب كيفنا

 كالتخويف ابلكبلـ ، (ِ)ٍب العذؿأف يبدأ التأديب ابلتنبيو على ا٣بطأ كاألفضل للمعلم 
ا٢بكم ك  ، كىو يرل ما دكهنا كافينا ، فبل ٯبوز لو أف يرقى إىل مرتبة،  كاللـو قبل اللجوء إىل الضرب

كأنو ٯبب دفعو ابألسهل فاألسهل فإف مل يندفع إال ابألشد كلو ابلقتل  دفع الصائلٛبامنا ُب مسألة 
 . (ّ)جاز دفعو بو

أف يتناسب مقدار الضرب مع ما ٰبصل من التلميذ اللجوء للضرب كما ينبغي للمعلم حْب 
، كا٢باؿ كا٤بكاف  كعلى حسب السن ، فيكوف العقاب بقدر الذنب،  من التفريط كاإلٮباؿ

  كالزماف كالظرؼ كا٥بيئة.
، فإفَّ كاف الصيبُّ ٩بن ال  يعقل التأديب٩بن أف يكوف الصيب كما ينبغي أف يبلحظ ا٤بعلمي 

 .ضرب من ال يعقل التأديب من الصبياف وفليس ل ؛التأديب كال يفهم ا٤براد بذلكيعقل معُب 
ليحقق  ، كالضرب ابليد ال ابلعصا الغليظة أف يكوف الضرب ٩با يؤمل كال يضر؛كما ينبغي 

 . نايةا١بُب  هوردقد يالضرب ابلعصا  ألفَّ ،  اإليبلـ كالسبلمة معنا
لكي ال يؤثر  ، ُب كٌل كقتو كحْب ، كذلك بال يكثر من استخداـ الضر كما ينبغي لو أ

كحٌب ال تسقط ىيبة  ، فيفوت حينئذو ا٤بقصود من الضرب ، اسلبيِّ  صيبًٌ ىذا الضرب على نفسية ال
 .ىذه الوسيلة من النفس

 ، ك٧ببلِّ  ، ككيفنا ، فإف للمعلم أف يضربو ضرابن معتادنا كمِّا ، الضربى  إذا استحق التلميذي ك 
  كال ينشأ عنو ضرره  ، ا٤بقاتلك  الوجو علىالضرب بل يكوف كمن عواقبو ، ف منويعلم األمن ٕبيث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ٕٕط الثانية )ص : للهيتمي  انظر : ٙبرير ا٤بقاؿ ُب آداب كأحكاـ كفوائد ٰبتاج إليها مؤدبو األطفاؿ ((1
: ا٤ببلمةي  ((2  .(ُِٕٔ/ ٓ) للجوىرمالصحاح . انظر: العىٍذؿي
كا٤بدخل البن  ( ،ٕٗ:  ص)للهيتمي  انظر : ٙبرير ا٤بقاؿ ُب آداب كأحكاـ كفوائد ٰبتاج إليها مؤدبو األطفاؿ ((3

 (.ُّٕ/  ِا٢باج )
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  (ُ)أك ٫بوه كتشويو ٢بمو أك كسر عظمو 
األثر السيء ،  ؛ ٤با ُب ذلك منكمن ا٣بّب دائمنا أف يقلل ا٤بريب من اتباع الشدة كالعنف

 .كالنتائج الوخيمة
أك  ، مْبقهر من ا٤بتعلًٌ ه ابلعسف كالكمن كاف مرابَّ " : (ِ)يقوؿ ابن خلدكف

كدعاه  ، كذىب بنشاطها ، فس ُب انبساطهاق عن النَّ سطا بو القهر كضيَّ  ؛أك ا٣بدـ ، ا٤بماليك
ا من انبساط ظاىر بغّب ما ُب ضمّبه خوفن كىو التَّ  ، كٞبل على الكذب كا٣ببث ، إىل الكسل

كفسدت  ، اه عادة كخلقن كصارت لو ىذ ، مو ا٤بكر كا٣بديعة لذلككعلَّ  ، األيدم ابلقهر عليو
،  ة كا٤بدافعة عن نفسو كمنزلوكىي ا٢بميَّ  ، فمرَّ ة الٍب لو من حيث االجتماع كالتَّ معاٍل اإلنسانيَّ 

 ، كا٣بلق ا١بميل ، فس عن اكتساب الفضائلبل ككسلت النَّ  ،  على غّبه ُب ذلككصار عياالن 
 كىكذا كقع لكلًٌ  ، افلْبسفل السَّ فارتكس كعاد ُب أ ، تهاكمدل إنسانيَّ  ، فانقبضت عن غايتها

كال تكوف  ، من ٲبلك أمره عليو كاعتربه ُب كلًٌ  ، كانؿ منها العسف ، أٌمة حصلت ُب قبضة القهر
نظره ُب اليهود كما حصل بذلك فيهم من اك  ، ك٘بد ذلك فيهم استقراءن  ، بو لو رفيقةن  الكافلةي  ا٤بلكةي 

 ؛كمعناه ُب االصطبلح ا٤بشهور ، أفق كعصر اب٢برج م يوصفوف ُب كلًٌ  إهنَّ حٌبَّ  ، وءخلق السُّ 
ا أف ال يستبدَّ  ؛كالوالد ُب كلده ، موم ُب متعلًٌ فينبغي للمعلًٌ  ، كسببو ما قلناه ، خابث كالكيدالتَّ 

د بن أيب زيد ُب كتابو الذم ألٌفو ُب حكم ا٤بعلمْب كا٤بتعلمْب : كقد قاؿ ٧بمَّ  ، أديبعليهما ُب التَّ 
كمن كبلـ ،  (اؤٌدب الٌصبياف أف يزيد ُب ضرهبم إذا احتاجوا إليو على ثبلثة أسواط شيئن ال ينبغي ٤ب)

 ، ا على صوف الٌنفوس عن مذلٌة الٌتأديب. حرصن (من مل يؤدبو الشرع ال أدبو هللا) :  عمر
 كمن أحسن مذاىب ، و أعلم ٗبصلحتورع لذلك أملك لو فإنَّ نو الشَّ ا٤بقدار الذم عيَّ  ا أبفَّ كعلمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ِْٕ/  ِ( ، )ُْْ/  ُ) الثالثةمواىب ا١بليل شرح ٨بتصر خليل للحطاب ط  ((1
دكف ىو عبد الرٞبن بن دمحم بن دمحم بن ا٢بسن ، أبو زيد ، ا٢بضرمي ، األشبيلي األصل التونسي ٍب ابن خل ((2

ككيل ُب مصر قضاء  القاىرم ، ا٤بالكي ، ا٤بعركؼ اببن خلدكف ، عامل ، أديب ، مؤرخ ، اجتماعي ، حكيم.
: "العرب كديواف ا٤ببتدأ كا٣برب ُب أايـ من تصانيفو  ا٤بالكية. كأخذ الفقو عن قاضي ا١بماعة ابن عبد السبلـ كغّبه.

 (ُٕ/  ُُب أخبار من ذىب )شذرات الذىب انظر :  اتريخ ابن خلدكف" ، ك"شرح الربدة". العرب كالعجم كالرببر
 .(َّّ/  ّللزركلي )كاألعبلـ ( ، ُٖٖ/  ٓ)، كمعجم ا٤بؤلفْب 
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د الرشيد ُب دأديب كلده ٧بمَّ  قاؿ خلف األٞبر : بعث إيلَّ ،  م كلدهشيد ٤بعلًٌ الٌتعليم ما تقٌدـ بو الرَّ 
فصٌّب يدؾ عليو  ، كٜبرة قلبو ، اي أٞبر إٌف أمّب ا٤بؤمنْب قد دفع إليك مهجة نفسو)األمْب فقاؿ : 

 كعرفو األخبار ، رئو القرآفأق ، ككن لو ٕبيث كضعك أمّب ا٤بؤمنْب ، كطاعتو لك كاجبة ، مبسوطة
 إاٌل ُب أكقاتو ؛كامنعو من الٌضحك ، كبٌصره ٗبواقع الكبلـ كبدئو ، كعٌلمو الٌسنن ، كرٌكه األشعار ،
كال  ، كرفع ٦بالس القٌواد إذا حضركا ٦بلسو ، كخذه بتعظيم مشايخ بِب ىاشم إذا دخلوا عليو ،
كال ٛبعن ُب ،  من غّب أف ٙبزنو فتميت ذىنو ؛ىاايَّ بك ساعة إاٌل كأنت مغتنم فائدة تفيده إ فَّ ٛبرَّ 

 ةً دَّ فإف أابٮبا فعليك ابلشًٌ  ، كقٌومو ما استطعت ابلقرب كا٤ببلينة ، لي الفراغ كأيلفوحفيست ؛مسا٧بتو
  .(ُ)("كالغلظة

،  ٨بافة إ٢باؽ الضرر بو عليو؛كحنقو حاؿ غضبو  يضرب التلميذى أف  كما ال ٯبوز للمعلم
الحتماؿ أف يكوف الضرب  حالة الغضب ليس من العدؿ؛ُب فإف الضرب  سي ،البدٍل أك النف
أف  ملسو هيلع هللا ىلصكقد هنى النيب ،  عن قصد االستصبلححينئذو فيخرج  كاالنتقاـ منو؛ لشفاء غيظو

 (ّ).(ِ)كىو غضبافبْب اثنْب  حكمه يقضي 
 عشر ضرابت؛ أف يضربو أبكثر مندأديب التلميذ حاؿ ُب للمعلم أنو ال ٯبوز  كالصحيح

  .(ْ)الناشز ضرب الزكجةحكم كما ُب ٛبامنا  
 .(ٓ)"من حدكد هللا "ال عقوبة فوؽ عشر ضرابت إال ُب حدٌو :  ملسو هيلع هللا ىلص لقوؿ النيبكذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط ب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم الشأف األكرب اتريخ ابن خلدكف ديواف ا٤ببتدأ كا٣برب ُب اتريخ العر انظر :  ((1
 ، كىو كبلـ يستحق التدبر، كنقلتو بطولو لنفاستو.(ْْٕ-ّْٕ/  ُالثانية )

،  ىل يقضي القاضي أك يفٍب كىو غضباف، ابب  (ُِٔٔ/  ٔ)البخارم ُب صحيحو كتاب األحكاـ أخرجو  ((2
 (.ُُٕٕ، حديث رقم ) (ُِّْ/  ّ)( ، كمسلم ُب صحيحو كتاب األقضية ّٕٗٔحديث رقم )

( ، ا٤بدارس كالكتاتيب القرآنية كقفات تربوية كإدارية ٝبعو مؤسسة ا٤بنتدل ِّٓ/  ِا٤بدخل البن ا٢باج )انظر:  ((3
 (.ُُِاإلسبلمي ابلرايض )ص : 

 .(َُْ/  ٖاألكىل )الفركع البن مفلح ط  ((4
،  (ْٕٓٔ)حديث رقم  ، م التعزير كاألدبابب ك،  (ُِِٓ/  ٔالبخارم ُب صحيحو كتاب ا٢بدكد ) أخرجو (5(

 .(َُٖٕ) رقم( ، ُِّّ/  ّ) كمسلم ُب صحيحو كتاب ا٢بدكد



 
 

422 

 

أنو ٯبوز للمعلم أف يضرب التلميذ؛ إذا مل ينفع  -إف شاء هللا تعاىل-كعلى ىذا فا٤بَبجح 
 ، فما دكهنا فيما صغر من الذنوب ثبلث ضرابتو  كالتقريع؛التوبيخ  ككالتوجيو أمعو أسلوب الوعظ 

قدَّر  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ألفَّ ، كذلك  ـرا١بطأ ك ا٣بكلو حق الزايدة على ذلك إىل عشر ضرابت إذا عظم 
األمْب ، بشرط أال  إىل اجتهاد ا٤بؤدًٌبحينئذو جع فيو ّب ف ، و يقدر أقلَّ كنو ملكل ، التأديبحٌد أكثر 
  .(ُ)طأك يفرًٌ  يتعدل

 لم.أع سبحانو كتعاىلكهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  ٔ) الثانية طمطالب أكيل النهى ، ك  (ُٕٖ:  صاألكىل )ط السيل ا١برار ا٤بتدفق على حدائق األزىار للشوكاٍل  ((1
 (.ُّٔ( ، كمراتب اإلٝباع البن حـز )ص : ِِّ
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 في ضرة األوالد اآلنة انًطتخذية :انًجحث انراثع
كأما  كالَبغيب كالَبىيب كالقدكة ا٢بسنة ، الكلمة الطيبة ،ُب دأديب األكالد األصل سبق أفَّ 

ا معتادنا للتعليم كمِّ  أف يكوف الضربي ك٥بذا اشَبط الفقهاء  ، اللجوء إىل العقاب فبل يكوف إال أخّبنا
 .كيكوف ضربو ابليد ال ابلعصا ، األمن منو ا٤بؤدبم يعل ، ككيفنا ك٧ببلِّ 
ال  بيدو  -يعِب الصبلة-كإف كجب ضرب ابن عشر عليها " : ا٢بصكفيقاؿ 

 . (ُ)"ٖبشبةو 
أف يراد  (بيدو )كمقتضى قولو  ، ( أم عصاقولو )ال ٖبشبةو " : ابن عابدينكقاؿ 

  .(ِ)"اب٣بشبة ما ىو األعم منها كمن السوط
خص الضرب بغّب ا٣بشبة لقرينة كىو أف : "  بن إ٠باعيل الطحطاكمأٞبد بن دمحمكقاؿ 

الضرب هبا إ٭با كرد ُب جناية صدرت من مكلف كال جناية من الصغّب كقد كرد ُب بعض اآلاثر ما 
 .(ّ)"يدؿ عليو

كال يتجاكز إىل إيذاء بلطفو كحذر ، كبشكل ٰبقق ا٤بقصود فضرب الطفل يكوف ابليد 
  .اا أك نفسيِّ الطفل بدنيِّ 
 أعلم. تعاىلكهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ِّٓ/  ُح تنوير األبصار كجامع البحار )الدر ا٤بختار شر  ((1
 .(ِّٓ / ُ) حاشية ابن عابدين رد اتار على الدر ا٤بختار ((2
 .(ُْٕ)ص: ط األكىل حاشية الطحطاكم على مراقي الفبلح شرح نور اإليضاح  ((3
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 يوافا٢بضرب : الفصل السادس

  : ضرب ا٢بيواف إىل قسمْب قسم الفقهاء 

عاـ ،  ما ىو منها نصوصه كثّبة ،  وكقد كرد في ٧بٌرـه؛، كىو لغّب حاجةضربه  األكؿ :
ُب  ةخاصوصه نصكمنها  ، (ُ)﴾ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴿:  - تعاىل -قولو ك

 .من ذلك ، ىذا األمر بعينو

 فلما رأكا ابن عمر بنفرو نصبوا دجاجةن يرموهنا ، مرَّ عندما  ابن عمر حديث 
  (ِ)لعن من فعل ىذا" ملسو هيلع هللا ىلصف النيب إ"من فعل ىذا :  قاؿ ابن عمرف تفرقوا عنها،

  من كبائر الذنوب. كبّبة بل يدؿ على أهنا على التحرَل؛ اللعن يدؿُّ الشكَّ أفَّ ك 

"ال تتخذكا شيئنا فيو  يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ٠بعت النيب أنو قاؿ  ٢بديث ابن عباس ك 
  .(ّ)ركحه غرضنا"

كالغرض من ا١بلود  غرضنا ترموف إليو؛ "أم ال تتخذكا ا٢بيواف ا٢بيَّ  : قاؿ النوكم 
 .(ْ)"للتحرَل كىذا النهيُّ  كغّبىا ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(َُٗاآلية : )سورة البقرة  ((1
 ، ابب ما يكره من ا٤بثلة كا٤بصبورة كاجملثمة ( ،ََُِ / ٓأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب الذابئح كالصيد ) ((2

، حديث  (ُْٗٓ/  ّكتاب الصيد كالذابئح كما يؤكل من ا٢بيواف ) كمسلم ُب صحيحو ( ،ُٔٗٓ)رقم حديث 
 .(ُٖٓٗ) رقم

 .(ُٕٓٗحديث رقم ) ( ،ُْٗٓ / ّكتاب الصيد كالذابئح كما يؤكل من ا٢بيواف ) أخرجو مسلم ُب صحيحو ((3
  (.َُٖ / ُّمسلم )صحيح نوكم على شرح ال ((4
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  .(ُ)اب٢بيواف" لى من مثَّ  ملسو هيلع هللا ىلصلعن النيب " أنو قاؿ :  ابن عمر ك٢بديث

لقي هبا يىك - آذاف بعض االبل اب٤بوسى  يشيقُّ رجبلن  ملسو هيلع هللا ىلص كأتى النيبُّ   -آلة حادة ٰبي
 ، ما آاتؾ هللا لك ًحلّّ  "فكلُّ  :ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ لو النيب  -كىذه عبادة جاىلية-كٰبرمها على نفسو 

 (ِ)من موساؾ" أشدُّ  كموسى هللاً  ، من ساًعًدؾ أشدُّ  ساًعدي هللاً 

لنار ُب ىرة "دخلت امرأة ايقوؿ :  ملسو هيلع هللا ىلص: ٠بعت النيب  ابن عمر كقاؿ 
 (ّ)ربطتها فلم تطعمها كمل تدعها دأكل من خشاش األرض"

كظاىر ىذا ا٢بديث أف ا٤برأة عذبت بسبب قتل ىذه ا٥برة " :قاؿ ابن حجر 
  (ْ)".اب٢ببس

كإ٭با  كأما دخو٥با النار بسببها فظاىر ا٢بديث أهنا كانت مسلمة ،" :كقاؿ النوكم 
أنو ٯبوز أهنا كافرة عذبت بكفرىا كزيد ُب عذاهبا بسبب  كذكر القاضي دخلت النار بسبب ا٥برة ،

ىذا كبلـ القاضي  كاستحقت ذلك لكوهنا ليست مؤمنة تغفر صغائرىا ابجتناب الكبائر ، ا٥برة ،
كىذه  ، كما ىو ظاىر ا٢بديث قدمناه أهنا كانت مسلمة كأهنا دخلت النار بسببها كالصواب ما ،

 كفيو كليس ُب ا٢بديث أهنا ٚبلد ُب النار ، رىا كبّبة ،ا٤بعصية ليست صغّبة بل صارت إبصرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ابب ما يكره من ا٤بثلة كا٤بصبورة كاجملثمة ( ،ََُِ / ٓأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب الذابئح كالصيد ) ((1
 .(ُٔٗٓحديث رقم )

ابب  (ِّْ / ُِ) كتاب الوحيكابن حباف   ( ،ُِٗٗٓرقم )حديث  ( ،ّْٕ / ّأخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ) ((2
كصححو كأقره  ( ،ّْٕٔرقم ) ، ُب كتاب اللباس ( ،َُِ / ْكا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ) ( ،ُٓٔٓ) رقم ا٤بثلة ،
 .الذىيب

 ، ابب ٟبس من الدكاب فواسق يقتلن ُب ا٢بـر ( ،َُِٓ / ّكتاب بدء ا٣بلق ) أخرجو البخارم ُب صحيحو ((3
 .(ُِٗٔحديث رقم ) ( ،َُُِ / ْكتاب التوبة ) كمسلم ُب صحيحو ( ،َُّْحديث رقم )

 (.ّٕٓ / ٔفتح البارم البن حجر ) ((4
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 .(ُ)كهللا أعلم" ، كجوب نفقة ا٢بيواف على مالكو

 كىو :،  كىذا التحرَل سببو بْبًٌه 

  .قتلي نفسو ببل سببألنو  -ُ

 .ذه النفس٥ب تعذيبه كألنو  -ِ

 .الستخداـنتفع بو ابلبيع أك افقد يي  ، ٢بيواف قيمةاتضييع ٤باليتو أم أف ٥بذا  -ّ

كأما ا٢ببسي مع اإلطعاـ كعدـ  ا٢ببس مع التعذيًب كعدـ اإلطعاـً ،ا٤بنع ك اظور ىنا ىو ك 
أحسن  ملسو هيلع هللا ىلص"كاف النيب قاؿ :   حديث أنس٤با جاء ُب  ، التعذيب كاإليذاء فجائزه 

 "اي أاب : ككاف إذا جاء قاؿ فطيم ، -قاؿ أحسبو-أبو عمّب  : يقاؿ لو ككاف يل أخه  ، الناس خلقنا
  (ِ)عمّب ما فعل النغّب"

جواز لعب الصغّب ابلطّب ، كجواز إمساؾ الطّب ُب كفيو " : ابن حجرا٢بافظ قاؿ 
 .(ّ)كأما ٛبكينو من تعذيبو كال سيما حٌب ٲبوت فلم يبح قط"،  القفص ك٫بوه

 كٲبنعانو منو. فعلى األبوين أف يينًبهانًًو إىل ىذا ، شرط أف ال يعذبو الطفلكذلك 

كمنهم األئمة الثبلثة  (ْ)ذىب ٝبهور العلماءضرب للتأديب كالَبكيض، فقد  :الثاٍل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (ُِْ-َِْ / ُْشرح النوكم على مسلم ) ((1
رقم حديث  ، ابب الكنية للصيب كقبل أف يولد للرجل ( ،ُِِٗ / ٓكتاب األدب ) أخرجو البخارم ُب صحيحو ((2

 ، تصغّب النغر : كالنغّب ( ،َُِٓ)رقم حديث  ( ،ُِٗٔ / ّكمسلم ُب صحيحو كتاب اآلداب ) ( ،َٖٓٓ)
 (.ٖٔ / ٓكما ُب النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر )  ؛ نغراف : كٯبمع على ، أٞبر ا٤بنقار ، كىو طائر يشبو العصفور

 (.ْٖٓ / َُفتح البارم ) ((3
البياف ( ، ك ِْٗ / ٕ)للماكردم ا٢باكم الكبّب ( ، ك ّٔٔ / ِ) األكىلط اإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ  ((4

 .(ّٕٗ / ٓا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي )( ، ك ِّٓ / ٕاألكىل )ط إلماـ الشافعي ُب مذىب ا
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؛ أفَّ (ِ)صاحبا أيب حنيفة (ُ)كدمحم بن ا٢بسن (ْ)كأبو يوسف (ّ)كأٞبد (ِ)كالشافعي (ُ)مالك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كلد  كأحد األئمة األربعة عند أىل السنة ، ىو مالك بن أنس بن مالك األصبحي األنصارم إماـ دار ا٥بجرة ((1
ككاف مشهورنا  ، رائهمكنظ ، كربيعة الرأم ، كالزىرم ، أخذ العلم عن انفع موىل ابن عمر ىػ( ،ّٗاب٤بدينة عاـ )

ال يبايل أف  ، كيتحرل ُب الفتيا ، كيتحرل فيما يركيو من األحاديث ، يتحرل فيمن أيخذ عنو ، ابلتثبت كالتحرم
اشتهر ُب فقهو ابتباع  ( ،كركم عنو أنو قاؿ )ما أفتيت حٌب شهد سبعوف شيخنا أٍل موضع لذلك ، (يقوؿ )ال أدرم

 إليو ، كقاؿ العلم يؤتى كجو إليو الرشيد ليأتيو فيحدثو فأىب ، ، كاف رجبلن مهيبنا  ، الكتاب كالسنة كعمل أىل ا٤بدينة
 ، فضربو أمّب ا٤بدينة ما بْب ثبلثْب إىل مائة سوط ، كقد امتحن قبل ذلك ، فأاته الرشيد فجلس بْب يدم مالك

عاـ  اب٤بدينة ، كتوُب ؽ ا٤بكرهككاف سبب ذلك أنو أىب إال أف يفٍب بعدـ كقوع طبل ، كمدت يداه حٌب ا٫بلت كتفاه
 "الرسالة"ك "الرد على القدرية"كلو  "ا٤بدكنة"كٝبع فقهو ُب  "تفسّب غريب القرآف"ك "ا٤بوطأ"من تصانيفو ىػ( ، ُٕٗ)

 / َُ) كهتذيب التهذيب ( ،ِٖ / ُالديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف علماء ا٤بذىب ). انظر : إىل الليث بن سعد
  .(ُّٓ / ْاف )ككفيات األعي ( ،ٓ

ٝبع ىػ( إماـ زمانو َُٓكلد عاـ ) ، من بِب ا٤بطلب من قريش ، ىو دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع ((2
قاؿ اإلماـ أٞبد )ما أحد ٩بن بيده ٧بربة أك كرؽ إال  ، إىل علم الفقو القراءات كعلم األصوؿ كا٢بديث كاللغة كالشعر

كنشر  ( ،ىػُٗٗ)عاـ ٍب انتقل إىل مصر  ، نشر مذىبو اب٢بجاز كالعراؽ ، يد الذكاءكاف شد  ( ،كللشافعي عليو منة
أحكاـ "ك ُب أصوؿ الفقو" الرسالة"ك ، ُب الفقو "األـ"من تصانيفو ىػ( ، َِْعاـ ) هبا مذىبو أيضا كهبا توُب

/  ِاألكىل )ط بغداد كاتريخ  ( ،ِٓٔ / ُتذكرة ا٢بفاظ للذىيب ). انظر : كغّبىا "اختبلؼ ا٢بديث"ك "القرآف
 (.ِٔ / ٔاألعبلـ للزركلي )، ك (ِّٗ

 ، أبو عبد هللا من بِب ذىل بن شيباف الذين ينتموف إىل قبيلة بكر بن كائل ، ىو أٞبد بن دمحم بن حنبل الشيباٍل ((3
ُب أايـ امتحن  ىػ( ،ُْٔعاـ ) ككلد ببغداد ، أصلو من مرك ، إماـ ا٤بذىب ا٢بنبلي ، كأحد أئمة الفقو األربعة

ك٤با توُب الواثق ككيل ا٤بتوكل  ، ا٤بأموف كا٤بعتصم ليقوؿ ٖبلق القرآف فأىب كأظهر هللا على يديو مذىب أىل السنة
كفيو ثبلثوف ألف حديث  "ا٤بسند"لو ىػ( ، ُِْ، توُب سنة ) كمكث مدة ال يويل أحدنا إال ٗبشورتو ، أكـر أٞبد

كالبداية  ( ،ْ / ُ)طبقات ا٢بنابلة البن أيب يعلى . انظر : غّبىاك " فضائل الصحابة"ك "األشربة"ك "ا٤بسائل"ك
 (.َِّ / ُاألعبلـ للزركلي )(، ك ِّٓ / َُ)كالنهاية 

من كلد سعد بن حبتة األنصارم صاحب رسوؿ هللا  ، القاضي اإلماـ ىو يعقوب بن إبراىيم بن حبيب : أبو يوسف ((4
 ، كيل القضاء للهادم كا٤بهدم كالرشيد صحابو ٝبيعنا ،كىو ا٤بقدـ من أ ،أخذ الفقو عن أيب حنيفة  ملسو هيلع هللا ىلص

ركم عنو  ، قة أٞبد كابن معْب كابن ا٤بديِبكثَّ  ، ا خاصِّ كأكؿ من اٚبذ للعلماء زايِّ  ، كىو أكؿ من ٠بي قاضي القضاة
لكتب ُب إنو أكؿ من كضع ا : قيل ، ما قلت قوالن خالفت فيو أاب حنيفة إال كىو قوؿ قالو ٍب رغب عنو : أنو قاؿ

 / ُٔاتريخ بغداد )ىػ(. انظر : ُُٖ"، توُب سنة )ا١بوامع"ك "أدب القاضي"ك "ا٣براج"من تصانيفو ،  أصوؿ الفقو
 (.ُّٗ / ٖكاألعبلـ للزركلي ) ( ،َُٖ / َُ)كالبداية كالنهاية  ( ،ّٗٓ
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كال يضمن إف تلفت  ، دأديبها ابلضرب كالكبح بقدر ما جرت بو العادة الدابةً  للمستأجر كرائضً 
٤با أتى " : قاؿ هنع هللا يضر عن جابر، ف بعّب جابر كضربو أنو ٬بس ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب ألنو صحَّ  ، بذلك
بعد ذلك أحبس خطامو  فكنتي  بى ثى وى فػى  ، وي سى خى نى فػى " : ، قاؿ " كقد أعيا بعّبم ملسو هيلع هللا ىلص النيبُّ  عليَّ 

 .(ّ)..." ، ا٢بديثأل٠بع حديثو

ٍب  (ْ)فنزؿ ٰبجنو ٗبحجنو فتخلفتي  اٝبلي أعي أبطأ عليَّ :  هنع هللا يضركُب ركاية البخارم قاؿ جابر 
ملسو هيلع هللا ىلص فلقد رأيتو أكفو عن رسوؿ هللا فركبتي  " ،اركب"قاؿ 

(ٓ). 
ُب بعض غزكاتو، كأان  ملسو هيلع هللا ىلص : غزكت مع رسوؿ هللا جعيل األشجعي كقاؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىػ( ُُّكلد عاـ ) قرل دمشقمن  (أصلو من )خرستا ، نسبتو إىل بِب شيباف ابلوالء ، ىو دمحم بن ا٢بسن بن فرقد ((1
اثٍل أصحاب أيب حنيفة بعد  ، إماـ ُب الفقو كاألصوؿ ، كنشأ ابلكوفة ، فولد لو دمحم بواسط ، منها قدـ أبوه العراؽ ،

 ، كيل القضاء للرشيد ابلرقة ، ىو الذم نشر علم أيب حنيفة بتصانيفو الكثّبة ، من اجملتهدين ا٤بنتسبْب ، أيب يوسف
 "ا١بامع الكبّب"من تصانيفو ىػ( ، ُٖٗعاـ ) فمات دمحم ابلرم ، حبو الرشيد ُب ٨برجو إىل خراسافٍب عزلو كاستص

كتاب "كلو  ، كىذه كلها الٍب تسمى عند ا٢بنفية كتب ظاىر الركاية " ،الزايدات"ك "ا٤ببسوط"ك "ا١بامع الصغّب"ك
 (.َٖ / ٔللزركلي )األعبلـ (، ك َِّ / َُ)البداية كالنهاية . انظر : األصل""ك "اآلاثر

أحد  ، الفقيو اجملتهد اقق اإلماـ ، ينتسب إىل تيم ابلوالء،  أبو حنيفة ىو النعماف بن اثبت بن كاكس بن ىرمز ((2
 ؛ كاف يبيع ا٣بز كيطلب العلم  ىػ( ،َٖعاـ ) كلد كنشأ ابلكوفة ، قيل أصلو من أبناء فارس ، أئمة ا٤بذاىب األربعة

( رأيت رجبلن لو كلمتو ُب ىذه السارية أف ٯبعلها ذىبنا لقاـ ٕبجتو) : قاؿ فيو اإلماـ مالك،  ءٍب انقطع للدرس كاإلفتا
ُب  "ا٤بخارج"ك ، ُب ا٢بديث "سند"ا٤بلو  ( ،)الناس ُب الفقو عياؿ على أيب حنيفة : كعن اإلماـ الشافعي أنو قاؿ ،

ىػػ(. انظر : َُٓ" ، توُب سنة )العامل كا٤بتعلم"ة كرسال ؛ ُب االعتقاد "الفقو األكرب"كتنسب إليو رسالة  ، الفقو
 ( ،ُِِ)ص : البن عبد الرب  االنتقاء ُب فضائل الثبلثة األئمة الفقهاء مالك كالشافعي كأيب حنيفة 

 (.ّٔ / ٖاألعبلـ للزركلي )(، ك ْْْ / ُٓكاتريخ بغداد )
 .(ُٕٓحديث رقم ) ( ،ُِِّ / ّكتاب ا٤بساقاة ) مسلم ُب صحيحو أخرجو ((3
 / ُككل عود معطوؼ الرأس فهو ٧بجن ، كما ُب ا٤بصباح ا٤بنّب للفيومي ) ، خشبة ُب طرفها اعوجاج : اجن ((4

ُِّ.) 
ا ابب السهولة كالسماحة ُب الشراء كالبيع كمن طلب حقِّ  ( ،ّٕٗ / ِكتاب البيوع ) البخارم ُب صحيحوأخرجو  ((5

 (.ُُٗٗحديث رقم ) ، فليطلبو ُب عفاؼ
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. قلت: "سر اي صاحب الفرس"فقاؿ: ، ملسو هيلع هللا ىلص على فرس يل: عجفاء ضعيفة، فلحقِب رسوؿ هللا
اللهم "٨بفقة كانت معو، فضرهبا هبا، كقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص ع رسوؿ هللااي رسوؿ هللا عجفاء ضعيفة، فرف

قاؿ: فلقد رأيتِب ما أملك رأسها إف تقدـ الناس، قاؿ: فلقد بعت من بطنها ابثِب  "ابرؾ لو فيها
  .(ُ)عشر ألفا

إذا ضرب الدابة فعطبت فإف كاف : " (ِ)القاضي عبد الوىاب ا٤بالكيقاؿ 
فدليلنا  ؛كقاؿ أبو حنيفة يضمن ، كما جرت العادة بو مل يضمن اسً الن بى رٍ الدابة ضى  بى رى ا٤بكَبم ضى 

فكاف مأذكانن  ، بقدر ا٢باجة ربو كضى  ؽو وٍ للدابة من سى  كالعادة جارية البدَّ  ، أهنما دخبل على العرؼ
 . (ّ)"فإذا عطبت بو مل يضمن كما لو عطبت ابلركوب كالتحريك ابلرجل ، لو فيو

لم أف ما يستبيحو الرائض من ضرب الدابة فهو اع: "الشافعي  قاؿ ا٤باكردمك 
كاستصبلحها ال  ألف الرائض ٰبتاج إىل زايدة ضرب ُب تذليل الدابة ، أكثر ٩با يستبيحو الراكب ،

فلو ٘باكز الراكب ضرب ،  الدابة عند التذليل أنفر منها عند ا٤بسّب ألفَّ  ٰبتاج الراكب إليو ،
كإذا كاف كذلك فإف   ،كإف مل يكن الرائض فيو متعدايِّ  اب إىل ضرب الرائض ضمن لتعديو ،الركَّ 

كإف مل يتجاكز عادة الركاض صار غّب   كلزمو الضماف ،اض صار متعدايِّ كَّ ٘باكز الرائض عادة الرُّ 
 . (ْ)"متعد كمل يلزمو الضماف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ٕٕٖٔ، حديث رقم )ضرب الفرس، كتاب السّب ، ابب (ُُّ/ ٖ)النسائي ُب السنن الكربل  خرجوأ ((1
 .(ِٕكصححو السخاكم ُب جزء ٙبرير ا١بواب عن مسألة جواز ضرب الدكاب ط األكىل دار ابن حـز )ص: 

من  ، أديب ، ي ، فقيوالثعليب البغدادم ا٤بالك ، أبو دمحم ، ىو القاضي عبد الوىاب بن علي بن نصر بن أٞبد ((2
( كمات عاـ كابداراي )ُب العراؽ ، ككيل القضاء ُب اسعرد ، كأقاـ هبا ىػ( ،ِّٔعاـ ) كلد ببغداد ، فقهاء ا٤بالكية

ك"عيوف ا٤بسائل" ك"النصرة ٤بذىب مالك" ك"شرح ا٤بدكنة"  ، من تصانيفو "التلقْب" ُب فقو ا٤بالكيةىػ( ، ك ِِْ)
ُب كشذرات الذىب  ( ،ُْٓ / ُ) شجرة النور الزكية ُب طبقات ا٤بالكيةانظر :  "ك"األشراؼ على مسائل ا٣ببلؼ

 (. ُْٖ / ْكاألعبلـ للزركلي )( ، ِِٔ / ٔ)كمعجم ا٤بؤلفْب ،  (ُُِ/  ٓ)أخبار من ذىب 
 (.ّٔٔ / ِاإلشراؼ على نكت مسائل ا٣ببلؼ ) ((3
 (.ِْٗ / ٕ)للماكردم ا٢باكم الكبّب  ((4
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فلو أف يضرهبا الضرب  "كإف استأجر دابةن  :  (ُ)أبو ا٢بسْب العمراٍل الشافعيكقاؿ 
 ، كٞبلو عليو إىل ا٤بدينة ، اشَبل منو ٝببلن  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أفَّ  هنع هللا يضر عن جابر ركم ٤با ؛للمشي ا٤بعتاد

 ، أف ٯببذ ١بامها ابلعناف حٌب يلوم رأسها كىو ، كلو أف يكبحها ابللجاـ،  ككاف يضربو ابلعصا
  .(ِ)"ذلك متعارؼ ألفَّ  ؛كيرده إليو

 ، الدابة بقدر ما جرت بو العادة "كللمستأجر ضرب :كقاؿ ابن قدامة ا٢بنبلي 
 ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أفَّ  كقد صحَّ  ، كٰبثها على السّب ليلحق القافلة ، كيكبحها ابللجاـ لبلستصبلح

كللرائض ضرب الدابة  ، ٱبرش بعّبه ٗبحجنو هنع هللا يضرككاف أبو بكر  ، كضربو هنع هللا يضر ٬بس بعّب جابر
  (ّ)". .كترتيب ا٤بشي كالعدك كالسّب ، للتأديب

كٱباصم الضارب فيما زاد جائز؛  بقدر ما ٰبصل بو التعليم كالَبكيضكعليو فضرب ا٢بيواف 
  .على القدر الذم ٰبتاج إليو

ال ٱباصم ضارب ا٢بيواف فيما ٰبتاج إليو للتأديب كٱباصم فيما " : قاؿ ابن ٪بيم
  .(ْ)"زاد عليو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبو ا٢بسْب العمراٍل اليماٍل ، أيب ا٣بّب بن أسعد بن ٰبٓب بن عبد هللا بن دمحم بن موسى بن عمرافىو ٰبٓب بن سامل  ((1
ا كرعنا عا٤بنا   : قاؿ السبكي ، فقيو ٧بدث أصويل ، شيخ الشافعية إبقليم اليمن ، ىػ(ْٖٗ، كلد عاـ ) كاف إمامنا زاىدن

ككاف من أحسن العلماء  ُب اليمن يدرس ا٤بذىب ، كأقاـ بذم أشرؼ ، عارفنا ابلفقو كاألصوؿ كالكبلـ كالنحو
 من تصانيفو "البياف" ك"الزكائد" ك"األحداث" ك"شرح الوسائل" ك"غرائب الوسيط" ىػػ(.ٖٓٓ، توُب عاـ ) تعليمنا
مناقب اإلماـ الشافعي" ك"االنتصار ُب الرد على القدرية" ك"٨بتصر اإلحياء"  ك" ، كلها ُب الفركع  ك للغزايل

 / ٕطبقات الشافعية الكربل للسبكي ) ( ،ُٓٓ / ُِاألكىل )للذىيب ط اتريخ اإلسبلـ انظر : اللمع" ك"مقاصد 
 .(ُْٔ / ٖكاألعبلـ للزركلي ) ( ،ّّٔ

 .(ِّٓ / ٕالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ) ((2
 (.ّٕٗ / ٓ) ا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ((3
  (.ُٕ / ٖالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ((4
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قصة مسابقة ابن عمر  كما ُب  (ُ)ُب تضمّب ا٣بيل ملسو هيلع هللا ىلصكقد ثبت ذلك من إقرار النيب 
  سابق بْب ا٣بيل ا٤بضٌمرة من ا٢بفيا إىل ثنية الوداع ،  ملسو هيلع هللا ىلصحيث قاؿ : إفَّ النيب

فيمن سابق  كبْب الٍب مل تضٌمر من ثنية الوداع إىل مسجد بِب زريق ، ككاف ابن عمر 
 . (ِ)هبا

يبنا كفيو جواز معاملة البهائم عند ا٢باجة ٗبا يكوف تعذ": قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
بْب منزلة  رى ػػػػػايى غى  ملسو هيلع هللا ىلصألنو  كفيو تنزيل ا٣بلق مناز٥بم ، كاإلجاعة كاإلجراء ،؛  ُب غّب ا٢باجة  ٥با

 (ّ)كلو خلطهما ألتعب غّب ا٤بضمر" ا٤بضمر كغّب ا٤بضمر؛

 كألفَّ  ، حصل ٔبنايتو فضمنو كغّبه ألنو تلفه إذا تلف؛ إىل أنو يضمن  كذىب أبو حنيفة
 كإ٭با يضرب للمبالغة فيضمن. ، يتحقق بدكف الضرب ؽى وٍ السَّ  كألفَّ  ، بلمةد بشرط السا٤بعتاد مقيٌ 

أك كبحها  لّبكبها فضرهبا فعطبت ، دابةن  "كلو تكارل رجله  :قاؿ الكاساٍل 
 .إال أف أيذف لو صاحب الدابة ُب ذلك عند أيب حنيفة ، ابللجاـ فعطبها ذلك فإنو ضامن

إذا مل يتعد ُب الضرب  وي نى مًٌ ضى نستحسن أف ال ني  : رٞبها هللا تعاىل كقاؿ أبو يوسف كدمحم
 كا٤بعتاد كا٤بشركط ، كجو قو٥بما إف ضرب الدابة ككبحها معتاد متعارؼ ، كالكبح ا٤بعتاد ، ا٤بعتاد

 .كذا ىذا  ، كلو شرط ذلك ال يضمن ،
ألف العقد ال  ؛كاحد منهما من الضرب كالكبح مأذكف فيو أف كلَّ   كأليب حنيفة

على أان  ، فصار كما لو كاف ذلك من أجنيب ، ف بذلك إلمكاف استيفاء ا٤بنافع بدكنويوجب اإلذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتغشى اب١ببلؿ حٌب اإلضمار كالتضمّب : أف يكثر علف ا٣بيل حٌب تسمن كتقول ، ٍب يقلل علفها بقدر القوت  ((1
ُب ا٤بيداف حٌب هتزؿ ، فيجف كيشتد  ، كتركض فإذا جف عرقها خف ٢بمها كقويت على ا١برم ٙبمى فتعرؽ ،

( ، مٌنة ا٤بنعم ُب شرح صحيح ُٕ/  ٔن حجر )٢بمها ، كمدة التضمّب عند العرب أربعوف يومنا. أىػ. فتح البارم الب
 (. ِِٕ/  ّ)لصفي الرٞبن ا٤بباركفورم مسلم 

( ُِّٕ، ابب السبق بْب ا٣بيل ، حديث رقم ) (َُِٓ/  ّ)أخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ا١بهاد كالسّب  ((2
 (.َُٕٖ، حديث رقم ) (ُُْٗ/  ّ)، كمسلم ُب صحيحو كتاب اإلمارة 

 (. ّٕ/  ٔح صحيح البخارم البن حجر )فتح البارم شر  ((3
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 ألنو يفعلو ٤بنفعة نفسو مع كونو ٨بّبنا فيو ، ؛د بشرط السبلمةإف سلمنا أنو مأذكف فيو لكنو مقيٌ 
ال  على أف كونو مأذكانن فيو ، كدعول العرؼ ُب غّب الدابة ا٤بملوكة ٩بنوعة ، فأشبو ضربو لزكجتو

 .(ُ)"أعلم عز كجلكهللا  ، ٲبنع كجوب الضماف إذا كاف بشرط السبلمة على ما ذكران
 ىو رأم ا١بمهور لصراحة منطوؽ حديث جابر  -إف شاء هللا تعاىل-كالراجح 

حجنو كُب ركاية  ، فوثب بعّب جابر  ٬بس ملسو هيلع هللا ىلص من أف النيب (ِ)الثابت ُب الصحيحْب
لو تلف البعّب هبذا النخس مل يكن ىذا تعدايِّ أك ظلمنا  كىذا نوعه من الضرب ، كحٌب ٗبحجنو ،

كالعادة  ٧بٌكمةه؛ العادةالقاعدة الشرعية أفَّ ك  جىارو ، ؼو رٍ ٍب أهنما دخبل على عي ألنو مأذكفه لو فيو ، 
فكاف مأذكانن  ، كضرب بقدر ا٢باجة ؽو وٍ للدابة من سى  البدَّ على عرؼ سائر الناس؛ أنٌو جارية ىنا 

كما لو عطبت ابلركوب كالتحريك  مل يضمن ،أك نفقت فإذا عطبت بو  ، فيو عمن الشار  لو
  كا٤بعتاد كا٤بشركط،  كالكبح ا٤بعتاد ، ُب الضرب ا٤بعتاد مل يتعدَّ  مانو نضمٌ ٲبكن أف بل ، ف ابلرجل

 كما ىي القاعدة الفقهية ا٤بشهورة )أفَّ ا٤بعركؼ عرفنا كا٤بشركط شرطنا(.
 كهللا تعاىل أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُِّ / ْبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ) ((1
 (.َُٗانظر: )ص:  ((2
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 :فصوؿثبلثة كفيو ، ضرب التعزير: الثاٍلالباب 

 .بياف حقيقة التعزير فصل األكؿ:ال
 ، كا٢بد، كفيو مبحثاف:كالتأديب ،التعزير الػػفػػػرؽ بْب الفصل الثاٍل:

 ا٤ببحث األكؿ: الفرؽ بْب التعزير كالتأديب.
 ا٤ببحث الثاٍل: الفرؽ بْب التعزير كا٢بد. 

 الفصل الثالث: ضوابط التعزير كمن لو ا٢بق ُب إقامتو، كفيو مبحثاف:
 ا٤ببحث األكؿ: من لو ا٢بق ُب إقامة التعزير.

 ا٤ببحث الثاٍل: ضوابط التعزير، كفيو أربعة مطالب:
 ، كفيو مسألتاف٧بل الضرب كآلتوا٤بطلب األكؿ: 
 الضرب ٧بلُّ ا٤بسألة األكىل: 

 آلػػػػةي الضَّػػػٍربً  :ةالثاني سألةا٤ب
 مقدار الضرب الذم ٰبصل بو التعزير :ٍلالثاطلب ا٤ب
 .كيفية الضرب :ثالثال طلبا٤ب

 .ىيئة الضرب :رابعا٤ببحث ال
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 بياف حقيقة التعزير :الفصل األكؿ

؛ من الضرب كالكلمة األخرل جنسه  ، إحداٮبا التعظيم كالنصر يقع ٗبعنيْب : لغةن  التعزيري 
تىافً  اٍلعىٍْبي كىالزَّاءي كىالرَّاءي ، ()عىزىرى قاؿ ابن فارس :  كىاٍلكىًلمىةي األيٍخرىل  ، اٮبيىا التػٍَّعًظيمي كىالنٍَّصري ًإٍحدى  : كىًلمى
 . ًجٍنسه ًمنى الضٍَّربً 

ې  ې  ې  ې    ﴿ : سبحانو كتعاىلكىقىٍولًًو   ، فىاأٍليكىلى النٍَّصري كىالتػٍَّوًقّبي 

 .(ُ)﴾ى
 : قىاؿى  ، كىىيوى الضٍَّربي ديكفى ا٢بٍىدًٌ  ، كىاأٍلىٍصلي اآلخىري التػٍَّعزًيري 

رى ميرًيبً ...  بًتػىٍعزًيًر اأٍلىًمًّب خىزىايىةه كىلىٍيسى   (ِ)عىلىيَّ ًإذىا مىا كيٍنتي غىيػٍ
 ُب كلًٌ  ، أك آلدمي ، هلالج لج ا ٘بب حقِّ  ، شرعنا ىو عقوبة غّب مقدرةو  : كُب االصطبلح
 .(ّ)كال كفارة غالبنا معصية ليس فيها حده 

كال معصية كتأديب  لتعزير ،ىذا الضابط للغالب فقد يشرع ا":   (ْ)قاؿ القليويب
 .(ٓ)"فيها ال معصيةى  وو ككمن يكتسب آبلة ٥بىٍ  ، طفل ككافر

بل كل فرد من أفراد اجملتمع  ، ُب فئة من الناس دكف فئة ٱبتصُّ الذم يظهر أف التعزير ال ك 

التعزير ىنا ٱبتلف ٕبسب دأثر الشخص  بيد أفَّ  ، للتعزير مٌب ما صدر منو فعل يوجبو عرضةه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٗاآلية : ) سورة الفتح ((1
 .(ُٔٓ/ ْ(، كلساف العرب )َِ/ ُّ( ، "عزر"، كانظر: اتج العركس )ُُّ / ْمقاييس اللغة )معجم  ((2
 .(ُّٓمنهاج الطالبْب )ص: انظر:  ((3
لو حواش كشركح  ، من أىل قليوب ُب مصر ، فقيو شافعي ، شهاب الدين القليويب ، ىو أٞبد بن أٞبد بن سبلمة ((4

ا٥بداية من " رسالة ُب فضائل مكة كا٤بدينة كبيت ا٤بقدس ك : من مصنفاتوىػػ( ، َُٗٔ، توُب عاـ ) كرسائل
 .(ِٗ / ُاألعبلـ للزركلي )انظر : . كحاشية على شرح ا٤بنهاج ، ُب معرفة الوقت كالقبلة "الضبللة

 (.َِٔ / ْالقليويب كعمّبة ) تاحاشي ((5
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 .و ُب اجملتمعكمكانت

 : فقاؿ ، رتب التعزير على مراتب الناس نٍ "كمن مشاٱبنا مى  :قاؿ الكاساٍل 
كتعزير أشراؼ األشراؼ كىم  ، األشراؼ كىم الدىاقوف كالقواد تعزير : التعازير على أربعة مراتب

أشراؼ فتعزير ،  كتعزير األخساء كىم السفلة ، كتعزير األكساط كىم السوقة ، العلوية كالفقهاء
 بلغِب أنك تفعل كذا ككذا : كىو أف يبعث القاضي أمينو إليو فيقوؿ لو ، األشراؼ ابإلعبلـ اجملرد

كتعزير األكساط اإلعبلـ  .كا٣بطاب اب٤بواجهة ، إىل ابب القاضي كتعزير األشراؼ ابإلعبلـ كا١برًٌ  ،
 قصود من التعزير ىو الزجرا٤ب ألفَّ  ؛كتعزير السفلة اإلعبلـ كا١بر كالضرب كا٢ببس ، كا١بر كا٢ببس

 .(ُ)كأحواؿ الناس ُب االنزجار على ىذه ا٤براتب" ،

  كهللا تعاىل أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ْٔ / ٕ) بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ((1
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 ، كا٢بد، كفيو مبحثاف:التعزير كالتأديب الػػفػػػرؽ بْب :الفصل الثاٍل

 ا٤ببحث األكؿ: الفرؽ بْب التعزير كالتأديب.
 ا٤ببحث الثاٍل: الفرؽ بْب التعزير كا٢بد.
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 الفرؽ بْب التعزير كالتأديب ا٤ببحث األكؿ:

 كٞبلو عليو ، األدبيم علت سبق الكبلـ على التأديب كأحكامو كمسائلو كا٤بقصود منو؛

 .األخبلؽ ك٧باسن النفس رايضة كىو ة ،ساءاإل على ةعاقبا٤بك 

ًب ضىرىبى عىلٍَّمتو ، :قاؿ الفيومي  ضىةى النػٍَّفًس كى٧بىىاًسنى  "أىدٍَّبتو أىدىابن ًمٍن ابى  رايى
ًؽ ، ٍنسىافي ُب  قىاؿى أىبيو زىٍيدو اأٍلىٍنصىارًمُّ : اأٍلىٍخبلى ضىةو ٧بىٍميودىةو يػىتىخىرَّجي هًبىا اإٍلً اأٍلىدىبي يػىقىعي عىلىى كيلًٌ رايى

بىبو كىأىٍسبىابو كىا١بٍىٍمعي آدىابه ًمٍثلي سى  فىًضيلىةو ًمٍن اٍلفىضىاًئًل كىقىاؿى اأٍلىٍزىىرًمُّ ٫بىٍوىهي فىاألىدىبي اٍسمه ًلذىًلكى ،
أًلىنَّوي سىبىبه يىٍدعيو إىلى  ميبىالىغىةه كىتىٍكًثّبه كىًمٍنوي ًقيلى أىدٍَّبتو دأىًٍديبنا إذىا عىاقػىٍبتو عىلىى إسىاءىتًًو ، كىأىدٍَّبتو دأىًٍديبنا؛

ًقيقىًة اأٍلىدىًب" حى
(ُ). 

ن التعزيػر ، كقػد يطلػق  ، كالتأديبي أعمُّ م ا٤بعُب ىذا عن ٱبرج بلف كأما ُب اصطبلح الفقهاء؛
 كل منهما على اآلخر. 

 .(ِ)"أما التعزير فتأديب على ذنوب مل تشرع فيها ا٢بدكد" :قاؿ ا٤باكردم 
كضػرب  ، لفظ التعزير ابإلماـ أك انئبػو كمنهم من ٱبصُّ " : الشربيِب ا٣بطيب قاؿك 

 . (ّ)"الباقي بتسميتو دأديبنا ال تعزيرنا
 .(ْ)"حقيقة التأديب"كقد سبق الكبلـ عليو ُب مبحث 

 ا٢بػػافظ ابػػن حجػػر  نػػص عليػػوكلعػػلَّ مػػن أكضػػح الفػػركؽ بػػْب التعزيػػر كالتأديػػب ، مػػا 
كدأديػػػب  ، كمنػػػو دأديػػػب الولػػػد ، منػػػو كالتأديػػػب أعػػػمُّ  ، "أف التعزيػػػر يكػػػوف بسػػػبب ا٤بعصػػػية: قػػػائبل
 (ٓ)ا٤بعلم"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( ، "ء د ب"ٗ / ُا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب ) ((1
 .(ِْْ/  ُّا٢باكم الكبّب )انظر :  ((2
 (.ّٓٓ / ٓاج )مغِب اتاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ ا٤بنه ((3
 (.ّٗانظر: )ص:  ((4
 .(ُٕٔ / ُِفتح البارم البن حجر )انظر :  ((5
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 الفرؽ بْب التعزير كا٢بد :ا٤ببحث الثاٍل
 ، ىي األشياء الٍب بْب ٙبرٲبها كٙبليلها حدكد هللا سبحانو كتعاىلك ٝبعو حدكد ،  : لغةن  ا٢بدُّ 
  .منها يئناتعدل شكأمر أال يى 

 ىي األشياء الٍب بْب ٙبرٲبها كٙبليلها "حدكد هللا سبحانو كتعاىل :  (ُ)قاؿ األزىرم
 .فيجاكز إىل غّب ما أمر فيها أك هنى عنو منها ، كأمر أال يتعدل شيء منها ،

القاذؼ ك٫بوه ٩با يقاـ على من أتى الزٌل أك القذؼ أك تعاطى  الزاٍل كحدُّ  حد كا٢بدُّ 
 .السرقة

ضرب منها حدكد حدىا للناس ُب مطاعمهم كمشارهبم  ؛قلت فحدكد هللا ضرابف
  .كأمر ابالنتهاء عما هنى عنو منها كهنى عن تعديها ، كمناكحهم كغّبىا

السارؽ كىو قطع ٲبينو ُب ربع  كحدٌ   ، وكالضرب الثاٍل عقوابت جعلت ٤بن ركب ما هني عن
ا  اصن إذا زٌل الرجم كحدُّ  ، كىو جلد مائة كتغريب عاـ ، ككحد الزاٍل البكر ، دينار فصاعدن

  .كحد القاذؼ ٜبانوف جلدة
ك٠بيت األكىل حدكدنا  ، أم ٛبنع من إتياف ما جعلت عقوابت فيها ٠بيت حدكدنا ألهنا ٙبدٌو ك 

 .(ِ)"عن تعديها ألهنا هناايت هنى هللا
 ، كما ُب الزان سبحانو كتعاىلكجبت حقا  شرعنا  مقدرةه  عقوبةه " فهو : شرعنا ا٢بدُّ أما ك 

 . (ّ)"أك آلدمي كما ُب القذؼ
فبل ٯبوز  ، رىاىا كقدَّ حدَّ  تعاىلألف هللا  ، ك٠بيت ا٢بدكد حدكدنا" قاؿ ا٣بطيب الشربيِب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-ِِٖ)ُب ببلد فارس  مولده ككفاتو هبراة،  دمحم بن األزىر ا٥بركم أبو منصور أحد األئمة ُب اللغة كاألدب ((1
 ، فرحل ُب طلبها ، ُب العربية ٍب غلب عليو التبحر ، عِب ابلفقو فاشتهر بو أكالن  ، (نسبتو إىل جده )األزىر (قَّٕ

الزاىر ُب غريب "ك "هتذيب اللغة" : من مصنفاتو،  كقع ُب إسار القرامطة ، كتوسع ُب أخبارىم ، كقصد القبائل
كتفسّب  ؛ نشرتو كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية ُب الكويت " ،ألفاظ الشافعي الٍب أكدعها ا٤بزٍل ُب ٨بتصره

 (.ُُّ / ٓاألعبلـ للزركلي )ك  ( ،ّٔ / ّ)لسبكي لشافعية لا طبقات . انظر :للقرآف
 .( ، "ح د"َِٕ / ّهتذيب اللغة ) ((2
 (.َْٔ / ٓمغِب اتاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ ا٤بنهاج ) ((3
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 . (ُ)أف يتجاكزىا ألحدو 
  .أهنا معينة ك٧بددة ال تقبل الزايدة كالنقصاف : ا٤بقدرة كا٤براد ابلعقوبة

 سبحانو كتعاىلهللا  كمعُب أهنا حقٌ  ، من سرؽ ربع دينار أك مائة ألف دينار كاحد فحدُّ 
ألهنا ثبتت ابألدلة  ، كال ٲبكن استبداؿ عقوبة أخرل هبا ، أهنا ال تقبل العفو كاإلسقاط بعد ثبوهتا

 . التعدم كاإلسراؼفبل ٯبوز فيها  ، القطعية
 ٨بالفه التعزير ك " أفَّ التعزير ٱبتلف عن ا٢بدًٌ ُب أمورو فقاؿ :  (ِ)كذكر الصنعاٍل
  : للحدكد من ثبلثة أكجو

كيستوكف ُب ا٢بدكد مع  ، ذكم ا٥بيئات أخف فتعزيري  ، أنو ٱبتلف ابختبلؼ الناس : األكؿ
 . الناس

 . أهنا ٘بوز فيو الشفاعة دكف ا٢بدكد : كالثاٍل
 .(ّ)كمالك" خبلفنا أليب حنيفة ؛التالف بو مضموفه أفَّ  : كالثالث

ق العقوبة ا٤بنصوص عليها طبٌ تبل  ، ليس لو اختيار ُب العقوبةفا٢بدكد إذا ثبتت كعلى ىذا ف
 يختار من العقوابت الشرعية ما يناسب ا٢باؿفُب التعزير أما ك ،  شرعنا بدكف زايدة أك نقص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا٤بصدر السابق. ((1
، كلد  كؼ كأسبلفو ابألمّبا٤بعر  ، الكحبلٍل ٍب الصنعاٍل ، أبو إبراىيم ، دمحم بن إ٠باعيل بن صبلح بن دمحم األمّب ىو ((2

كأخذ عن زيد بن دمحم بن ا٢بسن كصبلح بن  ، ابن ا٤بتوكل على هللا (ا٤بؤيد اب)٦بتهد يلقب  ىػ( ،َُٗٗعاـ )
كبرع ُب  ، كقرأ ا٢بديث على أكابر علماء صنعاء كعلماء ا٤بدينة م ،ا٢بسْب األخفش كعبد هللا بن علي الوزير كغّبى

شرح تنقيح األنظار" ك"سبل السبلـ شرح بلوغ  كمن تصانيفو "توضيح األفكار ىػ( ،ُُِٖ)، توُب عاـ  ٝبيع العلـو
 / ِ)البدر الطالع . انظر : ا٤براـ من أدلة األحكاـ" ك"اليواقيت ُب ا٤بواقيت" ك"إرشاد النقاد إىل تيسّب االجتهاد"

 .(ّٖ / ٔكاألعبلـ للزركلي ) ( ،ُّّ
الضماف ُب التعزيز من ا٤بسائل الٍب انفردت هبا الشافعية ، انظر : ا٤بهذب ُب ( ، كمسألة ّْٓ / ِسبل السبلـ ) ((3

( ، كأما قوؿ ٝبهور العلماء من ا٢بنفية كا٤بالكية كا٢بنابلة َِٗ/  ِفقو اإلماـ الشافعي أليب إسحاؽ الشّبازم )
/  ِللمرغيناٍل ا٢بنفي ) مُب شرح بداية ا٤ببتدفهو القوؿ بعدـ الضماف حاؿ السراية أك التلف. انظر : ا٥بداية 

( ، ا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي البن ّٖٓ/ ٗ( ، كمنح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل للشيخ عليش ا٤بالكي )ُّٔ
 .(ُٕٗ/  ٗقدامة )
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،  فيجب على الذين ٥بم سلطة التعزير االجتهاد ُب اختيار األصلح ،كا٤بكاف كالزماف كا٥بيئة 
 كجرمها.  كابختبلؼ ا٤بعاصي كأحوا٥بم كىيئاهتم ، الختبلؼ ذلك ابختبلؼ مراتب الناس

 كثبت ابلبينة ، إذا كصل األمر للحاكم ، فيو كال شفاعة كال إسقاط ال عفوى  إقامة ا٢بدًٌ كأفَّ 
 إف كاف ُب ذلك مصلحة فيو الشفاعةكما ٘بوز   ، ن اإلماـ أك ا٢باكمم كالتعزير ٯبوز فيو العفو ،

 .أك انزجر ا١باٍل بدكنو
  حاؿ التلف عند بعض أىل العلم.مضموانن يكوف  لتعزيزالتالف ابك 

ألفَّ  ، ه اإلماـ فمات من ذلك فدمو ىدرمن حدَّ  ال خبلؼ بْب الفقهاء أفَّ  كذلك ألنو
 ، إبقامة ا٢بدًٌ  اإلماـ مأمور ألفَّ  ٤بشركع فبل ضماف فيما تلف هبا ،ا٢بدكد إذا أيٌبى هبا على الوجو ا

كفعل ا٤بأمور ال يتقيد فبل يؤاخذ ،  ملسو هيلع هللا ىلص كأمر رسولو سبحانو كتعاىلكقد فعل ذلك أبمر هللا 
  (ُ).بشرط السبلمة

  ضماف السراية بو ىل يضمن أـ ىو ىدر ؟ ُب أىل العلم فقد اختلف أما التعزير
كحكمو ُب ا٢بدكد فإنو   ا٢بكم ُب التعزيرأفَّ  (ْ)كا٢بنابلة (ّ)كا٤بالكية (ِ)يةا٢بنف من فا١بمهور

 غّب مضموف ألنو فعل ما فعل أبمر الشرع ، كفعل ا٤بأمور ال يتقٌيدي ابلسبلمة. 
، كذلك ألفَّ تعزير اإلماـ عندىم مشركط  للضماف فالتعزير موجبه  (ٓ)أما عند الشافعية

 بسبلمة العاقبة.
 كهبذا قاؿ مالكه  ، كإذا مات من التعزير مل ٯبب ضمانو : فصله " :مة قاؿ ابن قدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، فتح القدير للكماؿ بن َّٓ/  ٕنقل اإلٝباع غّب كاحد ُب ىذه ا٤بسألة ، انظر : بدائع الصنائع للكاساٍل ) ((1
حاشية الدسوقي على الشرح  ، (ُُِ/  ّ) األكىلط كحاشية الشليب ، تبيْب ا٢بقائق البن ٪بيم  (ِّٓ/  ٓ)ا٥بماـ 
، ا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي أليب إسحق  (ُٔ/  ٖ)( ، هناية اتاج للرملي ِّٓ-ِِٓ / ْ)للدردير الكبّب 

 (.ُْ/  ٔ) األكىلالبن تيمية ط  ( ، منهاج السنةُٓٔ/  ٗ( ، ا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي )ُٖٖ/  ِالشّبازم )
 (. ُّٔ/  ِللمرغيناٍل ا٢بنفي ) ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ((2
 (.ُّٔ/  ٗمنح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل ) ((3
 .(ُٕٗ/  ٗ)ا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي  ((4
 .(ُُْ)ص :  لسيوطياألشباه كالنظائر ل( ، ِٖٗ/  ِا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي أليب إسحق الشّبازم ) ((5
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 فيموت عليو ا٢بدَّ  أقيمي  ليس أحده  :  لقوؿ علي ؛يضمنو : كقاؿ الشافعي كأبو حنيفة
كأشار  و لنا ،مل يسنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ هللا فإفَّ  ا٣بمرً  إال حدَّ  ، ا٢بق قتلو إفَّ  فأجد ُب نفسي شيئنا؛

كلنا أهنا عقوبة مشركعة  ،  أجهضت جنينها حْب أرسل إليهابضماف الٍب  على عمر
 .(ُ)"فلم يضمن من تلف هبا كا٢بدًٌ  ، للردع كالزجر

 ، على الوايل أف يقيمو عز كجل ،كالقصاص فرض من هللا  "ا٢بدُّ  :كقاؿ الشافعي 
يفعلو على  كإف رأل بعض الوالة أف ، لو ترؾ إقامتو كالتعزير كما كصفت إ٭با ىو شيءه  فبل ٰبلُّ 

بلغو عنها فأسقطت فاستشار  كقد قيل بعث عمر إىل امرأة ُب شيءو  ، ال أيٍب بَبكو التأديب ،
كإف كاف مل  إف كاف اجتهد فقد أخطأ ،:  فقاؿ لو قائل أنت مؤدب فقاؿ لو علي 

كهبذا ذىبنا  فقاؿ عزمت عليك ال ٘بلس حٌب تضرهبا على قومك ، ، عليك الدية ٯبتهد فقد غشَّ 
  .(ِ)" ىذا كإىل أف خطأ اإلماـ على عاقلتو دكف بيت ا٤باؿإىل

على الفركؽ الثبلثة الٍب ذكرىا الصنعاٍل ، فأكملها  كللعلم فقد زاد ابن عابدين 
إىل عشرة فركؽ ، كلعل ىذا أٝبع ما كقفت عليو من الفركؽ ، كقد تتداخل مع بعضها ، كىي 

 على كلًٌ حاؿو استنباط كاجتهاد. 
  : كالتعزير لفرؽ بْب ا٢بدًٌ "ا: فقاؿ 

  .مفوض إىل رأم اإلماـ كالتعزيري  ، مقدره  ا٢بدَّ  أفَّ  -
  .كالتعزير ٯبب معها يدرأ ابلشبهات ، ا٢بدَّ  أفَّ  -
 .كالتعزير شرع عليو ال ٯبب على الصيب ، ا٢بدَّ  أفَّ  -
 .يسمى عقوبة لو ألف التعزير شرع للتطهّب كالتعزيري  يطلق على الذمي ، ا٢بدَّ  أفَّ  -
ا يباشر  كالتعزير يفعلو الزكج كا٤بوىل ككلُّ  ابإلماـ ، ٨بتصّّ  ا٢بدَّ  أفَّ  - من رأل أحدن
 .ا٤بعصية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُٕٗ / ٗا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((1
ابب اإلماـ ( ، ُِّ / ٔكتاب اإلجارة )  ، كاألثر أخرجو البيهقي ُب السنن الكربل،  (ُٕٖ/  ٔاألـ )انظر :  ((2

عن  ، من طريق ا٢بسن البصرم ( ،ُُِْٓرقم ) ، يضمن كا٤بعلم يغـر من صار مقتوال بتعزير اإلماـ كأتديب ا٤بعلم
 .، فاألثر مرسل، كا٤برسل ليس ٕبجة عند الشافعي، كبو يسقط استداللو كا٢بسن مل يسمع من عمر ، عمر
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 .ال ُب التعزير ، ُب ا٢بدًٌ بو عمل الرجوع يي  أفَّ  -
  .ال ُب التعزير ، و ٰببس ا٤بشهود عليو حٌب يسأؿ عن الشهود ُب ا٢بدًٌ أنَّ  -
  .ال ٘بوز الشفاعة فيو ا٢بدَّ  أفَّ  -
  ا٢بدًٌ. وز لئلماـ ترؾو ال ٯبأنَّ  -
 .(ُ)ٖببلؼ التعزير ابلتقادـ ، ا٢بدُّ  و قد يسقطأنَّ  -

 -سبحانو كتعاىلإف شاء هللا - كبعد أتمل األقواؿ ُب ا٤بسألة كتعليبلهتا يظهر أفَّ الراجح
ىو قوؿ ا١بمهور؛ كذلك لضعف األثر الذم استدؿ بو اإلماـ الشافعي فبل يصحُّ ُب الباب دليل 

فَّ القوؿ أبفَّ تعزير اإلماـ مشركط بسبلمة العاقبة ال يستقيم ، كىو قوؿه عليل ، يعضده ، كما أ
كذلك أفَّ كل ا٢بدكد الشرعية ال تضمن فيها ىذه السبلمة ، كال دليل أصبلن يؤكد صحة ىذا 
الشرط ، كما أفَّ تعليل ا١بمهور تعليل صحيح متماشو مع القواعد العامة ُب الشريعة كىو أفَّ فعل 

 . ملسو هيلع هللا ىلص ذكف شرعنا فيو ال ضماف فيو؛ ألنَّو تنفيذه ألمر هللا عز كجل كأمر رسولوا٤بأ

 أعلم. سبحانو كتعاىلكهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.َٔ / ْ) حاشية ابن عابدين رد اتار على الدر ا٤بختار ((1
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 الفصل الثالث: ضوابط التعزير كمن لو ا٢بق ُب إقامتو، كفيو مبحثاف:
 ا٤ببحث األكؿ: من لو ا٢بق ُب إقامة التعزير.

 ا٤ببحث الثاٍل: ضوابط التعزير، كفيو أربعة مطالب:
 :، كفيو مسألتاف٧بل الضرب كآلتو٤بطلب األكؿ: ا

 .الضرب ٧بلُّ ا٤بسألة األكىل: 
 الضرب. آلة :ةالثاني سألةا٤ب
 .الضرب الذم ٰبصل بو التعزير مقدار :ٍلالثاطلب ا٤ب
 .كيفية الضرب :ثالثال طلبا٤ب

 .ىيئة الضرب :رابعا٤ببحث ال
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 ا٤ببحث األكؿ: من لو ا٢بق ُب إقامة التعزير
من الشرعي الغرض أفَّ إذ  شرعنا؛ إقامة العقوابت التعزيرية موكولة إىل أشخاص معينْبإفَّ 

الذين ٰبقُّ ٥بم القياـ بذلك شرعنا؛ ىم من أذف أك  كىؤالء كالزجر ، التأديب كاإلصبلحىو التعزير 
أكجب الشارع ا٢بكيم عليهم القياـ بو؛ لتستقيم حياة الناس كمعاشهم ، كلئبل تسود الفوضى بْب 

ٌد الشرعي ، فتنفلتي األمور ، كٱبتلُّ الناس ، كٰبصل االعتداء منهم على بعضهم ٕبجة إقامة ا٢ب
 ، كاألب كإف عبل البنو ، اإلماـ أك انئبو : ىمنظاـ األمن كإقامة الشريعة بْب الناس ، كىؤالء 

 . كا٤بعلم لتلميذه ، كالسيد ٤بواله ، كالزكج لزكجتو
ـى  :قاؿ الدسوقي  أك انئبو أك السيد  "كاعلم أنو ال ٯبوز ألحد دأديب أحد إال اإلما

ُب ٨بالفتو  أك لو أك الزكج للنشوز أك تركها ٫بو الصبلة إذا مل ترفع لئلماـ أك الوالد  ُب رقيقو ،
 . (ُ)" لولده الصغّب أك معلمنا

"من األصحاب من ٱبص لفظ التعزير بضرب اإلماـ أك انئبو  :قاؿ النوكم ك 
،  كاألب كلده دأديبنا ال تعزيرنا ، كا٤بعلم الصيب ، كيسمي ضرب الزكج زكجتو ، للتأديب ُب غّب حدٌو 

 . كىو األشهر ، كمنهم من يطلق التعزير على النوعْب
  اإلماـ كالزكج كاألب كا٤بعلم كالسيد. ؛فعلى ىذا مستوُب التعزير

  .ا كتعزيرناأما اإلماـ فيتوىل ابلوالية العامة إقامة العقوابت حدِّ 
 ، ككذا يؤدب ا٤بعتوه ٗبا يضبطو ، كاألب يؤدب الصغّب تعليمنا كزجرنا عن سيئ األخبلؽ

كما ذكران ُب تعليم أحكاـ الطهارة كالصبلة   ، كيشبو أف تكوف األـ ُب زمن الصبا ُب كفالتو كذلك
  .كاألمر كالضرب عليها أف األمهات كاآلابء

  .كا٤بعلم يؤدب الصيب إبذف الويل كنيابة عنو
سبحانو زرىا فيما يتعلق ٕبق هللا كال يع ، كالزكج يعزر زكجتو ُب النشوز كما يتعلق بو

  .كتعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّْٓ / ْالشرح الكبّب للشيخ الدردير كحاشية الدسوقي ) ((1
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 .(ُ)"على األصح سبحانو كتعاىلككذا ُب حق هللا  ، كالسيد يعزر ُب حق نفسو
ة رادعالك  للمصلحة ، ةوافقا٤ب٤با كاف أمر التعزير مَبككنا لويل األمر ٱبتار ما يراه من العقوابت ك 
مٌب ما رأل كيل األمر  ، من أنواع التعزير نوعه  التشهّبأفَّ فقد ذكر الفقهاء  ؛للجاٍل كالزاجرة
 . ُب ذلك ا٤بصلحة

 إاٌل قدر ما يسَب عورتو ، "كٯبوز ُب نكاؿ التعزير أف ٯبرد من ثيابو :قاؿ ا٤باكردم 
كال ٯبوز  ، كٯبوز أف ٰبلق شعره،  كينادم عليو بذنبو إذا تكرر منو كمل يتب ، كيشهر ُب الناس ،

  (.ِ)"أف ٙبلق ٢بيتو
رىشيكقاؿ ا٣بى 

(ّ)  : "ا بزكر ُب ا٤ببل بنداء  (ْ)".كعزر شاىدن
كٯبوز أف ينادل عليو بذنبو إذا تكرر " : كجاء ُب األحكاـ السلطانية أليب يعلى

 (ٓ)".منو كمل يقلع عنو
 : ما يلياب١باٍل التشهّب جواز ٤بسألة  كدليل الفقهاء 

ىذا " : الليل يقوؿفوقفو للناس يومنا إىل  ، حيث أٌب بشاىد زكر فعل عمر  -ُ
 .(ٔ) ٍب حبسو " ،فبلف يشهد بزكر فاعرفوه

إىل عمالو ابلشاـ ُب   كتب عمر بن ا٣بطابكقاؿ الوليد بن أيب مالك   -ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُٕٓ / َُ)كعمدة ا٤بفتْب ركضة الطالبْب انظر :  ((1
 .(ّْٖ : األحكاـ السلطانية للماكردم )ص ((2
 (نسبتو إىل قرية يقاؿ ٥با )أبو خراش،  أكؿ من توىل مشيخة األزىر ، ا٣برشي ىو دمحم بن عبد هللا ا٣براشي ا٤بالكي ((3

ىػ( ،  َُُُعاـ ) أقاـ ابلقاىرة كتوُب هبا (قاؿ ُب التاج )خراش كسحاب ىػ( ،ََُُ، كلد عاـ ) من البحّبة ٗبصر
 "الشرح الصغّب على مًب خليل ُب فقو ا٤بالكية"ك "الشرح الكبّب على مًب خليل"من تصانيفو ،  كاف فقيهنا فاضبلن 

مد خليل سلك الدرر ُب أعياف القرف الثاٍل عشر . انظر : ُب التوحيد "الفرائد السنية شرح ا٤بقدمة السنوسية"ك
 .(َِْ / ٔلزركلي )األعبلـ ل(، ك ِٔ / ْ) الثالثةط  ا٢بسيِب

 (.ُِٓ-ُُٓ / ٕشرح ٨بتصر خليل للخرشي ) ((4
 .(ِّٖ:  الثانية )صط األحكاـ السلطانية أليب يعلى  ((5
رقم  ، ابب ما يفعل بشاىد الزكر ، كتاب آداب القاضي( ،  ُُْ / َُأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل ) ((6

(َِِٕٖ). 
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 . (ُ)كأف ٰبلق رأسو كأف يطاؿ حبسو كأف يسخم كجهو ، ، أف ٯبلد أربعْب جلدة ؛شاىد الزكر
كيطاؼ بو  ، عنقو عمامتويلقى ُب ك  ، كر أف يسخم كجهوالزُّ  بشاىدً  كأمر  -ّ

 .(ِ)ىذا شاىد الزكر فبل تقبلوا لو شهادة إفَّ  : كيقاؿ ، ُب القبائل
ىذا شاىد  إفَّ  : فقاؿ إذا أخذ شاىد زكر بعث بو إىل عشّبتو ، ككاف علي  -ْ

 (ّ).فو ٍب خلى سبيلوكعرَّ  ، زكر فاعرفوه
 .(ٓ)ف مرتفعكر على مكاالزُّ  شاىدى   (ْ)أقاـ شريحه قاؿ ابن سّبين : ك  -ٓ
فنزع عمامتو كخفقو خفقات كعرفو أىل  بشاىد زكرو  شريحه  ٌبى أي : ا١بعد بن ذكوافكقاؿ  -ٔ
 (ٔ).ا٤بسجد
فيقوؿ  كسوقو ، فيطوؼ بو ُب أىل مسجده ، يؤتى بشاىد الزكر ككاف شريح  -ٕ

 (ٕ)".إان قد زيفنا شهادة ىذا": 
نوابو كأنو يقرر من العقوبة ما يراه ىو اإلماـ ك فتبْب من ىذه اآلاثر اف من لو حق التعزير 

 .أف التعزير ليس لو حد مقدركيتبْب من اآلاثر السابقة  مناسبنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُِّٗٓرقم ) ، ابب عقوبة شاىد الزكر ، كتاب الشهادات( ،  ِّٔ/  ٖأخرجو عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف ) ((1
 (.ُّْٗٓا٤بصدر السابق رقم ) ((2
رقم ،  ابب ما يفعل بشاىد الزكر ، كتاب آداب القاضي( ،  ُُْ / َُأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل ) ((3

(َِِِٖ). 
أصلو من أكالد  ، ر القضاة ُب صدر اإلسبلـمن أشه أبو أمية ، ، ىو شريح بن ا٢بارث بن قيس بن ا١بهم الكندم ((4

كيل قضاء الكوفة ُب زمن عمر كعثماف كعلي  ، كمل يسمع منو ملسو هيلع هللا ىلصكاف ُب زمن النيب   ، الفرس الذين كانوا ابليمن
لو ابع ُب الشعر  ، مأموانن ُب القضاء ، كاف ثقة ُب ا٢بديث  ( ،ىػٕٕ)كاستعفى ُب أايـ ا٢بجاج فأعفاه سنة  ، كمعاكية
الذىب ُب أخبار من ذىب شذرات ك  ( ،ِٕٖ/  ْ)هتذيب التهذيب انظر :  .ىػ(ٖٕعاـ ) مات ابلكوفة ، كاألدب

 .(ُُٔ / ّكاألعبلـ للزركلي )(، َِّ / ُ)
 (.ُّٖٗٓرقم ) ابب عقوبة شاىد الزكر ، كتاب الشهادات  ( ،ِّٓ / ٖأخرجو عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف ) ((5
رقم  ، ابب ما يفعل بشاىد الزكر ، كتاب آداب القاضي( ُِْ / َُأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل ) ((6

(َِِّٖ.) 
 .(َِِْٖا٤بصدر السابق رقم ) ((7
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 أربعة مطالب:كفيو ، ضوابط التعزيربحث الثاٍل: ا٤ب

 :، كفيو مسألتاف٧بل الضرب كآلتوا٤بطلب األكؿ: 
 .الضرب ٧بلُّ ا٤بسألة األكىل: 

 الضرب. آلة :ةالثاني سألةا٤ب
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 يحم انضرة :ىاألون طأنةانً

 مشهوراف :  الضرب من ا١بسم قوالفكاف ايقاع للفقهاء ُب م
  : القوؿ األكؿ

 كالفرج ، كالوجو ، كالرأس  ، كيتقى ا٤بقاتل من ا١بسد ، الضرب يفرؽ على أعضاء ا١بسم أفَّ 
 (ِ)كالشافعية (ُ)ا٢بنفيةمن  ٝبهور العلماء كإىل ىذا ذىب ، من الرجل كا٤برأة ٝبيعنا ، كغّبىا ،

 .(ْ)كالظاىرية (ّ)كا٢بنابلة
ا١بمع ُب عضو  ألفَّ  ؛ؽ الضرب على أعضائو"كيفرَّ  : (ٓ)ا٢بنفي ا٤برغيناٍلقاؿ 

 ، الفرج مقتل ألفَّ ،  إال رأسو ككجهو كفرجو ، فه ال متل زاجره  كا٢بدُّ  ، كاحد قد يفضي إىل التلف
فبل يؤمن فوات شيء منها  ، ككذا الوجو كىو ٦بمع ااسن أيضنا ، كالرأس ٦بمع ا٢بواس

 .(ٔ)"ابلضرب
"ٯبب ُب جلد ا٢بدكد أف يفرؽ الضرب ُب  :الشافعي  ا٤باكردمأبو ا٢بسن قاؿ ك 

إال  ، فيفضي إىل تلفو ، عو ُب موضع كاحدٝبيع البدف ليأخذ كل عضو حظو من األمل ، كال ٯبم
 : ُب موضعْب عليو أف يتقي ضرهبما

 .كالنحر كالذكر كاألنثيْب (ٕ)ادً وَّ ا٤بواضع القاتلة كالرأس كا٣باصرة كالقى  : أحدٮبا
فأما ضرب التعزير فا٤بذىب أنو يفرؽ ُب ٝبيع  ، ما شانو الضرب كقبحو كالوجو : كالثاٍل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُّْ / ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ) ((1
 (.ّْٖ-ّْٕ / ُّا٢باكم الكبّب ) ((2
 (.ُٕٔ / ٗ) ا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ((3
  .(َٖ-ٕٗ / ُِالى البن حـز ) ((4
 (نسبتو إىل )مرغيناف ىػػ( ،َّٓ، كلد عاـ ) علي بن أيب بكر بن عبد ا١بليل الفرغاٍل ا٤برغيناٍل برىاف الدين ىو ((5

ا٥بداية شرح "ككتابو  ىػ(ػ ،ّٗٓ، مات عاـ ) من أكابر فقهاء ا٢بنفية ، وفحيجكىي مدينة من فرغانة كراء سيحوف ك 
ا١بواىر انظر :  ."٨بتارات النوازؿ"ك " ،منتقى الفركع"أيضا  من تصانيفو،  مشهور يتداكلو ا٢بنفية "بداية ا٤ببتدم

 (.ِٔٔ / ْكاألعبلـ للزركلي ) ( ،ّّٖ / ُ)ا٤بضية 
 (.ُِّ/  ٓ( ، فتح القدير )َٔ/  ٕ( ، بدائع الصنائع )ُّْ / ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ) ((6
 .( ، "قود"َٖ / ٗاتج العركس )انظر : األنف.  : ادوَّ القى  ((7
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 (ُ)ا١بسد كا١بلد"
ليأخذ كل  ؛"فإف الضرب يفرؽ على ٝبيع جسده :بن قدامة ا٢بنبلي قاؿ اك 

كىي الرأس  ، كيتقي ا٤بقاتل ، كاألليتْب كالفخذين  ، كيكثر منو ُب مواضع اللحم عضو منو حصتو
  (ِ)من الرجل كا٤برأة ٝبيعنا" كالوجو كالفرج

 ملسو هيلع هللا ىلص ، كال عن رسولو سبحانو كتعاىلفلم ٪بد عن هللا " : (ّ)قاؿ ابن حـزك 
قاؿ فيو  ملسو هيلع هللا ىلص فإف رسوؿ هللا القذؼ كحده إال حدٌ  أمرنا أبف ٱبص عضونا ابلضرب دكف عضوو 

 .(ْ)("البينة كإال حد ُب ظهرؾ)
  : القوؿ الثاٍل

 كما يقاربو ، ألنو ا٤بقصود ابلضرب كاألمل ، أف الضرب يكوف على الظهر كالكتفْب فقط
  .كىذا قوؿ ٝبهور ا٤بالكية

كيضرب على الظهر كالكتفْب دكف سائر " : يا٤بالك بن أيب القاسمقاؿ ا
 .(ٓ)"األعضاء

٧بل الضرب ُب التعزير موكوؿ  كىو أفَّ  ، قوالن آخر عند ا٤بالكية الدسوقي  كنقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.َِٕ/  ِ( ، ا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي أليب إسحق الشّبازم )ّْٖ -ّْٕ / ُّ) ا٢باكم ((1
 (.ُٕٔ / ٗ) ا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ((2
أكؿ  ، أصلو من الفرس ، عامل األندلس ُب عصره ، أبو دمحم ، ابن حـز ىو علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز الظاىرم ((3

كانت البن حـز ىػ( ،  ّْٖ، كلد عاـ ) لو كاف يدعى يزيد موىل ليزيد بن أيب سفياف هنع هللا يضر من أسلم من أسبلفو جدّّ 
كاف فقيهنا حافظنا يستنبط األحكاـ من الكتاب كالسنة   ، فانصرؼ عنها إىل التأليف كالعلم ، الوزارة كتدبّب ا٤بملكة

طارده ا٤بلوؾ حٌب توُب مبعدنا عن  ، ا٢بجاج بعيدنا عن ا٤بصانعة حٌب شبو لسانو بسيف ، على طريقة أىل الظاىر
 : من تصانيفو،  مزقت بعض كتبو بسبب معاداة كثّب من الفقهاء لو ، كثّب التأليف  ىػ( ، ككافْٔٓعاـ ) بلده

اتريخ اإلسبلـ . انظر : ُب األدب "طوؽ ا٢بمامة"ك ُب أصوؿ الفقو "اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ"ك ، ُب الفقو "الي"
 (.ِْٓ / ْاألعبلـ للزركلي )(، ك ْٕ / َُللذىيب )

ابب إذا  ، (ْٗٗ/  ِ)كتاب الشهادت   البخارم ُب صحيحو( ، كا٢بديث أخرجو ٕٗ / ُِالى البن حـز ) ((4
 .(ِِٔٓ، حديث رقم ) ادعى أك قذؼ فلو أف يلتمس البينة كينطلق لطلب البينة

 .(ّْٓ/ ٖانظر: التاج كاإلكليل ٤بختصر خليل ) ((5
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 (ُ)"ٖببلؼ التعزير فينبغي أف يوكل ٧بلو لئلماـ : أم ، قولو بظهره ككتفيو، فقاؿ : " إىل اإلماـ
 : للجبلد علي  قوؿبب على البدف على قو٥بم بتفريق الضر  ا١بمهوركاستدؿ 

 (ِ)".اضرب كاعط كل عضو حقو كاتق كجهو كمذاكّبه"
إذا " : قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص أف النيب ديث أيب ىريرة ٕبقو٥بم ابتقاء ا٤بقاتل  ىعلاستدلوا ك 

 (ّ)".قاتل أحدكم فليجتنب الوجو
ألنو لطيف  قاؿ العلماء ىذا تصريح ابلنهي عن ضرب الوجو ،" : قاؿ النوكم

كقد ينقصها  كأكثر اإلدراؾ هبا فقد يبطلها ضرب الوجو ، ااسن كأعضاؤه نفيسة لطيفة ،ٯبمع 
نو ابرز ظاىر ال ٲبكن سَبه كمٌب ضربو ال يسلم من شْب أل كقد يشوه الوجو كالشْب فيو فاحش ،

  .(ْ)"غالبنا كيدخل ُب النهي إذا ضرب زكجتو أك كلده أك عبده ضرب دأديب فليجتنب الوجو
  (ٓ)".ارموا كاتقوا الوجو" : للصحابة ُب شأف الغامدية ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿقوؿ بك 

من تعْب إىبلكو فمن دكنو  كإذا كاف ذلك ُب حقٌ  : (ٔ)قاؿ ا٢بافظ ابن حجر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(ّْٖ/  ِ) الرابعة( ، كانظر : كبداية اجملتهد ط ّْٓ / ْ)على الشرح الكبّب اشية الدسوقي ح ((1
ابب ما جاء ُب صفة السوط  ، كتاب األشربة كا٢بد فيها( ،  ِّٕ / ٖالسنن الكربل )ُب لبيهقي اأخرجو  ((2

نده ليس ابلقوم ، ( ، كسُُّٕٓ( ، رقم )ّٗٔ/  ٕ( ، كعبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف )ُّٕٗٓرقم ) ، كالضرب
حيث ىو من ركاية دمحم بن عبد الرٞبن بن أيب ليلى األنصارم الكوُب القاضي ، كىو صدكؽ سيء ا٢بفظ جدِّا ؛  

 .(َُٖٔ( ، رقم )ّْٗ)ص :  األكىلكما قاؿ ا٢بافظ ُب تقريب التهذيب ط 
حديث رقم  ، الوجو ابب إذا ضرب العبد فليجتنب ( ،َِٗ / ِأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب العتق ) ((3

 (.ُِِٔحديث رقم )( ، َُِٔ / ْكمسلم ُب صحيحو كتاب الرب كالصلة كاآلداب ) ( ،َِِْ)
 .(ُٓٔ / ُٔ)ط الثانية شرح النوكم على مسلم  ((4
برٝبها من جهينة  ملسو هيلع هللا ىلصابب ا٤برأة الٍب أمر النيب  ( ،ُِٓ / ْأخرجو أبو داكد ُب السنن ، كتاب ا٢بدكد ) ((5

 ."جهينة كغامد كابرؽ كاحد"قاؿ أبو داكد : قاؿ الغساٍل : ،  (ْْْْحديث رقم )
، كلد عاـ  ا٤بصرم ا٤بولد كا٤بنشأ كالوفاة ، أبو الفضل الكناٍل العسقبلٍل ، شهاب الدين ، ىو أٞبد بن علي بن دمحم ((6

س ، من كبار يسكنوف ببلد ا١بريد كأرضهم قابس ُب تون قوـه  (الشهّب اببن حجر نسبة إىل )آؿ حجر ىػ( ،ّٕٕ)
كعلل  ، كمعرفة العايل كالنازؿ ، انتهى إليو معرفة الرجاؿ كاستحضارىم ، كاف ٧بداثن فقيهنا مؤرخنا  ، الشافعية

تصدل لنشر  ، ارٙبل إىل ببلد الشاـ كغّبىا،  تفقو ابلبلقيِب كالربماكم كالعز بن ٝباعة ، األحاديث كغّب ذلك
عليو كلمة  افظكتفرد بذلك حٌب صار إطبلؽ لفظ ا٢ب ، صنيفنا كإفتاءا٢بديث كقصر نفسو عليو مطالعة كإقراء كت
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 (ُ).أكىل
أنو ليس الغرض إتبلؼ " : (ِ)قو٥بم ٗبا قالو أبو الوليد الباجيا٤بالكية  كعلل

 .(ّ)" لولذلك فكاف ٧ببلِّ  كالظهر أصلي  كمنها ما ٱباؼ إفساده ابلضرب فيو ، ، األعضاء
ُب فعلهم حاؿ إقامة  كأصحابو الكراـ  ملسو هيلع هللا ىلص لكن لو دأملنا ما جاء عن النيبك 

كىو  أىل العلم؛ ٝبهور ىو ما ذىب إليو -أعلم سبحانو كتعاىلكهللا - الراجحا٢بٌد لتبْب أف 
كالرأس كالفىرًٍج كالقلب إال الوجو للنهي الصريح فيو؛ كا٤بقاتل   تفريق الضرب على البدفكجوب 

كالصدر كالبطن ك٫بوه؛ لكونو مظٌنة اإلتبلؼ كا٥ببلؾ إف كقع الضرب عليو ، كلكن يكوف ُب 
زجر الزايدة إال ل أماكن اللحم كاإلليتْب كاألكتاؼ كالظهر كالقدـ كاليدين ك٫بوىا؛ كما ذاؾ

 كالردع ، كيدؿُّ عليو كٰبصل بو ا٤بقصود من الزجر،  عضو من أعضائو فيتأمل كلُّ  ، تأديبالك 
فًمنٌا  ، "اضربوه"برجل قد شىًربى ، فقاؿ :  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : أيٌب النيب أيب ىريرة حديث 

: أخزاؾ هللا ،  الضاربي بيده ، كالضارب بنعلو ، كالضارب بثوبو ، فلما انصرؼ قاؿ بعض القـو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتوىل  ، كا٣بطابة ٔبامع األزىر ، درس ُب عدة أماكن ككيل مشيخة البيربسية كنظرىا كاإلفتاء بدار العدؿ ، إٝباع
شرح صحيح  من تصانيفو "فتح البارم .زادت تصانيفو على مائة كٟبسْب مصنفنا ىػػ( ،ِٖٓ، كتوُب عاـ ) القضاء

تلخيص ا٢ببّب ُب ٚبريج أحاديث الك" ك"الدراية ُب منتخب ٚبريج أحاديث ا٥بداية" ، البخارم" ٟبسة عشر ٦بلدنا
ُب أخبار من ذىب كشذرات الذىب  ( ،ٕٖ / ُ)كالبدر الطالع  ( ،ّٔ / ِ)الضوء البلمع انظر :  الرافعي الكبّب"

 .(َِ / ِ)كمعجم ا٤بؤلفْب  ، (ْٕ/  ُ)
 (. ُّٖ / ٓالبارم )فتح  ((1
من كبار  ، ىػ(َّْ، كلد عاـ ) ة ابألندلسجنسبة إىل مدينة اب ، أبو الوليد الباجي ، ىو سليماف بن خلف بن سعد ((2

ككاف بينو كبْب ابن حـز  ، ٍب عاد إىل ببلده كنشر الفقو كا٢بديث ، سنة (ُّ)رحل إىل ا٤بشرؽ  ، فقهاء ا٤بالكية
كيل القضاء ُب بعض أ٫باء  ، ككاف سبب ُب إحراؽ كتب ابن حـز ، كشهد لو ابن حـز ، مناظرات ك٦بادالت ك٦بالس

ٍب اختصر ا٤بنتقى ُب  "ا٤بنتقى"كاختصره ُب  "االستيفاء شرح ا٤بوطأ"من تصانيفو ىػػ( ، ْْٕ، توُب عاـ ) األندلس
ذىب ُب معرفة أعياف علماء الديباج ا٤بانظر :  أحكاـ الفصوؿ ُب أحكاـ األصوؿ""ك "شرح ا٤بدكنة"كلو  "اإلٲباء"

 (.ُِٓ / ّكاألعبلـ للزركلي ) ( ،ُّٖ / ُا٤بذىب )
 .(ُِْ / ٕ) األكىلط شرح ا٤بوطأ  ىا٤بنتق ((3
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 . (ُ)ال تقولوا ىكذا ، ال تعينوا عليو الشيطاف"قاؿ : "
 أفَّ  منهم  هبذه الطريقة على ا١باٍل ع الضربا قمة ا٢بدًٌ إبيالشكَّ أفَّ إقاك 
ا١باٍل ، الختبلؼ اآللة الٍب ضربوه هبا فيقع الضرب ابلنعل ُب جهة وزٌع ُب كل بدف قد ت الضرب

، كيقع الضرب ابليد ُب مكاف آخر ، كيقع الضرب ابلثوب ُب مكاف آخر كذلك ، ٍب إفَّ 
كأنو اختلف ابختبلؼ الشيء ا٤بضركب بو ، كسكت  ،طريقة الضربقد بٌْب  الصحايب 

عن ٧بل الضرب كزمانو؛ فدؿَّ على أٌف ا٤بسكوت عنو أمره كاسع شرعنا ، كتقييده بقيدو مل يقٌيده 
حيث يتوزع الرجم  الرجم؛ كقياسنا على إقامة حدًٌ الشارع يكوف من التكلف ا٤بذمـو شرعنا ، 

 فَّ كصحيح النظر ، كما أ قياس معقوؿ كمقبوؿ ، ذا، كىكاألمل على البدف كلو ببل ٙبديد اب٢بجارة 
ىو كليس ىذا  كالفساد ، للضرر أك التلف ذلك العضو ضالضرب على عضو كاحد قد يعرٌ 

شرعنا ، إ٭با ليقع األمل على بدنو فيزجره مستقببلن عن العودة إليو ، كلزجر غّبه إذا  القصد من التعزير
 أعلم. سبحانو كتعاىل كهللا رأل الضرب يقع على بدف ا١باٍل ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ّٓٗٔرقم ) ، حديث ابب الضرب اب١بريد كالنعاؿ،  (ِْٖٖ/  ٔأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ا٢بدكد ) ((1
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 آنة انضرة :ةانثبَي انًطأنة
ا أك تعزيرنا فإف الضرب يكوف  اإلماـ أك انئبو على أفَّ  العلماءأٝبع  بسوط إذا ضرب حدِّ

 .(ُ)قو لً كال خى  ليس ٔبديدو ك  ال خفيف كال غليظ ، متوسطو 
العلم  كالسوط الذم ٯبلد بو سوط بْب السوطْب التفاؽ أىل" : (ِ)قاؿ ابن القطاف

 .(ّ)"على ذلك
كالسوط الذم ٯبب  ،أٝبع العلماء على أف ا١بلد ابلسوط ٯبب" :كقاؿ القرطيب 

 .(ْ)"أف ٯبلد بو يكوف سوطا بْب سوطْب. ال شديدا كال لينا
 .(ٓ)"اأيمر اإلماـ بضربو بسوط ال ٜبرة لو ضرابن متوسطن " :ا٢بنفي الفرغاٍل كقاؿ 
كُب  ، كُب التعزير ، كُب القذؼ دكد ُب الزان ،ا٢ب أفَّ " : ا٣برشي ا٤بالكيكقاؿ 

 .(ٔ)"الشرب تكوف بسوط معتدؿ كضرب معتدؿ
السوط الذم تقاـ بو ا٢بدكد صفة فأما " :ا٤باكردم الشافعي  أبو ا٢بسن قاؿك 

فإف مل  فأما السوط ُب ضرب التعزير ،...  كال خلق ال يؤمل ، فهو بْب السوطْب ال جديد فيتلف
 . (ٕ)"د مل يكن فوقويكن دكف سوط ا٢ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ِٓٓ/ ِٓاتج العركس )ا٣بلق: البايل. انظر:  ((1
 كيل. ا٢بديث حفاظ من مالكي، فقيو. القطاف اببن يعرؼ ا٤بكناسي، ا٢بسن، أبو ا٤بلك، عبد بن دمحم بن علي ىو: ((2

 هللا عبد كأاب موسى، بن ا٢بسن كأاب ا٣بشِب، ذر كأاب البقاؿ بن هللا عبد كأاب الفخار، بن هللا عبد أاب ك٠بع القضاء،
 من كغّبىم، زرقوف بن هللا عبد كأبو التاديل دمحم كأبو مضاء، بن جعفر أبو كلقيو إليو كتب ك٩بن كغّبىم، التجييب
 ،"األكزاف ُب مقالة"ك ،"األحكاـ كتاب ُب الواقعْب كاإليهاـ الوىم بياف"ك ،"النظر أحكاـ ُب النظر: "تصانيفو

شذرات الذىب ُب ك ، (َّٔ/ ِِسّب أعبلـ النببلء ). انظر: (ىػ ِٖٔ)، توُب سنة "اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع"ك
 .(ُّّ/ ْاألعبلـ للزركلي )ك  ،(ِِٓ/ ٕأخبار من ذىب )

 .(ِْٕ/  ِاإلقناع ُب مسائل اإلٝباع ) ((3
 .(ُِٔ-ُُٔ/ ُِتفسّب القرطيب ) ((4
 (.ُّْ / ِا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ) ((5
 (.َُٗ / ٖا٣برشي على خليل ) ((6
 .(ّْٔ-ّْٓ / ُّا٢باكم ) ((7
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كيضرب الرجل ُب ا٢بد بسوط ال خلق كال ":  (ُ)ا٢بنبلي بن تيميةاجملد  قاؿك 
 .(ِ)"جديد ... كا٤برأة كالرجل ُب ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا٢براٍل  ، أبو الربكات ، بن تيمية ىو عبد السبلـ بن عبد هللا بن ا٣بضر بن دمحم بن علي ابن تيمية٦بد الدين ا ((1
٠بع من ابن سكينة كابن األخضر كابن طربز  ىػ( ،َٗٓ، كلد عاـ ) مفسر أصويل ٫بوم مقرئ فقيو ٧بدث ، ا٢بنبلي
كىو  ،اف فرد زمانو ُب معرفة ا٤بذىب ا٢بنبليكك ، كتفقو على أيب بكر بن غنيمة كالفخر إ٠باعيل كغّبٮبا ، كغّبىم

من تصانيفو "تفسّب القرآف العظيم" ىػ( ، ّٓٔ، كتوُب عاـ ) بن تيمية شيخ اإلسبلـ أٞبد بن عبد ا٢بليمجد 
شذرات انظر:  ك"منتهى الغاية ُب شرح ا٥بداية" ك"أرجوزة ُب القراءات". ك"ا٤بنتقى ُب أحاديث األحكاـ" ك"ارر"

 / ْكاألعبلـ للزركلي )(، ِِٕ / ٓ)كمعجم ا٤بؤلفْب  ( ،ُٖٓ / ُّ) كالبداية كالنهاية ، (ّْْ/  ٕالذىب )
ٔ). 

 .(ُْٔ / ِ) الثانيةط  ارر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل ((2
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 مقدار الضرب الذم ٰبصل بو التعزير :ٍلالثاطلب ا٤ب
ا ُب غّب من بلغ حدِّ " : ٢بديث ، يبلغ ا٢بدَّ التعزير ال  أفَّ  : ٩با ال خبلؼ فيو عند ا٢بنفية

  .(ُ)"فهو من ا٤بعتدين حدٌو 
التعزير ابلضرب كيبلغ أقصى غاايتو كذلك تسعة كثبلثوف ُب قوؿ " :قاؿ الكاساٍل 
 ، كُب ركاية النوادر عنو تسعة كسبعوف ، كعند أيب يوسف ٟبسة كسبعوف ، أيب حنيفة عليو الرٞبة

كا٢باصل أنو ال خبلؼ بْب  ،ذكره الفقيو أبو الليث  ، ضطربكقوؿ دمحم عليو الرٞبة م
ا ُب من بلغ حدِّ )أنو قاؿ عليو السبلـ ٤با ركم عنو  ؛ا٢بدَّ  أنو ال يبلغ التعزيري  أصحابنا 
ا٤بذكور ُب ا٢بديث على  صرؼ ا٢بدَّ  إال أف أاب يوسف  (فهو من ا٤بعتدين غّب حدٌو 
كمطلق  ، ألف ذلك بعض ا٢بد كليس ٕبد كامل ؛د ا٤بماليككزعم أنو ا٢بد الكامل ال ح،  األحرار

 .(ِ)"االسم ينصرؼ إىل الكامل ُب كل ابب
 .على حسب االجتهاديكوف  كعند ا٤بالكية :

"ٯبوز ُب ا٤بذىب التعزير ٗبثل  : (ّ)ا٤بالكي أبو القاسم ابن جزم الغرانطيكقاؿ 
  (ْ)".ا٢بدكد كأقل كأكثر على حسب االجتهاد

كقيل  ، ر عن أربعْبا٢ب ، كُب عبد عن عشرين جلدةالب أف ينقص ُب ٯب : يةكعند الشافع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نو ال يبلغ أابب ما جاء ُب التعزير ك ،  كتاب األشربة كا٢بد فيها  ( ،ِّٕ / ٖأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل ) ((1
من حديث ( ِٔٔ/  ٕ) حلية األكلياء كطبقات األصفياء( ، كأبو نعيم ُب ُِّٕٔ، حديث رقم ) بو أربعْب

 ، كا٤برسل حجة عند أيب حنيفة.ىذا ا٢بديث مرسل" افوظ" البيهقي : كقاؿ ، النعماف بن بشّب 
 .(ْٔ / ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ) ((2
، كلد عاـ  من أىل غرانطة ابألندلس ، أبو القاسم ا٤بالكي ، ىو دمحم بن أٞبد بن جزم الكليب ابن جزم ا٤بالكي ((3

كأخذ عنو لساف الدين بن ا٣بطيب كغّبه فقيو كأصويل مالكي كمشارؾ ُب بعض  ، ٠بع ابن الشاط كغّبه ىػ( ،ّٗٔ)
تقريب الوصوؿ إىل "ك "ىب ا٤بالكيةالقوانْب الفقهية ُب تلخيص مذ"من تصانيفو ىػػ( ، ُْٕ، كمات عاـ ) العلـو

كاألعبلـ  ( ،ُُ / ٗ)كمعجم ا٤بؤلفْب  ( ،َّٔ / ُشجرة النور الزكية ُب طبقات ا٤بالكية )انظر :  علم األصوؿ"
 (.ِّٓ / ٓللزركلي )

 .(ِّٓالقوانْب الفقهية )ص :  ((4
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 . عشرين

كحر عن  فإف جلد كجب أف ينقص ُب عبد عن عشرين جلدة ،" :قاؿ النوكم 
 (ُ)".كقيل عشرين كيستوم ُب ىذا ٝبيع ا٤بعاصي ُب األصح أربعْب

رين جلدة كجب أف ينقص ُب عبد عن عش" :قاؿ ا٣بطيب الشربيِب الشافعي 
ركاه  ( ،فهو من ا٤بعتدين ا ُب غّب حدٌو من بلغ حدِّ )٣برب  ، كُب حر عن أربعْب جلدة أدٌل حدكدٮبا

 (ِ)".افوظ إرسالو : البيهقي كقاؿ

ٯبب أف ينقص ُب تعزير  ()كقيل ككما ٯبب نقص ا٢بكومة عن الدية كالرضخ عن السهم ،
كقيل ال يزاد  ، خل ُب ا٤بنع ُب ا٢بديث ا٤بتقدـفهو دا ، جلدة ألهنا حد العبد (ا٢بر عن )عشرين

من حدكد هللا  ال ٯبلد فوؽ عشرة أسواط إال ُب حدٌو )ُب تعزيرٮبا على عشرة أسواط ٢بديث 
 (ّ)(.سبحانو كتعاىل

 (ْ)".إنو على أصل الشافعي ُب اتباع ا٣برب : كاختاره األذرعي كالبلقيِب كقاؿ
 فيو قوالف : حنابلةللك 

 .يزاد على عشر جلداتأنو ال  األكؿ :
 .ال يبلغ بو ا٢بدأنو  الثاٍل :

فركم عنو أنو ال يزاد على عشر  ، اختلف عن أٞبد ُب قدره" :قاؿ ابن قدامة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُّٓ : منهاج الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب )ص ((1
،  نو ال يبلغ بو أربعْبأابب ما جاء ُب التعزير ك ،  كتاب األشربة كا٢بد فيها( ،  ِّٕ / ٖالسنن الكربل )انظر :  ((2

 (.ُِّٕٔحديث رقم )
 ، ابب كم التعزير كاألدب ( ،ُِِٓ / ٔأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ااربْب من أىل الكفر كالردة ) ((3

من حديث أيب  (َُٖٕحديث رقم ) ( ،ُِّّ / ّكمسلم ُب صحيحو كتاب ا٢بدكد ) ( ،ْٖٓٔحديث رقم )
 .هنع هللا يضر بردة األنصارم

 (.ِٓٓ / ٓمغِب اتاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ ا٤بنهاج ) ((4
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 : قاؿ  ٤با ركل أبو بردة ؛كبو قاؿ إسحاؽ،  نص أٞبد على ىذا ُب مواضع ، جلدات
من حدكد هللا  دٌو إال ُب ح ، ال ٯبلد أحد فوؽ عشرة أسواط)يقوؿ  ملسو هيلع هللا ىلص ٠بعت رسوؿ هللا

  .(ُ)متفق عليو (تعاىل
 (ِ)ال يبلغ بو ا٢بد" : كالركاية الثانية

يبلغ بو ذلك  ال ؛مقدرحدّّ التعزير فيما فيو  فَّ أ -كهللا أعلم-فيما ظهر يل  كلكن الراجح
 ، ألفَّ إقامة ا٢بٌد عليو تطهّب لو ، كقياـ ابلواجب الشرعي عليو ، كليس للزايدة على ا٤بقدرا٢بٌد 

قدر ا٢بد الشرعي أم معُب أك فائدة ، اللهم إال إذا رأل القاضي أٌف ا١باٍل مل يرتدع إبقامة ا٢بد 
عليو أكثر من مرة؛ فحينئذو يسوغ لو أف ٰبكم عليو اب٢بد الشرعي ا٤بقٌدر ، كيعٌزره ٗبا يراه مناسبنا 

ا٤بعصية كالذنب منو ، من جلد كسجن ك٫بوه ٩با قد يعٌزره كيردعو كيزجره؛ لقاء سوابقو ، كتكرار 
كأما أكثر "بعد عرضو ألقواؿ الفقهاء ، حيث قاؿ :  (ّ)كىذا الذم رٌجحو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

  : التعزير ففيو ثبلثة أقواؿ ُب مذىب أٞبد كغّبه
 .عشر جلدات : أحدىا
وؿ  كىذا ق،  كإما تسعة كسبعوف سوطنا ؛إما تسعة كثبلثوف سوطنا ؛دكف أقل ا٢بدكد : كالثاٍل

  .كثّب من أصحاب أيب حنيفة كالشافعي كأٞبد
كىو قوؿ أصحاب مالك كطائفة من أصحاب الشافعي  ، أنو ال يتقدر بذلك : كالثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ابب كم التعزير كاألدب ( ،ُِِٓ / ٔأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ااربْب من أىل الكفر كالردة ) ((1
من حديث أيب  ( ،َُٖٕحديث رقم ) (ُِّّ / ّكد )كمسلم ُب صحيحو كتاب ا٢بد ( ،ْٖٓٔحديث رقم )

 .بردة األنصارم هنع هللا يضر
 (.ُٕٕ-ُٕٔ / ٗا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((2
كلد  ، اإلماـ شيخ اإلسبلـ حنبلي ، تقي الدين ، ىو أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن تيمية ا٢براٍل الدمشقي ((3

توُب بقلعة  ، سجن ٗبصر مرتْب من أجل فتاكاه ، أبوه إىل دمشق فنبغ كاشتهر كانتقل بو ىػ( ،ُٔٔعاـ ) ُب حراف
 ، فصيح اللساف ، آية ُب التفسّب كالعقائد كاألصوؿ ، كاف داعية إصبلح ُب الدين  ىػ( ،ِٖٕعاـ ) دمشق معتقبلن 

 ُب الرايض مؤخرا ُب "اهفتاك "كطبعت  النبوية" منهاج السنةك" "السياسة الشرعية"من تصانيفو ،  مكثرنا من التصنيف
األعبلـ (، ك ُّٓ / ُْ)كالبداية كالنهاية  ( ،ُٖٔ / ُ)الدرر الكامنة ُب أعياف ا٤بائة الثامنة انظر : ٦بلدنا.  (ّٓ)

 (.ُْْ / ُللزركلي )
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لكن إف كاف التعزير فيما فيو مقدر مل يبلغ بو ذلك ا٤بقدر مثل  ؛كأٞبد كىو إحدل الركايتْب عنو
تعزير على ا٤بضمضة اب٣بمر ال يبلغ بو حد كال التعزير على سرقة دكف النصاب ال يبلغ بو القطع ،

عليو دلت  ؛كىذا القوؿ أعدؿ األقواؿ ، كالتعزير على القذؼ بغّب الزان ال يبلغ بو ا٢بد الشرب ،
بضرب الذم أحلت لو  ملسو هيلع هللا ىلص فقد أمر النيب ؛كسنة خلفائو الراشدين ملسو هيلع هللا ىلص سنة رسوؿ هللا

و بكر كعمر بضرب رجل كامرأة كجدا ُب كأمر أب،  (ُ) امرأتو جاريتها مائة كدرأ عنو ا٢بد ابلشبهة
ٍب  ، كأمر بضرب الذم نقش على خاٛبو كأخذ من بيت ا٤باؿ مائة ، (ِ)٢باؼ كاحد مائة مائة

كضرب صبيغ بن عسل ٤با رأل من ،  (ّ) ٍب ضربو ُب اليـو الثالث مائة ، ضربو ُب اليـو الثاٍل مائة
 .(ُ)"(ْ)بدعتو ضرابن كثّبنا مل يعده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ُٕٓ/  ْ)( ، كأبو داكد ُب السنن ، كتاب ا٢بدكد ُُِْٖ، حديث رقم ) (ِِٕ/  ْ)أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند  ((1
ابب ،  (ْٓ/  ْ)( ، كالَبمذم ُب السنن ، كتاب ا٢بدكد ْْٖٓ، حديث رقم ) ُب الرجل يزٍل ٔبارية امرأتو، ابب 

 (ُِْ/  ٔ) ( ، كالنسائي ُب السنن ، كتاب النكاحُُْٓ، حديث رقم ) ما جاء ُب الرجل يقع على جارية امرأتو
من كقع ، ابب  (ّٖٓ/  ِ) ب ا٢بدكد( ، كابن ماجو ُب السنن ، كتأُّّ، حديث رقم ) إحبلؿ الفرج، ابب 

( ، عن قتادة عن حبيب بن سامل عن النعماف بن بشّب مرفوعنا ، كقاؿ ُِٓٓ، حديث رقم ) على جارية امرأتو
ا يقوؿ : مل يسمع قتادة من حبيب بن سامل ىذا ا٢بديث ، إ٭با أخرجو عن  الَبمذم "ُب إسناده اضطراب ٠بعتي ٧بمدن

مل يسمع من حبيب بن سامل ىذا أيضنا ، إ٭با أخرجو عن خالد بن عرفطة ، كقد اختلف خالد بن عرفطة ، كأبو بشر 
منهم عليّّ كابن عمر أف  ملسو هيلع هللا ىلصأىل العلم ُب الرجل يقع على جارية إمرأتو ؛ فركم عن غّب كاحد من أصحاب النيب 

ركل النعماف بن بشّب  عليو الرجم ، كقاؿ ابن مسعود : ليس عليو حدّّ كلكن يعزَّر ، كذىب أٞبد كإسحاؽ إىل ما
 ".ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

ا عن الشيخْب أيب بكر كعمر  ((2 ، كإ٭با أخرجو ابن أيب شيبة ُب  ٕبثتي عنو كمل أقف عليو مركايِّ مسندن
( عن حاًب بن ِِّّٖ، رقم ) ُب الرجل يوجد مع امرأة ُب ثوب، كتاب ا٢بدكد ، ابب  (ْٔٗ/  ٓ)ا٤بصنف 

بن أيب طالب هنع هللا يضر قاؿ : "إذا كجد الرجل مع ا٤برأة جلد كل كاحد منهما مائة" ، إ٠باعيل عن جعفر عن أبيو عن علٌي 
 كىو مرسله صحيح رجالو ثقاته ، ركل ٥بم اإلماـ مسلم ُب صحيحو.

( كقاؿ : َِّٖ/  ٔ) األكىلمل أجده مسندنا ؛ ذكره ا٤ببل علي القارم ُب مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح ط  ((3
معن بن زائدة عمل خاٛبنا على نقش خاًب بيت ا٤باؿ ، فأخذ منو ماالن ، فبلغ عمر ذلك فضربة مائة كحبسو "ركم أف 

 ؛ فكيلًٌم فيو فضربو أخرل ، فكيلًٌمى فيو من بعد فضربو مائة ، فنفاه". 
اإلابنة ُب  ( ، كابن بطةَِْٔ، رقم ) (ِٔٓٓ/  ٓ) الثانية؛ اآلجرم ُب الشريعة ط سليماف بن يسارأخرجو عن  ((4

/  ْ) الثامنةط اعتقاد أىل السنة كا١بماعة ( ، كالبللكائي ُب شرح أصوؿ ٖٕٗ، رقم ) (َٗٔ/  ِالكربل )
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 انضرة كيفية :ثانًطهت انثبن
، كصفة  مسك السوط عند ا١بلدالضرب ، ككيفية كيفية ُب   كبلـه   ألىل العلم 

ا١بلد ككيف يكوف اجمللود ك٫بو ذلك من التفاصيل الٍب تناكلوىا ُب كتبهم ، كنستعرض إف شاء هللا 
ا١بلد يكوف  على أفَّ  أٝبعواالفقهاء تعاىل أقواؿ األئمة كمذاىبهم ُب ىذه ا٤بسائل ، ككما سبق أفَّ 

ا فيقتل ؛كسطنا  َب الربد الشديد كا٢بر الشديد ، ال يقاـ ا٢بدُّ ، كما  كال ضعيفنا ال يردع ، ال شديدن
 .(ِ)كالفساد كالضرر ٣بوؼ التلف؛ بل يؤخر إىل اعتداؿ الزماف

أك  حٌب ال يكوف الضرب مربحنا؛  كالغرض من ىذه الصفة الٍب ذكرىا الفقهاء
كال يقبض  ، اب٣بنصر كالبنصر كالوسطى ى السوطكيقبض عل رر بو ا١باٍل؛مهلكنا أك مؤذاين يتض

كالفرؽ  ، األصابع عرضة ألف يقول الضربٝبيع ألف مسك السوط ابليد ك  عليو ابلسبابة كاإلهباـ؛
 .سبحانو كتعاىليدركو من طبقهما كالعلم عند هللا  بْب الصورتْب

ا٤بد أف يلقى  إفَّ  : قيل...  كغّب ٩بدكد ا ُب ا٢بدكدكيضرب الرجل قائمن : " قالت ا٢بنفية
 كقيل ، أف ٲبد السوط فّبفعو الضارب فوؽ رأسو : كقيل ، كٲبد كما يفعل ُب زماننا ، على األرض

 .(ّ)ق"ألنو زايدة على ا٤بستحى  ؛فعلكذلك كلو ال يي  أف ٲبد بعد الضرب :

 ديد كا٢بر الشديد ،َب الربد الش ال يقاـ ا٢بدُّ  ٣بوؼ التلف: " (ْ)كقاؿ ابن ا٥بماـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  ُّب اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة ط األكىل ) ( ، كصححو ا٢بافظ ابن حجر ُُّٖ، رقم ) (َِٕ
ِٖٓ .) 

 (.َُٖ / ِٖ)ابن تيمية ٦بموع فتاكل  ((1
 .(َُٗ / ٖا٣برشي على خليل )( ، ُٕٕ-ُٕٔ / ِٖا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) ( ،ِْٓ / ٓفتح القدير ) ((2
 .(َُ / ٓالبحر الرائق ) ((3
إماـ من فقهاء  ىػ( ،َٕٗ، كلد عاـ ) الشهّب اببن ا٥بماـ ، كماؿ الدين  ، ىو دمحم عبد الواحد بن عبد ا٢بميد ((4

ٍب كيل القضاء ابإلسكندرية فولد ابنو دمحم كنشأ  ، يواس ُب تركياكاف أبوه قاضينا بس  ، مفسر حافظ متكلم ، ا٢بنفية
،  كىو حاشية على ا٥بداية (اشتهر بكتابو القيم )فتح القدير ، كاف معظمنا عند أرابب الدكلة  ، كأقاـ ابلقاىرة فيها
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 .(ُ)"بل يؤخر إىل اعتداؿ الزماف
كأف  ، كال يكوف لو رأساف ، "كصفة السوط أف يكوف من جلد كاحد كقالت ا٤بالكية :

 كال يقبض عليو ابلسبابة كاإلهباـ ، ، كيقبض عليو اب٣بنصر كالبنصر كالوسطى ، يكوف رأسو ليننا
كصفة عقد التسعْب أف  ،  كيؤخر رجلو اليسرلكيقدـ رجلو اليمُب ، كيعقد عليو عقدة التسعْب

 .(ِ)كيضم اإلهباـ إليها" ، يعطف السبابة حٌب تلقى الكف
كال ُب الربد الشديد اللذين ٱبشى  كال يضرب ُب ا٢بر الشديد ،" : ابن جزمكقاؿ 
 .(ّ)"فيهما ىبلكو
 عتداؿ ا٥بواءبل يؤخر إىل ا ، ُب فرط ا٢بر كالربد كال يقاـ ا٢بدُّ  : (ْ)بن شاسكقاؿ ا

  (ٓ).إذا غلب على ظن ا٤بستوُب ىبلكو عند إقامة ا٢بد كىذا التأخّب كاجبه  ،
كال يؤخر إال أف يعرض ما  كيقاـ ا٢بد" :الثعليب القاضي عبد الوىاب كقاؿ 

 .يوجب التأخّب

معُب فيو يتعلق  : كمنها،  معُب ُب ادكد ٱبتص بو : منها ؛كالعوارض ا٤بوجبة لذلك ثبلثة
 .معُب منفصل عنو : كمنها،  هبغّب 

 .تلفو دَّ كا٤برض الذم ٱباؼ منو إف حي   : فاألكؿ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شذرات الذىب  ( ،َُِ / ِانظر : البدر الطالع ) التحرير ُب أصوؿ الفقو""كمن مصنفاتو ىػ( ، ُٖٔتوُب عاـ )
 (.ِٓٓ / ٔاألعبلـ للزركلي )( ، ّْٕ/  ٗ)
 .(ُٕ/  َُا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) ( ،ِْٓ / ٓفتح القدير ) ((1
 (َُٗ / ٖا٣برشي على خليل ) ((2
 .(ِّٕالقوانْب الفقهية )ص :  ((3
كاف   ، ا٤بالكية ُب عصره ٗبصر شيخ ، من أىل دمياط ، ٪بم الدين ، ابن شاس ىو عبد هللا بن دمحم بن ٪بم بن شاس ((4

من مصنفاتو ىػػ( ، ُٔٔعاـ ) أثناء حصار الفرنج لدمياط اتوُب ٦باىدن  ، ذ عنو ا٢بافظ ا٤بنذرمخأ ، من كبار األئمة
شجرة النور الزكية ُب طبقات ، انظر :  اختصره ابن ا٢باجب ، ُب الفقو "ا١بواىر الثمينة ُب مذىب عامل ا٤بدينة"

 (.ُِْ / ْكاألعبلـ للزركلي )،  (ُِّ/  ٕكشذرات الذىب )( ، ِّٖ/  ُ) ا٤بالكية
 .(َُُٓ/  ّ) األكىلط عقد ا١بواىر الثمينة ُب مذىب عامل ا٤بدينة  ((5
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 .ا٢بامل ا٢بمل الذم ٱباؼ تلفو ٕبدٌ  : كالثاٍل
ني مً الزَّ  : كالثالث

 (ِ)".الذم يعلم ا٣بطر فيو فيؤدم إىل تلفو (ُ)
ال ال شديدين ك  ، أم متوسطْب ؛كضرب معتدلْب بسوط ، ا٢بدكدتقاـ ك  كقالت الشافعية :

ضرابن  كاعتداؿ الضرب بكونو ، لو رأس ال رأساف ، من كونو ليننا فاعتداؿ السوط ٗبا مرَّ  ، خفيفْب
 .ليس اب٤بربح كال اب٣بفيف ، بْب ضربْب

ا قاتبلن كال ضعيفنا ال يردع ؛فأما صفة الضرب" :قاؿ ا٤باكردم   ، فبل يكوف شديدن
 . (ّ)"فيمد عضده من أسفل ،كال ٱبفض ذراعو فيقع  فبل يرفع ابعو فينزؿ من علً 

بل يؤخر مع ا٢ببس  مفرطْب ، كبردو  ُب حرٌو  "كال حدَّ  :كقاؿ ابن حجر ا٥بيتمي 
"  . (ْ)لوقت االعتداؿ كلو ليبلن
ألف الغرض دأديبو كزجره عن  ؛"كال يبالغ ُب ضربو ٕبيث يشق ا١بلد كقالت ا٢بنابلة :

أم ال يرفع يده  ، بدم الضارب إبطو ُب رفع يدهكال ي ، كا٤ببالغة تؤدم إىل ذلك ، ا٤بعصية ال قتلو
 .(ٓ)" ألف ذلك مبالغة ُب الضرب ٕبيث يظهر إبطو ،

ٍب  ، التعزير ضربي  الضربً  فّبل فقهاء ا٢بنفية أف أشدَّ :  اختلف الفقهاء ُب أشد الضربك 
 .القذؼ ٍب حدٌ  ، الشرب ٍب حدٌ  ، الزٌل حدٌ 

نو خفف من حيث العدد فيغلظ من حيث أل ؛الضرب التعزير "كأشدُّ  : جاء ُب اللبابك 
 ٍب حدٌ  ، ك٥بذا مل ٱبفف من حيث التفريق على األعضاء ، لئبل يؤدم إىل فوت ا٤بقصود ؛الوصف

القذؼ  ٍب حدٌ  ، سببو متيقن ألفٌ  ؛الشرب ٍب حدٌ  ، ألنو أعظم جناية حٌب شرع فيو الرجم ؛الزٌل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي  نه مً رجل زى  ((1 " ، كا٤بقصود بو مىٍن زمن( ، "ُٗٗ / ُّلساف العرب ) ؛ كما ُب كالزمانة العاىة الزمانة ، أم مبتلي بْبًٌ
 .َله كعاىةه مضرة بو قد هتلكوبو مرضه مزمنه مستد

 . (ُٖٗ/  ِاألكىل ) طا٤بالكي  والتلقْب ُب الفق ((2
 .(ّْٓ / ُّ)للماكردم ا٢باكم انظر :  ((3
 .(ُُٗ-ُُٖ / ٗٙبفة اتاج ُب شرح ا٤بنهاج كحواشي الشركاٍل كالعبادم ) ((4
 .(ُٖ / ٔ) للبهوٌب كشاؼ القناع  ((5
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 .(ُ)سببو ٧بتمل الحتماؿ صدقو" ألفٌ 
خبلفنا عند فقهاء ا٢بنفية ُب معُب الشدة ىنا بعدما ذكر أف   كقد ذكر الكاساٍل

 : قاؿ بعضهم ؛"كاختلف ا٤بشايخ ُب ا٤براد ابلشدة ا٤بذكورة:  الضرب فقاؿ صفة التعزير أنو أشدٌ 
 ، كىي أف ٯبمع الضرابت فيو على عضو كاحد كال يفرؽ ، أريد هبا الشدة من حيث ا١بمع

 (ِ)٤براد منها الشدة ُب نفس الضرب كىو اإليبلـ"ا : كقاؿ بعضهم ، ٖببلؼ ا٢بدكد
 . ا٢بدكدكل فيستوم ا١بلد عندىم ُب   كأما ا٤بالكية

ضرابن ُب  ا٢بدكد أشدُّ  : أمُّ  (ْ)"قلت البن القاسم:  (ّ)لسحنوف جاء ُب ا٤بدكنة
 : كقاؿ مال،  ضرهبا كلها سواء : قاؿ مالك : قاؿ ، الفرية قوؿ مالك الزاٍل أك الشارب أـ حدُّ 

 (ٓ)كالضرب ُب ىذا كلو ضرب بْب الضربْب ليس اب٤بربح كال اب٣بفيف"

  .من جلد التعزير جلد ا٢بدكد أشدُّ  أفٌ  كيرل الشافعية كا٢بنابلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُٗٗ / ّاللباب ُب شرح الكتاب ) ((1
 .(ْٔ / ٕ) بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ((2
 ، سحنوف ، من العرب صليبةاشتهر بػػ ك  ، التنوخي القّبكاٍل ، أبو سعيد ، ىو عبد السبلـ بن سعيد بن حبيب ((3

رحل  ، كاف ثقة حافظنا للعلم  ، شيخ عصره كعامل كقتو ، فقيو مالكي ىػ(ػ ،َُٔ، كلد عاـ ) أصلو شامي من ٞبص
كمل يبلؽ مالكنا كإ٭با أخذ عن أئمة أصحابو كابن القاسم  ، لب العلم كىو ابن ٜبانية عشر عامنا أك تسعة عشرُب ط

 ، ككاف عليو ا٤بعوؿ ُب ا٤بشكبلت كإليو الرحلة انتهت إليو الرائسة ُب العلم ( ،ََٕ)كالركاة عنو ٫بو  ، كأشهب
كأف ينفذ  ، بل منو على شرط أف ال يرتزؽ لو شيئنا على القضاءٍب ق ، راكده دمحم بن األغلب حوالن كامبلن على القضاء

توُب عاـ  كمات كىو يتوىل القضاءػػ( ىِّْ)ككانت كاليتو سنة  ، ا٢بقوؽ على كجهها ُب األمّب كأىل بيتو
( َُّ / ُشجرة النور الزكية ُب طبقات ا٤بالكية )، انظر :  من مصنفاتو "ا٤بدكنة" ٝبع فيها فقو مالكىػػ( ، َِْ)
 .(ِِْ / ٓ)كمعجم ا٤بؤلفْب  ( ،ٖٗ / ِ) األكىلط كمرآة ا١بناف  ،
اإلماـ  ، لـز شيخ حافظ حجة فقيوىػػ( ، ُّّكلد عاـ ) ىو عبد الرٞبن بن القاسم بن خالد العتقي ا٤بصرم ، ((4

كىي من أجل كتب  ، "ا٤بدكنة"كركل عن مالك  ، مل يرك أحد ا٤بوطأ عن مالك أثبت منو ، كتفقو بو كبنظرائو ؛ مالكا
عاـ  توُب ابلقاىرة ، كٰبٓب بن ٰبٓب كنظراؤٮبا ، كأخذ عنو أسد بن الفرات ، خرج عنو البخارم ُب صحيحو ةا٤بالكي

كاألعبلـ  ،(ُِٗ/  ّككفيات األعياف ) ( ،ٖٖ/  ُشجرة النور الزكية ُب طبقات ا٤بالكية )ىػػ(. انظر : ُُٗ)
 (.ِّّ / ّللزركلي )

 (.ُّٓ / ْىل )األك ط ا٤بدكنة  ((5
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فيجوز أف يكوف ابلعصا  ، "كأما صفة الضرب ُب التعزير : جاء ُب األحكاـ السلطانية
 . سوط مل تكسر ٜبرتوكاختلف ُب جوازه ب ، كابلسوط الذم كسرت ٜبرتو كا٢بدًٌ 

الضرب ُب ا٢بدكد  ألفَّ  ؛كذىب ٝبهور أصحاب الشافعي إىل حظره بسوط مل تكسر ٜبرتو
 (ُ)فكاف ُب التعزير أكىل أف يكوف ٧بظورنا" ، كىو كذلك ٧بظور ، أبلغ كأغلظ

 ، ربٍب للش ، ٍب للقذؼ ، للزٌل ا١بلدي  ا١بلدً  أشدُّ  : وا ُب ذلك فقالوالي صَّ ا٢بنابلة فى  على أفَّ 
 .ٍب للتعزير

 ألفَّ  ؛منو ُب سائر ا٢بدكد كالضرب ُب الزٌل أشدُّ » :البن قدامة جاء ُب الكاُب 
 (ِ)﴾ ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ ﴿ : سبحانو كتعاىلبقولو  ، و ٗبزيد دأكيدخصَّ  سبحانو كتعاىلهللا 
ألنو يليو ُب  ؛ٍب بعده الضرب ُب حد القذؼ ، الفاحشة بو أعظم فكانت عقوبتو أشدٌ  كألفَّ ، 

سبحانو كىو ٧بض حق   ، ألنو أخف ا٢بدكد ؛ٍب الضرب ُب الشرب ، العدد كىو حق آدميٌ 
 .(ّ)"ألنو ال يبلغ بو ا٢بد ، ٍب التعزير ، كتعاىل

ىو قوؿ ا٤بالكية، كىو استواء الضرب ُب الكل؛ ا٢بدكد  –كهللا أعلم  –كالذم يَبجح 
قوة ق، كأما االستدالؿ ابآلية فغّب مسلم أبف ا٤بقصود كالتعزير، كذلك لعدـ الدليل على التفري

الضرب ُب حد الزان كلكن يفهم منو ا٢بض على إقامة حدكد هللا تعاىل مع البعد عن العواطف، 
 ككذلك ٯباب أبف الرجم أشد ُب العقوبة كمل يذكر ُب اآلية.

   كهللا تعاىل أعلم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ّْٕ : )صالشافعي األحكاـ السلطانية للماكردم  ((1
 (.ِاآلية : )سورة النور  ((2
 .(َِْ / ْالكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد ) ((3
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 هيئة انضرة :انًطهت انراثع

 : على ثبلثة أقواؿ قائمنا أك قاعدناىل ٯبلد لرجل اختلف العلماء ُب ا
 ، (ِ)كالشافعية ، (ُ)كإىل ىذا ذىب ا٢بنفية ، أف الرجل ٯبلد قائمنا : القوؿ األكؿ

 .(ّ)كا٢بنابلة
  (ٓ)".كيضرب الرجل قائمنا" : (ْ)ا٢بنفي مشس األئمة السرخسيقاؿ 

بل ٱبلوا إما أف يكوف فأما صفة ا٤بضركب ف" :ا٤باكردم الشافعي  أبو ا٢بسن قاؿك 
 (ٔ)"فإف كاف رجبلن ضرب قائمنا كمل يصرع إىل األرض ، رجبلن أك امرأة

 كبو قاؿ أبو حنيفة أف الرجل يضرب قائمنا ،" :قاؿ ابن قدامة ا٤بقدسي ا٢بنبلي ك 
 .(ٕ)"كالشافعي ،

ا : القوؿ الثاٍل  (ٖ) .كإىل ىذا ذىب ا٤بالكية ، أنو ٯبلد قاعدن
 .(ُ)"كيضرب الرجل كا٤برأة قاعدين":  (ٗ)ا٤بالكي ا١ببلب البصرم ابنأبو القاسم قاؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(ّٕ / ٗا٤ببسوط ) ((1
 (.ّْٔ / ُّ)الكبّب ا٢باكم  ((2
 .(ُٕٔ / ٗا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((3
  ، كيلقب بشمس األئمة ، بلدة ُب خراساف (السرخسي من أىل )سرخس أبو بكر ؛ ىو دمحم بن أٞبد بن أيب سهل ((4

سجن  ، أخذ عن ا٢بلواٍل كغّبه ، ا ٦بتهدنا ُب ا٤بسائلناظرنا أصوليِّ مكعبلمة حجة متكلمنا  ، كاف إمامنا ُب فقو ا٢بنفية
، توُب  أمبلىا من حفظو ، نكأملى كثّبنا من كتبو على أصحابو كىو ُب السج ، ُب جب بسبب نصحو لبعض األمراء

 ، ُب أصوؿ الفقو "األصوؿ"ك ، ُب الفقو ، ُب شرح كتب ظاىر الركاية "ا٤ببسوط" : من تصانيفوىػػ( ، ّْٖعاـ )
 (.ُّٓ/  ٓ)الزركلي األعبلـ ك  ( ،ِٖ / ِ)ا١بواىر ا٤بضية . انظر : لئلماـ دمحم بن ا٢بسن "شرح السّب الكبّب"
 .(ّٕ / ٗا٤ببسوط ) ((5
 (.ّْٔ / ُّ)الكبّب ٢باكم ا ((6
 (.ُٕٔ / ٗا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((7
 .(ُِِ / ِ)ط األكىل التفريع ُب فقو اإلماـ مالك بن أنس  ((8
تفقو أبيب بكر األهبرم  ، أصويل حافظ ، فقيو ، أبو القاسم البصرم ا٤بالكي ، عبيد هللا بن ا٢بسن بن ا١ببلبىو  ((9

ككاف أفقو ا٤بالكية ُب زمانو بعد األهبرم كما خلف ببغداد  ، د الوىاب كغّبه من األئمةكتفقو بو القاضي عب ، كغّبه
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ا كيفما تيسٌ  أفَّ  : القوؿ الثالث كىذا قوؿ  ، را١بلد يقاـ على الرجل قائمنا أك قاعدن
 .الظاىرية

كالتعزير  ، كا٣بمر ، كالقذؼ ، أف ا١بلد ُب الزٌل فصحَّ " :قاؿ أبو دمحم بن احـز 
كإف دفع بيديو الضرب  ، فإف امتنع أمسك ، قيامنا كقعودنا ، كالرجل يقاـ كيفما تيسر على ا٤برأة

 . (ِ)"عن نفسو مثل أف يلقى الشيء الذم يضرب بو فيمسكو أمسكت يداه
 : منها أصحاب القوؿ األكؿ أبدلةو  استدؿ ا١بمهورك 
 . (ّ)"يضرب الرجل قائمنا كا٤برأة قاعدة" كاف يقوؿ :  فقد فعل علي  -ُ
كاجتنب كجهو  ، كأعط كل عضو حقو ، اضرب : لو كاستدلوا بقو  -ِ
 (ْ).كمذاكّبه
 .قياـ الرجل حْب ا١بلد كسيلة إىل إعطاء كل عضو حظو من الضربألجل أفَّ ك 
ا ،" : بقو٥بم استدؿ ا٤بالكيةك   ، كال يقاـ خبلفنا ٤بن قاؿ أنو يقاـ كيضرب الرجل قاعدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، "كتاب مسائل ا٣ببلؼ" : من تصانيفو ػػ( ،ىّٖٕ ت) ك٠باه بعض العلماء ابلقاضي عياض ، ُب ا٤بذىب مثلو
 ُٔ)كسّب أعبلـ النببلء  ، (ُّٕ / ُشجرة النور الزكية ُب طبقات ا٤بالكية )انظر :  ك"كتاب التفريع ُب ا٤بذىب"

 (.ُْٓ/  ْشذرات الذىب ) ( ،ّّٖ /
 .(ُِِ / ِالتفريع ُب فقو اإلماـ مالك بن أنس ) ((1
 (.ُٖ / ُِالى ) ((2
 ابب ما جاء ُب صفة السوط كالضرب ، كتاب األشربة كا٢بد فيها( ،  ِّٕ / ٖأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل ) ((3

كىذا إسناد : " (ّٔٔ/  ٕإركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل )لباٍل ُب ( ، كقاؿ األَُّٕٔرقم ) ،
ك١بهالة بعض أصحاب  ، ضعيف النقطاعو بْب ا١بزار كعلى، فإنو مل يسمع منو إال بضعة أحاديث، كليس ىذا منها

 "ىشيم
( ِٕٖٓٔب ُب ا٢بد ، رقم )( ، كتاب ا٢بدكد ، ابب ما جاء ُب الضر ِٗٓ/  ٓابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )أخرجو  ((4

،  ابب ما جاء ُب صفة السوط كالضرب،  كتاب األشربة كا٢بد فيها( ،  ِّٕ / ٖالسنن الكربل )ُب لبيهقي ، كا
( كعلل ّٓٔ/  ٕط الثانية ) إركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل( ، كضٌعفو األلباٍل ُب ُّٕٗٓرقم )

 .سنده بعدة علل ال يقـو هبا ا٢بديث
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  (ُ)"عليو القياـ كا٤برأة ه فلم يستحقكجب حدٌ  كالدليل على ما نقولو أنو شخصه 
فقد أيقنا أف هللا  ، كال إٝباع ، ُب شيء من ىذا ال نصَّ " : بقو٥بم استدؿ الظاىريةك 

أك فرؽ بْب  ، ال يتعدل من قياـ أك قعود على حاؿو  لو أراد أف يكوف إقامة ا٢بدًٌ  سبحانو كتعاىل
 .(ِ)"عليو السبلـنو على لساف رسولو رجل كامرأة لبيٌ 

كيفما كانت حالو سواءه  القائل أبف الرجل ٯبلد   الظاىريةىو قوؿ  -هللا أعلمك-كالراجح 
ا أك على حسب الطريقة ا٤بناسبة لكل مكاف كزماف ، كما استدؿ بو ا١بمهور  كاف قائمنا أك قاعدن
من أدلة ضعيفة ال تقـو بو حجة؛ كاألصلي بقاء ا٢بكم على األصل ، كاألصلي ىنا عدـ ٙبديد 

لد للرجل أك للمرأة ، كال دليل صحيح صريح يدؿُّ على ىذا التحديد؛ ألٌف طريقة ككيفية ا١ب
ا أك بو  األصل ُب ا٢بدكد أف تقاـ على ا٥بيئة الطبيعية للرجل كا٤برأة؛ فقد يكوف الرجل أك ا٤برأة مقعدن
مرض أك ا٫بناء ُب ظهره أك ٫بو ذلك ، فلو قلنا بقوؿ ا١بمهور لوجبى علينا إقامة ا٢بد عليو كىو 

ائمه بكلًٌ حاؿ ، كىذا تعٌنته ُب الشرع ببل دليل ، إال إذا خشي من تكشُّف ا٤برأة أك ظهور بعض ق
مفاتنها فيحـز عليها ثياهبا ، أك ٘بلد كىي جالسة كمستورة ، أك أبمًٌ طريقة كانت يسقط بو 

نئذو الواجب الشرعي عنها كال يعٌرضها للفتنة ، كمن زعم النقل عن ىذا األصل طالبناه ٫بن حي
  ابلدليل الصحيح الصريح؛ كال دليل فيو كما تقٌدـ.

كمل  ٥بم : فيقاؿ ، مل أيمر ابلقياـ إف هللا سبحانو كتعاىل : قو٥بمبكأما ما استدؿ بو ا٤بالكية 
، كال ا٥بيئة كال الطريقة ، إ٭با جاءت النصوص  كمل يذكر الكيفية ، اب١بلوس سبحانو كتعاىلهللا أيمر 

كال  ب ، كجاءت نصوص السنة تبْب بعض أحكاـ ىذا ا١بلد كأنو غّب مربح ،ابألمر اب١بلد فحس
 (ّ).كٱبشى ىتكها ، ا٤برأة يقصد سَبىا ألفَّ  ؛قياس الرجل على ا٤برأة ُب ىذا يصحُّ 

أسلمي كأكفق مع نصوص الشرع ُب العمـو ، ألننا ابقوف على  ُب ىذه ا٤بسألة الظاىرية كقوؿي 
خبار كالتشريع ، كال ننتقل عن ىذا األصل الصحيح إال بدليل األصل الطبيعي ُب األحكاـ كاأل

 صحيح صريح ، كال دليل ٍبَّ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ُِْ / ٕشرح ا٤بوطأ ) ىا٤بنتق ((1
 (.ُٖ / ُِالي ) ((2
 ( بتصرؼ.ُٕٔ / ٗا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((3
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إال إف  ، من ثيابو دي كال ٯبرَّ  ، كال يربط ، الرجل عند جلده ال ٲبدُّ  الفقهاء على أفَّ  كقد ذكر
 . منع كصوؿ الضرب إىل جسمو

كينزع منو ا٢بشو كالفرك كال  ثيابو ، "كيضرب ُب التعزير قائمنا عليو ا٥بندية :فتاكل الجاء ُب 
  (ُ)ٲبد ُب التعزير"

ا ببل ربط كشدًٌ  : (ِ)كجاء ُب ٨بتصر خليل  "كا٢بدكد بسوط كضرب معتدلْب قاعدن
 (ّ)د الرجل كا٤برأة ٩با يقي الضرب"رًٌ كجي  يد بظهره ككتفيو ،

فإف   ، أك امرأة "فأما صفة ا٤بضركب فبل ٱبلوا إما أف يكوف رجبلن  الكبّب : كجاء ُب ا٢باكم
كترسل يده  ، ككقف مرسبلن غّب مشدكد كال مربوط ، قائمنا كمل يصرع إىل األرض بى رً كاف رجبلن ضي 

فأما ،  على ىذه الصفة هي دَّ جلد من حى  ملسو هيلع هللا ىلص ألف رسوؿ هللا ؛ليتوقى هبا أمل الضرب إف اشتد بو
ف يكوف فيها ما ٲبنع من أمل كتسَب عورتو إال أ ، لتوارم جسده ؛كتَبؾ عليو ، د منهاثيابو فبل ٯبرٌ 

 .(ْ)فتنزع عنو كيَبؾ ما عداىا ٩با ال ٲبنع أمل الضرب" ، الضرب كالفراء كا١بياب ا٢بشوة
...  كال نعلم عنهم ُب ىذا خبلفنا ، أنو ال ٲبد كال يربط : ا٤بسألة الثانية":  كجاء ُب ا٤بغِب

 ؛اف عليو فرك أك جبة ٧بشوة نزعت عنوكإف ك ، بل يكوف عليو الثوب كالثوابف كال تنزع عنو ثيابو ،
 (ٓ)ألنو لو ترؾ عليو ذلك مل يباؿ ابلضرب"

كال  ُب ىذه األمة ٘بريده  ال ٰبلُّ  : لقو٥بم ىذا بقوؿ ابن مسعود  كاستدؿ الفقهاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُٖٔ/  ِ)ط الثانية الفتاكل ا٥بندية  ((1
 تعلم ُب القاىرة ، كاف يلبس زم ا١بند  ، فقيو مالكي ٧بقق ، ضياء الدين ا١بندم ، ىو خليل بن إسحاؽ بن موسى ((2

كىو  "ا٤بختصر"من تصانيفو ىػػ( ، ٕٕٔعاـ ) كتوُب ابلطاعوف ، جاكر ٗبكة ، فتاء على مذىب مالكككيل اإل ،
ك٠باه  ، شرح بو ٨بتصر ابن ا٢باجب "شرح جامع األمهات"ك عمدة ا٤بالكية ُب الفقو كعليو تدكر غالب شركحهم

كالدرر الكامنة ُب  ( ،ّٕٓ / ُ) الديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف علماء ا٤بذىبانظر :  ا٤بناسك""ك "التوضيح"
 (.ُّٓ / ِكاألعبلـ للزركلي )، (َِٕ/  ِأعياف ا٤بائة الثامنة )

 (.ِْٔ : )صط األكىل ٨بتصر خليل  ((3
 (.ّْٔ / ُّا٢باكم ) ((4
 (.ُٕٔ / ٗا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((5
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  (ُ)"ده فى كال صى  لّّ كال غى  مدّّ 
ا أمل الضرب فإنو ا٤برأة كالرجل ال ٘برد من ثياهبا إال ما ٲبنع عنه على أفَّ  الفقهاء كما ذكر

  .ينزع عنها
ألف النصوص  ؛كالرجل كا٤برأة ُب ذلك سواء" :  (ِ)ا٢بنفي عبد الغِب ا٤بيداٍلقاؿ 

إال الفرك كا٢بشو  ، ألهنا عورة ، تشملها غّب أف ا٤برأة ال تنزع عنها ثياهبا ٙبرزنا عن كشف العورة
 .(ّ)"امكالسَب حاصل بدكهن ، ألهنما ٲبنعاف كصوؿ األمل إىل ا٤بضركب

كا٤برأة ٘برد ٩با يقي الضرب أم أ٤بو من " : بن عرفة الدسوقي ا٤بالكيقاؿ اك 
ا رقيقنا  . (ْ)"الثياب الغليظة أبف تلبس ثوابن كاحدن

كتلف أك تربط عليها  كٯبلد الرجل قائمنا كا٤برأة جالسةن " :قاؿ النوكم الشافعي ك 
 .(ٓ)"ثياهبا

 ، لكن تضرب جالسة ، رأة كالرجل ُب ذلككا٤ب" :ا٢بنبلي د ابن تيمية كقاؿ اجمل
 (ٔ)"لئبل تنكشف ، كٛبسك يداىا،  كتشد عليها ثياهبا ، ركاية كاحدة ، كال ٘برد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم ،  جاء ُب صفة السوط كالضربابب ما  ( ، كتاب األشربة ،ِّٔ / ٖأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل ) ((1
( ّٖٓ/  ٔ( ، كقاؿ ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد )َٗٔٗ( برقم )َّْ/  ٗ( ، كالطرباٍل ُب ا٤بعجم الكبّب )ُّٕٓٓ)

 .: "أخرجو الطرباٍل ، كىو منقطع اإلسناد ، كفيو : جويرب ، كىو ضعيف"
من  ىػػ( ،ُِِِ، كلد عاـ ) ا٤بيداٍل الدمشقي ، ميىو عبد الغِب بن طالب بن ٞباده بن إبراىيم بن سليماف الغني ((2

أخذ عن ابن عابدين كعمر  ، فقيو أصويل مشارؾ ُب بعض العلـو نسبتو إىل ٧بلة ا٤بيداف بدمشق ، فقهاء ا٢بنفية
من تصانيفو "اللباب" ُب ىػػ( ، ُِٖٗ، توُب عاـ ) طاىر ا١بزائرم كغّبىم : كعنو ، أفندم كسعيد ا٢ببلي كغّبىم

"ككشف االلتباس ك ك"إسعاؼ ا٤بريدين إقامة فرائض الدين" ، ك"شرح على ا٤براح" ُب الصرؼ ُب شرح القدكرمالفقو 
حلية البشر ُب اتريخ القرف الثالث انظر :  .""شرح على عقيدة الطحاكمكفيما أكرده البخارم على بعض الناس" 

 .(ّّ/  ْكاألعبلـ للزركلي ) (،ِْٕ / ٓ)كمعجم ا٤بؤلفْب  ( ،ٕٖٔ : عشر )ص
 .(ُٖٓ / ّاللباب ُب شرح الكتاب )انظر :  ((3
 .(ّْٓ / ْحاشية الدسوقي على الشرح الكبّب )انظر :  ((4
 (.ُِٕ/  َُ) كعمدة ا٤بفتْب ركضة الطالبْبانظر :  ((5
 .(ُْٔ / ِارر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل )انظر :  ((6
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 بناء على قوؿ أٌف الرجل ٯبلد قائمنا : للفقهاء ُب ىيئة جلد ا٤برأة ثبلثة أقواؿك 
 ، (ِ)كا٤بالكية ، (ُ)كىذا قوؿ ا١بمهور من ا٢بنفية ، أف ا٤برأة ٘بلد جالسة : القوؿ األكؿ

 .(ْ)كا٢بنابلة ، (ّ)كالشافعية
 (ٓ)"كتضرب كىي قاعدة كأسَب ما يكوف" :ا٢بنفي  السرخسيقاؿ 

كيضرب على الظهر كالكتفْب دكف سائر األعضاء " : (ٔ)عليش ا٤بالكي ابن قاؿك 
ظهره  كأليب زيد عن ابن القاسم إف ضرب على ، ال ٲبد كٚبلى لو يداهك  ، كادكد قاعد ال يربط

ا ال قائمنا كال ٩بدكدا  (ٕ) ".ابلدرة أجزأ كما ىو ابلبْب حاؿ كوف ادكد قاعدن
 (ٖ)".ألهنا عورة ؛فأما ا٤برأة فتضرب جالسةن " :قاؿ ا٤باكردم الشافعي ك 
 (ٗ)".عليها ثياهبا كتشد ، كتضرب ا٤برأة جالسةن " :ا٢بنبلي  ا٣برقيقاؿ ك 

 . (َُ)كىذا قوؿ ابن أيب ليلى  ، كالرجل أف ا٤برأة ٘بلد قائمةن  : القوؿ الثاٍل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّٕ/  ٗا٤ببسوط ) ((1
 (.ّْٓ / ٗليل شرح ٨بتصر خليل )منح ا١ب ((2
 (.ّْٔ/  ُّا٢باكم ) ((3
 (.ُِٕ : ٨بتصر ا٣برقي )ص ((4
 .(ّٕ/  ٗا٤ببسوط ) ((5
عاـ  كتوُب هبا ىػػ( ،ُُِٕعاـ ) كلد ابلقاىرة ، من أىل طرابلس الغرب ، أبو عبد هللا ، ىو دمحم بن أٞبد بن عليش ((6

تعلم ُب األزىر ككيل مشيخة ا٤بالكية  ، فقيهنا مشاركنا ُب عدة علـوكاف   ، شيخ ا٤بالكية ٗبصر كمفتيها ىػ( ،ُِٗٗ)
ٚبرج عليو من علماء األزىر طبقات  ، أخذ عن الشيخ األمّب الصغّب كالشيخ مصطفى البوالقي كآخرين ، فيو

تصر "منح ا١بليل على ٨ب من تصانيفو،  كامتحن ابلسجن ٤با احتلت دكلة اإلنكليز مصر كمات أبثر ذلك ، متعددة
شجرة النور انظر :  كىو حاشية على الشرح الصغّب للدردير. خليل" أربعة أجزاء ُب فقو ا٤بالكية ك"ىداية السالك"

 (.ُٗ / ٔكاألعبلـ للزركلي ) (،ُِ / ٗ)كمعجم ا٤بؤلفْب  ( ،ُٓٓ / ُ) الزكية ُب طبقات ا٤بالكية
 (.ّْٓ / ٗمنح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل ) ((7
 (.ّْٔ/  ُّا٢باكم ) ((8
 .(ُِٕ : ٨بتصر ا٣برقي )ص ((9

اختلف ُب ٠باعو من عمر مات بوقعة ا١بماجم سنة  ،عبد الرٞبن بن أيب ليلى األنصارم ا٤بدٍل ٍب الكوُب ثقة ىو: ((10
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كىي قائمة   يضرب ا٤برأة ا٢بدَّ  ككاف ابن أيب ليلى : "قاؿ السرخسي 
 .(ُ)"كالرجل

 .كىذا قوؿ الظاىرية ، أف ا٤برأة ٘بلد كيفما تيسر قائمة أك قاعدة : القوؿ الثالث
قيامنا  ،لرجل: يقاـ كيفما تيسر على ا٤برأة كاكالتعزير" :قاؿ أبو دمحم ابن حـز 

 (ِ)"كقعودنا
 كما تقدـ بيانو.  الظاىرية ُب ىذاىو قوؿ  -كهللا أعلم-كالراجح 

حاؿ تنفيذ ا١بلد ، أنو إذا خشي انكشاؼ ا٤برأة كظهور عورهتا أك  فرؽ بْب الرجل كا٤برأةالك 
بعض مفاتنها أك كانت مقعدة أك مريضة أك هبا عرج أك شلل أك ٫بوه فبل أبس حينئذو من إقامة 

كمبُب  ، حاؿ الرجل على االنكشاؼ كالظهورمُب ألف " ٢بد عليها كىي جالسة أك مضطجعة؛ا
 .(ّ)"حا٥با على السَب

 .ألف ا١بلد ليس من شأف النساء ؛الرجاؿىم يتوىل جلد ا٤برأة كالذم 
كتربط  ، كجلوسها أسَب ٥با ألهنا عورة ؛فأما ا٤برأة فتضرب جالسة" :قاؿ ا٤باكردم 

كتسَب ما بدا  ، كتقف عندىا امرأة تتوىل ربط ثياهبا ، ئبل تنكشف فتبدك عورهتال ؛عليها ثياهبا
 .(ْ)"ألف ُب مباشرة النساء لو ىتكو ؛كيتوىل الرجل ضرهبا دكف النساء ، ظهوره من جسدىا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّّٗٗ، ترٝبة رقم )(ّْٗتقريب التهذيب )ص: ، ركل لو ا١بماعة. انظر: ثبلث كٜبانْب قيل إنو غرؽ
 (.ّٕ / ٗا٤ببسوط ) ((1
 (.ُٖ / ُِ) ىلا ((2
 .(ّٕ / ٗا٤ببسوط ) ((3
 (.ّْٔ / ُّا٢باكم ) ((4
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 ضرب ا٢بد، كفيو أربعة فصوؿالباب الثالث: 
 ، كفيو مبحثاف.ا٢بدحقيقة الفصل األكؿ: 

 .ا٤ببحث األكؿ: تعريف ا٢بد لغة كاصطبلحنا
 .ا٤ببحث الثاٍل: حكم إقامة ا٢بد

 .كالتأديب الفرؽ بْب ا٢بدفصل الثاٍل: ال
 .دمن لو حق إقامة ا٢ب :ثالثالفصل ال

 .فصل الرابع: ضوابط إقامة ا٢بد، كفيو مبحثافال
 .ا٤ببحث األكؿ: مكاف ا٢بد، كفيو مطلباف
 .ا٤بطلب األكؿ: إقامة ا٢بدكد ُب ا٤بساجد

 .ا٤بطلب الثاٍل: إقامة ا٢بدكد ُب دار ا٢برب
  .ا٤بستخدمة ُب إقامة ا٢بد ا٤ببحث الثاٍل: اآللة
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 ا٤ببحث األكؿ: تعريف ا٢بد لغة كاصطبلحنا.

ا عىن ٍلحدَّ  : يػيقىاؿ ، نعي ا٤ب ا٢بىدًٌ  كأصل: (ُ)قاؿ ابن ديرىٍيد،  ا٤بنعا٢بىدُّ ليغةن :  ا كىذى  ًإذا كىكىذى
 : الشَّاعر قاؿ،  رىكىةا٢بٍى  نمً  نىعٲبىٍ  كىأىنَّوي ٤بنعو   ادناحدَّ  افجَّ السَّ  ي٠بيًٌ  كىبًو ، عىنوي  مىنػىعىِب

ٍجن ال ٘بىٍزىٍع فما ًبكى مً ...  يقوؿي يلى ا٢بىدَّادي كىو يػىقيوديٍل   (ِ)ن ابسً إىل السًٌ
 العاصي ٛبنع ألهنا ، حدكدنا ا٤بعاصي عقوابت يتك٠بيًٌ " : (ّ)قاؿ اإلماـ الشوكاٍلٌ 

 (ْ)".الغالب ُب ألجلها دَّ حي  الٍب ا٤بعصية تلك إىل دوٍ العى  نمً 
  : عنارٍ شى  ا٢بدكأما 

 عزَّ  سبحانو كتعاىل  احقِّ  كاجبة رةقدَّ مي  عقوبة عن عبارة" :فقد قاؿ الكاساٍل 
  (ٓ)".شأنو

 (ٔ)".مثلو ُب الوقوع نمً  لتمنع رةمقدَّ  عقوبة" :كقاؿ ا٢ًبجَّاكم 
ٍربيٌِب   ُب كما سبحانو كتعاىل  احقِّ  تكجبى  رةمقدَّ  عقوبة" :كقاؿ ا٣بطيب الشًٌ

 .(ٕ)"القذؼ ُب كما آلدمي أك ، الزان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٝبهرة " كتبو من كالشعر، كاآلداب اللغة ُب عصره إماـ البصرم، بكر أبو األزدم، دريد بن ا٢بسن بن دمحم: ىو( (ُ
بغية الوعاة ك  ،(ْْٔ/ ٕاتريخ اإلسبلـ )، ك (ْٗٓ/ ِاتريخ بغداد )(. انظر: ُِّ) سنة توُب". االشتقاؽ" ،"اللغة

 .(َٖ/ ٔاألعبلـ للزركلي )ك  ،(ٕٔ/ ُ)
 ( ، "ح د د".ٓٗ/  ُ( ٝبهرة اللغة )(ِ
كلد هبجرة شوكاف )من ببلد خوالف  ، ( ىو دمحم بن علي بن دمحم الشوكاٍل فقيو ٦بتهد من كبار علماء صنعاء اليمن(ّ

 ىػ( ،َُِٓعاـ ) ت حاكمنا هباكما ، (ىػُِِٗ)ككيل قضاءىا سنة  ، كنشأ بصنعاءىػ( ، ُُّٕعاـ )ابليمن( 
 للمجد بن تيمية ك" "نيل األكطار شرح منتقى األخبار" : من مصنفاتو،  مؤلفنا (ُُْ)لو  ، ككاف يرل ٙبرَل التقليد

البدر . انظر : ُب األصوؿ ُب شرح األزىار ُب الفقو ك"إرشاد الفحوؿ" السيل ا١برار" ك" ، ُب التفسّب فتح القدير"
 .(ِٖٗ / ٔاألعبلـ للزركلي )(، ك ِِٓ -ُِْ / ِ)الطالع 

 .(َُٓ/  ٕ( نيل األكطار )(ْ
 .(ّّ/  ٕ( بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )(ٓ
 (.ِْْ/  ْ( اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل )(ٔ
 (.َْٔ/  ٓ( مغِب اتاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ ا٤بنهاج )(ٕ
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 ، زجرنا سبحانو كتعاىل  احقِّ  تكجبى  رةمقدَّ  عقوبة" :كقاؿ ا٢بىٍصكًفٌي ا٢بنفٌي 
 (ُ)".بعد الوصوؿ للحاكم فيو الشفاعة ٘بوز فبل

كن القوؿ أبف تعريف ا٢بدًٌ شرعنا ىو :  رنا جٍ ت زى بى ُب الشرع كجى  رةمقدَّ  عقوبةك٩با سبىق ٲبي
بعد الوصوؿ للحاكم ، كثبوتو عنده ٩با ال عفو فيو كال شفاعة ، سواءن كاف  يوجبوعن ارتكاب ما 

 حقِّا خالصنا  كالٌزان ، أك حقِّا مشَبكنا كالقذؼ.
قدارىا كمل يَبؾ اختيارىا أك تقديرىا د مً عها كحدَّ وٍ  نػى الشارع عْبَّ  أفَّ كمعُب )عقوبة مقدَّرة( 

 ي.األمر أك القاض لويلًٌ 
يانة ن صً ٤بصلحة تعود إىل كافة الناس مً  سبحانو كتعاىلهللا  وم ما شرعأ( كمعُب )حق هللا

بل   ٲبلك العفو عنها ،ا ٤بعْبَّ ٗبعُب أهنا ليست حقِّ  كاألعراض،  ، كالعقوؿ ، كاألقواؿ ساباألنٍ 
 .نفعها يعود إىل كافة الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ْ-ّ/  ْ( الدر ا٤بختار )(ُ
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 حيكم إقامة ا٢بدا٤ببحث الثاٍل: 
كدليل ذلك الكتاب كالسنة  أك من ينوب عنو كالقاضي ، راألم على كيلًٌ  إقامة ا٢بدكد فرضه 

 .كاإلٝباع كا٤بعقوؿ
ڀ  ڀ  ڀ   ﴿حدًٌ الزاٍل غّب اصن قولو سبحانو كتعاىل ُب  ذلك فمن:  أما الكتاب

ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

﴾(ُ). 
ٔبلد الزانية كالزاٍل غّب اصن ، كشٌدد على ذلك  سبحانو كتعاىلآلية الكرٲبة أمر ففي ىذه ا

أبف منع  (ِ) ﴾ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ﴿:  سبحانو كتعاىلبقولو 
التعاطف مع ىؤالء ا١بناة الذين يعبثوف ابألعراض ، كعدـ التعاطف معهم حاؿ تنفيذ ا٢بٌد أك 

قامتو عليهم إف كاف إٲبانكم صحيحنا كامبلن ، كما أمر بشهود تنفيذ ا٢بد ١بماعة؛ كخصَّ منهم إ
كىذه ا٤بقاطع الثبلثة كلها تدؿ داللة صرٰبة على  ﴾ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ﴿ا٤بؤمنْب بقولو : 

 كجوب إقامة ىذا ا٢بد الشرعي على من توىل أمر ا٤بسلمْب.
ٺ  ٺ  ٺ    ﴿على السارؽ بقولو  السرقة حدًٌ  إبقامة سبحانو كتعاىلكما أمر ك 

(ّ)﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ
، أمره صريح بقطع  ﴾ٺ ﴿ففي قولو  

أٌف ىذا القطع ىو جزاء ٥بما ٗبا اكتسبتو أيديهما من  سبحانو كتعاىلاليد من ا٤بفصل ، ٍب بٌْب 
سبحانو نكيل ٥بما من رب العا٤بْب التطاكؿ على أمواؿ الناس كالعبث هبا ، كأٌف ىذا ا٢بكم ت

 ؛ ألنو عىزَّ فىحىكىمى فىأمىرى بقطع اليد كإتبلفها بسبب ىذه ا٤بعصية الشنيعة.كتعاىل
على من ٘برٌأ كرمى ابلبهتاف كالزكر  القذؼ حدًٌ كذلك جاء األمر الرابٍل الصريح إبقامة ك 

گ   گ    گ  ڳ  ڳ      ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ  ﴿ : سبحانو كتعاىلكالباطل غّبه فقاؿ 

(ْ)﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں 
فرتَّب على ىذا الفعل ثبلثى عقوابتو شديدةو كىي ا١بلد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ِاآلية : )ر ( سورة النو (ُ
 (.ِاآلية : )( سورة النور (ِ
 (.ّٖاآلية : )( سورة ا٤بائدة (ّ
 (.ْاآلية : )( سورة النور (ْ
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 بثمانْب جلدة ، كعدـ قبوؿ الشهادة ، كإطبلؽ كصف الفسق عليو.
على من قطع السبيل على الناس  قطع الطريقإقامة حدًٌ ُب  سبحانو كتعاىلمثلو ما أمر بو ك 

چ   چ  ﴿ سبحانو كتعاىل أنفسهم أك أعراضهم أك أموا٥بم أك أمنهم فقاؿ كاعتدل عليهم ُب

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

(ُ) ﴾ ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
فرٌتب  

ل من خبلؼ اترة على قطع الطريق أنواعنا من العقوابت ا٤بتنوعة؛ ابلقتل اترة ، أك بقطع اليد كالرج
، أك ابلنفي من األرض اترة على تفصيل فيو ، ككاف ىذا ا١بزاء الشديد كا٣بزم كالعار حكمنا 
مستحقنا ٥بم جزاء فعلتهم النكراء ، ٍب توٌعدىم ُب اآلخرة ابلعذاب العظيم ، كىذه اآلايت السابقة  

 .كلها أمره ٤بن كىيلى أمر ا٤بسلمْب بوجوب إقامة ىذه ا٢بدكد
أيب ىريرة كزيد بن  كذلك على كجوهبا كما ثبت من حديثا٤بطٌهرة فدٌلت  لسنةكأما ا

اي  فقاؿ : ملسو هيلع هللا ىلص إف رجبلن من األعراب أتى رسوؿ هللا : أهنما قاال  ِبٌ هى خالد ا١بي 
نعم فاقض  -كىو أفقو منو-رسوؿ هللا أنشدؾ هللا إال قضيت يل بكتاب هللا فقاؿ ا٣بصم اآلخر 

يفنا على سً ابِب كاف عى  إفَّ  : قاؿ " ،قل: "ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ رسوؿ هللا ، يلكائذف  ، بيننا بكتاب هللا
أىل  فسألتي  ، خربت أف على ابِب الرجم فافتديت منو ٗبائة شاة ككليدةكإٍل أي  ىذا فزٌل ابمرأتو ،

 فقاؿ رسوؿ هللا ، مجٍ على امرأة ىذا الرَّ  كأفَّ  ، كتغريب عاـ د مائةو لٍ العلم فأخربكٍل أ٭با على ابِب جى 
َّ ضً كالذم نفسي بيده ألقٍ " :ملسو هيلع هللا ىلص  لدي كعلى ابنك جى  ، دّّ الوليدة كالغنم رى  ، بينكما بكتاب هللا ْبى

فغدا عليها فاعَبفت  : قاؿ " ،يس إىل امرأة ىذا فإف اعَبفت فارٝبهانى غد اي أي اي  ، كتغريب عاـ مائةو 
 . (ِ)تًٝب فري  ملسو هيلع هللا ىلصفأمر هبا رسوؿ هللا 

اب٢بكم بينهم ٗبا يقضي بو   ملسو هيلع هللا ىلص قاـ النيب فدؿَّ ىذا ا٢بديث ا٤بتفق عليو صراحة كيف
، فردَّ الغنم كا١بارية على األب ، كأمرى ٔبلد االبن مائة جلدة كنفاه سنة   سبحانو كتعاىلكتاب هللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّّاآلية : )( سورة ا٤بائدة (ُ
حديث رقم  ، ابب الشركط الٍب ال ٙبل ُب ا٢بدكد ( ،ُٕٗ/  ِ( أخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب الشركط )(ِ

 .(ُٕٗٔحديث رقم ) ( ،ُِّْ / ّا٢بدكد ) كمسلم ُب صحيحو كتاب ( ،ِٕٓٓ)
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كاملة عن بلده ، كأمرى برجم ا٤برأة ٤با اعَبفت ، فهذا كلو ٩با يدٌؿ على كجوب امتثاؿ أمر هللا 
"أقيموا حدكد هللا ُب  :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ، ك٩با يؤكد ذلك أنوكتطبيق شرعو ا٢بكيم  سبحانو كتعاىل
 .(ُ)كال دأخذكم ُب هللا لومة الئم" ، القريب كالبعيد

 سبحانو كتعاىل: فقد أٝبعت األمةي على أفَّ ا٤بخاطىب ُب مثل قولو  كمن اإلٝباع
 گ    گ  ڳ ﴿ ، كقولو : (ّ)﴾ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ﴿، كقولو :  (ِ)﴾ٺ   ٿ﴿

 . (ٓ)" ، ألنو ىو ا٤بكلَّف إبقامة ا٢بدكدكمن انب عنوو "اإلماـ ى ، (ْ)﴾
مقاصد إذ ًمن  ، بعباده ا٢بدكد رٞبةن  سبحانو كتعاىلع هللا شرى فقد أما العقل الصحيح : 

 خاءعم األمن كالرَّ بإقامة ا٢بدكد يى ف ، تقتضي إقامة ا٢بدكد كإعبلهنا بْب الناسأهنا الشريعة اإلسبلمية 
ر هبا رسولو كأمى  ، إبقامة ا٢بدكد سبحانو كتعاىلر هللا ػكقد أم ، اب كاألمواؿفظ األنسكٙبي  ،

كقضاء الوطر  الشهوة تفريغ إىل مائلة غريزيةال كالشهوة البشرية الطباع فَّ كذلك أل ، ملسو هيلع هللا ىلص
 عن كزجرنا الفساد ٥بذا منعا ا٢بدكد ىذه شرع ا٢بكمة اقتضت، ف ك٧ببوهبا مقصودىا كٙبصيل
 ، ا٫برافو إىل يؤدل راجً الزَّ  إقامة عن العاملى  إخبلء فإف ، االستقامة مظٍ نى  على عاملى ال ليبقى ، ارتكابو

 . فىٱبى  ال ما الفساد نمً  كفيو
 ، األنساب صيانة نمً  الناس كافة إىل تعود ٤بصلحة رعتشي " :قاؿ ابن عابدين 

العلم بشرعيتها يث إف ، ح زكاجر بعده ، إهنا موانع قبل الفعل، ف كاألعراض ، كالعقوؿ ، كاألمواؿ
 .(ٔ)"كإيقاعها بعده ٲبنع من العود إليو ، ٲبنع اإلقداـ على الفعل
فهي للمحدكد طيهرة عن إٍب ،  على خلقو سبحانو كتعاىلهللا من نعمة كبذلك تكوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، كالبيهقي ُب َِْٓرقم )حديث ابب إقامة ا٢بدكد ( ، ْٖٗ / ِ( أخرجو ابن ماجو ُب السنن ، كتاب ا٢بدكد )(ُ
ط كصححو البوصّبم ُب مصباح الزجاجة ُب زكائد ابن ماجو ( ، ُٕٕٕٓ( ، حديث رقم )َِ/  ٗالسنن الكربل )

 (.َُّ / ّ)الثانية 
 (.ّٖسورة ا٤بائدة )اآلية : رقم  ((ِ
 (.ُسورة النور )اآلية رقم : ((ّ
 (.ْسورة النور )اآلية :  ((ْ
 .(َِٖ / ّ) ( أحكاـ القرآف البن العريب ط األكىل(ٓ
 .(ّ/  ْ) ( حاشية ابن عابدين رد اتار على الدر ا٤بختار(ٔ
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كأشباىها ،  كىي لو كلغّبه رادعة عن الوقوع ُب ا٤بعاصي،  ارة عن عقاهبا األخركمٌ ككفَّ ،  ا٤بعصية
كىي أماف كضماف للناس على ،  نعة كحاجزة من انتشار الشركر كالفساد ُب األرضكىي ما

 ، كيسود ا٥بدكء كالسكوف ، كإبقامتها يصلح الكوف كتعمر بو األرض،  دمائهم كأعراضهم كأموا٥بم
أهنا من  فبل شكَّ ،  ينتشر الشر كيكثر الفساد اكبَبكه؛ كتتم النعمة ابنقماع أىل الشر كالفساد

 . ىو العزيز ا٢بكيمحكمتو ك 



 

 

412 

 

 كالتأديب الفرؽ بْب ا٢بد :الفصل الثاٍل

 على ةعاقبا٤بك  ، األخبلؽ األدب ك٧باسن ميعلكت التهذيبُب اللغة ىو  التأديبسبق أفَّ 
 ة.ساءاإل

، لكن ىناؾ  كاالستصبلح لغرض الرد كا٤بنعأفَّ كبلِّ من ا٢بدًٌ كالتأديب شيرًعا  كمن ا٤بعلـو
 كالتأديب أذكرىا فيما يلي على سبيل اإلٝباؿ :بعض الفركؽ بْب ا٢بد 

نص عليها بذلك التحديد مسبقنا ٕبيث جعلها ال ا٢بدُّ عقوبةه مقدَّرةه شرعنا ، كقد جاء ال -ُ
ر  يقدًٌ ملالشرع  فإفَّ  ، ٖببلؼ التأديب ، مة للقاضيلزً فهي عقوابت مي  تقبل الزايدة كال النقصاف ،

كٕبسب حاؿ  ، تقديرىا ٕبسب ما يراه من أنو ٰبقق ا٤بصلحةض الويل ُب بل فوَّ  ، العقوبة فيو
 .ره ابلعقوبةكدرجة دأثُّ  ، كظركفو ، كشخصيتو ، ا٤بؤدَّب

أك بواسطة من ينوب عنو   ، فهو الذم يقيمو بنفسو فقط ، قامتو اإلماـإبتص ا٢بدُّ ٱب -ِ
 كاألب  - القاضيغّب-، أما التأديب فيقـو بو كل صاحب كالية على مىن يؤدبو  كالقاضي ك٫بوه

كالسيد ُب دأديب  ، كيكوف أيضنا من الزكج ُب دأديب زكجتو ، م ُب دأديب الصيبكالوصي كا٤بعلًٌ 
 .رقيقو

فإنو يتبع  أديبٖببلؼ الت ، ع إال ُب معصية عمبلن ابالستقراءٍر مل توجد ُب الشَّ ا٢بدكد  -ّ
بياف كالبهائم كاجملانْب كتأديب الص ا٤بفاسد كقد ال يصحبها العصياف ُب كثّب من الصور ،

 .(ُ)استصبلحنا ٥بم مع عدـ ا٤بعصية

يختلف ابختبلؼ الفاعل كا٤بفعوؿ معو ا٢بدُّ ال ٱبتلف ابختبلؼ ا١باٍل ، أما التأديب ف -ْ
لقوؿ  ، من دأديب أىل البذاء كالسفاىة أخفُّ  ، ة من أىل الصيانةبذم ا٥بيلتأديب فال فعل؛كال

 . (ِ)"عثراهتم إال ا٢بدكد أقيلوا ذكم ا٥بيئات: " ملسو هيلع هللا ىلص النيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.َُٖ/  ْ) أنوار الربكؽ ُب أنواء الفركؽ( (ُ
( ُّّ / ْكأبو داكد ُب السنن ، كتاب ا٢بدكد ) ( ،ُِّٓٓ)، حديث رقم  (ُُٖ/  ُٔب ا٤بسند ) ( أخرجو أٞبد(ِ
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كالقوم  ، كالغِب كالفقّب ، بل فرؽ بْب الشريف كالوضيعف ، أما ُب ا٢بدكد فيستوكف
 (ُ).كالضعيف
 .ُب حقو عك شر فم أديبكالت ، إذ ال حدَّ إال على ا٤بكلَّف ؛ الصيب على ٯبب ال دُّ ا٢بى  -ٓ
إال ُب  فيها التخيّب ،بل يدخل فُب ا٢بدكد ، أما  التخيّب مطلقناعلى ُب التأديب العقوبة  -ٔ

 . (ِ)رابةا٢بً حدًٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابب ذكر األمر إبقالة  ، (ِٔٗ / ُكابن حباف ُب كتاب العلم ) ( ،ّْٕٓابب ُب ا٢بد يشفع فيو حديث رقم )، 
 (.ْٗحديث رقم ) ، زالت أىل العلم كالدين

 .(ّْْ : األحكاـ السلطانية للماكردم )ص ((ُ
 (.ُِٖ/  ْ) أنوار الربكؽ ُب أنواء الفركؽ( (ِ
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 ا٢بد.إقامةي  من لو حق :ثالثالفصل ال
 ، كالنفس ، الدًٌٍين) سحفظ الضركرايت ا٣بم ا٤بقاًصد العظمى للشريعة ، فَّ من ا٤بعلـو أ

 ، العدؿ جاءت الشريعة لبسطك  إال هبا ، الٍب ال تستقيم حياة الناسك  (كا٤باؿ ، كالعرض ، كالعقل
  ، كالضرب على أيدم العابثْب كأىل الفساد كاإلجراـ ، كنشر األمن ، كرد ا٢بقوؽ ، كمنع الظلم

 .كي يسود النظاـ كاالستقرار ُب اجملتمع

ـه  و ُبكتبوا في  ، فقهاء اإلسبلـ ُب ىذا ا٤بوضوع ك٤با كتب كخليفةه  كقت كاف للمسلمْب إما
كإف كاف قد ٰبصل من بعض األمراء  أك كاؿو ، من أقطارىم آنذاؾ من أمّب ره طٍ مل ٱبل قي ك  ، كنواب

أنو مل يوجد من علماء السلف من ينافس السلطاف ُب إقامة كما    كالتفريط ،نوع من التقصّب
ظهر تقصّب من الوايل كإف  لسلطاف أك ا٢باكم أك األمّب ،كغّبىا من الوظائف ا٤بنوطة اب  ، ا٢بدكد

٥بذا فإنو قد تقرر ك  ، إذا قصر أك ٘باكز حده كتبيْب الواجب الشرعي ا٤بنوط ٘باىهم؛ وا بنصحوقام
يَبتب عليو من الشرًٌ العظيم ، كاختبلط  ٤با إقامة ا٢بدكد ،ُب  ة األمراءال ٘بوز منافسلديهم أنو 

ند االستيفاء نظاـ ا٢بكم ُب الببلد ، كانتشار الفوضى كالعبث بْب الناس ، كألجل أنو ال يؤمن ع
كحقوقو الٍب كيلًٌف هبا شرعنا ، فيو من االفتيات على السلطاف  أك تطبيقو من ا٢بيف كالتجاكز ، ك٤با

سبحانو هللا  غّب معصيةنصوص الكتاب كالسنة ا٤بأمور هبا ُب ك  السلطاف لطاعة االمتثاؿ كعدـ
 .كتعاىل

 ، يفة الذم ٰبكم ا٤بسلمْب كلهمأم ا٣بل ، ُب ا٢بكم بْب السلطاف العاـ وافرقي مل همأهنكما 
 ، سبحانو كتعاىل كيقيم فيهم حكم هللا ، كبْب أمّب أك ملك يتوىل حكم ا٤بسلمْب ُب أحد أقطارىم

ٯبمعهم على حكم  ما داـ مل يوجد للمسلمْب خليفة كاحد ، فإنو ٱبتص بوظائف اإلماـ أك ا٣بليفة
 (ُ) . كتب السياسة الشرعيةكما ىو مقرر ُب  ، كإف كجب عليهم السعي إلٯباده كاحد ،

، سواء كاف  (ِ)على أفَّ ا٤بكلف إبقامة ا٢بدكد ىو السلطاف أك انئبو كقد أٝبع أىل العلم
 أك آلدمي كحدٌ   ،الزان كحدًٌ  ا  سبحانو كتعاىلحقِّ  سواء كاف ا٢بدُّ ادكد حرِّا أك ٩بلوكنا ، ك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ُٖ/  ّٓ( ، )ِٔ/  ٦ِٖبموع فتاكل ابن تيمية ) ( ،ُٕاألحكاـ السلطانية للماكردم )ص :  ((ُ
 (.ٕٓٓ/  ُالتشريع ا١بنائي اإلسبلمي ) ( ،ُْٔ/  ِسبل السبلـ للصنعاٍل ) ((ِ



 
 

412 

 

 كألفَّ  ، فوجب أف يفوض إىل اإلماـ ، يفن فيو ا٢بكال يؤمى  ، ألنو يفتقر إىل االجتهاد ، القذؼ
، كتكاد عبارات األئمة تتفق  ككذا خلفاؤه من بعده ، كاف يقيم ا٢بدكد ُب حياتو  ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 ، كالظاىرية (ْ)كا٢بنابلة،  (ّ)كالشافعية،  (ِ)كا٤بالكية،  (ُ)ا٢بنفيةعلى تقرير ىذا ا٢بكم من علماء 

(ٓ).  
ا٢بٌد دكف السلطاف على ٩بلوكو أـ ال ، كمىن ىو األٍكىل لكن اختلفوا ُب جواز إقامة السيد 

 بذلك ىل السلطاف أك السٌيد ؟.
 أكالن : إقامة ا٢بد على ا٢بير.

، ككذلك فعىل ا٣بلفاء ًمن بعده ، ٥بذا   إقامة ا٢بدكدتوىلَّ أنو  ملسو هيلع هللا ىلص األصل فيو فعل النيب
 .  أك انئبور ال يقيم عليو ا٢بد إال سلطاف ا٤بسلمْبا٢بي اتفق الفقهاء على أف 
 إقامتها جواز شرائط كأما":  شرائط جواز إقامة ا٢بدكدبياف ُب  قاؿ الكاساٍل 

 فهو كلها ا٢بدكد يعم الذم أما ، البعض دكف البعض ٱبص ما كمنها ، كلها ا٢بدكد يعم ما نهافمً 
 (ٔ)"عندان كىذا اإلماـ كاله من أك اإلماـ ىو للحدًٌ  ا٤بقيم يكوف أف كىو اإلمامة

 على يقيمو ، ا٢بد يقيم من صفة ُب : األكؿ الباب":  أبو الوليد الباجي كقاؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمدة  ، (ِّٓ/  ٓفتح القدير البن ا٥بماـ ) ، (ِٖ/  ٗا٤ببسوط ) ،( ٕٓ/  ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )( ُ(
  (.ُٕ/  ِْالقارم )

 (. ُُٔ/  ُِ( ، )ِٔٓ/  ِ، ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ) (َٔٔ/  ْا٤بدكنة ) ((ِ

 ٗ) الطالبْب كعمدة ا٤بفتْبركضة ،  (ّٕ/  َِاجملموع شرح ا٤بهذب )( ، ّْٕ/  ٕ) ( ،ّٔ/  ٔ)للشافعي األـ ( ّ(
 .(ُّّ/  ُُ( ، )ْْٔ / ِا٢باكم الكبّب ) ( ،ُِِ/ 

 (.ُٓ/  ٗا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ( ،ِّْ/  ْ) البن قدامة الكاُب( ْ(

 .(ٕٔ/  ُِ)الى البن حـز ( ٓ(

 (.ٕٓ/  ٕ( بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )(ٔ
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 لئبل القاضي يدم بْب ا٢بدكد يضرب أف إيلَّ  كأحب : ا٢بكم عبد بن دمحم قاؿ ، السلطاف األحرار
 (ُ)"را٢بي  ُب كىذا فيها يتعدل

 مل ألنو ، ضفوَّ  نمى  أكٍ  اإلماـ إال األحرار على ا٢بدكد قيميي  ال": كقاؿ الشّبازم 
 كألنو ، إبذهنم إال ا٣بلفاء أايـ ُب كال ، إبذنو إال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عهد على رحي  على حد مقى يػي 

 إذف بغّب زٯبىي  فلم فيٍ ا٢بى  استيفائو ُب نيؤمى  كال االجتهاد إىل يفتقر سبحانو كتعاىل  حق
 .(ِ)"اإلماـ

 ا٤بذىب ىذا،  انئبو أك ماـاإل إال ا٢بد يقيم أف ٯبوز كال قولو: " (ّ)رداكمكقاؿ ا٤بً 
 (ْ)".األصحاب كعليو ا١بملة حيث من ريب ببل

 .(ٔ)، كابن القطاف (ٓ)على ذلك كل من ابن رشد كقد نقل اإلٝباع
 ُب األمر ككذلك ، يقيمو اإلماـ أف على فاتفقوا (ٕ)ا٢بدٌ  ىذا يقيم نمى  كأما":  قاؿ ابن رشد

اإلٝباع على أف األصل ُب إقامة ا٢بدكد  (ٖ)يفةكعمدة أيب حن بعد ذلك :قاؿ ، ٍب  ا٢بدكد سائر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُْٔ/  ّ( ا٤بنتقى شرح ا٤بوطأ )(ُ

 (.ِٗٔ / ِشافعي )( ا٤بهذب ُب فقو اإلماـ ال(ِ

شيخ ا٤بذىب ا٢بنبلػي حػاز  ، إحدل قرل انبلس بفلسطْب (عبلء الدين ا٤برداكم نسبة إىل )مردا ، ىو علي بن سليماف بن أٞبد بن دمحم (ّ)
ىػػ( ، ٖٖٓ)، كتػوُب عػاـ  كانتقل إىل القاىرة ٍب مكة ، كنشأ هبا ٍب انتقل إىل دمشق كتعلم هبا ىػ( ،ُٕٖعاـ ) كلد ٗبردا ، رائسة ا٤بذىب
ٙبريػػر ا٤بنقػػوؿ ُب هتػػذيب علػػم " " ،التنقػػيح ا٤بشػػبع ُب ٙبريػػر أحكػػاـ ا٤بقنػػع" " ،اإلنصػػاؼ ُب معرفػػة الػػراجح مػػن ا٣بػػبلؼ"مػػن مصػػنفاتو 

 .(ِِٗ / ْاألعبلـ للزركلي )( ، ك ِِٓ / ٓالضوء البلمع ألىل القرف التاسع )" انظر : األصوؿ

 .(َُٓ / َُ)ثانية ط ال( اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ (ْ

 (.ْْْ/  ِ( بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )(ٓ

 .(ِٖٔ/  ِ( اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع )(ٔ

 شارب ا٣بمر. حدَّ بو قصد يى ك ( (ٕ

 على عبده. د ا٢بدَّ ( أم ُب عدـ جواز إقامة السيٌ (ٖ
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 (ُ)ىو السلطاف"
"أٝبع  :  فقاؿ ، اإلٝباع على أف حكم ااربْب إىل السلطاف  بن القطافكذكر ا

أك  امرئأخا  ل ٧باربه قتى  فإفٍ  ، ن حاربمى  فظ عنو من أىل العلم على أف السلطاف كيلُّ ٰبكل من 
كأف  ، كال ٯبوز عفو كيل الدـ ، لب الدـ من أمر اارب شيءه فليس إىل طا ، أابه ُب حاؿ ااربة
  (ِ)ن حدكد هللا"مً  كجعل الفقهاء كافة ذلك ٗبنزلة حدٌو  القائم بذلك اإلماـ

 اثنينا : إقامة ا٢بد على ا٤بملوؾ.
ُب حكم إقامة ا٢بدًٌ على ا٤بملوؾ الرقيق ، ىل ٯبوز لسٌيده أف  كاختلف العلماء 

 أـ أف ىذا من األحكاـ ا٤بوكلة إبماـ ا٤بسلمْب أك انئبو على قولْب مشهورين.يقيم عليو ا٢بدكد 
 القوؿ األكؿ :

 (ٓ)كأٞبد (ْ)كالشافعي (ّ)مالككاألئمة الثبلثة  من الصحابة كالتابعْب ذىب ا١بمهور
 ، لكن اختلفوا ُب ُب ا١بملةالرقيق على ٩بلوكو  إقامة السيد ا٢بدَّ إىل القوؿ ٔبواز  (ٔ)كالظاىرية

 تفاصيل ذلك.
 القوؿ الثاٍل :

بعدـ جواز إقامة ا٢بدكد على الرقيق من قبل سيًٌده ، كأف اإلماـ أك مىن  كىو قوؿ ا٢بنفية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ْْْ/  ِ( بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد )(ُ

 .(ِٖٔ/  ِ( اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع )(ِ

/  ٔ( ، كمواىب ا١بليل )ِِّ / ْحاشية الدسوقي على الشرح الكبّب )( ، ُْٔ/  ّ( ا٤بنتقى شرح ا٤بوطأ )(ّ
ِٕٗ). 

 (.َِٕ/  ِ) ( ا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي أليب إسحق الشّبازم(ْ

 (.ُٓ/  ٗا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((ٓ

 .(ٕٔ/  ُِ( الى ابآلاثر )(ٔ
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 .(ُ)ينوب عنو فقط ىو من يقـو بذلك
 أكثر قوؿ ُب ، القن رقيقو على دلٍ اب١بى  ا٢بد إقامة دكللسيًٌ " : (ِ)قاؿ ابن قدامة

 ، ٍْب يػَّ دً الساعً  سيدأي  كأيب يدٞبي  كأيب ، مرعي  كابن ، مسعود كابن ، عليٌو  عن ذلك ٫بو ركم ، العلماء
 رةسى يٍ مى  كأيب مرَل بن بّبةكىي  رمىٍ كالزُّ  كاألسود كعلقمة ، ك ملسو هيلع هللا ىلص النيب ابنة كفاطمة
 األنصار بقااي أدركت : ليلى أيب ابن كقاؿ،  را٤بنذً  كابن روٍ ثػى  كأيب عيافً كالشَّ  رموٍ كالثػَّ  كمالك

 ٥با جاريةن  تدَّ حى  فاطمةى  أفَّ  دمحم بن نا٢بسى  كعن ؛زنوا إذا ا٢بدكد ٦بالسهم ُب كالئدىم لدكفٯبى 
 .(ّ)تزنى 

 ركل ، عشائرىم خدـ نمً  زٌل نمى  على ا٢بدكد يقيماف كاان كاألسود علقمة أف إبراىيم كعن
 .(ْ)"سننو ُب بن منصورسعيد ذلك

 كاف إذا ا٢بدَّ  دهسيًٌ  يوعل يقيم أف أبس فبل العبدي  كأما": كقاؿ أبو الوليد الباجي 
الٍ جى  ا٢بد  سواء سيده غّب شاىداف عليو دشهً  إذا ا٣بمر حدًٌ  ُب ككذلك ، كأصحابو مالكه  قالو دن
 يقيم أف للسيد جاز ةن أمى  كانت إف افأمَّ  ، ذكرنا العبد كاف إذا كىذا ، أنثى أك ذكرنا السيد كاف
 مالك قاؿ فقد ؛عبده غّب زكجها كاف فإف هعبد زكجها كاف أك ، زكج ٥با يكن مل إذا ا٢بدَّ  عليها

 منها كلده يعتق أف كعسى : قاؿ ، الزكج ٢برمة ذلك كإ٭با ، عليها ا٢بد إقامة للسيد ليس :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ُٖ / ٗ)للسرخسي ( ا٤ببسوط (ُ

 (.ُٓ/  ٗ( ا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي )(ِ

/  ٓ( ، كابن أيب شيبة ُب مصنفو )ِٕٓ، رقم ) (ٕٗ/  ِ)أخرجو الشافعي ؛ كما ُب مسنده بَبتيب السندم ( (ّ
( عن ابن عيينة ، عن ِِٖٕٖرقم ) ُب الرجل يزٍل ٩بلوكو ، يقاـ عليو ا٢بد أـ ال؟( ، كتاب ا٢بدكد ، ابب ُْٗ

رك بن دينار ، عن ا٢بسن بن دمحم بن علي ، كسنده صحيح إىل ا٢بسن بن دمحم بن علي ، رجالو ثقات ركل ٥بم عم
 ا١بماعة.

، رقم  (ّْٗ/  ٕ)مل أقف عليو ُب ا٤بطبوع من سنن سعيد بن منصور ، كأخرجو عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف ( (ْ
اىيم النخعي بو ، كسنده صحيح ؛ رجالو ثقات ( ، عن الثورم ، عن عبد الكرَل بن أيب أمية ، عن إبر َُّٓٔ)

 (.ُْٔٓ( ، )ِْْٓ( ، )َِٕ)مَبٝبوف ُب تقريب التهذيب ، رقم 
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 (ُ)"أبمهم فيقذفوا
كما ُب حديث أيب ىريرة كزيد بن ،   من األمر بذلك ملسو هيلع هللا ىلص ٗبا ثبت عن الرسوؿ كاستدلوا

إذا زنت " : ذا زنت كمل ٙبصن قاؿة إعن األمى  : ئلسي  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا   خالد
 (ِ)".فّبظٍب بيعوىا كلو ب ، ٍب إف زنت فاجلدكىا ، ٍب إف زنت فاجلدكىا ، فاجلدكىا
 ة أحدكم فتبٌْب إذا زنت أمى  : يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ٠بعت رسوؿ هللا : قاؿ هنع هللا يضر أيب ىريرة عنك 

ٍب إف زنت  ، ب عليهارًٌ ثػى كال يػي  ا٢بدَّ ٍب إف زنت فليجلدىا  ، ب عليهارًٌ ثػى كال يػي  فليجلدىا ا٢بدَّ  ، زانىا
 (ّ).الثالثة فتبْب زانىا فليبيعها كلو ٕببل من شعر

،  ن بعدىمكالعمل على ىذا عند أكثر أىل العلم من الصحابة فمى " :قاؿ البغوم 
 ركم ذلك عن ابن مسعود كابن عمر ، ٯبوز للسيد إقامة ا٢بد على ٩بلوكو دكف السلطاف : قالوا
 ،  َّكىو قوؿ ا٢بسن  ، ت٥با زنى  ت جاريةن دَّ حى  ملسو هيلع هللا ىلص فاطمة بنت رسوؿ هللا كركم أف

قاؿ ابن ،  البصرم كالزىرم كإليو ذىب سفياف الثورم كمالك كاألكزاعي كالشافعي كأٞبد كإسحاؽ
ككاف علقمة  : قاؿ إبراىيم،  ٍْب لقد أدركت بقااي األنصار يضربوف كالئدىم إذا زنػى  : أيب ليلى

كىو ،  كال يقيمو ا٤بوىل بنفسو ، يرفعو إىل السلطاف : كقاؿ قـو،  ئدٮبا إذا زنْبكاألسود يضرابف كال
بل ٯبوز أف ف ، كإٯباب البيع ، ُب ا٢بديث إٯباب ا٢بدًٌ  : روٍ كقاؿ أبو ثػى ،  قوؿ أصحاب الرأم

 (ْ)".ٲبسكها إذا زنت أربعنا
 ىذا من حيث اإلٝباؿ أما من حيث التفصيل فقد اختلفوا فيما بينهم : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُْٔ/  ّ( ا٤بنتقى شرح ا٤بوطأ )(ُ
كمسلم ُب صحيحو   ( ،ْْٕٔحديث رقم )( َِٗٓ / ٔابب إذا زنت األمىة ) ، ( أخرجو البخارم كتاب ا٢بدكد(ِ

 ."كالضفّب ا٢ببل : كقاؿ القعنيب قاؿ ابن شهاب" : كقاؿ( ، َُّٕرقم )حديث ( ، ُِّٗ / ّكتاب ا٢بدكد )
حديث  ، ابب ال يثرَّب على األمىة إذا زنت كال تينفى ( ،َِٗٓ / ٔ( أخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ا٢بدكد )(ّ

 : قاؿ اإلماـ النوكمٌ  ( ،َُّٕحديث رقم )،  (ُِّٖ/  ّ)كمسلم ُب صحيحو كتاب ا٢بدكد  ( ،ْْٖٔرقم )
 / ُُا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج )". انظر : التثريب التوبيخ كاللـو على الذنب ()كال يثرًٌب عليها"

ُُِ). 
 (.ِٖٗ / َُ)للبغوم ( شرح السنة (ْ
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 .ا٤بذىب ا٤بالكي : كالن أ
ا )ا٢باكم أم حدٌ  (امو")كأقى  :قاؿ الدسوقي  كذا   (دكف غّبه )ك (الزان رٝبنا أك جلدن

أبف مل يتزكج أصبلن أك تزكج  (رقيقو الذكر أك األنثى )بغّب ملكو (ُب رقيقو )إف مل يتزكج ()السيد
ك٧بل إقامة  ، مل يقمو إال ا٢باكم غّب السيد ةأك ٗبملوك ةفإف تزكج بغّب ملكو أبف تزكج ٕبر  ، ٗبلكو

لم ا٢باكم أك السيد أبف ثبت إبقرار أك عً  : أم( ا٢باكم أك السيد ا٢بد إف ثبت الزان )بغّب علمو
كليس السيد أحدىم إف أقامو  ، ظهور ٞبل أك أبربعة عدكؿ ليس ا٢باكم أحدىم إف أقامو ا٢باكم

ا٣بمر كالقذؼ  الزان ُب ذلك حدُّ  ثل حدُّ كم ، كتكفي شهادة السيد عند ا٢باكم كالعكس ، السيد
ٍب إف السيد ال  ، ب لبلفتيات على ا٢باكمدًٌ فإف قطعو سيده أي  ، ال السرقة فبل يقيمها إال ا٢باكم

 ، من حيث ىو ابلنسبة للحاكم للحدًٌ  (أقامو)يقيم على رقيقو إال ا١بلد دكف الرجم فالضمّب ُب 
 (ُ)كبقيد ا١بلد ابلنسبة للسيد"

احَبز من السرقة كغّبىا فبل  : قاؿ ُب التوضيح" : (ِ)اب الرُّعيِبطَّ ا٢بكقاؿ 
انتهى.  .ل بعبده كيدعي أنو سرؽألف ذلك ذريعة إىل أف ٲبثًٌ  : نةيقيمها إال الوايل قاؿ ُب ا٤بدكَّ 

  (ّ)".كال أبس أف يقيم السيد على ٩بلوكو حد الزان كالقذؼ كحد ا٣بمر : نةكقاؿ ُب ا٤بدكَّ 
 : على عبده ثبلثة شركط ُب إقامة السيد ا٢بدٌ ىم عنديشَبط ف

أبف  ، جنا ٗبن ليس ملكنا للسيدمتزكًٌ  -ذكرنا كاف أك أنثى-أال يكوف رقيقو  : الشرط األكؿ
 فإف كاف متزكجنا بغّب ملك سيده فبل يقيم ا٢بدٌ  ، جنا ٗبلك سيدهأك متزكًٌ  ، يكوف غّب متزكج أصبلن 

 .عليو إال ا٢باكم
إبقرار إما  بل البد أف يثبت ما يوجب ا٢بدٌ  فقط ، أال يقيم عليو ا٢بد بعلمو : الشرط الثاٍل

فإف كاف السيد  ، ليس السيد أحدىم،  أك بشهادة أربعة عدكؿ ، ةأك ظهور ٞبل األمى  ، العبد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ِّّ-ِِّ / ْ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب )(ُ
كلد  ،أصلو من ا٤بغرب ،مالكي من علماء ا٤بتصوفْبفقيو  ،( ىو دمحم بن دمحم بن عبد الرٞبن الرعيِب ا٤بعركؼ اب٢بطاب(ِ

ستة ٦بلدات، فقو  "مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل"من مصنفاتو ، كاشتهر ٗبكة، كمات ُب طرابلس الغرب
كرسالة ُب استخراج أكقات الصبلة ابألعماؿ الفلكية ببل  ،البن غازم "شرح نظم نظائر رسالة القّبكاٍل"ك ،ا٤بالكية

 (.ٖٓ/  ٕاألعبلـ للزركلي ك  ،(ِِٔ/ ُّمعجم ا٤بؤلفْب ). انظر: ك ىػ( ْٓٗ) توُب سنةاف ُب اللغة. كجزء ،آلة
 (.ِٕٗ / ٔ( مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل )(ّ
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 .أحدىم رفع لئلماـ
 دكف حدٌ  ، كحد الشرب ، كحد القذؼ ، لدنا كحد الزانجى  أف يكوف ا٢بدُّ  : الشرط الثالث

 فعل ،فإف  ، فبل ٯبوز للسيد إقامة ا٢بد على عبده ، فإذا مل تتوافر ىذه الشركط،  كالردة،  لسرقةا
 .بو كيل األمر لبلفتيات عليوأدَّ 

 .ا٤بذىب الشافعي : اثنينا
فلو  ، ف عدؿمكلَّ  رّّ كمواله حي  ، إبقراره على عبدو  ف ثبت ا٢بدُّ إف" : قاؿ الشّبازم

 (ُ)".كالشرب ان كالقذؼأف ٯبلده ُب الزًٌ 
 : فأما التغريب ففيو ثبلثة أقاكيل" ك٥بم ُب التغريب أكجو ذكرىا ا٤باكردم فقاؿ :

ض  ألف ما اعترب فيو ا٢بوؿ مل يتبعَّ  ؛كإف خالف ا٢بر ُب ا١بلد كا٢برًٌ   يغرب سنةن  : أحدىا
 .كالزكاة كا١بزية

و لقلة فى و ُب الغربة أرٍ كأن ، ال تغريب عليو بوجو ٤با فيو من اإلضرار بسيده : كالقوؿ الثاٍل
 خدمتو.

ألنو ٤با كاف التغريب ُب ا٢بر تبعنا  ؛كىذا أصح ، أنو يغرب نصف سنة : كالقوؿ الثالث
كسواء ُب ىذا التغريب أف ٰبده اإلماـ  ، كجب أف ينتصف تغريبو ، للجلد ٍب تنصف جلد العبد

 .ه اإلماـ غربوحدَّ  فٍ كإ ، بوه السيد مل يغرًٌ حدَّ  إفٍ  : كقاؿ بعض أصحابنا،  أك السيد
 ، ال ُب حق السيد مستوَب ُب حق هللا سبحانو كتعاىل ا٢بدَّ  ألفَّ  ؛كىذا الفرؽ ال كجو لو

ككذلك ا٤بدبر كا٤بكاتب كمن  ، فوجب أف ال ٱبتلف ابختبلؼ مستوفيو كا١بلد كحد األمة كالعبد
كمؤكنة  ، كالعدة كالعبيد العبيد كما كانوا ُب النكاح كالطبلؽ كحدٌ   كإف قلٌ  فيو جزء من الرؽ ،

فإف أعوز بيت ا٤باؿ فمؤكنة التغريب  ، كنفقتو ُب زماف التغريب على السيد ، التغريب ُب بيت ا٤باؿ
 (ِ)".كهللا أعلم ، على السيد كالنفقة

ب ف يغرًٌ أكىو ا٤بذىب أف لو أف لو التغريب؛ كجـز أنو ا٤بذىب فقاؿ : " كرجَّح الشّبازم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.َِٕ/  ِ)للشّبازم ( ا٤بهذَّب (ُ
 .(َِٔ-َِٓ/  ُّ( ا٢باكم الكبّب )(ِ
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كألف من ملك  ، ؾجلد أمة لو زنت كنفاىا إىل فدى  كألف ابن عمر  هنع هللا يضر٢بديث علي 
 (ُ)".ا١بلد ملك النفي كاإلماـ

 :فيو كجهاف ؛كىل لو أف يقطعو ُب السرقة" :كالقتل فقاؿ الشّبازم القطع  أماك 
  .أنو ال ٲبلك ألنو ال ٲبلك من جنس القطع كٲبلك من ا١بلد كىو التعزير:  أحدٮبا 

ألف ابن عمر ك   ٲبلك كىو ا٤بنصوص ُب البويطي ٢بديث عليٌو أنو  : كالثاٍل
 ا لو سرؽ فملك  كألنو حدّّ  ، ٥با سرقت ةن أمى   كقطعت عائشة ، قطع عبدن

 ، كلو أف يقتلو ابلردة على قوؿ من ملك إقامة ا٢بد على العبد ، السيد إقامتو على ٩بلوكو كا١بلد
 كالصحيح أف لو أف يقتلو ألف حفصة ، القتل كعلى قوؿ من منع من القطع ٯبب أف ال ٯبوز لو

  ك ا٤بوىل فملى  كألنو حدٌ  ، كالقتل ابلسحر ال يكوف إال ُب كفر ، ٥با سحرهتا ةن قتلت أمى
 .(ِ)"إقامتو على ا٤بملوؾ كسائر ا٢بدكد

 كاشَبطوا للسيد ُب إقامة ا٢بد على ٩بلوكو شركطنا أربعة : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثر ابن عمر أخرجو عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف أك  ( ،َِٕ / ِ( ا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي أليب إسحق الشّبازم )(ُ
 ابب ىل على ا٤بملوكْب نفي أك رجم. ُب كتاب الطبلؽ( ُُّّٔرقم ) ( ،ُِّ / ٕ)

 (.َِٕ / ِ( ا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي أليب إسحق الشّبازم )(ِ
رقم  ما جاء ُب قطع اآلبق كالسارؽابب  ، كتاب ا٢بدكد  ( ،ّٔٗ / ِ) كاألثر عن ابن عمر أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ 

(ُِِْ.) 
(، كفيو َُِْ، رقم ) ما ٯبب فيو القطع ، كتاب ا٢بدكد ، ابب (ّٓٗ/ ِا٤بوطأ )عائشة فركاه مالك ُب  كأما األثر عن

، كليس أمة، كقد جاء على الصحيح أف السارؽ عبد ُب )ص: فأمرت بو فقطعت يدهأف عبدا سرؽ كاعَبؼ ، 
ِّْ.) 

عن ابن عمر : أف جاريةن ٢بفصةو ( َّّرقم )حديث  ( ،ُٕٖ / ِّفأخرجو الطرباٍلٌ ُب الكبّب ) ن حفصةكأما األثر ع 
فأنكر ذلك عليها  ، فأمرت حفصة عبد الرٞبن بن زيد فقتلها ، سحرهتا ، فاعَبفت بو على نفسها ملسو هيلع هللا ىلصزكج النيب 

كأخرجو ،  أنكر عليها ما فعلت دكف السلطافككاف عثماف  ، إهنا سحرهتا كاعَبفت بو : فأاته عبد هللا فقاؿ ، عثماف
فقاؿ ابن عمر  : كفيو (ُْٕٕٖرقم ) ، ابب قتل الساحر ، كتاب اللقطة،   (َُٖ/  َُعبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف )

 / ٓكأخرجو ابن أيب شيبة ُب ا٤بصنف )،  : ما تنكر على أـ ا٤بؤمنْب من امرأة سحرت كاعَبىفت ، فسكت عثماف
 ، فبلغ ذلك عثماف فأنكره : كفيو (ُِِٕٗرقم ) ، ما يصنع بو ابب ما قالوا ُب الساحر ، كتاب ا٢بدكد( ،  ّْٓ

فكأف عثماف إ٭با أنكر ذلك ألهنا  ، كاعَبفت بو ، ككجدكا سحرىا ، فأاته ابن عمر فأخربه أهنا سحرهتا ، كاشتد عليو
 .قتلت بغّب إذنو
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ُب حق نفسو  همر أألف من مل ينفذ  ؛ل كالرشدجواز األمر ابلبلوغ كالعق الشرط األكؿ :
فإف  ، امة ا٢بدقأك سفيهنا مل ٲبلك إ ، أك ٦بنوانن  ، فإف كاف صغّبنا ، ينفذ ُب حق غّبه الىل أفأكٍ 

 .كإف كاف فاسقنا ، كمل يسقط ا٢بد ٔبلده ،  منو على عبدهأقامو أحد ىؤالء كاف تعدايِّ 
فإف كاف امرأة  ، ؿ أحصن ابلوالايت من النساءألف الرجا ؛أف يكوف رجبلن  : كالشرط الثاٍل

 : ففيو ثبلثة أكجو
 .كيتواله اإلماـ لقصورىا عن كالايت الرجاؿ ، أنو ال حق ٥با فيو كال لوليها : أحدىا

 .كال ٯبوز أف تباشره بنفسها كالنكاح ، أنو ٯبوز أف يتواله كليها نيابة عنها : كالوجو الثاٍل
مباشرة إقامتو بنفسها كٗبن تستنيبو فيو من كيل كغّب كيل  أهنا تستحق : كالوجو الثالث

 كقطعت عائشة  ، ة ٥با زنتأمى   كقد جلدت فاطمة ، لتفردىا اب٤بلك كحقوقو
 .ة ٥با سرقتأمى 

فإف كاف السيد بعضو حر كبعضو  ، أف يكوف اتـ ا٤بلك ُب كامل الرؽ : كالشرط الثالث
رنا ، أك ٨بارجنا ، أك ككذلك لو كاف مدبػَّ  ، فيو من الرؽ ٩بلوؾ فبل حق لو ُب إقامة ا٢بد لنقصو ٗبا

كلو كاف مكاتبنا ففي  ، معتقنا نصفو مل ٲبلك إقامة ا٢بد على عبده ٔبرايف أحكاـ الرؽ عليو
 : عبده كجهاف استحقاقو ٕبدٌ 
 .يستحقو الستقرار ملكو عليو : أحدٮبا
 .ال يستحقو لنقصو ٗبا ٯبرم عليو من أحكاـ الرؽ : كالثاٍل

ما أف يكوف من أىل العلم اب٢بدكد كمن اجملتهدين فيو ليعلم ما ٯبب فيو ك  : كالشرط الرابع
كإف كاف ٨بتلفنا فيو مل  ، فإف كاف متفقنا على كجوبو عمل فيو على االتفاؽ من الفقهاء ، ال ٯبب

 : ٱبل رأيو كرأم اإلماـ من أربعة أحواؿ
 .ابستيفائو أف يتفقا على كجوبو فللسيد أف يتفرد : أحدىا
 .أف يتفقا على إسقاطو فبل حد : كالثاٍل

 .فلئلماـ يستوفيو دكف السيد ، أف يرل اإلماـ كجوبو كالسيد إسقاطو : كالثالث
أف يرل السيد كجوبو دكف اإلماـ فللسيد أف يستوفيو برأيو ما مل ٰبكم اإلماـ  : كالرابع
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 (ُ).مأنفذ كأعى ألف حكم اإلماـ  ؛فإف حكم بو منع منو السيد ، إبسقاطو
 : اثلثنا : ا٤بذىب ا٢بنبلي

"كللسيد إقامة ا٢بد اب١بلد على رقيقو القن ُب قوؿ أكثر  : قاؿ ابن قدامة
 : إذا ثبت ىذا فإ٭با ٲبلك إقامة ا٢بد بشركط أربعة" : إىل أف قاؿ..." ، العلماء

الٍ أف يكوف جى  : أحدىا  ، تل ُب الردةفأما الق،  كحد القذؼ ، كالشرب ، الزان كحدًٌ   ، دن
أف ؛ كفيهما كجو آخر  ، كىذا قوؿ أكثر أىل العلم ، فبل ٲبلكهما إال اإلماـ ، كالقطع ُب السرقة

أقيموا ا٢بدكد على ما " :ملسو هيلع هللا ىلص لعمـو قوؿ النيب،  كىو ظاىر مذىب الشافعي ، السيد ٲبلكهما
ا سرؽ كركم أف ابن عمر، ( ِ)" ملكت أٲبانكم عائشة كعن حفصة أهنا ككذلك  ، هنع هللا يضر قطع عبدن

: كبلـ أٞبد يقتضي أف ُب  (ّ)كقاؿ القاضي ؛كألف ذلك حد أشبو ا١بلد ، ة ٥با سحرهتاقتلت أمى 
 .قطع السارؽ ركايتْب
فإف كاف مشَبكنا بْب اثنْب أك كانت األمة  ، أف ٱبتص السيد اب٤بملوؾ : الشرط الثاٍل

 .لك السيد إقامة ا٢بد عليومل ٲب اأك بعضو حرِّ  ، مزكجة أك كاف ا٤بملوؾ مكاتبنا
 .أف يثبت ا٢بد ببينة أك اعَباؼ : الشرط الثالث
 (ْ)ككيفية إقامتها" ، عا٤با اب٢بدكد ، عاقبلن  ، أف يكوف السيد ابلغنا : الشرط الرابع

 على ٩بلوكو عنا ُب إقامة السيد ا٢بدَّ يظهر أف ا٤بذىب الشافعي أكثر ا٤بذاىب توسُّ  ك٩با سبق
 ا لذلك شركطنا تقٌيده.كإف كانوا اشَبطو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابختصار.  (ِْٖ -ِْٔ / ُّ( ا٢باكم الكبّب )(ُ
، (ّْْٕرقم )، حديث  ابب ُب إقامة ا٢بد على ا٤بريض( ، ُُٔ / ْ) كتاب ا٢بدكدأبو داكد ُب السنن ،   ( أخرجو(ِ

 . كسكت عنو، فهو عنده حسن
كعامل عصره ُب األصوؿ  ، دمحم بن ا٢بسْب بن دمحم بن خلف بن أٞبد بن الفراء شيخ ا٢بنابلة ُب كقتو أبو يعلىىو  (ّ)

كاله القائم العباسي قضاء دار ا٣ببلفة كا٢برَل كحراف  ، من أىل بغداد ىػ( ،َّٖـ )، كلد عا كالفركع كأنواع الفنوف
ُب " ا١بامع الصغّب"ك "اجملرد"ك "األحكاـ السلطانية"ك "أحكاـ القرآف"من تصانيفو ىػ( ، ْٖٓ، توُب عاـ ) كحلواف

، (ِِٓ/  ٓرات الذىب )شذ، ك (ْٕٗ/ ٗاتريخ اإلسبلـ )انظر :  .الكفاية ُب األصوؿ""ك" العدة"ك ، الفقو
 .(ٗٗ / ٔاألعبلـ للزركلي )ك 

 . (ّٓ-ُٓ / ٗ( ا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي )(ْ
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الذم ركاه عنو أبو عبد الرٞبن  هنع هللا يضربعمـو حديث علي  الشافعية كاستدؿ علماء مذىب
من أحصن  اي أيها الناس أقيموا على أرقائكم ا٢بد :فقاؿ هنع هللا يضر يخطب عل :قاؿ السلمي 

إذا ىي حديثة عهد زنت فأمرٍل أف أجلدىا ف ملسو هيلع هللا ىلص فإف أمة لرسوؿ هللا ، صنمنهم كمن مل ٰبي 
 .(ُ)"أحسنت" : فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص فذكرت ذلك للنيب ،فخشيت إف أان جلدهتا أف أقتلها ،بنفاس

اي علي " : فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص فجرت جارية آلؿ رسوؿ هللا : قاؿ هنع هللا يضركعن أيب ٝبيلة عن علي 
ٍب  ، دعها حٌب ينقطع دمها" : فقاؿ ، فإذا هبا دـ يسيل ، فانطلقتي  " ،انطلق فأقم عليها ا٢بد

 .(ِ)"كأقيموا ا٢بدكد على ما ملكت أٲبانكم ، أقم عليها ا٢بد
  ".أقيموا ا٢بدكد" : العمـو الذم يشمل كل ا٢بدكد ُب قولوفيو ىو كجو الداللة 

  .(ّ)كقتل حفصة جاريتها الٍب سحرهتا  ، كاستدلوا كذلك ببعض اآلاثر
 . (ْ)القطع على غبلمو اآلبق كإقامة عبد هللا بن عمر 

  .(ٓ)ة ٥با سرقتقطعت أمى   عائشةأف ك 
كا٣برب الوارد ُب حد السيد عبده إ٭با جاء ُب الزان خاصة كإ٭با " :يقوؿ ابن قدامة 

إ٭با جاء ُب سياؽ  أٲبانكم(أقيموا ا٢بدكد على ما ملكت ) : كقولو ، سنا عليو ما يشبهو من ا١بلدقً 
فأرسلِب  ، رتة ٥بم فجى أبمى  ملسو هيلع هللا ىلص يبأخرب الن : ف أكؿ ا٢بديث عن علي قاؿإف ا١بلد ُب الزان ،

 ليو فقاؿإفانطلقت فوجدهتا مل ٘بف من دمها فرجعت  : قاؿ (اجلدىا ا٢بد) : إليها فقاؿ
إذا جفت من دمها فاجلدىا ا٢بد كأقيموا )كجدهتا مل ٘بف من دمها قاؿ  : فقلتي  (غترى أفػى )

ما فعل حفصة فقد أك  ، وفالظاىر أنو إ٭با أراد ذلك ا٢بد كشبه (ا٢بدكد على ما ملكت أٲبانكم
كما ركم عن ابن عمر فبل نعلم ثبوتو  ، كقولو أكىل من قو٥با،  أنكره عثماف عليها كشق عليو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (َُٕٓحديث رقم ) ( ،َُّّ/  ّ( أخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب ا٢بدكد )(ُ
 . (ُْٕسبق ٚبرٯبو )ص: ( (ِ
 (.ُْٕٕٖ، رقم ) ابب قتل الساحر، كتاب اللقطة ،  (َُٖ/  َُ)ُب ا٤بصنف عبد الرزاؽ أخرجو ( (ّ
 (.ُّٖٖٗ، رقم ) سرقة اآلبق، كتاب اللقطة ، ابب  (َِْ/  َُ)أخرجو عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف ( (ْ
  .(ّٓ / َِاجملموع شرح ا٤بهذب )انظر : ( (ٓ
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 . (ُ)"عنو
ا لعبد هللا بن عمر سرؽ بل ثبت ، كٯباب عن فعلو ٗبا ركاه مالك عن انفع  قلتي : أف عبدن

فأىب  ، ليقطع يده ، و أمّب ا٤بدينةكى ، فأرسل بو عبد هللا بن عمر إىل سعيد بن العاص ، كىو آبق
فقاؿ لو عبد هللا بن عمر : ُب أم  ،  ال تقطع يد اآلبق إذا سرؽ : كقاؿ ، سعيد أف يقطع يده

 (ِ).ٍب أمر بو عبد هللا بن عمر ، فقطعت يده ، ىذا كتاب هللا كجدتَّ 
 ده ُب السرقةُب ىذا ا٣برب ٤بذىب مالك ُب أف السيد ال يقطع يد عب: " (ّ)قاؿ ابن عبد الرب

 ؛كمل ٱبتلف عنو أنو ال يقطع السيد عبده ُب السرقة ، كإف كاف قد اختلف عنو ُب حده ُب الزان ،
ا كرآه حدِّ  ، ا مل يرض ابن عمر ا٢بد يقاـ على يدم السلطاففلمَّ  ، ألف قطع السارؽ إىل السلطاف

 .(ْ)"عز كجلبلن ، قاـ  طَّ معى 
بد هللا بن ػػػن عػػػعركاه اإلماـ مالك ُب "ا٤بوطأ" ، فاألثػػػر عنها  عائشة كأما فعل 
إىل  ملسو هيلع هللا ىلص خرجت عائشة زكج النيب : أهنا قالت ، عن عمرة بنت عبد الرٞبن ، أيب بكر بن حـز

د كمعها غبلـ لبِب عبد هللا بن أيب بكر الصديق فبعثت مع ا٤بوالتْب بربي  ، مكة كمعها موالاتف ٥با
فأخذ الغبلـ الربد ففتق عنو فاستخرجو كجعل مكانو  : التق ، مرجل قد خيط عليو خرقة خضراء

ا أك فركة كخاط عليو فلما قدمت ا٤بوالاتف ا٤بدينة دفعتا ذلك إىل أىلو فلما فتقوا عنو كجدكا  ، لبدن
أك كتبتا إليها كاهتمتا  ملسو هيلع هللا ىلص فكلموا ا٤برأتْب فكلمتا عائشة زكج النيب ، دفيو اللبد كمل ٯبدكا الربي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإف عثماف تغيظ  ، كأما خرب حفصة ( :ٗ-ٖ/  ٗكجاء أيضا ُب ا٤بغِب ) ( ،ِٓ / ٗا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((ُ
فإف قتىلو غّب  ، ٖببلؼ القتل ، كللسيد أتديب عبده ، فإنو أتديب ، كأما ا١بلد ُب الزان ، شق ذلك عليوك  ، عليها
لذلك كعلى من فعىل  ؛ كسواء قتلو قبل االستتابة أك بعدىا ، ألنو ٧بل غّب معصـو ؛ أساء كال ضماف عليو ، اإلماـ

 .إلساءتو كافتياتو ؛ ذلك التعزير
 (.ُِِْرقم ) (ّٔٗ / ِطأ )( أخرجو مالك ُب ا٤بو (ِ
من أجلة  ىػ( ،ّٖٔعاـ ) ( ىو يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب النمرم ا٢بافظ ، أبو عمر. كلد بقرطبة(ّ

 رحل رحبلت طويلة كتوُب بشاطبة ، مكثر من التصنيف ، كمؤرخ أديب ، شيخ علماء األندلس ، ادثْب كالفقهاء
ستذكار ُب شرح مذاىب علماء األمصار" ك"التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاٍل من تصانيفو "االىػ( ، ّْٔعاـ )

األعبلـ ، ك  (ِٔٔ/  ٓشذرات الذىب )، ك (ُِٕ/  ٖترتيب ا٤بدارؾ )انظر :  ك"الكاُب" ُب الفقو. كاألسانيد"
 (.َِْ/  ٖللزركلي )

 (. ُٗٔ/  ِْ)ط األكىل ( انظر : االستذكار (ْ
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 ، فقطعت يده ملسو هيلع هللا ىلص فأمرت بو عائشة زكج النيب ، بد عن ذلك فاعَبؼفسئل الع ، العبد
ا" : كقالت عائشة  .(ُ)"القطع ُب ربع دينار فصاعدن

كليس فيو ما يدؿ على أهنا ابشرت القطع بنفسها أك ككَّلت مىن يقطع عنها ، كٰبتمل أهنا 
 .(ِ)أمرت بو فحمل إىل السلطاف فأقاـ عليو ا٢بد

 جنا ٗبن ليس ملكنا للسيدأال يكوف متزكًٌ  -ذكرنا كاف أك أنثى-٤بملوؾ أما اشَباط ا٤بالكية ُب ا
 أف تكوف غّب مزكَّجة فهذا الشرط ال دليل عليو لعمـو النص.ة األمى ، ككذا اشَباط ا٢بنابلة ُب 

 ، ليس ا٢باكم أحدىم إف أقامو ا٢باكم أبربعة عدكؿ ،كأما شرط ا٤بالكية أيضنا ُب ثبوت الزان 
، فليس عليو دليل؛ ألنو إذا ثبتت عدالتو صحت شهادتو ،  ىم إف أقامو السيدكليس السيد أحد

 كهللا أعلم.
  .القوؿ الثاٍل : قوؿ ا٢بنفية

كما ال يقيمها   ، ال يقيم ا٢بدكد عليهم إال اإلماـ ، أف حكم العبيد كحكم األحراركىو 
 : ا أيٌبكاستدلوا على مذىبهم ٗب،  على األحرار إال اإلماـ كمن ُب حكمو انئبو

 .قياس العبيد على األحرار : أكالن 
ھ  ے    ے  ۓ   ﴿:  سبحانو كتعاىل كحجتنا فيو قولو" : يسقاؿ السرخ

فكذلك ما على  ، كاستيفاء ما على اصنات لئلماـ خاصة ، (ّ)﴾ۓ  ﮲  ﮳﮴  
  .(ْ)"اإلماء من نصف

فإذا كاف هللا  يو ،فبل يصار إل ، لنصورد امُب ىذا االستدالؿ أبنو قياس  نع بيجأي ك 
ا ُب فإنو جعل للسادة حقِّ  ، قد جعل إقامة ا٢بدكد إىل اإلماـ ُب حق األحرار سبحانو كتعاىل

  إقامة ا٢بدكد على عبيدىم بنص صحيح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(َُِْ، رقم ) (ّٓٗ/  ِا٤بوطأ )ُب ( أخرجو مالك (ُ
 .(ُٖٔ/  ِْكاالستذكار البن عبد الرب ) ( ،ُِٔ / ٕ( ا٤بنتقى شرح ا٤بوطأ للباجي )(ِ
 (.ِٓاآلية : )( سورة النساء (ّ
 (.ُٖ / ٗ( ا٤ببسوط )(ْ
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ضمن " :موقوفنا كمرفوعنا ما كرد عن ابن مسعود كابن عباس كابن الزبّب  : اثنينا
 .(ُ)"ا٢بدكد كالصدقات كا١بمعات كالفيء : ماـأربعة إىل اإل" : كُب ركاية "اإلماـ أربعة

كأبنو مل ينف ُب ىذا األثر إقامة ا٢بد عن  ملسو هيلع هللا ىلص عن ىذا أبنو مل يثبت عن النيب كأجيب
ٍب ال ٯبوز معارضة  ، كغاية ما فيو أنو أسند إقامة ا٢بدكد إليو ال على سبيل ا٢بصر ، غّب اإلماـ

بقوؿ بعض السلف كلو   ، ر العلماءكعليو جل الصحابة كٝبهو  ملسو هيلع هللا ىلصنص اثبت عن رسوؿ هللا 
  (ِ).كانوا من الصحابة

كال  ، أف اإلماـ قادر على إقامة ا٢بد لشوكتو كمنعتو كانقياد الرعية لو قهرنا كجربنا : اثلثنا
فقد ال  ، ٖببلؼ السيد ُب ذلك كلو ، ٱباؼ تبعة ا١بناة كأتباعهم النعداـ ا٤بعارضة بينهم كبينو

كقد ال  ، فإنو قد يتعرض لسيده بسوء إذا خاؼ ، عبده ٤بعارضتو إايهيقدر على إقامة ا٢بد على 
 .يكوف عند سيده منعة من اعتداء عبده عليو

ٍب إف اإلماـ الذم  ، أف الغالب أف يكوف العبيد منقادين لسادهتم أذلة أمامهم : كا١بواب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ءا٢بدكد كالصدقات كا١بمعات كالفي : )أربع إىل الوالة ملسو هيلع هللا ىلصنسبوه إىل النيب ك  ا٢بنفيةبو حتج الذم ا ( ىذا األثر(ُ
موقوفنا  كعن ابن مسعود كابن عباس كابن الزبّب " : قاؿ (ُٖ / ٩ٗبن ذكره السرخسي ُب ا٤ببسوط )

ك٩بن ذكره " ، الصدقات كا١بمعات كالفيءك ا٢بدكد  : أربعة إىل الوالة : كُب ركاية،  ضىًمنى اإلماـ أربعة : كمرفوعنا
نصب  " ؛ كما ُبغريب" : قاؿلو الزيلعي عند ٚبرٯبو كلذلك فإف  ؛ كىذا ليس ٕبديث مرفوع أيضنا صاحب ا٥بداية ،

 ملسو هيلع هللا ىلصكىذا القوؿ ييركل موقوفنا عن مسلم بن يسار عن رجل من أصحاب النيب ،  (ِّٔ/  ّ)ط األكىل  الراية
فسمعتو يقوؿ : الزكاة كا٢بدكد كالفيء  ، ىو عامل فخذكا عنو : قاؿ كاف ابن عمر أيمران أف أنخذ عنو ،" : قاؿ

ُب فتح البارم ابن جحر كقاؿ ا٢بافظ  ( ،ٕٔ/  ُِأخرجو ابن حـز ُب الى بسنده )" ، ك لسلطافكا١بمعة إىل ا
ال نعلم لو ٨بالفنا من  : قاؿ الطحاكم ؛ احتج الطحاكم ٗبا أكرده من طريق مسلم بن يسار"ك  ( :ُّٔ / ُِ)

/  ِكقاؿ ا٢بافظ أيضنا ُب الدراية )أىػ. كتعقبو ابن حـز فقاؿ : بل خالفو اثنا عشر نفسنا من الصحابة"،  الصحابة
الزكاة كالصبلة  : أربعة إىل السلطاف" : قاؿفأخرجو ابن أيب شيبة عن ا٢بسن البصرم أىػػ ، كما "( : "مل أجدهٗٗ

عن ركم ك  ، "ا١بمعة كا٢بدكد كالزكاة كالفيء إىل السلطاف"ّبيز قاؿ : ٧بهللا بن  عن عبدركم ك  ، "كا٢بدكد كالقضاء
( ، كتاب َٔٓ / ٓ)مصنف ابن أيب شيبة " انظر : إىل السلطاف الزكاة كا١بمعة كا٢بدكد" : ٍل قاؿعطاء ا٣براسا

 كأكىذه اآلاثرة موقوفة  (َِْْٖ( ، )ِّْٖٗ( ، )ِّْٖٖ، رقم ) من قاؿ : ا٢بدكد إىل اإلماـا٢بدكد ، ابب 
ىذه اآلاثر  كعلى كلٌو ؛ فبل تقول األسانيد ، كقد ٕبثتي ُب كتب السنة كالصحاح فلم أقف عليو مرفوعنا ، مقطوعة

  .على معارضة األحاديث الصحيحة الصرٰبة الٍب احتج هبا ا١بمهور
 (.ّٖٖ : ( السيل ا١برار ا٤بتدفق على حدائق األزىار للشوكاٍل )ص(ِ
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 .يعلم أف للسيد ىذا ا٢بق ينصره عليو كيعينو
كإما خوفنا على  إما شفقة بو ، ، عن تنفيذ ا٢بد على عبدهأف السيد قد يتواٌل  : رابعنا

ٖببلؼ اإلماـ فإنو ال دأخذه ُب إقامة ا٢بدكد رأفة  ، كا٤برء ٦ببوؿ على حب ا٤باؿ ، نقصاف قيمتو
 .كال ميل كال ٧باابة كال ٱبشى فوات شيء إذا نقص ٜبن العبد أك قيمتو ، ُب دين هللا

 ، فيجب عليو القياـ بو كسائر الواجبات ، ا٢بق أف الشرع أعطى السيد ىذا : كا١بواب
كإذا علم اإلماـ تقصّبه ُب ىذا ا٢بق قاـ بو  ، سبحانو كتعاىلفإذا مل يفعل فهو مسؤكؿ أماـ هللا 

 .كإف مل يعلم فبل حرج عليو ، ىو
أقيموا ا٢بدكد ) كأجاب علماء ا٢بنفية عن استدالؿ ا١بمهور ٕبديث علي ا٤بتقدـ أبف قولو

 سبحانو كتعاىلكىو كقولو  ، كليس خطاابن للسادة ، أنو خطاب لؤلئمة (لكت أٲبانكمعلى ما م

إف السبب ُب ٚبصيص ا٤بماليك لئبل  : كقالوا ، خطاب لؤلئمة (ُ)﴾ ٺ السرقة ﴿ ُب حدٌ 
 .عن إقامة ا٢بد عليهم ، ٙبمل األئمة شفقتهم على ا٤بماليك بسبب رقهم على االمتناع

 : ث مقبوالن إال أنو معارض أبمرينكقد يبدك ىذا ا٢بمل للحدي
صعوبة صرؼ ا٣بطاب عن السيد ُب حديث أيب ىريرة ا٤بذكور ُب أكؿ ىذا  : األمر األكؿ

فإف ا٣بطاب  ، ٍب إف زنت الثالثة فليبعها فليجلدىا إذا زنت أمة أحدكم : كىو قولو ، ا٤ببحث
 .ةيتعْب للسيد صاحب األمى 

 ، قصود أف السيد سبب للمرافعة إىل اإلماـعنو أبف ا٤ب اؼحنكجواب بعض علماء األ
  (ِ).جواب ضعيف ال يصلح لصرؼ األمر عن ظاىره

كما مضى   ، قد أقاموا ا٢بدكد على ٩باليكهم أف بعض الصحابة  : األمر الثاٍل
 .كعبد هللا بن عمر  ، عن حفصة

كىم  ، ارأدركت بقااي األنص" : كقد أخرج البيهقي عن عبد الرٞبن بن أيب ليلى أنو قاؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّٖسورة ا٤بائدة )اآلية : ( (ُ
 (.ُّٔ/  ُِ( فتح البارم )(ِ
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 .(ُ)"يضربوف الوليدة من كالئدىم ُب ٦بالسهم إذا زنت
أم حديث أيب ىريرة ا٤بذكور ُب أكؿ ىذا -"كُب ىذا ا٢بديث  :قاؿ النوكم 

كفيو أف السيد يقيم ا٢بد على عبده  ، دليل على كجوب حد الزان على اإلماء كالعبيد -ا٤ببحث
،  العلماء من الصحابة كالتابعْب فمن بعدىم كىذا مذىبنا كمذىب مالك كأٞبد كٝباىّب ، كأمتو

كىذا ا٢بديث صريح ُب الداللة  ، ليس لو ذلك : ُب طائفة كقاؿ أبو حنيفة 
  (ِ)".للجمهور

 ٬بلص ٩با سبق فنقوؿ :
يتبْب أف ا٢بق  ، كذكر ما تيسر من أدلتهم كمناقشتو كبعد ذكر مذاىب العلماء 

من حيث اإلٝباؿ ، أما من  ما ىو مذىب ا١بمهورك  ، ىو جواز إقامة السيد ا٢بد على عبده
 فيكوف ذلك كالتايل :حيث التفصيل 

، ىذا ابلنسبة للجلد كشبهو ، أما ُب  ا٤بسألة كلها على ا١بواز ال على الوجوب -ُ
القطع كالقتل كقد ثبت ُب حق ادكد ما يوجب ا٢بد فبل ٯبوز إال ُب حالة امتناع ا٢باكم عن 

، إذ األصل أف ا٢باكم ىو ا٤بسئوؿ عن إقامة ا٢بدكد  فعل ابن عمر إقامة ا٢بد كما 
 كتنفيذىا.
، حٌب لو كاف السيد  أربعة عدكؿشهادة إبقرار أك ظهور ٞبل أك بالبد من البينة  -ِ
 أحدىم. 
 البد من ٛباـ ا٤بلك. -ّ
د ككيفية البد للسيد الذم سيقيم ا٢بد أف يكوف رجبلن ابلغنا عاقبلن ذا معرفة ألحكاـ ا٢ب -ْ

. إقامتو ، فأما ا٤برأة فبل تباشر إقامتو بنفسها إ٭با يفعل ذلك كليُّها كما فعلت حفصة 
 أعلم. سبحانو كتعاىلكهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ُٕٖٖٔرقم ) ٢بدكد ، ابب حد الرجل أمتو إذا زنت ،( ، كتاب آِْ / ٖالسنن الكربل )انظر :  ((ُ
 .(ُُِ/  ُُ( شرح النوكم على مسلم )(ِ
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 حثافكفيو مب، ضوابط إقامة ا٢بدرابع: الفصل ال
 ا٢بد، كفيو مطلباف:إقامة ا٤ببحث األكؿ: مكاف 

 ا٤بطلب األكؿ: إقامة ا٢بدكد ُب ا٤بساجد.
 لثاٍل: إقامة ا٢بدكد ُب دار ا٢برب.ا٤بطلب ا

  ا٤ببحث الثاٍل: اآللة ا٤بستخدمة ُب إقامة ا٢بد
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 ا٤بطلب األكؿ: إقامة ا٢بدكد ُب ا٤بساجد
 .انًطبجذفي قبو أٌ انحذود ال ت رََكَر انعهًبء 

  ، ف فعل كقع ا٤بوقعفإ ، ال تقاـ ا٢بدكد ُب ا٤بسجد كال التعزير" :قاؿ النوكم 
 (ُ)".كالصبلة ُب أرض مغصوبة

 : قاـ ُب ا٤بساجد ٗبا يليتال على أف ا٢بدكد  : كاستدؿ الفقهاء لقو٥بم
 ، أف يستقاد ُب ا٤بسجد ملسو هيلع هللا ىلص هنى رسوؿ هللا" : قاؿ هنع هللا يضرحديث حكيم بن حزاـ  -ُ

 (ِ)". كأف تنشد فيو األشعار ، كأف تقاـ فيو ا٢بدكد

ال تقاـ ا٢بدكد ُب " :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  س ابن عباحديث  -ِ

 (ّ)".ا٤بساجد كال يقتل الوالد ابلولد

 .(ْ)"أخرجاه من ا٤بسجد كاضرابه"٤با أٌب برجل ُب شيء قاؿ :  هنع هللا يضركقوؿ عمر  -ّ
أك ٰبدث  ، فيسيل منو الدـ ، أف يشق ا١بلد ابلضربإقامة ا٢بدكد كألنو ال يؤمن ُب  -ْ

 (ٓ).فينجس ا٤بسجد من شدة الضرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ُّٕ / َُ)كعمدة ا٤بفتْب ركضة الطالبْب  ((1
( ُٕٔ/  ْ( ، كأبو داكد ُب السنن ، كتاب ا٢بدكد )ُُٕٔٓ)، حديث رقم  (ّْْ/  ّأخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ) ((2

 : (ُْٔ/  ْ)ط األكىل كقاؿ ابن حجر ُب التلخيص ا٢ببّب ،  (َْْٗحديث رقم )ابب ُب إقامة ا٢بد ُب ا٤بسجد 
  ."ال أبس إبسناده"
حديث رقم  ، ( ابب ما جاء ُب الرجل يقتل ابنو يقاد منو أـ الُٗ/  ْأخرجو الَبمذم ُب السنن ، كتاب الدايت ) ((3

حديث رقم  عن إقامة ا٢بدكد ُب ا٤بساجد ابب النهي (ٕٖٔ/  ِكابن ماجو ُب السنن ، كتاب ا٢بدكد ) ، (َُُْ)
إال من حديث إ٠باعيل بن مسلم كإ٠باعيل  ىذا حديث ال نعرفو هبذا اإلسناد مرفوعنا : كقاؿ الَبمذم ، (ِٗٗٓ)

 بن مسلم ا٤بكي قد تكلم فيو بعض أىل العلم من قبل حفظو.
/  ٦ٔبزكمنا بو ُب كتاب األحكاـ )( كعلقو البخارم َُٕٔرقم ) (ّْٔ/  ُأخرجو عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف ) ((4

 .ابب من حكم ُب ا٤بسجد حٌب إذا أتى على حد أمر أف ٱبرج من ا٤بسجد فيقاـ (ُِِٔ
 (.ُُٓ / َِاجملموع شرح ا٤بهذب للنوكم ) ((5
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ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ﴿:  سبحانو كتعاىلبتطهّبه فقاؿ  سبحانو كتعاىلكقد أمر هللا 

 .(ُ)﴾ ۇئ  ۆئ    ۆئ
  (ِ) .ُب ا٤بساجد مؤذ للمصلْب فيهادكد كألف إقامة ا٢ب -ٓ
 سبحانو كتعاىلكألف ا٤بساجد مل تنب ٥بذا ، كإ٭با بنيت للصبلة كقراءة القرآف كذكر هللا  -ٔ

 : كيدؿ لذلك، 
من ٠بع رجبلن ينشد ضالة ُب " :ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ هللا : قاؿ هنع هللا يضرحديث أيب ىريرة  -أ

 .(ّ)"ىا هللا عليك فإف ا٤بساجد مل تنب ٥بذاال ردَّ  : ا٤بسجد فليقل
ال " ملسو هيلع هللا ىلصمن دعا إىل ا١بمل األٞبر فقاؿ النيب  : كقد نشد رجل ُب ا٤بسجد فقاؿ -ب
 (ْ)".وإ٭با بنيت ا٤بساجد ٤با بنيت ل ، كجدت

سبحانو معناه لذكر هللا  (إ٭با بنيت ا٤بساجد ٤با بنيت لو) ملسو هيلع هللا ىلصكقولو " : قاؿ النوكم
 (ٓ)".كالعلم ، كا٤بذاكرة ُب ا٣بّب ك٫بوىا ، كالصبلة ، كتعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُِٓاآلية : )سورة البقرة  ((1
 (.ُْْ / ُّا٢باكم للماكردم ) ((2
 .(ٖٔٓرقم )( ، حديث ّٕٗ / ُالصبلة )أخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب ا٤بساجد كمواضع  ((3
 (. ٗٔٓا٤بصدر السابق ٙبت رقم ) ((4
 (.ٓٓ / ٓمسلم )صحيح شرح النوكم على  ((5
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 ا٤بطلب الثاٍل: إقامة ا٢بدكد ُب دار ا٢برب
 ، اأك قذؼ مسلمن  ، اختلف الفقهاء ُب إقامة ا٢بد على من زٌل من ا٤بسلمْب أك سرؽ

 .أك شرب ٟبرنا ُب دار ا٢برب
  : (ِ)كالشافعية (ُ)فقاؿ ا٤بالكية

ألف إقامة ا٢بدكد فرض كالصبلة كالصـو كالزكاة كال  ، ٯبب على اإلماـ إقامة ا٢بد عليو
 مسلمنا ُب دار ا٢برب يستوُب منو القصاص إذا قتل مسلمه ، ف تسقط دار ا٢برب عنو شيئا من ذلك

 . وا ُب دار اإلسبلـكيكوف ا٢بكم كما لو كان ،
 كلو بعد رجوعو إىل دار اإلسبلـ لقوؿ النيب ،إىل أنو ال يقاـ عليو ا٢بد (ّ)ا٢بنفية تكذىب
من زٌل أك سرؽ ُب دار ا٢برب " :ملسو هيلع هللا ىلص قولولك ،  (ْ)."ال تقاـ ا٢بدكد ُب دار ا٢برب" :ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٓ)"كهللا أعلم بو ا ٍب ىرب فخرج إلينا فإنو ال يقاـ عليو ا٢بد ،كأصاب هبا حدِّ 

كال يقاـ عليو بعد  ، كألف اإلماـ ال يقدر على إقامة ا٢بدكد ُب دار ا٢برب لعدـ الوالية
ككذلك إذا قتل مسلمنا فيها ال يؤخذ  ، ألف الفعل مل يقع موجبا أصبلن  ، الرجوع إىل دار اإلسبلـ

ا لتعذر االستيفاء ابلقصاص ، ة ُب كألف كونو ُب دار ا٢برب أكرث شبه ، كإف كاف القتل عمدن
ألف  ، كيضمن الدية كتكوف ُب مالو ال على العاقلة ، كالقصاص ال ٯبب مع الشبهة ، الوجوب

كال تناصر عند  ، ٍب العاقلة تتحمل عنو ٤با بينهم من التناصر ، الدية ٘بب على القاتل ابتداء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٕ / ٖشرح ٨بتصر خليل للخرشي ) ((1
 .(ّْٕ / ٕاألـ للشافعي ) ((2
 (.ُُّ/  ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ) ((3
كتاب السّب ، ابب من زعم ال تقاـ ا٢بدكد ُب أرض ا٢برب حٌب  ( ،َُٓ / ٗأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل ) ((4

ٍب  ، يعِب أنو ال أصل لو ، "غريب" ( :ّّْ/  ّكقاؿ الزيلعي ُب نصب الراية ) ( ،ََُْٖرقم )يرجع ، حديث 
 . "ال تقاـ ا٢بدكد ُب دار ا٢برب ٨بافة أف يلحق أىلها ابلعدك" : ذكر أنو كرد من قوؿ زيد بن اثبت

كا٢بديث مل أقف عليو ُب ا٤بصادر ا٢بديثية الٍب بْب  ( ،ُِٖ / ّتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشليب ) ((5
 .يدم
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 . (ُ)اختبلؼ الدار
  : كقاؿ ا٢بنابلة

كتقاـ عليو بعد رجوعو من  ، ا٢برب كلكنها ال تقاـ ُب دار ، ٘بب ا٢بدكد كالقصاصبل 
 .(ِ) دار ا٢برب

أف  ، ُب سننو إبسناده عن األحوص بن حكيم عن أبيوبن منصور سعيد  اهرك كاستدلوا ٗبا 
 كىو غازو  ، ادِّ رجبلن من ا٤بسلمْب حى  كال سريةو  جيشو  أمّبي  أف ال ٯبلدفَّ " : هنع هللا يضر كتب إىل الناس عمر

 .(ّ)"فيلحق ابلكفار ، ئبل تلحقو ٞبية الشيطافل ؛حٌب يقطع الدرب قافبلن 
 . (ْ)عن أيب الدرداء مثل ذلك ٗبا جاءك 

بن  كبَبؾ سعد،  (ٓ)ُب قصة الوليد بن عقبة كقوؿ حذيفة ابن اليماف فيو علقمة كٗبا ركاه
 .مل يظهر خبلفو ، كىذا اتفاؽه  (ٔ)أيب كقاصو حٌد أيب ٧بجن ُب القادسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ُُّ/  ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ) ((1
 (.َّٗ / ٗا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((2
( ، عن إ٠باعيل بن عٌياش ، ََِٓ( ، برقم )ِّٓ/  ِىل )أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو ط األك  هنع هللا يضرأثر عمر  ((3

عن األحوص بن حكيم ، عن أبيو ، أف عمر ... فذكره ، كُب سنده األحوص بن حكيم ، كىو ضعيف ا٢بفظ ؛ كما 
( ، كما أخرجو بسند آخر من طريق َِٗ( ، رقم )ٔٗقاؿ ذلك عنو ا٢بافظ ابن حجر ُب تقريب التهذيب )ص : 

، عن أيب بكر بن مرَل الغساٍل كىو ضعيفه أيضنا ، ككاف قد سرؽ بيتو فاختلط كما قاؿ ا٢بافظ  إ٠باعيل بن عياش
 ( ، فا٢بديث ضعيف ال ٰبتج بو.ْٕٕٗ( ، رقم )ُِّٔب تقريب التهذيب )ص : 

( ، من طريق إ٠باعيل بن عياش ، ِْٗٗ( برقم )ِّْ/  ِحديث أيب الدرداء أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو ) ((4
أيب بكر بن مرَل الغساٍل عن ٞبيد بن عقبة بن ركماف ، عن أيب الدرداء فذكره ، كسنده ضعيفه أيضنا ، ألفَّ أاب عن 

بكر بن عبد هللا بن أيب مرَل الغساٍل الشامي ؛ ضعيفه ككاف قد سرؽ بيتو فاختلط كما قاؿ ا٢بافظ ُب تقريب 
 و.( فا٢بديث ضعيف ال ٰبتج بْٕٕٗ( ، رقم )ِّٔالتهذيب )ص : 

كعلينا الوليد بن عقبة يشرب  ، كمعنا حذيفة بن اليماف ، كنا ُب جيش ُب أرض الرـك  علقمة : قاؿكخبلصة القصة  ((5
، كىذه القصة فيها   فيطمعوا فيكم ، أٙبدكف أمّبكم كقد دنوًب من عدككم : فقاؿ حذيفة ، فأردان أف ٫بده ، ا٣بمر

 كمل أجد سندنا ٥بذه القصة أك من تكلم فيها من ادثْب فيما اطلعتي عليو.كذب كاضح على الوليد بن عقبة هنع هللا يضر ، 
(، عن دمحم بن سعد بن أيب كقاص، َِِٓ، رقم )(ِّٓ/ ِ) وسننُب سعيد بن منصور كخبلصة القصة كما ركاىا  ((6
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أبو  ركاه ( هنى أف تقطع األيدم ُب الغزك) ملسو هيلع هللا ىلصيب الن"ك  : (ُ)كقاؿ ابن القيم
كقد هنى عن إقامتو ُب الغزك خشية أف يَبتب  ، ، فهذا حد من حدكد هللا سبحانو كتعاىل (ِ)داكد

ما ىو أبغض إىل هللا من تعطيلو أك دأخّبه من ٢بوؽ صاحبو اب٤بشركْب ٞبية كغضبا كما عليو 
كغّبىم من  كاألكزاعي ؽ بن راىويوكإسحا أٞبد كغّبىم ، كقد نص كحذيفة كأبو الدرداء عمر قالو

ُب ٨بتصره فقاؿ  أبو القاسم ا٣برقي علماء اإلسبلـ على أف ا٢بدكد ال تقاـ ُب أرض العدك ، كذكرىا
برجل من الغزاة قد سرؽ ٦بنو  بشر بن أرطاة أتى ال يقاـ ا٢بد على مسلم ُب أرض العدك ، كقد :

 )ال تقطع األيدم ُب الغزك لقطعت يدؾ)يقوؿ :  ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ : لوال أٍل ٠بعت رسوؿ هللا 
  "أبو داكد ركاه

كما يؤخر   ، كإ٭با أخر لعارض ، لعمـو اآلايت كاألخبار ؛فإنو يقاـ ا٢بد عليو ، فأما إذا رجع
 ك٥بذا قاؿ عمر ، كانتفاء معارضو ، أقيم ا٢بد لوجود مقتضيو ، فإذا زاؿ العارض ، ٤برض أك شغل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـو القادسية كقاصبن أيب  ٌب سعدأي "قاؿ  ( :َّٗ/  ٗعن أبيو، كذكرىا ابن قدامة ُب ا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي )
 : فلما التقى الناس قاؿ أبو ٧بجن ، فأمر بو إىل القيد ، كقد شرب ا٣بمر الثقفي ،أبيب ٧بجن كىو أمّبىا 

 ايى قً اثى كً  يَّ لى ا عى كدن دي شٍ مى  ؾي رى تػٍ أي كى ... ا نى قى لٍ ابً  لي يٍ ا٣بى  دى رى طٍ تي  فٍ  أى انن زٍ ى حي فى كى  
فإف قتلت  ، علي إف سلمِب هللا أف أرجع حٌب أضع رجلي ُب القيد كلك هللا ، أطلقيِب : كقاؿ البنة حفصة امرأة سعد

كصعدكا  : قاؿ ، فلم ٱبرج يومئذ إىل الناس ، ككانت بسعد جراحة ، فحلتو حْب التقى الناس : قاؿ ، اسَبحتم مِب
ؿ ٥با فوثب أبو ٧بجن على فرس لسعد يقا ، كاستعمل على ا٣بيل خالد بن عرفطة بو فوؽ العذيب ينظر إىل الناس

 ؛ ىذا ملك : يقولوف كجعل الناس ، ٍب أخذ ر٧بنا ٍب خرج فجعل ال ٰبمل على انحية من العدك إال ىزمهم ، البلقاء
فلما ىـز  ، كأبو ٧بجن ُب القيد ، كالطعن طعن أيب ٧بجن ، الضرب ضرب البلقاء : كجعل سعد يقوؿ ، ٤با يركنو يصنع

ال  : فقاؿ سعد ، فأخربت ابنة حفصة سعدنا ٗبا كاف من أمره ، يدالعدك ، رجع أبو ٧بجن حٌب كضع رجليو ُب الق
قد كنت أشرهبا إذ  : فقاؿ أبو ٧بجن ، فخلى سبيلو ، ال أضرب اليـو رجبلن أبلى هللا ا٤بسلمْب بو ما أببلىم ، كهللا

ا ، يقاـ علي ا٢بد كأطهر منها  "فأما إذا هبرجتِب فوهللا ال أشرهبا أبدن
(، كتاب ا٢بدكد، ُِْ/ ْ، كأبو داكد ُب السنن )(ُّٕٔٔ)رقم حديث ، (ُُٖ /ْ)سند أخرجو أٞبد ُب ا٤ب ((1

ابب (، كتاب ا٢بدكد، ّٓ/ ْ(، كالَبمذم ُب السنن )َْْٖ؟، حديث رقم )ابب ُب الرجل يسرؽ ُب الغزك أيقطع
، طع السارؽق(، كتاب ُٗ/ ٖ(، كالنسائي ُب السنن )َُْٓ، حديث رقم )ما جاء أف ال تقطع األيدم ُب الغزك

 .(ِٖٗ/ ُاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )(، كقوَّل إسناده ابن حجر ُب ْٕٗٗ، حديث رقم )القطع ُب السفرابب 
  (.ٓ/  ّ) إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب ((2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=338&idto=338&bk_no=34&ID=304#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=21
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14209
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14209
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=338&idto=338&bk_no=34&ID=304#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=338&idto=338&bk_no=34&ID=304#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=338&idto=338&bk_no=34&ID=304#docu
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 .حٌب يقطع الدرب قافبلن  :
 نظر.كاألقرب للدليل كال سبحانو كتعاىلكلعل ىذا القوؿ ىو الراجح إف شاء هللا 

 أعلم. سبحانو كتعاىلكهللا 
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 في إقبية انحذ اآلنة انًطتخذية :انًجحث انثبَي
ضرب( ، آلة السبق الكبلـ على اآللة ا٤بستخدمة ُب إقامة ا٢بدكد كالتعازير عند مبحث )

ا فيقتل ، ككذلك الضرب يكوف كسطنا،  كسطنا اكوف سوطن كىي أف اآللة ت كال ضعيفنا  ، ال شديدن
 ، كقد سبق ُب مبحث ضرب التعزير. ال قتلو ، ف ا٤بقصود دأديبوأل ، فبل يردع

فدعا ،  ملسو هيلع هللا ىلصأف رجبلن اعَبؼ على نفسو ابلزان على عهد رسوؿ هللا  : ركمكنزيد ىنا أنو 
فأٌب بسوط جديد مل  " ،فوؽ ىذا"بسوط فأٌب بسوط مكسور فقاؿ :  ملسو هيلع هللا ىلصلو رسوؿ هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصب بو كالف فأمر بو رسوؿ هللا فأٌب بسوط قد رك " ،دكف ىذا"تقطع ٜبرتو ، فقاؿ : 
 .(ُ)فجلد

مل ٱبتلف عن مالك، ُب إرساؿ ": ابن عبد الرب  قاؿ أبو عمركىذا ا٢بديث مرسل، 
 .(ِ)"ىذا ا٢بديث، كال أعلمو يستند هبذا اللفظ من كجو من الوجوه

الذم  كالسوط: "كعلى كل حاؿ فالدليل على ىذا ىو اإلٝباع، قاؿ ابن القطاف 
 .(ّ)"بْب السوطْب التفاؽ أىل العلم على ذلك ٯبلد بو سوط

كالسوط الذم ٯبب أف ٯبلد بو  ،أٝبع العلماء على أف ا١بلد ابلسوط ٯببكقاؿ القرطيب : "
 .(ْ)"يكوف سوطا بْب سوطْب. ال شديدا كال لينا

 أعلم. سبحانو كتعاىلكهللا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ِّٖٔ( ، رقم )ّٕٖ/  ِأخرجو مالك ُب ا٤بوطأ ) ((1  ( من حديث زيد بن أسلم مرسبلن
 .(ٖٓ/ ِْ)االستذكار البن عبد الرب  ((2
 .(ِْٕ/  ِ)البن القطاف اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع  ((3
 .(ُِٔ-ُُٔ/ ُِتفسّب القرطيب ) ((4
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 الباب الرابع: الضرب قصاصنا، كفيو ٟبسة فصوؿ

 .الفصل األكؿ: حقيقة القصاص
 .الفصل الثاٍل: الفرؽ بْب ا٢بدًٌ كالقصاص

 .مشركعيةي الضرًب قصاصنا الفصل الثالث:
 .اشػػػػػػػػركط الضرب قصاصن  الفصل الرابع:

 .أثر الضرب ُب القصاص الفصل ا٣بامس:
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 حقيقة القصاصالفصل األكؿ: 

كيطلق  تتبع األثر ألف ا٤بقتص يتتبع أثر جناية ا١باٍل فيجرحو مثلها ، : القصاص ُب اللغة
 .على القود كا٤بماثلة

راح مأخوذ من ىذا إذا اقتص لو منو ٔبرحو مثل جرحو القصاص ُب ا١بقاؿ ابن منظور : "
 (ُ)".إايه أك قتلو بو

 سألو أف ييًقصَّو : كفبلانن ،  كتػىقىصَّصىوي ،   قىصَّو : كاقػٍتىصَّ أثػىرىهي كقاؿ الفّبكز آابدم : "
 .(ِ)"أخىذى الًقصاصى  : كمنو،  كاٍستػىقىصَّو،

إذا اقػٍتىصَّ لو منو  ، ّبي فبلانن من فبلفكقد أقىصَّ األم ، القىوىدي  : القصاصكقاؿ ا١بوىرم : "
 (ّ)".اأك قتػىلىو قػىوىدن  ، فجرحو مثل جرحو

اقتصاص األثر ٍب غلب استعماؿ القصاص ُب قتل القاتل كجرح ا١بارح " كقاؿ الفيومي :
  (ْ)".كقطع القاطع

ما كالقطع كا١برح في ، ٦بازاة ا١باٍل ٗبثل فعلو كىو القتل ُب النفس : ُب الشرعالقصاص ك 
  .(ٓ)دكف النفس ٩با ٲبكن فيو ا٤بماثلة

على أف حكم القصاص الوجوب على كيل األمر إذا رفع إليو  -كما سبق- اتفق الفقهاءك 
كلو أف  ، فلو أف يطالب بو ، كمباح طلبو من قبل مستحقو إذا استوَب شركطو ، من مستحقو
اء ُب ذلك كلو أف تكوف ا١بناية كسو ،  ٍب الصلح ، كالعفو أفضل ، كلو أف يعفو عنو ، يصاّب عليو

  .(ٔ)على النفس أك على ما دكهنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ّٕ / ٕ( لساف العرب )(ُ
 (. ِٖٔ : )صط الثامنة ( القاموس ايط (ِ
 (.َُِٓ/  ّ( الصحاح )(ّ
 (.َٓٓ / ِ( ا٤بصباح ا٤بنّب )(ْ
  .(ُٖٔ / ُ( أحكاـ القرآف للجصاص )(ٓ
( ، كاجملموع ِٗٓ/  ْكحاشية الدسوقي على الشرح الكبّب )،  (ْٖٓ/  ٔدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار )( ال(ٔ

  .(َِْ / ٕ( ، ا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع )ْْٔ/  ُٖشرح ا٤بهذب )
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ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  ﴿ : سبحانو كتعاىلكذلك لقولو 

  .(ُ)﴾گ  ڳ   ڳ

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ      ﴿ سبحانو كتعاىلكقولو 

 (ِ) ﴾ ھ

﮵  ﮶   ﮷    ے  ے   ﴿:  سبحانو كتعاىلكقولو  ﮴   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁               

 .(ّ) ﴾           

  (ْ)".كإما أف يقاد م ،من قتل لو قتيل فهو ٖبّب النظرين إما أف يود" :ملسو هيلع هللا ىلصكقوؿ النيب 

وا عليهم األرش فعرض ، ع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جاريةأف الربيًٌ  هنع هللا يضركما ركاه أنس 
 فأمر ابلقصاص فجاء أخوىا أنس بن النضر فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصفأتوا النيب  ، كطلبوا العفو فأبوا ، فأبوا

 :ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ النيب  ، كالذم بعثك اب٢بق ال تكسر ثنيتها ؟ اي رسوؿ هللا أتكسر ثنية الربيع :
 من لو إف من عباد هللا" :ملسو هيلع هللا ىلصٍب قاؿ رسوؿ هللا  ، فعفا القـو : قاؿ " ،كتاب هللا القصاص"

 (ٓ) ".هأقسم على هللا ألبرَّ 

فكاف كالنفس ُب كجوب  ، كألف ما دكف النفس كالنفس ُب ا٢باجة إىل حفظو ابلقصاص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُٖٕاآلية : )( سورة البقرة (ُ
 (.ّّاآلية : )( سورة اإلسراء (ِ
 (.ْٓ)اآلية : ( سورة ا٤بائدة (ّ
( ، كمسلم ُب صحيحو ُُِرقم )حديث ( ، ابب كتابة العلم ، ّٓ/  ُبخارم ُب صحيحو كتاب العلم )أخرجو ال ((4

 (.ُّٓٓرقم )حديث ( ، ٖٗٗ/  ِكتاب ا٢بج )
( ، كمسلم ِٔٓٓرقم )حديث ( ، ابب الصلح ُب الدية ، ُٔٗ/  ِأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب الصلح ) ((5

 (.ُٕٓٔرقم )ث حدي( ، َُِّ/  ّ)كتاب ا٢بج   ُب صحيحو
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 .(ُ)القصاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُّٕ/  ٖ( ، كا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي )ُٕٕ/  ِا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ) ((1
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 الفرؽ بْب ا٢بدًٌ كالقصاص :الفصل الثاٍل

ادنا للمنع من كمنو ٠بي البواب حدَّ  ، كا٢باجز بْب الشيئْب ، ا٤بنع : ا٢بد ُب اللغةسبق أف 
 .(ُ)الدخوؿ

 .(ِ)شأنو عزَّ   احقِّ  كاجبة رةقدَّ مي  عقوبة : كُب االصطبلح
ا  إال أف األكؿ كجب حقِّ  ، أف كليهما عقوبة على جناية : كالعبلقة بْب ا٢بد كالقصاص

 . ا للمجِب عليو أك أكليائوكالثاٍل كجب حقِّ  ، غالبنا سبحانو كتعاىل
 كالفرؽ بْب القصاص كا٢بد يتلخص فيما يلي :

 .(ّ)يرل ٝبهور الفقهاء أف اإلماـ ال يقضي بعلمو ُب ا٢بدكد ٖببلؼ القصاص -ُ
 .كأما القصاص فيورث ، ا٢بدكد ال تورث ُب ا١بملةأف  -ِ
 ال يصح العفو ُب ا٢بدكد ُب ا١بملة ٖببلؼ القصاص. -ّ
 ، التقادـ ال ٲبنع من الشهادة ابلقتل ُب القصاص ٖببلؼ ا٢بدكد عند بعض الفقهاء -ْ
 د القذؼ.سول ح
 يثبت القصاص ابإلشارة كالكتابة من األخرس ٖببلؼ ا٢بدكد. -ٓ
 ك٘بوز ُب القصاص. ، ال ٘بوز الشفاعة ُب ا٢بدكد -ٔ
 على الدعول ٖببلؼ القصاص. -ما عدا حد القذؼ-ال تتوقف ا٢بدكد  -ٕ
 وز ُب القصاص.ٯبٯبوز الرجوع عن اإلقرار ُب ا٢بدكد كال  -ٖ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ، "ح دد".ٓٗ/  ُ( ٝبهرة اللغة )(ُ
 .(ّّ/  ٕ( بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع )(ِ
، الدر  (َُُ)ص : كىل ( ، األشباه كالنظائر البن ٪بيم ا٢بنفي ط األُِّ/  ُٕا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )( (ّ

فتح القدير  ( ،ٕ/  ٕ)للكاساٍل بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ،  (َٓٓ-ْٗٓ/  ٔ)ا٤بختار للحصكفي 
كما ُب  ُب كجو أف اإلماـ يقضي بعلمو ُب حد القذؼ كالقصاص كالتعزيرك  ، (ِّٔ/  ٓ)للكماؿ بن ا٥بماـ 

/  َِ)للنوكم جملموع ا ( ،ُّٖ/  ٖإلكليل ٤بختصر خليل )التاج كا ، (ُٔٗاألشباه كالنظائر البن ٪بيم )ص : 
البن قدامة الكاُب ( ، ُِٓ/  ٗ، ) (ُُِ/  ٗٙبفة اتاج ُب شرح ا٤بنهاج كحواشي الشركاٍل كالعبادم ) ، (ُِٔ

 (.َِٓ/  ُُ)للمرداكم  اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ ( ،ْْٔ/  ْ)
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 .(ُ)ٖببلؼ القصاص ، فإنو حق للعبد ق هللا سبحانو كتعاىلكمرد ذلك كلو أف ا٢بدكد ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، َُُكاألشباه كالنظائر البن ٪بيم )ص :  ، (ّّٓ / ٓبن عابدين )الار رد اتار على الدر ا٤بختحاشية ( (ُ
 (.ُٕٔ/  ِكالفتاكل ا٥بندية )
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 قصاصنا الضربً  مشركعيةي :الفصل الثالث

ا ، إف مل ٙبدث جرحنا أك شقِّ  اختلف الفقهاء ُب القصاص ُب اللطمة كاللكزة كضرب السوط
 : ، على ثبلثة أقواؿ أك ذىاب منفعة عضو

 قوؿ الظاىرية.، كىو  أف القصاص مشركع ُب ا١بميع:  القوؿ األكؿ

 (ُ)"كمن ضربة ابلسوط ، عنهم القصاص من اللطمة صحَّ " :قاؿ ابن حـز 

 على ذلك ابألدلة التالية :كاستدؿ 

  : منهاك  ُب االقتصاص ، عمـو اآلايت الدالة على كجوب ا٤بساكاة -ُ

 .(ِ)﴾ھ  ھ  ے  ے﴿ : سبحانو كتعاىلقولو 

 .(ّ)﴾ گ  گ  ڳ ک  ک  ک  ک    گ  گ  ﴿ : سبحانو كتعاىلكقولو 

 .(ْ)﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ﴿:  سبحانو كتعاىلكقولو 

عتبارىا افوجب  القصاص؛استيفاء اآلايت على األمر اب٤بماثلة ُب العقوبة ك ىذه دلت فقد 
 (ٓ).، كاألمثل ىو ا٤بأمور بو ٕبسب اإلمكاف

ا ابآللة الٍب ُب ٧بلهم بضربةو  كضربةن  ، بلطمةو  لطمةن  كال ريب أفَّ " :قاؿ ابن القيم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ُْ/  ٕالى )( (ُ
 (.َْ)اآلية :  ( سورة الشورلِ)
 (.ُْٗاآلية : ) سورة البقرة (ّ)
 (.ُِٔاآلية : )سورة النحل  (ْ)
 .(ُٖٗ/  ُأحكاـ القرآف للجصاص ) (ٓ)
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ا كشرعنا من تعزيره هبا بغّب جنس اعتدائو أك ٗبثلها أقرب إىل ا٤بماثلة ا٤بأمور هبا حسِّ  لطمو هبا ،
  .(ُ)"كقدره كصفتو

 ُب مرضو ملسو هيلع هللا ىلص النيب (ِ)انى دٍ دى لى  : قالتأهنا   عائشةأـ ا٤بؤمنْب ما ثبت عن  -ِ
ال يبقى أحد منكم إال " : فلما أفاؽ قاؿ ،٤بريض للدكاء اكراىية  فقلنا : ؛"كٍلدُّ لي ال تػى " : ، فقاؿ

 .(ّ)"غّب العباس فإنو مل يشهدكم دَّ لي 

فيو مشركعية القصاص ُب ٝبيع ما يصاب بو اإلنساف "ك  :قاؿ ابن حجر 
ا   .(ْ)"عمدن

ا  .كاللطمة كاللكزة من ٝبلة ما يصيب اإلنساف عمدن

ود ُب خاصرتو فقاؿ طعنو بع ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  هنع هللا يضرأسيد بن حضّب ما ثبت عن  -ّ
فرفع  إف عليك قميصنا كليس علي قميص ، فقاؿ : (ٓ)"اصطرب: "ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ لو الرسوؿ  اصربٍل
 (ٔ).إ٭با أردت ىذه ايرسوؿ هللا : كجعل يقبل كشحو كقاؿ تضنو ،حعن قميصو فا ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

على جرايف القصاص من اللكزة ك٫بوىا كما دؿ على أف آلة القصاص تكوف فا٢بديث يدؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ُّٖ / ُقعْب عن رب العا٤بْب )إعبلـ ا٤بو  (ُ)
أك ييدخل  ، كىو الدكاء الذم ييصىب ُب أحد جانيب فم ا٤بريض كييٍسقاه -بفتح البلـ-سقاه اللَّدكد لددان أم : ( ِ)

لددانه أم  : قولو( : "ُْٕ/  ُٖب فتح البارم ) ، قاؿ ا٢بافظ ابن حجر  كٰبيىنَّك بو ، ىناؾ إبصبع كغّبىا
  ". أىػ.دكاء بغّب اختياره كىذا ىو اللدكد فأما ما يصب ُب ا٢بلق فيقاؿ لو الوجورجعلنا ُب جانب فمو 

( ، كمسػػلم ُب ُْٖٗ، حػػديث رقػػم ) ككفاتػػو ملسو هيلع هللا ىلصمػػرض النػػيب ( ، ابب ُُٖٔ / ْ)كتػػاب ا٤بغػػازم   البخػػارم ُب صػػحيحوأخرجػػو  (ّ)
 (.ُِِّ( حديث رقم )ُّّٕ / ْ)صحيحو كتاب السبلـ 

 . (ُْٕ / ٖالبن حجر )( فتح البارم ْ)
 ( ، "صرب".ٖ / ّ)البن األثّب النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ، انظر :  من خصمو وي صَّ قى أم أى  : ا٢باكم هي رى بػى كأصٍ  ، أم اقتص : اصطرب (ٓ)
( كسػكت عنػو أبػو داكد فهػو عنػده ِِْٓحػديث رقػم ) ُب قبلػة ا١بسػد( ابب ّٔٓ / ْ)كتػاب األدب داكد ُب السػنن ،   و( أخرجو أبػٔ)

 .صاّب
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 .اآللة الٍب استخدمت ُب ا١بناية كابلصفة نفسها بنفس

، كأما  ا٤بماثلة ىعل ، كٰبصل بو مسمى القصاص الداؿُّ  اب٤بثلالعادؿى يكوف  العقابى  أفَّ  -ْ
، فصار العقاب اب٤بثل ، كقد ٰبصل فيها ٘باكزه أك تفريط  ، فبل تسمى قصاصنا العقوبة ابلتعزيز

. للمأمور بو شرعنا أقربي   (ُ)كعقبلن

 .ا٤بالكية قوؿىو ىذا ، ك  فقط السوطً  ُب ضربةً  القصاص مشركعه  أفَّ  : لقوؿ الثاٍلا

كال قصاص ُب  ، كُب ضربة السوط القود على ا٤بشهور" : جاء ُب جامع األمهاتفقد 
 .(ِ)"اللطمة

ُب ضربة السوط القود ٖببلؼ اللطمة فبل  : قاؿ ابن القاسم" : كجاء ُب التاج كاإلكليل
 .(ّ)قود فيها"

، فلذلك يشرع بو القصاص ٖببلؼ  السوط جارح ٰبصل من الضرب بو ا١برحأبفَّ  واكاستدل
 .(ْ)، فبل ٰبصل الضرب هبا جرح اللطمة

، فبل تنضبط فقد  ، ٖببلؼ اللطمة ، فيجرم فيها القصاص ضربة السوط ٥با انضباط فَّ كأل
 (ٓ)ٰبصل فيها تعدٌو أك ٦باكزة.

، كاللكزة كضربة  ال نسلم أبف ا٤بماثلة متعذرة ُب اللطمة ونأب ىذا التعليل : ٲبكن أف يناقشك 
 ضربة بضربة ، أقرب إىل ا٤بماثلة من تعزيره هبا بغّب جنس اعتدائواللطمة بلطمة ، ك ال السوط بل إفَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُِّ / ُإعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب ) (ُ)
 (.ْْٗ : )صط الثانية جامع األمهات  (ِ)
 (.ُّْ / ٖتاج كاإلكليل ٤بختصر خليل )ال (ّ)

 (.ُٓ / ٖشرح ٨بتصر خليل للخرشي ) (ْ)
 ا٤بصدر السابق. (ٓ)



 

 

411 

 

 .، كقدره كصفتو

كضرب السوط  عدـ مشركعية القصاص ُب اللطمة كاللكزة لث ُب ىذه ا٤بسألة :القوؿ الثا
 .كا٢بنابلة من ا٢بنفية كالشافعيةأىل العلم  ، كإليو ذىب ٝبهور ا فيها التعزيز، كإ٭ب مطلقنا

كما كاف من غّب ا٤بفاصل فبل قصاص فيو كما إذا قطع من الساعد " فقد قالت ا٢بنفية :
،  كال ٲبكن من غّبىا ، ألنو ٲبكن استيفاء ا٤بثل من ا٤بفاصل ؛أك العضد أك الساؽ أك الفخذ

ك٢بم  ، كال ُب ٢بم ا٣بدين ، ُب األلية قصاص كال ، د كالعضد كالساؽ كالفخذكليس ُب ٢بم الساع
 كال ُب اللطمة ، كجلدة اليدين إذا قطعت لتعذر استيفاء ا٤بثل ، كالبطن كال ُب جلدة الرأس الظهر

 ( ُ)"كالدقة ، كالوجأة ، كالوكزة ،

 ( ِ).لعدـ انضباطها ؛ال يقتص ُب اللطمة كقاؿ الشافعية :

 (ّ)كال قود ُب اللطمة ك٫بوىا ألف ا٤بماثلة فيها غّب ٩بكنة ٢بنابلة :قاؿ اك 

 .(ْ) ﴾﮼   ﮽ ﴿ سبحانو كتعاىلا١بمهور بعمـو قولو  استدؿك 

  كما نصت عليو اآلية الكرٲبة.  كإ٭با يقتص من ا١بركح الضرب ال يقتص منو؛كقالوا إفَّ 

 .، كا٤بماثلة ٩بكنة ُب غّب ا١بركح على ا٤بماثلة القصاص مبِبّّ  أبفَّ ىذا التعليل :  عنكأجيب 

 ٤بماثلة متعذرة ُب اللطمة كاللكزة كضربة السوط فإذا تعذرت ا٤بماثلةكما استدلوا أيضنا أبفَّ ا
 .، ألهنا شرط فيوطبعنا  ، تعذر القصاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ِٗٗ-ِٖٗ / ٕالصنائع ُب ترتيب الشرائع )بدائع  (ُ)
 (.ِٗٓ / ٓفة معاٍل ألفاظ ا٤بنهاج )مغِب اتاج إىل معر  (ِ)
 .(ْٖٓ / ٓكشاؼ القناع عن مًب اإلقناع ) (ّ)
 (.ْٓ)اآلية :  ا٤بائدةسورة  (ْ)
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تقابل  لطمةال بل إفَّ  ، ا٤بماثلة متعذرة ُب اللطمة كاللكزة فَّ م أبسلَّ ال يي كأجيب عن ىذا أبنو 
ير بغّب جنس اعتدائو كقدره ز أقرب إىل ا٤بماثلة من التعكىو  ، كالضربة تقابل بضربة ، مةبلط

 .كصفتو

حد أمتعذرة ىنا فلم يبق إال فإذا كانت ،  لقصاص مبِب على ا٤بماثلة من كل كجوكألفَّ ا
ا١بنس  ر تعزيرنا غّب مضبوطزَّ ز أف يعوًٌ ، فإذا جي  يرز أك التع ؛من ا٤بماثلة قريبه  ، قصاصه  أمرين

التعزير ال يعترب فيو  ، كذلك أفَّ  ىو أقرب إىل الضبط من ذلك أكىل فبل يعاقب إال ما كالقدر
 .، كقد يكوف ضربو بيده ر ابلسوط كالعصاز ، بل قد يع جنس ا١بناية كقدرىا

كؿ القائل ٗبشركعية القصاص ىو القوؿ األ -أعلم سبحانو كتعاىلكهللا - َبجحالذم يك 
اآلايت ىذه دلت لعمـو األدلة الصرٰبة ُب القصاص كالٍب  ،كضرب السوط  من اللطمة كاللكزة

ألنو من ا٤بعلـو أف حينئذو ، عتبارىا افوجب  القصاص؛استيفاء على األمر اب٤بماثلة ُب العقوبة ك 
 .، كذلك أقرب إىل العدؿ كا٤بساكاة من التعزير الضربة يقابلها ضربة

 أعلم. تعاىلكهللا 



 

 

411 

 

 الضرب قصاصنا ركطػػػػػػػػش:الفصل الرابع

؛ البدَّ من ٙبققها قبل استيفائو  ذكر أىل العلم  أفَّ الضربى قصاصنا لو عدة شركطو
 ، كىذه الشركط كما ذكركىا ىي :

منا بذلك مل يقتص ػعتداء ابلضرب، فإف مل يكن عالمنا بتحرَل االػأف يكوف ا١باٍل عال -ُ
 فيو ، ابلشبهات، كاعتقاده اإلابحة شبهةه  يدرأي  القصاص ٩با ألفَّ  ، إلسبلـاب منو، كحديث عهدو 

  .(ُ)بو القصاص يدرأى ٯبب أف 
؛ أف يكوف ا١باٍل مكلفنا -ِ فبل ٯبب القصاص على الصغّب كاجملنوف كالنائم  أم ابلغنا عاقبلن

كعن النائم  ، عن الصيب حٌب يبلغ ، رفع القلم عن ثبلثة: "ملسو هيلع هللا ىلص، لعمـو قولو  كا٤بغمي عليو
  (ِ)".عن ا٤بعتوه حٌب يربأك  ، حٌب يستيقظ

 إف قصد األب إالَّ  ؛للولد من كالده قادي ، فبل يي  أال يكوف ا١باٍل أصبلن للمجِب عليو -ّ
 (ّ).غيلة وي لى تػى ، أك قػى بيده  ، كأف يذٕبو إزىاؽ ركحو

ال يقاد " : ملسو هيلع هللا ىلص٠بعت رسوؿ هللا  : قاؿ ٤با ركم عن ابن عمر بن ا٣بطاب 
 (ْ)".كلد من كالده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ِّٕ/  ٗالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع ) (ُ)
نوف يسرؽ أك ابب ُب اجمل( َُْ / ْ)كتاب ا٢بدكد داكد ُب السنن ،   وأبك  ( ،َْٗحديث رقم ) (ُُٔ/  ُ) أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند (ِ)

، حػديث  مػا جػاء فػيمن ال ٯبػب عليػو ا٢بػد( ابب ِّ/  ْ) كتػاب ا٢بػدكدالَبمػذم ُب السػنن ،  ( ، ك َِْْحػديث رقػم ) ايصيب حدِّ 
ابػن ( ، ك َِِْحػديث رقػم ) ابب طبلؽ ا٤بعتػوه كالصػغّب كالنػائم( ٗٓٔ / ُ)كتاب الطبلؽ ابن ماجو ُب السنن ،  ( ، ك ُِّْ) رقم

،  ابب ذكر ا٣بػرب الػداؿ علػى أف أمػر الصػبياف ابلصػبلة قبػل البلػوغ علػى غػّب اإلٯبػاب( َُِ / ِ) الصبلة ُب صحيحو ُب كتاب خزٲبة
ذكػػر اإلخبػػار عػػن العلػػة الػػٍب مػػن أجلهػػا إذا عػػدمت رفعػػت ( ، ابب ّٔٓ/  ُ( ، كابػػن حبػػاف ُب كتػػاب اإلٲبػػاف )ََُّحػػديث رقػػم )

( ، حػديث رقػم ّٖٗ/  ُ)، كا٢بػاكم ُب ا٤بسػتدرؾ ُب كتػاب الطهػارة  (ُّْ، حػديث رقػم ) األقبلـ عػن النػاس ُب كتبػة الشػيء علػيهم
 ( ، كصححو ا٢باكم ، ككافقو الذىيب.ْٗٗ)

 .(ََّ/  ِحاشية العدكم على كفاية الطالب الرابٍل )،  (ِِٕالقوانْب الفقهية )ص :  (ّ)
مػا جػاء ُب الرجػل يقتػل ( ، ابب ُٖ / ْلدايت )الَبمذم ُب السنن ، كتاب ا( ، ك ٖٗ( حديث رقم )ُٔ / ُ)أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند  (ْ)

، حػديث  ابب ال يقتػل الوالػد بولػده( ، ٖٖٖ / ِ) ، كابػن ماجػو ُب السػنن ، كتػاب الػدايت(ََُْحػديث رقػم )يقاد منػو أـ ال أابنو 
كإ٠باعيػل بػن مسػلم  ، إال مػن حػديث إ٠باعيػل بػن مسػلم ، ال نعرفو هبذا اإلسناد مرفوعنا ىذا حديثه " : الَبمذم( ، كقاؿ ِِٔٔرقم )

 ".ا٤بكي قد تكلم فيو بعض أىل العلم من قبل حفظ
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من يكوف دكف النفس كاف ا  مف ، من الوالد لولده ُب النفس قتصُّ نو ال يي أعلى  ا٢بديث دؿَّ ف
 أال يتم فيو القصاص. ابب أكىل
كفيما يلي  اعتربىا الفقهاء  كجود ا٤بكافأة بْب ا١باٍل كاجملِب عليو ُب أكصاؼو  -ْ

  : تفصيل ذلك
  .العدد -أ 

، فلو اشَبؾ اثناف أك  احدإىل جرايف القصاص من ا١بماعة للو   ذىب ا٤بالكيةفقد 
كإف مل تتمايز  ، منو كفعلو يقتصُّ  كٛبايزت أفعا٥بم فمن كلو  ُب ضرب شخص ، ثبلثة ببل ٛبالؤ

 ألاأما إف ٛب أنو يلـز من القصاص أف يعاقب ا١باٍل أكثر من فعلو إذ حينئذو؛ فبل قصاص ، أفعا٥بم
 (ُ).ـ الأٛبيزت جناايهتم  ميع؛بقدر ا١ب فإنو يقتص من كلٌو  ، اثناف أك ثبلثة ُب ضرب شخصو 

حٌب  إىل جرايف القصاص من ا١بماعة للواحد إذا تساكت أفعا٥بم؛  كذىب ا٢بنابلة
 فعليهم القصاص ، ، ٍب يرجعوا عن شهاداهتم جلدي فيي  ؼو قذ ف يشهدكا على حدًٌ أك  ، مل تتمايزلو ك 

رضي  نو سرؽ فقطعو عليّّ أ الشعيب ُب رجلْب شهدا على رجلو ، كاستدلوا ٗبا ركاه البخارم عن 
لو " : كقاؿ فأبطل شهادهتما كأخذا بدية األكؿ ، كقاال أخطأان ، ، ٍب جاءا آبخرى  ؛هللا عنو

  .(ِ)"علمت أنكما تعمدٛبا لقطعتكما
 .ا٤بكافأة ُب ا٢برية -ب

 أف العبد إذا قتل ا٢بر أف عليو القصاص.فقد اتفق الفقهاء على 
كأٝبع العلماء أف العبد يقتل " فقاؿ: طاف كقد نقل اإلٝباع على ذلك ابن الق

 .(ّ)"اب٢بر
 على قولْب: كاختلفوا فيما إذا قتل ا٢برُّ العبدى 

 .ا١بمهور ، كمنهم األئمة الثبلثة أف ا٢بر ال يقتل ابلعبدكىو قوؿ  القوؿ األكؿ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ِْٗ / ْالشرح الكبّب للشيخ الدردير كحاشية الدسوقي ) (ُ)
 .ابب إذا أصاب قـو من رجل ىل يعاقب أك يقتص منهم كلهم( ، ِِٔٓ / ٔ)أخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب الدايت  (ِ)
 .(ِْٕ/  ِ) اإلٝباع مسائل ُب اإلقناع (ّ)
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ف ىذا ا٢بنفية أف ا٢بر يقتل ابلعبد ، كما أف العبد يقتل اب٢بر ، كأ كىو قوؿ القوؿ الثاٍل:
 من العدؿ كا٤بساكاة. 

 كيقتل ا٢بر اب٢بر كا٢بر ابلعبد" : ا٢بنفي علي بن أيب بكر ا٤برغيناٍلقاؿ 
 .(ُ)"للعمومات

 .(ِ)﴾ ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ ﴿كاستدلوا بعمـو قولو تعاىل : 
  .(ّ)"ا٤بسلموف تتكافأ دماؤىم": ملسو هيلع هللا ىلصو قولكبعمـو 

بْب ا٢بر كالعبد قود ُب شيء من مالك : ليس "قاؿ  : كقاؿ ابن عبد الرب ا٤بالكي
 .(ْ)"ا ، كال يقتل ا٢بر ابلعبد كإف قتلو عمداا١براح ، كالعبد يقتل اب٢بر إذا قتلو عمدن 

 .(ٓ)"كإذا جُب ا٢بر على العبد عمدا فبل قصاص بينهما" : كقاؿ الشافعي
 .(ٔ)"بعبد حر كال بكافر مسلم يقتل كال" : ا٢بنلي أبو القاسم ا٣برقيكقاؿ 
ال يقاد ٩بلوؾ من "قاؿ :  ملسو هيلع هللا ىلصعمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر أف النيب  اها رك دؿ ا١بمهور ٗبكاست

 .(ٕ)"مالكو ، كال كالد من كلده
 .(ٖ)"ال يقتل حر بعبد"قاؿ :  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  ابن عباس  اها رك ٗبك 

  .(ٗ)﴾گ    گ  گ  گ  ﴿ك٤بفهـو قولو تعاىل : 
 كألف العبد منقوص ابلرؽ فبل يكافئ ا٢بر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ْْْ/  ْا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم ) (ُ)
 (.ْٓسورة ا٤بائدة اآلية : رقم ) (ِ)
( ، كابن ماجػو ُب ُِٕٓ، حديث رقم ) ُب السرية ترد على أىل العسكر، ابب  (َٖ/  ّ)أخرجو أبو داكد ُب السنن ، كتاب ا١بهاد  (ّ)

 (.ِّٖٔ، حديث رقم ) فأ دماؤىما٤بسلموف تتكا( ، ابب ٖٓٗ/  ِالسنن ، كتاب الدايت )
 .(ِٓٔ/  ِٓاالستذكار البن عبد الرب ) (ْ)
 (.ِٖ/  ٔاألـ للشافعي ) (ٓ)
 .(٨ُُٔبتصر ا٣برقي )ص :  (ٔ)
 ".ىذا حديث صحيح اإلسناد( ، كقاؿ : "ِٖٔٓ، حديث رقم ) (ِّْ/  ِا٤بستدرؾ )أخرجو ا٢باكم ُب  (ٕ)
 (.ِِّٓ، حديث رقم ) (ُّٓ/  ْ) كد كالدايت كغّبهكتاب ا٢بدط األكىل ُب  الدارقطِب  أخرجو (ٖ)
 (.ُٖٕاآلية : رقم ) البقرةسورة  (ٗ)
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وؿ ا١بمهور ىو الراجح إف شاء هللا تعاىل لصحة األدلة كصراحتها ، كألهنا ٨بصصة لعمـو كق
 األدلة الٍب استدؿ هبا األحناؼ ، كهللا سبحانو كتعايل أعلم. 

  .ا٤بكافأة ُب الدين -جػ
، كما اتفقوا  (ُ)على كجوب القصاص على الكافر إذا قتل مسلمنا اتفق العلماء 

،  (ِ)ا١باٍل إذا كاف مساكو للمجِب عليو ُب الدين؛ فييقتل ا٤بسلم اب٤بسلم على كجوب القصاص على
 يقاد ا٤بسلم ابلكافر على أالَّ   كما أٝبعوا  ، (ْ)، كا٤بستأمني اب٤بستأمنً  (ّ)كالذٌميُّ ابلٌذميًٌ 

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﴿مطلقنا لقولو تعاىل : ا٢بريب 

كقولو  ﴾﮻  ﮼ ﮽   ﮾﮿  ﯀   ﯁         ﮲  ﮳ ﮴   ﮵﮶  ﮷ ﮸   ﮹ ﮺   
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ﴿تعاىل : 

 .(ٓ)﴾ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
كا٤بستأمن؛ كسبب اختبلفهم ُب لكافر الذمي ابالقصاص من ا٤بسلم  جواز اختلفوا ُبلكن ك 

ر معصومي الدـ ىل يكافئ ا٤بسلم فيقتلي بو أك ال يكوف مكافئنا ذلك ىو أفَّ غّب ا٤بسلم من الكفا
 (ٔ)لو.

 كاختلفوا ُب ىذه ا٤بسألة على ثبلثة أقواؿ مشهورة عنهم ىي :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ِٖٔ/  ٖ( ، ا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي )ُّٕ/  ِا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي أليب إسحق الشّبازم ) (ُ)
( ، كشػاؼ القنػاع للبهػوٌب ِٖٔ/  ٖتصػر ا٣برقػي )( ، ا٤بغِب شػرح ٨بُّٕ/  ِا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي أليب إسحق الشّبازم ) (ِ)

(ٓ  /ِّٓ.) 
مػن ( ، كالػٌذميُّ ىػو ِّٓ/  ٓ( ، كشػاؼ القنػاع للبهػوٌب )ِٖٔ/  ٖ( ، ا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقػي )َُْ/  ٔتبيْب ا٢بقائق للزيلعي ) (ّ)

،  (ُّٖ)ص : ط الثانيػػة القػػاموس الفقهػػي  انظػػر : ، فيػػأمني بػػو علػػى نفسػػو كمالػػو كعرضػػو كدينػػو ، مقابػػل مػػاؿو يلتزمػػو. الذمػػةلػػو عقػػد 
 .(ُِْمعجم لغة الفقهاء )ص : ك 

مػػن أك مػػن عقػػدت لػػو الذمػػة ا٤بوقتػػة ( ، كا٤بسػػتأمني ْْْ/  ْ( ، ا٥بدايػػة شػػرح البدايػػة للمرغينػػاٍل )َُْ/  ٔتبيػػْب ا٢بقػػائق للزيلعػػي ) (ْ)
 . انظػػر :االسػػبلـ مسػتأمنا يب ، أم : اسػػتجار ، كدخػل داركمنػو : اسػػتأمن ا٢بػر  ، مػاف ا٤بوقػػت علػى نفسػػو كمالػو كعرضػػو كدينػوأعطػي األ

 .(ِْٔمعجم لغة الفقهاء )ص : 
( ، كمشػػس ا٢بػػق العظػػيم آابدم ُب ُٓ/  ٕ( ، كنقػػل اإلٝبػػاع علػػى ذلػػك الشػػوكاٍل ُب نيػػل األكطػػار )ِٗك  ٓاآليتػػاف مػػن سػػورة التوبػػة ) (ٓ)

 .(ُُّٕ/  ٗ)ط الثانية عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد 
 (.ُُ/  ٢ُِباكم الكبّب للماكردم )ا (ٔ)
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،  (ُ)الشافعٌيةي  كىذا القوؿ ىو قوؿالقوؿ األكؿ : إىل أنو ال يقتل مسلم بكافر مطلقنا ، 
 .(ِ)كا٢بنابلة 

 . (ّ)كىذا ىو مذىب ا٢بنفية لكافر مطلقنا؛القوؿ الثاٍل : أف ا٤بسلم يقتلي اب
كىذا ىو مذىب  (ْ)، يلةن إال أف يقتلو غً  ابلٌذمٌي؛ ال يقتلالقوؿ الثالث : أفَّ ا٤بسلم 

 (ٓ)ا٤بالكية.
فاختلف العلماء ُب ذلك على  كأما قتل ا٤بؤمن ابلكافر الذمي؛: " (ٔ)قاؿ ابن رشد

أنو سألو قيس بن عبادة كاألشَب  هنع هللا يضر يث عليٌو كم من حدفعمدة الفريق األكؿ ما ري  ثبلثة أقواؿ
ا مل يعهده إىل الناس ، ملسو هيلع هللا ىلصىل عهد إليو رسوؿ هللا   إال ما ُب كتايب ىذا ، قاؿ ال؛ عهدن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، هنايػة اتػاج  (ِّٗ/  ٓ)للشػربيِب  مغِب اتػاج إىل معرفػة معػاٍل ألفػاظ ا٤بنهػاج( ، َُٓ/  ٗركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب للنوكم ) (ُ)
 (.ِٖٔ/  ٕللرملي )

، ا٤بغِب شرح  "ىب ببل ريب( ، كقاؿ : " ىذا ا٤بذْٗٔ/  ٗللمرداكم ) اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ (ِ)
 (. ِْٓ/  ٓ( ، كشاؼ القناع للبهوٌب )َّٕ/  ٗ( ، الفركع البن مفلح )ُْٕ/  ٨ٗبتصر ا٣برقي )

( ، البنايػػػة ِٕٗ-ِٕٓ/  ّ( ، شػػػرح مشػػػكل اآلاثر للطحػػػاكم ط األكىل )ِّٕ/  ٕبػػػدائع الصػػػنائع ُب ترتيػػػب الشػػػرائع للكاسػػػاٍل ) (ّ)
 (.ٕٗ/  ُّللعيِب ط األكىل )

الغيلة : ا٣بديعة كاالغتياؿ ، كقتل فبلف غيلةن أم خدعة ، كىو أف ٱبدعو كيذىب بو إىل موضع فإذا صار إليو قتلو ، كمرادىم من قتل ك  (ْ)
الغيلة : ىو القتل ألخذ ا٤بػاؿ ؛ سػواء كػاف ذلػك خفيػة أـ ظػاىرنا ، إذا كػاف علػى كجػوو يتعػذر منػو الغػوث. انظػر ٦بمػوع فتػاكل ابػن تيميػة 

 ( ، "غيل".ُِٓ/  ُُلساف العرب البن منظور ) ( ،ُّٔ/  ِٖ)
الفواكػػو ( ، َِٗ / ٖالتػػاج كاإلكليػل ٤بختصػػر خليػل )( ، ك ِِٕ : القػػوانْب الفقهيػة )ص، ك  (ُّٖ/  ُِ)ط األكىل الػذخّبة للقػراُب  (ٓ)

-َُٓٗ/  ِبػد الػرب ط الثانيػة )، الكػاُب ُب فقػو أىػل ا٤بدينػة البػن ع (ُٕٗ/  ِ)للنفػراكم الدكاٍل على رسػالة ابػن أيب زيػد القػّبكاٍل 
 (.ّٗٗ/  ِ، بداية اجملتهد البن رشد ) (َُٕ/  ِٓاالستذكار البن عبد الرب )( ، َُٔٗ

طبيب من أىل  ، فقيو مالكي ىػ( ،َِٓ، كلد عاـ ) أبو الوليد )ا٢بفيد( ، ىو دمحم بن أٞبد بن دمحم بن رشد (ٔ)
اهتم ابلزندقة  ، كزاد عليو زايدات كثّبة كترٝبو إىل العربية ، عِب بكبلـ أرسطوفيلسوؼ  من أىل قرطبة ، ، األندلس

 قاؿ ابن األابر : ، كدفن بقرطبةىػ( ، ٓٗٓعاـ )كمات ٗبراكش  ، كأحرقت بعض كتبو ، كاإل٢باد فنفي إىل مراكش
لوليد دمحم بن أٞبد كيلقب اب٢بفيد ٛبييزنا لو عن جده أيب ا ، كاف يفزع إىل فتواه ُب الطب كما يفزع إىل فتواه ُب الفقو

 "هتافت التهافت"ك " ،فصل ا٤بقاؿ ُب ما بْب ا٢بكمة كالشريعة من االتصاؿ"من تصانيفو ،  بن رشد الذم ٲبيز اب١بد
انظر :  حركة الفلك""كرسالة ُب  ، ُب الفقو "بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد"ك ، ُب الطب" الكليات"ك ؛ ُب الفلسفة

/  ْ)ا٤براكشي ط األكىل  عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد ا٤بلك األنصارملوصوؿ كالصلة الذيل كالتكملة لكتايب ا٤ب
 (.ُّٖ / ٓ)األعبلـ للزركلي ك  ،(ِِٓ/  ٔكشذرات الذىب )،  (ِِ
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على  ا٤بؤمنوف تتكافأ دماؤىم كيسعى بذمتهم أدانىم كىم يده )كأخرج كتاابن من قراب سيفو فإذا فيو 
أك آكل  من أحدث حداثن ، كال ذك عهد ُب عهده ، ر ،أال ال يقتل مؤمن بكاف،  من سواىم

 .(ُ)"خرجو أبو داكدأ (.فعليو لعنة هللا كا٤ببلئكة كالناس أٝبعْب ، ٧بداثن 
 ال يقتل مؤمنه ) قاؿ : ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  كركم أيضا عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده أفَّ 

 .منآالذم  اب٢بريب ذلك إبٝباعهم على أنو ال يقتل مسلمه  علىكاحتجوا  (بكافرو 
فاعتمدكا ُب ذلك آاثر منها حديث يركيو ربيعة بن أيب   كأما أصحاب أيب حنيفة

من  رجبلن من أىل القبلة برجلو  ملسو هيلع هللا ىلصقتل رسوؿ هللا  عبد الرٞبن عن عبد الرٞبن البيلماٍل قاؿ :
 (ِ)(.من كَب بعهده أان أحقُّ ) : كقاؿ أىل الذمة ،

( ال يقتل مؤمن بكافر: )ملسو هيلع هللا ىلصلعمـو قولو  ىذا ٨بصصه قالوا ك  ؛هنع هللا يضركرككا ذلك عن عمر 
عبد الرٞبن  حديثى  ف أىل ا٢بديثً كضعَّ  أم أنو أريد بو الكافر ا٢بريب دكف الكافر ا٤بعاىد ، ،
 .هنع هللا يضر كما رككا من ذلك عن عمر بيلماٍلال

إذا سرؽ يد ا٤بسلم تقطع  كأما من طريق القياس فإهنم اعتمدكا على إٝباع ا٤بسلمْب ُب أفَّ 
،  فحرمة دمو كحرمة دمو مالو كحرمة ماؿ ا٤بسلم ، قالوا فإذا كانت حرمةي ك  من ماؿ الذمي؛

 (ّ)".فسبب ا٣ببلؼ تعارض اآلاثر كالقياس
، كىذا القوؿ متفقه مع القوؿ  كلعلَّ أرجح ىذه األقواؿ ىو القوؿ الثالث قوؿ ا٤بالكية

عدـ التكافؤ ، إال أٌف االحَباز ُب قتل الغيلة أمره األكؿ ُب عدـ جواز قتل ا٤بسلم ابلٌذميًٌ من جهة 
متحتمه؛ فيقتلي ال على سبيل ا٤بكافأة بينهما ُب الدـ؛ إ٭با ألجل إقامة حدًٌ ا٢برابة عليو ، كذلك 
لكوف الغيلة حدّّ من ا٢بدكد ، كفرؽه بْب إقامة ا٢بدكد ، أك ا٤بطالبة ابلقصاص ، كلئبل ييفضي ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابب أيقػاد ا٤بسػلم ،  (َُٖ/  ْ)كتػاب الػدايت داكد ُب السػنن ،  ( ، كأبػو ّٗٗ( ، حػديث رقػم )ُِِ/  ُأخرجو أٞبد ُب ا٤بسػند ) (ُ)
،  ابب القػػود بػػْب األحػػرار كا٤بماليػػك ُب الػػنفس،  (ُٗ/  ٖ)( ، كالنسػػائي ُب السػػنن ، كتػػاب القسػػامة َّْٓ، حػػديث رقػػم ) لكػػافراب

 (.ُِٔ/  ُِ( ، كحسَّنو ا٢بافظ ابن حجر ُب فتح البارم )ّْْٕحديث رقم )
( ، ِّٗٓ، حػػديث رقػػم ) (ُٔٓ/  ْ) سػػننو ُبالػػدارقطِب ( ، ك َِٓ( ، رقػػم )َِٕ : )صط األكىل ا٤براسػػيل أخرجػػو أبػػو داكد ُب  (ِ)

 ".إذا كصل ا٢بديث فكيف ٗبا يرسلو ، ال تقـو بو حجة كابن البيلماٍل ضعيفه ،  ملسو هيلع هللا ىلصمرسل عن النيب كقاؿ : "
 (.ّٗٗ / ِ)بتصٌرؼ بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد  (ّ)
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ماء ا٤بعصومة بطريقة القهر كالغلبة كا٣بداع ، كىذا أسلمي حٌب من النواحي إىل ا١برأة ُب سفك الد
األمنية للدكلة اإلسبلمية ، كىو أخذه ٕبسن التدبّب ُب السياسة الشرعية للحاكم الشرعي ، كإال 

 فإٌف الفوضى ستعمُّ حينئذو ابلتحايل على سفك بعض الدماء ا٤بعصومة. 
الٍب استدٌؿ هبا أصحاب القوؿ األكؿ لرأينا أهنا قوية ال كلذلك فلو دأملنا األدلة الصرٰبة 

 : سبحانو كتعاىلصارؼ ٥با ك٨بصص كال مقٌيد ، فتبقى على عمومها كإطبلقها ، كمن ذلك قولو 
(ُ)﴾ چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ﴿

ے   ﴿ : سبحانو كتعاىلكقولو  

(ِ)﴾ے         ۓ  ۓ     ﮲        ﮳﮴   ﮵  ﮶  
اآلايت قد دٌلت على عدـ ا٤بساكاة بْب ا٤بؤمن فعمـو  

 .(ّ)كالكافر ، كالقصاص مبناه على ا٤بساكاة؛ كا٤بساكاة بينهما منتفية ، فينتًف القصاص إذنا بينهما
على نفي ا٤بساكاة بينهما ُب الدنيا كُب اآلخرة ُب ا١بزاء ، كال كجو بظاىرىا كاآلايت تدؿُّ 

 للتفريق بينهما ُب أحد الدارين. 

أنو  هنع هللا يضركأصرح ما ُب ىذا الباب؛ كيدؿ عليو داللة كاضحة بصريح منطوقو؛ حديثي عليٌو 
شيئنا مل يعهده للناس إال ما كاف ُب كتايب ىذا ، فأخرج كتاابن من  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ : مل يعهد إيلَّ النيب 

ذمتهم أدانىم قراب سيفو فإذا فيو : "ا٤بؤمنوف تتكافأ دماؤىم ، كىم يده على من سواىم ، كيسعى ب
، أال ال يقتل مؤمن بكافر ، كال ذك عهدو بعهده ، كمن أحدثى حداثن فعلى نفسو ، كمن آكل 

 .(ْ)٧بداثن فعليو لعنة هللا كا٤ببلئكة كالناس أٝبعْب"
متساكية ُب القصاص ، ال فرؽ بْب شريفو كال كضيع ،  -ال غّبىم-أم أٌف دماء ا٤بسلمْب 

كال أنثى ، كيفهم منو أٌف غّب ا٤بسلم ال يكافئ دمو دـ ا٤بسلم ، كإذا  كال صغّب كال كبّب ، كال ذكر 
"ال يقتل مؤمنه بكافر" ، دليل على عدـ قتل  :ملسو هيلع هللا ىلصكاف ال يكافئو فبل يقتل بو ، كُب قولو 

ا٤بسلم ابلكافر أاٌي كاف ، ألفَّ لفظ الكافر ىنا نكرةه ُب سياؽ النفي فتكوف للعمـو أم فتعم كلَّ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.َِسورة ا٢بشر )اآلية :  (ُ)
 (.ُٖسورة السجدة )اآلية :  (ِ)
 .(ِٕٔ/  ّ)( ، شرح منتهى اإلرادات للبهوٌب ط األكىل ُِ/  ُِكبّب للماكردم )ا٢باكم ال (ّ)
 .(َُٓسبق ٚبرٯبو )ص:  (ْ)
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  (ُ) لقاعدة عند أىل األصوؿ.كافرو ، كما ىي ا
ك٥بذا فيبقى األصلي أفَّ ا٤بسلم ال يقتل ابلكافر مطلقنا ، كليس ألكلياء الٌذميًٌ ا٤بطالبة 
ابلقصاص إذ ليس ٥بم حينئذو إال الدية أك العفو ، كُب حالة تعدم ا٤بسلم بقتل الذميًٌ أك ا٤بستأمن 

دـ؛ إ٭با ألجل إقامة حدًٌ ا٢برابة عليو ، كذلك غيلةن ، فيقتلي ال على سبيل ا٤بكافأة بينهما ُب ال
لكوف الغيلة حدّّ من ا٢بدكد ، كفرؽه بْب إقامة ا٢بدكد ، أك ا٤بطالبة ابلقصاص ، فلكلٌو حكمو 

 كتفاصيلو كتفريعاتو. 
أبفَّ لئلماـ حسن النظر ُب حاؿ القاتل  كما ٲبكن التنظّب كالتأكيد لتقوية ىذا القوؿ

نو تعزير القاتل ابلقتل درءنا لشرٌه كفساده كطغيانو إذا كاف من أىل السوابق كمبلبسات ا١برٲبة؛ كٲبك
أكسع من أبواب ا٢بدكد كالقصاص ،  -كما سبق-كالفساد كاإلجراـ ُب األرض فإفَّ ابب التعزير 

كٯبوز لئلماـ أك القاضي أف ٯبتهد فيو ما ال ٯبوز لو أف ٯبتهد ُب ا٢بدكد كالقصاص؛ إذ أنو يلزمو 
ا٢بدكد كالقصاص الوقوؼ عند الفعل كالدليل فقط كليس لو أف يزيد عليو ُب العقوبة ، أما  ُب ابيب

ُب ابب التعزير فلو أف يعٌزر ا١باٍل أبم تعزيرو يردعو كلو كاف ذلك ابلقتل ، كيكوف التعزير ابلقتل 
 ىنا للقاتل من ابب التعزير كليس من ابب القصاص. 

كتلميذه  شيخي اإلسبلـ ابن تيمية  -إلماـ مالكو أعِب قوؿ ا-ك٩بن رجَّح ىذا القوؿ 
  .ألخذ مالو إال أف يقتلو غيلةن  بذميٌو  ال يقتل مسلمه أنو  ابن قيم ا١بوزية 

 (ِ)ر االحَباز منو"ُب قتل الغفلة لتعذُّ  العفوي  "كال يصحُّ  كقاؿ بعد ترجيحو ٥بذا القوؿ :
فيو ا٤بكافأة بل يقتل فيو ا٢بر كإف  فإف القتل فيها حد لعمـو ا٤بصلحة فبل تتعْب كقاؿ : "

 .(ّ)"كاف ا٤بقتوؿ عبدا كا٤بسلم كإف كاف ا٤بقتوؿ ذميا
كال  ، فبل يسقطو العفو ، ايوجب قتل القاتل حدِّ  الغيلةً  قتلي " :قاؿ ابن القيم ك 

اختاره شيخنا كأفٌب  أىل ا٤بدينة كأحد الوجهْب ُب مذىب أٞبد ، كىذا مذىبي  ، تعترب فيو ا٤بكافأة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُٔ/  ٕ، نيل األكطار للشوكاٍل ) (ُُّٕ/  ٗعوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد ) (ُ)
 (.ِْٓ / ٓ)الفتاكل الكربل لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ط األكىل  (ِ)
 (.ِّٖ / َِ)بن تيمية ٦بموع الفتاكل ال (ّ)
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 .(ُ)"بو
 أعلم. سبحانو كتعاىلكهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ْٓ / ْالرابعة عشر )ط زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد  (ُ)
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 ُب القصاص أثر الضرب :الفصل ا٣بامس

القائلوف ٗبشركعية الضرب قصاصنا على أف مستوُب القصاص   أىل العلماتفق 
أك عدـ مراعاتو حاؿ ا١باٍل من  ، تعديو كأأك ما دكهنا حاؿ إفراطو  رل إىل النفس؛يضمن ما سى 
 .مرض ك٫بوه

قربت للعظم كمل تصل لو كضربة السوط فيها ...  كملطأة" : قاؿ الدسوقي
فقد يكوف نصف عضو اجملِب عليو  كيعترب اب٤بساحة فيقاس ا١برح طوالن كعرضنا كعمقنا ، القصاص ،

  .د الي كىذا إف اٙبَّ  ، أك كلو كابلعكس ، كجل عضو ا١باٍل
ا ا٤براد بو من ابشر القصاص من ا١باٍل زاد على ا٤بساحة ا كطبيب()قولو ك  ٤بطلوبة عمدن
 .(ُ)"منو بقدر ما زاده فيقتصُّ 

 ل إىل النفس؛رى سى فى  فلو قطع طرفنا قودنا ، ، مهدكرةه  دً وى القى  كسرايةي " :كقاؿ البهوٌب 
أك آبلة كالة أك مسمومة  أك بردو  قهرنا مع حرٌو  عى طً لكن إف قي  ، لعدـ تعديو على قاطعو  فبل شيءى 

 . (ِ)"ك٫بوىا لزمو بقية الدية
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ﴿ : سبحانو كتعاىلقولو على ذلك بعمـو با كاستدلو 

 .(ّ)﴾ ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ
ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ﴿ : سبحانو كتعاىلقولو بك 

 . (ْ)﴾ ڱ  ڱ   ں
فما زاد عليها يبقى على  ، إال ُب قدر جنايتو دـ ا١باٍل معصوـه  فَّ كما استدلوا أيضنا أب

كمن ضركرة ا٢بفاظ على ما تبقى من عصمة ا١باٍل ا٤بنع من االعتداء عليو عند استيفاء  ، مةالعص
ٯبب القصاص من  كُب حاؿ تلف النفس أك ما دكهنا نتيجة التعدم كالتفريط ، ، القصاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُِٓ / ْالشرح الكبّب للشيخ الدردير كحاشية الدسوقي ) (ُ)
 (.ْْٔ : الركض ا٤بربع شرح زاد ا٤بستقنع )ص (ِ)
 (.ُِٔسورة النحل )اآلية :  (ّ)
 (.ُْٗسورة البقرة )اآلية :  (ْ)
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 .فوجب البدؿ كىو دية ما تلف ، مستوُب القصاص فيما تلف فتعذر لوجود الشبهة
 إذا مل يكن بتعدٌو أك تفريط على قولْب:  ُب مستوُب القصاص اختلف الفقهاء رٞبهم هللاك 

حاؿ  ا٤بستوُب إذا مل يتعدَّ  ، إىل النفس أك ما دكهنا ىدره  دً وى سراية القى  أفَّ  القوؿ األكؿ:
 االستيفاء.

،  ٲبوت من ذلك ، منو من ا١براح اختلف العلماء ُب ا٤بقتصًٌ " :قاؿ ابن عبد الرب 
 على ا٤بقتصًٌ  ال شيءى  : ك٧بمده  كأبو يوسف ثورو  كأبو كأصحاهبما كاألكزاعيُّ  كالشافعيُّ  فقاؿ مالكه 

 (ُ)".لو
كمعناه أنو إذا قطع طرفنا  ، مضمونةو  غّبي  دً وى القى  كسرايةي " :كقاؿ ابن قدامة ا٤بقدسيُّ 

توُب مل يلـز ا٤بس ، ٍب مات ا١باٍل بسراية االستيفاء ، فيو فاستوَب منو اجملِب عليو دي وى القى  ٯببي 
 .(ِ)"شيءه 

 لي :ٗبا يكعللوا  على ىذا كاستدلوا
أهنما قاال ُب الذم ٲبوت  كم عن عمر بن ا٣بطاب كعلي بن أيب طالب ما ري  -ُ

  (ّ).ال دية لو : من القصاص
فكذا سرايتو كقطع  مضموفو  فكما أنو غّبي ،  القصاص كجب على ا١باٍل ٕبقٌو  أفَّ  -ِ
 .السارؽ

 .ىنا فبل ضماف عليو مل يتعدَّ  القصاصً  كمستوؼً ،  لي ا٤بتعدمالضماف إ٭با ٯبب ع أفَّ  -ّ
 دَّ سى نٍ لكي ال يػى  بشرط السبلمة ، دي فبل يتقيٌ  ، عن كسعو االمتناع عن السراية خارجه  أفَّ  -ْ

  حينئذو. القصاص اببي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ِٖٖ / ِٓالبن عبد الرب )االستذكار  (ُ)
 (.ّّٖ / ٖا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) (ِ)
 من قاؿ : ليس عليو دية إذا مات ُب قصاص( ، كتاب الدايت ، ابب ِْٕ/  ٓأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو ) (ّ)

/  ّ)ط األكىل السنن الصغّب ( ، كالبيهقي ُب ِٕٗٔٔ( ، )ِٖٕٔٔ( ، )ِٕٕٔٔ( ، )ِٕٔٔٔ، رقم )
( ، كسنده صحيح فقد أخرجو ََّّ، رقم ) ابب االستثناء ابلقصاص من ا١براح كالقطعكتاب ا١براح ،   ، (ِِٓ

من طريق عبد الرحيم بن سليماف ، عن أشعث بن سوار ، عن عامر الشعيب ، كعن حجاج بن أرطأة ، عن عمّب بن 
 سلم ُب صحيحو.سعيد ، عن قتادة ، عن خبلس عنهما ، كٝبيع رجالو ثقاته احتج هبم اإلماـ م
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 قوؿ أيب حنيفة رٞبو هللا: أف على ا٤بقتص الضماف.كىو القوؿ الثاٍل: 
و القصاص ُب الطرؼ إذا استوفاه ٍب سرل إىل النفس "كمن ل:  رغيناٍلقاؿ ا٤ب

 .(ُ)كمات يضمن دية النفس عند أيب حنيفة"
ألف حقو ُب القطع كىو أتى ابلقتل؛ ألف القتل اسم لفعل يؤثر كدليلو: "أنو استوَب غّب حقو 

ككاف ، ُب فوات ا٢بياة عادة، كقد كجد فيضمن، كما إذا قطع يد إنساف ظلما فسرل إىل النفس
 .(ِ)"قياس أف ٯبب القصاص إال أنو سقط للشبهة فتجب الديةال

كقد تقٌدـ لنا عرض أقواؿ أىل العلم كمناقشتها كالَبجيح فيها ُب اببو مشابوو ألحكاـ ىذا 
الباب ، كىو ابب )الفرؽ بْب التعزير كا٢بد( حيثي عرضنا لكبلـ العلماء كأدلتهم حوؿ سراية 

تفريط أك ببل تعدٌو كال تفريط ، كرجحنا قوؿ ا١بمهور كىو عدـ  الضماف ُب التعزير إف كاف بتعدو أك
ككذا ُب ىذا الباب فإنو مأمور ابالستيفاء من ا١باٍل، الضماف؛ ألنو فعل ما فعل أبمر الشرع ، 

كفعل ا٤بأمور ال يتقٌيدي ابلسبلمة ، كال أرل فائدة إلعادة ما ٛبت دراستو من قبل أك ماقشتو ُب ابب 
  .(ّ)سابق

 أعلم. سبحانو كتعاىل كهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ْٔٓ/ ْانظر: ا٥بداية ُب شرح البداية ) (ُ)
 .(َّٓ/ ٕبدائع الصنائع )انظر:  (ِ)
 ( من ىذه الرسالة.ُِْ-ُِّانظر ُب مباحث الفصل الثالث ، ُب ابب الفرؽ بْب التعزير كا٢بد )ص :  (ّ)
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 ة فصوؿتالباب ا٣بامس: مسائل متفرقة، كفيو س
  الفصل األكؿ: التعدم ُب الضرب ٤بن يقيم ا٢بد أك التأديب

 الفصل الثالث: الضرب ُب النياحة
االفصل ال  رابع: ضرب اإلنساف نفسو تعبدن

 الفصل ا٣بامس: ضرب ا٤بريض للعبلج
 الفصل السادس: الضرب لنزع االعَباؼ أثناء التحقيق
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  التأديبالفصل األكؿ: التعدم ُب الضرب ٤بن يقيم ا٢بد أك 
األصل ُب ابلضرب كغّبه ٤بن يقيم ا٢بدَّ أك التأديب ال ٯبوز ، ف العقوبةُب اإلسراؼ التعدم ك 

ۅ  ۉ  ﴿:  سبحانو كتعاىلهللا قاؿ  ا٤بقَبفة ، كما بقدر ا١برٲبةتكوف العقوبة  الشريعة أفَّ 

 .(ُ)﴾ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ
گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ک  ک  ک  ک   ﴿ : سبحانو كتعاىلكقاؿ 

 سبحانو كتعاىلاين منهينا عنو بقولو الزايدة تعترب تعدًٌ  ألفَّ  ، فبل ٘بوز الزايدة قطعنا (ِ)﴾ ڱ  ڱ   ں
 .(ّ)﴾ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴿ :

 : اإلسراؼ ُب ا٢بدكدحكم التعدم ك 
؛ كاف الواجب االمتثاؿ لؤلمر سبحانو كتعاىل ا حقِّ  كاجبةن  مقدرةن  عقوبةن  ا٢بدُّ ك٤با كاف 

ال تقبل الزايدة  ك٧بددةه  كا٤براد ابلعقوبة ا٤بقدرة أهنا معينةه  الشرعيًٌ فيو كعدـ التعدم أك الزايدة عليو ،
كىو قطع اليد من مفصل الكفًٌ  أك مائة ألف دينار كاحده  من سرؽ ربع دينار؛ فحدُّ  ، كالنقصاف

 (ْ)شركط ا٤بوجبة لو ، كانتفت ا٤بوانع لذلك.إف توفرت كافة ال
ا أحده  بعد ثبوهت هاإسقاط كعنها أالعفو  ال ٲبلك أنوأم  سبحانو كتعاىلكمعُب أهنا حق هللا 

فبل ٯبوز  ، ألهنا ثبتت ابألدلة القطعية عنها ،أخرل  عقوبةو ب اكال ٲبكن استبدا٥ب كانئنا من كاف ،
  .أىل العلم خبلؼ فيو بْب كىذا ٩با ال  ، فيها التعدم كاإلسراؼ

كىذا  ، ألف فيو ىبلؾ ا١بنْب بغّب حقٌو  ، على ا٢بامل ك٥بذا صرح الفقهاء أبنو ال يقاـ ا٢بدُّ 
  (ٓ).إسراؼ ببل شكتعدٌو ك 

كالقذؼ كالشرب كالزٌل ُب حالة عدـ اإلحصاف أال   ؛كيشَبط ُب ا٢بدكد الٍب عقوبتها ا١بلد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُِٔسورة النحل )اآلية :  (ُ)
 (.ُْٗسورة البقرة )اآلية :  (ِ)

 (.َُٗاآلية : )لبقرة سورة ا ((3
 (.ّْٔ / ٖالتاج كاإلكليل ) ((4
 .(ْٔ/  ٗا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((5
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ال  كيكوف الضرب كسطنا ، زاجرنا ال مهلكنا عى ًر شي  ىذا ا٢بدَّ  ألفَّ ،  ا١بلد خوؼ ا٥ببلؾ َبتب علىي
٤با  ، كىي الرأس كالوجو كالفرج ، ا٤بقاتلى فيو كيتقي  ، كاحدو  مع ُب عضوو كال ٯبي  ، حنا كال خفيفنامربًٌ 

كذلك كلو للتحرز  ، كينبغي أف يكوف ا١ببلد عاقبلن بصّبنا أبمر الضرب ، فيها من خوؼ ا٥ببلؾ
  (ُ).إلسراؼن التعدم كام

 ؛ال يضمن من تلف بوفإنو  ؛إسراؼو ال ك تعدٌو على الوجو ا٤بشركع من غّب  فإف أتى اب٢بدًٌ 
تعدل أما إذا  ، غّب مشركطة ابلسبلمة إقامة ا٢بدًٌ  إفَّ  : معُب قو٥بمىو كىذا  ،خبلفا أليب حنيفة

  (ِ).ابالتفاؽ كجب الضمافي  فتلف ادكدي  كزاد على ا٢بدًٌ 

  كالتأديب : إلسراؼ ُب التعزيراحكم التعدم ك 
عقوبة غّب مقدرة  -كما سبق-كىو  ؛كال كفارةه  دّّ شرع فيها حى مل يي  كمعاصو  ذنوبه  ىناؾ

كمن  ، كمقدار ما ينزجر بو ا١باٍل ، ر بقدر ا١بنايةفتقدٌ  ، ٚبتلف ابختبلؼ ا١بناية كأحواؿ الناس
  .(ّ)كمنهم من ال ينزجر إال ابلكثّب ، الناس من ينزجر ابليسّب
 ، كال يكوف على الوجو ، حناُب الضرب للتأديب أال يكوف مربًٌ   ك٥بذا قرر الفقهاء

 ، ال غّب بلحي ا٤بقصود منو الصٌ  فإفَّ  ، كأف يكوف ٩با يعترب مثلو دأديبنا ، كال على ا٤بواضع ا٤بخوفة
كإال كاف  ، ربابلض أديبفيد إال أف يكوف ٨بوفنا مل ٯبز التالضرب ال يي  ظنو أفَّ  على بى لى فإف غى 

كإسراؼ  تعدٌو يكوف  ، كالذم ال يعترب مثلو أدابن  ، الضرب غّب ا٤بعتاد ألفَّ  ، ضامننا ببل خبلؼ
  .(ْ)فيوجب الضماف

كما فسره -إسراؼ تعدو كال للتأديب على النحو ا٤بشركع من غّب  ربي ضَّ الكاف أما إذا  
 كضربً   ؛فى لً فتى  -(ٓ) الطحطاكما عربَّ كم-ا ككيفنا ك٧ببلن مِّ أبف يكوف الضرب معتادنا كى  -الرملي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(َٔ / ٕبدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ) ((1
 (.ُّٓ / َُالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع ) ((2
 (.َِٔ / ْحاشية القليويب كعمّبة ) ((3
 .(ُٕٓ / َُ)كعمدة ا٤بفتْب ركضة الطالبْب انظر :  ((4
كلد بطهطا ابلقرب من أسيوط ، كتعلم  ، فقيو حنفي ، ىو أٞبد بن دمحم بن إ٠باعيل : الطهطاكمكيقاؿ الطحطاكم  ((5

حاشية على الدر "ك " ،حاشية على مراقي الفبلح"من كتبو ،  ابألزىر ، كتقلد مشيخة ا٢بنفية ، فخلع ٍب أعيد
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 ، ال يضمن عند ا٤بالكية كا٢بنابلةفإنو  ، فتلفت من التأديب ا٤بشركع ، لنشوزىا وي زكجتى  الزكجً 
كاستعماؿ  ، حقّّ  التأديبى  ألفَّ  ، كيضمن عن التلف عند ا٢بنفية كالشافعية كلو كاف الضرب معتادنا

 كأكثر الفقهاءسبق ، كما   ، د هبا عند ا٤بالكية كا٢بنابلةقيٌ كال يي ،  ابلسبلمة عندٮبا دي قيَّ ا٢بق يي 
 -عقوبة ا١بلد ُب  على أفَّ  -منهم أبو حنيفة كدمحم كالشافعي ُب األصح كأٞبد ُب ركاية

فهو من  ا ُب غّب حدٌو من بلغ حدِّ "٤با كرد ُب ا٢بديث  ، التعزير ال تتجاكز تسعة كثبلثْب سوطنا
 .(ُ)"ا٤بعتدين
 األعلى للتعزير تسعةن  فإذا نقصت سوطنا أصبح ا٢بدُّ  ، للرقيق كامله   عْب حدّّ األرب ألفَّ ك 
قد ك  ، كقد سبق ُب مبحث التعزير ، دّّ د بعضهم ىذا فيما يكوف ُب جنسو حى كقيٌ  سوطنا ، كثبلثْب
 إفَّ " : قاؿ ابن قدامة نقبل عن القاضي ، ُب ركاية عن أٞبد أنو ال يزاد على عشر جلداتجاء 

  .(ِ)"ذىبىذا ىو ا٤ب
للحاكم بشرط أال يتجاكز عما يكفي  -زائدنا على ا٢بدًٌ كاف كإف  -مطلقنا  هي مقداري  ضي كيفوَّ 

  (ّ).لزجر ا١باٍل عند ا٤بالكية
فلو رأل القاضي أنو ينزجر  ، ُب الراجح عند الفقهاء معْبه  دّّ التعزير حى  كليس ألقلًٌ 

ُب التعزير على مقدار ما ينزجر بو اجملـر ُب اإلسراؼ التعدم ك فبل ٯبوز  ، اكتفى بو كاحدو  بسوطو 
 .(ٓ)كقد تقٌدـ ىذا ُب ابب )الفرؽ بْب التعزير كا٢بد(،  (ْ)ا٤بذاىب كلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  ُ)األعبلـ للزركلي . انظر : ىػ(ُُِّ)" ، توُب سنة ١بوربْبكشف الرين عن بياف ا٤بسح على ا"ك " ،ا٤بختار
ِْٓ). 

( ، كتاب األشربة كا٢بد فيها ، ابب ما جاء ُب التعزير كأنو ال يبلغ بو ِّٕ / ٖأخرجو البيهقي ُب السنن الكربل ) ((1
ىذا ا٢بديث أفَّ افوظ ك " البيهقي : كقاؿ ، هنع هللا يضر من حديث النعماف بن بشّب (ُِّٕٔأربعْب ، حديث رقم )

 ."مرسله 
 (.ُٕٕ / ٗا٤بغِب شرح ٨بتصر ا٣برقي ) ((2
 (.ُّٓ / ٔمواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل ) ((3
 .(َٔ / ْ) حاشية ابن عابدين رد اتار على الدر ا٤بختار ((4

 الرسالة.( من ىذه ُْٓانظر ُب مباحث الفصل الثالث ، ُب ابب الفرؽ بْب التعزير كا٢بد )ص:  (ٓ)
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 أعلم. سبحانو كتعاىلكهللا 
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 حكم استخداـ الضرب ُب األلعاب الرايضية :الفصل الثاٍل
ألنو يريد أف  ة ا١بسم؛، كجعلها أداة لتقوي حث اإلسبلـ على ٩بارسة الرايضة ا٤بفيدة النافعة

،  َب عقو٥بم كأخبلقهم كأركاحهمأصحاء ُب نفوسهم ، متمٌيزكف  يكوف أبناؤه أقوايء ُب أجسامهم ،
نفسو  سبحانو كتعاىل، فقد كصف هللا  القوة ُب كتابو الكرَل سبحانو كتعاىلكلقد مدح هللا 

 .(ُ)﴾ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴿:  فقاؿ

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ              ﴿ سبحانو كتعاىل ابلقوة فقاؿالسبلـ  عليوكمدح أمْب الوحي جربيل 

  .(ِ)﴾ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ﴿:  سبحانو كتعاىل كامًب على ا٣بلق بنعمة القوة فقاؿ

 .(ّ) ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک        ک      

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ﴿:  عليو السبلـ ىودعلى لساف نبيو  حانو كتعاىلسبكقاؿ 

 .(ْ)﴾ ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی   جئ    حئ

عباده ا٤بؤمنْب أبف يعدكا ألعداء هللا كل ما يستطيعوف من قوة  سبحانو كتعاىلكأمر هللا 
  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې ﴿ : سبحانو كتعاىل فقاؿ

ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  

 .(ٓ)﴾ ىئ
من ا٤بؤمن  سبحانو كتعاىلهللا  كأحبُّ  ال شك أنو خّبه  ؛ا١بسمً  سليمي ال،  القومُّ  فا٤بؤمني 

إىل  كأحبُّ  خّبه  مُّ ا٤بؤمن القو " قاؿ : ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب  هنع هللا يضر أيب ىريرةكما ُب حديث ،  الضعيف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٓاآلية : )سورة الذارايت  ((1
 (.ُِ -ُٗاآلية : )سورة التكوير  ((2
 (.ْٓاآلية : )سورة الرـك  ((3
 (.ِٓاآلية : ) ىودسورة  ((4
 (.َٔاآلية)سورة األنفاؿ  ((5
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 . (ُ)"احرص على ما ينفعك كاستعن اب كال تعجز ، خّبه  كلٌو   ن ا٤بؤمن الضعيف كُبهللا م
، كينتهز الفرص  أصحابو دائمنا على ٩بارسة الرايضة ٰبثُّ  ملسو هيلع هللا ىلصكقد كاف رسوؿ هللا 

كاف أبو طلحة يتَبس مع النيب " : هنع هللا يضر أنس بن مالكيقوؿ ،  االسا٫بة ُب تطبيق ذلك عمليِّ 
 ، ملسو هيلع هللا ىلصفكاف إذا رمى يشرؼ النيب  ، ككاف أبو طلحة حسن الرمي ، كاحدو  بَبسو  ملسو هيلع هللا ىلص

 (ِ)".فينظر إىل موضع نبلو
ٚبتلف بْب ىذين  هنع هللا يضر فقيمنا اللخمي قاؿ لعقبة بن عامر أفَّ  ، كعن عبد الرٞبن بن مشاسة

 ، نومل أعا ملسو هيلع هللا ىلصلوال كبلـ ٠بعتو من رسوؿ هللا  : قاؿ عقبة ، عليكى  يشقُّ  ؛الغرضْب كأنت كبّبه 
" فليس منا ، ٍب تركو ، من علم الرمي: " قاؿ إنو قاؿ ، كما ذاؾ : قاؿ ا٢بارث فقلت البن مشاسة

  .(ّ)"قد عصى"أك  ،
كجابر بن عمّب األنصاريْب  رأيت جابر بن عبد هللا : قاؿ عن عطاء بن أيب رابح ك 
 س لي شيءو  كلُّ " : يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص٠بعت رسوؿ هللا  : يرمياف فقاؿ أحدٮبا لصاحبو

كمشيو بْب  ، كدأديب الرجل فرسو ، مبلعبة الرجل امرأتو : إال أربع كلعبه  فيو ذكر هللا فهو ٥بوه 
  (ْ)".كتعليم الرجل السباحة ، الغرضْب

 : منهاكحث على تعٌلمها كا٢برص عليها؛  عليها اإلسبلـ ، كىناؾ رايضات كثّبة حثَّ 
يقوؿ ٠بعت رسوؿ  هنع هللا يضر عقبة بن عامرأنو ٠بع  يٌو فى عن أيب علي ٜبامة بن شي ف ؛الرماية -ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ِْٔٔحديث رقم ) ( ،َِِٓ / ْأخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب القدر ) ((1
 ، حديث ابب اجملن كمن يتَبس بَبس صاحبو ( ،َُّٔ / ّا١بهاد كالسّب ) أخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ((2

 (.ِْٕٔرقم )
 .(ُُٗٗحديث رقم )( ُِِٓ / ّأخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب اإلمارة ) ((3
حديث رقم  ، ابب مبلعبة الرجل زكجتو ، كتاب عشرة النساء  ( ،ُٕٔ / ٖ) السنن الكربلأخرجو النسائي ُب  ((4

رقم حديث  (ُُٖ / ٖكاألكسط ) ( ،ُٖٕٓرقم )حديث  (ُّٗ / ِاٍل ُب ا٤بعجم الكبّب )كالطرب  ( ،َٖٖٗ)
كقاؿ  ( ،َُْٕرقم )حديث  (ِٕٗ/  ِ)ط األكىل كالبزار كما ُب كشف األستار عن زكائد البزار  ( ،ُْٕٖ)

البزار كرجاؿ الطرباٍل أخرجو الطرباٍل ُب األكسط كالكبّب ك " ( :َْٗ / ٓا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد )
 ."رجاؿ الصحيح خبل عبد الوىاب بن ٖبت كىو ثقة
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 أال إفَّ  ، ميي الرَّ  القوةى  أال إفَّ ،  ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ﴿"كىو على ا٤بنرب يقوؿ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
  (ُ)".الرميي  القوةى  أال إفَّ  ، الرميي  القوةى 

على قـو من  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ خرج رسوؿ هللا  هنع هللا يضرحدثنا سلمة قاؿ كعن يزيد بن أىب عبيد 
 "؛فبلف كأان مع بِب ، أابكم كاف رامينا ارموا بُب إ٠باعيل فإفَّ " : كىم يتناضلوف ابلسوؽ فقاؿ أسلم

 قاؿ ، فبلف ككيف نرمى كأنت مع بِب ا :قالو  " ،ما ٥بم" : ألحد الفريقْب فأمسكوا أبيديهم فقاؿ
 (ِ)".ارموا كأان معكم كلكم" :

يدخل  عز كجلإف هللا : "ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا قاؿ : قاؿ  هنع هللا يضر كعن عقبة بن عامر ا١بهِب
 : كقاؿ " ،كالرامي بو ، كا٤بمد بو ، صانعو ٰبتسب ُب صنعتو ا٣بّب ؛الثبلثة ابلسهم الواحد ا١بنة

إال رمية الرجل  ؛يلهو بو الرجل ابطله  يءو ش ككلُّ  ، من أف تركبوا إيلَّ  ارموا كاركبوا كأف ترموا أحبُّ "
كمن نسي الرمي بعد ما علمو فقد   ، فإهنن من ا٢بق ، امرأتوكمبلعبتو  ، كدأديبو فرسو ، بقوسو

 كفر الذم علمو"
ٱبرج فّبمي   هنع هللا يضركاف عقبة بن عامر ا١بهِب   : عن عبد هللا بن زيد األزرؽ قاؿ : كُب ركاية

 ملسو هيلع هللا ىلصأال أخربؾ ٗبا ٠بعت من رسوؿ هللا  : فكأنو كاد أف ٲبل فقاؿ ، كل يـو ككاف يستتبعو
صاحبو  ؛يدخل ابلسهم الواحد ثبلثة نفر ا١بنة عز كجلإف هللا " : ٠بعتو يقوؿ : قاؿ : بلى قاؿ

 " ، كالذم يرمي بو ُب سبيل هللا ، كالذم ٯبهز بو ُب سبيل هللا ، الذم ٰبتسب ُب صنعتو ا٣بّب
يلهو بو ابن آدـ فهو  شيءو  كلُّ "كقاؿ :  " ،من أف تركبوا ف ترموا خّبه أارموا كاركبوا ، ك "كقاؿ : 

 قاؿ : فتوُب" ، كدأديبو فرسو ، كمبلعبتو أىلو ، فإهنن من ا٢بق ، إال ثبلاثن : رميو عن قوسو طله اب
 عقبة كلو بضع كستوف أك بضع كسبعوف قوسنا ، مع كل قوس قرف كنبل ، كأكصى هبن ُب سبيل

 (ّ)".هللا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ُُٕٗحديث رقم ) ( ،ُِِٓ / ّأخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب اإلمارة ) ((1
( ، ابب نسبة اليمن إىل إ٠باعيل ، حديث رقم َُِٔ/  ّأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ا٤بناقب ) ((2

(ِّْٕ.) 
كأبو داكد ُب السنن ،   ، (ُّٕٕٓ)،  (ُّّٖٕ) ، حديث رقم (ُْٖ-ُْْ/  ْ) أخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ((3
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 ، سيةكالعرب من قدَل الزماف مشهوركف ابلفرك  ، كوب ا٣بيل كا٤بسابقة عليهاتعٌلم ر  -ِ
سبحانو كهللا  ، ككاف الناشئ منهم ال يصل إىل الثامنة حٌب يتحتم عليو أف يتعلم ركوب ا٣بيل

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ﴿ سبحانو كتعاىلقد نوه كأقسم هبا ُب قولو  كتعاىل

كأكصى رسولو  ، ، فهي من أىم أدكات ا٢برب (ُ)﴾ ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ﴿ : سبحانو كتعاىل اؿابلعناية هبا فق ملسو هيلع هللا ىلص

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  

 .(ِ)﴾ ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ
حيث قاؿ : "إفَّ  كقد ركل الشيخاف كأىل السنن قصة مسابقة عبد هللا بن عمر 

، كبْب الٍب مل تضٌمر من ثنية  (ّ)وداعسابق بْب ا٣بيل ا٤بضٌمرة من ا٢بفيا إىل ثنية ال ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 فيمن سابق هبا. الوداع إىل مسجد بِب زريق " ، ككاف ابن عمر 

: "فجئتي سابقنا ، فطفَّف يب الفرسي مسجدى بِب زريق" ، كُب ركاية قاؿ ابن عمر 
  (ْ) أم أنو جاكز الفرسي بو ا٤بسجد؛ ألنو كاف ىو الغاية ، حيثي كاف جداره قصّبنا.

يلـز لؤلسفار من أجل ك  ي كا١برم بسرعة ،تدريب على سرعة ا٤بشالكىو  : كي دٍ عى ال -ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالَبمذم ُب السنن ، كتاب أبواب فضائل  ( ،ُِّٓحديث رقم ) ، ابب ُب الرمي ( ،ُّ / ّكتاب ا١بهاد )
اب كالنسائي ُب السنن ، كت ( ،ُّٕٔحديث رقم ) ، ابب ما جاء ُب فضل الرمي ُب سبيل هللا (ُْٕ / ْ) ا١بهاد

كابن ماجو ُب  ( ،ُّْٔحديث رقم ) ، ابب ثواب من رمى بسهم ُب سبيل هللا عز كجل ( ،ِٖ / ٔا١بهاد )
كُب " : كقاؿ الَبمذم ( ،ُُِٖحديث رقم ) ، ابب الرمي ُب سبيل هللا ( ،َْٗ / ِالسنن ، كتاب ا١بهاد )

 ."نكىذا حديث حس الباب عن كعب بن مرة كعمرك بن عبسة كعبد هللا بن عمرك ؛
 (.ٓ-ُاآلية : )سورة العادايت  ((1
 (.َٔاآلية : )سورة األنفاؿ  ((2
ا٢بفياء : بفتح فسكوف ٩بدكدة كقد تقصر ، كىو موضع خارج ا٤بدينة ُب جهة الشماؿ قريب الغابة بينها كبْب الثنية  ((3

، كمٌنة ا٤بنعم ُب شرح صحيح  (ُٕ/  ٔستة أمياؿ أك سبعة ، كبْب الثنية كا٤بسجد ميل أك ٫بوه. انظر : فتح البارم )
 (. ِّٕ/  ّمسلم )

( ُِّٕ، ابب السبق بْب ا٣بيل ، حديث رقم ) (َُِٓ/  ّ)أخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ا١بهاد كالسّب  ((4
 (.َُٕٖ، حديث رقم ) (ُُْٗ/  ّ)، كمسلم ُب صحيحو كتاب اإلمارة 
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عن النيب  هنع هللا يضرعن أيب الدرداء فقد ريًكمى  ه ،ا١بهاد كنشر الدعوة كالسعي لتحصيل الرزؽ كغّب 
كاف لو بكل خطوة  -عبلمتْب لتحديد ا٤بسافةأم -من مشى بْب الغرضْب : "ملسو هيلع هللا ىلص

  .(ُ)"حسنة
ُب بعض أسفاره كأان جارية مل أٞبل  ملسو هيلع هللا ىلصمع النيب  خرجتي   عائشةكقالت 

 فسابقتو " ،حٌب أسابقك تعايل" : فتقدموا ٍب قاؿ يل ، "تقدموا"فقاؿ للناس  اللحم كمل أبدف ،
 خرجت معو ُب بعض أسفاره ، ، حٌب إذا ٞبلت اللحم كبدنت كنسيت فسكت عِب ، فسبقتو

فجعل  ، فسابقتو فسبقِب ، "حٌب أسابقك تعايل" : ٍب قاؿ ، فتقدموا " ،تقدموا"فقاؿ للناس 
 .(ِ)"ىذه بتلك" : يضحك كىو يقوؿ

رأيت جابر بن عبد هللا كجابر بن عمّب  : عن عطاء بن أىب رابح قاؿ : السباحة -ْ
٠بعت رسوؿ هللا ،  كسلتى : فقاؿ لو اآلخر أحدٮبا فجلس؛ يرمياف فملَّ   ْباألنصاري
 : إال أربع خصاؿ أك سهوه  فهو ٥بوه  عز كجلكر هللا ليس من ذ  شيءو  كلُّ " : يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص

  .(ّ)"كتعليم السباحة ، كمبلعبتو أىلو كدأديبو لفرسو ، ، الرجل بْب الغرضْب يمش
منهم ركانة بن عبد يزيد بن ىاشم بن  ؛ٝباعةن  ملسو هيلع هللا ىلص كقد صارع النيب : ا٤بصارعة -ٓ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."فيو عثماف بن مطر كىو ضعيف" : ا٥بيثميكقاؿ  (ُْٗ / ٓأخرجو الطرباٌل كما َب ٦بمع الزكائد ) ((1
 ( ،ِٗ / ّ( ، كأبو داكد ُب السنن ، كتاب ا١بهاد )َِِّٔ)، حديث رقم  (ِْٔ/  ٔأخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ) ((2

ابب  ( ،ّٔٔ / ُكابن ماجو ُب السنن ، كتاب النكاح ) ( ،ِٖٕٓ) رقم حديث ، ابب ُب السبق على الرجل
ابب ذكر إابحة  ( ،ْٓٓ / َُ) كتاب السّبكابن حباف ُب   ( ،ُٕٗٗرقم )حديث  ، حسن معاشرة النساء

/  ٓ( ، كصححو األلباٍل ُب إركاء الغليل )ُْٗٔحديث رقم ) ، ا٤بسابقة ابألقداـ إذا مل يكن بْب ا٤بتسابقْب رىاف
ِّٕ.) 

حديث رقم  ، زكجتو ابب مبلعبة الرجل ، كتاب عشرة النساء  ( ،ُٕٔ / ٖ)السنن الكربل أخرجو النسائي ُب  ((3
رقم حديث  (ُُٖ / ٖكاألكسط ) ( ،ُٖٕٓرقم )حديث  (ُّٗ / ِكالطرباٍل ُب ا٤بعجم الكبّب )( ، َٖٖٗ)
كقاؿ ا٥بيثمي ُب  ( ،َُْٕرقم )حديث  (ِٕٗ / ِكالبزار كما ُب كشف األستار عن زكائد البزار ) ( ،ُْٕٖ)

اٍل ُب األكسط كالكبّب كالبزار كرجاؿ الطرباٍل رجاؿ أخرجو الطرب " ( :َْٗ / ٦ٓبمع الزكائد كمنبع الفوائد )
 ".الصحيح خبل عبد الوىاب بن ٖبت كىو ثقة
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  .ببلد فيصرعهمكأيتيو الناس من ال رعة ،صاككاف ٗبكة كٰبسن ا٤ب ، عبد ا٤بطلب
كقد كاف ركانة بن عبد يزيد بن ىاشم بن ا٤بطلب بن " : (ُ)بن إسحاؽدمحم يقوؿ 

كقاؿ لو  ، ُب بعض شعاب مكة ملسو هيلع هللا ىلصفخبل يوما برسوؿ هللا  ، عبد مناؼ أشد قريش بطشا
لو أعلم الذم تقوؿ حقا  : قاؿ (أدعوؾ إليو اي ركانة أال تتقي هللا كتقبل ما) :ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

 ، نعم : قاؿ ؟( أقوؿ حق أرأيت إف صرعتك أتعلم أف ما) :ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ رسوؿ هللا ، التبعتك
أضجعو ال  ملسو هيلع هللا ىلصفلما بطش بو رسوؿ هللا  ، فقاـ إليو يصارعو ( ،أصارعك فقم حٌب) : قاؿ

 إف ىذا كهللا لعجب ، اي دمحم : فقاؿ ، فعاد فصرعو ، د اي دمحمعي  : ٍب قاؿ ، ٲبلك من نفسو شيئا
 قاؿ ( ،أعجب من ذاؾ إف شئت أريكو) :ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ رسوؿ هللا  ؟! د قريشأتصرعِب كأان أش ،
فأقبلت حٌب كقفت بْب يدم  ، فادعها : قاؿ ( ،أدعو لك ىذه الشجرة فتأتيِب)قاؿ  ؟ ما ىو :

فرجعت إىل  ( ،ارجعي إىل مكانك) : قاؿ ؟( ترل قد رأيت ما) : كقاؿ ، ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
ساحركا بصاحبكم أىل  ، اي بِب عبد مناؼ : فقاؿ ، فذىب ركانة إىل قومو : قاؿ ، مكاهنا
 .(ِ)"نع بوٍب أخربىم ابلذم رأل كابلذم صي  ، فوهللا ما رأيت أسحر منو قط ، األرض

 نفسو. إف السائل للمصارعة ىو ركانةيل : كق
كُب ركاية الببلذرم : أف السائل " : بن عبد الباقي ا٤بالكي دمحم الزرقاٍليقوؿ 

، فيحتمل أف كبلِّ منهما توارد مع اآلخر ُب السؤاؿ ، قاؿ لو : هتيأ للمصارعة ،  هنع هللا يضر ركانة
فأخذه ، ٍب صرعو قاؿ : فتعجب من  ملسو هيلع هللا ىلص، فدان منو رسوؿ هللا  (هتيأت): ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األئمة مناؼ، أحد عبد بن ا٤بطلب بن ٨برمة بن قيس موىل ا٤بدٍل، ا٤بطليب بكر أبو يسار، بن إسحاؽ بن ىو: دمحم ((1
 ا٢بماداف عنو كركل كطبقتهم، كانفع كعطاء ربمكا٤بق ىند أيب بن سعيد عن ركل مالك، بن أنس رأل األعبلـ، اتبعي

: تصانيفو كالسّب، من ا٤بغازم معرفة ُب حربا العلم، أكعية أحد كاف كآخركف، البكائي كزايد سعيد بن كإبراىيم
البن الطبقات الكربل . انظر: (َُٓ)ىشاـ، توُب سنة  ابن ىذهبا الٍب إسحاؽ، ابن بسّبة ا٤بشهورة" النبوية السّبة"

 .(ِٖ/ ٔ) ، كاألعبلـ(ُّٗ/ ْاتريخ اإلسبلـ )، ك (ٕ/ ِاتريخ بغداد )، ك (ُِّ/ ٕ)سعد 
أنساب ُب  لببلذرم( ، كآِْ)، رقم  (ُٖٗ)ص : ط األكىل دالئل النبوة أخرجو قواـ السنة األصبهاٍل ُب  ((2

؛ كما سيأٌب  (َُْ/  ّالبداية كالنهاية )( ، كصححو ابن كثّب ُب ّّٖ، رقم ) (ُٓٓ/  ُ)ط األكىل األشراؼ 
 إف شاء هللا تعاىل.
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ذلك ركانة؛ ألنو كاف مستحيبلن عنده أف أحدنا يصرعو ، ٍب سألو اإلقالة ٩با توافقا عليو ، كىو 
كما - على قطيع من الغنم ، ألف ا٤بعاقدة على الغنم إ٭با كانت مع ابنو يزيد اإلٲباف إف صرعو ال

كالعودة إىل ا٤بصارعة ففعل بو ذلك اثنينا كاثلثنا ، فوقف ركانة متعجبنا ، كقاؿ : إف  -ُب اإلصابة
  .(ُ)"كأسلم عقبها ، شأنك لعجيب

 .كا٠بو يزيد ابن ركانة ملسو هيلع هللا ىلص كما صارع النيب
كقد ركل أبو بكر الشافعي إبسناد جيد عن ابن عباس " :يقوؿ ا٢بافظ ابن كثّب 

 ثبلث مرات ، كل مرة  ملسو هيلع هللا ىلصفصرعو النيب  ملسو هيلع هللا ىلص: أف يزيد بن ركانة صارع النيب
على مائة من الغنم فلما كاف ُب الثالثة قاؿ اي دمحم ما كضع ظهرم إىل األرض أحد قبلك ، كما  

كأنك رسوؿ هللا فقاـ عنو رسوؿ هللا كأان أشهد أف ال إلو إال هللا  ، كاف أحد أبغض إيل منك
 .(ِ)"كرد عليو غنمو ملسو هيلع هللا ىلص

لركانة هنع هللا يضر كاستدعائو للشجرة ، فقاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصكقد ذكر ابن كثّب أيضنا قصة مصارعة النيب 
كأما قصة دعائو الشجرة فأقبلت فسيأٌب ُب كتاب دالئل النبوة بعد السّبة من طرؽ جيدة : "

 . (ّ)"كبو الثقة صحيحة ُب مرات متعددة إف شاء هللا
ا بلغ من قوتو أنو كاف  ي ،حً مى أاب األسود ا١بي  ملسو هيلع هللا ىلص ككذلك صارع النيب ككاف رجبلن شديدن

 يقف على جلد البقرة كيتجاذب أطرافو عشرة لينزعوه من ٙبت قدميو فيتفرل ا١بلد كمل يتزحزح عنو
 (ْ)أيضنا. ملسو هيلع هللا ىلص، كقد صرعو النيب 

على جواز  فيو دليله  ملسو هيلع هللا ىلص ف ركانة صارع النيبإقولو : " :قاؿ الشوكاٍل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.َُِ/  ٔ)ط األكىل شرح الزرقاٍل على ا٤بواىب اللدنية اب٤بنح امدية انظر :  ((1
، كا٢بديث أخرجو البيهقي عن سعيد بن جبّب مرسبلن ، كقاؿ : "كىو مرسله  (َُْ/  ّالبداية كالنهاية )انظر :  ((2

ضعيف" ، كذكر ابن القيم الراكية ا٤برسلة كقاؿ : "ىذا إسناد جيد  جيد كقد ركم إبسناد آخر موصوالن إال أنو
 .(َُْ)ص : البن القيم ط األكىل الفركسية ( ، ك ُٖ/  َُمتصل". انظر : السنن الكربل للبيهقي )

 .(َُْ/  ّالبداية كالنهاية )انظر :  ((3
 (.َُِ / ٔشرح الزرقاٍل على ا٤بواىب اللدنية اب٤بنح امدية ) ((4
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ككاف  ، كال سيما إذا كاف مطلوابن ال طالبنا ، ا٤بصارعة بْب ا٤بسلم كالكافر كىكذا بْب ا٤بسلمْب
أك كضع مَبفع إبظهار  ورة كرب متكرب ،أك كسر سى  خصلة من خصاؿ ا٣بّب بذلك ،يرجو حصوؿ 

  (ُ)".الغلب لو
ارمات ا٤بنهي عنها ، كمثل لعبة  لكن قد تشتمل بعض األلعاب الرايضية على أشياء من

 ، كالواجب أف يػيتىجىنَّبى ضرب الوجو ألفَّ  ُب الوجو فيها ضرابن ا٤ببلكمة؛ فالصحيح أهنا ٧برمة ألفَّ 
 . (ِ)"إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجو" : قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النيب

الكثّب ما يصل  ككمثل ا٤بصارعة ا٢برًَّة كالٍب ٰبصل فيو من الضرب العظيم كالظلم كاالعتداء
٢بدًٌ الضرر البٌْب ، كقد يصل أبحد ا٣بصمْب لئلتبلؼ أك فساد عضوو منو أك ٫بو ذلك ٩با يؤدم 

؛ كمنو قولو تعاىلبصاحبو للتهلكة؛ فهذا كأمثالو ال ريب ُب ٙبرٲبو للعمومات الكثّبة ُب كتاب هللا 
 .(ّ)﴾ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ   ﴿ سبحانو كتعاىل

عة جاءت بدرء الضرر كا٤بفاسد عن اإلنساف ، فبل ٯبوز أف يتخذ األذل كسيلة من الشريف
تقـو على أساس استباحة  الٍبا٢برة كا٤بصارعة حلبات ا٤ببلكمة الذم ٯبرم ُب ، ك كسائل الرايضة

بعض ، قد يصل بو إىل العمى ، أك تلف  دهالبْب لآلخر إيذاء ابلغنا ُب جسإيذاء كل من ا٤بتغ
ك إىل الكسور البليغة ، أك إىل ا٤بوت ، دكف مسئولية على الضارب، ىو عمل ٧بـر ؛ أ ، األعضاء

 . (ْ)"ال ضىرىرى كال ًضرىارى "ملسو هيلع هللا ىلص :  كقد قاؿ النيب
 قتلوال ٯبوز لو قتلو ، كلو فمن ا٤بعلـو من الدين ابلضركرة أنو  آلخر اقتلِبفحٌب لو قاؿ قائل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.َُٓ / ٖنيل األكطار ) ((1
حديث رقم  ، ابب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجو (َِٗ / ِأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب العتق ) ((2

 .(ُِِٔحديث رقم ) (َُِٔ / ْكمسلم ُب صحيحو كتاب الرب كالصلة كاآلداب ) ، (َِِْ)
 (.ِٗسورة النساء )اآلية :  ((3
عن عمرك بن (، ُُِٕ، حديث رقم )ابب القضاء ُب ا٤برفقكتاب األقضية،   ،(َِٗ/ ِ) ُب ا٤بوطأ مالك أخرجو ((4

، ككصلو ا٢باكم ُب ٰبٓب ا٤بازٍل ، عن أبيو  عن أيب سعيد ا٣بدرم ا٤بستدرؾ عن عمرك بن ٰبٓب ا٤بازٍل ، مرسبلن
كافقو "، ك ىذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم كمل ٱبرجاه(، كقاؿ ا٢باكم: "ِّْٓ، حديث رقم )(ٔٔ/ ِ)

 الذىيب، كعلى كل حاؿ فا٢بديث من قواعد اإلسبلـ الكربل.
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 .ابكمستحقِّا للعق كاف مسئوالن 
على ٧برـو ألمر آخر كما لو اشتمل على كشفو بعض األلعاب الرايضية شتمل تقد ك 

 للعورات أك ميسر أك راب أك ظلمه كإساءة أك تضييع للواجبات الشرعية كىكذا دكاليك. 
 .أعلم سبحانو كتعاىلكهللا 
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 ُب النياحة  الضرب :الفصل الثالث

  .احنايى نً احنا كى وى حنا كنً وٍ نػى  نوحي يى  حى مصدر انى كىو  ، من النوح : النياحة لغةن 
كمنو  ، التقابل : كأصل التناكح ، الباكية : كالنائحة ، كالعويل  البكاء بصوت عاؿو  : كىي

 ، نى بعضهن يقابل بعضنا إذا ٫بيٍ  ألفَّ  ؛نوائحى  كإ٭با ٠بيت النساء النوائحي  ، أم تقابلهما ؛تناكح ا١ببلْب
 فهذا ىو النوح كالنياحة ، فيبكْب كيندبن ا٤بيت ، ن بعضناككاف النساء ُب ا١باىلية يقابل بعضه

كنوح ا٢بمامة  ، كانئحاته  كأنواحي  حي وى نػي كى  حه وَّ كنػي  نوائحي  ؛كيطلق على النساء اللواٌب ٯبتمعن ُب مناحة
  .(ُ)بكى حٌب استبكى غّبه كاستناح الرجل ، ما تبديو من سجعها على شكل النوح

 .ختلفت عبارات الفقهاء ُب تعريف النياحةاالشرعي فقد ُب االصطبلح أما ك 
ىي البكاء مع  : كقيل ، أم تعديد ٧باسنو ؛البكاء مع ندب ا٤بيت : أبهنا فها ا٢بنفيةفعرَّ 

 .(ِ)صوترفع ال
 : أمرين النياحة عندىم ىي البكاء إذا اجتمع معو أحدي  أفَّ  كحاصل كبلـ علماء ا٤بالكية

  .(ّ)كركها٤بكبلـ الصراخ أك ال
كلو من غّب  رفع الصوت ابلندب ، : كبعض ا٤بالكية أبهنا ا أكثر فقهاء الشافعيةفهكعرَّ 

 .(ْ)مع البكاء : كقيل بكاء
  .(ٓ)عو أك بكبلـ مسجَّ  كبعض الشافعية أبهنا رفع الصوت ابلندب برنةو فها ا٢بنابلة كعرَّ 

عور ، كما ٰبدث فيها من ضرب للخدكد أك شقٌو للجيوب ، أك نتفو للش النياحةأما حكم ك 
 ليس منا من لطم ا٣بدكد كشقَّ : "ملسو هيلع هللا ىلصالنيب فعله ٧برـه كىو كبّبة من كبائر الذنوب؛ لقوؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .( ، "نوح"ُٓٔ / ٓكهتذيب اللغة ) ( ،ُٗٗ / ٕكاتج العركس ) ( ،ِٕٔ / ِلساف العرب ) ((1
 (.ِّٗ / ِ) ابن عابدينحاشية  ((2
 (.ِِْ-ُِْ / ُحاشية الدسوقي على الشرح الكبّب ) ((3
 .(َّٕ / ٓاجملموع شرح ا٤بهذب ) ((4
 .(ُِْ / ُاإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل ) ((5
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 .(ُ)"ا١بيوب كدعا بدعول ا١باىلية
مر ابلعذاب الشديد يـو النائحة إذا ماتت كىي على ىذا األ ملسو هيلع هللا ىلصتوعَّد رسوؿ هللا كقد 

 يامة كعليها سرابؿ من قطرافتقاـ يـو الق ، النائحة إذا مل تتب قبل موهتا" :ملسو هيلع هللا ىلص القيامة فقاؿ
  .(ِ)"كدرع من جرب ،

فإنو ٯبب على اإلماـ أك من يقـو مقامو عند ٝبهور  ؛٤با كانت النياحة على ا٤بيت ٧برمةن ك 
  .(ّ)العلماء أف يزجر عنها كيعاقب عليها بعقوابت تعزيرية

 كيرمي اب٢بجارة ، أنو كاف يضرب عليها ابلعصا ، عن عمر كقد ركل البخارم 
 .(ْ)ٰبثي ابلَبابك 

 ؛بضرب انئحةو  عمر  كقد أمرى " : (ٓ)كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
إ٭با  ؛ال حرمة ٥با : فقاؿ ، اي أمّب ا٤بؤمنْب إنو قد بدا شعرىا : فقيل لو ؛فضربت حٌب بدا شعرىا

كتبيع  ؛كتفًب ا٢بي كتؤذم ا٤بيت ؛كتنهى عن الصرب كقد أمر هللا بو دأمر اب١بزع كقد هنى هللا عنو ،
  .(ٔ)"كإ٭با تبكي على أخذ دراٮبكم إهنا ال تبكي على ميتكم ، ، عربهتا كتبكي شجو غّبىا

كإ٭با ٛبنع  ، أنو ال يعاقب ابلضرب على النياحة إىل (ٕ)ذىب مبل علي القارمك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، (ُِِّحديث رقم ) ، ابب ليس منا من شق ا١بيوب ( ،ّْٓ / ُأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ا١بنائز ) ((1
 .(َُّحديث رقم ) ( ،ٗٗ / ُكمسلم ُب صحيحو كتاب اإلٲباف )

 .(ّْٗيث رقم )حد ( ،ْْٔ / ِأخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب ا١بنائز ) ((2
 .(ُُٓ/ ِلصنعاٍل )لسبل السبلـ ، ك (ٖٔ/ ّا٢باكم الكبّب )، ك (َُْْ/ ّا١بامع ٤بسائل ا٤بدكنة )انظر:  ((3
 (.ُِِْرقم ) ، حديث ابب البكاء عند ا٤بريض ( ،ّْٗ / ُأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ا١بنائز ) ((4
 (.ُِٓ / ٦ِّبموع الفتاكل ) ((5
( ، عن ا٢بكم بن موسى ، عن مبشر بن إ٠باعيل ، عن ٕٗٗ/  ّابن شبَّو ُب اتريخ ا٤بدينة )كىذا األثر أخرجو  ((6

األكزاعي قاؿ : بلغِب أف عمر ... فذكره ، كسنده صحيح إىل األكزاعي ، كرجالو ٝبيعنا ركل ٥بم اإلماـ مسلم ُب 
 (.ْٓٔٔ) ( ،ّٕٔٗ( ، )ُِْٔللحافظ ابن حجر )تقريب التهذيب صحيحو ، كانظر تراٝبهم ُب 

فقيو  ىػ( ،َُُْعاـ ) نزيل مكة كهبا توُب ، نور الدين من أىل ىراة ، ىو علي بن سلطاف دمحم ا٥بركم القارم ((7
من ،  امتاز ابلتحقيق كالتنقيح ، يعد أحد صدكر العلم ُب عصره ، كمكثر من التصنيف ، حنفي مشارؾ ُب العلـو
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  .كإال نفيت من البلد ، كتنصح بعدـ العود ، النائحة من االستمرار

أنو ٤با ماتت   ا ركل ابن عباسعلى عدـ جواز الضرب ٗب كاستدؿ 
 ، فجعل عمر يضرهبن بسوطو ، بكت النساء ملسو هيلع هللا ىلصابنة رسوؿ هللا  -كُب ركاية رقية-زينب 

 " ،ابكْب كإايكن كنعيق الشيطاف" : ٍب قاؿ " ،مهبلن اي عمر"كقاؿ :  ،ملسو هيلع هللا ىلصفأخذ رسوؿ هللا 
ف من اليد كاللساف فمن كما كا ، إنو مهما كاف من العْب كالقلب فمن هللا كمن الرٞبة" : ٍب قاؿ

 .(ُ)"الشيطاف
؛  بل ينبغي النصيحة ، كفيو إشعار أنو ال ٯبوز الضرب على النياحة" : قاؿ القارم

 .(ِ)"أم أمهلهنَّ  ، بسكوف ا٥باء ؛(بلن هٍ مى ) : كقاؿ ، رهكلذا أخٌ 
نص قد ك أف من مل يرتدع من فعل النياحة أنو يعاقب ٗبا يزجره،  -كهللا أعلم  -كالراجح 

من فعل مل يرتدع فقاؿ : "كمن  ، على كجوب النهي عن النياحة ابن تيمية يخ اإلسبلـ ش
 ال سيما النوح للنساء عند القبور من ابب التعزير لفاعلو ، فإنو يعاقب على ذلك ٗبا يزجرهذلك ، 

من ا١بزع كالندب كالنياحة كإيذاء  ، ملسو هيلع هللا ىلص ذلك من ا٤بعاصي الٍب يكرىها هللا كرسولو فإفَّ  ،
من الصرب  ملسو هيلع هللا ىلص كترؾ ما أمر هللا بو كرسولو كفتنة ا٢بي كأكل أمواؿ الناس ابلباطل ، ، يتا٤ب

 .(ّ)"كما ٯبب على ا٤بسلمْب أف ينهوا عنو ، كفتح ابهبا ، كفعل أسباب الفواحش ، كاالحتساب
 .أعلم سبحانو كتعاىلكهللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ككلها ُب فركع " شرح الوقاية ُب مسائل ا٥بداية"للمرغيناٍل ك "ايةشرح ا٥بد"ك" حاشية على فتح القدير" : تصانيفو
 ( ،ُٕٓ / ُكىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب كآاثر ا٤بصنفْب )( ، ُٖٓ / ّ)خبلصة األثر . انظر : الفقو ا٢بنفي

 (.ََُ / ٕ)كمعجم ا٤بؤلفْب 
( ، كتاب َٕ/  ْالسنن الكربل ) ( ، كالبيهقي ُبَُّّ( ، حديث رقم )ّّٓ/  ُأخرجو أٞبد ُب ا٤بسند ) ((1

( ، كقاؿ : "كىذا كإف كاف غّب ِٓٗٔا١بنائز ، ابب سياؽ أخبار تدؿ على جواز البكاء بعد ا٤بوت ، حديث رقم )
-ُب ا٢بديث الثابت عنو : إف هللا ال يعٌذب بدمع العْب كال ٕبزف القلب ، كلكن يعذب هبذا  ملسو هيلع هللا ىلصقومٌو ؛ فقولو 

 فيدؿُّ على معناه كيشهد لو ابلصحة". أك يرحم ، -كأشار إىل لسانو
 (.ُِْٖ / ّمرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح ) ((2
 (.ِٕ / ّالفتاكل الكربل البن تيمية ) ((3
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  نفسو تعبدنا ضرب اإلنساف :الفصل الرابع
كاف أبو مسلم يضرب نفسو إذا فَبت عن العبادة ، كما   جاء عن بعض السلف أنو كاف

أتظن الصحابة أف " : كيقوؿ ا٣بوالٍل قد علق ُب مسجده سوطنا يعذب بو نفسو كلما فَبت؛
  (ُ)".كهللا ألزاٞبنهم عليو زحامنا حٌب يعلموا أهنم قد خلفوا رجاالن  ، دكننا يستأثركا ٗبحمدو 

اي نفس كم تبكْب اخلصي " : كيقوؿ ، نفسوكاف معركؼ الكرخي يضرب أيضنا : "فقد  ك 
 (ِ)".صيكٚبلٌ 

٧باسبة النفس عن سلمة بن منصور عن موىل ٥بم كاف يصحب كركل ابن أيب الدنيا ُب 
ككاف ٯبيء ا٤بصباح فيضع  كنت أصحبو فكاف عامة صبلتو الدعاء ،  : األحنف بن قيس قاؿ

ما  ، على ما صنعت يـو كذا اي حنيف ما ٞبلك" : ٍب يقوؿ " ،حس" : أصبعو فيو ٍب يقوؿ
 (ّ)".ٞبلك على ما صنعت يـو كذا

كىذا العمل كإف كاف صدر من بعض الصا٢بْب إال أفَّ الرافضة توسعوا ُب ىذا األمر حٌب 
تعذيب أنفسهم كإسالة الدماء من كجوىهم ك من البكاء كالنواح جاؤا ٗبا ينقض العقل كالنقل 

بضرب أبداهنم ابلسبلسل كالسكاكْب كلطم  نو كتعاىلسبحاكصدكرىم كظهورىم كالتقرب إىل هللا 
كىو من البدع ادثة كا٤بنكرات  ، من اإلسبلـ ُب شيءو ىذا ليس ك  خدكدىم كنتف شعورىم ،
ا من لطم ليس منٌ " : من مرتكبيها فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص الٍب تربأ رسوؿ هللا،  الظاىرة كمن كبائر الذنوب

 (ْ)".ا٣بدكد كشق ا١بيوب كدعا بدعول ا١باىلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ََٓ / ُ)ط األكىل التبصرة البن ا١بوزم  ((1
 (.َْٕ / ُصفة الصفوة ) ((2
 (.ُُٕ / ِصفة الصفوة )( ، كانظره ُب ُّرقم )( ، ٖٓ:  )صط األكىل ٧باسبة النفس البن أيب الدنيا  ((3
( ، ُِِّ( ، ابب ليس منا من شق ا١بيوب ، حديث رقم )ّْٓ/  ُأخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ا١بنائز ) ((ْ

 (.َُّ( حديث رقم )ٗٗ/  ُكمسلم ُب صحيحو كتاب اإلٲباف )
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كيضاؼ إىل ذلك ما ُب ىذه األعماؿ البدعية ا٤بؤذية لؤلبداف من ٞباقة كسفاىة كتشويو 
كقد رأينا بعض كسائل اإلعبلـ العا٤بية  ، كتنفّب لغّب ا٤بسلمْب من الدخوؿ فيو لصورة اإلسبلـ ،

 ، ىذا ىو اإلسبلـ أبفَّ  زاعمةن  ، ا٤بعادية ٙبرص على نشر ىذه األعماؿ البدعية ابلصوت كالصورة
 كاإلسبلـ منو برمءه.

كما أفَّ فعلهم ىذا يدخل صراحة ُب ا١بزع كالتسخط كالنياحة ا٤بذمومة ا٤بنهي عنها كما 
سبق معنا ، كفرؽه بْب ىذا الفعل الشنيع منهم كبْب ما نيقل عن بعض السلف الذين كانوا يفعلوف 

عليها ، ال على النياحة  ىذا اجتهادنا منهم على رفع معنوايهتم ُب ا١بلد ُب العبادة ، كا٢برص
 كغّبه من الصا٢بْب. كالتسخط على موت ا٢بسْب 

فإف كاف صدر ىذا عن بعض الصا٢بْب؛ فليس فيو حجةه البتة ، إ٭با ا٢بجة ُب قوؿ هللا 
كأىل القركف  ملسو هيلع هللا ىلصحسبما فهمو أصحاب رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصكرسولو  سبحانو كتعاىل

قاؿ رسوؿ هللا  : فقاؿ لو مالك كسألو عن مسألةو ـ اإلماإىل  جاء رجله ا٤بفٌضلة األكىل ، كلذلك ٤با 
ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ   ﴿:  قاؿ مالكه ف ، أرأيتى  : فقاؿ الرجل ، كذا ملسو هيلع هللا ىلص

  (ِ()ُ)﴾گ  ڳ      ڳ  ڳ

فخذ بو ، كما  ملسو هيلع هللا ىلص: "ما حدثوؾ عن أصحاب رسوؿ هللا يقوؿ ككاف الشعيب 
قالوا برأيهم فػىبيٍل عليو".

(ّ)  
عن مسألةو ، فقاؿ : "قاؿ فيها عمر بن ا٣بطاب كذا ، كقاؿ علي كسألو صاّب بن مسلم 

بن أيب طالب فيها كذا" ، فقاؿ للشعيب : ما ترل ، قاؿ : "ما تصنع برأيي بعد قو٥بما ، إذا 
 (ْ)أخربتك برأيي فػىبيٍل عليو".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّٔ( سورة النور )اآلية : ُ)
 (.ِّٔ/  ٔت األصفياء )( أخرجو أبو نعيم ُب حلية األكلياء كطبقاِ)
 (.َِْٕٔ( ، رقم )ِٔٓ/  ُُ( أخرجو معمر بن راشد ُب جامعو ط الثانية )ّ)
 (.ُّٗ/  ْ( أخرجو أبو نعيم ُب حلية األكلياء كطبقات األصفياء )ْ)
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انن كال ال ٯبوز كمنا ، كال كيفنا ، كال زماانن ، كال مكا ملسو هيلع هللا ىلصفالتعبد ٗبا مل يشرعو هللا كرسولو  
فهو مردكد على صاحبو ، حٌب كلو  ملسو هيلع هللا ىلصىيئةن ، كال طريقةن ، ككلُّ أمرو مل يكن عليو ىدم النيب 

فعلو من فعلو من الصحابة أك التابعْب ، فلهم أجر اجتهادىم ، كال ٯبوز التأسي أبحدو علم أنو 
بحانو سكهللا  .ملسو هيلع هللا ىلصخالف ىدم من بعثو هللا سبحانو كتعاىل كأمران ابتباع سبيلو كطريقتو 

 أعلم. كتعاىل
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 ا٤بريض للعبلج ضرب :الفصل ا٣بامس

من ا٤بعلـو أف ا٤بريض قد ٰبتاج إىل ما يؤ٤بو من إجراء لعملية أك شٌق بطنو أك فتح جرحو أك 
كخز ابإلبر أك ضرب بعض ا٤بواضع كما ٰبدث ُب تفتيت حصى الكلى كما ٯبرل أيضا للكشف 

 ا٣بفيف ا٤بعتاد.  على بعض ا٤بفاصل كالٍب تكوف بشيء من الضرب
ابن الشديد ُب بعض ا٢باالت؛ كما ذكر شيخ اإلسبلـ إىل الضرب ا٤بريض ٰبتاج كأيضا قد 

"ك٥بذا قد ٰبتاج ُب إبراء ا٤بصركع كدفع ا١بن عنو ُب ٦بموع الفتاكل حيث يقوؿ  تيمية 
ا كع حٌب يفيق كالضرب إ٭با يقع على ا١بِب كال ٰبس بو ا٤بصر  ، إىل الضرب فيضرب ضرابن كثّبنا جدن

كال يؤثر ُب بدنو كيكوف قد ضرب بعصا قوية على  ، كٱبرب أنو مل ٰبس بشيء من ذلك ا٤بصركع ،
كإ٭با ىو  ، ٕبيث لو كاف على اإلنسي لقتلو ، رجليو ٫بو ثبلٜبائة أك أربعمائة ضربة كأكثر كأقل

كجربنا  ا ٫بن ىذا؛كٰبدث ا٢باضرين أبمور متعددة كما قد فعلن ، كا١بِب يصيح كيصرخ على ا١بِب؛
 .(ُ)"مرات كثّبة يطوؿ كصفها ٕبضرة خلق كثّبين

فإف ا١بِب يتأمل ابلضرب كيصيح كيصرخ كٱبرج منو  ؛بدف اإلنسيًٌ  بى رً كإذا ضي " كقاؿ أيضنا :
ك٫بن قد فعلنا من ذلك ما يطوؿ  ، كما قد جرب الناس من ذلك ما ال ٰبصى  ، أمل الضرب

 .(ِ)"كصفو
كيضرب على بدنو  ، فيتكلم بلساف ال يعرؼ معناه ؛رجل"فإنو يصرع ال :كقاؿ 

كال  ، كا٤بصركع مع ىذا ال ٰبس ابلضرب ، ضرابن عظيمنا لو ضرب بو ٝبل ألثَّر بو أثرنا عظيمنا
  .(ّ)"ابلكبلـ الذم يقولو

إذا أٌب اب٤بصركع  -يعِب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية-"كاف شيخنا  :قاؿ ابن مفلح ك 
كإف مل أيٛبر  ، اه ، فإذا انتهى كفارؽ ا٤بصركع أخذ عليو العهد أف ال يعودكعظ من صرعو كأمره كهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.َٔ / ُٗ)ابن تيمية ٦بموع فتاكل  ((1
 (.َُٔ / ٓ)ط الثانية ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح البن تيمية  ((2
 (.ُّ / ّالفتاكل الكربل البن تيمية ) ((3
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  .(ُ)"ضربو حٌب يفارقو ؛كمل ينتو كمل يفارؽ
كمفاده كمعناه أنو كاف ينتهر  ، كاضح الداللة كا٤بعُب ككبلـ شيخ اإلسبلـ  : قلتي 

رفعنا للظلم  ، بدف اإلنسي كٱبرج من كيتوعد كقد يضرب ا١بِب حٌب ٲبتثل ألمر هللا سبحانو كتعاىل
 ، كىذا الكبلـ ال يعِب مطلقنا التسبب أبم إيذاء بدٍل أك نفسي للمرضى ، كا٤بعاانة عن ا٤بصركع

 ، كمعرفة الكيفية كا٤بكاف كالزماف لكل ذلك كالبد من مراعاة ذلك من قبل ا٤بتمرسْب ا٢باذقْب ،
أك  مثار قذؼ كتشهّب ٩بن ال خبلؽ ٥بم دكف التوسع ٕبيث تصبح الرقية الشرعية كطرقها كأساليبها

 ٦باالن للتعلم على أجساد الناس كعقو٥بم. 
 : "قاؿ القاضي أبو ا٢بسن بن القاضي أيب يعلى بن الفراء ا٢بنبلي : قاؿ الشبلي

٠بعت أاب ا٢بسن علي بن علي بن أٞبد بن علي العكربم قدـ  : ٠بعت أٞبد بن عبيد هللا قاؿ
كنت ُب   : حدثِب أيب عن جدم قاؿ : قعدة سنة اثنتْب كثبلٜبائة قاؿعلينا من عكربا ُب ذم ال

هللا أٞبد بن حنبل فأنفذ إليو ا٤بتوكل صاحبنا لو يعلمو أف لو جارية هبا صرع كسألو  مسجد أيب عبد
فأخرج لو أٞبد نعلي خشب بشراؾ من خوص للوضوء فدفعو إىل  ، أف يدعو هللا ٥با ابلعافية

يعِب - مض إىل دار أمّب ا٤بؤمنْب ك٘بلس عند رأس ىذه ا١بارية كتقوؿ لوا : كقاؿ لو صاحب لو ،
 ، أٲبا أحب إليك ٚبرج من ىذه ا١بارية أك تصفع هبذه النعل سبعْب : قاؿ لك أٞبد -للجِب

السمع كالطاعة  : فقاؿ لو ا٤بارد على لساف ا١بارية ، فمضى إليو كقاؿ لو مثل ما قاؿ اإلماـ أٞبد
إنو أطاع هللا كمن أطاع هللا أطاعو كل شيء كخرج  ال نقيم ابلعراؽ ما أقمنا بو؛لو أمران أٞبد أف 

فلما مات أٞبد عاكدىا ا٤بارد فأنفذ ا٤بتوكل إىل صاحبو أيب  ، كىدأت كرزقت أكالدنا،  من ا١بارية
 : م النعل كمضى إىل ا١بارية فكلمو العفريت على لساهناذفأخذ ا٤برك ،  م كعرفو ا٢باؿذبكر ا٤برك 

  .(ِ)"أٞبد بن حنبل أطاع هللا فأمران بطاعتو ،  أخرج من ىذه ا١بارية كال أطيعك كال أقبل منكال
فيضرب ضرابن   ، "كقد ٰبتاج ُب إبراء ا٤بصركع كدفع ا١بن عنو إىل الضرب :كقاؿ 

 كىو ما ركاه اإلماـ أٞبد كأبو داكد كأبو القاسم الطرباٍل من ُب الشرع؛ كقد كرد لو أصله  ، كثّبنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ْٔٔ / ِالفركع البن مفلح ) ((1
 (.ُٕٔ : آكاـ ا٤برجاف ُب أحكاـ ا١باف )ص ((2



 

 

020 

 

أك  ، اببن لو ٦بنوف ملسو هيلع هللا ىلصحديث أـ أابف بنت الوازع عن أبيها أف جدىا انطلق إىل رسوؿ هللا 
أتيتك بو لتدعو هللا  اي رسوؿ هللا إف معي ابننا يل أك ابن أخت يل ٦بنوانن  : فقاؿ ، ابن أخت لو

ألقيت فانطلقت بو إليو كىو ُب الركاب فأطلقت عنو ك  : قاؿ (ائتِب بو)قاؿ  ، لو سبحانو كتعاىل
 ملسو هيلع هللا ىلصعليو ثياب السفر كألبستو ثوبْب حسنْب كأخذت بيده حٌب انتهيت بو إىل رسوؿ هللا 

فأخذ ٗبجامع ثوبو من أعبله كأسفلو فجعل يضرب  : قاؿ (مِب كاجعل ظهره ٩با يليِب وً نً دٍ أى )فقاؿ 
فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظر  (اخرج عدك هللا)كيقوؿ  ، ظهره حٌب رأيت بياض إبطيو

فدعا لو ٗباء فمسح كجهو كدعا لو فلم يكن ُب  بْب يديو؛ ملسو هيلع هللا ىلصٍب أقعده رسوؿ هللا  ، كؿاأل
 . (ُ)"يفضل عليو ملسو هيلع هللا ىلصالوفد أحد بعد دعوة رسوؿ هللا 

 ، "ذاؾ الشيطاف ادنو" : ثبت من حديث عثماف بن العاص حيث كرد اآلٌب قاؿ كقد
  .(ِ)فدنوت منو ، فجلست على صدكر قدمي ، قاؿ : فضرب صدرم بيده

ُب جواز ضرب ا٤بريض للعبلج أنو يكوف ٕبسب ا٢باجة الداعية لذلك ،  كخبلصة القوؿ
ما ىو أشد منو  كأكمٌب احتيج إىل الضرب  ، بل يصار إىل ما فوقوفمٌب حصل ا٤بقصود ابألىوف ف

 فبل أبس ابللجوء إليو حينئذو بقدر ا٢باجة. 
 أعلم. سبحانو كتعاىلكهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ُّْٓرقم ) ( ،ِٕٓ / ٓكا٢بديث أخرجو الطرباٍل ُب ا٤بعجم الكبّب ) ( ،ُٔٔ -ُٓٔا٤بصدر السابق )ص :  ((1
كقاؿ ا٢بافظ ابن  ، "أخرجو الطرباٍل كأـ أابف مل يرك عنها غّب مطر":  (ْٓٓ / ٖكقاؿ ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد ) ،

 .أـ أابف بنت الوازع ابن الزارع مقبولة" " (ََٕٖرقم ) ( ،ٕٓٓ : حجر ُب تقريب التهذيب )ص
حديث رقم  ، ابب الفزع كاألرؽ كما يتعوذ منو ( ،ُُْٕ / ِأخرجو ابن ماجو ُب السنن ، كتاب الطب ) ((2

 ."ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات" (َٖ / ْكقاؿ البوصّبم ُب الزكائد ) ( ،ّْٖٓ)
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 أثناء التحقيق االعَباؼالضرب لنزع  :الفصل السادس
التعذيب ُب السجوف كاإلجراـ ُب التحقيق كالتنكيل  -كهللا ا٤بستعاف-٩با كثر ُب ىذا الزمن 

٥بذه ا٤بسألة كقسموا حاؿ  اب٤بتهم ابلسب كالضرب لنزع اعَبافو ، كقد تعرض الفقهاء 
 سرقة ك٫بوىا إىل ثبلثة أقساـ :لا٤بتهم اب
 ابالتفاؽ. فبل ٘بوز عقوبتو كالتقول ، ابلصبلح إما أف يكوف ا٤بتهم معركفنا -ُ
فهذا ٰببس حٌب ينكشف  ، كال فجور ال يعرؼ بربو  كإما أف يكوف ا٤بتهم ٦بهوؿ ا٢باؿ؛ -ِ

 . كىذا عند ٝبهور الفقهاء ، حالو
 ، هبز بن حكيم عن م٤با رك  ، كا٤بنصوص عليو عند أكثر األئمة أنو ٰببسو القاضي كالوايل

  (ُ).ُب هتمةرجبلن حبس  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  عن جده أفَّ  عن أبيو
ك٫بو  ، كالسرقة كقطع الطريق كالقتل  كالكذب ، كإما أف يكوف ا٤بتهم معركفنا ابلفجور -ّ

 بتعذيب ،بن العواـ الزبّب  ملسو هيلع هللا ىلصكما أمر النيب   ، فيجوز حبسو كضربو ، ذلك
 .(ِ)بو حٌب أقرَّ  ُب فتح خيرب ا٤بتهم الذم غيب مالو اليهودم

ىل  ؛كأما االمتحاف ابلضرب ك٫بوه فاختلف فيو" : ـ ابن تيميةقاؿ شيخ اإلسبل
على ثبلثة  ؛منهما أـ يشرع الضرب لواحدو  ، أـ يشرع للوايل دكف القاضي ، يشرع للقاضي كالوايل

 : أقواؿ
كىذا قوؿ طائفة من العلماء من أصحاب مالك  ، أنو يضرب فيها القاضي كالوايل : أحدىا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( َّّٔحديث رقم ) ، ابب ُب ا٢ببس ُب الدين كغّبه ( ،ُّْ / ّأخرجو أبو داكد ُب السنن ، كتاب األقضية ) ((1
 ( ،ُُْٕ) رقم ابب ما جاء ُب ا٢ببس ُب التهمة حديث ( ،ِٖ / ْكالَبمذم ُب السنن ، كتاب أبواب الدايت ) ،

رقم حديث  ، ابب امتحاف السارؽ ابلضرب كا٢ببس( ٔٔ / ٖكالنسائي ُب السنن ، كتاب قطع السارؽ )
 "حديث حسن". : كقاؿ الَبمذم ( ،ْٕٖٓ)
ذكر ابب  ( ،َٕٔ/  ُُ)كتاب ا٤بزارعة كا٢بديث أخرجو ابن حباف ُب   ، (َْٕ/  ٦ّٓبموع فتاكل ابن تيمية ) ((2

حديث  ، ن ا٤بخابرة كا٤بزارعة اللتْب هنى عنهما إ٭با زجر عنو إذا كاف على شرط ٦بهوؿخرب اثلث يصرح أبف الزجر ع
 كسيأٌب ا٢بديث بنصو. ( ،ُٗٗٓ)رقم 
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ٲبتحن ابلسجن كاألدب كيضرب ابلسوط  : قاؿ أشهب ، صركغّبىم منهم أشهب قاضي م
 .٦بردنا

 كىذا قوؿ أصبغ من أصحاب مالك ، ال يضرب بل ٰببس كما تقدـ ، : كالقوؿ الثاٍل
؛  ؛ لكن حبس ا٤بتهم عندىم أبلغ من حبس اجملهوؿ كقوؿ كثّب من ا٢بنفية كالشافعية كغّبىم

ن عبد العزيز كٝباعة من أصحاب مالك  فقاؿ عمر ب ، فلذلك اختلفوا ىل ٰببس حٌب ٲبوت
كىكذا ركم عن اإلماـ أٞبد فيمن مل ينتو  ، كمطرؼ كابن ا٤باجشوف كغّبٮبا أنو ٰببس حٌب ٲبوت

 (ُ).ال ٰببس حٌب ٲبوت : كقاؿ مالك عن بدعتو أنو ٰببس حٌب ٲبوت ،
اب كىذا القوؿ ذكره طائفة من أصح أنو يضربو الوايل دكف القاضي ، : كالقوؿ الثالث

 (ِ)كالقاضي أيب يعلى كغّبٮبا" ، الشافعي كأٞبد كالقاضي أيب ا٢بسن ا٤باكردم
كالسرقة   كالفساد كالكذب ، معركفنا ابلفجوركقد استدؿ العلماء على جواز ضرب من كاف 

 ُب قصة حاطب بن أيب بلتعة  علي ٕبديث  ، كقطع الطريق كالقتل ك٫بو ذلك
"انطلقوا حٌب دأتوا ركضة خاخ  بّب كا٤بقداد بن األسود قاؿأان كالز  ملسو هيلع هللا ىلص"بعثِب رسوؿ هللا  قاؿ :

فانطلقنا تعادل بنا خيلنا حٌب انتهينا إىل الركضة  ، كمعها كتاب فخذكه منها ، (ّ)هبا ظعينة فإفَّ 
فقلنا لتخرجن الكتاب أك  ، فقالت ما معي من كتاب ، فإذا ٫بن ابلظعينة فقلنا أخرجي الكتاب

 .(ْ)..." ، ا٢بديث ملسو هيلع هللا ىلصفأتينا بو رسوؿ هللا  ، من عقاصها رجتوخفأ ، لنلقْب الثياب
قاتل أىل  ، ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا   عن ابن عمركما استدلوا ٗبا ركاه ابن حباف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  ْا٤بدكنة )،  (ُٓ/  ِْا٤ببسوط للسرخسي )( ، ُٓٗ/  ٗالبن عابدين ) رد اتار على الدر ا٤بختارحاشية  ((1
( ، الطرؽ ا٢بكمية ّٕ/  ّ( ، حاشية البجّبمي )ُٕ/  ٓتاج )( ، هناية آّْ/  ْ، حاشية الدسوقي ) (ْٖٓ

 .(ُُٓ-َُٓ)ص : البن القيم 
 .(َُْ-ََْ / ٦ّٓبموع الفتاكل ) ((2
ا٤برأة ألهنا تظعن إذا ظعن زكجها كتقيم إبقامتو. قاؿ: كيقاؿ ىو ا١بمل الذم يركب، كتسمى ا٤برأة ظعينة الظعينة:  ((3

 .(َُٖ/ ِهتذيب اللغة )انظر:  قاؿ الظعينة للمرأة الراكبة.ألهنا تركبو. قاؿ: كأكثر ما ي
 ( ،ِْٖٓ)رقم حديث  ، ابب ا١باسوس ( ،َُٓٗ / ّكتاب ا١بهاد كالسّب ) البخارم ُب صحيحو أخرجو ((4

 .(ِْْٗ) رقم حديث ( ،ُُْٗ / ْ) مكتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعاىل عنه كمسلم ُب صحيحو
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فصا٢بوه على أف ٯبلوا منها ك٥بم  ، خيرب حٌب أ١بأىم إىل قصرىم فغلب على األرض كالزرع كالنخل
فاشَبط عليهم أف ال  ، كٱبرجوف منها ، ءالصفراء كالبيضا ملسو هيلع هللا ىلصكلرسوؿ هللا  ، ما ٞبلت ركاهبم
٢بيي  كحليه  فيو ماؿه  (ُ)بوا مسكنافغيَّ  ، فإف فعلوا فبل ذمة ٥بم كال عصمة ، بوا شيئنايكتموا كال يغيٌ 

لعم  ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ رسوؿ هللا  ، حْب أجليت النضّب ، كاف احتملو معو إىل خيرب  ، بن أخطب
فقاؿ  أذىبتو النفقات كا٢بركب : فقاؿ ،"  حيي "ما فعل مسك حيي الذم جاء بو من النضّب

 إىل الزبّب بن العواـ ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  وي عى فػى دى فى  " ، كا٤باؿ أكثر من ذلك ، "العهد قريب :ملسو هيلع هللا ىلص
،  قد رأيت حيينا  : فقاؿ ، قبل ذلك قد دخل خربة كقد كاف حييُّ  ، بعذابو  وي سَّ مى فى

 (ِ) "... ا٢بديث ةفوجدكا ا٤بسك ُب خرب ، فذىبوا فطافوا ، يطوؼ ُب خربة ىاىنا
مل  إذا وأنو ال ٯبوز تعذيبُب مسألة ضرب ا٤بتهم كتعذيبو لنزع االعَباؼ منو  كلكن الراجح

غّب صحيح شرعنا ، فبل ٯبوز التعذيب  ٞببلن لو على إقرار ، تثبت عليو ا١برٲبة ببينة شرعية كافية
 ما مل تثبت جرٲبتو اءة ذمتوبر ا٤بتهم  فاألصل ُب ا٢بسي البدٍل ، كال التعذيب ا٤بعنوم النفسي ،

 ببٌينة شرعية ، كما أننا لو فتحنا ىذا الباب ببل دليل شرعي لوقع فيو فساد كٚببُّط عظيم.
كمل ٯبز غّبٮبا من  (ّ))البينة على ا٤بدعي ، كاليمْب على من أنكر( :ملسو هيلع هللا ىلصكلعمـو قولو 

ف أحكاـ الدنيا ٭بٌرىا ضرب أك كعيد أك هتديد ، حٌب لو قامت القرائن القوية على صحة ذلك ، فإ
 على ما نعرؼ من الظاىر ، أك تقـو البينة الشرعية عليو ، كإال فلم نكٌلف بغّب ذلك شرعنا.

٥با ليس من ىذا   كهتديد علي ، خرب الظعينة الٍب أرسلها حاطب إىل مكةكأما 
 كذلك لسببْب : ، ُب شيء

الوحي  دٌؿ عليها ، اثبتة ىي حقيقةه  بل ، هت بوجًٌ ليست تلك ا٤برأة ٦برد متهمة ٗبا كي  : أكالن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ُّّ/ ْالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر )انظر:  .لدبسكوف السْب: ا١با٤بسك  ((1
ذكر خرب اثلث يصرح أبف الزجر عن ا٤بخابرة ابب  ( ،َٕٔ/  ُُ)ابن حباف كتاب ا٤بزارعة صحيح انظر :  ((2

 .(ُٗٗٓحديث ) ، كا٤بزارعة اللتْب هنى عنهما إ٭با زجر عنو إذا كاف على شرط ٦بهوؿ
( ِْٕٕ) ، حديث رقم ابب تفسّب سورة آؿ عمراف،  (ُٔٓٔ/  ْ)التفسّب أخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب  ((3

 .(ُُُٕ، حديث رقم ) (ُّّٔ/  ّ)، كمسلم ُب صحيحو كتاب األقضية 
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 ، كىو أقول ُب داللتو من بينة االعَباؼ كاإلقرار ، ملسو هيلع هللا ىلصخرب أصدؽ الناس دمحم كىو  الصادؽ
كما  ، فكيف يقاس عليها من حامت حولو التهم جملرد ظنوف كشكوؾ من أانس غّب معصومْب

 اليهودم. يقاؿ أيضنا عن عم حيي بن أخطب ، يقاؿ عن ىذه ا٤برأة
فالفرؽ بينهما   ، كأمر التعذيب أك ا٢ببس  ، ليس إلقاء الثياب للتفتيش عن الكتاب : نينااث

كمل يكن من سبيل إىل الوصوؿ إليو إال  ، كإذا ثبت أف الكتاب معها ال ٧بالة ، كبّب كاضح
 .ملسو هيلع هللا ىلصاستلزمو أمر رسوؿ هللا  بل ىو كاجبه  ، فذلك أمر مشركع كال ريب ، ابلتنقيب ُب ثياهبا

 يجاب عنو ٔبوابْب :ف ، تعذيب الزبّب لعم حيي بن أخطبة قصٌ كأما 
  ا٤بظنونة. ال التهمةا٤بعركفة عندىم قائم على ا٢بقيقة أنو  : كؿاأل
بل ف أعدائهم من ااربْب ،ر ا١بهاد كا٢برابة بْب ا٤بسلمْب ك و متعلق أبمأٌف ىذا أمره  : ثاٍلال

 .يقاس عليو تعامل ا٤بسلمْب بعضهم مع بعض
من ا٢بدكد بعد  بشيءو  "أرأيت إف أقرَّ ء ُب ا٤بدكنة لسحنوف أنو قاؿ ٤بالك : لذلك جاك 

 من أقرَّ  : قاؿ مالكف ، أيقاـ عليو ا٢بد أـ ال ، التهديد أك القيد أك الوعيد أك السجن أك الضرب
 .كأرل أف يقاؿ كلو ،  فالوعيد كالقيد كالسجن كالضرب هتديده  ، قيلبعد التهديد أي 

قد أخربتك بقولو ُب  : قاؿب ، ٗبنزلة السجن كالضر  -عند مالك-التهديد كالوعيد ك  : قلتي 
ٍب ثبت على  ، أرأيت إف أقر بعد القيد كالضرب : قلت،  التهديد فما سألت عنو عندم مثلو

مل أ٠بع من مالك ُب  : قاؿ ، كإ٭با كاف أصل إقراره غّب جائز عليو ، ا٢بدَّ  إقراره أيقيم عليو مالكه 
 ، كأان أرل أنو ما كاف إقراره بعد أمن من عقوبة يعرؼ ذلك ، اؿي قى يػي  : ربتك أنو قاؿىذا إال ما أخ

كإال مل أر أف يقطع  ، بو كعْب فأرل أف يقاـ عليو ا٢بد أك ٱبرب أبمر يعرؼ بو كجو صدؽ ما أقرَّ 
 تقل ، كىذا كأنو إقرار حادث بل ىو إقرار حادث ، الذم كاف من إقراره أكؿ مرة قد انقطع ألفَّ 

مل  : قاؿ،  كىو مل يرجع عن إقراره -ُب قوؿ مالك-أٱبلى عنو إذا كاف إقراره إ٭با كاف خوفا منو  :
 قلت،  كلكن أرل أف ٰببس حٌب يستربئ أمره ، كال أرل أف ٱبلى عنو ، أ٠بع من مالك فيو شيئنا

بو  فيما أقرَّ  عليو ا٢بدُّ أيقيم  ، أك أخرج ا٤بتاع الذم سرؽ ، فأخرج القتيل فأقرَّ  دى دًٌ كىي  بى رً فإف ضي  :
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 .(ُ)إال أف يقر بذلك آمنا ال ٱباؼ شيئنا" ال أقيم عليو ا٢بد ، : قاؿ،  كقد أخرج ذلك أـ ال ،
ـه  كظاىر أفَّ : " (ِ)قاؿ البجّبميك  أم سواء كاف ضرب  ، ْبُب الشقٌ  الضرب حرا

 (ّ)إذا ضرب ليصدؽ" وي لَّ م حً خبلفنا ٤با توىَّ  ، أك ليصدؽ ، قرَّ ليي 
 أعلم. سبحانو كتعاىل كهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ْٖٓ/  ْا٤بدكنة ) ((1
، كلد عاـ  نسبتو إىل ٔبّـب قرية من قرل الغربية ٗبصر ، ىو سليماف بن دمحم بن عمر البجّبمي الشافعي األزىرم ((2

كالشيخ العشماكم كالشيخ ا٢بفِب كالشيخ علي  أخذ عن الشيخ موسى البجّبمي ، ، ٧بدث فقيو ىػ( ،ُُُّ)
ك"التجريد لنفع العبيد" ك"ٙبفة ا٢ببيب  من تصانيفو "حاشيتو على شرح ا٤بنهج"ىػ( ، ُُِِ، توُب ُب ) الصعيدم

 (.ِٕٓ / ْ) كمعجم ا٤بؤلفْب ( ،ْٗٔ : حلية البشر ُب اتريخ القرف الثالث عشر )صانظر :  على شرح ا٣بطيب"
 (.ّٕ / ّحاشية البجّبمي ) ((3
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 كفيها أىم النتائج كالتوصيات، خاٛبة

كُب ا٣بتاـ ال يستطيع ا٤بتأمل ُب أحكاـ التشريع اإلسبلمي إال أف ٯبـز بكماؿ ىذا الدين 
 أحكامها كمسائلها ، كمل يدع شيئنا من ا٣بّب إال كدؿَّ عليو ، الذم ما ترؾ صغّبة كال كبّبة إال بْبَّ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ﴿الشر إال كحذر منو ، كصدؽ هللا تعاىل إذ يقوؿ : كما ترؾ شيئنا من 

 .(ُ)﴾ڌڎ  

 ماففيه ملسو هيلع هللا ىلصكتاب هللا عز كجل كسنة رسولو بتدبر  كإخواٍل من ا٤بسلمْب أكصي نفسي ف
أٝبع  الذم أينزؿ عليو كتابالآخري األنبياء ، ك  نافنبيُّ ، سبيل النجاة كالسبلمة من الفًب كالضبلؿ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿مهيمنه على ما قبلو ، قاؿ تعاىل : ىو الكتب السماكية، ك 

 .(ِ)﴾ٿ

 : ُب أضواء البياف عند تفسّب قولو تعاىل قاؿ الشيخ دمحم األمْب الشنقيطي 
﴾ ، أم الطريقة الٍب ىي أسدُّ كأعدؿ كأصوب ، كىذه ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴿

من ا٥بدل إىل خّب الطرؽ كأعد٥با كأصوهبا اآلية الكرٲبة أٝبل هللا عز كجل فيها ٝبيع ما ُب القرآف 
، فلو تتبعنا تفصيلها على كجو الكماؿ ألتينا على ٝبيع القرآف العظيم لشمو٥با ١بميع ما فيو من 
ا٥بدل إىل خّبم الدنيا كاآلخرة ، كلكننا إف شاء هللا سبحانو كتعاىل سنذكر ٝببلن كافرة ُب جهات 

ٍب ىي أقـو بياانن لبعض ما أشارت إليو اآلية الكرٲبة ، تنبيهنا ٨بتلفة كثّبة من ىدل القرآف للطريق ال
ببعضو على كلو من ا٤بسائل العظاـ ، كا٤بسائل الٍب أنكرىا ا٤بلحدكف من الكفار ، كطعنوا بسببها 

 (ّ)ُب دين اإلسبلـ ، لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّٖاآلية : ) سورة األنعاـ ((1
 (.ٗاآلية : )سورة اإلسراء  ((2
 (.ُٕ / ّ)للشنقيطي أضواء البياف ُب إيضاح القرآف ابلقرآف  ((3
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راعاة كقتو ، كنوعو ، ككيفيتو ، دكاءه ينبغي م -كما سبق-كمن ذلك الضرب ، كالضربي 
كمقداره ، كىيئتو ، كقابلية ال ، لكن الذين ٯبهلوف ىداية اإلسبلـ يقلبوف األمر ، كيلبسوف ا٢بق 

 ابلباطل.

ٍب إف الضرب ليس كل ما شرعو اإلسبلـ من العبلج ، بل ىو آخر العبلجات مع ما فيو 
بعض النفوس الشاردة الٍب ال تفهم  من الكراىة ، فالضرب طريق من طرؽ العبلج ٯبدم مع

 اب٢بسُب ، كال ينفع معها ا٢بسن كا١بميل ، كال تفقو ا٢بجة ، كال تقاد بزماـ اإلقناع.

فالضرب طريق من طرؽ العبلج الناجحة اجملرَّبة ، كالٍب ينفع ُب بعض ا٢باالت مع بعض 
ها التوجيو كاللطف ، يقوؿ النفوس الشاذة ا٤بتمردة ، الٍب ال تفهم النصح ا٢بسن ، كال ينفع مع

 ديرىيد :

 كاللـو للحر مقيمه رادعه ... كالعبد ال يردعو إال العصا

فمن الناس من ال يقيمو إال التأديب ، كمن أجل ذلك كيًضعت تلك العقوابت الشرعية ، 
كشرَّعها ُب أمكاف كأحواؿ ٨بصوصة ، كمنها استعماؿ الضرب كما يتعلق أبحكامو كتفاصيلو. 

تأففوف من حكم هللا سبحانو كتعاىل كشريعتو ، فهؤالء قـو مل يعرفوا قيمة حياة األسرة ، كمل كالذين ي
 ٱبربكا كاقعها ، كما قد يصادفها ُب بعض األحياف من ا٤بشكبلت.

فبل ٱبلو بيت ٩بن ٰبتاج ٥بذه لتـز بدين هللا كمنو ىذه األمور، يأف  مسلمفينبغي على كل 
على فت كا٤بربْب، بل حٌب ٰبتاجها ا٤بسلم ُب التعامل مع ا٢بيواف، ا٤بسائل؛ من األزكاج كالزكجا

فاإلسبلـ حـر الظلم ٔبميع ، كعدـ التجاكز، هبذه ا٤بسائلمعرفة األحكاـ ا٤بتعلقة كا٤بربْب زكاج ألا
 ،ا٤ببطلْبشبو كرد ، والدفاع عنااللتزاـ بو ك جب يأنواعو كأشكالو حٌب ُب التعامل مع ا٢بيواف، ف

  .كعامة أعداء الدين ،من ا٤بنافقْب ؛قدينتشويو ا٢باك 

 كمن خبلؿ ىذه الدراسة توصلت إىل النتائج التالية :
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چ   كماؿ دين اإلسبلـ من ٝبيع نواحيو، كصدؽ هللا سبحانو كتعاىل إذ يقوؿ : ﴿ -ُ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴿ ، كيقوؿ هللا سبحانو كتعاىل : (ُ)﴾چ  چ  ڇ

"تركتكم على اجة البيضاء  :ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ، كثبت ُب ا٢بديث الصحيح قاؿ ا (ِ)﴾ڄ  ڄ
  (ّ)ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها إال ىالك"

 أف أنواع الضرب ثبلثة ، كىي : التأديب ، كالتعزير ، كا٢بدُّ.  -ِ

 أف ا٢بدكد كالعقوابت؛ كمنها الضربي شرعت ألجل حكم عظيمة.  -ّ

 الضرب مشركع عند األمم السابقة كما ىو مشركع ٥بذه األمة. -ْ

ا٤بعلم على ، ك الزكج على زكجتو، ك ابلوالية العامةئلماـ كنوابو لتثبت كالية التأديب  -ٓ
  السيد ُب رقيقو.، ك هتلميذ

 دأديب زكجتو فيما يتعلق بنشوزىا على حقوقو الزكجية. ٯبوز للزكج  -ٔ

 ق هللا سبحانو كتعاىل.فيما يتعلق ٕبدأديب زكجتو ٯبوز للزكج  -ٕ

 .راعي الضوابط الشرعية عند ضرب الزكجةٯبب على الزكج أف ي -ٖ

 ضرب الزكجة يكوف ضرابن غّب مربح. -ٗ

  .صبلح ال غّبضرب الرجل امرأتو لنشوزىا ضرب دأديب يقصد منو اإل -َُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ّاآلية : )سورة ا٤بائدة  ((1
 (.ٖٗاآلية : )سورة النحل  ((2
 (ْ / ُكابن ماجو ُب السنن ، كتاب اإلٲباف ) ( ،ُُِٖٕ)، حديث رقم  (ُِٔ/  ُْب ا٤بسند ) أخرجو أٞبد ((3

 (.ُّّحديث رقم ) ( ،ُٕٓ / ُكتاب العلم )  ا٤بستدرؾ ، كا٢باكم ُب ( ،ٓ) ملسو هيلع هللا ىلصابب اتباع سنة رسوؿ هللا 
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  إىل تلف أك ىبلؾ كجب الغـر كالضماف.ضرب الزكجة إف أفضى  -ُُ

 الضرب من طرؽ العبلج، ينفع ُب بعض ا٢باالت مع بعض النفوس.  -ُِ

ٯبب على الويل دأديب الصيب لَبؾ الصبلة ، ابلقوؿ إذا بلغ سبع سنْب، كابلضرب  -ُّ
 إذا بلغ عشرنا.

 يعلم األمن منو. ؛ا للتعليم؛ كمِّا ككيفنا ك٧ببلن معتادن للصيب ٯبب أف يكوف  ٤بعلماضرب  -ُْ

 أف يكوف غّب مربح.للصيب ٯبب ٤بعلم اضرب  -ُٓ

  ابلعصا.يكوف ابليد الللصيب  ٤بعلماضرب  -ُٔ

 أال ٯباكز ثبلث ضرابت.للصيب ٯبب  ٤بعلماضرب  -ُٕ

 أف يكوف إبذف الويل.للصيب ٯبب  ٤بعلماضرب  -ُٖ

 يعقل التأديب.حٌب  ال ٯبوز ضرب الصيب  -ُٗ

  .آخر ا٤براحلالصيب يكوف اللجوء إىل ضرب  -َِ

 بدنيِّا أك نفسيِّا. ئوإىل إيذاضرب الصيب يتجاكز  ٯبب أف ال -ُِ

 الوجو ُب ٝبيع األحواؿ. ـ ضربر ٰب -ِِ

 ٯبوز للمستأجر كرائض الدابة ضرهبا بقدر ما جرت بو العادة. -ِّ

 .مو الضمافإف ٘باكز رائض الدابة عادة الركاض ابلضرب صار متعداين كلز  -ِْ

، ابلوالية العامة الضرب ُب إقامة العقوابت التعزيرية موكوؿ إىل اإلماـ أك من ينيبو -ِٓ
  كا٤بعلم لتلميذه.، كالسيد ٤بواله، كالزكج لزكجتو، البنو كاألب كإف عبل
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 يتقى ا٤بقاتل.، كأف على أعضاء ا١بسمكا٢بد أف يفرؽ  ُب ضرب التعزير شركعا٤ب -ِٔ

 الضرب يكوف بسوط متوسط، ليس ٔبديد كال خلق. -ِٕ

 ضرب التعزير فيما فيو حدّّ مقدر؛ ال يبلغ بو ذلك ا٤بقدر. -ِٖ

ا فيقتل، كال ضعيفنا ال يردع.ا١بلد يكوف كسطن  -ِٗ  ا؛ ال شديدن

  .كيفما تيسر قيامنا كقعودناكا٤برأة ُب ا٢بدكد كالتعازير  يضرب الرجل  -َّ

 الذم يقيم ا٢بدكد ىو السلطاف أك انئبو. -ُّ

 ٯبوز للسيد إقامة ا٢بد على عبده بشركطو.  -ِّ

 .قو األمر إذا رفع إليو من مستحجب على كيلاالقصاص ك حد  إقامة -ّّ

 اإلماـ ال يقضي بعلمو ُب ا٢بدكد ٖببلؼ القصاص. -ّْ

 ا٢بدكد ال تورث ُب ا١بملة، كالقصاص يورث. -ّٓ

 ال يصح العفو ُب ا٢بدكد ُب ا١بملة ٖببلؼ القصاص. -ّٔ

 سول حد القذؼ. ؛ة ابلقتل ُب القصاص ٖببلؼ ا٢بدكدالتقادـ ال ٲبنع من الشهاد -ّٕ

 ة من األخرس ٖببلؼ ا٢بدكد.يثبت القصاص ابإلشارة كالكتاب -ّٖ

 ال ٘بوز الشفاعة ُب ا٢بدكد، ك٘بوز ُب القصاص. -ّٗ

 على الدعول ٖببلؼ القصاص. -ما عدا حد القذؼ-ال تتوقف ا٢بدكد  -َْ

 وز ُب القصاص.ٯبٯبوز الرجوع عن اإلقرار ُب ا٢بدكد كال  -ُْ

 كجوب القصاص من اللطمة كاللكزة كضرب السوط. -ِْ
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 البد أف تتوفر شركطو.  الضرب قصاصنا -ّْ

 مستوُب القصاص يضمن ما سرل إىل النفس أك ما دكهنا؛ حاؿ إفراطو أك تعديو. -ْْ

 ىدر، إذا مل يتعدَّ ا٤بستوُب.الضرب قصاصنا ُب سراية القود إىل النفس أك ما دكهنا  -ْٓ

 .ال ٯبوز التعدم كاإلسراؼ ُب العقوبة ابلضرب كغّبه ٤بن يقيم ا٢بد أك التأديب -ْٔ

 .دٌو كال إسراؼ ال يضمنإف أتى ضارب ا٢بد على الوجو ا٤بشركع من غّب تع -ْٕ

 الضرب ُب األلعاب الرايضية ٯبب أف يػيتىجىنَّبى فيو الوجو. -ْٖ

 ٧بـر شرعنا.ك٫بوه النياحة كما ٰبدث فيها من ضرب ا٣بدكد  -ْٗ

و من البدع بداهنم ليس ىذا من اإلسبلـ ُب شيء، كىألما يفعلو الشيعة من ضرب  -َٓ
 ادثة كا٤بنكرات الظاىرة.

 ٯبوز ضرب ا٤بريض للعبلج كيكوف ذلك ٕبسب ا٢باجة الٍب تفيده كتنفعو. -ُٓ

 ال ٯبوز ضرب ا٤بتهم الذم مل تثبت عليو ا١برٲبة ببينة شرعية كافية. -ِٓ

كىذا آخر ما تيسر ٝبعو؛ كاجتهدتي ُب ٤باـ شتات ىذا البحث ، كما ىذا ا١بهد إال جهدي 
رو ضعيف ، يعَبيو النقص كا٣بطأ ، كال توفيق كتسديد إال من هللا سبحانو كتعاىل ، كالكماؿ  بش

ما كاف من خطأ كنقصو كتقصّبو كحده ، فما كاف من صواب كحق فهو من هللا سبحانو كتعاىل ، ك 
اب  مِب كمن الشيطاف ، فأعوذ اب تعاىل أف يكلِب إىل نفسي ًأك الشيطاف ، كما توفيقي إالف

 عليو توكلتي كإليو أنيب ، كا٢بمد  تعاىل أكالن كآخرنا ،،،،،،

 كابرؾ على نبيًٌنا كإماًمنا ٧بمدو كعلى آلو كصحبو أٝبعْب.لم صلى هللا كسك 
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  الفهارس العلمية

 قائمة الفهارس العلمية للبحث كتشتمل على ستًَّة فهارس :

 ة.فهارس اآلايت القرآني

 فهارس األحاديث النبوية.

 فهارس اآلاثر.

 فهارس األماكن كالبلداف.

 فهارس األعبلـ.

 فهارس ثبت ا٤براجع

 فهارس ا٤بوضوعات.
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 رقم الصفحة الرقم اآلية

 البقرة

 ّٗ ْٓ ﴾ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ﴿

 ِّْ ُِٓ ﴾ ۇئ  ۆئ    ۆئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ ﴿

 ِْٓ ُٖٕ ﴾ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  ﴿

 ّٔ ُٖٓ ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ ﴿

 ِّٔ، ِِٖ َُٗ ﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ﴿

، ِٕٗ، ِٖٕ، َِٔ ُْٗ ﴾ ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ ﴿
ِِٖ 

 آؿ عمراف
 21 201 ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ﴿

 النساء
 ُِ ُ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ   ﴿

 ِّٔ ِٓ ﴾ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴ ﴿

 ِٖٗ ِٗ ﴾ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ   ﴿

، ّٔ، ُٔ، ٓٓ ّْ اآلية ﴾...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿
ْٔ  ،ٔٓ ،ٕٔ ،
ٖٔ ،ٔٗ ،َٕ ،
ّٕ ،ْٕ ،ٕٓ ،
ٕٔ ،َٖ ،ُٖ ،
ٖٓ ،ِٗ ،ََُ ،

َُٓ 
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 َُٕ ٖٕ ﴾ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ   ﴿

 ِْ َُُ ﴾ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب ﴿

 ٕٓ ُِٗ،  ُِٖ اآلايت ﴾... ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ﴿

 ا٤بائدة
 ّّٓ ّ ﴾...چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ﴿

 َُِ ّّ ﴾...چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿

 ُُِ، َِٗ ّٖ ﴾ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ ﴿

 ِّٔ، ِٓٓ، ِْٓ ْٓ اآلية ﴾...ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵    ﴿

 األنعاـ
 ِّّ ّٖ ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴿

 األنفاؿ

 ِّٗ-ِِٗ-ِٖٗ َٔ ...﴾ اآليةۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ﴿

 ىود
 ِٖٖ ّّ ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ   ﴿

 النحل
 ّّٓ ٖٗ ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿

 21 00 ﴾ڇ  چ  چ  چ  ڇ  ﴿

 ِِٖ، ِٖٕ،َِٔ ُِٔ اآلية ﴾...ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ﴿

 اإلسراء
 ِّّ ٗ ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿

 ِْٓ ّّ ﴾ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ ﴿
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 مرَل
 ُُٗ ٓٓ ﴾ ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ ﴿

 طو
 ُُٗ ُِّ ﴾ۓ  ۓ     ﮲     ﮳   ﮴﮵ ﴿

 ا٢بج
 53 87 ﴾ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ﴿

 النور
 ُُِ ُ ﴾ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ﴿

 َِٗ- َِٖ-ُِٗ ِ ﴾ ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ ﴿

 ُِِ- ُُِ-َِٗ ْ ﴾ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ   ﴿

 الفرقاف
 َُْ ُٗ .﴾ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ﴿

 الشعراء
 َُْ ِِٕ ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ﴿

 العنكبوت
 ّٗ ٖ ٺٿ ٺ  ٺ     ٺ  

 الرـك
 ِٖٖ ْٓ ﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ﴿

 السجدة
 ِْٕ ُٖ ﴾ے  ے         ۓ  ۓ     ﮲        ﮳﮴   ﮵  ﮶   ﴿
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 األحزاب
 21 80،82 اآلية ﴾... ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

 ص
 50، 57 11 ﴾ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀ ﴿

 الشورل
 َِٔ َْ ﴾ھ  ھ  ے  ے﴿

 تحالف
 ُْٕ ٗ ﴾ې  ې  ې  ې  ى  ﴿

 الذارايت
 ِٖٖ ٖٓ ﴾ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴿

 ا٢بشر

 ِْٕ َِ ﴾ چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ﴿

 التحرَل
، َُٗ، ّٗ، ُٗ ٔ ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ﴿

ُُٗ ،َُِ 

 التكوير
 ِٖٖ ُِ، َِ، ُٗ ﴾ڳ    ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ ﴿

 العادايت
، ْ، ّ، ِ، ُ اآلايت ﴾... گ  ڳ  ڳ   ﴿

ٓ 
ِِٗ 
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 فهارس األحاديث النبوية
 الصفحة الراكم ا٢بديث

 ِّٓ بن أيب طالبعلي  أحسنت
 ّٔ أبو ىريرة إذا ابتت ا٤برأة ىاجرة فراش زكجها لعنتها ا٤ببلئكة حٌب تصبح

حٌب  رجلي امرأتىو إىل فراشو فأبت أف ٘بيء لعنتها ا٤ببلئكةإذا دىعىا ال

 تصبح 

 ّٔ بو ىريرةأ

 ِِٕ أبو ىريرة إذا زنت أمىة أحدكم فتبٌْب زانىا، فليجلدىا ا٢بدَّ كال يػيثػىرًٌب عليها
كزيد بن  ،أبو ىريرة إذا زنت فاجلدكىا، ٍب إف زنت فاجلدكىا، ٍب إف زنت فاجلدكىا 

 خالد
ِِٔ 

 ِٔ عبد الرٞبن بن عوؼ ا٤برأةي ٟبسها، كصامت شهرىا، كحفظت فرجها إذا صىلَّت

 َُّ بو ىريرةأ ضرب أحدكم فليتق الوجو إذا
، َُّ أبو ىريرة  إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجو

ُّٕ 
 ُٔ حصْب بن ٧بصن أذاتي زكجو أنت؟

ن عباس ابن مسعود كاب أربعة إىل اإلماـ : ا٢بدكد كالصدقات كا١بمعات كالفيء
 كابن الزبّب

ِّٗ 

 ُّْ جابر اركب
 ِْٗ بن األكوعسلمة  ارموا بُب إ٠باعيل فإفَّ أابكم كاف راميا

 ُْٕ أبو بكرة ارموا كاتقوا الوجو
 ِْٔ أسيد بن حضّب  اصطرب
 ُٕٓ بو ىريرةأ اضربوه

 ٖٔ ا٢بسن البصرم اقتصي منو
 ُِٖ عائشة  أقيلوا ذكم ا٥بيئات عثراهتم إال ا٢بدكد

 ِّّ بن أيب طالبعلي  أقيموا ا٢بدكد على ما ملكت أٲبانكم
 ُِّ عبادة بن الصامت أقيموا حدكد هللا ُب القريب كالبعيد، كال دأخذكم ُب هللا لومة الئم

، أال إفَّ القوةى الرميي   ِْٗ عقبة بن عامر أال إفَّ القوةى الرَّميي، أال إفَّ القوةى الرميي

 ُِّ ابن عمر ، بتعذيب اليهودم ا٤بتهم الذم عواـ الزبّب بن ال أمر النيب 
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 غيب مالو 

 عبد هللا بن مسعود، ...كنستغفره  كنستعينو، ٫بمده، ، ا٢بمدإفَّ 
كعبد هللا  األشعرم، موسى بوأك 

 كجابر بن عبد هللا، بن عباس،
 كعائشة  كنبيط بن شريط،

ُِ 

 ِْٗ بن عامر ا١بهِبعقبة  يدخل الثبلثة ابلسهم الواحد ا١بنة إف هللا 

 ِٓٗ عقبة بن عامر ا١بهِب  يدخل ابلسهم الواحد ثبلثة نفر ا١بنة إف هللا 

، ِٔٗ هللا بن عمر عبد سابق بْب ا٣بيل ا٤بضٌمرة من ا٢بفيا إىل ثنية الوداع  إفَّ النيب 
ِّٗ 

 َّّ ابن عمر  لعن من فعل ىذا ملسو هيلع هللا ىلصإف النيب 

 ََّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يصارع أاب األسود ا١بيمىحً  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب 

  ُٕ معاكية القشّبم أف تطعمها إذا طعمت، كتكسوىا إذا اكتسيت
 ُُِ عبد هللا بن عمرك إفَّ لولدؾ عليك حقا

 ِٕٔ عبد الرٞبن البيلماٍل  أان أحقُّ من كَب بعهده
كمعها كتاب فخذكه  انطلقوا حٌب دأتوا ركضة خاخ فإفَّ هبا ظعينة،

 منها

 ِّّ بن أيب طالبعلي 

إايؾ أف تضرب فوؽ الثبلث، فإنك إذا ضربت فوؽ الثبلث اقتص 
 هللا منك

 ُِٖ مرداس ا٤بعلم

 ُّٖ زارع بن عامر العبدم  ائتِب بو

 ِّٓ بن عباسعبد هللا ا البينة على ا٤بدعي، كاليمْب على من أنكر

 ِٕٗ عائشة  تعايل حٌب أسابقك ... تقدموا

 ِٗٗ ركانة بن عبد يزيد ؟هتيأت

 ُِّ معاكية بن حيدة  حبس رجبلن ُب هتمة

، كإذا أمرهتا أطاعتك  ْٔ بو ىريرةأ خّبي النساء امرأةه إذا نظرت إليها سرَّتكى
 ِّّ ابن عمر  دخلت امرأة النار ُب ىرة ربطتها فلم تطعمها 

 ُّٖ عثماف بن العاص اؾ الشيطاف ادنوذ

 ِٗٔ بن أيب طالبعلي رفع القلم عن ثبلثة، عن الصيب حٌب يبلغ، كعن النائم حٌب 
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 يستيقظ
 ِٓ عائشة  رفع القلم عن ثبلثة؛ عن النائم حٌب يستيقظ

 َُُ عطاء ضرابن غّب مربح
ابن مسعود كابن عباس  ضمن اإلماـ أربعة

 كابن الزبّب
ِّٗ 

 ُِِ ابن عباس وا السَّوطى حىيثي يػىرىاهي أىىلي البىيًت فىًإنَّوي ٥بىيٍم أىدىبه عىلًٌقي 

، ّٔ هللا جابر بن عبد ... هللا أبماف أخذٛبوىن فإنكم النساء، ُب هللا فاتقوا
ٓٔ ،َٕ ،ٖٕ 

،َُُ 
 ََّ عباس ابن  ثبلث مرات ملسو هيلع هللا ىلصفصرعو النيب 

مائة كدرأ  بضرب الذم أحلت لو امرأتو جاريتها فقد أمر النيب 
 عنو ا٢بد

 ُٖٓ النعماف بن بشّب

مالك بن نضلة  فكلُّ ما آاتؾ هللا لك ًحلّّ 
 ا١بشمي

ُّّ 

 ُّْ جابر فػىوىثىبى فكنت بعد ذلك أحبس خطامو  ملسو هيلع هللا ىلصفػىنىخىسىوي 
 ِّٓ بن أسلم زيد فوؽ ىذا

 ِِٗ أنس بن مالك بَبسو كاحدو  كاف أبو طلحة يتَبس مع النيب 

 ِٖٓ بن النضرأنس  كتاب هللا القصاص
 ،جابر بن عبد هللا كلُّ شيءو ليس فيو ذكر هللا فهو ٥بوه كلعبه إال أربع

 كجابر بن عمّب
ِّٗ ،

ِٕٗ 
، ْٖ ابن عمر ... رعيتو عن مسؤكؿ ككلكم راع كلكم

ّٗ ،ْٗ ،ُُِ 
 ُّّ ابن عباس  اال تتخذكا شيئان فيو ركحه غرضن 

كال تدعوا على ال تدعوا على أنفسكم، كال تدعوا على أكالدكم، 
 أموالكم

 ُِْ جابر بن عبد هللا

 ُِِ عبد هللا بن عمر   ال ترفع العصا عن أىلك كأخفهم ُب هللا

 ٖٗ عمر رجبلن فيم ضرب امرأتو ال تسألنَّ 
إايس بن عبدهللا بن أيب  ال تضربوا إماء هللا 

 ذابب
ٕٓ 
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 ِْٓ ابن عباس ال تقاـ ا٢بدكد ُب ا٤بساجد كال يقتل الوالد ابلولد
 ِْٖ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال تقاـ ا٢بدكد ُب دار ا٢برب

 ُِٓ بسر بن أرطاة ال تقطع األيدم ُب الغزك 
 ِْٔ عائشة ال تػىليدُّكٍل

 ُّٓ بو بردة األنصارمأ ال عقوبة فوؽ عشر ضرابت إال ُب حدٌو من حدكد هللا
 ُِٗ أبو سعيد ا٣بدرم ال ضرر كال ضرار

 ِْٕ بػيرىٍيدىة بن ا٢بصيب ال كجدت، إ٭با بنيت ا٤بساجد ٤با بنيت لو
 ُّٖ أبو بردة األنصارم ال ٯبلد فوؽ عشرة أسواط إال ُب حدٌو من حدكد هللا 

 َٖ أنس بن مالك ال ٰبل ٤بسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثبلث
 ُٖ بو ىريرةأ لم أف يهجر أخاه فوؽ ثبلثة أايـال ٰبل ٤بس

 ُُّ ابن عمر  ...ا رعية قلَّت أك كثرت إال سألو ال يسَبعي هللا تبارؾ كتعاىل عبدن 
 ِِٕ عمر بن ا٣بطاب ال يقاد ٩بلوؾ من مالكو، كال كالد من كلده

 َِٕ ابن عمر  ال يقاد كلد من كالده
 ِِٕ ابن عباس ال يقتل حر بعبد

، ِٕٓ عبد هللا بن عمرك ل مؤمن بكافرال يقت
ِٕٔ ،ِٕٖ 

 ُّّ ابن عمر  من مثَّلى اب٢بيواف لعن النيب 

وىاؾً لىٍوالى  ا السًٌ  ٖٕ أـ سلمة  خىٍشيىةي القىوىًد ألىٍكجىٍعتيًك هًبىذى

، َّٓ عبد هللا بن مسعود ليس منا من لطم ا٣بدكد كشقَّ ا١بيوب كدعا بدعول ا١باىلية
ُُّ 

 ٖٓ عائشة شيئنا قط بيده ملسو هيلع هللا ىلصوؿ هللا ما ضىرىبى رس
 ِّْ ابن عمر  ما فعل مسك حيي الذم جاء بو من النضّب

  ٖٓ عائشة  مالك اي عائش حشيان رابية ؟ 
لىع، إف أقمتها كسرهتا  ٕٔ بو ىريرةأ ... ا٤برأة كالضًٌ

، ُٓ ابن عمرك ... سنْب سبع أبناء كىم ابلصبلة أكالدكم مركا
ُُِ ،ُُْ ،
ُُِ ،ُِٕ 

 ُِٕ عبد هللا بن عمرك ٤بسلموف تتكافأ دماؤىما
، ُُٖ النعماف بن بشّب من بلغ حدان ُب غّب حدٌو فهو من ا٤بعتدين

ُِٖ ،ِٖٖ 
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 ِْٖ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ من زٌل أك سرؽ ُب دار ا٢برب 
 ِْٔ أبو ىريرة رجبلن ينشد ضالة ُب ا٤بسجد فليقل: ال ردَّىا هللا عليك من ٠بع 

 ِّٗ عقبة بن عامر من علم الرمي ، ٍب تركو ، فليس منا

 ِٖٓ أبو ىريرة من قتل لو قتيل فهو ٖبّب النظرين إما أف يودم، كإما أف يقاد
 ْ أبو ىريرة من ال يشكر الناس ال يشكر هللا

 ِٔٗ أبو الدرداء كاف لو بكل خطوة حسنةمن مشى بْب الغرضْب  

 َّٕ ابن عباس  مهبلن اي عمر

 ِِٗ أبو ىريرة ا٤بؤمن القومُّ خّبه كأحبُّ إىل هللا من ا٤بؤمن الضعيف كُب كلٌو خّبه 
ا٤بؤمنوف تتكافأ دماؤىم كيسعى بذمتهم أدانىم كىم يده على من 

 سواىم
، ِٕٓ بن أيب طالبعلي 

ِٕٕ 
قبل موهتا، تقاـ يـو القيامة كعليها سرابؿ من  النائحة إذا مل تتب

 قطراف

 َّٓ أبو مىاًلكو اأٍلىٍشعىرًمُّ 

 ُّٓ أبو بكرة أف يقضي حكمه بْب اثنْب كىو غضباف ملسو هيلع هللا ىلصهنى النيب 

 ِْٓ حكيم بن حزاـ  أف يستقاد ُب ا٤بسجد  هنى رسوؿ هللا
 َِٓ بسر بن أرطاة أف تقطع األيدم ُب الغزك ملسو هيلع هللا ىلصهنى 

 َٖ كعب بن مالك كعب بن مالك كصاحبيو   ملسو هيلع هللا ىلصىجر النيب 
 ُٖ عمر نساءه فلم يدخل عليهن شهران   ملسو هيلع هللا ىلصىىجىرى النيب 

َّ بينكما بكتاب هللا كزيد بن  ،أبو ىريرة كالذم نفسي بيده ألٍقًضْبى
 خالد

ُِِ 

، كىالى تىرفىٍع عىنهيٍم عىصىاؾى أىدىابن   ُِّ معاذ كىأىنًفٍق عىلىى أىىًلكى ًمٍن طىٍوًلكى

كنتي آمران أحدان أف يسجدى ألحدو ألمرتي ا٤برأةى أف تسجدى كلو  
 لزكجها

 ِٔ أنس بن مالك

 ّّّ بن مالكأنس  اي أاب عمّب ما فعل النغّب

 ِٖٗ ركانة بن عبد يزيد أدعوؾ إليو اي ركانة أال تتقي هللا كتقبل ما

اي عبادم إٍل حرَّمتي الظلم على نفسي، كجعلتو بينكم ٧برمان فبل 
 تظا٤بوا

 َُٓ ذر أبو

 ِّٓ علي بن أيب طالب اي علي انطلق فأقم عليها ا٢بد
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 ُُٕ عمرك بن أيب سلمة اي غبلـ سىمًٌ هللاى ككيٍل بيمينك كىكيٍل ٩با يليك
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 فهارس اآلاثر
الصف القائل األثر

 حة
حذيفة بن  أٙبدكف أمّبكم كقد دنوًب من عدككم

 اليماف

َِٓ 

أبيب ٧بجن كقد شرب كىو أمّبىا  يـو القادسية أيب كقاصبن  ٌب سعدأي 

 ا٣بمر

 ُِٓ دمحم بن سعد 

 ُٓٔ ا١بعد بن ذكواف فنزع عمامتو كخفقو خفقات بشاىد زكرو  شريحه  ٌبى أي 

بن عمر  أخرجاه من ا٤بسجد كاضرابه

 ا٣بطاب

ِْٕ 

 ُُٕ ابن عمر ب ابنك فإنك مسؤكؿ عن كلدؾ ماذا علمتوأدًٌ 

جلد كل كاحد منهما  -يعِب ُب ٢باؼ كاحد-ا٤برأة  إذا كجد الرجل مع

 مائة 

علي بن أيب 

 طالب 

ُّٖ 

 ،ابن مسعود ا٢بدكد كالصدقات كا١بمعات كالفيء :أربعة إىل اإلماـ

 كابن الزبّب  ،كابن عباس

َِْ 

بن أيب  علي كل عضو حقو كاتق كجهو كمذاكّبه  كأعطاضرب 

  طالب

َُٕ ،

ُٗٗ 

 ُْٔ ابن سّبين على مكاف مرتفعكر الزُّ  شاىدى  أقاـ شريحه 

 ُْٔ حكيم بن عمّب كيطاؼ بو  يلقى ُب عنقو عمامتوك  كر أف يسخم كجهوالزُّ  بشاىدً عمر أمر 

 ُّٖ ابن تيمية بضرب الذم نقش على خاٛبو كأخذ من بيت ا٤باؿ مائة عمر أمر

 ِْٖ األكزاعي فضربت حٌب بدا شعرىا ؛بضرب انئحةو أمر عمر 

بن أيب  علي كإف كاف مل ٯبتهد فقد غشَّ  أخطأ، إف كاف اجتهد فقد

 طالب

ُٕٓ 
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بن أيب  علي ىذا شاىد زكر فاعرفوه إفَّ 

 طالب

ُْٔ 

 ُٓٔ شريح القاضي إان قد زيفنا شهادة ىذا

، ّٔ ابن عباس ابلسواؾ ك٫بوه

َُْ 

انفع موىل ابن  ؾأمة لو زنت كنفاىا إىل فدى ابن عمر جلد 

  عمر

ُِّ 

، ِِٔ ا٢بسن بن دمحم تزنى  ٥با جاريةن  ملسو هيلع هللا ىلص يببنت النفاطمة  تدَّ حى 

ِِٖ ،ِّّ 

 ٗٗ عطاء ضرب ابلسواؾ

سليماف بن  صبيغ بن عسل ٤با رأل من بدعتو ضرابن كثّبنا مل يعدهعمر ضرب 

 يسار

ُّٖ 

ابن مسعود  ضمن اإلماـ أربعة

 كابن عباس كابن الزبّب 

َِِْ 

بن عمر  -يعِب الدية- عزمت عليك ال ٘بلس حٌب تضرهبا على قومك

 ا٣بطاب

ُٖٓ 

بن أيب علي  علًٌموا أنفسكم كأىليكم ا٣بّب كأدًٌبوىم

 طالب

َُٖ 

كابن  ،علي وىمأدبٌ  ،علموىم

 عباسو 

ُُٖ 

 ٕٕ ابن عباس كضاجعوىن للجماع كغّبه ُب القوؿ غلظوا عليهنَّ 

 ِٖٗ ابن عمر  فجئتي سابقان، فطفَّف يب الفرسي مسجدى بِب زريق

عبد هللا بن  ىذا ُب أم كتاب هللا كجدتَّ 

 عمر

ِّٕ 
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، ِِّ ابن عمر ٥با سحرهتا ةن أمى  حفصة قتلت

ِّْ 

انفع موىل ابن  لو سرؽ عبدان ابن عمر قطع 

  عمر

ِِّ ،

ِّٓ 

عمرة بنت عبد  ٥با سرقت ةن أمى قطعت عائشة 

 الرٞبن

ِِّ ،

ِّّ ،ِّْ 

 ُُٕ البغوم كالفرائض، عكرمة على تعليم القرآف كالسننابن عباس د قيٌ 

كٰبثي  كيرمي اب٢بجارة، ابلعصا، -يعِب النياحة-يضرب عليها عمر كاف 

 ابلَباب

 َّٖ البخارم

 ُُٖ النخعي إبراىيم يكرىوف أف يعلموا أبناءىم القرآف حٌب يعقلوا ذاؾ كانوا

إىل عمالو ابلشاـ ُب شاىد الزكر أف ٯبلد أربعْب  كتب عمر بن ا٣بطاب

 جلدة

الوليد بن أيب 

 مالك

ُْٔ 

 ٖٕ ابن عباس ا ُب فراشكال تضاجعه

عمر بن  ال دية لو

 ا٣بطاب كعلي

ِٖٓ 

، كأبو عمر ادِّ من ا٤بسلمْب حى  رجبلن  كال سريةو  جيشو  أمّبي  ال ٯبلدفَّ 

 الدرداء

َِٓ 

 َِّ مسعودابن  دفى كال صى  لّّ كال غى  كال مدّّ  ُب ىذه األمة ٘بريده  ال ٰبلُّ 

عمر بن عبد  هىا ٨بىىافىةه لًٍلغيبلـً ال يػىٍقرًفي اٍلميعىلًٌمي فػىٍوؽى ثىبلثو فىًإنػَّ 

 العزيز 

ُِٕ 

 كابن عليٌو  القن رقيقو على دلٍ اب١بى  ا٢بد إقامة دسيًٌ لل

 كأيب، مرعي  كابن مسعود

 سيدأي  كأيب، يدٞبي 

 كفاطمة، ٍْب يػَّ دً الساعً 

ِِٔ ،

ِِٖ 
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 ،كاألسود كعلقمة 

 رمىٍ كالزُّ 

 بن الرٞبنعبد ٗبالو ككلده كجسده  ٤با ابتيلي نيٌب هللا أيوب 

 جبّب

ّٖ 

بن أيب  علي لو علمت أنكما تعمدٛبا لقطعتكما

 طالب

ِّٕ 

بن أيب  علي فأجد ُب نفسي شيئان  فيموت عليو ا٢بدَّ  أقيمي  ليس أحده 

 طالب

ُٕٓ 

بن عمر  من مل يؤٌدبو الٌشرع ال أٌدبو هللا

 ا٣بطاب

َُّ 

بن عمر  ىذا فبلف يشهد بزكر فاعرفوه

 ا٣بطاب

ُّٔ 

 ِٔ عباسو ابن  ُب غيبتهم ُب أنفسهن كأموا٥بم ٰبفظن أزكاجهن

بن أيب  علي كا٤برأة قاعدة يضرب الرجل قائمان 

 طالب

ُٗٗ 
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 فهارس األعبلـ
 ُٗٗ البصرم ا٤بالكي عبيد هللا بن ا٢بسن أبو القاسم بن ا١ببلب بن ا١ببلبا
 ُُٗ  ا٢بنفي دمحم عبد الواحد بن عبد ا٢بميد بن ا٥بماـ كماؿ الدينا
 ّٔ الطربم دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب أبو جعفر بن جريرا

 ُْٖ ا٤بالكي ابن جزم أبو القاسم دمحم بن أٞبد بن جزم الكليب
 ُٕٔ أبو الفضل الكناٍل العسقبلٍل ا٤بصرم شهاب الدين أٞبد بن علي بن دمحمابن حجر 

 ُْٕ ظاىرمابن حـز أبو دمحم علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز ال
عبد الرٞبن بن دمحم بن دمحم بن ا٢بسن أبو زيد ا٢بضرمي األشبيلي األصل التونسي ٍب ابن خلدكف 

 القاىرم ا٤بالكي
ُّْ 

 ِٖٕ القرطيب أبو الوليد دمحم بن أٞبد بن دمحم بن رشدابن رشد ا٢بفيد 
 ُِٗ ا٤بالكيعبد هللا بن دمحم بن ٪بم  ابن شاس 

 ْْ ا٢بنفي دمشقيال عمر بن عبد العزيز عابدين عابدين دمحم أمْب بنابن 
 ِّٖ القرطيبيوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب أبو عمر النمرم ابن عبد الرب 

 ُِّ البكرم الصديقي دمحم علي بن دمحم عبلف بن إبراىيم الشافعيابن عبلف 
 َِٔ  عليش أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عليشابن 

 ِْ الرازم ا٤بالكي اللغوم ٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكرايبن فارس أبو اا
 ٖٖ ا٢بنبليعبد هللا بن أٞبد بن دمحم  ا٤بقدسي بن قدامةا

 ّْ  دمحم بن أيب بكر بن سعد الزرعي مشس الدين ابن قيم ا١بوزية
 ٕٓ إ٠باعيل بن عمر بن كثّب بن ضوء بن كثّب أبو الفداء البصركم ٍب الدمشقي الشافعيابن كثّب 

 ُٖ ا٢بنبليبرىاف الدين أبو إسحاؽ إبراىيم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن مفلح  بن مفلحا
 ٕٗ ا٢بنفي ابن ٪بيم زين الدين بن إبراىيم بن دمحم

 ٖٖ الشافعي الشّبازم ٝباؿ الدين إبراىيم بن علي بن يوسف أبو إسحاؽ
 ُٕٕ ا٤بالكي  أبو الوليد الباجي سليماف بن خلف بن سعد

 َُِ  الدمشقي ا٢بنبلي عمر بن علي بن عادؿسراج الدين  أبو حفص النعماٍل
 ُّْ الكوُب التيمي زكطىأبو حنيفة النعماف بن اثبت 

 ِّٓ ا٢بنبليدمحم بن ا٢بسْب بن دمحم بن خلف بن أٞبد بن الفراء  أبو يعلى
 ُّْ صاحب أيب حنيفة القاضي يعقوب بن إبراىيم بن حبيب أبو يوسف

 ُٕٖ  ا٢براٍل الدمشقيأبو العباس  بن تيمية تقي الدينابن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ أٞبد 
 ُِْ  أٞبد بن دمحم بن حنبل أبو عبد هللا الشيباٍل

 ُٕٓ ا٥بركم منصور أبو طلحة بن األزىر بن أٞبد بن دمحماألزىرم 
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 ُٖٓ اٍلالكحبلٍل الصنع أبو إبراىيم دمحم بن إ٠باعيل بن صبلح بن دمحم األمّب
 ُْْ البغدادم ا٤بالكي أبو دمحم الثعليب عبد الوىاب بن علي بن نصر بن أٞبد

 َُّ ٝباؿ الدين القا٠بي بن دمحم سعيد بن قاسم ا٢ببلؽ
 ِٕ ا١بمل سليماف بن عمر بن منصور العجيلي األزىرم

 ٖٗ افعيالش عبد ا٤بلك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحمأبو ا٤بعايل ا١بويِب إماـ ا٢برمْب 
 َٕ ا٢بجاكم موسى بن أٞبد بن موسى بن سامل شرؼ الدين أبو النجا الصا٢بي

 ُِٖ ا٢بنفيا٢بصكفي دمحم بن علي بن دمحم عبلء الدين 
 ِّّ دمحم بن دمحم بن عبد الرٞبن الرعيِبا٢بطاب 

 ُٖٔ ا٣برشي دمحم بن عبد هللا ا٣براشي ا٤بالكي
 ّْ  الشافعي ٞبدالشربيِب مشس الدين دمحم بن أا٣بطيب 

 َِّ الكيضياء الدين ا٤ب خليل بن إسحاؽ بن موسى
 ْٖ ا٤بالكيالدسوقي دمحم بن أٞبد بن عرفة 

 ّْ الشافعي  الرافعي أبو القاسم عبد الكرَل بن دمحم بن عبد الكرَل
 َُّ زكراي األنصارم أبو ٰبٓب زكراي بن دمحم بن زكراي األنصارم

 ُٓٗ التنوخي القّبكاٍل أبو سعيد ن حبيبسحنوف عبد السبلـ بن سعيد ب
 ُٖٗ نفيا٢ب أبو بكر السرخسي دمحم بن أٞبد بن أيب سهل

 َّّ سليماف بن دمحم بن عمر البجّبمي الشافعي األزىرم نسبتو إىل ٔبّـب قرية من قرل الغربية ٗبصر
 ُِْ من بِب ا٤بطلب من قريش دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافعالشافعي 

 ُٗٔ بن ا٢بارث بن قيس بن ا١بهم الكندمشريح أبو أمية القاضي شريح 
 َُِ اليماٍلالشوكاٍل دمحم بن علي بن دمحم 

 ّٖ حسن خاف بن علي بن لطف هللا أبو الطيب ا٢بسيِب البخارم القنوجيبن صديق 
 ُِٗ نفيا٢ب الطحطاكم أٞبد بن دمحم بن إ٠باعيل

 ُٓٗ العتقي ا٤بصرم عبد الرٞبن بن القاسم بن خالد
 ُُِ شافعيال أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن علي الطربم ا٥برَّاسي

 ِٗ اللغوم ا٤بقرم ا٢بموم أٞبد بن دمحم بن علي الفيومي أبو العباس
 ْٔ ا٤بالكي ندلسياألنصارم األ دمحم بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح القرطيب

 ُُٓ شافعيالشهاب الدين  القليويب أٞبد بن أٞبد بن سبلمة
 ٕٗ ا٢بنفي أبو بكر بن مسعود بن أٞبد عبلء الدين كاساٍلال

 ُِْ مالك بن أنس بن مالك األصبحي األنصارم
 ُْٓ الشافعيا٤باكردم علي بن دمحم بن حبيب 

 ُُٖ ا٢براٍل ا٢بنبلي أبو الربكات ٦بد الدين عبد السبلـ بن عبد هللا بن ا٣بضر بن دمحم بن علي ابن تيمية
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 ُّْ شيباٍلال بن ا٢بسن بن فرقددمحم 
 َُّ البكرم  ابن ا٣بطيب فخر الدين الرازم دمحم بن عمر بن ا٢بسْب بن ا٢بسن أبو عبد هللا

 َُٗ ٍب القاىرمالقلموٍل البغدادم األصل ا٢بسيِب دمحم رشيد بن علي رضا بن دمحم مشس الدين 
 ُُٓ الشافعي القاىرم  ا٤بناكم ندمحم عبد الرؤكؼ بن اتج العارفْب بن علي بن زين العابدي

 ِٗ أبو الفيض دمحم بن دمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ ا٢بسيِب  ا٤برتضى الزبيدم
 ِِٓ ا٢بنبلي ا٤برداكم عبلء الدين علي بن سليماف بن أٞبد بن دمحم

 ُِٕ ا٤برغيناٍل برىاف الدين علي بن أيب بكر بن عبد ا١بليل الفرغاٍل 
 َُّ طاف دمحم ا٥بركم نور الدين نزيل مكة علي القارم بن سلمبل 

 ُُٓ ا٢بنبلي منصور بن يونس بن صبلح الدين بن حسن بن إدريس البهوٌب
 ِٗ ا٤بالكي دمحم بن يوسف بن أيب القاسم العبدرم العبدكسي الغرانطي ا٤بواؽ أبو عبد هللا

 َِْ الدمشقي ا٤بيداٍل عبد الغِب بن طالب بن ٞباده بن إبراىيم بن سليماف الغنيمي
 ْٕ الشافعي٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ بن مرم بن حسن  النوكم أبو زكراي

 ٓٔ أبو العباس أٞبد بن حجر السعدم ، األنصارم  ا٥بيتمي شهاب الدين
أبو ا٢بسْب العمراٍل  ٰبٓب بن سامل أيب ا٣بّب بن أسعد بن ٰبٓب بن عبد هللا بن دمحم بن موسى بن عمراف

 اليماٍل
ُْٓ 
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 ارس األماكن كالبلداففه

 الصفحة البلد

 ُْٓ اسعرد
 ُُٗ اإلسكندرية

 ِٖٗ، ٔٔ أسيوط
 ِٕٔ، ِّٖ، ُْٖ، ُٕٕ، ُْٕ األندلس

 ُٕٕ ة جاب
 ِّٖ ٔبّـب 

 ُٖٔ البحّبة 
 ْْ البصرة
 ِّٓ، ُْٓ، ُِْ، ٖٗ، ْْ، ّٖ، ُّ بغداد

 ُٕٔ ببلد ا١بريد 
 َّ بلجراـ

 ْٖ وابؿهب
 ُُٓ هبوت

 َٖ تركستاف
 ُُٗ اتركي

 ُٕٔ تونس 
 ِّّ، ِٕٗ ثنية الوداع 

 ُّ ٝباعيل 
 ٖٗ جوين

 ُِٕ حوفيج
 ُِْ، َّ  ا٢بجاز
 ِّٓ حراف 

 ُِٖ حصن كيفا 
 ِّّ، ِٕٗ ا٢بفيا 
 َٖ حلب
 ِّٓ حلواف
 َّ ٞباة

 ُٓٗ ٞبص
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 ُٕٗ، ُْْ، َُّ خراساف
 ُْْ خرستا
 َُّ خوارـز
 َِٗ ف خوال
 ِّٓ، ِّّ خيرب

 َٓ دسوؽ 
 ِِْ، َِّ، ُٖٔ، ُْْ، ُِٖ، َُّ، ّٖ، ْٗ، ّٔ، ُّ دمشق
 ُِٗ دمياط
 ْٖ دىلي

 ُِٖ داير بكر
 ُْٔ ذم أشرؼ 

 ّٖ رامْب
 ُْْ الرقة

 ِّْ ركضة خاخ
 َُّ الرم

 ُٖٔ الرايض
 َّ زبيد 

 ُٕٗ سرخس 
 َّ سورية

 ُُٗ سيواس 
 ِّٖ شاطبة
 ُٕٔ، َُّ، ْٗ الشاـ 
 ُِٖ شرانخ

 َِٗ شوكاف 
 َِٗ، َُٔ صنعاء 

 َُّ، ّٖ طربستاف
 ِٖٗ طهطا 
 ُّٖ، ُْٓ، ُْْ، ُِْ، َّ العراؽ
 ُّٖ عكربا
 ِٕٗ الغابة
 ِّٖ، ُُٓ ٗبصر الغربية
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 ُْٖ، ِٗ غرانطة
 ُٖٓ فارس

 ُِٕ فرغانة 
 ِِْ، ُّ فلسطْب
 ٖٗ فّبكزآابد
 َّ الفيـو 
 ُٕٔ قابس 

 ُِٓ القادسية
 ، ِِْ، َِٓ، َِِ، ُٓٗ، ُُٗ، ُٖٔ، َٓ، ْٗ، ْٓ القاىرة
 ِٕٔ، ِّٖ، ٔٔ قرطبة
 ْٓ قزكين

 ُِٓ قليوب 
 َٖ كاساف 
 ُٗٔ، ُْْ الكوفة

 َُّ ما كراء النهر 
 ْٖ ٧بركسة هبوابؿ
 ٕٔ ٧بلة أيب ا٥بيثم 

 َِّ ٧بلة ا٤بيداف 
 ِٕٗ، ُِْ، َُّ، ٖٗ ا٤بدينة

 ِٕٔ مراكش
 ِِْ مردا

 ُِٕ افمرغين
 ُِْ  مرك

 ِّّ، ِٕٗ مسجد بِب زريق
، ُٖٔ، ُِٓ، ُِْ، ُّّ، َُّ، ُُٓ، َُّ، ٕٗ، ٕٔ، ٔٔ، َٓ، ْٗ، َّ مصر

ُٖٔ ،ُِٗ ،َِٓ ،ِّٕ 
 ِّٔ، َّٖ، ِِْ، َِِ، ٖٗ، ٕٔ مكة

 ٔٔ منية ابن ا٣بصيب
 ِِْ، ّٖ، ُّ انبلس 

 ُِٕ، َٖ سيحوف هنر 
 ْٗ نول 
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 َّٖ، ُٖٓ، َُّ  ىراة
 َّ ا٥بند 
 ُْْ، َّ كاسط
 ُُٓ داراي 
 َِٗ، ُٗٔ، ُْٔ، َّ اليمن
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 فهارس ثبت ا٤براجع

 .كبلـ هللا عز كجلالقرآف الكرَل  -
أبو حامد عز  بن أيب ا٢بديد عبد ا٢بميد بن ىبة هللا بن دمحم بن ا٢بسْب بن أيب ا٢بديدا -

الكتب العربية عيسى البايب  دار احياء، )مصر،  دمحم أبو الفضل ابراىيم،  شرح هنج الببلغة، الدين 
 (.ا٢بليب كشركاه

ابن أيب الدنيا أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن عبيد بن سفياف بن قيس البغدادم األموم  -
 - ىػَُُْ دار ابن القيم ، )الدماـ ، ُ، ط  ق ٪بم عبد الرٞبن خلفيق، ٙب العياؿ ،القرشي 
 (.ـَُٗٗ

 بن عبيد بن سفياف بن قيس البغدادم األموم ابن أيب الدنيا أبو بكر عبد هللا بن دمحم -
 دار الكتب العلمية )بّبكت ، ُ، ط  مصطفى بن علي بن عوض ٙبقيق،  ٧باسبة النفس ،القرشي 
 (.ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ

ا٤بصنف ،  بن أيب شيبة أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم بن عثماف بن خواسٍب العبسيا -
 ىػ (.َُْٗ الرايض مكتبة الرشد، ) ُ، ط  ق كماؿ يوسف ا٢بوتيق، ٙب ُب األحاديث كاآلاثر

، )بّبكت  دمحم حامد الفقي، ٙبقيق  طبقات ا٢بنابلة، ابن أيب يعلى أبو ا٢بسْب دمحم بن دمحم  -
 (.دار ا٤بعرفة، 

ابن األثّب ٦بد الدين أبو السعادات ا٤ببارؾ بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكرَل الشيباٍل  -
،  ٧بمود دمحم الطناحيك  ٙبقيق طاىر أٞبد الزاكل،  النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر ،زرم ا١ب

 (.ـُٕٗٗ -ىػُّٗٗبّبكت،  -ا٤بكتبة العلمية )بّبكت ،
التفريع ُب فقو اإلماـ ،  بن ا١ببلب أبو القاسم عبيد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن البصرما -

 ََِٕ -ىػ  ُِْٖ دار الكتب العلمية بّبكت، ) ُ، ط  ٙبقيق سيد كسركم،  مالك بن أنس
 (.ـ

، )بّبكت  ُ، ط  التبصرة، ا١بوزم ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن دمحم ابن  -
 (.ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ الكتب العلمية ،

ق: يق، ٙب صفة الصفوة، ا١بوزم ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن دمحم ابن  -
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 (.ـَََِ - ىػُُِْ دار ا٢بديث ، )مصر ، أٞبد بن علي
)القاىرة ،  ،  ا٤بدخل ،ابن ا٢باج أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن دمحم العبدرم الفاسي ا٤بالكي  -

 (.دار الَباث
ابن ا٢باجب عثماف بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرك ٝباؿ الدين الكردم ا٤بالكي  -

اليمامة للطباعة )بّبكت ،   ِ، ط  رٞبن األخضر األخضرمقق أبو عبد ال، ٙب جامع األمهات، 
 (.ـَََِ - ىػُُِْ كالنشر كالتوزيع

شذرات الذىب ُب ، ابن العماد عبد ا٢بي بن أٞبد بن دمحم العىكرم ا٢بنبلي، أبو الفبلح  -
بّبكت ، ) ُ، ط  خرج أحاديثو عبد القادر األرانؤكط، ك  حققو ٧بمود األرانؤكط،  أخبار من ذىب

 (.ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٔار ابن كثّب، د
 األحكاـ السلطانية للفراء، بن الفراء أبو يعلى دمحم بن ا٢بسْب بن دمحم بن خلف القاضي ا -

 َََِ - ىػ ُُِْ دار الكتب العلمية ، )بّبكت ِ، ط  صححو كعلق عليو دمحم حامد الفقي، 
 (.ـ

اإلقناع ُب مسائل  ،م الفاسي ابن القطاف أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن عبد ا٤بلك ا٢بمّب  -
 ُِْْ،  الفاركؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر، )مصر ،  ُ، ط  ق حسن فوزم الصعيدميق، ٙب اإلٝباع

 (.ـ ََِْ - ىػ
ٙبفة اتاج إىل ، ابن ا٤بلقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أٞبد الشافعي ا٤بصرم  -

 ىػ(. َُْٔ دار حراء، )مكة ا٤بكرمة ،  ُ، ط  ياٍلعبد هللا بن سعاؼ اللح، ٙبقيق أدلة ا٤بنهاج 
 (.دار الكتب العلمية، )بّبكت ،  اإلٝباع، بن ا٤بنذر أبو بكر دمحم بن إبراىيم النيسابورم ا -
 ، ٙبقيق اإلابنة الكربل، ابن بطة أبو عبد هللا عبيد هللا بن دمحم بن دمحم بن ٞبداف العكربم  -

الرايض دار ،  ف الوابل كالوليد بن سيف النصر، كٞبد التوٯبرمرضا معطي كعثماف األثيويب كيوس
 (.الراية للنشر كالتوزيع

ق يق، ٝبع كٙب ٦بموع الفتاكل ،بن تيمية ا٢براٍل تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم ا -
٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف، )ا٤بدينة النبوية ،  ، عبد الرٞبن بن دمحم بن قاسم

 (.ـُٓٗٗ - ىػُُْٔ
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ابن تيمية ا٢براٍل تقي الدين أبو العىباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن  -
 ، الرايض، ) ُ، ط  ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح،  أيب القاسم بن دمحم ا٢بنبلي الدمشقي

 ىػ(.ُُْْ ، دار العاصمة
بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن أيب ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أٞبد  -

 دار الكتب العلمية، )بّبكت ،  ُ، ط  الفتاكل الكربل، القاسم بن دمحم ا٢براٍل ا٢بنبلي الدمشقي 
 (.ـُٕٖٗ - ىػَُْٖ

ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن أيب  -
،  منهاج السنة النبوية ُب نقض كبلـ الشيعة القدرية، ٢براٍل ا٢بنبلي الدمشقي القاسم بن دمحم ا

 - ىػ َُْٔ،  جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، )الرايض ،  ُ، ط  ق دمحم رشاد سامليقٙب
 (.ـ ُٖٔٗ

 هيةالقوانْب الفق ،ابن جزم أبو القاسم، دمحم بن أٞبد بن دمحم بن عبد هللا الكليب الغرانطي  -
 ، بدكف طبعة(.

، التميمي الدارمي ابن حباف  - أبو حاًب دمحم بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى
مؤسسة ، )بّبكت ،  ِط  شعيب األرنؤكط ، ٙبقيق صحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلباف ،البيسٍب 
 ـ(.ُّٗٗ -ىػُُْْ الرسالة

تغليق التعليق على ، د العسقبلٍل أبو الفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبابن حجر  -
ا٤بكتب )بّبكت ،  ُط الناشر: ،  سعيد عبد الرٞبن موسى القزقي ، ٙبقيق صحيح البخارم

 (.اإلسبلمي
هتذيب  ،بن حجر أبو الفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد بن حجر العسقبلٍل ا -
 ىػ(.َُْْ دار الفكر ، )بّبكت  ُ، ط  التهذيب
فتح البارم شرح ،  علي بن حجر أبو الفضل العسقبلٍل الشافعي أٞبد بنابن حجر  -

قاـ ،  رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار ا٤بعرفة ،  بّبكت، ) صحيح البخارم
عليو تعليقات عبد العزيز بن عبد هللا ، ك  إبخراجو كصححو كأشرؼ على طبعو: ٧بب الدين ا٣بطيب

 ىػ(.ُّٕٗ،  بن ابز
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،  تقريب التهذيب ، بن حجر العسقبلٍل أبو الفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد ا -
 ـ(.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔدار الرشيد  )سوراي ، ُ، ط  ق دمحم عوامةيقٙب

اإلصابة ُب ٛبييز ، بن حجر العسقبلٍل أبو الفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد ا -
 (.دار الكتب العلمية، )بّبكت ،   زغلوؿٙبقيق أبو ىاجر دمحم السعيد بن بسيوٍل،  الصحابة
التلخيص ا٢ببّب ُب ، ن حجر العسقبلٍل أبو الفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد اب -

 )مصر ، ُ، ط  ٙبقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب،  ٚبريج أحاديث الرافعي الكبّب
 (.ـُٓٗٗ - ىػُُْٔ مؤسسة قرطبة

الدراية ُب ٚبريج  ،د بن علي بن دمحم بن أٞبد ن حجر العسقبلٍل أبو الفضل أٞباب -
 (.دار ا٤بعرفة، بّبكت ، ) السيد عبد هللا ىاشم اليماٍل ا٤بدٍلٙبقيق  أحاديث ا٥بداية

الدرر الكامنة ُب أعياف ، بن حجر العسقبلٍل أبو الفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد ا -
 - ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، )ا٥بند ،  ِط  ، دمحم عبد ا٤بعيد ضاف/ مراقبة ،  ا٤بائة الثامنة

 (.ـُِٕٗ  - ىػُِّٗ صيدر اابد
مراتب اإلٝباع ُب  ،بن حـز أبو دمحم علي بن أٞبد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاىرم ا -

 (.دار الكتب العلمية، )بّبكت ،  العبادات كا٤بعامبلت كاالعتقادات
الى ، عيد بن حـز األندلسي القرطيب الظاىرم بن حـز أبو دمحم علي بن أٞبد بن سا -

 (.بّبكت دار الفكر، ) ابآلاثر
بن خزٲبة أبو بكر دمحم بن إسحاؽ بن خزٲبة بن ا٤بغّبة بن صاّب بن بكر السلمي ا -

 (.ا٤بكتب اإلسبلمي)بّبكت ،  دمحم مصطفى األعظمي ، ٙبقيق ، صحيح ابن خزٲبة ،النيسابورم 
ديواف ، بن دمحم بن دمحم أبو زيد، كيل الدين ا٢بضرمي اإلشبيلي  ابن خلدكف عبد الرٞبن -

ا٤بعركؼ بتاريخ ابن  ا٤ببتدأ كا٣برب ُب اتريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم الشأف األكرب
 (.ـ ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ،  دار الفكر ، )بّبكت ِ، ط  خليل شحادة، ٙبقيق  خلدكف
، بن دمحم بن إبراىيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي  ابن خلكاف أبو العباس مشس الدين أٞبد -

 (.دار صادر، )بّبكت ،  إحساف عباس، ٙبقيق  كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف
 ُ، ط  ق رمزم منّب بعلبكييق، ٙب ٝبهرة اللغة، بن دريد أبو بكر دمحم بن ا٢بسن األزدم ا -
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 (.ـُٕٖٗ دار العلم للمبليْب، )بّبكت ، 
بداية اجملتهد ، ا٢بفيد أبو الوليد دمحم بن أٞبد بن دمحم بن أٞبد بن رشد القرطيب  ابن رشد -

 (.ـُٕٓٗ- ىػُّٓٗ مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب كأكالده، )مصر ،  ْ، ط  كهناية ا٤بقتصد
،  عقد ا١بواىر الثمينة ُب مذىب عامل ا٤بدينة، بن شاس جبلؿ الدين عبد هللا بن ٪بم ا -
 (.ـ ََِّ -ىػ ُِّْدار الغرب اإلسبلمي ، )بّبكت  ُ، ط   ٢بمرٞبيد بن دمحمٙبقيق 

صبلح الدين دمحم بن شاكر بن أٞبد بن عبد الرٞبن بن شاكر بن ىاركف بن ابن شاكر  -
 (.دار صادر ، )بّبكت إحساف عباس قيق، ٙب فوات الوفيات، شاكر 

اتريخ  ، لنمّبم البصرمبن عبيدة بن ريطة ا -كا٠بو زيد-أبو زيد عمر بن شبة ابن شبة  -
 (.ىػ ُّٗٗ جدة ، طبع على نفقة السيد حبيب ٧بمود أٞبد،  فهيم دمحم شلتوت، ٙبقيق  ا٤بدينة

رد اتار على ، ابن عابدين دمحم أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ا٢بنفي  -
 (.ـُِٗٗ - ىػُُِْ دار الفكر، )بّبكت  ِ، ط  = حاشية ابن عابدين الدر ا٤بختار

الكاُب ُب فقو أىل  ،بن عبد الرب أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم النمرم القرطيب ا -
مكتبة الرايض ا٢بديثة  ، )الرايض ، ِ، ط  دمحم دمحم أحيد كلد ماديك ا٤بوريتاٍل، ٙبقيق  ا٤بدينة

 (.ـَُٖٗ- ىػََُْ
،  بن عاصم النمرم القرطيب بن عبد الرب أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الربا -

دار  ، )بّبكت ، االنتقاء ُب فضائل الثبلثة األئمة الفقهاء مالك كالشافعي كأيب حنيفة 
 (.الكتب العلمية

االستذكار ا١بامع ٤بذاىب ،  بن عبد الرب يوسف بن عبد هللا أبو عمر النمرم القرطيبا -
معاٍل الرأم كاآلاثر كشرح ذلك كلو  فقهاء األمصار كعلماء األقطار فيما تضمنو ا٤بوطأ من

 - ىػُُْْ دار الوعي، )حلب ،  ُ، ط  مْب قلعجيأٙبقيق عبدا٤بعطي ،  كاالختصارابإلٯباز 
 (. ـُّٗٗ

دليل الفا٢بْب ، بن عبلف دمحم علي بن دمحم بن عبلف بن إبراىيم البكرم الصديقي الشافعي ا -
دار ا٤بعرفة للطباعة ، )بّبكت ،  ْ، ط  ااعتُب هبا خليل مأموف شيح،  لطرؽ رايض الصا٢بْب

 (.ـ ََِْ -ىػ ُِْٓ كالنشر كالتوزيع
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،  معجم مقاييس اللغة،  أبو ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكراي القزكيِب الرازمابن فارس  -
 .(ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ دار الفكر، )بّبكت ،  عبد السبلـ دمحم ىاركفٙبقيق 

ٙبقيق زىّب ،  ٦بمل اللغة، لقزكيِب الرازم، أبو ا٢بسْب فارس أٞبد بن فارس بن زكرايء اابن  -
 (.مؤسسة الرسالة، )بّبكت ،  عبد اسن سلطاف

الديباج ا٤بذىب ، ابن فرحوف إبراىيم بن علي بن دمحم، ابن فرحوف، برىاف الدين اليعمرم  -
دار الَباث للطبع ، )القاىرة  دمحم األٞبدم أبو النور ٙبقيق كتعليق،  ُب معرفة أعياف علماء ا٤بذىب

 (.كالنشر
أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٞبد بن دمحم ا١بماعيلي ا٤بقدسي ٍب ا٤بقدسي بن قدامة ا -

 (.ـُٖٔٗ -ىػُّٖٖمكتبة القاىرة ، )مصر ،  ا٤بغِب، الدمشقي ا٢بنبلي 
الدمشقي بن قدامة ا٤بقدسي أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٞبد بن دمحم ا١بماعيلي ٍب ا -
 (.ا٤بكتب االسبلمي، )بّبكت ،  الكاُب ُب فقو اإلماـ ا٤ببجل أٞبد بن حنبل،  ا٢بنبلي

 ،بن قدامة ا٤بقدسي عبد الرٞبن بن دمحم بن أٞبد ا١بماعيلي ا٢بنبلي أبو الفرج، مشس الدين ا -
دار ، )بّبكت  أشرؼ على طباعتو: دمحم رشيد رضا صاحب ا٤بنار،  الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع

 (.الكتاب العريب للنشر كالتوزيع
ق زائد بن يق، ٙب الفركسية امدية ،ابن قيم ا١بوزية أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن أيوب  -

 (.ىػ ُِْٖدار عامل الفوائد ، مكة ا٤بكرمة ، ) ُ، ط  أٞبد النشّبم
 ـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْبإعبل ،ابن قيم ا١بوزية دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا  -

 ـ(ُّٕٗ دار ا١بيل )بّبكت ُ، ط  ٙبقيق : طو عبد الرءكؼ سعد، 
الطرؽ ا٢بكمية ُب السياسة ،  دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللاابن قيم ا١بوزية  -
 (.مطبعة ا٤بدٍل، القاىرة ، ) ٙبقيق دمحم ٝبيل غازم،  الشرعية
ٙبفة ا٤بودكد أبحكاـ ، يب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية دمحم بن أ -
 ـ(.ُُٕٗ -ىػُُّٗ دمشق مكتبة دار البياف، ) ُ، ط  ٙبقيق عبد القادر األرانؤكط،  ا٤بولود

زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب ، ابن قيم ا١بوزية دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين  -
 (. ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓ الةمؤسسة الرس ، )بّبكت ، ِٕ، ط  العباد
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،  البداية كالنهاية ،بن كثّب أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر القرشي البصرم ٍب الدمشقي ا -
 (.ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٕ دار الفكر)بّبكت ، 

تفسّب القرآف  ، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقيابن كثّب  -
دار طيبة للنشر )السعودية ،  ِ، ط  ق سامي بن دمحم سبلمةيق، ٙب = تفسّب ابن كثّب العظيم
 (.ـ ُٗٗٗ - ىػَُِْ كالتوزيع

 ٙبقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي،  سنن ابن ماجو،  ابن ماجو أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيِب -
 (.فيصل عيسى البايب ا٢بليب، دار إحياء الكتب العربية، )مصر ، 

ا٤ببدع ُب شرح  ،دمحم بن عبد هللا بن دمحم ، أبو إسحاؽ، برىاف الدين ابن مفلح إبراىيم بن  -
 (.ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ دار الكتب العلمية)بّبكت ،  ُ، ط  ا٤بقنع

مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفرج ، ا٤بقدسي الراميُب ٍب ابن مفلح  -
،  ، ء الدين علي بن سليماف ا٤برداكمالفركع كمعو تصحيح الفركع لعبل، الصا٢بي ا٢بنبلي 

 (.ـ ََِّ - ىػ ُِْْ مؤسسة الرسالة)بّبكت ،  ُ، ط  عبد هللا بن عبد اسن الَبكي ،قيقٙب
شعيب األرانؤكط  ، ٙبقيق اآلداب الشرعية، ابن مفلح عبد هللا دمحم بن مفلح ا٤بقدسي  -

 .(ـُٗٗٗ - ىػُُْٗ مؤسسة الرسالة، )بّبكت ،  ّ، ط  عمر القياـك 
لساف ،  اإلفريقيابن منظور دمحم بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٝباؿ الدين األنصارم  -
 (.ىػ ُُْْ دار صادر، )بّبكت ،  ّ، ط  العرب

األشباه كالنظائر على مذىب أيب حنيفة ، ابن ٪بيم زين الدين بن إبراىيم بن دمحم ا٤بصرم  -
 دار الكتب العلمية، )بّبكت ،  ُ، ط  اتزكراي عمّب  كضع حواشيو كخرج أحاديثو،  النعماف
 (.ـ ُٗٗٗ - ىػ ُُْٗ

كُب ،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ا٤بصرم  ابن ٪بيم زين الدين بن إبراىيم بن دمحم -
منحة اب٢باشية: ، ك مد بن حسْب بن علي الطورم ا٢بنفي القادرم  تكملة البحر الرائقآخره: 

 (.دار الكتاب اإلسبلمي بّبكت ،، ) ِ، ط  ا٣بالق البن عابدين
اإلفصاح عن  ،بن ىبّبة ٰبٓب بن ىبّبة بن دمحم الذىلي الشيباٍل، أبو ا٤بظفر عوف الدين ا -

 (.ىػُُْٕ دار الوطن، )السعودية ،  فؤاد عبد ا٤بنعم أٞبد ، ٙبقيق معاٍل الصحاح
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إٝباع ، ظفر عوف الدين ٰبٓب بن ىبّبة بن دمحم بن ىبّبة الذىلي الشيباٍل أبو ا٤بابن ىبّبة  -
دار العبل للنشر كالتوزيع ، )مصر ،  ُ، ط  دمحم حسْب األزىرم، ٙبقيق  األئمة األربعة كاختبلفهم

 (.ـََِٗ - ىػَُّْ
،  ا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ،سحاؽ الشّبازم إبراىيم بن علي بن يوسف إأبو  -

  (.بّبكت دار الفكر)
خلف بن سعد بن أيوب بن كارث التجييب القرطيب األندلسي  أبو الوليد الباجي سليماف بن -

 (.ىػ ُِّّ مطبعة السعادة)مصر  ُ، ط  أا٤بنتقى شرح ا٤بوط، 
،  أحكاـ القرآف، أبو بكر بن العريب القاضي دمحم بن عبد هللا ا٤بعافرم االشبيلي ا٤بالكي  -

 (.ريبدار إحياء الثراث الع،  بّبكت، ) ُ، ط  علي دمحم البجاكم ٙبقيق
 ، موقع صيد الفوائد. العنف ضد ا٤برأة ،حساـ الدين الطرفاكم أبو -
أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد بن عمرك األزدم السجستاٍل  -

  (.بّبكت ا٤بكتبة العصرية، ) ق دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميديق، ٙب سنن أيب داكد ،
إسحاؽ بن بشّب بن شداد بن عمرك األزدم السجستاٍل أبو داكد سليماف بن األشعث بن  -

 ىػ(.َُْٖ مؤسسة الرسالة، )بّبكت ،  ُ، ط  شعيب األرانؤكط، ٙبقيق  ا٤براسيل ،
حلية ، أبو نعيم أٞبد بن عبد هللا بن أٞبد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف األصبهاٍل  -

 (.ـُْٕٗ - ىػُّْٗ السعادة، مصر )،  األكلياء كطبقات األصفياء
،  إرشاد ا٢بق األثرمٙبقيق  ، مسند أيب يعلى، أبو يعلى ا٤بوصلي أٞبد بن علي بن ا٤بثُب  -

 ـ(. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ دار القبلة، جدة ، ) ُط 
مؤسسة ، )القاىرة  مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل،  هللا الشيباٍل أٞبد بن حنبل أبو عبد -

 (.قرطبة
ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب كآاثر ، لباابٍل البغدادم إ٠باعيل بن دمحم أمْب بن مّب سليم ا -
 (.بّبكت دار إحياء الَباث العريب، ) ا٤بصنفْب
عبد هللا بن عمر بن  قيقٙبالشريعة  ،اآلجرم أبو بكر دمحم بن ا٢بسْب بن عبد هللا البغدادم  -

 (.ـ ُٗٗٗ - ىػ َُِْ دار الوطن، )الرايض ،  ِ، ط  سليماف الدميجي
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 ُ، ط  ق دمحم عوض مرعبيق، ٙب هتذيب اللغة،  م دمحم بن أٞبد أبو منصور ا٥بركماألزىر  -
 (.ـََُِ دار إحياء الَباث العريب، بّبكت ، )

 بّبكت، ) ِ، ط  إركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل، األلباٍل دمحم انصر الدين  -
 (.ـُٖٓٗ - ىػ َُْٓ ا٤بكتب اإلسبلمي ،

خطبة ا٢باجة الٍب كاف صر الدين بن نوح بن ٪باٌب بن آدـ األشقودرم ، األلباٍل، دمحم ان -
 ـ(.َََِ-ىػ ُُِْ)الرايض: مكتبة ا٤بعارؼ  ُ، ط  يعلمها أصحابو ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

ركح ا٤بعاٍل ُب تفسّب القرآف العظيم  ،األلوسي شهاب الدين ٧بمود بن عبد هللا ا٢بسيِب  -
 (.ىػ ُُْٓ دار الكتب العلمية ، )بّبكت ، ُ، ط  رم عطيةعلي عبد البا ، ٙبقيق كالسبع ا٤بثاٍل

جبلء العينْب ُب ٧باكمة ،  اآللوسي نعماف بن ٧بمود بن عبد هللا، أبو الربكات خّب الدين -
 (.ـ ُُٖٗ - ىػ َُُْ مطبعة ا٤بدٍل، )القاىرة ،  قدـ لو: علي السيد صبح ا٤بدٍل،  األٞبدين
 بن صبلح بن دمحم ا٢بسِب، الكحبلٍل أبو إبراىيم عز الدين الصنعاٍل دمحم بن إ٠باعيلاألمّب  -

 (.دار ا٢بديث، )القاىرة ،  سبل السبلـ، 
يػٍرىًمٌي سليماف بن دمحم بن عمر ا٤بصرم الشافعي - التجريد لنفع العبيد = حاشية ، البيجى

نوكم ٍب )منهج الطبلب اختصره زكراي األنصارم من منهاج الطالبْب لل البجّبمي على شرح ا٤بنهج
 (.ـَُٓٗ - ىػُّٗٔ مطبعة ا٢بليب ، )مصر ، شرحو ُب شرح منهج الطبلب(

،  شرح السنة، البغوم ٧بيي السنة أبو دمحم ا٢بسْب بن مسعود بن دمحم بن الفراء الشافعي  -
 - ىػَُّْ ا٤بكتب اإلسبلمي، )بّبكت ،  ِ، ط دمحم زىّب الشاكيشك ٙبقيق: شعيب األرنؤكط

 (.ـُّٖٗ
ذي  - ٙبقيق سهيل زكار كرايض ،  أنساب األشراؼ،  رم أٞبد بن ٰبٓب بن جابر بن داكدالبىبلى
 (.ـ ُٔٗٗ - ىػ ُُْٕ دار الفكر، )بّبكت ،  ُ، ط الزركلي

كشاؼ القناع ،  يمنصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس ا٢بنبل البهوٌب -
 (.دار الكتب العلمية ، )بّبكت ، عن مًب اإلقناع

الركض ا٤بربع  ،منصور بن يونس بن صبلح الدين بن حسن بن إدريس ا٢بنبلى  ٌبالبهو  -
خرج أحاديثو: عبد ،  كمعو: حاشية الشيخ العثيمْب كتعليقات الشيخ السعدم،  شرح زاد ا٤بستقنع
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 (. دار ا٤بؤيدك مؤسسة الرسالة ، )بّبكت ،  القدكس دمحم نذير
دقائق أكيل النهى ، سن بن إدريس ا٢بنبلى منصور بن يونس بن صبلح الدين بن ح البهوٌب -

 (.ـُّٗٗ - ىػُُْْ،  عامل الكتب)بّبكت ،  ُ، ط  شرح منتهى اإلرادات= لشرح ا٤بنتهى 
البوصّبم أبو العباس شهاب الدين أٞبد بن أيب بكر بن إ٠باعيل بن سليم بن قاٲباز بن  -

، ط  ق دمحم ا٤بنتقى الكشناكميقٙب ، مصباح الزجاجة ُب زكائد ابن ماجو، عثماف الكناٍل الشافعي 
 (.ىػ َُّْ دار العربية ، )بّبكت ، ِ

شعب م،  البيهقي أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساف -
أشرؼ على ٙبقيقو ،  حققو كراجع نصوصو كخرج أحاديثو: عبد العلي عبد ا٢بميد حامد،  اإلٲباف

مكتبة  )الرايض ، ُط  ا٥بند ٞبد الندكم، صاحب الدار السلفية ببومبامكٚبريج أحاديثو: ٨بتار أ
 (. ـ ََِّ - ىػ ُِّْ الرشد للنشر كالتوزيع ابلتعاكف مع الدار السلفية ببومبام اب٥بند

دمحم عبد القادر ،  سنن الكربل، الالبيهقي أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى أبو بكر  -
 ـ(.ُْٗٗ -ىػ ُُْْ الباز مكتبة دار، )مكة ا٤بكرمة  عطا

ٙبقيق دمحم عبد ،  سنن الكربلال،  البيهقي أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى أبو بكر -
 ـ(.ُْٗٗ -ىػ ُُْْمكة ا٤بكرمة ،  -مكتبة دار الباز،  القادر عطا

السنن ، البيهقي أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساٍل، أبو بكر  -
جامعة الدراسات ابكستاف ،  كراتشي، ) ُ، ط  عبد ا٤بعطي أمْب قلعجيٙبقيق  ، الصغّب

 (.ـُٖٗٗ - ىػَُُْ اإلسبلمية
 سنن الَبمذم ،أبو عيسى  دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾالَبمذم  -
 كيا٤بال والتلقْب ُب الفق، الثعليب أبو دمحم عبد الوىاب بن علي بن نصر البغدادم ا٤بالكي  -

 ىػُِْٓ،  دار الكتب العلمية، )بّبكت ،  ُ، ط  يب أكيس دمحم بو خبزة ا٢بسِب التطواٍل، ٙبقيق أ
 (.ـََِْ -

دمحم صادؽ  قيق، ٙب أحكاـ القرآف، ا١بصاص أٞبد بن علي أبو بكر الرازم ا٢بنفي  -
 ىػ(.َُْٓ بّبكت دار إحياء الَباث العريب،  القمحاكم
، فتوحات الوىاب بتوضيح شرح  صور العجيلي األزىرمسليماف بن عمر بن منا١بمل  -
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 (دار الفكر، )بّبكت  منهج الطبلب
ٙبقيق ،  الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية ،ا١بوىرم أبو نصر إ٠باعيل بن ٞباد الفارايب  -

 (.ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ دار العلم للمبليْب ، )بّبكت ْ، ط  أٞبد عبد الغفور عطار
ايل عبد ا٤بلك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم ركن الدين ا٤بلقب إبماـ ا٢برمْب ا١بويِب أبو ا٤بع -

 ، )جدة ، ُط  عبد العظيم ٧بمود الٌديب حققو كصنع فهارسو،  هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب، 
 (.ـََِٕ - ىػُِْٖ دار ا٤بنهاج

ن ا٢بكم الضيب الطهماٍل ا٢باكم أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٞبدكيو بن نيعيم ب -
،  ٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  ا٤بستدرؾ على الصحيحْب، النيسابورم ا٤بعركؼ اببن البيع 

 ـ(.َُٗٗ -ُُُْ بّبكت دار الكتب العلمية) ُط 
ا٢بجاكم موسى بن أٞبد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل ا٤بقدسي، ٍب الصا٢بي،  -

عبد اللطيف دمحم موسى  ، ٙبقيق اع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبلاإلقن، شرؼ الدين، أبو النجا 
 (.دار ا٤بعرفة، بّبكت ، ) السبكي
الدر ا٤بختار شرح تنوير األبصار ُب فقو مذىب ، ا٢بصكفي دمحم عبلء الدين بن علي  -

 ىػ(.ُّٖٔ،  دار الفكر، )بّبكت ،  اإلماـ أيب حنيفة
ن دمحم بن عبد الرٞبن الطرابلسي ا٤بغريب، الرُّعيِب مشس الدين أبو عبد هللا دمحم ب ا٢بطاب -
 - ىػُُِْ دار الفكر، )بّبكت ،  ّ، ط  مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل ،ا٤بالكي 
 (.ـُِٗٗ

، )بّبكت ،  شرح ٨بتصر خليل للخرشي،  ا٣برشي دمحم بن عبد هللا أبو عبد هللا ا٤بالكي -
 (.دار الفكر
،  ٨بتصر ا٣برقي من مسائل اإلماـ أٞبد بن حنبل،  ا٢بسْبا٣برقي أبو القاسم عمر بن  -

 ىػ(.َُّْ ا٤بكتب اإلسبلمي ، )بّبكت ، ٙبقيق: زىّب الشاكيش
 اتريخ بغداد، ا٣بطيب البغدادم أبو بكر أٞبد بن علي بن اثبت بن أٞبد بن مهدم  -
 (.ـََِِ - ىػُِِْ دار الغرب اإلسبلمي، )بّبكت ،  ُ، ط بشار عواد معركؼٙبقيق 

مغِب اتاج إىل معرفة معاٍل ألفاظ  ،ا٣بطيب الشربيِب مشس الدين دمحم بن أٞبد الشافعي  -
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 (. ـُْٗٗ - ىػُُْٓ دار الكتب العلمية، )بّبكت ،  ُ، ط  ا٤بنهاج
الدارقطِب أبو ا٢بسن علي بن عمر بن أٞبد بن مهدم بن مسعود بن النعماف بن دينار  -

ققو كضبط نصو كعلق عليو: شعيب االرنؤكط، حسن عبد ا٤بنعم ح،  سنن الدارقطِب، البغدادم 
 ََِْ - ىػ ُِْْ،  مؤسسة الرسالة )بّبكت ، ُ، ط  شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أٞبد برىـو

 (.ـ
دار ، )بّبكت ،  طبقات ا٤بفسرين،  الداككدم دمحم بن علي بن أٞبد مشس الدين ا٤بالكي -
 (.الكتب

، )بّبكت ،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبّبعرفة ا٤بالكي  الدسوقي دمحم بن أٞبد بن -
 (.دار الفكر
 ُ، ط  تذكرة ا٢بفاظ ،الذىيب مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز  -

 (.ـُٖٗٗ - ىػُُْٗ،  بّبكت دار الكتب العلمية)
ميزاف االعتداؿ ُب نقد  ،قاٲباز الذىيب مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف بن  -
 - ىػ ُِّٖدار ا٤بعرفة للطباعة كالنشر ، )بّبكت ،  ُ، ط  ٙبقيق علي دمحم البجاكم،  الرجاؿ
 (.ـ ُّٔٗ

،  سّب أعبلـ النببلء،  الذىيب مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز -
 مؤسسة الرسالة، )بّبكت ، ُ، ط  األرانؤكط ٦بموعة من اققْب إبشراؼ الشيخ شعيبٙبقيق ، 

 (.ـ ُٖٓٗىػ /  َُْٓالطبعة : الثالثة ، 
اتريخ اإلسبلـ كىكىفيات  ،الذىيب مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز  -

 (.ـ ََِّ دار الغرب اإلسبلمي، ) ُ، ط  ق بشار عٌواد معركؼيق، ٙب ا٤بشاىّب كىاألعبلـ
اٍل أبو عبد هللا دمحم بن عبد الباقي بن يوسف بن أٞبد بن شهاب الدين بن دمحم ا٤بالكي الزرق -

 دار الكتب العلمية ، )بّبكت ، ُ، ط  شرح الزرقاٍل على ا٤بواىب اللدنية اب٤بنح امدية ،
 (.ـُٔٗٗ - ىػُُْٕ

)بّبكت ،  ، األعبلـ، الزركلي خّب الدين بن ٧بمود بن دمحم بن علي بن فارس الدمشقي  -
 (.دار العلم للمبليْب



 

 

011 

 

 الفائق ُب غريب ا٢بديث كاألثر، الز٨بشرم أبو القاسم ٧بمود بن عمرك بن أٞبد، جار هللا  -
 (.دار ا٤بعرفة، )بّبكت ،  ِ، ط  دمحم أبو الفضل إبراىيمك علي دمحم البجاكم قيق، ٙب

الراية ألحاديث ا٥بداية مع  نصب، الزيلعي ٝباؿ الدين أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن دمحم  -
صححو ككضع ا٢باشية: ،  قدـ للكتاب دمحم يوسف البػىنيورم،  حاشيتو بغية األ٤بعي ُب ٚبريج الزيلعي

دمحم ، ٙبقيق  الفنجاٍل، إىل كتاب ا٢بج، ٍب أكملها دمحم يوسف الكاملفورم عبد العزيز الديوبندم
 جدة دار القبلة للثقافة اإلسبلميةك  كتبّب ،  مؤسسة الرايف للطباعة كالنشر، ) ُ، ط  عوامة

 (.ـُٕٗٗ - ىػُُْٖ
تبيْب ا٢بقائق شرح كنز  ،الزيلعي عثماف بن علي بن ٧بجن البارعي فخر الدين ا٢بنفي  -

ٍليبُّ   ُط  ، شهاب الدين أٞبد بن دمحم بن أٞبد بن يونس بن إ٠باعيل بن يونس الدقائق كحاشية الشًٌ
 (.الكربل بوالؽ ا٤بطبعة األمّبية ، )القاىرة ،

الفتح الرابٍل لَبتيب مسند اإلماـ أٞبد بن ، الساعاٌب أٞبد بن عبد الرٞبن بن دمحم البنا  -
دار إحياء الَباث ، )بّبكت ،  ِ، ط  حنبل الشيباٍل كمعو بلوغ األماٍل من أسرار الفتح الرابٍل

 (.العريب
٧بمود ، ٙبقيق  فعية الكربلطبقات الشا ،السبكي اتج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين  -

 (.قُُّْ ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع، )مصر ،  ِ، ط  عبد الفتاح دمحم ا٢بلوك دمحم الطناحي 
، السخاكم مشس الدين أبو ا٣بّب دمحم بن عبد الرٞبن بن دمحم بن أيب بكر بن عثماف بن دمحم  -

 (.اةدار مكتبة ا٢بي، )بّبكت ،  الضوء البلمع ألىل القرف التاسع
، السخاكم مشس الدين أبو ا٣بّب دمحم بن عبد الرٞبن بن دمحم بن أيب بكر بن عثماف بن دمحم  -

، الطبعة األكىل دار ، )بّبكت ،  ٙبرير ا١بواب عن مسألة جواز ضرب الدكاب جزء ابن حـز
 (.ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓ

 ار ا٤بعرفةد، )بّبكت ،  ا٤ببسوط، السرخسي دمحم بن أٞبد بن أيب سهل مشس األئمة  -
 (.ـُّٗٗ - ىػُُْْ

الركض األنف ُب شرح السّبة  ،السهيلي أبو القاسم عبد الرٞبن بن عبد هللا بن أٞبد  -
 دار إحياء الَباث العريب، بّبكت ، ) ُ، ط  ق عمر عبد السبلـ السبلمييق، ٙب النبوية البن ىشاـ
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 (.ـَََِ - ىػُُِْ
دار ، )بّبكت  ُ، ط  األشباه كالنظائر، ين السيوطي عبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الد -

 (.ـَُٗٗ - ىػُُُْ الكتب العلمية
 بغية الوعاة ُب طبقات اللغويْب كالنحاة، السيوطي عبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين  -

 (.لبناف صيدا ا٤بكتبة العصرية، ) ق دمحم أبو الفضل إبراىيميق، ٙب
 دار ا٤بعرفة، )بّبكت ،  األـ ،ا٤بطليب القرشي ا٤بكي الشافعي أبو عبد هللا دمحم بن إدريس  -
 (.ـَُٗٗ- ىػَُُْ

رتبو على األبواب الفقهية: دمحم عابد  سندا٤ب أبو عبد هللا ا٤بطليب الشافعي دمحم بن إدريس -
توىل نشره كتصحيحو ،  عرؼ للكتاب كترجم للمؤلف: دمحم زاىد بن ا٢بسن الكوثرم،  السندم

دار  )بّبكت ، السيد عزت العطار ا٢بسيِبك يوسف علي الزكاكم ا٢بسِب، كمراجعة أصولو السيد 
 (.ـ ُُٓٗ - ىػ َُّٕ،  الكتب العلمية

أضواء البياف ُب إيضاح  ،الشنقيطي دمحم األمْب بن دمحم ا٤بختار بن عبد القادر ا١بكِب  -
 (.ـ ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓدار الفكر ، بّبكت ، ) القرآف ابلقرآف

البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف ، ٍل اعلي بن دمحم بن عبد هللا اليمالشوكاٍل دمحم بن  -
 (.بّبكت دار ا٤بعرفة، ) السابع

السيل ا١برار ا٤بتدفق على حدائق ، ٍل االشوكاٍل دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا اليم -
 (.دار ابن حـز)بّبكت ،  ُ، ط  األزىار

ٙبقيق: عصاـ الدين ،  نيل األكطار، هللا اليمِب الشوكاٍل دمحم بن علي بن دمحم بن عبد  -
 (.ـُّٗٗ - ىػُُّْ دار ا٢بديث، )مصر ،  ُ، ط  الصبابطي
،  ا٤بعجم الكبّب ، الطرباٍل أبو القاسم سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي -

 (.القاىرة مكتبة ابن تيمية) ، ِ، ط  ٞبدم بن عبد اجمليد السلفي ٙبقيق
 ا٤بعجم األكسط،  اٍل أبو القاسم سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشاميالطرب  -

 (.دار ا٢برمْب، القاىرة )ق طارؽ بن عوض هللا يق، ٙب
 ا٤بعجم الصغّب،  الطرباٍل أبو القاسم سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي -
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 ـ(.ُٖٓٗ -ىػ َُّْٓبكت ا٤بكتب اإلسبلمي ب، ) ُ، ط  ق دمحم شكور ٧بمود ا٢باج أمريريق، ٙب
جامع البياف ُب أتكيل ، الطربم دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي، أبو جعفر  -
 ىػ َُِْ مؤسسة الرسالة، )بّبكت ،  ُ، ط  ق أٞبد دمحم شاكريق، ٙب = تفسّب ابن جرير القرآف

 (.ـ َََِ -
، ا٤بصرم  سبلمة بن عبد ا٤بلك بن سلمة األزدمالطحاكم أبو جعفر أٞبد بن دمحم بن  -

 - ىػ ُُْٓ مؤسسة الرسالة، )بّبكت ،  ُ، ط  ٙبقيق: شعيب األرنؤكط،  شرح مشكل اآلاثر
 (.ـ ُْْٗ

حاشية الطحطاكم على مراقي الفبلح ،  أٞبد بن دمحم بن إ٠باعيل ا٢بنفي ،الطحطاكم -
دار الكتب العلمية  )بّبكت: ُ، ط  مق: دمحم عبد العزيز ا٣بالديق، ٙب شرح نور اإليضاح

 (. ـُٕٗٗ -ىػُُْٖ
ديواف طرفة ،  طىرىفىة بن العىٍبد بن سفياف بن سعد البكرم الوائلي أبو عمرك الشاعر ا١باىلي -

الطبعة: الثالثة،  دار الكتب العلمية)بّبكت  ّ، ط ق: مهدم دمحم انصر الدينيقٙب،  بن العبد
 (.ـ ََِِ -ىػ  ُِّْ
 (.دار ابن األثّب) عقوبة الضرب ُب ضوء الشريعة اإلسبلمية، ف العجبلف عبد اللطي -
حاشية العدكم على شرح كفاية  ،العدكم أبو ا٢بسن علي بن أٞبد بن مكـر الصعيدم  -

 (.ـُْٗٗ - ىػُُْْ دار الفكر)بّبكت ،  يوسف الشيخ دمحم البقاعي، ٙبقيق  الطالب الرابٍل
عبد  ، ٙبقيق عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد،  مشس ا٢بقالعظيم آابدم أبو الطيب دمحم  -

 (.ـُٖٔٗ - ىػُّٖٖ ا٤بكتبة السلفية ، )ا٤بدينة ا٤بنورة ِ، ط  الرٞبن دمحم عثماف
البياف ُب مذىب اإلماـ  ،العمراٍل أبو ا٢بسْب ٰبٓب بن أيب ا٣بّب بن سامل اليمِب الشافعي  -
 (.ـ َََِ -ػ ق ُُِْ دار ا٤بنهاج )جدة ،،  ُ، ط  قاسم دمحم النورم، ٙبقيق  الشافعي
 الفضيلة، )السعودية دار  موسوعة اإلٝباع ُب الفقو اإلسبلمي، العمرم ظافر بن حسن  -
 ىػ(ُّّْ

 ،ا٢بنفى بدر الدين  أبو دمحم ٧بمود بن أٞبد بن موسى بن أٞبد بن حسْب الغيتايب العيِب -
 (.ـَََِ - ىػَُِْ العلمية دار الكتب، )بّبكت ،  ُ، ط  البناية شرح ا٥بداية
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عمدة  ،٧بمود بن أٞبد بن موسى بن أٞبد بن حسْب أبو دمحم بدر الدين ا٢بنفى  العيِب -
 (.  بّبكت دار إحياء الَباث العريب، ) القارم شرح صحيح البخارم

ق خليل يق، ٙب الكواكب السائرة أبعياف ا٤بئة العاشرة ،الغزم ٪بم الدين دمحم بن دمحم  -
 (.ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ دار الكتب العلمية)بّبكت  ُ، ط  را٤بنصو 

ٙبقيق دمحم نعيم ،  القاموس ايط، ٦بد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب  مالفّبكزآابد -
 (.ـ ََِٓ - ىػ ُِْٔ مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع)بّبكت ،  ٖط العرقسوسي 

ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح  ،أبو العباس الفيومي أٞبد بن دمحم بن علي ٍب ا٢بموم،  -
 (.بّبكت ا٤بكتبة العلمية،  الكبّب

دمحم ، ٙبقيق ،  ٧باسن التأكيل، القا٠بي دمحم ٝباؿ الدين بن دمحم سعيد بن قاسم ا٢ببلؽ  -
 (.ىػ ُُْٖ دار الكتب العلميو، )بّبكت ،  ُ، ط  ابسل عيوف السود

اإلشراؼ على نكت ، بن نصر البغدادم ا٤بالكي  القاضي عبد الوىاب أبو دمحم بن علي -
 (.ـُٗٗٗ - ىػَُِْ دار ابن حـز ، )بّبكت ، ُ، ط  ق ا٢ببيب بن طاىريق، ٙب مسائل ا٣ببلؼ

، ٙبقيق  ترتيب ا٤بدارؾ كتقريب ا٤بسالك ،القاضي عياض بن موسى أبو الفضل اليحصيب  -
، )ا٤بغرب  ُ، ط سعيد أٞبد أعراب، ك فةدمحم بن شريكعبد القادر الصحراكم، ك ابن اتكيت الطنجي، 

 (.ـُّٖٗ -ُُٖٗامدية  مطبعة فضالة، 
مشارؽ ،  عياض بن موسى بن عياض بن عمركف اليحصيب السبٍب أبو الفضلالقاضي  -

 (.ا٤بكتبة العتيقة كدار الَباث، )بّبكت ،  األنوار على صحاح اآلاثر
إكماؿ ،  السبٍب، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمركف اليحصيبالقاضي  -

  ، دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، )مصر  ُ، ط  ٰبٓب إ٠باعيل، ٙبقيق  ا٤بعلم بفوائد مسلم
 (.ـ ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ

، ٙبقيق  الذخّبة، القراُب أبو العباس شهاب الدين أٞبد بن إدريس بن عبد الرٞبن ا٤بالكي  -
 (. ـ ُْٗٗ دار الغرب اإلسبلمي، )بّبكت  ُ، ط  دمحم بو خبزةك سعيد أعرابك  دمحم حجي
الفركؽ = أنوار  ،القراُب أبو العباس شهاب الدين أٞبد بن إدريس بن عبد الرٞبن ا٤بالكي  -

 (.عامل الكتب، )بّبكت ،  الربكؽ ُب أنواء الفركؽ
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 ، يأبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح مشس الدين األنصارم ا٣بزرجالقرطيب  -
 )القاىرة ، ِ، ط  ٙبقيق: أٞبد الربدكٍل كإبراىيم أطفيش،  ا١بامع ألحكاـ القرآف = تفسّب القرطيب

 (.ـ ُْٔٗ - ىػُّْٖ دار الكتب ا٤بصرية
، ٙبقيق  إنباه الركاة على أنباه النحاة ،القفطي ٝباؿ الدين أبو ا٢بسن علي بن يوسف  -

، بّبكت كمؤسسة الكتب  الناشر: دار الفكر العريب، )القاىرة ،  ُ، ط  دمحم أبو الفضل إبراىيم
 .(ـُِٖٗ - ىػ َُْٔ الثقافية

دار  ، )بّبكت ، حاشيتا قليويب كعمّبة،  عمّبة أٞبد الربلسيك القليويب أٞبد سبلمة  -
 (.الفكر

بدائع الصنائع ُب ترتيب  ،الكاساٍل عبلء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أٞبد ا٢بنفي  -
 (.ـُٖٔٗ - ىػَُْٔ الكتب العلمية بّبكت ، دار ) ِ، ط  الشرائع

أحكاـ ، الشافعي  الكياا٥براسي علي بن دمحم بن علي أبو ا٢بسن الطربم ا٤بلقب بعماد الدين -
 (.ىػ َُْٓ دار الكتب العلمية، )بّبكت ،  ِ، ط  ق موسى دمحم علي كعزة عبد عطيةيق، ٙب القرآف

شرح أصوؿ اعتقاد ، سن بن منصور الطربم الرازم البللكائي أبو القاسم ىبة هللا بن ا٢ب -
 دار طيبة ، )الرايض ، ٖ، ط  ٙبقيق أٞبد بن سعد بن ٞبداف الغامدم،  أىل السنة كا١بماعة

 (.ـََِّ -ىػ ُِّْ
 األحكاـ السلطانية،  ا٤باكردم أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم -

 (.يثالقاىرة الناشر: دار ا٢بد، )
ا٢باكم الكبّب ُب ، ا٤باكردم أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم،  -

، بّبكت ، ) ُ، ط  عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجودك  علي دمحم معوض ، ٙبقيق فقو مذىب اإلماـ الشافعي
 (.ـ ُٗٗٗ - ىػ ُُْٗ دار الكتب العلمية

 ،السبلـ بن عبد هللا بن ا٣بضر بن دمحم ا٢براٍل  أبو الربكات ٦بد الدين عبداجملد ابن تيمية  -
 - ىػَُْْ مكتبة ا٤بعارؼ، )الرايض ،  ِ، ط  ارر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل

 (.ـُْٖٗ
اإلنصاؼ ُب ، ا٤برداكم عبلء الدين أبو ا٢بسن علي بن سليماف الدمشقي الصا٢بي ا٢بنبلي  -
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 (.دار إحياء الَباث العريببّبكت ، ، ) ِ، ط  معرفة الراجح من ا٣ببلؼ
ا٤بناكم زين الدين دمحم ا٤بدعو بعبد الرؤكؼ بن اتج العارفْب بن علي بن زين العابدين  -

 الرايض مكتبة اإلماـ الشافعي، ) ّ، ط  التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب، ا٢بدادم ٍب القاىرم 
 (.ـُٖٖٗ - ىػَُْٖ

مؤسسة ، )الرايض، ب القرآنية كقفات تربوية كإداريةا٤بدارس كالكتاتي،  ا٤بنتدل اإلسبلمي -
 (.ا٤بنتدل اإلسبلمي ابلرايض

، ا٤بواؽ دمحم بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدرم الغرانطي، أبو عبد هللا ا٤بالكي  -
 (.ـُْٗٗ - ىػُُْٔ،  دار الكتب العلمية ، )بّبكت ، ُ، ط  التاج كاإلكليل ٤بختصر خليل

حلية البشر ُب اتريخ القرف  ،الرزاؽ بن حسن بن إبراىيم البيطار الدمشقي ا٤بيداٍل عبد  -
 دار صادر، )بّبكت ،  ِ، ط  حققو كنسقو كعلق عليو حفيده دمحم هبجة البيطار،  الثالث عشر

 (.ـ ُّٗٗ - ىػ ُُّْ
اللباب ُب  ،ا٤بيداٍل عبد الغِب بن طالب بن ٞبادة بن إبراىيم الغنيمي الدمشقي ا٢بنفي  -

 (.ا٤بكتبة العلمية، )بّبكت ،  دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد، ٙبقيق  شرح الكتاب
حققو كخرج ،  السنن الكربل ، النسائي أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساٍل -

قدـ لو: عبد هللا بن عبد اسن ،  أشرؼ عليو: شعيب األرانؤكط،  أحاديثو: حسن عبد ا٤بنعم شليب
 (.ـ ََُِ - ىػ ُُِْمؤسسة الرسالة  ، )بّبكت ، ُط  الَبكي

اجملتىب من السنن = السنن ،  النسائي أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساٍل -
 مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية، )حلب ،  ِ، ط  ٙبقيق: عبد الفتاح أبو غدة،  الصغرل للنسائي

 ـ(.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ
،  بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين األزىرم ا٤بالكي -غنيمأك -النفراكم أٞبد بن غاًل  -

 - ىػُُْٓ،  دار الفكر)بّبكت ، الناشر: ،  الفواكو الدكاٍل على رسالة ابن أيب زيد القّبكاٍل
 (.ـُٓٗٗ

اجملموع شرح ا٤بهذب مع تكملة السبكي  ،النوكم أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ  -
 (.ردار الفك، )بّبكت ،  كا٤بطيعي
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، ط  ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج، النوكم أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ  -
 (. دار إحياء الَباث العريب)بّبكت ،  ِ

ٙبقيق زىّب ،  ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب، أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم  -
 (.ـُُٗٗ -ىػ ُُِْ ا٤بكتب اإلسبلمي )بّبكت ّ، ط  الشاكيش
، )بّبكت ،  منهاج الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب ،النوكم أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ  -

 (.دار ا٤بعرفة
ٙبرير ا٤بقاؿ ُب آداب كأحكاـ كفوائد ، ا٥بيتمي أٞبد بن دمحم بن علي ابن حجر ا٥بيتمي  -

  دار ابن كثّبت ، )دمشق ، بّبك  ِ، ط  دمحم سهيل الدبس، ٙبقيق  ٰبتاج إليها مؤدبو األطفاؿ
 ـ(.ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ

ا٤بكتبة  ، )مصر ، ٙبفة اتاج ُب شرح ا٤بنهاج، ا٥بيتمي أٞبد بن دمحم بن علي بن حجر  -
 (. ـ ُّٖٗ - ىػ ُّٕٓالتجارية الكربل 

، ا٥بيتمي أٞبد بن دمحم بن علي بن حجر السعدم شهاب الدين أبو العباس األنصارم  -
 (.ـُٕٖٗ - ىػَُْٕ،  دار الفكر)بّبكت ،  ُ، ط  الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر

ٙبقيق ،  كشف األستار عن زكائد البزار  ،ا٥بيثمي نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف  -
 (.ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ مؤسسة الرسالة، )بّبكت ،  ُ، ط  حبيب الرٞبن األعظمي

مؤسسة ا٢بليب مصر ،  ، ) أسباب النزكؿ،  الواحدم أبو ا٢بسن علي بن أٞبد النيسابورم -
 (.ـ ُٖٔٗ - ىػ ُّٖٖ كشركاه للنشر توزيع دار الباز الباز مكو ا٤بكرمة

مرآة ا١بناف كعربة  ،اليافعي أبو دمحم عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليماف  -
، )بّبكت ،  ُ، ط  كضع حواشيو: خليل ا٤بنصور،  اليقظاف ُب معرفة ما يعترب من حوادث الزماف

 (.ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ دار الكتب العلمية
تفسّب ، جبلؿ الدين دمحم بن أٞبد الي كجبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي  -
 (.دار ا٢بديث، )القاىرة  ُ، ط  ا١ببللْب
، ٙبقيق  ٨بتصر خليل، خليل بن إسحاؽ بن موسى، ضياء الدين ا١بندم ا٤بالكي ا٤بصرم  -

 (.ـََِٓ - ىػُِْٔ،  دار ا٢بديث، القاىرة ، ) ُ، ط  أٞبد جاد
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٦بمع األهنر ُب شرح ،  عبد الرٞبن بن دمحم بن سليماف ا٤بدعو بشيخي زاده داماد أفندم -
 (دار إحياء الَباث العريب)بّبكت  ، ملتقى األٕبر

أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض بن دمحم بن زين الدين أبو ٰبٓب السنيكي ازكراي األنصارم  -
 (.دار الكتاب اإلسبلمي، )مصر ،  الطالب
اللباب ُب ، سراج الدين النعماٍل أبو حفص عمر بن علي بن عادؿ ا٢بنبلي الدمشقي  -

دار الكتب  ، )بّبكت ، ُ، ط  ق عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلي دمحم معوضيق، ٙب علـو الكتاب
 (.ـُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ العلمية

،  دار الفكر ، )بّبكت ، ِ، ط  ااصطبلحن القاموس الفقهي لغة ك ،  سعدم أبو حبيب -
 (.ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ
ٙبقيق  ، سنن سعيد بن منصور ،سعيد بن منصور بن شعبة ا٣براساٍل أبو عثماف ا١بوزجاٍل  -

 (.ـُِٖٗ - ىػَُّْ الدار السلفية)ا٥بند ،  ُ، ط  حبيب الرٞبن األعظمي
هناية اتاج إىل شرح  ،دين الرملي مشس الدين دمحم بن أيب العباس أٞبد بن ٞبزة شهاب ال -
 (.ـُْٖٗ - ىػَُْْ دار الفكر، بّبكت ، ) ا٤بنهاج

صديق حسن خاف أبو الطيب دمحم صديق خاف بن حسن بن علي بن لطف هللا ا٢بسيِب  -
ك٧بي   مصطفى ا٣بن، ٙبقيق  حسن األسوة ٗبا ثبت من هللا كرسولو ُب النسوة ،البخارم الًقنَّوجي 

 (.ـُُٖٗ - ىػَُُْ،  مؤسسة الرسالة)بّبكت ،  ِط  ، الدين مستو
دار السبلـ ، )الرايض ،  منة ا٤بنعم ُب شرح صحيح مسلم،  صفي الرٞبن ا٤بباركفورم -

 (.للنشر كالتوزيع
 (.دار الفضيلة، )الرايض ،  موسوعة اإلٝباع ُب الفقو اإلسبلمي،  العمرم ظافر بن حسن -
حبيب  ، ٙبقيق ا٤بصنف، مّبم اليماٍل أبو بكر الصنعاٍل عبد الرزاؽ بن ٮباـ بن انفع ا٢ب -

 ىػ(. َُّْ ا٤بكتب اإلسبلمي ، )بّبكت ، ِ، ط  الرٞبن األعظمي
ا١بواىر ا٤بضية ُب  ،عبد القادر بن دمحم بن نصر هللا القرشي، أبو دمحم، ٧بيي الدين ا٢بنفي  -

 (.كراتشي مّب دمحم كتب خانو، ) طبقات ا٢بنفية
بّبكت دار ، ) التشريع ا١بنائي اإلسبلمي مقارانن ابلقانوف الوضعي،  عودةعبد القادر  -
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  (.الكاتب العريب
ا٥بداية ُب ، ، أبو ا٢بسن برىاف الدين  علي بن أيب بكر بن عبد ا١بليل الفرغاٍل ا٤برغيناٍل -

 (.دار احياء الَباث العرب، بّبكت ، ) طبلؿ يوسف ، ٙبقيق شرح بداية ا٤ببتدم
،  منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل،  بن أٞبد بن دمحم أبو عبد هللا ا٤بالكي عليش دمحم -

 (.ـُٖٗٗ - ىػَُْٗ دار الفكر)بّبكت ، 
، بّبكت ،  معجم ا٤بؤلفْب، عمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغِب كحالة الدمشقي  -

 (.دار إحياء الَباث العريبك  مكتبة ا٤بثُب
، دمحم بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التيمي خطيب الرم فخر الدين الرازم أبو عبد هللا  -

 (.ىػُُِْدار الكتب العلمية ، )بّبكت ،  ُ، ط  مفاتيح الغيب = التفسّب الكبّب
قواـ السنة األصبهاٍل إ٠باعيل بن دمحم بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي أبو  -
 ىػ(.َُْٗ دار طيبة)الرايض ،  ُ، ط  دمحم دمحم ا٢بداد، ٙبقيق  دالئل النبوة،  القاسم

 (.دار الفكر، )بّبكت ،  فتح القدير،  كماؿ الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي  -
 (. دار الغرب، )بّبكت ،  بشار عواد، ٙبقيق ركاية ٰبٓب ا٤بوطأ  ، مالك بن أنس األصبحي -
دار  ّبكت ،، )ب ُ، ط  ا٤بدكنة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ا٤بدٍل  -

 (.ـُْٗٗ - ىػُُْٓ الكتب العلمية
 (دار الدعوة،  ، )مصر ا٤بعجم الوسيط،  ٦بمع اللغة العربية ابلقاىرة -
خبلصة ، دمحم أمْب بن فضل هللا بن ٧بب الدين بن دمحم ايب ا٢بموم األصل الدمشقي  -

 (.دار صادر، )بّبكت ،  األثر ُب أعياف القرف ا٢بادم عشر
من أمور الصحيح ا٤بختصر ا٤بسند ا١بامع ،  اعيل أبو عبدهللا البخارم ا١بعفيدمحم بن إ٠ب -

)دمشق ،  ّط  ٙبقيق مصطفى ديب البغا،  صحيح البخارمكسننو كأايمو =  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 
 ـ(.ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ دار ابن كثّب، اليمامةبّبكت ، 

 مكتبة، )٠بّب بن أمْب الزىّبم قيقٙب، األدب ا٤بفرد ،دمحم بن إ٠باعيل أبو عبدهللا البخارم ا١بعفي -
 (.ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗالطبعة: األكىل ، ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع، الرايض

آكاـ ، دمحم بن عبد هللا الشبلي الدمشقٌي ا٢بنفي، أبو عبد هللا، بدر الدين ابن تقي الدين  -
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 (.القرآفمكتبة ،  القاىرة، ) إبراىيم دمحم ا١بمل، ٙبيق  ا٤برجاف ُب أحكاـ ا١باف
الذيل كالتكملة ، دمحم بن دمحم بن عبد ا٤بلك أبو عبد هللا األنصارم األكسي ا٤براكشي  -

، ط  دمحم بن شريفةك إحساف عباسك بشار عواد معركؼ  حققة كعلق عليو،  لكتايب ا٤بوصوؿ كالصلة
 (.ـ َُِِ دار الغرب اإلسبلمي ، )تونس ، ُ

،  شجرة النور الزكية ُب طبقات ا٤بالكية، ٨بلوؼ دمحم بن دمحم بن عمر بن علي ابن سامل  -
 (.ـََِّ - ىػ ُِْْ دار الكتب العلمية، ) ُ، ط  علق عليو عبد اجمليد خيايل

سلك الدرر ُب أعياف القرف ، دمحم خليل بن علي بن دمحم بن دمحم مراد ا٢بسيِب، أبو الفضل  -
 (.ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ ابن حـز دار البشائر اإلسبلمية، دار)بّبكت  ،  ّ، ط  الثاٍل عشر

دمحم رشيد بن علي رضا بن دمحم مشس الدين بن دمحم هباء الدين بن منبل علي خليفة القلموٍل  -
 َُٗٗ،  ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ، )مصر ، تفسّب ا٤بنار= تفسّب القرآف ا٢بكيم ، ا٢بسيِب 

 (.ـ
دار  ، )بّبكت ، ِ، ط  لفقهاءمعجم لغة ا،  حامد صادؽ قنييبك  دمحم ركاس قلعجي -

 (.ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ النفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع
 الغزايل مكتبة، دمشق ، ) ّط  ،  ركائع البياف تفسّب آايت األحكاـ،  دمحم علي الصابوٍل -

 (.ـ َُٖٗ - ىػ ََُْ ّبكت مؤسسة مناىل العرفافكب ،
اتج العركس من جواىر ،  ٢بسيِب، أبو الفيضمرتضى الزبيدم دمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ ا -
 (.دار ا٥بداية، )الكويت  ٦بموعة من اققْب،  القاموس
ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر بنقل العدؿ مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم  -

بّبكت دار ، ) دمحم فؤاد عبد الباقيٙبقيق  = صحيح مسلم ، ملسو هيلع هللا ىلصعن العدؿ إىل رسوؿ هللا 
 (.الَباث العريب إحياء

مطالب ، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباٌل مولدا ٍب الدمشقي ا٢بنبلي  -
 (.ـُْٗٗ - ىػُُْٓ ا٤بكتب اإلسبلمي ، )بّبكت ، ِ، ط  أكيل النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى

)منشور كملحق ٗبصنف عبد  ا١بامع،  معمر بن راشد األزدم موالىم أبو عركة البصرم -
 (.ىػَُّْ ا٤بكتب اإلسبلمي ، )بّبكت ، ُ، ط  حبيب الرٞبن األعظمي ، ٙبقيق لرزاؽ(ا
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مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة  ،مبل علي بن سلطاف دمحم أبو ا٢بسن نور الدين ا٥بركم القارم  -
 (.ـََِِ - ىػُِِْ دار الفكر، )بّبكت ،  ُ، ط  ا٤بصابيح
 دار الفكر، )بّبكت ،  ِ، ط  لفتاكل ا٥بنديةا معو ،علماء ال١بنة ك نظاـ الدين البلخي  -
 (.ىػَُُّ

،  دار الفكر ، )بّبكت ، ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد، نور الدين ا٥بيثمي علي بن أيب بكر  -
 (.ىػ ُُِْ

 ةطبع، ) ِ ط،  ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية،  لكويتاب كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية -
 .ىػ( ُِْٕ -َُْْ الوزارة

معجم األدابء =  ،بن عبد هللا الركمي ايقوت ايقوت ا٢بموم شهاب الدين أبو عبد هللا  -
 دار الغرب اإلسبلمي)بّبكت ،  ُ، ط  ق إحساف عباسيق، ٙب إرشاد األريب إىل معرفة األديب

 (.ـ ُّٗٗ - ىػ ُُْْ
مطبعة ، )مصر ،  معجم ا٤بطبوعات العربية كا٤بعربة ،يوسف بن إلياف بن موسى سركيس  -
 (.ـ ُِٖٗ - ىػ ُّْٔسركيس 
النجـو ، يوسف بن تغرم بردم بن عبد هللا الظاىرم ا٢بنفي أبو ااسن ٝباؿ الدين  -

  (.دار الكتب، مصر ، ) الزاىرة ُب ملوؾ مصر كالقاىرة
( كإبراىيم عطوة عوض ّ( كدمحم فؤاد عبد الباقي )جػ ِ، ُٙبقيق كتعليق: أٞبد دمحم شاكر )جػ 

 (.ـ ُٕٓٗ - ىػ ُّٓٗ،  مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب، )مصر ،  ِ، ط (ٓ، ْ)جػ 
 
 
 




