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اإلال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص:
جدىاوَ ٛزا البدض بالذساظت معلٙا مً معال ٚالاظتهاد
الخجزًلي ،وَى َٓه اإلاىاصهاث؛ الزي ٌُهجى بالخؿبُٔ ألامشل لألخٙام
الششنُت في واْو اإلاٙلُحن بما ًؿشؤ نلُه مً جؿىس وحًحر؛ ورل ٚنً
ؾشٍٔ جٓذًش ؤضلح اإلاطالح وؤَعذ اإلاُاظذ زم اإلاهادلت بُنها َانخباسَا
جدطُال واظخجالبا ،ؤو دسؤ واظدبهادا بما ًدٓٔ مٓطذ الشاسم في حهبُذ
الخلٔ للخالٔ
ونلُه ظاء مىغىم َزا البدض جدذ نىىان :أزز فقه اإلاىاسهاث في
أخهام هىاسى ألاضزة – دراضت جأصُلُت جؼبُقُت -وَى مٓاسبت مىهجُت
إلنمآَ ٛه اإلاىاصهاث ،ومداولت لشضذ ؤزش بنماله في الٓػاًا الُٓهُت
اإلاهاضشة ،وباألخظ في الٓػاًا اإلاخهلٓت باألظشة؛ َزا في الجاهب
الخؿبُٓي ،ؤما في الجاهب الخإضُلي َٓذ انخيذ الذساظت بال٘شِ نً
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ٚ ورل،مدذداث َٓه اإلاىاصهاث وألاظغ الىٓلُت والهٓلُت التي اهبجى نليها
.ام ألاظشةٙ ؤخٛمً خال
Abstract:
This study was researched a way of applied diligence ,and is the
jurisprudence of comparisons ;which takes care of the optimal
application of the provisions of islamic law in the reality of legally
competents with its evolution and change; and that by assessing
the best interests and spoiled the evil and equates them,then
consider it as synthesis and consenus, or excluded in order to
achieve the purpose of the legislator in the bondage of creation
to the creator. and this is of this research came under the title:the
impact of the jurisprudence of comparisons in the provisions of
family developments_An applied fundamental study_It is a
systematic approach to the realization of jurisprudence of
comparisons, and an attempt to monitor the impact of it's
implementation in contemporary jurisprudence issues,
particularly in family_related Cases; this is on the partical side, on
the fondamentalist side, the study examined the déterminans of
the jurisprudence of comparisons and the evidence on wich it
was built through the provisions of the family.
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اإلاقمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت:
في قل ما ٌشهذٍ الهالم الخذًض مً حًحر ظشَو نلى معخىي
الُٓم ؤلاوعاهُت ،وجؿىس ؤظشم نلى معخىي الخٓىُت؛ َةن الاظتهاد
اإلاهاضش مؿالب وبشذة ؤن ًخُانل مو الىاْو بةًجابُت ،وؤن ًجُب نلى
الٓػاًا والىىاص ٛاإلاخالخٓت ًىما بهذ ًىم بجذًت وواْهُت ،وؤن ٌعذد
وٍٓاسب لُىاثم بحن ؤخٙام الششم ومٓاضذٍ ،وخاظاث الىاْو ومطالخه
نلى مىهج ْىٍم مخُهم لهزٍ الخاظاث ولخل ٚاإلآاضذ.
ومً َىا ًإحي مىغىم فقه اإلاىاسهاث في قظاًا ألاضزة؛ غشوسة
ًُشغها الىاْو الاظخماعي اإلاهاضش ،وما ًدخاظه مً سؤب الطذم بِىه
وبحن َذاًت الششم ،وَى مداولت حععى لإلظهام في جششُذ الاظتهاد
الُٓهي ؤَ مىهج ؤضىلي مٓاضذي ًاَله ألن ٌهالج ْػاًا الىاْو التي
جدخِ بها ٖشحر مً الخهُٓذاث ،والتي جؿشح في الىْذ هُعه حعائالث
ٖبري تهذد ُٖان اإلاجخمو نامت ،وألاظشة نلى الخطىص؛ بانخباسَا
الىىاة التي جخمشل َيها ُْم ؤلاظالم مً خماًت الُؿشة ،والهذ ،ٛوالخشٍت،
وهدىَا
ونلُه َدُض وْو الخؿُُِ في محزان الُٓم واشخبهذ اإلاطالح
باإلاُاظذ وباله٘غٖ ،ما اشخبهذ مٓادًشَا؛ وظب هطب محزان الششم
والاخخٙام بلُه ؤَ مىهج ظلُم ٌعخىفي اإلاطالح الششنُت مً يحر
جخعحر وال جؿُُِ.

جملة العلوم اإلسالمية جملد 01 :عدد  02ديسمرب2019

6:

أزز فقه اإلاىاسهاث في أخهام هىاسى ألاضزة (دراضت جأصُلُت)

ولهزا ٗان مىؿلٔ َزٍ الذساظت مً بشٙالُت مُادَا :بلى ؤي مذي ًمً٘
غبـ مىهج لُٓه اإلاىاصهاث وجؿبُٓه زم مالخكخه والخدٓٔ مً آزاسٍ في
جىظُه ؤخٙام الىىاص ٛواإلاعخجذاث في ْػاًا ألاظشة؟
ولإلظابت نً َزٍ ؤلاشٙالُت ظاءث َزٍ الذساظت في مٓذمت ،وزالزت
مؿالب وخاجمت؛ نلى الىدى الخالي:
اإلاؼلب ألاوى :ـمخل ـفاهُمي جأصُلي
ؤوال :الذالالث اإلاُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاَُمُت
زاهُا :جإضُل َٓه اإلاىاصهاث في ؤخٙام هىاص ٛألاظشة
زالشا :ؤَمُت بنمآَ ٛه اإلاىاصهاث في ؤخٙام هىاص ٛألاظشة ومىهجه
اإلاؼلب الثاوي :ـقاصم أخهام ألاضزة وـىهج إغماى فقه اإلاىاسهاث فيها
ؤوال :خطاثظ ؤخٙام ألاظشة
زاهُا :مٓاضذ ؤخٙام ألاظشة
زالشا :الخؿىاث اإلاىهجُت لُٓه اإلاىاصهاث في مهالجت هىاص ٛألاظشة
اإلاؼلب الثالث :أزز جؼبُق فقه اإلاىاسهاث في أخهام هىاسى ألاضزة
ؤوال :الُدظ الؿبي للخاؾب واإلاخؿىبت ْبل الضواط
زاهُا :الضواط بيُت الؿالّ ( الضواط العُاحي)
اإلاؼلب ألاوى :ـمخل ـفاهُمي جأصُلي

;6
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أوال :المالالث اإلاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهُمُت
وفي َزا اإلادىس البدثي ظِخم الخؿشّ بلى اإلاُاَُم الىاسدة في
نىىان البدض وغبؿها إلصالت الًمىع واللبغ ننها وجدذًذ اإلاشاد منها.
 /1فقه اإلاىاسهاث في الماللت اللغىٍت والاصؼالخُت
إلاا ٗان اضؿالح َٓه اإلاىاصهاث مشٖب بغافي مً لُكتي " الُٓه"
و" اإلاىاصهت" ،هخؿشّ ابخذاء إلاهالجت ٗل مُشدة نلى خذة مً خال ٛألاضل
اللًىي والاضؿالحي ،لُدعجى بهذَا الخهشٍِ باإلاطؿلح باإلاهجى اللٓبي.
أ /الفقه في اللغت والاصؼالح
 الفقه لغت :وسد لُل الُٓه في اللًت لُذ ٛنلى مهىُحن :ألاوٛمنهما الهلمًٓ ،ى ٛابً َاسط " :الُٓه الهلم بالشخيء ،هٓىَٓ :ٛهذ
الخذًض ؤَٓهه ،وٗل نالم بشخيء َُٓه ،زم اخخظ به نلم الششَهت،
َُٓل لٙل نالم بها َُٓه ،وؤَٓهخ ٚالشخيء ،برا بُيخه ل ،1"ٚوزاهيهما
الُهمًٓ ،ا :ٛؤوحي َالن َٓها في الذًً ؤي َهما َُه" 2وًالخل ؤن اإلاهجى
الشاوي ًشظو في ؤضله بلى اإلاهجى ألاو ،ٛلزا َخالضت اإلاهجى اللًىي إلاادة
َٓه :الهلم بالشخيء والُهم له.
 الفقه اصؼالخا :مً اإلاهلىم ؤن لُل الُٓه في ضذس ؤلاظالمؤؾلٔ لحراد به ألاخٙام الششنُت وَى ما زبذ مً خال ٛحهشٍِ ؤبي خىُُت

 -1ابً َاسط ،مجمل اللًت ،ث :صَحر نبذ اإلادعً ظلؿان ،ماظعت الشظالت ،بحروث ،لبىان،
ؽَ1406 :2ـ1986 /م ،ط ،1ص.703
 -2ابً مىكىس ،لعان الهشب ،داس ضادس ،بحروث ،ؽَ1414 :3ـ /ط ،13ص.523 ،522
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خُض نبر نىه بٓىله " :مهشَت الىُغ مالها وما نليها" ،3ولً٘ مو جماًض
الهلىم ؤضبذ مطؿلح الُٓه ًؿلٔ جدذًذا نلى ألاخٙام الششنُت
اإلاخهلٓت بإَها ٛاإلاٙلُحن ،ومً َىا َٓذ نشَه ؤَل الاضؿالح بـإهه "
الهلم باألخٙام الششنُت الهملُت اإلا٘دعبت مً ؤدلتها الخُطُلُت".4
ب /اإلاىاسهاث في اللغت والاصؼالح
 اإلاىاسهاث في اللغت :ظمو مىاصهت ،وحهجي مهشَت ْذسالشخيء ،وْذ ًشاد به ؤًػا اإلآاسهت بحن الشخيء واإلاداراة ،ومىه " :واصهذ
بحن الشِئحن مىاصهت ووصاها ،وَزا ًىصن َزا برا ٗان نلى صهخه ؤو ٗان
مدارًه".5
 اإلاىاسهاث في الاصؼالح :اإلاىاصهت ٖمطؿلح َٓهي ال وظىد لهلذي اإلاخٓذمحن وبهما َى مطؿلح خذًض اليشإة ًٖحرٍ مً مطؿلخاث
الُىىن اإلاخخلُت التي جىظذ بهذ ووظىد اإلاهجى وجٓشسٍ ،ومً َىا
َاضؿالح اإلاىاصهت بهما وظذ بهذ جدٓٔ مهىاٍ اللًىي في اإلاماسظت
الاظتهادًت مً الخٓذًش اإلاعاواة واإلاهادلت بحن اإلاطالح واإلاُاظذ ؤو بحن
ألادلت ،وَى ما ًٓخضخي مً الُُٓه جشدًذ الىكش َيها إلنما ٛؤسجخها.

 -3نبذ الهضٍض البخاسيٖ ،شِ ألاظشاس ،داس ال٘خاب ؤلاظالمي ،دؽ :دث ،ط ،1ص.5
 -4اإلاىُاوي ،ششح مخخطش ألاضى ٛمً نلم ألاضى ،ٛاإلا٘خبت الشاملت ،مطش ،ؽَ1432 :1ـ/
2011م ،ط ،1ص.5
 -5الُُىمي ،اإلاطباح اإلاىحر في يشٍب الششح ال٘بحر ،اإلا٘خبت الهلمُت ،بحروث ،دؽ :دط ،ط،2
ص.658 ،657
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وَزا اإلاهجى ًذ ٛله ما ظاء نً شُخ ؤلاظالم ابً جُمُت خُض
ْا " :ٛالششَهت ظاءث بخدطُل اإلاطالح وج٘مُلها وحهؿُل اإلاُاظذ
وجٓلُلها وؤجها جشجح خحر الخحرًً ،وشش الششًٍ ،وجدطُل ؤنكم
اإلاطلخخحن بخُىٍذ ؤدهاَما ،وجذَو ؤنكم اإلاُعذجحن باخخما ٛؤدهاَما".6
ٖما ًذ ٛله ما رَب بلُه ؤلامام الشاؾبي مً الترظُذ بحن
اإلاطالح بهذ جىاقشَا بالًلبتَ ":اإلاطلخت برا ٗاهذ هي الًالبت نىذ
7
مىاقشتها مو اإلاُعذة في خ٘م الانخُاد َهي اإلآطىدة ششنا"
وظاء في ْىانذ الهض ابً نبذ العالم ؤن اإلاىاصهت بحن اإلاطالح
واإلاُاظذ ْانذة مً ْىانذ الششم نبر ننها :بـ" ْانذة في اإلاىاصهت بحن
اإلاطالح واإلاُاظذ برا حهاسغذ اإلاطلخخان وحهزس ظمههما َةن نلم
8
سجخان بخذاَما ْذمذ"..
ونلُه َاإلاىاصهاث في الاضؿالح :هي الترظُذ بحن اإلاطالح
اإلاخهاسغت
َةرا سٖبىا نلى اإلاىاصهاث لُل الُٓه الزي ٌهجي الهلم باألخٙام
الششنُت الخاضل نً ؾشٍٔ الىكش والُهم وؤلادسإٗ ،ان مشٖب " َٓه
اإلاىاصهاث" ظامها بحن الىكش والخًلُب؛ َهى :الىظز في اإلاصالح اإلاخػارطت
والترحُذ بُنها.
 -6ابً جُمُت ،مجمىم الُخاوي ،نبذ الشخمان بً مدمذ بً ْاظم ،مجمو اإلالَ ٚهذ ،اإلامل٘ت
الهشبُت العهىدًت ،دؽَ1416 :ـ1995 /م ،ط ،2ص.48
 -7الشاؾبي ،اإلاىآَاث ،داس ابً الُٓم ،داس ابً نُان ،دؽَ1424 :ـ2003 /م ،ط،2ص.46
 -8الهض بً نبذ العالمْ ،ىانذ ألاخٙام في مطالح ألاهام ،م٘خبت الٙلُاث ألاصَشٍت ،الٓاَشة ،دؽ:
َ1414ـ1991 /م ،ط ،1ص.60

جملة العلوم اإلسالمية جملد 01 :عدد  02ديسمرب2019

75

أزز فقه اإلاىاسهاث في أخهام هىاسى ألاضزة (دراضت جأصُلُت)

ج /فقه اإلاىاسهاث باغخباره لقبا :وسدث نذة حهشٍُاث لُٓه
اإلاىاصهاث بانخباسٍ لٓبا نىذ الهلماء اإلاهاضشًٍ منها ما ًلي:
 نشَه العىظىة بإهه " :مجمىنت ألاظغ واإلاهاًحر التي جػبـنملُت اإلاىاصهت بحن اإلاطالح اإلاخهاسغت ،ؤو اإلاُاظذ اإلاخهاسغت مو
اإلاطالح؛ لُدبحن بزل ٚؤي اإلاطلخخحن ؤسجح َخٓذم نلى يحرَا وؤي
اإلاُعذجحن ؤنكم خؿشا َُٓذم دسئَا".9
وَزا الخهشٍِ ًالخل نلُه اَخٓادٍ للذْت والػبـ في جدذًذ
اإلاهشٍ؛ إلظهابه في الششح والخُطُل للمىهج اإلاخبو في اإلاىاصهت.
 ويحر بهُذ نً َزا اإلاهجى نشَه ْؿب الشَعىوي بٓىله:"معل ٚاظتهادي جىصن به اإلاطالح واإلاُاظذ اإلاخهاسغت جٓذًما للشاجح
الًالب نلى اإلاشظىح اإلاًلىب" .10
وَزا الخهشٍِ ؤدّ مً ظابٓهٗ ،ىهه نبر نً َٓه اإلاىاصهاث بإهه
معل ٚاظتهادي؛ َىضُه " باظتهادي" َُه داللت نلى مذي دْت َزا
اإلاىهج ،زم بحن وقُُخه؛ وهي الترظُذ بحن اإلاطالح واإلاُاظذ نىذ
الخهاسع ،ولً٘ لُخه خذد مىْو َزا اإلاعل ٚمً معال ٚالاظتهاد
لػبـ دوسٍ َُه ،ؤو لػبـ اسجباؾه بخجزًل الخ٘م نلى الىاْوَ .ال
ًٌُل نً ٗىهه معلٙا مً معال ٚالاظتهاد الخجزًلي نلى الخطىص،
 -9نبذ اإلاجُذ العىظىةَٓ ،ه اإلاىاصهاث في الششَهت ؤلاظالمُت ،داس الٓلم ،ؽَ1425 :1ـ/
2004م ،ص.13
ْ -10ؿب الشَعىوي ،اهخشام َٓه اإلاىاصهاث ؤظبابه ،مأالجه ،ؾشّ نالظه ،ماجمش َٓه اإلاىاصهاث
ودوسٍ في الخُاة اإلاهاضشة ،العهىدًت ،مج ،1ص.234
75

جملة العلوم اإلسالمية جملد 01 :عدد  02ديسمربر 2019

خشار  -قالت

وٍدترص به نً الاظتهاد الاظخيباؾي ،ومً انخباسٍ معلٙا للمىاصهت بحن
ألادلت نىذ الخهاسع.
ونلى َزا ًمً٘ انخماد حهشٍِ َٓه اإلاىاصهاث بإهه ":فهم
اإلاػادلت بين ألاخهام الشزغُت وبين الىاقؼ وفق ـػاًير خاصت"11والتي
جٓىم ؤظاظا نلى هكش في " مٓادًش اإلاطالح واإلاُاظذ ،وحجم ٗل منها،
والترظُذ بُنها نىذ الخهاسع نلى ؤظاط مهاًحر الششم".12
 /2أخهام هىاسى ألاضزة في الماللت اللغىٍت والاصؼالخُت
ًٓخضخي اإلاىهج البدثي في الخهشٍِ للمطؿلخاث اإلاشٖبت دساظت
ظمُو ؤظضاثه ،ورل ٚإلاا ًدمله ٗل لُل مً مهجى معخٓل ،وٍخدٓٔ بهما
نلى الترُٖب مهجى آخش ،لزا ظِخم جدذًذ مهجى ٗل مً " ؤخٙام" " ،
هىاص "ٛو" ألاظشة" نىذ اللًىٍحن لُخٓشس بهذَا الخهشٍِ ال٘لي لالضؿالح.
أ /في الماللت اللغىٍت:
 أخهام :ظمو خ٘م وَى بمهجى اإلاىو والٓػاء ،13واضؿالخاًىطشٍ بلى خؿاب هللا ،اإلاخهلٔ بإَها ٛاإلاٙلُحن ،باالْخػاء ،ؤو الخخُحر،
ؤو الىغو.
واضؿالح ألاخٙام َىا ٌهم ما ٗان منها مىطىضا ؤو اظتهادًا ظىاء ٗان
الاظتهاد في الاظخيباؽ ؤو الخجزًل.
 -11اإلاشىدي ،غىابـ الهمل بُٓه اإلاىاصهاث ،ماجمش َٓه اإلاىاصهاث ودوسٍ في الخُاة اإلاهاضشة،
العهىدًت ،مج ،1ص274
 -12الشامي ،نبذ الشُْب ضالح ،الخ٘م الششعي بحن الىكشٍت والخؿبُٔ ،مشٖض هماء للبدىر
والذساظاث ،بحروث،ؽ ،2016 :1ص207
 -13الُُىمي ،اإلاطباح اإلاىحر ،ط ،1ص.145
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 هىاسى :جشد ٗلمت الىاصلت نىذ اللًىٍحن لخذ ٛنلى وْىم الشخيءوخلىلهًٓ :14ى ٛابً َاسط " الىىن والضاي ٗلمت صخُدت جذ ٛنلى
َبىؽ الشخيء ووْىنه" ،15وٍشاد بها ؤًػا اإلاطِبت الشذًذة مً شذاثذ
الذَش ججز ٛبالىاط.16
وٍشد بؾالّ لُل الىىاص ٛفي اضؿالح الُٓهاء بمهجى اإلاعإلت
الىاْهت الجذًذة التي جخؿلب اظتهادا ،وَزا اإلاهجى ٌهبر نىه ٖزلٚ
17
بالُخاوي والىاْهاث ،والٓػاًا اإلاهاضشة ؤو الٓػاًا اإلاعخجذة
 ألاضزة :في اللًت مً ألاظش وحهجي الُٓذ والشبـ بشذةْ
والهطب ،وجشد ؤًػا بمهجى الذسم الخطِىت ،وبمهجى الشَـ والهشحرة ،و
ؤَل الشظل و نشحرجه و الجمانت ًشبؿها ؤمش مشترٕ 18،ظاء في لعان
19
الهشب " :ؤظشة الشظل نشحرجه وسَؿه ألادهىن ألهه ًخٓىي بهم"
ولُل ألاظشة لم ًشد رٖشٍ في الٓشآن ال٘شٍم ،ولم ٌعخهمله الُٓهاء في
نباساتهم .واإلاخهاسٍ نلُه آلان بؾالّ لُل ( ألاظشة ) نلى ّ
الشظل ومً
 -14الشاصي ،مخخاس الصخاح ،داس ال٘خب الهلمُت ،بحروث ،ؽ1994 :1م ،ص .308الضبُذي ،جاط
الهشوط ،داس الهذاًت ،مطش ،دؽ :دث ،ط ،30ص.478
 -15ابً َاسط ،معجم مٓاًِغ اللًت ،داس الُ٘ش ،ظىسٍا ،دؽ1979 :م ،ط ،5ص.417
 -16ابً َاسط ،اإلاشظو هُعه ،ط ،5ص.417
 -17هطحرة دَُىت ،مذخل بلى َٓه الىىاص ،ٛبدض ميشىس غمً ؤبدار اإلالخٓى الذولي العادط
للمزَب اإلاالٙي ،جدذ نىىانَٓ :ه الىىاص ٛفي الًشب الاظالمي ،وصاسة الشاون الذًيُت مو والًت
نحن الذَلت 29-28 ،ؤَشٍل 2010م ،ص34
 -18ببشاَُم مطؿُى ومجمىنت مالُحن ،اإلاعجم الىظُـ ،مجمو اللًت الهشبُت ،ط ،1ص.36
 -19ابً مىكىس ،لعان الهشب ،ط ،4ص20؛ واهكش :الشاصي ،مخخاس الصخاح ص16:
77
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ً
ٌهىلهم مً صوظه وؤضىله وَشونه ،وَزا اإلاهجى ّ
ٌهبر نىه الُٓهاء ْذًما
بإلُاف منها  :آلا ، ٛوألاَل  ،والهُا . 20ٛوْذ اظخخذم الٓشان ال٘شٍم
ٍ
والعىت الىبىٍت الششٍُت ألاَل بمهجى ألاظشة في مىاغو ٖشحرة.
ألاضزة في الذاللت الاضؿالخُت :بىاء نلى اإلاُهىم الششعي لألظشة
َ َ
ُ
ـ ُسٖىاَا َّ
َ
َّ ّ
والتزم ِذ
شعي،
بالض
جب
ا
التي
الجمانت
َٓذ نشَذ بإجها" :
س
واط الش ِ
ُ ِ
َ
َ
ُ
الخٓى َّ
والىاظباث بحن ؾ َشَيها ،وما هخج ننها ِمً ر ّ ِسٍت ،وما اجطل بهما
ِ
ِمً ؤْا ِس َب".21
ب /في الماللت الاصؼالخُت للمزلب :بهذما جم بُان اإلاشاد
بمُشداث اإلاطؿلح في اللًت والاضؿالحً ،خٓشس لذًىا ؤن اإلآطىد
بمطؿلح ؤخٙام هىاص ٛألاظشة في َزٍ الذساظت " :هي ألاخٙام الششنُت
الاظتهادًت اإلاخهلٓت بالٓػاًا اإلاعخجذة في الشإن ألاظشي ".
زاهُا :ألادلت الشزغُت غلى اغخبار فقه اإلاىاسهاث في أخهام
هىاسى ألاضزة
نىذ الشظىم ل٘خاب هللا وظىت هبُه ضلى هللا نلُه وظلم
واظتهاداث الصخابت هجذ ؤن اإلاىاصهت َٓه زابذ مخإضل سوعي في ؤخٙام
الششَهت نمىما وألاظشٍت خطىضا ،وَُما ًلي ظِخم نشع بهؼ ألادلت
نلى رل.ٚ

 -20اإلاىظىنت الُٓهُت الٙىٍدُت .263 /5
َّ
َّ
الش ُ
ّ
شَهت
غىء
ألاظشة في
ؤخٙام
واإلاخًح ُر مً
ابذ
ً -21مُىت ظانذ بىظهادي،
ِ
مٓاض ِذ الش ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ؤلاظالمُ ِت ،مشٖض باخشاث لذساظاث اإلاشؤة ،ؽ ،1436 :1ص  ،23هٓال نً ؤٖشم سغاْ ،ىانذ
جٙىًٍ البِذ اإلاعلم.
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 /1ـً الن ـ ـ ـ ــخاب :مً ألامشلت الٓشآهُت التي جذ ٛنلى انخباس َٓه
اإلاىاصهاث في ؤخٙام ألاظشة ما ًلي:
َ ْ
َ َ
ُ َّ ْ َ ْ
وف ف ِئن
اش ُزوهً ِباإلاػ ُز ِ
ؤْ -ى ٛاإلاىلى جباسٕ وحهالى ﴿:وغ ِ
َ ُُْ ُ َ
َ ً َ ً
َ ً
َّ
َْ َْ
ىه ًَّ ف َػ َس ى أن جن َز ُهىا ش ِْئا َو ٍَ ْج َػ َل الل ُه ِف ُِه خ ْيرا ل ِثيرا ﴾
ل ِزهخم
اليعاء -19-
وحه الماللت :ؤشاسث آلاًت ال٘شٍمت بلى ؤهه نلى الضوط ؤن ال
ًدعشم وٍإخز ْشاس الؿالّ بمجشد خذور الىُىس وال٘شاَُت للضوظاث،
ألهه ختى بن صح ؤن في الضوظت ما ٌعخىظب الىُىس وال٘شاَُت َٓذ
22
ًٙىن َيها وفي بٓائها خحر ٖشحر ،ولِغ مً الطىاب جُىٍذ الخحر ال٘شحر
 ،ؤي اإلاطلخت ال٘بحرة إلاجشد وظىد آَت ما ؤو ؤدوى غشس؛ بل ال بذ وؤن
ًخدمل الػشس الٓلُل ألظل الخحر ال٘شحر.
َ ْ ُْْ َ َ ْ ُ ََ ًَ َ
ََ ْ
اخمة أ ْو َـا َـلنذ
ب -وْىله﴿ :ف ِئن ِخفخم أال حػ ِملىا فى ِ
َ ُُ
أ ًْ َماهن ْم﴾ اليعاء -3-
وحه الماللت :هبه اإلاىلى جباسٕ وحهالى بلى بًجاب اْخطاس الضوط نلى
واخذة برا خاٍ الجىس واإلاُل ،وفي َزا الخ٘م جٓذًم إلاطلخت الضواط
مً واخذة نلى اإلاُاظذ اإلاترجبت نلى الخهذد نمال بٓانذة " :دسؤ اإلاُاظذ
ؤولى مً ظلب اإلاطالح" ،وْذ ؤشاس الٓشغاوي بلى َزا اإلاهجى بٓىله" :
َٓذ واصهذ الششَهت ؤلاظالمُت في الخهذد بحن اإلاطالح واإلاُاظذ واإلاىاَو
ً -22ىكش :ؤخمذ الشَعىوي ،هكشٍت الخٓشٍب والخًلُب وجؿبُٓاتها في الهلىم العُاظُت ،داس
الٙلمت ،الٓاَشة ،ؽَ1431 :1ـ2010 /م ،ص.364
79
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واإلاػاس ،زم ؤرهذ به لٙل مً ًدخاط بلُه وٍٓذس نلُه بششؽ ؤن ًٙىن
وازٓا مً هُعه بشناًت الهذ ٛيحر خاثِ نليها مً الجىس واإلاُل".23
ّ
َّ َ ْ
ُ َّ
َ َ ُ
ُ
ىصُن ُم الل ُه ِفي أ ْوال ِدل ْم ِللذل ِز ِـث ُل َخ ِظ
ط -وٍٓى ٛحهالىِ ً ﴿ :
ْ ُْ َ
ألاهث َُ ْي ِن﴾ اليعاء – -11
وحه الماللتٌ :شحر الىظ الٓشآوي بلى ؤن الشاسم الخُ٘م ْذ
ساعى في جىصَو الٓعمت بحن ٗل مً الشظل واإلاشؤة مبذؤ اإلاىاصهت الخخالٍ
ؤنباء ٗل منهما نً آلاخش؛ َإنباء الشظل ؤٖبر ب٘شحر مً ؤنباء اإلاشؤة ألهه
مٙلِ بةنالتها وبنالت ؤبىائها والىُٓت نليهم ،وباإلاىاصهت جدٓٔ مبذؤ
الهذ.ٛ
 /2ـً الطىت الىبىٍت:
َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ َّ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
ص َّلى ُ
الله َ
ى
ى
هللا
ى
ض
د
«
:
ى
ق
ً
،
اص
ق
ر
ر
ِ
ؤ -غً ضػم بً أ ِبي و ٍ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ن َّ َ ُّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ
ص ِْىا».24
غلُ ِه وضلم غلى غثمان ب ًِ ـظػى ٍ الخبخل ،ولى أ ِذن له الخخ
وحه الماللت :ؤن الىبي ضلى هللا نلُه وظلم ههى نً الخبخل مو
ؤن الخُشى الٙامل للهبادة َُه مطلخت ،لً٘ جترجب نلُه مُعذة نكُمت
وهي اهٓؿام وعل اإلاعلمحنَُٓ ،ل نذد اإلاعلمحن وٍ٘ثر نذد الُ٘اس ،وَى
خالٍ اإلآطىد مً البهشت اإلادمذًتَُ ،ترجح دسء اإلاُاظذ نلى ظلب
اإلاطالح.
 -23هٓال نً :نبذ العالم ال٘شبىليَٓ ،ه ألاولىٍاث في قال ٛمٓاضذ الششَهت ؤلاظالمُت ،داس
ؾُبت ،دمشٔ ،ؽَ1429 :1ـ2008 /م ،ص.78
 -24ؤخشظه :البخاسي ،الصخُذ ،ث :مدمذ صَحر الىاضش ،داس ؾىّ الىجاة ،ؽَ1422 :1ـٖ ،خاب
الىٙاح ،باب ما ً٘شٍ مً الخبخل والخطاء ،ط ،7ص ،4سْم.5073 :
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َ َّ َ ْ َ
بَ -ن ًْ ََاؾ َم َت ب ْيذ َْ ِْغ َ ،ؤ َّن َؤ َبا َن ْمشو ْب ًَ َخ ْ
ظ ؾلٓ َها ال َب َّخت
ُ
ِ ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ
َ ُ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ ََْ َ ُ ُ َ
الله ماَ
 ،وَى ي ِاثب َ ،إسظل ِبليها و ُِٖله ِبش ِه ٍحر َ ،س ِخؿخه َٓ ،ا : ٛو ِ
َ َّ َّ
َ َََْ ْ َ
الل ُه َن َل ُْه َو َظ َّل َم َ ََ ،ز َٖ َشثْ
َ َ َ ْ ُ َ
هللا ضلى
ِ
ل ِ ٚنلُىا ِمً شخ ْي ٍء َ ،جاءث َسظىِ ٛ
َ ََ َ ٌ ََ
ُ
َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َ
َ َ
غ ل َِ ٚنل ُْ ِه هُٓت َ ،إ َم َش ََا ؤ ْن ح ْه َخ َّذ ِفي َب ِْ ِذ ؤ ِ ّم
ر ِل ٚله َٓ ،ا : ٛلِ
َ
َ
ْ َ ْ ُّ
ْ
َ
َ
ْ
ٌ
ص َخابي ْ ،
ا : ٛجلْ ٚام َشؤة ًٌَش َاَا ؤ ْ
ٍُ ، ٚز َّم َْ َ
ان َخ ِّذي ِنىذ اب ًِ ؤ ِم
ش
ش
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َِ َ َ ْ َ
ْ
َ َّ ُ َ ُ ٌ َ ْ َ َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ىم ِ َ ،ةهه سظل ؤنمى جػ ِهحن ِزُاب ِِ َ ، ٚةرا خلل ِذ َ ِأر ِه ُِجي ْ ،الذ :
َم٘خ
ٍ
َ
َ َ
ََ َل َّما َخ َل ْل ُذ َر َٖ ْش ُث َل ُه َؤ َّن ُم َهاو ٍَ َت ْب ًَ َؤبي ُظ ُْ َُ َ
ان َ ،وؤ َبا َظ ْه ٍم خؿ َبا ِوي ،
ِ
ِ
َ َّ َّ
الل ُه َن َل ُْه َو َظ َّل َم َ :ؤ َّما َؤ ُبى َظ ْهم َ ََ ،ال ًَ َ
طاٍُ
ََ َٓ َ ُ ُ
ػ ُو َن َ
هللا ضلى
ِ
اَ ٛسظىِ ٛ
ٍ
َ َ َّ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ٌ َ َ َ َ
ُ َ
ْ
ا ٛل ُه  ،اه ِ٘ ِخي ؤ َظ َامت ْب ًَ َصٍْ ٍذ
َن ًْ َنا ِج ِٓ ِه  ،وؤما مه ِاوٍت َطهلىٕ ال م
َ
ُ َ َ َ
َّ
َ
َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ َ ْ
ا : ٛاه ِ٘ ِخي ؤ َظ َامت َ َ ،ى٘ ْد ُخ ُه َ َ ،ج َه َل الل ُه َِ ُِه خ ْح ًرا ،
َ٘ ِشَخه  ،زم ْ
ْ ْ
َواي َخ َبؿ ُذ ِب ِه.25
وحه الماللت :ؤن الىبي ضلى هللا نلُه وظلم ساعى اإلاُاظذ
اإلاترجبت نً صواظها بمهاوٍت وؤبا ظهم َذسؤَا؛ ورل ٚإلاا سآٍ مً جىسؾها
بمً ال ًطلح لها دًىا وخلٓا ،ومً اإلاطلخت لها ؤن جى٘ذ ؤظامت بً صٍذ،
ونلُه َىىظيهه ضلى هللا نلُه وظلم بهما ظاء بهذ هكش في اإلاطالح
واإلاُاظذ ،زم اإلاىاصهت بُنها.
 /3ـً احتهاداث الصحابت:

 -25ؤخشظه :معلم ،الصخُذ ،داس الجُل ،بحروث ،دؽَ1334 :ـٖ ،خاب الؿالّ ،باب اإلاؿلٓت
زالزا ال هُٓت لها وال ظ٘جى ،ط ،4ص ،195سْم.3690 :
;7
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ؤ -إلشام غمز الىاص بالؼالق الثالر بلفظ واخم :مما َى مٓشس
في الششَهت ؤلاظالمُت ؤن ألاضل في الؿالّ ؤن ًٙىن مخُشْا مشة بهذ مشة
لخٙىن للضوط َشضت ًشاظو َيها هُعه في ؤمش َزٍ الهالْت التي ًدشص
َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ٌ ْ
وف
الششم نلى اظخمشاسَا ،لٓىله حهالى ﴿ :الؼالق ـ َّزج ِان ف ِئـطاك ِب َمػ ُز ٍ
َأ ْو َح ْطز ٌ
ٍذ ِب ِئ ْخ َط ٍان﴾ البٓشة  -229-يحر ؤن نمش سضخي هللا نىه إلاا شهذ
ِ
اظتهاهت اإلاجخمو بإمش الؿالّ وٖثرة بًٓانه ظملت واخذة ختى ؤضبذ ؤمشا
شاجها؛ ْشس بمػاء ؾالّ الشالر بٙلمت واخذة ٖإهه زالر ؾلٓاث
مخُشْاث ،خُض ْا " :ٛبن الىاط ْذ اظخعجلىا في ؤمش ٗاهذ لهم َُه
ؤهاة َلى ؤمػِىاٍ نليهم َإمػاٍ نليهم َإوْو الؿالّ الشالر بٙلمت
واخذة زالزا" ،26.واظتهادٍ َزا بهما ظاء بهذ جدُٓٔ مىاؽ اإلاعإلت،
وجٓذًش ما جاو ٛبلُه مً اإلاطالح واإلاُاظذ زم اإلاىاصهت بُنها ألظل جٓشٍش
ؤلابٓاء نلى الاْخػاء ألاضلي مً انخباس الشالر واخذة ،ؤم الاهخٓا ٛبلى
الاْخػاء الخبعي وؤلالضام بالشالر.
ب -ـىؼ الشواج بالنخابُاث :مً رل ٚما نمله ظُذها نمش سضخي
هللا في مىهه الضواط بال٘خابُاث ،سيم وسود الىظ في بباخخه وٍكهش رلٚ
َ ُ َ
َ ُْ ْ َ َ ُ
اث ـ ًَ َّالذ َ
ًً ُأ ُوجىا ْالن َخ َ
اب ِـً ق ْب ِلن ْم ِإذا
ِ
ِ
في ْىله حهالى ﴿ :واإلادصى ِ
َ َ
َ َ َّ
َ ْ َ
َآج ِْ ُخ ُم ُ
ىه ًَّ ُأ ُح َ
ىر ُه ًَّ ُـ ْد ِص ِىين غ ْي َر ُـ َطا ِف ِدين َوال ُـخ ِخ ِذي أخم ٍان ﴾
اإلااثذة  ،-05-بال ؤهه سؤي في صماهه ؤن الضواط بهً ًُخذ بابا مً الُخىت
نلى اإلاعلمحن؛ َمىهه بهما ٗان خىَا نلى اإلاعلمحن مً ؤن ًُخىىا
بال٘خابُاث َُخإزشوا ببهؼ ما نىذًَ مً ُٖش ؤو لهله خاٍ ؤن ًُخىىا
 -26بظمانُل بً نمش بً ٖشحر الشاَعي ،معىذ الُاسوّ ؤمحر اإلاامىحن ،داس الىَاء ،ؽَ1411 :1ـ/
1991م ،ص.27
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بجمالهً َُىذَهىا بالضواط بال٘خابُاث وٍترٗىا بىاث اإلاعلمحن
للهىىظت ،27وَزا ما دَهه بلى الخ٘م باإلاىو هكشا إلاا سآٍ مً حهاسع
اإلاطالح ويلبت اإلاُاظذ ونكمها ،وال ش ٚؤن الٓى ٛباإلاىو إلاا ٗان مباخا
في ألاضل؛ بهما ضذس نً انخباس للمىاصهت بحن اإلاطالح واإلاُاظذ.
ج -درأ الحم غً سها اإلاظؼزة :اظتهذ نلي سضخي هللا نىه في
معإلت اغؿشاس اإلاشؤة بلى الضها إلهٓار خُاتها مً اإلاىثَ ،إظٓـ ننها
ُّ َ ّ َ َّ ُ َ َ ُ
الخذ لشبهت الاغؿشاسَ ،هً َن ْب ِذ َّ
ا « :ٛؤ ِح َي ُن َم ُش ْب ًُ
الش ْخ َم ًِ العل ِم ِي ؤهه ْ
َ
ْ َ َّ
َ َ ُ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
شَ َ ،م َّش ْث َنلى َس ٍام
اب س ِضخي هللا نىه ِبامشؤ ٍة ظهذَا الهؿ
ؿ
الخ ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ّ
َ َْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
اظد ْعٓذ َإ َبى ؤن ٌَ ْع ِٓ َي َها ِبال ؤن ج َم ِ٘ىه ِم ًْ هُ ِع َهاَ َُ ،هلذَ ،ش َاو َس
َ
َ
َ
ُ ْ
َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ٌّ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ٌ
ػؿ َّشة ،ؤ َسي ؤ ْن هخ ِل َي
الىاط ِفي سظ ِمهآَ ،ا ٛن ِلي س ِضخي هللا نىهِ َ :ز ٍِ م
َ ََ
َظ ِبُل َهاَ َُ ،هل».28
وْذ ٗان مً الىاظب بْامت الخذ نليها بهذ بْشاسَا ،بال ؤن نلُا سضخي
هللا نىه ساعى الخُصُاث واإلاالبعاث التي اخخُذ بها ،رل ٚؤجها لم جٓذم
نلى الضها بال بهذ ؤن واصهذ بحن ؤمشًٍ :ؤولهما الىْىم في الضها ،وزاهيهما
ؤلابٓاء نلى خُاتهآَ ،ذمذ خُل هُعها ،وَى اإلابذؤ – اإلاىاصهت -الزي
ساناٍ ؤلامام نلي في الخ٘م بذسؤ الخذ ننها.
ً -27ىكش :نبذ اإلاجُذ العىظىة ،الخ٘م الششعي بحن الشباث والخًحر ،مجلت الششَهت والٓاهىن،
الهذد الهششونَ1424 ،ـ2004 /م ،ص.21
 -28ؤخشظه :البيهٓي ،العجن ال٘بري ،ث :مدمذ نبذ الٓادس نؿا ،داس ال٘خب الهلمُت ،بحروث،
لبىان ،ؽَ1424 :3ـ2003 /مٖ ،خاب الخذود ،باب مً صوى بامشؤة معخ٘شَت ،ط ،8ص ،411سْم:
.17050
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زالثا :أهمُت إغماى فقه اإلاىاسهاث في أخهام هىاسى ألاضزة
 -1بنمآَ ٛه اإلاىاصهاث في ْػاًا ألاظشة بػىابؿه وْىانذٍ
مً شإهه ؤن ًػبـ الاظتهاد اإلاهاضش وَعىذٍ بلى سًٖ شذًذ مً ؤخٙام
الششم ومٓاضذٍ بهُذا نً ألاَىاء وآلاساء الذخُلت راث اإلاشاسب
اإلاخخلُت .
 -2بنمآَ ٛه اإلاىاصهاث في ْػاًا ألاظشة َى جُهُل إلآاضذ
الششَهت وْىانذَا الٙلُت في مهالجت الٓػاًا اإلاعخجذة نلى َزٍ
ّ
اإلااظعت الاظخمانُت مً مىكىس ششعي للىضى ٛباألظشة بلى جدُٓٔ
اإلآاضذ الهلُا للششَهتَُ ،ما ًخهلٔ باإلوعان والًاًت مً وظىدٍ
والذوس اإلاىاؽ بههذجه في الخُاة.
 -3بنمآَ ٛه اإلاىاصهاث في ْػاًا ألاظشة ٌهجي الاظدُهاب
الٙامل للخؿىساث اإلاخالخٓت واإلاعخجذاث والىىاص ٛوالُٓه بالىاْو
بىكشة ظذًذة ياثُت مٓاضذًت تهذٍ بلى الخُاف نلى ظالمت ألاظشة
مً الخُ٘ ٚوالترَل وضُاهت َىٍتها وؤضىلها وزٓاَتها مو الاظخُادة مً
اإلاشترٕ ؤلاوعاوي مادام ًخماشخى مو ْىانذ الششَهت وؤخٙامها
29
الهادلت.
َٓ -4ه اإلاىاصهاث بانخباسٍ هكش في اإلاطالح وجشظُذ بُنها نىذ
الخجزًل ،وَعبٓه هكش في ألادلت وجشظُذ بُنها نىذ الاظخيباؽ؛ الش ٚؤهه
ظِعهم في بنادة هخل ألاخٙام اإلاخهلٓت باألظشة بالخمُحز بحن الشابذ َيها
 -29ؤهكش :الشْبي مدمذ جىَُٔ ،الاظتهاد في الٓػاًا ألاظشٍت ْىانذ وغىابـ ،اإلاجلت
الال٘تروهُت :الٓاهىهُت ،اإلامل٘ت اإلاًشبُت ً http://www.alkanounia.com/ىم2017/10/8 :
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واإلاخًحر منها ،وبصالت الخلـ بحن اإلاىسور الاظخماعي وما ْذ جبلىس مً
ؤَهام وجشظباث نبر الخاسٍخ وفي قشوٍ خاضت وبحن ألاخٙام الششنُت
الشابخت ،نبر َهم ظلُم ًيخذ مً الىبو الىبىي الطافي وٍشاعي
مٓخػُاث الىاْو اإلاخجذد ،ومً زم َال يشابت ؤن ججذ ؤخٙاما شارة
و"قاإلات" ،مو الهلم ؤن اإلاىؿلٔ والذلُل َى الىظ ،لً٘ بُهم مىسور
بهُذ نً الخؿىساث والخًحراث.
الش ٚؤن َزا الُٓه اإلاىاصن اإلاخبطش ظُخلظ الُٓه ؤلاظالمي
في معاثل ألاخىا ٛالصخطُت مً ٖشحر مً ألاخٙام الشارة والًشٍبت في
خٔ ألاظشة نامت واإلاشؤة بالخطىص التي ٗان مىؿلٓها الخُعحر الػُٔ
والُٓه اإلاىدبغ لألخٙام واإلابادت الهامت مً ْبُل "الٓىامت " و"الذسظت"
و"الؿانت " ،ألامش الزي دَو بلى جُعحر آخش مػاد ؤو مٓابل لهزا الُٓه
اإلاىدبغ ًجهل مً مُهىم "اإلاعاواة " شهاسٍ وبشهامج هػاله َٙ ،اهذ
الىدُجت "ضشانا" مشظهُا داخل مشظهُت واخذة.30
اإلاؼلب الثاوي :ـقاصم أخهام ألاضزة وـىهج إغماى فقه
اإلاىاسهاث فيها
ْبل بدض مٓاضذ ؤخٙام ألاظشة وبُان مىهج بنمآَ ٛه
اإلاىاصهاث َيها؛ مً الػشوسي في َزا اإلآام ؤلاشاسة ولى بةظما ٛبلى
خطاثظ ؤخٙام ألاظشة ،ورل ٚالنخباس ؤن َزٍ ألاخٙام في خُٓٓتها ما هي
بال وظاثل ششنذ لخدُٓٔ مٓاضذ الشاسم وغو الششَهت.
 -30اإلاشظو هُعه
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أوال :خصائص أخهام ألاضزة
ّ
الص ّ
خطُت ،هي مجمىنت
ؤخٙام ألاظشة ؤو ما ٌهشٍ باألخىاٛ
ّ
ّ
جىكم الهالْاث بحن ؤَشاد ألاظشة الىاخذة .وْذ ّ
َطلها
ألاخٙام التي
ّ
الىٙاح واإلاهش ّ
الُٓهاء في ؤبىاب ّ
والىُٓاث والٓعم والؿالّ والخلو والهذد
ّ
ّ
ّ
واليعب والخػاهت ّ
والىضُت واإلاحرار وهدىَا.
والشغام
والكهاس و ؤلاًالء
َزا ال٘م الىاظو مً ألاخٙام الذُْٓت واإلاُطلت ًبحن مذي
نىاًت الششَهت ؤلاظالمُت باألظشة جٙىٍىا وسناًت ،ختى بهىا لجري آًاث
ُ
آًاث
ألاخٙام اإلاخهلٓت باألظشة في الٓشآن ال٘شٍم جُىّ مً خُض الهذد ِ
اإلاهامالث اإلاالُت ،مو ٖثرة جل ٚاإلاهامالث وجىىنها ،وَى ما ًذ ٛنلى نىاًت
الشاسم بدىكُم الشإن ألاظشي وْطذٍ بلى بْامت ؤسٗاهه وجشبُتها بما ًدٓٔ
الاظخٓشاس والؿمإهِىت الالصمحن ألداء ٗل َشد مً ؤَشادَا دوسٍ في الخالَت
والهمشان.
ومً َىا ٌعخمذ حششَو ؤخٙام ألاظشة خطاثطه مً خطاثظ
الدششَو الهامت مو ظاهب مً الخطىضُت ؤو الكهىس َُما ًخهلٔ باألظشة
التي هي اإلادػً ألاو ٛلإلوعان اإلاٙلِ في نالْاجه مو باقي ؤَشاد اإلادُـ
ألاظشي والاظخماعي ،وَُما ًلي ؤَم جل ٚالخطاثظ:
 -1أخهام ألاضزة أخهام إلهُت رباهُت :خُض اْخػذ خ٘مت هللا
حهالى ؤن جٙىن ؤيلب ؤخٙام ألاظشة وجٙىٍنها ؤو خلها مً صواط وؾالّ
وهدىٍ مً نىذ هللا  ،بر ال خ٘م بال له حهالى هكشا لخهلٓها بذواعي
اظخٓشاس اإلاٙلِ الزاجُت ،والىُعُت ،والخلُٓت واإلاالُت ،لزل ٚلم
ٌعدىِ٘ ؤخذ مً الخػىم لها ٖما لم ًجشئ ؤخذ نً الخشوط ننها ،إلاا
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جدٓٓه للُشد مً مطالح سوخُت ،ومادًت مُؿىس نليهاَ ،دكُذ
بالٓبى ٛوالاخترام مً ْبل الٙاَت ،لزل ٚقلذ ألاخىا ٛالصخطُت بلى
صمً ؾىٍل دون ؤن جىا ٛمنها ًذ اإلاششم ألاظىبي ،ؤو جذخلها ؤَٙاس
31
اإلاالخذة.
 -2اجطاٍ أخهام ألاضزة بالثباث واإلازوهتَ :إخٙام ألاظشة
ْعمان؛ منها ما َى زابذ وَى ما ٗان باُْا نلى ؤضل مششونُخه بذلُل
ْؿعي لزاجه ؤو لًحرٍ وَى ما ؤؾلٔ نلُه الٓشآن يالبا"خذود هللا" ،ومنها
ما َى مخًحر وَى ما زبذ بذلُل قجي ْابل لالظتهاد ؤَ مىاهج الاظتهاد
اإلاهخبرة.
َبالىكش بلى ؤخٙام نٓذ الضواط مشال هجذ ؤن ؤلاظالم ْذ غبـ
نٓذ الضواط وخطىه بإسٗان وششوؽ ،وجشٕ مو رل ٚللمخهاْذًً مجاال
لالخخُاس والاشتراؽ ،وَى ما ًجهله مخطُا بطُت الشباث واإلاشوهت في
الىْذ هُعه ؛ َاألظشة زابذ مً زىابذ ؤلاظالم وخطُطت مً
خطاثظ ؤمخه ،والضواط َى الؿشٍٔ ألاوخذ والشًٖ ألازبذ في الهالْت
بحن الجيعحن ،والهٓذ َى الزي ًيشخئ الصخبت اإلاششونت في ؤلاظالم بحن
الشظل واإلاشؤة ،وَى اإلاىكم للهالْت بُنهما بهذ رل ٚفي بؾاس ما ظماٍ
الٓشآن ال٘شٍم "خذود هللا" وهي الخذود التي جػمً لألظشة التي جُٓمها
الاظخٓشاس وجطىن خٓىّ ؤَشادَا مً الهذوان.
 -31نبذ العالم الشَعيَٓ ،ه اإلآاضذ وؤزشٍ في الُ٘ش الىىاصلي ،ؤَشٍُٓا الششّ ،اإلاًشب ،دؽ:
2004م ،ص.228
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 - 3الحنم الدشزَعي في الشواج ـخهاـل في أحشائه وأهىاغه:
َُشع الخهاْذ بحن الضوظحن ؤَ ؤسٗان للهٓذ وششوؽ وغىابـ ساعى
َيها مطلخت الضوظحن ؤوال زم مطلخت ألاظشة بشمتها ،ؤي جدُٓٔ مطلخت
ؤَشادَا ظمُها ؤًا ٗاهذ ضُتهم ألاظشٍت ،وخُل نالْاتهم ظمُها ؤًا
ٗاهذ ؾبُهتها ،بدُض ؤلاخال ٛبخل ٚألاسٗان والششوؽ والػىابـ ًترجب
نلُه بخال ٛبدُاة ألاصواط وؤوالدَم وؤخالْهم وخٓىْهم ،وبخالٛ
بدٓىّ روي الٓشبى وؤولي ألاسخام.
 -4قابلُت أخهام ألاضزة للخػلُل والخقصُم ،بانخباسَا مىذسظت
غمً باب اإلاهامالث ،وإلاا جخػمىه مً حششَو خٓىّ اليعاء التي هي
ألادعى بلى الخهلُل؛ ختى ًخدٓٔ اظخئىاط اإلاامىحن بها ،وجىٓاد هُىظهم
المخشا ٛؤخٙامها وجىظيهاتها ،وجٙىن نطمت لهم مً الضٌَ ؤو الضلل في َزا
اإلاجا ٛالخعاط والخؿحر ، .مما ٌعخلضم مً مجتهذي ألامت اظخدػاس
َزٍ اإلآاضذ في ٗل ما ٌهشع ؤمام ؤهكاسَم مً ْػاًا في َزا الشإن.32
ولهل ؤبشص الخهلُالث التي جخخظ بها ؤخٙام ألاظشة ،33ما ًلي:
 حهلُل ظل ؤخٙام ألاظشة بخدُٓٔ الهذ ٛبحن الضوظحن ،وسَوالػشس والكلم ظُما نً اإلاشؤة.

َّ
الش ُ
ّ
ألاظشة  ،مشظو ظابٔ.
ؤخٙام
واإلاخًح ُر مً
ابذ
ً -32مُىت ظانذ بىظهادي،
ِ
ِ
ِ
 -33ؤهكش :وَ ــاء جىَُ ــٔ ،الخهلُل اإلآاضذي ألخٙام ألاظشة نىذ مُعشي الًشب ؤلاظالميْ ،ػاًا
وهمارط ،جٓشٍش ؤؾشوخت الذٖخىساٍ التي جٓذمذ بها الباخش ــت ًىم  2014/06/21بشخاب ٗلُت
آلاداب َاط ظاٌغ،ظـامهت ظُذي مدمذ بً نبذ هللا ،ميشىس نلى شب٘ت غُاء
http://diae.net/16898
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 ُْام ؤخٙام ألاظشة نلى مدىس الخخُُِ والخِعحر ،وسَو الخشطوالهىذ نً الهالْت ألاظشٍت والضوظُت منها نلى الخطىص.
زاهُا :ـقاصم أخهام ألاضزة وهي نلى معخىٍحن

ً
 /1اإلاقاصم ألاصلُت :وهي اإلآاضذ التي ْطذَا الشاسم ؤضال
ً
ً
وؤظاظا ،ؤيْ :طذَا بالٓطذ ألاو ٛالابخذاجي وهي اإلآاضذ ألاولى
وابخذاء
والًاًاث الهلُا لألخٙام ،34وجخجلى ؤظاظا في اإلآاضذ آلاجُت. :
أ -خفظ الىىع ؤلاوطاوي :وَى اإلآطذ ألاو ٛمً مٓاضذ ؤخٙام
الششَهت في ألاظشة ،ومً ؤظل جدُٓٓه ششم الضواط ٗىظُلت لخُكه
وبٓاثه وغماها الظخمشاسٍت الىظىد ،وَزا ما جذنمه آًاث وؤخادًض ٖشحرة
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ َّ
َ َ َ ُ ّ َّ ْ
ظ
ف
ه
ً
ـ
م
ن
ق
ل
خ
ي
ذ
ال
منها ْىله حهالىً ﴿ :ا أيها الىاص اجقىا ربنم ِ
ِ
ٍ
َ َ ََ
ً َ
َّ
َ
اخم ٍة َوخل َق ِـ ْن َها س ْو َح َها َو َبث ِـ ْن ُه َما ِر َحاال ل ِث ًيرا َو ِو َط ًاء﴾ اليعاء ،-1-
و ِ
ْ َ َ َ ْ ُُ
َ
َّ
َ
َ َ ْ َ
اب َـ ًِ اضخؼاع ِـىنم
وْىله ضلى هللا نلُه وظلمً « :ا ـػشز الشب ِ
َ َ َْ ََ
الب َاءة فل َُتز َّو ْج.«35
لزا َهى الؿشٍٔ الىخُذ المخذاد اليعل واإلاداَكت نلُه مً الاهٓؿام،
وٍلضم مً رل ٚظذ ٗل ما مً شإهه ؤن ًٙىن مىاْػا لهزا الؿشٍٔ ؤو
ٌهشغه للخؿش ،ولزل ٚظاء الذًً ّ
ٌششم ؤخٙاما ٖشحرة في شإن ألاظشة
 -34هىس الذًً الخادمي ،نلم اإلآاضذ الششنُت ،م٘خبت الهبُٙان ،ؽَ1421 :1ـ2001 /م،
ص.180 ،179
 -35ؤخشظه :البخاسي ،الصخُذ ،ث :مدمذ صَحر الىاضش ،داس ؾىّ الىجاة ،ؽَ1422 :1ـٖ ،خاب
الىٙاح ،باب التريُب في الىٙاح ،ط ،7ص.3
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مٓطذَا جم٘حن الىىم ؤلاوعاوي مً ؤظباب البٓاء بالتربُت ألاظشٍت ،مشل
ّ
الصخُت 36وما َى في خ٘مها
ؤخٙام الىُٓت والخػاهت والخهلُم والشناًت
ّ
ّ
مً ّ
َُخدطل برن ّؤن خُل الىىم
ٗل ما ًخهلٔ بتربُت ألاؾُا ٛوسناًتهم،
ؤلاوعاوي َى مٓطذ ؤظاسخي مً مٓاضذ ؤخٙام ألاظشة.
ب -ـقصم خفظ اليطب والػزض :37اَخم الشاسم الخُ٘م
بطُاهخه مً الُىضخى والاخخالؽ والخذاخل والخالنبَٓ ،ذ مىو ٗل ما
ًخل بدٔ ؤلاوعان في اليعب الصخُذ ،والهشع الششٍِ والىكُِ
والهُُِ؛ ومىهذ الزاسجو وألاظباب اإلاادًت بلى ؤلاخال ٛبهٗ ،الخلىة
والىكش بشهىة والهذة ،وٖزل ٚمىهذ بهؼ الخىادر والىىاصٛ
اإلاهاضشة ،لٙىجها مُػُت بلى َخَ ٚزا اإلآطذ وخذشه وجُىٍخه،
ٖخجمُذ الخالًا الجيعُت واظدئجاس ألاسخام.
ج -ـقصم خفظ الخمًً :مً اإلآاضذ التي حًُاَا الشاسم
الخُ٘م مً ؤخٙام ألاظشة " الخذًً" ،ولٙي ًخم جدٓٓه دنا بلى اخخُاس
َ
الضوظحن نلى ؤظاط الذًًْ ،ا ٛاإلاطؿُى ضلى هللا نلُه وظلمِ « :إذا
َْ ٌ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ ّ ُ ُ َّ َ ْ ُ َ ُ
ىهِ ،إال جف َػلىا جن ًْ ِفخىت
خؼب ِإلُنم ـً جزطىن ِدًىه وخلقه فش ِوح

ً -36ىكش :نبذ اإلاجُذ الىجاس ،مٓاضذ الششَهت في ؤخٙام ألاظشة ،اإلاجلغ ألاسوبي للبدىر
وؤلاَخاء ،ص.11
ً -37ىكش :هىس الذًً الخادمي ،نلم اإلآاضذ الششنُت ،م٘خبت الهبُٙان ،ؽَ1421 :1ـ2001 /م،
ص.180 ،179
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َ
َ ْ
َ ْ
اظ َف ْز ب َذاث ّ
ٌ 38
ألا ْرضَ ،و َف َط ٌاد َ
الم ًًِ ،ج ِزَبذ
ف
«
ؤًػا:
وْاٛ
»
ٍع
ز
غ
ِفي
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ 39
ًماك».
َهى الىظُلت ألامشل لخىكُم الهالْاث ألاظشٍت بحن آلاباء
وؤبىائهم ،وجيشئتهم نلى مبادت ؤلاظالم وحهالُمه ،واإلاداَكت نلى
الخٓىّ الضوظُت ،وَزا ما ٌعهم في الاظخٓشاس ألاظشي والاظخماعي ،وؤي
بخال ٛؤو جٓطحر بهزا اإلآطذ مً شإهه ؤن ًىْهها في بشٙاالث ،وفي َزا
الطذد وعىّ ْى ٛنؿُت " :وٍترجب نلى َٓذان الخذًً في ألاظشة
الُعاد والخُ٘ ٚوظىء جشبُت ألاظُا ٛالتي ظخدمل معاولُت اإلاعخٓبل،
َجري انخباس خُل الخذًً في ألاظشة مً الػشوسٍاث".40
 /2اإلاقاصم الخبػُت :اإلآاضذ والخ٘م التي ْطذَا الشاسم ً
جبها
ِ
وج٘ملت وج ً
خمُما للمٓاضذ ألاضلُت؛ وهي التي ًالخل َيها يالبا خل
اإلاٙلِ ،ومً ؤبشصَا ما ًلي:
ؤ -ـقصم ؤلافظاء الىفس ي :ومػمىن َزا اإلآطذ ؤن ٌعً٘
ٗل مً الضوظحن بلى آلاخش ،وبه جخدٓٔ ألالُت واإلاىدة بُنهما ،وْذ ؤشاسث
آًاث وؤخادًض ٖشحرة بلى ّؤن َزا الػشب مً ؤلاَػاء َى ؤخذ مٓاضذ
َ
َْ ََ
للششَهت في شإن ألاظشة ،ومً رلْ ٚىله حهالىَ ﴿ :و ِـ ًْ آ ًَا ِج ِه أن خل َق
 -38ؤخشظه :الترمزي ،العجن ،ث :بشاس نىاد مهشوٍ ،داس الًشب ؤلاظالمي ،بحروث ،دؽ:
1993مٖ ،خاب الىٙاح ،باب ماظاء برا ظاءٖم مً جشغىن دًىه َضوظىٍ ،ط ،2ص ،385سْم:
.1084
 -39ؤخشظه :البخاسي ،الصخُذٖ ،خاب الىٙاح ،باب ألاُٖاء في الذًً ،ط ،7ص ،7سْم.5090 :
 -40نؿُت ،اإلاشظو العابٔ ،ص.153
;8
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َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ْ ََْ ً َ ُ ُ َ
ً
َُ
ً
لنم ِـً أهف ِطنم أسو
احا ِلد ْطنىىا ِإل ْي َها َو َح َػ َل َب ِْىن ْم َـ َى َّدة َو َر ْخ َمت ِإ َّن
َ
َ َ َّ َ
َ َ َ ََ
اث ِلق ْى ٍم ًَخفن ُزون﴾ الشوم -21-والعً٘ ٌشمل ظً٘ الىُغ
ِفي ذ ِلو َلً ٍ
وظً٘ الجعم ،وبه ًخدٓٔ ؤلاخطان وبنُاٍ الىُغ.
وجدُٓٓا لهزا اإلآطذ ششنذ ؤخٙام للمهاشش باإلاهشوٍ بحن الضوظحن...41
ويحرَا مً ألاخٙام التي جىَش الجى الهاثلي اإلاملىء دَئا وخىاها ومشانش
بوعاهُت ساُْت.
ب -ـقصم بىاء الػائلت وجىظُو مُهىم اإلاعاولُت بدُض جبجى
نلى البر وؤلاخعان والخهاون والخٙامل الاظخماعي واإلاعاولُت
الخػامىُت.42ومما ًدٓٔ َزا اإلآطذ وٍ٘مله ،ما َؿش هللا نلُه ؤلاوعان
مً هضونه بلى بشبام نىاؾُه ؤلاوعاهُت مً مهاوي ألابىة ،وألامىمت،
والبىىة ،ألاخىة..
ط -ـقصم الخماضو الاحخماعي :برا ٗاهذ لألخٙام الششنُت
مٓاضذ جشوم جدُٓٓها في راث ألاظشة ظهادة ألَشادَا في نِشهم
اإلاشترٕ ،وبشبانا ألشىاْهم في البٓاء بدُل اليعلّ ،
َةن لها مٓاضذ
جشوم جدُٓٓها في اإلاجخمو مً خاللها؛ رلّ ٚ
ّ
الخلُت ألاولى
ألن ألاظشة هي
ّ
ًخىِْ بلى ّ
خذ ٖبحر
مً خالًا اإلاجخموَ ،معخٓبله مً جهػت واسجٙاط
ّ
ّ
ّ
الشقي ؤو الخذوي ،وبرن َةن ألاظشة في
نلى ما جٙىن نلُه ألاظشة مً خاٛ
ّ
اإلاُهىم ؤلاظالمي لِعذ شإها شخطُا ّ
حهم ؤَشادَا َدعب ،وبهما هي

 ،اإلاههذ الهالمي للُ٘ش ؤلاظالمي ،داس الُ٘ش ،دمشٔ ،دؽ:

 -41ظما ٛالذًً نؿُت ،هدى جُهُل مٓاضذ الششَهت
َ1424ـ2003 /م ،ص .150
َ -42دلت ،خطاثظ الدششَو ألاظشي في ؤلاظالم ،ص.11
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ّ
ُ
شإن اظخماعيَُ ،43يبػي برن ؤن جبجى ألاخٙام الششنُت اإلاىكمت لها نلى
ًادي بلى مٓاضذَا في اإلاجخمو باإلغاَت بلى ما ّ
ما ّ
ًادي بلى مٓاضذَا في
راتها.
زالثا :الخؼىاث اإلاىهجُت لفقه اإلاىاسهاث في ـػالجت هىاسى
ألاضزة
حهذ هىاص ٛألاظشة مً الٓػاًا التي ًطهب الىكش َيها وجدخاط بلى
ؾى ٛجإمل وهكش ظذًذ وَهم صخُذ لخُٓٓتها ،وَزا ما ٌعخذعي
الاخخٙام بلى ظملت مً ألاضى ٛوالٓىانذ لخٓشٍش ؤخٙامها ،وٍإحي َٓه
اإلاىاصهاث ٖمعل ٚمً معال ٚالاظتهاد الخجزًلي ،ؤو ٖمشخلت مً مشاخل
الخجزًل الزي ٌهخمذ ظملت مً الخؿىاث اإلاىهجُت اإلاهُىت نلى رل ٚنلى
الىدى الخالي:
أ /الىظز في ػبُػت اإلاطألت وجصىرها جصىرا 44صحُدا( فقه
الشزع) :بن جطىس الىاصلت جطىٍشا دُْٓا واضخا ٌعخلضم ؤلاخاؾت بها مً
ظمُو الجىاهب ،ومهشَت ظمُو ؤبهادَا وقشوَها وؤضىلها وَشونها،
وٍخدٓٔ رل ٚمً خال ٛألامىس الخالُت:
 حهُحن الخ٘م نلى اإلاعخىي الىكشي ،ورلًٓ ٚخضخي الهلم باألخٙامالششنُت ومشاجبها ومٓاضذ الشاسم في حششَهها
 -43الىجاس ،مٓاضذ الششَهت في ؤخٙام ألاظشة ،ص.15
 -44واإلآطىد بالخطىس " بدسإ الخٓاثٔ مجشدة نً ألاخٙام  ...ؤو َى خطى ٛضىسة الشخيء في
الهٓل ،وبدسإ اإلااَُت مً يحر ؤن ًد٘م نليها بىُي ؤو بزباث" ( ًىكش :الجشظاوي ،الخهشٍُاث ،ث:
مدمذ ضذًٔ اإلايشاوي ،داس الُػُلت ،دؽ :دط ،ص.53
95
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 الُهم الصخُذ والاظدُهاب الٙامل للُلعُت الهامت التي حهاملمهها الىحي مو ألاظشة بانخباسَا ُٖاها ؤخالُْا وجشبىٍا حعىدٍ مهاوي
اإلاىدة و الشخمت ابخذاء واهتهاء.
 الاظتهاد ؤَ اإلابادت الىاقمت للهالْاث ألاظشٍت ،والتي جخمدىس خىٛزىاثُت ؤلامعإ باإلاهشوٍ والدعشٍذ باإلخعان ،وما جُضخي
بلُه َزٍ الشىاثُت مً مٓخػُاث ظلىُٖت ْاثمت نلى الهذ ٛواإلاعاواة
.45
ب /فهم واقؼ الىاسلت (فقؼ الىاقؼ) :وَزٍ الخؿىة في ياًت
ألاَمُت؛ َمً خاللها ًخم َهم جشُٖباث الىاْو اإلاهِش وؤدواجه ومش٘الجه
غماها لخعً ججزًل اإلاهاوي اإلاشادة للشاسم في واْو الىاط ،وظهُا بلى
جؿىَو الىاْو في ظىاهبه اإلاخخلُت للمشاد ؤلالهي وجُهُله بالًاًاث
وألاَذاٍ العامُت اإلآطىدة للشاسم الخُ٘م.46
وٍخٓشس َزا اإلاهجى مً خالٖ ٛالم ابً الُٓم سخمه هللا  ،خُض ْا" :ٛ
َهاَىا هىنان مً الُٓه ال بذ للخاٖم منهمآَ :ه في ؤخٙام الخىادر
الٙلُت ،وَٓه في هُغ الىاْو وؤخىا ٛالىاط ًمحز به بحن الطادّ
والٙارب واإلادٔ واإلابؿل ،زم ًؿابٔ بحن َزا وَزا َُهؿي الىاْو خ٘مه
مً الىاظب وال ًجهل الىاظب مخالُا للىاْو" ،47ومشاله :ظلؿت الىلي
نلى البيذ وخطىضا نىذ انتراغه نلى صواظه ممً جشيب في الضواط
 ،ظامهت ؤلامام مدمذ بً ظهىد ؤلاظالمُت ،ص.18

ً -45ىكش :مىا ٛالطانذي ،مشاخل الىكش في الىاصلت الُٓهُت
 -46ظاهى ،ؤدواث الىكش الاظتهادي ،ص.144
 -47ابً الُٓم الجىصٍت ،الؿشّ الخ٘مُت في العُاظت الششنُت ،ث :هاًِ بً ؤخمذ الخمذ ،داس
نالم الُىاثذ ،دؽ :دط ،م ،1ص.7
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مىه بعبب ٌهىد بلى اخخالٍ الجيعُت ألاضلُت لألظشجحن48؛ َُي َزٍ
الخالت َل ًجب نلى البيذ ؤن جخػو لشؤي والذَا ؤم ؤن الششم ٌهؿيها
الخٔ في الضواط باإلاعلم الِ٘ء ولى انترع الىلي؟ َهىا البذ نلى
اإلاجتهذ ْبل الخىع في اإلاىاصهت ؤن ًشاعي خطىضُاث الىاْو الًشبي؛
رل ٚوؤن الخُاة الاظخمانُت نىذَم حشٙلذ نلى ؤظغ وناداث ال
جيسجم مو اإلاؿالب الذًيُت والشٓاَُت لألْلُت ،49وَىا الػشوسة جُشع
نلى اإلاجتهذ الاظخهاهت باإلاخخططحن في ْػاًا ألاظشة مً اإلاعدشاسًٍ
الاظخمانُحن ونلماء الىُغ والاظخمام ختى ًٙىن اظتهادٍ مدٓٓا
للمٓطذ الششعي.
ج/جدقُق ـىاغ الحنم في القظُت الػُيُت :ورل ٚبالخدٓٔ
مً ٗىن الىاْهت بكشوَها ومالبعاتها حعخدٔ الخ٘م ألاضلي ،ؤو جٓخضخي
الهذو ٛنىه بلى ما َم ؤلُٔ بها ؤَ ْىانذ الششم.
وَزٍ اإلاشخلت ؤلاظشاثُت في الخجزًل واإلاىاصهت ال ًم٘نها ؤن حعخًجي نً
مشاناة اإلآاضذ وانخباسَا خُض مً الػشوسي الخدٓٔ مً دسظت اإلآطذ
وْىجه ورل ٚلُهؿى ما ًىاظبه مً ألاخٙام لُٙىن بىاء
الخ٘م نلى جل ٚاإلاطلخت مدٓٓا إلآطذ الشاسم نلى ؤٖمل وظه ،

ً -48ىكش :ؤخمذ ظاب هللا ،ألاْلُاث اإلاعلمت في ؤسوبا الًشبُت وْػاًا ؤلاَخاء بحن الاخخُاظاث
ّ
واإلاىظهاث اإلآاضذًت ،دون مهلىماث ،ص16
الهملُت
 -49صٍيب الهلىاوي ،ألاظشة في مٓاضذ الششَهت ْشاءة في ْػاًا الضواط والؿالّ في ؤمشٍٙا ،اإلاههذ
الهالمي للُ٘ش ؤلاظالمي ،الىالًاث اإلاخدذة ،ؽَ1434 :1ـ2013 /م ،ص.209
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وبالخالي الٓذسة نلى الترظُذ بحن اإلآاضذ اإلاخهاسغت ، 50رلٚ
ؤن مهشَت اإلآطذ ودسظخه ومشجبخه ًِعش الخ٘م ،وٍيهئ ؾشّ الترظُذ .
د /ـزاغاة آلازار اإلاترجبت غلى خنم الىاسلت :وَى ما ٌهشٍ
بانخباس اإلاألً وٍٙىن رل ٚبالخدٓٔ مً بَػاء ججزًل الخ٘م نلى الىاْهت
اإلاهُىت بلى جدُٓٔ اإلآاضذ اإلاششونت ،ؤو بلى هخاثج مػادة للمٓطىد
ششنا ،وَى اإلاهجى الزي ؤشاس بلُه الشاؾبي في ْىله " :رل ٚؤن اإلاجتهذ ال
ًد٘م نلى َهل مً ألاَها ٛالطادسة نً اإلاٙلُحن باإلْذام ؤو ؤلاحجام
بال بهذ هكشٍ بلى ما ًاو ٛبلُه رل ٚالُهل" ،51والزي ؤٖذ نلُه الشَعىوي
ب ٓىلهَ " :هلى اإلاجتهذ ؤال ٌهخبر ؤن مهمخه جىدطش في بنؿاء الخ٘م
الششعي ،بل مهمخه ؤن ًد٘م في الُهل وَى ٌعخدػش مأله ؤو مأالجه،
وؤن ًطذس الخ٘م وَى هاقش بلى ؤزشٍ ؤو آزاسٍ.52"...
وَزا ما ٌشحر بلى ؤن َٓه اإلاىاصهاث ٌعخلضم مىهجا جدُُٓٓا في
مأ ٛجؿبُٔ الخ٘م نلى الىْاجو والجضثُاثَ ،شبما سؤي اإلاجتهذ خاٛ
الخؿبُٔ حهاسغا مخىْها بحن مطلخت ألاضل ومُعذة اإلاأَِ ،ٛعدشجى مً
نمىم الخ٘م اإلاشاد جؿبُٓه والخ٘م نليها بد٘م ًخداشخى اإلاأ ٛالُاظذ،53
وفي الخىىٍه بمػمىن َزا اإلاهجى ًٓى ٛنبذ اإلاجُذ الىجاس " :وَزٍ
 -50مدمذ جىَُٔ الشْبي  ،الاظتهاد في الٓػاًا ألاظشٍت ْىانذ وغىابـ ،اإلاجلت الال٘تروهُت:
الٓاهىهُت
 -51ببشاَُم بً مىسخى اللخمي الًشهاؾي ،اإلاىآَاث في ؤضى ٛالششَهت ،ث :نبذ هللا دساص ،داس
الخذًض ،الٓاَشة ،دؽ2006 /ٌ1427 :م ،ط ،4ص- .432
 -52ؤخمذ الشَعىوي ،هكشٍت اإلآاضذ نىذ ؤلامام الشاؾبي ،اإلاههذ الهالمي للُ٘ش ؤلاظالمي،
َشظُيُا ،ؽَ1415 :4ـ1995 /م ،ص.381
 -53ششٍش ،جدُٓٔ اإلاىاؽ وؤزشٍ في اخخالٍ الُٓهاء ،ص140

جملة العلوم اإلسالمية جملد 01 :عدد  02ديسمرب2019

96

أزز فقه اإلاىاسهاث في أخهام هىاسى ألاضزة (دراضت جأصُلُت)

الؿشٍٓت في الاظتهاد مً ؤدّ الؿشّ وؤٖثرَا نشغت للضلل ،رل ٚألن هىاصٛ
الىاْو ْذ جٙىن مىذسظت غمً خ٘م ششعي ظلي اهذساظا واضخا ول٘نها
في مجشي خذوثها ،ؤو في مألها ْذ جٙىن مُػُت بلى يحر اإلاطلخت التي
ًبخًيها رل ٚالخ٘مَُٙ ،ىن انخماد الخ٘م َيها مخال بمٓطذ الذًً في
هُو الىاط.54"...
ٌ /فػل اإلاىاسهت هفطها :بهذ الاخخٙام بلى َزٍ اإلاشاخل ،جإحي
اإلاشخلت ألاخحرة وهي فػل اإلاىاسهت هفطها ،ومً خاللها جخم اإلآاسبت
والدعذًذ  ،وبز ٛالاظخؿانت للخىَُٔ بحن جؿبُٔ ألاخٙام الششنُت
ومعخلضماث الىاْو نلى ؤظاط اإلاىاصهت بحن اإلاطالح بهػها وبهؼ وبحن
اإلاُاظذ بهػها وبهؼ ،مً خُض حجمها وظهتها ،ومً خُض نمٓها
وجإزحرَا ،ومً خُض بٓائَا ودوامها .ومً خُض مشاجبها ،وؤحها ًجب
جٓذًمه ،وؤحها ًجب جإخحرٍ ؤو بظٓاؾه ،وٖزا اإلاىاصهت بحن اإلاطالح
واإلاُاظذ ،برا حهاسغخا ،بدُض وهشٍ متى هٓذم دسء اإلاُعذة نلى ظلب
اإلاطلخت ،ومتى حًخُش اإلاُعذة مً ؤظل اإلاطلخت.55
والُٓهاء وبن اجُٓىا في الجملت نلى ؤضى ٛاإلاىاصهت ،وْىانذ الترظُذ بحن
اإلاطالح واإلاُاظذ بال ؤن جٓذًش اإلاطالح واإلاُاظذ في الٓػُت اإلاهُىت،
والخا ٛاإلآاسن ،والضمً واإلاٙان اإلاهُىحن ْذ جخخلِ َُه وظهاث الىكش،
وبالخالي ًخخلِ الخ٘م بالششنُت مً نذمها هدُجت لالخخالٍ في جٓذًش
 ،ص132

 -54الىجاسَٓ ،ه الخذًً
ً -55ىظِ الٓشغاوي ،ؤولىٍاث الخشٖت ؤلاظالمُت في اإلاشخلت الٓادمت ، ،ص29
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اإلاطالح واإلاُاظذ وجشظُذ الًالب منها56ن ونلُه َاالخخالٍ في بنماٛ
َزا اإلاعل ٚالاظتهادي ،والاخخالٍ في هخاثجه ؤمش واسد وؾبُعي.
اإلاؼلب الثالث :أزز جؼبُق فقه اإلاىاسهاث في أخهام هىاسى
ألاضزة
أوال :الفدص الؼبي للخاػب واإلاخؼىبت قبل الشواج
 /1جصىٍز اإلاطألت
حهذ معإلت " الُدظ الؿبي للخاؾب واإلاخؿىبت ْبل الضواط" مً
الٓػاًا والىىاص ٛالتي لم ًشد َيها هظ خاص ًبحن خ٘مها ،لزا جىاولها
اإلاهاضشون بالذساظت بىاء نلى مطالح َزا الُدظ ومُاظذٍ واإلاىاصهت
بُنهما.
ومُاد َزٍ اإلاعإلت ؤجهاُْ " :ام بال٘شِ نلى الجعم بالىظاثل
اإلاخاخت مً ألاشهت ،وال٘شِ اإلاخبري ،والُدظ الجُجي وهدىَا ،إلاهشَت
ما به مً مشع" ،57وٍشاد به ؤًػا " :الُدىضاث اإلاخبرًت والعشٍشٍت التي
ًٓترح نملها ألي ششٍ٘حن ْبل اسجباؾهما بهٓذ الضواط ،ورل ٚلخٓذًم
الىصح لهما بهذٍ الىضى ٛبلى خُاة صوظُت ظهُذة وؤؾُا ٛؤصخاء
وبالخالي ؤظشة ظلُمت ومجخمو ظلُم".58
 /2اإلاصالح واإلافاضم اإلاترجبت غً الفدص الؼبي:
 -56الشامي،الخ٘م الششعي بحن الىكشٍت والخؿبُٔ620 ،
 -57الٓشٍ داغي ،اإلادمذيَٓ ،ه الٓػاًا الؿبُت اإلاهاضشة ،داس البشاثش ؤلاظالمُت ،ؽَ1427 :2ـ/
2006م ،ص.257 ،256
 -58نبذ الخمُذ الٓػاة ،سظالت بلى الشباب الُدظ الؿبي ْبل الضواط غشوسة ؤم جشٍ؟ ،ظمهُت
الهُاٍ الخحرًت ،نمان ،ألاسدن ،دؽ2003 :م ،ص.9
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أ -اإلاصالح اإلاترجبت غلى الفدص الؼبيٖ :شحرة هي اإلاطالح التي
ًخًحى الُدظ الؿبي جدُٓٓها ،ورل ٚنلى اإلاعخىي الُشدي والجماعي،
وَُما ًلي بُاجها.
اإلاصالح الفزدًت:
 مهشَت ضالخُت ٗل مً الخاؾب واإلاخؿىبت بإن ًتزوط مً آلاخش دونؤن ًخػشس ؤو ًػش بصخت آلاخش.
 مهشَت مذي ْذسة الخاؾب واإلاخؿىبت بذهُا نلى بجمام الضواط ،لزا َهىحهذٍ بلى غمان هجاح الضواط وظالمت الضوظحن .
 الهالط اإلاب٘ش مادام رل ٚمم٘ىا.59اإلاصالح الجماغُت:
 ؤهه وظُلت الىْاًت مً بهؼ ألامشاع اإلاهذًت التي جىٓل بالضواط َخهحنبظشائٍ اظخىابا للهالٕ والذماس التي ْذ ًلخٔ باألظشة واإلاجخمو.
 به ًخدٓٔ مٓطذ الضواط وَى اإلاداَكت نلى اليعل. ؤن الُدظ الؿبي ًٓي اإلاجخمو مً اإلاشاٗل الىُعُت لألظش خاضتوالتي ٌهاوي ؤؾُالها مً ؤمشاع وسازُت ،وٖزا اإلاش٘الث الضوظُت.
ب -اإلافاضم اإلاخدققت في اإلاطألت :وْذ انخمذَا الٓاثلىن
باإلاىو ،وٍمً٘ جلخُطها في الىٓاؽ آلاجُت:
 -59الٓشٍ داغي ،اإلادمذي،اإلاشظو العابٔ ،ص.262
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 بن بلضام الىاط بالُدظ ْبل بجمام الهٓذ مً شإهه ؤن ًىْههم فيخالت مً الاغؿشاب والٓلٔ والاٖخئاب.
 بَشاء ؤظشاس هخاثج الُدظ الؿبي وبظاءة اظخهمالها ،وَزا ما ًلخٔؤغشاس مادًت ومهىىٍت ألصخابها ،مما ًىه٘غ ظلبا نلى معخٓبل ؤَشاد
ألاظشجحنٖ ،ما ًادي بلى قهىس الُشْت والخطىمت بحن ؤَشاد اإلاجخمو.60
 يُاب اإلاطذاُْت في ؤداثه؛ رل ٚؤن البهؼ ًلجإ بلى جضوٍش الشهاداثمٓابل مبالٌ مالُت ،ألامش الزي ًُخذ الباب واظها للخذام والاخخُا.ٛ
 بزاسة الشبهاث ألاخالُْت خى ٛاإلاشؤة وجػشسَا ونضوٍ الخاؾبحن ننها. /3أزز اإلاىاسهت في جخزٍج خنم اإلاطألت :مً خال ٛما جم نشغه
في اإلاعإلتً ،دبحن ألازش الجلي لُٓه اإلاىاصهاث ،ورلَُ ٚما ًلي:
 ؤن الٓى ٛبجىاص بظشاء الُدظ الؿبي ْبل الضواط مً شإهه ؤن ًدٓٔمطالح ششنُت ساجخت ،وٍذسؤ مُاظذ مخىْهت؛ مً مشل الدشىٍ الخلٓي
ؤو الخخلِ الهٓليَ 61ػال نً مداولت بظهاع الجىحن للخخلظ مىه ؤو
بدخا ٛالؿُل مشاٖض اإلاهاْحن لخذسٍبه نلى خذمت هُعه ،وْذ ؤشاس نلي
ناسٍ بلى َزا اإلاهجى بٓىلهْ " :ذ ًدٓٔ مطالح ششعي ساجخت وٍذسؤ
مُعذة مخىْهت ،ولِغ في َزا مػادة لٓػاء هللا وْذسٍ بل َى مً
ْػاء هللا وْذسٍ ،وٍىُو الخدلُل الجُجي خاص في الهاثالث التي لها جاسٍخ
ً -60ىكش :ؤظامت خعً الشبابهت ،الاظخدعان بالػشوسة وجؿبُٓاجه في اإلاعإلت اإلاهاضشة:
الُدظ الؿبي ْبل الضواط ،مجلت ظامهت َلعؿحن لألبدار والذساظاث ،الهذد  ،5ص.28
 -61ؤمُىت بيذ مدمذ ًىظِ الجابش ،الُدظ الؿبي ْبل الضواط سئٍت ششنُت ،مجلت الششَهت
والذساظاث ؤلاظالمُت ،ظامهت ْؿش ،الهذد  ،24ص.20
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وساسي لبهؼ ألامشاع ،وٍخىْو ؤلاضابت بها ًُٓىا ؤو يالبا ،واإلاخىْو
ٗالىاْو".62
 بن الُدظ الؿبي بظشاء ؤظاسخي في حصخُظ ألامشاع اإلاخخلُت،وَدظ الضوظحن ْبل بجمام الهٓذ للخإٖذ مً ظالمتهما مً ألامشاع
والخمً٘ مً اجخار ؤلاظشاءاث الهالظُت والىْاثُت الالصمت لهما في الىْذ
اإلاىاظب إلاا في َزا مً مطلخت نامت وخماًت لصخت الُشد واإلاجخمو،
لزا َهى وظُلت لجلب اإلاطالح ودسؤ اإلاُاظذ.
 ؤن اإلاُعذة اإلاترجبت نلى نذم بظشاثه ؤنكم ب٘شحر مً اإلاُاظذ التيؾشخها الٓاثلىن باإلاىو؛ ورل ٚإلاا ْذ ًترجب نليها مً بضابت اليعل
ببهؼ ألامشاع الىسازُت ،63وَزٍ اإلاُعذة ساظهت بلى اليعل الزي ٌهذ
خُكه مً مٓاضذ الششَهت الػشوسٍت ،ومً زم َةن اإلاخهحن جٓذًم دسء
َزٍ اإلاُعذة ،ونذم الىكش بلى ما ْذ ًترجب نلى َزا الخٓذًم مً
مُاظذ.
زاهُا :أزز فقه اإلاىاسهاث في ـطألت بقاء اإلاطلمت الجمًمة ـؼ سوحها
الذي لم ٌطلم
مً الٓػاًا التي جىاظه اإلاعلمحن في الًشب " بظالم الضوظت دون
صوظها" ،وْذ ؾشخذ هُعها بٓىة نلى العاخت الُٓهُت واشخذ خىلها
 -62نمش ظلُمان ألاشٓش ،معخجذاث َٓهُت في ْػاًا الضواط والؿالّ ،داس الىُاجغ ،ؽ:1
َ1420ـ2000 /م ،ص.92
 -63مدمذ بً َاثل اإلاذخجي ،خ٘م َدظ اإلادخىي الىساسي للمٓبلحن نلى الضواط ،ميشىس نلى
مىْوhttp://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3201 :
;9
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الخالٍ بحن مشبذ وهاٍ إلاا اخخِ بها مً بشٙاالث جدخاط بلى اظتهاد
ظماعي ًىاصن بحن اإلاطالح واإلاُاظذ في جخشٍج خ٘م اإلاعإلت.
 /1الحنم الفقهي للمطألت:
ؤظمو الُٓهاء نلى جدشٍم صواط اإلاعلمت مً يحر اإلاعلم ابخذاء
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خير ِـً ـش ِز ٍك ولى أعجبنم ﴾ البٓشة  ،-22-لزا َُي خالت بظالم
الضوظان مها ولم ًً٘ بُنهما ماوو مً مىاوو الضوظُت َهما نلى هٙاخهما
ألاو ٛالجُاْهما في الذًً ،يحر ؤن الخالٍ الخاضل نىذ الُٓهاء بظالم
اإلاشؤة وبٓاء صوظها نلى دًىه؛ والجمهىس نلى الٓى ٛبُسخ الىٙاح بما
َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َّ َ
ىه ًَّ ِإلى النف ِار ال
َىسا ؤو بهذ اهٓػاء الهذة لٓىله حهالى ﴿ :فال جز ِحػ
ُّ َ َ
َ
َّ
ُه ًَّ ِخ ٌّل ل ُه ْم َوال ُه ْم ًَ ِدلىن ل ُه ًَّ﴾اإلامخدىت  ،-10-وبالىكش بلى ؤظباب
هضو ٛآًت اإلامخدىت بهذ ضلح الخذًبُت ًدبحن ؤن اإلآطذ مً مىو سد
اإلاامىاث بلى ؤصواظهً الزًً بٓىا نلى الُ٘ش؛ َى خماًت دًً اإلاعلماث،
الشدة ؤو ًُ َّ
ّ
ػاس بهً بعبب بظالمهً ،ونلُه َال
وججىُبهً ؤن ً٘شًَ نلى ِ
بشٙآَ ٛهُا برا ٗان بٓاء اإلاعلمت الجذًذة مو صوظها ٌهشغها ؤو ٌهشع
دًنها بلى الػشس؛ مً معانذتها ودنمها في الخُشٍٔ بُنهما.64
ولً٘ ؤلاشٙاً ٛؿشح في خا ٛما بن ٗان الخُشٍٔ بُنهما ًادي بلى
مُاظذ ْذ جٙىن ساجختَ ،هل ًمً٘ والخاَ ٛزٍ الٓى ٛبجىاص بٓاء
 -64ظاظش نىدةَٓ ،ه اإلآاضذ :بهاؾت ألاخٙام الششنُت بمٓاضذَا ،اإلاههذ الهالمي للُ٘ش
ؤلاظالمي،ص209؛ الاظتهاد اإلآاضذي مً الخطىس ألاضىلي بلى الخجزًل الهملي ،الشب٘ت الهشبُت
لألبدار واليششن بحروث ،ؽ2013 :1ن ص.110
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اإلاعلمت مو صوظها؟ خاضت برا زبذ ؤهه لِغ َىإ بظمام وال هظ ْاؾو
ًذ ٛنلى َسخ َزا الىٙاح جلٓاثُا ٖما ادعى ٖشحرون ،وؤن مً الُٓهاء
مً رَب بلى ظىاص اظخمشاسٍ ،ؤو جخُحر الضوظت في ؤمشَا؛ خُض ظلٙىا
معل ٚالجمو بحن ألادلت؛ َجهلىا آًت اإلامخدىت مخحرة للصخابُاث الالحي
َشسن بذًنهً بلى اإلاذًىت :بحن ؤن ًؿلًٓ ؤصواظهً وٍذَو اإلاعلمىن
مهىسًَ ،وبحن اهخكاسًَ َّ
لهل ؤصواظهً ٌعلمىن ،وؤولىا آلاًت -التي حشحر
بلى خشمت الضواط بحن اإلاعلمت ويحر اإلاعلم -بإجها خشمت ابخذاء الضواط
65
ولِغ بٓائٍ
وألاْىا ٛفي اإلاعإلت ٖشحرة ومخػاسبت بحن ْاثل بالُسخ مؿلٓا
وْاثل بالتربظ بلى اهٓػاء الهذة ،وآخش بالترًض اهخكاسا إلظالمه ولى
ؾالذ اإلاذة ،وْى ٛبخخُحر الضوظت.
وْذ نالجذ اإلاجامو الُٓهُت اإلاىغىم ببدىر ٖشحرة ،وؤَتى
بهػها باظخذامت بٓاء الضوظُت نلى خالها بُنهما ،ونلُه ًجىص للمشؤة
ابخذاء التربظ بلى ؤن ٌعلم صوظها ولى م٘شذ ظىحن نذًذة ،66وَى الشؤي
الزي جبىاٍ اإلاجلغ ألاسوبي لإلَخاء والبدىر ،خُض هظ نلى ؤهه " بن
ٗان بظالمها بهذ الذخى ،ٛواهٓػذ الهذةَ ،لها ؤن جيخكش بظالمه ،ولى
 - 65نىدة ،اإلاشظو هُعه ،ص ،99 ،98واهكش بدض الشُخ نبذ هللا الجذٌو ،وبدض الشُخ
ًىظِ الٓشغاوي في اإلاجلت الهلمُت للمجلغ ألاوسوبي لإلَخاء والبدىر ،الهذد الشاوي ظىت
. 2003
،
 -66ماصن مىَٔ َاشم ،مٓاضذ الششَهت ؤلاظالمُت مذخل نمشاوي اإلاههذ الهالمي للُ٘ش
ؤلاظالمي ،ؽَ1435 :1ـ2014 /م ،ص.197
:5
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ؾالذ اإلاذةَ ،ةن ؤظلم َهما نلى هٙاخهما ألاو ٛدون خاظت بلى ججذًذ
له ،وبرا اخخاسث الضوظت هٙاح يحر صوظها بهذ اهٓػاء الهذة َُلضمها
ؾلب َسخ الىٙاح نً ؾشٍٔ الٓػاء".67
 /2اإلاىاسهت بين اإلاصالح واإلافاضم في ـطألت بقاء اإلاطلمت
الجمًمة ـؼ سوحها الذي لم ٌطلم
أ -اإلاصالح اإلادققت ـً اضخماـت الىهاح
 ـصلحت المغىة وجإلُِ الٓلىب ودنىة الىُىط بلى ؤلاْبا ٛنلىؤلاظالم بمطلخت الخهشٍ نلى مداظً الذًً سظاء الذخىَُ ٛهَ ،الٓىٛ
باالظخذامت له ألازش ألاٖبر في الخإزحر نلى الضوط وخػه نلى الذخى ٛفي
ؤلاظالم.
 مطلخت الخُاف نلى ألابىاء ّولم شمل ألاظشة ،وَى مٓطذ مشعي في
الششَهت .
ب -اإلافاضم الالخقت ـً فسخ الىهاح
 اإلاشٓت التي ْذ جلخٔ اإلاعلمت خذًشت الههذ باإلظالم بُشاْها لضوظهاخاضت برا ٗاهذ الهششة بُنهما ؾُبت ،وٗان بُنهما ؤبىاء ورسٍت ،وَى ألامش
الزي ْذ ًٙىن ضاسَا لها نً ؤلاظالم بذاًت ؤو مىْها للُخىت في دًنها
جهاًت.
 جُشٍٔ اإلاعلمت نً صوظها يحر اإلاعلم في البالد اإلاعُدُت ال ًٙىن بالبد٘م الٓػاء وَى ألامش الزي ْذ ٌعخًشّ ظىىاث ؾىٍلت وَى ما ًجهل
 -67اإلاجلت الهلمُت للمجلغ ألاوسوبي لإلَخاء والبدىر ،الهذد الشاوي ظىت  ،2003ص.446
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اإلاعلمت في وغو اإلاهلٓت ،وٍىْهها في خشط خُٓٓي وٖبحر ْذ ًادي بها بلى
الخشام.
 حشخِذ شمل ألاظشة وغُام ؤَشادَا خاضت ألاؾُا ٛالزًً ال يجى لهمنً سناًت الىالذًً ونىاًتهم.
 جىُحر الىاط مً ؤلاظالم ،ولزا ًدعاء ٛؤخذَم وَى ًبدض َزٍ اإلاعإلت:" ؤًصح ؤن ًٙىن الذًً الهكُم دًً الشخمت وألالُت والخحر ،والزي مً
ؤنكم مٓاضذٍ جدطُل اإلاطالح ودَو اإلاُاظذ ؤن ًٙىن ظببا في جُشٍٔ
ألاظش بهذما ٗاهذ مجخمهت؟ وٍضسم البًػاء بحن ؤَشادَا بهذما ٗاهىا
ماجلُحن؟ خاشا وٖال ! ؤًصح ؤن ًٙىن الذًً الزي ْامذ ظمُو ششاجهه
نلى الخ٘مت والهذ ٛوالزي مً مبادثه خُل اإلاجخمو مً ظمُو ؤظباب
َعادٍ ،والزي ظهل مً ؤخالّ الشُاؾحن َّ
والسخشة الخُشٍٔ بحن اإلاشء
وصوظه ،ؤن ًد٘م خ٘ما خذًا ًٓىَُ ٛه إلاً دخل ؤلاظالم بن ٖىذ را
صوظت َةجها مُاسْخ ٚلى دخلذ ؤلاظالم ،ؤلِغ َزا جىُحرا وببهادا نً
68
دًً هللا؟"
 /3أزز اإلاىاسهت في جخزٍج خنم اإلاطألت
بىاء نلى غشوسة سبـ ألاخٙام الششنُت بمٓاضذَا مً خُل
الذًً والىُغ والهٓل والهشع واإلااَ ،ٛةن الخ٘م في َزٍ اإلاعإلت ؤو في
يحرَا مً معاثل ألاظشة ًٓخضخي هكشا في ؾبُهت اإلاشٙلت مخهلٔ الخ٘م
ُ -68
الجذٌو نبذ هللا بً ًىظِ ،بظالم اإلاشؤة وبٓاء صوظها نلى دًىه ،اإلاجلت الهلمُت للمجلغ
ألاوسوبي لإلَخاء والبدىر ،الهذد الشاوي ظىت  ،2003ص.15
:5
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وؤبهادَا الىُعُت والاظخمانُت والاْخطادًت والذًيُت في مدُؿها الضماوي
واإلاٙاوي.
ونلُه َخدُٓٓا إلآاضذ الششَهت ومشاناة لهزٍ ألابهاد وانخمادا
نلى َٓه اإلاىاصهاث ًترجح ْى ٛالٓاثلحن بخخُحر اإلاعلمت الجذًذة؛ َةن
شاءث البٓاء مو صوظها سظاء بظالمه وبن شاءث َاسْخه.
خاجمـت:
لٓذ خلطذ َزٍ الذساظت بلى الىخاثج آلاجُت:
َٓ /1ه اإلاىاصهاث َٓه ٌعدىذ بلى ؤضى ٛششنُت واضخت ،ومً
اإلامً٘ انخمادَا لػبـ جطىس هكشي نً مىهج بنماله في ججزًل ألاخٙام،
ولً٘ جُهُله في الىاْو حهترغه ٖشحر مً ؤلاشٙاالث والهٓباث ،لهل مً
ؤبشصَا حهُٓذاث الىاْو وحعاسم ألاخذار َُه وحشاب ٚالجىاهب اإلاخخلُت
(اظخمانُت ،ظُاظُت ،اْخطادًت ..وهدىَا) في الٓػُت الىاخذة.
 /2جُهُل َٓه اإلاىاصهاث ؤَ مىهج ظلُم ًثري الاظتهاد الُٓهي
اإلاهاضش و ٌعهم في جدُٓٔ مٓاضذ الششَهت الهلُا ،وَعخىنب بشٙل
واظو الخؿىساث اإلاخالخٓت واإلاعخجذاث والىىاص ٛخاضت في الٓػاًا التي
جمغ الشإن ألاظشي
 /3بنمآَ ٛه اإلاىاصهاث في ْػاًا ألاظشة اإلاهاضشة مً شإهه
ؤلاظابت نلى ؤٖثر ؤلاشٙاالث اإلاؿشوخت في الهطش الخذًض خىُٖ ٛىىهت
ألاظشة وَىٍتها وجماظ٘ها واظخمشاسَا.
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