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F 

 

حن٧ؽق محؽ النة٠ؿي٨، ك٩ثػ  ٤ٔهػ٫ ز٪ػة   هلل رب ا٣ٕةملني،احل٧ؽ 
اهلػػة م اني٦ػػني، كن    كنكػػ٥٤ ن ٩نه٪ػػة  ٧ػػؽ  ا٣ٕػةرٚني، ك٩ىػػي

ا٣ُة٬ؿي٨، كأوعةث٫ ا٣٘ؿ املهة٦ني، كاتلةثٕني ك٨٦ دػجٕ٭٥ ثإظكػةف    
 يٮـ ادلي٨.

 /أ٦ة ثٕؽ 
بٮا ا٣ٛكػة  ظػةرٚإف املرصيني ٝؽ زػةركا ن ا٤ْ٣ػ٥ كا٣ُ٘هػةف، ك

د٭٥ اـ( ٚعكػت، ثػ٢ زػٮر3122-2543ْكاالقتجؽا ، ٣حف يف ٬ؾا ا٣ٕةـ )
 جةر٬ة ٦جنٮرة كمنػ٭ٮرة، ٚػيػكأ ،كٚحيف اتلةريغ ا٣ٞؽي٥ احلؽير ٦ٕؿ

حسبنـ  » /زةركا ثٞهة ة ٧٤ٔة  انيز٬ؿ انيظؿار ٝةا٤ني( ـ2916-2331ْ)اعـ 

محببد م( ثبب اوا يؼقبب     8??8-ه?@89ويف عبب م   ،«اهلل وكعببا اقيفقبب  

، «وال عؼب ًاا  اهلل  حبراًاا، و  لؾؼـب  اراًثب  قؼبد خؾؼـب »عرايب ي ش  ـ ئؾػ: 

كجؾقبز يؼقب    اهر بر و بعد م( ث اوا عبذ اإ@8@8-ه<::8ويف ع م  

 .«الكجؾقز ا دخه ا ُفن   ي  عزيز ي  عزيز»رؾؾيل ي ش  ـ ئؾػ: 

م( ثببب اوا يؼقببب    اقألبببن   اهحبببراا 9>@8-ه8<:8ويف عببب م  
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، ؿنذا هبا يـتؼؾين ي قـ س   اقـ س يف  مالء اقعسؽر خًراو م   واجلقش

ل  ايبب ه  ببذه مظبب   إؼ مظبب    ؿببد ، و ببي  ومبب   ،إؼ   ببي  مب  دء

 ن  .جاقثيا  إؼ جال ي  عت  ، وجن اي  

 ،ز٥ حلٜ ث٭٥  ثػةه٥٬ ،٥ـ( زةركا ثٞهة ة مجةث٭3122-2543ْكيف اعـ )
و بؼط  ،«يريبد إ بؼ   اقـظب م اقشعب»! ك٬ذٛٮا ٝةا٤ني/ ث٢ كأصؽا ٥٬

بباًل ي قعبب ا، وس ءعبب ا اقػألببقحا يف اقببدكق  وعببذ ا ي قػعبب  اقـظبب م اؾ 

ن يسؿعيا  وإذا ف ن ادليين يف ثيااهتا اقس يؼا ـد اعت  وا  ،اهشف  

ًي  ؿنهنا يف  ذه ادر    ؿعيا  صبياًا  متن يـبا  صيت عؾامئفا ع قًق  ومدوِّ

 تخ قػا اقعن اات  وم ،وخمتؾػا اقـزات ،اقـغامت

نعض اقعؾببامء اقعبب مؾػ واقببدع   اقأبب  ـػ  ن يببو ببي  مببر حببدا 

يـؽرون ؿقف  ادـؽرات ع مبا،  Aجيتؿعيا إ امع اهما فؾؿا ذعقا حر 

ومـؽرات اقسق  ا خ صبا، ويسبعين قبر م ا بي  يبػ اهمبا وعؾامئفب  

كسب كقا واحلؼبي  هت  ادخؾأػ، ويرعين احلريب ت اإاقأ  ـػ، و ع 

اؼبببيم عبببذ اقتشببب وا  اقؽبببعقا، ونقبببين يف اهمبببا مرجعقبببا ااشبببد 

واقتياصببب  يبببػ اقعؾبببامء وادجتؿبببع، ويؼبببدمين احلؾبببيل اقؽبببعقا 

  قؾؿشببؽالت واقؼألبب ي  ادعبب ً  وؿًؼبب  دببـفج اقي ببعقا، يعقببًدا عبب

  و اقعرؿقا. ، و اقتشد  ،اقتعأب
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ويؼبدمين  ،وجي هبين مبع  مبتفا اقتحبدي ت اقداخؾقبا واخل اجقبا

هج  ذقك فؾه ـ مت ا قابا  Aأح واقتيجقه يعد اقنحث واالجتف  اقـ

 اقؽعقا قؾحؼي  واإصال  يؿل ادحرو ا يلمر اهلل اع ؼ.

اقؽنب ا اقريب كقػ، واقػألبالء ادبمثري ،  وـد ـقض اهلل  ب  ثؾ با مب 

احتب جيا إؼ  و   مبرٌ  ك ت متت يعا فؾام َحبَزَه اقـب َس ؿلخرجيا قألما يق 

ينويي  نوم ننرورة  52ثورة  » :اهول يعـبيان ا قاا ا مممتراـنقه، وعؼدو

 ؿألقؾا اقدفتيا كلب ؿريبد واصب  مػتب واقذي ف ن يرئ  ا  ،«يرشع

إصبال ، ا قابا اقؽبعقا قؾحؼبي  وااقدي ا ادليا اه بن  وائبقس 

 محد اقس قيس اقـ ئب اهول دجؿع ؿؼف ء  وؿألقؾا اقشقخ اقدفتيا عغ

ئبقس ا قابا اقؽبعقا قؾحؼبي  واإصبال ، اقؽيعا يلمريؽ  وك ئبب ا

وؿألببقؾا اقشببقخ اقببدفتيا عنببد اقسببت ا ؿببتح اهلل  ببعقد   ببت ذ اقتػسببر 

وعألببي ا قاببا، وؿألببقؾا  م اقؼببر ن يج معبب ت اقعبب   اإ ببالم وعؾببي

اقشبقخ قؾا عألي ا قاا، وؿأل خ اقدفتيا حمؿد عند ادؼأي  عػقػ اقشق

ا اقببدعي  اإ ببالمقا اه ببت ذ يؽؾقبب اقببدفتيا عؿببر عنببد اقعزيببز ـريكبب

 ،مـفجقبا ج معا اهر ر وعألي ا قاا، وات يعت يف ذقك ادممتر فؾبامٌت 

يعا ومرجعقتفب  وكظبا اإ بالم ويحيث الصقؾقا اعتـت يؼألبقا اقؽب

ػ يف  ص  اقدي ، وحؽا ادشب اف ت واقعالـا مع ادخ قػيشؽ  ع م، 
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 اقسق  قا ادع ً  يف ضيء اقسق  ا اقؽعقا.

 قؼ  ب  اهمبػ اقعب م قؾفقابا  صؾف  حم رض  اقعؾؿقا ر  قا و ذه اق

ويق ًكب   ،مؼدما يف ؿؼه اقسق  ا اقؽعقا :األؿـتوـد  ،وليف ادممتر اه

، وانق ًكبب  حلؽببا اهصببي   واف ئز بب  مبب  اقؼياعببد اقػؼفقببا وادؼ صببدي

ادش اف ت اقسق  قا ادع ً  يف ظ  ادتغرات ادستجد  عبذ اقسب حا 

اقتبب  متببس احل جببا إؼ يق هنبب   يف اه بباؾا  مؾحًؼببادلببيا خ صببا، و

 .، وـد ااالت ا قاا طنعف  وكؽ   اعؿقاًم قؾػ ئد ي ختأ ا

كسلل اهلل ان اك واع ؼ  ن ييؿ   ذه ا قاا ادن افا قتؼيم يياجنفب ، 

ج  ذفبره  ن نػبظ يال كب   مـبا معؿاـبا  وقتم ي ح   متف ، فام كسلقه

 يل  مياكب  خق اكب ، و ن جيعب  واليتـب  يفو  ئر يال  ادسبؾؿػ، و ن يبي

و فبرم اهفبرمػ،  ،إكبه  احبا اقبرامحػ ،واانع اض ه ،م  خ ؿه وااؼ ه

 و خر  عياك   ن احلؿد هلل اه اقع دػ.

 

 

 وكتبه
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 مقدمة يف فقه الشياسة الشرعية

 
 

 
كن وٕهؽ ثٕي امل٪تكنني ل٤رشع املُ٭ؿ ٗؽا اجلٛٮر ٨٦ 

، «يكٮس»ك «قةس»ظىت دٕٮَّذ ثٌٕ٭٥ ٨٦ الكهةقح كأ٤٬٭ة  ي٪نة ك يؽ٩نة، 
ة ٨٦ ٢٧ٔ النهُةف ال جيٮز االٝرتاب ٦٪٭ة ؽت ٔ٪ؽ َةاٛح رصكن ، (1)ٗك

٪ؽ َةاٛح أػؿل ٌم ث٧سةثح ٔٮرة ال جيٮز مك٭ة أك ٠نٛ٭ة !!  .(2)ٔك
خ ٔ٪٭ة  كال ي٧٪ٓ ٬ؾا ٨٦ أف َةاٛح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ة  كادلاعة أًٔؿ

                                                           
زؿ ٨ٔ ثٌٕ٭٥ ٝٮ  (8 

ي
 «.أٔٮذ ثةهلل ٨٦ النهُةف كالكهةقح» /أ

 (.85)ص ا٣ٕؿب كالكهةقح،  ٧ؽ صةثؿ اني٩ىةرم، (9 
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٦حن ن ٝةا٧ح اإلوالح حبكت الكهةؽ  ني٩٭ة ٣حكخ أكلٮيحن ٦ٞؽَّ
 .(1)الـ٦ةين كاملاكين اذلم اعينٮق

ة/  ملٞةك٦ح ق٤ُحو ( امل٪ةر) ل٥ أننئ»يٞٮؿ النهغ  ٧ؽ رمهؽ ًر
٭٧ة،  ، كال ملؽح ق٤ُةف أك أ٦ري أك ذل٦ِّ نًنبخ أك ظ١ٮ٦حو

ي
كإ٧٩ة أ

ملكةٔؽة ا٣ٕٞال  ن الكيع يف دكٮي٨ اني٦ح ٨٦ َؿيٜ ا٣رتبهح 
 . كللكٍّ كص٭ح ٬ٮ مٮحل٭ة!(2)«كاتل٤ٕه٥

ك٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كادلٔٮة ٨٦ ا٩ُىل ٤ٔه٫ زكر ثٕي الكةقح 
 ٢ ثأ٩ىةرق!٧٤ٚة اقتذت   انيمؿ ٩كَّ  ،كا٣ٕك١ؿ ٚؽ٧ٔٮ٥٬ ك زرك٥٬

٧٤ة  مرص رًل ـاؿ اتلةريغ يؾ٠ؿ أفٔ  ك١ؿ اكف ك٦ة ي جٮا يٮ٦نة    رص٢ ٨٦ ا٣ٕ
ةبلٮق  أف يكٮف ظةك٥ مرص  -ثٕؽ انكعةب احل٤٧ح ا٣ٛؿنكهح -أ٦هًّة َك

ٔهح»ٝةا٤ني/   .(3)«أ٩خ رصت ظةك٥ ابلرلة كالؿ
ة٦ح النهغ الرشٝةكم  ةلٮا، ل١٪٫ اكف ا٣ُةٗهح اذلم ظؽ  ٝ  ٚاكف ٧٠ةٝ 
٧ؿ م١ؿـ ٩ٞهت انيرشاؼ كٝة  ٔ اؽ مهغ انيز٬ؿ يف ٦زن ، ك٩ىف النهغ

٢ٕ  ٧ؽ يلع ثةمة ثأ٩ىةرق كمؤيؽي٫!   املنةيغ كاجل٧ة٬ري! ١٬ؾاٚ 
ٔجؽ اجلةرص ث٨٧ أيٌؽكق ك٩رصكق!!  ـاؿ اتلةريغ يؿكم دلةزر ك٦آيس   كال ي

كبكجت ٦ة قجٜ ذ٠ؿق ٬ؿب ٠سري ٨٦ الىةحلني ٨٦ ٬ؾا 
 !رؾاملٕرتؾ، كاحنةمٮا ٨٦ ٬ؾا ادلَّ 

                                                           
 !٨٦ الكهةقح دؿؾ الكهةقح /كٝةؿ ثٌٕ٭٥ (8 
ؽ   (9   (.93 )ص ،  .  ٧ؽ ا٣ٕجؽة،9دل٤ح امل٪ةر اجلؽيؽ/ ٦ٞةؿ الكهةقح ٦ٛة٬ه٥ كمٮاٝٙٔ 
 (.4/86ٔضةات اآلزةر، ل٤ضربيت، ) (: 
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٦ح، كدرصٚةت الؿه قة  كاحلٜ أف أ٧ٔةؿ الكالَني املعؿَّ
ا٣ْةملح، كدرصٚةت الكةقح اخلةرصح ٨ٔ الرشيٕح ٣حكخ ٨٦ 

ح يف ٤ٝه٢ أك ٠سري.   الكهةقح الرشٔهح أك املرشٔك
وٌَ أغظً رػأ العالغني واألمصاء »يلٔل اإلٌام العزاوي/ 

تعٍيُث أفػاهلً اخلارجث غَ الرشع ظياظث؛ فإن الرشع ْٔ 
ٔاه ورأيّ  . (1)«العياظث، ال غٍو العيػان ةٓ

 ٔاس٘ لغ٘ ّشزًعا ّاصطالًحا: معيٙ الس
 ايطٝاض١ يغ١ً: 

كظك٨  ،دؽكر الكهةقح يف ٦ٕ٪ة٬ة ال٤٘ٮم ن دؽثري انيمٮر 
 راعيذ٭ة كإوالظ٭ة.

 ،كالكهةقح/ دؽثري مبٮف ادلك٣ح، ٚةلكةقح ٥٬ ٝة ة انيم٥
 .(2)ك٦ؽثؿك مبٮ٩٭ة ا٣ٕة٦ح

ك٨٦ أمجٓ ٦ٕة٩ه٭ة ال٤٘ٮيح أ٩٭ة/ اقذىالح اخل٤ٜ ثإرمة ٥٬    
 .(3)امل٪يج يف ا٣ٕةص٢ كاآلص٢ ا٣ُؿيٜ

                                                           
الف ثةتلٮ (8   ركز٩سةؿ . /(، حتٞه1ٜ:بهغ مل٨ ذـ اتلةريغ، ل٤كؼةكم، )صاإٔل
 (.7/218لكةف ا٣ٕؿب، الث٨ ٦٪ْٮر، ) (9 
 (.919صاللكهةت، ل١٤ٛٮم، ) (: 
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 ايطٝاض١ غسّعا:

 .(1)«اكُج ةِٔ إرسائيو تعٔظًٓ األُبياء»صة  يف احلؽير/ 
هح«/ تكٮق٭٥»ك٦ٕىن   .(2)دذٮىل أمٮر٥٬ ٧٠ة د٢ٕٛ انيمؿا  ثةلٔؿ

 ايطٝاض١ اصطالّحا: 

 ٝٮؿ اث٨ ٔٞه٢ احل٪جي ٚه٧ة ٫٤ٞ٩ /٨٦ أمجٓ املٕةين ا٣ٛٞ٭هح
الكهةقح ٦ة اكف ٨٦ »/ ( الـ املٮٕٝني ٔ)اث٨ ا٣ٞه٥ ٔ٪٫ يف ٠ذةث٫

انيٕٚةؿ حبهر يكٮف اجلةس أٝؿب    الىالح كأثٕؽ ٨ٔ ا٣ٛكة ، 
 .(3)«كال ٩ـؿ ث٫ كيح كإف ل٥ يرش٫ٔ الؿقٮؿ 

ة  ٧ٚة اكف ٔؽالن ٨٦ الكهةقةت ٚةلرشيٕح دٞؿُّق، ك٦ة اكف ٧٤ّن
ٚةلرشيٕح د٧٪٫ٕ، ك٣حف ٨٦ رشط ٦ة يؽػ٢ يف ٦ٛ٭ٮـ الكهةقح أف 

ٮع لؿاعيح يكٮف ٦٪ىٮ ة يف ٠ذةب أك ق٪ح؛ َٚم ٝة٩ٮف مًٮ ون
 .(4)اآل اب كاملىة٣ط كا٩ذْةـ انيمٮاؿ
 تعزٓف عله السٔاس٘ الشزعٔ٘: 

٬ٮ ٥٤ٔ ييجعر ٚه٫ ٨ٔ انيظاكـ كاجل٥ْ ا٣يت ديؽثَّؿ ث٭ة مبٮف 
                                                           

 .( ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة 2953(، كمك٥٤ )4566ابلؼةرم )/ أػؿص٫ (8 
 (.3/2142اجل٭ةيح يف ٗؿيت احلؽير، الث٨ انيزري، ) (9 
 .(5/483ا٣ٞه٥، ) ٔالـ املٮٕٝني، الث٨  (: 
 (.6/87ابلعؿ الؿااٜ رشح ٠زن ادلٝةاٜ، الث٨ جنه٥، ) (; 



  
04 

 ٚه٭ة ٩ه، أك ا٣يت ٨٦ مأ٩٭ة اتل٘ريُّ ادلك٣ح اإلقال٦هح، كا٣يت ل٥ يؿ  
ؿ، ث٧ة حيٜٞ مى٤عح  كيذٜٛ ٦ٓ أظاكـ الرشيٕح  ،اني٦حكاتلجؽُّ

 .(1)كأوٮهلة ا٣ٕة٦ح
٤ه٫ ٚإف لك ظك٥ أك ٩ْةـ يذ٤ٕٜ بنبٮف ادلك٣ح ظٜٞ املى٤عح  ؛ٔك

٬ٮ ٨٦  -كادٜٛ ٦ٓ أظاكـ الرشيٕح كٝٮأؽ٬ة انيوٮحلح كاملٞةوؽيح 
الكهةقح الرشٔهح، كَل ٦ة ل٥ حيٜٞ مى٤عح أك ػة٣ٙ الرشيٕح ٚإ٫٩ ال 

 ؛ ث٢ ك٣حف ٨٦ اإلقالـ يف ٤ٝه٢ أك يٕؽ ٨٦ الكهةقح الرشٔهح يف يش
ٕهح ال اردجةط هلة ثةلرشيٕح اإلهلهح.  ٠سري؛  ذ ٌم ٝٮا٩ني ًك

 العالق٘ بني علنٕ السٔاس٘ الشزعٔ٘ ّالفكُ: 
ـ  ٨٦ ٥٤ٔ ا٫ٞٛ٣؛ ٚ٭ٮ أػه  الكهةقح الرشٔهح ٥٤ٕ٠ ٬ٮ ص
٥٤ ا٫ٞٛ٣ أ٥ٔ؛ كذلٟ نيف ا٫ٞٛ٣ ٝؽ ي٪ٞك٥    ٔجة ات،  ٔك

 ، كقهةقح رشٔهح.ك٦ٕةمالت، كأظٮاؿ مؼىهح
 فاٜدٗ عله السٔاس٘ الشزعٔ٘: 

 ف ٥٤ٔ الكهةقح الرشٔهح يرب٨٬ ن م٧ٮؿ ٬ؾق الرشيٕح 
الظذهةصةت ا٣نرشيح، ككٚةا٭ة ث٧ُة٣ت اإلنكة٩هح، ك٦ة ٚه٭ة ٨٦ املؿك٩ح 

 كالكٕح حيٜٞ يف الٮاٝٓ والظهذ٭ة ل٤ذُجػهٜ يف لك ز٦ةف كماكف.
                                                           

 (.58 )ص املؽػ٢    الكهةقح الرشٔهح، النهغ ٔجؽ ا٣ٕةؿ ُٔٮق، (8 
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ٮرات ٨٦ أظاكـ ٚ٭ؾا ا٥٤ٕ٣ ي٧ؽ املضذ٧ٕةت ث٧ة يٮا٠ت اتلُ
، أك رشٔهح، كإف ل٥ دك٨ ٦٪ىٮوح يف ٠ذةب اهلل دٕة  كق٪ح ٩نه٫ 

يؽؿ ٤ٔه٭ة  مجةع، أك يكٮف هلة ٩ْري يف ا٣ٞهةس، كذلٟ ث٧ة حيٜٞ 
 مىة٣ط اني٦ح، كيذٜٛ كٝٮأؽ الرشيٕح، كيرب٨٬ أف اإلقالـ  ي٨ ك ك٣ح.

٣خ  ٣حف  ي٨ه »ك٦ة أظك٨ ٝٮؿ املةكر م/  زاؿ ق٤ُة٫٩  ال ثيؽِّ
ه٥ ٚه٫ ثؽٔح، كللك ٔرص يف أظاك ٧كخ أٔال٫٦، كٌلف للك ٔز َي ٫٦، ك

 .(1)«كى٬ًٍه٫ أزؿ
٧ٚٓ ا٣زتاـ املك٧٤ني يف الىؽر انيكؿ ثةجلْةـ الكهةيس 
ح،  اإلقاليم اكف ادلي٨ ٝٮيًّة كأظاك٫٦  ٛٮّح، كأٔال٫٦ اعحلح مؿٚٔٮ
ٕٙ، كاٚرتؽ الك٤ُةف  كبةتلؼي ٨ٔ ادلي٨ كىًمى اجلْةـ الكهةيس ًك

ف ٚذؼ٤ٛخ ا٣ٕـة كاغب اتلٮٚهٜ، كبؽالن ٨٦ احلك٥ ٨ٔ ا٣ٞؿ 
ثةلرشع املزنؿ ا٩ذ٢ٞ اجلةس    الرشع املؤكؿ، ز٥ اك٩خ ٝةو٧ح 
ؿ، ٚذجؽؿ اجلةس ثةلٮيح  ا٣ْ٭ؿ ثةتلعٮؿ ص٭ح احلك٥ ثةلرشع املجؽَّ

 اهلٮل، كبة٣ٕى٧ح الٌالؿ، كبةتلٮٚهٜ اخلؾالف.
 أقساو عله السٔاس٘ الشزعٔ٘:
٥٤ الكهةقح  ـ مخكحي٧ك٨ دٞكه٥ٔ  كة ٔهح    ٝأ   ثهة٩٭ة اكتلةيل/ ،الرش

كٌم ا٣يت دٞةث٢ ا٣ٞة٩ٮف  : ايطٝاض١ ايدضتٛز١ٜ ايػسع١ٝ:أٚاًل
                                                           

 (.226)ص أ ب ادل٩هة كادلي٨، ل٧٤ةكر م، (8 
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ٕهح، كدذ٤ٕٜ ثنهةف ٔالٝح احلةك٥  ادلقذٮرم يف اجل٥ْ الًٮ
كبهةف ظٞٮ٫ٝ ككاصجةد٫،  ،ثةملع١ٮ٦ني، كبذعؽيؽ ق٤ُح احلةك٥

 كًلؾا انيٚؿا  كالك٤ُةت املؼذ٤ٛح يف ادلك٣ح.
كٌم ا٣يت دٞةث٢ ا٣ٞة٩ٮف ادلكيل ا٣ٕةـ يف ايطٝاض١ ايدٚي١ٝ: ثاّْٝا: 

ٕهح، كدذ٤ٕٜ ثٕالٝح ادلك٣ح اإلقال٦هح ث٘ري٬ة يف ظة٣يت  اجل٥ْ الًٮ
 الك٥٤ كاحلؿب.

كٌم ا٣يت دٞةث٢ ا٣ٞة٩ٮف املةيل يف اجل٥ْ ثايّجا: ايطٝاض١ املاي١ٝ: 
ٕهح، كدذ٤ٕٜ ثةلرضاات، كصجةيح انيمٮاؿ، كمٮار  ادلك٣ح  الًٮ

 رٚ٭ة، ك٩ْةـ ثهخ املةؿ.كمىة
كٌم ا٣يت دٞةث٢ ٥٤ٔ االٝذىة  يف زابّعا: ايطٝاض١ االقتصاد١ٜ: 

ٕهح،  كدذ٤ٕٜ ثذؽاكؿ املةؿ، كاقتس٧ةرق، كاآلرا  كاجل٥ْ اجل٥ْ الًٮ
 اجلؽيؽة؛ اكالمرتا٠هح كالؿأق٧ةحلح كحنٮ٬ة.

كٌم ا٣يت دجعر يف الٮٝةآ املذ٤ٕٞح خاَّطا: ايطٝاض١ ايكطا١ٝ٥: 
ةاهح كَؿؽ ا٣ٌٞة  كاإلزجةت، كيٞةث٤٭ة ٬ؾق املجةظر يف ثةجل٥ْ ا٣ٌٞ

ٕهح ٝة٩ٮف املؿإٚةت، كٝة٩ٮف اإلزجةت، كبٕي ٦جةظر  اجل٥ْ الًٮ
 ا٣ٞة٩ٮف ادلقذٮرم.
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 مً خصاٜص اليظاو السٔاسٕ اإلسالمٕ: 

  ف اجلْةـ الكهةيس الرشيع يذٞهؽ ثةلرشع املزنؿ ٠ذةثنة كق٪ح، 
ڀ  ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ﴿

ـ ، [47]انيظـاب/  ﴾ٺ  ٺ  ٺٺ ٚةلكهة ة ا٤ٕ٣هة يف ٬ؾا اجلْة
ـاـ ث٫، ك٬ٮ  ل٤رشع املُ٭ؿ، ٚ٭ٮ كظؽق اذلم ي٤٧ٟ دٞؿيؿ احلٜ كاإلل
وةظت اللك٧ح ا٤ٕ٣هة يف أمؿ املضذ٧ٓ كادلك٣ح، حبهر ال دٮصؽ ق٤ُح 

 .(1)أػؿل تكةكم ق٤ُذ٫ أك دؽا٩ه٭ة
٤ه٫ ٢ُ حب ؛ٔك ٤َّٜ ٚإف ا٣ترشيٓ اإلقاليم  اا٥ ال يٕي ةؿ، كال يٕي

ة، كال يي٪٤ٞت ٤ٔه٫، كال د٤٧ٟ ٝٮة ٨٦ ٝٮل املضذ٧ٓ أف دذ٤ٛخ  ٞن ٤ُ٦
 ٨٦ انيظاكـ الرشٔهح أك ال دذٞهؽ ث٭ة.

٧ةرد٭ة، كٚالح  ك٬ؾا اجلْةـ اغيذ٫ ا٤ٕ٣هة والح ادل٩هة ٔك
٧ةرد٭ة.  اآلػؿة ٔك

قهةقح ادلي٨ كقهةقح ادل٩هة؛ ٚكهةقح ادلي٨  فالعياظث ظياظخان/
   ا٣ٛؿض، كقهةقح ادل٩هة ٦ة أ ل    ٧ٔةرة انيرض.٦ة أ ل    ٌٝة

ك٬ؾا اجلْةـ الكهةيس اإلقاليم ٣حف ممة يك٧ٮ٫٩ ثةجلْةـ 
 نيف اثلهٮٝؿاَهح دٞٮـ ن  اع٦ذني/ اثلهٮٝؿايط يف ٤ٝه٢ أك ٠سري؛ 

                                                           
(، ٩ْؿيح الكهة ة كأزؿ٬ة :5 )ص حتُه٥ الى٪٥ ا٧٤ٕ٣ةين، ملع٧ؽ مة٠ؿ الرشيٙ، (8 

ٕهح،  .والح الىةكم،ن رشٔهح   (.48 )ص اني٧ْ٩ح الًٮ



  
09 

ح الكهةقهح؛ ث٧ٕىن أف يكٮف احلةك٥ انيكىل/  اتلٛٮيي اإل٣َم ل٤ك٤ُ
٨ اني٦ح. ٨ اهلل الٔ   ٩ةاجنةٔ 

٢ يف اجلْةـ اإلقاليم أف احلةك٥ ث٧سةثح انيصري دلل كانيو
 اني٦ح يف ٔٞؽ اإل٦ة٦ح، كال يذٮىل ٤ٔه٭ة  ال ثإذ٩٭ة كاػذهةر٬ة.

أف احلةك٥ يف اجلْةـ اثلهٮٝؿايط خيذه حبٜ اتلع٤ه٢ اثلة٩هح/ 
كاتلعؿي٥ كا٣ترشيٓ، ٚلك ٦ة يىؽر ٔ٪٫ ٨٦ أظاكـ كاصت االدجةع، 

٦ة ا٣ترشيٓ يف اجلْةـ اإلقاليم ال را  ٣ٌٞةا٫ كال ٦ٕٞت حل٫٧١! كأ
٫ ٚه٫ ٦٪ةزع.  ٚ٭ٮ ظٜ اهلل اخلةله ال ي٪ةٔز

ك٣حف يف اجلْةـ اإلقاليم اقتجؽا  ثأم ملك ٨٦ انيماكؿ، كإف 
اذلي٨ ٦ةرقٮا االقتجؽا  يف اتلةريغ اإلقاليم ل٥ يك٨ اجلْؿ  حل٭٥ ن 

 أ٩٭٥ ي٧س٤ٮف اجل٧ٮذج اإلقاليم الؿٚهٓ اذلم دٞؿق الرشيٕح املُ٭ؿة.
٣حف يف اجلْةـ اإلقاليم ٦ة يؽؿ ن ٔؽـ ٝجٮؿ اتلٕؽ يح ك

ادليجهح؛ ٚة٣تكة٦ط ٬ٮ ركح اجلْةـ اإلقاليم يف لك دلةالت احلهةة، 
 ك٬ٮ ٦ة أزةر  ٔضةب لك ٦٪ىٙ.

كًل٧ة أف الكهة ة ل٤رشع املُ٭ؿ يف اجلْةـ الكهةيس اإلقاليم 
 ٚإف الك٤ُةف ٚه٫ لأل٦ح، َٚم وةظجح احلٜ يف اػذهةر ظة٧٠٭ة، كٌم
ة ا٣يت دي أمؿ ٔـ   ٌن ا٣يت حتةقج٫ كدؿاٝج٫ كحتتكت ٤ٔه٫، كٌم أي
 ٔ٪ؽ االٝذٌة  ممس٤ح يف أ٢٬ احل٢ كا٣ٕٞؽ ٦٪٭ة، كيف احلؽير/
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ىلس ٍٍْج أو أردت أن أرظو إىل أيب ةكص واةِّ وأغٓس أن يلٔل »
اىلائئن أو يخٍىن املخٍِٔن، ذً كيج/ يأىب اهلل ويسفع املؤٌِٔن، أو 

ويأىب اهلل »كيف احلؽير اآلػؿ/  ،(1)«املؤٌِٔن يسفع اهلل ويأىب
ٚةهلل دٕة  يأىب ٝؽرنا، كاملؤ٦٪ٮف ي٧ذ٪ٕٮف  (2)«واملؤٌِٔن إال أةا ةكص
. ٧الن  ٨٦ ذلٟ ٕٚالن ٔك

ٌَ أحاكً وأمصًلً مجيع ىلع رجو واخس »كيف احلؽير اآلػؿ/ 
ٔه  .(3)«يصيس أن يؼق غصاكً، أو يفصق مجاغخكً فاكخي

ت ن اػذهةر اني٦ح ٦ة ال يرتدت  ذا ل٥ ك٬ؾا يؽؿ ن أ٫٩ يرتد
 دك٨ ٌم املؼذةرة إل٦ة٦٭ة.

٨٦ ثةيٓ » /-٨٧ً ػُجح َٮي٤ح-كٝؽ ػُت ٧ٔؿ اجلةس ٚٞةؿ 
رصالن ٨ٔ ٗري منٮرة ٨٦ املك٧٤ني، ٚال يجةيٓ ٬ٮ/ كال اذلم ثةي٫ٕ 

 .(4)«د٘ؿة أف يٞذال
كال مٟ أف اني٦ح يٮـ اك٩خ دأػؾ بك٤ُة٩٭ة، كدؿاٝت ظاك٦٭ة، 

خ يف  -الد٭ة كدؿاصٓ ك ََّ قة ت كٝة ت كأ٤ٜٗ ثةب ا٣ٛنت، ٧٤ٚة ٚؿ
كف، كقة٦٭ة قٮ ى   ا٣ٕؾاب ا٣ْةملٮف! ظٞٮٝ٭ة ٤ٗت ٤ٔه٭ة املكتجؽُّ

                                                           
 .( ٨٦ ظؽير اعئنح 6777) ابلؼةرمأػؿص٫/  (8 
 .( ٨٦ ظؽير اعئنح 3498) مك٥٤أػؿص٫/  (9 
 .( ٨٦ ظؽير ٔؿٚضح 2963) مك٥٤أػؿص٫/  (: 
 .( ٨٦ ظؽير اث٨ ٔجةس 7941) ابلؼةرمأػؿص٫/  (; 
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أ٫٩  /ك٨٦ ػىةاه ٬ؾا اجلْةـ اإلقاليم يف الكهةقح كاحلك٥
ڤ  ڦ  ﴿ال ٩ة٤ٚح، ٝةؿ دٕة /  ،٩ْةـ مٮرم، النٮرل ٚه٫ كاصجح

 [?: :]اقشياى ﴾ڻ  ں  ں﴿كٝةؿ دٕة   [@>8 :] ل عؿران ﴾ڦڦ
 .(1)«لٔ اجخٍػخٍا يف مؼٔرة ٌا راىفخهٍا»لٮزيؿي٫/  كٝةؿ 

ة حنٮ٬ة»/ ٝةؿ احلك٨   ،لٮ ٩ـؿ ثةحلةك٥ انيمؿ حيذ٢٧ كصٮ٬ن
 .(2)«. ينةكر ٨٦ مجٓ ا٥٤ٕ٣ كاني٦ة٩ح.   أف ينةكرأك منلك ا٩جىغ

منةكرة ا٧٤ٕ٣ة  ٚه٧ة كاصت ن الٮالة »كٝةؿ اث٨ ػٮيـ ٦٪ؽا / 
كٚه٧ة أملك ٤ٔه٭٥ ٨٦ أمٮر ادلي٨، ككصٮق اجلحل ٚه٧ة  ال ي٧٤ٕٮف

يذ٤ٕٜ ثةحلؿب، ككصٮق اجلةس ٚه٧ة يذ٤ٕٜ ثةملىة٣ط، ككصٮق ال١ذةب 
٧ةرد٭ة  .(3)«كالٮزرا  كا٧ٕ٣ةؿ ٚه٧ة يذ٤ٕٜ ث٧ىة٣ط ابلال  ٔك

كإٝة٦ح  ،أ ا  اني٦ة٩ح /كالكهةقح الرشٔهح دٞٮـ يف ٩ْة٦٭ة ن
ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ﴿ا٣ٕؽؿ، ٝةؿ دٕة / 

ۉ  ۉ ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ی  یی   ۆئ  ۈئ 

جئ  حئ مئ  ىئ  يئ  جب حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  
                                                           

  .لؿمح٨ ث٨ ٗ٪٥ انيمٕؿم ٨٦ ظؽير ٔجؽ ا (5/338) أمحؽ يف املك٪ؽأػؿص٫/  (8 
 .(9/323انيـ، ل٤نةٚيع، ) (9 
 .(4/25:3) ،دٛكري ا٣ٞؿَيب (: 
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 .[@>-?> :]اقـس ء ﴾ختمت  ىت  يت  جث  مث
ط ٬ةدةف اآليةدةف  ًِّ كىل دٮ

ي
صٮ٬ؿ لك قهةقح رشٔهح، ٚةني

هٍ٭ة انيقةقحني ، كاآليح اثلة٩هح ختةَت لك ل٤ك٤ُةت اإل اريح ا٣زتا٦ى
 .(1)ال اجلحل ٚعكت ،ٚؿ  ٨٦ أٚؿا  اني٦ح

 مشزّعٔ٘ العنل السٔاسٕ يف اإلسالو: 
، ٚإذا أٝه٥ ادلي٨ اقذٞة٦خ ادلك٣ح، كبإٝة٦ح  اإلقالـ  ي٨ه ك ك٣حه
ادلي٨ كاقذٞة٦ح ادلك٣ح د٪٤ُٜ اني٦ح يف دلةالت رظجح؛ ٨٦ ادلٔٮة 

كاصجةته  يجهح مجةٔهح؛  ذ٢ُّ كاتل٤ٕه٥ كاحلكجح، كبةػذالؿ ادلك٣ح خت
ري٬ة. ،كا٣ٌٞة  ثة٣ٕؽؿ ،اكجل٭ة   كمجٓ الـٌلة... ٗك

؛ ٚال  ك٣ح ثال  ٦ة٦ح  كال مٟ أف اإل٦ة٦ح ا٣ْٕىم ٦٪ىته رشيعٌّ
 كق٤ُح دٞٮـ ثإ ارة مبٮف ادلك٣ح.

حه خلالٚح اجلجٮة يف ظؿاقح ادلي٨، كقهةقح  ٔٮ كاإل٦ة٦ح مًٮ
ٞؽ٬ة مل٨ يٞٮـ ث٭ة يف اني٦ح ك ، كإذا اكف (2)اصته ثةإلمجةعادل٩هة، ٔك

هح.  ٔٞؽ٬ة كاصجنة رشٔهًّة، ٚ٭ؾا أن  رصةت املرشٔك
                                                           

 (.546 )ص ،٬رنم الككقخ ،٩ْؿيةت مهغ اإلقالـ يف الكهةقح كاالصذ٧ةع (8 
 (.6 )ص انيظاكـ الك٤ُة٩هح، ل٧٤ةكر م، (9 
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 ٚعًٝ٘ فإٕ ن١ًُ أٌٖ ايعًِ َتفك١ ع٢ً إٔ: 

كاليح أمؿ اجلةس ٨٦ أ٥ْٔ كاصجةت ادلي٨، ث٢ ال ٝهةـ لرلي٨  ال »
ٚإفَّ ث    ـ ال دذ٥ مى٤عذ٭٥  ال ثةالصذ٧ةع حلةصح ثٌٕ٭٥     ؛ث٭ة

ٔ٪ؽ االصذ٧ةع ٨٦ رأس... نيف اهلل دٕة  أكصت انيمؿ ثٕي، كال ثؽ هل٥ 
ثةملٕؿكؼ كاجلَم ٨ٔ امل٪١ؿ، كال يذ٥ ذلٟ  ال ثٞٮة كإ٦ةرة، كًلؾلٟ قةاؿ 

هة ، ك٩رص  ،كاجلي٧ىٓ ،كا٣ٕؽؿ، كإٝة٦ح احلش ،٦ة أكصت ٨٦ اجل٭ة  كانٔي
 .(1)«امل٤ْٮـ، كإٝة٦ح احلؽك ، ال دذ٥  ال ثة٣ٞٮة كاإل٦ةرة

أمجٓ املك٧٤ٮف ن أف الٮاليةت »/  كالـث٨ ٔجؽ الاٝةؿ ا٣ٕـ 
ٝىٍؽرنا ٨٦   ُّ٢ صى

ى
ا كأ ٨٦ أ٢ٌٚ ا٣ُةاعت؛ ٚإف الٮالة املٞكُني أ٥ْٔي أصؿن

كن ... ٗري٥٬؛ ل١رثة ٦ة جيؿم ن أيؽي٭٥ ٨٦  ٝة٦ح احلٜ، ك ر  ابلة٢َ
اجل٤٧ح ٚة٣ٕة ؿ ٨٦ انيا٧ح كالٮالة كاحلاكـ أ٥ْٔ أصؿنا ٨٦ مجهٓ اني٩ةـ 

 .(2)«قالـاإل ثإمجةع أ٢٬
ة٦ح ادلك٣ح ك٩ىت انيا٧ح كال ثؽ.  ٚإٝة٦ح ادلي٨ ن كص٭٫ تكت٪ؽ    ٝ 

ٚةلٮاصت اختةذ اإل٦ةرة  ي٪نة كٝؿبح ييذٞؿب »/  كٝةؿ اث٨ ده٧هح
                                                           

 (.328 )ص الكهةقح الرشٔهح، الث٨ ده٧هح، (8 
 (.232-2/231ث٨ ٔجؽ الكالـ )اٝٮأؽ انيظاكـ، ل٤ٕـ  (9 
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  ث٭ة    اهلل دٕة ؛ ٚإف اتلٞؿب  حل٫ ٚه٭ة ثُةٔذ٫ كَةٔح رقٮ  
بىةت ؿي ٞي  .(1)«٨٦ أ٢ٌٚ ا٣

؛ كذلٟ ملة ٚه٭ة ح كنيص٢ ٬ؾا ٤َج٭ة ٗري كاظؽ ٨٦ الىعةث
ة أك  ٛن ٨٦ اخلري كاإلوالح، كأ٦ة اجلَم ٔ٪٭ة ٚهتزنَّؿ ن ٨٦ اكف ًٕه

 ٗري ٦ذأ٢٬ هلة.
 / (2)«يا أةا ذر إُم طػيف...»ٝةؿ اجلٮكم يف رشح ظؽير/ 

ال قه٧ة مل٨  ،٬ؾا احلؽير أو٢ ْٔه٥ يف اصذ٪ةب الٮاليةت»
ٚ٭ٮ يف  اكف ٚه٫ ًٕٙ ٨ٔ ا٣ٞهةـ ثٮّةاٛ٭ة، كأ٦ة اخلـم كاجلؽا٦ح

ظٜ ٨٦ ل٥ يك٨ أ٬الن هلة، أك اكف أ٬الن كل٥ يٕؽؿ ٚه٭ة؛ ٚهؼـي٫ اهلل 
 دٕة  يٮـ ا٣ٞهة٦ح.

ؽؿ ٚه٭ة ٫٤ٚ ٢ٌٚ ْٔه٥ دْة٬ؿت  كأ٦ة ٨٦ اكف أ٬الن ل٤ٮاليح ٔك
، (3)(ظتػث يظيًٓ اهلل يف ظيّ...)ث٫ انيظة ير الىعهعح؛ ٠عؽير/ 

 .(4)«كإمجةع املك٧٤ني ٦٪ٕٞؽ ٤ٔه٫
                                                           

 (.328 )ص الكهةقح الرشٔهح، الث٨ ده٧هح، (8 
. أيب ذر  ٨٦ ظؽير( 936أػؿص٫/ مك٥٤ ) (9   مؿٚٮاعن
. أيب ٬ؿيؿة  ٨٦ ظؽير( 2142(، كمك٥٤ )771أػؿص٫/ ابلؼةرم ) (:   مؿٚٮاعن
 (.322-23/321رشح مك٥٤، ل٤٪ٮكم ) (; 
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هح ا٢٧ٕ٣ الكهةيس ٨٦ ظهر ك٬ؾا ثةجل٤٧ح يؽؿ  ن مرشٔك
دكذ٪ٙ ٬ؾا ا٢٧ٕ٣  ٔؽيؽةن  ، كمنةلكى ٠سريةن  انيو٢،  ال أف ٦ٛةقؽى 

٥ احلك٥ كاإل ارة، ك٦٪٭ة /يف كاٝٓ اجلةس احلٮـ؛ ٦٪٭ة ْي  /٦ة يذ٤ٕٜ ث٪ي
٨٦ -٦ة يذ٤ٕٜ ثٮاٝٓ ادلٔٮة كادلاعة، ك٬ٮ أمؿ جي٢ٕ ا٢٧ٕ٣ الكهةيس 

ةلف ا٣ترشيٓ كالنٮرل ػالؿ انيظـاب الكهةقهح املٕةرصة، كدل
ا يف ٤ٟٚ ٌٝةية الكهةقح  -املٕ٭ٮ ة يف ثال  املك٧٤ني احلٮـ  ااؿن

الرشٔهح ا٣ٞةا٧ح ن املٞةث٤ح ثني املىة٣ط كاملٛةقؽ، كا٣يت ٝؽ 
  ختذ٤ٙ ٚه٭ة ا٣ٛذهة ثةػذالؼ الـ٦ةف كاملاكف كانيظٮاؿ.
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 أٍداف العنل السٔاسٕ اإلسالمٕ املعاصز ّأغزاضُ:
ؿاض انيقةقهح ل٢٧ٕ٤ ي٧ك٨ د٤ؼهه د٤ٟ  اني٬ؽاؼ كانٗي

 الكهةيس املٕةرص ٚه٧ة يي/
 اضت٦ٓاف اذتهِ ٚايتحانِ إىل ايػسٜع١ اإلضال١َٝ:  -1

٪ةؼو لإلقالـ؛ كذلٟ نيف اإلقالـ   ف د٪عهح الرش ع كاقتجؽا  ٦ي
 ٝةؿ دٕة /  ٧٩ة ٬ٮ اقتكالـ هلل كظؽق، كاظذاكـ  حل٫ كظؽق،

ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ﴿دٕة /  كٝةؿ، [<>]اهكع م:  ﴾ے  ے  ۓ  ۓ﮲﴿

، ٚةل١ذةب كالك٪ح [>=]اقـس ء:  ﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
ػؾ ٨ٔ 

ي
هح  ٧٩ة أ ٧٬ة مىؽر ا٣ترشيٓ يف اإلقالـ، ك٦جؽأ املرشٔك

إٍُا اىػاغث يف » كيف احلؽير/ اإلقالـ؛ ٚال َةٔح يف ٦ٕىهح اهلل،
 .(2)«ال غاغث ملزئق يف ٌػصيث اهلل»يف احلؽير اآلػؿ/ ، ك(1)«املػصوف

 ٚإذا كرقٮ  اهللى  إَٔخي  ٦ة أَهٕٮين/ »الىؽيٜ  كٝؽ ٝةؿ
 .(3)«٤ٔهك٥ يل َةٔح ٚال كرقٮ  اهللى  ٔىهخي 

                                                           
 .( ٨٦ ظؽير يلعٍّ 2951(، كمك٥٤ )8256أػؿص٫/ ابلؼةرم ) (8 
 .( ٨٦ ظؽير يلع 2/242أمحؽ )/ أػؿص٫ (9 
( ث٭ؾا ال٤ِٛ، كا٣ُرباين يف املٕض٥ 22/447ٔجؽ الؿزاؽ يف مى٪٫ٛ )/ أػؿص٫ (: 

خ ٚٞٮمٮين ،ٚإف اقذ٧ٞخ ٚةدجٕٮين»( ث٤ِٛ/ 9/378انيكقٍ ) كإف  ،كإف ٗز
 «.كإف ٔىهخ ٚةٔىٮين ،إَٔخ اهلل ٚأَهٕٮين
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ؽت الك٪ح املُ٭ؿة الك٧ٓ كا٣ُةٔح ثٞهؽ حت١ه٥ الرشيٕح؛ هَّ كٝؽ ٝ
ٔا»حلؽير/  ٔا اظٍػ   نإو وأغيػ

ُ
 أكام ٌا خبيش غتسٌ  غييكً صَ ٌ  أ

 . (1)«اهلل نخاَب  فيكً
٧٤ٕة  ن أ٫٩ لٮ َؿأ ٤ٔه٫ أمجٓ ا٣»/  ٝةؿ ا٣ٞةيض ٔهةض

ػؿج ٨ٔ ظك٥ الٮاليح،  -أك ثؽٔح  ،أك د٘هري ل٤رشع ،كٛؿ
، ك٩ىت  ٫ي ٕي ٍ٤ كقُٞخ َةٔذ٫، ككصت ن املك٧٤ني ا٣ٞهةـ ٤ٔه٫ كػى

 .(2)« ٦ةـ اع ؿ  ف أم١٪٭٥ ذلٟ
اإل٦ةـ كاصته َةٔذ٫ ٦ة ٝة ٩ة ثكذةب »/  كٝةؿ اث٨ ظــ
ٝه٥ ، ٚإف زاغ ٨ٔ يش  ٦٪٭٧ة اهلل كق٪ح رقٮ  

ي
٪ٓ ٨٦ ذلٟ، كأ ٦ي

يلِّ  ٨ٍ ٦ى ؤٍ ٤ٔه٫ احلؽ كاحلٜ، ٚإف ل٥ يي  ٤ٓ ككي  .(3)« ٗريقأذاق  ال خب٫ٕ٤ ػي
ممةرقح ا٢٧ٕ٣ الكهةيس ٚإف ٨٦ أ٥٬ أٗؿاض  ؛ ن ن ٦ة قجٜكب٪ة

 ٝة٦ح ٦ة ي٧ك٨ أف يٞةـ ٨٦ أظاكـ الرشيٕح  /يف الٮاٝٓ املٕةرص
 ،املٕةرصةاملُ٭ؿة، كاملعةْٚح ن ٦ة ثٞهخ  زةرق يف ا٣ترشيٕةت 

 أك اتلٛؿيٍ ث٫. ،كاحله٤ٮ٣ح  كف  ًةٔذ٫
                                                           

ني 2949( ث٭ؾا ال٤ِٛ، كمك٥٤ )5/81أمحؽ )/ أػؿص٫ (8   ( ٨٦ ظؽير أـ ظيىى
 /ِ ٔا»مؿٚٮاعن ث٤ٛ ٔا هل وأغيػ ٔدكً ةكخاب اهلل فاظٍػ  .«لٔ اظخُػٍو غييكً غتٌس يل

 املكٛؿة. /(، كاملٞىٮ  ثةبلؽٔح:23/33رشح مك٥٤، ل٤٪ٮكم ) (9 
٢ يف امل٢٤ كاجلع٢، الث٨ ظــ ) (:  ًٛىى  (.5/287ا٣
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ادتُاع١ٝ:  -2 اذتسٜات اإلْطا١ْٝ ايفسد١ٜٚ   محا١ٜ اذتكٛمٚ 

ٚال ظٜ ل٤ك٤ُح يف ادلك٣ح اإلقال٦هح يف اقذعالؿ ٝذ٢ً أك دٕؾيًت 
ـو أك ظك٥! ح أك مل٤ُٜ خمة٣ٛحو جلْة  أك اًُ٭ةً  أظؽو ملضؿ  ٦ٕةًر

ن ٦ة ي٫٤ٕٛ ٨٦  ؾي اػى ؤى الك٤ُةف يي »/  ٝةؿ اث٨ ده٧هح
 .(1)«ٚه٫ ٨٦ احلٞٮؽ ٦ٓ اتل٧ك٨ طي ؿِّ ٛى ا٣ٕؽكاف كيي 

أك  ،ك٣حف ل٤ك٤ُح أف د٧٪ٓ اإلنكةف ٨٦ ٢ٕٚ  ال  ذا اكف  ْٮرنا
ا ثةملى٤عح ا٣ٕة٦ح  أك ثة٣٘ري. ،مرضًّ

أك  ،ك٣حف ل٤ك٤ُح أف د٧٪ٓ ٨٦ ا٩ذ٧ة     َٮااٙ قهةقهح
ٮوٮؿ    دٮص٭ةت دُؿح ثؿا٦ش  والظهح، أك دهةرات تكىع ل٤
 الك٤ُح ثُؿيٞح ق٧٤هح  كف مىة ٦ح دلي٨ اني٦ح كادلك٣ح.

ة؛ ٔؽالن  ٕن ٜي ٦جة ئ ا٣ٕؽؿ كاملكةكاة ٦ كن ادلك٣ح كالك٤ُح حتٞه
كمكةكاة يف ا٣ُٕة ، كدأ٦ه٪نة حلةصةت لك  نكةف يٕحل يف  ،يف ا٣ٌٞة 

ة يف ثهخ  ،٢ّ ٬ؾق ادلك٣ح ًّٞ ة اكف أك ٗري مك٥٤، كأف لأل٦ح ظ مك٧٤ن
اإل٦ةـ كًله٢ه ٔ٪٭ة يف اتلرصؼ ٚه٫ حبكت مىةحل٭ة، ٝةؿ  املةؿ، كأف

٣حف لٮالة انيمٮاؿ أف يٞك٧ٮ٬ة »/  مهغ اإلقالـ اث٨ ده٧هح
٧٠ة يٞك٥ املةلٟ م٫١٤؛ ٚإ٧٩ة ٥٬ أ٦٪ة  ك٩ٮاب  ،حبكت أ٬ٮاا٭٥

                                                           
 (.31/65ح )دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ ده٧ه (8 
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 .(1)«اكن ككُل ، ك٣حكٮا مالَّ 
ٚإف حتىه٢ احلٞٮؽ كمحةيح احلؿيةت  ؛كب٪ة ن ن ٦ة قجٜ

املْةل٥ أك د٤ٞه٤٭ة ٨٦ ٦ٞةوؽ ممةرقح ا٢٧ٕ٣  الرشٔهح، ك ٚٓ
 الكهةيس يف ٢ّ الٮاٝٓ املٕةرص احلٮـ.

 اضتفاض١ ايدع٠ٛ إىل اهلل ٚمحاٜتٗا:  -3

ؿ ،كدٮظهؽق ، ف ٌٝهح ادلٔٮة    اهلل دٕة   -كحت١ه٥ الرشع املُ٭َّ
٢ٍٞ ادلٔٮة  دٕذرب ٤ُ٦جنة أقةقهًّة ٨٦ ٦ُة٣ت ادلٔٮة    اهلل ك٦٭٧ةد٭ة، كنى

كإق٧ةع الاكٚح ٬ؾق  ،ظةت صؽيؽة؛ اكمل٪ةثؿ كاملؤقكةت الكهةقهح   قة
هلٮ أمؿه ٨٦ اني٧٬هح ث٧اكف، ٝةؿ  -ادلٔٮة ٨٦ ػالؿ لك ٦٪رب ٦ذةح 

ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ﴿دٕة  

 [;80] ل عؿران: ﴾ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ
كال قه٧ة امل٪١ؿات -كإف االظتكةب ن امل٪١ؿات ا٣ٕة٦ح 

جر كاملؼة٣ٛةت ا -الكهةقهح ٣ٕة٦ح، كًلنٙ ٚكة  املٛكؽي٨، ٔك
ملػ٧ة يؿِّقِّ اني٦ح يف ٦ؽارج  –ا٣ٕةثثني ث٧ٞؽرات اني٦ح كمىةاؿ٬ة 

 ا٣ٞٮة كا٣ٕةٚهح، كيك٧٤٭ة    ٦ٕةرج ا٣ٞهة ة كاتل١٧ني.
٧٠ة أف ا٣ربكز يف املهؽاف الكهةيس ي٧٭ؽ ل٧٤ُةبلح حبؿيح أكرب 

                                                           
هح، الث٨ ده٧هح، (8   (. 58 )ص الكهةقح الرشٔهح يف  والح الؿايع كالٔؿ
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ؽي ثأصٮا  أ٢ٌٚ مل٧ةرقح كاصت ابل ،لرلاعة    اهلل ًٕ الغ كإٝة٦ح كيى
احلضح، ٧٠ة جتذ٧ٓ مىة٣ط أػؿل ٠ُٞٓ ا٣ُؿيٜ ن ٝة٣ح الكٮ ، 
يٮؿى  كمؿكِّصًح االٚرتا ات ظٮؿ ادلٔٮة كادلاعة، ك٬ؾا ٨٦ مأ٫٩ أف حيى

٧٠ة دٕني ٬ؾق املنةرٌلت اني٦ح ك اعد٭ة املؼ٤ىني،  كف الٮٝهٕح ثني 
 الكهةقهح ن  جية  ٠ٛة ات كًلٮا ر ٝة رة ن اجل٭ٮض ثتجٕةت ٬ؾا

 ؛كبك٢ ظةؿا٢٧ٕ٣ كأٔجةا٫ يف ٢ّ ٦ة يكىم ثةحلىة٩ح ا٣ربملة٩هح، 
ٕى٧٤ة٩هح كمـامحذ٭ة قهةقهًّة ػري ٨٦  ػال  الكةظح هلة  ٚإف مٮاص٭ح ا٣

ا ل٤نٕٮب ة كتل١ٮف ػهةرنا كظهؽن ًن  اإلقال٦هح. تليٛؿض ٚؿ
 اإلصالح السٔاسٕ املعاصز ّجماالتُ: 

٨٦ الكهةقح  أيًّة ٦ة اكف مٮٝٙ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كادلي٨ يف ثال ٩ة
 كاالمذ٘ةؿ ث٭ة، ٚإف احلؽ اني ىن ٨٦ ٦ُة٣ت اجل٧هٓ ال خيؿج ٧ٔة يي/ 

ٚ٭ٮ الؿًلزية انيقةقهح يف ادلك٣ح، كي٧سػ٢ مؿصٕهذ٭ػة،  ;تعدٌٜ ايدضتتٛز  -2
٪٫ دججسٜ ا٣ٞٮا٩ني كال٤ٮااط، ك٦ة  اـ أ٫٩ وػ٪ةٔح برشػيح ٚهذٕػني  ٔك

 .ا٣نرش كي٤يب اظذهةصةت ،دٕؽي٫٤ ث٧ة يٮاٜٚ الرشع املُ٭ؿد٘هريق أك 
ٓ ابلال  ن  ،إيغا٤ ايعٌُ بكإْٛ ايطٛازئ ض٤ٞ ايطُع١ -3 كاذلم ًك

ؿًَّ٭ة لال٩ٛضةر، كأ٣ىق ثْالؿ قٮ ا  ن  ظةٚح اال٩٭هةر ٔك
 احلهةة ثأرس٬ة.
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١ف وٮرة  إعاد٠ تٓعِٝ ايع١ًُٝ االْتداب١ٝ -4 ٔذجةر٬ة املؿ ة ا٣يت ٕد ثة
٤ه٭ة. ٌةيئٔ  ٕه٢ اإلرشاؼ ا٣ٞ ٞهح ل٧٤ضةلف اجلهةثهح، كدٛ ٞه  ظ

ٜٛٔ األحصاب ايطٝاض١ٝ;  -5 ٚته ٜٛس ايعٌُ اذتصٞب  حلؼؿج إتاح١ ايفسص١ يتط
ا ل٤ؿأم ٍٚٞ     كر ٚة٢ٔ يف املضذ٧ٓ    احلـب ٨٦ ٠ٮ٫٩ ٦٪ربن

 كادىة  املجةرش ثةجل٧ة٬ري. ، حلةد٫

ايكبٍٛ بايتٝاز اإلضالَٞ بهٌ طٛا٥ف٘ املٓط١ٜٛ حتت زا١ٜ أٌٖ ايط١ٓ  -6
ؽـ ٚادتُاع١ اًُ٭ة ق، أك جتة٫٤٬، أك  ٠ٞٮة ٚة٤ٔح يف املضذ٧ٓ، ٔك

هح.  ا٢٧ٕ٣ ن ٔؽـ اقتهٕةث٫  اػ٢  َةر املرشٔك

حتسُٜس ايدع٠ٛ إىل اهلل ع٢ً َٓٗج أٌٖ ايط١ٓ ٚادتُاع١ َٔ قٝٛد  -7
 ، كدٮقهٓ رٕٝح احلؿيح يف اتلٕجري ٨ٔ الؿأم.املُازض١

ٝاضًّا، -8 ا ض حماضبٗت ٓفٝر١ٜٚ  ٚاجملاٍ ملساقب١ ايطًط١ ايت كدأكهؽ  إتاح١ ايفسص١ 
الؿ امل٪ةوت اقذٞال ؽـ اق٘ذ ٚذة  كانيز٬ؿ؛ ث٧ة ي٨٧ٌٔ  ٌة  كاإل ؿ ا٣ٞ

ٚبٮيح. ٜ مىة٣ط مؼىهح أك  ٞه ٔهح تلع  الرش
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  أصول وركائز فقه الشياسة الشرعية
 

 

ٔم غييٓا اىفلّ االجخٓادي  وفيٍا ييل ةػض الصٌلئض املٍٓث اىيت يل
 يف العياظث الرشغيث/

 : فكُ اليصْص: أّاًل
 اني ٣ح امل٪ىٮوح يف ال١ذةب كالك٪ح ٌم ٧ٔؽة اقذؽالؿ ا٣ٛٞه٫

، كذلٟ بكجت ٦ة ل٤٪ىٮص كاملٛيت املضذ٭ؽ، ك٬ؾا أمؿ اكملض٧ٓ ٤ٔه٫
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دنني الكجت يف اتلٕٮي٢ ٤ٔه٭ة كالىؽكر  ،٨٦ ػىةاه كممزيات
 ٔ٪٭ة، ك٨٦ د٤ٟ اخلىةاه/ 

 ايٓصٛص ٚحٞ اهلل تعاىل:  -1

أـ الك٪ح الىعهعح املُ٭ؿة، ٝةؿ  ،قٮا  أكة٩خ ٨٦ ا٣ٞؿ ف ال١ؿي٥
، [5، 4اجلض٥/ ] ﴾ٿ ٿڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿دٕة / 

ة ٨ٔ رب٫  كُل٧٬ة ث٤٘٪ة ٨ٔ ٩نه٪ة ٘ن ٧ٓ ٦٪٫ دج٤ه ، ٚةل١ذةب قي
 .(1)دٕة ، كالك٪ح وؽرت ٔ٪٫ دنهح٪نة

 .[:2اني٩ٕةـ/ ] ﴾ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ﴿دٕة / ٝةؿ 
 ايٓصٛص حمفٛظ١ حبفغ اهلل:  -2

ٝةؿ  ٕة / ٧٠ة  ةؿ [:احلضؿ/ ]﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ﴿د  ٝ،
ٞه٥/  ٨٧ ظِٛ ٦ة أكظةق  حل٫»اث٨ ا٣ ؽً  ٕة ٝ  ٤ه٫  كاهلل د  ؛كأ٩ػـؿٔ 

جة      ػؿ ادل٬ؿ ٞه٥ ث٫ ظضذ٫ ن ا٣ٕ  .(2)«حل
 ايٓصٛص حج١ اهلل ع٢ً خًك٘:  -3

 ف اهلل قجعة٫٩ ٝؽ أٝػةـ احلضػح ن ػ٤ٞػ٫ »/  ٝةؿ اث٨ ا٣ٞه٥
ڭڭڭۇۇۆۆ  ﴿ ثكذةث٫ كرق٫٤، ٚٞةؿ دٕة /

                                                           
 (.4/991(، الىٮأٜ املؿق٤ح، الث٨ ا٣ٞه٥ )44الؿقة٣ح، ل٤نةٚيع، )ص (8 
 (.574خمذرص الىٮأٜ املؿق٤ح، ل٧٤ٮوي )ص (9 
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 .[2ا٣ٛؿٝةف/ ] ﴾ۈ  ۈ
، [:2اني٩ٕةـ/ ] ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ ٺ  ٺ  ٺ ٺ ﴿كٝةؿ/ 

 .(1)«ٚلك ٨٦ ث٫٘٤ ٬ؾا ا٣ٞؿ ف ٚٞؽ أ٩ؾر ث٫ كٝة٦خ ٤ٔه٫ ظضح اهلل ث٫
 ايٓصٛص طسٜل ايعًِ َٚعسف١ اذتهِ:  -4

ع٫ أف »ٝةؿ اث٨ ٔجؽ ا٣رب/  كأ٦ة أوٮؿ ا٥٤ٕ٣ ٚةل١ذةب كالك٪ح، كيًٮ
ك٦ٕؿٚح أظاكـ اهلل  ،٬ؾا انيو٢ ٬ٮ َؿؽ اتلع٤ه٢ كاتلعؿي٥

 .(2)«كرش٫ٔ
 ايٓصٛص ٚاجب١ االتباع:  -5

... ٤ٚ٭ؾا اك٩خ احلضح الٮاصجح االدجةع »كٝةؿ اث٨ ده٧هح/ 
ٚإف ٬ؾا ظٜ ال ثة٢َ ٚه٫، كاصت  ؛ل١٤ذةب كالك٪ح كاإلمجةع

ال جيٮز دؿؾ يش  ممة  ٣خ  ،ال جيٮز دؿًل٫ حبةؿ، اعـ الٮصٮب ،االدجةع
٤ٔه٫ ٬ؾق انيوٮؿ، ك٣حف نيظؽ اخلؿكج ٨ٔ يش  ممة  ٣خ ٤ٔه٫، 

 ، / أف ٬ؾا صة  ث٫ الؿقٮؿأخسٍْاهح ن أو٤ني/ كٌم ٦جج
كصت ادجة٫ٔ، ك٬ؾق اثلة٩هح   / أف ٦ة صة  ث٫ الؿقٮؿواثلاين

                                                           
 (.3/846الىٮأٜ املؿق٤ح، الث٨ ا٣ٞه٥، ) (8 
 (.:2/88ث٨ ٔجؽ ا٣رب، )صة٦ٓ ثهةف ا٥٤ٕ٣ ك٫٤ٌٚ، ال (9 
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 .(1)« ي٧ة٩هح، ًؽ٬ة ا٣كٛؿ أك اجلٛةؽ
 ايٓصٛص ٚاجب١ ايتطًِٝ:  -6

/ دٕة ، كٝةؿ [<] ل عؿران:  ﴾ۋ  ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉې﴿/ دٕة ٝةؿ 
  ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ﴿

 ﴾ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ

إن اىلصآن لً يِـضل يكشب ةػظّ »، كيف احلؽير/ [=:اهحزاه: ]
ٔا ةّ، وٌا  ةػًظا، ةو يصسق ةػظّ ةػًظا؛ فٍا غصفخً ٌِّ فاغٍي

 .(2)«جٓيخً ٌِّ فصدوه إىل اعملّ
 ايٓصٛص تكدّ ع٢ً ايسأٟ ٚع٢ً نٌ فتٝا خمايف١:  -7

 ﴾گ  گ  ڳڳ ک  ک  ک  ک  گ  گ ﴿ ٝةؿ دٕة /
ې  ى ى  ائ  ائ ەئ   ﴿ ، كٝةؿ قجعة٫٩/[8احلجرات: ]

 .[0>اقؼأص: ] ﴾ەئ  وئوئ
أكٍل٧ة صة  رص٢ أصؽؿ ٨٦ اآلػؿ، ر  ٦ة »ٝةؿ اإل٦ةـ ٦ةلٟ/ 

لك يش  يكٍٞ »كٝةؿ النةٚيع/  ،(3)«أ٩ػـؿ صربي٢ ن  ٧ؽ 
                                                           

 (.7 -6/:2) ،دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ ده٧هح (8 
 (.3/292(، كأمحؽ )96) أػؿص٫/ اث٨ ٦ةص٫، (9 
 (.2/274، لاللاكيئ، )كاجل٧ةٔح رشح أوٮؿ أذٞة  أ٢٬ الك٪ح (: 
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 .(1)«، كال يٞٮـ ٫ٕ٦ رأم كال ٝهةس ػة٣ٙ أمؿ اجليب
 دتُٝع ايدٜٔ أصٛي٘ ٚفسٚع٘:  ايٓصٛص ٚاف١ٝ ٚغا١ًَ -8

ٕة /ٝةؿ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ﴿ د

ٝةؿ  ،[@?اقـح : ] ﴾ڃ  ڃ ٕة / ك ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ﴿د

 ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ  ۉ
 .[= نل: ]

٤ٚحكخ د٪ػـؿ ثأظؽ ٨٦ أ٢٬  ي٨ اهلل ٩ةز٣ح  ال »ٝةؿ النةٚيع/ 
 .(2)«كيف ٠ذةب اهلل ادلحل٢ ن قنه٢ اهلؽل ٚه٭ة

 ايٓصٛص ٚاضح١ املعاْٞ ظاٖس٠ املساد:  -9

ٕنة مؿا  »/  ٝةؿ اث٨ ا٣ٞه٥ كًلؾلٟ اع٦ح أ٣ٛةظ ا٣ٞؿ ف ٥٤ٕ٩ ُٝ
ٕنة أف الؿقٮؿ ث٤٘٭ة ٨ٔ اهلل دٕة ،   اهلل كرقٮ  ٦٪٭ة، ٧٠ة ٥٤ٕ٩ ُٝ

ٚ٘ة٣ت ٦ٕةين ا٣ٞؿ ف ٤ٕ٦ٮـ أ٩٭ة مؿا  اهلل، ػربنا اك٩خ أك ٤َجنة، ث٢ ا٥٤ٕ٣ 
ط كأّ٭ؿ ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ث٧ؿا  لك ٦ذلك٥ ٨٦ الك٫٦؛ ث٧ؿا  اهلل ٨٦ الك٫٦ أًك

ل٧١ةؿ ٥٤ٔ املذلك٥ كًل٧ةؿ ثهة٫٩، كًل٧ةؿ ٬ؽاق كإرمة ق، كًل٧ةؿ دحكريق 

                                                           
 (.4/6:6انيـ، ل٤نةٚيع، ) (8 
 (.31الؿقة٣ح، ل٤نةٚيع، )ص (9 
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ة كٚ٭٧نة، ٧ٔالن كدالكة. ْن  ل٤ٞؿ ف، ظٛ
٧١ٚة ث٤َّٖ الؿقٮؿ أ٣ٛةظ ا٣ٞؿ ف لأل٦ح ث٤َّ٘٭٥ ٦ٕة٩ه٫، ث٢ اك٩خ 

 .(1)«ٔ٪ةيذ٫ ثتج٤هٖ ٦ٕة٩ه٫ أ٥ْٔ ٨٦ دلؿ  دج٤هٖ أ٣ٛة٫ّ
 ايٓصٛص إذا ٚجدت ضكط االجتٗاد:  -10

ٚال يىةر    االصذ٭ة   ال  ذا ٔؽـ اجله؛ ذلٟ أف املىري    
االصذ٭ة   ٧٩ة يكٮف ٔ٪ؽ كصٮ  رضكرة م٤ضبح؛ ٚةجلىٮص ٌم املؿصٓ 

ا. ،انيكؿ  كاحلضح ا٣ٞةَٕح، كال ي٪ٕٞؽ  مجةع ن ػالٚ٭ة أثؽن
٫ ٬ٮ ٦ة صة ت ث٫ ... كذلٟ أف احلٜ اذلم ال ثة٢َ ٚه»ٝةؿ اث٨ ده٧هح/ 

 .(2)«الؿق٢ ٨ٔ اهلل، كذلٟ يف ظٞ٪ة، كيٕؿؼ ثةل١ذةب كالك٪ح كاإلمجةع
ٚةالصذ٭ة  الكهةيس  ٧٩ة يكٮف يف ٗري امل٪ىٮص ٤ٔه٫، أك ٚه٧ة 

 ال ُٕٝهح. ،اك٩خ  التل٫ ّ٪هح ٩ْؿيح
 ثاىًٔا: فكُ املكاصد: 

ٕخ حلِٛ ٦ٞةوؽ٬ة ٨٦  ذلٟ أف الرشيٕح املُ٭ؿة  ٧٩ة ًك
ةصهةت كاتلعكح٪هةت، كاتلاكحلٙ الرشٔهح، ٧٠ة الرضكريةت كاحل

                                                           
 (.3/747)الىٮأٜ املؿق٤ح، الث٨ ا٣ٞه٥،  (8 
 (.6/:2دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ ده٧هح، ) (9 
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الرشيٕح لك٭ة راصٕح    مىة٣ط ا٣ٕجة  »ث٨ ٔجؽ الكالـ، ايٞٮؿ ا٣ٕـ 
 . (1)«يف  ٩هة٥٬ ك ػؿد٭٥

الرشيٕح صة ت ثذعىه٢ املىة٣ط » كمهغ اإلقالـ يٞؿر أف/
 ،ٔؽؿ لك٭ة»، ٚةلرشيٕح (2)«كدك٧ه٤٭ة، كدُٕه٢ املٛةقؽ كد٤ٞه٤٭ة

 .(3)«كظ٧١ح لك٭ة ،ط لك٭ةكمىة٣ ،كرمحح لك٭ة
ٛةقؽ ـ ثةملىة٣ط ك ر  امل ٤ه٢ انيظاك ٮيف اإلمجةع ن ٕد ٢ ا٣ُ  . (4)كٝؽ ٩ٞ

كاهلل دٕة   ٧٩ة أٝةـ الرشيٕح ن ٬ؾا املٕىن؛ ني٫٩ قجعة٫٩ حيت 
 الىالح كا٣ٛالح كال حيت ا٣ٛكة  كابلٮار. 

٢٤ لألظاكـ، كبني اجليب    كٝؽ ٩ىخ الرشيٕح ن ظك٥ ٔك
 ٫ ن ٩ي الرضر كالرضار، كٝىؽق    الكٕح كا٣حرس ك٩ي احلؿج. اثت٪ة   ي٪

كال مٟ أف مٮا٬ؽ انيظاكـ دؽؿ ن ٬ؾا املٕىن ثةالقذٞؿا ، 
 ك٬ٮ ٦ة يٞه٥ ثؿ٬ةف والظهح الرشيٕح للك ز٦ةف كماكف كظةؿ. 

كإف ٦ة ي٧ؿ ثجال ٩ة ٨٦ أظٮاؿ مكذضؽة قٮؼ يٛيض ثأ٢٬ 

                                                           
 (.3/237) ،ث٨ ٔجؽ الكالـا ٝٮأؽ انيظاكـ، ل٤ٕـ  (8 
 (.2/376) ،دل٧ٮع ا٣ٛذةكل، الث٨ ده٧هح (9 
 .(4/3) ، ٔالـ املٮٕٝني، الث٨ ا٣ٞه٥ (: 
م٤عٜ ثكذةب املى٤عح يف ا٣ترشيٓ اإلقاليم،  ،رشح ظؽير ال رضر كال رضار (; 

 (.359 )ص زيؽ،مىُىف   .
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٧٤ةا٭ة    ٚذةكو  ىة٣ط كد٪ي املٛةقؽ، كجت٧ٓ حتٜٞ امل لالرشيٕح ٔك
ثني اجلىٮص كاملٞةوؽ، كدؿبٍ ثني اجلـاهةت كاللكهةت، كجت٧ٓ ثني 

٤٤٭ة كظ٧١٭ة.   انيظاكـ، ٔك
٤٧ًٮف ٬ؾق ركاملذىؽ كف ملس٢ ٬ؾق املكةا٢ النةاكح ظني يٕي

ري٬ة ٝؽ خيؿصٮف ثأظاكـ أك ثٛذةكو  ٝؽ تكت٪١ؿ ثة م  ا٣ٞةٔؽة ٗك
املٮاز٩ح كا٣رتصهط، ٧٠ة ا٩ذٍم الؿأم، ل١٪٭ة ٝؽ دثجخ ٔ٪ؽ امل٪ةٝنح ك

يف  يٞةؼ ق٭٥ املؤ٣ٛح ٤ٝٮب٭٥، كدُٕه٢ ُٝٓ يؽ    حل٫ ٩ْؿ ٧ٔؿ
الكةرؽ يف املضةٔح، ك٦٪ٓ الـكاج ثةل١ذةثهح، كاإللـاـ ثة٤ُ٣ٞةت 

ري ذلٟ ٨٦  ...اثلالث، كالـية ة يف ظؽ الرشب    ز٧ة٩ني ٗك
ا ٦ٞةوؽيًّ  ٬ٮ  ة ٦ٓ أ٫٩ اتلرصٚةت ا٧ٕ٣ؿيح ا٣يت دٕذرب اصذ٭ة ن

اذلم أ٢٧ٔ اجله اجلـيئ ٔ٪ؽ دٞجه٢ احلضؿ انيقٮ ، كاالًُجةع، 
ري ذلٟ. ...٢مى كالؿَّ   ٗك

ة ثٕي الىعةثح ٚؿأٮا املٞةوؽ ك٨٦ ٝج٢ اصذ٭ؽ ٦ٞةوؽيًّ 
ٚى٤ٮا ا٣ٕرص يف ا٣ُؿيٜ    ث  ٝؿيْح، كاصذ٭ؽ ٗري٥٬ ٥٤ٚ يى٤٭ة 

 ،املٕىنك ال ثٕؽ ا٣ٕنة  يف ث  ٝؿيْح، ٚاكف انيكلٮف ٦ٓ املٞىؽ 
، كل٥ يك٨ أظؽ ا٣ٛؿيٞني ي٪ٞى٫ كٌلف اآلػؿكف ٦ٓ اجله كاملجىن

ة أكرث صة٩جن  اهلؽل أك اتلىق، كل١٪٫ االصذ٭ة  ا٣نرشم اذلم ٝؽ يؿايع
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َُّ   اجليب٨٦ صة٩ت، كالنة٬ؽ أف  ب ؿَّ زكال  ،أ أظؽ ا٣ٛؿيٞني٦ة ػ
 ن أظؽ ٨٦ املضذ٭ؽي٨. 

كإ٧ٔةؿ د٤ٟ ا٣ٞٮأؽ كانيوٮؿ احلة٧٠ح يكٮف ثةٔذ٧ة ٬ة 
ذةج يف ٦ٕةجلذ٭ة    كرع ملٕةجلح الٮٝةآ كاجلٮازؿ ا٣يت حيي  ا َةرن 

  ٝهٜ، ك٫ٞٚ ٧ٔهٜ، كُٚ٪ح كم١٤ح وعهعح. 
كدٕٞهؽ  ٭ةٮاص٫ ث٫ ٨٦ دأوه٢ نيظاك٦دكاجلٮازؿ الكهةقهح ك٦ة 

كالرضكرة  ،ملكةا٤٭ة يججيغ أف يؿاىع ٚه٫ ا٣ٛؿكؽ ثني الرضكرة ا٣ٛؿ يح
 ثلة٩هح  اا٧ح. كا ،اجل٧ةٔهح ا٣ٕة٦ح، ٚةنيكىل مؤٝذح

كيذٕؿؼ ن كصٮ ٬ة ثحرس،  ،كانيكىل ٝؽ دذعٜٞ بك٭ٮ٣ح
 كٚعه كحبر. ،ذعٜٞ  ال ثٕؽ َٮؿ ٩ْؿدال  حكاثلة٩ه

كيف مجهٓ ٦ة قجٜ دٞىؽ الرشيٕح كأ٤٬٭ة     ػؿاج امللكٙ ٨٦ 
 أهح ٬ٮاق    َةٔح رب٫ كمٮالق، كحتٞهٜ اال٦ذسةؿ ٣ٞٮ  دٕة / 

 . [=>]اقذااي ت:  ﴾ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴿
 ،كالكةا٢ املكذٛيت ٤ٔه٫ أف حيك٨ ٝىؽق ،كَل ٨٦ ا٣ٛٞه٫ املٛيت

 ُ٭ؿ. كيٌجٍ ٝٮ  ثٌٮاثٍ الرشع امل
 ٙ أ٦ة املٛيت ٚه٥٤ٕ أ٫٩ ي٧ةرس وٛح مؿًلجح دجؽأ ثة٣تنؼهه كاتل١هه

الٝةد٫ ثةلٮاٝٓ، ك٨٦ ز٥ دىؽثذكد٧ؿ  ،ا٣َٛٞم ل٧٤كأ٣ح  ر٧٤ف ادلحل٢، ٔك



 
 
 

33 

 ك ربح كجتؿبح كمنٮرة. ٢ ٧ ال ث٥٤ٕ ٔك ٬ؾا ا٣ٛذهة، كال يذ٥
 ،ٍ الٮاٝٓ كاملضذ٧ٓ٘الٮٝٮع حتخ ٨٦ً كحلعؾر املٛيت كاملكذٛيت 

 ٝةؿ دٕة / ؽأك اتلٞؽي٥ ثني يؽم اهلل كرقٮ  ثٞٮؿ، أك رأم، كٝ
 .[@88]اهكع م:  ﴾ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿

٭ؿ  اػ٢  يةر ُكانيو٢ ٬ٮ كصٮب اتلعةك٥    الرشع امل
لرشٔهح ختةَت املك٥٤ ظهس٧ة اكف، ظاكـ اانيٚإف  ؛اإلقالـ كػةرص٭ة

ٕح ٔ٪ؽ ا٣ٞؽرة ن ذلٟ أظؽ ٦ٕةٝؽ اتلٛؿٝح ثني يكحت١ه٥ الرش
 . (1)اإلي٧ةف كاجلٛةؽ

٤ه٫ ٚال حي٢ ملك٥٤ أف يذعةك٥    ٗري ٠ذةب رب٫، ٚإف ٢ٕٚ  ؛ٔك
 ا ل٥ يك٨ ٨٦ أ٢٬ اإلقالـ. اػذهةرن 

ال ػالؼ ثني ازجني ٨٦ املك٧٤ني أف ٨٦ »/  ٝةؿ اث٨ ظــ
ثةجله ٤ٔه٫ كيح يف رشيٕح  يأًت  ك٥ اإلجنه٢ ممة ل٥ظك٥ حب

 . (2)« اإلقالـ ٚإ٫٩ اكٚؿ مرشؾ ػةرج ٨ٔ اإلقالـ
٢ احلؿاـ املض٧ٓ ٤ٔه٫، ٤َّ كاإلنكةف ٦ىت ظى »/  كٝةؿ اث٨ ده٧هح

                                                           
ٝؿارات كدٮوهةت املؤد٧ؿ اثلةين ملض٧ٓ ٚٞ٭ة  الرشيٕح ثأمؿيكة، ٠ٮب٪٭ةص٨،  (8 

 (.٬32، )ص3111- ـه2536ادل٧٩ةرؾ، 
 (، ثذرصؼ يكري.6/284اإلظاكـ، الث٨ ظــ، ) (9 
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ا الرشع املض٧ٓ ٤ٔه٫ اكف اكٚؿن  ؿى ؽَّ احلالؿ املض٧ٓ ٤ٔه٫، أك ثى  ـى ؿَّ أك ظى 
 . (1) «ثةدٛةؽ ا٣ٛٞ٭ة 

يع ٔ٪ؽ٦ة يذٕني قنهالن يؿػه يف الك  ٤ضٮ     ا٣ٌٞة  الًٮ
ال٩ٕؽاـ  ؛القذؼالص ظٜ أك  ٚٓ ٧٤ْ٦ح يف ثرل ال حت٫٧١ الرشيٕح

ابلؽي٢ الرشيع ا٣ٞة ر ن ذلٟ، قٮا  أكةف ذلٟ  اػ٢ ثال  
 ذلٟ ث٧ة يي/  ؽي هَّ ٞى أـ اكف ػةرص٭ة، كيي  ،اإلقالـ
 ،ا٣ٌٞة  املْةل٥ ٨ٔ َؿيٜ ٓي فٍ أك  ى  ،اقذؼالص احلٞٮؽ ري ؾُّ ٕى تى  -

 أك ا٣ٕضـ ٨ٔ د٪ٛهؾ أظاك٫٦.  ،أك اتلع١ه٥ الرشيع ٣٘هةث٫
ال٤ضٮ     ثٕي مح٤ح الرشيٕح تلعؽيؽ احلك٥ الرشيع  -

ٮع اجلةز٣ح، كاالٝذىةر ن املُةبلح ث٫  ،الٮاصت اتلُجهٜ يف مًٮ
ن  ػؿكجه  أك ا٩ذ٭ة ن  نيف ٦ة زا  ن ذلٟ اثذؽا ن  ؛كالكيع يف د٪ٛهؾق

 ة أ٩ـؿ اهلل. ث٘ري ٦ كظك٥ه  ،احلٜ
يع، كبٞة  ٬ؾا ا٣رتػه  - ٠ؿا٬هح ا٤ٞ٣ت ل٤ذعةك٥    ا٣ٌٞة  الًٮ

 يف  ااؿة الرضكرة كاالقتس٪ة . 
ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ڻڻ  ﴿ ؿ ن ذلٟ ٝٮ  دٕة / 

ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ﴿ ، كٝٮ /[:<8]اقنؼر :  ﴾ڻ  ۀ ۀ  ہ

                                                           
 (.4/378دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ ده٧هح، ) (8 
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ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ ، كٝٮ /[>;8]اهكع م:  ﴾ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ

ح : ﴾ہ ہ  ہ  ہڻ  ۀ ۀ   ٧٠ة يكذٛة  ذلٟ  ،[>88]اـق
، ك الا٤٭ة املٕؿكٚح «الرضكرات دنهط املعْٮرات»٨٦ ا٣ٞةٔؽة ا٣ٛٞ٭هح/ 

  .يف ٠ذت ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭هح
ة ٝىح جلٮ  الىعةثح  ٌن ل٧٤سٮؿ أ٦ةـ  ٧٠ة يؽؿ ن ذلٟ أي

مؿدني بكجت ٦ُةبلح ٠ٛةر ٝؿيل  -يٮ٦بؾ-احلةك٥ اجلضةيش الاكٚؿ
ـا٥ٔ ٝؿيل ابلة٤َح ٚه٭٥ث٭٥، كلزلك  ٨ٔ ظ  .ٞ٭٥ يف  ثُةؿ م

 ا: فكُ الرتجٔح عيد التعارض: ـًثالج
يف ظهةة اجلةس احلٮـ دٞةث٢ كدٕؽ ، كتنةثٟ ٦ٕٞؽ ثني املىة٣ط 

أك دىٛٮ  ،كامل٪ةٚٓ كاملٌةر، ظىت ٢َّٝ أف دذ٧عي ظك٪ح ،كاملٛةقؽ
 ٦٪ٕٛح  ال كينٮب٭ة ٦ة ي١ٕؿ ٤ٔه٭ة. 

ؽـ أكال٬ة كأرصع٭ة؛ كٝؽ يكٮف اتلٞةث٢ ثني املىة٣ط ٚهٞ
ك٦ة اكف  ،ٚةلرضكرم يٞؽـ ن ٗريق، كاحلةيج يٞؽـ ن اتلعكح 

 ٫ٕٛ٩ ٦ذٕؽينة يٞؽـ ن ٦ة ٫ٕٛ٩ ٝةرص  ذا اك٩ة ٨٦ ردجح كاظؽة. 
ك٦ة اكف أػؿكيًّة ٝؽـ ن ٦ة اك٩خ ٦٪ٕٛذ٫  ٩هٮيح  ٌح، ك٦ة اكف 

اصت يٞؽـ  ث٫ ٝؽـ ن اجلـيئ املذٮ٥٬، كالٮ٨٦ املىة٣ط لكهًّة ٦ُٞٮاعن 
 ثؽ.  ن امل٪ؽكب ٔ٪ؽ اتلٕةرض، كا٣ٛؿض أ٢ٌٚ ٨٦ اجل٢ٛ كال
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ٕةرض.  ٔ٪ؽ اتل ـ  ؽ ٓ، ك كؽ الٮاصجني ٞي ـ ن املٮق ؽ ٜ ٞي ٌه  كالٮاصت امل
 ﴾ائ  ائ  ەئ  ەئ وئ  وئ  ۇئ﴿ كٝؽ ٝةؿ دٕة /

. [?8]اقزمر:  ﴾ہ  ھ  ھ  ھ  ھے﴿، [>>]اقزمر: 
ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿

 . [8<9]اقنؼر :  ﴾ڤ  ڤ  ڦڦ
ٔى  ٦ٕةذنا ثأم يش  يجؽأ أ٢٬ ال١ذةب كب٧ة  اجليب  ٥ى ٤َّ كٝؽ 

 . (1)يث ِّ يف  ٔٮد٫، كٝؽـ ا٣ٛؿااي يف  جح اهلل ن اجلٮا٢ٚ
ا.  ة ٔ٪ؽ دٕةرض املٛةقؽ دؽٚٓ أ٧ْٔ٭ة ٚكة ن ٌن  ك١٬ؾا أي

ا »ٚإذا   ار انيمؿ ثني  ر  ٦ٛكؽدني كٌل٩خ  ظؽا٧٬ة أكرث ٚكة ن
ٓ ٨٦ انيػؿل ٚؽر  ا٤ٕ٣هة ٦٪٭٧ ة أكىل ٨٦  ر  ٗري٬ة، ك٬ؾا مًٮ

  (2)«.يٞج٫٤ لك اع٢ٝ، كادٜٛ ٤ٔه٫ أكلٮ ا٥٤ٕ٣
كًل٧ة أف ا٣ٞةٔؽة الكةثٞح د٪ه ن دٞؽي٥ املى٤عح انيرصط 
كانيكىل ٔ٪ؽ اتلٕةرض ثني املىة٣ط، ١ٚؾا ٔ٪ؽ دٕةرض املٛةقؽ دؽٚٓ 
املٛكؽة انيكرب، كال مٟ أف أ٥ْٔ امل١ؿك٬ني أكال٧٬ة ثة٣رتؾ، 

                                                           
 .( ٨٦ ظؽير ٦ٕةذ :2(، كمك٥٤ )2569أػؿص٫/ ابلؼةرم ) (8 
 (.559-5/558رشح ال١ٮًلت امل٪ري، الث٨ اجلضةر، ) (9 
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. (1)حلذؼ٤ه ث٫ ٨٦ أمؽ٧٬ة رضرنا ؛امل١ؿك٬ني رضرنا ٚريدكت أ ىن
ة،  ٕن ٤ُ٧ٚٮب الرشيٕح دؿصهط ػري اخلريي٨  ذا ل٥ ي٧ك٨ أف جيذ٧ٕة مجه

ة.  ٕن   (2)ك ٚٓ رش الرشي٨  ذا ل٥ ي٪ؽٕٚة مجه
 أدل٘ الكاعدٗ: 

 : ايكسإٓ ايهسِٜ: أٚاًل

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ﴿ ٝٮ  دٕة /

ڇ  ڍ  ڍ   ڃڃ  چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ 

ڌ  ڌ ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک ک  

گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  

 .[328]ابلٞؿة/  ﴾ہ  ہ  ہھ ھ  ھ  ھ
 وجه الداللة: 

/ كإف اكف ٝذ٢ اهلل  يٞٮؿ»ٝةؿ اث٨ ده٧هح يف ٦ٕىن اآليح/ 
٥ْ ٨٦ اجلٛٮس ٚه٫ رش، ٚة٣ٛذ٪ح احلةو٤ح ثة٣كٛؿ كّ٭ٮر أ٫٤٬ أٔ

                                                           
 (.3/253 اغزح ال٤٭ٛةف، الث٨ ا٣ٞه٥، ) (8 
 (.34/454دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ ده٧هح، ) (9 
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  (1)«. أ ٩ة٧٬ةذلٟ، ٚه٪ؽٚٓ أ٥ْٔ ا٣ٛكة ي٨ ثة٣زتاـ 
 ثاّْٝا: ايط١ٓ املطٗس٠: 

ظخهٔن أذصة وأمٔر »ٝةؿ/  ٨ٔ اجليب  ٨ٔ اث٨ مكٕٮ   -2
حؤدون احلقَّ »ٝةلٮا/ ية رقٮؿ اهلل ٧ٚة دأمؿ٩ة؟ ٝةؿ/ «. حِهصوُٓا

 .(2)«اذلي غييكً، وتعألٔن اهلل اذلي ىكً
ظخيلٔن ةػسي »/ ٝةؿ اجليب  أف ٨ٔ أقهؽ ث٨ ظٌري ك -3

 .(3)«أذصة فاصربوا خىت حيلٔين ىلع احلٔض
 وجه الداللة: 

 ؛ٝذةهل٥ ؾً ؿٍ احلؽيسةف يٮص٭ةف    الىرب ن ٦ٛكؽة أمؿا  اجلٮر، كدى 
ملة يرتدت ٤ٔه٫ ٨٦ ا٣ٛذ٪ح ال١جرية كالرش املكذُري، ٝةؿ اث٨ ده٧هح/ 

٤ -٦ٓ ذ٠ؿق ٧٤ْ٣٭٥-ٚأمؿ » ت امل٤ْٮـ ثةلىرب كإُٔة  ظٞٮٝ٭٥ َك
ظ٫ٞ ٨٦ اهلل، كل٥ يأذف ل٤ْ٧٤ٮـ املجيغ ٤ٔه٫ ثٞذةؿ ابلةيغ يف ٦س٢ ٬ؾق 

ا أ٥ْٔ ٨٦ ٧٤ّ٭٥، ٚةملرشكع ٚه٫ الىرب   (4) .«الىٮر؛ ٚإف ٚه٫ ٚذ٪ح كرشًّ
٨ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب  -4 ة،  ٝةؿ/ ٝك٥ رقٮؿ اهلل  ٔك ٝك٧ن

                                                           
 (.21/624دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ ده٧هح، ) (8 
 (.2954(، كمك٥٤ )4714أػؿص٫/ ابلؼةرم ) (9 
 (.2956(، كمك٥٤ )48:3أػؿص٫/ ابلؼةرم ) (: 
 (.47-2/46االقذٞة٦ح، الث٨ ده٧هح، ) (; 
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َّٜ ث٫ ٦٪٭٥. ٝ ريي ٬ؤال  اكف أظ  ةؿ/٤ٞٚخ/ كاهلل ية رقٮؿ اهلل ٣٘ى
ئين، فيعج» ين ةاىُفدغ، أو يتز  ً رريوين أن يعأٔل  .(1)«ةتارو إُٓ

 وجه الداللة: 

احلؽير ٚه٫ اردكةب ٦ٛكؽة نيص٢ أػؿل؛ ٚإف ا٣ٞٮـ ػريكق »
ثني أمؿي٨ م١ؿك٬ني ال يرتًلٮ٫٩ ٨٦ أظؽ٧٬ة/ املكأ٣ح ا٣ٛةظنح،  

، ٚؽٚٓ   . (2)«انيمؽَّ ثإُٔةا٭٥ كاتلجؼه٢، كاتلجؼه٢ أمؽُّ
ٝذ٢ى  ٫ي ٠ي ؿٍ كدى  (4)كاملؽي٨ (3)ن ا٣٘ةؿِّ  الىالةى   ٫ي ٠ي ؿٍ ك٦س٢ ٬ؾا دى 

 ، ك٬ؾا يؽؿ جبال  ن وعح ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة، كًلرثة دُجهٞةد٭ة.(5)امل٪ةٚٞني
كيف دٞؿيؿ٬ة ٨٦ ص٭ح ا٣ٞٮأؽ انيوٮحلح كاملٞةوؽيح يٞٮؿ 

كٝؽ أمؿ اهلل ثإٝة٦ح مىة٣ط ٦ذضةنكح، »/  ث٨ ٔجؽ الكالـا ا٣ٕـ
  ٦ة ملنٞح مالبكذ٭ة، كإ٦ة ملٛكؽةو  ،كأػؿج ثٌٕ٭ة ٨ٔ انيمؿ

ـصؿ،  ٦ة دي  ٭ة، كزصؿ ٨ٔ ٦ٛةقؽ ٦ذ٧ةز٤ح، كأػؿج ثٌٕ٭ة ٨ٔ ال ٕةًر
٭ةدي  ملنٞح اصذ٪ةث٭ة، كإ٦ة ملى٤عحو   (6).«ٕةًر

                                                           
 (.2167أػؿص٫/ مك٥٤ ) (8 
 (.3/377االقذٞة٦ح، الث٨ ده٧هح، ) (9 
 .( ٨٦ ظؽير زيؽ ث٨ ػةدل اجل٭  3959أػؿص٫/ اث٨ ٦ةص٫ ) (: 
 .( ٨٦ ظؽير أيب ٬ؿيؿة :272(، كمك٥٤ )33:9أػؿص٫/ ابلؼةرم ) (; 
 .٨ ظؽير صةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل ( 3695٦(، كمك٥٤ )4629أػؿص٫/ ابلؼةرم ) (> 
 (.2/8ث٨ ٔجؽ الكالـ، )اٝٮأؽ انيظاكـ، ل٤ٕـ  (= 
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 ذا دٕةرض الٮاصت ٦ٓ  /كيف ٦س٢ اجلٮازؿ الكهةقهح ٝؽ يٞةؿ
 املعْٮر أي٭٧ة يٞؽـ؟

نلك ٤ُ٦ٜ أك  ف اتلٕةرض املٞؽر  ذا اكف ب /أف يٞةؿ والجواب:
ٚهٞؽـ انيمؿ ن  ،كٌلف يف  ٢ٍّ كاظؽو أك ظةؿو كاظؽةو  ،يلك أك أ٤ٗيب

 ٨٦ اردكةب اجلَم. انيمؿ أ٥ْٔى  ؾي ؿٍ اجلَم، كيكٮف دى 
كأ٦ة ٦ة يذ٤ٕٜ ثةجلـاهةت ٨٦ ذلٟ، ٠أف يذٕةرض ٢ٕٚ املأمٮر اجلـيئ 
 ٦ٓ اردكةب امل٪َم اجلـيئ يف  ٢ٍّ كاظؽ، ٚهججيغ اجلْؿ يف ردجح املأمٮر
كردجح املعْٮر، ٚإف اك٩خ املٛةقؽ املرتدجح ن ٢ٕٚ املعؿـ أ٥ْٔى ٨٦ 
٦ٛةقؽ دؿؾ الٮاصت اظذي٤٧ًخ ٦ٛكؽة دؿؾ الٮاصت دلر  ٦ٛكؽة ٢ٕٚ 
املعؿـ، كإف اك٩خ ٦ٛكؽة دؿؾ الٮاصت أ٥ْٔى ٢ٕٛٚ املعؿـ أكىل، ك٬ؾا   
ٮاثٍ ذلٟ ٨٦  د٤ٕٜ ثة٣رتصهط ثني املىة٣ط كاملٛةقؽ ٔ٪ؽ اتلٕةرض، ًك

 هح كاجلـاهح كاتلٕؽم كا٣ٞىٮر. اللك
٤ه٫ ٚال ثؽَّ كال ٗىن ٨ٔ اجلْؿ يف مؿادت انيمؿ كاجلَم،  ؛ٔك

خ و٘رية ٦ٓ كاصت  كالٮاصت كاملعؿـ ٔ٪ؽ اتلٕةرض، ٚإذا دٕةًر
ٌٚالن ٨ٔ رًل٨ أك أو٢ ٨٦ أوٮؿ -رشيع ٤ٚهٞؽـ الٮاصت 

خ ال١جرية ٦ٓ الٮاصت اذلم ٬ٮ ٨٦ صجف  -اإلي٧ةف كإذا دٕةًر
 ٤ٚهٞؽـ دؿؾ ٦س٫٤ ن اردكةب ٦س٤٭ة. -٦سالن -الٮقةا٢ 
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ٚإف اقذٮت الؿدنذةف ثني الٮاصت كاملعْٮر، أك ٩ٞىخ ردجح 
الٮاصت، أك ظى٢ دؿ   أك امتجةق ٤ٚه٢٧ٕ ٔ٪ؽاؾ ث٧ؾ٬ت اع٦ح 
انيوٮحلني ٨٦ دٞؽي٥  ر  املٛكؽة ن ص٤ت املى٤عح، أك دٞؽي٥ 

ا ملٛكؽد٫، كلٮ ٚىٮَّتى  ٬ؾا  اال٦ذ٪ةع ٨ٔ اردكةب امل٪َم ٔ٪٫  ر ن
 حتىه٢ى مى٤عح انيمؿ.

ن أ٫٩ ال اػذالؼ ن أف دؿؾ احلؿاـ أكىل ٨٦ ٢ٕٚ ٦ة 
ٮ كا٣ٞؿب ٨٦ اإل٦ةـ كإ راؾ الىٙ انيكؿ يكذعت، ٚإذا اكف ادل٩ُّ 

ا ٚإف ختُٰ الؿٝةب يٮـ  يٮـ اجل٧ٕح كيف اجل٧ةٔح مكذعجًّة ٦ذأكؽن
٢ٕٚ اجل٧ٕح  ؿـ، ٚه٪ٍم ٨ٔ ذلٟ، كلٮ ٚىٮَّتى املى٤عح املرتدجح ن 

 املكذعت.
 َّٕ ؽ ا٣ٛٞ٭ة /  ر  املٛةقؽ ٦ٞؽـ ن ص٤ت املىة٣ط، كنيص٢ ٬ؾا ٝ

٪ؽ اتلٕةرض يٞؽـ املة٩ٓ ن املٞذيض، ك ارت ن ٬ؾا املٕىن  ٔك
 ٝٮأؽ ٠سرية ٦٪٭ة/ 

 . (1)الرضر األػس يضال ةالرضر األرف -1
  .(1)خيخار أْٔن الرشيَ أو أرف الرضريَ -3

                                                           
(، رشح ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭هح، ل٤ـرٝة، 7:انيمجةق كاجلْةاؿ، الث٨ جنه٥، )ص (8 

 (.::2)ص



  
42 

ُو الرضر اخلاص  -4 ٍَّ   .(2) دلفع الرضر اىػامُيَخَد

 . (3)إذا حػارطج ٌفعسحان رويع أغظٍٍٓا رضرًا ةارحكاب أرفٍٓا -5

 . (4)إذا اجخٍع رضران أظلع األصغص األكرب -6

ك٬ؾق ا٣ٞٮأؽ خمذ٤ٛح ٦جىنن ٦ٞرتبح ٦ٕىنن يف اجل٤٧ح، كٌم ٦ذ٤ٕٞح 
 ر  املٛةقؽ ٦ٞؽـ ن ص٤ت املىة٣ط، »ثة٣ٞةٔؽة ا٣ٛٞ٭هح الكةثٞح/ 

ح  .«ال رضر كال رضار»٨ٔ ا٣ٞةٔؽة اللكهح ال١ربل/  ك٦ذٛٔؿ
كٌم دؽكر ظٮؿ املٕىن اليلك ا٣ْٕه٥ كاذلم اثت٪هخ ٤ٔه٫ الرشيٕح 

 الك٧عح ٨٦ حتىه٢ املىة٣ط كدك٧ه٤٭ة، ك ٚٓ املٛةقؽ كد٤ٞه٤٭ة.
٦ججهحن ن « يذع٢٧ الرضر اخلةص دلٚٓ رضر اعـ»كدٕذرب ٝةٔؽة/ 

ؼؿص٭ة املضذ٭ؽكف ٨٦ اإلمجةع، املٞةوؽ الرشٔهح يف مىة٣ط ا٣ٕجة ، اقذ
ا ٣ٞةٔؽة/  ـاؿ ث٧س٫٤»ك٦ٕٞٮؿ اجلىٮص، كدٕذرب ٝهؽن  . (5)«الرضر ال ي

ٞٮهل٥،  ٚةلرشع  ٧٩ة صة  حلعِٛ ن اجلةس  ي٪٭٥، كأ٩ٛك٭٥، ٔك
                                                           

= 
 (.9:(، انيمجةق كاجلْةاؿ، الث٨ جنه٥، )ص98انيمجةق كاجلْةاؿ، ل٤كهٮيط، )ص (8 
(، رشح ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭هح، ل٤ـرٝة، 7:، )صانيمجةق كاجلْةاؿ، الث٨ جنه٥ (9 

 (.2:8)ص
 (.9:(، انيمجةق كاجلْةاؿ، الث٨ جنه٥، )ص98انيمجةق كاجلْةاؿ، ل٤كهٮيط، )ص (: 
 (.6: يٌةح املكةلٟ، ل٤ٮنرشييس، )ص (; 
 (.7:(، انيمجةق كاجلْةاؿ، الث٨ جنه٥، )ص97انيمجةق كاجلْةاؿ، ل٤كهٮيط، )ص (> 
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كأنكةث٭٥، كأمٮاهل٥، ٚلك ٦ة يؤ م    اإلػالؿ ثٮاظؽ ٦٪٭ة ٚ٭ٮ 
رشع مرضة جيت  زاتل٭ة ٦ة أ٦ك٨، كيف قنه٢ دأكهؽ ٦ٞةوؽ ال

ًعى  ٥ ثةردكةب الرضر انيػه، كهلؾق احل٧١ح رشي ثؽٚٓ الرضر انٔي
ظؽُّ ا٣ُٞٓ محةيحن لألمٮاؿ، كظؽُّ الـ٩ة كا٣ٞؾؼ وهة٩حن لألٔؿاض، 
ة ل٤ٕٞٮؿ، كا٣ٞىةصي كٝذ٢ي املؿدؽ وهة٩حن لأل٩ٛف  ْن كظؽُّ الرشب ظٛ

ًعى ٝذ٢ي الكةظًؿ املرضِّ كاني يةف، ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجه٢ ؛ ، كالاكًٚؿ امل٢ٌِّ / رشي
يٛنت اجلةس، كاآلػؿ يؽٔٮ٥٬    ا٣كٛؿ، ٚهذع٢٧  ةنيف أظؽ٧٬

٥  . (1)الرضر انيػه كيؿدكت؛ دلٚٓ الرضر انٔي
كا٣ُجهت  ،كنيص٢ ٬ؾا صٮز ا٣ٛٞ٭ة  احلضؿى ن املٛيت املةص٨

 .(2)اجلة٢٬ كاملاكرم امل٤ٛف
 رابًعا: فكُ الْاقع:

ٕٝ٭ة النأف يف ٠سري ٨٦ ٌٝةية الكهةقح الرشٔهح أف دذ٘ري يف كا
ة هلؾق اتل٘ريات ٕن كذلا ٚإف  ؛كأف يذ٘ري احلك٥ الرشيع االصذ٭ة م دج

انيظاكـ االصذ٭ة يح املججهح ن أٔؿاؼ ٦ٕه٪ح أك مىة٣ط كاع ات ٦ة 

                                                           
 (.317ا٫ٞٛ٣ اللكهح، ل٤جٮر٩ٮ، )ص  الٮصزي يف  يٌةح ٝٮأؽ (8 
 (.98انيمجةق كاجلْةاؿ، الث٨ جنه٥، )ص (9 
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كاػذالؼ ا٣ٛذهة ٚه٭ة ثةػذالؼ اني٦ةك٨  ،ال ي٪١ؿ د٘ري٬ة
 كا٣ْؿكؼ كاملالبكةت ا٣يت دكذ٪ٛ٭ة. 

اتلغري اىػارئ ىلع أْو واىفخٔى حخغري يف األمٔر االجخٓاديث حبعب 
 الضٌان صالًخا أو فعاًدا. 

حتؽث ل٤٪ةس أٌٝهح حبكت ٦ة »يٞٮؿ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ/ 
حيؽث »ث٨ ٔجؽ الكالـ/ ا ، كيٞٮؿ ا٣ٕـ(1)«أظؽزٮا ٨٦ ا٣ٛضٮر

 .(2)«ل٤٪ةس يف لك ز٦ةف ٨٦ انيظاكـ ٦ة ي٪ةقج٭٥
اـ، كٝؽ ٤َِّٗ ٧ٔؿ ادليح يف أق٪ةف اإلث٢ ثةجل٪ةيح يف الن٭ؿ احلؿ -

ٕٙ  ،ك٤َت ا٣ٞةيض أثٮ يٮقٙ دـًلهح الن٭ٮ  تل٘ري أ٢٬ الـ٦ةف ًك
 .(3)كدِّٛشِّ ال١ؾب ،ادلية٩ح
كٌلف ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ يٞيض يف املؽي٪ح بنة٬ؽ كاظؽ  -

كي٧ني، ٧٤ٚة وةر    النةـ ل٥ يٞج٢  ال مة٬ؽي٨ ملة ر ق ٨٦ د٘ريو ٧ٔة 
 .(4)ٔؿ٫ٚ ٨٦ أ٢٬ املؽي٪ح

 ل٤عةصح  حل٫ بكجت ٚكة  كأصةز ثٕي ا٣ٛٞ٭ة  ا٣تكٕريى  -
                                                           

 .(9/75)امل٪ذىق رشح املٮَأ، ل٤جةيج،  (8 
 (.2/277ابلعؿ املعهٍ، ل٤ـرًلِّش، ) (9 
 (.7/381ثؽاآ الى٪ةآ، ل٤اكقةين، ) (: 
 (.4/96 ٔالـ املٮٕٝني، الث٨ ا٣ٞه٥، ) (; 
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 . (1)أ٢٬ الـ٦ةف
ٕذربكف ذكم انيرظةـ ٨٦ الٮرزح، ٚاك٩خ ال يى كٌلف ثٕي ا٣ٛٞ٭ة   -

 ،كصٮر الك٤ُةف ،أمٮاهل٥ دؾ٬ت    ثهخ املةؿ، ٧٤ٚة رأكا ٚكة  الـ٦ةف
ٚى  ؽـ ا٩ذْةـ ثهخ املةؿ أػؾكا ثةلؿأم اآلػؿ   .(2)زٮ٥٬رَّ ٮى ٔك

٥٤ ٨٦ ػؿكج ا٣جكة     كملة د٘ري احلةؿ ٦٪ٓ ثٕي أ٢٬ ا٣ٕ -
؛ نيف  ر  املٛةقؽ ٦ٞؽـ ن ص٤ت املىة٣ط  . (3)املكةصؽ حلالن

كملة حتةٝؿ اجلةس ٔٞٮبح اخل٧ؿ اصذ٧ٓ الىعةثح ن أف يج٤٘ٮا ث٭ة  -
َّٙ احلؽك  ز٧ة٩ني صرلة   .(4)أػ

ٮا - ٞؽ دؿؾ ٧ٔؿ  ٚٞؽ كًل٧ة ٤َّْٗ ٛٮا مؿااعةن ٣ٛكة  أ٢٬ الـ٦ةف،ٚ  َّٛ ػ
ـاين  . (5)عٜ ربهٕح ث٨ أ٦هح ث٭ؿ٢ٝ ثٕؽ ٩ٛه٫ بكجت اخل٧ؿملة اتل ،٩ي ال

كيف ٔ٭ؽ ٔس٧ةف أمؿ ثةتلٞةط ًٮاؿ اإلث٢ كبهٕ٭ة ن ػالؼ  -
 
ي
ُٰٔ ز٧٪٭ة، بكجت ٚكة  ٦ة اكف ٧ٕ٦ٮالن ث٫، ظىت  ذا صة  وةظج٭ة أ

ة ٣ٞىؽ النةرع ،اذلم٥ ٞن  . (6) ك٩ٞه اني٦ة٩ح، كحتٞه
                                                           

 (.:74 - 3/749، )، الث٨ ا٣ٞه٥ا٣ُؿؽ احل٧١هح (8 
 (.5/579(، ظةمهح ادلقٮِّق، )24-٩7/22٭ةيح املعذةج، ل٤ؿمي، ) (9 
 (.556(، كمك٥٤ ):٧٠97ة يف ابلؼةرم ) ركم ذلٟ ٨ٔ أـ املؤ٦٪ني اعئنح  (: 
  .أنف ث٨ ٦ةلٟ  (، ٨٦ ظؽير2817)مك٥٤، أػؿص٫/  (; 
 (.6277الكنن ال١ربل، ل٤جكةيئ، ) (> 
أ، امل٪ذىق (=   .(83-81-9نييب الٮحلؽ ابلةيج، ) رشح املَٮ
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  ٦ؾ٬ت النةٕٚهح كا٩ذ٢ٞ احل٪ٛهح يف أذجةر امل٪ةٚٓ أمٮاالن   -
كاحل٪ةث٤ح تلضؿه اجلةس ن ا٣٘ىت، ٚأٚذٮا ثذ٧ٌني ا٣٘ةوت أصؿة 

، كذ٬ت ٦ذأػؿك٥٬    صٮاز أػؾ (1)املس٢ ٨ٔ د٤ٟ امل٪ةٚٓ امل٘ىٮبح
 .(2)الػذالؼ ا٣ٕرص كانيكاف ؛انيصؿة ن د٤ٕه٥ ا٣ٞؿ ف

 ٚزمبا اختًفت ايفتٝا باختالف املهإ: 

ةيح يف ٗريق ٔ٪ؽ النةٚيع ٚةجل٪ةيح يف احلؿـ ال دكٮف اكجل٪
كأمحؽ، ك٦ةؿ ثٕي املضذ٭ؽي٨    د٘ري ا٣ٛذهة ثةػذالؼ ادلار؛ ٚال 
دٞةـ احلؽك  ٔ٪ؽ احل٪ٛهح ن ٨٦ اردكت مٮصج٭ة يف  ار احلؿب، ال 

 . (3)يف  ار احلؿب كال  ار اإلقالـ، كدٞةـ ٔ٪ؽ ٗري٥٬ يف  ار اإلقالـ
 نُا ختتًف ايفتٝا باختالف أحٛاٍ املهًفني: 

ل٤نهغ يف املجةرشة كا٣ٞج٤ح ك٬ٮ وةا٥، كل٥  ؽ رػه اجليب ٚٞ
٨ (4)يؿػه ل٤نةب ؛ نيف انيكؿ ي٤٧ٟ ٩ٛك٫ خبالؼ اثلةين، ك٨٦ قأؿٔ 

 دت    اهلل. /ال دٮبح لٟ، ٚإف ٝذ٢ ٝه٢   /ا٣ٞذ٢ ٝج٢ أف يٞذ٢ ٝةلٮا  
                                                           

َٞم:8-22/89املنكٮط، ل٤رسػيس ) (8  ٝة، ) (، املؽػ٢ ا٣ٛ ر ـ، ملىُىف اـل ٕة  (. 57: - 56:ا٣
ح  ، الث٨ اعثؽي٨يف ث٪ة  ثٕي انيظاكـ ن ا٣ٕؿؼ نرش ا٣ٕؿؼ (9  ٨٧ً دل٧ٔٮ

 .(237-3/236) ،رقةا٢ اث٨ اعثؽي٨
  (.4/378)، ل٤ـي٤يع، (، دنهني احلٞةا94ٜ-91)ص ،الؿ  ن قري انيكزايع، نييب يٮقٙ (: 
 (.3/296أمحؽ، )أػؿص٫/  (; 
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كٝؽ دذ٘ري ا٣ٛذهة ثةػذالؼ ا٤ٕ٣ٮـ املٕةرصة ظىت أ٦ك٨ حتؽيؽ 
ؿق، كاقذٛهؽ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجهح احلؽيسح يف ظ٢ ٦رياث احل٢٧ كدٞؽي

ريق.    ماكالت اخل٪ىث ٗك
ىت  كأثهط ا٣ٞىةص يف ا٣ْٕةـ ظهر ال خيىش اتل٤ٙ أك الرسايح، كٚأ

هةف اجلضكح ٦ُ٭ِّؿة  . (1)احل٪ٛهح كبٕي احل٪ةث٤ح ثأف االقذعة٣ح يف انٔي
   ٗري ذلٟ ٨٦ اني٦س٤ح ال١سرية ادلا٣ح ن د٘ري ا٣ٛذهة ثذ٘ري ٦ة 

 هٍ ث٭ة ٨٦ مالبكةت يف الٮاٝٓ. حي
 خامًسا: فكُ التْقع: 
٨٦ أقف الكهةقح الرشٔهح، ٚإف ٫ٞٚ اتلٮٝٓ  ٣نئ اكف ٫ٞٚ الٮاٝٓ

ة يف  ة ٨٦ ٬ؾق انيقف ا٣يت ٔرب ٔ٪٭ة ٚٞ٭ةه٩ة دٕجرينا كاًعن ٌن أي
 ٝٮأؽ  ٧١ح.

اجلْؿ يف ٦آالت انيٕٚةؿ ٦ٕذرب »كذلا ٔرب ٔ٪٭ة النةَيب ثٞٮ / 
 . (2) «٦ٞىٮ  رشاعن 

ذٞة  كا٣ٞٮؿ، ٧٠ة ين٢٧ الٮاٝٓ  ٚحن٢٧ ا٢ٕٛ٣ ٦ة ٬ٮ أ٥ٔ ٨٦ األ
                                                           

(، امل٘ ، 2/645(، ظةمهح اث٨ اعثؽي٨، ):2/34ابلعؿ الؿااٜ، الث٨ جنه٥، ) (8 
 (.8:/2ٝؽا٦ح، ) الث٨

 (.5/2:5املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب، ) (9 
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كإف ل٥ يٞٓ  ،كاملذٮٝٓ؛ ني٩٭٥ ٔربكا ثةتل٤ٕٜ ٧ٔة ٨٦ مأ٫٩ أف يذ٤ٕٜ
 .(1)ثٕؽ، تك٧هحن ل٤ِّش  ثةق٥ ٦ة يؤكؿ  حل٫

٤ه٫ ٚإف  ٧٬ةؿ اجلْؿ    املآالت ٨٦ ظهر  ٌٚة  انيٕٚةؿ  ؛ٔك
 ً  .ٔىٍخ   ييؿدت أ٩ٮااعن ٨٦ اخل٢٤كاتلرصٚةت    ٩ٞهي املٞىٮ  اذلم رشي

ال قه٧ة -كب٪ة ن ن ذلٟ ٚإف املضذ٭ؽ اجلةّؿ يف ٬ؾق املكةا٢ 
٤ٔه٫ أف يؿايع ٦آالت انيٕٚةؿ، ك٩ذةجئ٭ة ث٧ة  -املكذضؽة كاجلةز٣ح

يذٜٛ ٦ٓ ٦ٞىؽ النةرع ٨٦ ترشيٓ د٤ٟ انيٕٚةؿ كاتلرصٚةت، ٚإذا 
ملضذ٭ؽ اثذؽا ن اكف ا٢ٕٛ٣ يف ٦آ  ال يذٜٛ ٦ٓ ٦ٞىؽ النةرع ٦٪٫ٕ ا

٫؛ نيف   . (2) «ادلٚٓ أق٭٢ ٨٦ الؿٚٓ»ٝج٢ كٝٔٮ
ٜى اجلْؿ  ك٬ؾق ا٣ٞةٔؽة دذ٤ُت ٨٦ املضذ٭ؽ أف يكٮف  ٝه
ٜى ابلعر، كٝؽ ٤َّٜٔ النةَيب ن أ٧٬هح ادلربح ن ٬ؾا املٕىن  ٧ٔه

ك٬ٮ دلةؿ ل٧٤ضذ٭ؽ وٕتي املٮر ،  ال أ٫٩ ٔؾبي املؾاؽ،  ٧ٮ ي »ٚٞةؿ/ 
، صةرو ن ٦ٞ ً٘تِّ  . (3)«ةوؽ الرشيٕحا٣
 أدل٘ الكاعدٗ: 

                                                           
 (.٩2/64٭ةيح الكٮؿ، لإلق٪ٮم، ) (8 
 (.249)ص انيمجةق كاجلْةاؿ، ل٤كهٮيط، (9 
 (.5/2:6املٮاٚٞةت، ل٤نةَيب، ) (: 
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 : ايكسإٓ ايهسِٜ: أٚاًل
ؿُّ ث٭ة ن ٝٮأؽ ا٣رتصهط ثني املىة٣ط  -2 ح اآليةت املكذؽى دل٧ٔٮ

﮲   ﴿كاملٛةقؽ، ٠ٞٮ  دٕة /  ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ 

 .[?80]اهكع م:  ﴾﮳  ﮴  ﮵  ﮶ ﮷﮸
ٕة /  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ڻ  ﴿كٝٮ  د

ة ٨٦ اآليةت، َٚم د٪ٍم ٨ٔ إٔٚةؿ ٦ٕه٪ح كحنٮ٬ [880]اإرساء:  ﴾ڻ
 دؤكؿ اعٝجذ٭ة    ١ٔف ٦ٞىٮ ٬ة ٨٦ دْٕه٥ اهلل دٕة .

ح اآليةت ا٣يت دؿمؽ    أذجةر املآؿ ثؽحل٢ ربٍ النةرع ثني  -3 دل٧ٔٮ
 انيظاكـ ك٩ذةجئ٭ة ا٤٧ٕ٣هح، حنٮ/ 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ﴿ٝٮ  دٕة / 

 .[98]اقنؼر :  ﴾ۀ  ۀ  ہ
ٕة /  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ   ٹ ﴿كٝٮ  د

 .[:?8]اقنؼر :  ﴾ڦ ڦ  ڦ
ٕة /  ٝٮ  د ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ﴿ك

ٚ٭ؾق اآليةت دؿمؽ    أذجةر ٦آؿ ٬ؾق  [@<8]اقنؼر :  ﴾ۈ
اتلرصٚةت كانيٕٚةؿ بنلك ٦جةرش يف حتىه٢ اتلٞٮل، كظىٮؿ أ٨٦ 
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 املضذ٧ٕةت، كحتٜٞ احلٛةظ ن ظهةة اجلةس.
ح اآليةت ا٣يت دنني أ -4 ذجةر املآالت بنلك ػةص، ك٦٪٭ة دل٧ٔٮ

گ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ﴿ٝٮ  دٕة / 

 .[@<]اقؽفف:  ﴾ڱ  ڱ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ
 وجه الداللة: 

ال مٟ أف  ُٔةبى الكٛه٪ح أك  حلةؽى رضرو ث٭ة يججيغ ٦٪٫ٕ 
يٮظِ ٦آؿي ٬ؾا ا٢ًٕٛ٣ ٨٦  ةن ك٦ٛكؽةن، ٣ك٨ ملة ل ك ٫ٕٚ؛ ل١ٮ٫٩ مرضَّ

ًٟ ا٣ْةل٥ اكف ٬ؾا اإلرضاري  ٧ٮ نا ٨٦ ص٭ًح جنةًة الكٛه٪ًح ٨٦ امل ٤ً
 ٦آ ، كمرشكاعن ٨٦ ص٭ح ٩تهضذ٫.

ڑ  ڑ  ک ک ک  ک  گ گ گ   ﴿ٝٮ  دٕة /  -5

 .[;]اقـيا:  ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں ں
 وجه الداللة: 

ٝؽ جيرل ٨٦ رأل الـ٩ة ثٕه  رأق٫ ٚن٭ؽ ث٫ ٨٦ ٗري أف يأيت ٤ٔه٫ 
ة ظًْٛخ ثأربٕح م٭ؽا ، ك٬ؾا يف ذاد ٫ رضره ك٦ٛكؽةه  الَّ أ٩٭ة ٣ػ٧َّ

ؿاضى ك٦٪ٕخ ٨٦  مةٔح ا٣ٛةظنح أك تنٮي٫ الرشٚة ، ٚٞؽ صة   ،انٔي
٬ؾا االظذهةطي يف ٔؽ  الن٭ٮ ، كإٝة٦ح ظؽِّ ا٣ٞؾؼ ن ٨٦ ٝؾؼ؛ 
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، أك  يكذ٤ٕى٨ى ٚه٫ ا٣ٛةظنحي ل٧٤آؿ املؿصٮ ٨٦ ظِٛ املضذ٧ٓ املك٥٤ أف ت
ٟى ٚه٫ أٔؿاضي املؤ٦٪ني ثةبل٭ذ  ةف.ديجذ٭

 ثاّْٝا: ايط١ٓ املطٗس٠: 

املىة٣ط كاملٛةقؽ  ًض ةري ٕى تى  ث٭ة ن ٝٮأؽً  ؿُّ انيظة ير املكذؽى  - 
 ٦س٢/  ،إٚ٭ةؽى كدى 
ؿايب يف املكضؽ، ك٩٭ه٫  -2 ؛ ملة (1)٨ٔ ُٝٓ ثٮ  ظؽير ثٮؿ انٔي

 كظىٮؿ اجلٛؿة. ،يؤكؿ ٨٦ ا٩تنةر اجلضةقح
اجلةسي أف  ٨ٔ ٝذ٢ امل٪ةٚٞني؛ خلال يذعؽث كظؽير ا٦ذ٪ة٫ٔ  -3

ا   ، كحنٮ ذلٟ.(2)يٞذ٢ أوعةث٫!  ٧ؽن
٨ ٔٮؼ ث٨ ٦ةلٟ  -4 ريار أئٍخكً اذليَ »/ ٝةؿ/ ٝةؿ  ٔك

ن غييكً،  ن غييًٓ ويَُصئُّ ُُتتًُٔٓ وُُيتُٔكً، وحَُصئُّ
ورشار أئٍخكً اذليَ حُتغظًُٔٓ ويُتغظُٔكً، وحَيػًُِٔٓ 

٥ ٔ٪ؽ ذلٟ؟ ٝةلٮا/ ٤ٝ٪ة/ ية رقٮؿ اهلل أٚال ٩٪ةثؾ٬ «.ويَيػُِٔكً
ًُ الصالةَ، أال »ٝةؿ/  ٔا فيك ًُ الصالةَ، ال ٌا أكام ٔا فيك ال ٌا أكام

                                                           
 .٨٦ ظؽير أنف ث٨ ٦ةٟل  -كال٤ِٛ  -( 395(، كمك٥٤ )7136أػؿص٫/ ابلؼةرم ) (8 
 .( ٨٦ ظؽير صةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل 3695(، كمك٥٤ )4629أػؿص٫/ ابلؼةرم ) (9 



  
52 

ٌَ ويل غييّ واٍل فصآه يأيت ػيًئا ٌَ ٌػصيث اهلل، فَيَْيْهصَْه ٌا 
َْ يًسا ٌَ غاغث  . (1)«يأيت ٌَ ٌػصيث اهلل، وال َيْْنَِع

 وجه الداللة: 

، كإمةٔحي يف اخلؿكج ن ا٣ْةل٥ مى٤عحي ٔـ  كدٮحلحي ا٣ٕؽؿً 
الىالًح، كإزا٣حي ا٣ٛكةً ،  الَّ أ٫٩ ملة يؤكؿ  حل٫ كيٛيض ٨٦ اقتجةظح 
رًي   ٦ة  أ٢٬ اإلقالـ، كظىٮؿ ا٣ٛنت يف دلذ٧ٕةت املك٧٤ني، ٗك

ـً  أمؿ اجليب  -ذلٟ ٨٦ أقجةبو  ؽ ثةلىرب ن صٮر انيا٧ح، ٔك
 ٦٪ةثؾدً٭٥ أك اخلؿكًج ٤ٔه٭٥.

 ضْابط االجتَاد باليظز يف املآالت: 
ٍي االصذ٭ة  كمم ة يججيغ االتلٛةت  حل٫ يف ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة/ ًٮاث

 / (2)ثةجلْؿ يف املآالت، ك٨٦ ذلٟ
طي ظىٮًؿ املآؿ قٮا  أكةف مى٤عح أـ ٦ٛكؽة، كذلٟ ث٤٘جح  -1 دىؿىصُّ

 ا٨ْ٣ ن أ٢ٝ دٞؽيؿ.
 أف يكٮف اجلْؿ ن كٜٚ ٦ٞةوؽ الرشيٕح. -3

                                                           
 (.2966أػؿص٫/ مك٥٤ ) (8 
 (.599-2/598)٫ٞٚ اجلٮازؿ لأل٤ٝهةت املك٧٤ح،  .  ٧ؽ يرسم،  (9 
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ة يف ٤ٔذ٫ كظ٫٧١. -4 ُن  أف يكٮف املآؿ املذٮٝٓ ٦٪ٌج
٨٦ » /ك٨٦ ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭هح ا٣يت دؿدجٍ ث٭ؾا املجؽأ/ ٝةٔؽة

ٔيٮٝت حبؿ٦ة٫٩ ٦ة ٝةرب » /، كٝةٔؽة(1)«اقذٕض٢ محبنة ٝج٢ أكا٫٩ 
٫ ٧١ٍى ٯ ظي ُى  .(2)«الِّش ى يٕي

 

                                                           
 (.295(، انيمجةق كاجلْةاؿ، الث٨ جنه٥، )ص263انيمجةق كاجلْةاؿ، ل٤كهٮيط، )ص (8 
 (.4/255(، امل٪سٮر، ل٤ـرًلِّش، )289انيمجةق كاجلْةاؿ، ل٤كهٮيط، )ص (9 
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كاملنةرًلح الكهةقهح املٕةرصة يف ثال ٩ة احلٮـ دكذ٪ٛ٭ػة مىػة٣ط 
ك٦ٛةقؽ، كانيو٢ أ٫٩  ذا اػذ٤ُخ احلك٪ةت ثةلكػحبةت، كاإلجيةثهػةت 

ىػػة٣ط ثةلكػػ٤جهةت، ككٝػػٓ امػػتجةق كدػػالزـ ثػػني امل٪ػػةٚٓ كاملٌػػةر، كامل
كأف يتكػ٤ط  ،أف ي٤ُػت اتلػأين كا٣رتيػر، كإاع ة ابلعػر -كاملٛةقؽ 

ابلةظر ثةبلرص اجلةٚؾ ٔ٪ؽ كرك  النج٭ةت، كا٢ٕٞ٣ الاكم٢ ٔ٪ؽ ظ٤ػٮؿ 
كًلؾلٟ املٛةقؽ املعٌػح،  ،املىة٣ط املعٌح ٤ٝهح» كذلٟ نيف ؛الن٭ٮات

ـخُ »/ ٝػٮ   كانيكرث ٦٪٭ة امذ٢٧ ن املىة٣ط كاملٛةقؽ، كيػؽؿ ج فَّ
ٔاتفَّ ةاملاكره، وخُ  اجلِث  .(2)«(1)«ج اجلار ةالؼٓ

كحل٥٤ٕ أف حتىه٢ اإلمجةع يف ٬ؾق اجلةز٣ح أمؿ ال يذأىت حبػةؿ؛ 
جت٢ٕ ٠ٛح املىػة٣ط كاملٛةقػؽ ٦ذؽإٚػح  ،الردجةَ٭ة ث٧ذ٘ريات ٠سرية

٪٭ة ختذ٤ٙ اني٩ْةر، كدؽؽ املآػؾ ثػةػذالؼ انيظػٮاؿ  ثةقذ٧ؿار، ٔك
ي٪١ؿ ن ٨٦ ػة٣ٛػ٫؛  ذا  كانيمىةر، ٨٧ٚ اػذةر أظؽ ا٣رتصهعني ل٥

ذرب، كٝؽ ٝةؿ ث٫ ٨٦ ٝةؿ ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كاجلْؿ،  اكف للك ٝٮؿ  حل٢ يٕي
أك خمةمػ٪ح، كاهلل  كال ٦ة٩ٓ ٨٦ امل٪ةوعح كاملؿاصٕػح ٦ػ٨ ٗػري دٕػؽٍّ 

٤ه٫ اتلالكف.  املكذٕةف ٔك
                                                           

 .( ٨٦ ظؽير أنف ث٨ ٦ةلٟ 3933أػؿص٫/ مك٥٤ ) (8 
 (.2/23ث٨ ٔجؽ الكالـ )اٝٮأؽ انيظاكـ، ل٤ٕـ  (9 
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أمْر ٓتعني استحطارٍا عيد اليظز يف ٍذِ الياسل٘ ببالدىا 
 لتأثريٍا يف احلكه الشزعٕ: 

 : يف ايطاح١ ارتازج١ٝ: اًلأٚ

ا٤ٞ٣ػػٜ ا٣٘ػػؿأ بنػػأف االدٛةٝهػػةت الكهةقػػهح، كاالٝذىػػة يح،  -2
 كا٣ٕك١ؿيح، كا٣رتادهت ادلكحلح الكةثٞح ن ٝهةـ اثلٮرة.

اخلٮؼ ن املىة٣ط ا٣٘ؿبهح يف ابلال  ا٣ٕؿبهح، ك٦ة قػهُؿأ ٦ػ٨  -3
 د٘ري يف ا٣ٕالٝةت اخلةرصهح.

 قه١ٮف دٮص٭٫. كًلهٙ ،اتلٮصف ٨٦ اجلْةـ اآليت ثٕؽ اثلٮرة -4

 ا٣رتٝت ل٧٤ٮٝٙ انييؽيٮلٮيج اجلؽيؽ، كاملن٭ؽ الكهةيس املٞج٢. -5

ا. -6 ا كحبؿن  االظتنة  ا٣ٕك١ؿم ل٤ذؽػ٢ الرسيٓ ن احلؽك  ثؿًّ

املٮٝٙ ٨٦ انيظؽاث الكةػ٪ح ن أرض ٤ٚكُني، كاملٮٝٙ ٨٦  -7
ة. «محةس» ٕن  كاحل٭ٮ  ٦

 ثاّْٝا: يف ايطاح١ ايداخ١ًٝ: 

كاحل٧ػةس ٔ٪ػؽ ال١سػريي٨ ٦ػٓ ٦ة يالظِ ٨٦ ٤ٗجػح ا٣ٕةَٛػح  -2
 االٚذٞةر    احل٧١ح كبٕؽ اجلْؿ.

٦ػػة ٝػػؽ يػػؿ  ٦ػػ٨ اقػػذ٘الؿ انيظػػؽاث كاملنػػةرٌلت ل٤ػػرتكيش  -3
 ملرشكاعت د٘ؿينهَّح أك ختؿينهح.
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ٕٙ الٮيع الكهةيس -4 ذٞػة  اخلػربة كاتلضؿبػح ،٦ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ ٨٦ً   ؛كٚا
 بكجت قهةقةت املؿظ٤ح املةًهح. 

 هةقهح ال١جرية كاملذاكم٤ح.اٚذٞة  ال١سريي٨    املنةريٓ الك -5

ػػٓ رهيػػح ل٧٤كػػذٞج٢ ا٣ٞؿيػػت أك ابلٕهػػؽ يف ّػػ٢  -6 وػػٕٮبح ًك
ٞجةت مؽيؽة.  دٕٞهؽات ٔك

ٓ ادلاػي يف أم حلْح، كادلػٮؿ    ق٤ك٤ح ٦ػ٨  -7  ماك٩هح دٛضري الًٮ
ٮيح أك اتلؼؿينهح. ٧ةؿ ا٣ًٛٮ  انٔي

كظؿيػػح ادلٔػػٮة  ،أ٧٬هػػح كصػػٮ  امل٪ػػةثؿ الكهةقػػهح كاالصذ٧ةٔهػػح -8
 اإلقال٦هح.
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 ه املشارك٘ الئابٔ٘ يف اجملالس التشزٓعٔ٘ ّالشْرٓ٘: حك
٣ٞؽ اػذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ة  كابلػةظسٮف كادلاعة كامل١ٛػؿكف املٕػةرصكف 

ـاب الكهةقػهح ،يف ٬ؾق املنةرٌلت كاالمػرتاؾ  ،كن رأق٭ة دكٮي٨ انيظ
يف ا٣ربملة٩ةت كاملضةلف ا٣ترشيٕهح، كدجةي٪خ أٝٮاهل٥ ٦ػة ثػني ٝةاػ٢ ثػأف 

يع الىةات هلؾق اجلةز٣ح، كٝةاػ٢ ثأ٩ػ٫ ال ظكػ٥ اجلٮاز ٬ٮ احلك٥ الرش
 هلؾق اجلةز٣ح  ال امل٪ٓ كاحلْؿ.

 ٚقبٌ َعادت١ ٖرا األَس حيطٔ ايتأنٝد ع٢ً اآلتٞ: 

ة أك ظؽيسنة ن كصٮب حت١ه٥ رشيٕػح اهلل،  -2 ال خيذ٤ٙ ٚٞه٭ةف ٝؽي٧ن
كأف ٬ؾا اخلُةب اعـ مٮص٫ ل٤نٕٮب كاحلاكـ ن ظؽٍّ قٮا ، ك٨٦ 

/ كصٮب ادجةع ظك٥ اهلل كرقٮ   ذا ٝىضػ اهلل لٮازـ ٬ؾا االدٛةؽ
ا ا، كال ػرية ملػؤ٨٦ يف ٬ػؾا أثػؽن  ﴾ے  ے  ۓ  ۓ﮲﴿ كرقٮ  أمؿن

 .[68]اني٩ٕةـ/ 
٧٠ة أ٩٭ػ٥ ال خيذ٤ٛػٮف يف ظؿ٦ػح اتلعػةك٥    رشيٕػحو ٗػرًي  -3

كٍل٭٥ يٞػٮؿ ثذػأزه٥ ٦ػ٨  ، رشيًٕح اهلل ا٣يت صة  ث٭ة  ٧ؽ 
ظهح ٬ؾق الرشيٕح، ي٢ٕٛ ذلٟ، أك دكٛريق  ف أذٞؽ ٔؽـ وال

٢ ٗري٬ة ٤ٔه٭ة. ٌَّ  أك ٚ

ػػة يف أف مػػٮاالة ال١ٛػػةر  -4 ٛن ة كػ٤ ٛن ال خيذ٤ػػٙ مجهػػٓ ا٣ٛٞ٭ػػة  قػػ٤
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 كالؿًلٮف    ا٣ْةملني ظؿاـ.

كٝؽ ٝةؿ احلٮـ جبٮاز د٤ٟ املنةرٌلت ٔؽ  ٠جري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ة  
يىط أف ي٤ُٜ ٤ٔه٭٥ كوٙ اجل٧٭ٮر يف ٬ؾا الـ٦ةف، ك٥٬ ٦ة ثني 

أك ٤ُ٦ٮبهح ٬ؾق  ،أك الٮصٮب ،قذعجةبكٝةا٢ ثةال ،ٝةا٢ ثةإلثةظح
 املنةرًلح يف اجل٤٧ح.

 َٚٔ ٖؤال٤: 

 .(1)ٌٚه٤ح مهغ انيز٬ؿ انيقجٜ صة  احلٜ يلع صة  احلٜ  -
ٌٚه٤ح النهغ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ثةز ٦ٛيت اعـ امل١٤٧ح ا٣ٕؿبهح  -

 .(2) الكٕٮ يح 
 .(3) ٌٚه٤ح النهغ اث٨ ٔسه٧ني  -
ٌٚه٤ح ٦ٛيت ادليةر املرصيح انيقجٜ النهغ ادل٠ذٮر ٩رص  -

 .(4) ٚؿيؽ كاو٢ 

                                                           
 (. 29:ي٪ةيؿ، )ص -ٔؽ   يك٧رب ،انيز٬ؿ دل٤ح (8 
 ـ.:٬2:9، يٮ٩هٮ :251، ذك ا٣ٕٞؽة 4ٔؽ  ،دل٤ح لٮا  اإلقالـ (9 
 (.:6/57ق٤ك٤ح ٠ذت كرقةا٢ النهغ ٔجؽ الؿمح٨ ٔجؽ اخلة٣ٜ، ) (: 
حبر/ منةرًلح املك٥٤ يف اال٩ذؼةثةت ٦ٓ ٗري املك٥٤ ٨٦ اجلةظهح ا٣ترشيٕهح  (; 

ح ث٧ض٤ح راثُح ا٣ٕةل٥ اإلقاليم، املضرل انيكؿ، كا٣ٛٞ٭هح يف الرشيٕح اإلقال٦ه
ـ  اثلةين،   (. 594-592، )ص #2533اجل
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ةكم  -  .(1) ٌٚه٤ح النهغ ادل٠ذٮر يٮقٙ ا٣ًٞؿ
 .(2) ٌٚه٤ح النهغ ادل٠ذٮر ٔجؽ ال١ؿي٥ زيؽاف  -

 يف مج٤ح ٠جرية ٨٦ ا٣ٛٞ٭ة  املٕةرصي٨.

ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ،  ،ٚاضتدٍ ايكا٥ًٕٛ بادتٛاش َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ

 ٚاملعكٍٛ. ،األصٛي١ٝ ٚايفك١ٝٗٚايكٛاعد 

 : مً الكزآٌ الكزٓه: أّاًل
    ڄ ڄ  ڃ ڃ  ڃڃ  چ چ  چ  چ ﴿ٝٮ  دٕة /  -2

ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ 

 . [67-66]يٮقٙ/  ﴾ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک
 وجه الداللة: 

ٚه٭ة  حل٢ ن صٮاز ٤َت الٮاليح،  ذا اكف »ٝةؿ انيلٮيس/ 
ا٣ٕؽؿ، كإصؿا  أظاكـ الرشيٕح، كإف  ا٣ُة٣ت مم٨ يٞؽر ن  ٝة٦ح

اكف ٨٦ يؽ الاكٚؿ أك اجلةاؿ، كرب٧ة جيت ٤ٔه٫ ا٤ُ٣ت  ذا دٮٝٛخ 
                                                           

ةكم، ٦ُجٮاعت املض٤ف  (8  ادلي٨ كالكهةقح، دأوه٢ كر  مج٭ةت،  . يٮقٙ ا٣ًٞؿ
 .#2539، 2انيكركأ لإلٚذة ، ط

ٔجؽ ال١ؿي٥ زيؽاف، (9  َهح كمنةرًلح املك٥٤ يف اال٩ذؼةثةت،  .   (.235-71 )ص حبر/ ادلي٧ٮٝؿا
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، كٌلف ٦ذٕهِّ٪نة ذللٟ  .(1)«ن كاليذ٫  ٝة٦حي كاصتو ٦سالن
يف احلك٥ يف دلذ٧ٓ مرشؾ،  -ٕٚالن - كٝؽ مةرؾ يٮقٙ 

ال يٞٮـ احلك٥ ٚه٫ ن ٝٮأؽ اإلقالـ، كإ٫٩ ظني ٤َت ٬ؾق 
يح ٢٤ٔ ٤َج٫ ثأ٫٩ يذ٧ذٓ ثىٛةت دؤ٫٤٬ تلع٢٧ املكبٮحلح، الٮال

 ٚٮوٙ ٩ٛك٫ ثأ٫٩/ ظٛهِ ٤ٔه٥.
ث٪ة ن ن ذلٟ لك٫، يْ٭ؿ جلة صٮاز »كيٞٮؿ ادل٠ذٮر ٧ٔؿ انيمٞؿ/ 

املنةرًلح يف احلك٥ ٗري اإلقاليم، ٨٦ ػالؿ ٔؿض ٝىح يٮقٙ 
 ، ،  ذا اكف يرتدت ن ذلٟ مى٤عح ٠ربل، أك  ٚٓ رشٍّ مكذُريو

ةع د٘هرينا ًصؾريًّة كلٮ ل٥ ى يف انيًك ٘ىريِّ  .(2)«يك٨ ثإماكف املنةرؾ أف يي
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ  چ   ﴿ٝةؿ دٕة /  -3

 .[2:]٬ٮ /  ﴾چ ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
 وجه الداللة: 

يٞٮؿ النهغ الكٕؽم يف ا٣ٛٮااؽ املذعى٤ح ٨٦ د٤ٟ اآليح/ 
كٝؽ ي٧٤ٕٮف  ،ةك٦٪٭ة/ أف اهلل يؽٚػػٓ ٨ٔ املؤ٦٪ني ثأقجةب ٠سري»

محبنة ٦٪٭ة، كرب٧ة  ٚٓ ٔ٪٭٥ بكجت ٝجه٤ذ٭٥،  كٝؽ ال ي٧٤ٕٮف ،ثٌٕ٭ة
                                                           

 ( ثذرصؼ يكري.24/6ركح املٕةين، لأللٮيس، ) (8 
 (.43 )ص ظك٥ املنةرًلح يف الٮزارة كاملضةلف اجلهةثهح،  . ٧ٔؿ انيمٞؿ، (9 
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ٝٮ٫٦ بكجت  ٥ى صٍ رى  مٕهت كأ٢٬ كَ٪٭٥ ال١ٛةر، ٧٠ة  ٚٓ اهلل ٨ٔ
 ا٣يت حيى٢ ث٭ة ادلٚٓ ٨ٔ اإلقالـ ر٫ُ٬، كأف ٬ؾق الؿكاثٍ

كاملك٧٤ني ال ثأسى ثةلكيع ٚه٭ة، ث٢ رب٧ة دٕني ذلٟ؛ نيفَّ اإلوالح 
 .ا٣ٞؽرة كاإلماكف ظكت٤ُ٦ٮب، 

٤٧ٮا ن  ٕٚىل ٬ؾا، لٮ قىع املك٧٤ٮف اذلي٨ حتخ كاليح ال١ٛةر، ٔك
الٮاليح مج٭ٮريح، يذ٧ك٨ ٚه٭ة انيٚؿا  كالنٕٮب، ٨٦ ظٞٮٝ٭٥  ص٢ٕ

ن ظٞٮٝ٭٥  أكىل ٨٦ اقتكال٦٭٥ دلك٣ح دٞيض ادليجهح كادل٩هٮيح لاكف
٤ىحن  ادليجهح كادل٩هٮيح، كحتؿص ن  ثة د٭ة، ٧ى ة هل٥ كص٤ٕ٭٥ عى ٦ن ؽى  .كػى

احلاكـ، ٚ٭ٮ  ٥ٕ٩  ف أ٦ك٨ أف دكٮف ادلك٣ح ل٧٤ك٧٤ني، ك٥٬
املذٕني، ك٣ك٨ ٣ٕؽـ  ماكف ٬ؾق املؿدجح، ٚةملؿدجح ا٣يت ٚه٭ة  ٚٓ 

 .(1)«٦ح، كاهلل أ٥٤ٔلرلي٨ كادل٩هة ٦ٞؽَّ  ككٝةيح
حتٜٞ ثٕي املاكقت ك٨٦ امل٤ٕٮـ أف املنةرًلح يف د٤ٟ املضةلف 

ا٢٧ٕ٣ ن محةيح ادلٔٮة كادلاعة ٨٦  -مٟثال -لرلٔٮة، كا٣يت ٦٪٭ة 
اقتجؽا  احل١ٮ٦ةت كاًُ٭ة ٬ة لرلاعة، نيف ادلاعة  ذا اكف هل٥ ث٭ؾق 

نرية دؽٚٓ ٔ٪٭٥ ٚإف ذلٟ يكٮف قنجنة يف دؿاصٓ  ؛املضةلف ر٬ٍ ٔك
 ا٧٤ْ٣ح ٨ٔ قعٞ٭٥ كا٣ٌٞة  ٤ٔه٭٥. 

                                                           
 (.:49 )ص دحكري ال١ؿي٥ الؿمح٨، ل٤كٕؽم (8 
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 ثاىًٔا: مً السي٘ اليبْٓ٘: 
َْ »/ ٝٮؿ رقٮؿ  -2 ى ٌَ

َ
ًْ  رَأ ْهُ  َِْهصًاٌُ  ٌُِِْك ًْ  بِيَِسهِ، فَإِنْ  فَيْيَُغري  َ  يَْعخَِػعْ  ل

ِّ، فَإِنْ  ِ ًْ  فَتِيَِعُا َ ِّ، وَذَلَِم  يَْعخَِػعْ  ل ْطَػُف  فَتَِليْتِ
َ
ٍَانِ  أ ، كٝٮ  (1)«اإِلي

« ُّ ٍَُو  إَُِّ ًْ  يُْعخَْػ َمصَاءُ  َغيَيُْك
ُ
َْ ، َوتُِْهُِصونَ  َفخَْػصِفُٔنَ  أ ٍَ ، ةَصِئَ  فََلسْ  َنصِهَ  َف

 ٌَ َُْكصَ  َْ َو
َ
ًَ  فََلسْ  أ َْ ، َظيِ َْ  َوىَِك  .(2)«َوحَابَعَ  َرِضَ  ٌَ

 وجه الداللة: 

 ؿ احلؽيسةف ن كصٮب انيمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلَم ٨ٔ امل٪١ؿ، 
هح ادلػٮؿ يف  /كاحلكجح الكهةقهح، كيرتدت ن ذلٟ ا٣ٞٮؿ ث٧رشٔك

ظهر  ٩٭ة الٮقه٤ح ا٣ٕٛة٣ح لألمؿ كاجلَم  ؛املضةلف اجلهةثهح
 .(3)يف ٬ؾا املهؽافكاإل٩كةر 

ٔم رجو صاىح»/  ٝٮؿ اجليب -3 ٔا ىلع أريكً  ،ٌات احل ٔا فصيُّ فلٔم
 .(4)«أصدٍثَ 

                                                           
 .( ٨٦ ظؽير أيب قٕهؽ اخلؽرم :5أػؿص٫/ مك٥٤ ) (8 
 .( ٨٦ ظؽير أـ ق٧٤ح 2965أػؿص٫/ مك٥٤ ) (9 
 (.326)ص ،ا٩ْؿ/ املنةرًلح يف احلهةة الكهةقهح (: 
جؽ اهلل 63:(، كمك٥٤ ) 4988ابلؼةرم ) / أػؿص٫ (;  . ( ٨٦ ظؽير صةثؿ ث٨ٔ   مؿٚٮاعن
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 وجه الداللة: 

أف اجلضةيش ٢َّّ ظة٧٠نة ن ٩ْةـ حيك٥ ث٘ري رشيٕح اهلل ثٕؽ 
رصالن وةحلنة، كوىل ٤ٔه٫ ثٕؽ   قال٫٦، ك٦ٓ ذلٟ أذربق اجليب 
ب٫ٍي يف ٫٤ٕٚ، ك ُِّ ممة ين٭ؽ ثإقال٫٦/ ٬ؾا احلؽير كمجهٓ مٮد٫، كل٥ ييػؼى

 الؿكايةت ا٣يت ذ٠ؿ٬ة ابلؼةرم ظٮؿ مٮت اجلضةيش، ك٩يع اجليب 
ة، ٦ٓ   ، كالىالة ٤ٔه٫، ك٦٪ع٫ كوٙ الىالح، دؤًلؽ أ٫٩ اكف مك٧٤ن
أ٫٩ اكف م٤اكن ني٦ح اكٚؿة، حي٧١٭ة كٜٚ ٦ة أذة د٫ ٨٦ ٩ْةـ كأٔؿاؼ، 

ا ل٧٤ك٧٤»كٝؽ كو٫ٛ اث٨ ظضؿ ثأ٫٩  ٕنةاكف ر  ن  .(1)«ني ٩ةٚ
ح ٨٦ اني ٣ح ن أف اجلضةيش  كٝؽ قةؽ ادل٠ذٮر ٧ٔؿ انيمٞؿ دل٧ٔٮ

ل٥ حيك٥ يف ٝٮ٫٦ برشيٕح اإلقالـ، ٦٪٭ة/ ٝٮ  يف رقةتل٫    اجليب  
، ك٦٪٭ة/ أف ٝٮ٫٦ ٝؽ ػؿصٮا ٤ٔه٫ «ٚإين ال أم٤ٟ  ال ٩ٛيس» 

يؿيؽكف ػ٫ٕ٤، ٚ٪رصق اهلل ن ػى٫٧، كٌلف ظضذ٫ ن ٝٮ٫٦ أ٫٩ ل٥ 
ٍؿ يي  جىؽِّ ٍ، كل٥ يي ممة ٔؿٚٮق ٔ٪٫، ٦ٓ أ٫٩ أذٞؽ ثةإلقالـ ثةَ٪نة، كبٕر  ٘ىريِّ

 .(2)ي٥٤ٕ رقٮؿ اهلل ث٧ٕذٞؽق
كاجلضةيش ٦ة اكف ي١٧٪٫ أف حيك٥ »/  ٝةؿ اث٨ ده٧هح

                                                           
 (.2/316اإلوةثح، الث٨ ظضؿ، ) (8 
 (.86 -85ظك٥ املنةرًلح يف الٮزارة كاملضةلف اجلهةثهح،  . ٧ٔؿ انيمٞؿ، )ص (9 



  
79 

ٚإف ٝٮ٫٦ ال يٞؿك٫٩ ن ذلٟ، كًلسرينا ٦ة يذٮىل الؿص٢  ؛حبك٥ ا٣ٞؿ ف
ة، كيف  ٩ٛك٫ أمٮر ٨٦ ا٣ٕؽؿ ثني املك٧٤ني كاتلذةر ٝةًهنة، ث٢ كإ٦ة٦ن

يؿيؽ أف ي٢٧ٕ ث٭ة، ٚال ي١٧٪٫ ذلٟ، ث٢ ٬٪ةؾ ٨٦ ي٧٪٫ٕ ذلٟ، كال 
ة  ال كقٕ٭ة... ٚةجلضةيش كأ٦سة  قٕؽا  يف اجل٪ح،  يك٤ٙ اهلل ٩ٛكن
كإف اك٩ٮا ل٥ ي٤زتمٮا برشاآ اإلقالـ ٦ة ال يٞؽركف ن ا٣زتا٫٦، ث٢ 

 .(1)«اك٩ٮا حي٧١ٮف ثةنيظاكـ ا٣يت ي١٧٪٭٥ احلك٥ ث٭ة
: ـًثالج ٘ احلاكن٘ ألمز املشاركات السٔاس٘ٔ املعاصٗز َٔ  ا: الكْاعد الفك

 . (2) ايكاعد٠ األٚىل: ال ضٝاض١ إال َا ٚافل ايػسع
 الدليل والتعليل: 

نيف الكهةقح ٌم لك ٢ٕٚ اكف اجلةس ٫ٕ٦ أٝؿب    الىالح  -
أك ٩ػـؿ ثػ٫ الػٮيح،  ، كأثٕؽ ٨ٔ ا٣ٛكة ، كإف ل٥ ي٫ٌٕ الؿقٮؿ 

 هلؾا/ كممة ين٭ؽ 
 أغٍال الصداةث، وٌِٓا/ 

 .ل٧٤ىةظٙ حتؿيٜ ٔس٧ةف  -أ
                                                           

 (. :32-329/:2، )دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ ده٧هح (8 
 (.2/5 ٔالـ املٮٕٝني، الث٨ ا٣ٞه٥، ) (9 
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  ل٤ـ٩ة ٝح. حتؿيٜ يلع  -ب
 .(1)جلرص ث٨ ظضةج ٩ي ٧ٔؿ  -ص
ػػةؿ ا٣ٞػػؿايف/   ـ »كٝػػؽٝ  ـ يف انيظػػاك ٤ػػ٥ أف اتلٮقػػٕح ن احلػػاك كٔا

ؽ الرشٔهح ٨٦ كصٮق.. ٛنة ل٤رشع، ث٢ تن٭ؽ   ا٣ٞٮٔا  .«الكهةقهح ٣حف خمة٣
 كذ٠ؿ ٦٪٭ة/ 

٦ٓ ٩ي الرضر يف الرشيٕح، كرٚػٓ احلػؿج، ة اىفعاد واُتؼاره نرث -1
 ٚذضٮز انيظاكـ ا٣يت ل٥ ي٪ه ٤ٔه٭ة تلعىه٢ ٬ؾق املى٤عح.

ل٥ ين٭ؽ   الرشع ثةٔذجػةر كال  ٣٘ػة   كٌم ٦ة املصيدث املصظيث/ -2
 كب٭ة ٢٧ٔ الىعةثح ك٨٦ ثٕؽ٥٬، ك٨٦ أ٦س٤ذ٭ة/ 

 كاليح ا٣ٕ٭ؽ ٧ٕ٣ؿ. -ب   ٠ذةثح املىعٙ. -أ
 اختةذ  ار ل٤كض٨. -   ؽكي٨ ادلكاكي٨.د -ص
 اتلأريغ ثةهلضؿة. -ك    ٢٧ٔ الك١ح. -٬
 .(2)د٧ٌني الى٪ةع، كحنٮ ذلٟ -ز

ٚإف رٚٓ ا٥٤ْ٣، كحتٞهٜ ا٣ٕػؽؿ، كاملُةبلػح  ؛كب٪ة ن ن ٦ة قجٜ
ثؾلٟ، كاقذ٧ٕةؿ لك ٦ة يذؾرع ث٫ تلعٞهٜ ٬ؾق املُة٣ػت ال ينػرتط 

                                                           
 (.25-24) ،ا٣ُؿؽ احل٧١هح، الث٨ ا٣ٞه٥ (8 
 (.3/352) ،دجرصة احلاكـ، الث٨ ٚؿظٮف  (9 
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ؿ قةثٜ ٨٦ ٢ٕٚ الكػ٤ٙ، أك كصٮ  ٦سة ،ٚه٫ اجله ٤ٔه٫ ٨٦ النةرع
 ٬ؾق املنةرٌلت الكهةقهح كالٮقةا٢ املٕةرصة. /ك٨٦ ذلٟ

أال ختؿج ٬ؾق الٮقةا٢ كاملعةكالت ٨ٔ ٝٮا٩ني الرشػيٕح والرشط/ 
اللكهح، كظؽك ٬ة الٌةثُح، كأال د٭ؽـ الرشيٕحي ٬ػؾق انيمػٮر ثػ٪ه ٦ػ٨ 
٩ىٮو٭ة، ٧ٚىت ٦ة ظٞٞخ ٬ؾق الٮقه٤ح املىػ٤عح، كلػ٥ دىػُؽـ ثػ٪ه 

٭ة أو٢ يلك، ٚال كص٫ مل٪ٕ٭ة ٨٦ ص٭ح الرشع.صـيئ، كل  ٥ يٕرًت
حتصٌٝ أععِ املصًحتني، ٚدز٤ أععِ املفطدتني  ايكاعد٠ ايجا١ْٝ:

 عٓد ايتعازض.

 ذا اك٩خ املى٤عح ال دػذ٥  ال ث٧ٛكػؽة، أك اك٩ػخ ال دذعٞػٜ  ال 
ثذعٜٞ ٚٮات ملى٤عح أػؿل، أك اك٩خ املٛكػؽة انيكػرب ال د٪ػؽٚٓ  ال 

ٚػإف ٝةٔػؽة الرشػيٕح حتىػه٢ انيك٧ػ٢ ٦ػ٨  -ث٧ٛكؽة  ك٩٭ة دذعٜٞ
ة. ٌن ٥ْ ٨٦ املٛةقؽ ٨ٔ اتلٕةرض أي  املىة٣ط ٔ٪ؽ اتلٕةرض، ك ٚٓ انٔي

 الدليل والتعليل: 

اقذٞؿا  الرشيٕح يؽؿ ن أ٩٭ػة ٦ججهػح ن راعيػح املىػة٣ط يف 
ا٣ٕةص٢ كاآلص٢؛ ني٩٭ة ٦زن٣ح ٨٦ احل١ه٥ اخلجري، كاملىة٣ط دؿصػٓ    

 ، ال د٪٫ٕٛ أ٧ٔةؿ ا٣ٕجة  الىػةحلح، كال درضػق ا٣ٕجة ؛ ني٫٩ دٕة  ا٣٘
 أ٧ٔةهل٥ ا٣ُةحلح، ٚهجىق أ٩٭ة ل٤ٕجة  دؿصٓ اعاؽد٭ة، كدٕٮ  ٚةاؽد٭ة.
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ـ ٩ٛٞح اني٢٬ كالٮادلي٨ ن ٩ٛٞػح اتلُػٮع كلػٮ اك٩ػخ  - ٚذيٞؽَّ
 ص٭ة نا ل٥ يذٕني.

كيٞؽـ قٛؿ املؿأة ل٤٭ضػؿة ٦ػ٨  ار احلػؿب ثػال  ػؿـ ن  -
 ثٞةا٭ة ثؽار احلؿب.

يىرب ن أا٧ح اجلٮر؛ نيف ٔىهة٩٭٥ كاخلؿكج ٤ٔه٭٥ دـيؽ ك -
 ٦ٛكؽد٫ ن مى٤عح اخلؿكج ٦ٓ ٦ة ٚه٫ ٨٦ قٟٛ لرل٦ة .

كيٕةف ثٕي ا٧٤ْ٣ح يف الٮاليح،  ذا دٕنيَّ ٬ػؾا كقػه٤ح دلٚػٓ  -
ػة ملػة ثػني ٦ٛكػؽيت  ٕن ة كأكرث ٚكػة نا يف انيرض؛  ٚ ٨٦ ٬ٮ أمؽ ٧٤ّن

 ا٣ٛكٮؽ ٨٦ اتلٛةكت.
ت ا٣يت دذٌػ٨٧ مػحبنة ٦ػ٨ املؼة٣ٛػةت كدٞج٢ ثٕي الٮالية -

ة ل٥٤ْ٤ انيكرب، كحتىهالن ل٤ٕؽؿ انيرصط ٛن ملػة يف  ؛اك٥٤ْ٣ كحنٮق ختٛه
 كإف مةث٭ة ثٕي املٛةقؽ. ،حتٞهٜ ٬ؾق املىة٣ط ٨٦ امل٪ةٚٓ

ك٬ؾا ٦ة يذ٨٧ٌ دؿصهط املنةرًلح ن ًؽ٬ة ٦ٓ ثٕي ٦ٛةقػؽ 
كذلػػٟ الثت٪ػػة  الرشػػيٕح ن حتٞهػػٜ ػػػري اخلػػريي٨  ؛٧٘٦ػػٮرة

 ى٤عذني، ك ٚٓ أ٥ْٔ الرشي٨ كاملٛكؽدني.كامل
هح ٦ػػٓ دػػٮِّق املعػػةذيؿ  ٚةملنػػةرًلح امل٪ٌػػجُح ثٌػػٮاثٍ املرشػػٔك
كاملٛةقؽ ٦ة أ٦ك٨ أ٥ْٔ ػرينا، كأثٕؽ ٨ٔ املٛكؽة املرتدجح ن ا٩ٛػؿا  
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 ا٧٤ٕ٣ة٩حني كالال يجهني ثةحلك٥ أك ا٣ترشيٓ.
كٚه٧ة يذ٤ٕٜ ث٭ؾق اجلةز٣ح كػىٮص ٬ؾق ا٣ٞةٔػؽة يٞػٮؿ النػهغ 

ة ن الكـ ا٣ٕال٦ػح الكػٕؽم الكػةثٜ  -الؿمح٨ ٔجؽ اخلة٣ٜ ٔجؽ  ٞن ٤ٕ٦
كأ٩خ دؿل ٬٪ة أف ٦ؽار ٬ػؾق ا٣ٛذػٮل، ك٬ػؾا االقػت٪جةط ٦ػ٨ »/ -ذ٠ؿق

ٚألف ( اردكةب أػٙ الرضري٨) /اآليح ال١ؿي٧ح ن ا٣ٞةٔؽة ا٣ٛٞ٭هح
يكىع املك٧٤ٮف حل١ٮف هل٥ مػٮًلح يف احلكػ٥ ٦ػٓ ال١ٛػةر يىػٮ٩ٮف 

كال مٟ ٨٦ أف يٕحنػٮا  ػريه حي٧ٮف  ي٪٭٥، ثؾلٟ أٔؿاً٭٥ كأمٮاهل٥ ك
أة ال١ٛةر ثال ظٞٮؽ دىٮف محبنة ٨٦  ي٪٭٥ كأمٮاهل٥  .(1)«حتخ َك

 ايكاعد٠ ايجايج١: اعتباز ايرزا٥ع

 ٚة٣ُؿيٜ املٌٛهح    احلالؿ ظالؿ كبة١ٕ٣ف.
ٚةملٞةوؽ ٦ة ين٢٧ املىة٣ط كاملٛةقؽ، كالٮقةا٢ ٌم َؿٝ٭ػة املٌٛػهح 

 حل٭ة.املٮو٤ح   حل٭ة، ككقةا٤٭ة 
 الدليل والتعليل:

ؽ أ٩٭ة ٠سرينا ٦ة د٤ٕػ٢ ث٧ػة ثةقذٞؿا  أظاكـ الرشيٕح ا٣٘ؿا  كص
ك٦ػة دٛيضػ  حلػ٫  ،يرتدت ن  ثةظذ٭ة أك ٦٪ٕ٭ة ٨٦ امل٪ةٚٓ أك املٌةر

                                                           
 (.6/579ق٤ك٤ح ٠ذت كرقةا٢ النهغ ٔجؽ الؿمح٨ ٔجؽ اخلة٣ٜ، ) (8 



 
 
 

83 

كن ٬ػؾا صػؿت ٚذػةكم ا٧٤ٕ٣ػة  ٦ػ٨ دلف  ،٨٦ املىة٣ط أك املٛةقؽ
 كإ  يٮـ اجلةس ٬ؾا . الىعةثح 

اعبب ؼ شبقًا  وقبه طببر   حبرم اقبرهؿببنذا »/  ٝػةؿ اثػػ٨ ا٣ٞػه٥

ؿنكه نرمف  ويؿـع مـف   ؼقًؼ  قتحريؿه واثنقًت  قبه،  Aإققه وو  ئ  اػيض

وقي  ي   اقي ب ئ  واقبذاائع ادػألبقا إققبه قؽب ن  ،ومـًع   ن يؼره مح ه

قؾـػيس يه، وحؽؿته اعب ؼ وعؾؿبه يبلي   ذقك كؼأًل  قؾتحريا، وإؾراءً 

ذقك ف  اإي ء...
 
»

(1)
. 

ؽ ذراآ احلؿاـ، دٛػذط ذرااػٓ احلػالؿ املٮوػ٤ح  حلػ٫، كًل٧ة تك
١ٚهٙ  ذا اكف ذلٟ ٨٦ الٮاصت اذلم ثػ٫  ٝة٦ػح ادليػ٨، كحتىػه٢ 

 مىة٣ط املك٧٤ني.
٦ة ال يػذ٥ الٮاصػت »ك «ل٤ٮقةا٢ أظاكـ املٞةوؽ»كا٣ٞةٔؽة أف 
 .« ال ث٫ ٚ٭ٮ كاصت

٤ه٫ ٚهججيغ ٚذط ٬ؾق اذلريٕح تلعىه٢ أمػؿ ٤ُ٦ػٮب رشاعن  ؛ٔك
٦هؽاف، كإٝة٦ػح احلضػح ن لرلاعة، كإثالغ احلٜ يف لك ٨٦ اتل١٧ني 

 .ك٦ٞةك٦ح امل٪عؿٚني ،، كمـامحح املج٤ُنيلك أظؽ
                                                           

 .(4/231، )، الث٨ ا٣ٞه٥ ٔالـ املٮٕٝني (8 
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  :ايكاعد٠ ايسابع١: اعتباز املآالت َٚساعا٠ ْتا٥ج ايتصسفات

اجلْؿ يف ٦آالت انيٕٚةؿ ٦ٕذرب ك٦ٞىٮ  »/  يٞٮؿ النةَيب
، اك٩خ انيٕٚةؿ مٮاٚٞح أك خمة٣ٛح ٭ؽ ال حيكػ٥ كذلٟ أف املضذ ؛رشاعن

  ال ثةإلظضةـ أك ثةإلٝؽاـ امللكٛني ٨ٔ الىة رةن ٢ٕٚ ٨٦ انيٕٚةؿ 
 مرشػكاعن ٚٞػؽ يكػٮف  ٢،ا٣ٕٛػ ذلػٟ  حلػ٫ يػؤكؿ ٦ػة    ٩ْؿق ثٕؽ

ي  ٚه٫ ملى٤عح  ػػالؼ ن ٦آؿ   ك٣ك٨ ؽرأ،دي  ملٛكؽة أك كذض٤ت،ت
 أك ،ٔ٪ػ٫ دجنػأ ملٛكػؽة مرشػكع ٗػري يكػٮف كٝػؽ ٚه٫، ٝىؽ ٦ة

 أ٤َػٜ ٚػإذا ذلػٟ، ػػالؼ ن ٦ػآؿ   ك٨ك٣ ث٫، د٪ؽٚٓ مى٤عح
هح، انيكؿ يف ا٣ٞٮؿ     ٚه٫ ،املى٤عح اقذضالب أ ل ٚؿب٧ة ثةملرشٔك
ٕن  ٬ؾا ٚه١ٮف ٤ٔه٭ة، دـيؽ أك املى٤عح ،تكةكم ٦ٛكؽة   َػالؽ ٨٦ ة٦ة٩
ه ا٣ٞٮؿ هحامل ثٕػؽـ اثلػةين يف ا٣ٞٮؿ أ٤َٜ  ذا كًلؾلٟ ح،ثةملرشٔك  رشػٔك
 يىػط ٚػال دـيػؽ، أك تكػةكم ٦ٛكػؽة    املٛكؽة اقذؽٚةع أ ل رب٧ة

هح ثٕؽـ ا٣ٞٮؿ  َالؽ  أ٫٩  ال املٮر ، وٕت ل٧٤ضذ٭ؽ دلةؿ ك٬ٮ املرشٔك
 .(1)«الرشيٕح ٦ٞةوؽ ن صةرو  ا٣٘ت،  ٧ٮ  ،املؾاؽ ٔؾب

 الدليل والتعليل:

٣ٞؽ ٤٤ٔخ ٠سري ٨٦ انيظاكـ الرشٔهح أمؿنا ك٩٭هنة ث٧ػة دػؤكؿ  حلػ٫، 
                                                           

 (.5/2:5) ،يباملٮاٚٞةت، ل٤نةَ (8 
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دٕة  ٨ٔ قت  هلح املرشًلني ملة ٩ٍم اهلل  ؽٚٞ ؛كيرتدت ٤ٔه٭ة ٨٦ اجلذةاش
٨ٔ املجة٣٘ح يف  َؿااػ٫  ك٩ٍم اجليب  ؛يرتدت ٤ٔه٫ ٨٦ قت اهلل دٕة 

َّٙ  ؛محةيح جل٪ةب اتلٮظهؽ ٨ٔ ٝذ٢ امل٪ةٚٞني خلال ي٪ٛي اجلػةس ٔػ٨  كًل
خلػال   اع ة ث٪ة  ال١ٕجح ن ٝٮأؽ  ثػؿا٬ه٥  ؾى ؿى كدى  ؛ادلػٮؿ يف ادلي٨

 .٬ه٥  ثؿا يٕذٞؽ اجل٭ةؿ أ٫٩ قه٘ري م٤ح
 ك٨٦ ثٕؽ٥٬ ٨٦ أ٢٬ اإلٚذة . كراعيح املآالت اكف  أب الىعةثح 

هح كإف  ،ك٨٦ ٬٪ة ذ٬ت أ٢٬ ا٤ٕ٣ػ٥     ٝة٦ػح املىػة٣ط الرشٔػ
أرتض يف َؿيٞ٭ة ثٕي امل٪ة٠ؿ اجلـاهح، كن ٨٦ ا٩ذىت إلٝة٦ذ٭ػة 

 أف يذيق اهلل يف اصذ٪ةب ٬ؾق امل٪ة٠ؿ ٦ة اقذُةع.
ة ذ٬ت أ٢٬ ا٥٤ٕ٣    ٌن  ٝة٦ح الٮاصجةت ادليجهح ٦ٓ  ك٨٦ ٬٪ة أي

ثٕي املجذؽٔح أك ا٣ٛكٞح ٔ٪ؽ دٕؾر  ٝة٦ذ٭ة ن كص٭٭ة ٦ٓ ٗػري٥٬؛ 
نيف  ًةٔح ٬ؾق الٮاصجةت أ٥ْٔ ٦ٛكؽة ممة د٤نف ثػ٫ ٬ػؤال  ٦ػ٨ 

 ابلؽع كاملؼة٣ٛةت.
ٚإذا دٕؾر  ٝة٦ح الٮاصجةت ٨٦ ا٤ٕ٣ػ٥ كاجل٭ػة  »ٝةؿ اث٨ ده٧هح/ 

ري ذلٟ  ال ث٨٧ ٚه٫ ثؽٔحه  ٦ػ٨ مرضػة دػؿؾ ذلػٟ مرضػد٭ة أٝػ٢  ٗك
اكف حتىه٢ مى٤عح الٮاصت ٦ٓ ٦ٛكؽة مؿصٮظػح ٦ٕػ٫  -الٮاصت 
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 .(1)«ػرينا ٨٦ ا١ٕ٣ف
ث٢ جيٮز ٔٞؽ ٬ؾق الٮاليةت هلؤال  اثذؽا ن  ذا اك٩ػٮا أٝػٮـ ث٭ػة 
٥ ممة يذٌػ٧٪٫  ٨٦ ٗري٥٬، ث٢ كا٣ٞذةؿ ٦ٕ٭٥ إلٝة٦ح كاليذ٭٥ ن الٗؿ

 ،ىػٮ ة ذلاد٭ػةذلٟ ٨٦ اإلاع٩ح ن املٕىهح؛ نيف املٕىهح ٣حكخ ٦ٞ
ك٣ك٨ ل١ٮ٩٭ة كقه٤ح تلعىػه٢ املىػ٤عح الؿاصعػح، ٧٠ػة دجػؾؿ 

 انيمٮاؿ يف ٚؽا  انيرسل املك٧٤ني ٨٦ أيؽم ا٣كٛؿة.
ث٨ ٔجؽ الكالـ يف ٦ٕؿض الك٫٦ ن دٞػؽي٥ انيٝػ٢ اٝةؿ ا٣ٕـ 

ة يف الٮاليح/  ٞن ٚإف ٝه٢/ أجيٮز ا٣ٞذةؿ ٦ٓ أظؽ٧٬ة إلٝة٦ح كاليذػ٫ »ٚك
  ٦ٕىهذح؟كإ ا٦ح درص٫ٚ ٦ٓ  اع٩ذ٫ ن

ا  ة ملة ثني ٦ٛكؽيت ا٣ٛكٮٝني ٦ػ٨ اتلٛػةكت، ك ر ن ٕن ٤ٝ٪ة/ ٥ٕ٩  ٚ
لألٚكؽ ٚةنيٚكؽ، كيف ٬ؾا كٝٛح كإماكؿ ٨٦ ص٭ح أ٩ػة ٩ٕػني ا٣ْػةل٥ 

ة ملٛكؽة انيثٌةع ٕن كٌم ٦ٕىهح، كًلؾلٟ ٩ٕني  ،ن ٚكة  انيمٮاؿ  ٚ
ػػة ملٛكػػؽة ادل٦ػػة  ٕن كٌم ٦ٕىػػهح،  ،اآلػػػؿ ن  ٚكػػة  انيثٌػػةع  ٚ

ز اإلاع٩ح ن املٕىهح ال ل١ٮ٩٭ة ٦ٕىهح، ث٢ ل١ٮ٩٭ػة ك٣ك٨ ٝؽ جتٮ
كقه٤ح تلعىه٢ املىػ٤عح الؿاصعػح، كًلػؾلٟ  ذا ظىػ٢ ثةإلاع٩ػح 
مى٤عح دؿأ ن دٛٮيػخ املٛكػؽة، ٧٠ػة دجػؾؿ انيمػٮاؿ يف ٚػؽا  

                                                           
 (.39/323) ،، الث٨ ده٧هحدل٧ٮع ا٣ٛذةكم (8 
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 .(1)«انيرسل انيظؿار ٨٦ املك٧٤ني ٨٦ أيؽم ا٣كٛؿة ا٣ٛضؿة
ٓ  ػؿ/  ز٥ كا٣ٕػؽكاف كٝؽ جتٮز املٕةك٩ح ن اإل»كيٞٮؿ يف مًٮ

كا٣ٛكٮؽ كا٣ٕىهةف، ال ٨٦ ص٭ح ٠ٮ٫٩ ٦ٕىهح، ث٢ ٨٦ ص٭ػح ٠ٮ٩ػ٫ 
 ٦٪٭ة/  ،كقه٤ح    مى٤عح، ك  أ٦س٤ح

 ٚإ٫٩ ظؿاـ ن  ػؾي٫ ٦جةح بلةذحل٫. ،٦ة يجؾؿ يف اٚذاكؾ انيقةرل -2
ٚإ٫٩ جيػت ٤ٔهػ٫  ؛أف يؿيؽ ا٣ْةل٥ ٝذ٢  نكةف مىة رةن ن ٦ة  -3

 ثؾؿ ٦ة .

أك ث٧ػةؿ  ،ث٧ةهلػة ال يرتًل٭ة  ال اٚذؽا ن ك ،أف يكؿق امؿأة ن الـ٩ة -4
 ٗري٬ة ٚه٤ـ٦٭ة ٔ٪ؽ ذلٟ.

٦ٕةك٩ػػح ن اإلزػػ٥ كا٣ٕػػؽكاف  - ن اتلعٞهػػٜ -ك٣ػػحف ٬ػػؾا 
كا٣ٛكٮؽ كا٣ٕىهةف، كإ٧٩ة ٬ٮ  اع٩ػح ن  ر  املٛةقػؽ، ٚاك٩ػخ املٕةك٩ػح 

ٕنة ال ٦ٞىٮ نا  .(2)«ن اإلز٥ كا٣ٕؽكاف كا٣ٛكٮؽ كا٣ٕىهةف ٚه٭ة دج
ألـ٫٦ ٦ةالن ٨٧ٚ ٤َت ٦٪٫ ّةل٥ ٝة ر ك»/  كيٞٮؿ اث٨ ده٧هح

ٚذٮقٍ رص٢ ثح٪٭٧ة حلؽٚٓ ٨ٔ امل٤ْػٮـ ٠ػرثة ا٤ْ٣ػ٥، كأػػؾ ٦٪ػ٫ 
اكف -كأُٔٯ ل٤ْةل٥، ٦ٓ اػذهةرق أال ي٥٤ْ ك ٫ٕٚ ذلػٟ لػٮ أ٦كػ٨ 

                                                           
 (.2/98) ،ث٨ ٔجؽ الكالـاٝٮأؽ انيظاكـ، ل٤ٕـ  (8 
 (.:2/23) ،ث٨ ٔجؽ الكالـاٝٮأؽ انيظاكـ، ل٤ٕـ  (9 
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 .(1)« ك٪نة، كلٮ دٮقٍ  اع٩ح ل٤ْةل٥ اكف مكحبنة
٤ه٫ ٚةنيو٢  ٝة٦ػح ا٣ٕػؽؿ كحتٞهػٜ اخلػري، كإٝة٦ػح املىػة٣ط  ؛ٔك

ٔهح، كإف ٝةـ يف َؿيٞ٭ة ثٕي املٛةقؽ اجلـاهح، أك امل٪ة٠ؿ اخلةوػح، الرش
 .[27]اتل٘ةث٨/ ﴾ہ  ہ  ہ  ھ ﴿كا٣ٞةٔؽة ا٣ٞؿ ٩هح دٞٮؿ/ 

 .(2)ايكاعد٠ ارتاَط١: األَٛز مبكاصدٖا

 الدليل والتعليل: 

 قق  ظ  ر عذ  ذه  (: «إنام األعامل بيلنييت»: يف حديثه 

 اقؼ عد  اقػؼفقا اقؽزى.

ٚ٭ة، ك٨٦ أػؾ٬ة ٚال يك - ذٮم ٔ٪ؽ اهلل دٕة  ٨٦ اتلٍٞ ٣ُٞح حلٕؿِّ
 كاثلةين ّةل٥. ،حلذ٤ٛ٭ة، ٚةنيكؿ  ك٨

كال يكذٮم ٨٦ يٕني امل٤ْٮـ يف ختٛهٙ ا٥٤ْ٣، ك٨٦ يٕني ا٣ْةل٥  -
 ن ٫٧٤ّ!

ة - كحلعٜٞ ث٭ة  ،كال يكذٮم ٨٦ ي٤ُت الٮاليح حلؽٚٓ ث٭ة ٧٤ّن
،  ة لألمٮاؿ، كاصرتا ن ك٨٦ ي٤ُج٭ة اقذُة٣ح ن اخل٤ٜ كا٩ذ٭ةثن  ٔؽالن

 ن احلؿ٦ةت، كاقذٕة٩ح ن ا٣ُ٘هةف.

                                                           
 (.31/66) ،دل٧ٮع ا٣ٛذةكم، الث٨ ده٧هح (8 
 (.211، )صمكؽا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭هح، ل٤٪ ،(9انيمجةق كاجلْةاؿ، ل٤كهٮيط، )ص (9 
 .٨٦ ظؽير ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب  ،(2:18( كمك٥٤ )2أػؿص٫/ ابلؼةرم ) (: 
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٠أف -٨ٔ املك٧٤ني  ؿى ؾِّ ؼى كال يكذٮم ٨٦  ٚٓ ٦ة  لاكٚؿ حًلي  -
أك  ،ك٨٦  ٫ٕٚ مٮاالة هل٥ ٨٦  كف املؤ٦٪ني -يٛذؽم أرسا٥٬

  اع٩ح هل٥ ن املك٧٤ني. 
 (1)ثؽٚٓ ز٤ر ز٧ةر املؽي٪ح ٣ُ٘ٛةف يٮـ اخل٪ؽؽ كٝؽ ٥٬َّ 
 املك٧٤ني يف وهة٩ذ٭٥ كاتلؼؾي٢ ٔ٪٭٥.  ك٬ٮ كًله٢ ٨ٔ
، كيف ػىٮص ٬ؾق اجلةز٣ح ث٧ٞةوؽ٬ة كال مٟٚةنيمٮر 

٨ٔ اقذؼؿاج   قب٢ النهغ اث٨ ثةز، ٚٞؽ الكهةقهح املٕةرصة
ثُةٝح اال٩ذؼةب ثجهح ا٩ذؼةب ادلاعة كاإلػٮة املذؽيجني دلػٮؿ 

٧ةؿ ثةجلهةت، كإ٧٩ة ) /ٝةؿ  ف اجليب »ٚأصةب/  ،املض٤ف  ٧٩ة انٔي
، ذلا ٚال ظؿج يف االتلعةؽ ث٧ض٤ف النٕت  ذا  (للك امؿئ ٦ة ٩ٮل

ؽـ املٮاٚٞح ن ابلة٢َ ملة يف ذلٟ  ؛اكف املٞىٮ  ٨٦ ذلٟ دأيهؽ احلٜ، ٔك
٨٦ ٩رص احلٜ، كاال٧ٌ٩ةـ    ادلاعة    اهلل، ٧٠ة أ٫٩ ال ظؿج يف 
اقذؼؿاج ابلُةٝح ا٣يت يكذٕةف ث٭ة ن ا٩ذؼةب ادلاعة الىةحلني، 

 . (2)«كاهلل املٮٜٚ ،احلٜ كأ٫٤٬كدأيهؽ 
                                                           

دل٧ٓ »قرية اث٨ ٬نةـ(، اهلهسيم يف  -3/334أػؿص٫/ اث٨  قعةؽ يف قريد٫ ) (8 
 (.7/2:2) «الـكااؽ

 (.277)ص ،٦ٕٮٝةت دُجهٜ الرشيٕح اإلقال٦هح، مل٪ةع ا٣ُٞةف  (9 
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ة/ يٞٮؿ النهغ ٔجؽ الؿمح٨ ٔجؽ اخلة٣ٜ ٤ٕ٦ِّ  كأ٩خ دؿل ٬٪ة أف »ٞن
 أذ٧ؽ يف ٚذٮاق ن أمٮر/  ق٧ةظح النهغ 

ؽـ املٮاٚٞح ن ابلة٢َ.أواًل/   أف ٬ؾق ٩هح وةحلح يف دأيهؽ احلٜ ٔك
ا ل٤عٜذاًُيا/  ة  ،أف يف ادلػٮؿ    دل٤ف النٕت ٩رصن كا٧ٌ٩ة٦ن

ا هل٥.  ،ادلاعة     كدأيهؽن
ٚإذا أًٛخ ٬ؾا املٕىن    ٦ة قجٜ ٨٦ ٝٮؿ النهغ ٔجؽ الؿمح٨ 

ث٨ ٩ةرص الكٕؽم ادٌعخ لٟ الىٮرة أكرث، كأف ادلػٮؿ    ٬ؾق ا
 «. املضةلف د٤ٞه٢ ل٤رش، كدأيهؽ ل٤عٜ

ة أٚىت ق٧ةظح كادل٩ة كمهؼ٪ة  ٧ؽ »ز٥ يذةثٓ ٚهٞٮؿ/  ٌن كب٭ؾا أي
ة ٣ٕؽ  ٠جري ٨٦ اإلػٮة َالب ا٥٤ٕ٣ اذلي٨  وة٣ط ا٣ٕسه٧ني مٛة٬ن

قألٮق ٨ٔ ظك٥ ا٣رتمهط ل٧٤ضةلف اجلهةثهح، ٚأصةث٭٥ جبٮاز 
ادلػٮؿ، كٝؽ ٠ؿر ٤ٔه٫ ثٌٕ٭٥ الكؤاؿ ٦ٓ رشح مالبكةت ادلػٮؿ 
   ٬ؾق املضةلف، كظٞهٞح ادلقةدري ا٣يت حتك٥، كًلهٛهح اختةذ 

ا ػ٤ٮ٬ة، أدرتًلٮ٬ة ل٧٤ٕ٤ة٩حني )يف ذلٟ  ا٣ٞؿار، ٚاكف ٝٮ  
   أف املٛكؽة ا٣يت دذأىت ثٕؽـ  ك٬ؾق  مةرة ٦٪٫  (كا٣ٛكٞح؟!

 . (1)«ادلػٮؿ أ٥ْٔ ٠سرينا ٨٦ املٛكؽة ا٣يت دذأىت ثةدلػٮؿ  ف كصؽت
                                                           

 (.581-:6/57اخلة٣ٜ، ) ق٤ك٤ح ٠ذت كرقةا٢ النهغ ٔجؽ الؿمح٨ ٔجؽ (8 
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٤ه٫ ٧ةؿ ن كص٫ رشيع ٣حف مم٨  ؛ٔك ٚةملنةرؾ يف ٬ؾق انٔي
 يؿيؽ ٤ٔٮًّا يف انيرض كال ٚكة نا. 
 رابًعا: األدل٘ مً املعكْل: 

نةرًلح يف احلهةة اجلهةثهح قنه٢ ٨٦ الكج٢ ا٣يت  ػٮؿ ا٣ربملةف كامل -2
ىة  ا٣ٞٮا٩ني  ،ي٧ك٨ ٨٦ ػالهلة الٮوٮؿ    حت١ه٥ الرشيٕح كٝإ

 ٜ ٕهح؛ نيف  ٔٮة اني٦ح ٨٦ ػالؿ ادلاعيح اال٩ذؼةثهح    دُجه الًٮ
الرشيٕح قهض٢ٕ اني٦ح دٞٙ جبٮار املؿمعني اذلي٨ ٧ًَّ٪ٮا ثؿادل٭٥ 

إذا ٦ة  ٚ كو٢ ٬ؤال  املؿمعٮف كوةركا  دُجهٜ الرشيٕح اإلقال٦هح،
 . (1)٩ٮاثنة أ٦ك٨ أف يُجٞٮا الرشيٕح ثُؿيٞح ق٧٤هح  قذٮريح

ٚإ٩٭٥  ؛ٚإذا ل٥ يكذُٓ ٬ؤال  اجلٮاب أف يُجٞٮا الرشيٕح
قهٞؽركف ن دن  ٌٝهح اإلقالـ ٨٦ ػالؿ ٦٪رب ا٣ربملةف، 

؛ كذلٟ ٧ٔالن (2)كقحذ١٧٪ٮف ٨٦ ادلٔٮة    ال٤َّػ٫ يف ٬ؾا املاكف امل٭٥
ہ  ہ ہ  ہ  ھ ھ  ھھ   ﴿ٞٮؿ ال٤َّػ٫ دٕة / ث

 .[236]اجلع٢/  ﴾ے  ے  ۓ  ۓ﮲
                                                           

 ،ا٩ْؿ/ ال١ذةب كالك٪ح جيت أف يكٮ٩ة مىؽر ا٣ٞٮا٩ني يف مرص، ل٤نهغ أمحؽ مة٠ؿ (8 
 (.52-51)ص

 (.32-31)ص ،ػٮاف املك٧٤ٮف حتخ ٝجح ا٣ربملةفا٩ْؿ/ اإل (9 
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أف اني٦ح خمةَجح يف الرشع كمكبٮ٣ح ٨ٔ د٪ٛهؾ أظاكـ الرشيٕح » -3
اإلقال٦هح كاحلك٥ ث٧ٞذٌة٬ة كإ ارة مبٮف ابلال  كا٣ٕجة  حبكت 
٦ة صة  ٚه٭ة، كب٧ة أ٫٩ يذٕؾر ن اني٦ح لك٭ة ا٣ٞهةـ ثؾلٟ الٮاصت، 

٨٦ أف ي٪ٮب ٔ٪٭ة ٨٦ يذٮىل ا٦ذسةؿ ذلٟ انيمؿ كد٪ٛهؾ ٦ة ٚال ثؽ 
 
ي
لـ٦خ ث٫ يف الرشع، كإ٧٩ة يذ٥ اػذهةر ٬ؤال  اجلٮاب ٨٦ ػالؿ أ

ممةرقح اني٦ح ظٞ٭ة يف ا٩ذؼةب ٨٦ ي٧س٤٭ة كي٪ٮب ٔ٪٭ة تلأ يح احلٜ 
 . (1)«ك ٚٓ الرش ٔ٪٭ة ،كوهة٩ح ظٞٮٝ٭ة كمىةحل٭ة ،الٮاصت ٤ٔه٭ة

ٮا أ٩ٛ  ،ك٭٥ ن اني٦ح تلجذؼج٭٥ٕٚىل انيكٛة  أف يًٕؿ
كختذةر٥٬ ل٤٪هةثح ٔ٪٭ة يف ٬ؾا الٮاصت، كجيت ن اني٦ح أف ختذةر 

كال لألكٛة   ،كتكت٪هت ٬ؤال  انيكٛة ، ك٣حف ٬٪ةؾ َؿيٜ لأل٦ح
٦٪٭ة  ال َؿيٜ اال٩ذؼةثةت ا٣ربملة٩هح، ٤ٕٚه٪ة أف ٩أػؾ ثةنيقجةب 

رس جلة املحرسة؛ ل٤ٞهةـ ثةلٮاصت ال١جري، كال يىط أف ٩رتؾ ٦ة دح
 ا٩ذْةرنا ملة ل٥ يذحرس؛ نيف املحكٮر ال يكٍٞ ثةملٕكٮر.

 فتاّٖ العلناٛ: 
ٝؽ أٚىت ٠سري ٨٦ ا٧٤ٕ٣ة  جبٮاز د٤ٟ املنةرٌلت الكهةقهح يف 
 ار ا٣كٛؿ، كن رأس ٬ؤال  ٌٚه٤ح النهغ صة  احلٜ مهغ انيز٬ؿ 

                                                           
 (.7:-4:)ص ،ا٩ْؿ/ حبٮث ٚٞ٭هح ٦ٕةرصة،  . ٔجؽ ال١ؿي٥ زيؽاف (8 
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ظهر قب٢ ٨ٔ ظك٥ االمرتاؾ يف انيظـاب الكهةقهح   انيقجٜ
/  يف  ار ا٣كٛؿ، ة يف ٗري  ار »ٚأصةب ٝةاالن ٦ة  اـ املك٥٤ ٦ٞه٧ن

اإلقالـ ٚةنيصؽر ث٫ كالٮاصت ٤ٔه٫ أال ينرتؾ أك ي٪٥ٌ    ٚؿٝح 
ظهر ال يأ٨٦ ن ظؿيح درصٚةد٫، كٝؽ دٌُؿق الكهةقح  ؛قهةقهح

ة ٌم ٦جة ئ ختة٣ٙ  احلـبهح ٗري املك٧٤ح    اال٣زتاـ ث٧جة ا٭ة، كظذ٧ن
٤ت كخيىش ٦٪٭ة  ٤ٔه٫. اإلقالـ يف انٗي

ٮم النؼىهح  ٝ وةظت ٩ٛٮذ  ،ٝٮم اإلي٧ةف ،أ٦ة  ذا اكف املك٥٤
كرأم، كٌلف يف ا٧ٌ٩ة٫٦    ا٣ٛؿٝح الكهةقهح ٩ٛٓ لأل٤ٝهح املك٧٤ح ثةدلٚةع 

 (1)«كدٮوه٢ اجلٛٓ هلة ٚال ٦ة٩ٓ ٨٦ اال٧ٌ٩ةـ ٦ٓ احلؾر كاحلْٞح ،ٔ٪٭ة
 كبؾلٟ وؽرت ا٣ٛذةكم ٨ٔ ثٕي املضة٦ٓ ا٣ٛٞ٭هح، ك٦٪٭ة/ 

مؤمتز علناٛ الشزٓع٘ يف أمزٓكا الشنالٔ٘، ىْفنرب فتْٚ  -8
 و، دٓرتّٓت، مٔتشجاٌ: @@@8

ا، وٌلن ىلع رأظًٓ/ فظييث  ًٍ خيد خرضه أكرث ٌَ ظتني اعل
الؼيذ ادلنخٔر ئظف اىلصطاوي، وٌػّ مجع ٌَ اىػيٍاء، ًٌِٓ/ 

ـظهي، ك . ٔجؽ احل١ه٥ صة٠كٮف،   . مجةؿ ثؽكم، ك . ك٬جح ال
                                                           

ظٮؿ املنةرًلح الكهةقهح »(، ٩ٞالن ٨ٔ 729 )ص ٤ح انيز٬ؿ ٔؽ   يك٧رب، ي٪ةيؿدل (8 
 (.26 )ص ،  . والح الىةكم،«ل٧٤ك٧٤ني يف املضذ٧ٓ انيمؿيكٰ
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 ؽة، ك . ٔجؽ اهلل اجلضةر، ك . مـم٢ الىؽييق. ٗ ٔجؽ الكذةر أثٮ ك .
 كٝؽ ا٩ذٍم أوعةب ا٣ٌٛه٤ح ا٧٤ٕ٣ة     ا٣ٞؿار اتلةيل/ 

األصو مرشوغيث املؼارًلث العياظيث يف مجيع املجاالت اىيت »
ٔاغِني واملليٍني ةٍَ فيًٓ ٌَ  يخدلق ةسرٔهلا ُفع اعم ليٍ

ت املعيٍني، ٌرو/ االُخزاب، واىرتػيح ليٍجالط، واحلهٌٔا
املدييث، وممريل الؼػب، واإلدارات اتلِفيشيث، واملؤظعات اإلاغذيث 
وادلوحلث؛ ملا يف ذلم ٌَ محايث مصاىح املعيٍني يف ادلارو، 
وحٔطيح صٔرة اإلظالم احلظاريث ةػصق وممارظات غٍييث، ودغً 

 .(1)«اىلظايا اإلظالٌيث واإلنعاُيث اىػادىث
 فتْٚ اجمللس األّرّبٕ لإلفتاٛ:  -9

وؽرت ا٣ٛذٮل ٨٦ املض٤ف ثرضكرة منةرًلح املك٧٤ني ظهر 
ة ن ادلٚةع ٨ٔ ظٞٮٝ٭٥، كدٞؽي٥  يف ا٣٘ؿب يف اال٩ذؼةثةت؛ ظؿون
٭٥ احلٌةرم اإلواليح    دلذ٧ٕ٭٥ اذلم يٕحنٮف ٚه٫  مرشٔك

 قٮا  يف أكركبة أك أمؿيكة أك ٗري٬ة.
 كٚه٧ة يي ٩ه ا٣ٞؿار/ 

                                                           
 (.78منةرًلح املك٧٤ني يف اال٩ذؼةثةت انيمؿيكهح،  . والح ق٤ُةف، )ص (8 
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 بطَا: املشارك٘ السٔاسٔ٘ أحكامَا ّضْا (=8/> قزار 
ةػس حسارس ابلدٔث امللسٌث املخػيلث ةٓشا املٔطٔع، كصر 

 املجيط ٌا ييل/ 
أواًل/ ْسف املؼارًلث العياظيث ْٔ صياُث احللٔق واحلصيات 
وادلفاع غَ اىليً اخليليث والصوخيث، وغَ وجٔد املعيٍني يف ذلم 

 ابلرل ومصاحلًٓ املرشوغث.
ٍعيٍني يف ذاًُيا/ األصو مرشوغيث املؼارًلث العياظيث لي

شا مما يسلُّ  ٔجٔب، ْو أوروبا، ويه حرتدد ةني اإلةاخث واجلسب وال
ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ ﴿غييّ كٔهُلُ حػاىَل/ 

 ، ٧٠ة أ٫٩ يٕذرب ٨٦ ٦ٞذٌهةت املٮاَ٪ح.[3]املةاؽة/  ﴾ېئ

ذاثلًا/ املؼارًلث العياظيث تؼٍو االخنصاط يف مؤظعات املجخٍع  
ٔجٓات، واملؼارًلث يف واالتلداق ةاألخضاب، وح ،املسين كٔيَ اتل

ز٥ أػؾ املض٤ف يٕؽ  ًٮاثٍ  (1)«االُخزاةات حصٔيًخا وحصػيًدا..
 د٤ٟ املنةرٌلت.

وىنئ أجاز ْؤالء اىػيٍاء حيم املؼارٌلت العياظيث يف ةالد 
ا يف ةالد املعيٍني اىيت ُتهٍٓا أُظٍث غري  اىكفص، فألن جيزيْو

                                                           
 (.417-416ـ، )ص ٬3118،  2539، 22-21دل٤ح املض٤ف انيكركأ لإلٚذة  ٔؽ   (8 
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فاظس أكو، خيد امل ؛إظالٌيث مؼخٍيث ىلع خق وباغو أوىل
 س.ة والواملصاىح أكرث وأكرب 

اليجِث ادلائٍث ليتدٔث  يجاء يف فخاوخبصٔص اجلازىث و
ٔاةً  ءاىػيٍيث واإلفخا ا غَ ظؤال/ ْو جئز اتلصٔيج يف ج

االُخزاةات واىرتػيح هلا، ٌع اىػيً أن ةالدُا ُتكً ةغري ٌا أُضل 
نخظً ال جئز ليٍعيً أن يصػح ُفعّ رجاء أن ي»ٌا ُصّ/  -اهلل؟

يف ظيم خهٌٔث ُتكً ةغري ٌا أُضل اهلل، وحػٍو ةغري رشيػث 
أو غريه ممَ يػٍئن يف ْشه  ،اإلظالم، فال جئز ملعيً أن ينخزتّ

وٌَ ينخزتٔن  ،احلهٌٔث، إال إذا اكن ٌَ رػح ُفعّ ٌَ املعيٍني
ٔا ةشلم إىل ُتٔيو احلكً إىل  يصجٔن ةادلرٔل يف ذلم أن يصي

اختشوا ذلم وظييث إىل اتلغيب ىلع ُظام اىػٍو برشيػث اإلظالم، و
احلكً، ىلع أال يػٍو ٌَ رػح ُفعّ ةػس حٍام ادلرٔل إال يف 

 .(1)«ٌِاصب ال حتِاىف ٌع الرشيػث اإلظالٌيث
 ضْابط املشاركات السٔاسٔ٘ املعاصزٗ: 

ٕٮا ذللٟ ًٮاثٍ  ٦٪٭ة/  ،أ٤ٗت ا٣ٞةا٤ني ثةجلٮاز ًك
ؿار ل٤ذٞ٪ني -2 ٓ  أال يرتدت ن املنةرًلح ٝ  ابلة٢َ، كبهةف أف ظٜ ا٣ترشي

                                                           
 (.34/517اا٧ح ل٤جعٮث ا٧٤ٕ٣هح كاإلٚذة ، )ٚذةكم ال٤ض٪ح ادل (8 
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ـامحح ٬ؾا احلٜ.  ٦ٞىٮر ن الٮيح، كال جيٮز نيظؽ ٨٦ ا٣نرش م
ْ٭ؿ ل٤٪ةس أف منةرًلذ٫ أف املنةرؾ يف ٬ؾق املضةلف جيت أف يي  -3

ة ثٮاٝٓ ٬ؾق ا٣ٞٮا٩ني املؼة٣ٛح ل٤رشع  ،ال تكذ٤ــ الًؿ
 كمؤقكةد٭ة امل٪نسٞح ٔ٪٭ة.

أك  ،ال ػٛهح ،ٞٞحأف دكٮف مى٤عح املنةرًلح ّة٬ؿة ٦ذع -4
أك ال أذجةر هلة، كأال يرتدت ن د٤ٟ املنةرًلح ٦ٛكؽة  ،مٮ٬ٮ٦ح

 أ٥ْٔ ٨٦ املىة٣ط املؿا  حتٞهٞ٭ة، أك املٛةقؽ املؿا   ره٬ة ك ٕٚ٭ة.
أف املنةرًلح يف ٬ؾق املضةلف ال د٤يغ ٦جؽأ الٮال  كا٣ربا ؛ ث٢ جيت أف  -5

كالىؽع  ،هٞ٭ةدكٮف ٬ؾق املضةلف ٦هؽا٩نة بلهةف ٬ؾق ا٣ٌٞهح كحتٞ
 ث٭ة ظكت ٦ٞذٌهةت املى٤عح الرشٔهح.

أف املنةرًلح يف ٬ؾق املضةلف ٣حكخ ثؽيالن ٨ٔ امل٪٭ش اجلجٮم يف  -6
 ٝة٦ح اإلقالـ كد٘هري الٮاٝٓ، كإ٧٩ة ٌم ٨٦ أص٢ حتٞهٜ املىة٣ط 

 كختٛهٙ املٛةقؽ.
أال دٛيض ٬ؾق املنةرٌلت    دٌؼ٥ ا٢٧ٕ٣ الكهةيس ن  -7

دلٔٮم، ٚهضت ظكةب انيكلٮيةت ظكةب اجل٭ؽ ا٤ٕ٣يم كا
 ثؽٝح، كأال حيرص ا٢٧ٕ٣ اإلقاليم يف ٬ؾق ادلااؿة. 

أال يرتدت ن د٤ٟ املنةرٌلت اقذؽراج    د٪ةزالت كدؿػىةت  -8
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هذ٫، كيؾ٬ت  ال دٞةث٢ ث٧ىة٣ط راصعح، ٚهٛٞؽ ا٢٧ٕ٣ مرشٔك
.  ص٭ؽ أ٢٬ اإلقالـ ٬جة ن

ٙ ٚه٧ة ال ٔ٪ؽ ا٣ٞك٥ ن اظرتاـ ادلقةدري يٞهؽ ثجهح احلة٣ -9
ة ٚةحل٧ني ن خية٣ٙ رشع اهلل دٕة ، كإذا اكف املكذع٤ً  ٙ ّةل٧ن
ة.٩هح احلة٣ٙ، خبالؼ ٦ة  ذا اكف املكذع٤ً   ٙ ٤ْ٦ٮ٦ن

٧ةؿ ممة يؽػ٢ يف ٩ُةؽ املكةا٢ االصذ٭ة يح ا٣يت  -:   راؾ أف ٬ؾق انٔي
كنكنذ٫  ،ال يى٤ط ٚه٭ة اد٭ةـ اجلهةت، أك اتلٕؽم ن املؼة٣ٙ ٚه٭ة

 .ة٢ ٨٦ امل٪١ؿات، ٧٠ة ال ي٪١ؿ ن ٨٦ ل٥ ينةرؾ ٚه٭   ٦ة ال حي
 ح: ـٔـرتجالـ

ثٕؽ ٔؿض د٤ٟ اني ٣ح، كب٪ة ن ن ٦ة قجٜ دٞؿيؿق ٨٦ اثت٪ة  
ن ٦ة حيٜٞ املىة٣ط كيكرث٬ة، كيؽٚٓ  ظك٥ د٤ٟ املنةرٌلت 

املٛةقؽ كي٤٤ٞ٭ة، كبٕؽ اجلْؿ يف كاٝٓ ثال ٩ة احلٮـ ك٦ة ٌم ٦ٞج٤ح ٤ٔه٫، 
-٦ٓ مؿااعة الٌٮاثٍ الكةثٜ ذ٠ؿ٬ة  -نةرٌلت يرتصط أف د٤ٟ امل

انيو٢ يف  كاصجح يف اجل٤٧ح، كن لك أظؽ حبكج٫، اكدلٔٮة    اهلل 
ظ٧١٭ة أ٩٭ة ٚؿض ن ال١ٛةيح، ٚإذا ل٥ دذعٜٞ ال١ٛةيح مم٨ يٞٮمٮف 
٧ةؿ كاملنةرٌلت، دٕني ن ا٣ٞة ري٨ أف يجؾلٮا أ٩ٛك٭٥ ٚه٭ة  ث٭ؾق انٔي

٤جنة ٣ٕـ امل  ك٧٤ني، كاهلل دٕة  أن كأ٩.٥٤ٔرصة لرلي٨، َك
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كإذا حتٜٞ الٮصٮب ال١ٛةيئ يف ٬ؾق امل٧ةرقةت كاملنةرٌلت 
ٚه٧ة  كف ذلٟ  ٫ي ٞي ُّٞ عى ذى الكهةقهح يف املضةلف ا٣ترشيٕهح كالنٮريح فى 

 ٨٦ املنةرٌلت  كؽ.
ةع اجلةريح  -كممة ال يججيغ أف يذُؿؽ  حل٫ ػالؼ  يف ٢ّ انيًك

املنةرًلني يف د٤ٟ اال٩ذؼةثةت  دؿصهط أو٤ط - كانيظٮاؿ املٕةرصة
ث٧ة  ،ثةتلىٮيخ لىةحل٫، كاتلجكهٜ ثني أ٢٬ ادلٔٮة يف ٬ؾا الكنه٢

ي٨.  يكرث اخلري كيؽٚٓ الرش، كحيٜٞ ػري اخلريي٨، كيؽٚٓ رش الرشَّ
 كن أ٢٬ ادلٔٮة    اهلل أف يُةبلٮا أكخلٟ املؿمعني ث٧ُة٣ت

ـاز ادلي٨، ك٩رصة املكذٌٕٛني، رشٔهح ٨٦ الكيع يف كإٝة٦ح ا٣ٕؽؿ   ٔ
 ٦٪ةمٍ ادلاعة    اخلري. ٨ٔكا٣ٕؽا٣ح االصذ٧ةٔهح، كرٚٓ ا٣ٞهٮ  

كال يكٮغ حبةؿ أف دذؼة٣ٙ االصذ٭ة ات يف ٬ؾق املنةرٌلت ث٧ة 
يٮ٨٬ ٝٮة املنةرًلني يف ٬ؾق املضةالت ٨٦ انيظـاب اإلقال٦هح، أك 

٨ ٣٘ري الىةحلني ٨٦ أكخلٟ املنةرًلني.  ي٧كِّ
املىة٣ط اللكهح لأل٦ح ن املىة٣ط  ٚةلٮاصت اتلضؿ  هلل كدٞؽي٥

 احلـبهح، كاهلل دٕة  ٔ٪ؽ ٤ٝت لك امؿئ كلكة٫٩، كاحل٧ؽ هلل رب ا٣ٕةملني.



  
010 

 

  تشاؤالت وإجابات 
 

إٕ ادتد٣ٚ َٔ ٖرٙ املػازن١ ضعٝف١، ٚاملصًح١  :َاذا يٛ قٌٝ -1ع

 ظ١ٝٓ أٚ ١ََٖٛٛ، ٚيٝطت قطع١ٝ أٚ زاجح١؟ 

 واب: ــالج

ذ٧ة »/  الكالـ ث٨ ٔجؽا٦ة ٝة  ا٣ٕـ   مىة٣ط ٥ْٕ٦ ص٤ت يف األ
  ذا مىة٣ط كلرلاري٨، ا٣ْ٪ٮف يف يْ٭ؿ ٦ة ن ٦ٛةقؽ٧٬ة ك ر  ،ادلاري٨
 ٥ْٕ٦ كحتىه٢ أ٤٬٭٧ة، ٤٬ٟ حتٞٞخ  ذا ك٦ٛةقؽ أمؿ٧٬ة، ٚكؽ ٚةدخ
 ز٥ ذ٠ؿ  «..ث٫ ٦ُٞٮع ٗري ٦ْ٪ٮف أقجةث٭ة ثذٕةيط املىة٣ط ٬ؾق

ز٥ ٝةؿ/  ،أ٧ٔةهل٥ حبكت ّ٪ٮ٩٭٥ كأف ،كيف ادل٩هة ،أو٪ةؼ ا٧ٕ٣ةؿ لآلػؿة
 يٕذ٧ؽكف انيظاكـ، دٕؿؼ يف كاملضذ٭ؽكف اني ٣ح يف اجلةّؿكف كًلؾلٟ..»
 ٤ٕ٣٭٥ يذؽاككف كاملؿىض ي٤ُجٮف، ث٧ة يْٛؿكف أ٩٭٥ ٨ّ ن انيكرث يف

 كال خمة٣ٙ ٗري ،مٮاٜٚ وة ؽ ا٣ْ٪ٮف ٬ؾق ك٥ْٕ٦ ،كيرب كف ينٛٮف
 ٩ؽكر ٨٦ ةػٮٚن  الٮٝٮع ا٣٘ةبلح املىة٣ط ٬ؾق دُٕه٢ جيٮز ٚال اكذب،
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 .(1)«اجلة٤٬ٮف  ال ذلٟ ي٢ٕٛ كال ا٣ْ٪ٮف، كًلؾب
كأ٦ة ًٕٙ اجلؽكل ٧ٚؿ ق    أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كاخلربة ثةلٮاٝٓ، كأ٢٬ 
احل٢ كا٣ٕٞؽ يف اني٦ح مم٨ يٞؽركف ن املٮاز٩ح ثني املىة٣ط ك٦ة 

 يٞةث٤٭ة ٨٦ ٦ٛةقؽ، كامل٪ةٚٓ ك٦ة يكذ٪ٛ٭ة ٨٦ مٌةر. 
عٮ ٞ٭ة  كاحل٧١ة  اخلربا . ك٬ؾق املٮاز٩ح ٦ٕرتؾٚ  ٧٤ة ، كص٭ةثؾة ا٣ٛ  ؿ ا٣ٕ

 ٚؿط ،وٕت ك٦ٕرتؾ ،ً٪ٟ ٦ٞةـك٬ٮ »/  يٞٮؿ اث٨ ا٣ٞه٥
هٕٮا ،احلؽك  ٤ُٕٚٮا َةاٛح ٚه٫  ن ا٣ٛضٮر أ٢٬  كاكصؿَّ  ،احلٞٮؽ ًك

     ذةصح ،ا٣ٕجة  ث٧ىة٣ط دٞٮـ ال ٝةرصة الرشيٕح كص٤ٕٮا ،ا٣ٛكة 
 احلٜ ٦ٕؿٚح َؿؽ ٨٦ حوعهع ةَؿٝن  ٩ٛٮق٭٥ ن كقؽكا ،ٗري٬ة

٤ُٮ٬ة ،  كاتل٪ٛهؾ ٥٤ ٧٤ٔ٭٥ ٦ٓ- ٔك ٕن  ٗري٥٬ ٔك  ظٜ أ٩٭ة ةُٝ
 .الرشع ٣ٞٮأؽ ٦٪ةٚةد٭ة ٦٪٭٥ ةّ٪ًّ  -ل٤ٮاٝٓ ٦ُةثٜ

 ٚ٭٧ٮق ٦ة ٩ةٚخ كإف ،الؿقٮؿ ث٫ صة  ٦ة د٪ةًؼ  ل٥  ٩٭ة اهلل ك٧ٕ٣ؿ
 يف ٞىريد ٩ٮع ذلٟ هل٥ أكصت كاذلم ،ثةصذ٭ة ٥٬ رشيٕذ٫ ٨٦

 ن أظؽ٧٬ة كدزني٢ ،الٮاٝٓ ٦ٕؿٚح يف ىريكدٞ ،الرشيٕح ٦ٕؿٚح
 أمؿ٥٬ هل٥ يكذٞه٥ ال اجلةس كأف ،ذلٟ انيمٮر كالة رأل ٧٤ٚة، اآلػؿ

                                                           
 (.2/5) ،ث٨ ٔجؽالكالـاٝٮأؽ انيظاكـ، ل٤ٕـ   (8 
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ةع ٨٦ أظؽزٮا ،الرشيٕح ٨٦ ٬ؤال  ٚ٭٫٧ ٦ة كرا  ثأمؿ  ال  أًك
ٌن  اكٚكة ن  ،َٮيالن  ارشًّ  قهةقةد٭٥  كدٕؾر انيمؿ ٚذٛة٥ٝ ،ةٔؿي
ـ ،اقذؽرا٫٠  ٨٦ اجلٛٮس خت٤هه الرشع حبٞةاٜ ا٣ٕةملني ن ٔك

 ٝةث٤خ أػؿل َةاٛح كأٚؿَخ ،امل٭ةلٟ د٤ٟ ٨٦ كاقت٪ٞةذ٬ة ،ذلٟ
 .كرقٮ  اهلل ظك٥ ي٪ةيف ٦ة ذلٟ ٨٦ ٗخٚكٮَّ  ا٣ُةاٛح ٬ؾق

  ا٣ُةاٛذني كٍلذة
ي
 ث٫ اهلل ثٕر ٦ة ٦ٕؿٚح يف دٞىري٬ة ٨٦ دهخأ

 ؛٠ذج٫ كأ٩ـؿ رق٫٤ أرق٢ قجعة٫٩ اهلل ٚإف ؛٠ذةث٫ ث٫ كأ٩ـؿ رقٮ 
 انيرض ث٫ ٝة٦خ اذلم ا٣ٕؽؿ ك٬ٮ ،٣ٞكٍثة اجلةس حلٞٮـ

 ،اكف َؿيٜ ثأم كص٭٫ كأقٛؿ ا٣ٕؽؿ أ٦ةرات ّ٭ؿت ٚإذا ،كالك٧ٮات
 خيه أف كأٔؽؿ كأظك٥ أ٥٤ٔ قجعة٫٩ كاهلل ،ك ي٪٫ اهلل رشع ٚس٥
 ٦٪٭ة أّ٭ؿ ٬ٮ ٦ة ي٪ي ز٥ ،بِّش  كأٔال٫٦ كأ٦ةراد٫ ا٣ٕؽؿ َؿؽ
 كصٮ ٬ة ٔ٪ؽ حيك٥ كال ،٦٪٭ة جي٫٤ٕ ٚال أ٦ةرة كأثني ، ال٣ح كأٝٮل
 أف ا٣ُؿؽ ٨٦ رش٫ٔ ث٧ة قجعة٫٩ ثني ٝؽ ث٢ ،ث٧ٮصج٭ة كٝهة٦٭ة
 َؿيٜ ٚأم ،ثة٣ٞكٍ اجلةس كٝهةـ ،ٔجة ق ثني ا٣ٕؽؿ  ٝة٦ح ٦ٞىٮ ق

 .  خمة٣ٛح ك٣حكخ ادلي٨ ٨٦ َٚم كا٣ٞكٍ ا٣ٕؽؿ ث٭ة جى ؿً ؼٍ ذي اقٍ 
ٞح ٌم ث٢ ،الرشع ث٫ ٩ُٜ ملة خمة٣ٛح ا٣ٕة ٣ح الكهةقح  ف /يٞةؿ ٚال  مٮٚا
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ـاا٫ ؛ث٫ صة  ملة ـ  ٨٦ أص  . (1)«ث٢ ٌم ص
أيٝظ يف ٖرا املطًو زنٕٛ يًعاملني، أٚ َٓاقط١ يعكٝد٠  :َاذا يٛ قٌٝ -2ع

ايربا٤ َِٓٗ، أٚ إخالٍ باملٛاال٠ ايٛاجب١، ٚذيو برتغٝح بعض َٔ ال 
 يف دٜاْت٘؟  َُِٗتَّأٚ ُٜ ٢ُ٘ ضريُتَضِسُت

 واب: ــالج

 اإلز٥ ن املٕةك٩ح زجتٮ كٝؽ»/  ث٨ ٔجؽ الكالـا٦ة ٝة  ا٣ٕـ 
 ٨٦ ث٢ ٦ٕىهح، ٠ٮ٫٩ ص٭ح ٨٦ ال ،كا٣ٕىهةف كا٣ٛكٮؽ كا٣ٕؽكاف

 . (2)«مى٤عح    كقه٤ح ٠ٮ٫٩ ص٭ح
ة ٬ٮ ٔ٪٫ امل٪َم الؿًلٮف/ املعٞٞٮف ٝةؿك  ٨٦ ا٧٤ْ٣ح ٤ٔه٫ ث٧ة الًؿ
٪ؽ ٔ٪ؽ٥٬ كدـيح٪٭ة ا٣ُؿيٞح د٤ٟ كحتكني ،ا٥٤ْ٣  ،ٗري٥٬ ٔك

 أك رضر دلٚٓ ٦ؽاػ٤ذ٭٥ ٦ةٚأ ،انيثٮاب د٤ٟ ٨٦ يش  يف كمنةرًلذ٭٥
 . (3)الؿًلٮف يف  اػ٢ ٚ٘ري اعص٤ح ٦٪ٕٛح اصذالب

كإاع٩ذ٭٥  ،كإذا  ػ٢ ٬ؾا املهؽاف الىةحلٮف ٧ٚٮاالد٭٥ كاصجح
ٓ خمة٣ٛح، ك ة٣ٛح ٨٦ قٮا٥٬  ٢ مؿاصٕح.   ٦ذٕه٪ح، كإاع٩ح ٔؽك٥٬ مًٮ

                                                           
 (.25-24)ص ،ا٣ُؿؽ احل٧١هح ،  الث٨ ا٣ٞه٥   (8 
 (.:2/23) ،ث٨ ٔجؽ الكالـاٝٮأؽ انيظاكـ، ل٤ٕـ   (9 
 (.29/518) ،دٛكري الؿازم  (: 
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ة ثني االمرتاؾ يف ٬ؾق املضةالت، كممةنية  ن أ٫٩ ال دالزـ ظذ٧ن
ٛؿ كا٣ٛكة ؛ نيف انيمؿ ال خي٤ٮ ٨٦ أ٢٬ ػري كإي٧ةف، كإف أ٢٬ ا٣ك

 اكف اخلري نكنهًّة يف اجلةس. 
ال  لك٧ح  كأػرينا ٚإف انيمٮر ث٧ٞةوؽ٬ة ٤ٚحف ٨٦  ػ٢ إٔل
اهلل، ٨٧٠  ػ٢ ٬ؾق املضةلف ٤ٔٮنٌا يف انيرض أك ٤َجنة ل٧٤ةؿ أك 

 ٨ٔ ٩ٮر ٚه٫ ٧٤ّح    ٧٤ّح ال ٩ٮر ٚه٭ة.  ؿي ؽى ٍٕ اجلةق، كال يي 
َاذا يٛ قٌٝ إٕ االخنساط يف أحصاب ضٝاض١ٝ ٜٓكض أٚ ٜكدح يف  -3ع

 ألْٗا أحصاب عكد١ٜ؟ ;أصٌ اإلميإ

 واب: ــالج

 ف انيظـاب الكهةقهح ا٣يت ل٥ دذ١ٮف ن أقةس ٔٞؽم ال 
 ي٧ة٩٭٥، ث٢   حل٭ة أو٢ى  اال٩تكةبي  يي ٞي ٪ٍ حتؽ  ٬ٮيح أٌٔةا٭ة كال يى 
 يٕةم٢ لك ٚؿ  ٚه٭ة حبكج٫.
ت وٛح اإلقال٦هح  ال  ذا اكف اصذ٧ةع ٗري أ٩٭ة ال دكتك

ك٦ة ، ك٩رصة أ٦ذ٫، كادلٔٮة    حت١ه٥ رشيٕذ٫ ،أوعةث٭ة ن اإلقالـ
ـاب رٕٚخ رايح ا٧٤ٕ٣ة٩هح، ٚه٪١ٕف ذلٟ ن ظك٥  اكف ٨٦ أظ
 ا٣ُةاٛح  كف أٚؿا ٬ة ن اتلٕهني  ال ثٕؽ حتٜٞ الرشكط كا٩ذٛة  املٮا٩ٓ.
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كإف -رشيٕح كاالحنهةز  حل٭ة كا٣ربملة٩هٮف ا٣ٞةا٧ٮف ثةدلٔٮة    ال
٦أصٮركف، ك٨٦ احنةز    ٚكُةط  -دأكلٮا يف كصٮ ٥٬ ثني ٗري٥٬
 لك ث٧ة يكذع٫ٞ. ٢ي ةمى ٕى ا٧٤ٕ٣ة٩هح ٚآز٧ٮف ٦أزكركف كيي 

َٚا َد٣  ٌٖ ميهٔ إٔ ْتٓاد٣ إىل حصب إضالَٞ؟ :َاذا يٛ قٌٝ -4ع
 ٜٛٔ األحصاب؟هَػسٚع١ٝ ت

 واب: ــالج

ح ا٣يت دكذ٪ٛ٪ة ٣حف ث٧عْٮر، ٬ؾا ثةٔذجةر الكهةٝةت الـ٦ة٩ه
٦ة يجنؽق أ٢٬ ن أف ك٬ٮ يذٮٝٙ ن اتل٭هؤ  ، كظك٨ االقذٕؽا ، 

اإلوالح ال يذحرس حت٫ٞٞ  ٕٚح كاظؽة، ٚال ظؿج  ذف يف اتلؽرج 
 اهلة ؼ، كابل٪ة  املذأين.

ك٨٦ اني٧٬هح ث٧اكف أف يذؽاىع أ٢٬ اإلقالـ    االصذ٧ةع ٚه٧ة 
ٞٮا ٦ٓ ٨٦ ٔؽا٥٬ ن ظ٤ٙ قهةيس، ثح٪٭٥ ن لك٧ح قٮا ، كأف ي٤ذ

؛ حلذٛٞٮا ن ٩رصة امل٤ْٮـ، كر ع كاملُهنني أقٮة حب٤ٙ ا٣ٌٛٮؿ
ا٣ْةل٥، كحتٞهٜ احلؿيح لرلاعة    اهلل، كدٮقهٓ رٕٝح ا٢٧ٕ٣ ثةإلقالـ 

ػٓست » /٨ٔ ٬ؾق انيظالؼ كٝؽ ٝةؿ يف ابلال  كبني ا٣ٕجة ، 
 
ُ
إىل ٌريّ  ُج يْ عِ ػً، ولٔ دُ أن يل ةّ محص اجل بُّ خِ خيًفا يف اجلاْييث ٌا أ
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كاحل٤ٙ ٝؿيت املٕىن ٨٦ احلـب، كٝؽ ٝةؿ  .(1)«تجالم ألجيف اإلظ
حلـب/ ٚإ٫٩ رأس ا٣ُةاٛح ا٣يت كأ٦ة رأس ا»مهغ اإلقالـ اث٨ ده٧هح/ 

ظـبنة، ٚإف اك٩ٮا دلذ٧ٕني ن أمؿ اهلل ث٫ كرقٮ   دذعـب، أم/ دىري
٤ه٭٥ ٦ة ٨٦ ٗري زية ة كال ٩ٞىةف ٚ٭٥ مؤ٦٪ٮف هل٥ ٦ة هل٥  ٔك

 .(2)  ٣٫غ الك٦  «٤ٔه٭٥....
٧ٮ٦ةت ال١ذةب كالك٪ح  ؿة ثةتلٕةكف ن ا٣رب ماآلكيذأيؽ اجلٮاز ٕث

ٮ   ،كاتلٞٮل ٧ٕ٪ةق(3)«ال خيف يف اإلظالم»/ كأ٦ة ٦ة كر  ٨٦ٝ  ال  /،ٚ 
ٓ الرشع ٦٪٫ ٙ ن ٦ة ٦٪ ٙ يٮصت اتلٮارث ثني املذعة٣ٛني، كال ظ٤ (4)ظ٤

. 
ٕؽ يح الكهةقهح ثذ١ٮي٨ انيظـاب ك٦ة يٞةؿ ٨٦ ٔؽـ صٮاز اتل

ٔ٪ؽ ٝهةـ  ك٣ح  ٚ٭ؾا  ٧٩ة جتؿم ٦٪ةٝنذ٫ ؛اإلقال٦هح يف ادلك٣ح
، أ٦ة كاحلةؿ ن ٦ة ذ٫كٝٮا٩ح٪٭ة تكذ٧ؽ ٨٦ رشيٕ ،مؿصٕهذ٭ة اإلقالـ

ٚإف  ،كهةيسكا٩ٛؿا  أ٤٬٭ة ثة٢٧ٕ٣ ال ،ٌم ٤ٔه٫ ٨٦ تكهؽ ا٧٤ٕ٣ة٩هح
تدتكٓ يف أظٮاؿ ا٣ٞ٭ؿ كا ٝٮأؽ الكهةقح الرشٔهح ال ملة ةؼ، كأل

                                                           
ـ  املٛٞٮ ( يف كا٣ُربم (. 7/478) أػؿص٫ ابله٭يق يف قج٪٫  (8  د٭ؾيت اآلزةر )اجل

 .(26/332زةر )رشح منلك اآل، كا٣ُعةكم يف (2/28)
 .(3:/22) ، الث٨ ده٧هح،مدل٧ٮع ا٣ٛذةك  (9 
 (.:363(، كمك٥٤ )33:1ابلؼةرم ) أػؿص٫  (: 
 .(27/93ل٤٪ٮكم ) ،مك٥٤وعهط رشح   (; 
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دتكٓ   ظةؿ الكٕح كاالػذهةر، كانيمٮر ٦ججهح ن  ٚٓ أ٥ْٔ 
  ني كحتىه٢ أن املى٤عذني كاردكةب أػٙ الرضري٨.داملٛكؽ

احلٮـ أف ث٧ؼذ٤ٙ َٮااٛ٭ة ك٨٦ اخلري نيث٪ة  ادلٔٮة اإلقال٦هح 
ٓ ثٕؽ ل٥ يذ٭هأ  يف ثال ٩ة ػةوح ي٧٤ٕٮا أف الٮاٝٓ القذٞجةؿ ادلاعة يف مٮٝا

٥ْ امل٪ةقت ٝه ة يح ٦ذٞؽ٦ح ٠ٮزارةو ٌٚالن ٨ٔ راةقح، كأف املٞىٮ  انٔي
يف ٬ؾق اآلك٩ح ٬ٮ املنةرًلح ا٣جكنهح  اػ٢ ٬ؾق املضةلف اجلهةثهح 

، كا٣رتبهح كاتل٤ٕه٥ كاثلٞةٚح كاتلأزري كالنٮريح، كاقذٕة ة ٦٪ةثؿ اتلٮصه٫
 ٣ت نكادلٔٮة، ٚ٭ؾا ػري ل٤٪ةس كأ٩ٛٓ، كأثٕؽ ٨٦  جية  ذراآ اتلاك

، كاهلل  اني٦ح ٨٦ لك صة٩ت  اػيٍّ   املكذٕةف. قكظؽكػةريجٍّ
 َاذا عٔ ايكبٍٛ بايدٚي١ املد١ْٝ ٚاملٛقف َٓٗا؟ 5ع

 واب: ــالج

٧٤ة٩هٮف يؿيؽكف ث٭ة ادلك٣ح الال يجهح. ٤ٞ٭ة ا٣ٕ  ادلك٣ح املؽ٩هح ُي
كي٤ُٞ٭ة ال٤هرباحلٮف يؿيؽكف ث٭ة ادلك٣ح امل٪ذؼجح ٨٦ النٕت 

 ك٣حف ٨٦ اجلحل.
ك٦ة  ،ثٕي اإلقال٦هني ن ٦ة يٮاٜٚ ادلك٣ح اإلقال٦هح كي٤ُٞ٭ة

يٞةث٢ ادلك٣ح اثلهٮٝؿاَهح ا٣يت حتك٥ ثةحلٜ اإل٣َم، كا٣يت يٕذرب 
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ال ٨ٔ اني٦ح، كا٣يت خيذه احلةك٥  ،احلةك٥ ٚه٭ة ٩ةاجنة ٨ٔ اإل 
 ٚه٭ة حبٜ اتلع٤ه٢ كاتلعؿي٥ كا٣ترشيٓ!!

٤ه٫  ٕةم٢ ٦ٓ أمٍّ ٚي ٢ّ ٫ٞٚ الكهةقح الرشٔهح ال ٦ة٩ٓ ٨٦ اتل ؛ٔك
 ٨٦ املٛ٭ٮ٦ني اثلةين أك اثلة٣ر تلٮقهٓ رٕٝح اخلري كد٤ٞه٢ رٕٝح الرش.

كأ٦ة املٕىن انيكؿ ٚه٪ةيف ا٣ٕٞؽ االصذ٧ةيع هلؾق ابلال  ٨٦ 
٨٦ ص٭ح  ال كزف هلة يف املضذ٧ٓ ،ك٨٦ ي٪ة م ث٫ أ٤ٝهح ٧٘٦ٮرةص٭ح، 

٨٦ ظك٥ ابلةثٮات  أػؿل، كٌم يف ٬ؾا ٦ذأزؿة ث٧ة صؿل يف أكركبة
اٛح، ن ٔٞةاؽ ٦٪عؿٚح ك٩ْؿيةت ٠ٮ٩هح زا ٣ٛةقؽ، كاملج ا

٥٤ كممةرقةت كق٤ٮًلهةت منح٪ ح كاقذؼٛةؼ ثٕٞٮؿ ا٣ٕة٤ٝني، ٔك
ا٧٤ٕ٣ة  اتلضؿينهني، ك٣حف يف  يج٪ة أك دةرخي٪ة يش  ٨٦ ذلٟ اإلرث 

 .أ ا٣ٛةقؽانيكر
دؿؾ احلك٥ ث٘ري ٦ة أ٩ـؿ اهلل  كادلػٮؿ    اتلٮقٓ يف ٠ٮف

ا أكرب ككصٮب  ال ٝؽ ٚٮرنا  كف ٝهؽ أك رشط  الرشيٕحدُجهٜ كٛؿن
 ؽي ٮصً يي  ٫٩ يى٤ط يف احلةؿ الؿا٬٪ح نيف يكٮف مٕةر املؿظ٤ح؛ ظهر 

ٓى  ا٧٤ٕ٣ة٩حني،  ل اعك ٨ٔ قنه٢ اهلل، كدٞٮيحى  ا٣تنجهٓ كالىؽَّ  ذراا
 كاقذٞٮاا٭٥ ثةحل٭ٮ  كاجلىةرل ٨٦ ا٣٘ؿبحني.
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 ك٬ؾا ٦ة يججيغ اجلْؿ  حل٫ يف ًٮ  الكهةقح الرشٔهح.
ال ٦ة٩ٓ ٨٦ اتلٕةكف يف ٬ؾا انيمؿ يف ًٮ  ٬ؾا ا٣ٛ٭٥ ٦ٓ ٗري ك

ري املك٧٤ني، ظىت ال يٞٓ اػذهةر لرلك٣ح املؽ٩هح  اإلقال٦هني ٗك
 ثةملٛ٭ٮـ ا٧٤ٕ٣ةين املٛؿط يف ا٤٘٣ٮ.

ري املك٧٤ني ٣حف مم٪ٮاعن  كال  ،كاتلٕةم٢ ٦ٓ ٗري اإلقال٦هني ٗك
 ٍّٜ ة يف  ظٞةؽ ظ ًن   .أك  ٚٓ رضرو  ،أك ختٛهٙ رشٍّ  مؿٚٮ

ث٢ جيٮز ػؿكج ا٣ٕةيص كاملجذؽع كاذليم ٦ٓ أ٢٬ اإلقالـ يف 
ػهة٩ذ٭٥، كأف حيك٨  ٨ى ٦ى ؤٍ اجل٭ة ، كيُٕٮف ٨٦ ا٣٘٪ةا٥، رشيُح أف دي 

 .(1)رأي٭٥ ك٩ىع٭٥ ني٢٬ اإلقالـ
 ٦٪٭ة/ ،كا٣ٕالٝح ٦ٓ ٗري أ٢٬ اإلقالـ دنىن ن أوٮؿ ٠سرية

ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ چ  ﴿ ٝٮ  دٕة /

ہ  ہ ہ  ﴿، كٝٮ  دٕة / [24ات/ ]احلضؿ ﴾چ  ڇ  ڇڇ

ٕة [>89]اقـح :﴾ہھھھ ٝٮ  د ەئ  ﴿ :، ك

 .[3]املةاؽة/ ﴾وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ ېئېئ
                                                           

 .(318-317/:الث٨ ٝؽا٦ح، ) امل٘ ، (8 
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 ٌٖ ٜعترب َا جيسٟ يف بالدْا فت١ٓ ُتعتصٍ؟ 6ع

 واب: ــالج

ڻ  ۀ  ۀ  ﴿٦٪٭ة/ االثذال  كاالػذجةر؛ ٝةؿ دٕة /  ،ل٤ٛذ٪ح ٦ٕةفو 

﮲﮳   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

﮸ ﮹  ﮷   ﮶   ﮵    .[4-3]ا٣ٕ٪١جٮت/   ﴾﮴  
ك٦ة يجنأ ٔ٪٫ ٨٦ اٚرتاؽ  ،ك٦٪٭ة/ ٦ة يٞٓ ٨٦ االتلجةس كاالمتجةق

 كاػذالؼ، قٮا  أكةف ٫ٕ٦ ٝذةؿ أـ ل٥ يك٨ ٝذةؿ ٚ٭ٮ ٚذ٪ح؛ ٝةؿ
كا٣ٛنت ا٣يت يٞٓ ٚه٭ة اتل٭ةصؿ كاتلجةٗي / »اث٨ ده٧هح 

 .(2)«هٙكاتلُة٨ٔ كاتلال٨ٔ كحنٮ ذلٟ ٌم ٚنت، كإف ل٥ دج٤ٖ الك
ك٨٦ ل٥ يتجني   احلٜ يف ظةؿ االٝذذةؿ ٚال ٤ٔه٫ أف يٕزتؿ كأف 

 ينذٕؽ ٧ٔة ال يٞؽر ٤ٔه٫.
، كأ٦ة أذجةر أف الٮاصت    اآلف أ٦ة أذجةر ٦ة جيؿم ٚذ٪ح ٚال يىط

ة. -لٮ اك٩خ ٚذ٪ح-ظهةهلة  ٌن زتاؿ ٚؼُأ أي  ٬ٮ األ
َةاٛح ٨٦ الىعةثح ك ةد٢   ٝ ذةالن لكذة ٦ٓ  يف ا٣ٛنت ا٣يت د٧ٌ٪خٝ 

زت٣خ. ةاٛح ٔا ٞةد٤ني، َك ٛذني املذ  ا٣ُةا
ال اثلةين؛ ٚهضت الكيع ن لك  ،كاجلةرم يف ثال ٩ة ٨٦ اجلٮع انيكؿ

                                                           
 .(9;/= اقؿقا، ج مع ادس ئ ، الي  ( 8 
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 أظؽ تلعىه٢ اخلري ك ر  الرش، كدكسري املىة٣ط كد٤ٞه٢ املٌةر.
٤جح  كأزتاؿ أ٢٬ اإلقالـ لألمؿ يٕ  ًهة٫ٔ ثك٢ ظةؿ، ٗك

ؽا  ن اإلقالـ، كدٛٮيخ ا٣ٛؿوح الكةحن ح ن أ٢٬ اخلري انٔي
 كادلٔٮة    اهلل.

َا ايٛاجب إشا٤ َا جيسٟ اآلٕ َٔ ممازضات َطتفص٠ َٔ قٌب بعض  7ع
ِ املتهسز ع٢ً املطًُني؟ اعتدا٥ٗ  ايٓصاز٣ٚ 

 واب: ــالج

ـ  ن ٩ىةرل مرص أف يؾ٠ؿكا صٮار٥٬ اآل٨٦ يف ٠٪ٙ أ٢٬ اإلقال
الٝةت املىة٬ ٮم٤ٮا ث٫ ٨٦ الك٧ةظح، ٔك  ٔ ؿة كا٣رب ٣ٞؿكف ٦ذذةثٕح، ك٦ة

٤ه٭٥ أال يكذضهجٮا ٤ٞ٣َّ  ه٭٥ ٨٦ ادلاػ٢، أك ٨٦ كاإلظكةف، ٔك  ٚ ح مٮدٮرة
ٮف ثأ٦٪٭٥ كاقذٞؿار٥٬. جةط امل٭ضؿ اذلي٨ ي٘ؿركف ث٭٥، كيٌعُّ  ٝأ

ثإجية  املذى٭ني كن أ٢٬ اإلقالـ أف يٛٮِّدٮا ا٣ٛؿوح ن ا٣٘ؿب 
ـ٥ٔ اًُ٭ة  اني٤ٝهح اجلرصا٩هح، أ ك رٚٓ ذراآ اتلؽػ٢ انيص٪يب يف مرص ث

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿كٝؽ ٝةؿ دٕة /  !ا٥٤ْ٣ الٮاٝٓ ٤ٔه٭ة

 .[=;]اقعـؽنيت:﴾پ  پ  پ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ
كال مٟ أف  ٚكةح املضةؿ لألص٭ـة الؿق٧هح ل٤ذٕةم٢ ٦ٓ د٤ٟ 
املْة٬ؿات اتلؼؿينهح ٬ٮ أ٩ٛٓ ٨٦ اتلىؽم النٕيب اذلم ٝؽ يثري 
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 ا٣ٛنت كحيؿؾ املع٨.
ٚإف  ؛قٮرات يف ٠٪ةئف مرصكأ٦ة ٦ة يذ٤ٕٜ ثٌٞةية املك٧٤ةت املأ

ثؽ، كقذٞٮـ احلضح امل٤ـ٦ح  ا٣ٌٞة  املرصم قهٞٮؿ ٚه٭ة لك٧ذ٫ ا٣ٕة ٣ح كال
 
ى
ٮ د٭٨    ظْرية اإلقالـ ٨َّ ٬ً رٍسً ٣ٟٛ أ كأ٫٤٬، ٕٚىل أ٢٬ ادلٔٮة أف  ،ٔك

يؿبُٮا ن ٤ٝٮب أ٢٬ اإلقالـ كيكٛٮا أيؽي٭٥ ظىت يذعٜٞ ا٣ٕؽؿ 
٪ؽاؾ يٛؿح املؤ٦٪ٮف ث٪ ،كي٪ؽظؿ ا٥٤ْ٣ ڳ  ﴿ رص اهلل، ٝةؿ دٕة /ٔك

 كٝةؿ/، [8?]اإرساء: ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱں ں  ڻ  ڻ  ڻ

 .[98]يي ف:﴾ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴿
١ ٝ: ٌٖ ٜتج٘ ايكٍٛ بإٔ َٔ مل ٜػازى َٔ اإلضالَٝني يف ايع8ًُع

 ايطٝاض١ٝ ايّٝٛ فٗٛ َتطسف؟

 واب: ــالج

هجهًّة ؿيٌ ،املنةرًلح الكهةقهح ٣حكخ كاصجنةٔ  ٨٧ كإ٧٩ة ٌمٚ  ح ٠ٛةاهح،ٚ 
ٞؽ حتٜٞ ة٩ذ٧ْخ ث٫ انيمٮرٚ  ٓ  ،املٞىٮ  ث٫ ٝةـ ث٭ةٚ  كاردٛٓ احلؿج، كيف كٝا

٪٫   ظضذ٫ ،احلةيلاالتلجةس  إف ٨٦ أٔؿضٔ  ٓ املىة٣ط كاملٛةقؽٚ   كدؽٚا
٤ه٫ يف أمؿ اصذ٭ة م ٨٦ ص٭ح ٦٪ة٫َ، كال يى٤ط ا٣يت دٕذرب ، كال درثيتٔ 

ذؽاؿ أك اتلُؿؼ ٬ٮ حبةؿ يف كاٝٓ  ي٧ٞؿاَهح ٦٪ذٞىح أف يٕذرب ٦ٕه ةر األ
ة ثأف ا٢٧ٕ٣ اإلقاليم  ٌن ا٣ٞجٮؿ ثةل٤ٕجح ادلي٧ٞؿاَهح، ٧٠ة ال يىط ا٣ٞٮؿ أي
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ة٦ح  ي٨ اهلل دٕة  ٧٠ة  ،جيت أف يكري يف ٬ؾا امل٧ٌةر ريق؛ ٚإف ٝ  ال يفٗ 
ريق كال ثؽ. ،دذأىت ٨٦ ٬ؾا الكنه٢ ة ٨٦ٗ  ٌن  ٚإ٩٭ة دذأىت أي

  ٜ٤ كاقذُةع  ،كد٭هأ مل٧ةرقذ٫ ،كبك٢ ظةؿ ٚإف الكًّ ٦حرسه ملة ػي
 
ى
ـاظ٥ ا٣ٛؿااي ال١ٛةاهح يٞؽـ أ ٪ؽ د ال٬ة كأ٩ٕٛ٭ة، ك٦ة كٍ مح٢ أٔجةا٫، ٔك

ا     كف ٦ة ٔضـ ٔ٪٫ أك دٕرس ٤ٔه٫. ،اكف املك٥٤ ٝة رنا ٤ٔه٫ ٦ذحرسن

كن ٧ٔٮـ املنةرًلني يف ٬ؾق امل٧ةرقةت الكهةقهح أف حيؾركا 
ح، ك٨٦ ٝجٮؿ ٢ ث٧ىة٣ط راصعح ك٦٪ةٚٓ اغبل٨٦ د٪ةزالت ال دٞةثى 

 ٫ٗ أك يربرق.كممةرقح أمؿ ال حي٢ رشاعن ٨٦ ٗري ٦ة يكٮِّ 

ة -٤ٚهعؾر  ؛كأػرينا ٌن اتلهةر  َّٜ ٨٦  ةكالت ا٧٤ٕ٣ة٩حني مى  - أي
 ،اإلقاليم    ٦ٕذؽ٣ني ك٦ذُؿٚني، كٌم  ةكالت ٝؽي٧ح ظؽيسح

 ك٦ذضؽ ة ٦ذ٤ٮ٩ح.

احلـب الٮَ  يٌٓ مٕةر الرشيٕح »يٞٮؿ أ٩حف ٦٪ىٮر/ 
ني انيوٮحلني، ك٬ؾق  ِّٜ يف ثؿ٩ةدل٫ ٨٦ أص٢ مٌ  اإلقال٦هح املٕةًر

(1)«االقرتادهضهح حتذةج    مـيؽ ٨٦ الٮٝخ ليك د٪ضط
. 

                                                           
 (.61 )ص ،1::2دل٤ح ا٣حكةر، ا٣ٕؽ  انيكؿ، ٦ةرس/( 8 
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: َا ٖٞ املساحٌ اييت ٜٓبغٞ إٔ تتبٓاٖا ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ املعاصس٠ 9ع
 ٚقد غسعت طٛا٥فٗا يف املػازن١ ايطٝاض١ٝ ٚاذتٝا٠ ايٓٝاب١ٝ؟

 واب: ــالج

كهةقهح أمؿ ال ثؽ ٦٪٫، كال ٗىن ٔ٪٫،  ف اتل٭هؤ ل٧٤نةرًلح ال
 ٦٪٭ة/ ،٫٩ ي٧ؿ ث٧ؿاظ٢أكيف دٞؽيؿم 

 التثقيف السياسي: -1

ظهر حيذةج ٧ٔٮـ ادلاعة ك٤َجح ا٥٤ٕ٣ أكالن     راقح ٫ٞٛ٣ 
كذلٟ لٌجٍ زٮاثذ٭ة ك٦ٕؿٚح مٮآً اإلمجةع  ؛الكهةقح الرشٔهح

 أػؿل ٥٤ٕ٣ ٚه٭ة، كمٮا٨َ اخلالؼ كالكٕح، ز٥ ال ثؽ ٨٦ ٦ؽارقحو 
ك٦ٕؿٚح  ،ك٦ٞؽ٦ةد٫، كاَالع ن دهةراد٫ ،ك٦جة ا٫ ،الكهةقح املٕةرص

إلجيةثهةت ممةرقذ٫  كممةرقةد٫، كإ رااكن تلضةرب٫  ةدٞٮي٧ن  ؛مى٤ُعةد٫
قذٛة ة االتلضةرب اإلقال٦هني يف ٬ؾا امل٧ٌةر، ك كق٤هجةد٫، كمؿاصٕحن 

٩ؽكنكهة ، إ٨٦  ركس الكٮ اف كدؿًلهة، كال١ٮيخ، كابلعؿي٨، ك
ةف. كبة٠كذةف، ري٬ة ٨٦ قةاؿ انيَك  ٗك

 التربية السياسية: -2

ك٬ؾا يذ٨٧ٌ د٪٧هح الٮيع كاملٕؿٚح كاتلؽريت كامل٧ةرقح، ٨٦ ػالؿ 
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أ٧٩ةط ا٢٧ٕ٣ الكهةيس يف ابلرليةت كاملع٤هةت كاالحتة ات ا٣ُالثهح 
كاجلٞةثةت امل٭٪هح، كدكٮي٨ مجةاعت الٌٍ٘ الكهةيس، كاتلٕةم٢ ٦ٓ 

ٛة٢ٔ ٦ٕ٭ة  جيةثهًّة، حبهر يذ١ٮف ق٤ٮؾ كاتل ،رشااط املضذ٧ٓ املؼذ٤ٛح
ذعٜٞ ممةرقح كي٪٧ٮ ظف قهةيس نيث٪ة  ادلٔٮة اإلقال٦هح كاملضذ٧ٓ  دك
 ثً 
ى
، حبهر يؽرؾ رص٢ النةرع أف وٮد٫ أ٦ة٩ح، كأف ٝهة٫٦ ث٪رصة قً رٍسً أ

 قٮا . ٌٝةيةق الكهةقهح مكبٮحلح رشٔهح كدلذ٧ٕهح ن ظؽٍّ 
 كممةرقحن  ٪نة ك ك٣حن كال مٟ أف  مةٔح ا٥٤ٕ٣ بن٧ٮؿ اإلقالـ  ي

ة ٨٦ أ٥٬ املٞةوؽ ا٣يت جيت أف ييؿىب ٤ٔه٭ة أث٪ة  اإلقالـ يف  ٞن كدُجه
 ٬ؾق ا٣ْؿكؼ الىٕجح.

 الجهاد واالجتهاد السياسي: -3

الكهةقهح،  كال١هة٩ةتٚه٭ة انيظـاب  في قَّ ؤى ك٬ؾق مؿظ٤ح دي 
، الرشٔهحس ٚه٭ة الكهةقح ةري ٧ى ، كتي ا٣ٕرصيحل ٚه٭ة ل٤٪ٮازؿ ؽَّ ىى ذى كيي 
٤٧هح٨٦ ػالهلة الٮاٝٓ ٦ٕةجلح  شي ة٣ى ٕى كيي  ٚه٭ة ٦ٓ  ٙي ة٣ى عى ذى ، كيي ٧٤ٔهح ٔك

ٚه٭ة أٔؽا  اني٦ح كادلي٨، كدٞةـ احلضح ن  ٫ي اصى ٮى املٮاٚٞني، كيي 
٦٪ةزؿ كمٮاٝٙ  ؼي ؿى ٍٕ ا٧٤ٕ٣ة٩حني كال٤هرباحلني كوٛٮؼ املؼة٣ٛني، كتي 

ذ٭٥ كمىة ٦ذ٭٥ ل٤كهةقهح الرشٔهح. ني يف ٦ٕةًر  املٕةًر
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ي كى  ػالؿ ٬ؾق املؿظ٤ح بنلك ٧ٔي ل٤ذ١٧ني لرشيٕح   ٨٦ىعى كٍ ي
كا٣يت ٔرب ٔ٪٭ة  «الؿ٦ة  يف ا٣ٕهٮف ذرِّ »اهلل دٕة  ثؽالن ٨٦ قهةقح 

 أظؽ انيكة ي٧هني ٚٞةؿ/
ٚإ٩٪ة جنؽ  ؛كإذا حن٨ أ٣ٞه٪ة ٩ْؿة ن  قةدري ادلكؿ اإلقال٦هح»

اغبلحذ٭ة ٝؽ اٝذرصت ن ذلٟ اجله الن٭ري املٕؿكؼ )اإلقالـ  ي٨ 
(، ك٬ٮ ٩ه ال يرتدت ٤ٔه٫ ا٣زتاـ ن ادلك٣ح ثذُجهٜ أظاكـ ادلك٣ح

الرشيٕح اإلقال٦هح، ك٦ة ٬ٮ  ال ث٧سةثح حتهح ٠ؿي٧ح ل٤ٕٞهؽة ادليجهح 
٤جهح، أك ث٧سةثح ٠ٛةرة دٞؽ٦٭ة ادلك٣ح ٣ٕؽـ ا٣زتاـ  ا٣يت دؽي٨ ث٭ة انٗي

(1)«ترشيٕةد٭ةأظاكـ الرشيٕح يف 
 .

 ّاحلند هلل رب العاملني

 نتب٘
 

 هـ33/4/2543يف 
م36/3/3122املوافق 

                                                           
 (.34 )ص ٔجؽ احل٧هؽ ٦ذٮيل،  .أز٦ح ا١ٛ٣ؿ الكهةيس، ( 8 
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