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الزمن  لو عاد بك  بفرتة وجيزة:  قبيل وفاته  املعارصين  الفقهاء  ُسئل أحد 
والبحث  والتأليف  الكتابة  جلهة  أولوياتك  يف  تغيرّ  كنت  فهل  الوراء،  إىل 
اهتاممي عىل  ز  أركرّ الوراء لكنُت  الزمن إىل  لو عاد يب  والتدريس؟ فكان جوابه: 

موضوع حقوق اإلنسان يف اإلسالم.

منه  صدر  إنام  الفقهي،  البحث  يف  الطويل  الباع  ذي  الفقيه  هذا  كالم  إنرّ   
بعد أن خاض جتربة يف احلقلني السيايس واالجتامعي جعلته عىل متاٍس مع الواقع 
وحتدياته؛ وهو كالم نوافقه عليه، وهو يؤرش عىل أمهيرّة هذا املوضوع )موضوع 
االجتهادي  الفقهي  البحث  يف  الالزمة  األمهيرّة  ُيعط  مل  وأنرّه  اإلنسان(،  حقوق 
الذي  الفقهي  للموروث  بمراجعات  يقوم  أن  بدرّ  ال  أنه  نعتقد  الذي  املعارص 
وصلنا من السلف، ولكن املالحظ عىل كتابات العلامء والفقهاء املتأخرين، ويف 
مواجهة االعرتاضات التي واجهت الفكر اإلسالمي يف هذا احلقل، هو جلوؤهم 
إىل األسلوب التربيري الذي يسعى جاهدًا للدفاع عن آراء السابقني وتوجيهها 
متثل  املوروثة  الفتاوى  أنرّ  من  ينطلق  التربيري  اخلطاب  إنرّ  بأخرى.  أو  بطريقة 
هبا،  الناس  إلقناع  معيرّنة  وتفسيات  مربرات  هلا  نجد  أن  إال  علينا  وما  احلقيقة 
باحلقوق  يتصل  فيام  سيام  وال  الفتاوى  هذه  من  الكثي  أنرّ  إىل  هؤالء  يلتفت  ومل 
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السابقون  استنبطها  نظرية  فتاوى  هي  العامة،  واحلريات  اإلنسانية  والعالقات 
إلعادة  واسعًا  جماالً  ثمة  وأنرّ  املجال،  هذا  يف  النهائية  احلقيقة  متثل  ال  قد  وأهنا 

العلمي. البحث  النظر فيها ووضعها عىل مرشحة 

الثالثة  اإلنسان يف اإلسالم« يف طبعته  الكتاب »حقوق  إذ نضع هذا  وإننا 
إيالء  رضورة  عىل  التأكيد  ملعاودة  الفرصة  ننتهز  فإننا  الكريم،  القارئ  يدي  بني 
قراءة  عىل  املنفتح  االجتهادي  الفقهي  البحث  يف  الالزمة  األمهيرّة  املوضوع  هذا 
املقاصد  االعتبار  بعني  واآلخذ  السلف  سطوة  من  متحررة  بطريقة  النصوص 

اإلسالمي.  للترشيع  الكليرّة 

العمل  بصدد  ـ  وتوفيقه  اهلل  بعون  ـ  نا  أنرّ القارئ  نبرشرِّ  السياق  هذا  ويف 
فقهي  عقدي  بحث  وهي  املوضوع،  هبذا  وثيقة  صلة  عىل  جديدة  دراسة  عىل 
إدراج  عىل  عازمني  كنا  وقد  الرشعيني«،  غي  األوالد  »حقوق  عنوان:  حيمل 
الذيل  فيها ليس طويل  البحث  أنرّ  الكتاب، ولكن وجدنا  الدراسة يف هذا  تلك 
عن  نسبيًا  خمتلفة  بطريقة  جاءت  فيها  املطروحة  املسائل  مقاربة  إنرّ  بل  فحسب، 
ة  االجتهاديرّ الدراسة  يف  التوسع  جلهة  وذلك  الكتاب،  هذا  ملواضيع  مقاربتنا 

التخصصيرّة والتي توصلنا فيها إىل آراء خمالفة للمشهور.  

حماور  بعض  يف  طرحناها  جديدة  بأفكار  الكتاب  من  الطبعة  هذه  ومتتاز 
وهكذا  فقراته،  من  الكثي  عىل  أجريناها  عديدة  صياغيرّة  وتعديالت  الكتاب، 

جاءت طبعة منقحة وحمققة ومزيدة.

ويلهمنا  دينه،  يف  يفقهنا  وأن  نافعًا،  الكتاب  هذا  جيعل  أن  تعاىل  اهلل  أسأل 
اخلي والعمل به، وهو ويل التوفيق. 

حسني أمحد اخلشن

20 حمرم 1440هـ
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اآلن  يف  وحساس  هام  حديث  اإلسالم  يف  اإلنسان  حقوق  عن  احلديث 
ما  حيدد  أنرّه  باعتبار  يتناوله،  الذي  املوضوع  طبيعة  يف  أمهيته  وتكمن  عينه، 
لإلنسان ـ كخليفة هلل عىل األرض ـ من حقوق كفلها له الترشيع. وحتديد هذه 
هذه  يف  وفاعليته  اإلنسان  دور  عىل  كبي  تأثي  من  له  ملا  رضوري  أمر  احلقوق 
احلياة، وألنه يساهم يف تنظيم عالقاته مع أبناء جنسه ومع الطبيعة بكل عنارصها 
التي  املوضوعات  أهم  احلقوق« هو من  »فقه  أنرّ موضوع  وأعتقد  ومكوناهتا)1). 
ا حساسيته فتكمن يف  الراهن. وأمرّ الوقت  الفقهي يف  العقل  يركز عليه  أن  بدرّ  ال 
دور  عن  ورؤيته  وخلفياته  املسلم  الباحث  لثقافة  جوانبه  بعض  يف  خاضع  أنرّه 
اإلنسان يف احلياة وتصوراته املسبقة التي قد يسقطها عىل النص، مما جيعله يصوغ 

احلقوق وفق تلك الرؤية وخيرج بنتائج تعزز قناعاته املسبقة.
ليس  ـ  غيمها  أو  ملحدًا  أو  كان  علامنيًا  ـ  الوضعي  املقنن  أو  والباحث 
من  يقرره  فيام  املوضوعية  عن  واالبتعاد  املذكور  اإلسقاط  حمذور  عن  بمنأى 
حقوق لإلنسان؛ ألنرّ السؤال الذي يواجهه أنرّ تقريره لتلك احلقوق هل انطلق 
من  ختتزنه  وما  اإلنسان  لطبيعة  ومعمقة  ومتكاملة  شاملة  موضوعية  دراسة  من 

ـ  ـ والبيئة  »اإلسالم  كتاب  يف  عليها  املحافظة  وسبل  والطبيعة  البيئة  عن  مسؤولياتنا  عن  حتدثنا  لقد   (1(
خطوات نحو فقه بيئي«.
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واجلسد  بالعقل  العاطفة  فيها  ختتلط  متنوعة  فطرية  ونوازع  وتطلعات  طاقات 
وما  واحلضارات  الثقافات  تنوع  راعى  وهل  بالغيب..؟  والشهادة  بالروح 
الدين والعادات والتقاليد، األمر الذي قد يفرض  يستتبع ذلك من اختالف يف 

اختالفًا يف النظرة إىل بعض احلقوق؟

مراكز  عن  اإلسالمي  الغياب  خطورة  مدى  يتضح  ذلك،  ضوء  وعىل 
هذه  اإلنسان،  بحقوق  املرتبطة  الدوليرّة  القرارات  وصياغة  صناعة  ومنتديات 
وضعها  يف  مشاركتهم  عدم  رغم  أساسها  عىل  املسلمون  حُياكم  التي  القرارات 
حول  خاصة  ثقافيرّة  وخلفيات  معرفية  سياقات  عىل  وابتنائها  بل  وتقريرها، 
اجلوانب  بعض  يف  خيتلف  مما  إليها،  ونظرته  احلياة  يف  ودوره  اإلنسان  وظيفة 

الثقافة والرؤية اإلسالميتني. األساسية مع 

املسلمني  فقهاء  عاتق  عىل  تقع  املجال  هذا  يف  األساس  املسؤولية  ولعلرّ 
م مدعوون إىل درس موضوع احلقوق واحلريات  وعلامئهم بالدرجة األوىل، ألهنرّ
ـ  الدراسات  تلك  ضوء  وعىل  ـ  ذلك  بعد  ليصار  متكاملة،  اجتهادية  بطريقة 
من  اإلنسان  حقوق  حول  ومتكاملة  شاملة  ودساتي  أنظمة  مشاريع  صياغة  إىل 
بعد  وليتم  وحكامها،  لألمة  مرجعًا  األنظمة  هذه  لتكون  اإلسالم،  نظر  وجهة 
القانونية والسياسية  للعامل بأرسه، وتبذل كافة اجلهود  العمل عىل تقديمها  ذلك 
والدبلوماسية والثقافية يف سبيل إدخال بنودها يف القرارات الدولية ذات الصلة.

ولسنا ننكر أنرّ بعض علامء املسلمني قد بذلوا جهودًا ومساع جيدة يف هذا 
اإلطار، وكتبوا حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم، وقد استطاعت هذه الكتابات 
م تصورًا ال بأس به عن رؤية اإلسالم لتلك احلقوق، لكنرّها كتابات مل تِف  أن تقدرّ
ا  ها أهنرّ املوضوع حقه، فضاًل عن أهنا مل ختُل من العديد من الثغرات املنهجيرّة، وأمهرّ
العمومات  عىل  البحث  يتناوهلا  والتي  املطروحة  للمواضيع  معاجلتها  يف  زت  ركرّ
ـ  الدراسات  تلك  أن  كام  واإلشكالية.  احلساسة  التفاصيل  من  كثيًا  تقرتب  ومل 
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وذلك  دفاعية،  تربيرية  بلغة  املبحوثة  املوضوعات  قاربت  ـ  اطالعي  حدود  يف 
أو  بقصور  أسموه  ما  إىل  اآلخرون  يوجهها  التي  اإلشكاالت  عىل  الرد  هبدف 
ـ  اعتقادي  يف  ـ  املطلوب  أنرّ  واحلال  املجال.  هذا  يف  اإلسالمي  الفقه  ضعف 
النزعة  عليه  تسيطر  ال  اجتهادي  بأسلوب  احلقوق  تلك  دراسة  عىل  العمل  هو 
التي  األفكار  بتلك  النظر  ليعيد  فكرية  ة  وحريرّ جرأة  بكل  ينطلق  بل  التربيرية، 
ة  اجتهاديرّ ليست سوى حصيلة  ا  القضايا، ألهنرّ إزاء هذه  األجالء  فقهاؤنا  مها  قدرّ
، وهم يؤجرون عليها، لكنها ال متثل احلقيقة  تعكس وجهة نظرهم يف فهم النصرّ
املطلقة، ما يعني أن باب البحث واالجتهاد فيها يظلرّ مفتوحًا عىل مرصاعيه، ما 

قد يسهم يف تقديم اجتهادات جديدة عىل هذا الصعيد.

ا مل تنْل حظًا وافرًا من البحث التأصييل: قضيرّة  ومن املوارد التي الحظنا أهنرّ
اخلاصة،  الصعوبات  ذوات  أو  املهمشة  أو  الضعيفة  االجتامعية  الفئات  حقوق 
واليتيم  والسجني  واللقيط  ق  واملعورّ املسن  التالية:  الفئات  قبيل  من  وذلك 
إىل  تكون  ما  أحوج  هي  الفئات  هذه  أنرّ  مع  ذلك،  غي  إىل  واملريض  والعامل 
الرعاية اخلاصة، األمر الذي حيترّم التعريف بحقوقها وبيان مسؤوليات املجتمع 

جتاهها.  والدولة 

تتناول حقوق  التي  البحثيرّة  الدراسات  ـ يف  التعبي  إذا صحرّ  ـ  الفقر  وهذا 
هذه الفئات كان حمفزًا ودافعًا لنا إىل مقاربة هذا املوضوع، وحماولة استكشاف ما 
هلذه الفئات من حقوق نصرّ عليها اإلسالم يف مصادره الرئيسية، أعني الكتاب 
والسنة. ومن وحي ذلك، كان هذا الكتاب الذي نتحدث فيه عن حقوق الفئات 
املذكورة وغيها، عىل أمل أن يسد فراغًا أو ييضء زاوية مظلمة أو يضع لبنة يف 

جدار بناء املجتمع اإلسالمي املستقر واآلمن.

مدى  الكتاب  هذا  صفحات  يف  النظر  ترسيح  عند  القارئ  وسيالحظ 
ذات  القضايا  معاجلة  يف  والفرادة  االجتامعية،  بالعالقات  اإلسالمي  االهتامم 
الصعيد،  ينسجها اإلسالم عىل هذا  التي  الدوائر  الطابع االجتامعي، جلهة تعدد 
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واجليان  األرحام  دائرة  قبيل  من  املتبادلة،  والواجبات  باحلقوق  ويمألها 
عىل  ـ  اإلسالم  أعني  ـ  حرص  التي  الدوائر  من  وغيها  واألخوان  واألصدقاء 
جمال  يف  معينة  مسؤولية  منها  دائرة  كل  ومحرّل  البعض،  بعضها  عىل  مفتوحة  جعلها 
الرعاية االجتامعية، بام حيقق صورة رائعة من صور التكافل والتضامن االجتامعيني.

وهيمني وأنا أقدم هذا الكتاب للطباعة أن ألفت نظر القارئ إىل ما ييل:
والدوائر من  الفئات  تناولنا احلديث عن هذه  قد  املبدأ  نا ومن حيث  إنرّ أوالً: 
أو  إلزامية  حقوقًا  أكانت  سواًء  اإلسالمي  الترشيع  هلا  كفلها  التي  احلقوق  زاوية 
أخالقية، لكن ذلك ال يمنع من االستطراد أحيانًا والتطرق إىل جوانب أخرى ذات 

صلة باملوضوع املبحوث عنه.
ثانيًا: إنرّ املوضوعات اآلتية قد نرشت بمعظمها يف بعض املجالت األسبوعية التي 
العام، ولذا جاء أسلوب املعاجلة فيها مناسبًا لثقافة اجلمهور، ولكنه مل  ختاطب اجلمهور 
الرشيعة  قواعد  تقتضيه  ما  ضوء  عىل  الرشعي  املوقف  بيان  من  احلساسة  املوارد  يف  خيُل 

وأصول االستنباط فيها، مع احلرص عىل االبتعاد قدر املستطاع عن اللغة التخصصية.
اليتيم،  وهي:  اآلتية  الست  االجتامعية  والرشائح  الفئات  حقوق  إنرّ  ثالثًا: 
ق، واألسي، والسجني، قد تمرّ نرشها سابقًا يف كتيرّب حيمل  واملسن، واللقيط، واملعورّ
مع  طباعته،  جتديد  ارتأينا  وقد  األسواق،  من  نفذ  ولكنه  الكتاب،  هذا  عنوان  نفس 
إضافة حقوق أخرى لفئات اجتامعية أخرى، كاملرىض واألرحام، واجليان، والعامل 

وغيهم، وقد غدا الكتاب يف حلته اجلديدة ضعفْي ما كان عليه يف طبعته األوىل.
نسأل اهلل أن ُينفع به وأن يوفقنا ملعاجلة موضوعات أخرى فيام يرتبط بحقوق 

اإلنسان من وجهة نظر اإلسالم واهلل املوفق.

حسني أمحد اخلشن
4 مجادي األوىل 1427هـ
املوافق 31/ 5/ 2006م
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املحور األول

حقوق اليتيم

• اليتيم؟	 من هو 

•  اليتم وإشكالية العدل اإلهلي 	

• لليتم	 السلبية  اآلثار 

• اليتيم	 أخطاء تربوية يف التعامل مع 

• وحقوقهم	 مسؤوليتنا 

• رعاية األيتام وأنواعها	
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مسؤولية  عن  وماذا  حقوقه؟  هي  ما  ُيتمه؟  يرتفع  ومتى  اليتيم؟  هو  من 
نحاول  وسواها  األسئلة  هذه  ومحايته؟  رعايته  عن  األهيل  واملجتمع  الدولة 

تقديم اإلجابة عليها فيام يأيت من حديث.

أوالً: من هو اليتيم؟

السؤال الذي يفرض نفسه يف مستهل الكالم: من هو اليتيم؟ كيف يتحقق 
يرتفع؟ الُيتم؟ ومتى 

اليتيم: لغة واصطالحًا 1 ــ 

أنرّ االنفراد  املنفرد)1)، والظاهر  أو  اليتيم هو الضعيف،  أنرّ  اللغة  أهُل  ذكر 
هو األصل احليس لكلمة اليتيم، وأطلق عىل اليتيم النفراده وانقطاعه عن أبيه. 

وذكروا أيضًا: أنرّ اليتيم هو كل من َفَقد أباه من بني البرش قبل بلوغه، أو 
َفَقد أمه من احليوانات)2)؛ وربام كان مردرّ ذلك إىل أنرّ األم يف احليوانات تبقى يف 

إين  فقالت:  الشعبي  إىل  جاءت  امرأة  أن  وروي:  الضعيف..  اليتيم  »أصل  الريض:  الرشيف  قال    (1(
امرأة يتيمة، فضحك أصحابه من قوهلا، فقال الشعبي: مم تضحكون ؟ النساء كلهن يتامى.. وكان 
للرملة  ويقال  قال:  يتيم«.  منفرد  وكل  االنفراد  فيقول:»هو  اليتيم،  أصل  يف  خيالف  الضبي  املفضل 
بذلك  يراد  اليتيمة،  الدرة  ويقال  يتيم،  الشعر:  من  املنفرد  للبيت  ويقال  يتيمة  الرمال:  عن  املنفردة 

.303 املنفردة عن اشكاهلا ونظائرها جلاللة قدرها«. انظر: حقائق التأويل، ص 
لكل  ويقولون  األم.  جهة  من  احليوان  سائر  ويف  األب،  قبل  من  الناس  يف  »اليتم  فارس:  ابن  قال    (2(

.154 6، ص  منفرد يتيم، حتى قالوا: بيت من الشعر يتيم.«. معجم مقاييس اللغة، ج 
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رعاية ولدها ومحايته وإطعامه إىل أن يستغني بنفسه، فيتفع يتمه بوجودها، وأما 
يف بني اإلنسان فإنرّ العادة عندهم أنرّ األب هو املسؤول عن إعالة ابنه واإلنفاق 
األمر ال خيلو  األم. ولكنرّ هذا  يتمه، دون موت  يتسبب يف  عليه، فموت األب 
املسؤول  بدور  أيضًا  الذكر  يقوم  قد  احليوان  عامل  ففي  اجلهتني،  من  تأمل  من 
والراعي واحلامي حتى لو ماتت األم، ويف اإلنسان فإنرّ األم يف كثي من األحيان 
تقوم بدور القيرّم الراعي ألبنائها واملنفق عليهم حتى مع غياب األب أو موته أو 

ضعفه، ولنا عودة إىل يتم األم بعد قليل.

 والظاهر أنرّه ليس للفقهاء اصطالح خاص بشأن اليتيم يزيد عىل ما ذكره 
ويمكن  البلوغ،  سنرّ  دون  وهو  أباه  َفَقد  من  هو  ـ  فقهيًا  ـ  فاليتيم  اللغة،  أهل 
القول: إنرّ اللغويني قد تأثروا فيام ذكروه يف معنى اليتيم بام ذكره الفقهاء، وهذا 

املعنى قد وقع فيه أهل اللغة يف العديد من املوارد.  

متى ينقطع اليتم؟ 2 ــ 

حلظة  فإنرّ  األب،  موت  حلظة  وهي  معروفة،  اليتم  بداية  حلظة  كانت  وإذا 
اليتم؟ بالبحث هنا، فمتى يرتفع  النهاية هي نقطة جديرة 

 املعروف عند الفقهاء أنرّ اليتم يرتفع بالبلوغ الرشعي، استنادًا إىل ما روي 
مٍ«)1). ويف احلديث عن أيب  ْعداَ اْحتاِلاَ : »الاَ ُيْتماَ باَ يف اخلرب املوثق، عن رسول اهلل 
: »انقطاع يتم اليتيم باالحتالم وهو أشده، وإن احتلم ومل  عبد اهلل الصادق 

يؤنس منه رشد وكان سفيهًا أو ضعيفًا فليمسك عنه وليه ماله«)2).

)1)  الكايف، ج 5، ص 443. من ال حيرضه الفقيه، ج 3، ص 360. وج 4، ص 361. واحلديث مروي 
من طرق السنة باإلسناد إىل عيل  وأنه قال:»حفظت عن رسول اهلل  ال يتم بعد احتالم«. 

انظر: سنن أيب داوود، ج 1، ص 657. وسنن البيهقي، ج 6، ص 75. 
)2)  الكايف، ج 7، ص 68. التهذيب، ج 9، ص 183.
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ورب قائل يقول: إنرّ انقطاع ُيتمه بالبلوغ يعني انقطاع سبل املساعدة املادية 
إذا كان ضعيفًا  لذلك، وال سيام  احلاجة  أمس  يزال يف  واملعنوية عنه مع كونه ال 
أو كان أنثى وبنينا عىل أنرّ بلوغها يتمرّ يف سن التاسعة)1)، فإنرّ تركها أو تركه دون 
رعاية، بحجة ارتفاع اليتم عنهام سيجعل منهام فريسة سهلة لكل الطامعني الذين 

إنسانيته. ويستبيحون  بكرامته  ويستهينون  اإلنسان  ضعف  يستغلون 

ولنا أن نجيب عىل ذلك: بأنرّ ارتفاع اليتم بالبلوغ ال يعني ارتفاع املسؤولية 
بلوغ  عند  اليتيم  ترك  فإنرّ  مستمرة،  والعناية  الرعاية  إىل  احلاجة  دامت  ما  جتاهه، 
مرحلة االحتالم وحيدًا ليواجه احلياة وحتدياهتا دون إرشاد أو مساعدة أو عون 
مادي ومعنوي من اآلخرين، قد يؤدي إىل مفاسد كبية، فهو ال يزال طري العود 
ضعيف التجربة، وهذا ما نستفيده من احلديث الصحيح عن أمي املؤمنني  
قال: »سمعت رسول اهلل  يقول: »من عال يتياًم حتى يستغني عنه أوجب اهلل 

عز وجل له بذلك اجلنة«)2).

يتياًم حتى  : »من عال  املعترب عن أيب عبد اهلل الصادق   ويف احلديث 
أنرّ  فاملستفاد من احلديثني  اجلنة«)3)،  له  اهلل  بنفسه أوجب  أو يستغني  يتمه  ينقيض 
ويغدو  اليتيم  يستغني  أن  إىل  واالهتامم  والعناية  الرعاية  استمرار  هو  املطلوب 

قادرًا عىل حتمل املسؤوليات ومواجهة الصعاب.

اليتيم  شخصيرّة  أنرّ  ترشيعه  يف  الحظ  قد  اإلسالم  أنرّ  إىل  اإلشارة  وجتدر 
تكتمل  ال  واملعامالت،  العقود  وإجراء  القرارات  الختاذ  تؤهله  التي  القانونية 

بلوغها يكون بنضوجها  أنرّ  فيه إىل  الفقهاء ذهب  ة رأي لبعض  املشهور يف ذلك، وثمرّ الرأي  )1)  كام هو 
اجلنيس من خالل العادة الشهرية، أو بسن الثالثة عرشة.

9، ص  190. التهذيب للشيخ الطويس، ج  4، ص  51. من ال حيرضه الفقيه، ج  7، ص  )2)  الكايف، ج 
177. بحار األنوار، ج 72، ص 4.

)3)  الكايف، ج 5، ص 128.
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بمجرد البلوغ اجلنيس ما مل ينضم إليه مرتبة من النضوج العقيل تسمى بالرشد)1)، 
ۇئ    وئ        وئ    ەئ    ەئ    ائ    ائ    ى    ى    ې    ې     ﴿ې     تعاىل:  قال 

]النساء:6[. ۇئ﴾ 

 ، بل يمكن أن ُيقال: إنرّ هذه اآلية كام الرواية السابقة عن اإلمام الصادق 
ال ختلوان من داللة أو إشعار عىل أنرّ ارتفاع اليتم يكون بمجموع أمرين، ومها: 

العقيل. البلوغ اجلنيس والرشد 

أسباب الُيتم 3 ــ 

وفْقُد اآلباء املسبِب لليتم له أسباب كثية ومعروفة، من أبرزها: 

ظاهرة احلروب التي حتصد الشباب والرجال يف الغالب. –أ

احلوادث املختلفة التي تتسبب هبا األعامل الصناعية عىل أنواعها وغيها  –ب
من األعامل الشاقة.

 حوادث السي التي تودي بحياة اآلالف من الناس، ومنهم الرجال. –ت

الرسقة والسلب  –ث تقوم هبا عصابات  التي  القتل اإلجرامي   حوادث 
فضاًل  الرجال  من  املئات  أرواح  حصد  إىل  تؤدي  والتي  والنهب، 

عن غيهم. 

وصوالً إىل األمراض املختلفة التي تفتك باإلنسان وتودي بحياته،  –ج
عليها.  التغلب  لصعوبة 

وموت اآلباء هنا ليس هو الفاجعة الوحيدة، بل إنرّ األطفال هم الضحية 
األبرز هلذه احلوادث، بفْقِدهم األب والراعي واملعيل. 

.31 )1)  قد تكلمنا عن معنى الرشد يف كتاب »حقوق الطفل يف اإلسالم«، ص 
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يتيم األم 4 ــ 

آثارًا  فْقُدها  يرتك  أال  رشعًا؟  يتياًم  أمه  ماتت  من  يعدرّ  ال  ملاذا  تسأل:  وقد 
نفسية عىل الطفل قد تفوق اآلثار التي يرتكها فْقُد األب وال سيام إذا كان الطفل 

بنتًا؟ أال حيتاج من َفَقَد أمه إىل رعاية وعناية كام هو احلال بالنسبة ملن َفَقَد أباه؟

واجلواب: إنرّ اإلسالم عندما اعترب أنرّ اليتم سببه َفْقُد األب دون َفْقِد األم، 
يعني  ال  كام  ورعايتهم،  أوالدها  تربية  يف  اهلام  األم  دور  إغفال  يعني  ال  فهذا 
بطبيعة احلال التقليل من شأن األم، لكنه ينطلق من نظرة اإلسالم ملسألة تكوين 
القيرّم والويل  اعتبار األب هو  تقوم عىل  النظرة  األرسة وبنائها وتنظيمها، وهذه 
واللباس  والغذاء  السكن  تأمني  يف  املالية،  شؤوهنا  كافة  عن  واملسؤول  واملدبر 

ٱ     ﴿ تعاىل:  قال  ذلك،  عن  مسؤولة  فليست  األم  ا  أمرّ احلياة،  متطلبات  وكل 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ     پ   ڀ   ڀ   ڀ﴾ ]النساء:34[. 
الفقري  العمود  انكسار  بمثابة  الويل  األب  َفْقُد  سيكون  ذلك  من  وانطالقًا 

لألرسة، وهو ما هيددها بالضياع والتشتت.

خطية عىل  مضاعفات  له  ليس  األم  َفْقَد  أنرّ  إطالقًا  يعني  ال  ذلك  أنرّ  بيد 
اخلطورة  وبالغة  مدمرة  آثاٌر  لفْقِدها  يكون  ربام  بل  حتديدًا،  واألوالد  األرسة، 
ملسات  كل  الطفل  سيفقد  بَفْقِدها  ألنرّه  األب،  َفْقُد  يرتكها  التي  اآلثار  تفوق  قد 
العطف واحلنان، والكثي من أجواء احلضانة والرتبية وكافة معاين األمومة التي 
تعقيدًا وتفاقاًم يف  املشكلة  أبعادها وأعامقها، وتزداد  بيان  الكلامت عن  قد تعجز 
جراحهم  وتبلسم  عليهم  حتنو  امرأة  أمهم  فقدوا  الذين  لألطفال  يتوفر  مل  حال 

وحتاول تعويضهم بعضًا مما فقدوه بموت أمهم.

باختصار: إنرّ فقدان األم يؤثر عىل النمو العاطفي والعقيل للطفل باعتبار 
املصدر  وهي  بلوغه،  حني  إىل  بالطفل  التصاقًا  األكثر  الشخص  هي  األم  أنرّ 

األساس إلمداده بام حيتاجه من إشباع عاطفي.  
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إىل  اليتيم  حاجة  عن  سيأيت  ما  كل  إنرّ  القول:  يمكننا  ذلك  ضوء  وعىل 
عىل  وتعمل  العزلة  من  وخترجه  بالنفس  الثقة  فيه  تزرع  التي  والرتبية  الرعاية 
كله  ذلك  إنرّ  أبيه،  موت  جراء  به  حلق  الذي  والنفيس  املعنوي  التصدع  ترميم 
يف  بينهام  فارق  وال  األب،  يتيم  يف  كام  أيضًا،  األم  يتيم  مع  انتهاجه  إىل  بحاجة 
ذلك، إال جلهة الرعاية املادية فقط، حيث يلزم املجتمع تأمينها ليتيم األب، دون 
والقيام  عليه  اإلنفاق  عىل  رشعًا  وامللزم  املسؤول  أبيه  وجود  باعتبار  األم،  يتيم 

متطلباته. بكل 

يعيشون  قد  األحيان  بعض  يف  األطفال  إنرّ  وأمل:  أسف  بكل  هنا  ونسجل 
حالة من اليتم حتى مع حياة األبوين، كام يف احلالة التي يتخىل فيها األبوان عن 
التفكك  من  جوًا  عالقتهام  وتشهد  األبناء،  جتاه  والدينية  األخالقيرّة  مسؤوليتهام 
األرسي، ما ينعكس بشكل سلبي عىل األرسة برمتها ويكون األبناء هم الضحية 
النزاع، ويفقدهم الكثي من احتياجاهتم العاطفية والرتبوية، وقد  األبرز يف هذا 
حياة  حيكم  الذي  الدائم  الشجار  ظل  يف  يطاق،  ال  جحيم  إىل  حياهتم  تتحول 

الزوجني.   

العدل اإلهلي  اليتم وإشكالية  ثانيًا: 

فقهية،  أسئلة  منها  واإلشكاليات؛  األسئلة  من  جمموعة  تثي  اليتم  وقضية 
اليتيم ومسؤوليات املجتمع جتاهه وكيفية تعامله معه، وهذا  جلهة حتديد حقوق 
عقدية،  أسئلة  ومنها  تعاىل؛  اهلل  شاء  إن  آتيًا  خاصًا  فصاًل  له  نخصص  سوف  ما 
اهلل  عدل  مع  وآالم  مرارات  من  يرافقه  وما  اليتم  حاالت  انسجام  تفسي  جلهة 

تعاىل وحكمته. وهذا املقطع من الكالم خمصص للحديث عن هذا األمر.
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رضورة األخذ برشوط الصحة واألمان 1 ــ 

أنرّ  إىل  هنا  أنبرّه  أن  املهم  من  أرى  املذكورة،  اإلشكالية  عىل  اإلجابة  وقبل 
للمخاطر  نفسه  ض  يعررّ أن  اإلنسان  عىل  م  وحيررّ احلياة  حفظ  إىل  يدعو  اإلسالم 
رشوط  مراعاة  عىل  وحيثرّه  التهلكة،  يف  إيقاعه  إىل  يؤدي  ما  كل  بتجنب  ويأمره 
الصحة واألمان يف كل عمل يقدم عليه اإلنسان، بام يف ذلك بناء البيوت)1) أو يف 
األسفار، فضاًل عن األعامل املحفوفة ـ بطبيعتها ـ باملخاطر، كالعمل يف املصانع 
م بشكل قاطع خمالفة أنظمة السالمة  واملناجم أو نحوها. ويف هذا السياق، فإنه حيررّ
التي حتقق  القوانني  الرامية إىل محاية اإلنسان، بام يف ذلك  القوانني  العامة، وكل 
األمن الغذائي، وكذلك قوانني وأنظمة السي، والتي يكون لاللتزام هبا دور يف 
الفقه  وينص  الناس،  آالف  أرواح  إزهاق  عن  املسؤولة  السي  حوادث  ختفيف 
الدول واملجتمعات غي  القوانني حتى يف ظل  اإلسالمي عىل حرمة جتاوز هذه 

اإلسالمية. 

صحيح أننا ال نملك أمر اهلروب من املوت، باعتباره القدر الذي ال مردرّ له 
والقادم الذي ال مفررّ منه، قال تعاىل:﴿ں   ں   ڻ   ڻ﴾ ]آل عمران:185[، 
إال أنرّ ما يمكن فعله عىل هذا الصعيد ـ كأفراد ومؤسسات ودول ـ هو أن نسعى 
األمهال  يتسبب  والتي  والطرقات  واملصانع  األعامل  يف  األمان  رقعة  توسيع  إىل 
للواقع  نستسلم  أن  اخلطأ  ومن  والعامل.  الشباب  أرواح  من  الكثي  بحصد  فيها 
ملفهوم  خاطئ  فهم  هذا  إنرّ  القدر.  بحجة  احلامية  بأسباب  األخذ  عن  ونرتاخى 
باألسباب،  أخذنا  رضورة  مع  يتناىف  ال  والقدر  بالقضاء  اإليامن  فإنرّ  القضاء، 

ألهنا من مجلة القدر اإلهلي.

ـ  والبيئة  اإلسالم   « كتاب  يف  املنازل  بناء  يف  واألمان  الصحة  رشطْي  مراعاة  رضورة  عن  حتدثنا    (1(
311 وما بعدها. خطوات نحو فقه بيئي«، ص 
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2 ــ ملاذا يارب؟

أبنائه  بَفْقِد األب مع حاجة  تعاىل  يأذن اهلل  ملاذا قد  البعض:  يتساءل  وربام 
املاسة إىل رعايته وكفالته؟ وقد يتساءل بعض األيتام برباءة األطفال: ملاذا يارب 
ومصاعب  واألمل  الغم  نعيش  وجعلتنا  واملعيل  والراعي  األب  وأفَقْدتنا  أيتمتنا 

احلياة؟!    

ويف اإلجابة عىل هذه التساؤالت نقول:

أوالً: إنرّ احلديث عن مرارات اليتم وآالمه ال جيوز أن يدفعنا إىل التشكيك 
الكون  هذا  يسي  أن  قضت  تعاىل  اهلل  إرادة  ألنرّ  وذلك  وعدالته؛  اهلل  بحكمة 
ويتحرك وفق منطق السنن وعىل أساس القوانني، دون التدخل اإلهلي املبارش يف 
كل ما جيري يف هذا العامل، إال يف حاالت نادرة واستثنائية جدًا وملصالح نوعية 
كام يف حاالت اإلعجاز. وعليه، فمن يطلب من اهلل تعاىل أن يتدخل هنا أو هناك 

إنام يطلب تغييًا يف القوانني، واحلال أهنا قوانني ثابتة،  ﴿ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  
قضت  العامل  هذا  حتكم  التي  القوانني  إنرّ  ]فاطر:43[.  ىئ﴾  ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   
بأنرّ من يعتِد عىل غيه فيطلق النار عليه فيصيبه يف مقتل، فال مفر من موته ولو 
كان معياًل وحيدًا لعدة أبناء صغار وال معيل هلم سواه. وإذا كان بعضنا يرغب 
يف تدخله تعاىل يف هذه احلالة، فإن البعض اآلخر يرغب يف تدخله عزرّ وجلرّ يف 
مصدر  هي  التي  مزرعته  بإحراق  ظامل  تسبب  لو  كام  احلاالت،  من  ذلك  نظائر 
رزقه الوحيد. وإنرّ البعض الثالث سيطلب من اهلل تعاىل أن يتدخل إلنقاذ طفله 
الصغي من املوت املحدق به، ورابع سوف يطلب منه تعاىل أن ال يقبض روحه 
تعني  هلا  واالستجابة  والطلبات؛  الرغبات  تنتهي  ال  وهكذا  املوت،  يكره  ألنه 

شيئًا واحدًا، وهو تغيي القوانني احلاكمة هلذا العامل.

تعاىل،  اهلل  عىل  مستحياًل  ليس  العامل  هلذا  احلاكمة  القوانني  تغيي  إنرّ  ثانيًا: 
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وحمفوفة  القوانني،  هلذه  حمكومة  احلياة  هذه  تكون  بأن  قضت  حكمته  ولكنرّ 
ا دار اختبار وبالء وهي مقدمة للحياة احلقيقية اخلالية من األكدار،  باآلالم، ألهنرّ

ڍ   ڍ   ڇ   ﴿ڇ   احلياة:  هذه  يف  اإلنسان  معاناة  إىل  يشي  وهو  تعاىل  قال 
ڌ﴾ ]البلد:4[، وقال تعاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
احلسن  أبو  الشاعر  وقال  ]البقرة:155[،   ﴾ ڤ  ڤ    ٹڤ   ٹ  

التهامي:

تريدها واألكدارطبعت عىل كدر وأنت  األقــذاء  من  صفوا 
طباعها ضد  األيــام  نار)1)ومكلف  جذوة  املاء  يف  متطلب 

املستحيل  طلب  يف  أنفسنا  نشغل  أن  وبدل  لنا  واألجدى  األنفع  إنرّ  ثالثًا: 
وهو تغيي القوانني، وبدل أن نلقي بالالئمة عىل اهلل تعاىل أو نعرتض عىل حكمته، 
األجدى أن نتأقلم مع هذا الواقع ونتقبله عىل ما هو عليه، ونسعى لتطوير حياتنا 
نحو األفضل، وننشغل يف ما هو من مسؤولياتنا. إنرّ مشكلة اإلنسان أنه يربع يف 
إلقاء الالئمة عىل غيه، حتى لو كان ـ الغي ـ هو اهلل اخلالق واحلكيم، ويتناسى 
مسؤوليته يف هذه احلياة بحكم أنه خليفة اهلل عىل األرض وقد طلب إليه يف ضمن 
استطاع  ما  العدل  جمتمع  يبني  وأن  األرض  يف  يسعى لإلصالح  أن  اخلالفة  عهد 
القتل الذي يؤدي  التعديات والظلم، وحيول دون وقوع  إىل ذلك سبياًل، ويمنع 
إىل اليتم. وإذا حصل اليتم لسبب أو آلخر، فعليه أن يتحمل مسؤوليته يف رعاية 

األيتام وتعويضهم ـ قدر املستطاع ـ ما فقدوه بموت األب.

يف  إجيابيًا  جانبًا  اعتباره  يمكن  ما  تنسينا  أن  جيوز  ال  اليتم  آالم  إنرّ  رابعًا: 
املسألة، باعتبار أنرّ معاناة اليتيم قد تفجر طاقاته وتصقل شخصيته؛ ألنرّ اإلبداع 

كثيًا ما خيرج من رحم املعاناة. 

)1)  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ج3، ص: 180
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والدينية  الفلسفية  واألجوبة  والرشور  املصائب  إشكالية  عن  وللحديث 
التوفيق  نأمل  مستقلة  دراسة  له  نخصص  وسوف  آخر،  جمال  عنها،  والرتبوية 

لنرشها يف القريب العاجل.

لليتم السلبية  اآلثار  ثالثًا: 

املحامي  املريب والكافل، وأضاع  أنرّه خرس  أباه فهذا معناه  الطفل  يفقد  أن 
األمن  معاين  من  الكثي  َفَقَد  وبفْقِده  األعىل.  واملثل  القدوة  وَفَقَد  واملعني، 
ُينسى. وأن  بليغًا ال  والعطف واحلنان، وهو ما حيفر يف ذاكرته ووجدانه جرحًا 
طعم  وذاق  َخرِبها  من  إالرّ  قساوهتا  يعرف  ال  قصة  فتلك  يتياًم  اإلنسان  يعيش 

مرارهتا.

مشكالت اليتم  1 ــ 

ويف رصٍد واقعيٍّ حلاالت العديد من األيتام، نجد أنرّ أهم ما يعاين هؤالء 
التالية:  املشكالت  هو 

ي لدى  1ـ   الشعور بالنقص ـ وربام احلرمان ـ العاطفي، األمر الذي ينمرّ
إىل  ل  حتورّ وربام  اآلخرين،  من  االنتقام  وحس  العدائية  حالة  اليتيم 
جمرم مع مرور الوقت، فإنرّ دراسة حياة غالب املجرمني تربهن عىل 

. أهنم يف حياهتم قد عانوا من حرماٍن عاطفيٍّ

والسلوكية،  النفسية  االضطربات  مستنقع  يف  سهلة  فريسة  الوقوع  2ـ  
له إىل إنسان مريض نفسيًا، ومنطٍو عىل نفسه، وقليل  وهذا ما قد حيورّ
التواصل مع اآلخرين، وقد يعيش يف عزلة مدمرة واكتئاب مالزم.

شباك  ويف  اإلجرامية،  العصابات  حبال  يف  ـ  غالبًا  ـ  الوقوع  3ـ     
السلب  ومجاعات  اإلنسان،  بإنسانية  واملتاجرين  الفاسدين 



حقوق اإلنسان يف اإلسالم22

لالجتار  سهلة  ضحية  جتعله  األجواء  وهذه  والرسقات،  والتعديات 
أو االستغالل أو التحرش اجلنيس الرخيص، وال سيام إذا كان انثى، 

كام أنرّ ذلك هييرِّئه ليكون مدمنًا عىل املخدرات، أو مروجًا هلا.

من  كثي  يف  جيعلهم  ما  األيتام،  أوساط  يف  االتكالية  احلالة  انتشار  4ـ  
معاشهم  يف  عليهم  معتمدين  اآلخرين،  عىل  عالة  يعيشون  األحيان 
عن  تغنيه  صنعة  أو  حرفة  اليتيم  يمتلك  أن  دون  حياهتم،  وأمور 
أهل  صدقات  عىل  يعتاش  ٍل  متسورّ إىل  ل  حتورّ وربام  الناس،  وجوه 

اخلي.

انتشار األمية يف أوساط األيتام أو شبه األمية، أو عىل األقل ضعف  5ـ  
الترسب  من  بيرّنة  حالة  األيتام  بني  وتنترش  الدرايس.  التحصيل 
والرتبوية  التعليمية  الرعاية  إىل  افتقارهم  بسبب  ذلك  املدريس، وكل 

الدراسية. واملتابعة 

األقل  أو عىل  األيتام،  أوساط  والالدينية يف  اإلحلاد  انتشار حاالت  6ـ  
وعىل  الدين  عىل  االعرتاض  إىل  تدفعهم  التي  التشكيكية  احلالة 
حكمة اهلل تعاىل التي حرمتهم من اآلباء ورعايتهم.. دون أن جيدوا 
بسبب  ولعله  أسئلتهم،  عىل  لإلجابة  يتصدى  من  ـ  الغالب  يف  ـ 
بعدهم عن أجواء الدين. وأما االنحراف عن الدين وتعاليمه فهي 

حالة شبه اعتيادية يف وسط هذه الرشحية )األيتام(.

نقم  مل  إن  األيتام،  أوساط  يف  تنترش  إنام  واملشكالت  األمراض  هذه  كل 
فإنرّ  بواجباتنا،  قمنا  وإذا  جتاههم.  والدينية  واإلنسانية  األخالقية  بمسؤوليتنا 
الرعائية  التجارب  خالل  من  مالحظ  هو  كام  كبي  بشكل  تتغي  سوف  الصورة 

الرائدة يف هذا املجال.
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نامذج وأرقام 2 ــ 

التحقيقات  بعض  أنرّ  نجد  فسوف  تتحدث،  أن  األرقام  للغة  أردنا  ولو 
العلمي  التحصيل  عىل  اليتم  تأثي  حول  األملان  النفس  علامء  أحد  أجراها  التي 
تذكر أنرّ من بني التالميذ الراسبني يف املدارس 44 % حمرومني من اآلباء، و 33 % 

77 % من الراسبني كانوا أيتامًا.  حمرومني من األمهات، أي 

فوجد  الرتبية،  مشاكل  حول  أمريكا  يف  ُأجري  مشاهبًا  حتقيقًا  فإنرّ  وهكذا 
أيتامًا. كام أنرّ  25 % من األطفال املعقدين يف إحدى مدارس نيويورك كانوا  أنرّ 
النتيجة  أملانيا فكانت  ُأجري يف  املجرمني  حتقيقًا آخر حول األطفال والراشدين 
أنرّ من بني 2704 من الشباب املجرمني كان 1171 يتياًم منهم، وهذه النسبة تعني 
املساجني  حول  أمريكا  يف  آخر  حتقيق  ُأجري  وقد  املجموع.  من   %  43 من  أكثر 
60 % من الذين ُأجري التحقيق معهم كانوا يرجعون إىل أرس منهارة  فوجد أنرّ 
بني  من  أنرّ  وهي  خطية  نتيجة  إىل  أملاين  عامل  توصل  كام  األم،  أو  األب  بموت 
أنشأن  الاليت  الفتيات  بني  ومن  يتيامت،   %  38 الرسقة  ارتكبن  الاليت  الفتيات 
يتيامت.  40 % منهن  عالقات جنسية غي مرشوعة أو خضعن لالعتداء اجلنيس 
ويف أحد التحقيقات االجتامعية والنفسية التي ُأجريت يف الواليات املتحدة نجد 
التابعة ملحكمة  التأديب  مدارس  يقضني حياهتن يف  االيت  الفتيات  70 % من  أنرّ 
ا يتاًم منفردًا أو مزدوجًا، أي فاقدات لألب أو األم فقط،  األحداث كن يتيامت إمرّ

أو فاقدات هلام معًا«)1).

الهتامم  تبعًا  آلخر،  بلد  ومن  آلخر،  وقت  من  تتفاوت  قد  األرقام  وهذه 
تبقى  ولكنها  ورعايتهم،  األيتام  بإصالح  األهلية  واملؤسسات  احلكومات 
والسيرّام  الفائقة،  والعناية  الالزم  االهتامم  إىل  الفئة  هذه  حاجة  عىل  جليًا  مؤرشًا 

)1)  راجع: الطفل بني الرتبية والوراثة، ج 1، ص 126.
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أنرّ حاالت اليتم ومعدالته ليست قليلة يف الظروف العادية، فضاًل عن الظروف 
الطارئة كاحلروب ونحوها.

رابعًا: أخطاء تربوية يف التعامل مع اليتيم

ال خيتلف اثنان يف حاجة اليتيم إىل الرعاية اخلاصة والعطف واحلنو وبذل 
عن  والناتج  لديه  النفيس  التصدع  وترميم  خاطره  جرب  سبيل  يف  الكايف  اجلهد 
فقد أبيه وكافله، وما يصاحب ذلك من شعور بالضعف واخلوف وما قد يرتكه 
من ُعَقٍد نفسية مستديمة. لكن ويف سياق العملية الرتبوية اهلادفة إىل إعادة ثقته 
بنفسه وترميم التصدع املعنوي لديه، بام يعوضه عن فقد األب، ال بدرّ من احلذر 

والدقة، وهذا ما يمكن توضيحه فيام ييل:

خداعه بشأن يتمه 1 ــ 

خشية  الطفل،  عىل  األمر  إخفاء  إىل  الكثيون  يعمد  األب  موت  بعد   
يف  يربره  ما  له  يكون  قد  أمر  وهذا  تصيبه،  قد  التي  والعاطفية  النفسية  الصدمة 
اليتيم  عىل  والكذب  اخلداع  ممارسة  جتوز  ال  أنرّه  نعتقد  ولكننا  احلاالت،  بعض 
الناس هو والده؛  أنرّ فالنًا من  أو  أنرّ والده ال زال حيًا،  أو إهيامهم  له  واإلحياء 
نفسية  بصدمة  يصاب  وقد  احلقيقة،  له  وتتبدى  ينكشف،  ما  رسعان  ذلك  ألنرّ 
إزاء ذلك ال تقل عن صدمته بموت أبيه. ولذا فاألصلح مصارحته بموت أبيه 
يفهمه عقله من  بام  لسنه وطريقة ذكية وهادئة، مع توجيه ذلك  بأسلوب مالئم 

حكمة اهلل القاضية بذلك، وأنرّ اهلل ال يفعل إالرّ ما فيه مصلحة لعباده.

الشفقة عىل األيتام 2 ــ 

ومن األساليب اخلاطئة تربويًا، ما يقدم عليه الكثي من الناس ـ عن حسن 
نية ـ من التعاطي مع اليتيم دائاًم من مواقع الشفقة، بام يشعره بأنه إنسان ضعيف 
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عليه،  شفقة  له  تأمينه  إىل  نسعى  شيئًا  طلب  فكلام  الرعاية،  إىل  وحمتاج  وناقص 
قائلني:  نؤنبه  ليتمه، وإذا رصخ أحد بوجهه  نؤدبه مراعاة  ارتكب خطأ فال  وإذا 
ال تؤذ اليتيم.. إنرّ هذا األسلوب قد يسهم يف إضعاف شخصيته وهزرّ ثقته بنفسه، 
اليتيم يؤدب  أنرّ  التعاليم اإلسالمية  املجتمع؛ ولذا ورد يف  ما قد جيعله عالة عىل 
كام يؤدب غيه من األطفال، ففي احلديث عن اإلمام الصادق  قال: »أدب 
ما  هنا  بالرضب  ويراد  ولدك«)1)،  به  ترضب  مما  وارضبه  ولدك  منه  تؤدب  بام  اليتيم 
التشفي والغيظ.  الرتبوية، ال رضب  التأديب، وتقتضيه الرضورة  يقع يف سياق 

ورضب التأديب هو ما ال يكون مؤذيًا وال يرتك أثرًا ولو بسيطًا عىل اجلسد)2). 

ترك خمالطة األيتام تورعًا 3 ــ 

األيتام  خمالطة  جتنب  من  الكثيون  يفعله  ما  الرتبوية،  األخطاء  ومن 
ومعارشهتم، إما نفورًا واشمئزازًا منهم بسبب فقرهم وسوء حاهلم، وإما تورعًا 
وخوفًا من أن ينال الشخص أو يترصف ببعض ما لأليتام فيلحقه الوزر، وكال 

السلوكني غي مرضيني:

ا النفور والتقزز من اليتيم، فليس من األخالق اإلنسانية والدينية  –أ أمرّ
أهل  من  واألئمة  النبي   سية  من  النقيض  عىل  وهو  يشء،  يف 
. فقد كان أمي املؤمنني  حيمل هلم الطعام عىل كتفيه  بيته 
يف  األم  ويساعد  ويالطفهم  ويالعبهم  فيخدمهم  بيوهتم،  ويدخل 
الطف  يوم  احلسني   ظهر  عىل  »وجد  وقد  هلم)3)،  الغذاء  هتيئة 

)1)  الكايف، ج 6، ص 47.
)2)  أوضحنا مسألة اعتامد الرضب يف العملية الرتبوية، ومدى مرشوعيتها وضوابطها يف كتاب: »حقوق 

الطفل يف اإلسالم«، ص 65 وما بعدها.
امرأة عىل كتفها قربة ماء،  السالم إىل  52. وفيه: »نظر عيل عليه  41، ص  )3)  راجع: بحار األنوار، ج 
القربة فحملها إىل موضعها، وسأهلا عن حاهلا فقالت: بعث عيل بن أيب طالب صاحبي إىل=  فأخذ منها 
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ينقل  كان  مما  هذا  فقال:  ذلك  عن  العابدين   زين  فسألوا  أثر 
اجلراب عىل ظهره إىل منازل األرامل واليتامى واملساكني«)1). 

ونقرأ يف سية اإلمام زين العابدين   أنرّه كان »يعجبه أن حيرض طعامه 
اليتامى واألرضاء والزمنى )ذوو العاهات واألمراض املزمنة( واملساكني الذين 

ال حيلة هلم، وكان يناوهلم بيده«)2).

درسًا  البيت   أهل  من  األئمة  هلؤالء  العطرة  السية  هذه  يف  إنرّ 
بنفسه  األيتام  خدمة  عن  يتعاىل  وال  يتأفف  ال  بأن  له  ودعوة  مسلم،  لكل  بليغًا 
من  شيئًا  يعوضهم  ذلك  لعلرّ  أطفاله،  مع  يفعل  كام  عليهم،  واحلنو  ومالعبتهم 
اخلسارة املعنوية التي أصابتهم بفْقِد آبائهم. وسنذكر فيام يأيت الكثي من الوصايا 

والتعاليم التي تصبرّ يف االجتاه نفسه.

خدمة  إىل  الرضورة  أجلأتني  فقد  يشء،  عندي  وليس  يتامى،  صبيانا  عيل  وترك  فقتل،  الثغور  بعض 
أمحله  أعطني  بعضهم:  فقال  طعام،  فيه  زنبياًل  محل  أصبح  فلام  قلقًا،  ليلته  وبات  فانرصف  الناس، 
عنك، فقال: من حيمل وزري عني يوم القيامة؟ فأتى وقرع الباب، فقالت: من هذا؟ قال: أنا ذلك 
بيني  القربة، فافتحي فإن معي شيئا للصبيان، فقالت: ريض اهلل عنك وحكم  العبد الذي محل معك 
وبني عيل بن أيب طالب، فدخل وقال: إين أحببت اكتساب الثواب، فاختاري بني أن تعجني وختبزي 
والصبيان،  شأنك  ولكن  أقدر،  وعليه  أبرص  باخلبز  أنا  فقالت:  أنا،  ألخبز  الصبيان  تعليل  أن  وبني 
فعللهم حتى أفرغ من اخلبز، قال: فعمدت إىل الدقيق فعجنته، وعمد عيل  إىل اللحم فطبخه، 
بني  يا  له:  قال  شيئا  ذلك  من  الصبيان  ناول  فكلام  وغيه،  والتمر  اللحم  من  الصبيان  يلقم  وجعل 
اجعل عيل بن أيب طالب يف حل مما أمر يف أمرك، فلام اختمر العجني قالت: يا عبد اهلل أسجر التنور 
فبادر لسجره فلام أشعله ولفح يف وجهه جعل يقول: ذق يا عيل هذا جزاء من ضيع األرامل واليتامى، 
فرأته امرأة تعرفه فقالت: وحيك هذا أمي املؤمنني، قال: فبادرت املرأة وهي تقول: وا حيائي منك يا 
أمي املؤمنني، فقال: بل وا حيائي منك يا أمة اهلل فيام قرصت يف أمرك«. وراجع: املناقب البن شهر 

آشوب، ج 2، ص 115.
)1)  بحار األنوار، ج 24، ص 90.

)2)  وسائل الشيعة، ج 9، ص 398، احلديث 8 الباب 13 من أبواب الصدقة.

=
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أيضًا،  –ب مريض  غي  سلوك  فهو  تورعًا،  األيتام  خمالطة  جتنب  ا  وأمرّ
ع عن أكل ماله ال جيوز  اليتيم والتوررّ وذلك ألنرّ احرتام خصوصية 
حصاره  إىل  يؤدي  بام  عنه  االبتعاد  إىل  يقود  أن  األحوال  من  بحال 
أنرّ اإلسالم  رأينا  هنا  الوحدة. ومن  يعيش  اجتامعيًا وجعله  وعزلته 
كام  مصادرته  من  وحذر  اليتيم  مال  أكل  فيه  م  حررّ الذي  الوقت  يف 

تعاىل: ﴿  ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ     قوله  يف 
: »رش  ڑ   کک   ک   ک﴾ ]النساء:10[، وقوله 
ومعارشته  خمالطته  إىل  رصاحة  دعا  نجده  اليتيم«)1)،  مال  أكل  املآكل 

قال تعاىل: ﴿ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ﴾ ]البقرة:220[. وفرست املخالطة ـ يف 
يكفيه  ما  قدر  عىل  طعامه  أو  ماله  من  الرجل  خُيرج  بأن  ـ  الروايات 
وخُيرج من أمواهلم أو طعامهم قدر كفايتهم فيخلط املالني ثم يأكلون 
قال:  الصادق   اإلمام  عن  مسكان  ابن  صحيحة  ففي  مجيعا)2). 

»ملا نزلت ﴿  ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ    ڑ   
کک   ک   ک﴾ ]النساء:10[ أخرج كل من كان عنده يتيم، 

وسألوا رسول اهلل  يف إخراجهم فأنزل اهلل: ﴿ٻ  پ  پپ  
پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]البقرة:220[«)3). وعن ابن 

عباس قال : ملا أنزل اهلل عز وجل:﴿   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   
ڈ﴾  ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    و﴿    ]األنعام:152[،  پ﴾ 
]النساء:10[ اآلية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه 

ذكره الشيخ الصدوق يف عداد »ألفاظ رسول اهلل  املوجزة التي مل يسبق إليها«، انظر: الفقيه، ج   (1(
4، ص 377.

)2)  الكايف، ج 5، ص 129.
من   73 الباب   5 احلديث   ،256 17، ص  الشيعة، ج  72. وعنه وسائل  1، ص  القمي، ج  تفسي    (3(

أبواب ما يكتسب به.
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يأكله  حتى  له  فيحبس  طعامه  من  يفضل  فجعل  رشابه،  من  ورشابه 
فأنزل   ، اهلل  لرسول  ذلك  فذكروا  عليهم،  ذلك  فاشتد  يفسد،  أو 

ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ    ڀ        پ   پپ   پ   ﴿ٻ   وجل:  عز  اهلل 
ورشاهبم  بطعامه  طعامهم  فخلطوا   ] ]البقرة:220  ٺ﴾ 

برشابه«)1).

إغراؤه بالثواب من دون عمل 4 ــ 

بحقرّ  ترتكب  أخرى  تربوية  أخطاًء  هناك  فإنرّ  تقدم،  ما  إىل  باإلضافة 
األيتام، ومنها املسامهة يف تشويه الرؤية اإليامنية من خالل إغرائه باألجر الكبي 
املعدرّ له عند اهلل تعاىل، ما ينعكس تقصيًا عنده عىل املستوى السلوكي وتراجعًا 
يف األخذ بموجبات الثواب من العمل الصالح. هذا يف الواقع من مجلة األخطاء 
التي يقع فيها اخلطاب الديني عند تعرضه لبيان الثواب املعدرّ عىل بعض األعامل، 
األمور  بعض  ثوابًا عظياًم عىل  تذكر  التي  األخبار  بعض  االعتامد عىل  يتم  حيث 
عمل  ملجرد  الذنوب  من  تأخر  وما  تقدم  ما  غفران  عن  تتحدث  أو  البسيطة، 
بسيط، دون أن يلتفت إىل األثر الرتبوي السلبي ملثل هذا اخلطاب، حيث إنه قد 
ومن  الفرائض،  بعض  ترك  يستسهلون  وجيعلهم  باملعصية  الناس  بعض  يغري 
طرحت  وإذا  األخبار،  هذه  مثل  طرح  يف  والتدقيق  احلذر  بنا  األجدر  كان  هنا 
أهم  من  مها  الصالح  والعمل  والتقوى  ورشوطها،  قيودها  إىل  ُيشار  أن  بدرّ  فال 

رشوطها، وقد بحثنا ذلك يف حمل آخر)2).

)1)  سنن أيب داوود، ج 1، ص 656.
2، ص  امللحق رقم   ،2 القطيعة«، ج  فقه  ـ دراسة يف  املذهبي  العالقة مع اآلخر  )2)  راجع: كتاب »فقه 

.458
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وحقوقهم مسؤولياتنا  خامسًا: 

بلغ اهتامم اإلسالم بأمور األيتام وشؤوهنم حدًا جعلها يف رتبة األولويات، 
يضاف  كثية)1)،  قرآنية  آيات  وتنظيم شؤوهنم  بيان حقوقهم  نزلت يف  فقد  ولذا 
وحي  ومن   . بيته  وأهل  النبي  عن  الواردة  الرشيفة  األحاديث  مئات  إليها 
ذلك، نحاول أن نسلط الضوء عىل املسؤوليات امللقاة عىل عاتق الدولة واألمة 

إزاء األيتام، ثم نردف ذلك ببيان حقوقهم األساسية.

ال يرتك اليتيم دون قّيم 1 ــ 

ومكتملة  واضحة  جاءت  الصدد  هذا  يف  اإلسالمية  القوانني  أنرّ  واحلقيقة 
ومل ترتك فراغًا أو نقصًا، ومن أبرز هذه القوانني ما اتفق عليه الفقهاء من أن اليتيم 
ال يرتك دون ويل يرعى شؤونه ويتوىل تربيته وحفظه يف نفسه وماله. والوالية ـ 
سواء أكانت لألب أو اجلد أو احلاكم الرشعي ـ ليست منصبًا ترشيفيًا، وإنرّام هي 
أدخل  وقد  وأموره،  بشؤونه  والقيام  عليه  امُلَوىلرّ  نقص  سدرّ  إىل  هتدف  مسؤولية 
الفقهاء ذلك يف دائرة ما اصطلح عليه باألمور احلسبية، وهي األمور التي ُيقطع 
أمور  تويلرّ  أنرّ  ذكروا  وقد  تنظيم،  دون  وتركها  بإمهاهلا  سبحانه  اهلل  رضا  بعدم 
الرتتيب اآليت، بحيث ال تصل  التالية، وعىل  اليتيم يكون من مسؤولية اجلهات 

الوالية إىل الالحق إالرّ عند فْقِد السابق:

األول: جده ألبيه إن كان حيًا، ويرى الفقهاء أنرّه مع وجود اجلد فال يكون 
الطفل يتياًم، ألنرّ اجلد أٌب ثاٍن لليتيم، وواليته منوطة بقدرته وأهليته العقلية.

الثاين: القيرّم والويص املعنيرّ من قبل األب أو اجلد لألب.

)1)  واآليات املشار إليها هي: ]البقرة: 83 ـ 177 ـ 215  ـ 220[  ]النساء:  2  ـ 3  ـ 6 ـ 8  ـ  10 
ـ 36-127[ ]األنعام: 152[ ]األنفال: 41[ ]اإلرساء: 34[ ]الكهف: 82[ ]احلرش: 7[ ]اإلنسان: 

]2 6-9[ ]املاعون:  15[ ]الضحى:  17[ ]البلد:  8[ ]الفجر: 
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الثالث: مسؤولية الدولة، ويعرب الفقهاء عن هذه اجلهة باحلاكم الرشعي.

املؤمنني،  بعدول  اجلهة  هذه  عن  الفقهاء  ويعرب  األمة،  مسؤولية  الرابع: 
وإال  اليتيم،  بشؤون  القيام  فعليهم  الكفاية  فيهم  وكان  وجدوا  إْن  أهنم  ويرون 
املوثوق  املؤمنني  فساق  ذلك  فيتوىل  قدرهتم،  عدم  أو  وجودهم  عدم  حال  يف 

بشؤونه. بقيامهم 

الرتتيب  وفق  األربع،  اجلهات  هذه  عاتق  عىل  امللقاة  املسؤوليات  وهذه 
ورعايتهم  واأليتام  األوالد  تربية  عىل  اإلسالم  حرص  عن  تعربرّ  املذكور، 

وحفظهم واألخذ بأيدهيم نحو الكامل.

الكتب  يف  واالستدالل  بالتفصيل  اجلهات  هلذه  الفقهاء  ض  تعررّ وقد 
الفقهية واالستدالليرّة، وذكروا الرشوط التي جيب أن يتصف هبا الويل أو القيم، 
بمسؤولية  يتصل  ما  سيام  وال  النقاط،  بعض  عىل  الرتكيز  وهيمني  فلرتاجع، 

الدولة واألمة، باالضافة إىل إلقاء نظرة عىل موضوعي احلضانة والوالية.

الوالية واحلضانة   2 ــ 

الوالية  ومها  أمرين:  إىل  بحاجة  الطفل  أنرّ  اإلسالمي  الفقه  يفرتُض 
واحلضانة، وقد تسأل عن الفرق بينهام؟

 وأكتفي هنا بنقل نٍص ألحد فقهائنا رضوان اهلل عليه، أوَضَح فيه بشكل 
رائع الفرق بني الوالية واحلضانة، قال:

مقامهام،  يقوم  من  أو  لألب  اجلد  أو  األب  أولوية  يقتيض  حق،  »الوالية: 
درجة  يبلغ  حتى  أموره،  من  العديد  يف  سفه  أو  جنون  أو  لصبًى  القارص  برعاية 
الثاين من هذا  التي ذكرنا تفاصيلها يف مباحث املدخل من اجلزء  األهلية، وهي 
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القارص  بكفالة  الرشيعة  يراجعها عناية  الرشيعة(، والتي يظهر ملن  )فقه  الكتاب 
شتى  ويف  واجلسدية  النفسية  صحته  يف  شؤونه  تدبي  ويتوىل  يرعاه  من  وتعيني 
أموره الدينية والدنيوية، وذلك حتى يبلغ عاقاًل رشيدًا، وإال استمرت واليتهام 
الشاملة  الوالية  والسفه. وهذه  اجلنون  باخللو من  العقل  كامل  دام غي  ما  عليه 
حق واجب للولد عىل أبيه أو جده ألبيه، ملكان تولده منهام وعيشه بينهام ولزوم 
بل  وسكنه،  ولباسه  طعامه  حدود  عند  تقف  ال  التي  حفظه  بمقتضيات  قيامهام 

به بشتى احتياجاته. العناية  تشمل لزوم 

شخص  أولوية  يقتيض  حق،  الفقهي:  املصطلح  يف  فهي  »احلَضانة«  أما 
أموره  يف  ليدبره  »حضنه«،  ويف  معه  ويكون  عنده  الولد  يتواجد  بأن  بعينه، 
األمور  من  ذلك  ونحو  عنه،  األذى  ودفع  ونومه  ولباسه  طعامه  من  العادية، 
التي ترجع إىل »شخصه« بخاصة، وهي نفسها بعض األمور التي يتوالها الويل 
تتميـز بكوهنـا ـ غالبـًا ـ يف  الولـد، والتـي  بحكم إرشافه عىل »مجيـع« شـؤون 
مرحلة الطفولة األوىل التي حيتاج الولد فيها إىل »حضن« يسكن فيه ويطمئن له.

ألهنا  ربام  خاصة،  بكيفية  لألم  الرشيعة  أعطته  قد  هذا  احلضانة  حق  إنرّ   
أليق وأجدر بكفالة الولد ورعايته يف فرتة خاصة، هي مدة رضاعه وفرتة صباه 
احلضانة  مدة  خالل  الويل  لوالية  العامة  الدائرة  يف  الولد  يبقى  حني  يف  األوىل، 
بتاممها، وبنحو ال يتعارض مع حق األم يف حضانته؛ كام أن الرشيعة ميزت حق 
حق  األم  ُتعطى  ستأيت  التي  املوارد  بعض  يف  إنه  إذ  الوالية،  حق  عن  احلضانة 
رغم  احلاضن  يف  املعتربة  الرشوط  بعض  اختالل  بسبب  أطول  لفرتة  احلضانة 

وليًا«. كونه 

 وعن تفصيل األحكام املتعلرّقة باحلضانة ـ كحٍق للولد عىل أبويه ـ والتي 
قد تتقاطع مع حق الوالية، يوضح الفقيه املشار إليه قائاًل: »حيث يعيش الوالد 
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والوالدة معًا يف مسكن واحد فال غرو أن الولد سيكون معهام ويف رعايتهام دون 
احلضانة  رشوط  اجتامع  مع  فسخ،  أو  بطالق  يفرتقان  حيث  وأما  فيه،  إشكال 
فيهام فإن الولد الذي مل يبلغ السنة السابعة هاللية يبقى مع والدته ويف حضانتها 
حتى يتم السنة السابعة من عمره عىل األقرب، تسكنه حيث تسكن، وترعاه يف 
أموره العادية التي ذكرناها يف املسألة السابقة، دون أن ينازعها الوالد ـ وال غيه 
انقضت هذه  فإْن  تتزوج،  أنثى)1)، ما مل  أو  الولد  فيه من هذه اجلهة، ذكرًا كان  ـ 
فصل  له  جيوز  وحينئذ  للوالد،  احلضانة  صارت  خالهلا،  األم  تزوجت  أو  املدة، 
الولد عن أمه أو إبقاؤه معها. هذا إذا افرتق الوالدان بطالق أو فسخ خالل فرتة 
األم،  حق  هي  التي  احلضانة  فرتة  خالل  أي:  الولد،  عمر  من  السبع  السنوات 
انتقال  وبعد  بعدها  أو   - الفرتة  الزوج خالل هذه  بموت  الفراق  إذا حدث  أما 
احلضانـة إىل الوالد ـ فإن األم حينئذ أحق بحضانة الولد إىل أن يبلغ رشيدًا، من 
ويص أبيه ومن جده أو جدته ألبيه أو غيمها من أقاربه، سواًء تزوجت األم بعد 

ذلك أو بقيت دون زواج«)2).

والتي  فيها  املطروحة  املعاجلة  نوعية  الدراسة جلهة  يسعنا يف مثل هذه  وال 
ال تتوسع يف اجلانب االستداليل أن نقدم مقاربة نقدية استداللية لبعض ما جاء 

)1)  هذا ولكن ثمة رأي آخر لدى الشيعة وهو املشهور عندهم، وفحواه أن الولد إن كان ذكرًا فحضانة 
آراء  فلهم  املذاهب  بقية  وأما  سنوات،   لسبع  هي  فاحلضانة  أنثى  كان  وإن  فقط،  لسنتني  ثابتة  األم 
وقال  لألنثى.  وتسع  للذكر،  سنني  سبع  احلضانة  مدة  احلنفية  »قال  التايل:  التفصيل  عىل  أخرى، 
أحد  خيتار  ان  ويمكنه  يميز  حتى  امه،  عند  الطفل  يبقى  بل  معلومة،  مدة  للحضانة  ليس  الشافعية: 
يف  عندها  مكث  االم  الذكر  الولد  اختار  فإن  وأبيه،  أمه  بني  خيي  املرحلة  هذه  إىل  وصل  فإذا  أبويه، 
وإن  وهنارا،  ليال  عندها  تستمر  األنثى  اختارهتا  وإذا  بتعليمه،  يقوم  كي  النهار  يف  أبيه  وعند  الليل، 
املالكية:  بينهام، وإذا سكت، ومل خيرت أحدا منهام كان لألم وقال  أقرع  الطفل األب واالم معا  اختار 
تتزوج. وقال احلنابلة: مدة احلضانة  يبلغ، واألنثى حتى  ان  الوالدة إىل  الغالم من حني  مدة حضانة 
الفقه عىل  انظر:  منهام«.  بينهام، ويكون مع من خيتار  الطفل  للذكر واألنثى، وبعدها خيي  سبع سنني 

املذاهب اخلمسة، ج 2، ص 380.
)2)  فقه الرشيعة، ج 3، ص 546-545. 
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يف كلامت الفقهاء. ولكننا نسجل مالحظة أساسية تتصل بحق احلضانة وما يثار 
عن  االنفصال  حاالت  يف  ابنها  من  املرأة  حيرم  أنرّه  من  اإلسالمي  الفقه  وجه  يف 
زوجها، ويبقى الولد يف عهدته وواليته بعد انتهاء حضانة األم يف السنة السابعة 
الفقهي يف  الذكر )عىل اخلالف  الثانية يف  السنة  انتهاء  الذكر واألنثى، أو بعد  يف 
ذلك(. وما نروم ذكره هنا هو أننا عىل ثقة تامة بأنرّ مرجعيرّة اإلسالم ليست جامدة 
ات واملعطيات  املنفتح عىل شترّى املستجدرّ التفكي االجتهادي  وال مقفلة يف وجه 
املصلحة اإلنسانية  إنرّام يستهدف حتقيق  الترشيع اإلسالمي  املختلفة؛ وذلك ألنرّ 
املشاكل  يف  إيقاعه  أو  اإلنسان  بؤس  يف  سببًا  يكون  أن  يمكن  وال  عام،  بشكل 
ال  أن  رضورة  هو  إليه،  النظر  ولفت  هنا  تأكيده  نريد  ما  والنفسيرّة..  الصحيرّة 
ُيوصد الباب أو يتوقف البحث الفقهيرّ االجتهادي يف هذه القضايا وغيها عند 
حدود ما أنتجه السلف الصالح من علامئنا، وما توصلوا إليه من آراء فقهية عىل 
هذا الصعيد؛ ألنرّ ما أفتى به هؤالء ال يعدو كونه اجتهادات وقراءات ُيْؤَجُرون 
األمر  النهائيرّة،  القراءة  وال  احلاسمة  الرشعيرّة  احلقيقة  متثرّل  ال  قد  لكنرّها  عليها، 
الذي يفرض إعادة طرح هذه املسائل عىل طاولة البحث والدرس، مع اإلفادة 
املستجدات  لكلرّ  املواِكبة  ة  االجتهاديرّ قواعده  يف  اإلسالمي  الترشيع  مرونة  من 

ً يف عمليرّة استنباط احلكم الرشعي.  والتي ترى أنرّ للزمان واملكان دورًا مهامرّ

هذا  يف  أولوية  وتراه  تستهدفه  اإلسالمية  الرشيعة  بأنرّ  نجزم  أمر  وثمة 
السياق، وهي أنرّ مصلحة الطفل ينبغي أن تكون فوق كل اعتبار، والطفل يبقى 
ه إىل عهدة أبيه يف غي  بحاجة إىل أمه وحضانتها. وقد يكون انتقاله من حضانة أمرّ
صالحه بل ربام كان ضارًا به ومؤثرًا عىل استقرار حياته، يف كثٍي من احلاالت، 
ومنها حاالت موت األب وتويل اجلد لألب أمر الطفل. فإنرّ جعل طفل صغٍي 
الثانية يف عهدة جده وهو قد يكون شيخًا مسنًا، ال مصلحة للطفل فيه،  يف سن 
األمر الذي يدفع إىل رضورة مراعاة ذلك، قبل اختاذ قراٍر قضائي بجعل الطفل 

يف والية مثل هذا اجلد. 
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مسؤولية الدولة واملجتمع 3 ــ 

حيث  من  ا  أهنرّ عرفت  فقد  األيتام،  عىل  وواليتها  الدولة  مسؤولية  ا  أمرّ
الفقهاء  أو اجلد. ويرى  قبل األب  املعنيرّ من  والقيرّم  فْقِد اجلد  بعد  تأيت  الرتتيب 
اليتيم  املمكنة يف سبيل حفظ  كافة اجلهود  بذل  الرشعي مسؤول عن  احلاكم  أنرّ 
ورعايته وإصالحه، إما بأن يبارش ذلك بنفسه إن استطاع، أو بوكيله املأمون يف 
حال عدم متكنه من ذلك، كام هو واقع احلال. وإنرّ من أفضل اآلليات والوسائل 
املمكنة هي سعيه )أي احلاكم( إلنشاء املؤسسات الرعائية والرتبوية املتخصصة 

األيتام والقيام بشؤوهنم)1). برعاية 

الدولة  ميزانية  من  خاصًا  سهاًم  االقتصادي  نظامه  يف  اإلسالم  حلظ  وقد 
لأليتام، قال تعاىل يف آية الفيء: ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
]احلرش:7[.  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾ 

﴿ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ     اخلمس:  آية  يف  سبحانه  وقال 
ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ﴾ ]األنفال:41[.

ْد  هَّ عاَ  وقال أمي املؤمنني  يف عهده ملالك األشرت ملا واله عىل مرص: »وتاَ
ىلاَ  لِكاَ عاَ ه، وذاَ ْفساَ لاَِة ناَ ْسأاَ نِْصُب لِْلماَ ةاَ لاَه والاَ ياَ َّْن الاَ ِحيلاَ ، مِم نِّ ِة يِف السِّ قَّ ِوي الرِّ أاَْهلاَ اْلُيْتِم وذاَ

ِقيٌل«)2). ثاَ ه  قُّ ُكلُّ ِقيٌل، واحْلاَ ثاَ ِة  اْلُوالاَ

اليتامى اإلمام أبو 

نقله  ما  لأليتام،  األبوية  احلاكم  رعاية  يف  التجارب  وأغنى  أروع  ومن 
ويالطفهم  األيتام  يالعب  كان  الذي  املؤمنني   أمي  اإلمام  عن  املؤرخون 

)1)  كام هو احلال يف التجربة الرائدة جلمعية املربات اخليية يف لبنان، والتي أسسها املرجع الراحل السيد 
حممد حسني فضل اهلل .

)2)  هنج البالغة، من كتاب له إىل مالك األشرت.
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َداَن  مَهْ ِمْن  وتنٌِي  َعَسٌل  امْلُْؤِمننَِي   َأِمِي  إِىَل  َجاَء   « أنرّه  روي  وقد  بنفسه. 
َيْلَعُقوهَنَا  األَْزَقاِق  ُرُؤوِس  ِمْن  َفَأْمَكنَُهْم  بِاْلَيَتاَمى  َيْأُتوا  َأْن  اْلُعَرَفاَء  َفَأَمَر  وُحْلَواَن، 
َفَقاَل:  َيْلَعُقوهَنَا  هَلُْم  َما  امْلُْؤِمننَِي  َأِمَي  َيا  َله  َفِقيَل  َقَدحًا  َقَدحًا  لِلنَّاِس  َيْقِسُمَها  وُهَو 
 : قوله  والحظ  اآلباَاءِ«)1).  ِة  اياَ بِِرعاَ ا  ذاَ هاَ ْقُتُهْم  ْلعاَ أاَ اماَ  وإِنَّ ى  اْلياَتاَاماَ ُبو  أاَ اماَ  اإِلماَ إِنَّ 
ر  توقرّ فأنت  آلبائهم،  احرتام  هو  لأليتام  االحرتام  هذا  أنرّ  أي  اآلباء«،  »برعاية 

امليت باحرتامك وعنايتك بابنه، وهذا فيه نوع وفاء للموتى.

لنا  نقله  فيام  وذلك  الكريم،  القرآن  عليه  دلرّ  قد  احلقيقة  يف  املعنى  وهذا 
إصالح  عىل  الصالح  العبد  أقدم  حيث   ، الصلح  والعبد  موسى  قصة  من 
ما  رسرّ  ملوسى   ذلك  بعد  بنيرّ  ثمرّ  املال،  إىل  حاجتهام  مع  أجر  دون  اجلدار 
فعله، والرسرّ هو أنرّه كان لغالمني يتيمني، وقد كان أبومها رجاًل صاحلًا، فكانت 

إقامة اجلدار رعايًة لليتيمني ووفاًء ألبيهام، قال تعاىل: ﴿ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  
ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  
وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی﴾ 

]الكهف:82[.

قائم  وهذا  األهيل،  املجتمع  أفراد  عموم  فيتوالها  األمة،  مسؤولية  وأما 
القيام  تقاعسها عن  أو  الدولة  انفراط عْقد  أنرّه يف حال  ة إسالميرّة ترى  نظريرّ عىل 
بواجباهتا، فإنرّ سد النقص يف جسم املجتمع يتواله أفراد املجتمع أنفسهم، ولذا 

تقع عىل عاتقهم مسؤولية رعاية األيتام.

من  الكثي  عنه  خيفف  سوف  اليتيم،  جتاه  بمسؤولياته  املجتمع  قيام  إنرّ 

بالضم:  و»حلوان«  العجم،  يف  وبلد  اليمن،  من  قبيلة  »مهدان«  بيان:   .406 ص   ،1 ج  الكايف،    (1(
الرئيس،  دون  وهو  النقيب،  هنا  به  واملراد  عريف،  مجع  و»العرفاء«  كردستان.  من  قريبة  قرية  اسم 
لعقًا أي  ألعقه  اليشء  لعقت  يقال  اللحس،  السقاء. و»اللعق«:  )بالكرس( وهو  و»األزقاق« مجع زق 

حلسته. رشح أصول الكايف للامزندراين، ج 7، ص 30. ومرآة العقول، ج 4، ص 340.
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بفْقِد األب. وإذا توفرت مؤسسات رعائية  فَقَدُه  اليتم، ويعوضه كثيًا مما  أعباء 
من  واحلد  اليتم  مشكلة  ختطي  عىل  ليس  اليتيم  ستعني  فإهنا  متخصصة،  تربوية 
قًا،  آثارها السلبية فحسب، بل إهنا قد تساعده وهتيؤه ليكون إنسانًا مبدعًا وخالرّ
وقلب  حانية  يٌد  لليتيم  فيها  توفرت  التي  احلاالت  يف  عني  رأي  نراه  ما  وهذا 
إننا قد الحظنا أنرّ بعض األيتام  بالقول:  نبالغ  رؤوف وعقل خيطط ويدبر. وال 
الذين  األطفال  بعض  من  حاالً  أفضل  كانوا  املناسبة  الرعاية  هلم  توفرت  الذين 
عندهم آباء وأمهات ولكنهم يعيشون حالة من التفكك األرسي، بحيث يعيش 

األطفال يف هذه األرسة يتاًم عاطفيًا واجتامعيًا. 

حقوق األيتام 4 ــ 

 حقوق األيتام هي عىل نحوين: احلقوق املادية، واحلقوق املعنوية.

هلم  الكريمة  احلياة  مستلزمات  كل  توفي  عن  عبارة  هي  املادية  واحلقوق 
فهي  املعنوية  احلقوق  ا  وأمرّ ذلك،  ونحو  واستشفاء  وملبس  ومسكن  غذاء  من 
عبارة عن كل ما حيفظ كرامتهم وإنسانيتهم دون أن خيدش املشاعر. والعناوين 
وقد  جدًا،  كثية  احلقوق،  هذه  تذكر  التي  اإلسالمية  النصوص  يف  الواردة 
طابع  ذو  هو  ما  منها  البعض  أنرّ  ويالحظ  اآلخر،  البعض  مع  بعضها  يتداخل 

إلزامي، وبعضها اآلخر هو ذو طابع استحبايب أخالقي. 

اليتامى  أمور  تنظرّم  التي  العناوين،  هذه  أهم  عىل  أركز  أن  بداية  وهيمني 
وتبني أهم حقوقهم، ثم نستعرض العناوين الفرعية الواردة يف هذا الشأن.

وأهم العناوين الرئيسية التي تبنيرّ حقوق األيتام ومسؤوليات األمة جتاههم 
ثالثة: القسط، اإلصالح، والرعاية، وإليك بيان موجز عن هذه العناوين:



37 املحور األول: حقوق اليتيم

بالقسط القيام  العنوان األول: 

برمتها أن تسي  أراد اهلل للحياة اإلنسانية  العدل عنوان عام  أو  القسط  إنرّ 
كل  عىل  مسؤولية  فيه  تعترب  الذي  الوقت  يف  العدل  وإقامة  تتعداه،  وال  وفقه 
املظلوم  سيام  وال  إنسان  كل  حقوق  من  حقرّ  عينه  الوقت  يف  فإهنا  مقتدر،  فرد 
وعجزه  ضعفه  بسبب  والتعدي  الظلم  معرض  يف  اليتيم  إنرّ  وحيث  واملضطهد، 
ه اإلسالم بالذكر  فيكون من حقه علينا أن نقسط يف التعامل معه؛ وهلذا فقد خصرّ
عليه  والتعدي  معه وحتايش ظلمه  العدل  الناس يف رضورة حتري  بني سائر  من 
قال تعاىل: ﴿وئ   وئ   ۇئ         ۇئۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ        ىئ   ىئ﴾ 
وحتذير  بليغ  بلسان  اليتامى،  مال  بآكيل  الروايات  دت  ندرّ وقد  ]النساء:127[، 
شديد حتى عدرّ ذلك من كبائر الذنوب التي أوعد اهلل عليها بالنار)1)، وهو رصيح 

ڌ      ﴿ تعاىل:  قوله  أعني  النساء  سورة  من  العارشة  اآلية  يف  كام  الكريم  القرآن 
ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ    ڑ   کک   ک   ک﴾  
]النساء:10[. ويف األمور اخلطية واحلساسة نجد القرآن الكريم يستخدم لسانًا 
خاصًا حيذر فيه من ارتكاب األمر واإلقدام عليه، وهو النهي عن جمرد االقرتاب 

گ﴾  ک    ک   ک       ک      ڑڑ   ژ   ﴿ژ   تعاىل:  قوله  يف  كام  العمل،  من 
]اإلرساء:32[، ويف املقام استعمل اللسان عينه، فقال عز وجل: ﴿ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾ ]األنعام:152 ـ اإلرساء:34[، ويف بعض 
: »يف كم جتب آلكل مال  األخبار أنه سئل أحد اإلمامني الباقر أو الصادق 

اليتيم النار؟ قال: يف درمهني«)2).

ض  ُمعررّ إنرّه  بل  األخروي  العذاب  عىل  اليتيم  مال  آكل  عقوبة  تقترص  وال 
: »ظلم  املؤمنني  أيضًا، ففي احلديث عن أمي  الدنيوي  العذاب  أو  للنقمة 

)1)  راجع عىل سبيل املثال: الكايف، ج 2، ص 277.
)2)  بحار األنوار، ج 72، ص 8.
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: »إن  اليتامى واأليامى ينزل النقم ويسلب النعم«)1)، وعن أيب عبد اهلل وأيب احلسن 
اهلل أوعد يف مال اليتيم عقوبتني اثنني: أما أحدمها فعقوبة اآلخرة النار، وأما األخرى 

چ    چ    چ     چ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ     ڄ    ﴿ڄ    قوله  الدنيا  فعقوبة 
أخلفه  إن  ليخش  بذلك  يعني  قال:  ]النساء:9[  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ﴾ 

يف ذريته كام صنع هو هبؤالء اليتامى«)2).

العنوان الثاين: إصالح هلم خري

اليتيم، هو حق آخر من حقوقه، وتستطيع أن  إنرّ العمل يف سبيل إصالح 
تقول إهنا مسؤولية رشعيرّة ال جيوز التقصي فيها. والقضية ال تقترص عىل اجلانب 
أو ماله، بل متتد إىل اجلانب  التعدي عليه أو ظلمه يف نفسه  السلبي وهي حرمة 

اإلجيايب يف رضورة إصالحه يف نفسه وماله.

معرض  يف  كونه  من  تنطلق  ملحة  حاجة  اإلصالح  إىل  اليتيم  حاجة  إنرّ 
نقلنا  التي  الوقائع  وتؤكده  اإلحصاءات  له  تشي  ما  وهذا  والضياع،  االنحراف 

سابقًا.  بعضها 

تعاىل: قوله  يف  ورد  كام  لليتيم  املطلوب  فاإلصالح  حال،  كل  وعىل 
املايل،  لإلصالح  شامل  ]البقرة:220[  ڀ﴾  ڀ    ڀ        پ   پپ   پ   ﴿ٻ  
الربح  مضمونة  غي  جتارة  يف  يضعه  أو  للتلف  يعرضه  وال  ماله  الويل  حيفظ  بأن 
اليتيم يف نفسه وهو األهم، فال يرهقه  وإالرّ كان ضامنًا، هذا فضاًل عن إصالح 
﴿ڳ  ڳ        ڳ   ڳ﴾  سبحانه:  قال  فعله  أو  حتمله  يستطيع  ال  ما  عىل  يقهره  أو 

]الضحى:9[، وقال أيضًا يف مقام التنديد ببعض الناس ﴿ ڤ  ڤ   ڤ  
ڦ﴾ ]املاعون:2[.

.409 )1)  تصنيف غرر احلكم، ص 
)2)  بحار األنوار، ج 72، ص 8.
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الرعاية الثالث:  العنوان 

ونقصد  الرعاية،  حق  لأليتام:  اإلسالم  كفلها  التي  احلقوق  أهم  ومن 
بالرعاية ما يشمل حفظه ومحايته وتربيته وتعليمه وتأمني احلياة الكريمة له بكل 
متطلباهتا، وعنوان الرعاية قد يلخص كل املسؤوليات املتقدمة امللقاة عىل عاتقنا 
الذي  الفراغ  ملء  ـ  باختصار  ـ  تعني  الرعاية  إنرّ  القول:  ويمكنك  األيتام،  جتاه 
تركه موت األب يف حياة ابنه أو ابنته وتعويضهام ـ ماديًا و معنويًا ـ عن النقص 
الناجم عن ذلك، وهذا ما عربرّ عنه اإلمام عيل  خي تعبي ـ بحسب الرواية 
عون   ..« أنرّه  املتقي  املؤمن  صفات  يف  ذكر  عندما  ـ  الصادق   اإلمام  عن 
مستقلة  فقرة  له  نخصص  فإننا  الرعاية  موضوع  وألمهيرّة  لليتيم«)1).  أٌب  للقريب، 

التالية. وهي 

سادسًا: رعاية األيتام وأنواعها

األبوة  بدور  يقوم  أن  املجتمع  املطلوب من  أنرّ  اآلنف  اتضح من احلديث 
اليتيم بفْقِد أبيه. واألبوة تتضمن وتستدعي كل ما ذكرناه من معاين  الذي فَقَدُه 
الروايات  لته  فصرّ اآلنفة  الرواية  يف  األبوة  كلمة  أمجلته  وما  والكفالة.  الرعاية 

الكثية فيام طرحته من عناوين متعددة يف هذا الصدد.

أهم مفردات الرعاية 1 ــ 

عىل  تربو  الرشيفة  واألحاديث  القرآنية  اآليات  يف  املذكورة  والعناوين   
بآخر،  أو  بشكل  والرعاية  الكفالة  بموضوع  ترتبط  كلها  عنوانًا،  عرش  مخسة 

ترتيبًا أبجديًا: العناوين مرتبة  وإليك قائمة هبذه 

)1)  الكايف، ج 2، ص 226.
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اليتيم. 1– اإلحسان إىل 

إدخال الفرح والرسور عىل قلبه. 2–

إرضاؤه إذا بكى. 3–

إطعامه. 4–

إعالته.  5–

اكتنافه.  6–

إكرامه. 7–

عليه.  8– اإلنفاق 

إيواؤه.  9–

الربرّ به. 10–

تعاهده.  11–

تعليمه.  12–  

الرمحة به.  13–

رعايته.  14–

كفالته. 15–

مسح رأسه. 16–
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أنرّ  كام  اآلخر،  البعض  مع  بعضها  يتداخل  قد  العناوين  هذه  أنرّ  ونالحظ 
إلزامي واآلخر ذو طابع أخالقي، لكنها عىل كل حال تعكس  بعضها ذو طابع 
رعايتها  عىل  وحرصه  الضعيفة  االجتامعية  الفئة  هبذه  البالغ  اإلسالم  اهتامم 
العناوين  هذه  من  واحد  كل  نضع  يأيت  وفيام  ومتطلباهتا،  شؤوهنا  بكل  والقيام 

يف موضعه املناسب.

الرعاية بني األرسة وامليتم 2 ــ 

أليست  مفاده:  هام  سؤال  يواجهنا  املذكورة،  العناوين  يف  التفصيل  وقبل 
رعاية اليتيم يف بيته وبني ذويه وأقربائه أجدى من الناحية الرتبوية أو أنرّ األجدى 

رعايته يف ميتم خاص باأليتام؟

اليتيم  أنرّ األجدى واألوىل هو حضانة  إىل  النفس  الرتبويون وعلامء  يميل 
التي  األبوة  لتعويضه عن معاين  املمكنة  بكافة اجلهود  القيام  يف جو األرسة، مع 
من  املستفاد  هو  ذلك  أنرّ  العلامء  بعض  ويؤكد  األب،  موت  خيلفها  أن  يمكن 
بإمكان احلكومة اإلسالمية يف عرص  النصوص والروايات، يقول)1): »وقد كان 
الرسول  من الناحية املادية أن تنشئ يف كل مدينة دارًا لرعاية اليتيم وترصف 
هذه  ألنرّ  ذلك،  يفعل  مل  األعظم   الرسول  ولكن  املال،  بيت  من  عليهم 
الروحية  الناحيتني  الكاملة من  الرتبية  ناقصة من وجهة نظر  املؤسسات والدور 
واملادية، فاألرسة فقط هي التي تستطيع أن تلبي نداء عواطف الطفل، ولذلك فقد 
ظلرّ  يويص أولياء األمر.. باملحافظة عىل اليتيم وأخذه إىل بيوهتم وإجالسه 
بيت  بيوتكم  »خري   : عنه  أوالدهم، وقد ورد  موائدهم ومعاملته كأحد  عىل 

فيه يتيم حيسن إليه ورش بيوتكم بيت يساء إليه«)2).

)1)  الطفل بني الرتبية والوراثة، ج 1، ص 233.
)2)  مستدرك الوسائل، ج 2، ص 474.
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هذه  من  الفكرة  الستبعاد  وجه  ال  أنرّه  إىل  نشي  الكالم  هذا  عىل  وتعليقًا 
الدولة اإلسالمية يف صدر اإلسالم ملثل هذه  الزاوية، أعني زاوية عدم تأسيس 
تسمح  تكن  مل  املرحلة  تلك  حتكم  كانت  التي  الظروف  ألنرّ  وذلك  املؤسسات؛ 
قد  عربية  بيئة  ظل  يف  سيام  وال  عنها،  نتحدث  كالتي  رعائية  مؤسسات  بنشوء 
تعترب أنرّ إبعاد الطفل عن أجواء العائلة والعشية ليعيش يف كنف مؤسسة خيية 
أمٌر غي مالئم لكرامة العشية. لكن مع ذلك فالفكرة املطروحة يف كالمه ـ عىل 
تبقى  لكنها  اإلسالمية،  الرتبية  قواعد  مع  ومنسجمة  صحيحة  تبدو  ـ  العموم 
تربويًا  املالئم  األرسي  اجلو  توفرّر  وأمهها:  الواقعية،  العوامل  لبعض  مرهونة 
ألخرى  أرسة  من  خيتلف  قد  األمر  هذا  فإنرّ  ذويه،  أو  اليتيم  منزل  يف  ونفسيًا 
إليها  يعهد  التي  األم  وثقافة  وعي  بمستوى  مرتبط  فهو  ألخرى،  حالة  ومن 
اختيار  ملصلحة  عنهم،  ختليها  أو  األيتام  مع  وببقائها  ورعايتهم،  األطفال  برتبية 
انتزاعهم منها، كام حيصل يف بعض احلاالت، إىل غي ذلك من  أو  زوج جديد، 
العوامل التي ال بدرّ أن تدرس ميدانيًا أكثر من دراستها نظريًا ليقرر عىل إثر ذلك 
أين تكمن مصلحة اليتيم، كام أنرّه ال بدرّ أن يؤخذ يف احلسبان أمر آخر وهو وضع 
العلمية  الكفاءات  عىل  توفرها  ومدى  إليها،  باليتيم  يعهد  التي  املربة  أو  امليتم 
الرتبوية  باملناهج  وأخذها  املالئمة،  الرعائية  اخلدمات  عىل  واشتامهلا  الناجحة، 
ويتعامل  اليتيم،  شخصية  يقهر  سجن  عن  عبارة  امليتم  كان  فإذا  الصحيحة. 
الدين وال  الطبيعي أن ال يوافق  العنف والقسوة والقمع، فمن  معه عىل أساس 
ل »إيواًء« و »إكرامًا«  القانون وال العقل عىل وضع اليتيم فيه، ألنرّ ذلك ال يشكرّ
ميتاًم  إنرّ  بل  اإلسالمية،  النصوص  بذلك  أمرت  كام  له،  »رعاية«  و  »إحسانًا«  و 
عىل  عالة  يبقى  ومن  نفسيًا  واملعوقني  املجرمني  إال  املجتمع  إىل  يفرز  لن  كهذا 

الناس إىل آخر عمره.

معتمدة  مناسبة،  لليتيم رعاية وخدمة  تكفل  أو مربة  ميتم  لنا  توفر  إذا  أما 
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امليتم،  داخل  يف  األُرسة  بنظام  وآخذة  الناجحة،  الرتبوية  األساليب  عىل  بذلك 
املربة  اختيار  يكون  قد  فحينها  زماننا،  اخليية يف  املربات  احلال يف بعض  كام هو 

مفضاًل ومقدمًا عىل البيت الذي ال تتوفر فيه هذه الرشوط.

أنواع الرعاية 3 ــ 

فيها  التأمل  ولدى  فإنه  املنصوصة،  املتقدمة  الرعاية  عناوين  إىل  بالعودة 
نجدها تتحرك يف عدة اجتاهات، لكنها بأمجعها هتدف إىل محاية اليتيم وسد نقصه 
من مجيع اجلوانب، إْن جلهة اجلانب املادي، أو جلهة اجلانب العاطفي واملعنوي، 
أو  بالنصوص  نأخذ  أن  الكبي  اخلطأ  ومن  والثقايف.  الرتبوي  اجلانب  جلهة  أو 
ـ  مثاًل  ـ  املادي  اجلانب  عىل  اهتاممنا  فينصب  جتزيئي،  بشكل  بمضموهنا  نعمل 
الرعاية نظام  املجتمعات، وهنمل سائر اجلوانب، ألنرّ  كام هو احلاصل يف بعض 

متكامل ولن تؤيت أكلها ما مل يؤخذ هبا كاًل ال بعضًا.

النوع األول: الرعاية املادية

اإلنفاق عىل  عنوان  هو  املادية  الرعاية  العام واجلامع يف موضوع  والعنوان 
أسلفنا،  كام  اإلسالمية  الدولة  ميزانية  يف  الترشيع  حلظه  أمر  وهو  املعدم،  اليتيم 
من  الزكاة  من  ُيعطى  فهو  اليتيم،  باسم  الرشعية  احلقوق  يف  خاصًا  سهاًم  وأفرد 
وإن  هاشميًا،  يكن  مل  إن  اإلمام،  سهم  من  يعطى  اخلمس  ومن  املساكني،  سهم 
كان هاشميًا فله احلصة املنصوص عليها يف آية اخلمس، وهكذا ورد ذكر األيتام 

ىئ   ﴿ىئ    سبحانه:  قال  اهلل  سبيل  يف  اإلنفاق  عن  تتحدث  التي  اآليات  أكثر  يف 
ىب   مب   خب   حب   جب   ىئيئ   مئ   حئ     جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ  

يب  جت   حت﴾ ]البقرة:215[.

قال  الرب،  عليهم هو من وجوه  اإلنفاق  أنرّ  اعترب سبحانه  أخرى  آية   ويف 
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ     ﴿ تعاىل: 
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ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ﴾ ]البقرة:177[، وهكذا لو حرض القسمة يتيم فينبغي أن يعطى منها 

وال يمنع)1)، أكان من أقرباء امليت أو من غيهم.

الطعام اإلعالة وإطعام 

الذي  اإلعالة  عنوان  هو  النفقة  عنوان  مع  يلتقي  الذي  اآلخر  والعنوان   
اهلل   ..«  : املؤمنني  أمي  وصية  يف  ورد  ما  وأمهها  الروايات،  عليه  أكدت 
اهلل يف األيتام فال تغبوا أفواههم وال يضيعوا بحرضتكم فقد سمعت رسول اهلل  
يقول: »من عال يتيام حتى يستغني أوجب اهلل عز وجل له بذلك اجلنة كام أوجب 

آلكل مال اليتيم النار«)2).

هو اإلطعام وهو أخص  والعنوان الثالث يف موضوع الرعاية املادية لليتيم 
من سابقيه أعني اإلنفاق واإلعالة، ومها يستبطنانه، ومع ذلك فقد أكدت عليه 
قال  بدوهنا،  تقوم حياته  يمثله من حاجة ماسة لإلنسان ال  ملا  الدينية  النصوص 

البيت  ﴿ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   تعاىل يف مدح أهل 
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ﴾ ]اإلنسن:8 ـ 9[، وقال أيضًا يف سياق 

ذكر اخلصائل املمدوحة: ﴿  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ﴾ ]البلد: 14 ـ 15 ـ  16[.

ن األيتام من رؤوس األزقاق  وقد مررّ يف سية اإلمام عيل  أنرّه كان يمكرّ
يدعو  السالم  عليه  عليا  »رأيت  يقول:  الطفيل  أيب  أخرى عن  رواية  ويف  يلعقوهنا 
ويف  يتياًم«)3)،  كنت  أين  لوددت  أصحابه:  بعض  قال  حتى  العسل،  فيطعمهم  اليتامى 

)1)  راجع: سورة النساء: آية 8.
)2)  الكايف، ج 7، ص 51.

)3)  بحار األنوار، ج 41، ص 29.
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: »من قبض يتيام من بني املسلمني إىل طعامه ورشابه أدخله  اخلرب عن رسول اهلل 
اهلل اجلنة البتة إال أن يعمل ذنبا ال يغفر«)1).

الثقافية الرعاية  الثاين:  النوع 

الثقافية  الرعاية  هو  لليتيم  إيالؤها  املطلوبة  الرعاية  من  الثاين  والنوع 
من  ليخرج  والثقافة  العلم  أسباب  بكل  وتزويده  تعليمه  عىل  بالعمل  والعلميرّة 
مستنقع اجلهل واألمية التي كانت يف الغالب قدرًا يبتىل به معظم األيتام، ونذكر 
 : يقول   الكاظم  بن جعفر  اإلمام موسى  مرويًا عن  الصدد حديثًا  يف هذا 
حمتاج  هو  ما  بتعليم  مشاهدتنا،  وعن  عنا  املنقطعني  أيتامنا  من  يتياًم  ينقذ  واحد  »فقيه 
إليه أشدُّ عىل إبليس من ألف عابد..«)2)، ومن القريب أن يكون هذا احلديث ناظرًا 
والعلم،  اهلداية  مصدر  وعن  إمامه  عن  املنقطع  وهو  املجازي  باملعنى  اليتيم  إىل 
وكذلك  إليه«،  حمتاج  هو  ما  بتعليم   .. عنا  »املنقطعني  قوله   به  يوحي  كام 
يتمه  الذي جيعله  لليتيم احلقيقي  تتمة احلديث، ولكنرّ مضمونه شامل  به  توحي 

يف انقطاع عن مصادر املعرفة ويعرضه لالنحراف والفساد.

والعاطفية الرتبوية  الرعاية  الثالث:  النوع 

الرعاية  إىل  بحاجة  فهو  والثقافية،  املادية  الرعاية  إىل  بحاجة  اليتيم  أنرّ  كام 
الرتبوية والعاطفية، بل إنرّ حاجته هلذه أكثر إحلاحًا من سواها، ألنرّه بفقد األب 
يف  املعنوي  النقص  هذا  ملء  عىل  كثيًا  اإلسالم  حثرّ  وقد  واملؤدب،  املريب  فقد 

حياة اليتيم، ووردت يف هذا الشأن عدة عناوين إليك أمهها:

)1)  سنن الرتمذي، ج 3، ص 214.
17، ص  5. ومستدرك الوسائل، ج  2، ص  9. وبحار األنوار، ج  1، ص  )2)  االحتجاج للطربيس، ج 

.319
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باليتيم الرمحة  العنوان األول: 

 والرمحة ُخُلق إسالمي رفيع أراد اهلل هلا أن تفيض عىل اإلنسان مهام كان 
دينه أو عرقه أو لونه، وأن تكون معيارًا وأساسًا يف العالقات اإلنسانية برمتها، 
ابتداًء من عالقة الزوج والزوجة التي أريد هلا أن تقوم عىل أساس املودة والرمحة 

﴿ڭ    بأبيه  الولد  عالقة  أو  ]الروم:21[،   ﴾ گ  گ  گ  ڳ     ﴿
املؤمن بأخيه  املؤمن  عالقة  أو  ]اإلرساء:24[،  ۇ﴾  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  

﴿  ڀ  ڀ﴾ ]الفتح:29[، أو عالقة احلاكم باألمة »وأشعر قلبك الرمحة للرعية 
واملحبة هلم واللطف هبم، وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإّنم صنفان 
إما أخ لك يف الدين وإما نظري لك يف اخللق«)1)، وانتهاًء بعالقة اإلنسان باآلخر وإن 
اهلل رسوله رمحة  بعث  فقد  والدين، وال عجب يف ذلك  العقيدة  اختلف معه يف 
إىل  وبالنظر  ]األنبياء:107[.  گ﴾  گ   گ     ک   ﴿ک   للعاملني  مهداة 
الرمحة  إىل  حاجتها  فإنرّ  األيتام،  رأسها  وعىل  الضعيفة  االجتامعية  الفئات  بعض 
والعطف أشد من غيها، ومن هنا جاءت الوصية هبم بشكل مكثف عىل ألسنة 

. املعصومني 

أنك  واعلم  الرحيم  كاألب  لليتيم  »كن   : اهلل  رسول  عن  احلديث  ففي 
: »ارمحوا األرملة واليتيم وأعينوا  تزرع كذلك حتصد«)2)، وعن أمي املؤمنني 
الضعيف واملظلوم«)3)، وعنه يف وصيته لولديه احلسن واحلسني  : »أوصيكام 
باحلق،  قوال  تبكيا عىل يشء زوي عنكام،  بغتكام، وال  وإن  الدنيا  تبغيا  اهلل وال  بتقوى 
أن  أراد  »من  قوله:  الصادق   اإلمام  وعن  الضائع«)4)،  وأعينا  اليتيم،  وارمحا 

)1)  هنج البالغة، ج 3، ص 84، من كتابه إىل مالك األشرت.
)2)  بحار األنوار، ج 74، ص 171.

)3)  املصدر نفسه، ج 75، ص 9.
)4)  املصدر نفسه، ج 42، ص 244.
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النصف من نفسه، ولريحم  يدخله اهلل يف رمحته ويسكنه جنته فليحسن خلقه، وليعط 
الضعيف«)1). وليعن  اليتيم، 

العنوان الثاين: الرّب به

 والعنوان اآلخر الذي يلتقي بعنوان الرمحة هو عنوان الرب)2)، وقد أكدت 
الروايات عىل رضورة الرب باليتيم حلاجته املاسة لذلك:

: »حث اهلل عز وجل عىل بر اليتامى النقطاعهم عن آبائهم  فعن رسول اهلل 
: »بروا  فمن صانم صانه اهلل، ومن أكرمهم أكرمه اهلل..«)3)، وعن اإلمام عيل 
أفضل  »من  أيضًا:  وعنه   بضعفائكم«)4).  وارفقوا  فقراءكم  وواسوا  أيتامكم 

الرب بر األيتام«)5).

إكرامه الثالث:  العنوان 

لتعزيز  اليتيم  إكرام  عىل  نعمل  أن  ملحًا  يكون  الرتبوية  العملية  سياق  يف   
عليه  أكدت  ما  وهذا  مذلة،  أو  دونية  من  به  يشعر  قد  مما  وإخراجه  بنفسه  ثقته 

ھ   ھ   ھھ       ﴿ الناس:  ببعض  التنديد  مقام  يف  تعاىل  قال  النصوص،  من  العديد 
ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ﴾ ]الفجر: 17 ـ 18[.

الضعيف  »حيب  املؤمن:  وصف  يف  املؤمنني   أمي  عن  احلديث  ويف 

)1)  األمايل للصدوق، ص 473.
القصد  الغي مع  الواصل إىل  الرب هو اخلي  الرب واخلي: »أن  الفرق بني  العسكري يف  ابن هالل  )2)  قال 
الرب  بني  الفرق  وأما   .95 ص  اللغوية،  الفروق  سهو«.  عن  وقع  وإن  خيا  يكون  واخلي  ذلك،  إىل 

والصدقة، فهو أن الصدقة تكون باملال، بينام الرب يكون بجميل الفعل أو القول.
)3)  التفسي املنسوب إىل اإلمام العسكري، ص 338. وعنه بحار األنوار، ج 72، ص 12.

.409 )4)  تصنيف غرر احلكم، ص 
)5)  املصدر نفسه.



حقوق اإلنسان يف اإلسالم48

أكرم  »ومن  رمضان  شهر  استقبال  يف  خطبته  يف  النبي  قال  وقد  اليتيم«)1)،  ويكرم 
فيه يتياًم أكرمه اهلل يوم يلقاه«)2). 

تعاهده الرابع:  العنوان 

الكافل،  عنه  ينقطع  ال  أن  لليتيم  الناجحة  الرتبوية  العملية  يف  يدخل  مما   
بل يبقى عىل تواصل مستمر معه فيزوره ويتفقد أحواله، وهذا ما ربام يشي إليه 
النهى؟  أولوا  اهلل من  يا رسول  قيل:  النهى،  أولوا  »إّن خياركم  النبوي:  احلديث 
قال: هم أولوا األخالق احلسنة، واألحالم الرزينة، وصلة األرحام، والربرة باألمهات 

واليتامى..«)3). للجريان  واملتعاهدون  واآلباء، 

العنوان اخلامس: إرضاؤه

بكى،  إذا  بإرضائه  الروايات  تويص  اليتيم،  مشاعر  مراعاة  عىل  وحرصًا   
»إذا   : اهلل  رسول  عن  احلديث  ففي  تعاىل،  اهلل  عند  عزيزة  اليتيم  دمعة  ألنرّ 
بكى اليتيم يف األرض يقول اهلل : من أبكى عبدي وأنا غيبت أباه يف الرتاب؟! فوعزيت 
: »إذا  وجاليل إن من أرضاه بشطر كلمة أدخلته اجلنة«)4). ويف حديث آخر عنه 
بكى اليتيم اهتز العرش )عىل بكائه(، فيقول اهلل تعاىل: يا مالئكتي اشهدوا عيل أّن من 

أسكته واسرتضاه أرضيته يف يوم القيامة«)5).

العنوان السادس: إدخال الفرح عليه

عىل  والرسور  الفرح  إدخال  أمهية  عىل  التأكيد  يأيت  عينه،  السياق  ويف   

)1)  بحار األنوار، ج 72، ص 461.
)2)  األمايل، ص 154.

)3)  وسائل الشيعة، ج 15، ص 191.
)4)  مستدرك الوسائل، ج 15، ص 153.

188، طبعة جامعة املدرسني. 1، ص  )5)  املصدر نفسه. وراجع: من ال حيرضه الفقيه، ج 
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من  إال  يدخلها  ال  الفرح  دار  هلا  يقال  دارا  اجلنة  يف  »إن   : فعنه  األيتام،  قلوب 
املؤمنني«)1). يتامى  فرح 

العنوان السابع: مسح رأسه 

وليس بعيدًا عن هذا اجلو املفعم بالعاطفة واحلنان، تأيت قضية املسح عىل 
»يا عيل،   : لعيل  النبي   وقد جاء يف وصية  وتعطفًا،  اليتيم حتننًا  رأس 

من مسح يده عىل رأس يتيم ترمحًا له أعطاه اهلل بكل شعرة نورًا يوم القيامة«)2).

الرعاية االجتامعية الرابع:  النوع 

عن  تبتعد  وال  تنفصل  ال  والتي  لليتيم  االجتامعية  الرعاية  موضوع  يف 
الرعاية الثقافية والرتبوية واملادية، تواجهنا عدة عناوين أكدت عليها النصوص:

العنوان األول: كفالته

كفالة  عن  الكريم  القرآن  حدثنا  فقد  الكفالة،  عنوان  العناوين  تلك  أهم   
كفالتها  يتوىل  من  بشأن  عمران  آل  يف  حدثت  خصومة  إثر  ملريم   زكريا 

ې     ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ         ۋ       ﴿ سبحانه:  قال  يتيمة،  وهي 
خرجت  وهكذا   ،]44 عمران:  ]آل  ەئ﴾  ائ    ائ    ى    ى    ې   

قيام ﴿ۇئ   ۇئ   ۆئ      ۆئ    فكفلها وقام بشؤوهنا خي  باسم زكريا  القرعة 
ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ﴾ ]آل عمران: 37[.

وورد يف احلديث عن اإلمام حممد الباقر  عن رسول اهلل  قال: 
إصبعيه  بني  وقرن  كهاتني.  اجلنة  يف  وهو  أنا  كنت  نفقته،  وكفل  يتياًم  كفل  »من 

)1)  كنز العامل، ج 3، ص 170، رقم احلديث 6008.
)2)  وسائل الشيعة، ج16، ص 337. ج 21، ص 374. ج 3، ص 286 وغيها.
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اهلل«)2)  عند  أثري  اليتيم  »كافل   : املؤمنني  أمي  وعن  والوسطى«)1)،  املسبحة 
وعنه  أيضًا: »كافل اليتيم واملسكني عند اهلل من املكرمني«)3).

اإلمام حديث  يف  الوارد  الرعاية  عنوان  الكفالة،  معنى  عن  بعيد  وغي 
: »من رعى األيتام ُرعي يف بيته«)4).  عيل 

الثاين: إيواؤه العنوان 

وتعاىل  سبحانه  قال  اإليواء،  عنوان  هو  الشأن  هذا  يف  اآلخر  والعنوان   
]الضحى:6[،  اهلل  ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾  االمتنان عىل رسول  مقام  يف 
اهلل  بنى  فيه  كن  من  أربع  عيل  »يا   : املؤمنني  ألمي  النبي   وصية  ويف 
ورفق  والديه،  عىل  وأشفق  الضعيف،  ورحم  اليتيم،  آوى  من  اجلنة،  يف  بيتًا  له 
بمملوكه«)5)، وعنه  أيضًا: »مر عيسى بن مريم  بقرب يعذب صاحبه، 
ثم مر به من قابل فإذا هو ليس يعذب فقال: يا رب مررت هبذا القرب عام أول 
يا  إليه:  العام وهو ليس يعذب فأوحى اهلل جل جالله  به  وهو يعذب، ومررت 
بام عمل  له  فغفرت  يتيام  فأصلح طريقا وآوى  له ولد صالح  أدرك  قد  اهلل  روح 

ابنه«)6). 

)1)  قرب اإلسناد، ص 94. وعنه بحار األنوار، ج 72، ص 3. ويف مصادر أهل السنة جاء اخلرب هكذا: 
 ،3 الرتمذي، ج  والوسطى«. سنن  السبابة  يعنى  بإصبعيه  وأشار  اجلنة كهاتني،  اليتيم يف  »أنا وكافل 
ص 315. وطبيعي أن وعده  لكافل اليتيم أن يكون معه يف اجلنة إنام هو مرشوط بأخذه بأسباب 

اإليامن وابتعاده عام يسخط اهلل تعاىل. 
)2)  عيون احلكم واملواعظ، ص 397. 

.409 )3)  تصنيف غرر احلكم، ص 
)4)  املصدر نفسه.

)5)  وسائل الشيعة، ج 16، ص 338.
)6)  املصدر نفسه.
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اليتيم اكتناف  الثالث:  العنوان 

: »طوبى ملن اكتنف األرملة واليتيم«)1)،   نقل عن صحيفة إدريس النبي 
ما  أحوج  وهو  ظلك  وحتت  ومحايتك  كنفك  يف  جتعله  أن  يعني  اليتيم  واكتناف 

لذلك. يكون 

حاجتهم إىل الرعاية وحاجتنا إىل الرمحة 4 ــ 

ناجتًا  اجتامعيًا  وخلاًل  فراغًا  ـ  فقط  ـ  تسدرّ  ال  ورعايتهم  األيتام  كفالة  إنرّ 
التي خطفت والدًا من بني أرسته، وال  أو طوارق احلدثان  الزمان  عن عاديات 
تساهم ـ فقط ـ يف التئام جرح نفيس بالغ َحَفَره فقُد األب يف وجدان ابنه اليتيم، 
اإلنسانية  مشاعره  خالل  من  الكافل  خيترب  مضامرًا  تعترب  كله  ذلك  فوق  ا  إهنرّ بل 
التي قد تصاب بالتخشب والتحجر بفعل استغراقه  وحيرك عواطفه وأحاسيسه 
أنرّه »أتى النبي صىل  يف مشاغل احلياة وانشغاله بملذاهتا وزخارفها، ويف احلديث 
اهلل عليه وآله وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: أحتب أن يلني قلبك وتدرك حاجتك، 
وتدرك حاجتك«)2)، ويف  قلبك  يلن  وأطعمه من طعامك  رأسه  وامسح  اليتيم  ارحم 
وليمسح  فيالطفه  يتيام  فليدن  قلبه  قساوة  منكم  أنكر  »من   : عنه  آخر  حديث 

رأسه يلني قلبه بإذن اهلل عز وجل فإن لليتيم حقا«)3).

مصداقًا  اإلسالمي  املنظور  يف  تعترب  األيتام  رعاية  فإنرّ  أخرى،  جهة  ومن 
بارزًا للصدقة اجلارية والتجارة املستمرة مع اهلل، مما يعود بالنفع عىل الكافل قبل 
أفضل  من  هو  وبنائه  اإلنسان  تربية  يف  السعي  ألنرّ  املكفول؛  إىل  النفع  يصل  أن 
القربات عند اهلل، فلئن كان اليتيم بحاجة إىل الرمحة أو العاطفة اإلنسانية فالكافل 

)1)  بحار األنوار، ج 92، ص 469.
)2)  الرتغيب والرتهيب، ج 3، ص 349.
)3)  من ال حيرضه الفقيه، ج 1، ص 188.
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أحوج منه إىل الرمحة اإلهلية، ويف احلديث الذي تقدم عن اإلمام الصادق 
من  النصف  وليعط  خلقه،  فليحسن  جنته  ويسكنه  رمحته  يف  اهلل  يدخله  ان  أراد  »من 

اليتيم، وليعن الضعيف، وليتواضع هلل الذي خلقه«)1). نفسه، ولريحم 

كفل  من  جزاء  فام  »إهلي  قائاًل:  ربه  سأل  أنرّه  موسى   اهلل  نبي  وعن 
اليتيم؟ قال: أظله يوم القيامة يف ظل عريش«)2)، وهبذا املقياس فال يكون خمطئًا من 
باليتيم أن يشكر  اليتيم أكثر مما ينبغي وجيدر  يقول: ينبغي عىل الكافل أن يشكر 
ونيل  اخليات  الكتساب  للكافل،  ذهبية  فرصة  هيرّأ  اليتيم  ألنرّ  وذلك  الكافل؛ 

املثوبات.

)1)  وسائل الشيعة، ج 12، ص 155، احلديث 32، الباب 104 من أبواب العرشة.
)2)  بحار األنوار، ج 66، ص 411.
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يف  نقرأ  أو  التلفزة،  شاشات  خالل  من  أو  مبارش،  بشكل  نشاهد  ما  كثيًا 
بعض  يف  مرميني  الوالدة  حديثي  أطفال  عن  الثقات  من  نسمع  أو  الصحافة، 
يف  وأحيانًا  الرشطة،  مراكز  أو  احلضانة  دور  أبوب  عىل  أو  األرصفة  أو  األزقة 
مراكز إلقاء القاممة! وهذا األمر مؤمل جدًا. وال شكرّ أنرّ هؤالء اللقطاء هم أشد 
الرشائح االجتامعية فقرًا وأكثرها حاجة للرعاية واالهتامم، فاليتيم له أصل وأم 
آبائهم وأمهاهتم وأقربائهم، ومن هنا  يعرفون شيئًا عن  وأقرباء وأما هؤالء فال 

فإنرّ حاجتهم إىل العناية هي أكثر من غيهم. 

مؤسستان  تستقبل  وحده،  لبنان  يف  أنرّ  إىل  اإلحصاءات  بعض  وتشي 
متخصصتان بإيواء األطفال اللقطاء ما يقرب من مخسني لقيطًا كل عام. وانتشار 
هذه احلالة يف بلداننا اإلسالمية يدفعنا إىل التعرف عىل أسباهبا ودوافعها، وبيان 
بيان حقوق هؤالء األطفال واألحكام الرشعية  املوقف الرشعي منها، وكذلك 

باملجتمع. تنظم حياهتم وعالقتهم  التي 

أوالً: من هو اللقيط؟

عن  ويميزه  اللقيط  لنا  حيدد  تعريف  تقديم  الرضوري  من  أرى  وبداية، 
غيه،  يلتقطه  الذي  الشخص  وهو  مفعول،  اسم  هي  اللغة  يف  واللقيط  غيه، 
أبوه  ُيعرف  ال  الطرق،  عىل  مرميا  يوجد  الذي  الطفل  »اللقيط:  األثي:  ابن  قال 
يعثر عىل اليشء من غي قصد  أن  أمه، فعيل بمعنى مفعول«)1)، وااللتقاط:  وال 

)1)  النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج 4، ص 264.
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وطلب. واللقطة ـ وهي بضم الالم وفتح القاف ـ : اسم املال امللقوط )1). 

»كل صبي  الشهيد األول:  يقول  فاللقيط كام  الفقهي،  وأما يف االصطالح 
مجلة:  عىل  آخر  حمل  يف  الشهيد  وأضاف  له«)2)،  كافل  ال  ضائع  جمنون  أو  صبية  أو 
»ال كافل له« عبارة: »وال يستقلرّ بنفسه«)3)، ورشحها الشهيد الثاين بقوله: » أي 

بالسعي عىل ما يصلحه ويدفع عن نفسه املهلكات املمكن دفعها عادة«)4).

ملقوطًا  »ويسمى  األول:  الشهيد  قال  املنبوذ،  وهي  أخرى،  تسمية  وله 
ومنبوذًا، واختالف اسميه باعتبار حاليه، فإنرّه ينبذ أوالً ويلتقط أخيًا«)5).

صفة  أي  وعىل  وجد  حيث  امللتقط  هو  »اللقيط  بأنرّ  بينهام  بعضهم  ق  وفررّ  
وجد يف صغره، واملنبوذ الذي وجد منبوذًا ألول ما يولد«)6).

والغالء  الشدائد  يف  الصغار  من  التقط  ما  هو  »اللقيط  بأنرّ  ثالث:  ق  وفررّ  
بأنرّ  ابن زنا. وهلذا أفتى بعضهم  املنبوذ فمن طرح لكونه  أما  وال يعلم له أب«، 
ما  مالك:  وقال  حيد.  مل  املنبوذ  بذلك  قذف  ومن  حد،  بأبيه  اللقيط  »قذف  من 
التفريق،  هذا  عىل  وبناًء  احلد«)7).  لغيه  قائلها  وعىل  الزنى  ولد  إال  منبوذًا  نعلم 
فمن عرف أنرّ سبب ختيل ذويه عنه أنه ابن زنا سمي منبوذًا، ومن عرف أن سبب 

ختليهم عنه هو الغالء ونحوه أو مل يعرف السبب وراء ختليهم عنه فهو اللقيط.

اصطالحات،  جمرد  هي  )منبوذ/لقيط(  التسميات  فهذه  كان،  وكيف 

)1)  النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج 4، ص 264.
)2)  الدروس الرشعية، ج 3، ص 73.

 .206 )3)  اللمعة الدمشقية، ص 
.67 7، ص  )4)  الروضة البهيرّة يف رشح اللمعة الدمشقيرّة، ج 

)5)  الدروس الرشعية، ج 3، ص 73.
.402 8، ص  )6)  مواهب اجلليل للرعيني، ج 

)7)  املصدر نفسه، ج ن، ص ن. 
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تنظم  التي  الرشعية  باألحكام  يتصل  فيام  كبي  وفقهي  عميل  أثر  ذات  وليست 
ابن  اللقيط هو  أنرّ  لو ثبت  فيام  بارز وهو  ة فارق  ثمرّ شؤون هذه الرشحية. أجل، 
تنظم  التي  الرشعية  يكون موضوعًا جلملة من األحكام  احلالة  فإنه يف هذه  زنا، 

أموره)1). 

فلعلرّه ولد  ابن زنا،  اللقيط هو  أو  املنبوذ  أنرّ  لنا أن نعرف  أنرّى  وقد تسأل: 
مثاًل؟ شبهة 

قلت: إنرّ معرفة ذلك صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، كام لو علم أنرّ امرأة 
ت إىل مكان جمهول. زنت ثم وضعت وليدها يف مكان معني وفررّ

وسيأيت أنرّ اللقيط ال حيكم بكونه ابن زنا إال يف حال قام الدليل الرشعي 
عىل ذلك.

وجتدر اإلشارة هنا: 

ذلك  وليس  حاله،  لواقع  توصيف  هو  املنبوذ  أو  باللقيط  وصفه  إنرّ  أوالً: 
مناداته  أو  تسميته  ذلك  بعد  يصح  وال  معينًا،  اساًم  إعطاؤه  جيدر  وإنام  له،  اساًم 
باللقيط أو املنبوذ؛ ألنرّ هاتني الصفتني حتمالن ذمًا وتعييًا، وهذا يؤذيه ويؤمله، 

وربام عدرّ ذلك نبزًا أو سبًا، فيحرم لذلك. 

ع وحديثي  بالرضَّ ينحرص  ـ ال  الفقهي  التعريف  ـ حسب  اللقيط  إنرّ  ثانيًا: 
جمنون  أو  صغي  طفل  لكل  شامل  هو  بل  يتوهم،  قد  كام  األطفال،  من  الوالدة 

نظرة  من  حوله  حيوم  وما  وحقوقه،  الرشعي  غي  الولد  عن  خاصة  دراسة  تعاىل  اهلل  بعون  سنصدر    (1(
عقدية أو فقهية تعدرّ قاسية وظاملة يف نظر الكثيين، وسوف نالحظ أنرّ معظم اآلراء الفقهية املطروحة 
نقاش، وتفتقر  املهام كالشهادة والقضاء هي حمل  ببعض  القيام  أو متنعه من  النسب  والتي حترمه من 

إىل الدليل التام.
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ضائع ال كافل له وال يستقلرّ بنفسه يف دفع األخطار عنها ويف القيام بام يصلحها 
الرضورية. احتياجاهتا  وتأمني 

فلياجع  الفقهاء،  كلامت  يف  املذكورة  بالقيود  التفصيلية  املعرفة  رام  ومْن 
املصادر الفقهية، فقد أسهبت يف احلديث عن ذلك. 

ثانيًا: أسباب هذه الظاهرة

يمكننا  الظاهرة،  حدرّ  إىل  وصلت  التي  احلالة  هذه  تفيش  أسباب  وعن 
اإلشارة إىل أمرين أساسيني:

العالقات املشبوهة 1 ــ 

الرجال  من  املتزوجني  املشبوهة، وال سيام عند غي  اجلنسية  العالقات  إنرّ 
والنساء)1)، تعترب من أهم األسباب يف بروز ظاهرة اللقطاء أو األطفال املنبوذين 
الذين يعثر عليهم رجال الرشطة أو الناس يف الشوارع واألزقة، كام أنرّ العالقة 
املذكورة تعدرّ سببًا رئيسيًا يف الكثي من حاالت اإلجهاض التي تلجأ إليها بعض 
النساء، وذلك خمافة العار أو أن يلحقها األذى الذي قد يصل إىل حدرّ القتل من 
املرأة  بقتل  العار  هذا  غسل  إىل  يسعون  الذين  العشية«  و»رجال  أقربائها  قبل 
غت سمعتها بالرتاب! أما  ا ـ بزعمهم ـ دنرّست رشف العشية ومررّ اخلاطئة، ألهنرّ
الرجل الذي يامرس الفاحشة، فإنرّه ال جيلب العار ـ حسب رأهيم ـ ال لنفسه وال 
لعشيته، بل يغتفر له ذلك ويربر بنزوة الشباب التي جيوز هلا ما ال جيوز لغيها! 
ة رضيبة عىل املرأة فقط، وتصبح  أ القيم، فتغدو العفَّ هكذا تنقلب املفاهيم وتتجزَّ
وغضب  والشنار  العار  أنرّ  مع  املرأة،  من  مذمومة  الرجل،  من  مقبولة  الفاحشة 

اجلبار واحد، والعقوبة عند اهلل واحدة للذكر واألنثى يف الدنيا واآلخرة ﴿ڀ  

)1)  أما املتزوجة فيمكنها االحتيال بتفسي أمر محلها عىل أنه من زوجها.
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ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  
ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾ ]النور:2[. 

تغطيها  والتي  الغربية  سيام  وال  املجتمعات  بعض  يف  اجلنسيرّة  اإلباحيرّة  إنرّ 
املناعة األخالقية، فاندفع البعض  القوانني أوجدت حالًة من ضعف  الكثي من 
إىل ممارسة الرذيلة بشكل اعتيادي، وإذا محلت املرأة فال جتد غضاضة يف إعالن 
احلمل وأهنا تريد االحتفاظ به، دون أن تعرف من هو األب يف بعض احلاالت، 
أمامها،  متاحة  فالفرصة  اجلنني  إجهاض  شاءت  وإن  العالقات،  تعدد  بسبب 
التي ال  املجتمعات  فإنرّ  املقابل،  باإلجهاض. ويف  الدول تسمح  الكثي من  ألنرّ 
تزال حتتفظ برؤية خاصة ومتحفظة ولو يف الظاهر إزاء العالقات اجلنسيرّة خارج 
نطاق الزوجية، فال يسع املرأة يف حاالت احلمل خارج البيت الزوجي سوى أن 

تلجأ إىل اإلجهاض أو إىل التخيل عن الطفل ونبذه بعد تولده.  

تردي الوضع االجتامعي 2 ــ 

اللقطاء  الذي يساهم يف ظاهرة األطفال  الرئييس اآلخر  السبب  الفقر هو 
أمهات  أو  آباًء  واألخرى  الفينة  بني  ونشهد  شهدنا  فقد  املوؤدة،  األطفال  أو 
أجلأهم الفقر وتردي الوضع االجتامعي إىل بيع أوالدهم أو التخيل عنهم وربام 

ۉ    ﴿ۉ    الفقر  خمافة  األوالد  قتل  عن  الكريم  القرآن  هني  يكن  ومل  قتلهم، 
ې   ې     ېې   ى   ى   ائ﴾ ]اإلرساء:31، األنعام:151[، إال 

حتذيرًا من أمر واقع، وجريمة تتحقق يف املجتمعات. وإذا كان اإلمالق )الفقر( 
احلال  بطبيعة  ـ  يدفعه  قد  فإنرّه  اجلنني،  إسقاط  أو  ابنه  قتل  إىل  اإلنسان  يدفع  قد 
النكي  هذا  نجد  هنا  ومن  الطريق،  قارعة  عىل  ورميه  عنه،  التخيل  أو  بيعه  إىل  ـ 
الذين  كل  وعىل  الفقر،  عىل  اإلسالم  شنرّها  التي  الرضوس  واحلرب  الشديد 
يفقرون الناس ويمتصون دماءهم وأمواهلم وعرقهم، حتى قال رسول اهلل  
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َأْن َيُكوَن ُكْفرًا«)1)، وكان  يستعيذ باهلل من الفقر  اْلَفْقُر  كلمته الشهية: »كاَد 
من  بك  أعوذ  إين  »اللهم   : يقول  الرجيم،  الشيطان  من  تعاىل  به  كاستعاذته 

الفقر«)2).

انعدام حّس املسؤولية 3 ــ 

السببني  مستوى  إىل  يصل  مل  وإن  ثالث،  سبب  إىل  اإلشارة  ويمكن 
اجتياح  بسبب  األخالقية  القيم  وتراجع  املسؤولية  حسرّ  انعدام  وهو  السابقني، 
املتأثرين بنمط احلياة  أبناء العرص من  الثقافة االستهالكية وسيطرهتا عىل نفوس 
الغربية. لقد بتنا نشهد أن بعض النساء ال ترغب يف حتمل املسؤولية وأن تعيش 
حياة األمومة التي تقيرّد حريتها وقد حترمها من إطالق العنان لرغباهتا وشهواهتا، 
ما يدفعها إىل التخيل عن أبنائها ووضعهم عىل أبواب دور احلضانة، وربام نشهد 
من  والتخلص  أبنائهم  قتل  إىل  األهل  ببعض  دفعت  وعدوانية  إجرمية  حاالت 
العملية هي  فإنرّ هذه  تربيتهم ورعايتهم، والواقع  تفرضه  التي  املسؤولية  ضغط 

أسوأ من عمليات الوأد التي عرفها اإلنسان يف اجلاهليرّة.  

وجتدر اإلشارة إىل أنرّ صعوبة الظروف االجتامعية أو انعقاد نطفة املولود 
من الزنا ال يربران رشعًا ختيل اإلنسان ـ أبًا كان أو أمًا ـ عن ابنه ونبذه، بل عليه 

أن حيتفظ به ويسعى حلفظ حياته بشتى الطرق املمكنة.   

اللقيط ثالثًا: واجباتنا جتاه 

مفصل،  بشكل  وامللتِقط  اللقيط  أحكام  عن  كتبهم  يف  الفقهاء  حتدث 
الزاوية الفقهية البحتة، بقدر ما نحن بصدد  ولسنا هنا بصدد مقاربة املسألة من 

)1)  الكايف، ج 2، ص 307. وعنه وسائل الشيعة، ج 15، ص 366، احلديث 4، الباب 55 من أبواب 
النفس. جهاد 

)2)  عوايل الآليل، ج 3، ص 71.
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مقاربتها من الزاوية اإلسالمية العامة، إْن جلهة النظر إىل اللقيط وكيفية التعامل 
معه، وبيان حقوقه، أو جلهة احلديث عن كيفية معاجلة نتائج وآثار هذه الظاهرة، 

وهلذا يكون السؤال البدهيي عند العثور عىل اللقيط: ما هو واجبنا جتاهه؟

وجوب أخذ اللقيط  1 ــ 

 إنرّ اإلسالم يدعونا إىل التقاط الطفل الضائع الذي ال كافل وال معيل له 
بل  استحبايب،  أمر  جمرد  ليست  الدعوة  وهذه  األخطار،  معرض  يف  تركه  وعدم 
ا دعوة ملزمة يأثم من ترك االستجابة هلا، ألنرّ يف التقاطه إنقاذًا وإحياًء للنفس  إهنرّ

املحرتمة ﴿   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ    ڤ﴾ ]املائدة:32[.

 وهلذا فقد اعرتض بعض الفقهاء عىل ما ذكره البعض من استحباب أخذ 
ا استحباب أخذ اللقيط فلم يظهر وجهه، مع كون اللقيط  اللقيط، بالقول: »وأمرّ
بقاطبة  املتعلقة  الكفائية  الواجبات  من  أنرّه  األظهر  بل  للهلكة،  ضًا  معررّ منبوذًا 

الغي«)1). بفعل  املكلرّفني، ويمكن سقوطه 

القائلني باالستحباب إما إىل صورة ما لو مل يكن املنبوذ  أقول: ولعلرّ نظر 
يف معرض اهلالك، بحيث إذا مل يأخذه أول من رآه، فإنرّ الثاين أو الثالث سيأخذه 
حتاًم، وإما إىل بيان احلكم العيني. بينام نظر القائلني بالوجوب هو إىل الوجوب 
الكفائي، وال تنايف بني وجوب اليشء كفاية واستحبابه عينًا، فأخذ الطفل الذي 
نبذه أهله أو ختلوا عنه هو واجب كفاية، ولكنه مستحب يف نفسه ألنه من عمل 

الرب، الذي حثرّ عليه القرآن الكريم، قال تعاىل: ﴿   ەئ   وئ   وئ   ۇئۇئ   ۆئ   
ۆئ    ۈئ   ۈئ      ېئ ﴾ ]املائدة:2[.

يعني  فهذا  الكفائية،  الواجبات  اللقيط واحتضانه من  أخذ  يكون  وعندما 
أنرّ األمر يف عهدة األمة، وهي مسؤولة عن هذا الواجب، وإذا تقاعست تكون 

آثمة بكل أفرادها.

)1)  جامع املدارك، ج 5، ص 428.



61 املحور الثاين: حقوق اللقيط

املسؤولية بني الدولة واألفراد 2 ــ 

من  عند  ليضعه  الرشعي  للحاكم  ُيعطى  هل  اللقيط؟  أمر  يتوىل  الذي  من 
هو أهل لذلك، أم جيوز ألحاد املكلفني أن يتولوا أمره ورعايته؟

اللقيط بشكل أويل هو احلاكم الرشعي، أو  ح أنرّ الذي يتوىل أمر  إننا نرجرّ
السلطة الرشعية، فهي التي تتوىل األمر باعتبار ذلك من األمور احلسبيرّة، وهذه 
تتوالها احلكومة الرشعية، وبإمكاهنا أن تعهد باألمر إىل بعض منظامت املجتمع 
من  يظهر  قد  وما  األفراد.  بعض  إىل  أو  احلاالت،  هذه  بمثل  املتخصصة  األهيل 
بعض النصوص من أنرّ امللتِقط يمكنه أن يتوىل أمر اللقيط، فهذا إنام هو بلحاظ 
وجود إذن من السلطة يف مثل هذه احلاالت وال سيام أنه مل يكن آنذاك مؤسسات 
من  اللقيط  الطفل  ينتزع  أن  احلاكم  وبإمكان  احلاالت،  هذه  بمثل  تعنى  خاصة 

ر أنه ليس أهاًل لرعايته والقيام بشؤونه. امللتقط إذا قدرّ

بالدرجة األوىل عىل عاتق  أنرّ مسؤولية ذلك تقع  ويمكن االستدالل عىل 
السلطة والدولة احلاكمة، بام ورد عن اإلمام عيل  يف عهده إىل عامله عىل 
ْم،  ةاَ هلاَُ ْفىلاَ ِمناَ الَِّذيناَ الاَ ِحيلاَ ِة السُّ : » ُثمَّ اهلل اهلل يِف الطَّباَقاَ مرص مالك األشرت، قال 
ًا،  ّ وُمْعرتاَ انِعًا  قاَ ِة  الطَّباَقاَ ِذه  هاَ يِف  إِنَّ  فاَ ْمناَى،  والزَّ ى  اْلُبْؤساَ ْهِل  وأاَ وامْلُْحتاَاِجنياَ  اكنِِي  امْلاَساَ ِمناَ 
ِمْن  الِِك، وِقْساًم  ماَ ْيِت  باَ ِمْن  ِقْساًم  ْم  هلاَُ ْل  فِيِهْم، واْجعاَ ه  قِّ ِمْن حاَ ظاَكاَ  اْستاَْحفاَ ا  ماَ ِظ هلل  واْحفاَ
إِنَّ لأِلاَْقصاَ ِمنُْهْم ِمْثلاَ الَِّذي لأِلاَْدناَى«)1). وطبيعي  ٍد، فاَ لاَ ِم يِف ُكلِّ باَ ايِف اإِلْسالاَ واَ ِت صاَ الَّ غاَ
وأهل  واملحتاجني  املساكني  من  هلم  حيلة  ال  للذين  جيلرّ  مصداق  اللقطاء  أنرّ 

البؤس، وأضف إىل ذلك أنرّ عنوان ابن السبيل شامل للقيط)2).

)1)  هنج البالغة، ج 3، ص 100.
)2)  احلالل واحلرام يف اإلسالم، ص 346.
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وجوب التعريف به 3 ــ 

كام  أهله،  قبل  من  منبوذ  الطفل  هذا  أنرّ  األمارات  خالل  من  نحرز  ربام 
وهربت  معني،  مكان  يف  ونبذته  ولدته  ثم  غامضة،  ظروف  يف  أمه  به  محلت  لو 
ا لو مل يظهر من  خوفًا عىل نفسها من ذوهيا، فهنا ال جيب علينا التعريف به. وأمرّ
األمارات أنه منبوذ، وكان من املمكن أن يكون تائها وقد أضاعه أو رسقه أحد 
منهم أو ما إىل ذلك، ففي مثل هذه احلالة جيب ـ بحسب ما يفتي بعض الفقهاء)1) 
ف عنه، وال جيوز إخفاؤه والتكتم عليه؛ ألنرّ يف ذلك قطًعا  ـ عىل امللتقط أن يعررّ
أهل  امللتِقط  عرف  وإذا  بالسبي.  يكون  ما  أشبه  وهو  وذويه،  أهله  عن  للطفل 
اللقيط وجب تسليمه إليهم، وال جيوز انتزاعه منهم أو إخفاؤه عليهم. أجل، إن 
إنام يكون واجبًا عليه رشيطة أن ال خُيشى عىل حياته معهم، وإال  إليهم  تسليمه 
لزم عىل امللتقط مراجعة احلاكم الذي قد يأذن له بأْن يرعاه وحيفظه من األخطار 

بشؤونه. ويكفله وهيتم 

متعبًا  وال  مكِلفًا  وليس  وميسورًا،  سهاًل  أمرًا  غدا  زماننا  يف  والتعريف 
للملتِقط، كام أنه يف الغالب قد يؤدي إىل نتائج طيبة جلهة التعرف عىل أهل اللقيط.

وفق  وليس  املؤسسة  رؤية  وفق  األمر  هذا  مع  التعامل  إىل  ندعو  وإننا 
إنشاء  عىل  نعمل  أو  القائمة  املؤسسات  إىل  نلجأ  بحيث  الفردية،  الذهنية 
اللقطاء،  بشؤون  تعنى  أهلية  أو  رسمية  أكانت  ومأمونة  موثوقة  مؤسسات 
فله  وحفظه  رعايته  عىل  قادرًا  وكان  به  باالحتفاظ  رغب  إذا  امللتقط  إنرّ  بحيث 
ذلك، رشيطة أن ُتعلم هذه املؤسسة بأن لديه طفاًل لقيطًا لتساعد عىل إيصاله إىل 
شخصيًا  يرغب  ال  كان  وإذا  القانونية.  أموره  تسوية  عىل  امللتقط  وتساعد  ذويه 
وتعمل  برعايته  لتقوم  لدهيا،  يودعه  فإنه  ذلك،  عىل  قادر  غي  أو  به  باالحتفاظ 

.211 2، ص  411. ومنهاج الصاحلني للسيد السيستاين، ج  )1)  أحكام الرشيعة للسيد فضل اهلل، ص 
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األجهزة  مع  التواصل  عىل  وقدرهتا  اخلاصة  ووسائلها  أجهزهتا  خالل  من  هي 
نتيجة مرضية تسمح  التعريف املطلوب، فإن توصلوا إىل  الرسمية واألمنية عىل 
املنى، وإال قامت املؤسسة بشؤونه  أمه وأبيه فهذا غاية  الطفل إىل حضن  بعودة 
من  هو  املؤسسة  هذه  ووجود  رعايته.  عىل  قادرة  معينة  عائلة  عن  له  وفتشت 
بداياهتا  يف  العملية  بتنظيم  يسمح  ال  وهو  اخليي،  والعمل  الرب  مصاديق  أبرز 
فحسب، بل يسمح بمعرفة احلقيقة يف النهايات أيضًا، فإنرّ املرأة التي نبذت ابنها 
خلوف أو نحوه، قد تتمكن مع مرور الوقت من إعادة الولد إىل حضنها الرتفاع 
املحذور ووصوهلا إىل مكان آمن. فهنا لو ترك األمر إىل األفراد، فمن أين يمكن 
هلذه األم أن تصل إىل وليدها؟! أما عندما تتوىل األمر مؤسسة خاصة فالتواصل 
معها يكون سهاًل، وهذا ما قد خيفف من ضياع األنساب، وهو أمر مطلوب يف 

نفسه ومقصد من مقاصد الرشيعة.

تأمني احلياة الكريمة 4 ــ 

البن  مصداقًا  ـ  ُعْرفًا  ـ  يكون  التقاطه  وحني  األمر  بادىء  يف  اللقيط  إنرّ   
يف  مبارش  بشكل  الفئة  هذه  حلظ  قد  اإلسالمي  الترشيع  يكون  وعليه  السبيل، 
املتمثلة باخلمس والزكاة واألنفال، فإنرّ أحد مصارف  ميزانية الدولة اإلسالمية 

ڀ     پ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ     ﴿ السبيل:  ابن  هو  اخلمس 
وهكذا  ]األنفال:41[.  ٺ﴾  ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ   

ۀ    ڻ    ڻ     ڻ       ﴿ الزكاة:  مصارف  أحد  هو  السبيل  ابن  فإنرّ 
ۀ   ہ   ہ   ہ    ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓۓ    
ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ     ۆ﴾ ]التوبة:60[. وأيضًا هو أحد مصارف 

األنفال: ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾ ]احلرش:7[.
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بل هي  أحد،  منرّة من  ليست  اللقيط ورعايته وحفظه  كفالة  إنرّ  باختصار: 
ا ليست إحسانًا  حق كفله له اهلل سبحانه باعتباره إنسانًا مكتمل اإلنسانية، كام أهنرّ
وشفقة، بل هي واجب يف عنق األمة، دولة أو جمتمعًا أهليًا أو أفرادًا، التي يلزمها 
اختيار األسلوب األمثل لرعايته، كتأسيس املعاهد التي تعنى باالهتامم باللقطاء 
فيلزم عىل األمة  بواجبها،  القيام  الدولة عن  تقاعست  وتربيتهم وتعليمهم. ولو 

القيام هبذه املسؤولية، باعتبار ذلك واجبًا كفائيًا، كام أسلفنا.  واملجتمع األهيل 

دجمه يف املجتمع 5 ــ 

يكون  للقطاء،  الكريمة  احلياة  وتأمني  الرعاية  بواجب  القيام  موازاة  يف 
العمل عىل دجمهم يف املجتمع، واجتناب وضعهم  ة  الرتبويرّ الناحية  املهم من  من 
فإنرّ  الناس؛  عامة  عن  بعيدًا  باللقطاء،  خاص  مأوى(  أو  )مركز  مكاين  حيرّز  يف 
عزهلم هبذه الطريقة قد يضاعف ُعقد النقص فيهم، ويسهم يف خلق نظرة دونيرّة 
أن  هو  اللقيط  مع  التعاطي  يف  األنجع  األسلوب  أنرّ  نعتقد  فإنرّا  وهلذا  نحوهم. 
نوادهيم  يف  اآلخرين  مع  اعتيادي  بشكل  حياته  ليعيش  املجتمع  داخل  نبقيه 
ومدارسهم ومالعبهم، وهبذا تكون حضانته يف البيوت ـ لو تيرست ـ أوىل من 
حضانته يف مؤسسات معزولة. وإننا نقرأ يف سية إمامنا زين العابدين  ما 
يوحي برضورة اعتامد سياسة دمج الذين ال حيلة هلم من الناس يف املجتمع، فقد 
اليتامى  حيرض طعامه  أن  ـ  اليتيم  ـ كام مررّ يف حقوق  : »كان يعجبه  أنرّه  ورد 
واألرضاء والزمنى واملساكني الذين ال حيلة هلم، وكان يناوهلم بيده«)1)، وهذا األمر 
يستدعي خْلَق ثقافة عامة حترتم إنسانية هذه الرشحية وال تنظر هلا بريبة أو بتقزز 
أو استعالء واستحقار، ألنرّ ذلك غي مربر من الناحيتني األخالقية والرشعية.

)1)  اخلصال، ص 518.
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ماذا عن التبني؟ 6 ــ 

 إال أنرّ احلرص عىل دمج اللقيط يف املجتمع واالهتامم به وبرتبيته ال يسمح 
عته  للملتِقط إحلاقه له بنسبه، فإنرّ التبني مرفوض يف الرشيعة اإلسالمية وإن رشرّ
املياث  يف  احلقيقي  الولد  آثار  عليه  ورتبت  به  واعرتفت  الوضعيرّة  األنظمة 
العريب  التبني قائاًم ومعرتفًا به يف املجتمع  وغيه. لقد جاء اإلسالم، وكان نظام 
يعرف  وكان  حارثة،  بن  زيد  تبنى  قد  كان  نفسه  النبي   أنرّ  حتى  ومنترشًا، 

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ﴿ تعاىل:  قوله  نزل  أن  إىل  حممد،  بن  بزيد 
گ   گ   گ   ک   ک    کک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   
گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
5[، وبعد نزول اآلية عاد زيد إىل نسبه القديم،  ۀ  ۀہ﴾ ]األحزاب:4 ـ 

فأخذ ينسب إىل أبيه، فيقال زيد بن حارثة)1). 

يفيد  ]األحزاب:4[،  ﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾  تعاىل:  قوله  يف  والتأمل 
تزويرًا  التبني  يرتكز عىل كون  اجلاهيل  التبني  لنظام  الرسرّ يف حماربة اإلسالم  بأنرّ 
للواقع، وحماولة ادعائية لفظية لتبديل احلقائق، بجعل الغريب قريبًا، واألجنبي 
لصيقًا، ومن هنا ألغى اإلسالم كل آثار التبني املتصلة باملياث والزواج وما إىل 

ذلك، معتربًا أنرّ هذه اآلثار متفرعة عىل رابطة النسب أو املصاهرة فحسب. 

بمعناه  التبني  نظام  اإلسالمي  الترشيع  فيه  ألغى  الذي  الوقت  ويف  لكْن 
اللقيط  برعاية  ُتعنى  إنسانيرّة  معاٍن  من  التبني  حيمُله  ما  يلغ  مل  فإنه  احلقيقي، 
من  ذلك  معتربًا  أوالده،  عىل  اإلنسان  حينو  كام  عليه  واحلنورّ  به  والعناية  وتربيته 

أبرز مصاديق اإلحسان والرب والصدقة اجلارية.

ما  سلم:  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  موىل  حارثة  بن  زيد  ان  عمر  بن  اهلل  عبد  »عن  احلديث:  يف    (1(
كنا ندعوه اال زيد بن حممد حتى نزل القرآن )ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهلل( ]األحزاب:5[«. 

صحيح البخاري، ج 6، ص 22. وراجع تفسي التبيان، ج 8، ص 346.
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مع  يوقع  قد  أنه  من  ينطلق  احلقيقي  بمعناه  للتبني  اإلسالم  رفض  أنرّ  إال 
الوقت يف بعض املشكالت الرشعيرّة. ومن أبرزها أنرّ الطفل إن كان أنثى فيجب 
عليها أن تتسرت أمام البالغني من الرجال املوجودين يف األرسة التي تبنتها، ألنه 
النساء  عىل  جيب  بلوغه  فبعيد  ذكرًا  كان  ولو  جسدها.  إىل  النظر  عليهم  حيرم 
البالغات يف األرسة أن يتسرتن أمامه، وال جيوز هلن كشف ما ال حيلرّ كشفه أمام 

الرجل األجنبي، وهذا األمر يوجد إرباكًا يف األرسة. 

م بعض احللول يف هذا السياق، ومنها: ولكن ربام تقدرّ

ابنًا  –أ تبنته بإرضاعه الرضاعة الرشعية، وبعدها يغدو  التي  املرأة  قيام 
ويرتفع  احلرمة  وتنترش  ألوالدها،  وأخًا  بالرضاعة،  ولزوجها  هلا 
من  حيرم  ما  الرضاع  من  »حيرم  لقاعدة:  إليه،  املشار  املحذور 

النسب«)1). 

عَقَد  –ب أنثى  كان  فإن  اللقيط،  عىل  عْقد  بإجراء  وذلك  التحريم،  عقد 
عليها امللتقط البنه، وعندئٍذ حترم عليه، حلرمة زوجة االبن، وإْن كان 
النظر  له  فيحل  ابنتها  زوج  فيصبح  البنتها،  املرأة  عليه  فتعقد  ذكرًا 
املشكلة  حتلرّ  أخرى  بطريقة  العقد  إجراء  ويمكن  بلوغه.  بعد  إليها 
بشكل أو بآخر، إال أنرّ هذا احللرّ ليس متفقًا عليه بني الفقهاء، فثمة 
اجتاه فقهي ال يرى صحة ما يسمى »عقد التحريم«، ما مل يكن هناك 

إرادة جدية للزواج.

الصحيح  يف  الكليني  رواه  ما  ذلك  من   ، األئمة   عن  صحيح  بشكل  مروي  حديث  نص  هذا    (1(
 ،5 ُرُم ِمَن اْلَقَراَبِة«. انظر: الكايف، ج  َضاِع َما حَيْ ُرُم ِمَن الرَّ »َعْن َأيِب َعْبِد اهللَّ  َقاَل َسِمْعُته َيُقوُل حَيْ

ص 437، األحاديث: 1 و2 من الباب.
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اللقيط رابعًا: حقوق 

ة حقوقًا قد كفلها الترشيع هلذه الرشحية،  إىل املسؤوليات املتقدمة، فإنرّ ثمرّ
ومن أهم هذه احلقوق: 

احلرية 1 ــ 

مللتقطه،  غنيمة  أنرّه  أساس  عىل  اللقيط  مع  املجتمعات  بعض  تعاطت 
، لكن اإلسالم رفض ذلك رفضًا  فمن حقه أن يستعبده ويبيعه أو هيبه كام حيبرّ
قاطعًا، معتربًا أنرّه حررّ كام ولدته أمه، وال حقَّ ألحٍد يف استعباده واستمالكه؛ ألنرّ 
قيرّة أمر عارض. وقد دلرّت العديد من  األصل يف الناس أن يكونوا أحرارًا، والررّ
 : الصادق  جعفر  اإلمام  عن  املوثق  احلديث  ففي  حريته،  عىل  األحاديث 

»اللقيط ال يشرتى وال يباع«)1).

 وعن أبيه اإلمام الباقر  قال وقد سئل عن اللقيط: »حر ال يباع وال 
عليًا  به  فأتى  لقيطًا،  التقط  رجال  »أن  البرصي:  احلسن  عن  وروي  يوهب«)2). 

رىض اهلل تعاىل عنه، فقال: هو حر..«)3).

 وحرية اللقيط هو قول جرى عليه عامة الفقهاء من الشيعة)4) والسنة)5).

حرية االختيار 2 ــ 

مسية  حتديد  يف  الكاملة  احلرية  له  تكون  رشيدًا،  وصار  اللقيط  بلغ  إذا 

)1)  انظر: الكايف، ج 5، ص 224. ونحوه حديث صحيح آخر يف املصدر نفسه، ج 5، ص 225.
22 من كتاب اللقطة. )2)  وسائل الشيعة، ج 25، ص467، احلديث 1و 5، الباب 

)3)  املبسوط للرسخيس، ج 10، ص 209.
)4)  قال العالمة احليل: »اللقيط حر ال جيوز بيعه وال رشاؤه« . خمتلف الشيعة، ج 5، ص 236.

)5)  قال الشافعي: »اللقيط حر، وإنام جعلناه حرًا إذا غاب عنا معناه )شككنا يف األمر(، ألن أصل الناس 
احلرية حتى يعلم أهنم غي أحرار«. كتاب األم، ج 6، ص 265. وقال ابن األثي: »وهو يف قول عامة 

.265 4، ص  الفقهاء حر«. النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج 
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حياته ورسم مستقبله، وال سلطة للملتقط عليه يف أن يبقيه داخل أرسته وحتت 
بالبلوغ  القانونية  شخصيته  اكتامل  بعد  نفسه  للرّقيط  ذلك  يف  اخليار  بل  كنفه، 
شاء  وإن  ذلك،  فله  ووالئه  كنفه  ويف  امللتقط  مع  العيش  أحبرّ  فإْن  والرشد، 
قد  نعم،  عليه.  سلطًة  متنحه  ال  له  امللتقط  وكفالة  طريقه،  واختار  عنه  انفصل 

ۉ   ۅ   ۅ    ﴿ۋ   قاعدة  عىل  وشكره  باحرتامه  أخالقيًا  حقًا  تعطيه 
ۉ﴾ ]الرمحن:60[، وقد ورد الترصيح بذلك يف عدة نصوص واردة عن 
حر،  »املنبوذ   : الصادق  جعفر  اإلمام  فعن   ، البيت   أهل  من  األئمة 
فإن أحّب أن يوايل غري الذي رّباه وااله، فإن طلب منه الذي رّباه النفقة وكان مورسًا 

رّد عليه، وإن كان معرسًا كان ما أنفق صدقة«، ونحوه غيه)1).

طهارة املولد 3 ــ 

ينظر الكثي من الناس إىل اللقيط نظرة ريبة، وربام رفضوا تزوجيه وعاملوه 
بدونية واحتقار، ألنرّه ال نسب له وال عشية. وقد ينظر البعض إليه باعتباره ولدًا 
اللبناين، وربام  القانون  أنرّ  آٍن  التعجب واألسف يف  يبعث عىل  غي رشعي. وما 
»ولد  إنرّه  هويته:  عىل  يكتب  كان  فقد  املنظار،  هبذا  إليه  ونظر  معه  تعاطى  غيه، 

غي رشعي«. ويف عام 1993م، صدر قانون ينص عىل عدم كتابة هذه العبارة.

ويشعره  كرامته،  وخيدش  مشاعره  جيرح  معه  التعامل  هذا  أنرّ  خيفى  وال 
بالنقص والدونية إىل أبعد حد، ولنتصور شعور إنسان حيتاج دائاًم ـ وال سيام يف 
الكثي من بلداننا العربية واإلسالمية ـ أن يربز بطاقة هويته الشخصيرّة لآلخرين 

وهم يقرأون عليها عبارة »ولد غي رشعي«. 

احرتامه  من  وانطالقًا  فهو،  متامًا،  لذلك  معاكسة  نظرة  له  اإلسالم  ولكنرّ 

22 من  الباب   ،3 2و  467، احلديث  25، ص  الشيعة، ج  224. وعنه وسائل  5، ص  الكايف، ج    (1(
اللقطة. كتاب 
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احلقوق،  من  لغيه  ما  له  كاماًل،  سويًا  رشعيًا  إنسانًا  اعتربه  اللقيط،  إلنسانية 
الدونية،  العزلة والنظرة  الواجبات، وبذلك أخرجه من نطاق  وعليه ما عليهم من 

إنسانيته. وفَرَض احرتام 

أحد  نسب  يف  تشكيك  ألي  القاطع  الرشعي  التحريم  جاء  السياق  هذا  ويف 
لكثرة  التحقق  نادرة  )وهي  املعروفة  الرشعية  البينة  قامت  إذا  إال  اإلنسان،  بني  من 
قيودها( عىل أنه ولد لعالقة غي رشعية. وعليه، فاللقيط هو ولد رشعي، وال يتعاطى 
معه عىل أساس أنرّه ابن زنا يف يشء من األحكام التي يشرتط فيها طهارة املولد، وال 
أبويه  اهتم  فإنه يكون قد  زنا،  ابن  بأنرّه  يتهمه  نسبه، ومن  بالتشكيك يف  يسمح ألحد 
ة لذلك واملعروفة بحد القذف)1). وعقوبة  بالفاحشة، فيستحق العقوبة الرشعية املعدرّ
القاذف هنا هي عىل طبق القاعدة، فإنرّ كل من قذف إنسانًا بالزنا دون أن يقيم البينة 
»حُياَدُّ  َقاَل:  اهلل   َعْبِد  َأيِب  َعْن  املروي  اخلرب  ويؤيده  احلد،  عليه  ُأقيم  ذلك،  عىل 

ناَِة«)2).  عاَ اِذُف اْبِن امْلُالاَ ِقيِط وحُياَدُّ قاَ اِذُف اللَّ قاَ

والد  ال  حال  كل  عىل  فهو  اللقيط،  هذا  هوية  عىل  نكتب  وماذا  تسأل:  وقد 
رجال  ليعرفه  هويته  بطاقة  عىل  يشء  تسجيل  من  بدرّ  وال  عشية،  وال  والدة  وال  له 

األمن أو لدى السلطات القضائية أو غيها؟

واجلواب: إنرّه إذا مل يكن بإمكان اللقيط أن ينتسب إىل غي أبيه أو عشيته، فإنرّ 
ينسب  أن  »ولد غي رشعي«، ويمكن  عبارة جارحة كعبارة  يعني تسجيل  ذلك ال 
، فجميع البرش ينتسبون إىل آدم، أو ُينسب  إىل من يعلم أنرّه من أجداده كآدم 
أهل  يسكنها  منطقة  يف  طفل  ولد  فلو  إليها،  انتسابه  يعلم  التي  العشائر  بعض  إىل 

)1)  قال تعاىل: ﴿ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ﴾ ]النور 4 ـ 5[.

)2)  الكايف، ج 7، ص 209. ومن ال حيرضه الفقيه، ج 4، ص 50. وعنهام وسائل الشيعة، ج 28، ص 
189، احلديث 2، الباب 8 من أبواب حد القذف.



حقوق اإلنسان يف اإلسالم70

عشية كبية وعلم أنه من أبناء هذه العشية فال يوجد ما يمنع من نسبته إليها. 

وعطفًا عىل ما تقدم، من أنرّ اللقيط حمكوم بطهارة املولد، فإنرّ الرؤية الدينية 
إليه، أنه كغيه من الناس، يف قضايا اإليامن والعقيدة، فهو قد يكون مؤمنًا عفيفًا 
الصالة  كإمامة  ديني  منصب  أي  يتبوأ  أن  من  نسبه  جهالة  متنعه  وال  تقيًا،  طاهرًا 
أو القضاء أو املرجعية أو غيها، وال يؤثر ذلك قيد أنملة عىل مصيه األخروي، 

وإنام مصيه ـ كغيه من الناس ـ هو رهن إيامنه واستقامته وعمله.

اللقيط كلمة موجهة إىل 

ونوجه يف هناية هذا املحور نصيحة إىل اللقيط، فنقول: عندما تبلغ وتغدو 
شابًا وتعي ما أصابك، فعليك أن ال تسمح لليأس واالكتئاب أن يدمر حياتك، 
اهلل  إىل حسن حكمة  تركن  وأن  األمر،  إزاء هذا  نفسية  بأية عقدة  تشعر  وأن ال 
وتقديره. فبالرغم من مرارة األمر عليك، حيث ترى نفسك كاملنقطع من شجرة 
بنفسك وقدراتك واسَع يف  ثْق  إرادتك بل  النسب، فال جتعل ذلك يسقط  جلهة 
بشكل  االجتامعية  حياتك  وعْش  خالهلا،  من  امتدادك  يكون  صاحلة  أرسة  بناء 
علينا  وإنام  تغييه،  يمكن  وال  حصل  قد  حصل  فام  العزلة،  عن  بعيدًا  اعتيادي، 
اخلي،  إال  بعباده  يريد  ال  اهلل  أنرّ  احلسبان  يف  تضع  أن  وعليك  معه،  نتكيرّف  أن 
فلربام كان هذا الوضع عىل مرارته هو أفضل من أن تعيش مع والدين ظاملني أو 
سيئني حياة تعيسة هي أقرب إىل اجلحيم، أو ربام تعيش مع والدين غي مؤمنني 

تربية سيئة ومنحرفة. تربيتك  ويتسببان يف 
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أوالً: اإلعاقة: مفهومها، أسباهبا

وهل  اإلعاقة؟  أسباب  هي  وما  باإلعاقة؟  املقصود  وما  املعوق؟  هو  من 
يمكن احلد منها؟

تعريف اإلعاقة  1 ــ 

اإلعاقة بحسب معناها اللغوي هي مصدر أعاق، ُيقال: أعاقه عن إنجاز 
إعاقة  أصابته  الذي  هو  واملعاق  وثبطه،  أخره  أو  عنه،  وشغله  منه،  منعه  عمله، 

حبسته أو منعته أو رصفته عن أداء عمله)1).

العديد  الفقه اإلسالمي قد تطرق إىل هذه الرشحية االجتامعية يف  أنرّ  ومع 
ق، وإنام تناول ذلك  من املوارد، لكنه مل يستخدم يف اإلشارة إليهم مصطلح املعورّ

حتت عناوين أخرى، من قبيل: أصحاب العاهات، املرىض، الزمنى. 

ذلك  ا  »بأهنرّ اإلعاقة:  فت  ُعررّ فقد  املعارص  القانوين  االصطالح  يف  وأما 
النقص أو القصور املزمن أو العلة املزمنة التي تؤثر عىل قدرات الشخص فيصي 

الشواغل  الدهر:  عنه. وعوائق  أي حبسه ورصفه  واعتاقه،  يعوقا،  كذا  »عاقه عن  اجلوهري:  يقول    (1(
الراغب:  وقال   .1543 ص   ،4 ج  الصحاح،  التثبيط«،  والتعويق:  التثبط.  والتعوق:  أحداثه.  من 

»العائق الصارف عام يراد من خي ومنه عوائق الدهر، يقال عاقه وعوقه واعتاقه، قال: ﴿ چ  چ     ڇ  
القرآن، ص  املثبطني الصارفني عن طريق اخلي«. املفردات يف غريب  ڇ﴾ ]األحزاب:18[ أي 

 .354
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معاقًا، سواًء كانت اإلعاقة جسمية أو حسيرّة أو عقلية أو اجتامعية، األمر الذي 
حيول بني الفرد وبني االستفادة من قدراته، كام حتول بينه وبني املنافسة املتكافئة 

مع غيه من األفراد العاديني يف املجتمع«.

نفسه  عىل  االعتامد  عىل  قادر  غي  أصبح  شخص  كل  »هو  فاملعاق  وعليه، 
يف مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر واالستقرار فيه، أو نقصت قدرته عن ذلك 

نتيجة قصور عضوي أو عجز خلقي منذ الوالدة«)1).

أسباهبا 2 ــ 

وأما أسباب اإلعاقة، فيتم يف العادة إرجاعها إىل عاملني رئيسني:

جيل  إىل  جيل  من  تنتقل  التي  املرضية  احلاالت  ويشمل  الوراثي،  العامل 
عن طريق اجلينات.

دورها  تلعب  التي  اخلارجية  املؤثرات  حصيلة  عن  الناتج  البيئي،  العامل 
ا يف فرتة احلمل أو حني الوالدة، أو يف سنرّ الطفولة،  يف اإلعاقة، والتي حتصل إمرّ

وذلك نتيجة مرض أو حادث معني أو عدم إعطاء الطفل اللقاحات الالزمة. 

دامية  تشهد حروبًا  التي  أو  الفقية  املجتمعات  اإلعاقة يف  ويكثر حصول 
وال جتد أسباب العالج املناسبة، أو ال يتوفر الدواء الرضوري ملنع حتويل بعض 

األمراض إىل إعاقات مزمنة. 

سعة انتشارها 3 ــ 

مليون   500 بحوايل  يقدر  العامل  يف  املعاقني  عدد  أنرّ  إىل  األرقام  وتشي 
سنة  العاملية  الصحة  منظمة  تقرير  ويذكر  مليونًا،   16 العربية  الدول  ويف  معاق، 

)1)  املعاقون مفهوم الذات والتكيرّف االجتامعي.
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جمموع  من  تقريبًا   10% هو  الصناعية  املجتمعات  يف  اإلعاقة  نسبة  أنرّ   ،1978
السكان  جمموع  من   12.3% إىل  تصل  فقد  النامية،  املجتمعات  يف  أما  السكان، 
حسب دراسات العام 1981م، وهناك إمجاع عاملي عىل أنرّ ما يزيد عىل %10 من 

األطفال يف سني الدراسة يف أي جمتمع يعانون من إعاقة ما)1).

الدول  معظم  بال  تشغل  التي  الكربى  املشكالت  من  اإلعاقة  وتعترب 
واقتصادية  نفسية  آثار  من  عليها  يرتتب  ملا  األهلية،  واملنظامت  واحلكومات 
واجتامعية، وهلذا كان من الطبيعي أن نسلط األضواء عىل املوقف اإلسالمي من 

مشكلة اإلعاقة وحقوق املعاق، أكانت إعاقته جسدية أو عقلية.

احلد من انتشارها 4 ــ 

التحدي  فإنرّ  العامل،  املعوقني يف  املخيفة عن عدد  األرقام  وبمالحظة هذه 
الذي يواجه الدول واملنظامت ذات الصلة، هو دراسة السبل اهلادفة إىل حمارصة 

اإلعاقة واحلد منها قدر املستطاع.

ة سباًل خمتلفة يمكن يف حال اعتامدها وتوعية الناس عليها  وال ريب أنرّ ثمرّ
التخفيف من حاالت اإلعاقة، أو من آثارها السلبية، ويأيت عىل رأس هذه السبل:

يف  –أ احلوامل  والنساء  لألطفال  الالزمني  والدواء  الغذاء  توفي 
عرضة  األكثر  هم  واألجنة  األطفال  ألن  الفقية،  املجتمعات 

باإلعاقة. تتسبب  التي  لألمراض 

السعي املضاعف يف سبيل العمل بمبدأ إلزاميات الفحوصات الطبيرّة  –ب
للمتزوجني، منعًا من حدوث األمراض الوراثية، ألن اإلنسان وإن 
كان من حقه أن ينجب أطفاالً ولكن ربام ُيقال: إنرّه ليس من حقه أو 

ال ينبغي له أن ينجب أطفاالً مشوهني يعانون مدى احلياة.

.33  - 16 )1)  املعاقون مفهوم الذات والتكيرّف االجتامعي، ص 
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يف  –ت سيام  وال  والكبار،  للصغار  شبهه  أو  املجاين  االستشفاء  توفي 
اإلنسان  قدرة  عدم  هو  اإلعاقة  أسباب  أحد  فإنرّ  الفقية،  الدول 
اإلعاقات  يتسبب بحصول  ما  الباهظة،  فاتورة االستشفاء  عىل دفع 

املختلفة.

لألسلحة  –ث املتحاربة  اجليوش  استخدام  وجتريم  حتريم  عىل  العمل 
واجلرثومي  الكيميائي  السالح  ليس  وقانونيًا،  دوليًا  املحرمة 
والتي  ونحوها  العنقودية  القنابل  استخدام  وكذلك  بل  فحسب، 
األماكن  عىل  اإلرسائييل(  )كاجليش  الظاملة  اجليوش  بعض  تلقيها 
أو  األطفال  من  هم  األغلب  يف  ضحيتها  ويكون  بالسكان،  اآلهلة 
الكثي  بإزهاق  عادة  ذلك  ويتسبب  املدنيني،  من  غيهم  أو  النساء 

من األرواح أو برت األطراف أو غي ذلك من اإلعاقات املختلفة. 

اإلعاقة املصطنعة 5 ــ 

وجتدر اإلشارة هنا، إىل أنرّ ثمة حالة نافرة برزت مؤخرًا تكاد تالمس حد 
بتنا نشهد ونرى أشخاصًا  فقد  الظاهرة، وهي حالة اصطناع اإلعاقة وادعائها. 
ينتحلون صفة وشكل املعاق كذبًا وزورًا، وما أكثرهم يف أيامنا هذه! وهم جمموعة 
من الكساىل الذين ليس لدهيم أي مرض أو إعاقة جسدية أو نفسية. أجل، لدهيم 
مرض واحد، وهو مرض الرتاخي والتكاسل الذي دبرّ فيهم، ورسى إىل نفوسهم 
وجوههم،  ماء  وبذل  لآلخرين  أيدهيم  مدرّ  واستسهلوا  كرامتهم،  عليهم  فهانت 

ل هو التظاهر باإلعاقة. ووجدوا أنرّ أفضل شفيع هلم يف عمليرّة التسورّ

 وال يسعنا أمام هذه احلالة أو الظاهرة إال أن نقول:

موجب  ال  ألنه  هؤالء،  مساعدة  عن  يمتنع  أن  لإلنسان  ينبغي  أوالً: 
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يتشجع  أن  املجتمع، وللحؤول دون  إىل عالة عىل  يتحولوا  ملساعدهتم، حتى ال 
الصدقة  حتل  »ال  النبوي:  احلديث  يف  ورد  وقد  التسول.  احرتاف  عىل  اآلخرون 
لغني وال لذي مرة سوي«)1)، ويف احلديث النبوي أيضًا: »من اكتتب ضمنًا بعثه اهلل 

القيامة«)2). يوم  ضمنًا 

أو  كرس  أو  زمانة..  من  جسده،  يف  ضامنة  به  الذي  هو  »الضمن:  بيان: 
من  ليتهرب  املعاقني،  ديوان  يف  اسمه  سجل  من  أنرّ  احلديث:  ومعنى  بالء«)3)، 
للمعاقني،  املعطاة  احلقوق  من  ويستفيد  اء،  األصحرّ عىل  املفروضة  احلقوق  دفع 

القيامة معاقًا. فإنرّ اهلل سبحانه سيبعثه يوم 

ثانيًا: ينبغي دراسة أسباب هذه الظاهرة، أهي أسباب نفسية أم اجتامعية أم 
املناسبة. وسيأيت حديث مفصل عن أسباهبا  بالطرق  ثقافية، ليصار إىل معاجلتها 

يف فقرة خاصة يف املحور املعد لبيان حقوق العامل يف اإلسالم.

ثانيًا: كيف نواجه حتدي اإلعاقة يف الرتبية والثقافة والقانون؟ 

اإلعاقة،  من  احلد  طريق  يف  مهمة  جهودًا  متثل  املتقدمة  اخلطوات  إنرّ 
العامل،  يف  اإلعاقة  نسبة  ختفيف  يف  ستساهم  فإهنا  اعتامدها  حال  يف  أنرّه  وطبيعي 
الذي  األمر  ونتمناه،  ذلك  نأمل  كنا  وإن  تام،  بشكل  اإلعاقة  تلغي  لن  ولكنرّها 

يدفعنا يف مرحلة ثانية إىل التفكي يف كيفية التغلب عىل آثار اإلعاقة وحتدياهتا.

ة  الرتبويرّ اخلطوات  هي  هنا  اتباعها  جيب  التي  اخلطوات  أهم  أنرّ  وأعتقد 

)1)  هتذيب األحكام، ج 4، ص 51.
غريب  املثال:  سبيل  عىل  انظر  اللغويون.  أورده  وإنام  احلديثية،  املصادر  يف  اخلرب  هذا  عىل  نعثر  مل    (2(
جاء  آخر،  مصدر  ويف   .52 ص   ،7 ج  للفراهيدي،  العني   .279 ص   ،5 ج  سالم،  البن  احلديث 

.353 2، ص  التعبي: زمنًا بدل ضمنًا. انظر: تاج العروس للزبيدي، ج 
)3)  النهاية البن األثي، ج 3، ص 103.
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عىل  االنطواء  وعدم  إعاقته  بتقبل  املعاق  إقناع  عىل  أوالً  تعمل  التي  والثقافيرّة 
له  يتعرض  الذي  التمييز  رفض  عىل  املجتمع  تثقيف  عىل  ثانيًا  وتعمل  نفسه، 

املعاق، وإليك تفصيل ذلك:  

تقبل املعاق إلعاقته 1 ــ 

إنرّ أوىل اجلهود الرتبوية التي ينبغي االنشغال عليها، هي العمل عىل حتقيق 
ألن  وتقبلها،  إعاقته  مع  التأقلم  برضورة  وإقناعه  املعاق،  لدى  الذات  مفهوم 
تربويًا  عماًل  يستدعي  الذي  األمر  الصعيد،  هذا  عىل  كبية  مشكلة  يعاين  املعاق 

دؤوبًا إلقناعه أنرّ ذلك ال خيدش من إنسانيته شيئًا.

إعاقته، ومساعدته يف  بتقبل  إقناعه  الدينية دورًا هامًا يف  التعاليم   وتلعب 
والضعف،  بالنقص  إحساس  من  يرافقها  وما  إليه  املجتمع  نظرة  عىل  التغلب 
فاإليامن باهلل سبحانه وعدله وحكمته، وأنرّه ال يفعل يف عباده إال ما فيه املصلحة، 
خيفف عىل املعاق من وطأة العاهة وتأثياهتا النفسية املدمرة، كام أنرّ الركون إىل 
ثواب اهلل الذي أعده للصابرين من أهل البالء هو بمثابة تعويض روحي ونفيس 
 : الباقر  أيب جعفر  احلديث عن  ومتاعب، ويف  آالم  املعاق من  يكابده  عام 
اِمِهْم  ِرِهْم وأاَْجساَ نْياَ ُصواَ الاَْفُت باَ »قال اهلل عز وجل يا ابن آدم... وبِِعْلِمياَ النَّافِِذ فِيِهْم خاَ
ِعيداَ  والسَّ ِقيَّ  الشَّ ِمنُْهُم  ْلُت  عاَ فاَجاَ ْعِصياَتِِهْم  وماَ تِِهْم  اعاَ وطاَ اِقِهْم  ْرزاَ وأاَ ِرِهْم  ْعاماَ وأاَ اِنِْم  ْلواَ وأاَ
نِيَّ  واْلغاَ واجلاِهلاَ  اَ  امِل واْلعاَ ِميماَ  والدَّ واجلِميلاَ  والطَِّويلاَ  واْلقاَِصرياَ  ى  واألاَْعماَ واْلباَِصرياَ 
ياَنُْظُر  فاَ بِه  ةاَ  اهاَ عاَ الاَ  ْن  وماَ ُة  اناَ ماَ الزَّ بِه  ْن  وماَ ِقيماَ  والسَّ ِحيحاَ  والصَّ اِصاَ  واْلعاَ وامْلُطِيعاَ  ِقرياَ  واْلفاَ
ِحيِح  ُة إىِلاَ الصَّ اهاَ نُْظُر الَِّذي بِه اْلعاَ افِياَتِه وياَ ىلاَ عاَ ُديِن عاَ ياَْحماَ ُة فاَ اهاَ ِحيُح إىِلاَ الَِّذي بِه اْلعاَ الصَّ

طاَائِي«)1). ِزيلاَ عاَ ُأثِيُبه جاَ فاَ ئِي  باَالاَ ىلاَ  ْصرِبُ عاَ افِياَه وياَ ُأعاَ ْن  أاَ ْسأاَُلنِي  ياَْدُعويِن وياَ فاَ

)1)  الكايف، ج 2، ص 9. ونحوه يف علل الرشائع، ج 1، ص 10.
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دجمه يف املجتمع  2 ــ 

الذات  مفهوم  حتقيق  مشكلة  بعد  املعاق  يعانيها  التي  األخرى  املشكلة 
السلبي  التعاطي  بفعل  وذلك  نفسه،  عىل  واالنطوائية  العزلة  مشكلة  هي  لديه، 
معه وتوجسه من النظرات الالذعة التي تصاحبه وتالحقه كيف ما سار أو اجته.

ـ  نفسه  إىل  املعاق  ثقة  إعادة  بعد  ـ  يفرض  املشكلة  هذه  عىل  والتغلرّب 
يف  واألتراب،  األصحاب  مع  وإرشاكه  املجتمع  يف  وصهره  دجمه  عىل  العمل 
غي  كاملة  بإنسانيته  ليشعر  احلياة،  مناحي  وكل  والنادي  واملدرسة  العمل 
الكثي  أنرّ  األسف  إىل  يدعو  وما  معه.  التعامل  عىل  اآلخرون  وليعتاد  منقوصة 
إليه  ينظرون  فهم  إنساين،  غي  بشكل  املعاق  مع  يتعاطون  يزالون  ال  الناس  من 
الطعام،  له  ويعزلون  »شكله«  من  ويتأففون  ودهشة،  واستغراب  تعجب  نظرة 
ومتتد هذه النظرة حتى إىل األولياء حيث نالحظ أنرّ البعض إذا ما جاءهم ضيف 
يراه زوارهم، وإذا خرجوا يف زيارة  املعاق حتى ال  الطفل  أو زائر فربام حبسوا 
ل حالة من االعتداء عىل إنسانيته، وهي عدوانية  ال يصحبونه معهم، ما قد يشكرّ
يرفضها املنطق السليم وتأباها التعاليم الدينية التي تدعو إىل االختالط باملعاقني 

وعدم التأفف منهم أو االستعالء عليهم.

حيرض  أن  »يعجبه  كان  السجاد   احلسني  بن  عيل  اإلمام  أنرّ  مررّ  وقد 
منى )ذوو العاهات املزمنة( واملساكني  طعامه اليتامى واألرضاء )مجع رضير( والزرّ
من  عياله  إىل  مّحله  عيال  منهم  له  كان  ومن  بيده،  يناوهلم  وكان  هلم،  حيلة  ال  الذين 

طعامه..«)1).

ويف رواية أخرى عن اإلمام الصادق  قال: »لقد مّر عيل بن احلسني  
املتكربين،  حيب  ال  اهلل  إّن  قال:  ثم  فمىض،  يأكلون،  وهم  عليهم  فسّلم  بمجذومني، 

)1)  اخلصال، ص 518.
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ثم  فأتوه، فأطعمهم،  املنزل. قال:  ائتوين هبم يف  إليهم فقال: إين صائم، وقال:  فرجع 
أعطاهم«)1).

وإدامي  املاء،  وطيبي  املساجد،  »بيتي  قال:  أنرّه  عيسى   اهلل  روح  وعن 
واملساكني، أصبح وليس يل  الزمنى  العزة، وجلسائي  .. وشعاري خوف رب  اجلوع 
يشء وأميس وليس يل يشء ، وأنا طيب النفس غري مكرتث فمن أغنى مني وأربح«)2).

أن  قبل  املدينة  أهل  »إّن   : الباقر  اإلمام  عن  تفسيه  يف  القمي  وروى 
يسلموا كانوا يعتزلون األعمى واألعرج واملريض، وكانوا ال يأكلون معهم، وكانت 
يستطيع  الطعام، واألعرج ال  يبرص  إّن األعمى ال  فقالوا:  تيه وتكرمة،  فيهم  األنصار 
عىل  طعامهم  هلم  فعزلوا  الصحيح،  يأكل  كام  يأكل  ال  واملريض  الطعام،  عىل  الزحام 
واملريض  واألعرج  األعمى  وكان  جناح،  مواكلتهم  يف  عليهم  يرون  وكانوا  ناحية، 

النبي  قدم  فلام  مواكلتهم،  من  فاعتزلوا  معهم  أكلنا  إذا  نؤذهيم  لعلنا  يقولون 
سألوه عن ذلك، فأنزل اهلل عز وجل: ﴿  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

ۆ    ۈ ﴾ ]النور:61[«)3).

إنرّ إعادة ثقة املعاق إىل نفسه ودجمه يف جمتمعه سيجعل منه عنرصًا فاعاًل، 
التمييز  بعقلية  معه  والتعاطي  عزله  وأما  اآلخرين،  عىل  عالة  يكون  أن  بدل 
النفسية ويمأل قلبه حقدًا وغاًل عىل اآلخرين  العنرصي، فسوف يزيد من عقده 

اء.  وال سيام األصحرّ

)1)  أمايل الشيخ الطويس، ص 673.
)2)  البداية والنهاية البن األثي، ج 8، ص 105.

)3)  تفسي الصايف، ج 3، ص 448.
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اخلطوات القانونية 3 ــ 

قانونية  نصوص  وجود  عدم  هي  املعاقني،  تواجه  التي  الثالثة  واملشكلة 
ترعى شؤوهنم وحتفظ حقوقهم، ومن هنا واستكامالً للمسار اهلادف إىل توفي بيئة 
مالئمة للمعوقني تسمح هلم باخلروج من حالة العزلة واالنكفاء إىل فضاء املشاركة 
حتصني  إىل  الرامية  القانونية  اخلطوات  من  مجلة  ُتعتمد  أن  املهم  من  فإنرّ  والعطاء، 

حقوقهم باالستناد إىل مواد قانونية ملزمة يرتتب عىل خمالفتها تبعات قضائية.

ق،   وقد سنرّت الكثي من الدول املعارصة قوانني خاصة هتدف إىل محاية املعورّ
أو  الصحيرّة،  املرافق  اخلاصة عىل صعيد  احتياجاته  له، وتأمني  الوظائف  وتوفي 
تقدير  حمل  األغلب  األعم  يف  هي  القوانني  وهذه  غيها،  أو  سيارات،  مواقف 
فإنرّ  الرشعية  الرؤية  ويف  الترشيع.  أهداف  مع  تنسجم  وهي  إلينا،  بالنسبة  كبي 
العامة  املصلحة  حتقق  التي  اإلجراءات  كافة  يتخذ  أن  يمكنه  اإلسالمي  احلاكم 
ملختلف الرشائح االجتامعية، ومنها رشحية املعوقني، مستهديًا ومستلهاًم التعاليم 

للترشيع اإلسالمي. العليا  اإلسالمية اآلتية واملقاصد 

مأسسة العمل الرعائي  4 ــ 

أنرّ  املعوقني، وهي  التعامل مع  تواجهنا يف موضوع  وتبقى مشكلة أخرى 
أكثر املعوقني يتم التعامل معهم من قبل ذوهيم بشكل شخيص دون الرجوع إىل 
أهل اخلربة أو اللجوء إىل املؤسسات املعنيرّة واملتخصصة. ومن هنا تربز احلاجة 
إىل  الذي يعمل عىل حتويل اإلعاقة  الناجح هو  املجتمع  فإنرّ  العمل،  إىل مأسسة 
طاقة، وإننا نعتقد أنرّ هذه املهمة ال تقوم عىل أساس العواطف وال االرجتاالت 
وال اجلهود الفردية وإنام ال بدرّ أن تنهض هبا مؤسسات متخصصة تعنى هبذا األمر 
واإلحسان  الرعاية  مفهوم  أنرّ  صحيح  املجال)1).  هذا  يف  املستجدات  وتالحق 

اهلل  يف=  السيد حممد حسني فضل  املرجع  العالمة  لسامحة  الرائدة  اخلطوة  إىل  اإلشارة  هنا  تفوتنا  وال    (1(
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الكرم  »ومظاهر  اإلحسان  وسائل  ولكن  تتغي  مل  املفاهيم  من  وغيها  والكرم 
إطعام  من  االجتامعي،  التعاون  إىل  الفردي  التعاون  من  وانتقلت  ت  تغيرّ قد 
الرغيف إىل بناء دار لأليتام، ومستشفى للمعوزين، ومدارس للمتعلمني، ومن 
سقي الظمآن إىل ري األرايض، وحتويل الصحراء اجلرداء إىل جنات وعيون«)1).

ق  والتفورّ اإلبداع  من  متنع صاحبها  ـ ال  التجارب  أثبتت  كام  ـ  اإلعاقة  إنرّ 
والنجاح، فقد وصل الكثي من املعاقني، أمثال املعري وطه حسني وغيمها إىل 

مستويات عالية يف العلم واألدب. قال الشاعر:

إيّن أرى من ذوي األبصار عميانًا ليس الكفيف من أمسى بال برص

أعمى يقود بصريًا

جاء  أنرّه  ُيروى  احلكمة.  وال  البصية،  يفقده  ال  لبرصه  اإلنسان  فقَد  إنرّ 
فأخذ  شخص،  منزل  عن  فسأله  برد  بن  ار  بشرّ الكفيف  الشاعر  إىل  بصي  رجل 

مه وال يفهم، فأخذ بيده وقام يقوده إىل منزل الرجل وهو يقول: بشار يفهرّ

لكم أبا  ال  بصريا  يقود  قد ضّل من كانت العميان هتديهأعمى 
حتى صار به إىل منزل الرجل، ثم قال له: هذا هو منزله يا أعمى!«)2).

ثالثًا: من حقوق املعّوقني

الترشيع اإلسالمي كفل هلذه الرشحية االجتامعية )ذوي  فإنرّ  ما تقدم،  إىل 
االحتياجات اخلاصة( مجلة من احلقوق التي ال بدرّ من تأمينها هلم، ومن أهم هذه 

احلقوق:

واقعنا  يف  أحد  إليها  يسبقه  مل  خطوة  وهي  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  وتعليم  برتبية  يعنى  معهد  إنشاء 
اإلسالمي غي الرسمي.

)1)  يف ظالل هنج البالغة،  ج 4، ص 216.
)2)  األغاين أليب الفرج األصفهاين، ج 3، ص 157.

=
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احرتام إنسانيته 1 ــ 

اإلنسانية،  مكتمل  إنسانًا  باعتباره  املعاق  الشخص  إىل  اإلسالم  ينظر 
تعاىل: قوله  يف  جاء  مما  اإلهلي  التكريم  مبدأ  ويشمله  الناس،  من  لغيه  ما  له 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ﴿ک  
ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں﴾ ]اإلرساء:70[، واإلعاقة ال تنقص من إنسانيته 
ومن  عنه.  األعباء  لتخفيف  وسعيًا  به  واهتامم  عناية  مزيد  تفرض  ا  إهنرّ بل  شيئًا، 
جرح  أو  به  االستهزاء  أو  حتقيه  جيوز  فال  األخالقية،  حرمته  للمعاق  فإنرّ  هنا 
التوهني،  بقصد  بإعاقته  وذكره  مناداته  وإنرّ  الكلمة،  أو  بالنظرة  حتى  مشاعره 
كأْن يقال له: يا أعور أو يا أعمى أو يا أعرج أو يا أبرص أو ما إىل ذلك هو أمر 
للمحاسبة  املوجب  م)1)  املحررّ السب  مصاديق  من  ذلك  الفقهاء  عدرّ  وقد  م،  حمررّ
القضائية )التعزير(، قال العالمة احليل: »وكل تعريض بام يكرهه املواَجه يوجب 
ه بيشء  التعزير«، ثمرّ ذكر بعض األمثلة من ألفاظ السباب، وعقب قائاًل: »أو عيرّ
من بالء اهلل تعاىل، مثل: أنت أجذم أو أبرص، وإن كان به ذلك.. وكذا كل ما 

يوجب األذى«)2).

حق املشاركة يف احلياة االجتامعية والسياسية 2 ــ 

حترمه  ال  اجلسدية  وإعاقته  الناس،  كسائر  قانونية  بشخصية  املعاق  يتمتع 
شغل  إىل  يتقدم  أن  يف  احلق  فله  والسياسية،  االجتامعية  احلياة  يف  املشاركة  من 
أو  التنفيذية  السلطة  يف  سواء  منصب،  أو  مهمة  أية  يتوىل  أو  الرسمية  الوظائف 
املسؤولية  بأعباء  النهوض  من  متنعه  ال  إعاقته  دامت  ما  القضائية،  أو  الترشيعية 

فقه  كتاب  يف  ذلك  إىل  تطرقنا  وقد  واحلديثية،  القرآنية  األدلة  من  بالعديد  السب  حرمة  عىل  استدل    (1(
العالقة مع اآلخر املذهبي ـ دراسة يف فتاوى القطيعة.

)2)  قواعد األحكام، ج 3، ص 544.
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العاهات)1)، وقد كان  تردُّ شهادة ذوي  بأنرّه ال  الفقهاء  ح  به، وقد رصرّ تناط  التي 
عىل  النبي   استخلفه  وقد   ، اهلل  لرسول  مؤذنًا  أعمى  وهو  مكتوم  ابن 
املدينة يف بعض غزواته)2)، وقيل »كان النبي  يستعمل ابن مكتوم عىل املدينة 

عىل الزمنى إذ سافر يصيل هبم«)3).

الرتبية والتعليم 3 ــ 

العربية  جمتمعاتنا  ومنها  املجتمعات  من  الكثي  يف  املعاقون  يزال  ال 
التهميش  حاالت  أبرز  ومن  والتهميش،  اإلمهال  طي  يف  يعيشون  واإلسالمية 
هم يف الرتبية والتعليم، مع أنرّ تعليمهم ـ فضاًل  التي تعرضوا هلا حرماهنم من حقرّ
األصحاء؛  الناس  تعليم  أمهيرّة  تفوق  خاصة  أمهيرّة  يكتسب  ـ  هلم  حق  أنرّه  عن 
ألنرّ اإلنسان العادي الصحيح حتى لو مل يكن متعلاًم بام فيه الكفاية، فإنرّ فرص 
وهذا  املجتمع،  عىل  عالة  إىل  ل  يتحورّ ولن  أمامه،  مفتوحة  تبقى  والعمل  العيش 
يساعد  بام  والضياع  اإلمهال  من  له  إنقاذ  بمثابة  هو  تعليمه  فإنرّ  املعاق،  بخالف 
يف  جاء  ما  كل  وإنرّ  مستهلك.  جمرد  يكون  أن  بدل  منتج،  فرد  إىل  حتويله  عىل 
اء  باألصحرّ خيتصرّ  ال  وتربيتهم  األوالد  بتعليم  األمر  من  اإلسالميرّة  النصوص 

املقتدرين، بل هو مطلق وشامل للصحيح واملعاق عىل السواء.

)1)  جواهر الكالم، ج 22، ص 457.
ابن  قال  قريش،  ملواجهة  منها يف خروجه  مرة،  أكثر من  املدينة  استعمله عىل  النبي   أنرّ  الظاهر    (2(
أم  ابن  املدينة  عىل  واستعمل  قريشا،  يريد  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  غزا  »ثم  هشام: 
مكتوم«. انظر: السية النبوية، ج 2، ص 560. وهكذا استعمله عليها يف غزوة محراء األسد. السية 
 ،3 انظر: املصدر نفسه، ج  النضي.  بني  616. وكذلك يف خروجه  ملحاربة  3، ص  ة، ج  النبويرّ
ص 683. وكذلك يف خروجه  إىل بني قريظة. انظر: املصدر نفسه، ج 3، ص 705. وكذلك يف 

غزوة بني حليان. انظر: املصدر نفسه، ج 3، ص 750.
)3)  املصنف لعبد الرزاق، ج 8، ص 323.
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تأمني احلياة الكريمة 4 ــ 

إنرّ من احلقوق الطبيعية التي يلزم توفيها للمعاق الفقي هي حقه يف احلياة 
الكريمة، يف حال مل تتوافر له فرص العمل املناسب واالستغناء عن اآلخرين، وإنرّ 

هذه املسؤولية تقع عىل عاتق املجتمع األهيل والدولة عىل السواء، وإليك البيان:

املعاقون يف دائرتني

ويمكننا يف هذا اإلطار تقسيم املعاقني إىل دائرتني:

الدائرة األوىل: من هلم آباء أو أوالد.

اإلنفاق  هؤالء  يستطيع  ال  أو  أبناء،  وال  آباء  هلم  ليس  من  الثانية:  الدائرة 
وإعالتهم. عليهم 

أما يف الدائرة األوىل: فُيلزم اآلباء باإلنفاق عىل أوالدهم املعاقني الفقراء، 
كام يلزم األبناء بالنفقة عىل آبائهم وأمهاهتم املعاقني الفقراء، وهذا ما أمجع عليه 
مكلرّف  املرء  أنرّ  البيت   أهل  أئمة  عن  الروايات  يف  ورد  وقد  املسلمون، 

بالنفقة عىل الوالدين واألوالد والزوجة)1).

عىل  وذلك  برعايتهم،  األمة  فُتلزم  الثانية:  الدائرة  من  املعاقون  وأما 
التايل:  التفصيل 

أ ـ  مسؤولية الدولة عن املعاقني 

وتسعى  وترعاهم  املعاقني  تتعهد  أن  وواجبها  الدولة  مسؤولية  من  إنرّ 
يف  املؤمنني   أمي  عليه  ينص  ما  وهذا  هلم،  الكريمة  احلياة  تأمني  سبيل  يف 

11 من أبواب النفقات. )1)  راجع: وسائل الشيعة، الباب 
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عهده ملالك األشرت عندما واله مرص، حيث أمره أن يرصد ميزانية خاصة لذوي 
واملساكني  هلم  حيلة  ال  الذين  من  السفىل  الطبقة  يف  اهلل  اهلل  »ثم  له:  فقال  العاهات 
واملحتاجني وأهل البؤسى والزمنى )ذوي العاهات(، فإّن يف هذه الطبقة قانعًا ومعرتًا. 
من  وقساًم  مالك  بيت  من  قساًم  هلم  واجعل  فيهم،  حقه  من  استحفظك  ما  هلل  واحفظ 
قد  وكل  لألدنى،  الذي  مثل  منهم  لألقص  فإّن  بلد،  كل  يف  اإلسالم  صوايف  غالت 
إلحكامك  التافه  بتضييعك  تعذر  ال  فإنك  بطر،  عنهم  يشغلنك  فال  حقه  اسرتعيت 
الكثري املهم، فال تشخص مهك عنهم، وال تصعر خدك هلم، وتفقد أمور من ال يصل 

إليك منهم ممن تقتحمه العيون وحتقره الرجال..«)1).

املعاقني  الدولة لشؤون  تارخينا اإلسالمي شواهد عديدة عىل تصدي  ويف 
إىل  العزيز كتب  عبد  بن  اخلليفة عمر  أنرّ  ميزانية خاصة هبم، وحيكى  وختصيص 
من  أو  فالج  به  من  أو  مقعد  أو  الديوان  أعمى يف  إيّل كل  ارفعوا  »أن  الشام:  أمصار 
وأمر  بقائد،  أعمى  لكل  فأمر  إليه،  فرفعوا  الصالة«  إىل  القيام  وبني  بينه  حتول  زمانة 

لكل اثنني من الزمنى بخادم«)2).

ِمن أحبرّ إىل أهله من الصحيح،  وحُيكى عن خليفة آخر أنه قال: »ألدعنرّ الزرّ
الزمنى  بإعطاء  أمر  إنرّه  الصدقة، ويقال:  يده  بالزمن حتى يوضع يف  يؤتى  وكان 

واملجذومني والعميان لكل إنسان خادمًا«)3).

ب ـ  مسؤولية املجتمع األهيل 

فإنرّ  املعوقني،  جتاه  بمسؤولياهتا  القيام  عن  الدولة  تقاعست  حال  ويف 

)1)  هنج البالغة، من كتابه إىل مالك األشرت.
)2)  تاريخ مدينة دمشق، ج 45، ص 218. وروي ذلك يف سية الوليد بن يزيد بن عبد امللك أنرّه أجرى 
منى والعميان، وأمر لكلرّ إنسان منهم بخادم«. انظر: جتارب األمم البن مسكويه،  مساعدة »عىل الزرّ

ج 3، ص 169.
)3)  تاريخ مدينة دمشق، ج 8، ص 270. البداية والنهاية، ج 5، ص 10.
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ملزم  فإنه  وأفراده،  بمؤسساته  املجتمع  عاتق  عىل  يقع  عليهم  واإلنفاق  رعايتهم 
بأن يسدرّ هذه الثغرة يف اجلسم االجتامعي، وقد ورد يف مكاتبة اإلمام الرضا  
ملحمد بن سنان: »إّن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء، وحتصني أموال األغنياء، ألّن 

اهلل عز وجل كّلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى..«)1).

اهلل  يف تفسي قوله: ﴿   ڻ   ڻ     القمي عن أيب عبد  ويف تفسي 
الزمانة  أهل  هم  »واملساكني  ]التوبة:60[،  ہ﴾  ۀ    ۀ    ڻ   
والنساء  الرجال  الزمنى  األصناف  ومجيع  واملجذومني  والعرجان  العميان  من 
الذين  املسلمني  أنرّ  املسنني  حقوق  عن  اآليت  البحث  يف  وسنذكر  والصبيان«)2). 
ويسدوا  الفقراء،  إخواهنم  يعيلوا  أن  ملزمون  مؤونتهم  عىل  زيادة  يملكون 
حممد  السيد  الشهيد  بذلك  أفتى  كام  الرشعية،  احلقوق  خارج  من  ولو  حاجاهتم 

باقر يف »اقتصادنا«، مستفيدًا ذلك من بعض الروايات.

مساعدة املعوق من أفضل أعامل الرب  5 ــ 

االحتياجات  ذوي  من  الرشحية  هبذه  اإلسالمي  االهتامم  يقترص  وال 
أسلفنا،  كام  احتياجاهتم  لتأمني  الدولة  ميزانية  من  جزء  ختصيص  عىل  اخلاصة 
اإلنسانية  املشاعر  استنفار  عىل  عملت  قد  اإلسالمية  النصوص  أنرّ  نجد  إننا  بل 
وحثرّت وشجعت أهل اخلي عىل مساعدهتم، معتربًة ذلك من القربات العظيمة، 
عن  احلديث  ففي  اإلسالم،  غي  يف  نظيًا  له  جتد  ال  تشجيعي  بأسلوب  وذلك 
وهي  بعرشة،  فيه  الصدقة  جزُء  أجزاء:  مخسة  عىل  »الصدقة  قال:  أنه  رسول  
الصدقة عىل العامة، قال تعاىل: ﴿ک   ک   ک   ک   گ   گ﴾  ]األنعام:160[ 

وجزٌء الصدقة فيه بسبعني، وهي الصدقة عىل ذوي العاهات..«)3).

)1)  علل الرشايع، ج 2، ص 369. وعنه وسائل الشيعة، ج 9، ص 11، احلديث 7، الباب 1 من أبواب 
ما جتب فيه الزكاة.

)2)  تفسي القمي، ج 1، ص 299.
)3)  عوايل الآليل، ج 1، ص 354.
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﴿ہ    وجل:  عز  قوله  يف  الصادق   اهلل  عبد  أيب  عن  اخلرب  ويف   
ہ  ھ﴾ ]احلج:28[ قال: »هو الزمن الذي ال يستطيع أن خيرج لزمانته«)1).

والضعفاء  والزمنى  والنساء  الصبيان  عىل  »تصدْق  أيضًا:  وعنه  
والشيوخ«)2). 

العميان ثواب مساعدة 

النصوص  دعت  التي  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  مصاديق  أبرز  ومن 
رضيرًا  كفى  »من   : عيل  عن  املناهي  حديث  ففي  األكفاء،  هبم:  لالهتامم 
الدنيا ومشى هلا فيها حتى يقيض اهلل له حاجته أعطاه اهلل براءة من  حاجة من حوائج 
النار، وقىض له سبعني حاجة من حوائج الدنيا، وال يزال خيوض  النفاق، وبراءة من 

يف رمحة اهلل عزو جل حتى يرجع«)3).

وعن رسول اهلل  أنرّه قال يف آخر خطبة له: »ومن قاد رضيرًا إىل مسجده 
رقبة،  قدم رفعها ووضعها عتق  بكل  له  اهلل  أو حلاجة من حوائجه كتب  منزله  إىل  أو 
فيها  يفارقه، ومن كفى رضيرًا حاجة من حوائجه فمشى  املالئكة حتى  وصلت عليه 

حتى يقضيها أعطاه اهلل براءتني: براءة من النار، وبراءة من النفاق..«)4).

رابعًا: اإلعاقة: نظرة عقدية وترشيعية

وكيفية  املعوقني  حقوق  عن  حديث  من  أسلفناه  ما  كل  أنرّ  الطبيعي  من 
التعامل معهم، كان من وحي اإلسالم وهدي تعاليمه، وما نذكره يف هذه الفقرة 

)1)  وسائل الشيعة، ج 9، ص 464، احلديث 1 الباب 45 من أبواب الصدقة.
.21 5 الباب  )2)  املصدر نفسه، احلديث 
)3)  من الحيرضه الفقيه، ج 4، ص 16.

)4)  وسائل الشيعة، ج 16، ص 343، احلديث 6 الباب 22 من أبواب فعل املعروف.
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التي يقدمها هذا الدين فيام يتصل بحقوق  هو صورة أخرى من الصور املرشقة 
اإلنسان، وال سيرّام رشحية املعوقني. وما نروم بيانه يف هذه الفقرة هو إلقاء نظرة 
نظرة  ثمرّ  ومن  اإلهلي،  بالعدل  تتصل  إشكالية  من  تثيه  ملا  اإلعاقة  عىل  ة  عقديرّ

للمعوقني.  املوجهة  التكاليف  التخفيف يف  تبني  ترشيعية 

اإلعاقة وعدل اهلل تعاىل 1 ــ 

لقد قلنا يف الفقرة الثانية املتقدمة عند احلديث عن اجلهود الرتبوية والثقافية 
والقانونية ملواجهة حتدي اإلعاقة، أنرّ من أهمرّ ما يساعد املعاق عىل تقبل إعاقته: 
لعباده  يريد  ال  سبحانه  فاهلل  خللقه،  تقديره  وحسن  تعاىل  اهلل  حكمة  إىل  الركون 
إال اخلي. وأضف إىل ذلك أنرّ اهلل تعاىل يعوض املعاق من ثوابه األخروي عىل 
أقبل رجل أصم  قال:  فعن جابر  األخبار،  إعاقته، كام جاء يف بعض  صربه عىل 
 : اهلل  رسول  فقال  بيده،  فأشار  اهلل   رسول  عىل  وقف  حتى  وأخرس 
»اكتبوا له كتابًا تبرشونه باجلنة، فإنه ليس من مسلم يفجع بكريمته أو بلسانه أو 
بيده حيمد اهلل عىل ما أصابه وحيتسب من عند اهلل ذلك إال  بسمعه أو برجله أو 
)كام  املريض  أو  املعاق  صرب  أنرّ  وطبيعي  اجلنة..«)1)،  وأدخله  النار  من  اهلل  اه  نجرّ
سنذكر الحقًا يف حقوق املريض( عىل إعاقته أو آالمه ومعاناته، هو أمر يثيبه اهلل 
الذنوب  حيت  ولكنه  ثواب  فيه  ليس  نفسه  يف  املرض  أن  سنذكر  كنا  وإن  عليه، 

ويوجب تساقطها، كام نصت عىل ذلك بعض األحاديث.

قد  كام  ق  املعورّ ختدير  إىل  هتدف  دينية  مراهم  جمرد  ليس  ذكره  تقدم  ما  إنرّ   
وما  تعاىل  باهلل  إيامننا  موقع  من  هبا  نؤمن  التي  احلقيقة  هو  وإنام  البعض،  يتخيرّل 

ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ﴿ٺ   تعاىل:  قال  بالئه،  عىل  للصابرين  أعده 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  

)1)  عدة الداعي، ص 117.
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ڍ﴾  ڇ   ڇ    ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ        ڄ    
]البقرة: 155 ـ 157[.

تعاىل،  اهلل  عدل  تنايف  ال  اإلعاقة  فإنرّ  أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 
وليس  واألسباب  السنن  منطق  وفق  يتحرك  ـ  سابقًا  قلنا  كام  ـ  العامل  هذا  ألن 
القنبلة  يمس  من  إنرّ  يقول:  السنن  ومنطق  واألماين،  والرغبات  الصدف  منطق 
بعض  إعطائه  يف  أهله  يقرص  ومن  بريئًا،  طفاًل  كان  ولو  يده  ستبرت  العنقودية 

بالشلل، وهكذا. اللقحات الالزمة فقد يصاب 

وتستطيع القول: إنرّ النقص الذي نسميه رشًا هو أمر ال مفر منه وتقتضيه 
أو  جيدي  فامذا  وعليه،  خاصة،  لقوانني  املحكومة  احلياة  وهذه  العامل  هذا  طبيعة 
كام  الدنيا  هذه  يتقبل  أن  ا  إمرّ خيارين:  أحد  اإلنسان  أمام  إنرّ  االعرتاض؟!  ينفع 
هي ويعمل عىل فهمها وفهم قوانينها وأرسارها ويسعى للتغلب عىل صعوباهتا 
الواقع.  لألمر  واستسالمه  فشله  معلنًا  حظه،  نادبًا  بيته  حبيس  جيلس  أن  ا  وإمرّ
وإنرّ مشكلة البعض منا أنه يستغرق كل حياته يف االعرتاض والشكاية، بدل أن 
يتقبل الواقع ويعمل عىل تطويره أو تغييه، وال شك أنرّه قادر عىل التغيي، حتى 
األشياء التي كانت تفرض نفسها كمصائب علينا قد استطاع اإلنسان ويستطيع 
الكثيون  يكن  أمل  آالمها،  ويتجنب  يتالفاها  أن  له  تعاىل  اهلل  أراد  كام  سار  إذا 
تطور  فلوال  السبب؟!  هي  العدوى  أنرّ  يعرفوا  أن  دون  العدوى  نتيجة  يموتون 
يولدون  األوالد  من  الكثي  يكن  أمل  بينهم،  رائحته  ينرش  املوت  لظلرّ  العلم 
مشوهني نتيجة خلل هرموين معني، وقد توصل العلم إىل إمكان تاليف ذلك من 
خالل الفحص املبكر؟! فال حيقرّ لإلنسان اليوم أن يعرتض ويقول: ملاذا يا رب 
الزواج  قبل  أن جيري فحوصات طبية  بمقدوره  أنرّ  دام  ما  ولدًا مشوها  رزقتني 

كام يرشده إليه األطباء وأهل اخلربة. 
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إنرّ هذا العامل بكل ما فيه مجيل، وال ينظر إليه باعتباره رشًا إال املتشائمون 
ا األقوياء الذين  والفاشلون يف احلياة أو الضعفاء الذين استسلموا لضعفهم، وأمرّ
صمموا عىل حتويل اإلعاقة إىل طاقة، والذين ال يسمحون لإلعاقة أن تقهرهم، 
فهؤالء ال ينظرون إىل أصل الوجود أنرّه رش وال ينعون وال يبكون وال جيلسون 

بيوهتم.   حبييس 

الرشيعة والتخفيف عن املعوقني 2 ــ 

مضافًا إىل احلقوق املتقدمة املكفولة للمعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة، 
التخفيف  الترشيع اإلسالمي إىل  فإنرّه من جهة أخرى ورعاية حلاهلم، فقد نحى 
عليهم  يعرس  أو  امتثاهلا،  من  يتمكنون  ال  التي  التكاليف  بعض  وإسقاط  عنهم 

ذلك، وعىل سبيل املثال: 

القتال  ألنرّ  تعاىل)1)،  اهلل  سبيل  يف  والقتال  باجلهاد  ق  املعورّ يكلرّف  ال  1ـ  
بدنية  ملؤهالت  الشخص  امتالك  عىل  جماالته  من  كثي  يف  يتوقف 

املعوقني، قال تعاىل: ﴿ڦ    الكثي من  يفتقدها  وجسدية خاصة قد 
ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ﴾ ]الفتح:17[، 
ة  القورّ أيامنا أصبحت بعض األعامل اجلهادية ال تعتمد عىل  أجل يف 

ق. اجلسدية فيمكن أن يتوالها املعورّ

)1)  قال العالمة احليل: »يسقط فرض اجلهاد بالعجز، وهو قسامن :حيس، كاملرض والفقر والصبا واجلنون 
واألنوثة والعرج املانع من امليش سواء قدر عىل الركوب أو ال، ألن الدابة قد هتلك. وللشافعية وجه: 
أن العرج ال يؤثر يف حق الراكب مع قدرته عىل الركوب. وليس بيشء. وال فرق بني أن يكون العرج 
عىل  جهاد  وال  واحدة  رجل  يف  للعرج  أثر  ال  حنيفة:  أبو  وقال  معا.  الرجلني  يف  أو  واحدة  رجل  يف 
يسقط  كاألقطع، وال  األصابع  معظم  ومفقود  واالتقاء.  الرضب  من  لعدم متكنهام  واألشل،  األقطع 
عن األعشى وضعيف البرص إذا كان يدرك الشخص ويمكنه أن يتقي السالح...«. تذكرة الفقهاء، 

ج 9، ص 26. 
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أنرّه  مع  عنه)1)،  ختفيفًا  اجلمعة  صالة  حضور  ق  املعورّ عىل  جيب  وال  2ـ   
احلرج،  نفي  قاعدة  عليه  تدل  مما  وهذا  به،  تنعقد  فإهنا  حرضها  إذا 
َجْعَفٍر   َأيِب  َعْن  ُزَراَرَة  صحيحة  قبيل  من  اخلاصة،  واألخبار 
ًة  الاَ ثنِياَ صاَ وثاَالاَ ْسًا  ِة مخاَ ُمعاَ اجْلُ إىِلاَ  ِة  ُمعاَ اجْلُ ِمناَ  النَّاِس  ىلاَ  عاَ اهلل  ضاَ  »فاَراَ َقاَل: 
ْن  عاَ ا  هاَ عاَ ضاَ وواَ ُة  ُمعاَ اجْلُ وِهياَ  ٍة،  اَاعاَ جاَ يِف  اهلل  ا  هاَ ضاَ راَ فاَ ٌة  اِحداَ واَ ٌة  الاَ صاَ ا  ِمنْهاَ
وامْلاَِريِض  ِة  وامْلاَْرأاَ ْبِد  واْلعاَ افِِر  وامْلُساَ وامْلاَْجنُوِن  برِِي  واْلكاَ ِغرِي  الصَّ ِن  عاَ ٍة  تِْسعاَ

ى..«)2). واألاَْعماَ

املعاقني  املصلني  وضع  يراعي  أن  واجلامعة  اجلمعة  إلمام  ينبغي  3ـ   
فقد ورد يف عهد  يطيل يف صالته وخطبته،  والعجزة واملرىض، فال 
صالتك  يف  أقمت  »وإذا  قوله:  األشرت  مالك  إىل  عيل   اإلمام 
وله  العلة  به  من  الناس  يف  فإن  مضيعًا،  وال  منفرًا  تكونن  فال  للناس 
احلاجة. وقد سألت رسول اهلل  حني وجهني إىل اليمن كيف أصيل 

هبم فقال: صل هبم كصالة أضعفهم، وكن باملؤمنني رحياًم«)3).

4ـ    وهكذا ال ُيلزم املعوق ذو العاهة املزمنة باحلضور إىل جملس القضاء 
ألداء احللف، للزوم احلرج عليه، بل يذهب القايض أو وكيله إليه، 

منزله)4). يف  ليستحلفه 

غي  ق  املعورّ عن  ـ  الفقهاء  بعض  يرى  ما  بحسب  ـ  الترشيع  وأسقط  5ـ   

والعبد،  واملرأة،  الصغي،  والطفل  الكبي،  الشيخ  نفر:  تسعة  عن  »تسقط  الطويس:  الشيخ  قال    (1(
املستند   وراجع:   .334 ص   ،1 ج  ونكتها،  النهاية  واملريض«.  واألعرج،  واألعمى،  واملسافر، 

للنراقي، ج 6، ص 108.
)2)  الكايف، ج 3، ص 419. ومن ال حيرضه الفقيه، ج 1، ص 409. وهتذيب األحكام، ج 3، ص 21.

)3)  هنج البالغة، من كتابه إىل مالك األشرت.
)4)  املستند للنراقي، ج 17، ص 211.
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أبو  الفقيه  أفتى  فقد  للدولة،  تدفع  كان  التي  املالية  الرضيبة  املسلم 
وما  الفقراء)1)،  العاهات  ذوي  عن  اجلزية  بسقوط  احللبي  الصالح 

الصادق  اإلمام  عن  احلديث  يف  جاء  ما  هو  احللبي  اختاره 
»وكذلك املقعد من أهل الذمة واألعمى والشيخ الفاين ليس عليهم جزية، 
واألعمى  املقعد  قتل  عن  اهلل   رسول  نى  ملا  قتلهم  يمكن  ال  ألنه 

والشيخ الفاين واملرأة والولدان يف دار احلرب ..«)2).

يف  يقتلون  ال  والعميان  الزمنى  أنرّ  إىل  الشافعي  اإلمام  وذهب  6ـ  
تعاىل:﴿وئ   بقوله  له  االستشهاد  يمكن  الرأي  وهذا  احلروب)3)، 
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی﴾ 
يقاتلون  العادة هم ممن ال  املعوقني بحسب  إنرّ  ]البقرة:190[ وحيث 
موارد  يف  يتأمل  عندما  الفقيه  أنرّ  إليه  أضف  عدوانًا.  قتلهم  فيكون 
أهنا تشرتك يف  الناس جيد  قتل بعض األصناف من  منع اإلسالم من 
املقاتلني وال يشرتكون يف احلرب،  م من غي  أهنرّ عنرص واحد، وهو 
والشيخ  والطفل  واملرأة  صومعته  يف  الراهب  قتل  عن  النهي  يف  كام 
املسن، فيحصل االطمئنان بأنرّ كل من ال يقاتل يف احلرب كاملعوق 
حيرم قتله، وال يبعد جريان األولوية بالقياس إىل بعض األشخاص 

إليهم.   املشار 

وال بأس باإلشارة هنا إىل أنرّ اإلسالم ورغم حثه عىل حترير العبيد  7ـ   
املعاق  عبده  يعتق  أن  للمرء  يسمح  ال  أنرّه  إال  ذلك،  إىل  وسعيه 

.249 )1)  الكايف للحلبي، ص 
)2)  املحاسن، ج 2، ص 327. وراجع: الكايف، ج 5، ص 29. الفقيه، ج 2، ص 52. والرواية معتربة 
كام قال السيد اخلوئي يف املنهاج، ج 1، ص 392. وقد عمل هبا الفقهاء كام يظهر من استشهادهم هبا 

يف باب اجلزية.
)3)  تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 67.
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اإلنفاق  مسؤولية  من  بذلك  متهربًا  الناس  عىل  كاًل  ليرتكه  العاجز، 
احلديث،  يف  املسؤولية.  من  يعفيه  ال  ذلك  فإنرّ  أعتقه  أنرّه  ولو  عليه، 
وَسَأْلُته  َضا   الررِّ احْلََسِن  َأيِب  إِىَل  »َكَتْبُت  َقاَل:  حَمُْبوٍب،  اْبِن  َعِن 
َزَماَنٌة وَمْن  بِه  َمْن  َأْو  َكبِيًا  َشْيخًا  َأْو  ُغاَلمًا َصِغيًا  ُيْعتُِق  ُجِل  الرَّ َعِن 
تَّى  ُعولاَه حاَ ْن ياَ أاَ ْيه  لاَ إِنَّ عاَ ةاَ لاَه فاَ ُْلوكًا الاَ ِحيلاَ ْعتاَقاَ مماَ أاَ ْن  ماَ َفَقاَل:  اَل ِحيَلَة َله؟ 
اراَ  غاَ الصِّ ْعتاَقاَ  أاَ ا  إِذاَ ُل  ْفعاَ ياَ امْلُْؤِمننِياَ   ِمرُي  أاَ اناَ  كاَ لِكاَ  ذاَ وكاَ نْه،  عاَ ْستاَْغنِياَ  ياَ

ةاَ لاَه«)1). ْن الاَ ِحيلاَ وماَ

8ـ   ويندرج الكثي من املعوقني يف عداد ذوي األعذار الذين يسمح هلم 
هلم  يسمح  وكذلك  اجلمرات،  لرمي  العيد  ليلة  منى  إىل  باإلفاضة 

القيام.  بالصالة جلوسًا إذا أرهقهم 

حديث وفتوى حتت دائرة النقد 3 ــ 

م، فإننا نرسم عالمة استفهام كبية إزاء بعض النصوص  ويف ضوء ما تقدرّ
ة  ثمرّ إنرّ  إنسانيته، وتوضيح ذلك:  أو  ق  املعورّ كرامة  تنتقص من  التي  الفتاوى  أو 
أصحاب  معاملة  »احذروا  فيه:  يقول  الصادق   اإلمام  عن  ُيروى  حديثًا 
بكراهة  املشهور  أفتى  احلديث  هذا  إىل  واستنادًا  يشء«)2).  أظلم  فإّنم  العاهات، 
يومنا  إىل  ل  تسجرّ تزال  ال  الفتوى  وهذه  مطلقًا،  العاهات  ذوي  ومبايعة  معاملة 

هذا يف الرسائل العمليرّة)3).

ومالحظاتنا عىل ذلك هي: 

أوالً: إنرّ هذا احلديث لو صح سندًا ـ وهو غي صحيح ـ ناظر ـ بمقتىض 

)1)  الكايف، ج 6، ص 181. وهتذيب األحكام، ج 8، ص 218.
)2)  من ال حيرضه الفقيه، ج 3، ص 164.

)3)  راجع: منهاج الصاحلني، ج 2، ص 12.
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وتربيتهم  املجتمع عىل هتذيبهم  يعمل  مل  الذين  املعوقني  إىل  ـ  فيه  الوارد  التعليل 
سائر  عن  معزولني  أبقاهم  بل  الكاملة،  بإنسانيتهم  يشعرهم  بام  وُخلقيًا  نفسيًا 
الناس كأهنم وحوش مفرتسة أو مصابون بأمراض معدية، ولذا من الطبيعي أن 

يكون هلم ردة فعل ناقمة عىل املجتمع وأن يكونوا أظلم يشء.

الصحيح،  املستند  إىل  افتقارها  إىل  وباإلضافة  املذكورة  الفتوى  إنرّ  ثانيًا: 
املعاق وتزيده حنقًا عىل  ق من عزلة  إنسانية، وتعمرّ فإهنا تساهم يف خلق مشكلة 
وخمالطتهم  األكراد  معاملة  كراهة  بفتوى  أشبه  اجلهة  هذه  من  وهي  اآلخرين، 
تكريم  إىل  الداعية  ومقاصده  الكريم  القرآن  لروح  خمالفتها  جلهة  وتزوجيهم، 
اإلنسان. وأعتقد أنرّ هذه الفتاوى هي من نتائج االعتامد عىل قاعدة التسامح يف 

أدلة السنن، مع أهنا قاعدة غي صحيحة ولو متت فال جمال هلا يف املقام.  

وهي  صورته،  لتشويه  الدين،  ضد  تستغل  الفتاوى  هذه  أمثال  إنرّ  ثالثًا: 
ق  املعورّ عىل  سلبيًا  تأثيًا  هلا  أنرّ  ريب  وال  باإلسالم،  التشكيك  إىل  البعض  تدفع 
ترشيعيًا  ظلاًم  ظلمه  تعاىل  أنه  ويعتقد  تعاىل،  باهلل  الظن  ييسء  جتعله  وهي  نفسه، 
عىل  احلنََق  نفسه  يف  تثي  ا  أهنرّ كام  تكويني،  ظلم  أنرّه  يعتقد  قد  ما  إىل  باإلضافة 

املجتمع وربام دفعه ذلك إىل االنتقام بطريقة أو بأخرى. 
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املحور الرابع 

حقوق املُسّن

• تعريفه وظروفه وحاجاته	 املسن: 

• املسؤولية األخالقية عن املسن	

• القانونية	 الرشعية  املسؤولية 

• أحكام املسن يف الرشيعة اإلسالمية	
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أوالً: املُسّن: تعريفه وظروفه وحاجاته

ثمرّ عىل عدد هذه  املسن، ومن  تعريف  نظرة عىل  نلقي  أن  البداية  علينا يف 
واحتياجاهتا. ومتطلباهتا  االجتامعية  الفئة 

من هو املسن؟ 1 ــ 

مرحلة  إىل  وصل  الذي  الشخص  هو  املسنرّ  أنرّ  إىل  نشي  أن  بداية  علينا 
هلرم  طبيعية،  بحالة  بحاجاته  القيام  عىل  قادرًا  معها  يعد  مل  العمر  من  متقدمة 
وعجز أقعده أو أضعفه عن ذلك، وعادة ما يرتافق سن الشيخوخة مع مجلة من 

املتغيات، من أبرزها:

ة، حيث إنرّ التقدم يف العمر يوجب وهنًا يف قواه، وضعفًا  التغيات اجلسديرّ
فيرتهل جسده وترخي عضالته ويضعف سمعه)1)  قدراته وطاقاته وحواسه  يف 
أو برصه أو غيمها من حواسه، وهذا الضعف واهلزال جيعل اجلسم أقلرّ مناعة 

يف مواجهة األمراض وأكثر عرضة لفتكها فيه. 

حاالت  فيه  تكثر  سن  هو  واهلرم  الشيخوخة  سنرّ  فإنرّ  النفسيرّة،  التغيات 
عن  الناجتة  النفسية  والتوترات  والضغوط  املشاكل  من  غيها  أو  االكئتاب 

إحساسه بالضعف وخوفه من دنو األجل واقرتابه.

َقْد َأْحَوْجُت َسْمِعي إِىَل ترمجان.  ْغتَها  َوُبلرّ الثَّاَمننَِي  إِْن  )1)  يقول الشاعر: 
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وطبيعي أن املسنني يتفاوتون يف درجات العجز والوهن، وقد يصل املرء 
القرآن  عنها  عربرّ  التي  املرحلة  إىل  املتقدمة  الشيخوخة  سنرّ  حمطات  بعض  يف 

بقوله: ﴿ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى﴾ ]يس:68[.   

املسنون إىل تزايد 2 ــ 

وبحسب ما يقول اخلرباء يف الشأن السكاين، فإنرّ بلدان العامل تتجه بوتية 
متسارعة نحو الشيخوخة، وال سيام يف القارة العجوز )أوروبا( وبعض البلدان 
سنة  يف  املسنني  عدد  أنرّ  إىل  املتحدة  األمم  تقديرات  وتشي  كاليابان،  اآلسيوية 
2025م)1).  950 مليونًا وأنه سيتجاوز املليار ومائة مليون حتى عام  1995م بلغ 

فقد  لإلحصاء،  األورويب  املكتب  نرشها  إحصاءات  أظهرت  ما  »ووفق 
 2005 العام  4 % يف  الثامنني عاما يف أوروبا من  ارتفعت نسبة من هم فوق سن 
2015، أي شخص واحد من كل عرشين شخصا، وبشكل  العام  53 % يف  إىل 
الثامنني، وخصوصا يف  فوق سن  املسنني  أعىل معدالت  أوروبا  عام، تسجل يف 
65 % من السكان، واليونان )63 %(، أما النسب األدنى  إيطاليا حيث يشكلون 

يف أوروبا فتسجل يف إيرلندا وسلوفاكيا )31 %(. بحسب فرانس برس«)2).

واملفوضية  االقتصادي  والتعاون  التنمية  منظمة  عن  صادر  تقرير  »وأظهر 
تضاعفت  حيث  األورويب  االحتاد  سكان  أعامر  معدالت  يف  ارتفاعا  األوروبية 
حتسن  يعني  ال  ذلك  ولكن   ،1960 عام  منذ  عاما   65 عن  أعامرهم  تزيد  من  نسبة 
صحتهم، حيث ما زال املاليني منهم يعانون من أمراض مزمنة، فقد ارتفعت نسبة 
 %  10 من  أقل  من  األورويب  االحتاد  يف  عاما   65 عن  عمرهم  يزيد  الذين  السكان 
 %  30 النسبة  هذه  تقارب  أن  عىل   2015 يف   %  20 من  يقرب  ما  إىل   1960 سنة 

)1)  راجع: جملة التوحيد، العدد 107، ص 47.
https://annabaa.org/arabic/variety/8884 :2)  راجع املوقع اإللكرتوين(
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.(1(».2060 بحلول 

الدول واملؤسسات  أمام  متثرّل حتديًا كبيًا  واملتكاثرة  املتزايدة  والشيخوخة 
الظاهرة إىل  تداعيات اجتامعية واقتصادية وديموغرافية، وتعزى هذه  ملا هلا من 
من  الكثي  يف  األعامر  مستوى  يف  ملحوظ  ارتفاع  وإىل  جهة،  من  اإلنجاب  قلة 
الدول وبخاصة دول الغرب من جهة أخرى، والفضل يف ذلك )ارتفاع مستوى 
عمر اإلنسان( يعود إىل ما شهده العلم من تطوٍر كبي يف العقود األخية مما أتاح 
التي كانت تفتك باألشخاص املسنني، األمر  بالتغلب عىل الكثي من األمراض 

الذي رفع السقف العمري لبني اإلنسان.

ومن هنا، فإنرّ مسألة رعاية املسنرّني ومحايتهم ودعمهم واحرتام إنسانيتهم 
اإلنساين  املجتمع  تواجه  التي  التحديات  أهمرّ  من  هي  احتياجاهتم  كافة  وتأمني 

ته يف عرصنا احلارض، نظرًا الزدياد عددهم باستمرار.   برمرّ

حاجة املسننّي إىل الرعاية 3 ــ 

ال خيفى أنرّ حاجة اإلنسان إىل الرعاية واالهتامم يف سنرّ الشيخوخة ال تقل 
من  املرحلتني  هاتني  بني  املشرتك  واجلامع  الطفولة،  سن  يف  لذلك  حاجته  عن 
فارٍق  بنفسه، مع  القيام بشؤونه ومتطلباته  اإلنسان هو عجزه وضعفه عن  عمر 

يعطي املسنرّ أرجحيرّة عىل الطفل يف االهتامم والعناية، وذلك من جهتني:

1ـ    إنرّ اإلنسان مفطور عىل حبرّ أطفاله، ويندفع إىل العناية هبم اندفاعًا 
رعايتهم  عىل  حتثرّه  التي  الوصايا  من  كثي  إىل  حيتاج  فال  غريزيًا، 
ما  فكثيا  كذلك،  ليس  فاألمر  للمسنرّ  بالنسبة  ا  أمرّ هبم،  واالهتامم 
يتذمر األوالد من آبائهم الشيوخ والعجزة فضاًل عن سائر املسنني، 

https://annabaa.org/arabic/variety/8884 :1)  راجع املوقع اإللكرتوين(
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ما  بَقَدر  بأبنائهم  اآلباء  يوص  مل  الكريم  القرآن  أنرّ  وجدنا  وهلذا 
أوىص األبناء بآبائهم قال سبحانه: ﴿ٺ  ٺ     ٺ   ٺ﴾ 
إىل  ]لقامن:14[  ڌ﴾  ڍ   ڍ      ڇ     ﴿ وقال:  ]العنكبوت:8[ 

غي ذلك من اآليات.

العناية  من  مزيدًا  تفرض  الشيخوخة  لسنرّ  أخرى  ميزة  يعطي  ومما  2ـ  
التقصي  أو  النقص  أنرّ  الطفولة،  سنرّ  يف  يزال  ال  بمن  قياسًا  باملسن 
ـ بحسب طبيعة األعامر  العمر  تداركه، ألنرّ  الطفل يمكن  يف رعاية 
حفر  لو  حتى  النقص  وجرب  األخطاء  بتاليف  يسمح  مما  به،  يمتد  ـ 
كثيًا،  يمهله  لن  العمر  فإنرّ  الكبي  ا  وأمرّ عميقًا.  جرحًا  ذاكرته  يف 
ع  رسرّ ربام  بل  تعويضه،  وال  جربه  يمكن  ال  معه  التقصي  فإنرّ  ولذا 
القرآن  يسميها  التي  املرحلة  إىل  وصل  إذا  والسيام  أجله،  إدناء  يف 
من  يملكه  كان  ما  إىل  ينظر  عندما  مسن  هكذا  فإنرّ  العمر)1)،  بأرذل 
املساعدة  إىل  وبحاجة  ضعيفًا  عاجزًا  اآلن  نفسه  ويرى  وقدرة،  قوة 
وعدم  بأنفسهم  وانشغاهلم  عنه  أبنائه  تفرق  أيضًا  ويرى  املستمرة، 
وجهه،  يف  تأفف  أدنى  ويؤمله  كمدًا  يموت  فسوف  به،  اهتاممهم 
ويؤثر عىل صحته أيرّ سلوك سلبي معه، ولذا فهو بأمسرّ احلاجة إىل 

ملسة عطف ومسحة رقة وحنان. 

هذه  حلساسية  منهم  وإدراكًا  يوسف   اهلل  نبي  أخوة  أنرّ  نجد  ولذا 
املرحلة املتقدمة من العمر التي يمررّ هبا أبوهم يعقوب  عملوا عىل استدرار 
أخيهم  مكان  أحدهم  ليأخذ  يعرفونه،  ال  وهم  يوسف(  )أي  أخيهم  عطف 

ىئيئ   مئ   حئ   جئ       ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ﴿ىئ   بقوهلم:  بنيامني، 

)1)  قال تعاىل: ﴿ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅۉ  ۉ  ې  ې  ېٌ ﴾
]النحل:70[.
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جب  حب  خب  مب﴾ ]يوسف:78[، ونفس األسلوب اتبعته واعتمدته ابنتا 
شعيب مع موسى  عندما قالتا له: ﴿  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ﴾ ]القصص:23 ـ 24[.

ثانيًا: املسؤولية األخالقية عن املسن

التي  حقوقه  من  حقًا  متثرّل  كوهنا  عن  فضاًل  ورعايته  باملسن  االهتامم  إنرّ 
إنسانيته؛  معنى  اإلنسان  فيها  جيسد  نبيل  ُخُلق  عن  تعربرّ  فإهنا  اإلسالم،  كفلها 
ألنرّ اإلنسانية ليست جمرد مظاهر وادعاءات فارغة، وإنام هي متثٌل عميل ملنظومة 
هنا  ومن  السوي،  العقل  ويدركها  الفطرة  متليها  التي  واملبادئ  واألخالق  القيم 
يتصل  فيام  والوصايا األخالقية  التعاليم  الدينية مجلًة من  أنرّ يف نصوصنا  وجدنا 

املسنني:   برشحية 

يباَة وتوقريه  احرتام ذي الشَّ 1 ــ 

لسنهم  احرتامًا  وإجالهلم،  املسنني  توقي  إىل  يدعو  اإلسالمي  اخلُُلق  إنرّ 
وشيبتهم، وبرصف النظر عن أي اعتبار آخر، أكان اعتبارًا دينيًا أو غيه. أجل، 
املعنى  وهذا  والتقدير،  للتوقي  إضافيًا  سببًا  يكون  فهذا  مؤمنًا،  املسن  كان  إذا 

تزخر به التعاليم اإلسالمية، وإليك بعض ما ورد يف هذا الشأن:

:  –أ َرُسوُل اهلل  َقاَل  َقاَل:  َعْبِد اهلل   َأيِب  َعْن  ُكويِنرِّ  السَّ يف اخلرب عن 
َره آَمنَه اهلل ِمْن َفَزِع َيْوِم اْلِقَياَمِة«)1).  »َمْن َعَرَف َفْضَل َكبٍِي لِِسنرِّه َفَوقَّ

ِل اهلل  –ب : »إِنَّ ِمْن إِْجالاَ يف اخلرب الصحيح َعن َأيب َعْبِد اهلل الصادق 
زَّ  برِيِ«)2). وعنه  َقاَل: »ِمْن إِْجالاَِل اهلل عاَ ْيِخ اْلكاَ لاَ الشَّ لَّ إِْجالاَ زَّ وجاَ عاَ

)1)  الكايف، ج 2، ص 658.
)2)  املصدر نفسه، ج ن، ص ن.
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ْيباَِة املسلم«)1). ُل ِذي الشَّ لَّ إِْجالاَ وجاَ

ا  –ت ناَ برِياَ كاَ ْر  قِّ ُيواَ  ْ ملاَ ْن  ماَ ِمنَّا  »لاَْيساَ   : الصادق  جعفر  أيب  اإلمام  وعن 
ا«)2). ناَ ِغرياَ صاَ ْم  ْرحاَ وياَ

 عىل أنرّه حتى لو مل تتوفر لدينا نصوص خاصة يف هذا املجال، يكفينا دعوة 
بنا  جيدر  دعوة  وهي  بينهم،  فيام  والتحابرّ  الرتاحم  إىل  اإلنسان  لبني  اإلسالم 
األخذ هبا يف تعاطينا مع كل الناس، وأوىل الناس بذلك هم املسنون، قال تعاىل: 
»الرامحون   : اهلل  رسول  وعن  ]البلد:17[،  ى﴾  ې   ې     ﴿ې   

يرمحهم الرمحن يوم القيامة. ارحْم من يف األرض يرمحك من يف السامء«)3). 

وقد ورد يف بعض األدعية استحضار هذا املعنى، ومناداة اهلل تعاىل وطلب 
احلوائج إليه بصفته رامحًا للشيخ الكبي: »يا راحم الشيخ الكبري«)4)، واإلنسان إنام 
وأكثرها  إليه سبحانه  الصفات  أحبرّ  يدي حاجاته  بني  مقدمًا  تعاىل  اهلل  خياطب 

لإلجابة. مظنة 

العبيد  لعتق  اإلسالمي  الترشيع  اعتمدها  التي  املنهجية  اخلطة  إطار  ويف   
الكبي عىل الشاب، كام جاء يف بعض  الشيخ  ل عتق  أنرّه قد فضرّ وحتريرهم، نجد 

األخبار)5).

الدعم املعنوي واالجتامعي 2 ــ 

وال  واضح،  هو  كام  ماسة  حاجة  هي  املعنوي  الدعم  إىل  املسنرّ  حاجة  إنرّ 

)1)  الكايف، ج 2، ص 658.
)2)  املصدر نفسه، ج ن، ص 165.

)3)  بحار األنوار، ج 74، ص 167.
.228 )4)  مصباح املتهجد، ص 

)5)  الكايف، ج 6، ص 196.
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بالتعامل  يكون  للمسنرّ  املعنوي  والدعم  املادي.  الدعم  إىل  حاجته  عن  تقل 
والبرش،  باالبتسامة  ومواجهته  اجلميلة،  بالكلمة  وخماطبته  وحمبرّة،  بلطف  معه 
العزلة  من  وخيرجه  قلبه،  عىل  الرسور  يدخل  ذلك  فإنرّ  زيارته،  يف  والسعي 
ال  عمل  هو  اإلمهال  زوايا  يف  وتركه  وقطيعته  هجره  بينام  املدمرة،  االجتامعية 
التقزز والنفور  ا إظهار  إنسانيته. وأمرّ اعتداًء عىل  أخالقي يؤذي مشاعره ويمثل 
منه ـ كام يفعل البعض ـ فإنرّه جريمة من الناحية األخالقية، ال سيام إذا صدر من 
أبناءها صغارًا  التي محلت  األم  فهذه  األم،  ُيكافأ األب وال  فليس هكذا  أبنائه، 
شيخوختها  بعد  هبا  إذا  ولطف  فرح  بكل  شؤوهنم  وبسائر  بتنظيفهم  وقامت 
يتعامل معها من قبل فلذات أكبادها باشمئزاز ونفور وقسوة! وعلينا التنبيه إىل 
الشفقة،  موقع  من  معه  التعامل  تعني  ال  وعطف  حبرّ  ملسة  إىل  املسنرّ  حاجة  أنرّ 
فإنرّ ذلك يؤذي الكثيين من املسنني، كام يؤذي غيهم، ونحن هنا عندما نحرتم 
املسن ونتعامل معه بحب ولطف إنام نقوم بواجب أخالقي، حيترّمه علينا الضمي 

اإلنساين، الذي يأمرنا برد اجلميل واحرتام إنسانية اإلنسان ومراعاة مشاعره.

هي  املسنني  رعاية  يف  واملؤثرة  الناجعة  واألساليب  الطرق  أفضل  ومن 
االجتامعية  األنشطة  بعض  يف  وإدخاهلم  العزلة  من  إخراجهم  عىل  العمل 
النفيس  الصعيد  عىل  ومدمر  قاتل  فخ  هي  العزلة  ألنرّ  والثقافية،  والرتفيهية 

بالنسبة للشاب، فام بالك باملسن؟!     والصحي، حتى 

الذين  للكثيين  ميسورًا  يكون  ال  قد  أمر  هو  املذكورة  باألنشطة  والقيام 
قد ال يفقهون أو ال يستطيعون ـ بحسب ظروف حياهتم ـ توفي ذلك للمسنني، 
به  تقوم  خاصة  مؤسسات  إنشاء  إىل  األحيان  من  كثي  يف  األمر  حيتاج  قد  ولذا 
البيوت  من  املسنني  إخراج  عىل  التشجيع  بذلك  أقصد  وال  وجه،  أحسن  عىل 
البلدان إىل  أقرب يف كثي من  العجزة، والذي هو  بمأوى  يعرف  فيام  وإيداعهم 
إىل  يصار  أن  أقصد  وإنام  هبم،  لالهتامم  مركزًا  وليس  للعجزة  مقربًة  يكون  أن 
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إنشاء مؤسسات ومراكز متخصصة يرتدد عليها املسنون أو ُيؤخذون إليها لعدة 
من  البيوت  يف  يعيشونه  الذي  القاتل  الفراغ  من  شيئًا  ليمألوا  األسبوع،  يف  أيام 
هذه  مثل  إجياد  إنرّ  وأعتقد  املذكورة،  املؤسسة  هلم  توفرها  التي  األنشطة  خالل 

  . املؤسسات هو من مصاديق اخلي والرب التي حيبها اهلل ورسوله 

عىل  احلاثة  األلسنة  وتعدد  األساليب  تنوع  السياق،  هذا  يف  النظر  ويلفت 
اإلقدام  عىل  اإلنسان  حلثرّ  الديني  النص  يف  بديعة  طريقة  وهي  املسن،  رعاية 
لديه  الذايت  احلافز  يضعف  قد  التي  سيام  وال  ة،  واخلييرّ اإلنسانية  األعامل  عىل 
الثواب  إىل  تشي  األخبار  فبعض  املقام،  يف  نلحظه  التنوع  وهذا  عليها.  لإلقدام 
إجالل  بني  ربطت  تقدم  مما  اآلخر  والبعض  املسنني،  إعانة  عىل  املرتتب  العظيم 
فزع  أنرّ ذلك سببًا لألمن من  اعتربت  الثالث  الشيبة، وبعضها  اهلل وإجالل ذي 
يوم القيامة، كام مر يف حديث سابق، ويف لسان رابع نجد أن اإلمام عيل  
فيقول: »رحم اهلل من أعان  فيام روي عنه يستنزل رمحة اهلل عىل من أعان املسن، 

مثقاًل«)1). شيخًا كبريًا 

وإنرّ آثار رعاية املسنني ال تقترص عىل ثواب اآلخرة، بل إهنا تظهر يف الدنيا، 
اِء َعْن َأيِب احْلََسِن   وفقًا لبعض األخبار، ففي اخلرب عن احْلََسِن ْبِن َعيِلٍّ اْلَوشَّ
ُغاَلٌم،  َله  َفُولَِد  َوَلٌد  َله  َيُكْن  ومَلْ  اِئيَل  إِرْسَ َبنِي  ِمْن  َرُجٌل  َكاَن  َيُقوُل:  َسِمْعُته  َقاَل: 
وِقيَل َله: إِنَّه َيُموُت َلْيَلَة ُعْرِسه َفَمَكَث اْلُغاَلُم، َفَلامَّ َكاَن َلْيَلُة ُعْرِسه َنَظَر إِىَل َشْيٍخ 
َأْحَياَك  َأْحَيْيَتنِي  اِئُل:  السَّ َله  َفَقاَل  َفَأْطَعَمه،  َفَدَعاه  اْلُغاَلُم،  َفَرمِحَه  َضِعيٍف  َكبٍِي 
ه بَِصنِيِعه،  َ اهلل، َقاَل: َفَأَتاه آٍت يِف النَّْوِم، َفَقاَل َله: َسِل اْبنََك َما َصنََع، َفَسَأَله َفَخربَّ
َصنََع  باَِم  اْبنََك  َلَك  َأْحَيا  اهلل  إِنَّ  َله:  َفَقاَل  النَّْوِم،  يِف  ُأْخَرى  ًة  َمرَّ اآليِت  َفَأَتاه  َقاَل: 

ْيِخ«)2). بِالشَّ

)1)  دعائم اإلسالم، ج 2، ص 311.
)2)  الكايف، ج 4، ص 7.
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تقديرهم واالستامع إىل آرائهم 3 ــ 

ه  إنرّ تقدم العمر باإلنسان يكسبه الكثي من التجارب يف هذه احلياة، ويمدرّ
بحكمة خاصة، ومن املهم أن نستفيد من جتربته وحكمته، واالستامع إليه يشعره 
: »رأي الشيخ أحبرّ إيل من جلد الغالم«)1).  باألمهية، وقد قال اإلمام عيل 
فإننا  جتارهبم،  من  واإلفادة  الشيوخ  إىل  االستامع  عىل  الشباب  نحث  إذ  ونحن 
نريد للرجل املسن أن ال يسمح حلالة اليأس واإلحباط والكآبة أن تسيطر عليه، 
وعليه أن يعلم أنرّ تقاعده عن الوظيفة ال يعني تقاعده عن التفكي أو القراءة أو 
العطاء، فليس ثمة تقاعد يف اإلسالم، بل احلياة كلها عطاء وجهاد حتى النفس 

األخي.

خالصة القول: إنرّ توقي املسن واحرتامه واالستامع إليه هي خطوات بالغة 
األمهيرّة جلهة ما ترتكه من تأثي إجيايب يعزز ثقة املسن بنفسه، وخيفف من معاناته 
نظرته  تكون  أن  عىل  ذلك  ويساعده  غيها،  أو  اكتئاب  حاالت  من  يعرتيه  وما 

لألمور أكثر إجيابيرّة وتفاعاًل وتكيفًا مع احلياة بكل ما حتمله.

ويف هذا السياق، فإننا معنيون بأن ُنفهم املسن أنرّ عليه أن يعني نفسه، وأن 
عليه،  يسيطرا  أن  االكئتاب  أو  لليأس  يسمح  ال  وأن  أمل  نظرة  احلياة  إىل  ينظر 
له من  أعده  نَِعم، وفيام  اهلل من  أواله  احلياة، وفيام  املرشق يف  اجلانب  إىل  فلينظر 

ثواب عىل صربه وحتمله.       

القانونية الرشعية  املسؤولية  ثالثًا: 

ة وتوفي احلياة  ة واملعنويرّ إنرّ املسؤولية عن املسنرّني املعوزين ورعايتهم املاديرّ
الكريمة هلم تقع عىل عاتق أكثر من طرف:

.86 )1)  هنج البالغة، قصار احلكم، 
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هناك املسؤولية امللقاة عىل عاتق الفرد. ––

املسؤولية امللقاة عىل عاتق املجتمع اإلسالمي أو األمة اإلسالمية. ––

 املسؤولية امللقاة عىل الدولة اإلسالمية. ––

واملسؤولية بمستواها األول والثاين هي من خصائص اإلسالم، فالقوانني 
نحو  عىل  املجتمع  أو  األفراد  تلزم  ال  وصلنا  ما  بحسب  والدينية  الوضعية 
يعترب  بينام اإلسالم  املسن، وإنام قد حتملهم مسؤولية أخالقية،  برعاية  الوجوب 
أنرّ ذلك مسؤولية رشعية تستدعي املؤاخذة أمام اهلل تعاىل، أما بالنسبة ملسؤولية 
الدولة، فالكثي من القوانني وال سيام يف العصور املتأخرة حتمل الدولة مسؤولية 

معينة يف هذا املجال، كام هو احلال يف القوانني اإلسالمية أيضًا. 

إذن، إنرّ إلزام األبناء باإلنفاق عىل اآلباء واألمهات هو واجب ديني وليس 
جمرد مواعظ أخالقية، وهذا يف الواقع هو من تبادل املسؤوليات، فكام أنرّ اآلباء 
األمة  مسؤولية  وأما  اآلباء.  جتاه  ذلك  األبناء  فيلزم  أبنائهم  جتاه  ذلك  يلزمهم 
متعاضدًا  متضامنًا  متكافاًل  جمتمعًا  باعتباره  للمجتمع  اإلسالم  رؤية  إىل  فمرده 
مسؤولية  أنرّ  وطبيعي  بنفسه.  أبنائه  من  فرد  كل  يفكر  مفككًا  جمتمعًا  وليس 
الدولة  قيام  وعدم  له،  معيل  وجود  وعدم  املسن  فقر  عند  تبدأ  إنام  املجتمع 
بواجبها جتاهه. وأما مسؤولية الدولة فباعتبار أنرّ هذا الفرد من املواطنني الذين 
يلزمهم دفع الرضائب إىل هذه الدولة، وطبيعي أنرّ املواطن الذي يدفع الرضيبة 

يف وقت الصحة والشباب، ال بد أن يوفر له حاجاته عند العجز والشيخوخة.

ومسؤولية املجتمع إنام تربز عند ختلف الدولة أو عجزها أو تفككها، كام 
عينها،  الدولة  اآلخر يف  مع  ينضوي  الذي  بالفرد  تنحرص  ال  األمة  مسؤولية  أنرّ 

فقد يكون املسن يف دولة أخرى.  
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وجتدر اإلشارة: أنه يمكن تقسيم املسنرّني إىل دائرتني:

املسؤولية  تقع  وهنا  حفدة،  أو  أوالد  هلم  ممن  املسنرّني  دائرة  األوىل:  الدائرة 
عىل األفراد.

والدائرة الثانية: الذين ال يملكون أوالدًا وحفدة، وهنا تقع املسؤولية عىل 
واملجتمع. الدولة 

وفيام ييل نقارب املسألة من زاوية املسؤوليات: 

املسؤولية الفردية 1 ــ 

أما بالنسبة ملسؤولية الفرد، فإنرّ اإلسالم يلزم األبناء:

إىل  متوجه  احلكم  وهذا  علوا،  وإن  واألمهات  اآلباء  عىل  بالنفقة  أوالً: 
يف  الصغار،  األوالد  عىل  باإلنفاق  اآلباء  يلزم  كام  األبناء،  من  ماليًا  املقتدرين 
اآلباء  قام  فقد  بمثله،  للجميل  ورٍد  اإلحسان  بتبادل  تكون  ما  أشبه  هي  عملية 
مل  إن  اإلحسان  هذا  وجزاء  بيشء،  عليهم  يبخلوا  ومل  أوالدهم  عىل  باإلنفاق 

بمثله، ﴿ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   أن يكون  أقل من  منه، فال  أفضل  بام هو  يكن 
ـ  أحدمها   عن  الصحيح  احلديث  يف  ورد  وقد  ]الرمحن:60[.  ۉ﴾ 

أي الباقر أو الصادق ـ قال: »ال جيرب الرجل إال عىل نفقة األبوين والولد..«)1).

اآلباء  أذية  تعاىل  اهلل  م  فُيحررّ إيذائهم،  عن  يبتعدوا  بأن  أيضا  يلزمهم  ثانيًا: 
الرب هبم وصلتهم واإلحسان  وال سيام املسنني وعقوقهم وقطعيتهم، ويدعو إىل 

ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ   الشيخوخة  مرحلة  يف  بخاصة  ورعايتهم،  إليهم 
ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ  

)1)  هتذيب األحكام، ج 6، ص 347.
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ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ  
مدى  اآليتني  من  ويظهر   ،]24 ـ   23 ]اإلرساء:  ۋ﴾  ۋ   ٴۇ    ۈ           ۈ  

اهتامم اإلسالم بالوالدين، وال سيرّام املسنرّني حيث نجد أهنا:

1ـ    قرنتا اإلحسان إليهام بعبادة اهلل وعدم اإلرشاك به، أي أنرّ اهلل سبحانه 
رفع اإلحسان إليهام إىل مصاف القضايا العقدية، تنبيهًا عىل أمهيته.

ز أو االستخفاف  ر أو التقزرّ 2ـ   هنتا عن توجيه أدنى كلمة تشعر بالتضجرّ
: »أدنى  ، ويف احلديث عن اإلمام الصادق  هبام، وهي كلمة أفرّ

العقوق أف، ولو علم اهلل شيئًا أهون منه لنهى عنه«)1).

3ـ    أمرتا الولد أن خيفض هلام جناح الذلرّ من الرمحة، عىل الرغم من أنرّ 
اإلسالم يريد للمسلم أن يبقى دائاًم عزيزًا وال يذلرّ نفسه، لكن مع 
الوالدين خيتلف احلال، فعليه أن يتذلرّل هلام تذلرّل الرمحة ال العبودية 

واالنسحاق.

ثالثًا: وتنص الروايات عىل أنرّ اهلل يمنح الثواب اجلزيل للعبد الذي يعتني 
بوالديه املسنرّني، يف اخلرب َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُشَعْيٍب َقاَل: ُقْلُت ألَيِب َعْبِد اهلل  : 
إِِن اْسَتَطْعَت  َفَقاَل:  َأَراَد احْلَاَجَة،  إَِذا  ًا وَضُعَف َفنَْحُن َنْحِمُله  َأيِب َقْد َكرِبَ ِجدرّ »إِنَّ 

ْمه بَِيِدَك، َفإِنَّه ُجنٌَّة َلَك َغدًا«)2). َأْن َتيِلَ َذلَِك ِمنْه َفاْفَعْل وَلقرِّ

املسلمني بالوالدين غري  االهتامم 

بالوالدين ال عالقة هلام بدينهام وإنام هو اهتامم هبام ألهنام والدان،  واالهتامم 

)1)  الكايف، ج 2، ص 348 - 349.
أبواب أحكام  106 من  الباب   ،506 21، ص  الشيعة، ج  163. وعنه وسائل  2، ص  الكايف، ج    (2(

األوالد، احلديث 3.
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هذا  يف  اإلسالمية  والنصوص  كافرين،  كانا  ولو  رعايتهام  األبناء  فعىل  هنا  ومن 
الكفر  حتى  يشء،  يقطعه  ال  الوالدين  حق  أنرّ  عىل  تؤكد  وكلها  كثية،  الشأن 

﴿ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ   سبحانه:  قال  تعاىل،  باهلل  والرشك 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ              ہ﴾ ]لقامن:14 ـ 15[. 

َفَأْسَلْمُت وَحَجْجُت  انِيرًّا  َنرْصَ ُكنُْت  َقاَل  إِْبَراِهيَم  ْبن  ا  َزَكِريَّ ويف احلديث أنرّ 
انِيَِّة وإِينرِّ َأْسَلْمُت َفَقاَل  َفَدَخْلُت َعىَل َأيِب َعْبِد اهلل  َفُقْلُت إِينرِّ ُكنُْت َعىَل النَّرْصَ

ٍء َرَأْيَت يِف اإِلْساَلِم؟ ُقْلُت: َقْوُل اهلل َعزَّ وَجلَّ ﴿ پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ    وَأيَّ يَشْ
َهَداَك  َلَقْد  َفَقاَل:  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿُ ﴾ ]الشورى:52[ 
َعىَل  ي  وُأمرِّ َأيِب  إِنَّ  َفُقْلُت:   ، ُبنَيَّ َيا  ِشْئَت  َعامَّ  َسْل  َثاَلثًا،  اْهِده  اللُهمَّ  َقاَل:  ُثمَّ  اهلل، 
ي َمْكُفوَفُة اْلَبرَصِ َفَأُكوُن َمَعُهْم وآُكُل يِف آنَِيتِِهْم؟ َفَقاَل:  انِيَِّة وَأْهَل َبْيتِي وُأمرِّ النَّرْصَ
َها،  َك َفرَبَّ وَنه. َفَقاَل: اَل َبْأَس، َفاْنُظْر ُأمَّ نِْزيِر؟ َفُقْلُت: اَل واَل َيَمسُّ َيْأُكُلوَن حَلَْم اخْلِ
نَّ َأَحدًا َأنََّك  ِذي َتُقوُم بَِشْأهِنَا واَل خُتْرِبَ َك. ُكْن َأْنَت الَّ َفإَِذا َماَتْت َفاَل َتِكْلَها إِىَل َغْيِ
ُم  َكَأنَّه ُمَعلرِّ َفَأَتْيُته بِِمنًى والنَّاُس َحْوَله  إِْن َشاَء اهلل. َقاَل:  َتْأتَِينِي بِِمنًى  َأَتْيَتنِي َحتَّى 
ي وُكنُْت ُأْطِعُمَها  ِصْبَياٍن، َهَذا َيْسَأُله وَهَذا َيْسَأُله. َفَلامَّ َقِدْمُت اْلُكوَفَة َأْلَطْفُت ألُمرِّ
وَأْفيِل َثْوهَبَا وَرْأَسَها وَأْخُدُمَها، َفَقاَلْت يِل: َيا ُبنَيَّ َما ُكنَْت َتْصنَُع يِب َهَذا وَأْنَت َعىَل 
ُوْلِد  َفُقْلُت َرُجٌل ِمْن  َفَدَخْلَت يِف احْلَنِيِفيَِّة  ُمنُْذ َهاَجْرَت  ِذي َأَرى ِمنَْك  الَّ َفاَم  ِدينِي 
َفَقاَلْت:   ، َنبِيٍّ اْبُن  وَلِكنَّه  اَل  َفُقْلُت:  ؟  َنبِيٌّ ُهَو  ُجُل  الرَّ َهَذا  َفَقاَلْت  َذا  هِبَ َأَمَريِن  َنبِيرِّنَا 
َبْعَد  َيُكوُن  َلْيَس  إِنَّه  ه  ُأمَّ َيا  َفُقْلُت:  األَْنبَِياِء،  َوَصاَيا  َهِذه  إِنَّ   ، َنبِيٌّ َهَذا  إِنَّ  ُبنَيَّ  َيا 
َعَلْيَها  َفَعَرْضُته  َعيَلَّ  اْعِرْضه  ِديٍن  َخْيُ  ِدينَُك  ُبنَيَّ  َيا  َفَقاَلْت:  اْبنُه،  وَلِكنَّه  َنبِيٌّ  َنبِيرِّنَا 
وامْلَْغِرَب واْلِعَشاَء اآلِخَرَة  الظُّْهَر واْلَعرْصَ  َفَصلَِّت  ْمُتَها  اإِلْساَلِم وَعلَّ يِف  َفَدَخَلْت 
َعَلْيَها  َفَأَعْدُته  ْمَتنِي  َعلَّ َما  َعيَلَّ  َأِعْد  ُبنَيَّ  َيا  َفَقاَلْت  ْيِل  اللَّ يِف  َعاِرٌض  هَلَا  َعَرَض  ُثمَّ 
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ِذي  الَّ َأَنا  وُكنُْت  ُلوَها  َغسَّ ِذيَن  الَّ امْلُْسِلُموَن  َكاَن  َأْصَبَحْت  َفَلامَّ  وَماَتْت  بِه  ْت  َفَأَقرَّ
َها »)1). ْيُت َعَلْيَها وَنَزْلُت يِف َقرْبِ َصلَّ

يِل  »إِنَّ   : اهلل  َعْبِد  ألَيِب  َيُقوُل  َرُجاًل  َسِمْعُت  َقاَل:  َجابٍِر  ويف صحيح 
َنا«)2). َيَتَوالَّ مِمَّْن  امْلُْسِلِمنَي  َترَبُّ  ا َكاَم  مُهَ َبرَّ َفَقاَل:  َأَبَوْيِن خُمَالَِفنْي،ِ 

مسؤولية الدولة 2 ــ 

وبغض الطرف عن مسؤولية األفراد عن املسنرّني، فإنرّ هناك مسؤولية تقع 
عن  ختىلرّ  أو  إزاءهم،  بواجبه  القيام  عن  الفرد  عجز  ربرّام  إذ  الدولة،  عاتق  عىل 
حينها  الدولة  واجب  فيكون  املجال،  هذا  يف  واألخالقية  اإللزاميرّة  مسؤولياته 
العاميل  احلررّ  وهو  كبي  فقيه  أفتى  وقد  هلم،  الكريمة  احلياة  وتأمني  رعايتهم 
بوجوب إنفاق الدولة من بيت املال عىل النرصاين العاجز عن الكسب، استنادًا 
أمي  فقال  : »مر شيخ مكفوف كبي يسأل،  املؤمنني  أمي  ما روي عن  إىل 
 : : ما هذا؟ قالوا: يا أمي املؤمنني نرصاين، فقال أمي املؤمنني  املؤمنني 

استعملتموه حتى إذا كرب وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت املال«)3).

الشيخوخة ضامن 

عىل  للمواطن  حق  الشيخوخة«  »ضامن  أنرّ  املذكور  احلديث  من  ويستفاد 
احلق  هذا  وينطلق  والعرقيرّة،  الدينيرّة  املواطن  هوية  عن  النظر  رصف  مع  دولته، 
أن  املقابل  للدولة، وعليها يف  مالية  قدم رضيبة  قد  الصالح  املواطن  أن هذا  من 

توفر له احتياجاته يف حال عجزه. 

)1)  الكايف، ج 2، ص 160. ورواها خمترصة يف ج 6، ص 264. وكذلك يف حماسن الربقي، ج 2، ص 
453. وبحار األنوار، ج 71، ص 53.

)2)  الكايف، ج 2، ص 162.
نفقة  ان  باب  العدو،  جهاد  أبواب  من   19 الباب   ،1 احلديث   ،66 ص   ،15 ج  الشيعة،  وسائل    (3(

النرصاين إذا كرب وعجز عن الكسب من بيت املال.
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واخلرب املذكور إن مل يمكن االعتامد عليه كدليل تام)1) يف املسألة، فإنرّ ذلك 
توفي  لزوم  فإنرّ  الشيخوخة،  ضامن  لزوم  حول  إليها  املشار  الفكرة  يسقط  ال 
حاجات املسن من قبل الدولة يمكن استفادته من وجوه وأدلة أخرى، من قبيل:

أوالً: إنرّ العجزة املسنني يف حال فقرهم فإنرّ عىل اإلمام أن يعيلهم كام ورد 
ةاَ لاَه«، متامًا كام أنرّه  ْن الاَ ِحيلاَ ُعوُل ماَ يف الروايات، فاإلمام ـ بصفته رمز الدولة ـ » ياَ

اِرثاَ لاَه« )2). ْن الاَ واَ اِرُث ماَ »واَ

عناوين  من  عنوان  من  إليهم هم مصداق جيل ألكثر  املشار  العجزة  ثانيًا: 
الزكاة، كعنوان الفقي أو املسكني أو الغارم أو سبيل اهلل أو ابن السبيل.

حيث  األشرت،  ملالك  بعنوانه يف عهد عيل   املسن  ذكر  جاء  قد  ثالثًا: 
ذكر  أنرّ عىل احلاكم أن يرصد ميزانيرّة خاصة لذوي العاهات والعاجزين 
: »ثم اهلل اهلل يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة هلم واملساكني  واملسنني، قال 
يقول:  أن  إىل  ومعرتا«  قانعا  الطبقة  هذه  يف  فإن  والزمنى،  البؤسى  وأهل  واملحتاجني 
ه،  ْفساَ ناَ لاَِة  ْسأاَ لِْلماَ نِْصُب  ياَ والاَ  لاَه  ةاَ  ِحيلاَ الاَ  َّْن  مِم  ، نِّ السِّ يِف  ِة  قَّ الرِّ ِوي  وذاَ اْلُيْتِم  أاَْهلاَ  ْد  هَّ عاَ »وتاَ

ِقيٌل«)3). ه ثاَ قُّ ُكلُّ ِقيٌل، واحْلاَ ِة ثاَ ىلاَ اْلُوالاَ لِكاَ عاَ وذاَ

قال ابن هيثم البحراين يف رشح الفقرة األخية: »أي املشايخ الذين بلغوا 
حيلة  فال  النهوض  عن  حاهلم  ضعف  ثم  جلدهم،  رقرّ  أن  إىل  الشيخوخة  يف 

هلم«)4).

د ما لإلمام وما عليه، فيقول عىل ما  وهكذا نجد اإلمام الكاظم  حيدرّ

)1)  وذلك بسبب ضعفه.
. انظر: الكايف، ج 1، ص 541. )2)  ورد ذلك يف مرسلة محاد الطويلة عن العبد الصالح 

)3)  هنج البالغة، ج 3، ص 100 – 101.
)4)  رشح هنج البالغة، ج 5، ص 171.



111 املحور الرابع: حقوق املُسنرّ

روي عنه »وهو ـ أي اإلمام ـ وارث من ال وارث له، يعول من ال حيلة له«)1).

ويرى الشهيد الصدر أنرّه بام أنرّ لألمة حقًا يف مصادر الثروة التي بيد الدولة، 
والعاجزين،  املعوزين  معيشة  مبارشة عن ضامن  الدولة مسؤولة بصورة  فتكون 

النظر عن الكفالة الواجبة عىل أفراد املسلمني أنفسهم)2). بقطع 

مسؤولية املجتمع 3 ــ 

يف حال عجز الفرد أو تقاعس الدولة عن القيام بواجب املسنني من دائرة 
اآلباء واألمهات، فإنرّ املسؤولية تتوجه إىل املجتمع من خالل مؤسساته وأفراده 

بالعمل عىل كفالتهم ورعايتهم ولو بدفع احلقوق الرشعيرّة فيام لو كانوا فقراء.

مؤونتهم  عىل  زيادة  يملكون  الذين  املسلمني  بأنرّ  الفقهاء  بعض  ويفتي 
الصدر  الشهيد  يرى  كام  الفقراء ويسدوا حاجاهتم،  إخواهنم  يعيلوا  أن  ملزمون 
مؤمنا  منع  مؤمن  »أيام   : الكاظم  اإلمام  احلديث عن  ورد يف  ما  إىل  استنادًا 
شيئا مما حيتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غريه أقامه اهلل يوم القيام مسودا 
وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه إىل عنقه فيقال: هذا اخلائن الذي خان اهلل ورسوله ثم 

يؤمر به إىل النار«)3).

: »أنرّ رجاًل جاء إىل أيب عيل  ويؤيد ذلك ما روي عن أيب جعفر الباقر 
بن احلسني  فقال له: أخربين عن قول اهلل عز وجل: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
 : ڱ﴾ ]الذاريات:19[ ما هذا احلق املعلوم؟ فقال له عيل بن احلسني 

»احلق املعلوم اليشء خيرجه من ماله ليس من الزكاة وال من الصدقة املفروضتني، قال: 
: هو اليشء خيرجه الرجل  فإذا مل يكن من الزكاة وال من الصدقة فام هو؟ فقال 

)1)  الكايف، ج 1، ص 541.
)2)  راجع: اقتصادنا، ص 700.

)3)  الكايف، ج 2، ص 367.
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من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل، عىل قدر ما يملك، فقال له الرجل: فام يصنع به؟ 
به أخًا له يف اهلل  يصل به رمحًا ويقوي به ضعيفًا وحيمل به كاًل أو يصل   : فقال 
أو لنائبة تنوبه فقال الرجل: ﴿  ۇئ    ۆئ    ۆئ   ۈئ   ۈئ﴾«)1) ]االنعام:124[. 

وثمة نصوص أخرى حتث عىل ذلك بألسنة شتى، ففي احلديث عن إمامنا 
كان  وقد  والشيوخ«)2)،  والضعفاء  والنساء  الصبيان  عىل  »تصّدق   : الصادق 
اإلمام الصادق  نفسه جيعل من ثمرة بستانه نصيبًا للشيوخ العجزة واملرىض 
ث اصحابه يومًا فقال هلم: »كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم  وسواهم، فقد حدرّ
الثلم ليدخل الناس ويأكلوا وكنت آمر يف كل يوم أن يوضع عرش بنيات  يف حيطانا 
مد  منهم  نفس  لكل  يلق  أخرى  أكل عرشة جاء عرشة  كلام  بنية عرشة  يقعد عىل كل 
من رطب وكنت آمر جلريان الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي واملريض واملرأة 

ومن ال يقدر أن جييء فيأكل منها لكل إنسان منهم مد«)3).

رابعًا: أحكام املسن يف الرشيعة اإلسالمية

وهلذه الطبقة أحكام خاصة يف الرشيعة اإلسالمية:

األحكام التخفيفية  1 ــ 

من  الكثي  عنه  وأسقط  عليه  خفرّف  تعاىل  أنرّه  باملسن  اهلل  رمحة  من  إنرّ 
الواجبة عىل غيه:  التكاليف 

حرجيًا)4)،  –أ كان  أو  متعذرًا  الصوم  كان  حال  يف  الصوم،  عنه  أسقط 

)1)  وسائل الشيعة، ج 9، ص 49، احلديث 6، الباب 7 من أبواب ما جتب فيه الزكاة.
)2)  الكايف، ج 4، ص 14.

)3)  املصدر نفسه، ج 3، ص 569.
والشيخة  الشيخ  منهم  ألشخاص:  رمضان  شهر  إفطار  يف  الرخصة  »وردت  اخلوئي:  السيد  قال    (4(
حينئذ  عليهم  جيب  ولكن  ومشقة،  حرجا  كان  إذا  وكذلك  الصوم،  عليهم  تعذر  إذا  العطاش،  وذو 
أحوط=  هو  بل  مدين،  كوهنا  بل  احلنطة،  من  كوهنا  واألفضل  الطعام،  من  بمد  يوم  كل  الفديةعن 
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وأمر بدفع الفدية، وهي ثالثة أرباع الكيلو من احلنطة عن كل يوم، 
واستندوا يف ذلك إىل العديد من الوجوه، منها ما جاء يف تفسي قوله 
]البقرة:184[،  ڎ﴾  ڌ   ڌ    ڍ   ڍ       ﴿ڇ   تعاىل: 
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأيِب َجْعَفٍر ع يِف َقْوِل اهلل َعزَّ وَجلَّ  ففي صحيحة حُمَمَّ
﴿ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ﴾ ]البقرة:184[؟ َقاَل: 

اْلُعطاَاشُ..«)1). ْأُخُذه  ياَ برُِي والَِّذي  اْلكاَ ْيُخ  »الشَّ

ورخص له الصالة من جلوس، إذا كان القيام متعذرًا أو فيه مشقة  –ب
ما  ويؤيده  وغيها،  احلرج  نفي  قاعدة  إىل  استنادًا  وذلك  شديدة، 

ورد يف اخلرب عن َحنَاِن ْبِن َسِديٍر َعْن َأبِيه َقاَل: »ُقْلُت ألَيِب َجْعَفر 
ُمنُْذ  َقاِعٌد  وَأَنا  إِالَّ  يَها  ُأَصلرِّ َما  َفَقاَل:  َقاِعٌد؟  وَأْنَت  النََّوافَِل  أُتَصيلرِّ 

  .(2(» نَّ مَحَْلُت َهَذا اللَّْحَم وَبَلْغُت َهَذا السرِّ

ل يف طواف احلجرّ وسعيه قبل عرفات)3). –ت ز له أن يعجرّ وجورّ

 وأن يفيض قبل طلوع الفجر من املشعر احلرام. –ث

 وأسقط عنه اجلهاد واجلمعة)4) قال تعاىل: ﴿ک   ک   گ   گ   گ    –ج
گ   ڳ     ڳ   ڳ      ڳ     ڱ   ڱ   ڱ   ڱ﴾ ]التوبة:91[.

إىل غي ذلك من األحكام الرشعية املنترشة يف خمتلف األبواب الفقهية.

منهاج  القضاء«.  من  متكنا  إذا  والشيخة،  الشيخ  عىل  القضاء  وجوب  عدم  والظاهر  استحبابا، 
الصاحلني، ج 1، ص 277. 

)1)  الكايف، ج 4، ص 116.
)2)  املصدر نفسه، ج 3، ص 410.

)3)  راجع: هتذيب األحكام، ج 5، ص 131.
)4)  منهاج الصاحلني، ج 1، ص 363.

=
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وأختم بذكر حديث لطيف يظهر لطف اهلل ورمحته بالشيخ الكبي وختفيفه 
عنه، فقد روى الشيخ الصدوق بإسناده عن أيب جعفر  )1) قال: »أتى النبي 
صىل اهلل عليه وآله رجل يقال له شيبة اهلذيل، فقال له: يا نبي اهلل إينرّ شيخ كبي 
وحج  وصيام  صالة  من  نفيس  تعودته  كان  عام  قويت  وضعفت  سني  كربت  قد 

وجهاد! فعلمني يا رسول اهلل كالمًا ينفعني اهلل به، وخفْف عيلرّ يا رسول اهلل.

فقال  أعْد، فأعاد ثالث مرات. 

فقال له النبي صىل اهلل عليه وآله: ما حولك شجرة وال مدرة إال قد بكت 
من رمحتك، فإذا صليت الصبح، فقل عرش مرات: سبحان اهلل العظيم وبحمده 
من  بذلك  يعافيك  وجل  عز  اهلل  فإن  العظيم،  العيل  باهلل  إال  قوة  وال  حول  وال 

العمى واجلنون واجلذام والفقر واهلدم.

 فقال: يا رسول اهلل هذا للدنيا فام لآلخرة؟ 

قال: تقول يف دبر كل صالة: اللهم اهدين من عندك وأفْض عيل من فضلك 
وانرش عيلرّ من رمحتك وأنزل عيلرّ من بركاتك. قال فقبض عليهن بيده ثم مىض.

يدعها  ومل  القيامة  يوم  واىف  إْن  إنرّه  ا  أمرّ وآله:  عليه  اهلل  صىل  النبي  فقال   
متعمدًا فتح اهلل له ثامنية أبواب من اجلنة يدخل من أهيا شاء«)2).

محاية املسننّي يف احلروب 2 ــ 

ومضافًا إىل حقرّ املسنرّني يف الرعاية واحلياة الكريمة، مما تقدم، فإنرّ اإلسالم 
إىل  مضافًا  والشيوخ،  العجزة  قتل  ز  جيورّ فلم  احلروب،  يف  احلامية  حقرّ  هلم  كفل 
واجليش  الرسايا  ألمراء  اهلل   رسول  وصيرّة  كانت  وقد  والنساء،  األطفال 

)1)  الظاهر أنرّ املراد به اإلمام الباقر )عليه السالم(.
)2)  ثواب األعامل، ص 159.
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واضحة يف هذا الشأن، حيث قال  فيام رواه عنه حفيده اإلمام الصادق  
بِّيًا  انِيًا والاَ صاَ فاَ ْيخًا  ْقُتُلوا شاَ تاَ ْغِدُروا والاَ  تاَ اَثُِّلوا والاَ  ُت ُغلُّوا والاَ  تاَ يف اخلرب الصحيح: »الاَ 

ا«)1). وا إِلاَْيهاَ ْن ُتْضطاَرُّ رًا إاِلَّ أاَ جاَ ْقطاَُعوا شاَ ًة والاَ تاَ أاَ والاَ اْمراَ

اٍج. املصدر  َدرَّ ْبِن  يِل  ْبِن محراَن ومَجِ ِد  مَّ الثاميل، ونحوه صحيحة حمَُ 27. صحيحة  5، ص  الكايف، ج    (1(
نفسه، ج ن، ص 30.
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أوالً: من هو األسري؟ 

مجيع  عىل  تعاىل  اهلل  هبا  منرّ  إهليًا  عطاًء  اإلسالمي  ر  التصورّ يف  احلرية  تعترب 
إنسان كان، فاألصل يف اإلنسان أن يكون  خلقه، وال حيقرّ ألحد سلبها من أي 
إال  أو حبسه  باستعباده  احلق  االستفادة من هذا  منعه من  حرًا، وال جيوز ألحد 
يف بعض احلاالت االستثنائية التي يمكن درجها حتت عنوان واحد، وهو ما لو 

لت احلرية إىل خطٍر عىل اإلنسان واإلنسانية. حتورّ

اللهم ُفكَّ كل أسري 1 ــ 

احلرية  ينشد  من  وضعية  يف  املسلم  يكون  أن  الطبيعي  من  فإنرّ  هنا،  ومن 
عقيب  املؤمنون  يتلوه  معروف  دعاء  وثمة  لغيه،  وحيبها  ينشدها  كام  لنفسه 
، وقد جاء يف بعض  صلواهتم يف شهر رمضان املبارك مروي عن رسول اهلل 
عامة  بصيغة  وردت  فقرات  عدة  سياق  يف  أسري«)1)،  كل  فّك  »اللهم  مجلة  فقراته 
التفكي بذاته أو مجاعته وأتباعه، وجتعله يعيش همرّ اإلنسان  بالداعي عن  ترتفع 
والرش  السوء  رصف  ويتمنى  إنسان،  لكل  والرزق  والعافية  اخلي  يرجو  كله، 
أو  الدينية  هويته  عن  النظر  رصف  مع  إنسان  كل  عن  واهلم  واألرس  واملرض 
العرقية.. وهذا مؤرش بنيرّ عىل روحية رسول اهلل  الذي يريد لكلرّ مسلم أْن 
سواء  واملستضعفني،  املعذبني  لكل  نصيًا  ليكون  ضوئها،  عىل  ويتحرك  حيملها 

كانوا مسلمني أو غي مسلمني.

.618 )1)  املصباح للكفعمي، ص 
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ك  يتحررّ الذي  العام  اإلنساين  الواقع  وبني  الروحيرّة  هذه  بني  ما  أبعد  وما 
الظاملون  يفعله  فيام  سواًء  حريته،  وتقييد  اإلنسان  إنسانيرّة  انتهاك  أساس  عىل 
هلا،  حدرّ  ال  بوحشية  معهم  والتعامل  السجون،  يف  الناس  زجرّ  من  واملستكربون 
كام حيصل يف سجون فلسطني التي يرشف عليها الصهاينة املحتلون، أو سجون 
واخلارُج  مفقودًا  إليها  الداخُل  ُيعترب  والتي  الرهيبة  واإلسالمي  العريب  عاملنا 
لبعض  واعتقاٍل  خطٍف  من  اإلسالم  باسم  البعض  يفعله  فيام  أو  مولودًا،  منها 
األجانب أو غيهم، ثم نحرهم بطريقة بشعة أو إطالق رساحهم بفدية معينة؛ 
من  اإلسالمي  املوقف  إبراز  عىل  نعمل  أن  علينا  يفرض  املرير  الواقع  هذا  إنرّ 

قضية األرسى والسجناء وبيان حقوقهم اإللزامية أو األخالقية.

الفرق بني األسري والسجني 2 ــ 

تستدعي  الظروف  بعض  إنرّ  القول:  يمكننا  ذلك،  التفصيل يف  أردنا  وإذا 
أو  لذلك  املسوغة  واألسباب  استثنائي.  بشكل  بحبسه  اإلنسان  حرية  تقييد 

املوجبة له هي عىل نحوين:

تأديبه  املرء هبدف  والتأديبية، حيث حيبس  اجلنائية  األسباب  األول:  النحو 
وإصالحه، أو كفرّ رشه عن الناس، أي حفظًا ألمن املجتمع.

وحيبس  يعتقل  عندما  وذلك  والدفاعية،  العسكرية  األسباب  الثاين:  النحو 
املقاتل يف حاالت احلرب الناشبة بني فريقني.

بينهام  والفرق  حرب،  أسي  والثاين  تأديبه،  يراد  سجينًا  يكون  واألول   
الناحية  من  ينبغي  لذا  اآلخر،  أحكام  عن  ختتلف  قد  أحدمها  وأحكام  شاسع، 
األسي  لفظ  الروايات  بعض  أطلقت  لو  حتى  البحث  يف  بينهام  الفصل  املنهجية 

عىل السجني)1)، ووقع اخللط بينهام كثيًا يف الكلامت.

)1)  كام يف الرواية »أتيت النبي  بغريم يل فقال يل: إلزمه ثم قال: يا أخا بني متيم ما تريد أن تفعل= 
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األسي،  حقوق  عن  املحور  هذا  يف  حديثنا  سيكون  ذلك،  ضوء  وعىل 
وهو الذي اعُتقل وُأرس يف احلرب، ولنا حديث آخر عن حقوق السجني، وهو 
حبسه  تستوجب  جناية  أو  جنحة  الرتكابه  السجن  إدخاله  يتم  الذي  الشخص 

تأديبًا له أو محاية للمجتمع من أفعاله اجلرمية.

ثانيًا: حقوق األسري 

ل إىل أسي حرب، وأرسى احلروب  بعد أن يقع املقاتل يف األرس، فإنه يتحورّ
التعامل معهم بانفعال أو ارجتال أو دون ضوابط رشعية وأخالقية، بل  ال يمكن 
إنرّ هناك مجلة من احلقوق ثابتة هلم يف الرشيعة اإلسالمية، وهي عىل الشكل التايل: 

حفظ حياته 1 ــ 

اجلانب  مأمون  ويغدو  األرس،  يف  يقع  أو  املحارب  يستسلم  أن  بمجرد 
وال خيشى غدره، فيثبت له حقٌّ رشعي عىل آرسه، وهو حفظ حياته ومحايته من 
القتل واالنتقام، وهذا أمر ال ريب فيه، ويكاد يكون جممعًا عليه يف كل القوانني 
اإلمجاع  هذا  عىل  خيرج  مل  واإلسالم  والوضعية،  ة  السامويرّ والرشائع  واألعراف 

النبي  وصية  كانت  وقد  البغي.  أهل  أسي  أو  الكفر،  أهل  أسي  يف  سواء 
ألصحابه أن »ال تقتلوا أسريًا«)1). ولذا نراه غضب  عندما قتل بعض املسلمني 
أسيًا يف معركة حنني وأنرّبهم عىل ذلك)2)، بل إنرّ بعض النصوص ذكرت أنه لو مل 
يتمكن اآلرس من محل األسي لعجٍز يف أحدمها فعليه أن يطلق رساحه وال يقتله، 
ففي اخلرب عن عيل بن احلسني  قال: »إذا أخذت أسريًا فعجز عن امليش وليس 

معك حممٌل فأرسله وال تقتله..«)3).

بأسيك؟ ..« وكام يطلق أمي املؤمنني  لفظ األسي عىل ابن ملجم.
ص   ،2 ج  الذهب،  مروج  انظر:   . املؤمنني  أمي  مروي عن  وهو   .144 ص   ،1 ج  اإلرشاد،    (1(

362. األغاين، ج 18، ص 299. وقعة صفني، ص 121. 
)2)  راجع: بحار األنوار، ج 21، ص 157.

)3)  الكايف، ج 6، ص 153. التهذيب، ج 5، ص 35.

=
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الفقهي القايض بجواز قتل  ة شبهة ُتطرح يف املقام حول املوقف  أجل، ثمرّ
إىل  استنادًا  أوزارها،  تضع  ومل  قائمة  تزال  ال  احلرب  وكانت  ُأخذ  إذا  األسي 
يثخن  أن  قبل  األرسى  اختاذ  عن  الكريم  القرآن  يف  الوارد  للمنع  مشهور  فهم 
وذلك  اإلثخان،  قبل  املأخوذ  األسي  قتل  جواز  يعني  ما  األرض،  يف  املسلمون 

ما جاء قوله سبحانه وتعاىل: ﴿ۈ   ۈ            ٴۇ    ۋ   ۋ    ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   
ېې   ې   ى   ى    ائ   ائ   ەئەئ   وئ   وئ   ۇئ﴾ ]األنفال:67[. 

اعتمد  التي  النصوص  وسائر  املتقدمة  القرآنية  اآلية  يف  التأمل  ولكنرّ   
يف  املشهور  الفهم  تبني  عىل  يساعد  ال  احلكم،  هذا  يف  الفقهاء  مشهور  عليها 
اآلية  يف  الوارد  لإلثخان  تفسيًا  قدموا  م  إهنرّ حيث  األرض،  يف  اإلثخان  معنى 
التفسي ـ باللجوء إىل خيار األرس  كغاية الختاذ األرسى، ال يسمح ـ أعني هذا 
التي  لآلية  آخر  تفسي  تقديم  إىل  نميل  لكننا  األسي.  قتل  يبيح  ما  وهو  قبله، 
ح أنرّ هذا التفسي أقرب إىل ظاهر اآلية، ما  هي األساس يف هذه الفتوى، ونرجرّ
قبل اإلثخان  النهي عن األرس  قتل األسي، وذلك ألنرّ  ينفي داللتها عىل جواز 
ال يعني األمر بقتل األسي بعد اعتقاله، وإنام يعني عدم اللجوء إىل خيار األرس 
قبل اإلثخان، وشتان ما بني األمرين، فاألول فيه قتل لألسي وهو مثار الشبهة 
أرسه،  قبيل  للمحارب  قتٌل  وإنرّام  لألسي،  قتل  فيه  ليس  الثاين  بينام  واإلشكال، 
وهذا ال يثي شبهة يف البني. مضافًا إىل مالحظات أخرى، نرتك تفصيل البحث 
كتابتها  عىل  نعمل  خاصة  دراسة  إىل  ونقدها  املشهور  أدلة  معرفة سائر  ويف  فيها 

ونرشها بعون اهلل تعاىل.

ترك تعذيبه والتنكيل به 2 ــ 

كام أنرّ قتل األسي حمرم، كذلك تعذيبه والتنكيل به، فهو حمرم أيضًا، حلرمة 
تعذيب الناس، وألنرّ التعذيب ينايف الرفق به واإلحسان إليه مما جاء يف األخبار 
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الصحيحة، ومنها ما جاء يف اخلرب الصحيح اآليت والذي ينص عىل أنرّ »اإلحسان 
إليه حق واجب«، ونحوه ما جاء يف وصية عيل  بقاتله، حيث قال: »أحسنوا 
»استوصوا  عنه  روي  فيام  اهلل   رسول  وصية  يف  جاء  ما  وكذلك  أساره«)1)، 
باألسارى خريًا«)2)، فالتعذيب ال يالئم هذه الوصايا والتعاليم اآلمرة باإلحسان 
إسالمي  أدب  جمرد  ليست  األسي  إىل  اإلحسان  مسألة  أنرّ  يبدو  إذ  األسي؛  إىل 
استحبايب، بل هي حق من حقوقه، كام ورد يف اخلرب عن أيب عبد اهلل  عن 
إليه  : »إطعام األسري واإلحسان  قال عيل  قال:  أبيه  عن جده  
صدد  يف  ليس  الغد«  من  قتلته  »وإن  وقوله:  الغد«)3)،  من  قتلته  وإن  واجب،  حق 
افرتاض،  قتله، وإنام هو مبني عىل  به عىل جواز  ليستدل  بيان جواز قتل األسي 
بمعنى أنرّ عليك إطعامه حتى لو فرضنا كنت مصماًم عىل قتله، برصف النظر عام 

لو كان القتل مستحقًا أو غي مستحق، واهلل العامل.

»ال  بأن  الرسايا  ألمراء  وصيته   من  أيضًا  ذلك  حرمة  تستفاد  وربام 
بل  فتأمل.  باألولوية،  باحلي  التمثيل  حرمة  ذلك  من  فيستفاد  بامليت«،  يمّثلوا 
أنرّ  بامليت)4)، ودعوى  أو  التمثيل مطلقًا، باحلي  الروايات حرمة  إنرّ ظاهر بعض 
من  اللحية  »حلق  أنرّ  ورد  وقد  كيف  صحيحة،  غي  بامليت  إال  يكون  ال  التمثيل 

)1)  ورد ذلك يف العديد من املصادر والروايات. راجع: قرب اإلسناد، ص 143. وعنه: وسائل الشيعة، 
42، ص  79. وبحار األنوار، ج  78 ـ  11، ص  127. وراجع: مستدرك الوسائل، ج  29، ص  ج 
56. والشافعي  8، ص  للبيهقي، ج  الكربى  السنن  انظر:  السنة،  206. واحلديث مروي يف مصادر 

يف كتاب األم، ج 4، ص 229. 
)2)  جممع الزوائد للهيثمي، ج 6، ص 86. واملجمع الكبي للطرباين، ج 22، ص 393. وكنز العامل، ج 

4، ص 384 رقم 11036. وتاريخ الطربي، ج 2، ص 159. 
32، من أبواب جهاد العدو  92، الباب  15، ص  87. وعنه وسائل الشيعة، ج  )3)  قرب اإلسناد، ص 

يناسبه، احلديث3. وما 
اٍج. املصدر  َدرَّ ْبِن  يِل  ْبِن محراَن ومَجِ ِد  مَّ الثاميل، ونحوه صحيحة حمَُ 27. صحيحة  5، ص  الكايف، ج    (4(

نفسه، ج ن، ص 30.
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»إذا  قال  ملجم،  ابن  بقاتله  التمثيل  عن  املؤمنني   أمي  هنى  وقد  املثلة«)1)، 
أنا مترّ من رضبته هذه فارضبوه رضبة برضبة، وال ُيمثَّل بالرجل، فإينرّ سمعت 

رسول اهلل  يقول: إياكم واملثلة ولو بالكلب العقور«)2).

دعا  أن  وبعد  أنه  الصادق   اإلمام  عن  الصحيح  اخلرب  يف  وسيأيت 
الشمس،  الظل وليس يف عني  »ُيظَل« أي يوضع يف  بأن  أمر  باألسي،  الرفق  إىل 
والوضع يف الشمس إذا كانت حارة وحمرقة فهو نوع تعذيب فيكون منهيًا عنه.

نعم قد استثنى بعض الفقهاء صورة خاصة أجازوا فيها استعامل التعذيب، 
وهي صورة ما لو كان ثمة قرائن معينة عىل أنرّ األسي يكتم أرسارًا خطية يكون 

يف كشفها نفع جلبهة احلق.

جيوز  وال  األصل،  خالف  التعذيب  إنرّ  هنا،  التنبيه  من  بدرّ  ال  ولكْن 
املصلحة  وهذه  مفسدته،  من  أهم  عليا  مصلحة  وجود  حال  يف  إال  استخدامه، 
حتتاج إىل تقدير دقيق منعًا للتجاوزات واالستغالل، وقد يترصف بعض الناس 
نا نحذر من فتح هذا الباب دون  مع األرسى بعقلية االنتقام والثأر. ومن هنا، فإنرّ
يكون ذلك حتت  أن  يفرض  الذي  األمر  مفاسد كثية،  إىل  يؤدي  ضوابط، ألنه 

إرشاف هيئة خاصة موثوقة ومأمونة ومفوضة من قبل ويل األمر أو احلاكم.

وسيأيت مزيد من الكالم حول ذلك يف مبحث السجني اآليت.

القيام بتغذيته 3 ــ 

فيطعم  له،  املناسب  الغذاء  وتوفي  تأمني  الطبيعية:  األسي  حقوق  من 
وُيسقى بام يسد جوعته ويروي ظمأه، برصف النظر عن دينه أو عرقه، وقد جاء 

: »إطعام األسري.. واجب«. يف اخلرب الصحيح املتقدم عن عيل 

)1)  مستدرك الوسائل، ج 1، ص 406، الباب 40، من أبواب آداب احلامم، احلديث 1.
)2)  هنج البالغة، ج 3، ص 77.
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اُم  »إِْطعاَ َقاَل:  الصادق   اهلل  َعْبِد  َأيِب  َعْن  مروية  أخرى  صحيحة  ويف 
وُيْسقاَى  ماَ  ُيْطعاَ ْن  أاَ نْباَِغي  ياَ ه  إِنَّ فاَ ْتُله  قاَ ِد  اْلغاَ ِمناَ  اُد  ُيراَ اناَ  كاَ وإِْن  ه  اَ أاَرساَ ْن  ماَ ىلاَ  عاَ قٌّ  حاَ األاَِسرِي 

ه«)1)، والروايات يف ذلك كثية.  رْياَ ْو غاَ اناَ أاَ افِرًا كاَ قاَ بِه كاَ [ وُيْرفاَ و]ُيظاَلَّ

 ، البيت  ألهل  جليلة  وفضيلة  مكرمة  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  سجل  وقد 
وهي إطعامهم األسي وإيثاره عىل أنفسهم رغم حاجتهم املاسة إىل الطعام، قال 
إنرّه  وقيل:  ]اإلنسان:8[،  ٹ﴾  ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ    ﴿ٺ   سبحانه 

كان أسيًا مرشكًا)2).

األرسى  مع  املسلمني  تعامل  كيفيرّة  عن  املرشقة  الصور  بعض  نقل  وسيأيت 
وكيف كانوا يؤثرونه عىل أنفسهم يف تقديم الطعام. 

وقد ورد يف اخلرب عن اإلمام الباقر  »ما من عمل أفضل يوم النحر )عيد 
األضحى( من دم مسفوك، أو ميٍش يف بر الوالدين.. وتعاهِد األرساء«)3). قال العالمة 

املجليس )ره(: »تعاهد األرساء، بنسكه أو مطلقًا«)4)، والنسك هو الذبيحة.

الكسوة املالئمة 4 ــ 

املناخية  الظروف  ملختلف  املالئمة  الكسوة  أيضًا  لألسي  توفيه  يلزم  ومما 
بوصية عماًل  للصيف،  وأخرى  للشتاء  كسوة  له  فيوفرّر  الطقس،  وتقلبات 
يف  عيل   ولإلمام  جتاههم.  به  املأمور  لإلحسان  وجتسيدًا  هبم،  النبي    
ت من أولياته، فقد ذكر القايض أبو يوسف يف كتابه اخلراج  هذا املقام سابقة عدرّ
ما ييل: »ومل تزل اخللفاء جتري عىل أهل السجون ما يقوهتم يف طعامهم وأدامهم 

)1)  الكايف، ج 5، ص 35.
)2)  بحار األنوار، ج 66، ص 268.

)3)  اخلصال، ص 298. ومن ال حيرضه الفقيه، ج 2، ص 213.
)4)  بحار األنوار، ج 88، ص 128.
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م  )كررّ طالب  أيب  بن  عيلرّ  ذلك  فعل  من  ل  وأورّ والصيف،  الشتاء  ]يف[  وكسوهتم 
اهلل وجهه( بالعراق ، ثمرّ فعله معاوية بالشام، ثمرّ فعل ذلك اخللفاء من بعده«)1).

وباإلمكان أن نستفيد من وصية النبي  هبم خيًا، ومن كون اإلحسان 
إليهم واجبًا، ومن الدعوة إىل الرفق هبم، رضورة تأمني كل حاجياهتم اإلنسانية 
الصحية  املرافق  تأمني  إىل  واجلرحى،  املرىض  ومداواة  الطبابة  من  الطبيعية 
التي  الرضورية  احلاجيات  من  وغيها  واحلاممات،  التخيل  وبيوت  كاملراحيض 

يعدرّ عدم توفيها منافيًا للرفق واإلحسان.

ثالثًا: آداب اإلسالم ووصاياه يف التعامل مع األرسى

الوصايا  التي كفلها الرشع لألسي، فإنرّ ثمة مجلة من  املتقدمة  إىل احلقوق 
والتعاليم الواردة عن النبي  وأهل بيته  يف كيفية التعامل مع األسي:

رعاية مكانة األسري ورتبته 1 ــ 

احلرب  بأرسى  الصلة  ذات  الوضعية  والقوانني  الدولية  املعاهدات  تنص 
عىل رضورة احرتام رتبة األسي العسكرية ومكانته السياسية، ويبدو أنرّ الترشيع 
اإلسالمي راعى ذلك أيضًا، ومل يغفل عنه، بل كان سباقًا إىل اإلقرار به، وذلك 
فقد  الفرس،  أسارى  بعض  بشأن  املؤمنني   أمي  عن  ورد  ما  خالل  من 
روي أنرّه: »ملا وردوا بسبِْي الفرس إىل املدينة أراد عمر أن يبيع النساء وأن جيعل 
الرجال عبيدًا للعرب، وحيملوا عىل ظهورهم يف الطواف الشيخ الكبي والعليل 
والضعيف، فانربى أمي املؤمنني  وقال: »إنرّ النبي  قال: أكرموا كريم 
إلينا السالم ورغبوا يف  ألقوا  الفرس حكامء كرماء، فقد  قوم وإن خالفوكم، وهؤالء 

االسالم..«)2).

)1)  اخلراج ص 149، طبع دار املعرفة ـ بيوت. ونقله عنه يف الرتاتيب اإلدارية، ص 300.
)2)  بحار األنوار، ج 45، ص 330.
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ملا  أنرّه  روي  فقد   ، اهلل  رسول  سية  يف  نالحظه  ما  لذلك  يشهد  ومما   
بكل  معها  يتعامل  أن  أوىص   املسلمني،  أرس  يف  الطائي  حاتم  ابنة  وقعت 
ا بينام كانت يف حظية  احرتام وإجالل. وحتدثنا هي عن قصة أرسها فتقول: أهنرّ
بباب املسجد كانت السبايا حيبسن فيها فمررّ هبا رسول اهلل، فقامت إليه، وكانت 
امرأة جزلة، فقالت: »يا رسول اهلل هلك الولد وغاب الوافد فامنن عيلرّ منرّ اهلل 

عليك.. إىل أن تقول: فكساين رسول اهلل  ومحلني وأعطاين نفقة..«)1).

مراعاة مشاعر األسري 2 ــ 

ومما يويص به اإلسالم يف التعامل مع األسي: احرتام مشاعره وعدم جرحه 
القتىل يف حماولة إلذالله والتشفي  أمام جثث  به  املرور  قبيل  معنويًا ونفسيًا، من 
منه. وهذا ما جاء يف سنة النبي  فيام رواه املؤرخون يف قصة فتح حصن أيب 
بنت  صفية  حينها  املسلمون  أرس  حيث  املدينة،  يف  اليهود  حصون  من  احلقيق 
حيي بن أخطب وامرأة أخرى معها، فمر هبام بالل ـ وهو الذي جاء هبام ـ عىل 
قتالهم من اليهود، فلام رأهتم املرأة األخرى، صاحت وصكت وجهها، وحثت 
الرتاب عىل رأسها، فلام رآها رسول اهلل  قال: »أنزعت منك الرمحة يا بالل، 

حني متر بامرأتني عىل قتىل رجاهلام؟«)2).

 واملفارقة العجيبة واملؤملة: أنرّ ما مل يرض به رسول اهلل  لنساء اليهود 
وما  بيته يف كربالء  أهل  ونساء  ذريته   مع  بن سعد وجيشه  ارتكبه عمر  قد 
الرؤوس  وأبقوا  وأشالئهم،  الشهداء  جثث  عىل  هبم  مروا  عندما  بعدها،  جرى 

مرفوعة أمامهم يف كل رحلة السبي من الكوفة إىل الشام!.

باالبتعاد  ويوىص  األسي  نبضات  كل  يتحسس  النبي   كان  وهكذا 

)1)  السية النبوية، ج 4، ص 225.
)2)  املصدر نفسه، ج 3، ص 350. بحار األنوار، ج 21، ص 5.
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يف  ووليدها  األم  بني  التفريق  يرفض  كان  هنا  ومن  إنسانيته،  خيدش  ما  كل  عن 
اهلل   »أيت رسول  ـ  املعتربة  الرواية  كام يف  ـ  اهلل   عبد  أيب  فعن  السبي، 
كانت  السبي  من  جارية  فباعوا  نفقاهتم  نفدت  اجلحفة  بلغوا  فلاّم  اليمن،  من  بسبي 
يا  البكاء؟ فقالوا:  النبي  سمع بكاءها فقال: ما هذه  أّمها معهم، فلام قدموا عىل 
أو  جيعًا  بيعومها  وقال:  هبا  فايت  بثمنها  فبعث  ابنتها  فبعنا  نفقة  إىل  احتجنا  اهلل  رسول 

جيعًا«)1). أمسكومها 

تفقد األرسى وتعاهدهم 3 ــ 

يستفاد مما ورد يف كتب السية أنرّ النبي  كان يتفقد األرسى، ويسأل 
إذا قدم عليه  سبي  أنرّه كان  عن أحواهلم ومعاناهتم، جاء يف بعض املصادر 
كان ينظر إليهم، فإذا رأى امرأة تبكي، سأهلا عن سبب بكائها، فإذا أخربته بأنرّه 
ق بينها وبني ابنها، أمر  أن ُيرد ابنها إليها)2)، وهذا فيه درس للحاكم  قد ُفررِّ
بأنرّ عليه أن يعرف ما جيري يف سجونه ويتفقد أحوال األرسى وشؤوهنم، وقد 

مررّ يف احلديث عن اإلمام الباقر  احلثرّ عىل »تعاهِد األرساء«.

ٱ    تعاىل: ﴿   قال  املرشكني،  باستاملة أرسى  نبيه   تعاىل  اهلل  أمر  وقد 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ٿ   

ٿ   ٿ   ٿٹ    ٹ   ٹ   ٹ﴾ ]األنفال:70[.

صور مرشقة يف التعامل مع األرسى 4 ــ 

املرشقة  الصور  بعض  مالحظة  عىل  الكريم  القارئ  مع  نطل  وأخيًا 
عىل  جيلرّ  بشكل  يدلل  مما  األرسى،  مع  اإلسالم  صدر  يف  املسلمني  تعامل  يف 

)1)  الكايف، ج 5، ص 218. من ال حيرضه الفقيه، ج 3، ص 219. هتذيب األحكام، ج 7، ص 73.
)2)  املدونة الكربى، ج 4، ص 280. 



حقوق اإلنسان يف اإلسالم128

باألسي  الرفق  أن  عن  وتربهن  املجال،  هذا  يف  العالية  اإلسالمية  األخالقيات 
أو وصايا  اهلواء،  املسلمني وليس جمرد كلامت طائرة يف  معتمدًا من  منهجًا  كان 
فعله  ما  اجلميلة  الصور  هذه  ومن  سبياًل.  الواقع  أرض  إىل  تعرف  ال  إنشائية 

املسلمون بوحي من كالم رسول اهلل مع أرسى معركة بدر:

1ـ      روي أنرّ أم سلمة دخلت بيتها، فوجدت أنرّ بعض األرسى وضعوا 
عىل  األرسى  فوزع  سجن،  آنذاك  للنبي   يكن  مل  )ألنرّه  فيه 
البيوت(، فخرجت دون أن تكلمهم ـ رغم أهنم من أرحامها ـ حتى 
، فقالت: يا رسول اهلل، إنرّ بنى عمي طلبوا  تستشي رسول اهلل 
شعثهم،  من  وأمل  رؤوسهم  وأدهن  فأضيفهم،   ، عيلرّ هبم  يدخل  أن 
: »لست  ومل أحب أن أفعل شيئًا من ذلك حتى أستأمرك؟ فقال 

أكره شيئا من ذلك، فافعيل من هذا ما بدا لك«)1).

عن  األنصار  من  رهط  بيد  كان  ممن  بدر)2)  أرسى  من  واحد  ث  حيدرّ 2ـ   
موا غذاءهم وعشاءهم خصوين  قدرّ إذا  »كانوا  فيقول:  معه  تعاملهم 
يف  يقع  ما  بنا،  إياهم  اهلل   رسول  لوصية  التمر،  وأكلوا  باخلبز 
عىل  ها  فأردرّ فأستحيي،  هبا،  نفحني  إال  اخلبز  من  كرسة  رجل  يد 

أحدهم، فيدها عيلرّ ما يمسها«)3). 

من  رهط  مع  »كنت  قال:  أنرّه  الربيع  بن  العاص  أيب  عن  وينقل  3ـ    
باخلبز  آثروين  تغدينا  أو  تعشينا  إذا  كنا  خيًا  اهلل  جزاهم  األنصار 
الرجل  إنرّ  حتى  زادهم،  والتمر  قليل  معهم  واخلبز  التمر،  وأكلوا 

لتقع يف يده الكرسة فيدفعها إيل«)4).

)1)  مغازي الواقدي، ج 1، ص 118 – 119.
)2)  هو أبو عزيز بن عمي بن هاشم أخو مصعب بن عمي.

)3)  تاريخ الطربي، ج 2، ص 159. والبداية والنهاية، ج 3، ص 374.
)4)  مغازي الواقدي، ج 1، ص 119.
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معاملة  عن  بدر  أرسى  أحد  كان  وقد  املغية  بن  الوليد  ويتحدث  4ـ    
فيقول: »وكانوا حيملوننا ويمشون«)1). املسلمني هلم 

هذه هي تعاليم اإلسالم ووصاياه يف التعامل مع األرسى.. فأين املسلمون 
عن األخذ هبا؟! وأين هم عن السعي يف سبيل نرش هذه الصور اجلميلة بإزاء ما 

ينرش عن مشاهد مزورة تنسب اإلجرام إىل النبي  وصحابته؟! 

رابعًا: حترير األرسى وإطالق رساحهم

األرس  يف  وقوعه  بعد  األسي  قتل  جواز  عدم  عىل  املسلمون  الفقهاء  اتفق 
القرآنية: اآلية  تدل  كام  رساحه،  وإطالق  عليه  املنرّ  أو  مفاداته  يتعني  وإنام 

﴿  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ﴾ 
َقْتَلُهم وَأْغَلْظُتُموه، من:  أكَثْرُتم  ]حممد:4[. قال الطربيس يف تفسي اآلية: »أي: 
عنُْهم  َأْذَهْبُتم  حتَّى  واجلراِح  بالَقْتِل  َأْثَقْلُتُموهم  أو:  الَغليُظ،  وهو  الثَّخنُي  ُء  اليشَّ
بالفتِح  ـ  والِوَثاُق  وَثاَقُهم،  وأْحِكُموا  وُهْم  فْأرُسُ أي:  اْلَوَثاَق(  وْا  )َفُشدُّ النُّهوَض 
بِفْعَلْيهام  منصوباِن  مُها  فَِداًء(  ا  َوإمَّ َبْعُد  َمنًّا  ا  )َفإمَّ بِه  ُيوَثُق  ما  اسُم   : ـ  والكرْسِ 
ا َتْفدوَن فَِداًء، واملعنى: التَّخيُي بْعَد األَرْسِ بني  َمنًّا وإمَّ ا متنَّوَن  مْضَمَرْيِن أي: فإمَّ

ُيَفاُدوُهم بُأَساَرى املسلمنَي أو بامَلاِل«)2). َيُمنُّوا عليهم فُيْطِلُقوُهم، وبني َأن  َأن 

االسرتقاق تدبري ظريف 1 ــ 

وهو  األرسى،  مع  التعامل  يف  ثالثًا  خيارًا  الروايات  بعض  وتذكر   
إىل  باإلضافة  اإلسالمي،  الترشيع  عىل  أخرى  شبهة  مثار  وهو  االسرتقاق)3)، 

اآلنفة. القتل  شبهة 

مغازي الواقدي، ج 1، ص 119. ورشح هنج البالغة، ج 14، ص 189.  (1(
)2)  جوامع اجلامع، ج 3، ص 362.

23 من أبواب جهاد العدو. 1 من الباب  )3)  وسائل الشيعة، احلديث 
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اإلسالم  إقرار  أنرّ  ـ   البحوث)1)  بعض  يف  ذلك  ذكرنا  كام  ـ  نرجح  ولكنرّنا 
كان  حيث  املرحلة،  تلك  ظروف  أملته  تدبيي  إجراء  جمرد  كان  باالسرتقاق 
االسرتقاق شائعًا فيها، فكان االسرتقاق جاريًا عىل قاعدة التعامل باملثل، ولعله هلذا 
مل يطرحه القرآن الكريم يف اآلية اآلنفة الظاهرة يف انحصار األمر يف املنرّ أو الفداء مما 
ينفي أي خيار آخر، كالقتل، كام ذكر السيد اخلوئي)2)، أو غي القتل، كاالسرتقاق.

فك األسري مسؤولية وصدقة 2 ــ 

فإنرّ  العدو،  لدى  أسيًا  اجليش اإلسالمي  املقاتل يف  أو  املسلم  يقع  عندما 
سبيل  يف  املمكنة  اجلهود  كافة  بذل  اإلسالمية  األمة  وعىل  دولته  عىل  حقه  من 
إطالق رساحه، وفك أرسه سواء كانت جهودًا سياسية أو أمنية أو عسكرية أو 
: »فكاك األسي املسلم عىل  مالية، وقد ورد يف احلديث عن اإلمام احلسني 
أهل األرض التي قاتل عليها«)3). وحرصًا من اإلسالم عىل حرية األسي شجع 
عىل بذل كافة اجلهود يف سبيل فك أرسه سواء كان بدالً ماليًا أو غي مايل، فعن 
منه  وليحسن  القرابة  به  فليصل  مال  له  منكم  كان  »فمن   : املؤمنني  أمي 
الفوز هبذه اخلصال مكارم  فإنرّ  السبيل  وابن  العاين واألسي  به  وليفك  الضيافة 

الدنيا ورشف اآلخرة«)4).

اهلل   رسول  يا  قيل:  اللسان،  صدقة  الصدقة:  »أفضل   : وعنه 
هبا  وجتر  الدم،  هبا  وحتقن  األسي،  هبا  تفكرّ  الشفاعة  قال:  اللسان؟  صدقة  وما 

املعروف إىل أخيك، وتدفع هبا الكرهية«)5).

)1)  ذكرنا ذلك يف بحث خمطوط نأمل أن نوفق إىل إخراجه إىل الطباعة عاجاًل.
)2)  املنهاج، ج 1، ص 375.

)3)  مستدرك الوسائل، ج 11، ص 98.
)4)  الكايف، ج 4 ص31، وراجع أيضًا: مستدرك الوسائل، ج 7، ص 260 ـ 264.

اجلامع  يف  السيوطي  ورواه  ص44.  ج73،  األنوار  بحار   .62 ص  الساعي،  ونجاح  الداعي  ة  عدرّ   (5(
الصغي، ج 1، ص 190. والطرباين يف املعجم الكبي، ج 7، ص 231.
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أنه كان يطلق األسارى مع بداية شهر  وقد ورد يف سية رسول اهلل  
رمضان املبارك، ففي اخلرب »وكان رسول اهلل  إذا دخل شهر رمضان أطلق 

كل أسي وأعطى كل سائل«)1).

)1)  الفقيه، ج 2، ص 99. وسائل الشيعة، ج 10، ص 315.
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املحور السادس

حقوق السجني

• نبذة عن احلبس وموجباته وتارخيه   	

• وتنظيمها	 السجون  إدارة 

• السجني	 حقوق 
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أوالً: نبذة عن احلبس وموجباته وتارخيه 

ما هو احلبس؟ ما هي موجباته؟ وكيف كان السجن يف التاريخ اإلسالمي؟  

احلبس والسجن 1 ــ 

املعدرّ  املكان  وهو  واحد،  معنى  إىل  يرمزان  لفظان  مها  السجن  أو  احلبس 
القانونية،  والتجاوزات  املخالفات  بعض  يرتكبون  الذين  األشخاص  إليداع 

أو استصالحهم. تأديبهم  بغرض 

احلبس.  والسجن:  املحبس،  »السجن  الفراهيدي:  أمحد  بن  اخلليل  قال 
والسجن البيت الذي حيبس فيه«)1).

: وقال الراغب األصفهاين: »احلبس: املنع من االنبعاث، قال عزَّ وجلَّ
﴿ڱ   ں   ں   ڻ﴾ ]املائدة:106[)2).

ڑ﴾  ڑ   ژ   ﴿ژ   وقرئ  ْجِن،  السرِّ يف  احلبس  ْجُن:  »السَّ وقال: 
]يوسف:33[ ، بفتح السني، وكرسها . قال:  ﴿ ۓ   ۓ   ڭ﴾ ]يوسف:35[، 

﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾ ]يوسف:36[«)3).

)1)  العني، ج 6، ص 56.
)2)  املفردات يف غريب القرآن، ص 106.

)3)  املصدر نفسه، ص 225.
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الِسجن  السجن.  يف  حبْسته  َسْجنًا،  أسُجنه  »سجنُْته  السكيت:  ابن  وقال 
األنثى  وكذلك  مسجون،  َسجني  ورجل  السجن،  صاحب  ان  جرّ والسرّ االسم، 

، إذا مل تبثرّه«)1). بغي هاء، واجلمع ُسجناء، ومنه سجنْت اهلمرّ

احلدرّ  وهو  واحد،  اللفظتني  مفاد  أنرّ  الكلامت  هذه  جمموع  من  واملستفاد 
ة، فليس  الشخص »ومنعه من االنبعاث واالنطالق والترصفات احلررّ من حرية 
للمكان وخصوصياته ووجود اإلمكانات وعدمها دخل فيه، وإِنام املهم صيورة 
الشخص ممتنعًا مقيدًا«)2). وسيأيت ما يؤيد هذا الفهم من سية النبي  حيث 
مل يتخذ سجنًا، وإنام كان يأمر الغريم بإيقاف غريمه إىل أن يقيض بينهام، ما يعني 
أنرّ السجن ليس مطلوبًا يف نفسه، وإنام هو وسيلة إلحقاق احلق وإقامة العدل. 

وأنرّ  واألسي،  السجني  بني  الفرق  بيان  السابق  املحور  يف  أسلفنا  وقد 
وأنرّ  قانونيرّة،  وخمالفات  جنائية  ألسباٍب  احلبس  يف  يودع  الذي  هو  السجني 

األسي هو الذي يودع يف احلبس لكونه حماربًا ضد املجتمع أو الدولة. 

فلسفة السجن 2 ــ 

بلداننا،  يف  السجون  حال  عن  أذهاهنم  يف  الكثيون  حيمُلها  صورة  ة  ثمرّ
وخالصتها أنرّ السجن مكان للتشفي واالنتقام والتعذيب، وبيئة فاسدة، ومرتٌع 
الواقع، وهو  بعيدة عن  النظرة ليست  الفاحشة، وهذه  للرذيلة وممارسة  خصب 
ا حتقق الغاية  األمر الذي يدفع إىل التساؤل عن جدوى هذه السجون، وهل إهنرّ
نسبة  فتزيد  منها،  املطلوب  عكس  تنتج  املحصلة  يف  ا  أهنرّ أم  بنائها  من  املرجوة 

الدول؟  اجلريمة وتستنزف خزينة 

)1)  املخصص البن سيده، ج 3، ق 3، ص 93.
)2)  دراسات يف والية الفقيه، ج 2، ص 423.
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القول  درجة  إىل  الكالم  مستوى  نرفع  إننا  بل  حمله،  يف  التساؤل  وهذا 
ملثل  وليس  احلالة،  هذه  عىل  سجونًا  حتتاج  ال  البرشية  املجتمعات  إنرّ  ثقة:  بكل 
ذلك ترشع السجون وتبنى وترصد هلا امليزانيات الضخمة من املال العام، وإنام 

التأديب واإلصالح. وظيفتها هي 

لتكون  حتقيقه  إىل  السجون  تسعى  أن  ينبغي  ما  أهم  إنرّ  ثانية:  بكلمة   
مرشوعة هو األمور التالية: 

ل له  ل عربة لكل من تسورّ أوالً: حتقيق حالة من الردع يف النفوس، بام يشكرّ
من  التخفيف  عىل  مساعدة  السجن  عقوبة  تكون  وبذلك  القوانني،  جتاوز  نفسه 

اجلريمة.

بدرّ أن يرتافق مع سعي تربوي  ثانيًا: تأديب السجني نفسه، وهذا األمر ال 
يف سبيل تأهيله وإصالحه كي ال يعود إىل العمل اجلرمي مرة أخرى.  

بقاؤهم  يكون  الذين  العدوانية  النزعات  ذوي  من  املجتمع  محاية  ثالثًا: 
إنسان بحبسه أوىل  فإنرّ احلدرّ من حرية  املحيطني هبم،  السجن خطرًا عىل  خارج 

من إبقائه طليقًا مع ما يستتبعه ذلك من خطٍر عىل اآلخرين. 

وجود  رأسها  وعىل  معينة،  رشوط  توفي  إىل  حيتاج  الغايات  هذه  وحتقيق 
أنظمة  للرقابة ويسي وفق  تنفيذها جهاز متخصص خاضع  يتوىل  خطة متكاملة 
دقيقة ال تعرف املحاباة واالستنسابية يف معاملة املجرمني، بل اجلميع متساوون 
ويستعان  خاصة  برامج  اإلطار  هذا  يف  وتوضع  والقانون.  القضاء  سقف  حتت 
بذوي اخلربة والكفاءة من العلامء املتخصصني باجلريمة إىل علامء النفس والرتبية 
والسعي يف  السجناء  تأهيل  بالغ يف جمال  دور  فكل هؤالء هلم  الدين،  علامء  إىل 
سبيل إصالحهم. إنرّ املسؤولني عن إدارة السجون ال جيوز أن يكونوا أشخاصًا 



137 املحور السادس: حقوق السجني

يتعاملوا مع السجناء كمرىض  جاهلني قساة، وإنرّام هم بمثابة األطباء عليهم أن 
وال  إرشادي،  تربوي  نفيس  عالج  األغلب  األعم  يف  وهو  عالج،  إىل  حيتاجون 
بام  املريض،  مع  التعامل  يف  ة  وشدرّ قسوة  إىل  حيتاج  قد  املعالج  الطبيب  أنرّ  خيفى 

يساهم يف إعادة السجني إىل املجتمع معاىف سلياًم.  

إىل  ونتوق  السجن،  إىل  واحد  إنسان  فيه  يدخل  ال  زمن  إىل  نتطلع  إننا 
مثاليًا  يبدو  قد  أمر  وهذا  السجون،  بدل  واجلامعات  املدارس  فيه  تبنى  جمتمع 
املدينة  طريقة  عىل  احلامل  بالتفكي  أشبه  وهو  املنال  صعب  أو  جوانبه  بعض  من 
اآلخرين،  عىل  االعتداء  إىل  ه  جتررّ نزعات  اإلنسان  لدى  أنرّ  دام  ما  إذ  الفاضلة، 
األمر  ولكنرّ  السجون،  ومنها  الردع  عنارص  وجود  إىل  قائمة  احلاجات  فستبقى 
الذي ال شك يف واقعيته أنرّ بإمكاننا التخفيف من ظاهرة انتشار السجون ومن 
عدد الداخلني إليها، ليس من خالل العمل الدؤوب يف املجال الرتبوي اهلادف 
إىل هتذيب اإلنسان فحسب، بل ومن خالل السعي اجلاد إىل بناء الدولة العادلة 
والتي تعمل عىل حتقيق العدالة االجتامعية وتأمني متطلبات مواطنيها عىل صعيد 
يسهم  الذي  األمر  والصحي،  والغذائي  والروحي  واالجتامعي  احليايت  األمن 
دون شك يف حمارصة األسباب الرئيسية التي تدفع اإلنسان إىل االعتداء وممارسة 
الصعيد  هذا  عىل  فعله  يمكننا  الذي  اآلخر  واألمر  القوانني.  وجتاوز  العنف 
السجناء  بتأهيل  تعنى  حقيقية  مدارس  لتكون  السجون  إعداد  عىل  العمل  هو 
بيئة  تكون  أن  بدل  صاحلني،  منتجني  أشخاصًا  جيعلهم  بام  وتدريبهم  وتربيتهم 
فاسدة وبؤرة موبوءة باألمراض اخللقية والنفسية، بحيث يدخلها اإلنسان وهو 

مرتكب جلنحة بسيطة، وال خيرج منها إال وهو جمرم حقيقي! 

 ال أريد هنا الوقوع حتت تأثي الكلامت اخلالبة الداعية إىل إلغاء السجون، 
أو رضورة حتويلها إىل نواٍد ترفيهية أو ما إىل ذلك، فهذا األمر ليس واقعيًا، وال 
التأديبية واإلصالحية. إنرّ السجن وإن كان ال يرمي  ينسجم مع فلسفة السجن 
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أدخل  مهام  لكنه  وإصالحه،  تأديبه  إىل  يرمي  ما  بقدر  اإلنسان  من  االنتقام  إىل 
عليه من حتسينات وتغييات يبقى سجنًا وحبسًا يقيرّد حرية اإلنسان، لكأنرّه قرب، 
يف  السجن  مرارة  عن  احلديث  سياق  يف  ـ  عيل   عن  احلديث  يف  ورد  كام 

طبيعته ـ: »السجن أحد القربين«)1).

السجن يف زمن النبي  وخلفائه  3 ــ 

زمن يف  حبس  أو  سجن  يبن  مل  أنرّه  التارخيية،  املصادر  بعض  من  يستفاد 
النبي   يبترّ  أن  إىل  عليه  املدعى  غريمه  يلزم  الغريم  كان  وإنام  النبي    
باألمر. ففي اخلرب عن أحد الصحابة، قال: »أتيت النبي صىل اهلل عليه وسلم بغريم 
تريد أن تفعل بأسيك؟«)2).  بني متيم، ما  يا أخا  ألزمه، ثم قال يل:  يل، فقال يل: 
النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وأيب بكر  قيل: »وهذا كان هو احلبس عىل عهد 
يف  الرعية  انترشت  ملا  ولكْن  اخلصوم،  حلبس  معدرّ  حمبس  له  يكن  ومل  الصديق 
بأربعة آالف درهم  ة  بمكرّ دارًا  أميرّة  بن  ابتاع من صفوان  اخلطاب  بن  زمن عمر 

فيها«)3).  وجعلها سجنًا حيبس 

م ال يلغي رشعيرّة السجن، وال احلاجة إليه، كيف وقد اختذه من  إنرّ ما تقدرّ
النصوص  فقد جاء يف  ، وكذلك  فعله مصدرًا للرشعية، كاإلمام عيل  ُيعدرّ 
عن سائر األئمة  ما يظهر منه مرشوعيرّة سجن بعض األشخاص، مما حيتم 
وجود مكان لسجنهم، كام سيأيت، ولكن ما تقدم من عدم اختاذ النبي  للسجن 
يسلط الضوء عىل أنرّ بناء السجون ليس هدفًا أصياًل يف الترشيع اإلسالمي، وأنرّه 
إذا كان ذلك  السجون، وال سيام  الناس يف  إيداع  ـ ليس راغبًا يف  ـ أي اإلسالم 
يتمرّ يف ظروف قاسيرّة وتودع الناس يف زنازين مظلمة، وإنام هيدف ـ كام قلنا ـ إىل 

النزعات العدائية لدهيم.    الناس وهتذيبهم وترويض  إصالح 

.479 )1)  تصنيف غرر احلكم، ص 
)2)  سنن أيب داوود، ج 2، ص 171. والسنن الكربى للبيهقي، ج 6، ص 53.

)3)  فقه السنة، ج 3، ص 464، نقله عن ابن القيم.
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حلبس  املعدرّ  املكان  بمعنى  السجن،  أنرّ  عىل  اتفاق  وجود  يظهر  حني  ويف 
فإنرّ ثمة اختالفًا)1) يف  ُبني بعد رسول اهلل  وليس يف زمانه،  الناس قد  بعض 

؟  ل من بناه هل هو اخلليفة عمر بن اخلطاب أو اإلمام عيل  أنرّ أورّ

ويف  للسجن)2)،  دارًا  وجعله  صفوان  بيت  اشرتى  عمر  أنرّ  للتو  تقدم  فقد 
كتاب  عن  هـ(   1383( الفايس  اإلدرييس  احلي  عبد  الشيخ  نقل  فقد  املقابل، 
ذكره  لدى  احلنفي  الشلبي  بن  أمحد  لإلمام  القضاة«  بمسلسل  الرواة  »إحتاف 
قبله  اخللفاء  السجن يف اإلسالم، وكانت  بنى  »أول من  أنرّه   أوليرّات عيل، 
يكن يف زمن  »مل  للخفاجي:  الغليل«  أيضًا عن »شفاء  ونقل  اآلبار«.  حيبسون يف 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم وأيب بكر وعمر وعثامن سجن، وكان حيبس 
يف املسجد أو يف الدهاليز حيث أمكن، فلام كان زمن عيل أحدث السجن، وكان 
ل من أحدثه يف اإلسالم وسامه نافعًا، ومل يكن حصينًا فانفلت الناس منه فبنى  أورّ

آخر وسامه خميسًا باخلاء املعجمة والياء املشددة فتحًا وكرسًا«)3).

بنى  من  ل  أورّ بأنرّ  )القول  القولني  بني  اجلمع  العلامء  بعض  حاول   وقد 
السجن عيلٌّ  والقول أنرّ أول من بناه هو عمر( ببعض الوجوه التي ال ختلو 
يرتتب  ال  ألنه  الناحية،  هذه  عند  كثيًا  الوقوف  هيمنا  وال  وتأمل)4)،  تكلف  من 

ص  للوائيل،  السجون  وأحكام   .299  ،298 ص  اإلدارية،  الرتاتيب  راجع:  االختالف  هذا  حول    (1(
46. ودراسات يف والية الفقيه، ج 2، ص 423.

السجن  دار  أمية  بن  نافعا بن عبد احلارث ]عامل عمر عىل مكة[ اشرتى من صفوان  أنرّ  )2)    يف اخلرب 
 ، درهم  مئة  أربع  فلصفوان   ، بالبيع  يرض  مل  عمر  وإن   ، بيعه  فالبيع  ريض  عمر  فإن  آالف،  بثالثة 
َيُكْن  »مَلْ  تيميرّة:  ابن  يقول   .148 ص   ،5 ج  الصنعاين،  الرزاق  لعبد  املصنف  انظر:  عمر«.  فأخذها 
ًا  ]هكذا يف املصدر[ لَِسْجِن النَّاِس َوَلِكْن مَلَّا  َم َوَأيِب َبْكٍر َحْبسًا ُمَعدرّ َعىَل َعْهِد النَّبِيرِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َة َدارًا َوَجَعَلَها ِسْجنًا َوَحَبَس فِيَها«. انظر: جمموعة  ِعيَُّة يِف َزَمِن ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب اْبَتاَع بَِمكَّ ْت الرَّ اْنَترَشَ

الفتاوى، ج 35، ص 389.
.297 )3)  نظام احلكومة النبوية، املسمى الرتاتيب اإلدارية، ص 

)4)  قال اإلدرييس: »وقد كان السلطان أبو األمالك املوىل إسامعيل بن الرشيف العلوي دفني مكناس= 
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عليه أثر فقهي أو تربوي. أجل، ثمة أمر مهم جتدر اإلشارة إليه يف سية اإلمام 
عيل  لكونه يعرب عن مراعاته  حلال السجناء وسعيه للتخفيف عنهم 
السجن  يبدو  فيام  ألغى  قد  اإلمام عيل   أنرّ  األمر هو  املستطاع، وهذا  قدر 
يف اآلبار واملطامي واختذ البيوت عوضًا عنها، وقد قدمنا كالم »اإلمام أمحد بن 
اخللفاء  وكانت  اإلسالم  يف  السجن  بنى  من  »أول  هو  عليًا   أن  الشلبي« 

قبله حيبسون يف اآلبار«.

موجبات السجن 4 ــ 

واإلسالم  باحلبس،  عليها  الوضعيرّة  القوانني  تعاقب  متعددة  جنايات  ثمة 
وإن كان قد خيتلف عن الرشائع الوضعيرّة يف موجبات احلبس أو تقدير مدته، بيد 

أنرّه قد أقررّ من حيث املبدأ قاعدة احلبس، وورد يف ذلك العديد من النصوص. 

املؤقت،  أو  الدائم  احلبس  موجبات  بذكر  املسلمون  الفقهاء  اهتم  وقد 
املوسوعات  يف  مراجعته  ويمكن  هنا،  تفاصيله  يف  الدخول  يسعنا  ال  أمر  وهذا 
العامة  الصورة  بيان  يبغي  إنرّام  الكتاب  هذا  يف  بحثنا  أنرّ  سيام  وال  الفقهية)1)، 

لإلسالم يف هذا املجال دون الدخول يف التفاصيل املختلفة.

سأل علامء فاس )القايض بردلة واملناوي وابن رحال وغيهم( من أول من أحدث السجن؟ وكيف 
كان الناس يسجنون يف اآلبار؟ وكيف اجلمع بني ما ذكره السيوطي من أن أول من أحدث السجن 
عيل؟ وبني ما ذكره ابن فرحون من أنه عمر ملا اتسعت مملكته، فأجاب الشيخ املناوي: بأن التعارض 
مكانا  له  أحدث  من  أول  عليا  أن  عىل  السيوطي  كالم  بحمل  والسيوطي  فرحون  ابن  بني  ما  يدفع 
املتخذة  للدار  وعارضا  حال  تأين  يف  كان  فإنه  عمر  من  كان  وما  ابتداء  يف  بقصده  وأختذه  خمصوصا 
الرساديب  املراد هبا  فإن  اآلبار  السجن يف  السكنى ونحوها وأما استشكال  بالقصد األول لغيه من 
واملطامي املتخذة حتت األرض وقد تكون من االتساع بحيث حتمل املئني من الناس ال سيام مصانع 
ملوك األمم السالفة فإهنا كانت عىل قدر قواهم التي ال نسبة بينها وبني من جاء بعدهم وتسمية ذلك 
باآلبار للشبه الصوري بالكون حتت األرض مع ضيق أبواهبا ومداخلها وقد تكون مع هذا  متعددة 

.298 ومتكثرة عىل قدر احلاجة«. انظر: نظام احلكومة النبوية، املسمى الرتاتيب اإلدارية، ص 
)1)  انظر: القواعد والفوائد للشهيد األول، ج 1، ص 192. ودراسات يف والية الفقيه، ج 2، ص 474 

بعدها. وما 

=
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ربام  السجن  أنرّ  وهي  أساسية،  نقطة  إىل  هنا  باإلشارة  نكتفي  فإننا  وهلذا   
العقوبة: هو سجن املتهم  كان عقوبة، وربام مل يكن كذلك، ومثال السجن لغي 
باحلبس االحتياطي.  اليوم  يعرف  ما  أو  به،  التحقيق، يف حال االشتباه  عىل ذمة 
واملالحظ هنا أنرّ السجن االحتياطي أو االحرتازي كان ال يطول، فطبقًا ملا جاء 
ستة  أمهيته  عىل  الدم  هتمة  يف  حيبس  النبي   كان  فقد  الروايات)1)،  بعض  يف 
البينة عىل إدانة املتهم فهو، وإال أطلق رسح املتهم، وربام كان  أيام، فإن أقيمت 

السجن هبدف دفع رشه وإيذائه عن اآلخرين محاية هلم.

 ومن موارد السجن لغي العقوبة أيضًا: حبس الشخص غي العاقل مثاًل 
حرًا  بقائه  حال  يف  وأمواهلم  وأرواحهم  اآلخرين  نفوس  عىل  منه  خُيشى  والذي 

طليقًا)2).

أنرّه حدرّ أو تعزير؟ فبينام  ا سجن العقوبة فقد وقع البحث بني الفقهاء   وأمرّ
ذهب بعضهم إىل أنرّه من سنخ العقوبات التعزيرية)3)، فإنرّ البعض اآلخر مل يوافق 
عقوبة  كان  وربام  حدًا،  كان  ربام  السجن  أنرّ  رأى  إذ  إطالقه،  عىل  الكالم  هذا  عىل 

اٍم َفإِْن َجاَء  ِم ِستََّة َأيَّ َمِة الدَّ بُِس يِف هُتَ ُكويِنرِّ َعْن َأيِب َعْبِد اهلل  َقاَل: »إِنَّ النَّبِيَّ  َكاَن حَيْ )1)  يف خربالسَّ
َأْولَِياُء امْلَْقُتوِل بَِبيرِّنٍَة وإِالَّ َخىلَّ َسبِيَله«. انظر: الكايف، ج 7، ص 370. وهتذيب األحكام، ج 10، ص 

 .152
ة وإِطالق الترصفات تأديبًا له  يرّ )2)  يقول الشيخ املنتظري: »فإْن وقع حبسه بداعي املنع عن انتفاعه باحلررّ
ًا أو تعزيرًا. وإِْن كان بداعي الردع عن ورود اخلسارة  وتنبيهًا له ولغيه كان احلبس مصداقًا للعقوبة حدرّ
والرضر من قبله عىل األفراد واملجتمع ولو بسبب فراره لو مل حيبس مل يكن حبسه حينئذ بداعي التأديب 
ه ورضره عن الغي ليحفظ مال الغي  ًا أو تعزيرًا، بل بداعي عدم الفرار أو بداعي دفع رشرّ والعقوبة حدرّ
يه أو فراره فقط. ولو سلرّم صدق التأديب والعقوبة حينئذ أيضًا  أو نفسه أو عرضه يف قبال ظلمه وتعدرّ
والية  يف  دراسات  ال«.  أم  جمرمًا  كونه  بعُد  يعلم  مل  الذي  املترّهم  حبس  يف  صدقهام  عدم  يف  إِشكال  فال 

الفقيه، ج 2، ص 444.
ى  )3)  العقوبة عىل نحوين: عقوبة احلد، وعقوبة التعزير، والفرق بينهام أنرّ »كلرّ ما له عقوبة مقدرة يسمرّ
أنرّ  يف  الكالم  وقع  وقد   .932 ص   ،4 ج  اإلسالم،  رشائع  تعزيرًا«.  ى  يسمرّ كذلك  ليس  وما  ًا،  حدرّ

احلبس هل هو حد أو تعزير؟ 
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العادل  احلاكم  إىل  أمرها  الرشيعة  أوكلت  تأديبية  عقوبة  هو  والتعزير  تعزيرية؛ 
بحسب ما يراه من املصلحة، فله أن يتخذ قرارًا بالسجن يف حاالت جتاوز القوانني. 

الرشيعة  يف  العقوبات  فموضوع  أهله،  له  العقوبة  سجَن  أنرّ  وطبيعي 
يصحرّ  فال  وعليه،  املجنون،  أو  الصبي  دون  العاقل،  البالغ  اإلنسان  هو  اإلسالمية 
يف  يباح  أجْل،  عنهم.  القلم  لرفع  املجانني،  وكذلك  البالغني،  غي  األطفال  سجُن 
ل خطرًا  إذا كان يشكرّ املجنون فال معنى لسجنه إال  ا  الصبي)1)، وأمرّ تأديب  الرشيعة 

عىل املجتمع، ففي هذه احلالة جيوز حجزه يف مكان خاص معدرّ لذلك.   

هبا  يعمل  بحيث  البحتة،  التعبدية  القضايا  من  ليست  فاملسألة  كان،  وكيف   
املسؤول  كونه  ـ  احلاكم  عىل  لزامًا  يكون  ولذا  وتأثيها،  جدواها  إىل  النظر  دون 
السجن  جدوى  يلحظ  أن  ـ  املواطنني  مصلحة  بتحري  وملزمًا  القوانني  تطبيق  عن 
الردع  حتقيق  يف  سامهت  العقوبة  هذه  كانت  إْن  ليى  الواقع،  أرض  عىل  وآثاره 
السجون  يف  وتربيتهم  تأهيلهم  تمرّ  قد  املساجني  إنرّ  وهل  ال؟  أم  اجلرائم  وختفيف 
وعادوا أشخاصًا صاحلني أم ال؟ فإذا وجد جدوى ومنفعة من السجن يف املجالني 
يؤثر  مل  إذا  ا  وأمرّ التعزير،  من  النحو  هذا  نجاح  عىل  مؤرشًا  يعدرّ  فهذا  املذكورين، 
العمل  بدرّ من  ما، ال  يعدرّ مؤرشًا عىل وجود خلل  فهذا  ذاك  السجن ال يف هذا وال 

عىل معرفته ألجل تالفيه.

العقوبات  من  آخر  بنوع  السجن  عن  االستعاضة  باإلمكان  كان  وربام   
ثمة  إنرّ  القول:  وخالصة  غيها،  أو  مثاًل،  املالية  الغرامات  دفع  ومنها  التأديبية، 
البحث  إىل  موكول  ذلك  وحتقيق  وجامدًا،  مقفاًل  األمر  وليس  املسألة  يف  مرونة 

الفقهي.

)1)  عن تأديب الصبي، راجع ما ذكرناه يف كتاب »حقوق الطفل يف اإلسالم«، ص 61 وما بعدها. 
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اإلسالم وسجناء الرأي 5 ــ 

الرأي،  سجناء  هبا  ليزج  ُخصصت  رهيبة  سجونًا  القديم  منذ  العامل  عرف 
ممن خيالفون السلطة يف قناعاهتا، أو ينتقدون احلاكم يف موقف معني أو يعارضونه 
يومنا  إىل  منترشة  الرأي  سجون  تزال  وال  ينتهجها،  معينة  سياسة  يف  سلميرًّا  ولو 
قمعيرّة  أنظمة  ظل  يف  يعيش  الذي  واإلسالمي  العريب  عاملنا  يف  بخاصة  هذا، 
الزنازين  يف  وترميه  وسكناته،  حركاته  كل  وتراقب  أنفاسه،  املواطن  عىل  حتيص 

إن ضبطته متربمًا، أو متأففًا من وضع اقتصادي أو سيايس معني.

ا ممارسات حكام املسلمني  واحلقيقة: أننا ال نجد يف نصوص اإلسالم ـ أمرّ
فأمٌر آخر ـ ما يربر السجن ملجرد اخلالف يف الرأي، أو يدعم رشعيرّة ذلك، بل 
إنرّنا نالحظ يف سية اإلمام أمي املؤمنني  مع معارضيه ما يدلل عىل وجود 
مساحة كبية من احلرية للرأي اآلخر الذي ينتقد احلاكم، ويصل إىل حد احلكم 
عليه ـ أي عىل احلاكم ـ بأحكام قاسية كاهتامه بالكفر، متامًا كام حصل يف جتربة 
، ومع ذلك  اخلوارج معه  فلم يكتفوا بمعارضته، بل حكموا بكفره 
إىل  حتولوا  أن  بعد  إال  بالقوة  مواجهتم  أو  العتقاهلم  رشعيًا  مربرًا  جيد   مل 

لصوص وقطاع طرق.

هذه  عىل  الضوء  يسلط  بام  الثقفي  املؤرخ  سجله  ما  بإيراد  هنا  وأكتفي 
من  ثالثني  يف  عيل   إىل  راشد  بن  اخلريت  جاء  أنرّه  ذكر  حيث  القضية، 
أصحابه وقال: »ال واهلل ال أطيع أمرك وال أصيل خلفك وإين غدًا ملفارق لك، 
: ثكلتك أمك، إذًا تنقْض عهدك، وتعيص ربك، وال ترض إال  فقال له عيل 
نفسك«، إىل أن يذكر أنرّ الرجل عزم عىل ترك اإلمام، فجاء بعض أصحابه إليه 
: »إنا لو فعلنا هذا بكل  وقال له: »مِلَ ال تأخذه اآلن فتستوثق منه؟«  فقال 
الناس  الناس مألنا السجون منهم، وال أراين يسعني الوثوب عىل  من نتهم من 
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يراد  هنا  اخلالف  وإظهار  اخلالف«)1).  لنا  يظهروا  حتى  وعقوبتهم  هلم  واحلبس 
برأيه  متخفيًا  يكن  مل  ألنه  الرأي،  يف  اخلالف  جمرد  وليس  واالنشقاق  التمرد  به 

، بل أعلن ذلك رصاحة. املعارض لعيل 

السجون وتنظيمها إدارة  ثانيًا: 

حيث كان هناك حاجة ـ كام أسلفنا ـ إىل وجود السجن، فإنرّ الكالم يبقى 
سوف  األمر  وهذا  إليها،  املشار  الغايات  خيدم  بام  وتأهيلها،  السجون  تنظيم  يف 

التالية: النقاط  نوضحه من خالل 

دور احلاكم يف قضايا السجون 1 ــ 

النظاميرّة  الطبيعة  ومن  املقام،  يف  الواردة  املختلفة  النصوص  من  يبدو 
السجون،  قضايا  يف  أساسيًا  دورًا  الرشعي  احلاكم  أعطى  اإلسالم  أنرّ  للسجن، 
واخلارج،  الداخل  مع  السجناء  عالقات  وحتديد  شؤوهنا،  وتنظيم  إدارهتا  جلهة 
إىل غي ذلك من التفاصيل، التي مل يمألها اإلسالم بأحكام جاهزة، تاركًا األمر 
لتشخيص احلاكم الرشعي؛ ألنرّ القضية من القضايا النظامية التي يرجع فيها إىل 
املستجدات  من  الكثي  تفرض  احلياة  تعقيدات  أنرّ  سيام  وال  وتشخيصه،  تقديره 
ذلك  ضوء  وعىل  ثابتة.  بقوالب  ملؤها  معه  يصعب  مما  القضية  هذه  مثل  يف 
دليل  عليها  يقم  مل  إذا  ـ  السجني  بحقوق  يعرف  مما  الكثي  ختريج  فباإلمكان 
ملء  يف  العامة  وواليته  القضايا  هذه  يف  احلاكم  صالحيات  خالل  من  ـ  خاص 

الفراغ. منطقة 

إنرّ إيكال األمور إىل احلاكم ال يعني أن يستبد بالرأي يف اختاذ القرارات، 
أو يترصف بارجتالية أو انفعال، وإال ألخل ذلك بأهليته لوالية األمر، وإنرّام عليه 

)1)  الغارات، ج 1، ص 223.
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الذي  التطور  العامة، وهذا األمر ال يمكن أن حيصل ـ ويف ظل  حتري املصلحة 
يف  والتخصص  اخلربة  ذوي  باستشارة  إال  ـ  صعيد  من  أكثر  عىل  احلياة  شهدته 
هذه املجاالت، فالعمل عىل تطوير السجون وإصالح السجناء ال يقلرّ أمهيرّة عن 
التعامل مع املعوقني واللقطاء جلهة حساسيته وحاجته إىل اخلربات والكفاءات، 
وهو ما ال يتمكن احلاكم من اإلملام به إال من خالل أجهزة خاصة ومؤسسات 

بذلك. تعنى 

السجن وتوفر رشوط الصحة واألمان 2 ــ 

إىل  بتحويله  تسمح  ال  قد  وتأسيسه  إنشائه  من  والغاية  السجن  فلسفة  إنرّ 
قرص وفي أو منزل فخم أثي، لكنرّ ذلك ال يربر حتويله إىل مكان نتن، أو مركز 
يف  الفتاكة  واجلراثيم  األوبئة  أرجائه  يف  وتنترش  النتنة  الروائح  منه  تنبعث  قذر، 
التأديب،  أغلب األحيان لغرض  السجن يكون يف  أنرّ  املساجني. صحيح  جسم 
والتعزير  التأديب  حتقق  يف  يكفي  أال  لكْن  القساوة،  من  نوعًا  يفرض  والتأديب 

جمرد حبس اإلنسان، وحجز حريته وعزله عن أهله وذويه وسائر الناس؟!

ويشهد ملا قلناه: من عدم جواز حتويل السجن إىل مكان قذر ونتن، أنرّ يف 
ذلك إيذاًء وعقوبة مل ترد الرخصة هبا، مضافًا إىل أنرّ األمر باإلحسان إىل السجني 
ـ كام يأيت ـ ال يتالءم مع ذلك. وقد ورد يف اخلرب عن أمي املؤمنني  : »أنرّه أمر 
بإخراج أهل السجن يف الليل إىل صحن الدار ليتفرجوا )ليفرجوا خ . ل(..«)1). 

ج، هو االنرشاح بام يذهب الغم عنهم.)2)  واملقصود بالتفررّ

)1)  دعائم اإلسالم، ج 2، ص 532.
عنك  اهلل  فرج  وكذلك  تفرجيا،  غمك  اهلل  فرج  تقول:  بالتحريك،  الغم  من  »الفرج  اجلوهري:  قال    (2(

غمك«. الصحاح، ج 1، ص 333.
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تفقد السجناء والسجون 3 ــ 

وهناك وظيفة أخرى ينبغي للحاكم أن ال يغفل عنها، وهي تفقد السجون، 
. فقد جاء يف سيته:  والسؤال عن أحوال السجناء، اقتداًء بأمي املؤمنني 
»أّنه كان يعرض السجون كل جعة، فمن كان عليه حد أقامه، ومن مل يكن عليه حد 
األرسى،  يتفقد  كان  النبي   أنرّ  األسي  مبحث  قدمنا يف  وقد  خىّل سبيله«)1)، 
القيام  للقايض  ينبغي  ل عمل  أورّ أنرّ  الفقهاء عىل  ويسأل عن أحواهلم، وقد نصرّ 
الطويس  الشيخ  السجناء، وعلرّل  النظر يف حالة  القضاء:  تسلم مسؤولية  به عند 
تمرّ  بالقول: »ألنرّ احلبس عذاب فيخلرّصهم منه، وألنرّه قد يكون منهم من  ذلك 

عليه احلبس بغي حق«)2).

كثب  عن  مطلعًا  سيجعله  وتعاهدها  السجون  تفقد  عىل  احلاكم  إقدام  إنرّ 
عىل أحواهلا واحتياجاهتا وما جيري فيها من مظامل، وما قد تتعرض له من إمهال، 
وهو ما لن يكتشفه فيام لو ترك األمر للرّجان الرسمية املعنية بإدارة السجون، فإنرّ 

التجارب تثبت رسيان الفساد إىل هذه اللرّجان. 

ولسبب أو آخر قد ال يتسنى للحاكم أن يتفقد السجون بنفسه، لكْن هذا 
رقابية  هيئات  وتشكيل  متخصصة  جلان  إيفاد  فيمكنه  املسؤولية،  من  يعفيه  ال 

بذلك.   تعنى  موثوقة 

رضورة التفريق بني الصغار والكبار 4 ــ 

ومن أهمرّ التدبيات التي ال بدرّ من مراعاهتا واألخذ هبا يف تنظيم السجون، 
وبني  بل  فحسب،  والنساء  الرجال  بني  ليس  السجناء،  بني  التفريق  عىل  العمُل 

)1)  مستدرك الوسائل، ج 18، ص 36.
)2)  املبسوط، ج 8، ص 91. وذكر نحوه يف اخلالف، ج 2، ص 596.
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البالغني والقارصين )لو كان ثمة مربر رشعي لسجن القارصين( أيضًا، وذلك 
إليهام )الصغار والكبار، والذكور  املشار  الصورتني  ملا يرتتب عىل االختالط يف 
والرتبوية  اإلصالحية  السجن  لطبيعة  منافية  أخالقية  مفاسد  من  واإلناث( 

والتأديبية.

وبني  املجرمني  كبار  بني  الفصل  ـ  أيضًا  ـ  املهم  من  يكون  قد  وكذلك   
أو  التأديبية  األعامل  ألنرّ  وذلك  صغيًا؛  خطًأ  ارتكبوا  الذين  العاديني  الناس 
عزل  ينبغي  أنرّه  كام  املساجني،  من  ألخرى  رشحية  من  ختتلف  الرتبوية  الربامج 
ن سواهم إذا كان تواجدهم يف قسم مشرتك يشكل خطرًا عىل  كبار املجرمني عمرّ
أن  املنطقي  غي  فمن  اجلريمة،  ختفيف  إىل  يرمي  السجن  ألن  وذلك  اآلخرين، 

للجريمة.  سببًا  ل  يتحورّ

االستفادة من طاقاته 5 ــ 

له  وحيورّ وطاقته،  حركته  ويشل  السجني،  نشاط  جيمد  الغالب  يف  السجن 
االستفادة  باإلمكان  أنرّ  مع  يستفيد،  وال  يفيد  ال  مستهلك،  مهمل  فرد  جمرد  إىل 
طبيبًا  كان  لو  كام  معينًا،  واختصاصًا  خربة  يملك  كان  لو  فيام  السجني  طاقة  من 
تعليم  يف  فيفيد  معلاًم  كان  أو  املرىض،  السجناء  ومعاجلة  ملداواة  منه  فيستفاد 
أو  حبسه  مدة  يف  عنه  خيفف  أن  يمكن  خدماته،  مقابل  ويف  األميني..  السجناء 
يف ظروف سجنه، وهذا ما سبق رسول اهلل  إىل فعله مع أرسى بدر، عندما 
اقرتح عليهم أن يقوم كل واحد منهم بتعليم عرشة صبيان من املسلمني، الكتابة 
والقراءة، مقابل إطالق رساحه دون فدية)1)، وهبذا يكون رسول اهلل  أول 

املهتمني بمكافحة األمية، يف خطوة حضارية رائدة.

)1)  السية احللبية، ج 2، ص 193.
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تأهيل السجناء والسجون 6 ــ 

ومن األمور التي ينبغي للحكومات األخذ هبا ومراعاهتا، وإعداد الربامج 
إىل  السجن  ليتحول  وتعليمهم،  السجناء  هتذيب  عىل  العمل  لتنفيذها،  واخلطط 
مدرسة إصالحية ومعهد علمي لتأهيل الفاسدين واملخطئني، بدل أن يبقى موئاًل 
املجرمني  إلنتاج  مركزًا  يغدو  أن  عن  فضاًل  الطاقات،  وجتميد  القدرات  لشلرّ 
الدول اإلسالمية،  الكثي من  واقع سجوننا يف  اجلريمة، كام هو  أساليب  وتعلرّم 
من  حظًا  يمتلك  وهو  ـ  ارتكبها  معينة  جنحة  بسبب  ـ  الشخص  يدخلها  حيث 
حسرّ املسؤولية واألخالق احلسنة، لكنرّه ال يقيض مدة حمكوميتها وخيرج منها إال 
حالة  إىل  ذلك  ومردرّ  برمتها،  اإلنسانية  لألخالق  فاقدًا  متمرسًا  جمرمًا  صار  وقد 

السجون املرتدية والسيئة، وفقدها لإلدارة الكفوءة.

فإنرّه  اإلسالم،  يف  السجن  لوظيفة  فهمنا  من  ينطلق  إليه  وندعو  نقوله  وما 
ال يستهدف االنتقام من السجني، وحتطيم شخصيته، وإنرّام هيدف ـ بحكم كونه 
الفساد  جذور  وقلع  وتأديبه،  الفرد  إصالح  إىل  ـ  والتأديبات  التعزيرات  من 
السجناء  بإخراج  األمر  جاء  هنا  ومن  املستطاع،  قدر  منها  احلدرّ  أو  والتعدي 
يف  يسهم  ذلك  فإنرّ  ـ،  سيأيت  كام  ـ  خطبتها  إىل  واالستامع  اجلمعة  صالة  حلضور 
ض نزعاهتم العدوانية.  هدايتهم وإعطائهم دروسًا أخالقية وروحية حتدرّ أو ترورّ

الغذاء  تأمني  رضورة  عىل  أكد  قد  اإلسالم  كان  إذا  إنرّه  القول:  يمكننا  بل 
املادي للسجني، فربرّام يكون االهتامم بغذائه الروحي أوىل وأجدى، عىل قاعدة: 

»يا عيل لئن هيدي اهلل بك رجاًل، خري لك مما طلعت عليه الشمس«)1).

)1)  الكايف، ج 5، ص 28. واملستدرك للحاكم النيسابوري، ج 3، ص 598.
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السجني ثالثًا: حقوق 

تتم  أن  بد  ال  التي  احلقوق  من  العديُد  اإلسالمية  الرشيعة  يف  للسجني 
مراعاهتا ويعمل عىل توفيها له، دون منرّة أو تلكؤ، وإليك أهمرّ هذه احلقوق: 

تعذيب السجني جريمة مضمونة 1 ــ 

فالترشيع  تعذيبه واالعتداء عليه،  إنسانيته، وترك  احلق األول هو احرتام 
اإلسالمي ال يقررّ التعذيب وال يوافق عليه، رغم انتشاره والعمل به رسًا أو علنًا 
تعذيب  إنرّ  املتحرض.  بالعامل  ُيسمى  ما  ذلك  يف  بام  العامل،  سجون  من  الكثي  يف 
إلدانته  منه،  إقرار  انتزاع  هبدف  أو  تشفيًا  كان  سواًء  ومرفوض،  م  حمررّ السجناء 
يمتلك  ال  مما  العادية،  والتهم  األمور  أتفه  عىل  التعذيب  يتمرّ  وقد  املحكمة،  يف 
منه.  انتزاعها  لألمة  العليا  املصلحة  تستدعي  خطية  معلومات  فيها  السجني 

والدليل عىل حرمة تعذيب السجني:

الناس  إيذاء  حرمة  عىل  تنصرّ  اإلسالمية  الرشيعة  يف  العامة  القاعدة  أوالً: 
اخلرب  يف  ورد  ما  منها:  والنصوص،  األدلة  من  العديد  ومستندها  وتعذيبهم، 
أبغض  »إّن   : اهلل  رسول  قال  قال:  الصادق   اهلل  عبد  أيب  عن  املعترب 
 : الوارد عنه  الناس إىل عز وجل رجل جّرد ظهر مسلم بغري حق«)1). ويف اخلرب 
»إن اهلل يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا«)2). وهذه القاعدة مل يثبت ختصيصها 

يف املقام بدليل يدل عىل جواز تعذيب السجني.

منهيون  وأهنم  الوالة  حكم  بيان  يف  الواردة  النصوص  يف  جاء  ما  ثانيًا: 
أّول من استحل  : »إّن  الناس، من قبيل ما ورد عن أيب جعفر  عن تعذيب 

)1)  الكايف، ج 7، ص 260.
)2)  صحيح مسلم، ج 8، ص 32. وسنن أيب داوود، ج 2، ص 44. 
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أّنه سمر يد رجل   ، العذاباَ لكذبة كذهبا أنس بن مالك عىل رسول اهلل  األمراُء 
نسبة  أنرّ  يعترب  فاإلمام   العذاب«)1)،  األمراء  استحل  ثم  ومن  احلائط،  إىل 

التعذيب إىل رسول اهلل  كذب وافرتاء.

 وقد ذكرنا بعض الشواهد عىل هذه القاعدة يف املحور السابق يف احلديث 
عن حرمة تعذيب األسي، فراجع.

ومل يكتِف اإلسالم بتحريم تعذيب السجناء، بل اعترب أنرّ كل ما ينجم عن 
فهو  السجني  هبا  يديل  اعرتافات  من  بالعذاب  والتهديد  التخويف  أو  التعذيب 
عليه،  أكره  ما  اإلنسان  رفع عن  وقد  ُمكره  ب  املعذَّ له، وذلك ألنرّ  أثر  الٍغ وال 
: »ُرفع عن أمتي ما أكرهوا عليه«)2)؛ وذلك بناًء عىل أنرّ الرفع ال  لقول النبي 
ينحرص برفع املؤاخذة، بل يشمل رفع كل اآلثار املرتتبة عىل اإلكراه. وبرصف النظر 
األخبار  عليه  تدلرّ  مما  هو  اإلكراه  حتت  الواقع  االعرتاف  أثر  إلغاء  فإنرّ  ذلك،  عن 
َأَبا َعْبِد اهلل  َعْن  ْبِن َخالٍِد َقاَل: »َسَأْلُت  املستفيضة، من قبيل صحيحة ُسَلْياَمن 
َب َفَجاَء هِبَا بَِعْينَِها َهْل جَيُِب َعَلْيه اْلَقْطُع؟ َقاَل:  َقًة َفَكاَبَر َعنَْها َفرُضِ َق رَسِ َرُجٍل رَسَ
َف َعىَل اْلَعَذاِب«)3)،  َقِة مَلْ ُتْقَطْع َيُده ألَنَّه اْعرَتَ ِ َف ومَلْ جَيِْئ بِالرسَّ َنَعْم، وَلِكْن َلِو اْعرَتَ
بأنه  باليشء املرسوق، معلاًل ذلك  يأت  مل  احلدرّ عليه يف حال  إقامة  فقد هنى عن 
: »أاَنَّ أاَِمرياَ امْلُْؤِمننِياَ   اعرتف حتت العذاب. ويف اخلرب َعْن َأيِب َعْبِد اهلل 

ْيه«)4). لاَ دَّ عاَ ِديٍد فاَالاَ حاَ ْ ْو هتاَ ْبٍس أاَ ْو حاَ ِويٍف أاَ ْ ْو تاَ ِريٍد أاَ ْ رَّ ِعنْداَ جتاَ قاَ ْن أاَ : ماَ الاَ قاَ

جان املسؤولية  ل السرّ ويرتقى املوقف اإلسالمي أكثر من ذلك، عندما حيمرّ
ضامنًا،  كان  موته  إىل  أدى  مما  به،  عذرّ أو  رعايته  يف  ط  فررّ فلو  السجني،  حياة  عن 

)1)  علل الرشائع، ج 2، ص 541.
)2)  الكايف، ج 2، ص 463. والتوحيد للصدوق، ص 353.

)3)  الكايف ج 7، ص 224. وهتذيب األحكام، ج 1، ص 106. وعلل الرشائع، ج 2، ص 535.
149. ورواه احلميي يف قرب اإلسناد،  10، ص  261. وهتذيب األحكام، ج  7، ص  الكايف، ج    (4(

ص 54.
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وقد أفتى بذلك الشيخ الطويس)1). والضامن هنا عىل طبق القاعدة، ألنرّ السجان 
قد اعتدى وجتاوز وكان سببًا فيام جرى عىل السجني.

حق ممارسة الشعائر الدينية 2 ــ 

الكهنة  أو  الدين  الدول برتدد علامء  الكثي من  السجون يف  قوانني  تسمح 
بعض  أداء  عىل  ومساعدته  دينه،  أمور  السجني  تعليم  بغرض  السجن،  عىل 
املساعدة عىل إصالحه وهتذيبه روحيًا وخلقيًا. واإلسالم ـ  أو  الدينية،  الشعائر 
كام سلف ـ يشجع كل خطوة تسهم يف إعادة تأهيل السجني، بل إنرّه ذهب أبعد 
مما أقرته القوانني الوضعية، عندما سمح للسجني باخلروج من حبسه ـ بإرشاف 
السلطات املختصة ـ حلضور بعض املناسبات الدينية السنوية أو األسبوعية، ثم 
ُيعاد إليه. هذه اخلطوة الرائدة تعترب متنفسًا وفرصة للسجني قد تسهم يف إيقاظ 
ضميه وتساعد عىل إعادة تأهيله وهتذيبه، وقد ورد يف احلديث عن أيب عبد اهلل 
: »عىل اإلمام أن خيرج املحبسني يف الدين يوم اجلمعة إىل اجلمعة ويوم  الصادق 

العيد إىل العيد فريسل معهم، فإذا قضوا الصالة والعيد، ردهم إىل السجن«)2).

من  السجون  أهل  خيرج  كان   ، عليًا  »أّن   : عنه  آخر  خرب  ويف 
احلبس يف دين أو هتمة، إىل اجلمعة فيشهدونا، ويضمنهم األولياء حتى يردونم«)3).

إلزامي  تكليف  إخراجهم  أنرّ  خيرج«،  أن  اإلمام  »عىل  عبارة  من  والظاهر 
للحاكم ال خيار له برتكه، كام أنرّ األقرب عدم وجود خصوصية للمحبوسني يف 
أنرّ حكمة اإلخراج عامة،  السجناء، ويؤيده:  الدين، فيجوز إخراج غيهم من 

كام أنرّ الرواية الثانية أضافت التهمة إىل الدين.

)1)  اخلالف، ج 3، ص 94.

)2)  الفقيه، ج 3، ص 285.
)3)  مستدرك الوسائل، ج 6، ص 27.
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ال  اإلخراج  أنرّ  األوىل:  الرواية  من  استفادته  يمكن  الذي  اهلام  واألمر 
مع  العيد  يوم  لقضاء  إخراجهم  يمكن  بل  الصالة،  ألجل  باإلخراج  ينحرص 
كان  لو  فإنرّه  والعيد ردهم«  الصالة  »فإذا قضوا  قوله:  بذلك  يشهد  كام  أهليهم، 
ردهم«،  الصالة  قضوا  »فإذا  بقوله:  الكتفى  فحسب،  صالته  بالعيد  املقصود 
ولو متت هذه االستفادة فسنكون أمام حٍق أو عىل األقل أمام تدبي حكيم غي 

معهود وال مسبوق)1) يف كل أنظمة السجون وقوانينها.

مالقاة األقرباء واألصحاب 3 ــ 

بمالقاة  للسجني  السامح  دون  حيول  املبدأ،  حيث  من  مانع  ال  أنرّه  الظاهر 
ذويه وأصحابه، فإنرّ سجنه ال يقتيض منعه من التحادث مع اآلخرين، وهذا ما 
املؤمنني  فقد كان  حيبس يف سجن  السجون زمن أمي  يؤكده حال 

القصب)2)، وهو ما يسمح بإمكانية التواصل مع اخلارج.

أحد  بشأن  رفاعة  إىل  كتب  عليًا  »أنرّ  الدعائم:  رواية  يف  ورد  ما  ويؤيده: 
أو  مرشب  أو  بمطعم  يأتيه  من  وبني  بينه  حتل  وال   ...« هرمة(:  ابن  )وهو  السجناء 
اللدد«)3)، حيث دلرّ عىل جواز  يلقنه  إليه ممن  أو مفرش، وال تدع أحدًا يدخل  ملبس 
تواصل السجني مع اآلخرين، باستثناء من يعلرّمه اللدد واخلصومة، هذا مع العلم 
له  خلصوصية  هرمة  ابن  وهو  املذكور،  السجني  عىل  بالتشدد  أوىص  أنرّه  
من  منه. وعليه فال حمذور  أهون حاالً  األمر يف غيه  فيكون  الرواية،  مذكورة يف 

)1)  حيكى أن بعض الدول الغربيرّة ربام أطلقت السجني يومي السبت واألحد، لقضاء العطلة مع ذويه، 
عىل أن يعود بعد ذلك إىل السجن، واحرتازًا من فراره فإهنم يوضعون يف جسده قيدًا خاصًا يصعب 
عن  السجني  خرج  حال  يف  أو  جسمه  من  انتزاعه  عىل  عمل  حال  يف  خاصة  إشارة  يعطي  وهو  فكه 

العقوبة. القبض عليه وتشديد  إلقاء  فيتم عندها  حدود منطقة جغرافية معينة، 
)2)  راجع: أحكام السجون، ص 46.
)3)  دعائم اإلسالم، ج 2، ص 532.
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مع  النوعية،  املصالح  وفق  وينظمها  باملالقات،  يسمح  قانون  بسن  احلاكم  قيام 
املالقاة  استغالل  من  خيش  لو  ما  ذلك  يف  بام  جوانبها،  كل  من  املسألة  مالحظة 
لتعليم السجني طرق اخلصومة والتهرب من اجلريمة أو الفرار من احلبس أو غي 

ذلك.

حقه يف املعارشة اجلنسية 4 ــ 

العيد  يوم  بقضاء  أو  منفردًا،  ولو  أهله  بمالقاة  حقًا  السجني  منحنا  إذا 
معهم، فهذا قد يعني من الناحية العملية السامح له باملعارشة مع زوجه يف حال 
تمرّ اللقاء أو الزيارة، ومع غض النظر عن ذلك أو املناقشة فيه بأنرّ ذلك ال يمنحه 
مراعاة  أهله  بمعارشة  للسجني  السامح  إىل  البعض  مال  فقد  املعارشة،  يف  حقًا 

حلقه أو حقها، وقد استدل عىل ذلك:

بينهام  الطويل  والفصل  احلاجات،  أشد  من  اجلنسية  احلاجة  »بأنرّ  أوالً: 
وتاليش  الفرقة  يوجب  وربرّام  والرشع  العقل  هبا  يرىض  ال  أمورًا  غالبًا  يستعقب 

الزوجيرّة«)1). احلياة 

وقد يالحظ عليه: أنرّه لو أريد بذلك مراعاة حاجة السجني، فمن الواضح 
أنرّ السامح له باالستمتاع متى أراد، ينايف حكمة السجن وهدفه. وإن أريد مراعاة 
حاجة الطليق من الزوجني فيده: بأنرّ حقه املذكور ثابت إن مل حيل دونه مانع، 
من مرض أو سفر، والسجن مانع أيضًا، نعم قد يقال: إنرّ الزوجة إن مل تستطع 
الرشعي  للحاكم  أمرها  ترفع  أن  فيمكنها  اجلنسية،  احلاجة  ضغط  حتت  الصرب 
فيأمره بطالقها أو يسمح بحصول املالقاة بينهام، بناًء عىل والية احلاكم، ودوره 

يف قضايا السجون كام مررّ سابقًا.

)1)  والية الفقيه، ج 2، ص 470.
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امللحة إىل  بأنرّ مراعاة حاجة السجني  ويمكن اإلجابة عىل هذه املالحظة: 
املعارشة بخاصة إذا كانت تبعده عن الوقوع يف احلرام، إن مل يكن مطلوبًا فليس 
أو  السجن  حكمة  من  ليس  ألنرّه  السجن؛  حلكمة  منافيًا  وال  للشارع،  مبغوضًا 
هدفه تعريض السجني الرتكاب احلرام، ال سيرّام بمالحظة الوظيفة اإلصالحية 

االنتقامية. وليس  للسجن 

: »إنرّ امرأة  ثانيًا: برواية اجلعفريات عن أيب عبد اهلل  عن عيل 
ينفق  ال  الزوج  أنرّ  وذلك  بحبسه،  عيل   فأمر  زوجها،  عىل  عليا  استعدت 
ذلك،  لك   : عيل  فقال  معي،  احبسها  الزوج:  فقال  هبا،  إرضارًا  عليها 

معه«)1). انطلقي 

أنرّه ال وجه  النظر عن سندها:  الرواية مع غض  التأمل يف  يبعث عىل  ومما 
حلبس املرأة مع زوجها، واحتامل أنرّ ذلك تمرّ برضاها، يبعده: أنرّ امرأة تستعدي 

زوجها لعدم النفقة إرضارًا هبا كيف ترىض بأن تسجن معه؟!

عن  جعفر  عن  السكوين  رواه  ما  وهو  منها  أقوى  هو  بام  معارضة  ا  أهنرّ كام 
ينفق عليها، وكان  أنرّه ال  امرأة استعدت عىل زوجها:  »أنرّ   : أبيه عن عيل 
زوجها معرسًا فأبى أن حيبسه، وقال: إنرّ مع العرس يرسًا«)2)، إال أن يقال: ال تنايف 
بني الروايتني، ألنرّ األوىل ناظرة إىل من ترك اإلنفاق عليها إرضارًا هبا، والثانية 

النفقة إلعساره. تتحدث عمن ترك 

السجني حقًا  فالوجه األول يكفي إلضفاء الرشعية عىل منح  وكيف كان 
يف املعارشة اجلنسية.

)1)  مستدرك الوسائل، ج 13، ص 432.
)2)  هتذيب األحكام، ج 6، ص 229.
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اإلحسان إىل السجني 5 ــ 

اإلحسان إىل اآلخر ُخُلق إسالمي رفيع، وقد ورد احلث عليه يف النصوص 
باإلحسان  األمر  ورد  ومما  اخلصوص،  أو  العموم  نحو  عىل  املختلفة  اإلسالمية 
بخصوصه ـ أي األسي والسجني ـ ما جاء يف وصية عيل  لولديه احلسن 
»احبسوا  رأسه:  عىل  بالسيف  رضبه  بعدما  ملجم  ابن  شأن  يف  واحلسني  
شئت  إن  يب:  صنع  بام  أوىل  فأنا  عشت  فإن  أساره،  وأحسنوا  وأطعموه  األسري  هذا 
بدا  فان  إليكم،  فذلك  مت  وإن  صاحلت،  شئت  وإن  عفوت،  شئت  وإن  استقدت، 

لكم أن تقتلوه فال تثلوا به«)1).

الكثي  ويستجمع  يلخص  وعريض،  عام  عنوان  السجني  إىل  واإلحسان 
وتأمني  له،  املناسبة  املالبس  وهتيئة  ومداواته،  بتغذيته  القيام  من  حقوقه،  من 

حاجاته الرضورية، فضاًل عن جتنب تعذيبه، وإذالله، وهتك حرمته.

 ويدخل يف ذلك ما تعارف يف أيامنا من إجبار السجني عىل متثيل جريمته 
األمر  هذا  يف  فإنرّ  العام.  الرأي  عىل  لتبثرّ  التلفزة،  عدسات  أمام  املفرتضة 
لذوي  اإلساءة  ومنها،  األحيان؛  بعض  يف  الفاحشة  إشاعة  منها:  كثية،  مفاسد 
موجب  ال  مما  األشهاد،  رؤوس  عىل  السجني  فضح  ومنها،  وأقربائه؛  السجني 
سًا يراد تعريف األمة به كي ال  له، وال دليل عىل رشعيته، إالرّ إذا كان جمرمًا متمررّ
بعض  إقامة  وما ورد يف  بحقوقهم عنده؛  للمطالبة  ليأتوا  أو  بأالعيبه،  ينخدعوا 
واالعتبار  الردع  حتقيق  إىل  وهيدف  فيه،  نحن  ما  غي  آخر  أمر  علنًا،  العقوبات 

وليس اإلذالل واالحتقار.

)1)  ورد ذلك يف العديد من املصادر والروايات. راجع: قرب اإلسناد، ص 143. وعنه: وسائل الشيعة، 
42، ص  78 – 79. وبحار األنوار، ج  11، ص  127. وراجع: مستدرك الوسائل، ج  29، ص  ج 
56. والشافعي  8، ص  206. واحلديث مروي يف مصادر السنة. انظر: السنن الكربى للبيهقي، ج 

يف كتاب األم، ج 4، ص 229. 
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الدينية العلمي والفلسفة  التفسري  أوالً: املرض بني 

التفسي  إزاء  الدين  نظرة  هي  وكيف  للمرض؟  العلمي  التفسي  هو  ما 
األمراض  عالقة  وما  األمراض؟  جتاه  الدين  رؤية  هي  وما  للمرض؟  العلمي 

بالذنوب؟ وهل يثاب املريض عىل مرضه؟

التفسري العلمي للمرض 1 ــ 

فهو  وتوجيهه،  تفسيه  الطبي  العلمي  املنطق  يف  ـ  مرٍض  أي  ـ  للمرض 
 ، الكائن احليرّ أو سيكيولوجي يصاب هبا  بيولوجي  أو سقم  اعتالل  يمثرّل حالة 
يف  خلاًل  لديه  حيدث  الذي  األمر  واحلوادث،  واألسباب  العوامل  بعض  نتيجة 
بعض الوظائف أو إعاقة أو إرهاقًا، وقد تظهر ـ يف كثي من األحيان ـ أعراض 
ومتييز  وتشخيصه  وعوارضه  املرض  أسباب  يدرس  الذي  والعلم  املرض.  هذا 
وصلت  فقد  اهلل  وبحمد  املختلفة،  بفروعه  الطب  علم  هو  آخر  عن  مرض 
أسباب  عن  وكشفت  جدًا  متقدم  مستوى  إىل  الطب  جمال  يف  البرشية  العقول 
الكثي  وتغلرّبت عىل  متامدية، كام  لقرون  بقيت جمهولة  التي  األمراض  الكثي من 
رائع  تطور  هو  التطور  وهذا  العالج،  عىل  مستعصية  كانت  التي  األمراض  من 

ومجيل ومن أعظم املنجزات التي حققتها حركة التطور البرشي.

فضاًل  غيبي  تفسي  أيُّ  املذكور  التفسي  مقابل  اإلسالمي  للدين  وليس 
ما  العلميرّة  البحوث  حركة  يف  يتدخل  ال  ألنرّه  سلبي،   موقف  له  يكون  أن  عن 
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دامت جهودًا هادفة وليست عابثة، وإنرّام يرتك ذلك ألهل اخلربة واالختصاص، 
ـ ويشجع  التاريخ  ـ كام يشهد  إنرّه شجع  بل  وال يقف حجر عثرة يف وجوههم، 
الطبية  اجلهود  رأسها  وعىل  اإلنسان،  مصلحة  فيه  ملا  اهلادفة  العلميرّة  اجلهود  كل 
ألنرّ  هلا،  املالئم  الدواء  واكتشاف  وأعراضها،  األمراض  أسباب  عن  الباحثة 

الذي خلق الداء خلق الدواء كام جاء يف احلديث النبوي الرشيف)1).

 ومن هنا فإننا ننظر إىل رسالة الطب واألطباء بكل تقدير واحرتام، ونثمن 
كل جهودهم الرامية إىل إنقاذ أو مساعدة النفوس املعذبة، والتخفيف من آالمها 
رسالة  مع  تلتقي  اهلدف  هذا  يف  الطبرّ  رسالة  إنرّ  قلنا:  إذا  نغايل  وال  ومعاناهتا، 
الدين، وأنرّ عمل الطبيب اإلنساين يعترب عبادة، بل ربام كان من أفضل الطاعات 
والعبادات، ألنرّ إحياء النفس وإنقاذها ال يعادله يشء عند اهلل تعاىل، كام جاء يف 
الذكر احلكيم، ﴿  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ    ڤ﴾ ]املائدة:32[. 

يف  غيبي  رأي  له  ليس  اإلسالم  أنرّ  من  سيأيت  وما  تقدم،  ما  ضوء  ويف 
موضوع املرض والداء، وإنرّام يضع الداء والدواء يف دائرة القضايا التي حيكمها 
رفضًا  نسجل  فإننا  دواًء،  داٍء  لكل  وأن  سببًا  وراء كل ظاهرة  وأن  العلية  قانون 
للرأي القائل إنرّ الدواء هو أمر غيبي أو أنرّ العالج يكون بمجرد الدعاء، كام أنرّ 
لنا رؤية حول األخبار الواردة يف املجال الطبي، سنعمل عىل إصدارها يف دراسة 

مستقلة بعون اهلل وتوفيقه.

الرؤية الدينية: املرض ابتالء ال عقوبة 2 ــ 

فهو  باملرض،  يتعلق  فيام  اخلاصة  وفلسفته  نظرته  لإلسالم  ولكن  هذا     
ۈ    ۈ       ﴿ القرآين،  املصطلح  وفق  ابتالًء،  باعتباره  صه  ويشخرّ إليه  ينظر 
﴿ٺ   سبحانه:  وقال  عمران:186[.  ]آل  ۋ﴾  ٴۇ       

)1)  سيأيت مصدره الحقًا.
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ڤ﴾  ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ  
]البقرة:155[.

عباده  يرمي  تعاىل  اهلل  أنرّ  ـ  يبدو  فيام  ـ  يعني  ال  هنا  اإلهلي  واالبتالء   
وإنرّام  البعض،  يفهم  قد  كام  هلم،  وعقوبة  منهم  انتقامًا  مبارش  بشكل  باألمراض 
املعصية  أنرّ  بدليل  يتضح  ومل  والسنن،  األسباب  منطق  وفق  جارية  األمراض 
وجتاوز حقوق اهلل تعاىل هي من مجلة أسباب وموجبات املرض. واألمر األكيد 
وإيامنه،  وصربه  اإلنسان  إلرادة  خمترٌب  فاملرض  االختبار،  بمعنى  هو  االبتالء  أنرّ 
سًا  واالبتالءات واملصائب التي تواجه اإلنسان تصقل شخصيرّته وجتعله أكثر متررّ

ل املصاعب والتحديات. عىل حتمرّ

ذلك  ألنرّ  األمهيرّة،  بالغ  أمر  االبتالء  موقع  من  املرض  مع  التعامل  إنرّ 
التسرت  من  بدرّ  ال  عيبًا  أو  له،  االستسالم  من  بدرّ  ال  قاهرًا  قدرًا  كونه  عن  خيرجه 
ابتالء  وإنرّام هو  يعني هذا وال ذاك،  فاملرض ال  العباد،  إهليًا من  انتقامًا  أو  عليه، 
انتقام  بأنرّه  التوهم  دون  معه،  التكيرّف  أو  فيه  والنجاح  جتاوزه  ينبغي  وامتحان 
أنفسهم العباد  تقصي  من  األحيان  من  كثي  يف  ينطلق  االبتالء  ألنرّ  إهلي، 

﴿ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ     جب  حب   خب       مب  ىب   يب  جت  
املرض  إىل  النظرة  فإنرّ  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  ]الروم:41[،  حت﴾ 
من زاوية االبتالء أمر مهم بالنسبة للمريض نفسه، ألنرّه يساعده يف التغلب عىل 
املرض وتقبله، فإنرّ املبتىل واملمتحن يلزمه بذل كافرّة اجلهود للنجاح يف االمتحان 

واالختبار. 

وربام يعرتض عىل ما تقّدم:

الكوارث  من  املاضية  األمم  عىل  ينزل  كان  العقاب  إنرّ  األول:  االعرتاض 
قوم مع  جرى  وما  بالطوفان،  الغرق  من  نوح   قوم  عىل  جرى  كالذي 
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مع  جرى  وما  سافلها،  عاليها  جعل  حتى  عليهم  قريتهم  تدمي  من  لوط  
جاثمني،  وأصبحوا  الرجفة  فأصابتهم  الناقة  عقروا  أن  بعد  صالح   قوم 
وما  عليهم  جرى  ما  الكريم  القرآن  سجل  الذين  السابقة  األمم  من  غيهم  إىل 

أصاهبم من كوراث. 

واجلواب: إنرّ هذه ليست من سنخ األمراض وإنام كانت إجراءات عقابية 
جحودهم  بسبب  وذلك  أمراض،  من  يواجههم  كان  ما  عرض  يف  أصابتهم 
األسلوب  هذا  فإنرّ  يبدو  وفيام   ، لألنبياء   وتكذيبهم  هم،  وعتورّ وكفرهم 
البرشي،  التاريخ  يف  ومؤقتة  معينة  مرحلة  يمثرّل  قد  االستئصال  بعذاب  املسمى 
ر بإرادته ولطفه رفع هذا النوع من العذاب  وقد سجل لنا القرآن أنرّ اهلل تعاىل قدرّ

ۋ    ۋ    ٴۇ    ۈ     ۈ      ۆ    ۆ    ۇ    ﴿ۇ    تعاىل:  قال  الالحقة،  األمم  عن 
ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې    ې   ې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   

وئ      وئ   ۇئۇئ   ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ﴾ ]األنفال:32 ـ 33[.

االعرتاض الثاين: أنرّه قد ورد يف طائفة من األخبار ما ينايف ذلك، ويدل عىل ربط 
املعايص،  عىل  عقوبة  هو  املرض  وأنرّ  مبارش،  بشكل  والذنوب  باملعايص  األمراض 
وذلك من قبيل ما جاء يف صحيحة ِهَشاِم ْبِن َسامِلٍ َعْن َأيِب َعْبِد اهلل  َقاَل: »َأَما 
ُب واَل َنْكَبٍة واَل ُصَداٍع واَل َمَرٍض إِالَّ بَِذْنٍب، وَذلَِك َقْوُل اهلل  إِنَّه َلْيَس ِمْن ِعْرٍق َيرْضِ

جب   يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ    ی   ی   ﴿ی   ِكَتابِه:  يِف  وَجلَّ  َعزَّ 
اِخُذ بِه«)1). َّا ُيؤاَ ْكثاَُر مِم ْعُفو اهلل أاَ ا ياَ : وماَ الاَ : ُثمَّ قاَ الاَ حب ﴾ ]الشورى:30[، قاَ

ْكباٍَة  ناَ ِمْن  ا  »ماَ َقاَل:  َجْعَفٍر   َأيِب  َعْن  َيَساٍر  ْبِن  اْلُفَضْيِل  صحيحة  ويف 
ْكثاَُر«)2). نْه أاَ ْعُفو اهلل عاَ ا ياَ ْنٍب وماَ ْبداَ إاِلَّ بِذاَ ُتِصيُب اْلعاَ

)1)  الكايف، ج 2، ص 269.
)2)  املصدر نفسه، ج ن، ص ن.
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ولكْن يمكن التأمل يف ذلك لعدة مالحظات:

املصائب مسببة عن  أنرّ كل  تدلرّ بشكٍل واضح عىل  الروايات  إنرّ هذه  أوالً: 
الذنوب واملعايص، واحلال أنرّ من املعلوم أنرّ املصائب واآلالم كام يبتيل هبا املذنبون 
 ، املعصومني  من  أو  واملجانني،  األطفال  من  هلم،  ذنب  ال  من  هبا  يبتيل  فقد 
الروايات  هذه  ولسان  بذنب؟!  إال  غمرّ  أو  نكبة  أو  مصيبٍة  من  ما  أنرّه  نفهم  فكيف 
التكوينية  القوانني  لسان  وإنام  لالستثناء،  القابلة  الترشيعيرّة  القواعد  لسان  ليس 

التي ال تستثني أحدًا.  

 ودعوى أنرّ مرض الصغي أو املجنون ليس عقوبة هلام عىل ذنوهبام، وإنام هي 
مصيبة يبتيل هبا اهلل تعاىل اآلباء بسبب ذنبهم ال بسبب ذنوب من ال تكليف له، 
ال تصح، ملنافاة ذلك لقوله تعاىل: ﴿ېئ   ىئ   ىئ   ىئ   ی﴾ ]األنعام:164[، 

فإذا أذنب الكبار فام ذنب الصغار؟!

تقبل  لكنرّها  عامة،  قاعدة  منها  استفيد  وإن  الروايات  إنرّ  يقال:  أْن  إال   
هؤالء  إنرّ  يقال:  أو  املعصومني،  أو  املجانني  أو  األطفال  بإخراج  االستثناء 

ختصصًا.  خارجون 

مع  متاشيًا  يفرتض  الذي  األمر  والكافر،  للمسلم  عامة  اآلية  إنرّ  ثانيًا: 
من  أكثر  املؤمن  غي  املجتمع  هلا  يتعرض  التي  األمراض  تكون  أن  احلديث 
يف  ويفتك  ينترش  املرض  أنرّ  العني  رأي  نرى  أننا  مع  تعاىل،  باهلل  املؤمن  املجتمع 
املجتمعات التي ال تؤمن باهلل تعاىل أو التي ال تلتزم رشيعته، أقل من انتشاره يف 

تعاىل! باهلل  املتدينة واملؤمنة  املجتمعات 

ليوم  عذاهبم  يؤجل  إنام  تعاىل  باهلل  املؤمنني  وغي  الكافرين  إن  قيل:  وإذا 
القيامة، بينام املؤمن يبتىل يف الدنيا تطهيًا له ليصل إىل احلساب األخروي طاهرًا 

مطهرًا من درن املعايص وتبعات الذنوب.
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من  واملرتفني  والظلمة  الفسقة  بال  ما  لكن  التوجيه،  هبذا  سلمنا  لو  قلنا: 
املؤمنني  من  والنكبات  واألوبئة  باألمراض  ابتالء  أقل  هم  أنفسهم،  املسلمني 

الفقراء! واحلال أنرّ هؤالء أقل ارتكابًا للذنوب من أولئك!

إْن دلرّ عىل يشء فهو يدل عىل أنرّ قضية املرض والصحة جارية   إنرّ ذلك 
بأسباب  أخذ  فمن  الكون،  يف  اهلل  أودعها  التي  والقوانني  اإلهلية  السنن  وفق 
الرعاية الصحيرّة يف نظامه الغذائي واحليايت بشكل عام، فإنرّه سيكون أقل عرضة 
لألمراض ولو كان فاسقًا أو كافرًا، ومن مل يأخذ هبا ومل حيرتز عن املخاطر كان 

أقرب إىل اإلصابة باألمراض واالبتالءات، ولو كان مؤمنًا تقيًا.

هذه  أنرّ  وهي  املقام،  يف  أخرى  مالحظة  الطباطبائي  السيد  ويطرح  ثالثًا: 
الكريم من جهة أخرى، وهي »خمالفة  القرآن  الطائفة من األخبار خمالفة لظاهر 
الرواية لظواهر ما دلرّ من اآليات عىل أنرّ موطن جزاء األعامل هو الدار اآلخرة، 

ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ   تعاىل:  كقوله 
ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ  ۆ﴾ ]النحل:61[، 
موطن  وأن  هبا  مأخوذ  ومعصية  مظلمة  كل  أنرّ  عىل  الدالة  اآليات  من  وغيه 
أو  بحسنة  تذهب  أو  بالتوبة  غفرت  ما  إال  القيامة  ويف  املوت  بعد  ما  هو  األخذ 

بشفاعة يف اآلخرة أو نحو ذلك«)1).

أجل، ثمة نوع من االبتالءات التأديبية كانت تنزل عىل األمم السابقة بسبب 
جحودهم وعنادهم، كام حصل مع بني إرسائيل، قال اهلل تعاىل: ﴿ۈئ   ۈئ   
ېئ   ېئ    ېئ   ىئ   ىئ   ىئ   ی   ی﴾ ]األعراف:130[ 

ڇ    چ    چ    چ    چ    ڃ    ڃ     ﴿ڃ    سبحانه:  قال  أن  إىل 
ڇ    ڇ   ڇ   ڍ   ڍ﴾ ]األعراف:133[. 

)1)  امليزان، ج 18، ص 71.
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أنرّ  وهي  املقام،  يف  الطباطبائي  السيد  يسجلها  أخرى  ومالحظة  رابعًا: 
»قوله تعاىل : ﴿ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب ﴾ 
]الشورى:30[ ـ كام تقدمت اإلشارة إليه ـ غي ظاهر يف كون إصابة املصيبة جزاء 
للسيئة  الدنيوي  إبطال اجلزاء، وإنام هو األثر  العفو بمعنى  للعمل، وال يف كون 
ما  مسؤولية  اإلنسان  ل  حُتمرِّ إذ  املباركة  اآلية  إنرّ  أخرى«)1).  ويمحى  مرة  يصيب 
املصائب  هذه  عن  مسؤوليته  إىل  اإلشارة  تريد  فهي  مصائب،  من  له  يتعرض 
بسبب ابتعاده عن األخذ باملنهج السوي وانحرافه عن خطرّ العدالة واالستقامة 
عىل الصعيد االجتامعي والسيايس واألخالقي، أو إفساده يف األرض وسعيه يف 
إهالك احلرث والنسل، وما يتولد عن ذلك كله من مآٍس ومصائب تلحق به أو 

باآلخرين.  

أجل، إنرّ يف املقام ـ وبإزاء الطائفة املتقدمة من األخبار والتي فرضت أنرّ 
األمراض واملصائب هي نوع جزاء وعقوبة عىل املعايص ـ طائفة أخرى تتحدث 
ممن  املؤمنني  عباده  لبعض  تعاىل  اهلل  من  ابتالء  نوع  هي  املصائب  بعض  أنرّ  عن 
هبم  تعاىل  اهلل  من  رمحة  وذلك  الشيطان،  من  طائف  ومسهم  املعايص  اقرتفوا 
ليكفر عنهم من سيئاهتم وخيفف عنهم من ذنوهبم ومن تبعاهتا األخروية. وهذه 
التي  االبتالءات  هذه  بعض  أنرّ  فرض  لو  حتى  مشكلة  تثي  وال  مقبولة  الطائفة 
الطبيعية،  واألسباب  املألوفة  السنن  قاعدة  خارج  جارية  كانت  املؤمن  تصيب 
هذه  أنرّ  عىل  الداللة  واضح  لساهنا  والتي  األخبار،  تلك  بعض  من  يستفاد  كام 
اهلل  َعْبِد  َأيب  عن  اخلرب  ففي  لذنبه،  تكفيًا  غيه،  دون  املؤمن  تصيب  ابتالءات 
ُرَها  : » إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا َكُثَرْت ُذُنوُبه ومَلْ َيُكْن ِعنَْده ِمَن اْلَعَمِل َما ُيَكفرِّ الصادق 
َعزَّ وَجلَّ  اهلل  »إِنَّ  َقاَل:  الباقر   َجْعَفٍر  َأيِب  وَعْن  َرَها«)2)،  لُِيَكفرِّ بِاحْلُْزِن  اْبَتاَله 

)1)  امليزان، ج 18، ص71.
)2)  الكايف، ج 2 ، ص 444.
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َله  َذلَِك  َيْفَعْل  مَلْ  َفإِْن  ْقِم،  بِالسُّ اْبَتاَله  َذْنٌب  وَله  َعْبدًا  ُيْكِرَم  َأْن  َأْمِره  ِمْن  َكاَن  إَِذا 
ْنِب..«)1).  َد َعَلْيه امْلَْوَت لُِيَكافَِيه بَِذلَِك الذَّ اْبَتاَله بِاحْلَاَجِة، َفإِْن مَلْ َيْفَعْل بِه َذلَِك َشدَّ

اإلنسان  تصيب  التي  والنكبات  واألوجاع  االبتالءات  إنرّ  باختصار: 
يف  وهذا  اقرتفها،  التي  لذنوبه  ارة  كفرّ ـ  األخبار  من  طائفة  وفق  ـ  هي  املؤمن 
ر  احلقيقية باب من أبواب الرمحة اإلهلية بالعباد، حيث إنرّ اهلل تعاىل يريد أن يطهرّ
عباده من تبعات الذنوب يف دار الدنيا ليصلوا إىل دار اآلخرة واخللود مطهرين 

من الرجس. 

وال يبعد أن يكون نظر الطائفة األوىل من األخبار إىل بيان املضمون عينه 
الذي نصت عليه اآلية املباركة، وأشارت له هذه الطائفة األخية من األخبار.

املرض كفارة للذنوب 3 ــ 

ويف هذا السياق تندرج الروايات التي تتحدث عن دور املرض يف غفران 
الصابر  املريض  عن  واملعايص  الذنوب  حيطرّ  تعاىل  اهلل  وأنرّ  وتكفيها،  الذنوب 
: »املريض  واملحتسب، كام جاء يف أخبار كثية، منها ما روي عن رسول اهلل 

حتاّت )تتساقط( خطاياه كام يتحات ورق الشجر«)2).

العالء،  أم  تدعى  مريضة  امرأة  عاد  اهلل   رسول  أنرّ  آخر  حديث  ويف 
ُتذهب  به خطاياه كام  اهلل  ُيذهب  املسلم  فإّن مرض  أبرشي،  العالء!  أم  »يا  هلا:  فقال 

النار خبث احلديد والفضة«)3). 

وال  نصب  من  املسلم  يصيب  »ما  قال:  النبي   عن  هريرة  أيب  وعن 

)1)  الكايف، ج 2 ، ص 444.
)2)  مسند أمحد، ج 4، ص 470.

)3)  سنن أيب داوود، ج 2، ص 56.
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ها إال كفر اهلل هبا  وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غمرّ حتى الشوكة يشاكرّ
من خطاياه«)1).

هو  ما  إىل  تتجاوزه  ا  إهنرّ بل  احلد،  هذا  عند  باملريض  اهلل  رمحة  تقف  وال 
ن له  أوسع وأبعد مدى، حيث إنرّ اهلل تعاىل ـ وطبقًا ملا نصت عليه األخبار ـ يدورّ
يف سجل احلسنات ثواب كل عمل عبادي أو خيي أعجزه املرض عن مداومة 
ُقوُل اهلل  ُسوُل اهلل  ياَ الاَ راَ إتيانه، ففي اخلرب الصحيح َعْن َأيِب َعْبِد اهلل ع َقاَل: »قاَ
إيِنِّ  تِه، فاَ ْكُتُب لاَه يِف ِصحَّ ا ُكنْتاَ تاَ : اْكُتْب لاَه ماَ ِرضاَ ا ماَ ِل بِامْلُْؤِمِن إِذاَ كَّ لاَِك امْلُواَ لَّ لِْلماَ زَّ وجاَ عاَ

ُته يِف ِحباَايل«)2). ْ ريَّ ا الَِّذي صاَ ناَ أاَ

هل يثاب املريض عىل مرضه؟ 4 ــ 

ل املرض؟ أم أنرّ األمر يقترص عىل كون  ُيثاب املريض عىل حتمرّ ولكْن هل 
املرض كفارة للذنوب فقط؟

عبادة  يف  هو  الصابر  املحتسب  املريض  أنرّ  الروايات  بعض  من  ُيستفاد  ربام 
من عبادات اهلل تعاىل، وأنرّه يؤجر وُيثاب عىل مرضه، فعن أيب جعفر الباقر  :
»سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة«)3)، وعن ابن مسعود: »عن رسول اهلل  
أنرّه تبسم، فقلت له: ما لك يا رسول اهلل تبسمت؟ فقال: عجبت من املؤمن وجزعه 
من السقم، ولو يعلم ما له يف السقم من الثواب ألحبرّ أن ال يزال سقياًم حتى يلقى 

ربه عز وجل«)4)، إىل غي ذلك من الروايات.

)1)  صحيح البخاري، ج 7، ص 2.
)2)  الكايف، ج 3، ص 113. ونحوه ما رواه أمحد يف مسنده، ج 2، ص 203.

)3)  وسائل الشيعة، ج 2، ص 398، احلديث 3 الباب 1 من أبواب االحتضار.
1 من أبواب االحتضار، احلديث  402، الباب  2، ص  590. وعنه وسائل الشيعة، ج  )4)  األمايل، ص 
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لَِبْعِض  َقاَل   أنرّه  عيل   اإلمام  عن  احلديث  يف  ورد  املقابل،  يف 
َفإِنَّ  لَِسيرَِّئاتَِك،  َحطرّا  َشْكَواَك  ِمْن  َكاَن  َما  اهلل  »َجَعَل  َها:  اْعَتلَّ ٍة  ِعلَّ يِف  َأْصَحابِه 
يِف  األَْجُر  اَم  وإِنَّ األَْوَراِق،  َحتَّ  تَُّها  وحَيُ يرَِّئاِت  السَّ حَيُطُّ  وَلِكنَّه  فِيه،  َأْجَر  اَل  امْلََرَض 
النرِّيَِّة  بِِصْدِق  ُيْدِخُل  ُسْبَحاَنه  بِاألَْيِدي واألَْقَداِم، وإِنَّ اهلل  بِاللرَِّساِن واْلَعَمِل  اْلَقْوِل 

احِلَِة َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِده اجْلَنََّة«)1). يَرِة الصَّ ِ والرسَّ

وهذا الكالم ألمي املؤمنني  يعطي قاعدة عامة وهامة، وخالصتها 
أنرّ الثواب هو عىل الفعل االختياري الذي يفعله اإلنسان والذي يندرج يف عبادة 
ا ما يفعله اهلل بالعبد ولو من خالل السنن كام يف املرض  اهلل أو خدمة عياله، وأمرّ

فال ثواب عليه، ولكنرّ اهلل بلطفه جيعله سببًا حلط السيئات وحترّ الذنوب. 

إنرّه ال تنايف بني الروايات، فام ورد عن أمي املؤمنني   ويمكن القول: 
نفسه، دون مالحظة أي عنرص  املرض والوجع يف  نفي األجر عىل جمرد  ناظر إىل 
بينام  آخر، يرتبط بتعاطي املريض بشكل إجيايب مع املرض جلهة الصرب أو الشكر، 
ألمر  والتسليم  املرض،  عىل  الصرب  حالة  إىل  ناظرة  األجر،  أثبتت  التي  الروايات 
اهلل واحتساب األمر عنده. واجلمع بني الروايات هبذا النحو هو ما تشهد به الفقرة 
بصدق  ُيدخل  سبحانه  اهلل  »وإّن  قوله:  أعني   ، عيل  كالم  يف  الواردة  األخية 
النية والرسيرة الصاحلة من يشاء من عباده اجلنة«، ويشهد لذلك أيضًا ما ورد يف خرب 
ه إليه، من قبل سلامن، بشأن  آخر عن عيل  أيضًا يف جوابه عن استفسار ُوجرّ
ـ  إليه  والترضع  عليه  بالصرب  األجر  لكم  سلامن  »يا   : قال  املرض،  عىل  األجر 
الوجع  فأما   ، الدرجات  لكم  وترفع  احلسنات،  لكم  تكتب  له، هبام  والدعاء  ـ  تعاىل  هلل 

خاصة فهو تطهري وكفارة« )2).

)1)  هنج البالغة، ج 4، ص 12.
)2)  وسائل الشيعة، ج 2، ص 403، احلديث 20، الباب 1 من أبواب االحتضار.
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الثواب عىل جمرد  إعطاء  لعدم  تفسيًا وتوجيهًا  الريض  الرشيف  م  قدرّ وقد 
املرض، فقال: »صدق عليه السالم، إنرّ املرض ال أجر فيه، ألنرّه ليس من قبيل ما 
يستحقرّ عليه العوض، ألن العوض يستحق عىل ما كان يف مقابلة فعل اهلل تعاىل 
بالعبد من اآلالم واألمراض وما جيري جمرى ذلك. واألجر والثواب يستحقان 
علمه  يقتضيه  كام   ، بينه  قد  فرق  فبينهام  العبد،  فعل  مقابلة  يف  كان  ما  عىل 

الصائب«)1). الثاقب ورأيه 

، أنرّه يف حال تعامل املريض مع املرض بشكل إجيايب، فصرب  ولكن قد تبنيرّ
أجر  ال  مما  فهو  خاصة  الوجع  أما  اهلل،  عند  أجٌر  له  كان  تعاىل،  اهلل  إىل  وترضع 

عليه، وإنام هو تطهي وكفارة.

الرشيعة والتخفيف عن املريض 5 ــ 

الثواب األخروي أو حطرّ السيئات  الدينيرّة باإلشارة إىل  التعاليم  مل تكتِف 
قد   - وواقعيته  وسطيته  مع  انسجامًا  ـ  اإلسالمي  الترشيع  إنرّ  بل  املريض،  عن 
راعى حال املريض، فلم يكلرّفه فوق طاقته وقدرته، ومل يساو بينه وبني السليم، 
عليه،  شاقة  تكون  أو  هبا  اإلتيان  عن  املرض  يعجزه  التي  التكاليف  عنه  فأسقط 
كاجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل وكذلك الصوم والوضوء وغيها من العبادات، قال 

تعاىل: ﴿ ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ﴾ ]النور:60[.

 ويف هذا السياق جاءت الترشيعات البديلة عن التكاليف التي يعجز عن 
الصوم ويطالب  املرض عن صيام شهر رمضان يسقط عنه  يقعده  امتثاهلا، فمن 

ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ   تعاىل: ﴿  قال  قدر عىل ذلك،  إن  بالقضاء الحقًا 
چ  چ   چ  ڇ  ڇ﴾ ]البقرة:184[.

)1)  هنج البالغة، ج 4، ص 12.
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ه استعامل املاء يف الطهور )الوضوء أو الغسل( ينتقل   واملريض الذي يرضرّ
فرضه إىل التيمم ﴿ۇ   ۆ             ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ    ۋ     ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   

ې   ې   ې   ى   ى    ائ   ائ   ەئ﴾ ]النساء:43[.

 وإذا كان حلق الشعر يف احلج مؤذيًا للمريض فيسقط عنه ذلك، ويكلرّف 
بالفدية أو الصيام أو الصدقة، قال تعاىل: ﴿ ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ﴾ ]البقرة:196[.

ثانيًا: كيف ينبغي أن يتعامل املريض مع مرضه؟

بعد إلقاء نظرة عىل الرؤية الدينية للمرض، نأيت يف مرحلة ثانية من البحث 
للحديث عن الكيفية التي ينبغي أن يتعاطى هبا املريض مع املرض؟

الصرب عىل املرض 1 ــ 

باهلل سبحانه وركونه إىل حسن صنيعه وتدبيه،  املريض  إيامن  أنرّ  ال شك 
التغلب  يف  كثيًا  يساعده  سوف  وامتحانًا،  ابتالًء  باعتباره  املرض  مع  وتعاطيه 
تعاىل،  اهلل  بقضاء  الرضا  إنرّ  واالجتامعية.  النفسية  وتداعياته  املرض  آثار  عىل 
الذي  ما  إذ  معه،  والتكيف  أوجاعه  عىل  والصرب  املرض  آالم  ل  حتمرّ إىل  يدفعه 
للمرض وال  راد  أنه ال  دام  ما  تعاىل  اهلل  إىل  باالعرتاض  توجه  إذا  املريض  ينفع 
دافع له؟! فبدل أن يلجأ املريض إىل ردات فعل اعرتاضية تسخط اهلل وال تقدم 
النفيس واستقراره  توازنه  ا قد تؤثر عىل  إهنرّ له شيئًا وال تغيرّ من واقع حاله، بل 
االجتامعي، فاألوىل به أن يتقبل املرض ويتكيرّف معه، وهلذا الحظنا أنرّ التعاليم 
اهلل  إىل  واللجوء  بالصرب  التسلح  إىل  املريض  أرشدت  قد  اإلسالمية،  والوصايا 

منه. العافية  سبحانه وطلب 
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إىل  ينظرون  ألمره  واملسلرّمني  تعاىل  به  العارفني  تعاىل  اهلل  أولياء  إنرّ  بل   
يف  ل  التحمرّ وطريقة  التصرب  أسلوب  يتجاوزون  فهم  خمتلفة،  بطريقة  األمراض 
وأرقى، وهو  أعظم  وأسلوب  أعىل  مرحلة  إىل  تصيبهم  التي  األمراض  مواجهة 
شكر اهلل تعاىل ومحده عىل ما نزل هبم من أمراض، وكنموذج عىل ذلك فإنرّ زين 
العابدين عليًا بن احلسني  كان إذا مرض أو نزل به كرب أو بالء حيمد اهلل 
ويشكره عىل ما نزل به، يقول  يف بعض أدعية الصحيفة السجادية: »اللهم 
لك احلمد عىل ما مل أزل أترصف فيه من سالمة بدين، ولك احلمد عىل ما أحدثت يب 
من علة يف جسدي فام أدري، يا إهلي، أي احلالني أحق بالشكر لك، وأي الوقتني أوىل 
البتغاء  هبا  ونشطتني  رزقك،  طيبات  فيها  هنأتني  التي  الصحة  أوقت  لك،  باحلمد 
التي  العلة  أم وقت  من طاعتك  له  وفقتني  ما  معها عىل  وقويتني  مرضاتك وفضلك، 

هبا«)1). حمصتني 

كراهة الشكوى إىل الناس 2 ــ 

وغي بعيد عن األجواء املتقدمة الداعية إىل الصرب وارتباط املريض بخالقه 
اإلسالميرّة  اآلداب  فإنرّ  احلكيم،  واملقدر  اخلالق  باعتباره  تعاىل  إليه  وتوجهه 
الناس، ممن ال  الشكوى إىل  م واالبتعاد عن  التربرّ املريض وحتثرّه عىل ترك  ع  تشجرّ
تنفع الشكوى إليهم يف رفع املرض وال التخفيف عن املريض، فإنرّ كثرة شكواه 
املرض، واألحاديث يف هذا  أمام  املطلوب  والتوازن  التامسك  فقدان  تؤرش عىل 
كتامن  اجلنة:  كنوز  من  »أربع   : اهلل  رسول  عن  روي  ما  منها:  وفية،  الصدد 

الفاقة، وكتامن الصدقة، وكتامن املصيبة، وكتامن الوجع«)2).

السجادية. الصحيفة    (1(
295. ومعدن اجلواهر للكراجكي،  العقول للحراين، ص  164. وحتف  الدعوات للراوندي، ص    (2(

ص 39. وبحار األنوار، ج 78، ص 208.
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َقاَل:  اجْلَِميُل؟  رْبُ  الصَّ َما  اهلل  »َيْرمَحَُك   : َجْعَفٍر  ألَيِب  ُقْلُت  اخلرب  ويف 
َذلَِك َصرْبٌ َلْيَس فِيه َشْكَوى إِىَل النَّاِس«)1). 

الناس وشكى  أيام من  : »من كتم وجعًا أصابه ثالثة  وعن اإلمام عيل 
إىل اهلل عز وجل، كان حقًا عىل اهلل أن يعافيه منه«)2).

أوجاعهم  يكتمون  أي  كذلك،  الناس  من  الكثيين  نجد  إننا  تقول:  ربام 
أكثر من ثالثة أيام ويترضعون إىل اهلل وحده ومع ذلك ال ُيستجاب هلم؟

يعيشون يف  العباد ممن  نظره  إىل صنف من  إنرّ حمط  القول:  ويمكن 
مرضهم حالة من التسليم املطلق هلل تعاىل والرضا التام بام أنزله بعبده وحيمدونه 
من  حالة  يمنحهم  أو  دعاءهم،  تعاىل  اهلل  يستجيب  قد  فهؤالء  أصاهبم،  ما  عىل 
االطمئنان النفيس والروحي، ما قد ينعكس إجيابًا عىل صحته اجلسدية، واهلل العامل. 

احلديث  يف  )يقصد  وجل  عز  اهلل  قال  قال:  الصادق   اإلمام  وعن 
ِمْن  حَلْاًم َخْيًا  َأْبَدْلُته  َثاَلثًا  اِده  ِمْن ُعوَّ َذلَِك  َفَكَتَم  بَِبِليٍَّة  اْبَتَلْيُته  َعْبٍد  اَم  »َأيُّ القديس(: 
ه، َفإِْن َأْبَقْيُته َأْبَقْيُته واَل َذْنَب َله وإِْن  حَلِْمه وَدمًا َخْيًا ِمْن َدِمه وَبرَشًا َخْيًا ِمْن َبرَشِ

َماَت َماَت إِىَل َرمْحَتِي«)3).

مصارحة الطبيب باملرض 3 ــ 

ويرتك  باإليامن  ويلوذ  الصرب  إىل  يلجأ  أن  إىل  املريض  ندعو  إذ  ونحن 
وترك  املرض  أمام  االستسالم  إىل  دعوته  بذلك  نريد  فال  الناس  إىل  الشكاية 

)1)  الكايف، ج 2، ص 93. وعنه وسائل الشيعة، احلديث 7 الباب 3 من أبواب االحتضار.
أبواب  من   3 الباب   ،9 احلديث   ،407 ص   ،2 ج  الشيعة،  وسائل  وعنه   .630 ص  اخلصال،    (2(

االحتضار.
)3)  الكايف، ج 3، ص 115.
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يسعى  أن  من  متنعه  خمدرة  حقنة  املريض  إعطاء  إىل  نرمي  وال  باألسباب،  األخذ 
للوقوف يف وجه الذين يتسببون بمرضه أو يمنعونه حقه الطبيعي يف االستشفاء، 
املعركة  وخوض  باألسباب  األخذ  سياق  ويف  ـ  عليه  إنرّ  القول:  إىل  هندف  وإنرّام 
بسالح  يتسلح  أن  ـ  االستشفاء  يف  حقه  يمنعونه  الذين  والفاسدين  الظلمة  ضد 
حياته  مواصلة  عىل  يساعده  ما  املرض،  عىل  ويتغلب  ليتقوى  واإلرادة  اإليامن 
يف  فتكًا  أقوى  املرض  فسيجعل  املرض  أمام  اهنياره  ا  أمرّ والطبيعية،  االجتامعية 

نه من إفساد دينه وختريب حياته دون جدوى.    جسد املريض ويمكرّ

املريض  إنرّ  قولنا  وبني  الناس،  إىل  الشكوى  كراهة  بني  تنايف  فال  هنا  ومن 
له  جيوز  وال  إرشاداهتم،  وفق  ويعمل  األطباء،  عىل  نفسه  يعرض  أن  إىل  مدعٌو 
التهاون بصحته وتعريض نفسه للمخاطر، فإنرّ ذلك من إلقاء النفس يف التهلكة 
وهو حمرم، وقد أرشد اإلمام عيل  إىل هذا املعنى يف قوله: »من كتم األطباء 
طبيبه  يصارح  أن  املريض  عىل  يلزم  قد  بل  ينبغي  هذا  وعىل  بدنه«)1)،  خان  مرضه 
كام  شفائه«  عن  طبيبه  عجز  دائه  مكنون  كتم  »من  فإنرّ  وحياًء  خجاًل  عنه  خيفي  وال 

.(2( قال عيل  فيام روي عنه 

العمل بوصايا الطبيب 4 ــ 

وجيدر التنبيه إىل أنرّ استعامل الدواء ال بدرّ أن يكون حتت إرشاف أهل اخلربة 
كام  ـ  لألدوية  فإنرّ  نفسه،  تلقاء  من  استعامله  للمريض  ينبغي  فال  واالختصاص، 
سلبي  بشكل  تؤثر  قد  جانبية،  وأعراضًا  مضاعفات  ـ  األطباء  لدى  معروف  هو 
: »ليس  نبرّه احلديث املروي عن أيب احلسن  عىل صحة اإلنسان، وإىل ذلك 
من دواء إال وهييج داء وليس يشء أنفع يف البدن من إمساك اليد إال عام حيتاج إليه«)3).

)1)  عيون احلكم واملواعظ، ص 450.
)2)  املصدر نفسه، ص 460.

)3)  وسائل الشيعة، ج 2، ص 408، احلديث 1، الباب 4 من أبواب االحتضار.
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: »إمِش   ويف نفس السياق وردت احلكمة املعروفة عن أمي املؤمنني 
بدائك ما مش بك«)1)، فهو ال يقصد التشجيع عىل ترك املعاجلة واملداواة من رأس 
ويف كل احلاالت والظروف، فإنرّ ذلك قد يكون حمرمًا كام أسلفنا، بل يرمي إىل 
احلاجة  عدم  مع  والعقاقي  األدوية  استعامل  يف  املسارعة  عدم  إىل  الناس  إرشاد 
صه املختصون وأهل اخلربة، فإنرّ ذلك مفسدة للبدن، وعن  امللحة إليها، مما يشخرّ
بمنزلة  فإّنه  عنكم،  الداء  اندفع  ما  األطباء  معاجلة  »ادفعوا   : الكاظم  اإلمام 

البناء قليله جير إىل كثريه«)2).

املريض ثالثًا: حقوق 

إليه؟  ينتمي  الذي  املجتمع  ما هي حقوقه عىل  املريض؟  مع  نتعامل  كيف 
وما هو واجب الدولة إزاء املرىض من مواطنيها؟ 

هذه األسئلة وسواها نحاول اإلجابة عليها فيام ييل:

البدء أن نقول: إنرّ اإلسالم ينظر إىل املريض باعتباره عضوًا يف  وعلينا يف 
ل  يتحمرّ بل  ومعاناته،  ملرضه  وحيدًا  ُيرتك  فال  اجلامعة،  من  وجزءًا  األمة،  جسد 
املجتمع مسؤوليات عديدة إزاءه، بعضها ذات طابع إلزامي واآلخر ذات طابع 
د  أخالقي، وبعضها يعربرّ عن تضامن مادي، واآلخر عن تضامن معنوي، بام جيسرّ

التكافل االجتامعي ويعربرّ عن متاسك األمة وتضامنها.

الضامن الصحي 1 ــ 

الصحي  الضامن  وتأمني  احلقوق،  هذه  رأس  عىل  الصحيرّ  الضامن  ويأيت 

)1)  هنج البالغة، ج 4، ص 7.
)2)  املصدر نفسه، ج ن، ص ن. وعنه وسائل الشيعة، ج 2، ص 408، احلديث 1، الباب 4 من أبواب 

االحتضار.
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للمريض املحتاج حقٌّ طبيعي يلزم توفيه له، واملطالُب بذلك يف الدرجة األوىل 
مل  وإْن  وآبائه،  وأبنائه  زوجته  بإعالة  املكلرّف  الترشيع  ألزم  فقد  يعيله،  مْن  هو 
ل مسؤوليتها من خالل بيت  تتيرس اإلعالة من قبل هذه الطبقة، فعىل الدولة حتمرّ
الدولة  تقْم  مل  وإن  واملصالح،  النوائب  من  وأمثاله  لذلك،  املعدرّ  املسلمني  مال 
عن  حتدثنا  وقد  املسؤولية،  هذه  ل  يتحمرّ أن  اإلسالمي  املجتمع  فعىل  بواجبها، 

ذلك بإسهاب يف »حقوق املسن« فراجع.

رفع معنوياته 2 ــ 

تأثيها  يكون  قد  التي  ة  املعنويرّ املساعدة  تأيت  ة،  املاديرّ املساعدة  جانب  إىل 
معنوياته،  رفع  عىل  بالعمل  املساعدة  هذه  وتتمثرّل  وأبلغ،  أوقع  املريض  عىل 
ينهار  أو  يسقط  وال  ومقاومته،  املرض  ل  حتمرّ عىل  ليقوى  نفسه،  يف  ثقته  وبعث 
وعىل  املجال،  هذا  يف  بالغًا  دورًا  اإلسالميرّة  واملفاهيم  الوصايا  وتلعب  أمامه. 
إسالمية  كقيمة  بالصرب  األخذ  إىل  وإرشاده  املريض  توجيه  فإنرّ  املثال:  سبيل 
ه اهلل تعاىل للصابرين من الثواب العظيم والنعيم، يساعده  كبية، مع بيان ما أعدرّ
كثيًا عىل مقاومة املرض، واحلدرّ من آثاره السلبيرّة. ومما يساعد عىل ذلك أيضًا، 
يبتليه  أنرّه بعني اهلل ويف ظلرّ عنايته ورعايته وحمبرّته، وأنرّه تعاىل قد  املريض  إدراك 
باملرض ليطهره من الذنوب، ففي احلديث أنرّ رسول اهلل  دخل عىل أعرايب 
: »ال بأس عليك، طهور إن شاء اهلل، فقال األعرايب: طهور! بل  يعوده فقال 

محرّى تفور عىل شيخ كبي تزيره القبور، قال النبي  فنعم إذًا«)1).

اد املريض وزواره أن ال يضعوا املوت  ويف هذا الصدد يويص النبي  ُعورّ
 : النبي  عن  ورد  فقد  والسالمة،  ة  بالصحرّ يؤملوه  أن  ينبغي  بل  عينيه،  نصب 
شيئًا،  يرد  ال  ذلك  فإّن  األجل،  يف  له  وسعوا(  )أي  فنفسوا  املريض  عىل  دخلتم  »إذا 

)1)  صحيح البخاري، ج 8، ص 192.
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املريض  خاطر  تطييب  إىل  اهلادف  النبوي  اإلرشاد  وهذا  النفس«)1)،  يطّيب  وهو 
املريض  ألنرّ  مرضه،  عىل  للتغلب  مساعدته  إىل  يرمي  األجل،  يف  له  والتوسعة 
الذي ينهزم نفسيًا أمام املرض ويتملرّكه اليأس من الشفاء سوف حيارصه املرض 

ويفتك به، وتقلرّ فرصة متاثله للشفاء.

االبتعاد عن إيذائه 3 ــ 

أشدرّ  حمرم  عمٌل  هو  معنويًا  أو  ماديًا  إيذاًء  أكان  سواء  اآلخرين  إيذاء  إنرّ 
اإليذاء  كان  إذا  فكيف  له،  مربر  ال  وظلم   ، حقرّ بغي  عدوان  ألنه  التحريم، 
العادة ضعيفًا مرهف اإلحساس جترحه الكلمة وتؤمله  للمريض الذي يكون يف 
وخيدش  مشاعره،  يؤذي  ما  كل  عن  االبتعاد  يلزم  بل  فيجدر  وهلذا  النظرة! 
أحاسيسه، ولو كنرّا نخاله أمرًا بسيطًا، كتحديق النظر إليه، أو النظر إليه بإشفاق 
أو تقزز، وقد أرشدت الروايات إىل مراعاة هذه اآلداب واألخذ هبا يف التعامل 
: قال: قال  مع املريض، ففي احلديث عن اإلمام الصادق  عن أبيه 

: »ال تديموا النظر إىل أهل البالء واملجذومني فإّن ذلك حيزنم«)2). رسول اهلل 

ومما أرشدت إليه وصايا األئمة من أهل البيت  : دعوة األشخاص 
عىل  املرض  من  والنجاة  الصحة  نعمة  عىل  رهبم  شكر  املرء  جتنرّب  إىل  األصحاء 
مسمع املريض، فإنرّ ذلك يؤمله، ففي اخلرب َعْن َأيِب َعْبِد اهلل  َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
ُزُنُْم«)3)، وعن  ْ لِكاَ حياَ إِنَّ ذاَ امْحاَُدوا اهلل والاَ ُتْسِمُعوُهْم فاَ ِء فاَ ْيُتْم أاَْهلاَ اْلباَالاَ أاَ ا راَ : »إِذاَ اهلل 

: »أّنه كان يكره أن ُيْسِمعاَ املبتىل التعوذ من البالء«)4). اإلمام الباقر 

)1)  سنن ابن ماجه، ج 1، ص 462. وكنز الفوائد، ص 178.
إىل  النظر  تديموا  »ال   : قوله  أعني  احلديث،  من  األول  واملقطع   .106 ص  األئمة،  طب    (2(

.219 7، ص  1172. والسنن الكربى للبيهقي، ج  2، ص  املجذومني«. انظر: سنن ابن ماجة، ج 
)3)  الكايف، ج 2، ص 98.

)4)  التاريخ الكبي للبخاري، ج 8، ص 328. ورشح النهج، ج 15، ص 27. واملصنف البن أيب شيبة، = 
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عيادته 4 ــ 

منظومة  بيان  إطار  يف  الواردة  ة  النبويرّ واإلرشادات  التعاليم  أمجل  ومن 
مرض،  إذا  عيادته  إىل  الدعوة  املسلم،  أخيه  عىل  للمسلم  األخالقيرّة  احلقوق 
رجل  عن  النبي   سأل  اخلرب:  يف  اجلار.  حقوق  يف  أيضًا  املعنى  هذا  وورد 
قال:  أدري،  ال  قال:  اسمه؟  ما  قال:  أنا،  منهم:  رجل  فقال  يعرفه؟  »من  فقال: 
: »ليست هذه معرفة بمعرفة، حتى تعرف اسمه  اسم أبيه، قال: ال أدري، قال 

واسم أبيه وقبيلته، إن مرض عدته، وإن مات اتبعت جنازته«)1).

خمتلفة،  وبيانات  بألسنٍة  املريض  عيادة  عىل  والتشجيع  الرتغيب  وورد   
: »عائد املريض خيوض  منها: الوعد بالثواب والرمحة لعائده، فقد روي عنه 
ِريضًا  اداَ ماَ ْن عاَ يف الرمحة ..«)2)، ويف اخلرب املوثق عن اإلمام الصادق  قال: » ماَ

نِْزلِه«)3). ْرِجعاَ إىِلاَ ماَ ياَ تَّى  ْستاَْغِفُروناَ لاَه حاَ ياَ لاٍَك  ْبُعوناَ أاَْلفاَ ماَ ه ساَ يَّعاَ شاَ

لاَ  كَّ ِريضًا واَ اداَ ماَ ْن عاَ ومنها: األنس يف القرب: فَعْن َأيِب َعْبِد اهلل  َقاَل: »ماَ
ه«)4). رْبِ ُعوُده يِف قاَ لاَكًا ياَ لَّ بِه ماَ زَّ وجاَ اهلل عاَ

فيختلف  »املبتىل«  كلمة  قبل  »من«  حرف  ورد  ص12.   ،72 ج  األنوار،  بحار  ويف   .211 ص   ،6 ج 
املعنى وتصبح الكراهة متعلقة باملبتىل أي املريض ال بزائره، وهذا أمر بعيد، ولذا فالظاهر زيادة حرف 
املبتىل االستعاذة،  املعتزيل: »قالوا: كان حممد بن عيل بن احلسني ال يسمع  ابن أيب احلديد  »من« وقال 
ابنه  ومن  ومنه  احلجاز،  فقهاء  سيد  وهو  سائل،  يا  للمسكني:  يقوال  أن  والغالم  اجلارية  ينهى  وكان 
ومل  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  به  لقبه  العلم،  باقر  بالباقر،  امللقب  وهو  الفقه،  الناس  تعلم  جعفر 
خيلق بعد، وبرش به، ووعد جابر بن عبد اهلل برؤيته، وقال: سرتاه طفاًل، فإذا رأيته فأبلغه عني السالم، 

فعاش جابر حتى رآه، وقال له ما ويص به«. انظر: رشح هنج البالغة، ج 15، ص 277.
)1)  جممع الزوائد، ج 8، ص 186.

)2)  مسند أمحد، ج 5، ص 268. ويف كنز الفوائد، ص 178 »خيوض يف الربكة«.
)3)  الكايف، ج 2، ص 120.

، املصدر نفسه. )4)  املصدر نفسه، ج 3، ص 121. ونحوه خرب آخر عن أيب جعفر الباقر 

=
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للعائد،  الثواب  من  اهلل  ه  أعدرّ فيام  فقط  تتجىلرّ  ال  املريض  عيادة  أمهيرّة  إنرّ 
الروائيرّة  النصوص  من  العديد  حتدثت  فقد  هنا  ومن  وآثارها،  نتائجها  يف  وإنرّام 

عن بعض أبعاد العيادة، وهذا ما نبيرّنه من خالل النقاط التالية:   

أ ـ  فلسفة العيادة

حتقيق  إىل  هيدف  املريض  عيادة  عىل  احلثيث  والرتغيب  التشجيع  هذا  إنرّ 
عدة غايات ومصالح وفوائد، منها ما يرتبط باملريض، ومنها ما يعود إىل الزائر، 

ومنها ما يعود إىل املجتمع.

ا ما يعود إىل املريض فهو: أنرّ العيادة تواسيه وختفف عنه وطأة املرض،  أمرّ
وتساهم يف تطييب خاطره ودعمه معنويًا وإدخال الرسور عىل قلبه.

وتذكرة  عربة  ل  تشكرّ العيادة  أنرّ  فهو:  نفسه،  الزائر  إىل  يعود  فيام  ا  وأمرّ
بمعاناة  ذلك  ويشعره  كام  ربه،  إىل  فيؤوب  واإلنساين  اإليامين  ه  حسرّ وتوقظ  له، 
: »عودوا املريض واتبعوا  اآلخرين فيحنو عليهم، يف احلديث عن رسول اهلل 

اجلنازة يذكْركم اآلخرة«)1).

ا فيام يعود إىل املجتمع، فباعتبار أنرّ العيادة تساهم يف متاسك املجتمع،  وأمرّ
أبنائه وتواصلهم. وتعربرّ عن تضامن 

ب ـ  عيادة غري املسلم

والرتغيب يف العيادة ال يقترص عىل خصوص املسلم، بل هو عام وشامل لكل 
، فذات  النبي  إنسان، مع رصف النظر عن دينه ولونه، وهذا ما جسدته سية 
يوم »مرض له جار هيودي ال بأس يف خلقه، فعاده رسول اهلل  مع أصحابه«)2)، 

)1)  صحيح ابن حبان، ج 7، ص 221.
10، ص 315. )2)  املصنف لعبد الرزاق الصنعاين، ج 
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وهكذا ورد احلثرّ عىل عيادة املريض، حتى لو كان بدوره ال يعود اآلخرين، وال 
إنرّ  : »عْد من ال يعودك واهِد من ال هيدي لك«)1).  اهلل  يزورهم، فعن رسول 
عيادة هذا الشخص الذي ال يتواصل مع اآلخرين ربرّام كان اهلدف منها حماولة 
إخراجه من عزلته ودجمه يف املجتمع، فإنرّ االرصار عىل زيارته وإظهار االهتامم 

به قد يرتك أثره الطيب يف النهاية، ويعيده إىل التواصل مع اآلخرين.

ت ـ  أدب العيادة

التعاليم  عليها  ت  ونصرّ إليها  أرشدت  للعيادة،  عديدة  آداب  وثمة 
اإلسالمية، فينبغي األخذ هبا ومراعاهتا، وإليك أمهها:

1ـ      ختفيف الزيارة: فإنرّ إطالة الزيارة قد تؤذي املريض، وترهق أعصابه، 
قال  فيام روي عنه: »خري العيادة أخفها«)2)، ويف خرب آخر: »من 
تام العيادة خّفة القيام من عند املريض«)3). نعم، لو كان املريض راغبًا 
عن  احلديث  ويف  حينئذ،  فيها  ضي  فال  هبا،  ومستأنسًا  اإلطالة  يف 
ِمْن  »إِنَّ  قال:  املؤمنني   أمي  إنرّ  قال:  الصادق   اإلمام 
ُلوساَ إاِلَّ  فاَ اجْلُ فَّ اه خاَ اداَ أاَخاَ ا عاَ لَّ ملاَاَْن إِذاَ زَّ وجاَ اِد أاَْجرًا ِعنْداَ اهلل عاَ أاَْعظاَِم اْلُعوَّ

.(4(» لِكاَ ْسأاَُله ذاَ لِكاَ وُيِريُده وياَ ُكوناَ امْلاَِريُض حُيِبُّ ذاَ ْن ياَ أاَ

ة معينة هو خُلٌق  اهلدية: إنرّ دخول الزائر عىل املريض حاماًل معه هديرّ 2ـ  
ة حتى لو كانت متثرّل مساعدة رمزية للمريض وليست  حسن، فاهلديرّ
كبي،  املعنوي  أثرها  أنرّ  بيد  املادية،  الناحية  من  عالية  قيمة  ذات 

انظر: من ال حيرضه   . املؤمنني  الشيعة عن أمي  97. وروي يف مصادر  9، ص  العامل، ج  )1)  كنز 
الفقيه، ج 3، ص 300.

)2)  كنز العامل، ج 9، ص 94.
)3)  املصدر نفسه، ج 3، ص 103.

)4)  الكايف، ج 3، ص 118.
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فتدخل  وأصدقائه،  أخوانه  لدى  مكانة  له  بأنرّ  املريض  ُتشعر  ألهنا 
مفاتيح  أحد  اهلدية هي  إنرّ  إليه؛  يكون  ما  الرسور وهو أحوج  عليه 
َا  َفإِهنَّ هَتَاَدْوا  ابُّوا  حَتَ »هَتَاَدْوا  النبوي:  احلديث  يف  ورد  وقد  القلوب، 
يف  ورد  فقد  املريض،  إىل  باهلدية  يتصل  وفيام  َغاِئِن«)1).  بِالضَّ َتْذَهُب 
ٍد  َقاَل: »َمِرَض َبْعُض َمَوالِيه  احلديث عن َمْوىًل جِلَْعَفِر ْبِن حُمَمَّ
َجْعَفٌر  َفاْسَتْقَبَلنَا  َجْعَفٍر،  َمَوايِل  ِمْن  ٌة  ِعدَّ وَنْحُن  َنُعوُده  إَِلْيه  َفَخَرْجنَا 
ُفاَلنًا  ُنِريُد  َفُقْلنَا:  ُتِريُدوَن؟  َأْيَن  َلنَا:  َفَقاَل  الطَِّريِق،  َبْعِض  يِف   
اَحٌة َأْو َسَفْرَجَلٌة  َنُعوُده، َفَقاَل َلنَا: ِقُفوا، َفَوَقْفنَا، َفَقاَل: َمَع َأَحِدُكْم ُتفَّ
َفُقْلنَا: َما َمَعنَا  َأْو ِقْطَعٌة ِمْن ُعوِد َبُخوٍر؟  ُلْعَقٌة ِمْن طِيٍب  َأْو  ٌة  ُأْتُرجَّ َأْو 
َما  ُكلرِّ  إِىَل  يُح  َيْسرَتِ امْلَِريَض  َأنَّ  َتْعَلُموَن  أَما  َفَقاَل:  َهَذا،  ِمْن  ٌء  يَشْ

ُأْدِخَل بِه َعَلْيه«)2).

اهلدايا، حرصًا عىل  الزائرون يف  ع  ينورّ أن  املستحسن  يكون من  وقد   
تعميم الفائدة، وجتنبًا لرتاكم بعض اهلدايا بدون جدوى، كام حيصل 

يف الزهور التي يكثر إهداؤها للمرىض. 

وضع اليد عىل جبهته أو يده: وأدب آخر ترشد إليه الروايات، وهو  3ـ  
عن  احلديث  ففي  يده،  مالمسة  أو  املريض،  جبهة  عىل  اليد  وضع 
: »من تام عيادة املريض أن يضع أحدكم يده عىل جبهته،  رسول اهلل 
املصافحة«)3).  بينكم  حتيتكم  وتام  هو،  كيف  فيسأله  يده  عىل  قال:  أو 
معه  عاطفي  تفاعل  عن  يعربرّ  أنرّه  هو  األدب  هذا  من  اهلدف  ولعل 
وإظهار املحبة له والعناية به وإشعاره أنرّ مرضه ال يوجب نفرة وال 
إذا  اشمئزازًا منه، وسيأيت نظي ذلك يف شأن األرحام وأنرّ »الرحم 

تعاطفت«. متاست 

)1)  الكايف، ج 5، ص 144. واخلصال للصدوق، ص 27.
)2)  الكايف، ج 3، ص 118.

)3)  سنن الرتمذي، ج 4، ص 173. أمايل الصدوق، ص 639.
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كيف نتعامل مع أصحاب األمراض املعدية و»املنفرة«؟ 5 ــ 

املريض  من  ينفرون  الكثيين  جتعل  التي  الصعبة  األمراض  من  نوع  ثمة 
أو  اجلذام،  بمرض  املسمى  كاملرض  املعدية  األمراض  من  ألهنا  إما  هبا،  املبتىل 
ألهنا حمفوفة بنظرة العار والعيب، كام يف مرض »نقص املناعة املكتسبة« املعروف 

بـ »اإليدز«، فكيف نتعامل مع أصحاب هذه األمراض؟

أ ـ  هل يف املرض عار؟)1)

املرض  مع  تتعامل  الدينيرّة  الرؤية  أنرّ  تقدم،  ما  ضوء  يف  واضحًا  غدا  لقد 
باعتبارها  األمراض  بعض  مع  التعاطي  ا  وأمرّ لإلنسان،  واختبارًا  ابتالًء  باعتباره 
التكترّم عليها، وإحاطتها هبالة من الرسيرّة خوف الفضيحة، كام  عيبًا وعارًا جيب 
يف مرض نقص املناعة املكتسبة )األيدز( أو ما إىل ذلك، فهو أمر ال أساس دينيًا 
من  سيزيد  عالجه  إىل  املبادرة  وعدم  عليه  والتكترّم  واقعيرّة،  حقيقة  فاملرض  له، 

معه. التعامل  وصعوبة  استفحاله، 

 كام أننا ال نجد يف اإلسالم ما يربر التكتم عىل املرض كام حيصل إىل يومنا 
وال  الكتامن  طي  يبقوهنا  حيث  النفسيرّة  األمراض  مع  الكثيين  تعامل  يف  هذا 
الطبيب املختص ما قد يؤدي إىل  البعض ال يذهب إىل  أنرّ  يفصحون عنها حتى 
ترك املعاجلة وتفاقم املرض؛ إنرّ هذا غي مربر، ال بالنسبة للمريض وال بالنسبة 
ا املريض فألنرّه مسؤول عن حفظ حياته، وممنوع من تعريضها للهلكة،  لوليه، أمرّ
قال تعاىل: ﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ﴾ ]البقرة:195[، وقد مررّ احلديث عن أمي 
يتحمل  فألنرّه  وليرّه  ا  وأمرّ بدنه«،  خان  مرضه  األطباء  كتم  »من   : املؤمنني 
املوت  يواجه  إمهاله، وتركه  له  املريض، وال جيوز  مسؤولية أخالقيرّة ودينيرّة عن 
للتنصل من  بالعار،  يتغلرّب عليه اإلحساس  وأمل املرض وحده، وال يفرتض أن 

)1)  هذا املقطع كان جزءًا من مداخلة ألقيناها يف مؤمتر يف القاهرة بدعوة من إحدى املنظامت الدولية.
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مسؤولياته، ألنرّه ال مربر هلذا اإلحساس، ال سيام أنرّ املرض ـ أقصد مرض اإليدز 
نتيجة خطأ معني،  إليه  انتقل  ربرّام  إذ  ناجتًا عن عالقة مشينة،  يكون  قد ال  ـ  مثاًل 
كام يف حالة نقل الدم عرب الطرق غي اآلمنة، أو العدوى من الزوج اآلخر املبتىل 
لنا  جيوز  وال  باملرض،  اإلصابة  سبب  بمعرفة  ملزمني  لسنا  ونحن  املرض..  من 
التفتيش عن عيوب اآلخرين، كام أنرّ علينا احلمل عىل األحسن، يف حال احتامل 
أن تكون اإلصابة بسبب عالقة جنسيرّة، فليست كل عالقة جنسية هي زنا حمرم، 
له،  نبذهم  بأنرّ  املريض:  لذوي  نقول  نا  فإنرّ وهلذا  مرشوعة،  عالقة  كانت  فربام 
وختليهم عنه، يشكل معصية هلل تعاىل، وعليهم أن يتقوا اهلل ويعلموا: أنرّ فضيحة 

الدنيا أهون من فضيحة اآلخرة)1).

ثم إنرّ التعامل مع املرض بمنطق العيب والعار ليس سلياًم، ألنرّ العيب هو 
م اهلل، ويف انتهاك القيم األخالقيرّة، وجتاوز املبادئ، ولو فرضنا  يف ارتكاب ما حررّ
فإنرّ ذلك ال يربر تضخيم  نتيجة عمل غي أخالقي،  باملرض كانت  أنرّ اإلصابة 
إليها،  النظرة  يف  التهويل  وترك  الرشعي،  إطارها  يف  وضعها  ينبغي  بل  املخالفة 
اعتبارها وصمة عار تالحق صاحبها وذويه! فالعالقة غي املرشوعة  فضاًل عن 
التي أدرّت إىل اإلصابة بـ »اإليدز« مثاًل ال تزيد يف امليزان اإلهلي عن العالقة غي 
املرشوعة التي مل تسفر ومل تؤد إىل اإلصابة به، فهذه معصية وتلك معصية، وإذا 
كانت األوىل عارًا، فالثانية كذلك، وال فرق بني املعصيتني، إالرّ أنرّ إحدامها أدت 

إىل اإلصابة باملرض، دون األخرى.

وهكذا ال جيوز النظر إىل املصاب بالفيوس عىل أنرّه جمرم خمالف للقانون 
ومساعدته  للعالج،  إخضاعه  ينبغي  مريض،  فقط  إنرّه  األخالقية،  واآلداب 

للخروج من مرضه.

جممع  انظر:  اآلخرة«.  فضوح  من  أيرس  الدنيا  فضوح  وإنرّ  »أال   : اهلل  رسول  عن  احلديث  يف    (1(
.26 9، ص  الزوائد للهيثمي، ج 
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ب ـ  إخراج املرض من دائرة الرسية دون التقليل من خماطره

يف  واالنحراف  الشذوذ  خطورة  من  التقليل  يعني  ال  كالم  من  تقدم  ما 
املختصون  يعتربه  مما  املخدرات  تعاطي  إزاء  التساهل  أو  اجلنسية،  العالقات 
أسبابًا رئيسية وراء العدوى بمرض نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(، بل إنرّ انتشار 
شاملة،  طوارئ  محلة  إىل  يدعونا  به)1)،  واملصابني  ضحاياه  عدد  وتزايد  املرض 
من  املرض  إخراج  هي  الطريق  هذا  يف  األوىل  واخلطوة  ومواجهته.  ملكافحته 
زاوية الرسية، والتوعية بمخاطره، وال نجانب الصواب عندما نقول: إنرّ أفضل 
التي  األخالقية  وضوابطها  الدينية  القيم  إىل  العودة  هو  املرض  لتجنب  سبيل 
م الشذوذ واالنحراف، واخلروج عن جادة الفطرة  تؤكد عىل فضيلة العفة، وحتررّ
وتدمرها،  باملجتمعات  تفتك  التي  املخدرات  تعاطي  م  حتررّ وكذلك  اإلنسانية، 
إنرّ ذلك سيشكل  اإلنسان، والقضاء عليه؛  إفساد  ما من شأنه  وكذلك متنع كل 
محاية للمجتمعات، وهو عنرص وقاية من آثار وتداعيات املرض املذكور، ورحم 

اهلل صاحب احلكمة القائلة: »درهم وقاية خي من قنطار عالج«.

ثم وأمام وطأة املرض وخطورته، فإنرّ العامل برمته مدعٌو بكلرّ شجاعة، إىل 
إعادة النظر يف »القيم املادية واالستهالكيرّة« التي أسست ملنظومة قانونية سمحت 
إىل  أو  البهائم  يشبه  ما  إىل  اإلنسان  لة  بالتفلت األخالقي، والتهتك اجلنيس، حمورّ
التمدن  لباس  ذلك  عىل  أضافت  وربام  اجلنيس،  االجتار  سوق  يف  رخيصة  سلعة 
ة الشخصيرّة عىل حساب القيم اإلخالقيرّة التي حتفظ إنسانيرّة  معليًة من شأن احلريرّ
فيه  تطغى  ال  ومتوازن  صحيح  ميزان  يوضع  أن  املفرتض  من  أنرّ  مع  اإلنسان، 
يف  حٌر  اإلنسان  أنرّ  عىل  متفقون  اجلميع  أنرّ  بدليل  القيم،  سائر  عىل  احلرية  قيمة 

وأنرّ  مليونًا،  األربعني  حافة  بلغ   2004 العام  هناية  يف  به  املصابني  عدد  أنرّ  إىل  تشي  األرقام  إنرّ    (1(
العام  يف  الوفيات  عدد  وأنرّ  ألف،  و400  ماليني   9 بلغت   2004 يف  باملرض  اجلديدة  اإلصابات 

3 ماليني و100 ألف إنسان. املذكور بلغت 
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كل يشء إالرّ أن يقتل نفسه أو غيه، أو يدمر اإلنسانية أو يعرضها للمخاطر أو 
للمجتمعات. باألمن األخالقي  يمس 

ت ـ  حقوق هذا املريض علينا

ونحوه  األيدز  بمرض  املبتىل  مع  التعاطي  علينا  فإنرّ  م،  تقدرّ مما  وانطالقًا 
وفق هذه األسس التي نتعامل هبا مع غيه من املرىض، وهذا يعني:

إنسانيته،  يسقط  ال  املرض  ألنرّ  وكرامته،  إنسانيته  احرتام  علينا  إنرّ  أوالً: 
وال خيدش آدميته وبرشيته، وال يلغي حقوقه حتى لو كان ابتالؤه باملرض بسوء 
اختياره وفعاله، فضاًل عام إذا كان ضحية بعض األخطاء، كام هو حال الكثيين 

من النساء واألطفال والرجال.

بجدران  نحوطه  ال  وأن  عليه،  ننفتح  أن  علينا  املريض  حقوق  من  إنرّ  ثانيًا: 
من العزلة االجتامعية املدمرة، بل املطلوب أن نسعى لتعزيز ثقته بنفسه، ألنرّ ذلك 
عيادة  فكرة  من  نستوحيه  األمر  وهذا  عليه،  والتغلب  املرض  جتاوز  عىل  يساعده 
املريض املتقدمة التي أكدت عليها النصوص والتعاليم الدينية، دون أن تفرق بني 
مريض وآخر، ففي احلديث عن رسول اهلل  قال: »إّن اهلل عز وجل يقول: يابن 
مرض  قال:  العاملني؟!  رب  وأنت  أعودك  كيف  رب  يا  قال:  تعدين،  فلم  مرضت  آدم 
غيه  أو  باأليدز  املريض  كون  وجمرد  عنده..«)1)،  لوجدتني  عدته  ولو  عبدي  فالن 
فلم  وأرشدناه  يرتدع،  فلم  رناه  حذرّ لكوننا  األحيان،  بعض  يف  مقرصًا  أو  خمطئًا 
جهة  من  باألخص  وقطيعته،  عنه  التخيل  يربر  وال  مساعدته،  من  يمنع  ال  يصِغ، 
أرحامه وأقربائه، ألنرّ حق الرحم ال يقطعه يشء حتى الكفر والرشك، كام ورد يف 
روايات األئمة من أهل البيت  . كام سيأيت يف احلديث عن حقوق األرحام.

)1)  صحيح مسلم، ج 8، ص 13. وكذا وسائل الشيعة، ج 12، ص 418، احلديث 11، الباب 11 من 
أبواب االحتضار.
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وقد جاء يف اخلرب الصحيح عن اإلمام أيب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق  
ْوه  عاَ داَ ، فاَ ْوناَ دَّ تاَغاَ ه وُهْم ياَ اراَ اكٌِب محِاَ )1) وُهواَ راَ ِمنياَ ذَّ ىلاَ امْلُجاَ نْيِ   عاَ ساَ يِلُّ ْبُن احْلُ رَّ عاَ َقاَل: »ماَ
راَ أاَْن  ُصنِعاَ وأاَماَ اٍم فاَ راَ بِطاَعاَ نِْزلِه أاَماَ اراَ إىِلاَ ماَ لاَامَّ صاَ ْلُت فاَ عاَ ائٌِم لاَفاَ ا إيِنِّ لاَْوالاَ أاَينِّ صاَ الاَ أاَماَ قاَ اِء فاَ داَ إىِلاَ اْلغاَ

ُهْم«)3). عاَ ى ماَ دَّ ه وتاَغاَ ْوا ِعنْداَ دَّ تاَغاَ اُهْم فاَ عاَ ُقوا)2) فِيه، ُثمَّ داَ تاَناَوَّ ياَ

يبوسة  النفوس، ألنرّه يؤدي إىل  ر منه  تتنفرّ بأنرّ اجلذام مرٌض  العلم  هذا مع 
األعضاء وتناثر اللحم، وهو من األمراض املعدية، ودعوة اإلمام  هلم إىل 

بيته تعربرّ عن روحيرّة عالية حترتم إنسانيتهم)4). 

تقبل  األمة عىل رضورة  توعية  واجبنا  أنرّ من  نرى  فإنرّا  ذلك،  وعىل ضوء 
التعامل معه كإنسان موبوء جيب جتنبه،  املذكور واالنفتاح عليه، وعدم  املريض 

أو مالحقته بنظرات االزدراء واحلقارة.

ثالثًا: علينا تعزيز الروح اإليامنيرّة لديه، ودعوته للتوبة والعودة إىل اهلل، وبثرّ 
ـ  إنسان  إىل كونه مطلوبًا من كل  ـ مضافًا  فإنرّ ذلك  تعاىل،  إليه  الشكوى واألمل 
يستمطر الرمحة اإلهلية عليه ويساعده عىل مواجهة املرض واألمل واملعاناة. وعليه 
أن يكون عىل ثقة ويقني أنرّ اهلل تعاىل ال يسد باب رمحته يف وجه أحد من الناس.

م هو املبتىل بداء اجلذام. )1)  املجذرّ
)2)  التنوق يف الطعام، بمعنى االهتامم به ليكون طعامًا لذيذًا.

)3)  الكايف، ج 2، ص 123. وراجع: مناقب آل أيب طالب، ج 3، ص 301.
املجذوم مربر ومرشوع،  اجتناب  أن جيتنب خمالطتهم، ألنرّ  باإلمام   املفروض  إن  ُيقال:  )4)  وربام 
حيرضه  ال  من  انظر:  األسد«.  من  فرارك  املجذوم  من  »فر  الرشيف:  النبوي  احلديث  يف  ورد  وقد 
الفقيه، ج 3، ص 557. واخلصال، ص 520. واملصنف البن أيب شيبة، ج 5، ص 568. وقد أجاب 
العالمة املجليس )1111هـ( عىل ذلك بالقول: »وتغدى معهم« هذا ليس برصيح يف األكل معهم يف 
إناء واحد فال ينايف األمر بالفرار من املجذوم، مع أنرّه يمكن أن يكونوا مستثنني من هذا احلكم، لقوة 
توكلهم وعدم تأثر نفوسهم بأمثال ذلك أو لعلمهم بأن اهلل ال يبتليهم بأمثال الباليا التي توجب نفرة 

اخللق«. انظر: مرآة العقول، ج 8، ص 251.
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ويف هذا السياق لن تعوزنا التعاليم واملفاهيم اإلسالمية، فيمكننا الدخول 
روحه  من  والقنوط  اليأس  وحرمة  اهلل،  بقضاء  والرضا  الصرب،  باب  من  عليه 
أو من باب احلث  باب احلديث عن سعة رمحته ومغفرته،  أو من  تعاىل،  ورمحته 
احلديث  ففي  عبادة.  ذلك  لكون  اهلل،  عند  واحتسابه  واألذى  األمل  حتمل  عىل 
أفضل  وجع  أو  مرض  من  »ليلة   : والباقر  الصادق  اإلمامني  عن  املتقدم 

وأعظم أجرًا من عبادة سنة«.

ث ـ  نصيحتنا هلؤالء املرىض

األيدز:  كمرض  املعدية  األمراض  من  النوع  هبذا  للمبتىل  نقول  وأخيًا 
عليك أن ال تسقط أمام املرض، وال تسمح له أن يتغلب عليك ويسقط إنسانيتك 
وشجاعتك، فيدفعك إلخفائه، فإنرّ ذلك يمثل انتحارًا بطيئًا، تتحمل مسؤوليته 
منه  وتستمد  إليه  وتلجأ  اهلل،  إىل  تعود  أن  وأخيًا  أوالً  عليك  أنرّ  كام  اهلل،  أمام 

العون والقوة، فإنرّه نعم املوىل ونعم النصي.

خامسًا: حقوق اجلرحى

آباءهم، ويف زمن احلرب  السلم يدفن األبناء  ثمة حكمة تقول: »يف زمن 
وتأثياهتا  ومعاناهتا،  احلروب  مآيس  إىل  بليغة  إشارة  يف  األبناء«  اآلباء  يدفن 
السلبية عىل اإلنسان، باإلضافة إىل البيئة بكل عنارصها، وربام هلذا كان األصل 
أو  الدفاعية  الرضورات  تفرضه  استثناء)1)،  احلرب  بينام  السالم  هو  اإلسالم  يف 
الرجال  الرويس، فهي حتصد  املثل  إنرّ »احلرب عيد املوت« كام يقول  اإلنسانية. 
وترتك وراءها اآلالم واألوجاع، آالم الُيتم والتهجي واجلراح والثكل واألرس.

 ويف العادة يتم تسليط الضوء عىل قضيرّة الشهداء واأليتام واألرسى، بينام 

 .134 )1)  أوضحنا ذلك يف كتاب العقل التكفيي، ص 
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تبقى فئة اجلرحى طي اإلمهال والنسيان، وهلذا أردنا إفرادها بفقرة خاصة تسلط 
الضوء عىل معاناة األرسى وحقوقهم.

عطاء اجلرحى ورضورة تقدير جهودهم 1 ــ 

إنرّ للجريح مكانة سامية عند اهلل تعاىل جتمع إىل أجر املجاهد أجر الصرب 
عىل اجلرح وحتمل مراراته، وللجرحى ال سيام جرحى اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل 
حق عىل األمة، ما يفرض أن نتطرق إىل هذا املوضوع من خالل النقاط التالية: 

أ ـ  اجلريح واالستشهاد املتجدد

حقًا إنرّ الشهادة قيمة جبارة، وأنرّ الشهيد هو نبض احلياة الكريمة وروحها 
أال  أيضًا؟  اجلريح  معاناة  يف  وعطاءاهتا  الشهادة  معنى  نقرأ  أال  لكن  املستديمة، 
طهر  نرى  أال  ومتجددة؟  مستمرة  شهادة  احلي  وجرحه  النازف  دمه  يف  نلمح 
الشهادة ونبلها يف روح اجلريح وصربه وحتمله؟ أعتقد أنرّ اجلراحات هنا وهناك 
هي نفسها، والعطاءات هي نفسها، واملنزلة عند اهلل هي نفسها، يف احلديث عن 
: »من ُجرح يف سبيل اهلل جاء يوم القيامة رحيه كريح املسك لونه لون  رسول اهلل 

الشهداء«)1). الزعفران عليه طابع 

ب ـ  اجلريح واملعاناة

إنرّ اجلرح قد ال يرتك تأثيًا معنويًا سلبيًا عىل روحيرّة اجلريح بل ربام زاده 
إرصارًا وعزيمة وتوهجًا، بيد أنرّ تأثيه عىل جسده ال يكاد خيفى، فهو قد يصيبه 
بإعاقة دائمة وآالم مستمرة، األمر الذي يرتب مسؤولية عىل األمة، وكذا الدولة 
أن  اجلريح  َقَدُر  كان  وإذا  قضاياها.  وعن  عنها،  للدفاع  ودمه  نفسه  بذل  التي 
يتحمل عناء الصرب عىل أليم اجلراح ونزفها، وليس أمامه خيار آخر، فإنرّ صربه 

)1)  كنز العامل، ج 4 ، ص 408.
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نزف اجلرح  يدع  أن  للجريح  ينبغي  اجلهاد، وال  العبادة، واستمرارية  قمة  يمثرّل 
وتدمر  جهاده  وتنسخ  وأجره،  عمله  حتبط  أن  لإلعاقة  وال  ويسقطه،  به  يتحكم 
للتسول،  وسيلة  إىل  اجلرح  ل  وحيورّ وذاك،  هذا  أمام  وينحني  فيشتكي  إنسانيته، 

إنرّ جهاده يفرض عليه أن يبقى عزيزًا كرياًم.

ت ـ  عيل  قدوة اجلرحى

أمل  عىل  صربه  يف  أعىل  ومثاًل  قدوة  املؤمنني   أمي  يف  للجريح  وإنرّ 
وكتامن  الشكوى  ترك  ُعدَّ  حتى  اهلل،  إىل  واحتسابه  الناس  عن  وكتامنه  اجلراح، 
. وتذكر بعض الروايات أنه   آالم اجلراح يف عداد خصاله ومكارمه 
حمل  من  فيها  الفتائل  تدخل  بليغة  جراحة  ثامنون  وبه  أحد  معركة  من  انرصف 
 ، اهلل  رسول  إىل  األمر  له  املعاجلتان  املرأتان  شكت  بحيث  آخر،  من  وخترج 
فقالتا: »يا رسول اهلل قد خشينا عليه مما تدخل الفتائل يف موضع اجلراحات من 
إنه »ُعدرّ ما به من أثر اجلراحات عند خروجه من  موضع إىل موضع«)1)، وقيل: 
الدنيا فكانت ألف جراحة من قرنه إىل قدمه«)2)، ومع ذلك نجده قويًا، مل يتأفف 
يدي رسول  »جرحت بني  قوله:  وينقل عنه   الناس،  إىل أحد من  يشُك  أو 
اهلل  نيفًا وسبعني جرحة منها هذه وهذه، ثم ألقى  بردائه وأمررّ يده عىل 
شاء  إن  ثوابه  وجل  عز  اهلل  عىل  ما  ذلك  يف  مني  وكان   : وأضاف  جراحاته، 

اهلل«)3).

اإلمام  عن  روي  فقد   ، عيل  بن  احلسني  اإلمام  شأن  كان  وهكذا 
زين العابدين  قوله: »أصيب احلسني بن عيل وعليه جبة خز، حسبنا فيها 

)1)  االختصاص، ص 158.
)2)  املصدر نفسه، ص ن.

)3)  اخلصال، ص367.
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جسده  يف  وجد  أنه  أخرى:  رواية  ويف  وطعنة«)1)،  رضبة  بني  ما  جراحة  أربعني 
ثالثامئة وبضعة وعرشين طعنة برمح، أو رضبة بسيف، أو رمية بسهم، وكانت 
)2)، وأيضًا  كلها يف مقدمة ألنه كان ال يويلرّ كام يف الرواية عن اإلمام الباقر 
يف  »وجد  عليه:  اهلل  رضوان  طالب  أيب  بن  جعفر  مؤتة  يوم  شهيد  أنرّ  روي  فقد 

بدنه بضعة وسبعون جراحة، ما بني رضبة وطعنة، كلها فيام أقبل من بدنه«)3).

يف املسؤوليات عن اجلرحى  2 ــ 

إنرّ األمة التي حترتم نفسها هي التي تقدر عطاءات املناضلني فرتعى اجلرحى 
وهتتم هبم تقديرًا جلهودهم، متامًا كام حتفظ الشهداء يف أبنائهم وعائالهتم. وعن 

القول:  مسؤولياتنا جتاه اجلريح يمكن 

أ ـ  الرعاية الطبّية والصحّية

إنرّ الرعاية الطبية للجريح، هي من احلقوق الطبيعيرّة التي يلزم توفيها له، 
بام يؤمن له الدواء املستمر واالستشفاء الدائم، ألنرّ امللحوظ أنرّ اجلريح جيد مزيد 
عناية يف بداية إصابته باجلرح، لكن مع مرور الوقت يضعف االهتامم به، وُيرتك 
وحيدًا ألمله ومعاناته، مع أنرّ العناية الصحية الدائمة به هي أضعف اإليامن وأقل 

الواجب، ملن بذل النفس، وقدم الدم يف سبيل اهلل تعاىل ومحاية لألوطان.

عناية  األمر  هذا  يويل  كان  اهلل   رسول  أنرّ  التارخيية:  املصادر  وحُتدثنا 
فائقة، فقد كان يصطحب النساء معه إىل جبهات القتال، ملداواة اجلرحى والقيام 
اهلل   رسول  »إنرّ   : الصادق  اإلمام  عن  املعترب  احلديث  ففي  بشؤوهنم، 
خرج بالنساء يف احلرب يداوين اجلرحى ومل يقسم هلن من الفيء شيئًا ولكن نفلهن«)4). 

)1)  مستدرك الوسائل، ج 3، ص 204.
)2)  أمايل الصدوق، ص 228.

)3)  أسد الغابة، ج 1، ص 288. أنساب األرشاف، ج 1، ص 380. 
)4)  وسائل الشيعة، الباب 41 من جهاد، احلديث 6. وراجع: كتاب األم للشافعي، ج 4، ص 174.
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رسول  مع  خرجن  الالئي  النسوة  أسامء  واحلديث  السية  كتب  لنا  ذكرت  وقد 
ذ)1)، ورفيدة األنصارية)2)،  بيع بنت معورّ اهلل، وداوين جرحى املسلمني، منهن: الررّ

وأم عطية نسيبة األنصارية وأم سليم)3)، وليىل الغفارية)4).

غزوات  سبع  اهلل  رسول  مع  »غزوت  عنها:  روي  فيام  عطية  أم  تقول 
أخلفهم يف رحاهلم فأصنع هلم الطعام وأداوي اجلرحى وأقوم عىل املرىض..«)5).

ومل يقترص دور النسوة عىل مداواة اجلرحى، بل كنَّ يتولني نقلهم إىل خلف 
بيع فيام روي عنها: »كنا نغزو مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله  اجلبهة، تقول الررّ

وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتىل واجلرحى إىل املدينة«)6).

 وُيروى أنرّ سيدتنا فاطمة  كانت تقوم بتضميد جراحات أبيها  
ا ملا رأت يوم أحد جرح رسول اهلل ال  ، »فقد نقل الرواة أهنرّ وزوجها عيل 
فانقطع  اجلرح  عىل  رماده  من  وجعلت  وأحرقته،  حصيًا  أخذت  نزفه،  ينقطع 
النصرّ  يف  »املرأة  كتاب:  يف  املوضوع  هذا  عن  بالتفصيل  حتدثنا  وقد  الدم«)7). 

فلياجع. الديني«، 

إىل  القتىل  وتردرّ  اجلرحى  فتداوي  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  مع  غزت  ربام  »كانت  قيل:    (1(
.451 5، ص  املدينة وكانت من املبايعات حتت الشجرة بيعة الرضوان«. انظر: أسد الغابة، ج 

)2)  وكانت رفيدة األنصارية »تداوي اجلرحى وحتتسب بنفسها عىل خدمة من به ضيعة من املسلمني«، 
النبوية البن  السية  انظر:  ة ملداواة اجلرحى.  ، معدرّ وكان هلا خيمة خاصة يف مسجد رسول اهلل 

هشام، ج 2، ص 718، حتقيق سهيل زكار. وانظر أيضًا: أسد الغابة، ج 5، ص 454.
)3)  راجع: نيل األوطار، ج 2، ص 1639.

)4)  ذكروا أنرّ  ليىل الغفارية كانت خترج مع النبيرّ صىل اهلل عليه وآله وسلم يف مغازيه تداوي اجلرحى، 
1910. والحظ: سفينة البحار، ج  4، ص  وتقوم عىل املرىض. انظر: االستيعاب البن عبد الرب، ج 

1، ص 564.
)5)  صحيح مسلم، ج 5، ص 99. سنن ابن ماجة، ج 2، ص 952. مسند أمحد، ج 5، ص 84.

)6)  صحيح البخاري، ج 7، ص 12.
)7)  صحيح مسلم، ج 3، ص 1416.
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ب ـ  الرعاية االجتامعية

ومن احلقوق الالزم تأمينها للجرحى، وباألخص املعوقني منهم، إعالتهم 
العامة، وهذا من أمهها،  ُمَعدرّ للمصالح  املسلمني، ألنرّه  بيت مال  وعائالهتم من 
حق  هي  إهانة  أو  َمنرّ  دون  كرامته  حفظ  مع  للجريح  الكريمة  احلياة  تأمني  وإنرّ 

من حقوقه.

ت ـ  احرتام مشاعره

وتتمثرّل  ة  املعنويرّ الرعاية  وهي  اجلريح،  حيتاجها  آخر  نوع  من  عناية  وثمة 
باسمه،  والتنويه  وعيادته،  ومشاعره  عواطفه  ورعاية  وتكريمه،  تقديره  يف 

والتخفيف عنه، باللمسة الرقيقة والكلمة الطيبة، وهذا ما فعله رسول اهلل 
يف  »جرحت  قوله:  املؤمنني   أمي  عن  روي  فقد  املجاهدين،  جرحى  مع 
اجلراحة  من  ما يب  رأى  فلام  النبي   إىل  وقعة خيرب مخسًا وعرشين جراحة فجئت 
ما  ساعتي«)1).  من  فاسرتحت  اجلراحات،  عىل  فجعلها  عينيه  دموع  من  وأخذ  بكى، 

أرق وأعذب هذا السلوك النبوي الذي يمثرّل خي واعظ وقدوة حسنة لنا!

ث ـ  التخفيف عن اجلرحى

من  وأعفاه  عنه،  فخفف  اجلريح،  حالة  اإلسالمي  الترشيع  راعى  وقد 
من  انطالقًا  عليه،  حرجًا  ل  وتشكرّ هبا،  القيام  عليه  يثقل  التي  الشاقة  التكاليف 
أو  الوضوء  عنه  يسقط  وهلذا  ]الفتح:17[،  چ﴾  چ      ڃ   ﴿ڃ    تعاىل:  قوله 
الغسل عندما يكون استعامل املاء مرضًا بجرحه، وينتقل فرضه إىل التيمم، حتى 
األعضاء،  يف  املاء  استعامل  من  وخاف  الوضوء  أعضاء  غي  يف  اجلرح  كان  لو 
فقد  وهكذا  الفقهاء)2).  بعض  يفتي  كام  التيمم،  ووجب  الوضوء  وجوب  سقط 

)1)  كامل الدين ومتام النعمة، ص 542.
)2)  راجع: هناية األحكام، ج 1، ص 197.
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القرح، لدى  أو  ثوبه من دم اجلرح  الترشيع اإلسالمي اجلريح من تطهي  أعفى 
الروايات  ذلك  عىل  نصت  وقد  حرجًا،  يشكل  ذلك  أنرّ  اعتبار  عىل  صالة،  كل 
جريح  يكن  مل  ولو  اجلريح،  ملطلق  شامل  بالعفو  واحلكم  الفقهاء.  به  وأفتى 

حرب، إلطالق الروايات، وعموم العلة.
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املحور الثامن

حقوق األرحام

• الرحم	 مفهوم 

• من حقوق الرحم وأحكامها	

• التواصل بني األرحام واألمن االجتامعي	

• الصلة ووسائلها 	 حدود 
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أوالً: مفهوم الرحم لغة واصطالحًا

يف اللغة 1 ــ 

الرقة  عىل  »يدل  واحد،  أصل  هي  »رحم«  مادة  إنرّ  اللغة:  أرباب  يقول 
عليه،  وتعطف  له،  رقَّ  إذا  يرمحه،  رمحه،  ذلك:  من  ُيقال  والرأفة،  والعطف 
والرحم واملرمحة والرمحة بمعنى. والرحم عالقة القرابة، ثم سميت رحم األنثى 

رمحًا من هذا، ألن منها ما يكون ما يرحم ويرق له من ولد«)1).

سواه  دون  الرحم  لفظ  استعاروا  عندما  وأجادوا  العرب  أحسن  وقد 
باملحبة  الرمحة ويوحي  الذين خرجوا من رحم واحدة، ألنه لفظ خيتزن  للقرابة 
ر بنقطة التالقي ومركز االجتامع، وهي رحم األم والوالدة، بحيث  والرقة، ويذكرّ
وتلنيرّ  ك عواطفه  إنه رمحك، حتى حتررّ لقريبه:  املجايف  للشخص  تقول  أن  يكفي 
شققُت  الرحم،  وأنت  الرمحان  »أنا  القديس:  احلديث  يف  ورد  هنا  ومن  مشاعره، 

اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته«)2).

)1)  معجم مقاييس اللغة البن فارس، ج 2، ص 498.
بحار  وعنه   .302 ص  األخبار،  معاين  انظر:   . الصادق  اإلمام  عن  الصدوق  الشيخ  رواه    (2(
باإلسناد   .73 ص   ،7 ج  البخاري،  صحيح  يف  مروي  املضمون  وهذا   .265 ص   ،23 ج  األنوار، 
اهلل من وصلك وصلته ومن قطعك  فقال  الرمحن،  الرحم شجنة من  »إن  قال:  اهلل   عن رسول 

قطعته«.
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يف االصطالح الفقهي 2 ــ 

الفقهي،  االصطالح  يف  أما  الرحم،  لكلمة  اللغوي  باملعنى  يرتبط  فيام  هذا 
فثمة دائرة من األقارب، جُيمع الفقهاء عىل كوهنم أرحامًا، تشملهم حقوق الرحم 

ة دائرة أخرى خمتلف فيها، وتوضيح ذلك: وأحكامه اآليت ذكر بعضها، وثمرّ

حيرم  الذين  املحارم،  خصوص  عىل  األرحام  يقرص  فقهيًا  رأيًا  هناك  إنرّ 
األخ  وبنات  والعامت  واخلاالت  والبنات  كاألمهات  بينهم،  فيام  التزاوج 
هو  إنام  مجعًا،  باألختني  الزواج  حتريم  بأنرّ  لذلك:  هؤالء  وحيتج   .. واألخت 
البنت  بني  اجلمع  حتريم  يف  احلال  وكذلك  الرحم،  قطيعة  من  يتضمنه  ما  بسبب 
وعمتها أو خالتها، مع عدم رضا األخيتني كام عند اإلمامية، أو مطلقًا، كام عند 
القائمة  الرمحية  بسبب  إنام هو  إليهام  املشار  املوردين  الزواج يف  فتحريم  غيهم، 
األختني  بني  اجلمع  بينام  والرتاحم،  للتواصل  مدعاة  والرمحيرّة  الطرفني،  بني 
خالتها  عىل  األخ  بنت  أو  األخت  بنت  إدخال  وكذلك  األرحام  لقطيعة  سبب 
أو عمتها، فإنه مؤٍذ لألخيتني، ويتسبب بقطيعة الرحم، فلهذا حرمته الرشيعة، 
ولكن الرشيعة مل حترم اجلمع بني بنت العمة وبنت اخلالة مثاًل، أو بني بنت العم 

وبنت العم األخرى، فهذا يكشف عن أهنم ليسوا أرحامًا.

ولكنرّ هذا القول غي سديد، ألنرّ حتريم الشارع للجمع بني األختني أو بني 
العمة وبنت أخيها أو اخلالة وبنت أختها مع عدم إذن العمة واخلالة وإن كانت 
حكمته هي أنرّ ذلك الزواج يتسبب يف تقطيع األرحام، لكن هذا ال يكشف عن 
فلربام  منهم،  التزواج  أعني خصوص من حيرم  بذلك،  تنحرص  الرحم  دائرة  أنرّ 
ولكنرّ  واخلؤولة،  العمومة  ألبناء  وشاملة  ذلك  من  أوسع  الرحم  دائرة  كانت 

م الزواج يف الدائرة الصغرى، ألهنا أكثر استدعاًء للتواصل.    الشارع إنام حررّ
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 وبعد أن ينقل الشهيد األول)1) هذا الرأي، ناسبًا له إىل بعض علامء السنة، 
املعروفني  األشخاص  كل  لتشمل  األرحام،  دائرة  من  يوسع  آخر  رأيًا  يتبنى 
واالستعامل  اللغوي  الوضع  بمساعدة  هذا  لرأيه  ويستدل  والنسب،  بالقرابة 
العريف عليه، مضافًا إىل األخبار الدالة عليه، منها: ما ورد يف تفسي قوله تعاىل: 
ففي  ]حممد:22[،  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾  ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
يدل  الشهيد: »وهو  يقول  أمية«)2)،  بني  نزلت يف  »أهنا   : احلديث عن عيل 

املتباعدة رمحًا«)3). القرابة  عىل تسمية 

أربعني  إىل  هبم  مرتفعة  كثيًا،  األرحام  دائرة  من  األخبار  بعض  عت  ووسرّ
أبًا، وهو ما ورد يف اخلرب الصحيح عن اإلمام الرضا  عن آبائه  عن 
: »ملا أرسي يب إىل السامء رأيت رمحًا متعلقة بالعرش تشكو رمحًا إىل  رسول اهلل 

رهبا، فقلت هلا: كم بينك وبينها من أب؟ فقالت: نلتقي يف أربعني أبًا«)4).

قطيعة  بسبب  ا  وأهنرّ الشكاية،  نوع  حيدد  ال  احلديث  إنرّ  ُيقال:  قد  ولكن 
الرحم، فلربام كانت بسبب تضييع حقرّ آخر من حقوق اآلخر. وإذا قيل: إنرّ هذا 
تأويل خمالف لظاهر اخلرب يف كون الشكاية بسبب قطيعة الرحم له، فال مفر من 
الصعوبة  من  إذ  اإللزامي،  غي  األخالقي  احلق  من  نوع  عىل  الشكاية  هذه  محل 
كبي  ابتالء  حمل  ا  ألهنرّ اإللزامي،  احلكم  نحو  عىل  التوسعة  هبذه  االلتزام  بمكان 
ولو كانت الصلة واجبة يف كل هذه الدائرة الواسعة الشتهرت، لكوهنا تستلزم 

احلرج واملشقة يف كثي من األحيان.     

786( وهو من كبار فقهاء الشيعة اإلمامية. )1)  هو الشيخ حممد بن مكي اجلزيني )املتويف 
)2)  تفسي القمي، ج 2، ص 308.

52. ونحوه ما ذكره الشيخ البهائي يف »األربعون حديثًا«، ص187. 2، ص  )3)  القواعد والفوائد، ج 
)4)  اخلصال للصدوق، ص 54.
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ثانيًا: من حقوق الرحم وأحكامه 

اإلسالمي  ع  املرشرّ أرسى  واألقارب،  األرحام  لعالقات  تنظيمه  سياق  يف 
من  متكاملة  منظومة  اإلطار  هذا  يف  ووضع  كام  املتبادلة،  احلقوق  من  مجلة 
باألحوال  ُيعرف  فيام  معظمها  تندرج  التي  العالقات  لتلك  الناظمة  القوانني 
ل الفقهاء الكالم حول ذلك يف الكتب واملصادر الفقهية)1).  الشخصيرّة، وقد فصرّ
ومن أهمرّ هذه احلقوق املتبادلة بني األرحام والتي يعنينا تسليط الضوء عليها يف 
املقام: حق الرحم عىل الرحم أن ال يقطعه أو يعاديه، وهذا أدنى احلقوق جتاهه، 
صلة  فإنرّ  الرحم،  قطيعة  حرمة  إىل  وباإلضافة  أنرّه  إىل  الفقهاء  بعض  ويذهب 
نبيرّنه من خالل  ما  يأيت، وهذا  فيام  ثمرته  أو  ذلك  أثر  واجبة، وسيظهر  األرحام 

التاليتني:  النقطتني 

حرمة قطيعة الرحم 1 ــ 

ليس ثمة نقاش أو خالف بني فقهاء املسلمني يف حرمة قطيعة الرحم من 
القول:  يبعد  اإلسالمي. وال  الفقه  ذلك من رضوريات  أنرّ  ويبدو  املبدأ،  حيث 

إنرّ قطيعة األرحام من كبائر الذنوب واملعايص، ويمكن االستدالل عىل ذلك:

أوالً: بقوله سبحانه: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک﴾ ]حممد:22 ـ 23[. 
بتقريب أن اللعنة تعني الطرد من الرمحة، وهو يكون بإدخال قاطع الرحم النار.

ثانيًا: بام ورد يف بعض األخبار من قبيل: 

: »َأنَّ َرُجاًل ِمْن َخْثَعَم  اخلرب األول: ما روي َعْن َأيِب َعْبِد اهلل الصادق 
َقاَل:  اإِلْساَلِم؟  َأْفَضُل  َما  يِن  َأْخرِبْ اهلل  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:  اهلل   َرُسوِل  إِىَل  َجاَء 

)1)  راجع: أبواب املياث، والديات، والنفقات، وأحكام امليت، وقضاء ما فاته..
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األَْمُر  َقاَل:  َماَذا؟  ُثمَّ  َقاَل:  ِحِم،  الرَّ ِصَلُة  ُثمَّ  َقاَل:  َماَذا؟  ُثمَّ  َقاَل:  بِاهلل،  اإِلياَمُن 
اهلل؟  إِىَل  َأْبَغُض  األَْعاَمِل  َفَأيُّ  ُجُل:  الرَّ َفَقاَل  َقاَل:  امْلُنَْكِر،  َعِن  والنَّْهُي  بِامْلَْعُروِف 
ِحِم، َقاَل: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: األَْمُر  ُك بِاهلل، َقاَل: ُثمَّ َماَذا؟ َقاَل: َقطِيَعُة الرَّ ْ َقاَل: الرشرِّ
أنه جعل درجة صلة  امْلَْعُروِف«)1). ويالحظ يف هذا احلديث  َعِن  بِامْلُنَْكِر والنَّْهُي 
عظيم  عىل  بالغة  داللة  ويدلرّ  يؤرش  مما  مبارشة،  تعاىل  باهلل  اإليامن  بعد  الرحم 
باهلل  الرشك  بعد  الرحم  قطيعة  درجة  جعل  فقد  وهكذا  تعاىل،  اهلل  عند  مكانتها 
يكون  الذي  والذنب  عنده،  عقوبتها  عظيم  عىل  بالغة  داللة  ذلك  ويف  مبارشة، 

تايل الرشك هو ذنب عظيم عند اهلل تعاىل.

: »أقبح املعاص قطيعة  اخلرب الثاين: ما روي مرساًل عن أمي املؤمنني 
والعقوق«)2). الرحم 

اخلرب الثالث: ما روي عنه  مرساًل: »ما آمن باهلل من قطع رمحه«)3).

تصلح  وإنام  لالستدالل،  تصلح  فال  السند  ضعيفة  األخبار  هذه  ولكنرّ 
متامية  عىل  موقوفًا  كبية  الرحم  قطيعة  بكون  احلكم  ثبوت  فيبقى  للتأييد، 

االستدالل باآلية املتقدمة. وسيأيت ذكر األدلة عىل وجوب الصلة.

صلة األرحام  2 ــ 

خالل  من  األرحام  صلة  وجوب  عن  فيها  فنبحث  الثانيرّة،  النقطة  وأما 
التالية: الفقرات 

)1)  الكايف، ج 5، ص 58. وعنه هتذيب األحكام، ج 6، ص 176. ووسائل الشيعة، ج 16، ص 121، 
.11 1 من أبواب األمر والنهي، احلديث  الباب 

)2)  عيون احلكم واملواعظ، ص 122.
)3)  املصدر نفسه، ص 476.
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أ ـ  بني وجوب الصلة وحرمة القطيعة

وقع بحث بني الفقهاء يف وجوب الصلة، بعد اتفاقهم عىل حرمة القطيعة. 
: »هل الصلة واجبة أو مستحبة؟ واجلواب: أهنا تنقسم إىل  قال الشهيد األول 
الواجب وهو ما خيرج به عن القطيعة، فإنرّ قطيعة الرحم معصية.. واملستحب: 

ما زاد عىل ذلك..«)1).

ألنه  الصلة(،  )وجوب  الثاين  احلكم  من  الفائدة  عن  البعض  يتساءل  وقد 
لتحقيق  فيكفي  األرحام،  بني  والرتابط  التالقي  من  نوع  إجياد  املطلوب  كان  إذا 
إنشاء  إىل  داعي  وال  الرحم،  قطيعة  حرمة  وهو  األول،  احلكم  املذكور  الغرض 
ه عن اللغو. حكم آخر، وهو الوجوب، فيكون إنشاؤه وجعله لغويًا، والشارع منزرّ

ة مالزمة عرفية بني الوصل وعدم القطع، ألنرّ اخلروج   بكلمة أخرى: ثمرّ
حتريم  يكون  وعليه  الصلة،  أنحاء  من  بنحو  إال  يتحقق  ال  القطيعة  حالة  من 
ما ورد من نصوص ظاهرة  فإنرّ  وبالتايل،  بالصلة،  املكلرّف  كافيًا إللزام  القطيعة 

أو رصحية يف األمر بالصلة، حممول عىل االستحباب.

ا  أمرّ وإثباتًا:  ثبوتًا  ممكن  فهو  الثاين،  احلكم  ة  لغويرّ بعدم  ُيقال:  قد  ولكن 
ثبوتًا فألنه ال مانع من وجود مالكني: أحدمها مالك املصلحة اللزومية املقتضية 
ا إثباتًا فهو ممكن  للفعل، واآلخر: »مالك املفسدة اللزومية املقتضية للحرمة، وأمرّ
وبيان  األول،  احلكم  تأكيد  عىل  يدل  الثاين  احلكم  ألنرّ  اللغوية،  منه  يلزم  وال 
لوحدها،  النهي  أدلة  من  ينبعث  ال  قد  الناس  بعض  أنرّ  عىل  املوىل،  لدى  أمهيته 
وال من أدلة احلرمة وحدها، ولكن إذا عرف أنرّ هذا األمر واجب ونقيضه حمرم، 

فيحركه ذلك نحو االمتثال، ويرتتب عىل ذلك تعدد العقوبة عليه«)2).

)1)  القواعد والفوائد، ج 2، ص 53.
.52 م آبادي، ص  )2)  راجع: صلة الرحم وقطيعتها للخررّ



حقوق اإلنسان يف اإلسالم200

ب ـ  صلة األرحام يف الكتاب والسنة

م باقة من النصوص الدالة عىل وجوب الصلة، ونبدأ بالقرآن  وفيام ييل نقدرّ
الكريم: 

پ    پ    پ    ٻ   ٻ   ٻ   پ    ٻ    ﴿ ٱ    تعاىل:  قال  األوىل:  اآلية 
ڀ   ڀ     ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ          ٺٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹ     ٹٹ   ڤ   ڤ   

ڤ         ڤ   ڦ﴾ ]النساء:1[.

ا عىل قراءة  وقد ُقرأت »األرحام« باجلررّ والنصب، واملشهور هو الثاين، أمرّ
اهلل  اتقوا  واملعنى  اجلاللة،  اسم  إىل  العائد  »به«  الضمي  عىل  عطفًا  فتكون  اجلر، 
الذي تتساءلون به وباألرحام، فقد كان العرب يناشد بعضهم بعضًا باهلل والرحم، 
وأما عىل قراءة النصب، فتكون عطفًا عىل اسم اجلاللة »اهلل« واملعنى: اتقوا اهلل 
النصب معطوفة عىل  قراءة  إهنا عىل  املشهور، وقيل:  واتقوا األرحام، وهذا هو 

﴿ڀ   ٺ        قوله  يف  »أرجلكم«  بعطف  قيل  كام  واملجرور،  اجلار  حمل 
ٺ﴾ ]املائدة:6[ بناًء عىل قراءة النصب عىل موضع اجلار واملجرور. 

حكم  وجود  عىل  داللة  من  ختلو  ال  اآلية  فإنرّ  املشهور،  الرأي  عىل  وبناًء 
الصلة  وجوب  وأنرّه  احلكم،  هذا  ماهيرّة  تتضح  مل  وإْن  األرحام،  بشأن  إلزامي 
اخلرب  ففي  الصلة،  وجوب  وأنه  نوعيته  حتدد  الروايات  لكنرّ  القطيعة،  حرمة  أو 
َجلَّ  اهلل  َقْوِل  َعْن  اهلل   َعْبِد  َأَبا  »َسَأْلُت  َقاَل:  اٍج  َدرَّ ْبِن  مَجِيِل  الصحيح عن 
ِذْكُره : ﴿ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹ     ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ         ڤ   ڦ﴾ ]النساء:1[، 
َأنَّه  َأَمَر بِِصَلتَِها وَعظََّمَها أاَل َتَرى  َقاَل: َفَقاَل: ِهَي َأْرَحاُم النَّاِس إِنَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ 

ِمنْه«)1). َجَعَلَها 

)1)  الكايف، ج 2، ص 150.
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﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   سبحانه:  قوله  الثانية:  اآلية 
إهلي  أمٍر  وجود  عىل  دلرّت  اآلية  وهذه  ]الرعد:21[.  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ﴾ 
بالصلة، لكنها مل حتدد الشخص الذي يوصل، إال أنرّه ال ريب أنرّ الرحم مشمول 
ِل  هبذا األمر، كام دلت عىل ذلك بعض الروايات، ومنها: صحيحة َصْفَواَن اجْلَامَّ
َوَقَعِت  َحتَّى  َكاَلٌم  احْلََسِن  ْبِن  اهلل  َعْبِد  وَبنْيَ  اهلل   َعْبِد  َأيِب  َبنْيَ  »َوَقَع  َقاَل: 
َحاَجٍة،  يِف  وَغَدْوُت  بَِذلَِك،  َعِشيََّتُهاَم  َقا  َفاْفرَتَ النَّاُس  واْجَتَمَع  َبْينَُهْم،  ْوَضاُء  الضَّ
ُة  اِرياَ جاَ ا  ياَ َيُقوُل:  وُهَو  احْلََسِن،  ْبِن  اهلل  َعْبِد  َباِب  َعىَل  اهلل   َعْبِد  بَِأيِب  َأَنا  َفإَِذا 
إيِنِّ  َفَقاَل:  بَِك؟  َر  َبكَّ َما  اهلل  َعْبِد  َأَبا  َيا  َفَقال:َ  َفَخَرَج،  َقاَل:  ُْرُج،  خياَ ٍد  حُماَمَّ ألاَيِب  ُقويِل 
اهلل  َقْوُل  َقاَل:  ِهَي؟  وَما  َقاَل:  ْتنِي،  قاَ أاَْقلاَ فاَ ةاَ  اْلباَاِرحاَ لَّ  زَّ وجاَ عاَ اهلل  كِتاَاِب  ِمْن  ًة  آياَ ْوُت  لاَ تاَ

﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ِذْكُره:  وَعزَّ  َجلَّ 
اهلل  ِكَتاِب  ِمْن  اآلَيَة  َهِذه  َأْقَرْأ  مَلْ  َلَكَأينرِّ  َصَدْقَت،  َفَقاَل:  ]الرعد:21[،  ڃ﴾ 

َفاْعَتنََقا وَبَكَيا«)1). َجلَّ وَعزَّ َقطُّ 

: »﴿ڤ  ڤ   ويف صحيح ُعَمَر ْبِن َيِزيَد َقاَل: ُقْلُت ألَيِب َعْبِد اهلل 
ُم،  الاَ ْيه وآلِه السَّ لاَ ٍد عاَ ِحِم آِل حُماَمَّ لاَْت يِف راَ زاَ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ﴾ ]الرعد:21[، َقاَل: ناَ

اِحٍد«)2). ٍء واَ ْ ِء إِنَّه يِف يشاَ ْ ُقوُل لِليشَّ َّْن ياَ : فاَالاَ تاَُكوناَنَّ مِم الاَ تِك،اَ ُثمَّ قاَ اباَ راَ ْد تاَُكوُن يِف قاَ وقاَ

نزول  أنرّ  التفسي، وهي  قاعدة يف  م  تقدرّ ا  أهنرّ الرواية يف  أمهيرّة هذه  وتكمن 
جيري  القرآن  ألنرّ  املورد؛  بذلك  اختصاصها  يوجب  ال  فرد  أو  مجاعة  يف  اآلية 
جمرى الشمس والقمر، ولو أنرّ اآلية إذا نزلت يف قوم اختصت هبم، ملاتت بموت 

أولئك القوم، وملا بقي من القرآن يشء، كام جاء يف بعض الروايات.

املجال  يسع  ال  جدًا،  كثية  فهي  األرحام  بصلة  اآلمرة  الروايات  ا  وأمرّ

)1)  الكايف، ج 2، ص 155. 
)2)   املصدر نفسه، ج ن، ص 156.
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ذلك  عىل  وحتثرّ  الصلة،  وجوب  عىل  دالة  املجموع  يف  ولكنرّها  الستعراضها، 
هذه  ومن  والوعظية)1)،  والتبشيية  البيانية  األلسنة  بمختلف  فيه  وترغب 
: »إن صلة األرحام ملن موجبات اإلسالم وإن اهلل  الروايات ما ورد عن عيل 
سبحانه وتعاىل أمر بإكرامها وإنه تعاىل يصل من وصلها ويقطع من قطعها ويكرم من 

أكرمها«)2).

ت ـ  هل جتُب الصلة باملال؟

ويبقى يف املقام سؤاٌل يفرض نفسه هنا، وهو هل إنرّ صلة األرحام باملال 
واجبة أم ال؟

أنرّه ال ريب من الناحية الفقهيرّة، يف وجوب اإلنفاق عىل اآلباء  واجلواب: 
واألبناء املحتاجني، سواء قصد بذلك الصلة أو مل يقصدها، ونستطيع القول: إنه 
يف حدود دائرة اآلباء واألبناء ثمة إلزام رشعي قانوين بالصلة املاليرّة، ومن هنا فال 
جيوز دفع احلقوق الرشعيرّة من اخلمس أو الزكاة هلم، ألنرّ اإلنسان مكلف بالنفقة 
عليهم من ماله اخلاص، وإنرّام الكالم يف سائر األرحام كأبناء األخوة واألخوات 
باملال راجحة  أن صلة هؤالء  وأبنائهم وغيهم، وال ريب  واألعامم واألخوال 
عىل  هلا  عاطفًا  الرب،  مصاديق  أبرز  من  الكريم  القرآن  اعتربها  وقد  ومستحبة، 

اإليامن باهلل ورسله وكتبه واليوم اآلخر، قال تعاىل:  ﴿ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  
ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾ 

]البقرة:177[.

)1)  راجع: بحار األنوار، ج 71، ص 87 وما بعدها. وتصنيف غرر احلكم، ص 406.
)2)  تصنيف غرر احلكم ودرر الكلم، ص 405. وعيون احلكم واملواعظ، ص 156.
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َعِن  احلديث  ففي  للرحم،  حقًا  ذلك  اعتربت  الروايات  بعض  إنرّ  بل 
إِنَّ  َيُقوُل:  َجْعَفٍر   َأَبا  »َسِمْعُت  َقاَل:  األَْنَصاِريرِّ  مْحَِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن  اْلَقاِسِم 
 : يِن َعْن َقْوِل اهلل َعزَّ وَجلَّ َرُجاًل َجاَء إِىَل َأيِب َعيِلرِّ ْبِن احْلَُسنْيِ  َفَقاَل َله: َأْخرِبْ
َفَقاَل  امْلَْعُلوُم؟  احْلَقُّ  َهَذا  َما  ]الذاريات:19[،  ڱ﴾  ڱ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ  
ِمَن  َلْيَس  َمالِه  ِمْن  ُجُل  الرَّ خُيِْرُجه  ُء  ْ اليشَّ امْلَْعُلوُم  احْلَقُّ   : احْلَُسنْيِ  ْبُن  َعيِلُّ  َله 
َدَقِة  َكاِة واَل ِمَن الصَّ ، َقاَل: َفإَِذا مَلْ َيُكْن ِمَن الزَّ َدَقِة امْلَْفُروَضَتنْيِ َكاِة واَل ِمَن الصَّ الزَّ
َأْكَثَر وإِْن َشاَء َأَقلَّ َعىَل  ُجُل ِمْن َمالِه إِْن َشاَء  ُء خُيِْرُجه الرَّ ْ َفاَم ُهَو؟ َفَقاَل: ُهَو اليشَّ
ُجُل: َفاَم َيْصنَُع بِه؟ َقاَل: َيِصُل بِه َرمِحًا وَيْقِري بِه َضْيفًا،  َقْدِر َما َيْمِلُك، َفَقاَل َله الرَّ
َيْعَلُم  اهلل  ُجُل:  الرَّ َفَقاَل  َتنُوُبه  لِنَاِئَبٍة  َأْو  اهلل  يِف  َله  َأخًا  بِه  َيِصُل  َأْو  َكالًّ  بِه  وحَيِْمُل 

جَيَْعُل ِرَساالتِه«)1). َحْيُث 

جمرد  وليس  إلزاميًا،  احلق  هذا  كون  عىل  داللة  من  الرواية  هذه  ختلو  وال 
حديث  يف  ـ  َبِصٍي  َأيِب  معتربة  أوضح  بشكل  عليه  دلت  ما  وهذا  أخالقي.  حق 
يِف  اهلل  ضاَ  فاَراَ ا  ماَ ا  هاَ ْحداَ واَ اُة  كاَ الزَّ امْلاَاِل  يِف  اماَ  نَّ أاَ ْوناَ  راَ : »أتاَ اهلل  َعْبِد  َأُبو  َقاَل  َقاَل:  ـ 
 ْ ملاَ ا  ماَ ُتْعطِيه  فاَ ْسأاَُلكاَ  ياَ َّْن  مِم لاَكاَ  ضاَ  ِ وامْلُْعرتاَ ةاَ  اباَ راَ اْلقاَ ِمنْه  ُتْعطِي  ْكثاَُر  أاَ اِة  كاَ الزَّ رْيِ  غاَ ِمْن  امْلاَاِل 

ْعِرْفه..«)2). تاَ

ثالثًا: التواصل بني األرحام واألمن االجتامعي

ما هي أهداف صلة الرحم؟ وملاذا حيرم قطعها، وملاذا إلزام الناس بذلك؟ 
ة الشخصيرّة؟ أال يعدرّ هذا منافيًا للحريرّ

من مزايا النظام االجتامعي يف اإلسالم 1 ــ 

ال خيفى أنرّ اإلسالم يويل أمهيرّة خاصة للعالقات االجتامعيرّة، وهو يف إطار 

)1)  الكايف، ج 3، ص 500.
)2)  املصدر نفسه، ج ن، ص 551.
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أن  ع عىل كل ما من شأنه  سعيه إىل حتقيق األمن واالستقرار االجتامعينْي، يشجرّ
كل  عن  وينهى  أبنائه،  بني  املحبة  أوارص  وترسيخ  املجتمع،  متاسك  يف  يصبَّ 
التواصلية  ودعوته  األفراد.  أو  اجلامعات  بني  والتناحر  والتنازع  التوتر  يثي  ما 
اجلانب  فيها  يتعانق  حيث  باهبا،  يف  ومتميزًا  فريدًا  نسيجًا  لت  شكرّ التناحر،  ونبذ 
الغاية  إىل  الوصول  سبيل  يف  وهو  الرشعي،  القانوين  اجلانب  مع  األخالقي 

والربهانية. والبيانية  الوجدانية  األساليب  يستخدم خمتلف  املذكورة، 

يعتمد ويستفيد يف  أنرّه  النظام االجتامعي اإلسالمي  الفرادة يف   ومن مظاهر 
رسالته اهلادفة إىل حتقيق األمن االجتامعي عىل عدة دوائر إنسانية، من قبيل: دائرة 
اإلنسانية،  األخوة  دائرة  إىل  وصوالً  الدين،  أخوة  األصدقاء،  اجليان،  األرحام، 
فهو يستفيد من كل هذه الدوائر ويعمل عىل إجياد وشائج الربط فيام بينها، لتنفتح 
فضاء  يف  وتذوب  الصغية  تتالشى  أن  دون  الكبية،  عىل  منها  الصغية  الدائرة 

الكبية، أو تتحول الصغية سجنًا مغلقًا يف وجه الكبية.

وتأيت دائرة األرحام عىل رأس الدوائر الصغرى التي أوالها اإلسالم عناية 
خاصة، ونسج أطرافها بخيوط املحبرّة، وشاد بنياهنا عىل أسس التآزر والرتاحم، 
ترعى  التي  والواجبات  احلقوق  وحتدد  حدودها،  ترسم  ضوابط  هلا  ووضع 
أمام  املطاف  هناية  يف  لنكون  اآلخر،  بالبعض  بعضهم  األرحام  عالقات  وتنظرّم 
اإلنسان،  أخيه  عىل  اإلنسان  فيها  ينفتح  برمتها  اإلنسانية  للعالقات  نقيرّة  صورة 
من  تتشكل  مجعاء  البرشية  ألنرّ  هلا؛  يكره  ما  له  ويكره  لنفسه،  حيب  ما  له  وحيب 
شبكة كبية من األقارب واألرحام، وكلهم أبناء رحم واحدة، وهي رحم أمنا 
فإننا  هذا،  من  وانطالقًا   . آدم  سيدنا  وهو  واحد،  أب  وجيمعها  حواء، 
برمتها،  اإلنسانية  العالقات  النتظام  د  يمهرّ األرحام،  عالقات  انتظام  أنرّ  نعتقد 
ك العالقات االجتامعيرّة اإلنسانية ولو يف دوائرها الكربى يؤرش عىل  كام أنرّ تفكرّ

ضعف الروابط الرمحية واألرسية.
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آثار قطيعة الرحم عىل الفرد واملجتمع 2 ــ 

ويف ضوء ما تقدم، يتضح الوجه يف هذا احلرص اإلسالمي البالغ عىل صلة 
األرحام، فإنرّ الصلة تساهم يف متاسك أبناء املجتمع وتواصلهم، كام أنرّ هلا تأثياهتا 
اإلجيابية ولو غي املبارشة عىل حتسني الوضع االقتصادي والصحي والنفيس هلم، 
العدو«)1)،  املحبة وتكبت  الرحم توجب  : »صلة  نقرأ يف كلامت عيل  ومن هنا 
»صل   : وعنه  السؤدد«)2)،  وتوجب  العدد  تنمي  الرحم  »صلة   : وعنه 

رمحك يزْد اهلل يف عمرك«)3). 

وعىل  برمته،  املجتمع  عىل  طيبة  ونتائج  آثار  الرحم  لصلة  كان  وإذا   
الرحم  قطيعة  آثار  فإنرّ  املوصول،  الشخص  وكذلك  لرمحه  الواصل  الشخص 
معهم  بالتواصل  اعتنائه  وعدم  ألرحامه  اإلنسان  فقطيعة  متامًا،  لذلك  معاكسة 
قلبه  ينبض  ال  وهلذا  لديه،  اإلنسانية  العواطف  منسوب  يف  ضعف  عىل  يؤرش 
باملحبة هلم، وال يشعر بالرمحة جتاههم، والشخص الذي ال ُترجى رمحته ألقاربه 
ذا  »من   : ـ  عنه  روي  فيام  ـ  عيل   قال  لآلخرين،  منه  ُترجى  ال  وأرحامه، 
تشمله  ال  قد  كهذا  إنسانًا  وإنرّ  رمحك!«)4).  ذوي  قطعت  إذا  فضلك  يرجو  الذي 
وعليه،  برمحته،  تعاىل  اهلل  يناله  ال  قد  اهلل  عيال  يرحم  ال  من  ألنرّ  اإلهلية،  الرمحة 
تصبُح احلكمة يف حتريم قطيعة األرحام واضحة وجليرّة، وال يغدو احلديث عن 
قطيعة  بعدم  اإلنسان  إلزام  )وهو  اإلسالمي  احلكم  هذا  وانسجام  مالءمة  عدم 
الرحم( مع مبدأ احلرية الشخصيرّة وجيهًا؛ وذلك ألنرّ اإلنسان ليس حرًا يف أن 
خيلق  أن  حرًا  ليس  أنرّه  كام  اإلنسانية،  والعواطف  ة  املعنويرّ القيم  من  احلياة  غ  يفررِّ

)1)  عيون احلكم واملواعظ، ص 304.
.405 )2)  تصنيف غرر احلكم، ص 

)3)  األمايل للصدوق، ص 278. وعنه بحار األنوار، ج 68، ص 383.
)4)  عيون احلكم واملواعظ، ص 464.
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العداوة بني بني البرش أو يزرع األحقاد يف النفوس. وإنرّ قطيعة األرحام تسهم 
يعيش  وال  وأبناؤه،  أهله  يتواصل  ال  الذي  املجتمع  ألن  كبي،  بشكل  ذلك  يف 
متفكك  جمتمع  هو  ألفراحه،  يفرح  أو  بآالمه  يشعر  وال  اآلخر،  همرّ  أحدهم 

إنسانيته. ملعنى  وفاقد  ومتصدع، 

 وبناًء عىل هذا يصبح الربط الوارد يف الروايات املتقدمة بني صلة الرحم 
األرحام  قطيعة  بني  اآلتية  الروايات  يف  الربط  أو  األرزاق،  ونمو  العمر  وطول 
وتدمي الديار وتعجيل الفناء وزوال النعم واضحًا أو مفهومًا عىل األقل، وليس 
فيه  يتواصل  الذي  املجتمع  فإنرّ  غيبيرًّا،  منحى  تفسيه  يف  ننحى  أن  بالرضورة 
املجتمع  بينام  بالرمحة واألنس واالستقرار،  األرحام ويتعاونون هو جمتمع عابق 
الذي ال يتواصل أبناؤه فيام بينهم هو جمتمع فارغ من الرتاحم والتالحم، جمتمع 
ما  مع  والتقاتل،  والتنازع  والسقوط  باالهنيار  االجتامعية  السنن  وفق  مهدد 

يستتبع ذلك من قتل النفوس وزوال النعم.

ْر حال أٍم أو أٍب ـ مثاًل ـ عمال عىل تربية ولدمها الوحيد وسهرا عىل  ولنتصورّ
راحته الليايل، وبذال ألجله الغايل والرخيص من صحتهام وراحتهام وماهلام، فلام 
م« عليهام ولو برسالة  شبرّ وقسا عوده، ترك والديه وقاطعهام كليًا، ومل يعد »يتكررّ
املرض،  هبام  وفتك   ، والغمرّ باهلم  ـ  ذلك  نتيجة  ـ  أصيبا  فلو  هاتفي!  اتصال  أو 

وتعرضا للنوبات القلبية مما أدى إىل موهتام، مل يكن ذلك بعيدًا وال مستغربًا.

وبعد هذا نأيت إىل استعراض مجلة من النصوص والروايات التي تتحدث 
عن آثار قطيعة الرحم.

قاطع  فيهم  قوم  عىل  تنزل  ال  الرمحة  »إّن   : اهلل  رسول  عن  احلديث  يف 
رحم«)1).

)1)  كنز العامل، ج 3، ص 367.
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: »أعوذ باهلل من الذنوب  وعن أيب محزة الثاميل قال: قال أمي املؤمنني 
التي تعجل الفناء، قيل: وما هي؟ قال: قطيعة الرحم«)1).

اَا  إِنَّ فاَ ةاَ  الِقاَ احْلاَ ُقوا  »اتَّ  : اهلل  َعْبِد  َأُبو  َقاَل  َقاَل:  َمنُْصوٍر  ْبِن  ُحَذْيَفَة  وعن 
ِحِم«)2). ُة الرَّ طِيعاَ الاَ قاَ ُة قاَ الِقاَ ا احْلاَ الاَ ُقْلُت وماَ جاَ ُتِيُت الرِّ

ومن كلامت عيل  القصار: »بقطيعة الرحم تستجلب النقم«)3)، »قطيعة 
الرحم تزيل النعم«)4)، »ليس مع قطيعة الرحم نامء«)5).

أنرّ  كام  مؤمنًا،  كان  ولو  اإلنسان  تطال  الرحم،  لقطيعة  املدمرة  اآلثار  وإنرّ 
فاجرًا؛ وذلك  أرحامه ولو كان  تنال كل من وصل  الرحم،  الطيبة لصلة  اآلثار 
ومسلم  وفاجر،  مؤمن  بني  تفرق  وال  وعامة،  شاملة  االجتامعية  القوانني  ألنرّ 
»يِف  َقاَل:  َجْعَفٍر   َأيِب  َعْن  ُعَبْيَدَة  َأيِب  صحيح   يف  ورد  هنا  ومن  وملحد، 
اْلباَْغُي   : نَّ باَاهلاَ واَ ى  راَ ياَ تَّى  حاَ باَدًا  أاَ اِحُبُهنَّ  صاَ ُموُت  ياَ الاَ  اٍل  ِخصاَ ُث  ثاَالاَ  : يِلٍّ  عاَ كِتاَاِب 
ِحِم،  الرَّ ُة  لاَِصلاَ ابًا  واَ ثاَ ِة  الطَّاعاَ لاَ  أاَْعجاَ وإِنَّ  ا،  هِباَ اهلل  ُيباَاِرُز  ُة  اِذباَ اْلكاَ واْلياَِمنُي  ِحِم  الرَّ ُة  طِيعاَ وقاَ
ةاَ  اِذباَ اْلكاَ اْلياَِمنياَ  وإِنَّ   ، وُيْثُروناَ ْم  اهُلُ ْمواَ أاَ تاَنِْمي  فاَ ُلوناَ  اصاَ ياَتاَواَ فاَ ارًا  ُفجَّ لاَياَُكوُنوناَ  ْوماَ  اْلقاَ وإِنَّ 
اْنِقطاَاُع  ِحِم  الرَّ ْقلاَ  ناَ ، وإِنَّ  ِحماَ الرَّ نُْقُل  ا وتاَ ْهلِهاَ أاَ ِمْن  ِقعاَ  باَالاَ اراَ  ياَ الدِّ اِن  راَ لاَتاَذاَ ِحِم  الرَّ ةاَ  طِيعاَ وقاَ

النَّْسلِ«)6).

)1)  الكايف، ج 2، ص 347، وراجع: ص 348.
)2)  املصدر نفسه، ج ن، ص 346.

)3)  عيون احلكم واملواعظ، ص 189.
)4)  املصدر نفسه، ص 372.
)5)  املصدر نفسه، ص 409.

»نقل  ا  وأمرّ هبا.  يشء  ال  التي  القفر  األرض  وهي  بلقع،  مجع  و»بالقع«   .347 ص   ،2 ج  الكايف،    (6(
راجع:  والعداوة.  التدابر  إىل  واملحبة  التعارف  ومن  الفرقة،  إىل  الوصلة  من  نقلها  به  فياد  الرحم« 

رشح أصول الكايف للموىل حممد صالح املازندراين، ج 9، ص 415.



حقوق اإلنسان يف اإلسالم208

رابعًا: حدود الصلة ووسائلها

ختتص  هل  إليها،  املشار  الرحم  حقوق  أنرّ  وهو  هامًا،  تساؤالً  ثمة  إنرّ  ثم 
باملسلم؟ أو تشمل مطلق الرحم ولو مل نلتِق معه يف الدين أو املذهب؟ والسؤال 
القاطع ألرحامه أو  أنرّه هل جتب صلة الشخص  اآلخر الذي يفرض نفسه هنا، 
أنه ُيعامل باملثل؟ إىل ذلك، فثمة سؤال آخر يطرح نفسه، وهو أنه ما هي وسائل 

التقنية احلديثة؟ بالوسائل  الصلة  الصلة، وهل تشمل 

الرحم عىل غري اإلسالم 1 ــ 

املبيرِّنة  والنصوص  الروايات  إنرّ  نقول:  األول  السؤال  عىل  اإلجابة  يف 
حلقوق األرحام شاملة بإطالقها ملطلق الرحم مع رصف النظر عن هويته الدينيرّة 
: »تكون يل  ح به احلديث التايل: قلت أليب عبد اهلل  واملذهبيرّة، وهذا ما رصرّ
الرحم ال يقطعه يشء، وإذا  نعم حق  القرابة عىل غي أمري، أهلم عيل حق؟ قال: 

كانوا عىل أمرك كان هلم حقان: حق الرحم وحق االسالم«)1).

ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ       ﴿ڃ   تعاىل:  قوله  من  ذلك  ويستفاد 
فإنرّ  ]املمتحنة:8[،  ک﴾  ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ       

صلة رحم الكافر، هي نوع من الرب املأمور به.

وجتدر اإلشارة إىل أنرّ املالحظ يف األخالق اإلسالمية يف الصدق واإلحسان 
إىل  الداعية  التعاليم  باملواثيق، وكذلك  وااللتزام  العهود  األمانة ورعاية  وحفظ 
أو  األصدقاء  أو  اجليان  أو  األرحام،  سيام  وال  اآلخرين  مع  احلسنة  العرشة 
باملسلم دون  التقييد  أو  التجزئة  تقبل  نسبية فهي ال  ا مطلقة وليست  أهنرّ غيهم، 
عرقه  أو  دينه  عن  النظر  رصف  مع  إنسان،  لكل  وشاملة  عامة  ا  إهنرّ بل  سواه، 

)1)  الكايف، ج 2، ص 157. واخلصال، ص 124.
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ممانعة  عدم  عىل  ويؤرش  وإنسانيتها،  األخالق  هذه  عاملية  عىل  يدلرّ  مما  ولونه، 
املتنوع دينيًا، ورفضه لفكرة االضطهاد أو التطهي  اإلسالم من تشكيل املجتمع 
عىل أساس ديني، متامًا كرفضه لفكرة التطهي العرقي والتمييز العنرصي. أجل، 
متارس  التي  أو  الديني  اآلخر  مع  القطيعة  فتاوى  من  مجلة  املقام  يف  تواجهنا  قد 
نوعًا من التمييز جتاهه، وهذا ما حيتاج إىل دراسة فقهية مستقلة ألن هذه الفتاوى 
كتاب  يف  ذلك  لدراسة  تعاىل  اهلل  وفقنا  وقد  للنقاش،  خاضعة  اجتهادات  هي 
يف  دراسة  ـ  املذهبي  اآلخر  مع  العالقة  فقه   « عنوان:  حتت  صدر  وقد  خاص 

القطيعة«. فتاوى 

صلة القاطع 2 ــ 

للشخص  حتى  واجبة  الصلرّة  أنرّ  فهو  الثاين  السؤال  عن  اجلواب  ا  وأمرّ
القاطع لرمحه، ألنرّ ترك اآلخر القيام بواجبه، ال يعفي أرحامه من مسؤولياهتم، 
عىل أنرّ اإلرصار عىل صلته من قبل أرحامه رغم قطيعته هلم، قد يؤثر فيه وحيرك 
عواطفه ويدفعه للعودة إىل سواء السبيل، وهذا ما أكده احلديث املروي عن َأيِب 

.(1(» ْتكاَ طاَعاَ مِحاَكاَ وإِْن قاَ ْقطاَْع راَ َعْبِد اهلل  َقاَل: »َقاَل َرُسوُل اهلل  الاَ تاَ

»أاَنَّ   : اهلل  َعْبِد  َأيِب  َعْن  َبَلَغنِي  َقاَل  َقاَل:  ٍر  َعامَّ ْبِن  إِْسَحاَق  موثق  ويف 
يِل  ًة  طِيعاَ وقاَ  َّ يلاَ عاَ بًا  ثُّ واَ تاَ إاِلَّ  ْوا  باَ أاَ ْيتِي  باَ ْهُل  أاَ اهلل  ُسولاَ  راَ ا  ياَ  : الاَ قاَ فاَ النَّبِيَّ   تاَى  أاَ ُجاًل  راَ
ْن  : تاَِصُل ماَ الاَ ْيفاَ أاَْصناَُع؟ قاَ كاَ : فاَ الاَ ِيعًا، قاَ ْرُفضُكُم اهلل جاَ : إِذًا ياَ الاَ أاَْرُفُضُهْم؟ قاَ ًة، فاَ تِيماَ وشاَ
اناَ لاَكاَ ِمناَ اهلل  لِكاَ كاَ ْلتاَ ذاَ عاَ ا فاَ إِنَّكاَ إِذاَ ، فاَ كاَ لاَماَ ْن ظاَ مَّ ْعُفو عاَ كاَ وتاَ ماَ راَ ْن حاَ طاَعاَكاَ وُتْعطِي ماَ قاَ

ِهرٌي«)2). ظاَ ْيِهْم  لاَ عاَ

 ، ُكويِنرِّ 347. اخلرب رواه الكليني عن َعيِل ْبن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيه َعِن النَّْوَفيِلرِّ َعِن السَّ 3، ص  )1)  الكايف، ج 
وهذا السند معترب عىل بعض املباين الرجالية.

)2)  املصدر نفسه، ج 2، ص 150.
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أو  أرحامه  عىل  تكربًا  عليها  ومرصًا  القطيعة  يف  ممعنًا  الرحم  كان  لو  نعم، 
احتقارًا هلم واستخفافًا هبم، بحيث متثل صلته وزيارته نوعًا من اإلذالل هلم، فال 
اعتبار،  املؤمن عند اهلل فوق كل  جتب عندئذ صلته وال حترم قطيعته، ألنرّ كرامة 

وأوىل من كل حرمة، حتى أهنا كام ورد يف احلديث أعظم من الكعبة الرشيفة.

م كانوا يصلون أرحامهم  وقد جاء يف سية األئمة من أهل البيت  أهنرّ
ولو كانوا ظاملني هلم وضامرين هلم الرش والسوء، ففي احلديث عن ساملة موالة 
اْلَوَفاُة  ْته  َحرَضَ ِحنَي  اهلل   َعْبِد  َأيِب  ِعنَْد  ُكنُْت   «  : الصادق  اإلمام 
األَْفَطُس  وُهَو  احْلَُسنْيِ  ْبِن  َعيِلرِّ  ْبَن  احْلََسَن  َأْعُطوا  َقاَل:  َأَفاَق  َفَلامَّ  َعَلْيه  َفُأْغِمَي 
َسْبِعنَي ِدينَارًا وَأْعُطوا ُفاَلنًا َكَذا وَكَذا وُفاَلنًا َكَذا وَكَذا َفُقْلُت: أُتْعطِي َرُجاًل مَحََل 
َسِمْعِت  أَما  َقاَل:  َبىَل،  ُقْلُت:  اْلُقْرآَن؟  َتْقَرِئنَي  أَما  َوحْيَِك  َفَقال:َ  ْفَرِة؟!  بِالشَّ َعَلْيَك 

: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   َقْوَل اهلل َعزَّ وَجلَّ
ِذيَن  الَّ ِمَن  َأُكوَن  َأْن الَ  َعىَل  أُتِريِديَن  )1)َفَقاَل:   ڃ  ڃ﴾ ]الرعد:21[ 

ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ﴿ڤ   وَتَعاىَل:  َتَباَرَك  اهلل  َقاَل 
ڄ  ڃ  ڃ﴾ ]الرعد:21[«)2).

إنرّ هذا يؤكد حرص اإلسالم البالغ عىل متتني أوارص املحبة داخل األرسة 
الوحدة  أو  الدائرة  هذه  ألنرّ  األرحام،  بني  احلميمة  العالقة  وتوطيد  الواحدة، 
الكبي،  االجتامعي  البناء  يف  األساسية  اللبنة  تشكل  )األرحام(،  االجتامعية 

ويعترب فسادها أو صالحها مدخاًل لفساد املجتمع أو صالحه.

عىل  مقفلة  تكون  أن  الدائرة  هلذه  يريد  ال  اإلسالم  فإنرّ  احلال،  وبطبيعة 
العصبيرّة  ألنرّ  رمحيرّة،  عائليرّة  لعصبيرّة  يؤسس  بام  داخلها  ليحبسهم  أصحاهبا، 

َل  ُبوٍب )أحد رواة اخلرب( يِف َحِديثِه: »مَحَ )1)  نقل الكليني يف هذا املوضع كالًما معرتضًا، فقال: َقاَل اْبُن حمَْ
َيْقُتَلَك. َأْن  ُيِريُد  ْفَرِة«:  بِالشَّ َعَلْيَك 

)2)  الكايف، ج 7، ص 55. هتذيب األحكام، ج 9، ص 246.
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واإلسالم ال يلتقيان، وإنرّام يريد هلا أن تنفتح عىل الدوائر اإلنسانيرّة األخرى، بل 
إنرّه هيدف إىل إدخال البرش مجيعًا يف دائرة الرمحيرّة والرتاحم،  القول:  نبالغ يف  ال 
جيعل  مما  هناك،  مصاهرة  أو  هنا  نسب  عالقة  يف  يتالقون  بآخر  أو  بشكل  ألهنم 

البعض. منهم عائلة واحدة كبية وأرحامًا لبعضهم 

أساليب صلة الرحم 3 ــ 

هل ثمة أسلوب خاص اقرتحه اإلسالم لصلة األرحام بحيث ال جيوز جتاوزه؟ 

أسلوب  هناك  وليس  ومتعددة،  شتى  بطرٍق  تتحقق  الصلة  إنرّ  واجلواب: 
بني  التواصل  هو  فاملطلوب  ختطيه،  من  ويمنع  عليه  اجلمود  من  بدرّ  ال  خاص 
أنرّه  العرف  يرى  أسلوب  أي  اعتامد  حتقيقها  يف  يكفي  الغاية  وهذه  األرحام، 
باالتصال  أو  رسالة،  بكتابة  أو  املبارش،  باحلضور  أكان  سواء  لذلك  مصداق 
اهلاتفي أو املحادثة عرب وسائل التواصل االجتامعي املعارصة، إنرّ ذلك كله حيقق 

الصلة، رغم أن بعضه غي منصوص عليه.  

وفضيلتها  درجاهتا  يف  خمتلفة  مستويات  للتواصل  إنرّ  القول:  يمكن  أجل، 
غاياته  حتقيق  يف  التواصل  وسائل  تفاوت  إىل  بينها  االختالف  ومردرّ  وثواهبا، 
وأهدافه، وأمهها: مسامهة الصلة يف تأمني حاجة اآلخر الذي نصله سواء أكانت 
الصلة  أنحاء وأشكال  الروايات إىل بعض  أو معنوية، وقد أشارت  حاجة مادية 
حيامي  بأن  بالنفس،  الصلة  الدرجات،  هذه  وأرفع  أفضَل  ولعلرّ  ودرجاهتا. 
أبو  »قال  قال:  الرضا   اإلمام  الصحيح عن  ففي  بنفسه عن رمحه،  ويدافع 
: »صل رمحك ولو برشبة ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف األذى  عبد اهلل 
أذى  كف  وليس  ذكرناه،  ما  هو  األذى  بكفرّ  املراد  أنرّ  ُيستظهر  فقد  عنها..«)1)، 
الصلة  من  ليس  بل  الصلة،  أشكال  أفضل  من  ليس  هذا  فإنرّ  رمحه،  عن  نفسه 

)1)  الكايف، ج 2، ص 151.
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بيشء.

وييل ذلك يف الفضل، صلة األرحام باملال، فيام لو كانوا حمتاجني، وقد يستدل 
عىل ذلك بام ورد يف احلديث عن اإلمام عيل  عن رسول اهلل  : »ومن مشى 
بنفسه وماله ليصل رمحه أعطاه اهلل عز وجل أجر مئة شهيد«)1). إال أنرّ  إىل ذي قرابة 
األعامل  بعض  عىل  الثواب  يف  تبالغ  التي  األحاديث  هذه  مثل  عىل  إشكاالً  لنا 

العادية)2).
ع  وتشجرّ واألتراح،  األفراح  يف  ومشاركتهم  األرحام،  زيارة  ذلك،  وييل 
ة بني األرحام، إما باملصافحة  الروايات عىل أمر مهم يف هذا املجال، وهو املامسرّ
أمي  عن  احلديث  ففي  وتستثيها،  العواطف  حترك  ة  املامسرّ ألنرّ  املعانقة،  أو 
نباته  : »إّن الرحم إذا تاست تعاطفت«)3)، ويف حديث األصبغ بن  املؤمنني 
إذا  الرحم  فإّن  منه  فليدن  رمحه  ذي  عىل  غضب  منكم  رجل  فأيام   ..«  : عنه 

استقرت..«)4). تاست 

: اهلل  رسول  فعن  الرحم،  عىل  والسالم  التحية  إلقاء  ذلك:  وييل 
َأِمُي  َقاَل  َقاَل:  الصادق   اهلل  َعْبِد  َأيِب  وَعْن  بالسالم«)5)،  ولو  أرحامكم  »بروا 

َتَباَرَك وَتَعاىَل: ﴿ٿ   ٿ    َيُقوُل اهلل  بِالتَّْسِليِم،  َأْرَحاَمُكْم وَلْو  : »ِصُلوا  امْلُْؤِمننَِي 
ٿ   ٹ    ٹ     ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ         ڤ   ڦ﴾ ]النساء:1[«)6). ويف موثق إِْسَحاَق 
اِن  ناَ وِّ لاَُيهاَ واْلرِبَّ  ِحِم  الرَّ ةاَ  ِصلاَ إِنَّ  َيُقوُل:  اهلل   َعْبِد  َأَبا  »َسِمْعُت  َقاَل:  ٍر  َعامَّ ْبِن 
ِم  الاَ انُِكْم ولاَْو بُِحْسِن السَّ وا بِإِْخواَ ُكْم وباَرُّ اماَ ِصُلوا أاَْرحاَ ُنوِب، فاَ ِن ِمناَ الذُّ ْعِصاماَ اباَ وياَ ساَ احْلِ

)1)  أمايل الصدوق، ص 516.
قد أوضحنا هذا اإلشكال عىل نحو مفصل يف مالحق كتابنا »فقه العالقة مع اآلخر املذهبي ـ دراسة   (2(

يف فتاوى القطعية«، ج 2، ص 458.
)3)  عيون احلكم واملواعظ، ص 149.

)4)  تفسي العيايش، ج 1، ص 217. وعنه بحار األنوار، ج 71، ص 97.
)5)  كنز العامل، ج 2، ص 93.

)6)  الكايف، ج 2، ص 155. وراجع: اخلصال، ص 613.
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اِب«)1). واَ دِّ اجْلاَ وراَ

كثية،  أخبار  وفيه  بالنفس،  كان  ما  الصلة  »وأعظم  األول:  الشهيد  يقول 
يكن  مل  وإن  حيب  من  بصلة  ثم  إليها،  النفع  بجلب  ثم  عنها،  الرضر  بدفع  ثم 
رمحًا للواصل، كزوجة األب واألخ ومواله، وأدناها السالم بنفسه، ثم برسوله، 

والدعاء بظهر الغيب، والثناء يف املحرض«)2).

)1)  الكايف، ج2، ص 157.
)2)  القواعد والفوائد، ج 2، ص 53.
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أوالً: مفهوم اجلوار وأهدافه

ما املراد باجلوار؟ ومن هم اجليان؟ وما هي أهداف اإلسالم من التأكيد 
عىل رعاية حقوق اجليان؟ 

دائرة اجلريان واالجتامع اإلنساين  1 ــ 

عناية خاصة، وحثرّ عىل  اإلسالم  أوالها  التي  اإلنسانية  الدوائر  من مجلة 
الرتابط بني أطرافها، وضخرّ فيها نسائم اللطف والرمحة، وسعى إىل ملئها بوشائج 
اجليان،  دائرة  هي  تنظمها:  رشعيرّة  ضوابط  هلا  ووضع  أدبية،  وحقوق  أخالقيرّة 
وهي دائرة بالغة األمهية بالنسبة للنظام االجتامعي العام. فإنرّ انتظام العالقات يف 
إطار هذه الدائرة أو عدم انتظامها، له تأثياته اإلجيابية أو السلبية عىل حياة الفرد 
انتظام  بحسن  الشخص  حياة  استقرار  يرتبط  الفردية،  الزاوية  فمن  اجلامعة.  أو 
الكثي  له  سيجلب  هبم  العالقة  هذه  سوء  بينام  جيانه،  من  اآلخرين  مع  عالقاته 
ا من الزاوية االجتامعية، فإنرّ فساد  من املتاعب ويقلق راحته ويوتر أعصابه. وأمرّ
املجتمع حلمته ومتاسكه، ويزلزل  يفقد  العالقة بني اجليان، سوف  أو سوء هذه 
به  املرتبصني  أعدائه  قبل  ل اخرتاقه من  يسهرّ الذي  األمر  أبنائه،  املتبادلة بني  الثقة 

رشًا، وجيعله عرضة لالهنيار أمام أي هزة داخلية أو خارجية.

معنى اجلوار 2 ــ 

للجوار معنيان، كام تنصرّ عىل ذلك املعاجم اللغوية:
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اجلوار يف املسكن، وهذا املعنى معروف، حيث يقال ملن قرب مسكنه  1ـ	
املتضايفة، كاألخ والصديق، فال  من غيه: اجلار، وهو من األسامء 

يكون زيد جارًا لعمرو، إال ويكون عمرو جارًا له)1).

أو  ـ فردًا  يلجأ اإلنسان  اجلوار بمعنى احلامية، ويتحقق ذلك عندما  2ـ  
اللجوء واحلامية،  ـ طالبًا  أو دولة  أو مجاعة  فردًا  ـ  إىل غيه  ـ  مجاعة 

اليوم باللجوء السيايس. وهو ما يصطلح عليه 

كبيًا،  التقاًء  املعنى  يف  يلتقيان  للجوار،  اآلنفني  املعنيني  أنرّ  الواضح  ومن 
حيث إهنام ـ من جهة ـ يتضمنان معنى احلامية، فاإلنسان إنام جياور اآلخرين يف 
للغرض عينه، ومن  أنه يستجي هبم  للعون واحلامية واألنس، كام  املسكن، طلبًا 
املعنوي  القرب  برضورة  القاضية  اإلحيائية  الداللة  يف  يلتقيان  فهام  أخرى  جهة 
منه؛ ولذا غدا اجلوار  املادي  القرب  قياسًا عىل  من اجلار، بحاميته والدفاع عنه، 
مستبطنًا معنى القرب، يقول الراغب األصفهاين: »وملا استعظم حق اجلار عقاًل 
تعاىل: قال  باجلار،  غيه  حق  يستعظم  أو  حقه  يعظرّم  من  كل  عن  عربرّ  ورشعًا 
﴿ۀ  ۀ ہ   ہ   ہ﴾ ]النساء:36[، ويقال: استجرته فأجارين، 
وجل:  عز  وقال  ]األنفال:48[  ڍ﴾  ڇ    ﴿ڇ    تعاىل:  قوله  هذا  وعىل 
معنى  اجلار  من  ر  تصورّ وقد  ]املؤمنون:88[،  ی﴾  ىئ   ىئ   ىئ   ﴿ېئ  

ې     ﴿ تعاىل:  قال  وجتاور،  وجاوره  جاره  غيه  من  يقرب  ملن  فقيل:  القرب، 
ې  ې   ى     ى﴾ ]األحزاب:60[«)2).

حّد اجلوار 3 ــ 

الذين تشملهم  السؤال: ما هو حد اجلوار؟ وما هي دائرة اجليان  ويبقى 
املتقدمة؟ احلقوق 

.103 )1)  راجع: املفردات للراغب األصفهاين، ص 
)2)  راجع: املصدر نفسه، ص ن. 
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العام،  العرف  إىل  اجلوار  موضوع  حتديد  يرتك  مل  اإلسالم  إنرّ  واجلواب: 
الناس يف سعتها  الفهم العريف قد ختتلف  ولعله بسبب أنرّ دائرة اجليان بحسب 
وضيقها، فأراد وضع حد يمنع مثل هذا االختالف. ونالحظ أنرّ دائرة اجليان 
سوى  تشمل  ال  فهي  جدًا،  ضيقة  زماننا  يف  الناس  من  الكثي  فهم  بحسب 
الدائرة  يوسع  اإلسالمي  الترشيع  بينام  منازهلم،  يف  جدًا  املتقاربني  األشخاص 
املستطاع،  قدر  الناس  بني  التواصل  جسور  مدرّ  هبدف  وذلك  ذلك،  من  أوسع 
التكاتف  إطار  يف  تتحرك  حقوق  وهي  باجلوار،  املرتبطة  احلقوق  دائرة  وتوسيع 

والرتاحم. والتعاون 

 واحلد الذي نصت عليه الرشيعة بحسب ما جاء يف األخبار يتسع ليشمل 
املسجد  : »حريم  أربعني منزالً من اجلهات األربع، ففي احلديث عن عيل 

أربعون ذراعًا، واجلوار أربعون دارًا من أربعة جوانبها«)1).

ْرباَُعوناَ  اِر أاَ واَ دُّ اجْلِ اٍج َعْن َأيِب َجْعَفٍر  َقاَل: »حاَ ويف صحيحة مَجِيِل ْبِن َدرَّ
لِه«)2). ْن ِشاماَ ِمينِه وعاَ ْن ياَ ْلِفه وعاَ ْيه وِمْن خاَ داَ نْيِ ياَ انٍِب ِمْن باَ ارًا ِمْن ُكلِّ جاَ داَ

ارًا  داَ ْرباَِعنياَ  أاَ »ُكلُّ   : اهلل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  الصادق   اإلمام  وعن 
لِه«)3). ْن ِشاماَ ِمينِه وعاَ ْن ياَ ْلِفه وعاَ ْيه وِمْن خاَ داَ نْيِ ياَ اٌن ِمْن باَ ِجرياَ

ويف حديث آخر عن الصادق  عن رسول اهلل  يف حتديد اجلوار: 
لِه«)4). ْن ِشاماَ ِمينِه وعاَ ْن ياَ ْلِفه وعاَ ْيه وِمْن خاَ داَ نْيِ ياَ ارًا ِمْن باَ ْرباَِعنياَ داَ ».. ُكلِّ أاَ

السنة،  فقهاء  بعض  تبناه  فقد  اإلمامي،  بالفقه  خيتص  ال  التحديد  وهذا 

)1)  اخلصال للصدوق، ص 544.
)2)  الكايف، ج 2، ص 669.

)3)  املصدر نفسه، ج ن، ص ن.
)4)  املصدر نفسه، ج ن، ص 666.
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يا  ا قالت:  كالشافعي)1)، وهو مروي يف مصادرهم، فقد روت السيدة عائشة أهنرّ
رسول اهلل  ما حق أو ما حدرّ اجلوار؟ قال: »أربعون دارًا«)2)، ونحوه روايات 

أخرى.

التحديد املذكور،  لكن ثمة رواية أخرى عن السيدة عائشة نفسها ختالف 
ـ:  عنه  روته  فيام  ـ  قوله   وهي  األربع،  اجلهات  عىل  دارًا  األربعني  وتوزع 
ههنا  من  وعرشة  ههنا  من  عرشة  دارًا،  أربعني  إىل  باجلار  جربائيل  »أوصاين 
وعرشة من ههنا..«)3)، لكن البيهقي ضعرّف هذه الرواية)4). فيكون املتعني األخذ 

بالتحديد األول، لصحة رواياته وتضافرها وورودها من طرق الفريقني.

فإننا  األربع،  اجلهات  من  دارًا  أربعني  عن  نتحدث  عندما  أنه  وطبيعي 
نتحدث عن دائرة وسيعة جدًا، وقد تضم املئات من الناس، ووفق هذا التحديد 

يغدو أهايل أكثر القرى جيانًا.

ينفي  ال  ذلك  لكن  العلو،  جهة  تذكر  مل  النصوص  أنرّ  إىل  اإلشارة  وجتدر 
للمدى  خصوصية  ال  أنرّه  الظاهر  ألنرّ  جيانًا،  املرتفعة  البنايات  سكنة  يكون  أن 

األفقي، وعليه فيمتد اجلوار ليشمل املدى العامودي أيضًا.

102. وقال الرشبيني: »)ولو وىص( بيشء )جليانه( ..  )فالربعني دارا من  4، ص  )1)  كتاب األم، ج 
إمام  تعاىل عنه يف األم، وهو  اهلل  الشافعي ريض  داره األربعة كام نص عليه  كل جانب( من جوانب 
عارف باللغة وكالمه فيها حجة، ويدل له خرب: حق اجلوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا 
وأشار قداما وخلفا ويمينا وشامال، رواه أبو داود وغيه مرسال وله طرق تقويه«. مغني املحتاج، ج 

3، ص 58.
)2)  السنن الكربى للبيهقي، ج 6، ص 276. وكنز العامل، ج 9، ص 52.

)3)  السنن الكربى، ج 6، ص 676.
)4)  املصدر نفسه، ج ن، ص ن.
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ثانيًا: فلسفة اجلوار وأهدافه ومكانته

مليله  إشباعًا  اآلخرين  جماورة  يف  يرغب  فهو  بالطبع،  مدين  اإلنسان  أنرّ  بام 
وإمكاناته،  وإرادته  قوته  بلغت  ومهام  ألنرّه  ونقصه،  حلاجته  وسدًا  الفطري 
وما  احلياة،  رحلة  يف  له  ومؤازرهتم  ومساعدهتم  اآلخرين  محاية  إىل  بحاجة  فهو 
يكتنفها من خماوف وأخطار، ومن هنا فقد انطلق البرش منذ أن عمروا األرض 

ليعيشوا متجاورين يف سكناهم، متقاربني يف منازهلم. واستوطنوها، 

اجلوار أبعاد ودالالت 1 ــ 

كان  واحلياتية،  الفطرية  ورضورته  امللحة  حاجته  ورغم  اجلوار  لكن   
األطامع  نتيجة  املتجاورين،  بني  والنزاعات  اإلشكاالت  بعض  يثي  باستمرار 
والغرائز واختالف األطباع والسالئق، ومن هنا نشأت احلاجة إىل قوانني ترعى 
الساموية  الرشائع  وأرست  َسنرّت  فقد  كان،  وهكذا  وتنظرّمها،  اجلوار  عالقات 
احلقوق  جلهة  اجلوار،  عالقات  تنظم  إىل  هتدف  قوانني  جمموعة  والوضعية 

والواجبات. 

من  السلبي  اجلانب  تنظيم  عىل  زت  ركرّ الوضعية  القوانني  أنرّ  ويالحظ 
التعدي  إقالق راحته، فضاًل عن  أو  إيذاء جاره  بمنع اجلار من  العالقة، وذلك 
حثرّ  جلهة  العالقة،  من  اإلجيايب  اجلانب  عىل  تطلرّ  أن  دون  له،  واإلساءة  عليه 
العالقة  نظرّم  أنرّه  ميرّز اإلسالم  ما  لكن  مؤازرة جاره ونرصته ومحايته.  اجلار عىل 
وعمقًا،  شمولية  أكثر  بشكل  وعاجلها  والسلبي،  اإلجيايب  جانبيها  من  املذكورة 
جاءت  ولذا  اهلادفة،  اإلنسانية  ورسالته  للحياة  العامة  رؤيته  مع  انسجامًا 
األذى  رصف  إىل  مضافًا  ـ  مستهدفة  اجلوار  بشأن  اإلسالمية  والقوانني  التعاليم 

بكل أشكاله عن اجلار ـ حتقيق املبادئ التالية:
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النرصة واحلامية، ليقوم اجلار بدور احلامية جلاره، من كل ما يتعرض  1ـ  
له من أخطار طبيعية أو غي طبيعية.

التكافل االجتامعي، ليشعر اإلنسان باملسؤولية عن جاره، فيتضامن  2ـ  
ورصوفه  الدهر  مكاره  من  ينوبه  ما  كل  يف  جانبه  إىل  ويقف  معه، 

وصعوبات احلياة وآالمها.

إهناء حالة البداوة والعزلة، مع ما حتمله وختتزنه من صفات التوحش  3ـ  
والشدة والتصحر األخالقي، وما يرافقها من أمراض وعقد نفسية 
واجتامعية، لينتقل املجتمع ومن خالل أخذه بمبدأ اجلوار من حالة 
حتقيق  يف  تسهم  إذًا،  فاملجاورة  والتمدن.  التحرض  حالة  إىل  البداوة 
الليونة  عىل  وتروضه  العزلة،  من  اإلنسان  وخترج  املدنيرّة  احلياة 
التفردية والعدوانية لديه. التسلطية  النزعات  واملرونة، وهتذب كل 

حسن اجلوار وآثاره 2 ــ 

إنرّ ما يريده اإلسالم لعالقات اجلوار، أن تبنى عىل أساس املحبة والصداقة 
جماورة  اإلنسان  فيْحسن  صفوها،  تعكر  التي  الشوائب  كل  عن  بعيدًا  املتبادلة، 
متكافل  متامسك  جمتمع  لبناء  يؤسس  مما  جماورته،  اآلخرون  وحيسن  اآلخرين 
اِميرِّ َقاَل: َدَخْلُت َعىَل َأيِب َعْبِد اهلل   بِيِع الشَّ متضامن، ففي اخلرب عن َأيِب الرَّ
َفَلْم َأِجْد َمْوِضعًا  َأْهِل اآلَفاِق  اِميُّ وِمْن  واْلَبْيُت َغاصٌّ بَِأْهِله فِيه اخْلَُراَسايِنُّ والشَّ
ٍد اْعَلُموا َأنَّه  َأْقُعُد فِيه، َفَجَلَس َأُبو َعْبِد اهلل ع وَكاَن ُمتَِّكئًا ُثمَّ َقاَل: َيا ِشيَعَة آِل حُمَمَّ
حُيِْسْن ُصْحَبَة َمْن َصِحَبه، وخُمَاَلَقَة  َيْمِلْك َنْفَسه ِعنَْد َغَضبِه وَمْن مَلْ  َلْيَس ِمنَّا َمْن مَلْ 
ِشيَعَة  َيا  َماحَلَه،  َمْن  ومُمَاحَلََة  َجاَوَره،  َمْن  وجُمَاَوَرَة  َراَفَقه  َمْن  وُمَراَفَقَة  َخاَلَقه،  َمْن 

َة إِالَّ بِاهلل«)1). ُقوا اهلل َما اْسَتَطْعُتْم واَل َحْوَل واَل ُقوَّ ٍد اتَّ آِل حُمَمَّ

)1)  الكايف، ج 2، ص 637. ورواه خمترصًا يف ج 2، ص 668.



حقوق اإلنسان يف اإلسالم222

فهو  واجلامعة،  الفرد  مستوى  عىل  مجة،  وفوائد  آثارًا  اجلوار  حلسن  وإنرّ 
املجتمع  أبناء  متاسك  عىل  ويساعد  االجتامعي،  األمن  وتوطيد  حتقيق  يف  يسهم 
ا عىل املستوى الفردي، فحسن اجلوار يسهم يف تكثي  وتضامنهم، كام أسلفنا. أمرّ
وقال:  خدمه«  كثر  جريانه  إىل  أحسن  »من   : عيل  قال  وحمبيه،  املرء  أصدقاء 
روايات  يف  ورد  ما  كثيًا  ذلك  عن  يبتعد  وال  جريانه«)1)،  كثر  جواره  حسن  »من 
عن  احلديث  يف  كام  األعامر«  يف  وينسئ  الديار  يعمر  اجلوار  »حسن   : بأنرّ أخرى 
: »حسن اجلوار زيادة يف األعامر،  الصادق  ، ونحوه ما عن  رسول اهلل 

: »حسن اجلوار يزيد يف الرزق«)3). وعامرة يف الديار«)2)، وعنه 

والفردي،  االجتامعي  االستقرار  إىل  إشارة  تكون  قد  الديار،  عامرة  فإنرّ 
واالجتامعي،  النفيس  اإلنسان  الستقرار  طبيعية  حصيلة  هي  األعامر  وزيادة 
وزيادة الرزق أيضًا ناجتة عن كثرة أعوان الشخص ومريديه، وربام تكون بعض 

هذه اآلثار مكافأة ومنحة إهلية، ملن حيسن جماورة اآلخرين.

آثارًا  اجلوار  لسوء  أن  البدهيي  فمن  اجلوار،  حسن  آثار  هذه  كانت  وإذا 
النفسية  املتاعب  وختلق  املجتمع،  تفكك  عىل  تساعد  فهي  لذلك،  معاكسة 

: »ما عّز من ذّل جريانه«)4). والصحية لإلنسان، يف احلديث عن عيل 

مكانة اجلار وحرمته 3 ــ 

باجلار  يوصيني  زال جربائيل   »ما  عنه:  فيام روي  النبي   قول  إنرّ 
حتى ظننت أّنه سيورثه«)5) يدلرّ داللة بليغة عىل املكانة املرموقة التي حيتلرّها اجلار يف 

)1)  تصنيف غرر احلكم، ص437.
)2)  الكايف، ج 2، ص 667 و668.
)3)  املصدر نفسه، ج ن، ص 666.

)4)  عيون احلكم واملواعظ، ص 480.
5. ورواه البخاري  86 من أبواب أحكام العرشة، احلديث  27، الباب  12، ص  )5)  وسائل الشيعة، ج 

يف صحيحه، ج 7، ص 78. وأمحد يف مسنده ج 2، ص 85 إىل غي ذلك من املصادر.
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نظر اإلسالم، وأبلغ من ذلك يف الداللة عىل حرمة اجلار ومكانته، تنزيله منزلة 
: »إن رسول اهلل   النفس وتشبيه حرمته بحرمة األم، كام يف كتاب عيل 
كالنفس  اجلار  أّن  يثرب:  أهل  من  هبم  حلق  ومن  واألنصار  املهاجرين  بني  كتب 
غري مضار وال آثم، وحرمة اجلار عىل اجلار كحرمة أمه«)1). ولعلرّ التعبي األبلغ من 
عن  احلديث  يف  جاء  ما  منزلته،  وعظيم  اجلار  مكانة  عىل  الداللة  يف  كله،  ذلك 
ابنها اإلمام احلسن  : »يا بني اجلار ثم الدار«)2)،  سيدتنا الزهراء  مع 

فإنرّه يؤكد أنرّ األدب واخللق الرفيع، يقتيض إيثار اجلار وتفضيله عىل النفس.

مواصفات اجلار 4 ــ 

واستقرار  اإلنسان  راحة  بني  وثيقة  عالقة  وجود  من  تقدم  ما  ضوء  ويف 
حياته وبني حسن عالقاته بجيانه، يكون من الطبيعي والرضوري أن يفكر كل 
جواره،  يف  السكنى  يقرر  أن  قبل  وطبعه  سلوكه  ودراسة  جاره  اختيار  يف  عاقل 

وقد اشتهر احلديث القائل: »اجلار قبل الدار«)3).

من  يكون  بجيانه،  عالقاته  حسن  رهن  هي  املرء  سعادة  كانت  وإذا 
له  يرتاح  ممن  احلميدة،  والصفات  الطيبة  األخالق  صاحب  خيتار  أن  الطبيعي 
ويأنس به ويألفه، وال يؤذيه يف نفسه أو أهله وولده وماله، وال يقلق راحته أو 
يوتر أعصابه، كام عليه أيضًا أن يأخذ باحلسبان معيارًا آخر وهو أن يكون جاره 
والروحية،  األخالقية  ومناعته  نه  وتديرّ إيامنه  بإضعاف  له  جواره  يتسبب  ال  ممن 

)1)  الكايف، ج 2، ص 666.
)2)  علل الرشائع للشيخ الصدوق، ج 1، ص 181.

قبل  والرفيق  الدار  قبل  اجلار  »التمسوا  نصه:  وهذا   ، اهلل  رسول  عن  مروي  احلديث  هذا    (3(
عن  »سل  بصيغة:  عيل   عن  مروي  وهو   .269 ص   ،4 ج  للطرباين،  الكبي  املعجم  الطريق«. 
8، ص 24.  56. والكايف، ج  3، ص  الرفيق قبل الطريق، وعن اجلار قبل الدار«. هنج البالغة، ج 

وحتف العقول، ص 86.
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 : : »جاور من تأمن رشه وال يعدوك خريه«)1)، وعنه  قال أمي املؤمنني 
»بئس اجلار جار السوء«)2)، وعنه أيضًا: »جار السوء أعظم الرضاء وأشد البالء«)3)، 
: »من القواصم الفواقر التي تقصم الظهر جار  ويف احلديث عن اإلمام الباقر 

السوء، إن رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيئة أفشاها«)4).

: يا عيل أربعة  : »يف وصية النبي  لعيل  وعن اإلمام الصادق 
وهي تونه،  أمره، وزوجة حيفظها زوجها  اهلل ويطاع  إمام يعيص  الظهر:  قواصم  من 

وفقر ال جيد صاحبه له مداويًا، وجار سوء يف دار مقام«)5).

من  باهلل  »أعوذ  ويقول:  السوء،  جار  من  باهلل  يستعيذ  النبي   وكان 
قلبه، إن رآك بخري ساءه وإن رآك برش  تراك عيناه ويرعاك  إقامة،  السوء يف دار  جار 
رسه«)6)، وإذا كان لسوء اجلوار هذه التأثيات السلبية عىل املستوى واالجتامعي 
معاكسة  إجيابية  تأثيات  اجلوار  حلسن  يكون  أن  الطبيعي  فمن  واألخالقي، 
لذلك متامًا، ومن هنا ورد يف احلديث عن اإلمام الصادق  : »حسن اجلوار 

زيادة يف األعامر وعامرة الديار«)7).

ثالثًا: حقوق اجلار يف اإلسالم

النصوص  يف  منه  مفروغ  أمر  هو  احلقوق  من  جلملة  اجلوار  استدعاء  إنرّ 
يتمرّ احلديث عن مصاديق هذه احلقوق، وعن رضورة رعايتها  اإلسالمية، وإنام 

)1)  عيون احلكم واملواعظ، ص 221.
)2)  املصدر نفسه، ص 193.
)3)  املصدر نفسه، ص 222.
)4)  الكايف، ج 2، ص 668.

)5)  اخلصال للصدوق، ص 206.
)6)  الكايف، ج 2، ص 669. وراجع: سنن النسائي، ج 8، ص 274.

)7)  الكايف، ج 2، ص667.
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وأما  قليل،  عامرّ  فسيأيت  وتفاصيلها  احلقوق  هذه  مصاديق  أما  تضييعها،  وعدم 
تشديد النصوص عىل رعاية هذه احلقوق فهو ما نالحظه يف العديد من األخبار، 
جاره  حق  ضيع  »ومن   : اهلل  رسول  قال  قال:  عيل   عن  احلديث  ففي 
يف  اهلل  »اهلل   : احلسن  البنه  عيل   وصية  يف  جاء  وقد  منا..«)1)،  فليس 

جريانكم فإنم وصية نبيكم ما زال يوص هبم حتى ظننت أنه سيورثهم«)2).

اخْلَْثَعِميرِّ  َحبِيٍب  عن  اخلرب  يف  املتبادلة،  احلقوق  من  هي  اجليان  وحقوق 
ُدوا  واْشهاَ اِد  وااِلْجتِهاَ ِع  راَ بِاْلواَ ْيُكْم  لاَ »عاَ َيُقوُل:  اهلل   َعْبِد  َأَبا  »َسِمْعُت  َقاَل: 
حُتِبُّوناَ  ا  ماَ لِلنَّاِس  ِحبُّوا  وأاَ ُكْم  اِجداَ ساَ ماَ ْوِمُكْم  قاَ عاَ  ماَ وا  واْحرُضُ امْلاَْرىضاَ  وُعوُدوا  ناَائِزاَ  اجْلاَ

اِره«)3). قَّ جاَ ْعِرفاَ حاَ ه والاَ ياَ قَّ اُره حاَ ْعِرفاَ جاَ ْن ياَ ُجُل ِمنُْكْم أاَ ْستاَْحيِي الرَّ ا ياَ ألاَْنُفِسُكْم، أماَ

عىل  اجلار  حقوق  هي  ما  هو:  نفسه  يطرح  الذي  التساؤل  فإنرّ  وعليه، 
جاره؟ وهل تقترص عىل احلقوق االستحبابية أم أنرّ بعضها هي حقوق إلزامية؟ 

هذا ما سنوضحه فيام ييل:

أ ـ  حرمة إيذائه

م رشعًا، فكيف إذا كان اآلخر هو اجلار، فإنرّ إيذاءه  إنرّ إيذاء اآلخرين حمررّ
أشكال  فكل  وعليه،  معنويًا.  أو  ماديًا  إيذاًء  كان  سواء  وحرمة،  قبحًا  يزداد 
األصوات  خالل  من  وإزعاجه  راحته  إقالق  أو  ماله  عىل  أو  عليه  التعدي 
املرتفعة، أو انتهاك حرمته، والنيل من عرضه وكرامته والتجسس عليه وكشف 
أرساره، إىل غي ذلك من أشكال اإليذاء، هي أعامل عدوانية وحمرمة، وقد ورد 

5. ورواه البخاري  86 من أبواب أحكام العرشة، احلديث  27، الباب  12، ص  )1)  وسائل الشيعة، ج 
يف صحيحه، ج 7، ص 78. وأمحد يف مسنده، ج 2، ص 85 إىل غي ذلك من املصادر.

)2)  هنج البالغة، ج 3، ص 77.
)3)  الكايف، ج 2، ص 635.
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يف احلديث النبوي الرشيف: »ليس منا من ال يأمن جاره بوائقه«)1). وبوائقه تعني 
ظلمه ورشه، كام جاء تفسيه يف احلديث املروي عن َأيَب َعْبِد اهلل الصادق  

ْشُمه«)2). : ُظْلُمه وغاَ الاَ ائُِقه؟ قاَ واَ ا باَ ه، ُقْلُت: وماَ ائِقاَ واَ اُره باَ ناَ جاَ ْن آماَ قال: »امْلُْؤِمُن ماَ

وألمهية هذا املعنى فقد أمر النبي  ـ بحسب ما جاء يف بعض األخبار 
اإلمام عن  احلديث  ففي  به،  أصواهتم  بأعىل  ينادوا  أن  أصحابه  من  أربعة  ـ 

ْيُت  اَ : إيِنِّ اْشرتاَ الاَ قاَ اِر فاَ ُجٌل ِمناَ األاَْنصاَ اه راَ تاَ ُسولاَ اهلل  أاَ : » .. إِنَّ راَ  الصادق 
الاَ  قاَ ه  َّ ُن رشاَ آماَ ه والاَ  رْياَ أاَْرُجو خاَ ْن الاَ  ماَ ارًا  ِجواَ ِمنِّي  ايِن  باَ ِجرياَ ْقراَ أاَ وإِنَّ  ٍن  ُفالاَ نِي  باَ يِف  ارًا  داَ
ْن ُيناَاُدوا  ، أاَ اداَ ُظنُّه امْلِْقداَ راَ وأاَ رٍّ وناَِسيُت آخاَ ا ذاَ باَ ناَ وأاَ ْلاماَ لِّيًا  وساَ ُسوُل اهلل  عاَ راَ راَ أاَماَ فاَ
ُثمَّ  ثًا  ثاَالاَ ا  هِباَ ْوا  ناَاداَ فاَ ه،  ائِقاَ واَ باَ اُره  جاَ ْن  ْأماَ ياَ  ْ ملاَ ملِاَْن  ناَ  إِياماَ الاَ   : بِأاَنَّه  اهِتِْم  أاَْصواَ بِأاَْعىلاَ  امْلاَْسِجِد  يِف 

لِه«)3). ْن ِشاماَ ِمينِه وعاَ ْن ياَ ْلِفه وعاَ ْيه وِمْن خاَ داَ نْيِ ياَ ارًا ِمْن باَ ْرباَِعنياَ داَ أاَ بِياَِده إىِلاَ ُكلِّ أاَ ْوماَ أاَ

ُسوِل  إىِلاَ راَ تاَْشُكو  ُة   اطِماَ فاَ ْت  اءاَ َقاَل: »جاَ ويف اخلرب عن الصادق  
ا  إِذاَ فاَ ا  فِيهاَ ا  ماَ لَِّمي  عاَ تاَ  : الاَ وقاَ ًة)4)  ْيساَ ُكراَ اهلل   ُسوُل  راَ ا  أاَْعطاَاهاَ فاَ ا  ْمِرهاَ أاَ باَْعضاَ  اهلل  

)1)  هذا احلديث مروي يف طرق الفريقني، ويف بعضها جاء: »الَ إِياَمَن ملَِْن ملَْ َيْأَمْن َجاُره َبَواِئَقه«. الكايف، 
بوائقه«، كام جاء يف حديث  املؤمنني من مل يأمن جاره  666. ويف بعضها جاء: »ليس من  2، ص  ج 
يؤمن عبد حتى  66. ويف بعضها جاء: »ال  اإلمامة، ص  . دالئل  أبيها  فاطمة  عن  السيدة 
مع  عنه  اإليامن  النبي  عىل  يقسم  بعضها  126. ويف  بوائقه«. مكارم األخالق، ص  يأمن جاره 
يا رسول  قيل: ومن  يؤمن!  يؤمن واهلل ال  يؤمن واهلل ال  »واهلل ال  البخاري:  التكرار، كام يف حديث 
اهلل؟ قال: الذي ال يأمن من جاره بوائقه«. صحيح البخاري، ج 7، ص 78. واملستدرك للحاكم، ج 
1، ص  10. ويف بعضها جاء: »ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه«. صحيح مسلم، ج  1، ص 
بوائقه«. عيون أخبار  يأمن جاره  منا من مل  الرضا  بصيغة: »ليس  49. وهو مروي عن اإلمام 

الرضا  ، ج 2، ص 27، إىل غي ذلك.
)2)  الكايف، ج 2، ص 668.

)3)  املصدر نفسه، ج ن، ص 666.
)4)  الكريسة: مصغر الكراسة، وهي اجلزء من الصحيفة، ويف بعض النسخ »كربة« والكرب بالتحريك 

أصول النخل الغالظ أمثال الكتف. رشح أصول الكايف، ج 11، ص 153.
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واْلياَْوِم  بِاهلل  ُيْؤِمُن  اناَ  كاَ ْن  وماَ ه،  اراَ جاَ ُيْؤِذي  فاَالاَ  اآلِخِر  واْلياَْوِم  بِاهلل  ُيْؤِمُن  اناَ  كاَ ْن  ماَ ا  فِيهاَ
ْو لِياَْسُكْت«)1). رْيًا أاَ ْلياَُقْل خاَ اناَ ُيْؤِمُن بِاهلل واْلياَْوِم اآلِخِر فاَ ْن كاَ ه، وماَ ْيفاَ ْلُيْكِرْم ضاَ اآلِخِر فاَ

: »من تطلع عىل أرسار جاره انتكت أستاره«)2). ويف احلديث عن عيل 

ب ـ  حتمل أذاه

ل  م اإلسالم إيذاء اجلار، فإنرّه يف املقابل حيث عىل حتمرّ يف الوقت الذي حيررّ
األخالقي  األسلوب  وهذا  إليه،  باإلحسان  ه  رشرّ ومقابلة  عليه،  والصرب  أذاه 
الرفيع يف اإلغضاء عن السيئة وعدم مقابلتها بمثلها، هيدف إىل ختفيف االحتقان 

بني اجليان والسعي إىل حتويل األعداء إىل أصدقاء، قال تعاىل: ﴿ ک  ک    گ  
گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ﴾ ]فصلت:34[.

ُحْسُن  »َلْيَس  َقاَل:  الكاظم(   )اإلمام  َصالٍِح  َعْبٍد  َعْن  احلديث   ويف 
َك َعىَل األََذى«)3). َواِر َصرْبُ َواِر َكفَّ األََذى وَلِكنَّ ُحْسَن اجْلِ اجْلِ

النَّبِيِّ  إىِلاَ  ُجٌل  اءاَ راَ َقاَل: »جاَ الباقر   َأيِب َجْعَفٍر  َعْن   ويف احلديث املوثق 
الاَ لاَه النَّبِيُّ  قاَ انِياًَة فاَ اه ثاَ تاَ ُسوُل اهلل  اْصرِبْ ُثمَّ أاَ الاَ لاَه راَ قاَ اِره فاَ ا إِلاَْيه أاًَذى ِمْن جاَ كاَ ص فاَشاَ
ِعنْداَ  اناَ  كاَ ا  إِذاَ ا  كاَ شاَ الَِّذي  ُجِل  لِلرَّ ص  النَّبِيُّ  الاَ  قاَ فاَ الِثاًَة  ثاَ اه  كاَ فاَشاَ إِلاَْيه  اداَ  عاَ ُثمَّ  اْصرِبْ  ص 
ا  إِذاَ ِة فاَ ُمعاَ ُروُح إىِلاَ اجْلُ ْن ياَ اه ماَ راَ تَّى ياَ كاَ إىِلاَ الطَِّريِق حاَ تاَاعاَ أاَْخِرْج ماَ ِة فاَ ُمعاَ اِح النَّاِس إىِلاَ اجْلُ واَ راَ
ْن  أاَ  َّ يلاَ لاَكاَ اهلل عاَ فاَ كاَ  تاَاعاَ ماَ ُردَّ  لاَه  الاَ  قاَ فاَ لاَه  امْلُْؤِذي  اُره  اه جاَ أاَتاَ فاَ لاَ  عاَ فاَ فاَ الاَ  قاَ ُهْم  أاَْخرِبْ فاَ أاَُلوكاَ  ساَ

.(4(» الاَ أاَُعوداَ

)1)  الكايف، ج 2، ص667. وراجع: صحيح البخاري، ج 7، ص 78.
)2)  عيون احلكم واملواعظ، ص 436.

)3)  الكايف، ج 2، ص 667.
)4)  املصدر نفسه، ج ن، ص 668.
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ت ـ  تأمني احتياجاته الرضورية

املاسة  احلاجة  عند  وإغاثته  مساعدته  هو  جاره،  عىل  للجار  اآلخر  واحلق 
املسلم  ألزم  بل  اجلار،  إيذاء  بتحريم  يكتف  مل  فالترشيع اإلسالمي  والرضورية، 
ليس  هذا  أنرّ  الروايات،  لسان  من  يظهر  والذي  إليه.  واملساعدة  العون  يد  بَمدرِّ 
جمرد حق أخالقي، وإنام هو حق يلزم تأمينه وتوفيه له عىل القادرين من جيانه، 
َباَت  َمْن  يِب  آَمَن  »َما   : اهلل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َجْعَفٍر   َأيِب  َعْن  اخلرب  يف 
إَِلْيِهْم  َينُْظُر اهلل  َجاِئٌع  َيبِيُت وفِيِهْم  َقْرَيٍة  َأْهِل  ِمْن  َقاَل: وَما  َجاِئٌع.  َشْبَعاَن وَجاُره 

اْلِقَياَمِة«)1).  َيْوَم 

ويف اخلرب عن اإلمام الرضا عيل بن موسى  ، عن أبيه موسى  
، عن أمي املؤمنني عيل  ، عن آبائه  عن أبيه أيب عبد اهلل جعفر بن حممد 
بن أيب طالب  ، قال: قيل : يا نبي اهلل ، أيف املال حق سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، 
بر الرحم إذا أدبرت ، وصلة اجلار املسلم ، فام أقر يب من بات شبعان وجاره املسلم 
جائع . ثم قال : ما زال جربئيل  يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه«)2). 
وقد تقدم يف مبحث »حق الرحم« خرب آخر عن ثبوت حق آخر يف املال غي الزكاة 
]املعارج:  تعاىل ﴿  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾  قوله  إىل  استناًدا 

 .]25 - 24

أحد  يمنع  أن  اهلل   رسول  »نى   : عيل  عن  املناهي  حديث  ويف 
إىل  ووكله  القيامة،  يوم  خريه  اهلل  منعه  جاره  املاعون  منع  من  وقال:  جاره،  املاعون 

نفسه، ومن وكله إىل نفسه فام أسوأ حاله«)3). 

)1)  الكايف، ج 2، ص ن. وراجع: املستدرك للحاكم النيسابوري، ج 2، ص 12.
)2)  األمايل للطويس، ص 520.

)3)  من ال حيرضه الفقيه، ج 4، ص 14.
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ويمكن القول: إنرّ هذا احلكم بإغاثة املحتاج ومساعدته عند الشدائد هو حكم 
إسالمي عام ال خيتص باجليان، بل هو شامل لكل ذوي الفاقة واحلاجة املاسة. 

ث ـ  اإلحسان إىل اجلار

املاسة  احلاجات  يف  اجلار  مساعدة  بوجوب  القول  عن  النظر  وبرصف 
يف  إليه  مندوب  أمٌر  اجلار  إىل  اإلحسان  أنرّ  فيه  ريب  ال  مما  فإنرّ  والرضورية، 
لفعل  مصداقًا  يمثل  ألنرّه  رفيع،  إنساين  خلق  واإلحسان  اإلسالمية،  النصوص 

اخلي ومساعدة اآلخرين دون أي أذى، ولذا امتدحه اهلل يف كتابه،﴿ چ  چ  چ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾ ]النحل:90[ وكذلك امتدح املحسنني، 
فقد ورد يف العديد من اآليات مجلة ﴿ ھ    ھ  ے    ے﴾ ]البقرة:195[ )1) ، 
الوالدين،  وربرّام يكون اإلحسان واجبًا يف بعض احلاالت، كام هو اإلحسان إىل 

أو املعدمني الذين يمثرّل اإلحسان إنقاذًا هلم من اهللكة.

القرآن الكريم معطوفًا   والالفت للنظر أنرّ اإلحسان إىل اجلار قد ورد يف 
عىل اإلحسان إىل الوالدين وذوي القربى واليتامى واملساكني، مما يشي إىل درجة 

ں     ڱڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ڳ     ﴿ تعاىل:  قال  به،  واالهتامم  العناية 
ہ    ہ    ہ    ۀ    ۀ     ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ں   
ۇ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۓ    ےۓ    ے    ھ    ھ    ھ    ھ       ہ   

ۇ   ۆ﴾ ]النساء:36[.

وقد فرست مجلة »اجلار ذي القربى واجلار اجلنب« بتفسيين:

اجلار  - مقابل  هو  القريب،  فاجلار  املكانيني،  والبعد  القرب  مالحظة 
البعيد. اجلنب، وهو 

)1)  ]آل عمران: 134 ـ 148[  ]املائدة:13 ـ 93[
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مقابل  - نسبًا،  القريب  فاجلار  النسبيني،  والبعد  القرب  مالحظة 
اجلنب، وهو الذي ال تربطه بك عالقة نسبية.

التفصيل األول ال يضيف معنًى  الثاين، ألنرّ  ح بعض الفقهاء املعنى  ويرجرّ
)ذي  الوصفني  حذف  عنه  يغني  كان  املعنى،  يف  ثانوي  تفصيل  هو  بل  جديدًا، 
مجيع  يشمل  بإطالقه  إنرّه  حيث  اجلار،  لفظ  عىل  واالقتصار  واجلنب(  القربى، 
ترشيعي  معنى  تأسيس  اآلية  من  املفهوم  أنرّ  مع  والقريب،  منهم  البعيد  اجليان 
خلصوصية اجلوار، وهذا إنام حيصل بأن يراد من ذي القربى القريب يف النسب، 

ليفيد أنرّ اجلوار يضيف إىل حق القرابة حقًا جديدًا هو حق اجلوار)1).

: »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن  ويف احلديث عن رسول اهلل 
إىل جاره«)2).

ج ـ  حقوق أخرى

اجلوار  لعالقات  اإلسالم  يوليها  التي  الرفيعة  املكانة  إىل  بليغة  إشارة  ويف 
وحسن انتظامها، تذكر الروايات مجلة أخرى من احلقوق األخالقية، ففي اخلرب 
وإن  شيعته،  مات  وإن  عدته،  مرض  إن  اجلار:  »حق   : اهلل  رسول  عن  املروي 
مصيبة  أصابته  وإن  هنأته،  خري  أصابه  وإن  سرتته،  أعوز  وإن  أقرضته،  استقرضك 
عزيته، وال ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح، وال تؤذه بريح ِقْدِرك إال أن تغرف 

له منه«)3).

اجلار  استحضار  إىل  دعوته  يف  اإلنسانية،  منتهى  اإلسالمي  األدب  ويبلغ 

)1)  يف االجتامع املدين، ص 62.
)2)  صحيح مسلم، ج 1، ص 50.

)3)  كنز العامل، ج 9، ص 25. بحار األنوار، ج 94، ص 79.
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حتى يف الدعاء، ومتني اخلي له عىل الدوام، ففي احلديث أنرّ اإلمام احلسن  
تزل راكعة ساجدة  فلم  ليلة جعتها،  قال: »رأيت أمي فاطمة  قامت يف حمراهبا 
وتكثر  وتسميهم  واملؤمنات  للمؤمنني  تدعو  وسمعتها  الصبح،  عمود  اتضح  حتى 
يا أماه مل ال تدعني لنفسك كام تدعني  الدعاء هلم، وال تدعو لنفسها بيشء، فقلت هلا: 

لغريك؟ فقالت يا بني: اجلار ثم الدار«)1).

ولن يتسنى للمرء القيام بحقوق جاره سواء اإللزامية منها أو األخالقية، 
التعرف عليه وزيارته وخمالطته، وتفقد أحواله وأوضاعه، وهذا بدوره  إال بعد 
االجتامعية  العالقات  النتظام  يمهد  ألنرّه  احلكيم،  املرشع  من  مطلوب  أمر 
تفقد  اجلوار  حسن  »من   : عيل  عن  احلديث  يف  ورد  هنا  ومن  واإلنسانية. 
الفتوة  »نظام  أخرى:  كلمة  ويف  اجلريان«،  تعهد  املروة  »من   : وعنه  اجلار«)2)، 

احتامل عثرات االخوان وحسن تعهد اجلريان«)3).

رابعًا: اجلار عىل غري اإلسالم

املتقدمة  اإلسالمية  والوصايا  النصوص  من  العديد  يف  املتأمل  ويالحظ 
للمسلم،  شاملة  هي  كام  املسلم،  لغي  وشاملة  مطلقة  ا  أهنرّ وحقوقه،  اجلار  بشأن 
رسول  سية  لنا  ينقل  الذي  احلديث  يف  كام  املسلم،  غي  هو  بعضها  مورد  إنرّ  بل 
اهلل  وأنرّه: »كان له جار هيودي ال بأس يف خلقه فمرض، فعاده رسول اهلل  
تقبل  وال  مطلقة  اإلسالم  يف  األخالق  أنرّ  عىل  يدل  املعنى  وهذا  أصحابه«)4).  مع 
التجزئة أو التخصيص باملسلمني كام ذكرنا يف حقوق األرحام، وإن كان اإلسالم 
النظر عن  يف حدرّ ذاته يستدعي حقًا خاصًا للمسلم عىل أخيه املسلم، مع رصف 

)1)  علل الرشائع للشيخ الصدوق، ج 1، ص 181.
)2)  حتف العقول، ص 85.

.437 )3)  تصنيف غرر احلكم، ص 
)4)  الكامل يف التاريخ، ج 6، ص 179.



حقوق اإلنسان يف اإلسالم232

أي اعتبار آخر، مما قد يراكم احلقوق ويكاثرها، بحيث لو كان اجلار مسلاًم فسوف 
خصوصية  ذلك  إىل  أضفت  ولو  اإلسالم،  وحق  اجلوار،  حق  حقان:  له  يكون 
ترتاكم  قد  وهكذا  الرحم.  حق  هو  ثالث،  حق  له  فسيكون  األرحام،  من  كونه 
واالحرتام.  لإلكرام  املقتضية  األخرى  اخلصوصيات  بعض  دخلت  إذا  احلقوق 
: »اجلريان ثالثة: فجار له  ويؤيد)1) هذا املعنى ما جاء يف اخلرب عن رسول اهلل 
حق واحد، وهو أدنى اجلريان حقًا، وجار له حقان، وجار له ثالثة حقوق: فأما الذي 
له حق واحد فجار مرشك ال رحم له، له حق اجلوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم، 
له حق اإلسالم وحق اجلوار. وأما الذي له ثالثة حقوق فجار مسلم ذو رحم، له حق 

اإلسالم وحق اجلوار وحق الرحم«)2).

مع  للجوار  أنرّ  نرى  أخرى، فسوف  زاوية  من  املسألة  إىل  نظرنا  لو  ولكْن 
أنرّ  به، وهي  املسلم، وتقتيض مزيد عناية  متيرّزه عن جوار  املسلم خصوصية  غي 
لو  فإنرّه  رسايل،  دعوي  جانب  له  املسلم  غي  جاره  مع  املسلم  وتعامل  سلوك 
م  ويقدرّ الدينية  أخالقه  عن  حسنًا  انطباعًا  بذلك  يعطي  فسوف  جماورته  أحسن 
فإنرّه  معه،  التعامل  أساء  لو  ما  بخالف  واملسلمني،  اإلسالم  عن  مرشقة  صورة 
وحثرّه  املسلم  أمر  من  اهلدف  كان  فربام  وعليه  واملسلمني،  اإلسالم  إىل  ييسء  قد 
يمثل  ذلك  ألنرّ  بل  فحسب،  جياٌن  ألهنم  ال  املسلمني،  غي  جماورة  حسن  عىل 
رسالة تبشيية ودعوية، فضاًل عن كون ذلك ُخلقًا مطلوبًا يف حد ذاته، وقد ورد 
ْلِسناَتُِكْم،  أاَ رْيِ  بِغاَ لِلنَّاِس  اًة  ُدعاَ »ُكوُنوا   : اهلل  َعْبِد  َأيب  الصحيح عن  احلديث  يف 

)1)  جعلناه مؤيدًا بسبب ضعف سند اخلرب، قال العجلوين: رواه »البزار وأبو الشيخ يف الثواب وأبو نعيم 
عن جابر وهو ضعيف«. كشف اخلفاء، ج 1، ص 328.

الطويس  الشيخ  ورواه   .51 ص   ،9 ج  العامل،  وكنز   .565 ص   ،1 ج  للسيوطي،  الصغي  اجلامع    (2(
روضة  يف  النيسابوري  الفتال  رواه  وهكذا   .194 ص   ،3 ج  القرآن،  تفسي  يف  التبيان  يف  مرساًل 

.389 الواعظني، ص 
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الواقع  يف  وهذا  اِعياٌَة«)1).  داَ لِكاَ  ذاَ إِنَّ  فاَ  ، رْياَ واخْلاَ ةاَ  الاَ والصَّ اداَ  وااِلْجتِهاَ عاَ  راَ اْلواَ ِمنُْكُم  ْوا  اَ لرِياَ
تعاليم أخالقية،  يشتمل عليه من  الدين وما  إىل هذا  الدعوة  أنرّ مهمة  إىل  يؤرش 
وحسن  العرشة  فبطيب  األقول،  قبل  باألفعال  بل  فحسب،  بالكلامت  تكون  ال 
عىل  حكرًا  ليست  املهمة  هذه  أنرّ  كام  املرشكني،  قلوب  النبي   دخل  اخللق 
يفقه ويقدر  ما  ـ بحدود  إنرّ وظيفة كل مسلم أن يكون داعية  جهاز خاص، بل 
الذين  إىل  الدين  هذا  مجال  عن  حسنة  صورة  إيصال  عن  ومسؤوالً  دينه  إىل  ـ 

خيالطهم وال سيام من جيانه وأصدقائه.

ومن هنا، كان النتساب املسلم ألئمة أهل البيت  خصوصيرّة إضافيرّة 
ينعكس عليه وحده، بل  إليهم، ال  املنتسب  له مسؤولية مضاعفة، ألنرّ خطأ  حُتمرّ
، كام ورد يف احلديث عن اإلمام الصادق  خماطبًا بعض  عليه وعليهم 
منا،  ملكانك  أحسن،  منك  وإنه  حسن  أحد  كل  من  احلسن  إّن  شقراين  »يا  أصحابه: 

وإّن القبح من كل أحد قبيح واّنه منك أقبح..«)2).

)1)  الكايف، ج 2، ص 79.
)2)  بحار األنوار، ج 47، ص 349.
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أوالً: نظرة اإلسالم إىل العمل

عىل وقع املعاناة التي يتكبدها ماليني العامل يف أرجاء املعمورة، ومن وحي 
العامل؟ وما  إىل  ينظر اإلسالم  التايل: كيف  السؤال  ينطلق  آالمهم وجرحاهتم، 
العامل؟  عن  اإلسالمي  الترشيع  يدافع  وكيف  الرشعي؟  املنظار  يف  حقوقه  هي 

وما هي أشكال الرعاية واحلامية التي يؤمنها هلم؟

العمل رسُّ النجاح والتقدم 1 ــ 

أساليب  ر  تطورّ وال  ختطط  وال  تعمل  ال  التي  األمة  إنرّ  القول:  خطًأ  ليس 
العمل، هي أمة حمكومة بالرتاجع والفشل يف ميدان التنافس بني األمم، ومؤكد 
أهنا ستظل عالة عىل اآلخرين ورقاًم هامشيًا يف سجل احلضارات، وانطالقًا من 
ذلك، فإنرّ األخذ بأسباب العمل والتطور ال يغدو خيارًا من خيارات األمة، إنرّه 

رضورة وواجب مقدس بل هو رس نجاحها وتقدمها.

التارخيي، لرأينا أنرّ املسلمني  املنظار  الواقع اإلسالمي من  ولو أطللنا عىل 
طاملا كانوا ينظرون للعمل عىل أنرّه فعل عبادة وطاعة هلل، ويتحركون وفق قاعدة: 
كان  طاملا  غدًا«)1)،  توت  كأنك  آلخرتك  واعمْل  أبدًا،  تعيش  كأنك  لدنياك  »اعمل 
النجاح والتقدم حليفهم، وبذلك استطاعت األمة اإلسالمية أن تثبت حضورها 

م حضارة يف موازاة سائر احلضارات. يف ميدان التنافس احلضاري، وُتقدرّ

156. وروي عن  3، ص  )1)  قال الصدوق: »وروي عن العامل عليه السالم«. من ال حيرضه الفقيه، ج 
. انظر: كفاية األثر، ص 227. من ال حيرضه الفقيه، ج 3، ص 156. اإلمام احلسن 
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ومل  واهلمة،  اإلرادة  وضعفت  العمل،  ملفهوم  النظرة  اختلرّت  عندما  ا  أمرّ
عندئٍذ  األرض،  يف  لالستخالف  الصحيح  املفهوم  وفق  يتحرك  املسلم  يعد 
مستهلكة  أمة  لتغدو  اليوم،  نراه  ما  إىل  مستواها،  وتدنى  األمة،  حضور  تراجع 
تعمل  ورأسامهلا  أسواقها  وبربكة  ومنتجاهتم،  اآلخرين  سلع  لكل  ومستوردة 
مصانع ومعامل اآلخرين، عىل الرغم من امتالكها ألهم مصادر الطاقة يف العامل.

وإذا أردنا التعرف أو تقيص األسباب الكامنة وراء ختلف األمة وتأخرها 
يف هذا املجال، فسيكون التواين والكسل يف ميدان العمل وعدم األخذ بأسباب 

التقدم والتطور هو واحدًا من أهم هذه األسباب.

اإلسالم حيارب الكسل 2 ــ 

حثرّ  احلضاري،  وبنائها  األمة  تقدم  يف  العمل  ألمهية  منه  وإدراكًا  وهلذا، 
إىل  يمت  ما  كل  عىل  محلة  وشنرّ  الواجبات،  مصاِف  يف  وجعله  عليه  اإلسالم 

الكسل والفشل والبطالة والدعة بصلة.

ففي احلديث أنرّ رسول اهلل  كان إذا نظر إىل الرجل فأعجبه قال: هل 
يا رسول اهلل؟  له حرفة؟ فإن قالوا: ال، قال: »سقط من عيني، قيل: وكيف ذاك 
الدين إىل دكان  ل  أنرّه حيورّ بدينه«)1)؛ أي  له حرفة يعيش  إذا مل يكن  املؤمن  ألّن  قال: 
كتابًا  يكون  أن  بدل  واألحراز،  لألموات  كتابًا  عنده  القرآن  ويغدو  به،  يتاجر 

والثورة واحلركة. للحياة 

: »هيهات من نيل  وألنرّ السعادة ال تنال إال بالكد والعمل، قال عيل 
اإلنسان  رائد  العمل  كان  وإذا  والبطالة«)2)،  )الدعة(  اهلوينا  إىل  السكون  السعادة 

)1)  بحار األنوار، ج 9، ص 100.
)2)  عيون احلكم واملواعظ، ص 512.
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األشياء  »إنرّ   : قال  والشقاوة،  الفقر  إىل  سائقه  الكسل  فإنرّ  السعادة  إىل 
 : الباقر  وعن  الفقر«)1)،  بينهام  فنتج  والعجز  الكسل  ازدوج  ازدوجت  ملا 

بالدين والدنيا«)2). »الكسل يرض 

من  يشكو  الصادق   اإلمام  أنرّ  الروايات،  يف  نقرأه  ما  طريف  ومن 
الكسل املسترشي بني أهل زمانه، يقول: »ال تكسلوا يف طلب معايشكم فإّن آباءنا قد 
كانوا يركضون فيها ويطلبونا«)3)، ولست أدري ما يقول  يف شأن أهل زماننا، 

الذين زحف الكسل إليهم، فرتكوا اجلد والنشاط وارتاحوا للرتف واللهو!

العمل أنسنة 

ال  إليه،  اإلجيابية  والنظرة  عليه،  الشديد  واحلث  العمل،  إىل  الدعوة  إنرّ 
اجلمع  يف  موغلة  وجتهد  تعمل  جامدة،  آلة  إىل  العامل  اإلنسان  حتويل  تستهدف 
واالدخار، ومستغرقة يف اجلوانب املادية، بل إهنا ترتافق مع دعوة أخرى جادة، 
األخالقية  والقيم  بالروح  وشحنه  العمل«،  »أنسنة  بـ  تسميته  يل  يطيب  ما  إىل 
موظفًا  أو  حرفيًا  أو  صانعًا  أو  تاجرًا  أكان  سواء  العامل  يشجع  بام  واملعنوية، 
وعياله،  بنفسه  يفكر  كام  بأوجاعهم،  والتفكي  باآلخرين  االهتامم  عىل  غيه،  أو 

وهكذا يغدو العمل عماًل زاكيًا صاحلًا مثمرًا.

تشّوهات مفاهيمّية 3 ــ 

ختلف  يف  تأثيًا  وأبلغ  خطورة  أشد  أخرى  أسبابًا  ثمة  أنرّ  اعتقادي  ويف 
هات  تشورّ أال وهو حصول  والكسل،  التواين  العربية واإلسالمية من جمرد  أمتنا 

)1)  الكايف، ج 5، ص 86.
)2)  حتف العقول، ص 300.

)3)  من ال حيرضه الفقيه، ج 3، ص 157.
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ويمكن  أبنائها،  من  واسعة  قطاعات  لدى  بالعمل  املتصل  الديني  املفهوم  يف 
اإلشارة إىل بعض هذه التشوهات:

أ ـ  اخلصومة املفتعلة بني الدين والدنيا

بروز  يف  يتمثل  الصعيد  هذا  عىل  رصده  يمكن  الذي  ل  األورّ ه  والتشورّ
العمل  وبني  جهة،  من  والتقى  الورع  بني  ومنافاة  خصومة  وجود  تتخيرّل  نظرة 
وهي  والدنيا.  الدين  بني  خصومة  أشمل:  وبعبارة  أخرى،  جهة  من  والنشاط 
منافاة مفتعلة ومصطنعة، وال أساس هلا وفيها غفلة كبية عن حقيقة  الواقع  يف 
التي  النظرة  هذه  واآلخرة؛  للدنيا  متوازنة  بنظرة  تتميز  التي  اإلسالمية  الرؤية 
»اعمل  إليها:  املشار  اإلسالمية  القاعدة  أساس  عىل  والعبادة،  العمل  بني  توفرّق 

لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل آلخرتك كأنك توت غدًا«.

 وإنه ألمر عجيب، أن يظن البعض بمنافاة الزهد للعمل، فيرتكون العمل 
ويقبلون عىل ما يعتقدونه أجدى وأنفع وأبقى، كاألذكار والرتاتيل! مع أنرّ من 
يأمر هبا اهلل  الرهبنة مذمومة ومرفوضة، ومل  أنرّ  باء اإلسالم، يدرك  ألف  يعرف 
العون  تقديم  هبدف  أو  الكريم،  العيش  سبيل  يف  العمل  وأنرّ  وتعاىل،  سبحانه 
واملساعدة للناس، وتطوير حياهتم نحو األفضل، وبذل اجلهد يف سبيل اكتشاف 
هو  بل  والتدين،  العبادة  عن  يبتعد  ال  أمر  هو  معاناته  وخيفف  اإلنسان  خيدم  ما 
تعرف  أن  العبادة هلل سبحانه، ويكفيك  أعىل درجات  والتقى، ومن  الورع  عني 
: »َقاَل  أنرّ اإلمام الصادق  عندما سئل عن رجل أصابته احلاجة قال 
ِعنِْد  ِمْن  ِقيَل:  ُقوُته؟  َأْيَن  َفِمْن  َقاَل:  َربَّه،  َيْعُبُد  اْلَبْيِت  يِف  ِقيَل:  اْلَيْوَم؟  َيْصنَُع  َفاَم 

: واهلل َللَِّذي َيُقوُته َأَشدُّ ِعَباَدًة ِمنْه«)1). َبْعِض إِْخَوانِه، َفَقاَل َأُبو َعْبِد اهلل 

)1)  الكايف، ج 5، ص 78. وهتذيب األحكام، ج 6، ص 324.
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بالتوجه  عباده  فيه  يأمر  الذي  الوقت  يف  سبحانه  اهلل  أنرّ  نالحظ  وهكذا 
ألداء فريضة اجلمعة، ال يامنع من انشغال اإلنسان بالعمل التجاري أو غيه، قبل 
يوم عطلة يف اإلسالم كام قد  يوم اجلمعة ليس هو  أن  يعني  ما  الصالة وبعدها، 

يتوهم، قال تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ـ  ]اجلمعة:9  ڃ﴾  ڃ    ڄ   ڄ        ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ  
ليتوجهوا  البيع  يذروا  أن  ـ  للصالة  نودي  حال  يف  ـ  سبحانه  أمرهم  فقد   .]10
للعبادة، ما يعني أنه ليس ثمة ما يمنعهم من قيامهم باالجتار قبل الصالة، ثم إنه 
لطلب  األرض  يف  واالنتشار  للعمل  التوجه  إىل  أرشدهم  الصالة  انقضاء  وبعد 

الرزق احلالل. 

ب ـ  التوكل ال التواكل

فهناك  التشويه،  أو  بالتشوه  أصيب  الذي  وحده  ليس  العبادة  ومفهوم 
مفهوم ديني آخر عىل متاس معه، هو مفهوم التوكل عىل اهلل تعاىل، وقد تعرض 
ه، بفعل االلتباس احلاصل بينه وبني مفهوم التواكل، األمر  هو اآلخر لعملية تشورّ
الذي زاد يف الطني بلة، وضاعف من تواين األمة وتأخرها، وأورثها فائضًا من 
غدونا  وهكذا  التقدم.  بأسباب  أخذها  دون  وحاَل  والتطور،  العمل  يف  الزهد 
بإعداد  ال  بالدعاء  النرص  وننشد  والتحرك،  بالكدح  ال  بالتواكل  الرزق  نطلب 
القرارات  ونتخذ  واألحراز،  بالتامئم  الطب  علم  عن  ونستعيض  والقوة،  العدة 

املصيية عىل أساس االستخارة ال االستشارة!

سنة  عن  أخرى  غفلة  حصلت  املذكور،  والتشوش  االلتباس  زمحة  ويف 
أن  أبى  سبحانه  اهلل  »إنرّ  قاعدة  وهي  احلياة،  حلركة  أساسية  قاعدة  تشكل  إهلية 
جتري األمور إال بأسباهبا الطبيعية«)1). هذه القاعدة التي لو تمرّ التنبه وااللتفات 

)1)  هذه القاعدة جرى عليها اإلسالم، وأكدهتا النصوص املختلفة الداعية إىل األخذ باألسباب يف شتى= 
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والدعاء  اإلعداد  وبني  والعمل  التوكل  بني  املوهومة  املنافاة  الرتفعت  إليها، 
اآليات،  يلحظ وجود عرشات  اهلل  واملتأمل يف كتاب  العمل واالستغفار.  وبني 
دة عىل رضورة األخذ باألسباب الطبيعية يف شتى جماالت احلياة، ورافضًة  املؤكرّ
أو  والقدر  احلظ  إىل  والركون  والتواين  التواكل  أشكال  كل  عينه  الوقت  يف 
االستيكال بالدعاء، وقد ورد يف الروايات أنرّ دعاء تارك العمل غي مستجاب، 
وألصلني  بيتي  يف  ألقعدن  قال  رجل   : اهلل  عبد  أليب  قلُت  احلديث  ففي 
: »هذا  اهلل  أبو عبد  فقال  فأما رزقي فسيأتيني،  وألصومن وألعبدن ريب، 

أحد الثالثة الذين ال يستجاب هلم«)1).

ت ـ  النزعة التجريدية تصادر العمل

التباس  وهو  أيضًا،  ضحيته  العمل  ذهب  ثالث،  مفاهيمي  التباس  وثمة 
نحى  فقد  والعلم.  العمل  دور  كلٍّ من  تقييم  منهجي يف  ناشئ عن خلل  مفتعل 
الواقع  من  هروبيًا  منحى  األرسطي،  املنطق  من  بتأثي  العرفاين  الفلسفي  العقل 
التي  التجريدية  النزعة  عليه  غلبت  وبالتدريج  وتعقيداهتا،  واحلياة  ومشكالته 
ومشاغل  ذهنية  مهوم  إىل  والكالم  الفلسفة  كعلمي  العلوم  بعض  معها  حتولت 
فكرية ال متت إىل حركة احلياة بصلة، األمر الذي أدى إىل تغليب »النظري« عىل 
منها،  شأنًا  أرفع  النظرية  العلوم  واعتبار  الطبيعيات،  شأن  من  واحلطرّ  »العميل« 
بالطبيعيات،  اشتغاله  سينا  ابن  عىل  يعيب  الشيازي  صدرا  املال  وجدنا  وقد 
وُيرجع ما يراه أخطاًء عند األخي يف اإلهليات إىل رصف وقته يف العلوم الطبيعية 

أكثر من رصفه اإلهليات، يقول:

املجاالت، وقد ورد يف احلديث َعْن َأيِب َعْبِد اهلل  َأنَّه َقاَل: »َأَبى اهلل َأْن جُيِْرَي األَْشَياَء إِالَّ بَِأْسَباٍب 
ٍء َسَببًا..«. الكايف، ج 1، ص 183.  َفَجَعَل لُِكلرِّ يَشْ

)1)  الكايف، ج 5، ص 77.

=
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»فهذه وأمثاهلا من الزالرّت والقصورات إنام نشأت من الذهول عن حقيقة 
رضورية،  غي  علوم  يف  الوقت  ورصف  ة،  الوجوديرّ اهلويرّات  وأحكام  الوجود 
يف  املعاجلات  وتفاصيل  وموسيقى،  أرثامطيقي،  وفن  احلساب،  ودقائق  كاللغة، 
الطب، وذكر األدوية املفردة واملعاجني، وأصول الدرياقات والسموم واملراهم 
التي  اجلزئية  العلوم  القروح واجلراحات، وغي ذلك من  واملسهالت، ومعاجلة 

خلق اهلل لكل منها أهاًل، وليس للرجل اإلهلي أن خيوض يف غمراهتا«)1).

الذي يفكك بني اإلهليات واملاديات، يعرب عن  التفكي  النمط من  إنرّ هذا 
الدين  بني  تفصل  العلامنية  أنرّ  فكام  وجوهها،  بعض  يف  بالعلامنية  تلتقي  نزعة 
الفكري  النمط  فإنرّ  دنيا، كذلك  دين ورجل  إىل رجل  الناس  والدنيا، وتصنرّف 
ال  األول  أنرّ  مفرتضًا  املادي،  والرجل  اإلهلي  الرجل  بني  ويميرّز  يفصل  اآلنف 
قد  الطبيعيات  يف  النظر  ترسيح  أنرّ  مع  الطبيعية،  العلوم  غامر  خوض  يناسبه 
يكون أقرب الطرق للوصول إىل اهلل واستشعار عظمته. ومن هنا وجدنا القرآن 
اهلل  آيات  اآلفاق واألنفس، واكتشاف  والنظر يف  التأمل  يركز كثيًا عىل  الكريم 

ودالئل قدرته وعظيم حكمته وسعة علمه.

ث ـ  التطرّي واحلظ ونحوسة األيام.

ومعطلة  اإلنسان،  حليوية  معيقة  أوساطنا  يف  منترشة  أخرى  مفاهيم  ة  وثمرّ
إلنتاجيته، وال أساس هلا يف الدين وال يف العقل، وذلك من قبيل: 

أوالً: مفهوم التطي )التشاؤم( الذي ال زال سائدًا يف كثي من األوساط إىل 
يومنا هذا، حيث إنرّ البعض يتطيرّ ببعض األشياء أو األزمان أو األشخاص، أو 
العمل والنشاط والسفر، ألنرّه  ترك  إىل  اإلنسان املتطيرّ  يدفع  والتطيرّ  غي ذلك، 

خيال أنرّ عمله لن يكون موفقًا وال مباركًا!

)1)  احلكمة املتعالية، ج 9، ص 199.
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جتميد  ـ  حكاًم  ـ  تعني  أيضًا  والنحوسة  األيام،  بنحوسة  االعتقاد  ثانيًا: 
اإلنسان لنشاطه وسفره يف اليوم املنحوس، حتى ال تصيبه مصيبة معينة!  

ومفادها:  احلظ،  حول  الناس  من  الكثي  عند  الشائعة  الفكرة  ثالثًا: 
جمال  ال  قدر  الفشل  وأنرّ  صنعه،  يف  لإلنسان  دور  ال  ونصيب  حظ  النجاح  أنرّ 
يف  مصداقية  أدنى  متلك  ال  وفكرة  خاطئ  اعتقاد  فهو  تغييه،  أو  منه  للهروب 
دف، ويرى  املنظور اإلسالمي، الذي يتعامل مع احلياة وفق منطق السنن ال الصُّ
إىل  الرصحية  القرآن  دعوة  كانت  هنا  من  القدر،  ال  البرش  هو  التغيي  حمور  أنرّ 

والتطوير. والتغيي  واالكتشاف  العمل 

يف  واحلظ(  والنحوسة  )التطيرّ  املفاهيم  هذه  من  املوقف  أوضحنا   وقد 
كتاب »ظواهر ليست من الدين«، وقد خلصنا هناك إىل نتيجة مفادها: أنرّ هذه 
األفكار ال أساس هلا من الدين، وال يعضدها العقل، وأنرّه إذا ُقيض هلا أن تنترش 

يف أمة من األمم فسيكون ذلك أفضل وصفة لتخلفها.

السياسيرّة  األغراض  وأصحاب  الظاملة  السلطة  منظري  أنرّ  نستبعد  ولسنا 
وأميتهم،  الناس  جهل  عىل  يعتاشون  والذين  الرخيصة  ة  الدنيويرّ واملصالح 
وما  الناس  خدمة  يف  تقصيهم  ليربروا  املفاهيم،  هذه  ترويج  عىل  يعملون 
وذاك  املصاعب  تلك  ـ  الطغاة  أي  ـ  معزين  ومشاكل،  متاعب  من  به  يوقعوهنم 
الرتدي يف الوضع االجتامعي واالقتصادي إىل أسباب موهومة، من قبيل: احلظ 

أو نحوسة األيام.

 ، بالنبي  يتطيون  كانوا  املرشكني  أنرّ  الكريم  القرآن  حدثنا  وقد 
من  هذه  قالوا  مصيبة  أصابتهم  وإذا  اهلل،  عند  من  هذا  قالوا  خي  أصاهبم  فإذا 
صورته   تشويه  إىل  هيدف  دعائي  عمل  سياق  يف  وذلك   ، حممد  عند 

ې   ې    ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئوئ   وئ    يف نظر البسطاء، قال تعاىل: ﴿ 
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القرآن  عليهم  ردرّ  وقد  ]النساء:78[،  ۈئ﴾  ۈئ    ۆئ    ۆئ       ۇئ    ۇئ   
 ﴾ ىئ  مئ    حئ     جئ       ی      ی    ی    ىئی    ىئ    ىئ    ېئ         ېئ     ﴿ بالقول:  الكريم 
كلرّه من  أو يصيبكم من آالم ومصائب  نعم،  ينزل عليكم من  فام  ]النساء:78[، 
عند اهلل تعاىل، وجيري وفق سننه وقوانينه احلاكمة عىل حركة هذا الكون. ومن 
عند  من  هي  السيئة  أنرّ  عىل  ت  نصرّ أخرى  آية  تلتها  قد  اآلية  هذه  أنرّ  اللطيف 

جب   حب   خب      مب    ىب   يبجت   حت   خت   مت      ﴿ تعاىل:  اهلل  عند  من  احلسنة  وأنرّ  العبد، 
ختيرّل  وقد  ]النساء:79[،   ﴾ جخ  مح    جح    حجمج    يث     ىث    جثمث    يت    ىت    
اآلية  النظر يف  باطل، ألنرّ حمطرّ  تنايف سابقتها، ولكنرّه ختيرّل  اآلية  أنرّ هذه  البعض 
ها )احلوداث األليمة/ زالزل  السابقة إىل ما يمكن أن نسميه بخي الطبيعة ورشرّ
وهزات..(، وهذا كله من عند اهلل تعاىل، بمعنى أنرّه من مقتضيات نظام الطبيعة، 
الفشل  فإنرّ  اإلنسانية،  احلياة  يف  جيري  ما  إىل  الثانية  اآلية  يف  النظر  حمطرّ  ولكن 

خت    حت     ﴿ وتقصيه،  جهله  ونتاج  اإلنسان  صنع  من  هو  والتخلرّف  والتأخر 
ا التقدم والتطور والنجاح فهو من صنع  مت    ىت    يت   جث﴾ ]النساء:79[، وأمرّ
اإلنسان أيضًا، ولكنرّ اآلية نسبته إىل اهلل تعاىل بسبب أنه الذي أهلم اإلنسان فعل 
ده بكل الطاقات التي تساعده عىل بلوغ أعىل مراتب الفضيلة والعيش  اخلي وزورّ

الرغيد والسعادة يف الدارين.

ثانيًا: العمل الناجح: رشوط وضوابط

ويفشلون  الناس  من  الكثيون  يتعثر  وملاذا  ناجحًا؟  العمل  يكون  كيف 
الزراعية أو السياسية أو غيها؟ هل إنرّ لذلك  التجارية أو  املهنية أو  يف أعامهلم 
عالقة بام ُيسمى احلظ؟ أو أنرّ املسألة ترتبط بالقوانني والسنن التي حتكم العمل 

وترسم مساره؟
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التغيري اإلنسان صانع 

من املؤكد أنرّ نجاح اإلنسان يف مسية حياته املهنية أو احلرفية أو التجارية 
أو غيها، بام حيقق طموحه ويريض ضميه والتزامه الديني رهن أخذه بأسباب 
النجاح،  أنرّ اإلنسان نفسه هو حمور  قناعة  العمل. ونحن عىل  النجاح وضوابط 
ليس  الرصحية  القرآن  دعوة  كانت  هنا  من  الظروف،  وقاهر  التغيي  وصانع 
وإىل  بل  فحسب،  والتطوير  والتغيي  واالكتشاف  والعمل  السعي  رضورة  إىل 

ڭ   ۓ       ۓ   ے   ے    ھ   ھ     وتغييه،﴿  اإلنسان  إصالح  عىل  العمل  رضورة 
ڭ  ڭ  ڭ﴾. ]الرعد:11[

الرضوري  من  يكون  منه،  وانطالقًا  احلاكمة  السنن  منطق  مع  وانسجامًا 
حتكم  التي  وضوابطها  ورشوطها  السنن  هذه  معامل  الكتشاف  والتفكي  السعي 

العمل نجاحًا وفشاًل. مسية 

العمل ضوابط 

 وفيام أرى أنرّ ثمة جمموعة من الضوابط تؤسس للنجاح يف العمل، رشيطة 
تسميته  يمكن  فيام  الضوابط  هذه  بعض  وتندرج  هبا.  واألخذ  مراعاهتا  تتم  أن 

الدينية. بالضوابط  فيام يمكن تسميته  الفنيرّة، ويندرج بعضها اآلخر  بالضوابط 

الضوابط الفنية 1 ــ 

ها: أما الضوابط الفنية فهي عديدة، من أمهرّ

أ ـ  التخطيط والتدبري

إنرّ التخطيط يأيت عىل رأس رشوط النجاح، ومن يفتقد التخطيط ـ فردًا كان 
النجاح يف عمله، سواء  لن حيالفه  انتظام،  بعشوائية وعدم  ويتحرك  ـ  أو مؤسسة 
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كان عماًل جتاريًا أو وظيفيًا أو سياسيًا وإداريًا، ويف هذا الصدد جاءت العديد من 
الكلامت:  التخطيط، ومن هذه  املؤمنني  لرتشد إىل أمهية  الكلامت عن أمي 
»التدبي قبل العمل يؤمن الندم«، »التدبري نصف املعونة«، »حسن التدبري ينّمي قليل 
: »آفة املعاش سوء  املال وسوء التدبري يفني كثريه«، ويف اجلهة املقابلة ورد عنه 

التدبري«)1). التدمري سوء  التدبري«، »سبب 

ب ـ  اإلتقان واإلحكام

تطويره  يف  والسعي  وإحكامه  إتقانه  العمل:  لنجاح  الثاين  والرشط 
واخلروج  والتغيي  التجديد  يف  والرغبة  التنافس،  حيكمه  السوق  ألنرّ  باستمرار؛ 
عن املألوف، األمر الذي يستدعي استنفارًا دائاًم عند العامل والصانع واملخرتع 
النصائح  أبلغ  من  ولعلرّ  الزمن.  يتجاوزه  أن  قبل  األفضل،  تقديم  حماولة  يف 
النبوية يف هذا الشأن ما ورد عنه  وقد وقف عىل قرب بعض أصحابه، وبارش 
سيبيل  أنه  ألعلم  »إين  قال:  ثم  هناك،  طني  أو  لبنة  ووضع  هنا،  ثغرة  بسد  بنفسه 
ويصل إليه البىل، ولكن اهلل حيب عبدًا إذا عمل عماًل فأحكمه«)2). إنه  يرمي إىل 
القول: بأنرّ عىل املسلم أن يأخذ باإلتقان واالنتظام ليكون خلقًا مالزمًا له يف كل 
أعامله وشؤونه، وأن ال يشغله املوت عن مقتضيات احلياة، كام ال جيوز أن تشغله 
عن  املروية  اخلالدة  احلكمة  عنه  ت  عربرّ ما  وهذا  للموت،  االستعداد  عن  احلياة 
آلخرتك  واعمل  أبدًا  تعيش  كأنك  لدنياك  »اعمل   : البيت  أهل  أئمة  بعض 

كأنك توت غدًا«)3).

)1)  راجع: تصنيف غرر احلكم ودرر الكلم، ص 354.
)2)  علل الرشائع، ص 30. وهذا املعنى مروي يف أحاديث أخرى، ومن مصادر إسالمية أخرى، منها ما 
، قال: »إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه«. جممع  روته السيدة عائشة، عن رسول اهلل 

الزوائد للهيثمي، ج 4، ص 98. واملعجم األوسط للطرباين، ج 1، ص 275.
156. وروي عن  3، ص  )3)  قال الصدوق: »وروي عن العامل عليه السالم«. من ال حيرضه الفقيه، ج 

. انظر: كفاية األثر، ص 227. اإلمام احلسن 
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»ال  يقول:  املعنى  هذا  يف  عيل   اإلمام  عن  مروية  مهمة  نصيحة  ويف 
تطلب رسعة العمل واطلب جتويده، فإّن الناس ال يسألون يف كم فرغ من العمل إنام 

يسألون عن جودة صنعته«)1).

ت ـ  املداومة واالستمرار

عليه،  والثبات  العمل  لزوم  عمله:  يف  اإلنسان  لنجاح  الثالث  والرشط 
أخرى،  إىل  وظيفة  ومن  أخرى،  إىل  صنعة  من  برسعة  العامل  يتنقل  ال  بحيث 
ل يف  فرسعة التنقل دليل الفشل وعالمة سوء التدبي، وربام يكون دافعها التعجرّ
الفاشلني  أغلب  أنرّ  لذا نالحظ  احلياة؛  الصرب عىل مكاره  الثروة، وعدم  حتصيل 
عجلة  يف  فهم  معينًا،  عماًل  يلزمون  ال  الذين  األشخاص  من  هم  أعامهلم  يف 
الوصايا  جاءت  هنا  ومن  أواهنا.  قبل  الثامر  اقتطاف  يتعجل  كمن  أمرهم،  من 
وحيقق  منتجًا  دام  ما  عليه،  واملداومة  العمل  عىل  بالصرب  لتنصح  اإلسالمية، 
حتى  يدعه  فال  وجه  من  رزقًا  ألحدكم  اهلل  سّبب  »إذا   : النبي  فعن  الكفاية، 
أمي وعن  فليلزمه«)3)،  يشء  يف  رزق  »من  أيضًا:  وعنه  له«)2)،  يتنكر  أو  له  يتغري 

املؤمنني  »من مل يصرب عىل كّده صرب عىل اإلفالس«)4). نعم لو رأى اإلنسان 
إىل غيه، ومن  ينتقل  أن  الطبيعي  يعد جمديًا فمن  مل  أو  منتج  العمل غي  أنرّ هذا 
ير  فلم  الرجل يف جتارة  نظر  »إذا   : الصادق  اإلمام  هنا ورد يف احلديث عن 

فيها شيئًا فليتحول إىل غريها«)5).

)1)  رشح هنج البالغة، ج 20، ص 267.
)2)  سنن ابن ماجة، ج 2، ص 727.

)3)  كنز العامل، ج 4، ص 19.
.355 )4)  تصنيف غرر احلكم، ص 

)5)  وسائل الشيعة، ج 17، ص 442.
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ث ـ  اإلقدام 

واإلقدام هو الرشط الرابع من رشوط نجاح اإلنسان يف عمله أكان عماًل 
التهور وال  يعني  هنا ال  أو غيه، واإلقدام  أو زراعيًا  أو جتاريًا  أو وظيفيًا  مهنيًا 
هاجُس  اإلنسان  يتملك  ال  وأن  الفرص  استغالل  حسن  يعني  وإنرّام  ع،  الترسرّ
»من  املثل:  ويف  الفشل،  موجبات  من  اخلوف  أو  فالرتدد  الرتدد،  أو  اخلوف 
الناجحني واملبدعني سيكتشف أهنم  يتأمل يف جتارب كل  يندم«)1). ومن  أقدم مل 
إىل  أقرب  فهم  واملرتددون  اجلبناء  وأما  واإلقدام،  املغامرة  بروح  يتحلون  كانوا 
بِاخلْيباَِة  اهلْيباَُة  »ُقِرناَِت  َقاَل:  عيل   اإلمام  عن  احلديث  يف  والفشل،  اجلمود 
«)2). ومراده باهليبة  صاَ اخلرْيِ اْنتاَِهُزوا ُفراَ اِب فاَ حاَ رَّ السَّ ُرُّ ماَ ُة تاَ اِن، واْلُفْرصاَ ْرماَ واحلياَاُء بِاحْلِ
النكبات أو ما إىل ذلك.  هنا اخلوف من اإلقدام أكان خوفًا من اخلسارة أو من 
فمثل هذا اخلوف سبب للخيبة وعدم الظفر باملطلوب، وكذلك احلال يف احلياء، 
بمعنى اخلجل من املطالبة باحلق أو من مواجهة الذين يعتدون عليه فإنه مقرون 
املقطع  الطلب، وقد حثرّ  يف  باحلرمان، ألنرّ مثل هذا احلياء يستلزم ترك 
ولو  الفرص  مطلق  ليس  لكن  الفرص  اغتنام  رضورة  عىل  كلمته  من  األخي 
إذا  الفرصة  وإنام فرص اخلي، ألنرّ  املشبوه،  أو  املحرم  الطريق  كانت فرصة من 

أضاعها اإلنسان فمن غي املعلوم أهنا ستعود.

ج ـ  البكور

إىل  باخلروج  بيته   وأهل  النبي   عن  الواردة  الروايات  وتنصح 
: »باكروا طلب  الباكر، ففي احلديث عن رسول اهلل  العمل يف فرتة الصباح 
الرزق  البكور يف طلب  الغدو بركة ونجاح«)3)، واحلثرّ عىل  فإّن  الرزق واحلوائج، 

)1)  رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد، ج 18، ص 131.
)2)  هنج البالغة، ج 4، ص 6. وحتف العقول، ص 201.

)3)  كنز العامل، ج 4، ص 48.
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قبل  تقسم  األرزاق  »إّن  اخلرب:  ورد يف  وإن  تعبدي رصف  مغزى  ذا  يكون  قد ال 
الفجر وإن اهلل تعاىل بارك هلذه األمة يف بكورها«)1)، بل قد يكون إرشادًا إىل  طلوع 
وهكذا  الباكر،  الصباح  فرتة  هي  والنفسية  اجلسدية  واحليوية  النشاط  فرتة  أنرّ 
التي  والعناية  االهتامم  مزيد  عىل  مؤرشًا  أيضًا  البكور  عىل  احلثرّ  اعتبار  يمكن 
يوليها اإلسالم للحركة والعمل، وعدم تضييع العمر وتبديد الوقت يف النوم أو 

اللهو أو غي ذلك.

ح ـ  توثيق العقود والرشوط

ألنرّه  نحوها،  أو  بالكتابة  توثيقه  العمل:  نجاح  رشائط  بل  مؤرشات  ومن 
ليس من احلكمة وال من الرشد يف يشء أن يدخل اإلنسان يف املعامالت والعقود 
االقتصادية والتجارية أو يف الصناعية أو غيها، من دون توثيق أو يدخل عماًل 
لكل  وحيدد  احلروف،  عىل  النقاط  يضع  مسبق،  اتفاق  دون  ما  وظيفة  أو  معينًا 
أو اخلداع  املحتمل،  املتوقع والطمع  النزاع  يأمن  له وما عليه، وبذلك  ما  طرف 
عقود  دون  التجارية  سيام  وال  املختلفة  األعامل  يف  اإلنسان  دخول  إنرّ  والغش، 

واضحة يعرب عن سذاجة وسفاهة.

ما  كل  توثيق  إىل  العمل  رب  يعمد  أن  يقيض  التدبي  حسن  فإنرّ  وهكذا 
يدور يف مصنعه او مؤسسته يف سجالت خاصة تنظياًم للصادرات والواردات، 
وإثباتًا ملا يدفعه للعامل من أجور ومصاريف وإجازات وما إىل ذلك، مما جيعله 
العثرات  بتجاوز  يسمح  وال  مؤسسته،  يف  جيري  بام  تامة  وبصية  معرفة  عىل 

باملؤسسة وتطويرها نحو األفضل. للتقدم  واألخطاء، سعيًا 

)1)  بحار األنوار، ج 41، ص 100.
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د عىل املؤمنني رضورة توثيق ديوهنم إذا  وقد وجدنا أنرّ القرآن الكريم أكرّ
تداينوا، وقد جاء يف أطول آية يف القرآن الكريم: }  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ{ ]البقرة:282[.

الضوابط الدينية واألخالقية 2 ــ 

لبعضها،  الفقهاء  تعرض  وقد  عديدة،  أيضًا  فهي  الدينية  الضوابط  وأما 
ونحن نقترص عىل ذكر مخسة منها أيضًا:

أ ـ  التفقه

للنجاح  رشطًا  واملهن  العلوم  أرسار  عىل  والتعرف  التخصص  كان  لئن 
فيها، فإنرّ التفقه يف األحكام الدينية ذات الصلة هبذه العلوم واملهن كفيل بوقوع 
العمل عىل الوجه األكمل بعيدًا عن املحاذير الرشعية، من قبيل الربا واالحتكار 
َسِمْعُت  َقاَل:  ُنَباَتَة  ْبِن  األَْصَبِغ  عن  احلديث  يف  ورد  هنا  ومن  وغيها،  والغش 
اْلِفْقه  امْلَْتَجَر  ُثمَّ  اْلِفْقه  اِر  التُّجَّ َمْعرَشَ  »َيا   : امْلِنرَْبِ َعىَل  َيُقوُل  امْلُْؤِمننَِي   َأِمَي 
َعىَل  النَّْمِل  َدبِيِب  ِمْن  َأْخَفى  ِة  األُمَّ َهِذه  يِف  َبا  َللررِّ واهلل  امْلَْتَجَر  ُثمَّ  اْلِفْقه  امْلَْتَجَر  ُثمَّ 

: »من اجتر بغي فقه )علم( ارتطم يف الربا ثم ارتطم«)2). َفا«)1)، وعنه  الصَّ

ب ـ  األمانة والصدق

ليس  التجاري  أو  الوظيفي  أو  املهني  عمله  يف  وأمانته  اإلنسان  صدق  إنرّ 
واجبًا دينيًا فحسب، بل هو ميزان تدينه وتقاه، ففي احلديث املوثق َعْن َأيِب َعْبِد 
جاَ  ِ هلاَ اماَ  ُربَّ ُجلاَ  الرَّ إِنَّ  فاَ بِِصياَاِمِهْم  والاَ  هِتِْم  الاَ بِصاَ وا  ُّ تاَْغرتاَ »الاَ  َقاَل:  الصادق   اهلل 
اِء  داَ ِديِث وأاَ وُهْم ِعنْداَ ِصْدِق احْلاَ شاَ ولاَكِِن اْختاَرِبُ ه اْستاَْوحاَ كاَ راَ تَّى لاَْو تاَ ْوِم حاَ ِة والصَّ الاَ بِالصَّ

)1)  وسائل الشيعة، ج 17، ص 381، الباب1 من أبواب آداب التجارة، احلديث1.
)2)  هنج البالغة، ج 4، ص 103.
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اناَةِ«)1). األاَماَ

إنرّ املوظف أو الصانع أو العامل الذي ال يقوم بعمله كام هو مطلوب، ُيعد 
: »ليس من املسلمني من غشهم«)2)، وإنرّ  خائنًا فيام أؤمتن عليه، وقد ورد عنه 
اخلارس األكرب يف هذا املجال هو الغاش نفسه، ليس خسارة أخروية فحسب، بل 
الناس،  يفقده املصداقية بني  الغش واخليانة والكذب  أيضًا؛ ألنرّ  خسارة دنيوية 
فإن  وهلذا  عمله.  من  يطرد  أو  معه  التعامل  عن  الناس  حيجم  سوف  وبالتايل 
ملتوية يف  أساليب  واعتامدهم  اختيارهم،  بسوء  الناس هو  من  الكثي  فقر  سبب 
املساعدة  السبل  أفضل  هي  واالستقامة  واألمانة  فالصدق  الناس،  مع  تعاملهم 

عىل نزول الرزق.

ت ـ  طلب احلالل

ومهام  باستمرار،  يسعى  أن  اآلخر  واليوم  باهلل  املؤمن  اإلنسان  عىل  إنرّ 
عن  والبحث  للتفتيش  يسعى  وأن  احلالل،  الكسب  طلب  يف  السبل  به  ضاقت 
عن  ورد  وقد  السائغة،  الطيبة  اللقمة  عن  للتفتيش  يسعى  كام  املحللة،  اللقمة 
: »الشاخص يف طلب الرزق احلالل كاملجاهد يف سبيل اهلل«)3)، ويف  رسول اهلل 

: »طلب احلالل جهاد«)4). حديث آخر عنه 

 والوجه يف اعتبار طلب احلالل جهادًا واعتبار الشاخص يف طلبه جماهدًا 
حبرّ  عىل  للتغلب  املؤمن،  يكابدها  التي  املعاناة  بمالحظة  هو  إنام  اهلل  سبيل  يف 

)1)  الكايف، ج 2، ص 104.
)2)  هتذيب األحكام، ج 7، ص 12.

)3)  بحار األنوار، ج 100، ص 17. نقله عن كتاب اإلمامة والتبرصة من احلية، وروي نحوه عن أمي 
. انظر: دعائم اإلسالم، ج 2، ص 15. املؤمنني 

)4)  كنز العامل، ج 4، ص 6.
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وجه  بأي  والرخاء  الثراء  إىل  تتطلع  التي  والغرائز  املطامع  مجاح  وكبح  الذات، 
كان، أو بمالحظة معاناة أخرى يكابدها يف حتصيل الرزق احلالل وهي صعوبة 
اللقمة  غدت  بحيث  احلرام،  باملال  تضج  التي  احلياة  معرتك  يف  عليه  العثور 
أن  فيام روي عنه: »يوشك  به عيل   نادرة وعزيزة، كام أخرب  املحللة عملة 

يفقد الناس ثالثًا: درمهًا حالالً ولسانًا صادقًا وأخًا ُيسرتاح إليه«)1).

مع  الغنى  من  خي  العفة  مع  »احلرفة   : عنه  ورد  الصدد  هذا  ويف   
: »أطيب املال ما اكتسب من حله«)3). الفجور«)2)، وروي عنه 

ث ـ  الوفاء بااللتزامات والوعود 

من  العامل  من  وغيهم  واحلرفيون  والصناعيون  والباعة  التجار  يكثر 
الوعود الكاذبة، وهذا أمر مبغوض ومذموم عند اهلل سبحانه، وهو يفقد اإلنسان 
اجتامعيًا،  مقاطعته  أو  حوله  من  الناس  انفضاض  إىل  أدى  وربام  مصداقيته، 
بسبب عدم وفائه بوعده، وقد أفتى بعض الفقهاء بحرمة خلف الوعد، استنادًا 
: »ويل لتجار أمتي من  إىل مجلة من النصوص، منها ما روي عن رسول اهلل 
»ال واهلل« و»بال واهلل«، وويل لصناع أمتي من اليوم وغد«)4)، فإهنم كثيًا ما يعدون 

الناس بإنجاز األعامل يف اليوم أو يف الغد ثم ال يفون بوعدهم.

أنرّ  مع  املؤمنني،  بني  املنترشة  بالوعود  اخللف  بظاهرة  نصدم  نا  أنرّ واحلقيقة 
الوعد، وال خيل بوعوده والتزاماته، قال تعاىل يف  أنه صادق  املؤمن  من صفات 

، التذكرة احلمدونية، ج 1، ص  )1)  بحار األنوار، ج 75، ص 70. وروي عن ابنه اإلمام احلسن 
ُيوِف َأْهَوُن ِمْن َطَلِب احْلَاَلل«. الكايف، ج 5،  : »جُمَاَدَلُة السُّ 101. ويف اخلرب عن اإلمام الصادق 

ص 162. وهتذيب األحكام، ج 7، ص 14.
)2)  هنح البالغة، ج 3، ص 52. 

)3)  عيون احلكم واملواعظ، ص 119.
)4)  من ال حيرضه الفقيه،ج 3 ص 160.
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بيان صفات املؤمنني: ﴿ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ﴾ ]املؤمنون:8[، ويف 
اَرَة  َكفَّ اَل  َنْذٌر  َأَخاه  امْلُْؤِمِن  »ِعَدُة   : الصادق  اإلمام  عن  الصحيح  احلديث 

َقْوُله: ﴿ڱ  ڱ  ڱ   َض وَذلَِك  َتَعرَّ َبَدَأ وملَِْقتِه  َفبُِخْلِف اهلل  َأْخَلَف  َفَمْن  َله، 
ھ﴾  ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ     ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں     
]الصف:2 ـ 3[«)1)، ويف احلديث الصحيح ـ أيضًا ـ  عنه  َقاَل: َقاَل َرُسوُل 

.(2(» داَ عاَ ا واَ ْلياَِف إِذاَ اناَ ُيْؤِمُن بِاهلل واْلياَْوِم اآلِخِر فاَ ْن كاَ : »ماَ اهلل 

والدين،  العقل  ميزان  يف  املذمومة  األعامل  من  هو  بالوعد  اخللف  كان  وإذا 
أمر  فهذا  إبرامها،  بعد  وااللتزامات  بالعقود  اخللف  هو  منه  قبحًا  أشد  هو  ما  فإنرّ 
معني،  برشط  العقد  ضمن  التزم  أو  عقدًا  أجرى  من  فكل  ورشعًا،  عقاًل  قبيٌح 
ڑ   ڑ   کِ﴾  ژ    ﴿ ژ    تعاىل:  قال  والتزم،  رشط  بام  الوفاء  فعليه 
وقد  »املؤمنون عند رشوطهم«)3)،   : اهلل  احلديث عن رسول  ]املائدة:1[، ويف 
الفروع  عرشات  يف  إليها  استندوا  فقهية،  قاعدة  والرواية  اآلية  من  الفقهاء  استل 

الفقهية.

ج ـ  ترك احللف

العمل،  جماالت  شتى  يف  مراعاهتا  ينبغي  التي  اإلسالم  آداب  مجلة  ومن 
باهلل  أو وظيفيًا أو غي ذلك: ترك احللف  سواء كان جتاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا 

سبحانه يف هذا املجال.

ٌة  قاَ نْفاَ ماَ اَا  إِنَّ فاَ ناَ  ِقلُّوا األاَْياماَ أاَ ِة،  رِساَ اماَ ارِشاَ السَّ عاَ ا ماَ فعن أمي املؤمنني  قال: »ياَ
ْبِح«)4). لِلرِّ ٌة  قاَ ْحاَ مماَ ِة  ْلعاَ لِلسِّ

)1)  الكايف، ج 2، ص 364. 
)2)  املصدر نفسه، ج ن، ص ن.

)3)  هتذيب األحكام، ج 7، ص 371.
)4)  الكايف، ج 5، ص 162.
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ِة:  ْوماَ اْلِقياَاماَ اىلاَ إِلاَْيِهْم، ياَ نُْظُر اهلل تاَعاَ ٌة الاَ ياَ ثاَ وعن اإلمام الكاظم  َقاَل: »ثاَالاَ
بِيُع إاِلَّ بِياَِمنٍي«)1). ي إاِلَّ بِياَِمنٍي والاَ ياَ ِ ْشرتاَ ًة الاَ ياَ اعاَ ذاَ اهلل بِضاَ اَ ُجٌل اتَّ ُدُهْم راَ أاَحاَ

: »ويل لتجار أمتي من ال واهلل وبىل واهلل«. وتقدم حديث رسول اهلل 

: »ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم،  وعنه 
سلعته  واملنفق  واملنان،  خيالًء،  إزاره  املسبل  قال:  وخرسوا؟  خابوا  هم  من  قلت: 

الكاذب«)2). باحللف 

ونخال أنرّ ثمة حكمة بالغة وراء هذه الدعوة إىل ترك احللف باهلل تعاىل يف 
التي  القضايا  هذه  عن  وإجالله  تعاىل  اهلل  تنزيه  هي  واحلكمة  التجاري،  املجال 
بني  للخصومات  مظنة  أهنا  كام  والكذب،  الغش  ـ  األحيان  من  كثي  يف  ـ  يشوهبا 
الطرفني، األمر الذي يفقد اسم اهلل تعاىل حرمته وهيبته يف النفوس، وال يغدو رادعًا 

لإلنسان عن ارتكاب احلرام، ولذا فهو ال يتوانى عن أن يقسم باهلل كذبًا وزورًا!

ويف اخلتام نقول: 

العمل نحو  تطوير  اإلنسان وال طموحه يف  تقييد حرية  يريد  الدين ال  إنرّ 
روح  العامل  يف  يضخرّ  أن  يريد  ولكنه  الربح،  ابتغاء  من  يمنعه  وال  األفضل، 
يغشرّ  أن  عن  حيجزه  بورع  ويزوده  وأوجاعهم،  باآلخرين  ليشعر  اإلنسانية 
الناس أو يأكل أمواهلم بغي حق، ويمنحه اطمئنانًا وتسلياًم هلل تعاىل، فال يسقط 

يف معرتك احلياة نتيجة انسداد بعض أبواب الرزق احلالل أمامه.

)1)  املصدر نفسه، ج ن، ص ن.
)2)  احلديث مروي يف مصادر املسلمني السنة. الحظ: سنن ابن ماجة، ج 2، ص 745. وصحيح مسلم، 
184. وعنه وسائل الشيعة، ج  71. وانتقل منها إىل مصادر الشيعة. انظر: اخلصال، ص  1، ص  ج 

17، ص 421، الباب 25 من أبواب آداب التجارة، احلديث 9.
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العامل ثالثًا: حقوق 

من  محايته  يمكن  وكيف  اإلسالمي؟  الترشيع  يف  العامل  حقوق  هي  ما 
االستغالل ومن كل أشكال الظلم والقهر؟

أنواع احلقوق 1 ــ 

الترشيع  يكفلها  احلقوق  من  متعددة  أنواعًا  ثمة  إنرّ  القول:  نستطيع 
املعنوية،  احلقوق  فهناك  هلم،  بتوفيها  العمل  أرباب  وُيلزم  للعامل،  اإلسالمي 

وهناك احلقوق املادية، وهناك احلقوق املرتبطة بحرية االعتقاد والعبادة.

النوع األول: احلقوق املعنوية

ما  العامل واجتناب كل  إنسانية  املعنوية رضورة احرتام  باحلقوق  ونقصد 
أو شتمه  وإهانته  إذالله  العمل  لربرّ  فال جيوز  بمشاعره،  كرامته ويمس  خيدش 

وسبه ولعنه، ولو فعل ذلك، فيكون من حقرّ العامل مالحقته قضائيًا.

ولعلرّ أبلغ تعبي عن احرتام اإلسالم للعامل، وتكريم اليد العاملة، أنرّ رسول 
اهلل  كان ُيقبرّل يد العامل، ففي احلديث عن أنس بن مالك: أنرّه ملا أقبل رسول 
النبي  ثم قال له:  اهلل  من غزوة تبوك استقبله سعد األنصاري، فصافحه 
باملر واملسحاة،  يا رسول اهلل أرضب  مها(؟؟ قال:  الذي أكتبرّ يديك )غيرّ »ما هذا 

ها النار«)1). فأنفقه عىل عيايل، فقبرّل رسول اهلل  يده وقال: هذه يد ال متسرّ

)1)  أسد الغابة، ج 2، ص 269. وربام استشكل يف هذا اخلرب جلهة أنه يتحدث عن حصول تلك القضية 
ذلك  قبل  قتل  قد  كان  معاذ  بن  سعد  أن  واحلال  تبوك،  معركة  بعد  معاذ..  بن  سعد  بقدوم  املتمثلة 
تسع.  سنة  تبوك  وغزوة  اهلجرة  من  مخس  سنة  قريظة  غزوة  وكانت  قريظة،  بني  غزوة  بعد  وحتديدًا 
هذا ولكنرّ احلافظ ابن حجر ذكر يف »اإلصابة« أن سعد بن معاذ هذا صحايب آخر غي ذلك املشهور 
البغوي ذكره يف »الصحابة« وقال »رأيته يف كتاب حممد بن إسامعيل وذكر أن هذا اإلسناد واه  وأن 
هذا=  معاذ  بن  سعد  ولكون  جمهول  لكنه  الذيل  يف  املديني  موسى  أبو  أخرجه  آخر  إسنادا  له  وأن 
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العامل يف مصاف  التي جتعل  العديدة  النصوص  االعتبار  بعني  أخذنا  ولو 
هلذه  الرفيعة  املعنوية  املكانة  ألدركنا  ذنوهبم،  املغفور  اهلل  وأخالء  املجاهدين 
إنام اجلهاد من َعال والديه   ..« : الطبقة يف نظر اإلسالم. ففي احلديث عنه 
وعال ولده، فهو يف جهاد؛ ومن عال نفسه فكفاها عن الناس فهو يف جهاد«)1)، 

: »من بات كاالً يف طلب احلالل بات مغفورًا له«)2). ويف حديث آخر عنه 

النوع الثاين: احلقوق املادية

وأما احلقوق املادية التي جيب مراعاهتا، فيمكن إمجاهلا من خالل ما ييل:

أ ـ  حرمة االستغالل

أشكال  إنقاصه حقه، وكل  أو  العامل  مال  أكُل  العمل،  أرباب  حيظر عىل 
مما  والعدوان،  الظلم  مصاديق  أجىل  من  ذلك  ويعترب  حق،  بغي  له  االستغالل 
يستوجب الوقوف بوجهه والعمل عىل رفعه. وهذا ما تقتضيه قواعد الرشيعة، 
َقاَل  َقاَل:  اهلل   َعْبِد  َأيِب  َعْن  احلديث  ألنه ظلم وإرضار ومها حمرمان، ويف 
: »إِنَّ اهلل َيْغِفُر ُكلَّ َذْنٍب َيْوَم اْلِقَياَمِة إِالَّ َمْهَر اْمَرَأٍة وَمِن اْغَتَصَب  َرُسوُل اهلل 
القيامة..  يوم  خصمهم  أنا  »ثالثة   : وعنه  ًا«)3).  ُحررّ َباَع  وَمْن  َأْجَره  َأِجيًا 
: »ظلم األجي  ورجل استأجر أجيًا فاستوىف منه ومل يعطه أجره«)4). وعنه 

األخبار  عن  املرفوعة  الرشيعة  تنزيه  انظر:  واملفرتق«.  املتفق  كتاب  يف  اخلطيب  أوردها  املشهور  غي 
.196 الشنيعة املوضوعة، ص 

)1)  اجلامع الصغي، للسيوطي، ج 2، ص 451. وكنز العامل، ج 16، ص 469.
)2)  األمايل للصدوق، ص 364.

رواه  فقد  نستقرهبا،  التي  الرجالية  املسالك  بعض  عىل  معترب  واحلديث   .382 ص   ،5 ج  الكايف،    (3(
.» ُكويِنرِّ َأبِيه َعِن النَّْوَفيِلرِّ َعِن السَّ إِْبَراِهيَم َعْن  الكليني عن »َعيِل ْبن 

)4)  صحيح البخاري، ج 2، ص 41.

=
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أجره من الكبائر«)1)، إىل غيها من الروايات)2). 

وهكذا حترم املامطلة والتسويف يف دفع األجور إىل العامل مع القدرة عىل 
املامطلة عديدة، عقد هلا أصحاب  الواردة يف حرمة  الدفع واإليفاء، والروايات 
عنوان  حتت  الصدوق  رواه  ما  منها  مصادرهم)3)،  يف  خاصًا  بابًا  احلديث  كتب 
: »مطل الغني  »من ألفاظ رسول اهلل  املوجزة التي مل يسبق إليها«، قوله 
ظلم«)4). أجل، لو كان رب العامل معرسًا فينبغي للعامل أن ينظره، ألنه كام قال 
احلديث  ويف  ]البقرة:280[،  ەئ﴾  ەئ      ائ   ائ     ى   ى       ﴿ې   تعاىل: 
: »وكام ال حيل لغريمك أن يمطلك وهو مورس، فكذلك ال  عن رسول اهلل 

حيلرّ لك أن تعرسه إذا علمت أنه معرس«)5).

ب ـ  تعيني األجور مسبقًا

للعمل،  حاجتهم  استغالل  العامل  ضد  متارس  التي  التعسف  أشكال  من 
رميهم  ثم  العمل،  مدة  أو  األجرة  مقدار  عىل  مسبق  اتفاق  دون  واستعامهلم 
وحمرم  ومدان  قبيح  عمل  وهذا  كاملة،  حقوقهم  إعطائهم  دون  عنهم  والتخيل 
عىل  املسبق  االتفاق  إىل  الطرفني  دعا  اإلسالم  فإنرّ  ذلك،  حلدوث  ومنعًا  رشعًا. 
:  »من استأجر أجيا فليعلمه أجره«)6)،  األجرة، ففي احلديث عن رسول اهلل 
اناَ ُيْؤِمُن بِاهلل واْلياَْوِم اآلِخِر  ْن كاَ الاَ ماَ : »قاَ ويف اخلرب املوثق عن اإلمام الصادق 

)1)  بحار األنوار، ج 103، ص 170، نقله عن كتاب اإلمامة والتبرصة.
)2)  راجع: وسائل الشيعة، ج 19، ص 107 ـ 108، الباب 5 من كتاب اإلجازة.

332، باب حتريم املامطلة بالدين مع القدرة عىل أدائه. 18، ص  )3)  راجع: وسائل الشيعة، ج 
380. واحلديث مروي يف مصادر السنة. انظر: صحيح البخاري،  4، ص  )4)  من ال حيرضه الفقيه، ج 

ج 3 ، ص 55. وصحيح مسلم، ج 5، ص 34.
)5)  هتذيب األحكام، ج 6، ص 193.

)6)  السنن الكربى للبيهقي، ج 6، ص 120. واملصنف البن أيب شيبة، ج 5، ص 129.
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أاَْجُره«)1). ا  ه ماَ ُيْعلِماَ تَّى  أاَِجريًا حاَ ْستاَْعِملاَنَّ  ياَ فاَالاَ 

َضا  يِف  الررِّ َمَع  َقاَل: »ُكنُْت  اجْلَْعَفِريرِّ  ْبِن َجْعَفٍر  ُسَلْياَمَن  ويف صحيحة 
ِعنِْدَي  َفبِْت  َمِعي  ْف  اْنرَصِ  : يِلَ َفَقاَل  َمنِْزيِل  إِىَل  َف  َأْنرَصِ َأْن  َفَأَرْدُت  احْلَاَجِة  َبْعِض 
بِالطرِّنِي  َيْعَمُلوَن  ِغْلاَمنِه  إِىَل  َفنََظَر  امْلَُعترِِّب  َمَع  َداِره  إِىَل  َفَدَخَل  َمَعه  َفاْنَطَلْقُت  ْيَلَة  اللَّ
ُجُل  )2) وَغي َذلَِك وإِذا َمَعُهْم َأْسَوُد َلْيَس ِمنُْهْم، َفَقاَل: َما َهَذا الرَّ َوابرِّ َأَواِرَي الدَّ
اَل،  َفَقاُلوا:  ُأْجَرتِه،  َعىَل  َقاَطْعُتُموه  َقاَل:  َشْيئًا،  وُنْعطِيه  ُيَعاِوُننَا  َفَقاُلوا:  َمَعُكْم؟ 
َغَضبًا  لَِذلَِك  وَغِضَب  ْوِط  بِالسَّ هُبُْم  َيرْضِ َعَلْيِهْم  َفَأْقَبَل  ُنْعطِيه،  باَِم  ِمنَّا  َيْرىَض  ُهَو 
َشِديدًا، َفُقْلُت: ُجِعْلُت فَِداَك مِلَ ُتْدِخُل َعىَل َنْفِسَك؟ َفَقاَل: إِينرِّ َقْد هَنَْيُتُهْم َعْن ِمْثِل 
َأَحٍد  ِمْن  َما  َأنَّه  واْعَلْم  ُأْجَرَته،  ُيَقاطُِعوه  َحتَّى  َأَحٌد  َمَعُهْم  َيْعَمَل  َأْن  ٍة  َمرَّ َغْيَ  َهَذا 
ِء َثاَلَثَة َأْضَعاٍف َعىَل ُأْجَرتِه إِالَّ  ْ َيْعَمُل َلَك َشْيئًا بَِغْيِ ُمَقاَطَعٍة ُثمَّ ِزْدَته لَِذلَِك اليشَّ
َظنَّ َأنََّك َقْد َنَقْصَته ُأْجَرَته، وإَِذا َقاَطْعَته ُثمَّ َأْعَطْيَته ُأْجَرَته مَحَِدَك َعىَل اْلَوَفاِء، َفإِْن 

ِزْدَته َحبًَّة َعَرَف َذلَِك َلَك وَرَأى َأنََّك َقْد ِزْدَته«)3).

ت ـ  إعطاؤه األجر بعد الفراغ من العمل مبارشة

يوميًا،  وربام  أسبوعيًا  أو  شهريًا  األجور  دفع  تنظيم  عىل  السية  جرت 
واإلسالم ال يامنع من ذلك، رشيطة أن ال يكون هناك اتفاق عىل الدفع مسبقًا، 
ولكنه يف الوقت عينه حيثرّ عىل تعجيل الدفع وعدم تأخيه، وأن ُيعطى األجي 
: »أعطوا األجري أجره  حقه قبل أن جيف عرقه، ففي احلديث عن رسول اهلل 
 .(5( قبل أن جيف عرقه«)4)، ونحوه ما جاء يف الصحيح عن اإلمام الصادق 

)1)  الكايف، ج 5، ص 289،. وهتذيب األحكام، ج 7، ص 211.
وإنام  آري،  للمعلف  قوهلم  موضعه  غي  يف  الناس  يضعه  »ومما  اجلوهري:  قال  الدواب،  معلف  أي    (2(

اآلري حمبس الدابة«. الصحاح، ج 6، ص 2267.
)3)  الكايف، ج 5، ص 288.

)4)  سنن ابن ماجة، ج 2، ص 817.
)5)  الكايف، ج 5، ص 289.
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أليب  )استأجرنا(  تكارينا  فيقول:  الصادق   اإلمام  أصحاب  أحد  وحيدثنا 
عبد اهلل  قومًا يعملون يف بستان له وكان أجلهم إىل العرص، فلام فرغوا قال 
إىل هذه  أن جيف عرقهم«)1)، واستنادًا  قبل  أعطهم أجورهم  ملعتب )أحد غلامنه(: 
الروايات، أفتى بعض الفقهاء بوجوب إيفاء العامل أجرته بعد فراغه من العمل 
مبارشة)2)، ما مل يكن هناك اتفاق عىل التعجيل أو التأخي، فالعقد رشيعة املتعاقدين.

ث ـ  الطرد التعسفي من العمل

اإلخالل  يملك  وال  ومقتضياته،  بالعقد  الوفاء  العمل  رب  عىل  جيب 
إمتام  عليه  بل  رشعي،  مربر  ودون  تعسفي  بشكل  العامل  طرد  له  حيق  وال  به، 
: »من استأجر أجيًا فليتم له  العقد إىل هنايته، ففي احلديث عن رسول اهلل 
التعسف  إزاء حاالت  النظام اإلسالمي مكشوف األيدي  إجارته«)3)، وال يقف 
التي تطال الكثيين من العامل، بل إنه جيرب رب العمل عىل إعادهتم إىل عملهم 

العقد. حتى هناية 

والسياسية والشعائرية  الدينية  احلقوق  الثالث:  النوع 

التي  املعتقدات  تبني  للعامل حقه يف  التي كفلها اإلسالم  ومن مجلة احلقوق 
طقوسه  ممارسة  ويف  غيه،  أو  السيايس  أو  الديني  املستوى  عىل  سواء  هبا،  يقتنع 
وشعائره الدينية والعبادية، وال حيق لرب العمل أن يفرض عليه معتقداته اخلاصة، 
أو وجهات نظره السياسية، أو يضغط عليه ويتهدده بلقمة العيش إن مل يتبن موقفًا 
: ».. من استأجر  سياسيًا أو اجتامعيًا معينًا. ففي اخلرب املوثق عن أيب عبد اهلل 

أجريًا ثم حبسه عن اجلمعة يبوء بإثمه، وإن هو مل حيبسه اشرتكا يف األجر«)4).

)1)  املصدر نفسه، ج ن، ص ن.
)2)  رصاط النجاة، ج 1، ص 455.

)3)  كنز العامل، ج 3، ص 908.
)4)  الكايف، ج 5، ص 289.
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فاألمر  املثال،  باب  من  ذكرت  وإنام  خصوصية،  اجلمعة  لصالة  وليس 
الصوم  من  والعامل  األجي  منع  جيوز  فال  الدينية،  الواجبات  كل  عىل  ينسحب 
جيوز  ال  كام  هبا،  يعتقد  التي  والشعائر  الواجبات  من  ذلك  غي  أو  الصالة  أو 

الضغط عليه الرتكاب بعض املحرمات.

ونعتقد أنرّ رب العمل إذا سمح للعامل بمامرسة عباداته وواجباته الدينية، 
فإنه لن يشرتك معه يف الثواب األخروي فحسب، كام نصرّ احلديث السابق، بل 
الصدق  اإلنسان  تعلم  والعبادة  الصالة  أنرّ  اعتبار  عىل  أيضًا،  ماديًا  سيبح  إنه 

ې      ې   ې   ې   ﴿ۉ   واخليانة  الغش  عن  وتنهاه  واألمانة، 
]العنكبوت:45[. ى﴾ 

مسؤولية الدولة وويل األمر 2 ــ 

وعىل  الدولة،  عىل  تقع  العامل  رشحية  عن  املسؤوليات  من  مجلة  وهناك 
التالية: العناوين  بياهنا من خالل  الترشيعية، ويمكن  املجالس 

أ ـ  تأمني فرص العمل

ربرّام كان السعي لتوفي فرص العمل للمواطنني هو أحد أهم املسؤوليات 
امللقاة عىل عاتق السلطة احلاكمة، وذلك باعتامد سياسة اقتصادية إنامئية عمرانية 
مرتكزة عىل دراسة واقع األمة وحاجاهتا وتطلعاهتا، وهادفة إىل ترشيد اإلنامء، 
الكامنة يف األمة، ومع األخذ بعني االعتبار ما متتلكه  البرشية  الطاقات  وتفجي 
األمة من طاقات وثروات طبيعية، ومع مراعاة حال األمة وإمكانياهتا، وال سيرّام 
االقتصادية،  الناحية  من  إرهاقها  دون  حيول  ما  الرضائبية،  السياسة  وضع  لدى 
ِة  راَ ِعاماَ يِف  ناَظاَُركاَ  »وْلياَُكْن  مرص:  واله  ملا  األشرت  ملالك  عهده  يف  عيل   يقول 
ْن  وماَ ِة،  راَ بِاْلِعاماَ إاِلَّ  ُك  ُيْدراَ الاَ  لِكاَ  ذاَ ألاَنَّ  اِج،  راَ اخْلاَ ِب  اْستِْجالاَ يِف  ناَظاَِركاَ  ِمْن  ْبلاَغاَ  أاَ األاَْرِض 
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لِياًل«)1). ْمُره إاِلَّ قاَ ْستاَِقْم أاَ ياَ  ْ ْهلاَكاَ اْلِعباَاداَ وملاَ داَ وأاَ باَ اْلباِلاَ ٍة أاَْخراَ راَ رْيِ ِعاماَ اجاَ بِغاَ راَ لاَباَ اخْلاَ طاَ

عىل  وتعمل  للشباب  عمل  فرص  توفي  يف  تسهم  التي  العوامل  ومن 
الفساد  بمسؤولياهتا، جلهة مواجهة  الدولة  قيام  االقتصادية  احلياة  حتريك عجلة 
حركة  وتسهيل  املرافق  وتأمني  العام،  النظام  حفظ  يف  وسعيها  وغيه  اإلداري 
الصناعة والتجارة والزراعة، ورفع القيود عن حركة السوق واالستثامر، وفتح 
: »من  املجال ـ بوعي وختطيط ـ ألفراد األمة إلحياء األرض، عماًل بقوله 
االحتكار واالستغالل  إزالة كل أشكال  إىل  له«)2)، مضافًا  فهي  ميتة  أرضًا  أحيا 

وغيها من موانع السيولة املالية، استيحاًء من قوله تعاىل: ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  
االقتصادي  النظام  عليه  يرتكز  مما  ذلك  غي  إىل  ]احلرش:7[  ں﴾  ڱ   ڱ  

اإلسالمي.

ب ـ  محاية العامل

من  العامل  محاية  مهمة  هي  الدولة:  عاتق  عىل  امللقاة  األخرى  املسؤولية 
جلهة  إْن  غيه،  أو  العمل  رب  من  هلا  ويتعرض  تطاله،  التي  الظلم  أشكال  كل 
طرده  أو  إليه،  حقه  دفع  يف  والتسويف  املامطلة  جلهة  أو  وعدوانًا  ظلاًم  ماله  أكل 
من العمل بدون وجه حق، وقبل انتهاء مدة العقد، أو حماولة تطويقه برزمة من 
الظلم والغش.  أيامنا، إىل غي ذلك من حاالت  القوانني اجلائرة، كام حيصل يف 
يقول يف غري موطن:  »إين سمعت رسول اهلل    : احلديث عن عيل  يف 
»لن تقدس أمة ال يؤخذ للضعيف حقه من القوى غري متعتع«)3). بيان: »غي متعتع« 

يراد به: من غي أن يصيبه أذى يزعجه ويقلقه.

)1)  هنج البالغة، ج 3، ص 96.
)2)  الكايف، ج 5، ص 280. وسنن الدارمي، ج 2، ص 267.

)3)  الكايف، ج 5، ص 56. وهنج البالغة، ج 3، ص 102.
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ويف اخلرب عن أيب َعْبِد اهلل  ُقال: »َوىصَّ َرُسوُل اهلل  َعِليرًّا  
َأْرٍض  َعىَل  َيْزَداُد  واَل  تَِك  بَِحرْضَ ُحوَن  اْلَفالَّ ُيْظَلُم  اَل  َعيِلُّ  َيا  َفَقاَل:  َمْوتِه،  ِعنَْد 

َوَضْعَت َعَلْيَها. واَل ُسْخَرَة َعىَل ُمْسِلٍم َيْعنِي األَِجَي«)1).

قيامها  من  ومستمدة  قائمة  رشعيتها  بل  اإلسالم،  يف  السلطة  وظيفة  إنرّ 
أيب  عن  املعترب  احلديث  يف  جاء  عنهم،  واألذى  الظلم  ودفع  مواطنيها،  بحامية 
عبد اهلل  قال: »إنرّ اهلل عز وجل أوحى إىل نبي من أنبيائه يف مملكة جبار من 
اجلبارين: أن إئت هذا اجلبار فقل له: إنني مل أستعملك عىل سفك الدماء واختاذ 
األموال، وإنام استعملتك لتكف عني أصوات املظلومني، فاين مل أدع ظالمتهم 

وإن كانوا كفارًا«)2).

ت ـ  ضامن ناية اخلدمة

بل  وعمله،  شبابه  فرتة  يف  العامل  محاية  عىل  الدولة  مسؤوليرّة  تقترص  وال 
املذكور  السنرّ  يبلغ  مل  وهو  اإلنسان  تقلق  التي  الشيخوخة  سنرّ  إىل  ذلك  تتعدى 
من خالل تطلعه إىل توفي عنارص أمان مستقبلية، حيث اهلرم والعجز واملرض 
ما جيعل اإلنسان بأمسرّ احلاجة إىل مدرّ يد العون واملساعدة والرعاية االجتامعيرّة 
»حقوق  مبحث  يف  ذكرنا  وقد  الشيخوخة.  بضامن  يعرف  ما  وهذا  والصحيرّة، 
احلق  هذا  إثبات  يف  إليها  االستناد  يمكن  التي  الفقهيرّة  الوجوه  بعض  املسن« 
وهو ضامن الشيخوخة بالنسبة للعامل، وال سيام الفقراء واملحتاجني، ومن تلك 

بعض  وصف  وقد   .154 ص   ،7 ج  األحكام،  وهتذيب   .2 احلديث   ،284 ص   ،5 ج  الكايف،    (1(
 .173 7، ص  الفقيه، ج  املتقني يف رشح من ال حيرضه  انظر: روضة  بأنه صحيح.  الفقهاءهذا اخلرب 
وقال ابنه يف مرآة العقول، ج 19، ص 379: »حسن عىل الظاهر«. ولكنرّ يف السند عيل األزرق وهو 
جمهول، وال توثيق له إال بناء عىل دخوله يف التوثيق العام البن قولويه القمي يف »كامل الزيارة«، وهو 

داخل يف ذلك، ص 180، بيد أنرّ ذلك ال يكفي يف التوثيق عىل املختار.
)2)  الكايف، ج 2، ص 333.
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ةاَ  ْن الاَ ِحيلاَ ُعول ماَ الوجوه ما ورد يف الروايات أنرّ من واجبات احلاكم واإلمام أن »ياَ
 : اِرثاَ لاَه«)1)، وورد يف احلديث عن رسول اهلل  ْن الاَ واَ اِرُث ماَ لاَه«، متامًا كام أنرّه »واَ
»أهيا الناس من ترك ماالً فألهله ولورثته، ومن ترك كاًل أو ضياعا فعيّل وإيلرّ«)2)، أي 
 . فنفقته عليه  العمل  املرض عن  أو  السن  أثقله  أنرّ من ترك شخصًا عاجزًا 
بصفته  عليه  األمر  كان  إنام  بل  الضامن،  هذا  يف  خصوصية  أية  نبيًا  لكونه  وليس 
احلديث  له  يشهد  ما  بعده، وهذا  من  األمر  األمر يف والة  فيجري  وليًا وحاكاًم، 
ْن  الصحيح الذي رواه الكليني بإسناده عن احْلََلبِيرِّ َعْن َأيِب َعْبِد اهلل  َقاَل: »ماَ
اتاَ ولاَْيساَ  ْن ماَ تِه وماَ ثاَ راَ لِواَ االً فاَ كاَ ماَ اتاَ وتاَراَ ْن ماَ ْينُه وإِلاَْيناَا ِعياَاُله وماَ ْيناَا داَ لاَ عاَ ْينًا فاَ كاَ داَ اتاَ وتاَراَ ماَ

اِل«)3). ُله ِمناَ األاَْنفاَ اماَ اٍل فاَ واَ لاَه ماَ

رعاية  أن  عيل   يذكر  األشرت  مالك  مرص  عىل  واليه  إىل  عهده  ويف 
َّْن الاَ  مِم  ، نِّ السِّ يِف  ِة  قَّ الرِّ ِوي  اْلُيْتِم وذاَ أاَْهلاَ  ْد  هَّ عاَ املسنني هي من مسؤوليته، يقول: »وتاَ

ِقيٌل«)4). ه ثاَ قُّ ُكلُّ ِقيٌل، واحْلاَ ِة ثاَ ىلاَ اْلُوالاَ لِكاَ عاَ ه، وذاَ ْفساَ لاَِة ناَ ْسأاَ نِْصُب لِْلماَ ياَ ةاَ لاَه والاَ  ِحيلاَ

وإذا صحت الرواية »الشيخ النرصاين«، فيكون اإلمام عيل  قد قام 
ده عىل أرض الواقع قبل أن يأمر أو يويص به، فقد روي  بتطبيق هذا املبدأ وجسرّ
فقالوا:  ما هذا؟   : املؤمنني  أمي  فقال  يسأل،  »مررّ شيخ مكفوف كبي  أنه: 
إذا  حتى  استعملتموه   : املؤمنني  أمي  فقال  قال:  نرصاين،  املؤمنني  أمي  يا 

. انظر: الكايف، ج 1، ص 541. )1)  ورد ذلك يف مرسلة محاد الطويلة عن العبد الصالح 
السنة هكذا:  263. وهو مروي يف مصادر  2، ص  األنوار، ج  بحار  188. وعنه  املفيد، ص  أمايل    (2(
مسلم،  صحيح   .85 ص   ،3 ج  البخاري،  صحيح   . فإلينا«   ، كاًل  ترك  ومن  فلورثته.  ماالً،  ترك  »من 
تعاىل: اهلل  قال  العيال  »الكل  فارس:  ابن  قال   .915 ص   ،2 ج  ماجة،  ابن  سنن   .63 ص   ،5 ج 

: اليتيم«. معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص 121.  ﴿ ڳ   ڳ  ڳ   ڱ﴾ ]النحل:76[ . ويقال: الكلرّ
.231 ص   ،8 ج  العرب،  لسان   .  » فإِيلَّ َضياعًا  َتَرك  فمن  احلديث:  ويف  َنْفُسه،  الِعياُل  ياُع:  »والضَّ

)3)  الكايف، ج 7، ص 168.
)4)  هنج البالغة، من كتاب له إىل مالك األشرت.
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كرب وعجز منعتموه!! أنفقوا عليه من بيت املال«)1). فالحظ قوله: »استعملتموه 
يف  العيلولة  حق  له  العامل  أنرّ  إىل  يؤرش  فإنه  منعتموه«،  وعجز  كرب  إذا  حتى 

عمله. لقاء  شيخوخته 

ث ـ  قاعدة الرشوط واستيعاب املستجدات

اليوم باملجالس الترشيعية:  التي تقع عىل ما يعرف  ومن مجلة املسؤوليات 
باالستهداء  وذلك  حقه،  للعامل  حتفظ  التي  القوانني  من  مجلة  سنرّ  مسؤولية 
كرامة  وحفظ  االجتامعية  العدالة  حتقيق  إىل  الرامية  العامة  الترشيع  مقاصد  من 
اإلنسان. ويالحظ أنرّ قوانني العمل املعارصة حتفل برزمة من احلقوق التي ُيلزم 
رب العمل هبا وُيمنع من جتاوزها، ومن ذلك حتديد العطل واإلجازات املرضيرّة 
العامل يف تعويضات  ة، وحتديد ساعات العمل أيضًا، مضافًا إىل حق  أو السنويرّ
هناية اخلدمة، وحقه يف االستشفاء، وبدل النقل، وغيها من احلقوق، واإلسالم 
ال يامنع من ذلك كله، بل إنه يشجع عىل حتسني أوضاع العامل، وينحاز لكل ما 

التخفيف عنهم. من شأنه 

وباإلمكان ختريج هذه احلقوق وتوجيهها من الناحية الفقهية، وفق قاعدة 
بالعقود  الوفاء  وأنرّ  املتعاقدين،  رشيعة  العقد  أنرّ  أساس  عىل  القائمة  الرشوط 
الزم، وكذا كل ما أخذ فيها من رشوط، سواًء أكانت رشوطًا مرصحًا هبا يف متن 
العمل اإلخالل هبذه  لرب  العام، وال جيوز  العرف  لدى  عليها  متبانيًا  أو  العقد 

القانونية. املسؤولية  الرشوط حتت طائلة 

ال  حتى  العقد،  عىل  واملوافقة  اإلمضاء  قبل  جيدًا  التنبه  للعامل  وينبغي 
ُتعد  والرشكات  واجلمعيات  املؤسسات  من  الكثي  فإنرّ  يستغفلوا،  أو  خيدعوا 

)1)  هتذيب األحكام، ج 6، ص 293.
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املسؤوليات  من  بالتهرب  هلا  تسمح  ومبهمة،  ذكية  بطريقة  التعاقد  استامرات 
الصفقة  هذه  يف  الوحيد  اخلارس  ويكون  املغفلني،  حيمي  ال  والقانون  القانونية. 
هو العامل الذي تمرّ استغفاله، ومن ثمرّ ُيرمى به إىل الشارع بعد استنزاف طاقاته 

وسلبه زهرة شبابه.

أخرى،  وقاعدة  آخر،  مبدأ  وفق  احلقوق  تلك  ختريج  باإلمكان  أنرّ  كام 
وهي قاعدة والية الفقيه أو احلاكم الرشعي، فإنرّه بناًء عىل القول بالوالية العامة 
من  ومتنع  كفايته  للعامل  تكفل  قوانني  ويسن  أوامر  يصدر  أن  له  فإنرّ  للفقيه، 

ن ظروفه االجتامعية. ظلمه وحتسرّ

رابعًا: عاملة األطفال والنساء

األطفال  عاملة  قضيتي  إىل  ق  التطررّ علينا  لزامًا  نجد  السياق،  هذا  ويف 
ُيثار من إشكاليات  والنساء. وتناوُلنا لقضيرّة عاملة األطفال إنرّام هو من زاوية ما 
يف  ون  ُيزجرّ فيها  األطفال  زال  ال  التي  اإلسالمية  البلدان  من  الكثي  واقع  عىل 
العاملية.  احلقوقية  املؤسسات  من  كبي  نقد  مثار  ذلك  أنرّ  مع  العمل،  سوق 
وتناوُلنا لقضيرّة عاملة املرأة هو من زاوية ما يثار أيضًا حول وجود منع يف الكثي 

من جمتمعاتنا للمرأة من الدخول إىل سوق العمل، بحجج شتى. 

ظاهرة عاملة األطفال)1) 1 ــ 

أو  النامية،  البلدان  من  الكثي  يف  ية  متفشرّ ظاهرة  متثل  األطفال  عاملة  إن 
اسرتعت  التي  األطفال  عاملة  ظاهرة  وهي  أال  الثالث،  العامَل  بدول  يعرف  ما 
الطفل  بقضايا  ني  واملهتمرّ اإلنسان  حقوق  ومنظرّامت  احلقوقية  املؤسسات  اهتامم 

)1)  هذا املقطع عن عاملة األطفال قد استليناه من كتابنا: حقوق الطفل يف اإلسالم، وذلك تسهياًل عىل 
القارئ.
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روا من خماطرها، وقد جاء يف اتفاقية حقوق  واألُرسة. فنبَّهوا إىل سلبياهتا، وحذرّ
الطفل املادة 32: »تعرتف الدول األطراف بحقرّ الطفل يف محايته من االستغالل 
لتعلرّم  إعاقة  يمثرّل  أو  يكون خطيًا،  أن  ح  ُيرجَّ أيرّ عمل  أداء  االقتصادي، ومن 
أو  الروحي  أو  العقيل  أو  البدين  ه  بنمورّ أو  الطفل  ة  بصحرّ ضارًا  يكون  أو  الطفل 
املعنوي أو االجتامعي«. ودعت االترّفاقية املذكورة الدول األطراف إىل: »َوْضع 
العمل  لساعات  مناسب  نظام  وَوْضع  بالعمل،  الطفل  اللتحاق  أدنى  ُعْمٍر 
وظروفه، وفرض عقوبات أو جزاءات أخرى قاسية لضامن إنفاذ هذه املادة«)1).

من  يمنع  ما  ة  ثمرّ فهل  الطفل؟  عاملة  من  اإلسالم  موقف  هو  ما  والسؤال: 
ذلك من حيث املبدأ أو أنرّ العاملة جائزة برشوط؟

م  حتررّ فقهية  قاعدة  أو  السنرّة  أو  الكتاب  يف  ًا  نصرّ نملك  ال  إنرّنا  واحلقيقة: 
وخمتلف  الظروف  كلرّ  ويف  اإلطالق،  نحو  عىل  العمل  ميدان  إىل  الطفل  إدخال 
مراحل الطفولة، لكن باإلمكان استيضاح املوقف اإلسالمي يف هذه املسألة من 

التالية: النقاط  خالل 

أ ـ  الطفل وحتّمل املشاق

أو  األب  مسؤولية  عن  اإلسالمي  اإلمجاع  من  م  تقدرّ ما  إنرّ  األوىل:  النقطة 
األم أو اجلدرّ أو احلاكم يف اإلنفاق عىل الطفل، قد يؤرشرّ إىل موقف اإلسالم يف 
هذه القضية. فإذا كان الطفل يف مرحلة الطفولة يف رعاية ذويه وكفالتهم، وهم 
ل املسؤوليات، وال  ل لتحمرّ ملزمون باإلنفاق عليه، فليس ذلك إالرّ ألنرّه غي مؤهرّ
ل مشاق العمل. وهذا ما قد يؤرشرّ إىل أنرّ اإلسالم  مستعد جسديًا ونفسيًا لتحمرّ
اآلخرين،  عىل  النفقة  يف  ًا  حقرّ له  جعل  ملا  وإالرّ  امليدان،  هذا  يف  إدخاله  يريد  ال 

.23 )1)  اتفاقية حقوق الطفل، ص 
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ف يف ماله اخلاص  السيرّام بمالحظة أنرّ الترشيع اإلسالمي قد حجر عليه الترصرّ
التجاري  بالتعامل  له  يسمح  ال  احلني  ذلك  وإىل  الرشد.  سنرّ  إىل  يصل  أن  إىل 
منه،  عليه  ينفق  الذي  وهو  وإدارته،  الويل  بعهدة  ماله  يكون  وإنرّام  أمواله،  يف 

تعاىل: ﴿ ې    ې    ې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ       ۇئ    قال 
]النساء:6[. ۇئ﴾ 

ب ـ  الوالية واستصالح الطفل

عىل  األب  والية  ـ  الوالية  مفهوم  عند  قلياًل  فنا  توقرّ لو  نا  إنرّ الثانية:  والنقطة 
ف  ليترصرّ الولد  له عىل  لطة  السرّ تعني جعل  ـ فهي ال  الراشد  البالغ وال  ابنه غي 
ابنه  رعاية  برضورة  للوالد  تكليفًا  ن  تتضمرّ هي  بل  له،  حيلو  بام  أموره  ويف  فيه 
وتربيته وسوقه نحو الكامل، واألخذ بيده نحو األصلح، ولذا فعليه أن يالحظ 

أنرّ إدخال الطفل إىل ميدان العمل، هل فيه مصلحة أم أنرّ ذلك مفسدة له؟

جمال  إىل  التمييز  سنرّ  قبل  الطفل  إدخال  يف  مصلحة  ال  فإنرّه  الغالب،  يف 
ا بعد السنرّ املذكور، فإْن  العمل، فال هو يصلح للعمل وال العمل يصلح له. وأمرّ
فال  العقيل  أو  اجلسدي  ه  ونمورّ الطفل  ة  صحرّ عىل  سلبيرّ  بشكل  يؤثرّر  العمل  كان 
أن تستهدي  بدرّ  الوالية ال  له عىل ذلك، ألنرّ  فيه، وال والية  إقحامه  للويل  جيوز 
مصلحة الطفل أو عىل األقل عدم مفسدته، عىل اخلالف الفقهي يف ذلك. وكذا 
حيبرّذه  ال  أمر  ذلك  فإنرّ  ودراسته،  تعليمه  حساب  عىل  يتم  الطفل  عمل  كان  لو 
الثانوية،  العناوين  بعض  بلحاظ  رشعي  إشكال  من  خيلو  ال  قد  بل  اإلسالم، 
إىل  مضافًا  واجلهل،  ية  األُمرّ فيه  تفتك  متخلرِّف  ملجتمع  س  يؤسرّ قد  أنرّه  وأمهها 

مت اإلشارة إليه. منافاته حلقرّ الطفل يف التعلُّم ممرّا تقدرّ

التي  األعامل  بعض  عىل  الولد  وتأهيل  تدريب  فإنرّ  ذلك،  عدا  فيام  ا  وأمرّ
مًا  حمرَّ أمرًا  ليس  سلبي  بشكل  عليه  تؤثرّر  وال  والعقلية،  اجلسدية  قدراته  تناسب 
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ل ضامنة له يف مستقبله،  ومبغوضًا، بل قد يكون مطلوبًا وحمبَّذًا؛ ألنرّ ذلك قد يشكرِّ
د القرآن الكريم عىل رضورة  السيرّام إذا مل يكن ناجحًا يف املجال العلمي، وقد أكرّ

اختبار الطفل اليتيم قبل أن تدفع إليه أمواله: ﴿ ې    ې    ې   ى   ى   ائ   
ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ       ۇئ   ۇئ﴾  ]النساء:6[، واألمر باالختبار إىل حني 
ن اإلذن يف تأهيله وتدريبه ومترينه عىل بعض األعامل واملهن، فعن  البلوغ يتضمرّ
أيب احلسن موسى بن جعفر  قال: جاء رجل إىل النبّي  فقال: يا رسول 
وال  أبوك،  هلل  أسلمه)1)  فقال:  ُأسلمه؟  يشء  أّي  ففي  الكتابة  هذا  ابني  علَّمت  قد  اهلل 
قال:  نخاسًا،  وال  حناطًا  وال  قصابًا  وال  صائغًا  وال  سباًء  تسلمه  ال  مخس:  يف  تسلمه 
فقال: يا رسول اهلل ما السّباء؟ قال: الذي يبيع األكفان ويتمنّى موت ُأّمتي، ولاَْلمولود 
)غنى(  زين  يعالج  فإّنه  الصائغ  وأما  الشمس،  عليه  طلعت  ممّا  إيّل  أحبُّ  ُأّمتي  من 
فإّنه حيتكر  ا احلنَّاط:  الرمحة من قلبه، وأمَّ فإّنه يذبح حتى تذهب  القّصاب  ُأّمتي، وأّما 
الطعام عىل ُأّمتي، ولئن يلقى اهلل العبد سارقًا أحّب إيّل ِمن أن يلقاه قد احتكر الطعام 
الذين  ُأّمتك  رشار  إنَّ  حممد  يا  فقال:  جربيل  أتاين  فإّنه  النّخاس  وأّما  يومًا،  أربعني 

الناس«)2). يبيعون 

ت ـ  استغالل جهد الطفل

أنرّ كلرّ أشكال  التنبيه عليها: هي  التي نرى من الرضوري  الثالثة:  والنقطة 
استغالل  حماولة  ذلك  ومن  رشعًا،  مة  حمررّ الطفل  هلا  ض  يتعررّ التي  االستغالل 
يدخل  التي  املوارد  فإنرّه يف   ، بغي حقرّ ماله  أكل  أو  ونتائج عمله،  جهده وطاقته 
منقوص،  غي  أجره  له  يدفع  أن  بدَّ  وال  حمرتمًا  عمله  يكون  العمل  ميدان  فيها 
من  سبب  وبأيرّ  أموال،  من  الطفل  ملك  يف  يدخل  ما  وكل  وملكه.  ماله  واملال 

)1)  أي أرسله يف أي حرفة أو صنعة إال ما يذكره  بعد ذلك.
)2)  وسائل الشيعة، ج 17، ص 137، الباب 21 من أبواب ما يكتسب به احلديث 4.
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حني  إىل  له  حيفظ  أن  بدرّ  ال  االكتساب،  أو  اهلدايا  أو  كاملياث  التملُّك  أسباب 
ف فيه إالرّ إذا كان يف ذلك مصلحة  البلوغ والرشد، وال جيوز حتى للويل أن يترصرّ
أنرّ  سابقًا  ذكرنا  وقد  واحتياجاته.  الطفل  مصارف  يف  اإلنفاق  كان  أو  الطفل 
ة مالية مستقلة وال جيوز ألحد أن يستويل عىل ماله بوجه من الوجوه،  للطفل ذمرّ

ولو كان من أقاربه فضاًل عن غيهم.

ث ـ  حتديد سّن العمل

دت اتفاقية مكتب العمل الدويل رقم 138، والتوصية امللحقة هبا رقم  حدرّ
146، احلدرّ األدنى من العمل لتشغيل األطفال بسن 15 سنة، مع إمكانية جعلها 
كام  الكايف،  بالقدر  التعليمي  ونظامها  اقتصادها  ر  تطورِّ مل  التي  للدول  سنة   14
 )1996 األطفال )سنة  18 حول عمل  رقم  العربية  العمل  منظمة  اتفاقية  ت  نصرّ

13 سنة مكتملة)1). عىل أنرّ احلدرّ األدنى من العمر لتشغيل الطفل هو 

املراد  الطفل  وقدرات  العمل،  لطبيعة  ختضع  ـ  برأينا  ـ  املسألة  أنرّ  ورغم 
لتحديد  رافض  موقف  لنا  ليس  لكن  والعقلية،  اجلسدية  العمل  سوق  إدخاله 
سنٍّ معينة لتشغيل األطفال، ويمكن توجيه ذلك فقهيرًّا عىل أساس والية احلاكم 
أهل  هبا  م  يتقدرّ التي  املعطيات  وفق  املجال  هذا  يف  صالحًا  يراه  وما  الرشعي، 

الطفل. ملصلحة  وتشخيصهم  اخلربة 

عاملة املرأة 2 ــ 

ال  فهي  العمل،  سوق  يف  املرأة  انخراط  قضيرّة  وهي  الثانية،  القضيرّة  وأما 
فإننا  للموقف  وتوضيحًا  اجلوانب،  بعض  من  جدل  ومثار  إشكالية  قضية  تزال 

النقاط إزاءها: نسجل بعض 

)1)  راجع: أوضاع األطفال يف لبنان، ص 175.
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أ ـ  مرشوعية عمل املرأة

من حيث املبدأ فإنرّ حقرّ املرأة يف العمل، ثابت من الناحية الرشعيرّة، وهذا 
جنب  إىل  املرأة  انخرطت  التاريخ  فجر  فمنذ  التارخييرّة.  السية  عليه  جرت  أمر 
شعيب   اهلل  نبي  ابنتي  أنرّ  نقرأ  القرآن  ويف  واالنتاج،  العمل  يف  الرجل 
ج  املاء، ثمرّ تزورّ ف موسى  عليهام عىل  الغنم ألبيهام، وقد تعررّ كانتا ترعيان 
الزراعي  العمل  يف  املرأة  انخراط  يف  املنوال  هذا  عىل  األمر  واستمر  إحدامها، 
والرعوية،  الزراعية  املجتمعات  يف  سيام  وال  املنزيل  عملها  إىل  إضافة  واحلريف 
ويف  العمل  يف  املرأة  شاركت  فقد  القاعدة،  هذه  عن  اإلسالمي  تارخينا  يشذ  ومل 
يف  والكفر  اإلسالم  بني  الرصاع  حركة  يف  مهم  دوٌر  هلا  وكان  والرتبية،  التعليم 
صدر اإلسالم، وجرى ذلك كله حتت عني الرسول  وبإمضائه، فنالت املرأة 
كتابعات  ال  هاجرن  النسوة  وبعض  واملدينة،  احلبشة  إىل  اهلجرة  رشف  املسلمة 
أهلهن وذوهين،  إجازة  بغي  اهلل ورسوله  إىل  بل هاجرن  أزواجهن،  أو  آلبائهن 
البيعة  يف  أيضًا  املرأة  شاركت  وقد  الرشك،  جمتمع  إىل  إعادهتن  النبي   وأبى 
مع  احلرب  يف  أيضًا  املرأة  ودخلت  العامة،  احلياة  يف  االنخراط  عن  مهم  كتعبي 
رسول اهلل  مسعفة ومضمدة جلراح املصابني، وقامت بمهمة جهادية، وهي 
وقد   ، املؤمنني   أمي  زمن  يف  وذلك  للمجاهدين،  النفسية  التعبئة  مهمة 
ـ  الديني  النصرّ  »املرأة يف  كتابنا:  أسهبنا يف احلديث عن ذلك وبيان شواهده يف 

قراءة نقدية يف روايات ذم املرأة«. 

عىل أنرّه ليس من املنطقي يف يشء منع دخول املرأة إىل جمال العمل والتعليم 
طاقات  د  جتمرّ أنك  باختصار  يعني  ذلك  من  منعها  ألنرّ  والوظيفة،  واالنتاج 
املجتمعات. من  جمتمع  أي  لتخلف  وصفة  أفضل  يعد  وهذا  املجتمع،  نصف 
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ب ـ  إذن الزوج والويل

بناًء عىل  املتزوجة،  املرأة  لعمل  بالنسبة  املقام،  إشكاليرّة تربز يف  ثمة  ولكن 
العمل،  من  يمنعها  أن  فبإمكانه  زوجها،  إذن  رهن  هو  بيتها  من  خروجها  أنرّ 
أو  العمل  من  ابنته  يمنع  أن  وليًا  بصفته  األب  بإمكان  إنرّ  يقال:  قد  وكذلك 

الوظيفة.

ولكن يالحظ عىل ذلك:

العمل  من  الراشدة  ابنته  منع  حقه  من  فليس  لألب  بالنسبة  ا  أمرّ أوالً: 
من  الراشد  ابنه  منع  يمكنه  ال  كام  متامًا  الوظيفة،  يف  الدخول  أو  التعليم  أو 
األباء،  إطاعة  األبناء  عىل  أنرّ  ختيرّل  جهة  من  ذلك  يف  الوهم  حصل  وربام  ذلك، 
وإنرّام  الوالدين،  بطاعة  يأمر  مل  فاإلسالم  رشعًا،  عليه  دليل  ال  ذلك  أنرّ  واحلال 

ۅ     ﴿ تعاىل:  قال  باملعروف،  ومعارشهتام  هبام  والربرّ  إليهام  باإلحسان  أمر 
ال  أن  تعني  فالطاعة  واإلحسان.  الطاعة  بني  وشترّان  ]البقرة:83[)1)،  ۅ﴾ 
ينهيان  به األبوان واالنتهاء عام  يأمر  باتباع ما  للولد مع والديه، وأنه ملزم  رأي 
سوى  يعني  ال  اإلحسان  بينام  وإرادته،  رغبته  خالف  عىل  ذلك  كان  ولو  عنه، 
ة  ثمرّ نعم،  غضبهام.  يثي  وال  تها  أذيرّ يوجب  ال  بام  واحلسنى  بالربرّ  معهام  التعامل 
ة الطفل  واليٌة لألب عىل أبنائه القارصين، وهي ال متنحه سلطة يف مصادرة حريرّ

)1)  وقد اختار ذلك ـ أعني عدم وجوب إطاعة الوالدين ـ غي واحد من الفقهاء، منهم السيد اخلوئي 
حيث أكد أنه مل يثبت وجوب إطاعة الوالدين مطلقًا عىل حد إطاعة العبد لسيده »لعدم الدليل عليه، 
فال  باملعروف،  يصاحبهام  وأن  املعارشة  حسن  وجوب  وغيها  املباركة  اآلية  بمقتىض  الثابت  وإنام 
أمراه  لو  بحيث  بعنواهنا  اإلطاعة  فوجوب  ذلك،  إىل  يرجع  ال  فيام  وأما  هلام.  عاقًا  يكون  وال  يؤذهيام 
اإلمام  موسوعة  دليل«.  أي  عليه  يقم  فلم  االمتثال؟  وجب  املال،  عن  اخلروج  أو  الزوجة  بطالق 
ه إليه قال رمحه  اخلوئي/ رشح العروة الوثقى ـ الصالة، ج 17، ص30. ويف جواب عىل استفتاء وجرّ
اهلل: »ال جتب طاعة الوالدين يف كلرّ يشء وإنرّام الواجب عىل الولد هو معارشهتام باملعروف«. املسائل 

الرشعية، ج 3، ص 220.
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وسحق إرادته، بقدر ما تعني أنرّ له حقرّ الرعاية واحلضانة والتوجيه واإلرشاد، 
الطفل. بام حيقق مصلحة 

عالقة  بشأن  أيضًا  نقوله  بوالديه،  الولد  عالقة  شأن  يف  قلناه  وما  ثانيًا: 
غاية  بل  زوجها،  بإطاعة  الزوجة  ُيلزم  ما  اإلسالم  يف  فليس  بزوجها،  الزوجة 

ما هناك أنَّ له عليها حقوقًا، كام أنرّ هلا عليه حقوقًا، قال تعاىل: ﴿ڳ  ڳ  ڱ   
ڱ  ڱ﴾ ]البقرة:228[، ومنعها من اخلروج من بيته بغي إذنه مل يثبت أنه 
حقرّ من حقوقه، وإن كان مشهورًا، ولكنرّ املختار أنرّه ال حيق له منعها، وقد بحثنا 

هذه املسألة عىل نحو التفصيل يف دروسنا يف فقه املرأة)1).

بناء عىل  أنه  السياق، وهي  إليها يف هذا  أنرّ ثمة مالحظة جتدر اإلشارة  عىل 
القابلة  املشهور من أنرّ له منعها من اخلروج بغي إذنه، فإنرّ هذا احلق من احلقوق 
يكون  أن  بالرضورة  وليس  الزواج،  عقد  متن  يف  ذلك  باشرتاط  إما  لإلسقاط، 
أو  العام  العرف  املتبانى عليها لدى  الرشط رصحيًا، فلربام كان ذلك من الرشوط 
يف حاالت خاصة، بحيث جرى العقد مبنيًا عىل ذلك، فعندها يسقط حقه بمنعها.

ت ـ  املوازنة بني العمل ومقتضيات الرتبية

يف  حمذور  ة  ثمرّ ليس  وأنه  املرأة،  عمل  من  الرشعي  املوقف  اتضاح  ومع 
ذلك، يبقى أنرّ عمل املرأة خارج املنزل ال بدرّ أن تدرس آثاره السلبية واإلجيابية 
ة حقيقة ال ينبغي إنكارها، وهي أن انخراط  عىل أرسهتا وأبنائها. وأعتقد أنرّ ثمرّ
وضمن  ومتوازنًا  مدروسًا  يكن  مل  إذا  الوظيفة  أو  العمل  سوق  يف  األم  املرأة 
الرتبية  أنرّ  مع  وهتذيبهم،  أبنائها  تربية  حساب  عىل  حيصل  فقد  خاصة،  ضوابط 
هي أرشف مهمة قد تضطلع هبا املرأة. وصحيح أنرّ العمل الرتبوي ليس حكرًا 
عىل األم، وإنام هو من مهمة األب أيضًا، بيد أنرّ من املعروف والبدهيي أنرّ دور 

)1)  نأمل أن نوفق لنرشها قريبا.
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حقيقية،  معضلة  أمام  جعلنا  ما  وهذا  يشء،  ضه  يعورّ ال  الرتبوي  املجال  يف  األم 
فمن جهة ال جمال إلنكار حقرّ املرأة يف العمل، ومن جهة أخرى، فإنرّ حقرّ أبنائها 
به؛ ألنرّ ذلك سيؤثر بشكل سلبي  للتضحية  والتهذيب ال جمال  الرتبية  عليها يف 
يشء.  يعوضه  ال  عاطفي  خمزون  من  لألبناء  األم  تعطيه  فام  برمته،  املجتمع  عىل 
وهذا  معًا،  احلقني  حيفظ  الذي  التوازن  من  نوع  إجياد  إىل  يصار  أن  يفرتض  هنا 
ال  بحيث  احلقيقة،  هذه  تراعي  أن  وغيها  الرسمية  املؤسسات  عىل  يفرض  ما 
تساوى املرأة األم مع الرجل يف ساعات العمل، بل متنح األم املوظفة والعاملة 
الدول  من  الكثي  به  أخذت  ما  وهذا  أبنائها،  بشؤون  القيام  هلا  تتيح  فرصة 

الغربية، مع أنرّ دولنا اإلسالمية هي األوىل باألخذ به.

يف  العامة  الذهنية  حكمت  قد  االستهالكية  الثقافة  إنرّ  القول:  ويؤسفني 
اإلسالمية  املؤسسات  من  الكثي  إىل  حتى  العدوى  بت  وترسرّ جمتمعاتنا،  بعض 
العاملة وجتهدها  املرأة  تستنزف  التي  والرتبوية  التعليمية  املؤسسات  ذلك  بام يف 
وحاجة  الرتبية  مقتضيات  االعتبار  بعني  تأخذ  نراها  وال  وقتها،  معظم  وتشغل 
األرسة إىل وجود األم إىل جانب أبنائها لرتبيتهم وإعطائهم ما حيتاجون إليه من 
التعليم والرتبية، لكن ليس  املرأة يف حقيْل  إنرّنا نرص عىل إدخال  خمزون عاطفي. 
من املنطق يف يشء أن تقوم بتعليم أوالد اآلخرين وتربيتهم عىل حساب أبنائها.

عىل  رشعيًا  حظرًا  ثمة  أنرّ  هو  عليه،  التنبيه  بنا  جيدر  الذي  اآلخر  واألمر 
التي  الرخيصة  املرأة، كام هو احلال يف األعامل  فيها  التي أدخلت  بعض األعامل 
تتاجر بجسد املرأة وتسعى إىل حتويلها إىل جمرد عنرص إثارة، أو تدخلها يف سوق 

الدعارة والرقص إىل غيها من األعامل املنافية لألخالق واإليامن.
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خامسًا: ظاهرة اخلدم

أن  علينا  لزامًا  نرى  العامل،  حقوق  عن  احلديث  سياق  السياق،  هذا  ويف 
نعرض يف احلديث إىل فئة مستضعفة من العامل، يصطلح عليهم يف أيامنا باخلدم، 

وينترشون بشكل واسع يف البالد العربيرّة واإلسالميرّة، وغيها من الدول.

انتهاك حقوق اخلدم 1 ــ 

هلا،  يتعرضون  عديدة  ومشاكل  كبية  معاناة  عن  األرقام  وتتحدث   
واإلساءة  اإلهانة  من  ابتداًء  معهم،  املستخدمون  يرتكبها  خطية  وجتاوزات 
واإلهانة  كالسب  املعنوية،  اإلساءة  أو  والتعذيب،  كالرضب  اجلسدية، 
له  تتعرض  الذي  االغتصاب  وربام  اجلنيس،  التحرش  إىل  ووصوالً  واالحتقار، 
عن  نسمع  ما  وكثيًا  البيوت،  يف  اخلدم  غالبية  يشكلن  الاليت  اخلادمات  بعض 

حاالت انتحار يف أوساط هؤالء.

ويبدو أنرّ ظاهرة اخلدم قد حلت حمل العبودية القديمة وأخذ اخلدم مكان 
الرقيق، والعامل الذي ينادي بحق اإلنسان ال يزال مقرصًا يف هذا املجال ال سيام 
وكيف  الفئة؟  هذه  حقوق  هي  ما  والسؤال:  الرشحية  هذه  بحقوق  يتصل  فيام 

معهم؟ التعامل  ينبغي 

اخلدم أجراء  2 ــ 

عنوان  حتت  والقانوين  الفقهي  املصطلح  يف  ويندرج  يدخل  اخلادم  إنرّ 
فكل  آنفًا،  إليها  املشار  حقوقه  كل  ويكتسب  أحكامه  عليه  جتري  ولذا  األجي، 
املسؤوليات امللقاة عىل عاتق أرباب العمل أو الدولة إزاء األجراء والعامل، هي 
شاملة للخدم دون أدنى فرق، بل إنرّ العناية هبذه الفئة ينبغي أن تكون أشد، ألنرّ 

وضعها االجتامعي وظروفها املادية أصعب من غيها.
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تطوير أوضاعهم القانونية 3 ــ 

حتسني  عىل  يساعد  بام  تطوير  إىل  حتتاج  الرشحية  هذه  ظروف  أنرّ  وأعتقد 
خالل  من  يتم  ال  وذلك  وإنسانيتهم،  كراماهتم  واحرتام  وظروفهم،  حاهلم 
قوانني،  رزمة  وضع  خالل  من  وإنام  سيأيت،  كام  أمهيتها  عىل  والنصائح  املواعظ 
يصار إىل إدخاهلا كرشوط يف ضمن عقد االستخدام لتكون ملزمة للطرفني، كام 

أنرّ بإمكان ويل األمر إلزام املخدومني بمراعاهتا وتنفيذها.

 وينبغي يف هذا اإلطار خلق حالة وعي عام وإجياد نقابات خاصة للخدم 
إىل  وتسعى  املمكنة،  الوسائل  بشتى  مستعينة  حقوقهم  عن  الدفاع  عىل  تعمل 
أو  استغالهلم  من  ويمنع  ظروفهم  بتحسني  يسمح  بام  ضاغط  عام  رأي  تكوين 

التعدي عليهم أو ارتكاب أي جتاوز بحقهم.

وصايا إسالمية 4 ــ 

ة تدعو املسلم إىل التعامل مع هذه  ة تعاليم إسالميرّة ووصايا نبويرّ إىل ذلك ثمرّ
وال  وكرامتهم،  إنسانيتهم  حيرتم  وأن  والرفق،  املحبة  أساس  عىل  االجتامعيرّة  الفئة 
اهلل   رسول  فهذا  املؤمنني،  شيم  من  ليس  التكرب  ألنرّ  عليهم،  يتكربرّ  أو  يتعاىل 
كان جيلس مع اخلادم ويؤاكله ويعينه يف عمله، ففي احلديث: »كان رسول اهلل  
ويرقع  النعل  وخيصف  الشاة،  وحيلب  البيت  ويقمرّ  البعي  ويعقل  الناضح  يعلف 

الثوب ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا أعيا ..«)1).

 وتويص بعض األحاديث من يشعر يف نفسه بنزوع تكرب أن جيالس اخلدم، 
ففي احلديث املعروف بحديث األربعامئة املروي عن أمي املؤمنني  : »إن 

خيش املسلم الكرب فليأكل مع عبده وخادمه وليحلب الشاة«)2).

)1)  بحار األنوار، ج 70، ص 208. ومسند أمحد، ج 6، ص 242.
)2)  اخلصال، ج 2، ص 624.
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وكان اإلمام الرضا  يرفض أن يعزل للخدم والعبيد مائدة خاصة، 
ث رجل من  بل كان يدعوهم ملشاركته يف الطعام واجللوس عىل مائدته، فقد حدرّ
بامئدة  يومًا  الرضا  يف سفره إىل خراسان، فدعا  قال: كنت مع  بلخ،  أهل 
عزلت  لو  فداك  جعلت  فقلت:  وغيهم،  السودان  من  مواليه  عليها  فجمع  له، 
تبارك وتعاىل واحد واألم واحدة واألب واحد  الرب  إّن  هلؤالء مائدة؟ فقال: »مه، 

واجلزاء باألعامل«)1).

وهكذا يويص األئمة من أهل البيت  الصائم برضورة اجتناب مجلة 
َعْبِد اهلل  أيب  املدائني عن  اخلادم، ففي خرب جراح  أذى  املذمومة، ومنها:  من اخلصال 
وَدِع  واْلَقبِيِح  احْلََراِم  ِمَن  َك  وَبرَصُ َسْمُعَك  َفْلَيُصْم  ُصْمَت  »إَِذا   : الصادق 
َكَيْوِم  َصْوِمَك  َيْوَم  َعْل  جَتْ واَل  َياِم  الصرِّ َوَقاُر  َعَلْيَك  وْلَيُكْن  اخْلَاِدِم  وَأَذى  امْلَِراَء 

فِْطِرَك«)2).

يبتعد  نراه  الذي  اهلل   بأخالق رسول  التخلق  إىل  أحرانا وأحوجنا  ما 
الروحي،  والوحل  األخالقي  بالتلوث  يضج  الذي  واقعنا  وعن  عنا،  يوم  كل 
عندما  عنا  ابتعد  اهلل   رسول  إنرّ  نعم،  واالجتامعي.  السيايس  والتخشب 

ابتعدنا عنه وعن هديه وسيته، ونبذنا كتابه وراء ظهورنا.

سادسًا: ظاهرة التسّول: األسباب واحللول

املالئم اإلشارة  العامل، نرى من  العمل وحقوق  عىل هامش احلديث عن 
إىل ظاهرة غي سليمة، تسترشي يف الكثي من املجتمعات وهي ظاهرة التسول، 
ينظر  وكيف  عالجها؟  سبل  وكذا  منها؟  الوقاية  سبل  هي  وما  أسباهبا؟  هي  فام 

للمتسولني؟ اإلسالم 

)1)  الكايف، ج 8، ص 229.
)2)  املصدر نفسه، ج 4، ص 87.
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يف األسباب 1 ــ 

الفقية،  االجتامعية  البيئات  يف  تنترش  ما  غالبًا  الظاهرة  هذه  أنرّ  خفيٍّ  غي 
ظالل  يف  تتحرك  الرئيسية  أسباهبا  أنرّ  يعني  ما  املسحوقة،  املجتمعات  ووسط 
الفقر املادي واالستضعاف الثقايف والقهر االجتامعي، كام أنرّ انعدام السياسات 
الثالث، مرتافقًا  العامل  الدول وال سيام دول  االقتصادية واالنامئية لدى كثي من 
الدول  هذه  جعل  وطمعه  اإلنسان  جشع  ومع  أهلية،  غي  أو  أهلية  حروب  مع 
عرضة النتشار هذه الظاهرة أكثر من غيها، نقول هذا مع علمنا بأنرّ هذه الظاهرة 

موجودة حتى يف بعض الدول الغربية الغنية ومنها الواليات املتحدة األمريكية.

يف الوقاية 2 ــ 

أن نعرض لسبل  بنا  التسول، جيدر  العالج ملشكلة  قبل احلديث عن سبل 
منها: الوقاية 

أ ـ  نرش ثقافة العزة والكرامة

إصالح  عىل  العمل  هي  املجال  هذا  يف  وقائية  خطوة  ل  أورّ أنرّ  وأعتقد   
العزة  مبدأ  عىل  التأكيد  خالل  من  وذلك  النصوص،  صياغة  قبل  النفوس 
االستجداء  يد  ويمد  نفسه،  يذلرّ  أن  باإلنسان  يربأ  الذي  اإلنسانية،  والكرامة 
بني آدم أن حيفظ كرامته وعزته، ويصون  إنرّ اإلسالم يريد لكل فرد من  للغي، 
ماء وجهه بالعمل يف أي جمال كان ، فالعمل ـ كام أسلفنا ـ عبادة وجهاد يف سبيل 
اهلل، وفوق ذلك فإنرّه عزرّ لإلنسان، وقد كان اإلمام الصادق  يقول لبعض 
وإهانة  وهواٌن  ذٌل  فإنه  السؤال  ا  وامرّ السوق«)1)،  يعني  عزك  إىل  »ُاغُد  صحابته: 
للنفس التي كرمها اهلل، وأرادها أن تبقى عزيزة، ومل يسمح ألحد حتى صاحبها 

)1)  الفقيه، ج 3، ص 192. وراجع: الكايف، ج 5، ص 149.



حقوق اإلنسان يف اإلسالم278

ومل  كلها  أموره  املؤمن  إىل  فّوض  وجل  عز  اهلل  »إّن  املعترب:  احلديث  ففي  بإذالهلا، 
يفوض إليه أن يذل نفسه..«)1).

 إنرّ من هانت نفسه عليه فلم يكرمها ومل حيفظ عزهتا، ليس بمستبعٍد عليه 
أن يبيع ضميه ووطنه ألعداء أمته، قال الشاعر:

عليه  ــوان  اهل يسهل  هين  ــٍت إيــالممن  ــي ــم مــا جلــــرٍح ب

يتغنى  وهو  كنيفًا  يكنس  بالبرصة  كنرّاس  عىل  مررّ  األصمعي  أنرّ  وحيكى 
ببعض األشعار، ومن مجلتها قوله متمثاًل:

أهنتها إن  إنني  نفيس  وحقك مل تكرم عىل أحد بعديوأكرم 

قال األصمعي:  »فقلت له: واهلل ما يكون من اهلوان يشء أكثر مما بذلتها 
فيه! فقلت:  أنا  اهلوان لرشًا مما  إنرّ من  فقال: بىل! واهلل  أكرمتها؟  فبأيرّ يشء  له، 
وما هو؟ فقال: احلاجة إليك وإىل أمثالك من الناس، فانرصفت عنه وأنا أخزى 

الناس«)2).

ب ـ  استعفوا عن السؤال

الذين  العصاميني  ويمتدح  التعفف  عىل  كثيًا  يركز  اإلسالمي  األدب  إنرّ 
﴿ھ  ے  ے  ۓ﴾ ]البقرة:273[، والذين ﴿ ېئ  ېئ  ىئ  
ہ   ہ   ہ   ہ       ﴿ والذين  ]احلرش:9[،  ی﴾  ی     ىئ      ىئ   

ھ﴾ ]البقرة:273[.

 وال يسعنا استعراض الكثي من النصوص الواردة عن النبي  وأهل 
ففي  بعضها،  باستعراض  ونكتفي  السؤال،  وذم  التعفف  امتداح  يف  بيته  

)1)  الكايف، ج 5، ص 63.
)2)  الكنى واأللقاب للقمي، ج 2، ص 466. وراجع: وفيات األعيان البن خلكان، ج 5، ص 401.
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الدنيا وفقٌر  ذّل يف  فإنه  الناس  : »إياكم وسؤال  الصادق  احلديث عن اإلمام 
القيامة«)1). يوم  تعجلونه وحساب طويل 

يف  ما  السائل  يعلم  »لو   : الباقر  اإلمام  عن  الصحيح  احلديث  ويف   
املسألة ما سأل أحد أحدًا ولو يعلم املعطي ما يف العطية ما رّد أحد أحدًا«)2).

 وعن رسول اهلل  األيدي ثالث: يد اهلل العليا ويد املعطي التي تليها ويد 
ألن  بيده  نفيس  والذي  استطعتم..  ما  السؤال  عن  فاستعفوا  األيدي،  أسفل  املعطى 
ثم  طرفاه  يلتقي  ال  حتى  فيحتطب  الوادي  هذا  عرض  يدخل  ثم  حباًل  أحدكم  يأخذ 
يسأل  أن  من  له  خري  بثلثيه  ويتصدق  ثلثه  ويأخذ  تر  من  بمد  فيبيعه  السوق  به  يدخل 

الناس أعطوه أو حرموه«)3).

اآلخرين،  من  العون  طلب  إىل  اإلنسان  أجلأت  الظروف  أن  فرض  ولو 
ومد  ه  بكفرّ السؤال  خالل  من  والذلة،  املهانة  موضع  يف  نفسه  يضع  ال  أن  فعليه 
يده يف األماكن العامة أو عىل أبواب الدور واملساجد أو يف األزقة، والالفت أن 
األخبار املعتربة، نصت عىل منع قبول شهادة السائل بكفه، ألنه إذا أعطي ريض 
وإذا منع سخط، ألنه ال يؤمن عىل الشهادة، فقد روى حممد بن مسلم يف املوثق ، 
: »شهادة السائل الذي يسأل يف كفه  عن الباقر ـ  ـ قال : قال رسول اهلل 
: »ألنه ال يؤمن عىل الشهادة، وذلك ألنه  ال تقبل«، قال : قال أبو جعفر الباقر 

إن أعطي ريض وإن منع سخط«)4).

)1)  الكايف، ج 4، ص 20.
)2)  املصدر نفسه، ج ن، ص ن.

)3)   الكايف، ج 4، ص 20.
)4)  هتذيب األحكام، ج 6، ص 243.
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يف املعاجلة 3 ــ 

يتم  لن  وذلك  أسباهبا،  بمحارصة  حتارص  إنام  الظاهرة  هذه  أنرّ  خيفى  ال 
ملقاة  مسؤوليات  ثمة  فإن  ذلك  وإىل  االجتامعية،  العدالة  نظام  أرسينا  إذا  إال 
ذلك  أستهل  ولكنني  ييل،  فيام  سنوضحه  ما  وهذا  واملجتمع،  الدولة  عاتق  عىل 

بالسؤال:

كيف نتعامل مع املتسولني؟ أبالرد واملنع؟ أم باإلحسان والعطاء؟

إنرّ اإلسالم من حيث املبدأ، حيث عىل عدم رد السائل، وفقًا لقوله تعاىل: 
عليه،  ويثيب  العطاء  روحية  ويمتدح  ]الضحى:10[،  ں﴾  ڱ   ڱ   ﴿ڱ  
التعاطي  لكن  أحدًا«،  رّد  ما  العطية  يف  ما  املعطي  يعلم  »ولو  احلديث  يف  مررّ  وقد 
احلياة  الذين اضطرهتم ظروف  السائلني  مع  يكون  أن  ينبغي  الروحية  وفق هذه 
ل ممن سيأيت احلديث عنهم، وأضف  إىل مد أيدهيم لآلخرين وليس حمرتيف التسورّ
ل بل  إىل ذلك وهذا هو األهم، فإنرّ هذا النوع من التعاطي ال حيلُّ مشكلة التسورّ
ربام زادها تفاقاًم، والسؤال: ما هي احللول الناجعة يف التعامل مع هذه الظاهرة؟ 

أ ـ  مسؤولية املجتمع

ل يف املجتمعات والدول اإلسالميرّة أمر غي مربر  التسورّ انتشار ظاهرة  إنرّ 
عىل اإلطالق، ليس فقط ألنرّ النظام االقتصادي اإلسالمي كفيل يف حال تطبيقه 
بالتغلب عىل هذه املشكلة، بل ألنرّ نظام التكافل االجتامعي الذي أرسى اإلسالم 
قواعده كفيل هو اآلخر بعالجها والتخلص من آثارها، ألنرّ هذا النظام يتعامل 
مع األمة عىل أهنا جسم واحد يتكامل أبناؤه مع بعضهم البعض، ويسعون لسد 
: »مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم  أي خلل يف هذا اجلسم، يقول رسول اهلل 
وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى«)1)، 

)1)  صحيح مسلم، ج 8، ص 20.
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بمسلم«)1)، فليس  جيبه  فلم  للمسلمني  يا  ينادي  مناديًا  سمع  »من   : وقال 
من  ذلك  غي  إىل  بمسلم«)2)،  فليس  املسلمني  بأمور  هيتم  مل  »من   : وعنه   
أحاديث وهي ال ترمي ـ بنظرنا ـ إىل جمرد حتريك املشاعر أو توفي مناخ أخالقي 
مع  أبنائه  تعاون  رضورة  يف  إلزامية  مسؤولية  املجتمع  ل  حتمرّ ا  إهنرّ بل  تعاضدي، 
جسم  يف  نقص  أو  خلل  أي  حدوث  حال  يف  أو  النوائب  عند  البعض  بعضهم 

املجتمع.

ب ـ  مسؤولية الدولة

القيام  من  الدولة  يعفي  ال  املجتمع،  مسؤولية  عن  حديث  من  تقدم  وما 
الدول  إنام تستفحل يف  ـ  ـ كام عرفت  املشكلة  بواجباهتا ومسؤولياهتا، ألنرّ هذه 
الفقية، ويف ظل أنظمة القهر واالستبداد التي ال توفر لشعبها فرص العمل، وال 
تقوم بإنشاء املؤسسات التي ترعى األيتام والفقراء واألشخاص الذين ال كافل 
لون األرضية الصاحلة النتشار ظاهرة التسول، ولذا  هلم وال معيل، والذين يشكرّ
دون  حتول  ناجحة  اقتصادية  سياسة  رسم  عىل  تعمل  أن  الدولة  مسؤولية  فإنرّ 
بروز هذه املشكلة، كام أنرّ عليها من جهة أخرى معاجلة اآلثار والنتائج، بتأمني 
مؤسسات  يف  أو  بيوهتم  يف  إما  هلم،  معيل  ال  الذين  للمتسولني  الكريمة  احلياة 
رجل  مشاهدة  كثيًا  آمله  املؤمنني   أمي  أنرّ  معنا  مررّ  وقد  خاصة،  رعائية 

متسول يف الشارع، وأمر بأن ينفق عليه من بيت مال املسلمني.

أشكال مريبة من التسّول 4 ــ 

إنرّ بعض حاالت التسول عىل بشاعتها تبدو مفهومة، وذلك عندما تضطر 
الظروف القاهرة بعض الناس إىل مدرّ أيدهيم وطلب العون من اآلخرين ليسدوا 

)1)  هتذيب األحكام، ج 6، ص 175.
)2)  الكايف، ج 2، ص 164.
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ل غي  التسورّ ة أشكال أخرى من  ثمرّ أنفسهم من اهللكة، ولكن  رمقهم، وينقذوا 
مفهومة وال مربرة، ونشي إىل ثالثة أنحاء منها: 

أ ـ  احرتاف التسول

رضورة  دون  حرفة،  واختذوه  ل  التسورّ امتهنوا  قد  الناس  من  مجاعة  ثمة 
منظم  بشكل  املتسولني  بعض  يتحرك  حيث  أيامنا  يف  نرى  كام  لذلك،  حاجة  أو 
ومدروس، يف عملية مجع األموال من الناس، ونشاهد اطفاالً أو نسوة ُيدفع هبم 
من قبل البعض إىل الشوارع للتسول، إنرّ هذا األمر ُيعترب حالة مرضيرّة ال بدرّ من 
بعمٍل هو  يقوم  يده، ألنه  يقف وراءها، لألخذ عىل  وتتبع من  بوجهها  الوقوف 

نوع من اإلفساد يف األرض.

للمجتمع والدولة  بدرّ  النسوة واألطفال، فال  العمل من  وأما ضحايا هذا 
وعىل  منهم،  املساعدة  يستحق  من  وإعالة  أحواهلم  دراسة  عىل  تعمل  أن  أيضًا، 
الشفقة  وبروحية  ساذج  بشكل  تتحرك  ال  بأن  الشأن  هذا  يف  تساعد  أن  الناس 
وتعطي كل من يسأل ويتسول، ألنرّ التحرك هبذه الروحية قد يفسد بعض هؤالء 
التسول  حاالت  مواجهة  يف  وسيلة  أفضل  ولعل  املجتمع،  عىل  عالة  وجيعلهم 
الرد واملنع ملن قد يكون مستحقًا، أن يتم  املشبوهة، لئال يقع اإلنسان يف حمذور 
احلاالت،  بأمثال هذه  تعنى  التي  املؤسسات  املساعدة هلم من خالل بعض  دفع 
فإذا واجه املرء حالة استجداء فال مانع أن يعطي السائل يف املرة األوىل، ثم حييله 

إىل املؤسسة املعنية هبذا األمر، ويدفع له من خالهلا بعد قيامها بدراسة وضعه.

ب ـ  تسّول األغنياء

التسول،  إىل  معيل  وال  له  حول  ال  الذي  املسن  يلجأ  أن  نتفهم  قد  إننا 
والكسب  العمل  عىل  القادر  يلجأ  أن  أما  العمل،  عن  العاجز  اإلنسان  وكذلك 
فهذا غي مربر، ومثل هذا الشخص كام ال جيوز له اللجوء إىل التسول، فال جيوز 
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 : لآلخرين إعطاؤه من احلقوق الرشعية شيئًا، ففي احلديث عن رسول اهلل 
»ال حتل الصدقة لغني وال ذي مرة سوي«)1).

لغني وال  الصدقة  الصحيح: »ال حتل  اخلرب  الباقر  يف  اإلمام   وعن 
له  حيل  ال  قال:  هذا؟  معنى  ما  قلنا:  لقوي،  وال  ملحرتف  وال  سوي  مرة  لذي 
»إن   : الكايف عنه  نفسه عنها«)2). ويف  ما يكف  يقدر عىل  يأخذها وهو  أن 

الصدقة ال حتل ملحرتف وال لذي مرة سوي قوي، فتنزهوا عنها«)3).

ت ـ  التسول االنتخايب

ل الغريبة بل ربام كانت من أسوأ أنواعه، التسول الذي  ومن أشكال التسورّ
نشهده يف بعض البلدان يف موسم االنتخابات النيابية أو البلدية أو غيها، حيث 
يف  هلم،  التصويت  لقاء  النواب،  من  املال  طلب  إىل  الناس  من  الكثيون  يعمد 
برشاء  فيها  السياسيون  ويشارك  األصوات،  لبيع  ومهينة  رخيصة  ة  جتاريرّ عملية 
حقيقية  إفساد  عملية  هو  جيري  ما  إنرّ  بالقول:  نغايل  وال  الناس،  ورشوة  الذمم 

لألمة من خالل املال السيايس الذي يدفع يف بازار االنتخابات.

)1)  صحيح ابن ماجة، ج 1، ص 589. سنن أيب داوود، ج 1، ص 369. سنن الرتمذي، ج 2، ص 82. 
سنن النسائي، ج 5، ص 99. املستدرك للحاكم، ج 1، ص 407. مسند أمحد، ج 2، ص 164.

)2)  معاين األخبار، ص 262.
)3)  الكايف، ج 3، ص 560.
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الكريم 1– القرآن 

656هـ(، رشح هنج البالغة، حتقيق: حممد أبو الفضل  2– ابن أيب احلديد املعتزيل )ت: 

للدراسات اإلسالمية. اجلامعية  املؤسسة  إبراهيم، 

تعليق  3– املصنف،  235هـ(،  )ت:  العبيس  الكويف  عثامن  بن  إبراهيم  شيبة،  أيب  ابن 

األوىل،  الطبعة  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  اللحام،  سعيد  وحتقيق: 

1989م.

ابن األثي اجلزري، )ابن أيب الكرم(، حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  4–

املعروف بالشيباين )ت: 630هـ(، الكامل يف التاريخ، دار صادر للطباعة والنرش ـ 

بيوت، 1386هـ ، 1966م.

ابن األثي اجلزري، )ابن أيب الكرم(، حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  5–

املعروف بالشيباين )ت: 630هـ(، أسد الغابة، دار الكتاب العريب، بيوت ـ لبنان.

ابن األثي، جمد الدين املبارك بن حممد )ت606(، النهاية يف غريب احلديث واألثر، مؤسسة  6–

1364هـ.ش. باألوفست عن طبعة بيوت. اسمعيليان، قم، ايران، الطبعة الرابعة 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم )728(، جمموعة الفتاوى، طبعة عبد الرمحن بن قاسم. 7–
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سنة  8– )املتويف  البستي  التميمي  حاتم  أيب  أمحد  بن  حبان  بن  حممد  حبان،  ابن 
354هـ/965م(، صحيح ابن حبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

1993م.  الثانية،  الطبعة 

ابن حسام الدين اهلندي، عالء الدين املتقي )ت975(، كنز العامل يف سنن األقوال  9–
الطبعة  بيوت،  الرسالة،  مؤسسة  السقا،  وصفوة  حياين  بكري  إعداد  واألفعال، 

1405هـ/1985م. اخلامسة 

ابن حنبل، اإلمام أمحد، )ت: 241هـ(، مسند أمحد، دار صادر، بيوت. 10–

وأنباء  11– األعيان  وفيات  681هـ(،  ـ   608( بكر  أيب  بن  حممد  بن  أمحد  خلكان،  ابن 
أبناء الزمان، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان. 

224هـ(، حتقيق حممد عبد املعيد خان، ط  12– ابن سالم، أبو عبيد القاسم اهلروي )ت 
1، درا الكتاب العريب، بيوت، 1384هـ.

طالب،  13– أيب  آل  مناقب  588هـ(،  )ت:  املازندراين  عيل  بن  حممد  آشوب،  شهر  ابن 
حتقيق: السيد هاشم الرسويل املحاليت، انتشارات عالمة، قم ـ إيران.

معرفة  14– يف  االستيعاب  هـ(،   463( النمري  اهلل  عبد  بن  يوسف  الرب،  عبد  ابن 
األصحاب، حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار اجليل، بيوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، 

1412هـ.

ابن عساكر، عيل بن احلسن بن هبة اهلل )ت: 571هـ(، تاريخ مدينة دمشق، حتقيق:  15–
عيل شيي، دار الفكر ـ بيوت، 1995م.

عبد  16– حتقيق:  اللغة،  مقاييس  معجم  )ت:395هـ(،  فارس  بن  أمحد  فارس،  ابن 
1404هـ. السالم حممد هارون، مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم ـ إيران، 
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قم،  17– الريض،  الرشيف  انتشارات  والسياسة، حتقيق: عيل شيي،  اإلمامة  قتيبة،  ابن 

1413هـ. الطبعة األوىل، 

ابن كثي، أبو الفداء اسامعيل الدمشقي )ت:774هـ(، البداية والنهاية،  إعداد عيل  18–

1988م. شيي، دار احياء الرتاث العريب، بيوت، الطبعة األوىل 

حممد  19– حتقيق:  ماجة،  ابن  سنن  القزويني)ت:275هـ(،  يزيد  بن  حممد  ماجة،  ابن 

فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيوت.

نرش  20– العرب،  لسان  )ت:711هـ(،  املرصي  اإلفريقي  مكرم  بن  حممد  منظور،  ابن 

أدب احلوزة، قم ـ إيران، 1405هـ.

ابن هشام، حممد بن إسحاق)ت:151هـ( السية النبوية، حتقيق: حممد حميي الدين  21–

1383هـ. عبد احلميد، مكتبة حممد عيل صبيح وأوالده، مرص، 

السيد  22– حتقيق  الغارات،  )ت:183(،  سعد  بن  حممد  بن  ابراهيم  الثقفي،  هالل  ابن 

جالل الدين املحدث، ايران.

أبو داوود، سليامن بن األشعث السجستاين )ت:275هـ(، سنن أيب داوود، حتقيق:  23–

1410هـ /1990م. سعيد حممد اللحام، دار الفكر، 

–24  ،)182 أيب يوسف، القايض يعقوب بن ابراهيم بن حبيب صاحب أيب حنيفة)ت: 

اخلراج، دار املعرفة، بيوت 1399م.

1405هـ. 25– االحسائي، ابن أيب مجهور، عوايل الآليل، دار سيد الشهداء، قم 

الرتتيبات  26– املسمى  النبوية  احلكومة  نظام  )1383هـ(،  احلي  عبد  الشيخ  اإلدرييس، 

اإلدارية، دار إحياء الرتاث العريب، بيوت ـ لبنان.
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إحياء  27– دار  األغاين،  كتاب  )ت:356هـ(،  احلسني  بن  عيل  الفرج  أبو  األصفهاين،  
الرتاث العريب، لبنان.

ديار  28– اإلسالمية  املكتبة  الكبي،  التاريخ  )256هـ(،  ابراهيم  بن  اسامعيل  البخاري، 
تركيا.  بكر 

البخاري، حممد بن اسامعيل )ت:256هـ(، صحيح البخاري، دار الفكر، بيوت،  29–
1981م. الثامنة،  الطبعة 

جالل  30– السيد  حتقيق:  املحاسن،  )ت:274هـ(،  خالد  بن  حممد  بن  أمحد  الربقي، 
الدين احلسيني، دار الكتب اإلسالمية ـ إيران.

محيد  31– حممد  حتقيق  األرشاف،  أنساب  )279هـ(،  جابر  بن  حيي  بن  أمحد  البالذري، 
1959مـ. اهلل، معهد املخطوطات يف جامعة الدول العربية ودار املعارف يف مرص، 

الفكرـ  32– دار  الكربى،  السنن  )ت:458هـ(،  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  البيهقي، 
بيوت.

الرتمذي، حممد بن عيسى )ت:279هـ(، اجلامع الصحيح املعروف بسنن الرتمذي،  33–
1403هـ. حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، بيوت، الطبعة الثانية، 

املهدي  34– اإلمام  مدرسة  حتقيق   ، العسكري  حسن  لإلمام  املنسوب  التفسي 
 ، ط 1، قم ـ إيران، 1409هـ.

حتقيق:  35– الغارات،  )ت:283هـ(،  هالل  بن  سعيد  بن  حممد  بن  إبراهيم  الثقفي، 
السيد جالل الدين املحدث، إيران.

اجلوهري، إسامعيل بن محاد )ت:393 هـ(، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية،  36–
دار العلم للماليني، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، بيوت ـ لبنان، 

1376هـ/1956م.
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البيت  37– آل  مؤسسة  الشيعة،  وسائل  )ت:1104(،  احلسن  بن  حممد  العاميل،  احلر 

1409هـ. الحياء الرتاث، قم، ايران، الطبعة األوىل 

آل  38– العقول عن  الرابع(، حتف  )القرن  احلراين، احلسن بن عيل بن احلسني بن شعبة 

، ط  إيران  قم  النرش اإلسالمي،  أكربالغفاري، مؤسسة  ، حتقيق عيل  الرسول 

2 ، 1404هـ.

أمي  39– مكتبة  استادي،  رضا  حتقيق  الفقه،  يف  الكايف  )447هـ(،  صالح  أبو  احللبي، 

املؤمنني  العامة، أصفهان ـ إيران.

املأمون  40– النبي  سية  يف  العيون  إنسان  )ت:1044هـ(،  إبراهيم  بن  عيل  احللبي، 

1400هـ. املعروف بـ السية احللبية، دار املعرفة، بيوت ـ لبنان، 

أمحد  41– حتقيق:  الساعي،  ونجاح  الداعي  عدة  )ت:841هـ(،  فهد  بن  أمحد  احليل، 

املوحدي القمي، مكتبة وجداين، قم ـ إيران.

ـ  42–  648( احليل  بالعالمة  املعروف  األسدي  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  احليل، 

1412هـ. 726(، تذكرة الفقهاء، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ـ قم، 

ـ  43–  648( احليل  بالعالمة  املعروف  األسدي  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  احليل، 

الرجائي، مؤسسة  السيد مهدي  726(، هناية اإلحكام يف معرفة األحكام، حتقيق: 

1410هـ. الثانية، قم ـ إيران،  إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة 

ـ  44–  648( احليل  بالعالمة  املعروف  األسدي  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  احليل، 

األوىل،  الطبعة  قم،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  حتقيق:  األحكام،  قواعد   ،)726

1413هـ.

ـ  45–  648( احليل  بالعالمة  املعروف  األسدي  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  احليل، 
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قم  األوىل،  الطبعة  املدرسني،  التابعة جلامعة  النرش  الشيعة، مؤسسة  726(، خمتلف 

1412هـ. إيران، 

احلميي، عبد اهلل بن جعفر )القرن الثالث اهلجري( قرب اإلسناد، حتقيق: مؤسسة  46–

آل البيت  إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل قم ـ إيران 1413هــ.

الثقايف  47– املركز  اإلقصائي،  املنهج  يف  قراءة  التكفيي  العقل  حسني،  اخلشن، 

2014م. اإلسالمي، بيوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، 

اخلشن، حسني، حقوق الطفل يف اإلسالم، املركز اإلسالمي الثقايف، ط 2، بيوت،  48–

1437هـ/2016مـ.

1، بيوت،  49– اخلشن، حسني، هل اجلنة للمسلمني وحدهم، املركز اإلسالمي الثقايف، ط 

2016م.

2017مـ. 50– 3، بيوت،  اخلشن، حسني، اإلسالم والبيئة، منارات، ط 

اخلشن، حسني، فقه العالقة مع اآلخر املذهبي، دار االنتشار العريب، ط1، بيوت،  51–

2018م.

اخلونساري، السيد أمحد، جامع املدراك يف رشح املخترص النافع، مؤسسة اسامعيليان  52–

1405هـ.ق.  الثانية  ايران، قم، الطبعة 

اخلوئي، السيد أيب القاسم املوسوي، رصاط النجاة )مع تعليق امليزا التربيزي(، ط  53–

1، دفرت نرش بركزيدي، قم، 1416هـ. 

اخلوئي، السيد أيب القاسم املوسوي، موسوعة اإلمام اخلوئي/رشح العروة الوثقى  54–

ـ الصالة، مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي، قم ـ إيران، ط 2، 2005م.
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الطبعة  55– قم،  العلم،  مدينة  الصاحلني،  مناهج  املوسوي،  القاسم  أبو  السيد  اخلوئي، 
1410هـ. الثامنة والعرشون 

أبو  56– الرازي، أمحد بن حممد مسكوية )ت:421هـ(، جتارب األمم، حتقيق: الدكتور 
القاسم إمامي، دار رسوش للطباعة والنرش، الطبعة الثانية، طهران، 1422هـ. ق.

غريب  57– يف  املفردات  )ت:502(،  املفضل  بن  حممد  بن  حسني  األصفهاين،  الراغب 
1404هـ. القرآن، دفرت نرش الكتاب، ايران 

مدرسة  58– ونرش:  حتقيق  الدعوات،  )ت:573هـ(،  الدين  هبة  بن  سعيد  الراوندي، 
1407هـ. اإلمام املهدي، الطبعة األوىل، قم ـ إيران، 

اجلليل،  59– مواهب  )ت:945هـ(،  املغريب  الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  الرعيني، 
1416هـ. حتقيق زكريا العميات، دار الكتب العلمية، بيوت ـ لبنان، 

القاموس،  60– العروس من جواهر  تاج  الزبيدي، حممد مرتىض احلسيني )1205هـ(، 
1414هـ. حتقيق عيل شيي، دار الفكر، بيوت ـ لبنان، 

للطباعة  61– املعرفة  دار  املبسوط،  )ت:483هـ(،  سهيل  أيب  بن  حممد  الرسخيس، 
والنرش، بيوت ـ لبنان.

الثالثة،  62– الطبعة  لبنان،  ـ  بيوت  العريب،  الكتاب  دار  السنة،  فقه  سابق،  السيد 
1977م.

العظمى  63– اهلل  آية  مكتب  النارش:  الصاحلني،  منهاج  احلسيني،  عيل  السيد  السيستاين، 
1414هـ. السيد السيستاين ـ قم، الطبعة األوىل، 

السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر )ت:911هـ(، اجلامع الصغي، دار  64–

1401هـ. الفكر للطباعة والنرش، بيوت، الطبعة األوىل، 
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الشافعي، حممد بن إدريس، )ت:204هـ(، كتاب األم، دار الفكر ـ بيوت، الطبعة  65–
1983م. الثامنة، 

الرشبيني، حممد )977(، مغني املحتاج، دار إحياء الرتاث العريب، بيوت. 66–

التأويل، حتقيق حممد رضا  67– احلسني )ت:406(، حقائق  بن  الريض، حممد  الرشيف 
آل كاشف الغطاء، دار املهاجر، بيوت ـ لبنان.

حممد  68– الشيخ  تعليق  البالغة،  هنج  )ت:406(،  احلسني  بن  حممد  الريض،  الرشيف 
عبده، دار املعرفة، بيوت.

شمس الدين، الشيخ حممد مهدي، يف االجتامع املدين اإلسالمي ـ أحكام اجلوار يف  69–
الرشيعة اإلسالمية، مؤسسة اإلمام شمس الدين للحوار، بيوت ـ لبنان، 2004م.

والفوائد،  70– القواعد  )ت:786(،  العاميل  اجلزيني  مكي  بن  حممد  األول،   الشهيد 
حتقيق سيد عبد اهلادي احلكيم، منشورات مكتبة املفيد، قم ـ إيران.

دار  71– منشورات   ،1 العاميل )ت:786(، ط  اجلزيني  بن مكي  األول،  حممد  الشهيد 
الفكر، قم ـ إيران، 1411ه.

يف  72– الرشعية  الدروس  )ت:786(،  العاميل  اجلزيني  مكي  بن  حممد  األول،  الشهيد 
1412هـ. فقه االمامية، مجاعة املدرسني، قم، الطبعة األوىل 

اللمعة  73– رشح  يف  البهية  الروضة  )ت:965هـ(،  اجلبعي  الدين  زين  الثاين،  الشهيد 
1410هـ. الدمشقية، النارش: الداوري ـ قم، الطبعة األوىل، 

األحبة  74– فقد  عند  الفؤاد  مسكن  965هـ(،  )ت:  اجلبعي  الدين  زين  الثاين،  الشهيد 
ـ  قم  األوىل،  الطبعة  الرتاث،  إلحياء  البيت  آل  مؤسسة  ونرش:  حتقيق  واألوالد، 

1407هـ.  إيران، 
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الشوكاين، حممد بن عيل )1255هـ(، نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار، دار  75–

1973م. اجليل، لبنان، 

الشيازي، صدر الدين حممد الشيازي )ت:1050هـ( احلكمة املتعالية يف األسفار  76–

العقلية األربعة، الطبعة: الثالثة، 1981م دار إحياء الرتاث العريب ـ بيوت ـ لبنان.

العلمي  77– املجمع  اقتصادنا،  )ت:1400هـ(،  باقر  حممد  الشهيد  السيد  الصدر، 

1308هـ. للشهيد الصدر، قم، ايران، 

الصدوق، الشيخ حممـد بن علـي بن بابويـه )ت:381 هـ(، التوحيد، حتقيق: السيد  78–

1387هـ.ش. هاشم احلسيني الطهراين، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم ـ إيران، 

ومتام  79– الدين  كامل  هـ(،  )ت:381  بابويـه  بن  علـي  بن  حممـد  الشيخ  الصدوق،   
النعمة، حتقيق عيل أكرب غفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، 

قم ـ إيران، 1405هـ.

اخلصال،  80– )ت:381هـ(،  ي  القمرّ بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  الصدوق، 
1403هـ. حتقيق: عيل أكرب الغفاري، مجاعة املدرسني ـ قم، 

اخلصال، حتقيق  81– القمي )ت:381(،  بابويه  بن  احلسني  بن  بن عيل  حممد  الصدوق، 
1403هـ. عيل أكرب الغفاري، مجاعة املدرسني، قم، الطبعة األوىل 

وعقاب  82– األعامل  ثواب  )ت:381(،   القمي  بابويه  بن  عيل  بن  حممد  الصدوق، 
الرشيف  منشورات  الثانية،  الطبعة  اخلرسان،  مهدي  حممد  السيد  تقديم:  األعامل، 

الريض، قم، 1368هـ. ش. 

البعثة،  83– مؤسسة  األمايل،  )ت:381(،  القمي  بابويه  بن  عيل  بن  حممد  الصدوق، 
1417هـ. الطبعة األوىل، 
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الصدوق، حممد بن عيل بن بابويه القمي )ت:381(، من ال حيرضه الفقيه، مؤسسة  84–

1413هـ. النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم 

الصدوق، حممد بن عيل بن بابويه القمي )ت:381(، علل الرشائع، املكتبة احليدرية  85–

ـ النجف األرشف، 1966م.

–86  ، الرضا القمي )ت:381(، عيون أخبار  بابويه  الصدوق، حممد بن عيل بن 

1404هـ. مؤسسة األعلمي ـ بيوت، 

األخبار، حتقيق: عيل  87– معاين  القمي )ت:381(،  بابويه  بن  بن عيل  الصدوق، حممد 

1379هـ.  أكرب الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم ـ إيران، 

األعظمي،  88– الرمحن  حبيب  حتقيق  املصنف،  )211هـ(،  الرزاق  عبد  الصنعاين، 

العلمي. املجلس  منشورات 

الطرباين، سليامن بن أمحد )ت:360هـ(، املعجم الكبي، حتقيق: محدي عبد املجيد،  89–

دار إحياء الرتاث العريب، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة.

الطربيس، أمحد بن عيل )ت:560هـ(، االحتجاج، حتقيق: حممد باقر اخلرسان، دار  90–

1966م. النعامن ـ النجف، 

الطربيس، الفضل بن احلسن )القرن السادس اهلجري(، جوامع اجلامـع، مؤسسـة  91–

1418 هـ. النشـر اإلسالمـي، قم ـ إيران، 

الطربي، أبو جعفر حممد ابن جرير )أعالم القرن اخلامس(، دالئل اإلمامة، حتقيق:  92–

1413هـ.  قسم الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثة، قم، الطبعة األوىل، 

»تاريخ  93– بـ  املعروف  وامللوك  األمم  تاريخ  جرير)ت:310هـ(،  بن  حممد  الطربي، 
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للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  األجالء،  العلامء  من  نخبة  حتقيق:  الطربي«، 
1403هـ/1983م.

مؤسسة  94– ونرش:  حتقيق  ونكتها،  النهاية  احليل،  احلسن/واملحقق  بن  حممد  الطويس 
.1412 النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، الطبعة األوىل، قم ـ إيران، 

الطويس، حممد بن احلسن )ت:460(، املبسوط يف فقه اإلمامية، حتقيق السيد حممد  95–
1387هـ. تقي الكشفي، املكتبة املرتضوي إلحياء آثار اجلعفرية، طهران، 

االسالمية،  96– الكتب  دار  األحكام،  هتذيب  )ت:460(،  احلسن  بن  حممد  الطويس، 
1365هـ.ش. الرابعة  الطبعة  طهران، 

الطويس، نفسه، التبيان يف تفسي القرآن، حتقيق: أمحد حبيب قصي العاميل، النارش:  97–
1409هـ. مكتب اإلعالم اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

الشهرستاين  98– جواد  والسيد  اخلراساين،  عيل  السيد  حتقيق:  اخلالف،  نفسه،  الطويس، 

الطبعة  املدرسني،  جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  نجف،  مهدي  والشيخ 

1420هـ. الثانية، قم إيران، 

األوىل،  99– الطبعة  لبنان،  ـ  بيوت  الشيعة،  فقه  مؤسسة  املتهجد،  مصباح  نفسه،  الطويس، 

1411هـ.

دار  100– االجتامعي،  والتكيف  الذات  مفهوم  املعاقون  عباس،  آذار  اللطيف،  عبد 

2002م. التكوين، دمشق، الطبعة األوىل 

دار  101– اإللباس،  ومزيل  اخلفاء  كشف  )ت:1162هـ(،  حممد  بن  إسامعيل  العجلوين، 

1408هـ. الثالثة،  الكتب العلمية، بيوت ـ لبنان، الطبعة 

معجم  102– )1158هـ(  اجلزائري  الدين  نور  والسيد  )395هـ(،  هالل  أبو  العسكري، 
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نور  السيد  كتاب  من  وجزٍء  العسكري  هالل  أيب  لكتاب  )احلاوي  اللغوية  الفروق 

بـ قم املرشفة،  التابعة جلامعة املدرسني  النرش اإلسالمي  الدين اجلزائري(، مؤسسة 

ط1، قم ـ إيران، 1412هـ.

مهدي  103– الدكتور  حتقيق:  العني،  كتاب  )ت:175هـ(،  أمحد  بن  اخلليل  الفراهيدي، 

الطبعة  إيران،  ـ  قم  اهلجرة،  دار  مؤسسة  السامرائي،  إبراهيم  والدكتور  املخزومي 

1409هـ.  الثانية، 

لبنان،  104– ـ  4، بيوت  فضل اهلل، السيد حممد حسني، أحكام الرشيعة، دار املالك، ط 

2012م.

لبنان،  105– ـ  بيوت   ،1 ط  املالك،  دار  الرشيعة،  فقه  حسني،  حممد  السيد  اهلل،  فضل 

1999م.

الفلسفي، الشيخ حممد تقي، الطفل بني الوراثة الرتبية، تعريف فاضل امليالين، دار  106–

1981م. التعارف، بيوت، الطبعة األوىل 

مؤسسة  107– القرآن،  تفسي  يف  الصايف  )ت:1091هـ(،  حمسن  حممد  الكاشاين،  الفيض 

األعلمي، بيوت.

اجلوهري،  108– حسن  الشيخ  تعليق  االسالم،  يف  واحلرام  احلالل  يوسف،  القرضاوي، 

1989م/1409هـ. منظمة االعالم االسالمي، ايران 

طهران،  109– الصدر،  مكتبة  واأللقاب،  الكنى  )ت:1359هـ(،  عباس  الشيخ  القمي، 

1459هـ. اخلامسة،  الطبعة 

طيب  110– السيد  حتقيق  القمي،  تفسي   ،)4 )القرن  القمي  ابراهيم  بن  عيل  القمي، 

1404هـ. اجلزائري، دار الكتاب، قم 
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القمي، عيل بن حممد اخلزاز )ت:400هـ(، كفاية األثر، حتقيق: السيد عبد اللطيف  111–

1401هـ. احلسيني الكوهكمري، انتشارات بيدار، قم ـ إيران، 

مكتبة  112–  ،2 ط  الفوائد،  كنز  )449هـ(،  عيل  بن  حممد  الفتح  أبو  الكراجكي، 

1369هـ ش.   املصطفوي، قم، 

اخلواطر،  113– ورياضة  اجلواهر  معدن  )449هـ(،  عيل  بن  حممد  الفتح  أبو  الكراجكي، 

1394هـ.  2، إيران  حتقيق أمحد احلسيني، ط 

الكفعمي، الشيخ إبراهيم بن عيل بن احلسن بن حممد بن صالح العاميل )905 هـ(،  114–

األعلمي  مؤسسة  منشورات  الباقية(،  اإليامن  وجنة  الواقية  األمان  )جنة  املصباح 

1403هـ/1983م. للمطبوعات،  بيوت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 

طهران،  115– االسالمية،  الكتب  دار  الكايف،  )ت:329(،  يعقوب  بن  حممد   الكليني، 

1365هـ.ش. الرابعة  الطبعة 

الشنيعة  116– األخبار  عن  املرفوعة  الرشيعة  تنزيه  )ت:963(،  حممد  بن  عيل  الكناين، 

1994م. 1، مكتبة القاهرة،  املوضوعة، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ط 

املازندراين، املوىل حممد صالح )ت:1081هـ(، رشح أصول الكايف، تعليق: امليزا  117–

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  عاشور،  عيل  وتصحيح:  ضبط  الشعراين،  احلسن  أبو 

1421هـ.  بيوت، الطبعة األوىل، 

مؤسسة  118– األنوار،  بحار  )ت:1110هـ(،  املجليس  باقر  حممد  العالمة  املجليس، 

1404هـ. الوفاء، بيوت، الطبعة الرابعة 

دار  119– الرسول،  أخبار  رشح  يف  العقول  مرآة   ، )ت:1111هـ(  باقر  حممد  املجليس، 

1398ق/1356ش. الكتب اإلسالمية، طهران، 



297 املصادر واملراجع

املسعودي، عيل بن احلسني ابن عيل )ت:346هـ(، مروج الذهب ومعادن اجلوهر،  120–

وضع فهارسه األستاذ يوسف أسعد داغر، دار اهلجرة، الطبعة الثانية، قم ـ إيران، 

1984هـ.

363هـ(، دعائم  121– املرصي، القايض نعامن بن حممد بن منصور املغريب التميمي )ت: 

1963م. اإلسالم، حتقيق آصف بن عيل أصغر فيض، دار املعارف، القاهرة، 

األوىل،  122– الطبعة:  البالغة،  هنج  ظالل  يف  1400هـ(،  )الوفاة:  جواد  حممد  مغنية، 

1427هـ. النارش: انتشارات كلمة احلق، 

ـ  123– 5، طهران  الصادق، ط  املذاهب اخلمسة، مؤسسة  الفقه عىل  مغنية، حممد جواد، 

1427هـ. إيران، 

االختصاص،  124– )413هـ(،  البغدادي  العكربي  النعامن  بن  حممد  بن  حممد  املفيد، 

والنرش،  للطباعة  املفيد  دار  الزرندي،  حممود  السيد  ـ  الغفاري  أكرب  عيل  حتقيق: 

1414هـ/1993م. بيوت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

املفيد،  125– الشيخ  )413هـ(  البغدادي  العكربي  النعامن  بن  حممد  بن  حممد  املفيد، 

البيت  إلحياء  آل  العباد، حتقيق: مؤسسة  اهلل عىل  اإلرشاد يف معرفة حجج 

األوىل،  الطبعة  إيران،  ـ  قم  املفيد،  الشيخ  أللفية  العاملي  املؤمتر  النارش:  الرتاث، 

1413هـ ـ 1993م.

الفقيه،  126– دراسات يف والية  أو  الفقيه،  املنتظري، والية  الشيخ حسني عيل  املنتظري، 

1409هـ. الثانية  الطبعة  العاملي للدراسات االسالمية،  املركز 

القوى )ت:656(، الرتغيب والرتهيب من احلديث  127– العظيم بن عبد  املنذري، عبد 

1968م. الرشيف، حتقيق: مصطفى حممد عامرة، دار الرتاث العريب، بيوت، 
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حممد  128– السالم  عبد  حتقيق:  صفني،  وقعة  )ت:212هـ(،  مزاحم  ابن  نرص  املنقري، 

مرصـ  الثانية،  الطبعة  والتوزيع،  والنرش  للطبع  احلديثة  العربية  املؤسسة  هارون، 

1382هـ. القاهرة، 

رشائح  129– رشح  يف  الكالم  جواهر  )ت:1266(،  حسني  حممد  الشيخ  النجفي، 

1395هـ. االسالم، دار الكتب االسالمية، طهران، طبعة السادسة 

أحكام  130– يف  الشيعة  مستند  )ت:1245(،  مهدي  حممد  بن  أمحد  الشيخ  النراقي 

1417هـ. الرشيعة، مؤسسة آل البيت الحياء الرتاث، الطبعة األوىل، قم 

الطبعة  131– بيوت،  الفكر-  دار  السنن،  )ت:303هـ(،  شعيب  بن  أمحد  النسائي، 

األوىل، 1930م.

املسائل،  132– ومستنبط  الوسائل  مستدرك  )ت:1320هـ(،  حسني  الشيخ  النوري، 

1408هـ. حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل، قم 

النيسابوري، حممد ابن الفترّال )ت:508هـ(، روضة الواعظني، منشورات الرشيف  133–

الريض، قم ـ إيران.

الصحيحني،  134– عىل  املستدرك  )ت:405هـ(،  احلاكم  اهلل  عبد  بن  حممد  النيسابوري، 

حتقيق: يوسف عبد الرمحن املرعشيل، دار املعرفة، بيوت ـ لبنان ال.ط.

النيسابوري، مسلم بن احلجاج، )ت:261هـ(، صحيح مسلم، دار الفكر ـ بيوت. 135–

انتشارات  136– األئمة،  طب  )401هـ(،  بسطام  ابنا  وحسني  اهلل  عبد  النيسابوريان، 

الرشيف الريض، ط 2، قم ـ إيران، 1411ه. 

دار  137– الزوائد،  جممع  807هـ(،  )ت:  بكر،  أيب  بن  عيل  الدين  نور  احلافظ  اهليثمي، 
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1988م. الكتب العلمية ـ بيوت، 

دار  138– الزوائد،  جممع  )ت:807هـ(،  بكر،  أيب  بن  عيل  الدين  نور  احلافظ  اهليثمي، 

1988م.  الكتب العلمية ـ بيوت، 
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