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 :دمةمق
َٔ ، ْٚطتعٝٓ٘ ، ْٚطتػؿسٙ ، ْٚعٛذ باهلل َٔ غسٚز أْؿطٓا ٚض٦ٝات أعُايٓا ،  اسبُد هلل عبُدٙ     

اهلل ؾ٬ َكٌ ي٘ ، َٚٔ ٜكًٌ ؾ٬ ٖادٟ ي٘ ، ْٚػٗد إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚسدٙ ٫ غسٜو ي٘ ،  ٜٙٗد

ٚنؿ٢ باهلل  ،نً٘ أزضً٘ باهلد٣ ٚدٜٔ اسبل يٝعٗسٙ ع٢ً ايدٜٔ  ،عبدٙ ٚزضٛي٘  ّاْٚػٗد إٔ ضبُد

ذْ٘ ٚضسادّا َٓريّا ، ؾٗد٣ بٓٛزٙ َٔ ّا ْٚرٜسّا ، ٚداعّٝا إفب اهلل بإ، أزضً٘ بـب ٜدٟ ايطاع١ بػري غٗٝدّا

ايع٢ُ ، ٚأزغد ب٘ َٔ ايػٞ ، ٚؾتح ب٘ أعّٝٓا عُّٝا ، ٚأذاّْا ؾُّا ، ٚقًٛبّا غًؿّا  ٔس ب٘ َايك٬ي١ ، ٚبٓؿ

 طًُّٝا.، ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ ت

 أَا بعد:          

ََُٚٗي َٓتٔي ٔ اهلٔلَٔ ١ٕهَبا َزَُٔبَؾ{ٍ تعافب: ؾٝكٛ           َُٔكَؿ٫ْ ًٔبايَك َٝغًّٔا َغَعَؾ َٓتٛ ُنَيِ  ٔ ٛا 

ٕٖ ا، ؾََوٛٔيَس ٢ًَ اهلٔل ، ِإ َٛنٌَّ َع ََِت َؾَت ُِٖ ٔؾٞ اَ٭َس ، َؾِإَذا َعَص ِِٚز ََٚغا  ُِٗ َٚاِضَتػٔؿس َي  ُِٗ ِٓ ـُ َع ُٜٔشُب اِع هلَل 

ًٔـب َٛنِّ ُٖا {ٚقاٍ تعافب:  (1)}امُلَت َٔ َٚ  ُِٗ َٓ ُِٖ ُغَٛز٣ َبٝ َٚأَُس َُٛا ايَؿ٠َ٬  َٚأَقا  ِِٗ َٔ اضَتَذاُبٛا ٔيَسٔب َٚايرِّٜ

ُٜٓٔؿُكٕٛ  ُِٖ َٓا  .(2)}َزَشق

      :ٌٓ ُِٖ ٔؾٞ اَ٭َِس{قاٍ ايصطبػسٟ يف قٍٛ اهلل عٓص ٚد ِٚز ٜعين يف أَس اسبسب ٚعبٛٙ مما ٫  }َٚغا

ٜٓصٍ عًٝو ؾٝ٘ ٚسٞ ، يتطتعٗس بسأِٜٗ ، ٚملا ؾٝ٘ َٔ تطٝٝب ْؿٛضِٗ ٚايسؾع َٔ أقدازِٖ ، ٚعٔ 

اسبطٔ زقٞ اهلل عٓ٘ ، قد عًِ اهلل أْ٘ َا ب٘ إيِٝٗ ساد١ ، ٚيهٓ٘ أزاد إٔ ٜطؿب ب٘ َٔ بعدٙ ، ؾأَس 

يسأٟ دِْٚٗ ، اهلل زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قبػٛز٠ أؾشاب٘ ، ي٬٦ ٜجكٌ عًِٝٗ اضتبدادٙ با

ُِٖ ٔؾٞ بعض اَ٭َِس{ٚقس٨:  ِٚز ، "ؾإذا عصَت" ، ؾإذا قطعت ايساٟ ع٢ً غ٤ٞ بعد ايػٛز٣ ،  }َٚغا

ؾتٛنٌ ع٢ً اهلل يف إَكا٤ أَسى ع٢ً ا٭زغد ا٭ؾًح ، ؾإٕ َا ٖٛ أؾًح يو ٫ ٜعًُ٘ إ٫ اهلل ، ٫ 

ٞٓ ٫ٚ تػاٚز بعد  أْت ٫ٚ َٔ تػاٚز ، قبع٢ٓ: ؾإذا عصَت يو ع٢ً غ٤ٞ ٚأزغدتو إيٝ٘ ؾتٛنٌ عً

 .(3)ذيو أسدّا

ُِٖ ٔؾٞ اَ٭َِس{ٚقاٍ ضبُد زغٝد زقا: يف قٛي٘:         ِٚز ايعاّ ايرٟ ٖٛ ضٝاض١ ا٭١َ يف اسبسب  }َٚغا

ٚايطًِ ٚاشبٛف ٚا٭َٔ ، ٚغري ذيو َٔ َؿاسبِٗ ايد١ْٜٛٝ، أٟ دّ ع٢ً املػاٚز٠ ٚٚاظب عًٝٗا ، 

ٕ أخطأٚا ايساٟ ؾٝٗا ، ؾإٕ اشبري نٌ اشبري نُا ؾعًت قبٌ اسبسب يف ٖرٙ ايٛاقع١ "غص٠ٚ أسد" ٚإ

يف تسبٝتِٗ ع٢ً املػاٚز٠ بايعٌُ دٕٚ ايعٌُ بسأٟ ايس٥ٝظ ، ٚإٕ نإ ؾٛابّا ، ملا يف ذيو َٔ ايٓؿع 

هلِ يف َطتكبٌ سهَٛتِٗ ، إٕ أقاَٛا ٖرا ايسنٔ ايععِٝ "املػاٚز٠" ؾإٕ ازبُٗٛز أبعد عٔ اشبطأ 

١َ يف تؿٜٛض أَسٖا إفب ايسدٌ ايٛاسد أغد ٚأنرب ، قاٍ َٔ ايؿسد يف ا٭نجس ، ٚاشبطأ ع٢ً ا٭

ا٭ضتاذ اإلَاّ: يٝظ َٔ ايطٌٗ إٔ ٜػاٚز اإلْطإ ٫ٚ إٔ ٜػري ، ٚإذا نإ املتػاٚزٕٚ نجازّا ، نجس 

، ٜكسز ض١ٓ املػاٚز٠ يف ٖرٙ ا٭١َ ايٓصاع ٚتػعب ايساٟ ، ٚهلرٙ ايؿعٛب١ ٚايٛعٛز٠ أَس اهلل ْبٝ٘ إ

، ٜٚسدع بػا١ٜ ايًطـ ، ٜٚؿػٞ إفب نٌ قٍٛ أؾشاب٘اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜطتػري بايعٌُ ، ؾهإ ؾ٢ً 

، اييت ـب املكاف إيِٝٗ بايكاعد٠ ا٭ٚفبعٔ زأٜ٘ إفب زأِٜٗ، ٚقٍٛ ا٭َس املعسٚف ٖٛ أَس املطًُ

ٚقعت يًشه١َٛ اإلض١َٝ٬ يف ضٛز٠ ايػٛز٣ امله١ٝ ، ٖٚٞ قٛي٘ تعافب يف بٝإ َا ػبب إٔ ٜهٕٛ 
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ُِٗ{ٔ: عًٝ٘ أٌٖ ايدٜ َٓ ُِٖ ُغَٛز٣ َبٝ ؾاملساد با٭َس ، أَس ا٭١َ ايدْٟٝٛ ايرٟ ٜكّٛ ب٘  ، (4)}َٚأَُس

اسبهاّ عاد٠ ، ٫ أَس ايدٜٔ احملض ايرٟ َدازٙ ايٛسٞ دٕٚ ايسأٟ ، إذ يٛ ناْت املطا٥ٌ ايد١ٜٝٓ 

ٚإلبا ٖٛ نايعكا٥د ٚايعبادات ٚاسب٬ٍ ٚاسبساّ مما ٜكسزٙ باملػاٚز٠ ، يهإ ايدٜٔ َٔ ٚقع ايبػس ، 

 .(5)ٚقع إهلٞ ، يٝظ ٭سد ؾٝ٘ زأٟ ، ٫ يف عٗد ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٫ٚ بعدٙ

ٖٚٛ  -ٜٚكٍٛ ضٝد قطب: ٚظبد أؾٌ ايٓعاّ ايرٟ تكّٛ عًٝ٘ اسبٝا٠ ازبُاع١ٝ اإلض١َٝ٬        

ٚظبد َع  –ْتا٥ر َسٜس٠  -يف ظاٖس ا٭َس –ٜ٪َس ب٘ يف املٛقع ايرٟ نإ يًػٛز٣  -ايػٛز٣

يف َكا٤ ٚسطِ ، ٚظبد سكٝك١ ايتٛنٌ ع٢ً  -بعد ايػٛز٣ –أ ايػٛز٣ َبدأ اسبصّ ٚاملكٞ َبد

 .(6)إفب داْب ايػٛز٣ ٚاملكا٤ ، سٝح تتهاٌَ ا٭ضظ ايتؿٜٛس١ٜ ٚاسبسن١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ –اهلل 

 

 املبحث األول 
 تعريف انشورى واندميقراطية نغة واصطالحا  

 

 الحا  تعريف انشورى نغة واصط املطهب األول :  

: ايػٛز٣ بكِ ايػـب ، َؿع١ً ٫ٚ تهٕٛ َؿعٛي١ ٭ْٗا َؿدز ، ٚاملؿادز ٫ تعسٜـ ايػٛز٣ يػ١:  أ٫ّٚ

ع٢ً َجاٍ َؿعٛي١ ، ٚإٕ دا٤ت ع٢ً َجاٍ َؿعٍٛ ، ٚنريو  املػٛز٠ ، ٚتكٍٛ َٓ٘: غاٚزت يف  ٧دب

َُػاٚ ْٝٓس ، أٟ ٜؿًح يًُػاٚز٠ ، ٚغاٚزٙ  ز٠ ٚٔغٛازّا ٚاضتػازٙ : ا٭َس ٚاضتػست٘ قبع٢ٓ . ٚؾ٬ٕ خرْي غ

َٛز٠  ََٛز٠َ ، يػتإ . قاٍ ايؿسا٤ : املُػٛز٠  أؾًٗا َػ طًب َٓ٘ املػٛز٠ . ٜٚكاٍ : ؾ٬ٕ دٝد امَلُػٛز٠  ٚامَلِػ

: اإلغاز٠ ٜٚكاٍ : َػٛز٠ . أبٛضعٝد، ثِ ْكًت إفب َػٛز٠ شبؿتٗا ، ايًٝح: املُػٛز٠ َؿع١ً اغتل َٔ 

ِّسٙ أٟ َػا  .( 7)ٚزٙ ، ٚنبع٘ ُغَٛزا٤ٜكاٍ ؾ٬ٕ ٚشٜس ؾ٬ٕ ٚغ

ازّا َٚػاز٠ ، اضتدسد٘ َٔ ٚيف ايكاَٛع احملٝط : غاز ، ايعطٌ غٛازّا ٚغٝازّا ٚغٝاز٠ َٚػ       

، نأغازٙ ٚاضتػازٙ ٚاغتازٙ ، ٚاملػاز اشب١ًٝ ، ٚايػٛز ايعطٌ املػٛز ، ٚاملػٛاز َا غازٙ ، ايٛقب١

سب غٛاز ٚاملهإ ٜعسض ؾٝ٘ ا َٖعٚاملدرب ٚاملٓعس نايػٛز٠ بايكِ ، َٚا أبكت ايداب١ َٔ عًؿٗ

، َٚٓ٘ إٜاى ٚاشُبَطَب ؾإْٗا َػٛاز نجري ايعجاز ، ٚٚتس املٓدف ٚبٗا َٛقع ايعطٌ ، نايػٛز٠ ايدٚاب

بايكِ ، َٚا ذٟ َػاز ، أعـب ع٢ً دٓٝ٘ ٚايػٛز٠ ٚايػاز٠ ٚايػٛز ٚايػٝاز ٚايػٛاز ، اسبطٔ ٚازبُاٍ 

ا٫بٔ ، ٚأخرت َػٛازٖا َٚػازتٗا مسٓت ٚسطٓت ،  ٚاهل١٦ٝ ٚايًباع ٚايطُٔ ٚايص١ٜٓ ، ٚاضتػازت

ٚاشبٌٝ غٝاز مساى ، سطإ، ٚغازٖا غٛازّا ٚغٛازٖا ٚأغازٖا ، زاقٗا أٚ زنبٗا عٓد ايعسض ع٢ً 

َػرتٜٗا ، أٚ ب٬ٖا ٜٓعس َا عٓدٖا أٚ قبًٗا ٚنرا ا٭١َ ، ٚاضتػاز ايؿشٌ ايٓاق١ نسؾٗا ؾٓعس 

ٖٝٔ ، ٚاملطتػري َٔ ٜعسف اسبا٥ٌ َٔ غريٖا ،  أ٫قح ٖٞ أّ ٫ ، ٚؾ٬ٕ يبظ يباضّا سطّٓا ٚأَسٙ تب

ايسدٌ ٚخؿٝا٠ زأضت٘ ٚغٛز ب٘ ، ؾعٌ ب٘ ؾع٬ّ ٜطتشٝا َٓ٘ ، ٚايػٛاز َجًج١، َتاع ايبٝت ، ٚذنس

ؾتػٛز ٚإيٝ٘ أَٚأ نأغاز ، ٜٚهٕٛ بايهـ ٚايعـب ٚاسبادب ، ٚأغاز عًٝ٘ بهرا ، أَسٙ ، ٖٚٞ ايػٛز٣ 

.( 8)ٚاملػٛز٠
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: ٫ ربسز ايػٛز٣ يف َعٓاٖا ا٫ؾط٬سٞ عٓد ايؿكٗا٤  سٜـ ايػٛز٣ يف ا٫ؾط٬حثاّْٝا : تع

 :كدَـب عٔ َعٓاٖا ايًػٟٛ َٔ نْٛٗااملت

ا٫دتُاع ع٢ً ا٭َس يٝطتػري نٌ ٚاسد ؾاسب٘ . أٚ ٖٞ ادتُاع ايٓاع ع٢ً أَس َا ، بعد إٔ        

ايػٛز٣ ٖٞ ا٭َس ايرٟ ٜتػاٚز ٜعسض بِٝٓٗ يًتداٍٚ ؾٝ٘ ، َٔ أدٌ اضتدساز َا ٜس٣ ؾٛابّا ، ٚ

ؾٝ٘ ، ٖٚٞ عسض ا٭َس ع٢ً أٌٖ اشبرب٠ ست٢ ٜعًِ املساد َٓ٘، ٖٚٞ اختباز َا عٓد نٌ ٚاسد َٔ 

املطتػازٜٔ ٚاضتدساد٘ َِٓٗ ٚتطًل ايػٛز٣ ع٢ً املٛقع ايرٟ ٜتػاٚز ؾٝ٘ "صبًظ ايػٛز٣" 

٬ف ايؿٛاب َٓ٘ يف ٚعًٝ٘ ؾايػٛز٣ تعين : ادتُاع ايٓاع ع٢ً أَس َا يتداٍٚ ايسأٟ ٚاضتد

 املطا٥ٌ املعسٚق١ ٫ضتؿداز ايكساز .

أَا ايتعسٜـ ا٫ؾط٬سٞ يًػٛز٣ عٓد ايؿكٗا٤ املعاؾسٜٔ:أْٗا زدٛع اإلَاّ أٚ ايكاقٞ أٚ        

آساد املهًؿـب يف أَس مل ٜطتؾب سهُ٘ بٓـ قسآْٞ أٚ ض١ٓ أٚ ثبٛت إنباع إفب َٔ ٜسد٢ َِٓٗ 

اجملتٗدٜٔ َٚٔ قد ٜٓكِ إيِٝٗ يف ذيو َٔ أٚيٞ َعسؾتِٗ بايد٥٫ٌ ا٫دتٗاد١ٜ َٔ ايعًُا٤ 

 . ( 9)ايدزا١ٜ ٚا٫ختؿاف

ٚقد ذنس اإلَاّ املاٚزدٟ غسٚط ايرٜٔ ٜطتػازٕٚ ؾكاٍ : ؾأَا أٌٖ ا٫ختٝاز ؾايػسٚط        

املعترب٠ ؾِٝٗ ث٬ث١ : أسدٖا : ايعداي١ ازباَع١ يػسٚطٗا ، ٚايجاْٞ : ايعًِ ايرٟ ٜتٛؾٌ ب٘ إفب 

ع٢ً ايػسٚط املعترب٠ ؾٝٗا ، ٚايجايح : ايسأٟ ٚاسبه١ُ امل٪دٜإ إفب  َعسؾ١ َٔ ٜطتشل اإلَا١َ

 .( 10)اختٝاز َٔ ٖٛ يإلَا١َ أؾًح ٚبتدبري املؿاحل أقّٛ ٚأعسف

، ست٢ ٜ٪كبٓٛا ع٢ً َؿاحل املطًُـب ؾايعداي١ أَس َِٗ ٫بد َٔ إٔ ٜتٛاؾس ٭ٌٖ ايػٛز٣ ،       

ؾٝ٘ عًِ ايدٜٔ ٚعًِ ايطٝاض١ ٚغريُٖا َٔ  ٚايعًِ املكؿٛد ٖٛ ايعًِ قبعٓاٙ ايٛاضع ، ؾٝدخٌ

، اٯزا٤ اسب٘ َٔ اختٝاز ا٭ؾٛب َٔايعًّٛ ، ٚايسأٟ ٚاسبه١ُ ، ٚايعكٌ ايسادح ، ايرٟ مبهٔ ؾ

ٜٚطاعدٙ ع٢ً ايرتدٝح بـب  ا٭َٛز ، ؾٮِْٗ ِٖ أٌٖ ايسأٟ ِٖٚ املطتػازٕٚ يف نٌ نبري٠ 

ٍ ايؿا٥ب ايرٜٔ ٜصْٕٛ ا٭َٛز قبٝصإ ايعكٌ ٚؾػري٠ ، ٫بد إٔ ٜهْٛٛا َٔ أٌٖ ايسأٟ ايطدٜد ٚايكٛ

، بعٝدٜٔ عٔ ا٫ْدؾاع ، ٚع٢ً ٖرا مبهٔ تًدٝـ ن٬ّ املاٚزدٟ يف ٖرٙ ايػسٚط يف ايتعسٜـ اٯتٞ 

 : ايػٛز٣ ٖٞ : َػاٚز٠ ايعدٍ ايعامل اسبهِٝ يف ا٭َٛز اييت ؼبتاز ؾٝٗا إفب أخر ايسأٟ .

٠ ايعًُا٤ ؾُٝا ٫ ٜعًُٕٛ ، َٚا أغهٌ عًِٝٗ َٔ أَٛز ٚقاٍ ابٔ خٜٛر َٓداد : ٖٞ َػاٚز٠ اي٫ٛ       

ايدٜٔ ، ٚٚدٛٙ ازبٝؼ ؾُٝا ٜتعًل باسبسب ، ٚٚدٛٙ ايٓاع ؾُٝا ٜتعًل باملؿاحل ٚٚدٛٙ ايهتاب 

 .( 11)ٚايٛشزا٤ ٚايعُاٍ ؾُٝا ٜتعًل قبؿاحل ايب٬د ٚعُازتٗا

ع٢ً اشبرب٠ ست٢ ٜعًِ  س: اضتدساز ايسأٟ قبسادع١ ايبعض إفب ايبعض . أٚ عسض ا٭َأٚ ٖٞ       

١ ٫ختٝاز ز٥ٝظ ايدٚي١ ، ٚقد مسٞ ايّٝٛ ايرٟ مت ؾٝ٘ تداٍٚ ايسأٟ ّٜٛ ايطكٝؿاملساد َٓ٘

 ، ّٜٛ ايػٛز٣ .اإلض١َٝ٬

ؾايػٛز٣ : ادتُاع ايٓاع ع٢ً اضتد٬ف ايؿٛاب ، بطسح نب١ً آزا٤ يف َطأي١ يهٞ ٜٗتدٚا إفب 

 .(12)قساز
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 نغة واصطالحا  تعريف اندميقراطية  :املطهب انثاني
أ٫ّٚ : تعسٜـ ايدمبكساط١ٝ يػ١ :

سهِ ، ضًط١( غهٌ َٔ اسبهِ  – Ryatosغعب ٚ – demosايدمبكساط١ٝ )َٔ ايْٝٛا١ْٝ        

ايطٝاضٞ ، َٔ ايطًط١ اسبه١َٝٛ ، ٜتُٝص قبػازن١ املٛاطٓـب يف اإلداز٠ ، ٚبتطاِٜٚٗ أَاّ ايكإْٛ 

يػدؿ١ٝ ، ٚمل ٜعسف ايتازٜذ ايدمبكساط١ٝ عا١َ ، ، ٚبتٛؾس قدز َعـب َٔ اسبكٛم ٚاسبسٜات ا

ٚإلبا غٗد أغها٫ّ ًَُٛض١ َٓٗا ٜتٛقـ َكُْٛٗا ع٢ً طابع ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ )دمبكساط١ٝ 

عبٛد١ٜ ، أٚ إقطاع١ٝ أٚ بسدٛاش١ٜ ، أٚ اغرتان١ٝ( ٚيف اجملتُع ايطبكٞ تهٕٛ ايدمبكساط١ٝ ؾٝػ١ 

، ييت تطتددَٗا ٭غساقٗا َٚؿاسبٗاد١ًٝ أٚ َطترت٠ يدنتاتٛز١ٜ ايطبك١ ايطا٥د٠ ا

 .، يًدنتاتٛز١ٜ ايربدٛاش١ٜدٛاش١ٜؾايدمبكساط١ٝ ايربدٛاش١ٜ َج٬ّ ، ؾٝػ١ يًطٝطس٠ ايطبك١ٝ ايرب

اسبس١ٜ  –ٚيف املساسٌ ا٭ٚفب َٔ تطٛز ايسأمساي١ٝ ، تطسح ايربدٛاش١ٜ ايػعازات ايدمبكساط١ٝ 

مبكساط١ٝ إ٫ نٛض١ًٝ يبًٛؽ ايطٝطس٠ ايطٝاض١ٝ ، ايؿ١ٜٛ٦ ، ٖٚٞ ٫ تعين بايد –ٚاإلخا٤ ٚاملطاٚا٠ 

ٚيف ٖرٙ ايؿرت٠ تكّٛ امل٪ضطات ايتُج١ًٝٝ "ايربملإ" ٚتٛقع ايدضاتري ، ٚتعًٔ اسبسٜات ايطٝاض١ٝ ، 

 .  (13)ٜٚػاع ذبت قػط ازبُاٖري ست٢ ا٫قرتاع ايعاّ

 :ّا : تعسٜـ ايدمبكساط١ٝ اؾط٬سّاثاْٝ

 ايػسب يف أغًب ا٭سٛاٍ باملع٢ٓ ايرٟ أعطت٘ إٜاٙ ايجٛز٠ ايدمبكساط١ٝ اؾط٬ح ٜطتعٌُ يف       

ايؿسْط١ٝ ، ٜٚػتٌُ املكُٕٛ ايٛاضع هلرا املؿطًح ، سل ايػعب املطًل يف إٔ ٜػسع زبُٝع ا٭َٛز 

ايعا١َ، بأغًب١ٝ أؾٛات ْٛاب٘ ، ٚع٢ً ٖرا ؾإٕ "إزاد٠ ايػعب" اييت اْبجكت عٔ ايٓعاّ ايدمبكساطٞ 

١ ع٢ً إٔ ٖرٙ اإلزادات ذات سس٠ ٫ تتكٝد َطًكّا بكٝٛد خازد١ٝ ، ؾٗٞ تعين : َٔ ايٛد١ٗ ايٓعسٜ

ضٝد٠ ْؿطٗا ، ٫ٚ تطأٍ أَاّ ضًط١ غري ضًطتٗا ، َٚٔ ٖرا ايؿِٗ يٛاقع ايدمبكساط١ٝ ، ٜتكح 

أْٗا تكّٛ ع٢ً أضاع إٔ ايطٝاد٠ يٮ١َ ، ٚإٔ )املجٌ ا٭ع٢ً يف اسبهِ ايدمبكساطٞ ، ٖٛ إٔ ؼبهِ 

قبع٢ٓ إٔ ايػعب عٔ بهس٠ أبٝ٘ ػبتُع يف ؾعٝد ٚاسد ، ٜٚطٔ ايكٛاْـب اييت  ايػعب ْؿط٘ بٓؿط٘ ،

، ٚقبا إٔ ادتُاع نٌ (ذبهُ٘ ، ٜٚؿسف غ٪ْٚ٘ اإلداز١ٜ ايهرب٣ ٜٚككٞ ؾُٝا ٜساد ايككا٤ ؾٝ٘

ايػعب ٜطتشٌٝ عاد٠ خاؾ١ يف دٚي١ تعداد ايٓاع ؾٝٗا آ٫ف اٯ٫ف ، قايٛا: )املرٖب ايدمبكساطٞ 

ؾٌ ايطًط١ أٚ َؿدزٖا إفب اإلزاد٠ ايعا١َ يٮ١َ ، نُا ٜكسز بإٔ ايطًط١ ٫ : ٖٛ ايرٟ ٜسدع أ

 .   (14)تهٕٛ غسع١ٝ إ٫ سـب تهٕٛ ٚيٝد٠ اإلزاد٠ ايعا١َ يٮ١َ(

 انفرق بني انتعريفني نهشورى واندميقراطية :املطهب انثانث
أغداف ، إٔ ايػٛز٣ تهٕٛ يف ايػٛز٣ ٚايدمبكساط١ٝ يف ا٫ؾط٬حٜتكح َٔ تعسٜـ        

طبؿٛؾـب بؿؿات طبؿٛؾ١ يف أَٛز أٚ أٚقاع طبؿٛؾ١ ؾا٭غداف املدؿٛؾٕٛ ِٖ أٌٖ 

 ايعًِ ٚاملعسؾ١ بأسهاّ ايػسع ، ٚؾؿاتِٗ ايعداي١ ، ٚايعًِ ، ٚاسبه١ُ، ٚايسأٟ .

 ٚقد عسف ٖ٪٤٫ عٓد ايؿكٗا٤ املطًُـب بأٌٖ ا٫ختباز .       
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 ز ، ؾايػسٚط املعترب٠ ؾِٝٗ ث٬ث١ :ٜكٍٛ اإلَاّ املاٚزدٟ : ؾأَا أٌٖ ا٫ختبا       

 : ايعداي١ ازباَع١ يػسٚطٗا.أسدٖا       

 : ايعًِ ايرٟ ٜتٛؾٌ ب٘ إفب َعسؾ١ َٔ ٜطتشل اإلَا١َ ع٢ً ايػسٚط املعترب٠ ؾٝٗا.ٚايجاْٞ       

 : ايسأٟ ٚاسبه١ُ امل٪دٜإ إفب اختٝاز َٔ ٖٛ يإلَا١َ أؾًح ، ٚبتدبري املؿاحل أقّٛٚايجايح       

ٚأعسف ، ٚيٝظ ملٔ نإ يف بًد اإلَااّ عًا٢ غاريٙ َأ أٖاٌ اياب٬د ؾكاٌ َصٜا١ تكادّ بٗاا عًٝا٘ ،            

ٚإلبا ؾاز َٔ ؼبكس ببًد اإلَاّ ، َتٛيّٝا بعكد اإلَا١َ عسؾّا ٫ غسعّا ، يطبٛم عًُِٗ قبٛت٘ ، 

 .(15)ٚ٭ٕ َٔ ٜؿًح يًد٬ؾ١ يف ا٭غًب َٛدٛد يف بًدٙ

، ػبد إٔ أٌٖ ايػٛز٣ مل ٜهْٛٛا طا٥ؿ١ ضبدد٠ اسبٝا٠ اإلض١َٝ٬قا٥ع ايػٛز٣ يف َٚٔ ٜتتبع ٚ       

َٔ املطًُـب ، ؾسضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ، غاٚز ايؿشاب١ املٛدٛدٜٔ ّٜٛ أسد ، ٚغاٚز 

اسبباب بٔ املٓرز ٚسدٙ ّٜٛ بدز ، ٚغاٚز ضًُإ ايؿازضٞ ٚسدٙ يف سؿس اشبٓدم ، ٚغاٚز ضعد بٔ 

از املد١ٜٓ ، تعط٢ يٮسصاب ٚسدُٖا ّٜٛ غص٠ٚ ا٭سصاب ، ٚغاٚز أّ عباد٠ ٚضعد بٔ َعاذ يف ثًح مث

ض١ًُ زقٞ اهلل عٓٗا ٚسدٖا ، ّٜٛ زؾض املطًُٕٛ ؾًح اسبدٜب١ٝ ، ٚغاٚز عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 ٚأضا١َ بٔ شٜد زقٞ اهلل عُٓٗا يف أَس عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا يف سادث١ اإلؾو.

عًِٝٗ ، ؾكد تػاٚز املٗادسٕٚ ٚا٭ْؿاز املٛدٛدٕٚ يف  بـب ايؿشاب١ زقٛإ اهلل ٣ٖٚرا َا دس       

املد١ٜٓ يف أَس اشب٬ؾ١ ، َٚٔ ٜهٕٛ ز٥ٝطّا يًدٚي١ اإلض١َٝ٬ ٚبعد ؾا٠ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚضًِ ، ٚغاٚز اشبًٝؿ١ أبٛبهس ، عُس بٔ اشبطاب يف قتاٍ َٔ َٓعٛا ايصنا٠، ٚغاٚز ايؿدٜل زقٞ 

يف اضتد٬ف عُس بٔ اشبطاب ز٥ٝطّا يًدٚي١ اإلض١َٝ٬ ، ٚدعٌ عُس  اهلل عٓ٘ املطًُـب يف املد١ٜٓ

بٔ اشبطاب يف ضت١ َٔ نباز ايؿشاب١ ٜتػاٚزٕٚ ؾُٝا بِٝٓٗ ٫ْتداب ٚاسد َِٓٗ يٝهٕٛ خًٝؿ١ 

 يًُطًُـب . 

ٖٚهرا يف نٌ َس٠ ظبد إٔ أٌٖ ايػٛز٣ ؽبتًـ عددِٖ ،ٚتتبأٜ ؾؿاتِٗ ايطٝاض١ٝ، ٚايع١ًُٝ        

َٚع ٚدٛد ٖرا ايتػاٜس ٫بد َٔ ايٛقٛف ع٢ً إداب١ ٚاقش١ ، ؾُٝٔ ِٖ أٌٖ ايػٛز٣ ، ٚايعطهس١ٜ 

، ٚقد ٚقع اشب٬ف بـب ايعًُا٤ يف بٝإ املكؿٛد بأٌٖ اسبهِ اإلض٬َٞ يف نٌ شَإ َٚهإيف 

 ايػٛز٣ ٚذٖبٛا يف ذيو إفب ث٬ث١ آزا٤:  

أٟ إٔ تهٕٛ ايػٛز٣ ملٔ ٜدزنٕٛ أٌٖ ايػٛز٣ ِٖ ايعًُا٤ ٚايٛدٗا٤ ٚز٩ضا٤ ايٓاع ،   ايسأٟ ا٭ٍٚ:

٢ ذيو ِٖ ايعًُا٤ يف ا٭َٛز ٜٚطربٕٚ غٛزٖا ، ٚؼبٝطٕٛ بدقا٥كٗا ٚإ أنجس ايٓاع قدز٠ عً

، ٚٚدٗا٤ ايٓاع ٚز٩ضا٩ِٖ ، ايرٜٔ ٜكؿٕٛ ع٢ً أضساز اسبٝا٠ ايطٝاض١ٝ ، ٖٚ٪٤٫ ِٖ صباٍ اسبٝا٠

 ب.َٔ ا٭َري ؾاسب ايؿ٬س١ٝ ٚاد أٌٖ ايسأٟ ٚايٓعس ٚايسدٛع إيِٝٗ

: ٚايػٛز٣ َٔ قٛاعد ايػسٜع١ ، ٚعصا٥ِ ا٭سهاّ ، َٔ ٫ ٜطتػري أٌٖ ايعًِ ٚايدٜٔ قاٍ ابٔ عط١ٝ

 . (16)ؾٝ٘ فؾعصي٘ ٚادب ، ٖرا َا٫ خ٬
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أٌٖ ايػٛز٣ ِٖ أبٛبهس ٚعُس بٔ اشبطاب ، اضتدٍ َٔ ذٖب إيٞ ٖرا ايسأٟ قبا  ٚايسأٟ ايجاْٞ:       

َِِس}زٟٚ عٔ ابٔ عباع زقٞ اهلل عُٓٗا إٔ آ١ٜ  ِِ ٔؾٞ اَ٭ ُٖ ِِٚز ْصيت ؾُٝٗا، ٖٚٞ طبتؿ١  {ََٚغا

 .(17)بُٗا

، يف أٌٖ ايتأٌٜٚ، ٚإفب ٖرا ايسأٟ ذٖب َععِ أٌٖ ايػٛز٣ ِٖ نبٝع ايؿشاب١ :ايسأٟ ايجايح       

َِِس}: قٛي٘ تعافب ِِ ٔؾٞ اَ٭ ُٖ ِِٚز ، أٟ غاٚز ايؿشاب١ ٚيٝظ املكؿٛد قطعّا َػاٚز٠ أؾساد َٔ {ََٚغا

 .(18)ا ايؿشاب١ نبٝعِٗ أٌٖ غٛز٣ايؿشاب١ ، ٚإلب

: إٔ ايػٛز٣ سل َٔ سكٛم ا٭١َ املط١ًُ ع٢ً ز٥ٝظ ايدٚي١ ، ٭ْٗا ٖرٙ اٯزا٤ أَا ايسأٟ املدتاز َٔ

ْعاّ دا٤ ب٘ ايػسع ٖٚٞ كبجٌ زنّٓا َُّٗا َٔ قٛاعد اسبهِ ، ؾسدٛع اسبانِ إفب ا٭١َ 

٫ٚ اشبًؿا٤ ايساغٕٛ ، ٚإٔ اهلل عص   اإلض١َٝ٬ ٜطًب َٓٗا ايسأٟ ٚاملػٛز٠ أَس مل ٜرتن٘ ايسضٍٛ

َٔ اِضَتَذاُبٛا }ٚدٌ اَتدح نباع١ املطًُـب يهِْٛٗ ٫ ٜربَٕٛ أَسّا إ٫ بعد ايتػاٚز يكٛي٘ :  َٚائَّرٜ

َٕ ُٜٓٔؿُكٛ  ِِ ُٖ َٓا ُٖا َزَشِق َٔ َٚ  ِِ ُٗ َٓ ِٝ ِِ ُغَٛز٣ َب ُٖ َُِس ََٚأ ًَا٠َ  َُٛا ايٖؿ ََٚأَقا  ِِ ِٗ اهلل ، ؾٝهٕٛ اشبطاب َٔ (19){ٔيَسبِّ

 تعافب يس٥ٝظ ايدٚي١ يٝػاٚز ا٭١َ يف نبٝع أَٛز املطًُـب ، ٚع٢ً نٌ َطًِ إٔ ٜبرٍ زأٜ٘ دٕٚ

 .طًب ، ٭ٕ ٖرا سك٘ ؾ٬ مبٓع َٓ٘

 ٚع٢ً ٖرا ٜهٕٛ ايسأٟ ايجايح ٖٛ ايسأٟ ايسادح ٚاملتٛاؾل َع ايٓؿٛف .       

ض٬َٞ ز٣ يف ايؿك٘ اإل، إٔ َٛاؾؿات ايػٛاٯزا٤ َٚٛاؾؿات أٌٖ ايػٛز٣ٜٚتبـب َٔ عسض ٖرٙ 

 .تٓشؿس يف أٌٖ اسبٌ ٚايعكد

، بٌ ؾكط ٜهؿٞ إٔ ٜهٕٛ ايرٟ ٭خر ايسأٟ أٚ ا٫ضتؿتا٤ غسٚطّا ٚأَا ايدمبكساط١ٝ ؾإْٗا ٫ تػرتط

 ٜ٪خر َٓ٘ ايسأٟ قد بًؼ ضّٓا َع١ٓٝ بػض ايٓعس عٔ ْٛع٘ أٚ عًُ٘ أٚ زأٜ٘ أٚ سهُت٘ .

ٝظ زأٟ ا٭غًب١ٝ ع٢ً ؾٛاب ٭غًب١ٝ ، ٚيؾايدمبكساط١ٝ يف ا٭ؾٌ تكّٛ ع٢ً قداض١ زأٟ ا

، ٚإلبا تكّٛ ايدمبكساط١ٝ ع٢ً ٟ ا٭ق١ًٝ يف املؿّٗٛ ايدمبكساطٞ، بٌ ٫ ق١ُٝ يسأدا٥ُّا

 دنتاتٛز١ٜ ا٭غًب١ٝ يؿسض زأٜٗا ع٢ً ا٭ق١ًٝ .

ؾؿٞ ايٓعاّ ايدمبكساطٞ ٫ ٜطتطٝع ايؿسد املػازن١ يف ضٔ ايكٛاْـب ٫ٚ يف تعدًٜٗا ٫ٚ        

، ٭ٕ إزادت٘ أؾبشت بٝد َٔ اْتدبِٗ يف اجملايظ ايٓٝاب١ٝ ايرٜٔ ٜطتبدٕٚ بايطًط١ٗاإيػا٥

، ٚيٝظ يف ايٓعاّ ايدمبكساطٞ َا ٜهؿٌ َٓع اهل٦ٝات ايٓٝاب١ٝ َٔ ايٛقٛع يف ضٔ قٛاْـب املطًك١

تعًٓٗا نباٖري ايؿٓادٜل ا٫ْتداب١ٝ ، هلرا ناْت )ْعس١ٜ ضٝاد٠ ا٭١َ( خطس ع٢ً سس١ٜ اإلْطإ 

اد أٚ ا٫ضت٦جاز بايطًط١ كٛق٘ يف نٌ شَإ َٚهإ ، ٭ٕ َبدأ ضٝاد٠ ا٭١َ ٫ ٜهؿٌ َٓع ا٫ضتبدٚس

 .املطًك١
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 املبحث انثاني
 حكم انشورى واندميقراطية يف انفقه اإلسالمي وانوضعي

 

 حكم انشورى يف انفقه اإلسالمي :املطهب األول

بدأ عاّ قسزٙ ايكسإٓ ايهسِٜ سٝح ٜكٍٛ ايػٛز٣ خؿٝؿ١ َٔ خؿا٥ـ ا٭١َ اإلض١َٝ٬ ، نُ       

ِِ }عص ٚدٌ :  ُٖ َٓا ُٖا َزَشِق َٔ َٚ  ِِ ُٗ َٓ ِٝ ِِ ُغَٛز٣ َب ُٖ َُِس ََٚأ ًَا٠َ  َُٛا ايٖؿ ََٚأَقا  ِِ ِٗ َٔ اِضَتَذاُبٛا ٔيَسبِّ َٚائَّرٜ

َٕ  .(20){ُٜٓٔؿُكٛ

زاز ا٭َٛز ، إٔ ايكسإ يف ايٓعِ ٜٛدب ايكسٕ يف اسبهِ ، ٚإ٫ مل ٜهٔ إلدٚٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ       

املكرت١ْ يف ضًو ٚاسد َٔ ايٓعِ َع٢ٓ ، ٚٚاقح إٔ اٯ١ٜ ايهسمب١ قد اْتعُت زنٓـب أضاضٝـب 

َٔ أزنإ اإلض٬ّ ، ُٖا ايؿ٠٬ ٚايصنا٠ ، ٚقسْت ايػٛز٣ بُٗا ، ؾدٍ ذيو ع٢ً أْٗا زنٔ َٔ 

 أزنإ اسبهِ يف اإلض٬ّ . 

، َٔ ٚإٜتا٤ ايصنا٠ ، ع٬ُّ ٚاَتجا٫ ا١َ ايؿ٠٬ ،ٚأٜكّا ؾإٕ ا٫ضتذاب١ هلل تعافب يف غسع٘ ، ٚإق       

خؿا٥ـ امل٪َٓـب ايرات١ٝ اييت مبتاشٕٚ بٗا عٔ ضٛاِٖ ، ؾهريو ايػٛز٣ ، أٚ ٖٞ غسا٥ط أضاض١ٝ 

ٜتٛقـ عًٝٗا ذبكل غدؿٝتِٗ اإلمبا١ْٝ ، ٚإذا ناْت ايػٛز٣ ٚادب١ يف أَٛز املطًُـب يكٛي٘ 

ُِٖ(( ؾًٝظ مث١ َٔ غإٔ يً َٚأَُس  .(21)ُطًُـب أععِ َٔ اي١ٜ٫ٛ ايعا١َتعافب : ))

ِٔ }: ٌٜٚكٍٛ عص ٚد        َٔ ًِٔب ٫ََْؿٗكِٛا  ًَٔٝغ اِيَك ِٛ ُنَٓت َؾّعّا َغ ََٚي  ِِ ُٗ ٘ٔ ٔيَٓت َي ًّ َٔ اي َِّ  ١َُٕ َُا َزِس َؾٔب

ٌِ َٛنَّ ََِت َؾَت َِِس َؾِإَذا َعَص ِِ ٔؾٞ اَ٭ ُٖ ِِٚز ََٚغا  ِِ ُٗ َٚاِضَتِػٔؿِس َي  ِِ ُٗ ِٓ ـُ َع ِٛٔيَو َؾاِع َ٘  َس ًّ ٕٖ اي ٘ٔ ِإ ًّ ٢ًَ اي َع

ًٔـَب َٛنِّ َُُت  .     (22){ُٜٔشٗب اِي

ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ إٔ ايػٛز٣ ٚادب١ ع٢ً اسبانِ  ؾايرٟ ٜدٍ عًٝ٘ ظاٖس ْؿٛف       

، ٫ ؼبٌ ي٘ تسنٗا ٚا٭خر بسأٜ٘ دٕٚ َػٛز٠ املطًُـب ، نُا أْ٘ ٫ ؼبٌ يًُطًُـب إٔ ٜتٓاشيٛا عٔ 

ايػٛز٣ يًشانِ بٌ ايػسٚع ٜؿسض ع٢ً ا٭١َ إٔ تطايب بريو ، ؾاٯ١ٜ ْـ  سكِٗ يف إعطا٤

ؾسٜح يف ٚدٛب املػاٚز٠ ، ٭ٕ ظاٖس ا٭َس ايٛدٛب ، إ٫ إذا ؾسؾت٘ قس١ٜٓ عٔ ذيو ، ٫ٚ قس١ٜٓ 

ؾازؾ١ عٔ ايٛدٛب ٖٓا ، ٚقد ْصيت ٖرٙ اٯ١ٜ بعد ٖصمب١ املطًُـب يف أسد ، ٚنإ زأٟ ايػايب١ٝ 

ملػسنـب ، ٚزأ٣ ا٭ق١ًٝ َٚعِٗ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايبكا٤ يف املد١ٜٓ اشبسٚز مل٬قا٠ ا

املٓٛز٠ ٚيهٓ٘ أخر بسأٟ ا٭غًب١ٝ ايرٜٔ أغازٚا باشبسٚز ، ثِ نإ َٔ أَس طبايؿ١ ايسَا٠ ٭َس 

ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٖصمب١ املطًُـب ، ؾٓصيت اٯ١ٜ تأَس

املدط٦ـب ، ٚإٔ ٜطتُس ع٢ً دٚاّ املػاٚز٠ ٚا٭َس بايػٛز٣ يف َجٌ ٖرٙ ا٭سٛاٍ ٜ٪ند بايعؿٛ عٔ 

ٚدٛبٗا.

: ٚغاٚزِٖ يف ا٭َس ايعاّ ايرٟ ٖٛ ضٝاض١ ا٭١َ يف اسبسب قاٍ ا٭ضتاذ ضبُد زغٝد زقا       

ا ، ٚايطًِ ، ٚاشبٛف ٚا٭َٔ ، ٚغري ذيو َٔ َؿاسبِٗ ايٛثٝك١ ، أٟ دّ ع٢ً املػاٚز٠ ٚٚاظب عًٝٗ

نُا ؾعًت قبٌ اسبسب يف ٖرٙ ايٛاقع١ ))غص٠ٚ أسد(( ٚإٕ أخطأٚا ايسأٟ ؾٝٗا، ؾإٕ اشبري نٌ 
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اشبري يف تسبٝتِٗ ع٢ً املػاٚز٠ بايعٌُ دٕٚ ايعٌُ بسأٟ ايس٥ٝظ ٚإٕ نإ ؾٛابّا ، ملا يف ذيو َٔ 

بعد عٔ ايٓؿع هلِ يف َطتكبٌ سهَٛتِٗ إٕ أقاَٛا ٖرا ايسنٔ ايععِٝ "املػاٚز٠" ؾإٕ ازبُٗٛز أ

اشبطأ َٔ ايؿسد يف ا٭نجس ٚاشبطس ع٢ً ا٭١َ يف تؿٜٛض أَسٖا إفب ايسدٌ ايٛاسد أغد ٚأنرب ، 

قاٍ ا٭ضتاذ اإلَاّ: يٝظ َٔ ايطٌٗ إٔ ٜػاٚز اإلْطإ ٫ٚ إٔ ٜػري. ٚإذا نإ املػازٕٚ نجازّا ، 

ٕ ٜكسز ض١ٓ املػاٚز٠ يف نجس ايٓصاع ، ٚتػعب ايسأٟ ، ٚهلرٙ ايؿعٛب١ ٚايٛعٛز٠ ، أَس اهلل تعافب ْبٝ٘ أ

ٖرٙ ا٭١َ بايعٌُ ، ٚنإ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜطتػري أؾشاب٘ بػا١ٜ ايًطـ ٜٚؿػٞ إفب نٌ 

 .(23)قٍٛ ٜٚسدع َٔ زأٜ٘ إفب زأِٜٗ

د ست٢ ٚضبُ –: ٚبٗرا ايٓـ ازباشّ ٜكسز اإلض٬ّ ٖرا املبدأ يف ْعاّ اسبهِ ٜكٍٛ ضٝد قطب

ٖٚٛ ْـ قاطع ٫ ٜدع يٮ١َ صبا٫ّ يًػو  –يرٟ ٜت٫ٛٙ ٖٚٛ ا-زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

يف إٔ ايػٛز٣ َبدأ أضاع ، ٫ ٜكّٛ ْعاّ اإلض٬ّ ع٢ً أضاع ضٛاٙ ، أَا غهٌ ايػٛز٣ ، ٚايٛض١ًٝ 

اييت تتشكل بٗا ، ؾٗرٙ أَٛز قاب١ً يًتشٜٛس ٚايتطٜٛس ، ٚؾل أٚقاع ا٭١َ ٬َٚبطات سٝاتٗا . ٚنٌ 

 . (24)ؾٗٞ َٔ اإلض٬ّ –٫ َعٗسٖا –١ ايػٛز٣ غهٌ ٚنٌ ٚض١ًٝ ، تتِ بٗا سكٝك

ٜ٪ند ٖرٙ اٯزا٤ يف ٚدٛب ايػٛز٣ ن٬ّ ابٔ عط١ٝ : ٚايػٛز٣ َٔ قٛاعد ايػسٜع١ ٚعصا٥ِ        

 . (25)ا٭سهاّ ، َٚٔ ٫ ٜطتػري أٌٖ ايعًِ ٚايدٜٔ ؾعصي٘ ٚادب ٖٚرا َا ٫ خ٬ف ؾٝ٘

زضٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ ٜػاٚز  ٖٚهرا ٜأَس اهلل تعافب يف ٖرٙ اٯ١ٜ َٔ ضٛز٠ آٍ عُسإ

أؾشاب٘، ٖٚٛ أَس بايٛدٛب نُا ٜدٍ ايطٝام ، ٫ٚ ؾازف يًٛدٛب ، ٚع٢ً ايٛدٛب َرٖب املايه١ٝ 

َع عُّٛ َا ٜتػاٚز ؾٝ٘ . ٚع٢ً ٖرا ايسأٟ ا٭سٓاف سٝح ٜكٍٛ اإلَاّ ازبؿاف يف تؿطري قٛي٘ 

ََٚأَق}تعافب :   ِِ ِٗ َٔ اِضَتَذاُبٛا ٔيَسبِّ ََٕٚائَّرٜ ُٜٓٔؿُكٛ  ِِ ُٖ َٓا ُٖا َزَشِق َٔ َٚ  ِِ ُٗ َٓ ِٝ ِِ ُغَٛز٣ َب ُٖ َُِس ََٚأ ًَا٠َ  َُٛا ايٖؿ  (26){ا

 –ٖرا ٜدٍ ع٢ً د٬ي١ َٛقع ايػٛز٣ يرنسٖا َع اإلمبإ ٚايؿ٠٬ ،ٜٚدٍ ع٢ً أْٓا َأَٛزٕٚ بٗا 

 ؾٛادب ع٢ً ا٭١َ أٜكّا إٔ ٜهٕٛ تػاٚزِٖ ؾُٝا بِٝٓٗ ع٢ً ٖرا ايطبٌٝ.

هٕٛ َػاٚز٠ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٜاِٖ ؾُٝا ٫ ْـ ؾٝ٘ ، إذ غري دا٥ص إٔ ٫ٚبد َٔ إٔ ت       

ٜػاٚزِٖ يف املٓؿٛؾات ، ٫ٚ ٜكٍٛ هلِ : َا زأٜهِ يف ايعٗس ٚايعؿس ٚايصنا٠ ٚؾٝاّ زَكإ ، ٚملا 

مل ؽبـ اهلل تعافب أَس ايدٜٔ َٔ أَٛز ايدْٝا يف أَسٙ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ باملػاٚز٠ ، ٚدب إٔ 

 .(27)ٕ ذيو ؾٝٗا نبٝعّاٜهٛ

ٖٚٛ قٍٛ اإلَاّ أبٞ سٝإ قاٍ : ٚذنس ابٔ عط١ٝ ، إٔ ايػٛز٣ َٔ قٛاعد ايػسٜع١ ٚعصا٥ِ        

ا٭سهاّ ، َٚٔ ٫ ٜطتػري أٌٖ ايعًِ ؾعصي٘ ٚادب ، ٖرا َا ٫ خ٬ف ؾٝ٘ ٚاملطتػاز يف ايدٜٔ ، عامل 

ٌٓ َا ٜهٕٛ ذيو إ٫ يف عاقٌ  .(28)دٜٔ ، ٚق

َِِس{س ايساشٟ : ٚقاٍ ايؿد        ِِ ٔؾٞ اَ٭ ُٖ ِِٚز ٜكتكٞ ايٛدٛب ، ٚهبٌ ايػاؾعٞ زهب١ اهلل عًٝ٘  }ََٚغا

 . (29)ذيو ع٢ً ايٓدب

 .(30)ٚقسز ابٔ سذس ايعطك٬ْٞ إٔ ايؿشٝح املدتاز ٖٛ ٚدٛب ايػٛز٣       

 .(31)ٚقاٍ ابٔ ازبٛشٟ : اضتدسز آزا٥ِٗ ٚأعًِ َا عٓدِٖ       
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: ٫ غ٢ٓ يٛيٞ ا٭َس عٔ املػاٚز٠ ؾإٕ اهلل تعافب أَس ٚز٠ ، سٝح ٜكٍٛػاٜٚس٣ ابٔ ت١ُٝٝ يصّٚ امل       

ًِٔب }بٗا ْبٝ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾكاٍ :  ًَٔٝغ اِيَك ِٛ ُنَٓت َؾّعّا َغ ََٚي  ِِ ُٗ ٘ٔ ٔيَٓت َي ًّ َٔ اي َِّ  ١َُٕ َُا َزِس َؾٔب

ِٚ ََٚغا  ِِ ُٗ َٚاِضَتِػٔؿِس َي  ِِ ُٗ ِٓ ـُ َع ِٛٔيَو َؾاِع ِٔ َس َٔ ٘ٔ ٫ََْؿٗكِٛا  ًّ ٢ًَ اي ٌِ َع َٛنَّ ََِت َؾَت َِِس َؾِإَذا َعَص ِِ ٔؾٞ اَ٭ ُٖ ِز

ًٔـَب َٛنِّ َُُت ُٜٔشٗب اِي  َ٘ ًّ ٕٖ اي  . (32){ِإ

ٚقد قٌٝ : إٕ اهلل أَس بٗا ْبٝ٘ يتأيٝـ قًٛب أؾشاب٘ ، ٚيٝكتدٟ ب٘ َٔ بعدٙ ٜٚطتدسز َِٓٗ ايسأٟ 

غري ذيو ، ؾػريٙ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ؾُٝا مل ٜٓصٍ ؾٝ٘ ْـ أٚ ٚسٞ َٔ أَس اسبسٚب ٚا٭َٛز ازبص١ٝ٥ ٚ

 . (33)ٚضًِ أٚفب باملػٛز٠

ٖٚٓايو د٫٫ت يطٝؿ١ يك١ُٝ ايػٛز٣ يف اإلض٬ّ يف ق٤ٛ تؿطري آٜاتٗا َٓٗا : إٔ ايكسإٓ        

ايهسِٜ ٚزدت ؾٝ٘ آ١ٜ ايػٛز٣ يف ضٛز٠ ذبٌُ اضِ ايػٛز٣ ، ٚإٔ ٖرٙ ايطٛز٠ َه١ٝ ، مما ٜدٍ ع٢ً إٔ 

ادتُاع١ٝ قبٌ إٔ تهٕٛ سهُّا ضًطاّْٝا ، َٚٓٗا: إٔ ايػٛز٣ قسْت  ايػٛز٣ يف اإلض٬ّ ممازض١

بإقا١َ ايؿ٠٬ ٚإٜتا٤ ايصنا٠ ؾهأْٗا أقسب َٓصي١ إفب أزنإ اإلض٬ّ ، بٌ أْٗا ذنست يف ضٝام 

ععِٝ ، تتٛضط إقا١َ ايؿ٠٬ ٚاإلْؿام ، ؾهإٔ ممازضتٗا عباد٠ َٔ ايعبادات ٖٚٞ ْـ ساٍ 

، ؾٗٞ يٝطت طاز١٥ ٫ٚ َسس١ًٝ ، ٚقد دعٌ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعافب  املطًُـب يف نٌ شَإ ٚنٌ َهإ

 اسرتاّ ايػٛز٣ َٔ أقِٝ خؿاٍ امل٪َٓـب ٚؾؿاتِٗ ، ؾهًُا ٜؿًٕٛ ٜٚٓؿكٕٛ ٜتػاٚزٕٚ .

ٚيف ايط١ٓ ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ ظبد إٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ اضتػاز أؾشاب٘ يف عد٠ 

 ٖٞ املسدع١ٝ ايجا١ْٝ يف تأؾٌٝ ايػٛز٣ .َٛاقع َٚٔ املعًّٛ إٔ ايط١ٓ ٚايطري٠ 

، ٚإلبا  (34)ؾؿٞ غص٠ٚ بدز ايهرب٣ ، قاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : )أغريٚا عًٞ أٜٗا ايٓاع(

، ذيو أِْٗ عدد ايٓاع ،ٚأِْٗ سـب باٜعٛٙ بايعكب١ ، قايٛا : ٜا زضٍٛ اهلل إْا بسآ٤ َٔ ٜسٜد ا٭ْؿاز

ٚؾًت إيٝٓا ، ؾأْت يف ذَتٓا لبٓعو مما لبٓع َٔ أبٓا٤ْا ذَاَو ست٢ تؿٌ إفب دٜازْا ، ؾإذا 

ْٚطا٤ْا ، ٚنإ زضٍٛ اهلل ٜتدٛف أ٫ تهٕٛ ا٭ْؿاز تس٣ عًٝٗا ْؿس٠ إ٫ ممٔ دُٖ٘ باملد١ٜٓ َٔ 

ٍٚ َٔ ب٬دِٖ ، ؾًُا قاٍ ذيو زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘  عدٚٙ ، ٚإٔ يٝظ عًِٝٗ إٔ ٜطري بِٗ إفب عد

ذ : ٚاهلل يهأْو تسٜدْا ٜا زضٍٛ اهلل ؟ قاٍ : "أدٌ" قاٍ ؾكد آَٓا بو ٚضًِ ، قاٍ ي٘ ضعد بٔ َعا

ع٢ً ذيو عٗٛدْا َٚٛاثٝكٓا ، ع٢ً ٚؾدقٓاى . ٚغٗدْا إٔ َا د٦ت ب٘ ٖٛ اسبل ،

ايطُع ٚايطاع١ ، ؾاَض ٜا زضٍٛ اهلل ملا أزدت ؾٓشٔ َعو ، ؾٛايرٟ بعجو باسبل ،يٛ اضتعسقت 

َعو ، َا ربًـ َٓا زدٌ ٚاسد ، َٚا ْهسٙ إٔ تًك٢ بٓا عدْٚا غدّا  بٓا ٖرا ايبشس ؾدكت٘ شبكٓاٙ

، إْا يؿرب يف اسبسب ، ؾدم ايًكا٤ ، يعٌ اهلل ٜسٜو َٓا َا تكس ب٘ عٝٓو ، ؾطس بٓا ع٢ً بسن١ 

. ثِ قاٍ : ""ضريٚا ٚأبػسٚا (35)، ْٚػط٘ ذيوبكٍٛ ضعد اهلل ، ؾطس زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

. ٚقاٍ ابٔ (36)ٚعدْٞ إسد٣ ايطا٥ؿتـب ، ٚاهلل يهأْٞ أْعس إفب َؿازع ايكّٛ"ؾإٕ اهلل تعافب قد 

: ست٢ إذا نإ دٕٚ بدز أتاٙ اشبرب قبطري قسٜؼ ، ؾأخرب ب٘ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ضعد

 . (37)أؾشاب٘ ٚاضتػازِٖ
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تػاز أؾشاب٘ ؾتهًِ : ٚملا بًؼ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ خسٚز قسٜؼ ، اضٚقاٍ ابٔ ايكِٝ       

املٗادسٕٚ ؾأسطٓٛا ، ثِ اضتػازِٖ ثاّْٝا ، ؾتهًِ املٗادسٕٚ ؾأسطٓٛا ، ثِ اضتػازِٖ ثايجّا ، 

ؾؿُٗت ا٭ْؿاز أْ٘ ٜعِٓٝٗ ، ؾبادز ضعد بٔ َعاذ ، ؾكاٍ : ٜا زضٍٛ اهلل ، نأْو تعسِّض بٓا ، 

يف دٜازِٖ ، ؾًُا عصّ ع٢ً  ٚنإٔ إلبا ٜعِٓٝٗ ، ٭ِْٗ باٜعٛٙ ع٢ً إٔ مبٓعٛٙ َٔ ا٭هبس ٚا٭ضٛد

اشبسٚز ، اضتػازِٖ يٝعًِ َا عٓدِٖ ، ؾكاٍ ي٘ ضعد : يعًو ربػ٢ إٔ تهٕٛ ا٭ْؿاز تس٣ سكّا 

عًٝٗا أ٫ ٜٓؿسٚى إ٫ يف دٜازٖا ، ٚإْٞ أقٍٛ عٔ ا٭ْؿاز ، ٚأدٝب عِٓٗ : ؾأظعٔ سٝح غ٦ت ، 

أخرت َٓا نإ أسب إيٝٓا ٚؾٌ سبٌ َٔ غ٦ت ، ٚخر َٔ أَٛايٓا َا غ٦ت ، ٚاعطٓا َا غ٦ت ، َٚا 

مما تسنت ، َٚا أَست ؾٝ٘ َٔ أَس ؾأَسْا تبع ٭َسى، ؾٛاهلل ي٦ٔ ضست ست٢ تبًؼ ايربى َٔ 

ٕٓ َعو ٚٚاهلل يٛ اضتعسقت بٓا ٖرا ايبشس خكٓاٙ َعو  . (38)غُدإ يٓطري

أبٞ بٔ : قاٍ ابٔ ضعد : ؾاضتػاز أؾشاب٘ يف اشبسٚز ، ؾأغاز عًٝ٘ عبداهلل ابٔ ٚيف غص٠ٚ أسد       

ضًٍٛ أ٫ ؽبسز ، ٚنإ ذيو زأٟ ا٭نابس َٔ املٗادسٜٔ ٚا٭ْؿاز ؾكاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ 

. ٚقاٍ ؾتٝإ أسداخ مل ٜػٗدٚا  39ٚضًِ: ) اَهجٛا يف املد١ٜٓ ٚادعًٛا ايٓطا٤ ٚايرزازٟ يف ا٭َاّ(

يف ايػٗاد٠ ، ٚقايٛ  اشبسٚز إفب عدِٖٚ ٚزغبٛا ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  بدزّا ؾطًبٛا َٔ زضٍٛ اهلل 

أخسز بٓا إيٞ عدْٚا، ؾػًب عًٞ ا٭َس ايرٟ ٜسٜدٕٚ اشبسٚز ، ؾؿ٢ً زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚضًِ ازبُع١ بايٓاع ثِ ٚععِٗ ٚأَسِٖ بازبد ٚازبٗاد ٚأخربِٖ إٔ ايٓؿس َا ؾربٚا ، ٚأَسِٖ 

 .(40)بايتٗٝ٪

ٚغص٠ٚ أسد ، إٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘  ٜتكح َٔ ممازض١ ايػٛز٣ ايع١ًُٝ يف غص٠ٚ بدز ايهرب٣       

ٚضًِ أخر زأٟ ازبُٝع يف غص٠ٚ بدز ثِ َك٢ بعد إنباعِٗ ع٢ً ايكتاٍ ٬َٚقا٠ ايعدٚ ، ٚأخر 

بسأٟ ا٭غًب١ٝ يف غص٠ٚ أسد ، زغِ إٔ زأٜ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ نإ َع ا٭ق١ًٝ ٚا٭نابس َٔ 

ب٠ٛ ٚاإلَا١َ ٚاإلَاز٠ أٚ قٝاد٠ دٝؼ ايؿشاب١ ، ٖٚٛ ٜؿعٌ ذيو يف َكاَات نجري٠ َجٌ َكاّ ايٓ

اإلَاّ ا٭َري ٖٚرا يف سد املطًُـب ، ٚيهٔ ٜتذ٢ً ٖرا املٛقـ ٖٚرا ا٭خر بسأٟ ا٭غًب١ٝ يف َكاّ

٫ٚبد ٖٓا َٔ ايتؿسٜل  –ذات٘ ٜدٍ ع٢ً إٔ ا٭خر بايػٛز٣ ًَِصّ ، ٚنريو ايعٌُ زأٟ ا٭غًب١ٝ 

 بـب أَسٜٔ : 

ٛز٣ نُبدأ غسعٞ ، ٖٚرا ٚادب َٔ َع٢ٓ َٚؿّٗٛ اٯٜات يف : ا٭خر قبٓٗاز ايػأٚهلُا       

 ايػٛز٣ ٚاملُازض١ يف بدز ٚأسد ٚغريُٖا . 

، ٖٚرا ٜٓعس إيٝ٘ يف دا٥س٠ ذبكٝل املؿًش١ . ٚيهٔ ايسادح : يصّٚ ا٭خر بسأٟ ا٭غًب١ٝٚايجاْٞ       

 -بسأٟ ا٭غًب١ٝ ًَِصّ، إٔ ايػٛز٣ ٚادب١ ، ٚا٭خر سأٟ ا٭غًب١ٝ ، ٖٚرا َا ٜكاٍ عٖٓ٘ٛ ا٭خر ب

 ٖٚٞ إداب١ ع٢ً ض٪اٍ : ٌٖ ايػٛز٣ ًَص١َ أّ َع١ًُ .

، َٚدح ايكّٛ ايرٜٔ مبتجًٕٛ ذيو ، ٚقد نإ ايٓيب ا ، َدح اهلل املػاٚز٠ يف ا٭َٛزٚ٭دٌ ٖر       

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜػاٚز أؾشاب٘ يف ا٭َٛز املتعًك١ قبؿاحل اسبسٚب ، ٚذيو يف اٯثاز نجري ، 
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ٜػاٚزِٖ يف ا٭سهاّ ، ٭ْٗا َٓصي١ َٔ عٓد اهلل ع٢ً نبٝع ا٭قطاّ : َٔ ايؿسض ، ٚايٓدب ٚمل 

 ٚاملهسٚٙ ، ٚاملباح ، ٚاسبساّ.

ؾأَا ايؿشاب١ بعد اضت٦جاز اهلل ب٘ عًٝٓا ، ؾهاْٛا ٜػاٚزٕٚ يف ا٭سهاّ ٜٚطتٓبطْٛٗا َٔ        

إٕ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ مل ٜٓـ ايهتاب ٚايط١ٓ ، ٚإ أٍٚ َا تػاٚز ؾٝ٘ ايؿشاب١ اشب٬ؾ١ ،ؾ

عًٝٗا ، ست٢ نإ ؾٝٗا بـب أبٞ بهس ٚا٭ْؿاز َا ٖٛ َعسٚف ٚقاٍ عُس : ْسق٢ يدْٝاْا َٔ زقٝ٘ 

زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يدٜٓٓا ، ٚتػاٚزٚا يف أَس ايسد٠ ، ؾاضتكسٙ زأٟ أبٞ بهس عًٞ ايكتاٍ ، 

دٙ ، ٚتػاٚزٚا بعد زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف ٚتػاٚزا يف ازبد َٚرياث٘ ٚيف سد اشبُس ٚعد

اسبسٚب ست٢ غاٚز عُس اهلسَصإ سـب ٚؾد عًٝ٘ َطًُّا يف املػاشٟ قا٬ّ٥ : ؾُس املطًُـب ؾًٝٓؿسٚا 

 .(41)إفب نطس٣

ٚخ٬ؾ١  ايكٍٛ يف سهِ ايػٛز٣ ايرٟ عًٝ٘ أٌٖ ايتأٌٜٚ َٔ املؿطسٜٔ ٚايؿكٗا٤ ٖٛ إٔ ا٭خر        

ٚادب ع٢ً اسبانِ ٚا٭خر بسأٟ ا٭غًب١ٝ َٔ أٌٖ اسبٌ ٚايعكد نريو ٚادب  قببدأ ايػٛز٣

 ٖٚٛ ايسادح َٔ تتبع اٯثاز ايداي١ ع٢ً ذيو يف ض١ٓ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ.

 حكم اندميقراطية يف انفقه انوضعي :املطهب انثاني 
قعٞ يف سد ذات٘، إذ إٕ اسبدٜح عٔ سهِ ايدمبكساط١ٝ ٫ ؽبتًـ عٔ اسبدٜح عٔ ايؿك٘ ايٛ       

إٔ ايدمبكساط١ٝ ٚاسد٠ َٔ إؾساشات ايؿك٘ ايٛقعٞ ، ٖٚٞ ؾهس إْطاْٞ ضبض ، ٫ ٜرتتب ع٢ً 

سه١ُ إيصاّ ، َٔ باب ايؿعٌ ، ٚإلبا ٜرتتب ع٢ً تسن٘ َٔ باب ايرتى ، ٚذيو ٭ٕ ا٫ْتكاٍ َٔ 

ازبا١ًٖٝ ، سٝح سهِ اهلل ٚإزاد٠ ٚابتػا٤ غري غسٜعت٘ ٭ٟ سهِ ٚقعٞ آخس ، إلبا ٖٛ زقا حبهِ 

 : ٌٓ َٕ}ٜكٍٛ عٓص ٚد ُٛٓ ُٜٛٔق  ٍّ ِٛ ٘ٔ ُسِهُّا يَِّك ًّ َٔ اي َٔ  ُٔ ِٔ َأِسَط ََ َٚ  َٕ َِٜبُػٛ  ١ٖٔٝ ًٔ ٖٔ َِ اِيَذا  .  (42){َأَؾُشِه

ٚإٔ َٔ أِٖ ا٭ضباب يف اقطساب ايؿٛز٠ اييت تطٛد ايّٝٛ ا٭ذٖإ عٔ ايدٚي١ اإلض١َٝ٬ ، ٖٛ إٔ 

ؽبط٦ٕٛ يف اضتعُاٍ رٜٔ ؽباؾُْٛٗا ع٢ً سد ضٛا٤املٓادٜٔ بكسٚز٠ قٝاّ ٖرٙ ايدٚي١ ٚاي

، كٝكتٗا عٔ ؾهس٠ ايدٚي١ اإلض١َٝ٬املؿطًشات ايطٝاض١ٝ ايػسب١ٝ يًد٫ي١ عٔ ؾهس٠ ربتًـ يف س

ؾهجريّا َا ٬ْسغ ؾُٝا ٜهتب٘ بعض ايهتاب املطًُـب املعاؾسٜٔ ، تأنٝدِٖ بإٔ: )اإلض٬ّ ٜدعٛ 

ٍٛ بإٔ اإلض٬ّ ٜطتٗدف إقا١َ صبتُع "اغرتانٞ" إفب ايدمبكساط١ٝ( ٜٚرٖب ؾسٜل آخس إفب ايك

نُا ٜصعِ نجري َٔ نتاب ايػسب إٔ اإلض٬ّ ٜعكد ْعس١ٜ "اسبصب ايٛاسد" ٖرٙ ايٓعس١ٜ اييت 

 ت٪دٟ إفب ايدنتاتٛز١ٜ املطًك١.

ٖٚرٙ احملا٫ٚت ايتٓع١ُٝٝ يف ايبشح عٔ َؿطًشات ضٝاض١ٝ تؿًح يًٓعاّ اإلض٬َٞ، يٝطت       

ا بعكّا ؾشطب ، ٚيٝطت عدمب١ ازبد٣ٚ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ؾكط ، ٚيهٓٗا َتٓاقك١ َع بعكٗ

تٓطٟٛ ع٢ً خطس أنٝد ، ملا تٓطٟٛ عًٝ٘ َٔ اشبطأ يف ايٓعس٠ إفب َػانٌ اجملتُع اإلض٬َٞ 

َٔ شا١ٜٚ ايتذازب ايتازؽب١ٝ ايػسب١ٝ ٚسدٖا ، ا٭َس ايرٟ قد ٜ٪دٟ ع٢ً ربٌٝ تؿٛزات قد تهٕٛ 

ٚيهٓٗا قد ٫ تكع أٚ َطًكّا يف داخٌ  -ٚد١ٗ ْعس ايػدـ املساقبحبطب –ؾشٝش١ أٚ َػًٛط١ 

 . (43)ْطام ْعس٠ اإلض٬ّ ايهرب٣
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ٖٚٓا ٜربش ض٪اٍ َِٗ ٖٛ: ٌٖ ايدمبكساط١ٝ ْعاّ أٚ ؾهس إض٬َٞ ست٢ ؼبٌُ سهُّا َٔ أسهاّ        

 ايػسٜع١ اشبُط١ املعسٚؾ١؟

ًٓعاّ ايدمبكساطٞ ٖٛ ذيو ايٓعاّ : إٕ ايٛؾـ ايؿشٝح يٚيإلداب١ عٔ ٖرا ايط٪اٍ ْكٍٛ       

ضاض١ٝ ايؿهس١ٜ اييت ٜب٢ٓ عًٝٗا َؿَٗٛ٘ ايرٟ ٜعتكد بإٔ ؾؿٌ ايدٜٔ عٔ اسبٝا٠ ٖٛ ايكاعد٠ ا٭

ايرٟ ٜتُجٌ يف اإلؾساز ع٢ً إٔ ايطٝاد٠ يًػعب ، ٚإٔ اسبانِ ايرٟ ي٘ سل إؾداز ا٭سهاّ ع٢ً 

أؾعاٍ اإلْطإ ، إلبا ٖٛ ايعكٌ ايبػسٟ ٚسدٙ ، إذ ٫ ع٬ق١ يًدايل بريو ، ؾُا يكٝؿس يكٝؿس ، 

 َٚا هلل هلل.

ا٭سهاّ ، إلبا ٖٞ يًعكٌ ٫ يًػسع ، ؾاإلْطإ ٖٛ اسبانِ  ؾاسبان١ُٝ ٚايطٝاد٠ ٚإؾداز       

ٚاإلْطإ ٖٛ املػسع ، ٚاإلْطإ ٖٛ ؾاسب ايطٝاد٠ ممج٬ّ يف زأٟ ا٭غًب١ٝ املُج١ً يسأع املاٍ ، ٖٚرا 

ايؿِٗ يًٓعاّ ايدمبكساطٞ ، ٖٛ املعٍُٛ ب٘ يف ا٭ْع١ُ ايطٝاض١ٝ ، ٖٚٛ ايرٟ تطع٢ ازبُاٖري 

ؾبح ايعٌُ يٓذاح ايٓعاّ ، ايدمبكساط١ٝ َطًبّا تسام يف ضبًٝ٘ ايدَا٤ ، املددٚع١ يتشكٝك٘ ، ٚأ

إفب سد إٔ ذٖب نبع نبري َٔ عًُا٤ املطًُـب إفب اعتباز ايدمبكساط١ٝ سهُّا غسعّٝا ، ٚإٔ 

ايعٗٛد ايطٝاض١ٝ املدتًؿ١ يًد٬ؾ١ اإلض١َٝ٬ ، إلبا ٖٞ تطبٝل سٞ ٚعًُٞ يًٓعاّ ايدمبكساطٞ 

دا٤ ب٘ اإلض٬ّ ، أٚ إٔ ايدمبكساط١ٝ ْعاّ دا٤ ب٘ سهِ ايطاغٛت ؟ إذ ٫  ؾٌٗ ايدمبكساط١ٝ ْعاّ

 .   (44)ثايح يريو

ؾاملبدأ ايدمبكساطٞ ٜكّٛ ع٢ً أضاع ؾؿٌ ايدٜٔ عٔ اسبٝا٠ ، ٚبايتايٞ ؾؿٌ ايدٜٔ عٔ        

ايدٚي١ ، ؾٓعاّ اسبهِ ايدمبكساطٞ ٫ ع٬ق١ ي٘ بايدٜٔ ، ٚايدمبكساط١ٝ نؿٛز٠ يٓعاّ اسبهِ يف 

ايسأمساي١ٝ ، آت١ٝ َٔ د١ٗ إٔ اإلْطإ ٖٛ ايرٟ ٜكع ْعاَ٘ ، ٚيريو ناْت ا٭١َ ٖٞ َؿدز 

ايطًطات ، ٚايطٝاد٠ يًػعب ٫ يًػسع ، ؾايدٜٔ َعصٍٚ ْٗا٥ّٝا يف ايٓعاّ ايدمبكساطٞ ، ٭ٕ ايػسب 

ايدٜٔ عٔ اسبٝا٠  اعتٓل ٖرٙ ايؿهس٠ بعد ؾساع زٖٝب بـب ؾ٬ضؿ١ أٚزبا ، ست٢ أؾبشت ؾهس٠ ؾؿٌ

، ٖٞ ايكاعد٠ ايؿهس١ٜ يإلْطإ ، ٚذبدٜد ٚد١ٗ ْعسٙ يف اسبٝا٠ ، ٚع٢ً ٖرا ا٭ضاع تعاجل نبٝع 

َػانٌ اسبٝا٠ ، ٚع٢ً ٖرا ا٭ضاع ٚددت ايدمبكساط١ٝ يف أٚزبا ، ٚأؾبشت )َٓٗادّا يًشهِ 

تهٕٛ ايطًط١ ؾٝ٘ يًػعب نبٝعّا ، ؾ٬ تػري ايكٛاْـب ٫ٚ تبدٍ إ٫ بسأٟ ازبُٗٛز ، ٫ تطٔ إ٫ 

سطب َا تٛسٞ إيِٝٗ عكٛهلِ، ؾ٬ ٜتػري َٔ ايكإْٛ إ٫ َا ازتكت٘ أْؿطِٗ ٚنٌ َا تطٛغ٘ 

 .(45)عكٛهلِ(

ؾطاملا إٔ اإلْطإ ٖٛ ايرٟ ٜتٛفب ؾ٬سٝات ايتػسٜع ، ؾٗٛ ٚسدٙ ؾاسب ايطٝاد٠ املطًك١ ،        

ٕ ؾؿٌ ايدٜٔ ؾايػعب سـب ٜكسز ضٔ ايكٛاْـب ، ؾإْ٘ ٜكّٛ بريو بعٝدّا عٔ ايتكٝد بأٟ دٜٔ ، ٭

عٔ اسبٝا٠ ، ٖٛ ا٭ضاع ايؿًطؿٞ ايعكدٟ يًٓعاّ ايدمبكساطٞ ، ٚعًٝ٘ ، ؾإٕ ايدمبكساط١ٝ 

 اسبدٜج١ ٫ ضٓد هلا َٔ ايٛاشع ايدٜين ، ٫ْؿؿاٍ ايدٚي١ عٔ ايدٜٔ .

، إذ إٔ ايطًٛى يف ا٭ؾٌ ٜٓبعح عٔ تؿٛز ط١ٝ بٗرا ايٛؾـ ضًٛى يتؿٛز داًٖٞٚايدمبكسا       

 ٚؾهس .
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، ٜكؿد بٗا ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ عدّ ا٫ستهاّ َطًكّا إفب َٓٗر اهلل يف إداز٠ ؾٛقع١ٝ ايتػسٜع       

غ٪ٕٚ اسبٝا٠ ،أٚ بتعبري آخس ، ؾإٕ ٚقع١ٝ ايتػسٜع تعين بػسٜت٘ ، أٟ بػس١ٜ املؿدز، يف َكابٌ 

أي١ٖٝٛ املؿدز، َٔ سٝح ا٫ضتُداد َٓ٘ ٚسدٙ ، ؾايكإْٛ قد ٜهٕٛ عًٞ غهٌ عادات، ٚتكايٝد ، 

أعساف ، قد ؽبكع هلا ازبُٝع ، ٚقد ٜهٕٛ ع٢ً غهٌ أَس ْٚٗٞ ، ٜؿدزٙ غدـ َطاع نس٥ٝظ ٚ

قب١ًٝ أٚ ًَو ، ٚقد ٜهٕٛ ع٢ً غهٌ قٛاعد ٚأٚاَس تؿدزٖا ١٦ٖٝ خٛهلا اجملتُع ، سل إؾداز 

ايكٛاْـب ، ٖٚرا ايكإْٛ قبدتًـ أغهاي٘ ،  إٕ مل ٜطتٓد ٜٚتأضظ ع٢ً ايٛسٞ ايطُاٟٚ ، ٜٚكتؿس 

ايبػس ، ؾٗٛ قإْٛ ٚقعٞ ، ٖٚٓايو قٛاْـب ٫ ٜهٕٛ َؿدزٖا ايبػس ، بٌ خايل ايبػس  َؿدزٙ ع٢ً

ؾٗٞ تطتٓد ٚتتأضظ ع٢ً تعايُٝ٘ ٚٚسٝ٘ ايطُاٟٚ ، ٚإٕ قاّ ايبػس بؿهٗا ٚتكٓٝٓٗا ؾٗرٙ قٛاْـب 

 غري ٚقع١ٝ .

ٜٓطٟٛ عًٞ ، ؾإٕ إضٓاد ١َُٗ ايتػسٜع يًبػس سطبُا ٜػري إيٝ٘ َؿّٗٛ ازبا١ًٖٝ ٚبتعبري آخس       

 : اشبؿا٥ـ ٚايطُات اييت يف َكدَتٗا

ّٝا ٚغري َطتٓد إيٞ َا أْصٍ : بتأضٝظ عكٍٛ ايبػس ٚأٖٛا٥ِٗ َٚؿاسبِٗ ايرات١ٝ ، َٓشٓأ٫ّٚ       

َُٓٛى َعٔ َبِعِض}: اهلل َِٜؿٔت ِِ َإٔ  ُٖ َٚاِسَرِز  ِِ ُٖ َٛا٤ ِٖ ٫ََٚ َتٖتٔبِع َأ  ُ٘ ًّ ٍَ اي َُا َأَْص ُِٗ ٔب َٓ ِٝ ِٕ اِسُهِ َب ُ٘  ََٚأ ًّ ٍَ اي ََا َأَْص

ٖٓ َٔ اي َِّ ٕٖ َنٔجريّا  َِٚإ  ِِ ِٗ ُْٛٔب ُِٗ ٔبَبِعِض ُذ ُٜٔؿَٝب ُ٘ َإٔ  ًّ ُِٜسُٜد اي َُا  ْٖ ِِ َأ ًَ ِِٛا َؾاِع َٛيَّ َِٝو َؾِإٕ َت اِع ِإَي

َٕ  .(46){َيَؿأضُكٛ

عٕٛ : َٚٔ ثِ ؾإْ٘ ٜٓتؿٞ عٓ٘ ايعدٍ املطًل نُا ٖٛ يف َٓٗاز اهلل  ، ٫ٕ ايبػس ٜػسٚثاّْٝا       

ٚؾكّا يًُؿاحل اييت تدزنٗا عكٛهلِ ٚاسبادات ٚاملؿاحل اييت ٜٗدؾٕٛ يتشكٝكٗا يف ٚقتِٗ: 

٘ٔ َؾاِسُهِ} ِٝ ًَ ُّٔٓا َع ِٝ َٗ َُ َٚ َٔ اِئهَتأب  َٔ  ٔ٘ ِٜ ََٜد  َٔ ِٝ َُا َب ََُؿدِّقّا يِّ َِٝو اِئهَتاَب ٔباِيَشلِّ  َٓا ِإَي َُا  ََٚأَْصِي ُِٗ ٔب َٓ ِٝ َب

٫ََٚ َتٖتٔب  ُ٘ ًّ ٍَ اي ُ٘ َأَْص ًّ ِٛ َغا٤ اي ََٚي َٗادّا  ِٓ َٔ َٚ ِِ ٔغِسَع١ّ  َُٔٓه َٓا  ًِ َٔ اِيَشلِّ ٔيهٌٍُّ َدَع َٔ ُٖا َدا٤َى  ِِ َع ُٖ َٛا٤ ِٖ ِع َأ

ُٔ ِِ َد ََِسٔدُعُه َِٝسأت ِإَي٢ اهلل  ََا آَتاُنِ َؾاِضَتٔبُكٛا اشَب ِِ ٔؾٞ  َُٛن ًُ َِٝب ََٚيأهٔ يِّ َٚأسَد٠ّ   ١َّٖ ِِ ُأ ًَُه ٝعّا َيَذَع

َٓب٦ُُِّه ُٝ ََٕؾ ًُٔؿٛ ٘ٔ َتِدَت ِِ ٔؾٝ َُا ُنُٓت  .(47){ِ ٔب

: ٜٚٓتر عٔ ذيو  نً٘ تٓٛع املؿدز ايكاْْٛٞ بايٓطب١ يًٓاع سطب طبكاتِٗ يف ايػ٢ٓ ٚثايجّا       

ٚايؿكس ، أٚ سطب َسنصِٖ يف اجملتُع َٔ سٝح نِْٛٗ يف ق١ُ اهلسّ ا٫دتُاعٞ أٚ يف قاعدت٘ ، 

ايك٣ٛ ٚايطبكات ٚا٭غداف أؾشاب ايٓؿٛذ  ؾايكإْٛ يف ْٗا١ٜ ا٭َس ضٝهٕٛ ضبؿ١ً ؾساع

 . (48)ٚاملها١ْ

، ًَص١َ اإلتباع  ٚٚادب ايعٌُ بٗا ٚاحملؿ١ً إٔ ايدمبكساط١ٝ سطب ْعس امل٪َٓـب بٗا َٔ أًٖٗا       

بٌ ٜٚعتربْٚٗا ايبدٌٜ يًٓعاّ اإلهلٞ ايرٟ ٚقع٘ خايل ايبػس ، ٖٚرا َٔ أق٣ٛ ٚأدٍ ايػٛاٖد ع٢ً 

 بط٬ْٗا ٚداًٖٝتٗا.
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 انفرق بني حكم انشورى واندميقراطية يف انفقه اإلسالمي انوضعي: ملطهب انثانثا
تعتُد ايػٛز٣ أخر ايسأٟ ٚتكًٝب ٚدٗات ايٓعس َٔ أٌٖ اسبٌ ٚايعكد يف ا٭١َ ، ِٖٚ أٚي٦و        

ا٭غداف ايرٜٔ تتٛؾس ؾِٝٗ غسٚط َع١ٓٝ ، َجٌ : ايعداي١ ازباَع١ يػسٚطٗا ، ٚايعًِ ايرٟ 

َعسؾ١ َٔ ٜطتشل اإلَا١َ ع٢ً ايػسٚط املعترب٠ ؾٝٗا ، ٚايسأٟ ٚاسبه١ُ، امل٪دٜإ  ٜتٛؾٌ ب٘ إفب

 .(49)إفب اختٝاز َٔ ٖٛ أؾًح ٚبتدبري املؿاحل أقّٛ ٚأعسف

ٚقد ثبتت َػسٚع١ٝ ايػٛز٣ بايهتاب ٚايط١ٓ املطٗس٠ ٚاإلنباع ، ٚممازضتٗا قسٚز٠ يٓعاّ        

 ك٢ إض١َٝ٬.اسبهِ يف اإلض٬ّ ست٢ ٜتط٢ٓ يكٛاعدٙ إٔ تب

ٖٚٞ ؾسض ع٢ً اسبانِ ٫ ؼبٌ إبساّ أَس َٔ أَٛز املطًُـب إ٫ بعد إٔ ٜعٛد إفب ا٭١َ ٜطًب        

 َٓٗا ايسأٟ.

، ٜجاب ع٢ً ؾعًٗا ز٥ٝظ ايدٚي١ ، ٫ٚ ٜأثِ إٕ تسنٗا ، ٚيهٓ٘ ٜهٕٛ قد تسى أّ أْٗا َٓدٚب١       

 ا٭ٚفب ؾعً٘ ، زبين ْتا٥ر ٖرا ايعٌُ ايطٝاضٞ ايساقٞ.

ٚايػٛز٣ تدٚز بـب سهُـب اثٓـب ، ؾإَا إٔ تهٕٛ ؾسقّا ، ٚإَا إٔ تهٕٛ َٓدٚب١ إذ ٫ سهِ ثايح        

 . (50)هلا

ٚقد َازضٗا  ٌٚايػٛز٣ زبا١ْٝ املؿدز ازتبطت بايؿ٠٬ ٚايصنا٠ ٚايتٛنٌ ع٢ً اهلل عص ٚد       

ت٦ٓاضا باٯزا٤ ٚتطٝٝبّا زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عًُّٝا يف َا مل ٜهٔ ؾٝ٘ ْـ إهلٞ ، اض

 يًٓؿٛع ، ٚاضرتغادّا بتعدد اٯزا٤ ٚاختٝاز أسطٓٗا ٚأؾكًٗا ٚأٚدٗٗا ، ٚذبكٝكّا يًُؿًش١. 

 ٚايػٛز٣ يف أْاع طبؿٛؾـب ، قبٛاؾؿات طبؿٛؾ١ ، يف َٛاقٝع طبؿٛؾ١.       

، أَا ايعٌُ  ٚا٭خر بايػٛز٣ ًَصّ ع٢ً  ا٭زدح ، اعين ممازض١  ايػٛز٣ ٚتكًٝب ٚدٛٙ ايسأٟ       

بأسد ايسأٜـب ٭سد ؾسٜكٞ ايػٛز٣ يف ساي١ إْكطاّ املطتػازٜٔ إيٞ ؾسٜكـب ، ؾإٕ ا٭خر بسأٟ 

 ا٭غًب١ٝ ٖٛ ايسادح ، ٚعًٞ ا٭ق١ًٝ ا٫يتصاّ ب٘.

٫ٚ غب٘ بـب ايػٛز٣ ٚايدمبكساط١ٝ يف َطاي١ ا٭غًب١ٝ ، إذ إٔ ايػٛز٣ تعتُد عًٞ َػاٚز٠ أٌٖ        

ايدمبكساط١ٝ ، ؾتعتُد عًٞ َػاٚز٠ نٌ َٔ ؼبل ي٘ ايتؿٜٛت بػض ايٓعس عٔ اسبٌ ٚايعكد ، أَا 

 ؾؿت٘ َٔ سٝح ايعًِ أٚ ايٓٛع أٚ ايسأٟ ٚاسبه١ُ.

أَا ايدمبكساط١ٝ ؾإْٗا تأخر ايسأٟ َٔ صبُٛع ايػعب بػسط املٛاط١ٓ ٚا٭١ًٖٝ يًتؿٜٛت        

نٌ َٛقٛع ٜطسح يًٓكاؽ  املتُج١ً يف ايطٔ ايعُس١ٜ ، ٚيٝظ هلا َٛقٛعات ضبدد٠ ،بٌ ٖٞ يف

 ٚاملداٚي١.

ٚيٝظ هلا ع٬ق١ بأسهاّ ايدٜٔ ، سٝح مبهٔ إٔ ٜتِ ايتػاٚز يف اجملايظ ايٓٝاب١ٝ إلقؿا٤        

-ّٛ عًٝ٘ َبدأ ٚؾهس ايدمبكساط١ٝٚإبعاد ايدٜٔ بازب١ًُ عٔ ٚاقع اسبٝا٠ ، ٖٚٛ ا٭ضاع ايرٟ ٜك

را ا٭ضاع تأخر ايدمبكساط١ٝ ضًطتٗا ؾؿٌ ايدٜٔ عٔ اسبٝا٠  ٚاملُازض١ ا٭خ٬ق١ٝ ، ٚع٢ً ٖ

 ٚتػسٜعاتٗا َٔ ايػعب أٚ ا٭١َ ٫ٚ تكس أٚ تعرتف بايٛسٞ اإلهلٞ.
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ٚايدمبكساط١ٝ تعين دنتاتٛز١ٜ ا٭غًب١ٝ ع٢ً ا٭ق١ًٝ سٝح تؿسض ضًطاْٗا يف نبٝع ا٭ٚقات        

٢ عًٞ ؾؿات َٔ اييت تتُهٔ ؾٝٗا َٔ اسبؿٍٛ ع٢ً ٖرٙ ا٭غًب١ٝ يف سـب إٔ ٖرٙ ا٭غًب١ٝ مل تبٓ

بٝٓٗا ؾؿ١ اسبه١ُ ٚايسأٟ ، بٌ إٕ نٌ َٔ ٜتُتع حبل املٛاط١ٓ ، ٚبًؼ ضّٓا عُس١ٜ َع١ٓٝ سطب َا 

عًٝ٘ غسٚط ايرتغٝح ٚا٫ْتداب يف ايٓعاّ ايدمبكساطٞ. ـتٓ

ساف عٓدَا اْؿؿًت عٔ ٚهلرا ػبُع ايباسجٕٛ ع٢ً إٔ اسبكاز٠ ايػسب١ٝ بدأت طسٜل ا٫عب       

ٚا٭خ٬م ، ٚايتُطت َؿاِٖٝ ايكِٝ ايٛث١ٝٓ ايْٝٛا١ْٝ ايكدمب١ اييت تكّٛ ع٢ً ، قٛابط ايدٜٔ

، مل اسبكاز٠ ايػسب١ٝ عباد٠ ايك٠ٛ ٚعباد٠ ازبُاٍ ، ٜٚسدع ذيو إفب املؿّٗٛ ايدٜين ايرٟ اعتٓكت٘

١ْٝ ٜهٔ يف ا٭ؾٌ ضًُّٝا كباَّا ،ٚإلبا نإ قد سسف ذبت تأثري تؿطريات ز٩ضا٤ ايدٜٔ إفب ايسٖبا

، ٚدب اشب٬ف بـب ايعًُا٤ ٚزداٍ ايدٜٔ مما أد٣ إفب ذبٍٛ اسبكاز٠ ربايـ ايؿطس٠ اإلْطا١ْٝاييت 

، َٚٔ قِٝ ايسبا١ْٝ إفب اإلسباد ٚايسٖبا١ْٝ إفب اإلباس١َٝٔ ايٓكٝض إفب ايٓكٝض، َٔ ايدٜٔ إفب 

 ، ٚنإ ٖرا َٓطًل ا٫عبساف.ًؿطس٠ايكِٝ املطتشدث١ املعازق١ ي

ايْٝٛا١ْٝ اإلغسٜك١ٝ قبؿاُٖٝٗا يف عباد٠ ازبُاٍ ، ٚإسٝا٤ ايؿًطؿ١  ٚدا٤ إسٝا٤ ايؿًطؿ١       

ايسَٚا١ْٝ قبؿاُٖٝٗا يف عبٛد١ٜ ايؿسد يًؿسد ، ٚنإ ٖٓايو إع٤٬ اإلْطإ ٚا٫زتؿاع ب٘ ؾٛم 

سكٝكت٘ ٚطبٝعت٘ ، ثِ دا٤ ايتشٍٛ َٔ ايدٜٔ إفب ايؿًطؿات ، ٚإْػا٤ أخ٬م ددٜد٠ َٓؿؿ١ً عٔ 

سجٝجّا َٔ ايدٜٔ إفب ايؿًطؿ١  املجاي١ٝ يف املسس١ً ا٭ٚفب ، ثِ دا٤   ايدٜٔ ، ٚقد دا٤ ايتشٍٛ

ايتشٍٛ اشبطري إفب ايؿًطؿ١ املاد١ٜ اييت غريت َؿاِٖٝ ا٭خ٬م ٚايكِٝ ، ٖرٙ املؿاِٖٝ اييت 

، ثِ دا٤ت سسب استكست اإلْطإ ٚٚؾؿت٘ باسبٝٛا١ْٝ ، ٚآدعت اْ٘ ٜؿدز عٔ ازبٓظ أٚ عٔ املعد٠ 

ٚايدع٠ٛ إفب ْطب١ ا٭خ٬م ٚافب ايتطٛز املطًل ، ٚبريو باعدت اسبكاز٠ بٝٓٗا  ايكِٝ ، ايجٛابت،

ٚبـب قِٝ ايبٓا٤ ٚايجبات ، ٚدعا٥ِ  ايٓٗٛض اسبكٝك١ٝ ، ٚاْدؾعت عبٛ َطايب ايبدٕ ٚأٖٛا٤ 

 .(51)ايٓؿظ

 املبحث انثانث
 أهم انشورى واندميقراطية يف انفقه اإلسالمي وانوضعي

 يف انفقه اإلسالميأهم انشورى : املطهب األول
مل ؼبدد ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ أٌٖ ايػٛز٣ يف ْـ ؾسٜح يف ؾؿاتِٗ أٚ عددِٖ أٚ        

ِِ }َٔ ؽبتازِٖ ، ٚيهٔ ٚزدت اإلغاز٠ إيِٝٗ بايكُري يف قٛي٘ تعافب :  ِٗ َٔ اِضَتَذاُبٛا ٔيَسبِّ َٚائَّرٜ

ُٗ َٓ ِٝ ِِ ُغَٛز٣ َب ُٖ َُِس ََٚأ ًَا٠َ  َُٛا ايٖؿ َََٕٚأَقا ُٜٓٔؿُكٛ  ِِ ُٖ َٓا ُٖا َزَشِق َٔ َٚ َٔ }ٚيف قٛي٘ تعافب :  (52){ِِ  ِّ  ١َُٕ َُا َزِس َؾٔب

 ِِ ُٗ َٚاِضَتِػٔؿِس َي  ِِ ُٗ ِٓ ـُ َع ِٛٔيَو َؾاِع ِٔ َس َٔ ًِٔب ٫ََْؿٗكِٛا  ًَٔٝغ اِيَك ِٛ ُنَٓت َؾّعّا َغ ََٚي  ِِ ُٗ ٘ٔ ٔيَٓت َي ًّ اي

َٛنَّ ََِت َؾَت َِِس َؾِإَذا َعَص ِِ ٔؾٞ اَ٭ ُٖ ِِٚز ًٔـَبََٚغا َٛنِّ َُُت ُٜٔشٗب اِي  َ٘ ًّ ٕٖ اي ٘ٔ ِإ ًّ ٢ًَ اي ٚايرٟ ٜعٛد  (53){ٌِ َع

 يًُطًُـب قبذُٛعِٗ ، َٚع ٖرا ؾإْ٘ يٝظ يهٌ َطًِ املكدز٠ ع٢ً إبدا٤ ايسأٟ ٚاملػاٚز٠.
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ؾأٌٖ ايػٛز٣ نباع١ َٔ أٌٖ ايبؿري٠ ٚايسأٟ ، ٚايكدز٠ ع٢ً ا٫ضتٓباط يف ضا٥س ا٭َٛز اييت 

مل ٜسد ؾٝٗا ْـ َٔ نتاب أٚ ض١ٓ ، خاؾ١ يف ا٭َٛز اإلداز١ٜ ضسٜع١ ايتطٛز ، ذبتادٗا ا٭١َ ؾُٝا 

ِٟٛ }قاٍ تعافب :  َِٜطَت  ٌِ َٖ  ٌِ ٘ٔ ُق ١ََُ َزبِّ َِٜسُدٛ َزِس َٚ َِٜشَرُز اِيآٔخَس٠َ  ََٚقا٥ُّٔا  ٌِ َضأددّا  ِٝ َّ َْا٤ اي ْْٔت آ َٛ َقا ُٖ  ِٔ َٖ َأ

َٕ ُُٛ ًَ َِٜع َٔ َيا  َٚائَّرٜ  َٕ ُُٛ ًَ َِٜع  َٔ ُِٚيٛا اِيَأِيَبأب ائَّرٜ ََٜتَرنَُّس ُأ َُا  ْٖ َِْس }، ٚقاٍ تعافب :  (54){ِإ ِِ َأ ُٖ َِٚإَذا َدا٤

ُ٘ ا َُ ًٔ ِِ َيَع ُٗ ِٓ َٔ َِِس  ِٚٔيٞ اَ٭ َِٚإَي٢ ُأ  ٍِ ُٙ ِإَي٢ ايٖسُضٛ ِٛ َزٗدٚ ََٚي  ٔ٘ ِٛٔف َأَذاُعِٛا ٔب ِٚ اِيَد ِٔ َأ َِ َٔ اَ٭ َِّ ُ٘ َْ َِٜطَتٓٔبُطٛ  َٔ ئَّرٜ

٫َِٛ ََٚي  ِِ ُٗ ِٓ َٔ٬ًّٝٔ َٕ ِإ٫َّ َق َِٝطا ُِ ايٖػ ُ٘ ٫َٖتَبِعُت َُُت ََٚزِس  ِِ ُِٝه ًَ ٘ٔ َع ًّ ٌُ اي  .(55){ َؾِك

 .  (56)ٜٚطُٞ اإلَاّ املاٚزدٟ أٌٖ ايػٛز٣ "أٌٖ ا٫ختٝاز" ٚتاز٠ ٜطُِٝٗ "أٌٖ اسبٌ ٚايعكد"       

ػأْ٘ غ٤ٞ ، ٚمل ٜسد بعًُا٤ ايطٝاض١ ايػسع١ٝ املطًُٕٛ ٚهلرٙ ايؿ١٦ تستٝب دضتٛزٟ ابتهسٙ       

َٔ ايٓؿٛف ايػسع١ٝ ٫ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٫ٚ يف ايط١ٓ املطٗس٠ ، ٚبكٞ ٖرا ايٓعاّ ايرٟ ابتهسٙ 

ايعًُا٤ املطًُٕٛ يف اسبدٚد ايٓعس١ٜ ، تٓاٚي٘ امل٪يؿٕٛ ٚايباسجٕٛ ، ْٚكً٘ اشبًـ عٔ ايطًـ ، ٚمل 

 ٜهٔ ي٘ يف ٚاقع اسبٝا٠ اإلض١َٝ٬ ايطٝاض١ٝ أثس ع٢ً اخت٬ف ايعؿٛز .

اختٝازِٖ ٚأٚؾاؾِٗ، َٚا  يعدّ ٚدٛد ايٓؿٛف ايػسع١ٝ بػإٔ أٌٖ اسبٌ ٚايعكد ، ٚطسٜلٚ       

، ؾكد ٚقع خ٬ف غدٜد بـب ايؿكٗا٤ يف ذبدٜد َديٍٛ ٖرا ا٫ؾط٬ح ايؿكٗٞ ، نُا إفب ذيو

 ٚقع اشب٬ف يف عدد ٖ٪٤٫ ٚأٚؾاؾِٗ ، ٚؾُٝٔ ٜتٛفب تعِٝٝٓٗ.

ٍ املاٚزدٟ : )ايػسٚط املعترب٠ ؾِٝٗ ث٬ث١ : أسدٖا : ٚقد سدد ايعًُا٤ ايػسٚط املعترب٠ ؾِٝٗ ، ؾكا

 .  (57)ايعداي١ ، ٚايجاْٞ : ايعًِ ، ٚايجايح : ايسأٟ ٚاسبه١ُ(

: )أَا أٌٖ اختٝاز ؾٝعترب ؾِٝٗ غسٚط : أسدٖا : ايعداي١، ٚايجاْٞ : ٜعًٞ ٜٚكٍٛ ايكاقٞ أبٛ       

ٜهٕٛ َٔ أٌٖ ايسأٟ  ايعًِ ايرٟ ٜتٛؾٌ ب٘ إفب َعسؾ١ َٔ ٜطتشل اإلَا١َ ، ٚايجايح : إٔ

 .  (58)ٚايتدبري(

: أٌٖ ا٫ختٝاز نست ، ؾٝكٍٛ يف ؾؿ١ٜٚس٣ إَاّ اسبسَـب ٚدٛب تٛؾس ؾؿات أخس٣ غري اييت ذ       

)َا ْعًُ٘ إٔ ايٓط٠ٛ ٫ دخٌ هلٔ يف ربري اإلَاّ ٚنريو ٫ ٜٓاط ٖرا ا٭َس بايعبٝد ، ٫ٚ تعًل 

ٟٚ ا٭س٬ّ ، ٫ٚ ٜدخٌ ٭ٌٖ اير١َ يف ْؿٝب ي٘ بايعٛاّ ، ايرٜٔ ٫ ٜعدٕٚ َٔ ايعًُا٤ ، ٚذ

 . (59)ا٭١ُ٥(

ٚأَا ابٔ خًدٕٚ يف َكدَت٘ ؾٝكٍٛ: )سكٝك١ أٌٖ ايعكد ٚاسبٌ إلبا ٖٞ ٭ٌٖ ايكدز٠ عًٝ٘،        

ؾُٔ ٫ قدز٠ ي٘ عًٝ٘ ؾ٬ سٌ ي٘ ٫ٚ عكد يدٜ٘ ، ايًِٗ إ٫ إذا أخر ا٭سهاّ ايػسع١ٝ عِٓٗ ٚتًك٢ 

 .  (60)ايؿتا٣ٚ َِٓٗ(

ٚنُا ٚقع اشب٬ف يف أٚؾاف أٌٖ اسبٌ ٚايعكد ، ٚقع اشب٬ف يف أعدادِٖ ٚتػعبت اٯزا٤ يف        

، أَا َٔ ٜتٛفب ٛد ايٓؿٛف ايػسع١ٝ اييت تدٍ عًٝ٘ذيو ، ٫ٚ قابط يريو ا٫خت٬ف ، يعدّ ٚد

تعٝـب أٌٖ اسبٌ ٚايعكد ؾٗٛ اشبًٝؿ١ ، ؾٝٓبػٞ إٔ ٜطتدسز َٔ نٌ َِٓٗ زأٜ٘ ٚٚد١ٗ زأٜ٘ ، ؾأٟ 

ُِٓٛا َأٔطُٝعِٛا }ٯزا٤ نإ أغب٘ بهتاب اهلل ٚض١ٓ زضٛي٘ ، عٌُ ب٘ ، نُا قاٍ تعافب: ا ََ َٔ آ َٗا ائَّرٜ ٜٗ َٜا َأ
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ٍِ َٚايٖسُضٛ  ٔ٘ ًّ ُٙ ِإَي٢ اي ٤ِٕٞ َؾُسٗدٚ ِِ ٔؾٞ َغ َٓاَشِعُت ِِ َؾِإٕ َت َُٔٓه َِِس  ِٚٔيٞ اَ٭ َُٚأ  ٍَ ََٚأٔطُٝعِٛا ايٖسُضٛ  َ٘ ًّ ِِ  اي ِإٕ ُنُٓت

َٕ ُٛٓ َٔ ٬ِّٜٚ ُتِ٪ ُٔ َتِأ ََٚأِسَط ِْٝس  ِّ اٯٔخِس َذٔيَو َخ ِٛ َٝ َٚاِي  ٔ٘ ًّ  . (61){ٔباي

ٚأٚيٛا ا٭َس ؾٓؿإ : ا٭َسا٤ ٚايعًُا٤ ، ِٖٚ ايرٜٔ إذا ؾًشٛا ؾًح ايٓاع ؾع٢ً نٌ َٓٗا        

 .   (62)إٔ ٜتشس٣ قبا ٜكٛي٘ ٜٚؿعً٘ طاع١ هلل تعافب ٚيسضٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

، نُا ٜػرتى ؾٝٗا َٔ مبجً٘ َٔ أٌٖ ايسأٟ ٚاملعسؾ١ ٛز٣ نبٗٛز ا٭١َ أٜٚٚػسى يف ايػ       

اسبانِ بعد اختٝازٙ ٚتعٝٝٓ٘ عٔ طسٜل ايػٛز٣ ، ٚبريو تتشكل املػازن١ بـب اسبانِ ٚايسع١ٝ 

أٚ ايػعب ، ٜٚتِ بريو تكٝٝد اسبانِ بكٝدٜٔ ، ايػسٜع١ ٚايػٛز٣ أٟ حبهِ اهلل ثِ بسأٟ 

 . (63)ا٭١َ

ًُا٤ يف ؾؿ١ املطتػاز : ٚؾؿ١ املطتػاز يف ا٭سهاّ إٔ ٜهٕٛ عاملّا دّٜٓا ، ٚقًُا ٜهٕٛ ٚقاٍ ايع       

ذيو إ٫ يف عاقٌ ، قاٍ اسبطٔ : َا نٌُ دٜٔ اَس٨ َا مل يهٌُ عكً٘، ٚقاٍ اشبطابٞ ٚغريٙ : ؾإذا 

، ٛقعت اإلغاز٠ خطأ ؾ٬ غسا١َ عًٝ٘اضتػري َٔ ٖرٙ ؾؿت٘ ، ٚادتٗد يف ايؿ٬ح ٚبرٍ دٗدٙ ؾ

 .، َٚٔ ؽبػ٢ اهلل، أٌٖ ايتك٣ٛ ٚا٭َا١ٌْٖ َػٛزتوٍ ضؿٝإ ايجٛزٟ يٝهٔ أٚقا

 أهم اندميقراطية يف انفقه انوضعي: املطهب انثاني
ختٝاز نُا سددٖا ايؿك٘ مل ؼبدد ايٓعاّ ايدمبكساطٞ غسٚط َٚٛاؾؿات ٭ٌٖ ا٫       

ؿؿات اييت ت٪ٌٖ ايػدـ ، ٚمل دبعٌ ايعداي١ ٚايعًِ ٚايسأٟ ٚاسبه١ُ َٔ املعاٜري ٚاياإلض٬َٞ

٭ٕ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ ا٫ختٝاز ، ؾٝذٛش يف ايدمبكساط١ٝ يهٌ ؾسد َٔ أؾساد اجملتُع إٔ ٜديٞ بسأٜ٘ 

 بػض ايٓعس عٔ دٜٓ٘ أٚ ْٛع٘ أٚ عًُ٘ أٚ عدايت٘ أٚ زأٜ٘ ٚسهُت٘ .

 ،َٛزؾٝشل يًُدإ يف دسمب١ أٚ ضاقط املس٠٤ٚ أٚ اجملاٖس بايؿطل إٔ ٜديٞ بسأٜ٘ يف نبٝع ا٭       

سٛهلا ، ٚا٭عذب ٚؼبل يًذاٌٖ ٚعدِٜ ايسأٟ إٔ ٜؿٛت ع٢ً نبٝع ا٭َٛز اييت تطسح ي٬ضتؿتا٤

 غ٪ٕٚ اسبهِ َٔ ذيو ٚا٭غسب إٔ ٜطاِٖ غري املطًِ يف اختٝاز ز٥ٝظ ايدٚي١ املط١ًُ ، ٚإٔ ٜكسز يف

 .باإلض٬ّ أّ بايٛقع

تع بػٗاد٠ املٛاط١ٓ ٚبًؼ ضّٓا عُس١ٜ ٚغا١ٜ ا٭َس يف ايٓعاّ ايدمبكساطٞ أْ٘ ؼبل يهٌ َٔ كب       

َع١ٓٝ إٔ ٜديٞ بسأٜ٘ يف نبٝع ا٭َٛز ، ٚع٢ً ٖرا ا٭ضاع ؾإٕ ايدمبكساط١ٝ تكّٛ ع٢ً أضاع 

اضتُساز ايطًط١ املطًك١ َٔ ايػعب ع٢ً سطب ٚؾؿ٘ ٚساي٘ ، ٚبٗرا ايٛؾـ ؼبل يًذُٝع إٔ 

 ٜديٞ بسأٜ٘ يف نبٝع ا٭َٛز يف أسٛاٍ ايطًِ ٚاسبسب ٚغريٖا.

٢ً ٖرا ا٭ضاع ؾإٕ أٌٖ ايدمبكساط١ٝ يٝظ هلِ سدٚد يف اختٝاز َا ٜسْٚ٘ ، ٫ٚ ٜٓكبطٕٛ ٚع       

بٛاشع َٔ أخ٬م اٚ دٜٔ ، ٚتطسح نبٝع ايككاٜا ٭خر ايساٟ ، ٚأٟ اٯزا٤ ناْت ي٘ ا٭غًب١ٝ ٜهٕٛ 

 ي٘ اسبهِ ٚايتشهِ ، ٫ٚ َعازض ي٘ ٫ٚ َٓاشع ، طاملا إٔ ايػايب١ٝ ٖٞ اييت ازتكت ذيو.

ايتعدد١ٜ أٚ ايدمبكساط١ٝ يف َعٓاٖا ايطٝاضٞ يتكدِٜ اسبًٍٛ ملػه١ً َد٣ َػازن١ ٚتطع٢        

ؾؿا٥ٌ اجملتُع املتٓٛع١ املتبا١ٜٓ بايكساز ايطٝاضٞ ٚاسبهِ ، ٜٚٓبعٞ ايتٜٓٛ٘ ٖٓا إٔ َٛقٛع ٖرٙ 

املػازن١ يٝظ املكؿٛد َٓ٘ اشبٝاز بـب ايدمبكساط١ٝ ٚغريٖا َٔ ايٓعِ ، ؾايدمبكساط١ٝ بأغهاهلا 
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، ٚخباؾ١ غري املباغس٠ ٚاييت تأخر بٓعاّ ا٫ْتداب ٚايتُجٌٝ ايٓٝابٞ ، أَس َؿسٚؽ َٓ٘ تًؿ١املد

إٔ اجملتُع ٫ ٜتهٕٛ ؾكط َٔ  سٜها ، ٚيهٔ َٛقع ايٓعس ٚزا٤ ذيوَٚتؿل عًٝ٘ يف أٚزبا ٚأَ

سه١َٛ ٚأؾساد ٜػازنٕٛ يف ايطٝاض١ َٔ خ٬ٍ ا٫ْتدابات ٚعك١ٜٛ ا٭سصاب ايطٝاض١ٝ ، بٌ 

يو غسا٥ح أخس٣ يف اجملتُع َجٌ ا٭قًٝات ايعسق١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايد١ٜٝٓ ٚازبُعٝات ايع١ًُٝ ٖٓا

ٚايهٓا٥ظ ٚاذبادات ايعُاٍ َٚٓعُات ايتذاز ٚايصزاع ٚغري ذيو ، ؾهٝـ ٜػازى ٖ٪٤٫ يف ايكساز 

ايطٝاضٞ ايرٟ نجريّا َا مبظ َؿاسبهِ َباغس٠ ، ٖرا ٖٛ ايط٪اٍ ايؿعب ايرٟ تصعِ ايتعدد١ٜ 

اض١ٝ أْٗا اسبٌ ا٭َجٌ ي٘ ، َٚٔ ايبدٜٗٞ إٔ نجريّا َٔ ايعٛزات قد بدأت تعٗس يف لبٛذز ايطٝ

اسبه١َٛ ايػسب١ٝ ، املعاؾس٠ ، ٚيعً٘ َٔ ا٭ٚفب ايتشٍٛ يًُٓٛذز اإلض٬َٞ ايرٟ ٜكّٛ ع٢ً أضاع 

 ايػٛز٣ ، اييت تؿٛض اسبه١َٛ مل٪ضطات اجملتُع ايطٛع١ٝ .

 راطية يف انفقه اإلسالمي وانوضعيرى واندميقانفرق بني أهم انشو :املطهب انثانث
٥ع ايػٛز٣ يف اسبٝا٠ اإلض١َٝ٬ ، ػبد إٔ أٌٖ ايػٛز٣ ٜهْٛٛا طا٥ؿ١ ضبدد٠ َٔ َٔ ٜتتبع ٚقا       

، ٚغاٚز اسبباب بٔ (64)ؾسضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ غاٚز ايؿشاب١ املٛدٛدٜٔ ّٜٛ أسداملطًُـب 

ٞ ٚسدٙ يف سؿس اشبٓدم ، ٚغاٚز ضعد بٔ عباد٠ ٚضعد املٓرز ٚسدٙ ّٜٛ بدز ، ٚغاٚز ضًُإ ايؿازض

 بٔ َعاذ يف ثًح مثاز املد١ٜٓ ، تعط٢ يإلسصاب ٚسدُٖا ، ّٜٛ غص٠ٚ ا٭سصاب.

ٚغاٚز عُس بٔ  ،ٚغاٚز أّ ض١ًُ زقٞ اهلل عٓٗا ٚسدٖا ، ّٜٛ زؾض املطًُٕٛ ؾًح اسبدٜب١ٝ       

ز بعد املعسن١ ، ٚاضتػاز عًٞ بٔ اشبطاب ٚأبابهس ٚعبداهلل بٔ زٚاس١ زقٞ اهلل عِٓٗ ، يف أضاز٣ بد

 أبٞ طايب ٚأضا١َ بٔ شٜد زقٞ اهلل عُٓٗا ، يف أَس عا٥ػ١ زقٞ اهلل عٓٗا يف سادث١ اإلؾو.

ٖٚرا َا دس٣ َع ايؿشاب١ زقٛإ اهلل عًِٝٗ ، ؾكد تػاٚز ا٭ْؿاز ٚاملٗادسٕٚ املٛدٛدٕٚ يف        

بعد ٚؾا٠ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ املد١ٜٓ يف أَس اشب٬ؾ١ ، َٚٔ ٜهٕٛ ز٥ٝطّا يًدٚي١ اإلض١َٝ٬ 

 ٚضًِ.

ٚغاٚز ايؿدٜل زقٞ اهلل  ٚغاٚز اشبًٝؿ١ أبٛبهس عُس بٔ اشبطاب يف قتاٍ َٔ َٓعٛا ايصنا٠.       

 عٓ٘ املطًُـب يف املد١ٜٓ يف اضتد٬ف عُس بٔ اشبطاب ز٥ٝطّا يًدٚي١.

ٚدعٌ عُس بٔ اشبطاب اشب٬ؾ١ يف ضت١ َٔ نباز ايؿشاب١ ٜتػاٚزٕٚ ؾُٝا بِٝٓٗ        

 ْتداب ٚاسد َِٓٗ خًٝؿ١ يًُطًُـب.٫

، ٚايع١ًُٝ ، عددِٖ ، ٚتتبأٜ ؾؿاتِٗ ايطٝاض١ٖٝٚهرا يف نٌ َس٠ ظبد إٔ أٌٖ ايػٛز٣ ؽبتًـ 

َٔ ِٖ أٌٖ ايػٛز٣  ٚايعطهس١ٜ ، َٚع ٚدٛد ٖرا ايتػاٜس ، ٫بد َٔ ايٛقٛف ع٢ً إداب١ ٚاقش١ يف

 ؟يف اسبهِ اإلض٬َٞ يف نٌ شَإ َٚهإ

 ايعًُا٤ يف بٝإ املكؿٛد بأٌٖ ايػٛز٣ ٚذٖبٛا يف ذيو إفب ث٬ث١ آزا٤ ٚقد ٚقع اشب٬ف بـب       

:ٖٞ 

ايعًُا٤ ٚايٛدٗا٤ ٚز٩ضا٤ ايٓاع : إْ٘ ملٔ ا٭َٛز املطًِ بٗا إٔ ْعاّ ايػٛز٣ ايرٟ دا٤ ب٘  :ا٭ٍٚ

، قؿد ، ؾايػازع ملا غسع ايػٛز٣اسبٝا٠اإلض٬ّ يٝظ عبجّا أٚ صبسد عٌُ ضٝاضٞ يٝظ ي٘ قؿد يف 
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، إٔ تهٕٛ ، سـب حبح َٔ ِٖ أٌٖ ايػٛز٣، ٚيعٌ أٍٚ َا ًٜؿت ايٓعسَع١ٓٝ َٔ ٚزا٤ ذيوسه١ُ 

 ، ٚؼبٝطٕٛ بدقا٥كٗا.َٔ ٜدزنٕٛ ا٭َٛز ٜٚطربٕٚ غٛزٖا ايػٛز٣ بـب

اسبٝا٠ ، ٚٚدٗا٤ ايٓاع  ٚإٔ أنجس ايٓاع قدز٠ ع٢ً ذيو ِٖ ايعًُا٤ يف نٌ صباٍ يف       

، ٚايٓاع تبع ١ٝ ، ٖٚ٪٤٫ ِٖ أٌٖ ايسأٟ ٚايٓعسايطٝاض ، ايرٜٔ ٜكؿٕٛ ع٢ً أضساز اسبٝا٠ٚز٩ضا٩ِٖ

 ، ٚايسدٛع إيِٝٗ َٔ ؾاسب ايؿ٬س١ٝ ٚادب.هلِ يف ايسأٟ

 .(65)قاٍ ابٔ عط١ٝ: "َٔ ٫ ٜطتػري أٌٖ ايعًِ ٚايدٜٔ ؾعصي٘ ٚادب       

٭ٕ ا٭١ُ٥ بعد ٚؾا٠ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: )ناْٛ ٜطتػريٕٚ ا٭َٓا٤ َٔ أٌٖ        

 . (66)ايعًِ(

ذيو ذبكٝل يًكؿد َٔ ايتػاٚز ، إذ زأ٣ ازبٗاٍ ٚاسبُك٢ ٫ ؾا٥د٠ ؾٝ٘ ، ٖٚرا َا ذٖب إيٝ٘  ؾؿٞ

اإلَاّ ايػاؾعٞ يف عدّ دد٣ٚ َػاٚز٠ ازباٌٖ ، ٫ٕ ا٭َس َتٛد٘ إفب ايعًُا٤ املدزنـب شبؿاٜا 

 ا٭َٛز ٚايكادزٜٔ ع٢ً إعطا٤ ايسأٟ يف غ٪ٕٚ املطًُـب .

ؼبتٌُ ٚدّٖٛا أٚ َػهٌ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜػاٚز ، ٚيهٓ٘ ٜػاٚز  ،٭ٕ اسبانِ إذا َا ْصٍ ب٘ ا٭َس       

 َٔ نبع ايعًِ ٚا٫َا١ْ .

ؾإذا َا أزاد ز٥ٝظ ايدٚي١ إٔ ٜؿٌ إفب زأٟ يف أَٛز املطًُـب ، عًٝ٘ إٔ ٜطتػري عك٤٬ ا٭١َ        

 َٚؿهسٜٗا ٭ِْٗ قادزٕٚ ع٢ً برٍ ايٓؿع يف كبشٝـ ايسأٟ ٚذبكٝل ايكؿد َٔ ا٭َس باملػاٚز٠ .

َِس{أبٛبهس ايؿدٜل ٚعُس بٔ اشبطاب : إٕ قٛي٘ تعافب : :ايجاْٞ ِِ ٔؾٞ ا٭ ُٖ ِِٚز مل ٜتكُٔ بٝاّْا  }َٚغا

٭ٌٖ ايػٛز٣ َٚٔ ِٖ ايرٜٔ ٜػاٚزٕٚ ، ؾتهٕٛ ايػٛز٣ خاؾ١ هلُا ، ٚقد ْكٌ ٖرا ايؿِٗ يٓـ 

ِِ ٔؾٞ ا{ا٭١ٜ عٔ عبداهلل بٔ عباع زقٞ اهلل عُٓٗا ، ٚذيو يف تؿطري قٛي٘ تعافب  ُٖ ِِٚز َِسَٚغا ،  }٭

قاٍ : ْصيت يف أبٞ بهٍس ٚعُس ، ؾتهٕٛ ايػٛز٣ طبتؿ١ بُٗا ٫ٚ تتعداُٖا ٭سد َٔ املطًُـب ٫ٚ 

 ست٢ يعُّٛ ايؿشاب١ . 

َِس{ايؿشاب١: ٚإفب ٖرا ايسأٟ ذٖب َععِ أٌٖ ايتأٌٜٚ ، ؾكٛي٘ تعافب  :ٚايجايح ِِ ٔؾٞ ا٭ ُٖ ِِٚز  }َٚغا

 أؾساد ايؿشاب١ ، ٚإلبا نبٝعّا ِٖ أٌٖ ايػٛز٣ . أٟ غاٚز ايؿشاب١ ، ٚيٝظ املكؿٛد قطعّا َػاٚز٠

: ٚقد َك٢ ٚاْكك٢ شَإ أبٞ بهس ٚعُس ، ٚشَإ ايؿشاب١ ٚؾاز ا٭َس يف ا٭١َ بتذدد قًت       

أدٝاهلا ٚسكبٗا ايتازؽب١ٝ ٚساداتٗا ايد١ْٜٛٝ ، ؾهٕٛ ايػٛز٣ ؾُٝٔ ٜتؿؿٕٛ بػسٚط َٓٗا :ايعًِ 

ٌ ايػٛز٣ أٚ أٌٖ اسبٌ ٚايعكد ٖٞ تًو ايؿؿات ٚايعداي١ ٚايسأٟ ٚاسبه١ُ ، ؾتهٕٛ َٛاؾؿات أٖ

 يف نٌ شَإ َٚهإ ٚساٍ . 

أَا أٌٖ ايدمبكساط١ٝ : ؾِٗ َٔ ٜتؿؿٕٛ بؿؿ١ املٛاط١ٓ بػض ايٓعس عٔ دٜٔ أٚ خًل أٚعًِ أٚ       

دٌٗ أٚ ذنٛزٙ أٚ أْٛث١ ، بػسط إٔ ٜهْٛٛا قد بًػٛا ضّٓا عُس١ٜ َع١ٓٝ سطبُا ذبددٙ قٛاْـب نٌ 

اعتباز أِْٗ َٔ َٛاطين ايدٚي١  أٚ ايبًد املعـب ٫ٚ ٜػرتط ؾِٝٗ ، عًِ ٫ٚ  ٖرا إقاؾ١ إفب‘بًد  

سه١ُ ٫ٚ زأٟ ٫ٚ عداي١ ، بٌ  صبسد ايكدز٠ ع٢ً اإلد٤٫ بايؿٛت ، ؾايؿٛت ٜعرب  عٔ ٚد١ٗ ايٓعس 

، ٭ْٗا تطتُد قُٝٗا املع١ٓٝ ، هلرا ظبد إٔ ايدمبكساط١ٝ ايػسب١ٝ ؾكري٠ بٌ عدمب١ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ
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ايؿهس ا٫ْطاْٞ ايعًُاْٞ ايرٟ ػبٌٗ نجريّا َٔ قكاٜا ٚاقع٘ ؾك٬ّ عٔ اساطت٘ قبا ؽبؿٝ٘  َٔ

 املطتكبٌ َٔ نػـ عٝٛب تعٗس بعد املُازض١ ايع١ًُٝ هلا .

ٚإٕ نٌ ؾهس ٫ ٜطتُد َٔ ايٛسٞ ، مبٛت قبٛت ٚاقع٘ ، ٜٚٓككٞ قبكٞ شَاْ٘ ٜٚتدًـ باخت٬ف 

 ب٦ٝت٘ َٚهاْ٘ .  

 :اخلامتة
إٕ َبدأ ايػٛز٣ ٚثبٛت َػسٚعٝتٗا ، ٜطتدعٞ ايٛقٛف ع٢ً اإلَٛز اييت دبسٟ ؾٝٗا ايػٛز٣ ،        

أٟ صباهلا َٚٛقٛعاتٗا ، ٚٚاقع تؿعًٝٗا ٚتطبٝكٗا يف اسبٝا٠ ايطٝاض١ٝ ، ؾٌٗ ػبٛش يٛيٞ ا٭َس إٔ 

١ٓ . ٚاملتؿل عًٝ٘ بـب ٜسدع إفب  ا٭١َ ٜػاٚزٖا يف نبٝع أَٛزٖا ؟ اٚ ٫ ػبٛش ي٘ إ٫ يف أَٛز َعٝ

ايؿكٗا٤ إٔ ايػٛز٣ إلبا دبسٟ يف ا٭َٛز ايد١ْٜٛٝ ايت٢ ٫ ٚسٞ ؾٝٗا، أَا ا٭َٛز ايد١ٜٝٓ احملط١َٛ 

. ٚنُا أْ٘ ٫بد َٔ ذبدٜد صبا٫تٗا َٚٛقٛعاتٗا ٫بد بايٓـ ايكاطع ؾ٬ َػاٚز٠ ؾٝٗا ٭سد

١ ايعًِ ٚايعداي١ ٚايسأٟ نريو َٔ ذبدٜد أًٖٗا ايرٜٔ تتٛاؾس ؾِٝٗ ؾؿات املطتػازٜٔ نؿؿ

 ٚاسبه١ُ .

بُٝٓا ظبد إٔ ْعاّ ايػٛز٣ يف اإلض٬ّ مل ؼبدد ي٘ غه٬ّ َعّٝٓا ، ٫ٚ غو إٔ يف َٛقـ        

، ٚيٝظ ايػهٌ  َبدأ ايػٛز٣ ٖٛ املبدأ ٚازبٖٛساإلض٬ّ َس١ْٚ ٚاقش١ يف ايتطبٝل ، إذ إٔ املِٗ يف

٫ٚ غو إٔ ايػٛز٣ بـب امل٪َٓـب تػٌُ نبٝع َؿاِٖٝ . ي٬دتٗادٟ ؽبكع بايتايٞ ازدٞ ايراشب

ري أخاٙ املطًِ يف ا٭َٛز ، ؾ٬بد يهٌ َطًِ إٔ ٜطتػتٛاؾٞ باشبري ٚاسبلايٓؿح ٚاإلضتػاز٠ ٚاي

، ٚإذا طًِ ايٓؿح ايكا٥ِ ع٢ً ايرب ٚاسبل، نُا ػبب ع٢ً نٌ َطًِ إٔ ٜكدّ ٫خٝ٘ املامل١ُٗ

، ، ؾإْٗا تبًؼ غاٜتٗا ايكؿ٣ٛ، يف ا٭١َيف ع٬قات املطًُـب ببعكِٗ ايبعضناْت ايػٛز٣ ٚادب١ 

 ع٬ق١ اسبانِ باحملهَٛـب يف ايدٚي١ اإلض١َٝ٬ . يف ا٭١ُٖٝ يف

ؾايػٛز٣ ْعاّ إهلٞ ٫ دبٛش طبايؿت٘ ، َٚا ايٓهبات ٚايٓهطات اييت ٜعٝػٗا املطًُٕٛ ايّٝٛ إ٫        

، ٫ٕ ػبٛش إتباع٘ بطبب إعساقِٗ عٔ َؿادز ايٛسٞ اإلهلٞ ، ٚايدمبكساط١ٝ ْعاّ ٚقعٞ بػسٟ ٫

ب ٫ ضٝاد٠ ايػسع ،  ٚاملعًّٛ بدا١ٖ إٔ ايطٝاد٠ ٚاسبهِ يف ايدمبكساط١ٝ تكّٛ ع٢ً َبدأ ضٝاد٠ ايػع

ُِٙإ{نبٝع ْٛاسٞ اسبٝا٠ هلل زب ايعاملـب  َٜا َََس َأ٫ َتعُبُدٚا ِإ٫ّ ِإ ٘ٔ َأ ُِ إ٫ ٔيً  .(67)}ِٕ اسُبه

 ع٢ً َا تكدّ غبًـ إفب ايتٛؾٝات ايتاي١ٝ:ٚبٓا٤ّ        

َبدأ ايػٛز٣ يف ا٭َٛز ايعا١َ اييت مل ٜسد ؾٝٗا ْـ غسعٞ اضتؿشابّا  اعتُاد .1

 َٚعاٜستٗا َع ا٭َٛز اييت ناْت تعٌُ ؾٝٗا ايػٛز٣. ملطتذدات ا٭َٛز

ايدمبكساط١ٝ يف كبجًٝٗا يهاؾ١ قطاعات ايػعب، إذ َاٖٞ  ٚادعا٤عٔ شٜـ ا٫ْؿساف  .2

 .يف اسبكٝك١ إ٫ تطًط يٮنجس١ٜ ع٢ً ا٭ق١ًٝ ) دنتاتٛز١ٜ ا٭نجس١ٜ (
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 (483، ص)2ً د1989/ ٍذَذ ضعُذ رٍضاُ اىثىعٍ ، اىشىري فٍ اإلضالً ، اىَجَع اىَينٍ ىثذىث اىذضارج اإلضالٍُح ، عَاُ ، 
11

 ( .19ً ، ص)2116هـ ، 1427ذَج ، / أتىاىذطِ عيٍ تِ ٍذَذ تِ دثُة اىَاوردٌ ، األدناً اىطيغاُّح ، اىقاهرج ، دار اىذ 
11

 ( .251، ص) 4/ أتىعثذاهلل أدَذ تِ ٍذَذ األّظارٌ ، اىجاٍع ألدناً اىقرآُ ، تُروخ ، ٍؤضطح ٍْاهو اىعرفاُ ، د 
12

 ( .15،  14/ ٍذَىد اىخاىذٌ ، اىشىري ، اىغثعح األوىً ، تُروخ ، دار اىجُو ، ص) 
13

 ( .225،  224االتذاد اىطىفُتٍ ، دار اىتقذً ، ص) / تىفُق ضيىً ، اىَعجٌ اىفيطفٍ اىَختظر ، 
14

 ( .15،  14/ ٍذَىد اىخاىذٌ ، اىشىري ، اىغثعح األوىً ، تُروخ ، دار اىجُو ، ص) 
15

 ( .18، 17/ اىَاوردٌ ، األدناً اىطيغاُّح ، ٍظذر ضاتق ، ص ) 
16

 . 249، ص 4/ اىقرعثٍ اىجاٍع ألدناً اىقرآُ ، ٍظذر ضاتق ، د 
17

 . 319، ص 2ً ، د2111هـ ، 1422ذَىد األىىضٍ اىثغذادٌ ، روح اىَعاٍّ ، اىغثعح األوىً ، تُروخ ، ىثْاُ ، / اىطُذ ٍ 
18

/ أّظر فخراىذَِ ٍذَذ تِ عَر تِ اىذطُِ اىتٍََُ اىثنرٌ اىرازٌ ، اىتفطُر اىنثُر أو ٍفاتخ اىغُة ، اىغثعةح األوىةً ، تُةروخ ىثْةاُ      

هةةـ ، 1418ىجعفر ٍذَةةذ تةةِ جرَةةر اىغثةةرٌ ، جةةاٍع اىثُةةاُ ، تُةةروخ ، ىثْةةاُ ، دار اىقيةةٌ ،   . وأتةة 54، ص 9ً ، د2111هةةـ ، 1421، 

 . 474، ص 1. واىسٍخشرٌ ، اىنشاف ، ٍظذر ضاتق ، د 152، ص 4ً ، د1988
19

 . 38/ ضىرج اىشىري ، اَِح  
21

 . 38/ ضىرج اىشىري ، اَِح  
21

ً 1982هـ ،1412واىذنٌ ، اىغثعح األوىً، تُروخ ، ٍؤضطح اىرضاىح ، / فتذٍ اىذرٍَْ ، خظائض اىتشرَع اإلضالٍٍ فٍ اىطُاضح   

 . 419، ص
22

 (.159/ ضىرج آه عَراُ اَِح )  
23

 ( . 199، ص) 4/ ٍذَذ رشُذ رضا ، تفطُر اىَْار ، ٍظذر ضاتق ، د 
24

 (.118ص) 4/ ضُذ قغة ، فٍ ظاله اىقرآُ ، ٍظذر ضاتق ، د 
25

 ( .249،ص) 4ٍظذر ضاتق ، د/ اىقرعثٍ ، اىجاٍع ألدناً اىقرآُ ،  
26

 ( .38/ ضىرج اىشىري : اَِح ) 
27

 . 62، ص 2ً ، د1993هـ 1414/ اإلٍاً أتىتنر أدَذ اىرازٌ اىجظاص ، أدناً اىقرآُ ، تُروخ ، ىثْاُ ، دار اىفنر ،  
28

ح ، تُروخ ، ىثْاُ ، / ٍذَذ تِ َىضف اىشهُر تأتٍ دُاُ األّذىطٍ ، اىثذر اىَذُظ ، اىغثعح األوىً ، دار اىنتة اىعيَُ 

 . 115، ص 3ً ، د2111هـ،1422
29

 . 55، ص 9/ اىرازٌ ، اىتفطُر اىنثُر ، ٍظذر ضاتق ، د 
31

 . 335، ص 7/ أدَذ تِ عيٍ تِ دجر اىعطالٍّ ، فتخ اىثارٌ ، اىغثعح األوىً ، د 
31

ُر ، اىغثعح اىخاُّح ، تُروخ ، ىثْاُ ، دار / أتىاىفرد جَاه اىذَِ عثذاىردَِ تِ عيٍ تِ ٍذَذ اىجىزٌ ، زاد اىَطُر فٍ عيٌ اىتفط 

 . 391، ص 1ً ، د2112هـ ، 1422اىنتة اىعيَُح ، 
32

 . 159/ ضىرج آه عَراُ : اَِح  
33

 . 166/ أدَذ تِ عثذاىذيٌُ تِ تَُُح ، اىطُاضح اىشرعُح ، دار اىنتاب اىعرتٍ ، ص 
34

 . 171، ص 5دار اىَعرفح ، د / اإلٍاً ٍطيٌ تِ اىذجاد ، اىجاٍع اىظذُخ ، تُروخ ، ىثْاُ ، 
35

 . 458، ص 1ً ، د2116هـ ، 1427/ عثذاىَيل تِ هشاً اىَعافرٌ ، اىطُرج اىْثىَح ، اىقاهرج ، دار اىذذَج ،  
36

ً ، 1983هةـ ،  1413/ اىَثارك تِ ٍذَذ تِ األحُر اىجسرٌ ، جاٍع األطىه فٍ أدادَج اىرضىه ، اىغثعح اىخاُّح ، تُروخ ، ىثْاُ ،  

 . 181/ ص 8د
37

 . 14، ص 2ً ، د1985هـ ، 1415/ ٍذَذ تِ ضعذ ، اىغثقاخ اىنثري ، تُروخ ، دار اىفنر ،  
38

. وٍذَةذ تةِ عَةر اىىاقةذٌ ، متةاب اىَغةازٌ ،        141/ شَص اىذَِ تِ اىقةٌُ اىجىزَةح ، فقةل اىطةُرج ، اىقةاهرج ، اىَنتثةح اىتىفُقُةح ، ص        

. وأدَذ مفتارو ، ضُرج رضىه اهلل ، اىغثعح اىخاىخةح ، دٍشةق ،    48، ص 7ً ، د1984هـ ، 1414اىغثعح اىخاىخح ، تُروخ ، عاىٌ اىنتة ، 

 . 258، ص 13. وٍذَذ دطُِْ هُنو ، دُاج ٍذَذ ، ط 148ً ، ص1993هـ ، 1414
39

 141/ فقل اىطُرج ، ٍظذر ضاتق ،ص 
41

. واتِ اىقٌُ ، فقل  211، ص 1تق ، د. واىىاقذٌ ، اىَغازٌ ، ٍظذر ضا 38، ص2/ اتِ ضعذ ، اىغثقاخ اىنثري ، ٍظذر ضاتق ، د 

 . 151اىطُرج ، ٍظذر ضاتق ، ص
41

 .  87، ص 25ً ، د1991هـ ، 1411/ وهثح اىسدُيٍ ، اىتفطُر اىَُْر ، اىغثعح  األوىٍ ، تُروخ ، ىثْاُ  ،  
42

 . 51ضىرج اىَائذج : اَِح  / 
43

 . 46،  45ً ، ص1983ىثْاُ ،  / ٍذَذ أضذ ، ٍْهاد اإلضالً فٍ اىذنٌ ، اىغثعح اىطادضح ، تُروخ ، 
44

 . 62/ ٍذَىد اىخاىذٌ ، اإلضالً وأطىه اىذنٌ ، ٍرجع ضاتق ، ص 
45

 (.81،  81/ اىَرجع اىطاتق ، ص) 
46

 . 49/ ضىرج اىَائذج : اَِح  
47

 . 48/ ضىرج اىَائذج : اَِح  
48

فرجُُْا ، اىىالَاخ اىَتذذج األٍرَنُح ، هُرّذُ ، / هشاً أدَذ عىع جعفر ، األتعاد اىطُاضُح ىَفهىً اىذامَُح ، اىغثعح األوىً ،  

 . 248،  247ً ، ص1995هـ ، 1416
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49

 . 18،  17/ اىَاوردٌ ، األدناً اىطيغاُّح ، ٍظذر ضاتق ، ص 
51

 .35/ ٍذَىد اىخاىذٌ ، اىشىري ، ٍرجع ضاتق ، ص 
51

 133أّىار اىجْذٌ ، اإلضالً واىذضارج ، طُذا ، تُروخ ، اىَنتثح اىعظرَح ، ص 
52

 . 38/ ضىرج اىشىري : اَِح  
53

 . 159/ ضىرج آه عَراُ : اَِح  
54

 . 9/ ضىرج اىسٍر : اَِح  
55

 . 83/ ضىرج اىْطاء : اَِح  
56

 . 18،  17/ اىَاوردٌ ، األدناً اىطيغاُّح ، ٍظذر ضاتق ، ص 
57

 . 7/ اىَظذر اىطاتق ، ص 
58

 42ً ، ص1996هـ ، 1416وىً ، األردُ ، / عارف خيُو أتىعثذ ، ّظاً اىذنٌ فٍ اإلضالً ، اىغثعح األ 
59

 ( .42/ اىَرجع اىطاتق ، ص) 
61

 . 191/ عثذاىردَِ تِ خيذوُ ، ٍقذٍح اتِ خيذوُ ، ٍظر ، ٍغثعح ٍظغفً ٍذَذ ، ص 
61

 . 59/ ضىرج اىْطاء : اَِح  
62

 137/ اتِ تَُُح ، اىطُاضح اىشرعُح ، ٍظذر ضاتق ، ص 
63

 .  36ً ، ص1989هـ ، 1419ىذنٌ واىذوىح ، تُروخ ، دار اىفنر ، / ٍذَذ اىَثارك ، ّظاً اإلضالً فٍ ا 
64

 111/ ٍذَىد اىخاىذٌ ،اىشىري ، ٍظذر ضاتق ، ص
65

 (249( ، ص)4اىقرعثٍ ، اىجاٍع ه|أدناً اىقرآُ ، ٍظذر ضاتق د) /
66

 ( 251( ص)4/ اىَظذر اىطاتق ، د)
67

 ( 41َىضف:  اَِح ) ضىرج 


