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 االحنراف عن مقاصد السياسة الشرعية يف السياسات العربية املعاصرة

 التشخيص والعالج

 مسيح عبد الوهاب اجلندي .د

 وكدوُ

ُ ا        د اؿُد هلل زب ايعاملني،  ٚفضكاٌ ايؿا٠٬ ٚفال اييطاًِٝ سًا٢ ضاٝدْمل ق
 آي٘ ٚؾخب٘ فمجع،؛ ٚبعد.ٚس٢ً 

ضإٕ ايطٝملض١ ايػسس١ٝ َطأي١ سظ١ُٝ ايٓفا،  لًًٝا١ ايكادز  إٔ فًُٖاٗمل اؿاملنِ      
فقملع حكٛقمل نثري٠  ٚفقملّ بملط٬ً ٚشٚزًا  بٗمل ٜهٕٛ ايعادٍ ايارٟ ٖاٛ فضاملع اؿهاِ       
ٚإٔ ضملع ايٓملع بػريٖمل  ٚق، يف ظًِ ٚضطملد سظُٝ،  َٚٔ حٍهُٗمل ٚناملٕ يا٘ ضٝٗامل    

مل ويج بعد ذيو أىل ضٝملض١ غريٖمل  ٚفٟ ضٝملضا١ ضاٛاٖمل ٖاٞ     حظ ٚضري َٔ ايفِٗ 
ضطملد ٚامساف سٔ َٓٗج زب ايعملني،  ٖٞ انيٓٗج ايٛضط  ضا٬ أضاساو ٫ٚ رفاسٜط     
بٌ ٖٞ مج، با، ضكا٘ ايػاسٜع١ ٚضكا٘ ايٛاقا،  با، َعسضا١ ايكادِٜ ٚا٫ضايفملد٠ َأ           

شْ، با، وٛابا    اؾدٜد  ب، ايٓظس أىل انيكملؾد ايه١ًٝ ٚأىل ايٓؿٛف اؾص١ٝ٥  َٛا
ايػسع  َٚيػريات ايعؿس  َفسق، ب، ايٓؿٛف ايكطع١ٝ  ٚايٓؿٛف ايظ١ٝٓ  لًا   
خري اـرئٜ  ْٚدض، غسل ايػلاسيٜنٔ  ضمليطٝملضا١ ايػاسس١ٝ يٝطا  مجاٛدًا  ٫ٚ اْػ٬قامل        
أمنمل ريخسى ٚريطٛز بيطٛز اؿٝمل٠  ركّٛ سًا٢ اييٛضاع١ ٚاييٝطاري  ٫ سًا٢ اييكاٝٝل      

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .اؾملَع١ ا٭مسس١ٜ 
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ٚس٢ً ا٫ييصاّ ٚا٫ْكبملو  ٫ س٢ً اييطٝ  ٚاإلضساو  ضٗاٞ ؼكال   ٚاؿسج ٚاييعطري  
 انيؿملحل  ٚردزف انيفملضد  ٚؼكل يًعبملد ضعملد٠ ايدازٜٔ.  

ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ    قطُ  عثٞ ٖرا أىل و٬و١ َبملحث: ركُٔ ا٭ٍٚ حكٝكا١ 
فَامل  ا٫ماساف سأ ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ َٚظاملٖسٙ؛      ٚفوس ا٫ييصّا بٗمل  ٚايثملْٞ فضابملب  

ضيٓملٚي  ضٝ٘ طسم انيعملؾ١ انيطًٛب١ َٚعملنيٗامل  واِ فْٗٝيا٘ غملصا١ ؾاػري٠       ايثمليث 
ٛلٙ أىل فْاو رٓملٚيا  ٚاقاا،            اغايًُ  سًا٢ ْيامل٥ج ايبخاث ٚبعاص ايٛؾاملٜمل  نُامل فإْ ا
ايطٝملضملت ايعسب١ٝ انيعملؾس٠ بػهٌ سملّ  سًُمل بإٔ َعظُٗمل غسم يف عس ايطٝملضاملت  

 فضملٍ اهلل رعملىل اييٛضٝل ٚايطداد. ايٛقع١ٝ؛

 اسُ الشرعًُ، وأثر االلتزاً بهاالشً بحح األوه: حكًكُامل

 المطمب األول: حقيقة السياسة الشرعية
 تعريف الشًاسُ الشرعًُ

ايطٝملض١ ايػسس١ٝ يػ١ً: َؿطًذ ٜيهٕٛ َٔ يفظا،  ٫ٚ باد َأ رعسٜا  ناٌ      
ٗ مل   ٗ ٝنُي  ْٚ ٗ مل  َ سنُر َنس  ضِٝ ملض ا١ً:  يفظ س٢ً حد٠  ضُططنُ  ايس ِسٝ ١َ ضِٝ ملض ١ً  بمليَهطنَس: َف ٚضملع  اَ٭

َ اس  ٚفإَِاس     قملّ  ب٘  ٚايطيٝ ملض ١إ: ايِكٝملُّ س٢ً ايػن٤ِٞ مبمل ُٜؿنًُِخ٘  ٚ ضملع  ِٚضٝظ  سًٝا٘ َفٟ َف
ٍ   ٚايطٝملض١إ ضعٌ ايطامل٥ظ   سًٝ٘   َأذا قاملّ سًٝٗامل ٚزاق اٗمل     ٖاٛ ٜ ُطاُٛع ايادٚاب     :ٜكامل

 .(1)٘ٚايٛايٞ ٜ ُطُٛع ز ِسٝ ي 

يؿا١  ٚيف مجٝا، َعملْٝٗامل انيطًكا١ رعاو رادبري       ضه١ًُ )ضٝملض١(  سسب١ٝ خمل
 .(2)ا٭َٛز ٚاييؿسف مبمل ٜؿًخٗمل

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ؼكٝال   داز اهلداٜا١   عٚ باملب ع   =;6/>6رملج ايعسٚع َٔ لاٛاٖس ايكاملَٛع ج    ايصبٝدٟ -1

  باريٚت   داز ؾاملدز   بملب ضٛع  =60/>يطملٕ ايعسب ج  ابٔ َٓظٛز  فُٛس١ َٔ احملكك،
 .ايطبع١ ا٭ٚىل

ٞ   سبد ايسمحٔ رملج -2 ٕ     فًا١ ا٭شٖاس    = ايطٝملض١ ايػسس١ٝ ٚايفك٘ اإلضا٬َ   ٖدٜا١ سادد زَكامل
ايطٝملض١   قٞ ايدٜٔ قُد قملضِ  َؿس  فُ، ايبخٛث اإلض١َٝ٬ بمل٭شٖس ايكملٖس٠  ٖا;6:6

ٞ  انيعٗاد ايعامليٞ يًف    >= ايػسس١ٝ َٚفّٗٛ ايطٝملضا١ اؿادٜث     ايطبعا١   ايكاملٖس٠   هاس اإلضا٬َ
 ّ.=??6  ا٭ٚىل
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ٚايػسس١ٝ: ْطب١ أىل ايػسع  ٜٚساد بٗمل اييت ريدر َٔ ايػسع َٓطًكامل َٚؿادزًا   
 .  (3)َٓٗمللملٚ هلمل  ٚغمل١ٜ

ضمليطٝملض١ ايػسس١ٝ يػ١: ايكٝملّ س٢ً ايػ٤ٞ مبمل ٜؿًخ٘ ٚضل انيعاملٜري ايػاسس١ٝ   
 .  (4)ٚقٛابطٗمل

ايطٝملضاا١ ايػااسس١ٝ اؾااط٬حمل: ضٗااٞ مجااملع اي٫ٜٛاا١ ايؿااملؿ١ ٚايطٝملضاا١ فَاامل 
ِ (5)ايعملدي١ مممل ٜؿًذ ايساسٞ ٚايسس١ٝ  -زمحا٘ اهلل رعاملىل  -   ٚقد ضؿلٌ ضٝٗمل ابٔ ايكاٝ

َٛقخمل فٕ ايطٝملض١ َمل ٚاضل ايػسع  بٌ ٖٞ لص٤ َٔ فلصا٥٘  ٚمٔ ْطاُٝٗمل ضٝملضا١   
فٕ ٜهٕٛ ايدٜٔ نًا٘  =بملي٫ٜٛملت    ٚانيكؿٛد(6)اؾط٬حمل  أمنمل ٖٞ سدٍ اهلل ٚزضٛي٘

هلل  ٚفٕ رهٕٛ ن١ًُ اهلل ٖٞ ايعًٝمل  ضملنيكؿٛد َٔ أْصاٍ ايهيا   ٚأزضاملٍ ايسضاٌ  فٕ    
زمحا٘ اهلل  -   ٚسسضٗمل ابٔ ايكِٝ(7)+ٜكّٛ ايٓملع بمليكطط يف حكٛم اهلل  ٚحكٛم خًك٘

ايطٝملض١ ايعملدي١ لص٤ َأ فلاصا٤ ايػاسٜع١  ٚضاسع َأ ضسٚسٗامل  ٚفٕ َأ        = -رعملىل
سًُاامل مبكملؾاادٖمل ٚح ُطاأ ضُٗاا٘ ضٝٗاامل  مل واايج َعٗاامل أىل ضٝملضاا١ غريٖاامل   فحااملو

   .(8)+ايبي١

فٕ = فَمل َكملؾد ايطٝملض١ ايػسس١ٝ: ضكد بٝلٔ اهلل رعملىل  مبمل غاسس٘ َأ ايطاسم   
َكؿٛدٙ أقمل١َ ايعدٍ ب، سبملدٙ  ٚقٝملّ ايٓملع بمليكطط  ضأٟ طسٜل اضيدسج بٗمل ايعادٍ  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
َ٪ضطا١    <8 ايطٝملض١ ايػسس١ٝ يف ق٤ٛ ْؿاٛف ايػاسٜع١ َٚكملؾادٖمل     د. ٜٛض  ايكسقملٟٚ -3

 ّ.8006  ايطبع١ ا٭ٚىل  بريٚت  ايسضملي١ ْملغسٕٚ
  ا٭زدٕ  داز ايٓفامل٥ظ   =8: َكملؾد ايػاسٜع١ سٓاد ابأ رُٝٝا١      د. ٜٛض  فمحد قُد ايبدٟٚ -4

 ّ.8000  ا٭ٚىل ايطبع١
ٔ   8< ابأ رُٝٝا١ ٚاي٫ٜٛا١ ايطٝملضا١ٝ ايهاا٣ يف اإلضا٬ّ        ض٪اد سبد انيٓعِ -5  ايطبعا١   داز اياٛط

 .ٖا=6:6  ا٭ٚىل
ف. : ؼكٝال   ايكاملٖس٠   داز اؿادٜث   <6 ايطسم اؿه١ُٝ يف ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ    اْظس  ابٔ ايكِٝ -6

قُاد  : ؼكٝال   َهيب١ َؿاس   ;<8/:  أس٬ّ انيٛقع،  8008ّ  ا٭ٚىل ايطبع١  ضٝد سُسإ
 ???6  ا٭ٚىل ايطبع١  قٞ ايدٜٔ سبد اؿُٝد

ٔ   انيٛضاٛس١ ايفكٗٝا١ ايهٜٛيٝا١     داز انيعسضا١   ?9 ايطٝملض١ ايػسس١ٝ  اْظس  ابٔ ر١ُٝٝ -7  :ؾاملدز سا
 .ٖا =6:8  ايهٜٛ   ٕٚ اإلض١َٝ٬٪ٚشاز٠ ا٭ٚقملف ٚايػ

 .60 ايطسم اؿه١ُٝ  ابٔ ايكِٝ -8
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طٝملض١ ايػسس١ٝ  فٕ ٜهٕٛ ايٓاملع فقاسب أىل     ضُكؿٛد اي(9)+ٚايكطط  ضٗٞ َٔ ايدٜٔ
ٌُ مل ٜٓاصٍ با٘ ٚحاٞ  ٚمل ٜادُع يا٘          ايؿ٬ح  ٚفبعد سٔ ايفطملد  ٚيٛ ناملٕ ذياو بفعا

ضًو ايؿخملب١ ايهساّ ٖرٙ ايطٝملضا١ يف ناثري َأ ا٭حهاملّ  نيخسٜال      =زضٍٛ  ٚقد 
 ايًٛط١ٝ ضكد فحسقِٗ فبٛ بهس ايؿدٜل ٚسًٞ بٔ فبٞ طمليا  ٚسباد اهلل بأ اياصبري     

ٕ    (10)مجٝعمل+ ايٓاملع سًا٢ حاسف ٚاحاد َأ          َٚٔ ذياو فٜكامل: مجا، سثُامل
   ٚناريو أياصاّ سُاس   (11)ايكاسا٠٤ بٗامل   ا٭حسف ايطبع١  اييت فطًل هلِ زضاٍٛ اهلل  

     ٘يًُطًل و٬ومل به١ًُ ٚاحد٠ بمليط٬م  ٖٚٛ ٜعًِ فْٗمل ٚاحد٠  سكٛبا١ هلاِ  ٚٚاضكا
   .(12)ايؿخملب١ س٢ً ذيو

 تزام بالسياسة الشرعية وأثرهالمطمب الثاني: وجوب االل

 أواًل: ودىب االلتزاً بالشًاسُ الشرعًُ 

ْعًِ فٕ زنٔ اإلض٬ّ ا٭ٍٚ ٖٛ غٗملد٠ فٕ ٫ أي٘ أ٫ اهلل ٚفٕ قُدًا زضٍٛ 
ٚفٚىل خؿمل٥ـ =اهلل  َٚع٢ٓ ٖرٙ ايػٗملد٠ ايكسٜ   أضساد اهلل ضبخملْ٘ بمل٭ي١ٖٝٛ  

حل اييػسٜ، يًعبملد  ٚحل ٚق، ا٭ي١ٖٝٛ  حل اؿملن١ُٝ انيطًك١  ايرٟ ٜٓػأ سٓ٘ 
  ضٓخٔ ًَصَٕٛ مبخملٚي١ ؼكٝل ٖرا انيٓٗج  ايرٟ (13)+َٓملٖج ٚقٛاْ، ؿٝملرِٗ

وكل نسا١َ اإلْطملٕ  ٚميٓخ٘ اؿس١ٜ اؿكٝك١ٝ  ٜٚطًك٘ َٔ ايعبٛد١ٜ  ٖٚرٙ 
اـملؾ١ٝ ٜيفسد بٗمل انيٓٗج اإلهلٞ  ٫ بمليًفظ ٚايدس٣ٛ  يهٔ بملؿكٝك١ ٚايٛاق،  ضكد 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   ٗٛد ٚايٓؿملز٣ بكٛي٘ ضبخملْ٘:ذّل اهلل ايٝ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .<6 ايطسم اؿه١ُٝ  اؾٛش١ٜابٔ قِٝ  -9

ِ  899/<فخسل٘ ايبٝٗكٞ يف غع  اإلمياملٕ ج  -10 باملب َامل لامل٤ يف حاد ايًاٛطٞ         ?<9; زقا
إٔ ٖرا ايرْ  مل رعـ با٘ فَا١ َأ ا٭َاِ أ٫ ٚاحاد٠      =:  ٚقملٍ أضٓملدٙ لٝد  ٖٚٛ قٍٛ سًٞ

 .+ضؿٓ، اهلل بِٗ نُمل قد سًُيِ  فز٣ فٕ وسقٛا بمليٓملز
بملب فْصٍ ايكسإٓ س٢ً ضابع١ فحاسف      نيملب بد٤ ايٛحٞ  ;0=: زقِ ?0?6/:ج  ايبدملزٟ -11

  داز ابأ ناثري    +رٝطاس َٓا٘  إٔ ٖرا ايكسإٓ فْصٍ سًا٢ ضابع١ فحاسف ضاملقس٩ٚا َامل      =ٖٚٛ بًفظ 
 .د. َؿطف٢ دٜ  ايبػمل :ؼكٝل  ّ=<?6  ايطبع١ ايثمليث١ بريٚت  ايُٝمل١َ

 ط٬م ايث٬ث. بملب  نيملب غسح ايٟٓٛٚ س٢ً َطًِ  ?<>8 زقِ 886/;ؾخٝذ َطًِ ج -12
  ايطبعا١ ايػاسس١ٝ ايطاملبع١     باريٚت   داز ايػسٚم  َٚمل بعدٖمل.=6 ٖرا ايدٜٔ  اْظس: ضٝد قط  -13

6?>8ّ. 



 د. مسيح عبد الوهاب اجلندي

   السنة  32العدد 
236 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ائ  

زمح٘ اهلل    قملٍ ايػٝذ ايطعدٟد13 :اييٛب١ر ائ     ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ
ٌل اهلل ضُٝخسَْٛ٘  =رعملىل:  ُٜٚخسلَٕٛ سًِٝٗ َمل فح ُٜخًٍٕٛ هلِ َمل حسّ اهلل ضُٝخًْٛ٘  

 . (14)+ٚا٭قٛاٍ انيٓملض١ٝ يدٜٔ ايسضٌ  ضٝيبعِْٛٗ سًٝٗملُٜػسلسٕٛ هلِ َٔ ايػسا٥، 

إٔ ا٫ييصّا بمليطٝملض١ ايػسس١ٝ ٚال   ٭ْٗمل َكؿد اييػسٜ، ايٛحٝد انيااف َأ   
اييأوسات ايرار١ٝ ٚايػدؿا١ٝ  ٖٚاٛ ايعادٍ انيطًال ايػاملٌَ يهاٌ باو ايبػاس  فقملَا٘          

سًا٢ اييدفٝا  ٫   ايػملزع اؿهِٝ س٢ً ايعداي١ انيطًك١ انييؿف١ بمليٝطس ٫ بمليعطس  ٚ
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ   اييػاادٜد  ٚسًاا٢ زضاا، اؿااسج  قااملٍ رعااملىل:   

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ٚقملٍ ضابخملْ٘: د82 :ايٓطمل٤ر ٹ
 :اؿااجر ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ   ٚقااملٍ فٜكاامل: د321 :ايبكااس٠ر

 .  د82

ٖرا ٫ ٜعو اييٗملٕٚ يف فحهملّ ايػسٜع١  ضكد نملٕ اـًفمل٤ ايساغدٕٚ ٜعًُإٛ  
  رعًُاٛا َٓا٘ َكملؾاد ايطٝملضا١     س٢ً رطبٝل ايػسٜع١  نُمل رعًُٖٛمل َٔ زضٍٛ اهلل 

ٚايارٟ  =: ايػسس١ٝ  ح، سصّ س٢ً ؼسٜل بٝٛت رملزنٞ اؾُع١ ٚاؾُملس١ بكٛي٘ 
ْفطٞ بٝدٙ يكد ُُٖ  فٕ آَس عط  ضٝخط  وِ آَس بمليؿ٠٬ ضٝا٪ذٕ هلامل واِ آَاس     
زل٬ ضٝ٪ّ ايٓملع وِ فخملي  أىل زلملٍ ضأحسم سًِٝٗ بٝٛرِٗ ٚايرٟ ْفطاٞ بٝادٙ ياٛ    

  ٚقاملٍ  (15)+فٚ َسَملر، حطآي، يػاٗد ايعػامل٤     ٜعًِ فحدِٖ فْ٘ هد سسقمل مسٝٓمل
  ٚفَاس  (16)+َملي٘  سص١َ َٔ سصَملت زبٓامل أْمل آخرٖٚمل َٓ٘ ٚغطس =يف رملزنٞ ايصنمل٠: 

بهطس دْملٕ اـُس ٚنطس ايكدٚز اييت طابذ ضٝٗامل ايًخاِ اؿاساّ  ٚفَاس سباد اهلل بأ        
  ٚفَاس انياسف٠ ايايت    (17)+بيخسٜل ايثٛب، انيعؿفسٜٔ  ضطارس بُٗامل اييٓاٛز   =سُسٚ 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ٕ   ايػٝذ سبد ايسمحٔ بٔ ْملؾس ايطعدٟ -14 ->9:  رٝطري ايهسِٜ ايسمحٔ يف رفطري ن٬ّ انيٓامل

 ّ.8000  ايطبع١ اـملَط١  مجع١ٝ أحٝمل٤ ايرتاث اإلض٬َٞ  =9:
 بملب ٚلٛب ؾ٠٬ اؾُملس١.  نيملب ا٭ذإ  ::>زقِ/ ;>6/6ايبدملزٟ جؾخٝذ  -15
ٔ      نيملب ايصنمل٠  ;=;6 زقِ 8/68ضٓٔ فبٞ داٚد ج -16   بملب شنمل٠ ايطامل١ُ٥  ٚقاملٍ حادٜث حطا

 بملب سكٛب١ َملْ، ايصنمل٠.  نيملب ايصنمل٠  :::8 زقِ ;6/;ٚايٓطمل٥ٞ ج
بملب ذنس ايآـ نيأ     نيملب ايٓٗٞ سٔ يبظ انيعؿفس  =96;زقِ  809/<ضٓٔ ايٓطمل٥ٞ ج -17

 قملٍ ا٭يبملْٞ: ؾخٝذ.  يبظ انيعؿفس
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ناملٕ يف ضافس    فٕ ايآ   =يعٓ  ْملقيٗمل فٕ ؽًٞ ضبًٝٗمل  ضعٔ سُسإ بٔ حؿا،  
: قاعٛا  ١  ضكملٍ: َمل ٖرٙ؟ قمليٛا: ٖرٙ ض١ْ٬ يعٓا  زاحًيٗامل  ضكاملٍ ايآ      ضطُ، يعٓ

  نُامل  (18)+سٓٗمل ضإْٗمل ًَع١ْٛ  ضٛقعٛا سٓٗمل  قملٍ سُسإ: ضهأْٞ فْظس أيٝٗمل ْملق١ ٚزقامل 
  ٚيف َطآد  (19)+فَس بكيٌ غملزب اـُس بعاد ايثمليثا١ فٚ ايسابعا١ ٚمل ٜٓطاذ ذياو     =

إٔ ضهس ضمللًادٚٙ واِ إٔ   =: قملٍ زضٍٛ اهلل  :قملٍ  سٔ فبٞ ٖسٜس٠ اإلَملّ فمحد
ٛا سٓك٘ قاملٍ ايصٖاسٟ ضاأر٢ زضاٍٛ اهلل       ضهس ضمللًدٚٙ ضإٕ سملد يف ايسابع١ ضملقسب

ٚمل هعً٘ حادًا ٫ باد َٓا٘  باٌ ٖاٛ      =  (20)+بسلٌ ضهسٕا يف ايسابع١ ضد٢ً ضبًٝ٘
 .(21)+عط  انيؿًخ١ أىل زفٟ اإلَملّ

  َطاًه٘    بعاد زضاٍٛ اهلل    ٚضًو اـًفمل٤ ايساغدٕٚ  ٚايؿخملب١ ايهساّ
  ٚفذاقِٗ حاسل ايٓاملز   (22)+ايًٛط١ٝ  ضخسم فبٛ بهس ايؿدٜل=يف ايطٝملض١ ايػسس١ٝ  

إٔ ٖارا ايارْ  مل رعاـ با٘     = فٜكمل قامل٬ً٥:   يف ايدْٝمل قبٌ اٯخس٠  ٚحسقِٗ سًٞ
ف١َ َأ ا٭َاِ أ٫ ٚاحاد٠  ضؿآ، اهلل بٗاِ َامل قاد سًُايِ  فز٣ فٕ وسقاٛا بمليٓاملز            

اهلل بٔ ايصبري يف خ٬ضي٘  ٚنريو ٖػاملّ بأ سباد انيًاو  ٚسٓادٙ ابأ       ٚحسقِٗ سبد 
 .(23)+سبملع  ٚابٔ سُس  ضًِ ٜٓهسا سًٝ٘

زفع ْؿاس بأ حراملج  ْٚفاملٙ َأ انيدٜٓا١         ٚحًل سُس بأ اـطاملب  =
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بملب ايٓٗٞ   بٛ داٚد بيعًٝل ا٭يبملْٞف نيملب ضٓٔ  9>;8 زقِ  8/996ج  غسح ضٓٔ فبٛ داٚد -18
 سٔ يعٔ ايب١ُٝٗ  ٚقملٍ زلملي٘ وكملت.

نيملب ذنس ا٭َس بكيٌ َأ ساملد يف غاسب      :: =: زقِ=?60/8ج  ابٔ حبملٕ يف ؾخٝخ٘ -19
ضاهس ايسلاٌ ضمللًادٚٙ واِ إٔ ضاهس       أذا= :قٛيا٘  بملب حد ايػسب  ْٚـ اؿدٜث   اـُس

أضآملدٙ لٝاد  زلمليا٘      +ضمللًدٚٙ  وِ إٔ ضهس  ضمللًدٚٙ  وِ إٔ ضاهس ايسابعا١  ضملقاسبٛا سٓكا٘    
  غري اؿملزث بٔ سبد ايسمحٔ ز٣ٚ يا٘ فؾاخملب ايطآٔ ٖٚاٛ ؾادٚم       وكملت زلملٍ ايػٝد،

 .;<:: زقِ  ;>6/:نيملب ايط  ج  ٚفبٛ داٚد يف ضٓٓ٘
غاعٝ   قاملٍ    بملب َطٓد فبٞ ٖسٜس٠  <?<= زقِ 8?8/8َطٓد اإلَملّ فمحد بٔ حٓبٌ ج -20

 .زلملي٘ وكملت زلملٍ ايػٝد،  أضٓملدٙ قٟٛ :٩ٚوْملا٭ز
ٞ     داز ايدس٠ٛ  6=6 غٝملث ا٭َِ يف اييٝملث ايظًِ  اإلَملّ اؾٜٛو -21  ؼكٝال د. َؿاطف٢ حًُا

 د. ض٪اد سبد انيٓعِ.ٚ
 ضبل ؽسه٘. -22
 ضبل ؽسه٘. -23
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نيامل اغايػًٛا    ييػبٝ  ايٓطمل٤ ب٘  ٚفيصّ ايؿخملب١ فٕ ُٜكًٛا اؿدٜث سأ زضاٍٛ اهلل   
ب٘ سأ ايكاسإٓ ايهاسِٜ ضٝملضا١ َٓا٘  أىل غاري ذياو َأ ضٝملضاملر٘ ايايت ضاملع بٗامل             

مج، ايٓملع س٢ً حسف ٚاحد َٔ ا٭حاسف ايطابع١ ايايت    =    ٚسثُملٕ(24)+ا٭١َ
نيمل يف ذيو َٔ َؿًخ١  خػ١ٝ ا٫خاي٬ف    (25)+ايكسا٠٤ بٗمل فطًل هلِ زضٍٛ اهلل 

  سٗد بملـ٬ض١ أىل سُاس بأ اـطاملب   =  َٚٓعٛا ايكسا٠٤ بػريٙ  ٖٚرا ايؿدٜل
مل ٜعٗااد بملـ٬ضاا١ ٭حااد َاأ بعاادٙ  ٚيهٓاا٘ مل ٜٓاا٘ ساأ ذيااو    َاا، فٕ اياآ  

  ٚقااد نملْاا  ضٝملضااي٘ يف ذيااو  فْاا٘ خػااٞ َاأ سااٛد٠ ا٫خااي٬ف باا،  (26)+فٜكاامل
انيطًُ،  مممل هعٌ يًعادٚ َطُعامل بٗاِ  أْٗامل َؿاًخ١ حفاظ ٚحاد٠ انيطاًُ،          

ـل فٚ ديٝاٌ     ٚمحمل١ٜ غٛنيِٗ  ٖٚٞ داخ١ً يف َكملؾد ايػملزع  ٚإٔ مل ٜ سد بريو ْا
ضًاٛ مل ُٜكايـ َآِٗ  يهاملٕ ذياو        (27)+بكيٌ اؾُملس١ بمليٛاحاد =  ٚفضي٢ سُس

زمحا٘  - رػرٝعمل يًكيٌ دٕٚ زدع  أْٗمل ايطٝملض١ ايػسس١ٝ اؿه١ُٝ  ٚقد فند ابٔ ر١ُٝٝ
ضابخملْ٘   حفاظ ايادٜٔ ايارٟ ٖاٛ حال اهلل      =فٕ َكؿد ايطٝملض١ ايػاسس١ٝ   -اهلل رعملىل

  ضُكملؾد ايػسٜع١ صثٌ حملزضامل  (28)+ٚحفظ حكٛم ايعبملد  انييُث١ً يف ايكسٚزٜملت
فَٝٓمل ٭حهملّ ايطٝملض١  عٝث ركبطٗمل  ضٗٞ َكٝد٠ بيخكٝل انيؿاملحل  يف حاملٍ سادّ    

ا٭ٚىل: حفااظ اياادٜٔ  = ٚلااٛد فٟ َااملْ، غااسسٞ  ضمليطٝملضاا١ ايػااسس١ٝ هلاامل غملٜيااملٕ: 
ٝااامل٠ ٚانيعاااملد ٚضااال فحهاااملّ ايػاااسٜع١ ٚايثملْٝااا١: ؼكٝااال َؿاااملحل ايعباااملد يف اؿ

   ٫ٚ ٜيِ ذيو أ٫ َٔ خ٬ٍ ا٫ليٗملد.(29)+َٚكملؾدٖمل

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .?6-<6 ايطسم اؿه١ُٝ يف ايطٝملض١ ايػسس١ٝ  اْظس: ابٔ ايكِٝ -24
ِ   =88/>ؾخٝذ ايبدملزٟ حط  رسقِٝ ضيذ ايباملزٟ ج  -25 ٕ     8??: زقا   نياملب ضكامل٥ٌ ايكاسآ

 بملب فْصٍ ايكسإٓ س٢ً ضبع١ فحسف.
  َ٪ضطا١ ايسضاملي١    ?90 قٛابط انيؿًخ١ يف ايػاسٜع١ اإلضا١َٝ٬    د. ضعٝد زَكملٕ ايبٛطٞ -26

 ّ.8000  ايطملدض١ ايطبع١  بريٚت
فٕ  -زقاٞ اهلل سُٓٗامل  - سٔ ابٔ سُس=ٖٚٛ  >?<> زقِ 60/?اؾملَ، ايؿخٝذ يًبدملزٟ ج -27

ِ  :غ٬َمل قيٌ غ١ًٝ ضكملٍ سُس ٞ    +يٛ اغرتى ضٝٗمل فٌٖ ؾٓعمل٤ يكيًايٗ باملب أذا    نياملب باد٤ اياٛح
 ؟فؾملب قّٛ َٔ زلٌ ٌٖ ٜعملق   فٚ ٜكيـ َِٓٗ نًِٗ

 . َٚمل بعدٖمل.9> ايػسس١ٝ ايطٝملض١  ابٔ ر١ُٝٝ -28
ؼكٝال    ايكاملٖس٠   داز ايدس٠ٛ  . َٚمل بعدٖمل>>6 غٝملث ا٭َِ يف اييٝملث ايظًِ  اإلَملّ اؾٜٛو -29

 د. َؿطف٢ حًُٞ  ٚد. ض٪اد سبد انيٓعِ.
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 ثاًًٌا: أثر االلتزاً بالشًاسُ الشرعًُ

إٔ ا٫ييااصاّ بمليطٝملضاا١ ايػااسس١ٝ ٜعااو أقملَاا١ ايعاادٍ ٚايكطااط يف حكااٛم اهلل  
ٚحكٛم ايعبملد  ٫ٚ هٛش بػهٌ َٔ ا٭غاهملٍ ػاملٚش اؿادٚد ايػاسس١ٝ ٚايكاٛاْ،      

فٕ:  -زمحا٘ اهلل رعاملىل  - ١ٝ عرا١ ايطٝملضا١  ٚقاد ذناس ايعاص بأ سباد ايطا٬ّ        اإلهل
ايطااعملد٠ نًااٗمل بملربااملع ايػااسٜع١ يف نااٌ َاامل ٚزد ٚؾاادز  ْٚباار اهلاا٣ٛ ضُٝاامل        =

  د381 :طاااا٘ر ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   قااااملٍ رعااااملىل:(30)+ىمليفٗاااامل
 ضملنيؿملحل ٫ بد فٕ ُٜٓظس أيٝٗمل َٔ َٓظٛز ايػسع  ٚمبٝصإ انيكملؾد ايػسس١ٝ.  

إٔ ا٫ييصاّ بمليطٝملض١ ايػسس١ٝ أمنامل ٖاٛ ؼكٝال نيؿاملحل ايعباملد يف ايادازٜٔ        
ٚؼكٝل نيبدف ايعدايا١ ٚأحكاملم اؿال  ٖٚارا ٖاٛ ضاسل قا٠ٛ ايدٚيا١ اإلضا١َٝ٬  ٭ٕ          

ذ ا٭١َ اإلضا١َٝ٬  َٓار سٗاد ايسضاملي١     ايػسٜع١ ٖٞ َؿدز ايك٠ٛ؛ ٚيٛ ْظسْمل أىل رملزٜ
ٚحي٢ َٜٛٓمل ٖرا؛ يٛلدْملٖمل َُِطَسد٠ يف ايع٬قا١ با، ايياصّا ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ ٚقا٠ٛ       

 ايدٚي١ ٚاْيؿملزارٗمل س٢ً فسدا٥ٗمل َ، ق١ً سددٖمل ٚسدرٗمل.  

 ثالجًا: ترك العىن بالشًاسُ الشرعًُ وفشدَ عظًىُ

َمل نملٕ َٔ ا٭ضعاملٍ  =ملض١ بأْٗمل: فْ٘ سس ف ايطٝ (31)ذنس ابٔ ايكِٝ سٔ ابٔ سكٌٝ
عٝث ٜهإٛ ايٓاملع َعا٘ فقاسب أىل ايؿا٬ح ٚفبعاد سأ ايفطاملد  ٚإٔ مل ٜػاسس٘          

ايعادٍ ٚلا    ٚ   ضأٟ طسٜل اضايدسج با٘ اؿال   (32)+  ٫ٚ ْصٍ ب٘ ٚحٞايسضٍٛ 
اؿهِ مبٛلبٗمل؛ ضمليطسم فضبملب ٚٚضمل٥ٌ ٫ رساد يرٚارٗمل  ٚأمنمل انيساد غملٜملرٗمل ايايت  
ٖٞ انيكملؾاد  ضاإذا َامل راسى ايعُاٌ بمليطٝملضا١ ايػاسس١ٝ  يٝخاٌ قًاٗمل ايطٝملضاملت           
ايٛقع١ٝ انيؿًخ١ٝ ايكٝك١ ضإٕ ذيو َفطد٠ سظ١ُٝ  ربدف مبدمليف١ ايػاسٜع١  ٚرا٪دٟ   

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .=6/6قٛاسد ا٭حهملّ  ايعص بٔ سبد ايط٬ّ -30
  ٚب، بعص ايفكٗمل٤  حٝث : َٓملظس٠ ب، فبٞ ايٛضمل٤ بٔ سكٌٝ-زمح٘ اهلل رعملىل- ذنس ابٔ ايكِٝ -31

إٔ نٓا  ركؿاد فْا٘ مل ىاملي      = +:٫ ضٝملضا١ أ٫ َامل ٚاضال ايػاسع    ٛي٘: =زدل ابٔ سكٌٝ س٢ً ق
. اْظاس  +ايػسع  ضٗرا ؾخٝذ  ٚإٔ نٓ  ركؿد: َامل ْطال با٘ ايػاسع ضػًاط  ٚرػًاٝط يًؿاخملب١       

 =6 ايطسم اؿه١ُٝ ٫بٔ قِٝ اؾٛش١ٜ
َٚمل بعدٖمل. اْظس فَث١ً ناثري٠ يطٝملضاملت سملديا١ ضاملع بٗامل       :<8/:أس٬ّ انيٛقع،  ابٔ ايكِٝ -32

 اْظاس: ايطاسم    ٚؾخملبي٘ ايهساّ ٖرٙ ا٭١َ  ٖٚٞ َػيك١ َٔ فؾٍٛ ايػسٜع١ ٚقٛاسدٖمل ايٓ  
 َٚمل بعدٙ. =6 اؿه١ُٝ يف ايطٝملض١ ايػسس١ٝ
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 كٛم  ٚزمبمل ػعٌ اؿل بملط٬ً  ٚايبملطٌ حكمل.  أىل رهسٜظ انيظململ ٚقٝملع اؿ

إٔ ايطٝملض١ ايعملدي١ ٫ ؽملي  ايػسٜع١  بٌ ٖٞ لص٤ َٔ فلصا٥ٗامل  ٚباملب َأ    
نيامل ظٗاست    (33)يف رُٗا١  ٚؾخملبي٘ ايهساّ  ضكد حابظ   فبٛابٗمل  َملزضٗمل ايٓ  

فَملزات ايسٜب١ س٢ً انييِٗ  ضُٔ خ٢ً ضابٌٝ ناٌ َايِٗ فٚ حًفا٘ اياُٝ، َا، سًُا٘        
ملزٙ بمليفطملد يف ا٭زض ٚنثس٠ ايطسقملت؛ ٫ضُٝمل َا، ٚلاٛد انيطاسٚم َعا٘ فٚ     بملغيٗ

رًبط٘ بمليفطملد  ٚقملٍ: ٫ آخرٙ أ٫ بػاملٖدٟ سادٍ فٚ أقاساز اخيٝاملزٟ ٚطاٛسٞ َٓا٘        
انيكؿاٛد ايٛالا  بملي٫ٜٛاملت: أؾا٬ح دٜأ      =ضكٛي٘ كملي  يًطٝملض١ ايػسس١ٝ؛ ٭ٕ 

ٚا خطساْمل َبٝٓمل  ٚأؾ٬ ح َمل ٫ ٜكّٛ ايادٜٔ أ٫ با٘ َأ    اـًل ايرٟ َي٢ ضملرِٗ خطس
ؼكٝال َكملؾاد ايطٝملضا١     -زمحا٘ اهلل رعاملىل  -   ضٗٛ ٜكؿد به٬َ٘(34)+فَس دْٝملِٖ

ايػسس١ٝ  ٖٚٞ ايعٌُ س٢ً حفظ ايدٜٔ  واِ ٜ٪ناد سًا٢ فُٖٝا١ اي٫ٜٛا١ ٚقاسٚزرٗمل       
ه  فٕ ٜعسف فٕ ١ٜ٫ٚ فَس ايٓملع َٔ فسظاِ ٚالباملت   =ؿفظ ايدٜٔ ٚايدْٝمل َعمل: 

ّ يًاادٜٔ ٫ٚ يًاادْٝمل أ٫ بٗاامل  ٫ٚ ٜاايِ ذيااو أ٫ باامليك٠ٛ ٚاإلَااملز٠؛ اياادٜٔ  بااٌ ٫ قٝاامل
  ٚأمنامل ٜفطاد ضٝٗامل حاملٍ     (35)+ضمليٛال  اؽملذ اإلَملز٠ دٜٓمل  ٚقسب١ ٜيكسب بٗمل أىل اهلل

َٔ رسى ايعٌُ بٗرٙ ايطٝملض١ ايػاسس١ٝ ٚضاع٢ أىل ركًاد َٓملؾا  اي٫ٜٛاملت ٭لاٌ       
 ايسٜملض١ فٚ انيملٍ ٖٚرا ٖٛ ايفطملد بعٝٓ٘.

 جاٌٌ: أسباب االحنراف عَ الشًاسُ الشرعًُ ووظاهره املبحح ال

 المطمب األول: أسباب االنحراف عن السياسة الشرعية
 إٔ َٔ فِٖ فضبملب ا٫مساف سٔ ايطٝملض١ ايػسس١ٝ َمل ٜأرٞ:

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
َهياا    بااملب اَيخااملٕ ايطااملزم بمليكااسب ٚاؿاابظ   >=<: زقااِ =>/<ضاآٔ ايٓطاامل٥ٞ ج  -33

. د٠غا ؼكٝال: سبادايفيملح فباٛ      ّ><?6-اٖ>6:0  ايطبع١ ايثمل١ْٝ حً   ض١َٝ٬انيطبٛسملت اإل
ِ  :6/86انيطيدزى سًا٢ ايؿاخٝخ، يًخاملنِ ج    قملٍ ا٭يبملْٞ حطٔ. باملب نياملب     98: زقا

ِ  :9/96ضآٔ فباٞ داٚد ج     غٛاٖد ٖرا اؿدٜث كسل١ يف ايؿاخٝخ، ا٭حهملّ. قملٍ:   زقا
ٞ  =ٖٚٛ بًفظ:   نيملب ا٭قك١ٝ  ٚقملٍ حدٜث حطٔ  90>9 ٕ  ايٓ ِب ُ ١ َف ٗن  .+ح ب ظ  ز ُل٬ً ِضٞ ُر

 .=6 ايطٝملض١ ايػسس١ٝ  ابٔ ر١ُٝٝ -34
 .<>6 انيؿدز ايطملبل -35
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 أواًل: التعصب

 إٔ اييعؿ  يًسلملٍ  فٚ يًكب١ًٝ  فٚ يًُرٖ   نًٗمل سؿابٝملت حارز ايآ     
ا١ سُٝ ا١  ٜادسٛ سؿابٝ ١  فٚ ٜٓؿاس      = :َٓٗمل ؼرٜسًا غدٜدًا  قملٍ  َٔ قيٌ ؼ  زٜا

ٖٚاٞ    فٟ َٔ ٜدسٛ ايٓملع أىل ا٫ليُملع سًا٢ سؿاب١ٝ    (36)+سؿبٝ ١  ضكي١ًٌ لمل١ًٌٖٝ
ٚنريو اييعؿ  ٭حد اي٠٫ٛ فٚ اؿهاملّ فٚ انيفاي،  ضٗاٛ ٫ ٜيعاد٣     َعمل١ْٚ ايظململ 

ضأحهاملّ أَملَا٘    فقٛاي٘ ٚضيملٚاٙ ٫ٚ ىمليفٗمل حي٢ يٛ ٚلد ْؿامل َأ ايهياملب ٚايطا١ٓ     
ٚضيملٚاٙ نٓؿٛف ايػملزع َنَفين٘ ا٫ضيٓبملو ٚا٫ضيدساج ٚا٫ليٗاملد ٖٚارا َامل فد٣ أىل    

م ٭ْا٘ َفاسل   ؛ٚقاد حاسّ اإلضا٬ّ اييعؿا     امساف ايطٝملض١ ايػسس١ٝ بػهٌ خطاري   
 ايآ   رااف   يارا  ؛ا٭يفا١  ٚميخال يعادا٠ٚ  ٜٓػس ا  يٮ١َ ذاٖ  بمل٫سيؿملّ ٚايٛحد٠

ٔا ٚكاملي  نيكملؾاد       سًٝٗامل  ممٔ ٜدسٛ أيٝٗمل فٚ ٜكملرٌ . ٚاييعؿا  بهاٌ فغاهملي٘ ْ اِي
ٚ انيػاملٜذ ض=ايطٝملض١ ايػسس١ٝ  ٚ رفكاٌٝ بعكاٗمل سًا٢      ملييعؿ  ِيًُراِٖ  ٚايٍطسا٥َل 

ٚ ايعؿبٝل١ ُٜٚعاملدٟ    ُٜٚاٛايٞ س ًٝنا٘    ضٝدنسٛ أىل ذيو  ٚنْٛ٘ َُٓنيطًبمل أيِٝ٘  بعُص بملهل٣ٛ 
ُٕ ايٓلملع  ب٘  سًٝن٘ ٌل ٖرا َٔ دسن٣ٛ اؾملًٖٝل١  َٜٚص  (37)+ن

 ثاًًٌا: تىارخ احلهي

رااٛازث اؿهااِ ٚايطااًط١  نااملٕ فٜكاامل ضااببمل َاأ فضاابملب امااساف ايطٝملضاا١  
زضص فٕ ٜعٗد بمل٭َس َٔ بعدٙ ٫بٓ٘ سباد اهلل   =سٔ سُس سٓدَمل  ٚزقٞ اهلل ايػسس١ٝ 

 ٞ حٝامل  ٫ فؼًُاٗمل    ٚقملٍ: زاغ  زاٖ  ٚددت فْٞ لٛت َٓٗمل نفملضمل ٫ يٞ ٫ٚ سًا
ٚاييداٍٚ ٫ ميثٌ قُٝا١ لٖٛسٜا١ يف ايفكا٘ ايطٝملضاٞ اإلضا٬َٞ  ٚأمنامل         (38)+َٚٝيمل

يف قدز٠ ٚيٞ ا٭َس س٢ً ايكٝملّ مبٗملَ٘ س٢ً ايٛلا٘ ا٭حطأ؛ ضاإذا ناملٕ      ظٗسايك١ُٝ ر
ٚيٞ ا٭َس قمل٥ُمل مبمل ه  سًٝ٘  قككمل يًُكؿٛد َٔ غاري أخا٬ٍ فٚ ركاملسظ سأ     

ٚمأ ْادزى صملَامل     كؿٛد َٔ ايياداٍٚ ٚايياٛازث   ٖرا ٖٛ انيٛالبملر٘  ضًٝظ بايكٝملّ 
نٝ  ؼٛي  اي١ٜ٫ٛ بعد سٗد اـ٬ض١ ايساغاد٠ ٚسؿاس ايياملبع، أىل حهاِ ٚزاواٞ      

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
نيملب   <?<: زقِ 88/>ج َطًِ بٔ اؿرملج بٔ َطًِ ايكػريٟ ايٓٝطملبٛزٟ  ؾخٝذ َطًِ -36

 بملب ٚلٛب ٬َش١َ مجملس١ انيطًُ، سٓد ظٗٛز ايفنت.  اإلَملز٠
 :<8/8شاد انيعملد يف ٖدٟ خري ايعبملد ج  قِٝ اؾٛش١ٜابٔ  -37
ٞ   : بملب  <86= زقِ 600/?ؾخٝذ ايبدملزٟ ج -38 ايطآٔ ايهاا٣ يًبٝٗكاٞ      نياملب باد٤ اياٛح

 بملب ا٫ضيد٬ف.  068=6 زقِ <:6/<ج
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ضااكط  ضٝٗامل دٚاٜٚاأ    ٚاْيكاٌ ا٭َاس أىل بااو ايعباملع  ٚنملْاا  دٚيايِٗ فسرُٝا١     =
  (39)+ايعسب  ٚغً  سرِ خساضملٕ س٢ً ا٭َس  ٚسملد ا٭َس ًَُهامل سكٛقامل قككاملً   

ٚياٞ فباٛ ايعباملع ٚيف فٜملَا٘ رفسقا       =رٛازوِٗ يًخهِ  حٝث  ذنس اني٪زخٕٛ قدٚ
ضاٛيٞ بعادٙ     َٚملت قسَمل بملؿج  ٚيٞ بعدٙ فخٛٙ فبٛ لعفس انيٓؿٛزوِ   اؾُملس١

ٟ   انيٗدٟ قُد بٔ فبٞ لعفس ابٓ٘ ضاٛيٞ بعادٙ فخاٛٙ      ضٛيٞ بعدٙ ابٓ٘ َٛض٢ اهلاملد
ٚٚيااٞ بعاادٙ فخااٛٙ   ٌ ببػاادادٚٚيااٞ بعاادٙ ابٓاا٘ ا٭َاا، أىل فٕ قياا  ٖااملزٕٚ ايسغااٝد

. ضمليٛازث غري َ٪ٖاٌ ؿُاٌ فسبامل٤ ٖارٙ اـ٬ضا١  َامل فد٣ أىل سادّ        (40)+انيإَٔٛ
ُ املٙ قؿاادٙ          ا٫ييفاملت أىل فُٖٝا١ ضٝملضا١ ايدٚيا١  ٭ٕ َ اأ قؿاد رٛزٜاث ايطاًط١ فسن

ُ ٘ سٔ َكملؾد اي١ٜ٫ٛ اؿكٝك١ٝ؛ ذنس اإلَملّ اؾٜٛو فٕ =: -زمحا٘ اهلل رعاملىل  - ٚفؾ 
يف َٓؿااب٘ ايعظااِٝ  ٚخطباا٘ ايػااملٌَ ايعُااِٝ أىل ا٫سيكااملد بمليعاادد اإلَااملّ ويااملج 

ٚايعيملد  ٚا٫ضيعداد بمليعطملنس ٚا٭لٓملد؛ ضإْ٘ َيؿٍد ؿساض١ ايبٝكا١ ٚحفاظ اؿاسِٜ    
ٚاييػٛف أىل ب٬د ايهفملز  ضٝر  فٕ ٜهٕٛ سطهسٙ َعكٛدًا ٜسٕٚ اييطً، أىل فٚاَاسٙ  

طيطٝ، َٔ خ٬هلامل فٕ وكال   . ضأْ ٢ يًٛازث فٕ ٜيؿ  بؿفملت ٜ(41)+غٛضمل َكؿٛدًا
 ٖرٙ ا٭َٛز؟!.  

 اتصاف احلاني بالصفات املطمىبُ ثالجًا: عدً

ِ   ذنس انيملٚزدٟ يف فحهملَ٘ ايطاًطمل١ْٝ  َٛقاخمل فُٖٝيٗامل يف     ؾافملرمل يًخاملن
ايعدايا١  ٚايعًاِ انيا٪دٟ    = :ٖٚٞأقمل١َ ايدٚي١ ٚاؿهِ ٚضل ضٝملض١ غسس١ٝ ؾخٝخ١  

ٚايااسفٟ انيفكااٞ أىل ضٝملضاا١ ايسسٝاا١  أىل ا٫ليٗااملد  ٚضاا١َ٬ اؿااٛاع ٚا٭سكاامل٤ 
 .  (42)+ٚردبري انيؿملحل  ٚايػرملس١ ٚايٓط 

ٕ  ايٓ ط  َغٝناس َُعياُا   =ٖرٙ ايػسٚو مجٝعٗمل َيفل سًٝٗمل  أ٫ غسو ايٓط   َ٭

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ِ    سًٞ بٔ فمحد بٔ ضعٝد بٔ حصّ ا٭ْديطٞ -39  >8/68ج فمسمل٤ اـًفمل٤ ٚاي٠٫ٛ ٚذناس َاددٖ

ٕ   ايثملْٝا١  :ايطبعا١   باريٚت   ايعسبٝا١ يًدزاضاملت ٚايٓػاس   اني٪ضطا١    َٚمل بعدٖمل   ّ =<?6  يبٓامل
 أحطملٕ سبملع .د :ؼكٝل

 :>8/6اْظس  انيؿدز ْفط٘ ج -40
 .<=6 غٝملث ا٭َِ يف اييٝملث ايظًِ  اْظس: اإلَملّ اؾٜٛو -41
 .; ا٭حهملّ ايطًطمل١ْٝ ف  اْظس: انيملٚزدٟ -42
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 ِ ضملؿاملنِ ايارٟ ٜطايطٝ، فٕ هُا، انيطاًُ، ٜٚٛحادِٖ          (43)+يف ١ٜ٫ٚ اْيُخْها
ٚاـملؾ١ يٮَا١  ٖارا ٖاٛ ا٭ؾاًذ      ٜٚٓػس ايعدٍ ٚانيطملٚا٠  ٚوكل انيؿملحل ايعمل١َ

 يًد٬ض١ َُٗمل نملٕ ْطب٘.  

 ف٫ ٜهٕٛ ٖٓاملى =َٚٔ ايؿفملت اييت ه  س٢ً اؿملنِ فٕ ٜيخ٢ً بٗمل فٜكمل: 
رهإٛ ٜاد ز٥اٝظ ايدٚيا١ ٚفٖاٌ      ٫ فٕ   ٚػاه٬ر٘ مبايػاع    ػاملزى ٚفٕ ٜ  ٘زٖب١ َٓ

ِ  فَامل سادّ ايسٖبا١ َأ اؿاملن       (44)+ايطًط١ ٚاؿهِ َطًك١ رطٝؼ يف فَٛاٍ ا٭َا١ 
ٛلٕ سًٝاو ٜامل    = يًسلٌ ايرٟ نًُ٘  ضرعٌ رسرعد ضسا٥ؿا٘:  زضٍٛ اهلل قملٍ  ضكد ٖا

ٍ (45)+رأناٌ ايكدٜاد    مل فْمل ابأ اَاسف٠ َأ قاسٜؼ    ضإْٞ يط  مبًو  أمن  فخٞ    ٚقاٛ
سادي   =ضكاملٍ:    ْمل٥ُامل يف انيطارد    ٚلد سُس بٔ اـطاملب ح، ًَو ايفسع 
بمل٫بيعاملد سأ َظاملٖس    ٚفَمل َػملزن١ ايػاع  َػاه٬ر٘  ضٝهإٛ      (46)+ضأَٓ  ضُٓ 

ٞ    يا٘ اييها ٚاـ٤٬ٝ  ض٬ ٜٓبػاٞ   باٌ ٜػاملزنِٗ فضاساحِٗ      فٕ ٜعاٝؼ يف باسج ساملل
ايكاسإٓ ايهاسِٜ      فَمل ايطٝطس٠ س٢ً فَٛاٍ ايٓملع  ضكد فْهسأْ٘ ٚاحد َِٓٗنٚفرساحِٗ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   :س٢ً ضسسٕٛ َصاسُا٘ يف قٛيا٘ رعاملىل   

ٚقد لمل٤ يف حادٜث    د13 :ايصخسفر چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ
إٔ زلاامل٫ً ٜيدٛقاإٛ يف َااملٍ اهلل بػااري حاال ضًااِٗ ايٓااملز ٜااّٛ    =: انيؿااطف٢ 

 .(47)+ايكٝمل١َ

 قاملٍ سُاس    ٚنٍيمل لمل٤ لٓدٟ َٔ انيطًُ، بهٓٛش نطس٣ أىل انيد١ٜٓ انيٓٛز٠

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 660 انيؿدز ْفط٘ ف -43
 6/99ج ايٓظملّ ايطٝملضٞ يف اإلض٬ّ  َملشٕ بٔ ؾ٬ح َطبكملْٞاْظس  ايدنيٛز  -44
ِ   >0;/8ج  زٚاٙ اؿملنِ يف انيطيدزى -45  ٙأضآملد باملب رفطاري ضاٛز٠ )م(  قاملٍ:       99=9 زقا

ٞ ٭  َؿبملح ايصلملل١ يف شٚا٥د ابٔ َملل٘  ؾخٝذ باملب    محد بٔ فبٞ بهس بٔ أمسملسٌٝ ايهٓاملْ
ٞ  ضا٪اد  كٝل: قُد ؼ  9968 زقِ  8/6606ج  ايكدٜد قاملٍ   باريٚت.   ايفهاس داز   سباد ايباملق

 ا٭يبملْٞ ؾخٝذ.
ِ  =?: /:ج ضٝص ايكدٜس غسح اؾملَ، ايؿاػري   شٜٔ ايدٜٔ قُد انيٓملٟٚ -46 داز   ;<>; زقا

 .ّ:??6  يطبع١ ا٫ٚىل ا  يبٓملٕ  بريٚت  ايهي  ايع١ًُٝ
ٞ   <966 زقِ :60/:ايبدملزٟ حط  رسقِٝ ضيذ ايبملزٟ ج -47  ضاإٕ هلل =باملب    نيملب بد٤ اياٛح

 ّ.=<?6  ا٭ٚىل ايطبع١  ايكملٖس٠  داز ايػع  + مخط٘
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: =ضكملٍ ي٘ سًٞ بٔ فبٞ طمليا    إٔ قَٛمل فدٚا ٖرا ٭َٓمل٤    ،َٓ٪ٜامل فَاري انيا :  
 .(48)+ٚيٛ زرع  يسرعٛا  ضعف  ايسس١ٝ سفف 

ضإذا نملْ  ٖرٙ ايؿفملت ذات ف١ُٖٝ سظ١ُٝ بمليٓطب١ يًخاملنِ  ضاإْو فقاٍٛ: إٔ    
نٌ ؾف١ ٜفكدٖمل اـًٝف١ َأ ٖارٙ ايؿافملت  را٪دٟ با٘ أىل اماساف سأ ايطٝملضا١         

 ايػسس١ٝ قدزًا َعٝٓمل  ٚري٬غ٢ َكملؾدٖمل انيسل٠ٛ َٓٗمل يف أؾ٬ح ايب٬د ٚايعبملد.

ضأٚي٦او ٖاِ ايارٜٔ رعُاٌ فضهاملزِٖ يف ابيهاملز اؿٝاٌ        =ايطػمل٠   فَمل اؿهملّ
ييثبٝ  دسمل٥ِ َامل يف فٜادِٜٗ َأ ضاًطملٕ  ٭ْٗاِ ٫ ميًهإٛ َأ ؾافملت اؿاملنِ          

ٚحُٝٓمل ٜػعس ٖ٪٤٫ بإٔ قاٛرِٗ    ايعملدٍ انيمليو يكًٛب زسٝي٘ زؾٝدًا ٜدسِ ضًطملِْٗ
ِ    بيث اييت ُر ٔ       حهُِٗ فؾبخ  َاسبص خطاس سًا٢ ضاًطملْٗ ايكًال   ضاإٕ َٛلا١ َا

 .  (49)+ٚا٫قطساب رطيٛيٞ سًِٝٗ

ُلُا  ا٭ضاٛاٙ  ٚاَايٮت        ٚا بمليٛسٛد ايهملذبا١  ٚيف ظاٌ حهُٗاِ نإ حٍهملّ لمل٩
ايطرٕٛ  ٚضإسق  قاٛاْ، ايطاٛاز٨  ٚطبكا  ا٭حهاملّ ايعسضٝا١  ٚاقاطسب  اياب٬د         
ٚردٖٛز اقيؿملدٖمل  ْٚٗبا  خريارٗامل  ٚصاسد اؿاملنِ سًا٢ غاعب٘ انيطاه،  ضاأٜٔ         

 اييت ركُٔ ضعملد٠ ايبػس١ٜ؟ايطٝملض١ ايػسس١ٝ 

إٔ ايطٝملض١ ايعملدي١ اييت ٖٞ لص٤ َٔ فلاصا٤ ايػاسٜع١ ٚضاسع َأ ضسٚسٗامل       =
َٔ فحملو سًُمل مبكملؾدٖمل  ٚٚق عٗمل َٛقعٗمل  ٚحطٔ ضُٗا٘ ضٝٗامل  مل وايج َعٗامل     

  َٚمل رفسم انيطًُٕٛ ايٝاّٛ أىل فحاصاب ٚطٛا٥ا   أ٫    (50)+أىل ضٝملض١ غريٖمل ايبي١
١ ايػسس١ٝ  ٚسدّ ضِٗ َكملؾدٖمل  ٚئ رطيكِٝ فَاٛز ٖارٙ   ْيٝر١ ا٫مساف سٔ ايطٝملض

ا٭َاا١ أ٫ بعٛدرٗاامل أىل زغاادٖمل  ٚرفُٗٗاامل حكٝكاا١ فَسٖاامل  ضيرُاا، يف فحهملَٗاامل     

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  6::/8ج قص ايؿاٛاب يف ضكامل٥ٌ فَاري انيا٪َٓ، سُاس بأ اـطاملب         ٜٛض  انياد -48

ٔ      ؼكٝل سُاملد٠ ايبخاث ايعًُاٞ بملؾملَعا١     : ايٓملغاس   سبد ايعصٜص بأ قُاد بأ سباد احملطا
 .8000ّ-ٖا6:80  ا٭ٚىل :ع١ايطب  اإلض١َٝ٬  انيد١ٜٓ ايٓب١ٜٛ  انيًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 دزاض١ ٚؼًٌٝ ٚرٛلٝ٘  ا٫ضيعُملز  ا٫ضِيػسام  اييبػري :فلٓخ١ انيهس ايث٬و١ ٚخٛاضٝٗمل اْظس  -49
ِ   <9=/6جعبد ايسمحٔ بٔ حطٔ ح ب ٓ َها١  ي )ٚدزاض١ َٓٗر١ٝ غمل١ًَ يًػصٚ ايفهسٟ(   داز ايكًا

 .ّ 8000  ايثمل١َٓ :ايطبع١ دَػل
 .60 اؿه١ُٝ ايطسم  اْظس  ابٔ ايكِٝ -50
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ٚضٝملضملرٗمل ب، ا٭ؾملي١ ٚانيعملؾس٠  َيٓملغ١ُ َ، َكملؾد ايػاسٜع١  سٓاد ذياو رعاٛد     
   هلرٙ ا٭١َ سصرٗمل ٚفدٖمل ٚضٝملدرٗمل.

 االنحراف عن السياسة الشرعيةالمطمب الثاني: أبرز مظاىر 
 أواًل: االبتعاد عَ تطبًل شرع اهلل، وحتهًي الكىاٌني الىضعًُ

بملؿملنُٝاا١   -ضاابخملْ٘-إٔ اهلل فَسْاامل بعبملدراا٘ ٚحاادٙ دٕٚ ضااٛاٙ  ٚفٕ ْفااسدٙ  
ضآخٔ ًَصَإٛ   =ٚغسع يٓمل َٓٗرمل يًخٝمل٠  حي٢ ْيخسز َٔ ايعبٛدٜا١ يػاريٙ  ٚهلارا    

ايٛحٝد انيااف َأ ْيامل٥ج اهلا٣ٛ اإلْطاملْٞ ٚايٓفا،        مبخملٚي١ ؼكٝل ٖرا انيٓٗج  ٭ْ٘
 ٌ . يهأ فسادا٤ اهلل  ٚفسادا٤ اإلْطامل١ْٝ      (51)+ايرارٞ  ٚب٘ ٜيخكل ايعدٍ اؿكٝكٞ ايػاملَ

ٜعًُاإٛ سًاا٢ أبعااملد غااسع اهلل َاأ حٝاامل٠ انيطااًُ،  سًاا٢ فْاا٘ ٜهااسع اييدًاا    
 ٚايسلعٝاا١  ضطاامليبٛا بٛقاا، قااٛاْ، بػااس١ٜ ر٥٬ااِ رطااٛز ايعااململ  ٚزاحااٛا ٜػااههٕٛ

انيطًُ، بيعمليِٝ دِٜٓٗ  َطيددَ، رعملبري ًَطمل٤  نخُمل١ٜ حكاٛم انياسف٠ ٚايطفاٌ     
ٚمحمل١ٜ اؿكٛم ايعمل١َ  ٚضؿٌ ايدٜٔ سٔ ايدٚي١  حي٢ فسسقٛا سٔ دٜٔ اهلل رعاملىل   

قااملٍ   د381 :طاا٘ر ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ ٚاهلل ضاابخملْ٘ ٜكااٍٛ:
ايدْٝمل  ٖٚٞ بعهظ اؿٝمل٠ ايطٝبا١ ايايت   ايكٓو ٖٛ ايػد٠ ٚايكٝل يف = :اإلَملّ ايساشٟ

  ٚحهاِ ا٭َا١ ز٩ضامل٤ رسباٛا سًا٢ َٛا٥اد ايػاسم ٚايػاسب          (52)+ٚسد اهلل سبملدٙ بٗمل
ضٓظملّ ايدٚي١ ٫ ٜعسف ايػٛز٣  ٚاييعملٌَ ا٫قيؿاملدٟ قامل٥ِ سًا٢ ايسبامل  ٚاؿسٜاملت      
ايػدؿ١ٝ رطُذ ببٝ، اـُٛز ٚاْيػاملز ايكُاملز ٚانيٝطاس ٚضعاٌ انيٓهاسات  ٚرعطاٞ       

حس١ٜ َصٜف١ ييخسضٗمل سأ ايطسٜال ايؿاخٝذ  فٜأ ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ؟ ٚفٜأ        انيسف٠ 
ا٭َس بملنيعسٚف ٚايٓٗٞ سٔ انيٓهس؟ فٜٔ ْظملّ اؿطب١؟ أْ٘ رٓها  نيعاململ ايطٝملضا١    
ٛا فزنملْٗمل زنٓمل زنٓمل  فَملّ فْظاملز ايػٝاٛزٜٔ سًا٢ دٜآِٗ  ايارٜٔ ٫       ايػسس١ٝ  يكد ٖدَ

 مل٤.ميًهٕٛ َٔ ا٭َس غ٦ٝمل أ٫ اإلْهملز ٚايدس

 ثاًًٌا: تشىيه وبدأ الشىرى

ٜطيُس ا٫ماساف سأ ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ  ابيادا٤ً باملؿهِ بػاري َامل فْاصٍ اهلل          

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .86 ٖرا ايدٜٔ  اْظس: ضٝد قط  -51
 يبٓملٕ.  بريٚت  داز أحٝمل٤ ايرتاث ايعسبٞ  88/660َفملرٝذ ايػٝ  ج  اْظس  اإلَملّ ايساشٟ -52
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رعملىل  وِ ميملزع ايظًِ ٚايكيٌ ٚايكٗس  ُٜػسسٕٛ َٔ ايكٛاْ، َامل ىاملي  غاسع اهلل    
بملضِ ايػع   ٜٚككإٛ با، ايٓاملع مبامل ٜكاٝ، اؿكاٛم  ٜٚباٝذ ايادَمل٤ ٚا٭َاٛاٍ           

٘ اؿملنِ  ٚاؿسّا َمل حسَ٘  ضٓخٔ يف شَٔ ركاج اؿكاٛم أىل اهلل   ضملؿ٬ٍ َمل فحً
ُٜرعااٌ انيعااسٚف يف فسًاا٢ َساراا  انيٓهااسات  ٚاياارٟ مل ٜػااسس٘ اهلل =قاارٝرمل  

ٚزضٛي٘ َٔ فضكٌ ايكسبملت  اؿال ضٝا٘ غسٜا   ٚفغاسب َٓا٘ َأ ٜعسضا٘  ٚفغاسب         
 .  (53)+َُٓٗمل َٔ ٜدسٛ أيٝ٘ ٜٚٓؿذ ب٘ ْفط٘ ٚايٓملع

ياصّٚ ا٫ضايُساز سًا٢     ملى َٔ ٜٓفث يف ؾدٚز ا٭َسا٤ٖٚٓ=ٜكٍٛ ايهٛان : 
ىاٌ بٓفاٛذ     أط٬م حسٜا١ ا٫ْيكاملد هلامل   فٕ ٚ  ا٫ضيك٬ٍ يف ايسفٟ  َٚعملدا٠ ايػٛز٣

ٚا٭َاسا٤ ٜكيبطإٛ َأ      ًٜٚكِْٓٛٗ حررمل ٚا١ٖٓ  ا٭َسا٤  ٚىملي  ايطٝملض١ ايػسس١ٝ
 .  (54)+ايػٛز٣: إٔ قٛاسد ايدٜٔ اإلض٬َٞ ٫ ر٥٬ِ فؾٍٛ ضٝكٛيٕٛ  ٖرٙ اؿرج

٭ْٗامل َأ َطايًصَملت     ذياو =  ع١ اإلضا١َٝ٬ َبادف ايػاٛز٣   يكد قسزت ايػسٜ
ٌ    ايػسٜع١ ايهمل١ًَ ايدا١ُ٥ ٜا٪دٟ أىل   ذياو ٚ٭ٕ   انيطيعؿ١ٝ س٢ً اييبادٌٜ ٚاييعادٜ

ٚا٫ٖيُاملّ بٗامل      ٚمحًِٗ سًا٢ ايايفهري يف انيطامل٥ٌ ايعملَا١      زض، َطي٣ٛ اؾُملس١
 .(55)+س  ٚايطٝطس٠ س٢ً اؿهملّ َٚساقبيِٗٚا٫غرتاى يف اؿهِ بطسٜل غري َبملغ

آٍ ر ڤ  ڦ  ڦ إٔ ايػملزع اؿهِٝ فقس َبدف ايػٛز٣ بكٛيا٘ ضابخملْ٘:  
َبدف ايػٛز٣  ٚطبك٘ اـًفامل٤ ايساغادٕٚ َأ       ٚقد طبل زضٍٛ اهلل د311 :سُسإ

ضاإٕ ضاً  ٖارٙ      ٫ ٜٓبػٞ راسى انيػاملٚز٠  =: -زمح٘ اهلل رعملىل- بعدٙ  قملٍ ايكسايف
ٚقد لعاٌ ايػاملزع َبادف     (56)+نملْٛا ٜطأيٕٛ سُمل ْصٍ بِٗ  ا٭١َ ٚخٝملز ايؿخملب١

ايػٛز٣ َ َسْمل غاري َكٝاد بطسٜكا١ َعٝٓا١  ٫ٚ بهٝفٝا١ خملؾا١  ٫ضايُساز ؾا٬حٝي٘          
يٝديملز ايٓملع ايطسٜل ا٭ْطا  بيفؿا٬ٝر٘ ٚلص٥ٝملرا٘  َسضادمل ايكٛاساد ايعملَا١ هلارا        

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .698 -696/ :أس٬ّ انيٛقع،   اْظس: ابٔ ايكِٝ -53
 ّ.8<?6  بريٚت  يبٓملٕ  داز ايسا٥د ايعسبٞ  8;/6فّ ايكس٣ ج  اْظس  سبد ايسمحٔ ايهٛان  -54
ٞ       سبد ايكملدز سٛد٠اْظس   -55 داز   8:/6ج اييػسٜ، اؾٓامل٥ٞ اإلضا٬َٞ َكملزْامل بمليكاملْٕٛ ايٛقاع

 ايهي  ايع١ًُٝ.
ٞ     ;=/60ج ايارخري٠    اْظس  ايكاسايف  -56 ّ. :??6  باريٚت   داز ايػاسب   ؼكٝال قُاد حرا

 ٚذنس فَث١ً س٢ً ذيو.
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فٕ رهإٛ  =ٚقٝادٙ باأَسٜٔ:     ڤ ٛيا٘ ضابخملْ٘:  انيبدف  واِ لعًا٘ ٚالبامل بك   
ايػٛز٣ ضُٝمل ٫ ْـ ضٝ٘  ٚفٕ ٫ رٓيٗٞ ايػٛز٣ أىل َمل ىملي  ْؿامل  فٚ َامل ىاسج    

 .  (57)+سٔ زٚح ايػسٜع١

ٚقد لمل٤ ايكسإٓ ايهسِٜ يٝرعٌ َٔ ؾفملت اؿاملنِ انيطاًِ اسيُاملد ايػىاٛز٣     
 .  ڤ  ڦ  ڦ: قملٍ رعملىل كملطبمل زضٛي٘   فضملضمل يًخهِ

اضيفملد فسدا٤ اإلض٬ّ  َٔ أبعملد َبدف ايػٛز٣ سٔ ْظاملّ ايدٚيا١ اإلضا١َٝ٬      يكد
 يٝيط٢ٓ هلِ ايٛؾاٍٛ أىل ضادل٠ اؿهاِ سأ طسٜال رٓؿاٝ  حهاملّ ض آلٛا ايكاٛاْ،         

بمليطسم غري ايػسس١ٝ  ٖٚرا خسٚج سٔ زٚح ايػسٜع١  ٚكمليف١ يٓؿٛؾاٗمل  ٚخٝملْا١   
 ايطٝملض١ ايػسس١ٝ ايؿخٝخ١. ٚيٮ١َ  أْ٘ ا٫مساف بعٝٓ٘ سٔ َكملؾد هلل ٚيسضٛي٘

ٍّعرات الطائفًُ   واحلزبًُثالجًا: اٌتشار ال

َٔ فبسش ا٫مساضملت سأ ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ  ايادس٠ٛ أىل ايطمل٥فٝا١ ٚاؿصبٝا١       
ٚانيرٖب١ٝ  ٖٚرا دفب اؿملنِ انييطًط؛ يٝخاملضظ سًا٢ نسضاٝ٘ يف اؿهاِ  ضٝا٪لج      
ايؿساع ب، فبٓمل٤ ا٭١َ ايٛاحد٠  ٚذيو بيخسٜص قب١ًٝ سًا٢ فخاس٣  فٚ طمل٥فا١ سًا٢     

قاطسابملت  ٚرعاٝؼ اياب٬د    طمل٥ف١  فٚ حصب س٢ً حصب آخس  ٚرٓيػاس ايك٬قاٌ ٚا٫  
ُٝا١ اؾملًٖٝا١  ْٚعاس٠    ع=يف دٚا١َ ٫ ػاد هلامل كسلامل؛ َامل فغاب٘ ٖارا ايٛقا،        

فقسب ٚفزلذ َٔ اييعملٕٚ سًا٢ اياا     نملٕ اييعملٕٚ س٢ً اإلوِ ٚايعدٚإيكد   ايعؿب١ٝ
ٚذيو طبٝعاٞ يف ب٦ٝا١ ٫     ٚنملٕ اؿً  س٢ً ايٓؿس٠ يف ايبملطٌ قبٌ اؿل  ٚاييك٣ٛ

  ٜكااٍٛ اباأ (58)+ رطاايُد ركمليٝاادٖمل ٫ٚ فخ٬قٗاامل َاأ َاآٗج ايًٍاا٘ ٫ٚ  رااسربط بمليًٍاا٘
سأ لابري     ٚ(59)+ايعؿب١ٝ ْؿس٠ ايكّٛ س٢ً ٖٛاِٖ ٚإٔ خاملي  ايػاسع  =اؾٛشٟ: 

َٓمل َٔ دسمل أىل سؿب١ٝ  ٚيٝظ َٓمل َأ قملراٌ    يٝظ=قملٍ:  بٔ َطعِ فٕ زضٍٛ اهلل 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .:<6-9<6 َعململ ايثكملض١ اإلض١َٝ٬  د. سبد ايهسِٜ سثُملٕ -57
ايكاملٖس٠. )ٖارا قاٍٛ راسدد َعٓاملٙ يف        داز ايػاسٚم   ?9</8يف ظ٬ٍ ايكاسإٓ ج   ضٝد قط  -58

 اؾمل١ًٖٝ(
  >:6/60ج ػ  انيػهٌ َأ حادٜث ايؿاخٝخ،   ن  ايفسج سبد ايسمحٔ ابٔ اؾٛشٟ ٞفب -59

 سًٞ حط، ايبٛاب :ؼكٝل  ّ=??6  ايسٜملض  داز ايٛطٔ
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 حادويو   سٔ ؾدق١ بٔ ٜصٜاد ٚ .(60)+ٚيٝظ َٓمل َٔ َملت س٢ً سؿب١ٝ س٢ً سؿب١ٝ 
ايسلاٌ وا  قَٛا٘ فسؿا       :فْٗمل مسع  فبملٖمل قملٍ: قً  ٜمل زضاٍٛ اهلل   بٓ  ٚاو١ً

 .(61)+ايرٟ ٜع، قَٛ٘ س٢ً ايظًِ=قملٍ:  ؟قملٍ: ٫. قً : ضُٔ ايعؿ  ؟ٖٛ

يكااد فبعاادٚا غااسع اهلل  ٚامسضااٛا ساأ ايطٝملضاا١ ايػااسس١ٝ اياايت ؼااسلّ سًاا٢  
ٔل اهلل رعملىل س ٢ً سبملدٙ بٓع١ُ ا٫سيؿاملّ ٚا٭خا٠ٛ   انيطًُ، اييفسم ٚا٫ْكطملّ  ٚقد َ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ          بكٛيااا٘ ضااابخملْ٘: 

  أْاا٘ رؿااٜٛس ؿااملهلِ د301 :آٍ سُااسإر ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ
ٛا ايطٝملضا١       ٛا سًٝٗمل  ٚاييرنري بفمل٥د٠ ا٫سيؿملّ عباٌ اهلل رعاملىل  ضًُامل اييصَا اييت نملْ
ٛا غسٜع١ زبِٗ  فٍي  اهلل ب، قًٛبِٗ بملإلض٬ّ  ضؿاملزٚا   ايػسس١ٝ يف فحهملَِٗ  ٚحهُ

 بريو اييأيٝ  مبٓصي١ اإلخ٠ٛ.  

 عن السياسة الشرعية المطمب الثالث: أثر االنحراف

اؿٝمل٠ ٚضال ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ  ٖاٞ ايطاب  اؿكٝكاٞ يطاعملد٠ ايٓاملع يف         إٔ 
ايدازٜٔ  ٚنًُمل امسضٛا سٔ غسٜع١ اهلل رعملىل  نًُمل اقرتبٛا َٔ ايػاكمل٤  ضاملهلل ضابخملْ٘    
زرل  س٢ً اإلسساض سٔ غسس٘ اخي٬ٍ اؿملٍ يف ايدْٝمل ٚاٯخس٠  ضٗاٛ َيٗملياو سًا٢    

ٚلعاٌ  =ايفكمل٥ٌ ٚضعٌ اـاريات    ا٫شدٜملد  ٚخمل٥  َٔ ا٫ْيكملف  غري ًَيف  أىل
اهلل سكملب٘ ّٜٛ اؿػس فٕ ٜهٕٛ فس٢ُ  صث٬ًٝ ؿمليي٘ اؿط١ٝ ٦َٜٛر عملييا٘ انيعٜٓٛا١   

 .  (62)+يف ايدْٝمل  ٚذيو ايع٢ُ سٓٛإ س٢ً غك  اهلل سًٝ٘ ٚأقؿمل٥٘ سٔ زمحي٘

 أثر االحنراف عَ الىاقع الشًاسٌ أواًل:

ٚهيٗاد يف ؼكٝكٗامل؛ ٭ٕ    س٢ً اؿملنِ فٕ ٜعًِ َكملؾاد ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ    
ا٫مساف فٚ اإلسساض سٓٗمل  هعٌ اإلْطملٕ ٜيدابط يف فَاٛزٙ نًاٗمل  واِ ٫ ٜٗيادٟ      

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ضبل ؽسه٘. -60
 بملب يف ايعؿب١ٝ. قملٍ ا٭يبملْٞ قعٝ .  ?66; زقِ 996/:ضٓٔ فبٞ داٚد ج -61
ٚذياو يف رفطاري قاٍٛ اهلل      998-996/>6ج <َاج   اييخسٜاس ٚاييٓاٜٛس    اْظس: ابٔ سملغٛز -62

جئ  حئ  مئ       ىئ    یۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی   :رعاااااااملىل

 .د;68-:68 :ط٘ر يئ
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   أىل طسٜل اـري ٚايسغملد.

نفا٢  =  مبطمليو ايطٝملض١ سٔ سملزٍف -زمح٘ اهلل رعملىل- ذنس اإلَملّ اؾٜٛو
ا١   فٚ ٠حؿمل ٚفٕ ٜهٕٛ ذ ا١ ٖٚدٜا دٖيا٘   ٕأٚ  ٚاضايك٬ٍ بعظامل٥ِ اـطاٛب     ْامل٠ ٚدزٜا

  ضُأ  (63)+ٚل٘ ايؿاٛاب  وِ اْيٗص َبملدزًا  ح٬َّعك١ً اضيكمل٤ ضٝٗمل بسفٟ ذٟٚ ا٭
ؼ٢ً مبثٌ ٖرٙ ايؿفملت اضايطملع فٕ ٜطاري ٚضال فطاس ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ ٚؼكٝال        
انيطًٛب َٓٗمل  َٚٔ امسف سٔ َكملؾد ايطٝملض١ ايػسس١ٝ  نس ع ا٫ضايبداد  ٚسطاٌ   

ػسٚس١  ٚقملس  انيؿاملحل  ٚاْيػاست   فحٛاٍ ايٓملع  َٚٓعِٗ ايهثري َٔ حكٛقِٗ اني
 انيفملضد 

فْف، ا٭َٛز اييت ٜطًهٗمل انيس٤ يف اضير٬ب سًِ ايطٝملضا١ ٚغاريٙ َأ     ٚيعٌ
ِ =ايعًااّٛ  ٚميٝااص باا، قملضاآٗمل   فٕ ٜيأَااٌ فحااٛاٍ ايٓااملع ٚفسُااملهلِ ٚرؿااسضملرٗ

يٝٓاملٍ    وِ يٝريٗاد يف اييُطاو مبخملضآٗمل     ٚب، ايٓملض، ٚايكملز هلِ َٓٗمل  َٚطمل٥ٚٗمل
يٝاأَٔ َأ َكاملزٖمل ٜٚطاًِ       ٚيف ا٫ليٓملب َٔ َطامل٥ٚٗمل   عٗمل َثٌ َمل ْمليٛأَ َٓملض

 .(64)+َٔ غٛا٥ًٗمل

إٔ اٖيُملّ اإلض٬ّ بمليطٝملض١ ٚاؿهاِ حكٝكا١ ٫ ركباٌ ايػاو  ضكاد فمجعا        
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   انيؿملدز ايس٥ٝط١ٝ سًٝٗمل  ضفٞ ايكسإٓ ايهسِٜ  قاملٍ اهلل رعاملىل:  

 .  د11 :انيمل٥د٠ر ائ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ

َٗاملّ ايدٚيا١ ٚايطاًطملٕ ٚغا٪ٕٚ      ٚيف ايطل١ٓ انيطٗاس٠  ضكاد َاملزع ايآ      
ٚايطٝملضاٞ  ٚياٛ مل ٜهأ ايٓظاملّ اإلدازٟ    =  اؿهِ حيا٢ رٛطاد اؿهاِ بكٝملدرا٘     

اإلض٬َٞ ضعلمل٫ نيمل اضيطملع انيطًُٕٛ حهِ ايب٬د ايٛاضع١ اييت فؾبخ  لاص٤ًا َأ   
ٛا حكاملز٠ لعًا  ا٭َا١ اإلضا١َٝ٬ ٖاٞ ايعاململ ا٭ٍٚ       ٚنيمل اضيطملسٛا فٕ ٜبٓ  دٚييِٗ

 .  (65)+يعد٠ قسٕٚ
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ٞ  سبد انيًو بٔ سبد اهلل بٔ ٜٛض  اْظس:  -63 ِ      اؾٜٛو فباٛ انيعاملي  غٝاملث ا٭َاِ ٚاييٝاملث ايظًا
8=>. 

ض٪اد سبد انيآعِ   د. :ؼكٝل  < ف  فُٛع يف ايطٝملض١  انيػسبٞ ٚابٔ ضٝٓملٚ يفملزابٞاْظس  ا -64
 َؿس.  اإلضهٓدز١ٜ  َ٪ضط١ غبملب اؾملَع١  فمحد

ٞ  َملشٕ بٔ ؾا٬ح  د. اْظس  -65 زى يف فضايملذ َػامل    6/9ج ايٓظاملّ ايطٝملضاٞ يف اإلضا٬ّ     َطبكاملْ
= 
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 ر االحنراف عَ الىاقع االقتصادٍثاًًٌا: أث

إٔ اإلض٬ّ َٓٗج حٝمل٠ غملٌَ  ٚقد حددت ايػاسٜع١ ضٝملضا١ اقيؿاملد١ٜ ؼفاظ     
ا٭ضساد ا٫قيؿملد١ٜ َٔ خ٬ٍ ْظملّ َيُٝص َطيكٌ ٜعُاٌ سًا٢ ؼكٝال ايعدايا١      حكٛم

ٚا٫قيؿملد١ٜ ايايت ريٓملضا  َا، نساَا١ اإلْطاملٕ  ضاملمساف اؿاملنِ سأ         ا٫ليُملس١ٝ 
ايطٝملضاا١ ايػااسس١ٝ يف ايٛاقاا، ا٫قيؿااملدٟ  َثااٌ اسيُااملد ايٓظااملّ ايسبااٟٛ يف اييعملَااٌ 
انيمليٞ  ٚاْيػملز ايسغ٠ٛ  ٚبٝ، احملسَملت ٚانيُٓٛسملت  ناٌ ذياو ٜا٪دٟ أىل رادَري     

   .اقيؿملد ايب٬د

ٌ    ؼملٍٚ اييخسى ايطٝملضاٞ ٚا ٖٞ ضمل٭١َ ٚ=   ٫ليُاملسٞ ماٛ ٚلاٛد فضكا
ضاٛف يأ ػاد فَملَٗامل أ٫ طسٜكامل ٚاحادًا         زضا٘ فٚ ٢ٚاقيؿاملد فغٓا    فزضذ ٚنٝملٕ

ٞ      يًيخسى قآُ٘  يف  ،ٚيأ ػاد أطاملزًا ركا      ٖٚاٛ اييخاسى يف اـاط اإلضا٬َ
   ٟ ايٓظااملّ ا٫قيؿااملدٟ يف   ضاا٣ٛ أطااملز   حًٛهلاامل نيػااملنٌ اييدًاا  ا٫قيؿااملد

فضاملع   ٭ٕ= أذا ٚقا، َٛقا، اييطبٝال    ًارعكٝد٫ ٜٛال٘ ايٓظملّ  ٖرا .(66)+اإلض٬ّ
ٖٚااٞ فحهااملّ ٜاا٪َٔ   اإلضاا٬َٞ فحهااملّ ايػااسٜع١ اإلضاا١َٝ٬ ا٫قيؿااملدٟ ايٓظااملّ 

َٚمل َأ زٜا  فٕ َأ فٖاِ       سملد٠ بكدضٝيٗمل ٚحسَيٗمل ٚٚلٛب رٓفٝرٖمل انيطًُٕٛ
اؿٝامل٠ احارتاّ ايٓاملع هلامل ٚأمياملِْٗ       ايعٛاٌَ يف لملح انيٓملٖج اييت ريدر ييٓظِٝ

   .(67)+ر ٚاييطبٝلعكٗمل يف اييٓفٝ

َٚٔ انيعًّٛ فٕ ا٫قيؿملد اإلضا٬َٞ ٜعيُاد سًا٢ ٚضاًٝي،  ُٖامل: اييػاسٜ،        
  ض٬ ركاسل ضا٣ٛ اييػاسٜ،؛ ٚيعاٌ     ا٫قيؿملد١ٜٚاييٛلٝ٘؛ بُٝٓمل َعظِ ا٭ْظ١ُ ايٛقع١ٝ 

فوس اييٛلٝا٘ نابري يف رطبٝال ايكاٛاْ، ٚايػاسا٥،  نْٛٗامل سباملد٠ ٜيكاسب بٗامل أىل اهلل          
 رعملىل.

ٜكسل حل انيًه١ٝ ايفسد١ٜ اييت ؼكل َؿًخ١ اؾُملسا١  ٖٚارا    نُمل فٕ اإلض٬ّ
ٜيُػاا٢ َاا، ضطااس٠ اإلْطااملٕ  َٚاأ ايطٝملضاا١ ايػااسس١ٝ ا٫قيؿااملد١ٜ ؼااسِٜ ايػااؼ    

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
= 

 .ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظملَع١ انيًو ضعٛد  ايدزاضملت اإلض١َٝ٬
 .ايثمل١ْٝ :ايطبع١  6/8ج  اقيؿملدْمل  قُد بملقس ايؿدز -66
 .6/60انيؿدز ْفط٘ ج -67
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 .(68)ٚا٫حيهملز ٚايسبمل ٚغريٖمل مممل حسَ٘ اهلل  ٖٚرا َعًّٛ َٔ ايدٜٔ بمليكسٚز٠

 ثر االحنراف عَ الىاقع االدتىاعٌثالجًا: أ

ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ يف ايٛاقا، ا٫ليُاملسٞ قاٝملع      إٔ ا٫مساف سأ َكملؾاد   
يًُؿااملحل ايعملَاا١ ٚسًاا٢ مجٝاا، انيطاايٜٛملت  بُٝٓاامل ايطٝملضاا١ ايػااسس١ٝ ا٫ليُملسٝاا١  
ضكُٓ  َبدف اييهملضٌ ا٫ليُملسٞ ايرٟ ٜكُٔ انيؿاًخ١ ايفسدٜا١ ٚايعملَا١ ٚمحملٜا١     
ايكعفمل٤ ٚايفكاسا٤؛ نُامل فٕ َفَٗٛا٘ َيطا، ٜػاٌُ ايفاسد ٚا٭ضاس٠ ٚاؾُملسا١  قاملٍ          

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      :ضااابخملْ٘

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ٚقملٍ فٜكامل: د31 :يكُملٕر ڍ  ڌ   ڌ  ڎ

ٕ د6 :ا٭حصابر ې  ې  ى َٚطا٪ٚي١ٝ    ؾا٬ح ايبٝاٛت فَملْا١ سظُٝا١       نُامل ف
اإلَاملّ    ٍ سأ زسٝيا٘  ٚنًهِ زاع ٚنًهِ َط٪=: ضفٞ اؿدٜث سٔ ايٓ   ؛لط١ُٝ

ٚانياسف٠    ٍ سأ زسٝيا٘  ٚٚايسلٌ زاع يف فًٖا٘ ٖٚاٛ َطا٪     ٍ سٔ زسٝي٘ٚزاع َٚط٪
 .(69)+ي١ سٔ زسٝيٗملٚزاس١ٝ يف بٝ  شٚلٗمل َٚط٪

ٚيف رطبٝل ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ ا٫ليُملسٝا١  ُغاسس  ايصنامل٠ ؿُملٜا١ ايفكاسا٤         
ايٛقع١ٝ قمل١ُ٥ سًا٢ انيٓفعا١ انيملدٜا١ دٕٚ اإلْطامل١ْٝ  ٜٚايِ       بُٝٓمل لد فٕ ايطٝملضملت

ايكمل١ْْٝٛ س٢ً ا٭ضساد  بُٝٓمل ايٓظملّ اإلض٬َٞ قسز ٖرا انيبادف  ذيو َٔ خ٬ٍ ايكػٛو 
دٕٚ قػٛو  ضٗٛ ْٛع َٔ ايعبملد٠ فٜكمل ٜيكسب بٗامل اإلْطاملٕ أىل زبا٘  واِ إٔ ايصنامل٠      
ٖٞ ق١ُ ايعداي١ ا٫ليُملس١ٝ؛ ٭ْٗمل ركد ز س٢ً فضملع زفع انيملٍ  ٚيٝظ سًا٢ فضاملع   

ٕ ايٓظاملّ اإلضا٬َٞ غاسع    ايدخٌ نُمل ٖٛ يف ا٭ْظ١ُ ايٛقاع١ٝ  ٚفنثاس َأ ذياو ف    
ڻ  ڻ  ڻ    ايؿدقملت ٚاإلْفملم أقملض١ أىل ايصنمل٠؛ طُعمل يف ايثٛاب  قاملٍ رعاملىل:  

 .د311 :ايبكس٠ر ڻ  ۀ        ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بملب قٍٛ ايٓ : َٔ غػآمل    ;?8 زقِ ?>/6ؾخٝذ َطًِ ج  +َٔ غؼ  ضًٝظ َٓمل=: قملٍ  -68
. ٚيف ا٫حيهاملز  ;696 زقِ >0>/9ايبٝٛع جبملب نسا١ٖٝ ايػؼ يف   ضٓٔ ايرتَرٟ  ضًٝظ َٓمل

باملب ؼاسِٜ ا٫حيهاملز      =80: زقِ >;/;ؾخٝذ َطًِ ج +خملط٫٧ ويهس أ٫ = :قملٍ 
ٍُ ايًِِ٘ =يف ا٭قٛات. ٚيف ايسبمل:  ٔ  ز ُضٛ ِن         َيع  ُٖا   ٍ ٚ َقامل ٜنِ٘  ِٖد  ٚ غ امل ٚ َنملِرب اُ٘  َُِٛنًَاُ٘   ٚ ٌ  ايسيب امل  آِنا

ٛ ا٤ا  بملب يعٔ آنٌ ايسبمل َٚٛنً٘.  ==6: زقِ  0;/;ج  ؾخٝذ َطًِ .+ض 
ٕ     9?<زقِ   >/8ج ؾملَ، ايؿخٝذا  يبدملزٟا -69 نياملب باد٤     بملب اؾُعا١ يف ايكاس٣ ٚانياد

 ايٛحٞ.
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ٚاٖيُ  ايطٝملض١ ايػسس١ٝ فٜكمل بمل٭ضس٠  نْٛٗمل َ٪ضطا١ اليُملسٝا١ سظُٝا١     
ضاإٕ ا٭إضاس٠ ٖاٞ اـًٝلا١      ؛ا٭ضملضا١ٝ يف بٓامل٤ اميُا،   ذا نملٕ ايفسد ٖٛ ايًبٓا١  ضإ=

ٜٚٓطبا،    ٚايفسد لاص٤ َأ ا٭إضاس٠ ٜأخار خؿمل٥ؿا٘ ا٭إٚىل َٓٗامل        اؿٝل١ يف نٝملْ٘
ٕ ر ڳ  ڳ  ڱ  ڱ قملٍ رعاملىل:   (70)+بطملبعٗمل  ٜٚيأوس برتبٝيٗمل   د11 :آٍ سُاسا

  ٜٚٓؿااساْ٘  ضااأبٛاٙ ٜٗٛداْاا٘  َاامل َاأ َٛيااٛد أ٫ ٜٛيااد سًاا٢ ايفطااس٠ = :ٚقااملٍ 
 (71)+ٚميرطملْ٘

أْٓمل ْعٝؼ ايّٝٛ امساضمل خطريًا سأ ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ  ضكاد قاملس  ايصنامل٠        
ٚقملس  َعٗمل حكٛم ايفكسا٤  ٚفؾبخ  انيسف٠ بعٝد٠ سٔ َُٗيٗمل ا٭ضملضا١ٝ  ٚا٭ضاس   
َفهه١  ضال ايٛايدٜٔ َفكٛد  ٚايعكٛم َٛلاٛد  ٚا٭زحاملّ َكطعا١  ضاأٜٔ مأ َأ       

 ٝخ١؟.  ايطٝملض١ ايػسس١ٝ ايؿخ

 أثر االحنراف عَ الىاقع الجكايفرابعًا: 

إٔ دٜٓٓمل سظِٝ  ٚوكملضيٓمل ر٪ًٖٓمل يؿاداز٠ ا٭َاِ  ٚقٝاملد٠ ايعاململ  يهٓٓامل نيامل       
خكاٛع َعظاِ    امسضٓمل سٔ َكملؾد ايػسٜع١ يف ايٛاقا، ايثكامليف  ٚذياو بطاب     

ايػسبٝاا١ سًاا٢ ايعااململ  ملتاهلرُاا ٞٚرااٛاي  اإلضاا١َٝ٬ ي٬ضاايعُملزٚايااب٬د ايعسبٝاا١ 
ٚا٫ْفياملح   (73)ٚراملز٠ بملضاِ ايعٛنيا١     (72)١وا ارملز٠ بملضِ اييخكس ٚاؿد  َٞاإلض٬

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ايفك٘ انيٓٗرٞ س٢ً َارٖ     ٚسًٞ ايػسظٞ ايدنيٛز َؿطف٢ ايبػملٚ ايدنيٛز َؿطف٢ اـٔ -70

 .?/:ج -زمح٘ اهلل رعملىل- اإلَملّ ايػملضعٞ
ِ  <66/ 8ؾاخٝذ ايبداملزٟ ج   -71 ٞ     <;69 زقا ِ   باملب نيااملب باد٤ اياٛح  زقااِ 8;/<ج َطاً

 .بملب َع٢ٓ نٌ َٛيٛد ٜٛيد س٢ً ايفطس٠  >8?>
ِ  شساملف  ٖٚاٞ     اؿداو١: دس٠ٛ اضيهبملز١ٜ -72 َعملد١ٜ يإلض٬ّ  ظملٖسٖمل مجٌٝ بسام  ٚحكٝكيٗمل ضا

رٗر، يإلض٬ّ َٚطد٘  ٚقؿسٙ س٢ً فَٛز غه١ًٝ  ٚرفسٜػ٘ َٔ قيٛاٙ. )اْظس  حكامل٥ل ايفهاس   
  ضاٛزٜمل   دَػال   داز انيهاي    ?:6 قُاد سباد ايًطٝا  ؾاملحل ايفسضاٛز      اإلض٬َٞ يًدنيٛز

 ّ(.8008  ايطبع١ ا٭ٚىل
َعملؾس سٔ ْصسا١ رطاًط١ٝ قدميا١  ركافٞ طا٤٬ َأ ايارٖ  سًا٢ ا٭غا٬ٍ           ايعٛني١: رعبري -73

اؿدٜد  ٚريٛاز٣ خً  غعملزات بساق١  نمليدميكساطٝا١ ٚاؿسٜا١  ٚايطا٬ّ ايعاملنيٞ  ٚاييعاملٜؼ      
ايطاًُٞ  ٚحكاٛم اإلْطاملٕ  َٚهملضخا١ اإلزٖااملب؛ فباسش َظملٖسٖامل: ضاسض اهلُٝٓا١ ايػسبٝاا١ يف         

ٚاإلس١َٝ٬ ٚايفهس١ٜ ي٬ضي٤٬ٝ س٢ً وسٚات ايػعٛب  كيً  اممل٫ت  ايطٝملض١ٝ ٚا٫قيؿملد١ٜ 
داز   =:قُاد زارا  ايٓملبًطاٞ      َٚطذ ٖٜٛيِٗ. )اْظس  َٚكملت يف اإلض٬ّ يٮضيملذ ايادنيٛز 

= 
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ْمل ٖٜٛيٓمل ٚوكملضيٓمل  ٚرأزلخٓمل ب، وكملضملت ايػاسم ٚايػاسب  ٚمل   ضكد  س٢ً اٯخس
هلاِ وكملضا١ صٝاصِٖ     ِٗ ف١َإٓ ا٭ٚإ فٕ ٜعسف انيطًُٕٛ فْ ٜطيكس يٓمل قساز  يكد

٭ٕ لارٚزٖمل   ؛ايثكملضا١  ٙسٔ غريِٖ َٔ ا٭َِ  ٚفٕ سًِٝٗ فٕ ٜيُطهٛا ظرٚز ٖر
مسا   َامل نملْا     مل نِيا ايثكملض١ ايعسبٝا١  ٚ سُٝك١  فؾًٗمل وملب  ٚضسسٗمل يف ايطُمل٤ 

 .ي٫ٛ اإلض٬ّييطُٛ 

يكد سملؽ ايعسب قبٌ اإلض٬ّ حٝامل٠ َيدبطا١  رفيكاد فٖاِ ايعٓملؾاس ييهاٜٛٔ       
ضهملْ  ايسضملي١ ٚايعكٝد٠ ٚايفهس اإلضا٬َٞ ٖاٛ ايبملساث ٚاياداض، إلغٓامل٤       وكملض١ ا٭١َ 

اإلْطاامل١ْٝ بملؿكااملز٠ ٚاييااملزٜذ انيػااسم  نُاامل اضاايفملدٚا مماامل سٓااد ا٭َااِ ا٭خااس٣   
ضهملْ  سًّٛ ايفًطف١ ٚا٭دٜملٕ ٚايعكمل٥اد  ٚفبادسٛا يف يػا١ ايكاسإٓ  ٚايًػا١ ايعسبٝا١       =

  (74)+عٛب سًُامل ٚضهاسًا ٚوكملضا١   بهٌ ضسٚسٗمل  ضهملْ  ايػعٛب اإلض١َٝ٬ فغ٢ٓ ايػا 
ٚقدَ  فقدِ رساث سًُٞ ٚفدبٞ  ٚقد خًفٛا ايهثري َأ ايارخمل٥س ٚايٓفامل٥ظ ايايت     

 شخست بٗمل آ٫ف انيهيبملت اييت اْيػست يف فممل٤ ايعململ.

ٚنيمل رسنٓامل ايعُاٌ بمليطٝملضا١ ايػاسس١ٝ ايايت فَسْامل اهلل بٗامل  ٚامسضٓامل سأ          
ٚقع١ٝ  ٚفؾابخٓمل ْارنس وكملضيٓامل ايعظُٝا١     َكملؾدٖمل اؿكٝك١ٝ  ٚبديٓملٖمل بطٝملضملت 

س٢ً اضيخٝمل٤  ٚريبعٓمل وكملضملت ايػسم ٚايػسب  سٓد ذيو ؾاسْمل أىل َامل مأ ضٝا٘     
َٔ قع  ٚؽً  ٖٚٛإ  ُٚضاًب  سصرٓامل ٚنساَيٓامل  ٚقاملس  ٖٜٛيٓامل  ٚرطاًط       

 ِ ايعملقاٌ َأ ٜيأَاٌ    =: -زمحا٘ اهلل رعاملىل  - سًٝٓمل ايكملؾٞ ٚايداْٞ  ٜكٍٛ ابٔ ايكاٝ
َطيفٝدًا َٓا٘  آخارًا بامليعا  َكيفٝامل يٮواس  حيا٢ ٜكا، اـطاٛ يف         رساث ا٭ٚا٥ٌ  

ُِاٌ سكًا٘ َيفُٗامل َٚكملزْامل ضطاٝٗدٜ٘ اهلل ايطسٜال            َٛقع٘  ضا٬ راصٍ با٘ ايكادّ  ُٜعن
 .(75)+ايكِٜٛ

 املبحح الجالح: طرم ووعامل املعاجلُ املطمىبُ 

١ حي٢ ْعملجل ٖرا ايٛاق، انيسٜس  ٚناسج َأ اييدابط ايارٟ رعاملْٞ َٓا٘ ا٭َا       
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

= 
 ّ(.?800  ايطبع١ ايثمل١ْٝ  ضٛزٜمل  دَػل  انيهي 

 َٚمل بعدٖمل. =99 ض٬َٞاإلرملزٜذ اييػسٜ،   َٓملع ايكطملٕ اْظس  -74
 َؿس.  داز ايٝك، يًٓػس ٚاييٛشٜ،  ّ=??6  ايطبع١ ايثمل١ْٝ  66 ايفٛا٥د  اْظس  ابٔ ايكِٝ -75



 د. مسيح عبد الوهاب اجلندي

   السنة  32العدد 
254 

َأ ٚحاٞ   بأضسٖمل  ٫ بد َأ اؽاملذ ألاسا٤ات حملمسا١  ٚحًاٍٛ َٓملضاب١  َطايكمل٠        
ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ايكااسإٓ ٚايطااا١ٓ  قاااملٍ رعاااملىل:  

 :ا٭ْفااااااملٍر ېې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ
أْا٘ ٜادسِٖٛ أىل سكٝاد٠ ؼٝاٞ     ٗامل   َٚعملْٝ ٖملأْٗمل دس٠ٛ أىل اؿٝمل٠ بهٌ ؾاٛز   د81

   رعملىل. ايِٖٛ  َٚٔ ايعبٛد١ٜ يػري اهللٚايكًٛب ٚايعكٍٛ  ٚرطًكٗمل َٔ قٝٛد اؾٌٗ 

 المطمب األول: فيم حقيقة الدين
إٔ ايهثري َٔ انيطًُ، هًٗإٛ طبٝعا١ ٖارا ايادٜٔ  ضٗاِ ٜٓيظاسٕٚ َٓا٘ فٕ        

بػاس  ٚيطملقاملرِٗ   ٜعٌُ يف حٝملرِٗ بطسٜك١ ضخس١ٜ خملزق١  دٕٚ فٟ اسيباملز يطبٝعا١ اي  
ايفطس١ٜ  ٚيٛاقعِٗ انيملدٟ  بملسيبملزٙ َٓاص٫ً َأ سٓاد اهلل رعاملىل  ٚاؿكٝكا١ فٕ ايادٜٔ       
َٓٗج أهلٞ يًخٝمل٠ ايبػس١ٜ  ٜيِ ؼكٝك٘ يف حٝملرِٗ مبمل ٜكدَْٛ٘ َٔ لٗاد يف حادٚد   
طملقيِٗ  ٚٚاقعِٗ انيملدٟ  سٓدٖمل ٜطري بِٗ أىل ْٗملٜا١ ايطسٜال بكادز َامل ٜبريْٛا٘ َأ       

ت  ضاا٬ ُٜٓيظااس َٓاا٘ اـااٛازم ٚانيفمللاافت سٓااد ايػفًاا١ ساأ ا٭خاار طملقاا١ ٚأَهملْٝاامل
 بمل٭ضبملب ييخكٝل ا٭ٖداف انيسل٠ٛ.

يكد غمل٤ اهلل فٕ ىًل اإلْطملٕ بٗرٙ ايفطس٠ ؿه١ُ ٜعًُٗمل  ٚغمل٤ فٕ هعٌ 
ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ   اهلد٣ مثس٠ ؾٗدٙ ٚزغبي٘ يف ذيو  قملٍ ضبخملْ٘:

خس ز ضطس٠ ايٓملع ُٚردٝلس  قملٍ   ٚغمل٤ فٕ ُرد61 :ايعٓهبٛتر ہ  ہ  ہ  ہ
ڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ   ڦ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ   رعملىل:

نُمل فْ٘ ضبخملْ٘ فزاد فٕ ٜيخكل َٓٗر٘ سٔ طسٜل اؾٗد   د30-8 :ايػُظر ڃ
ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ﮲   ايبػسٟ  ٚمل ٜهًف٘ يف ذيو ضٛم طملقي٘  قملٍ ضبخملْ٘:

َٚ، ذيو نً٘ ه  فٕ ٜدزى اإلْطملٕ فْ٘ ٫ بد َٔ   د33 :ايسسدر ﮳  ﮴  ﮵
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ايؿا يف ضبٌٝ ذيو  ٖٚرٙ َٔ ضٓٔ اهلل رعملىل يف خًك٘ 

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷  ﮸    ھہ  ہ  ھ  ھ    ھ     

 .د1-8 :ايعٓهبٛتر ﮹

  ٫ ميهأ  ٖرا انيٓٗج ايسبملْٞ يف ؾٛزر٘ ايهمل١ًَ اييت لمل٤ بٗمل زضاٍٛ اهلل  
فٕ ٜيخكاال يف ا٭زض  ٜٚطااسٟ باا، ايٓااملع مبرااسد فْاا٘ َٓااصٍ َاأ سٓااد اهلل  أمناامل 
انيطًٛب أب٬غ٘ يًٓملع ٚبٝملٕ حكٝكي٘  ٚطسٜك١ سًُ٘  ٚذيو بإٔ ؼًُ٘ مجملسا١ َأ   
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ايٓملع ر٪َٔ ب٘ أميملْامل حكٝكٝامل  ػيٗاد ييخكٝكا٘ يف اؿٝامل٠  ٚػملٖاد هلارٙ ايػملٜا١          
إٔ حكٝك١ اإلميملٕ ٫ ٜايِ صملَٗامل   =يٓفظ ٚاهل٣ٛ. ٚركدّ ايػمليٞ ٚايٓفٝظ  ٚؽملي  ا

يف قً  حي٢ ٜيعسض مملٖد٠ ايٓاملع يف فَاس ٖارا اإلمياملٕ  فملٖادرِٗ بمليكًا        
بهساٖاا١ بملطًااِٗ ٚلااملًٖٝيِٗ  ٚايعااصّ سًاا٢ ْكًااِٗ َٓٗاامل أىل اؿاال ٚاإلضاا٬ّ        
ٚفملٖدرِٗ بمليًطملٕ ٚبملييبًٝؼ ٚايبٝملٕ  ٚزضص بملطًِٗ ايصا٥   ٚركس اؿل ايرٟ لامل٤  

 .(76)+اإلض٬ّ ب٘

ٖرٙ اؿكٝك١ ه  فٕ ٜعًُٗمل نٌ َٔ اْيط  هلرا ايادٜٔ ايعظاِٝ  ضاإٕ اهلل    
ٜطملسد َٔ هملٖد يًٗد٣ ٜٚٗدِٜٗ  ٚفْ٘ ٫ ىً  ٚسدٙ يف رػاٝري حاملٍ ايٓاملع    
إٔ ِٖ غريٚا َمل بأْفطِٗ  ضعٕٛ اهلل يعبملدٙ َاسربط ظٗادِٖ ايبػاسٟ  ٚراس٣ يف     

٫ ٜكيؿاس سًا٢ ايارٜٔ ضسطاٛا      نٌ رفسٜط فٚ أُٖملٍ ْرٜس ض٤ٛ ٜؿٝ  اؾُٝا،  
 خملؾ١.

أذا سًُٓمل حكٝك١ ٖرا ايدٜٔ ٚطبٝعي٘  ضُمل سًٝٓمل أ٫ فٕ ْبادف بملإلساداد ٚايرتبٝا١     
ٚؼٌُ انيط٪ٚيٝملت  ٚه  فٕ ٜرتب٢ ايٓملع س٢ً ايعٌُ ٚا٭خر بمل٭ضبملب  بعادٖمل  

 َٔ حكٓمل فٕ ْطأٍ اهلل ضُٝمل ْسٜدٙ  ضإٕ اهلل قسٜ  فٝ  يًدسٛات.

 حكيم شرع اهلل تعالى وترسيخ مفيوم مقاصد الشريعةت المطمب الثاني:
إٔ ا٭١َ رعملْٞ َعملْمل٠ نبري٠ َٔ اؿهاِ بػاري َامل فْاصٍ اهلل  ضاملؿهِ بكاٛاْ،       

ضأحهاملّ  =ٚقع١ٝ ٫ وكال يًٓاملع َؿاملؿِٗ  باٌ ٜفطاد سًاِٝٗ فَاٛز حٝاملرِٗ          
اإلض٬ّ ٫ ريُثٌ يف فسد فُٛس١ َٔ ايكٝاٛد ٚايهاٛابذ ٚايكاٛابط ايسادسا١  أمنامل      
ٖااٞ يف ؾااُُٝٗمل قاا٠ٛ بٓاامل٠٤  ٚحسناا١ داضعاا١ بملػااملٙ ايُٓااٛ انيطااسد  ٚإٔ ايعُااٌ    

. ضٗٓاملى فْاملع ٜعٝػإٛ يف انيملقاٞ     (77)+ٚاإلهملب١ٝ ؾٛز٠ فخ٬ق١ٝ يف ٖرا انيٓٗج
ٚحاادٙ دٕٚ ضااٛاٙ  ٫ٚ ٜعملٜػاإٛ ايٛاقاا، انيعملؾااس  ٫ٚ وطاإٛ مباامل حااٛهلِ َاأ 

فكاا٘  ٚفٚقفااٛا فحااداث َٚطاايردات  ضٗاا٪٤٫ سطًااٛا َكملؾااد ايػااملزع  ٚمجاادٚا اي  
ٛا س٢ً فْفطِٗ ٚس٢ً غريِٖ.  ا٫ليٗملد  ٚغٍك

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .68 ٖرا ايدٜٔ  ضٝد قط  -76
 .98 انيؿدز ايطملبل -77
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ٛا َكملؾد ايػملزع  ْٚظاسٚا أىل انيكملؾاد ايهًٝا١  ٚأىل ايٓؿاٛف      ٚفْملع ضُٗ
اؾص١ٝ٥  ٖ٪٤٫ ِٖ فٌٖ ايٛضط  ِٖٚ َٔ ٜٓعكد سًِٝٗ ا٭َاٌ يف أْكاملذ ٖارٙ ا٭َا١      

ٛل بٗامل ٚضال َآٗج اإلضا٬ّ سكٝاد٠ ٚغاسٜع١ ٚحكاملز٠  َاٛاشْ، با، ا          يثٛابا   ٚايطلُ
ٚانييػريات  َيدرٜٔ َٔ ايرتاث ْٛزًا ٫ قٝدًا  ضمليطٝملض١ ايػسس١ٝ يٝط  مجٛدًا  أمنامل  
ٖٞ ريخسى ٚريطٛز بيطٛز اميُ،  يف ق٤ٛ ا٭ؾٍٛ ٚايهًٝملت ٚايكطعٝملت  ٖٚاٞ  
يف ايٛق  ْفط٘ طسٜل ي٬بيهملز ٚاإلبداع يف ايٛضمل٥ٌ ٚا٭ضمليٝ   ضمليطٝملضا١ ايػاسس١ٝ   

  ٫ س٢ً اييكاٝٝل ٚاييعطاري  ٖٚاٞ َٓكابط١  ٫ أضاساو      ركّٛ س٢ً اييٛضع١ ٚاييٝطري
ضٝٗاامل ٫ٚ رفااسٜط  رعُااٌ سًاا٢ ؼكٝاال انيؿااملحل ٚدز٤ انيفملضااد  ٚؼكٝاال ايطااعملد٠ 

 يًبػس١ٜ مجعمل٤.

ايسبط ب، ا٫ليٗملد  َٚعدٍ حسنا١ ايفهاس اإلضا٬َٞ    =نُمل فٕ َٔ ايكسٚزٟ 
ايايت رٛالا٘   انيعملؾس  ايكملدز س٢ً أهملد حًاٍٛ يًُػاه٬ت ٚايككاملٜمل انيعملؾاس٠      

اميُعملت انيط١ًُ  ٚايكملدز س٢ً أبداع ايبدا٥ٌ  نيامل ٜطاٛد رًاو اميُعاملت َأ      
فْظ١ُ ٚاضد٠  اليث  َٔ ضاٛم فزقاٗمل  يياصزع يف فزض ا٭َا١ اإلضا١َٝ٬  بكادز َامل        

 .  (78)+ٜصداد َعدٍ اؿسن١ ايفهس١ٜ يف اميُعملت انيط١ًُ

   ٚ انيعٛقاملت  ٖٚاٛ   ضملنيٓٗج ايفهسٟ ايؿخٝذ ٖٛ ايطسٜال ييراملٚش ايطاًبٝملت 
 ضبٌٝ اييػٝري انيٓػٛد.  

 المطمب الثالث: تقديم اإلسالم لمعالم بشكمو الصحيح
ه  سًٝٓمل نأ١َ أض١َٝ٬ ركدِٜ دٜٓٓمل يًعاململ بػاهً٘ ايؿاخٝذ  ٚفٕ ْيخاس٣     
ايعدٍ يف فحهملَٓامل  حيا٢ ٫ ْٓراسف أىل سادا٤ ٚنساٖٝا١ اٯخاسٜٔ  ضملإلضا٬ّ ْ ب ار          

ؿا  ٚاييطاملَذ  ايايت اسرتضا  باملٯخس سًا٢ اَياداد        ايهسا١ٖٝ  ٚز ض ذ دسمل٥ِ وكملض١ ا
     ٍ  (79)رملزىٓاامل اإلضاا٬َٞ  ضملإلضاا٬ّ ضااًٛى  َٚاآٗج حٝاامل٠  ٜكااّٛ سًاا٢ ا٫سياادا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ايطبعا١   ايسٜاملض   داز ؾامليف يًثكملضا١ ٚايٓػاس     660 وكا  يف لاداز اييدًا      قُٛد ضفس -78

 ّ.?<?6  ا٭ٚىل
داز   8?6/6اييعسٜفااملت يًرسلااملْٞ جا٫سيااداٍ: ٖااٛ ا٫ضاايكمل١َ ٚانيٝااٌ أىل اؿاال  )اْظااس  -79

ٚقٌٝ ٖاٛ أسطامل٤ ناٌ لملْا  َأ لٛاْا          ٖا(;6:0  ايطبع١ ا٭ٚىل  ايهيملب ايعسبٞ بريٚت
      ٌ ضٗاٛ    اإلض٬ّ ٚشْ٘ َٚعٝملزٙ اي٬شَ، َأ غاري شٜاملد٠ ٫ٚ ْكؿاملٕ  ٚأ٫ فد٣ أىل ٚقاٛع اـًا

= 
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ٚرهااسِٜ اإلْطااملٕ إلْطااملْٝي٘ ف٫ًٚ  وااِ نااملٕ    ٚاحاارتاّ حسٜاا١ ا٭دٜااملٕ (80)ٚايٛضااط١ٝ
 اييفكٌٝ يٮرك٢.

اإلْطملٕ  لمل٤ ذياو  انيطًُ، ِٖ َٔ سًٍِ ايعململ حس١ٜ ايسفٟ  ٚحكٛم =إٔ 
يف ايكااسإٓ ايهااسِٜ بؿااف١ ضااسٚض ًَصَاا١  ٚرهاامليٝ  ٚالباا١  ٖٚاارٙ فقاا٣ٛ َاأ  
اؿكٛم  ضملؿل ممهٔ اييٓملشٍ سٓ٘  يهٔ ايفسض ٫ ول ٭حد فٕ ٜرتن٘ ٜٚيدًا٢  

 .  (81)+سٓ٘

َٚٔ فضمليٝ  ركدِٜ اإلض٬ّ يًعململ بمليؿٛز٠ ايؿخٝخ١  ٫ بد َأ ا٫ٖيُاملّ   
ٓب١ٝ انيديًف١  ٖٚرا َأ َباملد٨ سملنيٝا١ ايسضاملي١     بمليؿخملض١ انيهيٛب١ بمليًػملت ا٭ل

اإلضاا١َٝ٬  اياايت ركااّٛ سًٝٗاامل س٬قاا١ انيطااًِ َاا، فؾااخملب اياادٜملْملت ٚايثكملضااملت  
 ا٭خس٣.

إٔ حمللصًا َٓٝعمل ب، ايػعٛب اإلضا١َٝ٬ ٚايػاعٛب ا٭خاس٣  سًا٢ كيًا       
ا سكمل٥دٖمل ٚفلٓملضٗمل  ٚفيٛاْٗامل ٚيػملرٗامل  ٫ٚ باد َأ اييٛاؾاٌ بػافملض١ٝ نملًَا١  ٖٚار        

 وكل ٖدض، اوٓ،:

اهلاادف ا٭ٍٚ: ربدٜااد ظااملٖس٠ اـااٛف َاأ اإلضاا٬ّ  ٚرفٓٝااد ايػاابٗملت      =
 ٚانيػمليطملت ٚاٯزا٤ اـملط١٦ سٔ اإلض٬ّ  ٚزضٍٛ اإلض٬ّ  ٚانيطًُ، بػهٌ سملّ.  

 اهلدف ايثملْٞ: ركدِٜ ؾٛز٠ اإلضا٬ّ بدًٜا١ سأ ايؿاٛز٠ انيػا١ٖٛ ٚانيطا١٦ٝ       
 .(82)+اإلس٬َٞ ايػسبٞييبدد ٚصخٛ ؾٛز اييػٜٛ٘ ٚاييكًٌٝ 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
= 

قُاد سباد   . د  َٞؾُملّ ا٭َملٕ يف نٌ نًٝملت اإلض٬ّ ٚلص٥ٝملر٘  )اْظس  حكمل٥ل ايفهس اإلضا٬ 
 (.=> ايًطٝ  ؾملحل ايفسضٛز

ايٛضط١ٝ: ٖٞ حملي١ قُٛد٠  غمليبمل ركّٛ يف ايعكٌ اإلْطملْٞ ايطًِٝ بمليفطس٠ رعؿُ٘ َٔ انيٝاٌ   -80
د. قُد سباد    لملْ  اإلضساو ٚاييفسٜط  ضمليٛضط َعظِ ايػسٜع١  اْظس  حكمل٥ل ايفهس اإلض٬َٞ

 .=>->> ايًطٝ  ؾملحل ايفسضٛز
فًا١ اياٛسٞ     ;: ايع٬ق١ ب، ايدٚي١ انيدْٝا١ ٚايدٚيا١ ايدٜٓٝا١     ايدٜٔ سبد اؿًِٝف. د. قٞ  -81

 ّ.=800  09; ايعدد  ايهٜٛ   اإلض٬َٞ
  9; دٚز ايؿخملض١ انيهيٛب١ يف رؿخٝذ ؾاٛز٠ اإلضا٬ّ يف ايػاسب     اْظس: د. حطٔ سصٚشٟ -82

 .=800  09; ايعدد  ايهٜٛ   ف١ً ايٛسٞ اإلض٬َٞ
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ضمل٭١َ اإلض١َٝ٬ عملل١ َملض١ أىل دسمل٠ َيدؿؿ،  يٝكدَٛا ايٛل٘ اؿكٝكاٞ  
يًدٜٔ اإلض٬َٞ  ٚٚضطٝي٘ ٚمسملحي٘  ٚمشٛيٝيا٘ ٚسملنيٝيا٘  وطإٓٛ ٫ٚ ٜطا٦ٕٝٛ      

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ٜبػسٕٚ ٫ٚ ٜٓفسٕٚ  

يف بعاص بًادٕا ايعاململ    خملؾ١ ٚقد فؾٝ  حكاٌ ايادس٠ٛ   =  د381 :ايٓخٌر ۓ
اإلض٬َٞ بملنيإٓ فسٜٔ ٚانييػاددٜٔ  ممامل فضامل٤ ؾاٛز٠ ايادٜٔ يف فذٖاملٕ ايهاثري َأ         

 .  (83)+ايٓملع

إٔ ركدِٜ اإلض٬ّ يًعململ بػهً٘ ايؿاخٝذ ٜيطًا  َٓامل فٕ ًْياصّ باأٚاَسٙ       
سبثامل ماملٍٚ أؾا٬ح    يكٛيٓامل  ٜكاٍٛ ايادنيٛز ايبٛغاٝدٞ: =    يٝهٕٛ سًُٓمل َٛاضكمل 
ايعٌُ  ٚسبثمًل مملٍٚ أؾ٬ح ايعٌُ قبٌ ػدٜد ايفٗاِ  ٚسبثامل   اؿملٍ قبٌ أؾ٬ح 

مملٍٚ ػدٜد ايفِٗ قبٌ ػدٜاد انيآٗج  ضاملنيٓٗج ايساغاد ُٜٓايج ايعًاِ ايٓاملض،         
اؿٝامل٠  ٚ ٚايعًِ ايٓملض، ُٜٓيج ايعٌُ ايؿملحل  ٚايعٌُ ايؿملحل ُٜٓايج اؿاملٍ ايؿاملحل   

 .  (84)+ايطٝب١

بهٌ ايؿفملت ايكسٚز١ٜ  ايايت  نُمل فْ٘ ٫ دس٠ٛ ْمللخ١ َٔ دٕٚ دسمل٠ َ٪ًٖ، 
ؼب  اإلض٬ّ أىل قًٛب ايٓملع ايبملحث، سٔ اؿكٝكا١  ياُٝٮ ضساغاملت يف حٝاملرِٗ     

 ايسٚح١ٝ  ٚوكل هلِ اييٛاشٕ يف حٝملرِٗ انيملد١ٜ.

بٗرٙ ا٭خ٬قٝملت ميهٓٓمل فٕ ْٛؾٌ اإلض٬ّ أىل ايعململ بأضسٙ  ٚرؿبذ ايطٝملضا١  
رطبٝكامل يًعدايا١ اؿكٝكٝا١ ٚانيطاملٚا٠      ايػسس١ٝ ٖٞ انيطًٛب١ يد٣ اؾُٝا،  ٭ٕ ضٝٗامل   

 َٚساسمل٠ انيؿملحل ايعمل١َ ٚاـملؾ١ يٮ١َ ٚا٭ضساد.

اييطااسف ا٭سُاا٢ يف اياادٜٔ فٚ ايطٝملضاا١ فٚ ايٓظااملّ ا٫ليُااملسٞ فٚ     =فَاامل 
ا٫قيؿملدٟ  غمليبمل َمل ٜهٕٛ طسٜكمل يٌٓٝ فٖاداف ضٝملضا١ٝ ٭ؾاخملب٘  ٜطايػًٕٛ ايٓاملع      

ٚؾاًٛا ضعا٬ً ٭ٖاداضِٗ  ضاإٕ اييطاسف ٜظاٌ       يٝؿًٛا بِٗ أىل َسانص ايطًط١  ضإذا َامل  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  َٓاملز اإلضا٬ّ    90 فوس حطٔ اـًال يف حٝامل٠ ايادس٠ٛ ٚايداسٝا١      فمنريات اْظس: سبد ايعصٜص -83
  ?=9 ايعدد  فبٛ ظ   ٚشاز٠ ايعدٍ ٚايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقملف  ف١ً أض١َٝ٬ وكملض١ٝ غٗس١ٜ

800<. 
  لسٜاد٠ احملرا١    >6 مٛ َٓٗج يدزاض١ َفملِٖٝ ا٭يفملظ ايكسآ١ْٝ  اْظس  د. ايػملٖد ايبٛغٝدٞ -84

 ّ.8006  6:9ايعدد   انيػسب  ْؿ  غٗس١ٜ
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 .  (85)+دضيٛزِٖ  ويفظٕٛ ب٘ غعملزًا يإلبكمل٤ س٢ً َهملضبِٗ

ضيكدِٜ اإلض٬ّ بػهً٘ ايؿخٝذ  ٖٛ ضب  غاعٛز ايعاململ بمل٫ط٦ُٓاملٕ ٚا٭َاملٕ     
يف ظااٌ حهااِ اهلل رعااملىل  ٚذيااو عفااظ دَاامل٥ِٗ ٚفَااٛاهلِ ٚفسساقااِٗ  ٚنااٌ      

 حمللٝملرِٗ.

 اخلامتُ

اؿُد هلل  ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ س٢ً زضٍٛ اهلل  ٚسًا٢ آيا٘ ٚؾاخب٘ َٚأ ٚا٫ٙ      
 ٚبعد:  

ضإٕ َمل ْطيٓير٘ َٔ ٖرا ايبخاث انييٛاقا، فٕ َٛقاٛع ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ      
قدِٜ لدٜد  ني  ضٝ٘ سًُمل٤ فل٤٬ َٓر ايكادِٜ  ٚنيا  ضٝا٘ َفهاسٕٚ َعملؾاسٕٚ       

ٚحٝامل٠ ايٓاملع  ٚياٛ     ٖٚرا ٜدٍ س٢ً ف١ُٖٝ ايطٝملض١ ايػاسس١ٝ يف اؿهاِ ٚايطاًط١   
اضيكسٜٓمل رملزٜذ ا٭١َ  يٛلادْمل ايع٬قا١ با، رطٛزٖامل ٚاضايكسازٖمل  ٚبا، صطاهٗمل        
بمليطٝملض١ ايػسس١ٝ س٬ق١ َطاسد٠  فٟ نًُامل ناملٕ ْظاملّ اؿهاِ قمل٥ُامل سًا٢ رطبٝال         
ايطٝملض١ ايػسس١ٝ  نًُمل غعست ا٭َا١ بمل٫ضايكساز ٚا٭َاملٕ  ٚاييطاٛز سًا٢ مجٝا،       

يف رملزٜذ ٖرٙ ا٭َا١  بُٝٓامل حاملٍ َأ حٍهاِ ضٝملضاملت       انيطيٜٛملت  ٚا٭َث١ً نثري٠ 
ٚقع١ٝ َؿًخ١ٝ قٝك١  اييدبط ٚايظًِ  ٚسدّ ا٫ضيكساز  هلارا ضاإْو فٚؾاٞ ناٌ     
ٚيٞ فَسًا َأ ا٭َاٛز  ٖٚاٛ وا  اـاري ٭َيا٘ ٚٚطٓا٘  فٕ ٜعُاٌ سًا٢ رطبٝال           
ايطٝملض١ ايػسس١ٝ س٢ً قدز ٫ٜٚي٘  ٚيٝظ ٭حد فٕ ٜيٗسب َٔ ٖرا ايكادز  ٭ْا٘ َامل    

فحد أ٫ ٖٚٛ َط٪ٍٚ  نُامل فٚؾاٞ َأ يا٘ باملع يف ٖارا اماملٍ  فٕ ٜهيا          َٔ 
ٜٚرنِّس ٜٚدسٛ أىل ٖرٙ انيطأي١ ايعظ١ُٝ ايػإٔ  ضكد غفاٌ سٓٗامل ايهاثريٕٚ  ٚسًا٢     
نٌ ايكمل٥ُ، س٢ً اؿهِ فٚ ايككمل٤ فٕ ٜطعٛا ييطبٝكٗمل حي٢ رطاعد ا٭َا١  ٚرآعِ    

ٓيػس ايعادٍ با، ايعباملد     بمل٫ضيكساز  ٜٚأخر نٌ ذٟ حل حك٘  ٚرسرف، انيظململ  ٜٚ
 ٜٚٓيػس ا٭َٔ ٚا٭َملٕ.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  َٓاملز اإلضا٬ّ    ;?-:? دٚاضع٘ ٚس٬لا٘   اييطسف ايفهسٟ يف حٝملرٓمل  د. قُد نُملٍ غبمل١ْ -85

  6<9 ايعدد  فبٛ ظ   ٚشاز٠ ايعدٍ ٚايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقملف  ف١ً أض١َٝ٬ وكملض١ٝ غٗس١ٜ
800<.ّ 



 د. مسيح عبد الوهاب اجلندي

   السنة  32العدد 
25: 

فضأٍ اهلل ايعًٞ ايكدٜس فٕ هعٌ ٖرا ايعُاٌ انييٛاقا، يف َٝاصٕا حطآملرٞ      
ٚفٕ ٜٓف، ب٘  ٚفٕ ٜيكبٌ َو ؾملحل فسُمليٞ  أْ٘ ٚيٞ ذيو  ٚآخاس دسٛاْامل فٕ اؿُاد    

  هلل زب ايعملني،.
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 املصادر واملرادع

ضا٬ّ   َٓملز اإل  فوس حطٔ اـًل يف حٝمل٠ ايدس٠ٛ ٚايداس١ٝ  سبد ايعصٜص  فمنريات .3
فباٛ    ٚشاز٠ ايعادٍ ٚايػا٪ٕٚ اإلضا١َٝ٬ ٚا٭ٚقاملف     ف١ً أض١َٝ٬ وكملض١ٝ غٗس١ٜ 

 ّ.  8006  181 ايعدد  ظ 
ٟ ا .8  -ٖااا3108  ا٭ٚىل ايطبعاا١  ايكااملٖس٠  داز ايػاع    اؾااملَ، ايؿااخٝذ  يبداملز

3128.ّ 

  داز ايٓفامل٥ظ   َكملؾاد ايػاسٜع١ سٓاد ابأ رُٝٝا١       ٜٛض  فمحد قُد  ايبدٟٚ .1
 ّ.8000  ايطبع١ ا٭ٚىل  ا٭زدٕ

  لسٜاد٠ احملرا١    ايػملٖد مٛ َٓٗج يدزاض١ َفملِٖٝ ا٭يفملظ ايكسآْٝا١   ايبٛغٝو .1
 ّ.  8003  311 ايعدد  انيػسب  ْؿ  غٗس١ٜ

  قااٛابط انيؿااًخ١ يف ايػااسٜع١ اإلضاا١َٝ٬   قُااد ضااعٝد زَكااملٕ  ايبااٛطٞ .1
 ّ.  8000  ايطبع١ ايطملدض١  بريٚت  ١َ٪ضط١ ايسضملي

ٞ      رملج .6 فًا١    فًا١ ا٭شٖاس    سبد ايسمحٔ  ايطٝملضا١ ايػاسس١ٝ ٚايفكا٘ اإلضا٬َ
  َؿاس   ايكاملٖس٠   أض١َٝ٬ غٗس١ٜ ٜؿدزٖمل فُ، ايبخاٛث اإلضا١َٝ٬ بامل٭شٖس   

 ٖا.3131  ٖد١ٜ سدد زَكملٕ

 داز ايهيملب ايعسبٞ.  ايطٝملض١ ايػسس١ٝ يف أؾ٬ح ايساسٞ ٚايسس١ٝ  ابٔ ر١ُٝٝ .8
ِ   اؾااٜٛو .2 ؼكٝاال د.   ايكااملٖس٠  داز اياادس٠ٛ  غٝااملث ا٭َااِ يف اييٝااملث ايظًاا

 ٖا.3138  د. ض٪اد سبد انيٓعِ فمحد. ايطبع١ ا٭ٚىلٚ َؿطف٢ حًُٞ

ٔ     ح ب ٓ َه١ .1 -فلٓخا١ انيهاس ايث٬وا١ ٚخٛاضٝٗامل: اييبػاري       سبد اياسمحٔ بأ حطا
)ٚدزاض١ َٓٗر١ٝ غمل١ًَ يًػاصٚ   ٝ٘ا٫ضيعُملز  دزاض١ ٚؼًٌٝ ٚرٛل -ا٫ضِيػسام

 .8000ّ-ٖا3180  ايثمل١َٓ  ايطبع١ دَػل  داز ايكًِ  ايفهسٟ(

ِ   بريٚت  داز ايكًِ  رفطري ايفدس ايساشٟ انيػيٗس مبفملرٝذ ايػٝ   ايساشٟ .30  :ركادٜ
 خًٌٝ قٞ ايدٜٔ انيٝنظ.  

 .ايكملٖس٠  َؿس  س٬ّ ايعسبٞايصٖسا٤ يإلداز   اـ٬ض١  قُد زغٝد  زقمل .33

رملج ايعسٚع َأ لاٛاٖس     قُد بٔ قُد اؿٝو انيًك  مبسرك٢  ايص بٝدٟ .38
 فُٛس١ َٔ احملكك، ؼكٝل  داز اهلدا١ٜ  ايكملَٛع
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رٝطاري ايهاسِٜ اياسمحٔ يف رفطاري نا٬ّ        سباد اياسمحٔ بأ ْملؾاس      ايطعدٟ .31
 ّ.  8000  ايطبع١ اـملَط١  مجع١ٝ أحٝمل٤ ايرتاث اإلض٬َٞ  انيٓملٕ

  ايسٜاملض   داز ؾامليف يًثكملضا١ ٚايٓػاس     داز اييدًا  قُٛد  وك  يف لا   ضفس .31
 ّ.3121  ايطبع١ ا٭ٚىل

فًا١ َٓاملز     دٚاضع٘ ٚس٬لا٘ . .قُد نُملٍ  اييطسف ايفهسٟ يف حٝملرٓمل  غبمل١ْ .31
 ّ.  8006  123 ايعدد  فبٛ ظ   اإلض٬ّ

 رْٛظ.    داز ضخٕٓٛ يًٓػس ٚاييٛشٜ،  اييخسٜس ٚاييٜٓٛس  ابٔ سملغٛز .36
ف١ً اياٛسٞ    ايع٬ق١ ب، ايدٚي١ انيد١ْٝ ٚايدٚي١ ايد١ٜٝٓ  قٞ ايدٜٔ  سبداؿًِٝ .38

   ّ.8008  101 ايعدد  ايهٜٛ   اإلض٬َٞ

 بريٚت.  داز ايكًِ  ايعص  قٛاسد ا٭حهملّ يف َؿملحل ا٭ْملّ  ابٔ سبد ايط٬ّ .32
ايطبعا١    باريٚت   َ٪ضطا١ ايسضاملي١    سبد ايهسِٜ  َعململ ايثكملض١ اإلض١َٝ٬  سثُملٕ .31

   ّ.3113  اـملَط١ سطس

فًا١    حطٔ  دٚز ايؿخملض١ يف رؿاخٝذ ؾاٛز٠ اإلضا٬ّ يف ايػاسب      سصٚشٟ .80
 ّ.  8008  101 ايعدد  ايهٜٛ   ايٛسٞ اإلض٬َٞ

 داز ايٛطٔ.  ض٪اد  ابٔ ر١ُٝٝ ٚاي١ٜ٫ٛ ايطٝملض١ٝ ايها٣ يف اإلض٬ّ  سبد انيٓعِ .83

ٞ      ا  سبد ايكاملدز   سٛد٠ .88 داز   ييػاسٜ، اؾٓامل٥ٞ اإلضا٬َٞ َكملزْامل بمليكاملْٕٛ ايٛقاع
 ايهي  ايع١ًُٝ.

  ايطبعا١ ا٭ٚىل   ضٛزٜمل  دَػل  داز انيهي   قُد سبد ايًطٝ  ؾملحل  ايفسضٛز .81
8008.ّ 

انيعٗاد    قٞ ايدٜٔ قُد  ايطٝملض١ ايػسس١ٝ َٚفّٗٛ ايطٝملضا١ اؿادٜث    قملضِ .81
 ٖا.  3138  ايطبع١ ا٭ٚىل  ايكملٖس٠  ايعمليٞ يًفهس اإلض٬َٞ

 ّ.3111  بريٚت  ايػسبداز   ؼكٝل قُد حرٞ  ايرخري٠  ايكسايف .81
  ايسٜاملض   ايطاعٛد١ٜ   َهيب١ ايسغد  ٫بٔ بطملٍٟ غسح ؾخٝذ ايبدملز  ايكسط  .86

 .فبٛ صِٝ ٜملضس بٔ أبساِٖٝ :ؼكٝل  ايثمل١ْٝ ايطبع١  8001ّ -ٖا 3181

 ّ.3128  ايطبع١ ايػسس١ٝ ايطملبع١  بريٚت  داز ايػسٚم  ضٝد  ٖرا ايدٜٔ  قط  .88
ؼكٝل قُد قاٞ    َهيب١ َؿس  فس٬ّ انيٛقع، سٔ زب ايعملني،  ابٔ ايكِٝ .82

 ّ.3111  ايطبع١ ا٭ٚىل  ايدٜٔ سبد اؿُٝد
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ؼكٝال    ايكاملٖس٠   داز اؿادٜث   ايطسم اؿه١ُٝ يف ايطٝملض١ ايػسس١ٝ  ابٔ ايكِٝ .81
 ّ.  8008  ايطبع١ ا٭ٚىل  ف. ضٝد سُسإ

ٕ     شاد انيعملد يف ٖدٟ خاري ايعباملد    ابٔ ايكِٝ .10 ايطبعا١    َ٪ضطا١ ايسضاملي١ ْملغاسٚ
 ّ.8002  اؾدٜد٠

 َؿس.  داز ايٝك، يًٓػس ٚاييٛشٜ،  3118ّ  ايطبع١ ايثمل١ْٝ  ايفٛا٥د  ابٔ ايكِٝ .13
ٌ      ايهٓملْٞ .18 َؿابملح ايصلمللا١ يف شٚا٥اد ابأ       فمحد بٔ فباٞ بهاس بأ أمسملسٝا

 ٖا.  3101  بريٚت  داز ايعسب١ٝ  قُد انيٓيك٢ ايهػٓملٟٚ ؼكٝل  َملل٘
 ّ.3128  بريٚت  يبٓملٕ  داز ايسا٥د ايعسبٞ  فّ ايكس٣  سبد ايسمحٔ  ايهٛان  .11
ايطبعاا١   َؿااس  داز ايٛضاامل٤  ؾاافٞ ايااسمحٔ  ايسحٝاال انيديااّٛ  انيبااملزنفٛزٟ .11

 ّ.8001  ايعػسٕٚ
ٟ     انياد .11 قاص ايؿاٛاب يف ضكامل٥ٌ فَاري       ٜٛض  بٔ حطٔ بأ سباد اهلاملد

ٔ      ؼكٝل  اني٪َٓ، سُس بٔ اـطملب   سبد ايعصٜص بأ قُاد بأ سباد احملطا
سُملد٠ ايبخاث ايعًُاٞ بملؾملَعا١ اإلضا١َٝ٬  انيدٜٓا١ ايٓبٜٛا١  انيًُها١        : ايٓملغس

 ّ.8000-ٖا3180   ا٭ٚىل ايطبع١  ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

  ٖاا( 3013 سًٞ )انييٛض٢بٔ شٜٔ ايدٜٔ قُد انيدسٛ بعبد ايس٩ٚف   انيٓملٟٚ .16
ٕ   باريٚت   ايهي  ايعًُٝا١  داز  ضٝص ايكدٜس غسح اؾملَ، ايؿػري ايطبعا١    يبٓامل

 .3111ّ-اٖ 3131  ا٫ٚىل
 ايكملٖس٠.  داز انيعملزف  يطملٕ ايعسب  ابٔ َٓظٛز .18

  ضااٛزٜمل  دَػاال  داز انيهااي   َٚكااملت يف اإلضاا٬ّ  قُااد زاراا   ايٓملبًطااٞ .12
 ّ.8001  ايطبع١ ايثمل١ْٝ


