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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوًال سديداً، يصلح   (
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز 

  )فوزاً عظيماً 

  ٧١ـ ٧٠األحزاب: 
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  داءــإلها
تفــارق شــفتاه كلمــة الحمــد هللا حتــى إلــى الــذي تحمــل المــرض ولــم یجــزع، وصــبر علیــه طــویًال ولــم 

 اصطفاه اهللا إلى جواره ...

إلى من كان لي السند والمعین بعد اهللا،، إلى من آثر الرحیل دون وداع،، إلى من غادرنـا بجسـده 
ولم یغادرنا بروحه،، إلى مـن كـان یشـد عضـدي ویعلمنـي مـا أجهلـه،، إلـى الشـیخ والمربـي والمعلـم 

ي حتى بعد موته، فمـا یـزال قلمـه فـي طیـات الكتـاب یرقـب عودتـه،، والمرشد،، إلى من كان یرشدن
  وما تزال تلك الكلمات التي یرسمها في ثنایا الكتاب تنیر لي الطریق في العتمة، إلى....

  د. علي الشریفوالدي الحبیب الغالي                                               
  
  

إلـى مـن عشـت معـه ذكریـات طفـولتي وصـباي،،، ثـم  ،معـه،،إلى من رسمت حیاتي حلوها ومرهـا 
 .إلى...، ترب بالد الشام الحبیب إلى من روى  بدمه الزكيِّ  َأَبى إالَّ الرحیل،،،

  أخي الغالي ( عالء)                                                                       
  
  

إلـــى اآلبـــاء واألمهـــات ،، إلـــى األبنـــاء ،،، إلـــى المـــوظفین والمـــدراء،، إلـــى الرعیـــة والحكـــام،، إلـــى 
  الجمیع أهدي هذا البحث... 
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الذي وضع الكتاب، ورفع السحاب، وأذهب عنَّا شریعة الغاب، وهدانا لسبیل  الحمد هللا
الرشاد، والصالة والسالم على المبعوث رحمًة للعباد، محمد صلوات ربي وسالمه على آله 

  وبعدوقرئ كتاب. . . . . . . . . . . . واألصحاب، ما لمع سراب 
متكاملــة، ثوابتهــا أصــیلة، بنیانهــا متــراص، ألنهــا جــاءت  غــراءُ  فالشــریعة اإلســالمیة شــریعةٌ 

مــن عنــد المشــرع رب العــالمین، فقــد قامــت لمصــلحة البشــریة، لتســتمر علــى أســاس قــویم، فجــاءت 
  .لتسییر ركب الحیاة الدنیا من غیر فساد وتهارج؛ النصوص الشرعیة حافلة باألحكام الفقهیة

مع الفطرة البشریة وأقامت التكالیف الشرعیة على الصفة التي ال ترهق الفطرة تعاطت  لذا
ـــ، فالتكـــالیف تتعـــاطى مـــع قـــدرة اإلنســـان صـــعودا وهبوطـــا، وال یُ ااإلنســـانیة أكثـــر مـــن طاقتهـــ ل حمَّ

)إال وسعها ال یكلف اهللا نفساً (: القائل Yاإلنسان أكثر من طاقته فقد صدق ربنا 
فـاهللا جـل  ،)١(

یـؤدي في ربوع األمة اإلسالمیة،  الافعَّ وعال خلق االنسان وهو العالم به، لذا أمره أن یكون جندیا 
الواجب المنوط به، ویأخذ الحق الذي له، فالعالقة تبادلیة في الشریعة اإلسالمیة مع تنوع أطرافهـا 

  ورعیة. اً امأم حك ومدراءً  أم موظفینَ  اً أم أزواج وأبناءً  سواًء كانوا آباءً 
لتحقیـق فكٌل منهم متعلق به واجبات وحقوق، ومـا كانـت العالقـة التبادلیـة فـي اإلسـالم إال 

مـن أداء  منبثـقٌ  هـذا المقصـد، و حفـظ الكلیـات الخمـسالمقصد العظیم الـذي سـما إلیـه الشـارع وهـو 
  .البنیان في العطاء لواجباتهم وحفاظ الحكام على الرعیة لیستمرَّ  األفراد

و األنــا  االســتغاللللتنصــل مــن الواجبــات وتحــب  میــلولكــن لمــا كانــت النزعــة الفطریــة لإلنســان ت 
  .هنا وضع الشارع الحدود وأقام األحكامفتصبو إلیه  وقد تتفنن في استخدام الوسائل لتصل إلى ما

ـــذا تط ـــة ( المتعلقـــة  موضـــوع العصـــیان بكافـــةِ رقـــت فـــي بحثـــي لل أشـــكاله األســـریة واإلداری
بالموظفین)، والسیاسـیة ( متعلقـة بالحكـام والرعیـة)، مبیِّنـًة الحقـوق والواجبـات المتعلقـة بكـٍل مـنهم، 

التــي تســمو  ، والضــوابطِ واألحكــام الفقهیــة المترتبــة علــى المســائل المتنوعــة فــي موضــوع العصــیانِ 
  باألحكام بما یحقق مقاصد التشریع اإلسالمي.

                                                           
  . ٢٥٦سورة البقرة: آیة  )١(
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عـن طبـائع األشـیاء، ولكنـه ناشـٌئ عـن  ن في بحثي هذا أن الحق لیس ناشئاً فأردت أن أبیِّ 
إذن الشــارع لــه، ولهــذا أصــله فــي الشــریعة اإلســالمیة أن الطاعــة تــدور مــع الحــق وجــودًا وعــدمًا، 

ألصـــعدة، وأردت أن أبـــیِّن أنَّ انقضـــاء الحـــق ال فمتـــى عـــدم الحـــق انطلـــق العصـــیان علـــى جمیـــع ا
  یكون إال بالوفاء سواًء في العاجل أم اآلجل؛ ولهذا األمر تقریره في الفقه اإلسالمي.

  

  -إشكالیة البحث:
من خالل ما سبق یمكن وضع الید على إشـكالیة البحـث التـي یمكـن عالجهـا مـن خـالل          

  :البحث وهي تتمثل فیما یلي
 وأنواعه؟ ه،سبابأ، وما هي حقیقة العصیانماهي  .١
 واألحكام الشرعیة المتعلقة به؟ ،وحیثیاته ،هو العصیان األسري، وما هي أسبابهما  .٢
حكــم اإلضــراب عــن العمــل  مــا هــو، ومــا هــي أهدافــه وآلیاتــه، و هــو العصــیان اإلداري مــا .٣

 وضوابطه؟
حقـوق الرعیـة، ومـا هـي وما هي حـدود تصـرفات الحـاكم، ومـا  ،ما هو العصیان السیاسي .٤

 روج على الحاكم وضوابطها؟هي أحكام الخ
  

  -:طبیعة الموضوع
 و مـــروراً  باألســـرةاعتمـــدت فـــي بحثـــي هـــذا علـــى اســـتقراء جمیـــع أشـــكال العصـــیان ابتـــداء 

، بــالعالج الشــرعي لهــامــة، دراســة شــرعیة متفحصــة تتنــاول المشــكلة ونضــمدها وانتهــاء باألبالعمــل 
بأســلوب فقهــي یجمــع بــین األصــالة والمعاصــرة یوجــه ویرشــد وُیبــیِّن الحكــم وضــوابطه فــي المســائل 

  .الفقهیة المختلفة
 

   -:أهمیة الموضوع
  في أنه: تكمن أهمیة الموضوع

فهــي الســبب الحقیقــي  األســرةعلــى صــعید  األمــةمــن القضــایا الجوهریــة التــي تعــاني منهــا  .٥
، الحیــاة الزوجیــة إطــار، وكــذا النشــوز فــي واألمهــات اآلبــاءوراء مفهــوم العقــوق فــي إطــار 

  .وكذا االضراب على صعید العمل
ـــرة  .٦ ـــا المعاصـــر كث اإلضـــرابات، مـــن القضـــایا المهمـــة التـــي تمـــس العمـــل اإلداري فـــي وقتن

  فأردت بیان حكمها الفقهي والضوابط المتعلقة بها.
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مـــة، لكننـــا بالدولـــة أو األ ةقضـــیة مـــن القضـــایا القدیمـــة الحدیثـــة المتعلقـــ "عصـــیان الحـــاكم" .٧
األخیـرة، مـن جهـة حكمهـا و خاصـة فـي هـذه الفتـرة  نتحدث عنها الیـوم لـیس كمـا ذي قبـل

  ضوابطها.
 -:سبب اختیار الموضوع

  یعد أحد األسباب الرئیسة التي دفعتني لكتابة هذا الموضوع. ما ورد من أهمیة الموضوع .١
الكتابــة فــي السیاســة الشــرعیة واألحــوال الشخصــیة ممــا یوافــق رغبــاتي األمــر الــذي دفعنــي  .٢

  .هذا الموضوعللكتابة في 
كثــرة الطــالق فــي المحــاكم الشــرعیة ممــا جعلنــي أطلــع علــى أســباب هــذه الظــاهرة، وأبــین  .٣

  للخالفات الزوجیة. ةالحقوق والواجبات، والحلول الشرعی
ــة (النــاس) مــن جرَّائهــا،  .٤ فــأردت بیــان كثــرة اإلضــرابات العمالیــة وَتَضــرر الكثیــر مــن العامَّ

  الحكم الشرعي لهذه الظاهرة.
الحــاكم إلــى أي مــدى تكــون فیهــا بــؤرة الحــل والحرمــة ضــیقة أو  علــىبیــان مســألة الخــروج  .٥

  متسعة.
مـــا یســـمى فقـــه االحتجـــاج ( الفقـــه الحضـــاري)، والفـــرق بینـــه وبـــین بیـــان الحكـــم الشـــرعي فی .٦

  مفهوم الخروج غیر الشرعي على الحاكم في الشریعة اإلسالمیة.
  

  -:لجهود السابقةا
اســتكمل أشــكال العصــیان وبــین حــین بــدأت البحــث فــي موضــوعي لــم أجــد حقیقــة بحثــا        
الشرعي المترتب علیه، ولكني وجدت من تناول هذه المواضیع التي أسـتقرؤها فـي بحثـي الحكم 

  مجزئة، ومن ذلك:
للطالــــب: رســـالة ماجســـتیر بعنـــوان "أحكــــام نشـــوز الزوجـــة فــــي الشـــریعة اإلســـالمیة"   .١

مقدمــة لنیــل درجــة الماجســتیر فــي الفقــه  وهــي ،معتصــم عبــد الــرحمن محمــد منصــور
المقارن، إشراف حسن سعد عوض خضـر، جامعـة النجـاح الوطنیـة ، كلیـة الدراسـات 

  .م٢٠٠٧العلیا 
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رســـالة ماجســـتیر بعنـــوان "التعلیـــل المصـــلحي لتصـــرفات الحـــاكم" للطالبـــة: ســـعیدة بـــو  .٢
إشــراف: أ.د. الســعید  ،مقدمــة لنیــل درجــة الماجســتیر فــي الفقــه المقــارن وهــي ،معــراف

  م.٢٠٠٨-٢٠٠٧فكرة ، جامعة الحاج لخضر باتنة سنة 
القـــــاهرة  الناشـــــر: ،الموســـــوعة اإلداریـــــة العربیـــــة اإلســـــالمیة: لمجموعـــــة مـــــن العلمـــــاء .٣

 .م ٢٠٠٤(مصر):المنظمة العربیة للتنمیة االداریة 
ولكن الجدید الذي یمكـن أن یضـفیه هـذا البحـث أننـي أسـتعرض قضـیة العصـیان مـن  .٤

ـــي أســـتطیع أن أقـــدم  ـــة وسیاســـیة وأربطهـــا بـــالواقع المعاصـــر، لعل ناحیـــة فقهیـــة وتربوی
  مرجعا لهذه المشكلة.

  

  -:منهجیة البحث
اعتمــدت فـــي بحثــي أســـلوب االســتقراء واالســـتنباط؛ للوصــول ألدق اآلراء الفقهیـــة وأكثرهـــا 

  .نعیشهمواءمة لروح التشریع ومقاصده وأكثرها مناسبة للواقع الذي 

  -ومنهجیتي في البحث كما یلي:

وكتابتهـــا بـــین  ،المحافظـــة علـــى كتابـــة اآلیـــات القرآنیـــة كمـــا هـــي فـــي المصـــحف الشـــریف .١
  ع توثیقها بذكر السورة، ورقم اآلیة في الحاشیة.قوسین متمیزین م

ـــى توثیـــق األحادیـــث الشـــریفة .٢ واآلثـــار بتخریجهـــا مـــن مصـــادرها األصـــلیة مـــع  ،العمـــل عل
، باسـتثناء مـا أخرجـه البخـاري والحكم علیها ما استطعت لذلك سبیالً  ،وضعها بین قوسین

  .ومسلم

وتوثیقهــا فــي الهــامش باعتمــاد شــرح المصــطلحات واأللفــاظ الغامضــة الــواردة فــي البحــث،  .٣
  مصدرها.

الحـــرص علـــى توثیــــق كـــل النصــــوص التـــي اخترتهـــا لــــدعم أفكـــار البحــــث، واإلشـــارة فــــي  .٤
  وذلك تحقیقا لألمانة العلمیة في كتابتي. ،الهامش لمصدرها
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المسائل الفقهیة المختلف فیها قمت بإیراد أقـوال الفقهـاء مقرونـة بأدلتهـا، ومـن ثـم خلصـت  .٥
 .أمكن للرأي الراجح ما

ثــم الجــزء  ،ِكتاِبــه اســم ثــم ،طریقتــي فــي التوثیــق فــي الحواشــي الســفلیة: أبــدأ باســم المؤلــف .٦
  والصفحة.

ختمــت البحــث بملحــق یتضــمن عــدة فهــارس، فهــرس اآلیــات القرآنیــة، وفهــرس األحادیــث  .٧
وفهــرس  ،، وفهــرس المصــادر والمراجــع، وذكرتهــا بالترتیــب حســب ورودهــا بالبحــثالنبویــة

 الموضوعات.
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  -:خطة البحث
  

وخاتمة ملحقة بتوصیات عل ى النح و  ثالثة فصول،و ،یحتوي البحث على مقدمة وفصل تمھیدي
  التالي:

  
  

 
  وفیه مبحثان:

  مفهوم العصیانالمبحث األول: 
  أسباب العصیان و أنواعه.المبحث الثاني: 

  

 
  وفیه أربعة مباحث:

  .الحقوق والواجبات األسریةالمبحث األول: 
  عصیان األبناء لآلباء.المبحث الثاني: 
  عصیان اآلباء لألبناء.المبحث الثالث: 
  عصیان األزواج لبعضهم البعض.المبحث الرابع: 

  

 
  مبحثان: وفیه

  .حقوق الموظفین في اإلسالمالمبحث األول: 
  .العصیان لتحقیق مطالب الموظفینالمبحث الثاني: 

  

 
  وفیه مبحثان:

  وحقوق الرعیة. ،حدود سلطات اإلمام المبحث األول:
  أحكام الخروج على الحاكم. المبحث الثاني:
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  شكر وتقدير
الشكر هللا أوًال وأخیرًا، الشكر الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وبقضائه تنفذ األوامر،     

  لمن وهبني الصحة والعافیة، الشكر لمن هداني لدرب العلم والرشاد.

عبده، أتقدم بجزیل شكري وامتناني إلى من وهبني  ىثم بفضل اهللا وحمده، وجمیل امتنانه عل    
مما شرفني أن یكون مشرفي، وهو على عالوة قدره، ومكانة شرفه،  ؛بفكره وقته، وأسهب عليَّ 

  الشیخ أ. د. مازن هنیة.تفضل بقبول رسالتي، فلله الفضل والمنه ولعبده الشكر والرفعة... 

على حب اهللا، ولمن ال تسعها  يتنشأتوالشكر موصول لمن كان لها الفضل في تربیتي و    
  أمي الحبیبة.ي... الكلمات وال األشعار لذكر فضلها عل

، ولم في كل وقت وحین بشتى الوسائلیدعمني  ما فتئوالشكر موصول لمن وقف بجانبي، و    
  .)العیسوي  أحمد (یبخل عليَّ بشيء من وقته أو فكره ..... زوجي الغالي 

  والشكر موصول لألساتذة الكرام:

  رفیق أسعد رضوان. الدكتور الفاضل:

  العمور.محمد إسعید الدكتور الفاضل: 

ن تفضَّال بقبول رسالتي ولم یبخال عليَّ بالنصح واإلرشاد، مما جعلني أستقي من توجیهاتهما یِّ الذَ 
  العلم والرشاد. 

فأنَّى لهذا القلم الكسیر أن یصف معروفهم الكثیر، وأنَّى لهذه الكلمات الحیرى أن تصف مشاعري 
  الحرَّى، تجاه من وقف بجانبي.

  والشكر تاٌج على رأس المحبینا.         جمیل صنعكمو معي شكرتُ 

  بهؤالء  المخلصینا.  الثریا ومن رآني یوم إذ كنتم بقربي         أباهي 

  محنتي منحتي سارت برفقتكم        وأشهد  أن اهللا  مع     المبتلینا.

  مدرَّسي أمي أختي وزوجي          یا رب أكرمهم بجنان رب العالمینا.
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  التمهيديالفصل 

  مفهوم العصيان                          

  هوأنواع ،وأسبابه                          

  

  وفيه مبحثان:
  جج

  .مفهوم العصیان :المبحث األول

  أسباب العصیان و أنواعه. :المبحث الثاني
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  -: العصیان لغةً 
العصــیان مــن الفعــل عصــى، وهــي مــادة ثالثیــة مقصــورة منقلبــة عــن یــاء أصــلیة فتكــون 

  -مادتها "عصي" ولها أصالن في اللغة: 
  بمعنى االجتماع واالئتالف.: األصل األول

  لذا یطلق على العود العصا، وذلك الشتمال ید ممسكها علیها، فاألصابع تجتمع علیها.
ویقال عن جماعة المسـلمین "عصـا المسـلمین" فمـن خـالفهم فقـد شـق عصـا المسـلمین، أي 

  خالف اجتماعهم وائتالفهم.
  .)١(ومنه "عصوت القوم" أعصوهم إذا جمعتهم على طاعة اهللا

فـالمراد بالعصـا: هــو تجمیـع األهـل علــى  )٢(»ال ترفــع عصـاك عـن أهلــك«: rومنـه قولـه 

  طاعة اهللا، ولیس الذي یتبادر في الذهن ألول وهلة وهو الضرب.
  

: وهــو بمعنــى الفرقــة والتشــتت، ومنــه عصــى یعصــي عصــیًا وعصــیانًا أمــا األصــل اآلخــر
  ومعصیة، وهي مفارقة الطاعة أي خالفها.

والعاصــي: اســم الفاعــل منهــا، وهــو الخــارج عــن طاعــة ربــه ومخــالٌف ألوامــره، ومنــه قولــه 
  .)٣( }ُمِهینٌ  َعَذابٌ  َوَلهُ  ِفیَها َخاِلًدا َنارًا ُیْدِخْلهُ  ُحُدوَدهُ  َوَیَتَعدَّ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َیْعصِ  َوَمنْ {تعالى: 

  .)٤(الفصیل إن عصى أمه فلم یتبعها ویطلق العاصي على
ویقال استعصـى علیـه األمـر: أي صـعب واشـتد وامتنـع علیـه، ویقـال للجماعـة إن خرجـت 

  .)٥(على السلطان قد استعصت علیه، أي افترقت عنه وتشتَّت علیه
                                                           

  . ٣٩/٥٣،٥٢الزبیدي: تاج العروس  )١(
  . ١/٢٠ )١٤، حاب: یبر والدیه مالم یكن بمعصیةفي األدب المفرد ( ك: بر الوالدین، ب :أخرجه: البخاري )٢(
  . ١٤) سورة النساء: آیة ٣(
  .٣٣٤/ ٤ابن فارس: معجم مقاییس اللغة  )٤(
  . ٦٣/ ١٥ ابن منظور: لسان العربو ، المرجع السابق )٥(
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  -: العصیان اصطالحا
  -العصیان بمفهومه الشرعي: 

فـــي تعریـــف العصـــیان اشـــتقاقًا مـــن المفـــردة اللغویـــة لهـــا وهـــي المعصـــیة،  انبـــرى العلمـــاء 
  وأسهبوا في تعریفها.

  .)١(»الشرعي األمر مخالفة هي«: ابن تیمیة للمعصیة تعریف شیخ اإلسالموأقتصر هنا على  

أكانـت جهـارًا بالمعصـیة  ، یشمل جمیـع أنـواع المخالفـة سـواءً جنس في التعریفالمخالفة: 
كانـت تربویـة وتشـمل: (عقـوق الوالـدین، والنشـوز فـي  أیًا كان مصدر هـذه المخالفـة سـواءً أم سرًا، و 

(عصــــیان المــــوظفین)، أم كانــــت سیاســــیة وتشــــمل: الحیــــاة الزوجیــــة)، أم كانــــت إداریــــة وتشــــمل: 
  (عصیان الحاكم).

كانـت أحكــام  ن أحكــام لتقـویم حیــاة النـاس، ســواءً : هـو كــل مـا شــرعه اهللا مـاألمـر الشــرعي
اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة، وهو قیـد فـي التعریـف أخـرج كـل مخالفـة لـم یكـن فیهـا معصـیة 

 َوإِنْ {بــاهللا" أو معصــیة لقولــه تعــالى  ا بكفــر وهــو "الشــركألوامــر المشــرع، كمخالفــة الوالــدین إن أمــر 
  .)٢( } ُتِطْعُهَما َفَال  ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  َلْیَس  َما ِبي ِلُتْشِركَ  َجاَهَداكَ 

 َوَأِطیُعـوا اللَّهَ  َأِطیُعوا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َیا { لقوله تعـالى أو مخالفة الحاكم إن أمر بمعصیة
}ِمــْنُكمْ  اْألَْمــرِ  َوُأوِلــي الرَُّســولَ 

، فالطاعــة وعــدم العصــیان مقرونــان بطاعــة اهللا ورســوله، وهــذا مــا )٣(

  اآلیة. یقتضیه العطف في
والنـاظر المــتمعن فــي تعریــف العصـیان یــرى أن العصــیان بمفهومــه الشـرعي قــد شــمل كــل 

 ،وأمــر بالتزامهــا ،والسیاســي)، وذلــك ألن المشــرع ســنَّ أحكامــاً  ،واإلداري ،أنــواع العصــیان (التربــوي
  أو السیاسة. ،أو اإلدارة ،في التربیة أمور أخرى وأمر باجتنابها، سواءً  ونهى عن

                                                           
  . ٢٦٩/ ٨: مجموع الفتاوى ابن تیمیة )١(
  . ٨سورة العنكبوت: آیة  )٢(
  . ٥٩سورة النساء: آیة  )٣(
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 وعلیه فیمكن القول أن تعریف العصیان بالمفهوم الشرعي هو تعریف له بالمفهوم العام، وقد نجد 
لهذا المصطلح مخرجات في العلوم األخرى، تنقل التعریـف مـن مفهومـه العـام إلـى مفهـوم خـاص، 

  -وسیاسیة:  ،وٕاداریة ،لذا فإني سأورد تعریف العصیان من ناحیة تربویة
  -: أوًال: العصیان التربوي

مــن خــالل البحــث المتعمــق فــي الكتــب التربویــة، لــم أســتطع الوقــوف علــى تعریــف محــدد  
للعصیان التربوي، ولكن استطعت أن أخلـص إلـى تعریـف العصـیان مـن ناحیـة تربویـة عـن طریـق 

معانیهــا ثــم اســتنباط تعریــف بــد مــن ســردها وبیــان  مفــرداٍت أخــرى توافــق العصــیان فــي المعنــى، وال
  العصیان التربوي من خاللها.

اضطراب في السـلوك یعـاني منـه األبنـاء، یـدل  عن یعبر حركي أو ،لفظيسلوك ": العناد .١
  .)١("غیر مباشرة أو اآلباء بصورة مباشرةً  وأوامرتنفیذ طلبات  على عدم رغبة األبناء في

وٕاظهـــار هـــذا االعتـــراض  ،والتحـــدي ومقاومـــة سیاســـٍة مـــا ،العصـــیان المعلـــن": هـــو لتمـــردا .٢
  .)٢("بشكل ما

أو العدوانیة یتمثل بأفعال دامیة جسدیًا، أو بأعمال تهـدف إلـى  ،شعور بالغضب": العنف .٣
  .)٣("تدمیر األخر

أو  ،أو األلـم بالـذات ،سلوك ُیعبَّر عنه بأي رد فعٍل یهـدف إلـى إیقـاع األذى": هو العدوان .٤
أو حاجـــة  ،ولـــیس انفعـــال ،أو إلـــى تخریـــب الممتلكـــات، وعلیـــه فالعـــدوان ســـلوك ،اآلخـــرین

  .)٤("دافعة

أنهـــا متقاربـــة فـــي الغایـــة فجمیعهـــا ســـلوك  وبعـــد النظـــر فـــي هـــذه المفـــردات ومعانیهـــا، نجـــد
 العصـیان التربـويمرفوض عند اإلنسان السوي، ویمكن من خاللهـا الخلـوص إلـى تعریـف 

  بأنه:
  " سلوك یرفض فیه الشخص االنقیاد لمن وجبت طاعته".

                                                           
  . ٣٧مجید: مشكالت األطفال النفسیة واألسالیب اإلرشادیة لمعالجتها ص  )١(
  . ١٣٢قلق المستقبل ص  - التمرد -الحمداني: االغتراب )٢(
  . ٢٢شكور: العنف والجریمة ص  )٣(
  . ١٨٥یحیى: االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة ص ) ٤(
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  -محترزات التعریف: 
: جــــنس فـــي التعریـــف، یشــــمل الســـلوك اللفظــــي والحركـــي، ویشــــمل أعمـــال العنــــف ســـلوك
  والعداء.

: هنـا لــب العصـیان، فهـو یتمثـل فــي تـرك األوامـر المطلوبــة یـرفض فیـه الشــخص االنقیـاد
  منه.

تعریف أخرج مخالفة من لم تجب طاعته، وحصـر العصـیان قید في اللمن وجبت طاعته: 
  واألستاذ. ،كاألب ،في مخالفة أوامر من وجبت له الطاعة

  

  - : ثانیًا: العصیان اإلداري
الناظر في كتب اإلدارة ال یكاد یجد تعریفًا خاصًا بالعصیان اإلداري، إال أنه یمكن القـول 

  (اإلضراب والخروج عن القانون).أن العصیان اإلداري یتمحور في نقطتین وهما: 
ولكني قصدت بالعصیان اإلداري العصیان المشروع الـذي یـوازي مفهـوم اإلضـراب، وقبـل 

  والخروج عن القانون. ،الخلوص لبیان مفهوم العصیان البد من التطرق لتعریف اإلضراب
  اإلضراب: .١

لتــــأمین نجــــاح جــــراء یقــــوم بــــه األُ  ،توقــــف عــــن العمــــل متوافــــق علیــــه وجمــــاعي بــــهیقصــــد 
  .)١(مطالبهم، ویوقف عقد العمل بدون قطعه، عدا الخطأ الجسیم المنسوب إلى األجراء

  

  الخروج عن القانون: .٢
  .)٢(أو ضمنًا ) ،مخالفة االنتظام العام واآلداب العامة ( صراحةً 

والفــرق بــین التعــریفین یكمــن فــي أن اإلضــراب یــدخل ضــمن القــانون المســموح بــه للعمــال، 
  الخروج عن القانون غیر مسموح به البته.بینما 

  -تعریف العصیان اإلداري بأنه:  وعلیه یمكن
ــى  ــوظیفي ویكــون عل ــالتخلف عــن العمــل ال ــه العامــل ب "ســلوك إنســاني یقــوم مــن خالل

  أو جماعات". ،مستوى أفراد
                                                           

 . ١٦٩/  ١كورنو: معجم المصطلحات القانونیة  )١(
  . ١١٧٥/  ٢ المرجع السابق )٢(
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  محترزات التعریف:
أكان سلوكًا حركیًا، أم  یف یشمل جمیع أنواع السلوك سواءً جنس في التعر سلوك إنساني: 

  .لفظیاً 
: جنس في التعریف یشمل التخلي عن العمل وهو( تـرك العمـل بصـورة التخلف عن العمل

  دائمة أو متقطعة)، ویشمل الوجود في مكان العمل مع عدم مزاولة المهنة.
قیــد فــي التعریــف حیــث حــدد آلیــات العصــیان، ویكــون علــى مســتوى أفــراد أو جماعــات: 

  على مستوى أفراد وغالبًا ما یكون مظهر من مظاهر الفساد اإلداري.فمنها ما هو 
یســــمى فــــي واقعنــــا المعاصــــر بالنقابــــات المتعــــددة  : وهــــو مــــاأو علــــى مســــتوى جماعــــات

  االختصاصات والتي تهدف إلى تحقیق أهداف مشتركة من خالل العمل النقابي.
  

  -: ثالثًا: العصیان السیاسي
  .)١(سلطة صاحبة سیادة على أرض العصیان أو أفراده""هو حركة مقاومة ضد دولة أو 

  محترزات التعریف:
مدنیـًة أم عسـكریًة،  ف یشـمل جمیـع أشـكال المقاومـة سـواءً جنس في التعریـحركة مقاومة: 

  نفسیًة أم جسدیًة، مادیًة أم معنویًة.
  : قید في التعریف حدد الجهة المستهدفة من حركة المقاومة.ضد دولة أو سلطة
ـــا المقصـــود مـــن العصـــیان أن یكـــون ضـــد شخصـــیة اعتباریـــة تجـــب صـــاحبة ســـیادة:  هن

  طاعتها.
: هنــا محــل العصــیان وأشــخاص العصــیان الــذین یقومــون بعملیــة أرض العصــیان أو أفــراده

  العصیان.
ة، یوالعصـــیان السیاســـي هـــو الـــذي یقصـــد فیـــه عصـــیان الحـــاكم فـــي بـــاب السیاســـة الشـــرع

  الخروج عن الحاكم أم ال.ویتمحور حوله مسألة جواز 
وبعد االنتهاء من تعریف العصیان بمفهومه العام والخاص بشتى أشكاله، نـرى أنـه یتوافـق 

  جمیعًا في مفهوم مخالفة الطاعة، وترك االنقیاد قصدًا ألصحاب السلطة العلیا.

                                                           
 . ١٢٢) الكیالي: موسوعة السیاسة ص ١(
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  :تعریفات ذات صلة
علــى مفــردات ذات لعــل تعریــف العصــیان بمفهومیــه العــام والخــاص، یمكِّننــا مــن الوقــوف 

صــلة بالعصـــیان فـــي الفقـــه اإلســالمي، ومـــن ثـــم نســـتطیع الوقـــوف علــى محـــل الوفـــاق بینهـــا وبـــین 
  العصیان، السیما بعد انقداح معنى العصیان في الذهن.

  - : أوًال: عالقة العصیان بعقوق الوالدین
ن ، وســمي بــذلك لمــا فیــه مــ)١(العقــوق أصــلها مــن مــادة عــقَّ، والعــق أصــله القطــع والشــق

  إیذاء للوالدین یحصل لهما من القطیعة والشق بینهما وبین أبنائهما.
 ُأفٍّ  َلُهَما َتُقلْ  َفَال {: هو كل قول أو فعل یشعرهما باألذى، لقوله تعـالى: وعقوق الوالدین

}َكِریًما َقْوًال  َلُهَما َوُقلْ  َتْنَهْرُهَما َوَال 
" تبـدي الضـجر ، )٢( والملـل ولو كان هنـاك أحـرف أقـل مـن "أفٍّ

واالنزعاج منهما لبینه اهللا تعالى، وضابط العقوق كما نقله اإلمام الصنعاني عن البلقیني في سبل 
  .)٣(لیس بالهین عرفًا" ن یحصل للوالدین أو أحدهما إیذاءً السالم "هو أ

وعلـــم مــــن الـــدین بالضــــرورة وجــــوب بـــر الوالــــدین وحرمــــة عقوقهمـــا إال أن یــــأمرا بمخالفــــة 
  شرعیة.

  

  عصیان التربوي بعقوق الوالدین:عالقة ال
اد لطاعــة كــل مــن بعــد بیــان المفهــوم العــام للعصــیان التربــوي، نــرى أنــه یشــمل تــرك االنقیــ

علیــا، بینمــا یقتصــر عقــوق الوالــدین  ســلطةٍ  أم أصــحابَ  أمــورٍ  أكــانوا أولیــاءَ  وجبــت طاعتــه، ســواءً 
واحدة من أفراد العصیان التربوي، وعلیـه فالعالقـة  بالنسبة لألبناء فقط، وبالتالي فهو یتناول جزئیةً 

  بینهما تتراوح ما بین عالقة العام بالخاص.

                                                           
  . ١٠/٢٥٥ابن منظور: لسان العرب )١(
  . ٢٣ آیة) سورة اإلسراء: ٢(
  . ٤/١٦٢الصنعاني: سبل السالم  )٣(
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  - : ثانیًا: عالقة العصیان بالنشوز في الحیاة الزوجیة
  .)١(، وهي من االرتفاع واالستعالء، لذا یقال للمكان المرتفع ناشز"نشز"النشوز: من مادة 

والنشــوز یصــدر مــن كــال الــزوجین لآلخــر، فیقــال "للرجــل ناشــز"، وللمــرأة "امــرأة ناشــزة"، لــذا 
ِتـي﴿، وقـال أیضـا: )٢(﴾ِإْعرَاًضـا َأوْ  ُنُشـوزًا َبْعِلَهـا ِمـنْ  َخاَفـتْ  َوإِِن اْمـرََأةٌ ﴿قال تعـالى:   َوالالَّ

منهمـا لآلخـر وسـوء عشـرته وعلیه فالنشوز هو كراهیة كل  )٣(﴾َفِعُظوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  َتَخاُفونَ 

  .)٤(له

  وقد تعددت تعریفات الفقهاء للنشوز: 
  .)٥("هو أن تمنع المرأة نفسها من الزوج بغیر حٍق خارجًة من منزله بغیر إذنه"عرفه الكاساني: 

أو تخـرج بغیـر إذنـه  "الخـروج عـن الطاعـة الواجبـة" بـأن تمنعـه مـن االسـتمتاع بهـا،: دیردر عرفه ال
أو أغلقـــت البـــاب دونـــه، أو خانتـــه فـــي  ،لمحــل ال یـــأذن بـــه، أو تتـــرك حقـــوق اهللا كالصـــالة والزكــاة

  .)٦(نفسها وماله
  .)٧(: "امتناع المرأة عن الرجل إن دعاها إلى فراشه "عرفه الماوردي
  .)٨(اهللا علیها" : "معصیة الزوج فیما فرضهعرفه ابن قدامة

والنـــاظر فـــي التعریفـــات یجـــد أن الفقهـــاء متفقـــون أن خـــروج المـــرأة مـــن طاعـــة زوجهـــا یوقعهـــا فـــي 
النشوز، ولكنهم اختلفوا في أشـكال النشـوز، فبعضـهم قـال: إن امتنعـت عنـه فهـي ناشـز، وهـو رأي 

هــي ناشــز، المالكیــة والشــافعیة، والــبعض اآلخــر قــال: إن خرجــت مــن البیــت بغیــر إذنــه الشــرعي ف
ولكن إن بقیت في البیت فلیست ناشز حتى وٕان امتنعت عن زوجها، وهو رأي الحنفیة، بینما أرى 

  أن تعریف الحنابلة یشمل المعنیین.
                                                           

  . ١٥/٣٥٤: تاج العروسزبیديال )١(
  . ١٢٨ آیةالنساء: سورة  )٢(
  . ٣٤ آیةالنساء: سورة  )٣(
 . ٥/٢٠٩البهوتي: كشاف القناع  )٤(
 . ٤/٢٢الكاساني: بدائع الصنائع  )٥(
  . ٢/٣٤٣الشرح  الكبیر  دیر:الدر  )٦(
  . ٩/١٤٠٧: الحاوي الكبیر الماوردي )٧(
  . ٨/١٦٣ابن قدامه: المغني  )٨(
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بعـــدم االلتـــزام  "الخـــروج عـــن الطاعـــةِ علـــى مـــا ســـبق یمكـــن تعریـــف النشـــوز بأنـــه:  وبنـــاءً 
  .علیهما من وقت العقد" بالحقوق التي أوجبها اهللاُ 

لتعریف جامع مانع یشمل نشوز كال الـزوجین لآلخـر، وذلـك بتـرك االلتـزام بـالحقوق وهذا ا
  التي أوجبها اهللا علیهما من لحظة العقد، وهو بیت القصید من النشوز.

  

  عالقة العصیان التربوي بالنشوز:
نرى أن النشوز في الحیاة الزوجیة هو فرد من أفراد العصیان التربوي، فهـو سـلوك یسـلكه 
األشخاص یشمل التمرد أو العناد، وبالتالي تكون العالقة بینهما عالقة العام بالخاص، فالعصـیان 

  یاته وبالتالي فهو خاص.التربوي عام، والنشوز جزء من جزئِ 

  - : ثالثًا: عالقة العصیان بالخروج عن الحاكم
  : من مادة خرَج، یخرُج، خروجًا، ومخرجًا.الخروج لغةً     
  نقیض الدخول، وهو یطلق على الزمان والمكان.والخروج     
ـْیَحةَ  َیْسـَمُعونَ  َیـْومَ "﴿یـوم الخـروج وهـو یـوم البعـث لقولـه تعـالى  أما الزمـان:      َذِلـكَ  ِبـاْلَحقِّ  الصَّ
  .)١( ﴾اْلُخُروجِ  َیْومُ 

  .)٢(﴾السِّْجنِ  ِمنَ  َأْخَرَجِني ِإذْ  ِبي َأْحَسنَ  َوَقدْ ﴿فمنه: قوله تعالى:  أما المكان    
ویطلــــق الخــــروج علــــى الســــحاب: إذا نشــــأت وخرجــــت، لــــذا قیــــل خــــروج الســــحاب هــــو نشــــأته     

  .)٣(وانبساطه
  .)٤(بتأویل yوهي طائفة خرجت على سیدنا علي  أهواءٍ  والخوارج والبغاة: هم أهلُ     

  

  :الخروج على الحاكم اصطالحاً 
ال أكاد أجد تعریفًا بالحد لهذا المصطلح في كتب الفقهاء القدامى ربما ألنه ال یحتاج إلى 
تعریف، ولكنهم استخدموه تحت ألفاظ تؤدي نفـس المقصـد مـن الخـروج علـى الحـاكم مثـل (البغـي، 

                                                           
  . ٤٢سورة ق: آیة  )١(
 . ١٠٠سورة یوسف: آیة  )٢(
  . ٢/٢٤٩ ابن منظور: لسان العرب )٣(
، ابن ٢٦٥/ ٢، األنصاري: فتح الوهاب ٢٧٦/ ٦، العبدري: التاج واإلكلیل ١٥١/ ٥نجیم: البحر الرائق ابن  )٤(

  . ٥٣/ ١٠قدامة: الشرح الكبیر
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وقطع الطریق) وغیرها، فقالوا في تعریفهم لها أن هذا یعد خروجًا علـى الحـاكم العـادل وهـو خـروج 
أنـه الخـروج علـى اإلمـام األعظـم القـائم بخالفـة النبـّوة فـي إقامـة "یر شرعي، حیـث عرفـوا البغـي: غ

  .)١("الدین وسیاسة الدنیا
"أنهــا ولكــن الفقهــاء المعاصــرین حــاولوا أن یعرفــوا معنــى الخــروج علــى الحــاكم فقــالوا: 

خلعهم عن الحكم بـالقوة بعـد اسـتتباب األمـر  الثورة المسلحة علیهم في المجتمعات اإلسالمیة بغیةَ 
  .)٢(إلیهم"

الثــورة علــى الحــاكم بتأویــل مــن ویمكــن الخلــوص لتعریــف الخــروج علــى الحــاكم بأنــه: " 
  الرعیة سواء كان هذا التأویل مشروعًا أم غیر مشروع".

  محترزات التعریف:
أم  ،أكانت سلمیة جنس في التعریف یشمل جمیع أنواع الثورات سواءالثورة على الحاكم: 

  عسكریة.
: یتمحـور هنـا سـبب الخـروج علـى الحـاكم وهـو التأویـل، والتأویـل جـنس بتأویل من الرعیة

  .)٣(في التعریف یشمل التأویل المشروع والتأویل غیر المشروع وكٌل له حكمه سأبینه فیما بعد
صـالحیته لتـولي وهو خروج الرعیة على الحاكم الذي تبین لهـم أنـه فقـد التأویل مشروعًا: 

زمام الحكم؛ وذلك إما بزوال عقلـه كـأن أصـابه جنـون أو عتـه مطبـق، أو زوال عدالتـه، أو ظهـور 
  منه كفرًا بواحًا یوجب على الرعیة عزله.

وهــو خــروج الرعیــة علــى الحـاكم العــادل بتأویــل ســائغ لهــم، فقــد یمنعــون أو غیــر مشــروع: 
أو عصیانه بترك االنقیاد والطاعـة الواجبـة لـه وهـؤالء فیه حقًا واجبًا علیهم، ویهدفون لعزل الحاكم 

  .)٤(سمون البغاةیُ 
  عالقة العصیان السیاسي بالخروج على الحاكم:

: حیــث أننــا ال نســتطیع تمییــز الفــرق بینهمــا، وذلــك ألن كلیهمــا ةعالقــة تكاملیــة وتداخلیــ
مـن أسـالیب المقاومـة  انیشمل ترك االنقیاد والطاعـة ألصـحاب السـلطة العلویـة، وكلیهمـا فیـه نوعـ

  .)٥(السلمي والعسكري

                                                           
  . ١٠٢/ ٥: تحفة الحبیب على شرح الخطیب رميیالبج(١) 

  . ١١٩أبو فرحة: الخروج على الحاكم في الفكر السیاسي اإلسالمي ص  )٢(
  .١٠١صانظر من البحث  (٣)

 . ٥/ ١٢القرافي: الذخیرة  )٤(
  . ٢٩الطریقي: مفهوم الطاعة والعصیان ص  )٥(
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  -: أوًال: أسباب العصیان
لكل حادث في الوجود سبٌب أدَّى لظهوره، ولكل نوع من أنواع العصیان سبب مباشر له، 

أســباٌب فرعیــٌة ولهــذا حاولــت جاهــدًة أن أدمــج أســباب العصــیان فــي عنــاوین رئیســة، تنــدرج تحتهــا 
  جمٌة مستعینٌة باهللا في إبرازها:

  الظلم: .١
من أبشع صـور التعامـل بـین بنـي اإلنسـانیة هـو أن یظلـم المـرء أخـاه، فقـد جـاءت النصـوص      

حرمـت یـا عبـادي إنـي «القدسـي:  فـي الحـدیث Uالشرعیة حافلًة فـي النهـي عـن الظلـم، فقـال اهللا 
ــال تظــالموا ــنكم محرمــا ف ــه بی ــى نفســي وجعلت ــم عل ، وبیَّنــت النصــوص الشــرعیة العقــاب )١(»الظل

ـا َغـاِفًال  اللَّـهَ  َتْحَسـَبنَّ  َوَال  {فـي محكـم كتابـه:   Uالمترتب على هذه الجریمة النكراء، فقال اهللا  َعمَّ
ُرُهمْ  ِإنََّما الظَّاِلُمونَ  َیْعَملُ  }اْألَْبَصاُر  ِفیهِ  َتْشَخُص  ِلَیْومٍ  ُیَؤخِّ

)٢(.  

فــي اإلســالم البــر بالوالــدین، ولكــن قــد یظلــم اآلبــاء أبنــاءهم فیكــون ذلــك ســببًا فــي  فاألصــل
  ترك طاعتهم وعقوقهم.

واألصـــل فـــي الحیـــاة الزوجیـــة أن تبنـــى علـــى الطاعـــة والتفاضـــل بـــین الـــزوجین، ولكـــن قـــد 
  یحدث الظلم فیكون سببًا في النشوز بین األزواج.

تجمــع اإلرادات بــین الموظــف والمؤسســة  ألنهــا محطــة ؛واألصــل فــي عقــود العمــل االلتــزام
فهــو كفیــل أن یشــعر الطــرف اآلخــر  فٍ رَ التــي یعمــل بهــا، ولكــن إن عــدم االلتــزام مــن قبــل أي  َطــ

  بالظلم مما یؤدي بدوره إلى اضطراب العالقة بین الموظف والمسؤول عنه.
ویسـتبد  واألصل الطاعة في العالقـة بـین الراعـي والرعیـة، ولكـن قـد یسـرق الحـاكم أمـوالهم

  في نظام الحكم، وینهب ثروات البالد، ویعرضهم للظلم.
  فهذا السبب كفیل أن یشعل فتیل العصیان والثورة علیه.

                                                           
  . ٨/١٦)  ٢٥٧٧، ح ( ك: البر والصلة واألدب، باب: تحریم الظلمفي صحیحه  :مسلم: أخرجه )١(
  . ٤٢سورة إبراهیم: آیة  )٢(
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  والحریات: )١(إهدار الحقوق .٢
الحق في المفهوم الشرعي یقارب الواجب إلى حد كبیر، وذلك ألن الحق فیه إلزام بواجـب 

  .)٢(الحمایة من االعتداء علیه
والحریة عمومًا وخصوصًا، بحیث أن الحق أعم من الحریة، ألن من حق  وكذا بین الحق

اإلنسان أن یتمتع بحریته التي أوجبها اهللا له، فالشریعة اإلسالمیة ما جاءت لتضرب رقـاب النـاس 
بـــل جـــاءت لتحـــرر العقـــول مـــن قیـــود الطواغیـــت لینطلـــق العقـــل بـــالتفكر  ؛بالســـیف لتنشـــر اإلســـالم
  تقبال الدین القویم بإمعان التفكر فیه.والتدبر فیكون أهًال الس

أو السیاســــة، یجــــد أنهــــا جــــاءت  ،أو اإلدارة ،والنــــاظر فــــي األحكــــام الشــــرعیة فــــي التربیــــة
وٕانسـانیته مـن خـالل الحقـوق التـي منحتهـا  ،وقیمتـه ،متكاملًة لترتقي باإلنسان لیحـافظ علـى كرامتـه

  للفرد.
ضــمن أســرة  متكافــلٍ  أســريٍ  فاألحكــام الشــرعیة التربویــة التــي ضــمنت لإلنســان أن یعــیش فــي جــوٍ  

  :)٣(مثل اجتماعیةً  اً تكفله وترعاه وتعلمه وتأدبه، أعطته حقوق

یـا معشـر «الشـباب بـالزواج لتحصـین أنفسـهم فقـال:  rفقـد أمـر النبـيالحق في الزواج:   .أ 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومـن لـم الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج، 

  .)٤(»یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء
ـــحَ والـــزواج حـــق لإلنســـان كفلتـــه الشـــریعة اإلســـالمیة وحثـــت علیـــه؛ حتـــى تُ  المجتمـــع  نَ صِّ

 ،والنســـــل ،المســـــلم مـــــن الضـــــیاع، ألن فیـــــه حفـــــٌظ لمقاصـــــد الشـــــریعة اإلســـــالمیة (الـــــدین
  والمال). ،والنفس ،والعرض

، فـالنبي )٥( »طلب العلـم فریضـة علـى كـل مسـلٍم ومسـلمةٍ « r: لقوله التعلیمالحق في   .ب 

r حق اإلنسان في التعلیم؛ لینفـع أمتـه ودینـه حتـى لـو أقـل القلیـل  یقرر في هذا الحدیث
  من أمور الدین.

                                                           
 . ٣/١٠) فالحق كما عرفه الشیخ الزرقا هو:" اختصاص یقرر به الشرع سلطة أو تكلیفا "المدخل الفقهي العام ١(
  . ٥٧، ٥٦) الخولي: نظریة الحق بین الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ص ٢(
  . ٣٥١-٢/٣٠٧د. علوان، والموسى: القانون الدولي لحقوق اإلنسان الحقوق المحمیة  )٣(
  . ٤/١٢٨) ١٤٠٠، ح في صحیحه (ك النكاح، باب استحباب النكاح لمن اقت إلیه نفسه ووجد مؤنة :أخرجه: مسلم) ٤(
، وقال األلباني حدیث صحیح، انظر ٢٩٠/ ١ )١٣٥(ك: العلم، باب: التفقه في الدین، ح البغوي: شرح السنةأخرجه: ) ٥(

  .٢٩٦/  ١ ماجة ابن سنن وضعیف صحیح
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ــي العمــل:   .ج  ــِإَذا﴿قــال تعــالى فــي محكــم كتابــه: الحــق ف ــَیتِ  َف ــَالةُ  ُقِض ــُروا الصَّ ــي َفاْنَتِش  ِف
فــاهللا أمــر اإلنســان بالســعي لــرزق أهلــه وكفــافهم بــأي  )١(﴾اللَّــهِ  َفْضــلِ  ِمــنْ  َواْبَتُغــوا اْألَْرضِ 

دخل الكسب على عیاله، وِذكر السعي للرزق عقب الصـالة فیـه داللـة علـى یُ  مباحٍ  عملٍ 
  أهمیة العمل.

اإلســالمیة مبــدأ المســاواة بــین بنــي اإلنســان، وأن : قــررت الشــریعة الحــق فــي المســاواة  .د 
قولــه:  rعــن النبــي  التفاضــل ال یكــون إال بــالتقوى، یؤكــد هــذا المبــدأ مــا رواه أبــو هریــرة

 َوالنَّاُس  َشِقيٌّ  َوَفاِجرٌ  َتِقيٌّ  ُمْؤِمنٌ  ِباْآلَباءِ  َوَفْخَرَها )٢(اْلَجاِهِلیَّةِ  ُعبِّیَّةَ  َعْنُكمْ  اللَّهُ  َأْذَهبَ  َقدْ «
  .)٣( »ُترَابٍ  ِمنْ  َوآَدمُ  آَدمَ  َبُنو

  

المـوظفین  شـؤونالمتمثلـة فـي تـولي الوظـائف العامـة والقیـام علـى وكذا األحكام الشـرعیة اإلداریـة 
  .)٤(وٕاعطائهم حقوقهم المالیة المستحقة لهم، وسأذكرها فیما بعد بالتفصیل

  األحكام  الشرعیة السیاسیة التي كفلت لإلنسان عدة حقوق منها: 
 َخـزَاِئنِ  َعَلـى اْجَعْلِنـي َقـالَ ﴿أكان ترشیحه لنفسه أم لغیره لقوله تعـالى  : سواءً حق الترشیح  .أ 

  .)٥(﴾َعِلیمٌ  َحِفیظٌ  ِإنِّي اْألَْرضِ 
عنـد مـن یجـد  تولیـة لكافـة مسـؤولیات الحكومـةال طلب جواز تدل اآلیة على: وجه الداللة

  .)٦(عنده المقدرة والكفاءة للقیام بها، ألنه ما كان طلب یوسف إال إلقامة العدل في ربوع دولته
ح عمر ستة للخالفة، ورشَّ  yعمرسیدنا  yح أبو بكر یوم أن رشَّ  وكذا ما فعله الصحابة

  .)١(ر أهل الحل والعقد أنسبهم للخالفةامن الصحابة لیخت

                                                           
  . ١٠سورة الجمعة: آیة )١(
المقصود بعبیة الجاهلیة: هو الكبر والفخر، الجعالن: جمع الجعل وهو دویبة سوداء كالخنفساء تدیر الخراء  )٢(

  . ١٣/١٢٤البغوي: شرح السنة ، بأنفها
وقال  ٢٢٥/ ٦ )٣٩٥٦، حوالیمن فضل الشام( ك: الدعوات، باب: في  سننه في :الترمذيأخرجه:  )٣(

  . ٧/١١٥ وزیادته الصغیر األلباني: حدیث حسن/ انظر: األلباني: الجامع
  .٧٢انظر من البحث ص  (٤)

  . ٥٥سورة یوسف: آیة )٥(
   .٣/٣٩٥الشاذلي: البحر المدید) ٦(

  .٩٠ص  فصل الخطاب في سیرة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب )الصالبي:(١
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 َبـْینَ  َحَكْمـُتمْ  َوإَِذا َأْهِلَهـا ِإَلـى اْألََماَنـاتِ  ُتَؤدُّوا َأنْ  َیْأُمُرُكمْ  اللَّهَ  ِإنَّ ﴿: لقوله تعـالى حق العدل  .ب 
  .)١(﴾َبِصیرًا َسِمیًعا َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِبهِ  َیِعُظُكمْ  ِنِعمَّا اللَّهَ  ِإنَّ  ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُموا َأنْ  النَّاسِ 

قرر في هذه اآلیة مبدأ العدل الـذي قامـت علیـه السـموات واألرض،  U: اهللا وجه الداللة
یكـون فـي ظـل  ویأمر اهللا بني البشر أن یحكموا بالعدل، حتى أصبح العدل حقًا لكل مواطن مسلم

  دولة تسوسهم بالعدل.
 َیْسَمعَ  َحتَّى َفَأِجْرهُ  اْسَتَجاَركَ  اْلُمْشِرِكینَ  ِمنَ  َأَحدٌ  َوإِنْ ﴿: لقوله تعالى حق اللجوء السیاسي  .ج 

  .)٢(﴾َیْعَلُمونَ  َال  َقْومٌ  ِبَأنَُّهمْ  َذِلكَ  َمْأَمَنهُ  َأْبِلْغهُ  ُثمَّ  اللَّهِ  َكَالمَ 

ــا طویــل  بعقــد األمــان ســواءً : وهــو مــا عــرف وجــه الداللــة أكــان طویــل أم قصــیر األمــد، أمَّ
، ثــم تطــور هــذا المفهــوم حتــى األمــد فــال تمنحــه إال الدولــة، أمــا قصــیر األمــد فیمنحــه األفــراد

أم  فقــط لغیرهــا ســواء طویــلأصــبح یطلــق علیــه لجــوء سیاســي، ولكــن تمنحــه الدولــة اإلســالمیة 
  قصیر األمد.

: حیث جعل اإلسالم ألهل الذمة الحـق فـي بقـائهم فـي بـالد المسـلمین حق تقریر المصیر  .د 
الطویـل الـذي  ودلیـل ذلـك الحـدیثوممارسـة شـعائرهم والـدفاع عـنهم مقابـل دفعهـم الجزیـة، 

 فسـلهم«أوصـاه فقـال  انَّـه كـان إذا أمَّـر أمیـراً  rرواه سلیمان بن بریده عن أبیه عـن النبـي
  .)٣(»وقاتلهم باهللا فاستعن أبوا هم عنهم، فإن وكف منهم فاقبل أجابوك هم فإن الجزیة

  :)٤(وكفلت الشریعة اإلسالمیة لإلنسان العدید من الحریات منها

 َوَلــمْ  الــدِّینِ  ِفــي ُیَقــاِتُلوُكمْ  َلــمْ  الَّــِذینَ  َعــنِ  اللَّــهُ  َیْنَهــاُكمُ  َال ﴿لقولــه تعــالى: حریــة التســامح:   .أ 
وُهمْ  َأنْ  ِدَیاِرُكمْ  ِمنْ  ُیْخِرُجوُكمْ    .)١(﴾اْلُمْقِسِطینَ  ُیِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِإَلْیِهمْ  َوُتْقِسُطوا َتَبرُّ

                                                           
  . ٥٨سورة النساء: آیة  )١(
 . ٦سورة التوبة: آیة  )٢(
في صحیحه (ك: الجهاد والسیر، باب: تأمیر األمراء على البعوث ووصیتهم إیاهم بآداب  :أخرجه: مسلم )٣(

 . ١٣٩/ ٥) ١٧٣١، حالغزو
  . ٣٢-٣٠الفتالوي: حقوق اإلنسان ص  )٤(
  . ٨سورة الممتحنة: آیة  )١(
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، إن لــم یؤذوننــا ولــم یتعرضــوا اإلســالمِ  : تقــرر اآلیــة مبــدأ التســامح مــع أعــداءِ وجــه الداللــة
یقـاتلوكم وأن تحسـنوا لإلسالم بسوء، لـذا یقـول اإلمـام البغـوي: "أي ال ینهـاكم اهللا عـن بـر الـذین لـم 

  .)١(إلیهم"

وهذا تقریر لمبدأ التسامح الذي بنت علیه الشریعة اإلسـالمیة العالقـة مـع األعـداء، فكیـف 
  یكون مع المسلمین.

 َتَبــیَّنَ  َقــدْ  الــدِّینِ  ِفـي ِإْكــرَاهَ  َال ﴿: قـرر اإلســالم حریـة العقیــدة لقولـه تعــالى: حریـة العقیــدة   .ب 
، فــاإلكراه منفــي فــي الشــریعة اإلســالمیة، وتــوافرت النصــوص علــى )٢(﴾اْلَغــيِّ  ِمــنَ  الرُّْشــدُ 

ذلــك، ومــن ممارســة هــذه الحریــة هــو أن نــدع أهــل الذمــة یمارســون شــعائرهم وقتمــا شــاؤوا 
  دون إلحاق الضرر بالمسلمین.

 َیزَالُـونَ  َوَال  َواِحـَدةً  ُأمَّـةً  النَّـاَس  َلَجَعلَ  َربُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ ﴿ :لقوله تعـالىحریة الرأي والثقافة:   .ج 
  .)٣(﴾ُمْخَتِلِفینَ 

تقـــرر هـــذه اآلیـــة حـــال النـــاس مـــن اخـــتالف ثقافـــاتهم ومغـــایرتهم لبعضـــهم وجـــه الداللـــة: 
وهـذه اآلیـة ، یزال هذا األمر على حاله إلـى قیـام السـاعة وال، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، البعض

"هــــذا االخــــتالف فــــي االســــتعدادات : ویقــــول ســــید قطــــب فــــي تفســــیره، تقــــرر مبــــدأ الحریــــة الثقافیــــة
  .)٤(والوظائف ینشئ بدوره اختالفًا في التصورات واالهتمامات والمناهج والطرائق"

للحـدیث عـن الحقـوق، فهـي تنـازع الحقـوق والحدیث عـن الحریـات العامـة بمجملهـا مكـافئ 
  في أهمیتها ودورها إذ تكفل للحق استمراره.

ن یسوسـهم إلـى طریـق كالبهـائم فـي ظـل َمـ ت هذه الحقوق والحریات عاش األفـرادبَ لِ فإذا سُ 
التــي فطــر اهللا النـــاس علیهــا تــأبى علـــیهم أن یعیشــوا هكــذا مســـلوبي اإلرادة  ، ولكــن الفطـــرةَ مســدودٍ 

  والفطرة، لذا یكون هذا سببًا من أسباب العصیان.

                                                           
 . ٩٥/ ٨البغوي: تفسیر البغوي  )١(
 . ٢٥٦آیة البقرة: سورة  )٢(
  . ١١٨ آیةهود: سورة  )٣(
  . ٢١٦/ ١قطب: في ظالل القرآن سید ) ٤(
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  :)١(الحرمان من الغذاء .٣

بعـت فـي یمكن أن نطلق علیه "سیاسة التجویع"، وهذه السیاسة لم تكـن ولیـدة الیـوم، بـل اتُّ 
في شعب  rفترات التاریخ السابقة مع العدید من األمم والشعوب، ومثال ذلك حین حوصر النبي 

بني طالب، وتمَّ منع إمدادهم بالطعام والشراب وبقـي الحصـار مفروضـًا علـیهم ثالثـة سـنین، حتـى 
، ومـــا كـــان هـــذا الحصـــار إال لـــردعهم عـــن )٣(مـــن الجـــوع )٢(لتســـمع أصـــوات الصـــبیة یتضـــاوعون

  معتقداتهم.
وهــذه السیاســة اتبعهــا الحكــام الطواغیــت لتبقــى الرعیــة تحــت ســیطرتهم وضــمن مقــدوراتهم  

  وال یشغل همَّ الرعیة إال تحصیل قوتها، وهذا سبب من أسباب الثورات المعاصرة.
  والناظر في أسباب المجاعات یرى أنها إحدى ثالث: 

  :)٤(آفات سماویة  .أ 

منهـا (عــدم نــزول األمطــار ممــا یــؤدي إلــى الجفــاف) وهــو ســبٌب فــي حــدوث المجاعــة كمــا 
في غزوة تبوك "لما أصاب الناس مجاعة حیث دعاهم بفضل أزوادهم، فجعل  rحدث أیام النبي 

الرجل یجيء بكف ذرة، ویجيء اآلخر بكف تمر، ویجيء اآلخر بكسرة، حتى اجتمع على النطـع 
  .)٥(»خذوا في أوعیتكم«علیه بالبركة، ثم قال:  rرسول من ذلك شيء یسیر، فدعا 

، أخـــذ یـــدعو اهللا أن یكشـــفها ورفـــع yوكـــذا لمـــا حـــدثت المجاعـــة أیـــام عمـــر بـــن الخطـــاب
، ولكن هـذا السـبب بمجملـه یمكـن )١(عقوبة حد السرقة ألن الجوع هو الذي دفع الناس إلى السرقة

بالحكمة وٕاعمال العقل البشري، كما حدث زمـن یوسـف علیـه السـالم، وكـذا یتـدارك بصـالة تداركه 
 االستسقاء التي شرعت لهذا األمر.
                                                           

  . ٢٦-٢٥ص  ) المقریزي: إغاثة األمة بكشف الغمة١(
  .٨/٢٢٨ تضوَّع الصبي: إذا عال صوته في البكاء والمقصود هنا یصطرخون من الجوع، ابن منظور: لسان العرب (٢)

 . ١/٣٠٧) الصالبي: السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث دروس وعبر ٣(
  . ٢٢ص  ) المقریزي: إغاثة األمة بكشف الغمة٤(
  . ٤٢/ ١)  ٢٧ح  ،باإلیمان وهو غیر شاك: في صحیحه (ك: اإلیمان، باب: من لقي اهللا ) أخرجه: مسلم٥(
 ٣٤٦ص  ) الصالبي: فصل الخطاب في سیرة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب١(
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  :)١(شراء المناصب والمراكز الحكومیة بالمال  .ب 

وهـــذه سیاســـة التجویـــع التـــي قصـــدناها فـــي معـــرض حـــدیثنا عنهـــا، فســـیطرة رجـــال المـــال 
دیة نذیر بهیمنتهم على السوق االقتصادي، وبالتالي یعـاني السیاسیین على مناحي الحیاة االقتصا

  وعدم قدرة اآلباء على تلبیة مطالب أبنائهم الضروریة.، الشعب من غالء المعیشة
فــي الحكــم،  ءهدني منــه أصــحاب األمــوال لیضــمن بقــاب وُیــقــرِّ وربمــا تكــون سیاســة الحــاكم أن یُ 

  ى رقاب الناس.ع رعیته لتبقى مستضعفة أمامه ویرتع هو علجوِّ ویُ 
  :)٢(تأثیر العامل النقدي  .ج 

للنقــود دور كبیــر فــي حیــاة اإلنســان فــال یســتطیع العــیش بــدون تــوفر النقــود معــه، إذ هــي 
التي تؤمن لإلنسان متطلباته الیومیة، والنقد كما یمكـن أن یكـون عامـل اسـتقرار ، یمكـن أن یكـون 

ـــیم األعمـــال نجمـــت عنهـــا ضـــائقة  عامـــل اضـــطراب، فمـــثالً  نـــزوع األســـعار وغـــالء المبیعـــات، وق
اقتصــادیة، لــم یكــن ارتفــاع األســعار هــو الســبب األساســي، بــل كثــرة النقــد المتــداول وهــو مــا یعــرف 

، )٤(هــو ســبب مــن أســباب هــذه الضــائقة االقتصــادیة، وكــذا االنكمــاش النقــدي )٣(بالتضــخم النقــدي

مـن االقتصـاد  على ما سبق فإن التضخم واالنكماش یصفان ما یحدث على الجانـب النقـدي وبناءً 
  .)١(دون الجانب الحقیقي له وهو السلع والخدمات

فاالرتفــاع المســتمر باألســعار وغــالء المعیشــة تســبب فــي حــدوث ضــائقة اقتصــادیة عنیفــة 
تســمى "حصــار اقتصــادي"، قــد تفرضــه الدولــة علــى أفرادهــا وهــي المســتفیدة مــن التضــخم وارتفــاع 

                                                           
  . ٢٦-٢٥ص  المقریزي: إغاثة األمة بكشف الغمة )١(
  . ٢٦السابق صالمرجع  )٢(
لألسعار تتصف باالستمرار الذاتي تنتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة  صعودیهالتضخم النقدي: "حركة  )٣(

  . ٥٦العرض"، مصلح: التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي ص 
في األسعار، أو زیادة مفاجئة في قیمة العملة"، شیلنج: مجلة  مفاجئاالنكماش االقتصادي: "هبوط  )٤(

االقتصاد، "االنكماش االقتصادي قادم: الشركة العربیة لإلعالم العلمي، عدد األول، السنة السابعة ( ینایر 
١٩٩٩  .(  

  المرجع السابق.  )١(
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، أو یفرضـــه أعـــداؤها كمـــا )١(األســـعار حیـــث تخـــف قیمـــة وفـــاء دیونهـــا مـــن ( مشـــتریات ورواتـــب )

طالـــب فقـــد ســـدوا الطریـــق أمـــام المســـلمین فـــي التعامـــل  أبـــيشـــعب  حـــدث فـــي حصـــار النبـــي فـــي
  .)٢(شراء السلع لون في السعر حتى ال یستطیع الصحابةااالقتصادي، وأخذوا یغ

 )مشـــاركة مـــالك المـــال مـــع صـــناع القـــرار السیاســـي (ن الســـببین األخیـــرینإویمكـــن القـــول 
یؤدیان إلى حدوث فساد مالي وٕاداري  )السیاسة االقتصادیة الغیر حكیمةالتضخم النقدي بسبب (و

وسیاسي یحمل في طیاته الفقر والجوع وانتشار البطالـة، وهمـا كفـیالن بـأن یشـعال فتیـل الثـورة فـي 
  ت من لقمة العیش المفروضة لهم.مَ رِ قلوب شعوب حُ 

  

  واالجتماعي: ،والسیاسي ،الفساد االقتصادي .٤
الیـوم، وال منشـأه البارحـة فقـد ظهـر منـذ القـدم، ولكـن أبعـاده  عن الفساد لـیس ولیـدَ  الحدیث

وآثاره  وصوره باتـت تترامـى هنـا وهنـاك حتـى حولـت الفسـاد مـن ظـاهرة محلیـة إلـى ظـاهرة عالمیـة 
ووسـائل اإلعـالم)  ،وقطـاع خـاص ،ورجـال أعمـال ،ومنظمات ،تستوجب التعاون الدولي من (دول

  وأسبابه: ،وأشكاله ،لمواجهة أخطاره، وقبل الحدیث عن آثاره البد من بیان صوره
  فالفساد له عدة صور وهي: الفساد األخالقي، والفساد اإلداري، و الفساد السیاسي.

  :منهاوأشكاله كثیرة و 
المال العـام أو سـوء اسـتغالله وعـدم اسـتثماره  ةویقصد به سرق: االعتداء على المال العام  .أ 

  فیما فیه مصلحة للعباد والبالد.
صـــور منهـــا  ةولـــه عــد ،: و یتمثــل فـــي عــدم دفـــع الضــرائبالتهــرب الضـــریبي والجمركـــي  .ب 

 علــى المســتحقة الضــرائب ســداد وعــدم الــدخل مصــدر إخفــاء أو ،الحســابات فــي التالعــب
 البنـوك فـي هنـاك بإیـداعها الـبالد خـارج إلـى األمـوال تحویـل أو ،الدولـة خزانـة إلى النشاط

  .)١(والسالح ،والسجائر ،األجنبیة، تهریب السلع
: (حیث یـتم تقـدیم الرشـاوي بهـدف الحصـول علـى مناصـب والمحسوبیةوالمحاباة الرشوة   .ج 

 .)٢(إداریة حكومیة لمن لیس أهًال لها) 
  

                                                           
  . ٣١المقریزي: إغاثة األمة في كشف الغمة ص  )١(
  . ٣٠٩/ ١الصالبي: السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث دروس وعبر ) ٢(
 . ١٧عبد اهللا: غسیل األموال وبیان حكمه في الفقه اإلسالمي والنظم المعاصرة ص  )١(
  . ١٣٩معابرة: الفساد اإلداري وعالجه بالفقه االسالمي ص  )٢(
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  ومن أمثلة التزویر المادي: معنویة": ویقصد بها "تغییر الحقائق بصور مادیة أو التزویر  .د 
( توقیــع إمضــاء مــزور، أو إتــالف الســند إتالفــًا كلیــًا أو جزئیــًا، والتزویــر المعنــوي: هــو تغییــر 

  .)١()العبارات التي تعبر عن إرادات العاقد

تطـــال كـــل فـــرد فـــي المجتمــــع،  والنـــاظر للفســـاد مـــن حیـــث صـــوره وأشـــكاله یــــرى أن لـــه آثـــاراً 
وتضعف البنیة التحتیة للمجتمع، وهذه بمجملها تشـكل منظومـة فسـاد وخـراب تـدمر عملیـة التنمیـة 
والتقــــدم علــــى كافــــة األصــــعدة، وهــــذا كفیــــل بإشــــعال الحمیــــة فــــي القلــــوب لــــرفض الفســــاد وٕاعــــالن 

  .العصیان
  

  :ثانیًا: أنواع العصیان
  ینقسم العصیان إلى ثالثة أنواع:

  

  -العصیان األسري:   .أ 
وهو یشمل عصیان األبناء آلبـائهم، وعصـیان اآلبـاء ألبنـائهم، وعصـیان األزواج لبعضـهم 

سابقًا تحت مفهوم العصیان التربوي، فعزوت العصـیان هنـاك إلـى سـببه،  أدرجتهالبعض، وهو ما 
  ابقة.ولكني هنا أعزوه إلى أنواعه، وهو على نطاق األسرة یشمل هذه األنواع الثالثة الس

  
  

  -العصیان اإلداري:   .ب 
أكــانوا فــي القطــاع العــام أو فــي القطــاع الخــاص لمــن هــم  یشــمل عصــیان المــوظفین ســواءً 

أعلــى مــنهم، منطلقــًة مــن حقــوق العامــل فــي اإلســالم مــرورًا بالعصــیان لتحقیــق حقــوقهم المشــروعة 
  لهم.
  -عصیان الحاكم:   .ج 

 فیــهالباغیــة علــى اإلمــام العــادل، و یشــمل عصــیان الحــاكم لألحكــام الشــرعیة و خــروج الفئــة 
ن حــدود ســلطات الحــاكم التــي ال یجــوز أن یتجاوزهــا، وعصــیان الرعیــة للحــاكم إلــى أي مــدى یِّ بَ ســأَ 

  تكون هذه البؤرة فیها الجواز أو العدم.
  

                                                           
 . ١٤٩ص  معابرة: الفساد اإلداري وعالجه بالفقه االسالمي )١(



  

  

  

  األولالفصل  

  العصيان األسري                                   

  

  

  وفيه أربعة مباحث:

  المبحث األول: الحقوق والواجبات األسریة.      

  المبحث الثاني: عصیان اآلباء لألبناء.      

  باء.األبناء لآلالمبحث الثالث: عصیان       

  المبحث الرابع: عصیان األزواج لبعضهم البعض.      
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  -توطئة:
العالقة األسریة في اإلسالم تنطلق من روح وفلسفة وحكمة هذا التشریع، ولیست محض 

ع أراد شرِّ اآلمرة والناهیة، وذلك ألن المُ  حقوق وواجبات ُتلزم الفرد باتباعها طبقًا للنصوص القرآنیة
أن یسمو بعالقاتهم فألزمهم بجملة أحكام مع التركیز على الهدف األعظم من وراء  من األفراد

بناء النظام األسري وهو حفظ الدین، فالفرد أصل المجتمع واألسرة هي النواة األولى لألمة، لذا 
ألنها إن صلحت صلح المجتمع وٕان فسدت فسد  ؛حرص الشارع على االهتمام بها أجلَّ اهتمام

 معشر یا«: rا جاءت النصوص الشرعیة متضافرة في الترغیب في النكاح لقوله المجتمع، لذ
  .)١(»وجاء له فإنه بالصوم فعلیه یستطع لم ومن فلیتزوج الباءة منكم من استطاع الشباب

بین حقوق وواجبات، لذا قال تعالى:  بُ لَّ قَ تَ العالقة األسریة تَ  واهللا جل وعال بین أنَّ 
سابقًا  هُ كرتُ فهذه اآلیة تؤكد ما ذَ  )٢(﴾َدَرَجةٌ  َعَلْیِهنَّ  َوِللرَِّجالِ  ِباْلَمْعُروفِ  َعَلْیِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َوَلُهنَّ ﴿

، فالعالقة األسریة في اإلسالم عالقة تبادلیة تتخللها الرحمة والمودة )٣(أن كل حق یقابله واجب

  ویتوجها الفضل بین األزواج.

 حل العشرة بین الرجل والمرأة یفیدُ  عقدٌ  بأنهالزواج قالوا: "والعلماء المحدثون حین عرفوا 
  .)٤(من واجبات ماعلیه وما، ویبین ما لكلیهما من حقوقٍ ، وتعاونهما

ان أن العالقة الزوجیة نَ یِّ بَ : نلحظ أن كلیهما یُ ومن خالل النظر في اآلیة وأقوال العلماء
هذه الحقوق  وواجبات لكل طرف على اآلخر، وعند التزامهما بمجملِ  تتراوح ما بین حقوق

في التفنن في إرضاء الطرف اآلخر ترسیخًا لمبدأ الفضل  والواجبات یسعى بعدها كل طرفٍ 
  بینهما.

                                                           
 ٣/ ٧ )٥٠٦٦، ح فلیصم الباءة یستطع لم في صحیحه ( ك: النكاح، باب: من :أخرجه: البخاري )١(
  . ٢٢٨سورة البقرة: آیة  )٢(
   .١٢من البحث ص انظر )٣(
  . ١٧ألحوال الشخصیة، ص : اأبو زهرة )٤(
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  ین وهما:یلذا فالحقوق والواجبات األسریة تنقسم إلى قسمین رئیس
  : حقوق أسریة قبل الزواج.القسم األول

  حقوق أسریة بعد الزواج، و تنقسم لعدة أقسام وهي: الثاني:القسم 
  األول: حقوق مشتركة بین الزوجین.            
  الثاني: حقوق الزوج.            
  الثالث: حقوق الزوجة.            
  الرابع: حقوق األبناء.             
  الخامس: حقوق الوالدین.            

  

  أسریة قبل الزواجالقسم األول: حقوق 
  وبعد بیان أقسام هذه الحقوق أستعین باهللا في تفنیدها:

  حقوق شرعیة: .١
طبقًا لألحكام التي الرجل والمرأة ل بَ والمقصود بها هو التفكیر في الزواج الشرعي من قِ 
على القواعد والضوابط الشرعیة ألن  سنها اهللا في أمر الزواج، حتى یقوم عقد الزواج بناءً 

، به قضاءً  اً معترف اً وا عقد الزواج على أصول شرعیة؛ لیكون عقدئمن حق الجمیع أن ُینش
وذلك فرارًا من أشكال الزواج التي تهدر بعض الحقوق الزوجیة كالزواج بدون ولي لقوله: 

r » فهو باطل، فإن ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غیر ذلك
: rفقد روي أن النبي  )٢(، وزواج الشغار)١(»تشاجروا، فالسلطان ولي من ال ولي له

 )المتعة، وزواج السر (منها حرَّمها اهللا ، وغیرها من األنكحة التي)٣(»نهى عن الشغار«

وما كان هذا النهي إال حفظًا للحقوق الزوجیة من الضیاع واالندثار إذ ال یقتصر األمر 
  عند حفظ حقوق الزوجین؛ بل یتعداها لحفظ حقوق األبناء كالنسب، والنفقة وغیرها.

                                                           
، وقال األلباني: حدیث ٣٦٨/ ٩) ٤٠٧٥، حفي صحیحه ( ك: النكاح، باب: الولي :) أخرجه: ابن حبان١(

  . ٦٤٤/ ٦ حبان ابن صحیح على الحسان انظر: األلباني: التعلیقاتحسن صحیح/ 
 هذه بضع إال بینهما صداق وال ولیته اآلخر ینكحه أن على آخر رجال ولیته والشغار هو: ان ینكح الرجل )٢(

  .٤٣/  ٢ المجتهد األخرى، ابن رشد: بدایة ببضع
 .١٢/ ٧) ٥١١٢، ح في صحیحه، ( ك النكاح، باب: الشغار أخرجه: البخاري )٣(



?/ 

~ 
٢٣ 

وعلیه فالعالقة التي یبیحها اإلسالم بین الرجل والمرأة هي ما كانت في إطار الزواج، أما 
في نظر المشرع، وال یترتب علیها أیًا من االلتزامات  ات فهي محرمةٌ عداها من العالق

  للطرفین وذلك ألنها تعود على األسرة والمجتمع بالفشل والضیاع.
حفظ النسل من الضیاع واالندثار، ویُ حفظ األعراض واألنساب، تُ  الشرعي بقیام الزواجو 

التشریع اإلسالمي، حرص الشارع على منحه قدسیة  من مقاصدِ  أساسيٌ  فهو مقصدٌ 
  عظیمة من خالل أحكامه فال یجوز التالعب فیه.

 

  :)١(حقوق ثقافیة .٢
باختیار الزوجة الصالحة والزوج الصالح، وقد جاءت األحادیث النبویة  rأمر الرسول 

َتَخیَُّروا ِلُنَطِفُكْم «قوله:  rعن النبي y كثیرة في هذا المضمار منها ماروته عائشة
  .)٢(»َواْنِكُحوا اْألَْكَفاَء َوَأْنِكُحوا ِإَلْیِهمْ 

، وحدَّد أمر الرسول الزوج بالتخیر بین النساء قبل أن یضع نطفته فیها وجه الداللة:
لمالها، : ألربع المرأة تنكح«: rعلیها اختیار الزوجة فقال المعاییر التي یتم بناءً 

فركز الرسول على ، )٣(»یداك تربت الدین بذات فاظفر ولحسبها، ولجمالها، ولدینها
ما  rالهدف األسمى من هذا الزواج، والذي تبقى دیمومته مع المرأة، فحین عدَّد الرسول 

قرر الحسب والنسب والجمال"  ت علیه فطرة اإلنسان عند اختیار شریكة الحیاة وهو"لَ بِ جُ 
الرسول القاعدة األساسیة لبناء اللبنة األولى من لبنات المجتمع وهي صالح الزوجة، ولم 

 ُخُلَقهُ  َتْرَضْونَ  َمنْ  َأتَاُكمْ  ِإَذا«: rیقتصر التوجیه النبوي في حق الرجل دون المرأة فقال
ُجوهُ  َوِدیَنهُ    .)٤(»َعِریٌض  َوَفَسادٌ  اْألَْرضِ  ِفي ِفْتَنةٌ  َتُكنْ  َتْفَعُلوا ِإالَّ  َفَزوِّ

على قاعدتین أساسیتین في البناء األسري وهي(الدین  rركَّز الرسول  وجه الداللة:
فرق بینهما ال للبعد  rفي الدین؛ لكن الرسول والُخلق)، ورغم أن الُخلق یدخل ضمناً 

فأحب  دینٍ  بینهما ولكن للتأكید على النظر في أمرهما، ألن الزوج إن كان صاحبَ 
                                                           

  . ٣٣عمران: تنظیم األسرة في التراث االسالمي ص  )١(
، وقال االلباني: حدیث حسن/ ٣٩٠/ ٣)١٩٦٨، ح(ك: النكاح، باب: األكفاء هفي سنن :أخرجه: ابن ماجة )٢(

  . ٢/١٥٦انظر: األلباني: صحیح وضعیف سنن ابن ماجة 
  .٧/٧)٥٠٩٠، ح في صحیحة (ك: النكاح، باب: األكفاء في الدین :) أخرجه: البخاري٣(
، وقال االلباني: حدیث حسن/ ٣٩٠/ ٣) ١٩٦٧، ح في سننه (ك: النكاح، باب: األكفاء :أخرجه: ابن ماجة )٤(

  . ٢/١٥٥انظر: األلباني: صحیح وضعیف سنن ابن ماجة 
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علیها،  أكرمها، وٕان كرهها لم یهنها، وصاحب الخلق یعاملها بالحسنى ویعطفُ  زوجته
 َتْكَرُهوا َأنْ  َعَسى﴿وذلك لثقافته الدینیة التي یمتلكها من ینبوعها الوافد من قوله تعالى: 

  .)١(﴾ َلُكمْ  َشرٌّ  َوُهوَ  َشْیًئا ُتِحبُّوا َأنْ  َوَعَسى َلُكمْ  َخْیرٌ  َوُهوَ  َشْیًئا
     فثقافة الزوجین تضفي على البیت المسلم التفاهم والود، وتساعد الطرفین على القیام 

  الوالدین.بواجبهما تجاه بعضهما وتجاه األبناء، ألن األبناء یكتسبون ثقافة 
  

  :)٢(حقوق صحیة .٣

من الحقوق الصحیة التي كفلها اإلسالم لألزواج السالمة الصحیة من األمراض، أي 
القدرة الجسدیة على تحمل تبعات الزواج من حل المعاشرة، وتحمل المسؤولیات األسریة، 

 لجوءم منه الرِ إذ جعل المشرع المعاشرة الزوجیة حق للطرفین، یحق ألحدهما إن حُ 
، ویمهله سنة إن )٣(للقضاء، ویحق للقاضي فسخ عقد النكاح إن تبین أن الزوج مجبوب

، )٧(أو قرناء )٦(وكذا إن تبین أن المرأة رتقاء ،)٥(وهذا باتفاق الفقهاء ،)٤(تبین أنه عنین

  ألن هذا العیب ورد على أصل النكاح فأفسده فیحق للقاضي فرض الخیار لهما.
لألزواج الحقوق الصحیة كفلها لألبناء لحمایتهم من األمراض وبعد أن كفل اإلسالم 

قوله لبني السائب الذین أكثروا من الزواج من  tالوراثیة، فقد روي عن عمر بن الخطاب
أي تزوجوا من الغرائب  )٨("النزائع في فانكحوا أضویتم قد إنكم! السائب بني یا"بعضهم: 

حتى ال ینضوي النسل فیضعف، وذلك ألن الزواج المتكرر من األقارب یضعف النسل 

                                                           
  . ٢١٦) سورة البقرة: آیة ١(
  . ٣٠عمران: تنظیم األسرة في التراث اإلسالمي ص  )٢(
  . ١/٢٤٩ العرب ) المجبوب هو: المستأصل ذكره أي مقطوع، ابن منظور: لسان٣(
   .٢/٦٣٣: المعجم الوسیط ) العنین هو: اْلَعْجُز َعِن الجماع  ِلِلیِن الذََّكِر َوَعَدِم اْنِتَشاِرِه، مجموعة من العلماء٤(

، ابن ٩/٩٢٥ الحاوي الكبیر :، الماوردي٣/٤٨٥واالكلیل، العبدري: التاج ٥/١٠٣المبسوط  السرخسي: )(٥
 . ٧/٦٠٤قدامة: المغني

  . ١٠/١١٤ ) الرتق: انضمام الفرج فال یكاد الذكر یلج فیها لضیق المنفذ، ابن منظور: لسان العرب٦(
، التسولي: البهجة في شرح ٢/٣٢٥یمنع الجماع، الكاساني: بدائع الصنائع  عظم) القرناء: التي في فرجها ٧(

  . ٥٧٩/ ٧، ابن قدامة: المغني ١٦/٢٦٥: المجموع شرح المهذب ، النووي١/٥٠٧التحفة 
 . ٤٩٨/ ١٦ الهندي: كنز العمال )٨(
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على الزواج من األقارب،  وتنتقل من خالله األمراض الوراثیة، وال یقتصر النهي في األثر
ملن أمراضًا تنتقل لألطفال؛ ألن النهي ورد وٕانما أیضا الزواج من الغرائب إن كن یح

  خوفًا من إضعاف النسل، فكل ما یضعف النسل ورد علیه النهي.
وما أثبته العلم جعلته  المحاكم واجبًا فألزمت الزوجین بالفحص الطبي قبل الزواج خوفًا  

مرضًا الزوجین من انتقال األمراض، وترفض المحكمة إجراء عقد الزواج إن كان في أحد 
  .)١(كد انتقاله لألطفالوراثیًا خطیرًا ُیؤ 

وأیضًا حثت الزوجین لالرتباط فیمن عنده مقدرة على اإلنجاب الذكر واألنثى على السواء 
ُجوا«: rفقال    .)٢(»اُألَممَ  ِبُكمُ  ُمَكاِثرٌ  َفِإنِّي اْلَوُلودَ  اْلَوُدودَ  َتَزوَّ

توجه خطاب الحث على الزواج للذكور، ومعلوم أن خطاب الذكور یشمل وجه الداللة: 
اإلناث وبالتالي فیه حٌث لهن على اختیار الزوج الذي لدیه المقدرة على اإلنجاب، وعلیه 
فاألمر وارد على الذكر واألنثى على حٍد سواء، وهذا كله صیانًة لمقاصد الزواج من 

 َوَجَعلَ  َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َجَعلَ  َواللَّهُ ﴿تعالى: االندثار وهي الحفاظ على النسل لقوله 
  .)٣(﴾َوَحَفَدةً  َبِنینَ  َأْزَواِجُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ 

  حقوق مادیة: .٤
 والمستحب والمندوب (الواجبعلیه األحكام التكلیفیة الخمسة: فالزواج في اإلسالم تسري

القدرة المالیة وعنده رغبة في الزواج فالزواج في والمحرم)، فإن كان الرجل یمتلك  والمكروه
، ألن الزواج لیس )٤(حقه واجب، أما إن لم یمتلك القدرة المالیة فالزواج في حقه محرم

بل هو تحمل أعباء األسرة من النفقة على الزوجة واألبناء  ؛قضاء متعة أو شهوة فحسب

                                                           
،  قاضي قضاة غزة على وجوب إجراء فحص الثالسیمیا ویعمل به اآلن لكل حاالت الزواج) تعمیم من قبل ١(

   م.١١/٥/٢٠٠٠، تاریخ التعمیم١٥/٧١١رقم التعمیم 
، وقال ٢٢٠/ ٢ )٢٠٥٠النساء، ح  من یلد لم من تزویج عن النهى أخرجه: أبو داوود: في سننه ( ك النكاح، باب) ٢(

  . ٢٩١/ ٦ داود أبي انظر/ األلباني: صحیحاأللباني: إسناده حسن صحیح، 
  . ٢٢سورة النحل: آیة ) ٣(
 .١٦، ١٥بدران: الفقه المقارن لألحوال الشخصیة بین المذاهب األربعة السنیة والمذهب الجعفري والقانون ص ) ٤(
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َال َیِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُیْغِنَیُهُم اللَُّه ِمْن  َوْلَیْسَتْعِفِف الَِّذینَ  ﴿بنص اآلیة لقوله تعالى: 
  .)١(﴾ َفْضِلهِ 

"استعفاف الذین ال یجدون المقدرة على الصداق : رحمه اهللا : یقول القرطبيوجه الداللة
  .)٢(أو النفقة أو بأي أمر تعذر علیه الزواج"

  لتحصیل قوتها، الید لآلخرین  داستغناء األسرة عن م وتكمن قیمة هذا الحق في تحصیل
  مستقیمة. ذریةً  نشأَ والقیام على شؤونها لتَ 

  

  

  :حقوق اجتماعیة .٥
: الموقوف وهو ما أقصد به تحقیق التكافؤ االجتماعي بین الزوجین، لما روي في الحدیث

، وهذا ما قصده الفقهاء حین تحدثوا )٣(»النكاح رق، فلینظر أحدكم أین یضع كریمته«

والرحمة بین  ،والمودة ،عن الكفاءة في الزواج؛ فالحكمة من الزواج تحقیق السكینة
األزواج، وهذا ال یحصل إال حین تكون الكفاءة معتبرة بین األزواج، وانعدامها یؤدي إلى 

  توتر العالقات بین الزوجین.
ل الحكمة التي ُشرع لها فال یشرع"والقاعدة تقول ، والعلماء )٤(: "أن كل عقد ال یحصِّ

ا في تعداد خصال الكفاءة منها: ، ولكنهم اختلفو )٥(متفقون فیما بینهم على اعتبار الكفاءة

(الدین، النسب، السالمة من العیوب، العلم، المال، الصنعة)، والحقیقة تقول: "أن الكفاءة 
یرجع  فیها إلى عرف وعادة الناس"، واإلسالم أقر العرف في كثیر من األحكام الشرعیة 

                                                           
  . ٣٣) سورة النور: آیة ١(
  . ١٢/٢٤٣ القرآن: الجامع ألحكام القرطبي )٢(
   الترغیب فى التزویج من ذى الدین والخلق المرضى): باب، ك: النكاح(في سننه الكبرى  :البیهقي: ) أخرجه٣(
 روي مرفوع عن أسماء وعائشة ولكن األصح أنه موقوف، انظر/ العراقي: المغني ، وقال التوقاني الحدیث٨٢/ ٧

  .١/٣٨٨ األسفار حمل عن
  . ٤/٢١١) القرافي: الذخیرة ٤(
، ١٦/١٨٥: المجموع شرح المهذب ، النووي٤/٢١١، القرافي: الذخیرة ١٢٩/ ٣الرائق  ابن نجیم: البحر )٥(

  . ٣/١٧٩ اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الحجاوي:
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هي صفات أنَّه ال یتعارض مع أصول هذا التشریع، وهذه الخصال بمجملها طالما 
  تحسینیة هدفها الحفاظ على استقرار الحیاة الزوجیة.

ومن خالل ما سبق أرى أن اعتبار الكفاءة أمر معتبر في الشرع، وٕان كانت تحسینیة فقد 
الزوجیة من التشقق والضیاع، الحیاة ترتقي ألن تكون ضروریة في بعض األحیان لحفظ 

األسري وسبب للمشاكل األسریة، وهذا إذ في عدم اعتبار الكفاءة تصدع لالستقرار 
بمجمله یعود على األبناء بالضرر إذ یحاول كل من الزوجین جلبه العتباراته، وال بد أن 

  یتأتى هذا األمر على تربیة األبناء بالتصدع.
  

  القسم الثاني: حقوق أسریة بعد الزواج
  وهذه تنقسم لعدة أقسام وهي:

)١(األول: حقوق مشتركة بین الزوجین
.  

  حل المعاشرة بین الزوجین: .١
اهللا خلق اإلنسان وجعل فیه الغریزة البشریة وضبطها بأن سن لها الزواج لقوله تعالى:     
لنفس البشریة، وجعل اهللا الزواج لتحقیق رغبات ا، )٢(﴾ُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباٌس َلُهنَّ ﴿

، كذلك لم یتركها عى رهبان النصارىه لم یكبح جماحها كما ادَّ بأنَّ فهذه حكمة المشرع 
 القرب من بعضهماعلى الزوجین  مَ رُ سائبًة دون ضوابط، وحكمها بمعاییر الشرع، فحَ 

  أحیانًا وأحلها أحیانًا أخرى.
  والمشرع جعل المعاشرة حقًا للزوجین، بأن فرض على الزوجة طاعة زوجها إن دعاها    

 لعنتها علیها غضبان فبات فأبت فراشه إلى امرأته الرجل دعا إذا«rلفراشه لقوله: 
  .)٣(»تصبح حتى المالئكة

 rفكما هو حق للزوج كذا حق للزوجة، إذ نهى الرجل عن التبتل حیث روي "أن النبي
 لهامتبذلة، فقال:  الدرداء أم الدرداء، فرأى أبا سلمان فزار الدرداء وأبي سلمان بین  آخى

                                                           
  . ١٦٨- ١٦٧العزة: اإلرشاد األسري نظریاته وأسالیبه العالجیة ص ) ١(
 . ١٧٨ : آیة) سورة البقرة٢(
  . ٤/١٥٧) امتناعها من فراش زوجهاتحریم ه ( ك: النكاح، باب: صحیحفي  :أخرجه: مسلم) ٣(
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 له فصنع الدرداء أبو الدنیا، فجاء في حاجة له لیس الدرداء أبو شأنك؟ قالت: أخوك ما
 كان تأكل، قال: فأكل، فلما حتى بآكل أنا صائم، قال: ما فإني طعاما، فقال: كل، قال

 آخر من كان فلما یقوم، فقال: نم ذهب ثم، فنام یقوم، قال: نم الدرداء أبو ذهب اللیل
 حقاً  علیك ولنفسك حقاً  علیك لربك سلمان: إن له فقال اآلن، فصلیا سلمان: قم اللیل، قال

: r النبي فقال له ذلك فذكر r النبي فأتى حقه حق ذي كل فأعط حقاً  علیك وألهلك
  .)١(»سلمان صدق«

وهنا یبني اإلسالم قواعد للبیت المسلم، ففي قضاء الشهوة یتحقق االستقرار النفسي 
  للزوجین في البیت.

وهو وسیلة إلنجاب النسل الذي سیحفظ هذا الكون من االندثار، ویحفظ الدین من 
 َبِنینَ  َأْزَواِجُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَجَعلَ  َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َجَعلَ  َواللَّهُ  ﴿الضیاع لقوله تعالى: 

  .)٢(﴾َوَحَفَدةً 
  

  حسن العشرة بین الزوجین: .٢
لترتقي إلى معاني الحب واإلنسانیة الكریمة، فهي لیست  تسمو العالقة بین الزوجین

محض انقضاء شهوة للطرفین، ولكنه حب وتودد ومعاملة بالمعروف وتعاون على البر 
والتقوى وصبر على األذى وٕاحسان لبعضهما، ألن المشرع یبني مجتمعًا بأكمله ال یبني 

  بیتًا واحدًا.
هم وحسن معاملتهم لآلخرین، فتؤدي إلى استقرار عواطففآثار العالقة الزوجیة تمتد لألبناء 

على النبع األصیل الذي تدفق من ینبوع الرحمة والمودة والسكینة الذي قرره اهللا في  بناءً 
 َمَودَّةً  َبْیَنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإَلْیَها ِلَتْسُكُنوا َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأنْ  آَیاِتهِ  َوِمنْ  ﴿قوله: 
  .)٣(﴾َیَتَفكَُّرونَ  ِلَقْومٍ  َآلَیاتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َوَرْحَمةً 

  

  حرمة المصاهرة بین الزوجین: .٣
فالزوجیة تثبت المصاهرة بین العائلتین، ویترتب على ذلك حرمة أمهاتهم وآبائهم على 

  التأبید وحرمة أخواتهم وٕاخوانهم طالما أن الزوجیة قائمة.

                                                           
  . ٣٨/ ٣) ١٩٦٨، حالوصال أكثر لمن التنكیل ه ( ك: الصوم، باب: بابصحیحفي  :أخرجه: البخاري) ١(
 . ٧٢ آیةالنحل: سورة ) ٢(
  . ٢١آیة: سورة الروم )٣(
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وتكمن قیمة هذا الحق في الحفاظ على األنساب من الضیاع، والحفاظ على استقرار 
وتحقیق جو نفسي آمن لمعیشة األسرة إن شعر األبناء واآلباء أن هذا العش األسرة، 

  األسري لن یقتحمه معتٍد قریب أو بعید، فیؤدي لتقویة األواصر في األسرة الممتدة.

  التوارث بین الزوجین: .٤
جعل اهللا المیراث بین األقارب للحمة والصلة الوثیقة بینهم، وجعل في مال بعضهم حقًا 

ألقرباء، وألن یكون التوارث بین الزوجین أولى للرابطة القویة بینهما، فإذا لآلخر من ا
مات أحد الزوجین ورثه اآلخر، وقسمة المیراث لها أحكامها الخاصة بحسب الذریة 

  والقرابة وهذه المسألة مظانِّها في كتب الفقه باب المیراث.
  

  

)١(الثاني: حقوق الزوج
:  

 : حق القوامة .١
اإلداریــة التــي أوجبهــا اهللا علــى الرجــل، إذ هــو المســئول عــن األســرة لقولــه وهــي المســؤولیة 

لَ  ِبَما النَِّساءِ  َعَلى َقوَّاُمونَ  الرَِّجالُ  ﴿:تعالى  ِمـنْ  َأْنَفقُـوا َوِبَمـا َبْعضٍ  َعَلى َبْعَضُهمْ  اللَّهُ  َفضَّ
  .)٢(﴾َأْمَواِلِهمْ 

 عــة الرجــل البشــریة، التــي تتحمــل أنفــي هــذه اآلیــة یقــرر المشــرع حكمــًا یتناســب مــع طبی 
یســند إلیهــا الكثیــر مــن المســؤولیات دون المــرأة، وهــي القوامــة علــى األســرة بتحمــل عــبء 

األسریة، ویقول الشاذلي في تفسیره: "أن اهللا أوجب القوامة ألمرین أحدهما وتكالیف الحیاة 
وهبي، واآلخر كسبي، أما "الوهبي" بحكم الفطرة اإللهیـة التـي فطـر الرجـل علیهـا مـن القـوة 

والشهادة وغیرها، أما "الكسـبي" فهـو اإلنفـاق  ،والجهاد ،والنبوة ،والعقل؛ فجعل فیهم اإلمامة
  .)٣(والنفقة والكسوة" من مالهم في المهر

  

 الطاعة: .٢
  لقولــه تعــالى:  أوجــب اهللا علــى الزوجــة طاعــة زوجهــا، طاعــًة مطلقــًة فــي غیــر معصــیٍة هللا

اِلَحاتُ  ﴿  .)٤(﴾اللَّهُ  َحِفظَ  ِبَما ِلْلَغْیبِ  َحاِفَظاتٌ  َقاِنتَاتٌ  َفالصَّ

                                                           
  . ٣١٧/ ٩الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته  )١(
  . ٣٤) سورة النساء: آیة ٢(
  ٢/٥٨) الشاذلي: البحر المدید ٣(
  . ٣٤) سورة النساء: آیة ٤(
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، فطاعة األزواج مرتبطة بطاعة اهللا، وحافظات   فالقانتات هن المطیعات هللا وألزواجهنَّ
  ألمانة أزواجهن في حضرتهم وغیابهم.

  

  : القرار في البیت واالحتباس للزوج. ٣
ـــاس  للـــزوج،  للزوجـــةأوجـــب اهللا النفقـــة  ـــة  مقابـــل االحتب ـــى شـــؤون البیـــت ورعای ـــام عل والقی

األبنــاء؛ فكــان قرارهــا فــي بیتهــا ألجــل هــذه المعــاني، فأرادهــا اإلســالم مســیَّدة مكرَّمــة ترعــى 
بیتهــا وأوالدهــا، ال تنشـــغل بهمــوم الــدنیا عـــنهم لــذا فرغهــا تفریغـــًا كــامًال ألداء هــذه الرســـالة 

ویقــول ســید قطــب فــي تفســیره: " أنهــا  )١(﴾ ُبُیــوِتُكنَّ  ِفــي   َوَقــْرنَ  ﴿الســامیة لقولــه تعــالى: 

إیماءة لطیفة من الحق تبارك وتعالى على أن یكون األصل في حیـاة المـرأة هـو االسـتقرار 
  .)٢(في البیت، وال یكون الخروج إال لضرورة اقتضتها مصلحة فتقدر بقدرها"

  

  )٣(الثالث: حقوق الزوجة

  حقوق مالیة: . ١ 

یأمر األزواج في هذه  Uفاهللا   )٤(﴾ِنْحَلةً  َصُدَقاِتِهنَّ  النَِّساءَ  َوآُتوا ﴿لقوله تعالى: المهر:   . أ
ألن المهر جعله اهللا حقًا للنساء، والعلماء متفقون فیما بینهم  ؛اآلیة بإتیان النساء مهورهن

، وهــو یعتبــر أثــر مــن آثــار عقــد الــزواج إذ )٥(أن المهــر عطیــة وهدیــة مــن الــزوج لزوجتــه
  لها مهرًا. ر ویفرض لها مهر المثل إن لم یسمَّ یصح عقد الزواج بدون ذكر المه

اج حتــى ال تبــدو المــرأة وكأنهــا ومــن ســمو شــریعتنا أنــه لــم یجعلــه شــرط لصــحة عقــد الــزو 
ســلعة تبــاع وتشــترى، وهــذا الفــارق بــین عقــد النكــاح وغیــره مــن عقــود البیــوع، أن البیــوع ال 

  .)٦(تنعقد إال بالمال، بخالف عقد النكاح ینعقد بغیر تسمیة المهر

                                                           
  . ٣٣) سورة األحزاب: آیة١(
  . ٢٨٥٩/ ٥) سید قطب: في ظالل القرآن ٢(
  . ٣١٠/ ٩) الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ٣(
  . ٤) سورة النساء: آیة ٤(
، ابن قدامة: ٣/٢٢٠، الشربیني: مغني المحتاج٢/٥٠هحاشی: ، العدوي٢/٢٧٤) الكاساني: بدائع الصنائع٥(

  . ٨/٣المغني 
  . ٥/٧٦: األم ) الشافعي٦(
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، فاألدلــة )١(النفقــة حــق للزوجــة علــى زوجهــا الحتباســها لزوجهــا بإجمــاع الفقهــاء النفقــة:  . ب

 ِرْزُقهُ  َعَلْیهِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو ِلُیْنِفقْ { متضافرة في هذا السیاق، لقوله تعالى: 
ــا َفْلُیْنِفــقْ  }آتَاَهــا َمــا ِإالَّ  َنْفًســا اللَّــهُ  ُیَكلِّــفُ  َال  اللَّــهُ  آتَــاهُ  ِممَّ

، فهــذه اآلیــة تقتضــي إیجــاب )٢(

النفقــة علــى الزوجــة حســب إعســار ویســار الــزوج، فــال یكلفــه المشــرع مــا ال یطیــق كمــا ال 
ومســـكن  ،یكفـــي الزوجـــة مـــن طعـــامیجعلـــه یتهـــرب مـــن مســـؤولیاته، والمقصـــود بالنفقـــة مـــا 

 وكساء.
  مالیة:حقوق غیر  .٢

المقصود بالعـدل هـو إنصـافها حقهـا إن كانـت لدیـه زوجـات أخـرى؛ فیوجـب علیـه العدل:  
 ،والكســـاء ،والمشـــرب ،والملـــبس ،المشـــرع العـــدل بـــین زوجاتـــه حســـب مقدرتـــه فـــي المأكـــل

 جـاء بینهمـا یعـدل فلـم امرأتان الرجل عند كان إذا« r:والقسمة في المبیت لقول الرسول
  .)٣(»ساقط وشقه القیامة یوم

واألمـر بالعـدل فیمـا یقـدر مـن أمـور مادیـة دون المعنویـة، إذ الیقـدر علیهـا المـرء، كالحـب 
 النَِّسـاءِ  َبـْینَ  َتْعـِدُلوا َأنْ  َتْسـَتِطیُعوا َوَلنْ ﴿ألن المشرع قرر هذه الحقیقة فقال تعالى:  ؛مثالً 
  .)٤(﴾َحَرْصُتمْ  َوَلوْ 

  

  )٥(الرابع: حقوق األبناء

عد حفظ النسل مقصد ضروري من مقاصد الشریعة اإلسالمیة، حیث اهتمت به اهتمامًا یُ 
بالغًا، فشرعت وسائل لحفظه من جانب الوجود كالترغیب في الزواج والترغیب بتكثیر 

، )٦(النسل، وشرعت وسائل لحفظه من جانب العدم كتحریم اإلجهاض ومنع الحمل
                                                           

  . ٧٨ ) ابن المنذر: اإلجماع١(
 . ٧) سورة الطالق: آیة ٢(
، قال ٢/٤٣٣)١١٤، حفي سننه( ك: النكاح، باب: ما جاء في التسویة بین الضرائر أخرجه: الترمذي: )٣(

  .١٤١/ ٣ صحیح وضعیف سنن الترمذياني حدیث صحیح، انظر/ األلباني: األلب
  . ١٢٩ ) سورة النساء: آیة٤(
  . ٤٧-٣٨) عمران: تنظیم األسرة في التراث االسالمي ص ٥(
  . ٦) الملباري: حفظ النسل والنسب في األسرة ص ٦(
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من التبتل والزنا، ونفي النسب، وما كانت كل هذه العنایة والرعایة من المشرع إال  وحذرت
 ظُ حفَ لحفظ هذه المؤسسة الصغیرة التي تعد اللبنة األساسیة للمجتمع، فیقوم بها الدین ویُ 

  بها شأن األمة.
  لذا تنقسم حقوق األبناء إلى ثالثة أقسام:

دثت عنهـا سـابقًا فـي بنـد الحقـوق األسـریة وهـي الحقـوق التـي تحـحقوق ما قبل التكوین:  .١
مـن األمـراض الوراثیـة، وسـائر  سـلیمةٍ  قبل الزواج كحقهم في زواج شرعي، وحقهـم فـي أمٍ 

  .)١(الحقوق السابقة الذكر
: وهـي تشـمل التزامـات األم الصـحیة مـن غـذاء حقوق أثناء فتـرة التكـوین (فتـرة الحمـل) .٢

ودواء، فحقهم إطعام أمهم ماًال حالًال؛ ألن هذا الجنین سیتقوى من مجموعة الغذاء التي 
ِإنَُّه َال َیْرُبو َلْحٌم َنَبَت ِمْن ُسـْحٍت ِإالَّ َكاَنـْت النَّـاُر َأْوَلـى «: rتتناولها األم، وقد قال النبي 

  علیها أیضًا من حالل حتى تنشأ ذریة طیبة طاهرة.فتكون النفقة ، )٢(»ِبهِ 
من خالل المتابعة في المراكز الصحیة التي تعنى بالحوامل، وذلك والعنایة بصحة األم: 

  بأخذ األدویة المضادة لألمراض المعدیة والمعاصرة لحمایة الجنین من الهالك.
أتى أتى رخصه كما تُ ألن اهللا یحب أن تُ واألخذ باألحكام الفقهیة المختصة بالحامل: 

  عزائمه، ومنها:
علـى مـا رخص لها بالفطر إن لم تستطع الصیام لضعف جسدها، فهـي ال تقـوى الصوم:    .أ 

 اللَّـهَ  ِإنَّ «rوهـو صـائم فقـال لـه النبـي: rحیـث جـاء رجـل إلـى النبـي ، یقوى علیه الصحیح
ْومَ  ِلْلُمَساِفرِ  َوَضعَ  َالةِ  َوَشْطرَ  الصَّ   .)٣(»َواْلُمْرِضعِ  اْلُحْبَلى َوَعنْ  الصَّ

 صـل«: rلقولـه ، لها الصالة وهي جالسة في الفرائض إن لـم تسـتطع القیـام أجازالصالة:   .ب 
فـالحكم فـي اآلیـة ینسـحب ؛ )٤(»جنـب فعلـى تسـتطع لـم فـإن فقاعـداً  تسـتطع لـم فإن قائماً 

 على كل من لم یستطع الصالة قائمًا، ویدخل ضمنهم الحامل لثقل حملها.
  

                                                           
  .٢٤انظر من البحث ص  )(١
، وقال ٦٠١/ ١ )٦١٤، ح( ك: الصالة، باب: ما ذكر في فضل الصالة سننه في :أخرجه: الترمذي )٢(

  . ١١٤/ ٢ الترمذي سنن وضعیف األلباني: حدیث صحیح، انظر/ األلباني: صحیح
، ٤/٥٠٣ )٢٣١٤، حك: الصیام، باب: وضع الصیام عن الحبلى والمرضع (سننهفي  :أخرجه: النسائي )٣(

 . ٤٥٩/ ٥ النسائي سنن وضعیف صحیح: وقال األلباني حدیث حسن، انظر/ األلباني: 
 لم إن عطاء وقال جنب على صلى قاعدا یطق لم ك: الجمعة، باب: إذا ( في صحیحه :أخرجه: البخاري )٤(

 .٤٨/ ٢ ) ١١١٧، حوجهه كان حیث صلى القبلة إلى یتحول أن یقدر
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ومـــا كانـــت الـــرخص فـــي الفریضـــة إال حمایـــًة وحفظـــًا لمقصـــٍد أساســـي وأولـــي مـــن مقاصـــد    
الشــریعة، وهــو الــدین مــن الضــیاع والهــالك بمــا یتناســب مــع قــدرة المكلــف، فتجلــت الحكمــة 

  اإللهیة بسنِّ الرخص الشرعیة للحفاظ على الدین والنفس من الهالك.
  

فـي بطنهـا بعـد نفـخ الـروح إن عـدم الضـرر  حـرَّم  المشـرع علـى األم إسـقاط مـااإلجهاض:   .ج 
ولــه أحكــام فقهیــة متعلقــة بــه  ،لــه كیانــه  محترمــاً  لكونــه أصــبح إنســاناً ، )١(بإجمــاع الفقهــاء

ــْوُءوَدةُ  َوإَِذا{: والــدلیل علــى الحرمــة قولــه تعــالى، لثبــوت الحیــاة فیــه ــَأيِّ  اْلَم ــِئَلْت، ِب ــبٍ  ُس  َذْن
}ُقِتَلتْ 

)٢(.  
كانوا  الصغیرة، ألنَّ كفار مكة قتل النفسعلى  یقربیحذر من  Uاهللا ف: وجه الداللة

یقتلون بناتهم؛ فأنزل اهللا هذه اآلیة وبیَّن فیها التوبیخ والعقاب الذي سیلحق كل من تحدثه 
، واإلجهاض قتل للصغیر وحرمان له من الحیاة بدون نفسه باقتراف هذه الفعلة الشنیعة

  ذنب ارتكبه.

  . حقوق األبناء بعد الوالدة:٣
الجنین النـور، شـرع اإلسـالم التـأذین فـي أذنـه أول ما یرى هذا حسن التسمیة واالستقبال:   .أ 

 رأیت «قال:  رافع أبي الیمنى، واإلقامة في األذن الیسرى لیسمع دعوة اهللا، حیث روي عن
  .)٣(»فاطمة ولدته حین علي بن الحسن أذن في أذن اهللا رسول

            غالم    لي قال: "ولد موسى أبي كذلك من السنة تحنیك الطفل بتمرات، لما روي عن   
  .)٤(بالبركة" له ودعا بتمرة وحنكه إبراهیم فسماه النبي إلى به فأتیت

 بعقیقته رهینة غالم كل«: rومن السنة أن ُیعقَّ عن المولود عند المقدرة، لقول الرسول    
  .)٥(»رأسه ویحلق فیه ویسمى سابعه یوم عنه تذبح

                                                           
 . ٧/ ٣٢٥ ، الشنقیطي: شرح زاد المستقنع٢٦٧/ ٢الشرح الكبیر : الدردیر )١(
 . ٢٠، ١٩ آیةالتكویر: سورة  )٢(
، ٣٢٨/ ٤) ٥١٠٧، حفي سننه ( ك: األدب، باب: فى الصبى یولد فیؤذن فى أذنه :أبو داوود: ) أخرجه٣(

  . ٤٠٠/ ٤ الغلیل أنه حسن، انظر/ األلباني: إرواء وقال األلباني
، باب: استحباب تحنیك المولود عند والدته وحمله إلى صالح : األدبفي صحیحه ( ك :مسلم: ) أخرجه٤(

  . ١٧٥/ ٦ )٥٧٣٩، حیحنكه
وقال األلباني أنه صحیح،  ،٣/٦٦ ) ٢٨٤٠، حالعقیقة: في سننه ( ك: الضحایا، باب :أبو داوود: أخرجه )٥(

  . ٣٨٥/ ٤ الغلیل  انظر/األلباني: إرواء
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التي ذكرتها، وهناك الكثیر منها كالختان للذكور وحلق الرأس، وشروط  هذه بعض السنن   
  كل ما سبق مظانها في كتب الفقه.

وقیمة هذا الحق تنطوي في إدخال الفرح والسرور على أهل البیت بما رزقهم اهللا إیاه،    
  فهذه كلها أمور معنویة تدلل على أهمیة المولود في اإلسالم ذكرًا وأنثى.

  

: هو حق من حقوق الطفل علـى أمـه، بـأن أوجـب علیهـا المشـرع إرضـاع ولـدها، الرضاعة  .ب 
}الرََّضاَعةَ  ُیِتمَّ  َأنْ  َأرَادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلْینِ  َحْوَلْینِ  َأْوَالَدُهنَّ  ُیْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ {لقوله تعالى: 

)١(.  
  ، أكثر فائدة لهذا الطفلألن الرضاعة في هذه المرحلة من مراحل تطور اإلنسان هي  

وأوجب على والده النفقة علیه وعلى أمه حسب مقدرته حتى یستفید الطفل من الرضاعة، 
 ِإالَّ  َنْفٌس  ُتَكلَّفُ  َال  ِباْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ  َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى{لقوله تعالى: 

}ُوْسَعَها
)٢(.  

یثبت نسب الولد للوالد منذ والدته بعقد زواج صحیح، لقوله تعالى: النسب: ثبوت   .ج 
، فاهللا یقرر في هذه اآلیة عدم جواز نسبة الولد )٣(﴾اللَّهِ  ِعْندَ  َأْقَسطُ  ُهوَ  ِآلَباِئِهمْ  اْدُعوُهمْ ﴿

  إال لوالده.
لألب،  وحق ،للولد وحق ،هللا حق فیه النسب إثبات في هذا الشأن: "أن ویقول ابن القیم

 الشرع یترتب، فأثبته ما مصالحهم قوام به ما العباد بین الوصل أحكام من علیه ویترتب
  .)٤(الحیوان" نتاج بمثلها یثبت ال التي وَشَبه) ودعوى الطرق(فراش بأنواع

 َوالَ  ﴿وما جعل اهللا هذا الحق، إال لیعیش الطفل في أسرٍة یعرف فیها أبواه لقوله تعالى: 
، )٥(﴾اْآلِخرِ  َواْلَیْومِ  ِباللَّهِ  ُیْؤِمنَّ  ُكنَّ  ِإنْ  َأْرَحاِمِهنَّ  ِفي اللَّهُ  َخَلقَ  َما َیْكُتْمنَ  َأنْ  َلُهنَّ  َیِحلُّ 

باإلیمان باهللا والیوم اآلخر، وهذه اآلیة فاهللا جل وعال ربط العنایة بأصل ونسب الطفل 
عن أحكام المرأة المطلقة لیدلِّل على أهمیة النسب في دعوة  جاءت في معرض الحدیث

األبناء آلبائهم، إذ ربط عدم كتمان حملها باإلیمان باهللا، وحذَّر من أن ینسب الولد لغیر 
  أبیه.

 

                                                           
 . ٢٣٣ آیةالبقرة: سورة ) ١(
  . ٢٣٣ : آیةالبقرةسورة ) ٢(
  . ٥) سورة األحزاب: آیة ٣(
  . ٣٣١: الطرق الحكمیة ص ابن القیم )٤(
  . ٢٢٨) سورة البقرة: آیة ٥(
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ــودِ  َوَعَلــى ﴿أوجــب اهللا نفقــة الصــغار علــى أبــیهم، لقولــه تعــالى: النفقــة:   .د  ــهُ  اْلَمْوُل  ِرْزُقُهــنَّ  َل
، حیث یقرر المشرع النفقة وٕان حدثت )١(﴾ُوْسَعَها ِإالَّ  َنْفٌس  ُتَكلَّفُ  َال  ِباْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُهنَّ 

الفرقــة بــین األزواج، فــَأمر النفقــة بــاٍق علــى أصــله فــي الوجــوب لوجــود مولــود یلحــق بأبیــه، 
والعلَّـة فـي إیجـاب  ،)٢(مأن على المرء نفقة أوالده الصغار الذین ال مال لهـ وانعقد اإلجماع

النفقة على الوالد أنه كان سببًا في وجودهم، فعلیه أن یتحمل نفقات أسرته، كمـا أن الذریَّـة 
بحاجـــة إلـــى مـــن ینفـــق علـــى متطلباتهـــا، حیـــث تعجـــز هـــي عـــن الســـعي لتحصـــیل النفقـــة؛ 

  فأوجبها اهللا على اآلباء لتكون حقًا لألبناء.
 

وأقصد بالتربیة كل معانیهـا النفسـیة والخلقیـة واالجتماعیـة والعلمیـة، لیكـون نشـًأ : )٣(التربیة  .ه 
قـادرًا للتفاعـل مـع عناصـر المجتمـع، وعلیـه فیكـون عضـوًا فعـاًال فـي المجتمـع، وقـد جــاءت 
النصـــوص الشـــرعیة وافـــرة فـــي حـــث اآلبـــاء علـــى تعلـــیم األبنـــاء "القـــرآن والصـــالة والریاضـــة 

ومـا هـذه العنایـة ، )٤(»ضـیع أم أحفظ استرعاه عما راع كل سائل اهللا إن«rوالعلم" لقوله: 
كلها إال ألن األسرة لها دورها الجوهري واألساسي في غرس القیم والعقائد السلیمة وترسیخ 
األفكــار البنــاءة، وتحدیــد األنمــاط الســلوكیة والُخلقیــة الحمیــدة التــي تســود المجتمــع المســلم، 

  تحمل تبعات الحیاة.فیكون نشًأ صالحًا قادرًا على 
  

  .)٥(الخامس: حقوق الوالدین

  حسن المعاملة:     
یمكن أن نلخص كل ما نقوله من واجبات األبناء تجاه آبائهم هو حسن المعاملة بكل  

كالمًا أشد  معانیها، من الطاعة لهما والفوز ببرهما، والنفقة والعطف علیهما، وال نكاد نجد
: في قوله تعالى إعجازًا من كالم ربنا جل وعال حین ربط اإلیمان به برضا الوالدین

  .)٦(﴾ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْینِ  َشْیًئا ِبهِ  ُتْشِرُكوا َوَال  اللَّهَ  َواْعُبُدوا﴿

                                                           
  . ٢٣٣) سورة البقرة: آیة ١(
  .٧٩ص  ابن المنذر: اإلجماع )٢(
  . ١٦٩- ١٦٨) العزة: اإلرشاد األسري نظریاته وأسالیبه العالجیة ص ٣(
، وقال ٣٤٤/ ١٠)  ٤٤٩٢، ح) أخرجه: ابن حبان: في صحیحه ( ك: السیر، باب: في الخالفة واإلمارة٤(

  . ١٦٧باني أنه صحیح، انظر/ األلباني: غایة المرام في تخریج أحادیث الحالل والحرام ص األل
  . ٣٨-٣٥) عمران: تنظیم األسرة في التراث اإلسالمي  ص٥(
  . ٣٦) سورة النساء: آیة ٦(
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هو قمة الرحمة في المعاملة وهو أعلى مراتب البر بالوالدین، وقوله  والمقصود باإلحسان:
 اْلِكَبرَ  ِعْنَدكَ  َیْبُلَغنَّ  ِإمَّا ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْینِ  ِإیَّاهُ  ِإالَّ  َتْعُبُدوا َأالَّ  َربُّكَ  َوَقَضى ﴿تعالى: 
 َلُهَما َكِریًما، َواْخِفْض  َقْوًال  َلُهَما َوُقلْ  َتْنَهْرُهَما َوَال  ُأفٍّ  َلُهَما َتُقلْ  َفَال  ِكَالُهَما َأوْ  َأَحُدُهَما
  .)١( ﴾ َصِغیرًا َربََّیاِني َكَما اْرَحْمُهَما َربِّ  َوُقلْ  الرَّْحَمةِ  ِمنَ  الذُّلِّ  َجَناحَ 

فاهللا جل وعال یلخص لنا قضیة الوفاء بالمعروف للوالدین، بالبر والصلة لهما وحسن 
المعاملة تجاه ما قدَّموه لألبناء من حقوق؛ فأوجب على األبناء حقًا واحدًا تجاه آبائهم وهو 

  المعاملة.حسن 
  

  وفي النهایة ألحظ من كل ما سبق: 
عنایة اإلسالم بأفراده تجاوزت كل الحدود، وتسامت على كل الحقوق، وانفردت بتربیة 
اإلنسان اجتماعیًا ونفسیًا وأخالقیًا، ألنها أرادت جیًال یحمل هذا الدین، جیًال خالیًا من 

لیرقى هذا اإلنسان ویحقق إرادة اهللا األمراض النفسیة، واإلعاقات والمشاكل االجتماعیة 
  في هذا الكون.
 األمور وضبط األسرة مؤسسة رت ما قاله سید قطب: "أن اإلسالم نظَّمكَ ویؤكد كل ما ذَ 

 هذه أمور لضبط تُتَّخذ التي اإلجراءات الواجبات؛ وبیَّن وحدَّد االختصاصات فیها، ووزَّع
 فیها والتدمیر الهدم عناصر والخالفات؛ التقاء األهواء زعازع من علیها المؤسسة، وحافظ

  .)٢(المستطاع" جهد

  

  

  

  

  

                                                           
 . ٢٤، ٢٣ آیة: سورة اإلسراء )١(
 . ٢٤٦/ ٢ القرآن ظالل سید قطب: في) ٢(



?/ 
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  -: توطئة

وبعـــد اســـتعراض أســـباب العصـــیان العامـــة فـــي الفصـــل الســـابق، والتطـــرق لبیـــان الحقـــوق 
والواجبــات األســریة فــي هــذا الفصــل، البــد مــن بیــان صــور العصــیان وأحكامهــا التــي تولــدت عنهــا 

شرعیة، وضعها المشرع لحفظ الكیان األسـري مـن الضـیاع، وهـي أصـول شـرعیة ولكـن لمـا أحكام 
  طرق عالجیة للعصیان وهي كما یلي: تر بِ تخلت عنها األمة اعتُ 

  - : عصیان اآلباء لألبناء : صورأوالً 
)١(هجر العائلة .١

 : - 

  یلي: وتتمثل في ما
ــــاء  - أ ــــه حرمــــان األبنــــاء مــــن حقهــــم فــــي الهجــــر المــــادي لألبن المســــكن، والمأكــــل : نقصــــد ب

  ، والتعلیم.ملبسوالمشرب، وال
فیـه عـدة  عاطفة األبوة، وقد تناولتُ نقصد به حرمان األبناء من : الهجر المعنوي لألبناء   -  ب

  فروع وهي:
حقهم فـي الرضـاع: ویتمثـل فـي تخلـي األم عـن حقهـا فـي اإلرضـاع فـي فتـرة الحـولین  •

  لفراق أو غیره مما یعرضه للهالك.
  .یحتضناهأو أب  ،حقهم في الحضانة: ویتمثل في ترك حضانة الصغیر بال أم •
 صغیر في القیام على شؤونه المالیة.حقهم في الوالیة: ویتمثل في التخلي عن حق ال •

 

)٢(العنف األسري .٢
 :- 

أو المعنوي بأفراد  ،وتتمثل في ممارسة العنف مع األبناء، بشكل یلحق الضرر المادي
  في األسرة، وله عدة صور وهي: اآلباءاألسرة، ویكون صادرًا من قبل 

  التعامل مع األبناء بغلظة مع استخدام اإلهانة اللفظیة. : وهوالعنف المعنوي  - أ
التعامــل مــع األبنــاء بطریــق الشــدة والضــرب الــذي یترتــب علیــه  : وهــوالعنــف الجســدي  -  ب

 األذى.
                                                           

  . ٤٧ -٢٧مكي: جریمة هجر العائلة  )١(
  . ٣العالف: العنــــــف األســــــري وآثاره على األسرة والمجتمع ص ) ٢(
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 -: اضطراب العالقة بین اآلباء واألبناء .٣
  االضطراب في العالقة بین اآلباء واألبناء ناتج عن عدة عوامل منها:

الُقَبـــل : التفرقـــة بـــین األبنـــاء فـــي المعاملـــة العاطفیـــة مثـــل اونقصـــد بهـــالتفرقـــة المعنویـــة:   - أ
  والبشاشة في الوجه، لما لهذا التصرف من أثر سلبي في قلوبهم.

ونقصــــد بهــــا التفرقـــة فــــي المعاملــــة بــــین األبنـــاء فــــي العطایــــا والهــــدایا التفرقـــة المادیــــة:   -  ب
  والمیراث.

 

  -: ثانیًا: أحكام صور عصیان اآلباء لألبناء
  :حكم هجر العائلة. ١  

  حكم الهجر المادي للعائلة:  - أ
حتى یتضح حكم الهجر المادي للعائلة المتمثل في االمتناع عن اإلنفاق علیها، البد من 

  الشرعي لها: العالجإیضاح حكم النفقة أوًال، ومن ثم بیان 

  حكم نفقة األب على أبنائه:
بداللة  واستدل الفقهاء على الوجوبأوجبت الشریعة اإلسالمیة على اآلباء نفقة أبنائهم، 

  اآلیات القرآنیة، واألحادیث النبویة، وٕاجماع األمة اإلسالمیة:
v :من القرآن  

}َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ {قوله تعالى: 
)١(.  

أجرة المرضع واجبة على األب أصالة إلرضاع ولده من حلیب لما كانت وجه الداللة: 
مغذي، دلت اآلیة على وجوب نفقة األوالد على أبیهم بطریق التبع من نفقة أجرة 

  المرضع.
v :من السنة  

َعْن َعاِئَشَة َأنَّ ِهْنَد ِبْنَت ُعْتَبَة َقاَلْت: َیا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َأَبا ُسْفَیاَن َرُجٌل   yما روته عائشة
ُخِذي َما «َشِحیٌح َوَلْیَس ُیْعِطیِني َما َیْكِفیِني َوَوَلِدي ِإالَّ َما َأَخْذُت ِمْنُه َوُهَو َال َیْعَلُم، َفَقاَل: 

  .)٢(»وفِ َیْكِفیِك َوَوَلَدِك ِباْلَمْعرُ 
 rبمنطوقــه علــى وجــوب نفقــة األب علــى أوالده، إذ أذن النبــي  : دل الحــدیثوجــه الداللــة

  لهند أن تأخذ من مال زوجها من غیر علمه لإلنفاق على صغاره.

                                                           
  . ٦سورة الطالق: آیة  )١(
  . ٧١/ ٩) ٧١٨٠، حالعرفاء للناس، باب: دیاتفي صحیحه: (ك: ال: البخاري: أخرجه )٢(
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v اإلجماع:  
  .)١(وجوب نفقة األوالد الصغار على أبیهم الذین ال مال لهمانعقد إجماع الفقهاء 

  

  شروط وجوب اإلنفاق على األوالد:
  اشترط الفقهاء لوجوب إنفاق اآلباء على األبناء شروطا یجب توفرها في األبناء وهي:

ألنـه لـو كـان عبـدًا  ؛: یشترط أن یكون هذا االبن حـرًا حتـى تجـب نفقتـه علـى أبیـهالحریة .١
  ستكون نفقته على سیده ال على أبیه.

جـاءه عـن طریـق  ال مـال لـه، فـإن كـان لـه مـال سـواءً  : یشـترط أن یكـون هـذا االبـنالفقر .٢
  الهبة أو وصیة أو غیره، فنفقته من ماله ال من مال أبیه.

: یشترط أن یكون هذا االبن عاجزًا عـن الكسـب، والعجـز عـن الكسـب العجز عن الكسب .٣
  نوعان:

  مزمن. مرضٍ عدم القدرة على العمل لصغر السن أو لإما  
تــــوفر لــــه أي فرصــــة ت عــــدم تــــوفر فــــرص العمــــل فهــــو قــــادر علــــى الكســــب ولكــــن اللوٕامــــا 

  .)٢(للتكسب
  

  شروط وجوب النفقة على الوالد:
  اشترط الفقهاء لوجوب إنفاق اآلباء على األبناء شروطا یجب توفرها في اآلباء وهي:

یشترط في األب لتكون نفقته واجبة على أبنائه الحریة، ألنه لـو كـان عبـدًا آلخـر : الحریة .١
  فال مال له.

  : إما بالكسب، وٕاما بالیسار.القدرة على النفقة .٢
ابـدأ بنفسـك «: rعـن النبـي  : لمـا رواه أبـو هریـرة)٣(أن تكـون النفقـة فاضـلة عـن نفسـه .٣

  .)٤(فضل شيء فألهلك فتصدق علیها فإن
  

                                                           
  . ٧٩ص  اإلجماعابن المنذر:  )١( 
، ١١/١٠٨٢الكبیر : الحاويالماوردي، ١٣٠ ص ، البغدادي: إرشاد السالك٤/٣٤الكاساني: بدائع الصنائع  )٢(

  . ٤/١٤٨ ، الحجاوي: اإلقناع في فقه األمام أحمد بن حنبل١٠٩٩
، ١١/١٠٨٢: الحاوي الكبیرالماوردي ١٣٠ص، البغدادي: إرشاد السالك ٢/٨٣ الجوهرة النیرةالعبَّادي:  )٣(

  . ٤/١٤٨ األمام أحمد بن حنبلفقه ، الحجاوي: اإلقناع في ١٠٩٩
  .٧٨/ ٣) ٣٣٦٠، حك: الزكاة، باب: ابتداء النفقة بالنفس ( في صحیحه :مسلم :أخرجه )٤(
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  :الشرعي للهجر المادي لألبناء حكمال
وتــرك الواجــب یــذم صــاحبه شــرعًا، یثبــت لــدینا حرمــة الهجــر  شــرعاً  لمــا كانــت النفقــة واجبــة

  المادي، وهذه الحرمة یترتب علیها أمران:
  -:األمر األول: البعد الدیني       

وهــو المؤاخــذة الشــرعیة التــي یترتــب علیهــا اإلثــم والعقــاب وذلــك للزجــر عــن هــذا الفعــل لمــا 
  )١(»ُقوَتهُ  َیْمِلكُ  َعمَّنْ  َیْحِبَس  َأنْ  ِإْثًما ِباْلَمْرءِ  َكَفى«: قوله rعن النبي َخْیَثَمةَ رواه 

  -:األمر الثاني: البعد القضائي
  على عدم التنصل من مسؤولیاته وهي كما یلي:وهو المالحقة القضائیة لألب إلجباره        

  في حالة یسار األب وامتناعه عن النفقة:
یجبر األب على النفقة من قبل القاضي، فـإن امتنـع فإنـه یحـبس حتـى یجبـر علـى اإلنفـاق 
على أبنائه، فإن امتنع فإن القاضي یفرض لهم من مال أبیهم وینفق على أوالده، والفرض 

ـــةاإلبهـــذا بطریـــق  ـــاء النفـــوس، ؛ ألن قضـــاءال ال عان ـــهالنفقـــة وجبـــت بطریـــق إحی یحـــق  ألن
  .)٢(األخذ من مال اآلخر من غیر قضاء وال رضا یهمالكل

ومــا كانــت هــذه العقوبــة إال ألن هــذا الحــق لألبنــاء فــي عنــق اآلبــاء، وحقهــم ال یســقط إال 
  باألداء أو اإلبراء.

  

  حكم الهجر المعنوي للعائلة:  -  ب
الفقهیة التي كفلتها الشریعة اإلسالمیة لألوالد من مرحلة الوالدة وحتى وفیه أتناول الفروع 

  البلوغ، وهي فترة الرضاعة والحضانة والوالیة على المال.

  الرَّضاع:حكم  .١
یحق لألب وال  وال، الرضاع حق مشترك بین األم والطفل في حال قیام الزوجیة وانعدامها

وحتى تتضح مسؤولیة اآلباء في حق أبنائهم في  ة األم بولدها وال الولد بأمه،غیره مضارَّ 
  :وهو كما یليضاع، البد من بیان الحكم الشرعي للرضاع الرَّ 

                                                           
 .٧٨/ ٣) ٢٣٥٩، حفي  صحیحه( ك الزكاة، باب فضل النفقة على العیال وٕاثم تضییعهم ) أخرجه: مسلم:١(
  . ٤/٢٨) الكاساني: بدائع الصنائع٢(
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v :من القرآن  
}َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن ِلَمْن َأرَاَد َأْن ُیِتمَّ الرََّضاَعةَ {قوله تعالى: 

)١(  
لما في ذلك من مصلحة للصغیر  أمر اهللا تعالى األمهات بإرضاع أوالدهنَّ وجه الداللة: 

  .)٢(وأمه، وهذا األمر للندب ال للوجوب على قول جمهور الفقهاء
v :من السنة  

 الثَّْديِ  ِفي اْألَْمَعاءَ  َفَتقَ  َما ِإالَّ  الرَِّضاَعةِ  ِمنْ  ُیَحرِّمُ  َال  «r يِّ بِ النَّ  نِ عَ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  تهُ وَ ما رَ 
  .)٣( »اْلِفَطامِ  َقْبلَ  َوَكانَ 

 الرَّضاع إذا كانفیما م للنكاح، الرضاع المحرِّ  ه عنفي حدیث rالنبي َبیَّن وجه الداللة: 
یدل داللًة واضحًة على بمجمله اللحم والعظم، والحدیث النبوي قوام  بهألن دون الحولین 

  مشروعیة مبدأ الرضاع.
v من اإلجماع:  

مخالف له، ولم ینكره  على مشروعیة الرضاع، وأن هذا الحق ثابت ال أجمع العلماء
  .)٤(أحد
  الشرعي للتخلي عن اإلرضاع: حكمال

یمكن إسقاطه إال باألداء  وبعد بیان أن الرضاع حق للصغیر على أولیائه، وهذا الحق ال
ویأثم صاحبه ألن ترك اإلرضاع فیه  ،لهذا الصغیر، فإنَّ التخلي عن الواجب فعل مذموم

  لحیاة الصغیر، وبالتالي یتبین لنا حرمة التخلي عن إرضاع الصغیر. إزهاقٌ 
  

  وهذه الحرمة یترتب علیها أمران:
  -األمر األول: البعد الدیني:

فاألم محاسبة على  ،وهو المؤاخذة الشرعیة التي یترتب علیها اإلثم والعقاب في اآلخرة 
  .)٥(ذلك دیانة؛ ألنها حرمت الصغیر من حقه الواجب علیها شرعاً 

                                                           
 . ٢٣٣آیة ) سورة البقرة: ١(
ابن قدامة: الكافي في فقه  ،١٦٨/  ٢ الشیرازي: المهذب ،٢٧١/  ٤ القرافي: الذخیرة، ٥/١٣٦) المبسوط: السرخسي٢(

  . ٣/٢٣٨ االمام أحمد بن حنبل
، في سننه (ك الرضاع، باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة ال تحرم إال في الصغر دون الحولین :) أخرجه: الترمذي٣(

  . ١٥٢/ ٣ الترمذي سنن وضعیف ، قال األلباني أنه صحیح، انظر/ األلباني: صحیح٤٤٦/ ٢) ١١٥٢ح
   .١٩٢/ ٩ المغنيابن قدامة:  )٤(
  . ١٣٧/ ٥ السرخسي: المبسوط) ٥(
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  -األمر الثاني: البعد القضائي:
مع ترتب اإلثم األخروي لكن الشریعة اإلسالمیة لم تكتف بتلك بالعقوبة؛ بل رتبت على  

هذه المسؤولیة التقصیریة إجراءات وقائیة لحفظ حیاة الرضیع في حال امتناع األم عن 
  استئجار مرضعٍة له.على اإلرضاع، فقد أجبرت الشریعة األب 

}َفَسُتْرِضُع َلُه ُأْخَرىَوإِْن َتَعاَسْرُتْم {قوله تعالى:  دلیل ذلك
)١(.  

للوالدین في حال الطالق أو في حال الزوجیة  عالجوجه الشارع الحكیم الوجه الداللة: 
استئجار مرضعة للصغیر لحل مشكلة تتوقف علیها وذلك بوامتناع األم عن الرضاع، 

وهذا كله صیانًة لحق الصغیر من الضیاع، وحفظًا لحیاته من الهالك حیاة الصغیر، 
  وهذا ما تقتضیه الضرورة.

  في الحاالت اآلتیة: لمشرع األم على إرضاع ولدها قضاءً وقد أجبر ا
  إن لم یقبل الصغیر غیر ثدي أمه. )١
  إن كان األب معسرًا وال یطیق استئجار الظئر له، والصغیر ال مال له. )٢
  .)٢(أو غیابه وكانت األم من ذوات النسب عند فقد األب )٣

  

  الحضانة:حكم  .٢
قد أوجب المشرع لالحق الثاني الثابت من حقوق الصغار على أبائهم حق الحضانة، و 

  على الوالدین حضانة الصغیر ودلیل ذلك ما یلي:

v :من القرآن  
َكاِمَلْیِن ِلَمْن َأرَاَد َأْن ُیِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْیِن {: قوله تعالى

َال ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها  اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ 
}َوَال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدهِ 

)٣(  
تتضمن هذه اآلیة مسؤولیة حضانة الصغیر وهي بالتناوب ما بین األم وجه الداللة: 

  تقرر مبدأ مشروعیة الحضانة.واألب، وهي في مجملها 

                                                           
  . ٦آیة ) سورة الطالق: ١(
، ابن قدامة: الكافي في فقه ١٦٨/  ٢ المهذب الشیرازي: ،٢٧١/  ٤ ، القرافي: الذخیرة٥/٢٢٦السرخسي: المبسوط  )٢(

  . ٣/٢٣٨ اإلمام أحمد بن حنبل
 . ٢٣٣البقرة:  ) سورة٣(



?/ 

~ 
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v :من السنة  
، ِوَعاءً  َلهُ  َبْطِنى َكانَ  َهَذا اْبِنى ِإنَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َقاَلتْ  اْمَرَأةً  َأنَّ  َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  ْبدِ ما رواه ع

 َرُسولُ  َلَها َفَقالَ  ِمنِّى َیْنَتِزَعهُ  َأنْ  َوَأَرادَ  َطلََّقِنى َأَباهُ  َوإِنَّ ، ِحَواءً  َلهُ  َوِحْجِرى، ِسَقاءً  َلهُ  َوثَْدِیى
  )١(»َتْنِكِحى َلمْ  َما ِبهِ  َأَحقُّ  َأْنتِ «: اللَّهِ 

بحضانة الطفل ألمه إن افترق الوالدان وثم بینهما طفل، ولم  rلنبي ا قضىوجه الداللة: 
  یتركه بدون حضن یأویه ویرعاه، إذ أن مصلحة الصغیر تقتضي من یقوم على شؤونه.

v  اإلجماعمن:  
  .)٢(انعقد إجماع الفقهاء على وجوب الحضانة للصغیر

ل فیها وفي حال الفرقة بین الزوجین، جعل المشرع الحضانة في اإلناث والذكور، وفضَّ 
هذا اإلناث على الذكور في المراحل العمریة األولى للطفل بخالف الوالیة، والفارق في 

  األمر أنهن أشفق وأحن وأصبر على الرعایة من الذكور في هذه المرحلة.
  

  الشرعي للتخلي عن الحضانة: حكمال
ومما سبق یتبین لنا أن الحضانة حٌق واجٌب لالبن على أبیه، وعلیه فترك الواجب یذم 

  فاعله شرعًا، وبالتالي یثبت لدینا حرمة التخلي عن حضانة الصغیر.
  رتب علیها أمران:وهذه الحرمة یت

  -األمر األول: البعد الدیني:
اإلثم والعقاب في اآلخرة على من ترك وتخلى عن الصغیر ورماه الشرعیة بوهو المؤاخذة  

  بعیدًا عن حضانة أمه أو أبیه.
  -:األمر الثاني: البعد القضائي

    لذا رتب علیه ما یلي: لم یتركه الشارع سدىترك الحضانة للصغیر  
وذلك قیاسًا ، األم عن حضانة الصغیر بمحض إرادتها فإن الشارع لم یجبرهاإن تخلت 

على الرضاع إال في حاالت معینة كأن لم یقبل الصغیر غیرها، أو كان ال یوجد رحٌم 

                                                           
، وقال االلباني ٢٥١/ ٢)  ٢٢٧٨، ح) أخرجه: أبو داود: في سننه ( ك: الطالق، باب: من أحق بالولد١(

 . ٤٦/ ٧حدیث حسن، انظر/ األلباني: صحیح أبي داود 
  . ١/٦٤٧التسولي: البهجة شرح التحفة ) ٢(
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محرم للصغیر فتجبر على ذلك؛ وفیما عدا ذلك فإن الشارع ألزم األب بحضانة الصغیر 
لتوفیر كل ما یحتاجه، فإن كان األم واألب غیر عند من یكفله ویرعاه وأوجب له النفقة 

مؤهلین لحضانة الصغیر فإن الحاكم یعین من القرابة من كان یجمع بین الحنان 
، لما روته )١(المشرع یوكله للسلطان ن لم یجد فإن، فإوالمصلحة فیعطیه إیاه لیكفله

  .)٢(»له ولي ال من ولي السلطان«أنه قال:  rعن النبي  tعائشة

  :على الصغیر الوالیةحكم  .٣
أوجب المشرع الوالیة لكل قاصر للحفاظ على بدنه وماله والحفاظ متردد بین الحضانة 
والوالیة، وذلك لعدم مقدرة هذا القاصر لمعرفة حاجته، والوالیة هنا حصرتها في حسن 

لقصور عقله، وهذا الواجب مؤكد بنص القرآن من قبل ولیه وذلك التصرف في ماله 
  والسنة.
v ن القرآن:م  

واْبَتُلوا اْلَیتَاَمى َحتَّى ِإَذا َبَلُغوا النَِّكاَح َفِإْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا ِإَلْیِهْم {قوله تعالى: 
}َأْمَواَلُهْم َوَال تَْأُكُلوَها ِإْسرَاًفا َوِبَدارًا َأْن َیْكَبُروا

)٣(.  
اآلیة بمنطوقها على وجوب الحفظ والصون لمال الیتیم لصغر عقله  دلَّت: وجه الداللة

 لغ راشدًا حتى ال یضیع ماله هباءً وسنه، وَأمر الشارع باختباره في التصرفات المالیة إن ب
  أكان یتیمًا أم ال. ، فینسحب الحكم على كل صغیر سواءً منثوراً 
v :من السنة  
لكم ثالثا: قیل وقال، وٕاضاعة المال، وكثرة إن اهللا كره «: r مغیرة عن النبي الما رواه 
  .)٤(إضاعة المال: إنفاقه في غیر حقه""قال ابن علیة:  »السؤال

                                                           
، ابن قدامة: ٤٩٠/ ٢لشربیني: اإلقناع ا، ١٤٩. ، الغرناطي: القوانین الفقهیة ص ١٨٠/ ٤) ابن نجیم: البحر الرائق ١(

  . ٣٠٧/ ٩المغني 
، وقال األلباني: حدیث حسن صحیح/ ٣٨٤/ ٩ )٤٠٧٤، حفي صحیحه ( ك: النكاح، باب: الولي :أخرجه: ابن حبان )٢(

  . ٦٤٤/ ٦لى صحیح ابن حبان انظر: األلباني: التعلیقات الحسان ع
 . ٦آیة ) سورة النساء: ٣(
 ١٣) ٥٧١٩، حما یكره من الكالم وماال یكره :الحظر واإلباحة، باب :ك(في صحیحه  :أخرجه: ابن حبان) ٤(
  . ٨٠٤/ ٨، وقال األلباني أنه صحیح، انظر: األلباني: التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان ٢٧/



?/ 

~ 
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تفویت للمصلحة؛ ألن  ألن في اإلضاعة ؛من إضاعة المال rحذر النبي وجه الداللة: 
من الضروریات الخمس، وبمفهوم المخالفة للحدیث  ألنه یعدال تحصى،  افعللمال من

ن وجوب حفظ المال بالتنمیة واالستثمار للمال، وٕاذا ثبت هذا تعیَّ  rیكون َأمٌر من النبي 
لعجزه عن ذلك وقدرة أولیائه على الحفظ والصون  ؛للقاصر على أولیائه من باب أولى

  للمال.
وذلك لوفور الشفقة وكمال  ؛لوصي أو الجدأوًال ثم لغیره اوقد جعل الشارع الوالیة لألب 

الرأي والعقل في التصرفات المالیة والشخصیة، وهذا كله من باب البر واإلعانة 
  .)١(واإلحسان

  

  الشرعي للتخلي عن الوالیة: حكمال
نخلص مما سبق إلى أن الوالیة على المال واجبة للصغیر على أولیائه، وترك الواجب 

فیثبت لدینا حرمة التخلي عن الوالیة، وهذه الحرمة یترتب علیها مذموٌم فاعله شرعًا، 
  أمران:

  -األمر األول: البعد الدیني:
لتقصیر في حق لوهو المؤاخذة الشرعیة التي یترتب علیها اإلثم والعقاب في اآلخرة  

  .القاصر
  -األمر الثاني: البعد القضائي:

أوجبت األب بالتزامات قضائیة  حیث لم تقتصر الشریعة على العقوبة األخرویة؛ بل 
لت األب أصالة بالحفاظ على مال القاصر حیث أنها وكَّ  ؛للحفاظ على حق الصغیر

ألن المال یحتاج لمن یصلح أن  ؛وتنمیته، فإن لم یستطع كان له توكیل غیره لیقوم مقامه
 حاكمیقوم علیه بالحفظ والرعایة واالستثمار، فإن تخلى األب عن الوالیة لهذا المال فإن ال

  .)٢(یوكل من یقوم علیه
                                                           

، ٥/٢١٦: األم، الشافعي٢/٤٨٢، التسولي: البهجة في شرح التحفة٥/١٥٥الصنائع ) الكاساني: بدائع ١(
  . ٢/٢٣٢الحجاوي: اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل

، الحجاوي: اإلقناع في ٢٥/ ٧: المجموع شرح المهذب ، النووي٤٩٣/ ٢) التسولي: البهجة في شرح التحفة ٢(
  . ٢٢٣/ ٢ فقه اإلمام أحمد بن حنبل
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  حكم العنف األسري: .٢
حتى یتضح حكم العنف األسري المتمثل في العنف الجسدي والمعنوي البد من إیضاح 

  اتخذتها الشریعة اإلسالمیة لمنع هذا العنف وهو كما یلي:الوسائل الوقائیة التي 
v :من القرآن  

وا ِمْن َحْوِلكَ {قوله تعالى:  }َوَلْو ُكْنَت َفظ ا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ
)١(.  

یأمر نبیه بلین الجانب مع أنه ألطف الخلق وأحسنهم بالمعاملة،  Uاهللا وجه الداللة: 
وعلیه فیكون الخطاب لنا بداللة النص، فنحن أولى باتباع أوامر المشرع، والنهي عن 

یترتب وما كان ذلك إال لما الالذع، غلظة القلب هو نهي عن اإلهانة واالزدراء والتوبیخ 
، وأولى من یجدر أن نعامله بلطف ورحمة عواقب وخیمة على الفرد ومجتمعه علیه من

لتربیة الصحیحة المعاملة الحسنة  لوعطف هم أبناؤنا، وعلیه فاآلیة الكریمة تقرر مبدأ 
  السلیمة.
v :من السنة  

 ِإالَّ  َخاِدًمـا َوالَ  اْمـرََأةً  َوالَ  ِبَیِدهِ  َقطُّ  َشْیًئا r اللَّهِ  َرُسولُ  َضَربَ  َما«قالت:  yَعاِئَشةَ ما روته 
 شـيء ُیْنَتَهـكَ  َأنْ  ِإالَّ  َصاِحِبهِ  ِمنْ  َفَیْنَتِقمَ  َقطُّ  شيء ِمْنهُ  ِنیلَ  َوَما اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفى ُیَجاِهدَ  َأنْ 
  .)٢(» ِللَّهِ  َفَیْنَتِقمَ  اللَّهِ  َمَحاِرمِ  ِمنْ 

في التربیة منها التربیة عن طریق الترغیب  r : تعددت وسائل النبيوجه الداللة
 والترهیب، أو التربیة بالترفیه واللعب، أو التربیة بالقصة، أو التربیة بالقدوة، وهذا الحدیث

، اإلرشاد التربوي األسري واألخالقي بفعله rینطبق علیه التربیة بالقدوة فقد وجه النبي 
ن الضرب ال یكون عند ابتداء الفعل السلبي؛ بل یكون في أوذلك بالنهي عن الضرب، إذ 

  نهایة المطاف عند استفراغ أسالیب التربیة وبیان عدم نجاحها في تصحیح السلوك.
v :من المعقول  

إذا كان االعتداء على النفس محرٌم شرعًا فیكون االعتداء على الغیر أشد تحریمًا، وعلیه 
  االعتداء على األبناء بال مسوغ شرعي محرٌم شرعًا.فیكون 

                                                           
 . ١٥٩آیة آل عمران: سورة  )١(
واختیاره من المباح أسهله وانتقامه هللا عند لآلثام r في صحیحه (ك الفضائل باب مباعدته  :مسلم: أخرجه )٢(

 . ٨٠/ ٧)  ٤٥٨٢، حانتهاك حرماته
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  الشرعي للعنف األسري: حكمال
ومما سبق نخلص إلى أن العنف األسري محرٌم شرعا، وارتكاب المحرم یذم فاعله، فیجدر 

  بالوالدین االبتعاد عن العنف بأشكاله، وهذه الحرمة یترتب علیها أمران:
  

  -األمر األول: البعد الدیني:
المؤاخذة الشرعیة التي یترتب علیها اإلثم والعقوبة في اآلخرة، فسوء الخلق المتمثل وهو  

بالعنف اللفظي المبالغ فیه من السخریة والتشهیر والتحقیر وغیره موجب للعقوبة 
  األخرویة.

  
  

  -األمر الثاني: البعد القضائي:
  إذا ترتب على هذا العنف األذیة باألبناء:فیما وتتردد  

   ؛جوز الضرب للتأدیب والتهذیبوی العنف الجسديأن العنف األسري یشمل  سابقاً قلت 
  

  ؟ ا فتلف االبن فهل فیه الضمان أم الشدیدً  ولكن إن ضرب الوالد ولده ضرباً 
  اختلف الفقهاء في المسألة على قولین:

 دهوقیَّ ، : تفرض علیه عقوبة تعزیریة تتمثل في الضمان؛ ألنه تأدیب مباحالقول األول
  .)١(قول الحنفیة والشافعیة ذاالسالمة وهنا انتفت السالمة؛ وهب الفقهاء

بعدم الضمان؛ ألن التأدیب فعل مشروع للزجر والردع فال یضمن التالف القول الثاني: 
  .)٢(قول المالكیة والحنابلة ذابه كالمحدود؛ وه

  

  ؟ القصاص أم الولكن إن أدى ممارسة العنف الجسدي مع األبناء إلى القتل فهل فیه 
  اختلف الفقهاء في المسألة على قولین:

: ال قصاص على األب فیما جنى على االبن في النفس وما دونها، ولكن القول األول
قول  هذایستوجب الشارع في حقه عقوبة تعزیریة وهي الدیة في ماله في حال العمد، و 

  .)٣(جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة
  
  

  

                                                           
  . ٢/٢٨٩: المهذب ، النووي٨/٣٩٢) ابن نجیم: البحر الرائق ١(
  . ١٠/٣٢٤، ابن قدامة: المغني٣٥٨/  ٩ الجلیل منحعلیش:  )٢(
  . ٢٨٠/ ١، ابن قدامة: المغني ٣٦٣/ ١٨ذب : المجموع شرح المهالنووي، ١٢٨/ ٢العبَّادي: الجوهرة النیرة  )٣(
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  اْلخطَّاب بن عمر ِإلى َفُرفع، عمًدا اْبنه رجل قتل قال ما رواه عبد اهللا بن َعمرو: دلیلهم
y بل منْ  ماَئةً  علْیه فجعل  ال: وقال )٣(ثَِنیَّةً  نَ یوَأرَبعِ  )٢(جذَعةً  َوثَالثین )١(ِحقَّةً  نیَثَالثِ  اْإلِ

 »بولده والدٌ  ُیْقَتلُ  ال«: یقول وسلَّمَ  علْیه اللَّهُ  َصلَّى اللَّه رُسولَ  سمعتُ  َأنِّي ولْوَال  اْلقاتل یِرثُ 
  )٤("َلَقَتْلُتكَ 

قیاسًا على القتل العمد ألنه تعمد القتل ً ؛ فیه القصاص إن أضجعه وذبحهالقول الثاني: 
  .)٥(قول المالكیة ذا؛ وهدون مفارقة بین كون القاتل أب أم ال

  

  اضطراب العالقة بین اآلباء واألبناء: .٣
بینهم، وذلك التفرقة المعنویة والمادیة إحدى أسبابها اضطراب العالقة بین اآلباء واألبناء 

ي إلیه بتفضیل الذكور على اإلناث، أو تفضیل األبناء ذاتهم بعضهم عن بعض فُیدنِ 
أحبهم إلى قلبه أو أنفعهم له ویبعد عنه آخرون، مما یجعلهم ینشئون على الكراهیة 

  :حكم التفرقة بین األبناءفالبد من بیان وعلیه ئهم، لبعضهم والعقوق آلبا
  حكم التفرقة المعنویة:  - أ

، وحرمت التفرقة أمرت الشریعة اإلسالمیة بالتسویة والعدل بینهم في المعاملة المعنویة
  ودلیل ذلك ما یلي: بینهم
v :من القرآن  

َما َیْشَتُهوَن، َوإَِذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم ِباْألُْنَثى َوَیْجَعُلوَن ِللَِّه اْلَبَناِت ُسْبَحاَنُه َوَلُهْم {: قوله تعالى
، َیَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر ِبِه َأُیْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَود ا َوُهَو َكِظیمٌ 

}َأْم َیُدسُُّه ِفي التُّرَاِب َأَال َساَء َما َیْحُكُموَن 
)٦(  

                                                           
 المحكم ، ابن سیده:) الحقة: هي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة ألنها استحقت الحمل والركوب علیها١(

  ٤٧٥/  ٢ األعظم والمحیط
   .٨/٤٣، ابن منظور: لسان العربالخامسة ) الجذعة من اإلبل: التي دخلت في السنة٢(
  .١٤/١١٥المرجع السابقهي التي دخلت في السن السادسة،  ) ثنیة من اإلبل:٣(
، ٤٢٣/ ١ ) ٣٤٦: في مسنده ( حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده حأخرجه: أحمد بن حنبل )٤(

 . ٢٦٩/ ٧والحدیث بإسناد صحیح، وكلهم ثقات، انظر: األلباني: إرواء الغلیل 
 . ١٨٤) البغدادي: إرشاد السالك ص ٥(
  . ٥٨ آیة ) سورة النحل:٦(
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عن انحراف العقیدة السویة  ةناتج التفرقة بین األبناءوضحت اآلیة أن وجه الداللة: 
للمفاضلة بین الذكر واألنثى، وعلیه فاآلیة تقرر مبدأ التي تؤدي بالمرء ، )١(الصحیحة

  المساواة بین األبناء.
v :من السنة  
 َوَلمْ  ُیِهْنَها َوَلمْ  َیِئْدَها َفَلمْ  اْبَنةٌ  َلهُ  ُوِلَدتْ  َمنْ «: r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ ما رواه 

  )٢(»اْلَجنَّةَ  ِبَها اللَّهُ  َأْدَخَلهُ  الذََّكرَ  َیْعِني َعَلْیَها َوَلَدهُ  ُیْؤِثرْ 

السنة النبویة أوضحت أن المعاملة العادلة بین األبناء اإلناث والذكور على وجه الداللة: 
 ؛حد سواء مدعاة لدخول الجنة، وبالمفهوم المخالف أن التفرقة بینهما مدعاة لدخول النار

  ألن ذلك یورث الحقد بین األبناء.
  .)٣(النخعي "كان السلف یستحبون العدل بین أوالدهم حتى في القبل"وقال إبراهیم 

  

 حكم التفرقة المادیة:  - ب
وكذا شددت الشریعة في قضیة العدل في المعاملة المادیـة أي العطیـة أیـا كانـت صـورتها  

  أم هبة ودلیل ذلك: ،سواء میراث
v :من السنة  

فقـال" یـا رسـول  rما رواه النعمان بن بشیر قال: "انطلق بى أبـى یحملنـي إلـى رسـول اهللا  .١
حلـت مثـل مـا بنیـك قـد نَ  لَّ ُكـأَ «اهللا اشهد أنى قد نحلت النعمان كذا وكـذا مـن مـالى، فقـال: 

ك أن یكونــوا أیســرُّ «، قــال: ال، قــال: " فأشــهد علــى هــذا غیــري، ثــم قــال: »نحلــت النعمــان
  .)٤(»فال إذا«قال: بلى، قال:  »سواء إلیك في البرِّ 

على استحباب  واضحةً  داللةً  یدلُّ  ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا الحدیثوجه الداللة: 
فلما كان الجواب  »ولدك نحلت لَّ كُ أَ « rة، لسؤال النبي التسویة بین األوالد في العطیِّ 

                                                           
 . ٢١٧٧/ ٤) قطب: في ظالل القرآن ١(
وقال الحاكم حدیث صحیح  اإلسناد  ،٤٢٦/ ٣)  ١٩٥٧ح في مسنده ( حدیث ابن عباس :) أخرجه: أحمد٢(

 .١٧٨/  ٤ولم یخرجاه، انظر/ الحاكم: المستدرك على الصحیحین للحاكم 
  . ٢٩٧/ ٨البغوي: شرح السنة  )٣(
  . ٦٦/ ٥)٤٢٧٢، حفي صحیحه(ك: الهبات، باب: كراهة تفضیل بعض األوالد فى الهبة :) أخرجه: مسلم٤(
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 rألن بها ظلم وجور وال یرضى النبي ؛ أن یقبل هذه الشهادة rبالنفي، رفض النبي 
فابدأ أنت أیها األب في المساواة ، بهذا، ومن ثم جاء التعلیل فكما تحب المساواة في البر

  )١(المادیة في المعاملة وخاصة المعاملة
  .)٢(»ةاعدلوا بین أوالدكم في العطیَّ « rوقول الرسول  .٢

بالعـدل بـین األبنـاء خشـیًة علـى اآلبـاء مـن العواقـب الوخیمـة  r أمـر النبـي وجـه الداللـة: 
  ولتسلم أخوة األبناء من التصدع.، التي قد تحل في األبناء من الحسد والكراهیة

  

  الشرعي الضطراب العالقة بین اآلباء واألبناء: حكمال
بین الكراهة والتحریم، وبالتالي یترتب ومما سبق نخلص إلى أن التفریق بین األبناء یتراوح 

  علیه أمران:
  -األمر األول: البعد الدیني:

اْعِدُلوا {: وهو المؤاخذة الشرعیة التي یترتب علیها اإلثم والعقاب في اآلخرة لقوله تعالى 
}ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى

)٣(.  
ألنه أمر من اهللا  ؛بإحقاق العدل أن اإلنسان ملزمٌ  إلى فقهاءذهب جمهور ال: وجه الداللة

تعالى واألمر یقتضي اللزوم، ومخالفة األمر موجبة الستحقاق العقوبة من اهللا تعالى إن 
  .)٤(لم تكن في الدنیا فهي في اآلخرة

  -األمر الثاني: البعد القضائي:
فقد ، حین عدم التسویة بینهم في العطیة عدم االقتصار على العقوبة األخرویة بل في 

  .)٥(جمهور الفقهاء أن نحلة األب لألبناء جائزة ولكن فعله مكروه ذهب
، ولرفع اإلثم األب آثمٌ  أن المساواة في العطیة واجبة، فعلى قولهم فإنَّ  الحنابلة ذهبو 

  .)٦(ن نصیبهمیة، أو إعطاء اآلخر العطیَّ  علیه المساواة بینهم إما بردِّ ، عنه

                                                           
  . ٧/١٣٦٤: الحاوي الكبیر ، الماوردي٢٢٦/ ٧: االستذكار، ابن عبد البر٦/١٢٧الكاساني: بدائع الصنائع ) ١(
 ٣) ٢٥٨٥، حلیها، باب: المكافأة في الهدیةكتاب الهبة وفضلها والتحریض ع :في صحیحه (ك ) أخرجه: البخاري:٢(
/١٥٧ .  
  . ٨سورة المائدة: آیة  )٣(
، ابن قدامة: ٧/١٣٦٤: الحاوي الكبیر، الماوردي٢٢٦/ ٧: االستذكار، ابن عبد البر٦/١٢٧الكاساني: بدائع الصنائع )٤(

  ٣٠٣/.  ٦المغني 
  . ٧/١٣٦٤: الحاوي الكبیر، الماوردي٢٢٦/ ٧: االستذكار، ابن عبد البر ٦/١٢٧) الكاساني: بدائع الصنائع٥(
 . ٣٠٣/ ٦ابن قدامة: المغني ) ٦(
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عن عصیان اآلباء لألبناء البد من استكمال الصورة، وتتمثل في بیان صور  بعد الحدیث
  عصیان األبناء لآلباء، ومن ثم بیان األحكام الشرعیة لهذا العصیان:

  

  الهجر المادي:
  اإلنفاق علیهما مع حاجتهما إلى ذلك، أو سرقة مالهما.ویتمثل في عدم 

  

  الهجر المعنوي:
یتمثل في عقوق الوالدین بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني سلبیة تجاه اآلباء ولها 

  صور شتى منها:
  عدم طاعة الوالدین. .١
  العبوس وتقطیب الحاجبین في وجههما. .٢
  قطع أسالیب التواصل بین الفرد وأهله. .٣
  ومعاملة. ،وملبس ،أو األصدقاء علیهما بمأكل ،الزوجةتفضیل  .٤
  .واالنهیال علیهما بالضرب، والتأفف من طلباتهما إلحاق األذى بهما من تشویه سمعتهما .٥
 في دار العجزة والمسنین حال الكبر. االزج بهم .٦

  
 

  حكم عصیان األبناء لآلباء:
تصب في بوتقة جمیع ما ذكرت من الكلیات وما اندرج تحتها من الجزئیات 

واحدة لعصیان األبناء آلبائهم، واألدلة الشرعیة بمجملها تضافرت في الحث على البر 
واإلحسان والرحمة والصبر في معاملة الوالدین للنیل ببرهما، وما كان ذلك إال لعظیم 

 هما، فقد كانا سببًا في إیجاد األبناء على هذه الحیاة بفضل من اهللا أوًال، ثم بفضلهماحقَّ 
ال مرارة األلم والمرض حتى كبرا أبناءهما، وبذال عصارة قلبهما ثانیًا، فهما اللذان تحمَّ 

  هما والدلیل على ذلك:نائربیة أبوأعصابهما في ت
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v :من القرآن  
َیْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإیَّاُه َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا ِإمَّا {قوله تعالى: 

َفَال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًال َكِریًما، َواْخِفْض َلُهَما  َأَحُدُهَما َأْو ِكَالُهَما
}َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّیاِني َصِغیرًا

)١(.  
ْنَساَن ِبَواِلَدْیِه {: قوله تعالى أیضاً و  ْیَنا اإلِْ ِإْحَساًنا َحَمَلْتُه ُأمُُّه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه َوَوصَّ

}ُكْرًها
)٢(.  

هذه اآلیات تحثنا على كیفیة معاملة اآلباء فترشدنا إلى جملة من اآلداب وجه الداللة: 
  البد من االلتزام بها وهي:

والعقیــدة السـلیمة بطاعـة الوالــدین، فكـأن المــرء ال یصـل إلــى  إشـراك المـولى عبــادة التوحیـد .١
  كمال التوحید إال حین یفوز بالبر بوالدیه.

والسبب في ذلك وبعد ذلك بدأت اآلیة في معرض توجیه التعامل مع األبوین حین الكبر،  .٢
أن اإلنســـان حـــین یصـــل لمرحلـــة الكبـــر یكـــون فـــي أضـــعف مراحلـــه العمریـــة، فكأنـــه یعـــود 

  صغیرًا فهو بأمس الحاجة إلى الحنان والرعایة.
واختیار أرق وأجمل الكالم عند الحـدیث معهمـا،  وتوجهنا اآلیات إلى التلطف في الحدیث .٣

التضــجر مــن أوامرهمــا ولــو بأقــل كلمــة تقــال وهــي كلمــة "أف"، والنهــي عــن التــأفیف  وعــدم
  نهٌي عن الضرب والشتم وترك النفقة علیهما بمفهوم الموافقة.

ویحثنـــا بعـــد الكـــالم علـــى الفعـــل، فیأمرنـــا بخفـــض الجنـــاح ولـــین الجانـــب واحتـــواء الطاعـــة  .٤
ع فــي التعامــل معهمــا، ومهمــا والحنــان والتواضــع لهمــا والرحمــة بهمــا، والخضــوع والتواضــ

  .)٣(تكن رحمة األبناء فرحمة اهللا أوسع، وجناب اهللا أرحب من فضلكم أیها األبناء
كمـــا {ویعلـــل المـــولى ســـبب إیجـــاب هـــذا الـــود واالحتـــرام والحـــب فـــي المعاملـــة، وهـــي قولـــه  .٥

والمتأمــل فــي التوجیــه القرآنــي یجــد أن اهللا خــص ســبب البــر فــي مــواطن  }ربیــاني صــغیرا 
}َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهنٍ {من القران فقال: 

تحملت اآلالم الصعاب في سبیله، : أي )٤(
  وهي ضعیفة البنیة والحركة ألجل هذا االبن.

                                                           
 . ٢٤، ٢٣) سورة اإلسراء: آیة ١(
 . ١٥) سورة األحقاف: آیة ٢(
  . ٢٢٢١/ ٤) قطب: في ظالل القرآن ٣(
  . ١٤) سورة لقمان: آیة ٤(
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َحَمَلْتُه ُأمُُّه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه {فذكر مثًال في آیة أخرى: ، )١(في مواطن أخرىوأجمله 
}ُكْرًها

}َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّیاِني َصِغیرًا {وقوله تعالى  )٢(
)٣(.  

  

v :من السنة  
َفَقاَل: َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِبُحْسِن  rما رواه َأِبو ُهَرْیَرَة أنه َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسوِل اللَِّه 

ُثمَّ « rَقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقالَ ، »ثُمَّ ُأمُّكَ : «rَقاَل: ثُمَّ َمْن؟ َقالَ ، »ُأمُّكَ «: rَصَحاَبِتى؟ َقالَ 
  .)٤(»ُثمَّ َأُبوكَ « rَقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقالَ ، »ُأمُّكَ 

السائل بحسن المعاملة مع والدیه فهما أحق الناس بحسن  r أجاب النبيوجه الداللة: 
أنها انفردت بثالث أشیاء ، والسبب في تكرار لفظ األم هو رِّ لقه من اللین والرحمة والبِ خُ 

ضاع، ثم جاءت الشراكة لألب في التربیة لألفضلیة في األب في الحمل والوضع والرَّ عن 
بهذه المراحل الثالث، ولكن دور األب قد أدركه االبن، فجاءت  عِ النهایة، وألن االبن لم یَ 

  .)٥(الوصیة اإللهیة والنبویة بشأن األم
  

v اإلجماع:  
  .)٦(على وجوب دفع النفقة للوالدین في حال احتیاجهما مع قدرة األبناء انعقد اإلجماع

  

  الوالدین: الشرعي للتخلف عن برِّ  حكمال
الوالدین واجب شرعًا، وترك الواجب یذم صاحبه شرعًا، وعلیه  ومما سبق نخلص أن برِّ 

  فیثبت حرمة هجرهما مادیًا ومعنویًا.
  وهذه الحرمة یترتب علیها أمران:

  -األمر األول: البعد الدیني:
وهو المؤاخذة الشرعیة التي یترتب علیها اإلثم والعقاب في اآلخرة وهي أن البر مدخلة  

  .النار، وأن عقوق الوالدین من أكبر الكبائرللجنة، والعقوق جحیم إلى 
                                                           

  . ٨٤٥٥/ ١٤ الشعراوي: تفسیر) ١(
  . ١٥آیة األحقاف: سورة  )٢(
 . ٢٤ آیة اإلسراء:سورة  )٣(
في صحیحه ( ك: البر والصلة واألدب، باب: رغم أنف من أدرك أبویه أو أحدهما عند  :) أخرجه: مسلم٤(

  . ٢/ ٨) ٦٦٦٤، حالكبر فلم یدخل الجنة
  .١٠٢/ ١٦ مسلم شرح :النووي )٥(
  . ٤٦ص  ) ابن المنذر: اإلجماع٦(



?/ 

~ 
٥٤ 

رغم «في حدیث األمینات والمراغم قوله:  rعن النبي  ما رواه أبو هریرةویؤكد ذلك: 
من أدرك أبویه عند الكبر «: قیل من یا رسول اهللا؟ قال »أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف

  .)١(»الجنة أحدهما أو كلیهما فلم یدخل
  

  -األمر الثاني: البعد القضائي:
 الشارع الكریم حین أمر بالبر للوالدین، وامتنع البعض عن االلتزام باألمر الرباني فتعرض

  ب علیها الشارع عقوبة وهي كما یلي:الوالدان للسرقة أو القتل رتَّ 
  

  : تعرض الوالدان للسرقة:أوالً 
والشافعیة والحنابلة إلى عدم قطع ید االبن بسرقة مال ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة 

  أبیه؛ ولكنه یعزر بضمان المال الذي أخذه، وذلك لألسباب التالیة:
  ألن بینهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه فلم یقطع بسرقة ماله. .١
  .األب النفقة واجبة لحفظ االبن فال یجوز إتالف االبن لحفظ مال .٢
 .)٢(في هذا المال ملك أو شبهة ملك له حقاالبن ألن  .٣

 

  : تعرض الوالدان للقتل:ثانیاً 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أنه یقاد من الولد 

  .)٣(لوالده
َوَال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي {عموم النصوص الواردة في شأن عقوبة القتل المتعمد : دلیل ذلك

ُه اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِلیِِّه ُسْلَطاًنا َفَال ُیْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَّ  َحرَّمَ 
}َكاَن َمْنُصورًا

)٤(  
  

                                                           
في صحیحه ( ك: البر والصلة واألدب، باب: رغم أنف من أدرك أبویه أو أحدهما عند  ) أخرجه: مسلم:١( 

  . ٥/ ٨) ٦٦٧٤، حالكبر فلم یدخل الجنة
  ١٠/٢٨١، ابن قدامة: المغني٩٣/ ٢٠: المجموع شرح المهذب ، النووي٩/١٨٣) السرخسي: المبسوط ٢(

، ابن ١٧٤/ ٢، الشیرازي: المهذب١/٢٢٧، الغرناطي: القوانین الفقهیة١٢٤/ ٢العبَّادي: الجوهرة النیرة )(٣
  .١٠/٢٨٠قدامة: المغني

 .٣٣) سورة اإلسراء: آیة ٤(



?/ 

~ 
٥٥ 

وما كانت المغایرة في الحكم بین قتل الوالد وقتل الولد إال للحاجة للزجر والردع في حق 
أما ألن ولده بعضًا منه ؛ یقتص منه الولد أشهر منها في حق الوالد، كذلك أن الوالد ال

  .)١(الولد فلیس أبیه بعضًا منه كذلك حاجة الولد لوالده نابعة من منفعته وحاجته له
  
  

  ثالثًا: الحرمان من النفقة:
العالقة بین اآلباء واألبناء مفترضة الوصل محرمة القطع باإلجماع، لذا أوجبت الشریعة 

احتیاجهم للنفقة، فإن إلزام األبناء بتحمل نفقات آبائهم في حالة عجزهما عن الكسب مع 
  .)٢(كان االبن موسر أجبره الشرع بالنفقة

                                                           
، ابن ١٧٤/ ٢، الشیرازي: المهذب١/٢٢٧، الغرناطي: القوانین الفقهیة١٢٤/ ٢) العبَّادي: الجوهرة النیرة١(

 . ١٠/٢٨٠قدامة: المغني
، ١١٠٢/ ١١، الماوردى: الحاوى الكبیر ٥٢٢/ ٢، الدردیر: الشرح الكبیر ٣٢/ ٤) الكاساني: بدائع الصنائع ٢(

  . ٢٧٥/ ٩ابن قدامة: الشرح الكبیر 



?/ 

~ 
٥٦ 

 
 

 

  -توطئة:
ل الزواج أجمل ما یمیز العالقة الزوجیة، الترابط والتراحم والمودة بین الزوجین، فبه یكمُ 

 الزوجین، فیحلُّ ر صفوه ویولد مشاعر البغض والكره بین السعید، ولكن قد یعتري الزواج ما یكدِّ 
ملحقة علیهم خریف البعد واألحزان، لذا فإنني سأضرب صور العصیان في الحیاة الزوجیة 

  لها.باألحكام الشرعیة 

  - صور العصیان في الحیاة الزوجیة:أوًال: 
  :)١(النشوز في الحیاة الزوجیة، وتشمل كال الطرفین على السواء .١
  كحرمانها من زیارة أهلها وأخذ مالها.هو أذیة الزوجة و مضارتها و  عصیان الزوج:  - أ
ق بحقـوق اهللا أو تعلـق بحقوقـه، تعلَّـ عدم طاعة زوجها فیمـا أمرهـا سـواءً  عصیان الزوجة:  -  ب

  كعدم التمكین له من معاشرتها، والخروج بغیر إذنه، وسوء الخلق معه بغیر عذر.
 

  :)٢(االمتناع عن أداء الحقوق الزوجیة .٢
  االمتناع عن أداء المهر لزوجته.  .أ 
  ن المعاشرة الزوجیة بغیر رضاها.عاالمتناع   .ب 
 ن النفقة على الزوجة.عاالمتناع    .ج 

 

  الخیانة الزوجیة: .٣
 هي كل عالقة بین الزوج وامرأة أخرى، أو الزوجة ورجل آخر سواء كانت العالقة مادیة

  (زنا)، أم كانت معنویة (نظرات ومحادثات).
ر وعدم اإلشباع العاطفي، والنظ والخیانة یرجع أسبابها لعدة عوامل كسوء التربیة،

  للمحرمات، وضعف الوازع الدیني.
  
  

                                                           
  .٩٣- ٤٦صور: أحكام نشوز المرأة  ص ) من١(
  . ١٠٥، ١٢٣، ٣٩) رضا: العجز عن الحقوق الزوجیة ص٢(



?/ 

~ 
٥٧ 

  -صور العصیان في الحیاة الزوجیة:أحكام : ثانیاً 
  :حكم النشوز في الحیاة الزوجیة. ١ 

  نشوز الزوج:  - أ
كٌل منهما لآلخر قبل بیان ة البد من بیان حكم مضارَّ  بعد إیضاح صورة نشوز الزوج

  :الزوجاألحكام المترتبة على نشوز 
ة الزوج فقد نهى اهللا جلَّ وعال عن إلحاق الضرر باآلخرین، ومن ذلك نهیه عن مضارَّ 

  دلیل ذلك:زوجته وأذیتها 
v :من القرآن  

َوإَِذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َسرُِّحوُهنَّ {قوله تعالى: 
}ُتْمِسُكوُهنَّ ِضرَارًا ِلَتْعَتُدوا َوَمْن َیْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسهُ ِبَمْعُروٍف َوَال 

)١(.  

، )٢(أمر اهللا جل وعال باإلحسان إلى الزوجة في حال االنفصال عن زوجهاوجه الداللة: 
على كل  النهي سحب حكمنیو ، على اإلحسان إلیها حال ارتباطها بزوجهافهو لدلیٌل آكد 

  .أو المعنویة ،سواء بالمعاملة المادیة ة لحقت بالزوجةأو مضارَّ  ،أذیة
v :من السنة  
 َأْمرًا َشِهدَ  َفِإَذا اآلِخرِ  َواْلَیْومِ  ِباللَّهِ  ُیْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ «: َقالَ  r يِّ النَّبِ  َعنِ  ُهَرْیَرةَ  وَأبِ ما رواه 
 َشْىءٍ  َأْعَوجَ  َوإِنَّ  ِضَلعٍ  ِمنْ  ُخِلَقتْ  اْلَمْرَأةَ  َفِإنَّ  ِبالنَِّساءِ  َواْسَتْوُصوا ِلَیْسُكتْ  َأوْ  ِبَخْیرٍ  َفْلَیَتَكلَّمْ 

َلعِ  ِفى  ِبالنَِّساءِ  اْسَتْوُصوا َأْعَوجَ  َیَزلْ  َلمْ  َتَرْكَتهُ  َوإِنْ  َكَسْرَتهُ  ُتِقیُمهُ  َذَهْبتَ  ِإنْ  َأْعَالهُ  الضِّ
  .)٣(»َخْیرًا

بمنطوقه على أن صدور الخطأ من المرأة بالفطرة، وعلى الرجل  الحدیث دلَّ وجه الداللة: 
والكسر هو الطالق، فال بد  "فإن أقمته كسرته" rتها لقولهأن یتحمل ذلك وال یحاول أذیَّ 

به أن یكرهها  یجدروال  ،للرجل أن ینظر للمحاسن والمساوئ ویأخذ من هذه لتلك
  .ویبغضها

وكراهیة  ،والصبر على اعوجاجهنَّ  ،واإلحسانوعلیه فالحدیث یكون أمٌر بالمالطفة 
  .)٤(طالقهنَّ بال مسوغ شرعي

                                                           
  . ٢٣١سورة البقرة: آیة )١(
  . ٢٥١/ ١ القرآن ظالل قطب: في) ٢(
 .١٧٨/ ٤ )٣٧٢٠، حالوصیة بالنساء :الرضاع، باب :في صحیحه( ك :أخرجه: مسلم )٣(
  . ٥٧/ ١٠ مسلم صحیح : شرحالنووي) ٤(



?/ 

~ 
٥٨ 

  الشرعي لنشوز الزوج: حكمال
ومما سبق یتبین لنا أن المضارة مذمومة شرعًا، وینبغي على الزوج العاقل أن یتركها، 

  فاألذیة التي تلحق الضرر باآلخرین حراٌم شرعًا.
  وهذه الحرمة یترتب علیها أمران:

  -األول: البعد الدیني:األمر 
  وهو المؤاخذة الشرعیة التي یترتب علیها اإلثم والعقاب في اآلخرة. 

  -األمر الثاني: البعد القضائي:
  وهو ینبثق من عدة مسائل: 

  حرمانها من زیارة أهلها: .١
للمرأة الخروج لزیارة أهلها ولو بغیر إذن  من الحنفیة والمالكیة والشافعیة أجاز الفقهاء

زوجها، ولیس له منعها من ذلك، وفي بالمقابل ال یعتبر فعلها نشوز؛ بل هو حق من 
  .)١(حقوقها المشروعة ألنه من معاني البر والصلة بهم

، واشترط المالكیة األمان )٢(وقد حدد الحنفیة أن على المرأة زیارة أهلها في كل جمعة مرة
  .)٤(، واشترط الشافعیة عدم السفر من البلد)٣(روجفي الخ

  أخذ مالها: .٢
جعلت الشریعة اإلسالمیة للمرأة ذمة مالیة مستقلة عن الرجل تتمثل في (المهر، النفقة، 

)، وجعلت لها الحق في حیازتها والتصرف بها، ، المیراثالكسب الخاص من جراء عملها
  شرعًا. من مالها قهرًا عنها، ألن ذلك محرمٌ ولم تجعل لألب أو الزوج الحق في أخذ شیئًا 

  دلیل ذلك:
v :من القرآن  

َوإِْن َأَرْدُتُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآَتْیُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنَطارًا َفَال تَْأُخُذوا ِمْنُه {قوله تعالى: 
}َشْیًئا َأتَْأُخُذوَنُه ُبْهتَاًنا َوإِْثًما ُمِبیًنا

)٥(.  

                                                           
  .٤٦٩ صالغمراوي: السراج الوهاج  ،٤/٣٩٥علیش: منح الجلیل ،١٤٦/ ٣الحصكفي: الدر المختار (١) 

  .١٤٦/ ٣) الحصكفي: الدر المختار ٢(
 .٤/٣٩٥علیش: منح الجلیل) ٣(
  . ٤٦٩ ص) الغمراوي: السراج الوهاج ٤(
  . ٢٠آیة ) سورة النساء: ٥(



?/ 

~ 
٥٩ 

اهللا جل وعال في هذه اآلیات ینهى األزواج عن أخذ مال زوجاتهم باإلكراه، وجه الداللة: 
 ،ومعتدٍ  ،والنهي یقتضي التحریم، فإن أخذ الزوج مال زوجته كرهًا منها، فإنه آثم

  ومغتصب لهذا المال.
  

v :من السنة  
َدَقِة،  ما روته زینب امرأة عبد اهللا بن مسعود َقاَلْت: " َیا َنِبيَّ اللَِّه ِإنََّك َأَمْرَت اْلَیْوَم ِبالصَّ

ْقُت َوَكاَن ِعْنِدي ُحِليٌّ ِلي َفَأَرْدُت َأْن َأَتَصدََّق ِبِه، َفَزَعَم اْبُن َمْسُعوٍد َأنَُّه َوَوَلَدُه َأَحقُّ َمْن َتَصدَّ 
َصَدَق اْبُن َمْسُعوٍد َزْوُجِك َوَوَلُدِك َأَحقُّ َمْن َتَصدَّْقِت ِبِه «: rَقاَل النَِّبيُّ ِبِه َعَلْیِهْم، فَ 

  )١(»َعَلْیِهمْ 

لو وجب على المرأة أن تنفق على غیرها لما احتاجت لسؤال النبي بذلك، وجه الداللة: 
القربى  وٕانما ندب لها التصدق علیهما محبة في األجر والثواب؛ ألن الصدقة على ذي

  وأجر الصلة. ،یعتریها أجران أجر الصدقة

  :نشوز الزوجة  - ب
والبد لبیان حكم نشوز الزوجة من بیان أصل ، أمر اهللا تعالى الزوجة بطاعة زوجها

  وجوب طاعة الزوجة لزوجها واألدلة وافرة بذلك منها:
v :من القرآن  

اِلَحاُت َقاِنتَاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْیِب {قوله تعالى:  }ِبَما َحِفَظ اللَّهُ َفالصَّ
)٢(  

: فالقانتات هن المطیعات هللا وألزواجهن، فطاعة األزواج مرتبطة بطاعة اهللا، وجه الداللة
  .)٣(وحافظات ألمانة أزواجهن في حضرتهم وغیابهم

v :من السنة  
 َتِجيءَ  َأنْ  َفَأَبتْ  ِفرَاِشهِ  ِإَلى اْمرََأَتهُ  الرَُّجلُ  َدَعا ِإَذا«: َقالَ  r النَِّبيِّ  َعنْ y ُهَرْیَرةَ  وَأبِ ما رواه 
  )٤(»ُتْصِبحَ  َحتَّى اْلَمَالِئَكةُ  َلَعَنْتَها

على وجوب طاعة المرأة لزوجها إن دعاها إلى الفراش وٕاال  یدل الحدیثوجه الداللة: 
  فإن تخلفها یلحق بها مذمًة من قبل المالئكة فضًال عن زوجها.

                                                           
  . ١٢٠/ ٢) ١٤٦٢، حفي صحیه(ك: الزكاة، باب: الزكاة على األقارب :البخاري :) أخرجه١(
  . ٣٤) سورة النساء: آیة ٢(
  . ١٧٠/ ٥ : الجامع ألحكام القرآن) القرطبي٣(
  .٣٠/ ٧ )٥١٩٣، حالمرأة مهاجرة فراش زوجهافي صحیحه ( ك: النكاح، باب: إذا باتت  :) أخرجه: البخاري٤(



?/ 

~ 
٦٠ 

v :من المعقول  
ف المرأة عن طاعة زوجها موجب لعقابها باآلیة التي أوضحت عالج النشوز، أن تخلُّ 

  فاألولى بالمرأة طاعة زوجها.
  

  الشرعي لنشوز الزوجة: حكمال
أمر واجب شرعًا، وترك الواجب مذموم  لزوجها ةومما سبق نخلص إلى أن طاعة الزوج

  فاعله، وعلیه فیثبت لنا حرمة النشوز.
  وهذه الحرمة یترتب علیها أمران:

  -األمر األول: البعد الدیني:
  المؤاخذة الشرعیة التي یترتب علیها اإلثم والعقاب في اآلخرة. 

  

  القضائي:األمر الثاني: البعد 
  وقد أوضح المشرع الوسائل التي یتم بها عالج نشوز الزوجة في اآلیة الكریمة وهي:

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ {قوله تعالى:  َوالالَّ
}اللََّه َكاَن َعِلی ا َكِبیرًا َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال َتْبُغوا َعَلْیِهنَّ َسِبیًال ِإنَّ 

)١(.  
لقد جعل الشارع الحكیم لكل داء دواء، ولكل مرحلة عالج یختلف فیها عن وجه الداللة: 

األخرى، فمن لم یرتدع باألولى ردعته الموعظة الثانیة وٕاال فالثالثة، فقد جعل المشرع 
عالج النشوز من قبل الزوجات في خمس أدویة تعتبر تدابیر إصالحیة وٕاجراءات تقویمیة 

  وهي:
  اد.العالج األول: الوعظ واإلرش

واإلشارة الطیبة، "فاللبیب باإلشارة یفهم"، التذكیر لهن بجزاء النساء  ،وذلك بالكلمة اللینة
المطیعات ألزواجهن القائمات بواجبهن الراضیات بما قسم اهللا لهن، وتذكیرهن بكتاب اهللا 

  عز وجل وما أعده للعاصیات أمر أزواجهن.
  

  العالج الثاني: الهجر في المضجع.
هجر الكالم والمضاجعة، وهجر الكالم بأن یهجرها في الكالم فال یتحدث  والهجر یشمل

: أنه ال ینبغي هجر الكالم أكثر من من الشافعیة والحنابلة الفقهاء جماهیرذهب معها، و 
ال یحل لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثالث لیال یلتقیان، فیعرض «: r، لقوله )١(ثالثة أیام

                                                           
 . ٣٤ آیة النساء:سورة  )١(
  . ١٦٣/ ٨، ابن قدامة: المغني ١٩٤/ ٥: األم ) الشافعي١(



?/ 
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فإن لم تتعظ، فیهجرها في المضجع ، )١(»یبدأ بالسالمهذا ویعرض هذا، وخیرهما الذي 
      فإن لم یردعها الهجر المعنوي استوجبت العقوبة المادیة وهي الضرب.

  العالج الثالث: الضرب غیر المبرح.
الضرب بالسواك وأمثاله، وال یضرب بسوط وال عصا، وعلیه  :وكیفیة الضرب تتمثل في

یفرقه، والبد أن یتقي الوجه ألنه یجمع المحاسن أال یوالي الضرب في محل واحد بل 
واألماكن التي یغلب الظن علیها أنها موضع القتل كالفؤاد والخصر، ویحاول التخفیف في 
الضرب، إذ الهدف من الضرب هو التأدیب مع وجود عاطفة المؤدب، لذا فال یكون 

  .)٢(مبرحًا، فالمقصود عالج النشوز ال إذالل الزوجة وامتهانها
  

  العالج الرابع: لجان اإلصالح من الطرفین.
فإن لم تنجح الوسائل السابقة برمتها، فال بد من اللجوء للحكمین وهما أهل اإلصالح من 
األقارب أوًال، إذ هم أعرف ببواطن أمور الزوجین ویهمهم اإلسراع في حل مشاكلهما، فإن 

 جمعیست من األقارب للم ینجحا في اإلصالح بینهما، یلجأ إلى لجان إصالح أخرى ل
  سائر الوسائل نفعًا وأراد الزوجان الفرقة فرق بینهما بالطالق. جدِ ، فإن لم تُ شعث األسرة

  

  :أثر النشوز في الحیاة الزوجیة
أن وسائل التأدیب هذه جاءت على الترتیب، وذلك مع أن الواو : جمهور الفقهاء ذهب

وعلیه فال یجوز للزوج أن یعدل عن جاءت لمطلق الجمع، ولكن المقصود منها الترتیب، 
  .)٣(وسیلة إلى غیرها من دون استنفاذها

تقدیر الشارع  فيتكمن  :وحكمة الشریعة في التنویع في وسائل اإلصالح بین الزوجین
 امن تكفیه ناإلشارة، ومنه اوطبیعة اختالفاتهم، فمن النساء من تكفیه ساءألحوال الن

  تناسبه. أو ظرف أحكاماً  بالضرب، فجعلت لكل حالٍ رتدع إال تمن ال  نالمالمة، ومنه
  

تكمن في استفراغ كل الوسائل لحفظ  :في عالج النشوز للزوجین ةوالنظرة المقاصدی
البیت المسلم، وعدم الوصول لمرحلة الطالق إال بعد بذل كل الطاقات الممكنة للحفاظ 

  علیه، خوفًا من ضیاع األبناء وتفكك المجتمع المسلم.

                                                           
  . ٩/ ٨) ٦٦٧٦، حتحریم الهجر فوق ثالث بال عذر شرعى :باب ،البر والصلة :ك في صحیحه ( :) أخرجه: مسلم١(
 . ٢/٦٥٤، سید قطب: في ظالل القرآن ١/٤٧٠األحكام الصابوني: تفسیر آیات ) ٢(
، ٩/١٤١١: الحاوي الكبیر، الماوردي٣٣٢/ ٢، الصاوي: بلغة السالك ٢/٣٣٤) الكاساني: بدائع الصنائع ٣(

  . ٨/٣٧٧المرداوي: اإلنصاف 



?/ 

~ 
٦٢ 

على أن المرأة الناشز ال یحق لها النفقة، وال القسم في المبیت، ألن النفقة  الفقهاءواتفق 
مقابل االحتباس للزوج والتسلیم له، وهي غیر ذلك، وٕان حصل الطالق فلها مؤجل المهر 

  .)١(فقط
  

  :حكم االمتناع عن أداء الحقوق الزوجیة .٢
  االمتناع عن المهر:  - أ

البد من إیضاح حكم المهر، ولقد استدل الفقهاء  حتى یتضح حكم االمتناع عن المهر
  واإلجماع: ،والسنة ،على وجوب المهر للمرأة من القرآن

  

v :من القرآن  
َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنْفًسا َفُكُلوُه {قوله تعالى: 

}َهِنیًئا َمِریًئا
)٢(  

حلة أي عطیة، ولكن هذه العطیة تتمیز أمر المشرع بإعطاء النساء المهر نِ وجه الداللة: 
یعطیها مهرها المفروض یجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها حتى فبوجوب األداء، 

  .)٣(كرامة لها، وصیانة لها لها، وما كان هذا المهر إال
  

v :من السنة  
 ِمنْ  َخاِتًما َوَلوْ  اْنُظرْ «للرجل:  قوله rعن النبي السَّاِعِدىِّ  َسْعدٍ  ْبنِ  َسْهلِ لما رواه 

  )٤(»َحِدیدٍ 

تزوجت المرأة من غیر  ولم یخل زواج أقره الرسول من غیر صداق، ولوجه الداللة: 
  .)١(صداق فقد فرض لها رسول اهللا لها مهر المثل

  
  

                                                           
، ٩٨٨/ ١١: الحاوي الكبیر ، الماوردي١٨٨/ ٤لیل ، العبدري: التاج واإلك١٩٥/ ٤) ابن نجیم: البحر الرائق ١(

  . ٩/٢٩٦ابن قدامة: المغني 
  . ٤سورة النساء: آیة  )٢(

قدامة:  ، ابن٥٦/  ٢، الشیرازي: المهذب٤٤٢/  ٢، مالك: الموطأ ٢٧٤/  ٢الكاساني:  بدائع الصنائع  (٣)
  .٥٧/  ٣الكافي في فقه ابن حنبل

، الصداق وجواز كونه تعلیم قرآن وخاتم حدید وغیر ذلك في صحیحه (ك: النكاح، باب: :مسلم :أخرجه )٤(
  .١٤٣/ ٤ ) ٣٥٥٣ح
 . ١٨٤) بدران: الفقه المقارن لألحوال الشخصیة بین المذاهب األربعة السنیة والمذهب الجعفري والقانون١(
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v من اإلجماع:  
إلى یومنا هذا على أن المهر واجب للزوجة على   rمن عصر الرسول إجماع العلماء

  .)١(زوجها
  

  الشرعي لالمتناع عن أداء المهر: حكمال
ومما سبق نخلص أن المهر واجب شرعي للمرأة على الرجل، ولما كان ترك الواجب یذم 

  صاحبه یثبت لدینا حرمة االمتناع عن أداء المهر.
  ویترتب على هذه الحرمة أمران:

  -األمر األول: البعد الدیني:
  .اب في اآلخرةالمؤاخذة الشرعیة التي یترتب علیها اإلثم والعق 

  -األمر الثاني: البعد القضائي:
بینت فیما سبق أن المهر حق خالص للمرأة، ویستحب تعجیل المهر للمرأة، ولها قبض 

أداء المعجل ال المؤجل، ولیس لها االمتناع إلى حین قبض المؤجل ولكن إن امتنع عن 
وذلك ألن المهر عوض المعجل فقد أجمع الفقهاء أن لها االمتناع عنه إلى حین القبض، 

المبیع فللبائع حبسه حتى  لىعن البضع فلها حبس نفسها حتى استیفاء المهر، قیاسًا ع
  .)٢(استیفاء ثمنه

وكذلك فإن حقوق الزوج تسقط فلها الخروج بغیر إذنه، ولیس له منعها من السفر 
  .)٣(وغیره

  االمتناع عن المعاشرة الزوجیة.  -  ب
الزوجیة حقًا من الحقوق المشتركة بین الزوجین، وال یحق ألحد نت سابقًا أن المعاشرة بیَّ 

  .)١(من الزوجین االمتناع عن المعاشرة الزوجیة إال برضى الطرف اآلخر

  

                                                           
 . ٧٤البن المنذر ص  اإلجماع: )١(
 .٧٤ ) ابن المنذر: اإلجماع٢(
  . ٨/٣١١، المرداوي: األنصاف ٢/٢٨٨الكاساني: بدائع الصنائع  )٣(
  .٢٧) انظر من البحث ص ١(
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  الشرعي لالمتناع عن المعاشرة الزوجیة: حكمال
وعلیه نخلص أن المعاشرة الزوجیة حق واجب لكال الطرفین على صاحبه، وترك أحدهم 

بدون  االمتناع عن المعاشرةحرمة ثبت لدینا وقع اآلخر في الحرام، وبالتالي یالمعاشرة قد ی
  رضى الطرف اآلخر.

  یترتب علیها أمران: وهذه الحرمة
  -األمر األول: البعد الدیني:

  المؤاخذة الشرعیة التي یترتب علیها اإلثم والعقاب في اآلخرة. ووه 
  -األمر الثاني: البعد القضائي:

  بدون رضاها:حكم العزل . ١
، ولكن برضى الزوجین، ولكن إن استأثر به الرجل دون )١(باتفاق الفقهاءمبدأ العزل جائز 

  رضى زوجته:
لحق بها العزل ضررًا، ویحق یُ  إذألنه یحرمها من حقها في الولد،  ؛فإنه یكره له فعل ذلك

  .)٢(لها المطالبة بترك العزل

َأْن ُیْعَزَل َعْن اْلُحرَِّة ِإالَّ  rَنَهى َرُسوُل اللَّهِ «: قوله رواه عمر بن الخطاب : مادلیل ذلك
  .)٣(»ِبِإْذِنَها

  حكم االمتناع عن الوطء:. ٢
الوطء مقصد أساسي من مقاصد النكاح، فإن امتنع الزوج عن وطء زوجته ولحقها 

إلى أنه یقضى للزوجة في كل أربع الضرر من عدم الوطء، فقد ذهب جمهور الفقهاء 
ألنه أبیح له نكاح أربع فجعلوا أنها تستحق یومًا من األربعة،  ؛لیال مرة یطؤها فیها زوجها

  .)١(وذلك لتتحصن به الزوجة ویحصل إعفافها
                                                           

، ابن قدامة: ١٧٣/ ٧: األم ، الشافعي٢٢٨/ ٦: االستذكار ، ابن عبد البر ٢/٣٣٤الكاساني: بدائع الصنائع (١)
 .١٣٣/ ٨المغني 

  المرجع السابق. )٢(
باني: حیث ضعیف، ، وقال األل٣٦٢/ ٣ )١٩٢٨، حفي سنن( ك: النكاح، باب: العزل :أخرجه: ابن ماجة )٣(

" الحدیث ضعیف لكن أجمع أهل العلم  :وقال الحمد ،٤٢٨/ ٤صحیح وضعیف سنن ابن ماجة  انظر/ األلباني:
 .١٢٤/  ٢٠ع للحمد علیه"، انظر/ الحمد: شرح زاد المستقن

، ٣٤٠/ ٣، الدمیاطي: إعانة الطالبین٩٨٦/ ٣واني: الفواكه الدواني ، القیر ٢٠٣/ ٣) ابن عابدین في حاشیته ١(
 . ١١/٣٩٦ابن قدامة: المغني 
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، للمرأة التي جاءت ما قضى به كعب بن سوار في حضرة عمر بن الخطابدلیل ذلك: 
فإني أرى كأنها علیها ثالث نسوة هي رابعتهن «تشتكي زوجها بأنه یتبتل هللا، فقال 

  .)١(»فاقضي له بثالثة أیام بلیالیهن یتعبد فیهن ولها یوم ولیلة
  االمتناع عن نفقة الزوجة.  - ج

وهي كما على الزوجة،  قبل بیان حكم االمتناع عن نفقة الزوجة البد من بیان حكم النفقة
  یلي:

v :من القرآن  
ِلُیْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْیِه ِرْزُقُه َفْلُیْنِفْق ِممَّا آتَاُه اللَُّه َال {: قوله تعالى

}ُیَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإالَّ َما آتَاَها
)٢(  

استدل الفقهاء بهذه اآلیة على وجوب النفقة على الزوجة، وهو مكلف وجه الداللة: 
، بخالف الحنفیة )٣(بالنفقة حسب الیسار واإلعسار، وهذا ما اتفق علیه جمهور الفقهاء

  .)٤(والیسار اإلعسارفقالوا: هو مكلف بالنفقة حسب كفایتها على السواء في 
  

v :من السنة  
اتَُّقوا اللََّه ِفي النَِّساِء، َفِإنَُّكْم َأَخْذُتُموُهنَّ ِبَأَماَنِة اللَِّه، َواْسَتْحَلْلُتْم «yقول رسول اهللا: 

َلُكْم َعَلْیِهنَّ َأْن َال ُیوِطْئَن ُفُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهوَن، َفِإْن َفَعْلَن ُفُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اللَِّه، َوإِنَّ 
  )١(»َفاْضِرُبوُهنَّ َضْرًبا َغْیَر ُمَبرٍِّح، َوَلُهنَّ َعَلْیُكْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ 

والكسوة على زوجها، فیكسوها إذا ن الرسول الكریم حقوق المرأة من النفقة بیَّ وجه الداللة: 
اكتسى، ویطعمها إذا طعم، وكما قال الفقهاء: "أن ما وجب على اإلنسان یسقط باإلیصال 

، وعلیه فال یسقط حقها الواجب على زوجها إال بأداء النفقة أو بالتنازل )٢(أو اإلبراء"
  عنها.

                                                           
 . ١١/٣٩٦ابن قدامة: المغني  )١(
  . ٧آیة ) سورة الطالق: ٢(
فقه أحمد بن ، الحجاوي: اإلقناع في ١١/٩٥٣: الحاوي الكبیر، الماوردي١/١٣٥) الفروق للقرافي٣(

  . ٣/١٤٦حنبل
  . ٤/٢٤) الكاساني: بدائع الصنائع ٤(
  .٨٩٠/ ٢ ) ٣٠٠٩ح  ، rفي صحیحه( ك: الحج، باب: حجة النبي :أخرجه: مسلم )١(
 . ٤/٢٤الكاساني: بدائع الصنائع  )٢(
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v من اإلجماع:  
إلى یومنا هذا على وجوب نفقة الزوجة على  rأجمعت كلمة الفقهاء منذ عصر النبي

  )١(زوجها

على  فقد اتفق الفقهاء، واإلجماع ،والسنة ،وبعد بیان إیجاب النفقة على الزوج من القرآن
  .)٢(أن الزوج إن أعسر بنفقة  المیسر، فال یحق لها طلب الفسخ

  الشرعي لالمتناع عن النفقة على الزوجة: حكمال
فاعله  وعلیه نخلص مما سبق أن النفقة واجبة للزوجة على زوجها، وترك الواجب یذمُّ 

  الزوجیة مع القدرة علیها. شرعًا، وبالتالي یثبت لدینا حرمة االمتناع عن النفقة
  وهذه الحرمة یترتب علیها أمران:

  -األمر األول: البعد الدیني:
  المؤاخذة الشرعیة التي یترتب علیها اإلثم والعقاب في اآلخرة.وهو  

  -األمر الثاني: البعد القضائي:
  ورفعت المرأة أمرها للقاضي وأثبتت دعواها:، في حال امتناع الزوج عن النفقة مع یساره

  فإن القاضي ینظر في أمره، إن كان له مال ظاهر أم ال وعلیه یحكم:
القاضي ماله جبرًا عنه، وأعطي الثمن لزوجته لتنفق على  باعفإن كان له مال ظاهر: 

  نفسها.
فإن طلبت الزوجة حبسه حتى یجبر على النفقة فلها ذلك، وال إن لم یكن له مال ظاهر: 

  یزید عن شهر وذلك للضغط علیه، وهذه تعد عقوبة تعزیریة إلجباره على اإلنفاق.
  .)١(تأخذه الزوجةفإن لم یخرج النفقة بیع من ماله الظاهر والبدل 

  
  

                                                           
  . ٧٨ ) ابن المنذر: اإلجماع١(
، ١٦٣/ ٢الشیرازي: المهذب ، ٢٠٩/ ٦: االستذكار  ابن عبد البر، ٥٩٠/ ٣ابن عابدین في حاشیته  )٢(

  . ١٤٦/ ٤ أحمد بن حنبل اإلماماإلقناع في فقه الحجاوي: 
  رالكبی، الماوردى: الحاوى ٦٣٣/ ١، التسولي: البهجة في شرح التحفة ٢٨/ ٤) الكاساني: بدائع الصنائع ١(

  . ٥٤٤/ ٤، ابن قدامة: المغني ١٠٣٦/ ١١



?/ 

~ 
٦٧ 

  :الخیانة الزوجیة .٣
  مت الشریعة اإلسالمیة الخیانة الزوجیة أیًا كان نوعها ودلیل ذلك:حرَّ 

  

v :من القرآن  
وا ِمْن َأْبَصارِِهْم َوَیْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ اللََّه {قوله تعالى:  ُقْل ِلْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّ

}َیْصَنُعوَن، َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِهنَّ َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َخِبیٌر ِبَما 
)١(  

أمر الشارع الحكیم الرجال والنساء بغض البصر وحفظ الفرج، والعلة في وجه الداللة: 
  ذلك أن النظر برید الزنا، فقطع اهللا كل وسیلة تؤدي إلى مقصود حرام.

  

v :من السنة  
: rبأن مواقعة الرجل أهله فیها صدقة، حیث قال رسول rما رواه أبو ذر عن رسول اهللا 

 ؟ َأْجرٌ  ِفیَها َلهُ  َوَیُكونُ  َشْهَوَتهُ  َأَحُدَنا َأَیْأِتى اللَّهِ  َرُسولَ  َیاقالوا: ، »َصَدَقةٌ  َأَحِدُكمْ  ُبْضعِ  َوِفى«
 َكانَ  اْلَحَاللِ  ِفى َوَضَعَها ِإَذا َفَكَذِلكَ  ِوْزرٌ  ِفیَها َعَلْیهِ  َأَكانَ  َحرَامٍ  ِفى َوَضَعَها َلوْ  َأرََأْیُتمْ «قال: 

  .)٢(»َأْجرٌ  َلهُ 
 ُصوَرةِ  ِفى َوُتْدِبرُ  َشْیَطانٍ  ُصوَرةِ  ِفى ُتْقِبلُ  اْلَمْرَأةَ  ِإنَّ «قوله:  rوما رواه جابر عن النبي 

  .)٣(»َنْفِسهِ  ِفى َما َیُردُّ  َذِلكَ  َفِإنَّ  َأْهَلهُ  َفْلَیْأتِ  اْمرََأةً  َأَحُدُكمُ  َأْبَصرَ  َفِإَذا َشْیَطانٍ 

إلشباع الرغبة المضطرمة لكال الزوجین،  : ما كان كل هذا التوجیه النبوي إالَّ وجه الداللة
ومنعهما من النظر للمحرمات؛ لتجنیب النفوس أسباب الغوایة واإلغراء، وهذه كلها 

  للخیانة الزوجیة. قائیة عالجیة وضعها المشرع اتقاءً أسالیب و 
  

  

  للخیانة الزوجیة: ةالشرعی العقوبة
وتعتبر الخیانة الزوجیة جریمة في الشرع الحنیف، لذا جعلت الشریعة اإلسالمیة عقوبة 

  م شرعًا.الخیانة محرَّ  ن طریقإذ أعظیمة لمن خان عرى الزوجیة، 
  

  

                                                           
 . ٣١، ٣٠) سورة النور: آیة١(
، بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروف :باب ،الزكاة :في صحیحه (ك :) أخرجه: مسلم٢(

  . ٨٢/ ٣)  ٢٣٧٦ح
ندب من رأى امرأة فوقعت فى نفسه إلى أن یأتى امرأته أو  :باب ،النكاح :(ك في صحیحه :) أخرجه: مسلم٣(

  . ١٢٩/ ٤)٣٤٧٣، حجاریته فیواقعها



?/ 

~ 
٦٨ 

  ویترتب على هذه الحرمة أمران:
  -األمر األول: البعد الدیني:

 التي یترتب علیها اإلثم والعقاب في اآلخرة، لما رواه أبو هریرةذة الشرعیة خوهو المؤا 
ِمْن اللَِّه ِفي  َأیَُّما اْمرََأٍة َأْدَخَلْت َعَلى َقْوٍم َرُجًال َلْیَس ِمْنُهْم َفَلْیَستْ «: أنه قال rعن النبي 

َوَأیَُّما َرُجٍل َجَحَد َوَلَدُه َوُهَو َیْنُظُر ِإَلْیِه اْحَتَجَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َشْيٍء َوَال ُیْدِخُلَها اللَُّه َجنََّتُه 
ِلیَن َواْآلِخِریَن َیْوَم اْلِقَیاَمةِ    )١(»ِمْنُه َوَفَضَحُه َعَلى ُرُءوِس اْألَوَّ

  -:األمر الثاني: البعد القضائي
الزنا عقوبة ثبتت بنص من القرآن جعلت الشریعة اإلسالمیة للخائن الذي ارتكب جریمة 

  والسنة النبویة واإلجماع.
v من القرآن:    

   الزَّاِنَیُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوَال تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفٌة {: فقوله تعالى
َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوْلَیْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمَن ِفي ِدیِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه 

}اْلُمْؤِمِنینَ 
)٢(  

د اهللا د اهللا تعالى عقوبة الزاني البكر وهو الجلد في هذه اآلیات، فقد شدَّ حدَّ وجه الداللة: 
وما كانت هذه الغلظة في حق الزاني "، "وال تأخذكم بهما رأفةفي هذه العقوبة فقال: 

القرآن جاء مجمًال عامًا في هذه العقوبة، وقد  ارتكباه، ولكنَّ  لعظیم جرمٍ  والزانیة إالَّ 
ة عقوبة الزاني المحصن وهو المسلم الحر البالغ العاقل الذي سبق له ت السنَّ خصصَّ 

  في نكاح صحیح. ءالوط
  

v :من السنة  
وخالد  أبو هریرةاآلثار وافرة في رجم الزاني المحصن، منها قصة العسیف التي رواها 

 َأْنُشُدكَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َفَقالَ r  اللَّهِ  َرُسولَ  َأَتى اَألْعَرابِ  ِمنَ  َرُجالً  ِإنَّ  الجهمي أنهما قاال: "
 ِبِكَتابِ  َبْیَنَنا َفاْقضِ  َنَعمْ  ِمْنهُ  َأْفَقهُ  َوُهوَ : اآلَخرُ  اْلَخْصمُ  َفَقالَ ، اللَّهِ  ِبِكَتابِ  ِلى َقَضْیتَ  ِإالَّ  اللَّهَ 

                                                           
النكاح، باب: ذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بولد ) أخرجه: ابن حبان: في صحیحه (ك: ١(

ولم یخرجاه، انظر/ الحاكم:  ، وقال الحاكم: حدیث صحیح على شرط مسلم٤١٨/ ٩)٤١٠٨، حلیس منهم
 . ٤٣٤/  ٦المستدرك على الصحیحین للحاكم  

 . ٢) سورة النور: آیة ٢(



?/ 

~ 
٦٩ 

 َفَزَنى َهَذا َعَلى َعِسیًفا َكانَ  اْبِنى ِإنَّ : َقالَ . "ُقلْ  : "r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ . ِلى َواْئَذنْ  اللَّهِ 
 اْلِعْلمِ  َأْهلَ  َفَسَأْلتُ  َوَوِلیَدةٍ  َشاةٍ  ِبِماَئةِ  ِمْنهُ  َفاْفَتَدْیتُ  الرَّْجمَ  اْبِنى َعَلى َأنَّ  ُأْخِبْرتُ  َوإِنِّى ِباْمَرَأِتهِ 

 َرُسولُ  َفَقالَ ، الرَّْجمَ  َهَذا اْمَرَأةِ  َعَلى َوَأنَّ  َعامٍ  َوَتْغِریبُ  ِماَئةٍ  َجْلدُ  اْبِنى َعَلى َأنََّما َفَأْخَبُروِنى
 َجْلدُ  اْبِنكَ  َوَعَلى َردٌّ  َواْلَغَنمُ  اْلَوِلیَدةُ  اللَّهِ  ِبِكتَابِ  َبْیَنُكَما َألْقِضَینَّ  ِبَیِدهِ  َنْفِسى َوالَِّذى«r اللَّهِ 

 َعَلْیَها َفَغَدا َقالَ » َفاْرُجْمَها اْعَتَرَفتْ  َفِإنِ  َهَذا اْمرََأةِ  ِإَلى ُأَنْیُس  َیا َواْغدُ  َعامٍ  َوَتْغِریبُ  ِماَئةٍ 
  .)١(َفُرِجَمتْ  r اللَّهِ  َرُسولُ  ِبَها َفَأَمرَ  َفاْعَتَرَفتْ 

، وهو ما أراد أن یسترضیه بها والد "" الولیدة والشاةrأرجع الرسول وجه الداللة: 
العسیف، وأمر بجلده وأوقع عقوبة مغلظة على من زنت وهي محصنة، فأمر برجمها 

  حتى الموت وما كان ذلك إال لعظم ما اقترفت بحق زوجها ومجتمعها المسلم.
  المحصن.الغامدیة تدالن على عقوبة الزاني  وكذلك قصة ماعز و

v اإلجماع:  
جًا صحیحًا، ووطئها في الفرج، أنه قهاء على: "أن الحر إذا تزوج تزو فقد انعقد إجماع الف

  .)٢(حصن یجب علیهما الرجم إذا زنیا"مُ 
المشرع فإن لم یستطیعا تحقیق الرغبة للطرفین وأقفلت أبواب العالج أمامهما فقد جعل 

أولى من جلب  سداالحل الشرعي في الطالق، وذلك من القاعدة الفقهیة القائلة "درء المف
عند اهللا  فضلفدرء مفسدة الخیانة الزوجیة ودفع ضررها بتحقیق الطالق أ )١("لحاالمص

وال تكون اإلزالة إال  )٢(من استمرار الزواج مع الخیانة، وطبقًا أیضًا لقاعدة "الضرر یزال"
  لة أسبابه.بإزا

  أثر الخیانة الزوجیة على عقد الزواج:
أو الزوجة جریمة الزنا فإن عقد الزواج قد انخرم برمته، وذلك لترتب  ،إذا ارتكب الزوج

  .وهي الرجم حتى الموت العقوبة على الزاني المحصن
  م حد الزنا على الزاني من الزوجین فهل یؤثر هذا على عقد النكاح؟قَ ولكن إن لم یُ 

                                                           
 .١٢١/ ٥) ٤٥٣١، حالحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا في صحیحه (ك: لم:) أخرجه: مس١(
  . ٧٥ص  ) ابن المنذر: اإلجماع٢(
  . ٩٠) ابن نجیم: األشباه والنظائر ص ١(
  . ٨٥ص  المرجع السابق) ٢(



?/ 

~ 
٧٠ 

 َعبَّاسٍ  اْبنِ  ما رواهْ ، ودلیل ذلك: )١(الفقهاء إلى أن النكاح صحیح ال ینفسخ بالزنا اتفق
ْبَها«: َفَقالَ  َالِمسٍ  َیدَ  َتْمَنعُ  َال  اْمَرَأِتي ِإنَّ : َفَقالَ  r النَِّبيِّ  ِإَلى َرُجلٌ  َجاءَ : َقالَ   ِإنْ  َغرِّ

  .)٢(»ِبَها اْسَتْمِتعْ «: َقالَ  َنْفِسي تَتَِّبَعَها َأنْ  َأَخافُ  ِإنِّي: َقالَ ، »ِشْئتَ 
ه بالطالق ألن مرَ لو انفسخ النكاح من أصله لما احتاج إلى الطالق، ولكن أَ وجه الداللة: 

الرجل َوَلعه هذا  غیره، فلما ذكر الرجل ال یصبر أن تبقى امرأته تحته وقد وطئها رجلٌ 
  .)٣(أن األمر على الخیار وأنه ال یستطیع مفارقتها أمره النبي بإمساكها فدلَّ ، بها

وما كان كل الحرص من المشرع إال لحفظ المجتمع من الضیاع والدمار بعالقات غیر 
مشروعة بین الرجل والمرأة، فتنعدم الثقة المتبادلة بین المرأة وزوجها، وبالتالي تنهال هذه 

  هم البالء.اآلثار على المجتمع فتشیع بینهم الفاحشة، وما شاعت الفاحشة في قوم إال عم

                                                           
، ٤٩٥/ ٩، الماوردى: الحاوى الكبیر١٠٠٤/ ٣، القیرواني: الفواكه الدواني ٦/٤٢٧) ابن عابدین: في حاشیته ١(

  . ٢٥٥/ ٩ابن مفلح: الفروع و تصحیح الفروع 
لباني: ، قال األ٤٨١/ ٦ ) ٣٢٢٩، حجاء في الخلع الطالق، باب: ما :في سنن (ك :) أخرجه: النسائي٢(

  . ٣٦/ ٨حدیث صحیح، انظر: االلباني: صحیح وضعیف سنن النسائي 
       ، الماوردى: الحاوى الكبیر١٠٠٤/ ٣، القیرواني: الفواكه الدواني ٤٢٧/ ٦) ابن عابدین: في حاشیته ٣(
 . ٢٥٥/ ٩، ابن مفلح: الفروع و تصحیح الفروع ٩/٤٩٥



  

 

 

  

  

  

  

  

  الثانيلفصل ا

  عصيان املوظفني                                

  ( الدولة، والقطاع اخلاص )                        
  

  

  وفيه مبحثان:

  المبحث األول: حقوق الموظفین في اإلسالم.   

  المبحث الثاني: العصیان لتحقیق مطالب الموظفین.   
 

 

 



?/ 

~ 
٧٢ 

 

 

  -توطئة:
على مبدأ التوازن بین الحقوق والواجبات، فقد أوجبت فلسفة نظام العمل في اإلسالم تقوم     

السعي لتحصیل الرزق، وحصنتهم بالرقابة الشخصیة والحاكمیة، وأمرتهم  الشریعة على األفراد
ظ على بالتحلي بأخالقها، وفي المقابل جعلت لهذه الواجبات ضمانات تعد حقوقا لألفراد للحفا

  االستمرار في العمل وحفظ حیاتهم وعوائلهم من الهالك وهي كما یلي:
  

  :)١(حق الفرد في توفیر فرص عمل له في الدولة: أوالً 

  أوجبت الشریعة اإلسالمیة على الدولة توفیر فرص عمل لألفراد تقوم على عدة معاییر وهي:
  

  توظیف یقوم على أساس األمانة والعدالة:. ١
 تُـــَؤدُّوا َأنْ  َیـــْأُمُرُكمْ  اللَّـــهَ  ِإنَّ {وذلــك انطالقـــًا مـــن مبـــادئ القـــرآن الكـــریم حیـــث یقــول تعـــالى: 

}ِباْلَعْدلِ  َتْحُكُموا َأنْ  النَّاسِ  َبْینَ  َحَكْمُتمْ  َوإَِذا َأْهِلَها ِإَلى اْألََماَناتِ 
)٢(.  

ــة:   اهللا جــلَّ وعــال یــأمر فــي هــذه اآلیــة بإســناد األمــر إلــى أهلــه مــن أصــحاب وجــه الدالل
  األمانة والعدالة، فاآلیة ترشدنا إلى مبدأ العدالة في االختیار الوظیفي.

  

  االختبار ال العشوائیة:توظیف یقوم على أساس . ٢
ـــة فـــي  ـــوظیفي فـــي مكانـــه الصـــحیح؛ ألن الوظیف ـــك لیوضـــع الرجـــل المناســـب للعمـــل ال وذل
اإلســالم بمجملهــا ترجــع إلــى مقصــد أساســي مــن مقاصــد الشــریعة اإلســالمیة، وهــو تحقیــق 

  المصلحة الدنیویة واألخرویة معًا.
سـأل معـاذ   rأن النبـيرواه المغیـرة بـن شـعبة عـن أنـاس مـن أهـل حمـص  ماودلیل ذلك: 

معاذ َكْیَف َتْقِضى ِإَذا َعـَرَض َلـَك  یا«: rقاضیًا، قَـالَ  بن جبل لما أراد أن یبعثه إلى الیمن
قَـاَل: َفِبُسـنَِّة ، »ِكتَـاِب اللَّـهِ  يَفـِإْن َلـْم َتِجـْد ِفـ«: rَقاَل: َأْقِضـى ِبِكتَـاِب اللَّـِه. ، قَـالَ ، »َقَضاءٌ 

                                                           
  . ٢٣) بكر: عالقات العمل في اإلسالم ص ١(
  . ٥٨) سورة النساء: آیة ٢(
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قَـاَل: ، »ِكتَـاِب اللَّـهِ  يَوَال ِفـ rُسـنَِّة َرُسـوِل اللَّـِه  يِفـَفِإْن َلْم َتِجـْد «: r، قَـالَ rَرُسوِل اللَِّه 
  .)١(َأْجَتِهُد َرْأِیى َوَال آُلو

ه علــى أمــر جــدیر باالهتمــام مــن قبــل والة األمــور لمعــاذ ینبِّــ r: ســؤال النبــي وجــه الداللــة
اختار العدل األمین وهو معاذ بن جبـل وهـو صـحابي  rالختیار المؤهل للوظیفة، فالنبي 

 rمعــروف بعدالتــه، ثــم امتحنــه لــیعلم مــدى مناســبته للوظیفــة التــي ُأهِّــَل لهــا، فســؤال النبــي 
  یصلحهم. یؤكد على مبدأ االختبار للمتقدمین للوظیفة الختیار من

  

  توظیف یقوم على أساس مناسبة الوظیفة للموظف: .٣
ال یطیــق، والبــد للوظیفــة اف مــكلَّــالبــد للوظیفــة أن تناســب قــدرات وٕامكانیــات الموظــف فــال یُ 

 ِإالَّ  َنْفًســـا اللَّـــهُ  ُیَكلِّـــفُ  َال ﴿مـــن مراعـــاة قدراتـــه الجســـدیة والفكریـــة یؤكـــد ذلـــك قولـــه تعـــالى: 
  .)٢(﴾ُوْسَعَها

اهللا جل وعال یقرر أن التكلیف مناٌط بالقـدرة وهـو یـدور معهـا وجـودًا وعـدمًا، وجه الداللة: 
ویقاس على هذه القاعدة جمیع التكالیف التي تلحق بالفرد سواء أكانت دنیویة أو أخرویـة، 
وعلیه فنخلص منها إلى ضرورة المناسبة بین الموظف ووظیفته فال تكون أكبر مـن قدرتـه 

  قدرته فیهمل بها. فیعجز عنها، وال أقلَّ من
  

  

  :)٣(حقه في مقاضاة األجر الماديثانیًا: 
أوجبــت الشــریعة اإلســالمیة علــى الدولــة مقاضــاة األجــر المــادي لألجیــر ودلیــل ذلــك قولــه تعــالى: 

}ُأُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ  َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  َفِإنْ {
)٤(.  

أمــر اهللا عــز وجــل بإعطــاء األجــرة مقابــل المنفعــة المقدمــة مــن قبــل األجیــر وجــه الداللــة: 
وهذه اآلیة بمجملها تقرر مبدأ مقاضاة األجرة في اإلسالم، ولكن هذه المقاضـاة تقـوم علـى 

  عدة معاییر وهي:
  

                                                           
، وروي هذا ٣/٣٠٣)٣٥٩٤، حفي سننه(ك: األقضیة، باب: اجتهاد الرأي في القضاء :أخرجه: أبو داوود )١( 

"هذا حدیث ال یصح وان كان الفقهاء كلهم  من طریق الحارث بن عمرو وهو مجهول وقال ابن الجوزي الحدیث
 ٢المتناهیة  یذكرونه في كتبهم ویعتمدون علیه ان كان معناه صحیحا انما ثبوته ال"، انظر/ ابن الجوزي: العلل

  . ٢/٣٥٠وحكم علیه األلباني بالضعف، انظر/ الزبیدي: مشكاة المصابیح، ٧٥٨/
  . ٢٨٦سورة البقرة: آیة )٢(
  . ١٠١/ ١) العواودة: واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة اإلسالمیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني ٣(
 . ٦سورة الطالق: آیة )٤(
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  مراعاة العدالة في األجر: .١
مــع الوظیفــة التــي یزاولهــا الفــرد، ونقصــد بالعدالــة فــي األجــر أن یكــون هــذا األجــر یتناســب 

وعلیه فال تكون الوظیفة مرهقة للغایة ویكون عائد الدخل من ورائها زهید والعكس، فینبغي 
  التناسب بین عائد الدخل ومزاولة الوظیفة.

 وَن، َوإَِذاَیْسـَتْوفُ  النَّـاسِ  َعَلـى اْكتَـاُلوا ِإَذا ِلْلُمَطفِِّفیَن، الَِّذینَ  َوْیلٌ {قوله تعـالى: ودلیل ذلك:  
}ُیْخِسُرونَ  َوَزُنوُهمْ  َأوْ  َكاُلوُهمْ 

)١(.  
 الوفـاء مـن لـه عمـا الحـقّ  صـاحب حـقّ  المطفـف هـو المقلِّـل : أنقال العلماءوجه الداللة: 

وزن؛ فأولى من ذلك مـن طفـف صـاحب الحـق عمـا بذلـه مـن جهـٍد فـي  أو كیل في والتمام
جســده ووقتــه، وبالتــالي فــاهللا عــز وجــّل یقــرر لنــا مبــدأ الوفــاء الــذي یتناســب مــع النــاس فــي 

  .)٢(المال والجهد الجسدي
  مراعاة الكمال في األجر: .٢

ألن هـذا األجـر مقابـل الجهـد  ؛المشرع وجوب وفاء العامل بـأجره كـامًال غیـر منقـوص قرر
  الذي بذله وتوعد بالعذاب لمن أنقص صاحب الحق حقه.

 رجل القیامة یوم خصمهم أنا ثالثة اهللا قال«: r عن النبي : ما رواه أبو هریرةدلیل ذلك
 یعط ولم منه فاستوفى أجیرا استأجر ورجل ثمنه فأكل حرا باع ورجل غدر ثم بي أعطى
  .)٣(»أجره

لمـن أنقـص أجـر عامـل عنـده بعـد أن اسـتوفى عملـه، بالعـذاب U توعـد اهللا وجه الداللة: 
هذا الوعید إال لتأكید حـق العامـل علـى سـیده فـي اسـتیفاء حقـه كـامًال  الشدید، وما كان كل ُّ

  غیر منقوص.
  األجل في األجر:مراعاة حلول  .٣

للعامل أن یأخـذ أجـره حـاالًَّ غیـر مؤجـل، وحـذرت مـن یماطـل فـي  أقرت الشریعة اإلسالمیة
  علیه لغیره بالعقوبة الشدیدة یوم القیامة. أداء ما

  )٤(»َعَرُقهُ  َیِجفَّ  َأنْ  َقْبلَ  َأْجَرهُ  اَألِجیرَ  أْعطِ «: rعن النبي  : ما رواه أبو هریرةدلیل ذلك
                                                           

 . ١،٣) سورة المطففین: آیة١(
  . ٢٧٧/ ٢٤ ) الطبري: تفسیر الطبري٢(
  .٨٣/  ٣) ٢٢٢٨، حفي صحیحه (ك: البیوع، باب: إثم من باع حراً  :أخرجه: البخاري )٣(
وقال األلباني:  ،١٢١/ ٦في سننه الكبرى (ك: اإلجارة، باب: إثم من منع األجیر أجره) :) أخرجه: البیهقي٤(

  .٣٢٠/  ٥حدیث صحیح، انظر/ األلباني: إرواء الغلیل 
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بإعطـــاء األجیـــر أجـــره قبـــل جفـــاف العـــرق، وهـــو كنایـــة عـــن  rأمـــر النبـــي وجـــه الداللـــة: 
االستعجال في أداء الحق الواجب له بعد قیامه بما علیه من واجبات، وذلـك ألنـه قـدَّم هـذا 

  العمل انتظارًا منه في إعطائه أجره للقیام على شؤون من یرعاه.
  

  :الضمان االجتماعيحقه في ثالثًا: 
وأقصد بـه ضـمان الفـرد فـي حالـة التقاعـد فیحـال علـى المعـاش وذلـك لتحصـیل كفایتـه مـن 

  راتبه، كي ال یمد یداه یسأل الناس الحاجة.
 علــى یســأل الذمــة أهــل مــن بشــیخ مــر "أنـه y روي عــن عمــر بــن الخطــاب : مــادلیــل ذلــك

 فـي ضـیعناك شـیبتك، ثـم فـي الجزیـة منـك أخـذنا كنا أن أنصفناك ما: فقال المساجد أبواب
  .)١(یصلحه" ما المال بیت من علیه أجرى كبرك، ثم

الجزیة على أهل الذمة، كان ذلك مقابل أمـنهم فـي الدولـة  yلما فرض عمروجه الداللة: 
ـــم جعـــل لهـــم حقـــًا فـــي بیـــت مـــال  اإلســـالمیة وال یطلـــب مـــنهم أي عمـــل لصـــالح الدولـــة، ث
المسلمین بعد عجزهم، فاألولى أن نفرض للموظف الذي یعمل لصالح دولته راتبا یتقاضاه 

  بعد إحالته على المعاش.
  

  :)٢(عوارض الحیاة الوظیفیةحقه في تأمینه من رابعًا: 
 وأقصــد بــه حــق تــأمین الفــرد فــي حــین تعرضــه لخطــر الطــوارئ التــي تصــیبه فــي ممارســته

  للوظیفة مثل العجز المؤقت (كإصابة العمل)، أو العجز التام (المرض المزمن).
  دلیل ذلك:

اقتطـــاع جــــزٍء مــــن تتمثـــل فــــي  كانـــت سیاســــة أمیـــر الدولــــة اإلســـالمیة عمــــر بـــن الخطــــاب
مصــارف الزكــاة ألصــحاب العجــز المؤقــت أو المــزمن حیــث یصــرف لهــم راتــب مــن خزینــة 
الدولــة اإلســالمیة، وبــه یتأكــد حــق الموظــف فــي اقتطــاع جــزٍء مــن مــال الدولــة أو المؤسســة 

مـــن الخاصــة التــي یعمــل لــدیها جــراء إصــابته فـــي العمــل أو خارجــه فیكــون علیهــا تأمینــه 
)٣(خطر الطوارئ التي تصیبه

.  

  
  
  
  

  

                                                           
  . ٤٩٨/ ٤) الهندي: كنز العمال ١(
  . ٣٣) الزري: مفهوم العمل في اإلسالم وأثره في التربیة االسالمیة ص ٢(
 . ٣١٩ ) الصالبي: فصل الخطاب في سیرة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب٣(



?/ 

~ 
٧٦ 

  :حقه في الحوافز الوظیفیةخامسًا: 
وظیفته، سواء كانت مادیة أم  لَ وأقصد به حقه في التمتع بكل الحوافز التي تمنح له من قِ 

  غیر مادیة.
والمادیــــة مثــــل: (العــــالوات، والمكافــــآت)، أمــــا غیــــر المادیــــة: فمنهــــا الوظیفیــــة( كالترقیــــة)، 

(دروع الشـــكر واألوســـمة)، والتدریبیـــة مثـــل (المســـاهمة فـــي ورش عمـــل أو  والمعنویـــة مثـــل
  مؤتمرات).

  وهذه الحوافز بمجملها تقصد إلى تنمیة الموارد البشریة، وهي وسیلة لزیادة راتب الموظف.
    دلیل ذلك:

 أمیـــر یـــا فقالـــت: " yمـــا رواه الشـــعبي أن امـــرأًة جـــاءت ذات بـــوم إلـــى عمـــر بـــن الخطـــاب
 نهــاره قائمــًا، ویظــل لیلــه لیبیــت إنــه زوجــي، واهللا مــن أفضــل قــط رجــالً  رأیــت مــا المــؤمنین

 أثنـى : " مثلُـكy عمـر علیهـا"، فقـال وأثنـى لهـا یفطـر، فاسـتغفر ما الحر الیوم في صائماً 
 المـؤمنین أمیـر یـا: كعـب بـن سـوار: " راجعـة، فقـال فقامـت المـرأة فاسـتحیت: بالخیر"، قـال

 شـــكت كعـــب: " فقـــال شـــَكت؟ " : " ومـــاy عمـــر زوجهـــا"، فقـــال علـــى المـــرأة أعـــدیت هـــال
"، فقــال عمــر:  نعــم أرادت"، فقــال كعــب: " ذاك : "َأوَ y عمــر الشــكایة"، فقــال أشــد زوجهــا

 زوجك تشكین أنك زعم هذا تقولیه إن أن بالحق بأس "ال: y"ردوا علي المرأة"، فقال عمر
 إلى النساء"، فأرسل تبغي ما ألبتغي وٕاني شابة امرأة "أجل، إني: فراشك"، قالت َیْجَنبُ  إنه

بینهمـا"،  یقضـي أن أحـق المـؤمنین أمیـر ": بینهما"، قال "اقض: لكعب فجاء، فقال زوجها
: أفهمــه"، قــال لــم مــا أمرهمــا مــن فهمــت فإنــك بینهمــا لتقضــین علیــك "عزمــت: yقــال عمــر

فـیهن"،  یتعبـد بلیـالهن أیـام بثالثـة له فأقضي رابعتهم هي نسوة ثالثة علیها كأنها أرى "إني
 فأنــت اذهــباآلخـر،  مــن إلـيّ  أعجــب األول رأیـك مــا "واهللا: yعمـر ولیلـة"، فقــال یــوم ولهـا

  )١("البصرة على قاض

دلیـل قـوي علـى حـرص الخلفـاء الراشـدین فـي تحفیـز  فعـل عمـر بـن الخطـابوجه الداللة: 
ر بن الخطاب مقصد المرأة وأدركه الصحابي كعب بن مالعمال لدیهم، ألنه لمَّا لم یدرك ع

  ه القضاء.سوار، رأى عمر بن الخطاب أنه جدیر للترقي في منصبه فوالَّ 

الحقـوق مرتبطـٌة بواقـع ما ذكرته آنفًا مالمح أساسیة لحقوق الموظـف، وعـدا ذلـك مـن  سادسًا:
  الحیاة وبما جرت علیه األعراف وكان الزمًا، فإنه یعد حقًا من حقوق الموظف في اإلسالم.

                                                           
  .٣٣٥ الخطاب بن عمر المؤمنین الصالبي: فصل الخطاب في سیرة أمیر )١(
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  -توطئة :  
ــــة اآلیــــات  بعــــد الحــــدیث          ــــد علیهــــا مــــن جمل ــــي اإلســــالم، والتأكی ــــوق الموظــــف ف عــــن حق

واألحادیــث النبویــة، فقــد أكــدت الشــریعة اإلســالمیة علــى أربــاب العمــل االلتــزام بمبــادئ العمــل فــي 
اإلسـالم الــذي یقـوم علــى أســاس العـدل ومنــع الضـرر مــن قبــل أي طـرف مــن أطـراف عقــد العمــل، 

العمـل سـواء بالنسـبة للعامـل أو رب العمـل سـیولد العصـیان ألن التنصل من االلتزامـات فـي عقـود 
  الذي یستطیع بدوره أٍي منهما تحقیق مطالبه المنشودة.

  

"أنه سلوك إنساني یقوم من خالله العامل بالتخلف عـن العمـل : حقیقة العصیان اإلداريو 
  .)١(الوظیفي على مستوى أفراد أو جماعات"

  

  :أهداف العصیان اإلداريأوًال: 
ــذا ال یمكــن الجــزم مطلقــًا بــأن أهــداف العصــیان اإلداري  تتنــوع األهــداف بتنــوع المصــالح ل

  وهي كما یلي:متغایرة كلها مشروعة ألنها قد 
: وهي تحقیق مصالح مخصوصة لبعض الموظفین على حساب البقیـة، األهداف السلبیة .١

بالعمــل وغیــر  كاالســتیالء علــى مناصــب إداریــة أو منــع أو تعطیــل لــوائح قانونیــة متعلقــة
  ذلك.

  على النحو التالي: وهي :األهداف اإلیجابیة .٢
وعدم مماطلة الموظفین في راتبهم إن كان ، رب العمل بدفع الراتب الوظیفيإلزام   .أ 

مــع غــالء قــادرًا علــى الســداد حــاال ، والرقــي بالراتــب الــوظیفي ممــا یجعلــه یتناســب 
  إلى حد الكفایة. المعیشة؛ حتى یستطیع أن یصل الموظف بنفسه وبمن یعول

تحقیق مكاسب مهنیة للموظفین مثل التأمین، اإلجازات، الضـمان االجتمـاعي،     .ب 
  .)١(وتقدیم الحوافز الوظیفیة وغیرها من الحقوق التي یسعون لتحقیقها

                                                           
 .٦د بینت تفاصیل التعریف في هذا البحث انظر ص وق) ١(
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  :آلیات العصیان اإلداريثانیًا: 
وتكـــون مظهـــر مـــن مظـــاهر الفســـاد اإلداري،  : تكـــون علـــى مســـتوى األفـــرادآلیـــات فردیـــة .١

  وتتمثل في ما یلي:
  عدم االلتزام في أوقات العمل.  .أ 
  االمتناع من أداء العمل أو التراخي أو التكاسل فیه.  .ب 
ـــــ  .ج  ل مســـــؤولیة العمـــــل وٕافشـــــاء األســـــرار الوظیفیـــــة والخـــــروج عـــــن العمـــــل عـــــدم تحمُّ

  .)٢(الجماعي

جماعــات ویطلــق علیهــا فــي واقعنــا المعاصــر العمــل : تكــون علــى مســتوى آلیــات جماعیــة .٢
 النقابي، وتهدف لتحقیق مكاسب مهنیة للموظفین أو العمال.

  

  :أشكال اإلضراب
یلجــأ األفــراد لتحقیــق أهــداف العصــیان إلــى اإلضــراب كوســیلة لتحیــق مــا یریــدون، وحاولــت 

  وهي كما یلي:هنا أن أحصر أنواع اإلضراب ما أمكن 
  

  یلي: ویشمل مااإلضراب الجزئي  .١
  اإلضراب الرمزي: ویقصد به عدم مزاولة المهنة لعدة ساعات.  .أ 
 إضـراب اإلضراب التباطئي: تباطؤ في العمل ممـا یخفـف مـن وتیـرة اإلنتـاج مثـل  .ب 

  ال المصانع.عمَّ 
اإلضراب التحذیري: وهو إضراب الموظفین ذوو طبیعة العمـل الحساسـة المتصـلة   .ج 

 .)٣(مثل األطباء، القضاء، المدرسینبحیاة الناس وبالخدمات الضروریة 
  

  االضراب الشامل: .٢
ـــاة كـــالتعلیم والصـــحة والبلـــدیات والخـــدمات األمنیـــة  ـــف منـــاحي الحی ویشـــمل إضـــراب مختل

  والعسكریة والمحاكم النظامیة والشرعیة الخ. . .

                                                                                                                                                                      
  . ٧٦) انظر التفاصیل من هذا البحث ص١(
) مركز المستقبل للدراسات والبحوث: یاسر الوائلي: الفساد اإلداري. . مفهومه ومظاهره وأسبابه: مع أشارة إلى ٢(

 http: //www. annabaa. org/nbahome/nba80/010. htm  - تجربة العراق في الفساد
  ) الشبكة الوطنیة الكویتیة: أ: أحمد الدبین: حق اإلضراب عن العمل،٣(

http: //www. alabraj. org/MakalDetails. aspx?MakalID=736&MakalType   
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  الحكم الشرعي آللیات العصیان اإلداري
  :االسالمیةأوال: الفساد االداري من منظور الشریعة      

والسیاسـي لمـا یحتویـه  اإلداري واالقتصـادي أشكالهالفساد بكافة  اإلسالمیةحرمت الشریعة 
  ودلیل ذلك: اإلسالمیةمن ابتزاز ورشوة ومحسوبیة وغیر ذلك مما هو حراٌم في الشریعة 

  

v :من القرآن  
َوتُـْدُلوا ِبَهـا ِإَلـى اْلُحكَّـاِم ِلتَـْأُكُلوا َفِریًقـا ِمـْن َوَال تَـْأُكُلوا َأْمـَواَلُكْم َبْیـَنُكْم ِباْلَباِطـِل {: قولـه تعـالى

ْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ  }َأْمَواِل النَّاِس ِباإلِْ
)١(  

بغیــر حــق، وهــذا األكــل لــه عــدة  خــریننهــى اهللا عــز وجــل عــن أكــل مــال اآلوجــه الداللــة: 
وغیر ذلك مما له صلة بالفساد الذي نهـى ، )٢(والغلولوجوه منها الرشوة والسرقة والغصب 

  الفعل.عنه الشارع، والنهي هنا یقتضي التحریم وذلك لتجریم هذا 
  

  

v :من السنة  
  )٣(»لعن اهللا الراشي والمرتشي«: rعن النبي  ما رواه أبو هریرة

حیـث أن المتعامـل بهـا مطـرود مـن رحمـة  الرشـوة بلفـظ الحـدیث rذم النبـي وجه الداللة: 
 األمانــاتیوقــع عقوبــة تعزیریــة فــي الــدنیا للمرتشــي وهــي توبیخــه لــرد  rاهللا، وكــأن النبــي 

 العقوبـة أنـه غـشَّ السـبب فـي و ، ألصحابها وحفظ حقوق الناس، وعقوبة أخرویة وهـي اإلثـم
المسلمین الذین استأمنوه على أموالهم، ویقاس على الرشوة كل التصرفات التي تصدر من 

مـــة للمجتمـــع، كتـــرك العمـــل أو عـــدم االلتـــزام الموظـــف وتضـــر بالوظیفـــة أو بالمصـــلحة العا
  .)٤(بمواعید العمل بقصد إحداث الفوضى وعدم سیر مصالح العامة على ما یرام

  

v اإلجماع:  
أجمـــع المســـلمون علـــى تحـــریم الغلـــول، وأنـــه مـــن الكبـــائر، وأجمعـــوا علـــى أن علیـــه رد مـــا 

  .)٥(غله
  

                                                           
 . ١٨٨) سورة البقرة: آیة ١(
  . ١١٦/ ٣٠) الغلول: الخیانة والسرقة، انظر الزبیدي: تاج العروس ٢(
، المرتشي في أسباب المسلمین rكر لعن المصطفى ذ الرشوة، باب: :في صحیحه(ك: ابن حبان: ) أخرجه٣(

  . ١٠٩٤/ ٧، وقال األلباني: حدیث صحیح، انظر/ االلباني: التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان ١١/٤٦٨)٥٠٠٧ح
  . ٢٨٢/ ١٢) وزارة األوقاف: الموسوعة الكویتیة ٤(
  . ٢١٧/ ١٢ : شرح النووي على مسلم) النووي٥(
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  :العمل النقابي من منظور الشریعة اإلسالمیةثانیًا: 
  قبل بیان الحكم الشرعي للعمل النقابي البد من التعرف على حقیقة النقابات العمالیة:

 حقیقة العمل النقابي:  - 
العمـل النقــابي هــو نــوع مــن أنــواع التعــاون االجتمــاعي، الــذي یهــدف لالســتفادة مــن المــوارد 

أهــداف ومطالــب المنــدرجین تحتــه، مــن دفــع للظلــم البشــریة باإلضــافة إلــى جانــب تحقیــق 
  .)١(عنهم وجلب المصالح لهم

  الحكم الشرعي للعمل النقابي: -
إلى جواز العمل النقابي اسـتدالًال مـن جملـة اآلیـات واألحادیـث   المعاصرون ذهب الفقهاء

  .)٢(النبویة والمعقول
v :من القرآن  

ثْـمِ  َعَلـى َتَعـاَوُنوا َوَال  َوالتَّْقـَوى اْلِبرِّ  َعَلى َوَتَعاَوُنوا{قوله تعالى:   ِإنَّ  اللَّـهَ  َواتَّقُـوا َواْلُعـْدَوانِ  اإلِْ
  )٣(} اْلِعَقابِ  َشِدیدُ  اللَّهَ 

: یأمرنا المشرع بالتعاون على البر والصلة والنصرة ودفع الضرر عن النـاس، وجه الداللة
ففي هذه اآلیة یقرر المشرع مبدأ مشروعیة العمل النقابي فـي ظـل الطـابع اإلسـالمي العـام 

  الذي یحافظ على األمن واالستقرار المجتمعي.
  

v :من السنة  
 عبـد دار فـي شـهدت لقـد«: قولـه r اهللا رسـول عـن عـوف بـن اهللا عبـد بـن ما رواه طلحة

  )١(»ألجبت اإلسالم فى به أدعى ولو النعم حمر به لى أن أحب ما حلفاً  جدعان بن اهللا

                                                           
 .http: //kenanaonlineن: د. أحمد الكردي: النقابات العمالیة یكنانة أون ال)  موقع ١(

com/users/ahmedkordy/posts/277445  
) عبد الحلیم محمود: الدستور اإلسالمي المصري الذي وضعه األزهر، الباب الرابع ( الحقوق والحریات الفردیة)، (٢

، توصیات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث اإلسالمیة بتشكیل ١١١ م، قرار رقم١٩٧٨ینایر ٥ه، ١٣٩٨الموافق شهر محرم
لجنة لوضع الستور اإلسالمي. 

http://ahmedelgamel.maktoobblog.com/category/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8
5-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa/  

  . ٢سورة المائدة: آیة )٣(
( ك: قسم الفیئ والغنیمة، باب: إعطاء الفىء على الدیوان ومن تقع به البدایة) الكبرى في سننه  :البیهقي :أخرجه )١(
 الشرح في الواقعة واألثار األحادیث تخریج في المنیر ابن الملقن: البدر صحیح، انظر/ ، وقال ابن الملقن الحدیث٦/٣٦٧

 . ٣٢٥/ ٧ الكبیر

http://ahmedelgamel.maktoobblog.com/category/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8
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مبــدأ مشــروعیة المشــاركة فــي مؤسســات أو  فــي هــذا الحــدیث r: یبــین النبــي وجــه الداللــة
  .)١(نقابات تحمل هدف أخالقي أو إنساني أو قصد إصالحي

v :من المعقول  
مبــادئ الشــریعة اإلســالمیة تــنص علــى التعــاون والنصــرة ورفــع الظلــم وتحقیــق العــدل وهــذه 
كلهــا مـــن أهــداف العمـــل النقــابي، ومـــا تكونـــت النقابــات إال نتیجـــة لتعقــد المجتمـــع وتطـــوره 

  وبالتالي تعدد احتیاجاته.
  

  :ثالثًا: اإلضراب من منظور الشریعة االسالمیة
تلجأ النقابات العمالیة إلى اإلضـراب كـآخر وسـیلة مـن الوسـائل التـي تسـتطیع مـن خاللهـا 
الوصول إلى المطالب المشروعة التي تهدف إلیها، حیث تقوم  باإلضراب مـن خـالل عمـل مـنظم 

مـن حیـث المـدة والكیفیـة للوصـول لمقاصـد مشـروعة مراعیـة فـي ذلـك تضع له استراتیجیات معینة 
  الظروف االقتصادیة والسیاسیة.

  بد من بیان حكمه الشرعي: الفمن حقوق الموظف  اً لذا وقد أصبح اإلضراب حق
فقد أقرت الشریعة مبدأ العدالة الوظیفیة، وحثت على الوفاء بالعقود بـالتزام كـل طـرف مـن 

على ذلك إن حدث خلل في العقد من جانب رب العمـل، أضـرَّ بمبـدأ  ناءً ، وبطرفي العقد بواجباته
االلتــــزام فإنــــه یحــــق للطــــرف اآلخــــر اتخــــاذ عــــدة وســــائل للوصــــول إلــــى حقوقــــه المشــــروعة ومنهــــا 

  اإلضراب.
  .)٢(وقد استدل الفقهاء المعاصرون على مشروعیة اإلضراب من الكتاب والمعقول

  ودلیل ذلك:
  

v :من القرآن  
}َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ {: تعالىقوله 

)١(  
                                                           

 . ٣٣/ ١) الشحود: الخالصة في فقه األقلیات ١(
) موقع د.صالح سلطان: دار اإلفتاء المصریة التظاهر جائز بشروط واإلضراب العام الذي یعطل مصالح ٢(

-http: //www. salahsoltan. com/paradoxes/3610-2012-02-08 البالد والعباد محرم شرعاً 
12-11-33. htmlموقع الجامعة االسالمیة: د. ماهر السوسي: حكم اإلضراب عن العمل في اإلسالم ، - 

http: //site. iugaza. edu. ps/msousi56.عبد الحي یوسف( األستاذ بقسم  ، موقع المشكاة اإلسالمیة: د
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: أوجب اهللا تعالى على المؤمنین الوفاء بالعقود، وكلمة عقد تشمل كافة أنواع وجه الداللة
بالوفـــاء المـــوظفین الـــذین یبـــذلون وقـــتهم  العقـــود منهـــا المبایعـــات واألمانـــات، وأولـــى النـــاس

 وجهدهم في سبیل بناء الوطن، وعلیه فاآلیة تقرر مبـدأ الوفـاء مـن طرفـي العقـد، فـإن أخـلَّ 
خـــر االعتـــراض أو الفســـخ، واإلضـــراب صـــورة مـــن د الــــأطراف بالعقـــد فیحـــق للطـــرف اآلأحـــ

  .)١(صور االعتراض
  

v :من المعقول  
  حیث استدلوا بالمعقول من وجوه:

  :)٢(تقتضیه نظریة الظروف الطارئةما  .١
فهـــي مـــن مســـتجدات القضـــاء اإلداري، وتهـــدف لتحقیـــق التـــوازن والتعـــادل االقتصـــادي فـــي 

  .)٣(میزان االلتزامات في العقود وتنفیذها

عنــد فــي عقــد العمــل للتخفیــف عــن المكلــف ورفــع اإلثــم عنــه، و  اً فقــد جعلهــا المشــرع مناطــ
انخـــرام الوفـــاء بالعقـــد أو مطالبـــة الموظـــف لرفـــع راتبـــه الـــوظیفي لجعلـــه یتناســـب مـــع غـــالء 

هــذا حــٌق مــن حقوقــه فیحــق لــه االحتجــاج النتــزاع حقوقــه، واإلضــراب شــكٌل مــن فالمعیشــة 
  األشكال التي توافق مفهوم الظروف الطارئة.

، وأداء الحقــــوق األمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــرأن اإلضــــراب شــــكل مــــن أشــــكال  .٢
ـــذي  ـــى الموظـــف ال ـــم الواقـــع عل ظـــروف العمـــل، والشـــریعة  أنهكتـــهألصـــحابها، ورفـــع الظل

  سالمیة بجملة مبادئها تحث على ذلك.اإل
اْلُحُقوَق ِإَلـى َأْهِلَهـا َیـْوَم اْلِقَیاَمـِة  َلُتَؤدُّنَّ «: قوله rعن النبي  : ما رواه أبو هریرةدلیل ذلك

  )١(»َحتَّى ُیَقاَد ِللشَّاِة اْلَجْلَحاِء ِمَن الشَّاِة اْلَقْرَناءِ 
العقوبـــة األخرویـــة لتحقیـــق  وجـــوب بمنطوقـــه یـــدلل علـــى لـــئن كـــان الحـــدیثوجـــه الداللـــة: 

  على أداء الحقوق ألصحابها في الدنیا مخافة العقاب األخروي.دلیل آكد لالعدل، فهو 
  

                                                           
) موقع د. صالح سلطان: دار اإلفتاء المصریة التظاهر جائز بشروط واإلضراب العام الذي یعطل مصالح (١

-http: //www. salahsoltan. com/paradoxes/3610-2012-02-08البالد والعباد محرم شرعًا 
12-11-33. Html.  
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  . ٧١٦/ ٤) الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ٣(
 .١٨/ ٨) ٦٧٤٥، حفي صحیحه (ك: البر والصلة، باب: تحریم الظلم :مسلم :) أخرجه١(
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  :الضوابط الشرعیة للقول بجواز اإلضراب 
فالقول بالجواز لیس على إطالقه؛ بل البد له من ضوابط شرعیة تعد قیودًا وحدودًا، یجـب 

  مراعاتها وهي كما یلي:
  أن تكون المقاصد والغایات والوسائل مشروعة: .١

مطالـــب العمـــال والمـــوظفین جـــائزة شـــرعًا كالمطالبـــة بحقـــوقهم المســـلوبة ال البـــد أن تكـــون 
الزیــادة عــن ذلــك كأخــذ حــق لــیس لهــم، وینبغــي أن تكــون وســیلة اإلضــراب مشــروعة فـــال 
یؤدي اإلضراب إلى مفسدة أكبر من المنفعة العائدة علیهم، كإحـداث الفوضـى التـي تـؤدي 

إلضراب غیر جائز في هذه الحالة وذلك من إلى إضرار النظام العام، وعلیه فیكون حكم ا
  باب سد الذرائع.

  :باإلضرابكنة قبل القیام ماستفراغ كل الوسائل الم .٢
وتتخــذ النقابــات عــدة وســائل للوصــول للمطالــب المشــروعة للمــوظفین وتهــدف فــي النهایــة 

  لدفع الضرر عنهم، ومن هذه الوسائل:
تفــاق علیــه بالعقــد وعــدم تــأخیر الموظــف النصــیحة واإلرشــاد لــرب العمــل بالوفــاء بمــا تــم اال  .أ 

عن استحقاقه، وذلك طبقًا لمبادئ نظام المعامالت في الشریعة اإلسالمیة القائل "أن العقد 
؛ ألنـه محـل توافـق اإلرادات المتعاقـدة فیجـب علـى كـل طـرف االلتـزام )١(شریعة المتعاقدین"

  بعقد العمل المشروع وما تضمنه من شروط.
 المسـلمون«: أنـه قـال rلما رواه كثیر بـن عبـد اهللا المزنـي عـن أبیـه عـن جـده عـن النبـي 

 )٢(»حراما أحل شرطا أو حالال حرم شرطا إال شروطهم عند
الكتابة الرسمیة لمن بیده األمر للنظر في شؤون الموظفین، حتى لو وصل األمر إلعالم   .ب 

مـن واجبـات رئـیس الدولـة تفقـد  رئیس الدولة وذلك لوضـع حـد لممارسـات رب العمـل، ألن
 ة والنظر في شكواهم وحلها كما كان یفعل أمیر المؤمنین عمر بن الخطابتعماله ورعی

 y فقــد كــان یتفقــد أحــوال الرعیــة ویســمع شــكواهم ویستوضــح أمــورهم ثــم ینــزل الجــزاء أو
  .)١(العقوبة بمن یستحق

                                                           
  . ٣٠٠) للزرقا: شرح القواعد الفقهیة ص ١(
، وقال االلباني: ٢٤٩/ ٧في سننه الكبرى ( ك: الصداق، باب: الشروط في النكاح)  :البیهقي :) أخرجه٢(

 . ٢٠٧/ ٥صحیح، انظر/ االلباني: إرواء الغلیل  الحدیث
  . ٤٠٦ص  ) الصالبي: فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب١(



?/ 

~ 
٨٤ 

ـــین عـــدم جـــدوى  .ج  ـــات العمالیـــة كـــٌل باختصاصـــها تـــأمر  إن تب الوســـائل الســـابقة، فـــإن النقاب
ـــام باإلضـــراب  المشـــروع عـــن العمـــل؛  ـــة للقی ـــإلرادات العمالی ـــي ل موظفیهـــا باإلجمـــاع الفعل

 انتظارًا النتزاع حقوقهم من رب العمل.
  

  الموازنة بین المصالح والمفاسد: .٣
اإلضـراب، ألن  شـأن عنـد النظـر فـيوأقصد بذلك الموازنة الواعیـة بـین المصـالح والمفاسـد 

حق الموظف في اإلضراب یكون ضمن حدود ومصلحة المجتمع اإلنسـاني بأكملـه؛ وذلـك 
  جمعًا بین مصلحة الموظف ومصلحة العامة.

وعلیـــه فـــإن كانـــت المصـــلحة الراجحـــة باإلضـــراب لتحقیـــق مطالـــب المـــوظفین، أعظـــم مـــن 
ألنه البد  ؛راب ولو بارتكاب مفسدة یسیرةقة لعامة الناس فنقول بجواز اإلضقالمفسدة المتح

والعلـة فــي ذلــك اغتفــار المفســدة األدون لجلــب  ،حـین تحقیــق المصــلحة مــن ارتكــاب مفســدة
  .)١(مصلحة أعظم

أما إن كانت المفسدة راجحة بإضراب الموظفین على عامة الناس كتأثیرهـا علـى المرضـى 
المتحققـة للمـوظفین فنقـول بعـدم  أعظم من المصـلحة وهيوالمسیرة التعلیمیة بشكل سلبي، 

ن، والعلة فـي ذلـك أن درء المفسـدة أولـى مـن جلـب دوَ جواز اإلضراب لتحقیق المصلحة األَ 
  .)٢(المصلحة

ألنه قـد یـؤدي لقتـل أرواٍح بریئـة أو إضـرار بالمصـلحة التعلیمیـة كمـا حـدث فـي قطـاع غـزة 
  في السنوات السابقة.

الضـــرر "ومـــا كـــان هـــذا الحكـــم الشـــرعي إال طبقـــًا للقواعـــد المقـــررة فـــي الشـــریعة اإلســـالمیة 
  .)٤("یتحمل الضرر األخف لدفع الضرر األشدِّ "، و)٣("یزال

وعلیـه فــأي وظیفــة كــان إضـراب موظفیهــا یــؤدي إلــى اإلضـرار فــي النظــام العــام  لمصــلحة 
  المجتمع فإن هذا الفعل ال یجوز شرعًا.

فإن حق اإلضراب البد أن یكون دائمًا في دائرة اإلیجاب في حین تنفیذ هـذه  وبمعنًى آخر
  .)١(اإلرادة الواعیة

                                                           
  . ٢٨٨/ ١) الشاطبي: الموافقات ١(
 . ٩٠) ابن نجیم: األشباه والنظائر ص ٢(
  . ٨٥ص  المرجع السابق) ٣(
  . ٨٨) المرجع السابق ص ٤(
  .٢٠) بحر العلوم: حقوق اإلنسان في اإلسالم بین الخصوصیة والعالمیة ص ١(
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  النظر في مآالت األحكام: .٤
كانـــت ســـواء یقـــول اإلمـــام الشـــاطبي: " النظـــر فـــي مـــآالت األفعـــال معتبـــر مقصـــود شـــرًعا 

األفعـال الصـادرة عـن األفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد ال یحكم على فعـل مـن 
  .)١(المكلفین باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما یؤول إلیه ذلك الفعل"

فــإن كانــت الحاجــة ماســة لإلضــراب فــال بــد مــن مراعــاة مــا ســیتمحض عنــه اإلضــراب مــن 
وهـــذه النتیجـــة قـــد تكـــون مظنونـــة، أو تـــدل علیهـــا قـــرائن األحـــوال، أو  ،أو مفاســـد ،مصـــالح

  بالتجربة السابقة.
 ،أو المصــالح العامــة ،وعلیــه فــإن آلــت اإلضــرابات إلــى مفاســد أضــرت بالممتلكــات العامــة

  ألنها خالفت مقاصد الشریعة في حفظ النفس والمال. ؛فإننا نمنعها قطعاً 
لتحقیــق مطالــب المــوظفین دون اإلضــرار بمصــالح العامــة وٕان كانــت المــآالت نافعــة وأدت 

  ألنها جاءت موافقة لمقاصد الشریعة في حفظ الحقوق. ،فإننا نجیزها
ضــــراب یكــــون بمــــدى اقتــــراب المــــآل مــــن تحقیــــق مقاصــــد الشــــریعة فالضــــابط فــــي شــــأن اإل

  سالمیة المتمثلة في حفظ الكلیات الخمس.اإل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . ١٧٧/  ٥) الموافقات: للشاطبي ١(
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  الثالثالفصل 

  عصيان احلاكم                               

  

  

  

  وفيه مبحثان:

  المبحث األول: حدود سلطات اإلمام وحقوق الرعیة.   

  أحكام الخروج على الحاكم.المبحث الثاني:    
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  -توطئة:
أوجبت الشریعة اإلسالمیة رئاسة الدولة وجعلتها ضرورة من الضروریات الشرعیة، لما 

واستمراره، فأوجبت على األمة تعیین الحاكم نونته مصلحة للتشریع اإلسالمي لدوام كیفي ذلك من 
ووضعت معاییر الختیاره واختیار بطانته، وأوردت قیودًا على سلطتهم، وأوجبت على األمة 
الطاعة في حدود الشریعة، وسنت أحكامًا للسیاسة الشرعیة تتمیز بالثبات والمرونة، لتحافظ على 

في األزمنة المتغایرة، ومصداقًا لذلك قال  األصول والثوابت، وتراعي التغیر والتطور والتجدد
اإلمام الشاطبي: " أن الشریعة اإلسالمیة  لم تنص على حكم كل جزئیٍة على حدتها، وٕانما أتت 
بأمور كلیة وعبارات مطلقة تتناول أعدادا ال تنحصر، ومع ذلك؛ فلكل معین خصوصیة لیست 

  .)١(في غیره ولو في نفس التعیین"
منهجًا سیاسیًا منظمًا لألمة لتحكم بمقتضاه وتنهل من موارده وهكذا صاغ المشرع 

األصیلة ومبادئه وقواعده السامیة واجتهاد علمائه؛ لتسمو باألمة نحو التقدم الداخلي والخارجي 
  دول دینیًا ودنیویًا.الأم  فراداألعلى مستوى  سواءٌ 

  :سلطات اإلمام في اإلسالمأوًال: حدود 
جعــل المشــرع للحــاكم المســلم ســلطة یســتطیع مــن خاللهــا إصــدار القــوانین اآلمــرة والناهیــة 

له إقامة العالقـات الدبلوماسـیة  توالتنفیذیة في الدولة، وجعل ،والقضائیة ،لجمیع السلطات التشریع
الخارجیــة التـــي یســـتطیع مـــن خاللهـــا إدارة الشـــؤون الخارجیــة للـــبالد، ولكـــن هـــذه الســـلطة المنوطـــة 

، ضمن إطار الشرعباإلمام لیست مطلقة لئال تعتریها األهواء والمصالح السیاسیة؛ بل مقیدة بقیود 
والشـورى الـذي یصـب فـي  ،والمسـاواة ،لال یجوز للحاكم أن یتعداه وهـو إطـار العـد بحیث یحرسها

  بوتقة واحدة وهي مصلحة األمة اإلسالمیة، لذا فسلطة اإلمام في اإلسالم مقیدة بحدین:
  ود الثوابت األصیلة:األول: حد حدال
ـــة والســـنة المحكمـــة المبیِّ  ،قصـــد بالثوابـــت األصـــیلة هـــي النصـــوص الثابتـــة مـــن القـــرآنأو  ن

ـــ للفـــرائض والحـــالل والحـــرام المقـــررِّ  ریم الربـــا، ونصـــاب حـــوت ،(كحـــل البیـــع ةریعة اإلســـالمیَّ فـــي الشَّ

                                                           
 . ١٤/ ٥ الشاطبي: الموافقات) ١(
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ــ ة التــي ال یجــوز لإلمــام التصــرف فیهــا، أو ة اإلســالمیَّ الحــدود، والكفــارات، والزكــاة)، وٕاجمــاع األمَّ
إصــــدار أحكامــــًا تخالفهــــا أو تلغیهــــا، فــــال یجــــوز لــــه أن یتعــــدى فحــــوى النصــــوص المحكمــــة إلــــى 

  .)١(غیرها
حین   rة ذلك، لفعل النبي ت المصلحة العامَّ ضتأخیرها ال إلغاؤها إن اقتوز له ولكن یج

ألن المصـلحة الراجحـة مـن رجـوع المسـلمین فـي هـذا ؛ أجل الحـج للعـام المقبـل فـي صـلح الحدیبیـة
فأخر الفریضة عـن  rضمن شروط صلح الحدیبیة بانت للرسول ، العام وعودتهم في العام القابل

  .)٢(وقت وجوبها
عمر حین امتنع عن أخذ الزكاة عام الرَّمادة، وأخذها من القادرین في العـام القابـل، وفعل 

ما كان إال حفاظًا على مصلحة المسلمین في العامین حیث في العام األول جعلهـم ینفقونهـا علـى 
  .)٣(أنفسهم ومن حولهم، أما أخذه في العام القابل مضاعفة لكي یبقى رصید في بیت المال

  

  الثاني: حدود المتغیرات:الحد 
أم بطانتــه  ،وهـي المســاحة الحــرة التــي تركهـا المشــرع لالجتهــاد فیهــا سـواء مــن قبــل الحــاكم

الذین یرجع إلیهم الحاكم في األمور التي تتعلق بالسیاسة الشرعیة،  أم العلماء ،(أهل الحل والعقد)
للقـرآن الكـریم والسـنة النبویـة، وفـي مجـال المباحـات  األدلـة الظنیـةوهذه المساحة الحرة متعلقـة فـي 

مــن اإلباحــة إلــى الوجــوب أو الحكــم السیاســي خرجهــا یقــد فوهــي التــي اســتوى فیهــا الفعــل والتــرك 
یخضـــع لعـــدة ضـــوابط تعـــد قیـــودًا لمنـــع  أن التحـــریم، وال بـــد للحكـــم السیاســـي فـــي دائـــرة االجتهـــاد

  هي كما یلي:االنحراف في استخدام السلطة و 
  

  خضوع الحكم السیاسي لفقه المقاصد: .١
ن هـذا الفقـه لضـبط وِّ الفقه المقاصدي فقه لـه وزنـه ومكانتـه فـي الشـریعة االسـالمیة، وقـد دُ 

حركــة االجتهــاد مــع تغیــر األزمنــة واألمكنــة واألعــراف والعــادات، والفقــه المقاصــدي یهــدف لتحقیــق 
بـأمس الحاجـة لتوظیـف هـذا الفقـه فـي السیاسـة الشـرعیة مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، ونحن 

لمـــا یعتریهـــا مـــن تغیـــر فـــي العالقـــات الداخلیـــة والخارجیـــة فـــي الدولـــة اإلســـالمیة، فتظـــل األحكـــام 
  الشرعیة مرهونة بها تدور مع مقاصد التشریع وجودًا وعدمًا.

                                                           
  . ٧٨-٧٥) بو معراف: التعلیل المصلحي لتصرفات الحاكم ص ١(
في صحیحه ( ك: الشهادات، باب: كتب هذا ما صالح فالن بن فالن وفالن بن فالن  :البخاري: ) أخرجه٢(

  . ١٨٥/ ٣) ٢٦٩٩، حوٕان لم ینسبه إلى قبیلته أو نسبه
  . ١٧٩ص  )الصالبي: فصل الخطاب في سیرة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب٣(
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الــذي یحــیط والنــاظر فــي الفقــه المقاصــدي یــرى أنــه إعمــال للعقــل وٕاهمــال للجمــود الفكــري 
  بالنص الشرعي، وبالتالي هو انطالق بالنص من اللفظ والمبنى نحو المقصد والمعنى.

  وفقه المقاصد یحمل في طیاته مبادئ الشریعة اإلسالمیة وهي كما یلي:
  تحقیق المصالح ودرء المفاسد:  .أ 

  والمرسلة. ،والملغاة ،والمصالح  كلمة عامة تشمل جمیع المصالح المعتبرة
هـي التـي اعتبرهــا الشـارع وورد الـدلیل علــى اعتبارهـا مـن الكتــاب فالمصـالح المعتبــرة:  - 

، وهـــي ثالثـــة أنـــواع: منهـــا الضـــروري( الـــذي جـــاء لحفـــظ الكلیـــات )١(والســـنة واإلجمـــاع
  الخمس)، والحاجي، والتحسیني.

ـــاة -  ، فـــال یجـــوز للحـــاكم المســـلم إعمـــال )٢(: هـــي التـــي لغاهـــا المشـــرعوالمصـــالح الملغ

  ین، ومثاله:مالمصالح  الملغاة بحجة أن فیها مصلحة للمسل
أن فیـه مصـلحة وهـى حفـظ الـنفس مـن القتـل،  وهلـةفقـد یظهـر ألول  االستسالم للعدو:

ولكن هـذه المصـلحة لـم یعتبرهـا الشـارع، ألن هنـاك مصـلحة أرجـح منهـا، وهـي احتفـاظ 
هـذه المصـلحة العظیمـة ودفعـًا  رع اهللا القتـال لتحقیـقاألمة اإلسالمیة بالعزة والكرامة فَشـ

  .)٣(للمفاسد المترتبة على الخضوع و االستسالم للعدو

أو  باعتبارهــــاوهــــي المصــــالح التــــي لــــم یــــأت دلیــــل مــــن الشــــرع  المصــــالح المرســــلة:  - 
، وهنا تكمن المساحة الحرة التـي یسـتطیع أهـل االجتهـاد التحـرك مـن خاللهـا )٤(إلغائها

وآحاد النوازل في السیاسة باعتبار المصلحة المرسلة، والحكم على الحوادث المستجدة 
  ومثاله:

حیـــث صــدر األمــر فـــي غــزوة الخنــدق مـــن  القیــادة العســكریة للدولـــة  الخدعــة الحربیــة:
اإلسالمیة بالمشورة مع الجند إلى حفر الخندق لیحول بینهم وبین أعدائهم، ألنهـا توصـل 

  .)٥(یق النصر للمسلمینفي النهایة لتحقیق مصلحة عامة للمسلمین وهي تحق

                                                           
  . ٣٠٣) الفوزان: تیسیر الوصول إلى قواعد األصول ومعاقد الفصول ص ١(
  . ٣٠٣) المصدر السابق ص٢(
  . ٣٧٧/ ٤في أصول الفقه  ) الزركشي: البحر المحیط٣(
  . ٣٠٤الفوزان: تیسیر الوصول إلى قواعد األصول ومعاقد الفصول ص  )٤(
  . ١٧٧/ ٤هشام: السیرة النبویة  ) ابن٥(
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ــمٌ  مــا نــرى تفــرد المصــالح  ألنــه نــادرٌ ؛ یحتــاج لجهــد كبیــر دقیــقٌ  والبحــث فــي المصــالح عل
فــــي غالـــب األحــــوال مــــا تخــــتلط المصــــالح بالمفاســـد، ومــــن هنــــا نشــــأ فقــــه فالمجـــردة عــــن المفاســــد 

بمــا یتناســب مــع واقعنــا مــن جلــب مصــالح أو دفــع  للقیــام بالموازنــة وتقــدیم األولــى بینهــااألولویــات 
  .مضار

وقد وضع اإلمام الشاطبي ضوابط للحكـم فـي تقـدیم أولویـات المصـالح والمفاسـد فـي حـین 
تزاحمها فقال "المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبـر مـن حیـث تقـام الحیـاة الـدنیا 

جلـــــب مصـــــالحها العادیـــــة، أو درء مفاســـــدها  للحیـــــاة األخـــــرى، ال مـــــن حیـــــث أهـــــواء النفـــــوس فـــــي
  ")١(العادیة.

وهذا الفقـه یظهـر جلیـًا فـي السیاسـة الشـرعیة، فالسیاسـة تعتمـد علیـه اعتمـادًا كبیـرًا لتسـییر 
أمــور الدولــة الداخلیــة والخارجیــة للــبالد، حیــث أنهــا تــوازن بــین المصــالح والمفاســد، وتقــدم األولــى 

  :مثال ذلك، للمصلحة العامة على ما دونها
تتنازع فیها المصالح والمفاسد من حیث الحفاظ على أركان اإلسالم وثوابته حروب الردة: 

، وبــین قتــال المســلمین وٕاجبــارهم علــى دفــع الزكــاة، فالمصــلحة تقتضــي الحفــاظ rبعــد وفــاة الرســول
الـدفع  على الـدین ولـو أدى ذلـك لقتـال المسـلمین الـذین امتنعـوا عـن دفـع الزكـاة، ألن االمتنـاع عـن

  سیزلزل أركان الدولة اإلسالمیة فسیلحقه امتناع عن أموٍر أخرى.
وبالتالي یتمكن الحاكم المسلم من خالل إمعـان النظـر فـي مقاصـد الشـریعة والموازنـة بـین 

في أي  واالستحسان المصالح والمفاسد والتي یدخل فیها إنفاذ األحكام من باب سد الذرائع وفتحها
ألنه من المعلوم أن  ؛الشخصیة أم االقتصادیة أم العسكریةفي األحوال  سواءً  باب من أبواب الفقه

، وبالتــالي یســتطیع البــت فــي أمــور السیاســة الشــرعیة، وتنزیــل عــاً اختصــاص الحــاكم یتناولهــا جمی
  :مثال ذلكقواعدها وضوابطها على الوقائع المستحدثة، 

ســدًا للذریعــة؛ ألن و للمبــاح  اً : وذلــك تقییــدالــزواج مــن الكتابیــات منــع عمــر بــن الخطــاب
اإلعـراض عـن فتیـات المسـلمین یفـوت شـرط اإلحصــان المـذكور فـي القـرآن، و قـد یـؤدي إلـى فتنــة 

  .)٢(لبنات المسلمین، وكساد سوقهن
  

  القواعد الفقهیة العامة:  .ب 
 األحكــامقــرر الفقهــاء العدیــد مــن القواعــد الفقهیــة التــي تســاعد أهــل االجتهــاد فــي إصــدار  

  الفقهیة، وأولى الناس لیستعین بهذه القواعد هم أهل الفقه السیاسي ومن هذه القواعد:
                                                           

  . ٦٣/ ٢الشاطبي: الموافقات )١(
  . ٢٠٩القرضاوي: السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها ص  )٢(
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  :)١(تصرف اإلمام منوط بالمصلحة .١

اإلمـام إصـدار األحكـام بمـا یتفـق مـع  وهذه القاعدة تلخص ما قلته سابقًا بأنه یتوجب علـى
مصـلحة المسـلمین العامــة مـن القیــام علـى شــؤونهم، وحفـظ مصــالحهم الداخلیـة والخارجیــة، 

  ومن أمثلة ذلك:
ـــ هم، والقضـــاة والمـــدراء یأنـــه یتوجـــب علـــى اإلمـــام تعیـــین الـــوالة والـــوزراء وتوزیـــع المهـــام عل

، وٕاصــــدار القـــــرارات اإلســــالمیةومــــوظفي الدولــــة اإلســــالمیة، ومراقبــــة العمـــــل فــــي الدولــــة 
  .)٢(واألحكام التي تصب في صالح الرعیة

ویحــق لــه عقــد المعاهــدات واالتفاقیــات بــین الدولــة المســلمة وغیرهــا مــن الــدول، كالتحــالف 
علـى النصـرة والتعـاون بشـتى أشـكاله العلمـي والعسـكري واالقتصـادي والسیاسـي فـي ضـمن 

یقـر أي تحـالف دولـي أو إقلیمـي مـا دام الهـدف حدود الشریعة، فالفقـه السیاسـي اإلسـالمي 
  .)٣(منه العدل، ودفع الظلم، والتقدم الحضاري

  

  :)٤(الضرر یزال .٢
المفســدة، والســنة الكونیــة تقــر بــأن المفاســد البــد مــن وجودهــا،  وجــود الضــرر األصــل فــي 

بجملـــة مـــن القواعـــد لتســـییر  اإلســـالميتســـتقیم الحیـــاة إال بـــدفعها، لـــذا جـــاء الفقـــه  ولكـــن ال
ال منـــاص مـــن الظـــروف الطارئـــة التـــي  یعتریهـــاالداخلیـــة والخارجیـــة لألمـــة لمـــا قـــد  األمـــور
  منها.

وهـــذه القاعـــدة تثبـــت وجـــود الضـــرر ولكـــن ال یحـــق ألحـــد إلحـــاق الضـــرر بـــاآلخرین، وهـــذه 
أقـرَّ لهـا  ، وحفظ كیان الدولة اإلسالمیة التيواألمن القاعدة تحمل في طیاتها مبادئ العدل

  المشرع باالستخالف إن التزمت بأحكام الشریعة.
أن اإلمام ال  إلىوطبقًا لهذه القاعدة وغیرها من القواعد الفرعیة التي تندرج تحتها، نخلص 

یحق له عقد اتفاقیات ومعاهدات تضـر بالدولـة المسـلمة، ومثالـه كمـا هـو بـیَّن فـي عصـرنا 
  .)٥(والدولة الصهیونیة لتصدیر الغاز الطبیعي لهذه الدولة المعادیة عقد اتفاقیة بین مصر

                                                           
  .١٢٣) ابن نجیم: األشباه والنظائر ص (١
  .٣٥١-٣٤٧) عثمان: رئاسة الدولة في الفقه اإلسالمي ص ٢(
  .٣٧٤ص ) الفهداوي: الفقه السیاسي اإلسالمي ٣(

 .٨٥) ابن نجیم: األشباه والنظائر ص (٤
  . ٢٠٠٥) اتفاقیة تصدیر الغاز المصري إلسرائیل عام ٥(
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ن في عقد أمثال هذه االتفاقیات سیؤدي إلى مصادرة ثروات البالد اإلسالمیة للغیر دون إ
  مقابل تستفید منه األمة اإلسالمیة.

قواعد الفقه اإلسالمي تثبت أن الضرورة مرحلیة، وسیاسـة دفـة الـبالد علـى إثرهـا منوطـة و 
والضرورة تقدر ، )١(أن الضرورات تبیح المحظوراتوهي بالقواعد المستثناة من الشریعة اإلسالمیة 

  .)٢(بقدرها
لضـرر تبقى االتفاقیات تدور في فلك المقاصـد الشـرعیة والقواعـد الفقهیـة بـأن یـزال اعلیه و 

، ویبقـــى دائمـــًا أن درء المفاســـد أولـــى مـــن )٤(، ویختـــار أهـــون الضـــررین)٣(بالضـــرر األخـــف األشـــد
  .)٥(جلب المصالح

  

  :)٦(فقه الواقعلخضوع الحكم السیاسي .  ٢
واألعـراف، ومرونـة الشـریعة اإلسـالمیة  ،واألمـاكن ،سنة اهللا في كونـه تغیـر األزمـان

والعـــرف، فـــأي حكـــم سیاســـي یصـــدره  ةنـــن واألمكتكمـــن فـــي أن الفتـــوى تتغیـــر بتغیـــر األزمـــا
  :ومن أمثلة ذلكالحاكم المسلم قد یصلح لزمان أو مكان معین ال یصلح لغیره، 

ــم یــردَّ أن المســلمین صــبروا علــى إیــذاء الكفــار فــي مكــة المســلمون علــى حادثــة  ، فل
آل یاســر فــإن موعــدكم یــا صــبرًا «تعــذیب ســمیة وزوجهــا وابنهــا، واكتفــوا بالبشــارة المحمدیــة: 

لــرد االعتبــار للمــرأة التــي  rبینمــا جهــز الرســول ، وعلــى دربهــم صــار مــن معهــم، )٧(»نــةجال
  .)٨(كشف عورتها الیهودي وأجالهم من مكانهم

یتضــح لنـــا جلیـــًا فقــه المرحلـــة التـــي تمــر بهـــا األمـــة اإلســـالمیة وأن  فمــن هـــذا األثـــر
بـــالواقع المعاصـــر، فلمـــا كـــان المســـلمون ضـــعفاء ال یســـتطیعون أن یحمـــوا  األحكـــام منوطـــةٌ 

أنفسهم من لهیب الكفار تحملوا األذى وصبروا، ولكن لما تغیرت موازین القوى على الساحة 

                                                           
  . ٨٥) ابن نجیم: األشباه والنظائر ص ١(
 . ٨٦المرجع السابق ص )٢(
  . ٨٨) المرجع السابق ص ٣(
 . ٨٩) المرجع السابق ص ٤(
  . ٩٠) المرجع السابق ص ٥(
 . ٢٨٧) القرضاوي: السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها ص ٦(
  . ١٠٣ص   حسن صحیح، انظر/ الغزالي: فقه السیرة ، قال األلباني: الحدیث٢٣٩/ ٢البیهقي: شعب اإلیمان  )٧(
  . ٢/٩٤) الصالبي: السیرة النبویة دروس وعبر ٨(



?/ 

~ 
٩٣ 

المسلمون للنصـرة وكشـف الرجـال عـن لثـامهم فـأبوا الذلـة  الزمان على المسلمین، هبَّ وتغیر 
  .)١(والمهانة
قضــیة التســعیر، والزیـادة فــي عقوبــة مـن أمثلــة خضــوع الحكـم السیاســي لفقــه المرحلـة  و

الزوجــة بائنــة مــن زوجهــا بینونــة  تكــونشــارب الخمــر، وقضــیة الطــالق ثــالث إلــزامهم بهــا و 
  .)٢(كبرى

  الحكم السیاسي لفقه التوقع:خضوع  .٣
وأقصد بفقه التوقع النظر في مآالت األحكام، وتدبیر المستقبل لتبقـى الدولـة االسـالمیة 
تـدیر دفــة زمــام السیاســة، فــال بـد مــن الحكــم السیاســي الــواعي التـدبیري الــذي ینظــر إلــى أفــق 
السیاســة الشــرعیة المســتدیمة، فــال بــد مــن االســتعداد السیاســي والعســكري واالقتصــادي الــذي 

ُتكبَّل الدولة اإلسالمیة بالتزامات مالیة  حتى الرة المستقبلیة للسیادة الشرعیة، یتالئم مع النظ
   وسیاسیة مما یوقعها في َشَرك الدول المعادیة.

وفي هذا الصدد یقول د. خالد الفهداوي: "النقل والعقل دعامتا السیاسة الشـرعیة، ومـالم 
دود، والمنقـول الصـحیح ال یعارضـه هدوم، ومـا لـم یكـن العقـل بنـاؤه فمحـمیكن أساسه النقل ف

  )٣(معقول صریح، ولن یهتدي العقل إال بالشرع، والعقل أساس التكلیف"

فالسیاســة الحكیمــة تــدور مــع العقــل فــي حــدود النقــل لتصــل إلــى المقصــود وهــو تحقیــق 
، فـــال بـــد مـــن النظـــر إلـــى مـــآالت األحكـــام عنـــد إصـــدار األحكـــام المصـــلحة الشـــرعیة للرعیـــة

  .السیاسیة
  

  :ثانیًا: حقوق الرعیة في اإلسالم
بعد بیان حدود سلطة اإلمام في اإلسـالم تبـین لنـا أن السـلطة فـي اإلسـالم لیسـت مطلقـة؛ 

، السیما في باب السیاسة وذلك لتحقیق مصالح الرعیة، وهذا یدلل على عظمـة تحدها ضوابطبل 
الحـاكم سـلطة مطلقـة یـروق لـه أن یفعـل بهـا مـا یشـاء وٕان  فـي وسـطیته، فلـم یعـطَ  اإلسالميالدین 

حریة مطلقـة الرعیة  توریة مثًال، وفي المقابل لم یعطِ أدى ذلك إلى استبداد الرعیة وظلمهم، كالدكتا

                                                           
 . ٢٢٥الفهداوي: الفقه السیاسي االسالمي ص   )١(
 . ٢١٨-٢٠٨القرضاوي: السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها ص  )٢(
 . ٣٣٤الفهداوي: الفقه السیاسي االسالمي ص )٣(
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تنصــیب  ت الشــریعة اإلســالمیةمــثًال؛ بــل جعلــفــي اختیــار نــوع السیاســة التــي تحكمهــم، كاللیبرالیــة 
وأعطــاه ســلطة یســتطیع فــي حــدودها رســم السیاســة العامــة للدولــة،  اإلمــام مــن الضــروریات لألمــة،

  .بالمشورة مع أهل االختصاصوهذه السلطة مقیدة فیما یصلح للرعیة في حدود الشرع 
یتمثــل فــي  والنــاظر فــي السیاســة یــرى أن واجــب الحــاكم فــي اإلســالم كمــا حــددهما العــالم المــاوردي

  أمرین:
ـب الحـاكم السیاسة الدینیة: وهي (حراسة الدین) وهو من أعظـم واجبـات الحـاكم، ومـا نُ  .١ صِّ

  إال لیحفظ بیضة هذا الدین ویرعى حماه.
 فهـــــا المتعـــــددة السیاســـــیةاالسیاســـــة الدنیویـــــة: وهـــــي (سیاســـــة الـــــدنیا) بكـــــل مجاالتهـــــا وأطی .٢

  .)١(وغیر ذلكواالقتصادیة والثقافیة والعسكریة واإلداریة 
فــــي تأســــیس واجبــــات الحــــاكم فــــي  مــــاءلومــــن منطلــــق هــــذه األبجــــدیات التــــي وضــــعها الع

، ومـن منطلـق الواقـع المعاصـر ومـع كثـرة المسـؤولیات وتطـور العـالم، كـل ذلـك أدى بـدوره اإلسالم
المســؤولیات ووضــع األكفــاء فــي مناصــبهم، ن علیــه تحدیــد فتعــیَّ  اإلســالمإلــى ثقــل تبعــة الحــاكم فــي 

من أمور الرعیة، وما كان هـذا  ات المختصة كٌل على حدة لكل أمرٍ وتقسیم السلطات وٕاقامة الوزار 
  .اإلسالمإال تأصیًال لمبدأ المسؤولیة في 

  :أقسام السلطة في االسالم
للتشــــــریع لــــــة والقــــــرارات المكمِّ  ،واللــــــوائح ،: هــــــي مصــــــدر القــــــوانینالســــــلطة التشــــــریعیة  .أ 

ـــرام كرامـــة  ،والحریـــة ،الشـــورى هـــامبادئ مـــنو ، )٢(اإلســـالمي تـــم و ، والعدالـــة ،اإلنســـانواحت
  بهذه الضوابط ِلتحدَّها.یدها یتق

      لــذي یجمــع بــین عمومیــة النخبــةوالســلطة التشــریعیة هــي البرلمــان فــي وقتنــا المعاصــر، ا
مصــــلحة لالمــــة الــــرأي والمشــــورة) وبــــین ضــــرورة التخصــــص، للوصــــول لمــــا فیــــه ( أهــــل 

  .)٣(اإلسالمیة
صــــاحبة الحــــق فــــي البــــت فــــي أمــــور النــــزاع  مســــتقلَّة هــــي ســــلطةالســــلطة القضــــائیة:  ب.    

، )٤(، مــن خــالل إنــزال حكــم القــانون المســتند إلــى الشــریعة اإلســالمیة علیهــاالمعروضــة علیهــا
 باإلسالم، سواء سلطة الحاكم وهو ما یعرف ولها الحق في مراقبة ومحاسبة السلطات األخرى

                                                           
  . ٣: األحكام السلطانیة ص ) الماوردي١(
 . ١٩٨/ ١) عودة: التشریع الجنائي في اإلسالم ٢(
  . ٤٠٥) الفهداوي: الفقه السیاسي االسالمي ص ٣(

  .١/٢٤٧) الفهداوي: موسوعة اإلدارة العربیة اإلسالمیة(٤
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(بقضــاء المظـــالم) وهـــذا بــاب واســـع مـــن أبــواب السیاســـة الشـــرعیة التــي اختصـــت بـــالنظر فـــي 
مبـــادئ وتقـــوم علـــى مظـــالم الرعیـــة مـــن الـــوالة، والفصـــل بـــین المتخاصـــمین بـــین أفـــراد الرعیـــة، 

  والمساواة بین الخصوم.العدل  هاأساس
قاضـیًا  r، فقـد كـان الرسـول وجود هذه السلطة ضبط للنظـام العـام فـي الدولـة اإلسـالمیة وفي   

ـــاء الراشـــدین ـــى ذلـــك الخلف ـــه الحـــاكم yوتابعـــه عل ، ومیـــزة القضـــاء اإلســـالمي أنـــه  یســـتوي فی
عـد تلـزم المحكـوم مـن مراقبـة الحـاكم وتصـحیحه، وذلـك مـن بـاب الحسـبة التـي والمحكوم، بل یُ 

  ،، ویعد القضاء من أوسع أبواب االجتهادبالمعروف ونهي عن المنكرمٌر األ ن بابم
  ودلیل ذلك:   
سأل معـاذ بـن جبـل لمـا أراد   rالمغیرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص أن النبيرواه  ما   

ــالَ  أن یبعثــه إلــى الــیمن ــا«: rقاضــیًا، َق ــَك َقَضــاءٌ  ی ــَرَض َل ــَف َتْقِضــى ِإَذا َع ــاَل: ، »معــاذ َكْی َق
، "rَفِبُســنَِّة َرُســوِل اللَّــِه "، َقــاَل: »َفــِإْن َلــْم َتِجــْد ِفــى ِكَتــاِب اللَّــهِ «: rَأْقِضــى ِبِكتَــاِب اللَّــِه. ، َقــالَ 

ــْم َتِجــْد ِفــى ُســنَِّة َرُســوِل اللَّــِه «: rَقــالَ  ــِإْن َل ــاِب اللَّــهِ  rَف ــى ِكَت َقــاَل: َأْجَتِهــُد َرْأِیــى َوَال ، »َوَال ِف
  .)١(آُلو

لمعـــاذ بــالنص "بـــم تقضــي" دلَّ علـــى أن وظیفــة اإلمـــام تعیـــین  rســـؤال النبــي وجــه الداللـــة:    
الصـحیح وهـو  ءة القضـاة القاضي للقضاء، فلما بیَّن القاضي كیفیَّ القضاة والنظر في صالحیَّ 

، اإلمـام علـى رعیتـه ة وٕاعمال العقل فیمـا لـم یـرد فیـه نـص، حینهـا اطمـئنَّ االلتزام باألدلة النقلیَّ 
  .)٢(ةریعة اإلسالمیَّ ة سوى سلطان الشَّ ه ال سلطة على السلطة القضائیَّ ل أنَّ وهذا یدلِّ 

 ةغالبیـة األجهـزة اإلداریَّـوهي من أوسع السلطات فـي الدولـة إذ یسـند إلیهـا ة: السلطة التنفیذیَّ ج.  
والمؤسســات المختلفــة ومــا ینــدرج تحــتهم، وأحكامهــا  راتاالــوز و  رئاســة العلیــافــي الدولــة مــن ال

تختلف باختالف مراتبها وٕاسناد المهام إلیها، وهي ملزمة بتنفیذ اللوائح والقوانین الصادرة من 
مــن عقوبــات أو إلزامــات وغیــر ة ة، واألوامــر الصــادرة مــن الســلطة القضــائیَّ الســلطة التشــریعیَّ 

  .)٣(ذلك
  

                                                           
تم تخریجه ، ٣/٣٠٣) ٣٥٩٤، حفي سننه(ك: األقضیة، باب: اجتهاد الرأي في القضاء :) أخرجه: أبو داوود١(

  .٧٢في    ص 
  . ٤٩٢) العتیبي: الموسوعة الجنائیة اإلسالمیة المقارنة ص ٢(
  . ١/٢١٠) الفهداوي: الموسوعة العربیة االسالمیة، نظام الحكم العربي االسالمي ٣(
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ة، البـد مـن ة من العمـل لمـا فیـه تحقیـق حاجـات الرعیَّـوقبل بیان مهام السلطة التنفیذیَّ 
  بیان العالقة بین السلطات الثالث في االسالم:

 تكامــل تعــاون و  ســلطاته بــین أنَّ  اإلســالميتمیــز النظــام السیاســي  عالقــة التــداخل والتكامــل: .١
هــذه كــلٌّ منهــا یســاهم فــي بنــاء الدولــة، وفــي قیــام أنظمــة الحكــم، و فكــٌل منهــا یكمــل اآلخــر، و 

العالقــة هــي األســاس فــي اســتمرار الحكــم اإلســالمي لعــدة قــرون، فكلهــا تعمــل ضــمن مبــادئ 
أخالقیـة فطریـة إســالمیة، لتحقیـق مصـالح مشــروعة تحـافظ علـى أمــن المجتمـع وتعمـل علــى 

  .)١(رقیه

فكــل ســلطة مــن هــذه الســلطات الــثالث لهــا  بــین الســلطات فــي االختصــاص:عالقــة الفصــل  .٢
ة، وهذه االستقاللیة توافقیة ال عدائیة لتساعد كلٌّ منهـا ة في العمل الذي تقدمه للرعیَّ استقاللیَّ 

  .)٢(األخرى على القیام بدورها بمنأى عن التخاصم والتناحر
    ة للقاضـي شـریح السـلطة التشـریعیَّ صـاحب y وممـا یؤكـد هـذا خضـوع الحـاكم المسـلم علـي    

  ة.الموكل إلیه السلطة القضائیَّ 
 میســرة، َعــن معاویــة، َعــن أبیــه أبــي، َعــن  رواه ابــن شــریح القاضــي حیــث قــال: َحــدَّثَِنيْ  مــا   

 یــد فــي وجــدها رجــع لــه، فلمــا درعــاً  افتقــد معاویــة قتــال  ِإَلــى y علــي توجــه لمــا: شــریح، قــال
: الیهـودي: أبع، َفقَـالَ  ولم أهب لم درعي الدرع یهودي یا: الكوفه، فقال بسوق یبیعها یهودي
ـــالَ  وفـــي درعـــي ـــدي، َفَق ـــاني، فقعـــد": القاضـــي، قـــال وبینـــك بینـــي: ی ـــي فأتی ـــى  عل  جنبـــي  ِإَل

 ، ولكنـــي"المجلـــس فـــي معـــه ذمـــي الســـتویت خصـــمي أن لـــوال": ، وقـــال"یـــدي بـــین والیهـــودي
درعـي،  الـدرع هـذه": قـال ثـم "،بهـم اهللا أصـغر كمـا أصغرو بهم": یقول r اهللاِ  َرُسْولَ  َسِمْعتُ 

 أمیـر یـا": شـریح: یـدي، وقَـالَ  وفي درعي: قال ؟تقول ما: للیهودي: ، َفَقالَ "أهب أبع، ولم لم
: ، َقــالَ "درعــي الــدرع أن یشــهدان ابنــي، وقنبــر اْلَحَســن نعــم": ، قــال"؟بینــة مــن َهــلْ  المــؤمنین

 مـن رجـل! اهللا َسـبحان" : علَـيْ  ، َفقَـالَ "تجوز ال لألب االبن شهادة المؤمنین أمیر یا": شریح
 أهـل شباب سیدا والحسین اْلَحَسن": یقول r اهللاِ  َرُسْولَ  شهادته، َسِمْعتُ  تجوز ال الجنة أهل

 أن أشـهد علیـه یقضـي قاضـیه، وقاضـیه  ِإَلى  قدمني المؤمنین أمیر: الیهودي ، َفَقالَ "الجنة
 درعـك الـدرع وأن ورسـوله َعْبـده ُمَحمَّـداً  اهللا، وأن ِإالَّ  إلـه ال أن الحـق، وأشـهد علـى الـدین َهَذا
  .)٣(فقتل بالنهروان معه یقاتل علي مع لیًال، وتوجه معك المؤمنین، سقطت أمیر یا

                                                           
  . ٢٦٤/ ٨، والزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ١/٢١٠الفهداوي: الموسوعة العربیة االسالمیة  )١(
  . ٣٥٢/  ٨، و الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ٣٧٥) الفهداوي: الفقه السیاسي االسالمي ص ٢(
  . ٢٠٠/ ٢وكیع: أخبار القضاة  )٣(
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  ة:مهام السلطة التنفیذیَّ 
یســــهل علــــى المــــواطنین قضــــاء  ممــــا توزیــــع المهــــام فــــي الدولــــة كــــل حســــب اختصاصــــها

مصالحهم، لذا أقیمت الوزارات وتفرعت، وأصبح لكل وزارة وزیر یرأسها ینظر فـي أمورهـا ویقضـي 
  مهامها، بهدف تحقیق مصالح المواطنین.

لیس من الممكـن أن یتعـاطى اإلمـام "یقول إمام الحرمین الجویني:  ومصداقًا لهذا الحدیث
طرافها وال یجد بدًا من أن یسـتنیب فـي أكنافها وانتشرت أمهمات المسلمین في الخطة وقد اتسعت 

  .)١(أحكامها ویستخلف في نقضها أو في إبرامها وأحكامها"
ة والخالفــة مــا یقــوم مقامهــا، ولكــن ولــم تكــن الــوزارات ولیــدة الیــوم بــل كــان فــي عصــر النبــوَّ 

الــدواوین التــي تتمحــور مهمتهــا  y، وبعــد ذلــك أنشــأ عمــرrســها الحــاكم المســلم المتمثــل بــالنبي یرأ
في أمور الجند ورواتبهم وجمع الزكاة والخراج وٕاعطائها لمستحقیها، ولما اتسعت الدولة اإلسالمیة 
وكبرت رقعتها وكثـر رعایاهـا، احتاجـت لمـا هـو أكبـر مـن ذلـك فأنشـأت الـوزارات، علـى یـد الخلیفـة 

لمنصــور، وهــي مــا تــزال تتطــور حســب حاجــات المــواطنین، وال یمكــن لــي أن ا العباســي أبــو جعفــر
أحصـــر مهـــام الـــوزارات وال عـــددها، ولكــــن مـــا یمكـــن حصـــره هــــو المبـــادئ التـــي حرصـــت الدولــــة 

  :) مبادئ الدول اإلسالمیة في حكم الرعیة( اإلسالمیة تحقیقها لرعایاها
یشــــمل جمیــــع أنــــواع العــــدل : ویقصــــد بــــه العــــدل المطلــــق أي تحقیــــق العــــدل والمســــاواة .١

  االقتصادي واالجتماعي واإلداري، ومن أمثلة ذلك:
ـــدل االقتصـــادي -  ـــة االع ـــا، واالحتكـــار، و الغـــش بشـــتى صـــوره : منـــع الدول لتعامـــل بالرب

كــــالتنظیم الهرمــــي وغســــیل األمــــوال، ألنهــــا كلهــــا تضــــر بالنظــــام االقتصــــادي للدولــــة 
  .)٢(اإلسالمیة

الدولــة علــى دفــع الرعیــة للزكــاة، وأخــذ أمـــوال عــن طریــق حــرص العــدل االجتمــاعي:  - 
الخــراج، العشــر والخمــس، والجزیــة، وغیــر ذلــك ألن المقصــد األعلــى مــن جبایتهــا هــو 
أخــذ حــق الفقــراء مــن مــال األغنیــاء، مــع مراعــاة المبــدأ االقتصــادي وهــو المالئمــة فــي 

  وهكذا یتحقق التكافل االجتماعي.  )٣(التحصیل أي (الدفع)

                                                           
 . ٢١٤) الجویني: غیاث األمم ص ١(
  . ١٥٥، ١٥٤) الكیالني: القیود الواردة على سلطة الدولة ص ٢(
  یة. ) أي مالئمة الدفع للظروف المالیة والمعیشیة للرع٣(
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عنـــه فـــي الفصـــل الســـابق، الـــذي یقـــوم علـــى اختیـــار  وهـــو مـــا تحـــدثتُ  العـــدل اإلداري: - 
  .)١(األنسب للوظیفة اإلداریة في شتى مؤسسات الدولة

وتتحقق المسـاواة بـین الرعیـة المسـلم وغیـر المسـلم سـواء أمـام الحـاكم، فـال یجـوز اضـطهاد 
  .)٢(الدیانات األخرى إن التزمت بقوانین الدولة اإلسالمیة

: إذ یعــــول علـــى اتخاذهــــا أكثـــر األحكـــام فــــي الدســـتور السیاســــي الشـــورىتحقیـــق مبــــدأ  .٢
  اإلسالمي، وهي تكفل للرعیة الحكم بما یصب في مصلحتهم في حدود الدستور اإللهي.

: (الــداخلي والخــارجي) حیــث تقــام الحــدود وینفــذ القصــاص، ویقضــى علــى تــوفیر األمــن .٣
المظــالم، ویقطــع بهــا رأس الجریمــة، وینتشــر األمــن بــین النــاس، حیــث یحقــق بــدوره الراحــة 

 مـن" rالنفسیة والجسدیة للمسلمین، فیبیتون آمنین على أنفسهم وأموالهم وعـوائلهم، لقولـه 
 )٣("الدنیا له حیزت فكأنما یومه قوت دهعن سربه في آمنا بدنه في معافى أصبح

: وذلـك بالقیـام علـى تجنیـد المسـلمین وتـدریبهم علـى أعلـى تأمین حدود الدولـة االسـالمیة .٤
مســتویات التــدریب، وتحصــین الثغــور البریــة والبحریــة والجویــة، ورســم الخطــط العســكریة 

رواتــب الجنــد وتــدوین لمواجهــة األعــداء، وجهــاد المحــاربین والبــاغین والمحــاربین، ورصــد 
  .)٤(أسمائهم، وٕاعطائهم المكافئات لتشجیعهم

ویقصد بالعلم جمیع أنواع العلم الـدیني والعلمـي والثقـافي والعسـكري والحـرص نشر العلم:  .٥
  على مواكبة التطور الحضاري العلمي، وتسهیل خروج واستقبال البعثات التعلیمیة.

المعلوم أن التشریع اإلسالمي هو أول من : ومن احترام الحریات العامة وحقوق اإلنسان .٦
أرســـى حقـــوق اإلنســـان وحریتـــه وكالهـــا مضـــبوطة بضـــوابط لمنـــع التعســـف فـــي اســـتعمال 

  الحق، وفي المقابل عدم التمادي في استعمال الحریة.
اإلسالم وفقهه السیاسـي یـدور مـع المحتـوى، وال َیجُمـد مـع المصـطلح،  إلى أن ومما سبق نخلص
ة، وأما آلیات التطبیق، فهي مما یجتهد فیها اإلنسـان، أمـا أن یكـون نظم األساسیَّ فاإلسالم أسَّس ال

  .)١(لجماعةمن تأطیر الجدید بما یحقق مصلحة اثمة نص، فال اجتهاد في مورد النص، وال مانع 
                                                           

 .٧٣) انظر من البحث ص ١(
  . ١٥٥، ١٥٤) الكیالني: القیود الواردة على سلطة الدولة ص ٢(
، قال ٤٤٦/ ٢)  ٦٧١، ح) أخرجه: ابن حبان: في صحیحه ( ك: الرقائق، باب: الفقر والزهد والقناعة٣(

  . ٣٧٩/ ٢األلباني: حدیث حسن لغیره، انظر/ األلباني: التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان 
  . ٦٥) ابن صخر: تحریر األحكام في تدبیر أهل اإلسالم ص ٤(
  . ٢٨٨) الفهداوي: الفقه السیاسي االسالمي ص١(
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بینـــت فیمـــا ســـبق أن الشـــرع أعطـــى لإلمـــام ســـلطة خاصـــة بـــه وقیـــدها بضـــوابط، وهـــذه           
ضمانات لمنع تعسفه في استخدام سلطته، ثم عرضت لما أوجبه المشرع للرعیة من  الضوابط تعدُّ 

  قیام الدولة.في حقوق باعتبار أن الرعیة هي أهم عنصر 
  

الخـروج علـى الحـاكم، باعتبـاره ضـرورة البـد وفي هذا المبحث أتعرض للحدیث عن أنـواع 
في مراحل قوتها أم ضعفها، والخروج على الحـاكم یختلـف  سواءً ، أن تمر بها أي دولة في التاریخ

  .حكمه باختالف نوعه، وقبل بیان الحكم أورد أنواعه، ألن الحكم على الشيء فرع عن تصوره
  

  :أنواع الخروج على الحاكم
  :شرعيالنوع األول: خروج    

  .بغیة خلعه" هو: "الثورة على الحاكم الذي فقد أهلیة األداءو 
  

  محترزات التعریف:
  جنس في التعریف یشمل جمیع أنواع الثورات سواء أكانت سلمیة أم عسكریة.الثورة: 

أي فقد الحـاكم صـالحیته لصـدور منـه تصـرفات یعتـد بهـا شـرعًا، ومنهـا : فقد أهلیة األداء
فقد مطبق للعقل المخل بأعباء المنصب، أو حدوث ما یؤثر في التصرف كانعـدام العدالـة 
بالفســـق الظـــاهر التـــي ینـــدرج تحتهـــا الكثیـــر مـــن المفـــردات (كـــالظلم و ســـرقة أمـــوال العامـــة 

، )٢(أو حدوث عجز عام بالقیام بأعباء اإلمامة، أو الرّدة كما وضَّحه المـاوردي )١(وغیره )
  وهذا مسوغ الخروج الشرعي على الحاكم.

وهنا یكمن لب الخروج على الحاكم ألن المقصد من الخـروج هـو عـزل اإلمـام بغیة خلعه: 
  .لتولي زمام الحكم ةالذي لم تعد له صالحی

 Uه اسـتمد طاعتـه مـن طاعـة اهللا ه للحكـم، حیـث إنَّـألن طاعة اإلمام المسلم منوط بأهلیتَّ 
  للصحابة بعد بیعة العامة: yبكر  وقول أب: دلیله

                                                           
  . ٤٠٧-٤٠٠) الخالدي: اإلسالم وأصول الحكم ص ١(
 .٢٨: األحكام السلطانیة ص الماوردي) ٢(
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وان أســـأت ، فـــإن أحســـنت فـــأعینوني؛ أیهـــا النـــاس فـــإني قـــد ولیـــت علـــیكم ولســـت بخیـــركم«
فـإذا عصـیت اهللا ورسـوله فـال طاعـة ؛ اهللا ورسـولهفقوموني. . . . . . أطیعوني ما أطعـت 

  )١(»لي علیكم

علَّـــق طاعـــة الحـــاكم  y: الخلیفـــة األول للمســـلمین أبـــو بكـــروجـــه الداللـــة مـــن هـــذا األثـــر
 كـذلكرعیتـه، و ِقَبـل فـإن تخلَّـف الحـاكم عـن طاعـة اهللا فـال طاعـة لـه مـن ؛  Uبطاعتـه هللا 

  )٢(»مناه بسیوفناواهللا لو رأینا فیك اعوجاجا لقوَّ «: قال له صحابي، لمَّا قال مثلهy عمر

ه یجوز لألمة من منطلـق مبـدأ المسـؤولیة، نصـح الحـاكم إن حصـل أنَّ  ومن هنا نستخلص
ریعة الشَّـبلألمة عزله إن استمر في انحرافه عن مبادئ الحكم  منه اعوجاج، وبالتالي یحقُّ 

  ة.اإلسالمیَّ 
الجویني: "إذا جار اإلمام وظهر ظلمه، ولـم ُیزجـر حـین زجـر، فلهـم  یقولوفي هذا الصدد 

  .)٣(خلعه ولو بالحرب والسالح"
  

  : النوع الثاني: خروج غیر شرعي  
  البغاة.في الفقه اإلسالمي ون سمَّ ویُ ، شرعيإلمام بغیر وجه وهم الذین خرجوا على ا 
  

  .)٤(ظنًا، ولهم شوكة ویجب قتالهم" باطلٍ  تأویلٍ ب اً " مسلمون خالفوا إماموالبغاة هم: 
  .)٥(والبغاة ال یستحلون دماء المسلمین وال أموالهم وال أعراضهم

ون جمیــع المســلمین بمــا فــیهم رُ فِّــكَ ومـن أشــكال الخــروج علــى اإلمــام خــروج متطـرف حیــث یُ 
ــــي الحــــاكم، ویســــتبیحون دمــــاء المســــلمین وأمــــوالهم وأعراضــــهم، ومــــن شــــواهده  الخــــوارج ف

  ، وبعض المتطرفین في زماننا الذین ساروا سیرة الخوارج فینا.)٦(الماضي
                                                           

  . ٨٢/ ٦) ابن هشام: السیرة النبویة ١(
 .١٢٨ص ) الصالبي: فصل الخطاب في سیرة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب٢(
  . ٢٤) األهدل: الحدود والسلطان ص ٣(
  . ٢٦٥/ ٢) األنصاري: فتح الوهاب ٤(
، ابن قدامة: ٢/٢٦٥، األنصاري: فتح الوهاب ١٢/٥، القرافي: الذخیرة ٥/١٥١) ابن نجیم: البحر الرائق ٥(

  . ١٠/٥٣الشرح الكبیر 
، ابن قدامة: المغني ٢/٥٤٨، الشربیني: اإلقناع ١/٥٣٠، األصبحي: المدونة ٤/٢٦٢) عابدین: في حاشیته ٦(

١٠/٤٦ .  
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  :أحكام الخروج على اإلمام
  .: حكم الخروج الشرعيأوالً    

یسـأل  r فهـذا محمـد رسـول اهللا؛ الحـاكم تصـرفاتة تقـویم ة للرعیَّـریعة اإلسالمیَّ أجازت الشَّ 
الرعیة عمن یقـتص منـه وهـو أفضـل الخلـق، فكـان مـن بـاب أولـى أن یراقـب مـن هـو دونـه 

لطة، وأخـذوا مـن ام، وخصوصًا الذین تعسفوا في استعمال حقهم في َتقلُّد زمام السُّ من الحكَّ 
  ة.مبدأ الطاعة ذریعة لینتقموا من الرعیَّ 

ن الحكــم بمقتضــاها، ُتلــزم فیهــا ف الحــاكم عــت الشــریعة أحكامــا للرعیــة فــي حــین تخلَّــفســنَّ 
ــإن اســتمرَّ الرعیَّــ وذلــك بمقتضــى ، فــي اســتبداده أوجبــت علــیهم خلعــه ة بعــدم الطاعــة لــه، ف

  ة:ة اإلسالمیَّ وٕاجماع فقهاء األمَّ  ،اآلیات واألحادیث النبویة
v من القرآن :  

َفــِإْن  الرَُّســوَل َوُأوِلــي اْألَْمـِر ِمــْنُكمْ َیــا َأیَُّهـا الَّــِذیَن آَمُنــوا َأِطیُعـوا اللَّــَه َوَأِطیُعـوا {قولـه تعـالى: 
 َخْیـٌر َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اْآلِخِر َذِلـكَ 

}َوَأْحَسُن تَْأِویًال 
)١(  
كــان ذلــك إال لعلــم  ، ومــاU بطاعتــه هللاة الحــاكم لرعیَّــاأنــاط المشــرع طاعــة وجــه الداللــة: 

مــــا یعتــــري القلــــوب بســــبب الســــلطان مــــن المغریــــات اســــتجابة لألهــــواء والشــــهوات المشــــرع 
الدنیویة، وبمفهوم المخالفة ُیدرك أن مخالفة الحاكم للتشریع اإلسالمي یوجب عدم طاعته، 

ـــة للتشـــریع  وهـــذا أقـــلُّ  ـــه المخالف ـــى ولـــي األمـــر عصـــیان أوامـــره ونواهی درجـــات الخـــروج عل
  .)٢(اإلسالمي

  

v من السنة :  
على المرء المسـلم السـمع والطاعـة فیمـا أحـب «أنه قال:  rعن النبي  رواه ابن عمرما 

  .)٣(»وكره إال أن یؤمر بمعصیة فإن أمر بمعصیة فال سمع وال طاعة

                                                           
 . ٥٩سورة النساء: آیة  )١(
  ٥/١٨٥) رضا: تفسیر المنار ٢(
اإلمارة، باب: وجوب طاعة األمراء فى غیر معصیة وتحریمها فى  ك:(في صحیحه أخرجه: مسلم: )٣(

  .١٥/ ٦) ٤٨٦٩، حالمعصیة
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ولكـن هـذا األمـر  أمـرمع والطاعـة للحـاكم فیمـا المسـلمین بالسَّـ rبـي أمـر النَّ وجه الداللة: 
د فــــي حــــدود الطاعــــة للمشــــرع دلیــــل قولــــه" إال أن یــــأمر قیَّــــلــــیس علــــى إطــــالق؛ بــــل هــــو مُ 

 مــاً ألن یكــون حاك ؛فالمعصــیة تفقــد الحــاكم الطاعــة ، وقــد تفقــده األهلیــة  وعلیــهبمعصــیة" 
و هادن الكفار على حسـاب لمسلمین كأن ارتد أو ظهر منه كفرًا بواحًا أو ُفقدت عدالته، أل

  اعة.مع والطَّ ى یتأتى له السَّ المسلمین، فأنَّ 
v اإلجماع:  

  )١(أجمع المسلمون على طاعة أولي األمر، ما لم تكن أوامرهم مخالفة للتشریع اإلسالمي
  

  :ضوابط الخروج على الحاكم
ــــ ة تضــــافرت أدلتهــــا لتقییــــد ســــلطة الحــــاكم، وألزمــــت الرعیَّــــة ریعة اإلســــالمیَّ صــــحیح أن الشَّ

صِّب لـه، ممـا هـو ریعة، وأجازت لهم الخروج على اإلمام إن فقد أهلیته لما نُ اعة في حدود الشَّ الطَّ 
ة حقهـم فـي نـزع موازین الستعمال الرعیَّـ هذا الجواز له ضوابط تعدُّ  قادح في شروط الحاكم، ولكنَّ 

  یستحقها وهي كما یلي:لطة ممن ال السُّ 
  النصح واإلرشاد: .١

تضافرت األدلة الشرعیة في الحث على وجوب الطاعة لإلمام، وعدم نزع یٍد من طاعة، 
ف عنها له عذاب ألیم، فهذه العقوبات بمجملها وتعظیم شأن بیعة اإلمام وأن من تخلَّ 

جیة التي تتمثل تحجم الرعیة عن الخروج على الحاكم؛ بل تلزمهم باتخاذ التدابیر العال
  بالنصح واإلرشاد مع اختالف وسائلها لبیان الطریق المستقیم للحاكم في حكم الرعیة.

المناصحة للحاكم ینبغي أن تكون سرًا، ال علنًا لما للحاكم من هیبة في اإلسالم  و
  دلیل ذلك:ومكانة، 
 له یبد فال بأمر لسلطان ینصح أن أراد من«: rعیاض بن غنم عن النبي  ما رواه

 علیه الذي أدى قد كان فذاك، وٕاال منه قبل به، فإن فیخلو بیده لیأخذ عالنیًة، ولكن
  .)٢(»له

                                                           
، ابن ١/٢٨٩، األنصاري: أسنى المطالب٣/٣٥٩، العبدري: التاج واإلكلیل٧/٥١ابن عابدین: في حاشیته  )١(

  . ٩/٤٨٠قدامة: المغني
، وقال شعیب ٤٩/ ٢٤ ) ١٥٣٣٣، حه ( أحادیث عیاض األشعريمسندفي  أخرجه: أحمد بن حنبل: )٢(

 انظر المصدر نفسه.األرناؤوط حسن لغیره، 
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  :)١(العصیان المدني .٢
ي السلطة المدنیة للوصول إلى هو "عمل أو سلسلة أعمال یكون القیام بها عمدًا لتحدِّ 

  .)٢(هدف معین ولها وسائلها المتنوعة"
وعلیه فالعصیان المدني هو خروج على الحاكم بطریق سلمي دون استخدام السالح ( اال 

في واقعنا المعاصر الغالب على الشعوب أنهم ُیقوِّمون اعوجاج حكَّامهم نشهد و عنف)، 
بالطرق السلمیة، ومن ذلك الثورات البیضاء (السلمیة) وهي التي تنادي بمطالب الشعوب 

  رین.دون إلحاق الضرر باآلخ
  

  :للنوازل المستجدة الموازنة بین المصالح والمفاسد .٣
وهو ما یسمى الیوم  بالفقه الحضاري للنوازل السیاسیة المستجدة في كل زمان، تساندها 

  قراءة الواقع والظروف الملمة بالنازلة السیاسیة.
 ونحن في ظل ما نعیشه من ثورات الربیع العربي البد وأن تخضع االحتجاجات في جمیع

  الدول إلى مبدأ الموازنة بین المصالح والمفاسد وذلك یتمثل في بندین:
  

  ى الحاكم:البند األول: القدرة على الخروج عل
ألن الواجب الشرعي وهو الخروج على الحاكم یدور مع القدرة وجودًا وعدمًا، وذلك یتطلب 

لماء األمة من قدرة توفیر جمیع الوسائل والبدائل المعیشیة للمرحلة الراهنة، فإن تیقن ع
  لخروج على الحاكم وعزله، فلهم دعوة الناس للخروج علیه.لالرعیة 
ه في الحكم، كسفك ئوج على الحاكم مفسدة أعظم من بقاترتب على الخر  إنولكن 

للدماء، وٕاهدار حرمات المسلمین وغیر ذلك مما فیه ضرر عظیم على المسلمین، فیكون 
ولكن مع ، )٣("درء المفسدة أولى من جلب المصلحة"إعمال القاعدة الفقهیة القائلة أن 

  لفرصة المناسبة للخروج على الحاكم المستبد.الترصد ل

                                                           
) موقع الدرر السنیة: عبداهللا بن أحمد فروان: الضوابط الشرعیة للخروج على الحاكم الجائر في الفكر ١(

  .http: //www. dorar. net/book_end/14179 السیاسي اإلسالمي
  . ١٢٣) الكیالي: موسوعة السیاسة ص ٢(
 . ٩٠) ابن نجیم: األشباه والنظائر ص ٣(
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ن األمن المجتمعي و كثرة مفاسد االستبداد السیاسي ولكن ما نعیشه الیوم من الموازنة بی
أدى بالرعیة لتفضیل االحتجاج والخروج على الحاكم رغم ما یعتریه من عنف وقتل وأسر 

  .)١(على توفیر األمن المجتمعي
  

  .البند الثاني: تولیة من یصلح للحكم بعده
، البد من التفكیر في أو السلمیة بعد هبوب ریاح التغییر وعزل الحاكم بالطرق العسكریة

إنابة من یمسك زمام السیاسة بعد زوال الحاكم السابق، وقدرته على إدارة دفة البالد 
من أخطر ما تمر به الرعیة  ألنبحنكة سیاسیة مع مراعاة األطراف المعارضة وذلك 

 تركها من غیر حاكم یقودها، وفي هذا السیاق یبین لنا اإلمام الجویني خطورة فقد الحاكم
وال یردعهم ، زعهم وازعٌ و وال ی رك الناس فوضى ال یجمعهم على الحق جامعٌ : " ولو تُ فقال

لتبتر النظام وهلك ؛ مع تفنن اآلراء وتفرق األهواء، عن اتباع خطوات الشیطان رادع
وملك ، المتعارضة اإلراداتوتفرقت ، وتحزبت اآلراء المتناقضة، األنام وتوثب العوام
شبت الخصومات ونَ ، وفضت المجامع واتسع الخرق على الراقع، )٢(األرذلون سراة الناس

بعد  اإلطنابوتبددت الجماعات وال حاجة إلى ، )٣(واستحوذ على أهل الدین ذوو العرامات
  .)٤(بالقرآن" ینزعاهللا بالسلطان أكثر مما  نزعحصول البیان وما ی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ) مقال حول إضاءات حول فقه االحتجاج اإلسالمي المعاصر بقلم: وسام احمد ١(

http: //www. 3thra. com/caiiae-aecaiice/21395-aocace-iaea-ytha. html  
 . ٦٠٦/ ٨والمحیط األعظم  ) سراة الشيء: أعاله، ابن سیده: المحكم٢(
  . ١٤٥/ ٢ المرجع السابقت: األذى، ) العراما٣(
 . ١٦) الجویني: غیاث األمم ص ٤(
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  ثانیًا: حكم الخروج غیر الشرعي:
ة الخروج على اإلمام بغیر وجه حق، وحاربت كل من سوَّلت له اإلسالمیَّ  ریعةمت الشَّ حرَّ 

على من یحاول العبث ونشر  من حدیدٍ  دٍ نفسه بذلك، وأمرت الحاكم أن یضرب بی
  ومن أدلة ذلك:االضطراب في ربوع الدولة اإلسالمیة، 

v :من القرآن  
َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى  اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْیَنُهَماَوإِْن َطاِئَفتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن {: قوله تعالى

وا َبْیَنُهَما ِباْلَعْدِل اْألُْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِلحُ 
}َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن 

)١(  

"هذه اآلیة دلیل على وجوب قتال الفئة الباغیة على اإلمام،  یقول القرطبي: وجه الداللة
فاهللا جل وعال یدعونا لذلك، ودحض القرطبي قول الذین قالوا "قتال المؤمن كفر" وقال: 
"لو كان كفرا لكان اهللا یأمر بالكفر، وذلك محال على اهللا فیكون قتالهم واجب لدفع 

  .)٢(شرهم"
بقتال الفئة الباغیة، وهو فرض على الكفایة إذا قام به : "أمر اهللا و یقول ابن العربي

  .)٣("البعض سقط عن اآلخرین
  

v :السنة النبویة  
بأن من  r ر الرسولبظهور جماعة تقاتل المسلمین وهي على باطل، وبشَّ r نبأ الرسول 

  .د اهللا یشترك في كف عدوان هذه الفئة الباطلة له من األجر العظیم عن
  ومن هذه األدلة:

سیخرج في آخر الزمان قوم أحداث األسنان «قوله:  rما رواه سوید بن غفلة عن النبي 
سفهاء األحالم یقولون من خیر قول البریة، یقرءون القرآن ال یجاوز حناجرهم، یمرقون 

لمن  من الدین كما یمرق السهم من الرمیة، فإذا لقیتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً 
  .)٤(»القیامةقتلهم عند اهللا یوم 

                                                           
 . ٩) سورة الحجرات: آیة ١(
  . ٣١٧/ ١٦ : الجامع ألحكام القرآن) القرطبي٢(
  . ١٧١/ ٧ ) ابن العربي: أحكام القرآن٣(
  .٣/١١٣) ٢٥١١، ح: في صحیحه (ك: الزكاة، باب: التحریض على قتل الخوارج) أخرجه: مسلم٤(



?/ 
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بظهور هذه الفئة الباغیة، وأباح لنا قتلهم إن كثر عددهم  r: نبأ الرسول وجه الداللة
لمن قتلهم  ، ففي قتل من أراد أن یفرق جماعة المسلمین أجرٌ )١(وتعرضوا لنا بالسالح

  األحادیث التالیة: القول یؤكد هذا
مـن حمـل علینـا السـالح «: أنـه قـال rرضـي اهللا عنهمـا عـن النبـي  رواه ابن عمـر أ. ما

  )٢(»فلیس منا
علـى رجـل  من أتاكم وأمركم جمیعٌ «أنه قال:  rرواه عرفجة بن شریح عن النبي  ب. ما

  .)٣(»واحد یرید أن یشق عصاكم أو یفرق جماعتكم فاقتلوه
إنهـا سـتكون َهَنـاٌت َوَهَنـاٌت  فمـن «: أنـه قـال rج. ما رواه عرفجة بن شریح عن النبـي 

  .)٤(»أراد أن یفرق أمر هذه األمة وهم جمیع فاضربوا رأسه بالسیف كائنا من كان
  

v اإلجماع:  
دأهم القتال أم فیما بینهم بأیهم نبدأ هل نب واإلجماع منعقد على قتالهم، وٕان اختلف العلماء

وا، ولكن الفقهاء مجمعون على وجوب قتالهم إن لزم األمر ولم یرضوا أننتظرهم حتى یبد
  .)٥(بالصلح

حین قاتل مانعي  yواإلجماع منعقد في قتال أهل البغي بفعل اإلمامین: أبو بكر  
 حین قاتل من خلع طاعته مبتدأ بأهل الجمل ثم أهل الشام yالزكاة، والثاني فعل علي 

  .)٦(ثم أهل النهروان من الخوارج فسار في قتالهم سیر أبي بكر في قتال المرتدین

  

  

  

                                                           
  . ٢٢٩/ ١٠) البغوى: شرح السنة ١(
 .١/٦٩)٤٤ ، حاإلیمان، باب: من حمل علینا السالح فلیس منا: في صحیحه (ك: ) أخرجه: مسلم٢(
  . ٢٣/ ٦)  ٤٩٠٤، ح : في صحیحه (ك: اإلمارة، باب: حكم من فرق أمر المسلمین وهو مجتمع) أخرجه: مسلم٣(
  .١٤٧٩/  ٣)٤٩٠٢ ، ححكم من فرق أمر المسلمین وهو مجتمع: في صحیحه (ك: اإلمارة ، باب: ) أخرجه: مسلم٤(
، الحجاوي: ١٢٣/ ٤، الشربیني: مغني المحتاج ٧/ ١٢، القرافي: الذخیرة ١٥٢/ ٥) ابن نجیم: البحر الرائق٥(

 . ٢٩٤/ ٤ اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل
  . ٢٢٢/ ١٣) الماوردى: الحاوى الكبیر ٦(
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  :أحكام متفرقة في البغاة
  بیان حكم إصابة الدماء واألموال من الطرفین:    

قتالهم للضرورة التي تقضي بحفظ أمن الدولة اإلسالمیة؛ ولكن لهذا الجواز  أجاز العلماء
  ضوابط تتمثل فیما یلي:

بحسـب امـرئ مـن الشـر « :rلقول الرسـول  المساس بأموالهم لحرمة مال المسلم  عدم  .أ 
  .)١(»أن یحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

، تعظیمًا : حرم اإلسالم المساس بأموال كل من أطلق علیه اسم مسلموجه الداللة   
فهي أموال مسلمین ال تحتمل  )٢(»إخواننا بغوا علینا«: yیؤكد ذلك قول علي ، لحرمتهم

  التملك من قبل أي أحد.
جامد، المال النقدي ما تحدثت وهذه األموال تشمل نوعین من المال مال نقدي ومال 

فإن سیطر علیها أهل العدل، فال  )السالح  والكراع ونحوه: (عنه، والمال الجامد مثل
یجوز االنتفاع بها عند جمیع الفقهاء إال للضرورة تستدعي االنتفاع بها؛ كأن حوصروا 

  .)٣(وقلَّ السالح في ید المسلمین
ینتفع بها فتحبس عن البغاة حتى ینتهي  وما كان من أموال غیر هذه األسلحة مما ال

  أو یفیئوا إلى رشدهم. القتال
ادات في وجوههم أو وال یجوز قتالهم مما عندهم من سالح  كرفع المنجنیق، أو الرعَّ 

حرقهم بالنار، إال إن قاتلوا أهل العدل بهذه الوسائل؛ وذلك ألنهم مسلمون بخالف قتال 
  .)٤(الهم إال لدفع شرهم عناأهل الحرب من المشركین، وما كان قت

  حكم الدماء واألموال التي أهریقت في القتال الدائر:  .ب 
أن كل دم أهدر في حال القتال من أهل البغي أو العدل فال إلى الفقهاء  ذهب جماهیر

  .)٥(والحنابلة ،والشافعیة ،والمالكیة ،ضمان فیه، عند الحنفیة

                                                           
  .١٠/ ٨) ٦٧٠٦، حفي صحیحه (ك: البر والصلة، باب: تحریم ظلم مسلم واحتقاره ودمه وعرضه ) أخرجه: مسلم:١(
  . ٢٦٢/ ٤) ابن عابدین في حاشیة ٢(
، ابن ٢٣١/ ١٣، الماوردى: الحاوى الكبیر ٢٣٩الفقهیة ص ، الغرناطي: القوانین ١٤١/ ٧) الكاساني: بدائع الصنائع ٣(

  .٦٠/ ١٠قدامة: المغني 
  . المرجع السابق) ٤(
العدة : ، المقدسي٢/٥٤٩، الشربیني: االقناع  ٦/٢٧٩، العبدري: التاج واإلكلیل ٧/١٤١) الكاساني: بدائع الصنائع ٥(

 . ٢/١٨٧شرح العمدة  
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  وذلك لسبیبن:
أهل العدل ُمنعوا من الضمان لما تلف من أموال أو : حینما وجب القتال على األول

  دماء، لتنافي اجتماع وجوب القتال ووجوب الضمان.
: المقصود من كل القتال دفعهم عن بغیهم، وبالتالي صاروا كالطالب إن قتله الثاني

  .)١(المطلوب دفاعًا عن نفسه
یر الفقهاء من من أهل البغي أو العدل عند جماه أما فیما عدا القتال فهو مضمون
  .)٢(الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحابلة

  

  :أسرى البغاة  .ج 
 كانوا ممن شاركوا في القتال نساءً كل من سقط في ید أهل العدل من البغاة  ُیأسر، أیًا  

  .)٣(وصبیانًا وشیوخًا وذلك حتى ینتهي القتال إال إن أعلنوا الطاعة وعدم رجوعهم للقتال
  .)٤(قال أن اإلمام مخیر بین قتلهم أو عدمه إن توقع منهم الضرر ولكن اإلمام أبو حنیفة

  

  :یجوز من یجوز قتله ومن ال  .د 
، اً أو شیوخ نساءً  كانوا أن كل من شارك في القتال یجوز قتله أیا كان سواء قرر العلماء

انتهاء حین  عدا الصبیان والمجانین لنقصان أهلیتهم أو زوالها ولكن یتم حبسهم إلى 
  .)٥(القتال

  

  

                                                           
  . ٣٠٠/ ٤، الدسوقي: في حاشیة ٢٣١/ ١٣) الماوردى: الحاوى الكبیر ١(
ابن قدامة ، ٢/٥٤٩، الشربیني: االقناع  ٦/٢٧٩، العبدري: التاج واإلكلیل ١٥٣/ ٥) ابن نجیم: البحر الرائق ٢(

  . ٢/١٨٧المقدسي: العدة شرح العمدة  
 . ٦٠/ ١٠، ابن قدامة: المغني ١٧٣/ ٤) عمیرة في حاشیتة ٣(
  . ١٤١/ ٧) الكاساني: بدائع الصنائع ٤(
ابن ، ٢/٥٤٩، الشربیني: االقناع  ٦/٢٧٩، العبدري: التاج واإلكلیل ٧/١٤١) الكاساني: بدائع الصنائع ٥(

  . ٢/١٨٧المقدسي: العدة شرح العمدة  قدامة 
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  في نهایة المطاف ال یسعني إال أن أوجز ما خلصت إلیه في عدة نقاط في النتائج والتوصیات: 

 :وهي  
العصیان في الشریعة اإلسالمیة هو(مخالفة األمر الشرعي) وهذا تعریف عام، له  .١

مخرجات في العلوم األخرى تنقل التعریف من المفهوم العام إلى مفاهیم خاصة، 
  األسري) واإلداري وعصیان الحاكم.لعصیان التربوي(كا

یمكن إرجاع أسباب العصیان لعوامل شتى منها: الظلم، وٕاهدار الحقوق والحریات،  .٢
  والحرمان من الغذاء، والفساد االجتماعي واالقتصادي والسیاسي.

العصیان األسري هو فرد من أفراد العصیان التربوي ویشمل عصیان األبناء واآلباء  .٣
  واألزواج.

الحقوق والواجبات األسریة تنقسم لقسمین رئیسین هما: حقوق أسریة قبل الزواج  .٤
مثل(الحقوق الشرعیة، والثقافیة والصحیة وغیرها)، وحقوق أسریة بعد الزواج وتنقسم 
لعدة أقسام منها: (حقوق مشتركة بین الزوجین، وحقوق الزوج، وحقوق الزوجة، وحقوق 

  دین).األبناء، وحقوق الوال
تتعدد صور عصیان اآلباء لألبناء منها: هجر العائلة وتشمل (الهجر المادي  .٥

والمعنوي)، والعنف األسري، واضطراب العالقة بین اآلباء واألبناء وتشمل (التفرقة 
  المادیة والمعنویة)، ولكل صورة من هذه الصور حكمها الشرعي.

لمادي والمعنوي ولهذه الصور وتتعدد صور عصیان األبناء لآلباء منها: الهجر ا .٦
  أحكامها في الشریعة االسالمیة.

وتتعدد صور العصیان في الحیاة الزوجیة منها: النشوز في الحیاة الزوجیة، وتشمل كال  .٧
الطرفین على السواء، واالمتناع عن أداء الحقوق الزوجیة كالمهر والمعاشرة الزوجیة 

  ذه الصور حكمها الشرعي.والنفقة، والخیانة الزوجیة، ولكل صورة من ه
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عصیان الموظفین هو فرد من أفراد العصیان اإلداري الذي یعرف بأنه: "سلوك إنساني  .٨
یقوم من خالله العامل بالتخلف عن العمل الوظیفي ویكون على مستوى أفراد أو 

  جماعات"
لقد كفلت الشریعة اإلسالمیة للموظف العدید من الحقوق منها: الحق في توفیر فرص  .٩

مل له في الدولة على أساس (األمانة والعدالة واالختبار ومناسبة الموظف لعمله)، ع
والحق في مقاضاة األجر المادي على أساس (العدالة والكمال والحلول في األجر)، 
الحق في  الضمان االجتماعي، الحق في تأمینه من عوارض الحیاة الوظیفیة، والحق  

  في الحوافز الوظیفیة.
لتحقیق مطالبهم فمنها آلیات جماعیة كعمل  آلیات العصیان لدى األفرادتتعدد  .١٠

النقابات العمالیة، ومنا آلیات فردیة هدفها تحقیق الفساد اإلداري، ولكل آلیة من هذه 
  اآللیات حكمها الفقهي الخاص بها.

الحاكم بتأویل من الرعیة سواء كان هذا التأویل عصیان الحاكم هو: "الثورة على  .١١
  مشروعًا أم غیر مشروع"

ول: حدود الثوابت قیَّدت الشریعة اإلسالمیة سلطات الحاكم في االسالم بحدین األ .١٢
االلتزام بالنصوص المحكمة من القرآن والسنة، واإلجماع وعدم تجاوزها)،  ( وهواألصیلة

ة الحرة في االجتهاد الفقهي وهو في (النصوص الثاني: حدود المتغیرات وهو المساح
الظنیة من القرآن والسنة سواء الداللة أو الثبوت، وفي المباحات)، ووضعت علیها 

  ضوابط لمنع االنحراف في استخدام هذه السلطة.
تتعدد حقوق الرعیة في االسالم منها تحقیق العدل والمساواة ( العدل االجتماعي  .١٣

وتحقیق مبدأ الشورى، توفیر األمن (الداخلي والخارجي)،  واالقتصادي واالداري)،
وتأمین حدود الدولة االسالمیة، ونشر العلم، واحترام الحریات العامة وحقوق اإلنسان 

  وغیره من الحقوق.
تتعدد أنواع الخروج على الحاكم في الفقه اإلسالم فمنه: الشرعي وغیر الشرعي، ولكٍل  .١٤

  منها حكمه الشرعي الخاص به.
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 :وهي  
باالستفاضة بموضوع البحث، وذلك لتشعب فروعه  تشجیع الدراسات العلمیة المختصة  .١

  فروعه ما أمكن. مستجمعهبإیجاز  لتقدیم األفضل لألمة، ألني تناولت الموضوع
والمؤسسات واالهتمام بالموظفین وما توعیة األمة بمفردات هذا البحث عبر الدورات   .٢

یماثلهم، باإلضافة لتوعیة الجماعات االسالمیة للشعوب بالنهوض للتغییر من خالل 
  االتصال بالجمهور مع بیان أهداف و وسائل التغییر وبدائله.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

                 

  الفهارس                       

       

  تضمن ما يلي:ت

  فهرس اآلیات القرآنیة.أوًال: 

  .النبویة األحادیثثانیًا: فهرس 

  المصادر والمراجع.ثالثًا: فهرس 

  ت.رابعًا: فهرس الموضوعا
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   ٧٣ب، .................................. ) یا أیها الذین آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوًال سدیداً ( 

  ٧٣،د ...................................................... )إال وسعها ال یكلف اهللا نفساً  (

   ٢................................. )َوَمْن َیْعِص اللَّه َوَرُسوَلُه َوَیَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخْلُه َنارًا َخاِلًدا( 

  ٣.................................)ُتِطْعُهَماَوإِْن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِبي َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَال ( 

  ١٠١،٣................. )َوَأِطیُعوا الرسول وأولي األمر منكم اللَّهَ  َأِطیُعوا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َیا( 

  ٥٢،٦٣،٧.............................) َكِریًما َقْوًال  َلُهَما َوُقلْ  َتْنَهْرُهَما َوَال  ُأفٍّ  َلُهَما َتُقلْ  َفَال ( 

  ٨...........................................)ِإْعرَاًضا  َأوْ  ُنُشوزًا َبْعِلَها ِمنْ  َخاَفتْ  َوإِِن اْمرََأةٌ ( 

ِتي (   ٦٠،٨................................................) ُنُشوَزُهنَّ فعظوهنّ  َتَخاُفونَ  َوالالَّ

ْیَحةَ  َیْسَمُعونَ  َیْومَ  (   ٩.................................................) َیْومُ  َذِلكَ  ِباْلَحقِّ  الصَّ

  ٩................................................. )السِّْجنِ  ِمنَ  َأْخَرَجِني ِإذْ  ِبي َأْحَسنَ  َوَقدْ ( 

  ١١...........................................) الظَّاِلُمونَ  َیْعَملُ  َعمَّا َغاِفًال  اللَّهَ  َتْحَسَبنَّ  وَال  (

َالةُ  ُقِضَیتِ  َفِإَذا (   ١٣..............................................)اْألَْرضِ  ِفي َفاْنَتِشُروا الصَّ

 ١٣.......................................)َعِلیمٌ  َحِفیظٌ  ِإنِّي اْألَْرضِ  َخزَاِئنِ  َعَلى اْجَعْلِني َقالَ ( 

  ٧٢،١٤......................................)َأْهِلَها ِإَلى اْألََماَناتِ  ُتَؤدُّوا َأنْ  َیْأُمُرُكمْ  اللَّهَ  إنَّ ( 

  ١٤....................................... )الدِّینِ  ِفي ُیَقاِتُلوُكمْ  َلمْ  الَِّذینَ  َعنِ  اللَّهُ  َیْنَهاُكمُ  َال  (

  ١٤...............................................) َفَأِجْرهُ  اْسَتَجاَركَ  اْلُمْشِرِكینَ  ِمنَ  َأَحدٌ  َوإِنْ ( 

 ١٥............................................ )اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّْشدُ  َتَبیَّنَ  َقدْ  الدِّینِ  ِفي ِإْكرَاهَ  َال ( 

 ١٥............................) ُمْخَتِلِفینَ  َیزَاُلونَ  َوَال  َواِحَدةً  ُأمَّةً  النَّاَس  َلَجَعلَ  َربُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ  (

 ٢١............................. )َدَرَجةٌ  َعَلْیِهنَّ  َوِللرَِّجالِ  ِباْلَمْعُروفِ  َعَلْیِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َوَلُهنَّ ( 



?/ 

~ 
١١٤ 

 ٢٤................) َلُكمْ  َشرٌّ  َوُهوَ  َشْیًئا ُتِحبُّوا َأنْ  َوَعَسى َلُكمْ  َخْیرٌ  َوُهوَ  َشْیًئا َتْكَرُهوا َأنْ  َعَسى(

 ٢٨،٢٥............ )َوَحَفَدةً  َبِنینَ  َأْزَواِجُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَجَعلَ  َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َجَعلَ  َواللَّهُ ( 

 ٢٦.................................................... )ِنَكاًحا َیِجُدونَ  َال  الَِّذینَ  َوْلَیْسَتْعِففِ ( 

  ٢٧......................................................) َلُهنَّ  ِلَباٌس  َوَأْنُتمْ  َلُكمْ  ِلَباٌس  ُهنَّ ( 

  ٢٨............................. )ِإَلْیَها ِلَتْسُكُنوا َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأنْ  آَیاِتهِ  َوِمنْ  (

لَ  ِبَما النَِّساءِ  َعَلى َقوَّاُمونَ  الرَِّجالُ (   ٢٩....................... ) َبْعضٍ  َعَلى َبْعَضُهمْ  اللَّهُ  َفضَّ

اِلَحاُت َقاِنتَاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْیِب ِبَما َحِفَظ اللَّهُ  (   ٥٩،٢٩................................. )َفالصَّ

 ٣٠...................................................................) ُبُیوِتُكنَّ  ِفي  َوَقْرنَ ( 

  ٦٢،٣٠....................................................) ِنْحَلةً  َصُدَقاِتِهنَّ  النَِّساءَ  َوآُتوا (

  ٦٥،٣١.............)   اللَّهُ  آتَاهُ  ِممَّا َفْلُیْنِفقْ  ِرْزُقهُ  َعَلْیهِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو ِلُیْنِفقْ ( 

  ٣١..................................... )َحَرْصُتمْ  َوَلوْ  النَِّساءِ  َبْینَ  َتْعِدُلوا َأنْ  َتْسَتِطیُعوا َوَلنْ  (

  ٣٣................................................. )ُقِتَلتْ  َذْنبٍ  ِبَأيِّ  ُسِئَلْت، اْلَمْوُءوَدةُ  َوإَِذا (

  ٤٢،٤١،٣٤........... )الرََّضاَعةَ  ُیِتمَّ  َأنْ  َأرَادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلْینِ  َحْوَلْینِ  َأْوَالَدُهنَّ  ُیْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ ( 

  ٤١،٣٥،٣٤...... )ُوْسَعَها ِإالَّ  َنْفٌس  ُتَكلَّفُ  َال  ِباْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ  َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى( 

  ٣٤... ) اْآلِخرِ  َواْلَیْومِ  ِباللَّهِ  ُیْؤِمنَّ  ُكنَّ  ِإنْ  َأْرَحاِمِهنَّ  ِفي اللَّهُ  َخَلقَ  َما َیْكُتْمنَ  َأنْ  َلُهنَّ  َیِحلُّ  َوَال ( 

  ٣٤................................................... )اللَّهِ  ِعْندَ  َأْقَسطُ  ُهوَ  ِآلَباِئِهمْ  اْدُعوُهمْ  (

  ٣٥................................... )ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْینِ  َشْیًئا ِبهِ  ُتْشِرُكوا َوَال  اللَّهَ  َواْعُبُدوا( 

  ٥٢،٣٦................................ ) ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْینِ  ِإیَّاهُ  ِإالَّ  َتْعُبُدوا َأالَّ  َربُّكَ  َوَقَضى (

 ٧٣،٣٨................................................) ُأُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ  َلُكمْ  َأْرَضْعنَ  َفِإنْ  (

 ٤٢......................................................) َوإِْن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُه ُأْخَرى( 



?/ 

~ 
١١٥ 

  ٤٤........................... )منهم رشداً  واْبَتُلوا اْلَیتَاَمى َحتَّى ِإَذا َبَلُغوا النَِّكاَح َفِإْن آَنْسُتم( 

وا ِمْن َحْوِلكَ َوَلْو  (   ٤٦....................................... ) ُكْنَت َفظ ا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ

  ٤٨....................................... )َوَیْجَعُلوَن ِللَِّه اْلَبَناِت ُسْبَحاَنُه َوَلُهْم َما َیْشَتُهونَ ( 

  ٥٠.............................................................) ِللتَّْقَوىاْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب  (

ْنَساَن ِبَواِلَدْیِه ِإْحَساًنا َحَمَلْتُه ُأمُُّه ُكْرًها(  ْیَنا اإلِْ    ٥٢..................................... )َوَوصَّ

  ٥٣........................................................... )هنَحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى و  (

  ٥٣،٥٢،٣٦......................................... )َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّیاِني َصِغیرًا( 

  ٥٤............................................)َوَال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ ( 

  ٥٧..................................)َوإَِذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف ( 

  ٥٨...................................................) َوإِْن َأَرْدُتُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوجٍ ( 

وا ِمْن َأْبَصارِِهْم َوَیْحَفُظوا ُفُروَجُهمْ  (   ٦٧...................................) ُقْل ِلْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّ

  ٦٨..................... )تَْأُخْذُكْم ِبِهَماالزَّاِنَیُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوَال ( 

 ٧٤................................) َیْسَتْوُفونَ  النَّاسِ  َعَلى اْكتَاُلوا ِإَذا الَِّذینَ  ِلْلُمَطفِِّفیَن، َوْیلٌ ( 

 ٧٩............................... ) اْلُحكَّامِ َوَال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى  (

ْثمِ  َعَلى َتَعاَوُنوا َوَال  َوالتَّْقَوى اْلِبرِّ  َعَلى َوَتَعاَوُنوا(   ٨٠............................ )َواْلُعْدَوانِ  اإلِْ

 ٨١..................................................... )َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ  (

 ١٠٥.................................. )َوإِْن َطاِئَفتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْیَنُهَما (

  

  



?/ 

~ 
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  رقم الصفحةطرف الحدیث                                                                
  ٢............................................................. )ال ترفع عصاك عن أهلك (
  ١١................ )یا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینكم محرما فال تظالموا( 
  ١٢،٢١................................ ) یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج( 
  ١٢.................................................................. ) طلب العلم فریض( 
  ١٣........................................................)ة قد أذهب عنكم عبیة الجاهلی (
  ١٤................................................... )فسلهم الجزیة فإن هم أجابوك فاقبل (
  ١٦....................................................................) خذوا في أوعیتكم (
  ٢٢..........) نكاح على غیر ذلك فهو باطلال نكاح إال بولي وشاهدي عدل، وما كان من ( 
  ٢٢..................................................................... )نهى عن الشغار (
  ٢٣........................................................ )وأنكحوا األكفاءتخیروا لنطفكم  (
  ٢٣................................. )ولحسبها، ولجمالها، ولدینهاتنكح المرأة ألربع: لمالها، ( 
  ٢٣.............................................. )إذا أتاكم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه( 
  ٢٥............................... )تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األنبیاء یوم القیامة( 
  ٢٦..........................................) النكاح رق ، فلینظر أحدكم أین یضع كریمته (
  ٩٥،٢٧........ )ُتْصِبحَ  َحتَّى اْلَمَالِئَكةُ  َلَعَنْتَها َتِجيءَ  َأنْ  َفَأَبتْ  ِفَراِشهِ  ِإَلى اْمَرَأَتهُ  الرَُّجلُ  َدَعا ِإَذا( 
  ٢٨........................................................................) صدق سلمان( 
  ٣١................) إذا كان عند الرجل امرأتان فلم یعدل بینهما جاء یوم القیامة وشقه ساقط( 
  ٣٢...................................................... )إنه ال یربوا لحم نبت من سحت (
  ٣٢............................ )والمرضع بلىوضع الصوم وشطر الصالة وعن الح اهللاإن  (
  ٣٢............................ )صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب( 
  ٣٣........................) رأیت رسول اهللا أذن في أذن الحسن بن علي حین ولدته فاطمة( 
  ٣٣............................................................... )كل غالم رهینة بعقیقته (
  ٣٥......................................) إن اهللا سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضیع( 
  ٣٨.....................................................) ُخِذي َما َیْكِفیِك َوَوَلَدِك ِباْلَمْعُروفِ  (
  ٣٩.................................... )ابدأ بنفسك فتصدق علیها فإن فضل شيء فألهلك (



?/ 

~ 
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  ٤٠............................................ )َكَفى ِباْلَمْرِء ِإْثًما َأْن َیْحِبَس َعمَّْن َیْمِلُك ُقوَتهُ ( 
ُم ِمْن الرَِّضاَعِة ِإالَّ َما َفَتَق اْألَْمَعاَء ِفي الثَّْدِي َوَكاَن َقْبَل اْلِفَطامِ َال  (  ٤١................... )ُیَحرِّ
  ٤٣............................................................) َأْنِت َأَحقُّ ِبِه َما َلْم َتْنِكِحى( 
  ٤٤.......................................................... )السلطان ولي من ال ولي له (
  ٤٤.......................................) إن اهللا كره لكم ثالثا: قیل وقال، وٕاضاعة المال (
  ٤٦..............................  )َشْیًئا َقطُّ ِبَیِدِه َوَال اْمَرَأًة َوَال َخاِدم rَما َضَرَب َرُسوُل اللَِّه ( 
  ٤٨....................................................................) َال ُیْقَتُل َواِلٌد ِبَوَلِده( 
  ٤٩.............................................) أكل بنیك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان( 
  ٤٩................................................. )اْبَنٌة َفَلْم َیِئْدَها َوَلْم ُیِهْنَهاَمْن ُوِلَدْت َلُه  (
  ٥٠........................................................ )اعدلوا بین أوالدكم في العطیة( 
  ٥٣.......... ):"ُثمَّ ُأمَُّك"rَقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقالَ : "ُأمَُّك"، rَمْن َأَحقُّ النَّاِس ِبُحْسِن َصَحاَبِتى؟ َقالَ ( 
  ٥٤.....................................................)رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف (
  ٥٧........................... )ْن َكاَن ُیْؤِمُن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اآلِخِر َفِإَذا َشِهَد َأْمًرا َفْلَیَتَكلَّْم ِبَخْیرم (
  ٥٩.................................................)صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق  (
  ٦٠.................................. )ال یحل لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثالث لیال یلتقیان (
  ٦٢............................................................ )اْنُظْر َوَلْو َخاِتًما ِمْن َحِدیدٍ  (
  ٦٤.................................. )َصلَّ َأْن ُیْعَزَل َعْن اْلُحرَِّة ِإالَّ ِبِإْذِنَها rَنَهى َرُسوُل اللَّهِ  (
  ٦٥...................) َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُهنّ  اتَُّقوا اللََّه ِفي النَِّساِء، َفِإنَُّكْم َأَخْذُتُموُهنَّ ِبَأَماَنِة اللَِّه، (
  ٦٧............................................................. )َوِفى ُبْضِع َأَحِدُكْم َصَدَقةٌ ( 
  ٦٧.............................. )ِإنَّ اْلَمْرَأَة تُْقِبُل ِفى ُصوَرِة َشْیَطاٍن َوُتْدِبُر ِفى ُصوَرِة َشْیَطانٍ ( 
  ٦٨............................................. )أیما امرأة أدخلت على قوم من لیس منهم (
  ٦٩...... )اَئةٍ َوالَِّذى َنْفِسى ِبَیِدِه َألْقِضَینَّ َبْیَنُكَما ِبِكَتاِب اللَِّه اْلَوِلیَدُة َواْلَغَنُم َردٌّ َوَعَلى اْبِنَك َجْلُد مِ ( 
  ٧٠...................................................................... )غربها ان شئت (
  ٩٥،٧٢........................................) معاذ َكْیَف تَْقِضى ِإَذا َعَرَض َلَك َقَضاءٌ  یا( 
  ٧٤....................................... )َخْصُمُهْم َیْوَم اْلِقَیاَمةِ  َقاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َثَالَثٌة َأَنا( 
  ٧٤................................................ )أْعِط اَألِجیَر َأْجَرُه َقْبَل َأْن َیِجفَّ َعَرُقُه"( 
  ٧٩............................................................ )لعن اهللا الراشي والمرتشي( 
  ٨٠.......................................... )لقد شهدت فى دار عبد اهللا بن جدعان حلفًا  (
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  ٨٢........... )َلُتَؤدُّنَّ اْلُحُقوَق ِإَلى َأْهِلَها َیْوَم اْلِقَیاَمِة َحتَّى ُیَقاَد ِللشَّاِة اْلَجْلَحاِء ِمَن الشَّاِة اْلَقْرَناءِ  (
  ٨٣..................... )المسلمون عند شروطهم إال شرطا حرم حالال أو شرطا أحل حراما (
  ٩٢......................................................................)صبرا یا ال یاسر(
  ٩٨........) له الدنیامن أصبح معافى في بدنه آمنا في سربه عنده قوت یومه فكأنما حیزت  (
  ١٠١...................................................)على المرء المسلم السمع والطاعة  (
  ١٠٢....................................................)من أراد أن ینصح لسلطان بأمر  (
  ١٠٥............................................................)سیخرج في آخر الزمان  (
  ١٠٦...................................................)من حمل علینا السالح فلیس منا  (
  ١٠٦..............................................)من أتاكم وأمركم جمیع على رجل واحد  (
  ١٠٦...........................................................)إنها ستكون هنات وهنات  (
  ١٠٧...........................................)بحسب مرء من شر أن یحقر أخاه المسلم  (
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  القرآن الكریم :

  أوًال : التفاسیر:
  

ü محیي السنة، أبو محمد الحسین بن  : معالم التنزیل( تفسیر البغوي)، المؤلف :البغوي
هـ ، المحقق : حققه وخرج أحادیثه محمد عبد اهللا  ٥١٦مسعود البغوي ، سنة الوفاة : 

سلیمان مسلم الحرش، الناشر : دار طیبة للنشر  - عثمان جمعة ضمیریة  -النمر 
 م.١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧والتوزیع، الطبعة : الرابعة ، 

  

ü لباب التأویل في معاني التنزیل ، المؤلف : عالء الدین : تفسیر الخازن المسمى الخازن
بیروت /  - علي بن محمد بن إبراهیم البغدادي الشهیر بالخازن، دار النشر : دار الفكر 

 .م ١٩٧٩هـ / ١٣٩٩-لبنان 
  

ü البحر المدید، المؤلف: أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة الحسني الشاذلي :
طبعة لعباس، دار النشر : دار الكتب العلمیة ، بیروت، الاإلدریسي الشاذلي الفاسي أبو ا

 ه. ١٤٢٣م ـ  ٢٠٠٢الثانیة / 
  

ü تفسیر الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، األزهر مجمع البحوث االسالمیة الشعراوي :
 م. ١٩٩١-ه١٤١١، سنة١٧اإلدارة العامة للتألیف والترجمة، نموذج رقم 

  

ü :روائع البیان في تفسیر آیات األحكام، تألیف: محمد علي الصابوني، مكتبة  الصابوني
 بیروت.- م، مؤسسة مناهل العرفان١٩٨٠ - ه١٤٠٠دمشق، الطبع الثالثة - الغزالي

  

ü  :جامع البیان في تأویل القرآن، المؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن الطبري
هـ، المحقق : ٣١٠هـ، سنة الوفاة:٢٢٤ة:غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري، سنة الوالد

 .م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠أحمد محمد شاكر، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى ، 
 

ü الجامع ألحكام القرآن المؤلف : أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر  القرطبي  :
شام هـ ، المحقق : ه ٦٧١ن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي،  ت: ب

سمیر البخاري ، الناشر : دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة 
 م. ٢٠٠٣هـ/  ١٤٢٣: 

 

ü  :القاهرة، الطبعة  -في ظالل القرآن، المؤلف : سید قطب، دار الشروق مصرقطب
 م.١٩٩٢- ه١٤١٢الشرعیة السابعة عشرة 
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  -ثانیا : السنة النبویة:

ü البخاري: 

) الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وسننه ١ 
وأیامه ،محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا ،المحقق : محمد 

  ه ـ١٤٢٢زهیر بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة، األولى 
و عبداهللا البخاري الجعفي، الناشر : ) األدب المفرد، المؤلف : محمد بن إسماعیل أب٢ 

، تحقیق : محمد ١٩٨٩ – ١٤٠٩بیروت، الطبعة الثالثة ،  –دار البشائر اإلسالمیة 
  فؤاد عبدالباقي.

  

ü البیهقي : 

) سنن البیهقي الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیهقي ، سنة ١ 
القادر عطا، الناشر مكتبة دار الباز، ، تحقیق محمد عبد ٤٥٨/ سنة الوفاة ٣٨٤الوالدة 

 .١٩٩٤ – ١٤١٤سنة النشر 
–) شعب اإلیمان، تحقیق محمد السعید بسیوني زغلول، الناشر دار الكتب العلمیة ٢

  .١٤١٠بیروت، سنة النشر 
  

ü الجامع الكبیر ،أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي ،المحقق : د. بشار عواد  : الترمذي
 م ١٩٩٨روت + دار العرب اإلسالمي ـ بیروت ،الطبعة : الثانیة معروف ،دار الجیل ـ بی

ü :صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد بن  ابن حبان
هـ، دار ٣٥٤حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي، سنة الوفاة:

م، رقم ١٩٩٣هـ، ١٤١٤ت، سنة النشر:بیرو  مؤسسة الرسالة، مدینة النشر: النشر:
 الثانیة. الطبعة:

ü :مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل  ابن حنبل
مؤسسة  هـ، دار النشر:٢٤١هـ، سنة الوفاة:١٦٤بن هالل بن أسد الشیباني، سنة الوالدة:

  شعیب األرنؤوط. اسم المحقق:األولى،  بیروت، رقم الطبعة: الرسالة، مدینة النشر:
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ü سنن أبي داود بحاشیته عون المعبود، المؤلف : أبو داود سلیمان بن أبو داوود :
سنة الوفاة :  األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني

 .الفكردار  ، دار النشر:٤، عدد األجزاء: تحقیق: محمد عبد الحمید،،هـ ٢٧٥

ü مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني : الصنعاني
المكتب اإلسالمي، مدینة  ، دار النشر:٢١١، سنة الوفاة:١٢٦الصنعاني، سنة الوالدة:

حبیب الرحمن  الثانیة، اسم المحقق: ، رقم الطبعة:١٤٠٣بیروت، سنة النشر: النشر:
  األعظمي.

ü : الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم  مسلم
  القشیري النیسابوري، دار الجیل بیروت + دار األفاق الجدیدة . بیروت .

ü  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى : النسائي :
حسن عبد  األولى ،المحقق:الطبعة:  م٢٠٠٠ – ١٤٢٠بیروت -  دار المعرفةهـ)،٣٠٣

 المنعم شلبي .

  -ثالثًا: كتب شروح األحادیث:
ü : شرح السنة شرح السنة ـ لإلمام البغوى، المؤلف : محیي السنة ، أبو محمد  البغوي

 - هـ)، دار النشر : المكتب اإلسالمي ٥١٠الحسین بن مسعود البغوي (المتوفى : 
 - م، الطبعة : الثانیة، تحقیق : شعیب األرناؤوط ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣دمشق ـ بیروت ـ 

  محمد زهیر الشاویش
ü :ح مسلم بن الحجاج، المؤلف : أبو زكریا یحیى بن شرف بن المنهاج شرح صحی النووي

  .١٣٩٢بیروت، الطبعة الثانیة ،  –مري النووي، الناشر : دار إحیاء التراث العربي 

  - رابعًا: كتب التخریج:
ü :األلباني 

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، دار النشر: المكتب اإلسالمي، مدینة ) ١
  ، رقم الطبعة: الطبعة الثانیة.١٩٨٥ – ١٤٠٥ة النشر:النشر: بیروت، سن

صحیح وضعیف سنن الترمذي، برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة، من إنتاج مركز  )٢
 نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندریة.

 .صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادته، الناشر: المكتب اإلسالمي )٣
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برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة من إنتاج مركز  داود،صحیح وضعیف سنن أبي  )٤
 نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندریة.

، الكویت، الطبعة : األولى اشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزیعصحیح أبي داود، الن )٥
  م  ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣، 
، من إنتاج رنامج منظومة التحقیقات الحدیثیةب ،ماجة ابن سنن وضعیف صحیح )٦

  مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندریة
، من إنتاج مركز رنامج منظومة التحقیقات الحدیثیةصحیح وضعیف سنن النسائي، ب )٧

 نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندریة.
الوفاة سنة  : محمد ناصر الدین األلباني،ضعیف الترغیب والترهیب، المؤلف )٨       
 الریاض. –: مكتبة المعارف هـ، الناشر١٤٢٠

الناشر: دار با وزیر للنشر والتوزیع، جدة  :على صحیح ابن حبان التعلیقات الحسان )٨
  .م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤الطبعة: األولى،  المملكة العربیة السعودیة، - 
 –اإلسالمي ) غایة المرام في تخریج أحادیث الحالل والحرام، الناشر : المكتب ٩

  .١٤٠٥٩ –بیروت، الطبعة : الثالثة 
  

ü المستدرك على الصحیحین، أبوعبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن الحاكم :
حمدویه بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع (المتوفى : 

 بیروت. -هـ)، دار النشر: دار المعرفة٤٠٥

ü قات الكبرى الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد بن منیع الهاشمي أبو عبد : الطبابن سعد
، تحقیق: زیاد محمد منصور، الناشر:  دار ٢٣٠/ سنة الوفاة ١٦٨اهللا ، سنة الوالدة 

 .١٤٠٨، سنة النشر - بیروت - صادر

ü هـ،  ٨٠٦: المغني عن حمل األسفار تألیف: أبو الفضل العراقي، سنة الوفاة العراقي
 -هـ ١٤١٥، سنة النشر  - الریاض - أشرف عبد المقصود، الناشر مكتبة طبریةتحقیق 
 . م١٩٩٥

ü  : كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، المؤلف: عالء الدین علي المتقي بن الهندي
حسام الدین الهندي البرهان فوري، المحقق : صفوة السقا و بكري حیاني، دار النشر: 

  م.١٩٨٥ت، الطبعة: الخامسة، سنة الطبع : مؤسسة الرسالة، البلد: بیرو 
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  - خامسًا: كتب السیر:
ü الصَّالَّبي : 

) أصح الكالم في سیرة خیر األنام السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث دروس ١
القاهرة،  - وعبر، تألیف: د. علي محمد محمد الصَّالَّبي، الناشر: دار الفجر للتراث

   م.  ٢٠٠٣ - ه١٤٢٤الطبعة األولى 
الطبعة  ) فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب،٢

الشارقة، مكتبة: التابعین  - م الناشر: مكتبة الصحابة االمارات٢٠٠٢-ه ١٤٢٣األولى: 
  عین شمس. - القاهرة

ü :السیرة النبویة السیرة النبویة البن هشام عبد الملك بن هشام بن أیوب  ابن هشام
، تحقیق طه عبد الرءوف سعد، الناشر ٢١٣الحمیري المعافري أبو محمد، سنة الوفاة 

 ، مكان النشر بیروت.١٤١١دار الجیل، سنة النشر 
  

   -سادسًا: علوم اللغة والمعاجم:
ü :تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف : محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  الزبیدي

الحسیني ،أبو الفیض ، الملّقب بمرتضى ، الزَّبیدي ، تحقیق مجموعة من المحققین، 
 الناشر دار الهدایة .

ü معجم مقاییس اللغة،  أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، سنة ابن فارس :
عبد السالم محمد، الناشر: دار الفكر هارون، الطبعة:  هـ،  المحقق:٣٩٥الوفاة:
 م. ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

ü معجم المصطلحات القانونیة، جیرار كورنو(مؤلف)، ترجمة: منصور القاضي كورنو :
  ١٩٩٨الناشر: بیروت ( لبنان ):المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع 

ü یط ،المؤلف : إبراهیم مصطفى / : المعجم الوسیط لمعجم الوسمجموعة من العلماء
أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار ، المحقق : مجمع اللغة العربیة ، 

 الناشر : دار الدعوة .
ü المحكم والمحیط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ،  المرسي  :

لمیة، سنة النشر: هـ، تحقیق عبد الحمید هنداوي، الناشر دار الكتب الع٤٥٨ت 
 م ،مكان النشر: بیروت .٢٠٠٠

ü لسان العرب، المؤلف : محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، ابن منظور :
  بیروت، الطبعة األولى. –الناشر : دار صادر 

   -سابعًا: أصول الفقه:
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ü ناطي الشهیر بالشاطبي :الموافقات، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغر  الشاطبي
هـ) المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ٧٩٠(المتوفى:

 م .١٩٩٧هـ/ ١٤١٧الطبعة األولى 
ü للزرقا : 

هـ، دار  ١٣٥٧) شرح القواعد الفقهیة، الشیخ أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، المتوفى١
  .النشر: دار القلم

دمشق،  –األدیب  ةمطبع ید،المدخل الفقهي العام، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجد) ٢
  م.١٩٨٦- ١٩٦٧الطبعة التاسعة 

ü تیسیر الوصول إلى قواعد األصول ومعاقد الفصول، لإلمام عبد المؤمن بن الفوزان :
هـ)، شرح : عبد اهللا بن صالح الفوزان، ٧٣٩ـ  ٦٥٨عبد الحّق البغدادي الحنبلي (

فرع القصیم) مقدمة الطبعة (المدّرس سابقًا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 
  ».وهي األولى لدار ابن الجوزي«الثانیة 

    - ثامنًا : الفقه:
  الفقه الحنفي : .١
ü :١٣٨٦الدر المختار،  ،الناشر دار الفكر ،الناشر: بیروت، سنة النشر  الحصكفي .  
ü ِبیِدّي المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي ة، الجوهرة النیر  :العبَّادي الزَّ

  .١٣٢٢الطبعة: األولى، ، الناشر: المطبعة الخیریة، هـ)٨٠٠الیمني الحنفي (المتوفى: 
ü المبسوط ، المؤلف : شمس الدین السرخسي، دار النشر : دار المعرفة ،البلد السرخسي :

  : بیروت
ü ٥٨٧: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین الكاساني، توفى الكاساني ، 

  ، مكان النشر بیروت .١٩٨٢دار الكتاب العربي، سنة النشر      
ü ابن نجیم : 

)  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، المؤلف: الشیخ زین العابدین بن إبراهیم بن ١     
  هـ)، دار المعرفة، بیروت.٩٧٠- ٩٢٦نجیم (

- هـ١٤٠٠الطبعة :ة، بیروت، لبنان، األشباه والنظائر، الناشر : دار الكتب العلمی) ٢     
  م.١٩٨٠
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  الفقه المالكي :  . ٢
ü االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ، أبو عمر یوسف بن عبد  ابن عبد البر :

محمد علي -هـ ، تحقیق سالم محمد عطا٤٦٣اهللا بن عبد البر النمري القرطبي ، ت 
 ممكان النشر بیروت.٢٠٠٠معوض ، الناشر دار الكتب العلمیة ،سنة النشر 

ü إرشاد السالك إْرَشاُد السَّاِلك، المؤلف : عبد الرحمن شهاب الدین البغدادي، البغدادي :
  الناشر: الشركة اإلفریقیة للطباعة

ü البهجة في شرح التحفة، المؤلف : أبو الحسن علي بن عبد السالم التسولي،  التسولي:
لبنان / بیروت  - تحقیق: محمد عبد القادر شاهین، دار النشر : دار الكتب العلمیة 

 م١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨الطبعة : األولى 
ü محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد :ابن رشد 

  .بیروت–دار الفكر  :الناشر، ٥٩٥سنة الوفاة  ،الولید
ü الشرح الكبیر، المؤلف : أبو البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهیر بالدردیر الدریدیر :

هـ) المحقق سیدى الشیخ محمد علیش، النسخة األمیریة، دار ١٢٠١(المتوفى : 
 .الطباعة: احیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركاء

ü تحقیق محمد ، محمد عرفه الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر :الدسوقي
  .مكان النشر بیروت، الناشر دار الفكر، علیش

ü نیل األوطار یل األوطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقى األخبار، الشوكاني :
الناشر دار ، ١٢٥٥/ سنة الوفاة ١١٧٣محمد بن علي بن محمد الشوكاني، سنة الوالدة 

  ١٩٧٣الجیل، مكان النشر بیروت ، سنة النشر 
ü بلغة السالك، لغة السالك ألقرب المسالك، أحمد الصاوي، تحقیق وضبط: الصاوي :

محمد عبد السالم شاهین، الناشر دار الكتب العلمیة، مكان النشر لبنان/ بیروت، سنة 
 م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥النشر 

ü إلكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبي القاسم : التاج واالكلیل، التاج واالعبدري
 .١٣٩٨، الناشر دار الفكر، سنة النشر ٨٩٧العبدري أبو عبد اهللا، سنة الوفاة 

ü منح الجلیل منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل، تألیف: محمد علیش، علیش :
  م.١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩سنة النشر  - الناشر دار الفكر مكان النشر: بیروت

ü دار تحقیق محمد حجي ،هاب الدین أحمد بن إدریس القرافيش ،:الذخیرة فيالقرا ،
  ، مكان النشر بیروت.م١٩٩٤سنة النشر  الغرب،
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ü  :أحمد بن غنیم بن المؤلف، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروانيالقیرواني :
مكتبة الثقافة : الناشر، : رضا فرحاتالمحقق، هـ)١١٢٦سالم النفراوي (المتوفى : 

 .الدینیة
ü :مالك 

تحقیق : د. ، المؤلف : مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي، موطأ اإلمام مالك) ١  
الناشر : دار ، تقي الدین الندوي أستاذ الحدیث الشریف بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة

 م ١٩٩١ - هـ  ١٤١٣الطبعة : األولى ، دمشق - القلم  
  الناشر : دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان، المحقق: زكریا عمیرات ) المدونة:٢  

  الفقه الشافعي : . ٣
ü تحفة الحبیب على شرح الخطیب ( البجیرمي على الخطیب )، المؤلف : البجرمي :

 -سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي، دار النشر : دار الكتب العلمیة 
 م، الطبعة : األولى. ١٩٩٦هـ ١٤١٧ - بیروت/ لبنان 

ü ات : حاشیة إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمهمالدمیاطي
الدین، أبي بكر ابن السید محمد شطا الدمیاطي، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر 

  والتوزیع، مكان النشر بیروت.
ü  : األم،  تألیف االمام: ابي عبد اهللا محمد بن ادریس الشافعي مع مختصر الشافعي

 -بیروت - المزني الجزء االول دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع األم طبعة دار الفكر
  م ١٩٨٣ه  ١٤٠٣م الطبعة الثانیة:  ١٩٨٠ه  ١٤٠٠الطبعة االولى 

ü الشربیني  : 
) اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، محمد الشربیني الخطیب ، تحقیق مكتب البحوث ١

  ، مكان النشر بیروت. ١٤١٥دار الفكر ، الناشر دار الفكر ، سنة النشر  - والدراسات 
ة معاني ألفاظ المنهاج، تألیف: محمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرف ) ٢
 اشر دار الفكر، مكان النشر بیروتالن
ü المهذب في فقه اإلمام الشافعي، تألیف: إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي الشیرازي :

  بیروت. - أبو إسحاق، الناشر: دار الفكر
ü العالمة: محمد الزهري الغمراوي، : السراج الوهاج على متن المنهاج، تألیف الغمراوي

  الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، مكان النشر بیروت
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ü الحاوي في فقه الشافعي ، المؤلف : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن : الماوردي
 - الفكرهـ) ، الناشر : دار ٤٥٠حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي (المتوفى : 

  بیروت.
ü جموع شرح المهذب، المجموع شرح المهذب، تألیف اإلمام: ابي زكریا محي الم :النووي

 هـ، دار الفكر. ٦٧٦الدین بن شرف النووي، المتوفى سنة 
  

 الفقه الحنبلي :  .٢
ü  : كشاف القناع،  كشاف القناع عن متن اإلقناع، تألیف: منصور بن یونس بن البهوتي

 - بیروت - هالل مصیلحي مصطفى هالل، الناشر دار الفكر :إدریس البهوتي، تحقیق
 .١٤٠٢سنة النشر 

ü تیمیة  :  مجموع الفتاوى،  تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بنابن تیمیة
 ،الناشر: دار الوفاء ،عامر الجزار - لمحقق: أنور الباز، اهـ)٧٢٨الحراني (المتوفى: 
 .م٢٠٠٥هـ /  ١٤٢٦الطبعة : الثالثة ، 

ü شرف الدین موسى بن أحمد بن  ،اع في فقه اإلمام أحمد بن حنبلإلقنا:  الحجاوي
المحقق: عبد اللطیف محمد موسى  ،هـ)٩٦٠موسى أبو النجا الحجاوي (المتوفى : 

 لبنان. –دار المعرفة بیروت  ،السبكي
ü ة قام : الشیخ حمد بن عبد اهللا الحمد (تسجیالت مفرغ: شرح زاد المستقنع، المؤلفالَحَمد

أبو حافظ عبد العزیز الغسالن" غفر اهللا له ، الكتاب مرقم آلیا، ورقم الجزء هو  بتفریغها"
 . درسا ٣٢ - رقم الدرس 

ü شرح زاد المستقنع، المؤلف : محمد بن محمد المختار الشنقیطي(تسجیالت  الشنقیطي :
الكتاب  ، http://www.islamweb.net مفرغة قام بتفریغها موقع الشبكة اإلسالمیة)

 درسا. ٤١٧ -مرقم آلیا، ورقم الجزء هو رقم الدرس 
ü ابن قدامة : 

) المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني ،عبد اهللا بن أحمد بن قدامة ١  
  . ١٤٠٥بیروت ،الطبعة األولى ،  –المقدسي أبو محمد ،دار الفكر 

  اهللا بن قدامة المقدسي أبو محمد .الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،عبد  )٢          
ü الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، المؤلف : محمد بن أبي بكر أیوب ابن القیم :

الزرعي أبو عبد اهللا (ابن قیم الجوزیة)، تحقیق : د. محمد جمیل غازي، الناشر : 
 القاهرة. –مطبعة المدني 

http://www.islamweb.net
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ü :بن الدین لموفق ، الفقه عمدة لكتاب شرح وهو[ العمدة شرح العدة ابن قدامة المقدسي 
 الدین بهاء محمد أبو أحمد، بن إبراهیم بن الرحمن عبد:  المؤلف، ]المقدسي قدامة

 دار:  الناشر، عویضة محمد بن صالح:  المحقق، )هـ٦٢٤:  المتوفى( المقدسي
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ الثانیة، الطبعة:  الطبعة، العلمیة الكتب

ü اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،  المرداوي:
المؤلف  عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي ت: 

هـ ، الناشر : دار إحیاء التراث العربي بیروت ــ لبنان ، الطبعة : الطبعة األولى ٨٨٥
 هـ.١٤١٩

ü ع، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد اهللا، سنة الوالدة : الفروع وتصحیح الفرو ابن مفلح
الناشر : مؤسسة ، عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، تحقیق: ٧٦٢/ سنة الوفاة ٧١٧

 .مـ ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة : الطبعة األولى ، الرسالة
  

   -تاسعًا: كتب السیاسة الشرعیة:
  

ü تألیف: المستشار الدكتور محمود الخالدي، استاذ  : اإلسالم وأصول الحكمالخالدي
العلوم السیاسیة الشرعیة في جامعة الیرموك إربد، الناشر: عالم الكتب الحدیثة الطبعة 

 .م٢٠٠٥- ه  ١٤٢٦األولى 
  

ü تحریر األحكام في تدبیر أهل اإلسالم ، تألیف: شیخ االسالم محمد بن ابن صخر :
علي بن جماعة بن حازم بن صخر ، سنة الوالدة هـ إبراهین بن سعد اهللا بن جماعة بن 

هـ، تحقیق قدم له: الشیخ عبد اهللا بن زید ٧٣٣جمادى  األولى / ٢٠/ سنة الوفاة ٦٣٩
آل محمود، تحقیق ودراسة وتعلیق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر دار الثقافة 

 .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨،  سنة النشر -الدوحة -بتفویض من رئاسة المحاكم الشرعیة بقطر
  

ü رئاسة الدولة في الفقه اإلسالمي ، تألیف: محمد رأفت عثمان.عثمان : 
 

ü :التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، المؤلف : عبد القادر عودة  عودة
 هـ)، الناشر : دار الكتب العلمیة.١٣٧٣(المتوفى : 

  

ü اإلسالمي، تألیف: د. جمال : الخروج على الحاكم في الفكر السیاسي أبو فرحة
 م.٢٠٠٤ - القاهرة –الحسیني أبو فرحة، مركز الحضارة العربیة، الطبع العربیة األولى 

 

ü الفقه السیاسي اإلسالمي، المؤلف : د. خالد الفهداوي،  الناشر: األوائل الفهداوي :
 .م٢٠٠٣للنشر والتوزیع سوریة دمشق ، الطبعة األولى 
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ü یة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها، النشر: مكتبة وهبة : السیاسة الشرعالقرضاوي
     .م١٩٩٨-ه ١٤١٩( القاهرة) الطبعة األولى 

ü القیود الواردة على سلطة الدولة في االسالم، المؤلف: عبد اهللا ابراهیم زید الكیالني :
 .٢٠٠٨، الطبعة األولى -عمان - الكیالني، الناشر دار وائل للنشر والتوزیع، األـردن

  

ü األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة تألیف: أبو الحسن علي بن محمد بن الماوردي :
هـ، الناشر دار الكتب ٤٥٠حبیب البصري البغدادي الماوردي، سنة الوالدة / سنة الوفاة 

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥العلمیة بیروت ، سنة النشر 
  

ü استاذ القانون العام  : مبادئ نظام الحكم في االسالم، د. فؤاد محمد الناديالنادي
بجامعة األزهر ، واالستاذ الزائر بكلیة الشرطة بدبي، الناشر مطابع البیان التجاریة 

  .م١٩٩٩ - ه١٤١٩،الطبعة االولى -دبي -اإلمارات
  

   - عاشرًا: فقه عام:
ü  :الفقه المقارن لألحوال الشخصیة بین المذاهب األربعة السنیة والمذهب الجعفري بدران

  لیف: بدران أبو العنین بدران، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر.والقانون، تأ
ü د. أحمد محمود  : نظریة الحق بین الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، تألیف:الخولي

، الطبعة االولى - القاهرة - والتوزیع والترجمة دار السالم للطباعة والنشر الخولي،
 .م٢٠٠٣- ه١٤٢٣

ü اإلسالميُّ وأدلَُّتُه ، المؤلف : أ.د. َوْهَبة الزَُّحْیِلّي، (أستاذ ورئیس قسم الفقه : الِفْقُه الزحیلي
 –سوریَّة  - كّلیَّة الشَّریعة، الناشر : دار الفكر  - اإلسالمّي وأصوله)، بجامعة دمشق 

لثَّانیة دمشق، الطبعة : الطَّبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها، وهي الطَّبعة ا
عشرة لما تقدَّمها من طبعات مصوَّرة؛ ألنَّ الدَّار النَّاشرة دار الفكر بدمشق التعتبر 

 .ات مالم یكن هناك إضافات ملموسةالتَّصویر وحده مسّوغًا لتعّدد الّطبع
ü الناشر: دار الفكر العربي القاهرة ،  : األحوال الشخصیة تألیف: محمد أبو زهرةأبو زهرة

  م.١٩٥٧ الثالثة مصر، الطبعة –
ü :الباحث  الخالصة في فقه األقلیات الخالصة في فقه األقلیات، جمع وٕاعداد الشحوذ

 في القرآن والسنة، علي بن نایف الشحود.
ü سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، محمد بن إسماعیل الصنعاني الصنعاني :

محمد عبد العزیز الخولي، الناشر ، تحقیق ٨٥٢/ سنة الوفاة ٧٧٣األمیر سنة الوالدة 
 مكان النشر بیروت. ١٣٧٩دار إحیاء التراث العربي، سنة النشر ،
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ü : مفهوم الطاعة والعصیان، تألیف عبد اهللا بن ابراهیم الطریقي(األستاذ  الطریقي
جامعة االمام محمد بن سعود) مطبعة المسلم - المشارك بكلیة الشریعة في الریاض

  م، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة. ١٩٩٥ –ه ١٤١٦بعة األولىللنشر والتوزیع، الط
ü اإلجماع ، المؤلف : أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري ابن المنذر :

، سنة دار الدعوة هـ)، المحقق : فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر :٣١٩(المتوفى : 
 .مكان النشر اإلسكندریةه، ١٤٠٢

  
  

  -اإلرشاد األسري والصحة النفسیة:الحادي عشر: كتب 
ü قلق المستقبل، تألیف: إقبال محمد رشید صالح  - التمرد - : االغترابالحمداني

  .ه١٤٣٢ - م٢٠١١عمان، الطبعة األولى - الحمداني، دار صفاء للنشر والتوزیع
ü العنف والجریمة، تألیف: جلیل ودیع شكور، بیروت ( لبنان ):الدار العربیة شكور :

  .١٩٩٧شرون نا - للعلوم 
ü اإلرشاد األسري نظریاته وأسالیبه العالجیة، تألیف: سعید حسني العزة ،الناشر: لعزةا :

  .٢٠٠٠مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان ( االردن ):
ü تنظیم األسرة في التراث االسالمي، تألیف د. عبد الرحیم عمران مزیدة ومنقح عمران :

  .١٩٩٤الطبعة االنجلیزیة
ü شكالت األطفال النفسیة واألسالیب اإلرشادیة لمعالجتها، تألیف: سوسن شاكر : ممجید

  ه.١٤٢٩ - م٢٠٠٨عمان، الطبعة األولى - مجید، دار صفاء للنشر والتوزیع
ü أستاذ  : جریمة هجر العائلة دراسة مقارنة، تألیف: د. محمد عبد الحمید مكي،مكي

 - ، الناشر دار النهضة العربیةجامعة طنطا -القانون الجنائي المساعد بكلیة الحقوق
  م.٢٠٠٠-١٩٩٩القاهرة 

ü االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة، تألیف: خولة احمد یحیى، الطبعة األولى یحیى :
 م.٢٠٠٠عمان (االردن):دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع 

  

  - الثاني عشر: كتب القانون الدولي وحقوق اإلنسان:
ü في اإلسالم بین الخصوصیة والعالمیة، محمد بحر العلوم، : حقوق اإلنسان بحر العلوم

المنظمة االسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة، ومؤسسة آل البیت للفكر االسالمي  الناشر:
  .باألردن -التي یوجد مقرها في عمان

ü  د. علوان، والموسى: القانون الدولي لحقوق اإلنسان الحقوق المحمیة ، د. محمد یوسف
ستاذ القانون الدولي في جامعة الیرموك)، د. محمد خلیل موسى (استاذ علوان ( أ
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القانون الدولي وحقوق االنسان المساعد في قسم القانون العام)الناشر: دار الثقافة للنشر 
  .٢٠٠٩م، الطبعة االولى ٢٠٠٩-ه١٤٣٠والتوزیع 

ü لدولي العام : حقوق اإلنسان  المؤلف سهیل حسین الفتالوي، أستاذ القانون االفتالوي
- ه١٤٣٠جامعة جرش االردن، الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزیع  –كلیة الحقوق 

  م)٢٠٠٩م، الطبعة األولى ( اإلصدار الثاني ٢٠٠٩
ü ١٣١٥: إغاثة األمة بكشف الغمة، تألیف: تقي الدین أحمد بن علي المقریزيالمقریزي -

، برعایة السیدة سوزان م١٩٩٩، مكتبة االسرة٩٩م، مهرجان القراءة للجمیع ١٤٤١
  سلسلة التراث)، اإلشراف الفني: محمود الهندي، مشرف العام: د. سمیر سرحان.مبارك(

  - الثالث عشر: كتب عامة:
ü التراتیب اإلداریة ( نظام الحكومة النبویة )، تألیف: الشیخ عبد الحي الكتاني، الكتاني :

 بیروت.- الناشر دار الكتاب العربي
  

  -علمیة: الرابع عشر: رسائل
ü العجز عن حقوق الزوجیة المترتبة على عقد الزواج، رسالة مقدمة لنیل درجة  رضا:

الماجستیر في الفقه المقارن، مسعود أحمد رضا، إشراف: أ.د. عبد الرؤوف الخرابشة، 
 م.٢٠٠٢األردن،  –جامعة الیرموك 

ü صر الزري، دائرة : مفهوم العمل في اإلسالم وأثره في التربیة االسالمیة، حمید ناالزري
 م. ١٩٩٨الشارقة، الطبعة األولى –الثقافة واالعالم 

ü واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة اإلسالمیة مقارنة مع قانون العمل العواودة :
الفلسطیني، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الفقه المقارن، إشراف: عروة عكرمة 

  م. ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١ عام النشر:جامعة القدس ،  صبري
ü   ،معابرة: الفساد اإلداري وعالجه بالفقه االسالمي دراسة مقارنة بالقانون االداري االردني

 عارف خلیل أبو عید، الجامعة االردنیة للطالب: محمود محمد عطیة معابرة، إشراف:
  .م ٢٠١٠

ü جستیر في : التعلیل المصلحي لتصرفات الحاكم، رسالة مقدمة لنیل درجة المابو معراف
الفقه المقارن، للطالبة: سعیدة بومعراف، إشراف: أ.د. السعید فكرة ، جامعة الحاج 

 م.٢٠٠٨-٢٠٠٧لخضر باتنة سنة 
ü أحكام نشوز الزوجة في الشریعة اإلسالمیة، معتصم عبد الرحمن محمد منصور :

منصور، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الفقه المقارن، إشراف حسن سعد 
 .م٢٠٠٧خضر، جامعة النجاح الوطنیة ، كلیة الدراسات العلیا  عوض
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ü التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي، للطالب: خالد بن عبد اهللا المصلح، المصلح :
 رسالة مقدم لنیل درجة الدكتوراة، اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة.

  

 - الخامس عشر: بحوث علمیة:
ü عبد الرحمن بكر، السلسلة العمالیة، تصدرها  : عالقات العمل في اإلسالم، تألیف:بكر

  .القاهرة - م١٩٧٠المؤسسة الثقافیة العمالیة، الهیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة 
ü غسیل األموال وبیان حكمه في الفقه اإلسالمي والنظم المعاصرة، بحث مقدم عبد اهللا :

 - هـ١٤٢٤ل شهر محرم للمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، الذي سیعقد خال
        مكة المكرمة، للدكتور عبد اهللا محمد عبد اهللا -م، بجامعة أم القرى٢٠٠٣مارس

 .( مستشار سابق بمحكمتي التمییز والدستوریة بدولة الكویت)
ü بحوث مؤتمر مقاصد الشریعة وقضایا العصر ، الذي تم عقده في القاهرة، أبو الملباري :

النسل والنسب في األسرة رئیس جامعة مركز الثقافة السنیة بكر أحمد الملباري: حفظ 
 وأمین عام جامعة علماء الهند.

 

  -السادس عشر: الموسوعات:
ü لبنان الكیالي، الناشر: بیروت( : موسوعة السیاسة، تألیف: عبدالوهابالكیالي:( 

رشاد بیي م ، مراجعة وتنقیح ١٩٩٥المؤسسة العربیة للدراسات و النشر:: الطبعة الثالثة 
  و منیر حمودي، الخرائط علي كركي، التصویر: مركز الخازن.

ü الموسوعة العربیة االسالمیة، تألیف مجموعة من العلماء، تحریر: مجموعة من العلماء :
محمد بن ابراهیم التویجري، محرر مشارك: محمد محمود الطعامنة ، الناشر:القاهرة 

 . م٢٠٠٤العربیة للتنمیة االداریة  (مصر):المنظمة
ü الموسوعة الفقهیة الكویتیة، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون وزارة األوقاف :

 .ه)١٤٢٧–١٤٠٤: الثانیة( من،الطبعة- ویتالك –الكویت، دار السالسل  –اإلسالمیة 
 

   - السابع عشر: مجالت:
ü  :مجلة االقتصاد ، "االنكماش االقتصادي قادم: الشركة العربیة لإلعالم العلمي شیلنج ،

  ) . ١٩٩٩عدد األول ، السنة السابعة ( ینایر 

   - الثامن عشر: مواقع الشبكة االلكترونیة:
ü موقع الجامعة االسالمیة : د. ماهر السوسي : حكم اإلضراب عن العمل في اإلسالم - 

  http://site.iugaza.edu.ps/msousi56، 

http://site.iugaza.edu.ps/msousi56
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ü  .صــالح ســلطان: دار اإلفتــاء المصــریة التظــاهر جــائز بشــروط واإلضــراب العــام موقــع د
ــــــــــــــــبالد والعبــــــــــــــــاد محــــــــــــــــرم شــــــــــــــــرعاً  ــــــــــــــــذي یعطــــــــــــــــل مصــــــــــــــــالح ال  ال

-12-08-02-2012-http://www.salahsoltan.com/paradoxes/3610
l33.htm-11. 
ü العنــــــف األســــــري وآثاره على األسرة والمجتمع، بحث لمتطلب ماجستیر للعالج العالف :

 .alaf@hotmail.com-Alاألسري، 
ü كنانـــــــــــــــــــــة أون البـــــــــــــــــــــن: د.أحمـــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــــردي: النقابـــــــــــــــــــــات العمالیـــــــــــــــــــــة  موقـــــــــــــــــــــع

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/277445 
ü الفســاد اإلداري.. مفهومــه ومظــاهره  :مركــز المســتقبل للدراســات والبحــوث: یاســر الــوائلي

  -وأســــــــــــــبابه: مــــــــــــــع أشــــــــــــــارة إلــــــــــــــى تجربــــــــــــــة العــــــــــــــراق فــــــــــــــي الفســــــــــــــاد
http://www.annabaa.org/nbahome/nba80/010.htm 

ü  موقع المشكاة اإلسالمیة :د. عبد الحـي یوسـف( األسـتاذ بقسـم الثقافـة اإلسـالمیة بجامعـة
ـــــــــــــب عـــــــــــــن العمـــــــــــــل  الخرطـــــــــــــوم): رأي الشـــــــــــــرع فـــــــــــــي إضـــــــــــــراب الطبی

http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/10/102550/con
tent 

ü مد الدبین: حق اإلضراب عن العملالشبكة الوطنیة الكویتیة: أ: أح  
http://www.alabraj.org/MakalDetails.aspx?MakalID=736&MakalTy

pe   
ü أحمد الجمل: الدستور االسالمي المصري األزهريموقع رواق العدالة ،  

http://ahmedelgamel.maktoobblog.com/category/%D8%A3%D8%AD%D
9%83%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8
%AA/.  

    

 

 

 

http://www.salahsoltan.com/paradoxes/3610
mailto:alaf@hotmail.com
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/277445
http://www.annabaa.org/nbahome/nba80/010.htm
http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/10/102550/con
http://www.alabraj.org/MakalDetails.aspx?MakalID=736&MakalTy
http://ahmedelgamel.maktoobblog.com/category/%D8%A3%D8%AD%D
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  ج  اإلهــداء

  ط -د  المقدمة

  ه  إشكالية البحث  

  ه  طبيعة املوضوع  

  ه  أمهية املوضوع  

  و  اختيار املوضوعسبب   

  و  اجلهود السابقة  

  ز  منهجية البحث  

  ط  خطة البحث  

  ي  شكر وتقدير

    ١٩ -١  الفصل األول: مفهوم العصيان وأسبابه وأنواعه

  ١٠-٢  لمبحث األول: مفهوم العصيانا

  ٢  العصيان لغةً 

  ٣  حاالعصيان اصطال

  ٤ يأوًال: العصيان الرتبو 

  ٤  العناد .١
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  ٤  التمرد .٢

  ٤  العنف .٣

  ٤  العدوان .٤

  ٥  ثانياً: العصيان اإلداري

  ٥  . اإلضراب ١

  ٥  . اخلروج عن القانون٢

  ٦  ثالثاً: العصيان السياسي

  ٧  تعريفات ذات صلة

  ٧  أوًال: عالقة العصيان بعقوق الوالدين

  ٧  عالقة العصيان الرتبوي بعقوق الوالدين

  ٨  يةثانياً: عالقة العصيان بالنشوز يف احلياة الزوج

  ٩  عالقة العصيان الرتبوي بالنشوز يف احلياة الزوجية

  ٩  ثالثاً: عالقة العصيان باخلروج عن احلاكم

  ١٩-١١  المبحث الثاني: أسباب العصيان و أنواعه

  ١١  أوًال: أسباب العصيان

  ١١  الظلم. ١

  ١٢  . إهدار احلقوق واحلريات٢

  ١٢  أ. احلق يف الزواج
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  ١٢  ب. احلق يف التعليم

  ١٣  ج. احلق يف العمل

  ١٣  د. احلق يف املساواة

  ١٣  األحكام الشرعية اإلدارية

  ١٣  األحكام الشرعية السياسية

  ١٣  أ. حق الرتشيح

  ١٤  ب. حق العدل

  ١٤  ج. حق اللجوء السياسي

  ١٤  د. حق تقرير املصري

  ١٤  احلريات يف الشريعة اإلسالمية

  ١٤  أ. حرية التسامح

  ١٥  ب. حرية العقيدة

  ١٥  ج. حرية الرأي والثقافة

  ١٦  . احلرمان من الغذاء٣

  ١٦  أ. آفات مساوية

  ١٧  ب. شراء املناصب واملراكز احلكومية باملال

  ١٧  ج. تأثري العامل النقدي

  ١٨  . الفساد اإلقتصادي والسياسي واإلجتماعي٤
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  ١٨  أ. اإلعتداء على املال العام

  ١٨  ب. التهرب الضرييب واجلمركي

  ١٨  الرشوة واحملاباة واحملسوبية ج.

  ١٩  د. التزوير

  ١٩  ثانياً: أنواع العصيان

  ١٩  أ. العصيان األسري

  ١٩  ب. العصيان اإلداري

  ١٩  ج. عصيان احلاكم

  ٧٠-٢٠  : العصيان األسرياألولالفصل 

  ٣٦-٢١  المبحث األول: الحقوق والواجبات األسرية

  ٢٢  القسم األول: حقوق أسرية قبل الزواج

  ٢٢  . حقوق شرعية١

  ٢٣  . حقوق ثقافية٢

  ٢٤ صحيةحقوق . ٣

  ٢٥ ماديةحقوق . ٤

  ٢٦  اجتماعيةحقوق . ٥

  ٢٧  القسم الثاين: حقوق أسرية بعد الزواج

  ٢٧  األول: حقوق مشرتكة بني الزوجني
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  ٢٧  . حل املعاشرة بني الزوجني١

  ٢٨  . حسن العشرة بني الزوجني٢

  ٢٨ الزوجني. حرمة املصاهر بني ٣

  ٢٩ . التوارث بني الزوجني٤

  ٢٩  جالثاين: حقوق الزو 

  ٢٩  . حق القوامة١

  ٢٩  . حق الطاعة٢

  ٣٠ القرار يف البيت واحتباس للزوج . حق٣

  ٣٠  الثالث: حقوق الزوجة

  ٣٠  . حقوق مالية١

  ٣٠  أ. املهر

  ٣١ ب. النفقة

  ٣١ غري ماليةحقوق . ٢

  ٣١  العدل

  ٣١  األبناءالرابع: حقوق 

  ٣٢  . حقوق ما قبل التكوين١

  ٣٢ أثناء فرتة التكوينحقوق . ٢

  ٣٢  أ. الصوم



?/ 

~ 
١٣٩ 

  ٣٢  ب. الصالة

  ٣٣  ج. اإلجهاض

  ٣٣ ما بعد الوالدةحقوق . ٣

  ٣٣  أ. حسن التسمية واإلستقبال

  ٣٤  ب. الرضاعة

  ٣٤  ج. ثبوت النسب

  ٣٥  د. النفقة

  ٣٥  ه. الرتبية

  ٣٥  اخلامس: حقوق الوالدين

  ٣٥  حسن املعاملة

  ٥٠-٣٧  لمبحث الثاني: عصيان اآلباء لألبناءا

  ٣٧  : صور عصيان اآلباء لألبناءأوالً 

  ٣٧  هجر العائلة. ١

  ٣٧  أ. اهلجر املادي لألبناء

  ٣٧  ب. اهلجر املعنوي لألبناء ( الرضاع، احلضانة، الوالية )

  ٣٧  العنف األسري. ٢

  ٣٧  أ. العنف املعنوي

  ٣٧  اجلسديب. العنف 



?/ 

~ 
١٤٠ 

  ٣٨  اضطراب العالقة بني اآلباء واألبناء. ٣

  ٣٨  أ. التفرقة املعنوية

  ٣٨  ب. التفرقة املادية

  ٣٨  صور عصيان اآلباء لألبناءأحكام : ثانياً 

  ٣٨  هجر العائلةحكم  .١

  ٣٨  أ. حكم اهلجر املادي للعائلة

  ٤٠  ب. حكم اهلجر املعنوي للعائلة ( الرضاع، احلضانة، الوالية )

  ٤٦  يحكم العنف األسر . ٢

  ٤٨  حكم اضطراب العالقة بني اآلباء واألبناء. ٣

  ٤٨  أ. حكم التفرقة املعنوية

  ٤٩  ب. حكم التفرقة املادية

  ٥٥-٥١  المبحث الثالث: عصيان األبناء لآلباء

  ٥١  اهلجر املادي

  ٥١  اهلجر املعنوي

  ٥١  حكم عصيان األبناء لآلباء

  ٥٣  عن بر الوالديناحلكم الشرعي للتخلف 

  ٥٤  أوًال: تعرض الوالدين للسرقة

  ٥٤  ثانياً: تعرض الوالدين للقتل



?/ 

~ 
١٤١ 

  ٥٥  ثالثاً: احلرمان من النفقة

  ٧٠-٥٦  المبحث الرابع: عصيان األزواج

  ٥٦  صور العصيان يف احلياة الزوجيةأوًال: 

  ٥٦  النشوز يف احلياة الزوجية. ١

  ٥٦  أ. عصيان الزوج 

  ٥٦  ب. عصيان الزوجة 

  ٥٦  متناع عن أداء احلقوق الزوجيةاإل. ٢ 

  ٥٦  أ. اإلمتناع عن أداء املهر لزوجته 

  ٥٦  ب. اإلمتناع عن املعاشرة الزوجية بغري رضاها 

  ٥٦  ج. اإلمتناع عن النفقة على الزوجة 

  ٥٦  اخليانة الزوجية. ٣ 

  ٥٧  صور العصيان يف احلياة الزوجيةثانياً: أحكام 

  ٥٧  احلياة الزوجيةحكم النشوز يف . ١

  ٥٧  أ. نشوز الزوج 

  ٥٨  احلكم الشرعي لنشوز الزوج 

  ٥٩  ب. نشوز الزوجة 

  ٦٠  احلكم الشرعي لنشوز الزوجة 

  ٦٢  متناع عن أداء احلقوق الزوجيةحكم اإل. ٢



?/ 

~ 
١٤٢ 

  ٦٢  أ. اإلمتناع عن أداء املهر

  ٦٣  احلكم الشرعي لإلمتناع عن أداء املهر 

  ٦٣  الزوجيةب. اإلمتناع عن املعاشرة 

  ٦٤  احلكم الشرعي لإلمتناع عن املعاشرة الزوجية 

  ٦٥  ج. اإلمتناع عن نفقة الزوجة

  ٦٦  احلكم الشرعي لإلمتناع عن نفقة الزوجة 

  ٦٧  اخليانة الزوجيةحكم . ٣

  ٦٧  العقوبة الشرعية للخيانة الزوجية

  ٦٩  على عقد الزواج اخليانة الزوجيةأثر 

  ٨٥-٧١  الموظفين: عصيان الثانيالفصل 

  ٧٦-٧٢  المبحث األول: حقوق الموظفين في اإلسالم

  ٧٢  حق الفرد يف توفري فرص عمل له يف الدولة أوًال:

  ٧٢  توظيف يقوم على أساس األمان والعدالة .١

  ٧٢  توظيف يقوم على أساس اإلختبار ال العشوائية .٢

  ٧٣  توظيف يقوم على أساس مناسبة الوظيفة للموظف .٣

  ٧٣  يف مقاضاة األجر املاديحقه ثانياً: 

  ٧٤  . مراعاة العدالة يف األجر١

  ٧٤  . مراعاة الكمال يف األجر٢



?/ 

~ 
١٤٣ 

  ٧٤  . مراعاة احللول يف األجر٣

  ٧٥  حقه يف الضمان االجتماعيثالثاً: 

  ٧٥  حقه يف تأمينه من عوارض احلياة الوظيفيةرابعاً: 

  ٧٦  حقه يف احلوافز الوظيفيةخامساً: 

   ٨٥-٧٧  العصيان لتحقيق مطالب الموظفينالمبحث الثاني: 

  ٧٧    أهداف العصيان اإلداري أوًال: 

  ٧٧  . األهداف السلبية١

  ٧٧  . األهداف اإلجيابية٢

  ٧٨  آليات العصيان اإلداريثانياً: 

  ٧٨  فردية آليات. ١

  ٧٨  مجاعية آليات. ٢

  ٧٨  أشكال اإلضراب

  ٧٨  اجلزئي اإلضراب. ١

  ٧٨  الشامل اإلضراب. ٢

  ٧٩  حلكم الشرعي آلليات العصيان اإلداريا

  ٧٩  : الفساد االداري من منظور الشريعة االسالميةأوالً 

  ٨٠  ثانياً: العمل النقايب من منظور الشريعة اإلسالمية

  ٨١  ثالثاً: اإلضراب من منظور الشريعة االسالمية



?/ 

~ 
١٤٤ 

  ٨٣  الضوابط الشرعية للقول جبواز اإلضراب

  ٨٣  والغايات والوسائل مشروعةأن تكون املقاصد . ١

 ٨٣  استفراغ كل الوسائل املمكنة قبل القيام باإلضراب. ٢

 ٨٤  املوازن بني املصاحل واملفاسد. ٣

 ٨٥  النظر يف مآالت األحكام. ٤

  ١٠٨-٨٦  : عصيان الحاكمالثالثالفصل 

  ٩٨-٨٧  المبحث األول: حدود سلطات اإلمام وحقوق الرعية

  ٨٧  اإلمام يف اإلسالمأوًال: حدود سلطات 

  ٨٧  ةاحلد األول :حدود الثوابت األصيل

  ٨٨  احلد الثاين :حدود املتغريات

  ٨٨  اإلسالمي هضوابط حدود سلطات اإلمام يف الفق

  ٨٨  خضوع احلكم السياسي لفقه املقاصد. ١

  ٨٩  أ. حتقيق املصاحل ودرء املفاسد 

  ٩٠  ب. القواعد الفقهية العامة 

  ٩٢  السياسي لفقه الواقعخضوع احلكم . ٢

  ٩٣  التوقعخضوع احلكم السياسي لفقه . ٣

  ٩٣  ثانياً: حقوق الرعية يف اإلسالم

  ٩٤  أقسام السلطة يف اإلسالم



?/ 

~ 
١٤٥ 

  ٩٤  أ. السلطة التشريعية

  ٩٤  ب. السلطة القضائية 

  ٩٥  ج. السلطة التنفيذية 

  ٩٧  مبادئ الدولة اإلسالمية يف حكم الرعية

  ٩٧  واملساواةحتقيق العدل . ١

  ٩٨  حتقيق مبدأ الشورى. ٢

  ٩٨  توفري األمن. ٣

  ٩٨  تأمني حدود الدولة اإلسالمية. ٤

  ٩٨  نشر العلم. ٥

  ٩٨  احرتام احلريات العامة وحقوق اإلنسان. ٦

  ١٠٨-٩٩  المبحث الثاني: أحكام الخروج على الحاكم

  ٩٩  أنواع اخلروج على احلاكم

  ٩٩  النوع األول : خروج شرعي

  ١٠٠  النوع الثاين: خروج غري شرعي

  ١٠١  أحكام اخلروج على اإلمام

  ١٠١  : حكم اخلروج الشرعيأوالً 

  ١٠٢  ضوابط اخلروج على احلاكم

  ١٠٢  . النصح واإلرشاد١



?/ 

~ 
١٤٦ 

  ١٠٣  . العصيان املدين٢

  ١٠٣  . املوازنة بني املصاحل واملفاسد٣

  ١٠٣  البند األول: القدرة على اخلروج على احلاكم

  ١٠٤  البند الثاين: تولية من يصلح للحكم بعده

  ١٠٥  ثانياً: حكم اخلروج غري الشرعي

  ١٠٧  أحكام متفرقة يف البغاة

  ١٠٧  أ. بيان حكم إصابة الدماء واألموال من الطرفني

  ١٠٨  ب. أسرى البغاة 

  ١٠٨  ج. من جيوز قتله ومن ال جيوز 

  ١١١- ١٠٩  ةــالخاتمــ

  ١٠٩  أوًال: النتائج       

  ١١١  ثانيا: التوصيات       

  ١٣٩- ١١٢  الفهارس

  ١١٣  : فهرس اآلياتأوالً        

  ١١٦  : فهرس األحاديثثانياً        

  ١١٩  فهرس املصادر واملراجعثالثاً:        

  ١٣٤  رابعاً: فهرس املوضوعات       

  

  


