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Abstract
Legal Status of Hunger Strikes in Islamic Law
Maroof Alaba Murtadha
The hunger strike is a burning issue and is widely practised in the
contemporary world for different purposes, including as a means of
agitation against political, social and other kinds of discrimination and
injustice. Some modern jurists hold that it is heresy borrowed from Western
democratic systems. However, the issue needs to be seen in all its aspects.
First, it is a means of demanding rights, a matter that is very significant in
Islam. Second, hunger strikes are practised only in protest against the
injustice of those in power and the injustice of the employers. Third, it is
carried out only after the failure of various legitimate means and sources.
The article explains the meaning of the hunger strike literally and
technically and provides a comprehensive perspective on the issue. It
further elaborates the opinions of classical and contemporary scholars,
compares their views, and identifies the most correct opinion of them. It
concludes that any demonstration that may result in violence and bloodshed
is extremely prohibited and rejected in Islamic law. Likewise, any hunger
strike, which may lead to death is strongly forbidden. It is advisable to be
patient and tranquil and pray for the improvement of circumstances.

DOI: https://doi.org/10.52541/adal.v56i4.2113
. إسالم آباد باكستان، اجلامعة اإلسالمية العاملية،طالب الدكتوراه بكلية الرشيعة والقانون


Ph.D Scholar, Faculty of Shariah & Law, International Islamic University, Islamabad.



4 : العدد،65 :اجمللد

الدراسات اإلسالمية

Keywords:
hunger strikes, rebels, government, demonstrations, Islamic law.

Summary of the Article
In contemporary democratic countries, the employees use the tool of strike
for the protection of their rights and interests. Strikes are staged when the
vulnerable working-class is oppressed and fails to protect its rights by any
other means. Thus, the strike is the last resort of the working class.
The hunger strike is an important type of strike. Hunger strikes are innate in
human beings. Children stage the hunger strike to pressure their parents to
achieve material, emotional or social purposes. This indicates that the
hunger strike existed since the beginning of human life to remove injustice
or secure rights. It has been frequently used in the past three centuries and
beyond by political parties and intellectual movements as a peaceful way of
claiming their rights. Islamic movements, political parties, and the
individuals in the Muslim world also used this tool to protect their rights.
However, such a movement has become more important in modern times,
where economic, social, and political life has evolved and problems and
needs have increased in all respects.
The motives for the emergence of the strike differs from case to case. An
important motive is the protection of political, theoretical, and religious
rights and freedom. Another purpose is to defend individual interests and
protect oneself from any type of violation or cruelty.
The strike has the following four kinds: 1) Refraining from food without
refraining from salt, water, liquids, and vitamins. It is the most influential
and most famous type of strike because there is enough time to
communicate the voice of the strikers to the world and put pressure on the
aggressors. 2) Refraining from liquids, water, and vitamins. It is the most
dangerous and fastest type of strike, where the striker dies in more or less
three days. 3) Refraining from one’s duties as a means of peaceful change
or a weapon of non-violence. It is staged by leftists and opposition parties
against their governments. It may harm the economy and force the
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governments to meet the demands. 4) Refraining from the treatment of
illness, though the patient continues to eat food.
The scholars of law and political science have discussed the merits and
demerits of different types of strikes including the hunger strike. The strike
is a means of peaceful change and leads to the achievement of the goals for
which it aspires or which the strikers demand from the authorities. The
strikes also have a political dimension as they pressurize the state by taking
away the obedience of the people, which is essential for its power and
existence. As for the demerits, the hunger strike has the following negative
effects: risk of death, deliberate suicide, and killing of the forbidden soul.
The striker declares an open strike to death if the demands are not met.
Likewise, it leads to physical damage even if one survives.
In general, Muslim jurists are agreed upon the legitimacy of strike for a
legal right or objective unless it is not against Islam. However, as far as the
legal status of the hunger strike is concerned, the Muslim jurists have a
different opinion. According to the Ḥanafī, Mālikī, and Ḥanbalī jurists, the
hunger strike is like ṣawm wiṣāl (continuous fast), which is abominable. AlShāfi‘ī considered it completely forbidden and ḥarām. On the other hand, if
we consider it a means of protecting one’s rights, it is a unanimously
legitimate action in Islamic law because Islamic law provides and
appreciates the right of self-defence and individual interests. Therefore,
Muslim jurists have three different views regarding the legitimacy of the
hunger strike. 1) It is forbidden and ḥarām, as in the fatwā issued by the
Ministry of Islamic Affairs and Endowments in the United Arab Emirates.
2) It is permissible even if it leads to death. This opinion has been adopted
by al-Shaykh Taysīr al-Tamīmī. 3) The majority of contemporary Muslim
jurists, however, hold that the hunger strike is not permissible if it leads to
death. However, what is not harmful is permissible as long as it is aimed to
eliminate injustice or restore the rights of the striker(s). This opinion is held
by many scholars including Muḥammad b. Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, Yūsuf alQaraḍāwī, ‘Abd Allāh al-Faqīh, etc.

املقدمة
،احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ولو كره الكافرون
:أما بعد.وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل أرشف املرسلني س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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فإن اإلسالم كام ب َني عالقة العبد بربه ،ب َني عالقة العبد بغريه من الناس؛ فكان من هذه
ووجب عىل اخللق االلتزام هبا؛
ورشط هلا رشوطاّ ،
العالقات العبادات واملعامالت ،وق ّعد هلا قواعد ّ
فام نص عليه العقد من حقوق وواجبات ،فعىل كل من اجلانبني االلتزام واإليفاء هبا ،كام قال اهلل
تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ) .(1وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :املسلمون
عند رشوطهم ،إال رشطا أحل حراما أو حرم حالال"( .)2وترتب عىل ذلك ما هو حالل وما هو
حرام ،وما بينهام من أمور مشتبهة ،كام قال صىل اهلل عليه وسلم" :إن احلالل ّبني وإن احلرام بني،
وبينهام أمور مشتبهات"( .)3ومن هنا حاربت الرشيعة اإلسالمية الظلم بكل أشكاله ،بل إهنا ب ّينت
أن بمقتىض أداء املوظف أو العامل أو األجري وظيفته أو عمله يستحق استالم أجرته حسب
االتفاق؛ فقال صىل اهلل عليه وسلم" :أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه"( .)4فأي مماطلة يف
املتفق عليه بدون سبب وجيه تعترب ظلام لجأجري؛ وإىل ذلك أشار الرسول صىل اهلل عليه وسلم قالال:
"قال اهلل عز وجل :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ،ومن كنت خصمه خصمته :رجل أعطي يب ثم
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سورة املالدة ،اآلية.1 :
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عيل بن عمر بن أمحد الدارقطني ،سنن الدارقطني ،كتاب البيوع ،رقم احلديث( 2982 :بريوت :مؤسسة الرسالة،
1424هـ 2004 -م) ط ،1ج ،3ص ،424أمحد بن احلسني بن عيل أبو بكر البيهقي ،السنن الكربى ،كتاب الرشكة،
باب الرشط يف الرشكة وغريها ،رقم احلديث( 11430 :بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ 2003 -م) ط،3
ج ،4ص ،131حممد صديق خان بن حسن ِ
التعليقات
القنَوجي ،املتوىف سنة1301 :هـ ،الروضة الندية ،ومعها:
ُ
الروضة النّد َّية) كتاب النكاح ،باب الوفاء برشط املرأة واجب ما مل حيل حراما أو حيرم حالال (القاهرة:
الرضية عىل ( َّ
َّ
دار ابن ع َفان للنرش والتوزيع 1423 ،هـ 2003 -م) ط ،1ج 2ص.111-114
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مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب أخذ احلالل وترك الشبهات ،رقم
احلديث( 1188 :الرياض :دار السالم1418 ،هـ) ط ،1ج  3ص .1218
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حممد بن يزيد بن ماجه القزويني ،سنن ابن ماجه ،كتاب الرهون ،باب أجر األجراء ،رقم احلديث( 2443 :القاهرة:
دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيسى ،البايب احللبي ) ج  2ص .911
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غدر ،ورجل باع حرا فأكل ثمنه ،ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ،ومل يوفه أجره"( .)1ولذلك
أناطت الرشيعة زمام القوانني واألحكام باحلكومة؛ لكي تعدل بني املحكومني وترد احلقوق إىل
ذوهيا؛ كام قال اخلليفة األول أبو بكر الصديق  -ريض اهلل عنه  -عند توليه اخلالفة..." :والضعيف
فيكم قوي عندي حتى أعطيه حقه إن شاء اهلل ،والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ احلق منه إن
شاء اهلل.)4("...
فمثل هذا املجتمع الطاهر النقي اجلو ،الذي يسوده العدل وحتيط به هذه القوانني املقسطة
واألحكام املنصفة ،قلام تتبلور فيه ظاهرة اإلرضاب؛ فظاهرة اإلرضاب ال تظهر إال عندما جتور
الدولة وح كامها والطبقة العليا وأرباب األعامل فيها عىل الطبقة الضعيفة الكادحة ،وحتاول هذه
الطبقة املظلومة كل السبل ومجيع الوسالل ملطالبة حقوقها وتبوء بالفشل ،ثم يكون اإلرضاب عندلذ
السالح الف ّعال األخري الذي تشهره ضد هؤالء الظلمة؛ ولذا يرى بعض العلامء أن الرشيعة
اإلسالمية ليست ضد اإلرضاب ،إذ إنه وسيلة ملطالبة احلقوق ،ولكن برشوط ،كام سيأيت بياهنا يف
حينها .بل وقد استدلوا عىل جوازه بحديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -أن رجال جاء إىل رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم يشكو جاره ،فقال له" :اذهب فاصرب" .ثم أتاه مرتني أو ثالثا فقال" :اذهب
فاطرح متاعك يف الطريق" ففعل؛ فجعل الناس يمرون ويسألونه ،فيخربهم خرب جاره ،فجعلوا
جاره فقال :ارجع ،لن ترى مني شيئا
يلعنونه ،فعل اهلل به ،وفعل ،وبعضهم يدعون عليه ،فجاء إليه ُ

-1

حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل اجلعفي البخاري ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم وسننه وأيامه ،كتاب اإلجارة ،باب إثم من منع أجر األجري ،رقم احلديث( 2210 :دار طوق النجاة،
1422هـ) ط ،1ج  ،3ص.80
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أبو بكر البيهقي ،السنن الكربى ،رقم احلديث ،13008 :ج ،4ص ،114وينظر :عبد الرزاق بن مهام الصنعاين،
مصنف عبد الرزاق( ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1403 ،2هـ) ج ،8ص ،110عبد امللك بن هشام املعافري،
السرية النبوية البن هشام (رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص ،ط1311 ،2هـ 1811 -م)
ج ،2ص.441
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تكرهه(.)1
فمام يستنتج من هذه احلادثة أهنا أوال :كانت بأمر النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-وثانيا:
أن رمي األثاث واملتاع يف الطريق ال ريب أنه سيعطل املارة كام هو شأن اإلرضاب .إذن فاجلالب هو
إيذاء وظلم جار الرجل ،فأدى ذلك إىل لعنه من الناس عليه؛ وقد قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
ِ
الواجد ُحيِل ِعرضه وعقوبته"(.)9
وسلمَُّ " :ل
أمهية املوضوع
تنبع أمهية هذا املوضوع من كونه يتناول مسألة اإلرضاب التي أصبحت من أكثر الوسالل
ُ
الذالعة والسبل الشالعة يف مجيع أنحاء العامل؛ لتحقيق مطالب املظلومني الضعفاء الكادحني؛ فام دام
اإلرضاب هو الطريقة أو السبيل األخري ملطالبة احلقوق املسلوبة بعد حماوالت سلمية خارسة؛
فالقول بأنه بدعة أو نبع من النظم الديموقراطية الغربية املستورد من أعداء اإلسالم ،نرى أن القضية
حتتاج إىل النظر إليها من كافة جوانبها؛ إذ إن اإلرضاب ،أوال :وسيلة ملطالبة احلقوق ،واملطالبة
للحقوق يف اإلسالم أمر حممود ،ثانيا  :أن اإلرضاب ال يامرس إال ألجل جور أصحاب السلطة
وظلم أرباب األعامل ،ثالثا :أنه ال يقام به إال بعد فشل شتى السبل ومجيع الوسالل املرشوعة ،رابعا:

أنه  -بغض النظر عمن ابتدعه  -ال خيلو من إجيابيات وسلبيات؛ وعليه ال بد أن يكون للرشيعة
اإلسالمية فيه دور هام ،تقعيد قواعده واشرتاط رشوطه .فام آراء الفقهاء يف اإلرضاب طبقا للرشيعة
اإلسالمية إذن؟

-1

أبو داود سليامن بن األشعث سنن أيب داود ،باب يف حق اجلوار ،رقم احلديث( 1113 :بريوت :املكتبة العرصية)
ج ،4ص ،338عبد العظيم بن عبد القوي املنذري ،الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف ،كتاب الرب والصلة
وغريمها ،رقم احلديث( 3949 :بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،هـ) ط ،1ج ،3ص.242
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ابن حبان ،صحيح ابن حبان ،كتاب الزكاة،رقم احلديث( 1098 :بريوت :مؤسسة الرسالة1409 ،هـ 1899 -م)
ج ،9ص.44
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املبحث األول :مفهوم اإلرضاب ونبذه تارخيية عن أسبابه وظهوره
أوال :مفهوم اإلرضاب
 :1التعريف اللغوي لإلرضاب
إن كلمة إرضاب ،هي مصدر للفعل "أرضب" عىل وزن أفعل" ،ومن معانيه أنه يأيت
بمعنى اإلعراض عن اليشء ،والكف عنه ،واالنتقال والرتك واالمتناع" ،وهذا األخري هو املعنى
املراد منه هنا .فيقال" :أرضب عن كذا أي امتنع عنه" .فيقال" :رضبت فالنا عن فالن أي كففته
عنه ،وأرضب فالن عن األمر فهو مرضب إذا كف"( .)8ويقال" :أرضبت عن اليشء كففت عنه
وأعرضت ،ورضب عنه األمر :رصفه عنه" .قال تعاىل :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﭼ( )10أي هنملكم فال نُع ِّرفكم ما جيب عليكم.
 :2التعريف االصطالحي لإلرضاب
سأبني فيام يأيت
هناك تعريفات كثرية هلذا اللفظ كام ذكرها العلامء يف كتب اللغة والفقهّ ،
بعضها:
التعريف االصطالحي لإلرضاب بصفة عامة
عرفه بعض العلامء بأنه" :هو القعود عن السعي والتلبث يف البيت ،أو هو امتناع العامل
ّ
عن االستمرار يف العمل احتجاجا عىل أمر"( .)11أو "هو اإلعراض عن اليشء تركا وإمهاال بعد

-8

ينظر :إبراهيم أنيس ،إبراهيم مصطفى ،وآخرون ،املعجم الوسيط (دار الفكر ،بدون التاريخ) ط ،2ج ،1ص –134
 .131وابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقى املرصى ،املتوىف سنة111 :هـ ،لسان العرب،
(بريوت :دار صادر)( ،الرياض :مكتبة الرشد1414 ،هـ) ط ،3ج 1ص .141
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سورة الزخرف ،اآلية.1 :
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حممد رواس قلعه جي ،حامد صادق قنيبي ،معجم لغة الفقهاء (بريوت :دار النفالس1409 ،هـ) ط ،2ج  ،1ص
.12
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اإلقبال عليه"( .)12أو هو عبارة عن :امتناع األسري عن مزاولة بعض حقوقه ،تعبريا عن احتجاجه
عن أمر(.)13
التعريف االصطالحي لإلرضاب بصفة خاصة
يمكن تعريفه بأنه" :االمتناع عن بعض أو كل أنواع الطعام أو الرشاب أو مها معا ،مدة
حمددة أو مفتوحة للمطالبة ٍ
بحق ما لدى طرف ثان"(.)14
وعرف اآلخرون" :بأنه امتناع اإلنسان عن تناول الطعام وإعراضه عنه بقصد الضغط عىل
ّ
غريه ،حتى حيقق له هدفا معينا ومثل ذلك إمجاال .االمتناع عن رشب املاء أو غريه من السوالل التي
حيتاج إليها جسم اإلنسان وكذلك االمتناع عن تناول العالج الذي يكون بإذن اهلل تعاىل سببا يف
ترسيع الشفاء ،أو إزالة املرض"(.)11
فخالصة الكالم بأنه عبارة عن "امتناع اإلنسان عن الطعام وإعراضه عنه بقصد الضغط
عىل غريه ليتحقق له هدف ما أو أن يرفع ظلام معينا" .وبذلك يشمل هذا التعريف مجيع أنواع
اإلرضابات التي سنتحدث عنها فيام بعد.
ثانيا :نبذة تارخيية عن اإلرضاب وأسباب ظهوره
اإلرضاب عن الطعام يشء فطري يف الناس ألجل غرض ما ،ودليله هو ما حيدث يف
املجتمع من اإلرضابات التي تقع من األبناء ،للضغط عىل اآلباء لتحقيق غرض مادي أو عاطفي أو
اجتامعي ،وكذلك التي تقع من أحد الزوجني لتحقيق ما يريد كل منهام من اآلخر؛ فهذا يدل عىل أن
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حممد عبد الرؤوف املناوي ،التوقيف عىل مهامت التعاريف (القاهرة :عامل الكتب1880 ،م) التوفيق عىل مهامت
التعاريف ،ص.11
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املصدر السابق.
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عبد اهلل بن مبارك آل سيف ،بحث بعنوان" :حكم اإلرضاب عن الطعام يف فقه اإلسالمي".
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/191831.
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اإلرضاب قد كان موجودا منذ بداية حياة احليوان الناطق لرفع ظلم أو للحصول عىل بعض حقوق،
ومثال عىل ذلك؛ قصة أم سعد بن أيب وقاص يف صدر اإلسالم التي أرضبت عن الطعام حلرمان
ابنها من الدخول يف اإلسالم ،كام روى أبو يعىل( ،)14قال سعد بن أيب وقاص" :كنت رجال برا
فلام أسلمت قالت َل :يا سعد ،لترتكن دينك هذا أو ال آكل وال أرشب حتى أموت ،فتعريك
العرب ،فتقول :يا قاتل أمه .فقلت هلا :يا أمي ال تفعيل ،فإين ال أدع ديني هذا ليشء أبدا ،فمكثت
يوما وليلة ال تأكل ،فأصبحت قد جهدت ،فمكثت يوما آخر وليلة وقد اشتد جهدها ،فلام رأيت
ذلك قلت :واهلل يا أمي ،لو كان لك مالة نفس ،فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا ليشء ،فإن
شئت فكيل وإن شئت فال تأكيل ،فلام رأت إرصاري عىل ذلك أكلت"( .)11فنزلت هذه اآلية:
ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ(.)19وهذا يعترب إرضابا
عن الطعام من أم سعد؛ إلجبار ولدها عىل ترك دينه اجلديد ،ولعله يكون أول حماولة لإلرضاب يف
التاريخ اإلسالمي.
تاريخ اإلرضاب يف العرص الراهن
قد كثر العمل باإلرضاب يف ثالثة قرون ماضية وما بعدها من قبل األحزاب السياسية
والتيارات الفكرية ،وهو منترش هنا وهناك كطريقة سلمية للمطالبة بحقوقها ،حتى انتقل إىل
احلركات اإلسالمية واألحزاب السياسية يف العامل اإلسالمي ،واألفراد للمطالبة بحقوقهم ،غري أن
حركته قد ازدادت أمهية يف العصور احلديثة حيث تطورت احلياة االقتصادية واالجتامعية والسياسية
-14

أبو يعىل أمحد بن عيل املوصيل ،مسند أيب يعىل (دمشق :دار املأمون للرتاث1894 ،م) ط ،1ج ،2ص .114

-11

ينظر :ابن كثري إسامعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،منشورات حممد عيل بيضون،
1889م) ط ،1ج ،3ص  ،444أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن (القاهرة :دار الكتب
املرصية1844 ،م) ط ،2ج ،13ص.329
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وزادت املشاكل واحلاجات من كل اجلوانب ،وقد كانت اإلرضابات العاملية تقع يف بدايتها من قبل
جتمعات العامل الوقتية والعرضية بصورة غري منتظمة؛ إذ مل تكن توجد نقابات عاملية لتنظم حركة
هذه اإلرضابات؛ وألهنا كانت حمرمة بنص القانون ويعاقب عليها بشدة ،وظلت عىل هذا احلال
لفرتة طويلة حمبوسة النفس ،إىل أن تنفست حني أصبح الترشيع يقر بوقالع اجتامعية ،وكان هذا من
نتالج التطور الفكري واالقتصادي واالجتامعي يف منتصف القرن التاسع عرش ،حيث تم االعرتاف
بحقوق طبقة العامل يف حرية العمل ويف التجمع واإلرضاب؛ ملقاومة الظلم الواقع عليهم وتعسف
أصحاب العمل وحلامية أنفسهم يف العمل والعيش .ولقد كانت هناك عدة حماوالت ىف الزمن
الراهن هلذا املظهر ،منها:
 " -1إقدام املتظاهرات يف سبيل منح املرأة حق االنتخاب يف إنجلرتا عىل اإلرضاب عن
الطعام خالل الفرتة ما بني 1819-1813م ،ومنذ عام 1812م ،استخدم
املواطنون األيرلنديون وسيلة اإلرضاب عن الطعام يف سبيل احلصول عىل
االستقالل".
" -2فيام بني عامي 1818-1811م ،استخدم اإلرضاب عن الطعام يف أمريكا من
جانب املطالبات بحق االنتخاب ومن املمتنعني عن االشرتاك يف احلرب بسبب
عقالدهم الدينية ممن كانوا معتقلني يف السجون ،وما أشبه ذلك .وال ختفى أسامء
الذين أرضبوا عن الطعام من أمثال بويب ساندز ،وميكي ديفاين ،وباتيس أوهار،
عن األذهان ،فقد كتبت األغاين ،وألفت املرسحيات ،وأنتجت األفالم لتخليد
ذكرى هؤالء املرضبني عن الطعام( .)18ومن هذا يفهم أن اإلرضابات املعارصة هلا
شواهد يف تارخينا اإلسالمي املعارص ،فهي ليست مستحدثة يف حد ذاهتا وإن كانت
اآلن تأخذ أشكاال وصورا متعددة".

- 18
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نظرية العلامء قديام وحديثا حول اإلرضاب عن العمل
مل أعثر  -فيام اطلعت -عىل خالف للفقهاء املتقدمني يف اإلرضاب عن العمل ،اللهم
إال ما ذكره بعضهم عند احلديث عن امتناع فئة من الصناع عن العمل من أجل إغالء األسعار ،وقد
حتدثوا عن هذا األمر يف باب االحتكار ،وبينوا أن األمر إذا كان كذلك ،فلوَل األمر أن جيربهم عىل
العمل دفعا للرضر الواقع عىل الناس .وأرى أن سبب عدم تعرض الفقهاء املتقدمني هلذا املوضوع،
هو أن الترشيع اإلسالمي قد نظم العالقة بني العامل ومش ّغليهم ببيان حقوق ٍ
كل وواجباته يف أبواب
فقهية خمتلفة ،مثل اإلجيار واملزارعة واملساقاة واالستصناع وغري ذلك.
أما يف العرص الراهن  ،فقد وقع اضطراب يف احلكم عىل اإلرضاب عن العمل ،وهذا
االضطراب ليس فقهيا ،وإنام هو سيايس؛ اقتضاه وجود أنظمة حاكمة ال حتكم برشع اهلل من ناحية،
أو أنظمة ظاملة ال تلتفت ملصلحة شعوهبا من ناحية أخرى ،وعىل ذلك فإن االضطراب يف حكم
اإلرضاب عن العمل يف العرص احلاَل يمكن رده إىل:
 " -1ظلم واستبداد بعض األنظمة احلاكمة الذي يضطر من أجله بعض علامء الرشع
املحدثني إىل عدم اجلرأة بالترصيح بمرشوعية إرضاب العامل إذا كان ملصلحتهم".
 " -2بعض مظاهر العنف والفوىض والتخريب التي تصاحب بعض اإلرضابات.
ويستفاد من ذلك أن اهلدف من اإلرضاب يف حقيقته هو أنه وسيلة للتعبري عن
االستياء من أوضاع معينة غري صحيحة ،وقد يرتتب عليه تصحيحها ،ومن ثم
يكتسب العامل حقوقهم املعطلة واملسلوبة ،إال أنه من ناحية أخرى قد يؤثر ذلك
سلب ا عىل مصلحة بعض األفراد بسبب تعطل املرافق العامة نتيجة هلذا اإلرضاب؛
لذلك تم وضع عدة قيود عليه".
ثالثا :دوافع ظهور اإلرضاب
 :1العلة السياسية والنظرية والدينية
صار اإلرضاب طريقا من طرالق التبديل اهلدولي والسكويت يستعملها األحزاب
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والتيارات احلديثة ملامرسة الضغط عىل احلكومات االستبدادية لتلبية حقوقها ومطالبها ،مثل
التيارات اليسارية ،والشيوعية ،والقومية ،والوطنية ،ويسموهنا "أسلحة الالعنف" أو "التغيري
السلمي"(.)20
 :2العلة الشخصية
وذلك كام سبق الذكر ،بأن اإلرضاب قد يستخدمه املظلومون لرفع الظلم الواقع عليهم
يف حال مل يستطيعوا رفعه بالطرق األخرى ،مثل ما يعانيه األرسى الفلسطينيون الذين يامرس معهم
التعذيب الوحيش واملامرسة الرشسة يف التعامل واملنع من احلقوق يف سجون االحتالل ،كقصة
األسرية "أحالم التميمي" التي حكمت عليها املحكمة اإلرساليلية يف أواخر أكتوبر 2003م،
بالسجن املؤبد ،وغريها ،بتهمة املشاركة يف عملية أسفرت عن مقتل  14إرساليل ًّيا ،ومنذ اعتقاهلا
بداية عام 2002م تعرضت لقمع شديد من قبل سلطات السجون اإلرساليلية دفعها إىل اإلرضاب
عن الطعام يف معتقل املسكوبية ملدة تزيد عن شهر ،وكان قد فرض عقاب العزل عليها بعد نقلها من
معتقل الرملة للنساء ،عىل إثر رشوع األسريات يف إرضاب عن الطعام ،بعد حالة قمع واسعة جرت
بحقهن.
وذكرت وقتها للمحامني " :أهنا تطالب بإخراجها من زنزانتها وإعادهتا إىل السجن ،وقد
تدهور وضعها الصحي حيث هبط السكري معها إىل  31درجة ،وأصبحت تعاين من خدران يف
أصابع يدهيا وقدميها وتعاين من آالم يف احلرارة .وشكت من أن طبيب املعتقل ال يقدم هلا العالج،
وهددها الطبيب بأهنا إذا مل تتوقف عن اإلرضاب فسيتم إجبارها بالقوة عىل تناوله"(.)21
وحتكي إحدى األسريات املرضبات مطالبهن فتقول :توقف أسلوب التفتيش العاري،
كام ونوعا ،وإدخال كيلو ونصف من اللحم ّ
لكل أسرية شهريا ،ووقف الغرامات
وحتسني الطعام ًّ
ٍ
لسبب ودون سبب ،والسامح لجأسريات بالعمل خلدمة أنفسهن،
املالية التي تفرض عىل األسريات
-20

ينظر :مقال الدكتور :جني شارب.http://www.taqhier.net/pen/research/02.htm :

-21

ينظر. http://www.islamonline.net/arabic/adam/ 2003 :

019

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد4 :

سن تسعة بمعانقة أمهاهتم
وإدخال أطباء ،والسامح لجأهاَل بإدخال الطعام ،والسامح لجأطفال حتت ِّ
متت مصادرهتا(.)22
كام كان معموال به يف السابق ،وتركيب هواتف عمومية ،وإعادة الكتب التي ّ

املبحث الثاين :أنواع اإلرضاب وعنارصه وآثاره واإلرضاب يف القوانني الدولية
األول :أنواع اإلرضاب باعتبار القائم باإلرضاب
 -1باعتبار تكليفه وعدمه :قد يكون القالم باإلرضاب مكلفا كام هو معروف ،وقد يكون
غري مكلف كالصغري ،وغالبا ما تكون مطالب الصبي مطالب طفولية ،حيقق من
خالهلا أهدافه ورغباته باالمتناع عن الطعام.
 -2باعتبار جنسه :قد يكون القالم باإلرضاب ذكرا وهو األعم األغلب؛ ألن الرجل أقوى
عىل التحمل؛ وألن اإليذاء للرجال يف الغالب أكثر ،وقد يكون أنثى كام حصل يف
السجون اإلرساليلية من إرضابات خمتلفة من املسلامت املأسورات؛ بسبب التعذيب
الوحيش ،واملعاملة الرشسة القاسية معهن.
املعني به :قد يكون القالم باإلرضاب مترضرا أو نالبا عنه أو متضامنا معه،
 -3باعتبار
ِّ
فاملترضر املبارش وهو األغلب كام يف إرضاب األرسى يف السجون اإلرساليلية،
والنالب عنه بطلب منه ،كأقاربه وأصدقاله كام حيصل يف االعتصامات املتضامنة مع
قضايا األرسى ،وأما املتضامن معه فكام حيصل يف األنشطة املصاحبة إلرضاب
املترضرين يف السجون ونحوها ممن هم خارج السجن أو يف بلد آخر.
الثاين :أنواع اإلرضاب باعتبار هدفه
 -1اهلدف الديني والفكري :قد يكون اهلدف من اإلرضاب حتقيق مبادئ فكرية أو دينية أو

-22

ينظر :موقع املركز الفلسطيني لإلعالم.http://www.taqnia.com/vb/archive/index.php ،
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عقدية أو حزبية ،ومن أمثلة ذلك :إرضاب اليسارية املرصية درية شفيق اهلالكة -زميلة
هدى شعراوي يف قيادة ما يسمى حترير املرأة  -حيث أرضبت عن الطعام وكتبت:
"قررت أن أبدأ اليوم 12مارس 1814م ،يف نقابة الصحفيني ،اإلرضاب عن الطعام
حتى املوت ،احتجاجا عىل تشكيل اللجنة التأسيسية املزمع إنشاؤها لوضع دستور
جديد؛ إذ مل تضم امرأة واحدة ،وأنا أرفض اخلضوع لدستور مل أشرتك يف صياغته ،وإين
ألقوم هبذا اإلرضاب يف نقابة الصحفيني؛ ألن الصحافة بطبيعتها ترتبط ارتباطا وثيقا
بكل حركات التحرير"( .)23ومن أمثلته يف حتقيق أهداف دينية :اإلرضاب يف سجون
غوانتنامو احتجاجا عىل إهانة املصحف الرشيف :فقد نقلت جملة "نيوزويك" األمريكية
عن حمققني يتابعون ما جيري يف معتقل غوانتانامو :أن عسكريني أمريكيني يشاركون يف
عمليات االستجواب للمعتقلني املسلمني عن طريق وضع مصاحف يف املراحيض
الستفزاز املعتقلني ،وأهنم ألقوا يف حالة واحدة عىل األقل مصحفا داخل املرحاض كام
نزعوا أوراقه ورقة ورقة ،وشدوا "السيفون" عليها! وإمعانا يف املهانة ،قام اجلنود
األمريكيون بالتبول عىل صفحات املصحف الرشيف وتدنيسه بأقدامهم النتزاع
االعرتافات من املعتقلني .وفور نرش القصة عىل صفحات جملة نيوزويك ،قامت
االحتجاجات واملظاهرات الصاخبة يف مجيع أنحاء العامل اإلسالمي .وكانت أشد هذه
املظاهرات يف باكستان وأفغانستان التي تئن من وطأة املستعمر األمريكي! وإزاء رد
الفعل هذا ،والذي مل يكن متوقعا ،اضطرت كونداليزا رايس ،وزيرة اخلارجية للواليات
املتح دة ،إىل الترصيح بأن ازدراء القرآن الكريم يشء مكروه ومبغوض ،وذلك يف حماولة
منها لتهدلة مشاعر املسلمني يف شتى بقاع األرض .كل هذه األحداث دفعت السجناء
إىل اإلرضاب عن الطعام ،مطالبني الواليات املتحدة باالعتذار ،ومل ينهوا إرضاهبم إال
-23

انظرhttp://www.diwanalarab.com/article.php3?id_article=2373 :
http://www.alrabetta.ae/content/view/1165/89
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بعد أن قدم مسئولون أمريكيون كبار اعتذارا عام فعله املحققون(.)24
 -2اهلدف الذايت الشخيص لرفع الرضر املبارش عن شخص أو أشخاص.
وقد يكون هدفا شخصيا خيص فردا أو جمموعة أفراد ،ويقصد به رفع الظلم عنهم يف وقت
ال توجد فيه وسالل أخرى سواه.
الثالث :أنواع اإلرضاب باعتبار املرضب عنه
 -1االمتناع عن الطعام فقط دون امللح واملاء والسوالل والفيتامينات ،وهو أطول أنواع
اإلرضاب وأكثرها شهرة ،وأكثرها تأثريا لوجود وقت كاف إليصال صوت
املرضبني للعامل ،للضغط عىل الطرف الثاين املعتدي.
 -2االمتناع عن السوالل واملاء والفيتامينات ،التعويض عن الطعام وامللح واملاء والسوالل
والفيتامينات.
وهو أخطر أنواع اإلرضاب وأرسعها موتا ،حيث يموت املرضب يف حدود ثالثة
أيام تزيد أو تنقص قليال ،كام أهنا متثل خطرا يف عدم وجود وقت ٍ
كاف لتحقيق
التضامن مع املرضب ،وإيصاله صوته للعامل(.)21
قال النووي" :قا ل أصحابنا :احلكمة يف النهي عن الوصال لئال يضعف عن الصيام
وسالر الطاعات ،أو يملها ويسأم لضعفه بالوصال ،إذ يترضر بدنه ،أو بعض
حواسه ،أو غري ذلك من أنواع الرضر"(.)24
 -3اإلرضاب عن الوظيفة :وهو أحد وسالل التغيري السلمية ،أو ما يسمى أسلحة
الالعنف ،والتي يتبناها اليساريون وأحزاب املعارضة جتاه حكوماهتم ،وخطورته

-24

.http://www.saaid.net/Doat/hasn/12.htm

- 21

http//www.islam.online.net/LiveDialogue/Arabic.asp?hGuestID=NrpqE2

- 24

حييى بن رشف النووي ،املجموع رشح املهذب (بريوت :دار الفكر) ج ،4ص.314
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أنه جيعل حركة االقتصاد فاسدا وجيرب احلكومات عىل االستجابة للمطالبة يف بعض
األحيان ،وقد يتزامن معه انقالبات تستغل الوضع ،وخاصة إن كانت مدعومة من
اخلارج ،وحيصل هذا اإلرضاب يف كثري من الدول الشيوعية والرأساملية لزيادة
األجور أو ختفيف الرضالب ونحو ذلك من املطالب.
 -4اإلرضاب عن العالج من املريض :وهو نوع من أنواع اإلرضاب حتى وإن استمر
املريض يف أكل الطعام ملامرسة الضغط عىل الطرف اآلخر.
وهناك أنواع أخرى من اإلرضاب لكنها تأخذ مسميات أخرى مثل :هجر الزوجة وهجر
العايص وعدم مكاملته ،وهجر التأديب للولد والقريب ،وترك الزيارة للشخص (اإلرضاب عن
الزيارة) ،واملنع من النفقة ( اإلرضاب عن النفقة) ،لكنها ال تدخل يف املعنى االصطالحي
لإلرضاب.
الرابع :باعتبار مكان اإلرضاب
 -1اإلرضاب الداخىل :وهذا يعني أن اإلرضاب يكون يف مكان املشكلة نفسه ،مثل
كونه يف نفس الدولة ،أو يف نفس املوقع كالسجن أو مكان االحتجاز.
 -2اإلرضاب اخلارجي :وهو أن يكون اإلرضاب يف خارج الدولة أو بعيدا عمن ُق ِصد
باإلرضاب؛ تضامنا مع املترضر ،أو يقام يف بلد أجنبي للمطالبة بحقوق سياسية يف
البلد األم.
اخلامس :باعتبار مدة اإلرضاب
 -1طويل األمد :وهو الذي تصل مدته أكثر من شهر ،ومن أطول أنواع اإلرضاب
العاملية ما حصل يف تركيا من اليسارى فييل غونس ( )41عاما ،حيث تويف ()238
من إرضابه عن الطعام ،أي ما يقارب ثامنية أشهر( .)21وسبب طول املدة ،يكون إما

- 21
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تعليق اإلرضاب لفرتات متعددة ،أو الجباره عىل األكل باملغذيات من قبل األطباء،
أو إجباره عىل األكل بالقوة من قبل اجلنود.
 -2قصري األمد :وهو الذي يصل ليوم أو يومني أو ثالثة وال يتجاوز األسبوع ،وغالبا
ما يكون هذا النوع للتضامن وليس إرضابا حتى املوت ،وهدفه لفت نظر اإلعالم
والرأي العاملي.
 -2متوسط األمد :وهو الذي يتجاوز األسبوع إىل الشهر ،ومن أمثلته ،إرضاب معتقل
عسقالن يف كانون 1814م :وهو إرضاب عن الطعام شمل كافة املعتقلني يف املعتقل،
واستمر ملدة مخسة وستني يوما بانقطاع ثالثة أيام(.)29
ثانيا :عنارص اإلرضاب
العنرص األول :ا ُمل ر ِ
رض ُب :وهو من يقوم باإلرضاب عن الطعام أو الرشاب أو العمل.
العنرص الثاين :ا ُمل ررض ُب عنه :وهو الطعام أو الرشاب أو العمل أو مجيعها ،وبدوهنا ال
حيصل إرضاب.
العنرص الثالث :ا ُمل ررض ُب إليه :وهو الذي وجه إليه االحتجاج السلمي باإلرضاب ،وقد
يكون حكومة أو جهة أو حزبا أو رشكة أو غريها.
العنرص الرابع :ا ُمل ررض ُب ِالجله :وهو هدف اإلرضاب الذي قام ألجله اإلرضاب ،ويتنوع
حسب هدف اإلرضاب وخيتلف باختالفه(.)28
ثالثا :آثار اإلرضاب اإلجيابية أو السلبية وخماطره
النوع األول :اآلثار اإلجيابية والبعد السيايس
يرى املتبنون لإلرضاب كوسيلة للتغيري السلمي أن له فوالد كثرية ،منها :أن اإلرضاب
- 29

مراسل جملة يف فلسطني http//www.albayan-magazine.com/bayan-205/asra/1.htm.

- 28

عبداهلل بن مبارك بن عبد اهلل آل سيف ،حكم اإلرضاب عن الطعام يف الفقه اإلسالمي ،ص.21 :

019

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد4 :

يؤدي إىل حتقق املرضب له الذي يصبو إليه أو الذي يطالبه املرضب من املرضب إليه ،كام يظهر ذلك
دالام عقب اإلرضابات التي تقام هنا وهناك ،وكذلك يرى هؤالء أن لإلرضاب بعدا سياسيا يتمثل
يف إخراج الدولة داخليا أو خارجيا ،فالداخيل" :بسلب طاعة الشعب التي هي رس قوهتا ووجودها،
ومن اخلارج :إخراجها دوليا بأهنا دولة استبدادية ودكتاتورية".
النوع الثاين :آثاره السلبية وأخطاره
هي أن املعارضني يرون أن يف اإلرضاب اآلثار السلبية اآلتية:
التعرض خلطر املوت ،واالنتحار املتعمد ،واإلقدام عىل قتل النفس املحرم .وهو الذي
يعلن فيه املرضب القيام بإرضاب مفتوح حتى املوت ،يف حال مل تنفذ مطالبه ،وقد حصل مثل ذلك
يف تركيا كانون األول وآذار حيث مات أكثر من مالتني وثامين وثامنني سجينا مرضبا عن الطعام،
أرضبوا احتجاجا عىل سوء وضع السجون الرتكية .وأخطر أنواع هذا اإلرضاب هو اإلرضاب عن
الطعام والرشاب والسوالل وامللح ،فهو يؤدي إىل املوت خالل فرتة قصرية.
األرضار اجلسدية فيام لو بقي عىل قيد احلياة .وهو اإلرضاب غري املفتوح مثل اإلرضاب
عن الطعام دون الرشاب ملدة ثالثة أيام أو ليوم واحد ونحو ذلك ،أو يكون إرضابا مفتوحا يتخلله
تعليق لإلرضاب عدة مرات حفاظا عىل حياته .وخيتلف الرضر حسب طول مدة اإلرضاب ،قوة
التحمل لدى املرضب ،وصحته من مرضه.
األرضار النفسية عىل املرضبني بعد إهناء اإلرضاب فيام لو بقي عىل قيد احلياة.
عدم االستجابة للمطالب أصال يف بعض احلاالت ،أو عدم االستجابة لكل املطالب يف
الغالب.
أنه تعطيل للطرق املرشوعة من إقامة اجلهاد لرفع راية الدين ،لكونه خيدر األمة بام يسمى
الطرق السلمية التي ال تسمن وال تغني من جوع.
رابعا :اإلرضاب يف القوانني الدولية
مصطلح اإلرضاب وارد يف القوانني الدولية ،وهو يتناول أمرين:
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األول :اإلرضاب عن العمل :فقد أثبتت معظم الدول يف قوانينها حق هذا اإلرضاب
للمطالبة باحلقوق املرشوعية ،مثل مرص( ،)30واجلزالر( ،)31وإرساليل( ،)32واملغرب( ،)33ومن
القوانني الدولية :الربوتوكول اإلضايف األمريكي حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية املسمى :بروتوكول "سان سلفادور" التابع ملنظمة الدول األمريكية – تشمل
القارتني أمريكا الشاملية واجلنوبية – وهي سلسلة املعاهدات رقم 1899( 48م) وقد دخل حيز
التنفيذ يف  14نوفمرب 1888م(.)34
الثاين :اإلرضاب عن الطعام :وتعترب املبادئ األساسية ملعاملة السجناء التي اعتمدهتا
اجلمعية العامة لجأمم املتحدة ركيزا يعتمد عليها السجناء املرضبون عن الطعام للمطالبة
بحقوقهم( ،)31وتعتمد حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية عىل مثل هذه األنظمة للضغط عىل
الدول االستبدادية يف حال وجود إرضاب مرشوع.
املبحث الثالث :حكم اإلرضاب يف الرشيعة اإلسالمية
املسألة اخلامسة :قضاء اإلرضاب عن األكل والرشب
حترير حمل النزاع ،وفيه أربعة أنواع:
النوع األول :صفة القضية
وهذه املسألة عبارة عن االمتناع عن األكل أو الرشب أو كليهام؛ دفعا لظلم أو مطالبة حلق
- 30

ينظر :بوابة احلكومة املرصية.

- 31

http://www.apn-dzorg/apn/arabic/constitution/constitution_1963.htm

- 32

مركز املعلومات اإلرسائييل حلقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة.

http://www.btselem.org/Arabic/International_Law/Convenant_on_Eeop.omical_social_and
_cultural_rights.asp
ينظر :جريدة االحتاد االشرتاكيhttp://www.tunezine.com/breve.php3?id_breve=136 ،
- 33
موقع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسانhttp://www.amdh.org.ma/arab/dec_1ermai.htm :
- 34

جامعة منسوتاhttp://www1.umn.edu/humanrts/arab/am3/html ،

- 31

ينظر :حقوق اإلنسان :جمموعة صكوك دولية ،األمم املتحدة نيو يورك1883 ،م ،ج  1ص .341
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ضالع أو غريمها من األهداف املرشوعة .وهذا النوع من اإلرضاب مل يكن معروفا لدى املسلمني
وإنام استوردوه من الغرب لتحقيق أهداف واسرتجاع حقوق مغتصبة؛ وعليه لزم تناوله من حيث
وجهة الرشيعة اإلسالمية حكام فيه.
النوع الثاين :حمل اإلمجاع
اتفق العلامء عىل جواز اإلرضاب يف أهداف مرشوعة ،ال يف أهداف غري مرشوعة ،كمطالبة
النساء بالتربج وما أشبه ذلك؛ ألنه من الشعالر الدينية الثابتة التي ال تتغري مع مرور الزمن ،و ال
جيوز للحكومات اإلسالمية اخلضوع فيه للغرب أو االستجابة ألي متغرب.
النوع الثالث :حمل املنازعة
اختلف العلامء فيام ييل:
أ -يف االمتناع عن األكل الذي ال يؤدي إىل اهلالك.
ب -ويف االمتناع عن األكل الذي قد يؤدي إىل اهلالك.
النوع الرابع :التكييف الفقهي هلذه القضية
تندرج حتت هذه املسألة صور آتية:
 -1أن املسألة تعد فرعا من فروع صوم الوصال الذي هنت الرشيعة عنه.
 -2أن املسألة تعد قتل النفس عمدا.
 -3أن املسألة تعد صنفا من أصناف محاية النفس من كل سوء.
 -4أن املسألة ال تعدو كوهنا جمرد ترك لجأكل حال الرضورة ،كامتناع تناول امليتة
املباح يف حال الرضورة.
ونظرا هلذه املسالل سنتعرض ملذاهب الفقهاء للوقوف عىل آرالهم:
النقطة األوىل :قضية الوصال
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 -1فذهب احلنفية إىل كراهة صوم الوصال ولو كان بمدة يومني(.)34
 -2وذهب املالكية يف الرأي املشهور عندهم إىل كراهته" ،الوصال مكروه إال يف
حقه – صىل اهلل عليه وسلم  -فهو مباح ،فهو من خصوصياته"(.)31
 -3وذهب الشافعية إىل حتريمه سواء كان يف الفرض أو يف النفل(.)39
 -4وذهب احلنبلية يف الرأي املشهور عندهم إىل كراهته ،وقيل" :حيرم إال للنبي
صىل اهلل عليه وسلم"(.)38
ويستنتج من هذه اآلراء حكامن :الكراهة وهو مذهب اجلمهور .والتحريم وهو
مذهب الشافعية .أي :أن االمتناع عن األكل عند اجلمهور يباح ويف نفس يكره ما يؤدي إىل اهلالك،
وحيرم عند الشافعية .سواء نوى املمتنع الوصال أو مل ينو؛ وذلك الشرتاكهام يف العلة.
النقطة الثانية :التخريج عىل قضية إهناء اإلنسان حياته متعمدا
فأمجع العلامء عىل حتريم عىل شخص أن يزهق روحه بنفسه متعمدا .وقد قال ابن تيمية
ذلك(.)40
النقطة الثالثة :التخريج عىل قضية الدفاع عن النفس ودفع الصالل
وقد اتفق الفقهاء يف هذه القضية عىل إباحته ،حتى لو أدى ذلك إىل هالكه ،وهو يف هذه
- 34

ينظر :عثامن بن عيل الزيلعي ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (القاهرة :املطبعة الكربى األمريية،
1313هـ) ط ،1ج  2ص .332

- 31

الرعيني حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس  ،مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل (بريوت :دار
ينظر :احلطاب ُّ
الفكر1882 ،م) ط ،3ج ،2ص.388

- 39

زكريا بن حممد بن أمحد السبكي ،الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية (املطبعة امليمنية ،د .ت) ج ،2ص.224

- 38

ينظر :حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقديس احلنبيل ،الفروع وتصحيح الفروع (بريوت :مؤسسة الرسالة،
2003م)ط ،1ج ،3ص.114

- 40

ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم احلراين ،جمموع الفتاوى (املدينة النبوية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
1881م) ج ،21ص.290
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احلالة شهيد كام ذكر الزيلعي وقال به ابن تيمية(.)41
النقطة الرابعة:
هي أن االمتناع من األكل مثل االمتناع من أكل املباح يف حالة الرضورة ،وقد اتفق األلمة
عىل إباحته .بل ذهب ابن قدامة إىل أن ذلك إلقاء اإلنسان بيده إىل التهلكة( ،)42واستدل بقوله تعاىل:
ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﭼ( .)43وكذا ذهب اجلصاص أيضا إىل أن ذلك قتل النفس ،فمن
امتنع عن أكل الطعام املباح إرضابا حتى مات أو غري مرضب بغري رضورة ،فقد قتل نفسه عند مجيع
أهل العلم ،ومن قتل نفسه فقد عىص اهلل تعاىل(.)44
مناحي الفقهاء حول قضية اإلرضاب عن األكل والرشب ،وفيه ثالثة مناح
املنحى األول :حرام" .وبه صدرت الفتوى مطلقة من وزارة اإلسالمية واألوقاف يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة"(.)41
- 41

الزيلعي ،فخر الدين ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،ج  ،4ص ،104حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية شمس
الدين ،إعالم املوقعني عن رب العاملني (يريوت :دار الكتب العلمية1881،م) ج ،1ص .241حممد بن عيل
الشوكاين ،نيل األوطار رشح منتقى األخبار (مرص :دار احلديث1413 ،هـ 1883 -م) ج ،1ص .341ابن تيمية،
أمحد بن عبد احلليم ،الفتاوى الكربى (بريوت :دار الكتب العلمية1891،م) ط ،1ج ،1ص ،123وينظر :عبد
الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي ،األشباه النظائر (بريوت :دار الكتب العلمية1880 ،م) ط ،1ص.93

-42

عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة ،املغني (بريوت :دار الكتاب العريب1382 ،هـ 1812-م) ج ،3ص.141

- 43

سورة البقرة ،اآلية.181 :

- 44

أمحد بن عيل أبو بكر اجلصاص ،أحكام القرآن (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب 1401 ،هـ) ج ،1ص .111

- 41

حيث ورد سؤال يقول :ما حكم اإلرضاب عن الطعام أو رشاب أو عن كليهام معا ملجموعة من السجناء أو
الصحفيني أو غريهم للمطالبة بمطالب معينة؟ وهل هلذا أصل يف الكتاب أو السنة أو سند كفعل أحد الصحابة؟
وقد كان ملخص اجلواب ...وهكذا يتضح من األدلة السابقة :أنه اليرشع للمسلم إضعاف جسمه باجلوع والعطش
وتعريضه ألخ طار إهنا احلياة ،بل ينبغي عليه اختاذ األسباب التي تبعده عن ذلك ،وحتقق له الصحة والسالمة ،ليقوم
بالدور املناط به يف هذه احلياة ،ينظر :جملة منار اإلسالم الصادرة عن وزارة العدل اإلمارات ،عدد  ،314شعبان،
1421هـ  .عنhttp://www.islammemo.cckashaf/one_news.asp?Dnews=692 :
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ووافق فضيلة الشيخ أبو يوسف اهلدة علامء فلسطني معهم(.)44
املنحى الثاين :إنه جالز حتى لو أدى ذلك إىل اهلالك" ،وبه قال الشيخ تيسري التيمي ،قايض
قضاة فلسطني"( .)41فذكر الذهبي" :أن الرشيف أبا جعفر عبد اخلالق بن عيسى احلنبيل ُحبس أياما
يف فتنة أيب نرص بن نرص بن القيرشي ،فواصل الصوم يف حمبسه ثامنية أيام دون أن يفطر .دخل عليه
الذهبي يف تلك األيام فوجده يقرأ القرآن الكريم ،فسأل الذهبي ،أتدري ما الصرب يف قوله تعاىل:
ﭽﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ( .)49فأجابه الذهبي :ال .فقال" :هو
الصوم .أهنكه هذا الوصال وأضناه إىل أن مرض؛ إىل أن تويف بعدما أطلق رساحه ،ودفن بجانب
قرب اإلمام أمحد"( .)48وذكر صاحب شذرات الذهب" :أن شمس الدين حممد بن إبراهيم بن عبد
الكربى القديس نزيل القاهرة الشافعي املولود سنة (141هـ) كان يواصل الصوم أسبوعا
كامال"( .)10بل إن دار الفتوى الرشعية يف قلقيلية بفلسطني برلاسة الشيخ مصطفى صربي ،ومجاعة
اإلخوان املسلمني يف ليبيا ببيان الناطق الرسمي هلم الدكتور األمني بلحاج تعد اإلرضاب عن
الطعام ألجل تعاون مع األرسى املسلمني ومواساة هلم واجبا رشعيا ،مستدلة عىل ذلك بآيات
قرآنية وأحاديث نبوية موضحة أمهية نرصة املسلم ألخيه املسلم(.)11
- 44

وقد رصح بذلك حيث سأله بعضهم بقوله :ما حكم الرشع يف اإلرضاب عن الطعام الذي يستمر أليام بغتاض بل
يغتبط ويفرح كثريا ؟ فقال :إرضاب عن الطعام نوع من قتل النفس الذي ال جيوز ،وقد دلت عىل ذلك األدلة
الرصحية ...ولكن إن كان ذلك من بعد إغاطة إىل إغاظة العدو والتأثري اإلعالمي وال يوصل إىل املوت فاألمر فيه
خالف بني العلامء والذي ترتاح النفس أنه ال جيوز تعذيب النفس بذلك واهلل أعلم ،ينظر:
http://ftawa.ws/fw.showthead.php?t=9546

- 41

ينظرhttp://www/islaonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=Uhx55S :

- 49

سورة البقرة ،اآلية.41 :

- 48

حممد بن أمحد الذهبي ،سري أعالم النبالء (بريوت :مؤسسة الرسالة) ط ،11ج ،11ص ،210ج ،19ص.141

- 10

عبد احلي بن أمحد احلنبيل ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب (دمشق :دار ابن كثري1894 ،م) ط ،1ج ،1ص .83

- 11

ينظر :موقع شبكة فلسطن اإلخبارية.
http://www.libya-almostakbal.org/statments/ekhwanBayan01.htm
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املنحى الثالث :التفصيل" .ذهب مجهور املعارصين إىل عدم جواز اإلرضاب عن الطعام
املؤدي إىل اهلالك أو الرض ،وأما ما ليس فيه هالك وال رض فمباح ،ما دام اهلدف منه التخلص من
الظلم أو اسرتجاع احلقوق املسلوبة ،وبه أفتى الشيخ ابن العثيمني رمحه اهلل( ،)12وهو قول الشيخ
الدكتور صالح الفوزان

()13

والدكتور نارص العمر ،والدكتور حممد بن إبراهيم الغامدي

()14

والدكتور يوسف القرضاوي ،والدكتور عبد اهلل الفقيه( .)11وبه صدرت الفتوى من جلنة الفتوى يف
موقع إسالم أون الين .وزاد الشيخ فيصل مولوي نالب رليس املجلس األورويب للبحوث واإلفتاء
عىل رشط جوازه عدم حتويل املرضب إرضابه إىل الصيام رشعا ،ألن الصيام عبادة ،كام ذكر أنه جيب
عىل املرضب تناول يشء ولو ماء قليال؛ لئال يعترب مواصال للصيام"(.)14
االستدالل :أدلة املنحى األول والثالث
يتضح فيام سبق أن أصحاب املنحى األول والثالث يشرتكون يف حتريم االمتناع عن الطعام
إذا كان سيؤدي ذلك إىل اهلالك ،بينام يذهب املنحى الثالث إىل عكس ذلك إن كان ال يؤدي إىل
هالك .ولكل من الفريقني أدلة من الكتاب والسنة كام يأيت:

- 12

http:/www/ahlalhdeeth/com/vb/showthread.php?threadid=694
ِ
درس للشيخ رمحه اهلل تعاىل يف كتاب السياسة الرشعية البن تيمية.
التعليق واجلواب أثناء

- 13

http://www.alathry.com/link6.asp?pid=6&id=342

http://www.islammtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=11153 - 14
عضو هيئة التدريس بجامعة امللك خالد ،عامل قطري وهو املرشف عىل موقع وزارة الشؤون اإلسالمية القطرية:
الشبكة اإلسالمية.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=20&word -11
- 14

ينظر :موقع الشيخ فيصل مولوي ،والشيخ فيصل ،سبق أن اختارته الندوة العاملية للشباب اإلسالمي يف الرياض
أثناء إقامته يف فرنسا كاحسن داعية إسالمي يف أوروبا ومنح جالزة تقديرية ،عُ ني قاضيا رشعيا يف لبنان سنة:
1849م ،وتنقل بني املحاكم الرشعية االبتدالية يف راشيا وطرابلس وبريوت .عُني مستشارا يف املحكمة الرشعية
العليا يف بريوت وبقي يف هذا املركز حتى استقالته1884 ،م.
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األول :أدلة الفريق األول من القرآن املجيد .وهي تنقسم إىل أقسام من حيث الداللة،
منها:
األدلة من اآليات التي حترم قتل النفس وتعرضها للهالك ،وهي كثرية منها:
قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ (.)11
وقوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ(.)19
وهاتان اآليتان تشمل كل نفس معصومة ،وال ريب يف أن االمتناع عن األكل يؤدي إىل
هالكها ،وهذا حمرم رشعا .وهذا أيضا حرام .قال اجلصاص" :اقتىض إىل قتل كل واحد منا لنفسه
ولغريه"(.)18
وذكر القرطبي " :أن علامء التأويل أمجعوا عىل أن النهي يف هذه اآلية هني عن قتل نفس
معصومة" ،ثم قال" :وحيتمل أن يقال (وال ت رق ُت ُلوا أ رن ُفسك رُم) يف حال ضجر أو غضب ،فهذا كله
تناوله النهي"( .)40وقال الرازي يف تفسري (وال ت رق ُت ُلوا أ رن ُفسكُم)" :أي ال تقتحموا يف احلرب بحيث
ال ترجون النفع ،وال يكون لكم فيه إال قتل أنفسكم ،فإن ذلك ال حيل ،وإنام جيب أن يقتحم إذا
طمع يف النكاية وإن خاف القتل ،فأما إذا كان آيسا من النكاية وكان األغلب أنه مقتول فليس له أن
يقدم عليه"(.)41
وقوله عز وجل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ( .)42وال شك يف أن االمتناع عن األكل
- 11

سورة اإلرساء ،اآلية.33 :

- 19

سورة النساء ،اآلية.28 :

- 18

اجلصاص ،أحكام القرآن ،ج ،1ص.318

- 40

القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،1ص.114

- 41

فخر الدين الرازي حممد بن عمر ،مفاتيح الغيب (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب 1420 ،هـ) ج ،1ص.111

- 42

سورة البقرة ،اآلية ،181 :واآلية.181 :
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والرشب يؤدي إىل إهناء احلياة .وقد ذكر ابن قدامة يف معرض حديثه عن الصيد ،أن ترك األكل
املباح عند الرضورة عمدا تأدية اليد إىل اهلالك ،وهو من أكرب الكبالر بعد الرشك باهلل تعاىل؛ فإذا
حصل هذا فامليت مسؤول عن قتل نفسه()43؛ بل ذهب بعض الفقهاء إىل أن القاتل نفسه ال غسل له
وال صالة عليه( .)44وقيل :االمتناع عن املباح حرام؛ فيأثم املمتنع من أكله وهلك ،كام صرب يف حالة
املخمصة واجلوع وأتلف نفسه(.)41
املناقشة عىل هذا الدليل :إذاما رجعنا إىل تفسري السلف لكلمة (التهلكة) ،نجد أهنم
فرسوها بـ (ترك النفقة) ال (االنغامس يف العدو) ،بل إهنم أنكروا هذا التفسري( ،)44كام روي عن
إسحاق أنه قال" :قلت للرباء بن عازب :يا أبا عامرة الرجل يلقى ألفا من العدو فيحمل عليهم،
وإنام هو وحده أيكون ممن قال :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ ؟(" .)41فقال :ال ،ليقاتل حتى
قال اهلل لن ّبيه :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ( .)49أخرجه ابن جرير بسند صحيح( .)48وكذا ملا زحف
اجليش املسلم لغزو الروم يف القسطنطينية ،وجدوا أن فيالق جيوش الروم ملصقون ظهورهم بحالط
املدينة ،فقال أبو عمران " :فيحمل رجل منا عىل العدو .فقال الناس :مه ال إله إال اهلل يلقى بيده إىل
- 43

ابن قدامة ،املغني ،ج ،3ص.141

- 44

ينظر :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي ،جامع البيان يف تأويل القرآن (بريوت :مؤسسة الرسالة2000 ،م)
ج ،2ص .200واجلصاص ،أحكام القرآن ،ج ،1ص.111

- 41

داماد أفندي شيخي زاده عبد الرمحن بن حممد ،جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر (بريوت :دار الكتب العلمية،
1418هـ) ج ،2ص .431و الزيلعي فخر الدين ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،ج ،1ص.190

- 44

ينظر :الطربى ،جامع البيان يف تأويل القرآن  ،ج ،2ص.200

- 41

سورة البقرة ،اآلية.181 :

- 49

سورة النساء ،اآلية.94 :

- 48

ينظر :الطربى ،جامع البيان يف تأويل القرآن  ،ج ،2ص  ،203واألثر صححه احلاكم يف املستدرك ،ابن البيع ،احلاكم
حممد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني(بريوت :دار الكتب العلمية1880 – 1411 ،م) ج ،2ص.302
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التهلكة" ؛ ألهنم فهموا أن اقتحام رجل واحد يف عدد كبري من جيش العدو إلقاء باليد إىل التهلكة،
فصحح أبو أيوب األنصاري مفاهيمهم هذه ،وبني أن هذه اآلية نزلت فيهم (األنصار) حني أرادوا
التخلف أو ترك اجلهاد؛ حفاظا عىل أمواهلم وأهلهم؛ فأنزل اهلل اخلري من السامء ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﭼ( .)10ثم قال" :فاإللقاء باأليدي إىل التهلكة أن نقيم يف أموالنا ونصلحها وندع اجلهاد".
"قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب جياهد يف سبيل اهلل حتى دفن بالقسطنطينية"(.)11
واإلجابة عن ما سبق" :بأن اآلية محالة األوجه ،فالتفسري السابق صحيح ،غري أهنا توحي
كذلك إىل عدم قتل النفس بغري نفس" ،كام قال تعاىل :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ(.)12
بيان الدليل :فلفظ (مؤمن) يعم كل نفس مؤمنة مقتولة بغري حض رشعي ،ويستثني
مقتولة بحق رشعي ،كالقصاص أو التعريض للهالك وقت محاية النفس وما أشبه ذلك.
األدلة من اآليات التي تأمر باألكل من الطيبات عىل سبيل الوجوب مآال :منها:
قوله جل جالله :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﭼ( .)13ذكر ابن تيمية" :أن هذه اآلية نزلت يف نفر من الصحابة الذين أرادوا التبتل
للعبادة( )14كام جاء يف الصحيحني عن أنس" :أن نفرا من أصحاب النبي  -صىل اهلل عليه وسلم –
سألوا أزواج النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -عن عمله يف الرس .فقال بعضهم :أما أنا فأصوم ال

- 10

سورة البقرة ،اآلية.181 :

- 11

ينظر :رشح أيب داود ،ما جيزئ من الغزو ،رشح حديث سبب نزول آية :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ  ،281ص،12
والطربى ،جامع البيان ،ج ،2ص .204وسنده صحيح.

- 12

سورة النساء ،اآلية.83 :

- 13

سورة األنعام ،اآلية.91 :

- 14

ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج ،1ص.212

009

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد4 :

أفطر .وقال اآلخر :أما أنا فأقوم ال أنام .وقال اآلخر :أما أنا فال أتزوج النساء .وقال اآلخر أما أنا
فال آكل اللحم .فبلغ ذلك النبي -صىل اهلل عليه وسلم  -فقال :ما بال أقوام يقولون :كذا وكذا،
لكني أصيل وأنام ،وأصوم وأفطر ،وأتزوج النساء وآكل اللحم ،فمن رغب عن سنتي فليس
مني"( .)11فاآلية إذن تنهى عن األكل الزالد عىل الالزم ،إكثارا فيه مرضا أو امتناعا عنه بتاتا .إن
النصوص الرشعية تأمر دالام بالقصد يف كل يشء ،وتنهى عن جماوزة احلد فيه أو الطغيان ،وهذا نص
رشعي يدعو إىل تغذية اجلسد وإعطاله حقه يف شهر رمضان ،يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﭼ ( .)14ويف قوله تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ(.)11
فالرفق بالنفس وتغذيتها وإعطاؤها حقوقها الفطرية من الرضوريات؛ خمافة أن تفقد سيطرهتا
وتعجز عن القيام بالواجبات الدينية واالجتامعية ،عن أداء حقوق اهلل تعاىل وحقوق العباد؛ ومن ثم
رخص للمريض الصيام( .)19وذكر اإلمام الغزاَل" :احلالة الرابعة أن حال املريض يف الصيام كحال
املسافر ،أي أنه يستطيع الصيام إذا أمن بسالمة صحته ،أما إذا خيش عليها وترك األكل فقد

- 11

البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،رقم احلديث ،1043 :ج ،8ص.104

- 14

سورة البقرة ،اآلية.191 :

- 11

سورة البقرة ،اآلية.191 :

- 19

ينظر :اآلداب الرشعية ،ج ،1ص ،140جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة الثامنة ،املجلد األول ،ص.91- 41
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عىص"(.)18
األدلة من اآليات التي تأمر باإلبقاء عىل النفس وتأمر بأكل امليتة يف حال الرضورة .منها:
قوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(.)90
وحمل الشاهد يف اآلية" :هو أنه جيب محاية النفس من التعرض للتهلكة أو ألي رضر ،وقد
أمجع العلامء عىل ذلك( .)91وبام أن االمتناع عن األكل يؤدي إىل ذلك" ،وذكر يف كتاب رد املحتار:
"لذا يأثم برتكه كام يأثم برتك األكل مع القدرة عليه حتى يموت"(.)92
األدلة من اآليات التي تدل عىل عدم جواز اإلرضاب عن الطعام مع وجود سببه ،منها:
قوله تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ( .)93وحمل الشاهد يف اآلية هو أن رغم ما قاساه نبي
اهلل يوسف عليه السالم وعاناه يف السجن بضع سنني ظلام ،رغم ذلك مل يمتنع عن الطعام .وقد
يقال :إن عدم امتناعه عن األكل ليس رشعا لنا .وجياب عنه بأنه رشع لنا ما مل يتعارض مع رشع لنا.
األدلة من اآليات التي حترم إيذاء املؤمنني واملؤمنات :ومنها:
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حممد بن حممد الغزاَل أبو حامد الطويس ،املتوىف سنة101 :هـ ،املستصفى من علم األصول ،حتقيق حممد عبد السالم
عبد الشايف( ،بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية1413 ،هـ 1883 -م) ط ،1ج ،1ص .221

- 90

سورة البقرة ،اآلية.113 :
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ينظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،4ص  ،31ابن قدامة ،املغني ،ج ،4ص ،31احلطاب ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد
بن عبد الرمحن الرعيني ،مواهب اجلليل( ،بريوت :دار الفكر) ج ،3ص ، 222البهويت ،كشاف القناع عن متن
اإلقناع ،ج 4ص  ،221السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص.191

- 92

حممد بن حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين ،عالء الدين احلسيني الدمشقي ،املتوىف سنة1304 :هـ ،لذا
يأثم برتكه كام يأثم برتك األكل مع القدرة عليه حتى يموت (بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع) ج،4
ص.398

- 93

سورة يوسف ،اآلية.42 :

002

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد4 :

قوله تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ( .)94وحمل الشاهد يف اآلية هو أن تعرض النفس لجأذى كقتلها أو جتزيعها يدخل
يف مدلوالت اآلية.
احلجج من السنة :وهي كثرية ،منها ما ييل.
األحاديث التي تنهى عن إحلاق املسلم الرضر بنفسه أو بغريه ،ومنها:
قال النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال" :ال رضر وال رضار" ،أخرجه اإلمام أمحد(،)91
وابن ماجه بسند صحيح( ،)94وصححه احلاكم عىل رشط مسلم( ،)91وحسنه ابن الصالح وضعفه
ابن حزم( .)99ويف لفظ للبيهقي" :من ضار رضه اهلل ،ومن شاق شق اهلل عليه"( .)98وداللة احلديثني
واضحة؛ فأي أذى يلحقه بالنفس داخل يف مفهوم الداللة.
الداللل من السنن التي متنع عن الوصال ،منها:
اص ٍم موىل ل ِ ُقريبة بِن ِ
عن أ ِيب بك ٍرر ع ِ
رت ُحم َم ِد رب ِن أ ِيب بك ٍرر ،ع رن ُقر ريبة ،ع رن عالِشة" ،أ َن ر ُسول
ر
ر
ر
ال ِيف الصو ِم ،ف ُق رل ُت له :إِنَك تُو ِ
اهلل -ص َىل اهللُ عل ري ِه وس َلم  -هنى ع ِن ا رل ِوص ِ
اص ُل"؟ قال" :إِ ِّين ل رس ُت
ُ
َ ر
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سورة األحزاب ،اآلية.19 :
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أمحد بن حنبل ،مسند أمحد ،ج ،1ص.321
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ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب األحكام  ،13باب  ،11رقم احلديث ،2340:ج ،2ص .194والدارقطنيسنن
الدارقطني ،ج ،4ص ،221األصبحي مالك بن أنس ،موطأ اإلمام مالك (بريوت :مؤسسة الرسالة 1412 ،هـ)
ج ،2ص.141
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احلاكم النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني ،ج ،2ص ،19- 11عبد اهلل بن يوسف أيب حممد الزيلعي احلنفي،
نصب الراية ،ج ،4ص.394

- 99

عمر بن عيل بن أمحد بن امللقن  ،خالصة البدر املنري (بريوت :مكتبة الرشد1898 ،م ،ط ،1ج ،2ص.439

- 98

البيهقي ،السنن الكربى ،كتاب الصلح ،رقم احلديث ،11394 :ج ،4ص .114وينظر :الدارقطني ،سنن
الدارقطني ،كتاب البيوع ،رقم احلديث ،3018 :ج ،4ص.11

091

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد4 :

يت ُأ رطع ُم و ُأ رسقى"( .)80وغريه من السنن التي متنع هذا النوع من الصيام()81؛ ملا
كأح ٍد ِمنرك رُم ،إِ ِّين أبِ ُ
فيه من رضر عىل النفس؛ ولذلك ّبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن يطعم ويسقى.
الداللل من السنن التي متنع صوم األبد ومنها:
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال" :أخرب الرسول  -صىل اهلل عليه وسلم  -أنه يقول:
ألقومن الليل وألصومن النهار ما عشت ،فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :أنت الذي تقول
ذلك؟ فقلت له :قد قلته يا رسول اهلل .فقال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -فإنك ال تستطيع
ذلك ،فصم وأفطر ،ونم وقم ،وصم من الشهر ثالثة أيام ،فإن احلسنة بعرش أمثاهلا ،وذلك مثل
صيام الدهر .قال قلت :فإين أطيق أفضل من ذلك .قال صم يوما وأفطر يومني .قال :قلت فإين
أطيق أفضل من ذلك يا رسول اهلل .قال :صم يوما وأفطر يوما ،وذلك صيام داود عليه السالم .قال
قلت .فإين أطيق أفضل من ذلك .قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ال أفضل من ذلك .قال عبد
إَل من أهيل
اهلل :ألن أكون قبلت الثالثة األيام التي قال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -أحب ّ
وماَل"(.)82
ويف رواية ملسلم" :فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا وجلسدك عليك حقا".
وأيضا" :وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العني ونفهت النفس" .وكذلك" :ال صيام من صام
األبد ،ال صام من صام األبد ،ال صام من صام األبد" .ويف رواية" :فإن جلسدك عليك حظا،
ولعينك عليك حظا ،وإن لزوجك عليك حظا".

- 80

أمحد بن حنبل ،مسند أمحد بن حنبل ،رقم احلديث ،24014 :ج  43ص  ،114 –111ينظر :البخاري ،صحيح
البخاري ،كتاب الصوم ،رقم احلديث ،1842 :ج ،3ص.31

- 81

حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،رقم احلديث ،1841 :ج ،3ص ،31ومسلم ،صحيح مسلم ،كتاب
الصيام ،رقم احلديث ،1103 :ج ،2ص .114ابن حجر العسقالين ،فتح الباري ،ج ،4ص.222

- 82

حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،رقم احلديث ،1814 :ج ،4ص ،220مسلم ،صحيح
مسلم ،كتاب الصيام ،رقم احلديث ،1118 :ج ،2ص.912

090

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد4 :

والشاهد يف احلديث هو قوله – صىل اهلل عليه وسلم" :-فإن جلسدك عليك حظا "...إذن،
فالرسول  -صىل اهلل عليه وسلم – مل ينه عنه عبثا إال ملا فيه من رضر ومنع اجلسد من حقوقه
الواجبة ،فاالشتغال عنها كام ذكر ابن تيمية ال جيوز؛ فإذا كان هذا الصوم ممنوعا مع أن الصالم فيه
يتسحر ويفطر ،فمن باب أوىل أن يكون الوصال أشد منعا( .)83غري أن النووي ذكر أن الظاهريني
منعوا صيام الدهر بناء عىل ظاهر نص األحاديث ،وأما اجلمهور كام ذكر االقايض وغريه قد أجازوه
برشط أن ال يصام يف األيام املنهي عنها.
الداللل من السنن التي متنع الصوم يف السفر ،ومنها:
عن جابر بن عبد اهلل" :أن رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -خرج عام الفتح إىل مكة يف
رمضان ،فصام حتى بلغ كراع الغميم ،فصام الناس ،ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس
إليه ،ثم رشب .فقيل له بعد ذلك :إن بعض الناس قد صام .فقال :أولئك العصاة أولئك
العصاة"( .)84وذكر النووي" :أن أكثر العلامء ذهبوا يف مفهوم احلديث إىل أن املنع أو التحريم
يتحقق إذا خيف رضر أو مشقة"( .)81قال أيضا" :كان رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف سفر
فرأى زحاما ورجال قد ظلل عليه ،ما هذا؟ فقالوا صالم ،فقال ليس من الرب الصوم يف السفر".
متفق عليه( .)84فاحلكمة يف هذا املنع من هذين احلديثني وغريمها( )81هو ألجل ما فيه من رضر قد
- 83

ينظر :ابن حجر العسقالين ،فتح الباري ،وقال ابن حجر :وإىل كراهة صوم الدهر مطلقا ذهب إسحاق وأهل الظاهر
وهي رواية عن أمحد ،وشدد ابن حزم فقال :حيرم ...وذهب آخرون إىل جواز صيام الدهر ،ومحلوا أخبار النهي عىل
من صامه حقيقة ،فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين ،وهذا اختيار ابن املنذر وطالفة وروى عن عالشة نحوه،
ج ،4ص ،222ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج ،21ص.211
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مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،13رقم احلديث ،1114 :ج ،2ص .191

- 81

النووي ،رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج ،1ص .228

- 84

حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،رقم احلديث ،1844 :ج ،4ص ،192مسلم ،صحيح
مسلم ،كتاب الصيام ،رقم احلديث ،1111 :ج ،2ص .194
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099

ينظر :أمحد بن حنبل ،مسند أمحد بن حنبل ،ج ،2ص  ،304ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،ج ،1ص  ،111كتاب الصيام

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد4 :

حيول بني العبد وبني عبادة رب العباد .فإذا كان يف صوم يوم يف السفر فمن باب أوىل أن يكون
اإلرضاب عن األكل أياما ممنوعا.
الدالئل من السنن التي متنع قتل النفس ،ومنها:
عن أيب هريرة ،قال النبي  -صىل اهلل عليه وسلم " :-من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يف
نار جهنم يرتدى فيها خالدا خملدا فيها أبدا ،ومن حتسى سام فقتل نفسه فسمه يف يده يتحساه يف نار
جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ،ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته يف يده جيأ هبا بطنه يف نار جهنم خالدا
خملدا فيها أبدا( .)89عن جندب أن النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ قال" :كان فِيم رن قبلكم ٌ
رجل به
ُج رر ٌح ،فجزع ،فأخذ ِسكِّينا فحزَ هبا يده ،فام رقأ الدَ ُم حتى مات ،قال اهلل تعاىل ،بادر ِين ع رب ِدي بِن رف ِس ِه،
ح َر رم ُت عل ري ِه اجلنَة"( .)88ففي احلديثني وعيد ملن يقتل نفسه بأنه سيخلد يف النار( ،)100فكيف يتعرض
املمتنع عن األكل ألجل اإلرضاب هلذا العذاب املخلد.
الدالئل من األحاديث التي تأمر باإلحسان إىل كل يشء ،منها:
حديث شداد بن أوس مرفوعا" :إِ َن اهلل كتب ر ِ
يش ٍء ،فإِذا قت رلت رُم فأ رح ِسنُوا
اإل رحسان عىل ك ُِّل ر
ا رل ِقترلة ،وإِذا ذب رحت رُم فأ رح ِسنُوا َ
الذ ربح ،ل ِ ُي ِحدَ أحدُ ك رُم ش رفرت ُه ،و رل ُ ِري رح ذبِيحت ُه"( .)101إذا كان اإلحسان إىل

 ،1باب ،40رقم احلديث ،1132 :النسالي ،السنن الكربي ،ج ،2ص  ،111مسند أيب يعىل ،قال أبو يعىل" :حدثنا
أبو خيث مة حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبري أنه سمع جابر بن عبد اهلل ،والرواة كلهم ثقات وقد
رووه بصيغة التحديث الرصحية" ،ج ،4ص.114
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البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الصوم  ،14باب  ،41رقم احلديث ،119 ، 10 :ج ،1ص ،241ومسلم،
صحيح مسلم،كتاب اإليامن 1رقم احلديث ،108 :ج ،1ص.103

-88

البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،رقم احلديث ،3443 :ج ،4ص .111 – 110

-100

ينظر :البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،رقم احلديث ،3042 :ج ،4ص  .12ومسلم ،صحيح
مسلم ،كتاب اإليامن ،1باب غلط حتريم قتل اإلنسان نفسه ،رقم احلديث ،111 :ج ،4ص .118
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البخاري ،صحيح البخاري،كتاب األيامن والنذر ،رقم احلديث 4484 :و  ،4100ج ،11ص  .191ومسلم،
صحيح مسلم ،كتاب الصيد والذبالح ،رقم احلديث ،1811 :ج ،3ص .1149

099

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد4 :

احليوانات قد بلغ إىل هذه الدرجة يف الرشيعة اإلسالمية ،فمن باب أوىل أن يكون اإلحسان إىل نفس
اإلنسان بصوهنا من الرضر واهلالك أعىل درجة وأشد وجوبا.
الدالئل من األحاديث التي تنهى عن الوفاء بنذر املعصية أو ما فيه رضر
عن عالشة ريض اهلل عنها ،قال الرسول  -صىل اهلل عليه وسلم" :-من نذر أن يطيع اهلل
فليطعه ،ومن نذر أن يعيص اهلل فال يعصه"( .)102وعن ابن عباس ،قال النبي عليه الصالة والسالم:
" خيطب إذا هو برجل قالم فسأل عنه .فقالوا :أبو إرساليل نذر أن يقوم وال يقعد ،وال يستظل ،وال
يتكلم ،ويصوم .فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم  :-مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم
صومه"( .)103ووجه االستدالل منه هو وجوب اإليفاء بالنذر إذا مل تكن فيه معصية .ولذلك قال
ابن تيمية" :ثم تنازع العلامء :هل عليه كفارة يمني؟ عىل قولني :أظهرمها :أن عليه كفارة يمني"(.)104
الدالئل من السنن التي فيها ترك الصالة عىل من قتل نفسه
عن جابر بن سمرة قال" :أيت ا لنبي صىل اهلل عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم
يصل عليه"( . )101وحمل شاهد احلديث هو أن من قتل نفسه بأي طريق غري رشعي ال يصىل عليه
ولذلك ذكر الفقهاء كام سبق أن من يمتنع عن األكل ألجل اإلرضاب ،ال يصىل عليه إذا مات فيه.
الداللل من اإلمجاع :أمجع الفقهاء عىل منعه .وقد قال ابن تيمية" :وقتل اإلنسان نفسه
حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع"(.)104
االستدالل من القواعد الفقهية
إن كل عبادة متضمنة رضرا أكرب من نفعها منهية رشعا؛ وهو ما يعرف يف االصطالح
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البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األيامن والنذور ،رقم احلديث ،4100 ، 4484 :ج ،11ص.191
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البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األيامن والنذور ،رقم احلديث ،4104 :ج ،11ص.191
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ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج ،21ص.214
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مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اجلنالز ،باب  ،31رقم احلديث ،819 :ج ،2ص.412
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ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج ،21ص.290

099

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد4 :

األصوَل بـ" :درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح" ،أو بـ" :إن دفع املفسدة املستفادة من النهي
أوىل من جلب املنفعة()101؛ وهذا فيام هو عبادة فام بال ما ليس بعبادة وفيه رضر حمض ومفسدة!
قال ابن تيمية" :معلوم أن جنس العبادات ليس رشا حمضا ،بل العبادات املنهي عنها
تشتمل عىل منفعة ومرضة ،ولكن ملا ترجح رضرها عىل نفعها هنى عنها الشارع كام هنى عن صيام
الدهر "...؛ فالتفريط واإلفراط يف اإلسالم مذموم ،ولذلك يتوجب عىل العبد أننا مل نؤمر بيشء من
قبل اهلل إال وفيه خري لنا ،ومل ننه عن يشء إال وفيه فسادنا ورضرنا(.)109
ويمكن أن يناقش االستدالل بالقاعدة:
 أن ما سيحصل من الرضر يف حال عدم القيام باإلرضاب سيكون أكرب من األرضار التيستحصل يف حال القيام باإلرضاب.
 أن يلقى شخص واحد حتفه مقابل حقن دماء آالف خري من هالك اآلالف. لقد أمرت الرشيعة اإلسالمية باحلفاظ عىل نفس اإلنسان وعقله وبدنه ،وحرمت كل مايرضه؛ بداللة القاعدة القاللة "ال رضر وال رضار"( .)108وال ريب أن االمتناع عن
األكل من ضمن ما يرضها.
ويمكن أن يناقش االستدالل بالقاعدة:
 أن الرشيعة إنام حرمت ذلك إذا مل يكن وراءه سبب رشعي ،أما إذا كان هناك سببرشعي ،كمن يصاب يف اجلهاد أو يف حال الدفاع عن نفسه من املعتدي فجالز.
 أن املعلوم يف الفقه اإلسالمي ،هو أن كل ما يؤدي إىل احلرام هو حرام ،وكل ما يوصلإىل الواجب هو واجب؛ وعليه إذا كان االمتناع عن األكل سيعرض صاحبه إىل قتل
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ينظر:سلطان العلامء ،عز الدين بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصالح األنام ،ج ،1ص ،4السيوطي ،عبد
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نفسه الذي هو حمرم فحرام ،وقد ذكر الفقهاء :أن األكل للغذاء والرشب لدفع العطش
فرض عىل املسلم بمقدار ما يد فع اهلالك أو األذى عن نفسه ،كتعطيل منفعة السمع أو
البرص أو غريمها( .)110فاملرضب عن الطعام يرتك واجبا (إطعام النفس) ،ويفعل حمرما
(جلب الرضر وقتل النفس).
ويمكن أن يناقش االستدالل بالقاعدة :أن االمتناع عن األكل والرشب سبيل السرتجاع
احلقوق وللحامية عن كل ما يرض املرضب ،وهذا السبيل ال ريب أنه مرشوع.
األدلة من االجتهاد:
إن قول اهلل تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ( ،)111يدل أن
كل يشء يف العامل مل ك هلل تعاىل ،فليس ألحد حق أن يستعمل نفسه فيام حرم؛ ألن مالكها هو اهلل؛
ألن داللة هذه اآلية عامة.
ويمكن أن يناقش :ال ريب أن نفس اإلنسان ملك هلل الذي أمر باحلفاظ عليها ،وحرم
االنتحار ،وال جيوز إخراج من هلك مرضبا من حكم االنتحار إال بدليل .وأن املرضب واملجاهد
سواء ،وكل منهام جيود بنفسه هلل ،ومن هنا يدخالن يف قوله تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ( .)112واملانع عن األكل والرشب هو املجاهد يدافع عن حقه الرشعي.
واجلواب:
ليس املرضب واملجاهد سواء؛ ألن املجاهد ال يقتل دفاعا عن الدين إال من قبل عدو
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الزركيش حممد بن عبد اهلل ،البحر املحيط يف أصول الفقه( ،بريوت :دار الكتبي1414 ،هـ 1884 -م) ج  9ص .81
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اإلسالم ،ولذلك ال يعد املجاهد املقتول منتحرا إال إذا قتل هو نفسه ،كام ورد يف احلديث يف الرجل
الذي قتل نفسه ملا جرح فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم" :هو من أهل النار"( .)113فعىل املسلم
التمييز بني ما هو مأمور به ومنهي عنه رشعا؛ لئال يعترب ما ليس بعبادة عبادة؛ فتعرض اإلنسان نفسه
للموت حمرم رشعا ،بينام بيع املؤمن نفسه هلل مرشوع وعبادة توقيفية)114( ،كام قال تعاىل :ﭽ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ(.)111
ويمكن أن يناقش :ال نسلم بتوقيفية عبادة اجلهاد.
ألن العبادات التوقيفية" :هي العبادات املحضة كالصالة واحلج والزكاة دون العبادات
غري املحضة ،وإال لزم عىل ذلك حتريم كل وسيلة جديدة مل ترد يف السنة ،ومن لوازمه حتريم
استخدام الوسالل احلديثة يف القتال وهذا ال يقول به عاقل ،فكذلك اإلرضاب ،والعبادات غري
املحضة مثل عبادة طلب العلم وصلة الرحم واجلهاد وغريها من العبادات التي جيوز استخدام
وسالل متجددة فيها".
أدلة أصحاب املنحى الثاين :اجلواز املطلق
األوىل :األدلة من الكتاب
قوله تعاىل :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒﭼ( .)114ففي هذه اآلية إشارة إىل أن ال جيزع املجاهد من املوت يف اجلهاد؛ ملا يرتتب عليه
من األجر العظيم؛ وألن اجلهاد مرشوع ،وكذلك املمتنع عن األكل إرضابا ال ينبغي له اجلزع إذا
مات يف الدفاع عن حقه املرشوع أو عن اإلسالم؛ إذ موت الشهادة ليس مقصورا فقط عىل املوت يف
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سبق خترجيه.
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املعارك والقتال ،كام أن املرء قد يقتل نفسه أو ُيقتل خطأ أو دفاعا عن نفسه أو ماله أو غري ذلك يف
احلديث فيكون شهيدا ،كام حصل لعامر بن األكوع( ،)111وكوالد حذيفة بن اليامن(.)119
املناقشة عىل هذا الدليل:
حيرم عىل املجاهد أن يقتل نفسه كام سلف الذكر رغم أن اجلهاد مرشوع ،عىل حني أن
االمتناع عن الطعام أوال ليس مرشوعا ،وثانيا أن ثمرته ليست متخيلة ومفسدته يشء واقع؛ ومن
هنا يكون املنع من اإلرضاب أوىل لدفع رضره األكرب.
وقوله اخلبري :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ(.)118
وتشري اآلية إىل أن تضحية النفس واألموال يف املعركة اجلهادية مطلوبة إال أن تضحية
النفس فيها أكرب جهاد ،وكذلك تضحية املرضب نفسه.
املناقشة عىل هذا الدليل:
ليس النقاش هنا حول تضحية النفس يف املعركة ،وإنام هالك املمتنع عن األكل والرشب
نفسه ألجل اإلرضاب .وجياب بأن القتال يف اجلهاد ليس ساحة ترفيهية ،وإنام ساحة خطرة؛ ولذلك
يتثاقل ألجلها اجلبان .كام قال جل جالله :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
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ينظر :عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي ،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم (بريوت :دار الكتب العلمية1882 ،م)
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ينظر :ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية (اجليزة :دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن،
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ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ( .)120ويف هذه اآلية إشارة إىل أن األصل يف األمة االستعداد للجهاد
والتضحية بالنفس واملال وعدم الركون للدنيا ،وأن الركون إىل الدنيا مذموم ،فاملجاهد املرضب عن
الطعام إذا زهد يف الدنيا ،ورغب يف اآلخرة ،وأراد أن يضحي بنفسه يف سبيل رفع الظلم الظاهر
املتحقق ،واالعتداء اآلثم ،فهو جماهد ،ويرجى له الشهادة بإذن اهلل.
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بام سبق :أنه خارج عن حمل النزاع ،وحمل النزاع هو
اإلرضاب عن الطعام وليس اجلهاد يف سبيل اهلل.
آيات األمر بالصرب :قوله جل شأنه :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﭼ( . )121ويف اآلية إثبات معية اهلل مع الصابرين ،ومن كان اهلل معه كان النرص حليفه بإذنه
تعاىل ،وحقق له مقصوده وكانت العاقبة له ،فام يصيب املرضب عن الطعام هو نوع من أنواع األذى
التي تصيب املجاهد ،ودواؤها الصرب حتى حيصل النرص أو الشهادة .وقد استدل هبا الرشيف أبو
جعفر كام سبق ،ورأى أن الصرب يف اآلية املراد به الصيام – حال االبتالء  ،-ولذا واصل الصيام
حتى مات رمحه اهلل ،ومل يقل أحد من العلامء أنه منتحر مع اشتهار قصته يف عرصه.
املناقشة عىل هذا الدليل :أن هذا خارج عن حمل النزاع ،فليس النزاع يف مرشوعية الصرب،
وحمل النزاع هو :هل اإلرضاب عن الطعام انتحار أو ال ؟ وهل جيوز أم ال ؟.
واجلواب عن املناقشة :أنه ليس املراد مطلق الصرب ،بل الصرب يف حال وجود حرب أو ظلم
أو قتال مع العدو كام يف مسألتنا.
قوله تعاىل الصبور :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ( .)122تشري اآلية إىل عظم أمهية الصرب يف طاعة اهلل تعاىل ،وال خيتلف
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االثنان يف أن االمتناع عن األكل ألجل اإلرضاب حيتاج إىل صرب عظيم ،وعليه يمكن اعتبار موت
املرضب وصربه عليه موتا يف طاعة اهلل.
ويمكن أن يناقش :ال يعترب ذلك صربا يف طاعة اهلل ألن هذا األمر أساسا ليس مرشوعا،
فحكمه كحكم الوصال غري مرشوع ،وعليه يكون موته انتحارا ال شهادة.
آيات األمر بعمل ما يغضب الكفار :قال اخلالق اجلليل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
تبني اآلية أن اإلقامة
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ(ّ .)123
بكل ما يغضب العدو يف احلرب ويضيق له ذرعا جالز يف اإلسالم ،ومعلوم أن اإلرضاب أيضا يفعل
ذلك ،حيث يكشف أرسار املرضب إليه للعامل.
ويمكن أن يناقش :بأن األمر بالعكس ،ال يغضبه ألن اإلرضاب ال يتجاوز مكانه.
واجلواب عن املناقشة :كان ذلك فيام مىض ،أما اليوم فيتجاوز اإلرضاب مكانه إىل أنحاء
العامل؛ ألن العامل صار اآلن كمنطقة واحد؛ وعليه ستتفشى أرسار كل ظامل وتنترش فضيحته إبان
اإلرضاب.
وقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(.)124
تبني اآلية مرشوعية إغضاب أعداء اهلل وإذهاب احلزن عن املؤمنني ،وال شك أن
ّ
اإلرضاب يفعل كل هذا.
ويمكن أن يناقش االستدالل باآليتني:
يعترب املوت باإلرضاب انتحارا ،واالنتحار حمرم ،وال جيوز إغضاب أعداء اهلل بام هو حمرم.
ولو أجيز اإلرضاب يف إغضاب اهلل ،سيجاز فقط بام ال يؤدي إىل اهلالك.
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ويمكن أن جياب عن املناقشة :بأن التعرض للقتل يف األصل حمرم لكنه جالز يف ساحة
املعركة ،فكذلك هنا جالز لدفع الصالل أو لرفع الظلم.
آيات األمر بإعداد العدة املمكنة للكفار ،قال عز وجل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ(.)121
تبني اآل ية الكريمة بأن عىل املسلمني إعداد مجيع أنواع العدة احلربية لتخويف العدو،
ّ
والستخدامها إذا ادعت احلاجة املحاربة ،لتحقيق ما يبنى عليه اجلهاد ،وما دام اإلرضاب وسيلة من
وسالل إيقاف اعتداء العدو أو الظامل ،فهو من املأمور الرشعي.
آيات املعاقبة باملثل واالنتصار من الظلم ،ومنها:
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ(.)124
تشري هذه اآلية إىل دفع الصالل وحكم مرشوعية املعاقبة باملثل ،أفال يقوم املظلوم  -يف
حال عدم القدرة عىل االنتقام باملثل -بكل ما يكشف للعامل ظلم الظامل وإجرامه؛ ليقف عن هذا
اإلجرام! واإلرضاب أحد هذه السبل.
وقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(.)121
ووجه الداللة من اآلية :أن املظلوم مأذون له بمقاومة الظامل عىل ظلمه إياه ،وهذا اإلذن
غري مقيد ،وعليه فإذا سلك املظلوم سبيل اإلرضاب يف املقاومة يف حال عدم قدرته عىل املقاومة
باملثل؛ فال تثريب عليه.
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مناقشة هذا الدليل:
أن الرد باملثل جيب أن يكون وفق ما رشعته الرشيعة .قال ابن تيمية" :وأما قوله أريد أن
أقتل نفيس يف اهلل ،فهذا كالم جممل فإنه إذا فعل ما أمره اهلل به فأفىض ذلك إىل قتل نفسه فهذا حمسن
يف ذلك ،كالذي حيمل عىل الصف وحده محال فيه منفعة للمسلمني وقد اعتقد أنه يقتل فهذا
حسن"( .)128واستدل بقوله تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﭼ(.)128
واستدل أيضا بفعل بعض الصحابة الذين يقتحم صف الكفار و ُيقتل ،كام روى اخلالل
بإسناده عن عمر بن اخلطاب" :أن رجال محل عىل العدو وحده فقال الناس :ألقى بيده إىل التهلكة.
فقال عمر :ال ولكنه ممن قال اهلل فيه :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﭼ(.)131()130
آيات املسامهة بني ركاب السفينة إذا ماج البحر وخيف منه :ومنها:
قال ذو اجلالل واإلكرام :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ(.)132
ووجه االستدالل منهاّ :بني ابن كثري أن يونس  -عليه السالم – ملا ركب السفينة جلجت
هبم ،فاقرتعوا ثالث مرات فوقعت عىل نب ّينا يونس ،لكنهم أبوا أن يلقوه يف البحر؛ فألقى يونس
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ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج  21ص .218
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سورة البقرة ،اآلية.201 :
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البخاري (بريوت :دار املعرفة1318 ،هـ) ج  9ص .191
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بنفسه يف البحر؛ حفاظا عىل أرواح بقية الركاب( ،)133ومعلوم أن يف ذلك هالكا ،وكذلك يفعل
املرضب.
مناقشة هذا الدليل:
 أنه رشع من قبلنا ،وأجيب :أنه رشع لنا ما مل يرد رشعنا بخالفه. أن موت اجلميع متحقق فيضحى به هلذا ،وأجيب بأن مسألتنا مثلها ،فإنه يضحىبواحد ليحيى بقية السجناء ويمنعوا من الظلم.
الثانية :أدلة من السنة النبوية الرشيفة
األدلة من سنن األمر باجلهاد :عن أنس ،قال املصطفى -صىل اهلل عليه وسلم" :-جاهدوا
املرشكني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"(.)134
يبني احلديث كون اجلهاد مرشوعا بتضحية النفس وإنفاق املال وباللسان ،واملمتنع عن
ّ
األكل ألجل اإلرضاب كذلك يضحي نفسه كاملجاهد ،فال سبيل إىل القول بأنه ال يدخل يف مفهوم
إال بدليل.
املناقشة عىل هذا الدليل:
ال تصح املشاهبة بينهام ألن اجلهاد مرشوع ،وإهالك السجني املسلم نفسه ليس مأذونا به؛
فكم من الصاحلني سجنهم الكفار كأمثال حبيب بن عدي ،والبعض من األنبياء كأمثال يوسف
عليه السالم ،سجنوا يف سجون الكفار ،ومع ذلك مل يقتلوا أنفسهم باالمتناع عن األكل ،وإنام
صربوا واصطربوا وقتل بعضهم شهداء( .)131كام يف قوله تعاىل" :واستعينوا بالصرب والصالة"،

-133

ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج  ،3ص.182

-134

احلاكم ،املستدرك ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه ،ج  2ص  ،8وينظر :ابن حبان ،صحيح
ابن حبان،ج 11ص  .4النسالي ،سنن النسائي ،كتاب اجلهاد ،باب وجوب اجلهاد ،رقم احلديث،3041 ،13144 :
ج  1ص .1
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البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد ،باب  ،110رقم احلديث ، 3041 :ج  4ص .141

099

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد4 :

وليس باإلرضاب.
واجلواب:
بل تصح املشاهبة بينهام؛ فكام يسمى ما قام به حبيب بن عدي صربا ،فالمتناع عن األكل
ألجل اإلرضاب كذلك يسمى صربا ،لقد ُوجد يف التاريخ اإلسالمي من العلامء من قام به،
كالرشيف أيب جعفر وغريه.
االستدالل من سنن األمر بالصرب :عن أيب هريرة ،قال النبي  -صىل اهلل عليه وسلم " :-ال
متنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصربوا"( .)134عن ابن عباس مرفوعا" :واعلم أن يف الصرب عىل ما
تكره خريا كثريا ،وأن النرص مع الصرب ،وأن الفرج مع الكرب"(.)131
يبني احلديثان ما يف القتال يف اجلهاد من صرب وتقديم النفس واألموال قربان خلالقها،
ّ
كذلك شأن املمتنع عن األكل ألجل اإلرضاب.
ويمكن أن يناقش:
يعترب صرب اإلنسان عىل البالء صربا مرشوعا إذا ابتيل من قبل خالقه ،أما أن يسلم نفسه
للبالء فال اعتبار له كام بني احلديث" :ال متنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصربوا" .وجياب بأن

-134

حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،رقم احلديث ،3024 :ج ،4ص ،43مسلم،
صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،رقم احلديث ،1141 :ج  ، 3ص.1342

-131

اإلمام أمحد ،مسند أمحد ،ج  1ص  ،301وينظر :احلاكم ،املستدرك ،ج  3ص  ،423الطرباين ،سليامن بن أمحد بن
أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم املتوىف سنة340 :هـ ،املعجم الكبري ،املحقق :محدي بن عبد املجيد
السلفي( ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية) ،ط  ،2ج  11ص  ،123قال السخاوي :ومن طريق الطرباين أورده الضياء يف
املختارة وهو حسن ،وله شاهد عند عبد بن محيد ...عن ابن عباس مرفوعا" :يا ابن عباس احفظ اهلل حيفظك واحفظ
اهلل جتده أمامك" .وذكره مطوال وسنده ضعيف ،وأصل احلديث بدون لفظ الرتمجة عند الرتمذي وصححه من
حديث حنش عن ابن عباس مرفوعا ،بل أخرجه أمحد والطرباين وغريمها من هذا الوجه أيضا بتاممه ،وهو أصح
وأقوى رجاال .حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي ،املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل
األلسنة (بريوت :دار الكتاب العريب1891 ،م) ج  1ص .211
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بعض الظروف قد يلجئ اإلنسان إىل ذلك كام حدث بنبي اهلل يونس عليه السالم.
األدلة من سنن األمر بدفع الصالل :عن أيب هريرة قال" :جاء رجل فقال :يا رسول اهلل –
عليه الصالة والسالم  -أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ ماَل؟ قال :فال تعطه مالك ،قال :أرأيت إن
قاتلني؟ قال :قاتله ،قال :أرأيت إن قتلني؟ قال :فأنت شهيد ،قال :أرأيت إن قتلته؟ قال :هو يف
النار"(.)139
فهذا احلديث وغريه

( )138

كام ذكر الشوكاين تدل عىل جواز دفع الصالل ،وعدم

الوقوف أمامه مكتوف اليدين ،حتى ولو كان يف ذلك هالكه ،وقد ذهب إىل ذلك مجهور العلامء كام
ذكر النووي واحلافظ يف الفتح .بل ذهب بعضهم إىل وجوب ذلك بال دية وال كفارة يف حال حصول
القتل كام ذهب الشافعي ،غري أن علامء احلديث استثنوا السلطان( .)140قالوا" :وهذا املرضب عن
الطعام معتدى عليه يف مال أو عرض أو نفس ،وليس له سبيل للدفاع إال هذا فإن مات فهو
شهيد" ،فالدفاع عن نفسه وماله أيضا واجب وإال تعارض مع السنة والكتاب ،كقوله تعاىل:
ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ(.)141
األدلة من السنن التي تدل عىل جواز إنكار املنكر :عن أيب سعيد اخلدري ،قال" :سمعت
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم – يقول" :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع
فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليامن"(.)142
بيان الداللل " :أن ما حصل من الظامل منكر ،وله أن ينكره بيده (ويدخل فيها بقية

-139

مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليامن ، ،رقم احلديث ،140 :ج  1ص .124

- 138

ينظر :الرتمذي ،حممد بن عيسى بن س رورة بن موسى بن الضحاك ،أبو عيسى ،املتوىف سنة218 :هـ ،سنن الرتمذي،
كتاب الديات ،رقم احلديث(1419 :بريوت :دار الغرب اإلسالمي1889 ،م)،ج  4ص .28

-140

الشوكاين ،نيل األوطار ،ج  1ص .341

- 141

سورة الشورى ،اآلية.41 :

-142

مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليامن ،رقم احلديث ،49 :ج  ،1ص.48
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جسده) ،ومنه االمتناع عن الطعام بجسده ،أو بلسانه وفضحه ،وهذا حيصل باإلرضاب حيث
يفضح يف وسالل اإلعالم عىل ظلمه".
الداللل من السنن التي تدل عىل جواز التشكي من الظامل وإعالن ذلك:
عن أيب هريرة قال" :كان لرجل عىل الرسول  -صىل اهلل عليه وسلم  -حق فأغلظ له فهم
به أصحاب النبي" ،فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم" :إن لصاحب احلق مقاال .فقال هلم :اشرتوا له
سنا .فأعطوه إياه .فقالوا :إنا ال نجد إال سنا هو خري من سنه .قال :فاشرتوه فأعطوه إياه ،فإن من
خريكم أو خريكم أحسنكم قضاء"(.)143
وبيان االستدالل " :أنه دل عىل أن صاحب احلق له عذر يف التشكي ،ومن وسالله العاملية
حاليا :اإلرضاب عن الطعام فهو من أحسن وسالل املطالبة باحلق وخاصة مع العتاة والظلمة".
الداللل من اإلمجاع :أمجع الفقهاء عىل جواز اجلهاد بالنفس ،واملعاقبة باملثل يف حال
االعتداء ،ومن باب أوىل االندراج فيها املعاقبة بام دون املثل ،كاإلرضاب عن الطعام؛ إذ إنه دون
املعاقبة باملثل( .)144قال ابن تيمية " :من طلب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصالل عليه ،فإن مل
يندفع إال بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء"(.)141
املناقشة عىل هذا الدليل:
ثمة فرق بني املسألتني ،وقد أشار القرايف هلذا الفرق بقوله" :الفرق السابع واألربعون
واملالتان بني قاعدة اإلتالف بالصيال وبني قاعدة اإلتالف بغريه ،وهي أن الساكت عن الدفع عن
نفسه حتى يقتل ال يعد آثام ،وال قاتال لنفسه بخالف لو منع من نفسه طعامها ورشاهبا حتى مات

-143

البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب االستقراض ،رقم احلديث ،2380 :ج  1ص  ،11ومسلم ،صحيح مسلم،
كتاب البيوع  ،رقم احلديث ،1401:ج  3ص .1221

-144

ينظر :منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت ،كشاف القناع عن متن اإلقناع (بريوت :دار الكتب العلمية) ج،3
ص ،33ينظر :ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج  29ص  ،111املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج  14ص .124

-141

099

ابن تيمية ،الفتاوى الكربى ،ج  1ص  ،123وينظر :السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص .93
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فإنه آثم قاتل لنفسه"؛ وذلك أن ترك الغذاء هو السبب العام يف املوت وهو بذلك حيرم ،بخالف
الساكت عن الدفاع عن نفسه(.)144
واجلواب " :أن كالمكم خارج عن حمل النزاع ،ومرادنا االمتناع عن الطعام يف حال
االعتداء ،وليس جمرد االمتناع عن الطعام من دون سبب".
األدلة من القواعد الفقهية:
قاعدة" :احتامل أدنى املفسدتني لدفع أعالمها" واملفسدة الصغرى هنا هي موت أحد
السجناء لدفع املفسدة الكربى وهي االعتداء عىل األعراض واألنفس يف سجون الكفار وممارسة
سياسة املوت البطيء مع سجناء املسلمني كام حيصل يف سجون اليهود"( .)141ويعربون عن هذه
القاعدة أحيانا بقوهلم" :ارتكاب الرضر اجلزلي للوصلة إىل النفع الكيل ،أو الرضر األشد يزال
بالرضر األخف ،أو باحتامل أخف الرضرين"(.)149
قال ابن رجب" :القاعدة الثانية عرش بعد املالة :إذا اجتمع للمضطر حمرمانٌ ،
كل منهام
ال يباح بدون الرضورة وجب تقديم أخفهام مفسدة وأقلهام رضرا :ألن الزيادة ال رضورة إليها فال
يباح"(.)148
والرد عىل هذا الدليل:
نص الفقهاء عىل تقديم حفظ النفس عىل حفظ العرض إذا كان مجعهام ال يمكن .قال العز
بن عبد السالم " :إذا وجد من يصول عىل بضع حمرم ،ومن يصول عىل عضو حمرم أو نفس حمرمة أو

-144

أمحد بن إدريس القرايف ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق (بريوت :دار الكتب العلمية1889 ،م)  ،ج  4ص .194

-141

ينظر :عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصالح األنام (القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية،
1411هـ 1881-م) ،ج ،1ص.14

-149

ينظر :ابن عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار ،ج  ،4ص  ،182حممد بن حممد بن حممود أكمل الدين البابريت ،
العناية رشح اهلداية (بريوت :دار الفكر ،د .ت).،142/11 ،

-148

ابن رجب احلنبيل ،قواعد ابن رجب ،ص .244
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مال حمرم ،فإن أمكن اجلمع بني حفظ البضع والعضو واملال والنفس ،مجع بني صون النفس والعضو
والبضع واملال ملصاحلها ،وإن تعذر اجلمع بينها ،قدم الدفع عن النفس عىل الدفع عن العضو ،وقدم
الدفع عن العضو عىل الدفع عن البضع وقدم الدفع عن البضع عىل الدفع عن املال"(.)110
واجلواب عن املناقشة :أن الرضر هنا رضر عىل النفس والعضو والعرض.
 " -1أن دفع الرضر عن العامة أوىل من دفع الرضر عن الواحد ،فاملرضب عن الطعام
يدفع الرضر عن العامة ،وهذه قاعدة نص عليها احلنفية"( .)111قال الزيلعي“ :أن دفع
الرضر العام واجب وإن كان فيه إحلاق الرضر باخلاص"(.)112
" -2أن الفقهاء نصوا يف القواعد الفقهية عىل أن الرضورات تبيح املحظورات ،وأن الرضر
يدفع بقدر اإلمكان ،ويقولون :الرضر مرفوع ،والسجناء ونحوهم من املظلومني
عليهم رضر باالعتداء عىل أعراضهم أو أنفسهم ،فيحق هلم رفع الرضر ،وهو مضطر
للدفاع عن نفسه هبذه الوسيلة ومل جيد من ينرصه من املسلمني"(.)113
واملناقشة " :نعم حيق هلم الدفع ،لكن ليس بمحرم وهو قتل النفس ،وأجيب بأنه ليس
حمرما يف هذه احلال".
 أن القاعدة الفقهية أيضا تقول" :الرضر ال يزال بالرضر"( ،)114فالظلم عىل السجناء-110

سلطان العلامء أبو حممد عز الدين ،قواعد األحكام يف مصالح األنام ،ج  1ص .13

-111

انظر :جلنة علامء برلاسة نظام الدين البلخي ،الفتاوى اهلندية ،ج  ،1ص .381

-112

عثامن بن عيل الزيلعي ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الش ْلبِ ِّي ،احلاشية :أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس
ِّ
الش رلبِ ُّي( ،القاهرة :املطبعة الكربى األمريية  -بوالق1313 ،هـ) ،ط ،1 ،ج  1ص  ،183وينظر :حممد بن فرامرز بن
عيل  ،درر احلكام رشح غرر األحكام( ،دار إحياء الكتب العربية) ج  1ص ،41ج 3ص .20

-113

مال خرسو ، ،درر احلكام رشح غرر األحكام ،ج  1ص  ،42البابريت ،العناية رشح اهلداية،ج  10ص  ،488شمس
الدين حممد بن أمحد احلنبيل ،املتوىف سنة144 :هـ ،العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية (القاهرة:
الفاروق احلديثة للطباعة والنرش1422 ،هـ 2002 -م) ط ،1ج  2ص .181

-114
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ونحوهم ال يزال بالرضر وهو قتل النفس أو التعرض للهالك".
واجلواب" :أن الرضر هنا أكرب فهو رضر عىل النفس والعرض واملال ،والقاعدة أن الرضر
األكرب يدفع بالرضر األدنى .وكذلك القاعدة" :التضحية بالقليل إلنقاذ الكثري" ذكرها بعض
العلامء كام يف قصة يونس عليه السالم (فساهم فكان من املدحضني) ،مثل مجاعة يف سفينة لو طرحوا
واحدا منهم لنجوا ،وإال غرقوا بجملتهم ،فيقرع بينهم فمن خرجت عليه القرعة أخرج حلفظ البقية
 عىل خالف يف أصل املسألة  ،-ومثلها اإلرضاب فيضحى بواحد لينجو بقية املسجونني لكن ليسبالقرعة بل بطوعه واختياره حمتسبا نفسه شهيدا"(.)111
الدالئل من االجتهاد
 -1إذا كان الرجل مقتوال بيد الكافر موتا بطيئا بال فالدة ،فام املانع أن يموت
باإلرضاب عن الطعام مع وجود فالدة حقيقية تستحق التضحية وهي رفع الظلم
عن نفسه وبقية املسجونني أو عىل األقل عن بقية املسجونني فيام لو مات.
اهلني ،فال يلجأ له األرسى إال بعد
 -2أن قرار اإلرضاب عن الطعام ليس باألمر ّ
استنفاد كافة أساليب االحتجاج األخرى ،ولو مل تكن أوضاعهم أسوأ بكثري مما
ستكون عليها بعد اإلرضاب عن الطعام ملا جلئوا إليه ،وهذا معنى الرضورة
واإلجلاء.
 -3القياس عىل جواز أكل امليتة للرضورة ،فكام أن أكلها حمرم يف األصل وجيوز
للرضورة ،فكذلك قتل النفس حمرم لكن جيوز للرضورة.

زين الدين عبد الرمحن ابن رجب ،القواعد البن رجب (بريوت :دار الكتب العلمية) ص  ، 13السيوطي ،األشباه
والنظائر ،ص .94
-111

عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصالح األنام ،ج  1ص  ،84وأبو حامد حممد بن حممد
الغزاَل الطويس ،املستصفى (بريوت :دار الكتب العلمية1883 ،م) ص ،111 :الزركيش حممد بن عبد اهلل بن هبادر،
البحر املحيط يف أصول الفقه (بريوت :دار الكتب العلمية2000 ،م) ،ج  9ص .91
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 -4أن حق اإلرضاب يف كثري من قوانني دول العامل مسموح به يف حال وجد ظلم
واضطهاد ،فهو موجود يف القوانني اإلرساليلية فكيف نمنع السجناء الفلسطينيني
من ممارسة حق يمنحه هلم النظام(.)114
واملعارضة  :أن العربة باحلكم الرشعي ال بالقانون الوضعي فاهلل وحده هو املرشع،
فالقانون الوضعي ليس له احلق يف إباحة قتل النفس.
والرد  :أن الرشيعة ال متنع من ذلك ،وإذا كانت هذه القوانني متنع من الظلم وتبيح
اإلرضاب لرفع الظلم فالرشيعة أوىل باملنع من الظلم وأحرى فكيف يقال :إن الرشيعة متنعه.
" أنه إذا كان هذا األسلوب يغيظ الكفار ،ويسمع صوت األرسى املهضومني واملنسيني إىل
العامل ،وحييي قضيتهم ،ويساعدهم عىل نيل حقوقهم ،فهو أمر مرشوع .وأن منكر املنكر يسعه أن
يقدم عىل إنكاره ولو أدى إىل قتله كام ذكر بعض العلامء .وال يعترب منتحرا ،وهذا مثله".
قال الرسخيس" :ولو أراد أن يمنع قوما من فسقة املسلمني عن منكر اجتمعوا عليه وهو
يعلم أهنم ال يمتنعون بسببه وأهنم يقتلونه فإنه يسعه اإلقدام عىل ذلك ألن هؤالء يعتقدون اإلسالم
فزجره إياهم يؤثر فيهم اعتقادا ال حمالة"(.)111
والرد العمومي عن احلجج املتقدمة" :سلمنا لكم ،لكن مبيح وحظر اندجما ،فيقدم احلظر
احتياطا"(.)119
أدلة املنحى الثالث :وهم القائلون بالتفصيل
وقد احتجوا بحجج أصحاب القول األول والثاين ومجعوا بينهام ،فحملوا حجج املباح
عىل هيئة التي ال يؤدى إىل الوفاة واإلهالك ،ومحلوا حجج املنع عىل هيئة التي يؤدى إىل الوفاة
-114

ينظر :موقع :مركز املعلومات اإلرسالييل حلقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة.
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الرسخيس حممد بن أمحد بن أيب سهل ،املبسوط (بريوت :دار املعرفة1883 ،م) ج  24ص  ،114وينظر :ابن
عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار ،ج  4ص .121
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واإلهالك.
مناقشة والرتجيح وسبب اخلالف وثمرته
يظهر رجحان املنحى الثالث القالل بالتفصيل فيجوز اإلرضاب ما مل يصل إىل مرحلة
التلف واملوت أو رضر يف بدن أو نفس ملا ييل:
 قوة أدلتهم ووجاهتها. مناقشة أدلة املنحى األول والثاين بام يقتيض رجحان املنحى الثالث. أنه مقتىض اجلمع بني األدلة ،وعدم إمهال يشء منها ،وهو القول الوسط الذي يؤلفبني األدلة ويوازن بينها.
 اتفاقه مع جممل القواعد الفقهية التي استدل هبا الفريقان واتفاقه مع مقاصد اإلسالم. أنه مقتىض قاعدة احلفاظ عىل الرضوريات اخلمس. أن قتل النفس من األمور القطعية التحريم ،واليزال عن هذه القطعية إال بقاطعرصيح يف الداللة ،فيبقى اجلواز حمصورا فيام مل يصل إىل املوت.
 أن هذا املنحى حيصل به املقصود الذي يريده أصحاب املنحى الثاين من غري وجودالرضر الذي يتوقعه أصحاب املنحى األول.
أما اإلرضاب حتى املوت ف ممنوع إال إن كان هناك أذى وإرضار أكرب ،كام لو كان هناك
ممارسة للموت البطيء مع بقية السجناء املسلمني ،ومل يمكن الدفع عنهم إال هبذا فلو قيل باجلواز يف
هذه احلال لكان له وجه؛ ألن الرضر األكرب يدرأ بالرضر األصغر ،فموت واحد أهون من موت
املجموع ،كام يف قصة يونس عليه السالم.
وإضافة عىل ما سبق ،ال جيوز اإلرضاب يف أي دولة تط ّبقون الرشيعة اإلسالمية ،وينبغي
عىل اإلنسان أن يوافق مع احلكومة كام ذكر املرسل إىل الثقلني صىل اهلل عليه وسلم" :عليك السمع
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والطاعة يف عرسك ويرسك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك"( .)118وزاد ابن حبان يف صحيحه،
"وإن أكلوا مالك ورضبوا ظهرك"(.)140
قال ابن املنذر " :والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عام ذكر إذا أريد ظلام بغري
تفصيل ،إال أن كل من حيفظ عنه من علامء احلديث كاملجمعني عىل استثناء السلطان ...وأحاديث
الباب مرصحة بأن املقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه شهيد ،ومقاتله إذا قتل يف النار ،ألن األول
حمق والثاين مبطل"(.)141
وهذا الرشط مرفوض  :بأنه ال يعارض السمع والطاعة ،واملنهي عنه يف احلديث اخلروج
وما يف حكمه ،واإلرضاب غاية ما فيه أنه إيصال الصوت للمسؤول الكبري لتصحيح بعض أخطاء
املوظفني الصغار والتي ال يعلم عنها وَل األمر ،أو علم عنها لكن مل يدرك مدى خطورهتا ،وهي نوع
من أنواع قول كلمة احلق عند سلطان جالر ،والتؤدي إىل فتنة أو خروج ،واملسألة حمتملة وقابلة
للنقاش ،واهلل أعلم.
سبب االختالف:
وسبب االختالف هو االختالف يف تكييف املسألة الفقهي ،هل نوع من أنواع االنتحار،
أو من أنواع اجلهاد املرشوع ،أو االنتصار املرشوع من الظلم ،أو من قبيل املعاقبة باملثل أو دفع
الصالل؛ واهلل أعلم.
والرتجيح يف قضية التكييف أنه:
 إذا نوى صوم يف االمتناع عن األكل والرشب فهو وصال ،ثم إن أدى إىل الوفاة فهوانتحار حمرم.
-118

البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،رقم احلديث ،1188 :ج  13ص  ،182ومسلم ،صحيح مسلم ،كتاب
اإلمارة ،رقم احلديث ،1108/41 :ج  3ص .1410
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حممد بن حبان بن أمحد ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان (بريوت :مؤسسة الرسالة1883 ،م) ،ج 10ص .421
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الشوكاين ،نيل األوطار رشح منتقى األخبار ،ج  1ص .341
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 وإذا مل ينو صوم فيه ،فهو صنف من أصناف رفع الظلم ،فهو مباح بكل وسيلة ما مليؤد إىل درجة التهلكة فيحرم ،وال جيوز أن يعتربه أنه دفع للصالل؛ ألنه يتأكد
اإلهالك يف منأى عن العدو ومدافعته املبارشة ،واملقصود حيصل باإلرضاب غري
املفتوح أو غري الشامل.
ضوابط جواز اإلرضاب عند من قال به:
فإن الذين أجازوا اإلرضاب برشط أن ال يؤدي إىل الوفاة وضعوا له ضوابط منها:
 أال يربط به بدعة وفساد ،مثله اقرتانه بالصيام ألن الصيام عبادة توقيفية. أال يؤدي إىل أذية يف الروح أو اجلسم.تجوز عن الزمن التي يثبت األطباء أن فيها خطرا عىل البدن.
 أال ي ّ أن يستجمع اإلرضاب رشوط نجاحه ليحصل منه املقصود وإال كان نوعا من العبثوتعذيب النفس غري املرشوع ،أو يكون من جنس الوصال املنهي عنه ،مثل أن
يرضب عن الطعام بدون أن يعلم به أحد من خارج السجن فهذا عبث.
 أن يوقف اإلرضاب عند حصول عىل املقصود أو أغلبيته ،وإال كان منتحرا.قضاء املطالبة بإهناء االمتناع عن األكل والرشب أو توقفه
فنصح أصحاب املنحى األول واملنحى الثالث التاركني الطعام وأهدافهم مل يقع بعد ،أن
يوقفوا اإلرضاب إذا يؤدى إىل اخلطر ملدة قصرية حتى حيصلوا عىل القوة ،ويستمرون بعد ذلك،
وهبذه الطريقة يستغرق اإلرضاب أحيانا وقت كثريا .وأما من أجازه مطلقا حيبون استمرارهم ولو
أدى إىل اإلهالك أو املن ّية ما مل تتحقق أهدافهم أو أغلبها.
اإلرضاب لتحقيق مصالح للعامل أو حتسني األوضاع
فإن اإلرضاب عن العمل بدون سبب ق ّيم ممنوع ألن قضية الوفاء بالعهد يشء مطلوب كام
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ذكر احلي القيوم يف كتابه املجيد" :يا أهيا ا َل ِذين آمنُو را أو ُفو را بِا رلع ُق ِ
ود"( ،)142وينبغي عىل املوظف أن
ُ
ر
ُّ
يقيم كل األعامل املطلوب منه من قبل صاحب العمل موافقا رضوان اخلالق العليم .وجيب عىل
صاحب العمل أن يدفع األجر واملكافأة املتفق عليها .وإذا خالف أو رفض أن يويف وعده ،يبيح
للموظف أن يرتك العمل أو يقيم اإلرضاب حتى يويف عهده كام قال خري البرش" :أعطوا األجري
أجره قبل أن جيف عرقه"( .)143ويسوغ للمو َظفني أن يطلبوا العالوة واالزدياد يف أجورهم أو
رواتبهم ولكن بطرق املعقول واملرشوع ،وأما إذا أنكر املو ٍّظف مجيع مطلوباهتم أو بعضها ومل يرضوا
هبا ،إذن هم يستطيعون أن يرتكوا العمل أو يقيموا اإلرضاب عن الطعام.
اإلرضاب طريقة من الطرق املباحة
فإن اإلرضاب طريقة من الطرق يعترب فيها أمران:
 -1نطاق مباحة هذه الطريقة -2 .نطاق مباحة اهلدف التي حرمت.
فإذا كانت الواسطة جالزة واهلدف واجب فإن الواسطة صارت واجبة ،فام ال يتم الواجب
إال به فهو واجب .أما إذا كانت الواسطة حمرمة أو كانت مرشوعة ولكن تتخذ هلدف غري مرشوعة
فهي حمرمة عند مجيع العلامء ،مثل من يرسق ليبني مسجدا ،فال جيوز وترك الطعام للحصول عىل ما
ليس حقا للعامل أو لرفض الغري من احلصول عىل حقه ،وكذلك إذا كان يؤدى إىل متلفة كبرية مثل
تعويق املستشفيات والصيدليات التي حيتاج األشخاص إليها ،كام رصحت القاعدة الرشعية" :درء
املفاسد مقدم عىل جلب املصالح" .ويقول الشاطبي" :إن أحكام الرشيعة ما رشعت إال ملصالح
الناس وحيثام وجدت املصلحة فثم رشع اهلل" )144(0ويقول ابن القيم" :إن اهلل سبحانه وتعاىل أرسل

- 142

سورة املالدة ،اآلية.1:
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ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب الرهون ،رقم احلديث ،2443 :ج 2ص  .911وسليامن بن أمحد الطرباين ،الروض
الداين (املعجم الصغري) رقم احلديث( 34 :بريوت ،عامن :دار عامر1401 ،هـ – 1891م) ،ط ،1،ج  1ص .43
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حممود عبد اهلادي فاعور ،املقاصد عند اإلمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية ( لبنان :بسيوين للطباعة1421 ،هـ)
ص.111
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رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به األرض والسموات فإذا ظهرت
أمارات العدل وأسفر وجهه فثم وجه اهلل ودينه" .وقال العز بن عبد السالم" :إن الرشيعة كلها
مصالح إما درء مفاسد أو جلب مصالح" .وقال شيخ اإلسالم" :إن الرشيعة اإلسالمية جاءت
بتحصيل املصالح وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها".
و يوجد طرق متنوعة للوصول إىل األهداف واألغراض بسهولة وأفضل من اإلرضاب
لتحقيق املطالب ،وجيوز ترك العمل ألجل فقدان تسديد األجور والرواتب ،ألن صاحب العمل
خالف العقد فللعامل أن يرتكوا العمل حتى يسدد رواتبهم ومكافئتهم.
اخلامتة
بعد هذا العرض املوجز ألحكام اإلرضاب عن الطعام واخلروج عىل احلكومة نستطيع أن
نلخص أهم النتالج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث فيام ييل:
 )1أن اخلروج عن منهج الوسطية واالعتدال ،يصل اإلنسان إىل التفريط أو اإلفراط ،وكالمها
مبغوض ومرفوض يف الرشيعة اإلسالمية.
 )2اإلرضاب هو أن يرتك اإلنسان جزءا من األكل والرشب أو العمل وإعراضه عنه بقصد
الضغط عىل غريه ليتحقق له هدف ما أو أن يرفع ظلام معينا ،وكذلك هو أسلحة الالعنف
أو التغيري السلمي .وهو يشء فطري ومنترش بني احليوان الناطق منذ قديم.
 )3إن من دوافع ظهور اإلرضاب بكثرة يف عرصنا الراهن :ظهور االستبداد يف كل جوانب مما
جعل املظلومني يلجؤون ملثل هذا ،وقلة حيلة املظلومني وضعفهم أمام قوة اخلصم
وجربوته وطغيانه ،أن الناس يؤمنون به كوسيلة سلمية يف املطالبة باحلقوق ودفع الظلم،
ويؤثر يف تغيري مواقف دوهنم ،وكسب تعاطف الدول األخرى.
 )4ال جيوز اإلرضاب عن الطعام التي يصل إىل املوت ،أو يؤدي إىل رضر يف النفس أو يف البدن،
أو يزيد عن املدة التي يقرر األطباء أن فيها خطرا عىل اجلسد .وجيوز للعامل أن يطلبوا الزيادة
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يف رواتبهم بطريق املعقول واملرشوع ،وأما إذا أنكر املو ٍّظف مجيع مطلوباهتم أو بعضها ومل
يرضوا هبا ،إذن هم يستطيعون أن يرتكوا العمل أو يقيموا اإلرضاب عن الطعام.
واحلمد هلل عىل توفيقه ،والشكر له عىل نعامله ،ونسأله عز وجل أن يتقبل هذا اليسري من
العمل ،وأن جيعله طريقا إىل مغفرته وسرته ،وصىل اهلل عىل نب ّينا حممد إمام اهلدى والرمحة ،وعىل آله
وصحابته أمجعني.

099

4 : العدد،65 :اجمللد

الدراسات اإلسالمية

List of References
1. Al-Qur’an
2. Abdul Azeem bin Abdul Qawi, al-tarġīb wa al-tarhīb mina alḥadīṯh al-sharīf (Beirut: Dār ul Kutub al- ʿilmiyyah, 1417 AH).
3. Abdul Haye bin Ahmad, shaḏarāt al-ḏahab fī ākẖbār man
ḏahab (damishq: dār abn kaṯhīr, 1986 AD).
4. Abdul Malik ibne hishām , al-sīraẗu al-nabawīaẗ (ālqāhiraẗ:
Sharikat al-babi, 1955 AD ) .
5. Abdul Rahman bin abi bakar jalal u din, al-ʾāshbāh wa alnaẓāʾīr (Beirut: Dār ul- Kutub al- ʿilmiyyah, 1990 AD).
6. Abdul Rahman bin Muhmmad Shaikhi zada, majmaʿ al-ʾānhur
fī sharḥ multqi al-ʾaubḥur (Beirut: Dār ul- Kutub al- ʿilmiyyah,
1419 AH).
7. Abdul Rahman ibn Rajab, al-qawāʿid (Beirut: Dār ul- Kutub alʿilmiyyah,).
8. Abdul Razaq bin Huamam, al-muṣanaf (baīrūt :ālmaktab alīslāamī, 1403AH).
9. Abū ʿabdullāh al-Qurṭubī, Al- Jāmiʿ liʾaḥkām al- Qurʾān
(Cairo: Dār al- Kutub al- Miṣriyyah, 1964 AD).
10. Ahmad Bin Abdul Haleem Ibn Taimiat majmūʿ al-fatāwā
(Saudi Arabia: majmaʿ al-malik fahad, 1995 AD).
11. Ahmad Bin Al-Hussein Al-Bayhaqi, al-sunan al-kubrā, (baīrūt:
dāru al-kutub al-ʿilmīaẗ, 2004 AD).
12. Ahmad bin Ali Al-Jasas, āḥkām al-qurʾān (Beirut dār īḥīāʾ alturāṯh al-ʿarabī, 1405 AH.)
13. Ahmad bin Ali al-mousali, musnad ābī īaʿla, (damishq: dār almaʾamūn lilturāṯh, 1984AD).
14. Ahmad bin idres al-qurafi, anwār al-burūq fī anwāʾ al-furūq
(Beirut: Dār ul- Kutub al- ʿilmiyyah, 1998 AD).
15. Ahmad Uthman Al-Dhabi, sīar aʿlāim al-nubalāʾ (Beirut:
Muʾassasat ul Risālah).
16. Ahmed bin Abd al-Rahman bin Qudamah al-Maqdisi, al-mughnī
(Beirut: Dār al-kitab al-ʿarabi, 1972 AD).
17. Ahmed bin Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-Asqalani, fatḥ al-bārī
(Beirut: dār al-maʿrifaẗ, 1379 AH).
18. Ali bin umar, sunan al-dāra quṭnī (Beirut: Muʾassasat ul
Risālah, 1424 AH).

099

4 : العدد،65 :اجمللد

الدراسات اإلسالمية

19. Fakhruddin al-razi, mafātīḥ al-ghaīb (Beirut: dār aiḥīāʾ al-turāṯh
al-ʿarabi 1420 AH)
20. ibn kathīr, tafsīr al-qurʾān al-ʿaẓīm (Beirut: Dār ul Kutub alʿilmiyyah, 1998 AD).
21. ibn kathīr, al-bidāīaẗ wālnihāīaẗ (ālqāhiraẗ: dāru al-rīān llturāth,
1408 Ah. )
22. Ismail bin umar ibn kathīr, al-bidāīaẗ wālnihāīaẗ (āljīzaẗ: dār
hajar 1997 AD).
23. Izzudin Abdul Salam, qawāʿid al-ʾāḥkām fī maṣāliḥ al-ʾānām
(ālqāhiraẗ: maktabaẗ al-kulīāt al-ʾāzhrīaẗ, 1411h. -1991m).
24. Mahmood abdul hadi, al-maqāṣid ʿind al-īmām al-shāṭibī (
labnān: bisīūnī lilṭabāʿẗ, 1427 AH.)
25. Malik bin anas, maūṭaʾa (Beirut: Muʾassasat ul Risālah, 1412
AH).
26. Mansoor bin Younis al-bahoti, kashāf al-qināʿ ʿan matn alīqnāʿ (Beirut: Dār ul- Kutub al- ʿilmiyyah, 1998 AD).
27. Muhamad bin framirz, durar al-ḥukām sharḥ ghurar alʾaḥkām, (dār iḥīāʾ al-kutub al-ʿarabīaẗ)
28. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Sakhawi, al-maqāṣid alḥasanaẗ fī baīān kaṯhīr mina al-ʾāḥādīṯh al-mushtahiraẗ ʿala
al-ʾālsinaẗ, (baīrūt: dār al-kitāb al-ʿarabī, 1985 AD).
29. Muhammad bin Abdullah al-hakim, al-mustdrak ʿala alṣaḥīḥaīn (Beirut: Dār ul- Kutub al- ʿilmiyyah, 1990 AD).
30. Muhammad bin Abdullah Al-Zarkashi, al-baḥr al-muḥīṭ (Beirut:
Dār ul- Kutub 1994 AD).
31. Muhammad bin Abdullah Al-Zarkashi, al-manṯhūr fī al-qawāʿid
al-fiqhīaẗ (Kuwait : Ministry of Trust Property, 1405 AH).
32. Muhammad bin abu Bakar Ibn al-qayem, īʿlāam al-mūqʿīin ʿan
rabu al-ʿālamīn (Beirut: Dār ul- Kutub al- ʿilmiyyah, 1991 AD).
33. Muhammad bin Ahmad al-sarakhsi, al-mabsūṭ (Beirut: dār almaʿrifaẗ, 1993 AD).
34. Muhammad bin Ali Al-Shawkani, naīl al-ʾāūṭār (Cairo: Dār alhadith, 1993 AD)
35. Muhammad Bin Esaa Al-Tirmdhi, sunan al-tirmiḏī (Beirut: dār
al-gharb al-islāmī, 1998 AD).
36. Muhammad bin Hibban, ṣaḥīḥ ibn ḥibān ((Beirut: Muʾassasat ul
Risālah, 1993 AD)
37. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ṣaḥīḥ al-bukẖārī, (Beirut:
dār ṭaūq al-najāẗ, 1422 AH).

099

4 : العدد،65 :اجمللد

الدراسات اإلسالمية

38. Muhammad bin jarir al-tabri, jāmiʿ al-baīān fī taʾawīl al-qurʾān
(Beirut: Muʾassasat ul Risālah, 2000 AD).
39. Muhammad bin Muflih, al-furūʿ wa taṣḥīḥ al-furūʿ (Beirut:
Muʾassasat ul Risālah, 2003 AD).
40. Muhammad bin Muhammad al-ghazali, al-mustaṣfa (Beirut: Dār
ul- Kutub al- ʿilmiyyah, 1993 AD).
41. Muhammad bin Muhammad al-ghazali, al-mustaṣfa (Beirut: Dār
ul- Kutub al- ʿilmiyyah, 1993 AD).
42. Muhammad bin Muhammad al-trabalsi, mawāhib al-jalīil fī
sharḥ mukẖtaṣr kẖalīl (Beirut: dar al-fikr, 1992 AD).
43. Muhammad bin Muhmmad al-babarti, al-ʿināīaẗ sharḥ alhidāīaẗ, (baīrūt: dār al-fikr, ).
44. Muhammad bin Mukrim ibn Manzūr Al- ʾifrīqī, Lisān ul ʿarab,
(Dār Ṣādir, 1414 AH).
45. Muhammad bin Yazeed al-qazveni, sunan ibn mājah (Cairo :
dār aiḥīāʾ al-kutub al-ʿarabīaẗ).
46. Muhammad Rawas Qalaji, muʿjam lughaẗ al-fuqahāʾ (dār alnafāʾīs, 1988 AD)
47. Muhammad Siddique hassan Khan, al-raūḍaẗ al-nadīaẗ ( Cairo:
dār aibn ʿafān, 2003 AD).
48. Muhmmad Abdul Raouf Al-Manavi, al-taūqīif ʿala muhimāt altaʿārīf (Cairo : ʿālam al-kutub, 1990 AD)
49. Muslim ʾbn al- Ḥajjāj, Al- Jāmiʿ al- Ṣaḥīḥ, (Riyadh: Dar ulSalām, 1998 AD).
50. Mustafa Ibrahim, al-muʿjam al-wasīṭ (Beirut: dar al-fikr)
51. Sulaimān bin al-ʾāshʿath, sunan ābū dāūd ((beīrūt: ālmaktabaẗ
al-ʿaṣrīẗ ,2010 AD).
52. Sulaiman bin ayub al-tabrani, al-muʿjam al-kabīr (Cairo :
maktabaẗ abn taīmīaẗ).
53. Umar bin Ali, kẖulāṣaẗ al-badr al-munīr (baīrūt: maktabaẗ alrushd, 1989 AD).
54. Uthman bin Ali al-zailai, tibīīn al-ḥaqāʾīq sharḥ kanz aldaqāʾīq (ālqāhiraẗ: al-maṭbaʿaẗ al-kubri al-ʾāmīrīaẗ, 1313 AH.).
55. Zakrya bin Muhammad al-subki, al-gharar al-bahīaẗ fī sharḥ albahjaẗ al-wardīaẗ (ālmaṭbaʿaẗ al-mīminīaẗ, d. ṭ, d. t).
Internet sources
56. forum.sh3bwah.maktoob.com
57. forum.sh3bwah.maktoob.com، www.muslm.net/vb.
58. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/181181.

092

4 : العدد،65 :اجمللد

الدراسات اإلسالمية

59. http://www.taqhier.net/pen/research/02.htm.
60. http://www.islamonline.net/arabic/adam/2003
61. .http://www.taqnia.com/vb/archive/index.php
62. http://www.diwanalarab.com/article.php3?id_article=2373
63. http://www.alrabetta.ae/content/view/1165/89
64. http://www.saaid.net/Doat/hasn/12.htm.
65. http//www.islam.online.net/LiveDialogue/Arabic.asp?hGuestID=
NrpqE2
66. http://www.alitijahakhar.com/archive/19.htm
67. http//www.albayan-magazine.com/bayan-205/asra/1.htm
68. http://www.apndzorg/apn/arabic/constitution/constitution_1963.htm
69. http://www.btselem.org/Arabic/International_Law/Convenant_on
_Eeop.omical_social_and_cultural_rights.asp
70. http://www.tunezine.com/breve.php3?id_breve=136
71. http://www.amdh.org.ma/arab/dec_1ermai.htm
72. http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am3/html
73. http://www/islaonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestI
D=Uhx55S
74. http://www.islammemo.cckashaf/one_news.asp?Dnews=692
75. http://ftawa.ws/fw.showthead.php?t=9546
76. http://www.libya-almostakbal.org/statments/ekhwanBayan01.htm
77. http:/www/ahlalhdeeth/com/vb/showthread.php?threadid=694
78. http://www.alathry.com/link6.asp?pid=6&id=342
79. http://www.islammtoday.net/questions/show_question_content.cf
m?id=11153
80. http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm
?id=20&word

091

