المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

من وجوه الإعجاز الت�شريعي في
القر�آن وال�سنة تظافر �أوجه الإلزام
بقلم :د� .صالح ع�سكر
�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن بكلية العلوم الإ�سالمية
جامعة باتنة/اجلزائر
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إن املجتمعات اليوم تدق ناقوس اخلطر بسبب انتشار العدوان عىل األنفس واألموال
 مما ينطق بنفسه عن عجز األنظمة،واألعراض وانتشار ترويع اآلمنني من بسطاء الناس
.القانونية عن احلد من اإلجرام الذي أصبح ظاهرة متنامية يوما بعد يوم

 بل للمدنيات والدول،وليس األمر مقصورا عىل املجتمعات والدول الفقرية والضعيفة
 جاء يف موقع.الكربى منها نصيب وافر
"CRIME IN AMERICA":
• 159,000,000 MILLION CRIMES COMMITTED AGAINST AMERICANS IN
THE 13-YEAR PERIOD ENDING 2002. 486,000 WERE MURDERS (USJD)
• OVER 570,000 INMATES RELEASED INTO SOCIETY ANNUALLY. MANY
ARE TOTALLY MISPLACED. (USJD(
• DWI›S HAVE KILLED MORE PEOPLE THAN IN ALL OUR WARS COMBINED.
THE REVOLVING DOOR CRIMINAL JUSTICE SYSTEM HAS RELEASED
DWI›S WITH AS MANY AS 40 PRIOR ARRESTS. (NEW MEXICO)
• SWIFT AND SURE PUNISHMENT IS MISSING IN THE CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM IN AMERICA.
• DURING THE PERIOD FROM 9/11 TO YEAR-END 2006 APPROXIMATELY 8000
AMERICANS WERE KILLED IN OFFSHORE TERRORISM INCLUDING9/11.

• DURING THE PERIOD FROM 9/11 TO YEAR-END 2006 THERE WERE
80,000 MURDERS IN AMERICA-MANY MORE BRUTAL & HEINOUS
THAN IN IRAQ.
•

DURING THE PERIOD FROM 9/11 TO YEAR-END 2006 THE COST OF
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OFFSHORE TERRORISM WAS APPROXIMATELY $1 TRILLION. DURING
THE SAME PERIOD DIRECT AND INDIRECT COST OF "HOMEGROWN
TERRORISM" OR CRIME IN AMERICA WAS APPROXIMATELY $3.5
TRILLION.
• HOMEGROWN TERRORISM (CRIME) IN AMERICA DIRECT AND
INDIRECT COST NOW EXCEEDS $675 BILLION ANNUALLY..."(1).

وترجمة ذلك:
•  159.000.000جريمة وقعت ضد األمريكيني خالل  13سنة املنتهية يف
 ،2002منها  486.000جريمة قتل.

• أكثر من  570.000من خرجيي السجون يطلقون يف املجتمع كل عام ،جزء منهم
يف أماكن غري سليمة.

• القيادة يف حالة سكر قامت بقتل عدد من الناس أكرب من العدد الذي تعرض
للقتل يف مجيع حروبنا جمتمعة .الباب املستدير لنظام العدالة اجلنائية قام بإطالق
رساح سائق يف حالة سكر يف كل أربعني توقيف مسبق.

• الرسعة والعقاب املؤكد مفقود يف النظام القضائي اجلنائي يف أمريكا.

•خالل املدة ما بني  09/11إىل هناية  2006نحو  8000أمريكي تقريبا قتلوا
بسبب اإلرهاب اخلارجي بام يف ذلك .09/11

•خالل املدة ما بني  09/11إىل هناية  2006كان هناك نحو  8000جريمة قتل
تقريبا يف أمريكا ،والعديد منها أكثر عنفا وأكثر حقدا مما يف العراق.

•خالل املدة ما بني  09/11إىل هناية  2006كانت تكاليف اإلرهاب اخلارجي نحو

(1) CRIME IN AMERICA- WEB SITE BY UNITED CITIZENS FOR LEGAL REFORM
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من  1ترليون دوالر أمريكي تقريبا ،وخالل الفرتة نفسها كانت التكاليف املبارشة
وغري املبارشة لـ "اإلرهاب الداخيل" أو اجلرائم يف أمريكا نحو من  3.5ترليون
دوالر تقريبا.

• التكاليف املبارشة وغري املبارشة لإلرهاب الداخيل (اجلرائم) أصبحت اآلن
تتجاوز  675بليون دوالر سنويا ." ...

هذه البيانات املسجلة يف دولة يفرتض أهنا تقود ركب املدنية اليوم ،يكشف أن الترشيعات
والقوانني –إذا مل تصاحبها أسباب تلزم الناس بالعمل هبا -تظل حربا عىل ورق ،وال يكون
هلا معنى حقيقي .وانطالقا من ذلك ،حتاول هذه الدراسة أن توازن بني أسباب اإللزام يف
الترشيع اإلسالمي الذي جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية والقوانني الوضعية ،لتكشف
النظام القانوين املعجز والفريد الذي جاء به اإلسالم.

فكرة اإللزام في التشريع اإلسالمي والقوانين الوضعية:
إن املتصفح لكتب القانون جيد أن أصحاهبا يثبتون هلا خاصة تفرقها –عىل حد قوهلم-
عن القواعد الدينية واألخالقية وقواعد اآلداب واملجامالت ،وتتمثل هذه اخلاصة يف
ما حتمله القواعد القانونية من إلزام يرتتب عنه جزاء .جاء مثال يف كتاب "نظريتا احلق
والقانون"":وإلزام القاعدة القانونية هي اخلصيصة التي متيزها عن قواعد األخالق والدين.
وهلذا نقول بأن القواعد القانونية تكون دائام ملزمة لألشخاص ،وتربز خاصة اإللزام يف
اجلزاء الذي يوقع عىل من خيالف تلك القاعدة القانونية"(((.

وجاء يف موضع آخر ":واملقصود باجلزاء هو رد الفعل أو العقاب أو اإلجبار عىل االلتزام
واالحرتام عن طريق استعامل القوة العامة املتمثلة يف وظيفة السلطة العامة للدولة فيقوم
بالتنفيذ رجال الدرك والرشطة عند اللزوم "(((.

((( د .إسحاق إبراهيم منصور ،نظريتا القانون واحلق وتطبيقاهتا يف القوانني اجلزائرية ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر ص.34

((( املرجع نفسه ص33
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يف املقابل يرى الدارسون واملختصون يف علوم الفقه والتفسري واحلديث وسائر
علوم الرشيعة أن هذه اخلاصة –أي اإللزام -غري مقصورة عىل القانون ،بل إن قواعد
الترشيع اإلسالمي تدرج هذا اإللزام اجلزائي العقايب ضمن جمموعة من اإللزامات –أو
االلتزامات-األخرى مما جيعل القاعدة الترشيعية اإلسالمية النموذج األكمل للقانون
املصلح للمجتمعات واحلافظ للدماء واألنفس واألموال واألعراض.
بينام يرد آخرون بأن الدين مسألة عالقة روحية شخصية بني اإلنسان وربه واجلزاء الذي
حيمله جزاء أخروي ،وأنه يفقد صبغة "الروحية والطهارة" إذا أخرج من هذا اإلطار....

فما مدى �صحة كل من الطرحني؟ وهل حتمل الن�صو�ص الت�شريعية الإ�سالمية
حقيقة �إعجاز ت�شريعي ال ميكن �أن مياثل �أو ي�ضاهى؟
�أوال :طبيعة الإلزام يف القانون الو�ضعي:
تقدم أن اإللزام يف القانون الوضعي يكون بإيقاع اجلزاء املتمثل يف "رد الفعل أو العقاب
أو اإلجبار عىل االلتزام واالحرتام عن طريق استعامل القوة العامة" ،وتصنف اجلزاءات
إىل(((:
١ .١جزاءات جنائية وهي العقوبات وتدابري األمن.
٢ .٢جزاءات مدنية متمثلة يف إبطال الترصف.

٣ .٣جزاءات إدارية ممثلة يف إلغاء القرارات اإلدارية.

ثانيا :طبيعة الإلزام يف الن�صو�ص والت�شريعات الإ�سالمية:
مل يقع فصل يف اإلسالم بني الغيب والشهادة ،وبني العقيدة والرشيعة ،وبني العبادة
واملعاملة ،وكام تضمنت رشيعة اإلسالم أحكام الصالة واحلج والصيام والكفارات ...
تضمنت أحكام القضاء والشهادة والبيع واإلجارة والفصل يف اخلصومات وغريها ،...
وإنه من الواضح مثال أن احلدود التي ُتتىل أحكامها يف كتاب اهلل كحد الرسقة والقذف
((( املرجع السابق ص.34
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والقصاص متثل عقوبات وإلزامات دنيوية عاجلة التنفيذ كاملنصوص عىل أهنا من خصائص
القانون الوضعي .ولكن رغم ذلك فإن الترشيع اإلسالمي ترشيع إهلي خيتلف عن أكمل
ترشيع برشي وال بد أن يتفوق عليه ،ولذلك وجب أن ننظر إليه نظرة أشمل وأعمق
تستجيل تعدد أوجه اإللزام فيه وتنوعها ،وقد وجدنا إشارة إىل يشء من ذلك يف حديث
مشهور للنبي صىل اهلل عليه وسلم وهو حديث احلالل واحلرام.

فقد روى مسلم يف صحيحه عن النعامن بن بشري قال  :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه
و سلم يقول � ":إن احلالل بني و�إن احلرام بني وبينهما م�شتبهات ال يعلمهن كثري

من النا�س ،فمن اتقى ال�شبهات ا�سترب�أ لدينه وعر�ضه ،ومن وقع يف ال�شبهات وقع يف
احلرام ،كالراعي يرعى حول احلمى يو�شك �أن يرتع فيه� ،أال و�إن لكل ملك حمى� ،أال
و�إن حمى اهلل حمارمه� ،إال و�إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح اجل�سد كله و�إذا
ف�سدت ف�سد اجل�سد كله �أال وهي القلب "(((.
وهذا احلديث عده العلامء من األحاديث التي يدور عليها اإلسالم حتى جعلوه ثلثه(((،
وقد تضمن مجلة من األمور منها:

� -1أن الأ�شياء ثالثة �أق�سام:

أ -حالل بني واضح ال خيفى حله .

ب -حرام بني واضح ال ختفى حرمته.
((( صحيح مسلم ج  / 3ص  1219ح .1599

((( انظر رشح النووي عىل صحيح مسلم ج/3ص ،1219وفيه ":قال مجاعة هو ثلث اإلسالم وإن اإلسالم يدور عليه
وعىل حديث األعامل بالنية وحديث "من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه" ،وقال أبو داود السجستاين :يدور عىل
أربعة أحاديث هذه الثالثة وحديث "ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه" ،وقيل حديث":ازهد يف الدنيا
حيبك اهلل وازهد فيام يف أيدي الناس حيبك الناس".

قال العلامء وسبب عظم موقعه أنه صىل اهلل عليه و سلم نبه فيه عىل إصالح املطعم واملرشب وامللبس وغريها وأنه ينبغي
أن يكون حالال وأرشد إىل معرفة احلالل وأنه ينبغي ترك املشتبهات فإنه سبب حلامية دينه وعرضه وحذر من مواقعة
الشبهات وأوضح ذلك برضب املثل باحلمى ثم بني أهم األمور وهو مراعاة القلب
فقال صىل اهلل عليه و سلم ( أال وإن يف اجلسد مضغة الخ ) فبني صىل اهلل عليه و سلم أن بصالح القلب يصلح باقي
اجلسد وبفساده يفسد باقيه ".
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ج -مشتبهات مل يتبني لكثري من الناس حلها أو حرمتها ،غري أن حكمها ال خيفى عىل
العلامء ،قال النووي ":وأما املشتبهات فمعناها أهنا ليست بواضحة احلل وال احلرمة ،فلهذا
ال يعرفها كثري من الناس وال يدركون حكمها ،وأما العلامء فيعرفون حكمها بنص أو قياس
أو استصحاب أو غري ذلك فإذا تردد اليشء بني احلل واحلرمة ومل يكن فيه نص وال إمجاع
اجتهد فيه املجتهد فأحلقه بأحدمها بالدليل الرشعي . (((" ...

� -2أن من �أراد �سالمة دينه من الوقوع يف احلرام ،وعرضه من أن يتحدث الناس فيه
بسوء ف َي ِسموه بالفسوق واجلرأة عىل حدود اهلل ،فليتورع وليجتنب الشبهات " ،قال حسان
بن أيب سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إىل ما ال يريبك "(((.
� -3أن الواقع يف ال�شبهات كحاطب الليل؛ يأخذ مرة حطبا ويمسك مرة حية ،ولذلك
فسيقع يف احلرام ،وقد رضب له النبي صىل اهلل عليه وسلم مثال بالراعي الذي يرعى حول
احلمى يوشك أن يرتع فيه ،وإن املحارم هي محى اهلل امللك احلق ،والواقع يف الشبهات حائم
حول املحارم يوشك أن يقع فيها ":ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام ،كالراعي يرعى
حول احلمى يوشك أن يرتع فيه ،أال وإن لكل ملك محى ،أال وإن محى اهلل حمارمه"" :ومعناه
أن ملوك العرب وغريهم يكون لكل ملك منهم محى حيميه عن الناس ويمنعهم دخوله،
فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه ال يقارب ذلك احلمى خوفا من الوقوع
فيه ،وهلل تعاىل أيضا محى وهي حمارمه :أي املعايص التي حرمها اهلل كالقتل والزنا والرسقة
والقذف واخلمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل املال بالباطل وأشباه ذلك؛ فكل هذا محى
اهلل تعاىل من دخله بارتكابه شيئا من املعايص استحق العقوبة ،ومن قاربه يوشك أن يقع
فيه ،فمن احتاط لنفسه مل يقاربه ومل يتعلق بيشء يقربه من املعصية فال يدخل يف يشء من
الشبهات "(((.

 -4أن اإلنسان إذا محل نفسه وعودها عىل ترك املشتبهات وألزمها ذلك كان أشد حذرا
للحرام ،وأن من استسهل الوقوع يف املشتبهات أوشك أن يستسهل الوقوع يف احلرام ،وقد

((( رشح النووي عىل صحيح مسلم ج/3ص.1219

((( صحيح البخاري ( -ج  / 2ص  )723يف ترمجة الباب معلق ًا  ،انظر الفتح 291/4
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم ج/3ص1219
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وقع ذلك رصحيا يف لفظ البخاري":احلالل بني واحلرام بني وبينهام أمور مشتبهة ،فمن ترك
ما شبه عليه من اإلثم كان ملا استبان أترك ،ومن اجرتأ عىل ما يشك فيه من اإلثم أوشك أن
يواقع ما استبان ،واملعايص محى اهلل من يرتع حول احلمى يوشك أن يواقعه "(((.

 -5أن القلب –عىل صغره -إذا صلح فكان تقيا خائفا من مواقعة احلرمات صلح بصالحه
سائر البدن واجلوارح وصلحت أعامهلا ،وإذا فسد فكان فاسقا متجرئا عىل حرمات اهلل فسد
بفساده سائر البدن واجلوارح وفسدت أعامهلا ":أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح
اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب " .قال النووي":قال أهل اللغة:
يقال :صلح اليشء وفسد بفتح الالم والسني وضمهام والفتح أفصح وأشهر ،واملضغة
القطعة من اللحم؛ سميت بذلك ألهنا متضغ يف الفم لصغرها .قالوا :املراد تصغري القلب
بالنسبة إىل باقي اجلسد مع أن صالح اجلسد وفساده تابعان للقلب "(((.

هذا عام تضمنه احلديث ،وقد وقعت فيه اإلشارة إىل املنهج الرباين الفريد يف اإلصالح
الفردي واجلامعي وبناء الرقابة الذاتية واجلامعية املانعة من الفساد؛ فلقد وضع اإلسالم
منهجا يتضمن ثالثة أصناف من أسباب اإللزام:
�أولها :احلاجز الديني ممثال يف التقوى واخلوف من مواقعة احلرمات ،وإليه اإلشارة بـ

"�أال و�إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح اجل�سد كله و�إذا ف�سدت ف�سد اجل�سد
كله �أال وهي القلب " بمعنى أن من كان له قلب صالح خياف اهلل تورع عن بعض احلالل
فضال عن احلرام والشبهات فصلحت جوارحه وصلحت أعامله ،ومن كان ذا قلب خاو
من اإليامن ال خياف اهلل اجرتأ عىل احلرام البني فضال عن الشبهات ففسدت مجيع أعامله.

الثاين :احلاجز االجتامعي :وإليه اإلشارة برباءة العرض –أي السمعة -يف قوله صىل
اهلل عليه وسلم ":استربأ لدينه وعرضه".

الثالث :احلاجز العقايب ممثال يف احلدود والتعازير املنصوص عليها بالبيان والتفصيل
(احلدود) أو عىل وجه العموم واإلطالق (التعازير).
((( صحيح البخاري ( -ج  / 2ص .)723

((( رشح النووي عىل صحيح مسلم ج/3ص1219
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وفيما ي�أتي بيان لها ب�شيء من التف�صيل:
الحاجز اإليماني:
يملك القانون اإلسالمي (الرشيعة اإلسالمية) وجها فريدا من وجوه اإللزام جيعل
اخلاضعني له من املؤمنني برسالة اإلسالم يلتزمونه التزاما تلقائيا ،ويفرض عليهم فيه
رقابة ال تنحرص يف الزمان واملكان؛ فاألصل أن املؤمن هبذا الترشيع يلتزمه ولو كان ال
خياف من سلطة عقابية ،ومن نتائج ذلك أن املاليني من املؤمنني يف كثري من البلدان ذات
القوانني والترشيعات والثقافات والديانات املختلفة يف مجيع أنحاء العامل ال يرشبون اخلمر
وال يأكلون الربا وال يعتدون عىل أموال الناس وال يقعون يف الزنا والفواحش رغم أن هذه
األشياء -أو جزءا منها عىل األقل -ال تعترب جرائم يف ترشيعات البالد التي يعيشون فيها،
بل املزينات واملرغبات فيها واملحفزات عليها كثرية ومتعددة.
وحتى البالد اإلسالمية التي جترم هذه الفواحش أو بعضها أو تفرض عليها عقابا ،فإن
عامة من يتورع عن الوقوع فيها من أهل هذه البالد يفعله خوفا من اهلل ال خوفا من العقاب
الدنيوي القضائي.

من هذا الباب ،فإن السلطة املدنية يف البالد التي تتخذ اإلسالم نظاما حلياهتا وترشيعاته
قوانني هلا ختف مسؤوليتها من جهتني:
•فمن جهة ،فهي تتعامل مع فئة قليلة شاذة بالنسبة لعموم املجتمع مما جيعل األمر
بالنسبة إليها أخف وأسهل.

•ومن جهة ثانية فإن الفئة الغالبة يف املجتمع داعمة هلا يف هذا املسعى من منطلق
الدين والقناعة ،سواء بالدعم الفعيل املعني عىل كشف اجلرائم واملعاقبة عليها ،أو
بالسند املعنوي األديب.

ويف هذا الباب أيضا نلحظ بعض القوانني والترشيعات التي ال يمكن أن تفرض يف
غري الترشيع اإلسالمي ألن الرقابة املدنية عليها غري ممكنة ،ولنرضب لذلك مثال بمسألة
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تتعلق باألحوال الشخصية .فقد جاء اإلسالم بنظام فريد يف جمال العالقات األرسية يبدأ
من التفكري يف إنشاء العالقة الزوجية (اخلطبة) ،واألمور املفروضة ثم املستحبة يف اختيار
كل من الزوج والزوجة ،ومن يقوم بإنشاء العالقة الزوجية؟ واحلقوق والواجبات املرتتبة
عنها ،وانتهاء بحل العالقة الزوجية أو انتهائها بالطالق أو الوفاة وما يرتتب عىل ذلك من
أحكام (النسب ،املرياث ،العدة .)...

وعند إرادة إهناء العالقة الزوجية جاء اإلسالم بيشء فريد وهو إلزام الزوج بأال يوقع
الطالق إال يف فرتة حمددة ،وهي أن تطهر زوجته من احليض وأال يمسها يف ذلك الطهر وهي
فرتة متنح الزوج فرصة أوىل للتفكري وتقدير عواقب فعله فال يكون طالقه نزوة أو ردة فعل
ناشئة من غضب ونحوه ،كام بني ذلك حديث عبد اهلل بن عمر ففي صحيح البخاري َع ْن
َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ُع َم َر َرضيِ َ ُ
ول اهللِ َصلىَّ ُ
ض َعلىَ َع ْه ِد َر ُس ِ
اهلل َع ْن ُهماَ َأ َّن ُه َط َّلقَ ا ْم َر َأ َت ُه َو ِه َي َحائِ ٌ
اهلل
ول اهللِ َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َع ْن َذلِ َك َف َق َ
اب َر ُس َ
ال َر ُس ُ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َس َأ َل ُع َم ُر ْب ُن الخْ َ َّط ِ
ول
اهللِ َصلىَّ ُ
":م ْر ُه َف ْليرُ َ ِ
اج ْع َها ُث َّم لِ ُي ْم ِس ْك َها َح َّتى َت ْط ُه َر ُث َّم تحَ ِ َ
يض ُث َّم َت ْط ُه َر ُث َّم إِ ْن
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ُ
(((
َ
َ
س َفتِ ْل َك ا ْل ِعدَّ ُة ا َّلتِي َأ َم َر ُ
اهلل َأ ْن ُت َط َّلقَ لهَ َا الن َِّس ُاء "
َشا َء أ ْم َس َك َب ْعدُ َوإِ ْن َشا َء َط َّلقَ َق ْب َل أ ْن َي َم َّ
فإذا طلقها بقيت يف البيت ثالثة أشهر يراجع فيها نفسه متى شاءَ ":يا َأ هُّ َيا ال َّنبِ ُّي إِ َذا
وه َّن لِ ِعدَّ تهِ ِ َّن َو َأ ْح ُصوا ا ْل ِعدَّ َة َوات َُّقوا َ
وه َّن ِم ْن ُب ُيوتهِ ِ َّن
اهلل َر َّب ُك ْم لاَ تخُ ْ ِر ُج ُ
َط َّل ْق ُت ُم الن َِّسا َء َف َط ِّل ُق ُ
َولاَ يخَ ْ ُر ْج َن إِلاَّ َأ ْن َي ْأتِنيَ بِ َف ِ
ود اهللِ َو َم ْن َيت ََعدَّ ُحدُ و َد اهللِ َف َقدْ َظ َل َم َن ْف َس ُه
اح َش ٍة ُم َب ِّين ٍَة َوتِ ْل َك ُحدُ ُ
لاَ َتدْ ِري َل َع َّل َ
اهلل يحُ ِْد ُث َب ْعدَ َذلِ َك َأ ْم ًرا "سورة الطالق اآلية.1 :

وإذا أوشكت العدة أن تنتهي ربام فكر الزوج يف إيذاء زوجته بأن يسد يف وجهها باب
زواج آخر فرياجعها بقصد حبسها وتعليقها ال رغبة يف إمساكها ،وهذه النية املبيتة ال يمكن
أن يطلع عليها قاض أو رشطي .وهنا يتجىل الترشيع الرباين الفريد الذي يفرض عىل الرجل
الرقابة يف يشء إن كتمه يف نفسه مل يطلع عليه من البرش أحد ،وال سبيل ملخلوق للعلم به،
وف
اء َف َب َل ْغنَ �أَ َج َل ُه َّن َف أَ� ْم ِ�س ُكوهُ َّن بمِ َ ْع ُر ٍ
وهو ما نص عليه قوله تعاىلَ ":و�إِ َذا َطلَّ ْق ُت ُم الن َِّ�س َ
وه َّن لِ ِعدَّ تهِ ِ َّن َو َأ ْح ُصوا
((( صحيح البخاري ،كتاب الطالقَ ،باب َق ْو ُل اهللِ َت َعالىَ { َيا َأ هُّ َيا ال َّنبِ ُّي إِ َذا َط َّل ْقت ُْم الن َِّسا َء َف َط ِّل ُق ُ
ا ْل ِعدَّ َة } (ج  / 16ص.)291
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وف َو اَل تمُ ِْ�س ُكوهُ َّن ِ�ض َرا ًرا ِل َت ْع َتدُ وا َو َم ْن َي ْف َعلْ َذ ِل َك َف َق ْد َظ َل َم َنف َْ�سهُ
�أَ ْو َ�س ِّر ُحوهُ َّن بمِ َ ْع ُر ٍ
اب
ات ا ِ
َو اَل َتت َِّخ ُذوا �آَ َي ِ
هلل هُ ُز ًوا َواذ ُْك ُروا ِن ْع َم َة اللهَّ ِ َع َل ْي ُك ْم َو َما أَ�ن َْز َل َع َل ْي ُك ْم مِنَ ا ْل ِك َت ِ
اع َل ُموا �أَنَّ َ
يم "سورة البقرة اآلية .231
اهلل ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِل ٌ
َوالحْ ِ ْك َم ِة َي ِع ُظ ُك ْم ِب ِه َوا َّت ُقوا اللهَّ َ َو ْ

وإننا نالحظ هذا التكامل العجيب بني مجلة هذه الترشيعات التي تبدأ من التفكري يف
العالقة الزوجية ،ثم من نشوئها القانوين (العقد) ثم الفعيل (البناء) وما يصاحبها ويكفل
سلوكها للمسلك الصحيح (احلقوق الزوجية) ،وما يوصف من عالج لالضطرابات
الطارئة (عالج النشوز) وحتى ما يتعلق بإهنائها انطالقا من التفكري يف إيقاع الطالق

يه َخيرْ ً ا
وف َف�إِ ْن َك ِر ْه ُت ُموهُ َّن َف َع َ�سى أَ� ْن َتك َْرهُ وا َ�ش ْي ًئا َو َي ْج َع َل اللهَّ ُ ِف ِ
" َو َع ِ
ا�ش ُروهُ َّن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ريا "((( ،وانتهاء إىل ما يصاحب الطالق ":وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم
َك ِث ً

إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيثئا أتأخذونه هبتانا وإثام مبينا"-سورة النساء اآلية  -20أو ما
يتفرع عنه (أحكام العدة ،الرضاع.)... ،
ونريد أن ندرس خاصة اإللزام اإليامين التي ختول الترشيع اإلسالمي إصدار ترشيعات
وأحكام ال يمكن أن تصدر يف قوانني وترشيعات أخرى عرب املثل املشار إليه سابقا ،وهو
قرب انتهاء عدة املرأة املطلقة وما قد يبيته الزوج من إمساكها رغبة يف تعليقها ال رغبة
اء َف َب َل ْغنَ �أَ َج َل ُه َّن
فيها ،والذي وقع عنه النهي يف اآلية السالفةَ ": :و�إِ َذا َطلَّ ْق ُت ُم الن َِّ�س َ

وف َو اَل تمُ ِْ�س ُكوهُ َّن ِ�ض َرا ًرا ِل َت ْع َتدُ وا َو َم ْن َي ْف َعلْ
وف َ�أ ْو َ�س ِّر ُحوهُ َّن بمِ َ ْع ُر ٍ
َف أَ� ْم ِ�س ُكوهُ َّن بمِ َ ْع ُر ٍ
هلل َع َل ْي ُك ْم َو َما
ات اللهَّ ِ هُ ُز ًوا َواذ ُْك ُروا ِن ْع َم َة ا ِ
َذ ِل َك َف َق ْد َظ َل َم َنف َْ�سهُ َو اَل َتت َِّخ ُذوا آَ� َي ِ
اع َل ُموا �أَنَّ َ
اهلل ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ
اب َوالحْ ِ ْك َم ِة َي ِع ُظ ُك ْم ِب ِه َوا َّت ُقوا اللهَّ َ َو ْ
�أَن َْز َل َع َل ْي ُك ْم مِنَ ا ْل ِك َت ِ
يم " قال ابن جرير يف تفسري اآلية ":يعني تعاىل ذكره بذلك":وإذا طلقتم" ،أهيا الرجال
َع ِل ٌ

نساءكم "فبلغن أجلهن" ،يعني :ميقاهتن الذي وقته هلن ،من انقضاء األقراء الثالثة ،إن
كانت من أهل القرء ،وانقضاء األشهر ،إن كانت من أهل الشهور" ،فأمسكوهن" ،يقول:
فراجعوهن إن أردتم رجعتهن يف الطلقة التي فيها رجعة  ...وأما قوله":بمعروف" ،فإنه
عنى :بام أذن به من الرجعة ،من اإلشهاد عىل الرجعة قبل انقضاء العدة " ....أو رسحوهن
((( سورة النساء اآلية 19
www.eajaz.org

121

122

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

بمعروف" ،يقول :أو خلوهن يقضني متام عدهتن وينقيض بقية أجلهن الذي أجلته هلن
لعدهتن ،بمعروف .يقول :بإيفائهن متام حقوقهن عليكم ،عىل ما ألزمتكم هلن من مهر
ومتعة ونفقة وغري ذلك من حقوقهن قبلكم " ،وال متسكوهن رضارا لتعتدوا" :يقول :وال
تراجعوهن ،إن راجعتموهن يف عددهن ،مضارة هلن ،لتطولوا عليهن مدة انقضاء عدهتن،
أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن اخللع منكم ،ملضارتكم إياهن ،بإمساككم
إياهن ،ومراجعتكموهن رضارا واعتداء .وقوله":لتعتدوا" ،يقول :لتظلموهن بمجاوزتكم
(((
يف أمرهن حدودي التي بينتها لكم".
والترشيع املتضمن يف اآلية حيمله اجلزء األول منها كام هو واضحَ ":وإِ َذا َط َّل ْق ُت ُم
وه َّن بِ َم ْع ُر ٍ
وه َّن بِ َم ْع ُر ٍ
وه َّن ضرِ َ ًارا
وف َأ ْو سرَِّ ُح ُ
وف َولاَ تمُ ْ ِس ُك ُ
الن َِّسا َء َف َب َلغْ َن َأ َج َل ُه َّن َف َأ ْم ِس ُك ُ
لِت َْع َتدُ وا ".
ومن العجيب أن اآلية أتبعته بخمسة وصايا " َ :و َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َف َقدْ َظ َل َم َن ْف َس ُه "
أَ " -ولاَ َت َّت ِخ ُذوا َآ َي ِ
ات اهللِ ُه ُز ًوا ".

ب َ " -وا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َة اهللِ َع َل ْي ُك ْم َو َما َأ ْنزَ َل َع َل ْي ُك ْم ِم َن ا ْل ِكت ِ
َاب َوالحْ ِ ْك َم ِة َي ِع ُظ ُك ْم بِ ِه ".
ج َ " -وات َُّقوا َ
اهلل ".
" َو ْاع َل ُموا َأ َّن َ
اهلل بِ ُك ِّل يَ ْ
يم".
ش ٍء َع ِل ٌ

وتلك الوصايا اخلمسة مل خترج يف جمملها عن الرتهيب والتحذير واملوعظة والتذكري،
ومجيعها تفرض يف النفس رقابة شخصية وخوفا من جماوزة احلد ،فتنشئ التزاما من املؤمن
هبذا الوحي ال حيتاج فيه إىل رقابة قضائية وقانونية.
ويالحظ أيضا أن اإللزام يف الترشيع اإلسالمي –خالفا للقوانني البرشية -غري ناشئ عن
اخلوف من العقاب فقط.

((( تفسري الطربي ( -ج  / 5ص )8-7
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اإللزام والعقاب:
تقدم أن اجلزاءات اجلنائية يف القوانني الوضعية هي العقوبات وتدابري األمن ،واألوىل
يتم إنزاهلا كعقوبات عىل اجلرائم ،والثانية كحرز ووقاية من وقوعها .وفكرة العقاب
(األخروي) عىل جماوزة الترشيعات اإلسالمية (حدود اهلل) قائمة أيضا يف نصوص القرآن
والسنة كام هو بني وواضح ،ولكن جتدر اإلشارة إىل أن اجلزاء يف الترشيع اإلسالمي َي ُص ُّف
اجلزاء احلسن عىل التزام الترشيعات إىل جانب العقاب عىل خمالفتها ،وهو ما ال يوجد
يف القوانني الوضعية ،وأحيانا قد يكون سبب اإللزام ترغيبا فقط كام يف قوله سبحانه
اهلل َل ُك ْم َو ُ
ت ُّبونَ أَ� ْن َي ْغ ِف َر ُ
يم "سورة النور
وتعاىلَ ":و ْل َي ْعفُ وا َو ْل َي ْ�ص َف ُحوا �أَ اَل حُ ِ
اهلل َغفُو ٌر َر ِح ٌ
اآلية  .22فقد رشعت اآلية العفو وجعلت احلامل عىل فعله رغبة يف جزاء ال خوفا من عقاب
وهو أن يغفر اهلل للعبد كام يغفر ملن ظلمه ووقع يف عرضهَ ":ألاَ تحُ ِ ُّب َ
ون َأ ْن َيغْ ِف َر اللهَّ ُ َل ُك ْم "
وهو " متثيل وحجة؛ أي كام حتبون عفو اهلل عن ذنوبكم فكذلك اغفروا ملن دونكم ،وينظر
إىل هذا املعنى قوله عليه السالم( :من ال يرحم ال يرحم) "(((.
وأكثر من ذلك ،فإن اإللزام قد يتجاوز أحيانا اجلزاء والعقاب إىل أمور أخرى منها:

•اإلقناع بفائدة االلتزام لإلنسان نفسه كفردُ :
"قلْ ِلل ُْم�ؤْ ِم ِن َ
ني َي ُغ ُّ�ضوا ِم ْن �أَ ْب َ�صا ِر ِه ْم
وج ُه ْم َذ ِل َك �أَ ْز َك��ى َل ُه ْم �إِنَّ َ
ري بمِ َ ا َي ْ�ص َن ُعونَ "((( .فقوله
اهلل َخ ِب ٌ
َو َي ْح َف ُظوا ُف ُر َ
سبحانه وتعاىلَ ":ذلِ َك َأزْ َكى لهَ ُ ْم " فيه تنبيه عىل فائدة االلتزام للشخص نفسه؛
بمعنى أنه " أطهر من دنس الريبة أو أنفع من حيث الدين والدنيا فإن النظر بريد
الزنا وفيه من املضار الدينية أو الدنيوية ما ال خيفى "(((.

•اإلقناع بفائدة االلتزام لعموم الناسَ ":ما ُي ِريدُ اللهَّ ُ لِ َي ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َح َر ٍج َو َل ِك ْن

ُي ِريدُ ِل ُي َط ِّه َر ُك ْم َو ِل ُي ِت َّم ِن ْع َم َتهُ َع َل ْي ُك ْم َل َعلَّ ُك ْم َت ْ�ش ُك ُرونَ "سورة املائدة اآلية ،6

((( تفسري القرطبي ( -ج  / 12ص )208
((( سورة النور اآلية 30

((( تفسري األلويس ( -ج  / 13ص )403
www.eajaz.org

123

124

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

" َو ُ
وب َع َل ْي ُك ْم َو ُي ِريدُ ا َّل ِذينَ َي َّت ِب ُعونَ َّ
ات أَ� ْن تمَ ِي ُلوا َم ْي اًل َع ِظي ًما
ال�ش َه َو ِ
اهلل ُي ِريدُ �أَ ْن َي ُت َ
(ُ )27ي ِريدُ ُ
اهلل أَ� ْن ُي َخف َ
الن َْ�سانُ َ�ض ِعي ًفا (" )28سورة النساء اآليتان .28-27
ِّف َع ْن ُك ْم َو ُخ ِل َق ْ ِإ
•التنبيه عىل مآالت الفعل الفاسد ووصية املنهي عنه بتقدير عواقبه وافرتاض وصول
مثل رضره إليه أو إىل ذريته ،وهذا من روائع أسباب اإللزام يف كتاب اهلل ،ومثاله

قوله سبحانه وتعاىلَ ":و ْل َيخْ َ�ش ا َّل ِذينَ َل ْو َت َر ُكوا ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم ُذ ِّر َّي ًة ِ�ض َعا ًفا َخا ُفوا
َع َل ْي ِه ْم َف ْل َي َّت ُقوا َ
اهلل َو ْل َي ُقو ُلوا َق ْو اًل َ�س ِديدً ا " سورة النساء اآلية ..9

روى ابن جرير بسنده عن قتادة يف تفسريها قال ":يقول :من حرض مي ًتا فليأمره بالعدل
واإلحسان ،ولينهه عن َ
احل ْيف واجلور يف وصيته ،وليخش عىل عياله ما كان خائ ًفا عىل عياله

لو نزل به املوت "(((.

فليحسن إليه
" وقال الكلبي :هذا اخلطاب لوالة اليتامى يقول :من كان يف حجره يتيم
ْ

وليأت إليه يف حقه ما حيب أن يفعل بذريته من بعده "(((.

ويف تفسري القرطبي ":هذا وعظ لألوصياء ،أي افعلوا باليتامى ما حتبون أن يفعل

بأوالدكم من بعدكم ،قاله ابن عباس .وهلذا قال اهلل تعاىل( :إن الذين يأكلون أموال اليتامى

ظلام) "(((.

ِ
تعاىل":م ْن َأ ْجلِ َذلِ َك َكت َْبنَا َعلىَ
هتويل اجلرم والتنبيه عىل عظمته وخطره ،ومثال ذلك قوله
س َأ ْو َف َس ٍ
َبنِي إِسرْ َ ائِ َ
اد فيِ الأْ َ ْر ِ
يل َأ َّن ُه َم ْن َقت ََل َن ْف ًسا بِ َغيرْ ِ َن ْف ٍ
اس جمَ ِ ًيعا.((("...
ض َف َك َأ َّنماَ َقت ََل ال َّن َ
فتهويال جلريمة القتل وبيانا لبشاعتها جعلت اآلية من قتل نفسا واحدة بغري سبب موجب
للقتل يف حكم من قتل الناس مجيعا ،ونفس هذا الوصف حيمل تعظيام وترهيبا من هذا
أن فيه معنى نفساني ًا جلي ً
ال  ،وهو ّ
اجلرم مهام كان تفسري ذلك .قال ابن عاشور ":عىل ّ
أن
((( تفسري الطربي ( -ج  / 7ص )20

((( تفسري البغوي ( -ج  / 2ص )171

((( اجلامع ألحكام القرآن ( -ج  / 5ص )51
((( سورة املائدة اآلية .32
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الداعي ا ّلذي يقدم بالقاتل عىل القتل يرجع إىل ترجيح إرضاء الداعي النفساين ال ّناشىء
وحب االنتقام عىل دواعي احرتام احلقّ وزجر ال ّنفس والنظر يف عواقب الفعل
عن الغضب
ّ
ترجيح ذلك الدّ اعي الطفيف عىل مجلة هذه املعاين
من ُنظم العامل  ،فا ّلذي كان من حيلته
ُ
الشرّ يفة فذلك ذو نفس يوشك أن تدعوه َد ْوم ًا إىل هضم احلقوق  ،فك ّلام سنحت له الفرصة
َقتل  ،ولو دعته أن يقتل ال ّناس مجيع ًا لفعل "(((.
ويضاف إىل أسباب االلتزام يشء آخر ينفرد به الترشيع اإلسالمي وهو حصول العلم به
والتذكري املستمر بأحكامه وبأسباب اإللزام به لعموم الناس خالفا للقوانني البرشية.

الت�شريع الإ�سالمي وانت�شار املعرفة الوا�سعة ب�أحكامه:
ال يعرف قانون من القوانني البرشية يفرتض تعلمه عىل نطاق واسع كقانون املرور ملن يريد
أن حيصل عىل رخصة لقيادة سيارة ونحوها ،ومع ذلك فقد وجدنا من تعلمه تعلام كامال يف
فرتة االمتحان رسعان ما ينسى كثريا من تفاصيله ،وكم من الناس يلقيه بعد االختبار وراءه
ظهريا ال يستذكر منه شيئا إىل قيام الساعة .وأما سائر القوانني األخرى فإن املختصني فيها
واملتعاملني معها تعامال مستمرا كالقضاة واملحامني حيتاجون إىل مراجعة موادها وتفاصيلها
مراجعة دائمة ومستمرة ،وأما عموم الناس فبضاعتهم منها مزجاة ،ولعل كثريا من الناس
ال يعلم عنها شيئا ،مع أن استحضارها يشء أسايس يف التزامها والعمل هبا.

وأما الترشيع اإلسالمي فإنه ينفرد بخاصة االرتباط بالقرآن الكريم والسنة النبوية
املطهرة ،ولذلك يسمعه العامل واألمي واملختص والعامي ،يسمعونه ُيتىل يف حماريب الصالة
كل يوم وعىل املنابر بل ويف التالوات الفردية ويف أحاديث الناس ،وشخصيا تعاملت مع
رجال ونساء ال يقرؤون حرفا وال حيسنون كتابة أسامئهم ومع ذلك كانوا يعرفون تفاصيل
كثري من األحكام املتعلقة باألحوال الشخصية أو املرياث –مثال -مما حيتاج إىل مراجعة مثله
املختصون يف القانون يف الترشيعات األخرى.

وهذا التعليم والتذكري الدائم واملستمر املقرتن بأسباب االلتزام اإليامنية املذكورة سابقا

((( حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ( -ج  / 4ص .)184
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ينتج شحنا وشحذا متجددا لعزيمة امللتزم وفرضا متواصال للرقابة الذاتية النابعة من عمق
القلب ،وهو ما ال يتهيأ ألي ترشيع من الترشيعات األخرى.

الحاجز األدبي االجتماعي:
تقدم أن أول سبب من أسباب اإللزام يف الترشيع اإلسالمي هو اخلوف من اهلل (احلاجز
اإليامين) ،ومن جتاوز هذا احلاجز فإنه يواجه حاجزا آخر وهو احلاجز األديب واالجتامعي،
وقد وقعت اإلشارة إليه يف قوله صىل اهلل عليه وسلم يف حديث احلالل واحلرام املذكور
سابقا":فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه" .أي طلب سالمة دينه من الوقوع
يف احلرام وسالمة عرضه من أن يتحدث الناس فيه بسوء و َي ِسمونه باملعصية واجلرأة عىل
حدود اهلل.

وهذه اإلشارة عىل صغرها واختصارها وقلة ألفاظها حتمل تنبيها عىل مسألة مهمة،
وهي أن املخالف للترشيعات اإلسالمية حيس بأنه منبوذ بني املؤمنني مما جيعله يقيم حسابا
لعواقب فعله عىل املستوى األديب واالجتامعي حتى ولو كان ال يملك من التقوى والورع ما
جيعله يلتزم هذه األحكام ،فهو يلتزمها خوفا من هذا اجلزاء االجتامعي إذا مل يلتزمها خوفا
من اجلزاء األخروي.
ولعل األمر قد يبدو من جهة ما غريبا ،إذ أنه قد اشتهر عند الناس أن الدين مبني عىل
إخالص العمل هلل ،وإذا التزم اإلنسان شيئا خوفا من الناس فقد جاء بتدين فاسد غري
مقبول؟

غري أن املقام هنا ليس مقام تدين ولكنه مقام حفاظ عىل النظام العام ،وهذا الذي ُيشكل
عىل كثري من الناس؛ فإن ترشيعات اإلسالم بالنظر إىل كوهنا عالقة بني العبد وربه هي
تدين ،وبالنظر إىل اإللزام االجتامعي والعقايب أيضا هي أحكام قانونية متعلقة بالنظام العام.
ولنرضب لذلك مثال؛ فالزنا حمرم ،وتاركه يريد برتكه رضوان اهلل مأجور عند اهلل ،وأما
تاركه خوفا من احلد -ولو افرتضنا كونه كافرا ،-يكون قد حتقق للمجتمع املصلحة من
تركه للفاحشة وإن مل يلتزم ذلك تدينا.
www.eajaz.org
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وبناء عىل هذا يظهر اخلطأ واملغالطة املتكررة الصادرة عن فريقني متضادين من الناس:

الفريق الأول يريد �أن يح�شر الدين فيما ي�شبه الطقو�س امل�سيحية الرهبانية
التي ال عالقة لها بالدنيا.
والفريق الثاين يخت�صر تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف جمموعة الأحكام
اجلزائية (احلدود والتعازير).
•وهذا اجلزاء األديب واالجتامعي قد يكون تلقائيا كاملشار إليه يف احلديث وهو وقوع
الناس يف عرض املواقع للشبهات أو املحرمات.
•وقد يكون ناشئا عن سبب ديني وعىل هذا حيمل تغيري املنكر بالقلب الذي جاء يف
احلديث املشهور":من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل
يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن"(((.

•وقد يكون عقوبة صادرة بأمر من ويل األمر تأديبا ،كالذي حدث لكعب بن مالك
ريض اهلل عنه ملا ختلف عن غزوة العرسة ،فأمر النبي صىل اهلل عليه وسلم أصحابه
هبجره ،حتى اعتزلته زوجته ،وأقام مدة من الدهر ال يكلمه أحد ،ثم أنزل اهلل
(((
سبحانه وتعاىل توبته.

وإننا نلحظ بعدا اجتامعيا آخر ال يوجد إال يف الترشيع اإلسالمي ،وهو االستعاضة
عن التحكيم القضائي السلطوي بتحكيم اجتامعي أقرب إىل اإلصالح واإلحاطة بحقائق
األشياء وأقدر عىل معرفة خبايا العالقات األرسية يف حالة تنازع الزوجني ووقوع الشقاق
بينهام ،قال تعاىلَ ":وإِ ْن ِخ ْف ُت ْم ِش َق َ
اق َب ْينِ ِهماَ َفا ْب َع ُثوا َح َكماً ِم ْن َأ ْه ِل ِه َو َح َكماً ِم ْن َأ ْه ِل َها إِ ْن ُي ِريدَ ا
اهلل َب ْين َُهماَ إِ َّن َ
إِ ْصلاَ ًحا ُي َو ِّف ِق ُ
اهلل َك َ
ريا "(((.
ان َع ِليماً َخبِ ً
ص َو َأ َّن الأْ َ ْم َر بِالمْ َ ْع ُر ِ
((( أخرجه مسلم يف املقدمة َباب َب َي ِ
وف
ان َك ْو ِن الن َّْه ِي َع ْن المْ ُ ْن َك ِر ِم ْن الإْ ِيماَ ِن َو َأ َّن الإْ ِيماَ َن َي ِزيدُ َو َي ْن ُق ُ
اج َب ِ
َوالن َّْه َي َع ْن المْ ُ ْن َك ِر َو ِ
ان (ج  / 1ص .)166
ب ْب ِن َمالِ ٍ
يث َك ْع ِ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املغازيَ ،باب َح ِد ُ
ين
ك َو َق ْو ُل اللهَّ ِ َع َّز َو َج َّل{ َو َعلىَ ال َّثلاَ َث ِة ا َّل ِذ َ
ُخ ِّل ُفوا } –(ج/13ص)328
((( سورة النساء اآلية 35
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ومعنى اآلية َ {":وإِ ْن ِخ ْف ُت ْم ِش َق َ
اق َبينِ ِهماَ } يعني مشاقة كل واحد منهام من صاحبه  ،وهو
إتيان ما يشق عليه من أمور أما من املرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمها من حقه  ،وأما من
الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان  ،والشقاق مصدر من قول القائل
شاق فالن فالن ًا إذا أتى كل واحد منهام إىل صاحبه بام يشق عليه  ،وقيل ألنه قد صار يف شق
بالعداوة واملباعدة َ {.فا ْب َعثْو ْا َح َك ًام ِّم ْن َأ ْه ِل ِه َو َح َك ًام ِم ْن َأ ْه ِل َها }"(((.

واحلكامن هنا بصورة استثنائية ليسا قاضيني وال وكييل ويل األمر ،ولكن قرابتهام وقدرهتام
عىل االطالع عىل ما ال يطلع عليه القايض ختوهلام اإلصابة يف احلكم فأعطيا صالحية إمضائه
ص ِم ْن اللهَّ ِ ُس ْب َحا َن ُه
قال ابن العريبَ ":ق ْوله َت َعالىَ َ { :ح َكماً ِم ْن َأ ْه ِل ِه َو َح َكماً ِم ْن َأ ْه ِل َها } َ :ه َذا َن ٌّ
اض َي ِ
فيِ َأنهَّ ُ ماَ َق ِ
اس ٌم فيِ الشرَّ ِ َيع ِة
اس ٌم فيِ الشرَّ ِ َيع ِة َو َم ْعنًى َ ،ولِ ْل َح َك ِم ْ
ان لاَ َو ِكيلاَ ِن َ ،ولِ ْل َو ِكيلِ ْ
َو َم ْعنًى "(((.
" وتفريقهام جائز عىل الزوجني ،وسواء وافق حكم قايض البلد أو خالفه ،وكلهام
الزوجان بذلك أو مل يوكالمها .والفراق يف ذلك طالق بائن "(((.

قال القرطبي":فإن مل يوجد من أهلهام من يصلح لذلك فريسل من غريمها عدلني
عاملني ،وذلك إذا أشكل أمرمها ومل يدر ممن اإلساءة منهام.
فأما إن عرف الظامل فإنه يؤخذ له احلق من صاحبه وجيرب عىل إزالة الرضر.

ويقال :أن احلكم من أهل الزوج خيلو به ويقول له :أخربين بام يف نفسك أهتواها أم ال
حتى أعلم مرادك ؟ فإن قال :ال حاجة يل فيها خذ يل منها ما استطعت وفرق بيني وبينها،
فيعرف أن من قبله النشوز.
و�إن قال :إين أهواها فأرضها من مايل بام شئت وال تفرق بيني وبينها ،فيعلم أنه ليس
بناشز ،وخيلو احلكم من جهتها باملرأة ويقول هلا :أهتوي زوجك أم ال؟ فإن قالت :فرق بيني
وبينه وأعطه من مايل ما أراد ،فيعلم أن النشوز من قبلها.

((( املاوردي ،النكت والعيون ( -ج  / 1ص )296
((( أحكام القرآن البن العريب ( -ج  / 2ص )347
((( تفسري القرطبي ( -ج  / 5ص )176
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وإن قالت :ال تفرق بيننا ولكن حثه عىل أن يزيد يف نفقتي وحيسن إيل ،علم أن النشوز
ليس من قبلها.

فإذا ظهر هلام الذي كان النشوز من قبله يقبالن عليه بالعظة والزجر والنهى ،فذلك قوله
تعاىل( :فابعثوا حكام من أهله وحكام من أهلها)"(((.

وخاصة حتكيم الصاحلني والفقهاء وأهل اإلصالح من األقارب هلا بعد اجتامعي انفرد به
الترشيع اإلسالمي بام يتميز به من البعد الديني الروحي ومن املرونة والقدرة عىل اإلصالح.

الحاجز العقابي القانوني:
وإذا جتاوز اإلنسان احلاجز اإليامين ثم احلاجز األديب فعند ذلك يواجه احلاجز األخري
وهو حاجز اخلوف من العقاب الدنيوي العاجل ،وهو ما عرب عنه اخلليفة الثالث عثامن بن
عفان ريض اهلل عنه بقوله":إن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن ".
وهذا احلاجز العقايب هو فقط ما يملكه القانون الوضعي البرشي من إلزام ،مما جيعله
متخلفا بصورة كبرية عن الترشيع اإلسالمي ،وذلك أن العقوبات املادية ال تكفي وحدها
يف اإللزام بالترشيعات واألحكام .وللتدليل عىل ذلك أخذنا واقع اجلرائم يف أقوى دولة
من الناحية التكنولوجية واملادية والتي صارت رمزا للتطور يف هذا العرص ،أعني الواليات
املتحدة األمريكية.

جاء يف موقع
""Crime in America
" In America, the crime clock continues to click: one murder every 22
minutes, one rape every 5 minutes, one robbery every 49 seconds, and one
burglary every 10 seconds. Americans are scared, and they are angry. The
increase in violent crimes has made average citizens afraid to walk the
streets in front of their homes. And this fear has fueled a public cry to end
the killing fields in America.
((( املصدر نفسه ( -ج  / 5ص )176-175
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In recent months, even apathetic Americans have been shaken from their
false sense of security as they have seen criminals invade nearly every
sanctuary where they felt they were safe: their cars James Jordan; their
public transit the Long Island Rail Road murders; and even their bedrooms
the abduction of Polly Klaas.
Crime victims often find themselves ignored by law enforcement, and
confused by the court system. Approximately thirteen million people in
the United States are victims of crime every year. Approximately one and a
half million are victims of violent crime.
Since 1960, we have seen our crime rate in America increase over 300%. Our
police departments continue to arrest the crazies and our courts continue
to release them. Many of these criminals are home grown terrorist. Many
are illegal immigrants. From 1989 through 2002 our great nation witnessed
a shameful 159,000,000 crimes on our citizens and many are not counted
because they go unreported.

 اعتداء كل، دقيقة22  جريمة قتل كل: ما زالت ساعة اجلرائم يف دوران،" يف أمريكا
. ثواين10  وكرس وتسلل للبيوت كل، ثانية49  رسقة كل،دقائق5

 لقد جعل االرتفاع يف جرائم العنف نصف. وقد أصبحوا غاضبني،األمريكيون خائفون
 ولقد غذى هذا اخلوف،املواطنني يشعرون باخلوف من السري يف الطرقات أمام بيوهتم
.النداء إلهناء جمال القتل يف أمريكا

 بعض األمريكيني الغافلني تعرضوا هلزة عنيفة يف شعورهم اخلادع،يف األشهر األخرية
:باألمن حني رأوا جمرمني يكتسحون أمامهم كل مكان آمن حيث كانوا حيسون بأهنم ساملون
. وحتى يف غرف نومهم،"سياراهتم من نوع "جيمس جوردان
 وتائهني يف نظام،متجاهلني من طرف منفذي األحكام
َ ضحايا اجلرائم جيدون أنفسهم
، نحو من ثالثة عرش مليون شخص يف الواليات املتحدة يتعرضون جلرائم كل سنة.املحاكم
.ونحو من مليون ونصف تقريبا هم عرضة جلرائم عنيفة

 وما زالت،%300 رأينا معدل اإلجرام يف أمريكا يتضاعف أكثر من1960 منذ سنة
 عدد كبري من هؤالء.أقسام الرشطة تقوم باعتقال املجانني وتقوم املحاكم بإطالق رساحهم
www.eajaz.org
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املجرمني إرهابيون نشؤوا داخل البلد ،وعدد كبري هم مهاجرون غري رشعيني .يف الفرتة ما
بني  1989إىل  2002شهدت أمتنا العظيمة العدد املخجل املتمثل يف 159.000.000
جريمة ضد مواطنينا والعديد من اجلرائم غري معدودة ضمنها ألنه مل يتم التبليغ عنه ".

إن كاتب أو كتاب هذا النص يسجلون عجز النظام القانوين العقايب عن حماربة اإلجرام
ويدعون إىل تشديد األحكام وتفعيل النظام القضائي .ولكننا نقول أن النظام العقايب ال
يمكن أن يردع إال فئة قليلة شاذة يف املجتمع ولذلك وجدنا الترشيعات العقابية يف اإلسالم،
بل النص عىل حتريم بعض اجلرائم مل يأت إال يف أواخر عهد النبوة بعد نشوء دولة اإلسالم
وجتذره يف قلوب الناس وأعامهلم.
ور ٌة
عن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها قالت ":إِ َّنماَ َنزَ َل َأ َّو َل َما َنزَ َل ِم ْن ُه [من القرآن] ُس َ
اس إِلىَ الإْ ِ ْسلاَ ِم َنزَ َل الحْ َ لاَ ُل َوالحْ َ َر ُام َو َل ْو
ِم ْن المْ ُ َف َّصلِ ِف َيها ِذ ْك ُر الجْ َ َّن ِة َوال َّنا ِر َح َّتى إِ َذا َث َ
اب ال َّن ُ
َنزَ َل َأ َّو َل يَ ْ
ش ٍء لاَ تَشرْ َ ُبوا الخْ َ ْم َر َل َقا ُلوا لاَ َندَ ُع الخْ َ ْم َر َأ َبدً ا َو َل ْو َنزَ َل لاَ َت ْز ُنوا َل َقا ُلوا لاَ َندَ ُع الزِّ َنا
َأ َبدً ا "(((.

فهذا األثر فيه تنبيه عىل أن النهي عن بعض الفواحش مل يأت مبارشة بعد الوحي إىل النبي
صىل اهلل عليه وسلم ،وإنام تأخر إىل أن استعد الناس لتلقي األحكام الرشعية بالقبول بعد
أن جتذر اإليامن يف قلوهبم ،وأن النبي صىل اهلل عليه وسلم لو أمر برتكها يف أول اإلسالم
لقالوا ال ندعها أبدا.
وعامة آيات احلدود والعقوبات جاءت يف السور املدنية وذلك يؤكد ما ذكر سابقا من أن
مبنى التزام األحكام الرشعية يف اإلسالم قائم عىل التقوى والورع ،وإن كان ال يقف عند
هذا احلد ،ولكن يرد إىل احلق بالسلطان من مل يرتد إليه بالقرآن.
كام جتدر اإلشارة إىل أن احلدود والعقوبات يف اإلسالم هي تتويج جلملة من اإلجراءات
االحرتازية األخرى.

((( صحيح البخاري ،باب تأليف القرآن ( -ج  / 15ص )394
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النظام العقابي يف الإ�سالم والإجراءات
االحرتازية
كام تقدم ،فعالج اإلسالم لإلجرام ال يعتمد عىل العقوبة احلدية فقط ،ولكنها جزء من
منظومة كربى ،ويف الغالب هييئ اإلسالم لإلنسان أسباب اجتناب اجلرائم ،ويوفر له بدائل،
فإذا وقع يف اجلريمة أنزلت به العقوبة ردعا له ولغريه ،وإذا مل تتوفر هذه البدائل مل ينفذ احلد.
ول اهللِ َصلىَّ ُ
الَ :ق َ
ولذلك جاء األمر بدفع احلدود بالشبهاتَ .ع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َق َ
ال َر ُس ُ
اهلل َع َل ْي ِه
َو َس َّل َم ":ا ْد َف ُعوا الحْ ُ دُ و َد َما َو َجدْ ُت ْم َل ُه َمدْ َف ًعا "(((.
ولنرضب مثال بجريمة الزنا ،فإن اإلسالم حني حرمها حرم مقدماهتا ،فجاء يف سورة
ان َف ِ
اإلرساءَ ":ولاَ َت ْق َر ُبوا الزِّ َنا إِ َّن ُه َك َ
اح َش ًة َو َسا َء َسبِيلاً "((( .والنهي عن قربان الزنا يعني

النهي عن مقدماته ،وقد سمى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم املقدمة باسم النتيجة كام يف
صحيح مسلم َع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َع ْن ال َّنبِ ِّي َصلىَّ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
الُ ":كتِ َب َعلىَ ا ْب ِن آ َد َم َن ِصي ُب ُه
َان ِز َناهمُ َ ا ال َّن َظ ُر َوالأْ ُ ُذ َن ِ
ِم ْن الزِّ َنا ُمدْ ِر ٌك َذلِ َك لاَ محَ َا َل َة َفا ْل َع ْين ِ
ان ِز َناهمُ َ ا الاِ ْستِماَ ُع َوال ِّل َس ُ
ان ِز َنا ُه
اها ا ْل َب ْط ُ
اها الخْ ُ َطا َوا ْل َق ْل ُب هَ ْي َوى َو َيت ََم َّنى َو ُي َصدِّ ُق َذلِ َك
الر ْج ُل ِز َن َ
ا ْل َكلاَ ُم َوا ْل َيدُ ِز َن َ
ش َو ِّ
ا ْل َف ْر ُج َو ُي َك ِّذ ُب ُه "(((.

ومعلوم أن من نظر إىل امرأة ال حتل له بشهوة أو استمع إىل ما ال حيل فإن احلد ال
يطبق عليه ،ولكن تسمية املقدمة باسم النتيجة فيها حتذير مما يوصل إليها وجيعل اجتناب
اجلريمة أسهل.
ويصاحب هذا النهي منظومة كاملة من كواتم املثريات من األمر برضب اخلامر عىل

((( سنن ابن ماجهَ ،باب السِّترْ ِ َعلىَ المْ ُ ْؤ ِم ِن َو َد ْف ِع الحْ ُ دُ ِ
الش ُب َه ِ
ود بِ ُّ
ات ( -ج/7ص )439
((( سورة اإلرساء اآلية .32
((( صحيح مسلم باب ُقدِّ َر َعلىَ ا ْب ِن آ َد َم َح ُّظ ُه ِم ْن الزِّ َنا َو َغيرْ ِ ِه( -ج  / 13ص )125
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اجليب  ،وعدم إبداء الزينة  ،وترك اخلضوع بالقول  ،والرضب باألرجل  ،وحتريم التربج،
والتعطر ،واخللوة باألجنبية  ،والرتغيب يف الزواج  ...فإذا اجتمعت هذه األسباب كلها
يكون الطالب للمعصية منحرفا مريض النفس ال يصلحه وأمثاله إال العقاب.
والعقاب يف اإلسالم ذو بعدين :بعد تأديبي للجاين وبعد ردعي لغريه.

بعدا العقاب في التشريع اإلسالمي:
يتجىل البعد التأديبي للعقاب يف الترشيع اإلسالمي يف أنه يشهر باجلاين وبجريمته ،فقد
جاء يف حد الزناَ ":و ْل َيشْ َهدْ َع َذابهَ ُ ماَ َطائِ َف ٌة ِم َن المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ "((( .وقصد التشهري هنا جيل ،وهو
أيضا واقع يف حد الرسقة ألن اليد املقطوعة وصمة عار مالزمة لصاحبها وذلك كفيل بكتم
املرغبات يف اجلريمة يف نفسه وتقديره لعواقب فعله.

وأما البعد الردعي فهو حتذير غريه من مثل عقوبته ،بل ونفس احليلولة بينه وبني نقل
عدوى اجلريمة لغريه ،وقد جاءت يف القرآن الكريم إشارة طريفة ملثل هذا املعنى يف قوله
اب َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
اص َح َيا ٌة َيا ُأوليِ الأْ َ ْل َب ِ
سبحانه وتعاىلَ " :و َل ُك ْم فيِ ا ْل ِق َص ِ
ون "(((.
وذلك أن القصاص يف النفس قتل ،ولكن اآلية جعلته سببا للحياة ألنه وإن أدى إىل
إزهاق نفس ظاهرا فإن تركه سيؤدي إىل إزهاق أنفس كثرية.

((( سورة النور اآلية .2

((( سورة البقرة اآلية .179
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اخلال�صة
نخل�ص من هذا البحث �إلى النتائج الآتية:
١ .١إن انتشار العدوان عىل األنفس واألموال واألعراض وانتشار ترويع اآلمنني من
بسطاء الناس ،ينطق بعجز األنظمة القانونية عن احلد من اإلجرام الذي أصبح

ظاهرة متنامية يوما بعد يوم.

٢ .٢يزعم القانونيون أن إلزام القواعد القانونية هو اخلصيصة التي متيزها عن قواعد
األخالق والدين ،وتربز خاصة اإللزام يف اجلزاء الذي يوقع عىل من خيالف تلك

القاعدة القانونية ،واملقصود باجلزاء رد الفعل أو العقاب أو اإلجبار عىل االلتزام
واالحرتام عن طريق استعامل القوة العامة املتمثلة يف وظيفة السلطة العامة للدولة

فيقوم بالتنفيذ رجال الدرك والرشطة عند اللزوم.

٣ .٣دل حديث احلالل واحلرام عىل أن لإللزام يف الترشيع اإلسالمي أبعادا ثالثة :أوهلا:
البعد الديني ممثال يف التقوى واخلوف من مواقعة احلرمات ،وإليه اإلشارة بـ" أال وإن
يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي

القلب " .والثاين :البعد االجتامعي :وإليه اإلشارة برباءة العرض –أي السمعة -يف

قوله صىل اهلل عليه وسلم ":استربأ لدينه وعرضه" .والثالث :البعد العقايب ممثال يف
احلدود والتعازير املنصوص عليها بالبيان والتفصيل أو عىل وجه العموم واإلطالق.

٤ .٤البعد اإليامين جيعل ماليني من الناس يف شتى أنحاء العامل يتورعون عن اجلرائم حتى
وهم ال خيافون العقوبة القانونية عليها ألهنا غري جمرمة يف قوانني بعض الدول ،بل يف

ثقافات بعضها الرتغيب فيها واحلث عليها.

٥ .٥بعض القوانني والترشيعات التي ال يمكن أن تفرض يف غري الترشيع اإلسالمي ألن
الرقابة املدنية عليها غري ممكنة.
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٦ .٦اجلزاء يف الترشيع اإلسالمي َي ُص ُّف اجلزاء احلسن عىل التزام الترشيعات إىل جانب
العقاب عىل خمالفتها ،وهو ما ال يوجد يف القوانني الوضعية ،وأحيانا قد يكون سبب
اإللزام ترغيبا فقط ،قد يتجاوز أحيانا اجلزاء والعقاب إىل أمور أخرى منها :اإلقناع

بفائدة االلتزام لإلنسان كفرد وللجامعة والتنبيه عىل مآالت الفعل وعىل عظمة اجلرم.

٧ .٧ينفرد الترشيع اإلسالمي بخاصة االرتباط بالقرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة،
ولذلك يعرفه العامل واألمي واملختص والعامي ،ويسمعونه ُيتىل يف حماريب الصالة

كل يوم وعىل املنابر بل ويف التالوات الفردية ويف أحاديث الناس.
٨ .٨من جتاوز احلاجز اإليامين فإنه يواجه حاجزا آخر وهو احلاجز األديب واالجتامعي،
وقد وقعت اإلشارة إليه يف قوله صىل اهلل عليه وسلم يف حديث احلالل واحلرام
املذكور سابقا":فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه" .إذ أن املخالف
للترشيعات اإلسالمية حيس بأنه منبوذ بني املؤمنني مما جيعله يقيم حسابا لعواقب
فعله عىل املستوى األديب واالجتامعي حتى ولو كان ال يملك من التقوى والورع ما
جيعله يلتزم هذه األحكام ،فهو يلتزمها خوفا من هذا اجلزاء االجتامعي إذا مل يلتزمها
خوفا من اجلزاء األخروي.
٩ .٩ترشيعات اإلسالم بالنظر إىل كوهنا عالقة بني العبد وربه هي تدين ،وبالنظر إىل
اإللزام االجتامعي والعقايب أيضا هي أحكام قانونية متعلقة بالنظام العام.

١٠١٠هذا اجلزاء األديب واالجتامعي قد يكون تلقائيا كاملشار إليه يف حديث احلالل واحلرام
وهو وقوع الناس يف عرض املواقع للشبهات أو املحرمات .وقد يكون ناشئا عن

سبب ديني وعىل هذا حيمل تغيري املنكر بالقلب الذي جاء يف احلديث املشهور":من
رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك
أضعف اإليامن" ،وقد يكون عقوبة صادرة بأمر من ويل األمر تأديبا ،كالذي حدث

لكعب بن مالك وصاحبيه ريض اهلل عنه ملا ختلف عن غزوة العرسة.

١١١١هناك بعد اجتامعي آخر ال يوجد إال يف الترشيع اإلسالمي ،وهو االستعاضة
عن التحكيم القضائي السلطوي بتحكيم اجتامعي أقرب إىل اإلصالح واإلحاطة
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بحقائق األشياء وأقدر عىل معرفة خبايا العالقات األرسية يف حالة تنازع الزوجني

ووقوع الشقاق بينهام.

١٢١٢إذا جتاوز اإلنسان احلاجز اإليامين ثم احلاجز األديب فعند ذلك يواجه احلاجز األخري
وهو حاجز اخلوف من العقاب الدنيوي العاجل وهو فقط ما يوجد يف القوانني

البرشية ،مما جيعل الترشيع اإلسالمي متفوقا يف هذا املجال بام ال وجه فيه للمقارنة.

١٣١٣النص عىل حتريم بعض اجلرائم مل يأت إال يف أواخر عهد النبوة بعد نشوء دولة
اإلسالم وجتذره يف قلوب الناس وأعامهلم وعامة آيات احلدود والعقوبات جاءت

يف السور املدنية.

١٤١٤مبنى التزام األحكام الرشعية يف اإلسالم قائم عىل التقوى والورع ،وإن كان ال
يقف عند هذا احلد ،ولكن يرد إىل احلق بالسلطان من مل يرتد إليه بالقرآن.

١٥١٥احلدود والعقوبات يف اإلسالم هي تتويج جلملة من اإلج��راءات االحرتازية
األخرى ،وعالج اإلسالم لإلجرام ال يعتمد عىل العقوبة احلدية فقط ،ولكنها جزء

من منظومة كربى

١٦١٦للعقاب يف الترشيع اإلسالمي بعدين :بعد تأديبي للجاين وبعد ردعي لغريه.
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