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اســتخدام كافــة الســبل والوســائل المتاحــة بالدولــة لالرتقــاء بمســتوى أعضــاء الجمعيــة . 1
مــن المحاميــن والقانونييــن مهنيــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً.

التنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة لوضــع األســس الكفيلــة لتنظيــم مزاولــة . 2
مهنــة المحامــاة.

ــامية . 3 ــالتها الس ــاة ألداء رس ــة المحام ــز دور مهن ــة لتعزي ــود أعضــاء الجمعي ــم جه تنظي
فــي إرســاء قواعــد العدالــة وتطبيــق أخالقيــات المهنــة والعمــل بــروح المســؤولية والمــواالة 

للدولــة 

ــات الدراســية . 4 ــدوات والحلق ــي إعــداد ونشــر البحــوث والدراســات وإقامــة الن العمــل عل
ــة بمــا يخــدم المجتمــع اإلماراتــي.  ــة الفكــر القانونــي ألعضــاء الجمعي بغــرض تنمي

توثيــق أواصــر الصلــة بيــن الجمعيــة واألنديــة واإلتحــادات والجمعيــات األخــرى محليــاً . 5
ً بمــا يتفــق وأهــداف الجمعيــة بعــد الحصــول علــي موافقــة مســبقة مــن  الــوزارة. ودوليــا

المســاهمة بإبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن والتشــريعات التــي تصــدر فــي الدولــة . 6
مــن أجــل تحقيــق األهــداف التــي ترمــي إليهــا الجمعيــة وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات ذات 

الصلــة المختصــة إذا طلــب ذلــك.

أهداف جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

فــي البدايــة يســعدني ويشــرفني أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلــى مقــام ســيدي صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور / ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة )حفظــه 
هللا ورعــاه(  علــى إرســائه دعائــم الثقافــة والمعرفــة، والحــرص علــى نشــرها بيــن أوســاط المجتمــع، 

والتــي كان مــن نتاجهــا أن تــم اختيــار إمــارة الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب للعــام 2019.

ضمــن أهــداف جمعيــة االمــارات للمحاميــن والقانونييــن الراميــة إلــى دعــم الفكــر القانونــي ونشــر 
البحــوث والدراســات القانونيــة والشــرعية أطلقــت الجمعيــة »مشــروع تطويــر مجلــة الحــق« حيــث 
تــم طباعــة 19 كتــاب يحتــوي علــى 20 عــدد مــن مجموعــة مجلــة الحــق ليتــم انجازهــا كإصــدار 

خــاص مــن المجلــة.

 مجلــة الحــق والتــي تأسســت عــام 1403هـــ -  1982 م  عــن إدارة البحــوث والدراســات بجمعيــة 
اإلمــارات للمحاميــن وهــي مجلــة دوريــة علميــة محكمــة موجهــة للمشــتغلين فــي حقــل القانــون مــن 
ــاع قــرار وجــاء العــدد حافــالً بالبحــوث والدراســات المتنوعــة  أكاديمييــن ومحامييــن وقضــاة وصن
فــي معظــم تخصصــات القانــون وفروعـــه، وقــد تميــزت البحــوث المنشــورة فــي المجلــة بالرصانــة 
العلميــة  فضــالً عــن إنهــا كانــت شــاملة لجميــع فــروع القانــون  هــذا وقــد احتلــت هــذه البحــوث مكانــة 
مهمــة فــي الوســط القانونــي لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي رفــد وترســيخ ونشــر الوعــي القانونــي، لــدى 

أبنــاء المجتمــع وبمــا يســاهم فــي تطــور المجتمــع ورقيــه.

تهــدف المجلــة بشــكل عــام علــى نشــر المعرفــة القانونيــة بمــا يســهم فــي تطويــر العمــل القانونــي، 
ــة  ــد القانوني ــر القواع ــن خــالل نش ــي م ــر القانون ــراء الفك ــي إث ــادة ف ــاهمة الج ــى المس ــة ال باإلضاف
واآلراء الفقهيــة واالجتهــادات القضائيــة مــع التأكيــد علــى الجــودة العاليــة للمــادة المنشــورة وصلتهــا 
ــم  ــاخ المالئ ــة المن ــي، وتهيئ ــي أو العرب ــع المحل ــى الواق ــة الناشــئة عل ــر االجتماعي ــة بالظواه الوثيق
للمفكريــن والباحثيــن لنشــر نتــاج أفكارهـــم وأنشـــطتهم العلميــة والبحثيــة فــي المجــاالت القانونيــة ذات 
الصـــلة بالبيئــة االجتمــــاعية والحــرص علــى التنــوع الفكــري وااللتــزام المنهجــي واالســتفادة من كل 

معطيــات الفكــر القانونــي الناضــج وال ســيما الــذي يعمــل علــى التوأمــة بيــن األصالــة والتجديــد .

لمجلــة الحــق قاعــدة انتشــار واســعة فــي أوســاط القانونييــن وســيتم توفيــر مجلــة الحــق بإصدارهــا 
ــم. الخــاص إلكترونيــا حتــى يســتطيع الجمهــور تصفحهــا واالطــالع عليهــا مــن أي مــكان بالعال

وفق هللا الجميع ، ودامت مهنة المحاماة جليلة وسامية ،،.
المستشار / زايد سعيد الشامسي
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الحمــد هلل الملــك الحــق المبيــن، والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد رســول هللا الصــادق 
وبعد ، ، ، الوعد األمين. 

فإنــه بهــذا العــدد تفتتــح مجلــة الحــق عشــريتها الثانيــة وهــي ملتزمــة بقواعــد النشــر فيهــا؛ 
حيــث تقــدم نخبــة مــن األبحــاث الشــرعية والقانونيــة الرصينــة.

فالبحث األول: يقدم األسس التي تقي المجتمع من الجريمة المنظمة.
والبحــث الثانــي: يتنــاول بعمــق تصرفــات المريــض مــرض المــوت فــي الفقــه وقانــون 

المعامــالت المدنيــة فــي دولــة اإلمــارات.
أمــا البحــث الثالــث: فقــد قــارن باقتــدار موضــوع حجيــة أحــكام المحكميــن ومــدى تعلقهــا 

بالنظــام العــام بيــن القانــون اإلماراتــي والمصــري والفرنســي.
والبحــث الرابــع: جــاء معــززاً لجانــب مــن حقــوق اإلنســان أال وهــو حقــوق األوالد علــى 
الوالديــن التــي لــو أديــت لســلم المجتمــع مــن مشــكلة جنــوح األحــداث ولــكان أبنــاؤه نتاجــاً 

صالحــاً لحســن التربيــة والتوجيــه.
والدراســة الخامســة: جــاءت لتعــرف بمصــدر مهــم مــن مصــادر الفقــه المالكــي المعمــول 
بــه فــي محاكــم دولــة اإلمــارات أال وهــو كتــاب »أحــكام القــرآن« للقاضــي أبــي بكــر بــن 

العربي.
هــذه األبحــاث والدراســات تضعهــا جمعيــة الحقوقييــن أمــام الســادة القضــاة والمحاميــن 
وطلبــة العلــم الشــرعي والقانونــي وجميــع أفــراد المجتمــع الحقوقــي آملــة مــن ذلــك تحقيــق 
ــة  ــة بأحــكام الشــريعة اإلســالمية وتنمي ــة فــي تعميــق المعرف جانــب مــن أهدافهــا المتمثل

الفكــر الحقوقــي.
وهللا ولي التوفيق ، ، ،

رئيس التحرير
عبيد محمد ابراهيم

افتتاحية العدد
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الدكتور محمد محمد محمد عيسى

13

المقدمة

الحمــد هلل رب العالميــن والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلين، ســيدنا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد..

فــإن الشــريعة اإلســالمية خاتمــة الشــرائع الســماوية ومهيمنــة عليهــا، ولذلــك هــي عالميــة 
وصالحــة لــكل زمــان ومــكان، ومعالجــة لــكل أمــور اإلنســان ومــا يواجــه مــن تحديــات.

ــت  ــة أخرج ــر أم ــل خي ــا بالفع ــة وجعلته ــالمية أول األم ــريعة اإلس ــت الش ــد أصلح ولق
ــأن  ــرة أيضــاً ب ــاهلل، وهــي جدي ــن ب ــر وتؤم ــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنك ــاس تأم للن
تصلــح أخرهــا إن عــادت إلــى طبيعتهــا الخالصــة وفطرتهــا النقيــة واســتلهمت مــن 
القــرآن أحكامهــا، قــال تعالــى: }إِنَّــا أَنَزْلنَــا إِلَْيــَك اْلِكتـَـاَب بِاْلَحــّقِ ِلتَْحُكــَم بَْيــَن النَّــاِس بَِمــا 
ــا{  ِحيًم ــوًرا رَّ ــا )105( َواْســتَْغِفِر للّاِ إِنَّ للّاَ َكاَن َغفُ ْلَخآئِنِيــَن َخِصيًم ــن لِّ أََراَك للّاُ َوالَ تَُك

]النســاء:106-105[.
بالنظــر إلــى غايــات الشــريعة اإلســالمية نجــد أن هــذه الشــريعة جــاءت لتحقيــق غايــات 
ــل  ــح نبي ــن مجتمــع صال ــاس، وتكوي ــرب الن ــاس ل ــد الن ــة، فــي مقدمتهــا تعبي ــة وجليل نبيل
خــاٍل مــن االنحرافــات والضــالالت، مســتقيم علــى منهــج هللا تعالــى فــي ســائر شــؤونه، 
وقــد وضعــت هــذه الشــريعة الوســائل الوقائيــة والعالجيــة لالنحرافــات، فــإذا مــا اقتــرف 
ــريعة  ــإن الش ــاءه؛ ف ــه ونق ــع صحت ــذا المجتم ــى ه ــد عل ــراً يفس ــع أم ــراد المجتم ــد أف أح
قــد حملــت بقيــة األفــراد مســؤولية المحافظــة علــى دينهــم ومجتمعهــم، وأن يتخــذوا مــن 
ــف  ــذا التكلي ــا اعــوج، وه ــة م ــاد وإقام ــذا الفس ــة ه ــة بمحارب ــاليب الكفيل الوســائل واألس
شــامل لألفــراد واألســر والجهــات الرســمية والتطوعيــة كل حســب قدرتــه، فقــد أوجــب 
ــة  ــى تنقي ــة، وأن تجــد وتحــرص عل ــذه المهم ــلمين به ــن المس ــة م ــوم فرق الشــرع أن تق
األمــة مــن الرذائــل وأن تحليهــا بالفضائــل، وهــذه الفرقــة هــم أهــل الخيــر والفــالح بنعــت 

هللا تعالــى لهــم.

ولقــد عملــت الشــريعة اإلســالمية علــى وقايــة المجتمــع مــن الجريمــة وذلــك مــن خــالل 
تربيــة الفــرد تربيــة إســالمية حتــى يكــون محصنــاً مــن الوقــوع فــي الجريمــة، وســّدت 
ــإذا وقــع ذلــك فــي براثــن الجريمــة كان  ــذ الجريمــة حتــى ال يســلك طرقهــا ف ــه مناف علي

العقــاب هــو الجــزاء األمثــل لــه حمايــة للمجتمــع وحفاظــاً علــى اســتقراره.
وبناًء على ذلك ستكون خطة بحثي مكونة من:
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مقدمة
تمهيد: الجريمة .. تعريفها، أسبابها، آثارها.

المبحث األول: دور التربية اإلسالمية في مكافحة الجريمة.
المبحث الثاني: سد منافذ الجريمة.

المبحث الثالث: العقوبة.
المبحث الرابع: أهم الشبهات التي أثيرت حول العقوبات في الشريعة اإلسالمية.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
وهدفــي مــن هــذه الدراســة الموجــزة أن أبــرز صفحــة مشــرقة مــن صفحــات التشــريع 
اإلســالمي الخالــد، التشــريع الــذي لــم تعــرف البشــرية نظيــراً لــه فــي تاريخهــا القديــم منــه 

والحديــث.

وباهلل التوفيق.

تمهيد

ــن أن نحــدد  ــا م ــد لن ــا، ال ب ــة منه ــة والوقاي ــث عــن الجريم ــي الحدي ــل أن نخــوض ف قب
ــبابها: ــى أس ــوف عل ــة والوق ــن الجريم ــده م ــذي نري ــى ال المعن

أوالً: مفهوم الجريمة:
ــوس  ــي القام ــرم، وف ــرم واجت ــرم، وأج ــه ج ــب من ــة: الذن ــرم والجريم ــة: الج ــي اللغ ف
ــه كســب كاجتــرم، وعليهــم  ــم، وألهل ــاً« أذنــب فهــو مجــرم وجري المحيــط: »جــرم فالن
وإليهــم جريمــة: جنــى عليهــم كأجــرم. ويقــول ابــن فــارس: الجيــم والــراء والميــم أصــل 
واحــد يرجــع إليــه الفــروع فالجــرم: القطــع، ثــم يقــول: الجــرم والجريمــة الذنــب، ويقــول 
ابــن منظــور: الجــرم: القطــع جرمــه يجرمــه جرمــاً: قطعــه، والجــرم: التعــدي، والجــرم: 

الذنــب، والجمــع: أجــرام وجــروم، وهــو الجريمــة)1(.

ــب  ــان فعــل محــرم معاق ــا إتي ــه: »بأنه ــو زهــرة بقول ــد أب ــا الشــيخ محم وشــرعاً: عّرفه
ــى تركــه«)2(. ــب عل ــه معاق ــرك فعــل مأمــور ب ــه أو ت ــى فعل عل

أما مفهوم الجريمة المنظمة:
فقــد انتهــى إليــه المؤتمــر الخامــس لمكافحــة الجريمــة ومعاملــة المذنبيــن لألمــم المتحــدة 
فــي جنيــف عــام 1975م، وهــو أن: »الجريمــة المنظمــة تتضمــن نشــاطاً إجراميــاً معقــداً 
وعلــى نطــاق واســع، تنفــذه مجموعــات مــن األشــخاص علــى درجــة مــن التنظيــم وتهــدف 
ــاً –  ــراده وهــي – غالب ــى حســاب المجتمــع وأف ــا عل ــراء للمشــتركين فيه ــق ث ــى تحقي إل
مــا تتــم عــن طريــق اإلهمــال التــام للقانــون وتتضمــن جرائــم تهــدد األشــخاص وتكــون 

مرتبطــة فــي بعــض األحيــان بالفســاد السياســي«.
ثانياً: أسباب ارتكاب الجريمة:

يرجع ارتكاب الجريمة في عالمنا اإلسالمي إلى أسباب كثيرة ومتنوعة لعل من أهمها:

)1( انظر: مختار الصحاح، والقاموس المحيط، ومعجم مقاييس اللغة، ولسان العرب، مادة »جرم«.
)2( الجريمة والعقاب، محمد أبو زهرة، ص22.



الدكتور محمد محمد محمد عيسىمنهج اإلسالم في مكافحة الجريمة وأثر ذلك على الجريمة المنظمة

1617

عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية.	 
الفراغ الديني. 	 
غياب التعليم الديني في المراحل التعليمية المختلفة.	 
التفكك األسري.	 
الصداقات المنحرفة.	 
تأخر سن الزواج والمغاالة في المهور.	 
اإلحبــاط فــي تحقيــق بعــض األهــداف أو الوصــول إلــى الغايــة المنشــودة وخاصــة 	 

بعــد انتشــار الرشــوة والوســاطة، وال يأخــذ إال الــذي يدفــع، وال مــكان للشــاب الكــفء 
الــذي ال مــال عنــده وال وســاطة يصــل بهــا إلــى مــا يســتحقه ممــا يــؤدي ذلــك لــدى 
ــخط  ــو الس ــل وه ــى رد الفع ــك إل ــع ذل ــاب ويدف ــاط واالكتئ ــأس واإلحب ــاب بالي الش

واالنتقــام مــن المجتمــع.
إســراف رجــال األمــن فــي البــالد اإلســالمية فــي التعذيــب الجســدي والنفســي بمــن 	 

يتــم القبــض عليهــم ولــو بشــبهة، ممــا لــه رد فعــل عليــه وعلــى أســرته فيزيدهــم ذلــك 
قســوة ورغبــة فــي االنتقــام كــرد فعــل ممــا يحــدث.

انتشــار الفاحشــة والمنكــرات وأماكــن اللهــو فــي البــالد اإلســالمية بصــورة يرفضهــا 	 
ــة  ــة تشــجيع الدول ــن بلّ ــد الطي ــل وممــا يزي الشــرع وأصحــاب األخــالق الرفيعــة، ب
لهــذه الفئــة الضالــة وتكريمهــا لهــم وتوفيــر الحيــاة الرغــدة التــي فقدهــا أهــل العلــم 
والعلمــاء – فــي كافــة المياديــن – الذيــن يســهرون مــن أجــل بالدهــم، وهــذا يــؤدي 

بــدوره إلــى رد فعــل عنيــف.
يضــاف إلــى مــا ســبق انتشــار األفــالم وأغانــي العــري الجنســي وهبــوط المســتوى 	 

اإلعالمــي العربــي اإلســالمي.
ــه إيجــاد عمــل 	  ــح ل ــم يت ــذي ل ــي أوســاط الشــباب المتخــرج وال ــة المتفشــية ف البطال

ــد تخرجــه. ــه بع ــي مســتقبل حيات ــه وخاصــة ف ــي حاجات ــورد رزق يلب يشــغله، وم
ليســت هــذه كل األســباب التــي تــؤدي باإلنســان إلــى الوقــوع فــي الجريمــة، ولكنهــا 	 

بعــض منهــا نــدق بهــا ناقــوس الخطــر إليجــاد حــّل لهــا حتــى تســتقر األمــور ويهــدي 
اإلنســان ويعيــش آمنــاً فــي ســربه معافــى فــي بدنــه.

المبحث األول
دور التربية اإلسالمية في مكافحة الجريمة

ــم،  ــة والتنظي ــي التربي ــاط بسياســته ف ــق ارتب ــة مرتبطــة أوث ــي العقوب سياســة اإلســالم ف
وقــد هيــأ اإلســالم مــن سياســة التعليــم مناخــاً طبيعيــاً تصــح عليــه دوافــع الســلوك وتبــدو 
فيــه أعمــال اإلنســان علــى النحــو المرضــي عقــالً وذوقــاً وشــرعاً، فــإذا كانــت بعــد ذلــك 
جريمــة فقــد برهــن مقترفهــا علــى أنــه فــي حاجــة إلــى عــالج العقوبــة تقويمــاً لــه وحفاظــاً 
علــى حرمــات األفــراد، وحمايــة للمجتمــع، وتحقيقــاً ألمنــه. وحيــن ال تفلــح التربيــة وال 
ــا  ــوس ال يجــدي معه ــه نف ــتقيم علي ــلوباً تس ــة أس ــن العقوب ــاص م ــال من ــب ف ــح التهذي يفل

ســواه)1(.
مــن أجــل ذلــك أعطــى اإلســالم لألســرة اهتمامــاً بالغــاً إذ أنهــا أخطــر وحــدة اجتماعيــة 
ــاء المجتمــع المســلم، واألســرة المحضــن الطبيعــي  ــي بن ــة ف ــاء األمــة، وأهــم لبن ــي بن ف
ــه  ــة الفــراخ الناشــئة ورعايتهــا وتنميــة أجســادها وعقولهــا، وفــي ظل ــذي يتولــى حماي ال
تتلقــى مشــاعر الحــب والرحمــة والتكافــل، وتنطبــع بالطابــع الــذي يالزمهــا مــدى الحيــاة، 

وعلــى هديــه ونــوره تتفتــح للحيــاة وتتعامــل معهــا)2(.
لذلــك عمــل اإلســالم جاهــداً علــى أن تكــون البيئــة التــي ينشــأ فيهــا الفــرد بيئــة تقيــة نقيــة 

تصــان فيهــا الحقــوق، وتتحقــق فيهــا الفضائــل.
ــر كل  ــم، وتوفي ــام به ــاء واالهتم ــة األبن ــوب تربي ــى وج ــراً عل ــالم كثي ــدد اإلس ــد ش وق

ــر. ــم الخي ــق له ــي تحق ــات الت ــواء والمقوم األج
وكمــا أن المســلم مطالــب بالعمــل علــى نجــاة نفســه مــن النــار فهــو كذلــك مطالــب بإنقــاذ 
ــْم  ــُكْم َوأَْهِليُك ــوا أَنفَُس ــوا قُ ــَن آَمنُ ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــى: }يَ ــه تعال ــه منهــا عمــالً بقول ــه وأبنائ أهل
َ َمــا أََمَرُهــْم  نَــاًرا َوقُوُدَهــا النَّــاُس َواْلِحَجــاَرةُ َعلَْيَهــا َماَلئَِكــةٌ ِغــاَلٌظ ِشــَداٌد اَل يَْعُصــوَن للاَّ
َويَْفعَلُــوَن َمــا يُْؤَمــُروَن{ ]التحريــم: 6[. ومــن المتفــق عليــه أن نفســية األطفــال كالورقــة 
البيضــاء تقبــل مــا يســطر عليهــا ويصيــر جــزًءا مــن شــكلها، ولهــذا قــال صلــى هللا عليــه 

وســلم: »كل مولــود يولــد علــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه وينصرانــه ويمجســانه«)3(. 

)1( اإلسالم وبناء المجتمع الفاضل، يوسف عبد الهادي الشال، ص136.
)2( في ظالل القرآن، سيد قطب، ج2 ص235.

)3( رواه البخاري ومسلم.
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وقــال أيضــاً: »أكرمــوا أوالدكــم وأحســنوا أدبهــم«)1( وهــذا أمــر نبــوي بضــرورة مالزمتنــا 
ألوالدنــا ومراقبتهــم بأنفســنا، وهــذا منتهــى الســمو فــي تربيــة النــشء، أمــا تــرك أوالدنــا 
لغيرنــا مــن الخــدم أو دور الحضانــة وصــرف أوقاتنــا كلهــا أو أكثرهــا خــارج البيــت، فهذا 
خطــأ كبيــر وجــرم عظيــم، وإذا فعلنــا ذلــك تداعــى ركــن مــن أركان األســرة وتجرعنــا 

مــرارة فســاد األوالد خلقيــاً وعلميــاً ونفســياً.
ــم العقيــدة  ــن يعوله ــي نفــوس أوالده وم ــرس ف ــرة أن يغ ــي األس ــر ف ــي األم فعلــى ول
ــالً  ــة عم ــال الصالح ــة واألعم ــادات واألخــالق الفاضل ــى العب ــم عل ــليمة، وأن يدربه الس
ــَك  ــُن نَْرُزقُ ــا نَّْح ــأَلَُك ِرْزقً ــا اَل نَْس ــْر َعلَْيَه ــاَلِة َواْصَطبِ ــَك بِالصَّ ــْر أَْهلَ ــى: }َوأُْم ــه تعال بقول

َواْلعَاقِبَــةُ ِللتَّْقــَوى{ ]طــه: 132[.
وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم: »مــروا أوالدكــم بالصــالة وهــم أبنــاء ســبع ســنين، 
واضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عشــر، وفرقــوا بينهــم فــي المضاجــع«)2( كذلــك علــى ولــي 
ــة  ــد والرجول ــى اْلَجلَ ــم عل ــر، وأن يربيه ــي الخي ــس ف ــى التناف ــود أوالده عل ــر أن يع األم

ــدياً. ــاً وجس ــم عقلي ــا ينفعه ــم م والخشــونة وأن يعلمه
ففــي الحديــث الشــريف: »حــق الولــد علــى الوالــد أن يعلمــه الكتابــة، والســباحة، والرماية، 

وأن ال يرزقــه إال طيباً«)3(.
وقــد حــرص اإلســالم أن يكــون العــدل هــو األســاس الــذي تبنــى عليــه العالقــات داخــل 
ــي  ــا وف ــي العطاي ــم ف ــن أبنائه ــه وســلم أن يســووا بي ــى هللا علي ــي صل األســرة فأمــر النب
ــق  ــن الضي ــم م ــاء، وســالمة صدوره ــية األبن ــاء نفس ــى نق ــالً عل ــك عم ــالت وذل المعام

والبغــض والحســد.
فعــن النعمــان بــن بشــير رضــي هللا عنــه قــال: »أعطانــي أبــي عطيــةً فقالــت عمــرة بنــت 
رواحــة: ال أرضــى حتــى تشــهد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فأتــى رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم فقــال: أعطيــت ســائر ولــدك مثــل هــذا؟ قــال: ال، فقــال النبــي صلــى هللا 

عليــه وســلم: فاتقــوا هللا واعدلــوا بيــن أوالدكــم، قــال: فرجــع فــرّد عطيتــه«)4(.
وهكــذا تبقــى أواصــر المــودة بعيــدة عــن وســاوس الشــيطان، وينســجم كل أعضــاء 

)1( رواه ابــن ماجــه برقــم )3671( وفــي إســناده الحــارث بــن النعمــان الــذي وإن ذكــره ابــن حبــان فــي 
الثقــات لكــن قــال عنــه البخــاري: منكــر الحديــث، وقــال العقيلــي: أحاديثــه مناكيــر، وليّنــه أبــو حاتــم. وقــال 

البوصيــري عــن إســناد الحديــث: هــذا إســناد ضعيــف، والشــيخ األلبانــي ضعــف هــذا الحديــث.
)2( رواه أحمد في مسنده.

)3( رواه الطبراني في المعجم الصغير.
)4( رواه مسلم.

ــى  ــي تفســد عل ــد الت ــذور الحق ــن ب ــع م ــلم المجتم ــذا يس ــة، وبه ــام ومحب ــي وئ األســرة ف
األســرة المــودة واألخــوة، وذلــك امتيــاز خــاص للتشــريع اإلســالمي فــي محافظتــه علــى 

ــع اإلســالمي)1(. ــر أســاس المجتم ــي تعتب األســرة الت
وقــد عاشــت األســرة اإلســالمية قويــة ســعيدة هانئــة مســتقرة، ترّســمت مبــادئ اإلســالم، 
ــي  ــذ، ونشــأت ف ــلوكها موضــع التنفي ــن س ــر، وم ــن نفوســها موضــع التقدي ــه م ووضعت
ــوس  ــي نف ــوم ف ــادئ تق ــك المب ــت تل ــن، وكان ــي كل الميادي ــال ف ــن الرج ــال م ــا أجي كنفه
المؤمنيــن بهــا مقــام القانــون، فــكان األب يعــرف مكانــه مــن ابنــه، وكان االبــن يعــرف 
حــدوده مــن أبيــه، وكانــت الزوجــة تعتــرف بقوامــة الرجــل، وكان الرجــل يــؤدي حقــوق 

ــة والســعادة)2(. المــرأة، وكانــت تســود األســر والبيــوت روح المحب
يتضــح ممــا ســبق أن الشــريعة اإلســالمية تعنــى عنايــة كبيــرة بإصــالح الفــرد إصالحــاً 

جذريــاً عــن طريــق تربيتــه علــى معانــي العقيــدة اإلســالمية، ومنهــا:
ــه  ــادات، وهــذا كل ــه مــن ضــروب العب ــا افترضــه علي ــه وأداء م ــه من ــه هلل وخوف مراقبت
ســيجعل نفســه مطواعــة لفعــل الخيــر كارهــة لفعــل الشــر، بعيــدة عــن ارتــكاب الجرائــم، 

وفــي هــذا كلــه أكبــر زاجــر للنفــوس.
وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن الشــريعة بطهــارة المجتمــع، وإزالــة مفاســده والشــك أن 
المجتمــع الطاهــر العفيــف سيســاعد كثيــراً علــى منــع اإلجــرام وقمــع المجرمين، وســيقوي 
جوانــب الخيــر فــي النفــوس، ويســد منافــذ الشــر التــي تطــل منهــا النفــوس الضعيفــة، وفــي 

هــذا ضمــان أيضــاً لتقويــة النفــوس وإعطائهــا مناعــة ضــد اإلجــرام.
ــد مــن  ــكان الب ــم، ف ــكاب الجرائ ــد تســول للبعــض نفوســهم ارت ــه، فق ــع هــذا كل ولكــن م
عقوبــة عاجلــة توقعهــا الدولــة اإلســالمية عليهــم زجــراً لهــم مــن العــودة إليهــا، وردعــاً 
لآلخريــن الذيــن قــد تســول لهــم أنفســهم ارتــكاب الجريمــة، وفــي هــذا اســتقرار للمجتمــع 

وإشــاعة للطمأنينــة فيــه)3(.
ــعادة  ــى الس ــة إل ــادة األم ــالمية لقي ــة اإلس ــن التربي ــال م ــع ن ــر مجتم ــن األس ــج ع وينت

واألمــان. واالســتقرار 
إن المجتمــع الفاضــل الــذي تســعى إليــه الشــريعة هــو المجتمــع الــذي يأخــذ فيــه كل فــرد 
بيــد صاحبــه، ال يتركــه وال يخذلــه بــل ينصــره إن كان مظلومــاً، ويمنعــه مــن ظلمــه إن 

)1( الدعوة اإلسالمية في عهدها المدني، رؤوف شلبي، ص189 – 190.
)2( التكافل االجتماعي، محمد فرج سليم، ج1 ص92 باختصار.

)3( أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، ص271.
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ــر بالمعــروف والنهــي عــن  ــا نحــن المســلمين باألم ــا يعــرف عندن ــاً، وهــو م كان ظالم
المنكــر، وهــو مــن صفــات المجتمــع المســلم الفاضــل، فــال يتصــور صــالح المجتمــع إال 
بإقامــة هــذه الفريضــة التــي أوجبهــا هللا تعالــى علــى األمــة اإلســالمية وال تســتقيم حيــاة 

المســلمين بدونهــا.
ومــن اآليــات الدالــة علــى األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر قولــه تعالــى: }َوْلتَُكــن 
ــةٌ يَْدُعــوَن إِلـَـى اْلَخْيــِر َويَأُْمــُروَن بِاْلَمْعــُروِف َويَْنَهــْوَن َعــِن اْلُمنَكــِر َوأُْولَـــئَِك ُهــُم  نُكــْم أُمَّ ّمِ
ــو يوصــي  ــان وه ــى لســان لقم ــه ســبحانه – عل ــران: 104[، وقول ــوَن{ ]آل عم اْلُمْفِلُح
ــى َمــا  ــْر َعلَ ــِر َواْصبِ ــهَ َعــِن اْلُمنَك ــْر بِاْلَمْعــُروِف َواْن ــاَلةَ َوأُْم ــِم الصَّ ــيَّ أَقِ ــا بُنَ ولــده –: }يَ
أََصابـَـَك إِنَّ َذِلــَك ِمــْن َعــْزِم اأْلُُمــوِر{ ]لقمــان: 17[، وقــد جعــل هللا تعالــى األمــر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر عالمــة فارقــة بيــن المؤمنيــن والمنافقيــن، قــال تعالــى فــي وصــف 
ــن بَْعــٍض يَأُْمــُروَن بِاْلُمنَكــِر َويَْنَهــْوَن َعــِن  المنافقيــن: }اْلُمنَافِقُــوَن َواْلُمنَافِقَــاُت بَْعُضُهــم ّمِ
اْلَمْعــُروِف َويَْقبُِضــوَن أَْيِديَُهــْم نَُســواْ للّاَ فَنَِســيَُهْم إِنَّ اْلُمنَافِِقيــَن ُهــُم اْلفَاِســقُوَن{ ]التوبــة: 
ــاء  ــْم أَْوِليَ ــاُت بَْعُضُه ــوَن َواْلُمْؤِمنَ ــن: }َواْلُمْؤِمنُ ــي وصــف المؤمني ــى ف ــال تعال 67[، وق
َكاةَ  ــزَّ ــوَن ال ــالَةَ َويُْؤتُ ــوَن الصَّ ــِر َويُِقيُم ــِن اْلُمنَك ــْوَن َع ــُروِف َويَْنَه ــُروَن بِاْلَمْع ــٍض يَأُْم بَْع

َويُِطيعُــوَن للّاَ َوَرُســولَهُ أُْولَـــئَِك َســيَْرَحُمُهُم للّاُ إِنَّ للّاَ َعِزيــٌز َحِكيــٌم{ ]التوبــة: 71[.
ومــن األحاديــث النبويــة التــي وردت فــي إيجــاب األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
ــم يســتطع  ــإن ل ــده، ف ــره بي ــراً فليغي ــم منك ــه وســلم: »مــن رأى منك ــى هللا علي ــه صل قول

فبلســانه، فــإن لــم يســتطع فبقلبــه، وذلــك أضعــف اإليمــان«)1(. 
ــاء«: »األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر هــو  ــي »اإلحي ــي ف ــول اإلمــام الغزال يق
ــو  ــن، ول ــن أجمعي ــه النبيي ــي ابتعــث هللا ل ــة الت ــن، وهــو المهم ــي الدي القطــب األعظــم ف
طــوى بســاطه وأهمــل علمــه وعملــه لتعطلــت النبــوة واضمحــل الديــن، وفشــت الضاللــة 
وشــاعت الجهالــة، واستشــرى الفســاد واتســع الخــرق، وخربــت البــالد وهلــك العبــاد، ولــم 

يشــعروا بالهــالك إال يــوم التنــاد«)2(.
ــك لمــا  ــاة المجتمــع وذل ــرة فــي حي ــة كبي ولألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أهمي

يلــي:
1- األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ األمة من الهالك:

ــاِد  ــِن اْلفََس ــْوَن َع ــٍة يَْنَه ــواْ بَِقيَّ ــْم أُْولُ ــن قَْبِلُك ــُروِن ِم ــَن اْلقُ ــْوالَ َكاَن ِم ــى: }فَلَ ــال تعال ق

)1( رواه اإلمام مسلم في صحيحه.
)2( إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، ج2 ص169.

ــواْ  ــواْ فِيــِه َوَكانُ ــا أُتِْرفُ ــواْ َم ــَع الَِّذيــَن َظلَُم ــْم َواتَّبَ ــا ِمْنُه ــْن أَنَجْينَ مَّ ــي األَْرِض إِالَّ قَِليــالً ّمِ فِ
ُمْجِرِميــَن{ ]هــود: 116[.

يقــول الشــيخ ســيد قطــب – رحمــه هللا –: »هــذه إشــارة تكشــف عــن ســنة مــن ســنن هللا 
فــي األمــم، فاألمــم التــي يقــع فيهــا الفســاد – فــي أي صــورة مــن الصــور –فيجــد مــن 

ينهــض لدفعــه هــي أمــم ناجيــة، ال يأخذهــا هللا تعالــى بالعــذاب والتدميــر.
وأمــا األمــم التــي يظلــم فيهــا الظالمــون، ويفســد فيهــا المفســدون، فــال ينهــض مــن يدفــع 
ــغ أن يؤثــر فــي الواقــع الفاســد،  ــه ال يبل ــم والفاســد، أو يكــون فيهــا مــن ينكــر ولكن الظل
فــإن ســنة هللا تحــق عليهــا، إمــا بهــالك لالســتئصال وإمــا بهــالك االنحــالل واالختــالل. 

فالمصلحــون هــم دائمــاً صمــام األمــان لألمــم والشــعوب.
ــم ال  ــوره؛ إنه ــكل ص ــاد ب ــم والفس ــن للظل ــن، الدافعي ــاح المكافحي ــة كف ــرز قيم ــا يب وه
يــؤدون واجبهــم لربهــم ولدينهــم فحســب، إنمــا هــم يحولــون بهــذا دون أممهــم وغضــب 

ــاع«)1(. ــكال والضي ــتحقاق الن هللا واس
2- األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل الجهاد:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر«)2(.
3- األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم األمور:

ــاَلةَ َوأُْمــْر بِاْلَمْعــُروِف َواْنــهَ َعــِن اْلُمنَكــِر َواْصبِــْر َعلـَـى َمــا  قــال تعالــى: }يـَـا بُنـَـيَّ أَقِــِم الصَّ
أََصابـَـَك إِنَّ َذِلــَك ِمــْن َعــْزِم اأْلُُمــوِر{ ]لقمــان: 17[.

4- األمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط من شروط التمكين والنصر:
كَّنَّاُهــْم  ــِويٌّ َعِزيــٌز )40( الَِّذيــَن إِن مَّ َ لَقَ ُ َمــن يَنُصــُرهُ إِنَّ للاَّ قــال تعالــى: }َولَيَنُصــَرنَّ للاَّ
 ِ َكاةَ َوأََمــُروا بِاْلَمْعــُروِف َونََهــْوا َعــِن اْلُمنَكــِر َوِلَّ ــاَلةَ َوآتـَـُوا الــزَّ فِــي اأْلَْرِض أَقَاُمــوا الصَّ

ــةُ اأْلُُمــوِر{ ]الحــج: 40 – 41[. َعاقِبَ
وروى البخــاري عــن النعمــان بــن بشــير  رضــي هللا عنــه عــن النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم قــال: »مثــل القائــم فــي حــدود هللا والواقــع فيهــا كمثــل قــوم اســتهموا علــى ســفينة 
ــي أســفلها إذا اســتقوا المــاء  ــن ف فأصــاب بعضهــم أعالهــا وبعضهــم أســفلها، وكان الذي
مــّروا علــى مــن فوقهــم، فقالــوا: لــو أنــا خرقنــا فــي نصيبنــا خرقــاً ولــم نــؤذ من فوقنــا، فإن 
تركوهــم ومــا أرادوا، هلكــوا جميعــاً، وإن أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا، ونجــوا جميعــاً«)3(.

)1( في ظالل القرآن، سيد قطب، 4 ص1933 باختصار وتصرف.
)2( رواه أحمد.

)3( رواه البخاري في صحيحه، ج5 ص132.
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إذن نســتطيع أن نقــرر أهميــة فريضــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وإهمــال 
ــم والفوضــى  ــة وانتشــار الجرائ ــى هــالك األم ــؤدي إل ــا ي ــذه الفريضــة وعــدم تطبيقه ه

ــة: ــاط التالي ــي النق ــاط. ويمكــن أن نحــدد إهمــال هــذه الفريضــة ف وعــدم االنضب
1( عموم الفتنة والعقاب للعصاة والصالحين:

ــةً َواْعلَُمــواْ أَنَّ للّاَ َشــِديُد  قــال تعالــى: }َواتَّقـُـواْ فِتْنـَـةً الَّ تُِصيبـَـنَّ الَِّذيــَن َظلَُمــواْ ِمنُكــْم َخآصَّ
اْلِعقـَـاِب{ ]األنفــال: 25[.

وفــي صحيــح مســلم عــن أم المؤمنيــن زينــب بنــت جحــش – رضــي هللا عنهــا –»أنهــا 
ســألت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: أنهلــك وفينــا الصالحــون؟ قــال: نعــم، إذا كثــر 

الخبــث«)1(. 
2( الحرمان من إجابة هللا وعطائه ونصرته:

ــة –  ــن عائش ــه أم المؤمني ــذي روت ــث ال ــي الحدي ــا ف ــرات كله ــذه التحذي ــاءت ه ــد ج ولق
رضــي هللا عنهــا – قالــت: »دخــل علــّي النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فعرفــت فــي وجهــه 
أنــه قــد حضــره شــيء – فتوضــأ – ومــا كلــم أحــداً، فلصقــت بالحجــرة أســتمع مــا يقــول، 
ــول لكــم:  ــاس! إن هللا يق ــا الن ــا أيه ــال: »ي ــه وق ــى علي ــر فحمــد هللا وأثن ــى المنب فقعــد عل
ــل أن تدعــوا فــال أجيــب لكــم، وتســألون فــال  مــروا بالمعــروف وانهــوا عــن المنكــر قب

أعطيكــم، وتســتنصروني فــال أنصركــم«)2(.
فمــا يبقــى لألمــة إذا أوصــد فــي وجههــا بــاب الدعــاء، ومنــع عنهــا خيــر هللا وعطــاؤه، 

وحجــب عنهــا نصــر هللا وتأييــده؟
3( إهمال األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دواعي اللعنة:

ــِن  ــى ِلَســاِن َداُووَد َوِعيَســى اْب ــي إِْســَرائِيَل َعلَ ــن بَنِ ــُرواْ ِم ــَن َكفَ ــَن الَِّذي ــال تعالــى: }لُِع ق
ــوهُ  ــٍر فَعَلُ نَك ــن مُّ ــْوَن َع ــواْ الَ يَتَنَاَه ــُدوَن )78( َكانُ ــواْ يَْعتَ َكانُ ــوا وَّ ــا َعَص ــَك بَِم ــَم َذِل َمْريَ

ــدة: 78، 79[. ــوَن{ ]المائ ــواْ يَْفعَلُ ــا َكانُ ــَس َم لَبِئْ
يقــول صاحــب الظــالل – رحمــه هللا –: »والمنهــج القرآنــي – بعرضــه لهــذه الظاهــرة 
فــي المجتمــع اإلســرائيلي فــي صــورة الكراهيــة والتنديــد – يريــد للجماعــة المســلمة أن 
يكــون لهــا كيــان حــي متجمــع صلــب، يدفــع كل بــادرة مــن بــوادر العــدوان والمعصيــة، 
ــاً فــي الحــق  ــد للمجتمــع اإلســالمي أن يكــون صلب قبــل أن تصبــح ظاهــرة عامــة، ويري
ــي  ــم الت ــؤدوا أمانته ــن أن ي ــى الدي ــن عل ــد للقائمي ــه، ويري ــداء علي ــاه االعت ــاً تج وحساس

)1( صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي.
)2( رواه اإلمام أحمد في مسنده.

اســتحفظوا عليهــا، فيقفــوا فــي وجــه الشــر والفســاد والطغيــان واالعتــداء وال يخافــون فــي 
هللا لومــة الئــم«)1(.

وهكــذا يتضــح بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك أن األمــة كلهــا تؤاخــذ وينالهــا األذى والعقــاب 
فــي الدنيــا واآلخــرة إذا ســكتت عــن وقــوع المنكــر فيهــا مــن بعــض، ومــا فــي هــذا ظلــم، 
ــة  ــره أحــد، أمــة منحل ــال يغي ــي تشــيع فيهــا الفاحشــة ويجهــر فيهــا بالمنكــر ف فاألمــة الت

متهافتــة صائــرة إلــى الدمــار والــزوال)2(.
ــره المنشــود راعــت الشــريعة  ــؤدي األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أث ولكــي ي
ــت إليهــا اآلمــر بالمعــروف والناهــي عــن المنكــر  اإلســالمية عــدة أمــور يجــب أن يلتف

ــرة المرجــوة وهــي: ــي بالثم ــى تأت حت
)1( العلم    )2( اإلخالص   )3( الرفق 

)5( القدوة الحسنة. )4( الصبر والحلم  
هــذا ولقــد حفــل التاريــخ اإلســالمي بمواقــف رائعــة فــي األمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
ــى  المنكــر، وهــي مواقــف ال يحصيهــا العــد، ويقصــر دونهــا العــرض، أذكــر منهــا عل

ســبيل المثــال ال الحصــر، مــا دار بيــن الخديــوي إســماعيل وعالــم أزهــري:
ــوع  ــر لوق ــى مص ــم عل ــت الهزائ ــة، وتوال ــر والحبش ــن مص ــرب بي ــت الح ــا وقع »لم
ــاً مــع شــريف  ــك، فركــب يوم ــوي بذل ــواد جيشــها، ضــاق صــدر الخدي ــن ق الخــالف بي
باشــا وهــو مهمــوم، فقــال لــه: مــاذا تصنــع حينمــا تلــم بــك ملمــة تريــد أن تدفعهــا، فقــال: 
ــرؤه  ــاري يق ــح البخ ــى صحي ــأ إل ــذا أن ألج ــن ه ــيء م ــي ش ــاق ب ــي إذا ح إن هللا عودن
ــيخ  ــر، وكان ش ــيخ األزه ــم ش ــال: نكل ــي، ق ــرج هللا عن ــاس فيف ــار األنف ــاء أطه ــي علم ل
األزهــر العروســي، فجمــع لــه مــن صلحــاء العلمــاء جمعــاً، وأخــذوا يتلــون فــي البخــاري 
ــوي  ــى، ذهــب الخدي ــم تتوال ــت الهزائ ــك ظل ــع ذل ــع األزهــر، وم ــي الجام ــة ف ــام القبل أم
ومعــه شــريف باشــا إلــى العلمــاء وقــال لهــم غاضبــاً: إمــا أن هــذا الــذي تقرؤونــه ليــس 
ــح،  صحيــح البخــاري، أو أنكــم لســتم العلمــاء الذيــن نعهدهــم مــن رجــال الســلف الصال
فــإن هللا لــم يدفــع بكــم وال بتالوتكــم شــيئاً، فوجــم العلمــاء لذلــك، وابتــدره شــيخ مــن آخــر 
الصــف، يقــول لــه: منــك يــا إســماعيل، إننــا روينــا عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه 
قــال: »والــذي نفســي بيــده لتأمــرن بالمعــروف ولتنهــون عــن المنكــر أو ليوشــكن هللا أن 
يبعــث عليكــم عقابــاً مــن عنــده ثــم لتدعنــه فــال يســتجيب لكــم«. فــزاد وجــود المشــايخ، 

)1( في ظالل القرآن، سيد قطب، ج2 ص948.
)2( العدالة االجتماعية في اإلسالم، سيد قطب، ص58.
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ــون  ــاء يلوم ــذ العلم ــة، وأخ ــا بكلم ــم يتكلم ــا ول ــه شــريف باش ــوي ومع وانصــرف الخدي
الشــيخ ويؤنبونــه، فبينمــا هــم كذلــك إذا بشــريف باشــا يعــود ويســألهم: أيــن الشــيخ الــذي 
قــال للخديــوي مــا قــال؟ فقــال: )أنــا( فأخــذه وقــام، وانقلــب العلمــاء بعــد أن كانــوا يلومونــه 
ــى  ــال عل ــى أن دخ ــا إل ــرف باش ــه ش ــار ب ــع، وس ــل أن يرج ــن ال يأم ــه وداع م يودعون
ــه  ــا قلت ــه: أعــد م ــال ل ــه، وق ــى الكرســي أمام ــس الشــيخ عل ــي قصــره فأجل ــوي ف الخدي
لــي فــي األزهــر، فأعــاد الشــيخ كلمتــه، وردد الحديــث وشــرحه، فقــال الخديــوي: ومــاذا 
صنعنــا حتــى ينــزل بنــا هــذا البــالء؟ فقــال لــه: يــا أفندينــا، أليســت المحاكــم المختلطــة قــد 
فتحــت بقانــون يبيــح الربــا؟ أليــس الزنــا برخصــة؟ أليــس الخمــر مباحــاً؟ أليــس ... أليــس؟ 
وعــّدد لــه منكــرات تجــري بــال إنــكار، ثــم قــال: فكيــف مــع هــذا تنتصــر النصــر مــن هللا؟ 
فقــال الخديــوي: مــاذا نصنــع وقــد عاشــرنا األجانــب؟ وهــذه مدنيتهــم، قــال الشــيخ: إذاً فمــا 
ذنــب البخــاري؟ ومــا صلــة العلمــاِء؟ ففكــر الخديــوي مليّــاً ثــم قــال: صدقــت .. صدقــت. 
وعــاد الشــيخ بعــد هــذا إلــى األزهــر بعــد أن يئــس إخوانــه مــن عودتــه، كأنمــا ولــد مــن 
جديــد)1(. ويؤكــد هــذا الموقــف علــى أن األمــة اإلســالمية ال تخلــو أبــداً – فــي أي زمــان 
ومــكان – مــن رجــال مؤمنيــن يصدعــون بكلمــة الحــق، ولــو فــي أحلــك الظــروف وال 

يخافــون فــي هللا لومــة الئــم، وذلــك فضــل هللا يؤتيــه مــن يشــاء وهللا واســع عليــم.
وهكــذا تتضــح أهميــة فريضــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وارتباطهــا 
الوثيــق بصــالح المجتمــع الــذي هــو مرهــون بتماســك األمــة علــى الحــق، وعــدم تفريطهــا 
بالســكوت علــى الخارجيــن عليــه، كمــا أنــه مرهــون بتعــاون األمــة علــى االلتــزام باألمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وضــرورة األخــذ علــى أيــدي المنحرفيــن، ومنعهــم مــن 

البعــث بمقــدرات العبــاد والبــالد)2(.
وأختــم هــذا المبحــث بكلمــات طيبــة وتوصيــات غاليــة لإلمــام النــووي رضــي هللا عنــه 
يقــول فيهــا: »ينبغــي لطالــب اآلخــرة، والســاعي فــي تحصيــل رضــا هللا عــز وجــل أن 
ــم أن األجــر  ــم، وليعل ــإن نفعــه عظي ــي باألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ف يعتن
 ُ علــى قــدر النصــب، وال يهابــن مــن ينكــر عليــه فــإن هللا تعالــى قــال: }... َولَيَنُصــَرنَّ للاَّ
ــَراٍط  ــى ِص ــِدَي إِلَ ــْد ُه ــاّلِ فَقَ ــم بِ ــن يَْعتَِص ــال: }َوَم ــة ]الحــج: 40[ وق ــُرهُ{ اآلي ــن يَنُص َم
 َ ــبُلَنَا َوإِنَّ للاَّ ــْم ُس ــا لَنَْهِديَنَُّه ــُدوا فِينَ ــَن َجاَه ــال: }َوالَِّذي ــتَِقيٍم{ ]آل عمــران: 101[ وق ْس مُّ

ــوت: 69[. ــنِيَن{ ]العنكب ــَع اْلُمْحِس لََم

)1( تربية األوالد في اإلسالم، عبد الله ناصح علوان، ج1 ص274.
ــيد يوســف، ص317 – 339، بتصــرف  ــد الس ــع، محم ــي إصــالح المجتم ــم ف ــرآن الكري ــج الق )2( منه

واختصــار.

المبحث الثاني
سد منافذ الجريمة

ــه  ــا كأن ــة وحده ــى العقوب ــف عل ــف عفي ــع نظي ــائه لمجتم ــي إنش ــد ف إن اإلســالم ال يعتم
ــى  ــام األول عل ــي المق ــد ف ــا يعتم ــا، إنم ــا تحــت طائلته ــاس وينتظــر وقوعه يترصــد الن
الوقايــة مــن الجريمــة والتحذيــر مــن اإللمــام بهــا والوعيــد بتعذيــب مرتكبهــا أشــد العــذاب.
ــة  ــل الفتن ــاد عوام ــن، وإبع ــا أمك ــة م ــرص الغواي ــق ف ــى تضيي ــل اإلســالم عل ــد عم ولق
والتهييــج واإلثــارة فــي المجتمــع اإلســالمي، وهــو بذلــك كلــه يغلــق كل نافــذة تطــل منهــا 
ــالم  ــرم اإلس ــد ح ــك فق ــان ذل ــا، ولضم ــا جراثيمه ــر فيه ــة تختم ــد كل ذريع ــة، ويس الفتن
أســباب الجريمــة ودواعيهــا ووســائلها كحرمــة الجريمــة نفســها، ليســتوقف النــاس دومــاً 
علــى مســافة بعيــدة مــن حــدود الجريمــة فــال يقاربونهــا ويتعرضــون الســتحقاق الجريمــة.
ــا دون  ــا وحــرم دخوله ــة ال يجــوز المســاس به ــوت حرم ــل اإلســالم للبي ــا جع ــن هن وم
إذن أهلهــا حتــى ال تطلــع األعيــن علــى خفاياهــا أو عــورات أهلهــا، وحــض النــاس علــى 
غــض أبصارهــم، والتقليــل منهــا مــا أمكــن، وأمــر النســاء بالتســتر وعــدم التبــرج وإبــداء 
الزينــة إلثــارة الشــهوات. كمــا اعتمــد اإلســالم فــي الجانــب اآلخــر علــى إزالــة العوائــق 
الطبيعيــة والمصطنعــة دون إشــباع الغريــزة بالطريــق المشــروع النظيــف، فيســر الــزواج 
للفقــراء رجــاالً ونســاًء ليضمــن حصانتهــم وعفتهــم الحقيقيــة. ثــم حــّرم اإلســالم الخمــر 
ــى  ــه يقــف عل ــه وجســده وتجعل ــي عقل ــب اإلنســان ف لمــا فيهــا مــن أضــرار بالغــة تصي
ــب فيــه، ألن  حافــة هاويــة الجرائــم. وحــارب اإلســالم البطالــة وحــّث علــى العمــل ورغَّ

الفــراغ جــو يهيــئ لإلنســان فرصــة االنحــراف والوقــوع فــي الجرائــم.
ــار  ــي انتش ــال ف ــه دوره الفعّ ــرة ل ــة صغي ــة قري ــرة األرضي ــل الك ــذي جع ــالم ال واإلع
الجريمــة والحــّد منهــا كان البــد وأن يرشــد مــن مادتــه التــي وصلــت كل الغــرف حتــى 

ــوم. ــة الن غرف
سأبحث ذلك كله على النحو التالي:

أوالً: غض البصر:
ممــا ال جــدال فيــه أن النظــرة إلــى المــرأة األجنبيــة ســهم مــن ســهام إبليــس، فمــن تركهــا 
مخافــة هللا أبدلــه هللا إيمانــاً يجــد حالوتــه فــي قلبــه. وممــا ال شــك فيــه أيضــاً أن النظــرة 
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التــي تتبعهــا النظــرة تــؤدي إلــى االنجــذاب الشــهواني نحــو المــرأة أو نحــو الرجــل، وهــذا 
االنجــذاب يتبعــه االبتســامة، واالبتســامة يتبعهــا الســالم، والســالم يتبعــه الــكالم، والــكالم 
قــد يتبعــه الموعــد واللقــاء، واللقــاء يــؤدي ال محالــة إلــى نتائــج وخيمــة ال تحمــد عقباهــا 

فقديمــاً قــال الشــاعر:
   كل الحوادث مبدأها من النظر                   ومعظم النار من مستصغر الشرر

  وحديثاً قال:
   نظرة فابتسامة فسالم                                        فكالم فموعد فلقاء

ــر  ــذ الفك ــان مناف ــي اإلنس ــد ف ــا تس ــرراً أنه ــرأة ض ــى الم ــة إل ــرات الخائن ــي النظ ويكف
ــا،  ــة وانحالله ــخ األم ــى تفس ــؤدي إل ــات، وت ــن الواجب ــر م ــن كثي ــغله ع ــي، وتش الصاف
ــال  ــاة ب ــي الحي ــث، يســيرون ف ــع شــباب لهــو وعب وتجعــل مــن الشــباب المتفســخ المتمي
ــا  ــتقرار، وأضــر م ــن واالس ــى األم ــون عل ــا يكون ــر م ــم أخط ــل ه ــة، ب ــدف وال غاي ه

ــالق)1(. ــة واألخ ــى الفضيل ــون عل يكون
ــم  ــوا أبصاره ــأن يغض ــات ب ــن والمؤمن ــم المؤمني ــرآن الكري ــر الق ــذا أم ــل ه ــن أج وم
ــوا ِمــْن أَْبَصاِرِهــْم َويَْحفَُظــوا  ْلُمْؤِمنِيــَن يَغُضُّ ــوا فروجهــم، قــال تعالــى: }قُــل لِّ ويحفظ
ْلُمْؤِمنَــاِت يَْغُضْضــَن  َ َخبِيــٌر بَِمــا يَْصنَعُــوَن )30( َوقُــل لِّ فُُروَجُهــْم َذِلــَك أَْزَكــى لَُهــْم إِنَّ للاَّ

{ ]النــور: 30، 31[. ِمــْن أَْبَصاِرِهــنَّ َويَْحفَْظــَن فُُروَجُهــنَّ

ثانياً: حجاب المرأة:
ــار  ــة بإظه ــا مولع ــي ألنوثته ــم ه ــورة، ث ــا ع ــون كله ــأن تك ــبه ب ــرأة أش ــت الم ــا كان لم
ــة  ــرة والباطن ــاب الظاه ــن الثي ــة م ــروب الزين ــن ض ــراه م ــا ت ــتكماله بم ــا أو اس جماله
والحلــي واألصبــاغ والعطــور التــي توضــع فــي مواضــع مــن جســدها كالــرأس والوجــه 
ــا  ــا الشــريعة اإلســالمية ببعــض األحــكام حرصــاً عليه ته ــد خصَّ ــن، فق ــن والقدمي والكفي
وحفاظــاً علــى عرضهــا وأمنــاً للمجتمــع مــن إثــارة الفتنــة وتهييــج الشــهوة مــن أجــل ذلــك 
جــاء الحجــاب فرضــاً علــى المــرأة المســلمة حتــى ال تكــون مثــاراً للفتنــة أو اإلغــراء أو 

ــة. الغواي
ولقد وضعت الشريعة اإلسالمية شروطاً للباس المرأة وزينتها وهي:

1 . } أن يكــون ســاتراً لجميــع البــدن لقولــه تعالــى: }يُْدنِيــَن َعلَْيِهــنَّ ِمــن َجاَلبِيبِِهــنَّ
ــاء  ــه، واإلدن ــدن كل ــذي يســتر الب ــوب الســابغ ال ــو الث ــاب ه ]األحــزاب:59[ والجلب

)1( تربية األوالد في اإلسالم، عبد الله ناصح علوان، ج2 ص581.

هــو اإلرخــاء والســدل فيكــون الحجــاب الشــرعي مــا ســتر جميــع البــدن عــدا الوجــه 
ــن. والكفي

أن يكون كثيفاً غير رقيق وال شفاف بحيث يمنع رؤية ما تحته.. 2
أن ال يكون زينة في نفسه أو مبهراً ذا ألوان جذابة يلت األنظار إليه.. 3
أن يكــون واســعاً غيــر ضيــق بحيــث ال يحــدد مواطــن العــورة فــي المــرأة وال أماكــن . 4

الفتنــة فــي الجســم لهــا.
أن ال يكون الثوب معطراً فيه إثارة للرجال.. 5
أن ال يكون الثوب فيه تشبه بالرجال.. 6

ــن الرجــال  ــا محفوظــة عــن أعي ــرأة وجعلته ــت الشــريعة اإلســالمية الم ــه صان ــذا كل به
ــم  وال تكــون داعيــة إلــى إثــارة شــهواتهم، وبهــذا يســلم الرجــل مــن الوقــوع فــي الجرائ

ــك عرضهــا وخــدش حيائهــا. الجنســية، وتســلم المــرأة مــن التعــدي عليهــا وهت

ثالثاً: الحث على الزواج والترغيب فيه:
يعتبــر اإلســالم الــزواج أصــل األســرة الــذي بــه تتكــون، ومنــه تنمــو وتترعــرع فضــالً 
ــة  ــة الزوجي ــم العالق ــرآن الكري ــد صــّور الق ــه. ولق ــانية تدعــو إلي عــن أن الفطــرة اإلنس
تصويــراً يشــع منــه العطــف ويفــوح منــه العبيــر، ويشــيع فيــه النــدى فقــال ســبحانه: }َوِمْن 
ــةً  ــَودَّةً َوَرْحَم ــم مَّ ــَل بَْينَُك ــا َوَجعَ ــُكنُوا إِلَْيَه ــا لِّتَْس ــُكْم أَْزَواًج ــْن أَنفُِس ــم ّمِ ــَق لَُك ــِه أَْن َخلَ آيَاتِ
ــُروَن{ ]الــروم: 21[ وللــزواج فــي شــريعة اإلســالم ِحَكــٌم  إِنَّ فِــي َذِلــَك َليَــاٍت لِّقَــْوٍم يَتَفَكَّ

ســامية، وفوائــد جّمــة منهــا:
المحافظة على النوع اإلنساني.	 
المحافظة على األنساب.	 
سالمة المجتمع من االنحالل الخلقي.	 
سالمة المجتمع من األمراض.	 
السكن الروحاني والبدني.	 
تعاون الزوجين في بناء األسرة وتربية األوالد)1(.	 

ــإن  ــة الســليمة ف ــاة االجتماعي ــة الحي ــه الملحــة إلقام ــة وضرورت ــزواج البالغ ــة ال وألهمي
اِلِحيــَن  اإلســالم قــد رّغــب فيــه وحــّث عليــه، قــال تعالــى: }َوأَنِكُحــوا اأْلَيَاَمــى ِمنُكــْم َوالصَّ
ُ َواِســٌع َعِليــٌم{ ]النــور:  ُ ِمــن فَْضِلــِه َوللاَّ ِمــْن ِعبَاِدُكــْم َوإَِمائُِكــْم إِن يَُكونـُـوا فُقَــَراء يُْغنِِهــُم للاَّ

)1( تربية األوالد في اإلسالم، عبد الله ناصح علوان، ج2 ص440.
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ــاءة  ــم الب ــتطاع منك ــن اس ــباب م ــر الش ــا معش ــلم: »ي ــه وس ــى هللا علي ــال صل 32[. وق
ج، فإنــه أغــض للبصــر، وأحصــن للفــرج، فمــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم فإنــه  فليتــزوَّ
لــه وجــاء«)1(. وقــد حظــر الشــرع المســلم أن يمتنــع عــن الــزواج ويزهــد فيــه ال ســيما إذا 

كان قــادراً عليــه متيســراً لــه أســبابه ووســائله.
وقــد الحظــت الشــريعة مــدى إشــباع كل مــن الزوجيــن لرغبــة اآلخــر لقضــاء غريزتــه 
ــاف إلشــباعها مــن حــرام، فبالنســبة  ــى عــدم االلتف ــك أدعــى إل ــى يكــون ذل الجنســية حت
للرجــل طلــب اإلســالم مــن المــرأة أن تمكــن زوجهــا مــن نفســها فــي أي وقــت يطلبهــا 
ــال  ــال: ق ــه ق ــرة رضــي هللا عن ــي هري ــه. عــن أب ــة رغبت ــا مــن مخالف ــاع، وحذّره للجم
ــات  ــت فب ــى فراشــه فأب ــه إل ــه وســلم: »إذا دعــا الرجــل امرأت ــى هللا علي رســول هللا صل

ــح«)2(. ــى تصب ــان لعنتهــا المالئكــة حت عليهــا غضب
ولقــد لفتــت الشــريعة نظــر الرجــل إلــى مــا يجــب أن يفعلــه إذا وقــع نظــره علــى امــرأة 
أجنبيــة فاشــتهاها، حتــى يتجنــب المعصيــة، قــال جابــر رضــي هللا عنــه ســمعت رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم يقــول:»إذا أحدكــم أعجبتــه امــرأة فوقعــت فــي قلبــه، فليعمــد 

إلــى امرأتــه فليواقعهــا فــإن ذلــك يــرد مــا فــي نفســه«)3(.
بــل وأكثــر مــن ذلــك أجــازت الشــريعة للرجــل أن يتــزوج بأكثــر مــن واحــدة إلــى أربــع 
بشــرط العــدل بيــن الزوجــات والقــدرة علــى اإلنفــاق، قــال تعالــى: }فَانِكُحــواْ َمــا َطــاَب 

ــاَع{ ]النســاء:3[. ــى َوثُــالََث َوُربَ ــَن النَِّســاء َمثْنَ ــم ّمِ لَُك
أمــا عــن إشــباع رغبــة المــرأة فقــد قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »إذا جامــع 
ــا«)4(.  ــى تقضــي حاجته ــا حت ــال يعجله ــه ف ــم إذا قضــى حاجت ــا، ث ــه فليصدقه أحدكــم أهل
ــا  ــي مكانه ــية ف ــزة الجنس ــرف الغري ــح لص ــق الصحي ــريعة الطري ــمت الش ــذا رس وهك
وســهلت الطريــق إلــى ذلــك، ولــم تضــع العقبــات وال الســدود حتــى ال تهــدر أو يرتكــب 

ــم. مــن أجلهــا الجرائ

رابعاً: تحريم الخمر:
ــي الجريمــة، ألن بشــربها يذهــب  ــوع ف ــى الوق ــذ إل ــر المناف يعــد شــرب الخمــر مــن أكب

)1( رواه البخاري ومسلم.

)2( رواه البخاري ومسلم.
)3( رواه مسلم.

)4( أخرجه أبو يعلى في مسنده.

ــوف،  ــاء أو خ ــة دون حي ــل أي جريم ــان ع ــى اإلنس ــهل عل ــل يس ــاب العق ــل، وبذه العق
ــواْ  ــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُ لــذا فقــد حرمتهــا الشــريعة اإلســالمية تحريمــاً باتــاً قــال تعالــى: }يَ
ــْيَطاِن فَاْجتَنِبُــوهُ لَعَلَُّكــْم  ــْن َعَمــِل الشَّ إِنََّمــا اْلَخْمــُر َواْلَمْيِســُر َواألَنَصــاُب َواألَْزالَُم ِرْجــٌس ّمِ
ــِر  ــي اْلَخْم ــاء فِ ــَداَوةَ َواْلبَْغَض ــُم اْلعَ ــَع بَْينَُك ــْيَطاُن أَن يُوقِ ــُد الشَّ ــا يُِري ــوَن )90( إِنََّم تُْفِلُح
ــدة: 90،  ــوَن{ ]المائ نتَُه ــم مُّ ــْل أَنتُ ــالَِة فََه ــِن الصَّ ــِر للّاِ َوَع ــن ِذْك ــْم َع ُك ــِر َويَُصدَّ َواْلَمْيِس
91[، بســبب الخمــر كــم مــن بيــوت هدمــت، وكــم مــن أمــوال بــددت، وكــم مــن صحــة 
ــس  ــن أنف ــم م ــببها وك ــت بس ــراض هتك ــن األع ــم م ــا وك ــبب إدمانه ــباب ضــاع بس وش

ــى نصــر. ــاج إل ــل وال تحت ــت بســببها هــذه أشــياء ال ينكرهــا عق أزهق
ــث  ــا أم الخبائ ــا ألنه ــد عنه ــا والبع ــن باجتنابه ــه المؤمني ــادى اإلســالم أتباع ــا ن ــن هن وم
ومفتــاح كل شــّر كمــا بيّنــت الســنة النبويــة المطهــرة، عــن عثمــان بــن عفــان رضــي هللا 
ــد  ــم تعب ــن كان قبلك ــه كان رجــل مم ــث، إن ــا أم الخبائ ــر فإنه ــوا الخم ــال: »اجتنب ــه ق عن
ــوك  ــا ندع ــه: إن ــت ل ــا فقال ــه جاريته ــلت إلي ــة فأرس ــرأة غوي ــه – ام ــه – أي أحبت فعلقت
للشــهادة، فانطلــق مــع جاريتهــا فطفقــت كلمــا دخــل بابــاً أغلقتــه دونــه، حتــى أفضــى إلــى 
امــرأة وضيئــة عندهــا غــالم وخمــر، فقالــت: إنــي وهللا مــا دعوتــك للشــهادة ولكــن دعوتــك 
لتقــع علــي، أو تشــرب مــن هــذه الخمــر كأســاً، أو تقتــل هــذا الغــالم، قــال: فاســقيني مــن 
ــل  ــا، وقت ــع عليه ــى وق ــرح حت ــم يب ــي فل ــال: زيدون ــاً، ق ــقته كأس ــاً فس ــر كأس ــذه الخم ه
ــر إال ليوشــك أن  ــان الخم ــان وإدم ــع اإليم ــا وهللا ال يجتم ــر فإنه ــوا الخم ــس، فاجتنب النف

ــه«)1(.  يخــرج أحدهمــا صاحب
مــن أجــل ذلــك لعــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم عاصرهــا ومعتصرهــا، وشــاربها، 
وحاملهــا، والمحمولــة إليــه، وســاقيها، وبائعهــا، وآكل ثمنهــا، والمشــتري لهــا، والمشــترى 

. له

خامساً: محاربة البطالة وإيجاد فرص العمل:
اتســعت الحيــاة، واتســعت معهــا متطلباتهــا، فمــا كان منهــا كماليــاً فــي الماضــي أصبــح 
ــل المناســب  ــى العم ــع إل ــباب يتطل ــاة المعاصــرة، والش ــن ضــرورات الحي ــاً م ضروري
الــذي يســتطيع مــن خاللــه أن يبنــي حياتــه مــن كــّده وكدحــه، فهــو فــي حاجــة إلــى عمــل 
شــريف يــدر عليــه المــال حتــى يحفــظ بــه مــاء وجهــه مــن الســؤال، ويمنعــه مــن اســتغالل 

)1( رواه النسائي في كتاب األشربة، حديث رقم )5666( وقال األلباني: صحيح موقوف.
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مواهبــه وطاقاتــه فــي أعمــال غيــر مشــروعة، وهــو ال يفكــر فــي هــذا وال ذاك إذا تيســرت 
لــه ســبل العمــل الشــريف الــذي يشــبع طموحــه وحاجاتــه االجتماعيــة.

ــره  ــن يك ــو دي ــر، فه ــر كبي ــغ، وتقدي ــام بال ــالم باهتم ــي اإلس ــل ف ــي العم ــا حظ ــن هن م
الكســل، ويحــارب الفقــر، ويمقــت التعطــل.

واإلســالم ذاتــه منهــج عملــي، وكان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي كل حياتــه عمليــاً، 
فهــو مــع المجاهديــن يحفــر الخنــدق، وهــو مــع الطهــاة يجمــع الحطــب، وهــو مــع أهلــه 

يخدمهــم ويســاعدهم)1(.
وقــد تصــدى اإلســالم لمشــكلة البطالــة ألنهــا يتولــد عنهــا الفقــر، ويتولــد عــن هــذا الثنائــي 
ــر هللا  ــد أم ــة، وق ــى الجريم ــاً إل ــؤدي دائم ــوج ي ــلوك مع ــر( س ــة والفق ــالزم )البطال المت
ــه، والتماســاً لفضــل هللا  ــى رزق ــات األرض ســعياً عل ــي جنب ــى اإلنســان بالســعي ف تعال
ــوا  ــي َمنَاِكبَِهــا َوُكلُ ــواًل فَاْمُشــوا فِ ــُم اأْلَْرَض َذلُ ــَل لَُك ــِذي َجعَ تعالــى، قــال تعالــى: }ُهــَو الَّ

ــك: 15[. ــِه النُُّشــوُر{ ]المل ــِه َوإِلَْي ْزقِ ــن ّرِ ِم
وقــد حــارب النبــي صلــى هللا عليــه وســلم التســول وحــارب معــه فكــرة احتقــار أي عمــل 
مــا دام حــالالً يســد حاجــة اإلنســان ويحفــظ مــاء وجهــه، فقــال: »ألن يأخــذ أحدكــم حبلــه 
فيأتــي بحزمــة الحطــب علــى ظهــره فيبيعهــا فيكــّف هللا بهــا وجهــه خيــر لــه مــن أن يســأل 

النــاس أعطــوه أم منعــوه«)2(.
ــو  ــح ه ــاه الصحي ــي االتج ــباب ف ــب للش ــل المناس ــاد العم ــإن إيج ــرى ف ــة أخ ــن جه وم
ــة فــي أعناقهــم، وقــد  ــه بمــا يصلــح حياتــه ومعاشــه أمان مســؤولية أولــي األمــر ومتابعت
ضــرب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلممن نفســه مثــاالً بصفتــه الحاكــم والوالــي 
المســؤول عــن شــؤون المســلمين فــي حديــث أنــس بــن مالــك رضــي هللا عنــه، قــال: أن 
ــال الرســول  ــه وســلم فســأله عطــاء، فق ــى هللا علي ــي صل ــى النب رجــالً مــن األنصــار أت
صلــى هللا عليــه وســلم: أمــا فــي بيتــك شــيء؟ قــال: بلــى، ِحلــس نلبــس بعضــه ونبســط 
بعضــه، وقعــب نشــرب فيــه، فقــال: ائتنــي بهمــا، فأخذهمــا رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم بيــده وقــال: مــن يشــتري هذيــن؟ قــال رجــل: أنــا آخذهمــا بدرهمــا، قــال الرســول 
ــا  ــل: أن ــال رج ــاً، فق ــن أو ثالث ــم؟ مرتي ــى الدره ــد عل ــن يزي ــلم: م ــه وس ــى هللا علي صل

)1( الدعوة اإلسالمية في عهدها المدني، رءوف شلبي، ص403.

)2( رواه البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه.

ــال:  ــا األنصــاري، وق ــن وأعطاهم ــذ الدرهمي ــاه، فأخ ــا إي ــن، فأعطاهم ــا بدرهمي آخذهم
»اشــتر بأحدهمــا طعامــاً فانبــذه إلــى أهلــك، واشــتر باآلخــر قدومــاً فأتنــي بــه« فأتــاه بــه 
فشــد فيــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم عــوداً بيــده ثــم قــال: اذهــب فاحتطــب وبــع، 
ــد أصــاب عشــرة دراهــم، فاشــترى  ــاً، فجــاءه الرجــل وق ــك خمســة عشــر يوم وال أرين
ببعضهــا ثوبــاً، وببعضهــا طعامــاً، فقــال لــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: هــذا خيــر 
لــك مــن أن تجــيء المســألة نكتــة ســوداء فــي وجهــك يــوم القيامــة، إن المســألة ال تصلــح 

ــذي دم موجــع«)1(. ــذي غــرم مفظــع، أو ل ــع، أو ل ــر مدق ــذي فق ــة: ل إال لثالث
ــو  ــم ه ــم وحكامه ــل والة أموره ــن قب ــي الشــباب المســلم م ــب ف ــذا الجان ــام به إن االهتم
واجبهــم، وضمــن أوليــات مســؤولياتهم، فهــو العــالج لــكل اآلفــات والجرائــم التــي تقــع 

ــة. ــراغ والبطال بســبب الف

سادساً: اإلعالم:
يُعـَـدُّ اإلعــالُم بوســائله المختلفــة ذا أثــر كبيــر فــي التأثير علــى الناس في جميــع المجتمعات 
وعلــى كل الطبقــات، ولــو أحســن القائمــون عليــه عــرض مادتهــم بمــا يتفــق مــع منظومــة 
القيــم واألخــالق اإلســالمية لــكان ذلــك كفيــالً بمحاربــة الجريمــة ومحاولــة القضــاء عليها.

مــن هنــا نهمــس فــي آذان رجــال اإلعــالم بعــدم عــرض كل مــا هــو مخالــف للديــن مثيــر 
للفتنــة مهيــج للشــهوة، مــع وجــوب امتناعهــم امتناعــاً باتــاً عــن عــرض الجرائــم ونشــرها 

بــأي صــورة مــن الصــور حتــى ال تنشــر الفاحشــة فــي أوســاط المجتمــع المســلم.
كذلــك علــى أجهــزة اإلعــالم أن تظهــر المجرميــن علــى أنهــم أشــخاص فاشــلون منبــوذون 
ــرات  ــدوات والمؤتم ــل الخطــب والمحاضــرات والن ــم بنق ــا أن تهت ــع. وعليه ــن المجتم م
التــي تعالــج موضــوع مكافحــة الجريمــة وطرقهــا، ولهــا أن تســتعين فــي ذلــك بالموهيــن 

والمربيــن والعلمــاء الذيــن يشــهد لهــم الواقــع بحســن توجههــم وقــوة تأثيرهــم.
ــت  ــا لكان ــاً عليه ــة أساس ــي واجب ــي ه ــور الت ــذه األم ــت به ــو قام ــالم ل ــائل اإلع إن وس

ــتقرار. ــان واالس ــن واألم ــع باألم ــى المجتم ــود عل ــنة تع ــة حس النتيج

)1( رواه أبــو داود فــي كتــاب الــزكاة برقــم )1641(، والترمــذي وقــال: هــذا حديــث حســن وقــال األلبانــي: 
ــع: أي شــديد  ــر مدق ــى فق ــظ، ومعن ــدح ضخــم غلي ــت، والقعــب: ق ــي البي ــس: مــا يبســط ف ضعيــف، والحل
مــذل، واألدقــع والدقعــاء: هــو التــراب، فكأنــه فقــر يلصــق صاحبــه بالتــراب مــن شــدته، والغــرم المفظــع: 
ْيــن الثقيــل، والــدم الموجــع: الديــة المعجــزة لصاحبهــا. يراجــع المعجــم الوســيط، ص199، 300،  هــو الدَّ
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المبحث الثالث
العقوبة

قضيــة الثــواب والعقــاب بديهيــة يقــوم عليهــا النظــام فــي دنيــا النــاس، وال يخلــو مجتمــع 
مــن المجتمعــات مــن تقريــر مبــدأ الثــواب والعقــاب. ومــن الســنن البديهيــة فــي الحيــاة أن 

يكافــأ فاعــل الخيــر علــى عملــه، وأن يجــازى فاعــل الشــر بمــا كســبت يــداه.
ــات  ــواد العقوب ــن م ــريعاتها م ــت تش ــا خل ــرق األرض ومغربه ــي مش ــة ف ــن أم ــا م وم
باعتبارهــا ضــرورة مــن ضــرورات وجــود المجتمــع، وضــرورة لضمــان ســالمته 
واســتقراره)1(. واألصــل فــي الجــزاء فــي منهــج اإلســالم أن يكــون فــي اآلخــرة، باعتبارها 
دار الحســاب والجــزاء، ولكــن مقتضيــات الحيــاة، وضــرورة اســتقرار المجتمــع، وضمان 
حقــوق األفــراد، وكفالــة حرياتهــم ... كل ذلــك دعــا إلــى أن يكــون مــع الجــزاء األخــروي 

جــزاء دنيــوي.
ــاة،  ــؤون الحي ــع ش ــالم لجمي ــمول اإلس ــامل ش ــع وش ــي اإلســالم واس ــزاء ف ــاق الج ونط
ومــن ثــم فــإن أجزيــة اإلســالم تتعلــق بأمــور العقيــدة واألخــالق والعبــادات والمعامــالت 
فــكل مخالفــة لهــذه األمــور لهــا جزاؤهــا فــي اآلخــرة وقــد يكــون لهــا جزاؤهــا فــي الدنيــا 
أيضــاً ... والجــزاء فــي الدنيــا ال يمنــع الجــزاء فــي اآلخــرة عــن صاحــب المعصيــة إال 

إذا تحققــت توبتــه.
ــى هــذا الجــزاء األخــروي خضــوع المســلم ألحــكام الشــريعة خضوعــاً  ــد ترتــب عل وق
اختياريــاً فــي الســر والعلــن، خوفــاً مــن عقــاب هللا تعالــى؛ ألنــه يوقــن أنــه لــو اســتطاع 
اإلفــالت مــن عقــاب الدنيــا؛ فــإن العقــاب األخــروي ينتظــره وال يمكــن اإلفــالت منــه)2(.
وقــد جعــل اإلســالم كثيــراً مــن العقوبــات مــن اختصــاص المولــى عــز وجــل يــوم القيامــة 
وذلــك علــى األفعــال والجرائــم النفســية التــي ال يمكــن إحساســها أو إثباتهــا كالحقــد 

ــك. ــر ذل ــة والنميمــة وغي والحســد والغيب
أمــا الجرائــم التــي يمكــن إثباتهــا كالزنــا والســرقة والــرّدة وشــرب الخمــر، والقتــل 
والقــذف، فقــد وضــع لهــا عقوبــات دنيويــة محــددة يوقعهــا الحاكــم المســلم إذا مــا ثبتــت 

)1( انظــر: اإلســالم وبنــاء المجتمــع الفاضــل، يوســف الشــال، ص77، اإلســالم شــريعة الحيــاة، توفيــق 
وهبــه، ص121، منهــج القــرآن فــي إصــالح المجتمــع، محمــد الســيد يوســف، ص66 – 67 باختصــار.

)2( أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، ص66 – 67 باختصار.

ــة. الجريم
والجرائــم التــي عّجــل اإلســالم بتوقيــع العقــاب عليهــا فــي الدنيــا لهــا مــن الخطــورة علــى 
ــا حفاظــاً  ــاب عليه ــرر ســرعة العق ــل المشــرع اإلســالمي يق ــا جع ــع م ــراد والمجتم األف

علــى المجتمــع، ومنعــاً مــن انتشــار عــدوى الجريمــة.
ــذا  ــن ه ــود م ــان، إال أن المقص ــض األحي ــي بع ــدتها ف ــم ش ــالم رغ ــي اإلس ــة ف والعقوب
التشــديد هــو الزجــر والتخويــف، وليــس مجــرد العقــاب فــي حــد ذاتــه؛ ألن الجانــي إذا 
علــم بشــدة العقوبــة فكَّــر مــرات ومــرات قبــل أن يقــدم علــى ارتــكاب الجريمــة، وهللا جــل 
ــات مــا يناســبها، ويمنعهــا مــن  ــم بنفــوس النــاس، وقــد وضــع لهــا مــن العقوب شــأنه أعل

ــع)1(. ــاس أو بالمجتم اإلضــرار بالن
ــرآن والســنة – الشــروط  ــى نصــوص الق ــد وضــع الفقهــاء المســلمون – مســتندين إل وق
ــوت  ــد ثب ــة إال بع ــق العقوب ــث ال تطب ــاً، بحي ــاً أمين ــات تطبيق ــق العقوب ــط لتطبي والضواب
التهمــة علــى المكلــف حــّر اإلرادة قاصــد الجريمــة، ومثــل هــذا اإلنســان الــذي لــم تفلــح 
معــه جميــع أســاليب التربيــة التــي اســتخدمها اإلســالم، لــن يقفــه علــى صــراط االعتــدال 

ســوى العقوبــة التــي تعيــد لــه صوابــه)2(.
وتشــريع العقــاب الدنيــوي – فــي نظــام الشــريعة اإلســالمية – مــن مظاهــر رحمــة هللا 
ــم، وإذا  ــد عــن اإلث ــة، فيبتع ــكاب الجريم ــه يزجــر اإلنســان عــن ارت ــاده؛ ألن ــى بعب تعال
ــاج  ــض المحت ــبة للمري ــي بالنس ــة الك ــه بمنزل ــي حق ــة ف ــإن العقوب ــة ف ــي الجريم ــع ف وق
إليــه وبمنزلــة قطــع العضــو الفاســد والمتــآكل مــن الجســد، فــإن هــذا القطــع وذلــك الكــي 
مصلحــة لإلنســان وإبقــاء لحياتــه وإيقــاف للمــرض مــن الســريان فــي بقيــة الجســد ....
كمــا أن فــي هــذا العقــاب للجانــي مصلحــة للمجتمــع لمــا يترتــب عليــه مــن اطمئنــان النــاس 
ــب  ــذي يصي ــا الضــرر ال ــون معه ــة يه ــذه المصلحــة العام ــم، وه ــم وأمواله ــى حياته عل

المجــرم)3( بســبب مــا جنــت يــداه.
وقد شرعت العقوبة في التشريع اإلسالمي لألسباب اآلتية:

1 - حفــظ مصالــح الجماعــة، وصيانــة النظــام الــذي تقــوم عليــه. 2- منــع النــاس وزجرهم 
مــن اقتــراف الجريمــة واإلقــدام عليها. 3- إصــالح الجانــي وتقويمه)4(.

)1( اإلسالم شريعة الحياة، ص121 وما بعدها.

)2( المرجع السابق، ص138.

)3( أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، ص272.

)4( حماية الضرورات في الشريعة اإلسالمية، هدى السعيد، ص29.
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والعقوبات في اإلسالم ثالثة أنواع: الحدود، والقصاص والديات، والتعزير.
أوالً: الحدود:

الحــدود: جمــع حــّد، والحــّد فــي اللغــة: المنــع، وفــي الشــرع: عقوبــة مقــدرة وجبــت حقــاً 
هلل تعالــى، زجــراً عــن ارتــكاب مــا يوجبــه، والحــدود هــي:

)1( حد الزنا       )2( حّد القذف     )3( حد الشرب     )4( حد السرقة
)5( حد الحرابة   )6( حد الرّدة       )7( حد البغي

وسأتناول كل نوع منها بإيجاز شديد:

أوالً: حد الزنا:
ــذرة  ــوم من ــى وجــه العم ــات عل ــكاب المحرم ــن ارت ــد حــذرت الشــريعة اإلســالمية م لق
بعقوبــة اآلخــرة علــى صــورة تثيــر فــي نفــوس المؤمنيــن شــدة الخــوف مــن اإلقــدام علــى 
شــيء منهــا وتدفــع فــي الوقــت ذاتــه عــن المجتمــع كثيــراً مــن شــرورها، ثــم وضعــت 
ــي  ــآزر ف ــى يت ــة حت ــات األخروي ــب العقوب ــى جان ــة إل ــات دنيوي ــات عقوب لبعــض الجناي

ــن ورادع الســلطان)1(. ــا رادع الدي ــاس عنه دفعهــا وزجــر الن
ــة  ــة وخلقي ــة اجتماعي ــا اإلســالم جريم ــي اعتبره ــا الت ــة الزن ــات فعل ــذه المحرم ــن ه وم
شــديدة االتصــال بالحيــاة العامــة، ولهــا آثارهــا الســيئة علــى الفــرد والجماعــة، إنهــا إحــدى 

الموبقــات بــل أشــدها بعــد الشــرك بــاهلل وقتــل النفــس المحرمــة بغيــر حــق.
ــهُ َكاَن  ــى إِنَّ نَ ــواْ الّزِ ــال: }َوالَ تَْقَربُ ــة فق ــذه الفعل ــرب ه ــم عــن ق ــرآن الكري ــى الق ــد نه وق
فَاِحَشــةً َوَســاء َســبِيالً{ ]اإلســراء: 32[ وقرنهــا بالشــرك وقتــل النفــس فقــال فــي صفــات 
ُ إِالَّ  َم للاَّ ِ إِلًَهــا آَخــَر َواَل يَْقتُلـُـوَن النَّْفــَس الَّتِــي َحــرَّ المؤمنيــن: }َوالَِّذيــَن اَل يَْدُعــوَن َمــَع للاَّ
بِاْلَحــّقِ َواَل يَْزنـُـوَن َوَمــن يَْفعـَـْل َذِلــَك يَْلــَق أَثَاًمــا )68( يَُضاَعــْف لـَـهُ اْلعـَـَذاُب يـَـْوَم اْلِقيَاَمــِة 

َويَْخلُــْد فِيــِه ُمَهانًــا{ ]الفرقــان: 68 – 69[.
وهكــذا كانــت فعلــة الزنــا فــي نظــر اإلســالم مــن الكبائــر التــي لــم يتســاهل فــي عقوبتهــا 
أو يتهــاون فــي اســتقصاء صورهــا وأحكامهــا، فــكان نهيــه بالتحذيــر مــن قربــه، وتوعــده 
ــن لمشــاهدتها،  ــا بوجــوب إحضــار المؤمني ــا واآلخــرة، وخــص عقوبته ــي الدني ــه ف علي
ــاً  ــاة اجتماعي ــار الزن ــاة، وأســقط اعتب ــة بالزن ــة عليهــا عــن الرأف ــن بالعقوب ونهــى القائمي
حيــن كــره إلــى النــاس نكاحهــم والنــكاح إليهــم، كمــا أوجــب عقوبــة مــن يحــب إشــاعة 

)1( اإلسالم عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، ص291.

الفاحشــة فــي الذيــن آمنــوا ويتهــم مســلماً بارتكابهــا، وأســقط شــهادته واعتبــاره فــي الناس، 
وذكــر بتعرضــه لســخط هللا والطــرد مــن رحمتــه)1(.

وقبــل أن يحــرم اإلســالم الزنــا دعــا إلــى الــزواج ورّغــب فيــه، فالــزواج هــو الطريقــة 
المثلــى لتشــرب الغريــزة الجنســية واالســتقرار النفســي للرجــل والمــرأة علــى حــد ســواء، 
ولــم يكتــف اإلســالم بهــذا النظــام الدقيــق لتصريــف الغريــزة فحســب بــل وضــع كذلــك 
ســياجاً منيعــاً لحمايــة هــذا النظــام حتــى ال يتســرب إليــه مــا يفســده ويأتــي عليــه بالهــدم 
لذلــك حظــر إثــارة الغرائــز بــأي وســيلة مــن الوســائل التــي تــؤدي إلــى االنحــراف عــن 
هــذا المنهــج القويــم)2(. فــإذا ضعــف اإلنســان بعــد ذلــك أمــام شــهوته ووقــع فــي جريمــة 
الزنــا، فــإن اإلســالم يعاقــب عقوبــة مناســبة لهــذا الجــرم. فهــي بالنســبة للمحصــن الرجــم 
ــى الفــراش  ــرة عل ــه للغي ــه وبعــد معرفت ــاه بعــد إحصان بالحجــارة حتــى المــوت؛ ألن زن
والمحــارم دليــل واضــح علــى تأصــل الشــر فــي نفســه وخسَّــته، وأنــه عضــو فاســد يجــب 

بتــره حيــث تجــاوز الحــالل المبــاح لــه إلــى المحــرم عليــه عدوانــاً وبغيــاً.
أمــا عقوبــة البكــر فهــي الجلــد مئــة والتغريــب عامــاً كامــالً، وهــي بــال شــك أخــف مــن 

عقوبــة المحصــن مــع أن الجريمــة واحــدة الختــالف المالبســات فــي الحالتيــن)3(.
ــة  ــن حكم ــة ألن م ــذا حكم ــد وله ــة الجل ــبة لعقوب ــة بالنس ــة تكميلي ــب عقوب ــد التغري ويع
التغريــب التمهيــد لنســيان الجريمــة بأســرع مــا يمكــن وهــذا يقتضــي إبعــاد المجــرم عــن 
ــة  ــرى الجريم ــي ذك ــه يحي ــة فإن ــي الجريم ــن ظهران ــاؤه بي ــا بق ــة. وأم ــرح الجريم مس
ويحــول دون نســيانها بســهولة. كذلــك إلبعــاد المجــرم عــن مســرح الجريمــة لــن إبعــاده 
ــا  ــي أن يحي ــئ للجان ــاد يهي ــد، فاإلبع ــم يبع ــا إذا ل ــد أن يلقاه ــرة الب ــات كثي ــه مضايق يجنب
مــن جديــد حيــاة كريمــة)4(. وجديــر بالذكــر أن اإلســالم يوجــب الحــد فــي الزنــا ولــو تــم 

ــه هــو المجتمــع. ــي علي ــن، ألن المجن ــن الطرفي بالتراضــي بي

ثانياً: حد القذف:
كمــا أن إلســالم حــّرم الزنــا، وأوجــب العقوبــة علــى فاعلــه، فقــد حــّرم أيضــاً كل األســباب 
المســببة لــه، وكل الطــرق الموصلــة إليــه، ومنهــا إشــاعة الفاحشــة والقــذف بهــا لتنزيــه 

)1( مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، ج23 ص134.

)2( فلسفة العقوبة في الشريعة اإلسالمية والقانون، فكري أحمد عكاز، ص71.

)3( آثار تطبيق الشريعة اإلسالمية في منع الجريمة، محمد عبد الله الزاحم، ص113.

)4( التشريع الجنائي في اإلسالم، عبد القادر عودة، ج2 ص640.
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المجتمــع مــن أن تســري فيــه ألفــاظ الفاحشــة والحديــث عنهــا، ألن كثــرة الحديــث عــن 
ــرئ  ــامعيها، ويج ــدى س ــا ل ــون أمره ــت يه ــي كل وق ــا ف ــهولة قوله ــا وس ــة الزن فاحش

ضعفــاء النفــوس علــى ارتكابهــا.
وقــد أوجــب اإلســالم فــي جريمــة القــذف حــداً هــو الجلــد ثمانــون جلــدة، ويشــترط فــي 
القــاذف التكليــف، أي أن يكــون بالغــاً عاقــالً، فأمــا الصبــي المميــز فيعاقــب بالتعزيــر، أي 
بعقوبــة غيــر مقــدرة تناســب جســمه وزجــره تأديبــاً لــه، وهــذه العقوبــة تطبــق علــى الرجل 
القــاذف والمــرأة القاذفــة، وإذا كان القــاذف زوجــاً للمقذوفــة فــإن الشــرع جعــل لــه مخلصــاً 
مــن الخضــوع للعقوبــة وهــو اللعــان، ومعنــى اللعــان: قــول الــزوج أربــع مــرات: أشــهد 
بــاهلل أنــي لمــن الصادقيــن فيمــا رميــت بــه هــذه مــن الزنــا، هــذا إذا كانــت حاضــرة، وإن 
ــه إن كان مــن  كانــت غائبــة ســّماها بمــا يميزهــا، يقــول فــي الخامســة: إن لعنــة هللا علي

الكاذبيــن فيمــا رماهــا بــه مــن الزنــا)1(.
وقــد ثبــت حــّد القــذف بقولــه تعالــى: }َوالَِّذيــَن يَْرُمــوَن اْلُمْحَصنَــاِت ثـُـمَّ لَــْم يَأْتـُـوا بِأَْربَعَــِة 
ــَك ُهــُم اْلفَاِســقُوَن{ ــًدا َوأُْولَئِ ُشــَهَداء فَاْجِلُدوُهــْم ثََمانِيــَن َجْلــَدةً َواَل تَْقبَلُــوا لَُهــْم َشــَهاَدةً أَبَ

ــوَن  ــَن يَْرُم ــال ســبحانه: }إِنَّ الَِّذي ــد فق ــاذف بأشــد وعي ــى الق ــد هللا تعال ــور:3[. وتوّع ]الن
ْنيَــا َواْلِخــَرِة َولَُهــْم َعــَذاٌب َعِظيــٌم{  اْلُمْحَصنَــاِت اْلغَافِــاَلِت اْلُمْؤِمنَــاِت لُِعنُــوا فِــي الدُّ

ــور:23[. ]الن
ــن أن  ــى األخــالق واألعــراض م ــك المحافظــة عل ــن ذل وتهــدف الشــريعة اإلســالمية م
ــبَه المزيفــة واألوصــاف المكذوبــة، وأن ال يتجــرأ أحــد علــى إلصــاق التهمــة  تدنــس بالشُّ
بشــخص آخــر إال حينمــا يكــون دليــل قاطــع عليهــا، وإال اعتبــر ذلــك بالغــاً كاذبــاً وقــوالً 
ــة  ــرك معاقب ــم مــن المــال، وت ــى الكري ــاب فالعــرض أعــز عل زوراً يســتحق عليهــا العق
القــاذف بالفاحشــة بغيــر بينــة، يحــل عــرى األخــالق وينشــر الرذائــل ويســهل ارتــكاب 
ــاذف دون  ــون الق ــيرته ال يترك ــذوف وعش ــإن المق ــبب الفوضــى، ف ــا، ويس ــة الزن جريم
انتقــام، والبواعــث التــي تدعــو القــاذف لالفتــراء واالختــالق كثيــرة منهــا الحســد والحقــد 
والمنافســة واالنتقــام ولكنهــا جميعــاً تنتهــي إلــى غــرض واحــد يرمــي إليــه كل قــاذف هــو 

إيــالم المقــذوف وتحقيــره.
وقــد وضعــت عقوبــة القــذف فــي الشــريعة اإلســالمية علــى أســاس محاربــة هــذا الغرض، 
ــاً  ــه بدني ــد ليؤلم ــكان جــزاؤه الجل ــياً ف ــاً نفس ــذوف إيالم ــالم المق ــى إي ــي إل ــاذف يرم فالق

)1( مغني المحتاج، محمد الشربيني الخطيب، ج3 ص374.

ونفســياً، يضــاف إلــى ذلــك مــا يــدل عليــه الجلــد بأنــه كاذب فــي قولــه، وذلــك أشــد وقعــاً 
علــى النفــس والحــس معــاً، إذ أن اإليــالم النفســي هــو بعــض مــا ينطــوي عليــه اإليــالم 
البدنــي، والقــاذف يرمــي مــن وراء قذفــه إلــى تحقيــر المقــذوف، وهــذا التحقيــر فــردي؛ 
ألن مصــدره فــرد واحــد وهــو القــاذف، فــكان جــزاؤه أن يحقــر مــن الجماعــة كلهــا، وأن 
ــه  ــل ل ــه، وال تقب ــه، فتســقط عدالت ــة التــي تصيب ــر العــام بعــض العقوب يكــون هــذا التحقي
شــهادة أبــداً ويوصــم وصمــة أبديــة أنــه مــن الفاســقين إال إن تــاب وأصلــح حالــه، وهكــذا 
حاربــت الشــريعة اإلســالمية الدوافــع النفســية الداعيــة إلــى الجريمــة بالعوامــل النفســية 
المضــادة التــي تســتطيع وحدهــا التغلــب علــى الدوافــع الداعيــة للجريمــة وصرف اإلنســان 
ــر  ــر شــخصه ذك ــم نفســه ويحق ــذف آخــر ليؤل ــر شــخص أن يق ــإذا فّك ــة، ف عــن الجريم
العقوبــة التــي تؤلــم النفــس والبــدن، وذكــر التحقيــر الــذي تفرضــه عليــه الجماعــة فصرفــه 
ــل  ــى العوام ــرة عل ــة م ــى الجريم ــة إل ــل الداعي ــت العوام ــة، وإن تغلب ــك عــن الجريم ذل
الصارفــة عنهــا، فارتكــب الجريمــة كان فيمــا يصيــب بدنــه ونفســه مــن ألــم العقوبــة وفيمــا 
يلحــق شــخصه مــن تحقيــر الجماعــة مــا يصرفــه نهائيــاً عــن العــودة الرتــكاب الجريمــة 

بــل مــا يصرفــه نهائيــاً عــن التفكيــر فيهــا)1(.

ثالثاً: حّد الشرب:
تعاقــب الشــريعة اإلســالمية شــارب الخمــر بثمانيــن جلــدة، وهــذا عنــد جمهــور العلمــاء 
ومصــدر العقوبــة التشــريعي هــو مــا روي عــن قبيصــة بــن ذؤيــب أن الرســول صلــى هللا 

عليــه وســلم قــال: »مــن شــرب خمــراً فاجلــدوه فــإن عــاد فاجلــدوه«)2(.
ــُر  ــا اْلَخْم ــواْ إِنََّم ــَن آَمنُ ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــى: }يَ ــال تعال ــرآن ق ــم الخمــر فمصــدره الق أمــا تحري
ــوَن  ــْم تُْفِلُح ــوهُ لَعَلَُّك ــْيَطاِن فَاْجتَنِبُ ــِل الشَّ ــْن َعَم ــٌس ّمِ ــاُب َواألَْزالَُم ِرْج ــُر َواألَنَص َواْلَمْيِس
ــِر  ــِر َواْلَمْيِس ــي اْلَخْم ــاء فِ ــَداَوةَ َواْلبَْغَض ــُم اْلعَ ــَع بَْينَُك ــْيَطاُن أَن يُوقِ ــُد الشَّ ــا يُِري )90( إِنََّم
نتَُهــوَن{ ]المائــدة: 90، 91[ ومقــدار  ــالَِة فََهــْل أَنتـُـم مُّ ُكــْم َعــن ِذْكــِر للّاِ َوَعــِن الصَّ َويَُصدَّ

الحــد مصــدره اإلجمــاع.

)1( التشريع الجنائي في اإلسالم، ج1 ص646.

)2( أخرجــه أبــو داود )4484( والنســائي )5662( وابــن ماجــه )2572( وأحــم 2/280، 519، وابــن 
ــان فــي صحيحــه )10/297( برقــم )4447( والحاكــم 4/412، ومــن طريقــه البيهقــي فــي الكبــرى  حب
8/313 عــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه وقــد روى هــذا الحديــث مــا يزيــد علــى عشــر أصحــاب انظــر: 
الدرايــة فــي تخريــج أحاديــث الهدايــة البــن حجــر 2/104. قــال األلبانــي فــي صحيــح الجامــع الصغيــر 

)6309(: صحيــح.
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ــم  ــه أن الشــارب يقصــد االنتشــاء والهــرب مــن عال ــن الشــرب وعقوبت ووجــه الشــبه بي
الحقائــق وعذابــه إلــى ســعادة األوهــام، فــكان الجلــد خيــر مــا يــرده إلــى مــا هــرب منــه 
ليجتمــع لــه بذلــك عــذاب الحقائــق وعــذاب العقوبــة، فيكــون ذلــك زاجــراً لــه وألمثالــه)1(.

رابعاً: حّد السرقة:
ــاً مقدســاً ال يجــوز أخــذ  ــا حق ــم فيه ــاس، وجعــل حقه ــرام أمــوال الن ــد احت إن اإلســالم ق
شــيء منــه إال بالطــرق المشــروعة واعتبــر شــريعة اإلســالم كل مــال يؤخــذ علــى ســبيل 
ــوال  ــن األم ــو م ــة ه ــتغالل أو الخيان ــش أو االس ــوة أو الغصــب أو الغ ــرقة أو الرش الس
ــى:  ــال تعال ــم، ق ــرآن الكري ــد ثبــت حــّد الســرقة بالق ــي أخــذت بالباطــل، وق المحرمــة الت
ــٌز  ــَن للّاِ َوللّاُ َعِزي ــَكاالً ّمِ ــبَا نَ ــا َكَس ــَزاء بَِم ــا َج ــواْ أَْيِديَُهَم ــاِرقَةُ فَاْقَطعُ ــاِرُق َوالسَّ }َوالسَّ
ــد مــن ســرق  ــه وســلم قطــع ي ــدة: 38[. وثبــت أن الرســول صلــى هللا علي ــٌم{ ]المائ َحِكي
مــن الرجــال ومــن النســاء، وكذلــك فعــل أصحابــه وأتباعــه، وأجمعــت األمــة علــى ذلــك.
والقطــع هــو العقــاب المناســب للســارق؛ ألن القطــع يقــع علــى اليــد اآلثمــة، ولــن الســارق 
أراد بالســرقة الثــراء الفاحــش الســريع مــن غيــر جهــد، وفــي القطــع معاملــة لــه بنقيــض 
ــاج،  ــى اإلنت ــه عل ــاص قدرت ــل، وإنق ــن العم ــده ع ــاف جس ــن إضع ــه م ــا في ــده لم مقص
ــه للعــدول عنهــا، فضــالً عــن أن  فتتحقــق الخســارة بــه بالســرقة، فيكــون ذلــك مدعــاةً ل
القطــع يتــرك فــي جســم الســارق أثــراً ال تمحــوه األيــام يذكــره بذنبــه فيزدجــر، ويذكــر 
غيــره فيعتبــر، وتكــون عالمتــه حمايــة للنــاس مــن شــره، فــال ينخــدع النــاس بــه، وقــد 

ــت يــده المقطوعــة علــى ســوابقه)2(. دلّ

خامساً: حّد الحرابة:
الحرابــة هــي: قطــع الطريــق وتطلــق علــى جماعــة مســلحة مــن النــاس تتربــص بالنــاس 
لقتلهــم، ولســلب أموالهــم، ولهتــك أعراضهــم، وإلحــداث الفوضــى واإلرهــاب فــي 
ــة  ــة أو الكرام ــة أو االجتماعي ــم األخالقي ــن، أو للقي ــكام الدي ــاة ألح ــع دون مراع المجتم

ــانية. اإلنس
ــداً  ــرداً واح ــون ف ــد يك ــلحين، وق ــراد المس ــن األف ــدداً م ــق ع ــع الطري ــون قاط ــد يك وق
ــى اآلمنيــن، ويعتــدي عليهــم بالقتــل أو بســلب أموالهــم. ويدخــل فــي  يقطــع الطريــق عل

)1( التشريع الجنائي في اإلسالم، ج1 ص649.

)2( التشريع الجنائي في اإلسالم، ج1 ص652 بتصرف.

ــال وتســطوا  ــاس وتخطــف األطف ــل الن ــي تقت ــات الت ــك العصاب ــق، تل حكــم قطــاع الطري
علــى المســاكن والبنــوك وعلــى المواصــالت، فتزعــزع أمــن المجتمــع، وتبــث الرعــب 

ــاس)1(. ــوب الن ــي قل والخــوف ف
وتعــد هــذه الجريمــة مــن أخطــر الجرائــم ألنهــا تهــز الدولــة، وتــؤدي إلــى التأثيــر الشــديد 
فــي حيــاة النــاس وإنتاجهــا، وأرزاقهــم وصالتهــم بعضهــم ببعــض، ونــص القــرآن الكريــم 
ــولَهُ  ــوَن للّاَ َوَرُس ــَن يَُحاِربُ ــَزاء الَِّذي ــا َج ــى: }إِنََّم ــال تعال ــة هــذه الجريمــة، ق ــى عقوب عل
ــْن  ــم ّمِ ــْم َوأَْرُجلُُه ــَع أَْيِديِه ــواْ أَْو تُقَطَّ ــواْ أَْو يَُصلَّبُ َّلُ ــاًدا أَن يُقَت ــي األَْرِض فََس ــعَْوَن فِ َويَْس
ــَذاٌب  ــَرِة َع ــي الِخ ــْم فِ ــا َولَُه ْنيَ ــي الدُّ ــْزٌي فِ ــْم ِخ ــَك لَُه ــَن األَْرِض َذِل ــْواْ ِم ــالٍف أَْو يُنفَ ِخ
ِحيــٌم{  َعِظيــٌم )33( إِالَّ الَِّذيــَن تَابـُـواْ ِمــن قَْبــِل أَن تَْقــِدُرواْ َعلَْيِهــْم فَاْعلَُمــواْ أَنَّ للّاَ َغفـُـوٌر رَّ

ــن العلمــاء أن قطــاع الطريــق علــى أربعــة أقســام: ]المائــدة: 33، 34[. وقــد بيَّ
ــل  ــال يســقط القت ــل الحتمــي، ف ــم القت ــاالً، فعقوبته ــوا وال يأخــذوا م القســم األول: أن يقتل

ــدم، كمــا فــي جريمــة القتــل العاديــة. ــاء ال عنهــم بالعفــو مــن أولي
القسم الثاني: أن يقتلوا ويأخذوا المال، فعقوبتهم القتل الحتمي والصلب.

ــون بقطــع  ــم تك ــل فعقوبته ــة القت ــوا جريم ــم يرتكب ــال ول ــذوا الم ــث: أن يأخ القســم الثال
ــن خــالف. ــم م ــم وأرجله أيديه

القســم الرابــع: أن يكــون عملهــم مجــرد إخافــة المــارة فــي الطريــق ولــم يأخــذوا منهــم 
مــاالً، ولــم يرتكبــوا جريمــة القتــل فعقوبتهــم التعزيــر بالحبــس وغيــره)2(.

سادساً: حّد الرّدة:
ــه صلــى هللا  ــل، لقول ــة فهــي القت ــة األصلي ــة. أمــا العقوب ــة وتبعي ــان: أصلي ــد عقوبت للمرت
ــى  ــه كلهــا عل ــة فمصــادرة أموال ــوه«)3(، وأمــا التبعي ــه فاقتل ــّدل دين ــه وســلم: »مــن ب علي
ــن  ــى: }َوَم ــول الحــق ســبحانه وتعال ــول آخــر. يق ــط ق ــرّدة فق ــد ال ــه، والمكتســب بع قول
ْنيـَـا َوالِخــَرِة  يَْرتـَـِدْد ِمنُكــْم َعــن ِدينـِـِه فَيَُمــْت َوُهــَو َكافـِـٌر فَأُْولَـــئَِك َحبَِطــْت أَْعَمالُُهــْم فِــي الدُّ

ــُدوَن{ ]البقــرة: 217[. ــاِر ُهــْم فِيَهــا َخاِل ــئَِك أَْصَحــاُب النَّ َوأُْولَـ
والشــريعة اإلســالمية إنمــا عاقبــت المرتــد بالقتــل؛ ألن الــردة تقــع ضــد الديــن اإلســالمي، 
وعليــه يقــوم النظــام االجتماعــي للجماعــة، فعاقبــت بأشــد العقوبــات اســتئصاالً للمجــرم 

)1( الفقه الميسر، محمد سيد طنطاوي، ج3 ص224.

)2( فلسفة العقوبة في الشريعة اإلسالمية والقانون، فكري أحمد عكاز، ص139.

)3( رواه البخاري في صحيحه برقم )3017، 6922(.
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مــن المجتمــع وحمايــة للنظــام االجتماعــي مــن الزعزعــة مــن ناحيــة، ومنعــاً للجريمــة 
وزاجــراً عنهــا مــن ناحيــة أخــرى، وال شــك أن عقوبــة القتــل هــي أقــدر العقوبــات علــى 
صــرف النــاس عــن هــذه الجريمــة، ومهمــا كانــت العوامــل الدافعــة للجريمــة فــإن عقوبــة 
ــة عــن الجريمــة مــا يكبــت  ــاً فــي نفــس اإلنســان مــن العوامــل الصارف ــد غالب ــل تول القت

العوامــل الدافعــة إليهــا ويمنــع مــن ارتــكاب الجريمــة فــي أغلــب األحــوال)1(.
ــه، وال يأخــذه  ــه ال يعجــل علي ــف الحــازم فإن ــذا الموق ــد ه ــن المرت ــف م واإلســالم إذ يق
بالظنــة، وال يحكــم عليــه بالــردة لمجــرد ارتيــاب فــي قــول أو عمــل، مــا لــم تقــم قرينــة 
ــن  ــن عابدي ــال اب ــزول بالشــك، ق ــن ال ي ــت باليقي ــره؛ ألن اإلســالم الثاب ــى كف ــة عل قاطع
فــي رد المحتــار: »والــذي تحــرر أنــه ال يفتــى بكفــر مســلم مــا أمكــن حمــل كالمــه علــى 

محمــل حســن«)2(.

سابعاً: حّد البغي:
ــقه أو  ــك لفس ــوة، وذل ــه بالق ــة خلع ــام أو محاول ــة اإلم ــى طاع ــروج عل ــو الخ ــي ه البغ
ــب  ــى قل ــة إل ــة البغــي موجه ــل أو شــبهة، وجريم ــم دلي ــن وله ــي نظــر الخارجي ــره ف كف
نظــام الحكــم، وقــد شــددت الشــريعة اإلســالمية فــي عقوبــة هــذه الجريمــة، ألن التســاهل 
فيــه يــؤدي إلــى الفتــن واالضطرابــات وعــدم االســتقرار وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى تأخــر 
الجماعــة وانحاللهــا، والشــك أن عقوبــة القتــل أقــدر العقوبــات علــى صــرف النــاس عــن 
هــذه الجريمــة التــي يدفــع إليهــا الطمــع وحــب االســتعالء)3(. واألصــل)4( فــي ذلــك قولــه 
تعالــى: }َوإِن َطائِفَتـَـاِن ِمــَن اْلُمْؤِمنِيــَن اْقتَتَلـُـوا فَأَْصِلُحــوا بَْينَُهَمــا فـَـِإن بَغـَـْت إِْحَداُهَمــا َعلـَـى 

ِ{ ]الحجــرات: 9[. ــى أَْمــِر للاَّ ــي تَْبِغــي َحتَّــى تَِفــيَء إِلَ اأْلُْخــَرى فَقَاتِلُــوا الَّتِ
واإلســالم حينمــا شــرع عقوبــة القتــل جــزاء لجريمــة البغــي لــم يأمــر بهــا ألول وهلــة، 
وإنمــا جعلهــا عنــد الضــرورة إذا تعــذر دفــع شــرهم إال بالقتــل؛ لــذا أوجــب الفقهــاء علــى 
ــوع  ــل وق ــاس قب ــوق الن ــاط لحق ــا، وأن يحت ــل وقوعه ــة قب ــاط للفتن ــر أن يحت ــي األم ول

)1( التشريع الجنائي في اإلسالم، ج1 ص662.

)2( نقــالً مــن »فلســفة التشــريع الجنائــي فــي اإلســالم«، د. محمــود أحمــد أبــو ليــل، بحــث مقــدم لمؤتمــر 
»الوقايــة مــن الجريمــة فــي عصــر العولمــة«، جامعــة اإلمــارات، ص30.

)3( التشريع الجنائي في اإلسالم، ج1 ص662.

ــلم )1852(  ــام مس ــه اإلم ــذي أخرج ــه، ال ــه عن ــة رضــي الل ــث عرفج ــك حدي ــي ذل ــل األصــل ف )4( لع
ــد عصاكــم أو  ــى رجــل واحــد يري ــع عل ــظ: »مــن أتاكــم وأمركــم جمي ــره فــي صحيحــه مرفوعــاً بلف وغي

ــوه«. ــم فاقتل ــرق جماعتك يف

االعتــداء حتــى ال يقــع، فــإذا علــم أن جماعــة يتســلحون ويســتعدون للخــروج أخــذ علــى 
أيديهــم قبــل أن يكونــوا قوتهــم بــأن يحبســهم حتــى يقلعــوا عــن ذلــك ويحدثــوا توبــة دفعــاً 
للشــّر قبــل وقوعــه بقــدر اإلمــكان، وإذا حصــل منهــم الخــروج علــى الطاعــة دعاهــم إلــى 

الســمع واالنقيــاد، فــإن تابــوا ورجعــوا فبهــا وإال قاتلهــم)1(.

طبيعة هذا النوع من العقوبات:
يتبين من دراسة هذا النوع من العقوبات أن من طبيعتها عدة أمور:

ــي تســتوجبها 	  ــات؛ ألن الجريمــة الت ــه ال يجــوز إســقاط هــذه العقوب األمــر األول: أن
هــي إحــدى الجرائــم التــي تخــل إخــالالً كبيــراً بأمــن المجتمــع وتؤثــر تأثيــراً بالغــاً 
فيــه، وهــي عقوبــات ليســت مــن حــق الفــرد بــل هــي مــن حــق المجتمــع، ويســميها 
العلمــاء تشــريعاً لهــا بحــق هللا تعالــى، فــال تســقط مهمــا تغيــر المجتمعــات، واختلــف 
نمــط الحيــاة فيهــا عمــا كان موجــوداً فــي عصــر الرســالة، ومهمــا بلغــت المجتمعــات 

مــن تفــوق، وأخــذت بأســباب الحضــارة والتقــدم المــادي والصناعــي.
ــات محــددة مقــدرة فــي نصــوص الشــرع، ال يجــوز 	  األمــر الثانــي: أن هــذه العقوب

ــا. ــادة عليهــا وال تبديله ــا أو الزي إنقاصه
األمــر الثالــث: أنــه ال يجــوز الشــفاعة فيهــا إذا وصلــت إلــى الحاكــم يــدل علــى ذلــك 	 

مــا ورد فــي الســنة مــن إنــكار النبــي صلــى هللا عليــه وســلم شــفاعة أســامة بــن زيــد 
فــي امــرأة مــن بنــي مخــزوم – أحــد فــروع قبيلــة قريــش – ســرقت، روى البخــاري 
عــن عــروة عــن عائشــة – رضــي هللا عنهــا – أن قريشــاً أهمتهــم المــرأة المخزوميــة 
ــرئ  ــه وســلم ومــن يجت ــى هللا علي ــم رســول هللا صل ــوا: مــن يكل ــي ســرقت، فقال الت
عليــه إال أســمة حــب رســول هللا – عليــه الصــالة والســالم – فكلــم رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم فقــال: »أتشــفع فــي حــد مــن حــدود هللا؟!« ثــم قــام فخطــب، قــال: 
»يــا أيهــا النــاس! إنمــا ضــل مــن كان قبلكــم أنهــم إذا ســرق الشــريف تركــوه، وإذا 
ــد  ــت محم ــة بن ــو أن فاطم ــم هللا، ل ــد، وأي ــه الح ــوا علي ــم أقام ــف فيه ــرق الضعي س

ســرت لقطــع محمــد يدهــا«)2(.
ــد 	  ــة الح ــن شــرط إقام ــل، فم ــغ العاق ــر البال ــى غي ــع عل ــا ال توق ــع: أنه ــر الراب األم

)1( الجريمة والعقوبة، محمد أبو زهرة، ص167. 

)2( انظــر: فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر، بــاب كراهيــة الشــفاعة فــي الحــد إذا    رفــع 
إل الســلطان، حديــث رقــم )6406(، ج4.
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ــة  ــب جريم ــال إذا ارتك ــن الم ــر، ويضم ــه التعزي ــع علي ــي يوق ــل لك ــوغ والعق البل
ــرقة. الس

األمــر الخامــس: أن اإلقــرار مــع كونــه وســيلة إثبات قويــة في حقوق النــاس، وحقوق 	 
هللا، وكونــه ال يصــح الرجــوع فيــه فــي حقــوق النــاس، باالتفــاق بيــن العلمــاء، فــإن 
الحنفيــة والشــافعية وأحمــد بــن حنبــل، يــرون صحــة الرجــوع عــن اإلقــرار بحقــوق 
هللا الخالصــة وهــي مــا يســقط بالشــبهة مــن الحــدود، كحــد الســرقة وحــد الزنــا، وهــذا 
أيضــاً قــول مــروي عــن مالــك رضــي هللا عنهــم جميعــاً، اســتناداً إلــى مــا رواه أبــو 
هريــرة رضــي هللا عنــه قــال: »جــاء ماعــز األســلمي إلــى رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم فقــال: إنــه قــد زنــى، فأعــرض عنــه، ثــم جاء من شــقه اآلخــر، فقال: يا رســول 
هللا! إنــه قــد زنــى، فأمــر بــه فــي الرابعــة فأخــرج إلــى الحــّرة)1( فرجــم بالحجــارة، 
فلمــا وجــد مــس الحجــارة فــّر، يشــتد، حتــى مــّر برجــل معــه لحــي جمــل)2( فضربــه 
بــه وضربــه النــاس حتــى مــات فذكــروا ذلــك لرســول هللا »« أنــه فّرحيــن وجــد مــس 
 الحجــارة ومــس المــوت، فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: هال تركتمــوه؟«)3(.
وســلم:  عليــه  هللا  صلــى  قــال  داود  ألبــي  روايــة  وفــي 
عليــه«)4(. هللا  فيتــوب  يتــوب  أن  لعلــه  تركتمــوه   »هــال 
قــال ابــن عبــد البــر: هــذا أوضــح دليــل علــى أنــه يقبــل رجوعــه)5(. وثبــت فــي كتــب 
الســنة أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم عــرض لماعــز – عندمــا جــاءه معترفــاً 
ــَت، أو غمــزت، أو نظــرت »قــال  ــك قبّل ــه: لعلّ ــا، بالرجــوع عــن إقــراره بقول بالزن

أصحــاب هــذا الــرأي فلــو لــم يســقط بــه الحــد لمــا كان لــه معنــى«)6(.
األمــر الســادس: أنهــا تــدرأ بالشــبهة وهــو أمــر يــكاد يكون محــل إجماع بيــن العلماء، 	 

ــه الظاهــري المعــروف. ــن حــزم الفقي ــك إال اب ــي ذل ــف ف ــى مــن خال ــع عل ــم نطل  ل
وفــي وجــوب درء الحــدود بالشــبهات روي حديــث مرفــوع إلــى رســول هللا صلى هللا 
عليــه وســلم ولكــن بعــض العلمــاء كالبخــاري والشــوكاني وابــن حــزم قالــوا بضعــف 

)1( الحرة، بفتح الحاء، أرض ذات حجارة سود.

)2( اللحي: بفتح الالم وسكون الحاء، عظم الفك وهو الذي عليه األسنان.

)3( رواه أحمد وابن ماجه، والترمذي وقال: حديث حسن.

)4( انظر نيل األوطار للشوكاني، ج7 ص269.

)5( مغني المحتاج، ج4 ص150.
)6( نيل األوطار، ج7 ص268، والمغني البن قدامة، ج8، ص197.

ــا  ــوا بأنه ــلم وقال ــه وس ــى هللا علي ــى رســول هللا صل ــول إل ــذا الق ــت ه ــي رفع ــات الت الرواي
أحاديــث موقوفــة علــى صحابــة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وقولهــم هــذا ال يمنــع مــن 
أن يحتــج بهــذه المرويــات الموقوفــة علــى درء الحــدود بالشــبهات علــى العكــس ممــا ذهــب 

إليــه ابــن حــزم الظاهــري)1(.

ثانيا: حد القصاص والدية:
جعلــت الشــريعة اإلســالمية القصــاص عقوبــة للقتــل العمــد، والجــرح العمــد ومعنــى القصــاص: 

أن يعاقــب المجــرم بمثــل فعلــه، فيقتــل كمــا قتــل ويجــرح كمــا جــرح.
ومصــدر عقوبــة القصــاص قــول هللا تعالــى: }ُكتِــَب َعلَْيُكــُم اْلِقَصــاُص فِــي اْلقَتْلـَـى{ اآليــة ]البقــرة: 
178[ وقولــه تعالــى: }َوَكتَْبنـَـا َعلَْيِهــْم فِيَهــا أَنَّ النَّْفــَس بِالنَّْفــِس َواْلعَْيــَن بِاْلعَْيــِن َواألَنــَف بِاألَنــِف 

ــّنِ َواْلُجــُروَح قَِصــاٌص{ ]المائــدة: 45[. ــنَّ بِالّسِ َواألُذَُن بِــاألُذُِن َوالّسِ
وصــح عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال: »ال يحــل دم امــرئ مســلم يشــهد أن ال إلــه إال 
هللا وأنــي رســول هللا إال بإحــدى ثــالث: الثيــب الزانــي، والنفــس بالنفــس، والتــارك لدينــه المفــارق 

للجماعة«)2(.
ــة بيــن النــاس، ألنــه جــزاء مســاٍو للجريمــة كمــا أنــه أكثــر  ــاً للعدال وقــد شــرع القصــاص تحقيق

ــاب. ــات المقصــودة مــن العق ــاً للغاي ــات تحقيق العقوب
ــذه  ــكاب ه ــهم ارت ــم أنفس ــول له ــاد، وتس ــاء العب ــم دم ــون عليه ــن ته ــر رادع لم ــو أوالً: خي فه
الجريمــة الخطيــرة، فيكــون بذلــك إحيــاء النفــوس التــي كانــت ســتهدر لــو لــم يكــن هــذا الشــرع 

ــرادع. ــم ال الحكي
وهو ثانياً: يشفي غيظ أولياء المجني عليه، ويطيب نفوسهم من أية عقوبة أخرى.

وهكــذا فــإن هــذه العقوبــة العادلــة تحقــق حكمتــي الــردع والزجــر علــى أحســن وجــه يتصــور، 
فتجنــب المجتمــع كثيــراً مــن الشــرور والمضاعفــات التــي تقــع عــادةً بعــد جرائــم القتــل.

وتنفيــذ القصــاص حــق لورثــة القتيــل – عنــد جمهــور الفقهــاء – فــإن لــم يكــن لــه ورثــة فالســلطان 
هــو صاحــب الحق فــي القصــاص)3(.

نقــالً  ص153   11 حــزم،  البــن  والمحلــى  ص110،  ج7  للشــوكاني،  األوطــار  نيــل  انظــر:   )1(
والديــات«  والقصــاص  الحــدود  تشــريح  فــي  العقابــي  والمنــع  النصــي  »المنــع  مــن   بتصــرف 
ــون، جامعــة  ــة الشــريعة والقان ــات مؤتمــر كلي د. محمــد رأفــت عثمــان، ص7 – 10، بحــث منشــور ضمــن فعالي

اإلمــارات، 2001.
)2( رواه مسلم والترمذي.

)3( التشريع الجنائي في اإلسالم، ج1 ص143.
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ــة  ــقطت العقوب ــا س ــة القصــاص، إذا عف ــن عقوب ــو ع ــق العف ــه ح ــه ولولي ــي علي وللمجن
والعفــو قــد يكــون مجانــاً وقــد يكــون مقابــل الديــة، ولكــن ســقوط عقوبــة القصــاص بالعفــو 
ــت  ــد كان ــبة. ولق ــة مناس ــة تعزيري ــرم بعقوب ــب المج ــن أن يعاق ــر م ــي األم ــع ول ال يمن
الشــريعة اإلســالمية عمليــة ومنطقيــة فــي منــح حــق العفــو للمجنــي عليــه أو وليــه، ألن 
العقوبــة فرضــت أصــالً لمحاربــة الجريمــة ولكنهــا ال تمنــع وقــوع الجريمــة فــي أغلــب 

األحــوال.
أمــا العفــو فيــؤدي إلــى منــع الجريمــة فــي أغلــب األحــوال ألنــه ال يكــون إال بعــد الصلــح 
والتراضــي وصفــاء النفــوس وخلوهــا مــن كل مــا يدعــو إل الجريمــة واإلجــرام فالعفــو 

هنــا يــؤدي وظيفــة العقوبــة وينتهــي إلــى نهايــة تعجــز العقوبــة عــن الوصــول إليهــا.
قال صاحب المنار:

»وقــد تقــع فــي كل البــالد صــور مــن جرائــم القتــل يكــون فيهــا الحكــم بقتــل القاتــل ضــاراً 
تركــه ال مفســدة فيــه كأن يقتــل اإلنســان أخــاه أو أحــد أقاربــه لعــارض دفعــه إلــى تلــك، 
ويكــون هــذا القاتــل هــو العائــل لذلــك البيــت، وإذا قتــل يفقــدون بقتلــه المعيــن والظهيــر، 
ــول،  ــن المقت ــاً م ــار وإن كان أجنبي ــد ومض ــاً مفاس ــل أحيان ــل القات ــي قت ــون ف ــل د تك ب
ويكــون الخيــر ألوليــاء المقتــول عــدم قتلــه لدفــع المفســدة أو ألن الديــة أنفــع لهــم، فأمثــال 
هــذه الصــور توجــب أال يكــون الحكــم بقتــل القاتــل حتمــاً الزمــاً فــي كل حــال، بــل يكــون 
هــو األصــل، ويكــون تركــه جائــزاً برضــاء أوليــاء المقتــول وعفوهــم فــإذا ارتقــت عاطفــة 
ــل  ــل منهــم يســتنكر القت ــاء القات ــى أن صــار أولي ــد إل ــة أو بل ــي شــعب أو قبيل الرحمــة ف

ويــرون العفــو أفضــل وأنفــع فذلــك إليهــم.
والشــريعة ال تمنعهــم منــه، بــل ترغبهــم فيــه، وهــذا اإلصــالح الكامــل فــي القصــاص هــو 

مــا جــاء بــه القــرآن.
وما كان ليرتقي إليه بنفسه علم اإلنسان«)1(.

ثالثاً: جرائم التعزير:
الجرائــم التعزيريــة هــي التــي لــم ينــص الشــارع علــى عقوبــة مقــدرة لهــا بنــص قرآنــي 
أو حديــث نبــوي، مــع ثبــوت نهــي الشــارع عنهــا؛ ألنهــا فســاد فــي األرض، أو تــؤدي 
إلــى فســاد فيهــا، وإنهــا لكثيــرة مــا يبتكــر ابــن آدم مــن فنــون اإلجــرام، ومــا يوســوس بــه 

إبليــس فــي نفســه مــن ضــروب اإليــذاء.
)1( تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ج2 ص137.

ــه الشــريعة  ــي األمــر، فتركــت ل ــى القاضــي أو ول ــر يرجــع تقديرهــا إل ــة التعزي وعقوب
ــوابقه،  ــيته وس ــرم ونفس ــال المج ــة ولح ــة للجريم ــة المالئم ــار العقوب ــالمية أن يخت اإلس
والقاضــي عنــد تقريــره للعقوبــة التعزيريــة ال بــد أن يراعــي مبــادئ العدالــة اإلســالمية، 
ــم هللا  ــى حك ــرف عل ــة ويتع ــة والجريم ــن العقوب ــاد تناســب بي ــى إيج ــداً عل ــل جاه ويعم
ــات  ــي اإلســالم)1(. والعقوب ــرة ف ــح المعتب ــى المصال ــداء عل ــر اعت فيمــا يشــبهها ممــا يعتب
التعزيريــة أنــواع كثيــرة منهــا: عقوبــة القتــل، عقوبــة الجلــد، وعقوبــة الحبــس، وعقوبــة 

ــخ. ــة التوبي ــة الهجــر، وعقوب ــب، وعقوب التغري
وليســت العقوبــات الســابقة هــي كل عقوبــات التعزيــر فــي الشــريعة اإلســالمية ألن 
ــه  ــا يرون ــا م ــارون منه ــر يخت ــي األم ــا ألول ــرك أمره ــا ت ــة، وإنم ــر ليســت معين التعزي
ــر  ــه غي ــا يرون ــم، ويتركــون م ــن وتأديبه ــة اإلجــرام وإصــالح المجرمي صالحــاً لمحارب
صالــح وال يتقيــدون فــي ذلــك بقيــود إال مراعــاة األســس العامــة التــي تقــوم عليهــا نظريــة 
العقــاب)2(. هــذه العقوبــات تقــوم الدولــة بتطبيقهــا دون هــوادة عندمــا ترتكــب الجريمــة، 
ومــع هــذا فإننــا نحــن الدعــاة نعمــل مــا فــي وســعنا إلصــالح الفــرد ومنــع وقــوع الجريمــة 

وذلــك باألخــذ بالوســائل التاليــة:
أوالً: العمل على الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، وذلك بالطرق اآلتية:	 

أ. توجيه الناس إلى اإليمان الكامل ليكون ذلك درعاً واقياً لهم من االنحراف.
ب.  تقويم الخلق وترويض النفوس على حب الخير.

جـ. األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
د. التوجيه االجتماعي واإلرشاد الثقافي.

هـ. تأليف القلوب بالتعاون والتناصح.
و. المساواة بين الناس جميعاً في المجتمع.

ز. االهتمــام بالــزكاة ألن كثيــراً مــن الجرائــم التــي ترتكــب ســببها العــوز والفاقــة وحقــد 
الفقــراء علــى األغنيــاء.

ــي ال تشــيع الفاحشــة ويســتمرئ 	  ــر بالســوء ك ــدم الجه ــم وع ــاً: ســتر الجرائ ثاني
ــه. ــرم جرم المج

ــم اإلســالم 	  ــة باألحــكام الخاصــة بالتكافــل االجتماعــي مــن واقــع تعالي ــاً: العناي ثالث
مــن الناحيتيــن الماليــة واألدبيــة، ممــا يكفــل لجميــع األفــراد معيشــة كريمــة)3(.

)1( الجريمة و العقوبة في الفقه اإلسالمي، محمد أبو زهرة، ص125 – 126 بتصر.
)2( التشريع الجنائي في اإلسالم، عبد القادر عودة، ج1 ص704.

)3( وقايــة المجتمــع مــن الجريمــة واالنحــراف فــي ظــل مبــادئ الشــريعة اإلســالمية، أحمــد عبيــد، مجلــة 
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حكمة مشروعية الحدود:
إن الباحــث المدقــق إذا نظــر إلــى الجرائــم والفواحــش التــي رتبــت عليهــا الحــدود، يجدهــا 
ــا إال وهــو مخــل  ــا مــن واحــد منه ــي اإلفســاد، وم ــة ف ــم شــنيعة، ومعاصــي موغل جرائ
ــن،  ــي: )الدي ــا وه ــا واحترامه ــي جــاء اإلســالم لحفظه ــس الت ــات الخم ــن الكلي بواحــد م
والنفــس، والعــرض، والعقــل، والمــال( والتــي اتفقــت عليهــا جميــع الرســائل الســماوية.
فالــردة مخلــة بحرمــة الديــن، والقتــل مخــل بعصمــة الدمــاء وحرمتهــا، والزنــا والقــذف 
بــه مخــل بحرمــة اإلنســان واألعــراض، وشــرب الخمــر مخــل بســالمة العقــل، وســالمة 
األبــدان، والســرقة مخلــة بحرمــة األمــوال وقطــع الطريــق مخــل بحرمــة الدمــاء واألموال 

واألعــراض، والبغــي مخــل بحــق األمــة فــي أن تعيــش فــي أمــان وســالم.
ــى  ــت اإلســالم الحــد عليهــا، يتعــدى ضررهــا إل ــي أوجب ــم والمعاصــي الت وهــذه الجرائ
الغيــر بــل وإلــى األمــة كلهــا، كمــا أنهــا متفاوتــة فيمــا بينهــا فــي اآلثــار الســيئة، والعواقــب 

الوخيمــة، فمــن ثــم تفــاوت عقوباتهــا الدنيويــة فــي نظــر المشــرع الحكيــم)1(.
ومــن المالحــظ أن الجرائــم التــي يعظــم ضررهــا ويشــتد علــى المجتمــع خطرهــا يكــون 

الترهيــب فيهــا أكبــر والحــد فيهــا أغلــظ.
واإلســالم بإقامتــه لهــذه الحــدود ال يريــد التشــفي أو إيــالم النفــس أو تشــويه الجســد بــال 
مبــرر وإنمــا يبغــي تقويــم الســلوك وتهذيــب النفــوس، وتكفيــر الذنــوب، وإيجــاد المجتمــع 

الســليم المتكامــل الــذي يعيــش كل فــرد فيــه آمنــاً علــى نفســه ومالــه وعرضــه.
ــا أو  ــط فيه ــر تفري ــن غي ــدود هللا« م ــوا »ح ــا أقام ــلمين لم ــن المس ــل األول م إن الرعي
محابــاة أو تفريــق بيــن غنــي وفقيــر، وشــريف ووضيــع، كّونــوا مجتمعــاً مثاليــاً فاضــالً، 
بــل أفضــل مجتمــع عرفتــه الدنيــا فــي تاريخهــا الطويــل، حتــى اســتقر األمــان فــي بــالد 
اإلســالم علــى ســعتها وترامــي أطرافهــا، وكان الواحــد منهــم يســير مــن أقصــى البــالد 

ــى أقصاهــا ال يخــاف إال هللا)2(. إل
وصــدق رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم حيــن قــال: »حــد يعمــل بــه فــي األرض خيــر 

ألهــل األرض مــن أن يمطــروا أربعيــن صباحــاً«)3(.

الرســالة اإلســالمية، وزارة األوقــاف بالعــراق، العــدد 99 ذو الحجــة 1396هـــ - 1976م.
)1( دراسات في الكتاب والسنة، أحمد جمال العمري، ص350.

)2( المرجع السابق، نفس الموضع بتصرف يسير.
)3( رواه ابن ماجه برقم )2538( وقال األلباني: حسن.

أثر تعطيل الحدود في فساد المجتمع:
من أخطر العوامل التي تؤدي إلى فساد المجتمع تعطيل حدود هللا وعدم إقامتها.

ــوال  ــى اضطــراب أح ــؤدي إل ــا ي ــى، كم ــى ســخط هللا تعال ــؤدي إل ــدود ي ــل الح »فتعطي
ــة،  ــرة القبيح ــي الكبي ــن المعاص ــدود هللا م ــل ح ــه؛ ألن تعطي ــوء أوضاع ــع، وس المجتم
ومــن المعلــوم أن ظهــور المعاصــي وانتشــارها مــن أقــوى أســباب منــع الــرزق ونقصــه، 
ــت  والخــوف مــن العــدو، وضنــك العيــش. فــإذا أقيمــت الحــدود ظهــرت طاعــة هللا، وقلّ

ــر والنصــر«)1(. ــه، وحصــل الخي معصيت
ــك كان حــرص  والمالحــظ أن عــدوى األخــالق أســرع وأشــد مــن عــدوى األجســاد لذل
ــي  ــذه ف ــاً، ال تأخ ــاً قاطع ــام ثبوت ــت االته ــى ثب ــة مت ــق العقوب ــى تطبي ــاً عل ــالم بالغ اإلس
التطبيــق لومــة الئــم، وال يمنعــه شــفاعة شــافع وال مكانــة متهــم، حتــى ال تصيــر الوانيــن 
ــع  ــى المجتم ــود عل ــذي يع ــر ال ــوى، األم ــاب اله ــا المغرضــون وأرب ــث به ــة يتعاب ملعب
شــؤماً يضيــع فــي غمرتــه الحــق، واضطرابــاً تغيــب فــي ليلــه المرعب ســكينة األمــن«)2(.

كتب أحد قراء جريدة األهرام المصرية يقول:
»فــي جريــدة األهــرام الصــادرة فــي 1997/3/9م وفــي صفحــة الحــوادث: قرأنــا خبــر 
ــق  ــد توثي ــا بع ــى عرضه ــداء عل ــة واالعت ــاف زوج ــرية باختط ــاب بش ــة ذئ ــام أربع قي
زوجهــا بالحبــال، والمذهــل فــي الموضــوع أن أحــد هــؤالء الذئــاب ســبق لــه مــن فتــرة 
اختطــاف زوجــة واالعتــداء عليهــا، وتــم القبــض عليــه وأمــرت النيابــة بحبســه، ثــم خــرج 

بكفالــة لحيــن محاكمتــه.
ويتســاءل القــارئ: بــاهلل عليكــم، كيــف نأمــن علــى أنفســنا وعلــى أهلينــا فــي زمــن أصبــح 
فيــه المجرمــون والقتلــة والســفاحون أحــراراً طلقــاء فــي الشــوارع رغــم بشــاعة جرائمهــم 
ــذه  ــانق؟ إن ه ــال المش ــدرت حب ــل ن ــي مصــر؟ ه ــجون ف ــت الس ــل ضاق ــا، ه وتكراره
النوعيــة مــن الجرائــم التــي تمــس العــرض والنفــس ال تحتــاج إلــى أدنــى تــردد فــي تطبيــق 
أقصــى العقوبــات الرادعــة، وفــي أســرع وقــت. وإذا كانــت نصــوص القانــون قاصــرةً 
ــن  ــك القواني ــر تل ــي تغيي ــةً ف ــاك صعوب ــد أن هن ــن فــال أعت ــة هــؤالء المجرمي عــن معاقب
واســتبدالها بقوانيــن رادعــة، والتوســع فــي تطبيــق عقوبــة اإلعــدام علــى هــذه الفئــة التــي 

ال تســتحق الحيــاة«)3(.

)1( أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان، ص272.
)2( اإلسالم وبناء المجتمع الفاضل، يوسف عبد الهادي الشال، ص134.

)3( جريدة األهرام المصرية الصادرة في 20/3/1997م.
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وكــم نــادى أنــاس وطالبــوا بضــرورة تطبيــق حــدود هللا تعالــى خاصــة بعدمــا اســتفحلت 
ــي  ــن، الســيما جريمــة الســرقة الت ــع اآلمني ــذاء المجتمــع وتروي ــي إي ــم وبالغــت ف الجرائ

ــاة المقيميــن والمســافرين. أصبحــت ظاهــرة خطيــرة تهــدد حي
وكــم ســمعنا وقرأنــا فــي الصحــف أنبــاء الذيــن يســطون علــى المنــازل ويفزعــون النــاس، 
ــتغاثة  ــه أو االس ــاع عــن مال ــة الدف ــي محاول ــم ف ــرض بغيته ــن يعت ــون م ــا يتل ــراً م وكثي

بمنقــذ.
مثــل هــؤالء الســارقين، لــو أيقنــوا أن قطــع اليــد ينتظرهــم، مــا أقــدم واحــد منهــم علــى هــذا 

المنكــر، ولبحــث عــن العمــل الشــريف الــذي يكفــل لــه الحيــاة الطيبة.
ــا كان يقاســيه  ــة وم ــي األراضــي الحجازي ــا كان شــائعاً ف ــد عــن األذهــان م ــس ببعي ولي
الحجيــج وغيرهــم مــن المســافرين والتجــار مــن أمثــال هــؤالء اللصــوص الذيــن كانــوا 

ــاس. يرّوعــون الن
ــاس  ــى الن ــر، وعــاد إل ــى اســتقر األم ــه حت ــق حــّد هللا وســيطرت كلمت ــا إن طب ــن م ولك

ــاب. ــد طــول غي ــن والســكينة بع األم
وهــذه تجربــة معاصــرة ينبغــي علــى كل حاكــم ينشــد اإلصــالح، وعلــى كل شــعب يرجــو 

الفــالح أن يتخــذ منهــا قــدوة تحتــذى)1(.

المنهج اإلسالمي في الوقاية من الجريمة المنظمة)2(:
ومن خالل ما سبق أستطيع أن أقرر أن:

اإلجــرام المنظــم ال يختلــف عــن اإلجــرام العــادي مــن حيــث طبيعتــه، فالجريمــة واحــدة، 
إال أن وســائل الوقايــة مــن اإلجــرام المنظــم فــي ظــل الشــريعة أكثــر دقــة.

إن اإلجــرام المنظــم فــي حاجــة إلــى خطــة متكاملــة وشــديدة لمواجهتــه ولهــذا نســتبعد فــي 
ظــل تطبيــق أحــكام الشــريعة فــي مجــال العقوبــة أن تنتشــر ظاهــرة اإلجــرام المنظــم، ألن 
العقوبــات الشــرعية رادعــة فــي مجــال مطــاردة الظاهــرة اإلجراميــة، والعقوبــة البدنيــة 

مؤلمــة مــن الناحيــة النفســية وهــي مؤثــرة بطريــة مباشــرة فــي التخفيــف مــن الجريمــة.
ــد أقــرت الشــريعة اإلســالمية أنواعــاً مــن األحــكام تســتهدف مقاومــة اإلجــرام عــن  ولق
طريــق إغــالق األبــواب المؤديــة إليــه؛ ألن اإلنســان فــي ظــل الظــروف الطبيعيــة يتــردد 
كثيــراً قبــل أن يتخــذ قــراره باحتــراف الجريمــة، وفــي لحظــات التــردد يبــرز دور العوامل 

)1( اإلسالم وبناء المجتمع الفاضل، يوسف عبد الهادي الشال، ص139.
)2( مكافحة اإلجرام المنظم، د. محمد فاروق النبهان، ص204 وما بعدها، بتصرف واختصار.

الوقائيــة فــي مقاومــة ذلــك التوجــه فــي بدايتــه قبــل أن يصبــح قــراراً وإرادة ولعــل ذلــك 
مــا دفــع الشــريعة اإلســالمية إلــى التشــدد فــي بعــض أنــواع العقوبــات لكــي يكــون التشــدد 
أداةً مــن أدوات الوقايــة، ألن الخــوف مــن العقوبــة تســتقر فــي أعمــاق النفــس منــذ الطفولــة 
األولــى، فــال تجــد خواطــر الســوء إلــى نفســه ســبيالً، وإذا مــا حاصــرت ذهنــه لفتــرة مــن 
الزمــن دفعهــا دفعــاً ســريعاً لئــال تؤثــر فــي تفكيــره، وألن العقوبــة تــرد مقترنــةً فــي ذهنــه 
مــع صــورة العمــل، فالســارق حينمــا تحاصــره فكــرة الطمــع ويلــذ لــه أن يعيــش لحظــات 
المتعــة فــي ظــل مــا تحققــه الســرقة لــه مــن آمــال تــراوده فــي نفــس الوقــت وفــي نفــس 
اللحظــة صــورة العقوبــة القاســية، ويتصــور يــده قــد انفصلــت عــن جســده، وســرعان مــا 
ــة  ــى هاوي ــة إل ــة جريم ــراوده حــول أي ــه، ويســتعيد فكــرة ت يســتقيم فكــره ويســتعيد وعي

ســحيقة.
كذلــك تســهم العقيــدة اإلســالمية فــي تكويــن شــعور بالرقابــة الذاتيــة علــى ســلوك اإلنســان، 
ــإن  ــاس، ف ــى الن ــه عل ــا يخفي ــره م ــن أم ــم م ــه، ويعل ــى يراقب ــرى أن هللا تعال ــلم ي فالمس
عجــز القانــون أو ســلطات األمــن عــن مالحقتــه ومطاردتــه وكشــف أســراره فــإن رقابــة 
هللا قائمــة، وانــه سيحاســب عنــد هللا علــى مــا قــدم مــن أمــره ومــا أخــر، ومــا أســر ومــا 
أعلــن، وهــو بهــذا االعتبــار يحــرص علــى أن يكــون ســلوكه منســجًم مــع مــا فرضــه هللا 
عليــه مــن التــزام بالحــق واحتــرام لحقــوق اآلخريــن، ومحاســبة نفســه علــى كل تصــرف 

وســلوك.
ــاً  ــر احترام ــراً وأكث ــوى أث ــتمرار أق ــكام الشــريعة يظــل باس ــن أح ــتمد م ــون المس والقان
فــي نظــر المجتمــع، ألن المســلم يحتــرم أحــكام الشــرع ويلتــزم بهــا فــي معظــم األحيــان، 
وأحيانــاً يلتــزم بهــا ولــو لــم يأمــر بهــا القانــون، ألن احترامــه لهــا نابــع مــن قناعتــه بقدســية 
ــا  ــزام به ــى االلت ــك فهــو حريــص عل ــه، ولذل ــه ودين مصدرهــا، وهــي جــزء مــن عقيدت

بدافــع داخلــي.
ــم اإلســالم،  ــز بقي ــي ظــل مجتمــع إســالمي معت ــراف إجرامــي ف وال يمكــن تصــور احت
ــك  ــى جهــل تل ــل عل ــذا دلي ــي المجتمعــات اإلســالمية فه ــك ف ــا مظاهــر ذل ــا وجدن وإذا م
ــي الشــريعة  ــي ســلوكها. وال مجــال ف ــر اإلســالم ف المجتمعــات باإلســالم، أو ضعــف أث
ــل  ــه للعم ــي مطاردت ــد ف ــر مشــروعة؛ ألن اإلســالم يعتم ــات غي ــاء غاي اإلســالمية إلخف
اإلجرامــي علــى نوعيــن مــن العقوبــة: العقوبــة الدنيويــة وتتمثــل فــي العقوبــة الشــرعية 
ــم الحــدود  ــي جرائ ــة ف ــك العقوب ــوق هللا وال يجــوز إســقاط تل ــن حق ــاً م ــر حق ــي تعتب الت
فــي حالــة ثبــوت الجريمــة. والعقوبــة األخرويــة: وتتمثــل فــي العقــاب الــذي يهــدد بــه هللا 
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تعالــى المذنبيــن والمخطئيــن والعاصيــن الذيــن يرتكبــون أعمــاالً ضــارة بمجتمعهــم عــن 
ــى األنفــس واألمــوال واألعــراض.  ــداء عل ــق االعت طري

ــئة  ــالمي التنش ــج اإلس ــوء المنه ــي ض ــة ف ــة المنظم ــن الجريم ــة م ــائل الوقاي ــن وس وم
التربويــة األولــى التــي تكفــل تكويــن جيــل ســليم، ولهــذا اهتــم اإلســالم بتكويــن األطفــال 
والعنايــة بهــم، وحــض علــى عــدم ظلــم األيتــام لئــال يكــون قهرهــم ســبباً فــي انحرافهــم.
ــن طــري  ــرية ع ــط األس ــم الرواب ــر بتدعي ــة للنظ ــة الفت ــك وبطريق ــالم كذل ــم اإلس واهت
إقــرار حقــوق ماديــة ومعنويــة بيــن األقربــاء لكــي تســهم هــذه الروابــط فــي تكويــن بيئــة 
اجتماعيــة متماســكة متعاطفــة متكافلــة، يســعى بعضهــم فــي خيــر البعــض اآلخــر، كيــال 
ــراف  ــى االنح ــاً إل ــاً ال إرادي ــا دفع ــوس ويدفعه ــي النف ــر ف ــاعر الخي ــأس مش ــارد الي يط

ــة. والجريم
ــر،  ــن المنك ــى ع ــروف وتنه ــر بالمع ــا تأم ــالمية أنه ــة اإلس ــة األم ــباب خيري ــن أس وم
واإلجــرام المنظــم منكــر واإلســالم يجعــل إنــكار المنكــر مــن الواجبــات الدينيــة، وهــذا هو 
العامــل األهــم فــي مقاومــة اإلجــرام المنظــم الــذي يهــدد قيــم المجتمــع وأمنــه ومصالحــه 
ــه الكســب المــادي، ويتخــذ لذلــك أســاليب  وأخالقــه ألنــه إجــرام أخالقــي احترافــي غايت
مختلفــة قــد يكــون ظاهرهــا مختلفــاً عــن باطنهــا ممــا ال يمكــن اكتشــافه بيســر وســهولة.

المبحث الرابع
أهم الشبهات التي أثيرت حول العقوبات

في الشريعة اإلسالمية والرد عليها)1(

ــالم،  ــي اإلس ــدود ف ــة الح ــول عقوب ــبهات ح ــم ش ــرقين وغيره ــن المستش ــر م ــر كثي يثي
ويــرون فيهــا عقبــة فــي طريــق تطبيــق الشــريعة اإلســالمية، وتتركــز هــذه الشــبه فيمــا 

يلــي:

أوالً: يزعمــون أن هــذه العقوبــات قاســية لمــا فيهــا مــن بتــر األعضــاء وإزهــاق األرواح، 
ــن  ــه اإلنســانية م ــت إلي ــا وصل ــع م ــة اإلنســان وال م ــع كرام ــك ال تتناســب م ــا بذل وأنه

حضــارة ومدنيــة.

الرد على هذه الشبهة:
ــا  ــى ضحاي ــع عل ــذي يق ــر ال ــم الضــرر الكبي ــد فاته ــدود ق ــوة الح ــون قس ــن يّدع إن الذي
هــؤالء الســارقين أو المجرميــن الذيــن يقتحمــون علــى اآلمنيــن بيوتهــم، ويهــددون أمنهــم، 
ــو تصــوروا فظاعــة جــرم الســارق  ويســلبون أموالهــم، وقــد يزهقــون أرواحهــم، فهــم ل
لمــا أســفوا علــى قطــع يــده اآلثمــة الخبيثــة، ومثــل هــذا يقــال عــن قطــاع الطــرق الذيــن 

يتربصــون بالمــارة ويهاجمونهــم ويســلبونهم أموالهــم وأرواحهــم.

ــد  ــع ي ــك أن قط ــر، وال ش ــرد والزج ــن ال ــدر كاف م ــا ق ــون فيه ــب أن يك ــة يج فالعقوب
الســارق أو قاطــع الطريــق فيــه هــذا المقــدار. أمــا غيــر ذلــك مــن العقوبــات الوضعيــة 
كالحبــس والغرامــات الماليــة فــال تملــك هــذا القــدر مــن الــردع، والواقــع خيــر شــاهد علــى 
ذلــك، فــإن الجرائــم علــى اختــالف ألوانهــا، فــي ظــل هــذه العقوبــات الهّشــة فــي ازديــاد 
ــزالً ألصحــاب الســوابق  ــل إن الســجن صــار ن ــة الســجن، ب ــا عقوب ــم تقلله ــوم، ول كل ي
عبــد  المستشــار  منهــم:  والكتــاب  العلمــاء  مــن  نخبــة  الشــبهات  هــذه  علــى  للــرد  تصــدى   )1(
والعقوبــة،  الجريمــة  زهــرة،  أبــو  محمــد  الشــيخ  اإلســالم،  فــي  الجنائــي  التشــريع  عــودة،   القــادر 
ــول  ــدان، أص ــم زي ــد الكري ــالمي، و د. عب ــه اإلس ــي الفق ــا ف ــة وعقوبته ــن الدول ــال، أم ــف الش و د. يوس
ــادة فليراجــع هــذه  ــي إصــالح المجتمــع، مــن أراد الزي ــرآن ف ــد الســيد يوســف، منهــج الق الدعــوة، ومحم

ــر. ــا الكثي ــا ففيه ــفار وغيره األس
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يتــرددون إليــه ويعتبرونــه مــأوى لهــم، ومحــالً للقائهــم وتبــادل خبراتهــم فــي عالــم الســرقة 
واإلجــرام.

ثانيــاً: يزعمــون أن هــذه العقوبــات تتضمــن التدخــل فــي الحريــة الشــخصية كمــا فــي الزنــا 
وشــرب الخمــر.

الرد على هذا االدعاء:
ــى اإلضــرار  ــؤدي إل ــوز أن ت ــة الشــخصية ال يج ــه ألن الحري ــردود علي ــكالم م ــذا ال ه
بالمجتمــع، فالحريــة الشــخصية تقــف حيــث تكــون أداة ضــرر وهــدم فــي المجتمــع، وال 
يمكــن لمنصــف أن يقــول إن زنــى الزانــي نفــع للمجتمــع، أمــا بالنســبة لشــرب الخمــر فــإن 
عقــل اإلنســان جوهــرة ثمينــة ال يجــوز تعطيلهــا اختيــاراً، فضــالً عمــا فــي شــرب الخمــر 
مــن تســهيل ســبل اإلجــرام للســكران كمــا هــو واضــح ومعــروف، والدولــة مســئولة عــن 

منــع اإلجــرام وســد جميــع ســبله.

ثالثــاً: أن عقوبــة الــرّدة بقتــل المرتــد تدخــل فــي حريــة العقيــدة ومصــادرة لهــا، وإكــراه 
لإلنســان علــى اعتقــاده مــا ال يريــد.

الرد على هذه الشبهة:
ــى  ــرّدة، ومعن ــى ال ــل بمعن ــة، والجه ــذه العقوب ــة ه ــل بطبيع ــه الجه ــول منبع ــذا الق إن ه
اإلكــراه علــى تبديــل الديــن، إننــا ننفــذ هــذه العقوبــة علــى رجــل ارتــد عــن دينــه بعــد أن 
التــزم بــه، وال ننفذهــا علــى يهــودي أو نصرانــي لنكــرره علــى تبديــل عقيدتــه، ومبــدأ: 
ــم قــال  يــِن{ مقــرر فــي الشــريعة اإلســالمية وفــي نــص القــرآن الكري ــي الّدِ ــَراَه فِ }الَ إِْك
ْشــُد ِمــَن اْلغـَـّيِ فََمــْن يَْكفـُـْر بِالطَّاُغــوِت َويُْؤِمــن  يــِن قـَـد تَّبَيَّــَن الرُّ تعالــى: }الَ إِْكــَراَه فِــي الّدِ
بِــاّلِ فَقـَـِد اْستَْمَســَك بِاْلعـُـْرَوِة اْلُوثْقـَـَى الَ انِفَصــاَم لََهــا َوللّاُ َســِميٌع َعِليــٌم{ ]البقــرة: 256[ 
ــة  ــة، والجزي ــل أن اإلســالم شــرع الجزي ــدأ، بدلي ــذا المب ــاً به وال يجــوز المســاس إطالق
إقــرار لغيــر المســلم علــى دينــه، أمــا ســبب عقوبــة المرتــد وجعلهــا القتــل، فيرجــع إلــى 

أمريــن خطيريــن:
األول: أن المســلم بردتــه قــد أخــّل بالتزامــه بأحــكام اإلســالم وعقيدتــه ومــن يخــل بالتزامــه 

ــداً يعاقب. عم
ــن  ــتهزاء بدي ــي االس ــة أخــرى ه ــوم بجريم ــه يق ــه بالتزام ــع إخالل ــد م ــي: أن المرت الثان
الدولــة، واالســتخفاف بعقيــدة ســكانها المســلمين، ويجــرئ غيــره مــن المنافقيــن ليظهــروا 

نفاقهــم، ويشــكك ضعــاف العقيــدة فــي عقيدتهــم، وهــذه كلهــا جرائــم خطيــرة يســتحق معهــا 
المرتــد اســتئصال روحــه، وتخليــص النــاس مــن شــره.

ــات  ــدث صدم ــد تح ــرة، وق ــية ظاه ــي األطــراف، وحش ــي القصــاص ف ــوا ف ــاً: قال رابع
ــع. ــي المجتم ــن ف ــوهين والمعاقي ــرة المش ــى كث ــؤدي إل ــية، وت نفس

الرد على هذه الشبهة:
إن الصــور التــي أجمــع الفقهــاء علــى القصــاص فيهــا قليلــة جــداً والقصــاص كالحــدود 
– يــدرأ بالشــبهات، فيضيــق نطــاق تطبيقــه إلــى أضيــق الحــدود، ويبقــى تخويفــاً حســياً، 
وال تنتشــر فــي المجتمعــات التــي تطبقــه ظاهــرة األيــدي المقطوعــة أو اآلذان المصلومــة، 
ــان، وإذا  ــا الســالم واألم ــا ينتشــر فيه ــوف المجدوعــة، إنم ــوءة، أو األن ــون المفق أو العي
ــة  ــات الضروري ــن التضحي ــوع م ــو ن ــادرة – فه ــاالت الن ــي الح ــاص – ف ــق القص طب
لحفــظ المجتمــع وســالمته، وشــفاء غيــظ المجنــي عليــه وذويــه، وإن كان فيــه قســوة علــى 
الجانــي فــال ننســى مــا وقــع مــن قســوة علــى الضحيــة، والبــادئ أظلــم، ولــو وازنــا بيــن 
أثــر القصــاص فــي تقليــل الجرائــم التــي توجبــه وبيــن األطــراف التــي تقطــع قصاصــا، 

أللفينــا أن أثــره فــي الــردع أعظــم، وأدنــى للســالمة والمصلحــة.
ــن  ــره م ــع اإلســالمي دون غي ــا المجتم ــص به ــدم نســتطيع تفســير ظاهــرة اخت ــا تق ومم
المجتمعــات – عندمــا كان ملتزمــاً بتطبيــق شــرع هللا تعالــى، هــي: نــدرة وقــوع الجرائــم 
ــم  ــة القطــع ل ــى إن عقوب ــي الحاضــر، حت ــي الماضــي وال ف ــر ال ف ــه نظي بشــكل ليــس ل
تنفــذ ســوى عــدة مــرات خــالل تطبيقــه، كانــت هــذه المــرات ســبباً فــي قطــع دابــر تلــك 
الجرائــم، وهــذه حقيقــة كافيــة وحدهــا لــرد هــذه الشــبهات وغيرهــا مــن أعــداء اإلســالم 

وخصومــه.
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الخاتمـــــــة

أوالً: النتائج:
إن تطبيــق الشــريعة اإلســالمية هــو الحــل الوحيــد الــذي يقضــي علــى الجريمــة أو . 1

يقلــل مــن وجودهــا فــي المجتمــع اإلنســاني.
ــة . 2 ــي اللبن ــا ه ــرة ألنه ــام باألس ــرد واالهتم ــالح الف ــالمي بإص ــج اإلس ــة المنه عناي

ــع. ــاء المجتم ــي بن ــى ف األول
إن تشــريع العقوبــة فــي اإلســالم رحمــة مــن هللا بعبــاده ألنــه يزجــر اإلنســان عــن . 3

ــم والوقــوع فــي المعاصــي. ــكاب الجرائ ارت
ــه . 4 ــر في ــع يتواف ــي مجتم ــق إال ف ــة ال تطب ــم المالي ــي الجرائ ــة ف ــات الحدي إن العقوب

ــة  ــإن العقوب ــة ف ــت الجريم ــا إذا وقع ــي فإنه ــراد، وبالتال ــة لألف ــات الضروري الحاج
ــرم. ــاً للمج ــدل وردع ــزان الع ــق بمي تطب

مــن أجــل إقامــة مجتمــع آمــن ال بــد مــن تذليــل الصعــاب أمام الشــباب المســلم مــن حيث . 5
إشــغال فراغــه بالعلــم النافــع والرياضــة المباحة، ومحاربــة البطالة واإلعالم الفاســد.

لإلســالم منهــج متكامــل فــي تربيــة أبنائــه وتحصينهــم ضــد الجريمــة فهــو يصارحهــم . 6
بنــوازع الشــر فــي أنفســهم ومــا فيهــم مــن نقائــص، ويحذرهــم مــن شــياطين اإلنــس 

والجــن الذيــن يتربصــون بهــم، ويرســم لهــم ســبل النجــاة منهــم.
ــل شــرب . 7 ــاً ضــد الجريمــة عندمــا حــّرم كلمــا يفضــي إليهــا مث ــام اإلســالم حصن أق

ــزم  ــأن يلت ــية ب ــكلة الجنس ــل المش ــر بح ــا أم ــا كم ــرقة وغيره ــا والس ــر والزن الخم
ــه  ــّف نفس ــأن يع ــداً ب ــالم، وأن يســعى جاه ــي اإلس ــلوكية ف ــان بــاآلداب الس اإلنس
بالمســارعة بالــزواج وأن يغــض بصــره عمــا حــّرم هللا، وكلـّـف اإلســالم المــرأة بــأن 
تســتر نفســها وان تلتــزم بأخالقيــات دينهــا حتــى ال تكــون عونــاً وعامــالً مــن عوامــل 

ــي الجريمــة. ــوع ف الوق
ثانياً: التوصيات:

ــاً  ــاة والتخلــص نهائي اإلســراع فــي تطبيــق الشــريعة اإلســالمية فــي كافــة مجــاالت الحي
ــرين  ــن األخس ــن م ــة، وإال فنح ــعادة أبدي ــنا س ــا ألنفس ــة إذا أردن ــن الوضعي ــن القواني م
ــاً،  ــنون صنع ــم يحس ــبون أنه ــم يحس ــا وه ــاة الدني ــي الحي ــعيهم ف ــن ضــل س ــاالً الذي أعم
وصــدق هللا العظيــم إذ يقــول: }أَفَُحْكــَم اْلَجاِهِليَّــِة يَْبغـُـوَن َوَمــْن أَْحَســُن ِمــَن للّاِ ُحْكًمــا لِّقـَـْوٍم 

ــدة: 50[. ــوَن{ ]المائ يُوقِنُ
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ِحيِم ْحمـَِن الرَّ بِْسِم للّاِ الرَّ

 }َوإَِذا َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفيِن{
المقدمة

الحمــد هلل رب العالميــن، والصــالة والســالم علــى رســوله األميــن، ســيدنا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن تبعهــم بإحســان وســار علــى نهجهــم إلــى يــوم الديــن وبعــد..
يتمتــع اإلنســان باألهليــة الكاملــة إذا بلــغ ســّن الرشــد والتمييــز بمعنــى أن تثبــت لــه جميــع 
الحقــوق علــى غيــره، ويلتــزم فــي الوقــت نفســه بجميــع الواجبــات دون إذن وليــه، ويمتلــك 
الصالحيــة لممارســة جميــع التصرفــات بمالــه ونفســه كالبيــع والشــراء والوصيــة والوقــف 

والــزواج والطــالق، وتترتــب عليهــا جميــع اآلثــار الشــرعية والقانونيــة.
ــة  ــه العقلي ــاً للضعــف أو المــرض، أو تتعــرض قدرات ــد يتعــرض اإلنســان أحيان ولكــن ق
لإلعيــاء أو العجــز. وقــد يمتــد معــه المــرض أحيانــاً مــدة طويلــة ال نلمــس خاللهــا تحســناً 
ــه نظــرة الشــك  ــى تصرفات ــه إل ــذي ينظــر في ــر ال ــه للشــفاء، األم ــه أو مماثلت ــي صحت ف
ْيــن  والريبــة بســبب هــذا المــرض مــن أقــرب النــاس إليــه كزوجتــه وأوالده وأصحــاب الدَّ
ــة نقصــت  ــي مرحل ــا صــدرت ف ــام القضــاء ألنه ــه أم ــة تصرفات ــون بصح ــن يطعن الذي
فيهــا صالحيــة اإللــزام وااللتــزام أو زالــت عنــه تمامــاً بحجــة أنــه مــا كان ليقــوم بهــذه 

ــة. ــه العادي ــو كان فــي حيات التصرفــات ل
ومــرض المــوت هــذا مــن العــوارض الســماوية األصليــة التــي ال دخــل وال يــد لإلنســان 
ــاس  ــن الن ــراً م ــب كثي ــي تصي ــكر( الت ــا )بعكــس العــوارض المكتســبة كالســفه والسُّ فيه
ــه  ــرز رأي الفق ــع وأب ــرت أن أتتب ــة فآث ــة والعائلي ــم المالي ــى تصرفاته ــاراً عل ــرك آث وتت
والقانــون فــي تصرفــات هــذا اإلنســان حــال كونــه فــي هــذه المرحلــة مــن حياتــه، وقــد 
ــا  ــن مظانه ــا م ــدي جمعه ــأحاول جه ــي س ــكام، ولكن ــذه األح ــاول ه ــر بتن ــبقني الكثي س
األصليــة وتديمهــا بعبــارة واضحــة ليســتفيد منهــا أهــل العلــم والمعرفــة؛ وســيكون حديثنــا 
عــن ثالثــة مــن أهــم مــا يجــب معرفتــه والوقــوف عليــه مــن أهــل المعرفــة وطلبــة العلــم، 
وهــي تصرفاتــه فــي »عقــود المعاوضــات الماليــة والوصيــة والطــالق« نظــراً ألهميــة 
ذلــك فــي أواخــر حياتــه وتأثيرهــا علــى أصحــاب الحقــوق مــن بعــده كالزوجــة واألوالد 

وأصحــاب الدَّيــن وغيرهــم.
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وألفــت النظــر فــي هــذا المقــام إلــى ضــرورة الرجــوع إلــى المختصيــن مــن أهــل العلــم 
ــادة مــن التحاليــل  ــة وضــرورة اإلف ــرة فــي النواحــي الطبي فــي هــذا المجــال وأهــل الخب
ــدم العلمــي  ــك ممــا يســتجد مــن التق ــة والصــور اإلشــعاعية، ونحــو ذل ــة والمخبري الطبي
والطبــي لتقديــر حالــة المريــض واالســتئناس بهــا، واألخــذ بــرأي مــن عــرف بالصــالح 
والتقــى منهــم، وســيتجلى معنــى هــذه األحــكام بإيجــاز بعــد بيــان موقــع مــرض المــوت 
بالنســبة لعــوارض األهليــة، ألن هــذا ال بــد منــه لتكــون الصــورة واضحــة جليــة يبــرز 

فيهــا مــرض المــوت فــي موضعــه الطبيعــي فــي الفصليــن التالييــن:

الفصل األول: مرض الموت: 	 
المبحث األول: تعريفه وأنواعه.	 
المبحث الثاني: شروطه.	 

الفصل الثاني: تصرفات المريض مرض الموت.	 
المبحث األول: في عقود المعاوضات المالية.	 
المبحث الثاني: في الوصية.	 
المبحث الثالث: في الطالق.	 
الخاتمة والنتائج والتوصيات.	 

موقع مرض الموت بالنسبة لعوارض األهلية:
ــه  ــان موقع ــن بي ــد م ــض مــرض المــوت، الب ــات المري ــم تصرف ــث عــن حك ــل الحدي قب
ــى  ــراً عل ــرك أث ــان فتت ــة اإلنس ــب أهلي ــي تصي ــماوية الت ــوارض الس ــن الع ــارض م كع
تصرفاتــه القوليــة والفعليــة بالقــدر الــذي يخــدم هــذا البحــث دون تفصيــل ممــل أو إيجــاز 
مخــل، وهــذا يســتلزم علينــا إيجــاز معنــى األهليــة وأقســامها عنــد الفقهــاء فيمــا يلــي)1(:

القسم األول: أهلية الوجوب:
وهــي صالحيــة اإلنســان ألن تثبــت لــه حقــوق علــى غيــره فيطالــب بهــا )بكســر الــالم( 

وتجــب عليــه واجبــات لغيــره فيطالــب بهــا )بفتــح الــالم( وهــي نوعــان:
1- أهليــة وجــوب قاصــرة، وتثبــت هــذه للجنيــن فــي بطــن أمــه إلــى حيــن والدتــه حيّــاً، 

)1( أحــكام المعامــالت الشــرعية: علــي الخفيــف، ص277؛ وانظــر أيضــاً: عــوارض األهليــة عنــد 
األصولييــن: حســين الجبــوري، ص70. 

فتقبــل لــه الهبــة ويحبــس لــه نصيبــه مــن الميــراث.
2- أهليــة وجــوب تامــة، وتثبــت هــذه لإلنســان مــن وقــت والدتــه حيـّـاً )وينــوب عنــه وليــه 
بهــا حتــى يبلــغ(، وتســتمر حتــى بلوغــه ســّن الرشــد، ويتضــح لنــا أن الحيــاة هــي منــاط 

هــذه األهليــة.

القسم الثاني: أهلية األداء:
وهــي صالحيــة اإلنســان أن يكــون ملتزمــاً بعبارتــه فيكــون مؤاخــذاً بهــا. )ويطلــق عليهــا 

أحيانــاً أهليــة التصــرف( وتنقســم إلــى نوعيــن أيضــاً، وهمــا:
ــت  ــى وق ــنوات إل ــبع س ــم س ــذي أت ــز ال ــي الممي ــت للصب ــرة، وتثب ــة أداء قاص 1- أهلي

ــيداً. ــه رش ــى بلوغ ــل إل ــه، وقي بلوغ
2- أهليــة أداء كاملــة، وتثبــت لإلنســان مــن وقــت بلوغــه )أو بلوغــه رشــيداً( حتــى موتــه، 

وتعتبــر باقيــة حتــى ســداد ديونــه، ومنــاط هــذه األهليــة الرشــد والتمييــز.
ويتضــح لنــا ممــا ســبق، أن اإلنســان عندمــا يكــون جنينــاً ال تثبــت لــه إال أهليــة وجــوب 

قاصــرة، فــإذا ولــد حيــاً تثبــت لــه أهليــة وجــوب كاملــة.
ــه أصبحــت صالحــة  ــة أداء قاصــرة، ألن عبارت ــه أهلي ــزاً تثبــت ل ــغ الســابعة ممي وإذا بل
فنشــاء العقــود، فالعقــد النافــع لــه نفعــاً محضــاً كالهبــة والوصيــة يصــح منــه دون الرجــوع 
ــال  ــات ف ــه ضــرراً محضــاً، كالتبرع ــات الضــارة ب ــود والتصرف ــا العق ــه، وأم ــى ولي إل
تصــح منــه وال تصــح مــن وليــه أيضــاً، وتســتمر هــذه إلــى أن يبلــغ رشــيداً وعندمــا يباشــر 
عقــوده بنفســه وتصبــح عباراتــه وتصرفاتــه فــي العقــود معتبــرة وتترتــب عليهــا آثارهــا 

الشــرعية.
ولكــن، قــد يعــرض لإلنســان مــا يؤثــر علــى أهليتــه هــذه فتــزول بســببه كالجنــون مثــالً، 
وقــد يطــرأ عليهــا مــا ينقصهــا )دون أن يلغيهــا( كالســفه والمــرض، فتصرفــات المريــض 
مــرض المــوت موضــوع بحثنــا هــذا فيهــا نظــر عنــد الفقهــاء ورجــال القانــون، ســنقوم 

ببيانــه وتوضيحــه فــي هــذا البحــث.
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الفصل األول
مرض الموت 

المبحث األول – تعريفه وأنواعه:

1 - في اللغة )1(:
ــا  ــو كل م ــل ه ــر، وقي ــون لإلنســان والبعي ــض الصحــة ويك ــو نقي المــرض: الســقم، وه

ــاق. ــة أو نف ــن عل ــدال م ــن الحــي عــن حــد الصحــة واالعت خــرج بالكائ
ــا  ــد صفائه ــا بع ــة واضطرابه ــرض إظــالم الطبيع ــط)2(، الم ــوس المحي ــي القام ــاء ف وج

ــا. واعتداله
والمــرض بهــذا المعنــى غيــر مــراد هنــا، وإنمــا المقصــود بالمــرض حيــث ورد معنــا فــي 
هــذا البحــث، مــرض المــوت المــؤدي إلــى الهــالك ألن المــرض العــادي يعــرض لمعظــم 

النــاس، وقــد يكــون فــي أوقــات متقاربــة فهــذا ال يؤثــر علــى أهليــة المريــض.
2 - في االصطالح الشرعي عند الفقهاء:

ــاً، ووصــف حــال  ــه أحيان ــد الفقهــاء يجــده بوصف ــى مــرض المــوت عن ــع لمعن إن المتتب
ــى الهــالك، كمــا  ــب إل ــي الغال ــؤدي ف ــي ت ــان الحــاالت الت ــاً أخــرى، وبي المريــض أحيان
يلمــس شــروطه مــن خــالل ذلــك، مــا يصلــح أن يكــون ضابطــاً لتميــز هــذا المــرض عــن 
غيــره مــن األمــراض أيضــاً، وســأحاول جهــدي بيــان هــذه األمــور وتفصيلهــا، ووضــع 
كل منهــا فــي نصابــه، ألن هــذا يثــري البحــث ويعطــي تصــوراً تامــاً لمــرض المــوت، 
ويكســبه الفائــدة العلميــة المرجــوة بالرجــوع إليــه بتشــخيص حــال المريــض والنظــر فــي 
تصرفاتــه التــي مــن شــأنها أن ال يترتــب عليهــا أي حكــم شــرعي أو أثــر قانونــي ويحكــم 
عليهــا بالبطــالن أحيانــاً، أو بالوقــف علــى إجــازة أصحــاب الحقــوق أحيانــاً أخــرى، كمــا 
يلمــس أن تعاريــف المــرض جــاءت متقاربــة ومتكاملــة فــي ألفاظهــا ومعانيهــا فجســمت 
ــا  ــرى كم ــاً أخ ــض أحيان ــال المري ــاً، وح ــرض أحيان ــاملة لوصــف الم ــك صــورة ش بذل

أســلفنا.

)1( لسان العرب: ماد مرض، 7/231.
)2( القاموس المحيط: مادة مرض، 2/356.

فقــد عّرفــه الحنفيــة بقولهــم)1(، »إنــه المــرض الــذي أضنــاه وأعجــزه عــن القيــام 
بحوائجــه«.  كمــا وصفــوه فــي مواضــع أخــرى بأنــه »المــرض الــذي ال يقــوم صاحبــه 
إال بشــدة وال يســتطيع القيــام بمصالحــه خــارج البيــت )بمعنــى ال يســتطيع الذهــاب إلــى 
عملــه( وأمــا المــرأة فتصــل إلــى حــال ال تســتطيع معهــا القيــام بمصالحهــا داخــل البيــت 
كالطبــخ وغســل الثيــاب، ويكــون فــي هــذا المــرض خــوف المــوت فــي األكثــر، ويمــوت 
ــر مــالزم  ــراش أو غي ــل مــرور ســنة ســواء كان مالزمــاً للف ــك الحــال قب ــى تل وهــو عل
لــه«. وقــال المالكيــة)2(، إن مــرض المــوت هــو: مــا حكــم أهــل الطــب بكثــرة المــوت بــه، 
ــه مالزمــة  ــوا: »إن مــن عالمات ــا. وقال ــج)3( ونحوهم ــةً بالســّل والقولن ــه أمثل ــوا ل وضرب
الفــراش وأن ال يســتطيع المــرض المشــي أكثــر مــن ثــالث خطــوات دون االعتمــاد علــى 
ــرض  ــان: م ــرض نوع ــافعي أن الم ــام الش ــر اإلم ــافعية)4( فذك ــد الش ــا عن ــره«. وأم غي
يخــاف منــه المــوت، ومــرض ال يخــاف منــه، والمــرض الــذي يخــاف منــه المــوت، فــكل 
ــة لألمــراض المخيفــة  حمــى بــدأت بصاحبهــا حتــى جهدتــه ثــم طالــت ... ثــم ذكــر أمثل
ــى شــكل  ــم(، وذات الجنــب )قــروح ودمامــل تظهــر عل ــم )النزيــف الدائ كالرعــاف الدائ
ــام،  ــذه األي ــرطانية ه ــراض الس ــبه األم ــا تش ــان(، ولعله ــم اإلنس ــي جس ــدد ف أورام وغ
والقولنــج والبرســام)5( وغيــر ذلــك مــن األمــراض«. هــذا وقــل فّصــل الحنابلــة)6(، أنــواع 

المــرض كمــا فعــل الشــافعية إال أنهــم جعلــوه أربعــة أقســام هــي:
األول: األمــراض غيــر المخوفــة كالرشــح واألنفلونــزا ووجــع العيــن، وهــذا النــوع غيــر 

مقصــود هنــا ألنــه ال يخشــى منــه الهــالك.
الثانــي: األمــراض الممتــدة كالجــذام والفالــج والســّل فــي ابتدائــه فتعتبــر مــن األمــراض 
ــا  ــه ويتصــل به ــام بمصالح ــى القي ــدر عل ــم يق ــراش ول ــا الف ــزم صاحبه ــى ل ــة مت المخيف

المــوت.
الثالــث: األمــراض التــي يتحقــق تعجيــل المــوت منهــا، كمــن يشــتد عليــه مرضــه، وتغيــر 

عقلــه، ومثلــه مــن طعــن طعنــات مميتــة أو أبينــت أحشــاؤه.

)1( االختيار: عبد الله بن مودود الموصلي، 3/206، بدائع الصنائع: الكاساني، 2/224.
)2( الشرح الكبير، الدردير، 3/603، والقوانين الفقهية، ابن جزي، ص276.

)3( مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الريح أو الغائط.
)4( األم: اإلمام الشافعي، 4/112، والمهذب: الشيرازي، 1/453.

)5( بخار يرقى إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل العقل.
)6( المغني: ابن قدامة، 6/84، الروض المربع: البهوتي، 6/38.
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الرابــع: األمــراض المخوفــة التــي ال يتعجــل مــوت صاحبهــا يقينــاً، ولكــن يخــاف ذلــك، 
كالبرســام وأمــراض القلــب، وذات الجنــب، فهــذه أمــراض مخيفــة.

وأســتطيع القــول فــي هــذا المقــام: إن هــذه األمــراض كانــت مخيفــة عنــد بدايــة اكتشــافها، 
وقــد اســتطاع الطــب أن يجــد لهــا عالجــاً بــإذن هللا تعالــى، يســهل فــي هــذه األيــام عــالج 
ــا فــي هــذه  ــكاد يســتعصي علين ــج وغيرهــا مــن األمــراض، وي ــة والقولن الســّل والحصب
ــه  ــذي يعالجــان في ــوم ال ــدز والســرطان ونحوهمــا، وســيأتي الي ــام أيضــاً عــالج اإلي األي
بمشــيئة هللا تعالــى، ولهــذا يســهل القــول إن مــا ذكــره الفقهــاء كان أكثــر األمــراض فتــكاً 
بالنــاس فــي عصرهــم وأن مــا ذكــروه يمكــن اعتبــاره علــى ســبيل المثــال دون الحصــر، 
فليــس كل مــا اعتلــت صحتــه واضطربــت حالتــه وعــرض علــى بدنــه مــا أخرجــه عــن 
االعتــدال كالرشــح واالنفلونــزا والصــداع الخفيــف وارتفــاع درجــة حــرارة الجســم  يعــد 
مرضــه مــرض المــوت يخــل بتصرفاتــه ويمنــع الكثيــر منهــا حفاظــاً علــى حقــوق الورثــة 
وأصحــاب الديــن. فــال يعــد المــرض مرضــاً للمــوت عنــد الفقهــاء مــا لــم يتحقــق لــه هــذان 

الوصفــان:
ــراً بحيــث يعجــز  ــى أن يكــون المــرض خطي ــه الهــالك عــادة، بمعن ــب من األول: أن يغل

ــام بواجباتــه، ويفضــي فــي الغالــب إلــى المــوت. صاحبــه عــن القي
ــواء أكان  ــه س ــوت في ــى أن يم ــتمر إل ــث يس ــالً، بحي ــوت فع ــه الم ــي: أن يتصــل ب الثان

ــل. ــرق أو القت ــر، كالح ــر آخ ــبب أم ــببه أو بس ــوت بس الم

الحاالت التي تلحق بمرض الموت:
ــاء  ــع األصحــاء األقوي ــون جمي ــد الفقهــاء ورجــال القان ــة مــرض المــوت عن يلحــق بحال
الذيــن يكونــون فــي أحــوال تجعلهــم يترقبــون المــوت ويغلــب عليهــم فيهــا اليــأس علــى 
ــور  ــى الج ــم إل ــأ بعضه ــاة، فيلج ــى النج ــالك عل ــاة، واله ــى الحي ــوت عل ــاء، والم الرج
والظلــم، وســاء علــى أهــل بيتــه بالطــالق، أو علــى غيرهــم كاإلضــرار بالورثــة 
ْيــن، كأن يوصــي مثــالً بأكثــر مــن الثلــث وهــذا تعســف واضــح باســتعمال  وأصحــاب الدَّ
حقــه فــي هــذه التصرفــات التــي تأباهــا الشــريعة اإلســالمية الســمحة وال تقبلهــا النفــوس 
األبيــة العامــرة بتقــوى هللا، فهــؤالء جميعــاً ينطبــق علــى تصرفاتهــم مــن حيــث الصحــة 

ــم)1(: ــاً منه ــاء أصناف ــر الفقه ــد ذك ــض مــرض المــوت، وق ــات المري والبطــالن تصرف

ــى الشــرح  ــة ، 88/6، الدســوقي عل ــن قدام ــي، اب ــق، الزيلعــي، 348/3 ، المغن ــن الحقائ تبيي  1
.304/1 الشــيرازي  والمهــذب:   ،603/3 الكبيــر: 

المبارز إذا برز للقاء غريمه.. 1
المحكــوم عليــه بالقتــل قصاصــاً أو حــّداً، ومثلــه المحكــوم عليــه باإلعــدام بعــد نفــاذ . 2

وســائل االســتئناف أمــام القضــاء.
األسير في يد عدو أو ظالم وكان من عادتهم قتل األسرى.. 3
راكــب البحــر الــذي تمــوج بــه األمــواج وتضطــرب ويأتيــه المــوت مــن كل جانــب . 4

ــل  ــر قب ــة الخط ــالن حال ــد إع ــرة عن ــب الطائ ــه راك ــه، ومثل ــن تحت ــه وم ــن فوق م
انفجارهــا فــي الســماء أو تفجيرهــا علــى األرض، وراكــب الســيارة حــال انقالبهــا 

ــه الهــالك. إلــى مــكان يغلــب في
ــة إذا صــار . 5 ــض المالكي ــال بع ــديد، )وق ــق الش ــاض والطل ــا المخ ــل إذا جاءه الحام

لهــا ســتة أشــهر( وهــذا كالم يصعــب األخــذ بــه هــذه األيــام بعــد هــذا التقــدم العلمــي 
والطبــي، فــال يركــن إليــه القــول.

المقاتلة إذا التحمت الطائفتان ولم تستبن الفئة الغالبة من المغلوبة.. 6

ــا القــول، إن تحديــد مــرض المــوت هــذه األيــام ال يمكــن حصــره  ــه يمكنن وبعــد هــذا كل
ــة  ــاالت الطبي ــي المج ــي وخاصــة ف ــدم العلم ــذا التق ــد ه ــة بع ــاالت معين ــراض أو ح بأم
ــي ال  ــة الت ــاالت المرضي ــة الح ــام معرف ــذه األي ــي ه ــهل ف ــراض، فيس ــخيص األم وتش
يرجــى البــرء منهــا، ومثلهــا الحــاالت المخيفــة التــي تــؤدي إلــى المــوت غالبــاً، مــع األخــذ 
ــنه:  ــى، وس ــراً أو أنث ــه: ذك ــل المرض،وجنس ــي تحم ــخص ف ــة الش ــار حال ــن االعتب بعي
ــرز  ــا أُح ــه، وم ــش في ــذي يعي ــه وعصــره ال ــراً، ومجتمعــه وطبيعــة عمل ــراً أو كبي صغي
فيــه مــن تقــدم علمــي فــي معالجــة هــذه األمــراض فالذكــر غيــر األنثــى، والصغيــر غيــر 
الكبيــر، والموظــف غيــر العامــل، والعــالج فــي أفريقيــا غيــره فــي أوروبــا وأمريــكا ... 

وهكــذا.
ــة  ــا وكيفي ــة أماراته ــراض ومعرف ــذه األم ــخيص ه ــا تش ــب إذا جعلن ــن القل ــذا يطمئ وله
عالجهــا إلــى أهــل الطــب، الناتــج عــن التتبــع واالســتقراء لكثيــر مــن الحــاالت المرضيــة 
المؤديــة إلــى الهــالك، حيــث أمكــن التغلــب وعــالج األمــراض المخيفــة كالســّل والجــدري 
والحصبــة كمــا أســلفنا، وظهــر حديثــاً رغــم التقديــم الطبــي والعلمــي والتكنولوجــي فــي 
ــراض  ــدز وأم ــا كاإلي ــن يصــاب به ــي قلماينجــو م ــراض الت ــن األم ــا م ــكا وأوروب أمري
القلــب وتشــمع الكبــد والســرطان ... فتعــد هــذه مــن األمــراض الخطيــرة التــي تــؤدي إلــى 

الهــالك غالبــاً.
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3 - في الطب:
ــا أن نغفــل فــي هــذا المقــام رأي  ــدة المرجــوة لهــذا البحــث، ال يجــوز لن واســتكماالً للفائ
ــان  ــاة اإلنس ــي حي ــتجدات ف ــن أحــدث المس ــوت؛ ألن م ــرض الم ــف م ــي تعري الطــب ف
وأكثرهــا دراســةً واســتقراًء وخالفــاً فــي ميــدان الطــب خاصــة مــا يتعلــق بأحــوال نفــر 
مــن المرضــى الذيــن يوضعــون علــى أجهــزة اإلنعــاش والتنفــس االصطناعــي بــال حــس 
ــي مــرض المــوت لوجــود  ــا أنهــم ف ــة إن قلن ــب الحقيق وال حــراك، وال إدراك، وال نجان

العديــد مــن الــدالالت واألمــارات حســب الظاهــر لنــا.
ولكــن ال بــد مــن شــهادة طبيبيــن مســلمين عدليــن ثقتيــن مــن أهــل الخبــرة واالختصــاص 
ــاً  ــاً واضح ــك جليّ ــة وبحســن األخــالق، وكان ذل ــال العدال ــى وكم ــا بالصــالح والتق ُعِرفَ
فــي ســلوكهما العملــي، فعندهــا نعدهمــا مــن أهــل الذكــر فــي هــذا الخصــوص، فنســتأنس 
برأيهمــا ونثــق بــه ألنــه يترتــب علــى شــهادتهما هــذه العديــد مــن األحــكام الفقهيــة 
والقانونيــة، فشــهادتهما علــى المــوت أو المــرض ال تختلــف عــن شــهادتهما علــى األمــوال 

وســائر الحقــوق، فالحكمــة ضالــة المؤمــن، فحيثمــا وجدهــا فهــو أحــق بهــا.
ــي  ــاء ف ــا ج ــاة كم ــوت والحي ــف الم ــل تعري ــا ننق ــد منه ــي ال ب ــة الت ــذه المقدم ــد ه وبع
»قامــوس دورالنــدد الطبــي«)1(، حيــث قــال: »الحيــاة هــي تراكــم الظواهــر الحيويــة أو 
حالــة مثــارة متميــزة خاصــة مــن المــادة المنظمــة أو األســاس الغامــض الــذي تمتلــك بــه 
ــال  ــة«. وق ــر العضوي ــادة غي ــا الم ــوى ووظائــف خاصــة ال تمتلكه ــات المنظمــة ق الكائن
بعــد التعريــف: إن األشــياء الحيــة تشــترك فيمــا بينهــا بدرجــات مختلفــة باألمــور التاليــة: 

ــم. ــم، التهيــج، الجريمــة، النمــو، التكاثــر، التأقل التنظي
ــد  ــف الجس ــكل وظائ ــم ل ــف الدائ ــاة أو التوق ــف الحي ــه توق ــه: »إن ــوت بقول ــرف الم وع

الحيويــة«.
ــد غيــر المســلمين تصــف المــوت  وغنــي عــن القــول، إن التعاريــف الطبيــة خاصــة عن
ــد. وال  ــن الجس ــا م ــروح وخروجه ــداً لل ــرض أب ــم تع ــه، ول ــى حقيقت دون أن تتطــرق إل
ــة  ــة الحديث ــإن الطــب الحديــث نشــأ وترعــرع فــي الحضــارة الغربي ــك، ف عجــب فــي ذل
القائمــة علــى أســس ماديــة منكــرة لوجــود كل مــا هــو وراء المــادة. ولكــن الطــب الحديــث 
لــم يســتطع إنــكار مفهــوم الحيــاة، ففــرق بيــن جســم حــي، وجســم ميــت، مــع جهلــه الكامــل 
ــرة  ــر وكث ــي الكبي ــدم العلم ــذا التق ــم ه ــض رغ ــاس الغام ــا باألس ــراً عنه ــا معب بحقيقتهم
االكتشــافات منحصــرة فــي مجــال الجســد المحســوس، وأمــا معرفــة كنــه الــروح )الحيــاة( 

)1( موت الدماغ بين الطب واإلسالم، ندى الدقر، ص47.

وحِ قُــِل  فــإن هــؤالء ال يفهمــون وال يدركــون معنــى قولــه تعالــى: }َويَْســئَلُونََك َعــِن الــرُّ
ــن اْلِعْلــِم إِالَّ قَِليــالً{ ]اإلســراء: 85[. ــي َوَمــا أُوتِيتـُـم ّمِ وُح ِمــْن أَْمــِر َربِّ الــرُّ

ولعــل مــن نافلــة القــول، أن مــن عقيــدة اإلنســان المســلم اإليمــان بالغيبيــات ومنهــا اإليمــان 
بالــروح وأنهــا مــن أمــر هللا، واإليمــان بــأن المــوت حــق، والبعــث حــق، والجنــة حــق، 

والنــار حــق.

4 - في القانون:
عرفــت المــادة )597( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي)1( مــرض المــوت بأنــه: 
ــه  ــب في ــادة، ويغل ــه المعت ــة أعمال ــه اإلنســان عــن متابع ــذي يعجــز في »1 - المــرض ال
الهــالك، ويمــوت علــى تلــك الحــال قبــل مــرور ســنة، فــإن امتــد مرضــه ســنة أو أكثــر 

وهــو علــى حــال واحــدة دون ازديــاد تكــون تصرفاتــه كتصرفــات الصحيــح.
2 -  يعتبــر فــي حكــم مــرض المــوت الحــاالت التــي يحيــط باإلنســان فيهــا خطــر المــوت، 

وغلــب فــي أمثالهــا الهــالك ولــو لــم يكــن مريضــاً«.
ــع  ــه اإلســالمي ولكــن المتتب ــة للفق ــادة جــاءت موافق ــول، أن هــذه الم ــة الق لعــل مــن نافل
والمتمعــن لهــا يلمــس أنــه تمــت صياغتهــا بنفــس عبــارات الحنفيــة تقريبــاً، وأنهــا خلطــت 
بيــن التعريــف والشــروط وحكــم التصــرف، وهــذا بتقديــري خلــط ال مبــرر لــه، كمــا أنــه 

لــم يــرد فيهــا أمثلــة للحــاالت التــي تحيــط باإلنســان ويغلــب فــي مثــال الهــالك.
وفــي هــذه الحالــة يكــون مردهــا إلــى قواعــد وأصــول الفقــه اإلســالمي وفقــاً لنــص المــادة 
ــه إلــى  الثانيــة مــن هــذا القانــون التــي تقــول: »يرجــع فــي فهــم النــص وتفســيره وتأويل
قواعــد وأصــول الفقــه اإلســالمي«، ومــن الواجــب التذكيــر بــأن المــادة األولــى مــن هــذا 
القانــون ذكــرت أنــه: »... إذا لــم يجــد القاضــي نصــاً فــي هــذا القانــون حكــم بمقتضــى 
الشــريعة اإلســالمية، علــى أن يراعــي تخيــر أنســب الحلــول مــن مذهبــي اإلمــام مالــك 
ــي  ــام أب ــافعي واإلم ــام الش ــي اإلم ــن مذهب ــد فم ــم يج ــإن ل ــل، ف ــن حنب ــد اب ــام أحم واإلم

حنيفــة، حســبما تقتضيــه المصلحــة«.
ــة المريــض، ألن  ــة لحال ــر الطبي ــى التقاري ــه المصلحــة الرجــوع إل ــا تقتضي ــول: ومم أق
المــرض قــد يزيــد عــن الســنة وقــد ينقــص عنهــا، فــال داعــي فــي نظــري لتحديــده بالســنة، 
ولكنهــا فــي الحقيقــة اكتفــت بمــا نــص عليــه الفقهــاء، وجــاء فــي مجلــة األحــكام العدليــة. 
)1( قانــون المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، قانــون اتحــادي رقــم )5( لســنة 1985، 
المعــدل بالقانــون االتحــادي رقــم )1( لســنة 1987 ، الصــادر فــي الثالــث مــن شــهر ربيــع الثانــي عــام 

1406 هـــ ، الموافــق 1985/12/15 ، والمعمــول بــه بعــد 
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وأجــدد القــول فــي هــذا المقــام، إلــى ضــرورة أخــذ مثــل هــذه األمــور بعيــن االعتبــار فــي 
حــال المثــول أمــام القضــاء فــي قضيــة مــن هــذا النــوع، وأنــا علــى يقيــن تــام مــن بعــد 
نظــر القضــاة باالســتقصاء واإلحاطــة واإلفــادة مــن كل متــاح لهــم قبــل الحكــم بالقضيــة. 
ــون  ــة ويك ــرعية العملي ــكام الش ــي األح ــق ف ــة التطبي ــام مرون ــوح ت ــى بوض ــا تتجل وهن
ــر كل  ــي الطــب لتقدي ــة ف ــى أهــل المعرف ــد رجوعــه إل ــا بع للقاضــي ســلطة واســعة فيه
حالــة بمفردهــا بعــد االســتئناس بالتقاريــر الطبيــة لتلــك الحالــة وتقديرهــا بقدرهــا نظــراً 

للظــروف والعوامــل المؤثــرة فيهــا، كالعمــر والجنــس والعصــر، وغيــر ذلــك.

المبحث الثاني: شروطه
1 - في الفقه:

ــارات  ــول األم ــم ح ــس اختالفه ــاء، يلم ــد الفقه ــوت عن ــرض الم ــف م ــع لتعري إن المتتب
ــى  ــوى عل ــه ال يق ــل إن ــن قائ ــض، فم ــا المري ــف به ــي يوص ــرة الت ــاف الظاه واألوص
ــو  ــدر أن يخط ــاً، وال يق ــالة واقف ــتطيع الص ــاء، وال يس ــت كاألصح ــل البي ــه داخ حوائج

ــره. ــتعين بغي ــر أن يس ــن غي ــوات م ــالث خط ث
وهنــاك مــن يقــول أن مــن أماراتــه أنــه ال يســتطيع اإلشــراف علــى مصالحــه خــارج الــدار 

إن كان ذكــراً، وأمــا األنثــى فإنهــا تعجــز عــن مصالحهــا داخــل البيــت..
ــون  ــالك، وتك ــا اله ــب فيه ــال يغل ــي ح ــون ف ــوال يك ــذه األح ــع ه ــي جمي ــض ف والمري
تصرفاتــه لخــوف المــوت المرتقــب، فقــد يزهــد فــي الدنيــا فيوصــي بجميــع مالــه 
للجمعيــات الخيريــة مثــالً، وقــد يحابــي بعــض أوالده فــي األعطيــات، أو بعــض زوجاتــه، 
وقــد يقــدم علــى عقــود بيــع صوريــة لتهريــب أموالــه مــن وجــه الدائنيــن إلــى غيــر ذلــك 

ــات. مــن تصرف
ــماً  ــاك قاس ــارات، إال أن هن ــاف واألم ــذه األوص ــي ه ــاء ف ــالف الفقه ــم اخت ــن رغ ولك
مشــتركاً اتفقــوا عليــه جميعــاً وهــو أن مــرض المــوت ال يوصــف بهــذا المســمى مــا لــم 

ــان)1(: ــي الشــرطان التالي ــق فه يتحق
األول: غلبــة الهــالك عــادة، فيشــترط أن يكــون المــرض شــديداً ويغلــب فيه خــوف الموت، 
وهــذا يقــدره األطبــاء مــن جهــة األمــراض الخطيــرة التــي تفتــك بصاحبهــا وتــؤدي بــه إلى 
الــردى، ويغلــب فيهــا ظــن األطبــاء بصعوبــة الشــفاء وتختلــف أحكامهــم فــي ذلــك بحســب 

األزمــان واألمــراض واكتشــاف األدويــة وتقــدم الطــب والجراحة.
ومــن جهــة أخــرى، فــإن المريــض يحــس بالمــوت ويشــعر بدنــو أجلــه ويفقــد األمــل فــي 
ــراض كالطاعــون، والســرطان،  ــي بعــض األم ــاء للمســتقبل، ف ــاة أو البق اســتمرار الحي

واإليــدز، فإمــا المــوت وإمــا الشــفاء بمشــيئة هللا تعالــى.
ومــن القرائــن التــي تــدل علــى غلبــة الهــالك أال يســتمر المــرض أكثــر مــن ســنة، فــإن 
زاد عــن الســنة تبيــن أنــه غيــر خطيــر، وال يغلــب فيــه الهــالك، إال إذا اشــتد بعــد ذلــك 
وســاءت حــال المريــض، وشــعر بدنــو أجلــه واســتمر حتــى المــوت، فيعتبــر المــرض فــي 

مــرض المــوت مــن تاريــخ االشــتداد.

ــو بكــر إســماعيل  ــه اإلســالمي، أب )1( انظــر المراجــع الســابقة، انظــر أيضــاً: أحــكام المريــض فــي الفق
ــا، ص165. ميق
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وهــذا التحديــد الزمنــي بســنة مختلــف فيــه بيــن الفقهــاء)1(، فيــرى بعضهــم أنــه ال عبــرة 
لهــذا التحديــد، وإن المهــم أن يطــول المــرض مــدة كافيــة ليتولــد عنــد المريــض شــعور 
بأنــه ال خطــر فــي المــرض، فــإن اشــتد وازداد وهــّدد المريــض بالمــوت وأصبــح يائســاً 

مــن حياتــه فيعتبــر مــرض مــوت ولــو زاد عــن ســنة.
ولكــن المتأخريــن مــن الفقهــاء رَجحــوا التحديــد بســنة للدقــة والتحديــد ووضــع الضوابــط 
ــي  ــن ف ــة وســائر القواني ــة األحــكام العدلي ــذا أخــذت مجل ــم ه الواضحــة لألحــكام وبقوله

الــدول العربيــة واإلســالمية.
وأمــا إذا زاد المــرض عــن ســنة، فــإن المريــض يأنــس لمرضــه ويتعــود عليــه، ويرجــع 
ــه  ــتقبل أيام ــور لمس ــر األم ــة وتقدي ــات النافع ــار التصرف ــل واختي ــاة والعم ــره للحي بتفكي

ومصالحــه.
وأمــا إن وقــع المــرض وأقعــد صاحبــه عــن أعمالــه المعتــادة دون أن يكــون فيــه خطــر 
تهديــد لصاحبــه بالوفــاة فــال يعتبــر مــرض مــوت ولــو امتــد أكثــر مــن ســنة مثــل أمــراض 
الســكر والشــلل فيعتبــر صاحبهــا فــي حكــم الصحيــح، كمــا قــد يعجــز اإلنســان عــن متابعــة 
أعمالــه لهــرم وشــيخوخة، أو مــرض طــارئ أو أزمــة عارضــة ال تتصــل بالمــوت، فــال 
ــه  ــه وتصرفات ــون أهليت ــه صحيحــاً وتك ــون صاحب ــل يك ــوت، ب ــن مرضــى الم ــر م يعتب

وأحكامــه كالصحيــح.
الثانــي: اتصــال المــرض بالمــوت، فيشــترط فــي مــرض المــوت أن يتصــل بــه المــوت 
فعــالً، ســواء مــات المريــض بنفــس المــرض أو بســبب غيــره كالقتــل أو الغــرق وحــوادث 

الســيارات فيكــون الشــخص فــي الفتــرة الســابقة فــي مــرض المــوت.
وأمــا إذا لــم يتصــل المــوت بالمــرض بــأن شــفي المريــض ثــم مــات بعــد ذلــك فــال يعتبــر 
ــون اتصــال  ــة، ويك ــات الصح ــن تصرف ــابقة م ــه الس ــر تصرفات ــوت، وتعتب ــرض الم م
المــرض بالمــوت خــالل ســنة مــن بــدء المــرض، فــإن ازدادت المــدة عــن ســنة ثــم مــات 

فــال تنطبــق عليــه أحــكام مــرض المــوت.
وأمــا إن طــال المــرض فتــرة طويلــة أكثــر مــن ســنة ثــم بــدأ باالزديــاد والشــدة واتصــل 
ــون  ــر. وتك ــادة والشــدة والتغي ــت الزي ــن وق ــوت م ــك مــرض الم ــون ذل ــوت فيك ــه الم ب
التصرفــات خــالل هــذه الفتــرة مــن تصرفــات مــرض المــوت، وإن توافــرت هذه الشــروط 
ــون  ــريعة والقان ــر الش ــي نظ ــر ف ــوت واعتب ــرض الم ــي م ــخص ف ــات كان الش والصف

ــر الشــخص صحيحــاً. مريضــاً، وإال اعتب
انظر: مرض الموت، د. محمد الزحيلي، ص10.  1

هــذا، ويلحــق بمــرض المــوت كل إنســان صحيــح صــار فــي حالــة يغلــب هالكــه فيهــا، 
فيتصــل بــه موتــه فعــالً كمــا فــي الحــاالت التــي ســبق ذكرهــا فــي هــذا المقــام، وتجــدر 
اإلشــارة إلــى أن المصــاب والمبتلــى بأمــراض الشــيخوخة، كالمقعــد والعاجــز والمشــلول 

ال تنطبــق عليهــم أحــكام المريــض مــرض المــوت وتعتبــر تصرفاتهــم صحيحــة.

2 - في القانون: )1(
تنص المادة )597( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على ما يلي:

ــه  ــة أعمال ــن متابع ــان ع ــه اإلنس ــز في ــذي يعج ــرض ال ــو الم ــوت ه ــرض الم »1 - م
المعتــادة، ويغلــب فيــه الهــالك، ويمــوت علــى تلــك الحــال قبــل مــرور ســنة، فــإن امتــد 
مرضــه ســنة أو أكثــر وهــو علــى حــال واحــدة دون ازديــاد تكــون تصرفاتــه كتصرفــات 

ــح. الصحي
2 - يعتبــر فيحكــم مــرض المــوت الحــاالت التــي يحيــط باإلنســان فيهــا خطــر المــوت، 

وغلــب فــي أمثالهــا الهــالك ولــو لــم يكــن مريضــاً«.
ــي  ــة ف ــروط التالي ــرت الش ــوت إذا تواف ــرض م ــرض م ــون الم ــص يك ــذا الن ــاً له ووفق

المريــض:
ــادة نتيجــةً إلصابتــه بالمــرض، فــإن كان  ــه المعت أن يعجــز الشــخص عــن متابعــة أعمال
موظفــاً ال يســتطيع الذهــاب إلــى عملــه، وإن كان تاجــراً ال يســتطيع أن يباشــر تجارتــه 

ــه بالمــرض. إلصابت
أن يكــون هــذا المــرض مــا يغلــب فيــه الهــالك وفقــاً للمجــرى العــادي لألمــور، كأن يكــون 

المريــض مصابــاً بــداء قاتل.
وأن يعقــب المــرض المــوت فــي خــالل ســنة أمــا إذا امتــد مرضــه ألكثــر مــن ســنة علــى 
حالــة واحــدة دون تأخــر فــي حالتــه أي دون ازديــاد، فــإن هــذا المريــض ال يعتبــر مريضــاً 
مــرض مــوت، وبالتالــي تكــون تصرفاتــه كتصــرف الصحيــح، إال إذا امتــد مرضــه ألكثــر 
ــر  ــذا الشــخص يعتب ــإن ه ــابق. ف ــوم الس ــن الي ــاً ع ــوء يوم ــه تس ــت حالت ــنة وكان ــن س م
مريضــاً مــرض مــوت، ولــو مــرَّ علــى بدايــة المــرض أكثــر مــن ســنة مــا دام قــد مــات 
قبــل مضــي ســنة تبــدأ مــن تاريــخ ازديــاد المــرض إلــى الوفــاة وتصرفاتــه فــي خــالل هــذه 
الفتــرة تأخــذ حكــم تصرفــات المريــض مــرض المــوت، وهــذا واضــح مــن نــص المــادة 

)1( الوجيــز فــي شــرح قانــون المعامــالت المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، عبــد القــادر حســن 
أحمــد، 3/274.
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)597( التــي تعطــي المــرض مــرض المــوت حكــم الصحيــح إذا اســتمر المــرض ســنة 
ــا إذا كان  ــاد«، أم ــدة »دون ازدي ــة واح ــى حال ــرض عل ــتمر الم ــر بشــرط أن يس أو أكث
المــرض يتزايــد حتــى ولــو اســتمر المــرض ســنة فأكثــر فالبــد وأن يكــون لهــذه الحالــة 
حكــم مغايــر للحالــة الســابقة. وهــذا الحكــم كمــا ســبق وأن أوضحنــا يأخــذ هــذا المريــض 
حكــم مــرض المــوت إذا مــات قبــل مضــي ســنة مــن تاريــخ ازديــاد المــرض إلــى الوفــاة، 

ولــو كانــت بدايــة المــرض ألكثــر مــن ســنة. 
ويعتبــر فــي حكــم المريــض مــرض المــوت وفقــاً لنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )597( 
ــوت  ــرط الم ــا خ ــروف فيه ــخص ظ ــت بالش ــة، إذا أحاط ــالت المدني ــون المعام ــن قان م
ــك، كأن يكــون  ــال ذل ــم يكــن الشــخص مريضــاً، مث ــو ل ــا الهــالك ول ــي أمثاله ــب ف ويغل
ــذ الحكــم عليــه، فــإن  ــإذا اقتيــد هــذا الشــخص لتنفي الشــخص محكومــاً عليــه باإلعــدام. ف
التصرفــات التــي يبرمهــا هــذا الشــخص المحكــوم عليــه باإلعــدام فــي خــالل الفتــرة التــي 
تقــع مــا بيــن اقتيــاده لتنفيــذ الحكــم إلــى لحظــة تنفيــذ الحكــم تأخــذ حكــم تصرفــات المــرض 
مــرض المــوت إذا أعــدم فعــالً بعــد عمليــة االقتيــاد التــي أبــرم خاللهــا لهــذا التصــرف. 
ــد  ــا بع ــي أبرمه ــات الت ــدم فالتصرف ــم يع ــجن ول ــى الس ــخص إل ــذا الش ــد ه ــا إذا أعي أم
اقتيــاده ال يطبــق عليهــا حكــم تصرفــات المريــض مــرض المــوت، ألنــه يعــد فــي حكــم 
المريــض الــذي شــفي مــن مرضــه، فــال يطبــق عليــه أحــكام المريــض مــرض المــوت، 
ألن المريــض الــذي تطبــق عليــه أحــكام المريــض مــرض المــوت مــن شــروطه أن يعقــب 

المــرض مــوت.
وأســتطيع القــول، بعــد هــذا العــرض والبيــان لمــرض المــوت عنــد الفقهــاء، وإيضاحــه 
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــالت لدول ــون المعام ــي شــرح قان ــاء ف ــا ج ــه كم وتطبيق
أنــه بــات واضحــاً للعيــان تشــخيص وتحديــد معالمــه وشــروطه وتطبيقــه أمــام القضــاء، 
ــد نظــر القاضــي لألخــذ بمالبســات وظــروف كل قضيــة  وأذكــر مــرة ثانيــة بفطنــة وبُع

بمفردهــا مــن هــذا القبيــل.

الفصل الثاني : تصرفات المريض مرض الموت

المبحث األول – في عقود المعاوضات المالية:

أوالً: في الفقه:
مــن المعلــوم أن مــرض المــوت ال يؤثــر علــى أهليــة المكلــف بنوعيهــا )الوجــوب واألداء( 
ألنــه نــوع مــن العجــز ال يذهــب عنــه التكليــف فيبقــى ملزمــاً بحقــوق هللا ســبحانه وتعالــى، 
كالصــالة، والــزكاة، وحقــوق العبــاد؛ كالقصــاص، والنفقــة علــى الزوجــة واألوالد ... ألن 
هــذه األمــور منوطــةٌ بالعقــل وحســن التصــرف، وهــو غيــر فاقــد لهــا فــي مرضــه؛ ولكنــه 
مأمــور بحســن التصــرف، فيمنــع مــن أي تصــرف يــؤدي إلــى اإلضــرار بالورثــة، ليســلم 

لهــم حقهــم فــي الثلثيــن، أو الدائنيــن حتــى ال يضيــع حقهــم.
ــود المعاوضــات  ــي عق ــض )ف ــات المري ــع تصرف ــا يمن ــام، م ــذا المق ــي ه ــا ف ــا يعنين وم
ــة  ــال، كالوصي ــذل الم ــه ب ــب علي ــد يترت ــة .... وأي عق ــراء والهب ــع والش ــة، كالبي المالي
والطــالق ...(، ويحــول دون نفاذهــا وأن تترتــب عليهــا أحــكام الشــرعية وآثارهــا القانونية 

بســبب تعلــق حقــوق الغيــر بأموالــه.
وتوضيحــاً لهــذه الموضــوع وتســهيالً لدراســته تقســم تصرفــات المــرض فــي هــذا المقــام 

إلــى قســمين)1(:

األول: تصرفات المريض المتعلقة بحاجاته الضرورية:
مــن المتفــق عليــه عنــد الفقهــاء، أن تصرفــات المريــض فــي عقــود المعاوضــات الماليــة 
ــى  ــة عل ــر موقوف ــا وغي ــرد صدوره ــذةً بمج ــر ناف ــارة( تعتب ــراء، واألج ــع والش )كالبي
إجــازة أحــد وال تخضــع للحجــز مــا دامــت دون الثلــث، وذلــك فيمــا يجريــه مــن عقــود 
تتعلــق بحاجاتــه األساســية والضروريــة والتــي ال غنــى لــه عنهــا كالنفقــة المتعلقــة بالطعام 
والكســوة والســكنى والــدواء، والــزواج بمهــر المثــل، ومــا يلزمــه مــن عمليــات جراحيــة  
ألن هــذه مقّدمــة علــى الدَّيــن والميــراث فــي جميــع األحــوال لمــا فيهــا مــن مراعــاة حالتــه 

الصحيــة المرضيــة واإلنســانية.
ومــن المقــرر عنــد الفقهــاء ضــرورة الحفــاظ علــى حــق الورثــة وأصحــاب الدَّيــن المتعلقــة 
)1( انظــر: ضوابــط العقــد، عدنــان خالــد، ص101، الملكيــة ونظريــة العقــد، أحمــد فــرج حســين، ص26، 

وعــوارض األهليــة عنــد األصولييــن، حســين الجبــوري، ص300.
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بأمــوال المريــض ليســتوفي الدائنــون ديونهــم وليســلم للورثــة حقهــم فــي الثلثيــن خشــية أن 
يؤثــر أحــد الورثــة علــى الباقيــن أو أن يضيــع حــق الدائنيــن.

ولهــذا فــإن المريــض ممنــوع مــن كل تصــرف يــؤدي إلــى اإلضــرار بالورثــة أو الدائنيــن 
ــة والعــالج  ــه الشــخصية، كالنفق ــه فيمــا يضمــن حاجات ــا ل ــه بالتصــرف بم ــاء حق مــع بق

ونحوهمــا.
وأمــا بالنســبة لمــا ال يتعلــق بالحاجــات الضروريــة للمريــض وال يعــد منهــا ويمــس حقــوق 
الورثــة وأصحــاب الديــن، فهــو محــل خــالف بيــن الفقهــاء، ومــا يعنينــا فــي هــذا المقــام، 
أن المــرض مانــع ألنــه ترتــب علــى العقــد أحكامــه الشــرعية   وآثــاره القانونيــة بســبب 
حقــوق الغيــر فــي أموالــه. وهــو موضــع خــالف بيــن الفقهــاء، وأحكامــه مبســوطة فــي 
أبــواب الفقــه المختلفــة، وأنصــح مــن أراد التفصيــل فيهــا بالرجــوع إلــى مظانهــا األصليــة.

الثاني: تصرفات المريض المتعلق بها حقوق غيره كالورثة والغرماء:
ــت  ــات المريــض إنمــا يثب ــى تصرف ــى أن الحجــر عل ــام إل ــي هــذا المق تجــدر اإلشــارة ف
بالمــرض إذا اتصــل بالمــوت مســتنداً إلــى أول المــرض، ألن علَّــة الحجــر هــي مــرض 
ــاً  ــإذا اتصــل بالمــوت صــار أصــل المــوت موصوف ــت، وليســت المــرض نفســه، ف ممي
باألمانــة والســراية إلــى المــوت مــن أولــه، وعندهــا يكــون المــرض علــة للحجــر باتصالــه 

بالمــوت مــن لحظــة أصــل المــرض.
وأما بالنسبة لتصرفات المرض في هذه المرحل من حياته فنفرق بين حالتين:

تصرفــات المريــض التــي تحتمــل الفســخ كالهبــة والصدقــة، فتصــح مــن المريــض وفــي 
الحــال، ولكــن يمكــن نقضهــا إذا احتيــج إليهــا.

تصرفــات المريــض التــي ال تحتمــل الفســخ، فمــن المتفــق عليه عنــد الفقهــاء، أن تصرفات 
ــذةً  ــر ناف ــع، والشــراء، ونحوهمــا( تعتب ــة )كالبي ــود المعاوضــات المالي المريــض فــي عق
ــا دام دون  ــر م ــد وال تخضــع لحج ــازة أح ــى إج ــة عل ــر موقوف ــا وغي ــرد صدوره بمج
الثلــث، وذلــك فيمــا يجريــه مــن عقــود تتعلــق بحاجاتــه األساســية والضروريــة والتــي ال 
غنــى لــه عنهــا كالنفقــات المتعلقــة بالطعــام والشــراب والكســوة والســكنى والعــالج، ومــا 
يلزمــه مــن العمليــات الجراحيــة ... ألن هــذه مقدمــة علــى الدَّيــن والميــراث فــي جميــع 

األحــوال لمــا فيهــا مــن مراعــاة لحالتــه اإلنســانية والصحيــة كمــا أســلفنا. 
ومــن المقــرر أيضــاً عنــد الفقهــاء، ضــرورة الحفــاظ علــى حــق الورثــة وأصحــاب الدَّيــن، 
ولهــذا فــإن المريــض ممنــوع مــن كل تصــرف يــؤدي إلــى اإلضــرار بالورثــة أو أصحاب 

الديــن مــع بقــاء حقــه بالتصــرف فيمــا يضمــن حياتــه وحاجاتــه الضروريــة، وســنبين فيمــا 
يلــي مجمــل مــا اتفــق عليــه الفقهــاء فــي أثــر مــرض المــوت علــى تصرفــات المريــض 

فيمــا يتعلــق بعقــود المعاوضــات أثنــاء مرضــه)1(:
يمنــع المــرض مــن جميــع التصرفــات التــي مــن شــأنها أن تذهــب بحقــوق أصحــاب . 1

الديــن أو الورثــة باســتثناء حاجاتــه الضروريــة كمــا ذكرنــا، فهــذه نافــذة وال تحتــاج 
إلــى إجــازة مــن أحــد.

تصرفاتــه فــي عقــود المعاوضــات الماليــة )كالبيــع، والشــراء، ونحوهمــا، فــإن كانــت . 2
ــاة كأن يؤثــر شــخصاً فيبيعــه ســلعة نفيســة بســعر  لــوارث وظهــر فيهــا مــن المحاب
رمــزي، أو يتــزوج امــرأة مهــر مثلها ألف، فيصدقها عشــرة آالف، ومثل ذلك إذا كان 
البيــع بغبــن فاحــش، فمــا كان مــن عطايــا المــرض علــى عــوض كالبيــع مثــالً فأخذ به 
عوضــاً ال يتغابــن النــاس بمثلــه ثــم مات، فهو جائــز في رأس المــال، وإن أخذ عوضاً 
يتغابــن النــاس بمثلــه، فالزيــادة عطيــة بــال عــوض فهــي مــن الثلــث الــذي يحــق أن 
 يوصــي بــه دون الثلثيــن الخاصــة بالورثــة، فمن جازت له الوصية جــازت له الزيادة.
ــه،  ــال ورثت ــى مــات، وق ــع حت ــم يدف ــه الثمــن أو ل ــع إلي ــاع المــرض ودف وأمــا إذا ب
حابــاك فيــه أو غبنتــه فيــه، فننظــر إلــى قيمــة المبيــع يــوم وقــوع البيــع والثمــن الــذي 
اشــتراه بــه، فــإن كان فيمــا يتغابــن بــه أهــل المصــر كان الشــراء جائــزاً مــن رأس 
ــال  ــات، وق ــى م ــع حت ــم يدف ــن أو ل ــه الثم ــع إلي ــاع المــرض ودف ــا إذا ب ــال. وأم الم
ــع  ــوع البي ــوم وق ــع ي ــة المبي ــى قيم ــر إل ــه، فننظ ــه في ــه أو غبنت ــاك في ــه: حاب ورثت
ــراء  ــل المصــر كان الش ــه أه ــن ب ــا يتغاب ــإذا كان فيم ــه، ف ــتراه ب ــذي اش ــن ال والثم
جائــزاً مــن رأس المــال. وأمــا إذا كان بمــا ال يتغابــن النــاس بمثلــه، فيعتبــر جائــزاً 
فيمــا كان غبنــاً يســيراً يجــري التغابــن بمثلــه بيــن النــاس بأســواقهم فــي رأس المــال، 
ومــا جــاوز رأس المــال كان جائــزاً فــي الثلــث، فــإن حملــه الثالــث جــاز لــه البيــع 

وإن لــم يحملــه الثلــث، قيــل للمشــتري لــك الخيــار فــي ربــد البيــع.
تصرفات المرض التي تمس حقوق الدائنين ال تعتبر نافذةً إال بإذن منهم.. 3
وأمــا بالنســبة إلقــرار المريــض الــذي يثبــت حقوقــاً ماليــة فيعتبــر صحيحــاً إن كان . 4

ألجنبــي، غيــر أنــه يتأخــر عــن اســتيفاء الديــون التــي تكــون ثابتــةً مــن غيــر إقــرار 
ألنهــا ديــون صحيحــة، وأمــا هــذه فتســمى ديــون المــرض.

)1( األم، اإلمــام الشــافعي، 4/107، المغنــي مــع الشــرح الكبيــر، ابــن قدامــة، 3/137، أحــكام المعامــالت 
الشــرعية، علــي الخفيــف، ص274، الملكيــة ونظريــة العقــد، أبــو زهــرة، ص319.
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وأمــا إذا كان اإلقــرار بديــن لــوارث، فــال ينفــذ إالّ إذا صدقــه الورثــة خشــية أن يكــون . 5
إيثــاراً لــه عليهم.

وأمــا بالنســبة للعقــود التــي تمــس حــق الورثــة والموصــى لهــم، فــإن كانــت التركــة . 6
غيــر مســتغرقة بالديــون فــكل تصــرف أو تبــرع مــن شــأنه أن يمــس حــق الورثــة 

بالثلثيــن فــال يصــح إالّ بإجازتهــم.
تعتبــر تصرفاتــه فــي الثلــث صحيحــة وال تحتــاج إلــى إجــازة مــن الورثــة أو أصحاب . 7

الديــن، فمــن حقــه أن ينفقهــا قربــةً هلل ســبحانه وتعالــى تعويضــاً عمــا فاتــه مــن الحياة.
إذا أقــر المريــض مــرض المــوت بشــيء مــن أموالــه لشــخص أجنبــي فيعتبــر إقــراره . 8

ــي  ــازة باق ــى إج ــذا عل ــراره ه ــف إق ــوارث فيتوق ــراره ل ــا إن كان إق ــاً، وأم صحيح
الورثــة ألنــه متهــم بهــذا اإلقــرار بخــالف إقــراره لألجنبــي.

تصــح تصرفــات المريــض الــواردة علــى المنافــع كاإلجــارة واإلعــارة والمزارعــة، . 9
ــق  ــن متعل ــاب الدي ــة وأصح ــق الورث ــان، وح ــع دون األعي ــرف بالمناف ــا تص ألنه

ــا هــو معــروف. ــا كم ــة دون منافعه ــان الترك بأعي

ثانياً: في القانون:
عرفنــا فيمــا ســبق أثــر مــرض المــوت علــى تصــرف المريض عنــد الفقهــاء، وأما بالنســبة 
لتصرفــات المريــض مــرض المــوت فــي قانــون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فقــد 
جــاء تفصيلهــا فــي المــواد )598-602( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة حيــث تناولــت 
حكــم بيــع المريــض مــرض المــوت فيمــا إذا بــاع بثمــن المثــل أو بغبــن يســير، أو غبــن 
فاحــش، وحكــم تصرفــات المــرض مــرض المــوت إذا كانــت ديونــه مســتغرقة لمالــه، كمــا 
تناولــت بالتفصيــل واإليضــاح حالــة مــا إذا تصــرف المشــتري فيمــا اشــتراه مــن المريــض 
مــرض المــوت، وأثــر ذلــك علــى اســتقرار التعامــل بيــن النــاس واحتــرام إرادة العاقديــن. 
ــون المعامــالت  ــواد بقان ــذه الم ــل ه ــن خــالل عــرض وتحلي ــه م ــك كل ــا ذل وســيتضح لن

المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فيمــا يلــي)1(:

حكم تصرفات المريض مرض الموت:
تنــص المــادة )598( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة علــى أنــه »إذا بــاع المريــض شــيئاً 
مــن مالــه ألحــد ورثتــه طبقــت عليــه أحــكام المــادة التاليــة – أي أحــكام المــادة )599(.«

)1( الوجيز في شرح قانون المعامالت: عبد الخالق حسن أحمد، 3/277، وما بعدها.

ويتضــح لنــا مــن هــذا النــص أن قانــون المعامــالت المدنيــة قــد ســاوى فــي الحكــم بالنســبة 
لتصرفــات المــرض مــرض المــوت بيــن إذا كان المريــض مــرض المــوت قــد تصــرف 
ألحــد ورثتــه أو تصــرف ألجنبــي أي شــخص غيــر وارث لــه، فالقانــون لــم يفــرق فــي 
حكــم تصرفــات المريــض مــرض المــوت مــا إذا كان التصــرف ألحــد ورثتــه أو لغيرهــم.

1- حكم بيع المريض مرض الموت:
يفــرق قانــون المعامــالت المدنيــة فــي المــادة )599( بيــن ثــالث صــور للبيــع الصــادر 

مــن المريــض مــرض المــوت، وهــذه الصــور الثــالث هــي:

أوالً: إذا باع المرض بثمن المثل أو بغبن يسير:
ــه: ــى أن ــة عل ــالت المدني ــون المعام ــن قان ــادة )599( م ــن الم ــى م ــرة األول ــص الفق  تن
»إذا بــاع المــرض ألجنبــي بثمــن المثــل أو بغبــن يســير كان البيــع نافــذاً دون توقــف علــى 

إجــازة الورثة«.
إذا بــاع المريــض مــرض المــوت عينــاً مملوكــةً لــه بثمــن المثــل أو بغبن يســير وكان البيع 
ألجنبــي، فــإن هــذا البيــع يكــون نافــذاً فــي مواجهــة ورثتــه، وإذا كان المريــض مــرض 
المــوت قــد بــاع عينــاً مملوكــةً لــه أو ألحــد ورثتــه بثمــن المثــل أو بغبــن يســير فــإن البيــع 
يكــون نافــذاً فــي مواجهــة باقــي الورثــة. فقانــون المعامــالت المدنيــة وفقــاً لنــص المــادة 

)598( يســاوي بيــن الورثــة واألجنبــي بالنســبة لتصرفــات المريــض مــرض المــوت.
أمــا إذا كان بيــع المريــض مــرض المــوت ينطــوي علــى غبــن فاحــش، فــإن عقــد البيــع ال 
يكــون نافــذاً فــي مواجهــة الورثــة، أي أن عقــد البيــع يكــون موقوفــاً علــى إجــازة الورثــة 
بعــد مــوت المــورث. ويجــب أن يقــّوم الغبــن، فــإذا كان غبنــاً يســيراً فيكــون البيــع نافــذاً 
فــي مواجهــة الورثــة. وإن كان غبنــاً فاحشــاً فــال يكــون البيــع نافــذاً فــي مواجهــة الورثــة 
ــة  ــرة الثاني ــى ضــوء الفق ــك عل ــد مــوت المــورث. يجــب أن يفســر ذل إال إذا أجــازوه بع
والثالثــة مــن المــادة )599( ألن هــذه الفقــرات مكملــة لنــص الفقــرة األولــى مــن المــادة 

)599( والتــي تفــرق بيــن الغبــن اليســير والغبــن الفاحــش.
ــإذا اشــترى  ــى شــرائه، ف ــق عل ــوت ينطب ــض مــرض الم ــع المري ــى بي ــق عل ــا ينطب وم
ــة  ــي مواجه ــذاً ف ــد ناف ــير كان العق ــن يس ــل أو بغب ــن المث ــوت بثم ــرض الم ــض م المري

ــه.  ــد موت ــه بع ورثت
ويتطلــب األمــر منــا فــي هــذا المقــام ضــرورة بيــان معنــى الغبــن اليســير والغبــن الفاحش، 

والفــرق بينهمــا عنــد الفقهــاء قبــل بيــان معناهمــا فــي قانــون المعامــالت المدنية.
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تعريف الغبن)1(:
الغبــن عنــد الفقهــاء هــو »تمليــك المــال بأكثــر مــن قيمتــه، وفــي ذلــك غبــن للمشــتري، 
أو تمليكــه بأقــل مــن قيمتــه، وفــي ذلــك غبــن للبائــع«، وينقســم الغبــن عنــد الفقهــاء إلــى 

قســمين: اليســير، والفاحــش.
فالغبن اليسير: »هو ما يدخل تحت تقويم المقومين«.

والغبن الفاحش: »هو ما ال يدخل تحت تقويم المقومين«.
ــة)2(، ذلــك بقولهــم »الغبــن الفاحــش بيــع الســلعة أو شــرائها بأكثــر ممــا  ووضــح المالكي
جــرت عليــه العــادة بيــن النــاس أن يتغابنــوا بمثلــه، وأمــا مــا جــرت بــه العــادة فهــو الغبــن 
اليســير، ومــرد ذلــك إلــى العــرف والعــادة بيــن أهــل الســوق واألولــى عــدم تحديــده بأرقــام 
ــذا يعطــي الفرصــة  ــلعة، وه ــكان والس ــان والم ــالف الزم ــف باخت ــذا يختل ــة ألن ه معين
ــالمية،  ــريعة اإلس ــي الش ــة ف ــد العدال ــب قواع ــه حس ــم ب ــق والحك ــري الح ــاء لتح للقض
وأدعــى إلــى اســتقرار التعامــل بنــي النــاس ألن النفــوس ال تتطلــع إلــى اليســير منــه؛ إذ 
ال يمكــن االحتــراز منــه، فجــرت العــادة علــى التســامح بــه، ولهــذا اتفــق الفقهــاء أنــه ال 

يؤثــر علــى صحــة العقــد، ويعتبــر العقــد صحيحــاً.
ــة  ــة بالمصلح ــود المناط ــى العق ــن عل ــر الغب ــش، فيؤث ــن الفاح ــم الغب ــبة لحك ــا بالنس وأم
العامــة فيبطلهــا )كاألمــوال الموقوفــة، وأمــوال المحجــور عليــه، وأمــوال بيــت المــال(، 

ــة. ــع المصلحــة العام ــا فتضي ــي أمره ــاس يتســاهلون ف ألن الن
ــه  ــر، ألن ــاً مــن التغري ــد صحيحــاً مــا دام خالي ــر العق ــود، فيعتب ــي العق ــا بالنســبة لباق وأم
عقــد صحيــح مســتوٍف لشــروطه، وجــاء الغبــن بســبب تقصيــر وإهمــال أحــد العاقديــن. 

ويعطــى المغبــون الحــق فــي فســخ الحــق إذا رافقــه غبــن مــن العاقــد اآلخــر.
ــد  ــى وإن كان العق ــون حــق الفســخ أيضــاً حت ــه: أن يعطــى المغب ــل إلي ــذي أراه وأمي وال
خاليــاً مــن التغريــر، مــا دام الغبــن فاحشــاً وال يدخــل تحــت تقويــم المقوميــن لرفــع الضــرر 

والظلــم عــن المغبــون.
وأمــا فــي القانــون: فقــد جــاء تفصيــل معنــى الغبــن اليســير والغبــن الفاحــش فــي المــادة 

)599( وعلــى النحــو التالــي:
تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )599( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة علــى مــا يلــي: 
»2 - وإذا كان هــذا البيــع يقــل عــن قيمــة المبيــع وقــت المــوت كان البيــع نافــذاً فــي حــق 

)1( البحر الرائق، ابن نجيم، 6/115، المغني: ابن قدامة، 3/584.
)2( مواهب الجليل: الحطاب، 4/471، وحاشية الدسوقي، 3/140.

الورثــة متــى كانــت زيــادة قيمــة المبيــع علــى الثمــن ال تجــاوز ثلــث التركــة داخــالً فيهــا 
المبيــع ذاتــه«.

ــة فــي  ــاع البناي ــة، ب ــك قطعــة أرض وبناي ــو كان المريــض مــرض المــوت يمتل ــالً ل فمث
ــع،  ــذا البي ــاذ ه ــدم نف ــه بع ــك ورثت ــه تمس ــد موت ــم، وبع ــف دره ــة أل ــه بمائ ــرض موت م
يســقط اعتــراض الورثــة علــى البيــع الــذي صــدر مــن مورثهــم فــي مــرض المــوت متــى 
كانــت زيــادة قيمــة المبيــع علــى الثمــن ال تجــاوز ثلــث التركــة داخــالً فيهــا المبيــع ذاتــه، 
ألنــه فــي هــذه الحالــة ال يكــون البيــع نافــذاً فــي مواجهتهــم، وال يحــق لهــم التمســك بعــدم 
النفــاذ، فــإذا كانــت قيمــة البنايــة وقــت مــوت المريــض مــرض المــوت مائتــي ألــف درهــم 
وكان قــد باعهــا بمائــة ألــف درهــم، فــإذا قــدرت قطعــة األرض بمبلــغ وقــدره مائــة ألــف 
درهــم فيكــون مجمــوع قيمــة األرض والبنايــة ثالثمائــة ألــف درهــم، والفــرق بيــن قيمــة 
البنايــة وقــت مــوت المريــض مــرض المــوت والثمــن الــذي بيعــت بــه هــذه البنايــة مائــة 
ألــف درهــم، ألن البنايــة قيمتهــا مائتــا ألــف درهــم، بيعــت بمائــة ألــف درهــم، وفــي هــذه 
الحالــة يكــون هــذا البيــع نافــذاً فــي مواجهــة ورثــة المريــض مــرض المــوت، ألن الفــرق 
بيــن قيمــة المبيــع والثامــن وهــي فــي المثــال مائــة ألــف درهــم ال تتجــاوز ثلــث التركــة 

ومقدارهــا ثالثمائــة ألــف درهــم.
وكــذا لــو اشــترى المريــض مــرض المــوت بأكثــر مــن ثمــن المثــل، ولكــن الزيــادة فــي 
الثمــن كانــت ال تتجــاوز ثلــث تركتــه بعــد الوفــاة، فــإن هــذا التصــرف يكــون نافــذاً فــي 

مواجهــة ورثتــه.

ثانياً: إذا باع المريض مرض الموت بغبن فاحش:
تنــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )599( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة علــى مــا يلــي: 
»3 - أمــا إذا جــاوزت هــذه الزيــادة ثلــث التركــة فــال ينفــذ البيــع، مــا لــم يقــره الورثــة، 

أو يكفــل المشــتري ثلثــي قيمــة المبيــع وإال كان للورثــة فســخ البيــع«.
ووفقــاً لهــذا النــص إذا بــاع المريــض مــرض المــوت بثمــن يقــل عــن قيمــة المبيــع وقــت 
ــذا  ــإن ه ــة، ف ــث الترك ــن تجــاوز ثل ــع عــن الثم ــة المبي ــي قيم ــادة ف ــت الزي ــوت وكان الم
المبيــع ال يكــون نافــذاً فــي مواجهــة الورثــة إال إذا أكمــل الثمــن بمــا يــوازي ثلــث قيمــة 

المبيــع للتركــة وقــت مــوت المريــض مــرض المــوت.
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ثالثاً: حكم تصرفات المريض مرض الموت إذا كانت ديونه مستغرقة لماله:
تنــص المــادة )600( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة علــى أن »ال ينفــذ بيــع المريــض 
ــة  ــت الترك ــن إذا كان ــي حــق الدائني ــن يســير ف ــو بغب ــه ول ــة مثل ــن قيم ــل م ــي بأق األجنب

ــع«. ــن فســخ البي ــل، وإال جــاز للدائني ــن المث ــع ثم ــون وللمشــتري دف مســتغرقة بالدي
هــذا النــص كمــا يطبــق حكمــه علــى بيــع المريــض مــرض المــوت ألحــد ورثتــه طبقــاً 
لنــص المــادة )598( والتــي تنــص علــى أنــه »إذا بــاع المريــض شــيئاً مــن مالــه ألحــد 
ــي  ــرق ف ــة ال يف ــالت المدني ــون المعام ــة، فقان ــادة التالي ــكام الم ــه أح ــت علي ــه طبق ورثت

ــه. ــاع لألجنبــي أو ألحــد ورثت ــد ب الحكــم مــا إذا كان المريــض مــرض المــوت ق
كمــا أن حكــم نــص المــادة )600( يوافــق حكــم القواعــد العامــة التــي وردت فــي نــص 
ــو كان  ــه »إذا أصــاب الغبــن ول ــى أن ــة عل ــون المعامــالت المدني المــادة )189( مــن قان
يســيراً مــال المحجــور عليــه للديــن، أو المريــض مــرض المــوت، وكان دينهمــا مســتغرقاً 
لمــا لهمــا، كان العقــد موقوفــاً علــى رفــع قيمــة الغبــن أو إجازتــه مــن الدائنيــن وإال بطــل.

رابعاً: حكم تصرف المشتري فيما اشتراه من المريض مرض الموت:
ــوز  ــي: »1 - ال يج ــا يل ــى م ــة عل ــالت المدني ــون المعام ــن قان ــادة )601( م ــص الم تن
فســخ بيــع المريــض إذا تصــرف المشــتري فــي المبيــع تصرفــاً أكســب مــن كان حســن 
النيــة حقــاً فــي عيــن المبيــع لقــاء عــوض. 2 - وفــي هــذه الحالــة يجــوز لدائنــي التركــة 
المســتغرقة بالديــون الرجــوع علــى المشــتري مــن المريــض بالفــرق بيــن الثمــن وقيمــة 
المبيــع وللورثــة هــذا الحــق إن كان المشــتري أحدهــم، أمــا إذا كان أجنبيــاً فعليــه رد مــا 

يكفــل قيمــة المبيــع للتركــة«.
تبيــن هــذه المــادة حكــم المشــتري مــن المريــض مــرض المــوت إلــى شــخص آخــر، وهــي 
تفــرق بيــن مــا إذا كان المتصــرف إليــه حســن النيــة أو ســيئ النيــة، وتفــرق بيــن مــا إذا 

كان التصــرف معاوضــةً أم تبرعــاً.
1 - إذا كان المتصــرف إليــه مــن المشــتري مــن المريــض مــرض المــوت حســن النيــة 
وقــت إبــرام التصــرف، بــأن كان ال يعلــم بــأن المتصــرف لــم يكــن قــد تلقــى هــذا المــال 
مــن المريــض مــرض المــوت، فــإذا كان هــذا التصــرف معاوضــة، كأن يكــون المشــتري 
مــن المريــض مــرض المــوت قــد بــاع العيــن التــي تلقاهــا مــن المريــض مــرض المــوت 
إلــى شــخص آخــر أو قابــض عليهــا، فــي هــذه الحالــة ال يحــق لورثــة المريــض مــرض 
ــخ  ــي فس ــم ف ــقط حقه ــا يس ــي، كم ــرف الثان ــخ التص ــه فس ــوز لدائني ــا ال يج ــوت كم الم

التصــرف األول، ألنــه مــا دام لــم يســمح القانــون فــي هــذه الحالــة بفســخ التصــرف الثانــي 
فكذلــك ال يجــوز فســخ التصــرف األول، وإنمــا يحــق لدائنــي المريــض مــرض المــوت 
الرجــوع علــى المشــتري األول بالفــرق بيــن الثمــن وقيمــة المبيــع، كمــا أن نــص الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة )601( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة يعطــي هــذا الحــق للورثــة بــأن 
مــن حقهــم فــي هــذه الحالــة الرجــوع علــى المشــتري األول وهــو المشــتري مــن المريــض 
مــرض المــوت بالفــرق بيــن الثمــن وقيمــة المبيــع متــى كان هــذا المشــتري أحــد الورثــة.
ــاً أي  ــا إذا كان المشــتري األول وهــو المشــتري مــن المريــض مــرض المــوت أجنبي أم
ــه بمــا يكمــل قيمــة ثلثــي قيمــة المبيــع وقــت  غيــر وارث، كان مــن حــق الورثــة مطالبت

مــوت المريــض مــرض المــوت للتركــة.
ولكــن بالنظــر إلــى نــص المــادة )601( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة نجدهــا قــد فرقــت 
بيــن مــا إذا كان المشــتري أحــد ورثــة المريــض مــرض المــوت أم كان المشــتري أجنبيــاً 
عــن المريــض، ففــي حالــة مــا إذا كان المشــتري أحــد الورثــة وتصــرف للغيــر معاوضــة 
وكان الغيــر حســن النيــة، وفــي هــذه الحالــة يحــق للورثــة مطالبــة المشــتري إذا كان أحــد 
الورثــة بالفــرق بيــن الثمــن وقيمــة المبيــع، أمــا إذا كان المشــتري مــن المريــض مــرض 
المــوت أجنبيــاً أي غيــر وارث وتصــرف للغيــر معاوضــة وكان الغيــر حســن النيــة، فعلــى 
المشــتري األول رد مــا يكمــل ثلثــي قيمــة المبيــع وقــت مــوت المريــض مــرض المــوت 
ــو  ــتري األول وه ــا إذا كان المش ــن م ــرق بي ــد ف ــادة )601( ق ــص الم ــة، فن ــى الترك إل
المشــتري مــن المريــض مــرض المــوت مــا إذا كان أحــد الورثــة أم غيــر وارث، فــإذا كان 
أحــد الورثــة يحــق لباقــي الورثــة مطالبتــه بالفــرق بيــن الثمــن وقيمــة المبيــع، أمــا إذا كان 
أجنبيــاً أي غيــر وارث، فيلتــزم بتكملــة ثلثــي قيمــة المبيــع للتركــة، فوفقــاً لهــذا النــص نجــد 
أن مركــز المشــتري غيــر الــوارث أفضــل مــن المشــتري الــوارث، ألن المشــتري غيــر 
الــوارث غيــر ملتــزم إال بتكملــة ثلثــي قيمــة المبيــع وقــت مــوت المــورث للتركــة، أمــا إذا 
كان المشــتري وارثــاً فهــو ملتــزم بالفــرق بيــن الثمــن وقيمــة المبيــع حتــى ولــو كان هــذا 
الفــرق يســيراً، أي أقــل مــن ثلــث قيمــة المبيــع وقــت مــوت المــورث. وهــذه التفرقــة بيــن 
المشــتري الــوارث والمشــتري غيــر الــوارث تتعــارض مــع مــا جــاء فــي نــص المــادة 
)598( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة والتــي تنــص علــى أنــه »إذا بــاع المــرض شــيئاً 

مــن مالــه ألحــد ورثتــه طبقــت عليــه أحــكام المــادة التاليــة« )أي المــادة )599(.
2 - أمــا إذا بــاع المريــض مــرض المــوت شــيئاً مــن مالــه، ثــم قــام المشــتري بالتصــرف 
ــه الثانــي ســيئ النيــة  فــي هــذا المــال علــى الغيــر معاوضــة، ولكــن كان المتصــرف إلي
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وقــت إبرامــه التصــرف، بــأن كان يعلــم وقــت إبــرام التصــرف بــأن المتصــرف قــد تقلــى 
المــال مــن المريــض مــرض المــوت متــى كانــت تركتــه مســتغرقة بالديــون مــا لــم يقــم 
المشــتري األول بدفــع الفــرق بيــن الثمــن وقيمــة المبيــع وقــت مــوت المريــض مــرض 
المــوت، أن يطالبــوا بفســخ هــذا التصــرف، فــإذا فســخ هــذا التصــرف ترتــب علــى ذلــك 
فســخ التصــرف الثانــي لســوء نيــة المتصــرف إليــه. كمــا يكــون للورثــة هــذا الحــق وفقــاً 
ــل  ــا يكم ــه رد م ــر وارث فعلي ــاً أي غي ــتري أجنبي ــا إذا كان المش ــادة )2/601(، أم للم
ثلثــي قيمــة المبيــع للتركــة، فــإن امتنــع عــن ذلــك، كان مــن حــق الورثــة المطالبــة بفســخ 
المبيــع الــذي أبــرم بيــن مورثهــم وهــذا الشــخص، ويترتــب علــى فســخ عقــد البيــع فســخ 

التصــرف الثانــي لســوء نيــة المتصــرف إليــه الثانــي.

المبحث الثاني: الوصية

المقدمة
ــه  ــة تؤهل ــة أداء كامل ــع بأهلي ــد أن يتمت ــد الفقهــاء أن الموصــي الب ــه عن ــق علي مــن المتف
ــك لمــا  ــح المل ــكاً صحي ــي أن يكــون مال ــات، وهــذا يعن ــود والتصرف لمباشــرة ســائر العق

ــاراً. ــالً، بالغــاً مخت ــزاً عاق ــه، ويســتلزم أن يكــون ممي يوصــي ب
والمريــض مــرض المــوت ال يخــرج مــن دائــرة هــؤالء أبــداً، وال يعتبــر فاقــداً لألهليــة، 
فأقوالــه معتبــرة، وتصــح منــه الوصيــة بإجمــاع الفقهــاء شــأنه بذلــك شــأن ســائر المكلفيــن.
وتعــد الوصيــة ســبباً مــن أســباب كســب الملكيــة وفقــاً لقانــون المعامــالت المدنيــة، فعــن 
طريقهــا تنتقــل ملكيــة الشــيء الموصــى بــه إلــى الموصــى لــه بعــد مــوت الموصــي، وبعــد 
مراعــاة قواعــد التســجيل إذا كان محــل الوصيــة عقــاراً وبشــرط أن تكــون الوصيــة نافــذةً 

)مــا دامــت ال تزيــد عــن ثلــث أمــوال الموصــي، بعــد تكفينــه ودفنــه وســداد ديونــه(.
هــذا وتجــدر اإلشــارة، إلــى أن يعمــل بأحــكام الشــريعة اإلســالمية والنصــوص التشــريعية 
المســتمدة منهــا مــن حيــث مــن لــه حــق اإليصــاء والمــال الموصــى بــه والشــروط التــي 

يجــب توافرهــا فــي الموصــى لــه. 

معنى الوصية:
1 - في اللغة: )1(

تطلــق الوصيــة علــى فعــل الموصــي، وعلــى مــا يوصــي بــه مــن مــال أو غيــره، فتكــون 
بمعنــى المصــدر وهــو اإليصــاء، وقــد اصطلــح علــى إطــالق لفــظ الوصيــة أو التوصيــة 
علــى التمليــك، ولفــظ اإليصــاء )مصــدر أوصــى( علــى إقامــة اإلنســان غيــره وصيــاً علــى 

مالــه أو أوالده بعــد موتــه.
يقــال: أوصــى زيــد إلــى عمــٍر أي جعلــه وصيــاً بعــد موتــه، وأوصــى لــه بكــذا، أي: ملكــه 

إيــاه بعــد موتــه مــن تركتــه.
2 - في االصطالح الشرعي عند الفقهاء: )2(

هــي تمليــك مضــاف إلــى مــا بعــد المــوت بطــرق التبــرع ســواء أكان الموصــى بــه عينــاً 
)كأن يوصــي لــه بهــذه الــدار(، أو بثلــث مالــه، أم منفعــة )كأن يوصــي لــه بســكنى هــذه 

)1( لسان العرب، بان منظور، مادة وصي.
)2( تبيين الحقائق، الزيلعي، 6/181، المغني: ابن قدامة، 6/414.
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الــدار(.
فالوصيــة تشــمل كل مــا أوجبــه اإلنســان فــي مالــه بعــد موتــه أو مرضــه الــذي مــات فيــه، 
وهــي تختلــف عــن البيــع واإلجــارة والهبــة، ألن البيــع واإلجــارة مــن عقــود المعاوضــات 
الماليــة، والهبــة ال معاوضــة فيهــا ولكنهــا فــي الحيــاة، وأمــا الوصيــة فتكــون بعــد المــوت.
ــل الفقهــاء أحكامهــا وأركانهــا  والوصيــة ثابتــة بالكتــاب والســنة وإجمــاع األمــة، وقــد فصَّ
وشــروطها، وتصــح فــي حالــة الصحــة والســالمة وفــي مــرض المــوت وغيــره، فيحــق 
لــكل شــخص أن يتقــرب إلــى هللا ســبحانه وتعالــى بهــا، وربمــا كان المريــض أحــوج لهــا 
مــن غيــره ابتغــاء وجــه هللا ســبحانه وتعالــى، وطلبــاً وترغيبــاً لــه فــي األجــر والثــواب؛ 
ألن اإلنســان مغــرور بأملــه، مقصــر فــي عملــه، فيحتــاج عنــد دنــو أجلــه إلــى تالفــي مــا 
فــّرط فيــه، فأبقــى لــه الشــارع ثلــث مالــه تحــت تصرفــه لتــدارك بعــض مــا قصــر فيــه 
فــي صحتــه، وال يخفــى علــى أحــد مــا فــي ذلــك مــن ثــواب أو بــر أو معــروف ويتضــح 

هــذا فــي صلــة األرحــام ومســاعدة الفقــراء والمســاكين.

2 - في القانون:
يوفــر قانــون المعامــالت المدنيــة الحمايــة مــن الوصايــا المســتترة التــي قصــد المــورث 
منهــا التحايــل علــى أحــكام قواعــد الميــراث، كمــا يحمــي الــوارث مــن التصرفــات 

ــوت. ــرض الم ــي م ــورث ف الصــادرة عــن الم
وفــي الوقــت نفســه اعتبــر القانــون التصرفــات الناقلــة للملكيــة للغيــر والتــي يحتفــظ فيهــا 
المــورث لنفســه بالعيــن وحــق االنتفــاع بهــا مــدى حياتــه، جعــل هــذا التصــرف وصيــة 
مــا لــم يثبــت عكــس ذلــك، وســنقوم بتوضيــح ذلــك بالقــدر الــذي يخــدم هــذه الدراســة فيمــا 

يلــي:

أوالً: حكم التصرفات التي تصدر من المورث في مرض الموت:
تنص المادة )1260( من قانون المعامالت المدنية على ما يلي:

»1 - كل عمــل قانونــي يصــدر مــن شــخص فــي مــرض المــوت ويكــون المقصــود بــه 
التبــرع يعتبــر تصرفــاً مضافــاً إلــى مــا بعــد المــوت، وتســري عليــه أحــكام الوصيــة، أيــاً 

مــا كانــت التســمية التــي تعطــى لــه.
ــن  ــد صــدر م ــع الطــرق أن التصــرف ق ــوا بجمي ــة المتصــرف أن يثبت ــى ورث 2 - وعل
مورثهــم وهــو فــي مــرض المــوت، وال يحتــج علــى الورثــة بســند التصــرف إال إذا كان 

ثابــت التاريــخ ثبوتــاً رســمياً.
ــر  ــي مــرض المــوت اعتب ــم ف ــة أن التصــرف صــدر مــن مورثه ــت الورث ــإذا أثب 3 - ف
التصــرف صــادراً علــى ســبيل التبــرع مــا لــم يثبــت مــن صــدر لــه التصــرف غيــر ذلــك، 

أو وجــدت أحــكام خــاص تخالفــه«.
أقــام قانــون المعامــالت المدنيــة بهــذا النــص قرينــة مضمونهــا أن التصرفــات التــي تصدر 
ــتترة،  ــة مس ــد وصي ــرع، تع ــا التب ــون مقصــوداً به ــوت، ويك ــرض الم ــض م ــن المري م
ــد  ــي يقص ــم الت ــات مورثه ــن تصرف ــة م ــة للورث ــة حماي ــكام الوصي ــا أح ــق عليه وتطب
بإبرامهــا التحايــل علــى قواعــد الميــراث، وحتــى تقــوم هــذه القرينــة يجــب أن يتوافــر فــي 
التصــرف وفقــاً لنــص المــادة )1260( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة الشــروط التاليــة:

ــي مــرض  ــن المــورث ف ــة( م ــع والهب  الشــرط األول – أن يصــدر التصــرف )كالبي
المــوت:

ــرض  ــي م ــورث ف ــن الم ــي تصــدر م ــات الت ــى أن التصرف ــة عل ــة القرين ــترط إلقام يش
المــوت مــن أن المقصــود بهــذا التصــرف أن يكــون التصــرف قــد صــدر مــن المــورث 

ــاء مــرض المــوت. أثن
ــع عــبء  ــة يق ــون المعامــالت المدني ــة مــن المــادة )1260( مــن قان ــرة الثاني ــاً للفق ووفق
ــة  ــى الورث ــع عل ــاء مــرض المــوت يق ــد صــدر مــن المــورث أثن ــات أن التصــرف ق إثب
ويحــق لهــم إثبــات ذلــك بأيــة طريقــة مــن طــرق اإلثبــات، ألن هــذه واقعــة ماديــة يجــوز 

إثباتهــا بــأي دليــل مــن أدلــة اإلثبــات.
ووفقــاً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة )1260( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة والتــي تنــص 
علــى مــا يلــي: »وال يحتــج علــى الورثــة بســند التصــرف إال إذا كان ثابــت التاريــخ ثبوتــاً 
رســمياً«، ووفقـًـا لهــذه العبــارة التــي وردت فــي المــادة )1260( أقــام قانــون المعامــالت 
ــة، أن كل تصــرف يصــدر مــن  ــة، ومضمــون هــذه القرين ــح الورث ــة لصال ــة قريب المدني
المــورث إذا كان هــذا التصــرف غيــر ثابــت التاريــخ يفتــرض أنــه قــد صــدر مــن المــورث 
أثنــاء مــرض المــوت؛ إال إذا كان التصــرف ثابــت التاريــخ قبــل مــرض المــورث مــرض 

المــوت، فــإن التصــرف يكــون نافــذاً فــي مواجهــة الورثــة.
 الشرط الثاني – أن يكون التصرف مقصوداً به التبرع:

حتــى يعتبــر التصــرف الصــادر مــن المريــض مــرض المــوت فــي حكــم الوصيــة أيــاً كان 
التصــرف، بشــرط أن يكــون هــذا التصــرف قــد صــدر علــى ســبيل التبــرع مــن المــورث 
إلــى المتصــرف إليــه، وقــد أقــام قانــون المعامــالت المدنيــة فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
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)1260( قرينــة قانونيــة لصالــح الورثــة، ومضمــون هــذه القرينــة أن تصرفــات المــورث 
التــي تتــم فــي مــرض المــوت تعتبــر هــذه التصرفــات صــادرة علــى ســبيل التبــرع. متــى 
اســتطاع الورثــة إثبــات أن التصــرف قــد صــدر مــن مورثهــم فــي مــرض المــوت مــا لــم 
يثبــت المتصــرف إليــه حقيقــة التصــرف، فــإذا كان هــذا التصــرف إقــراراً مــن المــورث 
بديــن عليــه، فمتــى أثبــت الورثــة بــأن هــذا اإلقــرار قــد صــدر مــن المــورث أثنــاء مــرض 
ــم  ــذ حك ــي يأخ ــرع وبالتال ــبيل التب ــى س ــم عل ــد ت ــرار ق ــذا اإلق ــرض أن ه ــوت، فيفت الم

الوصيــة، إال إذا اســتطاع الدائــن إثبــات هــذا الديــن.
ثانيــاً: التصرفــات التــي تصــدر مــن الشــخص ألحــد ورثتــه ويحتفــظ بحيــازة العيــن حــل 

التصــرف ويشــترط لنفســه حــق االنتفــاع بهــا مــدى حياتــه:
تنص المادة )1261( من قانون المعامالت المدنية على ما يلي:

»إذا تصــرف شــخص ألحــد ورثتــه واحتفــظ بحيازتــه العيــن التــي تصــرف فيهــا، وبحقــه 
االنتفــاع بهــا مــدى حياتــه، اعتبــر التصــرف مضافــاً إلــى مــا بعــد المــوت وتســري عليــه 

أحــكام الوصيــة، مــا لــم يقــم دليــل يخالــف ذلــك«.
أراد القانــون فــي هــذا النــص أن يســد بــاب التحايــل علــى قواعــد الميــراث، إذا تصــرف 
ــه العيــن محــل التصــرف وبحقــه االنتفــاع بهــا  المــورث ألحــد ورثتــه، واحتفــظ بحيازت
طــوال حياتــه، عندمــا اعتبــر هــذا التصــرف وصيــة بغــض النظــر عــن االســم الــذي خلعه 
المتصــرف والمتصــرف إليــه علــى هــذا التصــرف، مــا لــم يثبــت غيــر ذلــك، وغالبــاً مــا 
ــكان  ــوارث، ف ــة ل ــز الوصي ــون ال يجي ــة إذا كان القان ــى هــذه الطريق يلجــأ األشــخاص إل
ــرم  ــأن يب ــوارث، ب ــة ل ــع الوصي ــذي يمن ــون ال ــكام القان ــى أح ــون عل ــخاص يتحايل األش
ــترط  ــة، ويش ــع والهب ــاة كالبي ــال الحي ــة ح ــالً للملكي ــاً ناق ــه تصرف ــد ورثت ــورث ألح الم
المــورث فــي عقــد البيــع أو الهبــة احتفاظــه بحيــازة الشــيء المتصــرف فيــه وبحقــه فــي 

االنتفــاع بــه مــدى حياتــه.
ــكام  ــى أح ــل عل ــاب التحاي ــل ب ــادة )1261( قف ــي الم ــة ف ــالت المدني ــون المعام أراد قان
الوصيــة، فأقــام قرينــة مضمونهــا أن التصــرف الــذي يصــدر مــن المــورث ألحــد ورثتــه، 
ــه،  ــدى حيات ــا م ــاع به ــل التصــرف واالنتف ــن مح ــه للعي ــورث حيازت ــه الم ــترط في ويش
افتــرض القانــون بــأن هــذا التصــرف وصيــة بغــض النظــر عــن التســمية التــي وصــف 
بهــا هــذا التصــرف، مــا لــم يثبــت غيــر ذلــك، ولألخــذ بهــذه القريــة يشــترط أن تتوافــر 

ثالثــة شــروط وهــي:

أوالً: أن يكون التصرف صادراً ألحد ورثته:
يشــترط لتطبيــق القرينــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )1261( مــن قانــون المعامــالت 
المدنيــة أن يكــون التصــرف صــادراً مــن المــورث ألحــد ورثتــه، كأن يكــون هــذا 
التصــرف بيعــاً أو هبــة، وال يشــترط إلقامــة هــذه القرينــة أن يكــون المــورث أثنــاء مــرض 

المــوت فتطبــق عليــه المــادة رقــم )1260( مــن قانــون المعامــالت المدنيــة.

ثانياً: احتفاظ المتصرف بالعين التي تصرف فيها طوال حياته:
ــى  ــورث عل ــو الم ــترط المتصــرف وه ــه ويش ــد ورثت ــى أح ــة إل ــورث بناي ــع م كأن يبي
المتصــرف إليــه وهــو الــوارث باحتفاظــه بحيــازة هــذه البنايــة، والمقصــود بالحيــازة هنــا 

ــة. ــازة العرضي الحي

ــاً: أن يشــترط المتصــرف المــورث علــى المتصــرف إليــه الــوارث االحتفــاظ بحقــه  ثالث
فــي االنتفــاع بالعيــن طــوال حياتــه:

ــع  ــه م ــاع طــوال حيات ــب المتصــرف لنفســه حــق االنتف ــاً، فيرت ــإذا كان التصــرف بيع ف
اشــتراطه علــى المتصــرف إليــه فــي عقــد البيــع بــأال يتصــرف فــي العيــن محــل التصــرف 
طــوال حيــاة المتصــرف، أو يتفــق مــع المتصــرف إليــه الــوارث علــى أن يســتأجر العيــن 
علــى أن تكــون مــدة ســريان عقــد اإليجــار طــوال حياتــه. ويحصــل المتصــرف المــورث 

مــن المتصــرف إليــه الــوارث علــى مخالصــة باألجــرة طــوال هــذه المــدة.
إذا توافــرت الشــروط الســابقة، افتــرض أن التصــرف الــذي تــم هــو مضــاف إلــى مــا بعــد 
المــوت، وبالتالــي يطبــق علــى هــذا التصــرف أحــكام الوصيــة، مــا لــم يثبــت غيــر ذلــك، 
فــإذا اســتطاع المتصــرف إليــه المــورث أن يثبــت بــأن التصــرف فــي حقيقتــه بيــع منجــز 
أو هبــة منجــزة، فــي هــذه الحالــة تســري علــى هــذا التصــرف أحــكام البيــع فــي الصــورة 
األولــى. وأحــكام الهبــة فــي الصــورة الثانيــة، أمــا إذا عجــز المتصــرف إليــه المــورث عن 
دحــض هــذه القرينــة، فــإن التصــرف تســري عليــه أحــكام الوصيــة، وبالتالــي ال يكــون 
هــذا التصــرف نافــذاً فــي مواجهــة الورثــة إال فــي حــدود الثلــث، كمــا يحــق للمتصــرف 
ل فيــه، كمــا يســقط هــذا التصــرف  المــورث أن يعــدل عــن التصــرف حــال حياتــه أو يعــّدِ
بمــوت المتصــرف إليــه قبــل المتصــرف، كمــا ينظــر فــي صحــة هــذا التصــرف إلــى إرادة 
المتصــرف فقــط وال ينظــر فــي صحــة هــذا التصــرف إلــى إرادة المتصــرف إليــه، علــى 

أســاس أن التصــرف وصيــة والوصيــة تتــم بــإرادة الموصــي فقــط.
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المبحث الثالث: في الطالق
المقدمة:

أجمــع الفقهــاء علــى أن طــالق المريــض مــرض المــوت يقــع وتترتــب عليــه جميــع آثــاره 
التــي تترتــب علــى طــالق الصحيــح، مــا دام أهــالً إليقــاع الطــالق، ألنــه يتمتــع بأهليــة 
أداء كاملــة، فأقوالــه معتبــرة، وتؤهلــه إليقــاع الطــالق باعتبــاره بالغــاً، عاقــالً، واعيــاً لمــا 

يصــدر عنــه مــن تصرفــات، قاصــداً لهــا، مختــاراً غيــر مكــره.

معنى الطالق:
1 - في اللغة)1(:

هــو رفــع القيــد مطلقــاً ســواء كان حســياً: كقولهــم: أطلــق الرجــل البعيــر إذا رفــع القيــد 
عنــه، أو معنويــاً، كقولهــم: طلــق الرجــل امرأتــه، إذا رفــع القيــد الثابــت بعقــد النــكاح.

2 - في االصطالح الشرعي عند الفقهاء)2(:
هــو رفــع قيــد النــكاح حــاالً أو مــآالً بلفــظ مخصــوص، وهــو مــا اشــتمل علــى مــادة طلــق 

أو مــا فــي معنــاه ممــا يفيــد ذلــك صراحــة أو داللــة.
فالطــالق يعنــي رفــع قيــد النــكاح فــي الحــال كأن يطلــق الرجــل زوجتــه طالقــاً بائنــاً، أو 
فــي المــآل كأن يطلقهــا طلقــة واحــدة فتعتبــر رجعيــة، فيحــق لــه مراجعتهــا مــا دامــت فــي 
العــدة، فــإذا انتهــت عدتهــا ال ترجــع إال برضاهــا وعقــد ومهــر جديديــن، والطــالق ثابــت 
ــذا  ــه اإلباحــة، وبه ــاء، أن األصــل في ــد الفقه ــاع، والراجــح عن ــاب والســنة واإلجم بالكت

الــرأي أخــذت معظــم قوانيــن األحــوال الشــخصية فــي الــدول العربيــة واإلســالمية.
ومــن المتفــق عليــه عنــد الفقهــاء، أن الطــالق يقــع مــن الرجــل علــى زوجتــه ســواء كان 
مريضــاً أو صحيحــاً. ولكــن بعــض األزواج يلجــأ أحيانــاً إلــى إســاءة اســتخدام هــذا الحــق 
الــذي منحــه إيــاه الشــرع، فيعمــد إلــى الظلــم والجــور والتعســف فــي اســتعمال هــذا الحــق 
علــى رفيقــة حياتــه فيطلقهــا بــال ســبب، وربمــا فعــل هــذا وهــو فــي مــرض المــوت قاصــداً 
حرمانهــا مــن الميــراث، وإلحــاق الضــرر بهــا وال يهمــه إن كانــت فــي خريــف عمرهــا، 
فهــذا وأمثالــه آثــم عنــد هللا ســبحانه وتعالــى، ولكــن طالقــه يقــع فــي الحيــاة الدنيــا، وهــو 

مــا يعنينــا فــي هــذا البحــث.

)1( لسان العرب، مادة طلق.
)2( البحر الرائق: ابن نجيم، 4/46، المغني: ابن قدامة، 7/316.

طالق المريض مرض الموت:
عرفنــا فيمــا ســبق معنــى مــرض المــوت وشــروطه فــي الفقــه والقانــون، وأن التصرفــات 
التــي يجريهــا المريــض علــى أموالــه ال تنفــذ إال بإجــازة بقيــة الورثــة إذا كانــت لــوارث، 
ولــو كان الشــيء المعطــى أقــل مــن الثلــث، وأمــا إن كانــت لغيــر وارث فــال تنفــذ إال مــن 
الثلــث إذا لــم يجــز بقيــة الورثــة، وتفصــل هــذه األمــور وأحكامهــا مبســوطة عنــد الفقهــاء 

وسنشــير إلــى مظانهــا األصليــة ليســهل الرجــوع إليهــا.
وأمــا بالنســبة لطــالق المريــض مــرض المــوت فســنبين األحــكام المتعلقة بهــذا الخصوص 
ــي  ــد أن نذكــر الشــروط الت ــاء، بع ــد الفقه ــه عن ــق علي ــول المتف ــول الراجــح والق ــي الق ف
يعتبــر الــزوج بموجبهــا فــاراً مــن الميــراث ومتعســفاً بحقــه قاصــداً حرمــان زوجتــه مــن 

حقهــا الشــرعي هــذا)1(:
أن يطلقها في مرض موته طالقاً بائناً.

أن يموت بسبب المرض المتصل وهي في العدة من الطالق.
أن تبقــى الزوجــة وتظــل أهــالً للميــراث مــن وقــت طالقهــا إلــى وقــت وفاتــه، فــإن قتلتــه 

مثــالً أو ارتــدت ســقط حقهــا فــي الميــراث.
أن ال يكون الزوج مكرهاً على الطالق.

أن ال تكــون الزوجــة راضيــة بالطــالق، فمــن ســألت زوجهــا الطــالق فــال تــرث منــه شــيئاً 
وال يعتبــر الــزوج فــاراً مــن الطــالق، وكذلــك فــي الحــاالت التــي تكــون الفرقــة بســببها 

كالتفريــق بالعنــة وخيــار البلــوغ.
وبعــد بيــان مــا تقــدم، نســتطيع القــول، أن المــرأة تــرث مــن زوجهــا )بعــد تحقــق الشــروط 

الســابق ذكرهــا( فــي الحــاالت التالية)2(:
إذا طلــق المريــض مــرض المــوت زوجتــه طالقــاً رجعيــاً ثــم توفــي وهــي فــي عدتهــا، 

ألن الزوجيــة الموجبــة للميــراث مــا زالــت قائمــةً بينهمــا.
إذا طلبــت مــن زوجهــا وهــو مريــض أن يطلقهــا طالقــاً رجعيــاً فأبانهــا بالثــالث، ألن مــا 
طلبتــه ال يحرمهــا مــن الميــراث بخــالف مــا فعــل، وأمــا إذا ماتــت هــي فــي عدتهــا فــال 

يــرث ألنــه أســقط حقــه بالطــالق البائــن الــذي يزيــل أحــكام النــكاح.
إذا العنهــا فــي مرضــه وفــرق بينهمــا ألن ســبب الفرقــة فــي اللعــان يضــاف إلــى الــزوج 

)1( شــرح قانــون األحــوال الشــخصية، الســرطاوي، ص351، انظــر أيضــاً: األحــوال الشــخصية، دراســة 
مقارنــة، محمــود الطنطــاوي، ص343.

ــاج، الشــربيني: 3/294،  ــي المحت ــق، 4/46، مغن ــق: الزيلعــي، 2/246، البحــر الرائ ــن الحقائ )2( تبيي
ــة المجتهــد: ابــن رشــد، 1/82. المغنــي: ابــن قدامــة، 6/372/، بداي
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الضطــرار الزوجــة لدفــع عــار الزنــا عــن نفســها.
إذا آلــى منهــا الــزوج وهــو فــي مرضــه ومضــت مــدة اإليــالء فــي المــرض حتــى بانــت 
منــه بعــدم قربانــه إياهــا ألن اإليــالء بمنزلــة تعليــق الطــالق بمضــي المــدة، فــإذا مضــت 
المــدة ولــم يقربهــا دّل ذلــك ولــو بحســب الظاهــر علــى أنــه يريــد حرمانهــا مــن الميــراث.
أن تكــون الزوجــة غيــر راضيــة بالطــالق، فــإن كانــت راضيــة بــه أو طلبتــه مــن زوجهــا 
ــى عــدم  ــدل عل ــاء عدتهــا ألن رضاهــا ي ــه وإن مــات أثن ــه فــال ترث وأجابهــا زوجهــا إلي
ــال  ــا الم ــال، ألن دفعه ــى م ــالق عل ــر إذا كان الط ــك األم ــراث، وكذل ــن المي ــرار م الف
لزوجهــا فــي ســبيل أن يكــون أمرهــا بيدهــا يــدل علــى رضاهــا بالطــالق، ويمنــع أن يكــون 
الــزواج فــاراً مــن الطــالق ألنــه لــم يبدأهــا بالطــالق، بــل أجابهــا إلــى طلبهــا، وهــذا مــا 

ذهــب إليــه الحنفيــة وهــو المعمــول بــه فــي كثيــر مــن البــالد العربيــة.
وقــال الشــافعية: إن طــالق المريــض مــرض المــوت إن كان بائنــاً ومــات مــن مرضــه، 
فــإن الزوجــة ال ترثــه ولــو كان المــوت فــي أثنــاء العــدة، ألن ســببه الزوجيــة وقــد انتهــت 

بالطــالق البائــن فــزال ســبب الميــراث. )وهــذا هــو القــول الراجــح عنــد الفقهــاء(.
وذهــب المالكيــة)1(، إلــى أن الزوجــة تــرث زوجهــا الفــار مــن الميــراث مطلقــاً، أي ســواء 

مــات فــي أثنــاء العــدة أو بعدهــا، وســواء تزوجــت بغيــره أو لــم تتــزوج.
فــي حيــن ذهــب الحنابلــة، إلــى ميراثهــا بشــرط عــدم زواجهــا بغيــره، فــإن كانــت متزوجة 

بغيــره عنــد موتــه ال ترثــه. وهللا تعالــى أعلم.

ــادة )472(  ــك حســب الم ــارات، وذل ــون اإلم ــي مشــروع قان ــه ف ــول ب ــو المعم ــة ه )1( ومذهــب المالكي
ونصهــا: »يعمــل فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــي هــذا القانــون بالمشــهور فالراجــح مــن مذهــب اإلمــام مالــك 

فمذهــب اإلمــام أحمــد فبقيــة المذاهــب المعتمــدة«.

الخاتمة والنتائج
ــود  ــي عق ــوت ف ــرض الم ــض م ــات المري ــم تصرف ــى حك ــث إل ــذا البح ــرق ه ــد تط لق
المعاوضــات الماليــة، والوصيــة والطــالق وبيانهــا فــي الفقــه وقانــون المعامــالت المدنيــة 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وســنجمل فيمــا يلــي أهــم النتائــج والتوصيــات التــي 
انتهــت إليهــا هــذه الدراســة، ويوصــي الباحــث بضــرورة تطبيقهــا والعمــل بهــا، وأهمهــا:
إن مــرض المــوت ال يؤثــر علــى أهليــة المكلــف بنوعيهــا فتصرفاتــه صحيحــة، ووصيتــه 

صحيحــة، ويقــع منــه الطــالق، ألن هــذا المــرض لــم يفقــده العقــل وحســن التصــرف.
الشــيخ الهــرم، والمقعــد، والمشــلول، وســائر أمــراض الشــيخوخة ال تعتبــر مــن مــرض 
المــوت، حتــى وإن كان المريــض فــي ســكرات المــوت، فيعامــل معاملــة األحيــاء، ومــن 

قتلــه يقتــل قصاصــاً.
ليــس كل مــن اعتلــت صحتــه واضطربــت حالتــه وخــرج بدنــه عــن حــد االعتــدال يعــد 
ــوق  ــى حق ــاً عل ــا حفاظ ــر منه ــع الكثي ــه، ويمن ــل بتصرفات ــوت، يخ ــرض الم مرضــه م

ــي هــذا المــرض. ــى وإن مــات ف ــن، حت ــة وأصحــاب الّدي الورث
ــره  ــا ذك ــة وم ــاالت معين ــراض أو ح ــره بأم ــن حص ــوت ال يمك ــرض الم ــد م إن تحدي
الفقهــاء جــاء علــى ســبيل المثــال دون الحصــر، فيســهل هــذه األيــام تشــخيص الحــاالت 
المرضيــة التــي ال يرجــى الشــفاء منهــا، والحــاالت التــي تــؤدي إلــى المــوت غالبــاً. ومــن 
ــم أدرى  ــى أهــل الطــب فه ــة هــذه األمــراض وتحديدهــا إل ــي معرف ــك يرجــع ف أجــل ذل
بتشــخيصها وأماراتهــا وشــهادتهم فيهــا كســائر الشــهادات فــي ســائر الحقــوق، حتــى وإن 

زاد عــن ســنة كمــا قــال الفقهــاء.
وننبــه فــي هــذا المقــام إلــى ضــرورة األخــذ بعيــن االعتبــار حالــة المــرض وســنه وجنســه 
وعمــره والبلــد التــي يعالــج فيهــا الختــالف حــال المــرض فــي ذلــك، فــكل حالــة مرضيــة 

تــدرس بمفردهــا.
إن تصرفــات المريــض فــي حاجاتــه الضروريــة كالطعــام، والشــراب، والعــالج نافــذة وال 
تحتــاج إلــى إذن مــن أصحــاب الحقــوق األخــرى، بــل هــي مقدمــة عليهــا، وأمــا التصرفات 
التــي تمــس حقــوق الورثــة وأصحــاب الدَّيــن فــال بــد مــن إجازتهــم لهــا، وموافقتهــم عليهــا، 
إذا كانــت  التركــة مســتغرقة بالديــون، أو كانــت الوصيــة تمــس الثلثيــن وهــو حــق الورثة.
أرى عــدم ضــرورة تحديــد مــدة المــرض بســنة حتــى وإن طــال المــرض وتولــد شــعور 
ــي  ــادة ف ــر الزي ــه، فتعتب ــن حيات ــاً م ــح يائس ــزداد وأصب ــه ي ــأن مرض ــض ب ــدى المري ل
مــرض المــوت، وإذا مــات المريــض أثنــاء هــذه الفتــرة بســبب غيــر المــرض كالقتــل أو 
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الغــرق ونحوهمــا، فتكــون الفتــرة الســابقة فــي مــرض المــوت، ولكــن إذا شــفي فتــرة ثــم 
مــرض مــن جديــد، فــال تكــون الفتــرة الســابقة مــن مــرض المــوت.

تصــح الوصيــة مــن المريــض مــرض المــوت مــا دامــت فــي الثلــث، وال تمــس حقــوق 
الورثــة، وأصحــاب الدَّيــن.

كمــا ويقــع منــه الطــالق أيضــاً، وتــرث الزوجــة مــا دامــت فــي حكــم الزوجيــة )فــي العــدة 
مــا لــم تقتلــه أو ترتــد مثــالً(، مــا لــم يكــن الطــالق علــى مــال أو بنــاًء علــى طلبهــا فعندهــا 

ال تــرث منــه، وال يعتبــر طالقــه لهــا فــراراً مــن الميــراث.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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ِحيِم ْحمـَِن الرَّ بِْسِم للّاِ الرَّ
} إِنَّــا أَنَزْلنَــا إِلَْيــَك اْلِكتـَـاَب بِاْلَحــّقِ ِلتَْحُكــَم بَْيــَن النَّــاِس بَِمــا أََراَك للّاُ َوالَ تَُكــن  
ْلَخآئِنِيــَن َخِصيًمــا {              النســاء / 105 لِّ

مقدمة البحث
1. هل التحكيم قضاء؟ وهل يتعلق الحكم التحكيمي بالنظام العام؟!

ثــار التســاؤل ومــا زال، حــول مــدى تمتــع أحــكام المحكميــن بحجيــة الشــيء المقضــي بــه. 
بحيــث يمتنــع عــرض النــزاع مجــدداً أمــام أي جهــة قضائيــة أم غيــر قضائيــة، بخصــوص 

مــا قضــى بــه فــي النــزاع التحكيمــي.
ولــم تكــن اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل باألمــر اليســير، إذ كان ال بــد وأن يســبقها اإلجابــة 
ــة كمــا هــو  ــم أصــالً قضــاًء. ألن الحجي علــى ســؤال أكبــر، أال وهــو هــل يعتبــر التحكي

ُمَســلَّم ال تكــون إال بالنســبة لألحــكام القضائيــة.
وعلــى فــرض ثبــوت الحجيــة التحكيميــة، فهــل تملــك المحكمــة إذا عــرض عليهــا نفــس 
النــزاع، أن تقضــي بعــدم قبــول الدعــوى مــن تلقــاء نفســها، لســبق عرضــه علــى هيئــة 
التحكيــم أو لصــدور حكــم فيــه؟ وبســؤال آخــر، هــل تتعلــق تلــك الحجيــة بالنظــام العــام 

ومــا تخلفــه ذلــك مــن آثــار؟
ــن دراســة، إال أن  ــر م ــي أكث ــذا الموضــوع ف ــل ه ــري لمث ــد ســبق أن تعرضــت وغي لق
دراســة هــذه المســائل فــي القانــون اإلماراتــي لــم تحــظ بعد بهــذا القــدر من البحث، الســيما 
إذا أدركنــا كــم ألحــكام المحكميــن مــن أهميــة قانونيــة خاصــة، فــي ظــل وجــود وتزايــد 
الوســائل التوفيقيــة لحــل المنازعــات المدنيــة والتجاريــة فــي التشــريعات وتعليمــات غــرف 
التجــارة والصناعــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ولعلنــا فــي هــذا البحــث نخطــو 

خطــوة تتبعهــا خطــوات للمســاهمة فــي بنــاء وتطويــر هــذا النظــام القانونــي الجديــد.
2. تقسيم البحث وموضوعاته: رأيت أن أقسم هذا البحث إلى:

فصــل تمهيــدي: وأتنــاول فيــه فكــرة حجيــة األمــر المقضــي والتمييــز بينهــا وقــوة األمــر 
المقضــي.

يعقبه ثالثة فصول أتناول في:
الفصل األول: مدى تمتع أحكام المحكمين بحجية األمر المقضي.

والفصل الثاني: مدى تعلق تلك الحجية بالنظام العام وآثارها.
وفــي الفصــل الثالــث: حجيــة أحــكام المحكميــن ومــدى تعلقهــا بالنظــام العــام فــي القانــون 

اإلماراتي.

الفصل التمهيدي: فكرة حجية األمر المقضي والتمييز بينها وبين 
قوة األمر المقضي

eguj esohc al ed étirotua :1. تحديد المقصود بالحجية
ــام  ــدداً أم ــم مج ــأنه الحك ــذي يصــدر بش ــزاع ال ــرح الن ــوز ط ــه ال يج ــة أن ــي الحجي تعن
القضــاء، ولــو قدمــت فــي الخصومــة الجديــدة أدلــة واقعيــة أو أســانيد قانونيــة، لــم تكــن قــد 

طرحــت أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، أو طرحــت ولكنهــا لــم تبحثهــا)1(.
وال يكــون للحكــم حجيــة األمــر المقضــي إال بصــدد نــزاع قــام بيــن الخصــوم أنفســهم دون 
أن تتغيــر صفاتهــم، ويتعلــق بــذات الحــق محــالً وســبباً. وتقضــي المحكمــة بهــذه الحجيــة 

مــن تلقــاء نفســها )مــادة 101 إثبــات، 116 مرافعــات مصــري()2(.

2. الحجية وقوة األمر المقضي:
تثبــت الحجيــة للحكــم بمجــرد صــدوره. أمــا قــوة األمــر المقضــي forcصلــى هللا عليــه 
وســلم dصلــى هللا عليــه وســلم la chosصلــى هللا عليــه وســلم jugé فهــي تعنــي 
اســتنفاد الحكــم لطــرق الطعــن فيــه. فيصبــح عنــوان الحقيقــة القانونيــة، ســواء طعــن فيــه 
فعــالً أو فــوت الخصــوم ميعــاد الطعــن فيــه فســقط حقهــم فــي الطعــن، أو كان مــن الحاالت 
التــي ينــص فيهــا القانــون علــى عــدم جــواز الطعــن فــي الحكــم بــأي طريــق، أو اتفــق 
الخصــوم علــى جعــل حكــم أول درجــة نهائيــاً. فالحكــم بمجــرد صــدوره يحــوز الحجيــة 

ولكنــه ال يحــوز القــوة إال باســتنفاد طــرق الطعــن فيــه)3(.

3. تحديد نطاق الحجية:
تقتصــر الحجيــة علــى العمــل القضائــي بالمعنــى الفنــي، أي: األحــكام التــي تفصــل فــي 
خصومــة قضائيــة. فــال تمتــد الحجيــة إلــى األعمــال التشــريعية أو اإلداريــة أو الوالئيــة)4(. 

ــد الــرزاق الســنهوري، ج2 ص707 رقــم 377، اإلثبــات  )1( الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، لعب
ــل 1962. ــم 236، نقــض مصــري 12 إبري ــد المنعــم الصــدة، ص313 رق لعب

)2( نظرية النظام العام، لمحمود مصطفى يونس، ص187.

)3( النظرية العام للعمل القضائي في قانون المرافعات، لوجدي راغب، رقم 197 ص119.

)4( الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي، لفتحــي والــي، ص139، أصــول وقواعــد المرافعــات، ألحمــد 
ماهــر زغلــول ويوســف أبــو زيــد، ص1496، قــوة الشــيء المحكــوم فيــه، رســالة لمحمــود عبــد الرحمــن، 
الشــروط الموضوعيــة للدفــع بحجيــة الشــيء المحكــوم فيــه، رســالة ألحمــد الصــاوي، ص19 ومــا بعدهــا.
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وال تمتــد الحجيــة إلــى أعمــال التنفيــذ الجبــري علــى الرغــم مــن كونهــا أعمــاالً قضائيــة 
إال أنهــا ال تحتــوي علــى عنصــر القــرار. كمــا ال تمتــد الحجيــة إلــى مــا يصــدره القاضــي 
مــن قــرارات بالنســبة لمــا يعــرض عليــه أثنــاء ســير الخصومــة، ســواء تعلقــت بوقائــع 
الدعــوى أو بالقانــون. وســواء كانــت فــي مســائل موضوعيــة كاألحــكام المتعلقــة بتحقيــق 
الدعــوى، كنــدب خبيــر أو االنتقــال للمعاينــة أو إحالــة الدعــوى للتحقيــق)1(. أو كانــت فــي 
مســائل إجرائيــة كاألحــكام المتعلقــة بوقــف الخصومــة أو انقطاعهــا، لنهــا بمثابــة تحضيــر 

للعمــل القضائــي وال تفصــل فــي خصومــة)2(.
وإذا كان الحكــم يشــتمل علــى عــدة عناصــر هــي: منطــوق الحكــم وأســبابه ووقائــع 
الدعــوى وطلبــات الخصــوم. فهــل يعنــي ذلــك امتــداد الحجيــة إلــى هــذه العناصــر جميعــاً؟

4. القاعدة في حجية األمر المقضي:
تثبــت الحجيــة فــي األصــل للقــرار الــذي يصــدره القاضــي)3(، وليــس مــا يكــون تبريــراً أو 

تســبيباً لمــا قضــى بــه، ســواء مــن حيــث الوقائــع أو القانــون)4(.
أي أن الحجيــة تثبــت لمنطــوق الحكــم الــذي يمنــح الحمايــة القضائيــة، باعتبــاره 
الجــزء النهائــي مــن الحكــم الــذي تحســم فيــه المحكمــة موضــوع النــزاع وتؤكــد بــه حــق 

ــوم)5(. الخص
وكذلــك ال تثبــت الحجيــة لــكل مــا ورد بالمنطــوق، فالحجيــة تقتصــر علــى مــا فصــل فيــه 

)1( الوســيط فــي المرافعــات، لرمــزي ســيف، ص691 رقــم 540، نقــض مصــري 29 مــارس 1967 
الســنة 18 ص697.

)2( الوســيط، لفتحــي والــي، ص140، الشــروط الموضوعيــة ألحمــد الصــاوي، ص19. أمــا القــرارات 
ــه العــدول عنهــا كالحكــم ببطــالن  التــي يصدرهــا القاضــي وال تفصــل فــي الخصومــة ولكنــه ال يجــوز ل
ــع بعــدم االختصــاص أو الفصــل فــي  ــة أو باختصــاص المحكمــة بنظــر الدعــوى أو برفــض الدف الصحيف
ــزام القاضــي بهــا  ــق الت ــد القانــون الواجــب التطبيــق، فهــذه األحــكام ال يتعل ــد أو تحدي مســألة تكييــف العق
بفكــرة حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه كمــا ذهــب إلــى ذلــك بعــض الفقــه. الوســيط، لرمــزي ســيف، ص690 
ــه 1969  ــري 26 يوني ــي مص ــض مدن ــري، نق ــاء المص ــكام القض ــض أح ــه بع ــب إلي ــم 540، وذه رق
الســنة 20 ص1090، وإنمــا هــي نتيجــة لفكــرة أخــرى هــي اســتنفاد المحكمــة لواليتهــا فيمــا فصلــت فيــه. 
ــر 1981 الطعــن  ــي مصــري 12 يناي ــي، لوجــدي راغــب، ص225، نقــض مدن ــة العمــل القضائ نظري

ــم 1974 لســنة 45ق.  رق

)3( أصول اإلثبات لسليمان مرقص، رقم 179.

)4( أصول وقواعد، لماهر وأبو زيد، ص1497 رقم 415.

)5( نقض مدني مصري 23 ديسمبر 1964 السنة 15 ص1091.

مــن طلبــات الخصــوم بعــد بحــث ودراســة)1(. فــال تمتــد الحجيــة إلــى مــا أغفلــت الفصــل 
فيــه مــن طلبــات، إذ يكــون للخصــوم رفــع دعــوى جديــدة بشــأن مــا لــم يقــض فيــه وفقــاً 

ألحــكام المــادة 193 مرافعــات)2(.
وهكــذا فــإن مــا يــرد عرضــاً فــي منطــوق الحكــم مــن عبــارات أو بيانــات أو تقديــرات 
ــم تكــن محــل بحــث؛ فإنهــا ال تحــوز الحجيــة. كأن يــرد فــي منطــوق الحكــم تكييــف  ول
لحالــة أو لعقــد، أو إســباغ صفــة األبــوة أو البنــوة أو الزوجيــة، دون أن تبحثهــا المحكمــة 

بحثــاً جديــاً، فإنهــا ال تحــوز الحجيــة)3(.
وإذا كانــت هــذه هــي القاعــدة فــي الحجيــة، فــإن هــذا يفتــرض أن المنطــوق يحمــل فــي 
ذاتــه، دقــة فــي الصياغــة، وأال يكــون قــد تضمــن جــزًءا ممــا قــرره الحكــم ويــرد الجــزء 
الخــر فــي أســبابه. فــإذا افتقــد المنطــوق الدقــة أو عــدم الوضــوح أو لــم يتضمــن ســوى 
جــزء ممــا قــرره، فــال منــاص عــن الرجــوع إلــى أســباب الحكــم. وعندئــٍذ تمتــد الحجيــة 
إلــى هــذه األســباب باعتبارهــا مرتبطــة بالمنطــوق ارتباطــاً ال يقبــل التجزئــة، أو تكــون 
ــأن للمدعــى  ــا أن يتضمــن المنطــوق ب ــة)4(. ومثاله ــل التجزئ مــع المنطــوق وحــدة ال تقب
حــق فــي الميــراث، ويــرد فــي أســباب الحكــم صحــة عالقــة البنــوة. فالحجيــة هنــا تلحــق 
بالمنطــوق وأســبابه، ألننــا نكــون بصــدد حكميــن، أحدهمــا: ورد فــي المنطــوق، واآلخــر 

ورد فــي أســبابه المكملــة لــه)5(.
ولكــي تحــوز األســباب المكملــة للمنطــوق الحجيــة، يجــب أن تكــون هــي األخــرى ثمــرة 

بحــث مــن المحكمــة، وأن تكــون داخلــة فــي موضــوع الدعــوى)6(.

)1( مبــادئ اإلثبــات لجــالل العــدوي، رقــم 117، التعليــق، للديناصــوري وعــكاز، ص154. نقــض 
مصــري 30 ديســمبر 1981 الطعــن رقــم 1047 لســنة 41ق. 29 أكتوبــر 1964 الســنة 15 ص996.

)2( نقــض مدنــي مصــري 16 أكتوبــر 1952 الســنة 4 ص19، 12 نوفمبــر 1981 الطعــن رقــم 926 
لســنة 48ق. أمــا إذا قضــت المحكمــة بأكثــر ممــا طلبــه الخصــوم، أو بشــيء لــم يطلبــه الخصــوم أصــالً، 
فــإن الحكــم وإن كان يقبــل الطعــن فيــه، إال أنــه يحــوز الحجيــة بشــأن مــا قضــي فيــه، حتــى تلغيــه محكمــة 

الطعــن، الوســيط لفتحــي والــي، ص149 رقــم 90.

)3( الوســيط، لرمــزي ســيف، ص702. الوســيط، ألحمــد الصــاوي، ص336 رقــم 189. وقــد قضــى بــأن 
الحكــم المســتعجل بفــرض الحراســة علــى أطيــان لمــورث ال يعتبــر حجــة علــى أن هــذه األطيــان هــي كل 

مــا يملكــه. انظــر أصــول، لماهــر وأبــو زيــد، ص1502.

)4( المرافعــات، أبــو الوفــا، ص752. نقــض مدنــي مصــري 20 يونيــه 1968 الســنة 19 ص1190، 
23 مــارس 1973 الســنة 25 ص531.

)5( الوسيط ألحمد الصاوي، ص337 رقم 189.

)6( اإلثبات، لعبد المنعم الصدة، ص342. الوسيط، ألحمد الصاوي، ص337 رقم 189.
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ــذه  ــوى. فه ــع الدع ــى وقائ ــق عل ــوق ينطب ــة للمنط ــباب المكمل ــى األس ــق عل ــا ينطب وم
الوقائــع ال حجيــة لهــا فــي األصــل، أمــا إذا كانــت ضروريــة لتكملــة المنطــوق ثبتــت لهــا 

ــه)1(. ــة، إذ تثبــت مــا عجــز المنطــوق وأســباب الحكــم عــن إثبات الحجي

5. وحدة النزاع محالً وسبباً شرط للدفع بحجية األمر المقضي:
تثبــت الحجيــة للحكــم إذا صــدر فــي نــزاع يتحــد مــع النــزاع الالحــق محــالً وســبباً. ويكون 
المحــل متحــداً، إذا كان الحكــم الثانــي صــدر مؤيــداً للحكــم الســابق، أو مثبتــاً لحــق نفــاه، 
ــاً لحــق أثبتــه. ويكــون الســبب متحــداً، إذا ثبــت أن الخصــم تمســك بــه صراحــةً  أو نافي

أو ضمنــاً فــي النــزاع الســابق، وفصلــت فيــه المحكمــة ســواء بالقبــول أووبالرفــض)2(.
فــإذا اختلــف محــل الدعــوى أو ســببها فــي الخصومــة الجديــدة، فــال حجيــة لقضــاء ســابق 
صــدر بيــن نفــس األطــراف فــي خصومــة ســابقة. ولهــذا إذا قضــي بصحــة ونفــاذ عقــد 
بيــع، فــال يجــوز للخصــم اآلخــر أن يرفــع دعــوى بعدهــا بإلــزام خصمــه بالربــع باعتبــاره 
ــة  ــداد بإعــالن الطاع ــدم االعت ــألة ع ــي مس ــم الصــادر ف ــأن الحك ــاً )3(. وقضــى ب غاصب
لخلــوه مــن مســكن الزوجيــة ال يحــول دون رفــع دعــوى يكــون موضوعهــا أن المســكن 

غيــر مســتوٍف للشــروط الشــرعية لمســكن الزوجيــة ولعــدم أمانــة الــزوج)4(.
وإذا كان الســبب متحــداً، فــإن إبــداء وســائل دفــاع أو إظهــار أدلــة جديــدة ليــس مــن شــأنها 
أن تؤثــر فــي وحــدة الســبب، كمــا لــو رفــع أحــد الخصــوم دعــوى تعويــض علــى أســاس 
المســؤولية التقصيريــة ورفــض طلبــه، فإنــه ال يجــوز لــه بعدهــا أن يرفــع دعــوى تعويض 

جديــدة علــى أســاس المســؤولية التعاقديــة مبنيــة علــى نفــس وقائــع الدعــوى األولــى)5(.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هنــاك طائفــة مــن الدعــاوى ليــس لعنصــر الســبب أهميــة فيهــا 
لتحديــد نطــاق الحجيــة. وهــي تحديــداً دعــوى التقريــر الســلبية، كدعــوى بــراءة الذمــة. 
فــال تقبــل دعــوى بــراءة ذمــة جديــدة، وإن اختلــف الســبب فيهــا عــن ســبب الدعــوى التــي 
صــدر فيهــا الحكــم، بشــرط أن يكــون الســبب فــي الطلــب الجديــد مرتبطــاً بوقائــع كانــت 
موجــودة عنــد صــدور الحكــم فــي الدعــوى الســابقة، وليــس بوقائــع حدثــت بعــد صــدور 

)1( اإلثبات، سليمان مرقص، ص316. أصول، ماهر وأبو زيد، ص1498.

)2( نقض مدني مصري 12 ديسمبر 1982 الطعن رقم 697 لسنة 41 ق.

)3( أصول، ماهر وأبو زيد، ص1501.

)4( نقض مصري أحوال 15 يناير 1991 الطعن رقم 116 لسنة 58ق.

)5( أصول، ماهر وأبو زيد، ص1502.

ــم يكــن للحكــم  ــدة وقعــت بعــد صــدور الحكــم ل ــإذا ارتبــط الســبب بوقائــع جدي الحكــم. ف
الســابق حجيــة.

وتطبيقــاً لذلــك، إذا رفعــت دعــوى بــراءة ذمــة مــن ديــن بســبب انقضائــه بالوفــاء، وحكمت 
المحكمــة بــأن الديــن موجــود، فــال يجــوز التمســك بعــد صــدور الحكــم بــأن الديــن انقضــى 

بالتقــادم قبــل صــدور الحكــم، ألن الحكــم أكــد عنــد صــدوره بــأن الديــم قائــم وموجــود.

6. حجية الحكم الصادر بشأن الحالة:
ــوت  ــة الشــخص كثب ــأن حال ــم الصــادر بش ــى أن الحك ــكام القضــاء إل ــت بعــض أح ذهب
ــي  ــة وف ــا مطلق ــون حجيته ــخها، تك ــة أو فس ــام الزوجي ــا أو قي ــوة أو نفيه ــوة أو البن األب
مواجهــة الكافــة، إال أننــا نذهــب مــع رأي آخــر إلــى أن لهــذا الحكــم حجيــة نســبية تقتصــر 
علــى األطــراف فــي الدعــوى وحســب، فــال تمتــد إلــى غيرهــم. فــإذا صــدر حكــم بشــأن 
ــذا  ــكار ه ــوى بإن ــع دع ــذا األب أن يرف ــر له ــد آخ ــق أي ول ــن ح ــإن م ــرعية، ف ــوة ش أب

ــي كــوارث. ــي مركــزه القانون ــر ف ــوة يؤث النســب، ألن الحكــم الصــادر باألب

7. حجية الحكم الضمني:
 expresse األصــل أن المحكمــة تقضــي فــي المســألة المعروضــة عليهــا بوجــه صريــح
ال يحتمــل التأويــل أو اإلبهــام. فــإذا كان هنــاك غمــوض أو لبــث فيمــا تضمنــه الحكــم كانــت 
وســيلة إصالحــه هــي طلــب تفســير الحكــم الــذي يقــدم إلــى المحكمــة التي أصــدرت الحكــم)1(.
وغالبــاً مــا يحــدث عندمــا تفصــل المحكمــة فــي المســألة المعروضــة عليهــا أن ينطــوي 
الحكــم علــى مســألة لــم تعــرض بشــكل صريــح، ولكنهــا تكــون قــد عبــرت عنهــا بشــكل 
ضمنــي eticilpmi. ولهــذا كان للمســألة الضمنيــة أثــر فــي تحديــد نطــاق الحكــم 

ــادر)2(. الص
وهنــا يثــور التســاؤل حــول مــدى امتــداد الحجيــة إلــى مــا انطــوى عليــه الحكــم ضمنــاً. 
ــون  ــم أو أن تك ــاً إصــدار الحك ــا حتم ــألة يفترضه ــي مس ــد فصــل ف ــم ق ــون الحك كأن يك
مقدمــة منطقيــة euqigol tnedecetna للحكــم الصريــح، أو وأن يتضمــن الحكــم 

ــح)3(. ــم الصري ــة للحك ــة أو حتمي ــر نتيجــة مالزم ــاً يعتب ــراراً ضمني ق

)1( مراجعة األحكام بغير الطعن فيها، أحمد ماهر.

)2( الوسيط، أحمد الصاوي، ص338.

)3( الوسيط، السنهوري، ج2 ص667 رقم 360.
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ومــن التطبيقــات القضائيــة لفكــرة الحكــم الضمنــي، الحكــم الــذي يقضــي بصحــة إجراءات 
تنفيــذ ســند معيــن. فــإن هــذا الحكــم يكــون قــد فصــل ضمنــاً فــي مســألة صحــة الســند ذاتــه؛ 
ألن صحــة اإلجــراءات التــي اتخــذت لتنفيــذ الســند تقتضــي حتمــاً أن يكــون الســند ذاتــه 

.)1 (ً صحيحا
وإذا قضــت المحكمــة ببطــالن عقــد البيــع المســجل الصــادر مــن المــورث بعــد تســجيل 
ــة  ــة الورث ــوت ملكي ــي بثب ــرار ضمن ــى ق ــوي عل ــم ينط ــذا الحك ــإن ه ــر، ف ــب الحج طل
للشــيء المبيــع دون المشــتري، فــال يجــوز للمشــتري أن يناقــش مــا فصلــت فيــه المحكمــة 

ــاً)2(. صراحــةً أو ضمن
وإذا قضــت المحكمــة برفــض دعــوى صحــة التعاقــد لعــدم قيــام المدعــي بتنفيــذ التزامــه 
ــم  ــم ل ــن قائ ــع الثم ــزام بدف ــى أن االلت ــاً عل ــم ينطــوي ضمن ــذا الحك ــإن ه ــن، ف ــع الثم بدف

ــض)3(. ينق
ويميــل بعــض الفقــه)4( إلــى نبــذ فكــرة الحكــم الضمنــي، فالحجيــة ال تثبــت إال فيمــا فصلــت 
فيــه المحكمــة بحكــم صريــح. وذلــك ألن هــذه الفكــرة تقــوم علــى االفتــراض العقلــي أو 
ــؤدي  ــك ت ــوق ذل ــض، وف ــى التناق ــى، وتبعــث عل ــر محــددة المعن ــح غي ــن، فتصب التخمي
ــد إلــى  ــة تمت ــأن الحجي ــة ب ــاً لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصري إلــى التحكــم. وتطبيق
النقــاط التــي كانــت محــل نــزاع وفصــل فيهــا الحكــم بطريــق قطــع  النــزاع ال عــن طريــق 

التفســير أو اإلخبــار أو بطريــق التلميــح أو التنويــه)5(.
ــك شــأن  ــي ذل ــي شــأنه ف ــم الضمن ــة للحك ــداد الحجي ــى امت ــرأي الراجــح)6( إل ويذهــب ال
ــد فصــل فــي  ــع األحــوال أن يكــون الحكــم ق ــح)7( حيــث يشــترط فــي جمي الحكــم الصري

)1( نقض مدني مصري 5 ديسمبر 1968 السنة 19 ص1490.

)2( نقض مدني مصري 25 يوليه 1979 الطعن رقم 242 لسنة 56ق.

)3( نقض مدني مصري 21 مايو 1975 السنة 26 ص1040.

)4( الوسيط، أحمد الصاوي، ص340 وما بعدها.

)5( نقــض مدنــي مصــري 26 فبرايــر 1948 مجموعــة عمــر ج5 ص547، مصــر الكليــة 20 مــارس 
1934 المحامــاة الســنة 16 ص73.

ــات،  ــا، ص1179. رســالة اإلثب ــو الوف ــق، أب ــم 360. التعلي )6( الوســيط، الســنهوري، ج2 ص677 رق
جــالل العــدوي، رقــم 117. اإلثبــات، ســليمان مرقــص، ص317، اإلثبــات، محمــود جمــال الديــن زكــي، 
رقــم 65. الوســيط، فتحــي والــي، ص144، 145. مراجعــة األحــكام بغيــر الطعــن فيهــا، أحمــد ماهــر، 

ص200، 201 جارســونيه رقــم 703. تيســيه وموريــل ص99. الكوســت رقــم 237.

)7( نقض مدني مصري 26 فبراير 1975 السنة 26 ص483.

دعوى، فإذا لم يكن قد فصل في دعوى بالفعل فال يكون محالً للحجية)1(.
وتثبــت الحجيــة حتــى ولــو كان رفــع الدعــوى ذاتــه قــد تــم بطريقــة ضمنيــة، كأن يرفــع 
ــي  ــكل ضمن ــرض بش ــه يع ــاً، ولكن ــاً معين ــح حق ــكل صري ــب بش ــوى ويطال شــخص دع
ــٍذ الحــق المطالــب بــه  للرابطــة القانونيــة مصــدر هــذا الحــق، فــإن الحجيــة تشــمل عندئ
والرابطــة القانونيــة معــاً باعتبارهمــا يشــكالن معــاً محــل هــذه الدعــوى. ومــن تطبيقاتهــا، 
الحكــم الصــادر بإلــزام شــخص بديــن معيــن، فإنــه يحــوز الحجيــة بشــأن تقريــر صحــة 
العقــد مصــدر الديــن المطالــب بــه)2(. ومــن ثــم فــال يجــوز المجادلــة بشــأن صحــة هــذا 

العقــد مجــدداً)3(.

)1( أعمــال القاضــي التــي تحــوز الحجيــة، أحمــد ماهــر، ص441 ومــا بعدهــا. نقــض مدنــي مصــري 5 
ديســمبر 1968، الســنة 19 ص1490.

)2( الوسيط، فتحي والي، ص145.

)3( نقــض مدنــي مصــري 25 يوليــه 1989 الطعــن رقــم 242 لســنة 56ق. 5 ديســمبر 1968 الســنة 
19 ص1490.
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الفصل األول: مدى تمتع أحكام المحكمين بحجية األمر المقضي

الطبيعــة القضائيــة هــي المفتــرض األساســي لثبــوت حجيــة الشــيء المقضــي بــه لألحــكام 
التحكيميــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن األحــكام القضائيــة العاديــة، وثبــوت هــذه الحجيــة يُعَــدُّ 

أثــراً قانونيــاً ومنطقيــاً لالعتــراف بتلــك الطبيعــة القضائيــة لهــذه األحــكام)1(.
ــة  ــج قانوني ــدوره نتائ ــب ب ــن يرت ــكام المحكمي ــر المقضــي ألح ــة األم ــراف بحجي واالعت
عظيمــة، فهــي تؤيــد الحقــوق وتدعمهــا، وهــي فــي ذات الوقــت أثــر مــن آثــار األحــكام 

ــة. القضائي
وإذا كان االتجــاه الغالــب فــي الفقــه والقضــاء هــو منــح الصفــة القضائيــة لألحــكام 
التحكيميــة)2(، فــإن المشــرع بــدوره ســواء فــي فرنســا أو فــي مصــر، نــراه قــد اعتــرف 
بتلــك الطبيعــة لهــذه األحــكام بمجــرد صدورهــا)3(، دون انتظــار لصــدور أمــر بتنفيذهــا)4(. 
ــة  ــوت الحجي ــن ثب ــن يربطــون بي ــة،  الذي ــة التعاقدي ــا يشــترطه أنصــار الطبيعي ــذا م وه
ــكام  ــون إال لألح ــة ال تك ــو أن الحجي ــة. ألن األصــل ه ــه التنفيذي ــي وقوت ــم التحكيم للحك
ــه طبيعــة األحــكام  ــذ الحكــم التحكيمــي ال تكــون ل ــة، وقبــل صــدور األمــر بتنفي القضائي

)1( وباألحــرى هــي أثــر للعمــل الــذي يمنــح الحمايــة القضائيــة دون غيــره مــن األعمــال القانونيــة 
األخــرى، كاألعمــال التشــريعية أو اإلداريــة، كمــا ال تثبــت الحجيــة لألعمــال الوالئيــة ألنهــا ال ترمــي إلــى 
تحقيــق اليقيــن القانونــي حيــث ال تتضمــن تأكيــداً لحــق أو لمركــز قانونــي. فهــي ال تحمــل إلــى القاضــي 
ــي،  ــي، ص138، 139. مبادئ ــي وال ــيط، فتح ــا. الوس ــا تؤكده ــال أنه ــى يق ــة األركان حت ــاً مكتمل حقوق
لوجــدي راغــب، ص70. أعمــال القاضــي التــي تحــوز الحجيــة، أحمــد ماهــر، ص62 ومــا بعدهــا. قانــون 

ــدي، الجــزء الثانــي ص522 ومــا بعدهــا. المرافعــات، أحمــد هن
وكذلــك فــإن أعمــال التنفيــذ الجبــري ال تكــون لهــا حجيــة األمــر المقضــي ألنهــا تهــدف إلــى تنفيــذ الحقــوق 
وليــس تأكيدهــا أو تدعيمهــا. فهــي إذن ال تحتــوي علــى عنصــر القــرار. انظــر: الوســيط، لفتحــي والــي، 

ص139.
)2( وإن كانــت اآلراء المتناثــرة فــي الفقــه الفرنســي التــي تنفــي تلــك الحجيــة عــن أحــكام المحكميــن تــدور 
فــي مجملهــا حــول حجــة واحــدة وهــي أن القرينــة القانونيــة المقــررة فــي القانــون المدنــي بموجــب المــادة 
480 ال تكــون إال بالنســبة لألحــكام القضائيــة ومــن ثــم فــال يجــوز أن تمــد إلــى غيرهــا مــن األحــكام بغيــر 
نــص صريــح وذلــك قبــل تعديــل أحــكام قانــون المرافعــات الفرنســي بمرســوم 14 مايــو 1980 و12 مايــو 

1981. انظــر:
 Rubellin – Devichi “Jacqueline”: L’arbitrage nature juridique, Paris 1965,

.p. 503
)3( تنص المادة 1476 من قانون المرافعات الفرنسي على:

 La sentence arbitrale a, dèsqu’ elle est rendue, l’autorité de la chose jugée
.relativement à la contestation qu’ elle tranche

وتنــص المــادة 55 مــن قانــون التحكيــم المصــري الجديــد علــى أنــه »تحــوز أحــكام المحكميــن الصــادرة 
طبقــاً لهــا القانــون حجيــة األمــر المقضــي وتكــون واجبــة النفــاذ بمراعــاة األحــكام المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون«. وأيضــاً م2/1 مــن اتفاقيــة نيويــورك بــأن »تعتــرف كل مــن الــدول المتعاقــدة بحجيــة حكــم 
التحكيــم وتأمــر بتنفيــذه طبقــاً لقواعــد المرافعــات المتبعــة فــي اإلقليــم المطلــوب فيــه التنفيــذ«. حجيــة ونفــاذ 

أحــكام المحكميــن، لعــادل خيــر، ص43.
)4( وفي التفرقة بين نفاذ الحكم وتنفيذه. التحكيم، أبو الوفا، ص281.

ــن إرادة الخصــوم  ــم م ــم التحكي ــت لحك ــة تثب ــى أن الحجي ــة)1(. وذهــب رأي)2( إل القضائي
ــتقر، وإال  ــت واس ــه ثب ــإذا رضــي الخصــوم ب ــون. ف ــن القان ــتمدة م أنفســهم وليســت مس
كان لــذوي الشــأن مكنــة اللجــوء مجــدداً إلــى القضــاء. وفــي ذات الوقــت تجــوز المطالبــة 
بمــا قضــى بــه حكــم المحكميــن، ولــو قبــل صــدور األمــر بتنفيــذه، إذا لــم ينــازع الخصــم 

اآلخــر فــي الحكــم أو فــي صحــة إجراءاتــه.
ومــن الواضــح أن هــذا الــرأي يخلــط بيــن الحجيــة التــي تثبــت للحكــم والطعــن فيــه. ألن 
ــي  ــه ف ــن في ــالً للطع ــو كان قاب ــة بمجــرد صــدوره، ول ــي يكتســب الحجي ــم التحكيم الحك
القوانيــن التــي تجيــز الطعــن، وال تــزول هــذه الحجيــة إال بــزوال الحكــم نفســه)3(. ومــن 
ــدول  ــبيل الع ــتغلق س ــم ويس ــل الحك ــة بتعدي ــم أو الخصــوم المطالب ــك المحك ــال يمل ــم ف ث
عنــه مــا لــم يبطــل)4(. والعلــة مــن ذلــك وكمــا أوضحتــه محكمــة النقــض المصريــة هــي 
ــوة  ــن أجــل ق ــس م ــم ولي ــذ الحك ــب لتنفي ــو إجــراء متطل ــذ ه ــر بالتنفي أن »صــدور األم
ــا أو  ــى به ــوق المدع ــي الحق ــل ف ــي تفص ــكام الت ــت إال لألح ــة ال تثب ــوت)5(. فالحجي الثب
ــد إجــراء  ــوق، بع ــداً للحق ــن تأكي ــي يتضم ــل القضائ ــار أن العم ــا)6( باعتب ــاع عليه االمتن
عمليــة التحقيــق وفحصهــا وتثبيتــاً للمراكــز القانونيــة المتنــازع عليهــا باعتبــار أن العمــل 
القضائــي يتضمــن تأكيــداً للحقــوق، بعــد إجــراء عمليــة التحقيــق وفحصهــا وتثبيتــاً للمراكز 

ــازع عليهــا)7(. ــة المتن القانوني
ففكــرة الحجيــة إذن مقترنــة بفكــرة القضــاء ذاتــه ووظيفتــه التــي يؤديهــا، والتــي بموجبهــا 
ــون  ــتوي أن يك ــة للخصــوم)8(. يس ــز القانوني ــتقر المراك ــة وتس ــة القضائي ــق الحماي تتحق

)1( القانون القضائي، لجارسونيه، 8 رقم 295.
)2( التحكيم، لبرنارد، رقم 518.

)3( التحكيم االختياري، أبو الوفا، ص280.
)4( التحكيم التجاري الدولي، كمال إبراهيم، ص90.

)5(نقــض مدنــي مصــري 15 فبرايــر 1978 مجموعــة األحــكام الســنة 29 ص472. التنفيــذ، أبــو هيــف، 
ص930 رقــم 380. نقــض فرنســي 3 فبرايــر 1981 وتعليــق Deridda, Viatte. الرقابــة علــى أحــكام 

المحكميــن، لمحمــد نــور شــحاته، 131.
)6( النظريــة العامــة للعمــل القضائــي، لوجــدي راغــب، ص158، الشــروط الموضوعيــة للدفــع بحجيــة 
المحكــوم فيــه، رســالة ألحمــد صــاوي 1970، وايضــاً أثــر األحــكام بالنســبة للغيــر، لنفــس المؤلــف. تنفيــذ 

أحــكام المحكميــن الوطنيــة، رســالة دكتــوراه، لرأفــت الميقاتــي، جامعــة القاهــرة، ص25.
ــول،  ــر زغل ــد ماه ــا، ألحم ــط حجيته ــر المقضــي وضواب ــة األم ــوز حجي ــي تح ــال القاضــي الت )7( أعم
ص58 ومــا بعدهــا. قانــون المرافعــات، ألحمــد هنــدي، ص522. تأصيــل الجانــب اإلجرائــي فــي هيئــة 
تحكيــم معامــالت األســهم باألجــل، لوجــي راغــب، مجلــة الحقــوق، الســنة 7 عــدد 3 ص124. دور المحكــم 

فــي خصومــة التحكيــم، رســالة دكتــوراه لهــدى عبــد المنعــم، جامعــة القاهــرة، ص79.
)8( قانون المرافعات، لنبيل إسماعيل عمر، ص573. قانون المرافعات، ألحمد هندي، ص523.
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ــتثنائي)1( أو كان  ــادي أو االس ــه الع ــام بنوعي ــن القضــاء الع ــي صــادراً م ــل القضائ العم
محكميــن)2(. قضــاء 

وإذا كانــت الحجيــة ال تثبــت إال لألعمــال القضائيــة فإنــه يشــترط أن تكــون صــادرة فــي 
حــدود الواليــة القضائيــة للجهــة التــي أصدرتــه)3(.

ومتــى صــدر الحكــم نهائيــاً)4( مــن جهــة قضائيــة لهــا واليــة إصــداره، حــاز الحجيــة حتــى 
ولــو صــدر الحكــم مخالفــاً لقواعــد االختصــاص)5(.

ويفقــد الحكــم التحكيمــي صفتــه القضائيــة، ومــن ثــم يفقــد حجيــة األمــر المقضــي بالتبعيــة 
وبالضــرورة، إذا أشــار إلــى لــزوم اتفــاق األطــراف علــى الحكــم الصــادر، قبــل العــزم 
ــذه. اللهــم  ــى أمــر بتنفي ــو حصــل مــن صــدر لصالحــه الحكــم عل ــذه، حتــى ول ــى تنفي عل
إال إذا صــدر مــا يفيــد عــن األطــراف رفضهــم الصريــح والقاطــع علــى مــا جــاء بحكــم 

التحكيــم بصــدد هــذه اإلشــارة)6(.
ومــن جهــة أخــرى، فــإن األمــر الصــادر بتنفيــذ الحكــم التحكيمــي، باعتبــاره أمــراً علــى 
عريضــة – ومــن ثــم يعــد مــن قبيــل األعمــال الوالئيــة – ال يحــوز حجيــة األمــر المقضــي 

به)7(.

)1( الوسيط، للسنهوري، ج2 ص349 وما بعدها. قانون المرافعات، ألحمد هندي، ص523.
)2( الوسيط، لفتحي والي، ص139.

)3( الوســيط، لفتحــي والــي، ص139. نقــض مدنــي مصــري 29 إبريــل 1993 الطعــن رقــم 306 لســنة 
ــام  ــه أم ــة ل ــة القضائي ــة لحكــم صــدر خــارج الوالي ــال حجي ــة القضــاة الســنة 26 ص446. ف 59ق. مجل
الجهــة صاحبــة الواليــة بــه. نقــض مدنــي مصــري 26 نوفمبــر 1974 الســنة 25 ص1986. 18 ينايــر 

1978 الطعــن رقــم 80 لســنة 44ق. 20 نوفمبــر 1979 الطعــن رقــم 41 لســنة 43ق.

ــن  ــى كان م ــه »مت ــث قضــت بأن ــنة 8 ص229 حي ــارس 1957 الس ــي مصــري 14 م ــض مدن )4( نق
الثابــت أن طرفــي الخصومــة قــد لجــآ إلــى التحكيــم فيمــا كان ناشــباً بينهمــا مــن منازعــات متعــددة بشــأن 
ــة فــي هــذه المنازعــات  ــة انتهائي ــد فصــل بصف ــن ق ــان المملوكــة لهمــا وكان حكــم المحكمي زراعــة األطي
وقضــى ألحدهمــا بأحقيتــه فــي اســتالم أطيــان معينــة بمــا عليهــا مــن الزراعــة وكانــت هــذه الزراعــة قائمــةً 
فــي تلــك األرض فعــالً وقــت صــدور حكــم المحكميــن فــإن أحقيــة المحكــوم لــه للزراعــة المذكــورة تكــون 
أمــراً مقضيــاً لــه بــه بموجــب حكــم المحكميــن ضــد الخصــم اآلخــر، وتكــون دعــوى هــذا األخيــر بطلــب 
أحقيتــه لهــذه األرض مــردودة بمــا لهــذا الحكــم مــن قــوة األمــر المقضــي بــه ومــن حجيتــه قبلــه وال يقــدح 
مــن ذلــك أيضــاً أال يكــون الحكــم قــد تنفــذ باالســتالم، فــإن عــدم تنفيــذ األحــكام ال يخــل بمــا لهــا مــن حجيــة 

لــم تنقــض بــأي ســبب مــن األســباب التــي تنقضــي بهــا قانونــاً.

)5( نقــض مدنــي مصــري 25 ينايــر 1990 الطعــن رقــم 1543 لســنة 55ق. 17 فبرايــر 1982 الطعــن 
رقــم 428 لســنة 41ق. 

Rivier_ :6( حكــم محكمــة باريــس فــي 24 أكتوبــر 1991، مجلــة التحكيــم 1992 ص494، وتعليــق(
Rondea. تنفيــذ أحــكام المحكميــن، الميقاتــي، ص25.

)7( جالســون تيســييه موريــل ج3 رقــم 996. المرافعــات، جابيــو، ص638 رقــم 623. الوســيط، 
فتحــي والــي، ص139. إشــكاالت التنفيــذ الجبــري فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، نبيــل إســماعيل عمــر، 

ويترتــب علــى االعتــراف بالطبيعــة القضائيــة للحكــم التحكيمــي واكتســابه لحجيــة الشــيء 
المحكــوم بــه النتائــج اآلتيــة:

 أوالً: أن مــا يــرد فــي الحكــم التحكيمــي مــن وجهــات نظــر قانونيــة أو استشــارية أو 
رؤى شــخصية أو افتراضــات موضوعيــة ال يحــوز الحجيــة، مــا دام لــم يتضمــن حســماً 

لخــالف، ولــم تخضــع إلجــراءات التحقيــق القانونــي)1(.
وأيضــاً ال تعــد القــرارات التــي تصــدر مــن هيئــة التحكيــم، بشــأن تحديــد زمــان ومــكان 
انعقــاد محكمــة التحكيــم، أو تأجيــل نظــر موضــوع التحكيــم لالطــالع واالســتعداد، مــن 
ــا  ــم واليته ــة التحكي ــتنفد هيئ ــا ال تس ــة. كم ــع بالحجي ــال تتمت ــم ف ــن ث ــكام. وم ــل األح قبي
فيهــا. وينطبــق األمــر نفســه علــى القــرارات التــي يكــون الغــرض منهــا إعــداد خصومــة 
ــماع  ــكان، أو س ــة م ــر، أو معاين ــدب خبي ــادر بن ــرار الص ــا، كالق ــل فيه ــم للفص التحكي

شــهود)2(.
 ثانيــاً: إذا كان مــن المســلم أن حجيــة الشــيء المحكــوم بــه ترجــع إلــى طبيعــة الحكــم 
ــوة  ــيس ق ــه ال يصــح تأس ــا، فإن ــزام الخصــوم به ــاس إل ــي أس ــة، وه ــي القضائي التحكيم
الحكــم الملزمــة علــى أمــر ســابق لصــدوره. أي اتفــاق التحكيــم، ألنــه ال يجــب الخلــط بيــن 
ــزام ينحصــر  ــم. ألن هــذا اإلل ــاق التحكي ــوة الملزمــة ال تف ــى الســابق والق ــة بالمعن الحجي
دوره فــي نطــاق العالقــة بيــن أطرافــه، دون أن يكــون لــه أثــر على قــوة الحكــم التحكيمي، 

فــال هــو عنــوان للحقيقــة القانونيــة، وال هــو قرينــة قانونيــة عليــه.
وفــي ذات الوقــت، فــال يجــوز تعليــق حجية الحكــم التحكيمــي وإلزام األطــراف باالنصياع 
لهــا علــى صــدور األمــر بتنفيــذه. فالحجيــة تلتصــق بحكــم التحكيــم ذاتــه بحيــث تمنــع مــن 
معــاودة النظــر فيمــا قضــي فيــه، بيــد أن األمــر بتنفيــذه هــو الــذي يعطيــه القــوة التنفيذيــة 

التــي تســمح بتنفيــذه جبــراً )3(.

ص135.
وأيضاً في الفقه الفرنسي:

.Bertin: Ordonnances sur requite et référé. T. 1, P. 31 et s

)1( نقــض مدنــي مصــري فــي 30 مــارس 1981 رقــم 311 لســنة 48ق. وانظــر: عقــد ضمان االســتثمار 
ــد، جامعــة  والقانــون الواجــب التطبيــق عليــه وتســوية المنازعــات التــي تثــور بشــأنه، رســالة لهشــام خال

اإلســكندرية، ص443، دور المحكــم فــي خصومــة التحكيــم، هــدى عبــد المنعــم، ص80.

)2( التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي، منير عبد المجيد، ص276 رقم 276..

ــد رضــوان،  ــو زي ــي، أب ــاري الدول ــم التج ــة للتحكي ــط العام ــا، ص292، الضواب ــو الوف ــم، أب )3( التحكي
الحقــوق والشــريعة، الكويــت عــدد يونيــو 1977 ص51. تنفيــذ أحــكام المحكميــن الوطنيــة لرأفــت ميقاتــي، 
ص26. حكــم محكمــة النقــض المصريــة فــي 15 فبرايــر 1978 الســنة 29 ص472. نقــض فرنســي 22 
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ــة  ــوة تنفيذي ــه ق ــه بذات ــت ل ــن ليس ــم المحكمي ــه أن حك ــلم ب ــن المس ــاً: إذا كان م  ثالث
force exécutoire فــإن الحجيــة تثبــت للحكــم التحكيمــي بمجــرد صــدوره، فللحكــم 

ــه)1(. ــة علي ــك الحجي ــي تل ــى حكــم آخــر يضف ــاج إل ــه ال تحت ــة بذات التحكيمــي حجي
 رابعــاً: بــدء حيــازة حكــم التحكيــم لحجيــة الشــيء المقضــي بــه: تســاؤل الفقــه عــن 
ــب  ــه مــن هــذه اللحظــة تترت ــد صــدر. ألن ــم التحكيمــي ق ــه الحك ــر في ــذي يعتب ــت ال الوق

ــه)2(. ــة الشــيء المحكــوم ب ــة المترتبــة علــى صــدوره ومنهــا حجي ــار القانوني اآلث
ــأن  ــم بش ــن واتفاقه ــر المحكمي ــات نظ ــي وجه ــرد تالق ــه بمج ــى أن ــب رأي أول)3( إل ذه
منطــوق الحكــم وأســبابه خــالل الميعــاد المقــرر للتحكيــم يكــون الحكــم قــد صــدر حتــى 

ــه بعــد انقضــاء هــذا الميعــاد. ــع علي ــه والتوقي ــو تمــت كتابت ول
وذهــب رأي ثــان)4( إلــى أنــه يعتبــر الحكمالتحكيمــي قــد صــدر بمجــرد النطــق بــه خــالل 

ميعــاد التحكيــم ولــو تمــت كتابتــه أو التوقيــع عليــه بعــد هــذا الميعــاد.

.Robert ديســمبر 1959 دالــوز 1960 ص658 ومالحظــة
ــرار ال يكتســب  ــى أن الق ــه إل ــت ب ــا حكم ــى خــالف م ــت عل ــد ذهب ــية ق ــض الفرنس ــة النق ــت محكم وكان
الحجيــة إال بصــدور األمــر بتنفيــذه أي بوضــع الصيغــة التنفيذيــة عليــه. ولهــذا فــال يقبــل الحكــم الصــادر 
الطعــن فيــه باالســتئناف إال بعــد صــدور األمــر بتنفيــذه. حكمهــا فــي 22 ديســمبر 1959 دالــوز ص685 
ــت  ــا ذهب ــى عكــس م ــم االســتئناف الفرنســية عل ــه محاك ــت في ــذي ذهب ــت ال ــي الوق ــق Robert. ف وتعلي
إليــه المحكمــة العليــا فــي فرنســا وظلــت علــى تمســكها بقضائهــا الســابق بحيــازة الحكــم التحكيمــي للحجيــة 
ــم يصــدر أمــر بتنفيــذه. اســتئناف باريــس فــي 5 ديســمبر 1964 دالــوز 1964  ــو ل بمجــرد صــدوره ول
ص582 وتعليــق Robert.  وهــو مذهــب قضــاء النقــض البلجيكــي الــذي لــم يشــترط لكــي يكســب الحكــم 
الحجيــة إيداعــه قلــم الكتــاب أو صــدور األمــر بتنفيــذه. 8 مــارس Pasi-orisi 1965 1965 ص684. 
وهــو أيضــاً مذهــب القانــون األلمانــي. المــادة 1040، 1041/5 مــن قانــون المرافعــات. وهــو مــا يذهــب 
إليــه الفقــه فــي مصــر ســواء فــي ظــل القانــون القديــم وفقــاً للمــادة 509. التحكيــم، أبــو الوفــا، ص277. 
ــم التجــاري  ــد. التحكي ــم الجدي ــون التحكي ــن قان ــادة 55 م ــاً للم ــم لمحســن شــفيق، ص273. أو وفق التحكي
الدولــي، فــوزي محمــد ســامي، ص357. وفــي القانــون الســوري، هــل يملــك قاضــي األمــور المســتعجلة 
ســلطة إبطــال حكــم المحكميــن فــي دعــوى منحــه صيغــة التنفيــذ، ألحمــد الشــيخ قاســم، مجلــة المحامــون 
الســورية الســنة 53، عــدد 1، 1988، ص27. وفــي القانــون اللبنانــي، انظــر: تنفيــذ أحــكام المحكميــن، 

ــي، ص26، 27. للميقات

)1( التحكيــم التجــاري الدولــي لمحســن شــفيق، ص273. وإشــارة إلــى المــادة 1040 مــن قانــون 
المرافعــات األلمانــي. وأيضــاً:

 Boulbés: Sentence arbitrale, autorité de la chose jugée et ordonnance d’
.exequatur JCP, 1961, 1, 1600

)2( التحكيم التجاري الدولي، لفوزي سامي، ص357.
)3( جارســونيه 8 رقــم 293. حكــم محكمــة النقــض الفرنســية فــي 5 فبرايــر 1855 دالــوز 1855، 1، 

ص358.
)4( في عرض هذا الرأي انظر: التحكيم، أبو الوفا، ص276.

وذهــب رأي ثالــث)1( إلــى وجــوب إيــداع الحكــم للقــول بصــدوره ويعتبــر وقــت صــدوره 
ــول  ــن الق ــى يمك ــم حت ــى الحك ــع عل ــرورة التوقي ــرى ض ــا ن ــه. ولكنن ــت إيداع ــو وق ه
بصــدوره دون أن يشــترط أن يتــم النطــق بــه أو إيداعــه قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة، 
ألن هــذا الــرأي هــو الــذي يســتقيم فــي الحــاالت الدقيقــة التــي يكــون فيهــا تحديــد تاريــخ 
صــدور الحكــم التحكيمــي لــه أهميــة خاصــة كمــا لــو توفــى المحكــم بعــد النطــق بالحكــم 
وقبــل كتابتــه ففــي هــذه الحالــة ال يتصــور صــدور حكــم ألنــه لــم يوقعــه قبــل وفاتــه)2(.

رابعــاً: إذا كان الحكــم يتمتــع بحجيــة الشــيء المقضــي بــه بمجــرد صــدوره فإنــه كذلــك 
يســتنفد واليــة المحكــم فيمــا فصــل فيــه وحســم النــزاع حولــه. فــإذا أســقط المحكــم بعــض 
ــه  ــوع إلي ــاز الرج ــزاع، ج ــوع الن ــة بموض ــت مرتبط ــا، وكان ــرض له ــم يتع ــاط ول النق
ليفصــل فيمــا أغفلــه، لبقــاء بعــض جوانــب النــزاع قائمــة دون صــدور حكــم فيهــا. ألن 
ــت بعــض هــذه المســائل  ــا)3(. وإذا كان ــه بنظره ــد اســتنفد واليت ــا ق ــم ال يكــون هن المحك
خارجــة عــن موضــوع النــزاع وغيــر مرتبطــة بموضــوع الدعــوى أو أثيــرت بســوء نيــة 
مــن قبــل مقدمهــا لتمييــع الدعــوى فليــس هنــاك جنــاح علــى المحكــم إن هــو أســقطها مــن 
حســابه فــال يلــزم الرجــوع إليــه ليفصــل فيــه إلغفالــه لــه دون أن يكــون حكمــه معرضــاً 

للبطــالن لهــذا الســبب)4(.

)1( اســتئناف باريــس 3 نوفمبــر 1926 دالــوز 1927، ص57. وانظــر فــي عــرض هــذا الــرأي: التحكيــم 
التجــاري الدولــي، لفوزي ســامي، ص357.

)2( جالســون تيســييه موريــل ج5 رقــم 1833. التحكيــم، أبــو الوفــا، ص277. ويبــدو أن هــذا الــرأي هــو 
الــذي أخــذت بــه محكمــة النقــض البلجيكيــة، حيــث قضــت بــأن القــرار التحكيمــي يكتســب حجيــة الشــيء 
المحكــوم بــه دون حاجــة إلــى إيداعــه قلــم الكتــاب أو طلــب األمــر بوضــع صيغــة تنفيذيــة عليــه. التحكيــم 
ــى أن  ــون البلجيكــي تنــص عل ــادة 1703 مــن القان التجــاري لمحســن شــفيق، ص272. إال أن نــص الم
آثــار الحكــم تترتــب منــذ تبليــغ األطــراف بقــرار التحكيــم .. وتنــص المــادة 823 مــن القانــون اإليطالــي 
ــع«.  ــخ آخــر توقي ــر ملزمــاً لألطــراف مــن تاري ــرار التحكيمــي يعتب ــى أن »الق الصــادر ســنة 1983 عل
وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه كذلــك أنــه قــد حــدث تطــور كبيــر فــي الفقــه والقضــاء األمريكــي بشــأن الوقــت 
الــذي يكتســب فيــه حكــم المحكميــن الحجيــة. ففــي حيــن كان الــرأي مســتقراً علــى أن حكــم المحكميــن ال 
ــون  ــم وال يك ــى الحك ــة عل ــة التنفيذي ــد وضــع الصيغ ــة أي بع ــوة تنفيذي ــه ق ــت ل ــة إال إذا كان يحــوز الحجي
ذلــك إال بحكــم قضائــي قطعــي، وذلــك تأسيســاً علــى أن المشــرع األمريكــي يتبنــى نظريــة اندمــاج الحكــم 
ــة  ــادة الحادي ــم االتحــادي والم ــون التحكي ــن قان ــادة التاســعة م ــاً ألحــكام الم ــم القضــاء وفق التحكيمــي بحك
عشــرة مــن قانــون التحكيــم الموحــد. ولكــن ســرعان مــا عــدل الفقــه والقضــاء األمريكيــان عــن وجهتهمــا 
بعــد انضمــام الواليــات المتحــدة إلــى اتفاقيــة نيويــورك ســنة 1970 واعتبــر أن الحكــم يكــون قابــالً للتنفيــذ 
إذا صــدر بصفــة »ملــزم« بــدالً مــن اصطــالح »نهائــي« فــي عقــود التجــارة الدوليــة ولــو لــم يكتســب قوتــه 
التنفيذيــة بحكــم قضائــي مــا لــم يثبــت المحكــوم عليــه أن الحكــم المطلــوب تنفيــذه لــم يصبــح بعــد ملزمــاً. 

التحكيــم، ألحمــد الشــيخ قاســم، ص319.
)3( وقــد نصــت علــى ذلــك صراحــة المــادة 274 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي التــي أجــازت 
ــه  ــا في ــال م ــوب أو إكم ــن عي ــرار م ــاب الق ــا ش ــن إلصــالح م ــى المحكمي ــة إل ــد القضي ــة أن تعي للمحكم
مــن نقــص. عكــس ذلــك محســن شــفيق حيــث يــرى جــواز الحكــم ببطــالن الحكــم لهــذا الســبب. التحكيــم 

ــي، ص270. ــاري الدول التج
)4( التحكيم التجاري الدولي، لمحسن شفيق، ص270.
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ــه  ــع في ــا وق ــه فيم ــة الرجــوع إلي ــة المحكــم، مكن  وال يتعــارض مــع فكــرة اســتنفاد والي
مــن أخطــاء ماديــة لتصحيحهــا، أو مــا شــاب الحكــم مــن غمــوض أو إبهــام يحتــاج األمــر 

لتفســيرها)1(.
 خامســاً: إن بعــض القوانيــن تنــص علــى إلــزام المحكميــن أو األطــراف بالقيــام بإيــداع 
القــرار التحكيمــي خــالل مــدة محــددة مــن تاريــخ صــدوره بالمحكمــة المختصــة، كالمــادة 
7/33 مــن قواعــد التحكيــم لألونســترال التــي تنــص علــى أنــه »إذا كان قانــون التحكيــم 
فــي الدولــة التــي فيهــا قــرار التحكيــم يســتلزم إيــداع القــرار أو تســجيله. ويجــب أن تنفــذ 

هيئــة التحكيــم هــذا االلتــزام خــالل المــدة التــي يحددهــا القانــون«.
وهنــا نــود اإلشــارة إلــى أنــه ال عالقــة البتــة بيــن هــذا االلتــزام ومــا للقــرار التحكيمــي مــن 
حجيــة، فهــو مجــرد إجــراء الهــدف منــه تمكيــن المحكمــة مــن ممارســة مراقبتهــا علــى 

القــرارات التحكيميــة، أو وضــع الصيغــة التنفيذيــة عليهــا، أو الطعــن فيهــا)2(.
سادســاً: أن الحكــم التحكيمــي يتمتــع بقــوة إثبــات etnaborp ecrof بالنســبة للبيانــات 
ــه  ــع علي ــة رســمية euqitnehtuaetca بمجــرد التوقي ــاره ورق ــا باعتب ــي يتضمنه الت

تأسيســاً علــى الطبيعــة القضائيــة للحكــم التحكيمــي.

)1( عكــس ذلــك حكــم محكمــة اســتئناف باريــس فــي 11 مــارس 1965 الــذي حجبــت فيــه تلــك المكنــة 
عــن المحكــم بدعــوى انتهــاء واليتــه بمجــرد صــدور الحكــم فــي موضــوع التحكيــم وجعلــت االختصــاص 
ــا  ــي نظرن ــذا ف ــم، 1965، ص57. وه ــة التحكي ــة المختصــة. مجل ــح أو التفســير للمحكم ــة التصحي بعملي
يتعــارض مــع نصــوص قانــون المرافعــات التــي تجيــز فــي األحــكام العاديــة تصحيــح األحــكام وتفســيرها 
مــن قبــل المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم باعتبــار أنهــا عمليــة ماديــة أو تفســيرية وال تنطــوي علــى قضــاء 
ــذه الوســيلة  ــم إال إذا اتخــذت ه ــد الله ــب أو بعي ــن قري ــة م ــرة اســتنفاد الوالي ــع فك ــارض م ــد وال تتع جدي

لتعديــل الحكــم أو تغييــره.
ــم« وإن  ــون التحكي ــن قان ــزي »م17 م ــون االنجلي ــك كالقان ــى جــواز ذل ــن عل ــد نصــت بعــض القواني وق
ــون  ــن قان ــادة 1475/2 م ــير. والم ــة التفس ــط دون عملي ــة فق ــاء المادي ــح األخط ــى تصحي ــرت عل اقتص
المرافعــات الفرنســي نصــت علــى أنــه تبقــى للمحكــم ســلطة تفســير القــرار وتصحيــح األخطــاء أو إكمــال 
النقــص بســبب إغفــال إصــدار قــرار بشــأن موضــوع كان قــد طلــب أثنــاء المرافعــة أو نظــر المنازعــة. 
وكذلــك نصــت عليهــا لوائــح المنظمــات الدائمــة للتحكيــم، كمــا يتضمــن اتفــاق التحكيــم علــى جــوازه حســماً 
ألي خــالف. التحكيــم، لمحســن شــفيق، ص271. وقــد نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 32مــن القانــون 
النموذجــي للتحكيــم علــى أنــه تنتهــي واليــة هيئــة التحكيــم بانتهــاء إجــراءات التحكيــم مــع مراعــاة المــادة 
33 والفقــرة 4 مــن المــادة 34 منــه وهــي خاصــة بتصحيــح األخطــاء الماديــة وتفســير القــرار أو جــزء 
منــه. وقــد نصــت المــادة 49 مــن قانــون التحكيــم الجديــد علــى أنــه »يجــوز لــكل مــن طرفــي التحكيــم أن 
يطلــب مــن هيئــة التحكيــم خــالل الثالثيــن يومــاً التاليــة لتســلمه حكــم التحكيــم تفســير مــا وقــع فــي منطوقــه 
مــن غمــوض ويصــدر التفســير كتابــة خــالل الثالثيــن يومــاً لتاريــخ تقديــم طلــب التفســير«. كمــا نصــت 
المــادة 50 علــى أنــه »تتولــى هيئــة التحكيــم تصحيــح مــا يقــع فــي حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة .. خــالل 
الثالثيــن يومــاً التاليــة لصــدور الحكــم أو إيــداع طلــب التصحيــح .. ويعلــن إلــى الطرفيــن خــالل ثالثيــن 
يومــاً مــن تاريــخ صــدوره. وإذا جــاوزت هيئــة التحكيــم ســلطتها فــي التصحيــح جــاز التمســك ببطــالن هــذا 

القــرار بدعــوى بطــالن تســري عليهــا أحــكام المادتيــن 53، 54 مــن هــذا القانــون«.
)2( التحكيم التجاري الدولي، لفوزي سامي، ص358.

الفصل الثاني: مدى تعلق حجية أحكام المحكمين بالنظام العام

هــل يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو أيــة هيئــة تحكيــم أخــرى، األخــذ بحجيــة حكــم 
التحكيــم وعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا؟

لعــل هــذا التســاؤل يدفعنــا أوالً إلــى البحــث فــي مــدى تعلــق مســألة الدفــع بالتحكيــم شــرطاً 
أم مشــارطة بالنظــام العــام، ثــم محاولــة الوصــول إلــى اإلجابــة عــن التســاؤل األصلــي 

علــى النحــو اآلتــي: 

أوالً: مسألة الدفع باتفاق التحكيم أمام قضاء الدولة)1(:
نــود أن نشــير بــداءة إلــى أنــه إذا رفــع إلــى المحكمــة نــزاع يوجــد بشــأنه اتفــاق تحكيــم، 
فإنــه يجــب عليهــا وفقــاً ألحــكام القانــون المصــري أن تقضــي بعــدم قبــول الدعــوى إذا مــا 
دفــع المدعــى عليــه بذلــك قبــل إبدائــه أي طلــب أو دفــاع »مــادة 13 مــن قانــون التحكيــم 
الجديــد«. وبنــاًء عليــه فــال يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن تقضــي بعــدم القبــول، 
ألنهــا اشــترطت أن يدفــع بــه قبــل الــكالم فــي الموضــوع وإال اعتبــر متنــازالً عــن الحــق 
فــي اللجــوء إلــى التحكيــم. فهــو إذن يأخــذ حكــم الدفــوع الشــكلية غيــر المتعلقــة بالنظــام 

العــام)2(.
وفــي القانــون الفرنســي، فإنــه يجــب علــى المحكمــة أن تحكــم بعــدم اختصاصهــا إذا كان 
النــزاع قــد طــرح علــى التحكيــم. وأمــا إذا لــم يكــن قــد طــرح علــى التحكيــم بعــد، قضــت 
المحكمــة أيضــاً بعــدم اختصاصهــا، إال إذا كان اتفــاق التحكيــم ظاهــر البطــالن. »مــادة 

1458 مــن قانــون المرافعــات الفرنســي«.
وكذلــك يحظــر علــى هيئــة التحكيــم التــي لــم تنعقــد بعــد، أن تنظــر فــي مســألة اختصاصها 

»المــادة 3/1444 مــن نفــس القانون«)3(.
إال أن الخــالف ثــار فــي القانــون الفرنســي حــول عمــا إذا كان بوســع القاضــي أن يثيــر 

مــن تلقــاء نفســه مســألة البطــالن الظاهــر أم يجــب الدفــع بــه مــن أحــد الخصــوم.

)1( بحثنا: نحو نظرية عامة لفكرة النظام العام في قانون المرافعات، ص97.
ــه ســلطة الخصــم اآلخــر فــي  ــول. ألن الخصــم ينكــر بموجب ــر البعــض مــن الدفــوع بعــدم القب )2( ويعتب

ــا، ص836. ــو الوف ــة الدفــوع، أب ــذود عــن الحــق. نظري ــى القضــاء لل االلتجــاء إل
 Bertin: L’intervention des juridictions au de la procedure arbitrale rev. )3(
 arb. 1982, p.343 et s. Le juge des refers et le nouvel arbitrage, Gaz.Pal.
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ــاء نفســه مســألة البطــالن  ــر مــن تلق ــه ال يجــوز للقاضــي أن يثي ــى أن ــد ذهــب رأي إل فق
الظاهــر، ألن المحكــم هــو الــذي ينظــر فــي مســألة اختصاصــه. اللهــم إال إذا كان األمــر 
ــة لمصلحــة  يتعلــق بالنظــام العــام)1(. فــي حيــن ذهــب رأي آخــر إلــى جــواز ذلــك رعاي
ــده،  المتقاضيــن. وإن كان يفــرق بيــن مــا إذا كان هــذا البطــالن مــن غيــر المحتمــل تأيي
فيجــوز للقاضــي أن يثيــر مســألة البطــالن الظاهــر مــن تلقــاء نفســه. واألمــر يتعلــق فــي 

النهايــة بالبحــث فــي أســباب بطــالن اتفــاق التحكيــم)2(.

ثانياً: حجية األحكام في القانون القضائي والنظام العام)3(:
نــود أن نشــير أيضــاً – وكمالحظــة أوليــة – إلــى أن المقصــود بالحجيــة هنــا هــي حجيــة 
الحكــم الحائــز لقــوة األمــر المقضــي التــي هــي أســاس الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى 
ــا  ــة فيم ــون حج ــر المقضــي تك ــوة األم ــازت ق ــي ح ــكام الت ــا. فاألح ــبق الفصــل فيه لس
فصلــت فيــه مــن الحقــوق. وال يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه الحجيــة. وال تكــون لتلــك 
األحــكام هــذه الحجيــة إال فــي نــزاع قــام بيــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم، 
ــاء نفســها  ــة مــن تلق ــذات الحــق محــالً وســبباً. وتقضــي المحكمــة بهــذه الحجي ــق ب وتتعل

»م101 مــن قانــون اإلثبــات المصــري، م116 مرافعــات مصــري«)4(.
كمــا يالحــظ أن مجــال عمــل الحجيــة ينحصــر فــي الخصومــات المســتقبلة، التــي ترفــع 
ــة  ــذات المنازع ــداً ل ــن تجدي ــي تتضم ــاء، والت ــام القض ــدأة أم ــوى المبت ــراءات الدع بإج
وبيــن ذات الخصــوم، حــول المســألة التــي قضــي فيهــا بينهــم »مــادة 116 مــن قانــون 

ــه  ــه علي ــى الل ــق Morصل ــم 1984 ص479 وتعلي ــة التحكي ــل 1983 مجل ــة 22 إبري )1( باريــس الكلي
ــم 1984 ص372. ــة التحكي ــر 1983 مجل ــلمau. 25 أكتوب وس

)2( المرجــع الســابق، لبرتــان، اإلشــارة الســابقة. النشــأة االتفاقيــة للســلطات القضائيــة للمحكميــن لمحمــد 
نــور شــحاتة، ص217.

ــا  ــدي راغــب، ص119 وم ــات، لوج ــون المرافع ــي قان ــي ف ــل القضائ ــة للعم ــة العام ــر: النظري )3( انظ
بعدهــا. الشــروط الموضوعيــة للدفــع بحجيــة الشــيء المحكــوم فيــه ألحمــد الصــاوي، ص7 ومــا بعدهــا. 
القانــون القضائــي الخــاص إلبراهيــم نجيــب ســعد، ج2 ص288. الحجيــة الموقوفــة أو تناقضــات حجيــة 
األمــر المقضــي ألحمــد ماهــر زغلــول، ص92 ومــا بعدهــا. وأيضــاً أعمــال القاضــي التــي تحــوز الحجيــة 

لنفــس المؤلــف، رقــم 179 ومــا بعدهــا. 
انظر في الفقه الفرنسي:

.R. Guillien: L’actejuridictionnel et l’autorité de la chose jugée, thé. 1931

ــع  ــه يمن ــر المقضــي فإن ــوة األم ــم ق ــى حــاز الحك ــه »مت ــة بأن ــض المصري ــة النق ــد قضــت محكم )4( وق
الخصــوم فــي الدعــوى التــي صــدر فيهــا مــن العــودة إلــى المناقشــة فــي المســألة التــي فصــل فيهــا بــأي 
دعــوى تاليــة يثــار فيهــا هــذا النــزاع ولــو بأدلــة قانونيــة أو واقعيــة لــم يســبق إثارتهــا فــي الدعــوى األولــى 
ــم يبحثهــا الحكــم الصــادر فيهــا«. حكمهــا فــي 9 فبرايــر 1977 الســنة 28 ص413. 20  أو أثيــرت ول

ــم 167 لســنة 54ق. ديســمبر 1987 الطعــن رق

ــات«)1(. المرافع
ومــن ثــم فــال تصــادر حجيــة الشــيء المقضــي فيــه، ســلطة الخصــوم فــي تغييــر مضمــون 
الحكــم، والتنــازل عــن الحقــوق والمراكــز القانونيــة التــي قررهــا)2(. وبمعنــى آخــر، فــإن 
الحجيــة ال تحمــي آثــار الحكــم أو مضمونــه مــن التغييــر الــذي يمكــن أن يحدثــه الخصــوم 
بشــأن الخصومــة التــي فصــل فيهــا، وإنمــا وحســب تقف حجــر عثرة مــن تجديــد المنازعة 

بشــأنها أمــام القضــاء مــرة أخــرى)3(.
]1[ مدى تعلق حجية األحكام القضائية بالنظام العام في القانون المصري:

كان الــرأي الغالــب)4( فــي ظــل قانــون المرافعــات القديــم يــرى أن حجيــة األمــر المقضــي 
ليســت مــن النظــام العــام. وأنهــا ال تعــدو أن تكــون دليــالً علــى الحــق. والخصــم يملــك 
الحــق نفســه، ويملــك النــزول عنــه، ويســتطيع أن يتفــق مــع خصمــه علــى الطــرق التــي 
ــال يجــوز  ــر المقضــي، ف ــة األم ــزل عــن حجي ــإن للخصــم أن ين ــذا ف ــه. وله ــع إلثبات تتب
للقاضــي أن يثيرهــا مــن تلقــاء نفســه، كمــا ال يجــوز للخصــم التمســك بهــا أول مــرة أمــام 

محكمــة النقــض)5(.
ــادة 101 مــن  ــي الم ــة فنــص ف ــر األخــذ بالوجهــة المقابل ولكــن المشــرع المصــري آث
قانــون اإلثبــات، والمــادة 116 مــن قانــون المرافعــات، علــى تعلــق حجيــة األمــر المقضي 
بالنظــام العــام. ممــا يجــوز بشــأنه أن تقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، وذلــك منعــاً 

مــن تضــارب األحــكام واســتقراراً للحقــوق ألصحابهــا)6(.

)1( نظريــة العمــل القضائــي، لوجــدي راغــب، ص219 ومــا بعدهــا، الحجيــة الموقوفــة، ألحمــد ماهــر 
ــول، ص102. زغل

)2( نظرية البطالن، لفتحي والي، ص600.
)3( الحجية الموقوف، ألحمد ماهر زغلول، ص102.

Foyصلــى اللــه عليــه وســلمr )J.(: Dصلــى اللــه عليــه وســلم l’auرضــي اللــه عنهoriرضــي اللــه عنــه
é dصلــى اللــه عليــه وســلم la chosصلــى اللــه عليــه وســلم jugéصلــى اللــه عليــه وســلم صلــى اللــه 
عليــه وســلمn maرضــي اللــه عنهiérصلــى اللــه عليــه وســلم civilصلــى اللــه عليــه وســلم صلــى اللــه 
عليــه وســلمssai d unصلــى اللــه عليــه وســلم dصلــى اللــه عليــه وســلمfiniرضي اللــه عنــهion رضــي 

.s صلــى اللــه عليــه وســلمرضي اللــه عنــه hé. Paris, 1954, p. 299اللــه عنــه
ــم 174.  ــات، لســليمان مرقــص، رق ــا. أصــول اإلثب ــا بعده )4( الوســيط، للســنهوري، ج2 ص641 وم
ــر 1933 مجموعــة عمــر 1  ــي مصــري، 5 يناي ــم 703. نقــض مدن ــري ج3 رق جارســونيه وســيزار ب
ــة 35 ص22.  ــر 1922 المجموع ــط 14 نوفمب ــتئناف مختل ــر: اس ــك انظ ــع ذل ــم 90. وم ص162 رق
ويذهــب رأي إلــى أن حــق الدفــع بقــوة الشــيء المحكــوم فيــه مبنــي علــى النظــام العــام ولكــن الدفــع ذاتــه 
ليــس مــن النظــام العــام. رســالة اإلثبــات، ألحمــد نشــأت، ج2 رقــم 731، 732. وفــي نقــد هــذا الــرأي: 

ــم 4. الوســيط، للســنهوري، ج2 ص643 هامــش رق
ــة  ــر 1947 مجموع ــري 20 فبراي ــي مص ــض مدن ــنهوري، ج2 ص643، 644. نق ــيط، للس )5( الوس

عمــر ج5 ص354.
)6( الوســيط، لرمــزي ســيف، رقــم 544. النظريــة العامــة للعمــل القضائــي، لوجــدي راغــب، ص119. 

قــوة الشــيء المحكــوم فيــه، لمحمــود عبــد الرحمــن، ص1 ومــا بعدهــا.
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ــة  ــواد الجنائي ــي الم ــكام ف ــي األح ــه ف ــلماً ب ــام مس ــام الع ــة بالنظ ــق الحجي وإذا كان تعل
ــي  ــوم ف ــة تق ــإن هــذه الحجي ــه، ف ــة ب ــة وقواعــد اإلجــراءات مــن صل ــا للعقوب بســبب م
ــى مــا يفرضــه القانــون مــن صحــة مطلقــة فــي أحــكام القضــاء،  ــة عل المســائل المدني
رعايــة لحســن ســير العدالــة واتقــاء لتأبيــد المنازعــات وضمانــاً لالســتقرار االقتصــادي 

ــام. ــاً بالنظــام الع ــي أغــراض تتصــل اتصــاالً وثيق واالجتماعــي، وه
وال شــك أن فــي إقــرار الخصــوم علــى حــق التنــازل عــن هــذه الحجيــة، ومنــع القاضــي 
ــد المنازعــات  ــارض األحــكام وتجدي ــال تع ــاء نفســه، يمكــن الحتم ــن تلق ــا م ــن إثارته م

ــه)1(. وهــو احتمــال أراد المشــرع أن يتقي
فالحجيــة تتعلــق بأحــد مرافــق الدولــة العامــة. فــال يلجــأ إلــى القضــاء لنظــر ذات النــزاع 

إال مــرة واحــدة، وإال أدى ذلــك لتعطيــل مرفــق القضــاء.
فالقاضــي يطبــق القانــون ويجــب احتــرام مــا ســبق تطبيقــه مــن قبــل القضــاة الخريــن، 

حتــى ولــو أراد الخصــوم عــدم احتــرام)2(.
ــه  ــام، وتقضــي ب ــة بالنظــام الع ــور المتعلق ــن األم ــة األحــكان م ــزام بحجي وإذا كان االلت
المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، ويجــوز إثارتــه ولــو ألول مــرة أمــام محكمــة النقــض، فــإن 
ــة التــي تســمح بالوقــوف عليهــا واإللمــام  ــك مشــروط بثبــوت أن عناصرهــا الواقعي ذل
ــه  ــت مقومات ــى كان ــرة أمــام محكمــة الموضــوع)3(، أي مت بهــا كانــت مطروحــة ومتواف
واضحــة مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه أو كانــت عناصــر الدفــع بــه قــد تضمنتهــا 
األوراق بغيــر حاجــة إلــى تحقيــق موضوعــي ممــا تنــأى عنــه وظيفــة محكمــة النقــض)4(.

وال يخفــى أن فكــرة النظــام العــام تلعــب دوراً مهمــاً فــي تحديــد أثــر حجيــة األمــر 

ــة، ألحمــد الصــاوي، ص7 ومــا بعدهــا.  ــات، الشــروط الموضوعي ــون اإلثب ــة لقان )1( المذكــرة إليضاحي
الوســيط لنفــس المؤلــف، ص271 ومــا بعدهــا.

ــام  ــاالً بالنظ ــر اتص ــرام وأكث ــدر باالحت ــة أج ــذه الحجي ــأن »ه ــة ب ــض المصري ــة النق ــت محكم ــد قض وق
ــوق  ــتقرار الحق ــدم اس ــات وع ــد المنازع ــن تزاي ــا م ــى إهداره ــب عل ــا يترت ــر آخــر، لم ــن أي أم ــام م الع

ألصحابهــا«. حكمهــا فــي 26 ينايــر 1981 الطعــن رقــم 424 لســنة 43ق.
)2( الوسيط، لفتحي والي، ص155.

)3( نقض مدني مصري 13 ديسمبر 1990 الطعن رقم 349 لسنة 55ق.
ــم  ــر 1975 رق ــنة 42ق. نوفمب ــم 1425 لس ــن رق ــر 1973 الطع ــري 29 يناي ــي مص ــض مدن )4( نق
1232 لســنة 45ق. 21 إبريــل 1991 الطعــن رقــم 476 لســنة 56ق. نقــض جنائــي مصــري 9 أكتوبــر 

1968 الطعــن رقــم 1621 لســنة 37ق. 18 إبريــل 1966 الطعــن رقــم 316 لســنة 36ق.
وقضــت بأنــه »إذا كان الطاعــن قــد أقــام دفاعــه علــى هــذا الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســبق الفصــل 
فيهــا ممــا كان الزمــه أن تعــرض لــه المحكمــة فــي مدونــات حكمهــا فتســقطه حقــه .. فــإن لــم تفعــل فــإن 
ــذي يعجــز محكمــة النقــض عــن إعمــال رقابتهــا علــى تطبيــق  ــاً بالقصــور، األمــر ال حكمهــا يكــون معيب
القانــون تطبيقــاً صحيحــاً علــى الواقعــة كمــا صــار إثباتهــا فــي الحكــم ويتعيــن لذلــك نقــض الحكــم المطعــون 

فيــه واإلحالــة«. الطعــن رقــم 254 لســنة 42ق. جلســة 30 إبريــل 1972.

المقضــي، ومــداه. ألنــه إذا كانــت الحجيــة القضائيــة قرينــة قاطعــة علــى الحقيقــة الواقعية، 
فــإن أثــر هــذه القرينــة، يكــون فــي تخويــل الخصــوم حــق التمســك بهــا، وللمحاكــم حــق 

إثارتهــا مــن تلقــاء نفســها.
فأمــا مداهــا مــن حيــث كونهــا مطلقــة أم نســبية، فــإن ذلــك يتوقــف علــى طبيعــة نــوع 
وموضــوع المســألة التــي قامــت عليهــا تلــك الحقيقــة، ومــدى تعلقهــا بالمصلحــة العامــة 

ــراد الخاصــة. ــح األف للمجتمــع، أو بمصال
فــإذا كان المســألة متعلقــة بالمصلحــة العامــة، أو كان مــن شــأنها تقريــر مراكــز قانونيــة 
فــي المجتمــع، وكانــت ســلطة المحكمــة بشــأنها غيــر مقيــدة بــإرادة الخصــوم وال مرهونــة 

بمــا يقدمونــه مــن أدلــة، فــإن حجيتهــا تكــون مطلقــة قبــل النــاس كافــة.
ــا  ــم، وم ــى إرادته ــة عل ــة للخصــوم، ومرهون ــح الذاتي ــة بالمصال ــت متعلق ــا إذا كان وأم
يقدمونــه مــن أدلــة، فــإن حجيتهــا تكــون قاصــرة علــى أطرافهــا دون ســواهم، أي حجيــة 

نســبية)1(.
]2[ مدى تعلق حجية األحكام بالنظام العام في القانون الفرنسي:

إذا كان المشــرع الفرنســي يقــرر الحجيــة)2(، إال أنــه لــم يجعــل حجيــة األمــر المقضــي مــن 
المســائل المتعلقــة بالنظــام العــام)3(. فــال يجــوز للمحكمــة وال لهيئــة التحكيــم إثــارة مســألة 

الحجيــة مــن تلقــاء نفســها، ســواء كان حكمــاً قضائيــاً أو حكمــاً تحكيميــاً.
ويســتوي فــي ذلــك، أن يكــون الحكــم الصــادر فــي نطــاق التحكيــم الداخلــي أم فــي نطــاق 

التحكيــم الدولــي)4(.
فــإذا اتفــق الخصــوم علــى عــرض النــزاع مــرة أخــرى أمــام القاضــي، فإنــه ال يســتطيع 

)1( وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن »طلــب الحجــر عــارض مــن عــوارض األهليــة يســتهدف 
مصلحــة خاصــة ومصلحــة عامــة ترجــع كلهــا إلــى حفــظ مــال مــن ال يســتطيع المحافظــة علــى مالــه فهــو 
بهــذه المثابــة طلــب شــخصي لصيــق بإنســان علــى قيــد الحيــاة وهــو المطلــوب الحجــر عليــه أو تســتدعي 
ــه  ــه وإخضاع ــة علي ــرض القوام ــك بغ ــر وذل ــن الغي ــه وم ــن نفس ــه م ــة لحمايت ــر معين ــاذ تدابي ــه اتخ حالت
إلشــراف محكمــة الواليــة علــى المــال بإجــراءات توجــه إلــى شــخص المطلــوب الحجــر عليــه وأناطــت 
ذلــك بالنيابــة العامــة فــإن الحكــم الــذي يصــدر فــي دعــوى الحجــر مــن محكمــة الواليــة علــى المــال تكــون 
لــه حجيــة مطلقــة قبــل الكافــة. حكمهــا فــي 30 يونيــو 1983 الطعــن رقــم 2051 لســنة 51ق. وانظــر: 

بحثنــا نحــو نظريــة عامــة لفكــرة النظــام العــام، ص186.
)2( تنــص المــادة 480 مــن قانــون المرافعــات علــى أن »الحكــم الــذي يفصــل فــي منطوقــه فــي الطلبــات 
األصليــة أو فــي جــزء منهــا أو فــي دفــع إجرائــي أو دفــع بعــدم القبــول أو فــي مســألة أخــرى يحــوز حجيــة 

األمــر المقضــي بمجــرد النطــق بــه بشــأن المنازعــة التــي فصــل فيهــا.
ــم  ــون المرافعــات، فنســان وجوينشــار، ص169 رق ــي، موتوليســكي، ص263. قان ــون اإلجرائ )3( القان

.180
)4( اســتئناف باريــس فــي 9 يونيــو 1983 مجلــة التحكيــم 1983 ص497. والحكــم الصــادر مــن نفــس 

المحكمــة فــي 13 نوفمبــر 1987 مجلــة التحكيــم 1989 ص62.
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أن يحكــم مــن تلقــاء نفســه برفــض الدعــوى الســابق الفصــل لهــا. وإن كان يجــوز لــه 
ــه، ولكــن بموجــب قاعــدة اســتنفاد القاضــي  ــة الشــيء المحكــوم ب ــك ال بموجــب حجي ذل

لســلطته بنظــر النــزاع لتعلقهــا بالنظــام العــام.
ــون المرافعــات  ــادة 481 مــن قان ــا بنــص الم ــى مخالفته ــاق عل ــال يجــوز االتف ــه ف وعلي
الفرنســي التــي تنــص علــى »أن النطــق بالحكــم يخــرج النــزاع مــن واليــة القاضــي الــذي 

أصــدره«)1(.
]3[ مدى تعلق حجية أحكام المحكمين بالنظام العام:

إذا كانــت الحجيــة التــي تتمتــع بهــا األحــكام القضائيــة ممــا يتعلــق بالنظــام العــام، نظــراً 
ــكام  ــى أح ــك عل ــق ذل ــل ينطب ــل، فه ــن قب ــا م ــا له ــبق أن عرضن ــي س ــارات الت لالعتب

ــام؟ ــاً بالنظــام الع ــراً متعلق ــام القضــاء أم ــة أم ــع بالحجي ــون الدف ــم، ويك التحكي
ــى الذهــن ألول  ــادر إل ــون)2(. وهــذا مــن شــأنه أن يتب ــا القان ــم جهــة قضــاء نظمه التحكي
ــن  ــادي م ــا ألحــكام القضــاء الع ــس م ــا نف ــون له ــا يك ــي يصدره ــة، أن األحــكام الت وهل
ــي غــدت  ــه، والت ــة الشــيء المقضــي ب ــا بحجي ــا بتمتعه ــق منه ــا يتعل ــيما م ــكام، الس أح
بموجــب المــادة 101 مــن قانــون اإلثبــات المصــري، والمــادة 116 مــن قانــون 

ــام. ــام الع ــق بالنظ ــا يتعل ــري مم ــات المص المرافع
إال أننــا نذهــب)3( إلــى أن االعتبــارات التــي ســيقت بشــأن تعلــق الحجيــة بالنظــام العــام، 
ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بأحــكام القضــاء العــام باعتبــاره أحــد مرافــق الدولــة العامــة. أمــا 
فــي حالــة التحكيــم فإننــا نجــد أنفســنا أمــام تنظيــم مختلــف »تنظيــم تعاقــدي فــي أساســه 
قضائــي فــي مرمــاه وأهدافــه.« أي أن قوامــه إرادة األطــراف الذيــن لجــأوا إليــه بمحــض 
إرادتهــم، وهــؤالء بمقدورهــم اختيــار المحكميــن واســتبدالهم، بــل عــدم مواصلــة الســير 
فــي التحكيــم أساســاً إذا عــنَّ لهــم ذلــك. ويباشــر المحكمــون مهمتهــم فــي نطــاق مــا رســمه 

لهــم األطــراف مــن حــدود، ويلعــب مبــدأ ســلطان اإلرادة فيــه دوراً كبيــراً.

)1( وذلــك مــا لــم يطعــن فيــه بالمعارضــة أو التمــاس إعــادة النظــر، أو طلــب تفســيره أو تصحيحــه. مؤلفنــا: 
ــي  ــون القضائ ــدة، ص50. القان ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــون دول ــي قان ــة ف ــراءات المدني ــادئ اإلج مب

الخــاص، الجــزء الثانــي، إلبراهيــم ســعد، ص299، 300.
)2( الوسيط، للسنهوري، ج2 ص650.

)3( التحكيــم االختيــاري واإلجبــاري، ألحمــد أبــو الوفــا، ص287 وأيضــاً كتابــه: عقــد التحكيــم وإجراءاته، 
ص299. هــل التحكيــم نــوع مــن القضــاء، وجــدي راغــب، مجلــة الحقــوق، الكويــت، عــدد يونيــو 1993، 
ص143، 144. التحكيــم التجــاري الدولــي، لمختــار بربــري، ص277، 278. تنفيــذ أحــكام المحكميــن 
الوطنيــة، لرأفــت الميقاتــي، ص28، 29. ومــن أحــكام القضــاء الفرنســي حكــم محكمــة النقــض فــي 19 
مــارس 1981، مجلــة التحكيــم 1982 ص44 ومالحظــة الفقيــه: Viaرضــي اللــه عنهصلــى اللــه عليــه 

وســلم.

ومن ثم فال يتعلق التحكيم بمرفق من مرافق الدولة العامة كما في حالة القضاء. 
والنتيجــة المترتبــة علــى ذلــك مباشــرة هــي أن المصلحــة التــي يســعى إلهيــا التحكيــم 
ويحــرص عليهــا هــي مجــرد مصالــح خاصــة فــي األصــل)1(. ولهــذا كانــت الحجيــة التــي 
يتمتــع بهــا الحكــم التحكيمــي بعيــدة عــن أي اعتبــارات تتعلــق بالدولــة أو بأحــد مرافقهــا 

أو مــا يرتبــط بهــا مــن مصالــح عامــة.
وطالمــا أن الحــال كذلــك، فليــس هنــاك مــا يحــول بيــن األطــراف وســلطتهم فــي رفــض 
مــا قضــى بــه الحكــم التحكيمــي، وبــدء إجــراءات جديــدة أمــام هيئــة تحكيــم جديــدة، أو 
أمــام قضــاء الدولــة مــن بــاب أولــى، باعتبــار أنــه هــو األصــل العــام فــي التقاضــي. فــال 
تملــك المحكمــة التــي عــرض عليهــا النــزاع الــذي ســبق صــدور حكــم تحكيــم مــن قبــل 
متعلــق بــذات النــزاع أن تقضــي بعــدم جــواز نظــر الدعــوى، لســابقة الفصــل فيهــا مــن 
ــر  ــم أمامهــا فيعتب ــم يدفــع بحجيــة حكــم التحكي تلقــاء نفســها، إذا كان الطــرف الخــر ل
ــام  ــد أم ــن جدي ــزاع م ــل عــرض الن ــم ويقب ــم التحكي ــن حك ــازالً ع ــة متن ــذه الحال ــي ه ف
القضــاء)2(. وال تثريــب علــى مــن صــدر لصالحــه الحكــم إذا نــزل عــن حقــه. ألن األمــر 
يتعلــق بحقــوق خاصــة وبهيئــات خاصــة، ومــن ثــم فــال يثــور االعتــراض المؤســس علــى 
ــم ســبق وأن لجــأ األطــراف  ــة، فل ــذي تنظمــه الدول ــق القضــاء ال ــق بمرف أن األمــر يتعل
إليــه فــي خصــوص المســألة المتنــازع عليهــا، وإنمــا يعرضونهــا ألول مــرة أمامــه ولــم 

يســبق لهــم أن شــغلوه.
ــع  ــك ال يمن ــإن ذل ــام، ف ــام الع ــة بالنظ ــا الحجي ــق فيه ــي تتعل ــي الحــاالت الت ــه ف ــا أن كم

ــه. ــم الصــادر لصالح ــزول عــن الحك ــن الن ــه م ــوم ل المحك
وأخيــراً، فإنــه يمكــن تشــبيه حالــة الحجيــة التــي يتمتــع بهــا حكــم التحكيــم بحالــة االتفاق 
علــى التحكيــم، حيــث ال يجــوز للقضــاء أن يحكــم مــن تلقــاء نفســه بعــدم قبــول الدعــوى 
التــي اتفــق علــى التحكيــم بشــأنها، إال إذا تمســك أحــد الخصــوم باتفــاق التحكيــم، فكذلــك ال 
)1( وإن كانــت تفضــي فــي النهايــة إلــى حمايــة المصلحــة العامــة لمــا بيــن التحكيــم والقضــاء مــن قاســم 
ــات  ــدة عــن معوق ــزة بعي ــة ســريعة ومتمي ــى عدال ــو إل ــة لفــض المنازعــات، ترن مشــترك، هــو وجــود آلي

ــة العامــة. العدال
ــم 409، 410، 414،  ــون رق ــنة 11 ص476 الطع ــو 1960 الس ــي مصــري 30 يوني ــض مدن )2( نق
ــر  ــاء نفســها لتقدي ــد عرضــت مــن تلق ــم ق ــة التحكي ــت هيئ ــه إذا كان 418 لســنة 25ق. حيــث قضــت »بأن
حجيــة قــرار صــادر منهــا فــي نــزاع ســابق وانتهــت إلــى قيــام هــذه الحجيــة ورتبــت علــى ذلــك قرارهــا 
ــاء نفســها  ــة أن تأخــذ مــن تلق ــم يكــن للهيئ ــه ل ــن أن ــه فــي حي ــزاع لســبق الفصــل في بعــدم جــواز نظــر الن
ــداء  ــي وبالرغــم مــن عــدم إب ــون المدن ــادة 405 مــن القان ــوة األمــر المقضــي عمــالً بنــص الم ــة ق بقرين
الشــركات الطاعنــة أي دفــع فــي هــذا الخصــوص أمــام الهيئــة فضــالً عــن أنــه لــم يكــن يتصــور إبــداء هــذا 
الدفــع مــن جانبهــا كمــا أنــه لــم يكــن مــن المتصــور أن تكــون النقابــة وهــي التــي رفعــت النــزاع قــد تمســكت 
بعــدم جــواز نظــره لســبق الفصــل فيــه، فــإن القــرار المطعــون فيــه يكــون معيبــاً بمــا يســتوجب نقضــه«.

وقارن: التعليق على قانون المرافعات، الديناصوري وعكاز، ص1088.
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يجــوز للقضــاء أن يوصــد أبوابــه أمــام الخصــوم إذا رفــض هــؤالء النــزول علــى حكــم 
ــن إرادة األطــراف أنفســهم،  صــادر عــن قضــاء خــاص، يســتمد أســاس اختصاصــه م
وال يمثــل حكمــه عنــوان الحقيقــة القانونيــة، إال إذا تمســك بحجيتــه أحــد أطرافــه. وذلــك 
ألنهــا حجيــة يســبغها قانــون التحكيــم حمايــة لمصالــح أطــراف اتفــاق التحكيــم، أي محــض 
مصلحــة خاصــة وليــس حمايــة لمصلحــة عامــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للحجيــة التــي 

تتمتــع أحــكام القضــاء الــذي يســتمد اختصاصــه مــن القانــون مباشــرة.
ــا  ــزم به ــة، يلت ــالً للحقيق ــا يصــدر عــن القضــاء ممث ــار أن كل م ــذا يســتوجب اعتب وه
الخصــوم كمــا تلتــزم بهــا المحكمــة علــى حــد ســواء، وذلــك تحقيقــاً الســتقرار المعامــالت 

والرغبــة فــي عــدم تأييــد المنازعــات.
أمــا إذا تمســك مــن صــدر لصالحــه الحكــم بحجيــة حكــم التحكيــم، ففــي هــذه الحالــة يجــب 
ــي تكســب  ــد، والت ــم المصــري الجدي ــون التحكي ــن قان ــادة 55 م ــم الم ــى حك ــزول عل الن

الحجــم الحجيــة بمجــرد صــدوره)1(.

)1( التحكيم التجاري الدولي، لمختار بربري، ص277، 278.

الفصل الثالث: حجية أحكام المحكمين والنظام العام في قانون 
دولة اإلمارات العربية المتحدة

1- حجية األحكام القضائية في القانون اإلماراتي:
تحــوز األحــكام القضائيــة حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه بمجــرد صدورهــا. وقــد قضــت 
المحكمــة االتحاديــة العليــا بــأن »منــاط هــذه الحجيــة، هــو أن يصــدر حكــم قطعــي 
فــي دعــوى تتبعهــا دعــوى أخــرى بيــن الخصــوم أنفســهم، تتحــد مــع الدعــوى الســابقة 

ــبباً«)1(. ــاً وس موضوع
ــن  ــوم بي ــي تق ــات الت ــد للمنازع ــع ح ــان وض ــي ضم ــة ه ــوت الحجي ــن ثب ــة م والحكم
ــد المنازعــات إلــى مــا ال نهايــة. وكذلــك  األفــراد. إذ ليــس مــن المصلحــة بحــال أن تتأب
تجنــب تناقــض األحــكام فــي الدعــوى الواحــدة)2(، ومــا يخلفــه ذلــك مــن زعزعــة الثقــة 
فــي القضــاء مــن جهــة، واســتحالة أو صعوبــة تنفيــذ حكميــن متضاربيــن مــن جهــة ثانيــة.
ــه فــال يجــوز ألي مــن الخصــوم، فــي دعــوى ســبق وأن صــدر فيهــا حكــم،  ــاًء علي وبن
أن يقيمــوا دعــوى جديــدة، يعيــد بهــا علــى المحكمــة التــي فصلــت فــي موضــوع النــزاع 
ــوى  ــل الدع ــس مح ــم وبنف ــزاع، بصفاته ــس الن ــا، نف ــي درجته ــرى ف ــة أخ أو أي محكم
ــه، إذا  ــاًء علي ــا. وبن ــابقة الفصــل فيه ــا لس ــدم قبوله ــم بع ــببها، وإال حك ــابقة وذات س الس
اتحــد الخصــوم والمحــل والســبب فــي الدعــوى الجديــدة، فإنهــا تكــون هــي نفســها تلــك 

التــي فصــل فيهــا)3(.
ولهــذا جــاء نــص المــادة 49 مــن قانــون اإلثبات االتحــادي صريحــاً بحيازة الحكــم للحجية 
بمجــرد صــدوره، بشــرط اتحــاد الخصــوم ووحــدة محــل الدعــوى وســببها. فنصــت علــى 
أن »األحــكام التــي حــازت حجيــة األمــر المقضــي تكــون حجــة فيمــا فصلــت فيــه مــن 
الخصومــة. وال يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه القرينــة. ولكــن ال تكــون لتلــك األحــكام 
هــذه الحجيــة إال فــي نــزاع قــام بيــن الخصــوم أنســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم، وتتعلــق 

بــذات الحــق محــالً وســبباً«.
ــزاع  ــه ».. وال يجــوز عــرض الن ــا بأن ــة العلي ــة االتحادي ــك قضــت المحكم ــاً لذل وتطبيق

ــة  ــنة 14ق. مجموع ــم 100 لس ــن رق ــر 1993 الطع ــي 12 يناي ــا ف ــة العلي ــة االتحادي ــم المحكم )1( حك
ــنة 15 ص39. ــكام الس األح

)2( القضاء والتقاضي وفقاً لقانون اإلجراءات المدنية، لعلي الحديدي، ص296.
)3( تمييز دبي الطعن رقم 2 لسنة 1996 جلسة 9 نوفمبر 1996.



الدكتور / محمود مصطفى يونسحجية أحكام المحكمين ومدى تعلقها بالنظام العام في القانون اإلماراتي والمصري والفرنسي

120121

ــه  ــات مــا ينافي ــد. وال يجــوز إثب ــه مــن جدي ــى المحكمــة لتقضــي في ــه عل ــذي فصــل في ال
ــم  ــرت ول ــى أو أثي ــي الدعــوى األول ــا ف ــم يســبق إثارته ــة ل ــة أو واقعي ــة قانوني ــو بأدل ول

ــم)1(. ــا الحك يبحثه
ويترتــب علــى ذلــك أن الحجيــة ال تثبــت إال لألحــكام القطعيــة التــي تمنــع الخصــوم مــن 
إعــادة طــرح موضــوع النــزاع الــذي فصــل فيــه. ولهــذا فــال تثبــت الحجيــة لألحــكام غيــر 

.)2 القطعية)
وال تثبــت الحجيــة إال إذا كان الخصــوم هــم أنفســهم بنفــس صفاتهــم فــي الدعــوى التــي 
صــدر فيهــا الحكــم. وتطبيقــاً لذلــك قضــت المحكمــة االتحاديــة العليــا بــأن »حجيــة األحكام 

مقصــورة علــى مــن كان طرفــاً فيهــا وال تمتــد إلــى غيــره إال إذا كان خلفــاً لــه«)3(.
ــة األمــر  ــع بحجي ــز الدف ــم يكــن مــن الجائ ــي أحــد عناصرهــا ل ــإذا اختلفــت الدعــوى ف ف
المقضــي بــه. وعللــت المحكمــة االتحاديــة العليــا)4( ذلــك بضــرورة احتــرام حــق الدفــاع 
ــع بعــدم جــواز نظــر  ــام الدف ــأن ».. مــؤدى قي ــد قضــت ب ومراعــاة قواعــد التســبيب. فق
الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا أن تتحــد الدعويــان المنظورة والســابقة موضوعــاً وخصوماً 
ــة ســائق الســيارة بســبب  ــت إدان ــد أقيمــت بطل ــة ق وســبباً. ولمــا كانــت الدعــوى الجزائي
مــا ارتكبــه مــن جــرم، بينمــا أقيمــت الدعــوى الحاليــة )المدنيــة( بطلــب التعويــض عــن 
هــذا الفعــل باعتبــاره خطــأً تقصيريــاً يســتوجب التعويــض عنــه. كمــا أن المطعــون ضــده 
لــم يكــن ممثــالً فــي الدعــوى الجزائيــة الســابقة، ممــا يعنــي اختــالف الدعوييــن خصومــاً 
وســبباً. وإذ قضــى الحكــم المطعــون فيــه بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا 
ــذا الخطــأ عــن بحــث  ــه ه ــه، وحجب ــي تطبيق ــون وأخطــأ ف ــف القان ــد خال ــون ق ــه يك فإن
طلبــات الطاعــن وأساســه القانونــي، األمــر الــذي يعيــب الحكــم المطعــون فيــه فضــالً عــن 

مخالفــة القانــون بالقصــور فــي التســبيب واإلخــالل بحــق الدفــاع.
ــأن:  وأمــا عــن ثبــوت الحجيــة ألحــكام المحكميــن، فقــد قضــت محكمــة تمييــز دبــي)5( ب

)1( حكمها في 27 فبراير 1993 الطعن رقم 51 لسنة 14ق. مجموعة األحكام السنة 15 ص484.
)2( المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي 16 مــارس 1993 الطعــن رقــم 14 لســنة 14 ق. مجموعــة األحــكام 

الســنة 15 ص138.
ــم 69، 226 لســنة 12ق. مجموعــة األحــكام الســنة 15  ــر 1993 الطعــن رق ــي 26 يناي )3( حكمهــا ف

ص113.
)4( حكمهــا فــي 21 ينايــر 2003 مدنــي الطعــن رقــم 48، 226 لســنة 23ق. مجلــة العدالــة العــدد 118 

إبريــل 2004، ص58، 59.
)5( حكمهــا فــي 4 يونيــه 1994 الطعــن رقــم 279 لســنة 93. وأيضــاً فــي 7 يونيــه 1998 فــي الطعــن 

رقــم 111 لســنة 98.

»لحكــم المحكميــن حجيــة األمــر المقضــي بمجــرد صــدوره، فــال يجــوز ألي مــن 
الخصميــن أن يلجــأ إلــى القضــاء بعــد صــدوره، إال أنــه يمكــن مــع قيــام هــذه الحجيــة أن 

ــروطها ...«. ــرت ش ــالن إذا تواف ــوى بط ــأنه دع ــع بش ترف

2- حجية أحكام المحكمين ومدى تعلقها بالنظام العام:
وأمــا عــن مــدى تعلــق األحــكام القضائيــة بحجيــة األمــر المقضــي، فقــد نصــت المــادة 49 
مــن قانــون اإلثبــات االتحــادي فــي عجزهــا »وتقضــي المحكمــة بهــذه الحجيــة مــن تلقــاء 
نفســها«. ممــا يعنــي أن حجيــة األمــر المقضــي فــي القانــون اإلماراتــي ممــا تتعلــق بالنظام 
العــام. فــال يجــب للحكــم بهــا تمســك أحــد الخصــوم بســبق صــدور حكــم فــي الدعــوى 

المرفوعــة أمــام المحكمــة، وإنمــا يجــوز للقاضــي أن يقضــي بهــا مــن تلقــاء نفســه.
وقــد عللــت محكمــة تمييــز دبــي عــن تعلــق الحجيــة بالنظــام العــام بضــرورة احتــرام مــا 
قضــي بــه فــي أي دعــوى أخــرى تثــور خاللهــا المســألة التــي فصــل فيهــا الحكــم منعــاً 

مــن تناقــض األحــكام)1(.
وأمــا عــن تعلــق حجيــة أحــكام المحكميــن بالنظــام العــام، فإنــه يجــب التمييــز بيــن الدفــع 
بعــدم قبــول الدعــوى لوجــود شــرط التحكيــم وبيــن حجيــة حكــم المحكميــن. فمــن المقــرر 
بأنــه ال يجــوز العــدول عــن اللجــوء للتحكيــم بــاإلرادة المنفــردة وإال كان مــن حــق الخصــم 
الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لوجــود شــرط التحكيــم)2(. فهنــا ال يتعلــق الحديــث عــن حجيــة 
ألن الحجيــة ال تكــون إال لألحــكام. وفــي هــذه الحالــة )أي حالــة الدفــع بســبق وجــود شــرط 
التحكيــم( فإنــه يجــب التمســك بهــذا الشــرط فــي الجلســة األولــى باعتراضــه علــى لجــوء 
خصمــه للقضــاء بمــا يدعيــه مــن حــق رغــم االتفــاق علــى التحكيــم. فــإن لــم يفعــل الخصــم 
ــاً للمــادة 5/203 مــن قانــون اإلجــراءات  ذلــك فــي الجلســة األولــى جــاز للمحكمــة وفق
المدنيــة نظــر الدعــوى ويصبــح شــرط التحكيــم الغيــاً ممــا يعنــي أن الدفــع بشــرط التحكيــم 

ال يتعلــق بالنظــام العــام)3(.
ــه يطــرح ذات التســاؤل  ــام، فإن ــن بالنظــام الع ــة أحــكام المحكمي ــق حجي ــا عــن تعل وأم

ــي؟ ــون اإلمارات ــي القان ــم قضــاء ف ــة البحــث، هــل التحكي ــي بداي ــاه ف ــذي أثرن ال

)1( حكم محكمة تمييز دبي في 23 فبراير الطعن رقم 62 لسنة 1991.
)2( وقــد اعتبرتــه محكمــة تمييــز دبــي مــن الدفــوع المتعلقــة بعــدم االختصــاص، حكمهــا فــي 20 ينايــر 

ــم 89 لســنة 95. 1996 الطعــن رق
)3( الجريمة والعقاب، محمد أبو زهرة، ص22.
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نقــول وبــال تــردد أن أحــكام المحكميــن فــي القانــون اإلماراتــي تتمتــع بالطبيعــة القضائيــة، 
شــأنها فــي ذلــك شــأن األحــكام القضائيــة الصــادرة عــن القضــاء العــام أو قضــاء الدولــة، 

والشــواهد علــى ذلــك كثيــرة:

أوالً: أن المشــرع اشــترط فــي النــزاع الــذي يلجــأ فيــه إلــى التحكيــم مــا اشــترطه عنــد 
ــه أمــام  ــع دعــوى ب ــزاع ال يجــوز رف ــي ن ــم ف ــى القضــاء. فــال يصــح التحكي اللجــوء إل

ــة(. ــادة 5/203 إجــراءات مدني القضــاء )م

ثانيــاً: أن المشــرع اشــترط فــي المحكــم مــا اشــترطه فــي القاضــي كاألهليــة والشــرف 
واالعتبــار وعــدم الحرمــان مــن ممارســة حقوقــه المدنيــة )مــادة 1/206 إجــراءات 
ــرد بهــا القاضــي )مــادة 4/207 إجــراءات  ــي ي ــذات األســباب الت ــة( وأجــاز رده ل مدني

ــة(. مدني

ــر أن  ــه اعتب ــذا الصــدد، أن ــي ه ــرع ف ــرره المش ــا ق ــر م ــري أن أخط ــي تقدي ــاً: وف ثالث
ــاً لجريمــة شــهادة زور )مــادة 211  ــر مرتكب مــن أدى شــهادة زور مــن الشــهود اعتب
ــكام  ــة أح ــأن حجي ــول ب ــى الق ــع إل ــد تدف ــا ق ــباب وغيره ــذه األس ــة(. فه ــراءات مدني إج
المحكميــن ممــا تتعلــق بالنظــام العــام فــي القانــون اإلماراتــي، إال أن الحقيقــة غيــر ذلــك 
ــا  ــالد. وإنم ــي الب ــة ف ــق العام ــة كأحــد المراف ــق العدال ــم أساســاً بمرف ــق التحكي ــدم تعل لع

ــك: ــة ذل ــة، وآي ــح خاصــة أو فردي بمحــض مصال
أنــه يجــب االتفــاق علــى التحكيــم وأن يكــون هــذا االتفــاق مكتوبــاً )مــادة 2/203 
إجــراءات(، وهــذا مــا ال نجــده بالنســبة لمرفــق القضــاء. ألن حــق اللجــوء إلــى القضــاء 

ــره. ــم أو غي ــة الخص ــاج لموافق ــتوري ال يحت ــق دس ح
يجــوز عــزل المحكــم باتفــاق الخصــوم جميعــاً، وللمحكمــة إقالتــه وتعييــن بديــل عنــه إذا 
أهمــل اتفــاق التحكيــم بموجــب مــا نصــت عليــه المــادة 3/207 مــن قانــون اإلجــراءات 

المدنيــة االتحــادي.
أن حكــم المحكميــن ال ينفــذ أصــالً إال إذا صادقــت عليــه المحكمــة التــي أودع الحكــم قلــم 

كتابهــا )مــادة 1/216 إجــراءات(.
تم بحمد هللا وتوفيقه، ، ،

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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مقدمة

ــاً،  ــا اإلســالم دين ــم، ورضــي لن ــا الشــرع الحكي ــزل لن ــذي أن ــن، ال الحمــد هلل رب العالمي
ــة الشــرائع. ــه خاتم وجعل

ــم،  ــن القوي ــدى والدي ــوث باله ــول هللا المبع ــد رس ــيدنا محم ــى س ــالم عل ــالة والس والص
ــيد. ــي الرش ــق العمل ــع التطبي ــن، م ــكام الدي ــه أح ــن ربّ ــن ع والمبيّ

وبعد ، ، 
ــث  ــه الحصــن الثال ــه، وي ــة األساســية في ــي اللبن ــع، وه ــاد المجتم ــإن األســرة هــي عم ف
ــك  ــادات، ولذل ــان والعب ــد اإليم ــي العصــر الحاضــر بع ــلمين ف ــي للمس ــذي بق ــع ال المني
رعاهــا اإلســالم رعايــة كاملــة، وبيَّــن أفضــل الســبل إلقامتهــا والمحافظــة عليهــا، فأرشــد 
إلــى ُحْســن اختيــار الزوجيــن، ثــم نّظــم الحقــوق والواجبــات لــكل منهمــا، وكيفيــة تأميــن 
الــوّد والســكن بينهمــا، ثــم شــرع لهــم المناهــج الســديدة لقيامهمــا بتربيــة األوالد، ورعايتهم 
الرعايــة الكاملــة، ثــم عّظــم مــن شــأن الوالديــن للبــّر والطاعــة، لتبقــى األســرة محاطــة 

بســور منيــع مــن القيــم واألحــكام التــي تحفظهــا لتــؤدي وظيفتهــا.
ولكــن يشــيع علــى ألســنة الدعــاة والعلمــاء والخــواص التذكيــر بحقــوق الوالديــن، وفضــل 
بّرهمــا، والتحذيــر مــن عقوقهمــا، ويســيطر ذلــك علــى أذهــان العامــة، ويغفــل الكثيــرون 
عــن حقــوق األوالد، وواجبــات الوالديــن تجــاه األوالد، ممــا أدى إلــى الخلــل فــي التربيــة، 
والثغــرات فــي المجتمــع، وبعــض االنحــراف، ولذلــك أردت أن أعــرض هــذا الموضــوع 

المهــم فــي هــذا البحــث.
ــنَّة الشــريفة التــي أْوصــت  وســوف أتتبــع النصــوص الشــرعية فــي القــرآن الكريــم والسُّ
الوالديــن بــاألوالد خيــراً، ووضعــت أمامهــم منهجــاً فريــداً فــي تربيــة األوالد، مــع تحليــل 
هــذه النصــوص، والتعقيــب عليهــا بآثــار الصحابــة والســلف الصالــح، والنتائــج المترتبــة 
عليهــا عمليــاً فــي حيــاة المســلمين، ثــم المقارنــة بإيجــاز مــع األنظمــة األخــرى وآثارهــا 
ــل  ــز، للمث ــور المنظــور اإلســالمي المتمي ــن فضــل الشــريعة، ويتبل ــوم، ليتبي الســلبية الي
القائــل: »وبضدهــا تتميــز األشــياُء«، وليكــن المنهــج اإلســالمي أمــام أنظــار المســلمين 
ــا،  ــي الدني ــدة ف ــاة الرغي ــى أوالً، وبالحي ــوز بمرضــاة هللا تعال ــوا الف ــه، ويحقق ــوا ب ليعمل

وذلــك حســب الفقــرات المتتاليــة.
ونقــدم بيــن هــذا الموضــوع فضــل هللا تعالــى فــي منــح األوالد، وأنهــم هبــة مــن هللا تعالــى، 

كمــا أنهــم أمانــة فــي عنــق الوالدين.

أوالً: األوالد هبة من هللا تعالى:
إن مــن اآليــات الجليلــة الدالــة علــى عظمــة هللا تعالــى وقدرتــه أن خلــق النــاس مــن نفــس 
ــا  ــى: } يَ ــال تعال ــة، فق ــن األوالد والذري ــح الزوجي ــم من ــا، ث ــق منهــا زوجه واحــدة، وخل
ــن نَّْفــٍس َواِحــَدةٍ َوَخلـَـَق ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوبـَـثَّ ِمْنُهَمــا  أَيَُّهــا النَّــاُس اتَّقـُـواْ َربَُّكــُم الَّــِذي َخلَقَُكــم ّمِ

ِرَجــاالً َكثِيــًرا َونَِســاء{ اآليــة ]النســاء: 1[.
وإن منــح الذريــة مــن األبنــاء والبنــات نعمــة جليــة مــن هللا تعالــى، يســتحق عليهــا الشــكر 
الجزيــل، والثنــاء الدائــم؛ ألن الذريــة أمــل البشــرية منــذ ُوجــدت، وســتبقى كذلــك حتــى 
تقــوم الســاعة، للمحافظــة علــى بقــاء الجنــس البشــري، وإن األزواج يتطلعــون – بســرعة 
عقــب الــزواج – إلــى الذريــة الطيبــة، ويرقبــون العالمــات الدالــة علــى اإلنجــاب، 
ويستبشــرون بهــا، حتــى يحققــوا رغبتهــم، وتقــرَّ أعينهــم بالبنيــن والبنــات، ويســألون هللا 
تعالــى ذلــك، فــإن تأخــرت قرائــن الحمــل اســتغاثوا هللا الخالــق البــارئ، واســتنجدوا بــه، 
ــذه  ــة لإلنجــاب، وه ــا التخــاذ األســباب الالزم ــي ّمشــارق األرض ومغاربه ــوا ف وضرب
ــاس، وهــذه هــي فطرتهــم مهمــا اختلفــت أجناســهم وألوانهــم وأزمانهــم  ــي الن ــنَّة هللا ف ُس
ــا  ــا َزَكِريَّ ــَك َدَع ــه الســالم: } ُهنَاِل ــا علي ــى لســان ســيدنا زكري ــى عل ــال تعال وأماكنهــم، ق
يَّــةً َطيِّبَــةً إِنَّــَك َســِميُع الدَُّعــاء{ ]آل عمــران: 38[. َربَّــهُ قَــاَل َرّبِ َهــْب ِلــي ِمــن لَُّدْنــَك ذُّرِ
وقــال تعالــى علــى لســان زكريــا عليــه الســالم أيضــاً: }َوإِنِّــي ِخْفــُت اْلَمَواِلــَي ِمــن َوَرائِــي 
ــوَب  ــْن آِل يَْعقُ ــِرُث ِم ــي َويَ ــا )5( يَِرثُنِ ــَك َوِليًّ ــن لَُّدن ــي ِم ــْب ِل ــًرا فََه ــي َعاقِ ــِت اْمَرأَتِ َوَكانَ

ــا{ ]مريــم: 6-5[. ــهُ َرّبِ َرِضيًّ َواْجعَْل
وإن هبــة األوالد مــن هللا تعالــى نــصَّ عليهــا القــرآن الكريــم، وربطهــا بملــك الســموات 
ِ ُمْلــُك السَّــَماَواِت َواأْلَْرِض  ــاء، فقــال تعالــى: }ِلَّ ــرف فيهمــا كمــا يش واألرض والتص
ــْم  ُجُه ــوَر )49( أَْو يَُزّوِ ــاء الذُُّك ــن يََش ــُب ِلَم ــا َويََه ــاء إِنَاثً ــْن يََش ــُب ِلَم ــاء يََه ــا يََش ــُق َم يَْخلُ

ــٌر{ ]الشــورى: 50-49[. ــٌم قَِدي ــهُ َعِلي ــا إِنَّ ــاء َعِقيًم ــن يََش ــُل َم ــا َويَْجعَ ــا َوإِنَاثً ذُْكَرانً
وقــد وردت اآليــات الكثيــرة التــي تؤكــد نعمــة هللا تعالــى علــى البشــرية بالذريــة الصالحــة 
اِلَحــاُت َخْيــٌر  ْنيـَـا َواْلبَاقِيـَـاُت الصَّ الطيبــة، فقــال عــزَّ وجــّل: }اْلَمــاُل َواْلبَنـُـوَن ِزينـَـةُ اْلَحيـَـاةِ الدُّ

ِعنــَد َربِّــَك ثََوابـًـا َوَخْيــٌر أََمــاًل{ ]الكهــف: 46[.
ــَن  ــم بَنِي ــْن أَْزَواِجُك ــم ّمِ ــَل لَُك ــا َوَجعَ ــُكْم أَْزَواًج ــْن أَنفُِس ــم ّمِ ــَل لَُك ــى: }َوللّاُ َجعَ ــال تعال وق

ــل: 72[. ــاِت{ ]النح يِّبَ ــَن الطَّ ــم ّمِ ــَدةً َوَرَزقَُك َوَحفَ
وهــذه النعمــة ذات أثــر عظيــم علــى اإلنســان، وتلتقــي مــع فطرتــه وغريزتــه، فــإذا بشــر 
النــاس بالمولــود تــألألت وجوههــم بالبْشــر والفــرح والســرور، وامتــألت قلوبهــم بالســعادة 
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والحبــور، وانتظــروا مــن األهــل واألصدقــاء والجيــران التهنئــة بــه، ألن مولــود اليــوم، 
هــو رجــل المســتقبل، وأمــل الوالديــن، وذخــر األمــة، والطفــل امتــداد لحيــاة اإلنســان علــى 
األرض، وهــو فــرع مــن شــجرته، وثمــرة مــن غراســه، وال يتمنــى أحــد أن يكــون غيــره 

أحســن منــه إالَّ أن يكــون ولــده.

ثانياً: األوالد أمانة في عنق الوالدين:
وعنــد الوصــول إلــى هــذا األمــل تهــدأ النفــوس، وترتــاح القلــوب، وتتعلــق المهــج بالمولود 
ــم يكــن لهمــا حــول  ــد الــذي خلقــه هللا تعالــى، ومنحــه للوالديــن كرمــاً وفضــالً، ول الجدي
ــب  ــترد صاح ــل أن يس ــم، ويحتم ــي أيديه ــة ف ــو أمان ــاده، فه ــه وإيج ــي خلق ــول ف وال ط
ــت أو قصــرت – ليرعــوا  ــرة – طال ــه فت ــن أهل ــد بي ــرك الول ــه، أو أن يت ــة وديعت األمان
حــق هللا تعالــى فيــه، ويحافظــا عليــه، ويطبقــوا عليــه شــريعته وأحكامــه، وهــذا حــق للولــد 
علــى والــده، وبعبــارة أخــرى فهــي واجبــات علــى الوالــد، يجــب عليــه القيــام بهــا، وإذا 
قــوي ســاقه، واشــتد عــوده، وجــب عليــه حســن التربيــة والتوجيــه والتهذيــب والتعليــم، 
ــم  ــرآن الكري ــد الق ــك يؤك ــاء واألمهــات تجــاه األوالد، ولذل ــى اآلب وهــذا أهــم واجــب عل
هــذا الشــأن عــن الوالديــن فيأمرهــم برعايــة األوالد، ويوصيهــم بالحفــاظ عليهــم، فيقــول 

ــْم{ ]النســاء: 11[. ــي أَْوالَِدُك ــُم للّاُ فِ تعالــى: }يُوِصيُك

ثالثاً: تكليف الوالدين بواجب التربية:
ــه وأبــاه يحوطانــه بــكل  يولــد الطفــل علــى الفطــرة ويفتــح عينيــه علــى الحيــاة ليــرى أمَّ
شــيء، وينظــر إلــى الوجــود مــن خاللهمــا، ويبصــر الكــون بأعينهمــا، ويســتقر فــي قــرارة 
نفســه أنَّ األّب واألّم همــا كل شــيء فــي العالــم، فيســتمد منهمــا العطــف والحنــان، ويتوجــه 
ــئلته  ــاب أس ــرة، وتنس ــرة وكبي ــي كل صغي ــا ف ــأ إليهم ــة، ويلج ــة والرعاي ــا للحماي إليهم
باالستفســار كالســيل المــدرار، حتــى يعجــز كثيــر مــن اآلبــاء واألمهــات عــن الجــواب، 
ــردد، وال  ــب وال شــك وال ت ــدون ري ق – بجــزم وب ــّدِ ــكل جــواب، ويُص ــد ب ــع الوال ويقن
تحفــظ وال مناقشــة – كل مــا يســمع مــن والديــه، مهمــا كانــت األفــكار ســخيفة أم رائعــة، 
ــة األولــى كالطيــن، يمكــن  ــة الطفول ــة أم صادقــة، ويكــون عقــل الطفــل، فــي مرحل كاذب
لــألّب أن يشــكلها كمــا يشــاء، وتكــون نفســه كالصفحــة البيضــاء تخــط فيهــا األّم مــا تشــاء، 
وتثبــت عليهــا مــا تريــد، ويمتــاز الطفــل – فــي هــذه المرحلــة – بحــب التقليــد والمحــاكاة 
ــة  ــى عــن التربي ــدان المســؤولية األول ــذا يتحمــل الوال ــه وتصرفاتهمــا، ل لتحــركات والدي

ــه هللا ويرضــاه، وقــد خصَّهمــا رســول هللا صلــى  واإلعــداد والتثقيــف والتوجيــه لمــا يُحبّ
هللا عليــه وســلم بهــذه المســؤولية فــي الحديــث الصحيــح: »والرجــُل راعٍ فــي أَْهِلــِه، َوُهــَو 
ــِه، َواْلمــْرأَةُ راعيــةٌ فــي بيــِت زوِجهــا وولــده، وهــي مســؤولةٌ عــن  مســؤوًل عــن رعيَّتِ
رعيّتهــا«، فالمســؤولية علــى الوالديــن عظيمــة، وتترتــب عليهمــا نتائــج خطيــرة فــي الدنيا 
واآلخــرة، فيلتــزم الوالــدان أن يُنَّشــئا أوالدهمــا علــى اإليمان الكامــل، والعقيــدة الصحيحة، 

وأن يعّوداهــم علــى التكاليــف الشــرعية واآلداب اإلســالمية، واألخــالق الفاضلــة.
وإن إعــداد الجيــل المؤمــن الصالــح يقــع علــى عاتــق اآلبــاء واألمهــات أوالً، لــن الطفــل 
ينظــر إلــى والديــه وكأنهمــا المثــل األعلــى، ويلتفــت حولهمــا، ويطــرح عليهمــا كل 
األســئلة، ويعتقــد أنهمــا يحــوزان الِعْلــم اللّدنــي، وأنهمــا كل شــيء فــي الوجــود، فهــم األنــا 
األعلــى بالتعبيــر التربــوي الحديــث، ويتلقــى الطفــل منهمــا فــي بــدء حياتــه كل توجيــه، 
لقناعتــه الكاملــة بــكل مــا يقــوالن، وتســيطر علــى أحاسيســه تعابيــر والديــه، وال يقتصــر 
األمــر علــى التوجيــه المباشــر، بــل يقلــد والديــه فــي األشــياء الكثيــرة ســواء كانــت حســنة 
أو ســيئة، بطريــق مباشــر أم غيــر مباشــر، ويســتحوذ علــى فكــره الالشــعوري كثيــر مــن 
تصرفــات الوالديــن فــي الرضــا والغضــب، فــي الحــب والكــره، فــي الســعادة والشــقاوة، 
ــة  ــة مرحل ــي أي ــر ف ــة، ال تتوف ــة المحيطــة، والقناعــات المطلق وإن هــذه الظــروف العام
أخــرى مــن مراحــل التربيــة، كمــا تتوفــر للطفــل فــي أســرته، ومــع والديــه، باإلضافــة 
إلــى الدوافــع الفطريــة بالمحبــة المتبادلــة، والتضحيــة الالمتناهيــة مــن اآلبــاء واألمهــات 
ــؤولية  ــت مس ــك كان ــتمرار، لذل ــاء واالس ــبيل البق ــتقبل وس ــل المس ــم أم ــم، وأنه ألوالده

الوالديــن فــي التربيــة أول المســؤوليات وأهمهــا أمــام هللا تعالــى.
وقــد صــرح رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بوظيفــة الوالديــن فــي تربيــة األوالد، فقــال 
رانــه،  دانــه، أو يُنَّصِ عليــه الصــالة والســالم: »ُكلُّ مولــوٍد يُولـَـد علــى الفطــرة، وأبــواه يَُهّوِ
ســانه«)1(، وخاطــب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم اآلبــاء واألمهــات، ومــن  أو يَُمّجِ
يقــوم مقامهــم فــي تطبيــق األحــكام الشــرعية المتعلقــة بتربيــة األوالد، فقــال عليــه الصــالة 
والســالم فــي مجــال التربيــة البدنيــة مثــالً: »علِّمــوا أوالدكــم الســباحة والرمايــة والمــرأة 
المغــزل«)2(، ورغَّــب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم الوالديــن بتأديــب األوالد، وأنهمــا 
ــَل  يكســبان األجــر والثــواب عنــد رب العالميــن، فقــال عليــه الصــالة والســالم: »مــا نََح

)1( رواه مسلم وأبو يعلى في مسنده، والطبراني في الكبير، )فيض القدير، 5/33(.
)2( رواه البيهقي في شعب اإليمان عن ابن عمر، وهو حديث ضعيف، )فيض القدير 4/327(.
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والــد ولــداً أفضــل مــن أدب حســن«)1( وعــن جابــر بــن َســْمَرة قــال: قــال رســول هللا صلــى 
ــوم بنصــف  ــه مــن أن يتصــدق كل ي ــٌر ل ــده خي ب أحدكــم ول ــؤّدِ ــه وســلم: »ألن يُ هللا علي
صــاع علــى المســاكين«)2(، وعــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــال: قالــوا: يــا رســول 
هللا! قــد علمنــا مــا حــق الوالــد، فمــا حــق الولــد؟ قــال صلــى هللا عليــه وســلم: »أن تُْحِســَن 
ــه،  ب ابنــك، فإنــك مســؤول عن ــد هللا بــن عمــر: »أَّدِ ــال عب اســمه، وتُحِســَن أدبــه«. وق

مــاذا أّدبتــه، ومــاذا علّمتــه، وهــو مســؤول عــن بــّرك وطواعيتــه لــك«.
فــإن تخلــى اآلبــاء واألمهــات عــن ذلــك فقــد لحقهــم إثــم كبيــر، ووبــاء عريــض، ونالــوا 
خســارة جســيمة، وخانــوا األمانــة التــي وضعهــا هللا فــي أيديهــم، وأضاعــوا الوديعــة التــي 
ــرآن  ــك حــذَّر الق ــا واآلخــرة، لذل ــي الدني ــك ف ــوا مســئولية ذل ل ــا، وتحمَّ ــم هللا بحفظه كلفه
الكريــم اآلبــاء واألمهــات مــن ذلــك، ونبههــم إلــى خطــره، وأنهــم مســؤولون عــن أهلهــم 
ــا  ــا أَيَُّه ــى: }يَ ــال تعال ــات، فق ــل الطاع ــرك المعاصــي وفع ــهم بت ــن أنفس ــؤوليتهم ع كمس
الَِّذيــَن آَمنُــوا قُــوا أَنفَُســُكْم َوأَْهِليُكــْم نَــاًرا َوقُوُدَهــا النَّــاُس َواْلِحَجــاَرةُ َعلَْيَهــا َماَلئَِكــةٌ ِغــاَلٌظ 

ــم: 6[. ــُروَن{ ]التحري ــا يُْؤَم ــوَن َم ــْم َويَْفعَلُ ــا أََمَرُه َ َم ــَداٌد اَل يَْعُصــوَن للاَّ ِش
ــال الحســن البصــري:  ــه: »أي علموهــم وأدبوهــم« وق ــي رضــي هللا عن ــال اإلمــام عل ق

ــر«)3(. ــم الخي »مروهــم بطاعــة هللا، وعلموه
ــده يــوم القيامــة  ــد عــن ول ــم: »إن هللا ســبحانه وتعالــى يســأل الوال ــال بعــض أهــل العل ق
قبــل أن يســأل الولــد عــن والــده، فوصيــةُ هللا لآلبــاء بأوالدهــم ســابقة علــى وصيــة األوالد 

بآبائهــم، قــال تعالــى: }َوالَ تَْقتُلُــواْ أَْوالَدُكــْم َخْشــيَةَ إِْمــالٍق{ ]اإلســراء: 31[.
وقال تعالى: }يُوِصيُكُم للّاُ فِي أَْوالَِدُكْم{ ]النساء: 11[.

وقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »اعدلـُـوا بيــن أوالدكــم فــي النَِّحــل كمــا تُحبــون 
أن يعدلــوا بينكــم فــي البــّر واللُطــف«)4(.

رابعاً: آثار مسؤولية الوالدين في التربية:
وبنــاًء علــى هــذه النصــوص الواضحــة الصريحــة فــي مســؤولية الوالديــن نــدرك اإلثــم 
ــن حجــر:  ــال اب ــح« وق ــال الحاكــم: »هــو صحي ــن ســعيد، وق )1( رواه الترمــذي والحاكــم عــن عمــرو ب

ــر 5/503(. ــض القدي »حســن« )في
)2( رواه الترمذي وقال: »حسن غريب« )فيض القدير 5/257(.

)3( انظــر تفســير ابــن كثيــر 4/391، وتحفــة المــودود ص134، طــرق تدريــس التربيــة اإلســالمية، لنــا، 
ص29 ومــا بعدهــا.

ــن بشــير، وإســناده حســن، )فيــض القديــر  ــان عــن النعمــان ب ــن حب ــر، واب ــي فــي الكبي )4( رواه الطبران
ــروت 1422هـــ - 2001م(. ــة، بي ــب العلمي ــع دار الكت 1711 طب

ــة األوالد،  ــون تربي ــن فــي هــذا العمــر، فإنهــم يهمل ــه بعــض الوالدي ــذي يرتكب ــم ال العظي
ــده،  ــون بعــادات الغــرب وتقالي ــم، ويتخلق ــون باألخــالق، ويهــدرون القي ويتركونهــم يعبث
ويســارعون إلــى اقتنــاص )الموضــات( األجنبيــة، ويتشــكلون بأشــكال الهمجية والوحشــية 
والبدائيــة مــن إطالــة الشــعر، وإهمــال النظافــة، واالرتمــاء علــى األرصفــة، واالختــالط 
ــرط،  ــد وال ش ــدون قي ــهوات ب ــز والش ــدوات، وإرواء الغرائ ــالت والن ــي الحف ــين ف المش
والتخنــث والترجــل، ويصــدق عليهــم حديــث رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »لتتبعــنَّ 
َســنَن الذيــن مــن قبلكــم شــبراً بشــبر، وذراعــاً بــذراع، حتــى لــو دخلــوا فــي ُجْحــر َضــّبٍ 

التَّبعتموهــم. قلنــا: يــا رســول هللا آليهــود والنصــارى؟ قــال: فمــن ؟!«)1(.
ــن يّدعــون  ــاء واألمهــات الذي ــام اآلب ــى الظهــور بهــذه األشــكال أم ــد يصــل األمــر إل وق
يــَن والتديــن، ويتظاهــرون باإلســالم، دون أن تتحــرك عواطفهــم باالســتنكار، أو تهتــّز  الّدِ
أفئدتهــم بالســخط، أو ينطــق لســانهم بنصــح أو وعــظ أو إرشــاد، وإن أنكــر أحــد اآلبــاء 
ــم يســتجب، ومــا  ــد، ول ــى الصــواب فربمــا أعــرض الول ــده، ووجهــه إل ــى بعــض ول عل

ذلــك إال مــن التقصيــر فــي التربيــة علــى خلــق اإلســالم وســلوكه.
يقــول رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »كفــى بالمــرء إثمــاً أن يُضيـِّـع مــن يَقـُـوت«)2(، 
فهــذا االبــن الــذي رعــاه أبــوه صغيــراً، وســهر عليــه الليــل والنهــار، وكــّد وكافــح فــي 
ســبيله وســعى وكســب لــه القــوت، وجمــع لــه المــال الحــالل أو الحــرام لتربيتــه وتنشــئته، 
ليــراه غرســه مــن بعــده، أصلهــا ثابــت وفرعهــا فــي الســماء، ويأمــل أن يكــون ابنــه ِذْكــراً 
طيبــاً لــه، وامتــداداً لحياتــه، إذ يخيــب ظنـّـه بــه، ويفقــد رجــاءه فــي ســلوكه، ويصبــح الوالد 
فــي واٍد فكــري ودينــي واجتماعــي، ويعيــش االبــن فــي واٍد آخــر، وتنقطــع الصلــة بينهمــا، 
فيصــدق علــى هــذا االبــن وصــف القــرآن الكريــم: }إِنَّــهُ لَْيــَس ِمــْن أَْهِلــَك إِنَّــهُ َعَمــٌل َغْيــُر 

َصاِلــحٍ{ ]هــود: 46[.
ويعيــش اآلبــاء فــي صــراع عنيــف، بيــن االعتــزاز باألبنــاء فــي تحقيــق اآلمــال واألحالم، 
ــي  ــان ف ــا اإلنس ــي يراه ــة الت ــرر الصــورة العجيب ــم، وتتك ــن أعماله ــتنكار م ــن االس وبي
ــم  ــي دياره ــلمون ف ــها المس ــي يعيش ــات الت ــور التناقض ــن ص ــي م ــوم، وه ــع الي مجتم

ــن: ــذه الصــورة ذات وجهي ــم، وه وأوطانه
الوجــه األول: أن تــرى بعــض اآلبــاء واألمهــات منغمســين فــي الحيــاة الماديــة، يغرقــون 

)1( رواه البخــاري ومســلم وابــن ماجــه وأحمــد عــن أبــي ســعيد، ورواه الحاكــم عــن أبــي هريــرة )الفتــح 
الكبيــر 3/8(. 

)2( رواه أبــو داود )1/393( والحاكــم وأحمــد والبيهقــي عــن ابــن عمــرو، وســكت عنــه أبــو داود ممــا 
يــدل علــى صحتــه )الفتــح الكبيــر 2/317(.
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فــي المالهــي والشــهوات، ويســتهينون بالقيــم والمبــادئ، ويجاهــرون بالكفــر والفســوق، 
بينمــا تــرى أبناءهــم وبناتهــم علــى العكــس تمامــاً: قــد مــنَّ اللهم عليهــم باإلســالم واإليمان، 
ــاً،  ــدة وشــريعة، فكــراً وتطبيق ــق الهــدى والرشــاد، والتزمــوا اإلســالم عقي وســلكوا طري
ــك، ويســخرون منهــم، ويســتهينون بأعمالهــم  ــدان ذل نظامــاً وعمــالً، فينكــر عليهــم الوال

وســلوكهم.
ومســؤولية هــؤالء اآلبــاء واألمهــات أمــام هللا تعالــى واضحــة ال لبــس يهــان وخطرهــم 
علــى المجتمــع واألمــة جســيم، فهــم يمنعــون الخيــر، ويأمــرون بالمنكــر، وينهــون عــن 
ــى{  ــًدا إَِذا َصلَّ ــى )9( َعْب ــِذي يَْنَه ــَت الَّ ــى: }أََرأَْي ــه تعال ــم قول ــق عليه ــروف، وينطب المع

ــق: 10-9[. ]العل
ــي وجــه الحــق  ــوا ف ــذي وقف ــن ال ــار المعاندي ــة الكف ــة هــؤالء عــن جريم ــل جريم وال تق
ــول هللا،  ــان برس ــن هللا، واإليم ــي دي ــول ف ــن الدخ ــاس م ــوا الن ــى هللا ومنع ــوة إل والدع
ــول  ــاء الرس ــى األوالد دع ــق عل ــور، وينطب ــدى والن ــن اله ــاف وبي ــن الضع ــوا بي وحالُ

ــده. ــد هللا ويعب ــن يوّحِ ــاء م ــن أصــالب اآلب ــرج م ــاؤه أن يخ ورج
ــول،  ــل الكه ــن جي ــة م ــك الغالبي ــي تل ــل ف ــيوعاً، ويتمث ــر ش ــو األكث ــي: وه ــه الثان الوج
رجــاالً ونســاًء، الذيــن يتحلـّـون بأكثــر المظاهــر الدينيــة، بينمــا تــرى أبناءهــم وبناتهــم مــن 
جيــل األطفــال والشــباب، يتخلــون عــن كل شــكل أو ِزّي، أو عالمــة أو مظهــر، يُمــتُّ إلــى 
اإلســالم بصلــة، ويقلــدون األجانــب فــي كل صغيــرة وكبيــرة، حتــى يخيــل إليــك أن عربيــاً 
يســير بجانــب أمريكــي أو روســي، األول تعلــوه مهابــة اإليمــان، ويرتــدي بــزة اإلســالم، 
ويحضــر الجمعــة والجماعــات، واآلخــر ينســلخ عــن تقاليــد مجتمعــه، ومبــادئ شــريعته، 
ليخلــع علــى نفســه صــورة الغربــي، كمــا يخيــل إليــك أن امــرأة مســلمة تســير بمحــاذاة فتاة 
فرنســية أو إنكليزيــة، األم محتشــمة اللبــاس، تغطــي رأســها ويديهــا بالحجــاب الشــرعي، 
وتســدل الســتار أحيانــاً علــى وجههــا، والفتــاة عاريــة الــرأس، كاشــحة الصــدر، كاشــفة 

للســاقين، كأنهــا عارضــة لألزيــاء.
ــي  ــالم، وه ــة واإلس ــن أرض العروب ــي تقط ــات الت ــي المجتمع ــائعة ف ــورة ش ــذه الص ه
صــورة عجيبــة فــي مالمحهــا، غريبــة عــن محيطهــا، متنافيــة مــع المنطــق والعقــل، وهــذا 
ــاء واألمهــات عــن تربيــة أوالدهــم، ومســؤولية األمــة  األمــر يرجــع إلــى مســؤولية اآلب
والمجتمــع والدولــة عــن مناهــج التعليــم، ورعايــة الجيــل الناشــئ، وإعــداده إعــداداً صالحــاً 
بتثبيــت العقيــدة واعتنــاق الفكــر اإلســالمي الصحيــح، إلزالــة التناقــض بيــن جيــل اآلبــاء 
والكهــول، وجيــل األطفــال والشــباب، وإالّ كانــت المســؤولية كاملــة وثقيلــة علــى األعنــاق 

التــي تنــوء بهــا الظهــور، وتشــيب لهــا الوالــدان.
ــه  ــه وترك ــا ينفع ــده م ــم ول ــل تعل ــن أهم ــى –: »فم ــه هللا تعال ــم – رحم ــن القي ــول اب يق
ُســَدى، فقــد أســاء إليــه غايــة اإلســاءة وأكثــُر األوالد إنمــا جــاء فســادهم مــن قِبَــِل اآلبــاء 
ــوا  ــم ينتفع ــاراً، فل ــا صغ ــننه، فأضاعوه ــن وس ي ــض الّدِ ــم فرائ ــرك تعليمه ــم، وت وإهماله
بأنفســهم، ولــم يَْنفَعــوا آباءهــم كبــاراً كمــا عاتــب بعضهــم ولــده علــى العقــوق فقــال الولــد: 
ــداً فأضعتــك شــيخاً«)1(. ــِت! إنــك عققتنــي صغيــراً فعققتــك كبيــراً، وأضعتنــي ولي ــا أب ي

خامساً: مسؤولية الوالدين عن تربية األوالد:
األطفــال ثمــرة مــن ثمــار الــزواج، وقــد يكونــون مــن أهــم مقاصــده وأهدافــه، واألطفــال 
أحــُد أركان األســرة، وعــن طريقهــم يتــم بقــاُء النــوع اإلنســاني والجنــس البشــري، وهــو 
اِلَحــاُت  ــاُت الصَّ ــا َواْلبَاقِيَ ْنيَ ــاةِ الدُّ ــةُ اْلَحيَ ــوَن ِزينَ ــِم الحيــاة وزينتهــا: }اْلَمــاُل َواْلبَنُ أعظــُم نِعَ

َخْيــٌر ِعنــَد َربِّــَك ثََوابًــا َوَخْيــٌر أََمــاًل{ ]الكهــف: 46[.
ويُولــُد الطفــُل ضعيفــاً وعاجــزاً عجــزاً مطلقــاً، فــال حــول لــه وال قــوة، وشــاءت الحكمــةُ 
ــى  ــاُج إل ــوالدة، ويحت ــره بعــد ال ــات حاجــة لغي ــر المخلوق ــة أن يكــون اإلنســان أكث اإللهي
ــة  ــة والعناي ــراً للرعاي ــره، ومفتق ــى غي ــداً عل ــات – معتم ــن المخلوق ــرة – بي ــول فت أط

ــا. ــة وغيره والحضان
لذلــك أنــاط الشــرُع الحكيــم هــذه المســؤولية الخطيــرة باألبويــن أوالً، ثــم بالمجتمــع والدولة 
ــح الشــرُع أحكامــاً متعــددة لألطفــال، وأثبــت لهــم حقوقــاً كثيــرة، ولذلــك جــاء  ثانيــاً، ووضَّ
أحــُد الصحابــة إلــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وقــال لــه: »قــد عرفنــا حــق الواِلــِد 

علــى ولـَـِدِه، فمــا َحــقُّ الولــِد علــى أبيــه؟« كمــا ســيأتي.

سادساً: منهج اإلسالم في تربية األوالد في البيت:
إن حقــوق األوالد هــي واجبــات اآلبــاء واألمهــات، وقــد وضــع الشــرع لهــا منهجــاً فــي 

تربيــة األوالد مــن عــدة عناصــر، أهمهــا:

1- حسن اختيار الزوجة:
يقــوُل علمــاُء التربيــة، يجــُب علــى الوالــد أن يبــدأ بتربيــة ولــده قبــل الــوالدة، وهــذا مــا 
ــا  ــي يقصده ــوم الت ــة الي ــة؛ ألن خطيب ــار الزوج ــق اختي ــن طري ــالُم ع ــه اإلس ــد إلي أرش

)1( تحفة المودود بأحكام المولود، ص136.
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الشــاب هــي زوجــة الغــد، وأم المســتقبل، ومربيــة األطفــال واألجيــال، واألم هي المدرســة 
األولــى التــي تحتضــن الطفــل؛ لترضعــه لبــان األدب والتربيــة مــع لبــن الثــدي والغــذاء، 
ثــم ترعــاه فــي أول مراحــل العمــر، لتغــرَس فــي عقلــه وقلبــه البــذوَر األولــى التــي ســتنمو 
عنــد الكبــر، وتصــون فطرتــه عمــا يفســدها، مــع مــا تَهــب لوليدهــا مــن صفــات موروثــة، 
ــِل األوالد  ــار الزوجــة مــن أَْج ــن اختي ــكان ُحْس ــة، ف ــاع مفطــورة، ومواهــب متأصل وطب
أكثــر أهميــة مــن بقيــة العوامــل التــي تطلــب المــرأة ألجلهــا، وهــو مــا أرشــد إليــه رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »تخيَّــروا لنطفكــم«)1(، وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم: »فاظفــر 

بــذات الديــن تَِربَــْت يــداك«)2(، ويقــول الشــاعر حافــظ إبراهيــم:

األُمُّ َمْدَرَسةٌ إذا أَْعَدْدتََها ** أَْعَدْدَت َشْعبَاً َطيَِّب األَْعَراِق

ــة  ــة، والمكلَّف ــى الذري ــة عل ــألوالد، واألمين ــة ل ــال، والحاضن ــة لألطف ــي المربي ــاألمُّ ه ف
ــالق  ــدة واألخ ــترضعه العقي ــا س ــن، كم ــَل اللب ــترضع الطف ــا س ــم؛ ألنه ــراف عليه باإلش
ـة الحكــم، وســفينة  ـون دفَـّ والقيــم، وهــي ســتربي العباقــرة والمصلحيــن الذيــن يتولَـّ
ــن  ــي حس ــق ف ــدار التوفي ــر، وبمق ــوة والفك ــال الدع ــوش، ورج ــادة الجي ــالح، وقي اإلص
اختيــار الزوجــة يكــون الوالــد قــد أرســى حجــر األســاس مــن األحــكام الخاصــة بالحامــل 
والمرضــع، لرعايــة الجنيــن والطفــل الرضيــع، فأبــاح للحامــل والمرضــع مثــالً اإلفطــار 
فــي رمضــان، وجعــل الرضاعــة حقــاً للطفــل، لمــا يمتــاز بــه لبــُن األمَّ مــن فوائــد جســمية 
ونفســية للطفــل، وأن الرضــاع واجــٌب علــى األّمِ قضــاء وديانــة، وتجبــر األمُّ عليــه عنــد 

ــاً لــألم والطفــل معــاً. ــة حقَّ الحاجــة، كمــا شــرع هللا الحضان
ــه إلــى البيــت، وخاصــة إلــى  وإن أول جهــد فــي التربيــة، وأول دعامــة لهــا، هــو التوجُّ
الزوجــة الصالحــة، واألّم المربيــة، والمــرأة المؤمنــة الواعيــة، وقــد كان دومــاً وراء كل 

عظيــم امــرأة عظيمــة، أو أّب عظيــم، أو أبــوان عظيمــان)3(.

)1( رواه ابــن ماجــة والحاكــم وصححــه، ويحســن التنبيــه إلــى حديــث ضعيــف، وهــو »إياكــم وخضــراء 
الدمــن« قلنــا: ومــا خضــراء الدمــن؟ قــال: »المــرأة الحســناء فــي المنبــت الســوء« رواه الدارقطنــي، وقــال: 
لــم يصــح مــن وجــه والغالــب أنــه موضــوع وإن كان معنــاه حســناً مقبــوالً، )الفتــح الكبيــر 2/26، كشــف 

الخفــا 1/320(.

ــي  ــن ماجــه عــن أب ــو داود والنســائي واب ــح، رواه البخــاري ومســلم وأب )2( هــذا جــزء مــن حيــث صحي
هريــرة رضــي اللــه عنــه )فيــض القديــر 3/371، الترغيــب والترهيــب 3/45، صحيــح البخــاري 

5/1958، صحيــح مســلم 10/50(.
)3( انظر: كتاب تحفة المودود بأحكام المولود، لشمس الدين ابن قيم الجوزية )ت 752هـ(.

2- رعاية الوليد:
ــا  ــذا م ــد، وه ــاة الولي ــن حي ــى م ــة األول ــذ اللحظ ــةُ من ــدأت التربي ــوالدة ب ــت ال ــى تم مت
د بــه علــى ســائر المناهــج التربويــة فــي العالــم، وكلَّــف  أرشــد إليــه الديــُن الحنيــف، وتفــرَّ
الوالديــن بإرســاء الدعائــم التربويــة؛ التــي ســيتم عليهــا بنــاُء المســتقبل، وهــي آداب 

ــة: ــذه اآلداب الثالث ــم ه ــي، وأه ــج ربّان ــة، ومنه ــنن نبوي إســالمية، وس

األدب األول: األذان واإلقامــة فــي أذنــي الوليــد ليكــون أّول شــيء يســمعه فــي هــذا 
ــي ظلمــات  ــة فمضغــة ف ــه وأوجــده مــن نطف ــذي خلق ــى ال ــد هللا تعال الوجــود وهــو توحي
ثــالث، ليحقــق الخالفــة فــي األرض، ويبــدأ بتنفيــذ العهــد الــذي أخــذه هللا تعالــى مــن بنــي 
آدم مــن ذريتهــم وأشــهدهم علــى أنفســهم: }أَلَْســَت بَِربُِّكــْم قَالُــواْ بَلَــى َشــِهْدنَا{ ]األعــراف: 

ــي اليســرى. ــة ف ــى، واإلقام ــي األذن اليمن ــون األذان ف 172[. ويك
يــن؛ ليبقــى  واألذان واإلقامــة يربطــان الحيــاة – فــي األفــراح واألتــراح – بالعقيــدة والّدِ
ــوا:  ــه، ويقول ــر ل ــى، وتذكُّ ــاهلل تعال ــٍة ب ــى صل ــعادة عل ــات الس ــي لحظ ــاً ف ــُل أيض األه

ُ أَْحَســُن اْلَخاِلِقيــَن{ ]المؤمنــون: 14[.  }فَتَبَــاَرَك للاَّ
ــَل َصاِلًحــا  ــَديَّ َوأَْن أَْعَم ــى َواِل ــيَّ َوَعلَ ــَت َعلَ ــي أَْنعَْم ــُكَر نِْعَمتَــَك الَّتِ ــي أَْن أَْش }َرّبِ أَْوِزْعنِ
يَّتِــي إِنِّــي تُْبــُت إِلَْيــَك َوإِنِّــي ِمــَن اْلُمْســِلِميَن{ ]األحقــاف: 15[ تَْرَضــاهُ َوأَْصِلــْح ِلــي فِــي ذُّرِ

األدب الثانــي: حســن اختيــار االســم: وهــذا مــن مســؤولية الوالديــن، لمــا ورد فــي 
األحاديــث الشــريفة الكثيــرة، قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »حــقُّ الولــِد علــى 

ــَغ«)1(. ــهُ إذا بَلَ َج ــة ويَُزّوِ ــهُ الِكتاب ــَمهُ، ويُعَلَِّم ــَن اس ــِد: أْن يُْحِس الوال
وعــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــال: قالــوا يــا رســول هللا! قــد َعِلمنــا مــا حــقُّ الوالــِد، 

فَمــا َحــقُّ الولــد؟ قال: »أْن يُْحِســَن اْســِمهُ، َوْيحِســَن أََدبـَـهُ«)2(.
وكان رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يُغَيـِّـر األســماء القبيحــة التــي كانــت فــي الجاهليــة 
إلــى أســماء حســنة، وإن اختيــار االســم الحســن عالمــةٌ بــارزة فــي التربيــة غير المباشــرة، 
اً فشــّر، باإلضافــة إلــى  ألنَّ كلَّ شــخٍص لــه مــن اســمه نصيــب، إن خيــًرا فخيــر، وإن شــرَّ
األمــور النفســية التــي بينهــا علمــاء التربيــة عنــد المنــاداة باســم حســن أو قبيــح، وأثــر ذلــك 

)1( رواه أبــو نعيــم فــي الحليــة، عــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه، والديلمــي فــي مســند الفــردوس وهــو 
حديــث ضعيــف، يتقــوى بغيــره )فيــض القديــر 3/394(.

)2( رواه البيهقي عن ابن عباس وهو حديث ضعيف يستأنس به )فيض القدير 3/394(.
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علــى نفســية الطفــل، وعالقتــه مــع زمالئــه وأفــراد مجتمعــه.

األدب الثالــث: تكريــم الطفــل بالعقيقــة: إلعــالن الســعادة والفــرح والبْشــِر بمقــدم الطفــل، 
وتكــون العقيقــة بذبــح شــاة أو أكثــر عــن المولــود يــوم أســبوعه؛ إلطعــام األهــل واألقــارب 
والجيــران بهــذه المناســبة الســعيدة، وتقديــم الشــكر هلل تعالــى علــى فضلــه ونِعمــه، وقــال 

جمهــور العلمــاء: العقيقــة ُســنَّة.

3- رعاية الطفل من الصغر:
وذلــك فــي مأكلــه ومشــربه وجســده وثيابــه؛ ليكــون صحيــح العقــل ســويَّ الجســم ســليم 
ــٌر إلــى  غــر مؤّشِ أ، وإنَّ حياتــه الجســمية فــي الّصِ الحــواس؛ فــإن حيــاة اإلنســان كلٌّ ال يتجــزَّ
ــليم فــي الجســم الســليم، واإلســالم يريــد منــا أن نربــي  حالتــه فــي الكبــر، وإن العقــل السَّ
أوالدنــا علــى القــوة والنشــاط، يقــول رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »المؤمــن القــوي 

خيــر وأحــب إلــى هللا مــن المؤمــن الضعيــف، وفــي ُكّلٍ خيــر«)1(.
وهــذه القــوة تتجلـّـى بالمعنــى المــادي، كمــا تتجلــى بالمعنــى الّروحــي، بــأن يكــون الطعــام 
ــل  ــذى الحام ــالل، وال تتغ ــم األوالد إال م ح ــال يطع ــرام، ف ــن كل ح ــرأً م ــراً أو ُمبّ طاه
والمرضــع واألم الحاضنــة إال مــن حــالل؛ ألن اللبــَن، أو الغــذاء الحاصــل مــن حــرام ال 
م الوالــُد إلــى أوالده الغــذاء الحــرام ثــم يســعى إلــى أن يكونــوا علــى  بركــة فيــه، وكيــف يقــّدِ
منهــج هللا وصــراط رب العالميــن؟! فــإن الفاســَد ال يــؤدي إال إلــى فاســد، والحــرام ال ينتــج 
إال ســوءاً وضــرراً، كمــا أن الحــرام ال يكــون وســيلة إلــى المقاصــد النبيلــة، والغايــة ال 

ــْحِت فالنَّــاُر أولــى بــه. تبــرر الواســطة، وكلُّ لحــم نبــت مــن السُّ
يقــول رســول هللا: صلــى هللا عليــه وســلم: »إنَّ هللاَ َطيِّــٌب ال يَْقبـَـُل إالَّ َطيِّبـَـاً، وإنَّ هللاَ أََمــَر 
ــاِت  ُســُل ُكلُــوا ِمــَن الطَّيِّبَ ــا أَيَُّهــا الرُّ ــاَل تعالــى: }يَ المؤمنيــَن بمــا أََمــَر بــه الُمْرَســِلْيَن، فَقَ
ــن  ــواْ ِم ــواْ ُكلُ ــَن آَمنُ ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــى: }يَ ــال تعال ــون: 51[. وق ــا{ ]المؤمن ــوا َصاِلًح َواْعَملُ
َطيِّبَــاِت َمــا َرَزْقنَاُكــْم{ ]البقــرة: 172[. ثــمَّ ذكــر الرُجــَل يُطيــل الســفر أشــعث أغبــر يمــدُّ 
يديــه إلــى الســماء: يــا رب! يــا رب! ومطعمــه حــرام، ومشــربه حــرام، وملبســه حــرام، 

َي بالحــرام، فأنَّــى يُســتجاُب لــه؟!«)2(. وُغــذِّ

)1( الجريمة والعقاب، محمد أبو زهرة، ص22.
ــح الكبيــر 3/250، صحيــح مســلم  )2( رواه مســلم وابــن ماجــه وأحمــد عــن أبــي هريــرة مرفوعــاً )الفت

.)7/100

ويظــن كثيــٌر مــن اآلبــاِء أن واجبهــم تجــاه األوالد – مقصــور علــى تقديم القــوت، والغذاء 
نــوا لهــم العيــش الرغيــد، والحيــاة الماديــة المرفَّهــة، فيقضــي األبُّ  والكســاء – وأن يؤّمِ
األيــام والســنين ُمْنَهِمــكاً فــي الكســب، ويضــرُب فــي األرض للتجــارة والعمــل، ويســعى 
ــل  ــرك أوالده، ويغف ــالً، ويت ــاً طوي ــه زمن ــن بيت ــب ع ــمال، ويغي ــن وذات الش ذات اليمي
عــن تربيتهــم ويظــنُّ أنهــم صغــاٌر يكفيهــم الطعــام، والشــراب، واللبــاس، فتكــون النتيجــة 

الضيــاع والحســرة.
ــن  ــاً م ــات، هرب ــى وأد البن ــاً إل ــاُس قديم ــد الن ــد عم ــاً، فق ــك تمام ــن ذل ــس م ــى العك وعل
ــاُس  ــُد الن ــد، ويعم ــق ذات الي ــر وضي ــن الفق ــية م ــتهم، وخش ــى معيش ــم وبخــالً عل رزقه
اليــوم إلــى مــا يُســمى بمنــع النســل، خشــية اإلمــالق واإلنفــاق، والخــوف مــن قلـّـة الــرزق، 
والخــوف مــن الفقــر؛ لذلــك رّد القــرآن الكريــم علــى هذيــن الصنفيــن، مبينــاً أن هللا هــو 
ــال  ــات)1(، فق ــاء واألمه ــرزق اآلب ــا ي ــرزق األوالد كم ــه ي ــرازق، وأن ــو ال ــق، وه الخال
تعالــى: }َوالَ تَْقتُلُــواْ أَْوالَدُكــْم َخْشــيَةَ إِْمــالٍق نَّْحــُن نَْرُزقُُهــْم َوإِيَّاُكــم إنَّ قَتْلَُهــْم َكاَن ِخــْطًءا 

ــًرا{ ]اإلســراء: 31[. َكبِي
ْن إْمالٍَق نَّْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاُهْم{ ]األنعام: 151[. وقال تعالى: }َوالَ تَْقتُلُواْ أَْوالََدُكم ّمِ

ــَماء ِرْزقُُكــْم  كمــا أعلــن القــرآن الكريــم المبــدأ العــام فــي الــرزق فقــال تعالــى: }َوفِــي السَّ
ثْــَل َمــا أَنَُّكــْم تَنِطقُــوَن{  ـهُ لََحــقٌّ ّمِ َوَمــا تُوَعــُدوَن )22( فَــَوَرّبِ السَّــَماء َواأْلَْرِض إِنَـّ

]الذاريــات: 22 – 23[.
وربــط القــرآن الكريــم بيــن الكســب والــرزق، ووجــوب التربيــة، وإن انصــراف الوالديــن 
بعــض الوقــت إلــى تربيــة األوالد ال يؤثــر علــى مــورد رزقهــم، وال يبطــل، فقــال تعالــى: 
ــاَلةِ َواْصَطبـِـْر َعلَْيَهــا اَل نَْســأَلَُك ِرْزقـًـا نَّْحــُن نَْرُزقـُـَك َواْلعَاقِبـَـةُ ِللتَّْقــَوى{  }َوأُْمــْر أَْهلـَـَك بِالصَّ

]طــه: 132[.

4- البدء بالتربية والتوجيه من الصغر:
بــأن يضــع الوالــدان الخطَّــة الحكيمــة والمنهــاج الســديد لتربيــة األوالد، وذلــك بــأن يبــذل 
ــن  ــى تأمي ــه عل ــه وراحت ــن مال ــق م ــا ينف ــده، كم ــة ول ــى تربي ــه عل ــه ووقت ــن مال األب م
ــق اإلســالمي الفاضــل،  ــه الُخلُ ــه، ومشــربه، وملبســه، فيعلِّمــه األدب الحســن، ويلقِّن مأكل

)1( روى الشــافعي عــن أبــي مســعود رضــي اللــه عنــه قــال: »ســألت النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: أي 
ــدك مــن أجــل أن  ــداً وهــو خلقــك، قلــت: ثــم أي؟ قــال: أن تقتــل ول ــه ن الكبائــر أكبــر؟ فقــال: أن تجعــل لل

ــأكل معــك« )األم 6/3(. ي
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ــم. ــى الســلوك القوي بــه عل ويدّرِ
والوســيلة التربويــة لذلــك أن يغــرس اآلبــاء واألمهــات فــي نفــوس أوالدهــم القيــم الدينيــة، 
ــم أحــكام  ــآداب اإلســالم، وأن يعلِّموه ــم ب بوه ــادات اإلســالمية الصحيحــة، وأن يؤّدِ والع
ــتمرار  ــم باس ُروه ــوله، وأن يَُذّكِ ــة هللا ورس ــامعهم محب ــى مس ُدوا عل ــرّدِ ــريعة، وأن يُ الش
ــالل  ــن الح ــم بي ــزوا له ــون، وأن يمي ــي الك ــه ف ــه وتصرف ــه ورعايت ــل هللا ورحمت بفض
ــه  ــى هللا علي ــول صل ــل والدة الرس ــة، مث ــور العام ــَض األم ــم بع ــرام، وأن يُلَقِّنُوُه والح
وســلم زمانــاً ومكانــاً، واســم أبيــه، وأّمــه، وجــده، وعمــه، ومرضعتــه، وحاضنتــه، وأن 
يصحبهــم األبُّ إلــى المســجد، ويأخــذ بيدهــم إلــى أماكــن العبــادة، والحفــالت الدينيــة، وأن 
يرشــدهم إلــى الخيــر، وحفــظ القــرآن، وأن يَُحفِّظهــم قســطاً مــن الســنة والســيرة وأخبــار 
الصحابــة والخلفــاء، ممــا يحــرص عليــه اآلبــاء فــي تربيــة األبنــاء والبنــات ليســيروا علــى 
ــاً  ــوا أجــراً وثواب ــا ويكون ــي الدني ــة صالحــة ف صــراط هللا المســتقيم، فيكــون األوالد ذري
فــي صحيفــة الوالديــن لآلخــرة، ويمتــد بهــم العمــل الصالــح بعــد الوفــاة، ويتحقــق فيهــم 
الحديــث الشــريف: »إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملـُـه إال مــن ثــالث: صدقــٍة جاريــٍة، وعلــٍم 

ينتفــع بــه، وولــٍد صالــحٍ يدعــو لــه«)1(.
كمــا يجــب علــى الوالديــن أن يعامــال أوالدهمــا بالعطــف والرفــق والليــن، والحــزم والشــدة 
ــر مــن طريقتــه فــي  ــم يغيّ ــد اللــزوم، ويتــدرج األب معهــم كلمــا  تقــدم بهــم الســّن، ث عن
ــة،  ــم الخاص ــن أحواله ــفة ع ــهم بالمكاش ــى نفوس ــل إل ــر، وأن يدخ ــب العم ــل حس التعام
ومتطلباتهــم النفســية، والجســدية، والفكريــة، وخاصــة عنــد ظهــور عالمــات البلــوغ، وأن 
يكــون حكيمــاً إلقامــة التــوازن الكامــل لهــم بيــن النواحــي المختلفــة، فــال يُفــّرط بالطفــل 
بــه ســبعاً،  أو الشــاب فــي جانــب دون غيــره، وورد فــي األثــر: »الِعــْب ابنــك ســبعاً، وأّدِ
وصاحبــه ســبعاً، ثــم اتــرك الحبــَل علــى غاربــه«، وكذلــك األم فــي عالقاتهــا مــع البنــت، 

وخاصــة عنــد النضــج والبلــوغ.
وهــذه التربيــة تتوقَّــف علــى األصــول التربويــة التــي يجــُب علــى الوالديــن رعايتهــا، وتبدأ 
ــان  ــم بي ــة، ث ــا بحكم ــوال األوالد، لمعالجته ــم ألح ــة والفه ــة والصراح ــة والصداق بالمحب

التوجيــه الســديد، والطريــق الســليم لهــا.
وأمــا اللجــوء إلــى القســوة والتهديــد الــذي يتســرب إلــى نفــوس كثيــر مــن اآلبــاء، 
فيصــدرون األوامــر كأنهــم فــي معركــة حربيــة فــي البيــت، فإنــه يبــوُء بالفشــل، ويفقــد 
ــر  ــح الكبي ــذي )الفت ــائي والترم ــو داود والنس ــلم وأب ــرد ص27، ومس ــي األدب المف ــاري ف )1( رواه البخ
1/155، نزهــة المتقيــن 1/713( صحيــح مســلم )11/85( وســبق )انظــر: فيــض القديــر 1/561، رقــم 

850 طبــع دار الكتــب العلميــة، بيــروت(.

ــة  ــر األوالد بالطاع ــد يتظاه ــار، وق ــاع والوق ــه واإلقن ــاد والتوجي ــلطان اإلرش ــل س األه
ــه إلــى مــن  والهــدوء ونفوســهم فــي غليــان شــديد، ينتظــرون الفرصــة للعبــث، ثــم التوجُّ

ــة. ــى الهاوي ــم إل ــة ليقوده ــده األذن الصاغي ــدون عن ــاعرهم، ويج ــه بمش يُفضــون إلي
ــاء  ــرعاً االكتف ــح ش ــه ال يص ــة؛ ألن ــي التربي ــيدة ف ــة الرش ــع الخط ــب وض ــول: يج ونق
ــإن  ــق هللا« ف ــِل ... ات ــم ... ص دة »ق ــرَّ ــر مج ــفوية وأوام ــح ش ــرة ونصائ ــات عاب بكلم
العــدو الماكــر قــد خطــط لهــذه األمــة، وتآمــر علــى دينهــا ومقدســاتها واتجــه إلــى اغتيــال 
أبنائهــا وشــبابها وفتياتهــا، وال يــزال ينفِّــذ مخططــه بخبــث لئيــم، وخطــط ثابتــة، ودراســة 
مخططــة، ووســائل متعــددة وأســاليب دنيئــة وال بــد أن نواجــه هــذا التخريــب بدقــة وحنكــة 

ــه إال الحديــد. ودرايــة فالحديــد ال يفلُّ

5- التعريف بالحالل والحرام:
يجــب تعريــف األوالد بالحــالل والحــرام فــي جميــع التصرفــات، مــع تنميــة العقيــدة، وتعليــم 
العبــادات، واألخــالق والمحبــة لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، واالقتــداء بمواقفــه: فتــى، 
ــزاز  ــاً وجــاراً وسياســياً مــع االعت ــاً وصديق ــاً ومعلم ــاً وداعي ــداً، وزوجــاً، وأب وشــاباً، وقائ

تاريــخ الصحابــة والســلف عامــة.
ويتــم ذلــك بالتعليــم، والتعليــق علــى مواقــف التاريــخ، وضــرب األمثلــة الحيــة، والقصــص 
د بالثقافــة مــع التطبيــق العملــي، ليقــوَم في نفــس الطفل  اإلســالمية والقــراءة الواعيــة، والتــزوُّ

صــورة كاملــة وصحيحــة عــن اإلســالم.
ــار،  ــم صغ ــن أنه مي ــة، متوّهِ ــذه المرحل ــي ه ــم ف ــون أوالده ــاء يهمل ــوم أن اآلب والشــائع الي
وأن التعاليــم اإلســالمية غيــر مطلوبــة منهــم كالصــالة والحجــاب، وغيرهمــا، ثــم ينحــرف 
الشــباب، وتخــرج الفتــاة عــن حيــاء اإلســالم ثــم يصــرخ اآلبــاء واألمهــات، ويســتغيثون بعــد 

ــوات األوان. ف
وقــد يحــاول اآلبــاء واألمهــات اســتخدام حقِّهــم فــي التربيــة المتأخــرة، فيكــون الفشــل حليفهــم 
ويســتعين الــزوج بزوجــه، أو أقاربــه، أو أصدقائــه أو المعلــم والمديــر فــال ينفــع الــدواء بعــد 

أن اســتحكم الــداء والفســاد، ولــذا قيــل: »مــن أّدب ولــده صغيــراً، ُســرَّ بــه كبيــراً«.
وجــاء فــي األثــر: »الزمــوا أوالدهــم وأحســنوا أدبهــم«. وقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم: »مــن عــال جاريتيــن حتــى يُــدركا دخلــت أنــا وهــو الجنــة«)1(. وفــي حديــث آخــر: 

)1( هــذا الحديــث صحيــح رواه مســلم والترمــذي وأحمــد رضــي اللــه عنــه عــن أنــس مرفوعــاً )صحيــح 
مســلم 16/181، فيــض القديــر 6/177، مســند أحمــد 3/148(.
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»مــن عــال ثــالث بنــات فأدبهــن وزّوجهــن وأحســن إليهــن فلــه الجنــة«)1(.

6- ممارسة العبادات:
وهــي فــرع مــن التعريــف بالحــالل الوجــب، مــع التعويــد علــى ارتيــاد المســاجد، وأداء 
ــى  ــان إل ــة، واإلحس ــام والصدق ــى الصي ــب عل ــة، والتدري ــت والمدرس ــي البي ــالة ف الص
الجــار والفقيــر، ومعاونــة العاجــز واحتــرام الكبــار والمســنين، يقــول رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم: »ُمــروا أوالدكــم بالصــالة وهــم أبنــاء ســبع، واضربوهــم عليهــا وهــم 
ــي الصــوم  ــذا ف ــاء: »وهك ــال العلم ــي المضاجــع«)2(. ق ــم ف ــوا بينه ق ــاء عشــر، وفّرِ أبن
نــوا، ولكــي يبلغــوا وهــم مســتمرون علــى العبــادة والطاعــة ومجانبــة  وغيــره، حتــى يتمرَّ
المعصيــة وتــرك المنكــر)3(، فالتعليــم فــي الصغــر كالنقــش فــي الحجــر، ومــن شــبَّ علــى 

شــيء شــاب عليــه«.
والحكمة من النّص على الصالة أنها عماد الدين ويُقاُس عليها غيرها.

ــكام  ــذ األح ــي تنفي ــاركتهم ف ــجد ومش ــى المس ــاب األوالد إل ــة باصطح ــيلة التربوي والوس
الشــرعية فــي البيــت والعمــل وأن يكلفهــم بهــا ويحبِّــب لهــم الطاعــات والعبــادات، 
ــددة، دون  ــات متع ــي أوق ــم بأجرهــا ويحذرهــم مــن المحرمــات وأن يجالســهم ف به ويرّغِ
ــَك  ــْر أَْهلَ ــى: }َوأُْم ــه تعال ــر اليومــي لقول ــاء بإصــدار األوامــر، وأن يســتمرَّ بالتذكي االكتف
ــاَلةِ َواْصَطبِــْر َعلَْيَهــا اَل نَْســأَلَُك ِرْزقـًـا نَّْحــُن نَْرُزقـُـَك َواْلعَاقِبـَـةُ ِللتَّْقــَوى{ ]طــه: 132[. بِالصَّ

7- إقامة الصالت االجتماعية القوية:
ــار  ــن، وإال اخت ــل المؤم ــح والزمي ــق الصال ــار الصدي ــد الختي ــدان الول ــه الوال ــأن يوّج ب
فــي اإلصــالح واإلفســاد، و»الصاحــب  يؤثــر علــى صديقــه  غيرهمــا، والصديــُق 
ســاحب«، والمــرء علــى ديــن خليلــه فلينظــر أحدكــم مــن يخالــل؛ وألن اإلنســان مدنــي 
بطبعــه، كمــا أن اإلســالم يتمثــل ويظهــر ســموه بالتطبيــق والواقــع والحيــاة ولذلــك يكــره 

ــى األذى. ــر عل ــع الصب ــى م ــو للمخالطــة حت ــة، ويدع العزل
ــت  ــن البي ــروج م ــدأ بالخ ــد يب ــة؛ ألن الول ــرة خاصَّ ــد العاش ــية بع ــة أساس ــذه المرحل وه
واالختــالط بالنــاس، ولكــن يجــُب أن يكــون دور األب غيــر مباشــر فــي اختيــار األصدقــاء 

)1( هــذا الحديــث رواه أبــو داود عــن أبــي ســعيد رضــي اللــه عنــه مرفوعــاً وهــو حديــث حســن )فيــض 
ــر 6/178(. القدي

)2( رواه أبــو داود )1/115( والترمــذي وأحمــد )2/180، 187( والحاكــم عــن ابــن عمــر مرفوعــاً وهــو 
حديــث صحيــح )الفتــح الكبيــر 3/135(.
)3( انظر: تفسير ابن كثير )4/391(.

واإلبعــاد عــن قرنــاء الســوء، والوســيلة التربويــة لذلــك أن يصطحــب الوالــدان أوالدهمــا 
فــي زيــارة األصدقــاء الصالحيــن ليقيــم األوالد مــع بعضهــم جســور الصداقــة والتعــاون 
والمحبــة، وتبــادل الكتــب واألفــكار، فــإن تمــت العالقــة بيــن األوالد تــوارى اآلبــاء 
عــن المســرح، ويفعــل األب مثــل ذلــك مــع الجيــران الصالحيــن، واألقــارب الملتزميــن 
ــة الملتزمــة، وحضــور  ــة الرياضي ــى األندي ــك باإلرشــاد إل ــع األب ذل ــم يتاب باإلســالم، ث
ــة  ــالت الهادف ــاء المج ــة واقتن ــدوات الفكري ــالمية والن ــج اإلس ــدة والبرام ــدروس المفي ال

ــاءة. والقصــص البن
وفــي المقابــل يقطــع األب كّل آصــرة ال تُرضــي هللا عــن طريــق اإلقنــاع والتوعيــة 

والمناقشــة والحــوار، وليــس بالقســوة واإلجبــار أو الصــراخ والتهديــد.
يقــول الرســول الكريــم صلــى هللا عليــه وســلم: »مثــُل الجليــِس الصالــح والجليــِس الســوِء 

كحامــل المســِك ونافخ الكيــر«)1(.
ر ممــا يفعلــه البعــُض مــن اصطحــاب أوالدهــم إلــى أماكــن اللهــو والفجــور،  ونحــذِّ
ــة،  ــة الماجن ــدارس التبشــيرية، واألندي ــوءة والم ــن الموب والســهرات المشــبوهة، واألماك
ــون  م ــى إذ يقّدِ ــام هللا تعال ــيمة أم ــؤولياتهم الجس ــاء مس ــل اآلب ــاً، ويتحمَّ ــراٌم قطع ــه ح فإن

ــاد. ــة والفس ــيطان والرذيل ــائغة للش ــة س ــم هدي أوالده

8- تحفيظ القرآن الكريم:
م الســلوك والُخلـُـق ويحفــظ اللســان ويثبــت العقيــدة ويضمــن  ويبــدأ مــن الصغــر ألنــه يقــّوِ
بــوا أوالدكــم علــى ثــالث خصــال،  المســتقبل للشــاب؛ لقولــه صلــى هللا عليــه وســلم: »أّدِ
ُحــبُّ نبيكــم، وحــّب أهــل بيتــه، وقــراءة القــرآن؛ فــإنَّ حملــة القــرآن فــي ظــل هللا يــوم 

ــه، مــع أنبيائــه وأصفيائــه«)2(. القيامــة يــوم ال ظــلَّ إال ُظلُّ
وقال أيضاً: »خيُركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه«)3(.

واألحاديــث فــي هــذا كثيــرة، ثــم يتبــع ذلــك شــيء وطــرف مــن الســنة النبويــة والســيرة 
العطــرة.

ويتوقــف النجــاح فــي ذلــك علــى توجيــه اآلبــاء واختيــار الموّجــه، وانتقــاء المربــي، وهــو 

)1( رواه البخــاري عــن أبــي موســى رضــي اللــه عنــه مرفوعــاً )فيــض القديــر 5/507، صحيــح البخــاري 
.)2/741

)2( حديــث ضعيــف، رواه أبــو نصــر عبــد الكريــم الشــيرازي فــي فوائــده، والديلمــي وابــن النجــار عــن 
علــي رضــي اللــه عنــه )الفتــح الكبيــر 1/59(. 

ــر  ــض القدي ــاً )في ــه مرفوع ــه عن ــي الل ــان رض ــن عثم ــره ع ــاري وغي ــح، رواه البخ ــث صحي )3( حدي
البخــاري 4/1919(. المتقيــن 1/740، صحيــح  3/499، نزهــة 
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بيــن والمربيــن والمعلميــن  ــر المؤّدِ مــا بالــغ بــه الســلف الصالــح والخلفــاء األوائــل، بتخيُّ
ــم الخطــوط  ــة األوالد ويرســمون له ــم بتربي ــدون إليه ــلوكهم، فيعه ــم وس ــوق بدينه الموث

العريضــة فــي التربيــة.
ويمكــن االعتمــاد فــي ذلــك علــى مبــدأ الثــواب والعقــاب، أو الترغيــب والترهيــب، وتلبيــة 
النــوازع النفســية بالثنــاء العلنــي وحــب الظهــور واســتقالل الشــخصية والتغاضــي عــن 

الهفــوات.
ومــن الخطــأ الشــائع االكتفــاء بحفــظ اآليــات أو قــراءة الكتــب بشــكل إجبــاري دون إدراك 
قهم بالحفــظ ويعلِّقهــم بالكتــاب الكريــم وتطبيقــه واالســتفادة  المضمــون والهــدف الــذي يشــّوِ

مــن معانيــه وأحكامــه.

9- التسوية بين األوالد:
ــاً، حتــى القبــالت، لمــا  ــاً ومعنوي ــا، مادي وذلــك فــي الرعايــة والمحبــة واالهتمــام والهداي
ــي  ــم ف ــن أوالدك ــوا بي ــال: »اعِدل ــلم ق ــه وس ــى هللا علي ــعبي أن رســول هللا صل رواه الش

ــّر«)1(. ــوا بينكــم فــي الب ــون أن يعدل ــا كمــا تحبُّ العطاي
وروى النعمــان بــن بشــير رضــي هللا عنــه أن أبــاه أعطــاه عطيــة، ولــم يعــط بقيــة إخوتــه، 
وأراد أن يشــهد علــى تصرفــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، فســأله عليــه الصــالة 
والســالم: »هــل أعطيــَت كلَّ أوالدك مثــل هــذا؟« قــال: ال، فقــال عليــه الصــالة والســالم: 
»فاتّقــوا هللا، واعدلــوا بيــن أوالدكــم« وفــي روايــة قــال: »ال تشــهدني علــى جــور، وإن 
لبنيــك عليــك مــن الحــق أن تعــدل بينهــم«)2(، وهــو مبــدأ تربــوي يتــرك أثــراً حســناً علــى 
األوالد، وأمــا تفضيــل أحــد األوالد فإنــه مــن أمــراض الجاهليــة التــي عــادت أدراجهــا إلــى 
ق الشــمل وتقطــع األرحــام وتخلــق الحقــد والبغضــاء والضغينــة والعــداوة  المســلمين، لتمــّزِ

بيــن أفــراد األســرة الواحــدة.

)1( رواه الطبراني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو حديث حسن )فيض القدير 1/557(. 
)2( رواه البخــاري ومســلم واإلمــام أحمــد، )فيــض القديــر 1/126، صحيــح البخــاري 2/913، صحيــح 

مســلم 11/65، مســند أحمــد 4/269، 271(.

10- القدوة الحسنة:
وهــي أهــم عناصــر منهــج اإلســالم فــي تربيــة األوالد ليكــون الوالــدان قــدوة حســنة فــي 
التربيــة؛ ألن التقليــد وســيلة ناجحــة عنــد الصغــار خاصــة، ومــع الوالديــن بشــكل أخــص، 
فالطفــل يبــدأ بتقليــد والديــه ومــن يحيــط بــه، ويقلــد مــن يحــب، ويتقمــص شــخصية مــن 
يســتحوذ علــى فكــره، ويظهــر ذلــك جليَّــاً عنــد األطفــال فــي العبــادة واألخــالق والســلوك، 
َدانــه  وفــي هــذا يقــول الرســول الكريــم: »ُكلُّ َمْولـُـوٍد يُْولـَـُد علــى الِفْطــَرِة؛ وإنَّمــا أبــواهُ يَُهّوِ

ســانه«)1(. رانــه أو يَُمّجِ أو يُنَّصِ
ــر  ــب الفك ــى األب جان ــذََّر عل ــإن تع ــاً، ف ــلوك مع ــر والس ــنة بالفك ــدوة الحس ــل الق وتتمث
ــه الحكيــم، كمــا يفعــل فــي  والمعرفــة اســتعان باأليــدي األمينــة والمربــي الواعــي، والموّجِ

ــم. ــم الصنعــة والحرفــة والعل تعلي
ــد بصــورة  ــم تتجسَّ ــى ورق إذا ل ــراً عل ــة وحب ــى نظري ــع العناصــر الســابقة تبق وإن جمي
واقعيــة فــي حيــاة الطفــل، مــع التحذيــر مــن مخالفــة األقــوال واألفعــال، فــإن التربيــة تفقــد 

مضمونهــا وقــد تــؤدي إلــى  عكــس المــراد منهــا.

11- االعتماد على هللا تعالى:
ــه إلــى هللا واالســتعانة بــه، وســؤاله التوفيــق  وهــو آخــر العناصــر بــل أهمهــا وذلــك بالتوجُّ
فــي حفــظ الذريــة الطيبــة، وهــذا هــو منهــج األنبيــاء كمــا ذكــره القــرآن الكريــم كثيــراً، 
ــالَةِ  ــَم الصَّ ــي ُمِقي ــه الصــالة والســالم: }َرّبِ اْجعَْلنِ ــم علي ــى لســان إبراهي ــى عل ــال تعال ق

ــْل ُدَعــاء{ ]إبراهيــم: 40[. ــا َوتَقَبَّ ــي َربَّنَ يَّتِ َوِمــن ذُّرِ
يَّتِنَــا  وقــال تعالــى علــى لســان إبراهيــم وإســماعيل: }َربَّنَــا َواْجعَْلنَــا ُمْســِلَمْيِن لَــَك َوِمــن ذُّرِ

ْســِلَمةً لَّــَك{ ]البقــرة: 128[. ــةً مُّ أُمَّ
يَّتِي{ ]األحقاف: 15[. وقال تعالى على لسان المؤمن: }َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُّرِ

ــه إلــى هللا بطلــب الذريــة  ووصــف القــرآن الكريــم عبــاد الرحمــن بصفــات منهــا: التوجُّ
ةَ  ــرَّ ــا قُ يَّاتِنَ ــا َوذُّرِ ــْن أَْزَواِجنَ ــا ِم ــْب لَنَ ــا َه ــوَن َربَّنَ ــَن يَقُولُ ــى: }َوالَِّذي ــال تعال الصالحــة، فق

ــان: 74[. ــا{ ]الفرق ــَن إَِماًم ــا ِلْلُمتَِّقي ــٍن َواْجعَْلنَ أَْعيُ
فــإن التــزم المســلم منهــج اإلســالم فــي تربيــة األوالد ثــم ســاء الولــد وفســد فتلــك مشــيئة هللا 
وإرادتــه، وهــو نــادر، فعلينــا العمــل وعلــى هللا النتائــج، وهــو مــا حصــل مــع ســيدنا نــوح 

)1( رواه مســلم وأبــو يعلــى والطبرانــي والبيهقــي وأحمــد عــن األســود بــن ُســريع، وصححــه الســيوطي 
)صحيــح مســلم 16/207، الفتــح الكبيــر 2/329، ســنن البيهقــي 6/202، 203، مســند أحمــد 2/233(.
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عليــه الســالم وابنــه، وهــذا نــادر شــاذ، ولكــن يبقــى المنهــج األصلــّي هــو المعتمــد، وهــو 
مــا ســار عليــه ســلفُنا وخلَّفــوا األجيــال الطيبــة وهــو مــا ردَّده الشــاعر العربــي:

وينشأُ نَاِشُئ الِفتْيَاِن فِينا ** على ما كان عّوده أبوه
وهــو المــراد مــن المثــل العربــي: »يشــيُب المــرُء علــى مــا شــبَّ عليــه«، ثــم يأتــي دور 
المجتمــع والدولــة والمدرســة فــي إكمــال البنــاء، ومتابعــة التربيــة الســديدة كمــا يحبّــه هللا 

ويرضــاه.

سابعاً: حقوق األوالد المقررة شرعاً:
يثبت لألوالد حقوق كثيرة وأهمها:

1- حق التربية: كما شرحنا سابقاً، وذكرنا عناصره باختصار.
2- حــق النســب: وهــو مــن الضروريــات الخمــس األساســية فــي اإلســالم، كمــا ســبق، 
وهــو حــقٌّ للوالــد بإلحــاق نســب ولــده لــه، يســعد بــه، ويحمــل اســمه وينتســب إليــه، ويرثــه 
ــألّم التــي يهمهــا أن يثبــت نســب  ــه، وهــو حــقٌّ ل ــه، ويكســب دعــاءه بعــد وفات بعــد وفات
ع علــى ثبــوت  وليدهــا مــن أبيــه، تأكيــداً لشــرفها وحفظــاً لعرضهــا وكرامتهــا، ولمــا يتفــرَّ
النســب مــن األب مــن واجــب النفقــة، والتربيــة والواليــة، وغيرهــا ويدعــى الولــد بأمــه 

يــوم القيامــة.
ــه أهــم  ــه، ألن ــد بثبــوت نســبه مــن أبي ــا –: حــق الول واألهــم مــن ذلــك – فــي موضوعن
ره رســول هللا صلــى  مقومــات الحيــاة والشــخصية، وقــرره اإلســالم وحــرص عليــه، وقــرَّ

هللا عليــه وســلم بقولــه: »الولــد للفــراش«)1(.
ومنــع اإلســالم المســاس بالنســب نهائيــاً، وال يبطــل نســب الولــد نهائيــاً ومطلقــاً إال بأمــر 
د  اســتثنائي ونــادر، وهــو: اللعــان بيــن الزوجيــن، ونفــي النســب، واعتبــر اإلســالم مجــرَّ
ــاً لحــّدِ القــذف الثابــت بنــص القــرآن فــي ســورة  التهمــة بالنســب أو التشــكيك فيــه موجب
ــات:  ــبع الموبق ــر والس ــن الكبائ ــلم م ــه وس ــى هللا علي ــول هللا صل ــره رس ــور، واعتب الن

ــالت«)2(. ــات الغاف ــات المؤمن ــذف المحصن »وق
ــه، أو جحــد نســب  ــر أبي ــه وســلم مــن ادعــى نســباً لغي ــى هللا علي ولعــن رســول هللا صل
ــه  ــى هللا علي ــال رســول هللا صل ــه، فق ــس من ــداً لي ــا ول ــى زوجه ــْت عل ــن أْدخلَ ــده، وم ول

)1( الحديث صحيح، رواه البخاري )6/2481( ومسلم )10/37(.
)2( الحديث صحيح، رواه البخاري )3/1017( ومسلم )2/83( وأوله: »اجتنبوا السبع الموبقات«.

وســلم: »مــن اّدعــى إلــى غيــر أبيــه، وهــو يعلــم أنــه غيــر أبيــه، فالجنــة عليــه حــرام«)1(.
وقــال أيضــاً: »أيمــا امــرأة أدخلــت علــى قــوم َمــن ليــس منهــم فليســت مــن هللا فــي شــيء 
ولــن يُدخلهــا هللا جنَّتــه، وأيمــا رجــل جحــد ولــده وهــو ينظــر إليــه – أي يعلــم أنــه ولــده 

– احتجــب هللا عنــه وفضحــه علــى رؤوس األوليــن والخريــن«)2(.
ثــم حــّرم اإلســالم التبنــي بشــكل قاطــع، فقــال تعالــى: }اْدُعوُهــْم آِلبَائِِهــْم ُهــَو أَْقَســُط ِعنــَد 

يــِن{ ]األحــزاب: 5[. ــإِن لَّــْم تَْعلَُمــوا آبَاءُهــْم فَإِْخَوانُُكــْم فِــي الّدِ ِ فَ للاَّ
وتحريــم النبــي فــي ادعــاء النســب كذبــاً وزوراً شــيء ورعايــة الطفــل واللقطــاء وكفالتهــم 

شــيء آخــر، كمــا ســنرى، ويتفــرع عــن حــق النســب للطفــل حقلــه فــي ثبــوت الجنســية.
3- حق الرضاع:

ــدَّ  ــدَّد الح ــم وح ــرآن الكري ــرر الق ــوالدة وق ــد ال ــل بع ــية للطف ــوق األساس ــن الحق ــو م وه
ــِن ِلَمــْن أََراَد أَن  ــِن َكاِملَْي ــَداُت يُْرِضْعــَن أَْوالََدُهــنَّ َحْولَْي األعلــى لــه، فقــال تعالــى: }َواْلَواِل

ــرة: 233[. ــةَ{ ]البق َضاَع ــمَّ الرَّ يُتِ
ثــم بيَّــن القــرآن الكريــم أن نفقــةَ الّرضاعــة ونفقــة األم واجبــة علــى األب، فقــال تعالــى: 
ــم ترضــع  ــإن ل ــُروِف{ ]البقــرة: 233[. ف ــَوتُُهنَّ بِاْلَمْع ــنَّ َوِكْس ــهُ ِرْزقُُه ــوِد لَ ــى اْلَمْولُ }َوعلَ
ــذاء  ــل، ليكــون الغ ــة، وهــو حــق للطف ــر المرضع ــة الِظئ ــى األب نفق ــا فعل األم لســبب م
األساســي للطفــل طبيعيــاً مــن ثــدي أمــه أو غيرهــا، وليــس مــن طريــق آخــر، كمــا هــو 
ــي األم أوالً، والنســاء ثانيــاً عــن اإلرضــاع الطبيعــي الــذي ثبــت  الشــأن اليــوم، عنــد تخلِّ
فضلــه وأهميتــه ثــم تقــوم الدعــوى مــن جديــد للمنــاداة بــه، والمطالبــة فيــه، وخاصــة إذا 
كان الطفــل فــي أيــدي الخادمــات والشــغّاالت، ومــا يعانيــه جســمياً ونفســياً وتربويــاً، ممــا 

يجــب التنبــه لــه والحــذر منــه.
4- حق الحضانة:

ــى  ــام بشــؤونه مــن طعــام وشــراب ونظافــة فــي الفتــرة األول ــة الطفــل والقي وهــي رعاي
ــك  ــات، لذل ــت بســائر المخلوق ــا قورن ــة جــداً نســبياً إذا م ــرة طويل ــه، وهــي فت ــن حيات م
ــإنَّ  ــة ف ــى األبويــن ونظــراً لطبيعــة هــذه المرحل ــاً عل ــا للطفــل، وواجب قــرره الشــرع حقًّ

ــا  ــه عنهم ــرة رضــي الل ــي بك ــن ماجــه عــن ســعد وأب ــو داود واب ــد وأب )1( رواه البخــاري ومســلم وأحم
مرفوعــاً )الفتــح الكبيــر 3/153( وروى البخــاري قريبــاً منــه عــن أبــي ذر رضــي اللــه عنــه )3/1292( 
وانظــر: مســند أحمــد 1/81، 174، 328، 4/187، 238، 239، 5/267( صحيــح مســلم )2/49 رقــم 

.)61
)2( أخرجــه أبــو داود والنســائي وابــن ماجــه والحاكــم وابــن حبــان وهــو حديــث صحيــح )الفتــح الكبيــر 

.)1/494
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األمَّ أحــقُّ بحضانــة الطفــل مــن غيرهــا تحــت إشــراف األب، وحتــى لــو ُطلِّقـَـْت األم فهــي 
جــي«)1(. أحــقُّ بحضانــة ابنهــا لقولــه صلــى هللا عليــه وســلم: »أنــت أحــّق بــه مــا لــم تتزوَّ

ــا الشــرعية، وصاحــب الحــق  ــة وأحكامه ــاً مســتقالً عــن الحضان ــاء باب ــص الفقه وخصَّ
فيهــا، وتحديــد الســّن الــالزم لهــا، كلُّ ذلــك لضمــان أفضــل الظــروف المناســبة للطفــل، 

ــه وإعــداده للمســتقبل. ــه ورعايت وحمايت
5- حق النفقة الواجبة لألوالد على الباء، والمقررة في الفقه في كتاب النفقات.

ثامناً: حق الطفل اللقيط واليتيم:
ــات  ــاء وأمه ــن آب ــدون م ــن يول ــال الذي ــا لألطف ــم تقصــر رعايته ــّراء ل ــريعة الغ إن الش
معروفيــن؛ بــل اعتبــر الشــرع هــذا الحــقَّ شــامالً لــكل طفــل ُوِجــَد فــي هــذه الحيــاة حتــى 
ولــو عــرف أنــه ابــن زنــى، ألن هــذا الطفــل بــريء وال َذْنــَب لــه، ولــم يرتكــب جريمــة، 
وقــد قــرر اإلســالم المســؤولية الشــخصية عــن كل عمــل فقــال تعالــى: }َوالَ تـَـِزُر َواِزَرةٌ 

ــام: 164، اإلســراء: 15، فاطــر: 18، الزمــر: 76[. ــَرى{ ]األنع ِوْزَر أُْخ
وقال تعالى: }ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينَةٌ{ ]المدثر: 38[.

فاللقيــط – أو مجهــول النســب – يســتحق جميــع حقــوق الطفــل مــا عــدا حــق النســب مــن 
جهــة، وأن هــذه الحقــوق ال تجــب علــى شــخص معيــن، وإنمــا علــى مجمــوع المســلمين 
ــوع  ــى مجم ــه عل ــة ونفقت ــى الدول ــالمي أو عل ــع اإلس ــى المجتم ــة عل ــرض كفاي ــي ف فه

المســلمين أو فــي بيــت مــال المســلمين.
ــم كل مســاعدة لهــم،  ــة اللقطــاء ورعايتهــم، وتقدي ــي كفال ــب الشــرع الحنيــف ف ــد رغَّ وق
ــاً  ــاء باب ــص الفقه ــى خصَّ ــر حت ــواب واألج ــي الث ــة ف ــواب الجن ــن أب ــاب م ــك ب وأن ذل
ــوق  ــي ترعــى شــؤونه، والحق ــان األحــكام الت ــط« لبي ــاب اللقي ــوان: »ب ــم بعن مســتقالً له

ــة. ــى الدول ــة عل ــتحقها وخاصَّ ــي يس الت
كمــا أنَّ اليتيــم الــذي فقــد والــده وقــد تتخلَّــى عنــه والدتــه لســبب مــا فلــه أحكامــه الواســعة، 
وجــاءت األحاديــث الكثيــرة فــي رعايــة األيتــام وُحســن كفالتهــم ورعايتهــم وأن أفضــل 
بيــت فــي المســلمين بيــت فيــه يتيــم للرعايــة والتربيــة، وأن كافــل اليتيــم يرافــق رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم إلــى الجنــة للحديــث الصحيــح: »أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة 

كهاتيــن« وأشــار بالســبابة والوســطى)2(.
ــه عنهمــا مرفوعــاً  ــن عمــرو رضــي الل ــه ب ــد الل ــو داود والحاكــم وصححــه عــن عب )1( رواه أحمــد وأب

ــتدرك 2/207(. ــد 2/182، المس ــند أحم )مس

)2( رواه البخــاري ورواه مســلم عــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
ــا وهــو كهاتيــن فــي الجنــة« )صحيــح البخــاري 5/2032، صحيــح  ــه أو لغيــره أن ــم ل قــال: »كافــل اليتي

تاسعاً: مسؤولية الدولة عن األطفال:
إن حقــوق الطفــل مقــررة فــي األصــل علــى األبويــن ثــم علــى األقــارب، ثــم علــى مــن 
ــم يتوفــر واحــد مــن هــؤالء أو توفــر مــع العجــز المــادي  ع مــن المســلمين، فــإن ل يتبــرَّ
عــن النفقــة والرعايــة والتربيــة والتعليــم فــإن الدولــة اإلســالمية مكلَّفــة شــرعاً بالقيــام بهــذه 
الجوانــب وتكــون النفقــة الماديــة فــي بيــت المــال حتــى ولــو كان الطفــل فــي رعايــة أبيــه 

وحضانــة أمــه.
وقــد ســبقت الدولــة اإلســالمية جميــع دول ومواثيــق العالــم فــي رعايــة الدولــة لألطفــال 
وتخصيــص تعويــض شــهري لهــم، لمــا روي عــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا 
عنــه أنــه فــرض لــكل مولــود راتبــاً خاصــاً يُدفــع مــن بيــت المــال، واســتمر هــذا العطــاء 

ألوالد الجنــد والعمــال وســائر المســلمين.

عاشراً: حق الطفولة في المواثيق الدولية:
إنَّ حــقَّ الطفــل – فــي الحقيقــة – مقــرر وثابــت فــي جميــع الديانــات والشــرائع واألنظمــة، 
وعنــد مختلــف الشــعوب واألمــم والحضــارات؛ ألنــه مرتبــط بأمــر فطــري ِجبِلِّــّي مــن هللا 
تعالــى فــي قلــوب ونفــوس اآلبــاء واألمهــات، وحتــى معظــم الحيوانــات، ولكــن تتفــاوت 
األحــكام نســبياً مــن مــكان إلــى آخــر، ومــن زمــان إلــى غيــره، وال يتخلــى عــن هــذا الحــق 

إال الشــواذّ الذيــن أصيبــوا فــي قلوبهــم ونفوســهم وفطرتهــم.
وجــاء اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان بجملــة مختصــرة عــن حقــوق الطفــل، فنــصَّ 
فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة العاشــرة علــى: »لألمومــة والطفولــة الحــق فــي مســاعدة 
ــم  ــت والدته ــة ســواء أكان ــة االجتماعي ــس الحماي ــال بنف ــم األطف ــن وينع تي ــة خاصَّ ورعاي

ناتجــة عــن ربــاط شــرعي أم بطريقــة غيــر شــرعية«.
ولعــل اإلصــرار علــى التذكيــر بالفقــرة األخيــرة لمعالجــة المأســاة اإلنســانية التــي يعيشــها 
األطفــال فــي أوروبــا الغربيــة وأوروبــا الشــرقية مــن كثــرة أعــداد اللقطــاء وأوالد الزنــى 
ــى  ــكا إل ــرا وأمري ــا وإنكلت ــا وفرنس ــي ألماني ــى ف ــات أوالد الزن ــت إحصائي ــى وصل حت
ــر  ــا )فبراي ــت صربي ــى %50، وأعلن ــة إل ــدن األمريكي ــض الم ــي بع ــُل ف %35 وتص
2004( عــن عجزهــا عــن إيــواء األطفــال المشــردين واللقطــاء وأوالد الزنــى المتــالء 

ــة والمستشــفيات. المالجــئ ومــأوي الرعاي
ــْت  ــة فأْولَ ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــأن الحق ــة بش ــة الدولي ــاء االتفاقي ــم ج ث

مســلم 18/113(، مختصــر صحيــح مســلم ص532(. 
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ــوب  ــى: »وج ــرة عل ــادة العاش ــن الم ــة م ــرة الثالث ــت الفق ــع ونّص ــة أوس ــاَل رعاي األطف
اتخــاذ إجــراءات خاصــة لحمايــة ومســاعدة جميــع األطفــال واألشــخاص الصغــار دون 
أي تمييــز ألســباب أبويــة أو غيرهــا، ويجــُب حمايــة األطفــال واألشــخاص الصغــار مــن 
االســتغالل االقتصــادي واالجتماعــي، ويجــب فــْرض العقوبــات القانونيــة علــى مــن يقــوم 
باســتخدامهم فــي أعمــال تُلحــق األضــرار بأخالقهــم أو بصحتهــم أو تشــكل خطــراً علــى 
ــك أن تضــع  ــة كذل ــى الدول ــي، وعل ــم الطبيع ــة نموه ــأنها إعاق ــن ش ــون م ــم أو يك حياته
حــدوداً للســّن بحيــث يحــرم اســتخدام العمــال مــن األطفــال بأجــر، ويعاقــب عليــه قانونــاً 
إذا كانــوا دون الســّن«. هــذه الحقــوق فــي االتفاقيــة مجــرد آمــال وأحــالم وأن اإلحصائيات 
الدوليــة تثبــت عكــس ذلــك فــي تشــغيل األطفــال والصغــار حتــى فــي األعمــال المهنيــة 

والشــاقة، والضــارة بنموهــم.

حادي عشر: إعالن حقوق الطفل:
ونظــراً ألهميــة حقــوق الطفــل والخطــورة التــي يتعــرض لهــا األطفــال – وهــم شــباب 
المســتقبل، ورجــال األمــة فــي الغــد – فقــد أصــدرت الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة 
ـف مــن مقدمــة وعشــرة مبــادئ  »إعــالن حقــوق الطفــل« لســنة )1959()1(، ومؤلَـّ

ــي: ــا يل ــا بم نلخصه
التأكيــد علــى حــق الطفــل فــي التمتــع بهــذه الحقــوق علــى قــدم المســاواة دون تمييــز . 1

لســبب يتعلَّــق بشــخصه أو أســرته أو عرقــه.
حــق الطفــل فــي الحمايــة الخاصــة ومْنحــه الفــرص القانونيــة لمســاعدته علــى . 2

النمــو جســدياً وعقليــاً وروحيــاً واجتماعيــاً، بصــورة طبيعيــة تتفــق مــع جــو الحريــة 
ــاً. ــل دائم ــم مصلحــة الطف ــة، وتقدي والكرام

حق الطفل في التسمية والجنسية منذ والدته.. 3
حقـّـه فــي الضمــان االجتماعــي والصحــي، وفــي العنايــة والوقايــة الخاصــة لــه وألمــه . 4

قبــل الــوالدة وبعدهــا، وحقـّـه فــي التغذيــة الكافيــة، وفــي الســكن والرياضــة.
حــق الطفــل المعــاق جســميَّاً أو عقليَّــاً أو اجتماعيَّــاً، فــي المعالجــة والتربيــة والعنايــة . 5

حســب حالتــه الصحيــة.
حاجــة الطفــل للمحبــة والتفهــم للتنميــة الكاملــة المناســبة لشــخصيته وحقــه فــي النمــو . 6

تحــت رعايــة والديــه، وتأميــن العطــف والطمأنينــة األدبيــة والماديــة وعــدم حرمانــه 
مــن حضانــة أمــه والتأكيــد علــى واجــب الدولــة فــي تأميــن إعالــة األطفــال اليتامــى 
ــا،  ــا بعده ــي )ص239( وم ــي المحمصان ــور صبح ــان« للدكت ــوق اإلنس ــاب »أركان حق ــر: كت )1( انظ

ــا.  ــا بعده ــي 257 وم ــد الزحيل ــور محم ــتاذ الدكت ــي اإلســالم لألس ــان ف ــوق اإلنس وحق

والفقــراء مــع مســاعدة العائــالت المحتاجــة.
حــق الطفــل فــي التعليــم والتربيــة المجانيــة واإللزاميــة وخاصــة فــي المرحلــة . 7

االبتدائيــة وحقّــه فــي الثقافــة العامــة والمســاعدة علــى تنميــة قدراتــه وتقديــره 
الشــخصي لألمــور وشــعوره بالمســؤولية األدبيــة واالجتماعيــة كعضــو فــي المجتمــع 
ــن  ــى مســؤولية الوالدي ــه، وإل ــى مصلحت ــي اللعــب واالســتجمام والنظــر إل ــه ف وحق
ــوق. ــذه الحق ــر ه ــة لتوفي ــلطات العام ــة والس ــم واجــب الدول ــك، ث ــي ذل ــة ف باألفضلي

أفضلية الطفل في الحصول على الحماية واإلسعاف في جميع األحوال.. 8
ــم . 9 ــه، وتحري ــم االتجــار ب ــال والقســوة واالســتغالل وتحري ــن اإلهم ــل م ــة الطف وقاي

ــه أو  ــه أو بتربيت ــة، وخاصــة فــي األعمــال المضــرة بصحت ــل ســّن معين تشــغيله قب
ــي. ــي أو األدب ــوه الجســمي أو العقل بنم

واجــب حمايــة الطفــل مــن األعمــال التــي تجنــب التمييــز العنصــري أو الدينــي أو . 10
غيــره وتنشــئته بــروح التفاهــم والتســامح والصداقــة بيــن الشــعوب والســالم واإلخــاء 

العالمــي وخدمــة رفيقــه اإلنســان.
واســتهل »إعــالن حقــوق الطفــل« مبادئــه بــأن أوصــى الوالديــن فيهــا والرجــال والنســاء 

إفراديــاً وهيئــات طوعيــة وســلطات محليــة وحكوميــة لالعتــراف بحقــوق الطفــل.
وتذكيــراً بهــذا اإلعــالن وبأهميــة حقــوق الطفولــة والعنايــة بهــا فقــد اعتبــر األمــم المتحــدة 
ــان  ــال وضم ــوق األطف ــة لحق ــة الكافي ــن الرعاي ــة لتأمي ــل العالمي ســنة 1979 ســنة الطف
التنفيــذ العملــي لهــذه المبــادئ والحقــوق والقيــم والشــعارات، وخصَّصــت األمــم المتحــدة 

يومــاً عالميــاً للطفــل.

ثاني عشر: حق الطفل في اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان / 1991م:
ــر  ــز للتذكي ــكل موج ــل بش ــق الطف ــى ح ــابعة عل ــادة الس ــن الم ــى م ــرة األول ــت الفق نصَّ
ــى  ــق عل ــه ح ــذ والدت ــل من ــكل طف ــت: »ل ــه، فقال ــرع والفق ــي الش ــررة ف ــه المق بأحكام
األبويــن والمجتمــع والدولــة فــي الحضانــة والتربيــة والرعايــة الماديــة والعمليــة واألدبيــة 
ــة خاصــة«. وهــذا مجــرد كالم عــام  ــن واألم وإعطاؤهمــا عناي ــة الجني كمــا تجــب حماي
يجــب ربطــه بالنصــوص الشــرعية فــي القــرآن والســنة واألحــكام الفقهيــة الواســعة 
المبســوطة فــي كتــب الفقــه مــع وجــوب رطــب هــذه الحقــوق – كمــا هــو مقــرر شــرعاً 
– بالعقيــدة واإليمــان ومقاصــد الشــريعة والترغيــب والترهيــب لتأميــن الرعايــة الكافيــة 

ــاة. ــي الحي ــي ف ــق حقوقهــم بشــكل عمل ــال وتطبي لألطف
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خاتمة:

إن تطبيــق هــذه الحقــوق لــألوالد علــى الوالديــن عمليــاً قــد تحققــت فــي التاريــخ اإلســالمي 
وظهــرت األجيــال المتعاقبــة الفاضلــة، وخلفــت أمتنــا الرجــال األشــاوس والعلمــاء 
واألبطــال واألئمــة والقــادة والمفكريــن والمجاهديــن؛ نتيجــة لتربيــة الوالديــن فــي البيــت، 
وااللتــزام بالمنهــج التربــوي اإلســالمي الفريــد، وهــذا مــا ندعــو إليــه، ونحــرص عليــه 

ونحــذر مــن تنكبــه أو مخالفتــه، وهــو مــا يقــع أحيانــاً، ويهــدد األمــة اليــوم.
ونســأل هللا تعالــى أن يرّدنــا إلــى ديننــا رّداً جميــالً لتطبيــق كتــاب هللا وســنه نبيــه صلــى 
هللا عليــه وســلم ونتأســى بمنهــج الســلف الصالــح للحفــاظ علــى أوالدنــا وأجيــال المســتقبل.
وهللا مــن وراء القصــد وعليــه االعتمــاد والتــكالن والحمــد هلل رب العالميــن، وصلــى هللا 

علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.
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ــورة، 1386هـــ/1966م. ــة المن ــي، المدين ــي المدن هاشــم يمان

ســنن أبــي داود، ســليمان بــن األشــعث السجســتاني )ت275هـــ(، مطبعــة مصطفــى 	 
البابــي الحلبــي، مصــر، 1371هـــ/1952م.

صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت256هـــ(، دار القلــم، دمشــق، 	 
1400هـ/1980م.

صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري )ت261هـــ(، مــع 	 
الطبعــة األولــى،  القاهــرة،  العصريــة،  المطبعــة  النــووي )ت676هـــ(،  شــرح 

1349هـــ/1930م.
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طــرق تدريــس التربيــة اإلســالمية، للدكتــور محمــد الزحيلــي، نشــر جامعــة دمشــق، 	 
دمشــق، ط7، 1422هـ/2002م.

ــر للســيوطي )ت911هـــ(، 	  ــع الصغي ــى الجام ــادات إل ــي ضــم الزي ــر ف ــح الكبي الفت
ــي،  ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــي )1350هـــ/1932م( مطبع ــيخ يوســف النبهان الش

مصــر، 1350م.
فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر للســيوطي )ت911هـــ(، محمــد عبــد الــرؤوف 	 

المنــاوي )ت1031هـــ(، تصويــر دار المعرفــة، بيــروت، بــال تاريــخ + طبعــة دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت، 1422هـــ/2001م. 

ــاس، 	  ــنة الن ــى ألس ــث عل ــن األحادي ــتهر م ــا اش ــاس عم ــل اإللب ــا ومزي ــف الخف كش
ــة التــراث، حلــب، بــال  إســماعيل بــن محمــد العجلونــي )ت1162هـــ(، نشــر مكتب

ــخ. تاري
المســتدرك علــى الصحيحيــن، محمــد بــن عبــد هللا، أبــو عبــد هللا الحاكــم )ت405هـ(، 	 

تصويــر عــن طبعــة حيدر آبــاد، الهنــد، 1340هـ.
ــب 	  ــر المكت ــيباني )ت241هـــ(، تصوي ــل الش ــن حنب ــد ب ــام أحم ــد، اإلم ــند أحم مس

1398هـــ/1987م. بيــروت، ط2،  اإلســالمي، 
نزهــة المتقيــن شــرح ريــاض الصالحيــن للنــووي )ت676هـــ(، الخــن، البغــا، 	 

شــربجي، مســتو، لطفــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط2، 1398هـــ/1978.

القاضي أبو بكر بن العربي
وكتابه أحكام القرآن

د. نعيمة محمد يحيى

حاصلة على الماجستير والدكتوراه في الشريعة اإلسالمية من كلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة.

قامت بالتدريس بكلية الدراسات العربية واإلسالمية بدبي وبكلية الشريعة 
والقانون بجامعة اإلمارات.

أهم مؤلفاتها: تجديد الفقه اإلسالمي في العصر الحديث )رسالة دكتوراه(، 
فقه ابن شهاب الزهري – دراسة وتأصيل – )رسالة ماجستير(، حائرة بين 

أسرتي ووظيفتي، ال تتركوهم للضياع.
أهم البحوث: استغالل األراضي الزراعية في الفقه اإلسالمي، حكم مسح 

الرجلين في الوضوء، ولها مقاالت عديدة بمجلة االقتصاد اإلسالمي.
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المقدمة

ــه هللا  ــاً أنزل ــاً، كتاب ــه عوج ــل ل ــم يجع ــاب ول ــده الكت ــى  عب ــزل عل ــذي أن ــد هلل ال الحم
ــكان  ــة، ف ــة والمعرف ــور الهداي ــى ن ــة إل ــل والجاهلي ــات الجه إلخــراج البشــرية مــن ظلم
ــي  ــه، لتكــون زادهــم ف ــى خلق ــل بهــا عل ــاده، وتفضَّ ــى عب ــة أنعــم هللا بهــا عل ــة إلهي مأدب
ــةٌ  ــفَاء َوَرْحَم ــَو ِش ــا ُه ــْرآِن َم ــَن اْلقُ ُل ِم ــّزِ ــم: }َونُنَ ــم، وصــدق هللا العظي ــم ومعاده مبدئه

ْلُمْؤِمنِيــَن{ اآليــة ]اإلســراء: 82[. لِّ
وقــد شــاء هللا أن يحفــظ كتابــه، وأن يقيِّــض لهــذه األمــة الجليلــة بعــد الرســول صلــى هللا 
عليــه وســلم جيــالً مــن الصحابــة والتابعيــن رضــوان هللا عليهــم – ودونــت العلــوم فــي 
ــري  ــا وقواعدهــا، ومــن بعدهــم اقتضــت مشــيئة هللا – أن ينب ــدت أصوله عصرهــم وقُعِّ
ــروا  علمــاء أفــذاذ نبغــوا فــي مختلــف مياديــن العلــوم العربيــة واإلســالمية واإلنســانية ليفّسِ
كتــاب هللا لألمــة ليتســنى لهــم تطبيــق أحــكام هللا، حتــى فــي تلــك البــالد التــي فتحــت فيمــا 
بعــد وبعيــدة كل البعــد عــن موطــن الوحــدة، بــالد األندلــس وقــد كان مــن أســباب اختيــاري 
ــن  ــس، وع ــي األندل ــير ف ــاء التفس ــن علم ــد ع ــة المزي ــي معرف ــي ف ــث، رغبت ــذا البح ه
ــي تفســيرهم عــن غيرهــم مــن العلمــاء المشــرقيين، كمــا أحببــت أن  اختــالف المنهــج ف
أطلــع علــى الظــروف التــي نشــأ فيهــا علماؤهــا، وتأثيــر تلــك الظــروف علــى تفاســيرهم 
فاختــرت عالمــاً مــن علمــاء التفســير األندلســيين )أبــو بكــر بــن العربــي( وأحببــت أن أبيــن 

المنهــج الــذي اتبعــه فــي تفســيره )أحــكام القــرآن(.
ــه  ــاً ألصــول الفق ــيراً ومرجع ــه تفس ــن كون ــع بي ــد جم ــه ق ــذا أن ــه ه ــة كتاب ــع أهمي وترج
المالكــي، فحينمــا تتبَّعــُت كتابــات مــن جــاء بعــده مــن علمــاء التفســير ســواء فــي األندلــس 
أو غيرهــا، وجدتهــم يعتمــدون علــى كتــاب ابــن العربــي كمصــدر للفقــه المالكــي، كمــا أنــه 

كان يجمــع بيــن التفســير بالمأثــور وبالــرأي المقيّــد بالمأثــور.
وقد قسمت بحثي هذا إلى تمهيد وبابين وخاتمة.

تحدثت في التمهيد عن نشأة علم التفسير في األندلس وتطّورها.
الباب األول: وضَّحت فيه بيئة ابن العربي، وقسَّمته إلى فصلين:

الفصل األول: عن نشأة ابن العربي والحياة العلمية والسياسية في عصره.
الفصــل الثانــي: عــن مكانتــه العلميــة، وتحدثــت فيــه عــن رحلتــه فــي طلــب العلم وشــيوخه 
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الذيــن تلقـّـى منهــم وتالمذتــه ومصنّفاته.
الباب الثاني: ذكرت فيه منهجه في تفسيره واألسس التي اعتمدها في ذلك.

ــن  ــوال المؤرخي ــث أق ــة لتفســيره مــن حي ــه القيمــة العلمي ــت في ــد بيّن ــث: وق الفصــل الثال
فــي الثنــاء عليــه، ونقــل المفســرين – مــن بعــده – مــن كتابــه واعتمادهــم عليــه كمصــدر 

فقهــي فــي التفســير.
ضــُت لتلــك الجوانــب ودعَّمتهــا بذكــر أمثلــة عديــدة مــن كتابــه )أحــكام القــرآن(  وقــد تعرَّ

ليســهل علــى القــارئ االســتدالل والتطبيــق.
وأسأل هللا التوفيق والسداد، وأن يهيئ لي من أمري رشداً، إنه سميع مجيب.

التمهيد

ال شــك أننــا أثنــاء البحــث فــي منهــج تفســير ابــن العربــي وحياتــه وبيئتــه نتذكــر أرض 
ــى  ــره مــن العلمــاء األجــالء عل ــي وغي ــن العرب ــو بكــر ب ــي ترعــرع أب اإلســالم تلك،الت
ــه، وإقبالهــم  ــه في ــاك ودخــول أهل ــة اإلســالم هن ــر بداي ــى تذكُّ ــن إل ــا الحني ثراهــا، فيقودن
علــى اإلســالم بشــوق الظامــئ إلــى المــاء الفــرات، فقــد شــهدت أرض األندلــس األمــان 
ــرعية  ــوم الش ــن العل ــون م ــا ينهل ــذ أبناؤه ــالمي فأخ ــم اإلس ــل الحك ــي ظ ــتقرار ف واالس
ق فيهــا أهــل األندلــس، علــم  حتــى بلغــوا فــي ذلــك شــأواً بعيــداً، ومــن العلــوم التــي تفــوَّ
ــة إلــى  التفســير، الــذي نشــأ هنــاك مــع دخــول النــاس فــي اإلســالم، فأحســوا بحاجــة ماسَّ
أن يفهمــوا آيــات هللا وأن يقفــوا علــى معانيهــا، وكان المســجد هــو المدرســة التــي انطلــق 
منهــا هــذا العلــم جنبــاً إلــى جنــب مــع غيــره مــن العلــوم اإلســالمية، إلــى أن جــاء القــرن 
ــي األندلــس؛ أال  ــم مــن أعــالم التفســير ف ــوالدة أول عل ــا ب ــذي طالعن ــث الهجــري ال الثال
وهــو بقــي ابــن مخلــد )ت276هـــ( صاحــب التفســير الــذي يقــع فــي ســبعين جــزءاً كمــا 

ذكــر أصحــاب التراجــم.
ثــم جــاء مــن بعــده مكــي بــن أبــي طالــب القيســي )ت437هـــ( المفســر القــارئ النحــوي، 
ــو  ــرآن( وه ــكام الق ــاب )أح ــب كت ــي )ت543هـــ( صاح ــن العرب ــر ب ــو بك ــه أب ــم تبع ث
موضــوع بحثنــا هــذا، ثــم كانــت والدة شــيخ المفســرين األندلســيين عبــد الحــق ابــن عطيــة 
)ت546هـــ( صاحــب كتــاب )المحــرر الوجيــز(، ثــم أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد ابــن 
أبــي بكــر بــن فــرح القرطبــي )ت671هـــ( صاحــب كتــاب )الجامــع ألحــكام القــرآن(، ثــم 
جــاء ابــن جــزي الكلبــي )ت741هـــ( صاحــب كتــاب )التســهيل لعلــوم التنزيــل( ثــم كان 

ختامهــم أبــو حيــان الغرناطــي )ت754هـــ( صاحــب كتــاب )البحــر المحيــط(. 
وخالصــة القــول: إن  علــم التفســير نشــأ فــي األندلــس فــي القــرن الثالــث الهجــري كعلــم 
بــارز مــن بيــن ســائر العلــوم األخــرى، ثــم نمــا وترعــرع فــي القــرن الخامــس الهجــري، 
ثــم بلــغ عظمتــه فــي القــرن الســادس الهجــري علــى يــد شــيخ المفســرين فــي األندلــس ابــن 

عطيــة، وقبلــه العالــم البحــر ابــن العربــي.
وسوف نتناول في بحثنا هذا ابن العربي ومنهجه في التفسير.
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الباب األول : ابن العربي وبيئته
الفصل األول: نشأة ابن العربي والحياة

العلمية والسياسية في عصره

نشــأة ابــن العربــي: ابــن العربــي هــو العالمــة الحافــظ القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن عبــد 
هللا ابــن محمــد بــن عبــد هللا بــن أحمــد بــن العربــي المعافــري، ولــد يــوم الخميــس 22 مــن 
شــهر شــعبان ســنة ثمــان وســتين وأربعمائــة، وكان مــن بيــت مــن أعظــم بيوتــات إشــبيلية 
مكانــة ووجاهــة، حيــث كان أبــوه أبــو محمــد مــن أعيــان البالد ورؤســائه، ووجــوه علمائها 

هــاً وشــاعراً وماهــراً«)1(. وفقهائهــا: »وقيــل إنــه كان مــن علمــاء الــوزراء فصيحــاً مفوَّ
ويصفه ابن فرحون: »بأنه من فقهاء بلده بأشبيلية ورؤسائها«)2(.

وقــد قــال عنــه ابــن بشــكوال: »كتــب بخطــه علمــاً كثيــراً وكان مــن أهــل اآلداب الواســعة 
واللغــة والبراعــة، والــذكاء والتقــّدم فــي معرفــة الخبــر والشــعر واالفتتــان بالعلــوم 

ــة واليقظــة ...«)3(. ــة والفصاح ــل البالغ ــن أه ــا، وكان م وبجمعه
ســمع ببلــده مــن أبــي عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن منظــور، ومــن القاضــي أبــي بكــر ابــن 
منظــور، وأبــي محمــد بــن خــزرج، وســمع بقرطبــة مــن أبــي عبــد هللا بــن عتــاب، وأبــي 
مــروان بــن عبــد الملــك بــن ســراج، وأجــاز لــه أبــو عمــر بــن عبــد البــر، وقــد تتلمــذ أبــو 
بكــر علــى يــد والــده العالــم وتلقـّـى منــه ثقافتــه األولــى، وباإلضافــة إلــى ثقافتــه مــن جهــة 
والــده اســتقى أبــو بكــر مــن جهــة أمــه أيضــاً جوانــب مــن المعرفــة والتربيــة، حيــث كان 
خالــه أبــو القاســم الحســن بــن أبــي حفــص الهوزنــي فقيهــاً عارفــاً وذا مكانــة رفيعــة فــي 

المجتمــع األندلســي.
وهكــذا نشــأ ابــن العربــي فــي بيئــة كريمــة معروفــة بالعلــم، وتأثــر كثيــراً بأســتاذه الخــاص 

أبــي عبــد هللا السرقطســي، باإلضافــة إلــى تأثــره بوالــده وخالــه.
والــذي يجــب أال نغفــل عنــه هــو أنــه باإلضافــة إلــى تأثيــر البيئــة التربويــة العلميــة التــي 
ــا  ــخصية كان له ــات ش ــع بصف ــه كان يتمت ــي إال أن ــن العرب ــوغ اب ــي نب ــا دور ف كان له
الــدور البالــغ فــي بلوغــه أعلــى المراتــب، ومــن هــذه الصفــات: الــذكاء الواضــح، وســعة 

ــة،  ــارف العثماني ــرة المع ــي، ج4 ص1294، دائ ــد الذهب ــن محم ــام شــمس الدي ــاظ، اإلم ــرة الحف )1( تذك
ط3، ســنة 1377هـــ/1958م.

)2( الديباج المذهب، ابن فرحون، ص281.
)3( الصلة، ابن بشكوال، ج1 ص278، 279.

المــدارك، والهمــة العاليــة، وحســن الخلــق، وكــرم النفــس، وكثــرة االحتمــال.
وممــا قالــه عــن نفســه يبيــن فيــه ذكاءه وســعة مداركــه منــذ نعومــة أظفــاره – أنــه قــال: 
»حذقــت القــرآن وأنــا ابــن تســع ســنين، ثــم ثالثــاً لضبــط القــرآن والعربيــة والحســاب، 
فبلغــت ســت عشــرة ســنة وقــد قــرأت مــن الحــرف – أي القــراءات – نحــواً مــن عشــرة 
بمــا يتبعهــا مــن إظهــار وإدغــام ونحــوه، وتمرنــت فــي الغريــب مــن الشــعر واللغــة«)1(.
ــر  ــو بك ــرب، أب ــم القاضــي الشــهير فخــر الع ــام العال ــو اإلم ــه: ه ــن ســعيد عن ــال اب »ق
محمــد بــن عبــد هللا العربــي المعافــري، قــاض قضــاة كــرة أشــبيلية، ذكــره الحجــازي فــي 

ــك...«)2(. ــر ذل األصــول والفــروع وغي
ــى أدائهــا ونشــرها،  ــي المعــارف كلهــا« حريصــاً عل ــاً ف ــه كان: »مقدم ــة أن ــي الصل وف
ثاقــب الذهــن فــي تمييــز الصــواب فيهــا، ويجمــع إلــى ذلــك كلــه آداب األخــالق، مــع حســن 
المعاشــرة وليــن الكنــف، وكثــرة االحتمــال وكــرم النفــس، وحســن العهــد وثبــات الــود«)3(.

الحياة العلمية والسياسية في عصر ابن العربي:
عــاش ابــن العربــي فــي عصــر المرابطيــن باألندلــس، التــي قامــت بعــد معركة)الزالقــة(

)4( عــام 484هـــ بعــد إنهــاء حكــم ملــوك الطوائــف.

وقــد نمــا اإلنتــاج العلمــي والناحيــة الفكريــة فــي المغــرب فــي عصــر المرابطيــن وظهــر 
العلمــاء فــي كل فــن.

ولقــد كان مــن أهــم أســباب نهــوض الحركــة العلميــة فــي عصــر المرابطيــن هــو اعتنــاء 
بهــم إليهــم، واألخــذ بآرائهــم، واصطحابهــم الفقهــاء والعلماء  قادتهــم بالعلــم والعلمــاء، وتقرُّ

معهــم فــي جهادهــم المســتمر ضــد األســبان.
وهــذا االهتمــام مــن ملــوك المرابطيــن بالعلمــاء أمــر طبيعــي، إذا علمنــا أن دولتهــم قــد 
ــون  ــدون يخرج ــاء المجاه ــد كان العلم ــادّي، فق ــّي وجه ــز دين ــى مرتك ــاً عل ــت أساس قام
معهــم لجهــاد أعــداء هللا ويمارســون دورهــم فــي إلهــاب شــعور الجنــد وتحمســيهم للقتــال 

ــة. والجهــاد التضحي

)1( انظــر: العواصــم مــن القواصــم: تأليــف أبــي بكــر بــن العربــي، تحقيــق: محــب الديــن الخطيــب، طبــع 
ونشــر الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة، الريــاض، ســنة 1404هـــ1984-م، ص10.

ــروت، ط: 1388هـــ -  ــرئ التلمســاني، دار صــادر، بي ــد المق ــن محم ــد ب ــب، الشــيخ أحم ــح الطي )2( نف
ص26. ج2،  1968م، 

)3( المصدر السابق، ص28.
)4( أرض باألندلس بقرب قرطبة.
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ــؤالء  ــن، أن ه ــوك المرابطي ــِل مل ــن قِبَ ــاء م ــاء والقه ــم العلم ــباب تكري ــن أس ــك م وكذل
العلمــاء كان لهــم دور فــي تثبيــت أركان دولتهــم لمــا أفتــوا »يوســف بــن تاشــفين« أميــر 

ــف، وبقتالهــم إن امتنعــوا. ــوك الطوائ ــع مل ــن بجــواز خل المرابطي
وأدى هــذا االهتمــام بالعلمــاء والفقهــاء إلــى نهضــة علميــة موفَّقــة فــي كافــة العلــوم مــن 
ــوم اللغــة والنحــو  ــه والحديــث والتفســير والقــراءات كمــا نهضــت عل ــة كالفق ــوم ديني عل

والتاريــخ وأدب الكتابــة وفــن الشــعر.
وقــد حظــي المذهــب المالكــي – الســائد باألندلــس – رعايــة ملــوك المرابطيــن، لــم يكــن 

يقــرب مــن أميــر المســلمين ويحظــى عنــده إال مــن علــم علــم فــروع المذهــب المالكــي.
قــوا  وقــد ظهــر فــي هــذا العصــر طائفــة مــن الفقهــاء ممــن بــرزوا فــي الفقــه المالكــي وتفوَّ
فيــه، ومــن هــؤالء أبــي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد المتوفــى ســنة 520هـــ - وهــو 
جــد الفيلســوف أبــي الوليــد بــن رشــد – وقــد كان متفوقــاً علــى ســائر أهــل عصــره مــن 

العلمــاء والفقهــاء.
وبعــد وفــاة أبــي الوليــد بــن رشــد انتهــت رياســة المذهــب المالكــي إلــى فقيهيــن مــن أجــّل 
ــم يتقدمهمــا باألندلــس أحــد وهمــا: القاضــي أبــو القاســم أحمــد ابــن  فقهــاء عصرهمــا، ل
محمــد بــن ورد التميمــي المتوفــى ســنة 540هـــ - والقاضــي أبــو بكــر محمــد بــن عبــد هللا 

ابــن العربــي المتوفــى ســنة 543هـــ.
ــالد  ــى ب ــفين عل ــن تاش ــف ب ــم يوس ــت حك ــي تثبي ــارز ف ــي دور ب ــن العرب ــد كان الب وق
األندلــس، فقــد أشــار الفقهــاء ومنهــم ابــن العربــي ووالــده علــى يوســف بــن تاشــفين أن 
ــة  ــى والي ــراره عل ــداد بإق ــي بغ ــة العباســي ف يســعى الســتصدار »مرســوم« مــن الخليف
المغــرب واألندلــس، وقــد استحســن يوســف بــن تاشــفين هــذه الفكــرة، وفعــالً أرســل مــن 
قبلــه وفــداً إلــى الخليفــة العباســي فــي بغــداد مكونــاً مــن فقيهيــن جليليــن همــا الفقيــه عبــد 
ــده الفقيــه أبــو بكــر بــن العربــي – القاضــي  هللا بــن محمــد ابــن العربــي األشــبيلي، وول
فيمــا بعــد – ولمــا وصــال إلــى الخليفــة تلّطفــا فــي القــول، وأحســنا فــي اإلبــالغ، وطلبــا 
مــن الخليفــة أن يعقــد ليوســف ابــن تاشــفين علــى المغــرب واألندلــس، فعقــد لــه، وصــدر 

ــك... )1(. ــة بذل »مرســوم« الخليف
ــي هــذا العصــر  ــي حظــي بهــا العلمــاء والفقهــاء ف ــة الت ــدو مــن هــذه الواقعــة المكان ويب
ــوذاً  ــةً ونف ــده مــن أعظــم العلمــاء مكان ــث كان ووال ــي، حي ــن العرب ــو بكــر ب وخاصــة أب
عنــد أمــراء المرابطيــن، وكان مــن مظاهــر هــذا التعظيــم أن ولــي أبــو بكــر بــن العربــي 

)1( نفح الطيب، ج4 ص461.

منصــب القضــاء فــي أشــبيلية مــن قبــل تاشــفين بــن علــي بــن يوســف بــن تاشــفين، وذلــك 
حينمــا ذاع صيتــه وبلــغ القمــة فــي المكانــة العلميــة ولظهــور الكثيــر مــن مؤلفاتــه القيِّمــة، 

وانتشــار تالمذتــه فــي األندلــس والمغــرب فعيّــن قاضيــاً فــي أشــبيلية عــام 528هـــ.
ــلطات  ــت للقاضــي س ــس، وكان ــي األندل ــراً ف ــاً خطي ــذا كان منصب ومنصــب القضــاء ه

ــن. ــة المرابطي ــي دول ــة ف عظيم
ــه  ــه بتولي ــم هللا علي ــذي أنع ــوذ ال ــذا النف ــف ه ــي تصري ــن العرب ــر ب ــو بك ــد أحســن أب وق
القضــاء، فعمــل جاهــداً فــي إحقــاق الحــق ونصــرة المظلوميــن واألخــذ بقــوة علــى أيــدي 

ــى الظالميــن. ــاً حازمــاً شــديداً فــي حكمــه عل الظالميــن، وكان مهيب
يقــول فــي ذلــك صاحــب نفــح الطيــب: »وولــي القضــاء مــدة أولهــا فــي رجــب مــن ســنة 
ثمــان وعشــرين، فنفــع هللا تعالــى بــه لصرامتــه ونفــوذ أحكامــه، والتــزم األمــر بالمعــرف 
والنهــي عــن المنكــر، حتــى أوذي فــي ذلــك بذهــاب كتبــه ومالــه فأحســن الصبــر علــى 

ذلــك كلــه...«)1(.
وقــال القاضــي عيــاض: »فنفــع هللا بــه أهــل أشــبيلية لصرامتــه وشــدته ونفــوذ أحكامــه، 
وكانــت لــه فــي الظالميــن ســورة مرهقــة، مــع الرفــق بالمســاكين، والتــزم األمــر 

ــر. ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
ــى  ــي وســيادته عل ــن العرب ــر ب ــو بك ــه القاضــي أب ــذي وصــل إلي ــم ال ــوذ العظي ــذا النف ه
ــاد  ــارت ضــده الحس ــل المجــون والفســق، أث ــى أه ــدته عل ــك ش ــى ذل ــوب أضــف إل القل
مــن العلمــاء الرســميين وتحركــت بالضغينــة عليــه قلــوب مــن شــد عليهــم مــن الظالميــن 
وأهــل المجــون والفســق، فأخــذوا يفكــرون فــي كيفيــة القضــاء عليــه ويتحيَّنــون الفرصــة، 
حتــى جاءتهــم وذلــك لمــا احتــاج ســور أشــبيلية إلــى ترميــم، وكانــت الحكومــة عاجــزةً 
ــب  ــذا الواج ــاص ألداء ه ــه الخ ــن مال ــده م ــت ي ــا تح ــق م ــم، فأنف ــف الترمي ــن تكالي ع
ــك  ــور، وصــادف ذل ــاء الس ــادة بن ــرع إلع ــى التب ــة إل ــاب باألم ــة، وأه ــة العام للمصلح
شــهر ذي الحجــة، ففكــر فــي اســتغالل جلــود األَضاحــي ي بنــاء الســور، فحــضَّ العامــة 
ــي  ــك ف ــن أعــداءه اســتغلوا ذل ــاء الســور، لك ــادة بن ــم إلع ــود أضاحيه ــرع بجل ــى التب عل
تأليــب العامــة عليــه والتحريــض ضــده، وفعــالً انطلقــت العامــة الدهمــاء فــي أحــد األيــام 
ــه »العواصــم مــن  ــي كتاب ــه، ويذكــر هــو هــذه الواقعــة ف ــوا من ــت القاضــي لينال ــى بي إل

ــول:  ــي ص137– 138 فيق ــم« ف القواص
»ولقــد حكمــت بيــن النــاس فألزمتهــم الصــالة، واألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 

)1( نفح الطيب، ج2 ص29 – 30.
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حتــى لــم يــك يــرى فــي األرض منكــر، واشــتد الخطــب علــى أهــل الغصــب وعظــم علــى 
ــن  ــرت كل م ــر هللا، وأم ــلمت ألم ، فاستس ــيَّ ــاروا إل ــوا وث ــوا وألَّب ــرب، فتألَّب ــقة الك الفس
حولــي أال يدفعــوا عــن داري، وخرجــت علــى الســطوح بنفســي، فعاثــوا علــي، وأمســيت 
ســليب الــدار، ولــوال مــا ســبق مــن حســن المقــدار لكنــت قتيــل الــدار. وكان الــذي حملنــي 
علــى ذلــك ثالثــة أمــور: أحدهمــا وصايــة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم المتقدمــة، والثانــي 
ــه  ــى هللا علي ــرَّ منهــا رســول هللا صل ــي ف ــة الت ــث ســوء األحدوث ــداء بعثمــان، والثال االقت
وســلم المؤيــد بالوحــي. فــإن مــن غــاب عنــي، بــل مــن حضــر مــن الحســدة معــي، خفــت 

أن يقــول: إن النــاس مشــوا إليــه مســتغيثين بــه فــأراق دماءهــم«)1(.
وخــرج ابــن العربــي مــن أشــبيلية بعــد هــذه الواقعــة إلــى قرطبــة مؤقتــاً، وتــرك القضــاء، 

وجلــس للتدريــس.
ــة  ــاة العلمي ــه مشــاركة واضحــة، ســواء فــي الحي وهكــذا نــرى أن ابــن العربــي كانــت ل
التــي تصــدَّر فيهــا علمــاء وفقهــاء عصــره فــي المذهــب المالكــي، أو فــي الحيــاة السياســية 
بمكانــة والــده ووزارتــه فــي عهــد المعتمــد بــن عبــاد، وثقــة يوســف بــن تاشــفين فيــه وفــي 
ابنــه أبــي بكــر ابــن العربــي وتتويــج ذلــك كلــه بتوليتــه منصــب القضــاء فــي أشــبيلية، فهــو 
ــه  كمــا نلمــس مــن شــخصيته ال يرضــى إال بالصــدارة فــي كل شــيء وتأبــى عليــه همت
العاليــة إال أن يكــون لــه نصيــب مــن كل خيــر، فقــد كان بحــق عالمــاً عامــالً مجاهــداً، فهــا 
هــو ذاك يشــارك المجاهديــن فــي الجهــاد فــي ســبيل هللا، معلنــاً بذلــك أن العاِلــم الحــقَّ فــي 
جهــاد مســتمّر وإن تعــددت ميادينــه، ينتقــل فيــه مــن واحــد إلــى آخــر. لــذا قــام مــن مجلــس 
ــدروس،  ــم، ليتســلم مقبــض الســيف، حيــث يجــول نــوع آخــر مــن ال ــدرس، حيــث يقي ال

وكلــه فــي ســبيل هللا الواحــد ســبحانه وتعالــى.
فقــد شــارك فــي مواقــع عــدة إلعــالء كلمــة هللا، منهــا واقعــة قتنــدة )كتنــدة( يــوم الخميــس 
الرابــع والعشــرين مــن شــهر ربيــع األول عــام 514هـــ، بقيــادة أبــي إســحاق إبراهيــم بــن 

يوســف بــن تاشــفين، أخــي األميــر المرابطــي علــي بــن يوســف.
وتقــع مدينــة قتنــدة التــي جــرت المعركــة بظاهرهــا فــي حيــز دورقــة مــن أعمــال 

سرقطســة.
دارت المعركــة شــديدة علــى المســلمين واستشــهد منهــم اآلالف بينهــم العديــد مــن الفقهــاء 

والعلماء.
وكان القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي مــن الفقهــاء المبّرزيــن الذيــن حضــروا هــذه 

)1( العواصم من القواصم، ص137 - 138.

الواقعــة«)1(.
ــم  ــدو بالده ــول الع ــى دخ ــرآن« إل ــكام الق ــيره »أح ــي تفس ــي ف ــن العرب ــار اب ــد أش وق
ونفرتهــم للجهــاد وحــّض القــادة والعامــة علــى الــذود عــن حيــاض المســلمين فيقــول فــي 
ــبِيِل للّاِ  ــي َس ــُكْم فِ ــْم َوأَنفُِس ــُدواْ بِأَْمَواِلُك ــاالً َوَجاِه ــا َوثِقَ ــُرواْ ِخفَافً ــى: }اْنِف ــه تعال تفســير قول
َذِلُكــْم َخْيــٌر لَُّكــْم إِن ُكنتـُـْم تَْعلَُمــوَن{ ]التوبــة: 41[ يقــول فيهــا: »... والصحيــح أنهــا غيــر 
منســوخة، وقــد تكــون حالــة يجــب فيهــا نفيــر الــكّل إذا تعيَّــن الجهــاد، بغلبــة العــدّو علــى 
ــاد والخــروج  ــق الجه ــة الخل ــى كاف ــر، فيجــب عل ــه بالعق ــار، أو بحلول ــن األقط قطــر م
ــروا عصــوا، ولقــد نــزل بنــا العــدو – قصمــه هللا – ســنة ســبع وعشــرين  إليــه، فــإن قصَّ
وخمســمائة، فجــاس ديارنــا وأســر جيرتنــا، وتوســط بالدنــا فــي عــدد هــال والنــاس عــدده، 
وكان كثيــراً، وإن لــم يبلــغ مــا حــدده، فقلــت للوالــي والمولــى عليــه هــذا عــدو هللا، وقــد 
حصــل فــي الشَّــَرك والشــبكة، فلتكــن عندكــم بركــة، ولتظهــر منكــم إلــى نصــرة ديــن هللا 
المتعينــة عليكــم حركــة، فليخــرج إليــه جميــع النــاس حتــى ال يبقــى منهــم أحــد فــي جميــع 
هــذه األقطــار فيحــاط بــه، فإنــه هالــك ال محالــة إن يّســركم هللا لــه بــه فغلبــت الذنــوب، 
ووجفــت القلــوب بالمعاصــي وصــار كل أحــد مــن النــاس ثعلبــاً يــأوي إلــى جــاره، وإن 

رأى المكــروه بجــاره، فإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون، وحســبنا هللا ونعــم الوكيــل«)2(. 
ــفين  ــن تاش ــن يوســف ب ــي ب ــات عل ــي م ــن العرب ــاة اب ــن حي ــرة م ــنوات األخي ــي الس وف
ــي كان دعــا  ــن الت ــه اســتفحلت دعــوة الموحدي ــي زمن ــس، وف ــرب واألندل صاحــب المغ
ــي،  ــن عل ــن ب ــد المؤم ــه عب ــده صنيعت ــا بع ــة فتوالّه ــن تومــرت مدعــي المهدوي ــا اب إليه
ده إلــى وهــران فــي غــرب الجزائــر،  ــى المعــز تاشــفين وشــرَّ ــد المؤمــن عل ــب عب وتغلّ
ثــم قتلــه فــي وهــران فــي رمضــان ســنة 539هـــ، وحاصــر أخــاه إســحاق بــن علــي بــن 
يوســف بــن تاشــفين فــي مراكــش ســنة 540هـــ مــدة تســعة أشــهر واســتولى عليــه وعليهــا 
فــي شــوال ســن 541هـــ، فانقرضــت دول المرابطيــن أو الملثميــن بعــد أن حكمــت 141 

ســنة.
وهكــذا شــهد ابــن العربــي ســقوط دولــة آل عبــاد علــى يــد يوســف بــن تاشــفين فــي أول 
ــد المؤمــن بــن علــي صاحــب  ــد عب ــى ي ــة بنــي تاشــفين عل ــم شــهد ســقوط دول شــبابه، ث
دولــة الموحديــن فــي أواخــر شــيخوخته. وعقــب ذلــك أخــذت وفــود مدائــن األندلــس تفــد 
علــى مراكــش طالبــةً مــن عبــد المؤمــن االســتيالء علــى بالدهــم مــن بقايــا المرابطيــن. 

)1( انظر: نفح الطيب 4م460.
)2( أحكام القرآن، أبو بكر بن العربي، تحقيق علي محمد البجاوي، ج2 ص954.
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وحضــر فــي ســنة 542 وفــد »أشــبيلية« برئاســة عظيمهــا وكبيــر علمائهــا اإلمــام أبــي 
بكــر بــن العربــي، ولســبب غامــض ال نعرفــه إلــى اآلن حبــس عبــد المؤمــن هــذا الوفــد 

فــي مراكــش نحــو عــام، ثــم ســّرحوا)1(.
وفــي طريــق العــودة، توفـّـي القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي فــي »أغــالن« علــى مســيرة 
يــوم مــن فــاس جهــة الغــرب، فحمــل جثمانــه فــي اليــوم التالــي إلــى فــاس ودفــن هنــاك 

خــارج بــاب المحــروق.
ــم  ــز العل ــن مراك ــه بي ــه وتنقل ــن رحالت ــتفادها م ــرة اس ــوم كثي ــر عل ــو بك ــع اب ــد جم لق
وحواضــره فــي المشــرق والندلــس فكانــت لــه الصــدارة فــي الفقــه واألصــول ومســائل 
الخــالف واتســع فــي روايــة الحديــث وتبحــر فــي التفســير الــى جانــب براعتــه فــي األدب 

والشــعر حتــى شــهد لــه العلمــاء بذلــك 
ــه مــن  ــا ب ــل لكــن له ــم الجلي ــى أشــبيلية  إال هــذا العال ــم ينســب ال ــو ل ــال الحجــاري :ل ق
ــوظ  ــام كل محف ــوم وام ــال هــو بحــر العل ــل وق ــه الطــرف وهــو كلي الفخــر مايرجــع عن

ــداد والحجــاز  ــى بغ ــا ال ــه اشــعار تشــوق فيه ــوم ول ومعل
وفــي تفصيلنــا فــي الحديــث عــن مكانــة هــذا االمــام العلميــة ســوف نفصــل بعــض الشــيء 
حــول نقطتيــن رحلتــه فــي طلــب العلــم وشــيوخة الذيــن التقــى بهــم وتالمذتــه ومؤلفاتــه 
يقــول فــي ذلــك المقــر صاحــب نفــح الطيــب ووقــع فــي عبــارة ابــن الزبيــر تبعــا لجماعــة 
ــاب المحــروق كمــا اشــبعت  ــاس والصــواب خــارج ب ــاب الجيســة بف ــن خــارج ب ــه دف ان
الــكالم علــى ذلــك فــي أزهــار الريــاض وقــد زرتــه ميــرارا وقبــره هنــاك مقصــود لزيــارة 
خــارج القصبــة وقــد صــرح بذلــك بعــض المتقدميــن الذيــن حضــرو وفاتــه وقــال انــه دفــن 
بتربــة القائــد مظفــر خــارج القصبــة وصلــى عليــه صاحبــه ابــو الحكــم ابــن حجــاج رحمــه 

هللا رحمــة واســعة
أوالً: رحلته في طلب العلم وشيوخه الذين التقى بهم:

ــع  ــه م ــدأت رحلت ــنين، ب ــع س ــة تس ــرب قراب ــى المغ ــي إل ــن العرب ــة اب ــتغرقت رحل اس
ــر،  ــابعة عش ــذاك الس ــره آن ــنة 485هـــ، وكان عم ــاد س ــة آل عب ــقوط دول ــد س ــه بع أبي
 وكان ذلــك فــي مســتهل ربيــع األول مــن ذلــك العــام، وفــي ذلــك يقــول التلمســاني 
– صاحــب وفيــات األعيــان –: »ذكــره ابــن بشــكوال فــي كتــاب »الصلــة« فقــال: »لقيتــه 
بمدينــة أشــبيلية ضحــوة يــوم اثنيــن لليلتيــن خلتــا مــن جمــادى اآلخــرة ســنة ســت عشــرة 
وخمســمائة فأخبرنــي أنــه رحــل إلــى المشــرق مــع أبيــه يــوم األحــد مســتهل شــهر ربيــع 

)1( العواصم من القواصم، ص30، 31.

األول ســنة خمــس وثمانيــن وأربعمائــة...«)1(.
ونــزل ابــن العربــي ووالــده فــي ثغــر »بجايــة«)2( ومكثــوا فتــرة مــن الزمــن، ســمع فيهــا 
ابــن العربــي الكثيــر مــن علمائهــا وعلــى رأســهم أبــو عبــد هللا الكالعــي، كبيــر علمــاء 

بجايــة.
ثــم شــّرقوا نحــو ثغــر »المهديــة«، وتتلمــذ فيهــا ابــن العربــي علــى فقيههــا أبــي الحســن 
بــن علــي بــن محمــد بــن ثابــت الحــداد الخوالنــي المقــرئ، يقــول ابــن العربــي عــن ذلــك: 
»فكنــت أحضــر عليــه كتابــه المســمى باإلشــارة وشــرحها وغيرهمــا مــن تآليفــه، وكان 
ذلــك بالمهديــة فــي شــهور ســنة 485هـــ، وأيضــاً أخــذ عــن اإلمــام أبــي عبــد هللا محمــد 

المــازري التميمــي.
فــي  ذلــك  وكان  المصريــة،  الديــار  قاصديــن  البحــر  طريــق  عــن  هــوا  توجَّ ثــم 
الصغــرى  القرافــة  إلــى  يذهــب  العربــي  ابــن  كان  وهنــاك  485هـــ،  ســنة   أواخــر 
– قريبــاً مــن قبــر اإلمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي – ليلقــى فيهــا القاضــي أبــا الحســن 
علــي بــن الحســن بــن الحســين ابــن محمــد الخلعــي الموصلــي، وأيضــاً تتلمــذ فــي مصــر 
علــى يــد: أبــي الحســن بــن شــرف، ومهــدّي الــوراق، وأبــي الحســن بــن داود الفارســي. 

وواصــل ابــن العربــي رحلتــه مــن مصــر حتــى بلــغ بيــت المقــدس والتقــى باإلمــام أبــي 
بكــر محمــد بــن الوليــد الطرطوشــي الفهــري، وهــو مــن كبــار علمــاء المالكيــة وأصلــه 

مــن األندلــس.
والتقــى أيضــاً بابــن الكازرونــي، وقــال عنــه ابــن العربــي: »إنــه كان يــأوي إلــى المســجد 
األقصــى، ثــم تمتعنــا بــه ثــالث ســنوات ولقــد كان يقــرأ فــي معهــد عيســى فيســمع مــن 

الطــور فــال يقــدر أحــد أن يصنــع شــيئاً دون قراءتــه إال اإلصغــاء إليــه«.
واســتمر ابــن العربــي فــي رحلتــه حتــى بلــغ الديــار الشــامية، فأقــام فــي دمشــق ودرس 
علــى يــد شــيوخها؛ شــيخ الشــافعية أبــي الفتــح نصــر بــن إبراهيــم المقدســي، والحافــظ أبــي 
محمــد هبــة هللا بــن األكفانــي األنصــاري الدمشــقي، وأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن 
هــاوي، وأبــي القاســم بــن أبــي الحســن  الفــرات وهــو مــن علمــاء الشــيعة، وأبــي ســعيد الرُّ

المقدســي، وأبــي ســعيد الزنجانــي.
ــن  ــع اب ــاك توس ــية – وهن ــة العباس ــداد – دار الخالف ــه بغ ــع أبي ــي م ــن العرب وقصــد اب

)1( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس شمس الدين بن خلّكان، ج4 ص296.
)2( بجايــة: ثغــر علــى ســاحل بــالد الجزائــر، اكتشــف مكانــه محمــد بــن البعبــع، وجعــل هــذا المرفــأ ملتقــى 

الطــرق علــى البحــر األبيــض بيــن األندلــس والمغــرب والجزائــر وتونــس.
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العربــي فــي ثقافتــه، حتــى بــرع فــي علــوم كثيــرة منهــا: علــوم الســنة، وتراجــم الــّرواة، 
ــة، واآلداب. ــوم العربي ــه، وعل ــن، وأصــول الفق وأصــول الدي

ــوم مــن أهلهــا مــن العلمــاء، منهــم: أبــو الحســين المبــارك بــن عبــد  وقــد أخــذ هــذه العل
ــن  ــن ب ــن الحس ــي ب ــن عل ــو الحس ــوري، وأب ــن الطي ــروف باب ــي المع ــار الصيرف الجب
ــرئ، والقاضــي  ــال المق ــدار البق ــن بن ــت ب ــي ثاب ــو المعال ــزاز، وأب ــوب الب ــن أي ــي ب عل
أبــو البــركات طلحــة ابــن أحمــد بــن طلحــة العاقولــي الحنبلــي، وفخــر اإلســالم أبــو بكــر 
محمــد بــن أحمــد بــن الحســين بــن عمــر الشاشــي الشــافعي، والحافــظ أبــو عامــر محمــد 
بــن ســعدون بــن مارجــا الميروقــي العبــدري وكان مــن فقهــاء مذهــب داود الظاهــري، 
وأبــو الحســين أحمــد بــن عبــد القــادر اليوســفي، وأبــو زكريــا يحيــى بــن علــي التبريــزي 
وهــو شــيخ بغــداد فــي األدب، وأبــو محمــد جعفــر بــن أحمــد بــن حســين ســراج الحنبلــي، 
وأبــو بكــر محمــد بــن طرخــان التركــي الشــافعي، وأبــو الفــوارس طــراد بــن محمــد بــن 

ــي العباســي الزينبــي«)1(. عل
ــي  ــول ف ــداد، ويق ــي بغ ــي ف ــد الغزال ــي حام ــي بحجــة اإلســالم أب ــن العرب ــى اب ــد التق وق
ــإزاء  ــعيد ب ــي س ــاط أب ــزل برب ــي – فن ــي: الغزال ــَمْند)2( – يعن ــا دانِْش ــك: »ورد علين ذل
المدرســة النظاميــة، معرضــاً عــن الدنيــا، مقبــالً علــى هللا تعالــى، فمشــينا إيــه، وعرضنــا 
ــا  ــا الــذي نسترشــد فلقين ــا ننشــد، وإمامن ــا التــي كن ــه: أنــت ضالتن ــا عليــه، وقلــت ل أمنيتن
ــن  ــا م ــل إلين ــذي نق ــا أن ال ــة، وتحققن ــوق الصف ــا كان ف ــه م ــة، وشــاهدنا من ــاء المعرف لق
الخبــر علــى الغائــب فــوق المشــاهدة ليــس علــى العمــوم، ولــو رآه علــي بــن العبــاس )ابــن 

الرومــي( لمــا قــال:)3(
ً فــال تَْغــُل فــي مدحــه واقصــِدإذا مــا مدحــت امــرأً غائبــا
الظنــوُن تغــُل  إن  األبعــِدفإنــك  األمــد  إلــى  فيــه   
 لفضل المغيب على المشــهِدفيصغــُر مــن حيــث عظمته

ومــن شــيوخ ابــن العربــي فــي بغــداد: إســماعيل الطوســي ويســمونه )دانشــمند األكبــر( 
ومــن بغــداد ذهــب ابــن العربــي مــع أبيــه إلــى مكــة فــي موســم حــج عــام 489هـــ، وهنــاك 
يقــول عــن وجــوده فــي مكــة: »كنــت بمكــة مقيمــاً فــي ذي الحجــة ســنة تســع وثمانيــن 
وأربعمائــة وكنــت أشــرب مــاء زمــزم كثيــراً، وكلمــا شــربته نويــت بــه العلــم واإليمــان، 

)1( انظر: العواصم من القواصم، ص16 – 19.
)2( يعني بالفارسية: الحكيم العالمة.

)3( نفح الطيب، ج2، ص33.

ــم، ونســيت أن أشــربه  ففتــح هللا تعالــى لــي ببركتــه فــي المقــدار الــذي يســره لــي م العل
ــكان  ــدر ف ــم يق ــا، ول ــي فيهم ــى ل ــح هللا تعال ــى يفت ــا حت ــربته لهم ــي ش ــا ليتن ــل، وي للعم

ــم أكثــر منــه للعمــل، وأســأل هللا تعالــى الحفــظ والتوفيــق برحمتــه«)1(. صفــوي للعل
ثــم عــاد إلــى بغــداد ومكــث فيهــا مــا يقــارب مــن العاميــن، صاحــب فيهــا أبــا بكــر الشاشــي 

وأبــا حامــد الغزالــي وغيرهمــا من العلمــاء«)2(.
وفــي عــام 492هـــ خــرج ابــن العربــي ووالــده مــن بغــداد ومــّرا بدمشــق وبيــت المقــدس 
حتــى بلغــا اإلســكندرية، والتقيــا هنــاك مــرة أخــرى باإلمــام أبــي بكــر الطرطوشــي الــذي 

نــزل اإلســكندرية فــي تلــك المــدة واســتوطنها وكثــر تالميــذه ومريــدوه.
وفــي بدايــة 493هـــ توفــي والــده ودفــن هنــاك فأخــذ اإلمــام أبــو بكــر بــن العربــي فــي 
العــودة إلــى أشــبيلية وبــدأ بتأليــف أول كتــاب لــه – علــى مــا نعلــم ممــا وصلنــا – وهــو 

كتــاب »عارضــة األحــوذي فــي شــرح الترمــذي«)3(.
وبعــد رحلتــه إلــى المشــرق هــذه، التــي اســتغرقت تســع ســنوات مــن عمــره، عــاد أبــو 
بكــر بــن العربــي إلــى أشــبيلية عــام 492هـــ، عــاد ومعــه علــم غزيــر لــم يــأت أحــد قبلــه 
بمثلــه ممــن كانــت لــه رحلــة إلــى المشــرق، واســتُقبل اســتقباالً حافــالً، وقصــده طــالب 
ــام  ــى ع ــام 528هـــ حت ــي القضــاء ع ــى ول ــس حت ــس للتدري ــكان، فجل ــن كل م ــم م العل

536هـــ، وعــاد بعدهــا للتدريــس وتفــرغ للعلــم.

ثانياً: تالمذته ومؤلفاته:
لقــد بــرع ابــن العربــي فــي العلــوم كلهــا، حتــى شــهد لــه بذلــك أقرانــه ومــن جــاء بعدهــم، 
يقــول ابــن خلــكان فــي وفيــات األعيــان علــى لســان ابــن بشــكوال: »وقــدم أشــبيلية بعلــم 
كثيــر لــم يدخلــه أحــد قبلــه مــن كانــت لــه رحلــة إلــى المشــرق، وكان مــن أهــل التفنــن فــي 
العلــوم واالســتبحار فيهــا والجمــع لهــا مقدمــاً فــي المعــارف كلهــا متكلمــاً فــي أنواعهــا، 

نافــذاً فــي جميعهــا، حريصــاً علــى أدائهــا ونشــرها، ...«)4(.
وقــال عنــه الذهبــي فــي »ســير أعــالم النبــالء«: »كان القاضــي أبــو بكــر ممــن يقــال: 

)1( نفح الطيب، ج2، ص41.
)2( انظر: وفيات األعيان، ج4 ص296.

ــي، ج20  ــان الذهب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــام ش ــالء، لإلم ــالم النب ــير أع ــر: س )3( انظ
ص199.

)4( وفيات األعيان، ج4، ص296.
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إنــه بلــغ رتبــة االجتهــاد«)1(. 
فال عجب إذن أن يكثر تالمذته، ومن أشهر من سمع منه:

ــاض،  ــن عي ــد ب ــه القاضــي محم ــي، وابن ــن موســى الحيصب ــاض ب قاضــي المغــرب عي
والمــؤرخ أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك بــن بشــكوال، والزاهــد أبــو عبــد هللا محمــد 
بــن أحمــد بــن مجاهــد األشــبيلي، وأبــو جعفــر الباذنــش، وأبــو عبــد هللا محمــد بــن عبــد 
الرحيــم الخزرجــي، وأبــو عبــد هللا محمــد بــن عبــد هللا بــن خليــل القيســي وأبــو العبــاس 
أحمــد بــن أبــي الوليــد بــن رشــد، ... وغيرهــم ال يحصــون مــن أمثــال هــؤالء األجــالء، 

فقــد كان ابــن العربــي – رحمــه هللا – بحــق مربــي األجيــال فــي األندلــس.

ثالثاً: مؤلفاته:
كان ابــن العربــي كثيــر الشــيوخ، غزيــر التأليــف، وكان ذلــك نتيجــةَ الرحلــة التــي قــام بهــا 

إلــى المشــرق، والتــي أكســبته علمــاً كثيراً.
ــه »ابــن العربــي« مــن غــزارة التأليــف، أن  ــاز ب ــى مــا كان يمت ــال عل ولعــل أعظــم مث
هــذا اإلمــام صنــف فــي كل فــن، قــال ابــن النجــار: حــّدث ببغــداد بيســير، وصنّــف فــي 
ــه،  ــخ، واتســع حال ــرآن واألدب والنحــو والتواري ــوم الق ــه واألصــول وعل ــث والفق الحدي

ــه الشــعراء ... «)2(. ــه ومدحت ــر إفضال وكث
فقــد صنَّــف فــي التفســير – علــى وجــه الخصــوص – ثالثــة مــن الكتــب القيّمــة، ومؤلفاتــه 

كاآلتي:-
أنــوار الفجــر فــي تفســير القــرآن: اســتغرق فــي تأليفــه عشــرين ســنة وبلــغ ثمانيــن 	 

ــر  ــة أمي ــي خزان ــرن الثامــن ف ــي الق ــي ف ــة، ورآه يوســف الحــزام المغرب ــف ورق أل
المســلمين الســلطان أبــي عنــان فــارس بمدينــة مراكــش )وكان يخــدم الســلطان فــي 

حــزم كتبــه ورفعهــا( فعــد أســفاره فبلغــت ثمانيــن ســفراً.
قانــون التأويــل فــي تفســير القــرآن: كتــاب كبيــر، نقــل عنــه المقــري فــي نفــح الطيب، 	 

وكان موجــوداً إلــى القــرن الحــادي عشــر الهجري.
أحكام القرآن: كتاب قيِّم، متداول حتى هذه األيام.	 
ــه. 	  ــا ألَّف ــر م ــن أواخ ــاب م ــذا الكت ــس، وه ــن أن ــك ب ــأ مال ــرح موط ــي ش ــس ف القب

ومخطوطــة مــن القبــس موجــودة فــي مراكــش فــي مكتبــة الجــالوي، وأخــرى فــي 

)1( سير أعالم النبالء، ج20 ص201.
)2( المرجع السابق، ج20 ص201.

ــي. ــة الكتان ــي مكتب ــرب ف المغ
كتاب النيرين: في الصحيحين.	 
كتاب المشكلين: مشكل الكتاب ومشكل السنة.	 
ــي 	  ــي ف ــي الكتان ــد الح ــة عب ــي مكتب ــه ف ــة من ــد مخطوط ــرى: توج ــكام الصغ األح

المغــرب.
الناسخ والمنسوخ في القرآن: توجد منه مخطوطة بخزانة القرويين.	 
ــن 	  ــال اب ــه، ق ــا ألف ــن أول م ــو م ــذي، وه ــع الترم ــرح جام ــوذي ش ــة األح عارض

عســاكر: »خــرج مــن دمشــق راجعــاً إلــى مقــره ســنة 491هـــ، ولمــا غــّرب 
صنَّــف »عارضــة األحــوذّي« ...«)1(. وتوجــد منــه مخطوطــة فــي جمعيــة الهدايــة 
اإلســالمية فــي تونــس، كمــا طبــع هــذا الكتــاب فــي مصــر ســنة 1350هـــ، مــع جامع 

ــي أربعــة عشــر جــزءاً. الترمــذي ف
ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك، في مكتبة طلعت 793 حديث.	 
شرح حديث جابر في الشفاعة.	 
شرح حديث أم زرع.	 
حديث اإلفك.	 
المسلسالت.	 
السباعيات.	 
الكالم عن مشكل حديث السبحات والحجاب.	 
األمد األقصى بأسماء هللا الحسنى وصفاته العليا.	 
العواصم من القواصم.	 
المحصول في علم األصول.	 
الخالفيات.	 
مراقي الزلف.	 
سراج المريدين، ومنه مخطوطة بمكتبة عبد الحي الكتاني بالمغرب.	 
نواهي الدواهي.	 
تفصيل التفضيل، بين التحميد والتهليل.	 
التوســط فــي معرفــة صحــة االعتقــاد، والــرد علــى مــن خالــف الســنة وذوي البــدع 	 

واإللحــاد فــي مجمــوع مخطــوط بمكتبــة عبــد الحــي الكتانــي ي المغــرب.
)1( نفح الطيب، ج2 ص28.
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كتاب مستر العورة.	 
اإلنصاف، في مسائل الخالف، عشرون مجلداً.	 
شرح غريب الرسالة البن أبي زيد القيرواني.	 
الكافي في أن ال دليل على النافي.	 
تبيين الصحيح في تعيين الذبيح.	 
ترتيبا لرحلة للترغيب في الملة.	 
أعيان األعيان.	 
ملجأة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين.	 
تخليص التلخيص.	 
سراج المهتدين.	 
العقل األكبر، للقلب األصغر)1(.	 

وظــل ابــن العربــي يــدرس ويــؤل فــي أواخــر حياتــه، وكان يتــردد عليــه األدبــاء، 
ــن  ــب اب ــع األدي ــه م ــي ل ــف التال ــر الموق ــة ونذك ويســاجلهم األدب والشــعر ببراعــة فائق
صــارة الشــنتريني، حيــث دخــل عليــه األخيــر وبيــن يــدي القاضــي أبــي بكــر نــار عالهــا 

ــال: ــال البــن صــارة: قــل فــي هــذه فق رمادهــا فق
شابت نواصي النار بعد سوادها ** وتسترت عنا بثوب رماد

ثم قال البن العربي، أجز، فقال:
شابت كما شبنا وزال شبابنا ** فكأنما كنا على ميعاد

ومن أشعاره هذه األبيات التي يتشّوق فيها إلى بغداد، ويخاطب فيها أهل الوداد:
أِمْنِك رى والليل يخدع بالفجر ** خيال حبيب قد حوى قصب الفخر
جال ُظلَم الظَّْلماء مشرُق نوره ** ولم يخبط الظلماء باألنجم الزهر

ولم يرض باألرض البسيطة ُمسحبا ** فسار على الجوزا إلى فلك يجري
وحّث مطايا قد مطاها بعّزة ** فأوطاها قسْراً على قُنّة النّسر

فصارت ثقاالً بالجاللة فوقها ** وسارت عجاالً تتقي ألم الزجر
وجرت على ذيل المجرة ذيلها ** فمن ثم يبدو ما هناك لمن يسري
ومرت على الجوزاء توضئ فوقها ** فآثُِر ما مّرت به َكلَُف البدر

وساقت أريج الخلد من جنة العال ** فذع عنك رمالً باألنيعم يستذري
فما حذرت قيساً وال خيل عامر ** وال أضمرت خوفاً لقاء بني َضْمِر

)1( انظر: نفح الطيب، ج2 ص35.

سقى هللا مصراً والعراق وأهلها ** وبغداد والشامين منهمل القَْطِر)1(.
ــة، ال نجــد  ــاره العلمي ــي وآث ــن العرب ــاة اب ــد هــذه المقدمــة عــن حي ــول: بع وخالصــة الق
ــي  ــاني ف ــره التلمس ــا ذك ــي بم ــذ، ونكتف ــم الجهب ــام العال ــذا اإلم ــق ه ــي بح ــا تف أن كلماتن
نفــح الطيــب فــي مقدمــة ترجمتــه البــن العربــي حيــث قــال: »قــال ابــن ســعد: هــو اإلمــام 
العالــم القاضــي الشــهير فخــر المغــرب ..... ذكــره الحجــاري فــي المســهب طبــق اآلفــاق 
بفوائــده، ومــأل الشــام والعــراق بأوابــده، وهــو إمــام فــي الفصــول والفــروع وغيــر ذلــك«.
ولننتقــل – بعــد ذلــك – إلــى دراســة تفســيره »أحــكام القــرآن«، واســتخالص منهجــه فــي 

التفســير بعــون هللا تعالــى. 

)1( نفح الطيب، ج2 ص35.
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الباب الثاني منهج ابن العربي في تفسيره

الفصل األول: المصادر التي اعتمد عليها ابن العربي في تفسيره.	 
الفصل الثاني: منهجه في تفسيره واألسس التي اعتمد عليها:	 

األساس األول: جمعه في تفسيره بين المأثور والرأي.	 
األساس الثاني: عنايته بالقراءات.	 
األساس الثالث: اللغة والنحو في تفسير ابن العربي.	 
األساس الرابع: مسلكه في عرض األحكام الفقهية.	 
األساس الخامس: موقفه من اإلسرائيليات.	 

الفصل الثالث: القيمة العلمية لتفسيره »أحكام القرآن«.	 

الفصل األول: بعض المصادر التي اعتمد عليها ابن العربي في 
تفسيره

حينمــا يطالــع الباحــث تفســير ابــن العربــي، يحــس أنــه أمــام موســوعة عظيمــة متنوعــة 

مــن شــتى العلــوم، وال شــك أن البــن العربــي مصــادر كثيــرة وروافــد عديــدة – مشــرقية 

ومغربيــة اعتمــد عليهــا فــي تفســيره، وال نســتطيع – بــأي حــال – اســتقصاء هــذه 

المصــادر، وحســبنا فــي بحثنــا الصغيــر هــذا أن نمــر علــى ذكــر بعضهــا ســواء كانــت 

مــن كتــب التفســير أو مــن كتــب الحديــث، أو مــن كتــب اللغــة والنحــو، أو مــن الفقــه أو 

مــن كتــب التاريــخ.

أوالً: مصادر ابن العربي من كتب التفسير:-
1- جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: – لإلمــام أبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري 

المتوفى ســنة )310هـ(.

وهــو مــن أهــم كتــب التفســير التــي اعتمــد عليهــا ابــن العربــي فــي تفســيره، ونــراه فــي 

مواضــع عــدة ينقــل آراء الطبــري، ولكنــه ال يقتصــر دائمــاً علــى نقــل آرائــه وموافقتــه 

ــد آراءه،  ــه، وينق ــان يخالــف الطبــري ويناقــش أقوال ــل نجــده فــي بعــض األحي عليهــا؛ ب

وهنــا تتجلــى شــخصية ابــن العربــي العلميــة.

ونكتفي هنا بذكر موضعين من كتابه »أحكام القرآن« لالستدالل على ما ذكرنا:

المثال األول:
في شرح آية القصاص )آية 178 من سورة البقرة( يقول:

ــوب  ــوم الوج ــى عم ــل عل ــُروِف{ دلي ــاٌع بِاْلَمْع ــى: }فَاتِّبَ ــه تعال ــي قول ــري: ف ــال الطب »ق

ممــن وقــع، يريــد أن مــن ذكــر الديــة وجــب قبولهــا علــى اآلخــر مــن ولــي أو جــاٍن، ثــم 

رأى أن هــذا ال يســتمر فعقّبــه بعــده بمــا يــدل علــى أن الديــة إن عرضهــا الجانــي اســتحب 

قبولهــا، وإن عرضهــا المجنــّي عليــه أو وليــه وجــب علــى الجانــي قبولهــا، ولمــا رجــع 

إليــه اســتغنينا عــن االعتنــاء بــه«)1(.
)1( أحكام القرآن: ألبي بكر، محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، ج1، ص99 – 100.
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المثال الثاني:
ــةً{ اآليــة  ــنَّ الَِّذيــَن َظلَُمــواْ ِمنُكــْم َخآصَّ ــةً الَّ تُِصيبَ ــواْ فِتْنَ فــي تفســير قولــه تعالــى: - }َواتَّقُ

ــال: 25[ يقــول: ]األنف
»فأما اعتراضهم باإلعراب وهي:

المسألة الرابعة: فقد أوضحنا في الرسالة الملجئة، وقلنا فيها ثالثة أقوال:
األول: أنه أمر ثم نهي، كل واحد مستقل بنفسه، كما تقول: قم غداً ال تتكلم اليوم.

الثاني: اإلعراب اتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم.«
فأمــا األول فضعيــف، ألن قولــه: }َواتَّقـُـواْ فِتْنَــةً{ ليــس بــكالم مســتقل، فيصــح أن يتركــب 

عليــه غيــره.
ــم، ألن مجــازه: ال  ــه فــي العل وأمــا الثانــي – وهــو جــواب الطبــري – فــال يشــبه منزلت

تصيــب الذيــن ظلمــوا، ولــم يــرد كذلــك.
الثالــث: قــال لنــا شــيخنا أبــو عبــد هللا النحــوي: هــذا نهــي فيــه معنــى جــواب األمــر، كمــا 
يقــال: ال تنــزل مــن الدابــة ال تطرحنــك، وقــد جــاء مثلــه فــي القــرآن }اْدُخلـُـوا َمَســاِكنَُكْم اَل 
يَْحِطَمنَُّكــْم ُســلَْيَماُن َوُجنُــوُدهُ{ اآليــة ]النمــل: 18[، وهــذا منتهــى االختصــار وقــد طولنــاه 

فــي مكانــه«)1(.
وقــد اعتمــد ابــن العربــي – كغيــره مــن مفســري األندلــس – علــى تفاســير أخــرى، ولكــن 

يتضــح مــن خــالل كتابــه بــأن أكثــر مــن اعتمــد عليــه هــو الطبــري فــي تفســيره.
وابــن العربــي ال يــكاد يذكــر المصــدر الــذي اعتمــد عليــه فيمــا يذكــره إال نادراً، ونســتطيع 

بشــكل عــام أن نعــدد بعــض المصــادر األخــرى – فــي التفســير التــي اعتمــد عليها –:
2- إعــراب القــرآن – ومعانــي القــرآن – ألبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل 

النحــاس المتوفــى ســنة )338هـــ(.
3- الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة، لمكــي بــن أبــي طالــب القيســي، المتوفــى ســنة )437هـــ(، 

وهــو أندلســي.

ثانياً: مصادره من كتب القراءات:
ــح  ــة مــع الترجي ــراءات المختلف ــى ذكــر أوجــه الق ــي فــي تفســيره إل ــن العرب يتعــرض اب
والنقــد وغالبــاً ال يشــير إلــى أصحــاب القــراءات، ويتحاشــى القــراءات الشــاذة، ويمكننــا 
أن نحــدد بعــض المصــادر فــي القــراءات التــي اعتمــد عليهــا ابــن العربــي فــي تفســيره 

)1( الجريمة والعقاب، محمد أبو زهرة، ص22.

وهــي:-
1- كتب أبي عمرو عثمان بن سعدي الداني المتوفى سنة )444هـ(، وهو أندلسي.

2- كتــاب الحجــة واإلغفــال فــي القــراءات الســبع، ألبــي علــي الحســن بن أحمد الفارســي، 
المتوفى ســنة )377هـ(.

وغيرهما من كتب القراءات، وسوف أكتفي بذكر مثال لما سبق:-
مثال:

يقــول فــي تفســيره لقولــه تعالــى: }َوإَِذا أََرْدنـَـا أَن نُّْهِلــَك قَْريـَـةً أََمْرنـَـا ُمتَْرفِيَهــا فَفََســقُواْ فِيَهــا 
ْرنَاَهــا تَْدِميــًرا{ اآليــة ]اإلســراء: 16[. فيهــا مــن القــراءات ثالثــة:- فََحــقَّ َعلَْيَهــا اْلقـَـْوُل فََدمَّ

القراءة األولى: أمرنا بتخفيف الميم.
القراءة الثانية: بتشديدها.

القراءة الثالثة: آمرنا – بمد بعد الهمزة وتخفيف الميم.
ــقوا  ــوا ففس ــدل فخالف ــم بالع ــا: أمرناه ــهورة، ومعناه ــي المش ــى: فه ــراءة األول ــا الق فأم

ــا. ــة عليه ــابقة الحاق ــة الس ــوا بالكلم ــدر، فهلك ــاء والق بالقض
ــرو  ــي عم ــة وأب ــي العالي ــي وأب ــراءة عل ــي ق ــم فه ــة: – بتشــديد المي ــراءة الثاني ــا الق وأم

ــادة. ــرب ع ــط أق ــى التخلي ــرة إل ــم، والكث ــا: كثّرناه ــدي، ومعناه ــان النه ــي عثم وأب
وأمــا قــراءة المــد فــي الهمــزة وتخفيــف الميــم، فهــي قــراءة الحســن واألعــرج وخارجــة 
ــن  ــف م ــي التصري ــران ف ــل ينظ ــل وفع ــإن أفع ــرة، ف ــا: الكث ــون معناه ــع، ويك ــن ناف ع

ــدة ...«)1(.  ــكاة واح مش

ثالثاً: مصادره من كتب الحديث:-
ذكــر ابــن العربــي فــي تفســيره ثــروة ضخمــة مــن األحاديــث النبويــة الشــريفة، واستشــهد 
بهــا ألغــراض مختلفــة، واعتمــد فــي ذلــك علــى مصنفــات الحديــث المختلفــة وأشــهر هــذه 

المصنفــات التــي اعتمــد عليهــا هــذه الكتــب:-
ــى  ــن إســماعيل البخــاري المتوف ــد هللا محمــد ب ــي عب 1- »الجامــع الصحيــح« لإلمــام أب

ــنة )256هـ(. س
2- »المســند الصحيــح« لإلمــام أبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج النيســابوري المتوفــى 

ســنة )261هـ(.
3- »ســنن أبــي داود« ألبــي داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق السجســتاني المتوفــى 

)1( أحكام القرآن، ابن العربي، مرجع سابق، ج3 ص1201.
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)275هـ(. سنة 
4- »جامــع الترمــذي« لإلمــام أبــي عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي، المتوفــى ســنة 

)279هـ(.
ــى  ــن شــعيب النســائي، المتوف ــد ب ــد الرحمــن أحم ــي عب ــام أب 5- »ســنن النســائي« لإلم

ســنة )303هـــ(.
6- »ســنن الدارقطنــي« لإلمــام أبــي الحســن علــي بــن عمــر الدارقطنــي، المتوفــى ســنة 

)385هـ(.
وغيرها من كتب الحديث، ونكتفي بذكر مثالين على ما سبق:-

المثال األول:
فــي تفســير اآليــة: 39 مــن ســورة األنفــال: }َوقَاتِلُوُهــْم َحتَّــى الَ تَُكــوَن فِتْنـَـةٌ{ اآليــة يقــول: 
ــا أن  ــن عمــر فرجون ــا اب ــال: خــرج علين ــر، ق ــن جبي ــي البخــاري عــن ســعيد ب »... وف
يحدثنــا حديثــاً حســناً، قــال: فبادرنــا إليــه رجــل، فقــال: يــا أبــا عبــد الرحمــن، حدثنــا عــن 
القتــال فــي الفتنــة، وهللا يقــول: }َوقَاتِلُوُهــْم َحتَّــى الَ تَُكــوَن فِتْنـَـةٌ ...{ فقــال: هــل تــدري مــا 
الفتنــة – ثكلتــك أمــك؟ إنمــا كان محمــد يقاتــل المشــركين وكان الدخــول فــي دينهــم فتنــة، 

وليــس بقتالكــم علــى الملــك«)1(.
المثال الثاني:

فــي تفســير اآليــة 180 مــن ســورة البقــرة، قولــه تعالــى: }ُكتِــَب َعلَْيُكــْم إَِذا َحَضــَر أََحَدُكــُم 
اْلَمــْوُت إِن تـَـَرَك َخْيــًرا اْلَوِصيَّــةُ{ اآليــة.

المســألة الرابعــة: تأخيــر الوصيــة إلــى المــرض مذمــوم شــرعاً، روى مســلم واألئمــة أن 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ســئل: أي الصدقــة أفضــل؟ قــال: »أن تصــدق وأنــت صحيــح 
حريــص تأمــل الغنــى وتخشــى الفقــر، وال تمهــل حتــى إذا بلغــت الحلقــوم، قلــت: لفــالن 

كــذا، ولفــالن كــذا، وقــد كان لفــالن كــذا ...«)2(.

رابعاً: مصادره من كتب اللغة:
مــن دراســة تفســير ابــن العربــي يتبيــن لنــا جليَّــاً اعتمــاد ابــن العربــي فــي تفســيره لآليــات 
علــى توضيــح المعنــى اللغــوي أوالً، وقــد اعتمــد علــى عــدة مصــادر هامــة كمــا يتضــح 

مــن كتابــه ومنهــا:-

)1( المرجع السابق، ج2 ص854.

)2( المرجع السابق، ج1 ص101.

الكتاب لسيبويه، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قبنر، المتوفى سنة )188هـ(.
معانــي القــرآن الكريــم، ألبــي زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء، المتوفــى ســنة )207هـــ(. 

وغيرهمــا مــن كتــب اللغــة، ونكتفــي بذكــر المثاليــن التالييــن علــى مــا ســبق:-
المثال األول:

في تفسير اآلية: 95 من سورة المائدة:-
يقول: المسألة الثالثة عشر: قوله تعالى: }ِمَن النَّعَِم{:-

»قــد بينــا فــي ملجئــة المتفقهيــن درجــات حــرف )مــن(، وأن مــن جملتهــا بيــان الجنــس، 
كقولــك: خاتــم مــن حديــد، وقدمنــا قــول أبــي بكــر الســراج فــي رشــح كتــاب ســيبويه الــذي 
ــون  ــا ال تك ــه هللا: إنه ــي رحم ــي الحضرم ــي عل ــه أب ــي وقت ــنة ف ــيخ الس ــى ش ــا عل أوقفن
للتبعيــض بحــال، وال فــي موضــع، وإنمــا يقــع التبعيــض فيهــا بالقرينــة، فجــاءت مقترنــة 
بقولــه: }ِمــَن النَّعـَـِم{، لبيــان جنــس مثــل المقتــول المفــدى، وأنــه مــن اإلبــل والبقــر والغنــم، 

وهللا أعلــم«)1(.
المثال الثاني:

ونــرى فيــه شــخصيته العلميــة بــارزة، ونبوغــه فــي اللغــة واضحــاً، حينمــا يناقــش علمــاء 
اللغــة وال يســلّم بــكل مــا يقولونــه.

َف بِِهَمــا{ اآليــة ]البقــرة: 158[ يقــول  ففــي تفســير قولــه تعالــى: }فـَـالَ ُجنـَـاَح َعلَْيــِه أَن يَطَّــوَّ
ابــن العربــي: »قــال الفــراء معنــى قــول هللا الســابق أن يطــوف وحــرف )ال( زائــدة. وهــذا 

ضعيــف مــن وجهين:
أحدهما: أنا قد بينّا في مواضع أنه يبعد أن تكون )ال( زائدة.

الثانــي: أنــه ال لغــوي وال فقيــه يعــادل عائشــة رضــي هللا عنهــا، وقــد قررتهــا غيــر زائــدة، 
وقــد بينــت معناهــا فال رأي للفــراء وال لغيــره«)2(.

خامساً: مصادره من كتب الفقه:
ــد  ــر علمــاء األندلــس، ولق ــك شــأن أكث ــي ذل ــي مالكــي المذهــب، شــأنه ف ــن العرب كان اب
اســتمد المــادة الفقهيــة فــي تفســيره مــن أمهــات كتــب المذهــب المالكــي كالموطــأ والمدّونــة 

والتفريــع والواضحــة وغيرهــا.
بعض مصادره الفقهية:-

)1( المرجع السابق.
)2( المرجع السابق، ج2 ص1324.



د. نعيمة محمد يحيى القاضي أبو بكر بن العربي وكتابه أحكام القرآن

178179

الموطأ، لإلمام مالك بن أنس، المتوفى سنة )179هـ(.
الواضحة، لعبد الملك بن حبيب األندلسي المتوفى سنة )238هـ(.

المدّونة، لعبد السالم بن سعيد المعروف بسحنون، المتوفى سنة )240هـ(.
العتبية، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتيبي، المتوفى سنة )254هـ(.

الموازيــة، لمحمــد بــن إبراهيــم بــن زيــاد، المعــروف بابــن المــواز المتوفــى ســنة 
)296هـــ(.

وأثنــاء عرضــه آلراء أتبــاع المذهــب المالكــي فــي مســألة مــا، يفاضــل بينهــم ويرفــض 
بعضهــا – أحيانــاً –، كمــا ويــرد علــى بعضهــم ويناقشــهم مناقشــة دقيقــة، وســوف نذكــر 

بعــض األمثلــة علــى مــا ســبق:
المثال األول:

ــَق  ــَر فَانفَلَ ــاَك اْلبَْح ــى أَِن اْضــِرب بِّعََص ــى ُموَس ــا إِلَ ــى:- }فَأَْوَحْينَ ــه تعال  فــي تفســيره قول
ــِم{ ]الشــعراء: 63[. ــْوِد اْلعَِظي ــْرٍق َكالطَّ ــَكاَن ُكلُّ فِ فَ

يقــول ابــن العربــي: - »... المســألة الثانيــة: - قــال مالــك: دعــا موســى فرعــون أربعيــن 
ســنة إلــى اإلســالم، وإن الســحرة آمنــوا فــي يــوم واحــد.

المســألة الثالثــة: - فــي هــذا دليــل علــى أن مالــكاً كان يذكــر مــن أخبــار اإلســرائيليات مــا 
وافــق القــرآن أو وافــق الســنة والحكمــة، أو قامــت بــه المصلحــة التــي لــم تختلــف فيهــا 

الشــرائع، وعلــى هــذه النكتــة عــول فــي جامــع الموطــأ«)1(.
المثال الثاني:

ــهُ  ــِد تَنَالُ ْي ــَن الصَّ ــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــواْ لَيَْبلَُونَُّكــُم للّاُ بَِشــْيٍء ّمِ فــي تفســير قولــه تعالــى: - }يَ
أَْيِديُكــْم َوِرَماُحُكــْم ِليَْعلَــَم للّاُ َمــن يََخافُــهُ بِاْلغَْيــِب فََمــِن اْعتـَـَدى بَْعــَد َذِلــَك فَلَــهُ َعــَذاٌب أَِليــٌم{ 

ــدة: 94[. ]المائ
يقــول ابــن العربــي: »... المســألة الســابعة: - حــول أكل صيــد الذمــي »والصحيــح عنــدي 
جــواز أكل صيــده وأن الخطــاب فــي اآليــة لجميــع النــاس محلهــم ومحرمهــم، وألجــل هــذا 
قــال قاضــي القضــاة ابــن حبيــب: إن معنــى قولــه: }لَيَْبلَُونَُّكــُم{ ليكلفنكــم، ثــم بيــن التكليــف 

بعده«)2(.
المثال الثالث:

في المسألة الخامسة عشر: في حكم التداوي بالميتة: 

)1( المرجع السابق، ج3 ص1423.
)2( المرجع السابق، ج2 ص663 – 664.

يقــول: »وفــي العتيبــة مــن روايــة مالــك فــي )اْلُمْرتــك( – ضــرب مــن األدويــة – يصنــع 
مــن عظــام الميتــة إذا جعلــه فــي جرحــه ال يصلــي بــه حتــى يغســله«. وإن كانــت الميتــة 

بعينهــا قــال ســحنون: »ال يتــداوى بهــا بحــال وال بالخنزيــر«)1(.

سادساً: مصادره من شيوخه:
وإلــى جانــب مــا تقــدم مــن المصــادر المختلفــة التــي اســتقى منهــا ابــن العربــي فــي تفســيره 
– ذكرنــا بعــض تلــك الكتــب – هنــاك مصــدر هــام أفــاد منــه ابــن العربــي فائــدة عظيمــة 
وتتمثــل فــي شــيوخه الذيــن أخــذ العلــم عنهــم، فهــو يذكــر أســماء شــيوخه وقــد ال يســميهم، 

ويعتــد بأقوالهــم، ولكنــه – فــي بعــض المواقــف نجــده يناقــش شــيوخه وقــد يعارضهــم.
واألمثلة على ذلك كثيرة نكتفي بذكر مثالين:

المثال األول:
ــةُ للّاِ  ــَك َعلَْيِهــْم لَْعنَ ــاٌر أُولَئِ ــُروا َوَماتُــوا َوُهــْم ُكفَّ فــي تفســيره قولــه تعالــى: }إِنَّ الَِّذيــَن َكفَ

ــَن{ ]البقــرة: 161[، يقــول: ــاِس أَْجَمِعي ــِة َوالنَّ َواْلَمآلئَِك
ــد  ــه عن ــه، ألن حال ــوز لعن ــن ال يج ــر المعي ــياخي: إن الكاف ــن أش ــر م ــي كثي ــال ل ».. ق
ــى  ــاة عل ــة المواف ــة إطــالق اللعن ــذه اآلي ــي ه ــى ف ــد شــرط هللا تعال ــم، وق ــاة ال تعل المواف
الكفــر. وقــد روي عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم نــّص أقــوام بأعيانهــم علــى الكفــر، 
وفــي صحيــح مســلم، عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا: »دخــل علــى النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم رجــالن فكلمــاه بشــيء فأغضبــاه فلعنهمــا« )2( وإنمــا كان ذلــك لعلمــه بمآلهمــا«)3(.

المثال الثاني:
ــْر  َّقـُـواْ للّاَ يَْجعَــل لَُّكــْم فُْرقَانــاً َويَُكفِّ وفــي تفســيره قولــه تعالــى: }يِــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـواْ إَن تَت
َعنُكــْم َســيِّئَاتُِكْم َويَْغِفــْر لَُكــْم َوللّاُ ذُو اْلفَْضــِل اْلعَِظيــِم{ ]األنفــال: 29[، يقــول ابــن العربــي: 
»... وهــذا وإن كان أخــذ طرفــاً مــن المعنــى، فــإن شــيخنا عطــاء المقدســي شــيخ الفقهــاء 

والصوفيــة ببيــت المقــدس اســتوفى  المعنــى فــي بيتيــن أنشــدهما:
إذا لُْمُت عيني اللتين أضّرتا ** بجسمي وقلبي قالتا: لُم القلبا

فإن لُْمُت قلبي قال: عيناك جّرتا ** علي الرزايا ثّم لي تجعَل الذنبا)4(
)1( المرجع السابق، ج1 ص87.

صحيح مسلم 4/2007 برقم )2600(، وانظر: مسند أحمد بن حنبل 4/82.  2
أحكام القرآن، ج1/74، 75.  3

أحكام القرآن، ج2/849.  4
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الفصل الثاني: منهج ابن العربي في تفسيره
واألسس التي اعتمد عليها

يعتبــر كتابــه مرجعــاً للتفســير الفقهــي عنــد المالكيــة، وهــو يتعــرض فيهــا لســور القــرآن 
كلهــا، ولكنــه يقتصــر فــي تفســيره علــى آيــات األحــكام فقــط – وهــذا واضــح مــن عنــوان 

. به كتا
وطريقتــه فــي هــذا الكتــاب: أنــه يتعــرض لــكل ســورة مــن ســور القــرآن بالترتيــب، ثــم 
يذكــر عــدد مــا فيهــا مــن آيــات األحــكام ثــم يأخــذ اآليــة ويذكــر عــدد المســائل التــي حوتهــا 
ــة  ــى: وفيهــا خمــس مســائل، اآلي ــة األول ــالً: اآلي ــا قائ ــل مــا ورد فيه ــي تفصي ــدأ ف ــم يب ث
ــي  ــودة ف ــكام الموج ــات األح ــن آي ــي م ــى ينته ــذا حت ــائل وهك ــر مس ــا عش ــة: وفيه الثاني

الســورة)1(.
ولنضرب مثالً لذلك من »أحكام القرآن«:-

ــي  ــا ف ــن أحكامه ــر اآلن م ــذي حض ــرة: »وال ــورة البق ــي أول س ــي ف ــن العرب ــول اب يق
هــذا المجمــوع تســعون آيــة، اآليــة األولــى: قولــه تعالــى: }الَِّذيــَن يُْؤِمنـُـوَن بِاْلغَْيــِب{ فيهــا 

مســألتان:
المســألة األولــى قولــه: }يُْؤِمنـُـوَن{، وقــد بينـّـا حقيقــة اإليمــان فــي كتــب األصــول، ومنهــا 

. تؤخذ
المســألة الثانيــة: قولــه: }بِاْلغَْيــِب{، وحقيقتــه: مــا غــاب عــن الحــواس ممــا ال يوصــل إليــه 

إال بالخبــر دون النظــر، فافهموه«)2(.
وهكذا حتى يفرغ من آيات األحكام الموجودة في السورة.

ويقوم منهج ابن العربي في التفسير على خمسة أسس:-
األساس األول: جمعه في تفسيره بين المأثور والرأي.

األساس الثاني: عنايته بالقراءات.
األساس الثالث: اتجاهه في تفسيره إلى اللغة والنحو.

األساس الرابع: مسلكه في عرض األحكام الفقهية.
األساس الخامس: موقفه من اإلسرائيليات.

)1( انظر: أحكام القرآن، البن العربي، المقدمة، ج1 ص2.
)2( المرجع السابق، ج1 ص8.

األساس األول: جمعه في تفسيره بين المأثور والرأي:
ف  قبــل أن نبــدأ فــي بيــان موقــف ابــن العربــي فــي تفســيره بيــن المأثــور والــرأي، نعــّرِ

كالً مــن نوعــي التفســير:
ــي  ــاء ف ــا ج ــو م ــاء: - وه ــان العلم ــى لس ــاء عل ــح ج ــو مصطل ــور: وه ــير بالمأث التفس
القــرآن نفســه مــن البيــان والتفصيــل لبعــض آياتــه، ومــا ورد عــن النبــي صلــى هللا عليــه 

ــن)1(. ــن رضــوان هللا عليهــم أجمعي ــة والتابعي ــل عــن الصحاب وســلم، ومــا نق
وهــو أحســن طــرق التفســير وأصحهــا، فمــا أُْجِمــل فــي موضــع مــن القــرآن فســر فــي 
موضــع آخــر، ومــا اختُصــر فــي مــكان بُســط فــي آخــر، إن تعــذر ذلــك، يلجــأ إلــى الســنة 
ــرآن  ــي الق ــير ف ــود التفس ــذر وج ــإن تع ــه ف ــة ل ــرآن موضح ــارحة للق ــا ش ــة، فإنه النبوي
والســنة، يرجــع حينئــٍذ إلــى أقــوال الصحابــة رضــوان هللا عليهــم، وإذا لــم يوجــد التفســير 

فــي أقــوال الصحابــة يرجــع إلــى أقــوال التابعيــن.
التفســير بالــرأي: هــو عبــارة عــن تفســير القــرآن باالجتهــاد، بعــد معرفــة كالم العــرب 
ــى  ــوف عل ــا، والوق ــوه داللته ــة، ووج ــاظ العربي ــة األلف ــول، ومعرف ــي الق ــم ف ومناحيه

ــم)2(. ــاب الكري ــات الكت ــن آي ــة الناســخ والمنســوخ م ــزول، ومعرف أســباب الن
ــم  ــزون ومنه ــم المجي ــاد، فمنه ــرأي واالجته ــير بال ــواز التفس ــي ج ــاء ف ــف العلم واختل

المانعــون.
خالصة القول في التفسير بالرأي أنه قسمان:

- الممــدوح: وهــو مــا جــاء موافقــاً للكتــاب والســنة مــع مراعــاة الشــروط الواجــب توافرها 
فــي هــذا التفســير، وهــذا النــوع ال غضاضــة فيه.

ــل  ــى المي ــام عل ــه ق ــوع، ألن ــو ممن ــابقة، وه ــروط الس ــد الش ــا فق ــو م ــوم: وه - والمذم
والهــوى وتأويــل اآليــات نــزوالً عنــد المذهــب، واســتدالالً علــى الــرأي وهــذا تحريــف 

ــه. ــم عــن مواضع للكل
ــي  ــي ف ــن العرب ــان منهــج اب ــي بي ــدأ ف وبعــد هــذا العــرض الســريع لنوعــي التفســير، نب

ــرأي: ــور وال ــير بالمأث التفس
ــرأي، فهــو يســتعين فــي تفســيره  ــور وال ــن المأث ــي فــي تفســيره بي ــن العرب ــد جمــع اب لق
بالقــرآن نفســه، ويعتمــد أصــالً فــي بيــان معاني األلفــاظ الكريمــة، وتوضيحها واالســتدالل 

علــى تلــك المعانــي بمــا ورد فــي معنــاه فــي آيــات أخــرى.

)1( انظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير، ج1 ص15.
)2( انظر التفسير والمفسرون، للدكتور محمد حسين الذهبي، ج1 ص255.
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ــواْ َشــَهاَدةُ بَْينُِكــْم  ــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُ ومــن ذلــك مــا قالــه عنــد تفســيره لقــول هللا تعالــى: }يِ
نُكــْم أَْو آَخــَراِن ِمــْن َغْيِرُكــْم{  إَِذا َحَضــَر أََحَدُكــُم اْلَمــْوُت ِحيــَن اْلَوِصيَّــِة اثْنَــاِن َذَوا َعــْدٍل ّمِ

ــدة: 106[. اآليــة ]المائ
ذكــر ابــن العربــي مــا يــرد علــى لفــظ )شــهد( مــن المعانــي مســتعيناً بمــا ورد فــي ذلــك 
ــذه  ــي ه ــى – شــهد – ف ــدم معن ــد تق ــال: »وق ــم: ق ــرآن الكري ــن الق ــات أخــرى م ــن آي م
ــة  ــواع مختلف ــى بأن ــاب هللا تعال ــي كت ــد وردت ف ــا، وق ــالف أنواعه ــا اخت ــورة، وبين الس
َجاِلُكــْم{ ]البقــرة: 282[ قيــل معنــاه: أحضــروا،  منهــا قولــه: }َواْستَْشــِهُدواْ َشــِهيَدْيِن مــن ّرِ
ومنهــا قولــه: }َشــِهَد للّاُ أَنَّــهُ الَ إِلَـــهَ إِالَّ ُهــَو{ ]آل عمــران: 18[ معنــاه: قضــى ومنهــا شــهد 
أي أقــر كقولــه: }َواْلَمآلئَِكــةُ يَْشــَهُدوَن{ ]النســاء: 166[، ومنهــا شــهد بمعنــى حكــم، قــال 
ــْن أَْهِلَهــا{ ]يوســف: 26[ ومنهــا شــهد بمعنــى علــم، كمــا قــال:  تعالــى: }َوَشــِهَد َشــاِهٌد ّمِ
ــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن  }َوالَ نَْكتـُـُم َشــَهاَدةَ للّاِ{، ومنهــا شــهد بمعنــى وصــى كقولــه تعالــى ههنــا: }يِ

ــدة: 106[«. ــَهاَدةُ{ ]المائ ــواْ َش آَمنُ
ــا نجــد ابــن العربــي يستشــهد بأقــوال  أمــا موقفــه مــن االستشــهاد بالحديــث الشــريف إنن
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم للداللــة علــى األحــكام الشــرعية، وهــذا هــو الطابــع العــام 
الــذي تميــز بــه تفســير ابــن العربــي، وقــد جعــل الحديــث الشــريف دعامــة أساســية قــام 
عليــه تفســيره، غيــر أنــه وقــف مــن ذلــك مواقــف، فنجــده أحيانــاً يســتدل بالحديث الشــريف 

دون أن يذكــر أو يبيــن درجتــه مــن الصحــة أو الضعــف أو يعقــب عليــه.
ــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــواْ إَِذا تََدايَنتـُـم بَِدْيــٍن إِلَــى أََجــٍل  فيقــول عنــد تفســيره لقــول هللا تعالــى: }يَ

ــوهُ{ ]البقــرة: 282[: ى فَاْكتُبُ َســمًّ مُّ
»المســألة الثالثــة: - لقولــه )فاكتبــوه( يريــد أن يكــون صــكَّاً، ليســتذكر بــه عنــد أجلــه، لمــا 

يتوقــع مــن الغفلــة فــي المــدة التــي بيــن المعاملــة وبيــن حلــول األجــل.
والنســيان مــوكل باإلنســان، والشــيطان ربمــا حمــل علــى اإلنــكار، والعــوارض مــن مــوت 

وغيــره ربمــا تطــرأ فشــرع الكتــاب واالستشــهاد، وكان ذلــك فــي الزمــان األول.
وروى أحمــد بــن حنبــل وغيــره عــن ابــن عبــاس أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: 
أول مــن جحــد آدم – قالهــا ثــالث مــرات – إن هللا تعالــى لمــا خلقــه مســح ظهــره، فأخــرج 
ذريتــه، فعرضهــم عليــه، فــرأي فيهــم رجــالً يزهــر، قــال: أي رّبِ! مــن هــذا؟ قــال: ابنــك 
داود. قــال: كــم عمــره؟ قــال: ســتون. قــال: أي رّب! ِزْد فــي عمــره. قــال: ال، إال أن تزيــده 
أنــت مــن عمــرك. فــزاده أربعيــن ســنة مــن عمــره. فكتــب هللا عليــه كتابــاً وأشــهد عليــه 
المالئكــة، فلمــا أراد أن يقبــض روحــه. قــال: بقــي مــن أجلــي أربعــون. فقيــل لــه: إنــك 

جعلتــه البنــك داود. قــال: فجــد. قــال: فأخــرج هللا عــز وجــل الكتــاب، وأقــام عليــه البينــة، 
فأتمهــا لــداود مئــة ســنة، وأتمهــا آلدم عمــره ألــف ســنة«)1(.

وفــي مواضــع كثيــرة أخــرى يســتدل ابــن العربــي بالحديــث مع ذكــر درجته، وال يستشــهد 
إال بالصحــاح مــن األحاديــث، وأحيانــاً يذكــر األحاديــث الضعيفــة غيــر أنــه يحــذر منهــا 

ويوصــي بتركهــا وعــدم االحتجــاج بهــا.
ونذكر المثالين التاليين على ذلك:

ــا لَــْم يُْذَكــِر اْســُم للّاِ َعلَْيــِه{  المثــال األول: يقــول فــي تفســير قولــه تعالــى: }َوالَ تَأُْكلـُـواْ ِممَّ
]األنعــام: 121[: »نهــي محمــول علــى التحريــم، وال يجــوز حملــه علــى الكراهــة، 
لتناولــه فــي بعــض مقتضياتــه الحــرم المحــض، وال يجــوز أن يتبعــض، وهــذا مــن نفيــس 

علــم األصــول.
وأمــا الســنة فقولــه صلــى هللا عليــه وســلم فــي الصحــاح: »مــا أنهــر الــدم، وذكــر اســم هللا 

عليــه فــكل«)2(.
وقــال أيضــاً صلــى هللا عليــه وســلم: »إذا أرســلت كلبــك المعلــم، وذكــرت اســم هللا عليــه 
فــكل، وإن وجــدت مــع كلبــك كلبــاً آخــر، فــال تــأكل، فإنــك إنمــا ســميت علــى كلبــك ولــم 

تســم علــى اآلخــر«)3(. وهــذه أدلــة ظاهــرة غالبــة عاليــة ...«)4(.
ــالةِ  ــى الصَّ ــْم إِلَ ــواْ إَِذا قُْمتُ ــَن آَمنُ ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــى: }يَ ــه تعال ــي تفســير قول ــال الثانــي: ف المث
ــِق َواْمَســُحواْ بُِرُؤوِســُكْم َوأَْرُجلَُكــْم إِلَــى اْلَكْعبَيــِن{  فاْغِســلُواْ ُوُجوَهُكــْم َوأَْيِديَُكــْم إِلَــى اْلَمَرافِ

ــدة: 6[ )5(: ]المائ
ــن  ــك ب ــه أحــد حاشــا مال ــم يفطــن ل ــى ل ــق معن ــي تحقي ــة واألربعــون: ف »المســألة الثامن
أنــس، لعظيــم إمامتــه، وســعة درايتــه، وثاقــب فطنتــه، وذلــك أن هللا تعالــى قــال: }فاْغِســلُواْ 
ُوُجوَهُكــْم َوأَْيِديَُكــْم إِلـَـى اْلَمَرافـِـِق{  اآليــة. وتوضــأ النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مــرة مــرة، 
ومرتيــن مرتيــن، وثالثــاً ثالثــاً، ومرتيــن فــي بعــض أعضائــه، وثالثــاً فــي بعضهــا فــي 
وضــوء واحــد، فظــّن بعــض النــاس أو كلهــم أن الواحــدة فــرض، والثانيــة فضــل، والثالثــة 

)1( انظــر: أحــكام القــرآن البــن العربــي، ج1 ص247، والحديــث أخرجــه أحمــد فــي مســنده ج1 
ص251، 371، وقــال الســيوطي فــي الــدر المنثــور ج1 ص370: أخرجــه الطيالســي وأبــو يعلــى وابــن 

ــي ســننه. ــي ف ــي العظمــى والبيهق ــو الشــيخ ف ــي وأب ــم والطبران ــي حات ــن أب ســعد وأحمــد واب
)2( أخرجه البخاري، ج3 181، ومسلم ج3 ص1558.

)3( أخرجه البخاري، ج9 ص1046، ومسلم ج3 ص1530.
)4( أخرجــه البخــاري، ج7 ص110، ومســلم ج3 ص1530، أحــكام القــرآن، البــن العربــي، ج2 

.750  – ص749 
)5( أحكام القرآن، البن العربي، ج2 ص740.
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ــس  ــس، ولي ــي القراطي ــوه ف ن ــس، ودوَّ ــي المجال ــك ف ــوا بذل ــا، والرابعــة تعــد، وأعلن مثله
ــكال بالقفــزان، وليــس ســواء فــي دركــه الرجــال  ــروا، فالحــق ال ي كمــا زعمــوا وإن كث
ــه وســلم مــرة  ــدان« حتــى يقــول: »... فــإن قيــل: قــد توضــأ النبــي صلــى هللا علي والول
مــرة وقــال: هــذا وضــوء ال يقبــل الصــالة إال بــه، وتوضــأ مرتيــن مرتيــن، وقــال: مــن 
توضــأ مرتيــن مرتيــن أتــاه هللا أجــره مرتيــن، ثــم توضــأ ثالثــاً ثالثــاً، وقــال: هــذا وضوئــي 
ــى أنهــا أعــداد  ــدل عل ــم«)1( وهــذا ي ــي، ووضــوء أبــي إبراهي ــاء مــن قبل ووضــوء األنبي

متفاوتــة علــى اإلســباغ يتعلــق األجــر بهــا مضاعفــاً علــى حســب مراتبهــا.
قلنــا: »هــذه األحاديــث لــم تصحــح، وقــد ألقيــت إليكــم وصيتــي فــي كل ورقــة ومجلــس، 
أال تشــتغلوا مــن األحاديــث بمــا ال يصــح ســنده، فكيــف ينبنــي مثــل هــذا األصــل علــى 

أخبــار ليــس لهــا أصــل ...«)2(.
كمــا اعتمــد ابــن العربــي فــي تفســيره علــى نقــل أقــوال الصحابــة والتابعيــن، واالســتدالل 
ــاً بعــد ذلــك  بهــا، مرّجحــاً لألقــوال معتمــداً فــي ترجيحــه علــى الحديــث الصحيــح، معقب
كلــه باســتخالص المعانــي مــن خــالل توجيهــه لهــذه األقــوال، ونــورد المثــال التالــي مــن 

كتابــه:
انِيَــةُ اَل يَنِكُحَهــا إِالَّ  ــةً أَْو ُمْشــِرَكةً َوالزَّ انِــي اَل يَنِكــُح إالَّ َزانِيَ مثــال: فــي قولــه تعالــى: }الزَّ

َم َذِلــَك َعلَــى اْلُمْؤِمنِيــَن{ ]النــور: 3[:  َزاٍن أَْو ُمْشــِرٌك َوُحــّرِ
»اختلف السلف فيها قديماً وحديثاً، والمتحصل فيها أربعة أقوال:-

ــن عمــر أن رجــالً مــن المســلمين اســتأذن رســول هللا  ــد هللا ب ــه روي عــن عب األول: أن
صلــى هللا عليــه وســلم فــي نــكاح امــرأة تســافح، وتشــترط لــه أن تنفــق عليــه، وكذلــك كــن 
نســاء معلومــات يفعلــن ذلــك، فيتزوجــن الرجــل مــن فقــراء المســلمين لتنفــق المــرأة منهــن 

عليــه، فنهاهــم هللا عــن ذلــك.
ــى  ــن عل ــن ينصب ــا ك ــد: عــن بغاي ــادة ومجاه ــاس ونحــوه عــن قت ــن عب ــال اب ــي: ق الثان
أبوابهــن الرايــات، وكانــت بيوتهــن تســمى المواخيــر، ال يدخــل إليهــن إال زان أو مشــرك، 

فحــرم هللا ذلــك علــى المؤمنيــن.
الثالــث: قــال ســعيد بــن جبيــر: ال يزنــي الزانــي بزانيــة مثلــه أو مشــركة، ونحــوه عــن 

)1( ذكــره الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد ج1 ص239 عــن ابــن عمــر، قــال الــرازي فــي علــل الحديــث 
)حديــث رقــم 100( هــذا الحديــث فيــه عبــد الرحمــن بــن زيــد متــروك الحديــث، فقــال: هــو عنــدي واٍه، 
ــن كعــب وهــو  ــّي ب ــي بنحــوه عــن أُب ــر ج2 ص235: رواه الدارقطن ــع الكبي ــي الجام ــال الســيوطي ف وق

ضعيــف.
)2( أحكام القرآن، البن العربي، ج2 ص580.

عكرمــة.
الرابــع: قــال ســعيد بــن المســيب: نســخها قولــه تعالــى: }َوأَنِكُحــوا اأْلَيَاَمــى ِمنُكــْم 
ــلمين«. ــى المس ــس: »أيام ــال أن ــور: 32[ وق ــْم{ ]الن ــْم َوإَِمائُِك ــْن ِعبَاِدُك ــَن ِم اِلِحي َوالصَّ
وقــد أكــد روايــة ابــن عمــر مــا رواه الترمــذي عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده 
قــال: كان رجــل يقــال لــه المرشــد بــن أبــي مرثــد، وكان رجــالً يحمــل األســرى مــن مكــة 
حتــى يأتــي بهــم المدينــة، قــال: وكانــت امــرأة بغيــة مــن مكــة، يقــال لهــا: عنــاق، وكان 
صديقــاً لهــا، وأنــه واعــد رجــالً مــن أســرى مكــة يحملــه، قــال: »فجئــت حتــى انتهيــت 
إلــى ظــل حائــط مــن حوائــط مكــة، فــي ليــل مقمــر، قــال: فجــاءت عنــاق فأبصــرت ســواد 
ظلّــي بجانــب الحائــط، فلمــا انتهــت إلــّي عرفتنــي، فقالــت: مرثــد؟ فقلــت: مرثــد. فقالــت: 
ــال:  ــا، ق ــاق! حــّرم هللا الزن ــا عن ــت: ي ــال: قل ــة، ق ــا الليل ــت عندن ــم فب ــاً وأهــالً، هل مرحب
ــى قدمــت  ــال: حت ــى ق ــام هــذا الرجــل يحمــل أســراكم، وذكــر الحديــث حت ــا أهــل الخي ي
المدينــة، فقلــت: يــا رســول هللا! أأنكــح عنــاق؟ فأمســك رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
ــال  ــة، فق ــِرَكةً ...{ اآلي ــةً أَْو ُمْش ــُح إالَّ َزانِيَ ــي اَل يَنِك انِ ــه شــيئاً، فنزلــت }الزَّ ــم يــرد علي فل
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: يــا مرثــد! الزانــي ال ينكــح إال زانيــة، وقــرأ اآليــة إلــى 

آخرهــا، وقــال: ال، فــال تنكحهــا«)1(.
ــال: إن  ــن ق ــا م ــح، وأم ــكالم صحي ــات ف ــا معلوم ــي بغاي ــت ف ــا نزل ــال: إنه ــن ق ــا م فأم
معنــاه: إن الزانــي ال يزانــي إلــى زانيــة، فمــا أصــاب فيــه غيــره، وهــي مــن علــوم القــرآن 
ــى  ــال: إن المحــدود ال ينكــح إل ــاس، وأمــا مــن ق ــن عب ــورة عــن معلمــه المعظــم اب المأث
محــدودة وهــو الحســن يريــد أن معنــى اآليــة: الزانيــة التــي تبيــن زناهــا، ويصــح أن يخبــر 
بــه عنــه، وذلــك ال يكــون إال فــي مــن نفــذ عليــه الحــد، وقيــل: نفــوذ الحــد هــي محصنــة 

يحــّد قاذفهــا، وهــو الــذي منــع مــن نكاحهــا ومعــه نتكلــم وعليــه نحتــّج.
وإذا قــال القائــل: إن معنــاه إذا زنــى بامــرأة فــال يتزوجهــا، فيشــبه أن يكــون قــوالً، لكــن 
ــة  ــون اآلي ــتبراء، وتك ــل االس ــون قب ــا يك ــك إنم ــم ذل ــن أن تحري ــاه م ــا قدمن ــه م مخرج
مســوقةً لبيــان أنــه ال يسترســل علــى الميــاه الفاســدة بالنــكاح إال زان أو مشــرك كمــا ســبق، 
ــُم القــرآن، قــال: المــراد بالنــكاح الــوطء، واآليــة نزلــت  أو يكــون معنــاه: مــا اختــار عاِل
فــي البغايــا المشــركات، والدليــل عليــه أن الزانيــة مــن المســلمات حــرام علــى المشــرك، 
وأن الزانــي مــن المســلمين حــرام عليــه المشــركات فمعنــى اآليــة: إن الزانــي ال يزنــي إال 

)1( أخرجــه أبــو داود فــي ســننه ج10 ص15، النســائي ج6 ص66، الترمــذي ج5 ص328، ابــن كثيــر 
فــي تفســيره ج6 ص8.
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بزانيــة ال تســتحل الزنــا أو مشــركة تســتحله، والزانيــة ال يزنــي بهــا إال زان ال يســتحل 
الزنــا أو مشــرك يســتحله.

أمــا مــن قــال: إن اآليــة منســوخة، فمــا فهــم النســخ، إذ بينــا أنــه ال يكــون إال بيــن 
ــة  ــج بهــا، عاضــدة لهــذه اآلي ــي احت ــة الت ــل اآلي ــن مــن كل وجــه، ب ــن المتعارضتي اآليتي
ــن  ــكاح الصالحي ــر بن ــي وأم ــاة والزوان ــكاح الزن ــّرم ن ــى ح ــا؛ ألن هللا تعال ــة له وموافق

والصالحــات«)1(.
ومــن أشــهر الصحابــة الذيــن نقــل ابــن العربــي أقوالهــم فــي تفســيره: عبــد هللا بــن عبــاس، 
وعلــي بــن أبــي طالــب، وعبــد هللا بــن مســعود، وأُبــّي بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، وعبــد 
هللا بــن عمــرو بــن العــاص، كمــا كان رأس التابعيــن الذيــن اهتــم ابــن العربــي بتلخيــص 
أقوالهــم، وتوجيــه آرائهــم فــي التفســير: الحســن البصــري، ومجاهــد بــن جبــر، وســعيد بــن 

جبيــر، وزيــد بــن أســلم، والضحــاك بــن مزاحــم، وعكرمــة مولــى ابــن عبــاس.
وأما بالنسبة للتفسير بالرأي:

فكمــا ذكرنــا، يعتمــد ابــن العربــي أوالً علــى التفســير بالمأثــور ويفّســر القــرآن بالقــرآن 
ــر  ــا، وإذا فسَّ ر منه ــذِّ ــل يُح ــة ب ــث الضعيف ــى األحادي ــّول عل ــة، وال يع ــنة الصحيح والس
اآليــة بالقــرآن أو الســنة الصحيحــة ال يعقــب؛ ألنــه ال اجتهــاد فيمــا فيــه نــص، ثــم يذكــر 

ــة. ــح بينهــم اعتمــاداً علــى األدل أقــوال الصحابــة والتابعيــن وغيرهــم، ويرّجِ
ــة  فكمــا عنــي ابــن العربــي فــي تفســيره بذكــر المأثــور مــن األحاديــث وأقــوال الصحاب
والتابعيــن عنــي بالنــوع اآلخــر مــن التفســير – وهــو التفســير بالــرأي – وقــد ســار الــرأي 
ــور  ــر بالمأث ــيره ال يعتب ــي، فتفس ــن العرب ــير اب ــي تفس ــور ف ــع المأث ــب م ــى جن ــاً إل جنب
فحســب، وال يعتبــر تفســيراً بالــرأي فحســب، ورأيــه ليــس رأيــاً مطلقــاً وإنمــا هــو مقيــد 
بالمأثــور. ويمكننــا القــول أن ابــن العربــي يــرى أن لفــظ القــرآن يحتمــل وجوهــاً عديــدة 
مــن المعانــي، فيذكــر االحتمــاالت التــي يمكــن حمــل اآليــة عليهــا ويذكــر اآلراء المختلفــة 
مــع دليــل كل فريــق ثــم يرجــح مــا يــراه معتمــداً علــى األدلــة. ونذكــر مثاليــن علــى ذلــك:

المثال األول:
ــئَِك  ــْم فَأُْولَـ ــُد َوَهاَجــُرواْ َوَجاَهــُدواْ َمعَُك فــي تفســيره لقولــه تعالــى: }َوالَِّذيــَن آَمنُــواْ ِمــن بَْع

ــال: 75[)2(:  ــة ]األنف ــْم{ اآلي ِمنُك
»المســألة األولــى: قولــه )مــن بعــد(، يعنــي مــن بعــد مــا أمرتكــم بالمــواالة، هكــذا قــال 

)1( أحكام القرآن، البن العربي، ج2 ص402.

)2( أحكام القرآن، البن العربي، ج2 ص889.

جماعــة مــن المفســرين، إال أنــه يحتمــل أن يكــون يريــد مــن بعــد اإليمــان األول والهجــرة 
األولــى، فــإن الهجــرة طبقــات: المهاجــرون األولــون وبعدهــم مــن هاجــر فــي بحبوحــة 

اإليمــان وقبــل الفتــح، وهــم طبقــات عندنــا ودرجــات عنــد هللا«.
المثال الثاني:

َع َخْيــًرا فَُهــَو َخْيــٌر لَّــهُ َوأَن تَُصوُمــواْ َخْيــٌر لَُّكــْم إِن  فــي تفســيره لقولــه تعالــى: }فََمــن تََطــوَّ
ُكنتـُـْم تَْعلَُمــوَن{ ]البقــرة: 184[ يذكــر ابــن العربــي آراء الفقهــاء وأدلتهــم فــي مســألة هــل 

الصــوم فــي الســفر أفضــل أم الفطــر، فيقــول: »المســألة السادســة عشــر:
الصــوم خيــر مــن الفطــر فــي الســفر، قالــه مالــك وأبــو حنيفــة، وقــال الشــافعي: الفطــر 
أفضــل، ولعلمائنــا مثلــه، ولهــم قــول ثالــث: أن الفطــر فــي الغــزو أفضــل، فتعلــق الشــافعي 
بالحديــث الصحيــح: »ليــس مــن البــر الصــوم فــي الســفر« وصــح أنــه كان آخــر األمريــن 
ــوا  ــن شــهاب: وكان ــال اب ــي الســفر، ق ــه وســلم الفطــرة ف ــى هللا علي مــن رســول هللا صل
يأخــذون باألحــدث فاألحــدث مــن أمــر رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم. وتعلَّــق أصحابنا 
فــي أن الفطــر فــي الغــزو أفضــل بالحديــث الصحيــح: »إنكــم مصبحــو عدوكــم، والفطــر 

أقــوى لكــم فأفطــروا«)1(.
والصحيــح: أن الصــوم أفضــل لعمــوم قولــه تعالــى: }َوأَن تَُصوُمــواْ َخْيــٌر لَُّكــْم{ وأمــا فطــر 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فإنــه روي فــي الصحيــح أنــه قيــل: إن النــاس شــقَّ عليهــم 

الصيــام، إنمــا ينتظــرون فطــرك، فأفطــَر«)2(.
وال خــالف فــي أن مــن شــق عليــه الصــوم فلــه الفطــر، وقــد روى أبــو ســعيد الخــدري 
ــي  ــلم ف ــه وس ــى هللا علي ــول هللا صل ــع رس ــزو م ــا نغ ــال: »كن ــه ق ــه أن ــي هللا عن رض
رمضــان، فمنــا الصائــم ومنــا المفطــر، مــن وجــد قــوة فصــام فذلــك حســن، ومــن وجــد 
ضعفــاً فأفطــر فذلــك حســن«)3(، فأمــا عنــد القــرب مــن العــدو فــال ينبغــي أن يكــون فــي 

ــول«)4(. ــه أق ــن حبيــب وب ــه اب اســتحباب الفطــر اختــالف، قال

)1( أخرجــه مســلم ج2 ص789 برقــم )1120(، وأبــو داود ج2 ص316 برقــم )2406(، وأحمــد ج3 
ص35، مــن حديــث أبــي ســعيد الخــدري رضــي اللــه عنــه.

ــث  ــال: حدي ــم )710( وق ــذي ج1 ص137 برق ــم )1114( والترم )2( أخرجــه مســلم ج2 ص786 برق
حســن صحيــح، وغيرهمــا مــن حديــث جابــر رضــي اللــه عنــه.

)3( أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
)4( أحكام القرآن: ج1 ص80 – 81.
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األساس الثاني: عنايته بالقراءات:
ــدي هــذا  ــن ي ــدم بي ــود أن نق ــراءات، ن ــي بالنســبة للق ــن العرب ــل أن نعــرض لمنهــج اب قب

ــم: الموضــوع مقدمــة موجــزة عــن هــذا العل
ْكــَر َوإِنَّــا لـَـهُ لََحافُِظــوَن{ ]الحجــر:  ْلنـَـا الذِّ تكفـّـل هللا بحفــظ كتابــه العزيــز فقــال: }إِنَّــا نَْحــُن نَزَّ
ــاس  ــى الن ــى ســبعة أحــرف تيســيراً عل ــرآن عل ــزل هللا الق ــة أن ــذه الحقيق ــراً له 9[ وتقري

حفظــه، وتوســعة عليهــم ليتمكنــوا مــن اســتيعاب معانيــه وتطبيقــه.
ولمــا توسَّــعت رقعــة الدولــة اإلســالمية، وكثــر الداخلــون إلــى اإلســالم مــن غيــر العــرب، 
وتعــددت لهجاتهــم، وتباينــت لغاتهــم، كثــرت الروايــات أللفــاظ القــرآن الكريــم علــى هــذه 
األحــرف، فحصــل االختــالف فــي القــراءات، والنزاعــات، حتــى أصبــح بعضهــم يخــرج 

غيــره مــن الملـّـة لمخالفتــه هــذه القــراءات.
فلمــا زاد األمــر واســتفحل أيــام عثمــان رضــي هللا عنــه، رأى أن يتــدارك األمر، فاستشــار 
ــب  ــك، وكت ــى ذل ــاع عل ــمَّ اإلجم ــى مصحــف واحــد، وت ــاس عل ــع الن ــي جم ــة ف الصحاب
المصحــف مــن غيــر تنقيــط وال شــْكل، ليحتمــل وجــوه األحــرف الســبعة، ووزعــت علــى 

األمصــار وأحــرق مــا دونهــا بإجمــاع الصحابــة.
ولكــن الحاجــة تطلّبــت فيمــا بعــد ضبــط ألفــاظ القــرآن الكريــم والبحــث عــن أصــّح رواياته 

حتــى ال يلتبــس الحــق بالباطل.
فوضع العلماء ضوابط للقراءة المتواترة وغيرها، وهي:-

موافقة القراءة لوجه من وجوه العربية.
موافقتها للرسم العثماني ولو احتماالً.

صحة السند.
ــق  ــم تواف ــإن ل ــا، ف ــب قبوله ــرة ووج ــراءة متوات ــت ق ــروط كان ــذه الش ــرت ه ــإذا تواف ف
القــراءة الرســم العثمانــي كانــت شــاذة، وإذا فقــدت صحــة الســند أو لــم توافــق وجهــاً مــن 

ــة)1(. ــة كانــت باطل وجــوه العربي
بعد هذه المقدمة عن القراءات، نستعرض موقف ابن العربي من القراءات فنقول:

لمــا كان منهــج ابــن العربــي فــي التفســير يقــوم علــى بيــان األحــكام والمســائل الشــرعية 
المســتنبطة مــن النصــوص القرآنيــة الكريمــة، فقــد حــدد موقفــه مــن القــراءات، بمــا يــدور 
حــول خدمــة هدفــه العــام، وهــو االســتعانة بالقــراءات للوصــول إلــى األحــكام الشــرعية.
لــذا فــإن ابــن العربــي اعتمــد علــى القــراءات المتواتــرة الصحيحــة، التــي اعتبرهــا أصــالً 

)1( انظر: مناهل العرفان، للزرقاني، ج2 ص254.

فــي الوصــول إلــى األحــكام والمســائل الشــرعية، محتّجــاً بهــا لصالــح مذهبــه مــع مناقشــة 
الخصــم وترجيــح مــا يــراه صحيحــاً.

أمــا مــا يتعلــق بالقــراءات الشــاذة فقــد أوضــح بأنــه ال يســتعملها، وال يســتعين بهــا فــي 
ــك. ــح ألن تكــون أصــالً لذل ــى األحــكام الشــرعية، ألنهــا ال تصل الوصــول إل

لــذا فإننــا نــراه حيــن يذكــر هــذه القــراءات ينبِّــه علــى ضعفهــا، ويدعــو إلــى تركهــا، حاثَّــاً 
علــى تجنبهــا، وكذلــك نجــده فــي بعــض األحيــان يســتعرض القــراءات ويوجههــا ترجيحــاً 

لبعــض المعانــي أو لقيــام احتمــاالت هــذه المعانــي عليهــا.
ولنذكر أمثلة تطبيقية على ما سبق:

مثــال )1(: نجــده يســتعرض المعانــي الصيحــة مــع توجيــه المعانــي عليهــا ومــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن أحــكام شــرعية، ثــم يحمــل القــراءات علــى معنــى واحــد إن أمكــن الجمــع 
بينهمــا، ضمــن منطــوق اآليــة وســالمته مــن التناقــض مــع غيــره مــن اآليــات، كل ذلــك 

بعــد مناقشــة مــا ورد علــى القــراءات مــن احتمــاالت يــرى فيهــا المخالفــة لمذهبــه.
ومــن ذلــك عنــد تفســيره لقولــه تعالــى: }َويَْســأَلُونََك َعــِن اْلَمِحيــِض قـُـْل ُهــَو أَذًى فَاْعتَِزلـُـواْ 
ــُث  ــْن َحْي ــنَّ ِم ــْرَن فَأْتُوُه ــإَِذا تََطهَّ ــْرَن فَ ــَى يَْطُه ــنَّ َحتَّ ــِض َوالَ تَْقَربُوُه ــي اْلَمِحي ــاء فِ النَِّس

ــرة: 222[. ــَن{ ]البق ِري ــبُّ اْلُمتََطّهِ ــَن َويُِح ابِي ــبُّ التَّوَّ ــُم للّاُ إِنَّ للّاَ يُِح أََمَرُك
ْرَن(  يقــول ابــن العربــي: )وال تقربوهــّن حتــى يْطُهــرَن( قـُـرئ مخففــاً، وقــرئ: )حتــى يطَّهَّ
مشــدداً، والتخفيــف وإن كان ظاهــراً فــي اســتعمال المــاء، فــإن التشــديد فيــه أظهــر، لقولــه 
ــُرواْ{ ]المائــدة: 6[ فجعــل ذلــك شــرطاً فــي اإلباحــة وغايــة  تعالــى: }َوإِن ُكنتـُـْم ُجنُبـًـا فَاطَّهَّ

للتحريم.
فــإن قيــل: المــراد بقولــه تعالــى: )حتــى يطهــرن( حتــى ينقطــع عنهــن الــدم، وقــد يســتعمل 
ــر، بمعنــى َطهــر، كمــا يقــال: قطــع وقّطــع، ويكون  التشــديد موضــع التخفيــف، فيقــال: تطهَّ

هــذا أولــى ألنــه ال يفتقــر إلــى إضمــار، ومذهبكــم يفتقــر إلــى إضمــار قولــك بالمــاء.
ــرت المــرأة بمعنــى انقطــع دمهــا، وال يقــال: قطَّــع مشــدداً بمعنــى قطــع  قلنــا: ال يقــال: اطَّهَّ

مخففــاً، وإنمــا التشــديد بمعنــى تكثيــر التخفيــف.
ــرن(  ــإذا تطّه ــال: )ف ــراد، فق ــى الم ــدل عل ــا ي ــده م ــر بع ــد ذك ــه ق ــو أن جــواب آخــر: وه
والمــراد بالمــاء والظاهــر أن مــا بعــد الغايــة فــي الشــرط هــو المذكــور فــي الغايــة قبــل، 
ــدداً  ــرن( مش ــه: )يّطّه ــى قول ــو معن ــاً، وه ــرن( مخفف ــى يْطُه ــى: )حت ــه تعال ــون قول فيك
ــوَن أَن  ــاٌل يُِحبُّ ــِه ِرَج ــى: }فِي ــال تعال ــا ق ــة كم ــي اآلي ــن ف ــن اللغتي ــه، ولكــن جمــع بي بعين

ــة: 108[. ــَن{ ]التوب ِري ــبُّ اْلُمطَّّهِ ــُرواْ َوللّاُ يُِح يَتََطهَّ
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وقيــل: إن قولــه تعالــى: )فــإذا تطّهــرن( ابتــداُء كالم ال إعــادة، ولــو كان إعــادة القتصــر 
ــْرَن فَأْتُوُهــنَّ ِمــْن َحْيــُث أََمَرُكــُم للّاُ{ خاصــة،  علــى األول فقــال: }َحتَّــَى يَْطُهــْرَن فـَـإَِذا تََطهَّ

فلمــا زاد عليــه دل أنــه اســتئناف حكــم آخــر.
ــة،  ــإن الُمعــاد فــي الشــرط هــو المذكــور فــي الغاي فالجــواب: إن هــذا خــالف ظاهــر، ف
بدليــل ذكــره بالفــاء، ولــو كان غيــره لذكــره بالــواو، وأمــا الزيــادة عليــه فــال تخرجــه عــن 
أن يكــون بعينــه، أال تــرى أنــه لــو قــال: ال تعــط هــذا الثــوب زيــداً حتــى يدخــل الــدار، 
فــإذا دخــل فاعطــه الثــوب ومائــة درهــم لــكان هــو بعينــه، ولــو أراد غيــره لقــال: ال تعطــه 
حتــى يدخــل الــدار، فــإذا دخــل وجلــس فافعــل كــذا وكــذا، هــذا طريــق النظــم فــي اللســان.
جــواب آخــر: وذلــك أن قولهــم: إنــا ال نفتقــر فــي قولنــا إلــى إضمــار، وأنتــم تفتقــرون إلــى 
إضمــار، قلنــا: ال يقــع بمثــل هــذا ترجيــح، فــإن هــذا اإلضمــار مــن ضــرورة الــكالم فهــذا 

كالمنطــوق بــه.
جــواب ثالــث: وهــو المتعلــق الثانــي مــن اآليــة: إنــا نقــول: نســلم أن قــول هللا تعالــى: )حتى 
يطهــرن( أن معنــاه حتــى ينقطــع دمهــن، لكنــه قــال بعــد ذلــك: )فــإذا تطهــرن( معنــاه فــإذا 
اغتســلن بالمــاء، تعلــق الحكــم علــى شــرطين: أحدهمــا: انقطــاع الــدم، والثانــي: االغتســال 
بالمــاء، فوقــف الحكــم، وهــو جــواز الــوطء علــى الشــرطين، وصــار ذلــك كقولــه تعالــى: 
ْنُهــْم ُرْشــًدا فَاْدفَعـُـواْ إِلَْيِهــْم أَْمَوالَُهــْم{  }َواْبتَلـُـواْ اْليَتَاَمــى َحتَّــَى إَِذا بَلَغـُـواْ النـِّـَكاَح فـَـإِْن آنَْســتُم ّمِ
]النســاء: 6[ فعلَّــق الحكــم – وهــو جــواز دفــع المــال – علــى شــرطين: أحدهمــا: بلــوغ 
ــه بأحدهمــا، وكذلــك  ــم يصــح ثبوت النــكاح، والثانــي: إينــاس الرشــد، فوقــف عليهمــا، ول
ــَرهُ{  ــا َغْي ــَح َزْوًج ــَى تَنِك ــُد َحتَّ ــن بَْع ــهُ ِم ــلُّ لَ ــالَ تَِح ــاً: }فَ ــة ثالث ــي المطلق ــى ف ــه تعال قول
ــن  ــى األمري ــل عل ــف التحلي ــوطء، فوق ــتراط ال ــنة باش ــاءت الس ــم ج ــرة: 230[، ث ]البق

جميعــاً، وهمــا انعقــاد النــكاح ووقــوع الــوطء«)1(.
مثــال )2(: ويدعــو ابــن العربــي إلــى التمســك بالقــراءة الصحيحــة وبأنهــا واجبــة االتبــاع 
فــي الوصــول إلــى األحــكام، وأمــا القــراءة الشــاذة فــال يبنــى عليهــا حكــم ألنــه لــم يثبــت 
لهــا أصــل، لــذا فــال تصلــح ألن تكــون أصــالً لألحــكام والمســائل الشــرعية: ونــرى ذلــك 
ــِكيٍن...{  ــاُم ِمْس ــةٌ َطعَ ــهُ فِْديَ ــَن يُِطيقُونَ ــى الَِّذي ــى: }َوَعلَ ــه تعال ــيره لقول ــي تفس ــاً ف واضح

ــرة: 184[. ]البق
وقــرئ )يطيقونــه( بكســر الطــاء وإســكان اليــاء، وقــرئ بفتــح الطــاء واليــاء وتشــديدهما، 

وقــرئ كذلــك بتشــديد اليــاء الثانيــة، لكــن األولــى مضمومــة، وقــرئ )يطّوقونــه(.
)1( أحكام القرآن، البن العربي، ج1 ص165.

ــى ألنهــا الصحيحــة، ومــا وراءهــا وإن روي وأســند فهــي  ــراءة األول ــراءة هــي الق والق
ــم يثبــت لهــا أصــل«)1(. شــاذة، والقــراءة الشــاذة ال يبنــى عليهــا حكــم ألنــه ل

األساس الثالث: اللغة والنحو في تفسير ابن العربي:
غلــب علــى تفســير ابــن العربــي الطابــع الفقهــي، لذلــك فــإن عنايتــه باللغــة والنحــو جــاءت 
بقــدر، وهــو حينمــا يتنــاول القضايــا اللغويــة والنحويــة فإنــه يخــدم بهــا هدفــه الــذي قصــده 

مــن تفســيره، وهــو اســتنباط األحــكام الفقهيــة واالنتصــار للمذهــب المالكــي.
ومن القضايا اللغوية التي ذكرها ابن العربي في تفسيره:

1- االشتقاق:
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن{ ]البقرة: 2[ يقول: فعند تفسيره لقوله تعالى: }َوِممَّ

ــق(  ــف )نف ــالف، ولتألي ــارة عــن اإلت ــي عب ــة، وه ــتقاق النفق ــي اش ــى: ف ــألة األول »المس
فــي لســان العــرب معــان أصحهــا: اإلتــالف، وهــو المــراد هنــا يقــال: نفــق الــزاد ينفــق 
إذا فنــي، وأنفقــه صاحبــه: أفنــاه، وأنفــق القــوم: فنــي زادهــم، ومنــه قــال تعالــى: }َخْشــيَةَ 

ــراء: 100[)2(. ــاِق{ ]اإلس اإِلنفَ
2- االهتمام بمعاني األلفاظ:

ــي  ــت األحــكام الشــرعية الت ــا يُثب ــي، وبم ــق مــع النظــم القرآن ــا يتّس ــا بم ــك بتوجيهه وذل
ــى. ــراد هللا تعال ــق م تحقّ

ــاِس  ــةً َوَســًطا لِّتَُكونُــواْ ُشــَهَداء َعلَــى النَّ فعنــد تفســيره لقولــه تعالــى: }َوَكَذِلــَك َجعَْلنَاُكــْم أُمَّ
ُســوُل َعلَْيُكــْم َشــِهيًدا{ ]البقــرة: 143[ يقــول:  َويَُكــوَن الرَّ

ــس  ــال بعضهــم: هــو مــن وســط الشــيء، ولي ــار والعــدل، وق ــي اللغــة: الخي »الوســط ف
ــا دخــول، ألن هــذه األمــة آخــر األمــم،  ــذي هــو بمعنــى ملتقــى الطرفيــن ههن للوســط ال
ــاِس  وإنمــا أراد بالخيــار العــدل يــدل عليــه قولــه تعالــى بعــده: }لِّتَُكونُــواْ ُشــَهَداء َعلَــى النَّ
ُســوُل َعلَْيُكــْم َشــِهيًدا{ فأنبأنــا ربنــا تعالــى بمــا أنعــم بــه علينــا مــن تفضيلــه لنــا  َويَُكــوَن الرَّ
باســم العدالــة، وتوليتــه خطــة الشــهادة علــى جميــع الخليقــة، فجعلنــا أوالً مكانــاً وإن كنــا 
آخــراً زمانــاً، وهــذا دليــل علــى أنــه ال يشــهد إال العــدول، وال ينفــذ علــى الغيــر قــول الغيــر 

إال أن يكــون عــدالً وذلــك فيمــا يأتــي بعــد إن شــاء هللا«)3(.

)1( أحكام القرآن، البن العربي، ج1 ص79.
)2( أحكام القرآن، ج1 ص10.
)3( أحكام القرآن، ج1 ص40.
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3- االهتمام بالنحو:
ــب  ض لمذاه ــرَّ ــة، دون أن يتع ــة الكريم ــي اآلي ــراب ف ــوه اإلع ــي وج ــن العرب ــر اب يذك
النحوييــن البصرييــن والكوفييــن، ودون أن ينســب األقــوال إلــى أصحابهــا – غالبــاً 
ــص  ــى الن ــاً إل ــاً محتكم ــراه ضعيف ــا ي ــرّد م ــة ي ــآلراء النحوي ــرض ل ــا يتع ــو حينم – وه
ــح  ــاً – يرّجِ ــه – أحيان ــا أن ــى أشــعار العــرب، كم ــة، وإل ــوال الصحاب ــى أق ــي، وإل القرآن

ــا. ــى غيره ــض اآلراء عل بع
ولنذكر لذلك مثالين:

المثال األول:
ــن  ــول اب ــة: 37[ يق ــِر{ ]التوب ــي اْلُكْف ــاَدةٌ فِ ــيُء ِزيَ ــا النَِّس ــى: }إِنََّم ــه تعال ــير قول ــي تفس ف
العربــي: »المســألة األولــى فــي قولــه )النســيء( اختلــف فيــه النــاس علــى قوليــن: أحدهما: 

أنــه الزيــادة، نســأ ينســأ إذا زاد.
الثاني: أنه التأخير، قال األزهري: يقال أنسأت الشيء إنساء.

و)نسأ( اسم وضع موضع المصدر له معاٍن كثيرة.
أمــا الطبــري: فاحتــج بأنــه يتعــدى بحــرف الجــر، فيقــال: أنســأ هللا فــي أجلــك، كمــا تقــول: 
زاد هللا فــي أجلــك، وتقــول: زاد هللا أي زاده مــدة، واكتفــى بأحــد المفعوليــن عــن الثانــي، 
ــيان،  ــن النس ــز إال م ــرك الهم ــون بت ــال: ال يك ــع وق ــى ناف ــز، ورد عل ــر الهم ــع بغي ومن
ــر  ــه للتأخي ــم أن ــن زع ــج م ــة: 67[ واحت ــيَُهْم{ ]التوب ــواْ للّاَ فَنَِس ــى: }نَُس ــال تعال ــا ق كم
ــد ذلــك عنهــم مشــيخة العــرب، وقــد قــال  بنقــل العــرب لهــذا التفســير عــن أوائلهــا، وقيَّ
رهــا مهمــوزة، وقــد  ــٍة أَْو نُنِســَها{ ]البقــرة: 106[ أي: نؤّخِ هللا تعالــى: }َمــا نَنَســْخ ِمــْن آيَ
تخفــف الهمــزة كمــا يقــال: خطيــة وخطيئــة، والصابيــون والصابئــون، وتخفيــف الهمــز 
أصــل، والبــدل القلــب أصلــه كلــه لغــوي، ومــا كان ينبغــي أن يخفــى هــذا علــى الطبــري، 
وأمــا فعــل التعــدي فضعيــف، فــإن األفعــال المتعديــة بالوجهيــن مــن وجــوه حــرف الجــر 

وفــي تعديهــا بــه وعدمــه كثيــرة«)1(.
المثال الثاني:

تَــاِن فَإِْمَســاٌك بَِمْعــُروٍف أَْو تَْســِريٌح بِإِْحَســاٍن{  فــي تفســير قولــه تعالــى: }الطَّــالَُق َمرَّ
]البقــرة: 229[ يقــول ابــن العربــي: »المســألة التاســعة: )فإمســاك بمعــروف( ظــن بعــض 
الجهلــة مــن النــاس أن الفــاء هنــا للتعقيــب، وفّســر أن الــذي يعقــب الطــالق مــن اإلمســاك 

هــو الرجعــة، وهــذا جهــل بالمعنــى واللســان.
)1( أحكام القرآن، ج2 ص929.

ــا هــي  ــب الواحــدة كم ــا عقي ــن، وإنم ــب الطلقتي ــى: فليســت الرجعــة عق ــا جهــل المعن أم
ــن. ــة الختصــت بالطلقتي ــي اآلي ــب ف ــم التعقي ــو لزمــت حك ــة، ول ــب الثاني عقي

ــواالً  ــا أق ــر أهــل الصناعــة فيه ــن ذك ــا، ولك ــب هن ــاء للتعقي ــا اإلعــراب: فليســت الف وأم
ــة: ــا ثالث أمهاته

أحدها: أنها للتعقيب وذلك في العطف، تقول: خرج زيد فعمرو.
الثانــي: الســبب وذلــك فــي الجــزاء، تقــول: إن تفعــل خيــراً فــاهلل يجزيــك، فهــو بعــده ولكــن 

ليــس معقبــاً لــه.
الثالث: زائدة، كقولك زيد فمنطلق، وكقول الشاعر:

وقائلة خوالن فانكح فتاتهم
وهــذا لــم يصححــه ســيبويه والــذي قالــه صحيــح عــن أن الفــاء هــا هنــا ليســت بزائــدة، 
ــه قــال: )هــذه خــوالن فانكــح فتاتهــم( كمــا  ــة، كأن وإنمــا هــي فــي معنــى الجــواب للجمل

تقــول هــذا زيــد فقــم إليــه، ويرجــع عنــدي إلــى معنــى الســبب فيكــون معنيــن«)1(.
4- االستشهاد بالشعر:

جــاءت الشــواهد الشــعرية فــي تفســير ابــن العربــي بقــدر، ذلــك ألن الطابــع الــذي غلــب 
ــح  ــا لتوضي ــعر فإم ــتخدم الش ــي إذا اس ــن العرب ــي، واب ــع الفقه ــو الطاب ــيره ه ــى تفس عل
معانــي األلفــاظ القرآنيــة أو لبيــان اللغــات الــواردة فــي اللفــظ القرآنــي، أو ليثبــت معنــى 

ــة. ــة، أو انتصــاراً لبعــض اآلراء الفقهي ــى مســألة نحوي ترتّــب عل
ونكتفي بذكر مثالين:

ــوا ِمــْن أَْبَصاِرِهــْم{  ْلُمْؤِمنِيــَن يَغُضُّ المثــال األول: عنــد تفســير قولــه تعالــى: }قُــل لِّ
]النــور: 30[ يقــول ابــن العربــي: »المســألة األولــى: قولــه: )يغضــوا( يعنــي يكفــوا عــن 

ــاعر: ــال الش ــال ق االسترس
ً فغض الطرف إنك من نمير ** فال كعباً بلغت وال كالبا

ــوًرا{  ــاء َطُه ــَماء َم ــَن السَّ ــا ِم ــى: }َوأَنَزْلنَ ــول هللا تعال ــيره لق ــد تفس ــي: عن ــال الثان المث
ــة: )مــاًء طهــوراً( واختلــف النــاس  ]الفرقــان: 48[ يقــول ابــن العربــي: »المســألة الثاني

ــن: ــى قولي ــه طهــور عل ــه بأن ــى وصف ــي معن ف
أحدهما: أنه بمعنى مطّهر لغيره، وبه قال مالك والشافعي وخلق كثير سواهما.

ــى:  ــه تعال ــك بقول ــي ذل ــق ف ــة، وتعل ــو حنيف ــال أب ــه ق ــر، وب ــى طاه ــه بمعن ــي: أن والثان
ــة. ــي الجن ــف ف ــان: 21[ إذ ال تكلي ــوًرا{ ]اإلنس ــَرابًا َطُه ــْم َش ــقَاُهْم َربُُّه }َوَس

)1( أحكام القرآن، ج1 ص192.
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وقال الشاعر:
ــل فــي نظــرة بعــد توبــة فُُجــوُرخليلــّي ه علــّي  قلبــي  بهــا  أداوي 
َطُهــوُرإلــى ُرّجــحِ األكفــاِل ِهيــٍف ُخصورهــا ريقُهــّن  الثنايــا  ِعــذاب 

ر«)1(. فوصف الريق بأنه طاهر وليس بمعنى أن يطّهِ
األساس الرابع: مسلكه في عرض األحكام الفقهية:

ابــن العربــي َعلَــٌم مــن أعــالم التفســير فــي األندلــس، وتفســيره أحــكام القــرآن كان 
موضوعــه آيــات األحــكام فــي ســور القــرآن.

ــا طريقتــه: بأنــه يذكــر الســورة ثــم عــدد مــا فيهــا مــن آيــات األحــكام، ثــم يأخــذ  وقــد بينَّ
ــة وفيهــا عشــر  ــة الثاني ــى وفيهــا خمــس مســائل، اآلي ــة األول ــة: اآلي ــة آي فــي شــرحها آي
ــرغ مــن  ــى يف ــع وشــمول حت ــي اســتنباط األحــكام الشــرعية بتوسُّ ــم يشــرع ف مســائل، ث

ــي الســورة. ــات األحــكام الموجــودة ف آي
ــى  ــا عل ــح بعضه ــا وترجي ــة ومقارنته ــكام الفقهي ــرض األح ــي بع ــن العرب ــم اب ــد اهت وق
ــاب  ــى كت ــه إل ــر من ــل أكث ــي متكام ــى مرجــع فقه ــرب إل ــيره أق ــدا تفس ــى غ بعــض، حت

ــير. تفس
ويمكننا اآلن أن نعرض مسلكه في عرض األحكام الفقهية في النقاط الخمس التالية:

ــاب  1- التوســع والشــمول فــي اســتنباط األحــكام الفقهيــة واالســتدالل عليهــا مــن الكت
والســنة: فنجــده يســتنبط األحــكام مــن اآليــات ألدنــى مالبســة ســواء كانــت داللــة اآليــات 

علــى هــذه األحــكام ظاهــرة أو خفيــة، ولنذكــر علــى ذلــك المثاليــن التالييــن:
المثال األول:

ــالَُل فَأَنَّــى  فــي تفســيره لقــول هللا تعالــى: }فََذِلُكــُم للّاُ َربُُّكــُم اْلَحــقُّ فََمــاَذا بَْعــَد اْلَحــّقِ إِالَّ الضَّ
تُْصَرفـُـوَن{ ]يونــس: 32[ يقــول فــي تفســيرها:

»... المســألة الرابعــة: روى عبــد هللا بــن عبــد الحكــم، عــن أشــهب عــن مالــك قــال: يقــول 
هللا: )فمــاذا بعــد الحــق إال الضــالل(. وروى يونــس عــن أشــهب قــال: ســئل – يعنــي مالــكاً 

عــن اللعــب بالشــطرنج قــال: ال خيــر فيــه وليــس بشــيء وهــو مــن الباطــل ...«.
المثال الثاني:

اِلَحــاِت أَنَّ لَُهــْم َجنَّــاٍت تَْجــِري  ــِر الَِّذيــن آَمنـُـواْ َوَعِملـُـواْ الصَّ عنــد تفســير قولــه تعالــى: }َوبَّشِ
ِمــن تَْحتَِهــا األَْنَهــاُر{ ]البقــرة: 25[. نجــد أن ابــن العربــي يبنــي علــى معنــى )البشــارة( 

فــي اآليــة مســألة فقهيــة، فيقــول:

)1( أحكام القرآن، ج3 ص142.

»قــال علماؤنــا: البشــارة هــي اإلخبــار عــن المحبــوب، والنــذارة هــي اإلخبــار بالمكــروه، 
ــر،  ــذارة كل مخب ــي الن ــر بالمحبــوب، ويقتضــي ف ــك فــي البشــارة يقتضــي أول مخب وذل
وترتــب – علــى هــذا – مســألة مــن األحــكام وذلــك قــول المكلــف: )مــن بشــرني مــن عبــد 
بكــذا فهــو حــر(، فاتفــق العلمــاء علــى أن أول مخبــر لــه بــه يكــون عتيقــاً دون الثانــي، 
ولــو قــال: )مــن أخبرنــي مــن عبيــدي بكــذا فهــو حــّر(، فهــل يكــون الثانــي مثــل األول 
اً، ألن كل واحــد منهــم  أم ال؟ اختلــف النــاس فيــه، فقــال أصحــاب الشــافعي: يكــون حــرَّ
ــراً يكــون بشــارة،  ــا قصــد خب ــف، إنم اً، ألن الحال ــا ال يكــون حــرَّ ــد علمائن ــر، وعن مخب

وذلــك يختــص بــاألول، وهــذا معلــوم عرفــاً، فوجــب صــرف اللفــظ إليــه«)1(.
2- اهتمامه بعرض آراء وأقوال المالكية وغيرهم في األحكام الشرعية:

نجــد ابــن العربــي – أحيانــاً – يبــدأ بعــرض آراء علمــاء المالكيــة فــي المســألة ويفاضــل 
ــة  ــب المالكي ــح مذه ــاً يرّج ــرى، وغالب ــب األخ ــاب المذاه ــرض آراء أصح ــم يع ــا ث بينه

اســتناداً إلــى الحديــث الشــريف، ولنذكــر المثــال التالــي:
ــى  ــَع{ ]الجمعــة: 9[ وهــذا مجمــع عل ــى: }َوَذُروا اْلبَْي ــول هللا تعال ــد تفســير ق ــال: عن المث
العمــل بــه، وال خــالف فــي تحريــم البيــع، واختلــف العلمــاء إذا وقــع، ففــي »المدّونــة«)2(: 
يفســخ، وقــال ابــن القاســم فــي »الواضحــة«)3(: وأشــهب فــي المجموعــة: البيــع مــاض، 
ــال الشــافعي: ال يفســخ  ــه، وق ــه ب ــع مــن جــرت عادت ــن الماجشــون)4(: يفســخ بي ــال اب وق
ــا  ــد بين ــة، وق ــن المالكي ــب م ــل قري ــي تفصي ــخ ف ــول: يفس ــة يق ــو حنيف ــال، وأب ــكل ح ب
توجيــه ذلــك فــي الفقــه، وحققنــا أن الصحيــح فســخه بــكل حــال، لقولــه عليــه الســالم فــي 

الصحيــح: »مــن عمــل عمــالً ليــس عليــه أمرنــا فهــو رّد«)5(. 
المســألة العاشــرة: فــإن كان نكاحــاً: قــال ابــن القاســم فــي العتبيــة: ال يفســخ، والصحيــح 
فســخ الجميــع ألن البيــع إنمــا منــع لالشــتغال بــه فــكل أمــر يشــغل عــن الجمعــة مــن العقــود 

)1( أحكام القرآن، ج1 ص15.
)2( المدونــة: كتــاب فــي فقــه المذهــب المالكــي، صنّفــه عبــد الســالم ســحنون بــن ســعيد التنوخــي 
ــليمان، ص346. ــو س ــم أب ــاب إبراهي ــد الوه ــور عب ــي للدكت ــث العلم ــة البح ــر: كتاب )ت524هـــ(، انظ
)3( الواضحــة فــي الســنن والفقــه: تأليــف عبــد الملــك بــن حبيــب بــن ســليمان بــن هــارون )ت538هـــ(، 

انظــر: كتابــة البحــث العلمــي للدكتــور عبــد الوهــاب إبراهيــم، ص347. 
)4( هــو: عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن أبــي ســلمة الماجشــون )ت214هـــ( مــن علمــاء 

المالكيــة.
ــد ج6  ــو داود ج1 ص6 وأحم ــاً وأب ــاري معلق ــم )1718( والبخ ــلم ج3 ص1343 رق ــه مس )5( أخرج

ص146.
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كلهــا فهــو حــرام شــرعاً مفســوخ ردعــاً )1(.
3- رفضــه – أحيانــاً – لراء أتبــاع المذهــب المالكــي بعــد اســتعراض أدلتهم ومناقشــتهم، 
فنجــده فــي تفســير قولــه تعالــى: }يَْســأَلُونََك َعــِن األِهلَّــِة قـُـْل ِهــَي َمَواقِيــُت ِللنَّــاِس َواْلَحــّجِ{ 

:]189 ]البقرة: 
ــل  ــه يجــوز اإلحــرام بالحــج قب ــا أن ــد علمائن ــة: عن ــي: »المســألة الثامن ــن العرب ــول اب يق
أشــهر الحــج، وبــه قــال أبــو حنيفــة. وقــال الشــافعي: ال يجــوز اإلحــرام بالحــج قبــل أشــهر 

الحــج.
ــاِس  ــُت ِللنَّ ــَي َمَواقِي ــْل ِه ــِة قُ ــِن األِهلَّ ــأَلُونََك َع ــى: }يَْس ــه تعال ــا بقول ــق بعــض علمائن وتعل
َواْلَحــّجِ{ فجعــل جميعهــا ميقاتــاً للحــج، وذلــك ال يحــوز؛ ألن هــذه اآليــة أفــادت بيــان حكــم 
األهلــة فــي الجملــة، فأمــا تخّصــص الفوائــد باألهلــة وتعيينهــا فإنمــا يؤخــذ مــن دليــل آخــر، 
أال تــرى أنــه ال يصــام جميعهــا فكذلــك ال يحــج لجميعهــا، وقــد بيَّــن هللا تعالــى ذلــك فــي 

ْعلُوَمــاٌت{ ]البقــرة: 197[. آيــة أخــره فقــال: }اْلَحــجُّ أَْشــُهٌر مَّ
ــائل  ــي مس ــك ف ــا ذل ــة وبينّ ــع األهل ــن جمي ــن بي ــة مخصوصــة م ــه معلوم ــن أن أهلّت فبي

الخــالف«)2(.
4- استعراضه ألقوال الفقهاء الخرين:

فهــو يعــرض آراء المذاهــب األخــرى وأدلتهــم فــي األحــكام والمســائل الفقهيــة، ثم يناقشــها 
مســألة مســألة، ويخلــص مرجحــاً مذهــب اإلمــام مالــك علــى المذاهــب األخــرى، معتمــداً 
علــى األصــول واألدلّــة التــي قــام عليهــا مذهبــه. ويتضــح لنــا ذلــك مــن عــرض المثــال 

التالــي:
المثال:

 } ــنَّ تِِه ــنَّ ِلِعدَّ ــاء فََطلِّقُوُه ــُم النَِّس ــيُّ إَِذا َطلَّْقتُ ــا النَّبِ ــا أَيَُّه ــى: }يَ ــول هللا تعال ــيره لق ــد تفس فعن
]الطــالق: 1[.

يقــول ابــن العربــي: »المســألة السادســة: إن الطــالق علــى حزبيــن: ســنة وبدعــة، واختلف 
فــي تفســيره، قــال علماؤنــا: طــالق الســنة مــا جمــع ســبعة شــروط وهــي: - أن يطلقهــا 
واحــدة، وهــي ممــن تحيــض، طاهــر لــم يمســها فــي ذلــك الطهــر، وال تقدمــه طــالق فــي 
حيــض، وال تبعــه طــالق فــي طهــر يتلــوه، وخــال عــن العــوض، وهــذه الشــروط الســبعة 
ــاه فــي شــرح الحديــث ومســألة  ــدم، حســبما بين مســتقرءات مــن حديــث ابــن عمــر المتق

)1( أحكام القرآن، ج4 ص1793.
)2( أحكام القرآن، ج1 ص100.

الفقــه.
قــال الشــافعي: طــالق الســنة أن يطلّقهــا فــي كل قــرء طلقــة، يقــال ذلــك لفقــه يتحصــل، 

هــو أن الســنة عندنــا تعتبــر بالزمــان والعــدد.
وفــارق مالــك أبــا حنيفــة بــأن مالــكاً قــال: يطلقهــا واحــدة فــي طهــر لــم يمّســها فيــه وال 
يتبعــه طــالق فــي العــّدة، وال يكــون الطهــر تاليــاً لحيــض وقــع فــي الطــالق لقــول النبــي 
ــم  ــر ث ــم تطه ــض ث ــى تحي ــكها حت ــم ليمس ــا ث ــْره فْليُراجعه ــلم: »ُم ــه وس ــى هللا علي صل

ــق لهــا النســاء«)3(. ــي أمــر هللا أن يطلّ ــك العــدة الت تحيــض فتطهــر فتل
وقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه.

ــي كل طــالق، كان  ــام ف ــذا ع { وه ــنَّ تِِه ــنَّ ِلِعدَّ ــه: }فََطلِّقُوُه ــر قول ــافعي بظاه ــق الش وتعل
واحــدة أو اثنتيــن، وإنمــا راعــى هللا ســبحانه وتعالــى الزمــان فــي هــذه اآليــة، ولــم يعتبــر 
العــدد، وهــذه غفلــة عــن الحديــث الصحيــح فإنــه قــال فيــه: »مــره فليراجعهــا« وهــذا يدفــع 
ــك  ــه: حرمــت علي ــال ل ــاً؟ ق ــا ثالث ــو طلقه ــت ل ــال: »أرأي ــه ق ــث أن ــي الحدي ــالث، وف الث

وبانــت منــك بمعصيــة«)4(.
ــو  ــالث والواحــدة ســواء، ه ــى أن الطــالق الث ــدل عل ــة ي ــر اآلي ــة: ظاه ــو حنيف ــال أب وق
َ يُْحــِدُث بَْعــَد َذِلــَك أَْمــًرا{  مذهــب الشــافعي ولــوال قولــه تعالــى بعــد ذلــك: }اَل تـَـْدِري لَعـَـلَّ للاَّ
]الطــالق: 1[ وهــذا يبطــل دخــول الثــالث تحــت اآليــة، وكذلــك قــال أكثــر العلمــاء، وهــو 

نمــط بديــع لــه.
وأمــا مالــك فلــم يخــف عليــه إطــالق اآليــة كمــا قالــوا، ولكــن الحديــث فســرها كمــا قلنــا، 

وبيانــه التــام فــي شــرح الحديــث وكتــب المســائل.
وأمــا قــول الشــعبي: »إنــه يجــوز طــال فــي طهــر جامــع فيــه، فيــرّده حديــث ابــن عمــر 
بنصــه ومعنــاه، وأمــا نصــه فقــد قدمنــاه، وأمــا معنــاه فألنــه إذا منــع مــن طــالق الحائــط 
لعــدم االعتــداد بــه، فالطهــر الجامــع فيــه أولــى بالمنــع ألنــه يســقط االعتــداد بــه وبالحيــض 

التالــي لــه«.
فنــرى مــن خــالل اســتعراضنا للمثــال الســابق، أن ابــن العربــي حينمــا يــرّد أّي رأي فــي 
مســألة مــا يعتمــد علــى األدلــة مــن الكتــاب والســنة، ثــم لمــا ينتصــر لمذهــب أيضــاً يؤيـّـده 

باألدلة.

)3( أخرجه البخاري ج7 ص52، ومسلم ج2 ص1093.
)4( قــال الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد ج4 ص336 بعــد أن ذكــر الحديــث بهــذا الســياق: »قلــت البــن عمــر 
حديــث فــي الصحيــح بغيــر هــذا الســياق رواه الطبرانــي وفيــه علــي بــن ســعيد الــرازي قــال الدارقطنــي: 

ليــس بــذاك. وعظمــه غيــره وبقيــة رجالــه ثقــات.«
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5- ما ورد حول تعصبُّه لمذهب مالك:
بــه للمذهــب المالكــي، ألنــه كان مالكــي المذهــب، وأن مــن  لقــد اتُّهــم ابــن العربــي بتعصُّ

يســتعرض كتابــه »أحــكام القــرآن« يظهــر لــه روح التعصــب هــذه.
ــه ال  ــه فإن ــد رأي أصحــاب مذهب ــا يؤيّ ــه لم ــول مــن اســتعراضنا الســابق – أن ــا نق ولكنن
يتعّســف فــي ذلــك، بــل يكــون اختيــاره مدّعمــاً باألدلــة والنصــوص، كمــا أننــا نــرى فــي 
ــاً يعــرض آراءهــم ثــم  مواقــف عــدة أنــه يــرد علــى أصحــاب المذهــب المالكــي، وأحيان
يقــول: »والصحيــح عنــدي كــذا ...« أي يخالفهــم ويؤيـّـد رأيــه باألدلــة، وهــو حينمــا يــرى 

رأي الخصــم وجيهــاً ومقبــوالً فإنــه يقــّر لهــم بذلــك.
ــذي  ــق ال ــاً للح ــاً دائم ــي كان متعصب ــن العرب ــام اب ــة – أرى أن اإلم ــي الحقيق إذن – ف
يــراه باألدلــة والنصــوص، ولكــن المأخــذ الحقيقــي الــذي جعــل اآلخريــن يحملــون عليــه 
ــم  ــوا بالعل ــٍة ُعرف ــي حــق أئم ــان – ألفاظــاً قازعــة ف ــي بعــض األحي هــو اســتخدامه – ف
والفضــل. ونــرى بوضــوح تقديــره لإلمــام مالــك فــي أكثــر مــن مســألة ومدحــه لــه، ولكــن 
ذلــك لــم يكــن – مطلقــاً – مانعــاً لــه أن يرّجــح رأي خصومــه أحيانــاً عليــه إن وجــد مــا 

يؤيــد رأيهــم ويرّجحــه علــى رأي مالــك.
يمكننــا أن نوضــح هــذه النقطــة – نقطــة تصعبــه لمذهبــه وتهجمــه علــى غيــره – وهــي 

أعظــم مأخــذ علــى اإلمــام ابــن العربــي – باآلتــي:-
أ- أنــه حينمــا ينتصــر لمذهبــه المالكــي يؤيــد مــا يقولــه بأدلــة مــن الحديــث، وال يكتفــي 

بمجــرد االعتــراض علــى اآلخريــن أو مخالفتهــم.
ــْم{  ــا َهَداُك ــى َم ــُرواْ للّاَ َعلَ ــدَّةَ َوِلتَُكبِّ ــواْ اْلِع ــى: }َوِلتُْكِملُ ــه تعال ــير قول ــي تفس ــه:- ف ومثال

ــي: ــن العرب ــول اب ــرة: 185[ يق ]البق
»واختلــف رأي الفقهــاء فــي عــدد التكبيــرات، فقــال مالــك والشــافعي والليــث واحمــد بــن 
حنبــل وأبــو ثــور: ســبعاً فــي األولــى وخمســاً فــي الثانيــة، إال أن مالــكاً قــال: ســبعاً فــي 
ــو  ــد وأب ــال أحم ــرام، ق ــرة اإلح ــافعي: ســوى تكبي ــال الش ــرام، وق ــرة اإلح ــى بتكبي األول
ثــور: ســوى تكبيــرة القيــام، وقــال الثــوري وأبــو حنيفــة: يكبــر خمســاً فــي األولــى وأربعــاً 
ــي الركــوع،  ــاح وتكبيرت ــر االفتت ــات بتكبي ــالث أصلي ــد وث ــا زوائ ــة، ســت فيه ــي الثاني ف
لكــن يوالــي بيــن القراءتيــن ويقــدم التكبيــر فــي األولــى قبــل القــراءة ويقــدم القــراءة الثانيــة 

قبــل التكبيــر.
ــى  ــوا عل ــه فاتفق ــع أصحاب ــه جم ــي هللا عن ــر رض ــة أن عم ــي حنيف ــاب أب وروى أصح
مذهبهــم، وظــن قــوم أن هــذا كأعــداد الوضــوء وركعــات صــالة الليــل، وهــو وهــٌم مــن 

قائلــه، ليــس فــي الوضــوء أعــداد وقــد بينّاهــا، وال فــي قيــام الليــل ركعــات مــدرة، وإنمــا 
هــو مــن اختــالف روايــات فــي صــالة جماعــات، فهــي كاختــالف الروايــات فــي صــالة 

الخــوف، وإنمــا يترّجــح فيهــا عنــد النظــر إليهــا:-
أحدهــا: أن يقــال: إن المــرء مخيــر فــي كل روايــة، فمــن فعــل منهــا شــيئاً تــم لــه المــراد 

فيهــا ألن الفــرض نفــس التكبيــر ال قــدره.
وإمــا أن يقــال: إن روايــة أهــل المدينــة أرجــح، ألجــل أنهــم بالديــن أقعــد، فإنهــم شــاهدوها 
ــكاً رأى  فصــار نقلهــم كالتواتــر لهــا، ويترّجــح قــول مالــك علــى قــول الشــافعي ألن مال
تكبيــراً يتألــف مــن مجموعــة ِوتــر، وهللا وتــر يحــب الوتــر، وقــد يمكــن تلخيــص بعــض 
الروايــات بــأن يقــال: إنــه يحتمــل أن يكــون الــراوي عــّد األصــول والزوائــد مــرة وأخبــر 
عنهــا فيأتــي مــن مجموعهــا ثــالث عشــرة، أو يقتصــر علــى الزوائــد فــي الذكــر ويحــذف 
األصليــات فيظهــر هــا هنــا التبايــن أكثــر، ولكــن يضــل الــكل مــا قدمنــاه مــن الرجــوع إلــى 

أعمــال أهــل المدينــة وهللا أعلــم«)1(.
ب- إنصافه لمخالفيه، إذا رأى رأيهم وجبها:

انتصــاره لمذهبــه لــم يكــن تعســفاً، والدليــل علــى ذلــك أنــه ال يتغاضــى عــن زلّــٍة علميــٍة 
تْصــُدر مــن علمــاء المالكيــة، فــكان يخــرج – فــي بعــض األحيــان – عــن رأي علمــاء 

المالكيــة، ويــرد عليهــم، بــل يقبــل – أحيانــاً – بــرأي الخصــوم إذا كان رأيهــم وجيهــاً.
ونعرض المثال التالي:-

{ ]الطالق: 1[. تِِهنَّ المثال: في تفسير قوله تعالى: }فََطلِّقُوُهنَّ ِلِعدَّ
يقول ابن العربي: »وأما التي جهل حيضها باالستحاضة ففيها ثالثة أقوال:

األول: قال ابن المسيب: تعتّد سنةً وهو مشهور قول علمائنا.
الثاني: وقال ابن القاسم: تعتد ثالثة أشهر بعد تسعة.

ــة أشــهر وهــو قــول جماعــة مــن  ــه: عدتهــا ثالث ــال الشــافعي فــي أحــد أقوال الثالــث: وق
ــدي«)2(. ــح عن ــو الصحي ــن وه ــن القرويي ــن م ــن والمتأخري التابعي

ج- إعجابه باإلمام مالك، ومدحه له:
ــد  ــكاً ويمدحــه وق ــام مال ــي يجــل اإلم ــن العرب ــام اب ــا أن اإلم ــن لن ــف يتبي مــن عــدة مواق
ــه  أيضــاً – إذا وجــد  ــك، ولكن ــام مال ــي ســبيل مــدح اإلم ــاء ف ينتقــص مــن بعــض العلم

ــن:- ــن التاليي ــر المثالي ــه. ونذك ــى رأي ــد يرجــح رأي اآلخــر عل ــره ق الحــق مــع غي

)1( أحكام القرآن، ج1 ص83.
)2( أحكام القرآن، ج4 ص1816.
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المثال األول:
ــة  ــُزواً{ اآلي ــا ُه َِّخذُنَ ــواْ أَتَت ــَرةً قَالُ ــواْ بَقَ ــْم أَْن تَْذبَُح ــى: }إِنَّ للّاَ يَأُْمُرُك ــه تعال ــي شــرح قول ف

ــول: ــرة: 67[ يق ]البق
ــال:  ــرة ق ــن البق ــة م ــك القطع ــت بتل ــو إســرائيل المي ــا ضــرب بن ــة: لم ــألة الرابع »المس
ــن قتلــه، وقــد اســتدل مالــك فــي روايــة ابــن القاســم وابــن وهــب  دمــي عنــد فــالن، فتعيَّ
عنــه علــى صحــة القــول بالقســمة بقــول المقتــول: دمــي عنــد فــالن مقبــول ويقســم عليــه. 
فــإن قيــل: كان هــذا آيــة ومعجــزة علــى يــدي موســى عليــه الســالم لبنــي إســرائيل، قلنــا: 
اآليــة والمعجــزة إنمــا كانــت فــي إحيــاء الميــت، فلمــا صــار حيـّـاً كان كالمــه كســائر كالم 
ــك  ــه إال مال ــم ال يتفّطــن ل ــرد، وهــذا فــن دقيــق مــن العل اآلدمييــن كلهــم فــي القبــول وال

.)1(»...
ويقــول فــي موضــع آخــر عــن اإلمــام مالــك: »... وهــذا كلــه يعرفكــم قــدر مالــك علــى 

ســائر العلمــاء فــي النظــر، ويبصركــم اســتداده علــى ســواء الفكــر«)2(.
المثال الثاني:

ولكــن إعجابــه باإلمــام مالــك ال يقــف دون اختيــاره الحــق الــذي يــراه ولــو كان مخالفــاً 
لــرأي اإلمــام مالــك، ونذكــر الدليــل التالــي:

ــة  ــا ...{ اآلي ــم بَِه يِه ــْم َوتَُزّكِ ُرُه ــةً تَُطّهِ ــْم َصَدقَ ــْن أَْمَواِلِه ــْذ ِم ــى: }ُخ ــه تعال فــي تفســير قول
ــي: ــن العرب ــول اب ــة: 103[ فيق ]التوب

»المســألة السادســة: قــال مالــك رضــي هللا عنــه: إذا تصــدق الرجــل بجميــع مالــه أجــزأه 
إخــراج الثلــث.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يلزمه إخراج الكل.
وتعلــق مالــك بقصــة أبــي لبابــة فــي أن رّده إليــه مــن الجميــع إلــى الثلــث، وهــذا كان قويــاً 
لــوال أنــه قــال لكعــب بــن مالــك: أمســك عليــك بعــض مالــك مــن غيــر تحديــد، وهــو أصــح 

مــن حديــث لبابــة ...«)3(.
د- رّده على مخالفيه بغلظة واستخدامه أللفاظ الذعة مع علماء أجالء:

اســتخدم  أنــه  إذ  العربــي،  ابــن  اإلمــام  علــى  الحقيقــي  المأخــذ   – بحــق   –  وهــذا 
– فــي بعــض األحيــان – ألفاظــاً غيــر الئقــة فــي االنتقــاص مــن خصومــه، ولــو كانــوا 

)1( أحكام القرآن، ج1 ص40.
)2( أحكام القرآن، ج2، ص822.
)3( أحكام القرآن، ج2 ص1011.

كالشــافعي وأبــي حنيفــة والطبــري والــرازي وغيرهــم.
ونذكر األمثلة التالية:

المثال األول:
ــي:  ــن العرب ــول اب ــاء: 3[ يق ــواْ{ ]النس ــى أاَلَّ تَعُولُ ــَك أَْدنَ ــى: }َذِل ــه تعال ــيره قول ــد تفس عن
»المســألة الثانيــة عشــرة: قولــه تعالــى: }َذِلــَك أَْدنـَـى أاَلَّ تَعُولـُـواْ{ اختلــف النــاس فــي تأويلــه 

علــى ثالثــة أقــوال:
األول: أال يكثر عيالكم، قاله الشافعي.

الثاني: أال تضلوا، قاله مجاهد.
الثالث: أال تميلوا، قاله ابن عباس والناس.

وقــد تكلمنــا عليــه فــي رســالة – ملجئــة المتفقهيــن – بشــيء لــم نــر أن نختصــره هاهنــا، 
قلنــا: أعجــب أصحــاب الشــافعي بكالمــه هــذا، وقالــوا: هــو حجــة لمنزلــة الشــافعي فــي 
اللغــة وشــهرته فــي العربيــة، واالعتــراف لــه بالفصاحــة، حتــى لقــد قــال الجوينــي: - هــو 
ــدوا  ــه باألصــول، واعت ــى المعانــي ومعرفت أفصــح مــن نطــق بالضــاد، مــع غوصــه عل
أن معنــى اآليــة: )فانكحــوا واحــدة إن خفتــم أن يكثــر عيالكــم أقــرب إلــى أن تنتفــي عنكــم 
كثــرة العيــال(. قــال الشــافعي: وهــذا يــدل علــى نفقــة المــرأة علــى الــزوج، وقــال أصحابــه 
ــدة، ألن الميــل ال يختلــف بكثــرة  ــه فائ ــم تكــن في ــل ل ــا المي ــو كان المــراد بالعــول هاهن ل
ــام بحقــوق النســاء وقلتهــن، فإنهــن إذا كثــرن  عــدد النســاء وقلتهــن، وإنمــا يختلــف بالقي

كثــرت الحقــوق.
قــال ابــن العربــي: »كل مــا قالــه الشــافعي أو قيــل عنــه أو وصــف بــه فهــو جــزء مــن 
مالــك ونغبــة )1( مــن بحــره، ومالــك أوعــى ســمعاً، وأثقــب فهمــاً، وأفصــح لســاناً وأبــرع 
ــألة وفصــل،  ــي كل مس ــول ف ــول بق ــة ق ــك مقابل ــى ذل ــك عل ــاً، ويدل ــدع وصف ــاً، وأب بيان
والــذي يكشــف لــك ذلــك فــي هــذه المســألة البحــث عــن معانــي قولــك )عــال( لغــة، حتــى 

إذا عرفتــه ركبــت عليــه معنــى اآليــة وحكمــت بمــا يصــح بــه لفظــاً ومعنــى ...«)2(.
المثال الثاني:

ــالةِ فاْغِســلُواْ ُوُجوَهُكــْم  فــي تفســير قولــه تعالــى: }يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـواْ إَِذا قُْمتـُـْم إِلـَـى الصَّ
ــدة: 6[  ــِن ...{ ]المائ ــى اْلَكْعبَي ــْم إِلَ ــُكْم َوأَْرُجلَُك ــُحواْ بُِرُؤوِس ــِق َواْمَس ــى اْلَمَرافِ ــْم إِلَ َوأَْيِديَُك

يقــول ابــن العربــي:

)1( نغبة: جرعة.
)2( أحكام القرآن، ج1 ص314.
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»المســألة الحاديــة عشــر – قولــه عــز وجــل: )فاغســلوا( وظــن الشــافعي – وهــو عنــد 
أصحابــه معــد بــن عدنــان فــي الفصاحــة بــل أبــي حنيفــة وســواه – أن الغســل صــب المــاء 
علــى المغســول مــن غيــر عــرك، وقــد بينــا فســاد ذلــك فــي مســائل الخــالف، وفــي ســورة 

النســاء، وحققنــا أن الغســل مــر اليــد مــع إمــرار المــاء أو مــا فــي معنــى اليــد«)1(.
المثال الثالث:

فــي تفســيره قولــه تعالــى: }َوَمــن لَّــْم يَْســتَِطْع ِمنُكــْم َطــْوالً أَن يَنِكــَح اْلُمْحَصنـَـاِت اْلُمْؤِمنـَـاِت 
...{  ]النســاء: 25[ يقــول ابــن العربــي:

»المســألة الخامســة: قــال أبــو بكــر الــرازي إمــام الحنفيــة فــي كتــاب أحــكام القــرآن لــه: 
ليــس نــكاح األمــة ضــرورة، ألن الضــرورة مــا يخــاف منــه تلــف النفــس أو تلــف عضــو، 

وليــس فــي مســألتنا شــيء مــن ذلــك.
ــم  ــول. نحــن ل ــرد الق ــا ي ــي بم ــم ال يبال ــاج الشــرع أو متهك ــل بمنه ــذا كالم جاه ــا: ه قلن
نقــل إنــه حكــم نيــط بالضــرورة، إنمــا قلنــا: إنــه حكــم علـَـق بالرخصــة المقرونــة بالحاجــة 
ولــكل واحــد منهمــا كــم يختــص بــه، وحالــة يعتبــر فيهــا، ومــن لــم يفــّرق بيــن الضــرورة 
والحاجــة التــي تكــون معهــا الرخصــة فــال يُعنــى بالــكالم معــه، فإنــه معانــد أو جاهــل، 

وتقديــر ذلــك إتعــاب للنفــس عنــد مــن ال ينتفــع بــه«)2(.
وباســتعراض األدلــة الســابقة، نــرى أن تســفيهه بعــض الفقهــاء األجــالء ال يتناســب مــع 
مكانــة اإلمــام ابــن العربــي، فــكان ذلــك ســبباً النتقــاد العلمــاء لــه، حتــى أن بعــض علمــاء 
ــي وإن  ــام القرطب ــاذ اإلم ــى الخصــوم، فه ــرد عل ــي ال ــه ف ــم يرتضــوا بطريقت ــة ل المالكي
وافــق ابــن العربــي فــي رأيــه إال أنــه ينتقــد عباراتــه الالذعــة وطريقتــه فــي الــرد علــى 

خصومــه، ويســدد قولــه والمثــال علــى ذلــك:-
عنــد تفســير قولــه تعالــى: }يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـواْ الَ تَْســأَلُواْ َعــْن أَْشــيَاء إِن تُْبــَد لَُكــْم تَُســْؤُكْم{ 

]المائدة: 101[.
قــال القرطبــي بعــد أن ذكــر قــول ابــن العربــي في أســئلة النــوازل: »قلــت: – أي القرطبي 
–: قولــه – أي ابــن العربــي – اعتقــد قــوم مــن الغافليــن فيــه قبــح، وإنمــا كان األولــى بــه 

أن يقــول: ذهــب قــوم إلــى تحريــم أســئلة النــوازل، لكنــه جــرى علــى عادتــه«)3(.
األساس الخامس: موقفه من اإلسرائيليات:

)1( أحكام القرآن، ج2 ص560.

)2( أحكام القرآن، ج1 ص391.
)3( الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي، ج6 ص322.

ــح المقصود  قبــل الحديــث عــن موقــف ابــن العربــي مــن اإلســرائيليات، يجــدر بنــا أن نوّضِ
مــن اإلســرائيليات، وكيــف تســربت إلــى كتــب التفســير، ومــا موقــف المفّســرين عامــة 

. منها
اإلســرائيليات: هــي القصــص واألســاطير التــي تنســب إلــى المصــادر اليهوديــة أو 
النصرانيــة فيمــا يتعلــق بأحــوال األمــم الماضيــة، ومــا حــدث لألنبيــاء والمرســلين ومــا لــه 

ــن. ــة والتكوي ــدء الخليق ــة بب صل
ــهما  ــن مسَّ ــل اللذي ــوراة واإلنجي ــن الت ــتمدة م ــا مس ــاً ألنه ــا بعض ــض بعضه ــي تناق وه

التحريــف.
بت اإلسرائيليات إلى كتب التفسير نتيجة عوامل عدة منها: ولقد تسرَّ

ــم  ــم، بحك ــم به ــة نتيجــة احتكاكه ــة والنصراني ــة اليهودي ــرب والمســلمين بالثقاف ــر الع تأث
ــة،  ــلمين بالعربي ــيرها للمس ــة، وتفس ــم بالعبراني ــراءة توراته ــود بق ــام اليه ــوار، وقي الج
إســالم عــدد مــن علمــاء أهــل الكتــاب مثــل: عبــد هللا بــن ســالم، كعــب األحبــار، ووهــب 
بــن منبــه، وهــؤالء كانــوا أصحــاب ثقافــة واســعة فــي قصــص وأخبــار األمــم الماضيــة 

ــى كتــب التفســير. ــار إل ــاء، وتســاهل المفســرون فــي نقــل تلــك األخب واألنبي
هذه بعض العوامل التي تسربت بها اإلسرائيليات إلى كتب التفسير.

ــى  ــل عل ــي شــرعنا ُحم ــا ف ــاً لم ــن اإلســرائيليات موافق ــا ورد م ــول: أن م وخالصــة الق
مــت روايتــه, وما ســكت  الصــدق وجــازت روايتــه، ومــا ورد مخالفــاً فــي شــرعنا ُرّد وُحّرِ
عنــه شــرُعنا توقفنــا فيــه، فــال نطلــق حكمــاً عليــه بالصــدق أو الكــذب، وتجــوز روايتــه 

ألنــه ال تعلــق لــه باألحــكام االعتقاديــة والفقهيــة وإنمــا تعلّــق بالقصــص واألخبــار«)1(.
وإذا اّطلعنــا علــى كتــاب أحــكام القــرآن البــن العربــي، فإننــا نجــده قــد حــّدد موقفــه مــن 
اإلســرائيليات بــأن ردَّهــا ورفضهــا ويحتــاط مــن ذكرهــا ألنهــا ضعيفــة، ال يصــح ســندها 
ويوضــح ابــن العربــي موقفــه مــن اإلســرائيليات فــي – كتابــه – مــن حيــث القبــول والــرّد 
فيقــول عنــد تفســيره قولــه تعالــى: }َوإِْذ قـَـاَل ُموَســى ِلقَْوِمــِه إِنَّ للّاَ يَأُْمُرُكــْم أَْن تَْذبَُحــواْ بَقـَـَرةً 

قَالـُـواْ أَتَتَِّخذُنـَـا ُهــُزواً قـَـاَل أَُعــوذُ بِــاّلِ أَْن أَُكــوَن ِمــَن اْلَجاِهِليــَن{ ]البقــرة: 67[:
»المســألة الثانيــة فــي الحديــث عــن بنــي إســرائيل: كثــر استرســال العلمــاء فــي الحديــث 
ثــوا  عنهــم فــي كل طريــق، وقــد ثبــت عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال: »حّدِ
عــن بنــي إســرائيل وال حــرج«)2( ومعنــى هــذا الخبــر: الحديــث عنهــم بمــا يخبــرون بــه 

)1( انظر: مقدمة في أصول التفسير، البن تيمية، ص44.
)2( أخرجه البخاري في صحيحه، ج4 ص207.
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عــن أنفســهم، ال بمــا يخبــرون بــه عــن غيرهــم، ألن إخبارهــم عــن غيرهــم مفتقــر إلــى 
العدالــة والثبــوت إلــى المنتهــى الخبــر، ومــا يخبــرون بــه عــن أنفســهم يكــون مــن بــاب 
إقــرار المــرء علــى نفســه أو قومــه، فهــو أعلــم بذلــك، وإذا أخبــروا عــن شــرع لــم يلــزم 
قبولــه، ففــي روايــة مالــك عــن عمــر رضــي هللا عنــه أنــه قــال: »رآنــي رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم وأنــا أمســك مصحفــاً قــد تشــرمت حواشــيه فقــال: مــا هــذا؟ قلــت: جــزء 

مــن التــوراة، فغضــب وقــال: وهللا لــو كان موســى حيّــاً مــا وســعه إال اتباعــي«)1(.
ونجــد ابــن العربــي إذا ذكــر شــيئاً مــن القصــص اإلســرائيلية نقــالً عــن بعــض المفســرين، 
ــل هــذه التفاهــات،  ــا كان ينبغــي ذكــر مث ــه م ــن أن ــه باإلبطــال والنقــض، وبي ــه يتعقب فإن
وذلــك لمــا ذكــر القصــة التــي أوردهــا ابــن جريــر الطبــري فــي تفســيره »جامــع البيــان« 
ــَر  ــيَاِطيُن َعلَــى ُمْلــِك ُســلَْيَماَن َوَمــا َكفَ عنــد تفســيره لقولــه تعالــى: }َواتَّبَعُــواْ َمــا تَتْلُــواْ الشَّ
ــْحَر{ ]البقــرة: 102[ وهــي قصــة  ــاَس الّسِ ــُرواْ يُعَلُِّمــوَن النَّ ــْياِطيَن َكفَ ــِكنَّ الشَّ ُســلَْيَماُن َولَـ
مــن اإلســرائيليات باطلــة شــرعاً وعقــالً، فيقــول بعــد ذكرهــا: »هــذا الــذي ذكرنــاه آنفــاً، 
ــا أن  ــا أذن لن ــه إنم ــاه مــن أن ــا قدمن ــي إســرائيل لم ــه الحــرج مــن ذكــره عــن بن ــا في مم
نتحــدث عنهــم فــي حديــث يعــود إليهــم، ومــا كنــا لنذكــر هــذا لــوال أن الدواويــن شــحنت 

بــه«)2(.
قــد اتضــح لنــا أن ابــن العربــي يــرد اإلســرائيليات لمخالفتهــا القــرآن والســنة، ويقبلهــا إن 
كانــت موافقــة للقــرآن والســنة، وهــو يتوقــف أحيانــاً عندهــا دون تعقيــب أو إشــارة بالقبــول 
أو الــرد، ولعــل هــذا الموقــف الــذي يقفــه ابــن العربــي يوحــي لنــا بــأن هــذا القســم مــن 
اإلســرائيليات الــذي ســكت عنــه هــو القســم الــذي يلــزم التوقــف عنــده، فــال نؤمــن بــه وال 

نكذبــه وتجــوز حكايتــه لالســتئناس ال لالعتقــاد.
ومثــال ذلــك عنــد تفســري قولــه تعالــى: }اْذَهبَــا إِلَــى فِْرَعــْوَن إِنَّــهُ َطغَــى )43( فَقـُـواَل لَــهُ 

ــُر أَْو يَْخَشــى{ ]طــه: 42، 43[ يقــول ابــن العربــي: ــا لَّعَلَّــهُ يَتََذكَّ ــْواًل لَّيِّنً قَ
»المســألة الثانيــة: فــي هــذا جــواز األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بالليــن لمــن 
معــه القــوة، وضمنــت لــه العصمــة، أال تــراه قــال لهمــا: }فَقـُـواَل لـَـهُ قـَـْواًل لَّيِّنـًـا{ }اَل تََخافـَـا 
ــاب  ــى ب ــام عل ــي اإلســرائيليات أن موســى أق ــَمُع َوأََرى{ ]طــه: 46[ فف ــا أَْس ــي َمعَُكَم إِنَّنِ
فرعــون ســنةً، ال يجــد رســوالً يبلـّـغ كالمــاً حتــى لقيــه حيــن خــرج، فجــرى لــه مــا قــّص 
هللا علينــا مــن أمــره، وكان ذلــك تســلية لمــن جــاء بعــده مــن المؤمنيــن فــي ســيرته مــع 

)1( أحكام القرآن، ج1 ص23.

)2( أحكام القرآن، ج1 ص27.

ــم بالمهتديــن«)1(. الظالميــن وهللا أعل
ونختــم هــذا الفصــل بقولــة ابــن العربــي: »واإلســرائيليات مرفوضــة عنــد العلمــاء علــى 
البتــات، فأعــرض عــن ســطورها بصــرك، وأصــم عــن ســماعها أذنيــك، فإنهــا ال تعطــي 

فكــرك إال خيــاالً، وال تزيــد فــؤادك إال خبــاالً«)2(.

)1( أحكام القرآن، ج3 ص1248.

)2( أحكام القرآن، ج4 ص1624.
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الفصل الثالث: 
القيمـــــة العلميـــة لتفســـــيره

التفســير،  فــي  لمنهجــه  بتحديــده   – القــرآن  أحــكام   – العربــي  ابــن  تفســير  تميــز 
والموضوعــات التــي ســتكون موضــع اهتمامــه، ومــا ســيضرب عنــه صفحــاً والســبب فــي 
ذلــك، ثــم ختــم الحديــث بنيتــه وقصــده ومــا توخــاه مــن تأليــف تفســيره مــن غايــة وهــدف، 

ــى مبتغــاه. ــق أمــام الباحــث للوصــول إل ــزة تســهل الطري ــة متمي وهــي طريق
ــي اســتثارة  ــّن هللا ســبحانه باالســتبصار ف ــا م ــه: »... ولم ــة كتاب ــي مقدم ــول ف ــث يق حي
العلــوم مــن الكتــاب العزيــز حســب مــا مهدتــه لنــا المشــيخة الذيــن لقينــا، نظرناهــا مــن 
ذلــك المطــرح، ثــم عرضناهــا علــى مــا جلبــه العلمــاء، وســبرناها بعيــار األشــياخ، فمــا 
اتفــق عليــه النظــر أثبتنــاه، ومــا تعــارض فيــه شــجرناه، وشــحذناه حتــى خلــص نضــاره 
وورق عــراره، فنذكــر اآليــة)1( ثــم نعطــف علــى كلماتهــا بــل حروفهــا فنأخــذ بمعرفتهــا 
مفــردة، ثــم نركبهــا علــى أخواتهــا مضافــة، ونحفــظ فــي ذلــك قســم البالغــة، ونتحــرز عــن 
المناقضــة فــي األحــكام والمعارضــة، ونحتــاط علــى جانــب اللغــة، ونقابلهــا فــي القــرآن 
بمــا جــاء فــي الســنة الصحيحــة، ونتحــرى وجــه الجميــع إذا الــكل مــن عنــد هللا، وإنمــا 
ــك  ــى ذل ــب عل ــم، ونعق ــزل إليه ــا ن ــاس م ــن للن ــه وســلم ليبي ــى هللا علي ــد صل بعــث محم
بتوابــع ال بــد مــن تحصيــل العلــم بهــا منهــا، حرصــاً علــى أن يأتــي القــول مســتقالً بنفســه، 
ــار،  ــر واإلكث ــن للتقصي ــه مجانبي ــي موضوع ــه ف ــل علي ــاب فنحي ــن الب ــرج ع إال أن يخ

وبمشــيئة هللا نســتهدي، فمــن يهــدي هللا فهــو المهتــد، ال رب غيــره«.
ــدد  ــه وتع ــزارة علم ــي وغ ــن العرب ــى اب ــم عل ــاب التراج ــى المؤرخــون وأصح ــد أثن وق
مجاالتــه، قــال الحجــاري: »لــو لــم ينســب إلــى أشــبيلية إال هــذا العالــم الجليــل لــكان لهــا 
بــه مــن الفخــر مــا يرجــع عنــه الطــرف وهــو كليــل، وهــو بحــر العلــوم وإمــام كل محفــوظ 

ومعلــوم، ولــه أشــعار تشــوق فيهــا إلــى بغــداد والحجــاز«)2(.
وقــال ابــن فرحــون: »كان – ابــن العربــي – مــن أهــل التفنــن فــي العلــوم واالســتبحار 
ــر فــن تصانيــف  فيهــا، والجمــع لهــا، متقدمــاً فــي المعــارف كلهــا ...، وصنــف فــي غي

مليحــة كثيــرة حســنة مفيــدة منهــا: أحــكام القــرآن: كتــاب حســن«)3(.

)1( مقدمة أحكام القرآن، ج1 ص13؟
)2( المغرب في حلي المغرب، ابن سعيد، ج1 ص254.

)3( الديباج المذهب، ابن فرحون، ج2 ص254.

ويذكــره صاحــب نفــح الطيــب فــي كتابــه فيقــول: »... وكنــت نقلــت مــن المطمــح)1( فــي 
حقــه مــا صورتــه: علــم األعــالم الطاهــر األثــواب، الباهــر األلبــاب، الــذي أنســى ذكاء 
إيــاس، وتــرك التقليــد للقيــاس، وأنتــج الفــرع مــن األصــل، وغــدا فــي يــد اإلســالم أمضــى 
مــن النصــل، ســقى هللا بــه تعالــى األندلــس بعدمــا أجدبــت مــن المعــارف، ومــّد عليهــا هللا 

منــه الظــل الــوارف، وكســاها رونــق نبلــه، وســقاها ريــق وبلــه ...«)2(.
وقــال عنــه اإلمــام الذهبــي فــي ســير أعــالم النبــالء: »كان القاضــي أبــو بكــر ممــن يقــال 

إنــه بلــغ رتبــة االجتهــاد«)3(.
ذكــر ابــن فرحــون مؤلفاتــه فقــال: »صنــف ابــن العربــي كتبــاً كثيــرة فــي التفســير 
والحديــث والفقــه واألصــول أهمهــا: فــي التفســير كتــاب أحــكام القــرآن، وكتــاب القانــون 

ــز«. ــرآن العزي ــي تفســير الق ف
ومــا ســبق مــن أقــوال العلمــاء والمؤرخيــن وأصحــاب التراجــم والطبقــات لتمثــل داللــة 
واضحــة لمــا تبــّوأه ابــن العربــي مــن مكانــة علميــة مرموقــة، ولمــا حظــي بــه تفســيره 
مــن قيمــة علميــة عاليــة، ممــا جعــل الكثيريــن مــن المفســرين يتأثــرون بــه وينتفعــون مــن 

تفســيره.
ولنعرض بعضاً من األمثلة على تأثر بعض المفسرين بابن العربي:

1- أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرج األنصــاري الخزرجــي المالكــي 
ــا  ــن لم ــرآن والمبي ــي تفســيره »جامــع أحــكام الق ــى ســنة 671هـــ - ف ــي، المتوف القرطب

تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان«:
نجــد أن القرطبــي قــد أخــذ منــه كثيــراً مــن مســائل الفقــه واألحــكام، وهــو أحيانــاً ينقــل عــن 

ابــن العربــي دون اإلشــارة إلــى ذلــك، ولنذكــر فــي ذلــك مثالين:
ــةَ  ــَت َوَزْوُجــَك اْلَجنَّ ــا آَدُم اْســُكْن أَن ــا يَ المثــال األول: فــي تفســيره لقــول هللا تعالــى: }َوقُْلنَ
ــَجَرةَ{ ]البقــرة: 25[ يقــول القرطبــي:  َوُكالَ ِمْنَهــا َرَغــداً َحْيــُث ِشــئْتَُما َوالَ تَْقَربَــا َهـــِذِه الشَّ
»المســألة العاشــرة: واختلفــوا كيــف أكل منهــا مــع الوعيــد المقتــرن بالقــرب وهــو قولــه 

)فتكونــا مــن الظالميــن(.
فقــال قــوم: أكل مــن غيــر التــي أشــير إليهــا، فلــم يتــأوال النهــي واقعــاً علــى جميــع جنســها 

كان إبليــس غــره بالظاهــر.

)1( انظر: المطمح: 62، ونقل المقرئ هذا النص في أزهار الرياض، ص92.
)2( نفح الطيب، ج2 ص34.

)3( سبر أعالم النبالء، 20 ص201.
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قــال ابــن العربــي: وهــي أول معصيــة عصــي هللا بهــا علــى هــذا القــول، قــال: وفيــه دليــل 
علــى أن مــن حلــف أال يــأكل مــن هــذا الخبــز فــأكل مــن جنســه حنــث، وتحقيــق المذاهــب 
ــه: إن اقتضــى بســاط  ــك وأصحاب ــال مال ــه، وق ــث في ــوا: ال حن ــر العلمــاء قال ــه أن أكث في
اليميــن أو ســببها أو نيتهــا الجنــس حمــل عليــه، وعليــه حملــت قصــة آدم عليــه الســالم، 
ــظ دون  ــى اللف ــول عل ــد بهــا جنســها فحمــل الق ــه، وأري ــت ل ــه نهــي عــن شــجرة عين فإن

المعنــى«)1(.
وإذا ما رجعنا إلى تفسير ابن العربي نجد الكالم بنصه)2(.

المثال الثاني:
ــْم  اتُُك ــْم َوَعمَّ ــْم َوأََخَواتُُك ــْم َوبَنَاتُُك َهاتُُك ــْم أُمَّ ــْت َعلَْيُك َم ــى: }ُحّرِ ــول هللا تعال ــيره لق ــد تفس عن

ــي: ــول القرطب ــاء: 23[ يق ــة ]النس ــْم ....{ اآلي َوَخاالَتُُك
ــان،  ــة لألعي ــس صف ــم لي ــم أن التحري ــت فاعل ــذا، وثب ــرر ه ــة: ... إذا تق »المســألة الثاني
واألعيــان ليســت مــورداً للتحليــل والتحريــم وال مصــدراً، وإنمــا يتعلــق التكليــف باألمــر 
والنهــي فأفعــال المكلفيــن مــن حركــة وســكون، لكــن األعيــان لمــا كانــت مــورداً لألفعــال 
أضيــف األمــر والنهــي والحكــم إليهــا، وعلــق بهــا مجــازاً علــى معنــى الكتابــة بالمحــل 

عــن الفعــل الــذي يحــل بــه«)3(.
وإذا مــا رجعنــا إلــى تفســير ابــن العربــي فإننــا ســنجد المســألة ذاتهــا مــع اختــالف الرقــم 
ــن هللا لكــم وبلغكــم فــي  ــد بيّ يقــول ابــن العربــي: »المســألة األولــى: )حرمــت عليكــم( ق
ــل  ــورداً للتحلي ــت م ــان ليس ــان، واألعي ــات لألعي ــس بصف ــم لي ــم أن التحري ــم أمرك العل
ــن  ــن م ــال المكلفي ــي بأفع ــر والنه ــف باألم ــق التكلي ــا يتعل ــم وال مصــدراً، وإنم والتحري
حركــة وســكون، لكــن األعيــان لمــا كانــت مــورداً لألفعــال أضيــف األمــر والنهــي والحكــم 
إليهــا، وعلــق بهــا مجــازاً علــى معنــى الكتابــة بالمحــل عــن الفعــل الــذي يحــل بــه«)4(.

ممــا تقــدم نالحــظ أن القرطبــي ســلك مســلك ابــن العربــي مــن حيــث اإلفــادة فــي مجــال 
األحــكام الفقهيــة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة فــي أســلوب النقــل واإلفــادة.

2- ســليمان بــن عمــر العجيلــي – الشــهيل بالجمــل – المتوفــى ســنة 1204هـــ صاحــب 
تفســر »الفتوحــات اإللهيــة:

)1( الجامــع ألحــكام القــرآن، القرطبــي، دار الكتــاب العربــي للطباعــة والنشــر، طبعــة دار الكتــب 
1967م، ج1 ص305.  - 1387هـــ  الثالثــة،  ط  المصريــة، 

)2( أحكام القرآن، ابن العربي، ج1، ص14.
)3( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ج5 ص107.

)4( أحكام القرآن، ابن العربي، ج5، ص371.

استفاد من ابن العربي في مجال األحكام الفقهية، ونقل كثيراً من أقواله.
ــة  { اآلي ــنَّ ــنَّ أُُجوَرُه ــنَّ فَآتُوُه ــِه ِمْنُه ــتَْمتَْعتُم بِ ــا اْس ــى: }فََم ــول هللا تعال ــيره لق ــد تفس فعن
]النســاء: 24[ أخــذ الجمــل بــرأي ابــن العربــي فــي حكــم نــكاح المتعــة وهــو التحريــم، 

ــي: ــن العرب ــال اب ــال: »ق فق
»وأمــا متعــة النســاء فهــي مــن غرائــب الشــريعة، ألنهــا أبيحــت فــي صــدر اإلســالم ثــم 
ــك، واســتقر  ــد ذل ــم حرمــت بع ــي غــزوة أوطــاس، ث ــم أبيحــت ف ــر، ث ــوم خيب حرمــت ي
األمــر علــى التحريــم، وليــس لهــا أخــت فــي الشــريعة إال مســألة القبلــة، فــإن النســخ طــرأ 

عليهــا مرتيــن ثــم اســتقرت«)1(.
وإذا ما رجعنا إلى تفسير ابن العربي نجد نفس الكالم حرفياً)2(.

3- محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني، في تفسيره »فتح القدير«:
ــال  ــي مجــال األحــكام الشــرعية، ومث ــي ف ــن العرب أيضــاً اإلمــام الشــوكاني أخــذ مــن اب

ذلــك:
المثال:

ــرة:  ــة ]البق ــْديِ{ اآلي ــَن اْلَه ــَر ِم ــا اْستَْيَس ــْم فََم ــإِْن أُْحِصْرتُ ــى: }فَ ــه تعال ــد تفســيره لقول عن
196[ قــال الشــوكاني: »)فــإن أحصرتــم( الحصــر: الحبــس، قــال أبــو عبيــدة والكســائي 
ــارس  ــن ف ــل الب ــي الجم ــدو، وف ــرض، وحصــر بالع ــال: أحصــر بالم ــه يق ــل: إن والخلي
العكــس، يقــال: أحصــر بالعــدو، وحصــر بالمــرض، ورّجــح األول ابــن العربــي وقــال: 

هــو رأي أهــل اللغــة«)3(.
4- محمد جمال الدين القاسمي، )ت1270هـ(، صاحب تفسير محاسن التأويل:-

اســتفاد القاســمي كثيــراً مــن تفســير ابــن العربــي ونقــل كثيــراً مــن تفســيره، خصوصــاً 
مــا يتعلــق منهــا بالمســائل الفقهيــة، وهــو حينمــا ينقــل مــن ابــن العربــي ينقــل كالم ابــن 

ــه. العربــي مــع التصــرف في
مثال:

ــاَب  ــَن أُوتُــواْ اْلِكتَ ــاُم الَِّذي ــاُت َوَطعَ يِّبَ ــُم الطَّ ــلَّ لَُك ــْوَم أُِح ــى: }اْليَ ــد تفســيره قــول هللا تعال عن
ِحــلٌّ لَُّكــْم َوَطعَاُمُكــْم ِحــلُّ لَُّهــْم{ اآليــة ]المائــدة: 5[. ذكــر القاســمي رأي المالكيــة – فمثــالً 
فــي ول ابــن العربــي – فــي حكــم أكل ذبيحــة أهــل الكتــاب مــن النصــارى وإن لــم توافــق 

)1( الفتوحات اإللهية، الجمل )ت1204هـ(، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ج1 ص372.
)2( أحكام القرآن، ابن العربي، ج1 ص389.

)3( فتح القدير، للشوكاني، ج1 ص172، وانظر ابن العربي، ج1 ص118.



د. نعيمة محمد يحيى القاضي أبو بكر بن العربي وكتابه أحكام القرآن

210211

ذكاتهــم ذكاة المســلمين، كمــا أورد مــا اعتمــد عليــه ابــن العربــي مــن أدلــة فقــال: »قــال 
ابــن العربــي: إذا ســلَّ النصرانــي عنــق دجاجــة حــل للمســلم أكلهــا ألن هللا تعالــى أحــل 
ــى مقتضــى دينهــم حــلٌّ  ــذي يســتحلونه فــي دينهــم، وكلمــا ذكــوه عل ــا أكل طعامهــم ال لن
لنــا أكلــه، وال يشــترط أن تكــون ذكاتهــم موافقــة لذكاتنــا، وذلــك رخصــة مــن هللا تعالــى 
وتيســير منــه علينــا، وال يســتثنى مــن ذلــك إال مــا حــّرم هللا تعالــى علــى الخصــوص، وإن 

كان طعامهــم الــذي يســتحلونه فــال يــل لنــا أكلــه. انتهــى«)1(.
ــي فــي  ــن العرب ــل كالم اب ــا أن القاســمي نق ــي وجدن ــن العرب ــا لتفســير اب هــذا وإذا رجعن

ــارة. ــاظ والعب ــة مــع تصــرف فــي األلف اآلي
ــي  ــى )1395هـــ( ف ــي الشــنقيطي، المتوف ــار الجكن ــد المخت ــن محم ــن ب ــد األمي 5- محم

ــان«. ــيره »أضــواء البي تفس
وقــد نقــل الشــنقيطي عــن عــدة مفســرين، وأشــهر مــن اعتمدهــم الشــنقيطي فــي تفســيره 
ــي  ــن العرب ــن اب ــذ ع ــة، وكان يأخ ــكام الفقهي ــه األح ــذ من ــد أخ ــي، وق ــن العرب ــام اب اإلم

ــي. ــه بواســطة القرطب ــه عن مباشــرةً أو ينقل
مثال:

ــي  ــعَْوَن فِ ــولَهُ َويَْس ــوَن للّاَ َوَرُس ــَن يَُحاِربُ ــَزاء الَِّذي ــا َج ــى: }إِنََّم ــد تفســير قــول هللا تعال عن
ــْن ِخــالٍف أَْو يُنفـَـْواْ ِمــَن  َّلـُـواْ أَْو يَُصلَّبـُـواْ أَْو تُقَطَّــَع أَْيِديِهــْم َوأَْرُجلُُهــم ّمِ األَْرِض فََســاًدا أَن يُقَت

األَْرِض{ ]المائــدة: 33[ قــال الشــنقيطي: »مســائل مــن أحــكام المحاربيــن:
»المســألة الثانيــة: إذا كان المــال الــذي أتلفــه المحــارب أقــل مــن نصــاب الســرقة الــذي 
يجــب فيــه القطــع، أو كانــت النفــس التــي قتلهــا غيــر مكافئــة لــه، كأن يقتــل عبــداً أو كافــراً 
وهــو حــّر مســلم، فهــل يقطــع فــي أقــل مــن النصــاب، ويقتــل بغيــر الكــفء، أوال؟ اختلــف 
العلمــاء فــي ذلــك، فقــال بعضهــم: ال يقطــع إال إذا أخــذ ربــع دينــار، وبهــذا قــال الشــافعي 
وأبــو حنيفــة وأحمــد، وقــال مالــك، يقطــع ولــو لــم يأخــذ نصابــاً ألنــه يحكــم عليــه بحكــم 

المحــارب.
قــال ابــن العربــي: وهــو الصحيــح، ألن هللا تعالــى حــدَّد علــى لســان نبيــه صلــى هللا عليــه 
وســلم ربــع دينــار لوجــوب القطــع فــي الســرقة، ولــم يحــّدد فــي قطــع الحرابــة شــيئاً ذكــر 
جــزاًء علــى أصــل، وهــو مختلــف فيــه، وقيــاس األعلــى باألدنــى وذلــك علــى القيــاس، 
وكيــف يصــح أن يقــاس المحــارب علــى الســارق، وهــو يطلــب خطــف المــال، فــإن شــعر 
بــه فــّر، حتــى إن الســارق إذا دخــل بالســالح يطلــب المــال، فــإن منــع منــه أو صيــح عليــه 

)1( الجريمة والعقاب، محمد أبو زهرة، ص22.

حــارب عليــه فهــو محــارب يحكــم عليــه بحكــم المحاربيــن.
ــذه  ــا يأخ ــرز فيم ــن ح ــراج م ــتراط اإلخ ــدم اش ــول ع ــذا الق ــهد له ــنقيطي: ويش ــال الش ق
المحــارب فــي قطعــه، وأمــا قتــل المحــارب بغيــر الكــفء فهــو قــول أكثــر العلمــاء«)1(.
ونالحــظ ممــا ســبق أن تفســير أحــكام القــرآن البــن العربــي يعتبــر لــدى المفســرين مرجعــاً 
ــيرهم،  ــي تفاس ــه ف ــم علي ــك العتماده ــكام، وذل ــات األح ــير آي ــي لتفس ــه المالك ــي الفق ف
ويعتبــر ذلــك أكبــر شــاهد علــى القيمــة العلميــة التــي حظــي بهــا تفســير أحــكام القــرآن 

البــن العربــي.

)1( أضواء البيان، الشنقيطي، ج2 ص91، وانظر ابن العربي، أحكام القرآن، ج2، ص598.
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الخاتمة

نحمد هللا تعالى أن وفقنا وهدانا وأعاننا، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، وبعد ...
فإننــا عشــنا فــي الصفحــات الســابقة مــع شــخصية علميــة بــارزة مــن شــخصيات القــرن 
الســادس الهجــري مــن األندلــس الســليب، شــخصية جمعــت مــن أطــراف شــتى العلــوم 
ــر، شــخصية اســتقاللية النزعــة، مجــددة ومبتكــرة دون الخــروج  ــون الشــيء الكثي والفن
ــر أبــي بكــر  علــى األصــول الثابتــة فــي تدويــن العلــوم، عشــنا مــع القاضــي العالــم المفّسِ
بــن العربــي وبالتحديــد مــع كتابــه »أحــكام القــرآن«، وقــد تجلـّـت لنــا ســعة علــم هــذا اإلمام 
وتبّحــره فــي شــتى المعــارف مــن ســطور تفســيره، فــال نســتطيع أن نصنــف كتابــه مــع 
التفســير فقــط، فقــد حــوى مــن األحــكام الفقهيــة بشــكل مفصــل ودقيــق حتــى يعتبــر مــن 

عمــدة كتــب الفقــه فــي المذهــب المالكــي.
ويمكننــي فــي النهايــة أن أحــدد بعــض النتائــج التــي أعتقــد بأننــي قــد توصلــت إليهــا مــن 

خــالل بحثــي المتواضــع هــذا:
ــي  ــرة وف ــف كثي ــوا تصاني ــن صنّف ــس الذي ــاء األندل ــن علم ــر م ــي يعتب ــن العرب 1- إن اب
مجــاالت عديــدة كالتفســير والحديــث واألصــول وعلــوم القــرآن واألدب والنحــو والتاريخ.
ــي  ــالً ف ــاً متكام ــميه منهج ــا أن نس ــير، ويمكنن ــن التفس ــداً م ــاً جدي ــه كان لون 2- إن كتاب
التفســير حيــث اعتمــد علــى القــرآن الكريــم واألحاديــث الصحيحــة ونبـّـه علــى األحاديــث 
الضعيفــة والموضوعــة، وذكــر مصــادر األحاديــث، واعتمــد أقــوال الصحابــة والتابعيــن 
وجمعهــا مــع أقــوال المفســرين ورّجــح مــا تؤيــده األدلــة، وجمــع – إلــى ذلــك – التفســير 
ــرة  ــراءات المتوات ــد الق ــور، واعتم ــرة التفســير بالمأث ــم يخــرج عــن دائ ــذي ل ــرأي ال بال
ــات،  ــرح اآلي ــن ش ــة م ــكام الفقهي ــى األح ــول إل ــو الوص ــه وه ــة غرض ــا لخدم ووّجهه
واعتمــد علــى اللغــة فــي الوصــول إلــى األحــكام الفقهيــة، وقــد توّســع فــي األحــكام الفقهيــة 
ــظ كثيــراً فــي  وكان فارســها الــذي ال يبــارى، ورفــض اإلســرائيليات وحــذَّر منهــا وتحفَّ

ــاً ألحــكام القــرآن. روايتهــا، فــكان يحــق تفســيراً نموذجي
3- إن ســعة أفــق ابــن العربــي وتضلعــه فــي العلــوم كافــة يرجــع باإلضافــة إلــى توفيــق هللا 
وذكائــه ونباهتــه، اغترافــه مــن علــوم المشــرقيين فــي رحلتــه إلــى المشــرق ومــن علــوم 

المغربييــن فجــاء تفســيره نموذجــاً مزيــداً.
ــاء  ــه المالكــي ويرمــي العلم ــه يتعصــب لمذهب ــي أن ــن العرب ــى اب ــرون عل 4- أخــذ الكثي
اآلخريــن بألفــاظ قاســية، وقــد درســت كتابــه فوجدتــه يميــل – غالبــاً – للمذهــب المالكــي 

ــب األعمــى، بــل يعتمــد فــي ترجيحــه  فــي المســائل المختلفــة، ولكنــه ليــس ذلــك التعصُّ
علــى األدلــة واألحاديــث، ورأيتــه – أحيانــاً – يعــارض فقهــاء المالكية ويناقشــهم ويردهم، 
فالرجــل نزيــه فــي ترجيحاتــه يطلــب الحــق دائمــاً، ولكــن المأخــذ الحقيقــي هــو اســتخدامه 

أللفــاظ ال تليــق بجــالء العلمــاء يقــذف بهــا أحيانــاً علمــاء عظمــاء.
5- وقــد أفادنــا أســتاذنا الدكتــور محمــد نبيــل غنايــم – حفظــه هللا – إلــى أنــه قــد يكــون 
ابــن العربــي قــد أملــى كتابــه هــذا علــى تالمذتــه، واســتدل علــى ذلــك بــورود عبــارات 
فــي تفســير أحــكام القــرآن تــدل علــى ذلــك مثــل: »ال ينبغــي ألحــد منكــم أن يلتفــت إليهــا 
...« وأثنــاء دراســتي لتفســيره وجــدت مــا يؤيــد كالم أســتاذنا لمــا الحظــت ورود عبــارات 
ــدل  ــو بكــر ...« )1(، وهــذا ي ــال القاضــي أب ــو بكــر ...« و»ق ــال القاضــي أب ــل: »وق مث

علــى أن تالمذتــه كانــوا يكتبــون عنــه.
لــت إلــى أن تفســيره هــذا ذو قيمــة علميــة فريــدة، حيــث تأثــر بــه الكثيــر  6- وأخيــراً توصَّ

مــن المفســرين مــن المشــرق ومــن األندلــس، وخاصــة فــي مجــال األحــكام الفقهيــة.
وأختــم دراســتي هــذه باإلشــارة إلــى وجــوب االهتمــام بمثــل هــذا التفســير – الــذي يعتبــر 
كتابــاً لكافــة العلــوم الشــرعية – مــن قبــل طلبــة العلــم والباحثيــن، ومــن قبــل المســؤولين 
عــن إقــرار المناهــج فــي المؤسســات التعليميــة المختلفــة، فالمناهــج تعانــي مــن قصــور 

شــديد فــي هــذا الجانــب.
وبعــد هــذه الجولــة الممتعــة والنفيســة فــي رحــاب تفســير أندلســي متميــز لكتــاب هللا تعالى، 
يجــد ربــي اإلشــارة إلــى أهميــة توجيــه الباحثيــن إلــى التنقيــب والبحــث فــي المخطوطــات 
والكتــب الكثيــرة والقيّمــة التــي تركهــا علمــاء المســلمين األجــالء فــي األندلــس، حتــى ال 
ينســى الشــباب المســلم، أن تلــك كانــت قطعــة مــن ـــراضي المســلمين الممتــدة، وكانــت 

تزخــر بحضــارة إســالمية فريــدة وراقيــة.
ــذي يشــوبه التقصيــر، ومــا وفقــت إليــه  وأســأل هللا تعالــى أن يبــارك فــي هــذا الجهــد ال
فمــن هللا، ومــا قّصــرت فيــه فمــن نفســي ومــن الشــيطان وآخــر دعوانــا أن الحمــد هلل رب 

العالميــن.

)1( انظر أحكام القرآن، ابن العربي، ج2 ص1038.
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748هـــ - 1374م( مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة األولــى، ســنة 1405هـــ - 

1985م.
الصلــة، أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك بــن بشــكوال، الــدار المصريــة للتأليــف 	 

والنشــر، القاهــرة، 1966م.
ــى 	  ــي صل ــاة النب ــد وف ــة بع ــف الصحاب ــق مواق ــي تحقي ــم ف ــن القواص ــم م العواص

ــب  ــق: مح ــي، )ت 543هـــ( تحقي ــن العرب ــر ب ــو بك ــي أب ــلم، القاض ــه وس هللا علي
الديــن الخطيــب، طبــع ونشــر: الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء، 

ــنة 1404هـــ - 1984م. ــعودية، ط س ــة الس ــة العربي ــاض، المملك الري
ــي 	  ــن عل ــد ب ــي التفســير، محم ــة ف ــة والدراي ــى الرواي ــن مثن ــر الجامــع بي ــح القدي فت

ــى، ســنة  ــة األول ــي وشــركاه، الطبع ــي الحلب ــى الباب ــي، مصطف الشــوكاني الصنعان
1349هـ.

ــن عمــر 	  ــة، ســليمان ب ــق الخفي ــن للدقائ ــح تفســير الجاللي ــة بتوضي الفتوحــات اإللهي
ــان: ــي الشــافعي الشــهير بالجمــل، )ت 1204هـــ(، وبالهامــش كتاب العجيل

 تفسير الجاللين، جالل الدين السيوطي، وجالل الدين الحلي.	 
فــي جميــع 	  والقــراءات  اإلعــراب  مــن وجــوه  الرحمــن  بــه  مــنَّ  مــا  إمــالء    

 القــرآن، أبــو البقــاء عبــد هللا بــن الحســين العكبــري، طبعــة عيســى البابــي الحلبــي 
وشــركاه.

القرطبــي ومنهجــه فــي التفســير، د. القصبــي محمــود زلــط، المركــز العربــي للثقافــة 	 
والعلوم.

محاســن التأويــل، محمــد جمــال الديــن القاســمي، ت )1270هـــ(، دار إحيــاء الكتــب 	 
العربيــة، عيســى البابــي الحلبــي، الطبعــة األولــى.

ــاح، 	  ــة الصب ــة، مطبع ــي، دار المعرف ــد الزحيل ــالمية، د. محم ــوم اإلس ــع العل مرج
ــق. دمش

ــق: شــوقي ضيــف، دار المعــارف 	  ــن ســعيد، تحقي ــي المغــرب، اب المعــرب فــي حل
ــة. ــة، ط الثالث المصري

مقدمــة فــي أصــول التفســير، تقــي الديــن أحمــد بــن تيميــة، نشــر قصــي محــب الديــن 	 
الخطيــب، المطبعــة الســلفية ومكتبتهــا، القاهــرة، الطبعــة الرابعــة، 1399هـ.

مناهــل العرفــان، محمــد عبــد العظيــم الزرقانــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى 	 
البابــي الحلبــي.

منهــج ابــن عطيــة فــي تفســير القــرآن الكريــم، د. عبــد الوهــاب عبــد الوهــاب الفايــد، 	 
الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع األميرية، 1393هـــ - 1973م.

نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب، الشــيخ أحمــد محمــد المقــري التلمســاني، 	 
تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر، بيــروت، ط ..، 1388هـ - 1968م.

وفيــات األعيــان وأبنــاء أبنــاء الزمــان، أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن خلــكان، 	 
تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الثقافــة، بيــروت.
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1. مجلــة الحــق مجلــة دوريــة علميــة محكمــة تصــدر باللغــة العربيــة وتعنــى 
بنشــر البحــوث القانونيــة التــي تهــدف إلــى مــا هــو جديــد فــي مجــال القانــون 

وتخــدم مجتمــع اإلمــارات .
2. يكــون البحــث المقــدم للنشــر فــي حــدود )30( صفحــة مطبوعــة مــن الحجــم 
ــك الحواشــي الالزمــة وقائمــة المراجــع  العــادي )13000( كلمــة بمــا فــي ذل
والمصــادر وأن يختتــم البحــث بخالصــة تبيــن اآلراء التــي تضمنهــا والنتيجــة 

التــي إنتهــى إليهــا . 
3. يعد البحث قابل للنشر إذا توافر فيه النقاط التالية: 

ــش  ــق وهوام ــن توثي ــداد البحــث م ــة وإع ــى كتاب ــة ف ــاد األصــول العلمي a. إعتم
ــع.  ــادر ومراج ومص

ــن  ــس م ــة أخــرى أو مقتب ــي مجل ــدم للنشــر ف ــد ســبق نشــره أو قُ ــون ق b. أال يك
ــا.  ــة عليه ــال الباحــث درجــة علمي ــالة ن رس

ــى ورقــة مســتقلة ويرفــق نســخة عــن  ــه عل c. يكتــب الباحــث اســمه وجهــة عمل
ــا كان  ــر إذا م ــى ويذك ــرة األول ــة للم ــع المجل ــل م ــة إذا كان يتعام ــيرته العلمي س

ــم ينشــر ضمــن أعمــال المؤتمــر . ــه ل ــى مؤتمــر لكن ــدم إل ــد ق البحــث ق
d. يوضــح الباحــث إن كان بحثــه ملــكاً لجهــة بحثيــة معينــة وفــى هــذه الحالــة فإنــه 

البــد مــن الحصــول علــى موافقــة تلــك الجهــة . 
ــن  ــة يتضم ــة العربي ــة باللغ ــدود )150( كلم ــى ح ــص ف ــث ملخ ــق بالبح e. يرف

ــه .  ــث ونتائج ــداف البح أه

قواعد النشر في مجلة الحق
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f. تضمين البحث فهرس لما تضمنه من موضوعات . 
4. يبلــغ الباحــث بقــرار صالحيــة البحــث للنشــر أو عدمــه خــالل مــدة أاقصاهــا 
ــى  ــرى حت ــة أخ ــث لجه ــرض البح ــث ع ــى الباح ــر عل ــهر  ويحظ ــالث أش ث

ــرار  إخطــاره بالق
ــع عليهــم  ــن يق ــن مــن الذي ــى محكمي ــم عــرض البحــث بشــكل ســري عل 5. يت
ــه أو رفضــه .  ــب نتيجــة البحــث حــال قبول ــة وال يحــق للباحــث طل ــار المجل إختي
6. فــى حالــة رفــض البحــث مــن جانــب المحكميــن يحــق للباحــث نشــر بحثــه 

مــن خــالل أى جهــة أخــرى ودون أى إعتــراض مــن المجلــة .  
7. يراعى فى أولوية النشر ما يلي:  

a. تنوع األبحاث والباحثين لتحقيق التوازن والتنوع . 
b. المواضيع القانونية المرتبطة بالقوانين بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

c. تاريخ استالم البحث.
8. البحــوث المنشــورة فــى المجلــة تصبــح ملــكاً لهــا ويــؤول إليهــا حــق النشــر 
ــذه  ــي ه ــاب وف ــى كت ــه ف ــر بحث ــادة نش ــوز للباحــث إع ــادة النشــر – ويج وإع

ــة. ــة البــد أن يشــير إلــى المصــدر األصلــي للنشــر وهــو المجل الحال
9. تقــدم المجلــة ألصحــاب البحــوث المنشــورة مكافــأة ماليــة رمزيــة تحددهــا 
المجلــة تســلم عقــب نشــر المجلــة، باإلضافــة إلــى عــدد ثــالث نســخ مــن المجلــة. 


