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Peace: The Foundation of Islām  

  *عطاء هللا فيضى.د

ABSTRACT 

This article deals with a very important and basic feature of 

Islām on whose foundation the whole façade of Islām is erected, i.e., 

Peace. 

If we study the Quranic injunctions, the sayings of the Holy 

Prophet Muḥammad () and his kind actions i.e. his Sunnah, it 

becomes quite obvious that our topic of research is the top most 

concern of al-Sharī’ah, because peace is the foremost attribute of 

Islām. Islām means to prevail peace not only in the lives of the 

people in this world, but in the hereafter, too. 

In this research paper, the author has done his level best to 

prove that peace and solidarity play an important role in all the 

spheres and walks of life. Islām emphasizes it the most. Islamic 

teachings regarding peace include an individual’s life affairs, as well 

as the national and the international relations. We notice that all 

actions taken by the holy Prophet () meant to spread peace among 

the Muslims and the non-Muslims. The Holy Prophet () was 

explicitly declared as ‘Raḥmah li’l-‘Ālamīn’ (A mercy for all the 

worlds) by Almighty Allāh. We need to highlight and follow his 

sublime example to let the Muslims and the rest of the world know 

what Islām actually stands for; in a single word, it is just PEACE! 

Keywords: Islām; Peace; Prosperity; Unrest; al-Sharī’ah; 

Quranic injunctions.  

____________________ 
 إسالم آ�د ،ستاذ املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية �جلامعة القومية للغات احلديثةاأل *
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احلمد � رب العاملني والصالة والسالم على خري اخللق امجعني وعلى آله 

  وصحبه إىل يوم الدين .... وبعد 

وجعل اإلنسان مكرما ومفضال على   ،عزوجل خلق الكون كلهفإن هللا 

بنص  والصورة احلسنة والقامة املعتدلة، والنطق والبيان،كثري ممن خلق �لعقل والعلم

 a b c d e f g h i  ` _ ]القرآن قال تعاىل 

j k l m n oZ)قال تعاىل: ،ليخلفه يف األرض )١ [ ! 
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 C D E]وليعبده حق العبادة الىت هي الغاية الوحيدة من خلقه قال تعاىل:

F G H Z )٣( .  

ولكي �تى اإلنسان �لعبادة املطلوبة منه ويعيش يف حمتمع متسم �لسلم 

 H I J]  قال تعاىل: ،واألمان اختار له بفضله وَمنِّه دين اإلسالم احلنيف

K ML N O P Q R S T U V W X Y [Z 

\ ] ^ _ ` a b cZ)وقال:  )٤ [? @ A B C 

D E F G H I J KZ)وسلك طريقه  ،فمن اختار هذا الدين )٥

طريق  ،طريق العدل واملساواة ،وأخذ مببادئه فقد سار على طريق األمن والسالم

  األخوة والوالء طريق التسامح والوسطية وطريق األنبياء.

الوقت الراهن اىل التمسك �ذا الدين والسعي لنشر وما احوج الناس يف 

مبادئه وارشاداته لبث روح السالم بني العاملني بني االمة االسالمية وغريها من االمم 

نت وامخاد �ر احلروب املشتعلة يف شىت احناء املمعمورة الف امجعني وللقضاء على

من اإلخوة يف الدين  ملصاحل طافحة واسباب واهية وحجج زائفة ومزاعم �طلة فكم

احلنيف متعاطشون لقتل اخوا�م املسلمني وكم من اإلخوة يف اإلنسانية متلهفون 
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لسفك دماء األخرين. واإلسالم دين أمن وسالم يضمن للناس مبا شرعه من احكام 

ومبارمسه من خطط ومناهج توفري الطمأنينة واألمن واالستقرار والسكينة  ،ومبادئ

   والتقدم واالزدهار.

  وال غرو يف ذلك ألن:

اإلسالم من مادة السلم والسالم ومها يلتقيان يف توفري األمن والراحة 

 Ú Û Ü Ý Þ  àß á]  كما قال تعاىل:  ،والسكينة واالطمئنان

â  ã ä å Z )٦( .  

 {]  قال تعاىل : ،وألن السالم اسم من امساء رب السماوات واألرضني
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خامت األنبياء واملرسلني حامل  وألن حامل دين اإلسالم ومبلغه حممد 

بعثه هللا رمحة للعاملني حممال ا�هم اهلدى والنور  ،لواء السلم والسالم للناس امجعني

 a `]قال تعاىل: ،والصراط املستقيم ،واليسر واخلري ،والرمحة والرأفة ،املبني

b c dZ )٨(وقال .   : ًإمنا بعثُت رمحة" ،"اىن مل ابعث لعا�)وقال  )٩

  )١٠(عليه الصالة والسالم: "بعثت ألمتم مكارم األخالق"

وجواب املؤمنني يف الرد على  ،وألن اإلسالم جعل السالم شعارا للمسلمني

وافضل ما يلقى  )١١( ª « ¬ ® Z ©]  قال تعاىل: ،اجلاهلني

 # " !] هللا به عباده املؤمنون يوم يلقون ر�م رب العاملني:قال تعاىل:

%$ & ' ( ) Z)١٢(.  

 G H I]قال تعاىل: ،وحتية املؤمنني بعضهم لبعض يف جنات النعيم

J K  L M N O P Q Z)قال  ،وحتية املالئكة للناس يوم الدين )١٣

  )١٤( g h i j k  l m n o p rq s t u Z]تعاىل:
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 !]قال تعاىل: ،والقرآن الذي هو دستور املسلمني نزل يف ليلة كله سالم
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وأهلها ال يتحدثون  ،واجلنة الىت يتمىن دخوهلا كل مسلم هي دار السالم

 L M N O QP R S T U    V Z ]اال بلغة السالم قال تعاىل: 

  )١٧( Á Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë Ì Z] وقال:  )١٦(

و�جلملة فإن السالم هو األصل املبني واألساس املتني يف مفهوم اإلسالم 

يف كل شيء: يف عالقات املسلمني بعضهم ببعض ويف عالقتهم بغري املسلمني ويف 

  تشريعات اجلهاد.

وبناء على ذلك فإن اإلسالم �حكامه الشاملة يعترب كل ما خيل �لسالم  

بل  ،احمللى والعاملى بكافة أشكاله أمرا مرفوضا وما حيقق السالم شيئًا حممودا

  مطلو�. 

ولذا اعتربت الشريعة اإلسالمية احملافظة على النفس ومحايتها مقصدا من 

يف قيام مصاحل الدين والدنيا حبيث اذا  مقاصدها األصلية الضرورية الىت البد منها

  فقدت فات

 ،استقامة بل على فساد و�ارج نعيم اآلخرة ومل جتر مصاحل الدنيا على 

   .)١٨(وهو ما اتفقت عليه مجيع امللل وسائر الشرائع

قال الشاطىب : " قد اتفقت األمة بل سائر امللل على أن الشريعة وضعت 

هي: الدين والنفس والنسل واملال والعقل للمحافظة على الضرور�ت اخلمس و 

وال شهد لنا أصل  ،ومل يثبت لنا ذلك بدليل معني ،وعلمها عند األمة كالضرورى

ميتاز برجوعها اليه بل علمت مالئمتها للشريعة مبجموعة أدلة ال تنحصر يف  ،معني

  .)١٩(�ب واحد 
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غري  وذلك ألن السالم ال ميكن حتققه يف ا�متع بل وحىت تصوره من

  احملافظة على النفس. 

واثبا� هلذا املطلب وتوضيحا هلذا الغرض يستحسن بنا سرد بعض الوسائل 

املختلفة والطرق املتنوعة املؤكدة لتمسك اإلسالم القوى على مبدء السالم وافشائه 

يف ا�تمع اإلنساىن من خالل بيان حرص اإلسالم الشديد على محاية النفس 

  حفظها فأقول و�� التوفيق: املعصومة احملرتمة و 

إن الشريعة اإلسالمية الىت هي كل ما سنه هللا تعاىل لعباده من األحكام   

عنيت  )٢٠(عن طريق نبينا حممد صلى هللا عليه وآله وسلم وجعلها خامتة لرسالته

فشرعت من  ،عناية فائقة حبفظ النفس البشرية واألرواح املعصومة من التلف

األحكام والوسائل ما جيلب املصاحل هلا ويدفع املفاسد عنها مبالغة يف حفظ النفس 

ودرءا للمضار واملفاسد عنها . واألحكام والوسائل الكفيلة حبفظ نفس  ،وصيانتها

  تشتمل على ما يلى: 

  احملافظة على النفس من جانب الوجود:   .أ

وبيان املصاحل  ،واستمراره ،ويتضمن وضع الضما�ت لوجود وحياة اإلنسان  

واملضار له يف حتصيل مطالبه وبيان حاالت الضيق والسعة واالنتقال من العسر اىل 

  اليسر مبقضى ما وضع له من مبادئ وقواعد يف الشريعة اإلسالمية. 

 احملافظة على النفس من جانب العدم:   .ب

احكام قتل و  ،ويتضمن حترمي االعتداء على النفس واألطراف ومشروعية القصاص

اخلطأ وحترمي االعتداء. وفيما يلى بيان ملتطلبات مقصد حفظ الفس من خالل 

  الرتكيز على النقاط اآلتية: 

 حترمي االعتداء على النفس 

 حترمي االنتحار 

 سد الذرائع املؤدية للقتل 
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 ضرورة اقامة البينة يف قتل النفس 

 القصاص 

 خري تنفيد القتل اذا خشى الضرر بغريه� 

 ن القصاص العفو ع 

  ضمان النفس 

  ا�حة احملظورات للضرورة 

  واليكم تقدمي ذلك بشيء من التفصيل: 

  اوًال حترمي االعتداء على النفس: 

حرمت الشريعة اإلسالمية اإلعتداء على األنفس بغري حق واعتربت هذا 

الفعل من اعظم املفاسد على ظهر األرض ومن اكرب الكبائر وانكر املنكرات بعد 

واألدلة يف ذلك من الكتاب والسنة وآ�ر الصحابة رضوان  ،ك �� عزوجلاالشرا

  هللا عليهم امجعني كثرية منها: 

  اآل�ت القرآنية:

  من النصوص القرآنية الىت جاءت بتحرمي االعتداء على النفس:  

 d e f g h i j lk m n o p]قوله تعاىل: .١

q r s t u v xw y z  { Z )٢١( 

 ®¯  ¬ » ª ¨© § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ] وقوله تعاىل: .٢
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 c d e f g h i]وقوله تعاىل: .٣
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  األحاديث النبوية:

   :من األحاديث الىت تدل داللة واضحة على حترمي االعتداء على النفس  

قوله عليه الصالة والسالم: "اكرب الكبائر: االشراك �� وقتل النفس  .١

 )٢٥(وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور"

وقوله عليه الصالة والسالم: "لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل  .٢

 )٢٦(ا"يصب دما حرام

وقوله عليه الصالة والسالم:"أبغض الناس إىل هللا ثالثة: ملحد يف احلرم،  .٣

  )٢٧(ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية، ومطلب دم امرئ بغري حق"

وقوله عليه الصالة والسالم:"ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال  .٤

نفس والتارك هللا وأين رسول هللا إال �حدى ثالث الثيب الزاين والنفس �ل

  )٢٨(لدينه املفارق للجماعة"

َفْيِهَما فـََقَتَل َأَحُدُمهَا  .٥ وقوله عليه الصالة والسالم: "ِإَذا الَتقى اْلُمْسِلَماِن ِبَسيـْ

َصاِحَبُه فَاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِيف النَّاِر ِقيَل َهَذا اْلَقاِتُل َفَما َ�َل اْلَمْقُتوِل قَاَل َقْد 

  )٢٩(َصاِحِبه"أَرَاَد قـَْتَل 

وقوله عليه الصالة والسالم: "من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله مل يقبل هللا منه  .٦

  )٣٠(صرفا وال عدال"

وقوله عليه الصالة والسالم: " لزوال الدنيا أهون عند هللا من قتل املؤمن  .٧

  )٣١(بغريحق "
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َوَأْعرَاَضُكْم َحرَاٌم وقوله عليه الصالة والسالم: " ِإنَّ ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكْم  .٨

َعَلْيُكْم ِإَىل َأْن تـَْلَقْوا َربَُّكْم تـََعاَىل َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا ِيف َشْهرُِكْم َهَذا ِيف 

بـََلدُِكْم َهَذا ُمثَّ قَاَل لِيـُبَـلِّْغ الشَّاِهُد ِمْنُكْم اْلَغاِئَب فـََلَعلَّ اْلَغاِئَب َأْن َيُكوَن 

  )٣٢(اِهِد"أَْوَعى َلُه ِمْن الشَّ 

وقوله عليه الصالة والسالم: " "من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة، وأن  .٩

  )٣٣(رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما "

   أما آ�ر الصحابة:

فمنها قول ابن عمر رضي هللا عنه : "ان من األمور الىت ال خمرج ملن اوقع   

  ).٣٤(نفسه فيها سفك الدم احلرم بغري حله"

انية نرى أن هذه النصوص الدالة على حرمة النفس اإلنس و�لنظر يف 

ما يقرن بني النهي عن الشرك والز� وقتل النفس وذلك لكرب  القرآن والسنة كثريا

وعظم هذه اجلرائم النكراء وما يرتتب عليها من نتائج خطرية الىت بني بعضها 

  حيث قال: ،الشهيد سيد قطب يف ظالل القرآن

"ويكثر يف السياق القرآين جميء النهي عن هذه املنكرات الثالثة متتابعة : 

الشرك ، والز� ، وقتل النفس . . ذلك أ�ا كلها جرائم قتل يف احلقيقة! اجلرمية 

األوىل جرمية قتل للفطرة؛ والثانية جرمية قتل للجماعة ، والثالثة جرمية قتل للنفس 

عيش على التوحيد فطرة ميتة.واجلماعة اليت تشيع فيها املفردة . . إن الفطرة اليت ال ت

الفاحشة مجاعة ميتة ، منتهية حتمًا إىل الدمار.واحلضارة اإلغريقية واحلضارة 

الرومانية واحلضارة الفارسية شواهد من التاريخ.ومقدمات الدمار واال�يار يف 

لفساد . وا�تمع احلضارة الغربية تنبئ �ملصري املرتقب ألمم ينخر فيها كل هذا ا

. ومن مث جيعل اإلسالم .الذي تشيع فيه املقاتل والثارات ، جمتمع مهدد �لدمار 

  ).٣٥(عقوبة هذه اجلرائم يف أقسى العقو�ت"
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واإلنسان العاقل عندما يسمع  ،وإذا كان ذلك كذلك فإن املؤمن الواعى  

ظ النفس ويرى ذلك املصري للقاتل ليتأكد ويثق متاما �ن حف ،تلك النصوص

 ،البشرية املعصومة مقصد من مقاصد الشرع العظيم فيتجنب عن االعتداء عليها

وميتنع من األقدام على كل ما يؤدى اىل قتل النفس الربيئة واراقة الدم بغري حق 

  لعدة أسباب:

ان األدلة السابقة صرحية يف النهي عن قتل النفس ويف غضب هللا  السبب األول:

واملؤمن الفطن  ،دليل على بغضه ا�ه ،الشارع عن شيء ما و�ى ،على من ارتكبه

�تى مبا حيبه هللا ويدع ما يبغضه ابتغاء ملرضاته عزوجل ألن خمالفة املسلم ألمر هللا 

 a b c d e ` _ ^ [] حمرمة مصداقا لقوله تعاىل: 

f  g h Z )٣٦( .  

فهو ملتزم �لوقوف عند حدود هللا والتسليم ألمره وليس له من اخلرية شيء قال 

 10 / . - , + * ( ) ' & % $ #  " !] تعاىل: 

2 3 4 5 6 7 8  9 Z )٣٧( .  

ان الرتهيب الوارد بذكر العقاب األخروى يف النصوص وحده اعظم  السبب الثاىن:

  رادع عما حرم هللا من القتل ألن عذاب اآلخرة أشد. 

 9 8 7 6] ان الرتغيب الوارد يف قوله تعاىل:  السبب الثالث:

: <;Z )يدفع املسلم اىل انقاذ النفس والكف عن قتلها حرصا على  )٣٨

  األجر والثواب.حصول ما عند هللا عزوجل من 

  �نياً : حترمي االنتحار:

إن من اهتمام الشريعة اإلسالمية حبفظ النفس أ�ا كما حرمت االعتداء 

فإ�ا  ،وغضبه ،واعتربه موجبا لعقاب هللا ،على غريه من األنفس املعصومة �لقتل
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والذنوب الكبار الىت توعد  ،واعتربه من اآل�م العظام –أيضا  –حرمت االنتحار 

   وليس ملكا للعبد. ،ألن حق احلياة حق خالص � عزوجل ،علها �لعذاب االليمفا

 ،والن االنتحار دليٌل على ضعف االميان ألن املؤمن احلق يدرك حقيقة حياة الدنيا

 32 1 0 / . - , +] وأ�ا دار مهنة وامتحان قال هللا تعاىل: 

4  5  6 Z )٣٩(  

مقتد� بذلك على مجيع األنبياء عامة  ،فيصرب وحيتسب على ما اصابه من البالء

 Á Â  Ã Ä]  قال تعاىل: ،ونىب الرمحة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم خاصة

Å Æ Ç È É  Ê   Ë Ì Í Î     Ï Ð  ÑZ )٤٠(.  

واآل�ت القرآنية واآلحاديث النبوية بتحرمي االنتحار وكل ما يؤدى اليه مع الوعيد 

  منها:  ،كثريةالشديد ملرتكب هذه اجلرمية البشعة  

  :قول هللا عزوجل [H I J LK M N O   P Q Z )٤١( 

 :وقول هللا سبحانه وتعاىل [ t u v w  yx {z | } ~ 

� Z )٤٢( 

  وقوله عليه الصالة والسالم :( من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يف �ر

جهنم يرتدى فيه خالدا خملدا فيها أبدا ومن حتسى مسا فقتل نفسه فسمه 

يتحساه يف �ر جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن قتل نفسه حبديدة يف يده 

 )٤٣(فحديدته يف يده جيأ �ا يف بطنه يف �ر جهنم خالدا خملدا فيها أبدا)

  نـَْيا ُعذَِّب بِِه ِيف وقوله عليه الصالة والسالم: (َوَمْن قـََتَل نـَْفَسُه ِبَشْيٍء ِيف الدُّ

 . )٤٤(اْآلِخرَِة)

 َا َيْطَعنـَُها ِيف النَّاِر  الصالة وقوله عليه والسالم: (الَِّذي َيْطَعُن نـَْفَسُه ِإمنَّ

 )٤٥(َوالَِّذي يـَتَـَقحَُّم ِفيَها يـَتَـَقحَُّم ِيف النَّاِر َوالَِّذي َخيُْنُق نـَْفَسُه َخيْنُـُقَها ِيف النَّاِر)
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  وقال عليه الصالة والسالم : (كان برجل جراح فقتل نفسه فقال هللا

  )٤٦(نفسه حرمت عليه اجلنة)بدرين عبدي ب

  �لثاً: سد الذرائع املؤدية للقتل: 

ان الشريعة اإلسالمية الغراء كما راعت جانب املصاحل واملفاسد يف   

أحكامها التشريعية من حيث توجه اخلطاب اىل جلبها وحتصيلها اذا كانت 

فإ�ا حرصت كل احلرص  ،املصحلة أغلب او دفعها ودرئها إذا كانت املفسدة اكثر

وأعطت للوسيلة  ،أيضا على سد الذرائع املفضية اىل تفويت املصاحل وجلب املفاسد

  حكم األصل واألدلة يف ذلك كثرية منها: 

  قوله  َفْيِهَما فـََقَتَل َأَحُدُمهَا َصاِحَبُه فَاْلَقاِتُل : "ِإَذا الَتقى اْلُمْسِلَماِن ِبَسيـْ

ِر ِقيَل َهَذا اْلَقاِتُل َفَما َ�َل اْلَمْقُتوِل قَاَل َقْد أَرَاَد قـَْتَل َواْلَمْقُتوُل ِيف النَّا

 .)٤٧(َصاِحِبه"

  وقوله "٤٨(: "سباب املسلم فسوق وقتاله كفر(. 

ألنه مفض إىل  ،قال احلافظ ابن حجر: (ملا كان القتال أشد من السباب

يرد حقيقة الكفر ومل  ،ازهاق الروح عرب عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر

   .)٤٩(اليت هي: اخلروج عن امللة بل أطلق عليه الكفر مبالغة يف التحذير)

وجه الداللة من هذا احلديث: هو أن اإلسالم كما حرم قتل النفس حرم ما 

واعتربه فسقا إلفضائه اىل العداوة والبغضاء املؤدية  ،يفضى لذلك من الشتم والسب

فكل شتم وسب ادى اىل قتل نفس حمرم شرعا ألن  ،وهتك الدماء ،اىل القتل

الوسائل هلا حكم املقاصد ولذلك قال العلماء �لضمان يف قتل النفس 

  .)٥٠(�لتسبب

جاء يف املغىن: "وجيب الضمان �لسبب كما جيب �ملباشرة فإذا حفر بئرا يف 

 ،اأو وضع يف ذلك حجر  ،طريق لغري مصلحة املسلمني أو يف ملك غريه بغري إذنه
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وهلك فيه إنسان  ،أو حنوه ،أو وضع فيه قشر بطيخ ،أو صب فيه ماء ،أو حديدة

   )٥١(أو دابة ضمنه"

 "٥٢(وقوله عليه الصالة والسالم: "من محل علينا السالح فليس منا(  

  )٥٣(قال ابن دقيق العيد: "فيه داللة على حترمي قتال املسلمني والتشديد فيه"

وانتشار  واهدار لألموال ،املسلمني من قتل للنفوسملا يرتتب من محل السالح على 

  للفنت والفساد. 

  رابعاً: ضرورة اقامة البينة يف قتل النفس: 

أ�ا  ،ومحايتها هلا ،مما يدل على عناية الشريعة اإلسالمية حبفظ النفس  

حرمت قتل النفس إال حبق من قامت عليه البينة وهي : إما اقرار من مرتكب 

اجلرمية وهو: االعرتاف واالخبار عن ثبوت حق الغري على نفسه وهو حجة قاصرة 

  على املقر ال يتعدى اىل غريه.

أو شهادة وعددها اثنان اال يف قتل النفس رمجا يف الز� فال تُقبل اال أربعة شهود 

 \ ] O P Q R TS U V W X Y Z] ه تعاىل: لقول

] Z )٥٤(.  

وعدم  ،والتقوى ،وجيب ان يكون الشهود عدوال معروفني �لصالح 

وال تقبل شهادة النساء مع الرجال يف احلدود والقصاص بل ال بد فيها  ،الكذب

  .)٥٥(خلطور�ا وضرورة التأكد من ثبو�ا ،من شهادة رجلني عدلني

"أن الشهادة على القتل كالشهادة على الز�؛ ألن ويرى االمام البصرى: 

  ورمحة عليها.  ،وذلك حرصا على احملافظة على النفوس) ٥٦(يف كل اتالف النفس"

ورمحته أنه مل �خذ اجلناة بغري  ،يقول ابن القيم: " وكان من متام حكمته

 وجعل احلجة الىت ،حجة كما مل يعذ�م يف اآلخرة إال بعد اقامة احلجة عليهم

�خذهم �ا إما منهم وهي االقرار او ما يقوم مقامه وإما أن تكون احلجة من خارج 

فال أحسن يف العقول والفطر  ،عنهم وهي : البينة واشرتط فيها العدالة وعدم التهمة
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ولو طلب منها االقرتاح مل تقرتح احسن من ذلك وال اوفق منه ،من ذلك

   )٥٧(للمصلحة"

  خامساً: القصاص: 

م ال يتصور ان يقدم املسلم على قتل أخيه اال بطريق اخلطأ قال إن اإلسال  

 / . - , + * )(  ' & % $ # " !] تعاىل: 

0 1 2 3   4 5  6 87 9 :   ; < = >Z )٥٨( .  

. لكن ا�تمع )٥٩(قال القرطىب: " واملعىن ما ينبغى ملؤمن أن يقتل مؤمنا اال خطأ"

يسلكون الطريق غري الطريق الىت أرادها اإلسالمى ال خيلو من بعض الناس الذين 

ويستحوذ  ،فتأخذهم األهواء ،ويسريون درً� غري الىت رمسها هللا عزوجل ،هللا تعاىل

عليهم الشيطان فيقدمون على قتل النفس املعصومة مع ما يف القتل من قسوة ��ها 

على  املوصوف �لرمحة والشفقة ،وخلق املسلم املستقيم ،مزاج اإلنسان السليم

ويف هذه  ،ملا فيه من قطع الوشيجة اإلميانية الىت تربط املؤمن �خيه املؤمن ،املسلمني

 ،وهي عقوبة القصاص ،احلالة تلجأ الشريعة اإلسالمية اىل العقوبة الدنيوية الرادعة

ودفاعا عن اراقة الدم  ،حفظًا لنظام ا�تمع من انتشار الفوضى واالضطرا�ت

كان موجودا يف اجلاهلية قبل اإلسالم من حروب بني القبائل   وقضاء على ما ،احلرام

فلوال القصاص ألهلك الناس  ،ميوت فيها االبر�ء الذين ال ذنب هلم وال جرم

 _ ^ [   \ ] Y Z] قال تعاىل: ،بعضهم بعضا اعتداء واستيفاء

a` b c d e f hg i j k l m n o p q 

r ts u v w x zy { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ §  ̈© ª « Z )٦٠(  

والقصاص كان معروفا يف األد�ن السابقة فا� سبحانه وتعاىل يقول متحد� عنه يف 

 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~] التوراة 
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© ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ ´ µ 
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وذريعة لتحقيق االمن يف  ،ووجه كون القصاص وسيلة حلفظ النفس ومحايتها

  ا�تمع:

 من القاتل يعىن احياء حلياة ا�ىن عليه �حرتام دمه وعدم  أن القصاص

ضياعه هدرا و�لتاىل تتحصن حياة كل نفس يف ا�تمع ... ألن القصاص 

 فيه ردعا عاما للمجتمع.

  أن القاتل اذا علم انه اذا قتل سوف يقتل قصاصا امتنع عن القتل فيحفظ

ية الكرمية (ولكم يف وقد اشارت اآل ،ويسلم حياته وحيافظ على حياة غريه

القصاص حياة) اىل الغاية احلقيقة واهلدف الرئيس من القصاص وهي 

 احملافظة على احلياة يف ا�تمع. 

  أن من طبيعة النفوس البشرية الغيظ على من يعتدى عليها عمدا فتندفع

وبتنفيذ حكم القصاص على  ،واالنتقام ال يكون عادال ابدا ،اىل االنتقام

ما يف نفوس اولياء املقتول من غيظ فيكتفى �لقاتل الذى  القاتل يذهب

وهذه احلكمة البالغة ؛  )٦٢(دون التعدى على غريه من األنفس ،اقتص منه

 ،والغاية العظيمة ال تدركها إال العقول السليمة الىت تدرك مصلحة اجلماعة

 ألن اوىل االلباب هم اصحاب العقول النرية الىت خلصت من األهواء. 

 وكثرة القتل يف  ،دم وجود قصاص من القاتل يؤدى اىل اهدار الدماءأن ع

مما يفضى اىل الفوضى واهلمجية يف ا�تمع ويهدد حياة ا�تمع  ،ا�تمع

 �لفناء.

  أن اآلية الكرمية (ولكم يف القصاص حياة � اوىل االلباب)جعلت فائدة

فقط بدليل  ومل تقصرها على وىل الدم ،القصاص عامة تشمل ا�تمع كله
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فالقصاص ليس انتقاما لفرد واحد ولكن للمحافظة على  ،قوله : (ولكم)

 حياة األنفس وا�تمع.

  سادسا: �خري تنفيذ القتل اذا خشى الضرر بغريه: 

األنفس والدماء يف الشريعة احلكيمة  إن من الوسائل الىت شرعت حلفظ  

قتله الضرر بغريه حيث ال �خري تنفيذ حكم القتل فيمن وجب قتله اذا خشي من 

سواء كان احلمل من زىن او غريه  ،يقام احلد وال يستوىف القصاص من املرأة احلامل

حىت املرتدة لو حبلت من زىن بعد الردة  ،وسواء وجبت العقوبة قبل احلمل ام بعده

  . )٦٣(ال تقتل حىت تضع احلمل وترضعه ويستقل �لطعام ان مل جتد ُمرضعة

 ،)٦٤(: "أمجع أهل العلم على ان احلامل ال ترجم حىت تضع...."يقول ابن املنذر

 وقتلها وهي حامل ازهاقا لروح جنينها بغري حق ؛ ولذا رد النىب  ،الن يف رمجها

  )٦٥(اجلهنية حىت وضعت ولدها

فقد ثبت: ((أن  ،واّخر حكم الرجم يف الغامدية حىت وضعت وفطمت ولدها

فقالت: � رسول هللا إين قد زنيت فطهرين وإنه  الغامدية جاءت اىل رسول هللا 

ردها فلما كان من الغد قالت � رسول هللا مل تردين؟ لعلك أن تردين كما رددت 

قال إما ال فاذهيب حىت تلدي فلما ولدت أتته �لصيب يف  ،ماعزا فوهللا إين حلبلى

ته أتته فلما فطم ،قال اذهيب فأرضعيه حىت تفطميه ،قالت هذا قد ولدته ،خرقة

فدفع  ،وقد أكل الطعام ،�لصيب يف يده كسرة خبز فقالت هذا � نيب هللا قد فطمته

الصيب إىل رجل من املسلمني مث أمر �ا فحفر هلا إىل صدرها وأمر الناس 

  )٦٦(فرمجوها))

  سابعا: العفو عن القصاص: 

مما يدل على اهتمام الشريعة االسالمية حبفظ النفس و استبقائها فتح   

خلق نبيل وخلق اصيل  ،�ب العفو عن القاتل والرتغيب فيه ألن العفو خلق كرمي

امة العفو والصفح والتسامع والغفران  �صل يف نفوس املسلمني ان امة حممد 
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 Ç È É] قال تعاىل: ،العفو وأنه من تقوى القلوب فقد ارشدها هللا اىل

ËÊ Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ Z )وقد جاءت اآل�ت ) ٦٧

 t] متضافرة يف ذكر الصفح واجلمع بينه وبني العفو كما يف قوله تعاىل 

u v w x zy { | } ~ � ¡ Z )٦٨(.  

  .)٦٩( µ ¸¶ ¹ º » ¼ Z ´ ]وقوله: 

 Y Z [ \ ] ^ _ ` a cb] وقوله: 
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وأفضل من ذلك  ،وبناء على ذلك يستحسن شرعا العفو عن القصاص اىل الدية

  .)٧١(ومن عفى وأصلح فأجره على هللا،العفو جما�

  والنصوص الشرعية يف فضل العفو عن القصاص كثرية منها: 

  :قوله تعاىل [i j k l m n o p q r ts u 

v w x zy { | } ~ � ¡ ¢ Z )٧٢(. 

  ما ثبت عن انس رضي هللا عنه قال: (ما رفع إىل رسول هللا  امر فيه

 . )٧٣(أمر فيه �لعفو)القصاص اال 

وشفاء غيظ  ،وزجر غريه ،وهذا ال يناىف حكمة القصاص من معاقبة اجلاىن

قال االمام ابوزهرة "  ،ألن العفو أمر حمتمل احتماال ضعيفا ومرجوحاً  ،اولياء املقتول

قد يقول قائل: ان شرعية القصاص كانت للزجر وال شك ان الزجر يفوت اذا كان 

جابة عن هذا السؤال: ان الزجر يتحقق بتعرض الرقبة للقصاص العفو. ونقول يف اال

 ،والقصاص أقرب ،فإن له ان يعفو وأال يعفو ،والعفو احتمال بعيد من وىل الدم

وأي امرىء يعرض رقبته للقصاص �حتمال غالب وهو األصل ويكون عنده تقدير 

لى حقني: األمور ......وفوق ذلك فقد قرر� ان جرائم القصاص فيها اعتداء ع
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فإذا كان العفو فإنه ينقذ رقبته ولكن ال ينقذها من كل  ،وحق العبد ،حق هللا تعاىل

 )٧٤(عقاب فإن وىل األمر له �ملرصاد يقدر له العقو�ت التعزيرية الىت يراها رادعة له"

وهذا ما أكده الطاهر بن عاشور حيث قال: "وليس عفو ا�ىن عليه يف بعض 

فال يكون عليه تعويل عند خطور  ،االنزجار لندرة وقوعهاألحوال مبفيت فائدة 

  .)٧٥(خاطراجلناية بنفس مضمر اجلناية"

   �مناً : ضمان النفس:

أن دم  ،ومحايتها ،بلغ من حرص الشريعة االسالمية يف حفظ النفس  

 ،ومل يعف اولياء املقتول ،املقتول ال يذهب هدرا فإما القصاص اذا توفرت الشروط

  او الدية يف العكس. 

  وموجبها يف النفس انواع: 

ودية القتل شبه  ،دية القتل العمد إذا تنازل أهل املقتول عن القصاص اىل الدية

  العمد ودية القتل اخلطأ. 

حالة ومغلظة يف السن وأما يف شبه العمد  ،والدية جتب يف العمد على اجلاىن فقط

او بقصد  ،إما بقصد العدوان عليهوهو أن يقصد الضرب مبا ال يقتل غالبا؛ 

التأديب له فإن الدية جتب على العاقلة عند اكثر العلماء مؤجال لكنها مغلظة يف 

  السن. 

مثل  ،ويقتله ،أما القتل اخلطأ وهو أن يقصد فعال ال يريد به اصابة املقتول فيصيبه

ان او ال يقصد الفعل اصال ك ،أن يرمى اىل شيء كصيد فيصيب انسا� ويقتله

  . )٧٦(جتب فيه الدية على العاقلة مؤجال ،زلقت رجله فوقع على شيء فمات

يقول ابن قدامة: " وال نعلم بني أهل العلم خالفا يف دية اخلطأ على العاقلة قال ابن 

وقد ثبت االخبار عن  ،املنذر: أمجع على هذا كل من حنفظ عنه من أهل العلم

 ،وامجع أهل العلم على القول به ،العاقلةانه قضى بدية اخلطأ عل  رسول هللا 

فاجيا�ا على اجلاىن  ،ودية اآلدمى كثرية ،واملعىن يف ذلك : أن جنايت اخلطأ تكثر
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فاقتضت احلكمة اجيا�ا على العاقلة على سبيل املواساة  ،يف ماله جيحف به

  )٧٧(للقاتل"

  �سعاً : ا�حة احملظورات يف حالة الضرورة:

وعنايتها الواضحة حبفظ النفس  ،اهتمام الشريعة اإلسالميةمما يدل على   

انقاذا من التلف واهلالك قال هللا تعاىل  ،وصيانتها إ�حة احملظورات يف حالة الضرورة

 a b c d e f hg ` _ ^ [ \] يف حمكم تنزيله: 

i j  k  l m n o p  rq s t u v Z )وقال :  )٧٨[* + 

, - . / 0 1 2 43  Z )٧٩(   

ابن جرير الطربى: "فمن حلت به ضرورة جماعة اىل ما حرمت عليكم من قال 

  . )٨٠(وما أهل به لغري هللا فال امث عليه يف أكله ان أكله" ،وحلم اخلنزير ،والدم ،امليتة

وقال ابن كثري : "قد بني لكم ما حرم عليكم ووضحه إال يف حال االضطرار فإنه 

ظاهرى: "وكل ما حرم هللا من املآكل وقال ابن حزم ال )٨١(يباح لكم ما وجدمت"

طائر او ذي أربع  ،او حلم سبع ،واملشارب من خنزير او صيد حرام او ميتة او دم

فمن اضطر اىل شيء  ،او حشرة او مخر او غري ذلك فهو كله عند الضرورة حالل

ويتزود حىت جيد  ،مما ذكر� قبل ومل جيد مال مسلم او ذمى فله أن �كل حىت يشبع

  .)٨٢(فإذا وجده عاد احلالل من ذلك حراما كما كان عند ارتفاع الضرورة حالال

والضرورة املبيحة لتناول احلرام هي الىت خياف التلف �ا ان ترك األكل وتظهر 

  حمافظة هذا العنصر على النفس من وجهني: 

جواز تناول احملرمات للضرورة فإذا بلغ اإلنسان حد الضرورة جاز له أكل  اوًال:

  . )٨٣(تة حفاظا لنفسه من اهلالك"املي

  وجوب بذل املال للمضطر انقاذا لنفسه من اهلالك�نياً: 

قال اإلمام النووى: "اذا مل يكن املالك مضطرا فيلزمه إطعام املضطر مسلما كان او 

فإن أتى القتال  ،وللمضطر أن �خذه قهرا وله مقاتلة املالك عليه ،او مستأمنا ،ذميا
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وأن قتل املالك املضطر يف الدفع عن طعام لزمه  ،فال ضمان عليهعلى نفس املالك 

  . )٨٤(القصاص"

وهذا ان دل على شيء فإمنا يدل على أمهية حفظ النفس من اهلالك و�لغ حرص 

  الشرع يف صيانتها من الضياع واالتالف. 

  توصل البحث اىل نتائج متعددة منها ما �تى: نتائج البحث:

 وان القرآن الذي ال �تيه الباطل من  ،هللا تعاىل أن السالم اسم من امساء

 بني يديه وال من خلفه نزل يف ليلة كله السالم .

 والراحة ،أن اإلسالم من مادة السلم والسالم ومها يلتقيان يف توفري األمن، 

 والسكينة واالطمئنان.

 يضمن للناس مبا شرعه من أحكام ومبادئ ،أن اإلسالم دين امن وسالم، 

 ،واألستقرار ،واألمن ،توفري الطمأنينة ،ومبا رمسه من خطط ومناهج

 واالزدهار.  ،والتقدم ،والسكينة

  أن نبينا حممد خامت األنبياء واملرسلني حامل لواء السلم والسالم األول

 بعثه هللا رمحة للعاملني. ،للناس امجعني

 الرد على  وجواب املؤمنني يف ،أن اإلسالم جعل السالم شعارا للمسلمني

 اجلاهلني. 

  أن اإلسالم جعل السالم األصل املبني يف عالقات الناس بعضهم ببعض

 أمجعني. 

  الذي ال ميكن حتقق السالم من دونه  –ان اإلسالم جعل حفظ النفس

 مقصدا من مقاصده األصلية.

 وتشريعاته الكاملة يعترب كل ما خيل  ،أن اإلسالم �حكامه الشاملة

وما حيقق  ،لعاملى جبميع أشكاله وصوره أمر مرفوضا�لسالم احمللى وا

 السالم شيئا حممودابل مطلو� 
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  املقرتحات والتوصيات:

  ضرورة عقد الندوات واملؤمترات على خمتلف الصعد: احمللية والعاملية؛ إلبراز

الصاحلة للتطبيق يف   ،جوانب السلم املتنوعة يف تشريعات اإلسالم املرنة

 كل زمان ومكان. 

  اختيار خنبة من علماء الشريعة املتخصصني للعمل على اظهارالوجه

 ،وإبطال الشبهات الباطلة ،احلقيقي لإلسالم املبىن على السلم والسالم

 امللصقة �ذا الدين.  ،الكاذبة ،واملعلومات املغلوطة

 ونشرها إىل اللغات  ،اعداد البحوث خبصوص السالم واألمن يف اإلسالم

 العاملية. 

  استحداث مادة �سم: (اإلسالم واألمن والسالم) يف مجيع جامعات

الدول اإلسالمية .ويف اخلتام أسأل هللا تعاىل أن يبارك يف هذا البحث 

واحلمد  ،او خلل ،وأن يغفر ىل ما كان من تقصري ،ويعم نفعه ،املتواضع

 � الذي بنعمته تتم الصاحلات. 
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  املصادر واملراجع

o القرآن الكرمي  

o القاهرة،دار الرتاث ،احمللى،علي بن أمحد بن حزم األندلسي ،ابن حزم  

o البايب احللىب ،رد احملتار على الدر املختار ،امني عابدين بن عمر حممد ،ابن عابدين، 

  ١٩٦٦ ،هـ١٣٨٦ ،القاهرة

o ط: اوىل  ،الشركة التيونيسية ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حممد بن الطاهر ،ابن عاشور

  م١٩٧٨

o  د. عبد الفتاح  ،الرتكى حتقيق د. عبد هللا ،املغىن ،عبد هللا بن امحد املقدسى ،قدامةابن

  احللو

o بريوت ،دار اجليل ،اعالم املوقعني ،ابوعبد هللا حممد بن اىب بكر ،ابن قيم  

o ط:�نية ،بريوت ،دار الفكر ،تفسريالقرآن العظيم ،امساعيل بن كثري القرشى ،ابو الفداء 

١٩٧٠  

o  بداية ا�تهد �اية املقصد ،حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيبأبو الوليد 

  مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر

o دار  ،حتقيق حممد عبد القادر عطاء ،السنن الكربى ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي

  م ٢٠٠٣ ،هـ١٤٢٤ط:  ،بريوت ،الكتب العلمية

o دارالفكر العرىب ،بةالعقو  ،الشيخ حممد ،ابو زهرة  

o مكة  ،مكتبة النهضة احلديثة ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم امحد بن تيمية ،امحد بن تيمية

  املكرمة

o قاهره  ،داراحلديث ،الرسالة ،امحد بن حنبل  

o ١٤٠٦سنه  ،بريوت ،دارالبشائر اإلسالمية ،سنن النسائى ،امحد بن شعيب النسائى   

o دار املامون للرتاث ،حتقيق حسني سليم امحد ،مسند اىب يعلى ،امحد بن على التميمى، 

  م ١٩٨٤ ،هـ١٤٠٤ط: اوىل ،دمشق

o داراملعرفة بريوت ،صحيح البخارى ،حممد بن امساعيل البخارى ،البخارى  

o مطبعة حكومية مبكة ،كشاف القناع عن منت اإلقناع  ،منصور بن يونس ،البهوتى، 

  م١٣٩٤
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o دار إحياء الرتاث  ،سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،الرتمذي

  بريوت ،العريب

o هـ١٤١٠ ،جده ،دار ا�تمع ،اإلسالم وضرورات احلياة ،د. عبد هللا بن امحد القادرى  

o دار  ،شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف ،الزرقاين

  الكتب العلمية

o  هـ١٣٢٤ ،مطبعة السعادة ،مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل السرخسي ،خسىالسر  

o مكتبة الر�ض احلديثة  ،سنن اىب داؤد ،سليمان بن االشعث السجستاىن  

o هـ١٤٠٥،بريوت،دار الشروق ،يف ظالل القرآن ،سيد قطب  

o املوافقات يف اصول الشريعة ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغر�طي،الشاطيب، 

  مصر  ،املكتبة التجارية الكربى ،حتقىيق عبد هللا دراز

o دار الفكر ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حممد اخلطيب الشربيين ،الشربيىن، 

  بريوت  ،النشر مكان

o ريوت ب ،دارالفكر ،املهذب يف فقه الشافعى ،ابو اسحاق ابراهيم بن على ،الشريازى  

o دار املعرفة ، بريوت ،فتح البارى ،ابن حجر ،العسقالىن  

o حتقيق :عادل  ،النفائس شرح احملصول ،أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي ،القرايف

  هـ١٤١٦ ،ط: االوىل ،امحد وعلى معوض

o الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء  ،أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف ،القراىف

  دار الكتب العلمية ،حتقيق خليل املنصور،الفروق

o دار الكتب  ،اجلامع ألحكام القرآن ،ابو عبد هللا ،حممد بن أمحد بن أيب بكر ،القرطىب

  ١٩٦٠ ،هـ١٣٨٠ ،القاهرة ،املصرية

o مطبعة  ،بدائع وصنائع يف ترتيب الشرائع ،عالؤ الدين ابوبكر بن مسعود ،الكاساىن

  م١٩١٠ ،هـ١٣٢٨ط: اوىل  ،مصر ،اجلمالية

o العلمية بريوت  املكتبة ،حتقىق حممد عبد الباقى ،سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويىن  

o فيصل عيسى الباىب  ،دار إحياء الكتب العلمية ،صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريى

  حلىب

o بريوت ،املكتب اإلسالمى ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حييي بن شرف ،النووى، 

 هـ١٤٠٥ ،ط:الثانية
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 ،١/٩١ ،�ب بيان الكبائر واكربها ،كتاب االميان  ،صحيح مسلم ،املسلم ،٦٨٧١     

  ١٤٣حديث:
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  ١٥ ،١٤حديث  ،٢٢١٤/ ٤ ،كتاب الفنت وأشراط الساعة  ،صحيح املسلم    

حديث  ،٤/١٠٣،�ب يف تعظيم قتل املؤمن ،كتاب الفنت واملالحم  ،سنن أىب داؤد ،ابو داؤد  .٣٠ 

٢٧٠  

 ،٤/١٦،�ب ما جاء يف التشديد يف قتل املؤمن’ كتاب الد�ت   ،سنن الرتمذي ،الرتمذي  .٣١ 

  ١٣٩٥حديث 

،  مسلم صحيح ،١٧٣٩ ،٣/٥٧٣ ،�ب اخلطبة يف ا�م مىن ،كتاب احلج  ،صحيح البخارى  .٣٢ 
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 ،بداية ا�تهد ،ابن رشد ،٦/٢٢٥ ،البدائع ،الكاساىن،١٧/٣٠،املبسوط ،أنظر: السرخسى  .٥٥ 

 ،املغىن ،ابن قدامة ،٤/١١٨ ،مغىن احملتاج ،الشربيىن،٢/٣٠١ ،املهذب ،الشريازى ،٢/٢٥٦

٩/١٥١  

  ١٤/١٢٧ ،انظر املغىن  .٥٦ 

  ٥٨ص: ،وانظر: اإلسالم وضرورات احلياة ٢/١١٩ ،اعالم املوقعني  .٥٧ 

  ٩٢:النساءسورة   .٥٨ 

  ٥/٢٧٢ ،اجلامع ألحكام القرآن  .٥٩ 

  ١٧٩ ، ١٧٨:البقرةسورة   .٦٠ 

  ٤٥:املائدةسورة   .٦١ 

 ،الشريعة البن عاشور مقاصد ،٢/٧١٤ ،اعالم املوقعني ،٢٨/٣٧٤ ،جمموع الفتاوى  .٦٢ 

  ٢٠٦ص:

  ٩/٢٢٥ ،انظر: روضة الطالبني  .٦٣ 

  ١٢/٣٢٧ ،املغىن البن قدامة  .٦٤ 

  ٢٤حديث ،٣/١٣٢٤ ،�ب رجم الثيب يف الز� ،كتاب احلدود  ،صحيح مسلم  .٦٥ 

  ٢٣حديث ،٣/١٣٢٣،أيضا  .٦٦ 

  ٢٣٧:البقرةسورة   .٦٧ 

 



 428   السالم أساس اإلسالم 

 

  ١٠٩:البقرةسورة   .٦٨ 

  ١٣:املائدةسورة   .٦٩ 

  ١٤:التغابنسورة   .٧٠ 

  ٤/٥٣ ،مغىن احملتاج ،٥/٤٠٦ ،انظر: الدر املختار  .٧١ 

  ١٧٨:البقرةسورة   .٧٢ 

؛  ٤٤٩٧حديث ،٤/١٦٩ ،�ب االمام �مر �لعفو يف الدم ،كتاب الد�ت  ،سنن اىب داؤد  .٧٣ 

 ،؛ النسائى٢٦٩٢حديث  ،٨/٣٧ ،�ب العفو عن القصاص ،سنن ابن ماجه ،ابن ماجه

  ٤٧٨٤حديث ،٨/٣٧ ،األمر �لعفو عن القصاص ،كتاب القسامة  ،سنن النسائى

  ٥٣٦ص: ،العقوبة  .٧٤ 

  ٢٠٧ص: ،مقاصد الشريعة  .٧٥ 

كشاف ،البهوتى ،٤/٥٤،٥٣ ،مغىن احملتاج ،٥/٤٠٦،الدر املختار ،٥/٢٥٦ ،انظر:البدايع  .٧٦ 

  ٦/١٧ ،القناع

  ١٢/٢١،املغىن  .٧٧ 

  ١٧٣:البقرةسورة   .٧٨ 

  ١١٩:األنعامسورة   .٧٩ 

  ٢/٩١ ،اجلامع ألحكام القرآن  .٨٠ 

  ٣/٣٢٣،تفسريالقرآن العظيم  .٨١ 

  ٧/٤٢٦احمللى:   .٨٢ 

  ،الفروق ،٩/٤٢ ،ا�موع ،النووى ،٥/٩٢،الدر املختار ورد احملتار ،٢٤/٤٨ ،انظر: املبسوط  .٨٣ 

   ١٣/٣٣١ ،املغىن ،ابن قدامة ،٣/١٢٥ ،شرح الزرقاىن على املؤطأ ،٤/١٨٣

  ٩/٤٨ ،ا�موع  .٨٤ 

  

*********************  
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