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كم الإزلام مقع
رامرلتازلمفاقلامرعاولاعلتنشررل
الاش جوإرفسى ل الْمَإهر
ا

الكن

إن أعاسك لله لحمده و تستعيئه ونستغفره ولتوب إليه »> وتعوذ بالل م

شرور ألفسئا وسيئات أعمالنا » من عبدالله خلا مضل له ءو:من يضلل

قهلاادي له  ,ونضى ولسلم على سيدنا محمد المبعوث رحة للعالمين  2وعبل
أله و ويه أجمعين 8

أما بعد  :فإن الدراسات الاجياعية قد اتسعت آذاقها فى معاهدنا
العلمية » وقاست

ا معاهد خاصة تعبى بدراسكها

ع والتعمق فى
تغرف

الأسباب والنتائج البى تسير علما المجتمعات الحاضرة » وكانت تلك الدراسانته
المتمخصصة مجاوية لروح العصر الذى تعدددت قيه المشااكل الالجياعية +
ولعددت وسائل ملافانا  +وتنوعت الآفات الاجياعية © وتتوعت معهة
طرق علاجها » وإ
منشكل
اكل الام الآن للأسوال الاسدياجية دحل

فيا » حتى أن النزاع السياسى هو مظهر للتباين الاجياعى .

ومن أجل ذلك عقدت الخلقات الالجماعية الى يتبادل فيهارأى الجبراء
بشثو دنالشتمع  +بدرسون الدأم ويتعرقوت موطلة »و؛مصدره

ومورده »

ثميطبوتله » ويقدمرن الترصيات لعلاجه » ك
ياقدم الطبيب المختص

للمريض تذاكرة الدواء ,
وقد عفدت
المتحدة عدة

جامعة

حلقات

الدول

العر بي بالاشير انه مع مندوبين من الام

لدراسة شبون

أعلماقة أي عقدت 4ق د يسمير سلة

الشرق الاوسط
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الى اشتمل علبا الفقه الإسلاى  2.ووجدت

» وقد

انحيت منسك

إلى دراسة طرق

العلاج اختلفة

ق علاحيها دواء يلاثم البيئة »

وي
رائق امحتمم العرلى » وذلك لأآن كل عريض .يداوى بعقاقر بلاده كا
جاءف
ى الطب القدم »ف>إن هاذلهعضيةإنن لمتسكن صادقة منكل الوجوهباللبة
لطب الأجسام غهي صادقة كل الصدق

بالئسية لطب النفو س والجتمعات

1 0

6

ولقد اطلع أستاذ علم الاجماع مجامعة كاليفورنيا على علاج الشريعة

قىة
لف
حعلن
الإسلامية أشكلة الفقر والعجز ء فأ

سنة  71681ألىنوهنا عنبا

آنف ١ذألنك لياصلح علاجآ للعرب فقط > بل يصلح علاجاً فده
أمثل منه » يصور

جرا
المي
لأنه
علن
الشكلة ىكل العالم الممدين » وأع
التعاون الآتام
تبحبن
اد المحتمع .

اتجهت الأنظار إذن فى كل حلقة من بعد إلى تعرف علاج الشريعة
للمشكلة التى تدرمها الحلقة » وإنها لترى فى ذلك نور الفكر الشرق
منناقاً هادياً ,

ْ

ولهذه الاعتبارات ولغيرها سارع معهد الخدمة الاجياعية العالى للفتيات
فجعل تنظم الإسلام المجعمح مادة دراسية أساسية فيه ء وعهد إل” أن

اىلبات دروساً » وطلبت إل إدارة *
لتطعل
اقي
ألقى دروسا فيه ء ولقد أل
المعهدائرشيدةالفاضلة أن أكتب خلاصةترسم الخطوط وتوضح المعالمالمجتمع
الإسلامى وطرق الشريعة لمعالحة الأمراض الى مخلقها الطبيعة الاجياعية »

وتنازع القوى قكل مجتمع حى ١ كشأن كل كائن نحي .
وق هذه النلاصة المحملة غير المفصلة يابلندعاثم التى قررها الإسلام
ط
بلى
رط ا
ترواب
للمجتمع الفاضل ٠والدعاثم ايلقىوم علبا بناء الأسرة وال
بآيلنحادها وخمصوسا الروجين ء وبيثا حماط به الإسلام الأطفال من
عبناّاون الأسرة فيابينبا>
رعاية » وخصوصا الذينن ققدو! آباءهم ٠ ثتمبِ

فأثرنا إلى نظام المراث وإلى نظام نفقات الأقارب الذى هو جرء من
قصرنا الحاضر.
التكافل الاجماعى  .وبيثًا نظامالركاة » وكيف يطبق ع

وف كل مابيئًا توهينا الإمجاز الواضم ء وإنا تضرع إلى الله تعالى أن
يوفقنا وأن بديتا إلى الكل الطيب ء إنه سميع الدعاء .
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محمد أبو زهرة
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ام
سمعلقبل
إمجت
ايدلف ال
تمه
 -1ف القرن السادس من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام » وماقبله
كان العالمفىاضطراب  .وكانت الغتسعات الإنسانية فتىنازع » فالدول قه
ل دولة تعتير قير رعاياها مباحى الدم والنفس » ليست طم أى
وحرك»
تنا
حقوق قبلهاءيسترقون إن أعذو! ويباعون فى الأسواق » وكان ذلك مقرر؟
قبل ميلاد المسيح عليه السلام » حي أن أفلاطون الفيلسرف اليونالى قد جرى

ىزر البحر الأبيضض ©» واشتدث نرعة
عليه الرق قإحدى رحلاته ج
الاسرقاق قبل الإسلام حتى أن خمر بن الطاب رضبى الله عنه قيل الإسلام
استرقه شخص فإسددى رحلاته إلى الشام فاستسم له عمر أبتداء » حي
تمكن من الانفراد ب .
ه فقتله وكان رضى اللهعنهقوى الخسم ضلخا .

والمتمعات ق كل دولة قد فرق بينبانظام الطبقات تفريقاً أذهب
وح
ودنه
أاض»عف

قولها .

ولقد كانت نحيط بالعرب دولتان لما مضارة » وفهما علم  2وق
إحداهما ميرأنش زاخير من الفلسقة والمكمة

ء .وهاثان الدوئيان هما دوايا

الروم والغرس .

المجتمع الروماق
لاس كان الرومات قد سادها نظام لايمعلللضعيف حقاًمجوار القوى >
فقد كان لما قانون منظم  +بلغ أوج عظمته فىالصياغة فى القرت الخاسس
سدكئيان
فجىرعه

» ولكن هذا القانون ٠ وإن نظم العقود والتعامل

سسا الم

 :إل حد ماء قد حى الأشراك » وفرض لي حقوقاً ليست الضعفاء » ققد
ف
يرأما
قر

:

( ) ١أن بعض الرعايا ممن ليسوا روماناً بالسلالة ليست هم حقوق
الرومان ء بل لأولئك طبقة السادة » وللآخرين طبقة من تفرضص علهم

السبادة » فلميكن البود وغبره ,من كانوا فىظل المكم الروما متمتعين
جما 'كأن يتمقع بهالرومان من حقوق  +ولم تكن فبا الأقالم التابعةالدولة

الرومانية كالشام ومصر متمتعة حقوق إلا ماكان مستمداً منقانون الغلب؛ »

ها
رلى
مة ع
ألوب
قهى رعايا مغ

قب
عير
تتحكر فبها الدولة الرومانية ممنغ

ولا اسيه » وكانت خيرات هذه البلاد من زبع وضرع كلها تعود إلى

بى لأهلها إلا النزر اليسير » قهم حميعآ كالعبيد يعملون
الرومان ؛ ويلا

ولق
قن ك
ل! م
احرمو
لأجل الرومان  +ولتشبع بطوابيع » و

ايلفىرضها

ية 
نالة
السل
مل
وماق
رلرو
لن ا
اانو
الق
عدالمالون معاملة الآدمين > بل
(ب) وفرضص ذلك القانون أن اليعبي

يعايلوك معاملة الأشياء التى ساللبتإرادة فىأى شيء  +فليس على السيد
| مسكولية فيايفعل مععبده » فإن ضربه بل إن قتله فلاتبعةعليهفيابفعل .
بة
لا
قر
ععف
لتضا
ايد
وفرض ذلك القائون أن جربمةالع

©جربمة
و

الروماق شف قبا العقاب .؛ فن إفى من أعضاء مجلس الشيوم الرومالى

زعه
كق م
رتتف
مرة
خعقوبة جرهتهغرأمة يسي
ا
وجتا
الا
إعىذء

ة
زلى الع
حبدرمن

الاجباعى » أتىصغر لمركزه

فعقوبته القتل لوامعماقلةو»
بتبا هي

جوث ذللكٍ ٠ ولعلها هى الى أغريه .
(ج
ي) م
علم
ر

ذلك القانوي المرأة ذات شخصية مستقلة لما كيان

مستقل » بلاعتيرها ومالهافىحكم المملوكة فلرجل ٠ لاي
ف عم
يسأل
عال
بشألبا ء حتىلقدعير يعض السكتاب الاجماعين عن ذلك بأن عقد الرواج
عند الرومان كان عقد رق بالئسبة للمرأة ؛ وهى قبل ذلك كانت فىرق أببا»

ي
س كه
سد

فهى فىكل حيانها تعيش عيشة الرقيق » تنتقل من رق الاب إلى رق
الروج ع فلمتكن العلاقة بين الرجل والمرأة ذات حقوق وواجياءت عتبادلة»

بل للرجل اهتوق كلها ء وعلى المرأة الواجبات كلها .
(د) ولقد كان الأبلهالسلطانالمطلق على بنيه» فليست لم حرية
إلامابمنحها همأبوهم » فالابن ولو بلغرشده وبلغ أربعين سئة ئيس اله
سلطان على نفسه .٠بل ولابته كاملة فى يد أبيهيعطبا إياه إن شاء » وإن

لميشأأبقاهفى بده كالرقيق ع فينشا غيرمريد حتى فى حق نفسهاء وأخص

شترت أمره .

١هغع ولقد كان ذلك

القانون ماديا »

سبي أله وصل فق بعض

أطواره

اقسثر قاق المدين إن عجر عن الأداء ؛ وكأن رقثه
إلىأن جعل للدائن ح

وحريته كونان ف نظر ديته .
ولايوجدنظاميتحكم فيهالغىفىالفقيرأكثرمن ذلكالنظام .
شق
المطامة

هم تسكن
فى رب

ل
جلقة
المط
عأن

الأسرة

الأسرة س

مع ذهاب ألخرية الشخصية ٠ واتركيز السلطة

مستقرة ثابتة » لآنللاب الذي لههذه الولاية

له ابثاًمن غير سلالته  .ومن غير ذريته  .ولوكان ذلك

الذى تبناه لهأب معروف ء ونسب ثابت » فكأن النسب سلعة تقل من

زىة
حو
حزةوإل

و
ءلا شك أن ذلك الدخيل ف الأمرة لاممكن أن تريطه

رة لأرحم الحقبقية » والقرابة الى
ثىمهى
باحادها رابطة المودة والرحمة ال
تنشأمنصلة اللحم واقدم ؛ لامنتلك القرابة الصناعية الىتكوها إرادة

رمثعين
احق
وه.
لق ل
اصي
رب الآسرة  .وإنهفى المدراث يكون ذلك الل
( نز) وإن نظام المراث كان يتجه إلى تجميع الروة فقىريب وأحد
أو شعبة واحدة مالنقرابة دون سائرها » وبذاك تنكون الثروة كلها فى

بعض القرابة » ونحرم مسا ياقها .
 #هذا قانونهم » وإن شنت فقل إنه قانون الأقوياء لتنظم التحكم
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يمكن لإعطاء كل ذى مق حقه ء بل إنه يلب حقوق
افلضعفاء ء ول
الضعفاء لزدادوا ضحفاً على ضع اء ويعطبا الأقوياء لزدادوا قوة

على قوة .
وإت نظاع الدولة جعل طائفة قليلة غالبة قوية ثرية »> والأكثرين
ككثأرنة الغزوات والفتوح الى قامت ما
ضعفاء فقراء مغلوبين » ذل
الجيوش الرومائية  جاءت بالأموال من الغناثم » وكان يتوزع هذه الغنام

وتلك الأموال بما فببا العبيد والسيايا قواد الجند والأشراف والمقربون مهم
والمزدلفون إليم ء والآخرون لا بأعذون شيا » وبذلك وجدت طبقة

مسعودة ذات حظ وقير من المالك » والأخرى محرومة لاتملك شيئاً من
المال ء» وكان هؤلاء

» ينظروت إل الأولين نظرة الكداقد الحاسد الشقى

محرمانه » والشقى برؤيته زخخارف الال  +ولمعان الهب والفضة والخيل

المسومة والأنعام لأولئك الذين أخذوها بغير حق وتحككوا فى رقاب الناس
بغر حق ء والناس لايشقون لآلام ذاتية فققطاء بيلشقون مع ذلك برؤية
دم قدربم على مجاراهم .
ع؛
ورهي
ىى قي
بخد
أبدي
النعم وال
#

هذا واألفئن الديئية كانت قائمة مستمرة  +فالوثتيرن ابتدعو!

باشطهاد المسيحين » حى أن نيرون الطاغيةاللبار الظام ليشلى أجسام
المسيحيين بالنار » ويشعلها » ويسيرولها فى موكبه مشاعلٍ إنسانية تضبىء
أمام ركب الطاغية .

ولا دخل قسطنطين فاىلمسيحية فى أول القرت الرايع الميلادى .انتقل
الاضطهاد من المسيحيين إلى الود ٠ ثم عاد إلى المسيحيين الذين #تلف

مذههم عنمذهب الإمير اطورية ع فكان الفرقو الانقسام

الم
وستم
ارةلبب
رن م
وصر
مان

 .فإن
اهالهى
ى

وكانت المناز عات .

جاءت ممخالفة الرومان اق

الاعتقاد  4قأحدت بالمدهب اليعقوى
تالت اذهب لذ كانتتسيا
عليهألدولةالرومانية » وبذلك كانالازاع الدينى » ثم أشتدبعدذلك
وكير
الجدل و
التزاع وكذا اشتد الخدل ف الدين ضعف الإعان » وضع صوت .٠

1أماعوون  -أت يبصبايب :دن 1
لا
0

2

الضمير

رىها
الديى » وصارت العقائد لتاتأذهب
شف

إلى أعماق التلب ء

بتلعلجااوز
السطحم » وعندئدك يكرن الإعان مزعرعاً قايلا لتغير فىأى

وقت كان .

المجتمع الفارعي

معم
حابت ف
لطر
ااض
©يجوار ذلك ال
و

الرومالي كات امختمع القارسى »

ولميكن التفرق فيه بين طبقات الممتمع أقلمما كان عند الرومان » فإنهمنذ

أن فاتلحإسكندر المقدوى أرض فارس ؛وامخدمم القارسى ق اضطراب
مستمي وإنه الإسكندر وإن لميدم كته طويلا فىفارس إلا أن أثره استمر
طويلا » وهذا الآثر هوسحل الوحدة الفارسية .

وذل
عكنأله
د مغادرته غارس وا
متسي
اابه
وإ
رلى
اءها من بلاد المند ؛
قد جراً البلاد بأيشنرافها » فجعل على كل مقاطعة شريفاً حكّها )2

وايلسشترققل املحاوجزمتاما ء وبذلك تفرقت فارس سياسياً » ومع التفرق النيابي كان
عى  :وإذا كاث الحكم هز الأشراف فهو بلاشلك مذلك لدران
الحقد فى قلاولبفبقراء» فإنه حيث إشتد التفرق اللجياعى اشتدت معد

الأسقاد »
وفدت

الأعلاق ,

ياعي
جفوق
الت
لل ا
ايز
لم

,

 5ب وإذا كان القانون الرومانى قد قوّى نظام الطبقات وفرق ما بين

امجتمعاث فإن الدعرات الديئية فى فارس كان بعضيا يدعو إلى التشاؤم
المطلق »
فهذا مالى يدعو إلى فناء ببى الإنسان ليتخلص العالم منشرورهم

ققد دعاإتلحىريم الرواج ليتسارع العالم إلىالفناء » ويقرر أنهلخالاصض
لعنصر الخير فىهذا الكون من الشر إلاإِذافى الإنسان ء وكأله يرى أن
الإنسان لعنة ق هذا للوجود اءلأآنهنم جد فىمجدمعه إلا شروراً و 5ثامآ 5

وفتناً والقساما .

/

دا
ل #ؤ
سبد

ولقد جاء من بعده مزدك فوجد تلك المباغضة والعداوة المستمرة بين
الناس يعضهم مع بعس ع وإذا كان مانى عالج هذه الماغضة بالإفناء .

فزدلة حاول أن يحالحها بالإبقاء » ولكن على شسرال مانلاتعلال »
ذلك أنه رأى الناس ف مباغضة وانقسام يسبب الاختصاص فى الآموال

والنساء » فحيازة طائفة من الأآموال والتزوج بأحل النساء » أو امتلاكون
»ه إذا كان الحقدبين الناس سيبه ذلك »
إن
مملك المين  يشر ألحقاد غوره
فإزالة هذا السيب تذهب بأحقاد الناس ع وذلك بأن تام الآموال وتباح
د
وباء
الث
ق»

ملزدك إن الثلهعالي
قال الطرى فىمذهب مردلء هذا  :قا

لأرض
اعل
إتما ج

ليقسمها العباد بيهم بالتساوى ءغ ولكن الناس تظالموا

فيا ء وزعموا أنهم يأخذون للفقراء من الأغنياء » ويردون عن المكارين
اده
وال والنساء والأمتعة فليى هو
ألممن
لفض
اعللمقلين  .ومن كان عن
بأولى منغيره » قافر ض السفلة ذلك واغتتموه وكاتفو!ا مزدلك وأعصايه

وشابعرم » فابتلى الناس هم وقوى أمرهي حكتاىنوا يدخلون عاللىرجل
فدىاره فيغليوئه على متزله ونسائه وأمواله » وحملوا قياذ ( ملك الفرس )

دوه
علك
ون ذ
تزيي
وى ت
عل

رف
يرعلا
مخلعه » فيللمبثوا إقللايلا حبى صا

لك الرجل شيا مما يتسع به ؛ .
الرجل مهم ولدء ء ولا المولود آباه وملا
يىء
البار الممتمع القارسبى هذا اذهب الفوضوى الذى لم ينظم فثيه

'ولم ترتب فيه حقوق وواجبات ء وقد خلعت فيه كل القيود الاسجماعية
والدلقية » وانطلقت فيه الشيوامت :والزواتب »

وتفاقم الشر » واشتدت

البغضاء والعداوة .

دلك ء قتله الملكالذىتولى بعد
ردقت
مابع
ول تخف حدة القوضى إل
قباذ  .بقلبقيالذإ.ننفسه اهلرذىقتله  .وقد استمر اشتمع الفارسى ى

بهحه
مطرراس
أض

وكات للكقريآ منعهد ظهور الإسلام _» فظهن وآثار

ية
رمل
بلت ت
مردك املازا

ء وإذا كانت شدة كسزى قد بأتفيت  العلمل

2

والثورة ومنعت الانطلاق فإنه لابد أن النفوس كانت متحلة سيب ماتركه
ذلك المذهب الذى خرب فارس ححيئاً من الزمان .

امومع العربى
لاس الجزيرة العربية أراض واسعة تتخللها الجبال والكام والصحارى»
زرعها قليل » لآن ماءها نادر » وقد تقطعت أوصالا ؛ ولى نكن هناك
روابط اجتاعية مجمع مهلها » وتضم متفرقها » وهى .واقعة بعنهاتين الدولتمن

» وقد كانت أطراف الجزيرة المتاخة

لنإف ذ
اللددن كإنتا تتن
يلك
اازعا
ان
لإجحيى الدولتين مجحرى ق مجتمعها إلى سعد ما على المغلوبين ممن أصيبوا
سلطان هذه الدولة » فأطرافها من الشيال كائوا تابعين للرومان » وأسراؤها

المجاخة لف
اارس
لف
شىرق

كانت خاضعة لنفوذ الفرس » وإ
تن ل
كمن

لا

تبعية مطلقة » وبانوب كانت العن وقد أكون ف هذه الجتمعات مزيج من

البداوة والحمارة وكان فيا تفاوت اجتاعى خطير © فبينا ند فيا أمراء
يعطون العطايا الجزلة لمن بمدسحهم من الشعراء نفجقدرا شديداً يصل إلى
درجة البدم ويعجاوز حد الفقر ء
ا وبينا يجيد ترقاً راسبرخاء اقلتعيم

ووفسط الصحراء كان يعيشى البدو فى:الأخبية » ومح ذلك كانت
تتناثر في الصبحراء مادن
ل بجيبنال والوهاد منبامكة التىكانت مباالكعبة

موضع تقديس العرب أجمعين ؛ والتى كانت نهوىما حوها بحرم آنآ
بتخطف اللاس مجنوها ؛ وه فب
ا
منون
وا آم
ب»

يترب التى كانت مريآ

من عرب هن والرود الذين أووا إإابها » ومنبا الطائف الى كانت مها

البسائين وكروم العنب والخصب والثروة .
وقد كانت مكة ورب ملتقى التجارة التىنجىء من الروم إلىالفرس عن

طورياقاللتشاتمج؛ارة التىتجىءمنالفرص عنطريق الى ب» وإذللك كان
أعل هانين المدينتين فىثراء » وكانت يثرب فهاثروةزراعية » وتجوار ذثلك

ب98ة سمه

+فها الشاوت
العمل التجارى » فكانت هذه المدن الثلاث إذن قباثراء و
الشديد بين الفقراء والأغنياء .

مسا هذه صور لدائن تلك الجزيرة وأطرافها  +أاملاقبائل المتنائرة
فىحصرائها فقد كانوا يتنقلون فبا  :مسكلهم مكن دايثهم » وخخباء من الوبر

يشدونه بالأوئاد حيث جدون عيناً جارية » وأاودياً بحسم فيه الماء »

أوكلا ترعى فيه إبلهم وأغنامهم » حسهم من العيثى اللين والقر » ومن
الكساء ماتصنعه أيدمهم من أصواف الغثم ؛ ومن المسكن مثاقيمه أيدهم
مأنوتاد يشد لبا سيج الوبر ء ولذا قبل عن هؤلاء الطوافين ى الصحراء
أاهللوبر » وعن الذي يقيمون بالمدائن “كاطسرة ومكة والمدينة والطائف

أمل المدر ع أي الذين يسكنون فىببوث من حجر » وإت هؤلاء الأعراب
نى » وماهممن الإبل والبقر
دهم ثروة تغعد
افلبوادى لميأكنيف
والخم »٠ حبى لقد قيل إن كلمة مال كانت لا تطلق إلاعلى هذا النوع من

الأموال » لأنهم لايعرفون غيره .
ه .ومن هذا التصوير يثبين أنه لم يكن هذه الأمة ااجماع يؤلف
مجتمعا مرحنا ء مؤتلف العتاصر » بل كانت أجراء متفرقة » وكانت

العادات أيضاً متفرقة والأخلاق متباينة » والفقر يسود اكلاأرين » والثروة

فقىبلدعيددل

» ولكن كاالنمقعقر قتاعة و»رضا بالقليل » لايطمع

الفقر فىمال العتى > ولا محسده على ما 5تاهالله ,
| وم يكن نمة نظام جامع ء ولاقانون محكر ببنهذه القبائل » وإن

كانت كلقيبلة .تدين بالطاعة لكبير مها يفصل فى النزاع بآلنحادها »
ولو ليمكن فالىلحقيقة نزاع فداىئعل_القبيلة نسذاجة العيش وغلة المطلب

والرضا بالقليل ء ولآن القببلة كلها تعر كأسرة واحدة إذ أنها جمعها

النسب والاتئاء إلىرجل واحدمهمايابلعادتتساب إليه.٠ 0
أما القبائل فيابينها فك
ماتت
سفى
تنزا
معر ء تقع الحرب بهينذه

م

القبائل لأتقه الأسباب  +وإذا وقعت الحرب فإنها قدتستمر طويلا » حت

توشك القبيلتان أن تفنى كل واحدة الأخرى  +وتأكل الحرب شباب كلتا
ات”
ييبس
بن ع
قبي
وشأن
القييلتين ٠ "كا كان ال

ع وقد مختلف بيثان فى قبيلة

حلد متوبيماتشنعياةفسان على الشرف
اك
ولاإن
وإحدة » فيتقصلان ويك
1
ف القبيلة » وقد يؤدى التنافس على الشرف إلى القتل والقتال .
 ٠ولى تكن المرأة ذاث شأن فى الكيان العرلى إلافى بحض كبار
القبائل إذا كانت المرأة تلتمى إلىبيت رفيع كماكان الشأن ىق بعض نساء

ريش كهند امرأة أنى سفيان » وكالسيدة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

زوج النبى صلىاللهعليهوسلم  .فقد كانت ها مكالتهاقبلالإسلام » وقبل
لجنمبنى
اروا
ال

صلى الله عليه وسَلم  .أما فىغير هذه الأحوال الشخصية

فلم يكن للمرأة اعتبار » وكانت بعض القبائل تثد البنات خفية العار »

وكانت حاهم كناذكر القرآت الكرم علهم  :وإذا بأشحردهم بالانيى ظل

كدآظوهر
م
وجهه مسو

لىقمونم
» يتاوار

منسوء مأاببشمربسهكه

علىهون أميدسهفى التراب ء آلاساءمايحكقرت . 6

ول تكن المرأةٍ تأخذ مبراثاً » بكلان الميراث للد كور » لأمهم الذين

لنمصمرة ءتولكمن قرابة الآم ذات إعتبار » باللكااعنتبار
اون
يك
كله ثقرابة الأب  2ولمكن من الإنصاف أن نقرر أن المرأة لم تكن فى

يدث الرجل كالامة » أو أمةبل كانت أعلى من ذلك .
وكانت الأسرة فكىثير من الأحوال أو ثأىغلب الأحوال تقوم
8
ك»ن النسب “كا كان يثبت بالنكاح ء كان يثيت بالسفاح »
لاج
والرو
على
وئذلك كان الرجل له عدة أولاد من علاقات عطلفة أحياناً ؛ فبعغفهم من
زواج يح » وبعضهم من سفام ع والجميع ينتمى إليه  .ويعدوثن
إخحرة » ولا شك أن هذه الأخوة نكون متأثرة بذلك التفاوت ٠ تفاوت

يستلة
للي
خ» ف
لبار
ااعت
الأمهات ف المزلة وال

>الخليلة

» لتفاوت أسباب

العلاقة  +وليس التكاح كالسفاح ء ولذلك كانت الغرة فكىثير من

وة ء "كناكانت التفرة بينبيت هاعم وبيت
خين
إك ي
لذل
ابب
الأحوال بس
ييتنين اللذين ينتسبات
افللافب ب
عبد مس » فقد كان ذلك بعس أسباب ال
ادف  .وكانت المافسة بينهما  .وكان بيت هام
إل أوباحد ومهونعب
» وقد حرم أولاد عبد همس من هذا »> فكائرا
الهسة
»و
ري
لرئه
االش
له
محقدون علبم ف الجاهلية » وبدأ الحقد فى الإسلام .
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بلسف
وا

ودمان
لًرعن
ائدا
سائداً عند العرب ٠  51كان سا

ء فكان التق

» فكان الرجل يلحق

بنسيه من يشاء » ومن يلحقه بنسبه يكون ابنآً له» للهمن المقرق ما لكل
الأبناء لافرق بينه وبين أى واأحد من أبنائه من نكام أو غيره ء واكان

نرهم .
مي
ذلك عادة متأصلة فبم  51كانت متمكنة غ

وكان للرجل أن يزوج إلى أعىدد  +لايقيد بعدد من
الأعداد ؛ نهم من كان يتزوج عشرة »>ومنهم من كان يتروج أكثر من
ذلك » +من شير عد ولا قيد يقيدده .

تجكن
ول

رىة
سف
أامة
الروجة ذات كر

زوجهاء<تى أن بعض القبائل

كان الرجل إذا مات فيا > وله أولاد كبار من غير زوجعه الى ماث علب

يرثونها كزوجة لأكر هممنغير عقد » واستمر ذلك حتى حرمه الإسلام ؛

ونزل قولهتعالى « :ياأسهاالذين آمنوا لايحللكر أن ترثواالنساءكرها » .
+

هذه نظرات عاجلة ألقيناها على المتمع العربى ء والمجتسع الذى

نىظرات لا بد علبا » قبل أن
جاوره > وقد لأثر العرب بعضه » وه

بافن المجتمع الإسلاى ء فإن الجتمع الإسلاى كصرم متين البيان
يوض
مخ
لايمكن أن يراه الرألى على وجهه الصحيح »+وأن يعرف مقدار ارتفاعه ء
والجاهه إلى السماء إلا برجعة إلى الوراء » فإن هذه الرجعة لكشن هما جاء
رحمتافع به .
أوخ
فيه اء

سم
ل#4
لس ©
د

امجتمع الاسسللاى
مصادر

العم بنظمه

٠16
لا-يد قبل أن نخوض ف بيان المع الإسلاى العادل الذى آلف
بن القرى الإنسائية > ونم العلاقات على أسس قريمة من العدل واطق

والمودة

أن نبين المصدر الذى استى متها النظم الىمكمه ,

وهذه المصادر ق لمبادينية لأن الإسلام دين وقانون
فقل إنه دين

؛ أو إن
شت

ينظلم عاواقة العيد بربه على أساس أن أشد قرية إلى أبله أن

محسن إلى خخلى الله تعالى وآلة يسىء إلسم » فإن الإساءة إلى الملق إساءة
إلى الخالق ٠ وإيذاء العبد بعد عانلرب ٠ ولذلك كان التعامل الفاضل
متلازرما مم المبادة السليمة ؛ وكل عبادات الإسلام تؤدى إلى تأليف الجهاعى

بقوم على الفضيلة واللفلق المستقم

 10ولذللك كانت مصادر التنظم للمجتمم الإسلاى مصادر دينية »
وما ياكوجنتمبناد

للنجتبدين فهو مبتى علىهله المصادر الدينية و
ءلذثك

تقسم المصادر لهذه الأحكام إقلسىمين  :لصوص ديئية  +واجتباد امتبدين
بالبناء على هذه التصور ص
والنصوص الديلية اهلىقرآن الكريم الذى نزل محروقه ومعاتيه على

البى صلى اللهعليه وسلم  .والسئة النبوية هسى أقرال ب صلى
الهعليه
وس
نل ا
كلى
ون
بياناً للأحكام الإسلامية ؛ وشرحا للقرآن الكريم
وكذلك أفعاله الى يكوت القيام بها عبادة ك
»صلاته وحجه» أو غير عبادة
كعاماته للأعدائه ع ولأ لبائه » ومثل ذأ ماكان

أقوال وأفعال ؛
اول
لذلك
ع ق
لسم
اء

يشرعليه أصمابه من

السنة إلىأقوال وأنعال وتقريرات ؛

والتقريرات ما ذ كرنا من أن أحد أمصايه يقرل قولا ؟؛ أو يفعل قعل
فيقره عليه ,

والنصوص الدينية هى المصدر الأول  +واجثباد اغيتب
يدين
كمجحب
وأن
ث

]ةا

-

عينيآ علهامتفقاً معمقاصدها وغايتها » وهو لايكرن إلاإذا لميكن نص ء
امنل:+
فياقبال
ولقد أرسل الى صل الله عليه وسلم معاذ بجنبل قاض
لن !قال بسنة
ينك
 :يكتاب الله » قاالرسول  :فإ
ل
ا؟
قتقضى
م

رسول الله ء قال فإن ليمكن ! قأاجلتيد رآأىلولواء أأىقلاصر .
سىملة الأحكام المنظمة للمجتمع »٠
- 9والتصوص قد اشتملت عل
يىل هاذلهأحكام » وقد اشتملت ألحكام النتصوص
صهوف
فف
تتباد
وأما الاج

علىمايألىفىتنظم المع الإنسانى .
المعاملات المالية +

فقد اشتمل القرآن الكر م وااسنة النبوية علىبيان أسس التعامل المالى
بينآحاد الجتمع كلهتنظيا يقوم على أسس عادلة من شأنبا أن تمكن كل
امريء من أن يعمل » ومن أن تكون لهنتائبوعله قلت أو كثرت » وقد
تبى القرآن والسئة عن أن يأخلك إنساث مال الآخر بغير رضاه » وأن يأكله

قع
تم
جشوة
بالباطل » ومن الأكل بالباطل الرشوة » وما وجدت الر
زلاأفدت موازينه ٠ وإذ! فسدت الموازين اضطربه أمره  +ولذا قال
للوا
تماق ١ : ولاثا كوا أموالك بينكمبالباطل » وتدلوا مياإلىاسلمكام ك

ال التاس بالإثم وأنتم تعلموت » .
مًومن
فرأيقا
قدذ
ثيل
للا
اقد
ومن الكل بالباطل الربا » فإ الن
ويرد ماثة وعشرة

> فسكيض يأخل مائة

ء فهل ولدتبا » وإذا كانت ننيجة استغلال © فإنه

يجب أن يشرك معه ف الكسب واتلسارة ع لا أن يكون له الغتمدائماً)

غمرم معآ .
للغا
وداه ل
والآخر عرضة وح
وإ
ان ا
ملرب
تا م
محل
عات
كل

» ومجعل المستدين ين
اظر
لإ
دلاىئن

على أنه

لمهاء فيكوت اللقد اع وتكوة اليغضاء » ونحل الروح المادية بدل

المودة الواصلة الرايطة بن الانحاد ع وهر آفة من الآفات الاجتّاعية +
تثر
تب عليه الأزمات الاقنصادية » حرمعه الأديان السماوية كلها .

د
اع]أ
سيم

وبما أاحالطإبسهلام المعاملات لتكون فى دائرة الفتصيلة الى ينمو
ماا..نة > فأقدممى با لكل إنان لا فرق بينمس وغير
أظلي
لب
امال
ال
» وغبى وققير » وعدو وولى ء فالكل سواء فى أن له الحن فى

امحافظة على عاله بأمانة الله ثعالى 

تانظلمآسرة تنظها اجماعيا :
سقد نظءت النصوص مجتمع الآأسرة من سحيث العلاقة بين
/إ و
الروجن اء وعلاقة الآباء بأولادم » وربطت ما بين الأقارب © وقصلت
ابرلبه الأقربين وغيرهم » وتعر فت
قق
أحد
الحقوق والواجيات لكل وا
للواجبات الأدبية واطقرق المادية » فنظمت التوارت © وتصدى لبيائه
سرة » فأوجبت
لىآفى
الغت
بالتفصيل القرآن » ونظمت العلاقة ببن الفقر وا
ا
على الغنى التفقة على الفقير .
وجعات أساس الحقوق والواجبات ف الآسرة المودة والرحمة والتواصل »
وبينت ألا إذا فقدت الرحة أو المودة تقطعت أوصاها » وغير ذلك
نماستفصله عند الكلام ق تمع الآسرة ,

تنظيالجتمع الصغير بعد الآسرة :
 - 81تعرضت النصوص لتنظم الممسعات الصغرة

» فنظمت فقما

العلاقة ببن الخيران واللخلطاء فى مصلبحة واحدة مشتركة » وذكرت أن

التعاون أساس الروايط الموثقة بين أعضاء هذه المجتمعات مما ستفصل القرل
فيه عند الكلام علىتنظم الإسلام المجتبعات

الصغقيرةٌ .

تنظم اجتمع ف الأامة :

على أساس من الفضيلة ومن العدل ومن التعاون ومن المساواة فى الحقوق
زم ؟  -تكلم الإملام المجعمم )

6-3
والواجبات محيث يكون كل حق فمىقايله واجب ء واعدرت الجميح
سوام أمام القانون وأمام القضاء » لافل للم على غيرمسلم ٠ ولالعرق

عألىعجمى

؛ والعقوبات الإسلامية تشمل الكبر كا تشمل الصغر .-

لابعى ما كيير لكبره ء ولا تزل يصغير لصغره » باللحميم
أمامها سوام

وقد نظمت
عام
أل ف
رىض

70 ,

1

١

التعاون بين الغبى والفقير ء وعملت علىتبيئةالقرص لكل

الدولة » ولتبلت السببل ازاولة نشاطه قى الطافة الى

يستطيعها و»ئيسرها ملوهاهيه .

كنا نظمت النصوص العلاقة بين الحا والمحكوم »و2بى الحكي فى
ساس العدل والمساواة » وأن يكوت الحتيار الام
الدولة الإسلامية عألى

عل أساس الشورى » وحكه عألىساس الشورى  +كا أن على الام
ره
أداممق
أن بلاحظ مصلسة الباعة المادية والأدبية » فلا يرهق أح

»أن عل الحاام أن يحمي المجتمع
»ا إلى رفق الوالى برعيته و
دع
وراً
عس
مانلرذائل ع والفاسد » وهكذا جد تلك النتصوص قد أقامت الجتمع

افلىدولة الإسلامية الى تضم المسلم وغير المسم على أساس من العدالة »
والرفق ءوالشورى » 2والمصاحة والتعاون

 4ومشم الفساد والاثام الى

تفعك بالختمع .
المجتمع الإنسائى :

 ٠ل نظّمت النصوص الإسلامية العلاقة بين بنى الإنسان » بعضهم
مع بعض وعلاقات الدولة الإسلامية على أساس من التكرمم للإنسان »

محرد أإننهسان » لافرق ببن لون ولوت  +وجئس وجنساء وعالم
جاهل ء ومتقدم ومتخلف ٠ فإن كان فيم متخلش  +فعل المتقدم أن

لا ييضنه
عول
بأخذ ببده » لا أن نجعله مستغلا ومغنًاله

حق الحياة العزيزة

الكرعة الى هى-حق للإنسان ممقتضى إنسانيته » وإذا كانالعلملهفضل »

فهو يفرض واجبآ على صاحيه أيضاً ء لأنه مامن حقفى الإسلام إلاتعلق به
واجب

 .وقررت النصوص

الإسلامية وجوب

العدالة سم الآه''

8-5

من الدول ء ووجوب دفع الاعتداء محيث لا يتجاوز دفع الأعداء المقاتلين

الذين ملوت السيوف» فلا يتجاوز همإل غيرهر» فلا يقتل زأرع فىزرعه »

ولا عامل قى حمله ء ولا امرأة فقبيبا ء ولا طالب فى معهده ؛ فليست
اشر ب تحراباً ودمارآ ؛ ولكما دفع للشراب وللدمان .
وأمرت

التصيو صر بالفضيلة مع الداع

وإلاولياء

 0ولى كاك

الأعداء

ليالتزمون هذه الفضيلة  :فإن القغسيلة كال للفاضل  :وليست معاملة باأثل +

االيقفلداضل
قل

«5

الشرير » وإلا زالت الفضائل من هذه الأرض .

ولقد فصّلت التصوص عا فظنت من حقوق وواجبات عن

الآحاد بعضيم مع بعض > وبين الأسرة الى تعد اللبنة الأولى فق البناء >

ثمفى الممسمعات المغرى والكرى ع حى تضمنت التدظم الاجماعى
«أمبا الناسى إنا لقنا لم
لفأسرة الإنسانية كلها » فى مقثولله تعالى  :ي

من ذكر وأنثى وجعلتاك شعوياً وقبائل لتعارفوا  .إن أكرمكم عند
اللهأتها مه .

ولقد جاء من بعد ذلك الحهدون فسروا
علميا » استخلصوا ما

مقاصدها

هذه التصوصض تفسعرآ

وغايائيا » واليواعث

علبا » وبنوا

علىما استنبطو! أحكاماً الميردفيهنص » ولمتمض لهالتعيوص من
بياث جزئى ء وطبقوا التصوص والقواعد الى استنيطوها مما يلاثم اختمعات
ع
قصرهم .

حنيث مقاصدها » مجد أن لا
هذا وإن الدارس للتصوص الديثية م

قوائن جامعة فىالنظلم الاجهاعية الى سالبلاغولهىسفةٌ الى يقوم عليا

امحتمع الإسلانى والأهداف الى يقصدها .
الأهداف الاجياعية ق الشربعة
تبذيب الأفراد :
#م  للشريعة الإسلامية أهداف اجيّاعية لابد أن تتحمق ق كل
مجتمع » ولو بن الأحاد بعضيم مع بعض إذا جعتهم بيئة» ولو كان جوارة

يأم
انس !”
يس

كىب
رسا
م جلو
ئسىفر » أو
و

لقاع

مايرا

م

لا استفر ان

»جأيواعاً فى معبد ١اأسوتراضة ق ثادء
ا
فبك

5

كا تتحقق هذه الأهداف قى الجتمعات المستقرة كالآسرة  .واشتمع
الصغير ع والمجتمع الكبير فى الآمة الواحدة  +أو في الأسرة الإسانية كلها .
وإن الشريعة الإسلامية تنجه فى كل ألحكامها إلى خقيق هذه الأهداف

الاجيّاعية » وهى المقاصد العليا للشربعة الإسلامية » ققد جاءت لتكوين
فاضل يهم الأسرة الإنسالية كلها

:

وداتما

مسا

 3وابتدأت

جتمع
ىربية المسلمليكرن عضوا ىق جتوع  3والعيادات الإسلامية
فاتجيت إق ت

+

هذه الأمداض

+

والفضائل

الى دعا إلا الإسادام تتجد

هو شقن

وتوجيه إلا .

فالعبادات شرعت ليذيب النفوس » وتربية روح المساواة » وروح
الاجياع الذى لإاعتداء فويهإ»ذا

فهى لست
لنلك

معاك

دكاف
ه نل
أمقق
للات
اادة
كانت العب

>

»لنضرب
عيادة » ويلقابليا الله » وهى نجلب الدذم لصاحها و
بالصلدموهى

أو ضح العبادات الشخصية

» كتمد وصفها

اران

انبا
فبى
.قال سبحانه « :إن الصلاة تبى
لتن
الكرم بأ
معسنشاء والمتكر ف
ه
ذلى
هد إ
عن الفحشاء والمذكر © فإن لم تؤ

لة
وست
ب لي
فهى
ق
مية
الغا

»+

فإذا كان يصللى ويأكل مال الغعر » فهىليست صلاة مقبولة وهوماسب

علا ء والويل لهمنالله» ولذا قالسبحانه  « :ويلللمصلين الذينهم

عن صلاميمع ساهوت و الدين هم يراعوث و متعرت الماعورتث ه أى عتعو ل

الزكا :اابى لها العون من الغتى الفقر .
والزكاة تعاون اجتاعى مجعلللفقر حقا معلوما فىأموال الغتى ؟ف؛هى

تكليت اجتاعى شالض » ومصرفها الجماعى شالس » 2ونظلايها في المع
والتوزيع لياذل الفقر  .ولامجعل العَتى يشعر بعزته فوقهاء ولذا قال

لهذرى
امر
الفقباء بالإماع إن ولى الآ
محار فها »

وقد

مجمعها  .وهو الذى يوزعها عل

قال الننبى صلى أله عليه وسَم :

وردها على فقرائهم ١ .

و خحذها من أغنيائهم

00

2

 #9ل ولقند جعل الإسلام كقارات الذئوب تاعاجورنّااعياً » قن أفطر
فىرمضان فعليه عتق رقية » أو صيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً »

ومن قال لامرأته:أنت حرام علىكأى لا يقرما إلا إذا أعتق رقية © أو
صام ستين يوم أو أطم ستين مسكيناً ء ومن حلفت

وسحلث

ينه كاك

عليه عتق رقبة » أو إطعام عشرة مساكن أو كسوتهم .

وهكذا اجلدكثارات للذنوب تعاوتاً اجداعياً » وكأن الذنب الذى
ياكثر
يرتكب ءأو القصير فى عبادة هاوعتداء اجياعى »٠ قل

الاعتداء

الاجاعى إلا تاعاجوينّاعى يسد التقص ويزيل الخلل  +ولقد اعمر كل
إعطاء لتفقشر مكفرأ للسيتات » مطهراً من المعاصى ء ولذا قال عليه السلام:

ه الصدقة تطى" المسصية »يكطائ' الماء النار » إذ كل محصية مولت
أو كرت

؛ أعلنت

»

أو أخعنيت

سم

اثعك

أضعفاء

أجماعيا فاك تروك

إلا بتعريض للمجتمع » فالكذب والقيمة والغيية وغير ذاللكآمقنات.
الاجياعية الى قد نعدث من الأشخاص من غير اكتشاف شهاء أو
وضع رقابة مستمرة علها هى معاص اجياعية » وحمب لتكفيرها أت

يتوبه صاحبا » ويقلع عنها  +وأن يقدم للمجتمع معونة بقدر ماقدم
مأنذي عل طاقته .
فضائل الإسلام الاجياعية :

وللقد
5
العلنية على أمرين

يلر
هسيي
طق
تحاد
حث الإسلام الا

المجتمع من المفاسل

:

ممفتمعات  :فالحياء يوجب على
لقة
أوطما  الحياء إذ هو أساس اللايا
المرءألايظهرمنهماينفرمنهالذوق الى السلم ء و لقدقال التى صلى أله
للقام
سوخخ
إ+
لخلق
ان خ
عليه وسلم ٠ لكل دي

الحياء ؛ وقال عليه السلام :

« أشخياء خسر “كله » وقال عليه السلام  9 :إذا!لمتستح قاصتع ما شئقت ؛
وإن أولناك الذينتلقاهم وأنت تعير الطريق »أو تركب معهم مركباً عام

فترى فهم مشية لايراعى فبباممقالغر ء أو مجلس يناى الذوق واللياقة س

2

نىفس
سؤلاء  51فقدو! الحياء » وإن هذه اطيتات تدل عل

غير متالفة مع

لمحتمع اء وإذا ترلى الخحياء فى النفس كان الشخص من يألف ويؤلف »

ولذا قال عليه السلام  « :المؤمن مألف ع قلا خير فيمن لياألف

ولا يؤلف » ولا بناء يقوم عألىساس اجماعى سلم إلاإذ! "كانت أبثائه

حميعيا متالفة ء بهاسك يعقبا فى بعص .
الأمر أقالى  أن الإسلام-ق سييل أن يكرن المع قى مظهره
قافلا ل أوجب أن تسر الرائم ء ولا تعلن » قلا تكشف أستار
الجر ام ء أمام الملا من الناس  +وقد تكرن العقوبة علنية » ولكن ابربمة

جب ألا يعلن على الناس أمرها » لأن إعلانها يفسد اللو الى المجتمع »
وتجعل الشر معلتا » وإعلاته يغرى باتباعه » ويشيع كساده بين الئاس »٠
فالفاحشة إذا أعلنت اتبعت ء وكل نفس تميل لبا ء وعد ما ينمى ذالك

الميل ع وتأخد مماأعلن سبيلاللتنقيذ » ولذلك اعتر الإسلام من يرتكب
جرعة ويعلنها قادرتكب جر معن *بجمرة الارتكاب وجرعة الإعلان »
ومن أعلن ججرعة غيرهفقدشاركه ك 3لثمماارتكب عقدارماأعلن .
ولقد صاح رسول الله مبذه الحقيقة فقال عليدالصلاة والسلام:م ألا الناس
دنى
بوم
أه »
من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فاستثر فهو فى سثر الل
صضفحته أقنا عليه الحد » فالعقوبات المشددة قى الإسلام تكاد تكون

صال الارتكاب  +ولقد قال النبى صلىاللهعليهوسلم أيضا :
أل
لعلان
للإ
« إن من أبعد الناس منازل عن الله يرم القيامة أنجاهرين  +قيل  :ومن هم
راسول
ي

اللليل وقد سير أعللهيه © فيصيح
إلله ؟ قال  :ذلك اللى يبعم

ويقول فلت كذا وكذا يكشض سثر الله » .

تكوين رأى عام فاضل ؛:
و
8إنه فسىبيل تهذيب الالحاد أوجب أن يكون هناك رأى عام

مهذب لاثم » محث على الخر » وينبى عن الشر © يأمر بالممروف

ل

وي
اْبلىمعتنكر

د

» فاإلنرأى الرعاقمالهبة نفسية جعل ك
شلرير ينطوى

على نفسه فلا يظهرءوكل صر مد الشجاعة فى إعلان شر مءقلا يرقب

الالحاد إلا الرأى العامالفاضل » ولايفسد اللياعة إلا الرأي العامالذي يتقاعد

عن نصرة الفضيلة » ويرك الرذيلة تسير رافعة رأسبا .

ول
اذل
لكإحح
سثلام عاللىأمر بالمعروف والتبى عنالمنكر ؛ فَأو جب
الإرشاد العام اعنم الضال عن شروره » بإرشاد الفاضل وهدايته ؛ ولتكون

الجاعة فى فضيلة ظاهرة  +ولقد اعتر القرآن الكرم الأمر باتلعروف
وا
لىمعن
نكر عتوان الآمة الفاضلة » قال تعاألى  7 :نم بير أمة
اللب
أتمربعت إلناس تأمرون بالمعرو ف وتنبونت عن المنككر و

مئون بالل » 3

واعتير اللباعة كل
تهكاون 1نة إذا سك
ادت
ل عل
ثىم وهو يسير راغا
رأسهاء ولدذلك اعتير الله سبحانه وتعالى بتى إسرائيل إذ تركوا الأمر

بالمعروف آثمن فقال تعالى ٠ :لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على

لسان داوود وعيسى ابن مرماء ذلك مما عصوا وكانو؛ يعتدون ك
*انوا
لايتناهون عن منكر فعلوه ليس ما كاتوا يشعلون . 6

وأن ا5لفضلواءا-عإتذبارليمأاخلإذسولاام اعللآىثمأييندسمهمداسمقيطنوالكحيلعاًبنافءى االجرذميالةعى » وسولراء؛

الرذيلة الهاوية ال
تىنلا
وم
حاطا

بعدها للأمة قائمةإلاأن يغير اللهسبيحائه وتعالى

 .وبيدل من أ
مرها  +ولقد قال النبى صل الله عليه وسلم فىذلك :

مثل المدهن فى حدود اللهإ)١ مثلقوماسبمرا ى سفيتة ٠ فصار

بعضهم فق أسفلها » وبعضهم أ
أان
قعلاها  :فك
ها
سال
فذىلفى

بعارلماء

على ال
أذىعلفىاها » فتأذوا به» فأخذ فأسآ فجعل يتقر أسفل الفينة »

خأتوه فقالوا:مالك ؟ قال:تأذيتم ولابد لى من الماء .فإن أخذوا على يديه

أنجوه ونجوا بأنفسهم » وإن تركوه أهلكره ء وأهلكوا أتفسيم . :

( )1المدهن فحىدود اللههو الذىالايقم الحق ء ولا عطقفى الباطل مجاملة آمرقا أى
لموتم
اوناع قالا
اتم

فى مذكر مله .

ب
ع #
دج

وإن هذا مثل يصور تعاون التمع فىمحاربة الآفات الخخلقية والاجياعية :
ويبين أانلرشيد عليه أن مهدى الضال »٠وأن العالم عليه أن يبين الجامل »
ولقد قال علىن ألى طالب رضي الله عنه « :لايسأل الجهلاء لم “لم يتعلموا

حبى يسآل العلاء لم" لم" يعلموا » .
بالا  --ولقد بين الإسللام أن السكوت عن

الأمر بالمعروفف

والبى

عن المتكر يؤدى إلى تدابر الأمور وثنابذها  4ويقطع ما بين الحادها من
روابط الرحم والقرابة والجنسية والدين ١ وذلك لأن الإثم مغرق » والخر
جامع موحداء وما تفرقت الياعات

إلا بسيادة الر ذيلة ق موعها © وخموم

ألظلملربوعها » ولقدقال عايهالصلاة والسلام  « :لتأمرن بالمعروف ولتنهون

عن المذكر » ولتأخدن على يدى

الظالم »+ولتأطرنه على الح

أطراً(»)١؛ أو

ليضرين الله بقلوب بعضك ,على بعض » .
وذلك لأن الذى يرتكب المعاصى يعتدئى  +فإذا أمل الاعتداء تفرقت
الآمة » واضطرب حيل الآمور قبا » وصارت من غير روابط تربطها »
فاىلأم الى
وح
كل
وًض
لضحا
ا وا
ولا وحدة تجمعهاءوإنا لرى ذلك
البارت فى أول صامة ىق أسر ب الأخيرة »

قلغد قال ل يم ادل هآ

؛ذهاب مكارم الأخلاق بين احادها .
إنما انبارت لقساد أخلاقها و
العلاقات الاجياعية
 - 85قلنا إن الأساس الأول آبناء المعمع هو الألاق الفاضلة وقد
عمل الإسلام على تربينبا بالعبادات أولا ء ثم عنع ظهور الشرور وكتمها
كثومين رأى عام فاضل ثالثا » ولذلك حق للنبى صل الله عليه
ت»
بياً
ثان
وس أينقول « :إثما بدت لأ مكارم الأخلاق » وى هذا اسحديث
النبوى إشارة بينة إلى أن مكارم الأخلاق هى دعوة النبيين أجمعين » وكل ,
ني ساهم ق يناء ذلك الصرمم الشامخ الذى تتكون به الحضارات الإنسانية
( )0أى تحملوته حلا ,

د#م
ان©#
بس

العالية »

ولقد جاء البى صلل اللهعليه وس

من

يحدهم

.

فأتم هابدعوا 0

وإن الالال الاجماعى هذا العالم اليوم » إنما وقع لآن الفضيلة قد ذهيت
ف علاقات الألحاد » وى علاقات الباعات » وق علاقات الدول .
وإله لاثاتلاذف بين حاعة عأكناه لااتتلاف بن الطياعات ق أمة
إلا على بنيان من الفضائل .

وإن الفضائل ليست هى الى تؤلف بين الاحاد فى الأمة الواحدة »
بل هى الى تؤلف أيضاً ين الأمم  3فإنهإذا غلبت فكرة العدالة الى حى
قوام الأخلاق بين الدول فإن الحروب نختى والأحقاد تموت  +ولا كم
كانوت الغاية ع 5١ عر بعض الساسة ء وإنه إذا “كانت الصداقات الحميقية

الى تبى على الالف الروحى الفاضل حى الى تربط الدول ٠ كا تربط
بن الالحاد

» فإنه بلا شلك تخت الروح المادية الشرسة الى تجعل

اتلدتولغالب على موارد المال ء كا تتغالب الوحوش على قرائسها »
»لاانتفاع رات الأرض .
وتريد المال للغلب وللشهر ل
34

وإن تمع اللرى بنظمه ا!لإسللام كم بشو أعكد عامة

ء

وهله.

القواعد تبدو ف الأسرة » وف اطماعات » .وف الدولة ء وفى العلاقات
الإنسانية بين النأس مهما ختلف ألواميم وأجئاسهم وأدياتهم هوذه القواعك.

قللمحافظة على الكرامة الإنسانية » والعدالة بكل صورها
تتلخص ا

»>

والتعاون إلعام » والمودة » والرمة بالإنسانية  +والمصلحة > ودقع الفساد
ق هله الأرضص

 1س الكرامة الإنسانية
« #م اعتر الإسلام الإنسان أكرعنَنٌ فى هذا الوجود »٠ واختاره
للخلافة فى الأرض ء وسخر له كل ما فها ه من جبال ووهاد وزرخ

وضرع » بلسحخر لهمافى السموات وما فقالأرض » وأعطاه منالعم
قدرآ يستطيع أن يسخر له كل مايقرب منه لمصلحة نفسه ؛ وإن النصورص

سا8

سمه

الدينية القطعية لتذكر أن الملائكة قائوا ترب العالمين عندما أختار أينكون
لدم ويئوه الخلفاء ق هذه الآأرض  « :أنجعل فبا من يقسد فما وسقك

الدماء ومن سيح محمدك وتقدس لك

هاء فقال اللهلم:

إفى أعم

مالاتعلموت يروعلل آدم الأسماء كلها » ثمعرضهم على الملائكة » فقال
أنبئونى بأسماءهؤلاءإن كتم صادقين» قالواسببحانك لاعلملناإل مااعلمتنا»

إنك أنت العلم اللكم » وآدم مما علمهالله » أعلمهم مابلذهأسماء حيعا ؛
ذلك العمإلاالاستعداد القطرى فى عقل كل إنسانلمعرفة حقائق

وليس

طنر
يأ
سطيع
ييست
الأشياء » والأسرار الكونية الى مها

قذا
على عا ه

الوجود مماأعطاه اللهتعالى من علم .
فأورل تكرم للإنسان كان بإعطائه تلك القوة المسخرة للكون ء وهو
اللى « :وشحلق
تاعقا
الذى تقعله بعرضة من بعوض هذا الكون  +ك
الإنسان ضعيفاً » .

بنى آدم وحبلناهم ق ار والبحر ء ورزقناهي من الطيبات وفضلتاهم على
كثشر ممن خداقنا تفغسيلا . 4

وم  #لاسحظ الإسالام هذه الكرامة الإنسانية وأن الإنسان ستحقها
بمقتضى كونه إنساتاً لاللونه ولا سه » ولا لديئه » ولا لكوله شريقاً ع
أو

ذا

١

حسب

أو 2

مجاه

0

بل هي

الإنسانية داعا

5

ولذلك كانت التعالم الإسلامية كلها تدور حول هذا القطب الذى

بمفرق الإسلام بين حر وعيد
يرمى إل امحافظة على كرامة الإنسات ء فل
فاىلهكذهرامة ء وظهر ذلك فى أحكام جرئية كثيرة :

( )1متها أن النبى صلى اللهعليه وَسمم أمر بأل ينادى السيدعيده
بياعبدى » وألابقول العبد لمالكه باسبدى» بل يقول المالك ختاى وفتاق :

0

له
أ مكما
يعبد
وبع وأمر بآن يأكل ال

2

مالكه » ويكسوه ممايكسو به

تفسه وأولادء ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام ؛ « :إخوانكي خولكم()1

ملكك ,اللهإياهي ء ولو شاء لملكهم إِيام  .أطعموه نما تطعموث *

واكسوه ,بماتكسون  4ولقد دغل عمربن الخطاب علىقوم من أهل مكة
فوجدهم يأكلون  3وموالهم ( أى عبيدهم ) لايأكلرن معهم ع قغضب

رضى اللهعنه» وامتنع عن أن يأكل معهم » وذكرمم بأنهلاعزةتقوم

ملوبااألكيلهم معه .م

(ج) ومنبا أن الى صلىاللهعليه وسلممنع أن يضرب العبيد » أو

يظلموا » وقالعليه الصلاة والسلام ٠ : من(طيعيدهفكفارته عتقّه » ولقد

قرربعض الفقهاء أن منلطيعبدهيعتقعليه ٠
وودم)ثبا أن تصوص القرآن عامة تفيد أن نفس العبد اكنفس ألخر »
فالحر يقتلق بالعيد إن كتله » ولى كان القائل سيده .

(هع ومنبا أنه جعل العبد حن الشكوى من سيده » ومخاصمه بن
بدى القضاء إذا كلفهمالا يطيق » أو طلمه فى أى أمراملنأمور ..
دوع ومبا أنه أوجب على امالك نفقة مملوكه » ولو كان ع

لايعمل شهاً .
وقد يقول قائل » أما كان الأولى أن ممنع الإسلام الرق مداامت

الكرامة الإنسائية حقا ثابتآ لكل إنسان من غير نظر إلى لون أو جنس أو

دين » وتقول فى ذلك  :إن القرآن الكرم لميردفيهنص يبيح الرق >

وإقرار الرق ثبت من كثرة أوامره بالعتق ع ويلمثبت أن النبى صلى الله

عليهوس أقرإنشاء رق على حرء لاى حرب » ولافىسلم » وإن الرق
الذى ألشأه الخلفاء فى الخروب من بعده "كات لعدم وجود لبىء كأانه
للحقروب » وهو
المث
ءن ذالكلممنعقبايلملة با
كا
وازة
لتموجد إج
تطبيق لقولهتعالى  « :فن اعتدى عليكر فاعتدوا عليه عثلمااعتدى عليكم

واتقوا الله » واعلموا أن الله مع المتقين) » وقدكان الأعداء الذين وانريم

( )1سنىهذاحقالجومكتم مرقناهم ,

ا

كه

يسترقرن :قكانمن المعاملة بالمثل أن يسثر قوامئلهم > فإن ليمسترقرأا لايسرم

واء»
رقأن
سمستلمن
لل
دولا تعتدو!

ع

لأن ذلك يكون اعتداء » والله تعالى يقول :

.

عيه
الى
رق ع
صلعت
مب ا
وإن الإسلام قد فتيح با

المسم

> فإذا حل

عيناً وحنث وجب عتق رقبة » وإذا حرم امرأته على نفسه وجب عتق
رقبة سى يقرمبا » وإذ! أنطر فى رمضأن متعممدا وجب عتن رقبة » وإذا
قعل مؤمتا ععطأ وجب

عدق رقبة مؤمنة

3

عوإذا أعلمعبده كأنك

الكفغارة

سب قيمت»
يعىكحى
على أن يتركه يس
ه
دمع
يبد
سقالع
عتقه » وإذا اتف
انرف
صم م
مسلا
قيسلمه إلبا » وجب على السيد قبول ذلك » وجعل الإ
الصدقات مصرفا خاصاً بشراء العبيد وإعتاقهم » وهكذا لنوندت هذه
الأمور على وجهها هابقى رقيق الحروب ف الرق أكثر من سنة .

وإن الذين يعجبون كيف سكت الإسلام على الرق فيللمغه ابتدام علهم
أينظروا إلى أسرى الخروب الأخيرة وكيش يعاملون ؛ وإلى الآ لميفلك.

أسر الكتر ينمهم مع أن الحرب انبت منذ أكثر من أثّىعشر عاماً .
؟  ومن احترام الكرامة الإنسانية استرام النفس الإنسانية مغنير
فلمعاملة مع نفس
نظر إلى ديها أو جئسياء فئفس غايلرمسلم على سواء ا
جنازة على البى صلىاللهعليه وسام فوقف طا :
ت
رنه
مى أ
ماسللم » برو
فقيل له لها جنازة -بودى » فقال الى الكرم  :أليست نفسا ه .

من
ول
#

ملاحظة الكرامة الإنسانية أيلانظر إل الألوات » ولا أن

ارة
حنضفى
للفو
امتخ
عتقر الجهلاء » فال

أو المدنية يعلمون » ويكون على

المتحضرين أن يعلموا المتبدين » ولاقضل لعربى عألىعجمى إلابالتقوى .

ومن الكرامة الإنسانية التسوية المطلقة بين ببىآدم فاىلتكرع  +لأنهم
حميعا متساوون فى هذا القدر الذى يستسق التكرم  +وأين هذه المعاملة

الكر بمةمعناملة الأوربيين للمئونين »ومعاملة الأمريكات للهنود اشير »
ومعاملهم إلى الأن للزنوج .

048#

ادا

» فى الحياة أعطاه العزة

منيسحتيا
ونسا
وسلقد كرع التلعهالى الإ

واه
شخل
يثلة
.والكرامة » وبعد أأوفاة أوجب يجهيزه وتكفينه » ومنع الم

سيلهام « :إيالم والمثلة »
أى جزء مأنجرائه بعد وقاته » ولذا قااللعل
لتمين ويلعماملهم
سيق
مثل
اسل ع
لوقدكات بعض أعداء النبى صلىالل حابه و
عليه السلام بالمئل لأنه ماكان يقاتل اناما ء بل كان يقاتل دفعاًللشر »
ومنعا للأذى وحنظا للحرمات » فإذا قتلفى الميدان فقد ذهب أذاه» وأصبح

ا
ايةمفى
ذنسان
أى تشويه يلحق -جنته إهانة للإ

.

دن الإسلام فى سبيل حاية الكرامة الإنسانية ملم الإأكراه
وإ
ه
فى العقائد  .وعمل على إزالة النعتة فاىلدين ء وكان أكثر القتال لتحاترم

الإرادة الإنسانية » ومحمى العقائد الدينية من أن يضار امرئ فى دينه و>لدذ!
يىن قد تبين الرشد مانلى » وغير
دف
لاه
اإكر
تقال سبحانه وتعالى « لا
المسلمين الذين كانوا يعيشرن مع المسلمين كانو! لياضارون فدىيهم

ولا فى أحوالم الشخصية » وأمر المسلمين ركهم وما يديتون .
وف سبيل احترام الكرامة الإنسانية أباح حرية الفكر وحرية القول
ون خادشاً للناموس الاجماعى العام من القول غير الحسن »
ياكما
إل

والعيارات الخارحة للحياء ,
المباح الى مختاره »

وكل ومايريد

١
إلا أن عنح غيره من عمل بقوم به

أو محد من نشاط غيره بغير حق .

 5ل وللياية الكرامة الإنسانية منع الولاة من أن يقضربوا أحدا
إلا أن كوت ذلك حك قضاق عادل » وفى سسييل تنفيذه ذلك 'كأن
عمر بن الطاب يضرب الولاة الذين يفعلون ذلك عقدار ماضربو! رعاياهي»

بل إنه فى هذا السبيل منع الولاة من أن يوجهوا سيالأى أاحلدرمنعية +
ىصسوله
ذشت
ل ال
ارب
ووضع لذلك عقاباً ع منه أن يض

الوالى  -واليه

©ن##
س

فروى أستمرو

عيس

بن اتعاص رمى مسلما بالتفاق فشكا الرجل إلى عس >

فأمر بأن يعاقّب عموو' بأن يضريه المشتوم  2وأصر الرجل على تولى العقائ..
+

 ##ل ناريلكعمدنالة

العيدائة

هنا العدالة بكل ما تشتمل عليه » وإنه إذا كان

لكل نظام شعار خاص  +فشعار النظام الإسلامى العدالة المطلقة » أو
العدالة النسبية فىهذا الوجود  +وقد كان عنوان الإسلام هو العدل ؛ فمندما
سأل سائل عن

أكلمة جامعة المعاق الإسلام تاللانى صلىاللهعليه وسلم

«ن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ويألبى عن
قوله تعالى  :إ
الفحشاء والمدكر والبغى يحظكر لعلكم تذاكرون » والقسط شعار الديانات

السماوية كلها » ققد قال سبحانه وتعالى  « :لقد أرسلنا رسلنا بالبينات
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنرلنا الحديد فيه
بأس شديد ومتافع للناس » فالقسط عقتضى هذا النص العام الشامل شبرعة
النيين أحمعن .

بيد أن العدالة تتتوع وتتفرع » وهى أساس ف كتلنظم أحادى
حأمواعى » أو دولى » فهى توزيع القوى الإنسانية فىهذا الوجود » ميث

تسير كل قوة ى مسارها الذى ارتسمته وليجته ع حتى تلتق القوى
اللختلفة فى نباينها فى نقطة واحدة همىركز القرى فاىلأمة » أاولقورى

ف الإنانية كلها » فيحقق الإنسان خلافته فى هاذهلأرض على أكل
وجه ع أو على وجه قريب من الكةال ء أو على وجه يغلب فيه الر لنت

بدل الشر المفسد .

ّْ

3

وإن العدالة على هذا لطا شعب  :العدالة القانونية » والعدالة الاجماعية »

والعدالة الدولية .
العدالة القانونية :
“ب نقصد بالعدالة القانونية أن يكرن القانون يطبق على الجميع عل

0
سواه » لاافرق

بين غنى وققير » ولا لون ولون

 4ولا جنس وجنس

4

ولا دين ودين » ولا جاهل ومتعلم » بل الجميع أمام القانون سواء فلا”
تفاضل بانلناس فالتطبيق القانوق ٠ [ما التفاضل بالقيام بالفضائل

الإنسائية » ومن أحسن ماقرأت فى ذللك قول سعد زغلول  :و إننانتفاضل

لخيص جيد لفكرة الإسلام
فيابيدنا » ولكتا أمام القاتون سواء » هتنا
فى العدالة القانولية ٠ فأبو بكر خليفة وسول الله أفضل من أعرالىمن أعرابه.
الباد 5ية عَل-قه و دينه ١  ٠لك-5ل8نه 0أ0م7ام االسلقورائر المت يمتساوى معه 
ولقد صرح

الى

صلل

الله عليه وسم

بالمساوأة

الطلقه

أمام الأسكام

الشرعية  .فقال عليه الصلاة والسلام  « :كلك لادم وآدم من تراب »>
لفاضل لعرنى على أعبجمى إلا بالتقرى  6ولقد قالعليه الصلاة والسلام :

و التاس سواسية كأستاتن المشط » .
ولقد شده النبى صلىالله عليه وسلم فتىطبيق الاحكام الشرعية ومتع
من أن الى الحسيبه التسيب  5ويظق الضعيف غير السيب » وإنه يروئىه

فهىذا أن امرأة من قريش سرقت عقب قتح مكة » فأهمقريقا أن مد
سيقطع يدها ء وق ذلك سبة الأبد علىقبيلتها » فدفعو! إلى الرسول أسامة
ابن زيد ء وكان حبه » مع أنهأبن عيده الذى أعتقه » فذهب إلى الى
يستشفع لها  .فقال له :أتشفع فىحد منسحدود الله  3ثموقف بين الثاس

خطيباً » يقول ١ : مابال أقوام يشفعون ى حد من حدود الله » إتماهاك

الذين من قيلكم نهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ء وإذا سرق
الضعيف آقاموا عليه الحد » وأيم الله نوأن فاطمة بنت مد سرقت
لقطعت يدها » .

انية
حكا
صقد
ابلول
"

من بعده ف عهد أنىبكر وعيهد حمر وعهات

يطبقون ذلك الترعمنالعدالة أأكل تطبيق  +حتى إن عمريصيح فىوسط
الصحابة رضوان اللهتعالى علبم يقول  :و القرى منكم ضعيف حتى ألحد.
اق منه » والضعيف قرى

ع حآىنحذ

الحمق له » وقد نفد ذلك القول

#س#
ا

د

تنفيذاً دقيقآً » وكان عتكى أن يستطيل بنوه وقرابته عاللىناس لصاتيم به »

فكان إذا أأممررآ ٠ أو تبى عن أمر أحضر بئيه وقال هم  « :لقد أمرت

الناس اليوم بككذا ع والله لأاوى مخالف منكم إلا ضاعفت له العقاب» 6
ولقد قال لآلى مومى الأشعرى عندما ولاه القضاء  < :سو بايلنخصمئن
ق يجلسك وإشارتك وإقيالك . :
«أمينرآ
فعاملة الناس حبعاً بالمساواة القانوتية أ
ويروى عنه م

5
ل

من

انرة  +فلطمه
فبزم
مر اء الغساسنة "كان يطوف بالييت فوطىء إزاره شا
اهلبقزارى إلى غمر ع وشكا الأمير إله ٠فقال
الأمير فجدع أله ذ

عمر  :لاهلقصاص أو يعفر عنك  ,فقال  :كيض وأنا أمير وهو سوقة ء
فقال عمر  :لقد سوى بينكتا الإسلام فلا تفضله إلابالتقرى و العافية

فأخخل

الأمير يسترضى الشاب الأعرالبى  +فم يرض إلابأن يلط الأمير "كالطمهء
اائة سيمكن الأعرالى مانلقصاص ع قفارلإلرىوم ه
وعم أن عممرح ل

لدإعسنلام » وماأهيحمرذلك ع فإنه غليلرإسلام أن مخرج
ارت
وا
ممنهألوف لميعمر الإعان قلوبهم من أن يقرظلما  +أو يأسلبالموادة ظاكاء
فالظم بغر أهل الق

ع والعدل يقرب ذوى القاوب الطاهرة التتيتجه

إل الحق تبتغيه ) وعؤلاء مهما قلعددهم أوفر خيراً  .وأعظ ثرا .

ه* -وإنهلميسو فقط فىالعقرية بين القرى والضعيف »ع بنلظر
نظرة أخرى لميسبق إليبانظام ء ولم يلحق به إلىالآن نظام  2وذلك أنه
رنم
ار م
بالنسبة للعقوبة قرر أن الجريعة تكب
الجريمة » فيجب أن تكير معكبرالنحرم .

الكبير ء والعقوبة تناسب

ولقد وضح ذلك وضوحا تامأ بالسبة لعقربة العبيد وعقوية الأحراو ء

ولبة العبد بالنسبة للعقوبات الى تقبل القسمة » على النصف
عنهقجع
فإ
يد لد
ل ؤعثا
ة » وإاذا
دثة
لد ما
جر جل
من عقوية الخر » ولذا إذا زناإلخ
خسين جلدة » وإذا شرب الحر رآ جلد تمانين جلدة » والعيد يجلدأربعين »

اا

وكذلك الأمة .عقويتها على النصف من عقوبة الحرة ع ولقد قال تعالى
فى ذلك  :م فإذا أَحْصن » فإن أنين بفاحشة فعلين نصف ماعلى ا محصنات
مانلعذرابه » .

واإلنقانون الروماق كان على عكس ذلك امآ » قالزى من العيد

يوجب غرامة مالية  +وإن نظرة

رضووخ
شع
لمن
ازلى
يوجب القتل » وال

صغيرة ثبين أن كم الرومان خلللاعدل معه ع وحك ,الإمسلام هو العدل

امةتفهىا
ذجؤي
الحقيق » وذلك لآن ال

تينضى
تمه
عمد
هوان نفسى » وال

مل الموان عليه » فن هبطت نفسه نتجه نحو
ينسبن
ملكية رقبته » وم
آن
هنهولا
الأجرام ٠ أما الكبير دو اللحطر والشأن فإ

عنده

٠ قتاركابه

الجرعة لا يكون إلا باتعدار شديد من مكانته إلى مستوى هبوط الجرعة »

فكانت الجرعة منهأكر خطرآ  .وأعظ أثرآ» وأوغل فى الإيذاء النفسبى
والاجتاعي  +قلا شلك أن زق ذى الخطر تحخريض أن دوته عليه » وزقي
أان له لا رض أحداً ٠ وهكذا كل الجراكم ء ولذلك كيرت
مشن ل
الجرجمةفىنظر الإسلام بكير اذعرم » وكيرت معها العقوبة بكبره أيضاً .

نىظم القانونى لم يسم إليه إلى الآن قانونت  +وإن
توف
وإن ذالكلسم
أكثر القوانين » وإن كان يسير على أساس المساوأة القانولية اتلىفلااضل
فيا ه تارلىعطبيق

يتجه إلى تصغير جرام الكراء  0وتشكبير جرام

الضشعافاء ولا حول ولا قوة إلابالله .
ولاسام فى العدالة القاتونية أى عبد لميسيبق به خط ع وذلك
5ك" ل ا

ينس
ئع
ررعة
أن أكثر القوانين الحاضرة لناجعل الج

بة
وطا
قل
عولة
الد

»+

لأنهالاتفرض أنهيقعمنهجرعة » والقوانين الوضعية إلى عهد قريب كالت
تعتير ذات رئيس الدولة مصونة لنامس

ء وترفعها إلى مرتبة تشبه مرثية

المقدسين ع كاتنت عباراتث بعفي القفبأة ووكلاء اللائب العام تعتار أحيان

بالذات المقدسة الى لتامس ١وإذا كانت قد زالت تللك الملكية اكلاىنثكت

ش

( م ل تي الإسلامللمسجميع)

هك

تفرص لتفسبا نوعآ من التقديس » فإنه لأميثزرلها ء فإن ذات رئيس
ون »
نص
ان ت
قن م
ليك
الم
لات معرطة بذلك الحق إت
ام
زعلى
الدوئة الأ
نواقع فق ذاته .
اا
ف

»إن الفقهاء قدأجعوا تقريباً على
ولقد برىء الإملام من كل هذا ف
أن الولاة والإمام الأعفم مؤإخلون قى الآقضية كسائر الناس »© لفارق
ينهم وين أحد منالناس » فإذا قتلواإنساناً حىعلهم القتل إن كان بغر حى »

وإذا أكلوا مالابالباطل حق عالىلقافى أينأمر بأخذه مهم » لفارق بن
الإمام الأعظم االذلىخهلويقة وبين أحد من الناس إذ! ارقكب جرعة ٠.

وإن قيامه على شئون الدولة لا يعقيه من العقابه ,
وقديقول قائل  :كيف ينفذ عليهالقضاء الحكر » أو كيف حك عليه »
وهو الذى ولاه القضاء » ومكته من السلطان » وقد أجاب عن ذلك بعفن
الفقهاءإجابة حكيمة»قق قدالواإن القاضى إذا تولى ققد صار تائباًعن جمهور

ءليس نائياً عن الام الذى ولاه ؛ إلذيست
الناس ليوزع العدل بيهم و
دل
لءع»
اقضا
عندأهلي اةل
اكيلمن
توليالخالإلف

ات
لطمن
سشيف
ال

القضاء » "كا عاكلنأستاذ من إلقاء درسه ؛ وهو فىذللك ليسن نائبا ى هذا

الإلقاء عنولى الآمر .
ه نظرات سريعة إلى العدالة القانونية والقضائية فاىلإسلام
هد..
ب"
ائف الدينية » قغيرالمسل الذى يعيش مع المسلمين تطبق
وين
طة ب
لارق
ارف
غي
عليه الأحكام الى تطبق على المسلمين » بلافرقبينيما بأى وجه من وجوه

اتعلقبأحوالم الشخصية فىالزواج والطلاق > فإنهيطبق علييم
التفرقة إلام ي

قبا أحكام دينهم الذى ارتضوا ء وذلك لآن هناك أمرين حكان العلاقة ينيم

الريم ع وهذأ يقتشى تطبيق
السلمين وعلييمم ع
مل
أوغيا  :أن في
سللمون سواء .
مام
االيع
الأحكام الى تنظ التعامل وتوزع العدللة » ك

ا

5

والناى  :أننا أمرنا بتركهم وما يديئونء قلا يصح اسم أن يتعرنض م
فيادة
ع

» ولا ىف زواج أو طلاق ؛ لآنهذهالنظ مشتقة من الدين »؛

من
عاة
را
مان
فك

أمأمرية الدينية أن بركر] » يتولون شثونبا بأنفسيم .

العدالة الاجماعية :

حلد
ا ك
وبعيش
ميعقلعضى هذا النوع املنعدالة أن
غكريممة
ر
المميشة الك

وع
تلا
مو
مروم
مح

ما يقيد شخصه و مما بقيد اسلياغة

فاىلجاعة

» و 0أن مم0كن من استغلال مراغبه

ويكار إنتاجها ,

هلى
ولدست العدالة الأسياعية مرجية إلناء الفقر ق هذا الرجود » ب
توجب قفي ويلانه النقسية والمادية ء فلا يكتون المعقد فيكون الذراب 4

وت والكساء والإيواء » فتضيع قوى عاملة كان عمكن أن
ارملمن
ولا خم
تعمل » وتدر على اللباعة بعملها خيراً » وتدقع علباوعنانفسها غيراً .

قر
فأن
لل
الك
وذ

فى ذاته لياقيل انحو من الوجود ء ولا يزال الناس

مختلفئ فقراً وغنى إلى أن يرث الله الأرض ومن علباء ولا حكن أن يزول

الفقرمن الوجود إل إاذا اتحدتالقوى ؛ واتحدت أسباب الرزق » واتحدت

الأجراء المادية والفكرية الى نظل المنتحين » وإن الناس فىذالك متفاوتون
فىقوامتفاويةكبير؟» ولذلكورد عنالبىصلىاللعهليهوسل أمنعقال:
ا«لناس كإبل مائة لناجه قبا راحلة » /الممتازوت امتيازاً مطلقاً ق

تفكير هموقواهم بشكل عام نادرون » وهمأعلىالدمة » ومن دومبا أوسع منبا

قليلا » ثميتسع المقدار كلاقاربناالسفح » وسطح الآرض » وبذلك يتين
أن الفوى الإنسائية “كشكل هري متدرج فى الارتفاع والاتساع ٠ أضيقد
مساحة أعلاه  .وأوسعه أذئاه .
إلنسان فى الجباعة ٠ فإنه
وإنه لو اتمصدت القوى الإنتاجية عند ك

لا يمكن أن تتسحد أسباب الثروة  :ققف يرجد عند شخص من الأسبابه
مالايوجد علد بره  :كآن يكرت هذا منالمعنين ما ليس لذلك .

2

0

وعل فرض أنماد القورى وأنحاد |الأسياب» » فَإن الإنتاج ئيس مؤكدآ

إذا اتذت كل أسبابه وترافرت القوى العاملة المنتجة » فقد محدث أن
ل وجال الأعمال
00
ب
قالىعائج لأعماخم » كل الزراع اء يتحدوت فاىلزرع والسياد وحياطة
الزرععنكل آفة ء ولكن محدثماليس فى اللسبان بالنسبةلأحدهم 0

فيحدث لمن هو قريب من الأبر الجارى فيضان على أرضه ينجو منه البعيد»
أيتومكن مالننجاة بزرعه » قبل أن يطنى عليه » قيكرن من لجا زرعه
له فضل من المال » ومن .رق زرعه يصيبه القل .

4أمعتير الإسلام لهذا أن الفقر والغى حقيقتان ثايتتان ٠ وقرر
أنبما من طبيعة ذلك الوجود الإنانى » ولقد قرر القرآن الكريم هذه
الحقبقة الثابتة » فقد قال تعالى  :و نون قسمنا بيهم معيشهم فاىللحيسأة

الدنيا>»١1 ولكن الإسلام ممذلكلممجعل الطبقات بسيب الى ٠ فليس فى
بنيق
طم
تينا
الإسلام نظام الطبقات ء "كا رأ

فلعدالة
الأحكام الإسلامية ا

القانونية » وقد عملعلى ألا يستعلىغى عفلقير اغناه»ققد قررأن الفضل عندالله
بالتقرى ء وأت الرفعة بالعمل الصالح ء ولذلك يقول صل الله عليه وسَلم :

« إن اليلهنلظار إلىصوركر » ولكن ينظر إلىقلوبكم وأعمالكر » ولقدكانت
أعال النتى صل اللهعليهوسلمتتجه إلىألايكون الناس طبقات لكل طبقة
( )1هذا اجلرء

من آياثالته هوىق:اوئرا

زلمن القريعن
جم
ررآن
لولا أترذهذا الق

عللم 30أهم يعون رسمة ربك » تحن قسينا بوبم مديشهم فى ألياة الدئيا  +ورئمنا بمشجم

دقرينجضات
فو

 +ايعبقة هيم بنضا سخرياً و»رسسة ربك خيرعيجاممون  0وقد نهم

رو
قننى»
يررال
بعش الناسأت هذا النمىالقرا فويقرى القش

وجوه الطبقات بسببالقنلقولهتمال +

درخما يشب نري بعس درجات » و ذلك الهم خط » لات مدي هذاأن يكور اعثراضف
و
جلل فوىا-ردا ؛ إنما يكون المعثى
رك ع
الممثر شى بأ اكلقرآنالسكرم كانيحب أن ين
بقباس
قلمميشة ؛ا
أن اه سبحاله وثعالى ا

»> وأن رقم الدرجات تسمة أخري غير قسمة

الشميثة * ولذلك قيدكون دقيع الارجات غير؟  +لحرسل رسولا ء وإن كان ذيلكزدى إلى
أن يعخةبعضمر بعقاً سطريا ؛ يأن سر الى الذى لم يرت درجة رئيعة من الفقير الذىئاطا ,

اه
سلس

ذى
اكلهو
معاملة ونظام  +فاقد كان عانلعتعالى بالنسب » وقد كان ذل

اخذل فعىرب للتسامى » ويروى أن بعض الصحابة عبد تعربأمهء فقاله
يع
له التبىعليهالصلاة والسلام «أعيرته بأمه؟إنك امرؤ فيك جاهلية»» ويروى أنه
قال له  :وأجاهل أنت » وقد قال عليه الصلاة واسلام  « :ئيس منا

صبية » وكل ذلك لتكون اللباعة الإسلامية كلها متدجة »
من دعا إعلى

ىان
نبس
اره
لاإمن
ولتندمج فىغي

.

قبيل محر الطبقات يؤثرون الضعفاء الفضلاء
ولقد كان التكام س

بتقريهم إلهم » ولذلك روي أنه استأذن على عر بن الطاب بلال اطحيشى

ار قريش ع ندل إلى عمر الواقف على باب
كربمن
وأبو سفيان مع تف
يقول بالباب أيو سفيان وبلال » فغضب الإمام التى ؛ لآنه قدم أباسيان
»قال لهقل بائباب بلال وأبو سفيان ء وأذن لبلالك
على بلال فى الذكر و
ولم يأذن لأنى سفيان .

وف سبيل منع الطبقات منععمركبار قريش من أن يذهبوا إلى الأقالم
لكبلا يكونوا فها طبقة أشراف يتحكون فىالناس باسم السلطان .

وقد عامللإسلام على حو نظام الطبقات مالننفوس بالعبادات الإسلامية »
قفير مجوار الغنىيجمعهما اضوع للديان ؛ ويشرلان معآ
لةفيق
اصلا
فنى ال
( اللهأكير » ليشعروا حيعا بالتضامن ووقرجةابللرهوته  +وى اليج محى
كل الفروق الأجياعية ببن الأجناس والألوان  2والفقراء والأغنياء »

اإلذجميح يكونون فى ضيافة اتلعلالى فى بيته الحرام ملابس واحدة من
القطن  +وهكذا اكلعبادات الإسلامية تتجه نمو تربية القثرب على المساواة»

بلا عمييز بين فقيروغنى » أنوسهب وغير تسيب ء بلالجميع أمام الخلاق
اىء
سلى
الع
وعل

«٠

ع كا بدأهم سبحائه وتعالى :

اعيرفه الإسلا م بالحقيفة الوافعة » وهى أن الثامس منيم الرى

ومنبم الفقير» وقدعائج الفقر » ومنعهمنأن يذل صاحبه » فتكرن الطبقات

2

0

قوراء
#لى تقططم الماعة » وتلى بالحقد فى نفس الفقير ع
تلاس
اتخ و
لرقا
الس
عل النضبا

والاغتصاب

األلشد العرد

» وقطع الطرق © وقديمتد

الأآمر إلىقلبالنظامالاسرّاعى كلهرأساعلىعقب .
وطرق علاج القفقر كانت على نواح أكثيرة عنها :
( )1تمكين كل قوى من أن يعمل بإعداد أسباب العمل ؛ فإنلميكن

تقادرا على عمل ذى ختطر فىنظر الئاس أو لميكن منه ء كان عليه أن يعمل
بيئه » وقد شجع الى صلى الله عليه وسأم العمل الدوى

» ولذلك

قال

عليه الصلاة والسلام  « :ماأكل ابن آدم طعاماً شيرآ من مل يده ؟ وإ
أيله
ت

تى الله داوود

داوود كان يأكل من عمل بده » وذكر

وضت

اا سلطاوة)
ملك ذ
كان
ا والأند
عظي »
لب كانقائدا

بده

بالذات»
خرائن

الدولة  ,لو أخل منبا ما يكفيه وأهله بالمعروف مكاانث عليه غضاضة
أخذ » ولكنه آثر أينأكل من عمل يده ء ليئال ذلك الكسب الطيب
فييا
الذى هو خير كسب .

ولقد جاء رجل إلى التى صل العللهيه وسلى يطلب منه صدقة من
بيث المال » قوجده الى صلى اللهعليه وسلم قويا قادرا » فلميعطه مالة
يلق منهء ولكن أشارى له قأساً ء وأغطاه إياها ليحتطب مها » وبأكل
من حمل بده » وقد حث التبى صلى الله عليه وس الأقوياء على العمل »

وروى عنه أنه كال  :و لأن عتطب
الداس

أعطوة

علأن أل
أحدم سه خم لد

أو مثمره . 6

ولقد «-عث النبى صلى الله عليهوسم على العمل اليدوى وكرمه لكيلا
تكون غفخاضة » وليكثر الال إلذين يعملون  +والصناع الذين يصئعون
بأبديهم ٠ ويراقبرن أدواث الصناعة الكرى »٠ وإن العمرإنن ممتاج الهم 3

ولايستنى علهم .٠فلو نفرت الباعة كلها من الأعمال اليدوية مقام
٠ وما انتظمت

» +وإنث تكريم العمل

حمراث

ء ولا شيد بئات

اليدوى

كا ل الحديث الأول منع التاس من أت شر

صناعات

بعضيم بعضا 1

غلا تكون طبقة عاملة تنال الاحتقار ء وأخرى غير عاملة تنال التقدير
والاعتبار .

1أماعوون  -أت يبصبايب :دن 1
لا
0

ان

م

س (ب) ومن علاج الفقر فى الإسلام ميئة الفقرص بأن عمكن كلننتفاع
ذى ماوهليةا م

وم
أن كيلقها

عموهيته على قدر طاقته » فد قرر قمهاء الاسلام

عليه العمران من هندسة وطب وفلح الأرض  +وإقامة

المصائع ء والجهاد فىسبيل اللهتعالى دفعا للأذى وحاية للحوذة س واجب

وص
صوجه
قعلى
لاجب
او و
عاللىآمة ء وه

انت
كم
على

قادرا بالفعل

على واحد من هذه الأمور » وواجب +ل العموم على الآمة متمثلة إرادتها
فوىلى أمرها »> والقائمين عشلثىرها

ء ووجوبما على العموم مقنبيل

الكشف عن ذاولىمواهب من بشيبناما » وتوسيد كل أمرلمن هأوهل
»الكشف عن أصمابالمواهب بتبيئةالفرص لكل مذوىهية منأن
له و
تظهر موهيته ء ولقد قرر بعض فقهاء المسلمين أن السبيل لثبيئة الفرص
لجسي د أن يكونالتعلم درجات » فالتعلم
مكةلها

0

المرحلة الأولى يكرت

اتقللمإلرىحلة
» ومن كانت عنده الككفاية الحقيقية لأن ين

» ومن وقنت يه مواهيه عند المرحلة الأولى » وقف عند

أمرممتاجإليهالعمران » فن هؤلاء يكون العاملوت بأيدهم فى الأرض وق

اعات اليدوية » وف إدارة المصائع بأيدسهم ء وغير ذلك
ااجلرصءنوف
ال
ممالاتاج إلىمدارك فنيةعالية .
وإذا قطعت المرحلة الثانية » فْهم من تكون عنده الكفاية ليآتنجه

إلى المرحلة الأخيرة حيث يكون الغئن فىعلماملنعلوم أ»و التخصص
قفيىادة الجيوش  2أاولعكوف عإلقىامة العدل بين التاس » وغير ذلك
مما لتاقوم الماعة إعلاتخصصين فيه » ومن قصرت همته عجناوز
المرحلة الثانية » فإنه يقف فقموضع نحتاج الآمةفيهإلىمن يكوت على هذه
الشاكلة

ء فالعمر ان محتاج إل من يقيدون اللساب »+ومحخصون الأعمال 3

ومحتاج إلى صنتاع قتين براقيون المصائع ٠ ونحو ذللك عالا+يكفى فيه التعلم

افلمرحلة الآولى .

لافج

لم

وإنه إذا اتبع ذلك النظام نبيأت الفرص لكل إنسان » وكشفت
المواهب

يع للم أمر أغر أهله 3

 30و

ولا يطلب

الخطليل من الأعمال من

لست عنده الكفابة 2غ ,

جع
*
الكسب

ومن علاج الفقر تسبيل أسباب اللياة للعاجزين عن
وكل ذى موهبة

فإنه إذ! كان قد مكن العأمل من أن يعمل

من أن اتتكشف موهبته اه فَإن هناك شيو ؟ش أقدمتقلالس
يعملو!

©

وتساع

أضعفين

أترتتين عن أن لخرسجن

إل

الحاة

من أن
صامللات

فكان حقآعلى الإسلام أن يرتب لمؤلاء

"كادحات ء ويتاى ثقدوا العائل
أسباب الحياة > وقد فعل ولم يقصر ء فقد قالل محمد بن عبد اللهورسول

الله  :د متنرك مفالاورئته ء ومن ترك كلا فلل وعاةة 0أى من كوت
عن مالك فإنه يوزع على ورئته ء ومن ترلك أششاعصيا كان يعرم » ولا مال

يققون مله فإن مدا الكر م قال إن كول إليه  +وتفقته عليه ء» وإتما
كان اليتتم ينول إليه » لآن اليتامى قوة المستقبل » إذا قامت الدولة شق

دعايهم » وأعطهم العناية الى جعل من كل يتمرجلا عاملا وهو عل
لنبى صلىاللهعليه وسلم » لآن نفقته تكون بتدابير من أسحكام الإسلام

وقد دبر الإسلام سد حاجة المحتاجين من أبواب ثلاثة تعلاق فلا تمعل
لفقير عاجر حاجة نم تسد .
ذ -وأول هذه الينابيع بيت المال ع قإن كل موارد بيت المال للفقر

حق فنهايجب أن يعطى مها بانتظام .

ا
؟لمركاة فإنبا يعدا م
انلصرف منها الققراء والمساكن و أيتاء
السبيل الذين انقطعوا ععنن أموالم » وكانوا فى أماكن لامورد لم قبا »

اى ب
فيحق عل
ليت
ال

*
ن-
ظ فاقم

نققات الأقارباء فإن الإسلام أوجب على القريب

انى ل
ع قر
الغ
لفقة
ايبه
جن
()

أينعطهم من مال الزكاة .
.

بين هذا الشاطى لى أكتايه الموائقات عند الكلام على اللفروض

صن 6١١ إل1ى؟١

.

السكقائية ؟ م

و

د

]اش سد

وسنتكام عن هذه الأمور الثلاثة فمىوضعها من عحانا هذا إن شاء
اللهتعالى ,
العدالة الدولية

وم العلاقة بينالمسلمين وغيرهىعلىأساس من المودة ابتداء 4
تق--
4
ولذدلك قال تعالى  « :اليااغ الله عن اليذيفنالئملوم فى الدين ولم
سطين
قب
مم
لله
نال
عرجوة من ديارم أن تبروهم وتقسطرا إلهم » إا

*

إنما ينباع الله عن الذين قاتلوم فالىدين » وأخرجومٌ منديار أن تولوهم >
ومن يتوم فأوذئتلك حم الظالمون » .

فالمودة هي أساس العلاقاثت الإنسانية دالا كا سئبين » ولكن إذا"
كانت العداوة ء ووقعت اروب واشتجرت السيرف أو لتشتتجر فإن

العدالة تكون هى الفيصل !خا ؛ فعلى المسلمين أن يعدلو! مهما تكن,..
درسة العداوة ء ولذلك قال إلسّ تعالى  :م ولاجرمنكمشنآن قوم على.

آلآ تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » أى لاحملكم بخضكم الشديد لقوم
على ألاتعدلوا قم ؛ فالعدالة دي مقدس قرره الله تعالى يشترلك فياهلول
مع العدو ٠ ولذللك إذ! اعتدوا كان قانون العدالة يوجب ره الاعتداء عثله
من غير شططاء ولذلك قال الل تعالى :

فن أعتدى عليكم فاعتدو!

عليه عثل ما أعتد عليكم واتقوا الله واعلموا أن اللهمع المتقين » وإذا م
تدواع

ذا علموا أنم يعدوث المعدة ء
يكن للمسلمين ححق القتال إإلا

ويأخذون الأهبة فلإانه.يسوغ الإسلام للمسلمين عندئذأن ينتظروا حى
عبللسم أن يعاجلوم قبل أن يبدءوهم ٠ وخر الدفاج
ينقضوا علهم ٠
ما كان هجوما إن ظهرت واضحة أمارات الاعتداء .
44

وإنه فى سبيل محقيق المدائة الدولية أوجب الإسلام لالوفاء

لائهم
بالعهد إذا عقد عهدا موعأعد
ذ.
ا قال سبحانه وتعالل :وأوقوا بالعهد.
إن العهد كان مسثولا »  .ولقد أشار الإسلام إلى أت الوفاء بالعهد في ذاته

#4
سد

تموة  .ولذا شدد ف وجوبه
3

د

© وهذه آية مآنيات

ااوقاء بالعهد صرمحة فى

« :و١كوفوا بعهد الله إذا عاهددم  +ولاتنقضوا
و هنا  .فقد تال تعالى
دها وقك بجعا الله عليكم كفيل إن الله يع ماتفعلون .
الأعات بعسد توكي

ة كائى نقضت غزها عن بعد قرة أنكاثاً تتخذون أعانكي دخلا
ولا تكرئو

حى أرلى من أمة © إنما يباوكم الله به اع ولبيان أككم
يناكم أن تكوت أمة
م فتيهافو ناء ولو شاءالل لحعلكم أءة واحدة  .ولكن يضل من
يوم القيامة ما"كت
ثاء ع واعألن عما كنم تعملون »ه ولا #تهذوا أعاتكم
يشاء ٠ وعرلى من ي
بعد ثبوتها وتذوقوا السوء مما صددتم عن سبيل الله .
دخلا بينكم شزل قدم

ولكم علاب عظام ام
30

راف

هنآ

النس يدل عل أده

أوها  .أن
عهاكء الل تعاى

أمور

فهك اللي

راق

هر

:

ضهء

آللء تعاي

دن سمه

دما لعفي

.

وثائبا  :أن الميد ى ذاته قرة والتزامه قسرة

حال الحمقاء الى تغزل غزلا لم نه

 +ولذلاك

شيبه من ينقضه

أنكاناً  .أى أجراء صبغرة ؛ :رذكر

أن التكث فيه زلل القدم بعد ثوتها  .فالعهد تيت للسلم  :وى اللم قرة
ل والشض إزالة ذا الثيات المستمر .

وات

وثالبا  :أنه لا يسم أن تكون كثرة الأرض وكثرة السلطان سيا ن

اتغدر ء واملاك ذكر بواعث الغدر الباطلة ء فقال  « :أن تكرن أمة هى
أرب من آنة » أى أكثر عددا وأوسع أرضا .

م

وإن هذا التعديد فى الوقاء بالمهسد ى ذاته عدالة » لآن العهود

فبا عقاسي الحقوق وترزيعها

٠ وهى كا يقسول القانونيون شريعة التعاقد

فاثوفاء لبا تطبيق اتعدالة النسية الى اشتمل علبا
لوهم اأنكث مي جادميم ٠

» وإنه لا الف

.

العهد

ولا يماح أن يكون الاستعداد وأخد الأأهبة من

العدر سيا ف فته لاض إلا أن تبت

ازبة الغيالة وتقوم الأمارات عابها ٠

ال2ت

اعداد
بولقدالرموىؤأمنتين شكوا الى الى است
يحة»
حمشر
ل ال
دكنيبعد
ب صل
قال عليه الصلاة والسلام :

وفوا نم  8واستعينوأ اللهعليم . 4

ولكن إذا قامت أمارات الخيائة وظهرت بوادرها وجب أن ينيك إلهم
عهدهي ويعلنوا بذلك  .وهذا مادل عليه قوله تعالى ٠ وإما قافن من قوم
سحيائة اليك إلمهم على سوام هوأى يرد إلهم عهدهم » ويعلئون بذلك .
التعاوت الإنساني

ا-ل
4ق. 5

على

ناوا
وول
عوىا »
تلتق
التلعهالى « :وتماونو! على ألر وا

الام والعدوان » وهذا مبداً عام ش أكل الغختمعات الإسلامية ع فالاحاد

جب أن بتعاونو! بعضبم مع بعض ى دقع الكرب وق الشدائد » وى
رى
علعبد ف
نى يلع يقول  « :الله قىعوت العبد ماداما
ل»
الم
فمصا
ال
أخيه) ولقد ورد أنهعليهالصلاة والسلام قال ::من فرج عن مسام كرربة من

كرب آلدنيا فرح اللهعنه كربة من كرب الاشرة ؛ فالتعاون ق جلب الجر
قفاقئق
حرر
ارلعق
ودفع الشر أم

1

الإسلامية .

وإن التعاوت يثبت فى الأسرة ع فالعلاقة بين الزوجين تاقولمتعلعىاون
المطلق فقىطع هذه اسحياة » والمرأة هىالسككن والظل عن حرور هذه الحياةء
دمىافئد ؛ وهو المتحمل
شموا
له ال
امن
اة » +هى
يذه
لحى ه
اامي
وهو لما الخ
لجذه الشدائد » وهما يتعاونان فى رعابة تلاك العرة البى أدوعها الله تعالى
وهى الآولاد » ياشثالبم تنشئة صالة طيبة » ويربيان فيم روح الاثتلاف
الالجباعي

حى اتكون ملهم قوة فىالمجتمع تألف ولف

ذا
اوكإب

١

جاوز المؤمن أسرته ونجودعاً آآحر من التعاونث ء وهو

اياون مع جير أنه » فعليه أن يرعاهم ويواسهم ويعاونيم فق الغير » وق
وفعالشر»ولايككونمنههمإلامايكون بدصلاح أمرهم ء ولقد اعترالنبىعليه
»لذ! قال عليهالصلاة والسلام  :ادلوله
الصلاة والسلام إيذاء الخارغائنا للإمان و

0-35 1

7

لايؤمن » والله لباؤمن » وال لابومن ء قيل مينارسول الله ؟ قال ذلئئه
أي لايأمن أسيأتبة الاذى الذى يأق إليه

اإلذى لايأمن جاره بوائقه و

منه ء وإن ذلك يشمل الخار فى الدار » والخار فى المزرعة » والجخبار
ق الركب 4ق سفر » ولقد قرتاللهتعالى الإحسان إلىالوالدينوالأقارب

بعيادة الله  +وقرن الاحسان إل الأقارب بالاحان إلى الجار غ تقال

تعالى  :و واعيدوا الله ولا تشركر! به شيئاً >
وبذدى
المئب

القربى

واليتاى والمساكين

والمار ذى القربى  +والسار

ء والصساحب بالخمني واءبن السبيل » +
1

ل مسكتك

أو ٌُ أي سيب

من

وبالوالدين إحساناً

أسياي

وألتار انتب هو
أاورة

اجاور للك

 .واطثار ذو أللشب

أى الذى بجاور من بجاورك ء حتى لقد اعتبر من الخيران من يتجاورون
إلى حد الأربعين أو يزيدوت .

وإن الإحان إل الجار يكوت بأنواع شتى أدناها ملع الأذى عنه »
وأعلاها مشاركته فى السراء والضراء  +والتعاون الكامل فق استغلال الأموال
عىاون بين زراع
+تى ياصللتإل
ينسم ح
ى
لذا
ان ه
والانتفاع بهااء وإ
الواحدة

المنطقة

وهار

السرق الواحدة

»

ويذلك

ي:تعجسم المتمع
.

الصغر

ع

أساس من التحاون السلم .
ولعد أو صى صل اللهعليهوسَلمبالخار وشدد ق الإيصاء إليه » نلحيقد

قال  :و ما زال جريل يوصيى بالحار حتى ظننت أنه سيورثه » وإن هده
الوصية واسعة فى معتاها » تي تصل إلى نكرين لمتحم "كا أشرنا.

وإن الخارالذدى يدم مله الحقرقهو

البار بوصف كونه جار

وإنسالاً » لافرقفىذلك بين جارمس وغير سام * وقريب وغيرقريبياء
إم
ج
لأ
ان الملدبمحق الطخوار حى الإسلام  +والريب له مع ححق الجوار
ى

الشر أبة

0

ولذلك

ورد

ق

بعض الأثار عن ابن عياس أن اللد
نجي

عليه
وسلقسم
الجيراإل ثلاظة
أقسام +جار مسلم ذوار
الوا

وحم

3

وحم

الإصللام

30

وحمو

القرآبة

ْ

الإسلام » وجار مشرلة له حي الخوار .

وسدان

صلى

أله

 :له مي

مسكم 3حق

إلوار

عدماهع

ا

تجاوزنا الجرات الذين يتكرت مليم امع الصعر

مو5إذا

»

» ووجدئا التعاون أساس ينيانه » تتعاوت

لرآفى
مة
اكب
وجدنا المتمع ال

وائقه فىسعهودها المختلفة  +لنتلاق تلك اطهود التتلفة عندما يرفع
كطل
عأت

وبعل كدرها

3

الأمة

5

وكأن

مضب واحد لا يذهب قية إلاء هدر

والعلياء

متعاء نه <

متعاونة متضافرة

» ايلتنتج اللمصب وأطيب العار .

» شهرة الصناع قرة » ومهرة الرراع غوة

ىابا
فكل طائفة قوة ذ
شوك

تلاك الجهود أغبار

نتلفة تلتقى عند

معارف
أبشميم بال

 ,.وهكذا تعبل له

القوى

.

وقد ذكرنا عند الكلام افلىعدالة الاجياعية كيف تتضافر قوة الأمة

لبيئة الفرص لكل ذى موهبة من أن تظهر وترىف وتنتج ء وإن ذلك
' يلا شك تعاوث وتشافر على الخبر ,

فلمعنويات > قيجب
اىديات يكون ا
لنم ف
وإن تعاون الآمة كا ياكو
نلى
أينعمل الجميع على منمالظم وغابة الفشيلة » ولقد ورد أا

ظًلأووماً
مما
صل الله عليه وسلم قال  :وانصر أخاك ظا

» قالراء هذا

اعة بعقد الإخاء الذىعقده
لبفى
ادى
ولقد نافذلى أكر تعاون أدى وما

بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين بعضهم مبععض و الأنصار بعضهم

مع بعض ؛ وكات لذلك الى قوة حى لقد كات سبباً للترارث قبل أن

ينظم القرآن أحكام المواريث تنظيمه الللائد إلىيوم القيامة.ولم يكتف بذلك »
بعلقد

منذ حل المدينة التساون بايلنبود والمملمين بالمواثيق عقدها »

ولكليم نكثوا فىأعائهم وأرادوا أن يضربوا المسلمين من ظهورهم » فرد

رىحم
وف
الله تعالى كميده

.

وإث الإسلام بلغحداًمن التعاون فالىماعة » لتمبلغه شريعة من قبله
باععن
ده
ول

فى أداء الديون واجيا » وقد سمل ذثلك
> لقد.جعل التعاونث

ل1ه
ا5
عد

جدعل من هله المصارف سداد الدزرن.
مصرفا من مصارف الركاة » قق
عن الدائين الذين عجزوا

إرسراف
عن وفاء ديون اقبرضوها ى غي

ولاسفه » بلى إنه من هذا المصرف تسدد الديون الى محملها أصماءبا ى
اينس
نب
للصلح
ال ا
سبي

» ولو كانوا قادرين عألدىائها » لآن هؤلاء قاموا

بأمر اسياعى ع تتتحمل الدولة الاداء باليابة عهم » ولو كانوا قادرين »

وإنه يبروى فى ذلك أن عامل الصدقات بأفريقية شكا إلىحمربن عبد العزيز
أنه لا مد فقيرا يعطيه من الصدقات » وبيث مال الصدقات ملوه » فكتبه
إليه سابد الدين عن

المديدن  4فسلاد

بيت
 +ثم شكا إليه أنه ف

مالء

تاقها » .
ورأ رعقاي
الصدقات فضلا ء»فكتب إله  :و اش
ولأن انتقلنا من الآمة إلى الهاعة الإنسانية جد أنه يحب أن.
5
يكرن التعاون أساس الاجماع الإنسالى » ولذا قال تعالى  « :يا أمباالداس.

©ن أكرمكم
إنا لقنم ذ مكنر وأتى وجعلنا مشعوبآ وقبائل لتعارفوا إ
عند الله أتقالم » فأساس العلاقات الدولية هالرتعارف » ومع التعارط.
خىر » ولقد اعتر الإسلام ببى الإنسان أمة واحدة كان.
ل عل
اعاون
يكون الت
جب أن تتعاون » ولكها اخطفت » وأمخعتلافها يحب أن تثتلاق ق
مان الداس أمة واحدة
ناحية التعاون الإنسانى العام  .وقد قال تعالى  :ك

فبعث الله النبيين ميشرين ومنذرين ٠ وأنزل معهم الكتاب باحق والمزانه
ليحكم بايلنناس فيا اختلفوا فيه » وما أختاف فيه إلا الذين أوتوه من,
بعد ماجاءتبهم البينات بغيا ينهم 6

دوهلقد تفط للتبى صلى العللهيه وسل مبدأ الاتماد الدولى عندما
رانا مالعبود الذين كانوا مجاورونه
هاجر إاللىمديئة » فقد عأقدش ك
عهدآ؟ كان أساسه التعاون بيهم وبين المسلمين فى دفع الأعداء وإقامة إلى ع

©لكلهم نقضوا
أو مابسمىفىعرف العصر ايم التعايش السلمى و
عهودهم اعأناىهدوا الى عامها كماذ كرما  +فنالوا مغبة ذلك مما أنرل إل

بهممنعقاب علىيدالتتى صلىاللهعليهوسلم أصصاية .

سس “ياي الم

وكان صالله عليه وسل يعقد المعاهدات مع القبائل العربية لإبجاد
تعلون إنساى » لإعلاء المعالى الإنسانيةء» وكان حبذ كل تعاون على المر »

وعنعم كل تعاون على الشر » ولقد ذهب يي إملىكة المكرمة
حاجا > فعلم أن قريشاً تريدمنعه فد يدالمسالمة إلهم وهو يقول :
ولو دعتى إلى أمرفيه رفعة للببت الحرام لأجبتهم ؛ .
وتمّد كان حث عليهالصلاةوالسلام على التعاون عحلمىاية الضعيط» و دفع

القوى » ولقد حضر وهو شاب فق العشرين من مره حلفة لقريش عقد ق
دار عبد الله بن جدعان تعاقد فيه رجالات من قريش لينصزن السعيف

على القورى » فسر بذلك سرووا ظهرت آثاره افلىإسلام > ققد قال

صل اللهعليه وسلم بعدأن استقر الإسلام ف اىلمديتة  « :لقد حضرت بدار
انتث
عب
دلله
جد ا
عب

همر
٠ 5-8 مسايلي بح

النعم » ولمى دعيت بدا قل

فىالإسلام لأجبت » .
د يقول قائل  :كيف يكون الإسلام قدوضع مبدأ الخربووهق
وخاض التبى صلى الله عليه وسلٍ وصعابته مارها » ومع ذلك يقرر أن
أساس العلاقة الإنسانية هاىلتعاون بين بى الإنسان » وإن الخواب عن

ذلك أن هذه الحروب العادلة هعىن قبيل التعاون © وإحدى ممراتا »٠
فالليستعاون على الاثم والعدوان » وإنا تهعواون عاللىير والتقوى »

والمحافظة على الكرامة الإنسانية » وأن الإسلام ماسل سيفاً على طالب.
حق » ومااعتدى على أحد ؛ ولكن كان اعتداء غاشم عليه » وكان

ملوك أرهقوا رعاياهم » وضيقوا علهم ومنعوهم أينصل إلمهم نوراحق »
وقتلوا مآنمنوا

باطق الذى أدركوا » والدين الذى ارتضوا » فكان.

يورأثفم عن تلك الشعوب المتكرية.
تاتون التعاون » أن يرد كيد الظلم »
الطغاة نير العبودية والاسترقاق

ء وقد كانت

الخرب

لذلك 6

اإ
لنخرب
© بل

وإن السكوت فى هذه إلكذال لسن من التعماوت
العادلئة هاىلتعاون © انها منع للفكنة ف الدين ؛ ولآنبا مكين للمضطهدين.

من أن يتنسموا نسم الحرية ء ولذلك قال سبحانه  « :أذن للذين.

»ين أخرجو! من.
يقائلون بأنهم كللموا ٠ وإ الله على تصرهم لقاديلرذد
5

سادريك

سب

ديارهم يغير حق إلا أن يقولو! وبئا الله » واولا دذع الله التاس بعضمم
ببعض لهحدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذاكر قبا اسمالله كثيراع

ولينصرن الله من ينصره إن الله لعرىعزير © ,

ومبذا يكين أن هذه الحروب الى تولاها محمد صلىالعللهيه وسَلم »
وتولاها منقبله موسى وداود وسليان كان الغرض ما التعاون عالسىلفق
يىد
مصر
عامع
فلأأرض ٠ قتيدم البيع وال
اوه
وأنه لولاها ما قامت عيادة ا
التصارى > والمساجد وهى معابك المسلمين .

منة
كلوإ
*ه

الخرب إذا ذكرت فى عصورنا ذكر معها اراب

والدمار واستياحة الخرمات » ونشر الفساد والاعلال والانطلاق عن كل

الروابط الإنسائية ع حبى إنه ليؤخف جرائرها الآمن فى سريه والخامل
لسيقه » لفارق بينهما فشىىء  +وإنهلايسممها الذرارى الضعاف »
ولا الزراع الذين يفلحون الأرض ء بل إن ويلاما تعم ولا تخص ء يكون
التدمير فىموضع إلبرء وموضع السقم على سواء ٠ ولكن حروب النبين
اولصديشن والشبداء والصالحين كانت حروباً فاضلة تظلها التشرى » فبلاقتل

إلا منيقاتل بنفسه أبعودييره أ»ما الزراع والعال فلاتمتدإلييميدبأذى »
ولذلك يقول صلى اللهعليهوسم لبعض جيوشه  0 :سيروا علىبركة الله
أة
رلا
مو
أداً
تلقاتلوأ ولي

ولا عسيفاً » والعسيف هو العامل الأجير ,

ولقد كان المسلمون يدعون إلى التعاون بالمعاهدة يعقدونها محهم »ع
أو بالإسلام يرتضونه دين ممتارين لماكرهين ء ولذلك كانوا إذا اضطروا
إملهاجمة دولة منعاً لآن يعتدى علهم دعوها إلىإحدى خصال ثلاث ع
تىه إتلعاوناً على
اف
ذعهد
هاد ء وإما القتالك » وليس ال
لمعوإم
اسلا
إما الإ

ر
عكا
يلمى
التعايش الس

ساسة هذا العصر وكتابه  +وكان أولر الأمر يشددون

فىحل قراده عتلكىرار هذه الدعوة كسلااروال يلد وأحاطوا به .
ولقد حدث أنهعندما أغارت جيوش المسلمين على و صغد » مأنعمال
سرمقند لم يدعهم القائد إلى إحدى هذه اللتصال الثلاث » فشكوا إحلمر

1
ا

ولى “مرقند » يقول له  « :إذا أتاك كتانق
ابن عبد العريز » فكتتب تمر إلى ا

.هذا فأاجللسقلامضى فلياظر إل أمرهم » فإنقشىلط »م فأخرج العرب من
معسكرهم  6وقد قفى القاضى لأهل «مرقند » وخر جسته الخيوش الإسلامية
.من البلاد الى استولت عامها ليعرض القائد هده التصال من سداد .
 -الرحمة واخردة

م ل أعشير الإسلام أساس العلاقات الإنسانية كلها الرحمة والمودة »
فالمودة الإنسانية قالون شامل لكلالعلاقات الإنسانية ٠ ولقد اعترها الصلة

ذىه
هف
الى ربط كل من

الأرض من بي الإنسان » سواء أكانوا متصلن

بالشخص عقتهفى روابط الآسرة ء زوجية أو قرابة » أمكانوا متصلين به
حك البوار » أم كان اللقاء فى امجمتمع الصغير و الكبر  +أو

اجتمع

الإنسانى العام ء ولذلاك اعتبر التبى صل الله عليه وسل شعار الإسلام السلام

وإطحام الطعام » فقد سئلعليهالصلاة والسلام عن أحسن الإسلام ءفق»ال التبى
الكريم « :أحسن الإسلام أن تطام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت

اسللأسنيللىام على من عرفه » ومن لم
ومنلمتعرف » فحق علىالم
.يعرف ليلى إليه بالمودة » وليستدر مودته .
ولقد اعشر سبحاله أشد ما يقعله العناد واللمحود أنه يقطع المودة الى
التاحدين
شلىأىن
أمر الله سيحاله وتعالى بوصلها ء ققد قال تعا
ونصل
رناملاله بيهأ
معو
أقط
عند ميثاقه وي
به م
ووالذين ينقضون عهد الل
ر» .
اوء
دلمس
لول
اعنة
أرض ءأولنئك علهم الل
آق
لون
افسد
وي
- 4و-إن المودة كم الأسرة » ولا رابطة أقرى منها لى الآسرة »

قالنظم والقوائن مه
مماوتثكنقة عحكة لانحكم الأسرة ه ولذا قال تعالى :
د وعن آياته أن خلق لكي من أنفسكم أزواجا لتسكنو! إلبا وجعل يفم
مودة ورحمة ؛ وقد قال تعالى فى الارتباط القدمسى الذى يربط بين الزوجن :

(م  4تظي الإملامالسجعمم)

ةا

كه

سس

وأنم لباس لمن » وإذا لاملتسمدودة بن الأسرة تقطعت.
« عن لبأس لحم
أو صافاكء فإذا عدمت الودةبين الروجين كان الواجب إلباء العلاقة الزواجية »

إن لم يكن سبيل إلى إعادة المودة والرحمة بينهما .
يىب
ر.فعل
قعض
ايملمع ب
وجعل المودة أساس العلاقة بين الأقارب يعش
أت يصل قريبه بالمودة ء وإن حاول قريبه أن يقطعها  وعليا  .ولذ! قال
صلى اللهعليهوس  0:منأراد منكرأن يباركلهفىرزقه و ويتسأ لهزح)ق أثره

فليصل رحه » وأمر بأن يصل المؤمن ره عند القطيعة » فتال عليه السلام :

مصل
للوا
اا
كاقء
بيس
ول

ء إنا الواصل من يصل رحه عند القطيعة » .

وما عبى الله ميحاته وتعاللى عن الشرله » وأمر بالوحدانية إلاقرن مهما

لساك

إلى الأقربين وإلف ذوى القربى  -ولنقف عند آبة واحدة من هذه

الأيات »> وهى

قوله تعالى  « :وأعيدواأنك

إحسانا و بددى القربى واليتامى والمساكينء

ولاتشركوا

واخخخار ذى

به شيئاً ه

القرى 5

وبالوالدين

واسثار اقنب

والصاحي بالحنب واينالسبيل ؛ وما ملكت أعانكم نا

وإن وقفة قصيرة عند هذه الآية تكش لنا عن دعوة إلى مجتمع متواد

تربط المودة والاحسان آلحاده .٠ تبتدىء بالإحسات إلىأقرب الناس إليه .

فلجتمع إن ارتبطوا بالمودة  .وألق
ثم بالإحسان يمن سيكونون قوة ا
راتء
اييلمج>يثم
باع
المختمع إلهم مها» وهر اليتامى الذين فقدوا كافلهم ور
ثم بالجتمع الإتسالى كله مثلا فى ابن السبيل الذى اتنقطع ياهلطريق +
ولا مأوى له .

قظررفآت
ثلنا
إن ا
هة  ..وإ

الكرمم >بحده قد شدد اق الأيصاء باليتاعي .

قا عن أبة ذكر فيهاالإحسان إلاكانلليتيم حظ

كبير فيا 5

وح

الى

صلى انهعليه وسلم على  1كرام اليم» وأعتيرمنيكرم البتمويكفله لهمتزلة
النبين ء ولذا قال عليه الصلاة والسلام  « :أناوكافل اليتمفى الغنة هكذا

أاثفرىه » أى يب ذكر بعد وفاته
( )1ين

-

أه
هم

وأشار بضم أصابعه إلى أنيما ى مازلة فالىجنة واحدة » وبارك الى صل,
لهام
سعلي
لال
افق
أبلهعايه وسلم كل بيت يكرم فيهيكم»

يتيم سن

ور
 :ح

بيت فيه

إليه »
اوش
ميت
لر ب
س فاىمن بيت فيه يتيم يساء إليه » .

؟وابه
وقد يقول قائل:لماذا حث الإسلام على 1كرام اليتيم هوذاالج
رقادعى الذى يكلزه
لم ف
ايقي
عذنلاك أنه بخصه بالاحسان واأرحمة ٠لأن ال
وهو أبوه » وقد كان أبراه يربيان.فيه روح الائتلاف بالماعة الى يعيش
فبا .إذ أأبما شيقي الكنان والعطن الأبوى كاثا يشراث فيه نوازع اأرحمة

بخيره وبإيئارهما ليبهعثان فيه حب الإيثار بطبيعة الماكاة ١ فإذا لم
اءة
للك
كذ
اضلعن
بتع
يس

الرحيمة العاطفة ممن يتصلون به خترج نار

من الناس ٠ لامحس بأنه تربطه مهمجامعة مودة ورحمة اء فينظر إلهم
نظر الكائن الحذر » أو نظر العدو المأربص ء وكلاهما لامعل فيه قوق
عاملة

» وى الثانية تكون منه قوة هادمة

ينن
ذم
لمع
اامت
ق

٠ فأكثر الذين يرتكبوت جرام

عسون بالنفرة منبم » لهم منبوذون لم يذوقوا الرحمة.

من غبرهم » فنظروا إلىالممتمع نظرة عداوة لامودةقبا » إذ أنهم عسوت
رحموه بما لفظهم  .واليتامى عرضة لذلك »
بلأفنهظلهم ابتداء ء فيلم

فكان حقاًعلى امجتمع أن مهم » ويتمى عواطت الآلفة فيمبالمودة .يلىق.

إإللالهلهمبكجا»ان بوكللقدشقعراةلعثلميرهاعللصبلااةيادلهسلحاسمن:ات» 4م.نمسحرأس يقيمل بممسحه
5

وإن المودة ليست واجبة :بالنسبة لآبناء الآمة الواحدة  +بل

هى واجبة للمخالفن فى الدين م
ين
اادام
ستدو!
مويع
لوال
ملى
لع

ي
+وعلامدوهم >

ولقد يايلنله سبحانه وتعالى تلك الحقيقة » وهى القانون العام فمىعاملة

المؤمنين لغيرهم 0

لايباكم الله عن الذينلميقائلو كم افلىدين +ولم

قسطين »
لممحب
مخرجو كم من دياركمأن روه وتقسطوا إلبم إن الاله

اغا ينماكم الله عن الذين قاتلوكم فاىلدين وأخ رجوكم من دياركم أله

تولوهم ء ومن يتوشم فأولتك اهلمظالمون . :

لامب

فالير ثابت للمؤمن ولثير المؤمن عادام لىيعقد ولم يظلم :

غلنبىصلىاللهعايهوسلم أن فريشاًتلت
مهدقة اللخدييية بل ا
وإئ
0
سائعة  :فأرسل معحاطب بن أى بلتعة حمسيائة دينار إلأىق سفيان

م

»يوزعيها
أبن عرب ليشترى لها برآ و

على فعمراء قريشض

تابعة

5-

احلىمشرلين
وأنه ق أثتاء ايرب تنقطع المودة مح المقاتليفن)قلط اه أما غير المقاتلين
ممن م يشير كرا قالقتال بأى نوع م نن أنواع الاشير الك
يديم وبى

فإنه لاتقطع المردة

المسلمىن إن امت أسياب المودة  :ولدذلك لاملع قيأمم أخخربه

ملذين يقيموث
 260وجود مستامتين من تجار الدولة الجارية * والمستأمنون ه ا
معلومة لقصد

الدوئة الإسلامية منة

الأمان .

وإِذ كانت التجارة مظهرآ من مظاهر الود المتصل يبنالمسلمين وغير هم

قإنها لاتنقطع فى مدة الحرب  +ولقد قرر أبو حيفة أنه مجوز تقل البضائع
الإسلامية إلى ديار الأعداء فمىدة الحرب  +ولاعتم نقل شىء إلا الخديد

فإنه يتسخذ منه السلاح » وقال الشافعىيمنع الحديد والأقوات لآن الأقورات
"تتخل منبا قوة > والديد يؤخخذ منه السلاح .
قثناء الحرب إلا مع المقاتلين
والخلاصة أن الإسلام لابقطع المودة أ

بالفعل أو منلم رأى ق القعال » أماغيرهمفإنه يفرض أنه لارأئ لم
اف الاعتداء

بوبسداء

ء ولذللك لايضاروت ©ولا تنقطم عبم المودة والرحمة

»

هذا تبى التبى صللالله عليه وسلم ى اشرب عزقتلالنساموالدرية

.والشيوت الفاين

ىلقتال ك؛نا نبى عن قتل العسفاء
اأى همف ا
ومنل ر

الال > والزراع ديدم منع -امة الشعوب الذين لايقاتئلون » وقد
 2نون وقرد القعال .
باه

وإذا

السام وسائر

كانت

المودة حى

الآديان فإت

ألوأبطة الى ثربط بى

ألر حمة نتالبعيث مرا

:

الإنسات

وحى تلاز مها 3

كم
ولدذلت

كانت الرحمة قانوناً إسلامياً وأجصب الاتباع» ولقد قال عليه الصلاة السلام :

د
تش
اب
لد

«أراحمون
ولاتنزع الرحمة إلا من شى » وقال حلى الله عليه وسام  :ا
يرحمهم ألرحمن » ارحموا من ق الأرض يرحمكم من فى السياء . 4

يىطلا الإسلام هىتلك الشفئة الشخصية ققط ١٠ بل
وليست الرحمة ال
إن رحمة الإسلام تشمل ذلك +وتشمل الرحمة بالعامة  +وهى مقصد
وما أرسلتاك إلارحمة للعالمين»
الإسلام الأعل »٠ ولذلك قال تعالى  :و
ولقد أكثر النبى علىاللهعليه وسلم من الحث على الرحمة  +فقال بعض
الصحابة  :يارسول الله إنا نرحم أزواجنا وأولادنا » ققال عليه الصلاة
والملام  :عاهذا أريد »٠ إنا أريد رحمة العامة ,

ورحمة العامة الى هى مقصد الإسلام الأعلى توجب إقامة العدل ء
ولذلك ترى أانلعدل فى أدق معبتام هاولمرنحمة

» فَإن الرحمة باللياعة

توجب أيننتصف للمظلوم من الظالم  +وإن القصاص هو من الراحمة
العالية ع ولذا قال سبحاته وتعالى  « :ولك فىالقتصاص حياة يأاولى
الألياب »اوءإذا كان القصاص فيه سحاة سعيدة هادثة يأمن الشخص .قبا
1
0
على نقسه وولده ء فإن ذلك من الرحمة .

عنص
بد ظ
ولق

العلاءأن الرحمة لتاتفق ماعلعدل ء فقال  :العدل

فوق القانون ٠ والرحمة فوق العدل » وإن القضية الأولى سليمة سلامة
مطلقة » فالقوانين اليشرية جاءت لخدمة العدالة » والعدالة ليست تحادمة

لقوانين » ولذلك تؤول نصوص_-القواين حتى تطوح للعدالة » ولكن
لاقرمحعمة
القضية الثانية غير سليمة  :فإن العدالة الحقيقية تتفق تمام الااتف

الحقيقية » وإت الشفقة باغرمئ تخ فىثناياهاأشد أنواع القسوة على اللياعة »

ع
اندلم
ريكو
لأنها تشجع الشذاذ علىالإجرام » ولا

» وإن الشفقة على

ملها رسحمة ءه ولذلك قال تعالى
سو
يفة
اغجرمين سماها القرآن الكرم رأ
رمأافة فىدين الله » إن كنم
«وألاخفام مب
 5عقاب الزاى والرانية  :ت

ا تؤمنون بأللهواليوم الأخخر» .

6
وطّذه المعاى 0

النى على ألله عليه وسار عن العشقة بالحناة ؛ فقال :

 +من لاير هم لايرحم” » وذلك ٠اشعضيه قالوت الرحة العادلة .

ه م المصاحة ودفع الفساذ
صرول
مم ساكل أجواع هه إن غاية رايطة » وتتضافر الجيرم كليا لل
إل مسله

الإنسانية العالية هى قعل الخر وتجنب الشى

الغاة ء والغاية

+

وما من جاعة فافيلة إلا عملت افر أساس اجتاعيا » والابتعاد عن الشر

شر ء» وما هاولمزأن الذى
االهو
عنصر العادها  .ولكن ما هو الخر ؟ وم
به يتَمن الفييث من الطيب * لقد شافى العلماء فى ذلك قدعا وحديثاً  .ولقد
اتفقرأ مع القدم والحديث على أن المزان الخلى لاختلف فى عصر من الحصور

متوفزىوتات ولكن لاممتلف الميزان
اترلقيا
عنه قاىلأخرا .قد كتتلف ال
ولاتختلف الكليات ٠ اللهم إلا أن يقال إن قراعد الحسابه أو اطئدسة
يحة فى بعضص الأحوال

باطلة فق يعقيا ء» وكفلك مقياس الحق والباطل

فقبقة المزان الذي مكن
ولكن اختلف الفلاسقة من أقدم العصور ح
أن كوت ضابطاً للم اللملقية لأفعال العبادعفقر يق قال  :إت المقياس هو
لكال المطلق ء وفريق قال:إن أصول الفضائل أربعة  :المعرفة والعدالة
والشمجاعة
قال:إت

والعقة .

وقريق

المقياس شر الاععدال

قالعات

امقيس

هو العرفة المحدحة

 3قالفضيلة وسطط

٠

وفر في

ليق و ذبتكن 8

تكوت الفشيلة أاولكر هاولأمر الذى يكون فيه أكير نمفعمكن لأكير عدد
ولقد قرر هذ! المذهب ف العصور الأخسرة الفيلسرقان الإتجليز يانبنتام »

ت
ع©
ا اه
بن

>أعتيره
واععيره أصلا للقوانينومر الأللخر والشرء وجون استوارت ميل و
مير أن الأخسلاق والاجماع الفاضل .

وإن المتفعة الى تقرر أساساً للاجماع هى اللدة المعنوية واللسية ء واللذة
العاجلة والالجلة  .فليست الموى النفسى  -ولكبا اللذات الحائية من المفاسد.
والى تطبىويلا  .والى بلاحظ قبا الخاضر والمستقيل » وأسم النذامت اق
هذا ماكان معنوياً إذا كان فيهنفع للآخرين » ويقول فى هذا المقام يعون
استوارت ميل فق رسالة المتفعة :

وإن من البل أن يقدر الإنسان على التخللى عن نصيبه من السعادة ٠
ولكن هذه التضحية لابد أن تكون لغاية  :لأنها ليست غاية لتفسبا  .وؤإنت

قغيالبإتنها السعادة  -بلشىء أرق منبا وهو الفضيلة  .فإننساأل هل
بمكن أن يأنىالبطل أو الزاهد هذه التضحية » إن لميعتقد أنها توفر على من

عداه تضصحية مثلها » وهل ممكن أن يأتبا لوظن أن تركه لسعادة نفسه لايأى
بتمرة لإلسان اخير » وإما تجعل نصييه من المحياة مثل تصيبه منبا !؟ إن كل

الشرف الذىيناله منمحرمون أتفسبم لذات الحياة » إنما يكون إذ! كان هذا
شر مان سببا تتح الآخرين بسعادتهم فىهذه الدنيا» أمامن حرم ننسه لأى

سبب آتحرفلايستحق شيا من الاحترام ؟ نعم ؟ ممكن أن يكون دليلا على

ل ليماغى أن
قادلرةإنسان على العمل » ولكته من غر شلك لا يكون مثبالا

يعمل » إنهمايرجع إلىنقصالدنيا وضعض نظابها أن أحسن طريق ممكن
عىدة
ا إل
سلكه
ميس
الإنسان أن

يا
ل مدادئامت
اكن
تامة » ول

غره عن السعادة هو تضيحية سعادنه تضحية

فهىذا النتقص فإأنقىرر أن الاستعداد ثتلك

لدإفنىسان . )6(9
التضحية فكضرضيلة مكن أن تاوج

وم
سمر
( )١رسالة المتفعة ترسسة أستاذنا المظير ال

(شا ) وى هنا
مد عاطف بركات ي

اه حك قيمفىألزعد ومى يككوان ففسيلة وكيف يككون اطريقاً للسعادة .
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 8ه وتلبى من هذه اللمحات الفلسقية إلى أن الغاية مى “كل يناه
الجواعى نلق حى المصلدحة أو متفعة الممموخ  -وليست المفعة مادرفة للهوض.

لأن الطوى قد يكرن امحرافاًنفسياً  .وعاروية الأنائية الشخصية  .وسذا يكون

مناقضسا للمتفعة ١ لأنالمنفعة المتصودة فى الأضلاق كا نهنا هنا هى المفعة

الى تعود على أكير عدد فالىبناء الإجتاعى  :بأأكر قابر مكن  .وهى 3
أكثر أسحواها إثار > وليست أثْرة شخصية

 -وفوق ذلك فإن الأهراء

؛يها المشعة مبذا المعى
والتزعات الشخصية هى الى تناك وحدة تمع ب
الاجماعى تدحمه وثقوى الروابط فيه  .وئمس كل أمرىء فيه بأته يعيش

لغيره أكثرممايعيش لنفسه  .وبآن حياته ولذاته فى أن محيا الممتمع حياة
سعيدة هنيكة » قد توافرت نبا لكل إنان معادة حقيقية .

وإتن الاستقراء أثبت أن الأسس الاجماعية فى الألحكام القرائ

تقوم عاللىمصلحة لأكير عدد ممن يظلهم الختمع بأكير مقدار من السعادة
السية والروحية » ودفع بوائق الشر ؛ وقد استطاع ققهاء الإسللام أن يردوا

تحقبىوم
أصول المصائح الاجواعية إلى خحمسة أمور نجب امحافظة علبا .
هلب يكل قواء لفألم
اعللااقاجتماعية على  4كل وجه ؛وحبى نج ا
ال
عماية  +وتلك الأمور المسة

هى :حفظ

النفس  .وحفظ العقق ع

الثسل  -وحفظ الدين ء» وحفظ المال .وإن اممصار المصالح فى هذه الأمرو
الغمسة لأن الدنيا بنيت علبا ء ولأن كل مجتمع فاضل يحب أن عل غايته

العليا امحافظة علبا » وإن قوى الحتسع نتسجه إلى المعافظة علمما توحفيقها ع
ودفع الآآفات الاجماعية الى تعر ض مصلحة منهذه المصالح للضرر  -ولذللك

حر ص ,الشرع الإسلامى على أمرين
أحدها  :جلب المشعة ل كير عدد ممكن فى المتمع .

أن
ر»
ررر
قالض
وفع
| وثانهما :د

دفع الفسرر مقدم على جلب المنفعة

إذ! تساوت المتفعة ممع الضرر » أو لميكن تفاوت واضح بينهما م وإذا غلبت

سس

اك

الى

المصلحة على الضرر بقدر كيير وأاضح قدمت المصلحة » لأن منعها يعد ى.
ذأئه

ضررا كيرا والضرر الصغير محتمل ق سبيل متم الضرر الكبير :

وانافظة على اأنفس هي إخافظة عل الحياة العزيرة

ان

الكرعة 5

ويدخل قما مئع الاعتداء على النفس أو الأطراف أو أى جرء من أجزراء
أبلسم :كا يلل فى الحافظة على السمعة والكرامة ع والابتعاد عن مواطن
الإهالة  +ومن الغافظة على النفسء الحافظة على أليرية الشعخصية  .وحرية

العمل  :وحرية الفكر والرأى والاعتقاد  :وحرية الإقامة والانتقال »
وهات
مهقمن
وشضر ذلك نما تعن الخربة في

الحياة الإنسانية الحرة الى تزاول

نشاطها فى دائرة المحتمم القاضل » وإن الشارع الإسلامى والقرانين العادلة
قودضعت

عقويات سلاية النفس  +ومظاهر الكرامة فبا » إذأْنه من

الواجب الاجماعى منع الاعتداء على النفس فى أى مظهر من٠مظاهرها الى

ضنع
وب أ
ت مج
بيناها » بيد أن الاعتداء علبا يغاوت »و2على ذلك
عقوبات مقدار ذلك التفاوت ء فالاعتداء على ألحياة ذاتها عقوبته أشد
العتوبات » لأنه لاسبيل لدفعه ق المحعمع إبلتاشديد العقاب ء ولذلك قال
اتللعهالى  :م ولك فى القصاص حيأة  4وها يككون اعتداء على أمر تثبيته.

معه الحياة ء ولكن لاتكون فعقزة بتلكون فق ضيق #الاعتداء عل.
الكرامة بالسب أو الرمى بأمر يتناق مع الأخلاق الفاضلة كالرمى بالزى »
فإن عقوبته تكرن دون الأولى لأن الإيذاء قباأقل للمجتمع ء ولآن دفعها

قناب
عر م
لبي
ار ك
لايحتاج إلى قد
5و9اخ.خ.افظة
سأ-صية

.

فظة عليه من أن تناله آفة تمل
على الاعقللحهاى.

عبثاًعلىالمختسع

ومصدر شر وأذى

.

وامحافظة على العقل تتجه إلىنواح ثلاث :

أولا  أن يكون كل عضو من أعضاء المجتمعسليابمدهبعناصر الكير
والنفع » فإن عقل كل إنساآن ليس حقا خالصاً لصاحبه » بل هوباعتبار» لبنة-

سس رك م

ف صرح ذلك تيع يتولىبعفلهالسلم سداد خلال فيه +فكان سما عل

ائفه.
ناً
بصر
امختمع كله أن يتولى العمل علسىلامة ذلك العقل الذى يعد عن
التاحية الثانية  أن من يعرض عقله [ 1قات يكون هو عبئاً على الجياعة

كأاشرئا  .فلميفقد المجتمع عنصراًعاملافقط  +بل إينععقنّد
عبكاً مقيلا ؛ :وأن من سن

يكون
.حمافظة

اجتمع هذا أن نحافظ على اعشل 51لى شخقص.

من
متعم م
ن أن تز دك |الأحباء والتكليفات سليابة البناع الاجياعى

والناحية

الثالثة

عقله

أن من بصاب

,

عفقله عدي أذاه و لاسبيل لدفع ذللك

الأذى المتوقع عند تزول آفة بالعتدل إلا بامحافشلة عليه ؛ ومتع كل ششخصض

الأذى .
مما يؤدي إلى
من أجل ذلك حرم

الإسلام الحمر »

وكل عمامن ثأنه أن يؤثر ى

العقلتأثرها  :فأكنلواع التخدرات سواء أكانت مشروبات » أم كانت
غير مشر وباءت محرمع فىاللإسلام  0ووضع للمخدرات عقاباً شديداً ؟ نبا

وق أنهاتفسد العقول ف الممتمع تقطع حبال المودة فيه ء ومث
ذلها
لفى
ك
الميسر

ء

واذللك

اججمع نحربمهما فى أية واحدة ء

قال تعالى

+

اغا

اكفهمر

والميسر والأنصاب والأزلام رجس معنمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم
تفلحون +
والميسرء

إعا يريد الشيطات أن يوقع يشكم العداوة والغضاء قئ اللشمر
ويصدم عن ذكر ألله وعن الصادة فهل أثم عتبرن 4ه

ومثل الفمر فق هذا مثل نلك المغدرات الشائعة كا وهنا اء وها عقاب
لسر الذى قرره الإسلام » والقواتئن الحاضرة تعاقب على الخدرات

أكالخشيش والآفيون والمورفين ء ولاقعاقبعلى اللحمر  :فلمتكن منطقية»؛
إذ تعاقب على أحد المثلين ء وتثرك الأخير يعب الناس منه عي

ع وشهياهدا

مخالف المقررات العقلية من أن ماينبت لأحد الملين يثبتلخر .

5و#انحافظة على النسل :اولهحىافظة علىالتوع الإإساق » محيث
“:كوت الألجيال الإنسانية ق
ردبيت عألىساس الانلاالسفجهاعى وملاحظة

ا

2

حق الغير و
»أن يكون اليل قوياً ىقجسمه ولفىعقله وف دينه وى خخلقه »

وإن ذلك لياكون إلاإذا رلاىلطفل بين أبويه ع وإلا إذا كان لكل ولد
كاىء حميه وحنو عليهويرعاه ع وإن هذا يقتفى بلاريب تنظ الزواج

تنظليا يكغل نسلا قوياً » ويكفل رعاية أبوية تترلى فما كل العواطف
الإنانية التى تكون الألفة الاجتاعية » وتبتدىء تلك الألفة فى خبط الأمسر

ثم تتعدى إلى حيط الجياعة » ثتمتعدى إلى الإنسائية كلها » فتمنسح لابن
الإنسان حيث كان وأ يكوت ,
ولذلك نم الإسلام أحكام اترواج ء وحمى ألحياة الروجية ء ومئع

الاعتداءعلبا بأى نوع من أنواع الاعتداء » وإن المحافظة على النسل
اكتفت متعم الاعتداء على الأعراض سواء أكان بالفاحشة ا 7 0

كان بالقذف بائرى ؛ إذ من شأته إشاعة الفاحشسة فى امتمع الما
تدمع لأآن الفاحشة اعتداء على الأمانة الإنساتية التى أدوعها الل 0
جسم الرجل والمرأة » ليكونث مها الل والتوالد ال
فذىنمع
انمء انس

البشرى » وجعله يعيش عيشة هنيئة سهلة فيكثر الندل وبقرى  .والنسل
فى ذاته ثروة وقوة » فهو يوجد اللروة » والثروة لتاوجده
ولايكون النسل قويا كثرا إذا كان أساس العلاقة بين الرجل واارأة
غير الزواج الذدى يباركه الدين » ويستظل بظله .
.

ول
اذل
لكششد
ادرع الإسلامى فى عقوبةالزتىء وأشد الرنىزف الروج
أو الروجة  +لأانه اعتداء مياشر عالى
لتسل  +وسلابيل إلى التساهل فيه .
ودون هذا ععاب اثري من غير المتزو سين » :وتنا عاقب الإسللام على الى

عاقب أيضاً عل مياكون ذريعة إليه .٠ وعما يكير الشبة » وجما حرض على
العسق  :فيعاقب الذيينرمون بالزنى ء وجعل عقوبة ذلك ثمانين جلدة » أى
قال
عم
شنوبة

الزلى نفسه يعشرين جلدة ء وهذا لآن الترامى بالزى وهتك

الأغر اض بالقول يؤدى إلى إشاعة الفاحشة فى المختمع الفاضل » وهكذا

د

 "84اميس

حمل الإسلام على حاية الفسل والنسب ء وحاية المتمع من تللك الرذيلة الى

اء
يهل
سا أ
لذ
اضب
يغ

وأهل الآأرض .

 "45المحافظة على الدين  :تكون نحاية العقائد من الدعاباءت الطادمة :
والاتعلال الديى ٠ أيآ كان الدين ء فإنهمنالمقررات الاسلامية أن من له

دين ولو المموسية خير ممن لادينلهء وذلك لأن الدين رايط روح ء وحصن
نفسى عانلممتدين من أن يثردى فهايؤذى ويضر أو يقطع الآلقةالاجماعية »

لأن التديى خاصة الإنسان من بن سائر اليوان,وإذا كان شخاصة الإنسان
فسايته حماية لأقدس المعانى الإنسانية وأشرف المقائق فى هذا الرجود

هو صلة الخلوق بالكدالق » وهو النور المتبعث من ابن الآأرضإلى السياء ؛
فكان لابد محنايته ٠ وأن تتوافر حرية الاعتقاد .كا قال تال
«لا إإكراه فى الدين قتدبين الرشد من الغى » > ولقد اعصرت القدنة فى

الدين أشد من القئل فن أرحق أمرأ ففتنه فىدينهبكوت كقتله أأوشد ء»

لأنه أصابه فى أقدس ماق الإنسان » وهو التدين الحر  +ولل! قال تعالى
ودي
فى القعة فى ال
انلفوتنة أاشدلمقنعل . 2

وإن اللهاعات الفاضلة لتاعيش من غير دين ,ولف بين الألحاد اع

ومجعلها حميعآتتجه كمر المعاى السامية العليا ء ولا يفهم الحياة مادة وازدحاماً
حوا وتنازعا فطىلبا  +فإن النفرة والشقاء يكونان من وراء هذه المادية
التى تهدم كل متابنيه الأخلاق الفاضلة .
هك  .المحافظة على امالك  :تكوت عتم الاعتداء

عليه بالسرقة

أو الغصب ء وأكل أموال الناس بالباطل  +ومنع الرشوة والتغرير والنتصب
والاستبال » والمحافظة على المال "كارون ذلك تنك,وبالعمل على تنميته »
وتوزيعه بالعدل » والمحافظة على الإنتاج سايئس ويزيد ىق ثروة اللباعة

والالحاد من غير شطط ولا حيف » وتكون اللحافظة على المال بوشعه

فى الأيدى القرية التى تستطيع حمايته وئتميته .

سم

918

عمس

وقد وتمبعت العقوبات الراجرة المائعة للاعتداء عل الأمرال » وكانت

عوتةداء قوضع للدسرقة أقسى عقاب ء لآنبا ضياع للمال
لبا ق
اتي
مرئبة| ر
حيث لمامكن الإثبات » إذ أن السارق يأخذ خغفية حيث لايطلع أحد
ويروخ الأمنين » ويلق بالملع ق نفوس الناس ع وإن هذا الترويع ذاته

يستحق عقاباً  .وضياع المال ذاته يستحق العقاب الأول  +وليست العيرة
ء ودون السرقة
ح
رمن
فاس
ق »ع إنما العرة مقدار مأانزل بالن
ممةرما
بقي

الاغتصاب  .لآن الاغتصاب أخد للمال علئاً » وأنذ الال علناً مكن أن
لهيات
لإفي
جارى

ضيع أصل الال حيث يمكن إثياته > واستر داده »
» فيلا

ويل هذا النصب ء ثم الغش والطديعة » لآن ذلك وإن كان أكلا مال

الناس بالباطل فإن للإرادة اشندوعة دتنطهاف :ضياع؛فكان عقا على الرجل
أن عتاط لنفسه ,
وهكذا جد الخراتم تفاوت

عقدان قرة الاعتداء

ع وهم تفاوما

يتفاوث العقابء .
سذه هايلمصائح التى اعترها الإسلام غاية من غايات الاجهاع
 5ه

الكترى ع وتهىتلحاقق

إلاإذا كانفاحام مالنقاثون الرادع » والأحكام

الزاجرة » لذلك كان لابد المجتمع فى الإسلام من عقّوبات صارمة رادعة »

ساس دفع الفساد  +كنابنى التحليل
لام عألى
إتسفى
لبا
اعقو
وقد بنيت ال
ساش مصلحة الجاعة الفاضلة .
والتحريم فق الإسلام عألى
وإنه من المررات الثابتة أن اللهتعالىلم لق شيعا ضارا ضرراً مضا »
ولاشيئاً نافعاً نفعاً مخضا » وإلما العبرة بالغالب ها غلبت المصلحة اللباعية
فيه طالب الشارع به » وما غلب ألضرر الاجماعى فيه منعه الشارع .
با ع

هذه هى إشارة موجرزة إلى الأهداف إلى قصد إلبا الإسلام

ده
اين
ح ب
آولف
ليكون مجتمعم فاضل نحكقه الفضيلة » وتؤ

الله القري المتن .

وتربطها محبل

ْ

وإن هذه الأعداف تدخل فى كل بناء اجماعى  +قتدخخل فى حتمم

له

لا

الأسرة » وق اجتمع الصغير » وى مجتمع الآمة وق علافات بنى الإتسان

>د أنبا
ءأقائمهم وءالوائيم إ
بعضهم مع بعض مهما تختلف أجتاسيم و
ولنتكام بعد ذلك فاقلجتمع الصغر ىق

نظم الحياة الفاضلة وقرانييا.

الأسرة > والخصمع الكبير قى الآمة  .م هكم على نمقيق هذه الأهدافه

الأأسسرة

كلمة الآسرة فى الإسلام أوسع مدى من الأسرة فاىلقرائن

4ه

الأأخر ىوفإن الأسرة فى الإسلام تشمل الزوجين والأولاد الذين ممغرة

تاشمل
اتزرواج وفروعهم  +ك

الأصول من الآباء والأمهات فيدخل فى

هذا الأجداد والجدات » وتشمل

أيضا فروع الأبوين ٠ وهم الإحوة

والأخوات وأولادهى وتشمل أيفآ فروع الأجداد والحدات ء فيشمل
العم والعمة وفروعهما

ء وأتلال والهالة وقروعهما .وهكذا

كلمة

الآسرة تشمل الزوجين ء وتشمل الأقارب جميعاً سواء مهم الآدنون
وغر الأدئن » وهى حيرا سارت أوجدت حقوقاً وأثبعت واجبات »

ابالمشنخص ويعذها عنه »
وتفاوت مراتب هذه اللقوق عقدار قرع
فاللقوق الى للأقارب الأقرين أقوى مانلحقوق الى تكون لمن هم
أبعد متهم ء

وهكذا

.

ولابد من ترتيب كلامنا فى الآسرة على التقسم ء قتبين :
سجسن. 
زقووق
١ل ح
ا

؟  حقوق الآولاد » وق حقوق الأولاد نتكلمفىالرضاعة واللنضانة »
والرلاية على النفس والولاية على المالك .
فقة
كمام عن قوق الأقارب عامة --وق ذنلتككلم عنن
تث
#تاس
الأقارب

والمراثك 

00

١

2

الروجية

أساس العلاقة بين الرجل والمرأة فالىإسلام هو الرواجح >.
4ه
وكل العلاقات ماعدا الزواج حرام تستوجب أشد العقاب » ولذلك قال
تعالى « :والدين قي لفروجهم حافظو تعوالا على أزواجهم أو ما ملكت

أعالهم » وقد زال الرق الشرعى غلمتبق علاقة منظمة إلاالزواج  +وهو
الرابطة الىتتقلالعلاقة بينرجل وامرأة ؛ من التحرم إلى الل الشرعى .

العشرة بين الرجل والمرأة وتعاوئهما مدى الحياة » ومحدد عقتضى أحكام.
الشارع مالكلبا من حقوق وماعليه من واجباءت .

1

ارع الإسلامى على الزواج » حى لقد اعتبره بعض الفقهاء
شث
واقدل ح
فرضاً  .والإأاكثرون على أنه سنة ما دام يعدل مع زوجه إلا إ !3كان
لابستطيعم الاستغناء عن النساء ويقع فى الزلى إن لم يزوج فإنه يكون.

فرضاً » وقريب عن ذلك إذا كان مخشى الوقوع فى الزلى  +ويلتاأكد ء
وإذا كان يتأكد عدم العدل مع زوجته فليس له أن يتزوج © وقزيب من

ذلك إذا كان مخشى ظزلومجته إن تروج ا وعليه أن يروض نفسه عل
العدل » أو حمل نفسه على عدم الوقرع فى الزق .
ولقد قال البى صل الله عليه وسلم  « :يامعشر الشباب من استطاع منكم

الباءة فلييزوج ومن ليمستطم فعليه بالصوم فإنه لوهجاء » ومعنى الباءة
تكليقات الزواج الالية والنفسية الى منبا العدلك » وممبى أن الصوم وجاء
ادلبنلغبى
أنه قاطع » يصون النفس عن الوقوع فى الشبرات المحرمة » وق

أرآ
صلىاللهعليهوسلم أن نف
صممانبه قالوا لانتزوج ٠ ومهم قأاصلوم-
الماروأقوم الليلمصلياً » ققال النبىصلىاللهعليهوسلم  + :مابالأقوام

0-23
+أتروج
قالوا كذا وكذا ء» ولكنى أصوم وأقطر » وأصلوأنام و
النساء » وإن من سلتنا التكاح فمن رغب عن سنى قليس منى 22
«/ا  ..-ولج توجد شربعة حثت على الزواج "كا -حث الإسلام عليه 3

ذللك لآن الزواج عماد الآأسرة ء» والآسرة الثابتة القويةعماد المجعمع .٠ وإ
0

ذلك علاية

00
ا

3

بن الرجل وأهرأة تسمو بالإنسان

فإذا "كانت

والانتى عالى ذالك الحو

روحية معتريةأسكثرمثا عادعه

اليوائات
الويمي انق
حيوانية

تعلاقس

يما شق

العللاقة

»> وبذتك

 +واتتفق مع بوه
3

والعلاقة

بحن

بعن الرجل والمرآة حاحوه
يححقق ما تاو تله من

قرله

خنلق لكم مأننفسكم أزواجا لتسكنوا إلبا
تعالى :و«من آياته أ
.وجعل بيتكم مودة ورحمة * وإن أولتلك الذين يفروث من اازواج يازلون

بإنسانيتهم » ويرتضون أن يعيشوا عيشة الحيران بدل أن يعيشوا عيشة
الإنسات » وإن الإنسان لاد الراحة الحقيقية إلا فى الرواج ء فإن الرجل

ليكدم طول يومهاء ثميعود إلىبيت الزوجية بعد طول الكدحء واكأتما
ياعولدطإلبىنة البّىقبا الراحة والمأورى

هذا وإن حفظ النوع الإنسانى على الوجهالا قل لايكوت إلا بالزواجء
فإن العلاقة بين الرجل والمرأة بغير الزواج لتانتج نسلاوإذا أتتجت نسلا
لاتنتجه قوياًصالا لإدلف الاجتاعى الذى مجحل من الأاسرة لبنةفى بناء

اجتمح .
وإن التجربة الفعلية آتبعت أن الولد التى يعيش بعن أبويه يكوت أقرىي
سيا

ايجئ
لف
مثون
لينش
اين
وعاطفة من الأطفالك الذ

» وقد جرت تللك

التجارب العلمية»ووضعت الموازنات بعد الخرب اللنصرةاء إذ وجدأطفال
بلا مأوى قآوتهم الملاجى* »٠ وقد كتبت كاتبة أوروبية رسالة فى نتيجة
هذه الدراسة » وقد قررت أن طفل الملجاأ فى السنة الأولى من حياته يتمو

نىة
سه ف
لوي
ان أي
ون با
كن
يوم
توا -حسنا رباكان خمرا من نم

الآولىبسيب

تل

اجئ
مةلفى
لافر
«الرعاية الصحية والغذائية الامتو

وعدم توافرها فبيعض

الأسرء وإذا تجاوز الطفل العام الأول ياملدطفل الذى يكون بين أبويه

يفوق,ابن الملجأ نموآ » وتقول الكاتبة ٠ :كلما وازنا بين أطفال الملاجئ
الدين تجاوزوا العام الأول وبين أطفال المنازل فىمثلسهم كانت نتيعجة
لين » ثمتتكلمفىنموبحاسة النطق .ء فتبين
والح
أ-ص
لف
است
الموازنة لي

سرعة نموها بانتظام فظىل الآسرة » وتقول فذىلك ١ : إبدنايةالكلام
الحقيق تنم على أساس الصلة المباشرة بين الطفل ووالديه » فالطقل بدرله
علال
نتهف ك
اريز
بغ

كيرانه » فهو يرقهما ء ويقلد التعيرات انمتلفة الى

تظهر على وجهبما  .وهذا الانفعال الوعااطلقتقليدى فيهعن القوة مايدفع
إالعلام . »٠
ثم تقول الكاتبة فخىسام رسالبا القيمة الفاحصة العميقة :

« فخىلال امس سنوات الآولى من ححياة الطفلتعمل القوىالغريزية
البداثية عند الطفل فنىشاطواضح » وفى علاقات الطفق الأآولى بوالديه
يستخدم هذه القوى » ثم يتغلب علبها بإدماج نفسه فى رغيات والديهء قهذب
:غرائره وتكون فىحدود معقولة  .ويكون الضمير اللوام » ويبدأ الطفل
حياة جديدة أساسما عرليب الغرائزر ومواءينا وأى أن الطفل الذى يترى
بدن أبويه يكون فى السنئوات اللعمس الآولى نحت تأثير عاملين قويين :

أح
غدهرهاائ
.ره ال
اىنلطولقت لكان وسفياً لايألثف ولا يؤلف .
والعامل الثالى  -ما ينبعث من الوالدين من رحمة ومحبة ء وما بادهأ به
هذه أنحبةمماجعله يتأثر ممما ء وحاول إدماس نقسه قأىلقسهما ٠ فهذب
يذلك شرائره منغيرإرهاقنفسى ؛ ولا توجد فى غير الأبوين » أوبعيارة

عامة لاتوجد فى غير الآأسرة تلك العواطف البى توجد الدماج نفس الطفل

فى نفس غيره لذب غرائزه » وإذ! كانت الغرائز تهبذب بغر طريق
الآسرة فبتوع مانلسيطرة الاندماج ء فيحس بالأثم وبالضغط فيكون
النفور » واملننفور ممن حوله تتولد الكراهية للمجتمع ق
+لا يكون منه
زمه  -تظم الإسلدمللمبجديع )

52

ذاب
لنشمن
اكو
ألفة والكاتلافاء وي

الذين بنظرون إاللىهاعات نظرة

من يريد الافراس 0 .
«لا ل وإن الرواج   5قلنا فايسهتراءحة للزوجين  +ولككن ليس معى
الراحة الاستكانة إلى المتعم والملذات » والاءتناع عن التبعات  :والبعد عن
التكليفا ٠ت الاجماعية  :نإن هذه هاىلراحة الخيوانية ع إلا نقصد بالراحة
تبعانه ٠ولذثلثلاتنىمافيهمن تبعات ؛ لأا ضريبة الإنسان العاليةوتكليفهاً:

فإنه للاشلكزأوناج تبعات جليلة :متها القيام نمق الأولاد والجهاد فسبىيل
توفير العيش للم وتربيهم » ولكها تبعات الكثال الإنساق ء والبعد عن

درك الخيرانية .
ولقد أدرك هذا املستىي السليم المسلمون الأولون قعدو! من قرائد الرواج
هذه التبعات » ولقد لاحظ الغزالل هذا المعبى فذاكر من قواتده م جاهدة

التفس ء ورياضها برعاية الولد » والولاية عليه » والقيام عمق الأهل والصبر

على أخلاق العشير ء واحيال الأذىاء واسعى فى الإصلاح والإرشاد إلى
طريق الدين والاجباد ف السب الخحلال » ,

فاج
زو
لبار
ااخت
ال

0

١

اتتيار العشير أعظم الأمور خخطرا فىنحياة الرجل والمرأة ف»إن

اة
يقّد
لهحر ع
اقد
هذا الع

» ومن وققه التلعهالى فيه كان له سحظ الدليا

والآخرة » ومن لم يوققه فيهناله الشقاء إلى أن يرحه الله » ولذلك كان

لايدمنالعناية باختيار العشير ء واللتضوع فى أخختياره لمك العقل  +لالحكم
الهوى ٠ وإن الأروام جنود مجندة ماتعارف ملبا اثتلف ء وماتنااكر ملنبا

أختلف » الرجل والمرأة » كنصى دائرة »كل
الوجوداء

تهصف
للل
اا
بفيق
-حدى يلتق بتو

نصف يسبح قى هذا

الذى بلاثمه ويتسد قطراهما .

سام
ا“
سم

فيتكون منبما دائرة كأملة » وتلك هى دائرة الآشرة الى تكون دعامتية

إلحياة الروسجية 2

وإنه فى سبيل اختياراازوج الأمثل الذىترجى معه عشرة صالكة يقطعان.
ما هذه الحياة الدنيا فى هدوء واطمئكئات » وإر ضاء لله تعالى قد سن الإسلام.

ومنم أن يكون الاختيار لأسباب وقتية
نظا حكة متم الغعلط ى الاختيار » ت
سريعة الزوال > وزموعأهًا يكون العلال اطياة الروجية ,
ملاحظات الحاتب النفسى :
*ا م إن البواعث الحسية سريعة الزوال » فن تخعار زويا للمماله.

الجسمى منغير ملاحظة الخاتب المعنوى من حسن الطباع » وقوة الأخلاق 
تكون حيانها الزوجية عرضة للاضطراب ٠ ووراء الاضطراب إغبلال
الحياة الروجية  +وكذلك من عتتار زوجته ملاحظ فبا الطائب المسى من

نئبوى
علجا
مة ا
لاحظ
ارمل
غي

+ك
ذل
ووال
جية عرضة للز
وياة
+اعللرالح

لذن الإعجاب المسي قد يتبى  .آما التواحى المعنوية  +فإن الإعجاب عا

حث النبى صلىاللهعليهوس على اختيارالمرأة
ءك
ذنل
للزما
ودد ا
يتجدد بتج
ولدئيا متاع وخر متاعها المرأة.
الصاحة فى الرزواج فقال عليه السلام  :ا
الصاطة ع وعن ابن عياس أن النبىصللاللهعليهوسلم قال د ألاأضرخ عر

مايكثر المرء ؟ المرأة الصالحة » إذا نظر إلبا سرئهء وإذا غاب علبا حفظته.
وإذا أمرها أطاعته » .
وحث

ش

على الزواج من ذات الكدين

١
0

كقال صل

الله حليه وسلم « تنككتح.

المرأة اها ولياها وها ولدينها ٠ فعليك بذات الدين » تريت يداك  .م
ولقد ورد عن النى صلىالله عليه وسلم أنهقال  :و لاتروجوا! النساءلحسنين

فعسى حسلين أن يرهن ء ولاتروجوهن لأمواخن » فعسى أموالمن أن
تطغين

٠ ولكن تزوجوهن على الدين » ولأمة سوداء ذات

دين أقضل . 4

وإن أولثك الذين يتخيرون أزواجهن مانلمسارح أو الملاهى انظر

5

حلاب بدلاامكن أتنسعمر حياتهم الزوجية سعيدة © وإمها سرعات
مات ول.وا كثر عن

مختار على ذلك يختار نساء شان

نا
س9

حسن

حكن أن

منثل
اة لزوجية صاحة  .ولقد “بىالنبى صلىاللهعليه وسلم ع
لرىف فتيه
اتع
هنا الزواج » فقال عليه الصلاة والسلام  :يام وشخشراء الدمنع ولحضراء

معتنفبت
الدمن ها فسر علاء الحديث المرأة الميلة الى نب

سوع ,

الخبطبة :
بدا ولكى يتوافرٌ الاختيار السلم شرع الإسلام الخطبة » وهى أن
يتقدم رجل لأهل فتاة يطلب الزواج متها » ويستحسن الشارع الإسلامى

أن يراها من غر أن ملس معها فى شلوة » فإنه يروى فق ذلك أن المغرة
ابنشعيةمعطب امرأة» وأراد أن يتزوجها » فقاللهعليهالصلاةوالسلام :

أنظرت إليها؟ قال  :لا ء فقال النىوَلرٍ : انظر إليها » فإنه أحرى أن
واج فالىمستقبل حياة
لزمن
اعل
يبؤيدنمكنا :أى أن النظر أحرى بأن يج
صعيدة تكون مثمرة منتجة .

إن مسلك الإسلام هو المسلك السلم الذى يقف متوسطاً » خثرككمغالاة

الذين حمدو! فنعوا أن يرى الحاطب المخطوبة مطلقاً و»يعتمد فذىلك على
وصف الواصقات » وهن يالغن فىالذم أحيانا » +وقد يضراها إذا رأها »

ويبالغن فالمدس أحيانا فيتخيل من صورتها مايوحى بهالحيال > ثإمذا رآها
من بعد ذلك كانت دون ما نخيل » وقد يسيب ذللك نفرة قد ثلازم اللبياة

الروجية » ورعا لو رآها ابتداء لارتضاها .

وترك الإسلام أيضا مغالاة الذين أسرفو! عألنىفسهم فتركوا الغخطوبة

سخيرا م
يجة
طعيا ويخلو بها فى المنئرهات فى دور اللهومن غحررأي
ديلية » وقد قعلوا مافعلوا بادعخوتىبار كل منهما صاحيه » ماعلأطنياع
 .والأخلاق تعرف بالسسؤال والبحث أكثر مماتعرف بالمقابلات ء لأن كل
واحد من الخاطين يتكلف لصاسيه ملايس مطنباعه » وفى الأمثال :
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ده

و كل خاطب كاذب » ولعل من مام المثل أن تقول  « :وكل عخطوبة
1

كاذبة ).

والقدر الذى تباح رؤيته من الغنطوبة هالووجه والكفان والقدمان »>
ويلجااوز ذلك ء لأله القدر الذى يعرف به حالها المسمية » وقد أجاز

بعضالعذاء تحاوز ذلك القدر » و بعض الأثمة مرنؤعية اليدين والقدمين »
1
والرأى الأول هاولوسط .
فلخطية أولا أن تكون المرأة من محل زواجها-
4با  ويشترط ا

لارجل وقت انلعطبة » فلاتصح خخحطبة متزوجة لء“اآننتاخطببامرأة مطلقة م
تنته عدتهاء و كذللك لاتصح خخعطبةصر نعة معتدة من وفاة  +ويجوز التعر يض

رات ليست صرمعحة فالىخطبة » ولكن قتدفهم
اكر
عنبيذ
لبهاالحطبة بأ
إرادة الخطبة من إشارات الكلام » مثل أن يجئ لامرأة توق زوجهاقيقول

همافعىرض -حديث عام أريد امرأة صالحة مجربة أتروجها و»تقوم على
شتونى » ورعاية أمورى » وتحمر ذلك من العيارات الى لتادل عاللىخطية

صراحة » وقد تفهم اللخطبة من تعريض الكلام .
ويشترط فاىلخطبة أيفآ ألا.تكوت المرأة مخطوبة ويلمعلن رفضص

ها
إذىل سييق
خعطية الخاطب ال

فلشرع الإسلامي
؛ وذلك لأنه لايجوز ا

أن يخطب الرجل على خمطبة أحيه » لأن ذللك يؤدى إلى النزاع بايلنتاس »
١
.زاحعراما .
نلن
ك إولىا
يدى
وكل أمريؤ
ها وإنشطبة ليست علزمة لأى وإحد من الفاطبين » فللرجل أن
يعدل عخنخطبته » وللمرأة أن تعدل عن قيبوله» وذلك لحأنرية الزواج

يجب أن تكون مكفولة » وإن الخطبة لتاتجاوز ألا وعمد بالزواج »
عىض
ين ف
والشريحة الإسلامية لاتعتير الوعد بالعقد ملزماً يؤتمامه و»إذا كا
الأوروبية
يةن»
و االلتخطب
وناه يلستقثى
آارلاقءقهاء مامجعل الوعد ملزما  +فإ

٠

اديا
لل

لم

لةإءلزام
ازم
أبةنمل
لنط
“مع أنهاتعتيرفىحملت الوعد بالعقد ملزمآ لاتعتير الل
عقتضاها يناثى سحعرية الاختبار .
هدايا اللمطية :
ثانفاىء اللتطبة أي ققدم لا
أاي
 5وإذا قدم اللخاطب للمسخطوية هذ
مهر؟ ؛ ثعمدل ألحدها » فإن المدايا تسترد إذا كانت قائمة فق مللقالمهدى
أام»ا
ومته
تي

المهر فيسترد كله بلاته » أو يسترد مثله إذا حصل تصرف

فيه ه هذا هاولمعمول به الأن بمقتضى القرانين المصرية القائمة ٠ وهى

ثيأىقة ,
حهب
مذ
وقد اقترم ف المشروع المعد برياسة الجمهورية الأخدذ بأمرين :
أوضما  أن اللخاطب الذى يعدل عانللتطبة لاسترد شيا من أغدايا

هدى لميعدل اعلنلنطبة ٠ فإنهيستّرد المدايا
أذى
الىقدمها » وإذا كان ال
نت
كهااإن
كل

قائمة بعينها » ويسترد قيمبا إذا كانت غقيارئمة فى ملك

اللهدى إأيه بعيبا » وهذا مذهب الإمام مالك ,

وثائهما  أنه عيد اسثر داد المهر إذا كانت الزوجة قد أدععلته قشيراء

ة.
يلى
طاءع
لبن
تلا
ااز
جه

ء ركان العدول من جائب الرجل »فإن لا أن

تعطيه بدل المهر ما يساوبه املنجهاز ملاحظا قيمة اللجبهاز وقت شرائه .
وإن ذلك إصلاح حسن .

التعويض عن أفيرار الختطبة بعد العدول :

وقد يلحق اغخطوبة أصرار أدبية ىق سمعها يسيب شمروبجها
المسعمر معه ثم عدوله ع أو أضرار مادية كشراتبا جهازاً ع ولا طريق
لتصريفه إلا مفارة تلحقها أو تلحى أولاء أمرها  :ونقول أنه بالفسية

للأضرار الأدبية لاتقر الشربعة أى تعويض ؛ لأن الأضرار الأديية تللحقهأ

لممعنقول
ايس
من عتالفة أوامر الشريعة من خروجها معه فاىلخلوات ول

2

أتنعورض الشريحة عانلأضرار الى تلحق من شثالفها بسيب الخالفة فحمسبه

ذلك عقاياً .
وأما الأضرار المادية فقد قررت عفكة النقض المصرية ألهإذا كان
لأفضرار الادية االىلمقختطوبة
للخاطب داعل

ع بأن طلب جهازا

علىطلبهم عدلعناتقطبة» فإنهاتسستتححوق تعويفيا
معين »ً واشترى بناء
ذنلك
ع

الشرر  +وإلا فإنبا لاتستحقء

وإن قواعد الشريعة لاتناق هذا

لأنه إذا!كان له دعل فى الغضرر كالثال السابق » فإنه يكون الغضرر تتبيجة

نغرير » والتغرير يوجب ألضمان .
الوقدد

4

»سبا أن تتوافر الفرص الكافية
سا
أاج
ورو
هذه مقدمات عقد ال

لاختيار الزوج والتحرى عنه  +وتعرف طباعه وأخخلاقه » وبعد تمام ذلك

بقدم الرجل والمرأة عألقىدس عقد فالىوجود » وهو يتكون مما يسمى
لفغىة القالونيين والفقهاء  :الإمجاب والقيول » والإنجاب ما بصدر من أحد
العاقدين أولا » والقبول ما يصدر عن الآتمر ثانا » كأن بقول وكيل
ره
دهر
قى م
الزوجة  :زوجتتلك ابلى فلانة عل

كذا ا معجله كلا ومؤؤجله

كذا  .فيقول الآخير :قيلت زواج ابنتك فلانة على مهر قدره كذ! » معجله
اجالبكءلام الثانى اسمه القبول .
وإم
كذا ومؤجله كذاء فالكلام الأول اسمه ال

حضور الشبود والوثيقة الراعية :
قضور شاهدين من
 8لس ولا بد أن يكون الإمجاب والقبول ح
لأرجال أروجل وامرأتن ٠ ولاينعقد الزواس يشبادة النساء وحدهن

.

وبوجود الإيحاب والقبول فحىضرة شاهدين يكون عقد الزواج شرعيآ
صعيحاً من كل الو موه  3ولكن جب أن بلاحؤل أمراث .

أوفيا  -أن القاثون رتم ل
8سنة

174١1 تمنع سماع الزواج أو أى أثر

للبلا لد

ظض.
مىوبد
ذا كان بوئيقة رمعية صادرة عل
مآنثاره عند الإنكار إإلا
مختص  +ولدلك لايصم لامرأة أن تقدم على الزواج عن غير وثيقة » وهو

مايسمى الزواج العرق ٠ لأآنه وإن كان صميحا شرع قد تترتب عليه
مشاكل بالنسبة لما» قلا تستطيع إثباته أمام القضاء » وتلساتطيع المطالبة
بنفقة؛وإذا أت بولك يصعب علها أن تنيت نسبه ,

ثا
انهم
لاق-.
اأتنون

رقم  8لسنة  6841قرر أله لاتسمع دعوى.

الزواج إذا كانت سن الروج وقت رفع الدعوى أقل من الى عشرة سنة ٠

أو سن الروجة أقل من مث عشرة سنة ه واقد
ل ممنم
أذون من عقد أ,

زواج تكون سن أحد الزوجين دون المن القانونية .
اخرمات :

م ل لايصم عقد الزواح إلا إذا كانت الروجة مل للرجل أن
جهء ولايحل للرجل أن يتزوج من يأى :
وأن
تلزها
تومح
ينزوجها ء
3
جهة

أعيه وجددذائه من

اينات

أي سجهة اكات

مل لجهة أبيه أو من

أمه 

سف

ولامحل له أن ينزوج من

بنعه

30

ولا من

فروع

أولاده سوأة

أكاتوا فروع بناته أع“كانوأ فروع أبنائه .

1

ولامحل لهأن ينّزوج من إخوته  +ولامن فروع أخواته وإخموته
صواء أكانو! قروع الذكور آم فروع

هق

الإناث .

ولا حللهأن يتزوج من عماته ولمالاته » أو عمات أبيه أو شالات.

أو بدت عم أبيهأو بت حال أمه,

وهؤلاء سبب حرممهن هو القرابة .
وهناك من يك
حون
رسب
عبهم

هو
والم
هصاه
ؤرةل »
اء

:

) (١أم امرأة كانت زوجته وجدالها اءاسواء أدخل هاأو ل يدخيل.. 

ايا

| ( )7بنثت امرأة كانت زوجته وفروعها “ وذلك بشرط أن يكون قد
دعل بزوجته الى قارقها +
قرف

إمرأة كانت زوحة

و زوجة سيرالع سواء كان سجده من ححية.
أبيه أ

عن سجهة أبيه  30وسواء أدخل بهاأملميدخل 2
عد أمكان

هخ امرأة كانت زوجة لابنه ألوفرع عفنروعه سواء أدتمل بها

أيمل
دمخل .
الم هس وهتاك

1
حر م

إثقر دثت به الشر بعة الإسلامية

* وهو التحريم

يسبب الرضاعة »وذلك لأناتلعلاهلى يقول فآىية التحريم « وأمهاتكاللاق

أر ضعنكي وأخوائكم من الرضاعة و»يقول الدى مَل محعرم من الرضاعة

ماحرممن النسب والمصاهرة » فيحرم الى الطوائف السابقة إذا كان سببه
ة
ضاقة
علر
العل
اهو ا
دون القرابة .

والرضاعة المحرمة تكون ى سن الرضاعة » وجمهور الفقهاء على أن سن
الرضاعة هى السنعان الأوليان محنياة الطفل ء» وأى قدر من الرضاعة

يكون سببآ للتحرم' » وقال الشافعية واللتابلة لاحرم إلا إذ! رضع خمس
ة
اعات
رشيع
عسن
رش
ضاتاق
لم



وعلى ذلكمحرمعلى الشخص أن يتزوجممنأرضعته » ولا من أولاد
امرأة وبع ملباءسواء أكانقد رضع من لينمن يريد الرواج منها أو رضع

تها
احد
خيون أ
مأنل

فإذا رضع من فاطمة منلين ايهامحمد ٠ ثأتملته

ببنت بعد عشي سنن لانمل لهأن ينروجهاء لآنبا أعته رضاعاً .

والأمر الذى لاحظله الإسلام فى التحرم يسبب الرضاعة أن الرضاعة
يتككون هنبا مسجم الطفل »٠ فكا أنه بتغلى عن دم أمه وهو فى بطا يتخذىي

عية
امه
ضنأ
لمرنلب
اضاً
أي

حوجفرقها
وه

» فهو جزء منبا » وكا أن أمه

ألهى ولدته حرم عليه وخر الهاحالاته  وأولادها أخراته كذللك أمه اضلارعية

ترم عليه وأضواءها خبالاته» وأولادها إخو تهوأحوائه .
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2

هؤلاء محرمات على رجه اللأبيد  +لاآلنعلاقة الى أوجبت

التحر م لاتقبل الزوال » وهناك محرمات على وجه التوقيت  +وذلك لآن

سبب التحرم يقبل الزوالك .

وهؤلاء هن مينأف :
( )1من تكون ى عصمة زوج فإنه لاممل لشسخصى أن يتزوجها ولكن
إن مات عنيا أو طلقها حل لشخص آخخر أن يتزوجها بعد أن تنلبى عدتها ء

قزوجة الغعر ومن تكون ف العدة لامحل الزواج مسرا .
مىته
صف
عدن
(ب) لايصح أن مع الرجل أع

»قن كان متزوجا إمرأة

ممل له أن
كا
.ا
لامل لهأن يتروج أنسها إلابعدأن يطلقها وتذمبى عدا ل

يتزوج عملها ولا خاللها ء ولا اأبنةسبا أو ابنة أخنها .
(ج) ومن يكون متزوجآ أربعاً املننساء لاجوز لهأن يزوج خخامسة
دقة
حيطل
اأن
وبعد
إلا

+وتنتبى عدتها أو تموت ,

من ياطلمقرأته طلقة مكلة للثلاث لايصمم لهأن يتزوجها ثانية
ودع
(
إلا بعد أن يتزوجها شخص آخر ء ويعاشرها معاشرة الأزواجوتتبى عدا .
(ه)

ولايصح لمسم أن ينزوج وثنيةأر أى أمرأة لاندين بدي

سعاوىي

ومحل للمسام أن يتزوج -بودية أو نصرانية ء لآنهما تدينان يدينسعاوى ,
(و) ولابحلللمسلمة أن تتزوج غير مسلم :
تعدن الزروجانت :
ددود
مرحعد
سم  -كان الزواج فى الجاملية مباحآ إلى غي
عىدد
يزوج من النساء أ

© فالرجل

» وملبم عنكان يزوج عشرآ ؛ وهلهم منكان

يدوج أكثر من ذلك » والتوراة جاءت فابلاإباحة لغر عدد دود أيضاء
وبعضصس الفقهاء من البود حد العددبهاق عشرة » وبعضصهم -بحادلهطاقةالمادية

تطعامهن وكسوتين » وأول شر بعة جاءت لد العدد بقدر معقول هى الشربعة

0

5

الإسلامية » فقد حددته بأريح  :لاحل أكثر منبن » وقد ورد ذلكبالتص
فيالقرآن الكرم » وعقب النص بقوله تعالى :وفإن خف ألاتعدلوا فواحدة

أو ماملكت أعانكم ذلك أدنى ألا تعولواءوآنوا النساء صدقائين نملة » وقد
فاهلمعلماء مهنذا النص ألهلابدمنالعدالة والقدرة على الإنفاق ء» وذلك
آث اللهتعالي يقرل  ( :ذللك أدل
لى ألا
اتمول
يوا
ك»أ
ثىر عيالكم ولاتستطيعوا

الإ
ولفا
هقذ.ا فى الحقيقة شرط فى كزلواج فلا محل لرجل أن يتزوج

ولو اعرأة واحدة إذ! نياف
عأ
دللا.قى معاملها و
»نم يمكن
اع
ينسدهتطيع

بهالإنفاق علها .
غير أن ه.ذاينلشرطين ف الزواج المفرد ا
ولزواج المتعدد شرطان
من الناحية الدينية » لأن تقرير عدالة الشخص وتقدير قدرته على الإنفاق
أمراث مرجعهما إلىنفسه » وإلى تدبير شئوله الخاصة و
ءالمرأة الى تقدم
على الزواج من رجل متزوج وموارده محدودة هى وهو المستولاث

عن

تقديرها .
ولذلك أحمعالفقهاء منعصرالتى َم إلىاليومعلىأنهلايشر ط .لصحة
الرواج القسدرة عل العدالة والإنفاق

» 2لأن الأمرين يرجعان إل تقدير

العاقدين » ولأن العقود لاتفسد لأعور متوقعة » إغاتفسدلأمور واقعة»فن
مخاف الظلم ريما لابقع فيه ء وإن كان هو يتوقعه » ومن عنافارلفققديرزقه
الله م
لناحي
مثحتسب

لامن ناحية القضاء .

 .وقلاذللوكا!:الشرطان يشتر طان من ناحية الدياتة

ش

وقد يقول قائل أليس الأمثل هو الزواج المفرد ؟ وتقول إن ذلك

بلاشلك هو الأولى والأجدر والأحسن توفيقاً » ولكن أمثل الرواج

إثما يكون لأمثل الرجال »٠وأمثل الرجال دائما عدد قليل»رإن هذه الشربعة
جاءت للأجمر والآسود والأييض » وللذين تتحكم فهم شبواتهم  والذين
تل ه
إعتدلون وتحكمهم عقوم ء وهى عل
للك
فذه
وس » وإن الذين
ااج

سنايا

سم

ربام
ليمخبا
انفس
تتحكم فهم شيواتهم لغولق علبيع باب التعدد لقتحوا لأ
ذا كان التعدد فىذاته معيباً » فحلال معيب خمر من حرام لاشلك فيه .٠
وإله يلاحظ أانلفأوقات
لنسا
ا ال
صدد
لر ع
لءخات
اكث
وي

"7

الى قبل فباعددالشبان الصلكينللزواج »

للزواج كالخال عقب الحروب ع فإن التعدد

يكوت ضرورة اجماعية » لأن النساء اللا لابجدن أزواجاً » إما أن تموت
أنوئين » ويإمطالأينبها

مغنير الحلال » وى ذلك

فساد كن وإضرار

+خر هنوالمجتمع
لاجرعولىجات و
اأزو
لاحدلهبغرهن » إذ يفسدن ال
أن باز وجن من أن يصرن على هذه الخال .

وقد يقول قائل إن فىالتعدد ظلما للنساء » وتقول إنهإذا كان ضارآ
» لأنه لايقبل الرواج

لدةحالر
اؤك
ةه م
دويدة
ححت
بالى يتزوج علها  :فإن منف
من معزواج إلا امرأة مضطرة للقيول » والضرر الذى يلحقها بالرك أكثر

من الضرر الذى يلحق الزوجة الآولى بإدخال أخرى علبا » والضرر الكشر

يدقعبالضررالقليل » كاهرحكمالشرع وحكم العقل.

عم وقد وجدت ملل سنة  5951فكرة تقييد تعدد الزوجاات بأنه
يكون بإذن القافضى  .والقاضى لا يأذن إلا إذا تاحقلقعمدنالة والقدرةعل

الإنفاق على زوجتيه وعلى من تجب عليه نفقته » وقدأخمذت بذلك تونس

فتشىريعها الأر » وأحذت به سوريا علىسبيل الخواز بالنسية للقافى »
جنه
وز لهأيلا
أذن بالتعدد لا أنه جب عله ألا يأذن .كا جاء قى
أيى أ
١
تاتون الأحوال الشخصية .
وها زالت دعوت نسائية وغمرلسائية تنادى به » وحن نرى ألهلابتصح

أن يكون هذاالتشريع لا يأ :
عندد
الالتأ
أو

يقل متنلقاء

0
لت
نهرققد
نفس

السبعه إلى أقل من

قىاسننون للسبة ضصثيلة إلى
من وقائم الرواج  +ولايصح الالتجاء إل
5
نده لو سن مثل هذا أثقائون لكان من يريد أن يتزوج عل
آلج
لا ا
وهذ

ساسيه

سلس

زوجه يفر من اتوثيق ال
عقد إلى عقد عرق » وق الغالب تزيد السهبة ع لأآن

العقد العرق لامجعل الرجل مستولاما ا
ملمحكة  .لأنه لاعكن أن ترخع

يه دعوى » فيقدمعلى الزواج منلمبك
ينقدم » و
اتتع
لدد
قال
ضمشا
اكل
ئية

والمرآة اعلىفريسة فى هاللهأحوال .
ثانها

أن هذا

الترع من التقييك بدعة ديثية اجواعية ل تقع  2عضر

التي ل اللهعليه وسلمولافىعصى الصحابة ولاى عصر التايسين »

ومن !البجم على الحقائقالديئية أن نبتدع آرما لمحدث قى عهد من عهود
الإسلام .٠

1

ش

الذاً  أنه لوحظ فى هذا العصر إحح
اجام
لالش
ربان
وعن
اج

» حت أله

لايزوج من الشبات الصاحين للزواج عدد يجاوز الستين فى المالة مهم »
ولاشك

أ
نه يقابل هو لاع عمقل هله النسية من النسام الصالحات للرواج 3

فأين يذهب هؤلاء الندوة أتمرت أنوثين وتترك سحبى تذيل » أم تفتس

طمن أيواب الشيطان » لاشك أن الآولى أن يفتح الباب الخلال لمن .
راابع
لت
.أ
عندد

يكون فى كثير من أحواله تصحيحا للغلط وقع بين

رجل وامرأة » وكانت المرأة فريسة
واعتبارها وكرامكيا

هذا الخلط إد يؤذها قي #معتيسا

ع ولاداقع لذللك الأذي إلا بأن يتروجها ولو كان

مد ٠ وقد يكون التعادد دافعاً ثخطأيقع » ومن المؤكد أنهسيقع إذ! لم

ياكلنتزوج .

وهذا ترى أن تقييد التعدد ضار بالمرأة أابللغفرر »٠ ويتبين ذاك من
يد
رس الأمور دراسة فاحص خبير  +لادراسة منيأخل بظواهر الأمور ,
وتستولى

ع
لى نفسه أحوال جزائية لبعص النساء »؛ ولا ينظر إلى المصلحة

الحقيقية لكل النساء ,

نسار عقد
قم سولعقد

الزواج

الزواج يرتب -حقوقاً للزوجين

زوجته » وحقوقا للزوجة على زوجها .

 3وحقوقا لتروج عل

2

الا

واليقوق المشتركة يينبما ثلاثة عى :
هنذه
( »14حل العشرة أل وجية » فإ

العشرة لذ حل إلا بالزواج,

لرسدوقجين..
ولهى

(ب) حرمة الماصهاهرة ء بأن حلرم زوجته على أصوله وفروعه5 .عأىلق
آباثه وأجداده

 4وأبنائه غ وفروع

أبئائه ويناثه

 +وخرم

شو ع

أمهانيا

وأجدادها ٠ ويناتها وفروع أبنائها ويتاتها .

(ع والتوارث بينهما » فإذا نات أحد الروجن بعد العقد ء ولى قبل
ج
دشو ل ورئه الأخر  3فمرث ألروج زوجته إن ماتت قله » ويأخد النتسف.

إن غميكن ا أولاد » ويآخف الربع إذا كات هأوالاد و»ترثه هإذىا مائته
قبلها ء فتأخف هاىلريم إذا لميكن لدأولاد وتأذالئمن إلنهكأاتولاه,

جىته
و عل
زروج
حقرق ال

' :

6لمل-روج عزلوىجته الحقوق الثلاث الآنية :
يت
لاربق
القر
 41١عاقلطاعة وا

»ها
ء فلا مخرح من بيته إلابإذله و

تأرنورأبويبا كل أسبوع ء ولولميأذن لآنذلك من صلة !لرحم » وعصلة
الرحي وأاجبة ع وتركها عصيان ء ولا طاعة مخلوق ى معصية الدالق » وإذا
نوده » وخا أن تقومعلى هريضه إذا ويكن
كان أأحبدوما مريضا فلها أتع

ها
جرض
من بمرضهء ول
زول
ومي

بذلك ء لأن ذلك واجب علها شرعاء

وليس تزوجها أن عنعها من واجب دعيى
لما .
ها
فرتفى
رستم
حنت
وإذا كانت الزوجة محترفة ورقى زوجها بأ

كأن.

تكرن قابلة أو طبيبة أو مدرسة أخوامية أشومر ذلك © فلها أن تخرج
انعلهاامحنتراف  +لآن حقدق.
لأداء ماتقتضيه حرنتها » ولكن له أن يم
مر
مرار
تبت
الق
س ثا

.

وععدث أحياناً أن يمنع الزوج زوجته من الاحتراف لا لأنه لا يريد
سذبيلا لابتزاز ماطا » وفىهذه الال تدرك الشحككة
فسخد
ليع
لنه
ذلآا
احترافها بل

5
مقصده السىء قا
فرض

دعواه باعتبارها

دعرى كيدية ع ولكن ق حال

«جدية الطلب كأن يكون قد رضى باحير أفها

قبل أن يكرن هاأولاد »

ثم امتنع بعدأن صار لاأولاد » فلهذلك الحق:

(ب) وم
انلسقو
زقوج

على زوحته ولاية التأديب الثابتة بقوله تعالى +

٠واللاق افون نشوزهن فعظومن واعجروهن ف المصاجع » واضربوهن »
فإن أطعتكم فلاتبغوا علبن سبيلا » .

وليس المراد بالغيرب هتا الإيذاء » بل المراد به الشسرب غير الممرح

وغير الشائن فلامحل له ضرببها بعصا ؛ ولاحل له أن بلطمها على وجهها »
وئيس كل النس
عاء
لجر
بىن
ذلك الآمر ع كناأن الرجل الكامل لايرضى

لف أن بد بده على امرأته » 'وإنالتىير لممديده علىامرأة لهقط ء

إن ل ي
مشت أ
ممرأة
لق
هط » وإنه
لي
معرفذلك عنالصسابةق »
ل شد

الإنسانياده
معرلى
أته » إن كان حقا لهفاىب
لعأصحوال الشاذة النادرة
 -لا يقدم عليه كريم

وبلاحظ أن المرأة نماالحق فى أن تطلب من القافى تأديب زوجها

إذا ليعماملها بالمعروف ء والقاضى يعظه ء فإن ليمجد الوعظ أمر لها

بالنفقة » ويلاأمر لهبالطاعة وقتامناسبآ لتأديبه » فإن لم عمد ذلك كان
له عقابه با
بلض
ارلس
عهسها

» وذلك كله فى مذهب مالك ء وحيذا لو عمل

بعهصىرنا منعا
اً ل
لشطط
ر بع
جضال
 ١ثيونت) نسب

.

من تأقى به من ولد » فإنهيكون ثابتالنسب للزوج.

عادأايت قد أنت به ق أثناء قيام الزوجية  4وبعد مدة من الزواج تسمح
حملها » وأقل مدة للحمل ستة أشبر على ماهو مقرر فى كتب الفقه 

وع
حقوق الز
جلى
زوجة
ها

:

لا
يلمو-جب الزواج على الزوج لزوجته -حقوقا منها :

(!) حق العدل » فإذا كان للزوج رياسة البيت بموجب فوله تعالى :
و
اولذن
ذمىثل
عليهن بالمعروف » وللرجال علبن درجة واء فإن هذا أللين.

مس

#شر اليم

أ هكمال
يلها
؟وجب عليه حقاً لهاو»هو العدالة » والعدالة توجب أن يؤك
-ويكسوها ممايكسى

»

© وأن يسكتبها با هى ى طاقته  +وآلا يعاملها

إبلاالمعروف غ» وذلك لقوله تعالل  « :فأسكوهن بمعروف » ويوجب
لصللىه عليه سم
ابى
ذلك إلمين ألايؤذما بالقول أو بالفعل ؟ فإن الن
قال  :و برك تيرم للنساء » ونصرع حيرم لأهله وأنا خيرم لأهلى  +م
جا
وان
رأمك
ت؛
محدة
وحن العدل ثابت سواء أكان متزوجا وآل
من

واحدة

أكثر

.

و'إذا كان متزوجا أكثر من واحدة »> فإن العدألة تتضاعف شعبا »
وعجة
زم
اواة
1مسا
غلا يعاملها بالعدل بالنسبة لنقسه فققط ء» بل يعاملها بال

الأخرى فيسوى بيلبما فىالمطعم والملبس والمسكن ء بأن يسكن كل واحدة
فى مسكن ماثل مسكن الأخرى » وأن يعاملها بالمساواة فى القول »
.ويبيت عند كل واحدة بالقدر الذى يريئه عانلدأأخرى +
وافلىجملة يسوى بينهما فى كل المظاهر المادية خلا نمس والحدة بأنه

يؤثر الأخترى علبا فى أى أمر من الآمور المادية » وهذه هاىلعدالة
المطلوية فىقوله تعالى ١ : فَإِن خقتم ألاتعدلوا فواحدة ٠ ولكن النسوية

فى المحبة ليست فى قدرة أحد » ولذلك كان الى صل الله عليه وسلم
م
ه١
لولل« :
ايق
يقسم بين زوجاته بالعدالة المادية المطلقة ء و

إن هذا قسمى

تاملك وألماللك »٠ والنسوية فاىلمحبة القلبية
فيا أملك  +فتلاؤاخحذى في

غيرممكنة وهىالى نقاها اللهتعالى فىقوله « :توسأتنطيعوا أتنعدلوا

صلوتم
رو
حساء
بين الن

 :فتلمايلوا كلالميل » .

(بم حق المهر ء وهذا هو الحقالثانى للمرأة » وهوحتاج إل بعض
التفصيل .

() حاحلقلفقة وهو ادق الثالث » وستوضحه يكلمة موجزة .
ج

أملما
سي

امهر
١

 -84الم
لهر
لزحقوجة على زوجها » يثبت عتتضى العقد » وهو

من قييل معاولة الروج لازوجة على الاستعداد للحياة الزوسية ؛فإن الفتاة
تحتاج لبعضن المال فى شراء ثياب وإعداد امازل ف
ءكان حقاً على الزوج
أينفرض على نفسه قلرا من المال يكون مهراً لما » ولذئك مماه القرآن
الكرم تملة أى عطاء .

وإذا اتفى الروجان على مهر وجب ذلك المهر ء ومحجب أن يكون
المهرمتناسباً معمركر أسرة الروجة » وإذا اتفق الروجان على مهر ضثئيل
كان لآب الزوجة أو أنحها أو عمها أن يطلب زيادته » والىق أولا للأب

 ..الخ .

م
لخعثم
اللأ
م

والهر حده الأأدقى عشرة درام

أى عأ يسأوتي نحو بخمسة وعشرين

فرشا عندما لايكون تضخم نقدى أى غلام »٠ وكيمتهاالآن نمو مانن قرشاً.

وليس لل
أمهر
علحد
لى » وقدحاولسيدناحم أرن يحد
لهحداأعل؛ى
فوقفت أمرأة وعارضته بقوله تعالى  :وإن أردتم استبدال زوج مكان
نفج

وأقدم إحدامن

وما مييناً . .

قنطار؟ فل تأخذرا عنه اشيئاً  .أتلأخذئونه عبتانا

وعندكل قال عمر ١:
وأخ
أطأ
ص عم
اربت

امرأة . 0

ومع ذلك فإن الدين مث على عدم المخالاة
:الزواج .

فيعرض

طهر سر

وعقد

الشبان عنه ء وقد

قال

النبى صى

المهور حعى لا يضعب
اللهعليه وسلم « نير

>
وقال عليه السلام دصر الزواج أيسره مئونة » أى تكاليف.

الزواج

يصمح هن غير تسمية مهر فيه»

وفى

ماله

الخال

نجي

دمهر
مثل
الزوجة» أى مهرأخته »
ا أو
عته :
اأو أبتة حمها أو غيرها من

يساوينها فى كل مايرغب الرجل فى امرأته .

1
ط
نس
زم د

الإسلام للعمججم 6

س]بأي سند

هلى.
ضيؤج
عأن
بمح
هرمالهر لايازم تقدممه كله عند العقد » بل يص
وبذاللكاشتر اط » فإذا اشترطت الروجة تقدرم المهر كله » وسحب تقدعه.
كله عند العقد > وكذلك إذا اشترطت تقدم بعضه ء وإذا لجيكن اشتراط

وجوب تقدم التصف وجبتقدم
كان الأمر إلى العرف » فإذا كان العرف
النصف .ورذا كان العرف تقدم القلشين وتأخير اثلث وجب تقدعهما :

والبلاد المصرية بعضها جرى العرف فيه على تقدم النصف © وبعضها جرى»
ثمين
لقد
في
اهلعلثى ت

» وأطزء المؤجل يكون مؤجلا إلى الطلاق أو الوفاة..

ال
قعن
تتنم
ننتم
اة أ
للمرأ
اق ل
وح

إلىبيت الزوجية حي يقدم طامعجل

»ها مهعذا الامتناع
الصداق ٠ أى المهر »لآن ذلك حق شرعى الا و
أن تطالي بالفقة » فى تلك المدة  ,وإت البى صلى اللهعليهوسلملمازوج

السيدة فاطمة رضي اللهتعالى علبا إلىعلى بن ألىطالب مناعهلمدنخول مما
حبى يقندم معجل الصداق » واحتطب في الصحراء

ء حيى لجمع مسجل

الصداف ,

العللذق قبل الدخو ل :

شول با » والخلوة الصحيحة.
دبل
له ق
ارأت
هوهإذا طلق الرجل ام
مقنبل أن
ونهن
م وإ
ق:د
لالى
طه تع
قإله يجب ها نصف المهر » لقول

ضنة
يط
ررضم
فد فَ
تمسوهن وق

ياعأقنون أبوعفو
فتصف مافرضم إل

الذى بيده عقدة التكام » وأن تعفوا أقرب للتقوى ولاتنسوا الفضل يينكم».
وإذا لم يكن قد سمى مهراً » وعجبث لا متعة إذا طلقها قبل الدخولء

والمتعة كسوة كاملة للمرأة من أحسن ماتلبس » إذا كان الزوج يستطيع
دفعها ع وذلك لقوله تعالى  « :وجلاناح

عليكم إن طلقتم النساء مال

طن غفريضة »> ومتعوهن

وعلقى

تمسوهن
القت

أو تفرضوا

قدره

متاعا بالمعروف

 +على الموسع قدره

53

سق على المحسدن » .

وإذا اإختلى الرجل بروجته منغير أن يدحعل ببا دخولا حقيقياً وجبه
لما المهر كاملا بشرط أن تكون اللللوة صصيحة .

تاج

وتكون الخلوة ميحة إذا التقيا فى مكان يأمئان فيه من اطلاع الغير
علبهما » ولميكن هناك مائع شرعى ء ولامائم حبى من الدتول الحقيق >

لمدنخول
اعه
لوة صعيحة إذا كان أحدها مريضاً مرضا عن
خون
فالالتك
للشيى ؛ ولايكون الدخول صعيمما إذا كان أحدها صائما مثلذ ,
قبض الهر :

والمهر يكون فىذمة الروج حى تقبضه بنغسما أو بركيلها الذي
وكلته فقىبض المهر » ولايعتير الوكيل بالزواج وكيلا بقيض المهر ء والآب
قايقن
اةلمه
باز
أو الجد إذا قب المهر ضر ما وكانت بكرا اعشر ذلك إج

إذا سكعت وتير! ذمة الروج  .أما إذا لتمكن بكرآ » أكوان القايض غير

الأب أو الجد ء فإن ذمة الزوج لاتير إلابإذن صريح .

+هى الحاديةوالعشرون مقتضى
وإن كانت الزوجةلمتبلغسنلارشد و
القواتين المصرية ء فإن الذى يتولى القيض هاولولى الال على أن يودعه على
ياتصرف فيه إلا بإذن حكة الأسوال الشخصية  +إذا
ذمة القاصرة ء ول
.
كان الولىغير الاب والحد .
ضيات اللهر :

؟ه 

والمهر دين ككل الديرن ؛ وإذا كات الزوج لم يقدم شيكاً من

ا مهر وقت العقد فإن الزوجة كا أن تأخحل عليه ضامناً تيتعهد بأداء الطاوبه
منالمهر فىميعاده » ويجب على الروجة أن تحتاط تنفسها إذا كان الزوج من
أولاد الأغنياء الذين ليست فى ثروة عستقلة آ
عبنائيع » خشية أن صل

خلاف بين العاقد وبين أبيه فلاتستطيم استيفاء مهرها من أحدها  « .و
الك
مذهب ما
لأن
أب إذا تولى عقد ابنه بوكالة وألواية اعتير ضامثاً للمهرء»
وقد اقرح العمل به ق مشروع قانون برياسة الخمهورية . 6
نفقة
*ل-.
ا

قة
نف-

ضيه
قتما
يلك
الروجة حق الما على زوجها » وذ

توزيع

الحقوق والواجبات يببما » فإلما تقوم عل رعاية البيت وترعذه » وتنوق

ساسر سم
شتون

الأولاد ء فلايد أن يوجد من يقوم بسد -حاجتهم المائية ء فكان ذلك

على الزوج الذى يقوم بالأعباء المالية .
والنشقة تجب لكل زوجة انتقلت إلى بيت الزوجية  .أو استعدت للانتقال

ءى
لهذ
امثل
وائق
إليه ؛ ولكن لميعد الزوج المسكن الل

يكون ععالياً من

زوجة أشرى إذا كان متزوجا أخرى  :وخالياً من أهله إذ! كانت تتضرر
من البقاء

معهم

.

وكذلك تستحق الثفقة إذا امتنعت عن الانتقال إلىبيتهلماع شرعى »

كأنمميقدملمامعجل الصداق ٠ أو كان المسكن غير شرعى »>أو كان غير
أمين علا » أو نقلها إلى مكان ليس بين جيران صالكن .
وإذا كانت الرو جة عترفة خنفقتها أيضاً على زوجها مادام قد رضى
قاط
إتسهى
بيب
»إذا رض
.باح افها » فالمدرسة نفقتها على زوجها و

محقها

فى بعض الأحوال أو فىكلها » فذلك حقتها » لا أن تطلبه كاملا أو تسقط
يعضه » ومالأحد علها سبيلق ذلك  .وإذا رضى الروج ياحترافها مثتمعها
.قلهالحق » ولكن ثبت أن بعض الأزواج بتخذ ذلك سبيلا لابتزاز ماهااء
“فالقاضى فهىذه إلخالة يعثر دعراه كيدية .
والنفقة هى الإاطعام والكسوة والمسكن

.تقدير النفقة :

.

ْ

8ه ل والأصل فىنفقة الروجية أن يعد ها المسكن الشرعي الذى يليق
سيا 3
بو إعسار

ويقدم هاما نحتاج إليه من طعام وكسوة على حسب قدرته من يسار
»>اا قال تعالى

:

:٠ليتفق ' :ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزغه

«فلينفق م؟اتاه الله » وإذا امتنم عن تقدم ما“"يلزمها من نفقات واتفقا عل
تقدير نفقة مافإن الاتفاق يكون رآ » وإذا امتنم عنتندير نفقة لهاتكى
سن لا
«طعامها وكسوتبا وأجرة المسكن » إن ليعد لها مسكاً يليق بفهإ
انلترآفععر إلى القاضى ليقدر لمسا نفقة » فيقدر القاضى لها نفقة يعد
“أ

لمهم د
عيس
إمن
سارار
ووج
الر

اعن
ل
حرى
الس

وهو فى تقديره للتفقة ينظر إل

حال الروج من غير نظر إلى حال الروجة »ع و< للك لأ تلوئا من قوك آلله

تعالى ء يقول جل وعلا  « 2:لينقق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فليتقق مما آثاه ألله » .

عار
أءسفى
للا
ويلاحظ القاضى عند تقدير النفقة حال الأسعار مان غ
وانخقاض فبا ء وإذا قدرها ثمعلت الأسعار بعدتقديرها كانلاأن تطلب
ها
رعد
ي ب
دعار
قلأس
تص _ا
زيادة المفروض ها  .وإذا نق

لب
طأن
يزوج
كان تل

ناقلصمفروض لا .
وإذا تغيرت حال الزوج إلى يسار بعد إعسار كاالنزلياادة » وإذا

تقصت موارده كان له طلب النقص .
دين التفقة :

هه واذا امتدم الروج عن الإنفاق على زوجته كانت التفقة ديناًعليه
من وقت امتناعه من أدائها معوجوبه » وإذا سكتت عانلمطالية مله النفقة

مدة  .ثمأرادت أن ترفع الأمر إلىالقاضى ليأمره بأداءما وجب عليهلاحكم
القاضى هباأكثر مثنلاثة سنن سابقة على رفع الدعوى ؛ ويقدر لما
نافلقةمستقبل .
وج
رمة
لآ ذ
اتر
وجة لا
رقا
لح
لون
وإذا صارت التفقة ديناً ه فإنه يك
إلا إذا أدى

ومتازعات ,

8

أو أبرأته هى

توحله إشارآ

لدوام العشرة

عن

عار خصو مة

ْ

وإذا امتنععن أدائه ول ترئه » وهوقادر على الآداء وثبدت قدرته على

ذلك» فإن اشكة تمك عليه بالمببس ء ويستمر الميس حى يؤدى » أيقودم
ضامناً ترضاه الزوجة  ,أو تفي مدة شابرلعحلىخبس ولا يؤدى فإن ذلك

يكون دليلاعى عجره عن الأداء » ويكون الواجب أتننتظر إلىميسرته .
ساعلطايع
يسر
وإذا كات الروج مع

أت ينفق شيعا كان للزوجة أن

سااكاخ م
طنلب من المحكقة الإذن لا بالاستدانة عل
تاأ
تطلب التفريق »كبا يكون لل
تفسمتندين منه كان المحكمة أن تأحبجراهأ ع أوأشاها
لأروج » وإذا لمت
إن لميكن لا أب > أوسمها إن م يكننا أس وغيرهم من مجحب عليه لقتنا
وتكوث التفقة ديناً على زوجها
إن لنمكن متزوجة  --أن ينفق علا
تؤتحل منه 1ذ] أيسي

.

حماية اللبياة الزوجية
5

مل الإسلام على حماية لللياأة الروجية من القرئمة

» 2وذللك مما

اشتمل عليه من و صابا بالنسبة لا 8

( )1أوصى باختيار الزوج واختار الروسة » وقد نقلنا وصايا لني

صل الله عليه وسلم فى ضرورة الاختبار الحسن وألا عل جال الزوجة

هر الأساس ء ولامال الرجل هو المعتبر ء بيلكون الزواج على الدين

والأخلاق ؛ فهما اللذان تببتى ببما الحياة الروجية .

ولكتى يكرن اختبار الزوجة لروجها اختياراً حسناً قرر -جمهور فقهاء

المسلمين أنبالايصس ا أن تنفرد باختيار الزوج » فيكون لأولياتها من أب

أسم )
زوج معين إذ! كانت يالغة عاقلة » ولكن ليس ا أن تنفرد درون
كع
وإذا أمتنع الأب أو االألخمعونافقة م
رون الزوج الختار لا عيب فيه »
وأراد بالامتناع مضايقّا س كان ذا أن تطلب من القاضى أن يتولى الزواج
متعا للم الأولياء .

وقد قرر أبو حتيفة أن المرأة طا أن تشرد باختيار الزوج وأن تروج
فلزو
كت ا
لمار
اد اض
اجء»
نفسها من غيررضا ولبامادامت بائغة عاقلة » وق

وخالف

نلبى صلىاللهعليه
بذلك جمهور الفقهاء ء وأنحذ ذلك مانلقو

وسلم « :الأم أبحنقفسها منولها» ء أى المرأة غير الملزوجة الى تريد
الرواج أحق بنفسها .

سن اطي امم

تداط
(ا؟)حوق

الإسلام ق تكوين الأسرة » فأوسجب أن يكوت

للزوج كفؤاًلزوجته ء قإذا كان خسيساآ لميكن كففاً لها » ذولك لأن الزواج
صنين
خب
شدة
علاقة بأيسنرتين » وليس علاقة محر
وىم
د لك
توجة
يكون الزوج مكافاً لآسرة الز
وج
ريه
لن ف
ايكو
الذى لا

ء ولذلك وجب أن

العشرة بينهما » والرواج

مكافنا لآسرة الزوجة سريم الزوال  +ولهدا

أوجب حمهور الفقهاء هذه الكفاءة » ولميشيرطوا أن تكون الروجة -كنوا
للزوج » لأن الروج لابعير لاهو ولا أسوةه بالزوجة إذا لميكن كفو ع
ولكن الزوجة وأسرتها تعبران بالزوج غير الكقطء .
() وإحعاط الإسلام لبقاء المودة يعن الزوجين فأوجب كيم الذككين
لاف ينشب بين الزوجين أكبان سبب الخلاف » ولذلك قال
غدعكل
عن

تعالى  :و وإن شفم شقاق بينهمافابعشوا حكيا أمهنله وحكا أمهنلها إن
ن
إه
وبما
بريدا إصلاحاً يوفق الله بينْ

قابلة للإعادة » وإلا يفرق بنيط.
وقد قدم مشروع

ذلك بلاشلك يعيد المودة إن كانت

7

قانون لوزارة الشئون الاجتاعية والعمل مؤداه

ندكم
أتللاجأ المحكقة إلى السير ق نحقيق الدعرى بين الروجين إلا بع
حكين عدلين بينبما » وغسن أن يكونا من أهله وأعلها  +وأليما إن اختلفا
«هم إليهماثالث .

وذلك لأن كل سايرلفدىعوى سواء أكانت نفقة أم“كانت طاعة من
سنا
هأ
لبما
ص عل
بكثين
شأنه أن يزيد الحلاف حدة .وأن الت

 +فإن عجرا

عانلإصلاح كان عليهما أنيبينا يتا من الزوجين هو سبب النفرة بيهما »
فإن كات السيب هرو الزوجة حكم لهبالطاعة  0ولايحكم ها بالتفقة مادام بعد

لها “كل ماتحتاج إليه فىبيته » وإن كان سببالنفرة مقنبل الزوج -حكم لها
بالتفقة ولاحكم بالطاعة مدة مانلرمان .

( )41واصتاط الإسلام للأسرة فأوصى بأن محافظ المرأة علبا » وأن

ب

علا ح
يقتها
ررج
يرعاها ال

اراي سيم

» وقدقال النى صلى اللهعليهوسلم «:الرجل .

راع ف أهلدرسعول عن رعيعه » والمرأة راعية فبىيت زوجها ١٠ ومسثولة
عرعنيتها .1

رية
سة ف
آمرأ
ل ال
اصية
شخ
ا  ...تلمرأة شخصية كاملة فى الأسرة » وهى قيل الزواجمادامت

ئها
ايس
يئ
ل
ويدة
أ رش
لقلة
بالغة عا

سلطان مالى علا » بل إنهاتدير مالا

»واوت
لفصااليت
وان
بنفسها أو بركيلهاء وذمتها منفصلةعن ذمةأوليائها ماع ال

إدارة أمرالها إلا بتوكيل منها » وهى فى هذا التركيل حرة لها أن
ولااتعطيه .وبعد الزواج ذمتها مفصلة عذنمة زوجها » فلها أنه
تعطيه ع ا

تتولى شئون أموالها بنفسبا وليس للروج عليها سلطان فق ذلك 1ل بتوكيل
منبأ  1فإن منحته التوكيل وهى خحرة ق ذثك تولى ععتشضى

هذه

الوكالة 3

ولها أن تعزله عن الوكالة ق أى وقت شأءت ,.

ولاتعد أموالها مع زوجها شركة بينهما » فكل منهما لاهلتصرف فى

ماله من غير تدشتخل الآآخر فى أمره .
رنر
قأ
ونجب

هنا أمرين :

أحدما  أن المرأة لتمثبت لها الولاية المالية على مالا ى أوروبا

إلامن مدة لاتزيد على ثلاثين سنة وقد سبقها الإسلام فى ذلك بنحو أربعة.
عشر قرتاً .

ثانيهما  أن الزواجى أورويا مجعل الرجل شريكا للمرأة مفاقلها »
وأن مايكون لها قبل الزواج من مال يدخخل فىهذه الشركة ء ويككون الزوج

له احلقتصرف فى مال الشركة » وهو بذلك وصى أو وكيل وكألة إجبارية
عن

امرأته ,

فلام سبب الميراث١الروجة من زوجيا
لاجإس
ارو
وقد رأبت أن ال
مله
يسب
كلا أ
رباث الزوج من زوجته ء والله خير الوارين .

 0هك

الاق

شرع عقد الرواج ليكون مؤبدآ » ولذلك قرر الفقهاء أنه إذة
مه
أقترن به عند إنشائه ميادل على التوقيت فإن العقد لاينعقد » ولكن لكي
يكون عقد الرواج دانم مسمرآ لايد أن تكرن المودة بايلنروجين ثابتة.
جين .
قمةر بوين
ألرح
لتناقطع ء لآن أساس الخحياة الزوجية المودة وا
وإذا القطععثت المودة » ول يكن لمةسبيللبقائها ب؛أن -حاولة الإصلاح
بأنفسبما وكين من أحلهما  .فليدا ذلك » كانهنالثاحال لأمور ثلاثة :
طعاع
تالقم
ااتص
أوخا س أن تبى الزوجية ويبى ال

حبال المودة ».

وذلك غير معقول قى ذاته ,

هما يسير كق..
مل
ثانا  -أن ينفصل الروجان إنفصالا جديا » ك

مببيله وحبله على غاربه » وهذا أمر غير عرشي فى ذاته .
الثها  أن تنقطم الحياة الزوجية بالطلاق .
وقد اخعتار الاسلام الآمر الأخير لأنه المعقؤل فى ذائه ؛ ولكن من

الذى علك هذا الانفصال ؟ أعلكه الزوجان معا  .أم بملكه القافى :أم
علكه ألحدها

متنفرد؟ ؟

لاشك أت الروجين إذا تراضيا عاللىقراق وأصر! عليه بعد المراجعة.

من ذويبما ه وأهل اتخير من المتصلين ببما » فإن الفراق فى هذه النال.
أممنرطىق » لأنيما أدرى اا » ولأنه عقد نشأ يترإفسيما ع فالمعقول

أن يتقفى أيضا يثراضبما“ء كالشآن فىكل عقد نبشأرضا المتماقدين .
ولكن إذا لميكن تراض على الطلاق ء فهل يكرن الأآمر إاللىقاضى .

ودن ذلك معقولا بادى الرأى ء.
كةك؟ق
يوجي
هو الذى يقرر إنباء الحياة الز

وف ظاهر الأمر » ولكن هكلل مياكون بايلنروجين من أمور يصج ,

دبنى
يا ب
أانه
إعل

القضاء ع وأن مجرى بينهما الازاع قبا أمامه » وإذا كان.

اذهك

لب

اع المودة بين الرجل وامرأته ؛ فاالذئ يسلكه القاضى
طهو
قاق
تلفر
اب ا
سي
لتحقيق هذا الأمر ء ثم إن المقرر أن انقطاع المودة وحده هو سبب كاف

لانقطاع الحياة الزوجية إذا لميكن لمة سبيل لعودتها .
ويلصايم أن يكون القضاء عو ألدكم فى مسألة المودة » وفرق هذا

فإنه يترتب عليه أبلغ الضرر بالمرأة » لآمها تكون عرضة للفيل والقال
إذ جرم بالأسباب اابى تتعلق بسمعتها .
ادلرجل
لبق إذن إلاأن يكرن الطلاق بي
ب

أو بيد المرأة » وإله

 0م منطق الإسلام لا يصح أن يكون بيد الحرأة » لأنهاسريعة الانفعال »
تخضب ء فتن أن الغياةالزوجية شقاء لانعم فيه ع ولأآن الرجل تكلف

فى سبيل الزواج المهر والتفقة » وسيترتب على الطلاق تكليفات مالية عليه
رة
أادج»
وأول
مننفقات لل

ول
عيسقمن
لفل
اك »
وحضالة وغر ذلل

أن

يكون تصرف يترتب عليه كلهذايبدالزوجة منفردة به.
وإذن قلميتبق إلاأن تكونعقدة الزواج بيدالرجل » وقد جعله الإسلام
عأفنون ه أى
يلا
كذلك » فقال تعالى فى شأن العقر فيا يتعلق بالمهر  :وإ

مقاللا
اانشلفكأ
تدكةاح ه ء والرجل يل
لعق
الناء ء وأو يعفو الذى بياده
من المرأة ؛ وهنالك أسياب حمله على الطدوء

ء» وهو

ما تكلفه فى سبيل

الزواج من مال  +ويعساتقبله من تكليفات مالية أخرى .
وق-د
8

ثتر
أ نح
تجل
يعترض معترض قائلا  :قد يكرت الر

اتقعال وقتىكالمرأة » وإن كان أقل تعرضا لهده الانفعالات مها > فيقع
الطلاق عند عدم اللاجة إليه » وأيضاً فلاذا لاحظنا أن الرجل إذا أحس

خىرى
أه
لحست
ااأ
باتقطاع المودة قطع الروجية » وأعملتا جانب المرأة إذ
ببغض زوجها .

والجراب عن السؤال الأول أن الإسلام لاحظ المانب التفسى فى
يقيده بالعدد » وبزمان الطلاق » وبوصغه » فأوجب
قلا
بدتالط
الرجل عن

البى صلى اللهعلبه وسلم أن يكون الطلاق مقيداً بمايأقى :

0

7

خاومردلا ما لايطتلقيا إلاطلةة
( )1لياطلقها إلا طاغة واسدة »وإذا ك
رجعية » جوز له أن جر تبصع زوجته إليه فى أثناء العدة » وهى ثلاث

اولة أشبر عادة ٠وذلك لتكون عنده فرصة الرجوح
.حيضات » أثىلنم
ا
ه
فقىوله » قتإنرك
هذه الدة من غير أن يراجعها  +فإن ذللك دليل
ئنيه
اً م
جاما
على أن المودة قادنقطعت تم

,

(بم أن المدخول ميا لايطلقها فى سال حيض  +لأن ذلك وقت
تكون المرأة ضيقة الصدر » ولا يكون من الرجل إقبال علبا ء فإذا طلق
فإن ذلك قد يكون لغير سيب موجب أو مرر ,

(ج) ولا يطلقها فى طهر قد دخمل مرافيه

فإذا فعل ذلك »٠وتركها حى انيت عدنها عن غير مراجعة كان ذلك
دليلا عل استحكام النفرة .

وقد قال ابن تيمية وابن القم وفقهاء الشيعة إن الطلاق لايقع إذا لم
يكن مقيداً عبذه القيرد العددية والرمنية

ضس
عصر
بم
بذت
وقد أخ

هذه الآراء » فاعترت الطلاق المقثرن بالمعدد

يقع طلقة واحدة » فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً لاتقع إلاطلقة
واحدة ء وحمذ! لأوخذ بكل آراء الشيعة وابن تيمية قى هاذلاموضوع

.

ه .وأما الإجابة عن الال الثانى ٠ فتقول فبا أن الإسلام لم
مل جانب المرأة » يل جعل اتخلح » وهو أن تطلب الطلاق فى نظير أن
تقدم ما أنفقه فى سبيل زواجها من مهر » فيكوت الطلاق على هذا »
ويروى فى ذللك أن امرأة ذهحبت تشكو إلىالبى صلى اقهعليه وسام أنها
لاتطيق زوجيا بغفاء قدأها عما أمهرها فقالت :بستان » فقال عليه
:تردينه
الصلاة والسلام أ

لت
قيها؟
عل

 :نعموزيادة ع فأمر النبىعمق ألله

وسلم زوجها أن يطلقها علىأن ترد إليهحديقته .

0

٠:

2

وقد قرر المالكية أنهإذا نيدنللتاضى أن الأشوئ من سانب الزوجة »

وطلبت الطلاق حك بالطلاق علىأن يكون خلعاًعلىيعضالمهر ؛ أو على

كالمهر .
قىضاء » وأن :
انليد
وهو والآن جد دعرات بأن يكون الطلاق بي

من يطاق بدون إذن القافى يكون عليه تعريض أن طلقها إن نيمقدم
ذقدلألنك
سيياً عيررآ للطلاق ء وشعه  .وإنا تعت

لاداعى إليه » إذ أن

رار تقييده » لآن أكثره لابقع
بل
تلاق
آىيبدييننا عن الط
الإحصاءات ال
فيه ضرر على المرأة سوغ ذلك التقييد » وذلك لايأق :
( )1أولها أن وقائع الطلاق كا تدل الاحصاءات كانت قبل أن تعقب

المرأة أى ولد  .ود ذاكرت الإحصاءات المخطفة أن نحو لال  ”/.من وقائعم
الطلاق قبل إعقاب ولد ؛ وأن /ا / 1من وقائم الطلاق بعد إعقاب ولد

واحد » ثم تتدى النسبة كلا كثر عدد الأولاد » وإن ذلك يدل على أن
أكثر الطلاق لنساد الاختار فاىلزواج ء فنع الطلاق إلزام بزواج غير صالح
لليقاء وذلك لباصلح مبرراً لتقييد الطلاق .

بةر من الزواج
أىشست
(ب) أن كثير؟ من أحوال الطلاق كان قبلى مش

وتقل النسبة كلا تقادمت الروجية » وإلبلك إحصاءات لسنتين :

عددالطلاق قبلمضى ستةأشبر ١ بعدمضى ستةأشبروقبل مضى سنة
1

هو

)١1

لزكرة

١رةرخا“١ 

لفك

واج » وذلك
لىزمن
ويدلك تبين أن أكثر وقائع الطلاق فاىلسنة الاأول
»ع الطلاق أو تقييده فى هذه الحال
مجن
وزوا
يدل على فساد الاختيار فى ال
إبقاء على زواج كان الاختيار فيه فاسدا ع وذلك ئيس فق مصاسة واحد

مالنزوجين ع بل فايلهفبررعلهما معد » وعل المرأة علىوجه اللتصو ص .
 ١عدي وإد الباعصث إذا كان هوالشرر بالمرأة من الطلاق  +فإن نست يذكر

6

إحصائية .تدل على أن أكثر الطلاق لايقع علبا منه ضرر » وتلك الإحصائية
استقيسا من السيد المشرف على توثيق الزواج والطلاق فىممكمة مصر القدعة »
وهى اجام الى يكثر قباالعللاق لكيرة الال مها » ولوجود طبقة كبيرة

يسكائها تنطق بالطلاق كثيرآ ٠ واكلانإتحصائية على الوجه الآلى ©وهى

فى مدى سنة كاملة هي سنة 5851

.

قبل الدشرل يغعر إبراء

قبل الدخول بإبراء

بعد الدخول جعي بطلبا
ا

بغر طلبها

بائن بالإبراء أىئبر ضا اأزوجة
بائن بغير إبراء

صمو
قط
يبسأن
وأنه بلاشك يج

وقداج
لاررلع
اتمر
الرجعة اس

عانلدرجعات من عدد الطلاق » لآن

تبازال الطلاق الذىيكون قبل
» 'اكاسج

الدخعول ء وكا تعب استتز ال الطلاق الذى يكو نبرضا الطرفين ء لأنه لاضرر
فيه على المرأة  +وإئما هو تخليص من حياة زوجية لاثرغياها  +وقد أبغفت

ها عشرة زوجها » ولذلك تستازل من الجموع مايأنمه :
قبل الدخول بعطليها رجعة

وجو

داجياو

جوم

وعلى ذلك يكرن الباق هج

سدلإا

سبااع د كرا

والنسبة تكون إذن هنىحو  79من وقائع الزواج  +وكان يجب أن
النسبة تنزل إلى الصفر .

مد
ان#8
ند

يد
ير؟
قمير
تاك
لهن
وعلى ذلك لاستطيع أن ثقول إن
؟٠ -
ركنت

النسية الى يفراض

الطلاق

قبا أو تحتمل أن نمة ضرر؟ واقعاًعلى المرأة مسا

الطلاق ضثيلة لاتكاد تذاكر » فضاد عن أن إعادة إللياة الروجية بعدالعللدق

لو احتسبت لابق شىء يعد [ضرار بالمرأة .
وإت التقييد قد يبفا.مرأة أكثر مما ينغم ل»أنه إذا كان التقييد بطلب

التعويض ع فإن دور إِغْءمّ يكون موضع تشنيع مستمر للزوجات »٠وإن
الرجل قيدفر من التعويض فلا يوثق الطلاق وبطلق باللفظ  +فإذا ادعته
عليه أتكر ولا رثات > فيعيشانق حرام

 4أو ينطع عنبا ع فلاهى زوحة

ها حقوق الزوجية ولا هى مطلقة تتزوج من تشاء ء والضرر بلاشك واقع,
عاللىمرأة .
ثإمنه إذا قيد الطلاق ذلك التقيد أغلق باالبرواج » لآنمن يعرفئ.

أنه إذا دغل من باب أغلق عليه لايدضله أبدا » وبذلك تشبع الفاحشة.
وتتحل

الأسرة.والخناية

وافعة عل

المرأة ف كل

الأحوال

.٠

عدم الطلقات
١#

عقتضى عقد الرواج ملك الرجل ثلاث

طلقات

لابطلقهة:

دفعة وإحدة ء بل يطلقها مرة بعد أخرى "كا هو موجب النص القر؟ قى ء

وإذا طلقها ثلاث طلقات فمىرات عتتلفة أصبحت لاحل لإهلا بعد أن.

ودخيخلع ب
اهشارها
تتزوج زوجا غيره > وي

معاشرة الأزواج  +أممووبته

وهااتعتيى عدما .
عت

وزنما كان الطلاق ثلاثاً ليكون عند الرجل قبرصرةاجع فيا نفسه +
فإن استمر معصراً بعد الطلقة الأولى ولم يراجعها كان ذلك دليلا على إرادته

اىء العدة
ثهان ف
أجع
دة و>إذا را
وحيل
م-
لطاع
اانق
الانفصال إرادة مميصة ءل
اه العدة م ثم طلقها ثانية طلاقا
هعد
نب
بقوله راجعتك ع أعوقد عالا

لذااه#8#

عمها
اًس؛ث
رعيا
رج

ده

فىالعدة » أو عقد علا يعدها » كانت لذديه فرصة

لما

لهح
صىأن
يا عل
اليل
لا د
ثالثة ء فإن ألبىكل مانى يده » كان هذ

ولا تصلم له » ولاب من تجربة شديدة .
أقسام الطلاق

54

 ينقسم القطلا
سق إ
ملى
ين

 :طلاق رج
وعى
طل
ءاق

بأثن »

والطلاق البائن يقطع الحياة الزوجية فى الخال ٠ فلاحل العشرة الروجية
ممجرد الطلاق » وإذا مات أحدهها فأىثناء العدة لايتوارئات إلا فى حال

واحدة وهى أن يكون الطلاق فرار؟ من المراث ء وبه نحل مؤجل الصداق
إذا كان مؤجلا اللطلاق أو الوفاة ,
أما الطلاق الرجعى فإنه لايقطع اياة الزوجية فاىلخال » بيلقطعها

بعد آنتباء العدة

ء» خله أن يراجعها فى أثناء العدة بقوله راجعتك من غير

عقد جديد ولأ مهر جديد

 +ولال مؤجل الصداق إلا باعندنباء العدة

من غير مراجعة ء وإذا مات أحدها فى أثناء العدة ورثه الآثمر .
ه٠١

خلول
د قب
للاق
االط
وكل الطلاق رجعى إلا أربعة  :هى

»

+الطلاق المكثل لتئلاث ٠ والطلاق
والطلاق ق نظير مال تقدمه الروسة و

الذى يوقعه القاضى إذا انلصقانون على أنه بان » والطلاق الذى نص
القانون عل
بىاأنئهن

» هاولطلاق للعيوب المستحكة  ,والطلاق للتضرر

إمينذائها بالقرل أو بالفعل بما لأيليق بأمثانًا  +والطلاق لغيبة الزوج
ستة نضررت

ف أثنالما  4والطلاق لمكم على الزوج بأسيس للالث سنان 3

ومضت سنة تصررات فنبا .

أما الطلاق لعدم الإنفاق لإصاره أو لامتناعه عن الإنفاق  6أو لغييته
مغنير أن يرك ا مالا تنفق فإنهيكون رببعياً إذا طلبه التفريق أعدم
الإنفاق بأحد الأسباب الثلاثئة ٠ ولم يكن له مال ظاهر تنفذا منه أحكام

اق

-

النفقة ء ومع أن الطلاق رجعي ف هذه الحال  .فإله لاتجوز الرجعة إلاإذا

تأثيت أله زال السبب الذى أفضى إلى الغريق > بأن يغبت أنه قادر على

الإنفاق أو مستعد للإنفاق ء» ويقدم ما يطالب به » أو يقدم كفيلا بالفقة
ذحوا
هن
أو

.

 ٠5ب والطلاق البائن يتقهم إل قسمن:بائن بينونة صغرى » وهو

الطلاق البائن الذى لايكمل الثلاث كالطلاق قبل الول إذا كانت الأولى

أو الثانية » والطلاق على مال إذا كانت الأولى أو الثانية ).ريصم أن يقد
المطلق فى الطلاق البائنبيئونة صغرى عملطلقته ف أثناء العدة بوعد اتبالباء
فتعود إليه يعقد حديف ومهر »جديك .
اوئن
اطللاقب ه
والفسم الثانىمن أقسام ال

بينونة كترى ء وهو الطلاق

المكمل للثلدث » وق هذه الخال لايصح أن يعقد على المطلقة إلا بعد أن

زوج زوجاً غيره  +ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يفترقا وتنهى عدتباء
حد
والاقل
وذلك لين

مهمأ تجربة قاسية فهى تجرب غيره ٠ فتعر فخير

؛م هيراها مع
«زوجها السابق وشره » وتعتير إن كان التفور مجانئبا ث
الللسيع

هلوطلاق على مال
 ٠ل الخلع ا

 2وهو قد شرع لتنتدى المرأة

نفسما من زوج لاتريد اليقاء معه » والرجل يعتاض عما ألفن فى هسذا

مماه
دع
قزيد
الزواج » وينبغى أن يكوت العرض الالى الذى تدفعه المرأة لاي
اذدة
يأع
زن ي
لأ
ارجل
الأرجل من مهر ء وقال بعض الفقهاء إنه لاغبل لل

.

وقد قال الفقهاء إنه لال للرجل أن يأععذ شيئاً إذا كان التغور من

نشوجرامتنبا
أثرعممطاى إذا كان ال
«جانبه » ولامحللهأن يأخذ أك

>

معيحا إذا كان الإنفاق
غلابحل أينأحذ أكثر مأماعطى » ويكون الصخل

اع©د
ل

على أكثرجماأعطى ء غير أنهمال خبيث لاحل لهأت ينتفعبه ء بيلرده
إصلىاحيه

.

أة
ريد
أة ب
إعصم
ال

يج-وز للرجل أن يجعل للمرأة حق تطليق تفسها منغير أن
ها
سلاق
فر ط
نأم
سلب ذلك الحق عن ننسه » وذلك بأينفوض الا
د
وءتقء
شا

إن

يشترط ا ذلك عند العقد ء بأن يقول طا عند إنشاء العقد:

إذا تم عقد الزواج بينناقأمرك بيدكتطلقين نفسك مىششئتت » غلها أن تطلق

نفسها فى أى وقت شاءت  +ولا تطلقها إلا واحدة رجعية +وليس لا أن

تكرر ذلك إلا إذا كان قد أذن لهافاىلتكرار كأن يقول لطا :تأنكتطلقى
نفساك عنى شئت و كلا شلت

ويض
اافأن
وك

يصح عند إنشاء العقد يصح بعد ماالمعقد وى

أثناء قايلامزوجية .

وإنه لوحظ أن الساء اللاي تكون عصمتين بأيديهن يطلقن أنفسهن
عة تأثر المرأة » واندفاعها بالحكومن غير ترو.
رلى
سل ع
لأتفه الأسياب ممايد
عن العلادق

 _-4كثرون من الناس لفون بالطلاق »ع فيقول الرجل على

الطلاقلا أفعل كذا أو لأفعلن كذا » وقد اعصر القانون رقم ه#السنة899١
عان
انولعأمن
| ذلك ال

لغو؟ لياقح به طلاق  +وذلك مأخرذ من رأى

أبن ثيمية وأبن القم ء والشيعة الإعامية » وببعحضض .الرزيدية .

ول إن فعلت كذا فأنت طالق » وهو لايقصد الطلاق»
يلكقأن
ومن ذل
بل يقصد منعها منالفعل » فإن الطلاق لايقع » كأن يقول ها إن دهبت إل

صد
يبتقبل
بيت أهلك فأنت طالق » وهو لا يقصد وقوع الطلاق إن ذه
لقطعلاق ) ومثله إن قال :إن شارلبدتخانفامر أى
هاب لااي
لذمن
اعها
من
زم 0س تنظم الإسلام المجعيع 6

0

طالق ل فاه لا يقح الطلاق إذا شرب
شرب الذنعات

2

ما دام يشصد بالكلام منع نفسه عبى

ع آما إن قصد إيماع العللاق غكإن الطادق بشع .
العدة

 0 ٠العدة هى المدة الى تنتظرها المرأة بعد الطلاق أو الوغاة وتلتازوج
روجا أعر حى تتمى .
والعدة من الوقاة 5

ه
0
ع أد
ب5
نِ بأد

شرة أيهم .

و

الوق

سشواء كان

65

حامغ قإن اليدة تكون بوغيدم 00

وإذا كانتالمرأة مطلقة فلا عسدة إلا إذا كان قد حعلى دول أو تماوة
ةا
شوات

ى للسرأة ذاتثت اطريضص علاايك سوفسساك
الل بأن كانت كبرة

ابس

95

فإت العدة تكوت يكلانة أشور

بشت

.

خما و سين

٠
سلة

وإذا كانلك
4

دن غير

أو كات

وذلاك انمو د تعالى 2 +م واللال يسن

ن
شل لم
ايض من نسائكم إانرتبم فعدنين ثلاثة أشهر  +واللا

ى سس

من

. 6 ...

كل هذا إذا لتمكن المطلقة سام  .فإذا كانت حاماة فإن عدنها تكون بضرع
اخسل .

لعو لهتعالل

« :وكولات الأسمال أسلين أن يعن

جملهن 0

نفقرة العددة :

ا نفقة العدة واجبة عاللىمطلق

» عا داعت العدة قائمة  .وذلاك إذا

كانت ععتدة من طلاق  .أما المعددة من وفاة فإله لا نفنقة لحا  .لآن ملتزم
النفقة قد مات  .ونفقة العدة هى لى الطقيقة امتداد لنفقة لروجية  2لأن
الممددة ممنوعة من الزواج من جديد  .لأجل الرواج السابق  .فهى اعتسداد
للرواج السابق حكنا .٠ فعحب النفقة اذاث .

ولا تسمع دعرى النفقة للممتدة لأكثر هن سزة نشسية على عقتضى القانون
رقم 8

لأسنه 41؟ؤ.55

د  88اسم

«قسسسوق

الأولاد

الخحضالة
6

 --2صللما يولك الطفل تنبت عليه ثلاث ولايات  :ولاية التربية

الآولى » وهى ق الفترة الى لياستطيع أن يقوم فبابماجاته بنفسه وهى

الحضانة » والولاية الثانية ولاية الحفظ والصيانة والتعلم وهى الولاية على
التفس  +والولاية الثالئةتذبير شئون ماله إذا "كان لمهال » وهذه تسمى

اىله
ليةمعل
اولا
ال

,

اىء ء» وقد أئبتبا النبىصل اللهعليه وسلم للنماء ء ققد
نح
لنة
لحفا
وال
ذنا
هه إ
ذهبت أمرأة إلىالبى صلىاللهعليهوسلمتقول له :ويارسول الل
ابي كان بطنى له وعاء وجري له حواء » وثدى لهسقاء » وإن أباه طلقنى :
وأراد أن يتزعه عبى عفقال لها رسول اللدصلاللعليدوس  :وأنت أحى به

مالمتثروجى  4ويروى أن عمر بن اللدطاب كانت لهزوبجة من الأنصار أعقب
ولكن ليموفق زواجهما فطاقها غرأى ولده نجمله
منبا ولده عاصيا
جادته أم أمه » وأراد أن يأحذه مثبا فتنازعا إل أى بكر الصديق خليفة

رسول الله صل الله عليه وسلم فأبقاه فى يدها » وقال لماروق الإسلام
عمر  :د ربحها ومسيا ومسحها وريقها شير له من الشبد عندك . 6

 ١9#س ومقتضى كون الحضائة للأم ابتداء » وأنها أولى بالآب منه
قرر الفقهاء أقرنابة الم تقدم دالماًعلىقرابة الأب ى حك المتفانة »
تقدم أم الام ع أمالأب > وتقدم الأحيت لامعلى الأخت

لبد »

وتقدم الحالة على العمة » وهكد! على ما هو مرتب ق كتب الفقه :

 ١ويشترط الفقهاء فىالحاضنة أن تكون أمينةعلىالصغير أو الصغيرة
أىدبه ودينه وخلقه ء فإن كانت لتازمن عخلىلقه تزع
حريصصة عل

ميندها

.

لداهء4ة

ادا

ضتة
يكان
رفإن
موله
يىام يشن
ادرلةقعل
ويسشترط أن تكون قا
؟
أو متقدمة السن ميث نحتاج هى إلى رعاية غيرها لا » فإنبا لتاكون
أهلا للحضائة .

ويسشترط أن تكون غير منزوجة برجل اليس اذا قربة جرعية
فلصغير أو الصغيرة » فإن كانث متزوجة بأجنى لاتستحق الحضانة » وإذا
كانت متزوجة يغير أجنى كالحدة أم الأم تممسكه عتد زوجها ألى الأم

ضاافىنة
لطفحقه
ا سق
لا

.

لخبيانضنة  2والصغير أو الصغيرة ليس
ادين
؛  هذ! واتماد ال
بلازم » فإِذا كانت مسيحية والصغير أو الصغيرة مسلما لآنأياهمسم

هنا
دع م
يياز
لأ
دقيات
أما
لم
اضى
بع
4ب-قاء
و

إلاإذا كانت تلقنهمبادىء دينبا» أو يبلغسنايدرك فيا
,
الولد ى يادلخاضنة لاعمنع اتصال الأب  +وذلك لأنه

ولده وهر المولوه لأهكا عير القرآن الكريم ٠ ولآنه هو الذى نجب عليه

نفئته ونفقة الخاضنة والمرضعة كا قالالله تعالى  :و وعلى المولود لهرزقهن

ر كالاد
أيته
وكسوتهن بالمعروف م ولذلك كان عليبا أن تمكنه من رؤ
وكو.جب أتنقم افلبلد الذىيقمفيه الأب » ولاتنتقل منهإلاإل
ذل
البلد الذى عقد زواجها فيه و»كان فأيههلها  +أو تنقله إلىبلدغير ريفى
يكون قريبآ من البلد الذى يقي فايلهأب » بحيث يستطيع أن يرأه ويعود
فىيومه من غير أن تتعطل أعماله وهذا خخاص بالأم أءما غير الأمفليس
هاأن تنتقل بالوئد ذكراً كان أو أنثىمنالبلد الذى يقمفيهالأب .
وإن هذا عو القسط ؛ فك أن الطفل فى حاجة إلى رقابة أمه » هو أيضاً
قابة
فحىمعاجة إرلى

أبيه» ولا يصح أن يكرن ح

الأمفىالحشانة سيا ىق

حرمان الرسل من حقه ق الأآبوة » وخصوصا أنبا أوجبت عليه كل
التكلينات المالية و»عليه ثفقات علاجه إذ! أصابه مرضص > وتفقات تعليمه

لداالأء

أ سد

إن دخل دور التعليمفىالمرحلة الأولى وهى الى يكون فيها ق حضانة الأم»
لممعنقول أتنكون عليه كل هذه الواجبات » ونحرم هومن رؤية
ايس
ول
ونده »ع ومحجرم الولد هته .

سن الحشالة :

 -86تتبى سن اللمضانة باستغناء الصغير أو الصغيرة عن نخدمة
عضوى الفقهاء حدها بالبلوغ الطبيعى بأن نحرفى البنت ويبلغ الصغير
بساء
الن
حل الاحتلام .

هناء
فوتق م
لأخر
المت
وا

قدروا بالسنين » فجعاوها بالنسبة للصغر تنتهى

سبع وللصغيرة تنتهى بتسع » وأطالوها باإنسبة العبغيرة لأنها مك

إن أن

اضتتها 
من
تتعود عادانت النساء ح

ومن النقهاء من قال إت الصغير إذ! بلغ حد التمييز والإدراك خمر بين

وقد جاء القانون رقم 8؟ لسنة  4741فجعل للقاضى الختص اللقق أن
كك سن الخضائة بالنسبة للصغيرة إلى إحدى عشرة سلة > وبالنسبة الصغر

إتلى
سع سني
رن إ
أذا
ى

مصلحة الطفل فق ذلك » وف أكثر الأقضية كان

يقضى القاضى ببقاء الطفل فاىي
لدأم

إذا كانت غير موتر
جة

ء وكان

بم
لها أكثر رع
الأب متزوجاً غخيرها » لآن تفرغ المأجممله
أاية
ينه

»

وبقاؤه حقضانتها أولى من بقائه تحمث ظل إمرأة أبيه » وقد وجك اقتراح

بأن يكون للأم وأم الأم حق إيحضانة بالنسبة للصغير إلى إحدى عشرة

سبناةلونسية

للك فى ذاته معقوله .
للصغعرة إل ثلا عشرة سنة » وذإن

- 5و.إنه جب أن يعم أن التربية الحقيقية للسغير والصغيرة ها
درجات ثلاث :

أو
ألاه
ماث .و
لهى
ها ي
»أتنرتى بن أبويه  +قإنهيتمق بيلهما جسمه
ونفسه وعقله » فيتال الرعاية الثامة افلغذاء والصحة ما
تدام
وتاقد
فرت

سد  #عا د

سماتمطايع
ياتب
قبا العناية » ويرى فىتفكبر هاوأسلوب حي

أن يدرك به

الحياة الىتجرى بين النأس » وتوقظ العواطف الكرمة التى عدان بهاماني
سه من إحساس اصتاعى

» وهذه الرتية ينالها أكثر الناس » الاأتلذين

يفترقون عأنزواجهم وهم منهم أولاد نسبتهم ضئيلة  فقد أثبت الاحصاء
اب
قغير
عمن
إاق
أننسية الطل

أى ولك إلى وقائع الطلاق أكثر منه لال

إدعقاب أى ولد واحد نسبته حر  + 951وتضول النسبة كنا
والطلاق بع

ؤاد عدد الأرلام ,

الدرجة الثائية 
وهذا ينال التهلب

أن يرى الولد فى ظل أيبه بعدأنيتجاوزسن الحضانة »
المطلو ب إذا كأت الأب معئياً بيربية أولامحريصاً علا

كل الحرص ؛وكل الآباء كذلك إلامن غليت عليه شقوته » وهذا تنزع
ولاينه على ابنه ولاتبى
الدرجة الثالثة
أو امرأة

أت يتربى الولد ق حضن أمه حى يكبر ويصير رجلا

 3والذدين يكوتوت

على هذه الثربية ف أكر

أحوالمم يكرنونث

مدللين ؛ ليست طلمإرادة قوية حازمة » وتغلب عليهم الأنانية ٠ الأنهم
لايقر ضرت

عل

أنقسهم عطقا ماديا

ارين

لالط

وذنك لأ دن أمهاتهم

عودئهم ذلك ,

وإن هذه الخال ترى فىاليئم المدلل الذى ترك له أبوه مالا وتولت
الأم رعايته

سال الأولاد الذي ارق

وق

أباؤم عن أمهاتهم »وآثر الآباء

الراحة لأنفسهم فتركوا الأولاد فىأيدى الآمهات على مال يدفعرنه أو من
غير مال ء وذلك بلاشلك رار من وأجب الأبرة .

فىس
ن عل
للاية
ا-الو
*
إذ-ا

اننبت الحضائة وهى ولابة التربية جاء الدور الاق »

وهر الولاية على النفس

التربية والتهذيبه .

ء» وتشمل هذه الولاية ولاية العزويج »> وولاية

لاايه؟

د

وهذه الولاية تنبت للرجال » لأن الطفل ذكرآ أو أنى بعد انتهاءسن

الخشالة غتاج إلى التوجيه إلى شئون الحياة » وتحتاس إلى الفظ والصيانة :
و محتاج إلى شخصية قوية يستحبى منها وضاكيهاءفإن ذلك الوقت هو وقت

تفتح الغرائز الالججاعية » فلابد من شخصية تبعث فيه صفةاحياة اتلهىذب

هذه الغرائر و»تجملها دائمآ فطريق الاعتدال من قيرأت ميتها أو تذبلهاء
وذلك لايكوت إلا بسلطات الأب العطوف » ولايكوت إلا نان الم
الرعوم  8وكل يؤدى عمله ف وقته ,

وأول من ستسق ذلك هو الآب » فهر المواود له وهو أول

4

من يهمة صلاح الولد » ويؤذيه فساده » وهو أقدر الناس على توجيهه سيب

صلة الأبوة العاطفة ذات السلطات .
فإذا لميكن الأب موجودا أو أميكن ساك هذه الولاية “كانت الولاية
الاب ء ولأنله
وم و
د
جد عد
عل النفس لاجد أنى الآباء لآن الحد أب عن
من حب المصاحة والرعاية والشفقةما للأب » ولقد تولى رعاية البى صلى الله
عليه وسلم جدهعبد المطلب > وكأنيعبرعنهبأينه» فكان يقول عن النى عليه
مكن الطفل أسيو لاجد
الصلاة والسلام :دإن ابتىهذاسيكون له شأن» وإذأ ل ي

فاإلنولاية على النفس تتقل إلىأحيه الشقيق » وذلك لآن الأخ الشقيق أقرب

إلى الافل بعد آيائه » ولآن مصلحته تعود على إنموته بالنفع إ»لا إذا

تعارضت مصلحته مع مصالحهم » فإنه ى هذه يكون للقاضي الحق ف ألا
1
يقسمه أليه .

وإذا لميكن للطفل أخشقيق قالولاية على النفس تكرن لأحيه لآبيه »

لذكور عن أولاد أسيه الشقيق » م للذكورر من أولاد أيه لأبيه >
ثمل
وعكذا

.

حد منهؤلاه تنتقل الولابة إأجلمىامه م أولادهرويقدم الأشقاء
ولذكم يأكن
دائما عألوىلاد الأب ولقد كفل النبى صلىاللهعليه وسام بعد نجده عبدالمطليه

ا
سع *ؤ
لس

منيه
عمه أبو طالب » وكان له حاميآ وراعيا وشفيقاً » حمبىحكا

منأذى

المشركين بعدأن يلغالأربعين وأخذ يبلغ رسالة ربه » فنااله المثر كون
شرك
اتلعل
بالأذى البليغ إلا بعد وقاة أى طالب مع أنه ما

» قن يعد

أبى طائب همو! بقتله عليه الصلاة والسلام » ول يتجدمن كيدهم وتدبيرهم
إلاهجرته صلىالله عليه وسلمفىخفاء .
ء فاإلنولابة على
ته
صبيمن
عقار
لكصنغير أحد من الأ
وإذا للمي
ضى » فيضع الطفلعند قريبعلهأو غر قريب يكو
قلاإلى
لتق
افس
الن
بداعلرأفمانة
ق

ضتته
» وإذا رأى أن يبى فحىايد

ببق

وإذاكان نة دور عامة لحضانة الأطمال أو الولاية عليهم وإن هذه
كمن
تال
الدور تقوم مقام الحاضنة إذ

حاضنة صالحة » وقد تقوممقامالولى

ى
للى
عك و
علىالنفس إذا لم يكن هتا

النفس صالح .

هو

هذا وجب أن نتاحظ فى الولاية على النفس ثلاثة أمور :

أوها  .أن الأب لايتزع طفله الذى نجاوز سن الضانة من يده إلا
ذأ أثبت أنهغير أمين عليه أو لايراعى مصلحته وكذلك الجد ء أما غير

الأب والخد املنعصبات فقد قرر الفقهاء أنهقد تتعارض مصالحهم مع
دخاضنة
مصلحة الطفل قَإِذًا أراد أحدهم أن يكز عه عن يال

لكام

لغهجرد أذنلك

إذ! بسلنغالخضانة

للقىافى أن يلاحظ مصلحة
حق له » بالع

الطفل فذيلك  +حى أن أبن عابدين من قققهاء الحنفية يقرر أن الأم إذا
“كانت منزوجة وسائط احقها قاىلحضانة مبذا الرواج

وأراد الول من

ييرد
قغ
مصغر
ضى أن يلاحظ ماوهأتفع لل
الى
ق فع
لضى
القا
العصبات ضمه منا

ع

فقد يكون الروسج الأجنبى أعطف عليه من عمه أو اأبخنيه » وعلى ذلك
يبقيه معأمه ع أو يعطيهللعصبة إن ثبت أنهلاأذى منهم .
والعصبة أكشارنا هرأقارب الطفل من جهة اكللور
 30أبيه أو مه .٠

كأنحيه الشقيق

ا

 ١+.الأمر اثثاق الذى نجب ملاحظته 

أن الأمانة شرط فى أكل

ترسق طاذلهولاية »
س غي
مبم
والىلعنلفس ء فإذا فقدت هذه الأمانة أص
لولاي
فىس من -حيث
ولقد جاء القانون ر١ق1م4 لسنة 1١8141 فن
نة عل
اظ ال

»ب
سائ
توقفه
وبا و
سل

الولاية على النفس وجويا فيايأق * 2 :

(ِ[ 14ذ! حكم عل الول ق جرعة اغتصاب ء أوهتك عرض

»

أو لبريعة من الماراتم التى يكون قبا محريضى على الدعارة  +وكانت
الجر بمة على من هو فى ولابته » وكذلك من حكي عليه أكثر من مرة ى

تلكمن
هاذسهكراتم » لو

الجرعة واقعة على من هو اوقلايته .

وب من لحك عليه ف جناية وقعت على واحد من تشملهم ولايته »
أو حكي عليه لخناية وقعت من هؤلاء .
وسلب الرلاية فى هاتين الطالتين حسى »ع وإذا سئيت ولايته عن قاحس

سليت عن بقية من يتسولى أمورهم فى التفس ء وذلك فى غير ولاية
الأب ولطلبد .

1

ويكون سلب الولاية جوازيآ » فيجوز أن تسلب ومجوز أن توقف
فهايأق :

د )1إذا حكم على الولى بالأشهال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة .

(ب) إذا حكم عليه فى جرمة اغتصاب أو هتك عرض أو تحريض

خرعة على من هو فى ولايته و»لم تكرر .
عالىدعارة والملتلكن

(ج) إذا حك على الولىأكثرمنمرة جريمة تعريقن الأطغال المخطر
كل
أو اليس بغير سيب ء أو اعتداء جسم إذا كانت اطخريمة فى

هذا

على منمم ق ولايته .
(د) إذا حكربإيداع أحد المشمولين بولاية الول ق دور الاستصلاح >

فإنذلك يكون دليلاعلى أنهلابحسن القيام علىتربيةمنهوفىولابته .
الولاية سألوامته
هنم
لد م
مأح
شصعة
تطر
(ه) إذا عرض الولى للخ
أخولاقه أو تربيته بسبب سوء معاملته ء أو سوء القدوة نتيجة الاشتهار

بد

هآ

هس

يفساد السرة ٠ أو الإدمان على الشراب أو اخدرات © أو يسيب

عدم

العناية أو سوء التوجيه ء ولايشتر طاق هذهالال أن يصنر ضد الولى حكم
يجبوود

هذه الأفعال ,

ومحكم بسلب الولاية أو وقنها فى كل ماسيق » ولو كانت الأسباب
المسوغة للسلب سابقة على قيام الولاية » قلو كان الأأخ معروقاً بواحد من

إ؟لليته الولابة محكم الشرع » فإ
ية أمر الصغير ثم
ابل
هذه الوأمولر ق
هنا
ياضى
الق
قل
فهأ

»يول
سهلأبنبا .

وى حال سلب الولاية أو وقفها يتولى أمر الصغير من يلى هذا الولى

حنكمة أن تعهد
امتلنعمكا
فى الولاية على النفس  +فإذا لميكن أو كان وا

بالصغر إلىأى شخص يكون أمينآً» ولولميكن قزيآ لهمادام حسن

ز
وه»و
جربيت
'السيرة صالحآ للقيام بث

لهدمأؤوسسات
أن تعيد به لأحد الامعا

الاجباعية المعدة لذلك .

وفى

ندال الحكم من محكثة الجنايات بسبب أمر يكون فيه

سلب للولاية أو وقف ها يقرر القانون ألههله المحكة أن تقرر سلبالولاية
باعتيارها ثمرة هذا الحكم .

وإنا نرى أن ذلك مجب أن يكون واجبآ على المحكقة ولا يكونجوازياً
يث
لكا
لح
سا"

> فإن فيه ملاسا للمولى عليه .

وإن للذين سلبت ولاينهم لننايهم على الصغير ألوتكرار اللحكم علهم

ارم الدعارة وغير هاليمطألنبو! إعادة ولايتهم إذا رد اعتبارهم.
فى سج
وجصوز للذين سلبوا الولاية بغير .حكم وهم الذين سلبت ولايهم

لأخلاقهم أن يطليوا إعادتها بعدثلاث ستين من سلبها ,

9٠+

حظيه فى الولاية عاللىتفس » +هى
ل ماجب
الأمر الثالث المذى

هرى
ويب
تالس
لهمجهو
الاق
بت أن إعمال الأولياء علىالتفس ٠ أو سوء أخ
أثنه
فى التشرد » ولنو ضحم ذلك بعض .التوضيح .

مد
ا “أ
سه

التشرد

١*#؟  لقد كثر قلتشرد قى البلاد العربية كثرة واضحة

ع فوجد

التسول وماتلسولوكن يفجئون الناس ف الطريق » ووجدنا مجوار هؤلاء
الأطلفال الذين لامأوى هم 3

ولا كالىمء يكلؤهم »>وقد فقدوا كل رعاية

ة تمدهم بالعطف والحنان ء حتى تكون مثيم
رلا
سإذ
أهم
اجماعية من أسر
لبنات قوية في بتاء المتمع ٠ وإنهم إذ ينشئوت على ذلك التبذ الاجياعي
ينشئون أعداء للمجتمع » فيكون منهم الشذاذ الذين يستلبوتأموال النأس»

فإن كال حائل دون أينسطبو! هذا الاستلاب استلبو! الأرواح ليصلوا
إل ميتغاهم .

 ١٠4ولقد حاول العلاء بأتنعرفوا أسياب ذلك الداء الذى يفتك
باجتمع العربى »قال بعض ذوى السلطان أسنببه الطلاق وتعدد الروحات
وإنه إذا قيد الطلاق وقيد تعدد الروجات زال ذلك السيل من المتشردين »
أو خف وضعف

أثره .

وإنه من الثابت أن الطب الاجياعى كالطب اللسمى إذا أخطأ الطبيب
طىؤه إلى
خءمأد
فوىصت الداء » واتجه إلىوصف الدواء لما يتوضيه دا
ترك الداء يستشرى من غير مقاومة أو علاج » بل إن الدواء أخطأ قد
يزيد الداع عحدة ,

ولذا ترى أنه يجب فحص هذا المرض بالخبار الاجماعى الصحيح +
وهو الإحصاء الاجياعى » وقد أدى الإحصاء إلى إثبات ثلاث حقائق
جوهرية :

الحقيقة الأولى ..أن أكثر وقائع الطلاق تكون قبل أن يعقب الزوءبنان
أوىلد أو بيعدعأقنبا ولدا واحداً  :فقد أتعت الإحصائيات عن 484ا

و4١

 5أونقائم الطلآق قبل إعقاب أى واد ستغرقحو /80
4و
و4١

سهم
ار
سن

من وقائع الطلاق » وأن وقائع الطلاق الى تحددث بعد أن يعقيا ولد واسحدة
تستغرق نحو 9١  2وتقل النسبة كلا كثر عدد الأولاد وقد أشرنا إلى

يىد الطلاق © وهذا
يم ف
قكلا
تد ال
إحصاعات أخرى فى هذا عقنبل عن
يدل على أن الولد وثاق قوى  +وقيد من اللحم عانلعانطلاق فاىلطلاق»
وذاك بلا شلك بدل على أن الطلاق لا صلة لبهالتشرد .
تادل على ذلك
الحقيقة الثانية  -أن نسبة تاحدلدزوجات قد قلت ك
الإحساءات  الختلفة » فقد هبطت لسبة التعدد إلى نحم هرلاكن إل
سنة “3م81

 +ولعلها درت دون هذه التسبةء وإنه إذا كان تعلداار وحاته

طات
بكل
هشره
شرد "كان من الم اللازم أن تغزل نسبة الت
لهتفى
ابب
هو الس
أفته » وإذكانت
طخ
ولم
نسبة التعدد » ولكن الملاحظ ألهفازىدياد »و
قد خفت فى بعض البلاد فبأسباب العلاج لابسبب تقييد التعدد » فإن هذه
النسبة الفشثيلة “كانت موجودة وهر متفاقم فى أشد أحواله .

التقيقة الثالئة  أنه وضع إحصاء لتعدد من تعده

باؤهم الروجات

أو وقع علىأمهاتهم الطلاق من اللاجشن فى الاج والأحداتا  3فتبين أن

نسبهم ضثيلة ممايدل على أن إباسة الطلاق ليس الم
داشل

ولا تأثر فى إمجاد

ذلك المرعن العضال .

 86وإنه على فرض أتنألمثاثرآ ٠ وذلك فرض جدلى وليس
هن ق
إ'م
هنالك وأقع يؤيده فإنتأثرهما نببى
ربل
ال

الو
الىلعل
نىقس

و ن

لامج ذلك الإهال أمر افع
نفع خش فىذاتهمنغيرأن بترقيدأى ضرر

اجماعى من ناسبة أخعرى » وهذا العلاج يفترق عن علاج تقييد الطلاق
وتقييد التعدد من ناحيتين  :الناحية الأولى  .-أنه لابكرتب عليه تضبيق فى
ألخرية الشخصية ولا ضرر كما ينا » بيناالتقيد فاىلطلاق  2والتحدد

يبى علاقات زوج
صية
اغي
حرة للبقاء » ويقيد الحرية الشسخصية فاىلخلال
لقهخارفاىم.وحسب ذلك سيآ للتوق .
لي
اطل

مباةءأ

هه

وئانيما  أن علاج الآولياء علىالنقس عنع جرائم موكدة تقع على
الأولاد من الأولياء » وتقييد الطلاق أو التعدد لاجعل الفاسك من الأولياء

1

مستقها » فهذا العلاج اتجاه إلىموضع الداء أبتداء .
علاج النشرد :

وإننا عند الاجاه إلى علاج التشرد نتجه الجاهين  :أنحدهها

علاج وقائى » واثثانى علاج واقعى ء ولاشك أن العلاج الوقائى اهلوصعب »
بل
ااقع
لىسهو
والعلاج الو

.

والعلاج الواقعى هو حأموعلنك المتشردين » ووضعهم فق إصلاحيات

أو ملاجىء تأو.هم  +وتتولى لبذديهم وتأدييم وترييهم » وتعليمهم
الثرف الختلفة » وإن ذلك العلاج هو كالإسحاف للحال القائمة ,

ويلاحظ فىدور الأربية اللى تقوم عتلرىبية هؤلاء المتشردين أله
أن نمخوطهم بالشفقة والعناية والرعاية » فإن أولعك الأعلقال وقد فعدوا

اىجة إلىمنيشعرهيمحنانيقوم مقام حنان الأبوة
الراعى والخامي » هحيف
والأمومة وعناية الأب الصالح وحفظه ورعايته » وذلك لتسيق عواطف
تلىمع نظرة الدائيف
جر إ
لنظ
ااي
الألفة واغبة فىنفس الغلام المتشرد » فل

المتوجس » وإذًا كير نظر إليهنظرالمتحفز المتفرس » بل يجب أن محل
محل هذا الشعور شعور الأرة اأؤتلفة واغية المقربة .
ويجب أن يعدى ذلك من وقت أمعذه إلى وقث إقامته  +ثإملى

اللباء قربينه .
وممنلأاجلحظة

رعدين
شى م
تول
هذا ياجبلأمن تت

من الطرقات

والمقاهى الوحدات الاجناعية مع الاستعانة بالشرطة ء ولا تتولى الشرطة
نفسها ء فاإلنشرطة

ل»
ى
توبة
يدها غليظة مره

قدة
بي
قعية
رجتا
بالدراسات الا

الفزع ء ويد اصن

قيشعر بالرفق من وقت التقائه بمهذبيه ٠

وليصحيه هذا الشعور فىكل أحواله فهىله المؤسسة حى يألفها  .ويؤثرها

جب

5

عل كل إقامة سواهادوجب أن يكون إشراف الاجتاعيين كاملامسثمراً »
كون أمينة .
لناقطع » وأن تكون الرقابة الإدارية دقيقة ء وتأن
ي
كنا أنه يجب آيلجاعلوا الغليان ينظرون إلى هسذه الدورنظرتهم إلى
ق.
ليلم
السجون » +بل ينارون إلبها نظرتيم إاللىمدارس الداخعلية فايجسعل
ق أن مخرجوأ يومين أو أكثر ف لسعم و
»لكن لابعطون ذلك الح
زلابعد أن يطمئن القاثم على ٠ يسيم أنهم ألفوا المكان  :وأم يوثر ونه
على غيره > ولاحبون أن يقار قوه » وإذا هرب أحدهم عنك استعال هذة
اق أنزل به عقّاب لابكوت غلبظاً متفر دا » ولكن يكون زاجرة داعي"
لأن حمله على أنه مبدذب نفسه بنفسه » ويقوى إرادته وعرعته  +و بمنعه

.يصح أت يكون العقاب بتوبيخ
تلشىرد و
لإ
افعه
أن يساير أهواءه التى تد

على ليكون أردع لغيرهء وليوجد ببنهؤلاء الصبية رأباً عام مهذباًلانما
تسوده الفضيلةٌ ,

لخملة
اف
و

تكون دور الإيراء دورميذيبه وإصلاحلاتقيد فا ألخرية +

لك بلاشك تاج إملهىرة مالنمربين »
وياذء
ولكن توجه توجباً سل
الذين أوتوا! عقلأ راجحا » وقل؟ عاطفاً » وعلماً ودراية » وخيرة بشتون.

التنفوس » ومرالاً على علاج أدواتما .
هذه إشارات إلىالعلاج الواقعى التشرد الواقع » ومسب أنه
نم يوجد هذا العاتاج فق مصر 'بشكل عام شامل » ونرجوآن يتمقريباً 3
وتنتقل بعد

إلى العلاج الوقائىي الذى عنع الداء » أو خفن منه فلا

يكون وباء .

وإن هذ! العلارج لوقا ينجه إلىتنظم الولاية على نفس الصغير تنقليا
أكاملا حي يعممبديبه وتربيته  فيكون عشوا عاملا ق اهتمع » +وإث

ذاللكعلاج يكون فى نظرنا باتباع أرمكوثيرة

:

أوها  :تطبيئ القانرن رتم41١ لسنة 9م١4 تطبيقاً دقيقً  +وذللكه

يكرن بملاحظة الأحوال التى تسلب فبا الولاية على النفس وجوبا أو

سه

١9آ11 سد

جواز؟ » فعل المحكة الغتصة عندصدور حك يترتب عليه سلب الولاية عل
النقس وجوبا أو جوازا أن ترسل هذا الحكم إلىعمكة الأحوال الشخصية »
لافىبته غير الذين
لتتعر ف هذه المحككة ماإذا كان لمذ؛ المحكوم عليه » قوصر
جتى علهم ومدى تأثيره بشكل عامق المولى علهم » فإنهفىهذه الخال تنظر
لتك
ويه
أف
لتاط
احمكة لتطبيق القائوت تطبيقاً دقيقا مح
اقضا
لءنتل
مهم إلاإذا نظرإلمهم ال
ظكرة .

القصر الذى لحاامى

بل إنهيجب أن برسل إلى ممكقة الأحوال الشخصية  -كل حكر عس

د
اله
ليه
و عل
أحكوم
ن الل
اذا
كدإ
الأخلاق عقنرب أو عنبع
أوكات فى ولايته غير أولاده » لعتظر ممكة
صلاسيته للولاية » فلأوتك

يتولى أمرهم »

الأحوال الشخصية فمىدى

الثرين مك عليم للاتجار فىاغتدرات أوا ف

تنأولها ونموه ,ترسل الأحكام الخاصة بهم إلى ماك الأحوال الشخصية سب
لتدظر ق مدى ولايهم 5

سنل الأحكام المقيدة للحرية كلها إلى
رب أ
ت يج
م؟؟  وثانها  :أنه
الوحدات الاجدماعية » لتنظر تللك الوحدات فىحال الأسرة الى يعرطا اكوم

عليه والأطفال الذين يعلىلهم  :مماصيرهي ؛ ومن يعرش ف مدةغيبته »
ررنمئة
للىأتك
اا
كأته
وما مآل امر

ف غيبته  +بإلبا تكون أسوا سالا

تججد مبعنوها  .وأن إمال أسر الذين صدرت
قزو
إذ الأرملة تستطيع أن تن

فهم أحكام مقيدة للحرية طويلة الأمد وقصيرة الأمد  كانسببآ قكثرة

التشرد بلاشك » فإنهذه الأسر تكون عادة أسرة عمال عن يكون كسهم

على قدر حاجتهم العبرية أو الأسبوعية » وإذا عطل عائلهم عن العمل بتقييد

حريته ضاعوا ء والضياع هاولأرض اليىفرخ قبا التشرد » وينمو قما
أة
مرمن
أكون
الشذوذ والتغفرةغو من ذا ايلذنىعظر من أسرة تت

دون
جيرة
ي كث
اانا
لأحي
مثيلاجلداون طعامآ ولاكساء غ يل

وخسة أولاد

المأرى » إن

ب

51ؤة -

الطريق يلتقطهم  3فيتخذون عنه المأوى

ويعخذون التشرد سيياة ؛ ولابعم

إلااللهتعالى الطريق الذى تلجأ إليهالأم » والله بكل شىء محبط م
 44س وثالثها  :أتنتعرف أحوالالأطفال الذين موت عاثلهم » سواء
؟كان ذللك العائل أبآأو جد أم كان العائل أعا أوعما أو خالا » وتتعرف»

موارد رزقهم » فإن كان همعائل محل امللعائل الذى توفى عهدوا بأمر نشقلهم
إليه » وأمدوه ,بالإعانة الىتكفيهم بالمعروف إنالميكنلمعائل أو كان لم

عائل وامتتع عن القيام بواجبه » وق هذه الخال تعيليم على استصدار حكم
قضالى بإلرابه .
وإ تنيع الأسر الى موت

أى إ
لضيا
يؤد
ولى
ئعك
التشرد

ودتستخلظ .سوقه

عائلها وأجب اجياعى بلاشك » وإمماله

الأطفال الذين يتركوث ضعافا ٠ وفى الضياع ينبت
.

تىطلب
ولا يصح أن يركوا ح

لممساعدات أجماعية » غإن الطلس

وايستطيعه كل إنسأت » +والإصلاح يوجب أن يبادر المصلح بإصلاحه
عسير ء ل

قبل أنين الشكوى »:وصيحات المريض .
ه4
“

ات
ندسكل
إعدا
ورابعها  العناية بإ

الى يناسبه  +فإن القوى التمطلة وى

لنشس
عالى

للعمل » وممكيئه مانلعمل

فها عادة الثسول  +وعدم الاعياد

 :ويسودها الفقر من غير محاولة لعمل  +وف وسط تلك الخال

العغنة تمرت الكرامة وتهون النفس

وتتعرد سلوك "كل المساللك الذليلة

المهينة » فيكون التسول ء والتسول والنشرد توأمان ير ضعانمن تدى واحده

وهو هوان النفس » ومن يتعود الهوان ويستمرئه » ويارلى عليه ايكون

عؤثراآ فى سلوكه فى الياة » بل فقسلرك من يثربون على مائدته الذليلة .
سىول » مع
لهال إل
الاد
وكذلك نجد أسراً يسيطر علا اهوان » كتدفع أو

أن الرجل قادر » والمرأة تستطيع العمل الذى تحسنه النساء .

ولا علاج لهذا الداء إلا بالترغيب فى العمل والحمل عليه » وحبيثة

لد #11

لم

الأسباب  ٠ليشعرو! بعزة العمل » ونيل العيش المعروق بالحد » فإن التعطل
تلشرد كا أشرنا » والعمل الاد
لسو
الت
وه ا
اهنلمعنيش يتولد عن
والرضا با
هاولذى يزيل ذللك الموان .
هذه باعلضأدوية لعلاج التشرد » وهو محتاج إلىإسصلام اجتاعى
"9
كيلهام » ولابالقوانين وحدها » فإن القوانين
لف
اكتى
باب
واسع النطاق » ول
ليست علاجاً ء ولكبها قيودقديحتاج إلبا العلاج » ورما لاختاج ٠ ولامكن
أن سير بغيرحمل  .وهذا قالون الولاية علىالنفس قد صدر قريبا منالكال »

ولكن ل تمتوافر أسياب تطبيقه ع فلم عنع فساد الأولياء واللاتشرد » ونم

يتحقق ما فيهمن شير .
ادل»عمل
وعد
وإن الذين يطائبرن بتشيد الطلاق ١ وتقبيد الت

لد
راته
تىذ
يو ف
بعر بون علاجاً لير الداء » وه

على تقليله

عنه أشد الأدواء ؛ وإن

الاتجاه إليه فرار من العمل الدى المنتج إلىأمر آتر سهل ء ولكئه غير
منمج إلاشرا  :ولااحول ولا موة إلا بائله العلى العظم .

ولاية
©لس
ا

عانلال

ألوىلاد بالنسبةلأمواهم دا كانت
لع
##؛ة  هذه هالىولاية البى كايت
م أموال » وقد نظمها الإسلام بالنسبةللأولادإذا كانتلمأموال > وشى
تشندبت على الصغار ؛ واخجانين والعائيه والسفهاء ع وهؤلاء الول المالىعليهم
الولاية الئامة

الصم

ع

وذوو

العاهات وهم!لصم البكم ءِ والعمى البكم  3أو العمى

أاىلدين تكون طم عاهتان مالنعاهات الثلاث العمى واللخرس

والصمم تنبت علهم ولأية معاونة ليست مالعة من التصرقات :
ولتتكل على هؤلاء واحداً واحداً :

الصغار :والصخر فى نظر القانوث يثبت إذا كان الشخص مم يبام إخادية
والعشرين سواء أكان ذكرة أم كان أن فإن الرلاية تستمر عليه  +حي

(ع هاس تنظم الإسلامالسبميم )

ج 11سد

يبلغ هذه السن  +وليس له حق التصرف فىماله إلاإذ! بلغ الثامنة عشرة >.
فله أن يتولى إدارة أمواله من غير التصرف فى رأس الال » على أن يكوت

ذاك بإذن من عحكة الأسوال الشخصية » وموافقة إلولى الحالى على ذلك »

وإذا أساء التصرف نرعت منه هذه الإدارة ٠ويكون التزع يطلب من
الولى الال ,

وإذا بلغ الشخص ولكن كان غير رشيد عند بلوغه أمعدت الولاية عليه

باعتباره سفبآ » وهذا كله متفق عع الشريعة الإسلامية .
لنه
م م
عكسب
وإذًا كات القاصر يعمل وي

صررف
تح
لكون
اه ي
فإئ

فيا

يكسبهمنعمل إذا بلاغلسادسةعشرة » ولايجوز أن يتعدىمايلنزمهمنأموال
حدو د ها كسب منتمله » وللمحكقة أن تقيد تصرفاته فيايكسب إذا كانهذا
فىمصلحته بأنكات يسرف ق هذا المالإسرافاً غر معقولك .
الحنوت والعته :

م 1وإذا أصيب شخص بجنون أعوته فإنه حجر عليه ء ويبتدىء
منت
قم
وجر
ال

قيأم سنبه وهو الخنرت أو العته إذا تصرف تصرفاً ضارا به »

ولميكن المتصرف معه تجاهلا لاله .
ذوى
لوه
اًة؛
وكذلك إذا كان الشخص سفبا

يتصرف قأمواله علص

فولة »
غذ
لله
مقتضى العقل والشرع بأن يسرف فقغير موضع الإنفاق »اومغ
عىات » 2ولايعرف التعامل فاىلآسواق ء وإذا تولى
اف
يغبن
بى ي
للذ
او ا
وه
نقت
ذلك ضاع ماله  3و الجر على السفيه وذى الغفلة يبتدىء مو

حكم

القافيي باطسجر 8

الولى الماش *

صىغر » هأوبوه ء فإن فقد أباه قجده أبو
لعل
االى
"ا89لولى الم
وكنه أوصى بشخص آثخر ء ولبسث سلطة الأب أ 13
أذال
بمي
أبيه »إ

83
عه

م

»لا إذا كانالمال الى مملكه الولد
فولىايته مال ابنه أو حفيده مطلقة إ
تدرع
ق

بأهبوه » +فإن سلطة الأب تكون مطلقة » ولا حساب عليه >

ولا يأل عنه » و كان ذلك تشجيعة للاباء ليتبرعوا لأولاده١ , لأله إذا
كان ترعه يؤدى
ليتق  555الاب

إلى لساب

المستمر

 6فإن الأب قد عتنع عن

الترم

1

وإذا كان المسال قآدل

ينق
رع
طاصر
للق

»ترط
اش
وأب
ال

المترع

بمساال ألا يتولاه الآأباء فإت الأب لا تكرن له الولايتعلى هذا المالءبل,

كنهقة .
حتمي
ممن
لة ل
الاي
تكون الو
وإذا ليمكن متل هذا الشرط فإن الأب أو الجد تككون له الولاية »
ولاتكون مطلقة  51نوهنا » بل تكون مقيدة بالقانون رقية١ ١لسنة7291
الذى رسم المدود لولاية الآأب » فلا مجموز للب الشرع من مال القاصر
حة »>
اةضبر
ولله
لحة عامة » أو
صاب
مكتت
إلا لآداء واجب إنساق اءلكا
أو لأداء واجب عائى بإذن من انحكة » ولإجوز أن يبقرضص أحداً من
»غير ذللك كثس قدبين القانون متعه .
مااللقاصر أو يقترض منه و

ه١٠

والأولياء بالنسبة لأهليتهم للولاية أربعة أقسام :

قردفوا بالسفه والتبذير » وهؤلاء لتاكون
القسم الآول أ:ولياء ع

وان
نلىكآل
وملاية عاللىقاصر ء لأنهم يستحقون أن حجر علهم » فأو
لم ولااية على غيرهم .

والقسم الثائى  أولياء كانوا صانكين للولاية وفبم أهلية »٠ ولكن
له
وكإ+
»هؤلاء تسلب علهم الولاية إن رأث المحكمة ذل
ثبت خياتهم و
رأت أن تبقيهم وتقيد تصرفاتم أبقتهم .

والقسم الثالث هس أولياء ثثيتبتتت أمانتهم

ولسكن ليست عنده ,القدرة

الإدارية الكافية  0وهمثلاء تبق المحكمة ولإبتهم ؛ و تشب تصر فانبي أوتعين

م يعاومهمف إدارة هذه الأموال .

ا0لا

0

والقسم الرايع أولياء أمناء قادرون ع وهؤلاء تكون ولإيتهم كاملة
ق -حدود القانون والشرحع ولإنحاسبهم المحكة إلاعنذو جود منئتض الحساب
حادامت كل تصرقاهدم في ذائرة القاتوت .

ل يلكصنغير أب ولاجد ء وكان للب وصى فإنه
 89لدوإذا ل
ونصى
لكا
اذإا
يتول بعد أثنقر المحكقة هذه الوصاية » وهى تقرها » إ

عأئبت الوصاية
مستوفيآً شروط الولاية ماالية » بأن كان أمبناً قادراً و
يورقة مكتوبة كلها عخط المتوق وعليها توقيعه » أو بورقة رسمية » أو بورقة
عرفية مصدق عل التوقيع فيها .
وإذا لميكن الأب روصئولس للولد أبوأب ء فاإنلمحسكة اللسبية
تعن قيا من تلقاء نفسها .

وسواء كان الوصى معيتاً من قبل الأب » وهو الذى يسمى الوصى
»إنه مقيد قتصر فاتدكلهاء
المختارأم كانمعينا من قبل المحكة ويسمى قما ف

وعليه أن يودع أموال الصغير فى إحدى انقزانات الى تراها المحكة .
وهو مسئول عن أخطائه

>

سوأء أكانت

جتسيمة أم طبر جسيمة »

يومثله الحد فذىلك ؛أما الأب فإنه لايسأل إلاعن اللطلأ الحسيم .
رذارت الحكة
لققرارنون أن الوصاية فكون بغر أجر إلقا إ
اقد
ول
نيقوم به.
أت تقدر له أجرة يطلب الوصى ؛ أو تمنحه مكافأة عمنععيمل

القوامة عل السفيه وذى الغفلة :
س تقسسيم امكة قياعلى السفيه وذى

الغفلة وكذلك المجنون

والعتوه ع وعم الذين يلغوا عقلاء راشدين ثم حجر عليهيم .

واغة هىالىتعين القم عل هؤلاء  .لأن الولاية المالية عليم قد

لنك»)
ذم
عةدف
برض
أنبت يلوغهم عقلاء راشدين  :وأصياب الجر عا
اىنون
ولقد قرر تشنهاء الخنفية أن الولابة المسالية للأأسب أو اليد تعرد إل
والمعتوه إذا! أصيب بذلك بعد عقله » أما بالنسبة لأسفيه وذى الغفلة »

ةوس
فاإلنولاية المالية تكون للمحكة » ون تعينه مقتضى مالا من ولاية عامة
لقصر .
عالى
ولقد  5-51القانون

حكة
مكون
لة ت
للاي
الو

رقم 51١١

3

وو ضع لذلك

سكا

عاماً

ا

فجعل

بن
اير
لغ
إعين
بسذه الولاية العامة » ولكن لات

ء
اى
لان ف
ؤا ك
هد إذ
الاب أو الح

أو

من يصلم للولاية ع ولذلك كان التعص فق

المادة امة  -على الوجه الى :

« تكون القوامة للاين .البالغ » ثلملأب  ,ثم جد اع ثتمحلخمتناره
اغية 1

وتمفرق المادة بين أنيكون الحجر يسبب الجنون أو العته»وأن يكون
لة .
ق أو
عفه
اببلالس
بس

 والأوصياء والقوام مقيدون فى تصرفاهم وليس لمأن يتصرقواكنمة
حنم
مإذ
للاب
ادإ
فىأى أمر عمس رأس المال عن قرب أو عن بع

مات
صاوفى
خخلو
أنهئيسلمأن يد

إلابإذتها.

٠ كا

وبااحظ أث الوصى أو اليم لايرل إإلاذاكان أميتاً رشيدا فى ذات

نفسه » لميحكرعليهفىجريمة من الحراتم اغخلةبالآداب أو الماسة بالشر فك»ء
كن مشيورا يسوء السيرة ء وكانت له وسيلة مشروعة الشكسب
ويلم
ولا يكون عكر ما بإفلاسه .

وكذلك لابتولى الوصاية عل الصغير مينكون الأب قد قرر حرماته
من الوصاية» فإذا قرر الاب .حرمان الأم مالنوصاية لمصلحة رآها لايتصح
أتعنينها المحكقة وصية +وكذلك إذا قرر حرمات اللخ أو العم.

واقلدققرارنون رقم8

أن يكرن الوصى من طائقة القاصر > فإذا

كات الطفل أوالمحسجور عليه لسفه ينتمى إلى الأقباط الأرثوذ كس وجب أله

أنهل
يكون الوصى من هذه الطائفة » فإنلمبمكن إقامته من أهل طائفته ف
مذهيه والمذلهب هر الأرئوذ كسية عثلا  +فإنلم يكن فن أهل ديئة .

عد  6/31سد

المسماعدات القضائية :

 451تثبت المساعدات القضائية عاللىأصم الأبكم » أر الأعنى الأصرء
أو الأبكم الأعمى كا أشرنا » وتتيت عليه إذا تعذر عليه بسبب هاتين الآفتين
المخسمعتين التعبير عن إرادته » وهذا الحق بجواز المحكمة ,
والساعدة

الفضصائية عبت

أبضاً لكل من أصيب بعجر جياق يمنعه من

الاتفراد بالتصرفات  +كأن يعقل اسان شخص 
»
ايض
بمر
فادا
ويشترك المساعد القض الى ف كل التصرفات الى يغبر إنقر

وإذا امتنم المريض عإنشراك المساعد فى تصرف من التصرفات أمريت أمفكمة
عن
دة
بإشرالكالاعف» أو صرحت بالاتقرا

المريغي على

اىعد
مفسرأ
لصر
ات
مصلحة ٠ وإذا امتنع المريضى عن

سب

ماتري من

ضرورته © فإن

اممكة تأذن للساعد بالائفراد إن تبن لا وجه المصلحة ا
قلتصرفا .

*4ة -من هذا يتيين أن القوانين القائمة فى مصر قد عملت على حماية
الص
ثغير
ع وماله  +وذلك كله مقتبس من الأحكام الشرعية
قس
فه
لو
وبعفضه تطبيق لنصوص مذهب من المذاهب الفقهية »ومن
اقت
دته

:

وقد حاطئه النظم الشرعية والقانونية بالرعاية » فنظست أحكام الرضاعة »
ويبنت من له الحق ف تربيته التربية الآولى ء ثمحمت مأله من عبث الأولياء

والأوصياء .

هذا ويلاحظ أن أولتك الصغار الذين نظمت الأحكام الى بيناها

تربيتهم يكون لم منيتكفل بهممن أمهات وآباء وعصبات » أو لمأموال
تدير أمورها » وتنظم إدارتها ء» ولكن هناك صغار لا
ييوج
ردعمن
اه هذه
اغلارية » وهؤلاء قد رعاهم الإسلام حق الرعاية ؛ ولتتكلم ف هؤلاء نحت

عئوان منلاآباءللمولا أولياء .

د ه1١5 د

منالاآباء م ولا أولياء

4١؟  الأولاد الثين لأآياءنهمقسمان  :العاى  ومجهراو النسب ع
لو متهم اللقطاء .

غىة
لاىلف
اليت
وا

والشرع  :هيالذذينتقدى! آباءهم  4ويصمم أن يامحق

بهم الذين غاب آباؤهم  :ول يتركوا لممايتفقون هنه » ومثئلهم الذين كم

على آبائيم بأحكام مقيدة خرية امجعلهم يفقدون الراعى والكالىء مدة
ولا يعد ى لغة العرب ولغة الشرع يتها من ققد أمه دون أبيه» ويصح

أن يكون بالنسية ضانة محتاجا إلىرعاية تشبه وعاية الآم أو تقارما .
وقد أوصى القرآن الكريم برعاية البتم من لاأباله ء ققال تعالى :

للاح لخبر  +وإن تالطرم فإخوانكم »
صق
إتانى
« ويسألونك على الي
فأرو! مانلجتمع من بعد»
يىنل
وأمر بإكرامهم وعدم إذلال تفروسبم » ح

ققال تعالى فىوصيته لنبيه  « :وأما البتمفلاتقهر  6وأوصى التبى على الله
ام
لليه
سلع
لقا
اقد
عليه وسم بكفالة اليم »ف

 « :أناوكافل اليتم ق أخنة

تةز.لة كافل اليتم ورأعيه
هكذا» وأشار بإصبعيه بأنهما متعجاوران فىالفلبد
"كنزلة التبيين ا وما راألىنى صلى الله عليهوسلم يبا إلآمسح على رأسه

رأفة به » وشفقة عليه .
ية
عماعلى
رسلا
ولقد حرص الإ

الذين لاآباءهم» ولميكتضه بالوصية

اغجردة » وملاحظة ضعفهم » بل إنهفصل وصاياه > ودعا إلىأمور ثلاثة
بالنسبة حم » واهلىرفق يهم » والمحافظة على أموام إن كان هم مال 5

والإنفاق علييم إن لميكن لممال .

الرفق يمنلاآباء فم *
 81ل نأاملارفق عن لآاباء لممعروفوتن سواء أكانو] لمآباء
قتودفو! أيولعمرف هرآباءءفقدشدد الإسلام فىرعايتهم بالمودة والرحمة

5

والعاطفة » ومنع إيذاءهم أو إبلامهمء أو النظر إليهم بنظرات قاسية تنفرهم »
وذلك لآن أولنك إن تعودوا النظرات الجافية »> وعودهم أخضر تولد ق

»إعذودوا أن
مرجمتنمع ت
انفو
أتفسهم النفور من الناس ء فيشبون على ال
ينظر إليهم نظرة المنبوذين »ومن هذا النيذيتولد الشذوذ » وتتولد الحخفوة»
والعداوة

٠ وعدم الإحساس

بالإلف الذى مجملهم يندجون ف الجتمع 5

ومحسوت بإحساسه » يؤللهم مواييؤلرهض»يهم مايرضصيه .
ولقد صرح القرآن الكرم باللمى عن قهر اليتم وإذلاله » فقال تعال

سدةيفر'
فتا
تل ق
خقاطباًنبيه  « :وأما اليئم فلا تفهر » أى لاتذله » ولقد قا

ذلك النص الكريم « :كن للكياتملآاب الرحم و»لقد ندد الله سبحانه وتعالى
«لا بل لاتكر مون
بالمشركن ء الذين لياكرمون اليتاني  +فقال سبحانه  :ك

توحلضاون على طعام المسكين » ولقد روى أن الينىَك قال :
اليم »
ميستلمان
لب
خوخير ببته ف المسلمين بيت فيه يتم سن إليه » ولشر
بيت فيه يتم يساء إليه » .

وق سبيل ذلك الرقق أوصى الإسلام بأنيخلط أولياء اليتامى عننحت
و لابهوهم يكلو م معهمء:ويعملون معهم ويسووتهم  1لاده  .ولذلك

قالتعالى  : :ويسألونتك عناليتامى » قلإصلاح غمخير و
+إن تخالطوهم
فإخواكم و اللميعم المصلح مالنمفسد» فهذا انلصقرآنالكر م يدعو إل أمرين

ماله ء وتربيته تربية صالة  .وثانهما  :أن يخلطومم بأتفسيم وعزجوهم
بأولادهم »> وق هذ!

الاتدماج يعاماومبى كنايعاملون أولادهم ع وق هذه

اليال يق دبوهم كا يؤدبون

أولادهم 3

ويعاملوهم معاملة

الأبناء نمام

بلا تفرقة ه وإذا كانت مية الأبناء تكرن شديدة بالفطرة » +فايستشعروا
تقوى الله» وليعلموا أن محبة اليتمهىمنعمبةاللهتعالى » وعل الزمن أن
مجعل محبة الله فاوق
لمح
وبة
لد » قال تعالى ١ : قل إن كان أباوؤغ وأبناوة »

5سا
وأزواجكم » وعشيرتكم ء وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون أكسادها »

له
بديق
سها
ومساكن ترضوتها أحب إليكم مناللهورسوله وج

ع فتريصوا

حتى بأقى الله يأمره والله لامبدى القوم الفاسقين  6ولقد سأل رءجل النبى

صلى الله عليه وسلم قائلا  « :ثم أضرب يتيمى ؛ تقال عليه السلام :
وومماكنت قاريا منه ولدك ا .

45

هذا وإن الذى يكفل اليم هذه الكثالة هاولولى على النفس

عل الرتيب الذي ذكرناه فقالولاية على الفس » وإذا لميكن له ولى على

أنف
ال
قسامن
ربه » فإن الولاية تكونللمحكة ء وكذلك الذينلميعرف م
أتبكون الولاية بائلسيةلهمللمحكمة » وأشكة تودعهم عند أمين بالاحظ
فيه الرأفة والشفقة والرفق فى المعاملة » +ويصم أن تودعه أحد اللاجيء

»

كا تعدث عادة بالنسبة للآر لاد الذين لاآباءلهمأو اللقطاء 
ما
أارلمحث
وهنا يث

ه
هضعذفى
أولى أن يو

الخال الطفل فى ملجا »

أم يودع عند رجل أمين يقوم على رعايته ؟

لاشك أنه إن وجد رجل تق أمين شفيق يفيض عليه بابة لأى سبيب
دميج ق أسرة
يخنال
من الأسبابه يكون أولى يأن بأخده » لآنه ق هذه ال

يشر خبا عاللىالضف والاثتلاف والاندماس بين احادها » من غير أن يكون
جىىء
اا ف
ل هذ
ل
مك
لافر
ايتو
قباما يشعره بالحفوة » ولا

ء فإنه مهما يكن

القوامون علبا المشرفون عإلدىارتها و
ءالمتصلون بالأطفال رحاء أمناء »

فإن الطفل لايشعر بينهم بمنان الآبوة الىيفيض مرا رصجالئح تق .
ولكن هذا الصئف من الرجال يتعذر وجوده الآن » أو يندر وجرده +

فلم يبقإلاأن تلجأ امحكمة إلى الملاجىء أو المؤسسات ء ولذلك نتجه إلى
القائمين علها بأن يشددوا الرقابة » وأن يختاروا المتصلين بالأطفال من عرفو!
بالشفقة » وتفيض قلومم بالحية ؛ وعيرتهم بالنظرات العاطقة  +فإن هذيم

سة
حنية
سنسا
الودائع الإ
اق

إلى ممنسبم عقدار حاجتهم إلى مينغذميم »

دآ

عب

اويراعى تيم نوظلافتيم ء بل إن حاجتيم وساحة المجتمع إلى الغذاء الروحى
أشد وأقرى من الخذاء المادى والرعاية الصحية .

امحافظية على أمسوال اليتاى :
ااء
وصى الإسلام بالمحافظة على أموال اليتابى » ومن لآب ١48أ
حتى إنهإذا وجد عم اللقيط مال » وجبت الحافظة عليه » ومن له أم
.وليس له
مأ
عبروف إذا ورث من أنه شيئاً وجب القيام علىمالهوا حافظة
علبه » والمحافظة على مال اليتانىي تكون بثلاثة أمور :
أولما  :أن يعن قميدير هذه الأموال نحت إشراف
تكلمنا ق هذا عند الكلام ف الولاية المالية ,

الحكة ,وقد

وثانها  :بالعمل على كلمينها ء والزيادة فى رأس ماطا وذللك بالإذن

بالاتجار فها إن كانت أموالا غثيابرتة » ولذلك قال الى صلىاللهعليه
وس : أتجروا فى مالاليتهمحتىلاتأكله الصدقة » أى ستىلاتأخد منه
واضه
عم
يجد
الصدقة وهى الزكاة المفروضة عاما بعد عام من غير أن يو

.

وثالثها  :وضعه فى خرائن أميئة يؤمنعليها من الضياع .
موال اليتائى ومن لآاياء
ولقد شدد الإسلام ف المحافظة عألى
ى
ايملإلا
بلاليت
«ورلباوا ما
:ق
لك قال سبحانه وتعالى ت
لونذ ء
وروف
مع

هى أحسن » وأنذر من يأكل أموال اليتني فقال تعا
رن
بلىأ
8:إ
لذين
كنال
أموال اليتاني ظلمآ »إ
ووت
طأكل
بنماي
ئفى
هم نوارسي»صلون سعيرآ » ولقد

كان النهى عن قربان مالاليتيم إلابالتى هىأحسن مقرونا بالنهسى عنكتل

النفس البى حرم الله إلابالحتي » وروى عن الى صلى الله عليه وسلم :

« أكل مال اليممنأكير الكبائر » فقد روى منعدةطرق أن النبى صلى
إلله عليه وصلم قصال

هن
وبقات
 :واجتنبوا السبع المو
م .
اقيل

؟ قال :

الشرك بالله »
لتل
اوق
ولق
نفس الى حرم اللهإل با
رباء
أ»
احر
للس
ك وا
ل»

و أ كلمالاليم » والتولىيومالزحف» وقذف الممصنات الغافلات المؤمناث ».

وهكذا جد الإسلام عملعلى الحافظة عآلىلنيفستم وماله .

سس  #11اسم
كلىسم
رع
لاق
اإنف
ال
8

:

 9إذالميكن لليتم مال » فإن نفقته تكون على قريبه الغنى »

وذلك لأن صلة الرحم واجبة ؛ ومن صلة الرحم الإنفساق عاللىقريب
انختاج » وخصوصآ إذا كان فقيرا ع وقد اعتير القرآن الكرم اللإنفاق على

اليم الفقر من أقرب القربات إليه'سبحانه وتعالى » فقد قالتعالى قئ وصت
المتقين  :و
مآفاسال على حبه ذوى القربى والبتامى ؛ وقال تال :
وويطعموت الطعام عل سعيه مسكيناً ويتيا وأسيرآ » وقال تعالى  « :فلا اقتحي
العقبة » وم
اا أ
لدر
عاكقما
بة
»٠ فك رقبة » أو إطعام فىيوم ذى مسغبة

بثما ذا
مقربة  4أى عن أعظم القربات إعتاق الرقاب وإطعام اليم ى يوم

يكون فيهمسغنة أى نحوأزمة فى الطعام .

ولم يكتف الإسلام بتلك الدعوة المستمرة إلى إطعام القريب قريبه
الفقير ؛ بلإنهنظمذلكقضائياً» فأوجب على القافى أن حك علىالغنىبنفقة

اليتانى من أقاربه إذا لميكن هم عائل أق
وربسمنه
ا+
يئ ذلك عند الكلام
نففقة الأقارب » عندما ننتقل من الآسرة إلى أيواب التكائل الاجياعى .

 - 56وإذالميكنلليتمقريب ينفقعليه » ولميكن لهأب معروف ء

أوكان لقبطا ء فإننفقته تكون قىبيت مال المسلمان  +ولقد قال النى

صل اللهعليه وسم ف ذللك  « :من ترك مالا فلورثته  +ومن ترلفعيالا فإلة

وعل »+أى يكونون فىكفالتى  +ونفقاتهم على .

وقد كان عاللذخللكفاء الرأاشدون رضوان الله تبا
فركو
كتعا
ا عل
نيم
و:ا
آبا ل
ءليتامىيمنون علهم » ويعطفوت ٠ وغخرجون لممنبيتاخالمايكفهم :

ديرو ف ذلك أن عمربن الطاب خرج إلى ناحية ال
فسوتقع»
لقت
أمرأة شابه » وقالت  :يأامير المؤمنين ء» فقال  :ماشأنك  +فقالت  :إلى

مومة( )1توق زوجى ء وتركهم مالم زوع ولا ضرع ء ويلساتتضج
02

أيشسثك المرآأة  :أى ترملت وصارث مياسية يتاى ل

]8آ

عد

أكبرهم لكراع )(١ ء وأحاف أن يأكلهم الضيع( . )5فانصرف معها +
قعملك  0يعبر ظهير ("2

فأمر يهفرحل ودعا بغرارتين فاذهما طعاما

ووذكاز( »)4ووضع قبما صرة نفقة ء ثمقال « :قودى » أى خدى هذاء
وكان مجمرى رضى الله عنه ررّقاً على كال من يولد فى الإسلام .

وقد ححث النبى صلى الله عليه وسلم المؤمنين على الإنفاق عاللىيتامى
وإث لم يكونرا ذوى قرى ع فقي قال النى صل الله عليه وسلم ١ :الساعى
علىالأرملة واليتم كانجاهد فى سبيل الله تعالى »  +وآيات الله تعالي الى
تدعو إلىالإنفاق على اليثمقريياً كان أو غير قريب كثيرة  .ققد قال تعالى :

و«اعبدوا الله ولا تشركو! به شيئآوبالوالدين إحساناً وبذى القرلى واليتاعى

والمساكين » والجار ذى القرفى ٠ والجار المتب والصاحب بالجنب وابن
السبيل » وماملكت أعانكم » إن اللهلاحب من كان عفتالا فخور؟ ١ .
 ١41/هذه أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للذين ليس طم من
انء وأجدادء أو الذين لأآياء هم » ولككن ماالسبيل إلى تطبيق
بم
آوهم
يع

هذه المبادىء ؟ وقد اختلفت النظم اكلىانت متبعة فى عهد اللخلقاء االشردين

وضوان الله تبارك وتعالى عنهم » ونقول فى الإجابة عن ذلك  :إن وزارة
الشثوت الاجتّاعية هى القوامة الآن على إعالة اليتاميى » وعلى ذلك يكون علها

بالنسبة للذين يموت آباوهم » أو يغييون » أحورتقييادتهم  أن تتعرف
أحرالهم ومواردهم الى ينفقون مهافإنل تعلمهم مواردء وله قريب غى
يه

عليهنفقتهم _خاطبوه فى الإتفاقعلهم» وعاوتوهم فى ذاك

أجاب وقدر هما منأله مايكضيم بالمعروف » سجل ذلك عليه فى الوحده

الاأجتاعية ء فإت أمتتمعن الإنفاق أو ادعى عدم الوجوب ء فإن الوسحدة
١ع

اكراع

سىه
ق:أ
نجه
يتنق
 :عي الجزع الاقيقمن الساقفىالقثم والايل ويس

 الىمثل لعدم القدرة على شيء .(؟) الغسيم  :ككتاية عن الطوع والعرى .
(  ) 2الوك

دسم الحم والدهن اليذىستخرج

(* 2الظهير  :القوي
منهء 

ت]؛  اد
د

تقر الم ميا
كفهم بالمعروف © وتعيتبم

على مقاضاته سحتى يحكم لم »

وما تتفقه يكرن ديزا عليه يؤدى عند حكم القضاء ء وينفذ بالطريق
الإدارى  :لباالطريقى القضالى > مادام القضاء قك قرر الوجوبه.

وإذا لم يكن ليم من ينفق سطيه مأقناربه قررث له نفقة تكفيه
بماعلروف »٠ ويكون ذلك تتفيذ؟ لقانون الغيان الاجتاعى »2وإن موارد
الإنقاق تكون من الزكاة  +والأوقاف » والأموال الى تكول إلى الدرانة

العامة منالتركات الى لواارثها  :والضوائع التىلامالكلهاء فإن هذه
تثرله إلى قسم من اللرانة مازال يسمى بايلتمال .
البببى

كان التبنى معروفاً ف الجخاهلية عند العرب » وكاث الولك المتبثىبكرن ىق مرتبة الابن للقي ماما » فإذا تبنى شخص ولد كان أبته >

وألحق بنسبه » وكان لهشرف ذلك النسب ٠ ولعله كانمستمداً من شرائع
اليونان واثرومات » ذإن التبتى كان معروفاً قى القائرن الروماق ع بلحق

الشخص بنس
يبهشعانء

» سوام أكان من أنلفقهمعروف الدسب أملميكن

معروف النسب ف
ءلم يكن مق
اصور
لاذعل
يىن

ليس هم نسب معروف ء

وإذا كان من أللحقه بنسبه كييراً ك
»ان الإلحاق عا يشره العقد » وكا أن
ال
بسب
اكأ
لن ي
تثبت
بى ٠كذلك كان عكن نى النسب الثابت بالتينى »

إلا إذا ترتب على التي إسقاط حتقوق الشخص الذى ثيناه ,

وفد جاءت الشريعة الإسلامية مقررة ما
اقر
لوت
سه ا
هلأد
ايات
وية

من أن الانسب لا يغبت إلابولادة حقيقية لا
عشئة
لم
انقة

“كلها

غر محرمة »

لذلك حرم الإسلام التبى تحريما قاطما » ونق أن يكون التتى سيا لثبوت

السب ققد قال تعالى  :و وما جعل أدعياءق أبناءمذلكمقولكم بأفواهكم
والله يقول لمق وهومبدى السبيل» ادعوهم لآبائهمهأوقسط عند الله فإن
لمتعلموا آباءه ,فإنحوانكم فىالدين ومواليكم » .

ةا

له

ولقد كان النىيدم بمقتضى العادات العربية --قدتينى مولاه
9
لى وَل » فأحدته
زيد بن حارثة » ذلك أن زيدا كان عبداً لخدييجة زاوج
جها ءوا
»لكن قد عرف أهله مفوضع
إليه و

ة
د!يله
قدموا
يبلىتم ليق
إلى ال

يفتدون ما حريته » فقال لم--الرسول الأعظى   :هولكي من غيرفديةإن

قبل » فعرضوا عليه » فرهى بالمقام مع -المصطى يَِلم  -ولميكن عليه
ك
ذدىلمن
الصلاة والسلام قد بعث » فأعتقه » وتبناه » فكان ينا

الوقت

انئل
قم
عرأة
زيد بن محمد » وأعتير نرطياً بذا الإلحاق »وتزوج ام

قريش على أساس هذا النسب ء ولكن نزل القرآن الكرم بتى التبني
نفيآ مطلقاً فى النص السابق » وأنضير الله تعالى تبيه أشتباراً شديدة يدذلك »

ذلاكأن زوج زيدلما انتفت نسبته عاللىنى صل اللهعليهوسلمتململت من
»يقول له :
» وعتههو أن يطلقها » والبى ينهاه و
قه
ينت
افكا
ضمعه
تقام
الم
وأمسلك عليك زوجلك » واتق الله » » وكان الله تعالى قد أعلم تيه يأنه
سبحاته مفرق بينهما » وأن النهيسيكز وجها ء ليكون مثلا أمام العرب للابطال

تلك العادة المستحكة الى كانوا لأيجدوت فما نكراً  .ويجدوناق
زواج امرأة المتينى بطعلداقها نكر » وقد كان النبىصلى اللهعليه وس يق
ذلك » ولايقوله » واللياء بسيطر عليه » ولذلك قال الله تعالى  + :وإذ
أهنعمتث عليه أمسك عليك زوجلث ء واتق الله +
تقول للذى أنعمالله عولي
سىلك ماالله مبديه ء وتوشى الناس والله أسسق أن مشاه » فلما قضى
نىف ف
و

ا؟كها
نطر
جاو
ونه
ززيدم

ملتىين
ؤن ع
مكو
لا ي
ايل
لك

حرج فىأزواج أدعياتهم

رنج
حي م
لاء ها كان على النب
ولله
عرا
شأم
مان
إذا قضوا منبن وطراً » وك
قهافرضساللهله ؛ سنة الله افلىذين لو مقنبل ء وكان أمر الله قدراً مقدورآ
الذين يبلغون رسالات الله » ومخشونه » ولايخشون أحدا إاللاله وكى الله
حسيبآ ه ماكان محمد أياأحدمنرجالكم ولكن رسول الله» ونام التبييت »
وكان اللهبكل ثىء عليا » .

«ه!  وإن تحرم الإسلام وسائر الآديان السماوية للتبتى له أسباب :

سد  7159اسم

أوها  :أالنتينى عغالئ للفطرة الإنسانية وكذب ٠ فإن جعل شقن
ولد » وهو ليس عولود له كان هنا افثراء على الحقيقة » وضد الطبيءة

الإنسانية » ذلك أن الأبوة أو الأمومة ليست ألفاظاً تردد » ولاعقسد؟
يعقد  +ولكتبا حتان وشفقة » وارتباط حلم ودم » أو عل حدتعبير الذقهاء

أرئباط جزئية ميث يكون ألولد جزءا ٠ن أبويه ء ولامكن أن يكون هذا

ذلك
ورلان
»غاي
الارتياط الصتاعى كهذا الإارتباط الطبيعى ؛ لأنما متياينان مت
قرر القراآن الكرم أن التبى ليس إلا بئنوة بالآفواه لباالطيعم والفطرة

والحقيقة » إذ قال سيحانه  :ن ذلكم قولحم بأفواهكي » والله يقول الدق»
وهو مبدى اإسبيل » .

وثائبا ؛أن ذلك اللصيق افلأاسرةة وألذى يتمخذ مكان الابن فبالامكن
أن يأتلف مع سائر الحادها » فَإِذ! كان الرجل الذى ألمن بنسية ولدا| أسرة

لماكن أن يكون مؤتلفا مآعحاد هذه الآسرة ٠ فإذا كان للرجل أولاد

أخرون لياشعرون حو هذا الدخيل شعور الأنموة الذى يربطهم به ء بل

ينفرون منه » وإذا كان لارجل إخوة لياشعر ون تعره أنه أب
أنن

وهكذا » ولامكن أن تتكون أسرة مع هذا التنافر » وذلاك التنابك .
وثالتها  :أنه فكىثير من الأاحيان يتلخد التبني للمكايدة فى داخل

الآسرة » لللاشققة بالولد المتبنى ء فيتبنى ليمنعميراث قريبله »ولايصح

أن يقر نظام يصفذ سبيلا للكيد » وهو لامكن أنبكون داعياً لتقويةالآسرة
وبثك روح المودة وأغبة فيها ,
ورابعها 

دجرات

أن الإسالام وسع

نطاق الأسرة الإسللامميةة مجعلها لجل

إل

بعيدة » فالأسوال من أى طبقة كانو] أقارب طمحقوقءو الأعمام

من أي جد كانوا أقارسه  3وكذلك أولادهم مهماتكن طبقةأجداده ,قارب .

وهذه الحقرق بعضها أدلى » وبعفها له مظهر مادىء فالأدىصلة ذوى.

لداشر؟؟ ل

القربى بالزيارة والمودة الواصلة المستمرة » ولذللك يقول النبى صلى الله عليه
وسلم  :ومن أراد منكم أن ينسألهفى أثره ؛ ويبارك له فىرزقه فلبصل

رحمه  :وكذلك أمر الإسلام بالإحسان إلى الأقارب فى اثقول والعمل »
وقد وردت

ق ذلك آيات قرالية كثيرة .

ومن اسلقوق المادية وجوب لفقة القريب العاجر عن الكسب على
قريبه الغنى ع فتجب نفقة الأخ على أخيه » والعم على أبنأشيه وإتفالعل
ونن
قالذي
حلتك
للأو
يوق
اأبخنته ء» وهكن! » ولابتصررأن تنيت هذه الحق
بالإنسان من غير ولادة » ولاأسباب هذه الولادة .
وكذلك مانلحشوق

وما
المادية المر اث +

كانت هذه الحقوق لطبت

فدطرة واضلمطدبيعة
بألساب زائفة مكذوبة هاىلضض

الإنسائية .

مأنجل هذه الأسباب وغيرها لايعترف الإسلام بالتبنى ولا يقبت
به حموتاً ء ولا واجباك

,

١ؤ  هذا وقد يبا فى ثبوت السب أن النفيسة عبتون التسب
بالأقرار » بالشروط الى ذكرناها  .وقد ظن بعفى النأس أن ذلك من

قبيل ثبوت النسب بالتبى أو مايشبه التبنى » والحقيقة أذبيئهما فارقاً كبيراً
ذلك أن التبتى يصريح الحبى فيه بأنه ليس بينه وبينه علاقة ودأمنهيلحقه
ينسبه ء ويعتيره أبئهء فهر ابن اعتبارى ءأما الإقرار بانسب فإنهيصرح
وبتلةا»دئيل
ره » وأن الرابطة الطبيعية ثا
ظنههمن
بأنه إينه من دمه ع وأ

سىب
ليتت
حى
على أن هاذلهرابطة قد تنبت يطريق محرماء ا

يسبب

ذلك التحريم .

رى
أنخجهة
وم

كانت متبعة قىالشاهلية» وعئد
ىظم
للن
اىا
فإن التبنى عل

الرومان وإأليولات كات النسبب ينبت به ١ وكات المتيى له تمنبعروف »٠

ينا الإقرار بالسب لابكون إإلاذا كات الولد ليس له تسب معروف»ء
بيأن يكون مجهول النسيد .

سد  [51 4عم

اهلبعحدروب »٠كوثقير من البلاد الى يكثر
وقد يقول قائل  :إن
فبا اللقطاء يكثر التبنى  :ومن المصلحة لمحؤلاء الأولاد إقراره » والاعتراف

بكحهقيقة ثابتة » أو علاج لهذا الداء الذى يتفثى بالباعات أحيانا .
ونمن لقول إنه إذا كان علاجاً فى بعص الأسرال ع فإله داء ق عامة
الأحوال ء إذ أنه يفكك الأسرة و»يفتح باالبمكيدات بين الأقارب ء
لونمفوبادة والرحمة  .وإنه يمكن علاج حال
اتك
عاًية لا
اسر
ند أ
صوج
وي
اللقطاء بالرعاية الاسجهاعية ولا سبيل سواها » وذللك قدر الله أصاب
هؤلاء الأطفال الذين كان القانون الروماق يسسهم أولاد المجتمع » وإذا

كانت هذه النسمية صميحة ٠ فاحلقمعلجىتمع أن يتولاهم برعايته و سحايته »
ستحيل أن يعوضهم عن تان الأبرة وعطفها فإنه يغنهم
وإذا كاالنممن
ميآ ولو تعذر التعريض نفسيآ » لان رحمة الوالدين عى الى
سياً
جصم
وبا
عن
ترى ئنفسه ١ وتشذى

روه

وكؤاده

8

»تكون
 - 9ولعل من العلاج أن يعهد بالأولاد إلى أسرتتولاها و
ميا مز لة الآبناء » على أن تتصل بهم الوحدات الاجّاعية عن وقت لآخر »
وليس هذا من قبيل التنى » إنما هو من قبيل الرعاية القاصة »إذ أن
الأسرة الىتضم مولام الأطفال لاتعتبر هم هنبا دما وما ع ولا نسي 3

م
كفى
حناء
ولاإلحافاً ء» ولايكون لهم حقرق الأب

الشرع »>فلياثيت

حرم اازواج هم  0ولايدبت المرادكه  0ولا تنبت لهم نفقة شرعية > وإث

ثبتت نققة فبمقتضى عقد الإيواء الذى يؤخد عقتضاه الطفل .
وإذا كان بعضن البلاد أو الاصطلاح الاجاعى أحياناً يسمى هذا تبئياً»
هىذه
ف

الحمدوه الى لاينبث شبا نسب ولاميراث

ولا إلحاق بأى نوع

من أنواع الإلحاق  .وهو ليس التنى الذى ننفاه الإسلام » ولا مشاحة
فى الاصطلاح » إما هذا من الأثوة الراحمة الى دعث إلى الى مبؤلاء
الذين لاآباءلهم  .وهو داخمل ىق قوله تعالى  « :فإن لىتعلموا آباعهم

4هذه الرعاية مقنبيل الأشرةوالولاء »
فإتحوانكم فى الدين وموايكم ف
وقد دعا الإسلام إلبما قىهذا النص الكر.م "م ب لهتنظيمالإسلاماسجتيع)

لء #ا

ون
يذىكلا
وقد أشرنا إلى هذا من قبل فقلنا إن الطقل ال

له ولى

القاضى إلى رجل صالح يقوم على رعايته ع
عههسد
بايت
النفس يقوع برع
وأن الأصل فى الإسلام هو ذلك بدل ضمه إل الملاجىء »٠ وقدبينا ذللك
منقبل » ولاشلك أن منيضم طفلاليس لهأب معروف إلى يبثئهعلى أن

يكون معدياًكلممايكل ويشرب ممايشربهر ولىعلىنفسه وولى علىماله

إكنات لمهال وهذا أمر يدعو إليه الشرع ءإنا الذى بثى الإسلام اعتباره

حثق+وق الأولاد مكنل
ومرا
هيولأحنقه بنسبه ويكون له حق ال
س»ية لكل من يتصل به من كل أسرته ١ وق القدر
لبةنله
النس
به با
وجو
الو
الذى أقره الإسلام مايكى  3والله رءوف

رحم .

اللقطساء

.. #61التقيط هر الشخص الذى ليس له أب ولاأم ؛ ولا يطلق على
كل أولاد الملاجى» لقطاء »

فن

أولاد الملاجىء منلمم أب

وأم معروفات

؛

ويعرف الفقهاء اللقيط يأنه مولود نبذه أعله فرار؟ من البمة .

والاقيط إذا جد ف الطريق » أو فى أى مكان  -يكون التقاطه فرق
كفاية علىكل منيعم بهفإذا رآه جاعة ملق فقطريق عام أو خاص 4

وجب علهم جتمعين أن يلتقطوه  +ويؤووه» محيث إذا تركوه جميعاً من

غير أحذه آنموا جميعآ آمام اللهتعالى » وكأن علهم تبعة هلا'كه إذا هلك »
وإذا أخذه يعضهبم سقط الخرج عن الباقن  .وهذ! هو هماسمى فى الفقّه

الإسلامى فرضالكفاية » مخاطب فيه المجمموع » ويسقط الخرج بقيام البعض .
وإذا كان الذى رآه واحدا يكرن عليه أن يؤويه ولا يتركهء

أو كا

يقول الفقهاء يكوت إبواؤه فرض عين ء حيث يأثم أشد الإثم » إن تركه .

وإذاكان الالتقاط واجبآة » فإنه بالأولى إذا التقط لا مجوز أن ينبذ
بعد الالتقاط » لآن تركه حرام ابتداء وانثياء » لآنه إهلاك لنفس محرمة
مصونة » +ولا عذر فى تركه قط .

و

ومن يلتقط لقيطاً يكون أحق بإمساكه » ولايتزع مونليادبهنازعه
أحد فيه إلا إذا ثبت نسيه من أمد فإنه يكون أولى به » ويؤخعق باعتباره
أباه ٠لا ياعتباره لقيطاً لآن صفغة الالتقاط قد زالت عنه يثبوت النسب .
وهذا يتبين أن الالتقاط لعانم ثبوت اللسب يطرق ثبوته السب
الشرعية

3

وليسسن منبا الى

عل

الرنجه الذى بيناه

.

ودن
كن أح
يه م
- 4واللقيط مادام ليمنبت نسب

فيىد

ملتقطه »

ويكون له عليه ولاية الحفظ والصيانة والتربية » فيكون لكهل .حتنوق الولى
ه
يهدمن
على النفس ماعدا التزويج ء وإذا رأى القاضى ترع

لعدم أمانته >

أو لعدم استيقائه شروط الولى على اللفس » أو لأن مصلحة الطفلق ذلك
تزعه من بده ء فهو لايزيد فى قوة ولايته عاللىولى على النفس لثثابت السب .
وتفقة اللقيط

تكون ممنال اللقيط إذا كان لمهال © ولكن للسلرملتقط

أن ينفق منه عل اللقيط إلا إذا أذن القافى » وذلك لأن الملشط  +وإن
شه
وآن
ثلب»ل
كان له يعض حقوق الولى على النفس فليس [يحق ولىاما

حقوق الولى على النفس للضرورة تقدو بقدرها » ولايتجاوز فيها الخد .
لفق عليه
دقاطهماأن
نل
معه
وإذا ليمكن للقيط مال » أن م يوجد
الملتقط منمالهتحاص ء لآن الالتقاط أوجب عليه المحافظة عتلفسهعن

رسم
الي
عته
اخلاك » ومن المحافظة على النفس من أطلاك الإنفاق  +ولك

انفى
قم
لطلب
افق»
بالاستمرار على الإنفاق فى المستقبل » فاذا أراد ألا ين
أن يأمر بيت مال المسلمين بالإنفاق على اللقيط ء ذلك لآن يستمالالمسلمين
عليه أت ينفق على كل من ليس لهولى بينفق عليه » فإن لميقمبذلكالواجب
من تلقاء نقسه » وجب على القاضى أن حك عليه » وإنهبمصر جوء

امن

»هو الذى بأعذ الأموال الى لامالك
الحرانة مازال حمل امم بيت المال و

لها ء فإذا كان يأحذ ضوائح الأمرال فانعليه أن ينفق متها على ضوائع

الأطفال » وعلى القاضى أعنكر علىهذاالب ءاتخاص مالنلحز انة بالإنفاق »
ولايو جد مافع متم القضاء من ادك فى هذه الأيام .

0

ا

وإن طلب الملتقط الإلفاق من بيت المال لايقتضى سقوط حقه فى

الإمساك إلا إذا ثبت حدم صلاحيته ء لآن حى الإمساك ثبت له عقتضى
الولاية الى أوجدها الالتقاط ء إذ أنه ماعن واجبا ء إيلتابعه سق » وقد
وجب الالتقاط فثبت معه الأساك .

ولايسقط سن الإامساك إبلاأحد أمرين :
أحدهما  :أن سقط هو حن الإمساك بأن يدنعه مثلا إالىلحهة الى

كمفكالفلهم » وإذا
يسح
تتولى تربية هذا النوع من الأطفال الذين لي
ههة
لهذ
للى
اه إ
دفع
واساقط لأيعرد .

»ليس له أن يطائب به ثانية ء لأنه سقط
ف

قم

+

'

نىحت
ثائيها  :إذا تبين أنه ليس من مصلحة الطفل أن بب

ولايقسة

أو أصبح غبرصالح للولاية عاللىنفس عقتضى الأحكام الشرعية والأحكام
الى نظمها القانون رقم

للنة 9ه!9ا  لأنه في هذه الخال لياكون

صاا لآن يتولى الحافظة علىنفس من يكون ذوى قرابة قريبة به » فأولى
ألايكون صالحاً للمحافظة علىنفس من لاتربطه قرأية رحيمة .
وى حال سقوط الولاية على اللنفس يكون للقاضى للق فى حفظ

الطفل بإبداعه نحت يد أمين © أو إبداعه إحدى الدور المخنصصة لهذا التوع
من الأطفال .

وإذا سقط الق عقتضى انتزاع القافى لمصلحة الطفل ء فإن البق لايعود
اف الولىعلى
خيةل »
بلاح
إذا رد اللتقط اعتباره > أو زالك سبب عدم الص
النفس مانلعصبات » فإن الحق يعود إليه » والفرق بين المالن هو أن

 .السبب فىثبوت الولاية على النفس للقريب هو القراية  +وانتزاع القاضى
كات لآمر مائع » فإذازال المانع يبى السيب من غير مانع فتعودالولاية »
أماحق الملتقط فسببه هو اليد الى سبقت إلى الالتقاطااء وقد أصبحت

بلب
س زا
لالت
اذا ز
غير صاللة »قا

.

ل ايم

الميراث
هه

لانترك الكلام فى الأسرة وها يتصل

0

رعانة للأرلاد عن

غيرأن نتكلم فى الميراث ولفقات الأقارب  +ولكن نؤجل الكلام ىق
نفقات الأقار ب إلى الكلام فى التكافل الاجتاعى ق الإسلام ,

ونتكل الآن فى الميراث » ولانتكليفىتفصيل أحكامه وبيان حقكل
وارثك ء فإن لذالك علا قائمآبذاته يسمى علم الفرائض ع ولكن نعكر هنا

يث
رم فى
وسلا
ت الإ
لهات
ااجا
عن
تتعرض لتطييقها وتفصيلها .
5

»٠ ليعرف القارىء الذكرة من غير أن

وأول ميالاحظ ق نظر الإسلام للتركات أ-نهجعل التوريه

إجبارياً بالنسبة للمورث » وبالنسبة لاوارثت » فليس للمورث سلطان علل
ماله بعد وذاته إلا فالىنقثا ء ليعداركتقصيرا دينياً فاته » وأراد أنيفتديه

بالمال » أو ليواسي من يستحق المواساة من تربطه به مودة أو قرابة بعيدة
لياستحق معها ميراثاً » أو ليتفقه فى جيات الْر ومصالم الجباعة الى

يعيش قبا أما الثلنان فليس له فهما سلطان » والملكية بعد الوقاة قهما

يتولاها الشارع » ليوزعها بين أسرته بالقسطاس المستقيم ء كل بقددر حاجته

أو بقدر قرابته ء وليس لارارث أن يقول لا أقبل المعراث » قإنه من
المقررات الشرعية ألا يدخل شيء فمىلك الإنسان دير عنهغيرالممراث.
ولقد تولى الشارع الإسلاى توزيع الثلثين إن أوصى بالئلث  +وتوزيع

الكل إن لميوص » وجعل الملكية فأسىرته لاتترج عنها  +بل ترزرع ق
ى
ميها
حرى ف
يحنادها ٠ فالق
دائرتها ء وذلك لآن مناقم الآسرة متبادلة ل
ئب
الى
وع
نيته
الضعيف ء والعنى عمد الفقير عاله ء وبع

ايرجر
علفق
لع ل
اشار
ال

الدهر  .وقد أوحصيه

عن الكسب نفقة فى مال قريبه الموسر ء» فكان من

مقتفى التبادل الذى أقره الإسلام أن يجعلله الحق فقمير ائمإذا كان لدمال.

#1

له

وإن «جعل المراث فى الآسرة بطريق الإجيار سواء أراد عاحب المال أم
لميرد  5بل سوأء أرفى أم سيط ) قية سأي للأسرة

لتعلاقات

» وتوليتق

بايلنحادها ؛ حى لايكون نزاع إذ! ترك له أمرها يوزع بين الحادها كا

يشاء أتوكون البغضاء الشديدة له إذ! وزع المال على غيرها .
/إهل نس ومع أن الأسرة تستعمق الثلدين علي الآقل ميراثآأراد ا مورث

لد
آسحكا
أملميرد » ئي

الأسرة درجة واحدة فى الاستحقاق » بل

يعضها أولى من بعض فاىلثرتيب وفي المقدار » وإن التوزيع العادل الذى
عد
الاث
ولى ث
قم ع
بينه القرآن الكرم يقو

:

ولا  +إنه يعطى الميراث للأقرس إلى المتوفى الذس يعثبر شخخصه
امتدادا فى الوجود لشخص المتوقى »>من غير تفركة بين صغير وكبير »

ك كا
ثنر
ألك
ولذ

الأسرة ححظا فى المراث الآولاد ومن يننسبون إليه »

لاينفرد به فريق منهم دون فريق بغير مقدار القرب .
لثآفسىرة
امرا
ومع أن الأولاد أكثر الورثة حظاً من ال

لايستاثروت

يه » بيشلاركهم غيرم ء فتشاركهم أرملة المتوق ويشاركهم أبو المتوق
وأمه  2وقد يشاركهم ق يعض الأحوال إخبرته  6ولكن

ف الجملة لايكون

مايستحق الأولاد أقل مانلانصف فى أكثر الأحوال .

لنحو النصف أو أقلهولمنع تجميع الماكفورثة
وإن مشاركة غير هيي
بأعياتهم ؛ قثلا نجد الأب والأملا يأخذان مجتمعين أقل من التلمع وجود
الأولاد ع وهدذ! اثلث يكون من بعدهما لأولادها أى إحوة المتوقى +

فيكون أولئك الإحرة قادشتركوا قىالمال عن طريق الأبوين » فمع أن
لاد لميكن لمعالىلسابيتلفراد
لإر
ونت
الأولوية ى ال
لثأكا

فكىل

اىلسبايل
الأحوال » بل عل
شير الكفأىكثر الأحوال .
القاعدة الثانية  :ملاحظة للاجة ء فكلاكانت الحاجة أشدمه١ و

لباد
ارل
وصي
كان العطاء أكثر » ولعل ذلك هو الس
فأ
أن ن

أاكنثرمن
ك

له" !ا د

نصيب الأبوين ء مع ألبما فىدرجة واحدة من القرابة » ومع أن للأبرين
.آى مال ولدهما نوع ملك » ولكن لأن حاجة الأولاد أشد كان الميراث م
أكثر  »2إِذ هيف الغالب ذرية قعاف ستقيلوت الحياة » ولا تكليفامها
المالية » والأبران فى القالب ليا من الال فضل » وها يستدبر أن الحياة
فحاجتبما ليست كتحاجة الذرية ااضعاف » وفوق ذلك فإن ميرائانه يكون

لأاودهما ء ولا يكرن للذرية من مانا شىء +لأن أباهم مات وهنا على
قيد الحياة  :كان لأبد أن يكون حظ الذرية وغيراً .

وإت ملاحظة الأأكثر إسبياجاً هى الى جعلت الذكر ضعف الأنى »

راأة دون التكليفات المالية الى
لبمبه
اال
ذلك لآن التكليفات الالية الى تط
أ
م فىغالب الأحوال » فاهلومطالب
االب
رها
كل
الكلفى
جل ٠ وذ
يط
لم
»إن الفطرة الإنسائية هى
بنفقة الأولاد وإصلاحهم » وعدها ماجاتهم و

الى جعلت المرأة قوامة على البيت > والرجل كادحا لتوفير القّوت ء فكان
هذا داعية لأن يطالب هو بتقديم الماك » وتطالب حى يتدير البييت » وهذا

بل شالك مجعلحاجة البنتإلىالمالدون حاجةالابن» وحاجة الأأخالشقيق
أو الاب دون حاجة الأحت الدقيقة أو لآب .
وإتث اللاعطاء على مقدار الماحة هو

العدذل » والمساواة عيك تفأو تثب مدان

الحاجةهوالظلم٠ فأولتك الذينيتكلمون فىمساواةالمرأةبالرجل ف الميراث
ل يشير واه وراء اللسأواة العادلة

4ه

> بل سير وت وراء المساواة الظالمة

,

القاعدة الثالثة  :أانلشرع الإسلاى ق توزيعه الركة يتجه

إل التوزيم دون التجميع ع قهى م جعل وارث يستيد سيا دوت سواه  +فلم
جعلها تلولد البكر > وم ممسلها للأبناء دوت البئنات » :ولللاأولاد

دون

الأباء » ولم بطلق إرادة المورث عنتص با مينشاء مأقناربه ء بل وزع
التركة بين عدد هن الورئة» والصور الى يتفرد فها وارث بالاركة كلها

.نادرة -جدا ع وعى حيث بقل الأقارب ع وكماان
ار
ديبا
قب
موزع
بلي
القرابة » بل

قرا وقونبا .

نظام التوريث ليخلق

“ 1عم
ولذلك ثرى الأولاد حيعا يشتركون ف المراث » وقد يخاركهم أولاد
الأولاد » وإن "كان أيوان ذإنهما سيشاركان لا ممالة .
وند
مم
عمراث
وإذا انتقل الم

اللسب إلى الحوائى يوزع بيلهم مغنير

أن تنفره قرابة دون قرابة ق درجبا » فإذا كان أحمرات وإخعرة أشقاء »
وإخموة الام وزع بينهم المراث » فأولاد الأميأخذون عند وجوه الأشقاء .
ققراءبارحاً وأوثق صلة >
عصور على أن الأأش
الكل
مع تعارف الناس ف
»لكن لكيلا تتجمع التركة فى يز واحد س
رهم تصراء المتوق وأعرائه و
أحد أولاد الآم .

وليس إعطاء أولاد الام لتوزيع المال وعدم تجميعه ققط » بل إن
ءإعلان قعولةاقبها » وأتبا تربط الأولاد بقوة
وةمة و
متصر
أا ل
ليض
اك أ
ذل
فسب لا تقل عن قوة الرايطة التي تنشطها الأبوة .
وهذا رد صريح قوى لماكان جرى ق عرف العرب من عدم اعتبارهم

فووق
قرابة الأم » ثمه

شكأمننه
ذل

أن يشعر الإخوة لأم بقوة العلاقة

ول
أاء
وأشق
قيتناصرو! وبتعاونو! كنايتحاون ال
»اد الأب ع ثم
قه
ورق هذا
وذاك مل الأولاد ليانشرون من زواج أمهاتهم ع ولا يحضلومم لتوهم

عار أو وه » للبم يعلمون ألهم بهذا الزواج يصلون قرابات بقرابتهم »

ويزيدون الانصار والأولياء 
ومن المقرر شرعا أن أولاد الأم يرثون مع وجود الآم » بينهاالأشقاء

ليرائون مع وجود الأب » والسيب فى ميراثهم موعجود الأم هو أن

الشارع قد قصد إلى أن يتوافر خم ع
فرتبة الأخوة قدر غير ضثيل :
لأنهمإن م يأخعذوامعوجودها ء لميأخذواإلاقدرآ ضيلا » وهوماشخصهم
من مير أنها» وسيشاركهم فيه الأشقاء ويضاف إلى مأخادذوه هم ء ولآن
الشارع جعلهم من حييث الدرجة فىمرتية مساوية لأولاد الأب ء فإذا كان
الأب جب

أولاده فهو أيضا يجب

أولاد الأم

ل" تيجب الأشقام فهبى أيضا لاتحجب الإاخرة لم 3

وإذ! كانت

الوم

يا
سس

اسم

وحما بى على فكرة التوزيعم دون التجميع أن من صل إل الوق

بوارثك لايرث مع وجود من اتصل به  +فأبو الأب الايرث مع وجود
الأب ء» وأين الأأسج لياردث مومدود

اون
كذ ل
وجود الأين » إ

لسن ه وابن الابن لا يرنث مع

راث
ييع
لكممجم
اذل
'كلاا يرث لكان ف

ى

جائب واحد ء فلو كان الابن وابن آلابن يرثان لاجتمع المراث فجىانب
واحد  .ولو كان الأب ءوأبو الأب يران لاجممع الميراث اق حيز
وواحهنكءنًا

؟

لاق ورإنابة متقاوتة الدرجات > فالعصبات وهم أقارب
 4٠اهذ
المتوق الذين يتصلوت إاللميت بالرجولة » وكذلك الأخوات  .والينات
وبنات الأيناء والامدات مقدمرن ىق المراث علىغيرهي من الأقارب دعم
الذين يسمون ذوى الأرحام » إذ هؤلاء يعدون من أسرة أخرى غير أسرة
روات آلت إللهم.من أسرهم  +فكان المعقول ألا يعطوأ
ثم
المتوق » و
اىل عدم وجوه أحد من أسرة المتوق وأقاربه الأآدئن ,
حا ف
إل
وإت توزيع المعراث على ذلك النحو هو قسمة الله تعال العادلة ٠ و توز بعه

الحكم » وقد بينه لكيلا يضل الناس » وإن ضلوا فعنبينة » وسلطان من
مخف
اطق فتعظم التبعة » و

مزان التقدير ع وقد قال الله تعالى بعف آيات

المواريث « يبيناللهلكي أن تضاوا » والله بكل شىء علم » .
وقبل أن نثرك الكلام فاىلميراث لابد أن نشير إلى أمر
جدير بالاعتبار » وهو أنناقررنا أن الميراث ينل فذىمة الوارث برآ

يأقنول لفالأراثناً » وإق تازل عن حى ف الإرث »؛إذ
عنه » فليس له
جرد الوفاة يككون نصيبه فى التركة ملكا لأهراد أمليمرد » وهو فى هذأ

يرث ماله من حقوق ء ولاايرث ما عليه من واجبات » وإذا كانالمتوق

تِنكلمف.
مديئاقإنالدين يتعلقبالتركة ء فإنكانفبا سداد ء سدد الدين » وإ

لسداد الدين لابطالب الوارث بقىء » وهدا مخلاف أكثر القواننن الأوروبية.

ار

فاإلنرارث فباإذا قابللممراث التزم بكل ماعلى التركة من حةوق  +كا
استحق كل مالا من حقوق ء والفرق أن الميراث بالنسبة لاوارث عندهم
اختيارى » فللوارث أن يقبل أو لايقبل » وإذا قابللنزم يكل معاليه من
تثحل فىملك الوارث جيرا عنه » ولهذ! ماكان
دأ
يلمر
الدين أماقالشريعة فا
يلزم يشىء زائد عنالتركة .
وحقوق الوارثى التركة الى حقوق الدائن  .فيبعدا من التركة بسداد

زايد عن
الديون  :فإذ! تم سدادها تنفد الوحصايا منالباق باعلدسداد عيال
ثلث هذا الباق » ومابى بعد ذلك يوزع توزيم المراث .

الرصية الواجية
918؟ ب هذا جرء من الرعاية الى و ضبعها القائون للأطفال الذين عرت
لظأأطنفال الذين يموت
بدومهم فىحياة أيبه أو أمهء وذلك لأنه تاوح
اأأح
أبوه ,فى حياة أبوبه تحرمون منميراث جك عهم » قيكوتون

فى حال كل

واضح
ال يسر
ى
وأخواهمف ح
ععفهموحاجانهمإل اما »ل با أعمامهم
م ض

مال إلبم من مال أحد أجدادهم » وقد كان الأب أو الأم بتوجيه أهل

0

المتوفى قدر؟ من عاله يكرن قريباً

مكاان ي يسستحق أبوعى وقد ممتنع الكثيرون من ذلك .
ذا رأىول الأمرفمصأت مجمذللك العرف قانوتاً » وم يخرج قى

رع
شطاق
لن ن
اك ع
ذل

 +ولذلك تقرر ف القانون  -رقم ١ لسنة  5441ب

أن الولد الذي عوت أبره أو أمه » فى حياة أحد أبريه تكون له وصية وأجبة

لازمة التشيذ عقدار تصبب أبيه أأومه » ويشترط ألايريد على الثلث وقد

إاشارط القانون لذلك شروطا هى :

أولا  :أن يكون الفرع الذى توق أأحبدويه فىجياة ال
يومى
سل
تمحق

مبراثآ قط ق
»لوكان يستحق قدراً منالميراث ولوكان شثيلا لتاكون له
وصية وأجبة .

2
منال
لم
أدر
ثانياً  :ألايكون المورث قتدبرع هذ! الفرع يق

يساوى

الرصية الواجبة أو أكثرمها ؛ لأنهيكون قد1ل إلمهم مايستحقون راجيا
بمراع به أقل من القدر الذى يستحقونه عقتضاها
تان
ين ك
بطريق آخخر ء فإ
وجبثتلم وصية عقدار هذا اللقص .
لناد
وم
أفرع
ثالنا  :ألا يكون ال

بةقة
لتطدم
ابنا
آل

الأولى فاين البنت

بننثلت
لي
ابن
يقة الأولى » وا
لطمن
انه
يستحق وصية وايبة لأ
تابسنتلذصأقان لأنبما عن الطبقة الثانية .
البنت وبنت بنت ال

» وبلت إبن

* 158وإن نظام الوصية الواجبة ليس منقطع الصلة عن الفقه الإسلاى»
بل إنهغامعلى أصل قر؟ فى » ورأى لبعض الفقهاء » أما الأصل القر؟فى »
ققوله تعالى  :و«كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترلكه نخير؟ الوصية

للوالدين والأقر بينبالمعروف قا علىالمتقينء وقد قرر العلماء أن هذا الوجوب
ثابت باللسبة للذقربينمن الضشعاف الذين لايستحقون ميرائاً » لوجود من هم
رية
اويلهذمن
أقرب منهم  +ولاشك أن الذين يموت أبوعمقىحياة أحد أب
الضعاف » وهو لايرث » وقد أشترط القانون تمقيقاً لذلك ألايكون فرع من
توى قىحياة أحد أبويه مستحقا أى قدر من المراث .

وأما رأى باعلضفقهاء » فهو راألىظاهرية » فقد قرن ابن حزم

الظاهرى تطبيقا للدص القرآفى أن المتوق إذا مات من#غير أن يوصى إلى
أقاريه الضماف نفل ولى الأآمر أو القافى فى ماله وصية واجبة بمقدار
ما يراه ء وعل هذا قرر القانون أن المتوق إذا ليموص لفرع ولده الذى

توفىفىحياته وجبث وصية حكم القانون عقدار ماكأن يرثه المتوق بشرط
أيلزايد على الالث  .وقد قاصلرقانرن

فىروع المتوق دون
ألوصية عل

غيره . ,ففروع الإخوة والأخوات لايستحقون وصبة واجبة » والله تعالى

سد م ع#إأابد

التكافل الاجماعى
لنا فى صثر كلامنا فهىذه 5ق

الرسالة إن الإسلام ينظر إل

امختمع على أنه كيان إنسانى متواصل متراحم ه فالآسرة ترتبط بالمودة
تمع الصغير يتعاون فيابينهعلى الخير» والأخد بيدالضعيف »
الةج ء
وواص
ال
وتنمية المستفلات المملوكة للتحاد أو اللباعة عل أ كل وجه » والأمة يتضافر
ا وعلى التعاون فيا ينقعها » والإنسانية كلها نتحعاوت
به ه
آحادهاعلىالثيرفيا
اكحرم

 .واحدة وإك
؟مة
أ
يأن الس

اتلد

الألوات والاجئاس

و اللعاسه

لابقتضى التفاوت فق معبى الإنسانية وحقوقها  +بل التميع سواء  +وما كان

الأشيلاف إالالتعارف  +ولذلك قال سبحانه :٠ بأاا الناس إنا شلقنا
ذكر وأتبى وجعلنام شعرباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللهأتقأ»1
وأإث ذلك يقنفى أن عد الانسان العورت لكل إنسان ععتاج إلى العون .

ولقد ذكرنا ق صدر كلامنا أن العدالة الاججاعية أساس من أسس
ال
اإسل
لام
م»
بفعالىعة أننبيىء الفرص لكل مينريد العمل » ويستطيعه »>
وأن كن كل إنسان من العمل بقدر استطاعته المسمية والعقلية .

ومن قعدت قوته عنالقيام بأىعمل كانعلى الماعة أن تبىء لهأسباب
إسلياة » وقد ملكت التبعات الحاضرة فى ذلك سبيل التأمين الاجماعي >

ولكنه طريق طويل شاق .
وسيلك الإسلام لذللك

سبيل التكافل الاجماعى بين الأسرة © وبين

الآمة  :وق النجتمعات الصغيرة» وإن ذلكلهطرائق أربع  ( :أوطا) نفقات
)ون فاىللسعات الصغيرة .
عا
تلها
لثا
ا(و
لنيراك)اة .
اثا
الأقار به ؛ (و
( ورابعها ) الكفارات والصدقات غير الواجبة وجوبآ قالونياً » ومنبا
الأوقاف » ولتكم ف كل واحد من هذه الآمور بكلات موجزة من غير
تفصيل » والكلام المفصل فى ذلك ثابت فىموضعه منكتب الفقه .

سد

3481

اسهد

١ال.تفقاتب

8

ه المقصود هنا نفقات الأقارب » وقد قررنا أن الأسرة متعاونة

فمابيليا» وأن القوى بععن الضعيف » وأن الغنى يطعي الفقير ع وأن ذلك
حل قالوق ء لاجرد حق ديى  2إذ أن القضاء يطبقه » وينقذه بالإلرام ب .ه
و لكن ما حدود القرابة الى توجب ذلك آلق ؟

لقد اختلف الفقهاء فىذلك على أربعة أقوال > فقال مالك رضي الله عنه
اإلنقرابة الى توجب الإنفاق هى قرابة الأبوين والأولاد المباشرين » فتجب
نفقة الولد العاجر عانلكسب على أبويه » ولققة الأ
ابوي
لنوعل
لد » ]ذا
كان قادراآ » وكانا فقرين » وهذا رأ
اىللا
تيص
وور
اصل والتراحم الذى
دعأ إليه الإسلاع .

وال
ارأى
ل ال
شثاى
ا رأ
فىعى

» وهو أوسع قليلا منرأى الإمام مالك +

وهو أن الأصول من الآباء والأجداد والجحدات » تحب نفقتهم على فروعهم »
والفروع من الأولاد وأولاد الأولاد تجب نفقتهم علىأصولم

ولا نعتقك

أذنللك الرأى أيضا يصور الفقه الإسلاى +كفسهاربقه فىمعناه » وإن كان
خط القرابة فيه أطول قليلا .
والرأى الثالث رأى الحتفية ع وهو أن القرابة الى توجب التفقة حى

القرابة المحرمية ا
»لأقىرابة الى حرم الزواج ٠ فالأعمام والمات والأخوات
علىابن
واللحالات تجمب نفقتهمعلىأقاربهم ؛ ولكن لاتجب نفقةابن العم

عمه ء وهذا الرأى بلاشلك أوسع منالرأيين السابقعن » ولكنه لايعمالقرابة
1
كالهلاموهعومول به الآن .
والرأى الرايع هورأى الإمام أحمد بن حنبل » و
اهلوقيعرمابة كلها »

بالساتكناء » فكل من يرث الفقير الع
ااجر
لع
كنسب

إذا مات غنيآ جب

عليه تفقئه فىحال عجزه ء لأن الحقوق متبادلة » والغرم بالغثم » والميراث

عتدفيشمل القرابة كلها» سواء أكانت قرابة قريبة » أم كانت قرابة بعيدة .

3
ومع أن المعمول به فىأكثر البلاد العربية هو مذهب ألى سييفة »

5

ردح
قةتسق
اعودي
ولايعمل بمذهب الإمام أحد إالالفمىملكة العربية الس
شق
مق
دقدت
الدراسالت الأجماعية الى الع

نققة
ل
عو
ح
ا

سنة 1ه41

ققةارب ٠ فيا عدا نفقة الأأصول على
أنف
العمل عذهب الإمام أاحدلفى
رىاح العمل عذهب الإمام هوآنه
قف
اعيب
قروعهم والفروع على أصوطركو ال

ل
اىخفى
دجماع
ياشلمقلرابة كلها » وهذا التعمم للتكافل الا

الآسرة »

تاء تفقة الأصول عل
فيشمل التكافل الأقارب أحمعين » واإسسببتثفى
فروعهم والفروع عل أصوم هو أن مقتقى المذهب انبل أن النفقة

الدين » فبى العمل مذهب ألى -حنيفة فىهذا الخزء ء الافيهمن معتى إنساق »
وتسامح ديق حكم .

ويشترط لوجوب نفقة الأقارب ما بأى :
اج
تيكن
أولا  :يشترط حاجة القريب الذى يطالب بالنفقة ء فإنلم
لايستحق النفقة  .وما دام مجد النفقة الضرورية لاتيجب نفقته على غره 3

لآنهذهالنفقة إنماتجب لدفع المخلاك عن القريب ء فإذا كان للولد الصغير
مال لا تجب نفقته على أحد » ولو كان أباه » بل تجب فىماله الخاص .

وثائ
عن فرويعًهم :ي»؛شتفرإطنَاعلجعزجرميعطننااللبكسبباللنفبقةس ء بإلشا فى التفقة الواجبة للأصول:
رط بالنسبة لمؤلاء فتجب

نفقة الأب على أبنه مدام مح
وتاج
لاًو»
كات قادر؟ » وكذلك تنجب
فقة
او
عد
غ؛
ير
ه

:

0

والسبب فى اشتراط العجرع
وما فيا عدا الصورة المستثناة هو التحريض

ل المم »ل فاإلنعمل إن
اتاج
لي
عفي
ادمل ؛ ويفيد امجتمع و»إعطاء المحتاج
مع ن يهقدرعلىالعمل :ت
عطيللقوةمنقوى الإنتاج » ولايصم لأنحد أن
عا

غلم

0

8

0

١

يخجلمن عمل أيآكان» ف

إنالعيبفىطلب العطاءأشد منالعيب قىطلب

4#
»لقد
القورت من الأعال اليدوية و

قال التبى صلى الله عليه وسلم . :و لآن

مختطب أحدم بفأسه خير لهمن

أن سأل الثاس > أعطوه ؛ أومتعره »

والعمل اليدوى ف ذائه محمود فى الإسلام » ولقد قال النبىصلى اللهعليه وسلم

وما أكل أبنن آدم طعاماًخيراًمنعمل يده » وإن نبياللهداود كان يأكل
من صمل يديه ع وروىق أن دأود عليه ااسلام كان بأكل عن صناعة الدروع .

والسبب فى استثناء تققة اللأصول مإله فردعهم هو أن الإحان إلى
الآباء ونجب فق الإسلام » ومن الإبحسان إلهم ! 9يوفرهم اللجهد

ويتولى

هوعنيم العمل » ولأثهم فىالغالب يكونونقد بلغوا اسن لايصم أن يناقوا.
الاجياعية تورجب أن يوق__للشيان العمل »
ضة
ل>
صلعمل
لفىا
ابان
وا الش
معه
ويغنوا هي آباءهم .

السعجز الذى يسوغ طلب التفقة هاولمسال الى يكون علببا
١91
و
الشخص فلايتمكن معها من العمل ء ومن ذلك الصغر ء واأرض الذي د
عن الكسب

© والعمى وجوه ء وكذلك

إذا كان

لامكنه أن يعمل أى عمل » ولافسن صناعته

حال
الشخص ى

خرق

» وتعتير الآنوثة أيفياً من

سال العجز ء إلاإذا كانت تعمل بالفعل .
ومن العجر ما ذاكره فقهاء اكنفغية من سال طلية العلمالذين ينصرفوت

لطلبه يشر ط أن يكونر؛ ناجحين  :قلا ننجب التفقة لمن لايكون ناجمحا  +إذ
| لا جدوى ق طلبة الحالنفسه > ولا للمجتمع » إذ أن فائدة المع فى مكن

الناجحين منطلبة العلىللتفرغثابتةبلاريب » وير لمثلهذاأن يتصرف
لطلب قوته ء ولا يكون كلا على إلتأس 

وقد ذكر الفقهاء من صور العيز أن يكون الشخص من أبناء الأشراف
اإلذين لا يستمخدمهم النأس عادة > لمهم يكوتوت متعطلن  :فيعتر ذلك .

التعطل عجرا .
ويقارب فى هذا الى تعطل بعض العال سيب سيادة الالات

ه

5

سه

تقصير ؛ فإن التعطل فى هذها

يكون عجرآ

يوجب النلقة .
ذى
ارلبب
:ن يكرن الم
وب نفقة الأقارب  ثالثاً أ
جطلى
وتر
" - ١ويش
من
وقة
برتف
أىغي
لف
اسر
يطلب منه التفقة مو

لدضاء ونققة الولد على
عولى

أبيه والسبب فى عدم اشتر ال اليسار بئ هؤلاء هو أنه عليه أن يقاجعهم
ما ملك من قومت  3و يقهم أبويه إليه » يأكلان ممايأكل  3وإذا كان

الأب

قادر] ؛ لوايستطيع الإنقاق عولىلده أمر بالاستدانة » وكان ما يسبدان
عفيسر ثّد » وإذا لىيكن من يستددين منهكانت النفقة
ديئاً عل الأب ع يسذد بع

على من بل الأب فى وجوب النفقة » ويثفق هذا » على أن تكون التفقة ديئآً
عل الأب » وإذا كان الأب أو الاين عاجز بي عن الكسب بأى سيب من

»الفلاصة أانلشرط
أسباب العجز ءفإن الوجوب ينتقل إلى من يلبما و

ق نققة الأيرين والولد هو القدر وليس اليسار .
واليسار الذى جب عقتضاه النفقة  هو أن يكون للشخص كسب دائم

يكى -حاجته » وفيه زيادة جب قبا نفقة القريب الفقير العاجز عن الكسب .
لذان كقانير العاجز قريب واحدمن أهل اليسار الذين فى
 45لوإ
كسم فضل ع فإ التفقةتيجب عليه عن غير مشأرك له ؟ وإذا كانهناك

قىته
بف
طيب
قر

وقوة قرابته » ومتبسر مثله كأن يكون له أخوان شقيقان»

إن التفقة نجبه علشيما بالقساورى مادام موسرين .

وإن اختلفكت دجام وقوة قرابتبي » فقد قال الحنابلة إن النفقة تنيع
حق المرأث إِذا مات غنيا ننجب عليه التفقة عند عجره
تفن
س»
ادراث
الم

وفقره © وإذا كانوأ جميعاًيرثون » ولكن عقادير مختلقة » فإنالشقة نب

عقدار المراث ِ

وقد اتبع الحنفية ذلك بالنسية لقرابة الحوايى  كالأاخ والعم »

عب

 2ع ل اسيم

لا
رما
كة ك
ذرئب
واللخال وابن الأأخ ء مع اشتراط الم

.

أما الأصول والفروع فاتجهوا إل قرب الدرجة فقط بالنسبة الفروع

من غير التفات إلى المراث قط ء» وأما بالنسبة للأسرلء » :فاتبعوا قرب

الدرجة أساسآ » والميراث لا يلتفت إليه إلا الترجيح إذا اتمدت الدرجة >

إن اخبلنت » أو احدت  2وكان كلها وارثا فهى على صب المراث .

وعلى ذنك قالرا إن وجوب التفقة بالسبة للأصول والفروع  .لياشرط
فيها اتحاد الدين » قلو كان للمسيحى ابثات  :أحدهما مس والآخر شير ملم
فإن النفقة تمب عليهما بالنساوى  +وإذا كان الفقير العاجر بنت وأبن فإث

النفقة جب علبيما بالتسأوى .

هذا مذهب الخحشية بالإجيال فى نفقة الأصول والفروع ء آما اللنايلة
كقد قالوا إت الميراث هو الحكيفىكل درجات القراية وألواعها » ولاعرة

وابه
إل
لذ»ا يشترط !محاد الدين دالماً ,
راك
ال
شلك
يكذل
راكه فق نفقة ولده »و
ال
شأب
قرر أينال
ممن
لو
هاذا
© فإت
ن
ببه
وجزاله أ
أ نبفقوةيه أحد » وإذا كان النقير العا
الود ف

اللفقة تكون على الاين لترجح جانب الوجوب على الابن بقوله صلى الله
كون

عليه وسلم  :وأنت ومالك لأبيك » ولأن “الوك “كسب أبيه » فكسيه ي

لآبيه شطر فيه .

 ٠ل ولقد قرر الحنفية أن نفقة الفروع على أصرلم والأصول
قنير ابنغنى » واحتاج إلىماله
على فروعهم لانحتاج إلىحك » فللوفكا

تأخمل منه بغير إذنهمايكفيه لايعد منتصباً ولاسارقاً » لآنهأل حقه ء
»ا أن
لدأم
ههم
وكذللك إذ! كان لفقير عاجر أب » وله مال تحت يده أفوي
لىه عليه وسلٍ
اىلصل
يكلا منه مايكفبما منغير إذنه » وذلك لأن ال
> وقد تأنحل
يرجل
يح
حان
شسفي
شكت إليه هند امرأة أى سفيان أن أبا
(  - ٠١تتظيم الإسلام للمجميع )

دآ

سس

منمالهمايكقها وأولادها بغيرإذته» فقالعليه الصلاة والسلام هاو خذى
من مال أنى سفيان مايكفيك وولدك بالمعروف © +

أما الحوائى كائقال والم واين الأخمت ء فإن النفقة لتانبت لهم إلا

ضى
اكر
قبل ح
لق
اعذوا
بقضاء القافىوع»لى ذلك لاممللطالبى التفقةأن يأع
وإن

أعمذوا كانوا

بأخذون

»

مختصبان

ضرورة

إلا إذ! كانوا ىق سال

محكمالضرورة ء والضرورات

تيبحالمحظووات

ع

فؤميم

.

وتفقة الأقارب تقدر بقدر للاجة بشرط قدرة المتفق عن غير إرهاق

احلفأىثن
فاضلة عن حاجته الأصلية » لأنه ص

رنها
اكو
دث ي
قحي
م»ب
له

وابدأ ينفسك ثم عن تعول © .

يل
ذواوق -
من

ذكرهها

فمقفىات
نكلا
أن ثرك ال

الأقارب تذذاكر أمرين لابف

:

أولما  :أن فقهاء المسلمين يقررون أانلفقبر العاجز إذا لميكن له
قريب غى

؛ كانت لنفقته من عرانة الدولة » وينفذ ذللك بطريق إدارى

>

ويرزبك فقهام الحتفية أن ولى الأمر إن لمينفذ ذللك كان للقاضى الخاتص المكم

بتنفيذ هذايحكم يصدره ء ويلزم بيت المال به » وإن الحكم ينفذفىبيت

المالالمخاص بالضشوائع الذى لايزال قائماً إلى الآن ء وذلك لأأن بيوت المال
القسمالأول-
منه على مرافق

بيت

امالانفاصبالجنزية والادراس

الدولة » وعل

فقراء غير المسلمين

ء وهذا يقير قله

.

الثاى  بيت الماك الخاص بالغناثم » وهذا ينفق منه على مراقق

الدولة وققراء المسلسن :

|

التالث  -بيت الال اتام بالركاة » وهذآأ يصرفا اق مصار قه

الركاة التى ستبينيا فهايعد .
القسم الرايع سس بيت المال الخناصض بالشوائع » وهى الأموال 52

#41
م

اعم

لامائلك طاءوالركات البى لا وأرث غاء وهذا القسم مصرفه الفقراء ققط +

فىقمنرهاء العاجروت نفعتهم وأدويتهم
لحط
وقد قال فيه صساحب البحر 3:ا< ي
ويكفن به موتاهم  6وقال فايلهكاسانى فكىابه البدائح  00وأما الرايح
قيصر ف

إلى دوأع

الققراء

قة
شو
» وثققة اللقيطك »+

والمر حي

وعلاجهم

وأكفات

المرى

الذين لا مال

من هو عاجز وليس له عن حب عليه تفقتئه 40

ملستحقيا
وحر ذلك  4وعلى الإمام صرف هذه اللقرف إ

4

وهذ! يتبئ أن سق الفقراء العاجزين متعمن فىالبيت الرابع » ودهاام
قدتحن فإنه يكون لازماً » ويحكي به.

وقد صدر فىسنة  57491فى حكة نجم حادى الشرعية حك شرعى على
تسمى
نت
كدلاالى
الفرانة بالإنفاق عل فقر عاجز » ولكن وزارة الع
وزارة الكقانية إذ ذاك عطلت ذلك الحكي ولمتنقذه

وأصدرت منشورآ

تبى ااام عن الحكي عثله > بدعوى أن فى الحكم خط فقيي؟ ؛ والخطأ
نا الأحوال
اليفى
تصي
كلتف
النتهى فى المنشورلافى الحك » وقد بيناذاك با

الشخصية )(١  ٠وأنه من المصادفات أن بيت المال الخاص بالضوائع

0

الذى مازال قائماًإلىاليوم ى مصركماذكرنا 3

مئه ما جب عليه

وكات حقاً أيفا أن تعولى وزارة الشعرت الاجماعية

ىلفقراء العاجزين دون سواهم » فهى مصرفه »
ه وتنفقهعل ا
اجمعمت ء
مم

فملبا آن تتولل التنشيدك .

الأمر الانى  :الذىتحب الإشارة إليه هو أن قائوت الفمان الاجماعى.
ة
سرنق
الذى صد

٠69١ » والذى كان يتجه إلى تقدير نفقة لكل فقير

عاجز عن الكسب إأءصل شرعى » وإن كانعندالتنفيةتضاءل'عنأصله»

ثذمبل ع حتى صار لايذاكر ء ولا نفك .
( 14داسمع كباب

دار الفكر المر ف .

الأسو آل الشخسية كسم الزراج س

مم4

وها يليا  ,الناشس

سد لمة١

ب

ا*ل-ركاة
 9/1ل الركاة فريضة شرعية ألزم بهاالإسلام كلمسلم يعتير غنياً»
وهى الركن الخايمس من أركان الإسلام » وما من آية قرآنية كان فبا الأمر
بالصلاة إلاكان الأمر بالر كاة مقثرنا ا » وسميت زكاة لأنها تركى المال

والتفس والجتمع ء ولذا قال الى ؛ 3 :ل من أموام صدقة تطهرهم

وتذكيم ف4الزكاة تاطهلرنفس من شحها ء والمجتمع من أدراله وتزركى
مى
ن-
تال
والم
الفس و

اسع كا نص الغرآن .

والإمام هو الذى يعولى جمع الزكأة » وذلك تقول البى صلى الله عليه
وسلم :د خذها منأغنيائهم » وردها علىفقرابي؛ وقدكانالى صلالله
عليه وسلم بعد قرضض الركاة فق السنة الثانية يرسل ولااته إلىالأقالم مجمعون

الركوات من الأغنياء الذين تجب عشبى ليوزعها على الفقراء الذين تحق طم»
وقد اسحمر على ذلك إلى أن قبضه الله تعألى إليه » وقد جاء من بعدة أصصابه

فاتبعو! طريقه فكائو! يجمعون الزكاة بالولاة الذين يلووهم أمرها ويوزعها
الولاة الذرين جمعوها بن مستسحقها .

د
عثهفى
ولكن حد

ذى النورين عمان بعنفان أكنرت

ال
ميت
لً ب
إتلا
أيدى الصحابة » وان

الأموال

 2فكان سيدنا عهات يجمع زكاة

الأموال الظاهرة ويثر ك الأعوال الباطنة لأعصاب الأموال عخصوئبها و»الأموال

الظاهرة هى النعم أى الإبل والبقر والغتم » والرروخ والغارء والآموال
الباطنة التقود والمتقولات الى تتخد للاتجار ,

قجهاء
فتر
والقلد ع

تصرف الإمام عبان على أنهتوكيل من ولى الأمر

جهَ
كبةاعن
رنيا
لآرباب الأموال ليؤدو! بال

أمواهم النقراء ,و.لدذلك لو نيت

ارييةؤدون زكاة أموالم الباطنة أجيرهم عليها »
للإمام أن أهل مدينة ألو ق
وجمعها منها» لأنهم أخملوا بشرطالتيابة» ولاتنتقلالركاة منأنها واجب

ظاهر ماازلمدقنىيا إلى 'كونها واجيا ديلا فقط إلاإذا فسد بيت المال ولم
يكن الولاة عدولا ,

1أماعوون  -أت يبصبايب :دن 1
لا
0

 841ب
#ة ل ولان الإمام هو الذىيتولى جمع الزكاة اعتير التضوع ا
طلاىعة
لع
الا
وأداؤها دي

دريق
صبك
لبو
ال أ
»لزوم الجاعة » ولذلك قائ
و

النين امتنعو! أعدنانبا » وارتضو! الصلاة درن الركاة  وقال ؟ ١ وال

لمنوعوثى عقالا أعطوه لرسولالله لقاتدبم عليه  :ولما إعترض عمر رضي الله
عنه على صنيع أىبكر فىمنمالتفرقة بين الصلاة والزكاة --غضب أبويكر)

انب
طااب
خلك ي
ل أم
التك
وأخد بلحية عمر » وهر يقول  « :ثك

»جبار
أ

افلىجاهلية » شوار فى الإسلام » واشتدت عزية أببكور فى قتال نحي
يؤدوا الركاة » حبي لقد قال  « :واللهلوأفردت من جمعمم لقاتلهم حي

أعزك مهلكا وء ولقد لص الإؤرخخرن موقن الصديق قأىنه قرو :

إما سحلجزية أو حرب مجلية » أى إسمالم يقومون فبا الطاعة عن
العصيبة الجاهلية  ويلزمون مايجب التزامه فىبناء الدولة ء ومبا الزكاة »
وإما أن يجلوا عن البلاد ٠ فإنبم إن لميفعلوا طائعين كانت الحرب انحلية .

ومسلا يقبين أن الركاة ليست إذلالاللفقير » ولكلبا فريضة اجئاعية

يتولى ولى الآمر -جمعها وتوزيعها .
4

ْ

 -والركاة حى معلوم للفقير فىمال الغنى  +فالمال الذى تجب

فيه الركاة يلون شركة بين الفقراء بمثلهم ولى الآمر » وبين أصصاب
الآموال » وقد طكبثقيرون من القفقهاء تذطلبكيقاً دقيقاً » ولقوله تعالى
فوىصف

المؤمدن  :؛ الذين همعلى صلائبى دانمون ؛ والدين فىأمواهم

حق معلوم » للسائل واتحروم » .

وهذا قرروا أن المال إذًا وجبت فيه الزكاة لايجوز بيعه » وإذا بأعه

صاحيه يكون بيعه باطلا ع لأنه بوجوب الزكاة صارغيرمالكللمالكل »ه

فإذا باعهققدباعمابملكمعمالا بملك » والبيععلىهذا الوجه يكون
باطلا عند هؤلاء  .وقد قرر ذلك الشافعى ء وأحد بن حتبل .

سس

51هؤ

سد

لشخص ولح يؤد الزكاة كانت الركاة
وفرر جمهور الققهاء أنه إذ! ماات

دين متعلقاً بالمال يقدم سداده من هذا الال على سائر الديون » وذلك إذا
كان امال الذي وجبت فيه الركاة مازال قالماً » فإن استيلك ق غرء

أو تصرف فيه » فإث دين الركاة يغبت ف التركة كلهأ ٠ وهد! راألىشافعى
وأحد ومالك .

وص الميث
رلم
يلو
والشافعى وتحمد قد قالا إنهيكون متعلقاً بالتركة »و
ءكن عند أعف الدين
هل
بأدائه » وقال مالك يو مد من التركة إن أوصى بو
لابعشر وصية ع ولذلك يؤ د

الدين من كل المال  +لامن ثلث التركة .

المال الذى جب فيه الزكاة :

هتفق الفقهاء على أن المال الذى جب فيه الزكاة هاولمال
هبؤؤ ا
النامى بالفعل كالحيوانات الى ثنمو وتدر » وتلد » والآرض الى تردرع

خوخصك زرعهاء والشجر الذى يثمر ومجى ثمره » والعروض الى يتجر
فها » وتنمو بالاتجار ؛ أو المال التامى بالقوة  واعتيرت التقود مالا ناميا

اهائفنى 
ررك
دايت
الكلهالأل
بالقوة » ولآنه تيجب علىما

ولا يعمل قبا ع

ولذلك أمر النى صل اللهعليهوسَلم بالاتجار فمىال الينم ٠ وقال :
ه اتجروا فى .مال البقم

سلاىتأكله .الصدقة » وفرض الزكاة في

الشود تحريض على الإنتاج با فى الصتاعة والزراعة وغيرضا من
وسائل الإنتاج .
ولا تؤخمل الزكاة من الأموال غير النامية 

فلا تؤخق من الدور المعدة

لسكنى صاحبا  .وتلاؤحد من أثاث المنازل أاولكتب الى يستعملها
ولايتجر فباءوهكذ! لتاؤخذ الزكاة من الأموال المعدة للانتفاع الشخصي
لمالكيا  .لما لا تعد نأمية .

واطلى إذا كانت من الذهب أو النضة أختلن الفقهاء ى وجوب أنعمد

الزكاة عنبا » فقال الفقهاء  :لات نك عنه ركلة  .الألبا غير ثامية بالفعحل

هخ

سه

ولا بالقوة إذ هي للانتفاع الشخصى ء ومايكون للانفاع الشخصي لايكون
ناميا لابالقعل ولا بالقوة .اوقلالنبقعضياء  :إن الركاة نجب فيا +
ة
تجبوأن
لآن التقدين الذهب والفضة وضشعا ليكونا مقياساً التعامل ٠ في

ما هذه المهمة ء وذلك بالتقليل مالنتحلى سما ما أمكن  .وخذاحر مالذهب
رةى لأوعنيت الخل من الزكاة لأكر النلس
خجه
أمن
على الرجال  .و
علبا  +وهى -حافظة لقيمها »اقيلجبطسرديق علىاكلثإار علا .٠ حتى
من
ذه
قير برؤية الأغنياء يتمتمون بكل الى ١ ومحرمون ه“يه
لاايلتأفلم
فلركيفة الاجماعية قبا  .وقد روى
لت
ربملون حى من فارض
ختعة
الم

أن امرأة املنيمن جاءت إلى البى صل الله عليه وسلم  .ومعها ابلنبا وف

+قالت:
:أتعطى زكاة هذا ق
يدها سواران غليظان من الذهب» فتقال لا و

لاء فقال أيسرك أن يسورك اللهمهما سوارين من نا ٠ر فخلعتهما وألقتهما

.ت:هما للهورسوله .:
إلىالى صلى الله عليه وقسال
والرأى الذدى نراه وسطة بينهذين القولين أن الركاة جب فى الى إذا
تىها تعماياً منغيرأن يخمإلا غيرها  .وذاك تكيلاتز دإن أمرأة
اف
ذغت
بل

اب
تثرصمن
بأك

صاد
تلى
قء ع
لالانسا
امل
 .ولكى مح

ق الل .

دباؤ  والأموال التى كانت يتحقق فيها وصف الياء ق عضر الى
سق الله عليه وسلم والصحابة والتابعين  .والفقياء وانختهدين فى :

ل
كق
"ترعى
١لنعم  :الإبلوالبقر والغم إذا كانت سائمة ٠ أ
ا
مباسح ء ولاتعلتف » وذلك للقاولتيى صلى الله عليه وسلم  :وف الساة ركاة »

ولأن العلف لا جعل الباء من ذات المال .٠ يل معل الناء عال آخر ء

فلمعلوقة زكاة كالسائمة لأن السبب.
وقال الإعام مالك رغ الله عنه  :ا
وهوكرنه منالااميا قدتحقى اء وإذا محقق السبب ثبت المسبيب .

؟  -والذهب والفضة ١ وقد ثيت عن التي صلىاللهعليه وسلم أنه
جاعللركاة فىكل مائتى دره خمسة دراهم  :وقرر الصحابة أنقن كل
عشرين مثقالا من الذهب نصف عتقال ,

سبيت

عروض
ول

م

8

التجارة > وه الأموال الحدة للاجار ء ثبشت فبهة

اابة
صاةحفه
لزك
ارال
الزكاة ؛ لأنبا أموال نامية بالفعل » وقد قر

رضوان

اله نبارك وتعالى علبم لتحقق السبب الموجب لازكاة » وهوالمالالناى »

ولإشارة التبى صل الله عليه وس إلموجوبها ف الآمر بالاتجار مال اليتانى .
 - +الزروع واليار » ذإن هذا إتماء نجب فايلهزكاة ء والأراضى
»لقد قااللنبى صلى الله عليه وسلم :
الزراعية والأشجار أموال نامية و
مثمار
« فيما أرجت الأرض زكاة» ولقد كان عليه السلام جمم الزكاة نأ
الأشجار والشيل .

جاًوب الركاة إلا إذا بلغ نصابآً
وسبب
لاى
ولايئبت المال الن
اه
بالنسية للأموال المشرلة » وهى النعمأو القود وعروض التجارة » وهذداأ
بتصاابخ عتنتللفافها
ال

» ولكنه مع اختلافه يكاد يتفق فى مقدار قيمته

ذنهب
لم
االا
ماته عشرون متق
قوي م
وه

» وقيمتهابالنقود المصرية الآن نمو

مأى
واب
لنص
عها
مس ل
لبنعضقىهاء قال لي
أما الرروع وأثيار » فاإن

حأددنى لمعالكه الشخص »وتجب فاياهزكاة » وقال باعشلنققياء :ها
تصاب فى الزروع والثمر » لافى الأرض .٠ ومهوخسة أحمال» وقد اقترح

نظام الركاة الآن تقدير هذا النصاب بتحو

حنيفاىء
إكرو
بعض الذين يف
تخمسين جنا مصريا 5

 - 4والشرط قى وجوب الركاة فى الأموال المنقولة هو مرور
عام علا وهى فى ملك صاحيها

» وذلك ليتحقق الهاء بالفعل ء فيا ينمو

دم
عع
»الحيوانات » وأموال الاتجار » أو يحقق إمكان الياءفها م
بالفعل ك

عمل صاحبا على هذا الياء .
ونا الرروع والبار » فإن الركاة جب

وقخث قطعه » ققد قاتلعالى

ىق كل زرع

واوآتوا حقه يوم حصاده »

الررع والهارء وذلك لآن الرروع والثار تماء بالفعل .
اق
وفق
سهب
االذ
ليمة
اب ق
*لى حس
ع

.,

وى كل

مر

وهذا يشمل

سس “اك ١ سم

:

اة
كيه
ر عل
لجب
مان ن

از الزكاة تجب فى مال نام ملوك أكيآان

مالكه ء سواء أكات

المالك مكلفا أم كانغير مكلف »فهى فريفة اجتاعية لاتشترط فبا النية »

ولذلك جب قى هال الصغير ء ومال المحترث ء ومال المعتوه » ومال

السقيه و»مال الجدين »فلراق ى ذلكبينفوعمالنأموال وتوآخخر :
هذ! رأى .جمهور النقهاء» وقد وافقهم امسفية .بالنسية لركاةالزروع والثار»

»هذه
لامها كالخراج ء أو هى ق مقابله » والخراج يحب على غير المسلم ف
ليف
كبا
تق
لرط
ايشت
لأ

.

أما ق غير الرووع والثار فقد اشترطاحلفية لوجوب الركاة التكليف
بآن يكون الشخص بالغ عاقلا » ذَإذا كان صغيراً » لاتجب ماله الركاةء
كاة قىماله >
ل تزجب
انه
وكذلك إذ! كان محنرنا أو معترها ع أما السفيه فإ
لأنه مكلف » والسبباق اشعر اط التكليشافى زكاة المنقرلامتهر أنباعبادة »

طنادنها اخجياراً .
فلا تردى إلا بائنية و»لذلاكت كان لابد من الإنيعة ع
والراجم بلاشك هو رأى جمهور الفقهاء »إذ أن الركاة معثيرنةالمال +
أو هى حق الفقير فىمال الغنى »وأعد المحقوق لايشرط لتصققه النية .
لك للأرض »
مباعلى
لءتج
اقها
والركاة فى الزروع والثار قاليعقى الف
وقال رون تجب على الزارع المالك للزرع ولكل وجهة هو موليها ع

رىوع قانون الركاة أتنؤخل من
شف
معصر
ولقد اقترح بعض علاء هذا ال
الماللك والمستأجر اء فيؤتبنهنةكلواحد

متهما زكاة مما يصل إليه صافية

»د تكليفات الزرع بالنسبة للمستأجر .
بع
بعد أتعل الضرائب بالنسبة للومال
مقادير الوكاة :

 ١توّعل الركاة عقدار ريح العشرأى ه,؟  7بالنسبة للأموالء
»لكن هل تؤخل من إلغاء ورأآس امال ء»إن كان ثمة نماء
النقولة و

سد

 5ؤآ سمه

فاة
لظرك
ااح
بالفعل ؟ و.الجواب عن ذلك أنبا بالنسبة لزكاة الحيوان يل
اء معا » قانها تقدر عنى الأخل بعددهذه
لونمن
الاال

س
ألى
رخذ ع
الأنها تؤن
المواشى عند -جمع الركاة -

س
ردأمن
وأما بالنسبة لعروض التجارة » فجمهور الققياء عألنىها تؤخ
المالك وآالثماء مع ء وذلك بالقياس على التعرءولآنها إذا نقصت  .ومتاز لعن

التصاب أخذت الزكاة عن الباق » فكذلك إذا زادت أعذت الريادة عن
الباق  +وقال.الشافعى لاتؤعبد الركاة إلا عن رأس امال الذى حال عليه

حلولك
لنو
اأن
هبد
يد لا
لدي
عل ج
الول ء والريادة تعتمر وأس ما

»الرأئ
و

العمل المنطق هو أخمذها من الأصل والنماء » لأن التماء هوق اللقبقة الآمر
الذى أوجب الزكاة  .قلايعى منيا » ولآت الأسهل همولاحظة النائج العام

ولصحة القياس على الأموال الأخرى .
 4١وأما زكاة الزرع والثمار فإن اللأثور عن ألنبى صلى الله عليه
ننت
ار إ
كلعش
 ٠وسلم أنه جعلها تصف العشر إن كانث قف سقيث آل » وا
قسدقيت ماء المطر أو السيح من غيرآلةكالقمح فىبعض البلاد كسورياء

اجمن نتاج الزرع والثمر من غيرزكاة .
لخر
يل'ع
لوس
قيه
وكان النبىصلىالله عل
ار
دان
قك
مذلك
والزكاة فاىلورح والثمار تؤخخد من الزرع والثمارء ول
الركاة قهما أكير من مقدارها فى الأموال المنقولة » إذ الركاة فى الأموال

اللتقولةتوعد من رأس المال والنماء » أامالفرىرع والثمار .فإتهالاتؤخذ
إلا املندماء فكان المقدار لذلك كبيراً ,
رع
لاقزمن
االص
والذين اقترحوا العمل بالزكاة ى هذه الأيام اتجهوا إل

الذى يعود إل الاللك والمستأجر  .فقرروا العشر بالسبة لصاق مايثول إلى
المال » والصاق بالنسبة لما يثول إلى الزارع » وذلك لأآن هذا تطبيق دقيق
للفكرة الإسلامية 

جاية
األه
عةرمح
شصري
وقد قرروا الزكاة فى الأراضى الم

أذ بقول

عد

هآ

ب

الققهاء الذين أجازوا الجمم بايلنزكاة والدراج » وكان التطبيق ى هذه
الدائرة حتى لاايضار امالك والمستأجر .

أموال نامية ق عصرنا :
منوال اكلىانت تعد نامبة بالفمل أو بالقوة ى عصر
قللنأاإ؟ؤرؤ ا
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وعصر الصحاية والتابعين > والأمة والمجابدين
كن
تول
هى التعر » والقود وعروضص التجارة والأراضى والأشجار ١

كسب لهارة الصانع »
لان
أدوات الصتاعة فىهذه العهود أموالا نامية » بال ك
لداه الأدرات > وأكثر الدور كانت للسكتى والاستعال الشخصى م

تكن للاستغلال  :ولذا كانت لاتعد مالا ناميا بالأدمطة .

ش

ولكن الآن صارت المصانع أموالا نامية » وقد تحقق فما السيب المثبت

لازكأة » فهل تعى محممق

أس
ر؟
فسيب
ال

مال الرجل تعضر يلها3نت

يتولى العمل فما عمال يديرونها  .وقد تدار بمحركات من غير حمل عامل
نبا الغاء
أن يكون مشرفا على إدارتها » قأدوات الصناعة هىالتى كان
إلا
إنتاج  +والشركات الصتاعية الى يسيم فبا الناس يأموالم  +كل رأس
وال
مال الشركة ينفق ق مصائلع تقيمها وأرضص تقام علها مصائع ,

وعلى ذلاك تكون أدوات الصناعة أصبحت أموالا نامية » وإن كانت

هناك أدرات صناعية بدائية كأدوات النجار الذى يعمل بيده :
لاترال

وآدوات الملاق الذى يملق بده  :فإن هذه مازالت أموالا غير نامية

مجرى علما الإعفاء من الركاة الذى قرره الفقهاء  .لآنبا تعد من الحاجات

الأصلية .

لك المائر التي تبى الآن للاستغلال » تأعمدوالا نامية ٠ وبذلك
وكذل

؛ وهو المال التائى  . .وجب أن تاقرلرمأبناف الى

كاة
يتوافر فابالسريب

ن للاستمال الشخصى تتمر عاللىإعقاءم الذى قرره الققهاء ء لآنما
تكو

.من اللياجات الأصلية

,
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عمة  7وإذا كانت هذه الأمرال الى جد اها قى هذا العصر »

وهى العاثر والصناعات تجب فبها الزكاة لتوافر السبب الموجودء فعلى أى.
شكل يكون الوجوب ؟ أيكون الوجوب فى رآس لال أم يكون الورجوب
ل الغلات ,

لهىا سسبيتلانباط
لفق
وهنا لابد أن نتخل القياس ال

» فتجد أن الى

صلى الله عليه وسلك قد غرر أن الركاة بالنسبة للأموال المنقولة توخدذ من,

 :.تقريباً »و>أما بالنسبة للأموال الثابتة  فإنهاء
وأس المال مقدار هر؟ /

توحذ فىالغلة » وبماأن المائرالمشيدة » والمصائع أموالثابتة » فإنالزكاة
ىا.
يشرسفي
تؤخل مغنلانيا » وقد فرض النى صلى الله عليه وسلَم الع

لرسأويح من غير  72؛ ونصف العشر فيا يسى آل » فإن تطبيق
المط
با
هذا المبدا في المصانع والدور يكون بأخل عشر الصاق بعد الثفقات .
اةسات
رلق
د -ح
لته
اقرر
وهنا ما
5
8نة
 8س
١سر
دس

الاججاعية الى أنعقدت ىق دمشىق اق

» وأوصت به الدول العربية .

 - 4ولا شك أن المصائع الأهلية يدفع الزكاة ملاكها  +والشركات

الصناعية تدفع الشركة هذه الزكاة » فإن لتدمفعها وجب على مالكى الأسبم
أن يدقعرها من الغلات الى تقول الهم .

وإذا كان مالك الأسبم يعجر فى الأسبم ولا يتخذها للاقتناء » فإنها
تكون عروضص تجارة نجب فيها الزكاة على أنبا عروص كهارة » فتقدم فى.

حىره » وتدفع الركاة عن الأصل والزيادة » فقد أوصت
تو
آعام
أول ال
هذا أيضآ حلقة الدراسات الالجياعية .
مصمسار 2

هذا
' وإنما
للرقاب

الزكساة

:

مصارف الركاة ذاكرها اللهتعالى ف 'كتابه العزيز » فقال تعال :

الصدقات للشقراء
ء والغارمين

وق

والمساكين

والعاملين عليبا والمؤلفة

سبيل الله ؛ واين السبيل © .

لوهم

وق

د

نم؟ لم

فهذه أصناف تمانية » وهم الفقراء  والفقير هو الذى لايمالك نياب

الركاة أو لاعلك ما يكقى سحاءجائه الأصلية ع والمسكن هاولأريض
يسم تطيعأن يكسبمايكفيه »
اأو
لهو
ذى

السؤال ٠ وكيقا كاانلفه
فو م
قنر

أذلته الحاجة ودفتء

الذى
فى

اء » أإننحذنا بع
امو
لمنلق
قظير

»يقومون عإلىدارنا
والعاملون على الزكاة همالذين جمعون الركاة و
وتصريف شكوتها .

ما1
بميد الذينلاسبيل إلى عنقهم ؛ دالأسرى أن هذ
لبعه
اقا
وق ألر
الباب يصرف منه ال أولا على افتداء الأسرى  +وتسبيل سيل العيش

»الثاً علىتمكمنن
بعدفلكيإسارهم  :وثانيآ عإلىشراء عبيدوعتقهم وث
يتفق مع مالك رقيتهعلى قدر منالخال يعتق إذا أداه  املنوفاء با التزم
يماهعانته ,
رق
ادلرإل
وق

محمد أله تعالي ء ول ببق من هذا الباني إلا باب فك

الأسرى بإعطاء قدية مالية وإعانهم :

والمصرف اللنامس هم الغارمون عوهم المديلون الذين عجزو! عن الرفاء
بديونهم » ولم يكولوا قد أقثرضوها لإسراف أو تبذير ء أوالذين الت موا
بديون الصلح بن الناأس ع فإن بيت مال الركاة يؤدى عنهؤلاء ؛ لووكانوا
ادرين على الوقاء ,
وق تعهد الشرع بسداد الدبن عن المدينين تشجيم على القرض اسن »

حه
الى
صن ع
لأنه لايذهب دي
فسيؤدى عنه مانلركاة

بإفلاش أو مره ء لأنه إن عجر عن الأداء ؛

.

والمصرقت السادس مر أغداهدون ل سبيل الله تعالى .

والمصرف السابع اابلنسبيل » وهو الذى يكون ى مكان لاجد فيه
المأوى والطعام  +وله عال فى موطنه قد انقطم عنه  +فانهينشق عليهمن مال

م

ار #ةؤأ  عبد

ير مابتفق عليه ديناً يؤل منه
عزتأن
يجو
الركاة وى يعود إلى أهله ٠ وم

إذا عادإلى ماله .
والمصرف الثامن  .المؤلفة فلوبهى » وهم الذين كانوا يعطو ذليتيتوا على
إسلامهم ؛ أو ق سبيل الدعاية الإسلامع بن القبائل » وقد أخمتق ذلكالقسم 4

فإن وجد صرف له .

 5وقد قرر بعضى الثقهاء أنه يجسميه توزيم الركاة على هؤلاء
الثماتية » أى أنه بخص كل صنف منها الثمن » فَإِنم يوجدو! جميعآء فإنه

يصرف على الموجود ملبى ء وقد سار عشملراقىفته على آلايصرف

للمؤلقة قلومم الذى كان يصرف فارلنبى وأبو بكر ؛ لأنه ل يعتيرذلك قا
مكتسبا م » ولأنه كان يري أن الزلفة قأو.هي غير عوجودين فعصرهء
وإن وجدواق عصر غيره صرف لثم ,
صرف » على أن العبرةبالاحتياج .
ايرلف
ويعضى الفقهاء على أن الإعام مخ
فلايمكن أن تحرم منهاالفقراء والمساكين بليعدأ يهم ؛ فإن الإنفاق عليهم

فقيوهة الدولة ء وقد قال التتى صل اللهعليه وسل :و ايغوى فىضعفائكم »

إأما تنصرون وترزقون بشعنائكر»  +ثبمعد هؤلاء يكون الإنفاق ٠ع١لى

اليشمعهم .

وإن الخلفاء المهديين كانوا حريصين على ألايكون محتاج فى الآرض

إألنافقوا عايه » ولقد اعتزم حمر رفى الله عنه أن يقوم برحلة ومعه
الأموال » ينفق علىالمحتاجين ويتحرى عنهم ء ويعطهم .ولد أرسلوالى

الصدقات بإفريقية إلىحمر بنعبدالعزيز » يقول له  :لم سق ققير محتاج.

أففىريقية > وبيت مال الصدقات متلىء » فأرسل إليه تمر بنعابلدعزيز

رفى الله عنه يأمره بأن يسدد الديون عن المدينين » فسدد ديون الئاس حى

ليبمق مدين يستسق السداد لمبسده دينهءأثرمسل إاللىكليفة أيضايأنه.
باليفى
ت
ماز

عمال الصدقات الكثير » فأمره بيأنشترى العبيد ويعتقها

د

سه

شآ

تطبيق أحكام الزكاة فى هذا العصر :

بابد من مويل لتكائل الاجتاعي  +وأنه مهما سادت نظم
بذ ل

التأمين الاجتاعى فإن النقر والعجر موجودان من غترأمين » على أتنتفيذ

نظ التأمين الاجماعى يحتاج إلى زمن طويل ٠ وإذن فلابد من نظام الركاة
وفوق ذلك فإن الزكاة يصحم أن تكون اويل نظام التأمين الاجباعى ق
بعشى ما عد به .

راث الشرق لتأخدذ منه العلاج لآدوائنا
و.إنه لابد من أن ترجع إتلى
الاجياعية وإن الزكاة قد أحمعمت على وجومبا الأديان السماوية .
وهذه المعاى أوصت با حلقة الدراسات الاجماعية .

وقد أثار بعض الباحثين فكرة هى  :أيستمر وجوب الركاة تملعلك
نبمءن ثقول إن هاذلهضرائب إلى الآن نم يخصص هنبا مقادير
ورائ
الغ
ذات قيمة للتكافل الاجتّاعى ؛ وإن المقصد الأصلى من الزكاة هو سد
ىلء
ء» وقد تخى عن بعحضص,
الحلل الاجماعى » وعى عطلوبة قب
شل ك

ننى
تمكن
الضرائب ء ولكن الضرائب القائمة لا
غأ
الآن حاجات الفقراء » ولابد أن تسد .

علبا ل؛انهالم تسد إلى

4اةلر وكإناة إذا طبقت يجب أن تكون طا -حصيلة قائمة بذالها
بنا الدولة » وحإمنعها الطيعات الحلية »
عإ
حولة
زةاعئنية الد
مفصل
من
فإنه ستكون لا ق كل إقلم حصيلة ٠

وإن ذلك ينفق مع النص القراى

»

فإن النض القرآلى يسجعل العاملين علا مستسقين قبا ٠ ولامكن أن يتوافر:

ذلك إلاإذا كان سازالية مستقلة منفصلة عن المزانية العامة .
هما

ل

وقد طلبت

حلقة الدراسات

لأركاة ء

اللجماعية المذ كورة ع

وتلمعن طريق:معها أ:يكون بئات حكومية خلية أ
»م بالدولة تتولاها »
أممبيئات أهلية .

٠

وقد نبقت فوىزارة الشنون الاجباعية فكرة أن تعولى جمع الزكاة.

سد

ارفىفها
صها
مرف
وص

[3+

بدا

هيئات أهلية تكون على اتصال مستمر بالوحدات

الاجاعية التابعة لوزارة الشكون الاجياعية .
وفك اقثر حت هدكأ

لكنة الساعدات

اللجباعية بالوزارة

3

ووافق علمبا

اأعشازها بالإجاع

وخلاصة ذلك الرأى أنه يتكرن ىكل قرية » وكل حي من أسياءمدن

حيئة تعمل على جمع الزكاة » وتعرف فقراء الى أو القرية تعرفاً دة
أهمنالى
امكلوتة
وتحصهم فى كتاب » تترلى هذه الطيئة ال

علركاةمن
جم ا

أهلها » وم أعرف الئاس بأنفسهم » ومحصى مايجمع فى كتاب © ثم توززع
هذه اطيئة ما معت على الفقراء الذين أحصهم ء وتقسم هذه الحيئة نقسبا
أقساماثلاثة  :طائفة للجمع » وأخرى للتدظم وثالثةللتوزيع » وكل ذلك مع
الاتصال بأحد موظى وزارة الشثون الاجياعية أمختصين .
ولقد أعلن ذاللكرأى فى الصحفي » فتقدمت عدة قرى وعدة أحياء
وقاموا بالعنفيذ على.وجه كامل ساعد عليه رغية الأهالى افلتعاون الصادق .

ولكن وقف التنفيذ آراء أعرى أثرت » والله المادى إلى الصواب 
التكافل فى الختمعات الصغرة
-- 30ققلم الإسلام العلاقات
دنها
ابي
ج .
لاعى
ااجي
التخائل ال

د
م»
يفقير
ونىال
الغ

فق الجتمعات الصغيرة على أساس

فالقبيلة كلها متآزرة فيا بيبا متعاونة يعسن

القادر فبا العاجز» وهىمسئولة عباقممنآحادها من

جراتم » يسك الووقست جرعة من أحدها وجب علا تسليمه » وعتك
وفوخ

عشوبة هالية عليه#ثردسبا أسرقه عنه إن كات معسر؟  .وإذ! كانت

د
تلةسلا
أموال الزكاة ى قبي

عحاجة ققرائبا وجب على القبرئة جسممعة أن

تجمع منالمال.ها يسد حاجتهى  .وقد صرح بذلك ابن حزم الظاهرى .

- 00
هن!
بالنسية للعشائر المنيثة فى الصحراء والفياى والقفار  6ومع ذالك

ق
ادلدإعا
سلام

1

ليندمجرا فالىأمصار والقرى .

وباللسبة المسدائن والقرى » فإن الإسلام قلوضع مبادىء

ولا ذل !لماجة .

ْ

ومن هذه المادىء ملاحظة حقرق الموار ء فا مآنية

ذكر قبا

الإخسان إلى الأقارب » حاتىلكاإنم
حعه
سان إلى لجار » وقد قال تعالى :
وهاعبدوا الله ولاتشركوا به شيثاً » وبالوالدين إحساتا » وبنى القرى

واليتاى » والمساكين » والخار ذى القربى » والخار الجبنب » والصاحب
بالجتب » والجار اللتب هو الجار الذى يجاورك فى منزلك أو زراعتك ع

والصاحب بالجنبه هو الرفيق بالطريق أو الذى مجاورك ىق مجلس عام »

ولقد كرد البىصلاللهعليهوسلالوصيةبالجار حتىلقدقالصلىاللعهليه

وسمم  :وهازال جيريل يوصيى بالخار ححتى ظتنت أله سيورثه  4وقال
صلى الله عليه وسلم ذ :والله لابؤمن » والل لايؤمن » والله لياؤمن .

قالوا من يراسول الله ؟ قال ال
يلىألمان جاره بوائقه » .
اج
تذا
حن إ
العر
وإن هذه الوصايا المتكررة باخاأر توجب أن مده با
ويسد خخلته إذا ظهر فيه ضعض الفقر » ويعيئه إن
.له
وك
يرا
يانسعاج
ل.
سييل العون إن كان قادراً » ول
االجعدمل .

»

ولقد روى عن الى صل اللهعليهوس أنهقسم الجر ان ثلاثة أقسام :
جار ذو رسج مسم  6لهحق الإسلام وحق الرحم » وحق الخوار  .وجار

ذو رس غير مس له حتق الجوار

حى
وليس مسلماً > له

وحق الرحم ء وجار ليس ذارحم

الطوان .

وإنه لركانالتعاوت بين الجدران يسير على البادىء الإسلامية لكان

أمهل
تك
علاحوىنين فيابيثهم » لايكون بيهم عاجز إألعاانوه .

زم رذع تنظيم الإسلام المجتمم )6

ااا

2.

0

ومن المجادىء الى وضعها الإشلام لأهل السلد الواحد هو

الى ء فَإِن البىصلىاللهعليهوسلم قدوضع ذلك الأساس ) فى المديئة
الفاضلة أتحى بان المهاجرين بعضوم ببعض ء وأكان ذلك الإأخاء قرابة إجياعية

مجمل الخ يعين أخاه ف الله وى المجتمع كايعين أنعاهفى الدموق القرابة »
ولد “كان الخ يشاطر أععاه ماله ء وإن أقل صور المؤاحاة أن يعيئه إذأ
المتاج ا وساعده إذ
عامل .
وإن سنة المؤاحاة الىسلبا ألنى صلى الله عليه وسلم ووضع أصسبا

صىها
اعل
صليل
تقرد
خلمي
اامة
سقناةئمة إلى يوم القي

يعصرة ١وهى صاطحة

لأن تطبق ق كل جسم صغير ليم التجاتس بين (نحاده والتعاوت على مسن

للأ
مان ا
وواةصلة المقربة .
#9ؤ  ومن المباديء التعاونية التى أقرها الإأسلام تعاون أعل القرى
فيابينبم » وهى أن يتضافروا فىزراعة الآرض الىتكون تابعة هذه القرية »
وقد صور لنا اين عبد الك فىتاره كيف كانت الغرية المصرية تثو

ها من أراض زراعية  +فإن اظر للقرية أو عريفها أو
زافى
يع
حاعة
زر
رئيسها ؛ "قاكان يسمى كان تمع بأعل القرية » ويوزع الأراضى فا بيهم

كل واحد ومقدرته » ومن يكون عاجرا يقوم غيره مقامه ق زراعة مأمخصه »

والقرية كلها فرج ماعلبا منتخراج ء وتسد -حاجة كل من يكونون ف سبال
جتية
خراض
رياكان
احتياج من أعلها » وقد كان الأساس فى ذلك أن الآ

.

وتلعمتير ملكا لمن هأىيفدىهم ء بل أيدهم علا يدإجارة  ,وكان عرخاء
كل طائفة من القرى تجتمءون ويتشاوروت فيا بيهم فيا جب أن يغرض

من غيراج على الأرض  .ولعل هذا كان أساساأ لنظام الالتزام ء الذى حول
ذلك العتى التعاوى الاجماعى إلى تحهد شخصى تراج طائفة كبيرة من

ين
عمع
راء
اايش
زه ك
لفي
ارف
الأرامى على أن يتص

لىآيدى عليه .
واذو

وإنه بعد أن صارت الأراضى ملكا اذهالى » وأيدم علبا أيدي مللاك
يصح أن يؤوخد بذلك النظام التعاوى ف الصورة السابقة » يأن يتعاوت أهل

كاد
لد

كل قرية فى زراعة حيزها من الأراضى على أن يتعهدوا فبيايهم
حاجة

اتاج ع وإعانة ذويئي الشعن

أولاها :
أهحوس
ودال

بسد

.

العجز والعوز » ومعالمة أكتلواع الضعف

مها يكن سيبا .

والثانية  :هوالتعاون على التصول على أمجوحدتمااجون فى زراعيم
أو فىمنازلم .
والثالثة  :هسىويق

الممصولات انبى تنتجيا أراضهم .

اتلتملسكية
والرابعة  :دفع مقمان تف

» والحيازات الصغيرة الى

تاغملنالًا علىالوجهالكل .
سمه
اصا
لايتمكن أع
5له
الصغر أ

لو تبن أن الزاكاة المفىفقراءأهلقرية

كان لابدأن

يتعاون أغنياقعا على سد اسلاجة » ولو كانوا قد أدوا الركأة > ققلء حال

هذ
ق!وملنه تعالى ١ لايلسير أن تولوا وجوهكم قبلالمشرق والمغربء
قىرف
اهلذو
ولكن الير من آمن بالله واليوم الجر » وآفى المال عل حب
واليتامى والمساكن وابن السيل ء والسائلن » وق الرقاب ء وأقام الصلاة »

وآتى الزكاة والموفون بعهده ,إذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء والضراء
وحين الأس ع أوائاث الذين صدقوا » وأولتك هر المتقون » .
قإعجلاء المال على حبه أمر غر الز كاة

مه
ند
و
زع
جب
ر
لوأوأ
وه

>

ولذنلك كان على النتى دق غايلرزكاة ء وإنه من المقررات الإسلامية أن
مينكون عنده فضل زاد » ورأى شخصاً لأمحد مياثياته حق عليه أن
يععليه قصل زاده  6ولو منعه يصح أن يأتخل منه جيرآ » ولو قائله فقتله

كان معذورا ,

والأصل فى ذلك ما ذكره أبو سعيد الخدرى رغى الله عنه إذ قال +
كنا فىسفر ء ققال التبى صلى الله عليه وسلم  8 :من كات عنده فضل 1د

3 10
فليعد يه على من لا زاد له » ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على عن

لاظهرله  +ثم أخذ يعد من أصناف المال ماظننًاأنهليس لمناملننا
إيلاكمفاينا » .
وجب أن يلاحظ أن ذلك كان قسقر ع وحال السقر هى الخال الى
يتصور فبا أن يكون إنساتن محتاج إلى القوت » والآخر عتده فضل يجب
عهليه
أن يعود ب

مهةأ!

اماه

.

 8اجتمعات الصغرة

مبأدك لو 3اتبعت

والتماطت الأخحوى

بيبا على أسسى من التعاوث الملأديج »

عام السكافل
ه

وأثترحخصة

الواصلة  .وإحساس كل إنسان أنه ملتزم بسد سماجات أيه ء وأنه فى
عو نه داعا ؛ والله تعانى فى عون الجتميع +
 4ب

كوو

الصدقات

والكفارات

رب»حيارة
مإذكر كله كانت النزامات دينية وقضائية وإدارأية

آدق الالرامات قبا ديلية

ودنيوية » فهى من أحكام الذدين >

ويتفذها

ولى الآمر كرهاً إيننلفمذها صاحبا طوعاً .
وهتاك أمورتتعلق بالتكافل الجماعى » ولكلبا تكليفات ديثيةخالصةع
ولاتنفد بأمر ولي الأمر بل العبد موكول ذياإى ضيره الدب ء
ولا سلطان لأحد علية

قيه إلا اللتعالى » وهذه الأمور أنواع أربعة

1

أوها  :صدقات تبلغ دررجة القرضية الدينية أوتقاربهاء والثانية  :الكفارات
وهى لازمة بازوم الشرح »٠ وثالما  :الصدقات المتثورة الاختيارية »
ورابعها  :الأوقاف

.

اة!ا  الصدقات

1

اللازمة

 :هى صدقة القطر » وصدقات

ملطسك

الحج ويقرب منها صدقة الأضحية » وإن لمتبلغ مرتيها .
يةة
ركيل
صدس
مو س
وصدقة الفطر تبلغ نصض صاع من قمح  +أى نح

تدفع قيمته للفقير» يذفع عنذاته ويدفع كل رجل غنى علك نصاب الزكاة

ه81
ا
اره
نش
حذى
ال

سه
فعن
تدر
ذلك الق

د

» وعن كل واحد فعىياله وتكون له

الولاية عليه ,

فإذا كان يعول عثرة أولاد  3عليهأن يعطى عقدار عددهي معنفسه »

وإذ! كان بعول خمسة فكذلك ؛وهكذا يزيل المقداركلهازاد عددمن يعوطم ٠

وهى سنة مؤاكدة عند بعس الفقهاء وو
أاج
تبحعن
ردين
متاازه

اء وهو

.

يودهبويج
فثيرمن الأحوال »
والحدى فى مناسلك الج من الواجبات ك
حادازية
لبل
اال
ف

زية
الاد
جالب
حير
لف غ
ابح
» وقد يش

سال الإحصار 

ومن القريب من الواجبات الأضاحى »وهى صدقات تعطى للتقراء
ويستحب ألايأكلمنها صاحها إلذ القلث > وقد تبى النى صلل اللهعليه

وسلم عن أدخارها إذا كان مة ممتاجون إلما » وإنه يروى أنه نزل بأهل

لا قوت غم فمى النبى عامها عن ادغار لخبوم”
الأدينة دافة » أى طارثون

الأضاحى » وق العام التالى أباح لميالادخار » وقال كنت نبيتكمكج الدافة.
 451داو الإسلامحث على الصدقات الاختياري,ة وآمر بالإنفاقما استطاع
الإنسان » واعتبر الإنقاق تطهررا للنقس ؛ وتخليصا لللفس مآنثامها >
فقد قال النبى صلى الله عليهوساي » « الصدقة تطىءالمحصية
ءل
قةا
توجد فى المال بفر ك

وبين أن الصدقة

عليه الصاذة والسللام  :دعا نقص مالعن صدقة.4

وشجم القرآن الكرم على الصدقة » فاعتيرها قرضا لله سبحائه » فقال

تعالى  « :من ذا الذى يقر ض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة »ع
وأللهيقيض ويبسط ء وإليهترجعون ٠ وبين القرآن الكريم أن الصدقات
تانمموجفىتمع © وأنها تعود على صاحيا وعلى لاسبأ كل ل قغال
تعالى :ومدثئل الذينيتفقون أموالم ابتغاءمرضاة أللهوتثبيتاً من
هبسيارف
ةربرةأصياواب ٠ل ظانككلهاضمفن  ,فيل
كش جن ب

للإأننناق
فطل » والل عا تعملون بصير ع ء والتقييه القراق ثابت اقو

صلحابه استعلاء والساتكبار يسدخطلا فى المحتمح فيزيد
البرىئء اليذى

51س
وستعب باهلآأمن ويطيان التاس »وإن هذذاافتىه تبلغ
قىقوآه العاملة » ي

امنه وتعالى يأنعدم الإنفاق يؤدى
حرس
بص
سقد
ضهعاف ما أتفق » ول
أمت
قي

إلى البلكة  ,لأله يؤدى إلى ضعط القوى » وتابذ انمع » ولذأ قال
و
تتعالى  :و وأنفقرا فىسبيل الله رلاتلقرا بأيديكم إاللىبلكة .

ومع هذا الليث الكشر عاللىإنفاق منغير من ولاتفاخر ولاخيلاء ق

وب
قجلف ق
الإنقاق » نجد معين الإحسان قد

الأغنياء املنشرقيين »

ومن تصدق بالقليل أعلنه كأته الكثر ء وى ذلك الأذى كل الأذى ء

د
ج»
وهانأذى
واللهيقول  « :قول معروف ومغغرة خصر من صدقة بتبع
غيرنا على عكس ذلك تماما » يتصدق الرجل بالصدقة العظيمة » ولايعلن
اسمه ء فتظهر ثمرات الصدقة من غير أن تظهر اليدالى أعطت » وقد صدق

اللهتعالىإذ يقول  « :ومن يوق شحنفسه فأولئتك هم المفلحون ٠ .
الكفارات والتذور :

 2 84إذا نذر شخص صدقة معينة  بأنقالمثلا  إن شى اللهتعالى
اء
فاجب
وو
لكوت
ار ي
عريفى فلله على؟ صدقة قدرها كذا » فإن النذث

»

لقوله صلاللهعليهوسلم ٠ : منندر أن يطيعاللهفلبطعه » ومن نذر أن
يعصى اللهفلايعصه ه ولقد قال تعالى محرضاً على الوفاءبالنذر مادام فى
طاعة  « :وماأنفقم مننفقةأو رتممننذرفإناللهبعلمهء وماللظالمين
من
قدوات
اأنص
لار ي
صهإ
دن تي
فنسا هى  +وإن تمنفوها وتؤتوها الفقراء

فهوخبرلكم » ويكفر عنكى منسبئاتكي » واللهبماتعملون خبير » .
وقد قرر حمهور الفقهاء أن كل نذر واجب الوفاء إذا كجانع م
ننسه

واجب ٠ ونذر الصدقات من جسيا واجب وهو الزكاة فيجب الوفاء يه )

ومن لميوف 'به ألم عند الله» وتعرض لسخطه وعقابه ءيإل
تاغأنمده الله
5

-

.

.

:

“اه

برحمته ويتوب اء ويقوم بئدره  +وإن همسلا بلا شلك باب يؤدى فته إلى>
التكافل الاجماعى ثرو أدى عل وجيه .

5

32 00
وليس من هذا الصئف نذور الأضرحة » فإن ذلكفيه كلام » ولايعد

قدرها الشارع الحكم عانردتكاب
ات
ب س
وارات
قالكف
ع و
0#
أمر قيه مخالفة لأوامر الله تعالى » وهله الكقارات بالنسبة للأغنياء دانمآ
صودنقات عالية ,
تك
 - ١قن أفطر فى رمضان عن عجز » وعدم قدرة علىالوفاءفىالمستقبل
عليه فدية عن كل يوم يفطره إطعاع مسكعن :

* ومن حلف على أمر يريد أن يفعله ثم حنث فى عيته » ول يفعله
كان عليه إطعام عشرة مساكين ١ أو كسونهم ,
اس

ومن تعمد الإفطار  2رمضات كان علية صوع شبرين ؛ فإت لم

شهرين متتابعين ء فإنلميستطع فإطعام ستين مسكيتاً .
ولاشاك أن هذه العقوبات المالية مآها إلى الفقراء الذين ينتفعون منبا »
قنومون محق الله
وقد يقول قائل إن هذا كله يذهب هباء » لأن اليذي
تعالى علبم يعطونه للمتسولن ء وذلك بضر ولا يتقع ء وإن تشككرا فى

استحقاقهم ضنسوا وشحوا » وقليل مئهم الذين يتعرفون الفقراء اللذين

فساً
النا
حن ا
لألو
إيس
لا

.

وإئنا تقول إن الواجب -حينداك أن ننظم طريق مع هذه الصدقات
المنتورة من كنفارات وللوراء وصلقات فطر وغرها من صدقات

التطوع

بأن نعد صناديق الإحسان ء ولا يكون الجمع بتك الصناديق الى يسير مها
بعش

الشبان ف الطرقات

» ويتادوث مبافى المرااكب العامة » وفى المتديات

العامة » ولكن يكوت بطريقة أنظم وأحكم بتأنعد

هذه الصنادين ق

2

وذهب إلبا الذين بيردون التصدق تطوعاً أو قيامآً”
الوحدات الاجيّاعية »ع ي
اهديق
لدصقتهذ
ايري
عق علية » ويضع ما

.

الوقف
لإاذيجب.
ير لازم »
هذا نوع من ألواع صدقات التطوع فغهو

الوقف على أحد » ولكنه أختص عرزة عن ك ل الصدقات» لآن ثهصفة الدوام
لة
برمفى
لطرا
الشس
وا

فهعة
لقمفي
اتصد
 +ولآن موضوع ال

المستمرة »ولقد.

أدى الوقف دور؟ كيرا فى باب التكافل الاجماعي فى عصور الإسلام عصر
اف
ق»
واجد
ألمس
واف ا
والشام وغيرها منالبلاد الإسلامية » فكانت أوق

الخانات ء والأوقاف على المقابر » والأوقاف على القرض الحسن »٠ بل إن

الأحسان فاقلوقف تجاوز الإنسان إلى اخيرات ء وتجاوز ببلائل الأحمال إلى

الأمور الى لايلتفت إلبا » حب إنهوجد مصارف بعض الأوقاف لتعريض
الأسى عا يتلف الخدم فها شيئاً » رحة بالضعفاء من هؤلاء الخدم
حيىؤلذاوا

.

* - *٠والوقف بالصورة الواسعة لميعرف إلافى الإسلام ٠ نعم كانت
هناك أوقاف المعابد قبل الإسلام لذ أن العايد ذاتها لاتتصور إلا أرضاً
موقوقة لأداء العيادات » وكدذلك عرفت هناك أراض تكون محبرسة عن

يفلقهفا
عتصر
ال

صعرف منفعتها على محنب
م

ء ولكن اتساع أبواب

الغير فى الأوقاف بالصورة الى نراها فالىبلاد الإسلامية لم يكن معروفا
.
قابللإسلام .

والأصل فشىرعية الوقف فاىلإسلام ما روى من أن عمررضى الله عنه -جاء
إلى الى صلى العللهيه وس فقال له« :أصبت أرضا عخير لمأصب مالاقط
أنفس منها عتدى » هاتأمرفى به؛ فقال صلىاللهعليه وسلم  :إن شثت حيست
تاعوررث »
الاتب
لنها
ور ءأ
»باعم
بدق ب
» فتص
ه
وا»
تت .ب
اصدق
» وت
وهال
أصل
وتصدق بها ف الفقراء وق القرلجى » وفى الرقاب »ولى سبيل الله ء وابن.
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السبيل والضعيف » لا جداح على من ولا أن يأكل منبا بالمعروف >
ويطعم غيرمتمول  .ولقدأكثر الصحابة من الوقف الذىنحبس فيه العين»

ىه
وج
أفعة
ويكون التصرف فى الن
شعبك 3ان

الير الختلفة » ولكن انشعب الوقف

:

شمررة
اإلل
باب
عأبو
:تجه إلى
إحداهما ت

,

والثانية  :تتجه أولا إلى من نحصب من أبنائه وأصتاده > وأقاريه »

ومن بعدهم الفقراء » وبانشعاب الوقف إلى هاتين الشعيتين » صار فق
الوقف نوعان  :وقض خصرى ء وهو الأصل فى الوقف  5ووقف أمسل

أو ذرى » وإت النوع الأول ممحض

للخيرات ابتداء » والثانى تكون

ارات فيه اللباء » لأنه لابد أن ينص فى أى وقف عل أنهبعد انقراض

راض الجهات الموقوف علا يثولإلى الفقراء .
نةقأو
الاذري
وأحيانا يكون عققد الوقن عند إتشائه مشتملا على الترعان فيكوت

جازهلأمعنيان الموقوفة للخرات » وجزء آعر يكرن وقفا على الننس
مىن
' ومن بعده عل

يشاءمنذريتهأو فرية غمرم .

#اه. #د وقد اجهيت حكومة مصر وسوريا إلى إلغاء الوقف الأعلى.
أو الوقف الذري ٠ وأبقت الوقف الخترى .

وقد كانت الحكومة السورية موفقة عند إلغاء الوق الأهلى الءألها
أت منه قدراً للخرات ع تمر ١٠ /ز وجعلت الباق ملكا المستحقين »

والسيب فى ذلك أنهاأعتبرت كل وقف أهلمتضمناً فىمعناه جز ء 1ريا >
أولا ل:أآن نبايتهدائمآًخمرية وهىللفقراء » وثاتيا  :لآنهالاحظت أنه إذا

توقف المصرفه فى أى طبقة.من طبقات الوقن الأهلى ونم يعرف للواقف
بيانللصرف صرف الاستحقاق الفقراء  .وذلك الاعتبار حق » أماالحكومة
امصلرية فإئبا عند إلخاء الوقن الأهل جعلت الوقف كله ملكا للمستحقين ء
١
ومبذا حرمت الفقراء من حق كان مكن أن يثول إلمهم .

وعلى أى حال يلاحظ أن إلناء الوقن الأهلى أدى إلى منع أوقاف
يد الحياة.
خحيرية جديدة ء بل إن الأوقاف الخرية اكلىان أعصاءها عقلى

ثسلا
س

وجع

سم

الكثيرون ملبم يها  +ولمىنم من هذا الرجوع

لأ»وقاف
ااجد
ومس
ال

بإطلاق إلا أوقاف

على الماجد الذى حماها هو منع الرجووع فم عقتفى

القانوت رتم  84ستة 585

الذى سوع ال جوع فى الأرقاف ما عدا هذين

النوععن .
مس

ويمكن الانتفاع بالوقف الرى القائم الأن ع وإنه لكثر

جداً فى مصر وسورياا » وذلك لأن وزارة الأوقاف عتتفى القوان
المتلاسقة صارت عاىلناظرة على كل الأوقاف الخيرية تقريباً ؛ إلاماقد

يكون متهاخاصآ يجهة معينةوليس طاصافلةعموم » وطلب “دوو الشأن

أن تكون الولاية هم» أو كان الواقف حياً .
وسواء أكان النظر لوزارة الأوقاف أم كان لغيرها  :فاإلنقانون
أباح نجلس الأوقاف الأعلى مع موافقة المحكظة الختصة تغيير المصرفك  +وقد
فإنهالاولايةلهاعاييم .
لمين
استننى من هذا أاوقلافم غسير
وإنا بعد هذا نجد أن من الواجب أن تكون غلات كل الأوقاف الخيرية

ما عدا ما يكى لإنشاء المعابد الى تتكافاً مم عدد الطائفة والإنفاق علما
يكون التكافل الاجماعى من غير استثناء  .وبعد من قبيل التكاقل الاجماعى

القرض الحسن أن محتاج إليه» كنا يعد من قبيل التكافل الاجتماعي

رليع الأوقاف فى
مساعدة الجباعات التعاوئية ٠ ولذلك نرى أن يكون ك

اجمهورية العريبة المتسدة علاىلوجه الأتى :

 ١ل يلبمقىعابد ماتحتاج إليه » ويمناشأ به معنابد «جديدة على
أساس التناسب بين علدالطائفة وعددالمعايد » ويكون للجهة المختصة الإشراف

النام على كل ريع الأوقاف السرية منغير بظر إلىأن يكون منشئبا مسلمآ
أو غير مسلم .

لم
عها
ليةتكل
للير
اس أن مخصص جزء مانلرأيعوقاف ال

الديني

الخاص بكل طائفة من أوقافه الخاصة به © ويطيع منه الكتب المطلوبة

سس اإلاخا اعد
؟ 

أنمخصص

جزء للقرض الحسن ع أن تاج إلى قرض

فى نفقاته

إللاصة » ألومن يقطر إلى القُرض .

- 4
مأ
خنقصص

جزء من ريم الأوقاف لمعاونة الذين طرجون من

السجوت على حمل يعملو نه .

ه أن يكون الباق للإنفاق عاللىفقراء والمعوزين » وتتولى ذلك
الإنفاق وزارة الشئون الاجماعية مع وزارة الأوقاف ,

والله تعالى والىتوقير

العلاقات الاجياعية
 6ستقوم العلاقات فى المع الإسلاى على أسس ثلاثة
أوما :

>كن كل إنسان من أن يعمل عايتفق مع قوأه » وتوزيع

الأعمال على قدر طاقة كل عامل  +وتوزيع القوى على الأعمال بمايناسبا ء

وقد قررنا من قبل أن العدالة الاججاعية لاتقتضى المساواة الطلقة ٠ بل
تقتضي

التناسب بين القوى والإنتاج

.

وألثاى  :إعطاء كل فرد الجرية بقدر لا يكون فيه اعتداء على ححرية

غي
وره
مك
»له

من أن يعمل فىدائرة الحياة الاجتماعية لا الحرية المطلقة .

والثالث  :الأحذ بيد الضعيف  :وقدمنا الكلام في هذا المزء عند

الكلام فى التكافل الاجتماعى ٠ وجعلناه مقصدآ قائما بذاته » لأن إهماله
هاولذدى يؤدى إآلىقات اجتماعية ء ومنالمقررات أن إزالة الضرر مقدمة

فى البيات وى العمل » وف القواعد العامة أشرنا بتوضيح إلى الأساسين

الأخير ين ٠ ولنتكل الآن فى الأساس الآول » وهو تمكين كل عامل من ,
أن يعمل بطاقته الاجتماعية » وذلاك يكون بالتربية » فلتتكل الآن فى التربية

الإسلامية ف+إنها العنصر الذى يوضح الطريق لكين كل عامل من أن

.يعمل عقدار

اكماعة

.

ا

كت

 - ١النربية الإسلامية
تق-وم
5

التربية الإسلامية على عتاصر أربعة :

أوها  :تمذيب الفس » وتربية الوجدان  +وتقوم اللسان .
وثانها  :تمكين كل عامل من أينعمل عقدار طاقته » وانتفاع اللماعة
من كل الكفايات ع وتسبيل ذلك .
وثالها

:

الانتهاب الطبيعي

3

وإشراف الشياعة عل

وميه

القورى

الختلفة للعمل .
ورابعها ؛ التربية العسكرية العامة » ميث يكرن كل مسل مجاهدا مقاتلا
إلذالطملبيدان .
هذه عناصر الربية الإسلامية » وهى تسير بالناشئة على سنة التدرج

وفاهب
انلقمكش
والاعماد على أدوار الس
واحد لما يستطيح .
ههذقا
وإن

والخواص إلى تؤعل كل

1

اسبيل نجد المناهج متحدة  :وبعضبا

متنوعة  +وهىي

+مغاربة فق التانية »
لةأفوىلى و
احد
متنوعة فىالمراحل الأصرة  +مت
قةية مع اختلافها ىقخحدمة الجتمع فى الأخرة .
الف
تنلعنت
مكو
وت

في المرحلة الأول ١ :
9/ه»  .قى المرحلة الأولى يترلى البميع تربية واحدة » أساسها لهذيب
الروح وتقوية اللسان ء» وإبقاظ الخافظة ٠ وألحث على التفكير والتأمل »
وبعسشه كل ما طوى ق عقل الطقل وقلبه عن ينابيع صالحة » وتزوع

مختلف ؛ وإنه فى سبيل تربية الروح والوجدان » كاانللادبديمنن 
ارلى
والعناية به » وتلقين الطفل له ء وطيع مشاعره به » ولللك أم

صلى اللهعليهوسار عامة المسلمين بأن يعلموا أولادهم الصلاة > ومحملوهم

علبا بالرغيب واللأديباء ولا يعجاوز ذلك  :وإن الصلاة إذا أديت

هىذ.ب الوجدان ء وتجنب إلعصيان  :ولذاقالتعالى :
على وجهها هبىال
« إن الصلاة تنهبى عن الفحشاء والمتكر ولذكر الألكير © .

3
ويلاحظ أانهلفمىرحلة الأول يعمل أيشا على تقوم اللسان  ».وقد
سلك اللمسلموث الأولون ق ذلك سبيلين *

أحدها  :إرسال أولادهم إلى البادية إيتفصحوا فبها » ويعودوا النطق
العرى ٠ وقد كماسنتحسنا فى حعصر الأموين والعياسين »اللآنعجمة قد
كرت فى المدائن الإسلامية » فكان لابد أن يرسلو هيإلى البادية ليعلموا
اللسان العرى الذى ممتشبه أعجمية .
فلكألمصار
وثانهما  :نحفيظ القرآن الكرعم  .وإن ذلك كان سائدآ ا

الإسلامية؛ فالطفل الململايد أن عفظ حظاًمن القرآن الوكركمث»ير ون
كانوا محفظونه كله  .وأولئتك هالمذين حفظوا تواتر القرآن  +وكان حي
حقظظله > ' !5قال تعالى «:إنا نحن لزنا الذكر وإنا له طحافظون » .

وقد أثار ابن خلدون فى مقدمة تارعه  الكلام حول استحسات

آت ياعلدمرسحلة
قنرحفظ
لتحس
ا اس
حفظ القرآن فى المرحلة الأول ء»ققد
الأولى » حت مكنه أن يفهمه فى الملة فيحفظ مايفهم ؛ ولعلهنمايزكى رأيه

أن الحفظ فى المرحلة الآولى يكون بالقهر » وليس فيه احتيار قط .
لكنساتلاحسن ما استحسن آبخنلدون »لأن مينجاوز المرسلة
ول
الأولى تتقاصر همته عسنحقظ القرآن ء فلا محفظه ولا بشهمه ولأننا لأحظنا

أن الذين محفظون القرآن فى مراحلهم الأولىتقوم ألستهم » ولآن الإجبار
وى
يققأن
لحفظ فو
عالى

الحافظة ويرهفها » هو أيضاً يقوى الإرادة

ويشحذها » إذ أن الإرادة تقوى ف الطفل بتعوده هر رغباته وأهرائه »
واسبدافه إرضاء مرييه بإرادة مختارة قوية » ولذلك لا جد فىالناشئة الى

ترلى بار غيب فقط إرادة قرية حازمة عندما تصطدم رغباهم وجب العقل
وقوانين الاجماع ء أما الذين يتربون رغيآ ورهباً فم يكرنون ذوى إرادة
ضابطة حول بيهم وبين الردى فى موبقات أفوى .

مه؟  وق هذه المرحلة بعلم فرائض الإسللام الديتية والخلقية »

اا

د

وعفظ أيضاً طائفة كييرة من السنة الثبوية اتلتىعلق بعلاقة الناس بعضهم

مبععض +وعا يتحى به المؤمن من خلق كرم .
ومح هذه العربية المعنوية يرلى عاللىرماية » والسباحة ء» واستعمال

مهو خلقه
سوى
جيق
السلاحج ء وركوب الخيل > و بعبارة عامة يرق على ما
وعقله وردينةه

,

ومذه تنجه التربية الأولى إلى تربية نوام ثلاث  .:الناحية الدينية ا

والتاحية اللسانية والعقلية والاجتاعية  +والناحية الثالثة هى الناحية البدنية

والعسكرية » وبذلك مجتمع ى الغلام منذ نعومة أظافره دين وى » وعقل

قوى © وإرادة قوية » وجسم قوى » وتكون باكل المعالى الإنسانيةفيدقوية
عتناسقة غر متنافرة .
االملر حنلاةنية +

ذداكمانء
وهله المرحلة الثائية مجبه أن تتنوع سب عاب
وميول .فن بدت ميوله ناحلوثقافة والتعلم الذى يسير بها تحو التخصص

وألتعمى سار فيه  +ومن بدت ميوله حو الصناعة الفنية الدقيقة سارفها »
ف عذنلدلكعوكان
ق»
وولى
ومن وقف بذهكاؤه وميلهعند حد المرحلة الأ
عامل يدوياً» و اجتمع ممتاج إلى هذا التوع » وقد وضمم هذا المعى الشاطى

فى الموافقات »٠ وبين أن من الناس من تقض مهمميولطم وقرا ,عندامرحلة
الأولى فقال :
قال الله تعالل « :والله أخبرجكم من يطون أمهاتكر لاتعلمون شيئاً»

م وضع سبحاته وتعالى فم العلم على التدريج والتربية ء تارة بالإخام كا

يلهم الطفل التقام الندى ومصه ء وتارةبالتعلم ء فطالب الناسبالتعلم والتعام
لجميع ماتستجلب به المصالح » وكافة ماتدرأ يه المفاسدإمياضاً ماجبل قوم

من تللك الغرائز الفطرية والمطالب الإلطامية  .لآن ذلك كالأاصل العامللقيام
يتفاصيل المصالح »٠ويبين أن إيقاظ القوى الإنسانية يكون فى نفسى الطفل.
بتعلم ميادئ الشرع وثنقية الاعتقاد

» ومبادئ العلوم المصلحية الدنيوية ع

 ١#ل

سافطر
حدكل
وورإىئق
ثيمقول رضى الله عنه  :وى أثناء العناية يذلك يق
عليه > وماألممنتفاصيل الأحوال والأعمال » فيظهر فيه ويبرز على

فليته
أقرانه » قلا يأ زمانالتعقيل إلا وقد نر على ظاهره مافطرعليهأو
»آخمر التصئع
العلى» وآتحر لطلب الرياسة و

ب
لياً
لداطقد تب
فترى واح

يبعض المحتاج إليه  ...إلى آخخر سائر الأمور .
قار حلة الأولى فا 'كشف لامواهب »ءوتثقيف إنسالى عام » لايستغي

وى
به قوأه

ار حلة إللانية يكون الترحجية  3كل للا هبىء له و مسمرا 8وماعدة
.

المرحلة الأخيرة :
ل

والرسلة

الأرة

هى مر حلة التعمق

» وه

شكرن

من

بزغت مس ذكائهم ء وبدا نورها مبشرا بأنهذا سبكر نمنه فائدة فقة
شخصصس
تلى
لإ
الممجتمع إذا اامه

والتعمق فىعلي من العلوم الى لاتستغى

علبا إلآمة » فهدا يتجه إلى الطبه ع وذلك إلى علراللغةودقائقها ؛ وذاكإلى

عم الشريعة وققهها  +وآخر إلى عاللٍقيادة ورسم العطط فيها .

ناه زايه
أىم
وإن التوزيع مبذه القوى يكون بالميول أولا و»القدرة عل
ثانيآ » فهو نوع من الانتهاب الطبعى ء لاالتوسيه القسرى » ولايكل ضحد
نفسه شد طباعه » وضد قدرته -.0

لىب
طف
متعمق
وإن التخصص وال

ونن
كأ
ييجب
فى الآمة » ف

فراية
صيةك ف
ضسام
هن هذه المطالب ال

دة
قاءا »
وؤس
ف الأمة مهندسون وأطباء ء ور

حيشى :؛ و غير ذلك » لكل نوع من هذهناس عيلون لبها ول قدرة علباء
وواجب

الآمة أنتسبل علهور موأصب هو لاع أولا » وتوجبهم إلىمايوافق

ميقرل ف ذلاللكشاطبي ؛
ميولم ثانياً وتسمبل سبل التعمق أن هيأملدثالناً و

علمل هو فرض كفاية قوم ء لآنه سير ق طريق
و:بذلك يرنى لك

ستيا  1سه
ل

مشارك ء فحيث وقف السائر فقد وقطف قىمرقبة عتاج إلهاق الجملة» وإن
كالث بداقوة زاد فى السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات فى اللمفروضة
الكفائية

وهى الىيندس من يصل إلبا

كالاجياد اق الشريعة والامارة

فبذلك تستقم أحوال الدنيا والأشر ةلو“
وإن ذلك المتباج الذى رمعه علاء المسلمين الذينمام الشاطبى
5١
له
لرع»
وحاض
الرباتين --هو الذى يتمق معكل العصور» ومع عصرنا ال
يكون علاجآ للتعلم فى مصر؛ وإنه فى تدرجه يشبه الخرم فإن قاعدته قسم

الآمة كلها ف»إذا علا ضاق على ذوى المواهب وكل علو فيديتجهإلىذوى
ذا علا إلىقته كان ضيقاً لايتسع إلا
حى
نيوغ أشد > ومواهب أغزر ه إ

لذوى الكفايات الطببيعية العالية الذين يتعمقون > ويستنيطون ويسيرون
بالإنسانية إلى الآمام » و بمقدار قرة النبوغ والتعمق ق هؤلاء يقاس تقدم

الأمة ء فعظمة الأممالعلمية لاتقاس بعدد المعلمين » إتما تقاس بقوة التايغين.

وإننا ىق مصر نفرض أن أكثر من مخرجون من المرحلة الأولى
نمرحلة .الثانية» نفرضص
حبالطهون لكل قروع الثانية » ومن مخرجون مال
عدد
ربا
كف
أون
أنه جميعاً صالحوي للثالثة  وهى الأخيرة ؛ ولذلك يك
تمتقعد مبممواههى فإماأن يتبئة مم الطريق ف وقتغبرمناسب  +وإم .ا
أن يتمموا  6ولكنهم مخرجون من الكليات غير متفوقن  3وليس ثم من

التخصص والتعمق إلا الاسم  :وبذلك تكون الأمور القك>رية والاجتاعية
اضطر ابه ,

الخرية ف التعلم :
 0تسمالتعليم ق الإسلام بأشرية  :فقد كانت كل أمربىء بعوى

صربيةولده بال يطقة الى يرتضبا ء» ولا يرهقه أحد فى أى أمرمن أمور
وكدمء

فنْهممنكان محضرالمعلمين لولده »

) (١إلرافتات الجزء الأول 5

ومهممن

كان يرسلولده

ع وما يليبا طابلعمكتية التجارية. 

إلى

ل

0

مدارس صغرة هى ماكان يسمي فى اللماضى الكتاتيب  +حبى إذا أاشثد

الغلام وترعرع اتجه إلى طاللبعل من رجاله » فهذا بتجه إلىالحديث »
ء ويرحل إلى رواته أينا كانوا وحيمًا حلوا » وهسلا يتجه

له
ظهافى
مطلب
وي

اإلفقه > فيلتزم فقسب يدخرج عليه » ولكنه لاينقطع عن شره انقطاعاً
ثاما ؛ ومليم عن يتجه إلى الفلسقة يطلا من مظانها » ومن راجاها ا» ومنرم

فدك+ان كل
من يتجه إلى العريية ف:يلمزم علاءها ؛ ثم يبحث همون بع
عكالأمنه مدرسة قائحة بذاته ,
وإذا كان ذلك العالم ليس لمهوارد مالية أجرت عليه الدولة ميكاكفيه
وأعله بالمعروفب َ وهو يعسل جر لاسلطان لح
وى

عليه إلا ضممه الدبى +

العم علية .

وقد أنتجت تللق الخرية العلمية الى كانت تسرها الرغية اللبقيقية

أطيب النتائج ء فهذه المكتبة العربية الى طبع بعضبا » وعا زالت الدفائز

المطمررة الى المنطم أضعاف ما طيم بشاهدة غ٠ ولا لجد ف الحاضرين
عن

صكلمو ثيه لاضن ئُّ الإشاج 3

الانتخاب الطبيعى :
#١

وإت

سه

الخرية فى طلب

العلم و كدر ساك معلت

فاون

الانتخاب الطبيعى يسير فمجىراه من غير أى عائق يعرقه » فإن الطفليتعلم
رلك
يدر
شق
ملك
بالقدر الذى يغذى عقله » ويرز مواهبه  :وذ

» مونكات

به مواهيه فى هل! الموضع وقف قيهاء وخخرج إلى إللحياة عاملا شبا بيديه »
وامتمع محتاج إلى العامئين بأيدميم  4و أجسامهم  2ولوكاتالناس جميعآ
خصصن ما وجد الزارع الذى يفلح الأرض ء وما وجد
تيين
علاء أموفت
رف عليه المهندس
شاج
ياتحت
وثم
4رها
الصائع الذي يقف على الالات وغي
البارع وما وجد العامل الذى بشرف علنىقل الأشياء أينوقليا بماآثاه
أللهتعالى من قوة جسمية وهكذا

.

١س تنظليم الإسلام للمجتمع )

لل الار#1؟

اسم

وإن الذين تتبينْبعد الدور الآأولمزاياهم العقلية ساروا ىطريقالدراسة»
ويقشون حيث تقف بهم تلك المواهب ء وكل ميسر لا خخلق له .

فول
ا»
كعية
تجما
إن ذلك هو الانتداب الطبعى » وتتحقق فايلهعدالة الا
تلعىلم ف كل مواحله
لإ
الفرص »٠فليس تكافؤ الفرص أيندفع الاكل
دفعا » سواء أكالت مواهيه تسعقه ء أملمتكن مواهيه مسعفة له » بل

تكافؤ الفقرص أن بمكن كل ذى مرهبة من أن تظهر مواهبه » وتتكشف »

ثميوجه إلىمايتفق مع تلك المواهب .
جتمع
وبذلك تتوزع االقلرىمف

لىدفاىئرة
اقو
وتعمل كل ال

الى

حتاج إللهافها .
و4إبن
48#

هذا الالتحاب القطرى لا يجعل المرء يطلب مالا فسن »

ولايتجه إلى الدراسات العالية التى ترج علاء إلا من هلرذلك أهل »
والآعة تنتفع بهإذا أثفقت عتلعليمه

باتجه
» فل

إلى المندسة إلا من

محسنبا . .وهكذا ,

وإنناالآن فى مصر نشكو مانلكمثقرةبلين على التعلم فى المرحلة
الأخيرة ء لأن الطرق الدراسية فى المدارس فى المراحل الأولى أكترت
من النجاج الصتاعى الذى لامختير فيه القوى وله تتميز فيه الفطر  +فيكار

الذين يتقدمون إلى المرحلة الأخيرة  +وفهم من لاتقرى فطرتهم بذانها
مغنير وسائل صناعية على التأهيل للدارسة العالية » و لذلك يكثر الرسوسه

ويكثر الذين مخرجون من هذه المرحلة يوسائل صناعية أيضا » كالاستغاثة
عدرسين » وبذلك يخرجون غير ناضجين » وغير متعمقن © وغير
وإنه قالماضي كانت الدراسة تمكن من إبراز الفطرء فقد كان الراغبون

ق طلب العم والتخصص فى فرع منه يذهبوت إلى'شيوخه ع ويعيشون ق
بيئته » وماكان برغب إلا القادر عليه الذى بدا ذكاؤه كا أشرنا .

ينع
القر
لاقرفىا
العر
ولا أنشئت المدارس النظامية فىا

المجرى وأجر ل

ند  4911اعنم

قبا الأرزاق على طلاب العلم والعياءموشكك كتيرون من العلاء فى أن ذك
»لك أقام علاء ما وراء الثبر مأنماً على العلم عندما بلغهم إنشاء
ينمى الوعللمذ
لاسن رجاء
هذ*ه المدارس قّ العراقم ,آذ اعتقدواأنه ا

لايح أن ركه » وه استال الاب اجسدى ف المرحلة الأول لترية»
8

-

وقيل أن تحختم الكلام

أثث
ربية الإسالامية نشير إلى هوضح

أهو جائز أو شير جائر

فتقول إلنه بالملاحظة لا كتيه الفقهاء يستفاد أنه جائر فى الحملة ع فقد
تكلى النقهاعءاق الؤدب ذأ ترئب على ضر به خطأ تلف عفو عن الأعضاء

أيكون عمله مملعفو فلا يؤاخذ عليه » أم يكون عمله مل مؤاخذة ؟ وثرى

ع
مأت
للى
اق ع
فءية تتف
نقها
للمحة ق
أان ك

3

بة
وليه
قع
عتجب
لا

» لآته أضطأ '

واللطأ ق فعل مأذون فيه لايوجب الفيات .

ويجب أن بعلم أن ذلك إذ! كان سىييل التعلم لاسبيل غرض آخخر
كانتهام وغيره.

وقد يقال إلنذ
اثل
يكفق مع ميانبغى مالنتوجيه

.٠ والترغيب »

وثقول ف النواب عن ذلك إن اللأديب ضرورة ويجب أن تقوي إرادة
الطفل لاهواه و
»تقمنوقوية الإرادة بتنبهه بقوة ماهو صالح ولو بشىء من
الخزم من غير عنف وأاضح يجعله ق حال

هيبة داعا  +عدى يقدم على

مايفعل وهو يعم نتائجه  +وإناالذينبرغبون من غيرحزم ينشثون ضعق,

الإرادة

تتحكم فيم أهواؤهم "كاأشرنا .

ويجب أينجمع الأمرى بين الرغيب والحرم » حى لاتتايع نقس
النائبي» ء ولا تكره قتسدخط » وقد قال على بن ألى طالب  : :إت القلوبه

شبوات وإقبالا وإدبار؟ ٠ فأتوها من قبل إقالحا © فإن القليه
إذا كره صمي .4

بدا فك 1لد

9

الحرية فى الإسلام

ية
رر »
خللت
افل« أ
ق وص
 5#هس أطخرية كلمة أخخذتبا الاغة من
معلاقيان فاىلوجود » تستمد اشتماقيا منه » ويتحل ههوا

وخر
ومن هو

الحر ؟ هناجد المماق تتزاس اوءأسياتة تتضارب عند بعضن التاس > حى

س
ي٠
لرار
وم أح
تيجدمنالناس من يصف الذين يتطلئون غيرمقيدين بأنه
خص الذى تتجلى فيه
لتشهو
امر ح
هؤلاء من الأحرار ثقىء » فإن الخ
المعالق الإتسانية العالية » الى يعلو عن سفاف الأمور » ويتجه إلى
كون عبد لخبرة معينة »
معالما  6ويقيط نقسهءقلا تتطلق أهراره » ويلا

وإذا ساد تشساء

يبُلكون سيد نففسهالءحر يتدى» بالسيادة على نقسه 

واتضبطت أهواؤه وأحاسيسه أصبح لايذل ولا-بون » وبذلك يكون
حرا بلا ريب  +وإن هله السيادة النفسية الىيتسم بها الشخص الخخر »

فسقه
تحرية
وتكورن هى المنصر الأول فتىكوين معبى الخ
إلبا الاسلام فقىوله

 -ققد دعا

صل الله عليه وسام  -:والمسسن الشديد بالصرعة »

م8إنما الشديك من عنك نسه عتدك الغضب » وقوله عليه الصسلاة والسلام :

عةرض » 2ولكن الغى غى النفس » .
لثر
د ليسالختى عان ك
وإذا كان المر هر الى بضبط نفسه » +ولا يذل ويأنف من أن بهم
عرتدي
لفه
اء
حلّه

 +قافر لامكن أن يكون معتديا ٠ الله يسيطر على

أهوائه ع ولأانه يعطى لغره مايعطيه لنفسه ع ولأنه بحس يالمعانى الإنسانية
الى  +:ب أن يلتزمها بالنسبةلغيره .

ْ

/اؤا ل وإذا كانت معانى الهرية عتلافية فأيصل اشتقاقها مع ه الحر »
فإن إلخرية الحقة إذن لتايور إنطلاقا من القيود والضوابط الإنسانية
مركن
الخ
لن ا
والنفسية  +والاجتاعية ء لأ

أن يكون منطلقاً » وعلى ذلك

لاتكرن الحرية مطلقة أبدآ ء لأنه لاشىء فى الوجود الإنسالى يعد مطلقاً
من كل قيد ء ولآن الحرية معبى اجماعى لياتصور وجوده إلا مجتمع

اما
د
يأضف الداد

ميك وعطون

وما دايت

3

الخر بة معو

أجياعية  30خلا يد أن

تكون قى قيود الجباعية .
والذين يقهمون الحرية|انطلاية 3عبيسك الهو اء والشبوات الذين

ولكن يجب أن يلظ

أن القيود الضسابطة لخر به اف أسلناقيوذ

نسية وليست قيودا خارجية  0وهى تتكون من

لهمساي-طرة
ادا
إح

نا
كا
شر
أغس
على ال

ح 2
شقت9ن تأبتتعن

مقنبإ

ع

8#

ج

له

واثثانية  .الإحساس الدقيق غيق الناس » وإنه من ذلك الإحساس
ينثق نور الحياة > فهو الذى يشعر الشخص باحقالاجهاعى و يشعره أيقساً
بالعلو التقسىء ولذالك دعا الإسلام إلىالحياء » وقال عليه السلام  « :الخياء
برك

سر كله » وقال  :ه لكل دين خلق ع ولق

حامع
تذىت ل
صلى الله عايه وسلم نلبه إلى أن الحباء هو القيد الاجتاعى ال
الحريةفى أسمىمعانهاإلايه » ولذلك قال عليه السلام :

الناس مكنلام

النبوة الأولى

إن مماتوارئه

« إذا لم تستح فاصنعماشت

» وأنهإذا

الطلقت النفس ذهيت ألرية والإنسائية عحا .
مؤ؟ 
7

يند
قأ
ثصور
واخرية قد بت

القانون ء وإذا تدشل

فس
نن
لة ع
اررج
بقيود ششا

الثانوت لتقييد آلخرية ء فإنه إذا "كان

يقيد
عادلا

لا يجب أن يكون الباعث عليه هو ضعف القيود النفسية » فإذا “كان الصحى

أو الشاعر ليلااحدظ حق الغر فى القتعم حرية رأيه » بل يعتدى عأية
بالتشنيم و الأذىفىكرامتهو سمعتهفاإلنقانوث شبد حرية العيدف والشاعر ؛

لمككن أن يتمتع الآخر محريته » وتعجبى فى هذا كلمة الرزءم سعد زغلول

إِذ يقول « :كل تقييد للحرية لابدأن يكن لهميرىر مقنراعد الخرية

ذاتها » وإلاكان ظلفماتًق»يد حرية المفلتين الذينليرااعون حق الجتمع
يكرت المرر لههوالمحافظة على حرية الغو .

نلداما

عد

وكل التظم الأجماعية والقانونية العادئة إئمالهتىوفير الحرية اللحقيقية

لكل إنسان ء وهى أيضا لماية اسم من الانحراف .
وإننا وقد وصلنا إلى هذا القدر من التحليل نقرر أن القيو د
إذا كانت فى هلم الدائرة لتاعد تقييناً للحرية ى ذالها  +لأن
ابط
ردوهى
ضيو
ما هذه الث
إاًنء
ورار
يقيدون عبله القيود لسرا أس
من الانطلاق » والإفلات من المماق الاجياعية والإنسائية » فهي
تقييدً لمذات الحرية » بل حى حماية ها .

والنظظم
الذين
مانعة
ليسثك

الخرية الشخصية :

وإن أول مظهر من مظاهر الخرية هالولدرية الشخصية 4
8
وهى تتضصمن حرية الشخص .فى أن يعتقد مايراه عقا » وأن يتول مايراه
حا

 ,وأن يتصرف اق دائرة شخصه

د
أخحعن
غر تد

عا يعره عليه يالأسر ق نظره من

ء ولاتحكي ذى سلطان فإيرادته » ويأنكون له

ع
مبا
تتصل
اإلحبقدىاء رأيهفىكل ماي

الذى يعيش قيه .

وإث الخرية الشيخصية على هذا تتشعب إل شعباء

قهىئ تتتاول

حرية الاعتقاد أو التدين » وحرية الرأى ؛ وحرية العمل والقول
والتصرفن ء وامرية السياسية والاجياعية ,
حر دك العدين

+

تتاد
اعفق
لاس
اأس
 *#٠ل احترم الإسلام حرية الاعتقاد » وجعل ال
إركرله
هرآن عختار الدين الذي يرتضيه من غي

وأت
 +ولاحمل »ع

يجعل

أساس اتخياره الشكر السليم وأن محمى دينه الذى ارئضاه » فيلاكره
عل خملاف ما يقتضيه ء و بذللك تتكون حرية الاعتقاد من عتاصر ثلاثة 0
 :تفكير حر غير مأسور بشىء سابق من جنسية أو تقليد .

أوطا

لكراه على عقيدة معيتة » فلا يكره بلبديد من تل
وثانها  :مانع
أو

وه

5

وثالها  :العمل على مقتضي مايعتقد ويتدين به .

س"د961
3

لم

لوقل محمى الإسمللام هذه العناصر الكللاثة » خدعا

إلى التحرير

مرنبقة التقليد » ودعا الناس إلى التفكر بالدليل والر هان » وثعرف
اللقائق مآنيات

الله البينات ىق السياوات وق الأرض » وانظرإلالقرآن

الكرم وهو يدعو الثاس إلى التفكر قى آيات الله تعالى الكرنية ليستتبطر امن

:أمّن" خباق السموات والأآرصي وأئزل
إبداع المخلوقات وحدانية اللنالق و

من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بجة ماكانلك أن تنبتوا شجرها

أله معاللهبل همقوم يعدلوت » أثّن جعل الأرض قراراً وجعل شبلاما
أنهاراً وجعل لما رواسي وجعل بانلبحرين حاجزاً أإله مع الله ٠ بل
اعلمون» أشن يجيبالمضطر إذا دعاهويكشف السوءو جعلكم
أكثرهمل ي

خلفاء الأرض [إلهمع الله» قليلا ماتذكرون * أمّنديكم قى ظلمات الير
والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يردحىمته أإلهمع اللهء تعالىاللهمما

رض
أماء
لنالس
ام
وقكم
يشركون  #أسّن”يبدؤ اليلخلعقيثمده ومن يرز

أإله

مع الله ء قهلاتوا برهانكم إن كنم صادقن . 6

وهكذا تاجلدآيات القرآئية تدعو إلى اللأمل إالحر فى الآبات الكونية
من غسرأتىقيد إلا بالآدلة العقلية الحادية » وئعى سبحانه وتعالى على
ا مشركان التقليسد ءلأن التقليد وحرية الاعقاد نقيضشانت ا

3

ىلقرآن الكريممانصه  « :وإذا قيللم اتيعواماأنزل
ولقسد جاءف ا

اقلاللهوا ينتلبع مألافينا عليهآباءنا » أو لوكان آباؤم لابعقلون شيئآً
ولا ميتدون . 6

 8#الو لك متع الإسللام الإإكراه فاىلدين » قال تعالى :الال كرأه
طاغوت
لفر
فى الدين قد تبن الرشد من الغى » فبنايك

ويؤمن بالله ققد

اسئمسك بالعروة الوثى لا انقصام لا  2والله ميم عليم » وقال سيحاته

نىوا
وح
كاس
يالن
أ«فأنت تكره

مؤمنين » ولقد أراد أحد الأنصار أن

تحمل أبتين لعهلى الإسلام فنباه البى عليه الصلاة والسلام » ولقد نبى
القرآت الكرم عن الفتة فى الدين » أاىضطهاد الناس لأاجل عقائدهم ودينهم

شر
سد

بم

واعتير الفتنة فى الد نين أكير من التثل » قال سيصاته  :و والفعة أشله

من القمل وء
وأمر القرات

رم
كر
الح

بقتالك من

يفتتون

الئاس عن دينهيم

فقال تعالى :

 0وقاتلوهى حى لاتكون فتنة ويكون ألدين لله » فإن اتنبوا خلا عدوات
اج  65الظالمين » ,
وما أببيح القعال

؟ق الإسلام

 5ابه

لخر بة الدينية

وعلع

الاقضطياد

ننباً هم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» الذين
ولذي
لن ل
تأذ
«:
قىا
يدي
ال

أخرجوا من ديارهم بغر حإقلا أن يقولو! ربن اللهولرلا دافلعله الناس
دحصهم

ببعض

خدمت

صو امع وبع وصلوات

ومساحد

يذاكر فمبا اسم اند

كثيرة ؛ ولمتصرت الله من ينصره ء إن الله لقوى عزيز 4ه ,

وإن المسلمين الآأولن كانوا حريصين كلاطخر ص على آلا يكرهوا أحدآ
الله عنه طداجةلها عنده ء وبعد أن أداها لما دعاها الى الإسلام فأبث فخثى

عمرأن يكون فكىلامه إكراه لها » فقال  :اللهم إف لمأكرمها ولالأكراه
فاىلدين

٠ قد تبين الرشد من الغى » .

لحمى الإسلام من يكونون فغىلل اللسكومة الإسلامية من
“ 9و
غير المسلميئ فنع الححكام من أن يعملوا على التضييق عليهم فى إقامة شعائر

دينهم » والقاعدة الغديية الى حرص المسلمون على تنفيذهاهى ١ :أثنا أمرنا
بعركهم ومادينرن

46

ولذا يتوافر للذين يعبشون ق ظلل الإسلام حريةالاعتقاد ٠نلابضاروت
فيا يعتقدون ء ويقيمرت الشعائر الدينية كا عيرث  +وكا يريدون.ولقدرأي
حمر رضى اللهعنه هيكلا لليهود قسدثر بالترابء ولكهيبق ظاهرا إلاأعلاه »
شجاء

يشضل

ثربه

ع وأخد يعض الثر اب

المراكي فاتتدى بهجيشء

+بدأ وافسحا ء ليقيهو! عنده شعائرهم الديلية .
ماعل الميككل و

فزاف كل

لد شكثرؤ اسه

وعندما ذهب إلى بيت المقدس لم يصلك فىكنيسته » فقيل له ألا تجوز

قبا الصلاة ف؟قال  :خيشيت أن أصل لله قباء فنزيلها المسلموت من بعدى
وتحخذوها
دسم

مم

مسجدك؟

 2وهكذا

لشماثر الدينية
أل

نجد

القاروق

مدق

أن كائوا ى والايته من شر

دى صلى الله ليه ٠
إن
المسلمين 8

الك الإسلام لبحمي نظام الأسرة عندهم فلا يجيز أدب أن يعدخل

تنظم الزواءج والطلاق إلا متتفى عقيدهم وتنفيذ أوامر ديبم و»ما يجب٠
تدخل أبدا إلاإذا كان ثمة اعتداء على ححق
علهم أيتنبعره فهما © ويلا

مسلم  +وأبيح لممايبيحه ديليم ع حإىنهم لكاوتو! يأكلون الحتزير
ويشربون الحمر » ليس لأحد أن عمنعهم ما داموا لايعتدون على أحد »
وقد أثار هذا عجب بعض الأثمة  +فقد أرسل تمر بن عابلدعريز إلى الحسن .
والتصبارى

البصرى سأله  :و مابالنا تركنا اوس ينكحون ينام

بأكلون الحتزير » ويشريون الخمر »  +فرد عليه اسن البصرى قائلا :
على هذ؛ أحذنا الزية » وعلى هذا أقرهم السلف الصالح ) إنماأنتمتبع
لاميتدم » .

وإن الإسلام ليحمى كرامئبم من أن يعتدى علبها © حبىالايرهقهم
ذلك  +فيدتلوا فى اللإسلام مكرهين ء ولم تشرب قلومهم حبه

؛

ولذلاك 

لا سابق قبطى ابن عمرو بن الناص » فسبقه » وعلاه اين عرو بالسوط »

اررب
ضحضي
ل أ
امر
وشكا اخنى عليه إلى ح

مع أبيه © وأمرالقبّى القبطى

أن يقتص لنفسه من ضربه » فضربه وأمره عمر بالزيادة ء وقال متكا :

زد ابن الأكرمين » لأن ابن عمرو عندما اعتدى على القبطى قال؛:أتسبق.
عرو نفسه اء
س
ألى
رب ع
بىطى بأن يغر
قلف
لرا
اأم
ابن الأاكرمين ء ثم
وأزاح العامة عرنأسه » وقال اضرب على صلعة عمرو ءفقال يأامير
نرثى
المؤمنان لقد ضريت مض

© ثقااللفاروق الذى قرى

قروا»ل
و عم
الحق والباطل  :قباسمه ضربك » ثم القت إل

يمرو تعيدلم الناس وقد ولدثهم أمهاتهم أحرارا .

ن
ب به
الله

له  :منذاك

سس

"رلا

عنم

حرية الرأى :
4

س ألرأى هو المرة ايلنىنجها

الفكر السلم ٠ والاتجاه المستقم

قائق وإعلانها » فإن حقائق الكون »٠ ونواميس الاجماع »
إالىلطحلب
وطبائم الأشياء » لابد من دراستها وإعلان ما ينبى إليه العقل من نتاثي

اغبا » ولابد أن تكون الدراسة حرة منطلقة مادامت ق الدائرة العقلية »
دده
ياقي
ياقفل
ولابدأن يكون إعلان النتائجحر

يىر
غعل
لاء
اعتد
إلا منع الا

)

وإن ذلك من حت المع ء لأن المجتمع الإسلامى كله يستفيد من الدراسة
قنائق هذا الوجود ءوعا يجرى فيه و»على
.الترة لآنبا تكشف لحه ع
التواميس الى يجرى غلبا الكون » وإن ذلك يؤدى إلى تحدمة الإنسانية »

وتسشر أبن الأرض لهذا الكون الذى سكخره الله تعالى تعقل الإنسان ع

“كا قال تعائى 2:وسخرلكيمافالىسموات ومافاىلأرض ٠ ء وكا قال
تعالى  « :ألمثرأن اللهسخر لكممافىالسموات ومافىالآأرض والفلك
لاه » .
إضذإل
بأر
لبفحر يأمره ع ونمسلك السياء أن تقععلى ال
ارى
تج
وإذا كانت حرية الرأى والفكر هى السييل الوحيد لدراسة الككون
جرى فيه ء فإن إلله قد حك المسلمين علما » ودعا إلها ,ع وإله قد
بما
.و

نبى عن التقليد” ء إذ التقليد وحرية الرأى نقيضان لايجتمعات .
وإن تقدم الإنسانية فى العلوم والمعارف لايم إلاإذا توافر للعلياء ماهم
حنرية
م

الفكر والنظر » واإلنإسلام قد حرص علبها فكىثير من أى

القرآن  +ودعا إلى النظر إلىمافى السموات والآرض » وإن قضايا الإسلام
ى:لاذ! آمنت محمد ء
رداسلكل
أوعلق
“كلها تتفق مع ما كم بالهعقل »

فقال  :مارأبت محمداً يقول فى أمر افعل ء والعقل يقول لاتفعل © وما
رأيت محمداً يقرل فى أمرلاتفعل » والعقل يقول افعل .

وإن العلاء المسلمين قرروا أن معرفة اللهتعالى واجبة بالعقل لابالشرع
«فقط  +وأن الأساس فىفهم المعجرات والآدلة الشرعية هو العقل .

كا ا م
م

ارألىسملنطان قرر الإسلام أن المؤمن يسعر فيا
ال

رسبيلر
تنهحفى
وإ

بديه إليه الدئيل القطعى ولوخعالف كيرة الناس ٠ فالعيرة باقتناعه مادام علىأساس علمى منطق مستقم من غير شطط  +ولقد قال تعالى ١ : وإن تطع
+تإبنعون إلاالظطن © وإن هم
أكثر من ف الأرض يضلوك عن سبيل الله ي

ورت
صاع
إل

١.

قارنآن
لك
اقد
ول

»كان منع
حريصاً علىمنع الاسهزاء يسبب الاراء ف

ىن المشركين م البين
الملمين من أن بسخر بعضيم من بعض »ونص ءإل أ
للإمان +قال تعالى فى المشركين :
يسنهزثوانبكل تفكير سلميآ به أه ا

« الله يسهرىءه عم » وعدم

وإث

علماء

من

الإسلام

ق طغيامهم يعمهرن »

أقدم العصور

.

احترموا نتائحئج العقرته

المستقيمة

حتى إن الغزالى ليقرر أن العلوم القطعية الى لامال غتالفنا إذا ورد نس
.فى ظاهره عتالفها أول النتص مما يتفز معمااتبى إليه أهل هذه العلوم القطعية

غير الظنية .
ولاحارب فى الإسلام إلا الآراء الى تدعو إلى الزندقة > أوهدءالدين.
حرية العمل والتصرف :
 + 5#لد سول

السام

بنوها
قساعرن أ
يلنا
.ا
ولاس

سملو دااع ورمم للمبحرمات

ر مما مانعاً 3

وى

ء وقررآن من حامحول الحمى أوشاك أن يقع فيهء

الخرية ق العمل فهاعدا دائرة ارام ء وما حوها  4ذكل تار

ها يعمله > وما يكتسب به رزقه .

سلام على العمل ٠ فقال تعالى  :وهوالذىجعل لكم الأرض
لإحث
واقد
اكقميا » وكلو! من ررّقه » وإليه النشور»  ,واعتر كسب
نوا
ممش
ذلولا فا
عه
وان
وجعل كلإنتاج أنب ك
الرزق صدقة ء
.والسلام

 :وما من مسلم يزدع

صدقة ء فقد قال عليه الصلاة

زد عاأو يغرسغرساً

فياكل منه إنسان أودابة

إلاكتب لهبصهدقة  . +ولقد اعتبر النبى اصلللدعليهوسه العامل لرزقأهله

رم
سد
"كاماهك ف سبيل ألله » ولد

سم

قال عليه

الصلحة والسلام

 2المؤمن القوى

ب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفع كل فضل .
أح
مجاء قوم إلى الى صلى العللهيه وسلم وشيم رجل عابد زاهد »
ولقد

ارىدة
بتص
عل ا
لرجح
للو!
فقال النبى ص اللهعليهوس  :مهنذا ؟ فقا
هليه وسلم  :ومن يؤكله» فقالوا كلا كله
كمالك التتى صلى اند

»

تقال مايه

ة والسلام  :و كلكمخيرمنهع  .وجاءه عايدآخر ء فقال عليه الصلاة
الصلا

لام  :و ومنيزكله ! و قائواأسوهفقالعليهالصلاة والسلام  « :أخخوه
والس
ءل
قا
وائعة
أعبد عنه ع » ولفد ترلك النأس أحرار؟ فىتعرف أعمائم الن

+

 0:أنمأدرى بأمور دنيا . 4
1

د قال الفاروق عمر رضى اله تعالى عنه  :ولا يقعدن أحدم
ولق
ويقول
داره »

رب

ىق

ارزقى »٠ فإت السياء لاتمعطلر ذهبا ولا فضة » 1

فلعمل
وإذاكان الإسلام يدعو إالعمل » فقد تر اللشخص حرية السر ا
ى ييرده » والذى يستطيعه ويسبل عليه » وتدحى هذه الخرية بأمرين :
الذ
 :بعدم التضبيق عليه ى الخصول علىنتائج مله» حى إنهأبإبيج
أحدهها

رضامينةلاينتفع مابأىنوعمن أنواعالنفعأن يملكها » فيقول

ميىأ

أنم
لهعليهوسلم  :ومن أحيا أرخا ميئة فهى له وإحياء الأرض
النبى عصلىال
الميتة يكرن مجعلها صافة للانتفاع ي"عدكأاننت غير صالحة .

الأمرالتاق  :منع المسلممنأن تقرعملأخبيهالمسلم » فقك نلبى الإسلام

ر المسملمهنته » أو نوه » وأخثير العمل اليدوى من نر الأعمال »
عن أن محق

آندم طعانآ شيرآ من حمليده +
فثال عليه الصلاة والسلام  :وماأكل اب

وإت اب الله داود كان يأكل من عمل يده .4
قدافمىته
إشي
وإ المسلم لإ

ىته
حل
 .ورلا

 +بل إن الإسلام حث عق"

ربة إنسان فىعمل أو إقامة إلا إذا اقتقتسههيه مصلحة عامة »
[أرعدلة » وتلقايدح

راء
بئع
ذاكان محدث من عمر رضي اللهعنه  إذكْم

قريش من الخروج

سه

!ا
-

من اللجاز حى لايستطيلوا على الناس » وكا حدث منهعندما ننى شاباً
كان له حال ععاول أن يسترعى به أنلار الفساء ف الملدينة ع شماه

وهكذا ع مما
اكا
لن ن
إجد
قفى
احد
مة

5

منها 50

أو تقييد حريها مصلحة عامة .

-دعا الإسلام إلى الخرية السياسية للآحاد » والجاعات عفقد

جاون
خموا
أباح للئاس أن ييدوا آراءهم قىالحم ممادا
رل

عمنلاعة

ولايسعون فى الأرض بالفساد »>ول
لسون
تان
بقد ك
طبع
ولنا
اض ا
اتر
النبىصلىاللهعليه وسلم » ويع
ال
لضون
أعل
معض
عى ب

»

عملقىام

» وامم
نمطاوت

عليه نفوس هؤلاء منمرض وأدران ماكان يعاقهم على قوط » حى لايتخذ

بعص الأمراء منبعده مسوغا لمنع الناس من إبداء آرائيم ف
ءكان يتحمل

ذابى
عايه الصلاة والسلام مرارة ذلك ويأخحدهم بالرفق خشي
اةأ
لنيف
أتح ي

لمنتجىء بعده » ولقد سجل القرآن الكرم ما"كان يفعله أوائلك المنافقرن ء
ققال تعالى ١ : ومهم من يلمزك ( أى يبمك ) فى الصدقات ٠ ذأإعنطوا!

عنها رضوا » وإن ل يعطوا عنها إذا هميسخطون » .
ولقد كاك الخافاء الراشدون من يعدم يدعو :الئاس إلى تقدهم و لد كات

حمر ر
ضى اللهعنهيقول  :و من رأى متككم لى اعوجاجاً ١ فليقومه ه ء وكان

بيتيع قول الحق إن تبه إليه » ولقد روى أنههمبأن محمد حدا أعلى لامهور »
مشعار ضثه امرأة » تلت قوله تعالى  « :وإن أردتم استيدال زوج مكان زوج

وأتدم إحداهن قنطار؟ ء فلا تأ
شحذو
يا م
ئنه
ا

» أتأحذونه مبتاناً وزيامييناً. :

ولقد قال لهبعض الناس ٠ اتقالله ؛ ثقال بعس الحاضرين  :أوتقول
الأمير المؤمئين  9ات الله  ,فغضب عبر رضي الولهع
أنه
ل» و
اقفالل:تقو لوهاء

الاخير قيكم إذا لمتقولوها » ولاخير فينا » إذا لمنسمعها. ,
ولقّد كان يعارض رضى الله عنه فى تصرفاته وأقراله

 .ولا تجد

غضاضة فىمعار فته  .ويروى فقهذا أنه جاءته غناتم منثيابه ٠ وفها ثوب

81س
بضان
لهشبع
اعطا
جيد ممتاز ء فأ

» فظن سعد بن ألى وقاص ذلك محاباة:

ظالمة فحلفليضربن بالثوب رأس حءمورقالله  :تكسوق اليرد( أالىثوب)

وتكسو ابن أخى مسوراً أفضل منه » ققال القاروق  :يأباا إسحق إكنىرهت
الصبحاية  3فأعطيته فى نشأ نكأ حنة

ع لايتوهم

أن أعطيه أحدع  #فغشب

رين
ضفت
أ حل
لقد
قبا أحد أفىأفضله عليكع ؛ فقال سعد  « :ل

بالترد

حباق
ساأ
أك ي
طىيتى س رأسك » شال عر ث أسه وقال رأسى عند
أ اعلذ

»

»ضرب رأسهباليرد . ,
ولرقق الشييخ بالشيخ ف
ولقد كان على بن أى طالب يقاطع بالسباء وهو مخطب » ويسب ..

ولا يعاقب من يفعل شيئاً منذلك .
فحرية الرآأى السياسي كانت مكفولة » إإلذاا أادلىأمر إفلتىنة .
تقرير المصير :

/ا5؟  وحرية اللباعة مكفولة » ولكل أمةأن تقرر مصيرها الذى.
تختاره » فبالنسبة للمسلمين باهم عن أن متضعرا لأى دولةأخرى ء ونباهم
ل
ذلى
ل! ع
ايبقر
أن

وا
جورأن
العد
بض ا
مأر
»وأمر الذين يسلموت فق

لسلين » وبالنسية لغير المسلمين لميرهقهم
ام
ول يفسدوا علهم أموره

المسلمون

3

ولميظلموم

إلى
3

ء بلكانوامخيروهم بينأن يعاهدوم ,أو يدغطوا”

ديهم من غير [1كرأه » ولا ضغط  +وله قتنة ق الدين » ولايقاتلوهم إلا

إذا ناوءوهم وأعلتوا همالعداوة وماحاربوا أبدأ معتدين > بكالئوا حاربون.
وقاتلر! فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ول
مدائعين ء ولذ! يقول تعالل  :و
تعتدرا إن الله لا حب المعتدين . 4

وإن الذين كاتوا يعأهدون المسلمين يترك هم الآمر إذا عجز المسلموت
عن الوفاء بعهدهم > وإله يروى ق ذلك أن أباعبيدة عند فتمم الشام ء»كات

قدعاهد أمل حص على أن بدائع علبمفى نظير ماليدفعونه ليش المسلمين :

لاإةأسه

ودقفدعوا فعاط المال ء ولكن أصاب الطاءعون جيش المسلان » فعجزوا عن
الدفاع عأنمهاممجيوش الرومان » فأرسإلهم القائد العادل برد إلبم أموالم
لعجر معن الدفاع عنهم> فردوا إليهالمأل »
لوه
مبو
تاامتعاللمةسلم
اين
ثرومان.
وإث تقرير اللصير كان يثبت حى ف هيدان القتال  .يروى أقننية.

ابنمسمفتحبعضأقالم حمرقندمنغيرأن ميرهمبينالقتال » أو الإسلامء

أو العاهدة ء فعكا أهل هذا الإقلم إلىالخام العادل حمر بن عيد العزيز +
أن قتييةلمرهم ذلك التخييرليقرروا مصيره » ,تأرسل الخليفةإلىالقاضى >

ليستمع إلى هذه الشكوى وعحققها فتبينله صدقها © فأصدر أمره إلى جند
المسلمين بأنمخرجوامنالبلدالذىقتحوه » ويعودوا إلىتكنائيم » ومخيرو!
أولئلك بعنهذه الأمور الثلاثة » ويقرروا مصيرهم ء فاختارو! العهد و
»مسبم.

مانلاخإتاسرلام دين .
مراعاة حق الغير

كل ماأطلقه الإسلام من حرية فى القول أو الفعل أو الرأى أو
4
السياسة ء أساسه عادلماعتداء على حق الغر » فقد لبى عن الاعتداء نبيآ
أالى
مطلقاً » وذكر الله سيصانه وتع
كف
ثىر من أيةأنهلاالحمبعتدين »
كقال سبحاته وولا تعتدو! إن اللهلا حب المعتدين ه وقد وضع

الى صلى الله

داء فيه  « +عامل الناس مما محب»
اذعىتلا
عليهوس ماعدة للتعامل العادل ال

سان أن.
ناح
إيب
لما
لدابه
أن يعاملوك به» وإن ذلك القانون عو أمثل انون مح
وله
يفع
م»
لقدسوف
فعري
قباسح
ا لاي
رسبة
ربالن
اعلق
لالغ
ءول
الألالى وكانت»
يإنس
أانلمزان الصادق للفرال الى جوز لل
فاتع أ
لنها » والى لايجوزهو.

أن يفرض الشخص عند القيام بعمل أن ذلك العمليباح تلناس أجمعين ع
ولينظر مايترتب على ذلك ء فإنكان الذى يترتب عليه صلاح لاشلكفيه »
فإن ذلك العمل يكون متفقاً معالأخلاق  +وإن كانت إباحته للجميع در تبه

81

ل

علبا ضرر لاعالة فإن ذلك العمل لايكون متنقاً مم الأخلاق  .وإماسيق
للمندىبوى من قوله عليه الصلاة والسلام ١ : عامل الناس عا تحب أن
.ايها
ره
رلذى
قى ا
يجياع
يعاملوك به » أحكم افلدلالة على ذلك المعبى الا

هذ!

الفيدوف ء لأنهلمعنع الإنسان أينعمل بالنسبة لغيره ما يضر ققط +
كاون
اعل
بألمره بف
يم

8

اس
ياريا
نند
ل م

.

 -وإن الإسلام فى تطبيق ميدأ منم الاعتداء قد قرر عبادىء

“دقيقة ملا :

( أغع أن السليهحانه وتعال يغفر لعباده مايكون فيه اعتداء على حقوق

.إل تعالى إذا تاب العيد عما ارتكب » فشن شرب اللحمر وتاب فإن الله يعوب
ءفشإشتتعالى لايقبل توبته
عليه » أمامن اعتدى على حق من عقرق العباد ا
إلا إذا أعاد المعتدى الى إلى صاحبه >عأقوا صاحب !للق »قن اغتصب

سمالا الإنسان نمتابلاتقب تلويعهإلاذاا أعاد المال لصاحيه > أعوفا عنه
ماسب ألال ء ومن أصاب إلساناً يأذى فق بدنه لياقيل الله تريته إلاإذا

صااب
نلباقأو أدى من عليه أطق ضعيوياًأعم
عافالى عليه » أو اققصم ا
الاجر من أذى .

(ب) ومثرا أنه أوصن بالجارحى فى الطويق © وهو ما عير عه سيحاتئه
»قطار » أو
.وتعالى بالصاحب بأطئب » فجار الطريق ولو فى مركب عام ك

طائرة ء أو سيارة لهدق ء وهو عدم الإيذاء بأى نوع مأنواع الإيذاء »
تهودى
عجلسه
يى
ابقه
لايضا
فل

عليه بعبارة » ونلباجلس جلسة تضايق النظر +

كا يفعل أونقكالذين يثنون إحدى أرجلهم على الأخرى » وقدلووا أعناقهم
استعلاء ء وى ذلك إيذاء نفسى لابدركه إلا ذو دى الإنصاس واللياقة وإماء.

فلسفرء حتى إنه يوجب عليه أنيشاطره
( وجم)نها أنه أوصى بالرفيق ا
ثف
سنا
فىطعامه إذا لميكن لهطعام » ولدقا ألبو سعيادالخددرى ك
رء

نتال

دلن»
الى صلى اللهعليه وس  :من كات معه فضل زاد فليعد به على منزالا

د  #81لم

ومنكانمعهقضل ظهر فليعدبهعلىمنلاظهر له» وأخل يعدد من أنواع
المالك » سى ظننا أنهليس لنا ى مألنا إيلكامفاينا »ومذلك حق الغير قه
السفر »> وليس حا للغير فىكل الأحوال .
ودع ومنبا أانهلتتيدجارة

مام الاستكار » فقد قال الثبى صل اللد

عليه وسام :و المتكر خاطيء والخالب مرزوق © وق ذلك الحديث التبورى
:

الشريقف تنبيه إلى أعرين تعالج سيما الأزمات الاقتصادية

أحدهما  :من الاحتكار » ووضع عقاب رادع لالمحتكرين .

 +والإسالام لاينظر
رج
خدامن
ليرا
ااسع
وثانهما - :جلب الأرزاق وال
إلى تسعير الأقرات نظرة راضية ع لأله لال الأزمة  +ويفتح الباسه

ها الفقراء »
خعلأن
دتطي
يايس
للأسواق المظلمة ٠ فيدخلها الأغنياء » ول
ولذلك روى أن الى صل اللهعليهوسلم قال ٠ :لاتسعروا فإنالمسعر هو
»من أجل هذا حرم كثشرون من الفقهاء التسعر > وإن التسعر حرم
الله و

وثن
يرعكحي
حيث يكون الوفر  +ولا ممت

القل » ون الآولى لاحاجة

إليه ء وق الثانية لاجدوى فيه .

وق سبيل منع الاحتكار حرم الإسلام بيوعاً مختلفة » فحرم تاللىركبات.
بأنيستقيل التاجر خارج الأسواق المقبلن بالبضائع فيشير بباءوقد متكرهاه
ويتحكم ق أسعارها

+

اوسجرم

المقايضات فى الأطعية

3

ولكي عنمها مثم

المقايضة إلاإذا كانت مثلة عمثلمن غير نظر إى اختلاف النوح  +أو الجودة

والرداءة » فلابباحالقميحبالقمح إلامثلاًمثل بدابيد » ولواختلف التوع »>
قى
يتد
أقرا
واتتلفت الصفة » لأن تشجيع المتايضة يؤدى إلى احمكار الأ
طوائف معيئة » فلايستطيع تيلها من ئيس معه شىء هلها .

ره) وملبا أنهأبواملىاستتذان عند دعول المنازل ء فقالتعالى٠: يأب
ذلكم خيرلكي لعلكم تذكرون » فإنلمتجدوا فيا أحدا فلا تلشلوها »

حبى يؤذن لكم » وإن قبل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكىلكم » .
زمع؟ سس تنظيم الإسلام المجتيع ©

85
سد
وقك

قكرر الإسلام سحر م البيوت

أستار غيره » وأباح الى

ن أن بنظر الإنسان إلى
من
 +وملم م

منكشف القيسرترهبن نظر إلى غرقة ثومه

من ثقب أو موه أن يمْعَأ عينه .

( و) ومن الحاقظة على حق الغير أنهمنع التجسس » وألا بظن المؤمن
بالئاس إلاخيرا» نقد قال تعالى  :1واياأمها الذين آمنوا اجتنيو! كثيرا من
تفن
الطن  +أع

ب
الن إثم ء ولا تجسسوة أولايغتب بعضكي بعضا ء أ :

أحدم أينأكل للمأخيه ميت فكرهتموهو؛ وقد قعالية السلاةوالساام :
( إيام والن

ساوا
جو!سول
محسس
تا ت
 +فإن الطن أكذب الحديث ع ول

ه

وكونوا عباد الله توالا )© .

ذا وإنا نقرر أن الإسلام دين المعاملة العادلة » وأن خخاصته متع
الامتداعو العد لاقلحبقىحى مع الأعداء »و لذلاثك يقول اللهتبارك وتعالى :ذو لاجرمنكم
.شلآت قوع على ألا تعدلوا أعدلوا هأرقرب للتقوى » والمعى 9
ء وإذا كان لكل دين “مة » فسمة الإسلام العدالة
هىم
معل
لوم
ظض ق
.بغ
ومنم الأدى عولد! ورد عنالنبى صلىالله عليهوسلم أنهقال ( :المسم من
سل الئاس من لسانه ويده ) .

مثحممد اوللتهوفيقه ]
[

1003

4

بيات ما يشتمل عليه الكباب
اةب؛ة
ناسي
عفتع
( )5الا

ا)4ء
ثختمع
أدواء الم
ن(

اخلقات للدراسة الاجواعية عا عاللحت به الشريعة

بعض علاء الاجياع والأمريكان على عسلك الشربعة

مىع,اهد
ةاع
ياجي
الال
نكاف
علت
فىا

الخدمة الاجواعيةبعلاج الشريعة لآفات اجتمع 8

١م اجتمع قبل الإسلام

 22امجتمعالرومائى  :التفرقة العتصرية سد

ل العييد ( )5فقد المرأة

شعخصيس! ققد الآأولاد شخصيهم ولوكانو! كبارا  .اض
اشطر
لابآشئ
سون
رة
( )9نظام الميراث وقساده  نمكم الأقوياء ق الضعفاء  .الاضطهاد الديى .

( )4الجتمع الفارسى  :التفسرق السيابى   .الدعوات المتحرفة
( )٠١الفوضى الاجتاعية الى أنشأها مزدك القارسى )(١١ الجتمع العرى :

أهل القرى وأهل البادية )(١ اضطراب النجسمع » والتنازع بايلنقبائل
( )51حال المرأة فى الجتمع العرى )(4١ تعدد الروجات والإكثار منهعند

العرب قبل الإسلام » وحد الإسلام منه .

( )1المجتمع الإسلامى
( )١86مصادر العليينقلم أمتمع الإسلامى  :النصوص ( )51ما اشتملته

عليه المعاملات المالية  701الآسرة التمع الصغر  .الجتمع فى الأعة
( )81النتصوص واعيتمع الإنسالى (9؟) عمل الحبدين  الأهداف الاجواعية
فق الشريعة0؟ مهديب الأفراد  :العبادات والتبذيب النفسى  9152الكفارانته
وآثارها الاأجياعية

القضائل الأجياعية  .الحياء  منع إعلان الجر أ

( )57تكوين رأىعامفاضل بالآمربالمعروف والأبى عن لمتكر(8؟) السكوثت.
عن الأمر بالمعروف وعواقبه

 9470العلاقات الاجتاعية  :الأخلاق

وآثرها فى بناء المجتمع الإنساق (0؟) الكرامة الإنسائية ( )55لا فرق بين
جنس وجنس ف استحقاق الكرامة (/ا؟) إكرام العبيد (8؟) التسوية ف
ر
م-
عائد
الكرامة بان بنى الإنسان ( )87منع الإإكراه ق العق
راع الكرامة الإنسانية .

وتشدده ق

541

( :العدالة  شعما  :العدالة القانرنية ( 16عقوبة القرى وععوبة

الضعيف والموازنة بين الإسلام والقانون الروماى ( )9التسوية قىالعقاب
مين رئيس الدولة وأصغر الرعية ( )”#غير المسلم فى ظل الإسلام
ومع العدالة الاأجماعية 0 +نم الفقر والغتى واستسالة مرهما (لا"ا) مزع
الطبقات يسيب التفاوت الال (مم طرق علج الفقر ( *5تكرم العمل

اليدوى  -نبيئةالفر ص (* )5تسهيل اللعياة للعاجز ين مويل التكافل الاجماعى .
( )4١العدالة الدولية  :وجوبيبا  الوفاء بالعهد ( )74التعاون الإنسالى :
التعاون فى الأسرة ل التعاون بين اير أن ( )44تعاوت الطوائف فى الآمة

زه 4التعاون الدولى ( )094الخروب وصلها بالتعاون ( )84حرب الإسلام
وعداتبا ( )496الرحة وللودة  :المودة فى الآسرة ( )02مخصيص اليتاعى
لداف الدين (؟ )2المودة فأثىناء
تعن
عدة
تلمو
ا )9ا
بالمودة والرحمة وسيبه (6
الخرويبه لارحة

الإسلام عامة لخااصة

عاو
ي)8د م
مذهب المنفمة والمجتمع (+

( )48المصلحة ودفع النساد :

الإسلام إلى المحافظة عليه من المصالح

لمهم امحافقظة على النفس والتسل (إ5ه) الحافظة على العقل ( )05الغافظة على
الدين وى

إممافكلة عل الال

,.

 9950الاسرة
ثإسلام على الزواج ( )415أثر الآسرة ى
م الروجية  :حال
تكوين النسل جسمية ونفسياً » والتجارب العلمية ف.ىذلك ( )55السعادة

فى الرواج  )55( .الاختيسار فى الزواج  :ضرورة

حسن الاختيار

يره (8ا)
( )0910وجوب ملاحظسة الخالب التفسى لاالمظهر الحسبى وغلا

القطبة  :تحريض الإسلام على رؤية الخطوبة فى غير خخلوة ( )95شروط
الخطبة  الخطبة منالناحية القانونية وجواز العدول عن تتم العقد)(١7 مآل

هدايا الحطبة عند العدول ( )0/0التعويض عن أضرار الخطبة بعد العدول .
( )/١عقد الزواج - :حضور الشهود والوثيقة ( )/7اخرمات اللاي لايصح
زواجهن  -أقسامهن  أخرمات بسبب القرابةق إغرمات بسيب المساهرة .
و#اباما لمرمات يسيب ألر

ضاعة  اهرمات على سبيل التوقيت_تعددالز وجات

قى الاهلية وى الإسلام ( )/4شروط جواز التعدد ( )/8الزواج المفرد

91/8
جات ومشاره  عبوط
وعدد
زيد ت
لتقي
اا)
هو الأمثل  حكة التعدد (5
نسبة التعدد (لالام آثار عقد الزواج  حقوق الروجين ( )8/0حقوق

الزوج على زوجته ( )9/0حقوق الروجة على زوجها ( )93المهر أثر للعقد
ولبس شرطاً فى صمته ام الطلاق قابلدحول وأثره فى المير  .اتلخلوة

الصحيحة (9#م) قبض المهر  ضيآن المهر ( )88الافقة  سبب استحقاق
تفقة الروجية ( )48تقديرها

( )88دين النققة

( )88تفقة زوجة اللعسر

ركع حماية إلحياة الروجية  الاحتياط قبل العقد

نامع الاحتياط عند

الاختلاف ول شخصية المرأة روي الطلاق مس أسباب شرعيته  كونه
لرجل  )214التقيد النشسى  +والطلاق الذى شرعه النى ( )714الدعوة
بايد

لك تقييد الطلاق  بطلان أساسبها إحصاءات الطلاق تفيد معدم سوء
استماله بكثرة  984التقييد ياشلرمرأة أكثر ثماينفعها ( )44عدد الطلقات
سلأقسسام الطلاق ( )84الطلاق البائن والطلاق الرجعى ( )54الخلع
( )04تككوث العصمة بيد المرأة  -عين الطلاق (ىمة) العدة .

( )44حقوق الأولاد
رنةو-ط-ها (900غ سن المضالة
شحضا
( )54الحضالة ا لمن تكرن ال
( )٠١١هرجات تربية الصغيرة ؛ أعلاها وأدناها )ا1ل(١ولاية على التفس س

من له أحلقولاية على النفس ©(7١٠ مبىازع الطفسل من يد أبيه
( )٠0١5الأمانة شرط فى كوللى

ع ومتى تفقد قانوناً )(70١1 التشرد :

أسيايء (9١1) : السيب الجوهرى فيه هو إشمال الولى عالىلنفس ء
دوعناصره
راج
شلعل
ت)1ا
لقعل(١١
ىتوا
لردا
اتش
ق ال
واج
لعل
ا٠١ع
(4

)(١1١ إغداد

اىل
لةمعل
الاي
كل إنسانللعمل أعظر علاج وقانى من التشرد (؟1غ الو

:

أسباب الجر المالى  الصغر )(41١ الخئون والعته ٠ الولاية على المال

أن تكون لس الآب ومدى ولايته ( )519القوامة على السفيه وذى الغفلة
 811ذوو العاهات والمساعدات القضائية لم ( 910الأولاد الذين
للرفق عهم )(١7١ وصايا الإسلام المشددة
آلبااء لهم  :أقسامهم ا

ونضع الطفل فى ملجأ ونحت رعاية أمين
باليتانى وسببه ( )181الموازنة بي

على نفسه (؟)١5 امحافظة على أموال اليتابى 7+١ الإنفاق على اليتائى

ص84

(8؟ )1التببى  :تارعنه عند العرب )(55١ ترم الآديان السماوية التبى 

وأسبايه ( )870التسب والتبثى  95710التعويض عن التبى بالاسبة امن
آلبااء هم يكوت بالآسر يلحقون ما ( )010اللقطاء  :حقوق من يلتقطه
(17ح انققة اللقيط )(58١ الولى على اللقيط (“ )1الميراث  نظام
المراث فى الإسلام

ته
اعد
ف ب
وصرف
جعل مال المتوق لأاسرته فلا يت

إلا فى الثلن )(48١ يعطى المراث للأقرب وبلاحظ فى التوزيعم مقدان
جلمىيعه في
الماجة ( )891الإسلام يتجه قى المدراث إلى توزيعه لماإ
وارث والحد ( )5#8احبرام قرابة الأأم فى المراث (ا"اع الؤارث ق
الإسلام يرث حقوق الميتاء ولايرث الواجبات الماليةعليه إلا مقدار التركة

( )٠8الوصية الواجية  :موضعها سا وشروطيا (و1ع الأصل الفقهى
للوصية الواجبة .
( 454التكافل الاجياعى

( )121الينابيع للتكافسل الاجتاعى فى الإسلام » وأقسامها إجالة
( ١ )١44تاقفناس  براقألا فالتخا ءايقفلا ىف ىدم ةبارقلا ةبجوملا
للتشعة

751

ما عليه العمل  3وما اقترجحالعمل بها ه شروط وجوب نققة

الأقارب )(8#4١ سبب اشتراط العسجز وأتواعه )(44١ يسار من جب عليه
روع
فصول
للأ
افيا
وقة
النفقة تعدد الموسرين من القرأية )(248١ النف

نجبه

ماعختلاف الدين ولا تحتاج إلىحكم()541إذا ليمكن للفقير العاجز قريب غى
أنفق عليه ييتالمال -أقسام بيت المال (014؟غقانون الضيان الاجماعي أخد عدا ,
13

لركاة  الدولة عي الى لجمعها )(84١ تمان الزكاة بالمال.
»ال

تىجب فببا ( )151أتسامالأموال الى
الذى وجبت فيه )(١61 الأموال ال
جمع النى صلى الله عليه وسلم فا الزكاة

)(95١1 وشروطها فى كل قسم

تمكن
( )١68من نجب عليه الزكاة )(46١ أموال نامية عىصرنا » ول
نامية ق عصر الاستياد الققهى ء المصائم والعائر  فرضص زكساة فما

بالقيساس ل مصارف الزكاة )(48١ تطبيق أحكام الركاة ق عصرنا سس
تشديد حلقات الدراسات الاجتماعية فى الحث على تطبيقها ( )251جعها
بلجان أعلية 9099م  -«#التكافل الاجتماعى اق اجتمعات الصغيرة

1948

159

التكافل فى التبيلة  التكافل فى المدن والقرى  حقوق الخوار

وعدي الؤائعاة  التعارن

 0851طرق استغلال الأراضى الزراعية

وتعاون أهل اثقرية  ما قرره الإسسلام إذا تبين أن الركاة لا تكق
 - 5 654١الصدقات والكفارات

الصدقات اللازمة )(65١ الصدقات

الاختيارية وحث الإسلام علها ( )550الكنارات والذور  95أمشل
طريق لجمع الصدقات والكقارات )(85١ الوقف  :التوسه فيه فى الاسكام

الوقف الأهل والخيرى ( )4951إلغساء الوقفق الأهل فى مصر وسوريا
 107914طريق الاتتفاع بالوقف الرى قى مصر .

( )1914العلاقات الاجياعية
.لمرحلة الأرلى .
( )701التربية الإسلامية :عتاصرها م.راحلها ا
!419

المرحلة الغالية

(علا؟) المرسحلة الأخصرة ( )511اطرية ق التعليم

(لاماجع الانعناب الطبيعى ( )4999تأديب العلاميذ (84غ المسسرية قى

يىسوغ تتييدها
الإسلام  :حقيقة معبى الخرية ع»ناصر الخرية  +هب
( )581الخرية الشخصية  ححرية الندين  -عناصرها ( )7181ساية الإسلام

هذه العناصر (* )81حرية التدين  )581( .احرية الرأى  )7381حرية
العمل والتصرف ( )581الحرية السياسية
( )199مراعاة حق الغبر .

)(*4١ تقرير المصير

ع ارج دح ع دج

اد 20022

مؤلغات الايام التسيخ محمد أبو زهسرة

المالم الجليل الذى أثرى المكتبق الفتهية ببوسسوعاته والذى ستبقى

ذكراه شملة وهاجه فى الملم والنقه الاسلامى طك !إؤلفات القصية الس
وعيها الله سبحائه وتمالى ايذه لتكون بنارا يهتدى به العلياء من بمده ق»

جراسية النقه البلا .
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 81سس الوحدة الاسلامية
قاريقم ا ٠لصسدل
5
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١51 سد شرح كانون ألوصية
؟؟ مس محاضرات فى الوقفا .

م م أبن حثيلم

؟ 5ل مساقرات في عقد الزواج

 5د التنسائمي

 1ب محاضوات فى اللصرانية

 #اسم الامامزيسد

م أبن تيبيية
سم

 ٠ب

اس»

|0

 55سم تنظيم الاسرة وتنظيم النسل

الامام الصايق

 ١ا
بلجريمة فى الفقه الاسلامى 

ا5تملقوبة فى الاسلام

* 1١سد تاريخ المذاهب الاسلابية
( حزآن فى مجلد وآحد )

؟؟ ل الاحوال الشخصية
68-0

أجكام

 8سس أصولل الققه
الخطسساية

س مقارنات الاديان

/عإ؟ع اس تلنصظيومف الالاىسلااملاالسلاممجتمع

مرم"ن حز وم

؟ثتر كاه

٠

م

اكلكية ونظرية العقد

والواريث

٠ سد آلولاية عتى التقسى

وإ لالااتقات

 7الاسلام

الدولية قل

ل

د

؟؟ سم التكافل الاجتماعى فى الاسلام
3

المجتيع الأسسلا

الاسسلام
2-5

المصدة

الاسلايية

 0س بحوثك فى أثريا

5
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ولف ريع مشلتم راكنا تعرروعنأ
الشرع الريئيسى

ل الزرااه 8
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