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ملخص: 

يهدف �لبحث �إىل �لتعريف بجرية �لبغي يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية و�أركانها وعقوبتها، 
�ال�ستقر�ئي  �ملنهج  �لبحث  و�ّتبع  �لبغي،  عقوبة  يف  �ملت�سمنة  �لرتبوية  �جلو�نب  وبيان 

و�ال�ستنباطي �لتحليلي. 
ل البحث اإىل نتائج اأهمها:  وتو�صرّ

�أن �لبغي هو خروج عن طاعة �الإمام �لعادل، وحّده �لقتل �أو �حلب�ص عند تو�فر �أركانه. 
�أن هناك جو�نب تربوية لعقوبة جرية �لبغي متثلت يف �لرتبية �الجتماعّية و�خُللقّية، 

و�لرتبية �ملعرفّية �لعقلّية، و�لرتبية �لروحّية �الإيانّية، و�لرتبية �لنف�سّية �لوجد�نّية. 
الكلمات املفتاحيرّة: �لبغي، �لعقوبة، �جلو�نب �لرتبوّية، �لرتبية �الجتماعّية �خللقّية، 

�لرتبية �ملعرفّية �لعقلّية، و�لرتبية �لروحّية �الإيانّية، �لرتبية �لنف�سّية �لوجد�نّية. 
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Educational aspects 
of the crime of outrage

Abstract:  

this reach aims at defining the crime of outrage/  in Islamic Legislation, 
its elements and penalty, illustrating the educational aspects in imposing the 
penalty of outrage.  

To achieve the objectives of the study, we applied the deductive,inductive 
approach  and analytical method. 

The study concluded the main results: 
 - outrage means disobeying the just Imam, and its penalty  is killing or 

imprisonment in case elements of crime are provisioned 
 - There are educational aspects to the outrage crime represented by 

the social and moral education, cognitive mental education, spiritual 
religious education and psychological education 
key words: outrage, penalty, educational aspects,  social and moral 

education,cognitive mental education, spiritual religious education and 
psychological education 
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مقدمة: 
�آله  �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على خري �ملر�سلني، نبينا حممد وعلى  �حلمد هلل رب 

و�أ�سحابه �أجمعني، وبعد: 
فاإن �لفقه �الإ�سالمي ثروة عظيمة، وتر�ث ثمني؛ ملا يحويه من كنوز قيِّمة، وما يتاز 
به من �لدِّقة و�لُعمق، و�ملرونة و�ل�سمول، وال عجب يف ذلك، فهو ُجملة �أحكام م�ستنبطة من 
�لقر�آن �لكرمي و�ل�سّنة �ملطهرة، فالقر�آن كالم �هلل �لذي ال ياأتيه �لباطل من بني يديه وال من 
خلفه، و�سنة مطهرة مل تاأِت عبثًا بل م�سدرها وحي من �هلل عزَّ وجل، وهذه �الأحكام يجب 
�أن تعطى �الأهمية �لتي ت�ستحقها من خالل بيان �أهمية �الأحكام �لفقهية و�آثارها وتاأثري�تها 
�لفقهّية،  �لّناحية  من  �الأحكام،  هذه  در��سة  على  �القت�سار  وعدم  �مل�سلم،  �لفرد  على حياة 
وذلك بتوجيه هذه �الأحكام تربويًا يف موؤ�س�سات �لتعليم �ملختلفة من �جلامعات، و�ملد�ر�ص، 

يف جمال �لتعليم و�لتعلم. 
ومن تلك �الأحكام �لفقهية �لتي مل تلّق �هتمامًا من ناحية تربوية عقوبة �لبغي، و�لتي 
يكن من خالل �لتمعن يف �حكامها وتفريعاتها �لفقهية، و�آر�ء �لفقهاء �لتي مل تخرج من 
كونها تربوية، ��ستخال�ص جو�نب تربوية تّوجه �لفرد و�ملجتمع نحو ما فيه �سالحهم يف 

�لدنيا و�الآخرة، و�لتي هي تربية و�إعد�د لهاتني �حلياتني. 

أوالً - مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
فقه  ون�سو�ص  عامة،  �لفقهّية  �لن�سو�ص  مع  �لّتعامل  يف  �لّدر��سة  م�سكلة  تتمثل 
�لعقوبات خا�سة، على �أّنها ن�سو�ص جامدة، وعدم تفعيل �آثارها يف و�قع �حلياة، ملا يفقد 
تفعيل �لن�سو�ص �لفقهية يف �لو�قع، وال �سيما �أن �لفقه جاء ليفعل يف و�قع �حلياة لكونه 
يتعلق بفعل �ملكلف، وال يخلو �لفقه من تربية للفرد و�ملجتمع، وخا�سة فيما يتعلق يف فقه 
لها  �لن�سو�ص  هذه  باأن  علمًا  قانونية،  ن�سو�ص  �أنها  على  معها  ُيتعامل  حيث  �لعقوبات، 

�أبعاد تربوية ومقا�سد ت�رشيعية ال بد من بيانها وتفعيلها يف و�قع �حلياة. 

اسئلة الدراسة: 

تتحدد م�صكلة الدرا�صة يف ال�صوؤال املحوري الآتي: 

ما الوانب الرتبوية امل�صتمدة من احكام البغي يف الفقه الإ�صالمي؟ 
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ويتفرع عن هذ� �ل�سوؤ�ل �الأ�سئلة �لفرعية �الآتية: 
�ل�سوؤ�ل �الأول: ما �لبغي وما �أركانه وما عقوبته؟  ♦
�ل�سوؤ�ل �لثاين: ما �جلو�نب �لرتبوية �الجتماعية و�خللقية لعقوبة جرية �لبغي؟  ♦
�ل�سوؤ�ل �لثالث: ما �جلو�نب �لرتبوية �ملعرفية �لعقلية لعقوبة جرية �لبغي؟  ♦
�ل�سوؤ�ل �لر�بع: ما �جلو�نب �لرتبوية �الإيانية لعقوبة جرية �لبغي؟  ♦
�ل�سوؤ�ل �خلام�ص: ما �جلو�نب �لرتبوية �لنف�سية و�لوجد�نية لعقوبة جرية �لبغي؟  ♦
�ل�سوؤ�ل �ل�ساد�ص: ما �جلو�نب �لرتبوية �لنف�سية �النفعالية لعقوبة جرية �لبغي؟  ♦

ثانياً - أهداف الدراسة: 

ت�صعى الدرا�صة لتحقيق الهدفني الآتيني: 
�أواًل: تو�سيح مفهوم �لبغي يف �لفقه �الإ�سالمي وعقوبته و�أركان.  ♦
ثانيًا: ��ستنباط �جلو�نب �لرتبوية �ملت�سمنة يف عقوبة �لبغي.  ♦

ثالثاً - أهمية الدراسة: 

تت�صح اأهمية الدرا�صة من خالل: 
�إحياء علم �لفقه من خالل ��ستخال�ص تلك �جلو�نب �لرتبوية و�لتي يكن �الهتد�ء . 1

بها، مما يجعل حياة �مل�سلمني ت�سري على هدي �الإ�سالم من خالل علومه �ملختلفة. 
�لفقهية . 2 �لعلوم  �لتكاملية بني  �لعالقة  تلك  �إبر�ز  ت�سهم يف  لبنة  �لدر��سة  هذه  تعد 

وعلوم �لرتبية مما ي�ساعد على تن�سيط �لفكر �لرتبوي �الإ�سالمي وتفعيله. 
حماولة خدمة م�ساق »�مل�سامني �لرتبوية يف �لفقه �الإ�سالمي« لطلبة �لدكتور�ة يف . 3

ق�سم �لرتبية �الإ�سالمية، حيث يعترب مو�سوع �لر�سالة مبحثًا هامًا من مباحث هذ� �مل�ساق. 

رابعاً - منهج الدراسة: 
�لفقه  يف  �لكتب  �أمهات  مع  �لتعامل  يف  �لو�سفي  �ملنهج  ��ستخد�م  �لدر��سة  �قت�ست 
�لتحليلي  �ملنهج  ��ستخد�م  ثم  �لكليات،  �إىل  للو�سول  �جلزئيات  تتبع  خالل  من  �الإ�سالمي، 
�ال�ستنباطي يف �لتعامل مع ن�سو�ص �لفقه وحتليلها، ثم ��ستنباط �الأهد�ف �لرتبوية من هذه 

�لن�سو�ص و��ستخر�ج �لقيم �لرتبوية منها كذلك. 
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خامساً - خمطط الدراسة: 
Ú  .ملبحث �الأول: �لتعريف بجرية �لبغي يف �لفقه �الإ�سالمي�
�ملطلب �الأول: تعريف �لبغي لغة و��سطالحًا.  -
�ملطلب �لثاين: �أركان جرية �لبغي.  -
Ú  .ملبحث �لثاين: عقوبة جرية �لبغي يف �لفقه �الإ�سالمي�
�ملطلب �الأول: ما ينبغي على �الإمام جتاه �لبغاة.  -
�ملطلب �لثاين: عقوبة �أهل �لبغي.  -
Ú  :ملبحث �لثالث: �جلو�نب �لرتبوية يف عقوبة جرية �لبغي، وفيه�
�ملطلب �الأول: �لرتبية �الجتماعية و�خللقية.  -
�ملطلب �لثاين: �لرتبية �ملعرفية �لعقلية.  -
�ملطلب �لثالث: �لرتبية �لروحية �الإيانية.  -
�ملطلب �لر�بع: �لرتبية �لنف�سية و�لوجد�نية.  -
�ملطلب �خلام�ص: �لرتبية �لنف�سية �النفعالية.  -
Ú ،خلامتة�

املبحث األول - التعريف جبرمية البغي يف الفقه اإلسالمي. 

املطلب األول - تعريف البغي لغة واصطالحاً. 

اأولً: تعريف البغي لغة:  ◄
�لبغي: �لف�ساد. يقال: بغت �ملر�أة وهي تبغي بغاء �إذ� فجرت. و�مر�أة بغي �أي فا�سدة. )1( 
و�إفر�ط  �حلد  يف  جماوزة  وكل  ��ستطال.  �لرجل:  على  �لرجل  وَبغى  �لتعدِّي.  �لَبْغُي: 
وفيه  يرب�أ  �أن  بغى، وهو  وبرئ جرحه على  بغى.  فهو  �ل�سيء،  �لذى هو حد  �ملقد�ر  على 

�سيء من نغل. )2( 
َرى {)�حلجر�ت: 9( �أي: �عتدت وجارت  خخْ أُ َداُهَما َعَلى الخْ وقوله تعاىل:}َفاإِنخْ َبَغتخْ اإِحخْ

و�لبغي �لظلم و�لباغية �لتي تعدل عن �حلق، وما عليه �أئمة �مل�سلمني وجماعتهم. )3( 
�لبغاة  وهم  �لباغية،  �لفئة  وهي  وظلمنا.  �أذ�نا  طالبًا  علينا  علينا فالن: خرج  وبغى 
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و�أهل �لبغي و�لف�ساد. وقد تباغو�: تظاملو�. )4( 
ثانياً: تعريف البغي ا�صطالحاً:  ◄

عرف �لفقهاء �لبغي بتعريفات كثرية، �أوجزها فيما ياأتي: 
تعريف �حلنفية: �لبغي: �خلروج عن طاعة �الإمام �لعادل. و�لبغاة: وهو جمع باغ، وهم 
قوم يخرجون على �إمام �أهل �لعدل، وي�ستحلون �لقتال و�لدماء و�الأمو�ل بتاأويل، ولهم منعة 

وقوة. )5( 
مع�سية  غري  يف  �إمامته  ثبتت  من  طاعة  عن  �المتناع  باأنه:  �لبغي،  �ملالكية  وعرف 
مبغالبة ولو تاأوال. )6( و�لبغاة: هم �لذين يخرجون على �الإمام يبغون خلعه �أو يتنعون من 

�لدخول يف طاعته �أو ينعون حقا وجب عليهم بتاأويل. )7( 
�أما �ل�سافعية فقد عّرفوه، باأّنه: « خمالفة �الإمام بتاأويل باطل ظنا وب�سوكة لهم«. )8( 
و�لبغاة: « هم خمالفو �الإمام بخروج عليه، وترك �النقياد، �أو منع حق توجه عليهم، ب�رشط 

�سوكة لهم وتاأويل ومطاع فيهم«. )9( قال �بن ر�سالن: �لبغاة )10( 
خمالفو �الإَِمام �إِْذ تاأولو�... �َسْيئا ي�سوغ َوُهَو ظن َباِطل

ْنع الأ�سياء اَلِزَمة َمَع �َسْوَكة ُيكنَها �ملقاومه... َلُه َمَع �مْلَ
هم  و�لبغاة:   )11( �سائغ  بتاأويل  �الإمام  على  �خلروج  باأّنه:  عّرفوه،  فقد  �حلنابلة،  �أما 
بغاة،  �سمو�  مطاع.  فيهم  يكن  مل  ولو  �سوكة«  ولهم  �سائغ،  بتاأويل  �الإمام  على  �خلارجون 

لعدولهم عن �حلق. )12( 
�أّنها متقاربة، �إال �ّن تعريف  وباإمعان �لنظر يف تعريفات �لفقهاء جلرية �لبغي جند 
�حلنفية قد يكون �أكرث �ن�سباطًا الأنهم بينو� �رشوط �لبغي من خالل �لتعريف؛ كون �الإمام 

عاداًل، و�خلارج باغيَا يف منعة وقوة، و��سرت�ط �لتاأويل �ي�سًا. 

املطلب الثاني - أركان جرمية البغي: 

من خالل تعريفات الفقهاء ملفهوم البغي، يكن حتديد الأركان التي تقوم عليها 
جرية البغي: 

�أواًل: �خلروج على �الإمام بتاأويل.  -
ثانيًا: �ن يكون �خلروج يف مغالبة ومنعة وقوة.  -
ثالثًا: �لق�سد �جلنائي.  -
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الركن الأول: اخلروج على الإمام العادل الق بتاأويل.  ◄
لتحقق �لبغي ال بد �أن يكون �خلارجون على �الإمام من �مل�سلمني، و�أن يكون خروجهم 
على �الإمام �لثابتة �إمامته، و�أن يكون �خلروج بتاأويل �سائغ لهم، �أما ��سرت�ط كون �خلارجني 

من �مل�سلمني، الأن �أهل �لذمة �إذ� خرجو� على �الإمام �سارو� حماربني. )13( 
و�أما ثبوت �الإمامة فقد ذكر �لفقهاء �أن �الإمامة تثبت باأحد �أمور ثالث: �إما بيعة �أهل 
�حلل و�لعقد )14( ، و�إما بعهد �الإمام �لذي قبله له، و�إما بتغلبه على �لنا�ص، الأن من ��ستدت 

وطاأته وجبت طاعته. )15( 
�إىل  مهتديا  عداًل،  ورعًا  م�سلمًا،  عاقاًل،  بالغًا،  ذكر�ً،  يكون  �أن  �الإمامة:  �رش�ئط  ومن 
م�سالح �الأمور و�سبطها، ذ� جندة يف جتهيز �جليو�ص و�سد �لثغور، ذ� ر�أي م�سيب يف �لنظر 
للم�سلمني، ال تزعزعه هو�ءة نف�ص وال خور طبيعة عن �رشب �لرقاب و�لتنكيل للم�ستوجبني 

�حلدود، ويجمع ما ذكرناه �لكفاءة وهي م�رشوطة �إجماعا. )16( 
فمن ثبتت له �الإمامة، وجبت له �لطاعة فيما لي�ص فيه مع�سية، لقول �لنبي �سلى �هلل 
عليه و�سلم: »�ل�سمع و�لطاعة على �ملرء �مل�سلم فيما �أحب وكره، ما مل يوؤمر مبع�سية، فاإذ� 
�أمر مبع�سية فال �سمع وال طاعة«. )17( وحرم �خلروج عن طاعة �الإمام و�خلروج عليه وقتاله؛ 
ُكمخْ  ِر ِمنخْ َ َواأَِطيُعوا الرَّ�ُصوَل َواأُوِل الأَمخْ ِذيَن اآَمُنوا اأَِطيُعوا اللَّ َها الَّ )18( ِلَقْوِلِه َتَعاىَل: {َيا اأَيُّ

ِم الآِخِر َذِلَك  َيوخْ ِ َوالخْ ُتمخْ ُتوؤخِْمُنوَن ِباللَّ ِ َوالرَّ�ُصوِل اإِنخْ ُكنخْ وُه اإِىَل اللَّ ٍء َفرُدُّ ُتمخْ يِف �َصيخْ َفاإِنخْ َتَناَزعخْ
ُ َعْنُهَما - : �أن  َي �هللَّ �َصُن َتاأخِْويال} )�لن�ساء: 59( وحلديث عبد �هلل بن عمر - َر�سِ َواأَحخْ  ٌ َخريخْ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم - قال: »من نزع يده من طاعة �إمامه.. فاإنه ياأتي يوم �لقيامة  لَّى �هللَّ �لنَّبي - �سَ

وال حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فاإنه يوت ميتة جاهلية« )19( 
�أهل �لبغي،  و�أما خروج طائفة من �ملوؤمنني على �الإمام لظلم ظلمهم فهم لي�سو� من 

وعلى �الإمام �أن يرتك �لظلم وين�سفهم. )20( 
من  طائفة  �الإمام  على  خرجت  فلو  بغيًا؛  خروجهم  �عتبار  يف  �لتاأويل  ��سرت�ط  و�أما 
وال  �حلر�بة  حد  عليهم  فيطبق  طريق،  قطاع  لكانو�  �إمرة  طلب  وال  تاأويل  بغري  �مل�سلمني 

يعتربون بغاة. )21( . 
ويق�سد بالتاأويل: �أن يكون لهم دليل حمتمل يوؤولونه على خالف ظاهره من �لكتاب �أو 

�ل�سنة وي�ستندون �إليه ويعتقدون ب�سحته يف جو�ز �خلروج عن طاعة �الإمام. )22( 
ثانياً: ان يكون اخلروج يف مغالبة ومنعة وقوة.  ◄

ويجتمعون  يتغلبون  ومنعة  مغالبة،  يف  �لبغاة  خروج  يكون  �أن  �لفقهاء  ��سرتط 
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ويقاتلون �أهل �لعدل بتاأويل يقولون �حلق معنا ويدعون �لوالية، و�أن تكون لهم �ل�سوكة، وال 
يعترب م�ساو�ة عددهم جلند �الإمام، لكن يكفي �أن يكون �لظفر مرجو�ً بحيث يحتاج �الإمام يف 

ردهم �إىل �لطاعة، �إىل كلفة ببذل مال و�عد�د رجال �أو ن�سب قتال. )23( 
الركن الثالث - الق�صد النائي:  ◄

وذلك �أن يكون ق�سدهم �خلروج على �الإمام، و�المتناع من �لدخول يف طاعته، وخلعه 
�لق�سد  �إذ� كان  �الإمام وجنده و�أعو�نه فهم بغاة، و�أما  �ل�سالح وقاتلو�  ��سهرو�  ل�سبهة، ولو 
�المتناع عن حق �ل�رشع كالزكاة مثاًل فهم مرتدون، و�إذ� كان ق�سدهم قطع �لطريق و�إخافة 

�ل�سبيل فهم حماربون. )24( 

املبحث الثاني - عقوبة جرمية البغي يف الفقه اإلسالمي: 

املطلب األول - ما ينبغي على اإلمام جتاه البغاة: 

�تفق �لفقهاء على �أنه ينبغي على �الإمام – ��ستحبابُا - دعوة �لبغاة �إىل �لعودة �إىل 
�ل�سو�ب فيبعث �إليهم �أمينا، فطنًا، نا�سحًا، ي�ساألهم عن �مرهم، فاإن ذكرو� مظلمة، �أو �سبهة 
�أز�لها، فاإن �أ�رشو� بعد �الإز�لة ن�سحهم باأن يعظهم، وياأمرهم بالعود �إىل �لطاعة، الأن ذلك 
وال  بالقتال،  �أعلمهم  يرجعو�  مل  فاإن  �حلق،  �إىل  و�لرجوع  به،  �ملاأمور  �ل�سلح  �إىل  و�سيلة 
يغتالون، وال يبدوؤون بالقتال حتى ينذرو�، فاإن �أ�رشو�، دعاهم �إىل �ملناظرة، فاإن ��ستمهلو� 
فيه �جتهد يف �الإمهال وعدمه، وفعل ما ر�آه �سو�با منهما، فاإن ظهر له �أن ��ستمهالهم للتاأمل 

يف �إز�لة �ل�سبهة �أمهلهم �أو ال�ستلحاق مدد لهم مل يهلهم. )25( 

املطلب الثاني - حد أهل البغي: 

الفرع الأول - حب�س البغاة:  ◄
�إنَّ �لبغاة �لذين يخرجون عن طاعة �الإمام �لعادل وي�سهرون �ل�سالح ويتاأهبون للقتال، 
فينبغي على �الإمام �أن ياأخذهم ويحب�سهم حتى يقلعو� عن ذلك، ويحدثو� توبة؛ الأنه لو تركهم 
ل�سعو� يف �الأر�ص بالف�ساد، فياأخذهم على �أيديهم وال يبدوؤهم �الإمام بالقتال؛ الأن قتالهم 
لدفع �رشهم ال ل�رش �رشكهم الأنهم م�سلمون، فينبغي له �أن يدعوهم �إىل �لعدل، و�لرجوع �إىل 

ر�أي �جلماعة �أوال لرجاء �الإجابة وقبول �لدعوة، كما يف حق �أهل �حلرب. )26( 
الفرع الثاين - قتال البغاة:  ◄

�إذ� �أبت �لفئة �لباغية �الإجابة �إىل حكم كتاب �هلل، وتعدت ما جعل �هلل عدال بني خلقه، 
فاالأمر للفئة �لعادلة بقتال �لفئة �لتي تبغي وتاأبى �الإجابة �إىل حكم �هلل حتى ترجع �إىل حكم 
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�هلل �لذي حكم يف كتابه بني خلقه. )27( 
وقد نقل غري و�حد من �أهل �لعلم �إجماع �لفقهاء )28( على وجوب قتال �لبغاة �إذ� ما 
قرر ويل �الأمر ذلك ودعا �مل�سلمني للخروج �إىل قتالهم، قال �ل�رشبيني: « �الإجماع منعقد على 
قتالهم، قال �الإمام �ل�سافعي رحمه �هلل �أخذت �ل�سرية يف قتال �مل�رشكني من �لنبي �سلى �هلل 
عليه و�سلم، ويف قتال �ملرتدين من �أبي بكر ر�سي �هلل عنه، ويف قتال �لبغاة من علي ر�سي 

�هلل تعاىل عنه« )29( 
الفرع الثالث - كيفية قتال البغاة:  ◄

من  �ملق�سود  الأن  يدفعهم؛  يقاتلون مبا  فاإنهم  �لعادلة  �لفئة  قتال  �لبغاة يف  بد�أ  �إذ� 
�أثره؛ كاملنجنيق و�لنار،  قتالهم ردهم �إىل �ل�سو�ب ال قتلهم، فال يقاتلون مبا يعم ويعظم 
باأن  بهم،  �لعادلة  �لفئة  ��ستئ�سال  خيف  باأن  دفع؛  ل�رشورة  �إال  �جلارفة  �ل�سيول  و�إر�سال 
�أحاطو� بهم و��سطرو� �إىل دفعهم بذلك، �أو قاتلوهم به و�حتاجو� �إىل دفعهم �إىل مثله، فيجوز 
�أن يقاتلو� به، )30( وال يجهز على جريحهم، وال يقتل �أ�رش�هم وال تغنم �أمو�لهم، وال حترق 

م�ساكنهم وال تقطع �أ�سجارهم، وال يدعهم على مال، وال ي�سرتقو�. )31( 
و�ألقو�  �الأمر  ويل  بوالية  �أقرو�  �أو  �لقتال،  تركو�  �أو  مدبرين،  وولو�  �لبغاة  هزم  و�إذ� 
�أو �ال�ستمر�ر يف قتالهم،  �سالحهم، و�أُِمَن �رشهم بعد ذلك، فال يجوز الأهل �لعدل متابعتهم 
�إمنا كان لدفع  �بتد�ًء  �لق�سد من قتالهم  �أمو�لهم، الأن  �أخذ  �أ�رشهم، وال  �أو  �أو قتل جريحهم 
قتالهم،  �ل�سبب فيرتك  ز�ل  ي�سمى مد�فعة، وملا  ذلك ال  بعد  قتالهم  و�ال�ستمر�ر يف  �رشهم، 

الأنهم مع�سومو� �لدماء، و�إمنا �أبيح قتالهم ��ستثناء. )32( 
ز مع البغاة:  ◄ الفرع الرابع - ح�صور ال�صبيان والن�صاء والُعجَّ

و�لن�ساء  �ل�سبيان  للقتال  خروجهم  يف  �لبغي  �أهل  مع  ��سرتك  �إذ�  �أنه  �لفقهاء  �تفق 
�لقتال،  باأهل  لدفع �رش قتالهم، فيخت�ص  و�لعميان فال يجوز قتلهم؛ الأن قتلهم  و�الأ�سياخ 
وهوؤالء لي�سو� من �أهل �لقتال، فال يقتلون �إال �إذ� قاتلو�، فيباح قتلهم يف حال �لقتال، الأن 

هذ� �لقتال لدفعهم عن �لنف�ص، فاإذ� �نتهى �لقتال �أطلقو�. )33( 
الفرع اخلام�س - حكم من وجد والده اأو رحمه مع البغاة:  ◄

�تفق �لفقهاء على كر�هة قتل �لعادل �أحد� من �أرحامه من �أهل �لبغي، فيتحرز عنه 
قتله  �رحامه  من  �لباغي  �أر�د  فاإذ�  ذلك،  يكنه  د�م  ما  قتله  عن  وينحرف  ��ستطاع  ما 
لقوله   )34( باحلكم،  و�الأ�سول  �الأبوين  �لفقهاء  بع�ص  وخ�ص  ��ستطاعته،  قدر  فيدفعه 
ًل َكِرًيا} )�الإ�رش�ء: 23( ولقوله  َهرخُْهَما َوُقلخْ َلُهَما َقوخْ تعاىل: {َفاَل َتُقلخْ َلُهَما اأُفٍّ َوَل َتنخْ
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ُهَما  اِحبخْ ُهَما َو�صَ َك ِبي َما َليخْ�َس َلَك ِبِه ِعلخٌْم َفاَل ُتِطعخْ ِ تعاىل: {َواإِنخْ َجاَهَداَك َعَلى اأَنخْ ُت�رشخْ
رُوًفا} )لقمان: 15( .  َيا َمعخْ نخْ يِف الدُّ

الفرع ال�صاد�س - حكم من قتل من اأهل العدل ومن البغاة:  ◄
�تفق �لفقهاء )35( على �أن قتلى �أهل �لعدل �سهد�ء، يفعل بهم مثل ما يفعل بال�سهد�ء؛ 

يكفنون يف ثيابهم، وال يغ�سلون، وي�سلى عليهم. 
وذهب جمهور �لفقهاء من �ملالكية )36( و�ل�سافعية )37( و�حلنابلة )38( على �أن قتلى 

�لبغاة يغ�سلون ويكفنون وي�سلى عليهم الأنهم م�سلمون باالتفاق. 

املبحث الثالث - اجلوانب الرتبوية يف عقوبة جرمية البغي: 

املطلب األول - الرتبية االجتماعية واخللقية: 

يف  ♦ ملا  �لفو�سى؛  يف  �مل�ساهمة  وعدم  �ملجتمع  يف  �لنظام  �حرت�م  قيمة   - �أواًل 
�لفو�سى من �إخالل بكل �الأنظمة �الأخرى �ل�سيا�سية �القت�سادية و�لفكرية، فقد عنى �الإ�سالم 
باأبعادها �ملختلفة، ومن هنا جاء  للحياة  �أنه دين  عناية كبرية بهذ� �جلانب، من منطلق 
�أفر�د  �أوال، ثم يف �سلته ب�سائر  �الإن�سان يف �سلته باهلل  باأحكام وت�رشيعات منظمة حلياة 
�لب�رش يف خمتلف �سوؤونهم، بدء�ً من ت�سوية �ل�سفوف يف �ل�سالة وحفظ �لنظام يف �مل�سجد 
و�نتهاء بحفظ �الأمن �لعام يف �ملجتمع، فقد حذر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، مما يح�سل 
يف �الأ�سو�ق من �رتفاع يف �الأ�سو�ت و�خل�سومات و�للغط فيها، فقد روى �الإمام م�سلم يف 
�سحيحه عن عبد �هلل بن م�سعود ر�سي �هلل عنه، قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 
»ليلني منكم، �أولو �الأحالم و�لنهى، ثم �لذين يلونهم ثالثا، و�إياكم وهي�سات �الأ�سو�ق«. )39( 

ثانيًا - قيمة �المن و�ثرها يف عي�ص �لفرد و�ملجتمع بطمانينة، حيث يعدُّ �الأمن  ♦
�أ�سا�سًا لكل جمتمع، وال يكن �أن يكون هناك جمتمع �أو �أمة من دون �أمن وهي حاجة لكل 
فرد، فاملجتمع �الآمن �لذي ي�سعر فيه �لنا�ص بحرمة �الأنف�ص و�الأعر��ص و�الأمو�ل فيما بينهم، 
�أ�سبح  هو �ملجتمع �مل�سلم �لقابل للنمو و�الرتقاء، يقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »من 
منكم �آمنًا يف �رشبه، معافى يف ج�سده، عنده قوت يومه، فكاأمنا حيزت له �لدنيا« )40( وهذ� 

�حلديث يوؤكد �أهمية �أمن �الإن�سان يف �جلماعة �لتي يعي�ص فيها. 
�أمن عام  �لر�بعة: فهي  �لقاعدة  «و�أما  و�لدين:  �لدنيا  �أدب  �الإمام �ملاوردي يف  يقول 
فلي�ص  �ل�سعيف.  به  وياأن�ص  �لربيء،  �إليه  وي�سكن  �لهمم،  فيه  وتنت�رش  �لنفو�ص  �إليه  تطمئن 
خلائف ر�حة، وال حلاذر طماأنينة. وقد قال بع�ص �حلكماء، �الأمن �أهناأ عي�ص، و�لعدل �أقوى 
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عن  ويكفهم  ت�رشفهم،  عن  ويحجزهم  م�ساحلهم،  عن  �لنا�ص  يقب�ص  �خلوف  الأن  جي�ص؛ 
ال  حياتية،  �رشورة  فاالأمن   .  )41( جملتهم«  و�نتظام  �أودهم  قو�م  بها  �لتي  �ملو�د  �أ�سباب 
يهناأ الإن�ساٍن �لعي�ص وهو مهدد يف ماله �أو نف�سه �أو عر�سه. فجعل �الإ�سالم منزلة من يطعم 
َا  ِكيًنا َوَيِتيًما َواأَ�ِصريًا * اإِنَّ ِه ِم�صخْ َعاَم َعَلى ُحبِّ ِعُموَن الطَّ �لطعام �جلنة، قال تعاىل: {َوُيطخْ
ُكمخْ َجَزاًء َوَل �ُصُكوًرا} )�الإن�سان: 8 - 9( . وحذر من �العتد�ء  ِ َل ُنِريُد ِمنخْ ِه اللَّ ِعُمُكمخْ ِلَوجخْ ُنطخْ
)�لبقرة:  َتِديَن}  ُعخْ املخْ ُيِحبُّ  َل   َ اللَّ اإِنَّ  َتُدوا  َتعخْ {َوَل  تعايل:  قال  �الآخرين  على ممتلكات 
رَُماُت  ُ 190( ، و�أنزل �لعقوبات على �ملعتدين ونوعها ح�سب نوع �العتد�ء قال تعاىل: {َوالخْ
َلُموا اأَنَّ  َ َواعخْ ُقوا اللَّ ُكمخْ َواتَّ َتَدى َعَليخْ ِل َما اعخْ ثخْ ِه مِبِ َتُدوا َعَليخْ ُكمخْ َفاعخْ َتَدى َعَليخْ ِق�َصا�ٌس َفَمِن اعخْ

ِقنَي} )�لبقرة: 194( .  ُتَّ َ َمَع املخْ اللَّ
لقد دعا �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �إىل كل عمل يبعث �الأمن و�الطمئنان يف نفو�ص 
�مل�سلمني، ونهى عن كل فعل يبث �خلوف و�لرعب يف جماعة �مل�سلمني، حتى لو كان �أقل 
�خلوف و�أهونه، باعتبار �الأمن نعمة من �أجلِّ �لنعم على �الإن�سان، فلقد نهى �سلى �هلل عليه 
و�سلم عن �أن يروع �مل�سلم �أخاه �مل�سلم، فقال: « ال يحل مل�سلم �أن يروع م�سلما« )42( ، كما 
نهى عن �إ�سهار �ل�سالح عليه، ولو كان مازحًا، فقال ال ي�سري �أحدكم �إىل �أخيه بال�سالح، فاإنه 
�أن  )43( ، ونهى عن  �ل�سيطان ينزع يف يده فيقع يف حفرة من �لنار«  �أحدكم لعل  ال يدري 
يفزعه  �أن  بذلك  �أر�د  ولكن  �ال�ستيالء عليه،  بق�سد  يكن  ولو مل  الأخيه،  مااًل  �الإن�سان  يخفي 
عليه، فقال: « ال ياأخذن �أحدكم متاع �أخيه العبًا وال جاد�ً« )44( ، وكان من دعاء �لنبي �سلى 
ن روعاته، حيث كان يقول: » �للهم ��سرت عور�تي و�آمن روعاتي«  �هلل عليه و�سلم ربه �أن يوؤمِّ

)45( ، فاخلوف و�لروع، نقي�ص �الأمن �لذي يطلبه �مل�سلم يف دنياه و�آخرته. 

�أدب ��سالمي حثَّ عليه  ♦ ثالثًا - قيمة �حرت�م ويل �المر وعدم �خلروج عليه: وهذ� 
�الإ�سالم يف �حرت�م �لكبري«لي�ص منا من مل يرحم �سغرينا ومل يوقر كبرينا« فمن باب �لتوقري 
للكبري �حرت�مه وطاعة �أمره وعدم �خلروج عليه، وقد بني �ملاوردي يف �الأحكام �ل�سلطانية 
�أن وجود �الإمام هو �لذي ينع �لفو�سى، يقول رحمه �هلل: « �الإمامة مو�سوعة خلالفة �لنبوة 
يف حر��سة �لدين و�سيا�سة �لدنيا، ولوال �لوالة لكانو� فو�سى مهملني، وهمجًا م�ساعني« )46( 
ِذيَن اآَمُنوا  َها الَّ فقد �أكدت �لن�سو�ص �ل�رشعية على وجوب طاعة �الإمام، قال تعاىل: {يا اأَيُّ
ِر} ]�لن�ساء: 59[ فقد فر�ص �هلل �سبحانه وتعاىل  أَمخْ َ َواأَِطيُعوا الرَّ�ُصوَل َواأُوِل الخْ اأَِطيُعوا اللَّ
�الأمر فيما  �أويل  �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم وطاعة  على �ملوؤمنني طاعته وطاعة ر�سوله 
لي�ص فيه مع�سية، يقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم بقوله: »�ل�سمع و�لطاعة على �ملرء �مل�سلم 

فيما �أحب وكره، ما مل يوؤمر مبع�سية، فاإذ� �أمر مبع�سية فال �سمع وال طاعة«. )47( 
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وقد بينت �ل�سنة �لنبوية �أن �حرت�م �الإمام �لعادل من �إجالل �هلل �سبحانه وتعاىل، فقد 
روى �أبو مو�سى �الأ�سعري ر�سي �هلل عنه، قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إن من 
�إجالل �هلل �إكر�م ذي �ل�سيبة �مل�سلم، وحامل �لقر�آن غري �لغايل فيه و�جلايف عنه، و�إكر�م ذي 

�ل�سلطان �ملق�سط« )48( وفيه: �إكر�م هوؤالء �لثالثة مما ير�ساه �هلل تعاىل ويثيب عليه. )49( 
�أركان �حلياة جميعها، فالنا�ص بحاجة  وبطاعة �الإمام يتحقق �الأمن و�ال�ستقر�ر يف 
�إىل من ينظم �أمورهم، يقول �إمام �حلرمني �جلويني رحمه �هلل: «ولو تركو� فو�سى ال يجمعهم 
على �حلق جامع، وال يزعهم و�زع، وال يردعهم عن �تباع خطو�ت �ل�سيطان ر�دع، مع تفنن 
�الآر�ء، وتفرق �الأهو�ء النترث �لنظام، وهلك �لعظام، وتوثبت �لطغام و�لعو�م، وحتزبت �الآر�ء 
�لنا�ص، وف�ست �ملجامع،  �الأرذلون �رش�ة  �ملتعار�سة، وملك  �الإر�د�ت  �ملتناق�سة، وتفرقت 
�لعر�مات،  ذوو  �لدين  �أهل  على  و��ستحوذ  �خل�سومات،  وف�ست  �لر�قع،  على  �خلرق  و�ت�سع 
وتبددت �جلماعات، وال حاجة �إىل �الإطناب بعد ح�سول �لبيان، وما يزع �هلل بال�سلطان �أكرث 
مما يزع بالقر�آن«. )50( فيتبني من هذ� �ملنظر �لب�سري �أن �الإمام �رشوري للخلق و�أنهم ال 

غنية لهم عنه يف دفع �لباطل وتقرير �حلق. )51( 
ر�بعًا - قيمة �لطاعة:  ♦

معرفة قيمة �لطاعة، و�أن �لطاعة ال تكون مطلقة �إال هلل و�لر�سول، وطاعة �لب�رش مقيدة 
يف �ملعروف، فاهلل �سبحانه وتعاىل مع �أمره بطاعة ويل �الأمر، وقرن طاعة ويل �الأمر بطاعته 
ُكمخْ  ِر ِمنخْ أَمخْ َ َواأَِطيُعوا الرَّ�ُصوَل َواأُوِل الخْ ِذيَن اآَمُنوا اأَِطيُعوا اللَّ َها الَّ يف قوله �سبحانه: {َيا اأَيُّ
�أمر �هلل �سبحانه  59[ فقد  ]�لن�ساء:  َوالرَّ�ُصوِل}   ِ اللَّ اإِىَل  وُه  َفرُدُّ ٍء  �َصيخْ يِف  ُتمخْ  َتَناَزعخْ َفاإِنخْ 
ليبني حدود طاعة  �ل�رشيف  �حلديث  ثم جاء  ور�سوله،  �هلل  �إىل  فيه  �ختلف  ما  برد  وتعاىل 
ْعُروِف  اَعُة ِفى �مْلَ ا �لطَّ َ َيٍة، �إِمنَّ ويل �الأمر، يقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: » اَل َطاَعَة ِفى َمْع�سِ
« )52( وهذ� تدريب للعقل �أن ييز بني �الأمور فيعرف �سحيحها من �سقيمها، و�ن ال يكون 
ة �أو تابعًا يقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: » ال تكونو� �إمعة، تقولون: �إن  منقاد�ً الأحد �أو �إمعَّ
�أح�سن �لنا�ص �أح�سنا، و�إن ظلمو� ظلمنا، ولكن وطنو� �أنف�سكم، �إن �أح�سن �لنا�ص �أن حت�سنو�، 
و�إن �أ�ساءو� فال تظلمو�«. )53( فاالإ�سالم يحذر من �لتقليد �الأعمى و�لتبعية �ملطلقة بدون وعي 
�أو تقومي، بل يكون له موقف يهتدي �إليه بعقله وباالأدلة �لو��سحة �لبينة، وب�سوؤ�ل �أهل �لذكر 
كل ح�سب تخ�س�سه، حتى ينتهي �إىل �لر�أي �ل�سحيح، �لذي يتجرد فيه من �لتقليد و�لتبعية 
�ملطلقة، لذلك حذر �حلديث �ل�رشيف من �الإمعة، �لذي يقلد �لنا�ص بدون وعي يف �إح�سانهم 
و�إ�ساءتهم، م�ستمًد� هذ� �لتحذير من �لقر�آن �لكرمي، �لذي يذم ذلك قال تعاىل: {َواإَِذا ِقيَل َلُهُم 
ِقلُوَن  ِه اآَباَءَنا اأََوَلوخْ َكاَن اآَباوؤُُهمخْ َل َيعخْ َنا َعَليخْ َفيخْ ِبُع َما اأَلخْ ُ َقاُلوا َبلخْ َنتَّ َزَل اللَّ ِبُعوا َما اأَنخْ اتَّ
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َمُع اإِلَّ ُدَعاًء  ِذي َينخِْعُق مِبَا َل َي�صخْ ِذيَن َكَفرُوا َكَمَثِل الَّ َتُدوَن )170( َوَمَثُل الَّ ًئا َوَل َيهخْ �َصيخْ
ِقلُوَن} ]�لبقرة: 170، 171[ فاملقلد و�لتابع بال �سخ�سية،  ٌي َفُهمخْ َل َيعخْ ٌم ُعمخْ َوِنَداًء �ُصمٌّ ُبكخْ
وال ر�أي، ال يقوم على �لت�سديق و�العتقاد، بل هو كالناعق يهيم بكل �سيحة، وي�سمع كل 

ناعق. 
خام�سًا - قيمة �لعدل:  ♦

َماِت  ُيَعُدّ �لعدل من �لقيم �الإن�سانية �الأ�سا�سية �لتي جاء بها �الإ�سالم، وجعلها من ُمَقِوّ
�أي  �لق�سط -  �إقامَة  �لقر�آُن  �لفردية و�الأ�رشية و�الجتماعية و�ل�سيا�سية، حتى جعل  �حلياة 
�َصلخَْنا ُر�ُصَلَنا  �لعدل - بني �لنا�ص هو هدف �لر�ساالت �ل�سماوية كلها، فقال تعاىل: {َلَقدخْ اأَرخْ
 ،  )25 )�حلديد:  ِط}  ِق�صخْ ِبالخْ الَنرّا�ُس  ِلَيُقوَم  ـِميَزاَن  َوالخْ ِكَتاَب  الخْ َمَعُهُم  َنا  َزلخْ َواأَنخْ َبِيرَّناِت  ِبالخْ
ولي�ص ثمة تنويه بقيمة �لق�سط �أو �لعدل �أعظم من �أن يكون هو �ملق�سود �الأول من �إر�سال 
قامت  وبالعدل  �لر�سل،  وُبِعَثِت  �لكتب،  �أُْنِزَلِت  فبالعدل  كتبه؛  و�إنز�له  ُر�ُسله،  تعاىل  �هلل 

�ل�سمو�ت و�الأر�ص. )54( 
فالعدل ميز�ن �هلل �ّلذي و�سعه للخلق، ون�سبه للحّق، به ت�سلح حال �لّدنيا، يدعو �إىل 
�الألفة، ويبعث على �لّطاعة، وتعمر به �لبالد، وتنمو به �الأمو�ل، ويكرب معه �لّن�سل، وياأمن 
به �ل�ّسلطان، ولي�ص �سيء �أ�رشع يف خر�ب �الأر�ص، وال �أف�سد ل�سمائر �خللق من �جلور؛ الأّنه 
لي�ص يقف على حّد، وال ينتهي �إىل غاية، ولكّل جزء منه ق�سط من �لف�ساد حّتى ي�ستكمل. )55( 
ينظر �الإ�سالم �إىل �لعدل نظرة �ساملة تعم �لت�رشيع كله، وبذلك تت�سمن �لعالقات كافة، 
و�ملعامالت �الإن�سانية �سو�ء �أكانت بني �مل�سلمني بع�سهم مع بع�ص، �أم كانت بني �مل�سلمني 
ُتمخْ  َحَكمخْ َواإَِذا  ِلَها  اأَهخْ اإِىَل  أََماَناِت  الخْ وا  ُتوؤَدُّ اأَنخْ  َياأخُْمرُُكمخْ   َ اللَّ {اإِنَّ  وغريهم يقول �هلل تعاىل: 
ريًا}  َكاَن �َصِميًعا َب�صِ  َ اإِنَّ اللَّ ا َيِعُظُكمخْ ِبِه  ِنِعمَّ  َ اإِنَّ اللَّ َعدخِْل  ُكُموا ِبالخْ اأَنخْ حَتخْ ا�ِس  َ النَّ َبنيخْ
ِط َوَل  ِق�صخْ ِ �ُصَهَداَء ِبالخْ اِمنَي لِلَّ ِذيَن اآَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ َها الَّ ]�لن�ساء: 58[ وقوله تعاىل: {َيا اأَيُّ
َ َخِبريٌ  َ اإِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َوى َواتَّ قخْ َرُب ِللتَّ ِدُلوا ُهَو اأَقخْ ِدُلوا اعخْ ٍم َعَلى اأَلَّ َتعخْ ُكمخْ �َصَناآُن َقوخْ ِرَمنَّ َيجخْ
َواإِيَتاِء ِذي  �َصاِن  إِحخْ َوالخْ َعدخِْل  ِبالخْ َياأخُْمرُ   َ {اإِنَّ اللَّ َملُوَن} ]�ملائدة: 8[ وقوله تعاىل  مِبَا َتعخْ
رُوَن} ]�لنحل: 90[ فقد  ُكمخْ َتَذكَّ ِي َيِعُظُكمخْ َلَعلَّ َبغخْ َكِر َوالخْ ُنخْ �َصاِء َواملخْ َفحخْ ُقرخَْبى َوَينخَْهى َعِن الخْ الخْ

�أمر �هلل بالعدل بني �لنا�ص يف جميع �حلقوق، ونهى عن �لظلم و�جلور. 
ويف عقوبة �لبغاة تربية للعقل على معرفة قيمة �لعدل و�أن �جلز�ء من جن�ص �لعمل �إذ 
�إن �لفو�سى و�لف�ساد �لتي يت�سببها �لبغاة تتنا�سب مع �لعقوبة وهي �لقتل، وقد دل �لكتاب 
و�ل�سنة يف �أكرث من مائة مو�سع على �أن �جلز�ء من جن�ص �لعمل يف �خلري و�ل�رش، كما قال 
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)56( قال  �أعمالهم، وهذ� ثابت �رشعا وقدر�.  �أي: وفق   )26 )�لنباأ:  ِوَفاًقا}  {َجَزاًء  تعاىل 
ُكمخْ  َتَدى َعَليخْ َئٌة ِمثخْلَُها} )�ل�سورى: 40( وقال تعاىل: {َفَمِن اعخْ َئٍة �َصيِّ تعاىل: {َوَجَزاُء �َصيِّ

ُكمخْ} )�لبقرة: 194(  َتَدى َعَليخْ ِل َما اعخْ ثخْ ِه مِبِ َتُدوا َعَليخْ َفاعخْ
�إذ� بد�أ �لبغاة بذلك، قال  �إال  وبالرغم من �تباع �لعقوبة وهي �لقتل، فاإنه ال يبد�أ بها 
َلُموا  َ َواعخْ ُقوا اللَّ ُكمخْ َواتَّ َتَدى َعَليخْ ِل َما اعخْ ثخْ ِه مِبِ َتُدوا َعَليخْ ُكمخْ َفاعخْ َتَدى َعَليخْ تعاىل: {َفَمِن اعخْ
ِقنَي} )�لبقرة: 194( و�الأمر باأن ال يقاتلون مبا يعّم ويعظم �أثره كاملنجنيق  ُتَّ َ َمَع املخْ اأَنَّ اللَّ
و�إر�سال �ل�سيول �جلارفة �إال ل�رشورة واليقتل �أ�سريهم والتغنم �أمو�لهم، وال حترق م�ساكنهم 
وال تقطع �أ�سجارهم كذلك متثل هذه �لقيمة باملقابل يف عدم �عتبار من خرج على �المام 

�لظامل ظلمهم باأنهم لي�سو� من �لبغاة. 
�ساد�سًا - قيمة �لرحمة:  ♦

�الإ�سالم دين �لرحمة، فاهلل �سبحانه وتعاىل بعباده رحيم و�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
تعاىل:  قال  بينهم،  رحماء  باأنهم  �ملوؤمنني  عباده  �هلل  وو�سف  رحيم،  روؤوف  باملوؤمنني 
َنُهمخْ} ]�لفتح: 29[ وُخلق  اِر ُرَحَماُء َبيخْ ُكفَّ اُء َعَلى الخْ ِذيَن َمَعُه اأَ�ِصدَّ ِ َوالَّ ٌد َر�ُصوُل اللَّ مَّ {حُمَ
�لرحمة خلق حميد يحبه �هلل �سبحانه وتعاىل، يقول ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - » 
�لر�حمون يرحمهم �لرحمن �رحمو� من فى �الأر�ص يرحمكم من فى �ل�سماء« )57( ويف حديث 

�آخر» �إمنا يرحم �هلل من عباده �لرحماء« )58( 
�إذ� �أر�د �الإقد�م  يف �لعقوبة رحمة للمجرم مبا فيها من قوة وردع، حيث تكفه �بتد�ء 
�إذ� وقع يف �جلرية ففي معاقبته تقومي و�إ�سالح  على فعل �جلرية، وهي رحمة للمجرم 
عليه  للمجني  رحمة  وهي  له،  رحمة  وهذه  �العتد�ء،  عن  وردعه  بكفه  للظامل  ون�رشة  له. 
برفع �لظلم عنه و�أخذ حقوقه من �جلاين و�لعقوبة رحمة جلميع �أفر�د �ملجتمع باإقر�ر �الأمن 
�الإ�سالم  �سيخ  يقول  حياتهم،  مبمار�سة  وينعمو�  ليتفرغو�  بينهم  �لطماأنينة  ون�رش  و�الأمان 
�أدوية نافعة، ي�سلح �هلل بها مر�ص  �ل�رشعية كلها  �لعقوبات   »  : –رحمه �هلل -  �بن تيمية 
�لقلوب، وهي من رحمة �هلل بعباده، ور�أفته بهم �لد�خلة يف قوله تعاىل: {َوَما اأَرخْ�َصلخَْناَك اإِلَّ 
َمًة ِللخَْعامَلِنَي} ]�الأنبياء: 107[، فمن ترك هذه �لرحمة �لنافعة لر�أفة يجدها باملري�ص  َرحخْ
فهو �لذي �أعان على عذ�به، وهالكه، و�إن كان ال يريد �إال �خلري �إذ هو يف ذلك جاهل �أحمق، 
�أوالدهم وغلمانهم  �لن�ساء و�لرجال �جلهال مبر�ساهم ومبن يربونه من  كما يفعله بع�ص 
وغريهم يف ترك تاأديبهم وعقوبتهم على ما ياأتونه من �ل�رش ويرتكونه من �خلري ر�أفة بهم 

فيكون ذلك �سبب ف�سادهم وعد�وتهم وهالكهم. )59( 
�الإ�سالم  رحمة  تتجلى  �لبغي  �أهل  عقوبة  ويف  �لعقوبات،  يف  �لرحمة  ت�سمنت  وقد 
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�لر�أفة  �لبغي، وهذ� دليل على  �أهل  �لن�ساء و�ل�سبيان و�ال�سياخ و�لعميان من  يف منع قتل 
و�لرحمة يف ت�رشيع �لعقوبات، كذلك تتجلى �لرحمة يف كر�هة قتل �لعادل �أحد�ً من �أرحامه 
��ستطاع ماد�م مبكنه ذلك  ��ستطاع وينحرف عن قتله ما  �لبغي، فيتحرز عنه ما  �أهل  من 

وهذ� رحمة بالطرفني. 
�سابعًا - قيمة �حلفاظ على �سلة �لرحم: فقد حث �الإ�سالم على �لتو��سل و�لتاآلف  ♦

�لرحم وحذر من قطعها،  ب�سلة  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  �أمر  ولذلك  و�لتهاجر،  �لتقاطع  وحرم 
و�لرحم هم �لقر�بة، و�سميت بذلك للرت�حم بني �الأقرباء، )60( وهي �سعار �الإيان باهلل و�ليوم 
فلي�سل  �الآخر  و�ليوم  باهلل  يوؤمن  كان  »من  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  يقول  �الآخر: 
�أن �سلة �لرحم و�جبة يف �جلملة وقطيعتها  ، قال �لقا�سي عيا�ص: ال خالف   )61( رحمه« 

مع�سية كبرية. )62( 
فقد �أو�سى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم باالإح�سان �إىل �أهل م�رش ل�سلة �لرحم �لتي بينه 
وبينهم، فمنهم هاجر �أم �إ�سماعيل عليه �ل�سالم و�أم �ملوؤمنني مارية �لقبطية ر�سي �هلل عنها. 
)63( يقول �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - : »�إنكم �ستفتحون م�رش وهي �أر�ص ي�سمى فيها 

�لقري�ط، فاإذ� فتحتموها فاأح�سنو� �إىل �أهلها، فاإن لهم ذمة ورحما«. )64( 
وقد حافظ �الإ�سالم على �لرت�حم و�لتالحم بني �أبناء �مل�سلمني يف توجيه �مل�سلم من 
�أهل �لعدل �إىل جتنب قتل �حد من �أرحامه من �أهل �لبغي، ما د�م ي�ستطيع دفعه بغري �لقتل، 

وهذ� تربية للم�سلم حتى يبقى و��ساًل لرحمه على كل حال. 
ثامنًا - قيمة بر �لو�لدين:  ♦

�أمر �هلل �سبحانه وتعاىل برب �لو�لدين، و�الإح�سان �إليهما، حيث قال �سبحانه: {َوَق�َصى 
ِكرَبَ اأََحُدُهَما اأَوخْ ِكالَُهَما  لَُغنَّ ِعنَدَك الخْ ا َيبخْ �َصاًنا اإِمَّ ِن اإِحخْ َواِلَديخْ اُه َوِبالخْ ُبُدواخْ اإِلَّ اإِيَّ َك اأَلَّ َتعخْ َربُّ
الذُّلِّ  َجَناَح  َلُهَما  ِف�سخْ  َواخخْ  )23( َكِرًيا  َقوخْلً  ُهَما  لَّ َوُقل  َهرخُْهَما  َتنخْ َولَ  اأُفٍّ  ُهَماآ  لَّ َتُقل  َفالَ 
ِغريًا} )�الإ�رش�ء: 23 - 24( و�أمر �لنبي -  َيايِن �صَ ُهَما َكَما َربَّ َمِة َوُقل رَّبِّ ارخَْحمخْ ِمَن الرَّحخْ
�سلى �هلل عليه و�سلم – برب �لو�لدين يف �أحاديث كثرية، فقد روى �ل�سيخان عن �أبي َعْمٍرو 
ِبيَّ - �سلى  �ِر، َو�أَْوَماأَ �إِىَل َد�ِر َعْبِد �هلِل، َقاَل: �َساأَْلُت �لنَّ اِحُب َهِذِه �لدَّ ، قاَل: �أَْخرَبَيِن �سَ ْيَبايِنِّ �ل�سَّ
؟ َقاَل: »ِبرُّ  اَلُة ِلَوْقِتَها«، ُقْلُت: ُثمَّ �أَيُّ �هلل عليه و�سلم - �أَيُّ �ْلَعَمِل �أََحبُّ �إِىَل �هلِل َتَعاىَل؟ َقاَل: »�ل�سَّ

َهاُد يِف �َسِبيِل �هلِل«. )65(  ؟ َقاَل: »�جْلِ �ْلَو�ِلَدْيِن«، ُقْلُت: ُثمَّ �أَيُّ
ال يخفى على عاقل لزوم حق �ملنعم، وال منعم بعد �حلق �سبحانه على �لعبد كالو�لدين، 
فقد حملت �الأم بحمله �أثقااًل كثرية، ولقيت وقت و�سعه مزعجات مثرية، وبالغت يف تربيته 
و�سهرت يف مد�ر�ته، و�أعر�ست عن جميع �سهو�تها ملر�دته، وقدمته على نف�سها يف كل حال، 
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له  �لك�سب  تربيته  يف  و�سفقته  وجوده  بعد  وحمبته  �إيجاده  يف  ت�سببه  �إىل  �لو�لد  �سم  وقد 
و�الإنفاق عليه، و�لعاقل يعرف حق �ملح�سن ويجتهد يف مكافاأته، وجهل �الإن�سان بحقوق 
�إىل جحد �حلق �ملقابلة ب�سوء �الأدب، دل على خبث  �أ�ساف  �أخ�ص �سفاته، فاإذ�  �ملنعم من 
�لطبع ولوؤم �لو�سع و�سوء �ملنقلب، وليعلم �لبار بالو�لدين �أنه مهما بالغ يف برهما مل يف 
ب�سكرهما. )66( فقد جاء يف �حلديث �أن رجاًل �أتى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يخا�سم �أباه، 
�إن هذ� قد �جتاح مايل؟ فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »�أنت،  فقال: يا ر�سول �هلل، 

ومالك الأبيك« )67( 
ولذلك فقد منع �ل�سارع �ل�رشيف �البن �إذ� كان من �لفئة �لعادلة قتل و�لديه �إن كانا من 
�أهل �لبغي، الأنهما �سبب وجوده يف هذه �لدنيا فال يكون �سبب نفوقهم �أو �أذيتهم، فقد �أمر 
�لولد بالتحرز عن و�لديه ما ��ستطاع، وينحرف عن قتلهما ويدفعهما قدر ��ستطاعته، لقوله 

ًل َكِرًيا} )�الإ�رش�ء: 23(  َهرخُْهَما َوُقلخْ َلُهَما َقوخْ تعاىل: {َفاَل َتُقلخْ َلُهَما اأُفٍّ َوَل َتنخْ

املطلب الثاني - الرتبية املعرفية العقلية: 

تنمية قيمة التفكري ال�صليم.  ◄
�الإن�سان هو �أكرم خلق �هلل، �إذ ميزه بالعقل و�الإر�دة و�لقدرة على �لت�رشف يف �لكون 
و�حلياة مبا �أودع فيه من فطرة �الإدر�ك و�لتدبري وفق ما علمه من نو�مي�ص �لوجود و�أ�سبابها 
وم�سبباتها، كما و�أن �ل�سفة �لعلوية �الأ�سمى �لتي ميزت بها هي �سفة �الإر�دة �حلرة وقدرتها 
على �لتوجيه و�لهد�ية باخليار �حلر �لذ�تي بتوجيه من ملكته �لعقلية �لتي جعلها �هلل �أد�ة 
�الإن�سان لالإدر�ك و�لفهم و�لنظر و�لتلقي و�لتمييز و�ملو�زنة، فهي و�سيلة الأد�ء م�سوؤولية يف 

�لوجود و�لفعل يف عامل �ل�سهادة و�حلياة. 
�خلطاب  وحمل  �لتكليف،  �أ�سا�ص  باعتباره  و��سحًا  �هتمامًا  بالعقل  �الإ�سالم  �هتم 
�أوجب  فقد  �الأر�ص،  على  �خلالفة  حتقيق  على  و�ملعني  �حل�ساري،  �لنماء  وباعث  �الإلهي، 
�الإ�سالم حفظه، الأن �العتد�ء على �لعقل ي�سيع تو�زن �لتفكري ويخل بوظيفته، كما �أنه و�سيلة 
حماية �الإن�سان، �إذ به يحافظ �ملرء على �سالمته ويبتعد عن �ملهلكات، ولذ� يدعو �الإ�سالم �إىل 
�ملحافظة على �لعقل ويحا�سب كل من يوؤذيه، �أو ي�سعف قوته، �أو يعطل �مللكات �لذهنية له، 
رُ  مخْ َ َا اخلخْ ِذيَن اآَمُنوا اإِنَّ َها الَّ )68( فحرم تغييب �لعقل مب�سكر ونحوه، يقول �هلل تعاىل {َيا اأَيُّ

ِلُحوَن}  ُتفخْ ُكمخْ  َلَعلَّ َتِنُبوُه  َفاجخْ َطاِن  يخْ ال�صَّ َعَمِل  ِمنخْ  �ٌس  ِرجخْ َلُم  أَزخْ َوالخْ �َصاُب  أَنخْ َوالخْ َيخْ�رِشُ  َواملخْ
]�ملائدة: 90[، وو�سع عقوبات ر�دعة ملن يعتدي على عقله ب�رشب �خلمر. 

�لعقلية  �لقدر�ت  تنمية  �لعقل، بل حر�ص كذلك على  �الإ�سالم باحلفاظ على  مل يكتف 
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�لرقي �حل�ساري،  �إىل �على درجات  ��ساليب متنوعة، لريتقي  وتزكيتها، و��ستعمل يف ذلك 
َف َبَداأَ  ُظرُوا َكيخْ أَرخْ�ِس َفانخْ ومن هذه �لو�سائل: �لتاأمل يف �لكون، قال تعاىل: {ُقلخْ �ِصريُوا يِف الخْ
ٍء َقِديرٌ} ]�لعنكبوت: 20[ ويف  َ َعَلى ُكلِّ �َصيخْ آِخَرَة اإِنَّ اللَّ اأََة الخْ �صخْ ُ ُينخْ�ِصُئ النَّ لخَْق ُثمَّ اللَّ َ اخلخْ
ُف�ِصُكمخْ اأََفاَل ُتبخْ�رِشُوَن} ]�لذ�ريات: 21[، و�رشب �الأمثلة �حل�سية  �لنف�ص؛ قال تعاىل: {َويِف اأَنخْ
رُوَن} ]�حل�رش: 21[،  ُهمخْ َيَتَفكَّ ا�ِس َلَعلَّ ُبَها ِللنَّ ِ َثاُل َن�رشخْ أَمخْ للمعقوالت، يقول تعاىل:}َوِتلخَْك الخْ
)69( ثم �أثنى على �لعقالء، وذم �ملعطلني لعقولهم و��ست�سلمو� الأهو�ئهم و�سهو�تهم، و�تبعو� 

َها  ِمنخْ �َصَلَخ  َفانخْ اآَياِتَنا  َناُه  اآَتيخْ ِذي  الَّ َنَباأَ  ِهمخْ  َعَليخْ ُل  {َواتخْ �سلفهم على �ساللهم، قال تعاىل: 
َغاِويَن} ]�الأعر�ف: 175[ وقال تعاىل: {َوَكَذِلَك َما اأَرخْ�َصلخَْنا  َطاُن َفَكاَن ِمَن الخْ يخْ َبَعُه ال�صَّ َفاأَتخْ
ا َعَلى اآَثاِرِهمخْ  ٍة َواإِنَّ ا َوَجدخَْنا اآَباَءَنا َعَلى اأُمَّ َُفوَها اإِنَّ ِلَك يِف َقرخَْيٍة ِمنخْ َنِذيٍر اإِلَّ َقاَل ُمرتخْ ِمنخْ َقبخْ
ا اأُرخْ�ِصلخُْتمخْ ِبِه  ا مِبَ ِه اآَباَءُكمخْ َقاُلوا اإِنَّ ا َوَجدخُْتخْ َعَليخْ َدى ِمَّ هخْ ُتُكمخْ ِباأَ َتُدوَن * َقاَل اأََوَلوخْ ِجئخْ ُمقخْ
َُكذِِّبنَي} ]�لزخرف: 23 - 25[ وذكر  ُظرخْ َكيخَْف َكاَن َعاِقَبُة املخْ ُهمخْ َفانخْ َنا ِمنخْ َتَقمخْ َكاِفرُوَن * َفانخْ
�هلل تعاىل مثاًل الأ�سحاب �ل�سعري يوم �لقيامة يلومون على �أنف�سهم �أنهم مل ي�سخدمو� عقولهم 
َمُع  ا َن�صخْ ومل يفكرو� ولو ييزو� فيما جاءهم من �لذكر و�لهدى، يقول تعاىل: {َوَقاُلوا َلوخْ ُكنَّ

ِعرِي} ]�مللك: 10[.  َحاِب ال�صَّ ا يِف اأَ�صخْ ِقُل َما ُكنَّ اأَوخْ َنعخْ
بني  للتفا�سل  مقيا�سًا  �لعلم  وجعل  طالبه،  على  و�أثنى  �لعلم  طلب  �إىل  �الإ�سالم  دعا 
28[ وقال تعاىل:  ُعَلَماُء} ]فاطر:  الخْ ِمنخْ ِعَباِدِه   َ �َصى اللَّ َا َيخخْ {اإِنَّ �لنا�ص، قال تعاىل: 
ِعلخَْم َدَرَجاٍت} ]�ملجادلة: 11[ ويقول �لنبي  ِذيَن اأُوُتوا الخْ ُكمخْ َوالَّ ِذيَن اآَمُنوا ِمنخْ ُ الَّ {َيرخَْفِع اللَّ
�سلى �هلل عليه و�سلم: »من يرد �هلل به خري� ي�سب منه« )70( وكذلك دعا �إىل �حلو�ر و�ملناق�سة 
بكل ��سلوب للو�سول �إىل �لطريق �ل�سحيح �ملبني على علم وهدى و�إز�لة �للب�ص، ودفع �ل�سبه 
�لتي قد تزل باالإن�سان في�سل �إىل �لكفر – ال �سمح �هلل - ، �أو قد تكون لديه �سبهة فيخرج بها 
على �الإمام، ولذلك �تفق �لفقهاء على وجوب حماورة �خلارجني على �الإمام )�لبغاة( الإز�لة 
�الأدلة  با�ستخد�م  �خلاطئ  �لفهم  و�إز�لة  �حلو�ر  الأجلها من خالل  �لبغاة  �لتي خرج  �ل�سبهة 

�لقطعية، وهذ� نهج �الأنبياء و�ملر�سلني، و�ل�سو�هد يف �لقر�آن و�ل�سنة �لنبوية كثرية. 

املطلب الثالث - الرتبية الروحية اإلميانية: 

تعاىل  �هلل  حدود  �إقامة  على  �لت�سديد  خالل  من  �ل�رشع  باأحكام  �اللتز�م  روح  تنمية 
وربطها بالعقاب، فالعقوبات �لتي ن�ص عليها �ل�سارع �حلكيم لي�ست هي �لغاية، و�لهدف من 
ت�رشيعها، و�إمنا هي و�سيلة حاول �مل�رشِّع بها �أن يحول بني �الإن�سان و�قرت�ف �جلرية، يقول 

ُ ِبَعَذاِبُكمخْ} )71( .  َعُل اللَّ �هلل تعاىل: {َما َيفخْ
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يقول �بن تيمية رحمه �هلل: «�إن �إقامة �حلد من �لعباد�ت كاجلهاد يف �سبيل �هلل فينبغي 
�أن يعرف �أن �إقامة �حلدود رحمة من �هلل بعباده فيكون �لو�يل �سديد�ً يف �إقامة �حلد ال تاأخذه 
ر�أفة يف دين �هلل فيعطله ويكون ق�سده رحمة �خللق بكّف �لنا�ص عن �ملنكر�ت الإ�سفاء غيظه 
و�إر�دة �لعلو عن �خللق به منزلة �لو�لد �إذ� �أدب ولده، فاإنه لو كفَّ عن تاأديب ولده كما ت�سري 
به �الأم رقة ور�أفة لف�سد �لولد و�إمنا يوؤدبه رحمة به و�إ�سالحا حلاله مع �أنه يود ويوؤثر �أن 
�لع�سو  قطع  ومبنزلة  �لدو�ء،  �ملري�ص  ي�سقي  �لذي  �لطبيب  ومبنزلة  تاأديب  �إىل  يحوجه  ال 
�ملتاأكل و�حلجم ويقطع �لعروق بالف�ساد ونحو ذلك، وما يدخله على نف�سه من �مل�سقة لينال 
به �لر�حة«، )72( و�هلل �سبحانه وتعاىل مل يرد ذلك بعباده، و�إمنا �أر�د �أن يباعد بينهم، وبني 

معا�سيهم، و�أن ينتهو� عما نهى عنه رحمة منه ور�أفة. 

املطلب الرابع - الرتبية النفسية والوجدانية: 

تنمية �خلوف من �هلل تعاىل، من خالل �اللتز�م باالأو�مر �الإلهية بوجوب طاعة �الإمام، 
ِمنخُْكمخْ}  ِر  الأَمخْ َواأُوِل  الرَّ�ُصوَل  َواأَِطيُعوا   َ اأَِطيُعوا اللَّ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  ِلَقْوِلِه َتَعاىَل: 
)�لن�ساء: 59( ، و�أن �خلروج عليه وع�سيانه خمالفة �رشعية توجب �لعقوبة يف �لدنيا وهي 
َتبخِْغي  ِتي  الَّ َفَقاِتلُوا  َرى  أُخخْ الخْ َعَلى  َداُهَما  اإِحخْ َبَغتخْ  {َفاإِنخْ  �لبغي، قال تعاىل:  �أهل  عقوبة 
ِ} ]�حلجر�ت: 9[ وغ�سب �لرب يوم �لقيامة، يروي �أبو هريرة ر�سي  ِر اللَّ َحتَّى َتِفيَء اإِىَل اأَمخْ
�هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: » من �أطاعني فقد �أطاع �هلل ومن ع�ساين فقد 
ع�سى �هلل ومن �أطاع �أمريي فقد �أطاعني ومن ع�سى �أمريي فقد ع�ساين « )73( ويقول ر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »من �أكرم �سلطان �هلل يف �لدنيا، �أكرمه �هلل يوم �لقيامة، ومن �أهان 

�سلطان �هلل يف �لدنيا، �أهانه �هلل يوم �لقيامة« )74( . 

املطلب اخلامس - الرتبية النفسية االنفعالية: 

�إز�لة �لف�ساد وغلق �البو�ب �مام �لباغي، وذلك من خالل دفع �لبغاة ملنع �رشهم ولي�ص 
لذ�ت �لقتال، فعقوبة �لبغي تهدف �إىل دفع �ملف�سدة، وعالج �ملتلفة �لتي حلقت بنف�ص �جلاين 
و�أ�سابت فكره، وظهر �أثرها يف �سلوكه، وعليه فاإن ما ينزل باجلاين من عقاب، ما هو يف 
وحماية  ف�ساد،  من  بها  حلق  مما  لنف�سه  و�نقاد  �جلاين،  فكر  �أ�ساب  ملا  عالج  �إال  حقيقته 
ملجتمعه، و�أمان ملن يعاي�سهم، وعالج �جلاين مبثل ما و�سع من عقاب، و�إن كان يلحق به 
�إيالما و�رشًر� �إال �أنهما �رشوريان لتحقيق �لنفع �لعام، و�إنقاذ جمتمعه، فالعقاب ال يوؤمر 
به لكونه عقاًبا يف حد ذ�ته فقط، و�إمنا؛ الأنه يحقق �ملنافع، ويوؤدي �إىل �مل�سالح، مثله يف 
�جلهاد �سيانة  باالأرو�ح يف  لالأرو�ح، وكاملخاطرة  �ملتاآكلة حفًظا  �الأيدي  قطع  مثل  ذلك 

للمبادئ، و�الأوطان و�إعالء للحق و�لف�سيلة. 
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اخلامتة: 

بعد ��ستعر��ص �لبحث و�لتاأمل يف ق�سايا �لبحث �لفقهية و�لرتبوية، ت التو�صل اإىل 
جملة من النتائج والتو�صيات: 

النتائج: 

تو�صل البحث اإىل النتائج الآتية: 
�أواًل: �أن مفهوم �لبغي هو �خلروج عن طاعة �الإمام �لعادل.  ♦
و�خلروج  ♦ بتاأويل،  �الإمام  على  �خلروج  يف  تتمثل  �لبغي  جرية  �أركان  �إن  ثانيًا: 

مبغالبة وقوة، و�لق�سد �جلنائي. 
ثالثًا: �أن حد �لبغي �لقتل �أو �حلب�ص.  ♦
�الجتماعية  ♦ �لرتبية  يف  �لبغي  جرية  عقوبة  يف  �لرتبوية  �جلو�نب  متثلت  ر�بعًا: 

و�خللقية من خالل �حرت�م �لنظام يف �ملجتمع، وقيمة �الأمن، و�حرت�م ويل �الأمر و�لطاعة، 
�إ�سافة �إىل قيم �لعدل و�لرحمة و�سلة �لرحم وبر �لو�لدين. 

خام�سًا: متثلت �لرتبية �ملعرفية �لعقلية �لتي ت�ستنبط من جرية �لبغي يف تنمية  ♦
قيمة �لتفكري �ل�سليم. 

باأحكام  ♦ �اللتز�م  روح  تنمية  �الإيانية من خالل  �لروحية  �لرتبية  �ساد�سًا: متثلت 
�ل�رشع من خالل ربطها بالعقوبة، �أما �لرتبية �لنف�سية �لوجد�نية فتمثلت يف تنمية �خلوف 

من �هلل تعاىل، وحتقيق �لطماأنينة �لنف�سية. 

التوصيات: 
�أواًل: در��سة �جلو�نب �لرتبوية لفقه �لعقوبات ب�سكل عام.  ♦
ثانيًا: �إدخال �ملفاهيم و�جلو�نب �لرتبوية جلرية �لبغي يف �ملناهج �لدر��سية،  ♦

تربط  ال  �لتي  �جلامدة  �لن�سو�ص  عن  بعيدة  ب�سورة  �لفقهية  �ملو�سوعات  عر�ص  مع 
بالو�قع.  �لفقه 
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