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 ملخصال
احلمُد هلل املـُعني على األعمال الصاحلات، وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممًدا عبده 

 ورسوله، وأصلي وأسلِّم على على نبيـَِّنا حممٍد وآله، أم ا بعد:
َياَسة الش رعي ة ِعلم  واسع حيتاج إىل حب وث مصص لة فقهياا، ويتعني  فإن  ُسنن الت مكني وأثرها على السِّ

على الباحثني وجوب القيام بإعداد البحوث اليت حيتاجها هذا العلم اجلليل حلاجة األمة املاس ة له على 
من مقدمة ومخسة  -الذي سأحتدث عنه يف هذه الرسالة -وجه اخلصوص، وقد كو نت هذا البحث

عن أنواع سنن الت مكني، وعر فُت هبا وبأنواعها، فصول، وهو حيتوي على ثالثة عشر مبحثًا حتدثت فيها 
َياَسة الش رعي ة وأنواعها وسبب لزوم سنن الت مكني وتأثريها وجوًدا وعدًما، وحتدثت عن أثر  مث عر فُت بالسِّ
َياَسة الراشدة يف رفع الظلم واالستبداد، وأثبتُّ بعد ذل  فهرًسا لآليات واألحاديث الواردة خالل  السِّ

 حث وفهرساً لألعالم،واملصادر واملراجع ، واهلدف من ذل  ملخصاً يف التايل:الب
 .الفصل األول وعنوانه: الت عري  بسنن الت مكني وأنواعها، وفيه مبحثان

َياَسة الش رعي ة وأنواعها، وفيه ثالثة مباحث.   والفصل الثاين وعنوانه: الت عري  بالسِّ
َياَسة الش رعي ة باختالف الزمان واألحوال الختالف أسباب والفصل الثالث وعنوانه: لزوم   اختالف السِّ

 األحكام، وفيه مبحثان.
َياَسة الت مكيني ة الراشدة يف الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، وفيه مبحثان.  والفصل الرابع وعنوانه: أصول السِّ

َياَسة  الش رعي ة، وفيه أربعة مباحث. الفصل اخلامس وعنوانه: آثار سنن الت مكني يف السِّ
وتوصياٍت ، وخُلصت هذه الدراسة إىل  وات بعت يف ذل  املنهج الوصفي واإلستنباطي وجعلُت له خامتةً 

 النتائج التالية وهي جمملة يف قسمني:
 القسم األول: نتائج السَُّنن اإلهلي ة األساسي ة العامة.

 املندرجة حتت السَُّنن األساسي ة. القسم الثاين: نتائج السَُّنن اإلهلي ة
 وهي مفص لة يف موضعها من هذا البحث.
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Obstruct 

The Sunan enabling and its effect on Islamic politics science and wide needs 

grows juristically research, researchers should and must be done to prepare the 

research required by this science Galilee to the need of of the nation pressing to 

him, in particular, has formed this Seat- which I will talk about in this Alrsalh- of 

an introduction and five chapters, which contain thirteen shapers  which it spoke 

about the types of Sunan juristically, and I knew it and all kinds, then known 

legitimate policy types and cause unnecessary Sunan empowerment and influence 

and presence and naught, and talked about the impact of adult politics lift the 

injustice and tyranny, and proved afterwards index of the verses and hadiths 

received during Search index to the media, sources and references, and objective 

summary of the following: 

The first chapter, entitled: Definition Sunan al-empowerment and types, and the 

two issues, bid'ah. 

The second chapter, entitled: Definition legitimate policy types, and contains three sections. 

The third chapter, entitled: unnecessary legitimate policy differences depending on the 

time and conditions of the different causes of sentences, and the two issues, bid'ah. 

The fourth chapter, entitled: Origins adult enabling policy in the Quran and 

Sunnah and the consensus and measurement, and the two issues, bid'ah. 

Chapter V, entitled: Effects of Sunan empowerment in Islamic politics, and the four topics. 

And followed the descriptive approach and deductive and made his conclusion and 

recommendations, the study concluded the following results which is outlined in two parts: 

Section I: results of the general basic divine Sunan. 

Section II: Results of the divine laws falling under basic Sunan. 

It is detailed in place of this research 
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 المقدمة: 
ها وأعظمها م املتواليات، ومن أجلِّ عَ ن  على خلقه جبليل النـِّ تعال، الذي مَ مُ ـهلل الكبري ال احلمدُ 

إخراج الناس من الظلمات إىل النور، بأنوار آياته العظام، ما كان منها مقروء أو حمسوًسا، واليت هبا 
ألوىل تستقيم احلياة، وينضبط هبا ميزان العدل، فتسعد النفس اإلنساني ة بنور السعادة يف احلياة ا

ًة لذل  القارئ أو نَ يْـ عِ واألخرى، فألجل القارئ أو الباحث أجد لزاًما علي  أن تكون هذه املقدمة، مُ 
َياَسة الش رعي ة حىت يسترلع  ؛الباحث بإعرائه تصورًا جمماًل عن ُكنه حبث سنن الت مكني وأثرها على السِّ

ة، يف القدمي واحلديث، وإين أجعله بني يدي أولئ  مجيع جوانبه ويستكش  وقائع أبعاده الزماني ة واملكاني  
 الباحثني والقراء. 
خلق هذا الوجود السماوي واألرضي وخلق اإلنسان وجعله مستخلًفا يف هذه  -تعاىل -إن  اهلل

ڄ ): -تعاىل -وحده، قال -تعاىل -وأصلها وُأسُّها عبادة اهلل ،فيها -تعاىل -األرض ليقيم شرع اهلل

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ُسنًنا كثرية جداا لتحكم وتضبط هذا الكون، وجعله  -تبارك وتعاىل -وقد خلق(1).(ڈ ڈ ژ
بذل  الرمحًة هبذا اإلنسان وما  -تبارك -مسخًرا هلذا اإلنسان، ليقوم مبهمته على أحسن وجه يُريُد خالقه

سانده حىت توصله إىل حضارٍة دنيوي ة فيها السعادة ُسخِّر له، وهذه سُنن  موالية تعضد هذا املخلو، وتُ 
به  -تعاىل -وأمسى منها، وهذا اجلزاء األوىف وَعَد اهلل تقوده إىل حياة ُأخروي ة أجل   ،والكمال النسيب

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ}:-تعاىل -عباده الصاحلني املصلحني قال

 ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ} ،(2){ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

(3){ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

ليعيش على األرض صاحلًا وُمصِلًحا، ُمستعيًنا هبذه السَُّنن اليت هي يف ذاهتا أسباب  للنجاة 
 والس المة من حَمق اهلل ومقته. 

                                      
 .59، 54، 56: آية الذاريات( سورة 1)
 .39: آية البقرة( سورة 2)
 .123: آية طه( سورة 3)
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وأم ا إن أعرض ونأى هذا اإلنسان جبانبه عن تل  السَُّنن املوالية وصادمها بارتكابه الظلم واجلور  .1
قد خلق ُسنًنا أخرى ُمعادية هلذا اإلنسان لتمنعه قبل أن يرغى  -تعاىل -أو الرغيان، فإن اهلل

وتدفع طغيانه بعد وقوعه، وقد ُجعلت هذه السَُّنن املعادية لتصحيح امليزان العديل، إذا اضررب 
 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ}:-تعاىل -بفعل الناس، كقوله

(1){ی ی ی ی {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}،

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے }،(2)

.(3){ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ا ًـ أياا كانت صفته باحثًا أو قارئًا أو عامل -وأود أن أبنيِّ لكل مهتم مبثل هذا البحث أو َمعينٍّ به
أين  لو استقبلت من أمري ما استدبرت جلعلت عنوان حبثي هذا: "سنن الت مكني وأثرها على  -مستزيًدا

َياَسة السلران أن  هذا العنوان أكثر وضوًحا وداللًة على مقاصد هذا  -واهلل تعاىل أعلم -وأرى ،ي ة"السِّ
 البحث وغاياته وأهدافه، مث أصلي وأسلم على سيدنا حممد خليل الرمحن وعلى آله وصحبه.

 أسباب االتيار الموضوع:

تأثري على بعد تأمل ونظر يف هذا البحث وجدت أن  له أمهي ة عظمى؛ ملا يرتتب عليه من  .1
َياَسة ؛ األحكام الش رعي ة، واملتالزمة بسنن الت مكني تالزم السبب بالنتيجة لتأثري ذل  على السِّ

 :-تعاىل -وهي غري قابلة للتبديل أو الت حويل لقوله ،الش رعي ة يف حياة املسلمني وغريهم
 ەئ ەئ ائ ائ ىىٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې }

 (4).{ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ

                                      
 124: آية طه( سورة 1)

 128: آية األنعام( سورة 2)

 65: آية األنعام( سورة 3)

 43سورة فاطر، آية: ( 4)
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ملا له من أمهي ة  -تعاىل -العزم على القيام بإعداد هذا البحث مستعيًنا باهلل لقد عقدتُ  -1
 شرعي ة كربى. 

من فوائد مستدمية يف حياة املوجودات أو  -أي تأثري السَُّنن على السَِّياَسة -وملا هلذه الثمرة -2
سَُّنن الرباني ة املتمثلة املخلوقات من إنسان وحيوان ونبات أو مجاد؛ لكوهنا خاضعة هليمنة ال

 يف السَُّنن الت شريعي ة واإلنساني ة والت ارخيي ة والكوني ة.
مسيررة حاكمة هلذا الوجود بصفة عامة  -تعاىل -كون السَُّنن آنفة الذكر قد جعلها اهلل -3

(1)( ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)بدليل اآلية: ،-تبارك وتعاىل -وهي اليت ال تغيب عنه

أو كانت  هبا تتحقق اخلالفة املتداولة من هذه املخلوقات ناطقةً  َنن حكمةً أن يف تل  السُّ  -4
عجماء، فالناطقة تتم خالفتها باإلرادة الش رعي ة األمري ة، والعجماء تتم باإلرادة الكوني ة 

 القدري ة. فما ذكر آنًفا قد كان على صفة العموم فيما يتعلق بعنوان حبثنا.
َياَسة  -5 الش رعي ة املباشرة وعلى وجه اخلصوص مرتبرة هبذا اإلنسان الـُموجِّه الرئيس أن  مثرة السِّ

ٱ ٻ ٻ )يف اآلية:  -تعاىل -واحملرك الفعلي حلركة اخلالفة على األرض بأمره

ذل  وفًقا للتوجيه احملكم اإلهلي والرباين ،(2)(ٻ ٻ پ پ پ پڀ
باني ة الت عقلي ة، وهذه األخرية هي اليت هبا يرز، هذا هلذا اإلنسان يف دائرتيه اإلهلي ة الت عبدي ة والر 
ڭ )الذي خلقه وكفل له رزقه لآلية: -تبارك -املخلو، مبا يرىب به من على موائد الرب

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

(3)(ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

                                      
 14سورة املصمنون، آية: ( 1)

 31سورة البقرة، آية: ( 2)

 8،11الزخرف، آية:  سورة( 3)
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وغريه تابع  -اىلتع -كون األحكام الش رعي ة خمتصة يف املقام األول هبذا اإلنسان املخلو، هلل -6

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )لآلية:  ،لسنن الت مكني على اختالف أنواعها اله وفقً 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ 

 (1)( گ

 مشكلة البحث:
َياَسة الش رعي ة، وهل هناك  مشكلة البحث باختصار تكمن يف الت عري  بسنن الت مكني وعالقتها بالسِّ

َياَسة ا لش رعي ة، ومدى هذه العالقة، وأثر سنن الت مكني على السَِّياَسة عالقة بني سنن الت مكني والسِّ
 -تعاىل -راجًيا من اهلل ،الش رعي ة سلًبا وإجيابًا، هذا ما أردت أن أوضحه خالل هذا البحث املتواضع

 الت وفيق لذل .
 أسئلة البحث:
  َياَسة الش رعي  إماذا يستفاد من سنن الت دافع ة لدفع املفسدين ونصرة ذا ُجعلت وسيلة السِّ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) املصلحني بدليل:

 (2)؟{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ

 َياَسة الش رعي ة؟ وما أثرها على هذه السَِّياَسة؟  ماذا يقصد بسنن الت مكني والسِّ
   ملاذا إذا سعى بعضهم إىل حتقيق ذل  األمر واآلخر أباه فلماذا يستحق الصن  األول

يد بالسَُّنن املوالية؟ واآلخر املعاند يستحق الت أديب أو الت عذيب مبوجب الت وفيق والت سد
 السَُّنن املعادية لذل ؟

 أن يقام فيهم العدل ويبسط، خاصة يف زماننا هذا وأن فيه  ةكي  يكون الناس حباج
 اإلصالح للعام واخلاص من املخلوقات؟

                                      
 41سورة احلج، آية: ( 1)

 251سورة البقرة، آية: ( 2)
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  ََياَسة الش رعي ة وواجبها ضبط ميزان العدل بني الناس وإلزامهم به  مىت تكون مهمة السِّ
 بكوهنا مسألة واجبة مقدسة وغري قابلة لالستثناء؟

 الطوات البحث:
أن  هبا احللول الناجعة لظاهرة الظلم  ثبتُّ ألقد سربت سنن الت مكني وتأملُت يف معانيها و  -1

 والرغيان. 
مث عزوهتا إىل  إثباته يف هذا البحث باآليات وقد عمدت إىل االستدالل على ما أردتُ  -2

 سورها بأرقامها.
رجعت لألحاديث الشريفة لالستدالل هبا على ما أريد توضيحه أثناء البحث، ذاكرًا وجه  -3

االستدالل منها، مع خترجيها من كتب املتون املعتمدة، فإذا كانت يف الصحيحني أو 
جة احلديث أحدمها اكتفيت بذل ، وإال فإنين أذكر كتب املتون اليت وردت هبا مع ذكر در 

 .ما أمكنين ذل 
اليت هلا عالقة ببحثي ألستخرج منها األدلة واملعلومات واملفاهيم اليت  للكتبلقد رجعت  -4

 تسند وتقوي هذا البحث.
إىل سصال أهل العلم املختصني يف هذا املوضوع ألستنري بأقواهلم وآرائهم  أعمدوكنت  -5

 وتوجيهاهتم 
لة اخلاصة باملوضوع من قريب أو بعيد يف توثيق يف حبثي هذا على املصادر األصي اعتمدتُ  -6

 .وحترير املعلومات اليت ذكرهتا أثناء البحث، ما استرعت إىل ذل  سبياًل 
 الرت كيز على موضوع البحث وجتنب االسترراد والعناية بضرب األمثلة خاصة الواقعي ة. -4
 الت عري  باملصرلحات وشرح غريبها. -9
قيم.العناية بقواعد اللغة العربي   -8  ة واإلمالء وعالمة الرت 

 أهداف البحث:
َياَسة الش رعي ة -أ   .الت عري  بسنن الت مكني والعالقة بينها وبني السِّ
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الت فسري العلمي من السَُّنن ملا عليه األمة اإلسالمي ة من خذالن وسكون وهوان مع ذكر  -ب 
 ها.األسباب اليت أوصلت أمة اإلسالم إىل تنازعها وذهاب رحيها وتفرق

متلكه األمة اإلسالمي ة من قوى مادي ة ومعنوي ة لريفع ما هبا من الذل وغريه من ما بيان  -ج 
 مع وص  سنن العالج الناجعة لضع  أمتنا وهواهنا على الناس. ،البالء

إعمال السياسات الش رعي ة ال إمهاهلا لتساس هبا أمتنا اإلسالمي ة لنيل العلو والعزّة اليت  -د 
 سَُّنن املوالية يف الشرع احلكيم.جاءت هبا ال

 ةجتنب الوقوع يف عقوبة السَُّنن املعادية باجتناب السياسات غري الرشيدة اليت أودت باألم -ه 
 إىل اهللكة.

 بيان أن الت مكني ال يكون ألمتنا اال بعد االبتالء مع ذكر األمثلة واألدلة. -و 
َياَسة الش رعي ة -ز   .توضيح أثر سنن الت مكني على السِّ

راَسات السابقة:  الدِّ
وبعد النظر واالطالع تبني أن هناك دراسات تناولت موضوع هذا البحث من بعيد جداا يف أحد 

إعداد سعيد يوس   ،جوانبه، مثل السَُّنن الرباني ة يف الت صور اإلسالمي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه
 لدِّراَسات:شهوان، وفيما يأيت ما مت  االطالع عليه من تل  ا

كتاب السَُّنن اإلهلي ة يف األمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة اإلسالمي ة للدكتور عبد الكرمي  -1
ن فيه من خملوقات غري زيدان، وقد تبني يل أنه أل  كتابه هذا بقصد تبيني قانون اخللق مبا فيه ومَ 

مبوجب قانون عام  -تعاىل -د اهللف الناس به لكي يثبت أنه الدليل على وجو عاقلة وعاقلة، ليعرِّ 
ثابت صارم، وهو كتاب قّيم لوجود سبعة عشر قانونًا أو سنة إهلي ة يف األمم واجلماعات واألفراد، 

إال أن موضوعه خيتل  عن موضوع حبثي، حيث موضوع حبثي  ،وأن صلته ببحثي صلة قوي ة
َياَسة الش رعي ة.  سنن الت مكني وأثرها على السِّ

مصلفه الدكتور راشد بن سعيد بن يوس  شهوان،  –لسَُّنن الرباني ة يف الت صور اإلسالميكتاب ا -2
وهو رسالة دكتوراه ناهلا من جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض بإشراف أ د. طاهر راغب 
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غيب،  حسني، وموضوعه يتناول مسائل وقضايا سنن اإلميان، واخلشية. واإلنذار، والت حذير، والرت 
هيب، وكذل  سنن فقه الت بصُّ  ووعيده، والنظر، واألنفس، واآلفا،،  -تعاىل -ر، ووعد اهللوالرت 

ث عن السَُّنن الكوني ة البانية والسَُّنن الش رعي ة اهلادية اليت كما حتد    ،وسننه يف املاضني من خلقه
فع راية الت وحيد، وقد فقه قامت على أساسها احلياة الريبة املرمئنة حمققة ألمانة االستخالف ور 

إال أن الثقافات الدخيلة جاءت  ،الصحابه هذه السَُّنن فأقاموا عليها دولة اإلسالم وحضارته
  بعوامل اهلدم واإلماته فحجبت حقائق القرآن عن الناس وأبعدهتم عن االنفعال به.

يف الواقع، ويلحظ بوضوح وصلته ببحثي صلة جيدة لتناوهلا السَُّنن الرباني ة والكالم عن أثرها 
َياَسة الش رعي ة.  االختالف بني هذا البحث وحبثي الذي يتناول سنن الت مكني وأثرها يف السِّ

املصل  أمحد بن محدان بن حممد الشهري،  -كتاب عوامل النصر والت مكني يف دعوات املرسلني -3
آن الكرمي أكثر من السنة، وأن وموضوع الكتاب يتناول عوامل النصر والت مكني الثابتة يف القر 

ما ذكر دعوة نيب إال وبنّي عامل نصرها وذكر من عادى الدعوة، مث بنّي أسباب  -تعاىل -اهلل
سخره عليهم لعداوهتم، والكتاب يف جممله ذو أمهي ة جيدة ألنه يرسم منهًجا متكاماًل سليًما 

ن دعوات املرسلني، وكذل  يربز فيه أسباب النصر وموجبات اخلذالن والعقاب ملن أعرض ع
تناول عوامل الت مكني يف دعوات املرسلني، وأن لفظة الت مكني كلمة أعم وأمشل من النصر وسائر 
األلفاظ الدالة على الغلبة والقوة؛ فهي كما يرى املصل  تدل على الت هيئة والت ثبيت، والغلبة 

 -وأن الرسل مقروع بنصرهم من اهللاستعمال القرآن هلا،  والنصر العزيز الثابت؛ وهو سرُّ 
عرّب بلفظ النبيني بشأن فيوعصمتهم من القتل خبالف األنبياء، وأما اذا جاء ذكر القتل  -سبحانه

  (1)(ڻ ڻ ڻ ڻاألنبياء مثل: ﴿

 مث أشار إىل عوامل تستحق اإلفراد والت جريد وهي الت وحيد، والقيادة الراشدة والثبات.
من معىن الت مكني الذي له عالقة  ايتصل به من جهة تناوله جانبً إنه أما صلة املوضوع ببحثي ف

 مع االختالف البنّي بني البحثني يف املوضوع. ،ببحثي

                                      
 112سورة آل عمران، آية: ( 1)
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يف اجلزاء وعالقتها باالستخالف يف  القرآن الكرمي، وهو حبث مقّدم من  -تعاىل -حبث سنن اهلل -4
 -ين والشريعة واحلضارة اإلسالمي ةبكلي ة أصول الد -مسه هبذااهكذا أشري إىل  -الرالب  م د

باجلمهوري ة اجلزائري ة، مذكرة  -قسنرينة -قسم العقيده جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمي ة
من  -مكملة لنيل شهادة الليسانس ل م د، شعبة العقيدة. وموضوع الكتاب يتناول أن الناس

اإلسالمي ة، وكثر تفسري هذه الظاهرة من طرف عن ختّل  األمة  كثر حديثهم  -املسلمني وغريهم
مع أن هذه األمة  ،قدرًا حمتوًما -كما يقول املصل   -احملللني واملفكرين حىت أصبح عند البعض

متيزت مبا جيعلها رائدة وسائدة تقود العامل وهتديه سبل الس الم واإلسالم، ورغم حماوالت اجملددين 
قبال، إال: أيب حامد الغزايل، وصالح الدين األيويب، وحممد من عهد االحنراط إىل يومنا من أمث

واملدرسة السلفي ة واإلخوانية عموًما وحممد عبده، ومجال الدين األفغاين، ومال  بن نيب، وحممد 
وانتهاًء بالثورة اإليراني ة، وأهنا حماولة من الباحث؛ إلبراز ركن عام من أركان اإلميان الذي  ،الغزايل

لكثري بانشغاهلم يف شصوهنم عن رفعة هذه األمة بالسعي يف اسرتداد دورها احليوي غفل عنه ا
وموضوع االستخالف، لكنه  ةهلي  واحلضاري الرائد يف العامل مع تبيني العالقة بني هذه السَُّنن اإل

 ال يكون اال بالت مكني وقد منع عنهم؛ مبا كسبت أيديهم من املعاصي واآلثام، وعدم تيقن أفراد
 األمة هلذه السَُّنن.

وفيما أرى أن هذا البحث حبث قّيم؛ ألنه شّخص الداء يف موضوع حبثه ووص  العالج؛ ألن ما 
ذكره الباحث من علل هو ملموس ومشاهد، ومن حيث صلته ببحثي فهو متصل به من جهة موضوع 

ضافه إىل اجلزاء وعالقته أن الباحث أ الإالسَُّنن؛ لكونه عاماًل مشرتًكا ومدخاًل لبحثي وحبثه فقط؛ 
َياَسة الش رعي ة.  باالستخالف، بينما حبثي أضيفت السَُّنن إىل الت مكني وأثره على السِّ

تألي  الدكتور علي بن  ،ولقد قمت باالطالع أيًضا على كتاب فقه الت مكني عند دولة املرابرني -5
 حممد الصاليب:

ة إشارات يسرية وبعيدة جداا عن حبثي فلم أجد له صلة مبوضوع رسالة حبثي إال على صف -أ 
 .ةمع كثري من املغاير 

إن كتاب فقه الت مكني للصاليب ذو منحى تارخيي؛ ألن مصلفه مل يتكلم يف فقه الت مكني  -ب 
بعنوان مرحلة الت مكني والت وسع.. حسب  63إىل ص 58إال يف مخس صفحات من ص
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واذا ذهب القارئ إىل  ،( صفحة141ما ورد يف الفهرس من كتابه البالغ عدد صفحاته )
بل جيد أسباب ضع  املسلمني يف األندلس  ،صفحة مرحلة الت مكني ال جيد هذا العنوان

فلم أعثر يف الكتاب على  ،باملبحث الثاين من الفصل األولخاصة وقوة النصارى وهي 
 منت البحث وهو فقه الت مكني إال ما ذكرت يف الوريقات اخلمس.

م على السرد الت ارخيي لوقائع وقعت بدولة املرابرني يف املغرب ودولة أن الكتاب يقو  -ج 
الروائ  يف األندلس البتعاد الروائ  عن شرع اهلل، وكذل  ما وقع بني الزعيم السياسي 
عبد اهلل بن ياسني ويوس  بن تاشفني مع هذه الدولة وكذل  دولة املوحدين، كما أنه 

ذور الت ارخيي ة لزعماء املرابرني وعلى رأسهم األمري أبان يف الفصل األول من الكتاب اجل
 حيىي بن إبراهيم وعبد اهلل بن ياسني وأبو بكر بن عمر ويوس  بن تاشفني.

كبريًا عن موضوع كتاب فقه الت مكني للدكتور علي   خيتل  اختالفًاوواضح مما ذكر أن حبثي 
 الصاليب.
ة؛ ألنه يتكلم عن السَُّنن األشقر فليس له صلة ببحثي البت  أما كتاب السَُّنن الكوني ة للدكتور حممد  -6

الكوني ة اليت تتمثل يف قوانني الفل  والفيزياء والكيمياء والرياضيات، وهذه قوانني تربيقي ة ليس 
للبشر فيها حول وال طول بالت عديل وال الت بديل أو الت أثري فيها، بينما حبثي موضوعه سنن 

ة ها على سياسة ويل األمر الش رعي ة، حيث تتمثل يف سنن تشريعي ة وتارخيي ة وإنساني  الت مكني وتأثري 
 معادية. سنن مع انقسامها إىل سنن موالَية و 

عن البحوث السابقة يف العنوان واملوضوع واخلرة املتبعة لدي، وامنا  خيتل يتبني مما سبق أن حبثي 
 ما أصبو إليه بعض االشرتاك أوضحها على النحو الت ايل: وجدت بعض املصلفات والبحوث بينها وبني

حيث حبثي يتناول قضي ة جديدة ذات مسائل مهمة جداا لتحديد أسباب الظلم واضرربات األمن 
مث بعد الت شخيص أجد أن العالج يكمن يف  ،من الناس يف الدول، وكذا اجلور الذي مأل طبا، األرض

َياَسة الش رعي ة وسنن الت مكني، وهذا سيكون نافًيا لذل  الظلم العمل على إجياد الت الزم وا الرتباط بني السِّ
واجلور وباسرًا للعدل يف األمة وغريها، وذل  من خالل سياسة احلكم الرشيد للحديث عن عرباض بن 

الس ْمِع َوالر اَعِة َوِإْن َعْبًدا ))أُوِصيُكْم بِتَـْقَوى الل ِه، وَ قال:  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -سارية أن الرسول
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اِء اْلَمْهِديِّنَي َحَبِشياا؛ فَِإن ُه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم بـَْعِدي َفَسيَـَرى اْخِتالفًا َكِثريًا، فـََعَلْيُكْم ِبُسن يِت َوُسن ِة اخْلَُلفَ 
َها بِالنـ َواِجذِ  أي من يأيت بعد الرسول عليه الس الم فيكون  (1) ((...الر اِشِديَن، فـََتَمس ُكوا هِبَا َوَعضُّوا َعَليـْ

 خليفة راشًدا.
 : املنهج الوصفي:منهج البحث -9

يتضح هذا املنهج كما سيأيت، وسيكون هذا املنهج مرتكزًا على وص  املوضوع الذي أنا  -أ 
ببحثها بصدد دراسته على املنهجية العلمية الصحيحة مع تصويري للمرالب أو املسائل اليت سأقوم 

تصويرًا دقيًقا قبل بيان نتائجها ليتبني املراد من دراستها، مث أقوم بتصوير النتائج اليت يتم الت وصل إليها 
ة. حيث الوسيلة ة رقمي  ة أو كمي  ة للظاهرة أو املوضوع احملدد يف صورة نوعي  بصفة وصفي ة دقيقة وتفصيلي  

وسيلة الكمي ة فأتوصل هبا إىل الوص  الرقمي الذي الكيفية تص  الظاهرة وتوضح خصائصها، أما ال
اهر األخرى، وسأتبع كذل  املنهج و يوضح مقدار الظاهرة أو حجمها ودرجة ما ترتبط به مع الظ

ستنباط الستنباطي جاعاًل املسائل واملعلومات اخلاصة بسنن الت مكني، مادة هذا املنهج ووسيلته اال
يف أرضه، وكذل  استنباط اآلثار املرتتبة  -تعاىل -وم عليها خالفة اهللاحلقائق من هذه السَُّنن اليت تق

َياَسة الش رعي ة.  على تل  املسائل واملعلومات اخلاصة بالسِّ
 هيكل البحث:  -61

 ويتكون مما يأيت: 
 .ملخص البحث -1
 .املقدمة-2
 أسباب اختيار املوضوع. -3
 .أسئلة البحث -4
 مشكلة البحث. -5
 بحث.خروات ال -6

                                      
 .681، وصححه األلباين، ص4614رواه أبو داود، كتاب السن ة، باب يف لزوم الُسن ة، حديث رقم : ( 1)
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 أهداف البحث. -4
 .الدِّراَسات السابقة-9
 .منهج البحث -8
 .هيكل البحث-11
 .الت قسيمات -11

 التَّقسيمات:-66
 وقد قّسمت البحث إىل فصول ومباحث ومرالب وفروع: 

 ، وفيه مبحثان:الف ص ل األول: التَّعريف بسنن التَّمكين وأنواعها
  واصرالًحا. والت مكني لغةً املبحث األول: الت عري  مبعىن السَُّنن 
 وفيه مرلبان: ،املبحث الثاين: سنن الت مكني الرئيسة والفرعي ة 

  املرلب األول: أنواع سنن الت مكني الرئيسة 
 املرلب الثاين: أنواع سنن الت مكني الفرعي ة 

رعيَّة وأنواعها  َياَسة الشَّ  وفيه ثالثة مباحث:الفص ل الث ان ي: التَّعريف بالسِّ
  ًَياَسة الش رعي ة لغة  واصرالًحا. املبحث األول: تعري  السِّ
 .َياَسة الش رعي ة  املبحث الثاين: أنواع السِّ
 َياَسة الش رعي ة وجوًدا وعدًما وفيه  ،املبحث الثالث: سبب لزوم تأثري سنن الت مكني يف السِّ

 ستة مرالب.
رعيَّ  َياَسة الشَّ ة باالتالف المماا واألحوال الالتالف أسباب الفصل الثال ث: لموم االتالف السِّ

 وفيه مبحثان:األحكام، 
  َياَسة الش رعي ة باختالف الزمان واألحوال يف القرآن املبحث األول: أسباب اختالف السِّ

 وفيه مرلبان: ،والسنة
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  .َياَسة الش رعي ة يف القرآن  املرلب األول: اختالف السِّ
 َيا َياَسة العبادي ةاملرلب الثاين: اختالف السِّ  َسة الش رعي ة يف السُّن ة مستمدة من السِّ
  .َياَسة الش رعي ة باختالف الزمان واألحوال يف اإلمجاع  املبحث الثاين: أسباب اختالف السِّ

َياَسة الراشدة في الكتاب والسنة واإلجماع والقياس،   وفيه مبحثان:الفصل الرابع: أصول السِّ
 َياَسة الراشدة يف الكتاب والسنة، وفيه مرلبان: املبحث األول: أصول  السِّ

  .َياَسة الراشدة يف الكتاب  املرلب األول: أصول السِّ
 .َياَسة الراشدة يف السنة  املرلب الثاين: أصول السِّ
 َياَسة الراشدة وفيه  ،املبحث الثاين: من سنن الت مكني يف اإلمجاع والقياس وأثرمها يف السِّ

 مرلبان:
  ع عليها.األول: من سنن الت مكني اجملمَ املرلب 
 .َياَسة الراشدة يف القياس  املرلب الثاين: أصول السِّ

رعيَّة،  َياَسة الشَّ  وفيه أربعة مباحث: الفصل الخامس: آثار سنن التَّمكين في السِّ
 .َياَسة الش رعي ة  املبحث األول: السَُّنن الرئيسة وأثرها يف السِّ
  َُّياَسة الش رعي ة.املبحث الثاين: الس  َنن الفرعي ة وأثرها يف السِّ
 َياَسة الش رعي ة جتاه األفراد واجملتمع وعلى  ،املبحث الثالث: آثار سنن الت مكني على السِّ

 عالقات الدولة املسلمة مع غريها يف حال قوهتا، وفيه مرلبان:
   َياَسة الش رعي  ة جتاه األفراد واجملتمع. املرلب األول: آثار سنن الت مكني على السِّ
  املرلب الثاين: آثار سنن الت مكني على عالقات الدولة املسلمة مع غريها يف حال

 قوهتا.
  ُدفع قبل وبعد وقوعه، نع أو يُ املبحث الرابع: الرغيان عاقبته الت دمري أو اإلهالك إذا مل مي

 وفيه مرلبان:
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 دفع بعد نع قبل وقوعه أو يُ هالك إذا مل ميُ املرلب األول: الرغيان عاقبته الت دمري أو اإل
 وقوعه يف القرآن.

  ُدفع بعد نع قبل وقوعه أو يُ املرلب الثاين: الرغيان عاقبته الت دمري أو اإلهالك إذا مل مي
 وقوعه يف السنة.

 الفهارس 
 وفيها ثالثة مباحث:

 املبحث األول: فهرس املوضوعات سبعة مرالب. -أ
 املصادر.املبحث الثاين: فهرس  -ب
 املبحث الثالث: فهرس املراجع. -ج

 الف ص ل األول
 التَّعريف بسنن التَّمكين وأنواعها

 وفيه مبحثاا:
َنن والتَّمكين لغة المبح ث األول: التَّعريف بمعنى السُّ

 واصطالًحا.

 المبحث الثاني: سنن التَّمكين الرئيسة والفرعيَّة. 
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َنن والتَّمكين لغةً   واصطالًحا. المبحث األول: التَّعريف بمعنى السُّ
َنن لغًة:  أواًل:  التَّعريف بالسُّ

 والكلمة مشتقة من الفعل سـَن . وهي مصدر سن  احلديد سناا وسن  للقوم  ،سنن مجع سنة
يـََتها والقياَم عليها حىت كأنه صقلهااُجـُل ابلُه إذا أحسن رعُسن ًة وَسنَـًنا، وسن  الر  

(1)  
  ُّالضرس، وأَسن  كربَْت سنُُّه، وسن ـَنُه أحد ُه وصَقَلُه أي السكني، وسن َن املنِرَق  –والسان

  .(2) حس ـَنُه، وسن  األمر بيـ َنهُ 
  َسَنِن (  احد. ويقال: امِض علىس ن ن )السَُّنن( الرريقة يقال: استقام فالن على َسَنن و(

و)ُسَنِن ( أي على َوجه . وتـََنح عن )َسَنن( الرريق و)َسننه( و)ِسَننه( ثالث لغات. 
َسنُّ( ِـ الـُمننِت. و)َسن ( السِّكِّني أحد ه وبابه رد. و)امل سنون( املتغرّي َـ واحَلَمأ )امل و)السُّن ة( السِّرية.

 (3)ان(. َحَجر حُيَد د به وكذا )السِّنَ 
  (4)والُسّنة لغة: الرريقة َمرِضي ة كانت أو غري َمرِضي ة 
  (5)والسنة: لغة: العادة 

 صطالًحا:ا: تعريف السنة ثانًيا
 السنة يف االصرالح عند األصوليني:  -1

  ما عدا الفرائض ثالثة أقسام: سنة: وهي ما  :(1) والبغوي (6)هو: وقال القاضي حسني
 .(2)....-ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ َصل   -واظب عليها النيب

                                      
 دار صادر، بريوت، لبنانم، 2111(، مادة )سنن(، ط: األوىل، 4/248)بن منظور، ال( لسان العرب 1)
 ، مصسسة الرسالة، بريوت.1416،1886(، مادة )السِّن(، ط: اخلامسة،1/1559)( القاموس احمليط للفريوزآبادي: 2)
 ، الرياض.ط: األوىل، مكتبة الرشدمادة )السَُّنن(، ، 424( خمتار الصحاح، أليب بكر الرازي، ص3)

 مكتبة لبنان ،2111ط: مادة )السُّن ة(  ،124ص الشري  اجلرجاين، ( كتاب الت عريفات. للعالمة علي بن حممد4)

 ،129ص ( املرجع السابق،5)
 مل نعثر له على ترمجة. (6)
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 َصل ى اهلُل َعَليِه  -ويف وجه خامس: حكاه يف باب الوضوء من ))املْرلب((: السنة ما فعله
 .(3).....-وَسل مَ 

 من األقوال  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -على ما صدر من الرسول -وهو املراد هنا -وترلق
يف   (4) هذا األخري مل يذكره األصوليون، ولكن استعمله الشافعيواألفعال والت قرير، واهلّم، و 

 . (5)االستدالل
 والسنة يف االصرالح عند احملدثني: -2

 من قول أو فعل أو تقرير وبني  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -شريعة مشرتكة بني ما صدر عن النيب
 (6) وجوب...عليه بال  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -ما واظب النيب

 من قوٍل، أو فعٍل، أو  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ويف االصرالح أيًضا: ما أضي  إىل النيب
 .(4)تقريٍر أو صفٍة. 

                                                                                                                        
هـ، من خراسان، كان إماًما يف الفقه والتفسري واحلديث، له: 516 -436أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، (1)

طبقات ، 51-48، ص: طبقات السيوطيوالتهذيب يف الفقه، واجلمع بني الصحيحني.] انظر:، معامل التنزيل، يف التفسري، 
 [.161-159ص: األدنروي،

، 2114-1429ط: الثانية و(، 1/228: )الزركشيبن عبد اهلل البحر احمليط يف أصول الفقه لإلمام بدر الدين حممد بن هبادر ( 2)
 دار الكتب العلمي ة، بريوت.

 (1/228) لسابق،( املرجع ا3)
هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بين عبد املرلب من قريش. أحد أئمة املذاهب األربعة، وإليه ينتسب  (4)

الشافعية. مجع إىل علم الفقه القراءات وعلم األصول واحلديث واللغة والشعر. قال اإلمام أمحد: "ما أحد ممن بيده حمربة أو ور، 
هـ( ونشر هبا مذهبه أيًضا.  188افعي عليه مّنة ". كان شديد الذكاء. نشر مذهبه باحلجاز والعرا،. مث انتقل إىل مصر )لشلإال و 

 وهبا تويف. 

 من تصانيفه: ))األم(( يف الفقه، و))الرسالة(( يف أصول الفقه، و))أحكام القرآن((، و))اختالف احلديث(( وغريها. 

 (.113 – 2/56( تاريخ بغداد )294 – 1/291(، طبقات احلنابلة )1/328اظ )األعالم للزركلي، وتذكرة احلف

 (236 /3) الزركشيبن عبد اهلل البحر احمليط يف أصول الفقه لإلمام بدر الدين حممد بن هبادر (5)
 ، مادة )السنة( 129ص ( كتاب الت عريفات، للعالمة علي بن حممد الشري  اجلرجاين،6)

 -، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع2111-1431ط: احلادية عشرة ، 14يث ، للدكتور حممود الرحان، ص:( تيسري مصرلح احلد4)
 الرياض
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 والسنة يف االصرالح عند الفقهاء:-3
 (1) قول من النيب أو فعل منه عليه الس الم ، أو شيء رآه وعلمه فأقر عليه ومل ينكره. -

 ي  بالت مكني لغة:الت عر  :أواًل 
: أقّروا الرري -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ِكُن: بيض الض ب ِة، وقولهَـ ْكُن واملَـ الت مكني لغًة مكن: امل -3

ِكَن ّـ على َمِكناهتا وَمُكناهتا، بالضم، قيل: يعين بيضها على أَنه مستعار هلا من الّضبة، ألن امل
ـَنه اهلل  من الشيء وأَْمَكَن منه مبعىن. وفالن ال مُيِْكنُه النـُُّهوُض أي ليس للرري، اجلوهري: َمك 

 (2)ال يقدر عليه.
ْكُن، وكَكِتٍ : بـَْيُض الض ب ِة واجَلرَاَدِة وحنومها، َمِكَنْت، كَسِمَع، فهي َمكون ، وأْمَكَنْت، فهي َـ امل -4

َمِلٍ . وَمُكَن، كَكُرَم، ومَتَك َن، َفهَو َمِكني   كيَنِة، واملنزلة عندَ َـ َكانَُة: التـ َصَدُة، كاملَـ ممُِْكن ... وامل
َْوِضُع ج: اَْمِكَنة  وأماِكُن. َـ َتَمكُِّن... واملُـ مـج: ُمَكناُء. واالسم ال

 (3)كاُن: امل
َنُه( اهلل من الشيء-م ك ن -5 )واسَتمَكَن( الرجل من الشيِء  )مَتكيًنا( و)أمَكَنُه( منه مبعىًن. )َمك 

مبعىًن وفالن  ال )مُيِكُنُه( النهوض أي ال يقدر عليه. وقوهلم: ما أمَكنَنُه عند )ومَتَك ن( منه 
 ِكَناِت(....َـ َكِن( )واملَـ ِكَنُة( بكسر الكاف واحدة )املَـ و)امل األمرِي شاذٌّ.

ويقال الناس على َمِكناهِتم أي على استقامتهم. وقول النحويني يف االسم: إنه )ُمَتَمكٍُّن( أي  -6
ر وإبراهيم فإذا انصرف مع ذل  فهو الـُمَتَمكُِّن األمَكُن كزيد وعمرٍو. وغري ُمعرب كعم

الـُمَتَمكٍٍّن هو املبين مثل كي  وأين. وقوهلم الظرف: إنه ُمَتَمكِّن أي يستعمل مر ًة امسًا وَمر ًة 
ظرفًا كقول : جلس خلفه بالنصب وجملسه خلفه بالرفع يف موضع يصلح ظرفًا. وغري 

كِِّن هو الذي ال يستعمل يف موضع يصُلُح ظرفًا إال ظرفًا كقول : لقَيُه صباًحا وموِعُدُه الـُمَتمَ 
                                      

-1431(ط: األوىل ،2/134( اإلحكام يف أصول األحكام ، لإلمام أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد إبن حزم الظاهري، )1)
حول إىل حتقيق احلق من علم األصول ، لإلمام احلافظ حممد بن بريوت ، وانظر: إرشاد الف -صيدا -، املكتبة العصرية2118

، دار الس الم للرباعة 2113-1434(ط:الرابعة ، 1/131علي بن حممد الشوكاين، )حتقيق وتعليق أ.د. شعبان حممد إمساعيل
 والنشر والتوزيع.

 (، مادة )َمك َنه( 14/113: )( لسان العرب البن منظور2)

 مادة )املـَْكُن( ( 1584، 1583/ 2)للفريوز آبادي: ( القاموس احمليط 3)
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ل َة للفر، بينهما غري عِ وال صباًحا بالنصب فيهما وال جيوز الرفع إذا أردت صباح يوم بعينه 
 (1) استعمال العرب كذل .

وما دام العبد يف الرريق فهو والت مكني لغة: هو مقام الرسوخ واالستقرار على االستقامة،  -4
صاحب تلوين ألنه يرتقي من حاٍل إىل حاٍل، وينتقل من وصٍ  إىل وصٍ  فإذا وصل 

الثوب:  -)َمك َن( له يف الشيء: جعل له عليه سلرانًا. و (2) واتصل فقد حصل الت مكني.
-ند الناس: عال شأنه. وفالنًا من الشيء: أَمَكَنُه منه. )مَتَك َن( ع -خاطه مبَِكِنة اخلياطه. و

 من الشيء: َقَدَر عليه، أو ظَِفَر به. -َكاَن، وبه: استقرفيه. وَـ امل
 (3))اسَتمَكَن( من الشيء: متك ن. -9

 : الت مكني يف االصرالح:ثانًيا
 للمصلح من عباده، حُلكم الناس وسياستهم بإقامة أمر الشرع وهنيه  -تعاىل -هو: متكني اهلل

 (4) هم.لصالح دنياهم وُأخرا

 حيث جاء يف تفسريها  ،(ڭ ۓ ۓ ے: )-تعاىل -والذي يصكد هذا املعىن قوله
"قوالن: أحدمها: مكنّاكم إياها. والثاين: سه لنا عليكم  -رمحه اهلل تعاىل -(5) عند ابن اجلوزي
 (6) الت صرف فيها".

                                      
 )َمك َنُه(.،مادة 931،932م، ص ( خمتار الصحاح، أليب بكر الرازي،1)

 مادة )الت مكني(. ،41ص ( كتاب الت عريفات. للعالمة علي بن حممد الشري  اجلرجاين،2)

 َن( )اسَتمكَ مادة ، 631ص  جممع اللغة العربي ة، ( املعجم الوجيز،3)

 قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة.( 4)

هو مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد القرشي التيمي البكري البغدادي الفقيه احلنبلي احلافظ املفسر الواعظ (5)
"بدرب حبيب" الواقعة يف بغداد، واختل  يف تاريخ والدته: وكان املصرخ األديب املعروف بابن اجلوزي، ولد العالمة ابن اجلوزي 

ذكرة املنتبه يف عيون املشتبه، صفوة الصفوة،  ولد وتويف ببغداد، ا يف النحاس يعود نسبه إىل حممد بن أيب بكر الصديق،أهله جتارً 
 .9/46معجم البلدان  ، 1189تذكرة احلفاظ  ،12/221صيداخلاطر، يراجع البداية والنهاية 

 ( 2/114: )11آية سورة األعراف،  البن اجلوزي زاد املسري يف علم الت فسري انظر:( 6)
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 ۉ ۅ ):-تعاىل -ومما يزيد إيضاح هذا املعىن ما جاء يف تفسري هذه اآلية، قوله

حيث فسّرها اإلمام القرطيب بقوله: ".... أي عرفنا عليه قلب املل  الذي اشرتاه (ۉ
 (1)حىت متكن من األمر والنهي يف البلد الذي املل  مستول عليه" 

                                      
 ( 54/114: )21تفسري القرطيب، سورة يوس  آية انظر:( 1)



19 
 

 المبحث الثاني
 سنن التَّمكين الرئيسة والفرعيَّة  

 وفيه مطلباا:

 المطلب األول: أنواع سنن التَّمكين الرئيسة. 

 رعيَّة.المطلب الثاني: أنواع سنن التَّمكين الف
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 المطلب األول
 وفيه أربعة فروع: ،أنواع سنن التَّمكين الرئيسة

يف احلديث على السَُّنن الرئيسة، مث  أقتصرُ  رئيسة تتفرع منها أخرى، وفيما يلي (1) إن  هناك سنًنا
 أحتدث مبيًنا ما يتفرع منها، وهذه الرئيسة هي:

 السَُّنن الكوني ة. -1
 السَُّنن الت شريعي ة. -2
 السَُّنن الت ارخيي ة. -3
 ( 2)السَُّنن اإلنساني ة. -4

  ًَنن الكونيَّة لغة  واصطالًحا: الفرع األول: تعريف السُّ
 الكوني ة لغة: السَُّنن
 كان..... وتامة مبعىن حدث ووقع... وتقول:كان )َكونًا( و)َكينونًَة(.  –َك َو َن 

 ( 3) )الَكوُن( واحد )األكواِن(... و)َكو نَُه فَتكو َن( أي أحدثه فحدث...و
 ( 4)ا وكينونة... احلدث وقد كان كونً  َكَوَن: الَكوُن:

 السَُّنن الكوني ة اصرالًحا:
وى اإلهلي ة اخلفي ة احلاكمة جلريان الشمس والقمر والنجوم والكواكب واملسخرّة يف أفالكها هي الق
 ( 5) لعمارة الكون.

                                      
 18إىل ص 14( السَُّنن سبق تعريفها من ص 1)

 ، املكتبة املركزي ة الرياض.1881-1411، 64السَُّنن الرباني ة يف الت صور اإلسالمي لألستاذ راشد بن سعيد شهوان، ص: ( 2)

 مادة )كون(441( انظر: خمتار الصحاح للرازي ص3)

 ( مادة )كون(13/135( انظر: لسان العرب البن منظور )4)

 ( لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة.5)
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  ًَنن التَّشريعيَّة لغة  واصطالًحا: الفرع الثاني: تعريف السُّ
 :السَُّنن الت شريعي ة لغةً 

ومنه  ،ي جعله طريًقا ومذهًبايقال شرع اهلل كذا أ ،الشرع يف اللغة عبارة عن البيان واإلظهار
 ( 1)املشروعة.

 السَُّنن الت شريعي ة اصرالًحا: 
 .(2)وقيل الشريعة هي الرريق يف الدين ،الشريعة هي االئتمار بالتزام العبودي ة

  ًَنن التَّاريخيَّة لغة  واصطالًحا: الفرع الثالث: تعريف السُّ
 :السَُّنن الت ارخيي ة لغةً 

 يُخ( و)الت ورِيخ( تعري  الوقت تقول )أر خ( الكتاب بيوم كذا و)ور َخُه( مبعىن واحد.)الت ار  –أ ر خ 

(3 ) 
أرخ: الت أريُخ: تعري  الوقت، والت وريُخ مثله. أَر َخ الكتاب ليوم كذا: وقته والواو فيه لغة، وزعم 

 ( 4) يعقوب أن الواو بدل من اهلمزة...
 السَُّنن الت ارخيي ة اصرالًحا : 

هي جمموعة القوانني الرب اني ة اليت تُوجد الت دافع بني الـُمفسد والـُمصلح الـُمصدي إىل تصحيح امليزان 
 ( 5)العديل بعد اضررابه؛ لتصبح حركة الفعل البشري للفرد واجلماعة واألمم حركًة راشدة.

 
  ًَنن اإلنسانيَّة لغة  واصطالًحا: الفرع الرابع: السُّ

                                      
 .، مادة )الشرع(132املرجع السابق،ص ( انظر:1)
  ، مادة )الشريعة( 132( انظر: كتاب الت عريفات للجرجاين ص2)
 مادة )أرخ(14( انظر:خمتار الصحاح للرازي ص3)

 ( مادة )أرخ(1/94( انظر: لسان العرب البن منظور)4)

 ( لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة.5)
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 :ني ة لغةً السَُّنن اإلنسا
ِسيٌّ( بفتحتني واجلمع )اإلنُس( البشر والواحد )إنسيٌّ( بالكسر وسكون النون )أَنَ  –أ ن س 

وكذا )األَناِسية( مثل الصيارفة والصياقلة ويقال  (ڱ ں): -تعاىل -قال اهلل ،)أَنَاِسيٌّ(
اد ومجعه )أَناسيٌّ( أيًضا للمرأة أيًضا )إنسان( وال يقال إنسانة وإنسان العني املثال الذي يرى يف السو 

 (1) نَيَساُن(...وتصغري إنسان )أُ 
 أنس: اإلنسان: معروف، وقوله:

 أقل بنو اإلنسان، حني عمدهتم     
 ن يثري اجلن، وهي هجودإىل مَ 

چ چ ):-وجل   عز   -وقوله -على نبينا وعليه الص الة والس الم -يعين باإلنسان آدم

(2)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

ج، فإذا قيل: وهل جيادل غري اإلنسان؟ قيل: قد جادل إبليس وكل من يعقل من هذا قول الزجا 
 (3)، واجلمع الناس مذكر...املالئكة، واجلن جتادل، لكن اإلنسان أكثر جداًل 

 السَُّنن اإلنساني ة اصرالًحا:

، إىل الفرري ة نمن حركة املاء املهني واحلمأ املسنو  هي سنن إهلي ة إهلامي ة، تُوّجه اإلنسان أو تأخذه
 ( 4)حركة اإلميان والعمل الصاحل الفرري، متكونًا من الت قوى املانعة لفجور النفس وطغياهنا.

                                      
 مادة )أنس(  34زي صخمتار الصحاح للرا انظر:( 1)

 56( سورة الكه ، آية: 2)

 ( ماادة )أنس(1/141( انظر: لسان العرب البن منظور )3)
 ( لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة.4)
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 المطلب الثاني
 وفيه اثنا عشر فرًعا: ،أنواع سنن التَّمكين الفرعيَّة

 تمهيد:
وعلى  ،تيف خلقه ِحكًما بليغة يصلح هبا خملوقاته ويقومها إذا اعوجّ  -تعاىل -إن لسنن اهلل

رأسها اإلنسان اخلليفة الذي إذا تقّوم وَصُلَح حصل له الت وفيق واهلداية املوصلة إىل الت مكني الصاحل يف 
األرض والنايف للفساد فيها؛ ألن اإلصالح قوام اخلالفة الراشدة؛ وألن هذا اإلنسان ورث األرض صاحلة 

هذا اإلنسان الذي خماطًبا هبا ،(1)(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ):-تعاىل -للحياة قال

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ):-تعاىل -حتكمه وتضبره ُسَنن  إنساني ة، ومنها يف قوله

قد  -تعاىل -وندرك باالستنتاج أن  اهلل(3).(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ...)،(2)( ...ۉ
خلق فررة يف اإلنسان حسنة وغري حسنة لالبتالء هبما، من هذه الِفرَر احلسنة ُحبُّ اخلري، وبُغض 

بُّ العدل، وبُغض الظلم وكذل  ُحبُّ اجلدال والذي منه ميكننا التـ وُّصل باالستنباط إىل العلوم الشر، وحُ 
إم ا مبقتضى  -تعاىل -هي كامنة يف قولهفاملفيدة إذا تقيدنا بضوابط اجلدل الش رعي ة. وأم ا السَُّنن الت شريعي ة 

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ...)اخلراب أو من مفهومه:

ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

(4)(ۇ (5)(ۆ...ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)، ومم ا ،

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ):-سبحانه -َيِدلُّ على السَُّنن الت ارخيي ة من اآليات قوله

                                      
 95سورة األعراف، آية: ( 1)
 31سورة الروم، آية: ( 2)
 54سورة الكه ، آية: ( 3)
 49ائدة، آية: سورة امل( 4)
 21( سورة الشورى، آية: 5)
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:-تعاىل -كما جند دليل السَُّنن الكوني ة يف قوله،(1)( ...ې ې ې ى ى ائائ

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ۇئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): -تعاىل -، وقال(2)( ىئ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

(3)(چ چ

وهي بدورها سنن ضابرة ومهيمنة  ،ن املتدبر للقرآن الكرمي جيد سنًنا أخرى غري هذه السَُّننإو 
ت يف أعماهلا وأقواهلا وأفعاهلا، وهي احلارس األمني على إدامة وانضباط ميزان ومرشدة لسلوك املوجودا

العدل بني الناس يف حياة املعايش واملصاحل العامة املوصِّلة إىل حسن العاقبة يف دنياهم وُأخراهم، وسأورد 
ّيسر يل من اجتهاد عشرة سّنة، وفق ما ت يف هذا الفصل هذه السَُّنن اليت تبلغ اثنيت -تعاىل -إن شاء اهلل

وقدرة الستخراجها؛ ألن  القرآن الكرمي حِبار  ال ينضب معينها، وتل  االثنتا عشرة ُسّنة املندرجة حتت 
السَُّنن األربع الرئيسة اليت جاءت تعريفاهتا آنًفا يف هذا الفصل وأوردت أدلتها هبذا الت مهيد، وهذه السَُّنن 

  : -تعاىل -اصد البنائي ة، وسأتناوهلا فيما يأيت مبا يبني ذل  إن شاء اهللاالثنتا عشرة خمتلفة الغايات واملق
 
 
 
 

                                      
 141( سورة آل عمران، آية: 1)

 39،38،41( سورة يس، آية: 2)

 164( سورة البقرة، آية: 3)
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 الفرع األول: سنة التَّأديب والتَّسديد: -6
 التَّأديب لغة:-أ

 به  -تعاىل -فقال: وهذا ما أَد َب اهللُ  -وجل   عز   -"فـََتَأد ب: َعل مه، واستعمله الزجاج يف اهلل
وفالن استأَدَب: مبعىن تأ د َب. ويقال للبعري إذا رِيَض وُذلَِّل:  -يِه وَسل مَ َصل ى اهلُل َعلَ  -نبيه

." اَديب  ُمَصد ب 
(1) 

 "(2)" أد بَه: َعل ّمه، فـََتَأد ّب واسَتأَدَب 
 والتَّأديب اصطالًحا:

 .(3)األدب عبارة عن معرفة ما حيرتز به عن مجيع أنواع األخراء 
 التَّسديد لغًة:-ب

 اد( بالفتح وهو الص واب والَقصد من القول والعمل. دَ )الت سديد( الت وفيق )للس -"س د د
و)الـُمَسد د( الذي يعمل بالس َداد والَقصد وهو أيضا الـُمَقو ُم. و)َسّدد( ُرحمه )تسديًدا( ضد 

أَسدٌّ( أي َعر ضه و)َسد( قوله ّيِسدُّ بالكسر )َسَداًد( بالفتح صار َسِديًدا وامر  )َسٍديد ( و)
 (4) قاصد . و)اسَتد ( الشيُء استَـَقام."

"والت سديُد: الت وفيُق للسداد، وهو الصواب والقصد من القول والعمل. ورجل َسديد  وأَسدُّ: من 
رضي  -السداد وقصد الرريق، وسد ده اهلل: وفقه. وأمر سديد وأَسدٌّ أي قاصد... ويف حديث أيب بكر

عن اإلزار فقال: َسدِّد وقارب؛ قال مشر: َسدِّد من  -صلى اهلل عيه وسلم -أنه سأل النيب -اهلل عنه
السداد وهو املـ َوف ُق الذي ال يعاب، أي اعمل به شيًئا ال تعاب على فعله، فال تُفرِط يف إرساله وال 

 (5)تشمريه...".

                                      
 (، مادة )أدب( 1/41: )( لسان العرب البن منظور1)

 (، مادة )اأَلَدُب( 1/45)( القاموس احمليط،: 2)

 مادة )األدب(  ،14ص للجرجاين، كتاب الت عريفات،  انظر:( 3)

 ، مادة )الت سديد( 381،381ص ( خمتار الصحاح، للرازي،4)

 (، مادة )سدد( 151 /4)( لسان العرب البن منظور: 5)
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 * والت سديد اصرالًحا: 
 (1)لصواب الـُمصلح لألعمال والفوز بالثناء.هو الت وفيق واالهتداء بالت قوى للقول والفعل ا 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ): -تعاىل -قال

(2)(ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 (3)ألهنما ميثالن قاعدة "اجلزاء من جنس العمل"؛ وجنمل إن هاتني السنتني مهمتهما عظيمة
وُمثبتة ملن اهتدى إليه، حمققه ملن قام هبذا وألهنما تعتربان حمفزًا إىل العمل الصاحل دافعني له ملن مل يرتاُضه 

 -العمل الت عزيز، والت دعيم أي أن  حكمة هذه القاعدة تقوم على ُمكافأة احملسن على إحسانه، قال
وهي يف ذات الوقت تستدعي ّتذكر ُمقابِلها، ،(4)( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ): -سبحانه

ن على ما هو فيه من فضل وخترج املسيء من دائرة أن  للمسيء عقوبّة متاثل إساءته، وهي تُثبِّت الـُمحس
 ۋ):-تعاىل -سوء عمله ليلتحق بالوص  املكافئ له ليكون يف دائرة أهل اإلحسان والفضل قال

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

 (5)(ڀ

                                      
 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة.( 1)

 41،41سورة األحزاب، آية: ( 2)
: )من عمل صاحلًا فلنفسه ومن -تعاىل -: )هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان( وقوله-تعاىل -هذه القاعدة استنبرت من قوله( 3)

 أساء فعليها(. 
 61سورة الرمحن، آية: ( 4)
 126-123( سورة طه اآلية 5)
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أثر سياستهما الش رعي ة حُمقًقا للسياسة احلكيمة اليت قررها وأمر هبا اإلسالم  وهباتني السنتني يكون
احلكيم يف شرعه. ذل  ليتحقق القسط، فيكون للصاحلني الت مكني يف الدنيا واملثوبة يف اآلخرة بني اخللق 

 بصالح دنياهم وآخرهتم.
ج منهما أن النتيجة تكون وفًقا وهاتان السنتان نرامها يف اآليتني السابقتني وغريمها، فنستنت

 ملقدمتها، فمىت كانت املقدمة طيبة تكون نتيجتها كذل  والعكس بالعكس، وهذا ُكله ينجم منه أثر  
 به أحوال عباده يف الدارين.  -تعاىل -يصلح اهلل شرعيٌّ  سياسيٌّ 

 الفرع الثاني: سنن اإلمهال واإلمداد واإلمالء:  -5
 سنة اإلمهال:  -1

 :ََهُل( بفتحتني التـ َصَدُة و)أمَهَلُه(أنظََره و)َمه َلُه مَتهياًل( واالسُم )الـُمهَلُة(. -مهلاإلمهال لغة
)امل

و)االسِتمهاُل( االسِتنظاُر. و)مَتَه َل( يف أمرِِه وات َأَد. وقوهلم )َمهاًل( يا رجل وكذا لالثنني 
 (1)واجلمع املصنث مبعىن )أمِهل(.

  ُهل واملـََهل والـم
َ
هلة، كله: الس ِكينة والتـ َصدة والرِّفق. وأَمهله: أَنظره وَرَفق به ومل يعجل مهل: امل

عليه. وَمه له متِهياًل: َأج له. واالسِتمهال: االستنظار. ومّتّه ل يف عمله: ات َأَد. وكلُّ ترفٍُّق متَهُّل. 
لغنُم إذا رعت بالليل أو وُرزِ، َمهاًل: رَِكب الذُّنوب واخَلرايا فُمهِّل ومل يُعَجل. وَمَهلت ا

 (2)النهار على َمَهِلها.
  اإلمهال اصرالًحا: هي تأجيل عقوبة املستحق هلا، إىل أجل ينقضي يف الدنيا بوقوعها، أو

 (3)، أو مجُعها يف الوقتني ملستحقها.تأجيلها لآلخرة؛ لتكون أشد  

گ ڳ ڳ ڳ ):-تعاىل -وقال،(1)(ڱ ڱ ڱ ڱ): -تعاىل -قال

(2)(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

                                      
َهُل( 941ص خمتار الصحاح، للرازي، انظر:( 1)

َ
 ، مادة )امل

 (، مادة )مهل( 14/143)لسان العرب البن منظور:  انظر:( 2)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة.( 3)
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 سنة اإلمداد:  -2
 ُه( فامَتد  من باب رد . و)املاّدُة( الزِّيادة الـُمت صلة. و)َمد ( اهلل يف  -اإلمداد لغة: م دد )َمد 

ُه هَنُر آخر. َـ ُعمرِِه و)َمد ُه( يف َغيِِّه أي أمَهَلُه وَطوَِّل له. و)امل دُّ( السيُل يقال: )ِمد ( النهر وَمد 
البصر أي مدى البصر. رجل )َمِديُد( القامِة أي طويل القامة. و)مَتَد َد(  ويقال: َقدُر)َمدِّ(

الرجُل مَتَر ى... و)ُمدُّة ( من الزمان بُرهة  منه و)الـُمّدُة( بالضم اسم ما اسَتمَددَت به من 
رُّة الواحدُة من قول  )َمَددُت( الشيء.ِـ امل

َ
 (3)داِد على القلم. وبالفتح امل

  ُّةواملاد ُة: الزيادة املتصل دِّ َـ د: َكَتَمدُّد السِّقاء، وكذل  كل شي تبقى فيه َسَعُة امل... والت َمد .
وَمد ه يف َغيِّه أي أَمهَله وَطو ّل له. وماَددُت الرجل مُماد ًة وِمداًدا: َمَددتُه وَمد ين؛ رهذه عن 

(وئ ۇئ ۇئ ۆئ):-تعاىل -اللحياين. وقوله م: معناه مُيِهُلهم. وطُغياهنُ ؛
ُغُلوُّهم يف كفرهم. وشيء َمِديد: ممدود. ورجل َمِديد اجلسم: طويل، وَأصله القيام؛ سيبويه، 

 (4)واجلمع ُمُدد ، جاء على األصل ألنه مل يشبه الفعل....
  ِقيته مبا ُيضاع  له العقوبة، وإمداد

َ
اإلمداد إصرالًحا: هو استدراج املـُقيم على الضاللة امل

 (5)ا هو أحسن حساا ومعىًن.الـُمصمن الـُمحسن مب

 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ):-تعاىل -قال

وقال(6)(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی      ،-

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ):-تعالى

                                                                                                                        
 14سورة الرار،، آية: ( 1)
 12، 11سورة املزمل، آية: ( 2)
 )َمد ُه( مادة .916ص خمتار الصحاح، للرازي، انظر:( 3)

 (، مادة )مدد( 14/34) لسان العرب البن منظور، انظر:( 4)

 الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة. لقد قمت بوضع هذا( 5)

 16، 15سورة البقرة، آية: ( 6)
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ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 (1)(ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 سنة اإلمالء:  -3
 اإلمالء لغة:

 َمتـ َع  به وأعاش  معه طوياَل. و)مَتَل يُت( يقال )َمال َك( اهللُ  حبيب  )مَتِلية( أي  -م ل ا
( الزمان الر ويُل، ومنه قولهَـ ُعمري اسَتمَتعُت منه. و)امل : )َواهُجرين َمِلياا( -تعاىل -ِليُّ

. و)أمَلى( له يف َغيِِّه أطال له. وأملى اهلل لُه  و)املـََلواٍن( الليل والنهار الواحد. )َماًل( َمقصور 
 (2)َل له...أمَهَلُه وَطو  

 كله: َمد ة العيش.َـ ال واملَـ الوُة واملَـ الوُة والـُمالوُة واملِـ مال: امل ،  ِليُّ
   وقد مَتَل ى العيش وُملَِّيه وأَماله اهلل إياه وَمال ُه وأملى اهلل له: أَمهَله وطو ل له. ويف احلديث: إن

ة الُعُمر. ومَتَل ى إخوانه: ُمتَِّع هبم. يقال: اهلل لَُيملي للظامل؛ اإلمالء: اإلمهاُل والت أخري وإطال
 َمال ك اهلل َحبيب  أي َمتـ َع  به وأعاش  معه طوياًل؛...

  ومتّليت ُعَمري: استمتعت به. ويقال ملن لبس اجلديد: أَبَليَت َجديًدا ومتلّيت حبيًبا أي
رخى ووس ع فيه. وأَملى له ِعشَت معه ِمالوًة من دهرك ومتت عت به. وأَملى للبعري يف الَقيِد: أَ 

اشتقاقه ؛ۀ ( ں ڻ ڻ ڻ ڻ):-تعاىل -يف ّغيِّه: َأطاَل. ابن األنباري يف قوله
لوة وهي املّدة من الزمان، ومن ذل  قوهلم: الَبس جديًدا ومَتَل  حبيًبا أي لَتُرل أَياُم  َـ من امل
 (3)معه...

 

 

 
                                      

 23، 22، 21سورة الرور، آية: ( 1)
 مادة )مال(  .936ص خمتار الصحاح، للرازي، انظر:( 2)

 (، مادة )مال( 14/131: )لسان العرب البن منظور انظر:( 3)
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 اإلمالء اصطالحَا:
، حىت -عليهم الس الم -ورسله -تعاىل -دة ملن خال  وكذ ب واجرتأ على اهللاإلطالة والت أخري يف الـمُ    

  (1)يقع عليه أخذ اهلل بالعذاب الشديد، والـُمقيم فيه.

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ):-تعاىل -قال

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ):-تعاىل -قال،(2)(ڦ ڦ

(3)( ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ

أنه قال: ))إن اهلل ليملي للظامل  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ن رسول اهللع  (4) ويف صحيح البخاري
ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ )حىت إذا أخذه مل يفلته ((. مث قرأ: 

 (5)."(ڳ
 الفرع الثالث: سنة التَّداول: -4

 ال: اللهم )أِدلين( على : و)أدالَنا( اهللُ من عدونا من الد وَلِة. و)اإلَداَلُة( الَغَلبُة يقالتَّداول لغة
فالن وانصرين عليه. و)َدالت( األياُم أي دارت واهللُ )يَُداوهُلا( بني الناس. و)َتَداَولَته( األيدي 

 (6)أَخَذته هذه َمر ًة وهذه َمر ة.

                                      
 م وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة.لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعد( 1)

 45، 44سورة القلم، آية: ( 2)
 149سورة آل عمران، آية: ( 3)
، صاحب البخاري : حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل: حرب اإلسالم، واحلافظ حلديث رسول اهلل  (4)

ا، وقام برحلة طويلة يف طلب احلديث، فزار هـ، ونشأ يتيمً  184لد يف خبارى سنة اجلامع الصحيح املعروف بصحيح البخاري، و 
 ئة أل  حديث اختار منها يف صحيحه ما وثق برواته.اخراسان والعرا، ومصر والشام، ومسع من حنو أل  شيخ، ومجع حنو ستم

ه مجاعة، فأخرج إىل خرتن  من قرى مسرقند ا على هذا النحو. وأقام يف خبارى، فتعصب عليوهو أول من وضع يف اإلسالم كتابً 
، املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام 199/  4. وفيات األعيان 34/  6هـ. يراجع: األعالم للزركلي 256فمات فيها سنة 

 .381/  12. سري أعالم النبالء 345/  2أمحد 
گ گگ ڳ ڳ ڳ ڑ ک ک ک ک گ ): -تعاىل -الت فسري، باب قوله كتاب،، البخاريرواه ( 5)

 .4696، حديث رقم: (ڳ
 مادة )الد ْوَلة( .298ص خمتار الصحاح، للرازي، انظر:( 6)
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  الد وَلُة: انقالُب الزمان، والُعقَبُة يف املال، ويضم أو الضم: فيه، والفتح: يف احَلرِب، أو مها
، ُمثـَل َثًة، وقد أدالُه. وَتداَولوُه: أخذوه  سواء، أو الضم: يف اآلخرِة والفتح: يف الدنيا، ج: ُدَول 

َوِل. وَدَواليَ ، أي: مداَوَلًة على األمر، أو َتداُول بعَد َتداوٍل...وأدالَنا الُلهُ  من  -تعاىل -بالدُّ
يُداِوهلا بني  -تعاىل -ُم: داَرت، واهللُ عُدوِّنا: من الد وَلٍة. واإلدالُة: الَغَلَبُة. ودالت األيا

الناِس.والدِّوُل: لُغُة يف الّدلو، وانقالب الدهر من حاٍل إىل حاٍل، وبالت حري  الن بُل 
 (1)الـُمتداَوُل.

   :يديل األحوال يف  -تعاىل -الت داول حامل ملعنيني حمبوب ومكروه، فاهللالتَّداول اصطالحا
إىل ضده حلكمة فيها إصالح  من حال خري إىل ضده ومن شرٍّ  األمم واجلماعات واألفراد

  (2)للناس يف احلالني.

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ...):-تعاىل -قال

 ...ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں...): -تعاىل -وقال (3)(ى ى ائ

)(4)،

 فكي  كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دوال  : )...-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -قال النيب
 .(5) (علينا املرة وندال عليه األخرى، يدال، وسجااًل 

 
 
 

                                      
 ( الد وَلةُ (، مادة )1/1283): للفريوزآبادي القاموس احمليط انظر:( 1)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة.( 2)

 141 ( سورة آل عمران، اآلية:3)

 .4، اآلية: احلشر( سورة 4)
إىل اإلسالم والنبوة، وأن ال يتخذ بعضهم بعًضا  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -رواه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب دعاء النيب( 5)

 .2913،. إىل آخر اآلية، حديث رقم: (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ): -تعاىل -أربابًا من دون اهلل، وقوله
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 الفرع الرابع: سنة التَّدافع: -3
 تقول منه )َداَفع( اهلُل عن  السُّوَء و)ِدفَاًعا( :.... و)ّداَفَع( عنه و)َدَفع( مبعىًن لغة التَّدافع .

يف احَلرب أي َدَفع  و)اسَتدَفَع( اهلل األسواَء أي طََلب منه أن َيدفـََعها عنه.و)َتَدافَع( الَقومُ 
َر ة الواحدة.

 (1)بعضهم بعًضا.)والدُّفَعة( من املـَرَر وغريه بالضم مثل الدُّفقة. والد فعة بالفتح امل
 َر ُة وبالضم: الدُّفَعُة من  -إليه، و -َدفـََعه، و

عنه األذى، كَمنع، َدفًعا وَمدفـًَعا، والد فَعُة: امل
ب  من سقاٍء أو إناٍء مبَر ة... والـُمدافـََعُة: الـُمماطلة، والد فُع، املرر، ج: ُدَفع ، كُصَرٍد، وما نصَ 

واسَتدَفَع اهلل األسواء: طََلَب منه أن َيدفـََعها ...(ی ی ی جئ حئ مئىئ)ومنه: 
 (2)عنه.وَتداَفعوا يف احلرِب: َدَفَع بعُضهم بعًضا.

 ة من ردِّ سوء وأذى ومنع سنة الت دافع اصرالًحا: هي ما يكون هبا حتقق مصاحل مجّة لألم
ظلم واقع أو سيقع بوسائل شىت، ككيٍد بفعٍل أو بلسان، أو دعاء ليعيد لألرض إصالحها 

 (3)ونبذ الفساد. -تعاىل -بأنواع العبادة هلل

 ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ):-تعاىل -قال

(4)( ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ          : -تعاىل -وقال،

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )

   (5)( چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ

 (6)(..ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ):-تعاىل -وقال

                                      
 مادة )َدَفع( .244ص تار الصحاح، للرازي،خم انظر:( 1)

 ( َدفـََعه(، مادة )1/824: )القاموس احمليط انظر:( 2)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة.( 3)

 251سورة البقرة، آية: ( 4)
 41سورة احلج، آية: ( 5)
 56سورة األعراف، آية: ( 6)
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 الفرع الخامس: سنة التَّغيير: -5
 :وتغري  الشيُء عن حاله: حتّول. وَغيـ َره:...َحو له وبّدله كأنه جعله غري ما كان. التَّغيير لغة...

ويف الت نزيل العزيز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ):

(ٺ لوا ما أمرهم اهلل... وَغري  عليه األمَر: َحو له. قال ثعلب: معناه ح؛ ىت يبدِّ
 (1)وتـََغايرِت األشياء: اختلفت...

 ...،(2)...وتـََغيـ َر عن حالِه: حَتَو ل. وَغيـ َرُه: َجَعَلُه غرَي ما كان، وَحو لَُه، وبّد لَُه 
 امة الفرري ة، أو الت غيري اصرالًحا: هي انقالب حاٍل مرغوب إىل ضدِّه، بعد ترك االستق

 (3)العود باألُم ة إىل احلال املرغوب، من بعد استقامة على السلوك السوي الفرري.

 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ ):-تعاىل -قال

ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ) :-تعاىل -وقال ،(4)( گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) :-تعاىل -وقال،(5)(ې

 (6).(ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

                                      
 (، مادة )غري( 11/114) العرب البن منظور،لسان  انظر:( 1)

 (، مادة )الِغريَة( 2/593) القاموس احمليط، انظر:( 2)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة.( 3)

 131سورة البقرة، آية:( 4)
 11سورة الرعد، آية:( 5)
 53سورة األنفال، آية:( 6)
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 الفرع السادس: سنة األالذ:-6
 :األالذ لغة ... 

 }: -عز  وجل   -وقوله.(ٺ ٺ ٿ }وآَخَذه بذنبه ُمصاخذة: عاقبه. ويف الت نزيل العزيز

َأي َأخذهتا بالعذاب... ويف احلديث: ؛(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
ِخَذ فالن  بذنبه أي ُحِبَس وُجوزَِي عليه وُعوِقب به. يقال: أُ  . (1) )من َأصاب من ذل  شيًئا ُأِخَذ به(

وإن أخذوا على أيديهم جَنَوا. يقال: َأخذُت على يد فالن إذا منعته عما يريد أن يفعله كأن  أمسكت 
: ومه ت كلُّ أُّمة برسوهلم ليأخذوه، قال الزجاج: معناه ليتمكنوا منه فيقتلوه. -عز  وجل   -على يده. وقوله

 (2)...(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ }ه: كَأَخَذه. ويف الت نزيل العزيز:وآَخذَ 

 اأَلْخُذ: الت ناُوُل، كالت أخاِذ، والسِّريَُة، واإليقاُع بالشخص، والُعقوبَُة... وآَخَذُه ِبَذنِبِه ُمصاَخَذًة، وال
 (3)تـَُقل: واَخَذُه...

 :األالذ اصطالًحا  
الت عبُّدي يف  -تعاىل -ختلفة، الشديدة األمل ملن ضاد  مراد اهللهي إيقاع العقوبة اإلهلي ة الرب اني ة امل

 (4)املعايش والت عايش؛ جزاًء ملن ظلم.

،(5)(ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ):-تعاىل -قال

-تعالى-وقال ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ):

                                      
 ا اللفظ.مل أجده هبذ (1)

 (، مادة )أخذ( 1/63: )لسان العرب البن منظور انظر:( 2)

 ُذ( اأَلخْ (، مادة )1/421) القاموس احمليط، انظر:( 3)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة.( 4)

 .112، آية: ( سورة هود5)
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 (2)(ۅ ۅ ۉ):-تعالى-،وقال(1)(چ چ چ چ

أنه قال: ))إن اهلل ليملي للظامل حىت  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -ح البخاري عن رسول اهللويف صحي
ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ )إذا أخذه مل يفلته((. مث قرأ: 

 (3)"(ڳ

 الفرع السابع: سنة االبتالء:-7
 :االبتالء لغة 

و)َبالُه( جربه واختربه وبابه عدا وباله  البلي ة و)الَبلوى( و)الَبالَء( واحد وجلمع )الَباليا(. -ب ل ا
 (4)ا.)َباَلًء( باملد وهو يكون باخلري والشر و)أبالُه إبالء( حسنا و)ابَتالَه( أيضً  اهلل اختربه يبلوه

بال: بـََلوُت الرجل بَلًوا وَبالًء وابتَـَليته: اختربته، وَبالُه يَبُلوه بَلًوا إذا َجر به واختربه...وابَتاله اهلل: 
 َتَحَنه، واالسم الَبلَوى والِبلَوُة والِبلي ة والَبِلي ة والَبالُء، وبُِلَي بالشيء َبالًء وابتُلَي؛ والَبالُء يكون يف اخلريام

يُبلي العبَد َبالًء حسًنا ويُبِليه َبالًء سيًِّئا،  -تعاىل -والشر. يقال: ابَتلَيته بالًء حسًنا وَبالًء سيًِّئا، واهلل
 (5)العفو والعافية... -اىلتع -نسأل اهلل

 :االبتالء اصطالًحا 
هو الُسن ة أو القانون الختبار ومتحيص املصمن بالشر، واخلري إعالًء وحمبًة، وللفاسق تشديًدا وحمًقا 

 (6)ومقًتا وحجًة عليه.

                                      
 .41العنكبوت، آية: ( سورة 1)
 16ل، آية: سورة املزم( 2)

 سبق خترجيه ص : ( 3)
 مادة )بال( .94ص خمتار الصحاح، للرازي، انظر:( 4)

 (، مادة )بال( 151/ 2: )لسان العرب البن منظور انظر:( 5)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة.( 6)
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ):-تعاىل -قال

(1)( ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ىئ ىئ ی یی ی ):-تعاىل -وقال،

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) :-تعاىل -وقال،(2)( مئىئ يئ جب جئ حئ

 (3)(ٿ ٹ ٹ 

 الفرع الثامن: سنة اإلهالك بالظلم:-8
 :اإلهالك لغة 

َهَل  الناس أي استوجبوا النار واخللود فيها بسوء أعماهلم، فإذا قال الرجل ذل  فهو الذي أوجبه 
ى ترك الراعة واالهنماك يف ، أو هو الذي ملا قال هلم ذل  وأَيَأسهم محلهم عل-تعاىل -هلم ال اهلل

املعاصي، فهو الذي أوقعهم يف اهلالك، وأما الضم فمعناه أنه إذا قال هلم فهو أَهَلكهم أي َأكثرهم 
يف   (4) َهالًكا، وهو الرجُل يُوَلُع بعيب الناس وَيذهُب بنفسه ُعجًبا، ويرى له عليهم فضاًل. وقال مال 

 (5)..نزيل: وتل  الُقرى أَهَلكناهم ملا ظلموا.قوله أَهلكهم أي أَبَسُلهم...ويف الت  

                                      
 124سورة البقرة، آية: ( 1)

 35ية: سورة األنبياء، آ( 2)

 31سورة حممد، آية: ( 3)

هو مال  بن أنس بن مال  األصبحي األنصاري. إمام دار اهلجرة، وأحد األئمة األربعة عند أهل السنة. أخذ العلم عن نافع  (4)
رويه موىل ابن عمر، والزهري، وربيعة الرأي، ونظرائهم. وكان مشهورًا بالتثبت والتحري: يتحرى فيمن يأخذ عنه، ويتحرى فيما ي

من األحاديث، ويتحرى يف الفتيا: ال يبايل أن يقول: ))ال أدري((. وروي عنه أنه قال: ))ما أفتيت حىت شهد يل سبعون شيًخا 
أين موضع لذل ((. اشتهر يف فقهه باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل املدينة. كان رجاًل مهيًبا: وجه إليه الرشيد ليأتيه فيحدثه 

صتى. فأتاه الرشيد فجلس بني يدي مال . وقد امتحن قبل ذل ، فضربه أمري املدينة ما بني ثالثني إىل مائة فأىب، وقال: العلم ي
 سوط. ومدت يداه حىت احنلت كتفاه. وكان سبب ذل  أنه أىب إال أن يفيت بعدم وقوع طال، املكره. ميالده ووفاته باملدينة. 

(، ومجع فقهه يف ))املدونة((. وله ))الرد على القدرية((، و))الرسالة(( إىل الليث بن من تصانيفه: ))املوطأ((، و))تفسري غريب القرآن(
 سعد.

 (.1/438(، وفيات األعيان )11/5(، هتذيب التهذيب )29 –11الديباج املذهب )

 (، مادة )هل (.15/91: )لسان العرب البن منظور انظر:( 5)
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َهَلَ  كَضَرَب وَمَنَع وَعِلَم، ُهلًكا بالضم، وَهالًكا وهُتُلوًكا وَهلوًكا، بضمها وَمهٍلَكًة وهَتِلَكًة ُمثلثيت 
لَكى وُهل ٍ  الالم: مات،وأهَلَكُه واسَتهَلَكُه وَهل ًكُه، َوَهَلكًه َيهِلُكُه، الزم متعٍد. ورُجل  هاٍلُ  من هَ 

، وإم   ا وُهال ٍك، وَهواِلَ  شاذُّ. واهلََلَكُة، حم ركًة واهلَلكاُء: اهلالُك. وَهَلكة  َهلكاء : توكيد. وألذَهََب  فإما َهل  
 (1)أهِلَ ، وإم ا أن أمِلَ . واسَتهَلَ  املال: أنفقه وأنفَدُه... َملُ  بفتحهما، وبضمهما، أي: أم ا أن

 ًحا:اإلهالك اصطال 
قوة قانون رب اين غري مردود ، يُوجب إزالة الظلم بتدمري الظامل بعد إنذار، ويدفعه إصالح املصلح 

 (2)ولو مل يكن مسلًما، تبصرة وعربة.

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ):-تعاىل -قال

(4)(ی ی ی ی جئ حئ مئ.....):-تعاىل -وقال،(3)(ک

(5)(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ):-تعاىل -وقال ی جئ حئ ) :-تعاىل -وقال،

(6)(مئ ىئ يئ جب حب ې ې ې ) :-تعاىل -وقال،

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

(7)(ۆئ









 

                                      
 (، مادة )َهَلَ (.2/1234للفريوزآبادي: ) القاموس احمليط انظر:( 1)

 لقد قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  إصرالحي يف املراجع املعتربة.( 2)

 46( سورة هود، اآلية: 3)

 58( سورة القصص، اآلية: 4)
 219، اآلية: الشعراء( سورة 5)
 114( سورة هود، اآلية: 6)
 43( سورة القصص، اآلية: 4)
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 الفرع التَّاسع: سنة الصبر:-9
 :الصبر لغة 

: الص ُبور تعاىل وتقدس، هو الذي ال يعاجل العصاة باالنتقام، وهو -تعاىل -صرب: يف أمساء اهلل
معىن احلليم، والفر، بينهما أن املذنب ال يأمن العقوبة يف صفة من أبنية املبالغة، ومعناه قريب من 
َصبَـَره عن الشيء َيصربُه َصربًا َحَبَسه... والص رُب: َنصب  يقال:الصبور كما يأمنها يف صفة احلليم. 

ه اإلنسان للَقتل، فهو َمصُبور. وَصرُب اإلنسان على القتل: َنصُبه عليه. يقال: قـَتَـَله َصربًا، وقد َصربَ 
عليه... ورجل َصُبورَة، باهلاء: َمصُبور للقتل؛ حكاه ثعلب... قال: وأصل الص رب احلَبس، وكل من َحَبس 

  (1) شيًئا فقد َصبَـرَه...
وِخصاِء ، الرُّوحِ  َصرْبِ  عن : )هنى-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -أن النيب (2)وعن عبد اهلل بن عباس 

 (3) (البهائمِ 
صربُُه: َحَبَسُه. وَصرُب اإلنساِن وغريه على القتِل: أن حُيَبَس ويُرَمى حىت ميوَت. وقد قـََتله َصبَـَرُه عنه يَ 

صربًا، وَصبَـَره عليه. ورجُل َصُبورَُة: َمصُبور  للقتِل. ومَيني  الص رِب: اليت مُيسُك  احَلَكُم عليها حىت حَتِل ، 
صُبورُة: اليمنُي. والص رُب: نقيض اجلزع، َصبَـَر َـ جَل: َلزِمُه. واملأو اليت تَلزم وجُيرب عليها حالفها. وَصبَـَر: الر 

، وَتَصبـ َر واصرَبَـَر واص بَـَر. وأصبَـرَه: أمره بالص رب، كَصبـ َره، وجعل له َصربًا.  َيصربُ، فهو صابُر وَصبرُي وَصُبور 
 (4) وَصبَـَر به، كَنَصَر، َصربًا وَصَباَرًة: َكَفَل...

 

 

                                      
 (، مادة )صرب( 183، 182 /9) :لسان العرب البن منظور انظر:( 1)
كان يقال لَُه:  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -القرشي اهلامشي أَبُو العباس املدين، ابن عم َرُسول الل هِ  املرلبَعْبد الل ِه بن عباس بن عبد (2)

تني، وقال َعْبد الل ِه بن مسعود: نعم ترمجان القرآن َعْبد الل ِه باحلكمة مر  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -احلرب، والبحر لكثرة علمه دعا َلُه النيب
بشري بن يسار ، ثابت بن  روى عنه : وأسامة بن زيد، وعن أيب بن كعب، ،-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -النيب : روى عن بن َعب اٍس ،

أَبُو نعيم وأَبُو بكر بن َأيب َشْيَبَة وحيىي بن بكري يِف آخرين: وقال  ولد يِف الشعب قبل اهلجرة بثالث سنني ، أسلم ، سعيد بن جبري،
ة مات سنة مثان وستني زاد حَيْىَي: وهو ابن إحدى أو اثنتني وسبعني وصلى َعَلْيِه حممد بن احلنفية وقال اليوم: مات رباين َهِذِه األم

. انظر: أسد روى له اجلماعة ا،اقبه وفضائله كثرية جدا ومات بالرائ  وِقيَل: مات سنة تسع وستني وِقيَل: مات سنة سبعني ومن
.2/122الغابة:
 ، وصححه األلباين.19143رواه البيقهي يف السَُّنن الكربى، كتاب السبق والرمي، باب كراهية صرب خصاء البهائم، حديث رقم ( 3)

 ( َصبَـَرهُ (، مادة )2/541للفريوزآبادي: ) القاموس احمليط انظر:( 4)
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 ا: اصطالحً  تعريف الصبر 
حبس النفس عن احملبوب ومنعها من إتيان املمنوع ومحلها على املكروه برضا، رجاء الثواب وحسن 

  (1)العاقبة.

،(2)( ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ):-تعاىل -قال

ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ):-تعاىل -وقال

(4)(...ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ):-تعاىل -وقال،(3)( ڎ ڎ

 التَّمحيص: الفرع العاشر: سنة-01
 :التَّمحيص لغة 

)حَمََص( الذهب بالنار أخلصه مما يشوبه وبابه قرع و)الت مِحيُص( االبتالء  -م ح ص
 (5)واالختبار.
حُص: ُخُلوُص الشيء. وحَمََص الشيء مَيَحُصه حَمًصا وحَم َصه: َخل َصه... ويف الت نزيل: َـ ...وامل

على (4)مل يزد الفراء(6)قال األزهري(ٱ ٻ ٻ ٻ)ولُيَمحِّص ما يف قلوبكم، وفيه:

                                      
 بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربةقمت ( 1)

 43، اآلية: الشورى( سورة 2)

 86، اآلية: النحل( سورة 3)

 29( سورة القصص، اآلية: 4)

 )حَمََص( ، مادة 913ص خمتار الصحاح، للرازي، انظر:( 5)

ولد يف هراة يف  ىل جده األزهر عامل من علماء اللغة العربية.هو أبو منصور حممد بن أمحد اهلروّي، امللقب باألزهري نسبة إ (6)
انظر: مقدمة حتقيق   م(.891ـ985هـ/341-292عاش يف العصر العباسي يف الفرتة ما بني )، خراسان، مث انتقل إىل بغداد

 كتابه هتذيب اللغة: حملمد خفاجة.

ـ، من خراسان، كان إماًما يف الفقه والتفسري واحلديث، له: ه516 -436أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، (4)
طبقات ، 51-48، ص: طبقات السيوطيانظر:،  معامل التنزيل، يف التفسري، والتهذيب يف الفقه، واجلمع بني الصحيحني.

 .161-159ص: األدنروي،
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جعل اهلل األيام ُدَواًل بني الناس لُِيَمحَِّص املصمنني مبا يقع عليهم من قتل أو  :(1) هذا، وقال أبو إسحق
 (2)حُص يف اللغة: الت خليُص والت نقي ة...َـ أمل أو ذهاب مال، قال: ومَيَحق الكافرين؛ أي َيستأِصُلهم. وامل

 ا:يص اصطالحً التَّمح 
هي ُسن ة  ال تتبد ل وال تتحو ل عن مسارها؛ لدفع سلوك املصمن حنو األحسن من األفعال واألقوال 

 (3) بعد االبتالء مبا يكره، تزكية وترهريًا له.

:وقال سبحانه،(4)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ):-تعاىل -قال

(5)( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ)



 التَّمايم: الفرع الحادي عشر: سنة -00
 :التَّمايم لغة 

)َماَز( الشيء عزله وفـََرزه وبابُه باع، وكذا )َمي زُه مَتييزًا فامناَز( و)امتاَز( و)مَتَيـ َز( و)اسَتَماَز(   -م ي ز
ُكلُّه مبعىن يُقاُل )امتاَز( القوم إذا مَتَيـ َز بعضهم من بعض. وفالن يكاد يـََتَميـ ُز من الغيظ أي يـَتَـَقر ُع.
 (6) 

َيُز: الت مييز بني األشياء. تقول ِمزُت بعضه من بعض فأنا أَِميزُه َميزًا، وقد أماَز بعَضه من 
ميز: امل

: ماَز الشيَء َميزًا وِميزًَة وقيل:بعض، وِمزُت الشيء أَِميزُه َميزًا: عزلته وفرزته، وكذل  َمي زتُه متييزًا فامناَز. 

                                      
. له املوافقات يف أصول األحكام، واالعتصام، هـ اجملتهد األصويل املعروف بالشاطيب481إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي،  (1)

وأصول النحو، وقال عنه الشيخ رشيد رضا يف تقدميه لكتاب االعتصام : العلماء املستقلون يف هذه األمة ثلة من األولني وقليل 
 .1/45، األعالم، 3للشاطيب ص االعتصام من اآلخرين، واإلمام الشاطيب من  هصالء القليل،

 (، مادة )حمص( 14/24،29: )العرب البن منظور لسان انظر:( 2)

 قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة( 3)

 141سورة آل عمران، آية: انظر: ( 4)

 154سورة آل عمران، آية: انظر: ( 5)

 ، مادة )ميز(.945ص خمتار الصحاح، للرازي، انظر:( 6)
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: مَيِيَز من ماَز مَيِيُز، ئنزيل العزيز: حىت مَيِيَز اخلَبيَث من الر يِّب، قر وَميـ َزُه: فصل بعضه من بعض.ويف الت  
 (1) وقرئ: مُيَيـُِّز من َميـ َز مُيَيـُِّز وقد مَتَيـ َز وام اَز واسَتماَز كله مبعىن...

 :التَّمايم اصطالًحا 
سلم، ليتم فرزه وتنقيته؛ هي ُسن ة تُعلم عن ما َخِفَي من حقائق، ملعرفة الصاحل وضده يف اجملتمع امل
 (2)ليتبني  ما طاب وما خُبث؛ لُيكافئ الـُمحسن ويُعاقب الـُمسيء سياسًة ومصلحًة. 

،(3)ۇ (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ):-تعاىل -قال

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ):-تعاىل -وقال

ڦ ):-تعاىل -وقال،(4)( ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ 

 (5)( ڦ ڦ ڦ

 رع الثاني عشر: سنة االستدراج:الف -01
 :االستدراج لغة 

)َدرََج( من باب َدَخل و)انَدرََج( أي مات. و)َدر َجه( إىل كذا )َتدرجًيا( و)اسَتدَرَجه( مبعىن  -درج
 (6) أدنَاُه منه على الت دريج )فـََتَدر ج(.

أنه ُكل ما َجد َد ًخِريئًة َجد َد له  الَعبَد: -تعاىل -واسَتدَرجُه:... َخَدَعُه وأَدناُه... واستدرَاُج اهلل
 (4) نِعَمًة، وأنساهُ االستغفار، أو أن يأخذه قلياًل قلياًل، وال يُباِغَتُه.

                                      
 (، مادة )ميز( 14/154: )ن منظورلسان العرب الب انظر:( 1)

 قمت بوضع هذا الت عري  لعدم وجود تعري  اصرالحي يف املراجع املعتربة( 2)

 148سورة آل عمران، آية: انظر: ( 3)

 34، آية: األنفالسورة انظر: ( 4)

 58، آية: يسسورة انظر: ( 5)

 )َدرََج( ، مادة 241ص خمتار الصحاح، للرازي، انظر:( 5)

 (، مادة )َدرََج(.1/241.241للفريوزآبادي: ) القاموس احمليط :انظر( 4)
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 :االستدراج اصطالًحا 
 الت عريفات اآلتية:  (1) جاء يف كتاب )الت عريفات( للعالمة اجلرجاين 

قًتا مصقًتا إىل اقضاء عمره لالبتدال بالبالء العبد مقبول احلاجة و  -تعاىل -االستدراج أن جيعل اهلل
 والعذاب وقيل اإلهانة بالنظر إىل املال.

 وقريًبا من العقاب تدرجًيا. -تعاىل -االستدراج وهو أن تكون بعيًدا من رمحة اهلل
 االستدراج الدنو إىل عذاب اهلل باإلمهال قلياًل فقلياًل.
هل  يان عاٍل مث يسقط من ذل  املكان حىت االستدراج هو أن يرفعه الشيران درجة إىل مك

 (2) هالًكا.

                                      
علي بن حممد بن علي اجلرجاين، احلسيين، احلنفي، ويعرف بالسيد الشري  أبو احلسن عامل، حكيم، مشارك يف أنواع من العلوم،  (1)

رح التنقيح للتفتازاين يف االصول، هـ، من تصانيفه الكثرية: حاشية على ش 916هـ، وتويف بشرياز سنة  441ولد جبرجان سنة 
شرح التذكرة النصريية يف اهليئة، حاشية على تفسري البيضاوي، حاشية على شرح وقاية الرواية يف مسائل اهلداية يف فروع الفقه 

/  4ني ، معجم املصلف6/  5ا. يراجع: األعالم احلنفي، وحاشية على املرول للتفتازاين، وقد زادت مصالفاته عن مخسني مصلفً 
216. 

 ، مادة )االستدراج( 21ص للجرجاين، كتاب الت عريفات،  انظر:( 2)
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 الفصل الثاني:
 التَّعريف بالسياسة الشرعيَّة وأنواعها

 وفيه ثالثة مباحث:
 المبحث األول: تعريف السياسة الشرعيَّة لغة واصطالًحا.

 المبحث الثاني: أنواع السياسة الشرعيَّة.

المبحث الثالث: سبب لموم تأثير سنن التَّمكين في السياسة 
 الشرعيَّة وجوًدا وعدًما.
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 المبحث األول:
رعيَّة لغةً  َياَسة الشَّ  واصطالًحا. تعريف السِّ

رعيَّة لغةً  -6 َياَسة الشَّ  ، وجاء فيه أمراا:تعريف السِّ
 األمر األول: و فيه ما يلي:

َياَسة: فعل  -1 َياَسة لغة: القيام على الشيء مبا يصلحه. والسِّ السائس. يقال: هو يسوس السِّ
الدواب إذا قام عليها وراضها، والوايل يسوس رعيته. أبو زيد: سّوس فالن لفالن أمرًا فركبه  

 (1)كما يقول سّول له وزّين له.
: سوس له أمرًا أي رّوضه وذلّلـه. والسوس: األصل. والسوس: الربع واخللق والسجي ة. يلوق -2

 (2): الكرم من سوسه أي من طبعه.يقال: الفصاحة من سوسه. قال اللحياين
 األمر الثاين: وجاء فيه ما يأيت:

السوس، بالضم: الربيعة، واألصل، وشجر، يف عروقه حالوة، ويف فروعه مرارة، ودود يقع يف  -1
 (3) الصوف، وقد ساس الرعام يساس سوًسا...،

 (4)ب وأّدب.وسست الرعي ة سياسة: أمرهتا وهنيتها. وفالن جمرب قد ساس وسيس عليه: أدّ  -2
َياَسة الش رعي ة اصرالحا، ومنها: -3  تعري  السِّ
 
 
 

                                      
 (، مادة )سوس( 311 /4)لسان العرب البن منظور:  انظر:( 1)

 (، مادة )سوس( 4/311، )السابق انظر: املرجع( 2)
 ، مادة )السُّوُس( )411 /1)القاموس احمليط للفريوزآبادي:  انظر:( 3)

 (، مادة )السُّوُس( 1/411، )السابق انظر: املرجع( 4)
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يف ))الفنون((: جرى يف جواز العمل يف  (2)" وقال ابن عقيل  :(1) ذكرابن قيم اجلوزي ة (1
َياَسة الش رعي ة: أنه هو احلزم، وال خيلو من القول به إمام. فقال الشافعي : (3)السلرنة بالسِّ

َياَسة ما كان فعال يكون معه الناس ال سياسة إال ما وافق  الشرع. فقال ابن عقيل: السِّ
، وال -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -أقرب إىل الصالح، وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه الرسول

 (4)نزل به وحي".
بقوله: " هي فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراها، وإن مل   (5) وقد عرفها ابن جنيم احلنفي (2

دليل جزئي، والسَِّياَسة هي العمل باملصاحل املرسلة؛ ألن املصاحل املرسلة هي اليت مل  يرد هبا
 (6)يقم من الشارع دليل على اعتبارها أو الغائها".

 

                                      
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد اهلل، مشس الدين: من أركان اإلصالح اإلسالمي، وأحد كبار  (1)

ينتصر  هـ. تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية حىت كان ال خيرج عن شيء من أقواله؛ بل 451العلماء. مولده بدمشق وتويف هبا سنة 
له يف مجيع ما يصدر عنه. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه يف قلعة دمشق، وأطلق بعد موت ابن تيمية. وكان 

ا. وأل  تصاني   ا كثريً ا، وكتب خبره احلسن شيئً ا عظيمً ا عند الناس، أغري حبب الكتب، فجمع منها عددً حسن اخللق حمبوبً 
، احلكمية يف السياسة الشرعية ومفتاح دار السعادة والفروسية ومدارج السالكني. يراجع: كثرية منها: إعالم املوقعني والرر 

 .116/  8. ومعجم املصلفني 56/  6األعالم للزركلي 
من هو علي بن عقيل بن حممد بن عقيل، أبو الوفاء البغدادي الظفري احلنبلي، يعرف بابن عقيل، فقيه أصويل مقرئ واعظ،  (2)

(، ومرآة 4/35شـذرات الذهب ) . انظر:قال الذهيب يف تارخيه: كتاب الفنون مل يصن  يف الدنيا أكرب منه، الفنونكتاب تصانيفه  
 (.4/151(، ومعجم املصلفني )5/128(، واألعالم )3/214اجلنان )

 سبق التعري  به. (3)

-1411األوىل، ، ط: 12بن قيم اجلوزي ة، ص  ديف السياسة الشرعي ة، لشمس الدين أيب عبد اهلل حمم الرر، احلكمي ة انظر:( 4)
 الرائ  -دمشق، مكتبة املصيد -لبنان، مكتبة دار البيان -، بريوت1898

 ابن جنيم: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، الشهري بابن جنيم: فقيه حنفي، من العلماء. مصري.(5)
ط( فقه، مثانية أجزاء، منها سبعة له  -الرائق يف شرح كنز الدقائق ط( يف أصول الفقه و)البحر -شباه والنظائرألله تصاني ، منها )ا

األعالم  انظر: ه،841رسالة، يف مسائل فقهية، و)الفتاوى الزينية (تويف سنة  41والثامن تكملة الروري، و)الرسائل الزينية( 
 .3/64للزركلي

، املعهد 1884-1419ط: األوىل،  ،14ين حممد قاسم: ص الد يالسياسة الشرعي ة ومفهوم السياسة احلديث ملصلفه حمي انظر:( 6)
 عن ابن جنيم احلنفي.العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، 
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 المبحث الثاني:
رعيَّة َياَسة الشَّ  أنواع السِّ

رعيَّة وهي نوعاا:ثابتة، متغيرة. َياَسة الشَّ  أنواع السِّ
يَ  اَسة الش رعي ة حني يتأمل ويبحث يف مصادرها ومراجعها من الكتاب والسنة إن الناظر املهتم بالسِّ

 واإلمجاع وغريها من املراجع جيدها على قسمني:
سياسة شرعي ة ثابتة ال تتبدل كاألمر بالعدل، والشورى وأداء األمانة واإلحسان واألمر باملعروف، 

 وكالنهي عن املنكر، والفحشاء وحنو ذل .
 فيما يلي: -ن شاء اهلل تعاىلإ -وسنبينها

َياَسة الش رعي ة الثابتة وهي عدة أقسام:  النوع األول: وهو السِّ
 .على األرض باعتنا، الناس له -تعاىل -القسم األول: حتقيق دين اهلل

ية العظمى منه، إخراج الناس من اإن هذه السَِّياَسة أصل من أصول الدين وركن من أركانه والغ
وحده وهو النور احلق، النايف للكفر بداللة  -تعاىل -لنور، وذل  يتحقق بعبادة اهللالظلمات إىل ا

النصوص على ذل  يف الكتاب والسنة، وإن  من غاية االستخالف الكربى العبادة والقيادة، حسبما هو 
على هذه متقرر عند أهل العلم، ونرى أن  هاتني الغايتني ال خيرجان عن كوهنما عبادة يف حال تأسسهما 

 الني ة، وذل  لألدلة الت الية: 
 أواًل: أدلة العبادة من القرآا:

 (1)( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) -1

(2)ڱ (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) -2

                                      
 (291/ 4)نظر تفسري ابن كثري:  ( وا34/ 8: )56تفسري القرطيب، سورة الذاريات، آية:  انظر:( 1)
 ( 1/614)ثري: تفسري ابن ك : وانظر:36ساء، آية: نسورة ال انظر: املرجع السابق،( 2)
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من العبادة وشروطها جمملًة بأن يُعبد  -تعاىل -نستنبط حكمة اهلل نيالسابقت نيالكرميت نيمن اآليت
 ال شري  له. -تبارك -اهلل وحده

، استُنتج -تعاىل -ة املشروطة، وأسباب بقائها أو استدامتها اليت أرادها اهللويف هذه الصورة العبادي  
عليهم الص الة  -منها وُعِلَم هبا ُسَنن  أبرزها ُسن ة اإلبتالء، والت دافع والت سديد، واليت مل يستثَن منها الرسل

وحده ،  -تعاىل -عوة لعبادة اهلل، الذين مل يكن هلم متكني يف األرض إال بعد االبتالء يف الد-والس الم
 وهبا يصلح حال الراعي والرعية، وهبذا يكون العدل.

 ثانًيا: أدلة القيادة:

 (1)(چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ):-تعاىل -قوله -1

)ال يزال طائفة من أميت  :(2) يف صحيح البخاري -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وقد ورد عن النيب -2
  :(4) ويف رواية مسلم (3) وهم ظاهرون(ظاهرين، حىت يأتيهم أمر اهلل 

)ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق، ال يضرهم من خذهلم، حىت يأيت أمر اهلل وهم  
 (1) كذل (

                                      
 ( 3/541.542: )تفسري ابن كثري ( وانظر:4/313: )24سورة السجدة، آية:  املرجع السابق، انظر:( 1)

، صاحب اجلامع حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل: حرب اإلسالم، واحلافظ حلديث رسول اهلل (2)
ا، وقام برحلة طويلة يف طلب احلديث، فزار خراسان هـ، ونشأ يتيمً  184 خبارى سنة الصحيح املعروف بصحيح البخاري، ولد يف

وهو أول  ئة أل  حديث اختار منها يف صحيحه ما وثق برواته.اوالعرا، ومصر والشام، ومسع من حنو أل  شيخ، ومجع حنو ستم
اعة، فأخرج إىل خرتن  من قرى مسرقند فمات فيها ا على هذا النحو. وأقام يف خبارى، فتعصب عليه مجمن وضع يف اإلسالم كتابً 

/  2، املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد 199/  4. وفيات األعيان 34/  6هـ. يراجع: األعالم للزركلي 256سنة 
 .381/  12. سري أعالم النبالء 345

: )ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على -اهلُل َعَليِه وَسل مَ َصل ى  -كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النيب  البخاري،رواه ( 3)
 .4311حديث رقم:  احلق( وهم أهل العلم،

هـ، ورحل إىل  214مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريى النيسابوري، أبو احلسني: حافظ، من أئمة احملدثني. ولد بنيسابور سنة  (4)
عشر أل  حديث،   اهـ. أشهر كتبه صحيح مسلم مجع فيه اثن261ابور سنة احلجاز ومصر والشام والعرا،، وتويف بظاهر نيس

كتبها يف مخس عشرة سنة، وهو أحد الصحيحني املعول عليهما عند أهل السنة، يف احلديث، وقد شرحه كثريون. يراجع: 
ذهب يف أخبار . شذرات ال232ص  12. معجم املصلفني جـ 184ص  5. وفيات األعيان جـ 221ص  4األعالم للزركلي جـ 

 144ص  2من ذهب 
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وهذا الدليل القيادي من القرآن  والسنة نستنبط منه توصي  القيادة اليت جيب عليها قيادة األمة 
ى هلا ذل  بعد أن أخذت بُسن ة الصرب ستضعاف، وقد تأت  بعد أن آل إليها الت مكني بعد مرحلة اال

احلق، الذي كان نتيجًة آلثار  (2)بإعماهلا ملالقاة ُسن ة االبتالء وغريها من السَُّنن اليت تسبق الت مكني
 السياسات الش رعي ة اليت تعترب أثرًا لتل  السَُّنن، الزمة  هلا.

 القسم الثاني: العدل 
عليه السموات واألرض ويصلح به حال األمم واجلماعات واألفراد يف مجيع  وهو الذي قامت

ژ ژ ڑ ڑ ک ک )بقوله: -تعاىل -أحواهلم دنيا وآخره وهو الذي عناه اهلل

.(3)(ک ک گ

يف قوله:   (4) وقد جاء بيان جيّلي أمهي ة وكرب مسصولي ة إقامة العدل وحراسة ميزانه عند ابن القيم
أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به األرض  -هسبحان -"فإن اهلل

 -والسموات. فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع اهلل ودينه، واهلل
أعلم وأحكم، وأعدل أن خيص طر، العدل وأماراته وأعالمه بشيء، مث ينفي ما هو أظهر  -سبحانه

 (5)داللة، وأبني أمارة..."منها وأقوى 
 
 
 
 

                                                                                                                        
: )ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -كتاب اإلمارة، باب قوله قولهمسلم،  رواه ( 1)

 .1821خالفهم(، حديث  رقم: 
 44إىل ص  24انظر: ص ( 2)

 ( 4/321)تفسري ابن كثري:  ( وانظر:8/111): 4،9تفسري القرطيب، سورة الرمحن آية:  انظر:( 3)

 سبق التعري  به. (4)

 .13: ص يف السياسة الشرعي ة البن قيم اجلوزي ة الرر، احلكمي ة انظر:( 5)
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 القسم الثالث: الشورى
 أصل الشورى في الكتاب والسنة: -أ 

، واملكلفة اليت تكل  األمة نتائج تفسد ةية من اختاذ القرارات اخلاسر اإن االستشارة يف األمور، وق
صون إصالح من قلده ش -تعاىل -كان فرًدا أو مجاعة أو أمة، لذل  أمر اهللأعليها بناء اإلنسان سواء 

األمة باعتبار املشورة بأخذ الرأي من أهل احلجى والنهى؛ ألن القوة النافعة تكمن يف هذا، وقد أنزل 
ا حيمل سورة مسّاها سورة الشورى، وحنن نرى أن هذه السورة تعد من أهم أركان يف هذا قرآنً  -تبارك -اهلل

؛ ، ويثّبت الوقاية من الزلل، يف امللمات العظامألن إعماهلا ينفي االستبداد والفساد ؛قيام الدولة املصلحة

،(1)( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ):-تعاىل -هلذا قال

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ): -تعاىل -وقال

.(2)( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ

نرلقها وميكننا أن نستخرج ونستوحي من اآلية األوىل املكية أهنا تصسس إلقامة دولة عادلة م
واجتناب ما هنى عنه، ومن ذل  قرن  -تعاىل -اإلصالح القوي القائم على اقرتان االستجابة مبا أمر اهلل
ويف هذا من القوة الضابرة لسلوك  ،-تبارك -الص الة بالشورى وأفاد عن قابليتهم يف اإلنفا، فيما أحب

 املال. اإلنسان العاصمة له من السفه بالتزام الرشد يف الدين واخللق و 
وإن اآلية الثانية املدني ة جاءت لتضع أسس القائد الصاحل يف نفسه املصلح لغريه، وال يكون ذل  
إال باختاذ سياسة اللني والرمحة حني يقود الناس إىل اخلري يف دنياهم وأخراهم، مع استبعاده للفظاظة 

لعفو والت جاوز عن خرأ املخرئ والغلظة املنفرة واملانعة من االلتفاف حول القائد من هذه األسس ا
دد املسبب للفشل نصت اآلية على أخذ  ومشورته يف األمر احمليط باملوق  احملقق للمصلحة، ولدفع الرت 

بعد األخذ باألسباب السابقة وغريها املكملة وكل ذل  نافًيا للظلم، وأن ما  -تعاىل -الت وكل على اهلل
َياَسة الش رعي ة. ورد يف اآليتني من أسس توجيهي ة لبن  اء اجملتمع الصاحل املصلح، وذل  من ضمن السِّ

                                      
 ( 4/138: )تفسري ابن كثري ( وانظر:269،268 /9) 39تفسري القرطيب، سورة الشورى آية:  انظر:( 1)

 ( 1/513)تفسري ابن كثري:  ( وانظر:449/ 2: )158ن آية: سورة آل عمرااملرجع السابق،  انظر:( 2)
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َياَسة الثابتة اليت ال جيوز تركها البتة، ففي تركها  ومل ختُل السنة النبوي ة من الت ربيق العملي هلذه السِّ
ًما بالًغا من إخالل كبري باملصاحل العامة واخلاصة يف اجملالني املعترب واملرسل للمصلحة، وقد أخذت اهتما

يف احلرب والسلم وهبا  -عليه الس الم -حيث حققها بفعله ،-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -رسولنا حممد
، ذل  لورود أحاديث فيها ومنها -رضوان اهلل تعاىل عليهم -اهتدى أصحابه من بعده يف جماهلا الت ربيقي

َصل ى اهلُل َعَليِه  -ورة ألصحابه من رسول اهللرأيت أحًدا قط كان أكثر مش عن أيب هريرة قوله: )ما
قاَل أليب َبكٍر وعمَر:  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -أن  الن يب   (2)عن عبد الرمحن بن غنم و ،  (1) (-وَسل مَ 
 (3)أبًدا (( مشورةٍ  يف ما عصيُتكما أمٍر واحدٍ  على تت فقانِ  أن كما ))لو

 الحكم الشرعي في الشورى:  -ب 
إن اآليات القرآني ة إذا وردت بصيغة األمر فإهنا تقتضي الوجوب عند األصوليني إذا اقرتنت به 
 ،القرائن املفيدة بالوجوب كالوعيد والت هديد، وإذا مل يقرتن ذل  األمر هبذه القرائن فيفيد حبكم الندب

األمر أو السلران، ومما أراه وقد اختل  أهل العلم بناء على ذل  يف كون الشوى ملزمة أو معلمة ألويل 
يف هذا أن الشورى واجبُة ملزمة ملا يشاهد والوقوع الشرعي يف زماننا وما قبله بقرون من أن الشورى 

يُفهم  ،وهو اجتهاد ثبت عدم حتقيقه للمصلحة ،أخذت حكم الندب وبأهنا معلمة ال ملزمة ألويل األمر
ستبداد ممن وُضع  وتسّلط األعداء عليها لسيادة اال هذا مما وصلت إليه األمة اإلسالمي ة من نكسات

بيده أمر هذه األمة وهذا ال خيفى على ذي بصرية ُمنص ، وهذه احلال غري احملمودة نتجت بعد 
االستسالم لعدم لزومي ة الشورى عند من تعنيهم، وذل  االجتهاد ميكن الرجوع عنه لثبوت اخلرأ فيه 

 (4)مث أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخرأ، فله أجر( للحديث: )إذا حكم احلاكم فاجتهد
 واالجتهاد كالنظري ة ال جيوز إعماهلا بعد ثبوت خرئها.

                                      
 ، وضعفه األلباين.1413رواه الرتمذي، كتاب الذبائح، باب ما جاء يف املشورة، حديث رقم ( 1)

سد انظر:  أ مات سنة مثان وسبعني. عبد الرمحن بن َغْنم: بفتح املعجمة وسكون النون، األْشعري. قال الُبَخارِيُّ: له صحبة، (2)
 .2/211الغابة 

 ( 13/352فتح الباري البن حجر، البن حجر العسقالين، ) انظر:( 3)

 .4352حديث رقم:  باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخرأ، البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، رواه (4)
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أن اإلسالم مل يقيد الشورى بنص شرعي، وإمنا أطلقها لتتسع وتستوعب مجيع األزمان واملكان 
، أي ال بُد  أن (1))املستشار مصمتن( واألحوال، عدا أنه اشرتط العدالة يف املستشار ألنه مصمتن للحديث:

يكون املستشار قوياا أميًنا ينتفع يف مشورته فيما حييط به من علم وخربة يف ذات املوضوع، ألن املقام ذو 
 (2)بال ومن اخلرورة مبكان.

 ما تحتاجه الشورى من نظام: -ج 
ا من أركان قيام الدولة أهن -فيما نرى وفًقا لنص الكتاب والسنة واإلمجاع -إن الشورى باعتبارها

اإلسالمي ة الصاحلة، إال أن الشرع املنزّه مل يضع هلا قيوًدا ومعامل حتدد نراقها أو حدودها، ويف هذا من 
الت وسعة على الدولة املسلمة كما هو ظاهر  يف عموم النصوص عدا اشرتاط القوة واألمانة يف املستشار  

  (3) كما بي نا آنًفا.
 الحريَّةالقسم الرابع: 

 -حبري ة تامة -إن شريعة اإلسالم قررت إكرام اإلنسان بأن تكون له إرادة شرعي ة أمري ة اليت تقرر له
 -وأن ينتهي عما هني عنه أو ال ينتهي، ولكنه سيسأل عما سيفعل قال ،أن يفعل ما أمر به أو ال يفعله

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )،(4)( وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ):-تعاىل

(5)( ھ ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۉ ۉ ې )،

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )،(7)(ی جئ حئ مئىئ)،(6)( ۇئ ۇئ ۆئ

                                      
ه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم ، وصحح2922حديث رقم: كتاب األدب، باب: إن املستشار مصمتن، ، رواه الرتمذي( 1)

1641. 
، ط: 59، حىت ص 51من ص النظام السياسي يف اإلسالم )فقه السياسة الشرعي ة( للدكتور خالد علي حممد علي، انظر:( 2)

 ، مكتبة الرشد، الرياض.2111-1433األوىل،

 ، بتصرف يسري59ص:  ،انظر: املرجع السابق( 3)

 ( 222 / 3)تفسري ابن كثري:  انظر:و ( 138/ 6)، 23سورة األنبياء، آية: تفسري القرطيب،  انظر:( 4)

 ( 641/ 3( ، املرجع السابق، :)412/ 4: )41سورة األحزاب، آية: املرجع السابق، (5)

 ( 666/ 3املرجع السابق،: ) ( ،439،438/ 4: )46سورة سبأ، آية: املرجع السابق، (6)

 ( 395 /1) ( ، املرجع السابق:193،194/ 2: )256ة: سورة البقرة، آياملرجع السابق، (4)
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ہ ہ ہ ہ )،(2) (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ)،(1)( ې

: )من أراد أن ينصح لذي سلران -صلى عليه وسلم -قول النيب،(3)(ھ ھ ھ
لذي عليه يف أمر فال يبده عالنية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإال كان قد أدى ا

 (4) له(
 -قال ،عنها -سبحانه -وعلى أساس هذه احلري ة سيكون حساب املرء من ِقبل آمره وناهيه 
.(5)ڈ(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) -تعاىل

ج من هذه املسأله قانون أخالقي إهلي ستنتَ ختيار هبذا، ويُ فقد جعلت شريعة اإلسالم له حق اال
بة الـُمسيء، ومنه يُفهم أن هذه احلري ة جاءت مع ضابرها ملن يرتتب عليه مكافأة املـــُحسن وحماس

أَعريت له، ووجود هذه السّنة الت شريعي ة املنظمة والضابرة هلا ليدل على أهنا سياسة شرعي ة ثابتة بثبوت 
حري ة هذه السّنة الت شريعي ة، وهذا القانون الت شريعي يشمل يف ضبره وتنظيمه أنواع هذه احلري ة: أي 

    (6)الت فكري واالعتقاد والقول واحلري ة السياسي ة
:-تعاىل -ا من سنن االبتالء، قالوأننا نرى أن يف هذا نوعً  (4)واحلري ة االقتصادية  

جة على الناس لكوهنم أُعروا حري ة احلإقامة  هويف الوقت ذات(8)(ڦ ڦ ڄ ڄڄ)
                                      

 ( 4/589( ، املرجع السابق،: )215،216 /11: )22، 21سورة الغاشية، آية: املرجع السابق، (1)

 ( 686،684/ 1( ، املرجع السابق: )295،296، ص3: )149سورة النساء، آية: املرجع السابق، (2)

 ( 2/431املرجع السابق، : ) ( ، 5/391: )125سورة النحل، آية: املرجع السابق، (3)

 رواه ابن أيب عاصم يف كتاب السنة، باب كي  نصح الرعية للوالة. وصححه األلباين.( 4)

 ( 3/284)تفسري القرطيب،:  ( وانظر:1/488: )165زاد املسيري البن اجلوزي سورة النساء، آية:  انظر:( 5)

، 1896-1416: الثامنة،ط بتصّرف يسري،( 33إىل  1/28: )مي، عبد القادر عودة،كتاب الت شريع اجلنائي اإلسال  انظر:( 6)
 68سة الشرعي ة للدكتور خالد علي حممد علي، صاكتاب النظام السياسي يف اإلسالم فقه السي  انظر:و  ،بريوتمصسسة الرسالة، 

 .44إىل 
ذاهب االقتصادي ة للمماركسي ة والرأمسالي ة واإلسالم يف أسسها دراسة موضوعي ة تتناول بالنقد والبحث املكتاب اقتصادنا انظر:( 4)

، دار الت عارف للمربوعات، 1894-1419، ط: العشرون،296إىل،  292ص  ، حملمد باقر الصدر.،الفكري ة وتفاصيلها
 لبنان. -بريوت

 ( 8/331: )2تفسري القرطيب، سورة املل ، آية:  انظر:( 9)
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:-تعاىل -القدري ة اليت لن يسألوا عنها حني تقع، كما يف قولهإرادة االختيار، خبالف اإلرادة الكوني ة 

(1)( ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ)

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )ولآلية:

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ 

.(2)(حئ مئ ىئ

 القسم الخامس: السمع والطاعة
ق املصلحة مما جاء من أمِر وهني فيما من املعلوم بالضرورة أنه ال ميكن اإلفادة أو االنتفاع بتحقي

َياَسة الش رعي ة الثابتة واملتغرية اليت سنبينها فيما بعد  -إن شاء اهلل تعاىل -أوردنا من أدلة بشأن أنواع السِّ
َياَسة الش رعي ة الثابتة )السمع والراعة( واليت جندها مالزمة يف أعقاب ما جاء من  إال هبذا النوع من السِّ

 والدليل فيما يأيت من القرآن والسنة:  ،أمُر أو هني إما بصريح اخلراب أو مبفهومه نص فيه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( 2/268تفسري ابن كثري: ) انظر:و ( 4/132): 34األعراف، آية: سورة املرجع السابق،(1)

 ( 412إىل  3/411) ( ، املرجع السابق:23إىل  9/18: )41إىل  39سورة يس، آية: املرجع السابق،(2)
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 من الكتاب: -أ

(1)(ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ) -1

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) -2

(2)ں (ڱ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ) -3

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ 

(3)(ڭ

أثبت اإلميان هلصالء حني  -تعاىل -ية آنفة الذكر من سورة النور أن اهلليتبني لنا باالستنتاج من اآل
لكي حيكم  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ولرسوله -تبارك -حققوا السمع والراعة بعد تلقيهم لدعوة اهلل

ة فيُتيقن من ذل  ضرور  ،بينهم، ولوال هذا السمع وهذه الراعة ملا نفذ فيهم ومن بعدهم هذا احلكم
َياَسة الش رعي ة.  ثبات السمع والراعة يف األمر الشرعي لكونه من السِّ

قد قرر أن من نعمه على عباده،  -تعاىل -اهللجند أن وحني نتأمل اآلية الواردة يف سورة املائدة،  
يف الوجود الشرعي، ويرتتب على هذا مصاحل عامة  -سبحانه -السمع والراعة؛ ألن هبما يتحقق أمر اهلل

 ويف ذل  منع ألسباب الفساد يف األرض. ،خاصةو 
كما جند أن توحيد األمر ومجع الشتات قد أُثبت حتققه يف اآلية آنفة الذكر يف سورة البقرة، وقد 

ومنها عدم الت فريق بني الرسل الذين أرسلوا إلثبات توحيد اهلل  ،متّثل ذل  بالت سليم بأركان اإلميان
بسمٍع وطاعة دائمني؛ ألن مفارقة السمع والراعة هي مفارقة للحق وسبب  بالعبادة، وهذا ال يكون إال

                                      
 ( 341 /6: )51القرطيب، سورة النور آية:  تفسريانظر:( 1)

 ( 41/ 2: )4سورة املائدة آية:  تفسري ابن كثري انظر:( 2)

 295سورة البقرة آية:  (3)
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حلصول الت فّر، يف الدين احلق والذي يقود إىل فشل األمة وذهاب رحيها، حيث ال تكون حراسة للدين 
 وال سياسة للدنيا.

 من السنة: -ب
: -َليِه وَسل مَ َصل ى اهلُل عَ  -قال:قال رسول اهلل -رضي اهلل عنه -(1)عن أنس بن مال  -1

 (2) ))امسعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة((
: ))من رأى من -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -قال: قال النيب -رضي اهلل عنه -(3)عن ابن عباس -2

أمريه شيًئا يكرهه فليصرب، فإنه ليس أحد يفار، اجلماعة شربًا فيموت، إال مات ميتة 
 (4)ي ة((جاهل

: ))سيلي أموركم بعدي رجال يرفئون السنة، ويعملون -رضي اهلل عنه -(5)عن ابن مسعود -3
  رسول اهلل إن أدركتهم كي   بالبدعة، ويصخرون الص الة عن مواقيتها(( فقلت: يا

   (6)قال: ))تسألين يا ابن أم عبد ماذا تفعل؟! ال طاعة ملن عصى اهلل(( أفعل؟

                                      
أنس بن مال  بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األَْنصارِّي، النجاري، أبو  (1)

عشر سنني،  -مَ َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل   -، خادم رسول اهلل-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -محزة املدين، نزيل البصرة. صاحب رسول اهلل
بن عشر سنني ااملدينة وأنا  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -حد املكثرين من الرواية عنه صح عنه أنه قال قدم النيبأمدة مقامه باملدينة. و 

له هذا أنس غالم ملا قدم فقالت  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وأن أمه أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام أتت به النيب
، وَعن أيب بن كعب، وأسيد -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ا، َرَوى َعن: النيبخيدم  فقبله ومناقب أنرضي اهلل عنه وفضائله كثرية جدا 

ابن حضري َرَوى َعنه:، وأبان بن َأيب عياش، وإبراهيم بن ميسرة، ومكحول الشامي، تويف سنة ثالث وتسعني وعمره مائة سنة 
 .328/ 1، هتذيب التهذيب 353/ 3، هتذيب الكمال 126/ 1اإلصابة  .وثالث سنني روى له اجلماعة

 .4142حديث رقم: باب السمع والراعة لإلمام ما مل تكن معصية، البخاري، كتاب األحكام، رواه ( 2)
 سبق التعري  به.(3)

 .4143حديث رقم:   تكن معصية،باب السمع والراعة لإلمام ما مل ، كتاب األحكام،رواه البخاري( 4)
هو عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل، أبو عبد الرمحن من أهل مكة. من أكابر الصحابة فضاًل وعقاًل ومن السابقني  (5)

ا لرسول كان مالزمً    إىل اإلسالم. هاجر إىل أرض احلبشة اهلجرتني. شهد بدرًا وأحًدا واخلند، واملشاهد كلها مع رسول اهلل 
وكان أقرب الناس إليه هديًا ودالا ومسًتا. أخذ من فيه سبعني سورة ال ينازعه فيها أحد. بعثه عمر إىل أهل الكوفة ليعلمهم  اهلل 

 ( حديثًا. 949أمور دينهم. له يف الصحيحني )
 (.4/491(، األعالم للزركلي    )2/369(، اإلصابة )3/116الربقات البن سعد )

 .496، وصححه األلباين ص 2965حديث رقم: باب ال طاعة يف معصية اهلل،ماجه، كتاب اجلهاد،  ابنرواه ( 6)
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 -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -قال: ))دعانا النيب -رضي اهلل عنه -(1)عن عبادة الصامت -4
فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والراعة، يف منشرنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثره علينا، وأال ننازع األمر أهله، إال أن تروا كفرًا بواًحا، عندكم من اهلل فيه 

 (2)برهان((
قال: ))السمع  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -، عن النيب (3) -رضي اهلل عنه -اهلل عن عبد -5

والراعة على املرء املسلم فيما أحب وكرِه، ما مل يُصمر مبعصية، فإذا أُمر مبعصية فال مسع وال 
 (4)طاعة((

)...الطاعة يف قال: ) -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -عن النيب -رضي اهلل تعاىل عنه -عن علي -6
 (5)املعصية، إمنا الراعة يف املعروف((

الواردة يف صحيح البخاري ويف غريه باألمر بالسمع والراعة ألويل األمر  ةهذه األحاديث الست
والثالث األخر جاءت بذل   ةبالسمع والراعة املرلقة وواحد جاء باملعصية املرلق امنها اثنان جاء

َياَسة الش رعي ة الثابتة يف هذا الشأن أن يكون فيهما مقيدة فنفت الت عارض بي نها. وبذل  يتقرر أن السِّ
ومما جيّلي هذا احلق قوله: ).... وأن ال ننازع األمر أهله...( ومبفهوم هذا  ،السمع والراعة يف املعروف

ليها عند األول: أن تكون شروط اإلمامة اجملمع ع ،-واهلل تعاىل أعلم -اخلراب أن له وجهني يف املعىن
فإذا مل يكن ذل  فإن  ،األمر املعنيني يف اآلية الكرمية أو جّلها على أقل تقدير العلماء متوفرة يف أويل

                                      
ُعَباَدة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن َغْنم بن سامل بن َعْوف بن عمرو بن َعْوف بن اخلزرج األنصارّى  (1)

ومات  عني من األنصار يف روايتهم مجيًعا وهو أحد النقباء االثين عشر،شهد ُعبادة الَعَقبة مع السب الّساملّي، يكىن أبا الوليد،
 .3/218، انظر: اإلصابة يف متييز الصحابة، بالر ْملة سنة أربع وثالثني

 .4156حديث رقم: : ))سرتون بعدي أمورًا تنكروهنا((، -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -باب قول النيب البخاري، كتاب الفنت،رواه ( 2)
: "إن عبد اهلل -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -قال النىب، عبد اهلل بن عمر بن اخلراب القرشى العدوى، أبو عبد الرمحن املكى املدىن (3)

ا مع أبيه وهو صغري مل يبلغ احللم، وهاجر معه، وقدمه ىف ثقله، واستصغر يوم أحد، وشهد اخلند، وما رجل صاحل" أسلم قدميً 
. وهو شقيق حفصة أم املصمنني، وكان من أشد الناس اتباعا لألثر. -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ملشاهد مع رسول اهللبعدها من ا

 .314/  2انظر: أسد الغابة  روى له اجلماعة. ،مات سنة ثالث وسبعني وقيل أربع وسبعني
 .4144حديث رقم:  معصية، باب السمع والراعة لإلمام مامل تكن كتاب األحكام،رواه البخاري،( 4)
حديث  باب يف إجازة خرب الواحد الصدو، يف األذان والص الة والصوم والفرائض واألحكام، كتاب أخبار اآلحاد،  رواه البخاري،( 5)

 .4254رقم: 
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الرتفاع الصفة الش رعي ة عنهم، والوجه الثاين أن يُرى ؛ أي ال جتب ألويل األمر ،السمع والراعة ينتفيان
 عموم أحوال الدولة الظاهرة، فإذا ثبت هذا ليس فيهم ولكن يف -لنص احلديث الصحيح -الكفر البواح

فإن السمع والراعة ينزعان من أويل األمر لوقوع الت نازع بينهم وبني األمة حلصول موجبه بدليل اآلية اليت 
ليتم احلكم يف هذا  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -والرسول -تعاىل -ردت اجلميع أويل األمر واألمة إىل اهلل

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ....) -تعاىل -وهو ثابت بنزع السمع والراعة كما قال ،الت نازع

ومما سبق ليسوا  (2) )...إمنا الراعة يف املعروف( :-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وقول النيب(1)(...خب
بأهل له أي فال مسع وال طاعة هلم، وهو قيد أول يف هذا احلديث، والثاين )... إال أن تروا كفرًا 
بواًحا...( فالقيدان هنا ينفيان إطال، السمع والراعة ألويل األمر، وهذا يدلنا ويثبت أن ما أصاب األمة 
من خذالن وهوان على الناس اليوم وقبله منذ قرون كان بسبب أن السمع والراعة يعريان أويل األمر 

 (3) أن يكون ذل  مقيًدا. بصفٍة مرلقة بدون تقييد، وال يرتفع هذا الضع  عن األمة وذهاب رحيها إال
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ( 1/633: )58تفسري ابن كثري سورةالنساء آية:  انظر:( 1)

يف إجازة خرب الواحد الصدو، يف األذان والص الة والصوم والفرائض واألحكام، رواه البخاري، كتاب أخبار اآلحاد، باب ما جاء ( 2)
 .4254حديث رقم: 

 68إىل  58ص:  ،للدكتور خالد علي حممد عليالنظام السياسي يف اإلسالم )فقه السياسة الشرعي ة(  انظر:( 3)
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رعيَّة المتغيرة، وهي عدة أقسام:  َياَسة الشَّ  النوع الثاني: السِّ
رعيَّة: َياَسة السلطانيَّة الشَّ  القسم األول: السِّ

َياَسة الش رعي ة السلراني ة متغرية، حبكم الضرورة اليت تقتضيها مصاحل ال بُد  قرعً  ا من أن تكون السِّ
والبالد. فكان جيب على السلران أو اإلمام أن يغري يف سياسته بني حني وآخر مبا يكفل الصالح العباد 

والفالح لألمة مبا توجبه سياسة الردع والزجر حسبما تقرره النصوص يف الكتاب، والسنة، واإلمجاع، 
 وذل  لعدة أسباب أمهها:؛ والقياس

ستدامة االستقرار املفضي إىل حتقيق األمن ال؛  األحوال يقتضي تغرّي األحكام يف الناستغريُّ 
للنفوس واألموال واألعراض، وكذل  حتقيق الرفاهية والت وسعة على املسلمني يف أرزاقهم وأحواهلم املعيشي ة 

 األخرى. وفيما يلي أمثلة على ذل :
ـَا كانت ّـ أن  األمة مل ومم ا يدل على لزوم سياسة الت غيري يف األحكام وفق ما يقتضيه احلال أو املصلحة -أ

 يف حال ضع  أُمرت بالك  عن قتال أعداء اإلسالم بدليل:

ومن اآلية (1)( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ): -تعاىل -قوله
نستنتج أن   الكّ  عن قتال األعداء يُعترب حال هدنة حىت تتقوى األمة، ويدل على ذل  أن  أُم ة 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ): -تعاىل -ل األعداء، بدليل قولهاإلسالم ملـّـَا قويت أُمرت بقتا

 (2) (ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ

َياَسة الش رعي ة املتغرية، هو ما جاء يف حديث  كانوه -ب دليل أيًضا من الُسن ة يُثبت احلاجة إىل السِّ
ى اهلُل َعَليِه َصل   -، عن أبيه: قال: قال رسول اهللةعن أيب بريد -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -النيب
: ))هنيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، وهنيتكم عن حلوم األضاحي فو، ثالث، فأمسكوا ما -وَسل مَ 

، (3) بدا لكم، وهنيتكم عن النبيذ إال يف سقاء، فاشربوا يف األسقية كلها، وال تشربوا مسكرًا((

                                      
 ( 1/642: )44تفسري ابن كثري سورة النساء، آية:  انظر:( 1)

 123، آية: ت وبةال( سورة 2)

 .2261حديث رقم: يف زيارة قرب أمه.  -عز  وجل   -ربه -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -كتاب اجلنائز، باب استئذان النيبمسلم،  رواه ( 3)
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ي للميت وهو يف قربه، وكذل  ويظهر لنا وجه الداللة يف هذا احلديث مبيًنا نوًعا من صلة احل
العودة إىل حالة االدخار للرعام، ومنه حلوم األضاحي بعد املنع له، ويف هذا ِداللة أيًضا على 

 (1)الت وق  عن اإلدخار ما دامت حاجة اإلطعام منه للغري متعينة لسبٍب شرعي.
ى موقفه يف قتاله للمرتدين حينما ثبت عل -رضي اهلل تعاىل عنه -اجتهاد اخلليفة أيب بكر الصديق-ج 

َياَسة الش رعي ة  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -املانعني للزكاة بعد وفاة النيب الذين أرادوا تغيري بعض من السِّ
بذل  هذا  -رضي اهلل تعاىل عنه -فمنع أبو بكر ،فيها -تعاىل -يف قسمة املال بعصيانه ألمر اهلل

قراء حقوقهم يف أموال األغنياء وبقي ة مصارف الزكاة األخرى اليت فيها الت غيري املصدي إىل منع الف
توسعة على أحوال املسلمني وقوة اقتصادي ة حتدث الت وازن االقتصادي بني طبقات الناس، وهذا 
األمر يعري القوة واهليبة للدولة اإلسالمي ة حني يصرف بعض من أموال الزكاة يف جتييش اجليوش 

لعدة والعتاد احلريب حلماية وحفظ بيضة اإلسالم ومحاه من األعداء، وذل  عند احلاجة وتزويدها با
اليت تقتضيها املصلحة حني ال يكون مبقدور بيت املال القيام بتل  احلاجة وعلى ما ذكرنا أدلة 

 شرعي ة منها:

 (  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

(2)(ۆ

 ( گ گ گ ڳ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

(3)( ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ے

                                      
باب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم وبيان نسخه  مسلم،كتاب األضاحي،رواه ( 1)

 .5113حديث رقم:  إباحته إىل مىت شاء،و 
 ( 452/ 2)تفسري ابن كثري:  ( وانظر:4/364: )61القرطيب، سورة الت وبه آية:  تفسري انظر:( 2)

 ( 4/384)تفسري ابن كثري:  ( وانظر:8/218: )4احلشر آية:  سورةاملرجع السابق، انظر:( 3)
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 ( ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

(1)( ک ک کگ گ گ گ

 ( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

(2)( ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 واهلل لو منعوين عناقًا، كانوا يصدوهنا إىل رسول -رضي اهلل عنه -قول أيب بكر الصديق( :
  (3) ، لقاتلتهم على منعها(-ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ َصل   -اهلل

فوجب  ،وهو حال غري سّوي ،فنجد أن احلال السّوي الذي عليه اإلسالم مت تغيريه مبنع الزكاة
 (4) على اإلمام تصحيح هذ احلال وإعادته إىل ما كان.

، وكان يف عهد -ىل عنهرضي اهلل تعا -منه اجتهاد (5)لد شارب اخلمر أربعني جلدةجب رأيهوكذل   -ب
 (6)احلد غري حمدد بعدد معني من اجللد. -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -النيب
قد اجتهدوا سياسة رفع ف -رضي اهلل تعاىل عنهم -وأما يف عهد اخللفاء عمر وعثمان وعلي -2

ضي ر  -ند يف ذل  على قياس عليوقد استُ  (4) حد شارب اخلمر من أربعني جلدة إىل مثانني
ل عن هذا فقال "أرى أن جتلده مثانني، فإنه إذا شرب سكر، وإذا ئحني س -اهلل تعاىل عنه

                                      
 ( 295/ 3)تفسري ابن كثري:  ( وانظر:6/232: )41سورة احلج آية: املرجع السابق،  انظر:( 1)

 ( 426/ 4)تفسري ابن كثري:  ( وانظر:8/253: )11،11تفسريالقرطيب، سورة الص  آية:  انظر:( 2)

 .1456أخذ العنا، يف الصدقة، حديث رقم:  الزكاة، باب البخاري، كتابرواه ( 3)
 ( 29/556،554)جمموع فتاوى ابن تيمي ة  انظر:( 4)

  .1614لم، كتاب احلدود، باب حد اخلمر، حديث رقم: رواه مس( 5)
تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام للقاضي برهان الدين  (، وانظر:6/291انظر: جممع الزوائد، للهيثمي، )( 6)

، 2111، 1432، ط: األوىل، 488ت: ( 316، 2/315) الكي املدينإبراهيم بن علي بن أيب القاسم بن حممد بن فرحون امل
  املكتبة العصري ة بريوت

 ( املصدر السابق.4)
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قد  ،وُبين على هذا سياسة شرعي ة مغرّيه ملا سبق عليه األمر (1)سكر هذى وإذا هذى افرتى"
اعتربها العلماء وعمل هبا األئمة أو السالطني املعتربون منهم.

َياَسة الش رعي ة ملا اقتضى احلال اليت  -ىلرضي اهلل تعا -اجتهاد عمر-3 عنه بتغيري بعض السِّ
 توجبه املصلحة بدليل اآليت:

 :ڻ ڻ ڻ )تعريل حق املصلفة قلوهبم لإلسالم، الواردة يف اآلية

(2)( ....ۀ ۀ ہ ہ ہ

  :ٺ )وكذل  منع قرع يد السار، عام الرمادة يف املدينة املنورة، الواردة يف اآلية

(3)( ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 (4)وكذل  جعل لفظ الرال، بثالث يف لفٍظ واحد عن ثالث طلقات 
إن احلالة األوىل كانت بسبب ارتفاع علة احلكم وهي قوة اإلسالم وظهوره يف األرض فصار ال 
ورة، حاجة له هلذا الت ألي . وأما احلالة الثانية فقد ارتفع احلكم بزوال عّلته، وهي األخذ من احلرز للضر 

والضرورة متحّضت بعموم حالة اجملاعة باملدينة. وأما احلالة الثالثة فحني ُسئل عنها قد ُفهم من جوابه أهنا 
 عقوبة للردع والزجر للناس حني متادوا وتساهلوا بإيقاع الرلقات الثالث يف لفٍظ واحد. 

                                      
 ، مصسسة الرسالة، بريوت.1882، 1412(، ط: األوىل، 2/45رواه مال  يف املوطأ، كتاب احلد اخلمر )( 1)

حون املالكي ربهان الدين إبراهيم بن علي بن أيب القاسم بن حممد بن فر لتبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام  انظر:( 2)
املدخل الفقهي العام، مصرفى أمحد  ( وانظر:452/ 2: )تفسري ابن كثري (، وانظر:4/364)تفسريالقرطيب،: انظر: املدين، 
 ، دار القلم، دمشق1889-1419(، ط: األوىل،1/145)الزرقا، 

املدخل الفقهي العام، ( وانظر: 2/452)تفسري ابن كثري:  ( وانظر:4/364: )39تفسري القرطيب، سورة املائدة آية:  انظر:( 3)
 ( 1/144)مصرفى أمحد الزرقا: 

 ا، للشيخ مناع القران،ا ومنهجً الت شريع والفقه يف اإلسالم تارخيً  انظر:، و 19ص ،ةالرر، احلكمي ة البن قيم اجلوزي انظر:( 4)
  ، مربعة الت قدم.1846-1386ط: األوىل،،118،111ص
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َياَسة االجتهادي ة الش رعي ة يف ا  حلاالت الثالث ال تثبت على الدوام، وباالستقراء جند أن  هذه السِّ
وإمنا يعود احلكم إىل أصله إذا احتيج له أي حني تعود العلة، باعتبار القاعدة الش رعي ة "احلكم يدور مع 

 (1)علته حيث دارت وجوًدا وعدًما، طرًدا وعكًسا"
لمصلحة جتهاٍد موفق، حمقق لاقد ُهدي إىل  -رمحه اهلل تعاىل -(2) العزيز أن عمر بن عبد -4

وهذه  (3)العامة، ذل  عندما وضع قاعدة " حيدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور"
قاعدة معتربة عند العلماء، وهبا صار الت وسع بقدر احلاجة يف إحداث عقوبات تعزيري ة 
جديدة زيادة على ما كان ملالقاة ما أحدث الناس من حتايل أو حيل الرتكاب املعاصي 

و املخالفات الش رعي ة اليت مل تكن ارُتكبت من قبلهم، إما لتقاهلم لعقوبات والعدوان، أ
 الت عزير األوىل أو احتقارهم هلا.

َياَسة الش رعي ة بإجياد هذا الت غيري الذي فيه حصل -تعاىل -وقد نفع اهلل الزجر  به املسلمني هبذه السِّ
 ش رعي ة.والردع للناس حني متادوا يف ارتكاب املخالفات ال

 
 
 
 
 
 

                                      
، دار القلم للرباعة والنشر م1842 -هـ 1382العاشرة ط: ، 66لشيخ عبد الوهاب اخلالف، صعلم أصول الفقه، ل وانظر:( 1)

 والت وزيع. الكويت.

يب العاص بن أمية القرشي األَُمِوي، أبو حفص املدين أمري املصمنني اإلمام، العادل أبن  ُعَمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم (2)
ِل  بن مروان. وكان من أئمة العدل وأهل واخلليفة الصاحل. وأمه أم عاصم 

َ
حفصة، ويل اخلالفة بعد ابن عمه ُسَلْيمان بن َعبد امل

ئة. روى له اا، ومات يوم اجلمعة لعشر بقني من رجب سنة إحدى ومالدين والفضل، مل  سنتني ومخسة أشهر ومخسة عشر يومً 
 .2244/  21اجلماعة. هتذيب الكمال للمزي 

 ( 9/232ري، البن برال، )انظر: شرح البخا( 3)



63 
 

رعيَّة:  َياَسة الماليَّة الشَّ  القسم الثاني: السِّ
جعل يف اكتساب املال من طرقه املشروعة وتدبريه أحسن الت دبري باستثماره بعد  -تعاىل -إن اهلل

يتعّبد هبا املسلم  ةجعل يف ذل  كّله عباد -تعاىل -ذل  وحفظه وصرفه يف سبله احملددة شرًعا؛ ألن اهلل
، وقد تقرر عند أهل العلم أن ما ذكرناه يف شأن املال هو نص  ما جاء به -سبحانه وتعاىل -هُ ربّ 

اإلسالم من شرائع، ُشرعت للقيام على هذا املال مبا حيقق مقاصد اإلسالم فيه، وقد جعل اإلسالم من 
ن هذا املال ضمن ذل  سياسة حمكمة عادلة يف قسمته حني يورث، ُعرفت بعلٍم مّسي علم الفرائض، وأل

فيه صالح أمر الناس يف معاشهم ومعادهم، وقد ترّلب سياسة شرعي ة متغرية حسبما تقتضيه مصلحة 
املسلمني إىل أن تقوم الساعة، وقد ثبت بالنصوص جهات مصادر هذه األموال اليت مبوجبها يقّسم املال 

 ذل  مع تغيري أصول هذه غري على مستحقيه أو ُيصرف هلم يف صورة أنصبة، أو عرايا، أو هبات أو
هي: أموال الغنائم، ف (1)القسمة، حسبما تقتضيه املصلحة العامة، وأما مصادره األصلي ة أو املوّلد منها

لذا كانت اجتهادات كثرية وقعت  ؛والفيء، والزكاة، والعشور، واملرياث، والعرايا، واهلبات، واألوقاف
غرّيت يف شصون صرف األموال بُنيت على مقاصد استخرجت  -مَ َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل   -بعد عهد النيب

 وسأورد أدلة وأمثلة تبني ما ذهبت إليه، ومن ذل :  ،من نصوص شرعي ة
 األدلة: 

 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ):-تعاىل -قال

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )،(ۅ ۅ ۉ ۉ

(2)(...ۇئ ۇئۆئ

إىل السفهاء منا، تأسيًسا على سياسة حفظ املال من يف اآليتني السابقتني، هنينا عن إيتاء املال 
الضياع، وصونًا له من اإلتالف باإلسراف بسبب اجلهل أو ضع  الت صرف الذي حيصل كما هو 
مشاهد ممن عناهم القرآن ووصفهم بالسفه، إما لصغر سن، أو لضع  عقل، أو باتباع اهلوى املفسد 

                                      
 ( ونعين باملوّلد من مصدره األصلي، مايتوّلد من الوق  اخلريي واألهلي1)

 ( 553،556 /1: )تفسري ابن كثري انظر:و ( 24إاىل  21من ص /3: )6، 5تفسري القرطيب، سورة النساء آية:  انظر:( 2)
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 -املال إلينا أي للمكلفني وهم الراشدون العقالء بقولهللمال لضع  الوازع الديين، حىت أنه أضاف 

وجعل القيام على حفظه وتنميته عهدة يف ذمتنا وهذه من ،( ...ڭ ڭ ڭ ۇ): -تعاىل
َياَسة الش رعي ة الرشيدة يف حفظ مال القاصر. ونرى القرآن الكرمي يف اآلية الت الية  تغيريًا جلياا يـَُغريِّ السِّ

َياَسة ملا جاء يف آية السفهاء بعد ارتفاع سفههم عنهم بزواله، فقد أبدل النهي باألمر وجذرياا يف السِّ 
(...وئ ۇئ ۇئۆئ...): -تعاىل -علينا بإيتاء تل  األموال إىل أولئ  الصن  بقوله وقد ،

اشرتط علينا يف هذه اآلية اختبار هذا الصن  بتجريبه يف صرف املال قبل قبضه منا حىت يثبت لنا رشده 
ن إىل ذل  الت صرف الذي يوصلنا إىل حتقيق معىن إضافة ئواشرُتط ثانًيا أن نأنس ونرم ،سن تصرفهيف ح

ا لباب و ا إلينا مث أمرنا بعده باإلشهاد عليهم توثيًقا هلذا األمر املال إليهم، بعدما كان مضافً  سدا
 صرف الشرعي للمال.االختالف فيه والت نازع. ويف ذل  مثال لتغيري إدارة مال القاصرين يف الت  

 ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ):-تعاىل -قال

 (1)(ۋ ۋ ۅ

ويُفهم  ه،زيديويف هذه اآلية الكرمية حتذير من الت صرف يف مال اليتيم إال مبا يصلح هذا املال و 

تفيد (ۓ ڭ ڭ ڭ...)منها أيًضا عدم ترك مال اليتيم بغري تنمية له ليزداد ويكثر؛ ألن لفظة
هنيه عن ترك مال اليتيم من غري  -رضي اهلل تعاىل عنه -ملعىن، ومثاله أنه جاء يف األثر عن عمرهذا ا

تثمري حىت ال تأكله الزكاة، مما يفهم من هذا أن مال اليتيم لدى من أئتمن عنده كان يبقيه بال 
بأي عارض   استصالح ينميه إلكثاره حىت يقيه من النقصان بالزكاة أو الزوال لتوقع حصول الت ل 

 كاحلريق وحنوه.
َياَسة املالي ة العمري َياَسة الش رعي ة املتغرية تل  السِّ  ةومن األمثلة الكربى على أمهي ة هذا النوع من السِّ

نفع الناس يف زمن البدء هلذا الت غيري ومبا يكفل نفع األجيال الالحقة ياليت غريت سياسة تقسيم الفيء مبا 
 ومن بعدهم.

                                      
 ( 52،53 /3املرجع السابق: )( ، 4/98(،: )5/416: )34سورة اإلسراء آية: املرجع السابق،(1)
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"وقد سأل بالل وأصحابه عمر بن اخلراب  :يف هذا الشأن، ما نصه (1)يف كتاب اخلراجوقد جاء 
قسمة ما أفاء اهلل عليهم من العرا، والشام، وقالوا: أقسموا األرضني بني الذين افتتحوها كما تقسم 

ن من غنيمة العسكر فأىب عمر ذل  عليهم، وتال عليهم هذه اآليات، مث قال: قد أشرك اهلل الذين يأتو 
بعدكم يف هذا الفيء، فلو قسمته مل يبق ملن بعدكم شيء ، ولئن بقيُت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه  من 

 هذا الفيء، ودمه يف وجهه."
"وحدثين بعض مشاخينا أن عمر كتب إىل سعد حني افتتح العرا،: أما  (2)وكذل  جاء يف هذا

م بينهم مغامنهم، وما أفاء اهلل عليهم، فإذا أتاك  بعُد، فقد بلغين كتاب  تذكر أّن الناس سألوك أن تقس
كتايب هذا فانظر ما أجلب الناس علي  به إىل العسكر من كراع ومال، فاقسمه بني من حضر من 
املسلمني، واترك األرضني واألهنار لعماهلا ليكون ذل  يف أعريات املسلمني، فإن  إن قسمتها بني من 

فيما ذهب إليه يف هذا  -رضي اهلل تعاىل عنه -عمر قد استدل  حضر مل يكن ملن بعدهم شيء ..." و 
 اآليات الت الية:بالت غيري لسياسة املال 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ): -تعاىل -قال

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ

ې ې ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

                                      
، دار كنوز املعرفة العلمي ة 2118، 1431،ط: األوىل، 141، ص يعقوب بن إبراهيم األنصاري كتاب اخلراج، أبو يوس   انظر:( 1)

، 15، ص ، حتقيق صالح الدين املنجدالشيباين بن احلسن حملمد الكبري كتاب السري  انظر: شرح، و األردن-للنشر والت وزيع، عمان
 مربعة شركة اإلعالنات الشرقي ة.

 142، 141، ص املرجع السابق انظر:( 2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ جبحب

(1)(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

رعيَّة: َياَسة االقتصاديَّة الشَّ  القسم الثالث: السِّ
 توطئة:

كله خاصة   (2)إذا حبثنا ونظرنا يف أصل كلمة اقتصاد، جند أهنا مبعىن االعتدال والت وّسط يف األمر
موال ام على تدبري املال بأنواعه، وما االقتصاد إال وسيلة أو أداة لفهم وتتبع مسارات األعندما يراد القي

وذل  يف الدورة املالي ة املتمثلة يف اإلنفا، واإلنتاج واالستهالك البشري، ولقد جاء يف نصوص  ،وضبرها
:-تعاىل -ن الكتاب قولهًدا، فمش  الكتاب والسنة ما يضبط ذل  وجيعل له جلاًما مينع مجوحه ليبقيه مرَ 

أي اإلنفا، وهو أقرب (3)(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)
مذكور، ألن يف اإلسراف نقًصا للسلع املعروضة وهو مضر بالناس، والت قتري هو االمتناع عن أداء الواجب 

، -تعاىل -يف اإلنفا،، وفيه أيًضا تضييق وعسر  يف احلياة معّرل للمصلحة، وهذا ينايف شكر املنعم
ى ى )،(4)(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)

ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی 

                                                                          ،(5)(ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب

                                      
 ( 411إىل  386 /4)تفسري ابن كثري:  انظر:و ( 221إىل 8/215: )11إىل  4سورة احلشر من آية:  تفسري القرطيب،، انظر:( 1)
 ( مادة )الَقْصُد( 386 / 1: )لفريوزآبادي القاموس احمليط انظر:و (، مادة )قصد( 113 / 12)( نظر لسان العرب البن منظور: 2)
 ( 3/414،415: )تفسري ابن كثري انظر:و ( 4/51: )64تفسري القرطيب، سورة الفرقان، آية:  انظر:( 3)
 ( 2/264( ، املرجع السابق،: )4/125: )31سورة األعراف، آية: املرجع السابق،  (4)
 ( 3/483املرجع السابق: )( ، 4/218: )44سورة القصص، آيةاملرجع السابق، (5)
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مر بسعد وهو يتوضأ،  -مَ َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل   -أن رسول اهلل (1) اهلل بن عمرو ومن السنة عن عبد
 (2) ((فقال: ))ما هذا السرف؟((، قال: أيف الوضوء إسراف؟ قال: ))نعم، وإن كنت على هنٍر جارٍ 

مما يعين اتباع ،  يل باالستنتاج يف شأن اإلنفا، أنه ال إسراف وال تقتري يف إنفا، املالولقد تبني  
جاء فيها األمر مبا هو قوام احلياة اإلنساني ة من أكٍل  أمر ثالث أي الت وّسط بني ذل ، واآلية اليت بعدها

أو شرب، وقّيد هذا بالنهي عن اإلسراف فيه، حىت ال يصدي بنا هذا اإلسراف إىل األزمات االقتصادي ة 
بسبب ارتفاع األسعار الناجتة عن قلة املعروض من السلع وغريها اليت تشبع احلاجات األساسي ة 

ثة أمرت وقيدت ما أوتينا من رز، هبذا املال ليكون وسيلة تُوصلنا بسالم إىل الدار اإلنساني ة، والثال
ا بني اآليات وهنينا عن نسيان شأننا يف حياتنا الدنيا، وُيالحظ أن  هناك رابرًا جليا  ،األخرى اجلليلة

 ستهالك.واحلديث بعدها ملا يف ذل  من توازن بني اإلنفا، واال
َياَسة الش رعي ة يف أمر االقتصاد يف املال جاءت حمكمة فاقت وبعد هذه الت وطئة نق ول إن السِّ

 -وسبقت كل النظم اليت جاءت قبل اإلسالم يف بدايتها وما بعده بتروراهتا، وبإرساء وتنظيم يوس 
لقواعد االقتصاد وبصفة خاصة االقتصاد الزراعي املتمثلة يف إحكام العمل وقت األزمات  -عليه الس الم

القتصادي ة منوذج بارع لتفادي وقوع اجلفاف املتوقع املتسبب لالحنصار الزراعي أو معرفة امتناع أو ا
انقراع أسباب الرز، الضروري ة اليت توجب االجتهاد لدفعها، أو ختفي  أثرها، حىت ال حتدث بسببها 

بسياسة الت غيري . وقد اتصفت (3)اجملاعات يف وقت اجلدب، خصوًصا يف الشأن الزراعي اإلنتاجي
 -تعاىل -ألمة اإلسالم وبقي ة العامل أمجع، قال و جلبها املصاحل والت بديل والت عديل، واملصسس على نيل

                                      
: نعم أهل البيت عبد اهلل وأبو سلم قبل أبيه. قال فيهم رسول اهلل أعبد اهلل بن عمرو بن العاص، أبو حممد. صحايب قرشي.  (1)

الرمحن بن عبد اهلل وأم عبد اهلل. كان جمتهًدا يف العبادة غزير العلم. وكان أكثر الصحابة حديثًا. وروى عن عمر وأيب الدرداء وعبد 
يف كتابة ما كان يسمعه منه  عوف وغريهم من الصحابة، وحدث عنه بعض الصحابة وعدد كثري من التابعني. استأذن النيب 

(، هتذيب التهذيب 2/351(، اإلصابة )4/9فأذن له، فكتب. وكان يسمى صحيفته تل  ))الصادقة((. طبقات ابن سعد )
(5/334.) 

، وضعفه 425حديث رقم: ارة وسننها، باب ما جاء يف القصد يف الوضوء وكراهة الت عدي فيه، كتاب الرهابن ماجه،  رواه ( 2)
 .81األلباين، ص:

إاىل  44لفكري أمحد نعمان، ص  مع خرة عمل تربيقي ة لنظام اقتصادي إسالمي متكامل، النظري ة االقتصادي ة يف اإلسالم انظر:( 3)
 سالمي، بريوت.، املكتب اإل1895-1415، ط: األوىل،92
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ ): -تعاىل -قال،(1)( ک ک گ گ گ)

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ):-تعاىل -قال ،(2)(چ چ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ات الت والت غريُّ ومبعث هذه الت بدُّ (3)( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہں ڻ 
َياَسة مبينُّ على علل شرعي ة مبعثها النصوص الظني ة غري احملكمة   .(4)والت عديالت هلذه السِّ

وقد جعلها اهلل كذل  لتكفل حاجات اخللق على وفق ما تقتضيه مصاحلهم واملتقرر شرًعا إذا 
، ومن املعلوم لدى أهل العلم (5)املألوف بغري حق فإن الت سعري توجبه املصلحة ارتفعت األسعار على غري
قال: ))غال السعر   (6) برواية أنس -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -حلديث النيب؛ أن األصل يف الت سعري حمّرم

ت لنا؟ فقال: ))إن اهلل هو رسول اهلل، لو سعرّ  ، فقالوا: يا-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -على عهد النيب
القابض الراز،، الباسط املسّعر، وإين ألرجو أن ألقى اهلل وال يرلبين أحد مبظلمٍة ظلمتها إياُه يف دم وال 

اليت جتيز احملظور يف النص القرعي  (9)وبناًء على القاعدة الفقهي ة "الضرورات تبيح احملظورات" (4)مال((
َياَسة الش رعي ة متغرية مبا فيه املصلحة العامة وفيها  ،يف حال الضرورة الش رعي ة وهذه من أقوى ما جيعل السِّ

      -تعاىل- معىن الرمحة الواسعة للعاملني، وينضم إىل هذا من رمحة اهلل
أن حال النص الظين وصفته أنه يعري عدة وجوه للفهم السديد ليستخرج به أحكاًما مستجّده 

أناس يف زماهنم خبالف ما طرأ على من قبلهم يف الزمن السابق، وجيوز الت سعري لوقائع ونوازل طرأت على 
من اإلمام اجملتهد )السلران(، ومثال على ما ترلب من تغيري يف سياسة اقتصاد املعامالت مع املصارف 

                                      
 ( 3/253: )تفسري ابن كثري ( وانظر:6/195: )114تفسري القرطيب، سورة األنبياء، آية:  انظر:( 1)

 ( 583،584 /2املرجع السابق: ) انظر:و ( 142إىل  141/ 5: )55سورة يوس ، آية: املرجع السابق،  انظر:( 2)

 ( 2/581،582املرجع السابق: ) انظر:و ( 135إىل  133 / 5: )48إىل  44سورة يوس ، آية: املرجع السابق،  انظر:( 3)

،توزيع مكتبة 1418،ط: األوىل،14ص اهلل بن عبد احملسن الرريقي، االقتصاد اإلسالمي أسس ومبادئ وأهداف ل عبد انظر:( 4)
 احلرمني، الرياض.

 216، صاجلوزي ة ، البن قيمةالرر، احلكمي انظر:( 5)

خدمه إىل أن قبض. مث رحل إىل  ،وخادمه النجاري، اخلزرجي األنصاري، صاحب رسول اهلل أنس ابن مال  بن النضر، (6)
انظر: أسد  حديث. 2296دمشق ومنها إىل البصرة فمات هبا،  آخر من مات هبا من الصحابة، له يف الصحيحني 

 .1/48الغابة:
 . وصححه األلباين.3451: جاء يف الت سعري حديث رقم : باب ماةيف اإلجار كتاب دواد   وأبرواه ( 4)

 ، املكتبة الت وقيفي ة.83جنيم، ص على مذهب أيب حنيفة النعمان، للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن األشباه والنظائر انظر:( 9)
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م الستيعاب اإلسال الت مويلي ة يف عصرنا احلاضر خري دليل على سعة ورحابة ة)البنوك(، والصناديق النقدي  
مجيع األقضي ة يف شصون املال واالقتصاد بسبب وجود النصوص القرعي ة القابلة لالستثناء، والنصوص 
الداعية إىل الت بديل والت عديل احملقق للمصاحل العامة يف كل األزمنة واألمكنة احلالي ة واملستقبلي ة حىت تقوم 

وكذل  استيالد أو  (1)ياة االقتصادية للناس، كعقد السلمالساعة، ومما حصل فيه الت عديل لتسري احل
وعقد املراحبة لآلمر  (2)ا من عقود للمعامالت كعقد املشاركة املتناقصةاستنباط ما مل يكن موجودً 

. وأدّل ما ميكن أن نورده على يسر (5)عقد االستصناعو ، (4)بالت عديل ةوتروير عقد املضارب (3)بالشراء
فيها لتروير العقود وفًقا لتغرّي الزمان واملكان واألحوال، يف العقود االقتصادي ة، عقد  ةاملقاصد والقابلي  

أيًضا على ما ذكرنا إمكان جعل عقد  ةالذي ميكن اعتباره عقًدا جتارياا أو صناعياا، ومن األدل (6)املضاربة
  الوديعة عقد 

، فإنه كان يشرتط على من  (4) -اهلل عنهرضي  -سل  أو قرض كما فعل الصحايب عبد اهلل بن الزبري
ستخرج أهل العلم من هذا الفعل فوائد ملصلحة الـُمودِع ايودع عنده أن يكون سلًفا، أي ديًنا يف ذمته، و 

نبط من عقد السلم الذي قد مشل غريه باالستنباط أيًضا  . وأما عقد االستصناع فإنه استُ (9)والـُمودَع عنده
ب والنحاس واحلديد وحنو هذا، ويقوم عقد االستصناع على دفع الثمن للمصنوع كعقد املتاجرة يف الثيا

تعامل الإسالفًا مع بيان صفة املصنوع ووقت تسليمه بشروط عقد السلم، وقد صار هذ العقد بدياًل عن 
                                      

، كتاب بلية املقدسي اجلماعيلي الدمشقي الصاحلي احلنبن قدامبن أمحد بن حممد  ملوفق الدين أيب حممد عبد اهلل املغين انظر:( 1)
 .، دار عامل الكتب، الرياض1414،1884( ط: الثالثة، 6/394،395)السلم، 

(، ط: 3/249،248، )تقدمي عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل ستثمار،القرارات اهليئة الشرعي ة لشركة الراجحي الصرفي ة ل انظر:( 2)
 اض.، الريستثمارالشركة الراجحي الصرفي ة ل ،1418،1889األوىل، 

 ( 266،244،243 6)نظر املغين:  ( وا348إىل 346 /2: )ية أيب مصعب الزهري املدينابرو  بن أنس ال ملاملوطأ،  انظر:( 3)

بنوك  انظر:م، و 1895-ه1415، ط األوىل،241إاىل  264النظري ة االقتصادي ة يف اإلسالم لفكري أمحد نعمان، ص  انظر:( 4)
 دار عامل الكتب، الرياض.م، 1894-ه1414حملمد عبد اهلل إبراهيم الشباين ط: األوىل ة وعملي ة" "دراسة نظري  جتاري ة بدون ربا 

إاىل  4/83)ستصناع الكتاب ا  احلنفي، لكاساينا يف ترتيب الشرائع، لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود بدائع الصنائع انظر:( 5)
اث1889-1418(، ط: الثانية، 86  العريب، بريوت. ،دار إحياء الرتُّ

 264صلفكري أمحد نعمان، النظري ة االقتصادي ة يف اإلسالم انظر: ( 6)

هـ(، أول مولود ولد يف اإلسالم باملدينة من قريش، فارس قريش 43سنة ) عبد اهلل بن الزبري بن العوام بن خويلد األسدي، املتوىف (4)
( هـ، 64موك، وبويع له اخلالفة عقيب موت يزيد بن معاوية، سنة )يف زمنه، أمه أمساء بنت أيب بكر الصديق حضر وقعة الري 

وكانت إقامته مبكة، سري إليه عبد املل   ،وكانت واليته تسع سنني فحكم مصر واحلجاز واليمن وخراسان والعرا، وبعض الشام
،  3/363ري أعالم النبالء سانظر: وانتهى حصار احلجاج ملكة مبقتل ابن الزبري.  ،بن مروان جيًشا مع احلجاج بن يوس 

 2/318 اإلصابة 

 111.112ص ، حملمد عبد اهلل بن إبراهيم الشيباين،بنوك جتاري ة بدون ربا انظر:( و 9)
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صريف احلاصل من منح الكمبياالت املصرفي ة، وما ذاك إال عني تغيري األصل يف بعضه عند املربوي ال
ٱ ٻ ٻ ):-تعاىل -، قال(1)اجة جللب التيسري والت وسعة على الـُمسِلم لدفع املشقةاحل

وعند الت أمل بالنظر نعلم أن اآلية قد جعلت هذه (2)(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
 هتا.االعقود وغريها من مقاصدها وغاي

ِعوضا حاضرًا، يف  يف املغين األمر تفصياًل نافًعا بقوله: "وهو أن ُيسِلم  (3)ة وقد فّصل ابن قدام 
ِعوض موصوف يف الذمة إاىل أجٍل، وُيسم ى سلًفا... وهو نوع من البيع، ينعقد مبا ينعقد به البيع، 

 (4)وبلفظ الَسَلم والَسَل ، ويعترب فيه من الشروط ما يعترب يف البيع."
بصفٍة، فالس َلُم  ، رمحه اهلل: )وكلُّ ما ُضِبطَ (5): "مسألة؛ قال أبو القاسم-رمحه اهلل تعاىل -وذكر

 فيه جائز( ومجلة ذل ، أن/ الس َلَم، ال يصح إال بشروط ستة:
أحدها، أن يكون الـُمسَلُم فيه ما ينضبط بالصفات اليت خيتل  الثمن باختالفها ظاهرًا، فيصح يف 

ر... احلبوب، والثمار، والدقيق، والثياب، واإلبريسم، والقرن، والكّتان، والِعنب، والصوف، والش ع
 (6)خل".إ

وأما عقد املراحبة فهو عقد كان معروفًا يف فقه املعامالت الش رعي ة، وقد جاء اإليضاح عنه يف  
وقد توّلد من  (9)وهو ما يكون بالبيع على الصفة ،ومّسي ببيع الربنامج وكذل  عند الشافعي (4)املوطأ

شافعي ما ُعرف اآلن لدى املصارف اإلسالمي ة البيع بالربنامج والبيع على الصفة يف املذهبني املالكي وال
                                      

 233، صبا حملمد الشيبايناملرجع السابق، بنوك جتاري ة بدون ر  انظر:كتاب السلم و ( 395،396 /6): ةاملغين البن قدام انظر:( 1)

 ( 1/412،413: )تفسري ابن كثري انظر:و ( 252إىل  2/249: )292لقرطيب، سورة البقرة، آية: تفسري ا انظر:( 2)

عبد اهلل بن حممد بن قدامة، اجلماعيلي، املقدسي مث الدمشقي، احلنبلي، أبو حممد، موفق الدين، فقيه، من أكابر احلنابلة، له (3)
وضة الناظر يف أصول الفقه، واملقنع، والكايف يف الفقه، والعمدة. ولد يف تصاني ، منها: املغين شرح به خمتصر اخلرقي يف الفقه، ور 

هـ، فأقام حنو أربع سنني، وعاد إىل  561هـ، وتعلم يف دمشق، ورحل إىل بغداد سنة  541مجاعيل من قرى نابلس بفلسرني سنة 
/ 4. األعالم للزركلي 31/ 6ملصلفني . معجم ا166/  22م. يراجع: سري أعالم النبالء  1223هـ  621دمشق وتويف هبا سنة 

64. 
 كتاب السلم ( 394 / 6): ةاملغين البن قدام انظر:( 4)

 ( 1/5هـ... نقاًل عن املغين البن قدامة املقدسي، )334هو: أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهلل اخلرقي املتوىف سنة ( 5)

 395،396املرجع السابق. ص انظر:( 6)

 ( 348إىل 346 /2: )ية أيب مصعب الزهري املدينابن مال  برو ال املوطأ، انظر:( 4)

 ( 266،244،243/ 6)املغين:  انظر:و (، 449/ 1) باب ما يلزم يف السل  مما خيال  الصفة،كتاب األم، للشافعي،   انظر:( 9)
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بعقد املراحبة لآلمر بالشراء، بذل  الدمج وباستنباط هذ العقد مما ذُكر قد جّنب الناس من الوقوع يف 
بيوع الربا املتعامل به يف املصارف الربوي ة، ومما تقدم تثبت قابلي ة سياسة املعامالت الش رعي ة للتغيري املترور 

  (1)خيدم املصاحل املعتربة شرًعا وفًقا لتغرّي الزمان واألحوالالذي 
 ؛ثنني أو أكثر للقيام بأعمال يُرلب فيها الرز، احلالل أمر  له مشروعيته، وفائدتهاإن االشرتاك بني 

 ألمرين مهمني:
 ،ها: حتقيق الت عاون على الرّب والت قوى وفيه مسامهة جليلة بعمارة األرض لزيادة إصالحاألول

وحفظها من الفساد حفظًا ينفي الفقر عن املسلمني وغريهم أو حيصره يف أضيق نرا،، 
 فالفقر قارعة من قوارع العذاب.

جاري ة وسيلة  ختف  أو تفتت املخاطرة باملال إىل أضيق : أن املشاركة يف األعمال التِّ الثاني
الذي هو وقاية لرأس املال حدودها، وأخذ األسباب اليت تنمي هذا املال بتحقيق الربح له 

 من الت آكل.
اليت ال تقوم إال بأعمال جتاري ة مساندة هلا وداعمة،  ةإن عصرنا عصر الصناعات الكربى املختلف 

وألن املال عزيز ومتص  بالندرة فإن البعض يسعى لكسبه برريق الت مويل املتنوع من املصارف )البنوك( 
مي كما ُعرف عنه إجياد البدائل املباحة بدياًل عن املعامالت احملّرمة، الربوي ة، إال أن االقتصاد اإلسال

ومنها: عقد املشاركة الكاملة أو عقد املشاركة املتناقصة، وهذان النوعان يستخدمان يف أعمال مقاوالت 
 ومها حيققان أهداف الت نمية الشاملة أي االقتصادي ة واالجتماعي ة. ،البناء والت شييد
 (4)فيه أن اجلهة املمّولة ،(3) مبوجب عقد مفّصلٍ  (2)ركة الكاملة هي دخول شريكني أو أكثرفاملشا

تقوم بتوفري املال النقدي للمقاول أو شركة املقاوالت اليت لديها عقود مشاريع إنشائي ة تنموي ة حكومي ة أو 
اشرتاط أن يكون دخول املقاول أهلي ة، وذل  لقاء نسبة من صايف الربح الناتج من العمل املشرتك، مع 

                                      
قرارات اهليئة الشرعي ة لشركة الراجحي  انظر:، و 248إىل 254حممد عبد اهلل إبراهيم الشباين ص ـبنوك جتاري ة بدون ربا ل انظر:( 1)

 ( 154، 3/156)ستثمار، تقدمي عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل، : الالصرفي ة ل

 ( 441،441، 4)كتاب البيوع، بدائع الصنائع للكاساين، انظر:( 2)

 ( 43،44،45 /5)املرجع السابق، كتاب الشركة:  انظر:( 3)

 233إىل 236محمد عبد اهلل إبراهيم الشباين صـبا لبنوك جتاري ة بدون ر  انظر:( 4)
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أو الشركة مبعداته وبإدارته للمشروع مقّومة بقيمتها السوقي ة عند توقيع عقد املشاركة لتكون جزًءا من رأس 
 (1) مال الشركة، لقاء أن يكون له نسبة معينة متفق عليها من صايف الربح.

لكوهنا تقوم بإنشاء مشروع ؛ اركة الكاملةوأما املشاركة املتناقصة فهي ختتل  اختالفًا كلياا عن املش
تنموي لغري الشريكني أو الشركاء إىل جهة حكومي ة أو أهلي ة، بينما الشركة املتناقصة غايتها إنشاء 

، يقوم املصرف اإلسالمي بتمويل صاحبه مبوجب عقد املشاركة املتناقصة املتّولد (2)مشروع تنموي فردي
  .من مفهوم املصرلح الشرعي

قتضى هذا العقد يتكّفل املصرف )البن ( بتمويل املشروع الفردي مب ه، وأن(3) عىن الشركةمل 
يقدم صاحب العقد من ماله لتثبت  على أن ترهن أرض املشروع باسم املصرف أو ،بالسيولة النقدي ة
ومبفهوم املشاركة أدىن للمالءة املقبولة،  احيث يعتربها املصرف على سبيل املثال حدا  ،مالءته هبذه النسبة

املتناقصة االتفا، على سداد هذا الت مويل للمصرف بدفعات متفق على عددها، وذل  بعد تأجري 
آنفة  41% ـاملشروع، وسبيل الت ناقص يف هذه املشاركة يكون بنقص ملكي ة املصرف املّمول املتمثّلة ب

سسة أو شركة اقتصادي ة تكون كالكفيل ّثل املشروع ضمانًا بقيمة متويل املشروع من مص ميالذكر، حني 
الغارم لصاحب املشروع، ومما يُعترب شرطًا أساسياا يف هذا العقد بني الررفني أن حتدد ملكي ة املصرف 

يكون املصرف شريًكا مبوجبها، على أن تكون  41أو%  61مثل أن تكون % ،للمشروع بنسبة معينة
، فإنه يتم 11 هذا الدفعة األوىل من السداد مثاًل %مثاًل، يدخل هبا يف 31نسبة صاحب املشروع %

، وعند سداد الدفعة الت الية بنسبة % 61هبا إنقاص ملكي ة املصرف عما كانت عليه فتصبح ملكيته % 
وهكذا يتم الت ناقص يف هذه امللكي ة مبقدار نسب قيم السداد  51فإهنا جتعل ملكي ة املصرف %  11

اليت بدأ هبا، وهذه النسب اليت أنقصت  41ح ملكي ة املصرف صفرًا أي ال % املتفق عليها حىت تصب
فإهنا نفسها تضاف إىل ملكي ة صاحب املشروع لتصبح  41ا واليت جمموعها % ن  ملكي ة املصرف كما بيـ  

وهبا يتم حترير املشروع من الرهن حسب املتفق عليه يف عقد هذه  111ملكيته يف هناية هذا العقد % 

                                      
 املرجع السابق. انظر:( 1)

 ( 3/249،248)تقدمي عبد اهلل بن عبد العزيز بن عقيل،:  ستثمار،القرارات اهليئة الشرعي ة لشركة الراجحي الصرفي ة ل انظر:( 2)

كتاب حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي،   للعالمة حاشية ابن عابدين رد احملتار على الدر املختار، انظر:( 3)
اث العريب، بريوت.1431،2111(، ط: األوىل، 6/363: )الشركة  ، دار إحياء الرتُّ
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ويعين  ،مع أن الرحبي ة قد احُتسبت للمصرف املمّول هلذا املشروع وفق القواعد الش رعي ة ،املشاركة املتناقصة
هذا أن سداد الت مويل ُأضي  عليه ما اكتسبه املشروع من رحبي ة بعد انتهائه ومعرفة قيمته السوقي ة حني 

 (.1)ذاك 
َياَسة الطبيَّة الشَّ   رعيَّة: القسم الرابع: السِّ
معراًل لعمل اإلنسان فيما يصلحه  -أي املرض -ملرض باعتبارهمن القد شرع اإلسالم الت داوي 

حيمل معه من األذى والعذاب  ،يف دنياه وآخرته، هذا من جهٍة، وهو نوع من االبتالء من جهٍة أخرى
تقّلل من  (2)ة أوىلالكثري، وهذا مما حيمل املصاب أو املريض على اختاذ سّنة الصرب وسيلة عالجي  

مضاعفات املرض أو إحداث مرض آخر لعدم الت حّصن هبذه الوسيلة مما هو ثابت طبياا يف عصرنا 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ): -تعاىل -، قال(3)احلاضر

(4)(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ وتفيدنا اآلية .
ورمحته للصابرين على ما أصاهبم من  -تعاىل -الكرمية عن أمهي ة العالج املعنوي املتعنّي من صالة اهلل

 إيذاء وعذاب األمراض.
وأما العالج املادي املشروع يف اإلسالم فقد أخذ حكم الندب حيًنا وحكم الوجوب حيًنا آخر 
حبسب درجات املرض، فإن كان درجة املرض حمتملة مع الصرب حىت يزول املرض فإن الت داوي هلذا 

ڃ چ ):-تعاىل -لقوله ؛حمتمل فإن الت داوي واجب على املريض مندوب إليه، وإن كان غري

وأن من قتل النفس أن يصاب املرء باملرض الُعضال مث ال يبذل (5)(چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
سبب الت داوي إلزالة هذا املرض فيموت منه فكأمنا قتل نفسه بغري حق، ذل  كمن منع نفسه من الرعام 

                                      
 من هذا البحث. 56له يف ص  ةاإلحال ت، وسبقلفكري أمحد نعمان كتاب النظري ة االقتصادي ة يف اإلسالم  انظر:( 1)

 (.1/246، )155سورة البقرة، آية:  تفسري ابن كثري انظر:و ( 3/119: )28سورة النساء، آية، تفسري القرطيب،انظر: ( 2)

، ط: 311إىل  284، ومن ص 118إىل  114القرآن وعلم النفس، للدكتور حممد عثمان جنايت،، من صانظر: ( 3)
 ، دار الشرو، القاهرة.1421،2111السابعة

 155سورة البقرة، آية:  ،تفسري ابن كثري انظر:و ( 459إىل 1/455)،: 154إىل  155ية: تفسري القرطيب، سورة البقرة، آ انظر:( 4)
 ( 1/246،244 ،)154إىل 

 ( 1/594،599( ، املرجع السابق،: )3/119)،: 28سورة النساء، آية: املرجع السابق، (5)
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: )ما -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -يث عن أيب هريرة قال رسول اهللللحد؛ والشراب عمًدا فمات من ذل 
 أعلم. -تعاىل -واهلل (1) أنزل اهلل داًء إال أنزل له شفاء(

وهذا يقود إىل فهم الّعلة من فقه السبب والت سّبب لكوهنما .(2)(ۀ ۀ ہ ہ ہہ)

ٹ ٹ ٹ ): -تعاىل -الق (3)عنهما يف املعصية اهبما فالراعة، وكذل  منهيا  امأمورً 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  }،(4)(ٹ ڤ ڤڤ

َصل ى  -ومن السنة الثابتة قول النيب(4) (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
عز   -ما أنزَل اهللُ وقوله: ) (5) أ بإذن اهلل(رَ لكل داٍء دواء فإذا أصيب دواء الداء بَـ ): -اهلُل َعَليِه وَسل مَ 

(6)َجِهَله( َمن وَجِهَله َعِلَمه َمنْ  َعِلَمه ءً داًء إال أنزَل لُه دوا -وجل   وهذه النصوص الش رعي ة معتربة ،
لسياسة األنفس واألبدان حىت يتم إصالحها لعمارة األرض بعبادة اهلل بالوفاء بعقود اهلل بعبادته وحده 

يها يف الكتاب والسن ة، من ِقَبل خلِقِه وكذل  بالوفاء بالعقود فيما بني اخللق بعضهم بعًضا اليت ُنص  عل
سواء  يف العبادات واملعامالت أو ما يتعلق هبما، ومن عقود املعامالت العقد الريّب للتداوي املنظّم 
للعالقة الربي ة بالت فصيل الناشئة بني الربيب واملريض كإخبار املريض أو إعالمه عن املخاطر اليت قبل 

واليت حيصل منها بعض املخاطر ، تشخيص قبل العالجالعالج وبعده، لكون املريض خيضع لفحوص و 
، ومما عنيت به الشريعة مبثل هذا العقد أن الربيب يكون مسصواًل يف حال (4)وكذل  احلال بعد العالج

                                      
 ( 1/295،296(، املرجع السابق: ) 592إىل591 / 1: )185سورة البقرة، آية: املرجع السابق، (1)

، ط: بتصرف يسري( ،361، 1/358، )لشاطيبلعالمة احملقق أيب إسحا، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي نظر املوافقات، لي( 2)
 ،دار ابن القيم، الرياض، دار ابن عفان، القاهرة2113، 1431الثالثة، 

 ( 2/61،62: )فسري ابن كثريت انظر:و ( 3/348،391: )32تفسري القرطيب، سورة املائدة، آية  انظر:( 3)

 نيالسابق نياملرجعانظر: ( 4)
 .2214حديث رقم: باب لكل داء دواء، واستحباب الت داوي، الس الم،  كتابمسلم،  رواه  (5)
 . 3492رواه أمحد يف املسند، منسد عبد اهلل بن مسعود، حديث رقم:( 6)

، دار اإلميان 1434،2113(، ط: الثالثة، 243إىل  241 /2)بارك، العقد الريب، للدكتور قيس بن حممد آل الشيخ م انظر:( 4)
 اإلمارات العربي ة املتحدة.
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وأنه مانع   (1)تفريره أو تعّديه جتاه املريض؛ ألن هذا يوص  بالفعل اجلنائي املعاقب عليه شرًعا، ونظاًما
 .(2)للفسخ وفق شروط معينة دين، وقد جعلت هذا العقد عقد إجارة قاباًل للتنازع بني العاق

عرّب عنه بالعقد الريّب، ال بد  للربيب من اختاذ سبيل الرفق املويف أثناء هذا العمل العالجي 
مبا سيتم له من عالج يترّلب االحتمال والصرب، وهذا توطني ومتهيد  (3)والتـ ّلر  عند إخبار املريض

فإن هذا خيف  من الوجع النفسي املخف  للوجع البدين، وقد  ،ريض لذل  االحتمال والصربلنفس امل
 (4)دل  على هذا أو معناه احلديث: )إن الرفق ال يكون يف شيٍء إال زانه، وال ينزع من شيٍء إال شانه(

حاالت بل ويف  ،يف دين اإلسالم، أنه جعل تعلم مهنة الرب فرض كفاية -تعاىل -ومن رمحة اهلل
، حىت أن الضمان رفع عن فعل (5)كما جاء عنه من تفصيل يف هذا الشأن  ،أخرى يكون فرض عني

 ، (6)الربيب أو عمله إذا ترتب عليه ضرر على املريض يف حال سبق أخذ اإلذن من املريض
منه مصلحة راجحة  إذا كان هذا العمل متحّصاًل  ،(4)وهناك من أضاف إىل هذا إذن احلاكم

َياَسة الش رعي ة للسعي واحملافظه على صحة األبدان للمريض،  وما هذا إال دليل على سعة ومشول السِّ
واألنفس مًعا احملققة للمقولة "العقل السليم يف اجلسم السليم"، ونرى يف العصر املتأخر أي منذ منتص  

عالجي ة احلديثة، القرن الرابع عشر اهلجري والت اسع عشر امليالدي بعد ظهور الكشوف للوسائل ال
بل واختفاء أمراض  ،حنسار األمراض احنسارًا بيـًِّنا بذل اوالت جارب الربي ة اليت صاحبتها، وجنم عنها 
د يستفيال يزال  الذي من جراء الت رور املتالحق ،-تعاىل -أخرى كاجلدري واجلذام، أو تكاد بفضل اهلل

                                      
ط: السابعة،  434إىل 431ا بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة، صكتاب الت شريع اجلنائي اإلسالمي مقارنً   انظر:( 1)

 ، مصسسة الرسالة، بريوت.1416،1896

 ( 82،83 /2)تور قيس بن حممد آل الشيخ مبارك،: العقد الريب، للدكانظر: ( 2)

، ط: الثانية، 34،39ص  الت داوي واملسصولي ة الربي ة يف الشريعة اإلسالمي ة، للدكتور قيس بن حممد آل الشيخ مبارك، انظر:( 3)
 ، مصسسة الريان، بريوت.1419-1884

 .6612حديث رقم:  ، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق،رواه مسلم،( 4)
 ،521كتاب الت شريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة، ص  انظر:( 5)
 521كتاب الت شريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة، ص  انظر:( 6)

، دار اإلميان، 1434،2113الثالثة، : (، ط221 /1) مبارك، ، للدكتور قيس بن حممد آل الشيخانظر: املسصولي ة الربي ة( 4)
 اإلمارات العربي ة املتحدة.
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رورة واحلاجة إىل معرفة األحكام الش رعي ة اليت جُتيز وهلذا برزت الض ؛منه املسلمون كغريهم من اخللق
وكذل  ما حيتاج إليه ذل  من جتارب، وقد ثبت حبمد  ،استخدام هذه األجهزة احلديثة جداا يف العالج

جواز االستفادة من ذل  بعد الرجوع إىل النصوص الش رعي ة اليت حددت شروطًا لذل   -تعاىل -اهلل
َياَسة الش رعي ة املتغرية على وفق ما  (1)املريض وصيانًة لكرامتهية حلياة امح ؛األمر وهكذا جند بروز السِّ

تقتضي به املصلحة، مع اعتبار حال الزمان واملكان وفًقا للقواعد الفقهي ة اليت تعرّب عن املقاصد الش رعي ة 
 .(2) ومنها: "األمور مبقاصدها"

َياَسة االجتماعيَّ  رعيَّة:القسم الخامس: السِّ  ة والدوليَّة الشَّ
 توطئة:

َياَسة االجتماعي ة الش رعي ة تعد من أهم السياسات يف جماهلا لكوهنا موجهة لسلوك األفراد،  ؛إن السِّ
واجلماعات، واألمم، وسنتناول هذه الفئات بشيء من الت فصيل؛ ألهنا من مكونات علم الت اريخ البشري 

 على األرض، وسيكون الت فصيل فيها على النحو اآليت: -تعاىل -الذي يتحقق به أمر اهلل
 

َياَسة االجتماعيَّة لألفراد:   أوال: السِّ
هي ركيزة تقوم عليها اجملتمعات واألمم؛ ألن الفرد هو لبنتها وأساسها، فإذا مت تكوينه الت كوين 

هما ذل  األساس القوي فإن بناء اجلماعات واألمم ينتقل إلي -وال يكون إال على أساس شرعي -القوي
 املتني.

يف سياسة األفراد  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وإننا جند ذل  جلياا يف الكيفي ة اليت اختذها النيب حممد
وبه ينقلهم من  -تعاىل -ابتداء من دعوهتم بدين اهلل ،جلعلهم صاحلني يف أنفسهم وجملتماعاهتم وأمتهم

                                      
احلدود الشرعي ة واألخالقي ة للتجارب الربي ة على  جمللة البحوث الفقهي ة املعاصرة، إصدارات جملة البحوث الفقهي ة املعاصرة، انظر:( 1)

مقارنة(، إعداد الدكتور: العريب بلحاج، أستاذ بكلي ة االقتصاد واإلدارة قسم األنظمة،  اإلنسان يف ضوء األنظمة السعودي ة )دراسة
 34إىل  35ص 2113، 2112و1434، 1433العدد السادس والت سعون، السنة الرابعة والعشرون،  جامعة املل  عبد العزيز،

، ط: الثالثة، 39دين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ص: األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعي ة، اإلمام جالل ال( 2)
 ، دار الكتاب العريب، بريوت.1414،1886
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لذي نزلت فيه سورة اقرأ، وهذا يّدل على عظم أمهي ة العلم يف حياة ظلمات اجلهل إىل نور العلم ا
القرآن هبذه السورة حسبما هو ثابت عند أهل العلم يف صحيح  -تعاىل -املخلو، بأن ابتدر اهلل

ژ ژ ڑ )،(2)(ڎ ڎ ڈ)،(1)(...چ چ چ ڇ ڇ) -تعاىل -البخاري، قال

.(3)(ڑ ک ک ک ک گ

يف اآليات السابقات هو خراب للفرد  -ل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ صَ  -فإن اخلراب املوّجه إىل النيب
 ىن الثمرة البنائي ة.واجلماعة واألمة، وال ميكن الت عّبد به حقيقًة إال إذا أعملناه جبوارحنا يف حياتنا حىت جتُ 

مسصولي ة  لويف سورة املدثر األسس املتينة لبناء تل  القاعدة الصلبة للجماعات واألمم واليت مُحِّ 
لينتهوا عن ما هم فيه من ظلم الشرك باهلل وظلم  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -تبليغها وإنذارها نبينا حممد

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ):-تعاىل -أنفسهم وفيما بينهم. كما يف قوله

ونستنتج أنه بعد عدد من األوامر اليت يف فعلها عدة ،(4)(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
لناجح، وأن هبا النجاة والس المة من العواقب غري احملمودة بل املضّرة، وأن عدم العمل هبذه املصلح ا

ۉ ې ې ې ې ى ى )بدليل اآليات: ة،األوامر تعترب مقدمًة لنتيجة مسيئة أو عاقبة وخيم

(5)( ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

بّان ما أمر به من الوحي لدعوة أفراد الناس منذ إ -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -أما ما ساس به النيب
فبدأ بأفراد الناس، ومن ذل  أنه عندما جاءه جربيل بسورة اقرأ قد شرع يف  -تعاىل -الناس لدين اهلل

 (6) .-رضي اهلل عنها -تبليغ دين اهلل فأبلغ به زوجه خدجيةو الدعوة 
 لصالح واإلسعاد كلٌّ من: تبليغ األفراد بدعوة اخلري وا -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -مث تابع 

                                      
 ( 4/628،631تفسري ابن كثري: ) انظر:و ( 269/ 11: )1تفسري القرطيب، سورة العلق آية:  انظر:( 1)

 ( 4/628،63) :املرجع السابق انظر:و ( 268/ 11: )3سورة العلق آية: املرجع السابق،  انظر:( 2)

 ( 4/628،631: )املرجع السابق انظر:و ( 241،إىل11/268: )4سورة العلق ، آية: املرجع السابق،  انظر:( 3)

 ( 521إىل  4/518املرجع السابق: ) انظر:( و 46إاىل  41ص  11: )4إىل  1سورة املدثر آية املرجع السابق،  انظر:( 4)

 ( 4/521): املرجع السابق انظر:و ( 11/46: )9،8،11ة: سورة املدثر آياملرجع السابق،  انظر:( 5)

 51هتذيب سرية ابن هشام للمحقق عبد الس الم حممد هارون ص انظر:( 6)
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 .-رضي اهلل تعاىل عنه -علي -1
   ة .  زيد بن حارث -2
  .أبو بكر بن أيب قحافة -3
 .عثمان بن عفان -4
  . (1) لعواماالزبري بن  -5
  . (2) عبد الرمحن بن عوف-6
 . (3)سعد بن أيب وقاص  -4
 . (4)طلحة بن عبيد اهلل -9

                                      
الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لصي بن غالب القرشي األسدي، أبو  (1)

وحواريه، وابن عمته صفية بنت عبد املرلب، وأحد العشرة املشهود  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -عبد اهلل املدين صاحب رسول اهلل
ني، وأسلم وهو ابن ست عشرة سنة، ت، وهاجر اهلجر -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ا واملشاهد كلها مع رسول اهللهلم باجلنة. شهد بدرً 
وكان قتله يوم اجلمل يف مجادى األوىل  -رضي اهلل عنه وأرضاه -اضائله ومناقبه كثرية جدا ا يف سبيل اهلل. وفوهو أول من سل سيفً 

. َرَوى َعنه: اأَلحن  بن قيس، -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -سنة ست وثالثني، وقربه بوادي السباع ناحية البصرة، َرَوى َعن: النيب
 .511/ 2، االستيعاب 318/ 8ماعة. هتذيب الكمال واحلسن الَبْصرِّي، ومواله أبو حكيم. روى له اجل

عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد احلارث بن زهرة بن كالب القرشي الزهري أبو حممد أحد العشرة املشهود هلم باجلنة  (2)
ن أغنياء الصحابة وأحد الستة أصحاب الشورى الذي أخرب عمر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أنه تويف وهو عنهم راض م

، مات سنة إحدى وثالثني وقيل سنة اثنتني وهو األشهر وعاش اثنتني وسبعني سنة وقيل مثانيا وسبعني واألول أثبت ودفن بالبقيع 
 2/219.وأسد الغابة:4/346.انظر: اإلصابة 

وقيل: أهيب بن عبد مناف بن سعد بن أيب وقاص: سعد بن مال ، وهو سعد بن أيب وقاص، واسم أيب وقاص: مال  بن وهيب  (3)
زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لصي بن غالب بن فهر بن مال  بن النضر بن كنانة القرشي الزهري، يكىن أبا إسحا،، وأمه محنة 

بع أسلم بعد ستة، وقيل بعد أربعة، وكان عمره ملا أسلم س.بنت سفيان بن أمية بن عبد مشس، وقيل: محنة بنت أيب سفيان بن أمية
عشرة سنة. روى عنه أنه قال: أسلمت قبل أن تفرض الصالة، وهو أحد الذين شهد هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باجلنة، وأحد 
العشرة سادات الصحابة، وأحد الستة أصحاب الشورى، الذين أخرب عمر بن اخلراب، رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

شهد بدراً وأحداً، واخلند،، واملشاهد كلها مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأبلى يوم أحد بالء .وسلم تويف وهم عنهم راض
 .43/ 3، واإلصابة 1/49عظيماً، وهو أول من أرا، دماً يف سبيل اهلل، وأول من رمي بسهم يف سبيل اهلل.انظر:أسد الغابة:

د بن تيم بن مرة بن كعب بن لصي بن غالب القرشي التيمي أبو حممد طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سع(4)
أحد العشرة وأحد الثمانية الذين سبقوا إىل اإلسالم وأحد اخلمسة الذي أسلموا على يد أيب بكر وأحد الستة أصحاب الشورى 
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م اللبنات األوىل اليت قام عليها وارتكز اإلسالم وشّع نوره يف ونرى أن هصالء األفراد األخيار ه
قبول يف بذاهتا دليل على قوة وتأثري الفرد يف قيام احلق به وظهوره، متّثل هذا هي و  ،وهذا يُعّد نتيجةً  ،مكة

الدعوة من هصالء حني صلّوا وصّدقوا، فأيقظوا بعملهم هذا من هو يف غفلة فالتفت إىل النبأ واألمر 
، وقد (2)مث تتابع قبول األفراد اآلخرين بعده وبسببهم حىت بلغ عددهم مخسة وأربعني فرًدا  (1)لعظيما

محلوا اللواء اجلليل بالص الة والت صديق، وأصبح إمجايل هذا اجلمع ثالثة ومخسني نفرًا تكونت هبم اجلماعة 
 األوىل املسلمة.

ى أثناء سياسته بسبب إصالح الناس هبدايتهم إىل أذً  -مَ َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل   -ولقد القى النيب

وئ ۇئ )(3)( ۅ ۅ):-تعاىل -، فصرب على أذاهم حمقًقا قوله-تعاىل -دين اهلل

ممتثاًل ألمر خالقه احلكيم، ومن أمثلة ذل  ما جاء يف  -تعاىل -فصرب هلل وباهلل،(4)ۈئ (ۇئ ۆئ ۆئ
 (5)هتذيب سرية ابن هشام
علينا من حكمة ورشد لسياسة األفراد باللني يف الت عامل وبالت أثري بقوة  -تعاىل -ومما أفاض به ربنا

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ): -تبارك -احلجة والربهان أرشدنا بقوله

َصل ى  -وهذا ما جيعل سياستنا راشدة بالت أّمل واألخذ مما جاء يف جمادلة النيب(6)(..ەئ ەئ
ليد عتبة بن ربيعة وغريه باحلسىن والربهان القاطع عندما تليت عليه الو  االصنديد أب -اهلُل َعَليِه وَسل مَ 

بدليل ما قاله بعد االستماع لكفار قريش "ورائي أين  ،اآليات اليت ثبت تأثريها الراشد يف نفس أيب الوليد
ش، مسعت قواًل واهلل ما مسعت مبثله قط، واهلِل ما هو بالشعر، وال بالسحر، وال بالكهانة. يا معشر قري

                                                                                                                        
 مجادى األوىل سنة ست روى عن النيب صلى اهلل عليه و سلم وعنه بنوه حيىي وموسى وعيسى بنو طلحة مات وكان ذل  يف

 وثالثني من اهلجرة

 54إىل  52هتذيب سرية ابن هشام للمحقق عبد الس الم حممد هارون ص انظر:( 1)

 54املرجع السابق،ص انظر:( 2)

 ( 4/521)تفسري ابن كثري:  انظر:و ( 11/46: )4تفسري القرطيب، سورة املدثر، آية:  انظر:( 3)

 ( 2/432: )املرجع السابق انظر:و ( 392/ 5: )124إلسراء آية: سورة ااملرجع السابق، انظر:( 4)

 54،59،58هتذيب سرية ابن هشام للمحقق عبد الس الم حممد هارون، ص انظر:( 5)

 ( 665،666/ 3)تفسري ابن كثري:  انظر:و ( 439،438/ 4): 46سبأ آية:  تفسري القرطيب، سورة، انظر:( 6)
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أطيعوين واجعلوها يب، وخلُّوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه فاعتزلوه، فواهلل ليكونن لقوله الذي مسعت 
منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزُّه 

 (1)عزُّكم، وكنتم أسعد الناس به! "
يف مقدمته عن: ))يف أحوال املوايل واملصرنعني يف  (2)دون ومن يتأمل وينظر فيما قاله ابن خل 
والذي يفهم منه ويستنتج أن قيام الدول يتأسس على أفراد هلم قرابة وحُلمة من املصسس  (3) الدول((

للدولة، وال ميكن االستغناء عنهم، مث يصرنع من غريهم أفراًدا ليكونوا كاخلوايف قوة للقوادم. وجند ابن 
يصكد هذا األمر وأمهيته يف الفصل الرابع والثالثني من مقدمته من أن السلران ال بُد  له من  خلدون أيًضا

االستعانة بأفراد معينني يقّوونه ويعينونه على ما محِّل به من محاية شصون كافة اجملتمع الشرعي ليتالىف 
 (4) بدون غريه كما هي السنة اإلهلي ة. اضعفه لكون الفرد ضعيفً 

َياَسة االجتماعيَّة للجماعات:  ثانًيا:  السِّ
إن للسياسة االجتماعي ة للجماعات مسات وصفات يفّر، بينها وبني مسات وصفات سياسة 
األفراد؛ ألن الت وجيه للفرد بزرع القيم واألخال، والصالح من خالل دعوته إىل ذل  من الداعي جندها 

صة وحمدودة من بذل اجلهد والوقت والصرب وحنو إىل ذات فردي ة واحدة وتترّلب تكالي  خا ةموّجه
وهم  (5)ذل ، بينما جند الدعوة نفسها حني توّجه إىل مجاعة وهي اليت تكونت من أشتات من الناس

ورغباهتم تترّلب جهًدا ووقًتا وصربًا وحلًما وتوازنًا يراعى فيه درء مفاسد وجلب  ،خمتلفون يف طباعهم
 (6)زائدة على ما يالقيه ويتحّمله الداعي يف سياسته للفرد واألفراد مع حتّمل تكالي  مضاعفة ،مصاحل

                                      
 61،61حقق عبد الس الم حممد هارون صهتذيب سرية ابن هشام للم انظر:( 1)

عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن احلسن، أبو زيد، احلضرمي، األشبيلي األصل التونسي املولد والنشأة مث القاهري، املالكي،  (2)
اعة ابن املعروف بابن خلدون، عامل، أديب، مصرخ، اجتماعي، حكيم، وويل يف مصر قضاء املالكية، وأخذ الفقه عن قاضي اجلم

م، من تصانيفه: العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر،  1416هـ  919عبد الس الم وغريه، تويف بالقاهرة سنة 
 .199/  5. معجم املصلفني ـ 331/  3وتاريخ ابن خلدون، وشرح الربدة. يراجع: األعالم للزركلي ـ 

 195، 194مقدمة ابن خلدون ص  انظر:( 3)

 بتصرف يسري235( املصدر السابق، ص 4)

 ، مادة )الَقْوُم( 1494ص  للفريوزآبادي القاموس احمليط انظر:( 5)

 ، مادة )الَقْوُم( 1494ص للفريوزآبادي،  القاموس احمليط انظر:( 6)
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 -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -حممد   ولقد جتّلى العناء الشديد والنصب الكثري حينما جعل النيبُّ 
خياطب مجاعة قومه حينما دعاه رؤوسهم يف مكة ليكلموه عن شأن دعوته هلم إىل اإلسالم بعدما انتشر 

ة بني أفراد كثريين، وقد أكثروا عليه يف طلب املعجزات والرباهني ليُثبت صد، نبوته وصحة ما يف مك
  (1)فرد  عليهم رًدا طيًبا وخمتصرًا خمرًجا هلم من الظلمات إىل النور لو مسعوا وأطاعوا ،يدعو إليه
 يف حالتني،  -لعلى سبيل املثا -مجاعة قريش -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ولقد ساس النيب

سياسة اجتماعي ة حكيمة كفته عناء وتكالي  املواجهات احلربي ة واليت هبا نال مقصوده بتبليغ 
 رسالته لإلسالم: 

 
 الحالة األولى: حالة صلح الُحديبيَّة

ن و إىل مكة يريد العمرة ومعه املهاجر  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -إنه بعدما علمت قريش خبروج النيب
وساروا مجيعا متجهني إىل مكة حىت  (2)واألنصار وكان معه من العرب من أراد العمرة وفضل الصحبة

َصل ى اهلُل َعَليِه  -حّروا رحاهلم يف مكان يسّمى ثني ة الـُمرار الذي بركت فيه وُحبست ناقة رسول اهلل
نت قريش قد علمت هبذا املسري والذي قال بعدما سئل عن هذا )حبسها حابس الفيل(، وملـّا كا -وَسل مَ 

قد جاء إىل مكة معتمرًا ومن معه كذل ، أبت قريش هذا األمر،  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وأن النيب
مكة عنوًة أبًدا، بل يرجع إىل املدينة ويعود من العام  -عليه الص الة والس الم -وأئتمروا بأن ال يدخل

إلجراء هذا الصلح بينهم وبني املسلمني، وقد مّسي صلح  (3)بن عمرو  القادم يف ذل ، وقد بعثوا سهيلَ 
وكان على شروط ظاهرها ضع  للمسلمني وقوة لكفار قريش إال أن حقيقة األمر خبالف  ،احُلديبي ة
ذل  ألنه ال ضرر على من أسلم  ؛كما هو متبني ملن يرّلع على هذا الصلح ببصرية ونظر ثاقب  ،ذل 

                                      
 ( ينظر املرجع السابق1)

 185هتذيب سرية ابن هشام للمحقق عبد الس الم حممد هارون، ص انظر:( 2)

بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مال  بن حسل بن عامر بن لصي بن غالب بن فهر القرشي العامري، أمه حيب  (3)
حد أشراف قريش وعقالئهم  بنت قيس بن ضبيس بن ثعلبة بن حيان بن غنم بن مليح بن عمرو اخلزاعية. يكىن أبا يزيد.

ب القضية يوم احلديبية مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حني وخربائهم وساداهتم. أسر يوم بدر كافراً،وهو صاح
اصرلحوا،قيل: استشهد بالريموك وهو على كردوس، وقيل: بل استشهد يوم الصفر، وقيل: مات يف طاعون عمواس. انظر أسد 

 1/498الغابة :
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عليه الص الة  -ألن النيب ؛-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ليهم بعد أن جاء إىل حممدمن قريش مث رّد إ
بّشره بالظهور على قريش بعد حني وأنه تتحقق منفعة كربى من رّده إىل قريش بنشره اإلسالم  -والس الم

عليه الص الة  -بيهألن هذا الصلح جاء بوحي من اهلل لن ؛بالدعوة إليه بني ظهراين كفار قريش ولو سراا
حتساب، وأما من رجع عن دينه وذهب إىل قريش فال . وأن عّدة املردود إىل قريش الصرب واال-والس الم

 . (1)حيث إرجاعه إىل املسلمني غري حممود العاقبة ،حاجة للمسلمني فيه
ناء عقد الصلح هذا قبل وأث -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -مّر وجرى من أمور قام هبا النيب ماكل و  

وبعده، فيه من القواعد السياسي ة االجتماعي ة الش رعي ة الشيء الكثري، املنري لرريق سياسة اجلماعات مبا 
 ، وأمثلة ذل : (2)يغين عن الت كالي  الباهظة 

 ُحسن اختيار األعوان من الرجال األقوياء لبلوغ األهداف الُعليا. -1
 ة مع العدو القوي لدفع شرِّه مصقًتا.وضع ُأُسس املفاوضات السلمي   -2
من هذه املفاوضات تبيـ َنت احلاجة إىل تنظيم صفوف الرجال بدعوهتم إىل مبايعة القائد الذين  -3

 ينضوون حتت لوائه لتشتد به عزائمهم، حىت يتم الوصول إىل اهلدف املقصود.
وضني، حىت يضرر اخلصم إىل األخذ بالصرب وطول األناة أثناء املفاوضات مع تغرّي وتنوُّع املفا -4

 ُحسن اختيار املفاوض بالعقل واخلربة والفهم السديد، ليتم حسم اخلالف هبُدنة.
بغري تكالي   -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ا كان يُريده رسول اهللمل اقً يإن  يف صلح احلديبي ة حتق -5

 قتال يف األنفس واملال.
وحصل النصر لإلسالم واملسلمني  ،قريش، ولو بعد حني هبذا الُصلح أو اهلُدنة انكسرت شوكة -6

 بذل .

                                      
يف النظام السياسي للدولة  ظر:ان، و 212، 211هتذيب سرية ابن هشام للمحقق عبد الس الم حممد هارون، ص  انظر:( 1)

 مصر -، دار الشرو،، القاهرة2119-1429،ط: الثالثة،183ا، صد.حممد سليم العو   اإلسالمي ة.

 211 إىل185ص:  من ،املرجع السابق(2)
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بعد أن تقوى بكثرة الرجال الذين دخلوا يف اإلسالم وباملال  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن  النيب -4
وهذه من أبرز السياسات احلربي ة، وميكن أن  ،والعتاد مل حيتج بعدها إىل عقد صلح أو هدنة

 أخًذا بالقياس عليها. ؛عد يف أمور حياتي ة أخرىُيستنار هبذه األمثلة والقوا
  الحالة الثانية: قدوم وفد بني تميم ونمول سورة الحجرات

ووفد بين متيم الذي يرأسه عرارد بن  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -حممد -دار حوار طويل بني النيب
بأفعال وأقوال قبيلته، مث قام ثابت بن  لقى خربته يفاخر هبا فيشيدأحيث  ،(1) حاجب بن زرارة الت ميمي

مبا فيه  (3)للرد على عرارد بن حاجب  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -بعدما أمره النيب  (2) قيس بن الشماس
 (5) يف بين متيم فجاء حسان بن ثابت   (4) خري الكالم وأصوبه مث تاله شعر تفاخر الزبرقان بن بدرمن 

َصل ى اهلُل َعَليِه  - الدنيا واآلخرة،كل ذل  بسياسة وإدارة حمكمة من رسول اهلللريد عليه مبا فيه خري
مما جعل قبيلتهم تتبعهم  ،هلصالء اجلماعة من بين متيم والذي أدى إىل دخوهلم يف اإلسالم أمجعني -وَسل مَ 

سة اجلماعات ، وهذه حالة من مجلة حاالت تعلمنا كيفي ة إدارة سيا-تعاىل -بالدخول يف دين اهلل
الفجور وقوى ، وكما يُعلم أن بين آدم حبكم بشريتهم املخلوقة على جتاذبني، قوى الت قوى (6)الناجحة

                                      
التميمي أبو عرارد بن حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد اهلل بن دارم بن مال  بن حنظلة بن مال  بن زيد مناة بن متيم  (1)

 .2/241، أسد الغابة 4/514واستعمله على صدقات بين متيم،  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -عكرمة وفد على النيب
ثابت بن قيس بن اخلريم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر األنصاري الظفري ذكره بن شاهني عن حممد بن إبراهيم عن  (2)

بة وقال أبو عمر هو مذكور يف الصحابة استعمله سعيد بن العاصي على الكوفة ملا طلبه حممد بن يزيد عن رجاله يف الصحا
 .1/144.وأسد الغابة 1/383مات يف خالفة معاوية. انظر: اإلصابة  عثمان لشكوى أهل الكوفة منه،

حممد بن إبراهيم عن ثابت بن قيس بن اخلريم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر األنصاري الظفري ذكره بن شاهني عن  (3)
حممد بن يزيد عن رجاله يف الصحابة وقال أبو عمر هو مذكور يف الصحابة استعمله سعيد بن العاصي على الكوفة ملا طلبه 

 )مكرر( .1/144.وأسد الغابة 1/383مات يف خالفة معاوية. انظر: اإلصابة  عثمان لشكوى أهل الكوفة منه،

بن خل  بن هبدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم التميمي السعدي، يكىن أبا  الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس (4)
عياش، وقيل: أبو شذرة، وامسه احلصني.، وإمنا قيل له الزبرقان حلسنه، والزبرقان القمر، وقيل: إمنا قيل له ذل  ألنه لبس عمامة 

 .1/345ظر: أسد الغابة مزبرقة بالزعفران. وقيل: كان امسه القمر، واهلل أعلم ان
وله من العمر  -مات حسان قبل األربعني -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو شاعر رسول اهلل (5)

 .1/255، وأسد الغابة 2/42سنة يف قول اجلمهور،  انظر: اإلصابة  121
 264إىل  264الم حممد هارون، من صهتذيب سرية ابن هشام للمحقق عبد الس   انظر:( 6)
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املخرج للوصول إىل حالة الت قوى  -سبحانه -مث بنّي لنا(1)(ڤ ڤ ڦ):-تعاىل -لقوله

تنّظم  وباجتماع هصالء البشر تستدعي حالتهم هذه سياسة راشدة(2)( ڦ ڦ ڄ ڄ)لقوله:
فيما بينهم قضاء حوائجهم لتدفع عنهم وقوع الت ظامل بينهم حلفظ األنفس واألعراض واألموال، وال 
يكون ذل  إال باجتماعهم حتت قيادة قادرة على سياستهم مبا حيقق ذل  هلم، وأن هذا أساس حلياة 

 (3) اجملتمع الصاحل.
َياَسة االجتماعي ة الش رعي ة واليت  ال بُد  أن تقوم على أغراض مقصودة وعناصر متّثل ويف إطار السِّ

نسيجها وقوامها، وميكن أن ُتستقرأ وتستنبط من احلالتني األوىل والثانية أغراض وعناصر ذات أمهي ة كربى 
ية والوقاية هلا من الشرور واآلفات واملشكالت احلياتي ة واليت جيب أن ايف حياة اجلماعة من حتقيق احلم

رفة حلوهلا، وهبذا يتم ضمان سالمة العقائد، واستمرار الوصول إىل الغايات احملمودة للمجتمع يقابلها مع
ومن مَثّ االستقرار  ،احملققه للعمل املتقن وحسن الت عامل فيما بني أفراد اجملتمع ليحصل االنسجام بينهم

 (4)االجتماعي واالقتصادي.
َياَسة االجتماعيَّة للد  ولة اإلسالميَّة وغيرها:الحالة الثالثة: السِّ

إن اإلسالم قد أخربنا بالكتاب والسنة الصحيحة أن الناس أمة واحدة، وهبذا وضع لنا أساًسا من 
َياَسة اخلارجي ة الش رعي ة للدولة اإلسالمي ة،  األسس الكثرية يف هذا اجلانب وغريه؛ لنعلم كيفي ة وضع السِّ

ڇ ڇ ڍ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ):-تعاىل -فقال

ويفهم من هذا أن من أسس بناء العالقات اخلاصة والعامة مًعا ،(5)(ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ
وللدولة  ،ومن هذا حتصل املنافع واملصاحل الكبرية ألي دولة ،األخذ مبنهج تقوى اهلل يف السّر والعلن

احي املسائل يف عالقاهتا بأفرادها وحبكومات وشعوب الدول األخرى يف من ،اإلسالمي ة بصفة خاصة
                                      

 ( 4/613تفسري ابن كثري: ) انظر:و ( 241،241 /.11: )9الشمس، آية:  تفسري القرطيب، سورة انظر:( 1)

 ( 4/613)( ، املرجع السابق،11/241،242)،: 8سورة الشمس، آية املرجع السابق،  (2)

 ، بتصّرف يسري.194( ينظر مقدمة ابن خلدون، ص 3)

 ،156،158األفندي، ةعبل هجتماعي ة بني النظري ة والت ربيق، للدكتورة مىن عويس والدكتور الجتماعي والسياسة االر الت خريط ا( ينظ4)
 ، دار الفكر العريب، مصر.2115-1425، ط: ، بتصرف يسري164إىل  164ومن ص

 ( 256إىل  4/254)ري ابن كثري: تفس انظر:و  ،(468إىل  9/464: )13( تفسري القرطيب، سورة احلجرات، آية: 5)
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املعاشي ة والسياسي ة واالقتصادي ة واالجتماعي ة، وال ميكن عالج ما يقع من عدم ائتالف، بل وتنافر 
وتشاحن وما هو أعظم بني قبائل الدولة الواحدة وشعوب األرض، إال بالعالج الذي جاء يف اآلية 

أن األوطان كثرية القبائل والعصائب قل  يف مقدمته بالفصل الت اسع " (1)السابقة، ولقد ذكر ابن خلدون 
أن تستحكم فيها دولة: والسبب يف ذل  اختالف اآلراء واألهواء وأن وراء كل رأي منها وهوى عصبي ة 

 (2) متانع دوهنا فيكثر االنتقاض على الدولة واخلروج عليها يف كل وقت..."
جًبا منع وقوعها بإعمال تقوى اهلل وهذا ابن خلدون قد أوقفنا على نتيجة سيئة بل مصيبة كان وا

هلم من تناص   -تعاىل -يف هصالء الشعوب والقبائل بالسعي إىل إقامة العدل فيها واحلكم مبا شرع اهلل
:-تعاىل -وتواّد وتراحم وحنو ذل  من تقوى، وال يتحقق هذا إال ببذل اجلهد واجملاهدة لقوله

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )،(3)( ...ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)

(4)(ڻ ڻ ۀ ں ں ڻڻ فاآلية تقرع بعدم الفالح والصالح للشعوب ،
واألمم إذا مل تقم أو يُقم فيها حتقيق املراحل النقدي ة واليت تكون مقدمة للمراحل الت نظيمي ة الشاملة 

، وميكن الوصول إىل هذه احلاالت الصاحلة واملصلحة بالوسيلة اليت هي أحسن (5)لشصون مصاحل اخللق
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ):-سبحانه -لقوله

، (4)وال يكون هذا الرريق ممكًنا إال بإشاعة روح الت عاون يف النفوس مبا حيقق مصاحلها،(6)(ۓڭ
ڃ ): -تعاىل -لقوله ،أنزل آية فيها سعة ورمحة للمسلم وغريه -ألجل هذا ومثله -تعاىل -حىت أن اهلل

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ک ک ک ک گ

                                      
 سبق التعري  به. (1)

 .ط: الرابعة.164مقدمة ابن خلدون، صانظر:( 2)

 ( 284/ 4)تفسري ابن كثري:  انظر:و ( 6/249): 49( تفسري القرطيب، سورة احلج آية: 3)

 ( 1/444): ( ، املرجع السابق2/382،383: )114سورة آل عمران آية: املرجع السابق،  (4)

 دار الفكر العريب..23إىل  21العالقات الدولي ة يف اإلسالم لإلمام حممد أبو زهرة، ص انظر: (5)
 ( 2/431)تفسري ابن كثري:  انظر:و ( 391 /5: )125( تفسري القرطيب، سورة النحل، آية: 6)
كتاب يف النظام السياسي   انظر:و  ،52إىل  44ومن  ،24،25العالقات الدولي ة يف اإلسالم، لإلمام حممد أبو زهرة، ص  انظر:( 4)

 .248إىل ص 243ص للدولة اإلسالمي ة، د.حممد سليم العوا،
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، فإن اعرتض ظامل أو باٍغ برغيانه دون حتقيق هذا السعي (1)(ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
 (2)احلميد، فيجب دفعه مبا يدفع به مثله مبوجب شروطه الش رعي ة

سست بإحكام وعلى أحكام مست وأُ وضع خرة عظيمة رُ  قد -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وكان النيب
عديل واإلضافة والت بديل وفًقا ملا تقتضيه املصاحل العامة لألمة، وقد سار على ذل  اخللفاء من قابلة للت

بعده، واجتهدوا فيما جد  من أمور فيما ينفع الناس من مصاحل معتربة أو مرسلة، وكل ذل  من هدي 
كان ينشئ مع ، وهي مدرسة يف أصول العالقات الدولي ة إىل أن تقوم الساعة، حيث  -تعاىل -رهبم

رؤساء الدول وملوكها العالقة اخلرابي ة املبينة لوجوه احلق والعدل، وكل خري يعود عليهم وعلى أممهم، فال 
يبادئهم حبرب إال إذا اعتدوا أو حالوا بينه وبني إيصال دعوة اإلسالم بالسلم إىل الناس، ولقد جاء يف 

جد  من أحوال مصثرة قررها حال الزمان واملكان  ، خاصة فيما(3)سرية ابن هشام وغريها ما جيّلي هذا
(4)ذات الربيعة املتغرية

                                      
 ( 4/412،413)تفسري ابن كثري:  ( وانظر:8/235،236: )9.8( تفسري القرطيب، سورة املمتحنة، آية: 1)
 .116إىل ص 98زهرة، ص العالقات الدولي ة يف اإلسالم، لإلمام حممد أيب انظر:( 2)
يف السياسة الشرعي ة، د عبد اجمليد  انظر:، و 298إىل  294هتذيب سرية ابن هشام للمحقق عبد الس الم حممد هارون، ص انظر:( 3)

 ، دار املسرية للنشر والت وزيع، عّمان.1431،2111ط: األوىل،.32إىل  31سامل األقرش، من ص حممد األقرش وحيىي
 .136إىل  134ا، من ص لة اإلسالمي ة، د.حممد سليم العو  كتاب يف النظام السياسي للدو   انظر:( 4)
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 المبحث الثالث:
رعيَّة وجوًدا وعدًما. (6)سبب لموم تأثير سنن َياَسة الشَّ  التَّمكين في السِّ

 أواًل: تعريف السبب لغة:
، وقد والس َبُب: كل شيء يتوصل به إىل غريه؛ ويف نسخة: كل شي يتوسل به إىل غريه -1

تسبب إليه، واجلمع أسباب؛ وكل شيء يتوصل به إىل الشيء، فهو سبُب. وجعلت فالنًا يل 
 (2) سَبًبا إىل فالن يف حاجيت َوَوَدًجا أي وصلة ذريعة....والساَبُب: اعتال، قرابة.

والساًبُب: احلبل، وما يتوصل به إىل غريه، واعتال، قرابة.....ج: أسباب. وأسباب السماء:  -2
 (3)يها أو نواحيها أو أبواهبا.مراق

 ثانًيا: تعريف السبب اصطالًحا:
 وجاء فيه قوالن:-1

: قيل يف حقيقته: ما يتوصل به إىل احلكم ويكون طريًقا يف ثبوته كالنصاب يف الزكاة واحلول األول
 شرط.

 : ينقسم السبب إىل قويل وفعلي.الثاني
 احلج وغريه...فالقويل كالت حرم بالص الة، وني ة اإلحرام ب 

 (4)والفعلي كاالصرياد، واالحتراب، واإلحياء..." 
 (5) فالسبب: هو الذي يلَزم من ُوُجوده الُوُجوُد ومن عدِمه العدم لذاتِه.

 

                                      
 .2،3ص ا،صرالحً ا( سبق تعري  لفظ السَُّنن لغة و 1)
 (، مادة )سبب( .4/111)لسان العرب البن منظور،:  انظر:( 2)

 (، مادة )َسب ُه( 1/123للفريوزآبادي،: ) القاموس احمليط، انظر:( 3)

لزركشي، قه الشافعي" أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الشافعي املعروف با"فاملنثور يف القواعد  انظر:( 4)
 ، دار الكتب العلمي ة، بريوت.2111-1421(، ط: األوىل، 1/399)

 ( 2/468: )البحر احمليط يف أصول الفقه، للزركشي،انظر: ( 5)
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 ثالثًا: تعريف اللموم لغة:
ُمه َلزًما لزم: اللُّزوُم: معروف. والفعل َلزَِم يَلَزُم، والفاعل الزُم واملفعول به ملزوُم، لزَِم الشيَء يلزَ  -1

ولُزوًما والَزمه ُمالَزَمًة ولِزاًما والتَزَمه وأَلزَمه إياه فالتَزَمه. ورجل لَُزَمة : يَلَزم الشيء فال يفارقه. 
؛ َأي ( ۉ ې ې ې ې ى ى):-عز وجل -واللِّزاُم: الَفيصل جًدا. وقوله

زاًما؛ أي عذابًا ما يصنع بكم ريب لوال دعاؤه إياكم إىل اإلسالم، فقد كذ بتم فسوف يكون لِ 
 (1) الزًما لكم.

َلزًما ولُزوًما ولِزاًما ولِزامًة ولُزَمًة ولُزمانًا، بضمها والَزَمه ُمالَزَمًة ولِزاًما والتَزَمه  َلزَِمه،َكَسِمَع، -2
وأَلَزَمه إياه فالتزمه. وهو لَُزَمة ، َكُهَمَزٍة، أي: َلزِم شيًئا ال يفارقه. وكـِكتاٍب: املوت ، واحلساب، 

ا، والفيصُل، كاللِّزِِم، كـِكتٍ . وضربُة الزٍِم: الِزٍب... وُسب ة  لزاِم، كقرام: الزِِمة  والـُمالزُِم ِجدا 
والـُمالزُِم: املعاِنُق. والتَزَمُه: اعتَـنَـَقُه. وكمنرٍب؛ خشبتان تشدُّ أوساطُُهما حبديدٍة. والل َزُم، حمر كًة: 

 (2) فصل الشيِء.
 وم اصطالحا:رابًعا: تعريف اللم 

واللُُّزوُم: وصُ  للعقد؛ وهو عبارُة عن وقوعه على وجٍه ال مُيكن لواحٍد منهما اخلروُج عنه  -1
 (3)والَفسُخه، وذل  كعقِد النِّكاِح، والبيِع املرلِق بعد الت فرُِّ،، واإلجارِة، واخلُلِع.

نتقل إليه عند فهم املعىن، إن الالزم على قسمني: األول: الزُِم يف الذِّهن مبعىن أن  الذِّهن يُ  -2
كان الزًِما يف اخلارج أويلَزم من تصوُِّر الش يِء تصوُّره، كالفردي ة للثالثِة والز وِجي ة لألربعِة سواًء 

 أيًضا، كالس رِيِر يف االرتفاع من األرض.....
 

 (1)اخلارجي فيه.الثاين: يف الُوُجود وهو كوُن املّسمى حبيُث يلَزم من ُحُصوله يف اخلارج حصول 
                                      

 م( (، مادة )لز 13/185)لسان العرب البن منظور،:  انظر:( 1)

 (، مادة )َلزَِمه( 2/1484القاموس احمليط، للفريوزآبادي،: ) انظر:( 2)

حتقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد عقيل البغدادي احلنبلي،  يب الوفاء علي بن عقيل بن حممد بنالواضح يف أصول الفقه، إل انظر:( 3)
 ، مصسسة الرسالة.1888-1421( ط: األوىل،1/136، )احملسن الرتُّكي
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َياَسة الش رعي ة وجوًدا وعدًما:  لزوم سنن الت مكني على السِّ
إن  سبب لزوم هذه السَُّنن مع اإلجياب هو إلجياد الصالح يف األرض بإعمارها بالعبادة هلل وحده 

وئ )لقوله: -سبحانه -والنتظام معايش العباد، وهذا متكني معترب مفهومه إعمال الشكر للمنعم

ويف هذه اآلية داللة واضحة على عظم االبتالء وقت (2)(ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئوئ 
األداء أي إعمال الشكر وأشارت اآلية إىل كثرة من ال يصدي األمانة وأنه يتوق  عند حتّملها وهذه الفئة 

فئة الكثرية ويربز ويظهر من هذه احلالة ُسن ة االبتالء بني الفئة القليلة املستقيمة املصدي ة وال ،عددها كثري
هو متكني احلق جاء بعد وقوع ُسّنة الت محيص هلذه الفئة املمكّنة و اليت على عكس األوىل، وهذا الضرب 

 بالت مكني احلّق.

ويستنبط منه أن  األمة اإلسالمي ة لن مُيَك ن هلا (3)(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ):-تعاىل -قال
ونعين بإعمال الشكر هنا هو االمتثال ، لشكرالت مكني املوعودة به شرًعا ما دامت ال تقوم بإعمال ا

وإن  عدم  ،من أقوال وأفعال وأعمال -تبارك -واالنتهاء عم ا هنى عنه -تعاىل -جلميع ما أمر اهلل به
  (4) إعمال الشكر هو املصدي إىل اإلهالك على وفق ُسننه املختلفة.

ثران باإلجياب أو السلب يف ونستنتج مما سبق من أن الضربني اإلعمال أو اإلمهال للشكر مص 
َياَسة الش رعي ة لزوًما ثابًتا من حيث هو سّنة إهلي ة متصلة بسنن أخرى ذكرناها آنفا ينجم عنها  (5) السِّ

باإلهالك ولو بعد حني طويل يف مفهوم الزمن البشري  وحمق   ، وللثاين تأديب  وفضل   تسديد لألول وعلوٌّ 

                                                                                                                        
 ( 1/421)البحر احمليط يف أصول الفقه، للزركشي،:  انظر:( 1)

 ( 648 /3: )تفسري ابن كثري انظر:و ( 4/414): 13آية:  ( تفسري القرطيب، سورة سبأ،2)

 13، آية: سبأ( سورة 3)

  من هذا البحثمن الفصل األول  16،14يف صوغريها سنة اإلهالك بالظلم  انظر:( 4)
 املرجع السابق. ( 5)
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ودليل:(1)(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)الذي خبالف الزمن اإلهلي بدليل:

(2).(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)

أن الضربني آنفي الذكر يقعان يف الوجود الشرعي بسبب أهنما نتيجة  -واهلل تعاىل أعلم -وأرى
 لفعل اإلرادتني مها: 

 اإلرادة الكوني ة القدري ة -أ 
 اإلرادة األمري ة الش رعي ة  -ب 

قدري ة فألن فيها اللزوم والثبات يف تاُثري سنن الت مكني أما كون الضربني نتيجة لإلرادة الكوني ة ال
َياَسة الش رعي ة كما بيّنا إجياًدا وحتقيًقا مللكوت اهلل على األرض؛ ألهنا كانت أمرًا حمتوًما  -تعاىل -على السِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )ومقضياا بدليل:

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

(3)(ڦ

أن اإلرادة األمري ة الش رعي ة يف وجودها وعدمها إمنا هو إقامة  -واهلل أجّل وأعلم -وكذل  أرى
ڇ ڇ ڇ ڇ )بدليل: -تعاىل -للحّجة على اخللق حىت ال تكون هلم على اهلل

(4)ڈ (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

لسَِّياَسة وهنا ينبغي أن نوضح أن  لإلرادتني آنفيت الذكر عالقة قوي ة لسنن الت مكني وأثرها على ا
وقدره خبريه وشرِّه، وهذا من  -تعاىل -الش رعي ة إجيابًا، ذل  أن  الت مكني وعدمه هو واقع  حتت مشيئة اهلل

أصول اإلميان ألنه أبان لنا الرريقني، وجعل لنا االختيار قضاًء وقدرًا وهو إم ا أن خنتار طريق الت مكني 

                                      
 ( 4/441تفسري ابن كثري،: ) انظر:و ( 8/339: )25ري القرطيب، سورة املل ، آية: ( تفس1)

 ( 3/294( ، املرجع السابق: )6/235): 44سورة احلج، آية: املرجع السابق،  (2)

 ( 223إىل  2/221: )تفسري ابن كثري انظر:و ( 55، 4/54: )125( تفسري القرطيب، سورة األنعام، آية: 3)

 ( 419 /1( ، املرجع السابق: )3/284: )165سورة النساء، آية: ق، املرجع الساب(4)
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، وإن -تعاىل -الوارثني وأئمة للناس بعد استضعاف وفق مشيئة اهللحىت نكون  (1)احلق بشروطه الش رعي ة 
اخرتنا الرريق اآلخر طريق متكني فرعون وجنوده وأمثاهلما، الذي يف حقيقة األمر ال متكني لنا به أو معه 

رنا ومن إال  متكني االبتالء الذي يعقبه اإلهالك كما نص  عليه القرآن الكرمي، لنعلم أن  هذا أو ذاك باختيا
َياَسة  عند أنُفِسَنا، فإن أخذنا باإلرادة األمري ة الش رعي ة مسًعا وطاعًة ملا فيها وبُسَنِنَها أسلمتنا إىل السِّ

، فإن مل يكن ذل  فإنه ال سياسَة شرعي ة مرضي ة، وبالت ايل ال متكني -تبارك -الش رعي ة املرضي ة عند خالقنا
ني بسنن اإلمهال واإلمداد واإلمالء، الذي ال مصلحة فيه بل يعقبه بسننه الثالث هبا أو معها إال  الت مك

 هذه وغريها احملق واإلزالة.

ې ې ې ې ى )،(2)( ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ) :-تعاىل -قال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) ،(3)(پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )، (4)(پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

  (5).(ې ى ى ائ ائ ەئ

من اآليات السابقات نتوص ل إىل وجهّي داللتني: من األوىل علمنا الت مكني اإلجيايب الذي كان 
نتيجًة لسياسة شرعي ة إجيابي ة، اليت كانت أثرًا لُسنن إهلي ة موالية، ومن الثانية علمنا منها الت مكني السليب 

                                      

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ): -تعاىل -( شروط الت مكني احلق يف قوله1)

چ چ چ ڇ ): -تعاىل -قولهويف ، 41سورة احلج، آية: ( ک ک ک کگ گ گ گ

 81سورة النحل، آية:  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 3سورة اإلنسان، آية: ( 2)
 6، 5رة القصص، آية: سو ( 3)
 95، 94سورة الكه ، آية: ( 4)

 ( 4/182) 26(، وانظر: تفسري ابن كثري، سورة األحقاف، آية: 6/644، )26انظر: تفسري الرربي، سورة األحقاف، آية: ( 5)



92 
 

ک ): -تعاىل -سياسة شرعي ة سلبي ة، اليت كانت أثرًا لُسنن إهلي ة معادي ة. قالالذي كان نتيجًة ل

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ا ، إن كان خريًا فخري وإن كان شرا وقد نال كُل فريق ما ناَل ، وهو أثر ما كسبت يداه(1)(ۀ ۀ
 .فشرّ 

                                      
 4سورة الشورى، آية: ( 1)
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 لفصل الثالث:ا
لموم االتالف السياسة الشرعيَّة باالتالف المماا واألحوال 

 الالتالف أسباب األحكام
 وفيه مبحثاا: 

المبحث األول: أسباب االتالف السياسة الشرعيَّة باالتالف المماا 
 واألحوال في القرآا والسنة.

المبحث الثاني: أسباب االتالف السياسة الشرعيَّة باالتالف المماا 
 وال في اإلجماع.واألح
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 المبحث األول:
أسباب االتالف السياسة الشرعيَّة باالتالف المماا 

 واألحوال في القرآا والسنة 

 وفيه مطلباا:
 التالف السياسة الشرعيَّة في القرآا.االمطلب األول: 

المطلب الثاني: االتالف السياسة الشرعيَّة في السّنة مستمدًة من 
 السياسة العباديَّة.
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 المطلب األول
َياَسة ا رعيَّة في القرآا:االتالف السِّ  لشَّ

 التَّمهيد:
َياَسة الش رعي ة أصل من أصول الكتاب والسنة واإلمجاع، والزم من لوازم دين  إن اختالف السِّ
اإلسالم احلني ، تترّلبه الضرورات واحلاجات اليت تدخل يف معىن املصاحل العامَة، وكذل  ما تقرر فيما 

من مسائل فقهي ة جديدة، أو  ة، حيتمها ويفرضها ما جيدُّ جاء يف هذا من قواعد شرعي ة عديدة معترب 
نوازل، يترّلبها تقّلب الزمان، واألحوال، واختالف املكان. وألجل هذا فإن هذا الفصل سيكون الكالم 
َياَسة الش رعي ة يف عدة مسائل تفصيلي ة تترلبها طبيعة هذا الفصل، كأسباب  فيه عن اختالف السِّ

َيا َسة الش رعي ة يف الزمان واألحوال واملكان كلٌّ على حدة يف القرآن والسّنة واإلمجاع والقياس، اختالف السِّ
وكذل  ما نتوصل إليه من فوائد أو مصاحل إعماهلا يكون شرطًا من شروط الت مكني للمسلمني يف 

املبشرين واملنذرين حىت  -عليهم الص الة والس الم -ورسله -تعاىل -األرض. ويف هذا بالغ   وبيان من اهلل
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ): -تعاىل -تقوم احلجة عليهم اليت بـُنّي أصلها وسببها يف قوله

(1)(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ

ا كان القرآن احلكيم منّزال منجًما على النيب حممد
ً
، اقتضى هذا احلال -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -مل

َياَسة الش رعي ة اليت ك انت نتيجًة الختالف أسباب األحكام الش رعي ة؛ لتحقيق املصاحل املصدي ة اختالف السِّ
 حلراسة الدين وسياسة الدنيا مًعا ، وكذل  ما تستدعيه حكمة الت درج العادلة، ومن ذل :

 -سبحانه وتعاىل -اختالف وتغري سياسة قسمة مال الوارث حسبما اقتضته حكمة الباري -1
ې ې ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )بقوله:

(2)( ى ىائ ائ ەئ ەئ

                                      
 165سورة النساء، آية: ( 1)

 191سورة البقرة، آية: ( 2)
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ويف هذه اآلية نص  صريح على إثبات الوصي ة للوالدين واألقربني، وأنه حق على املوّرث هلصالء. 
 ولبيان ذل ، حمقًقا فيما جاء من نسخ هلذه اآلية يف آية املواريث، وقد بنّي العلماء تفصيل هذا يف اآليت:

زلت قبل الفرائض مث أنزل اهلل الفرائض يف "قال علماؤنا وابن القاسم عن مال : هذه اآلية ن
 (1.)املواريث فنسخت الوصي ة للوالدين ولكل وارث إاّل أن تأذن الورثة يف شيء جيوز"

ن، مع حتديد مقدار ما ترثه هاتان و ويدرك من هذا كّله أن حق الوالدين قد ثبت، وكذل  األقرب
فئتني، وذل  مفصاًل بآيات املواريث، ومما الفئتان، وما بقي جرت قسمته، على الوارثني من غري ال

أن ال يأخذ الوالدان واألقربون من مال الوارث مرتني حتقيًقا للعدالة يف  -تعاىل -اقتضته حكمة الراز،
، إال يف حال إذن بقي ة الوارثني، فإن احلكم يف هذا اإلذن، يكون -تعاىل -قسمة توزيع املال وفق مشيئته
ثني للوارث املوصى له من املورث، ويتبني من هذا سعة خريي ة اإلسالم، بتشريعه على صفة اهلبة من الوار 

االستثناء لألحكام إذا قام مثل هذا على أساس الرضا احملض من صاحب احلق. ومما يتوصل إليه من هذا 
القرآن أيًضا، احلث واحلّض على الرب وصلة األرحام، فتنتفي به املشاحة على احلقو،، فالنسخ الوارد يف 

َياَسة الش رعي ة احلكيمة يف األموال مصداقًا لقوله  ٻ ٻ ٻ }: -تعاىل -ال يأيت إال خبري، وهذا من السِّ

 وأن العمل هبذه وغريها من شروط الت مكني.  (2){ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ومن سياسة الت درج يف األمر بالعبادة البدني ة، فيما يتعلق باألمر بالصيام، -2
آمرًا بالصيام، ومعلًنا أنه قد كتب على الذين من قبلنا، وغايته حتقيق الت قوى  -تعاىل -جاء قوله

، مث بعدها جعل اخليار يف ترك ذل  مشروطًا بفدية إطعام -تبارك وتعاىل -براعة أمره واجتناب هنيه
ر على قول  أن الصيام يكون تروًعا خريًا للصائم، أي حني يرعم مسكيًنا آخمسكني عن كل يوم، وبني  

أمره على ذل  بأن املصدري ة املفيدة أن الصيام  -تعاىل -مث عر  (3، )ابن عباس يف الثابت الصحيح

                                      
، 18القرآن الكرمي، للقاضي أيب بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل ابن العريب املعافري املالكي، ص  الناسخ واملنسوخ يف( 1)

 ، دار الكتب العلمي ة، بريوت.2111ط: الرابعة، 

 116سورة البقرة، آية: ( 2)

 ( 1/533) 116تفسري ابن كثري، سورة البقرة، آية: ( 3)
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خري  ملن يعلم بفوائده، وكأن يف هذا إشارة أولي ة تفيد معىن النسخ 
ٿ ): -تعاىل -كما قال  (1)

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

مث استقر (2)( ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڌ
احلكم على عدم جواز الفدية ملن يريق الصيام بنسخ آية الفدية باإلطعام عن الصيام، وميكن أن يُفهم 
من هذا أنه سياسة شرعي ة تدرجي ة، حلمل النفس على األمر الثقيل، بعدما ألفته مث ُحّفزت إليه بالوعد 

يصدي هذه العبادة صابرًا عليها، صرب تعّبد حمتسًبا فيه الثواب واخلري واهلُدى عند  اإلهلي الـُمجزي ملن
وهذا  ،، وقد جاء األمر بالصيام بدون فدية اإلطعام مع استثنائه يف حالة املرض أو السفر-تعاىل -اهلل

اليسر، لرفع العسر، ب -تعاىل -ا من اهلليُعد سياسًة شرعي ة حسبما يقتضيه الزمان واألحوال واملكان، منا 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ):-تعاىل -عن خلقه املسلمني، وبيان هذا يف قوله

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ونرى من (3)( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
 -ذل  ، بأنه وّسع على املريض تأجيل الصيام إىل وقت صحته، مراعًيا يف-تعاىل -هذه اآلية رمحة اهلل

الضع  يف هذه احلاله ، وكذل  رفع املشقة يف حال السفر عن املسافر بتأخري الصيام إىل  -تبارك وتعاىل
حني عودة املسافر إىل بلده، والذي تقرر شرًعا بعد زوال سبب تأخري الصيام يف رمضان هو قضاء تل  

املشقة من السفر.كما بينتها األيام، اليت مل يصمها املريض أو املسافر، يف حال الضع  من املرض و 
 اآلية الكرمية.

                                      
 21لقرآن البن العريب صانظر: الناسخ واملنسوخ يف ا( 1)

 193،194سورة البقرة، آية: ( 2)

 195سورة البقرة، آية: ( 3)
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َياَسة الش رعي ة حبسب األحوال والزمان  -3 وكما جاء يف اآلن  مبيًنا باألدلة بلزوم اختالف السِّ
َياَسة الش رعي ة، يف شأن  واملكان يف شأن مال الوارث ويف شأن عبادة الصيام، أما اختالف السِّ

 (1)ڄ(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ):-ىلتعا -قد ورد قولهفاحلرب وأحواهلا 

وقد استدعى هذا السصال اإلجابة عنه يف حالني بالنسخ هلذه اآلية وبالت خصيص يف آية أخرى يف 
يف موضع آخر من هذا املرلب، ومن الثابت أن هذه اآلية  -تعاىل -وسنوردها إن شاء اهلل ،حال آخر

َياَسة فاق(2)ڭ (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)منسوخة، وكذل  اآلية الكرمية:  تضت السِّ

ہ ہ ھ ھ ھ ):-تعاىل -الرباني ة احلكيمة نسخ هاتني اآليتني بآية السي  بقوله

(3)(ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

-تعاىل -ومما ثبت به اختالف السَِّياَسة احلربي ة لذات احلكمة اآلنفة وِحَكم أخرى اهلي ة: قوله
رضي اهلل  -(5)ن ابن عباسقيل نسختها آيات القتال، وروي ع.(4)( ...ی ی ی ی جئ)

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ):-تعاىل -، أنه قال: ينسخها قوله-عنه

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

.(6)( ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

ألن يف تركهم  ؛يف آخر هذه اآلية أنه مع هصالء املصمنني على أعدائه وأعدائهم -تعاىل -وقد صرّح اهلل
هلم باإلفساد يف األرض دومنا حكمة، ولعل ما جاء يف اآلية املنسوخة اجلنوح إىل السلم  دون قتال متكيًنا

مع املعتدين الكافرين يفيد أخذ اهلدنة حىت يتقوى املسلمون ليكون هذا مبثابة الفّر ليعقبه الكّر من بعد 

                                      
 214سورة البقرة، آية: ( 1)

 94سورة النساء، آية: ( 2)

 5سورة الت وبة، آية:  (3)
 61سورة األنفال، آية:  (4)

 136انظر: الناسخ واملنسوخ يف القرآن البن العريب ص( 5)

 55سورة النور، آية: (6)



99 
 

ليت تفو، قوة العدو، وهذا مع أمثال هصالء إال إذا مل  املسلمون القوة ا ااجتماع قوة؛ إلنه ال ِسلم دائمً 
وهبا يكون العلم باقرتاهنا مع دليلها وما ذكرناه  ،ثبت يف الوقوع أو الوجود الشرعي الذي هو الداللة

َياَسة احلربي ة وغريها حبسب اختالف الزمان واألحوال واملكان  يثبت ضرورة احلاجة إىل أمهي ة الت غيري يف السِّ
 ( 2)"املشقة جتلب التيسري". (،1)"إذا ضا، األمر اتسع" يتنياستناًدا إىل القاعدتني الشرع

ومما يُعلم بيقني أن األمَة اإلسالمي ة ليست يف حال متكني اليوم، ويُعلم أن الت مكني بيد أعدائها؛ 
 -هلا لعدم أخذها بكل شروطه. قال -تعاىل -ألهنا مل تسل  الرريق احملقق للتمكني الذي أراده اهلل

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ):-تعاىل

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 

ويف هذه اآلية الكرمية ِعد ة .(3)(ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
ومنها ما أستريع االستدالل به على ما ذكرت هنا، وهو أن  األمة غري ممكنة اليوم ذل   ،وجوه استداللي ة

، ويف أحسن أحواله حُيكم بشيٍء مما أنزل اهلل وبشيٍء بسبب أن  احُلكَم يف أغلب دوهلا بغري ما أنزل اهلل
مما جاء به البشر من عند أنفسهم، وهذا يعرتيه الباطل الكثري، فحصل منهم خلط الصاحل بالباطل، 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ):-تعاىل -قال ؛ ألنه من الظلم،-تعاىل -وهذا ليس بشيء عند اهلل

ژ ڑ  ڎ ڈ ڈ ژ):-تعاىل -قال         ، (4)(ڭ ڭ ۇ

(5)(ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ

ولذل  دالت دوهلم الـُممكن ة إىل دول أعداء اإلسالم، فصار هلصالء الت سّلط على أولئ  بظلمهم 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ): -تعاىل -ألنفسهم، وهذا ميكن أن يُعترب من اجلزاء الوفا، قال

                                      
 ( 1/44انظر: املنثور يف القواعد للزركشي )( 1)

 ( 2/268انظر: املرجع السابق،)( 2)

 55سورة النور، آية: ( 3)

 128سورة األنعام، آية: ( 4)

 112سورة الت وبة، آية: ( 5)
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َياَسة الت أديبي  ،(1)( ې ى ة اإلصالحي ة الش رعي ة ملن يرغب ومن حكم هذه اآليات أستنبُط السِّ
اليت ال  -تعاىل -خللقه ليهتدوا به، وهذه من ُسنن اهلل -تعاىل -عن الرريق املستقيم الذي شرعه اهلل

، وقد تبني  يل هذا فيهم من خرب هذه اآليات أهنم لـمـ ا أخلُّ   -وا بشروط حتقق وعد اهللتتبّدل وال تتغري 
وعده، وهذه ميكن أن ُيستنبط منها سياسًة شرعي ة للعقاب والردع  -تعاىل -هلم، منعهم اهلل -تعاىل

 إلصالح األمة.

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )إن آية: -4

تشابه، الذي يصصل مُ ـهي من ال(2)( گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
َياَسة الش رعي ة باختالف الزمان واألحوال. كما بنّي اهلل أنه  -تعاىل -به إلثبات اختالف السِّ

يصيت املل  من يشاء، فهو بنّي كذل  أنه ينزعه ممن يشاء مىت شاء وكذل  العّز حسبما 
فإن أقام األول العدل والقسط فلن ينزع منه املل ؛ ألنه  ،يقتضيه هذا الذي أويت املل  والعزّ 

دائًما، فلن  ، فإنه إذا مل يرغ به ويظلم أو يفّرطأخذه وأُبقي فيه حبقه، وكذل  إن نال العز  
ۉ ۉ ): -تعاىل -يُبّدل عنه بالُذل، وكذل  يُتوصل إىل ذات املعىن والفائدة يف قوله

 ،(4)(ڑ ک کک ک گ گ) ،(3)(ې ې ېې 
وميكننا تفسري املتشابه باملتشابه ونرّد به على من قال من علماء السالطني الراغني والظاملني 

اهلل املل  فلَم تثرّبون عليهم وتعيبوهنم مبلكهم وأن بأن هصالء امللوك الظلمة اجلائرين قد آتاهم 
هذا يُعدّ من حسد أنفسكم فيقال هلم إنه لو كان مل   ورمحة  كمل  ذي القرنني وعمر بن 

ملا قيل يف أولئ  الظلمة الراغني ما قيل، ولكن    (6) أو صالح الدين األيويب (5)عبد العزيز 
فرعون وأمثاله. ومن ذل  كله خنُلص أن هذه ا كمل  كان ملكهم ملًكا عضوًضا وجربيا 

                                      
 24، 26سورة النبأ، آية: ( 1)

 26سورة آل عمران، آية: ( 2)

 31سورة اإلسراء، آية: ( 3)

 42آية: سورة الشورى، ( 4)

 سبق التعري  به. (5)

صالح الدين األيويب: يوس  بن أيوب بن شاذي، أبو املظفر، صالح الدين األيويب، امللقب باملل  الناصر: من أشهر ملوك (6)
 .9/221هـ. انظر:األعالم للزركلي 598اإلسالم، أول ملوك الدولة األيوبية، وقائد معركة حرني، تويف عام 
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َياَسة  َياَسة القرآني ة يف إيتاء املل  مث نزعه أو إيتاء العّز مث رفعه هو سبب اختالف هذه السِّ السِّ
 (1)حبسب األحوال ملراعاة املصاحل العامة للخلق. 

َياَسة القرآني ة حبسب حال الزمان واملكان   -5 تظهر جلي ة أيًضا يف وكذل  جند اختالفًا يف السِّ
ې ې ى ى ائ ):-تعاىل -ساحة احلرب قد ثبت هذا يف قوله

 (2)(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

َياَسة احلكيمة تلييًنا للقلوب القاسية لكي  فيتبنّي للناظر املتأمل بروز املصلحة الدعوي ة يف هذه السِّ
لفاء لتقرتن جبواب الشرط يف هذه اآلية لنفهم أن تُقبل على اخلري إقبااًل راضًيا مرضياا، حىت أنه جيء با

تيب والسرعة أي الفوري ة واملبادرة يف فعل  معىن املقصد يف اجلواب املقرتن بالفاء يراد منه الت عقيب والرت 
اخلري ملا حيقق هداية الضاّل حىت وإن كان اقرتاهنا من أحد شروط فعل الشرط كما هو معلوم، مث جيء 

االستجارة للمستجري املنّوه عنه يف اآلية لتفيد الغاية احلكيمة من ذل ، وقد أبانت اآلية حبىت بعد منح 
احلكم بعد مساع كالم اهلل العزيز الرحيم األمر بإبالغ املستجري مأمنه أي إىل قومه يف اجلهة املقابلة 

أمرًا كان مفعواًل  -تعاىل -ليقضي اهلل -واهلل تعاىل أعلم -للمسلمني وهم يف ساحة املعركة فيما يظهر لنا
يف املواجهة الـُمقبلة. وقد ُجعل هلم الُعذر يف هذه احلال زمانًا ومكانًا بسبب عدم علمهم بالضالل الذي 

 هم فيه. 

                                      
-1434، ط: الثاني ة،41نسان وجتريد الرغيان دراسة يف أصول اخلراب السياسي القرآين والنبوي والراشدي، ص انظر: حترير اإل( 1)

حاصل على اإلجازة اجلامعي ة  -م.4/11/1864، واملصل  هو حاكم عبيسان احلميدي املرريي ولد يف الكويت بتاريخ 2113
حاصل على درجة  -بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. 1898ويت سنة من كلي ة الشريعة والدراسات اإلسالمي ة جبامعة الك

املاجستري بتقدير ممتاز من قسم الكتاب والسنة يف كلي ة الشريعة اإلسالمي ة وأصول الدين جبامعة أم القرى مبكة املكرمة سنة 
توراه فلسفة من قسم الدراسات حاصل على دك -م عن أطروحته )االختالف على الراوي وأثره على الروايات والرواة(. 1885

م عن أطروحته )حتقيق كتاب إحكام الذريعة إىل أحكام الشريعة للسرمري احلنبلي  2111اإلسالمي ة جبامعة برمنجهام بإجنلرتا سنة
م حاصل على الدكتوراه من جامعة القرويني بفاس املغرب قس -مع دراسة شبهات املستشرقني حول السنة النبوي ة ومناقشتها(.

م عن أطروحته )حتقيق كتاب خمتصر النهاية والت مام حملمد بن هارون الكناين( بدرجة 2116الفقه ختصص فقه املعامالت سنة 
 مشرف جداا.

  6سورة الت وبة، آية: ( 2)
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قل  أن اآلية الكرمية تفيدنا علًما عن قيمة وأمهي ة املنهج احلواري إليصال احلق إىل فاقده بأكما   
اليت فيها كل اخلري من فالح وصالح  -تعاىل -وال ألجل إعالء كلمة اهللكلفة تبذل فيها النفوس أو األم
 (1) على أرضه املنجية من عذابه يوم الدين. -تبارك -وإصالح لتحقيق خالفة اهلل

َياَسة الش رعي ة باختالف حال دين املرء وحال زمن األمة اإلسالمي ة من حيث القوة  -6 ختتل  السِّ
ياسة اإلسالم املتقررة يف القرآن الكرمي تقضي بإعراء املرء حري ة والضع ، ويف العموم فإن س

ويف هذا (2)( ..ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مبىب):-تعاىل -املعتقد، قال
نه سياسة حكيمة بعيدة النظر حىت ال يدخل يف دين اهلل إال من دخل فيه طوًعا بغري إكراه أل

مثله يف ذل  كمن أبرم عقًدا ملزًما و  ،بعد ذل  سيجد سياسة خمتلفة إذا ارتّد عن اإلسالم
فإنه سيجد مانًعا قوياا يردعه ومينعه من النكوص على  ،وانتفاء دواعي فسخه هباكتمال شروط

عقبيه، وهذا خبالف ما كان له من اختيار بالدخول يف هذا العقد من عدمه، وحىت ال يدخل 
على قوة وليسلم اإلسالم من دخول يف اإلسالم إال من يُعتّد بدخوله يف هذا الدين ليزداد قوة 

املخذلني واملنافقني فيه حىت ال يكون أهله أهل الدين الضعي . ويف مقابل ذل  ال حُيارب إال 
من حاربه، وهي عنده من سياسة الدفع، وحبسب الزمان الذي هو فيه إن كان قوياا، أما إن 

؛ لكوهنا سياسة سلمي ة ألهنا نابعة كان ضعيًفا فإن سياسته تكون املهادنة واملالينة مع األعداء
 من حال ضع  القدرة احملكومة بزماهنا.

وفيما ذكرنا جند تفصياًل موضًحا له يُعتد به عند الشيخ الدكتور حاكم املرريي نقتبس منه ما 
 يأيت: 

"فال حيق للسلرة أن تلزم أحًدا بدين، أو برأي أو وجهة نظر، بل لإلنسان احلري ة يف أن يصمن أو 
 ٹ}،(3)(ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڄ ڄ) -تعاىل -ال يصمن، كما قال

(4).{ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

                                      
 ( 2/419) 6(، تفسري ابن كثري، سورة الت وبة، آية: 4/311) 6تفسري القرطيب،، سورة الت وبة، آية: ( 1)

 256ورة البقرة، آية: س( 2)

 28سورة الكه ، آية: ( 3)

 88سورة يونس، آية: ( 4)
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وهلذا مل يثبت أن ،(1).(ڤ ڤ ڦ ڦ)ولإلنسان احلري ة يف اتباع دينه الذي يدين به 
به مجيع أهل األديان أكره أحًدا على الدخول يف دينه، وقد ذكر اهلل يف كتا -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -النيب

اليهود والنصارى والصابئني واجملوس واملشركني واملصمنني، وأنه يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
خيتلفون، إذ املقصود من خلقهم ابتالؤهم، وال يتحقق االبتالء إال باحلري ة واالختيار ال مع اإلكراه 

  (2)واإلجبار.
ة جاءت من أسباب تضمنتها اآليات آنفة الذكر يف املواريث، وما ذكرت آنفا من أحكام شرعي  

وكذل  ما ينبغي يف حال احلرب، وما جاء من آيات يف إيتاء ونزع املل  وإعراء  ،والعبادات كالصيام
العز وإيقاع الذل، وجعل الرز، مبسوطًا وغري مبسوٍط، واآليات املتعلقة باحلرب والسلم، وختيري غري 

 -حسب اجتهادي -واهلل تعاىل أعلم -رادة له للدخول يف اإلسالم أم عدمه، كل ذل املسلم بإعراء اإل
ما هو إال  سياسات شرعي ة تـَُنظِّم وتضبط وحتكم يف أحوال الناس ومصاحلهم املتغرية، حبسب األحوال 

بًعا لكونه جاء من دليل ُكلِّي ت ؛واألشخاص والني ات والزمان واملكان؛ ألن كل ذل  موافق للشرع
 ألسباب األحكام الش رعي ة املختلفة وهي اليت دل ت على وجود هذه السياسات الش رعي ة مضمنًة فيها.

                                      
 6سورة الكافرون، آية: ( 1)
 366إىل  364انظر: حترير اإلنسان وجتريد الرغيان حلاكم املرريي من ص( 2)
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 المطلب الثاني
َياَسة العباديَّة: رعيَّة في السّنة مستمدًة من السِّ َياَسة الشَّ  االتالف السِّ

َياَسة العبادي   - أ َياَسة الش رعي ة املستمدة من السِّ ة باختالف الزمان واملكان اختالف السِّ
 واألحوال:

َياَسة في صالة الخوف في حال زمن الحرب:  السِّ
إن  من الثابت شرًعا أن  الص الة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم وهي من املعلوم بالضرورة، 

ف األمن، واليت ال جيوز تأخريها عن وقتها إال ملصلحة عظمى، كما أن  هلا صفة يف حال اخلوف خبال
صفة الص الة يف  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -عندما يكون املسلمون يف حرب مع عدوهم، وقد بنّي النيب

أن وقد جاء يف صحيح البخاري بيان  يستدل به على ما ذكرنا، ومن ذل :  ،حال اخلوف زمانًا ومكانًا
 :(1) يعين صالة اخلوف؟ قال: أخربين سامل -ل مَ َصل ى اهلُل َعَليِه وسَ  -لته: هل صلى النيبأقال: س الزهري

ِقَبَل  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -قال: غزوت مع رسول اهلل -رضي اهلل عنهما -(2)أن عبد اهلل بن عمر 
يصلي لنا، فقامت طائفة معه  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -جند، فوازينا العدو، فصاففنا هلم، فقام رسول اهلل

مبن معه وسجد سجدتني، مث  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -صلي وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول اهللت
هبم ركعة وسجد  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -انصرفوا مكان الرائفة اليت مل تصلِّ، فجاؤوا فركع رسول اهلل
 (3)وسجد سجدتني.(سجدتني، مث سل م، فقام كل واحٍد منهم فركع لنفسه ركعة 

 
سياسًة شرعي ة هلا صور وأحوال  -واهلل تعاىل أعلم -،حسب اجتهادي –وأستمد من هذا اجلواز 

وزمان ومكان مستمدة من هذا احلكم العبادي، ملا يف هذا األمر من سياسة حكيمة تقتضيها املصلحة 

                                      
، وردت عنه الرواية يف حروف سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلراب العدوي أبو عمر ويقال أبو عبد اهلل أحد الفقهاء السبعةهو  (1)

انظر غاية النهاية يف طبقات  القرآن، مات سنة ست على الصحيح وقيل سنة مخس وقيل سنة سبع وقيل سنة مثان ومائة.
 .1/133القراء

 سبق التعري  به. (2)

 164، ص: 842رواه البخاري،، كتاب اخلوف، باب صالة اخلوف، حديث رقم: ( 3)
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وميكن أن يفهم جبالء أن  (1)رات"العامة اليت ترتكز على القاعدة الش رعي ة: "الضرورات تبيح احملظو 
اإلسالم أرسى سياسة خمتلفة للصالة عما هي عليه يف حالة احلضر فجعل هلا حالًة مغايرًة يف حال زمان 

ا، إال أين املعركة احلربي ة ومكاهنا حىت أهنا لو صليت صالة هبذه الصفة يف احلضر لبرلت برالنًا بيّـًنا باتا 
عي ة مستمدة منه، تُعترب من أنواع إعداد القوة املستراعة ملواجهة العدو هبا، أرى يف هذا احلكم سياسًة شر 

اليت حتقق النصر عليه لكوهنا تعري القوة النفسي ة اإلمياني ة ألهل احلق وإن كانوا قليلني، إضافًة إىل قوهتم 
َياَسة الش رعي ة املستمدة من املادي ة املعدة من قبل حسب استراعتهم ليتم هلم النصر املصزر، وإن  من السِّ 

 ؛واخلُلقي ة والُسلوكي ة، وعتادهم من سالح وغريه ةهذا احلكم أيًضا، احلفاظ على حياة اجلند وقوهتم املعنوي
ألن ذل  يكون من معني تل  الص الة اليت حافظوا عليها وأدوها يف وقتها؛ ألن فيها إجياًدا وحفظًا لتل  

ٱ ٻ ٻ ):-تعاىل -واملادي ة احملققة املصلحة العامة لألمة، قال القيم والقوى املعنوي ة

ۉ ې ې ې  ..):-تعاىل -قال،(2)( ٻ ٻ پ پ پ

، وفيما أرى أن مقصود هذه (3)( ې ىى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
واهلل تعاىل  -السَِّياَسة من هذا احلكم املستمد من حديث صفة صالة اخلوف أنه سياسة شرعي ة، حربي ة

اليت مقصدها محل الناس على  -تعاىل -ألن احلال حال مدافعة عن احلق املبني بإعالء راية اهلل؛ -أعلم

 ڃ ڄ ڄ ڄ: )-تعاىل -ن ال إله إال اهلل اليت ألجلها خلق اجلن واإلنس قالأاعتقاد ب

ولذل  أوجد الت غيري املغاير لألصل إبقاًء وحفاظًا عليه. ومن هذا احلكم حصل  (4)( ڃ ڃ
، والقاعدة آنفة الذكر. (6)، "األمور مبقاصدها"(5)لقواعد شرعي ة منها: "املشقة جتلب التيسري" االستنباط

َياَسة الش رعي ة املختلفة ملا ذكرته وغريه ألن  فيها مراعاة  ؛وأرى أن  هذه القواعد تُعد من مصادر السِّ
 للمصاحل العظمى املعتربة شرًعا.

                                      
 ( 2/69قواعد للزركشي )انظر: املنثور يف ال( 1)

 239سورة البقرة، آية: ( 2)

 45سورة العنكبوت، آية: ( 3)

 56سورة الذاريات، آية: ( 4)

 ( 2/268انظر: املنثور يف القواعد للزركشي )( 5)

 39انظر: األشباه والنظائر للسيوطي ص: ( 6)
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: ))وإن كانوا أكثر من -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ما جاء عنه ومما يستدل به أيًضا على ما ذكر
 (1) ذل ، فليصلوا قياًما وركبانًا((

رضي اهلل  -(2): عن ابن عباس -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وكذل  ورد يف هذا الشأن حديث النيب
وا معه، وركع وركع ناس وقام النا -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -قال: قام النيب -عنهما س معه، فكرب  وكرب 

منهم، مث سجد وسجدوا معه، مث قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخواهنم، وأتت الرائفة 
 (3)األخرى، فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم يف صالة ولكن حيرس بعضهم بعًضا(

ی ی ی جئ حئ ) :-تعاىل -وإن يف هذه األحاديث أصاًل، وهي متفقة معه يف قوله

 مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث حج

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 

(4)(ژڑ ڑ ک ک ک ک گ

أوردنا من أحاديث نبوي ة وقد أوردنا هذه اآلية الكرمية لتحقق االتفا، ال الت عارض بينها وبني ما 
 شارحة ومبّينة للمسألة بتفاصيل ال غىن عنها يف هذا املقام.

َياَسة املستمدة من حكم صالة السفر: - أ  السِّ
 ما جاء من سياسة يف قصر الص الة يف السفر:  -1

                                      
 .843رواه البخاري،، كتاب اخلوف، باب صالة اخلوف، حديث رقم: ( 1)
 بق التعري  به.س (2)

 .844رواه البخاري،، كتاب اخلوف، باب صالة اخلوف، حديث رقم: ( 3)
  112،111سورة النساء آية: ( 4)
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وقد راعى اإلسالم احلني  رفع املشقة عن املسافر حني جاء بسياسة رخصة قصر الص الة يف 
سياسة أداء الص الة تامة بال قصر يف احلضر وهو الذي ال تكتنفه املشقة ا  استبدل هبالسفر اليت

فأصبحت أصاًل فيه، وكل املقصود من ذل  مما يُفهم من النصوص املرخصة بالقصر يف السفر واألخرى 
 النافية له املبقية على األصل للصالة يف احلضر، ومن تل : 

فرضت الص الة ): أهنا قالت: -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -نيبجاء يف صحيح مسلم: عائشة زوج ال
 (1)ركعتني ركعتني، يف احلضر والسفر، فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضر.(

رضي  -كذل  يف صحيح البخاري: عن ابن عباس  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ومما جاء عن النيب
تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر  -ل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ صَ  -أقام النيب) قال: -اهلل عنهما

 (2)قصرنا، وإن زدنا أمتمنا.(
 -رضي اهلل عنه -(3)يف احلديث الذي يرويه أنس : -عليه الص الة والس الم -وكذل  ورد عنه

فكان يصلي ركعتني ركعتني، حىت من املدينة إىل مكة،  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -خرجنا مع النيب): قال
 (4)رجعنا إىل املدينة. قلت: أقمتم مبكة شيًئا؟ قال: أقمنا هبا عشرًا(

 جاء من سياسة يف مجع الص الة يف السفر: ما -2
   -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -اآليت: )عن ابن عمر؛ قال: كان رسول اهلل  (5) ورد يف صحيح مسلم

 (6)ع بني املغرب والعشاء.(إذا َعِجَل به السري، مج

                                      
 .1541رواه مسلم،، كتاب صالة املسافرين وقصرها، رباب صالة املسافرين وقصرها، حديث رقم: ( 1)
 .1191ري، وكم يقيم حىت يقصر، حديث رقم: رواه البخاري،، كتاب تقصري الص الة، باب ما جاء يف الت قص( 2)
 سبق التعري  به. (3)

  1191، حديث رقم: 182انظر: املرجع السابق،ص: ( 4)
هـ، ورحل إىل  214مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريى النيسابوري، أبو احلسني: حافظ، من أئمة احملدثني. ولد بنيسابور سنة  (5)

هـ. أشهر كتبه صحيح مسلم مجع فيه اثين عشر أل  حديث،  261 بظاهر نيسابور سنة احلجاز ومصر والشام والعرا،، وتويف
كتبها يف مخسة عشر سنة، وهو أحد الصحيحني املعول عليهما عند أهل السنة، يف احلديث، وقد شرحه كثريون. يراجع: األعالم 

. شذرات الذهب يف أخبار من 232ص  12. معجم املصلفني جـ 184ص  5. وفيات األعيان جـ 221ص  4للزركلي جـ 
 .144ص  2ذهب 

 .1621رواه مسلم،، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب جواز مجع الصالتني يف السفر، حديث رقم: ( 6)
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 ما جاء من سياسة يف مجع الص الة يف احلضر يف غري خوف وال مرر: -3
يف صحيح مسلم ما يأيت: )عن ابن عباس؛  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ويف ذل  قد جاء عن النيب

والعشاء، باملدينة، يف غري بني الظهر والعصر، واملغرب  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -قال: مجع رسول اهلل
 مرر.  خوف وال

 ( قال: قلت البن عباس: مِلَ فعل ذل ؟ قال: كي ال حُيرج أمته. (1) )يف حديث وكيع
 (2)قيل البن عباس: ما أراد إىل ذل ؟ قال: أراد أن ال حُيرج أمته.(

ًيا مجيًعا، وسبًعا مثان -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وكذل : )عن ابن عباس قال: صليت مع النيب
 مجيًعا.

قلت: يا أبا الشعثاء! أظنه أخ ر الظهر وعج ل العصر، وأخ ر املغرب وعج ل العشاء، قال: وأنا 
 (3)أظن ذاك.(

 وقد أورد البخاري يف صحيحه هذين احلديثني:
هر والعصر، واملغرب صلى باملدينة سبًعا ومثانًيا: الظ -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -)ابن عباس: أن النيب

صلينا مع عمر بن  :(5) إمامةأبو  الوق، )(4) والعشاء. فقال أيوب: لعله يف ليلة مررية؟ قال: عسى(

                                      
قيل إن أصله من قرية من قرى نيسابور  اجلراح: وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكويف من قيس عيالن،بن وكيع  (1)

قال أمحد بن حنبل : ما  قال أبو حامت الرازي :ثقة، ن الصغد، وروي عنه أنه قال: ولدت بأبة قرية من قرى أصبهان،م وقيل:
رأيت أوعي للعلم منه، وال أحفظ منه، ومرة: ثبت، ومرة: ما رأيت رجال قط مثل وكيع يف العلم واحلفظ واإلسناد واألبواب، مع 

ته ومرة: مل يلرخ بالسلران ومرة: سئل عنه قال هو أكرب يف القلب من عبد الرمحن خشوع وورع، ومرة: إمام املسلمني يف وق
انظر  وتسعني، روى له اجلماعة. ئة وستةاأحد األعالم ، مات سنة م املهدي،قال ابن حجر: ثقة حافظ عابد، وقال الذهيب :

 .14/144سري أعالم النبالء 
 .1633اب اجلمع بني صالتني يف احلضر، حديث رقم: رواه مسلم،، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ب( 2)
 .1634رواه مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، بالب اجلمع بني صالتني يف احلضرحديث رقم: ( 3)
 .543رواه البخاري،، كتاب مواقيت الص الة، باب تأخري الظهر إىل العصر، حديث رقم: ( 4)
لة األَْنصارِّي املدين، وأمه حبيبة بنت أيب أمامة أسعد بن زرارة النقيب، وكانت من أبو أمامة بن سهل بن حني  بضم املهم (5)

، وهو مساه. معدود يف الصحابة له رؤية ومل -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -املبايعات، مسي باسم جده وكين بكنيته، ولد يف حياة النيب
ُمْرساًل،  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ن من أكابر األنصار وعلمائهم َرَوى َعن: النيبوكا -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -يسمع من النيب
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الظهر، مث خرجنا حىت دخلنا على أنس بن مال ، فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم،  (1)عبد العزيز 
اليت كنا  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -هللما هذه الص الة اليت صليت؟ قال: العصر، وهذه صالة رسول ا

 (2) نصلي معه(
َياَسة العبادي ة الش رعي ة  ومما سقناه آنًفا من أدلة صحيحة يف مسلم والبخاري ندرك عظمة هذه السِّ
اليت ُوضعت قرًعا لألحوال املختلفة أو املتغرية الختالف الزمان واملكان وحىت يف غري ذل  حسبما 

تل  األحاديث الصحيحة أخًذا واستناًدا على القياس كاجلمع يف املرض وكذل  يف املرر  نّصت عليه
واليت هي  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -للمغرب والعشاء. وكُل هذا ُبين على مقصد رفع احلرج عن أمة حممد

خرى يف قارات الدنيا كآسيا متكونة من جمموعة أقوام، بدًءا من قومه يف جزيرة العرب وانتهاًء باألقوام األ
إىل قيام الساعة لبلوغ اإلسالم  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وأوربا وأمريكا وغريها وهذه مجيعها أمة حممد

 إليها يف مجيع أصقاعها كما نرى اآلن.
 ورفع احلرج هنا يف نظرنا له مفهوم مرلق ليستوعب مجيع الزمان واملكان واألحوال كما هو حاصل  

الء يف وقتنا احلاضر الذي يتعّذر على أقوام مسلمني يف تل  القارات أداء الصلوات بغري هذه الصفة جب
الواردة يف األحاديث آنفة الذكر لرفع احلرج عنهم لرول النهار وقصر الليل يف جهات وفصول السنة 

فال بّد للمسلم يف هذه  ويكون هذا أيًضا يف حال الليل إذا كان طوياًل جداا مع قصر هناره. ،املختلفة
احلال عندئٍذ أن حيتاج إىل العمل هبذه السن ة لرفع احلرج عنه ليصدي عبادته وهو قرير العني بقبوهلا مرضي ة 

ا يف عمله الذي هو مصدر رزقه من غري أن يقع له نزاع بسبب تعارض ومستِقرا  -تعاىل -عند خالقه
 حتت كن  دولة غري مسلمة. أوقات عمله مع أوقات عبادته خاصًة وهو يعيش

وقد توصلنا إىل هذا احلكم من باب قياس األوىل اجللي لرفع هذا احلرج يف هذه األحوال ذات 
املشقة الشديدة باعتبار أن هذا احلرج قد رُفع عن املسلمني يف حاٍل وزماٍن ومكان ال توجد فيه سوى 

                                                                                                                        
وَعن: أنس بن مال ، وزيد بن ثابت، َرَوى َعنه: سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، وأبو حازم سلمة بن دينار املدين، 

، تقريب 241/ 1الكاش   اثنتان وتسعون روى له اجلماعة. وابنه سهل بن َأيب أمامة بن سهل بن حني  مات سنة مائة وله
 525/ 2،هتذيب الكمال  231/ 1، هتذيب التهذيب 114/ 1التهذيب 

 سبق التعري  به. (1)

 119، ص: 548انظر: املرجع السابق، كتاب مواقيت الص الة، باب وقت العصر، حديث رقم: ( 2)
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يف  -ال ينرق عن اهلوى -؛ ألنه-يِه وَسل مَ َصل ى اهلُل َعلَ  -حيث َسن  هذا حممد ،مشقة أدىن من تل 
وقد بنّي أهل العلم صفة  ،احلضر يف غري خوف وال مرر، كما هو ثابت يف صحيح مسلم والبخاري

وقد بـُنّي هذا يف نيل األوطار لإلمام الشوكاين  ،مجع هذا الصلوات أهنا تصدى على صفة اجلمع الصوري
  (1)حيث ذُكر ذل .

واهلل تعاىل  -حسب اجتهادي -كام متغرية يف الُسن ة النبوي ة قد توصلت هباوما سبق ذكره من أح
إىل استنباط سياسات شرعي ة متغرية ُيساس هبا أقوام يف مواقع جغرافي ة ختتل  اختالفًا كبريًا لرول  -أعلم

الشمايل  يناملتجمد نيفصوهلا الشتوي ة قارسة الربودة اليت تبلغ ستة أشهر أو حنوها، كما يف القرب
َصل ى اهلُل َعَليِه  -، وكذل  طول ليلها وهنارها خبالف جغرافي ة أرض قوم نبينا حممدماواجلنويب وما حوهل

، ودليلنا على أهنا سياسة شرعي ة متغرية مستمدة من هذه النصوص املتغرية من الشارع احلكيم، -وَسل مَ 
صلحهم بتل  األحوال املتغرية، حىت ال يكون حاهلم هو أنه ق صد منها شرًعا أخذ الناس إىل أقرب ما يُ 
َياَسة الش رعي ة املتغرية.  يف فساد يف غياب تل  السِّ

رضي اهلل تعاىل  -ودليلنا أيًضا على ما ذهبت إليه من اجتهاد يف ذل  هو قول عبد اهلل بن عباس
الة الظهر والعصر أو املغرب ص -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ل عن سبب مجع النيبئحني سُ  -عنهما

: "كي ال حُيرج أمته"، وهذه من -رضي اهلل تعاىل عنه -والعشاء يف املدينة من غري خوف وال مرر قال
َياَسة الش رعي ة كما أرى حلملها املعىن السياسي اجللي.   (2)السِّ

عات العمل ويدل عليه أيًضا ما اسُتحدث من والة األمر، من نظم أو قوانني تنظم أوقات سا
والص الة أثناء ذل  العمل، يف القراع احلكومي والقراع األهلي وغريمها من مجعيات، حىت ال يتعارض 
ذل  مع وقت العمل والعبادة يف تل  البلدان وما شاهبها يف املوقع اجلغرايف، وقد أمكن استمداد ذل  

"إذا ضا،  والقاعدة األخرى: (3) التيسري" الت نظيم أو تل  القوانني من القاعدة الفقهي ة: "املشقة جتلب

                                      
 ( 312/ 3انظر: نيل األوطار للشوكاين، )( 1)

 .1633رواه مسلم،، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب اجلمع بني صالتني يف احلضر، حديث رقم: ( 2)
 ( 2/268انظر: املنثور يف القواعد للزركشي )( 3)
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َياَسة الش رعي ة املتغرية. ،(1)األمر اتسع"  ما ُيصلح أحوال الناس املسلمني  (2)وهبذا يتضح بأن فيه من السِّ
 وجيعلهم أبعد ما يكون عن الفساد.

 اختالف السَِّياَسة يف املعامالت باختالف الزمان واملكان واألحوال: -4
الواسعة وحكمته البالغة قد شرع سياسًة يف البيوع سواًء يف عقود بيوع  -تعاىل -ومن رمحة اهلل

ا لألموال ودفًعا األعيان واملنافع أو املساقاة واملزارعة وحنوها يف حال احلضر والسفر عناية باحلقو، وحفظً 
، وحتقيًقا للعدالة للنزاع واخلصومات، وقد أمر بالكتابة قيًدا وضبرًا جلميع حاالت املبيع صغر أو َكربُ 

جتناب الغش فيه وحنومها اودفًعا لالرتياب فيه مهما اكتنفه من زمان أو مكان أو حال وأوجب الصد، و 
حىت تستقيم أحوال املعايش يف هذه املعامالت البيعي ة الش رعي ة بدفع الفساد عنها سياسًة ممن بيده أمر 

مل ودفعه إذا وقع الت عّدي بعد إبرام هذه العقود؛ ألن الرجوع سياسة الناس، والذي حُيّتم الوقاية من الت ظا
إليها يبنّي جبالء سبيل احلكم العادل للقاضي أو للمتداعيني، وقد استنبرت ما ذكرت من سياسة 

جمماًل حيًنا، ومفصاًل حيًنا يف أحاديث عدة يف  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -إصالحي ة مما جاء عن النيب
 واليت منها: ،البخاري ومسلمصحيح 

عان باخليار قال: ))البيِّ  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -، عن النيب-رضي اهلل عنه -حكيم بن حزاموعن 
عن عبد و ، (3)ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبّينا بُورك هلما يف بيعهما، وإن كذبا وكتما حُمقت بركة بيعهما((

قال: ))املتبايعان كل واحد  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ن رسول اهلل: أ-رضي اهلل عنهما -اهلل بن عمر
 (4)منهما باخليار على صاحبه ما مل يتفرقا، إال بيع اخليار((.

احلديث: عن ابن عمر؛ أن  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وجاء يف صحيح مسلم كذل  عن النيب
قال: ))البيعان، كل واحد منهما باخليار على صاحبه، ما مل يتفرقًا،  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -رسول اهلل

: ))إذا تبايع -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -عبد اهلل بن عمر يقول: قال رسول اهللوعن ، (5)إال بيع اخليار((

                                      
 142انظر: األشباه والنظائر للسيوطي ص: ( 1)

 ا البحث. يف الفصل الثاين من هذ 112إىل ص:  69انظر: ماجاء عن السياسة املتغرية من ص: ( 2)

 .2111،حديث رقم:361رواه البخاري،، كتاب البيوع، باب البيعان باخليار ما مل يتفرقا، ص( 3)
 . 2111رواه  البخاري، كتاب البيوع، باب البيعان باخليار ما مل يتفرقا، حديث رقم: ( 4)

 .3953رواه مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار اجمللس للمتبايعني، حديث رقم: ( 5)
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ر، فإذا كان املتبايعان بالبيع فكل واحد منهما باخليار من بيعه ما مل يتفرقا، أو يكون بينهما عن خيا
  (1) بيعهما عن خيار، فقد وجب((.

وقد جاء يف آية الدين قبل نصوص هذه السّنة الشريفة ما هو مفصل  وموافق  هلا على اختالف 
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:-تعاىل -ألفاظها وشروحها قوله

 ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے

 وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 جئ ی ی یی ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ

 ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

(2){ ڄ ڄ

يف الرهن ُمفّصلة للسياسة الش رعي ة يف هذه  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -ا جاء من أحاديث عن النيبومم -5
املعامالت من بيع ورهن وهبة وقرض وعري ة وإبراء واليت ُتربز أمهي ة احملافظة على املصاحل العامة 

فة الذكر. وإن  من أحاديث واخلاصة للخلق، وكذل  ما قبلها من آيات كرمية وأحاديث شريفة آن

                                      
 .3956رواه مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار اجمللس للمتبايعني، حديث رقم: ( 1)
 293،292سورة البقرة، آية: ( 2)
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وكذل  يتعامل به يف السفر عند تعّذر  ،الرهن القائم مقام الثمن مقابل املبيع ما يأيت يف احلضر
 الكتابة: 

: )عن أنس رضي اهلل عنه قال: ولقد رهن -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ورد يف البخاري عن النيب
خببز شعري وإهالة  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -درعه بشعري، ومشيت إىل النيب -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -النيب

إال صاع، وال أمسى، وإهنم  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -َسِنَخٍة، ولقد مسعته يقول: ))ما أصبح آلل حممد
اشرتى من يهودي  -وَسل مَ  َصل ى اهلُل َعَليهِ  -عن عائشة رضي اهلل عنها: أن النيبو ، )(1) لتسعة أبيات((.

 (2)طعاًما إىل أجل، ورهنه درعه(.
، قالت: اشرتى رسول -رضي اهلل عنها -عائشة عن أم املصمننيوورد كذل  يف صحيح مسلم: )

 (3)من يهودي طعاًما بنسيئٍة، فأعراه درًعا له رهًنا( -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -اهلل
إىل أن الرهن يقوم مقام النقود يف احلضر وعند تعّذر الكتابة يف  نتوّصل من تل  األدلة وما بعدها

والغاية من ذل  تسهيل وتيسري (4)( ..پ پ پ پ ڀڀ):-تعاىل -السفر قال
شصون املعامالت للناس يف معايشهم املختلفة حىت ال تتعّرل املصاحل املرتتبة إذا غاب اعتبار الرهن 

ًنا عند عدم الوفاء من املشرتي بثمن العني املبيعة، وكان يف األصل النائب عن الثمن لقابليته إىل جعله مث
َياَسة الش رعي ة اليت حُيتمها  أن الثمن يقابله عني املبيع بينما الرهن يكون عيًنا يف مقابلة عني وهبذه السِّ

يف ذات  وهو ،اختالف الزمان واألحوال واملكان اليت تكتن  الراهن ملا هو فيه من حال ضيق ذات اليد
الوقت حمتاج لشراء طعام وشراب أو لباس أو استئجار سكن وهذا من الضروريات كما هو معلوم، أو 

كما هو يف حال السفر العارض. ،  وهي الكتابة ،بسبب ما يتعّذر األخذ به من ضبط املعاملة البيعي ة
َياَسة املختلفة على رفع احلرج أو استبعا د املشقة والعسر الذي رُفع ومن ذل  كله ندرك حرص هذه السِّ

 من الشارع احلكيم الرحيم.
                                      

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ): -تعاىل -رواه البخاري، كتاب الرهن، باب يف الرهن يف احلضر وقوله( 1)

 .2519، حديث رقم: (ڀڀ
 . 2518ه، حديث رقم: رواه البخاري،، كتاب الرهن باب من رهن درع( 2)

 .4114رواه مسلم،، كتاب املساقاة واملزارعة، باب الرهن وجوازه يف احلضر والسفر، حديث رقم: ( 3)
 293سورة البقرة، آية: ( 4)
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 السَِّياَسة يف حال اقتضاء التيمم يف احلضر والسفر: -هـ
وهذه من السياسات الش رعي ة اليت تقتضي الرفق وحفظ النفس من اهلالك سواًء يف حضر أو سفر 

اب  يف حال عدم وجود املاء كما لو عند حضور الداعي الـُموجب للتيمم، فتصح العبادة به بغبار الرتُّ
ې ى ى   ڃ ڄ ڄ): -تعاىل -أُديت هذه العبادة برهارة املاء حني توفره لقوله

وهذه الرخصة كغريها من الرخص اليت اقتضتها السَِّياَسة الش رعي ة واليت قد (1)(ائ ائ ەئ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ): -تعاىل -جاءت من مقاصد مستنبرة من قوله

ڳ ڳ ڱ ڱ )  ،(2)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

أي (3)(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
ضررار الذي سببه الزمان واملكان وهو يف حاٍل يقتضي تغيري احلكم األصلي الت عبدي إىل يف حال اال

من  ةيًضا على قواعد فقهي ة مستنبروهو مبين  أ ،حكٍم مصقت غري أصلي يزول بزوال سببه ويعود بعودته
 هذه النصوص مثل:

 (5)، و"الضرورات تبيح احملظورات"(4)"املشقة جتلب التيسري" 
َياَسة الرحيمة  ومن غريها كما هي يف السنة النبوي ة الصحيحة ومما جاء من أدلة تثبت هذه السِّ

رضي  -عن عائشةومنها ما ورد  -يِه وَسل مَ َصل ى اهلُل َعلَ  -بعباده املسلمني ما جاء عن رسول اهلل حممد
يف  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -قالت: خرجنا مع رسول اهلل -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -زوج النيب -اهلل عنها

َصل ى اهلُل َعَليِه  -انقرع عقد يل، فأقام رسول اهلل -أو بذات اجليش -بعض أسفاره حىت إذا كنا بالبيداء
                                      

 6سورة املائدة آية: ( 1)
 6السورة السابقة آية: ( 2)
 195سورة البقرة آية: ( 3)

 161، وانظر: األشباه والنظائر للسيوطي، ص(2/268انظر: املنثور يف القواعد للزركشي )( 4)

 ( 2/69انظر: املنثور يف القواعد للزركشي )( 5)
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على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إىل أيب بكر الصديق فقالوا: أال  -ل مَ وسَ 
والناس، وليسوا على ماء، وليس  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول اهلل

فقال  -رأسه على فخذي قد نام اواضعً  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -ورسول اهلل –معهم ماء فجاء أبو بكر 
والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فقالت عائشة:  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -حبست رسول اهلل

فعاتبين أبو بكر، وقال ما شاء اهلل أن يقول، وجعل يرعنين بيده يف خاصريت، فال مينعين من الت حرك إال 
حني  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -على فخذي، فقام رسول اهلل -اهلُل َعَليِه وَسل مَ َصل ى  -مكان رسول اهلل

أصبح على غري ماء، فأنزل اهلل آية التيمم، فتيمموا، فقال ُأسيد بن احُلضري: ما هي بأول بركتكم يا آل 
 (1)أيب بكر، قالت: فبعثنا البعري الذي كنت عليه فأصبنا العقد حتته(

: ))أعريت مخًسا، مل يعرهن أحد قبلي: ُنصرت -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -جاء عنهوكذل  ما 
بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجًدا وطهورًا، فأميا رجل من أميت أدركته الص الة فليصل، 

صة، وبعثت وكان النيب يبعث إىل قومه خا ،وأحلت يل املغامن ومل حتل ألحد أبًدا قبلي، وأعريت الشفاعة
 (2)إىل الناس عامة((

وأننا إذا تأملنا عظيم وجالل هذه السَِّياَسة ذات العالقة الوطيدة املنوطة بتغري الزمان واملكان 
واألحوال ندرك أمهي ة ضرورهتا عند الشارع احلكيم قاصًدا منها دوام العبادة هبذه الص الة ودفع عدم 

لكوهنا الركن الثاين من أركان اإلسالم، وذل  هبذا  ؛الضرورةانقراعها بالت خفي  يف حال املشقة أو 
احلكم الثابت واملتجّلي يف نصوص السنة املرهرة واليت نصت عليها أيًضا آيات حمكمات ال تعارض 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ ): -تعاىل -ودليل هذا قوله ،بينها وبني نصوص هذه السنة

                                      

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )رواه البخاري،، كتاب الت يمم، باب قول اهلل تعاىل: ( 1)

 .334حديث رقم:  (ڇ ڇ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ): -تعاىل -رواه البخاري، كتاب الت يمم، باب قول اهلل( 2)

 ڇ 

 .335يث رقم: حد (ڇ
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ): -تعاىل -وقوله(1)(چ ڇ ڇ ڇ

(2)( ٹ ٹ

أن  كل ما استدللُت به من نصوص من الكتاب والسن ة يف الفقرات آنفة الذكر نستنبط من 
مقاصده سياسات شرعي ة، يأيت هبا احلاكم من هذا الرريق حلمل الناس على ما يصلحهم وجيعلهم أقرب 

 أعلم.  -تعاىل -وهذا ُيسنده ويعضده املعىن االصرالحي للسياسة الش رعي ة واهلل ،إىل الصواب

                                      
  6سورة املائدة، آية: ( 1)
 29سورة النساء، آية: ( 2)
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 المبحث الثاني:
رعيَّة باالتالف المماا واألحوال في اإلجماع: َياَسة الشَّ  أسباب االتالف السِّ

َياَسة الماليَّة: -6  تغير السِّ
ما جاء من أخبار صحيحة  -رضي اهلل تعاىل عنه -لقد ثبت يف الوقوع الشرعي يف خالفة عمر

َياَسة املالي ة الش رعي   ة لضبرها وحفظها األموال الذي أوجب األخذ بأساليب القيود تثبت الت غري يف السِّ
 (1)احلسابي ة الت فصيلي ة واليت منها وضع دفاتر تشمل أمساء اجلند ومرتبّاهتم أو أعرياهتم وغريها لذل .

وهي مستنبرة ومستوحاة من جتارب ناجحة ألمم سابقة كالفرس مثاًل. وميكننا أن نقول موضحني هذا، 
َياَسة الش رعي ة باختالف الزمان واملكان واألحوال، هو ما حصل من اختالف بني  حيث اختلفت السِّ

عهدين، عهد سياسة النبوة وعهد سياسة اخلالفة الراشدة وفًقا ملا ترّلبه األمر حلدوث النوازل واملسائل 
الظني ة لكون الفقهي ة اجلديدة، واليت حُبثت فاستنبط هلا أحكام جديدة من نصوص الكتاب والسنة 

من أحوال يف حياة  جعلت من هذه النصوص مالًذا واسًعا ملا جيدُّ  -تبارك وتعاىل -حكمة اخلالق
ۇ ۇ ): -تعاىل -املسلمني، مستوعبًة يف ذل  الزمان واملكان واألحوال إىل قيام الساعة قال

(3)ڎ (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ): -تعاىل -وقوله (2)(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

وعلى  (4) حلديث: )الكلمة احلكمة ضال ة املصمن، فحيث وجدها فهو أحقُّ هبا(أعلم. و  -تعاىل -واهلل
رضي اهلل  -سبيل املثال ما حصل من تغيري وتروير يف ضبط أعمال بيت مال املسلمني يف عهد عمر

رضي اهلل تعاىل  -بتدوين الدواوين له، وكان ذل  على مسمع ومرأى لدى أكثر الصحابة -تعاىل عنه
هلم كذل  وهذا يعدُّ إمجاًعا منهم على هذه السَِّياَسة يف  -رضي اهلل عنه -مشاورة عمر وبعد -عنهم

 به على املسلمني. -تعاىل -قسمة ما أفاء اهلل
                                      

، لإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي، ص: 813انظر: تاريخ اخللفاء من اخلالفة الراشدة إىل سنة ( 1)
 ، بيت األفكار الدولي ة، عّمان.2111، حتقيق يوس  البكري، ط: 214،219

 195البقرة، آية: سورة ( 2)

 39سورة األنعام، آية: ( 3)

مذي، كتاب العلم، باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة، حديث رقم: ( 4) ، وقال األلباين يف املشكاة:ضعي  2694سنن الرتِّ
 .216جدا برقم 
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 :-رضي اهلل تعالى عنه -تغير سياسة تقسيم اأَلَرضين النوعي في عهد عمر  -5
العدل كل  -تبارك وتعاىل -حيث مراده ،أمر عظيم -تعاىل -إن قسمة املال بالعدل يف حكم اهلل

ألن شأن قسمة املال أو توزيعه على أساس العدل باعتباره ميّثل نص  أحكام الشريعة  ؛العدل يف ذل 
َياَسة الش رعي ة احلكيمة املتغرية  السمحة ملا يرتتب عليه من مصاحل عظمى واليت تقوم عليها أسس السِّ

ه القسمة سواًء قسمة املواريث اخلاصة فيما بني الورثة يف واليت تتم فيه هذ ،حبسب احلال والزمان واملكان
مال من أورثهم إياه أو يف قسمة مال الفيء والغنائم الذي يقسم على جنود املعركة فيعري كل حمارب 

رضي اهلل  -كما هو يف أول األمر مث يف عهد عمر  ،نصيبه منه إن كان فارًسا أو راجاًل كلٌّ حبسب حاله
حيث جعل به العدل ميتد إىل أجيال املسلمني جياًل بعد  ،رى تغيريًا يف هذا األمرقد أج -تعاىل عنه

وقد متّثل هذا فيما ما تقرر عند اخلليفة الثاين الراشدي عمر بن  ،جيل لينالوا نصيبهم من هذا املال
 -لقولهباجتهاٍد منه يف قسمة األرضني بسواد العرا، والشام استناًدا  -رضي اهلل تعاىل عنه -اخلراب
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ):-تعاىل

رضي اهلل  -وقد تال عمر(1)( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 (3)وأصحابه حني أبوا اجتهاده. (2)هذه اآلية على بالل  -تعاىل عنه

وقد فّصل صاحب كتاب األموال أيًضا هذا االختالف يف سياسة اأَلَرضني ما جرى عليه األمر 
قد خرّي أهلها بأن يعملوا فيها مقابل أن تكون مثرهتا  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -نيببعد فتح خيرب من أن ال

بني من نزل على اجلالء من أهلها وبني املسلمني، بعد ختميسها وتقسيمها بني املسلمني، فيستنبط من 
َياَسة أنه عمل أهل خيرب فيما ُأخذ منهم أراد باإلجراء املقتضي من  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -هذه السِّ

بعد فتحها وإعرائهم جزًءا من مثرة هذا العمل هو على سبيل الت عويض بعد نزع هذه األمالك أو الثروات 
من أهل خيرب، ولعّل املراد أيًضا منه ترقيق قلوهبم متهيًدا لدخوهلم اإلسالم بيقني اإلميان به ملا رأوا من 

هلم. وهذا يتضح جبالء احلاجة أو الضرورة إىل  -ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ َصل   -رمحة واسعة يف ختيري النيب
                                      

 11سورة احلشر، آية: ( 1)

اإلصابة انظر:    وعذب يف اهلل وشهد بدرًا واملشاهد كلها. هـ(، من السابقني األولني 25، تويف سنة )هو مصذن رسول اهلل  (2)
 .1/512هتذيب التهذيب  ،1/141االستيعاب  ،1/165

 143إاىل  141انظر: كتاب اخلراج أليب يوس  يعقوب بن إبراهيم األنصاري من ص ( 3)
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َياَسة الش رعي ة يف املال حبسب اختالف األحوال والزمان واملكان ودليل هذا أيًضا ما أجراه  ،اختالف السِّ
مني قدرة اخلليفة الثاين عمر رضي اهلل عنه وعمل به يف نفس هذه األموال بعدما ظهر له أن يف املسل

وقوة على العمل يف هذه األموال فدفعها إليهم للقيام بالعمل فيها بعدما أجلى اليهود إىل الشام وهم 
أن مناط هذا الت غيري هو حتقيق املصلحة الراجحة  الذين كانوا يعملون فيها على النحو اآلن . وال ش   

املسلمني واإلسالم على غريمها، فاملال  على املرجوحة؛ ألن الراجحة فيها زيادة كسب خري وتعلية شوكة
  (1)ألنه من عوامل سّنة الت دافع. ؛قوة  ال ختفى أمهيتها يف الدفع
من قرار سياسي مايل فيما َغِنَمُه املسلمون من أموال يف  -رضي اهلل عنه -وجند فيما اختذه عمر

رضي اهلل تعاىل  -اإلمجاع من معظم الصحابةجند أنه قد انعقد عليه  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -عهد النيب
"فلما صارت  ، وكان العمل هبذا قد استمر قرونا كثرية وقد جاء ما يصكد ويثبت ذل  فيما يأيت:-عنهم

مل يكن له من العمال ما يكفون عمل األرض، فدفعها  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -األموال يف يد رسول اهلل
إىل اليهود يعملوهنا على نص  ما خرج منها فلم يزل على ذل   - َعَليِه وَسل مَ َصل ى اهللُ  -رسول اهلل

وحياة أيب بكر حىت كان عمر فكثر العمال يف أيدي املسلمني،  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -حياة رسول اهلل
 اليوم ملن أراد وقووا على عمل األرض. فأجلى عمر اليهود إىل الشام وقسم األموال بني املسلمني إىل

َياَسة.  (2)األخذ هبذه السِّ
 عنه: -تعالى -سياسة التَّفضيل في قسمة المال في الالفة عمر رضي اهلل -4

 -تعاىل -نفسه بنصب موازين القسط لقسمة املال الذي أفاء اهلل عنهوقد ألزم عمر رضي اهلل 
جتهاد اوكالمها جمتهد. فقد أدى  -هرضي اهلل عن -على املسلمني يف خالفته خالفًا ملا كان عليه أبو بكر

 ،عمر إىل إحداث سياسة جديدة يف خالفته واليت تقرر هبا عنده الت فضيل يف قسمة مال املسلمني بينهم
َياَسة القسمة اليت راعى فيها عمر مصلحًة رآها ترتكز على إنزال الناس منازهلم كل   وترتب على هذه السِّ

وجهاده، ولعله استند يف ذل  على حديث: )...أنزلوا الناس  حبسب َسبِقِه إىل اإلسالم وهجرته

                                      
، مركز املل  1896-1416األوىل، (، حتقيق شاكر ذيب فياض، ط: 198 -194/ 1انظر: كتاب األموال حلميد بن زجنويه )( 1)

 فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمي ة، الرياض.

 ( 198/ 1انظر: املرجع السابق،)( 2)



120 
 

: "ال أجعل من قاتل -رضي اهلل تعاىل عنه -حيث أرسى عشر منازل يف العراء لقوله (1) منازهلم...(
بالت فصيل  (2)كمن قاتل معه ". وقد ذكر ذل  القاضي أبو يوس    -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -رسول اهلل
زال العمل قائم ا هبا.يخلراج واليت ما يف كتابه ا

(3) 
َياَسة الماليَّة مع األعداء:   -3  تغير السِّ

إن األعداء قوة  وأمر  ال ُيسهان به وال بُد  من دفعه بإحدى طر، الدفع املشروعة ومنها الدفع  .1
باملال عند الضرورة أو احلاجة؛ وذل  ألنه سبب  موّصل  إىل الغايات ذات املصاحل العظمى 

صائٍل ذي شوكة ويف الت اريخ شواهد تدل على  وبه ميكننا حقُن دماء املسلمني من عدوٍّ  ،ألمةل
عّرل حق املصلفة قلوهبم وهم أقوام  حيث أوق  أو -رضي اهلل تعاىل عنه -ذل  يف عهد عمر

 َصل ى اهللُ  -أعداء  من العرب ُدفع شّرهم وضررهم عن اإلسالم واملسلمني باملال يف عهد النيب
 -بنص من القرآن املبنّي بأن املصلفة قلوهبم جعلوا من الذين ُتدفع هلم الصدقة قال -َعَليِه وَسل مَ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  }:-تعاىل

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

وكانت سياسة إعراء املصلفة قلوهبم يف زمن كان اإلسالم فيه ضعيًفا (4){ۆ ۆ
حمدوًدا واحلال هذه تقتضي دفع أولئ  األعداء وحتييدهم وكان حّيز انتشاره اجلغرايف ضيًقا 

حيث اشتد وقوي  ،اختل  حال اإلسالم وأهله -رضي اهلل عنه -باملال. وملا كان عهد عمر
عود اإلسالم بكثرة أتباعه يف جهات من األرض عديدة وصار تعداد جيشه بعشرات اآلالف 

 ةبقوة نظره املتعدي إىل أزمن -تعاىل عنهرضي اهلل  -املصلفة وكما هو معروف عن الفارو، عمر
وإرساء املصلحة املتوقعة مستقباًل لصاحل اإلسالم واملسلمني أوق  ذل  العراء للمصلفة  ةمستقبل

رضي اهلل تعاىل  -وكان العمل هبذا االجتهاد من عمر ،قلوهبم لزوال سبب أو علة هذا العراء

                                      
 ، 4942رواه أبو دواد، كتاب األدب، باب يف تنزيل الناس منازهلم، حديث رقم: ( 1)

وس ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن هو االمام اجملتهد، العالمة احملدث، قاضي القضاة، أبو يالقاضي أبو يوس : (2)
صاحب أيب حنيفة، قال: صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة. تويف أبو يوس  يوم  نصاري الكويف.سعد بن جبري بن معاوية األ
 .9/535سري أعالم النبالء  ئة. انظر:اول سنة اثنتني ومثانني وماخلميس خامس ربيع األ

 214إاىل  214وس  يعقوب بن إبراهيم األنصاري من ص انظر: كتاب اخلراج أليب ي( 3)

 61سورة الت وبة، آية: ( 4)
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على هذا  -رضي اهلل تعاىل عنهم -اع منهممبشاورة منه مع الصحابة اليت جنم عنها إمج -عنه
 (1)جتهاد.اال

بل هو أمر  يُعاد إليه  ،وال يعين إيقاف أو تعريل عراء املصلفة قلوهبم إيقافًا هنائياا ال رجعة عنه .1
مىت عادت أسبابه األوىل استناًدا إىل سّنة الت داول وإعمااًل مبقتضاها لكون القوة والضع  يدوالن 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ }:-تعاىل -ملكان واألحوال قالحبسب الزمان وا

 ائائ ى ىٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

وهذه السّنة تُعد من ُأسس القوة يف اإلسالم ولإلسالم وأهله  (2){ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
 (3)نتهائها ويُعاد إليه بعودهتا.اكالدواء الذي يستعمل وقت احلاجة إليه مث يرتك ب

  ،ألهنا آخر ما نزل من القرآن يف سورة براءة ؛مل تكن منسوخة وإن  آية املصلفة قلوهبم على ما سبق
   (5)ومال  والشافعي وأمحد  (4) ومل يقل أحد  من اخللفاء الراشدين بنسخها وال األئمة األربعة أبو حنيفة

أن  هذا من أسباب الت مكني أو شروطه ألهل احلق يف األرض  -واهلل تعاىل أعلم -كذل . وفيما نرى
ألنه حق يكون العمل بدفع هذا  ؛عليهم مبثل هذا اإلمجاع على هذه املسألة -تبارك -ء اهللحيث أفا

ه، وقد منع هذا احلق كل من اخللفاء يلإاحلق للمصلفة قلوهبم عند احلاجة إليه ومنعه عند زوال احلاجة 

                                      
 ( 4/346) 61تفسري القرطيب،، سورة الت وبة، آية: ( 1)

 141سورة آل عمران، آية: ( 2)

 ( 4/346) 61تفسري القرطيب،، سورة الت وبة، آية: ( 3)

تيم بالوالء. الفقيه اجملتهد احملقق اإلمام  أحد أئمة املذاهب األربعة، قيل:  هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز. ينتسب إىل (4)
أصله من أبناء فارس، ولد ونشأ بالكوفة. كان يبيع اخلز ويرلب العلم، مث انقرع للدرس واإلفتاء. قال فيه اإلمام مال : ))رأيت 

اإلمام الشافعي أنه قال: ))الناس يف الفقه عيال على أيب  رجاًل لو كلمته يف هذه السارية أن جيعلها ذهًبا لقام حبجته((، وعن
حنيفة((. له ))مسند(( يف احلديث، و))املخارج(( يف الفقه، وتنسب إليه رسالة ))الفقه األكرب(( يف االعتقاد  ورسالة ))العامل 

(، وتاريخ بغداد 141 – 122الرب )(، واالنتقاء البن عبد 1/26(، اجلواهر املضية )8/4األعالم للزركلي )انظر: واملتعلم((. 
(13/323 – 433.) 
هو أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبد اهلل. من بين ذهل بن شيبان الذين ينتمون إىل قبيلة بكر بن وائل. إمام املذهب  (5)

م ليقول خبلق القرآن فأىب وأظهر اهلل احلنبلي، وأحد أئمة الفقه األربعة. أصله من مرو، وولد ببغداد. امتحن يف أيام املأمون واملعتص
على يديه مذهب أهل السنة. وملا تويف الواثق وويل املتوكل أكرم أمحد، ومكث مدة ال يويل أحًدا إال مبشورته. له ))املسند(( وفيه 

 ثالثون أل  حديث، و))املسائل((، و))األشربة((، و))فضائل الصحابة(( وغريها. 
(، والبداية والنهاية 21-1/4(، وطبقات احلنابلة البن أيب يعلى )11-3طبقات احلنابلة أليب يعلى  )(، و 1/182األعالم للزركلي )

(11/325-343.) 
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إليهم مع احلاجة ، واخلالصة أن الدفع (1)-رضي اهلل تعاىل عنهم -الراشدين الثالثة عمر وعثمان وعليّ 
َصل ى اهلُل َعَليِه  -وعدمه مع عدم احلاجة وهذا جممع عليه من أولئ  كما تبنّي لنا وهو حق حلديث النيب

ا وأن ال يظهر أهل : "إن اهلل أجاركم من ثالث خالل أن ال يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا مجيعً -وَسل مَ 
 (2)الباطل على أهل احلق وأن ال جتتمعوا على ضاللة".

 (3)وميكن أن نستند فيما ذهبنا إليه آنًفا إىل القاعدة الفقهي ة "األمور مبقاصدها"
حيث إن أصل هذه القاعدة احلديث: )إمنا األعمال بالنيات( وقد أخرج هذا احلديث الصحيح 

 (4)املشهور من قبل األئمة الستة
 

                                      
 ( 8/316انظر: املغين البن قدامة )( 1)
برقم ، وضعفه األباين يف السلسلة الضعيفة 4253رواه أبو داود، كتاب الفنت واملالحم، باب ذكر الفنت ودالئلها، حديث رقم: ( 2)

 . 1331، قال: من اعتىن بالربعة ومراجعتها: لكن اجلملة الثالثة صحيحة، انظر السلسلة الصحيحة برقم 1511
 39انظر: األشباه والنظائر للسيوطي ص ( 3)

 انظر: املرجع السابق،( 4)
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 الرابع:الفصل 
التَّمكينيَّة الراشدة في الكتاب  أصول السياسة

 والسنة واإلجماع والقياس
 وفيه مبحثاا: 

المبحث األول: أصول السياسة التَّمكينيَّة الراشدة في 
 الكتاب والسنة.

أصول السياسة التَّمكينيَّة الراشدة في المبحث الثاني: 
 اإلجماع والقياس.
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 المبحث األول: 
 ة التَّمكينيَّة الراشدة في الكتاب والسنةأصول السياس

 وفيه مطلباا:
المطلب األول: أصول السياسة التَّمكينيَّة الراشدة في 

 الكتاب.
 المطلب الثاني: أصول السياسة التَّمكينيَّة الراشدة  في السنة.
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 المطلب األول

َياَسة التَّمكينيَّة الراشدة   وله فرعاا: ،في الكتابأصول السِّ

 التَّمهيد:
َياَسة الراشدة هي أخذ الناس إىل إصالح أنفسهم وأحواهلم باليت هي  إن الغاية العظمى يف السِّ
من أحسن، أي أخذهم بسياسة اللني حيًنا، وبسياسة احلزم حيًنا آخر، ويف أحوال غري هذه ال بد  

كل ذل  يكون ُملزًما للحاكم أو السلران الشرعي، من الناس.   لسياسة القوة الرادعة والزاجرة للصائ
َياَسة الراشدة هتيئة عقول وترغيبهم فيما ُيصلحهم ليكونوا صاحلني  همونفوس الناس وإن  من السِّ

:-تعاىل -ومصلحني لغريهم من املفسدين يف األرض، وذل  مبا يف وسع هصالء املصلحني. قال
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )

(1)( ٴۇ ۋ َياَسة الراشدة، الذي يتوجب على  ذه اآلية تُعد أصاًل وه، من أصول السِّ
احلكام أو السالطني العمل به وبغريه من أصول وردت يف الكتاب والُسن ة اليت ُيستمدُّ من مقاصدها 

َياَسة الراشدة، ومنها دفع الـُمفسد بالـُمصلح  ، حلمل األول على ما خُيرجه من الفساد إىل الصالح(2)السِّ
حىت يكون حاله لصيًقا للصواب أو أقرب ما يكون إليه، فيحصل بذل  الت هذيب والت أديب للناس هبذه 

 أعلم. -تعاىل -واهلل ،السَِّياَسة
 الفرع األول: قيام وحصول التَّمكين للعادلين:

 ،آمرًة بالعدل وناهية عن الظلم الذي هو ضد العدل -تعاىل -لقد تكاثرت اآليات يف كتاب اهلل
وجعلت هذا أصاًل يف إقامة احلكومات السياسي ة يف اإلسالم وداعية غري املسلمني إىل ذل  بألفاظ 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}:-تعاىل -اخلراب العام لكافة الناس كقوله

 -تعاىل -مُيكِّن ملن جعل عبادته -تعاىل -من اآلية نستنبط أن اهلل(3){ہ ہ ۀ ۀ
                                      

 251سورة البقرة، آية: ( 1)

 ( 2/141،141، )251انظر: تفسري القرطيب، سورة البقرة، آية: ( 2)

 21سورة البقرة، آية: ( 3)



126 
 

وخالفه ظلم، فأي  وحده من أصول العدل -تعاىل -؛ ألن عبادة اهلل-تبارك وتعاىل -طريًقا إىل تقواه

 ٹ ٹ ٹ ٹ }:-تعاىل -إن  ذل   عني العدل قال ،عدل أعظم وأجّل من عبادة اهلل وحده

 ى ى ې ې}:-تعاىل -وقال(1){ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

(2){ېئ ېئ ېئ

لتمكني ، والتمكني احلق ال يكون إال للسياسة السلرانية ُموصِّله ل -سبحانه -وقد جعل تقواه
 ٻ ٻ ٱ}:-تعاىل -. وقولهةوغري املتحول ةالسالسل السَُّنني ة اإلهلية غري املتبدل ىحدإفهذه  ،الش رعي ة

 -تعاىل -الداللة  املستنبط أن  ذا القرنني قد َمك َن اهلل ووجه(3){ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
ا على دفع الظلم بالسبب وبإعانته للمظلومني على عدوهم الظامل ومعينً  ن صار عاداًل أله يف األرض بعد 

 ىئ ېئ ېئ}:-تعاىل -ا مينع العدوان عليهم بإقامة العدل منه فيهم ، وكذل  قال، فبىن سدا 

(4){حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

إلصالح منهًجا ختاذ سنن العدل وااأن التمكني نتيجة مقدمتها  -بيقني -ونفهم من ذل 
. كل هذه اآليات وغريها حتمل مضامني العدل ومعانيه بنبذ الظلم والذي مقصود الشارع منه اتربيقيا 

َياَسة الش رعي ة على قواعد العدل بإلزامها السالطني ليسوسوا هبا شعوهبم اإلسالمي ة وكذل   ،إرساء السِّ
   آيات كثرية واليت منها:، يدل على ذل(5)من هو حتت رعايتهم من غري املسلمني

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ) -1

                                      
 13سورة لقمان ، آية:( 1)

 64سورة الزمر ، آية:( 2)

 94سورة الكه ، آية: ( 3)

 26سورة ص، آية: ( 4)

 ( 41/ 2(، وانظر: تفسري ابن كثري ) 354/ 3) 13انظر: تفسري القرطيب،، سورة املائدة، آية: ( 5)
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ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

 (1) (ې

 (2)( ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ) -2

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ) -3

 (3)( ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 (4)( ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ} -4

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ) -5

 (5)( ڃ چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ

 (6)( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) -6

من هذه اآليات الكرميات األمهات نستنبط منها أن ال سبيل إىل الرشد الدافع للظلم والرافع 
نتهاًء او  (4)لالستبداد إال بإعمال هذه اآليات األصولي ة بدًءا من رؤوس الناس وهم السالطني أو الرؤساء

جنذاب اعلى أولئ  الرؤوس لكوهنم قادة والقادة يقتدى هبم لقوة  بأفراد اجملتمع واألمر يتعني بالقرع
تباعهم هلم يف الغالب األعم؛ ألهنم يصلحون بانتهاجهم هنج أولئ  إن كانوا صاحلني؛ وألن االناس و 

َياَسة الش رعي ة من خالل استقراء  ؛الرأس كالقلب إذا صلح، صلح سائر اجلسد ولذل  أّكد فقه السِّ

                                      
 ، 9سورة املائدة، آية: ( 1)

 158سورة األعراف، آية: ( 2)

 59سورة النساء، آية: ( 3)

 26سورة القصص، آية: ( 4)

 158سورة آل عمران، آية: ( 5)

 39سورة الشورى، آية: ( 6)

 ( 628،631/ 1(، وانظر: تفسري ابن كثري، )143/  3، )59انظر: تفسري القرطيب،، سورة النساء آية: ( 4)
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ورة اختيار الناس حلاكم أو لرئيس حيكمهم ويسوسهم وفق قواعد وشروط منصوص نصوصه على ضر 
فإن مل يلتزم هذا السلران أو هذا  (1)عليها وجممع عليها عند أهل العلم وعلى رأسها القوة واألمانة
َياَسة الراشدة احملاالرئيس بتل  القواعد والشروط الضابرة له واملوصلة إىل الغ ققة ية منها بتحقيق السِّ

وإال على ذل  الرئيس املختار أن  (2)ومن ذل  مشاورة من اختاروه رئيًسا ،لعموم مصاحل العباد والبالد
ألنه  ؛ينزاح بنفسه عن موقع القيادة أو يُزاح عنها بسبب إخالله أو ختليه عن تل  القواعد والشروط

وقد تظافرت األدلة  ،ول العدلا حني ذاك، فالظلم مصداه الفساد واإلفساد وهو ناقض  ألصًـ يصبح ظامل
 ومنها:  ،على نبذ ذل  وحترميه

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ 

 (3)(ں

وتل  اآليات وهذه اآلية وغريها تصور لنا خرورة أمر الفساد؛ ألنه نقيض ما أمر اهلل به من 
ڭ ): -تعاىل -قق لصالح أحواهلم وبه تقوم وتتم اخلالفة الراشدة يف األرض قالإصالٍح للناس احمل

ی جئ حئ مئ ):-تبارك وتعاىل -وقال(4)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

أخر عقوبة ظلم  -تعاىل -فنستنتج من هذه اآلية أن اهلل(5)( ىئ يئ جب حب
ن عمارة األرض الشرك به إىل يوم يبعثون ومّكن هلصالء املصلحني بعدم إهالكهم ملا يف إصالحهم م

وحتقيق الت عايش بني الناس على أساس من العدل ودفٍع للتظامل، وهبذا تقوم سنن الت مكني عندما جتّلى 
أثرها داعمًة وحارسًة ألولئ  املصلحني من البشر عامًة فإن كانوا من املسلمني صار متكينهم أوىل من 

                                      
 ( 391/ 3، )26 انظر: تفسري زاد املسري البن اجلوزي، سورة القصص آية:( 1)

 ( 2/449)158انظر: تفسري القرطيب،، سورة آل عمران آية: ( 2)

 216إىل  214سورة البقرة، آية: من ( 3)

 56سورة األعراف، آية: ( 4)
 114سورة هود، آية: ( 5)
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 ٹ ٹ): -تعاىل -بعبادهتم له موحدين، قال -تعاىل -غريهم بفار، اإلسالم املعّلي سهمهم عند اهلل

(1)(ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ومما يدل على عظم أمهي ة الشورى للفرد احلاكم وأهنا السراج املنري من عدة سرج يقيموا هبا العدل 
:-تعاىل -بل وجههم القرآن إليها بقوله ،نه مل يستثِن منها هصالء الناس فيما بينهمأيف الناس ب

(2)(ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ)

ويف هذه  ،فألزمت هذه اآلية الكرمية اجملتمع املسلم بإشاعة الشورى بينهم لتكون قاعدة مالزمة هلم
احلالة قد أوجد الشارع احلكيم طرف املعادلة الثاين الراشدي لتلتقي وتتعاضد مع طرفها األول املتمثل يف 

الرشد من جهة القاعدة اجملتمعي ة ورأسها وهو  السلران ليتحقق كامل النص امللزم بالشورى للحاكم أو
  السلران.

بناًء على اآلية اآلنفة ما يفيد من مصلحة عظيمة يف الت شاور  (3)وقد أبان اإلمام احلسن البصري
: "الشورى (4)بني الناس بقوله: "ما تشاور قوم قط إال هدوا ألرشد أمورهم". وكذل  يف قول ابن العريب

بار للعقول وسبب إىل الصواب، وما تشاور قوم قط إال هدوا." وذل  يف تفسري ألفة للجماعة ومس
  (5) القرطيب.

ونستنبط من مجيع ذل  أنه إذا استقرت إلزامي ة الشورى يف عقل احلاكم وفيما بني الناس حصل 
 ى العدل فيما بني احلاكم واحملكوم.وتأت   ،نفي االستبداد بالرأي

 

                                      
 13سورة لقمان، آية: ( 1)
 39سورة الشورى، آية: ( 2)
وه يسار من سيب ميسان، وموىل لبعض األنصار، ولد باملدينة وكانت أمه حلسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، كان أبا (3)

ا، شهد له أنس بن مً ـا، عالا، فصيحً ، ناسكً ا، مجياًل ترضع ألم سلمة، رأى بعض الصحابة، ومسع من قليل منهم، كان شجاعً 
هـ. يراجع:  111استعفى، تويف سنة  وغريه، وكان إمام أهل البصرة، ويل القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز، مث مال  

 .226/ 1. األعالم للزركلي 233 / 3. صفوة الصفوة 563/  4سري أعالم النبالء 
حممد بن عبد اهلل بن حممد، أبو بكر، املعروف بابن العريب، حافظ متبحر، وفقيه، من أئمة املالكية، بلغ رتبة االجتهاد، رحل إىل  (4)

إلمام أيب حامد الغزايل، مث عاد إىل مراكش، وأخذ عنه القاضي عياض وغريه، أكثر من التألي ، املشر،، وأخذ عن الررطوشي وا
هـ، من تصانيفه: عارضة األحوذي شرح الرتمذي، وأحكام القرآن،  543وكتبه تدل على غزارة علم وبصر بالسنة، تويف سنة 

 .242/  11. معجم املصلفني ـ 231/  6لزركلي ـ واحملصول يف علم األصول، ومشكل الكتاب والسنة. يراجع: األعالم ل
 ( 138/ 4(، وانظر: تفسري ابن كثري، )268/  9، )39انظر: تفسري القرطيب،، سورة الشورى، آية: ( 5)
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 من الظالمين: همكين وزوالالفرع الثاني: نمع التَّ 
قال احلكماء: "الظلم ال يدوم وإذا دام دّمر" هذه احلكمة جتد هلا أصاًل وأساًسا يف الوقوع 

وهذا  ،لذل  أن يكون -تعاىل -الشرعي فيما مّر من عصور وسيستمر فيما سيُكرُّ من دهور ما شاء اهلل
 -على الظاملني بالنصني يف الكتاب والسنة قال من االبتالء الت محيصي للفئة املنصورة املوعودة بالنصر

(1)( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ):-تعاىل

وبتدافع أهل احلق وأهل الباطل تكون الت زكي ة والت رهري لألولني واحملق لآلخرين بزوال شوكتهم، 
 وهذا بسنة االبتالء والت دافع.

عليهم من اخللق قد نزع اهلل ويف حق من ويّل  -تعاىل -وهذا فرعون أظلم الظاملني يف حق خالقه
جاءته وآله النُّذر بكّ  ظلمه عن نفسه بعدما  مال  املل  من فرعون ملكه وأزاله وجعله عربة ملن يعترب

(3)( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)وقال:(2)( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ):-تعاىل -وعمن وليهم قال

حّل هبما ومبعّمر ومبا  -تعاىل -يف الزمن الغابر قد جعل اهلل وكذل  كان حال النمرود، وجالوت
القذايف، وزين العابدين بن علي وأمثال هصالء يف زماننا احلاضر ومن هنج هنجهم، قد ُجعَل يف ذل  زجرًا 

فيهم ال تتخّل  عن ميعادها احملتوم لعموم مقصود النصوص يف  -تعاىل -وردًعا لغريهم؛ ألن سّنة اهلل
هم أو بزوال ُحكمهم ووقوعهم يف املهانة والذلّة بالقتل السابقني والالحقني املنبئة عنهم إما بزواهلم وُحكم

وملوك وسالطني زماننا ممن ذكرنا  ،ا ظلمواَـ أو األسر أو بغري ذل  كما وقع على ملوك األندلس ملّ 
 وهي سنة اهلل يف أولئ  لن تتبّدل إىل يوم الدين. ،كما ال خيفى على ذي ُلبٍّ   ،وأمثاهلم

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڦ)يف النمرود:  -تعاىل -وقال

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 -سبحانه -وقال(4)( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
                                      

 141سورة آل عمران، آية: ( 1)

 24سورة طه، آية: ( 2)

 41سورة القمر، آية: ( 3)

 259سورة البقرة، آية: ( 4)
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يف فرعون: -تبارك -وقال(1)( ...ۀ ہ ہ ہ ہ ھ) يف جالوت:

(2)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)

بنزع ملكهم منهم  ،يف الظاملني ومن تل  اآليات الكرميات جند حتقق ووقوع سّنة اهلل العادلة
السوء بعد اإلنذار واإلعذار مث توريث ملكهم من أرض وأموال ونعيم لآلخرين  ةهبالكهم هلك
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ): -تعاىل -قال ،وفيه بيان عقوبة الظاملني وزجر وردع ألمثاهلم ،املصلحني

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ 

كلمات اهلل الرحيم الصادقة يف اخلرب   وهذا من متام،(3)(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ): -تعاىل -والعادلة يف احلكم قال

اليت فيها رفع  (5)عن قتادة أهنا: "صدقًا فيما وعد، وعداًل فيما حكم" وفسرها ابن كثري(4)( ۇ
 .ظلم الظاملني عن كواهل املظلومني

املصيت للمل  ملن  -تبارك -وال حيّول لكونه بأمره الذي ال يبّدل -تعاىل -وقد مضت سنة اهلل

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ):-تعاىل -يشاء والنازع له ممن يشاء قال

(6)( ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

َياَسة الرشيدة حسب ما بيناها من أصوهلا ملا نزع منهم  لذل  لو سار أولئ  امللوك على السِّ
إهالكهم بالنهايات املهلكة املختلفة املتعددة الصور اليت كل منها ملكهم وانتهى حاهلم ولو بعد حني ب

وقد جنا من ذل  أولئ  السالطني واحلكام املصلحون سواًء منهم املسلمون أم غريهم  ،مفزعة ومريعة

                                      
 251 سورة البقرة، آية:( 1)

 81سورة يونس، آية: ( 2)

 ( 4/169(، وانظر: تفسري ابن كثري، )334،335/ 9، )28إىل  25انظر: تفسري القرطيب،، سورة الدخان، آية: ( 3)

 115سورة األنعام، آية: ( 4)

 ( 2/213، )115انظر: تفسري ابن الكثري، سورة األنعام، آية: ( 5)

 26سورة آل عمران، آية: ( 6)
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على األسس العدلي ة اليت تقوم على الرشد يف مجيع األحوال  ذل ؛ ألهنم سريّوا سياستهم وأقاموها
ويف ذل  صالح أمرهم مجيًعا يف الدنيا  ، شعوهبم والت عايشي ة مع غريهم من الشعوب األخرىاملعاشي ة يف

ی جئ حئ مئ ىئ ):-تعاىل -واآلخره للمسلمني منهم ولغري املسلمني يف الدنيا لقوله

ی ی ی ی جئ حئ )وكذل :(1)( يئ جب حب

(2)( مئ

 (3)ب العمران""يف أن الظلم مصذن خبرا وقد أثبت ابن خلدون يف مقدمته بقوله:
ن إومن ذل  نقول  ،هذه اآليات هي سنن آهلي ة ضابرة مليزان العدل ال حتيد عن هذا الرريق أبًدا

قد جعل  -سبحانه -حني يرسل عذابه ونقمته على الظاملني من املسلمني وغريهم فإنه -تعاىل -اهلل
رائي ة لتل  السّنة العادلة ال تأتيان إال بغتة  الت وقيت هلا جمهواًل وكيفيتها كذل  فإن مىت الزماني ة وكي  اإلج

 حىت يكون الت أديب موجًعا حبالٍة ال تُنسى.؛ كالساعة
يف إجياد املوعظة والت أديب إصالًحا عاماا من أنه ميكّن للظاملني البتالئهم  -تعاىل -ومن سنن اهلل

ل  يكون هذا عربًة وموعظًة للناجني  وكذ ،أيشكرون أم يكفرون وليبتلي هبم املظلومني متحيًصا وترهريًا
 كما هو ثابت يف الكتاب والسّنة.

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )قد صّد، قول بلقيس:  -تعاىل -وقد ورد يف تفسري القرطيب أن اهلل

وقول بلقيس جاء قياًسا على ما كان (4)( ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی
اإلذالل من امللوك الظاملني؛ ألن يُعهد وُمشتَهر من ظلم امللوك إال ما رحم رب ، أي فعل هذا اإلفساد و 

األسر والسيب يكون يف اجلند، لكن بعد ما يُهزم اجليش يُبسط العدل يف الناس من امللوك الصاحلني 

                                      
 114، آية: سورة هود( 1)

 58سورة القصص، آية: ( 2)

 296انظر: مقدمة ابن خلدون ص( 3)

 34سورة النمل، آية: ( 4)
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وصالح الدين  (1)، وذي القرنني وعمر بن عبد العزيز-عليهما الس الم -املصلحني كداود وسليمان
  (3.)ملًكا ورمحة. ؛ ألن ملكهم كان-رمحهما اهلل تعاىل -(2)األيويب
 

                                      
 سبق التعري  به. (1)

هو :يوس  بن أيوب بن شاذي، أبو املظفر، صالح الدين األيويب، امللقب باملل  الناصر: من أشهر ملوك اإلسالم، أول ملوك  (2)
 .9/221هـ. انظر:األعالم للزركلي 598ني، تويف عام الدولة األيوبية، وقائد معركة حر

 ( 131/ 4، )34انظر: تفسري القرطيب،، سورة النمل، آية ( 3)
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 املرلب الثاين
َياَسة التَّمكينيَّة الراشدة في السنة  وله فرعاا: ،أصول السِّ

 للعادلين: هالفرع األول: قيام التَّمكين وحصول
أسس راسخة أقيمت عليها منارات العدل وبينت  -صلى اهلل عليه وآله -ويف سّنة رسول اهلل حممد
مت هبا احلجج الدامغة على العقالء ممن ُكتب هلم تويّل قيادة أممهم حىت ال فيها صفاته وأدلته وأماراته وقا

يزيغوا عن طريق العدل فينزلقوا إىل مهاوي الظلم فيبوء الظامل باخلسران املبني، وجاءت هذه السّنة املرهرّة 
كني األكمل مبا يف شأن العدل وأهله وجزاهم األوىف والت م -تعاىل -مفّسرة ومبيّنة ما جاء يف كتاب اهلل

 ومن تل  األدلة ما يلي:  ،يشّده ويعضده
: ))إن املقسرني، عند اهلل، -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -قد ورد يف صحيح مسلم: قال رسول اهلل -1

، وكلتا يديه ميني؛ الذين يعدلون يف حكمهم -وجل   عز   -على منابر من نوٍر، عن ميني الرمحن
 (1.)وأهليهم((
ملن يعدل يف ُحكمه ملن ُويل عليه، سواًء من عموم  -تعاىل -من اهلل اديث جند وعدً من هذا احل

ملا هلذا األمر من صالح وفالح ألحوال  ؛الناس أو خاصته، وهذا يدل على ِعظم شأن العدل عند اهلل
وعدوا على أرضه، ومن احلديث نعلم جليل املكافأة ألهل العدل مبا  -تعاىل -الناس، لتحقيق خالفة اهلل

ليجعل هلصالء  -تعاىل -من مقام عايل القدر عند اهلل، حيث مقامهم املنابر النوراني ة، وما كان اهلل
العادلني هذا الفضل إال  ألنه طريق  إىل الت مكني احلق، وألنه بدون هذا النوع من الت مكني فإن اهلالك 

 سيكون بدياًل عنه للظاملني. 
: ))إن أحب  الناس إىل اهلل يوم القيامة، وأدناهم منه -َعَليِه وَسل مَ  َصل ى اهللُ  -قال رسول اهلل -2

)) . وأبغض الناس إىل اهلل، وأبعدهم منه جملًسا، أمام  جائر  جملًسا، إمام  عادل 
(2) 

نستنبط من هذا احلديث ميزان احُلب وميزان البغض اإلهلي، ففي األول كفتان، كفة عدل يُقابلها  
، واحلديث هنا -تعاىل -، وأما اآلخر فيه كفة ظلم يُقابلها كفة بُغض من اهلل-تعاىل -كفة ُحب من اهلل

                                      
رواه مسلم،، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق بالرعي ة والنهي عن إدخال املشقة عليهم، ( 1)

 1924حديث رقم: 

 .3414، وضعفه األلباين يف املشكاة برقم 1328مذي، كتاب األحكام، باب ما جاء يف اإلمام العادل، حديث رقم: رواه الرت ( 2)
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غيب  قد عرض لنا امليزانني، ميزان أهل العدل وميزان أهل الظلم، ومفهوم هذا اخلراب ومدلولة فيه الرت 
هيب، ُموج ه من اخلالق القادر القوي إىل املخلو، الضعي  قليل احليلة؛ ليُحث  أهل امليزان األول والرت 

سريهم فيه آمنني مرمئنني من عذاب يوم القيامة، وليزدجر ويرتدع أهل امليزان الثاين حىت ينجوا ويأمنوا 
 من عذاب الدنيا واآلخرة.

 -عز  وجل   -قال: ))سبعة يُظلُّهم اهلل -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -"أن رسول اهلل عن أيب هريرة -3
، وشابٌّ نشأ يف عبادة اهلليوم القيامة يوم ال  ، ورجل  -عز  وجل   -ظل  إال  ظلُُّه: إمام  عادل 

 -ذكر اهلل يف خالء ففاضت عيناه، ورجل  كان قلبه معل ًقا يف املسجد، ورجالن حتاب ا يف اهلل
عز   -، ورجل  دعته امرأة ذات منصب ومجال إىل نفسها فقال: إين أخاف اهلل-عز  وجل  
رجل  تصد ، بصدقٍة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما صنعت ميينه((.، و -وجل  

(1) 
ومن هذا احلديث جند داللته تُفيُد أن  لألئمة العادلني يف الدنيا ِظالٌّ خاصاا يوم القيامة يُعرفون به 

ا قد ُوعدوا به، وهو يُثبت وغريه من األحاديث يف هذا الشأن، وعدً  -تعاىل -من غريهم، ذل  من اهلل
خلالفته على  -سبحانه -يف اإلمامة اليت أرادها -تعاىل -غري مكذوب جزاًء للعادلني؛ ألهنم أتوا مبراد اهلل

ڭ ڭ ڭ ڭ ):-تعاىل -خلقه يف أرضه؛ ذل  ألن عدمها يُقابله الفساد يف األرض. قال

(3)(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ):-تعاىل -وقال،(2).( ...ۇ ۇ

بأن النصر  -ومنها آنفة الذكر -الصرحية يف الُسن ةوقد أنبأتنا وبشرتنا النصوص الصحيحة و 
: ))ال تزال طائفة من -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -والت مكني ألهل العدل إذا صربوا وإن كانوا قليلني لقوله

 (4)أميت قائمة بأمر اهلل، ال يضرُّهم من خذهلم أو خالفهم، حىت يأيت أمر اهلل وهم ظاهرون على الناس((
هذا النّص داللة تُفيد أن  هذه الرائفة قد أعريت الضمان من الوحي املرّهر بأهنا منصورة ال حمالة  ويف

إىل قيام الساعة، وهو معّزز وحمّفز لغري هذه الرائفة من األمة لالنضمام إليها ملا بيّنه النص من الوعد 
                                      

 .919، وصححه األلباين ص5392رواه النسائي، كتاب آداب القضاة، باب اإلمام العادل، حديث رقم: ( 1)
 56سورة األعراف، آية: ( 2)

 94سورة النساء، آية: ( 3)

: ))ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -لم،، كتاب اإلمارة، باب قولهرواه مس( 4)
 1134خالفهم((، حديث رقم: 
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دخول يف طريق املنصورين، وممّا جعلين الصاد، هلذه الرائفة املنصورة مثبًتا وجاعاًل غريها يُقدم على ال
أذهب إىل هذا الرأي أن احلديث الشري  ُصّدر بفعٍل مضارع وهو يفيد االستمرار الذي ال انقراع 

وممّا جيعل هذا احلديث آية ألهل احلق، هو تعريل قانون أو قاعدة أن الفئة الكثرية تغلب الفئة  ،بعده
قد عّرل هذا القانون ما دام يصدي هذا  -تبارك -ن  خالقهاوهو قانون فرري يف النفوس، لك ،القليلة

سبحانه  -عّرل يفعل ما يُريد مثلما -تعاىل -الت عريل إىل حتقيق مصلحٍة كربى وليكون آية أن اهلل
فيها، نصرًة للحق املبني وهو  -عليه الس الم -قانون اإلحرا، بالنار عندما ُرمي نبيه إبراهيم -وتعاىل

  ولظهور دينه. -تعاىل -توحيد اهلل

لنصوص القرآن الكرمي جند منها أمَر وحقيقة  -واهلل تعاىل أعلم -حسب اجتهادي -ومن تتبعي .1
نصرة القّلة املصمنة الـُمصلحة على الكثرة الكافرة والـُمفسدة يف األرض؛ ألن األوىل تسعى وجتاهد 

ثنائي ة من األصل ألن عدم هذا يف تبليغ احلق وإقامة العدل بني الناس، وهذه القاعدة حالة است
 ٻ ٱ}:-تعاىل -االستثناء الناصر ألهل احلق ينجم منه مفاسد كبرية، ومن أدلة ذل  قوله

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}:-سبحانه -وقوله،(1){ ک ک

ومن مفهوم هذا النص وما قبله (2) {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ
فيه إشارة قوي ة أن الريب من الناس قليل، فاستحق من مل يستيقظ ويلتفت إىل هذا أن يُلَفت 

 أعلم. -تعاىل -إىل اختاذ الت قوى حصًنا له حىت يرتقي هبا فيكون من الريبني، واهلل

                                      
 248سورة البقرة، آية: ( 1)

 111سورة املائدة، آية: ( 2)
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 من الظالمين: هن وزوالالفرع الثاني: نمع التَّمكي
كل ذل    -سبحانه -ووص  ،بإيتاء املل  من يشاء وكذل  نزعه ممن يشاء -تبارك -قضى ربنا

قادر على كل شيء ملن يتشك  يف وقوع هذا اخلرب الصاد،، أو ليزيد  -تعاىل -بأنه خري وَسب َبه بأنه
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  ) :-تعاىل -املصمنني به إميانًا. قال

(1)(ڱ ں ں ڻ ڻ ڱڱ

املل  ممن آتاه إياه بعد  -تعاىل -ومن عظم ما تّدل عليه اآلية من وجوه النفع العظيم هو نزع اهلل
أن ظلم وجار حىت ال ختلد النفوس الظاملة اجلائرة يف وهم األمان من هذا النزع بعدما صاروا يف غيبوبة 

ناصرهم على من  -تعاىل -لومني وأنهُسكر املل  أو السلران اجلائر، وكذل  يف هذا بشرى للمظ
وأن عليهم األخذ بأسباب دفع الظلم عنهم والصرب على هذه واملصابرة أثناء دفع  ،ظلمهم وطغى وجترّب 

ألن يف ذل  عبادة حىت أن السن ة النبوي ة الشريفة قد وضعت هلم الوصفات  ؛الظامل ليزول عنهم ظلمه
هلم، وكذل  يدل على هذه املقاصد العظيمة من العدل أحاديث العالجي ة هلذا الظلم وجعلتها خمرًجا 

 ومنها: ،صحيحة
ا فشق عليهم فاشقق عليه ومن قال رسول اهلل عليه وسلم: ))اللهم من ويل من أمر أميت شيئً  -1

 (2)ا فرفق هبم فارفق به((ويل من أمر أميت شيئً 
اجلائر بل املوجبة لذل  النزع  إن هذا احلديث من األسباب الـُموصلة إىل نزع املل  من السلران

 ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ): -تعاىل -، قال-تعاىل -عند اهلل

(3)( وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

وكذل  يقودنا هذا احلديث وغريه إىل وجوب لعن أولئ  الظلمة والدعاء عليهم لشنيع فعلهم؛ حىت 

                                      
 26سورة آل عمران، آية: ( 1)

اإلمام العادل وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق بالرعي ة والنهي عن إدخال املشقة  صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضيلة( 2)
 411، ص4422عليهم حديث رقم: 

 141سورة آل عمران، آية: ( 3)
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امتثااًل ألمر شرعه  -تعاىل -ا يُعّد من العبادة هللاملظلومني من ظلم أولئ  وأن  هذ -تعاىل -ي اهلليُنجِّ 
 فيهم.

: ))إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -قال رسول اهلل -2
 (1)أوش  أن يعمهم اهلل بعقاب من عنده((

ام أو السالطني يكون بغري مدافعة الظلمة والرغاة من احلك به ونعلم منه أن   وهبذا احلديث نستدلُّ 
ذل  ألن  الظلم من الكبائر وجيب  ؛اليد؛ للجمع بني بذل السبب والت وكل الكامن يف الدعاء عليهم

دفعه على من يستريع تعبًدا، وهذا يصدي إىل إقامة سياسة راشدة رافعة للظلم، ومبقية للعدل الذي 
 قامت به السموات واألرض ونفي االستبداد.

ل منه الت مكني اإلهلي املوعود به املصمنون بعد صربهم ومصابرهتم يف سعيهم إىل كل ذل  حيص
 ذل  احلكم الراشد.

وقد جاء يف نصوص القرآن من الت هديد الشديد والوعيد العظيم بعقوبة كل من ال ينهى أولئ  
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ):-تعاىل -الظاملني عن كبرية الظلم هذه، ومنها قوله

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 

(2)(ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  -ومن السنة قول النيب،
، ومن هذا (3)((فقد ُتودَِّع منهم ظامل   أنت للظاملِ  تقولُ  ال ))إذا رأيتم أم يت: -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ 

 -هللاحلديث اسُتدل به على أّن الظلم أعظم الكبائر، وأن  عاقبته وخيمة ألن الظلم أمر ُيضاد أمر ا
م ذنب من ال ينهى الظامل عن ظُلمه حىت أن  ومنه أيًضا استدل على ِعظَ  ،يف عمارة األرض -تعاىل

إنكار هذه الكبرية أُسندت إىل األمة بأكملها، فإن مل تفعل فال نفع يرجتى منها، وهذا يدل أيًضا أن ال 
ا أمة ظاملة، كل هذا الوعيد قد مما يعين أهنا كله ،حلكم الشرع ما دامت تقبل بالظلمختضع قيمة ألمة 

                                      
 .481، وصححه األلباين ص2169رواه الرتمذي، كتاب الفنت، باب ما جاء يف نزول العذاب إذا مل يغري املنكر، حديث رقم: ( 1)
 49،48املائدة، آية: سورة ( 2)

 ( 85/6انظر: سنن الكربى للبيهقي، )( 3)
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ك ؛ كان حاكًما أو حمكوًماأجاء لُيحذر األمة ُكلها بعاقبة ترك هني الظامل عن ظلمه سواًء  ملا يف ذل  الرت 
 أعلم. -تعاىل -واهلل ،من شر عظيم على األمة
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 المبحث الثاني
الراشدة  في اإلجماع  أصول السياسة التَّمكينيَّة 

 والقياس 
 باا:وفيه مطل

 المطلب األول: من سنن التَّمكين األصولية الم ُجمع عليها.

 المطلب الثاني: أصول السياسة التَّمكينيَّة الراشدة في القياس.
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 المطلب األول
 وله فرعاا: ،من سنن التَّمكين األصولية الُمجمع عليها

َياَسة الراشدة: الفرع األول:  تعريف اإلمام وأثره في تحقيق السِّ
 توطئة:

إن  نوع العالقة بني اإلمام الـُمَنص ب لقيادة األمة واإلمامة املناطة به عالقة  طردي ة وهي مبثابة الُسن ة 
ن ، فإ(2()1)القانون، فإن كان اإلمام راشًدا الجتماع الشروط السبعة فيه كما جاءت عند املاوردي أو

إمامته تكون راشدة يقيًنا، وإن ُعدمت يف اإلمام تل  الشروط أو ُعدم ُجلُّها فال إمامة راشدة؛ ألن 
املقصود الشرعي منها صار إىل الضد، وهبذا الضد ال يكون به سياسة  للرعي ة صاحلة مع فساد تدبري 

ا وحراسة الدين، وهذا مما يُعلم مصاحل األمة، ويف هذا ما فيه من املهال ، وكذا تنتفي بسببه سياسة الدني
 من الدين بالضرورة.

وحىت تسلم األمة من أن يتوىل عليها ظامل اشرتطت على املتويل قيامه بإعمال معىن تعري   
اإلمامة، وقد ُعرٍّفت اإلمامة كما جاءت عند املاوردي: "موضوعة  خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة 

ا يف األمة واجب  باإلمجاع وإن شذ  عنهم األصم"الدنيا، وعقدها ملن يقوم هب
(3) 

وعندما حيصل الت مكني بإنفاذ هذا الت عري  من أهل الصالح املصلحني، ال بُد  أن ينجم منه أثر 
َياَسة الش رعي ة يكون راشًدا ذل  من حتقيق الشروط اليت هبا تنعقد الرئاسة أو الزعامة فيمن يتم  ،على السِّ

 (4) ا من مجاعة املسلمني وكذل  ما يتبعها من صفات. وال حمالة بأن عدم توفر هذه الشروطاختياره هل

                                      
علي بن حممد بن حبيب املاوردي نسبته إىل بيع ماء الورد. ولد بالبصرة وانتقل إىل بغداد. إمام يف مذهب الشافعي، كان حافظًا  (1)

له املكانة الرفيعة عند اخللفاء وملوك بغداد. له. وهو أول من لقب بـ ))أقضى القضاة(( يف عهد القائم بأمر اهلل العباسي. وكانت 
(، األعالم للزركلي 3/295(، الشذرات )314 – 3/313طبقات الشافعية ) انظر: اهتم بامليل إىل االعتزال. تويف يف بغداد.

(5/146.)  
  18انظر: األحكام السلراني ة للماوردي، حتقيق أمحد جاد، ص: ( 2)
  15انظر: املرجع السابق، ص: ( 3)
  18انظر: األحكام السلراني ة للماوردي، حتقيق أمحد جاد، ص: ( 4)
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أو أغلبها يف غالب الزعماء أو الرؤساء احلاليني مصذن بزوال الت مكني بسبب عدم الرشد احملقق حلراسة 
 الدين وسياسة الدنيا.

 ،األمة اإلسالمي ة منذ قرون وإىل اليومواحملقق يف هذه املسأله بنظر املتامل فيما آلت إليه أحوال 
وحتديًدا منذ العصر األموي فالعباسي الذي ُخِلَط فيهما العمل الصاحل والسيء بسبب الت أويل غري 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ): -تعاىل -السوي، قال

من وأما ما بعد العصرين وإىل اليوم فقد صار أسوأ مما قبله؛ ِلما وقع ،(1)( گگ گ ڳ ڳ ڳ
َياَسة الش رعي ة باجتهاد فاسد يف غالبه فعانت األمة من ويالت الظلم واجلور  (2) الت بديل يف نصوص السِّ

وما سّببه هذا من ضع  لإلمة وهواهنا على الناس؛ بسبب ما ساد من استبداد يف احلكم، قد جترأ 
وبذل   (3)يالئهم على خرياهتا.األعداء فاستباحوا حقو، األمة اإلسالمي ة بفرض سيررهتم عليها واست

يَثُبت عدم مشروعي ة تويل هصالء السالطني أو احلكام يف بالد املسلمني إال النزر القليل منهم، وهذا ال 
يكون إال يف حال كون اإلسالم مبّداًل عما أنزل به يف أوله يف هذا األمر، وال جناة من هذه املهال  إال 

يف سنته الواجبة اليت ساس هبا حكم املسلمني يف عهده وعهد  -َليِه وَسل مَ َصل ى اهلُل عَ  -باتّباع النيب
خلفائه الراشدين الذين ساروا على سنته الرشيدة يف احلكم يصيدهم يف ذل  ويشّدهم نصوص القرآن 

  (4)الكرمي اليت جاءت يف ذل .
لدولة يف اإلسالم، وبذل  لرئاسة ا (5)ومما يتقرر به شرًعا قيام الت مكني احلق هو اختيار األصلح

َياَسة الرشيدة بكوهنا أثرًا جاء من الت مكني الراشد باختيار ذل  األصلح لقيادة هذه الدولة مبا  تكون السِّ
يرتتب على هذا من مصاحل عظيمة، ولعظيم اهتمام اإلسالم حبال هذا املتويل لرئاسة الدولة مل يصكد 

 اإلمجاع أخًذا بتقدمي الفاضل على املفضول، وهبذا يتم بلوغ ضرورة اختيار الصاحل بل اختيار األصلح يف
 الت قوى بعمل املستراع. 

                                      
 112سورة الت وبة، آية: ( 1)

 241، 268انظر: احلري ة والروفان، احلاكم املرريي، ص: ( 2)

 254انظر: املرجع السابق، ص: ( 3)

  15من شرح للمحقق، ص: انظر: األحكام السلراني ة للماوردي، حتقيق أمحد جاد وما جاء يف اهلامش ( 4)
 14إىل 12انظر: السياسة الشرعي ة، البن تيمي ة، ص: ( 5)
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وقد أبان املاوردي اإلمجاع يف هذه املهمة مفصاًل بقوله: "فإذا اجتمع أهل العقد واحلل لالختيار 
أكملهم تصفحوا أحوال أهل اإلمامة املوجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة ِمنُهم أكثرهم فضاًل و 

 (1)شروطًا..".
َياَسة الراشدةالفرع الثاني:   :عمل الحاكم الظالم وأثره في سنن السِّ

َياَسة الرشيدة اليت تستدعي الت مكني وتستبقيه لألمة منَع الظلم ودفع االستبداد  إن من السِّ
ذا احلاكم يف كان هأبالوسائل املشروعة فيما بني أفراد األمة، وذل  خاصة إذا وقع من احلاكم سواًء 

رأس هرم السلرة أو ممن هم من دونه يف رتب الواليات، وال بُد  أن نصكد أن رأس الدولة هو املبتدأ 
واملنتهى يف منع حدوث ذل  الظلم واالستبداد ليمتنع من دونه من الوالة أو الرؤساء خوفًا من صالحه 

اكم الرأس إذا تعد ى على رعيته فيما لذي جيب إعماله من نصوص مع احلاالزاجر والرادع هلم، ولكن ما 
استأمنوه فيه أو فر ط يف هذا. فنقول قد ثبت يف النصوص واإلمجاع تعزير احلاكم أو عزله، وقد ذكر ابن 

 -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ومنه: "... وقد يعزر بعزله من واليته كما كان النيب ،تيمي ة تفصياًل يف هذا
ل ... وكذل  األمري إذا فعل ما يستعظم فعزله من اإلمارة تعزير له. وكذل  قد وأصحابه يعزرون بذ
وهذا  ،ذل  ملخالفته شروط عقد البيعة أو بعضها بسبب ذل  الت عدِّي أو الت فريط (2)يعزر باحلبس..."
فاستحق ذل  بانتفاء صفة العدالة الواجبة فيه اليت هي أصل من أصول احلكم  ،األعدل يف احلكم

على معاوية بن أيب  (3)لكونه أجريًا أي وكياًل لألمة فيما اسرتعته فيه، دخل أبو مسلم اخلوالين  ؛لرشيدا
سفيان، "فقال: الس الم عليكم أيها األجري؛ فقالوا: قل الس الم عليكم أيها األمري. فقال: الس الم عليكم 

يقول، فقال إمنا أنت أجري استأجرك رب هذه أيها األجري... فقال معاوية. دعوا أبا مسلم فإنه أعلم مبا 
  (4)الغنم لرعايتها..."

                                      
  25انظر: األحكام السلراني ة للماوردي، حتقيق أمحد جاد، ص: ( 1)
  82و 81انظر: السياسة الشرعي ة البن تيمي ة، ص: ( 2)
(3)

 عي، فقيه عابد زاهد، نعمة الذهيب برحيانة الشام.أبو مسلم اخلوالين: عبد اهلل بن ثوب )بضم ففتح( اخلوالين: تاب
ومل يره، فقدم املدينة يف خالفة أيب بكر، وهاجر إىل  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -أصله من اليمن. أدرك اجلاهلية، وأسلم قبل وفاة النيب

ه، انظر: األعالم 62م اليمن، تويف سنة الشام، ويف أكثر املصادر: وفاته بدمشق، وقربه بداريا، يلقب حبكيم األمة، أو حكي
 .4/45للزركلي 

 11و 11انظر: املرجع السابق،ص: ( 4)
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قد خاطب معاوية  -رضي اهلل تعاىل عنه -تعاىل -املتّفقه يف دين اهلل  (1) وهذا أبو مسلم اخلوالين
بن أيب سفيان مبا خاطبه به إعمااًل بالنصوص اليت عمل هبا اخللفاء الراشدون وعلى رأسهم أبو بكر 

اللذان بّينا بأهنما وكيالن فيما وليّا فيه على أمة حممد يف عصرمها  -اهلل تعاىل عنهما -وعمر رضي
مشهدين بذل  على أنفسهم إبراًء للذمة وتعليًما وإعالًما لألمة مبا هلا من حق واجب عليهما، وهبذا 

ملرء املصدى إليه اإلعمال بتل  النصوص ساد العدل واألمانة وأُديت احلقو، إىل أهلها، سواء َعظُم شأن ا
 (2)فهم فيه سواء. ،هذا احلق أو مل يَعظُم

ولكن  األمر انقلب اليوم على رأسه انقالبًا مريًعا لسيادة االستبداد يف احلكم، مما جعل ميزان 
َصل ى اهلُل َعَليِه  -ورسوله -تعاىل -العدل يضررب كل االضرراب، وكل ذل  جاء من معصية اهلل

َياَسة الرشيدة اجملمع عليها قالالذي يوجب  -وَسل مَ  :-تعاىل -جهاد دفع الداخل وهو من أصول السِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

(3)

هلا يف  وال يثبت متكني أو يدوم إذا مل يكن لنصوص الشارع احلكيم من الرقابة واحملاسبة إعمال  
األموال اليت حتت سيررة وهيمنة السلران لُتعلم مصادرها ومصارفها، ويُتحقق من سالمة صرفها وعدم 

 -رمحه اهلل تعاىل -الت عدي عليها ممن بيده أمر صرفها من سلران أو من ينوب عنه ، وقد أبان إبن تيمي ة
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) :-تعاىل -قوله ومما ال يش  فيه أن املستند يف هذا (4)عن وجوه صرف األموال.

وتتضّمن هذه اآلية (5)( ...ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى

                                      
 سبق التعري  به. (1)

 26، 25انظر: احلري ة والروفان حلاكم املرريي، ص: ( 2)

 352، 351عثيمني، ص: انظر: الت عليق على السياسة الشرعي ة يف إصالح الراعي والرعي ة لشيخ اإلسالم ابن تيمي ة البن ( 3)

 155انظر: السياسة الشرعي ة البن تيمي ة، ص: ( 4)

 59سورة النساء، آية: ( 5)



145 
 

الكرمية إلزام احلكام أو السالطني بأداء األمانات بأنواعها من أموال وغريها كالعبادات إىل رعيتها وقت 
ت يف أهل سدنة ، ومع أن اآلية نزل(1)أدائها وحترمي اخليانة فيها، وهذا باإلمجاع عند علماء املسلمني

-تعاىل -الكعبة إال أهنا تفيد العموم بدخول األل  والالم على أمانات. وهذا احلكم نفسه جنده يف قوله
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ):

أي حترمي أكل األموال بأنواعها فيما بني أفراد األمة أو من قبل السالطني جتاه من  (2)ڃ (ڃ ڃ
وىل حبكم أهنم من يفصل بني الناس يف خصومات هذه األموال ولو ا عليه وهو من باب قياس األ

 (3.)إمجاًعا
 -من ذل  يتبنّي أن من أصول العدل أداء األمانات من السالطني إىل أهلها اليت واّلهم اهلل

إياها واستأمنهم عليها وهو الذي يثب ت ويبقي الت مكني يف األرض للعادلني واملصلحني، وهذا من  -تعاىل
َياَسة الرشيدة الش رعي ة يف اإلمجاع.أصول ا ومما يستنبط ويستفاد مما أوردناه هنا أن هذا حتذير ونذير  (4)لسِّ

ألن إضاعة األمانة من السلران ظلم جيب رفعه أو دفعه  ؛للسالطني اخلائنني لرعيتهم املضادين للتمكني
َياَسة الش رعي ة ليدوم الت مكني.  (5)حىت تستقيم السِّ

                                      
 ( 3/144، )59انظر: تفسري القرطيب، سورة النساء آية: ( 1)

 28سورة النساء، آية: ( 2)

 ( 3/114، )28انظر: تفسري القرطيب، سورة النساء آية: ( 3)

 ( 29/251(، وانظر: جمموع الفتاوى، البن تيمي ة )1/66ن زجنويه )انظر: كتاب األموال، الب( 4)

 ( 29/251،252انظر: جمموع الفتاوى، البن تيمي ة )( 5)
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 ب الثانيالمطل

َياَسة   وله فرعاا: ،الراشدة  في القياسالتَّمكينيَّة أصول السِّ

 الفرع األول: القياس على أحكام القرآا:

إن  الكتاب والسّنة يصكدان دائًما يف تتبع مكامن ومواضع الرشد للسياسة السلراني ة الش رعي ة،  .1
 جيد يف مصادر األدلة الثالثة: وعلى أساس هذا ال يُعذر السلران أو رئيس األمة يف حال مل

الكتاب، والسّنة، واإلمجاع ما يدلّه على الفعل الرشيد فيما جيب اتّباعه من سياسة صاحلة 
مصلحة له ولرعيته ملا جيّد أو يررأ من مسائل فقهي ة أو نوازل؛ ألن دليل القياس جعل للسلران 

اة من املهال  يف سياسته، وقد سار اخللفاء خمرًجا من احلرية أو الت وق  عن اختاذ الرشد سفينة جن
الراشدون وغريهم من الفقهاء بعدهم فيما افتوا أو اجتهدوا يف استخراج حكمه املصسس على 

وقد سار اخللفاء على هذا  ،(1)القياس بأنواعه اخلفي واجللي واملنرقي والشبه أو األشباه وحنو ل 
 -ا األمر سراًجا هلم يف ظلمة النوازل وغريها لقولهيف هذ -تعاىل -املنهاج متخذين ما أبانه اهلل

 ڀ ڀ ڀ پ پپپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ): -سبحانه

 ہ ہہ ۀ ۀ ڻ}: -تبارك -          وقوله(2)( ڀ

وسأكتفي بالنوع األول إىل الثالث هنا بقدر ما حيتاجه هذا  -(3) { ھ ھ ہ
َياَسة الش رعي ة وعلى سبيل املثال: فالقياس املنرقي له -املبحث من تأصيل هبا  ،تأثري على السِّ

فيمكننا استناًدا على هذا النوع من القياس الت وّصل إىل أنه كلّما استقّرت أحوال الناس وأدو ا 
َياَسة الرشيدة من  ،حقوقهم فيما بينهم وكذل  فيما بينهم والسلران دّل ذل  على وجود السِّ

ألننا نستريع أن نتعّرف من النتيجة املاثلة  ،سوالعكس بالعك ،السلران جتاه من ُويّلَ عليهم
فإن كانت النتيجة صاحلة دّل هذا على أن  قرينتها أو مقدمتها  ،أمامنا على مقدمتها أو قرينتها

أي كلّما َحُسنت وارتقت املقدمة أو القرينة يف  ،صاحلة، فالعالقة طردي ة بني القرينة والنتيجة

                                      
 ( 1/442انظر: الواضح يف أصول الفقه البن عقيل، )( 1)

 25سورة إبراهيم، آية: ( 2)

 43سورة العنكبوت، آية: ( 3)
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ة، وهذا يـَُيّسر احلكم على األشياء بعدالة وتوازن واطمئنان، احُلسن َعظُم ُحسن وصالح النتيج
َياَسة الرشيدة فإذا مل توجد فسيزول  والذي سيعود من جراء ذل  طول الت مكني هلذه السِّ
َياَسة الرشيدة نتيجة مرغوبة ومرلوبة، ففي  الت مكني؛ ألن  الت مكني هنا قرينة أو مقدمة والسِّ

 والسّنة يكمن القياس متّثل يف مسائل ونوازل كثرية منها اآليات اآلتية: رآناألمثال الواردة يف الق

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}تعاىل -قوله -1

وجند اآلية الكرمية الثانية اكتفت بأمر (1){ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ
ترك البيع وفيه الت حرمي، وسكتت عّما سواه من بيوع املنافع األخرى كإجارة منفعة العني 
 ،والبضع يف عقد النكاح وحنومها، والسكوت هنا عن هذه البيوع ليس استثناًء هلا من الت حرمي
 ،وإمنا ُقصد أن يُتوّصل إىل معرفة حكمه بالقياس تعليًما وإرشاًدا ألويل األمر من العلماء

صول ليقوم هبا، وكذل  من األمراء العلماء إلرساء السياسات الش رعي ة على مثل هذه األ
جارة والزراعة واالقتصاد واألحوال الشخصي ة من نكاح ويكون الت مكني الرشيد يف شصون التِّ 

   (2)وما يتفرع عنه من نفقات وغريها كزيارة األوالد للوالدين بعد انفصاهلما.

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}:-تعاىل -قوله -2

من الت عّدي وحلماية األعراض مجيعها دون استثناء (3){ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ
فإننا نستنبط من هذه اآلية الكرمية أيًضا مشوهلا بتحرمي قذف الذكور  ،وهي من الضرورات

برريق القياس متاًما مثل حترمي قذف اإلناث احملصنات املنصوص عليه دون النص على الذكور؛ 
س  حُتفظ وُتصان مثلما لإلناث كذل ، وقد ُعلم باعتبار هذا القيا األن للذكور أعراضً 

وحجيته حني ُأخذ و ُعمل به يف مجيع املذاهب األربعة ،  فمثاًل جاء ماذكرته مبعناه وأي ده 
واإلمام  (2)، واإلمام ابن عقيل البغدادي (1)وكذل  اإلمام الغزايل (4)عند  اإلمام السرخسي

                                      
 8سورة اجلمعة، آية: ( 1)
 ( 2/116ضح يف أصول الفقه البن عقيل، )انظر: الوا( 2)

 4سورة النور، آية: ( 3)
انظر: أصول السرخسي، لإلمام الفقيه األصويل النظار أيب بكر أمحد بن أيب سهل السرخسي ، للمحقق أيب الوفاء األفغاين  (4)
 دار الكتب العلمية. -1883-1414(  ، ط: األوىل، 2/123-119)
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لت مكني . وكل ذل  حيقق الرشد للسياسة السلراني ة الش رعي ة، وهذا كائن  بعد ا(3)الشاطيب
 -وهو ما تقتضيه وحتّتمه هذه السَُّنن فيما أراده اهلل ،ويدميه الت مسُّ  هبذه السَِّياَسة ال حمالة

 منها. -تعاىل

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ): -تعاىل -قوله -3

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ

 (4)(ۓ

 ألن حترمي األدىن أو ؛أف ويف هذه اآلية يظهر القياس اجللي بتحرمي الضرب قياًسا على حترمي الت  
وميكن أن نأخذ من هذه القاعدة القياسي ة سياسة سلراني ة ُيَساس هبا  (5)األخ  يوجب األشد أو األثقل

الناس سعًيا وراء إقامة مصاحلهم العامة أو اخلاصة، وتتحقق كذل  من ِقَبل األمة جتاه أفعال السلران 
مصاحل العظيمة املتضمنة هذا العقد وما هو أدىن منها غري الذي خيُِّل بشروط عقد البيعة احملققة لل

ألن صغائر األمور إذا كثرت وتكررت تـَُعّد من الكبائر بإمجاع علماء األمة و)عن  ؛املتضمّنة ذل  العقد
أنس رضي اهلل عنه قال: إنكم لتعملون أعمااًل، هي أد، يف أعينكم من الشعر، إن ُكن ا لنَـُعدُّها على 

 (6)املوبقات(. -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -عهد النيب

 

 
 
 

                                                                                                                        
 -2119-1428(  ، ط: األوىل، 124-1/131األصول، لإلمام حامد حممد الغزايل الروسي ،  )انظر: املستصفى من علم  (1)

 املكتبة العصرية.

 (.124-2/126انظر:  املوافقات، للشاطيب ،  ) (2)

 (  8-2/13انظر:  املرجع السابق،،  ) (3)

 23سورة اإلسراء، آية: ( 4)

 ( 2/583،584) ،23انظر: تفسري الشوكاين، سورة اإلسراء، آية: ( 5)

.، وانظر: مدارج السالكني بني منازل 6482رواه البخاري،، كتاب الرقا،، باب ما يتقى من حمقرات الذنوب، حديث رقم: ( 6)
 ( 1/324إياك نعبد وإياك نستعني، البن قيم اجلوزي ة، فصل الكبائر، )
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 الفرع الثاني: القياس على ما ورد في السنة من أحكام:
إن  من املعلوم والثابت أن  القياس هو املصدر الرابع من مصادر األدلة الش رعي ة وهو مصدر خُمتل   

 يف حجيته بني العلماء على قولني:
، وقد فصلنا هذا  (1)ى حجيته ملا لُه من أصل يف الشرع وهو الراجح.القول األول: عند فريٍق ير 

 يف الفرع األول.
ومنهم اإلمام أبو حممد  القول الثاين: عند فريٍق ال يأخذ بالقياس ويرفضه من أصله رفًضا تاًما،

، (4) ام. وأول من قال بعدم حجية القياس وخالفه إبراهيم النظ  (3) (2) علي بن أمحد ابن حزم الظاهري
 ،  (5) وكذل  الظاهرية ومنهم داوود األصبهاين

والذي يعنينا وشاهدنا يف حبثنا وهو القول األول الستناده على أصل يف الكتاب والسّنة، وأّما 
أدلته يف الكتاب فقد جلينّاها عند كالمنا يف هذا األمر عن أصل القياس يف الكتاب يف الفرع األول من 

 هو ُمستند إىل نصوص منها:فالقياس يف السّنة  هذا املرلب. وأّما أصل
إال  من ابتاع خناًل بعد أن تصبر فثمرهتا للبائع: ))-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ما روي عن النيب -1

وقد  (6)ومن ابتاع عبًدا ولُه مال  فمالُه للذي باعه إال أن يشرتَط املبتاُع((.، أن يشرتط املبتاع
                                      

 ( 2/122،123انظر: الواضح يف أصول الفقه البن عقيل، )( 1)
(2)

حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن معدان بن سفيان بن يزيد، موىل يزيد بن أيب سفيان صخر  أبوهو
بن حرب بن أمية بن عبد مشس األموي، وجده يزيد أول من أسلم من أجداده، وأصله من فارس، وجده خل  أول من دخل 

األربعاء قبل طلوع الشمس سلخ شهر رمضان سنة أربع ومثانني وثلثمائة يف  األندلس من آبائه. ومولده بقرطبة من بالد األندلس يوم
 اجلانب الشرقي منها.
ا بعلوم احلديث وفقهه، مستنبرًا لألحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي املذهب، فانتقل إىل مذهب أهل ًـ وكان حافظًا عامل

 .3/125الظاهر، له مصنفات شىت. انظر: وفيات األعيان 
 (.513-514/ 9انظر: اإلحكام يف أصول األحكام ، أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم  الظاهري،  )(3)

براهيم بن سيار بن هانئ النظام، كان أحد فرسان أهل النظر والكالم على مذهب املعتزلة، وله يف ذل  تصاني  عدة، إهو  (4)
مجع خبمسني ورقة، وهو دقيق املعاين على طريقة املتكلمني، واجلاحظ كثري  ا "، وله شعرا " متأدبً منها: البكت، وكان أيضً 

 .1/34احلكايات عنه.انظر: معجم املصلفني
 ( 8/ 2( ، وانظر: املوافقات ، لإلمام الشاطيب ، )119،118/ 2انظر: أصول السرخسي ،لإلمام السرخسي ، )(5)

 .2348ه ممر أو ِشرب يف حائط أو يف خنل، حديث رقم: رواه البخاري،، كتاب املساقاة، باب الرجل يكون ل( 6)
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استناًدا إىل هذا النص أن  اجلارية إذا بيعت وهلا مال فحكم مسألتها  توّصل العلماء بالقياس
هذه هو حكم مسألة العبد قياًسا والواردة يف هذا احلديث، وقد ذهب ابن عقيل إىل هذا 
بقوله: " وحكم اجلارية إذا بيعت وهلا مال  حكم العبد إمجاًعا إذا بيع وله مال قياًسا على 

 (1)م، والقياُس على العبِد قوُل القائس".العبد، فاإلمجاع على احلك
َصل ى اهلُل َعَليِه  -)أن رسوَل اهللِ  :(2) -رضي اهلل عنها -ما روى ابن عباس عن ميمونة -2

وما حوهلا فاطَرحوُه،  ُسِئَل َعن فأَرٍة سقرْت يف مَسٍْن، فقال: ))أْلقوها -وَسل مَ 
ة حكم وقوع ذوات الدم يف األغذية وميكن بالقياس على هذا معرف (3)مَسَْنُكْم((. وكلوا

 (4)وما مل يكن له دم كذل  تنّزًها يف مثل العسل وحنوه. ،اجلامدة كاحلشرات
: ))رفع القلم عن ثالث: عن النائم حىت -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ما روي عن النيب -3

 ( 5)يستيقظ، وعن الصغري حىت يكرب، وعن اجملنون حىت يعقل أو يفيق((
نا تعميم احلكم الوارد يف هذا احلديث على اإلناث أيًضا قياًسا على حكم الذكور املعينني يف وميكن

 (6) هذا احلديث لثبوت هذا عند أهل العلم.
فهذه أحاديث ثبتت هبا أحكام شرعي ة يف املعامالت واألطعمة والعبادات، وقيس ما فيها من 

عي ة املختلفة، ويف هذا من املصلحة العامة واخلاصة ما أحكام على ما مل يرد به نص يف هذه الصور الش ر 

                                      
 ( 2/119انظر: الواضح يف أصول الفقه البن عقيل، )( 1)
وآخر من مات من زوجاته، كان امسها  هي ميمونة بنت احلارث بن حزن اهلاللية. أم املصمنني. آخر امرأة تزوجها رسول اهلل  (2)

سنة  ل اهلجرة وكانت زوجة أيب رهم بن عبد العزى العامري ومات عنها، فتزوجها النيب ))برة(( فسماها ))ميمونة(( بايعت مبكة قب
بن أختها عبد اهلل بن عباس ابن أختها األخرى عبد اهلل بن شداد وابن أختها عبد الرمحن بن ا، وعنها هـ روت عن النيب  4

 .6/342 أسد الغابة  ،4/384 اإلصابة انظر: هم. السائب اهلاليل وعبد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة وعراء بن يسار وغري 
 .235رواه البخاري،، كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات يف السمن واملاء، حديث رقم: ( 3)
 ( 2/118انظر: الواضح يف أصول الفقه البن عقيل، )( 4)

، وصححه األلباين يف إرواء الغليل برقم 3432رواه النسائي، كتاب الرال،، باب من ال يقع طالقه من األزواج، حديث رقم: ( 5)
284. 

 ( 2/119انظر: الواضح يف أصول الفقه البن عقيل، )( 6)
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ُتساس به حياة اخللق لتكون يف حال الرشد الت ام لعباداهتم واقتصاداهتم وأمواهلم ومعامالهتم، وأما حال 
 ما يأيت: (1)القياس يف األحكام القضائي ة فله أصوله يف السّنة واآلثار

رضي اهلل  -(3)وأبا موسى األشعري  (2)أنفذ معاًذا  -وَسل مَ َصل ى اهلُل َعَليِه  -فقد روي أنه 
هلما: ))مَب تقضيان؟((، فقاال: إذا مل جند احلكم يف  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -إىل اليمن، فقال -عنهما

 : ))أصبتما((-مَ َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل   -السن ة نقيُس األمر باألمر، فما كان أقرب إىل احلق عملنا به، فقال

يف احلديث الثاين البن مسعود: ))اقِض بالكتاب والسن ة إذا  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -. وقال(4)
 (5) وجدهتما، فإن مل جتد احلكَم فيهما فاجتهد برأي ((

املشهور إىل  -رضي اهلل عنه -وأما ما جاء من اآلثار يف األمر نفسه هو كتاب عمر بن اخلراب
 .(6)موسى األشعري قوله: "اعرف األشباَه والنظائَر، وِقِس األموَر برأي  "أيب 

وما دام قد  ،قد أمجعوا على العمل بالقياس وهو حّجة -رضي اهلل عنهم -وقد ثبت أن الصحابة
حصل منهم اإلمجاع عليه فال بّد أن يكون أصاًل يركن إليه ملا له من آثار نافعة وشرعي ة ترسم وتصسس 

 (4) السياسات الرشيدة الش رعي ة امللزمة لكل حاكم أو سلران باألخذ هبا يف سياسة شصون رعيتهعليها 
ومعتمدنا يف هذا أن السن ة الشريفة قد  ،فيصخذ بالقياس يف ذل  فيما ال يوجد له نص يف الكتاب والسن ة

                                      
 ( 2/218انظر: احملصول يف علم أصول الفقه للرازي، )( 1)

د بن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمرو ابن أدى بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن يزي (2)
. هو أحد السبعني الذين -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -جشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجى أبو عبد الرمحن املدين، صاحب رسول اهلل

 . انظر: بينه وبني عبد اهلل بن مسعود مات سنة مثاين عشرة -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -شهدوا العقبة من األنصار، وآخى رسول اهلل
 5/184، أسد الغابة 3/426الصابة ا

عبد اهلل بن قيس بن سليم، من األشعريني، ومن أهل زبيد باليمن. صحايب من الشجعان الفاحتني الوالة. قدم مكة عند ظهور  (3)
 هـ، فافتتح 14على زبيد وعدن. وواله عمر بن اخلراب البصرة سنة  اإلسالم، فأسلم، وهاجر إىل احلبشة. واستعمله النيب 

أصبهان واألهواز  وملا ويل عثمان أقره عليها، مث واله الكوفة. وأقره علي، مث عزله. مث كان أحد احلكمني يف حادثة التحكيم بني 
 1/442اإلصابة انظر: علي ومعاوية. وبعد التحكيم رجع إىل الكوفة وتويف هبا.

 ( 2/218انظر: املرجع السابق، )( 4)

 (، 2/218انظر: املرجع السابق، )( 5)

 ( 2/216انظر: املرجع السابق، )( 6)

 ( 2/216انظر: املرجع السابق، ) (4)
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َصل ى اهلُل َعَليِه  -لنيبعن ا (1) مذيوجهت وحّثت على العمل بالقياس ألجل ذل  حيث ورد عند الرتِّ 
أنه بعث معاًذا إىل اليمن فقال: ))كي  تقضي((؟ فقال: أقضي مبا يف كتاب اهلل. قال: ))فإن  -وَسل مَ 

. قال: ))فإن مل يكن يف سن ة -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -مل يكن يف كتاب اهلل((؟ قال: فبسن ة رسول اهلل
((؟ قال: اجتهد رأيي. قال: ))احلمد هلل الذي وفق َرُسوَل َرُسول -يِه وَسل مَ َصل ى اهلُل َعلَ  -رسول اهلل

 (2)((.-َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -اهللِ 
َصل ى اهلُل َعَليِه  -برريق ثان بزيادة ألفاظ عن ما قبله أن رسول اهلل (3)وكذل  ورد عند أيب داود 

اليمن قال: ))كي  تقضي إذا َعَرَض ل  قضاء((؟ قال: أقضي  راد أن يبعث معاًذا إىلأا َـ ّـ مل -وَسل مَ 
، قال: -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -بكتاب اهلل، قال: ))فإن مل جتد يف كتاب اهلل((؟ قال: فبسن ة رسول اهلل

هد رأيي وال ، وال يف كتاب اهلل ((؟ قال: أجت-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -))فإن مل جتد يف سن ة رسول اهلل
هلل الذي وفق َرُسوَل َرُسوِل اهلل ملا  صدره وقال: ))احلمد -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -آلو، فضرب رسول اهلل
 (4) يرضي رسول اهلل((.

                                      
عن كبار املشايخ، وشارك شيخه البخاري يف بعض شيوخه، علم من أعالم احلفاظ، له رحلة يف طلب احلديث، ولقي كبار  (1)

رن بني يديه وأكثر من مساءلته فأدمنه، وصار من ا فتتلمذ عليه وتفقه عليه، وتفقه به، ومتالشيوخ، واتصل بالبخاري اتصااًل قويا 
أجنب تالمذته حىت قال أبو أمحد احلاكم )مات البخاري فلم خيل  خبراسان مثل أيب عيسى يف العلم واحلفظ والورع والزهد(، 

 برتمذ.هـ( 248  كتاب اجلامع وبه اشتهر، وكتاب العلل، وكتاب الشمائل. مات يف الثالث عشر من شهر رجب، سنة )صن  
 .244-13/241انظر: سري أعالم النبالء 

، وضعفه األلباين يف السلسلة 1324رواه الرتمذي، كتاب األحكام، باب ما جاء يف القاضي كي  يقضي، حديث رقم: ( 2)
 .991الضعيفة 

( 4911به )هو سليمان بن األشعث بن بشري. أزدي من سجستان. كان من أئمة احلديث. رحل يف طلبه. واختار يف كتا (3)
حديث من نص  مليون حديث يرويها. معدود من كبار أصحاب اإلمام أمحد  وروي عنه ))املسائل(( انتقل إىل البصرة بعد 

 األعالم للزركلي انظر :  ختريج الزنج هلا، لكي ينشر هبا احلديث، وهبا تويف. من مصنفاته أيًضا: ))املراسيل((، و))البعث((.
3/192 

 .544، وضعفه األلباين ص 3582، كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأي يف القضاء، حديث رقم: رواه أبو داود( 4)
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 الفصل الخامس
 آثار سنن التَّمكين في السياسة الشرعيَّة

 وفيه أربعة مباحث: 
َنن الرئيسة وأثرها في السياسة الشرعيَّة  المبحث األول: السُّ

َنن الفرعيَّة وأثرها في السياسة الشرعيَّةا  لمبحث الثاني: السُّ

 المبحث الثالث:
آثار سنن التَّمكين على السياسة الشرعيَّة تجاه األفراد 

 والمجتمع، وعالقات الدولة المسلمة.
 

 المبحث الرابع:
الطغياا عاقبته التَّدمير أو اإلهالك إذا لم يمنع أو يدفع قبل 

 .قرآا والسنةوبعد وقوعه في ال
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 المبحث األول:
رعيَّة: َياَسة الشَّ َنن الرئيسة وأثرها في السِّ  السُّ

 توطئة:
َياَسة الش رعي ة تأثريًا عاما إن  السَُّنن الرئيسة وهي السَُّنن ا ا وقوياا ألم أو الكربى األربع املصثرة يف السِّ

واليت يندرج حتتها ُسنن  فرعي ة وسيكون احلديث عنها يف املبحث الت ايل هلذا املبحث، وهذه السَُّنن الرئيسة 
ن تأثري كل ُسن ة على تتأثر هبا أعمال البشر واملخلوقات األخرى السماوي ة واألرضي ة، وسأحتدث ع

َياَسة الش رعي ة فيما يلي:  السِّ
َنن الكونيَّة:  -6  السُّ

لُتسريِّ بانضباط ودقة ملكوت  -تعاىل -إن  هذه السَُّنن الكوني ة أو القوانني اليت أوجدها اهلل
 -ح اهللالسموات واألرض كالكواكب والنجوم والشمس والقمر، وما ُخِلَق من أفالك َتسبح فيها وُتسبِّ 

 -يف ذات الوقت، ُكلُّ ذل  من لوازمه الت أثري على األرض ومن عليها إجيابًا يف حال الراعة هلل -تعاىل
ڃ  ۓ): -تعاىل -، قال-تبارك -وسلًبا يف حال املعصية؛ ألهنا ُجند من جند اهلل -تعاىل

 (1)(چ چچ چ ڇ ڇ ڇ

 أشفقت منها السموات واألرض واجلبال ويف مقدمة أولئ  املتأثرين اإلنسان حامل األمانة اليت
 وامتنعن من محلها، خوفًا من عدم أدائها. 

من علوم طبيعي ة كعلم الفيزياء والكيمياء والرياضيات  -وهو متيقن -وأن  ُكل  ما يُعرف أو يُعلم
لة عم ا أُريد واهلندسة والفل  والذي لكل علم منها ُسن ة أو قانون خاص به، فال حتيُد وال متيُل قيد أمن

هلا، أي غري قابلة للَتَبدُّل أو الت َحوُّل، فمثاًل قانون الزاوي ة القائمة يف علم اهلندسة يقضي بأن تساوي 
زاويتها تسعني درجة عند مجيع أتباع األديان أو املذاهب البشري ة، فال اختالف فيها بينهم، وكذل  

ياء. ومم ا تقدم من بيان وتفصيل هبذه السَُّنن الكوني ة، ال بُد  أن قانون الفعل ورد الفعل املعلوم يف علم الفيز 
ا مصدر  أساسي ميكن أن ُيستمد منها بيقني سياسات  يُفيد احلاكم أو القائد املتأمل بفقٍه فيها إىل أهن 

                                      
 .4سورة الفتح، آية: (1)
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َياَسة الراشدة، شرعي ة هلا الت أثري البالغ يف حتقيق املنافع أو املصاحل العامة للناس، واليت حتًما تتصُ   بالسِّ
َياَسة االقتصادي ة والصحي ة واالجتماعي ة لكل  وألن تل  السَُّنن والقوانني الكوني ة تُأثر كذل  على السِّ

 أعلم. -تعاىل -جمتمع واهلل
َنن التَّشريعة: -5  السُّ

 توطئة:
َنن الباقيات، َقصد منها الشارع الشري  ة هلي ُسَنن  إهلي ة رباني ة كغريها من السُّ ي  إن  السَُّنن الت شريع

ُمربيهم على موائد نعمه، وإيّنَ ألجد هذه  -تعاىل -بعبادته، وأن ه -تعاىل -إقرار اإللوهي ة من الناس هلل
، ومن هذه اآليات والُسن ة -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -، وُسن ة نبيه حممد-تعاىل -السَُّنن مبثوثة يف كتاب اهلل

 بينه هلذه السَُّنن الت شريعي ة ما يلي: امل

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ):-تعاىل -قال

ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 

(1)( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

إن  اآلية الكرمية أجدها صرحية بلفظها الت شريعي الدال على أن  هذا املخلو، البشري حباجة إىل أن 
هبا أنبياءه وُرسله ليُبلغوها الناس، إم ا بالقدوة باألنبياء حني  -تعاىل -يمة أوصى اهلليسري على طرٍ، مستق

ون أنفسهم على هذه السَُّننن، أو محل الناس على هذه السَُّنن من ِقَبل الُرسل عليهم الص الة  -ُيسريِّ
َياَسة على أحوال الناس باألمر والنهي الـُملزمني للبشر لُيساسوا هبا حىت حيصل األثر هب -والس الم ذه السِّ

مجيعها يف الدين، واألخال،، واآلداب، والسلوك كتجنب اإلسراف والت قتري يف املراعم واملشارب 
وحنو ذل  مما ُيصلح أحوال الناس يف معاشهم  ،واجتناب الظلم والرغيان بإقامة العدل والشورى

 ومعادهم.
ثبات واالستمرار بالرريق املستقيم الذي بي نته اآلية آنفة ضرورة لزوم ال -تبارك وتعاىل -أكد  اخلالق

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ ):-تعاىل -الذكر بُسننها الت شريعة بقوله
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الت شريعي ة، أن  على العمل هبا  -تعاىل -فاستنبط من هذه اآلية أن  ُسنن اهلل،(1)( گ گ
 -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -حممد -ن أمَر نبيهبعد أ -تعاىل -لإلفادة منها، رقابة وإبصارًا من اهلل

ما هي إال قوانني ُملزمة ملن جاءت إليه، وال بُد   -تعاىل -باالستقامة عليها ومن معه؛ ألن  ُسنن اهلل
داء على الوجه املرلوب بعد وقت لواضع القانون أن يُراقب من أُمر باألخذ به، هل أد اه وقت األ

مت ىت يت جثمث ):-تعاىل -وفق أن  اجلزاء من جنس العمل، قال يهاسبة علالت حّمل لتتم احمل

(2)( ىث يث حجمج جح مح جخ حخ َياَسة اليت  -فيما أراه جمتهًدا -وهذا، أن ه من السِّ

ې ېى ى ائ ائەئ ەئ ):-تعاىل -يـَْتَبعها أثرُها الضابط للمصاحل العامة. وقال

وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئی ی ی یجئ حئ 

ومن مفهوم ،(3)(ىبيب جت حت ختمت ىت يتمئ ىئ يئجب حب خب مب 
ا حتملإهذه اآلية ميكن القول  عدم اتب اع اهلوى؛ ألنه مقدمة يف ُسنًنا تشريعي ة متث لت  -فيما أرى -هن 

تصدي إىل الضالل باإلفساد يف األرض، وأن  من ُسنن هذه اآلية األمر بإقامة العدل بني الناس؛ ألن النيب 
هو احلاكم الذي يُعلن هذه السَُّنن على الناس ويأمرهم بالعمل هبا، ومن  -معليه الص الة والس ال -هنا

مفهوم هذه اآلية أيًضا ميكن أن تكون معيًنا ُيستنبط منه مبدأ املساواة بني الناس يف احلقو، والواجبات 
لعاقبة أثر  جاءت خاة اإلسالمي ة، ومن ُسننها أن  العاقبة للمتقني، وهذه النوع من اصاومجعهم حتت مساء امل

به السياسات اإلصالحي ة املستنبرة مم ا سبق من هذه اآلية، وُيالحظ أن  آخر اآلية أخرَب عن مجع الناس 
الـُمخاطبني بتل  السَُّنن لسصاهلم عن أثِر تل  الت شريعات السَُّنني ة على أحواهلم لُيحاسب الـُمعِرض عنها، 

يف صحيح  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -يستحق من جزاء. وجاء عن النيب وجُيازى من أقبل عليها بالعمل مبا
يهدي إىل الربِّ. وإن  الرب  يهدي إىل اجلن ِة. وما يزاُل الر جُل  الصِّد،َ  عليكم بالصِّدِ،. فإن  مسلم: ))
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يًقا. وإي اكم والكِذَب.  الصِّد،َ  يصُدُ، ويتحر ى فإن  الكِذَب يهدي إىل الفجوِر. حىت  ُيكتَب عند اهلِل ِصدِّ
ابًا ((  (1).وإن  الفجوَر يهدي إىل الن اِر. وما يزاُل الر جُل يكِذُب ويتحر ى الكِذَب حىت  ُيكتَب عند اهلِل كذ 

قد شرع تشريعات به بي نها النص، أن   -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ويدلن ا هذا احلديث أن  النيب
ُم األخذ به قواًل وعماًل، وكذل  ترك الكذب يف حياة الناس ملا فيه من منافع ومصاحل تُرسم الصد، الز 

به سياسات إصالحي ة يستجلب هبا السلران احلياة السوي ة الضابرة ملناشط الناس االجتماعي ة، 
بوي ة، والت عليمي ة وغريها، وهذا هو األثر  والثمرة من هذ الُسن ة الت شريعي ة على والسلوكي ة، واالقتصادي ة، والرت 

َياَسة الش رعي ة. وذل  حني توضع هلم الُنظم والقواعد املرعي ة وفق ما ينفعهم من مصاحل. ومم ا  هذه السِّ
جاء يف هذا احلديث من ُسن ة تشريعي ة أيًضا، بيان الوعد ملن أخذ بالثواب والثناء على من ألزم نفسه 

وبيان الوعيد من عقوبة ملن مل َيدَْع الَكِذب لكونه من وسائل اإلفساد يف األرض، وأن  أثر  بُسن ة الصد،،
َياَسة معلوم من الدين بالضرورة.   (2)هذه الُسن ة على السِّ

َنن التَّاريخيَّة:-4  السُّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ) :-تعاىل -قال

(3)(ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ

َياَسة الش رعي ة إينِّ أتبني من م فهوم خراب اآلية الكرمية ُسنًنا تارخيي ة تـَُصثِّر بال ريب على السِّ
ستنري أن يدفع هبا حكومته ورعيته إىل الرريق ُـ باإلجياب أو الس لب، واليت يستريع هبا احلاكم امل

مبا أصاب األفراد واجلماعات واألمم  الـُمستقيم، ومن هذه السَُّنن الت ارخيي ة ُسن ة االعتبار للتعلُّم واالنزجار
ڳ ڳ ڳ ڱ ):-تعاىل -من عذاب وآالم وقروح حني ال يَتبعون سبيل اهلدى اإلهلي، قال

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ 

                                      
 .2614لكذب، وحسن الصد،، وفضله، حديث رقم: رواه مسلم،، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب قبح ا( 1)
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ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

(1)( ۅ ۉ ۉ

م ات  أي اعتربوا مبا أصاهبم حني َعاَدوا طريق اال قى ألكلوا بعوا طريق اإلميان والتُّ ستقامة، ولو أهن 
َياَسة الُسلراني ة -تعاىل -وشربوا وعاشوا وهم سعداء يف نَِعم اهلل ، ولكانت األثر الباقي احملمود من السِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): -تعاىل -احلميدة، قال

(2)( ...ڀ هبا  -سبحانه -ديل اهللوأرى بوضوح ُسّنة الت داول الت ارخيي ة يف هذه اآلية، واليت يُ ،
للمستضعفني الذين صربوا ، وهو أثر  هلذه الُسن ة  املكه من قوم إىل قوم ومن أمة إىل أمة، إم ا متكينً 

َياَسة الش رعي ة باإلجياب ، أو خذالنًا وإهالًكا للمفسدين الـُمرتفني، وهذا ُمَصثـ ر   اإلهلي ة وهو ُمصثر على السِّ
لش رعي ة حيث ال يكون حاكمهم إال  على شاكلتهم، فُيسامون بالعذاب لقاَء بالسلب على سياستهم ا

اذهم اب -سبحانه -إفسادهم يف اإلرض، فيدفع اهلل إفسادهم بدفع الـُمصلحني هلم، الذين وعدهم اهلل ختِّ
( ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ...):-تعاىل -شهداء قال

(3) ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ): -تعاىل -وقال،

(4)(ۈ ٴۇ ۋۆ ۆ ۈ 

أي هبذه الُسن ة الت ارخيي ة وبغريها، فعلم الت اريخ يقوم على ُسنٍن ُتوجد الدول وتُشدُّها إذا قام فيها 
العدل، وتُزيلها باحملق إذا ُعِدَم فيه العدل، وذل  أثر  متوافق باإلكرام واإلهانة لسياستني شرعيتني، األوىل 

 إجيابي ة واألخرى سلبي ة.
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َنن اإلنسانيَّة:ال -3   سُّ
 التَّوطئة:

إن  السَُّنن اإلنساني ة ما هي إال  ُسنن فرري ة َعبـ َر عنها القرآن الكرمي بلفٍظ صريح وكذل  الُسن ة 
النبوي ة، وأرى جبالء منها انبثا، الت قوى وِضدُّها، والعدل وِضد ه، والضع  والقوة، وهي ُسنن  تص  

العقل وكذل  اجلسم باألوصاف اجلِِبِلي ة وما ُيضادُّها من ُسنن ُمقابلة وما هذا  النفس اإلنساني ة وكذل 
إجراء ُسن ة االبتالء على هذا اإلنسان تزكية  -تبارك وتعاىل -إال  حلكمٍة إهلي ة رب اني ة يُريد منها اخلالق

 -ذا اإلنسان وهي عني االبتالء، قالبه جبعل إرادة أمري ة شرعي ة هل -تعاىل -وترهريًا له، مبا َحَكَم اهلل

یی ی ىئ ىئ):-تعاىل -وقال،(1)( ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ):-تعاىل

(2)( ی جئ حئ مئىئ يئ جب

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): -تعاىل -قال اهلل

أجد يف هذه اآليات ِعد ة وجوه استداللي ة يثبت هبا ُسنًنا إنساني ة، أراها ،(3)( ڄ ڃ ڃ ڃ
ة الت قوى، وُسن ة الت زكية أي الت رهري، واليت يُقابلها بالِضّد من سنن إنساني ة مغروسة يف النفس متث لت يف ُسن  

ُضاد ة، كنوازع الفجور، 
البشري ة، لتقع بسببها ُسن ة االبتالء ألجل تنقيتها من أوشاب ورذائل السَُّنن امل

 والعصيان، والضالل، واإلضالل.

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ):-سبحانه -وكذل  قال،(4)( ڻ ڻ):-تعاىل -قال

ويف هاتني اآليتني وجه داللة على ُسن ة اإلرشاد أي البيان عن طريقني طريق (5)( ېئ ېئ ىئ
نسان شكورًا ، وإن سل  اآلخر كان كفورًا، ومن اخلري وطريق الشر لإلنسان، فإن سل  األول كان اإل

                                      
  2سورة املل ، آية: ( 1)
  35سورة األنبياء، آية: ( 2)
 11، 8، 9، 4، آية: الشمس( سورة 3)

 11، آية: البلد( سورة 4)

 3، آية: اإلنسان( سورة 5)
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َيا َسة الش رعي ة قد جاء من إحدى الُسنتني، وال بُد  اختيار اإلنسان ألحدمها نوع األثر سيكون على السِّ
أن يكون هذا األثر من جنس ُسن ته حىت يستقيم امليزان مبكافئة الـُمحسن ومعاقبة الـُمسيء، وهذا من 
َياَسة الش رعي ة اليت ال بُد  لإلمام أن يأخذ هبا ويـَُفرِّع عليها ُكلم ا ًجد  يف أحوال الناس من جديد  ليس السِّ

له ُحكم  صريح يف الكتاب والُسن ة، وميكن استمداده من هذه السَُّنن لتستقيم أحوال الرعي ة فيما 
 ُيصِلُحها.
،  : )الفررةُ -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وجاء يف صحيح البخاري عن النيب  مخس 

  (1)فاِر، وقصُّ الشارب(الفررِة: اخلتاُن، واالستحداُد، ونتُ  اإلبِط، وتقليُم األظ من مخس   أو
ويرى الباحث أن  هذا احلديث الشري  قد مَحَل ُسنًنا إنساني ة صحي ة ُمتعلِّقة بنظافة اجلسم، ملا هلا 
أثر على عالقة املرء االجتماعي ة، ومن هذه العالقات عالقة املرء بأهل بيته، وحني يتقي د هبذه السثنن 

يث إمن ا جيعل نفسه قدوًة لغريه، ابتداًء من األقربني واألقارب مث األباعد، الفرري ة اليت أخرب عنها هذا احلد
وما تقليد املقلدين له يف هذا إال  أثر  هلذه السَُّنن على العالقات العامة، بني أفراد اجملتمع إذا عم ت فيه 

الناس إليها وسائر  هذه السَُّنن، وهذه اآلثار إمنّا هي مصدر حُمفِّز على جعلها سياسة مرلوبة تدفع
اإلعالم املدروس، فيكون سياسة إعالمي ة يصجر اإلمام أو احلاكم عليها حني جيتهد ويواصل اجتهاده يف 
أدائها ومرالبة الناس هبا للحث عليها يف وسائل إعالمه، حيث أصبح تأثري اإلعالم الرمسي مشاهًدا 

ت: القضائي ة، والت شريعي ة، والت نفيذي ة، ويستريع وملموًسا، حىت ُوص  اليوم بالسلرة الرابعة بعد السلرا
اإلمام أن يفرِّع على ما جاء من هذا احلديث بدعوة الناس وحثِّهم على نظافة اللباس قياًسا على ما جاء 
للحّث على نظافة البدن؛ ألمهي ة تكامل نظافة الباطن والظاهر وُكلُّ ذل  أرى أن ه من آثار هذه السنة 

َياَسة الش رعي ة. الرئيس  ة على السِّ
وأرى احلاجَة الزمة بإيراد ما يلي من اآليات لكش  املزيد عن هذه السَُّنن اإلنساني ة مث الكالم 

 عن مدلوالهتا: 
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 يف هذه اآليات: -تعاىل -قال اهلل

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ہہ ہ ہ ۀ ۀ) -1

 ېې ې ۉ ۉ ۅ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

 (1)( ۅ ى ى ې

 (2)( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڈ)  -2

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ) -3

 (3)( وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ) -4

 (4)(ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ) -5

(5)( ژ

لظلمات أن  مهمتها إيقاع االبتالء السَُّنين هلذا اإلنسان حىت خيرج من ا -واهلل تعاىل أعلم -وأرى
إىل النور أو إىل ِضدِّ هذا ، فيكون هذا حال دافعي ة حركته بني ما ُيسم ى بالسَُّنن املوالية والسَُّنن املعادية، 
ومن ذل  تنبثق ُسن ة الت دافع واليت يُتم هبا دفع املصمن الـُمصِلح لإلنسان الـُمفِسد، الـُمت بع للهوى 

اء املهني واحلمأ املسنون. أم ا دافعي ة األول فكانت من نفخة روح والشهوات، ودافعي ة هذا األخري، امل

                                      
 4،9،8سورة السجدة، آية: ( 1)

 44 سورة يس، آية:( 2)

 28، 29سورة احلجر، آية: ( 3)

 31سورة الروم، آية: ( 4)

 22، 21، 21، 18سورة املعارج، آية: ( 5)
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؛ حىت ينجو هذا اإلنسان من ظلم (1)اليت أسجدت املالئكة له، وكذل  الت قوى اليت أهلمها  -تعاىل -اهلل
نفسه وظلم غريه إذا ُسري  على هنج هذه السياسات الراشدة ليكون صالح األمة هو األثر املرلوب 

  ثمرة احملمودة.وال
وألن عاقبة الظلم وخيمة وشديدة الت دمري خاصًة إذا فشا ودام، وهو الكائن من االستبداد لغياب 

 وخلرورته أجد ال بُد  يل من اإلبانة عن عواقبه الثابتة فيما يلي:  ؛سياسة الشورى الثابته شرًعا
 َياَسة الش رعي ة يف الكتاب:أثر الظلم الذي ال يُرفع واالستبداد الذي ال يُدفع على السِّ  -1

إن  الظلم واالستبداد ِصنوان ُموصِّالن آلفٍة واحدة مهلكة هي اجلور والرغيان، املصذنة بزوال األمم 
الراغي ة املتجرّبة اليت ال تستيقظ من ذل  اجلُرم العظيم إال بوقوع العقوبات القارعة، وقد أنبأ عن ذل  

 -عقوبة واجملتثّة لالستبداد والظلم وأهله، وهي سن ة إهلي ة، مث أورث اهللالقرآن الكرمي بآيات خمتلفة ال
من غري تبديل أو تأويٍل فاسد يرضي  -سبحانه وتعاىل -ديارهم أقواًما آخرين ليقوموا بأمر اهلل -تعاىل

 األهواء والشهوات كما فعل من قبلهم وما يلي من آيات فيها الدروس والعرب:

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ى ى ):-تعاىل -قال (1

 (2)(ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

لألمة قبل هالكها بظلمها واستبدادها  -تعاىل -اهلل ويتبنّي لنا من هذه اآلية الكرمية إنذار وإخبار
والـُمَتحك م يف الناس هبما من ِقبل السالطني الظاملة املستبّدة، وقد ثبتت هذه العاقبة الوخيمة يف هذه 

الذي ال يعدو عن األمر باإلحسان والعدل وإيتاء ذي القرىب  -تبارك -أمر اهللاآلية بعدما أمروا ب
 -وأداء األمانات وحنو ذل ، لكن  املأمورين هبذا احلق قابلوا أمر اهلل -تعاىل -وبالعبادة اخلالصة هلل

وفًا أو بالفسق أي خبروجهم وإعراضهم عن هذه األوامر، وكل ما ذكرناه من هذه األوامر كان حمذ -تعاىل
مقدرًا لوجود ما يدّل عليه يف سيا، ألفاظ اآلية آنفة الذكر، وهلذه اآلية وجه داللة آخر، حيث تنبئنا 

وا لبيان أوامر اهلل احلق، ومنها األمر باملعروف والنهي عن املنكر اليت دّلت عليها آيات ءبأن رساًل قد جا
مبا هو خري وصالح وفالح للخلق ذل  حتًما مقضياا ال يأمر إال   -سبحانه -ُأخر مفّصلًة هلذا؛ ألن اهلل

                                      
 49انظر: السَُّنن الرباني ة يف الت صور اإلسالمي ة، لراشد بن سعيد بن يوس  بن شهوان، ص: ( 1)

 15،16سورة اإلسراء، آية: ( 2)
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ومجيع أوامره يف القرآن أساسها الدائم تنحو حنو األمر ببناء العقائد السليمة واألخال،  ،-تبارك -عنده
بغري ذل ، وهذا يثبت  -تعاىل -املستقيمة يف مجيع نواحي احلياة البشري ة فال يتصور أبًدا أن يأمر اهلل

للناس  -تعاىل -: )أََمْرنَا( أن ه يُفهم من هذه اللفظة أمر  منه-تعاىل -ر لفظ قولهويرد على من فسّ 
بالفسق حىت حيق عليهم الت دمري، أو معناها عند هصالء البعض بأن جعل أولئ  أمراء ففسقوا لكون 

ى ُسقم فهمهم وسوء ا كبريًا. وإمنا ذل  يدل علاللفظة مشدد ة امليم )أَم ْرنَا( فتعاىل اهلل عن ذل  علوا 
، وحىت يفهموا ذل  فهًما صحيًحا عليهم استحضار اآليات األخرى  (1)تأويلهم باجتهاد غري صائب

 ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ):-تعاىل -كقوله

چ چ چ )،(3)( ...ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)،(2)(ہ ہ ہ

(4)( ...ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڇ ڇ ڍ ڍ ...)،

(5)( ...ڌ

 -تبارك -أمر اهلل مفصاًل لريفع شبهتهم فتستنري بصريهتم ليعلموا أن اهلل وهذه اآليات قد كان فيها
ال يأمر إال خبري فعليه قد أمر أهل تل  القرية هبذه األوامر الصاحلة اليت هبذه اآليات األخرية فعصوا 

على  فأهلكوا بعصياهنم ملا فيها من جناة من اهلالك الذي أهلكوا به، فنخلص إال أن  اإلجياز املبين
 من سورة اإلسراء آنفة الذكر.  16احلذف قد جاء يف آية 

-تعاىل -قال (2 ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ ):

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

                                      
 ( 3/44)16(، وانظر: تفسري ابن كثري، سورة اإلسراء، آية: 5/412) 16آية انظر: تفسري القرطيب،، سورة اإلسراء، ( 1)

  5سورة البينة، آية: ( 2)
  59سورة النساء، آية: ( 3)
  81سورة النحل، آية: ( 4)
  154سورة األعراف، آية: ( 5)
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ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 (1)(چ

 -وهو معرفة احلق وعدم العمل به -ج عاقبة االستكبارستنتَ تُ عرف و تُ ومن هاتني اآليتني اجلليلتني 
صدي الرتكاب جرمية الظلم واالستبداد املوّصل إىل طريق اهلالك بإحدى وسائل اإلهالك الـُمشار إليها امل

يف اآليتني؛ ألن  االستبداد الذي ال يُدفع ينُجم منه كثرة املفاسد واخللل واالضرراب يف ميزان العدل، 
فيما جاء يف اآليتني آنفيت الذكر. واليت تأيت بعده بال ريب ُسنن تصحيح هذا امليزان املضررب متمثلًة 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): -تعاىل -ذل  نوع من أنواع العقوبات للظاملني حكاًما وحمكومني. قال

(2)( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ومن مفهوم هذه اآلية الكرمية نعلم أن اخلراب فيها ينهى الناس من الركون بااللتجاء واالطمئنان 
هم فيه من قوة ومتكني على ما هم فيه من ظلم وطغيان، ولُِيعلم أن  هذا  إىل الظلمة بسبب افتتاهنم مبا

من االبتالء العظيم ليتميز اخلبيث من الريب مث يرّهر ويزّكى الذين آمنوا ويصري احملق للظاملني من 
ضى السالطني الراغني، وهذه سن ة من سنن الت دافع والت مايز اليت ال تبديل وال حتويل هلا، ومن مقت

مفهوم خراب هذه اآلية أن  عدم الركون إىل الظلمة يقتضي هنيهم عن الظلم أي أمرهم باملعروف وهنيهم 
وكذل  لُِيعلم من (3)(ہ ہ ہ ھ): -تعاىل -عن هذا املنكر العظيم حبسب املستراع، قال

يفيد العموم بوقوع الظلم من حكام ( ...ٹ ٹ...)لفظة االسم املوصول يف اآلية 
؛ ألهنم -تبارك -أن  وقوعه من احلكام أشّد وأنكى وأعظم عند اهلل -واهلل تعاىل أعلم -، ونرىوحمكومني

السادة والرؤوس املصمتنون على من ُولُّوا عليه من اخللق حلفظ ضروراهتم اخلمس، وبدفع الظاملني عن 
ولئ  الظلمة فيه ظلمهم بعدم الركون إليهم هو سبب حيقق الت مكني ويدميه للمصلحني، ألن  ظلم أ

                                      
 ( 3/511) 38،41لعنكبوت، آية (، وانظر: ابن كثري سورة ا4/231، )38،41انظر: اتفسري القرطيب، سورة العنكبوت، آية: ( 1)

  113سورة هود، آية: ( 2)
  16سورة الت غابن، آية: ( 3)
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ضياع لتل  الضرورات أو بعضها الذي مبوجبه تقع العقوبة العامة بسبب الركون إىل أولئ  الظاملني 
 (1) الراغني.

َياَسة الش رعي ة يف السن ة: -2  أثر الظلم الذي ال يُرفع واالستبداد الذي ال يُدفع على السِّ
العواقب  ذاكرًا -عليه الس الم - وأفاض يف البيان يف سنتهقد بنّي  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -إن  النيب

املهلكة، النامجة عن ترك دفع الظلم بأنواعه سواًء على األنفس أو األموال وحنومها والواقع من استبداد 
َياَسة الراشدة؛ ألن  خرابه يفيد الع موم السالطني أو األمراء برأيهم غري املستند على احلق املصدي لغري السِّ

وأحيانًا يرِد فيه ختصيص اإلنذار للسالطني الظاملني وأعواهنم املستندين على أهوائهم دون أن  ،يف ذل 
يعرضوها على منهاج الوحي يف الكتاب والسن ة بسبب ما هم فيه من ُسكر الرغيان وعدم استحضار 

كرت يف الكتاب والسن ة، عواقب ذل  الشنيعة كما هو ُمشاهد يف زماننا وما كان معلوًما فيما قبله ُذ 
وحىت نق  على طريق العالج من هذا الوباء الذي عم  وطم  اليوم، فيجب أن نستبصر هذا الرريق من 

لعالج هذه  -إن شاء اهلل تعاىل -العديدة وسنذكر منها ما يكفي -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -أحاديث النيب
وذل   (2)اة باالستمرار واالنتشار والت كرار عند علماء االجتماع الظاهرة اليت دّلت عليها صفاهتا املسمّ 

 ومن تل  األحاديث ما يأيت: -إال ما شاء اهلل تعاىل -يف بلدان املسلمني
 : ما ورد من أحاديث يف صحيح البخاري:أوالَ 

ظلوم، فإهنا ليس بعث معاًذا إىل اليمن، فقال: ))اتق دعوة امل -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -أن  النيب (1
 (3)بينها وبني اهلل حجاب((.

لقد نّص احلديث على حترمي الظلم، وجاء بلفظ العموم أي حترمي ما عظُم منه وما هو أقل ويف 
: ))اتق دعوة -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -هذا عدم استثناء أي نوع من الظلم من الت حرمي كقوله

يد الشديد بعقوبة الظامل، ويف هذا داللة على ِعَظم ما ارتكب هذا املظلوم...(( ويف هذا هتديد بالوع
 مل جيعل بينه وبني نصرة املظلوم إال أن يدعو على ظامله حىت ينصره اهلل عليه. -تعاىل -الظامل؛ ألن اهلل

                                      
 ( 2/569، )113(، وانظر: ابن كثري سورة هود، آية: 5/42، )113انظر: اتفسري القرطيب، سورة هود، آية: ( 1)

 549انظر: مقدمة ابن خلدون، ص: ( 2)

 .2449ب االتقاء واحلذر من دعوة املظلوم، حديث رقم: رواه البخاري،، كتاب املظامل والغصب، با( 3)
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 (1)قال: ))الظلم ظلمات يوم القيامة((. -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -عن النيب (2
رتكاب االثاين الت خوي  ببعث الرعب يف قلب الظامل أو من هو عازم على مث جند يف احلديث 

الظلم بإخباره اخلرب الصاد، أن ظلمه ملن ظلمه يف الدنيا يستنري به يف دنياه الستيالئه على حقو، الغري 
 من غري وجهها ستكون وتُقَلب عليه ظلمات يوم القيامة وهو يف أشد احلاجة لنور ذل  اليوم حىت يذو،

 وباء ظلمه.
قه من سبع : ))من ظلم قيد شرب من األرض طو  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ولقول النيب (3

: ))من أخذ من األرض شيًئا بغري حقه، ُخس  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -هوعن (2)أَرِضني((.
 (3)به يوم القيامة إىل سبع أَرضني((.
ا نوًعا من الظلم حُيّرم االستيالء على األرض بغري حق من وقد حدد وهدد هذان احلديثان وبّين

احلاكم واحملكوم؛ ألن  األرض مال  عظيم يكتنز من األرزا، الشيء الكثري واليت تستخرج باستزراعها 
بكوهنا مصدرًا أساسياا من مصادر اإلطعام، وكذل  هي مصدر  للثروات األخرى كالذهب والفضة 

االحتراب وامللح وغري ذل  من املعادن، ومما هو أعظم من ذل  استنباط املاء واحلديد والنفط والغاز و 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ): -سبحانه -قال ،منه كل شيٍء حيٍّ  -تعاىل -منها الذي جعل اهلل

لذل  جاءت  ؛هذا املخزون املائي دلياًل على اإلميان به وبآياته -تبارك -بل جعل(4)(ۀ ہ
يد ملن يستويل حىت على شرب منها من غري وجهه ويستنبط من لفظة األحاديث حتمل الت هديد والوع
أي أخذ من األرض ولو َصُغَر أو َحُقر ألن  الشرب يف نظر الكثري ال  أمامالشرب سّد الباب وإيصاده 

ويف هذا قياس بتحرمي القليل الذي  ،يساوي شيًئا فإذا ُحّرم ُفِهَم من هذا أن  ما هو أكرب منه أشّد حترميًا
ستبداده هبذا الشأن من العذاب ايدّل على أن  األكثر منه أشّد عقوبة لذل  الظامل من عاقبة ظلمه أو 

ما مينعه من ذل  إن كان يصمن باهلل واليوم اآلخر وجيعل من الزجر والردع ما مينع غريه من اقرتاف مثل 

                                      
 .2444رواه البخاري،، كتاب املظامل والغصب، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث رقم: ( 1)
 .2453رواه البخاري، كتاب املظامل والغصب، باب إمث من ظلم شيًئا من األرض، حديث رقم: ( 2)
 .2454صب، باب إمث من ظلم شيًئا من األرض، حديث رقم: رواه البخاري، كتاب املظامل والغ( 3)
  31سورة األنبياء، آية: ( 4)
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:-تعاىل -ه السموات واألرض قالهذا ليندفع الرغيان فيستقيم امليزان العديل بني الناس الذي قامت علي

وقد ورد امليزان هنا بلفظ العموم (1)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)
لتضبط مجيع احلقو، املالي ة وغريها به لتستقيم احلياة على الوجه الشرعي الذي يستدعي قيام الت مكني 

 وثباته للمصلحني.
 ك ظالـًما أو مظلوًما((. قالوا:: ))انصر أخا-َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -قال رسول اهلل (4

 (2)هذا ننصره مظلوًما، فكي  ننصره ظالـًما؟ قال: ))تأخذ فو، يديه((.
وممّا يستجلب ويستدعي قيام الت مكني أن ُيسبق بنصرة املظلوم والظامل كما نّص عليه احلديث هنا 

وهو عدم ُنصرة الظامل إىل األمر  ،والذي يُلِفت االنتباه بشّده هو قلب املفهوم السائد املستقّر يف العقول
 -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -بنصرته حني مُينع عن ظلمه فتسامى املعىن باملصرلح اجلديد الذي وضعه النيب

ليتحقق به إعالن حمب ة الظامل حني مُينع عن ظُلمه الذي صار به نصرًا له بامتناعه عن الظلم، ال نصًرا 

ىئ ...):-تعاىل -قال ،ملفهوم منع الظلم املانع من إهالك األمم وتدمريهاعليه تعميًقا وإكبارًا 

 أي بعد ظُلمها املسبو، بالت حذير واإلنذار منه.(3)(ی

 : ما ورد من أحاديث يف صحيح مسلم وغريه:ثانًيا
عبادي! أن ه: ))قال: يا -تبارك وتعاىل -، فيما روى عن اهلل-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -عن النيب (1

 (4)إينِّ َحر مُت الظُلم على نفسي وجعلته بينكم حمرًما، فال تظاملوا،...((
هذا اجلرم  -تعاىل -بتحرمي اهلل ئوبعد تفّحص نّص احلديث والت أمل والنظر فيه نرى أن ه قد بُدِ 

ثناًء ألحد العظيم على نفسه، ومشََِل حترميه هلذا الذنب على مجيع خلقه من اإلنس واجلن، فلم جند است
ستثناء الذي ورد يف حمرمات أخرى ُنص  عليها  من هذا الت حرمي أبًدا ال يف الكتاب وال يف السن ة، كاال

                                      
 4،9سورة الرمحن، آية: ( 1)

 .2444رواه البخاري،، كتاب املظامل والغصب، باب أعن أخاك ظاملـًا أو مظلوًما، حديث رقم: ( 2)
 16سورة اإلسراء، آية: ( 3)

 .2544داب، باب حترمي الظلم، حديث رقم: رواه مسلم،، كتاب الرب والصلة واآل( 4)
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بأن  ال رمحَة تُوجب  -سبحانه وتعاىل -كأكل امليتة احملّرمة وحنوها للضرورة رمحًة بالعباد، وَحَكَم اهلل

ڑ ڑ ک ک ک ک ):-ىلتعا -استثناء أّي ظامل من عقوبته على ظلمه، قال

 (1).(گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

: ))لتصدُّن احلقو، إىل أهلها يوم القيامة، حىت يُقاد -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -رسول اهلل قال  (2
 (2)للشاة اجللجاء من الشاة القرناء((.

من الشاة الظاملة للشاة  وقد طال عدم االستثناء من عقوبة الظلم حىت البهائم حني يُقتصّ 
املظلومة يف الوقت املعلوم، وقد ثبت هذا الوعد بالقسم املصكد الوارد يف احلديث اآلن ، فإذا أُقيم العدل 
بني البهائم يف ذل  اليوم فبقياس األوىل أن يُقام بني العقالء من البشر، ُكُل ذل  يُفهم منه تقديس 

 احلياة. العدل وتقبيح الظلم، وهذا حق فيه تكمن
مُيلي للظامل، فإذا أخذه مل  -عز  وجل   -: ))إن  اهلل-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -قال رسول اهلل (3

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ )، مث قرأ:(3)يُفلته((

 (4)( ڳ

قد  -مَ َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل   -وحىت ال يغرّت الظامل مبا هو فيه من متكني سلرايّن أو ملكي فإن  النيب
له ُسن ُة إمالء للظامل كما فّصلناه يف موضعه يف هذا البحث، أي  -تعاىل -أعلم هذا ومن دونه بأن اهلل

زيادة متكني له متهيًدا إليقاع العقوبة الشديدة به وهي األخذ أي اإلهالك الذي ال يفلت منه ذل  
مية يف حديثه املبنّي لنوع هذا األخذ بأن ُه باآلية الكر  -عليه الص الة الس الم -الظامل العنيد، وأستدل  

شديد، وهذا األخذ الشديد فيه ما يدل أيًضا أن  اإلمالء للسالطني الظلمة واحلكام إمنا هو نذير شصم 
وداللة على دبور متكينهم وزوال عروشهم حىت وإن تأخر هذا الزوال حسب مفهوم وتقدير هصالء 

                                      
 143سورة البقرة، آية: ( 1)

 .2592رواه مسلم،،كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم، حديث رقم: ( 2)
 .2593انظر: املرجع السابق، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم، حديث رقم: ( 3)
 112سورة هود، آية: ( 4)
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پ پ ڀ ڀ ):-تعاىل -ال يُعّد شيًئا ذا باٍل بدليل قوله -تعاىل -الظاملني، فإنه يف زمن اهلل

 (2).(...ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ): -سبحانه -وقوله(1)(ڀ ڀ ٺ ٺ

َصل ى اهللُ  -... عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول اهلل:(3) جاء يف سنن الن سائي (4
هبم وأعاهنم على وحنن تسعة فقال: ))إنه ستكون بعدي أُمراء من صدقهم بكذِ  -َعَليِه وَسل مَ 

ظُلمهم فليس مين ولست منه، وليس بوارٍد عَلي  احلوض، ومن مل يصدقهم بكذهبم ومل يُعنهم 
 (4)على ظُلمهم فهو مينِّ وأنا منه وهو وارد  عَلي  احلوض((.

حّذر بذكر وص  األمراء الظلمة بأهنم َكَذبة، و  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وقد بنّي  نيب اهلدى حممد
منهم أشد الت حذير بعقوبة من يصدقهم وهي براءتُُه من مصدقيهم ومعينيهم على ظلمهم، وأهنم لن يردوا 

، وقد بّشَر مبكافاٍة عظيمة ملن ال يصدقهم وال يُعينهم على َكِذهِبم وظُلِمِهم -عليه الس الم -عليه احلوض
م منه -عليه الص الة والس الم -بأن  النيب وهم واردون عليه احلوض يوم القيامة، ويف هذا إثبات  منهم وأهن 

 -. ويُعلم بالضرورة بأن  هذه األحاديث وحي  من اهلل-عليه الص الة والس الم -درجة اإلميان الُعليا هلم منه

ٺ )  -تعاىل -، مما يّدل أنه ِصد،  ال ّكِذب ليعترب به املعتربون، قال-عليه الس الم -لنبيه -تعاىل

(6)( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) ،(5)(ٿٺ ٺ ٿ 

                                      
 44حلج، آية: سورة ا( 1)

 1سورة النحل، آية: ( 2)
هـ(، كان من حبور 215هو أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر، أبو عبد الرمحن اخلراساين، اإلمام احلافظ، ولد بنسا سنة ) (3)

الرمحن ُمقد م العلم مع الفهم واإلتقان، ونقد الرجال، وحسن التألي . شهد له القاصي والداين، حىت قال الدارقرين: أبو عبد 
 على كل من يذكر هبذا العلم من أهل عصره.

، وهو املقصود «اجملتىب»، واملشهور من السَُّنن «السَُّنن الكربى»صن   جمموعة من الكتب، أمهها  ، وهو من انتخاب تلميذه ابن السُّينِّ
اده بالعبادة بالليل والنهار ومواظبته على احلج عرتف له العلماء بالتقدم واإلمامة ووصفوا اجتهامن أحد الكتب الستة إذا ذكرت، 

سري أعالم  انظر: هـ(.313واجلهاد وإقامة السَُّنن املأثورة واحرتازه عن جمالس السلران، وتويف بفلسرني يف يوم االثنني سنة )
 .135-14/125 النبالء 

 .648، وصحح األلباين ص4214، حديث رقم: رواه النسائي، كتاب البيعة، باب ذكر الوعيد ملن أعان أمريًا على الظلم( 4)
 94سورة النساء، آية: ( 5)

 122سورة النساء، آية: ( 6)
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ال يوجد البت ة، وال يكون متكني إال بإعمال هذا الصد، من املصلحني ومن القواعد فنقول 
 (1) الفقهي ة املبيّنة هلذه احلكمة هي: "إعمال الكالم أوىل من إمهاله".

ألن ه يهدم احلياة  وإننا لنجد تنوَُّع وتعدَد عقوبة الظامل، وما ذاك إال  لِِعَظم هذا اجلرم وشناعته
 الصاحلة ويُنشئ ما هو ضدُّها وهو احملّرم. 

 الخالصة: 
َياَسة الش رعي ة مم ا جاء  هإن  أثر ذل  الظلم واالستبداد الذي حتدثنا عن دواعي أو دوافعه على السِّ

ام الت وق  عنده يف الكتاب والُسن ة هبذا املبحث، هلو أثر  كبري األمهي ة، فالواجب على احلاكم أو اإلم
باستخالص الِعرَب والدروس، وإجياد القواعد والُنظُم اجلديدة استمداًدا من فقه املصاحل الـُمرسلة، واليت 

سيكون األثر اإلجيايب على السَِّياَسة  -بال ريب -يترل ُبها هذا احلال لدفع عواقب ذل  الظلم، وبذل 
ل ؛ ألن يف ذل  عني ذاخلُلقي ة، واألدبي ة، واالقتصادي ة، واملالي ة وحنو الش رعي ة مبجاالهتا املختلفة الديني ة، و 

احلكمة والغاية الش رعي ة مما جاء يف تل  اآليات اليت تكلمُت عن وجوه الداللة فيها، وهي يقيًنا ُمصلحة 
والدروس املقروءة يف  لإلنسان يف كل زمان ومكان. وأم ا يف حال عدم اعتبار اإلمام أو احلاكم بتل  الِعرَب 

َياَسة  أفعال الظاملني واملستبدين، فإن تصرُّف احلاكم أو اإلمام السليب سيكون له أثر  غري صاحل على السِّ
 الش رعي ة، مما سيجعلها سياسة غري راشدة، وأن  عاقبة ذل  عدم الت مكني لألمة.

 
 
 

                                      
 ( 1/81انظر:املنثور يف القواعد للزركشي، )( 1)
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 المبحث الثاني:
يَ  َنن الفرعيَّة وأثرها في السِّ رعيَّة:السُّ  اَسة الشَّ

 توطئة:
َياَسة الش رعي ة مبجموعها ُيسند بعضها بعًضا، وتصدي  إن  السَُّنن الفرعي ة تعمل ُمصثِّرًة على السِّ
عملها بالدفع إىل إقامة ميزان العدل، ويف حال تزعزعه أو نفيه عم ا أُريد منه شرًعا، فإن هذه السَُّنن 

زان أو تصحيح تزعزعه، وهذا الت صحيح يأيت بغتًة وال يُعلم زمانه وال تعمل متضافرة إىل إعادة هذا املي
مكانه؛ ألن  هذه السَُّنن ال تستأذن وال تستشري أحًدا عن مىت وكي  وقوعها، وفيما يلي سأوضح شأن 

َياَسة الش رعي ة حسب اجتهادي:  أثر هذه السَُّنن على السِّ
 أثر سنة التَّأديب: -6

ألسباب الوقائي ة املانعة من حصول احملظور واملمنوع شرًعا وهي: تعليم املرء ما إن من احلكم اختاذ ا
يقيه من الوقوع يف مصارع السوء لتحذيره وتنبيهه وإنذاره قبل وقوع املكروه، وإذا حصل منه بعده خمالفة 

فعلي ة ملرتكب املخالفة  ذل  فإنه ينتقل من املرحلة األوىل هذه إىل الثانية اليت توجب العقوبة اللفظي ة أو ال
َياَسة الصاحلة تتخذ عالًجا  ؛كالت وبيخ واحلبس وحنوه حىت يستقيم أمره باالرتداع والزجر بذل ، وهذه السِّ

لإلنسان حبسب حاله وعمره فالصغري املّميز له حال وطريقة تأديب خبالف حال وطريقة الكبري املكلّ  
لم وفًقا ملا جاء من نصوص يف الكتاب والسنة واإلمجاع وهو معلوم بالضرورة يف الدين عند أهل الع

 والقياس، وليس هنا مقام الت فصيل فيه حىت ال خنرج عن مسار البحث.
 أثر سنة التَّسديد: -5

هبا على اخللق  -تعاىل -أهنا ُسن ة نعمائي ة، قد من  اهلل -واهلل تعاىل أعلم -وأما ُسناة الت سديد فأرى
ني مبا أجراه عليهم من توفيق وجناح يف السعي احملمود الذي يقصدون منه اتباع الصاحلني والـُمصلح

يف قلوهبم  -تعاىل -، وانتفاء احلزن بعدما أحل اهلل-تعاىل -اهلدى الرباين راجني منه األمن من خوف اهلل
پ پ پ پ ): -تعاىل -اليت تكون مثرة من اتباع هدى اإلسالم قال ةالرمأنينة والسكين
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ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )،(1)(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿڀ ڀ ڀ ڀ 

(2)(ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

َياَسة الش رعي ة، اليت يكون  من اآليتني أجد أثر ُسن ة الت سديد حني تتخذ طريقها إىل الت أثري يف السِّ
قواًل وفعاًل  -عاىلت -احلاكم أول عامٍل هبا، وُملزم  لرعيته هبا، وهذه الُسن ة الـُموجبة العتنا، هدى اهلل

وعماًل، ال بُد  أن يكون أثرها الذي هو نتيجتها، ال بُد  أن يكون من جنس ما اتُبع من أمر أو هني؛ ألن 
النتائج وفق مقدماهتا. فحمل الناس باحلكمة واملوعظة احلسنة على اتباع اخلري واإلعراض عن الشر، هو 

َياَسة الش رعي ة احملققة للمصاحل   املرعي ة.من السِّ
 أن  األوىل مصدبة ومعادية ملن أعرض وأىب احلق، واألخرى ُمسددة  -حسب اجتهادي -وأجد

وموالية ملن استجاب وأقبل على احلق، فهما ميزانا تأديب وتسديد يكون هبما األثر اإلجيايب 
 أعلم.  -تعاىل -الشرعي إلصالح اجملتمع واهلل

 أثر سنة اإلمهال:  -4

أي أخِّرهم، وال تسأل اهلل تعجيل إهالكهم، :(ڱ ڱ): -تعاىل -هوقال القرطيب يف قول
 (3)وارض مبا يدبره يف أمورهم.

 ( يعين إىل مدة آجاهلم ڳ ڱ)وجاء يف تفسري هذه اآلية عند القرطيب: "وهي
: ملا نزلت هذه اآلية مل يكن إال يسريًا حىت وقعت وقعة -رضي اهلل عنها -قالت عائشة
 (4)اإىل مدة الدنيا" ويُعد هذا تعريًفا اصرالحياا معتربً يعين  (ڳ ڱ)بدر. وقيل 

                                      
 39، آية: البقرة( سورة 1)

 41،41سورة األحزاب، آية: ( 2)
 ( 211/ 11): 14تفسري القرطيب، سورة الرار،، آية: انظر: ( 3)

 ( 31/ 11: )11، سورة املزمل، آية: املرجع السابق انظر:( 4)
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 أي رويًدا،كما ، (ڳ ڱ)يف تفسريه اآلية "  -رمحه اهلل تعاىل -(1) ذكر ابن كثري

ڱ ڱ )وهلذا قال ها هنا:{ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  }قال:

(ں وهي السعري  (ں)وهي: القيود. قاله ابن عباس... وغري واحد ،

ل ابن عباس: ينشب يف احللق فال يدخل وال قا،(ڻ ڻ ڻ)املضررمة. 
 (2)خيرج..."

وهكذا جند حتقق سنة اهلل اإلمهالي ة يف الذين جعلوا اإلعراض عن احلق منهجهم يف احلياة، وهو 
هذه السنة وغريها لرفع هذا  -تعاىل -بدوره حيدث اضرراب امليزان العديل يف األرض، وقد جعل اهلل

 -تعاىل -راشدة يف األرض، ومما تعنيه هذه السنة أن املخال  ملنهج اهللاالضرراب لتتحقق اخلالفة ال
مينح املهلة الزمني ة لعله يلحظ ما هو فيه من حال ال حيمد لنفسه وال لغريه، ذل  ملا يرى من موقظات 
بوقوع هذه السنة يف غريه مثا يستيقظ من غفلة أهوائه وشهواته حىت يسل  سبيل الصاحلني واملصلحني، 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )                                                       هو أمر مستراع ألنه يف نرا، الوسع الت كليفي، بدليل اآلية: و 

 -فاحلجة فيها على متلقيها أن ما كل  به شرًعا هو يف وسعه ومقدوره؛ ألن خالقه اهلل(3)(ۈ
 ذل  الت كلي .عليم عادل، وما دام كل  عبده فهو يف وسعه  -تعاىل

 
 
 

                                      

إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصروي مث الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين: حافظ مصرخ فقيه. ولد يف قرية من أعمال  (1)
شق سنة هـ، ورحل يف طلب العلم. وتويف بدم 416م، وانتقل مع أخ له إىل دمشق سنة 1312هـ  411بصرى الشام سنة 

من كتبه: البداية والنهاية يف التاريخ وشرح صحيح البخاري وطبقات الفقهاء  م. تناقل الناس تصانيفه يف حياته.1343هـ  444
 .261. طبقات املفسرين ص 293/  2. معجم املصلفني321/  1الشافعيني وتفسري القرآن الكرمي يراجع: األعالم للزركلي

القرشي الدمشقي، سورة املزمل، آية:  ن كثريب لإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل انظر: تفسري القرآن العظيم( 2)
 ، مرابع دار عامل الكتب، الرياض1425،1886( ط: األوىل، 516/ 4) 13

 .296سورة البقرة: اآلية ( 3)
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 أثر سنة اإلمداد: -3
  أي يريل هلم املد(وئ)-تعاىل -يف معىن هذه اآلية " قوله (1)قد ورد يف تفسري القرطيب 

 (149)آل عمران:  ((ں ڻ ڻ ڻ ڻ)وميهلهم وميلي هلم، كما قال:

: -اىلتع -وأصله الزيادة. قال يونس بن حبيب: يقال مد هلم يف الشر، وأمد يف اخلري، قال اهلل
وقال.(6: اإلسراء )(ہ ہ ہ) ( ڱ ڱ ڱ ڱ ں):

 (2)وحكي عن األخفش: مددت له إذا تركته، وأمددته إذا أعريته". (.22)الرور: 

أخرب  :(3)قال ابن جرير( وئ ۇئ ۇئ ۆئ)وجاء يف تفسري هذه اآلية عند ابن كثري "

ڤ ڤ ڤ  ٹ ڤ): -تعاىل -أنه فاعل هبم ذل  يوم القيامة، يف قوله -تعاىل -اهلل

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ):-تعاىل -اآلية، وقوله( ڇ ڇ ڍ ڍ

(ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ تعاىل  -قال: فهذا وما أشبهه، من استهزاء اهلل.
وسخريته ومكره وخديعته للمنافقني، وأهل الشرك به عند قائل هذا القول، ومتأول هذا الت أويل.  -ذِْكرُه
 (4)ال: وقال آخرون: بل استهزاؤه هبم وتوبيخه إياهم، ولومه هلم على ما ركبوا من معاصيه، والكفر به."ق

                                      
بار املفسرين، اشتهر بالصالح والتعبد، رحل إىل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فـَرْح، أندلسي من أهل قرطبة، أنصاري، من ك (1)

هـ. من تصانيفه: اجلامع ألحكام القرآن، والتذكرة  641مبصر وهبا تويف سنة  -املشر، واستقر مبنية ابن اخلصيب مشايل أسيوط
 .238/ 9املصلفني ـ . ومعجم 322/  5بأحوال املوتى وأمور اآلخرة، واألسىن يف شرح األمساء احلسىن. يراجع: األعالم للزركلي 

 ( 166 / 1: )15سورة البقرة، آية:  القرطيب،( انظر: تفسري 2)

كان   ،من أكابر العلماء ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري، أبو جعفر. من أهل طربستان، استوطن بغداد وأقام هبا إىل حني وفاته (3)
ها عارفًا بأيام الناس وأخبارهم. رحل من بلده يف طلب العلم وهو ابن ا بالسَُّنن وطرقًـ حافظًا لكتاب اهلل، فقيًها يف األحكام عامل

، له اختيار من أقاويل الفقهاء  اثنيت عشرة سنة، ومجع من العلوم ما مل يشركه فيه أحد. عرض عليه القضاء فامتنع واملظامل فأىب
وإمساعيل بن موسى السدي وآخرين، روى  سحا، بن أيب اسرائيلإوقد تفرد مبسائل حفظت عنه، مسع من حممد بن عبد املل  و 

 والبداية والنهاية  ،2/251 تذكرة احلفاظ  انظر: ر.نه فيه تشيًعا يسريًا وموالة ال تضإعنه أبو شعيب احلراين والررباين وطائفة. وقيل 
11/145. 

 ( 68 / 1: )15سورة البقرة، آية: ( انظر: تفسري ابن كثري 4)
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وإننا نستخلص مما ورد يف اآليات يف الت فسريين أن سنة اإلمداد وسيلة للتأديب والت سديد بالعقوبة 
ميده يف الشر وبالشر  -تعاىل -ا فاهللواملكافأة، فاألوىل فيها تأديب ملن يتنكب الرريق باختاذ العوج منهجً 

ليتضاع  عليه اإلمث والبوار، وذل  إما يكون يف الدنيا ويف اآلخرة وإما يف اآلخرة فهو أشد وأنكى. ويف 
الثانية يكون اإلمداد باخلري ليتمادى يف شره كي يتضاع  عليه اجلزاء وهذا مشاهد بالوقوع الشرعي يف 

ا رين. كما نستخلص قاعدة مصداها أن نتائج األعمال تكون وفقً حياة أهل الفجور والفسق والكاف
ملقدماهتا، وهذه سنة فيها من اخلري الكثري ما فيها كما يعلم الناظر واملتامل أن هلا مثرة نافعة متثلت يف 

 هذا امليزان الضابط للتصرفات البشري ة. 
 أثر سنة اإلمالء:   -2

لوك اإلنساين قوة ضابرة للسُّ  -تعاىل -ليت جعلها اهللوهذه السنة نوع كذل  من أنواع السَُّنن ا
 -الذي بدوهنا وغريها ينفلت زمامه، ويف تفسري ابن كثري قد جاء بيان هذه السنة حيث قال ابن كثري

أي: ( گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ)يف معناها املفسر لآلية: "وهلذا قال ههنا:  -رمحه اهلل تعاىل

ڳ ڳ ): -تعاىل -        ومكري هبم، وهلذا قالنظرهم وأمد هلم، وذل  من كيدي أوأؤخرهم و 

 (1)أي: عظيم ملن خال  أمري، وكذب رسلي، واجرتأ على معصييت".،(ڱ

أنه قال: ))إن اهلل ليملي للظامل حىت  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -ويف صحيح البخاري عن رسول اهلل
ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ )إذا أخذه مل يفلته((. مث قرأ: 

 (2)."(ڳ

أي: أمهلهم ليزدادوا إمثا، وقد    (گ ڳ)":(1) وجاء يف تفسري هذه اآلية عند الشوكاين
مضى تفسري هذا يف سورة األعراف والرور، وأصل املالوة: املدة من الدهر، يقال: أملى اهلل له: أي: 

 (2)أطال له املدة، واملال، مقصور: األرض الواسعة، مسيت المتدادها."
                                      

 ( 492، 491 / 4): 45القلم، آية:  سورةاملرجع السابق،( انظر: 1)

، (ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ): -تعاىل -الت فسري، باب قوله ( رواه البخاري،كتاب،2)
 .4696حديث رقم: 
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ت السَُّنن الثالث نراها متجانسة أو متماثلة يف املقصد الشرعي وهو الزجر والردع إن هذه آيا

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  }:-تعاىل -لضرورة ذل  كله يف إقامة احلياة الصاحلة، قال

 فألجل احملافظة على صالح األرض أوجد اهلل ما حيفظها هلذه السَُّنن وغريها.،(ۇ

مهال، واإلمداد، واإلمالء بعد الت وق  عندها بقصد  وهنا قد ثبت لنا تضافر تل  السَُّنن: اإل
الذي  -تعاىل -كش  ما حتمله من حكمة واحدة تشملها مجيعا، هي بيان اإلعالن والت بليغ بعلم اهلل

ا له، أمر بعدم تعديها؛ ألن فيه صالح اخللق يف دنياهم ومعادهم وأما من يتعداها باملخالفة وضع حدودً 
لسَُّنن بأهنا واقفة له باملرصاد جبعله يف ضن  من العيش يف دنياه أو إهالك له ألمره فقد صرحت تل  ا

نكال واجلحيم. وجاء الوعيد ملن فيها مع ما هو متوعد به يف اآلخرة من عذاب فيه أصناف من اإل
 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ}:-تعاىل -تعدى هذه احلدود يف قوله

 ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

(ېئ

وأجد هذه السَُّنن الثالث مندرجة أو متفرعة من سنة االستدراج وهي مقدمة تنبئ عن قرب وقوع 
الوعيد بالظاملني وما سيحل هبم من أخذ العزيز القدير األخذة الرابية مبن متادى يف طغيانه وظلمه 

پ پ ڀ ڀ ):-تعاىل -بإفساده يف األرض متمثاًل يف أمره باملنكر وهنيه عن املعروف قال

                                                                                                                        
 هـ1153 سنة خبوالن ولد اليمن، علماء كبار من جمتهد فقيه اهلل، عبد أبو الشوكاين، اهلل عبد بن حممد بن علي بن حممد هو (1)

 القدير، فتح األصول، علم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد األوطار، نيل: منها مصلًفا، 114 له قضاءها، وويل ء،بصنعا ونشأ
 ([.2/214) له الرالع البدر: ينظر]  هـ1255 عام وتويف

 / 4): 45سورة القلم، آية:  ،الشوكاين فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم الت فسري حملمد بن علي بن حممد( انظر: 2)
 ، مكتبة الرشد، الرياض1426،2115( ط: الرابعة،331
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(1)( ڀ ڀ )أي عظيمة شديدة (، 2) )أي عالية زائدة على األحداث وعلى عذاب األمم(،
 .(3)أليمة(

ڳ  ڳ ڳ ڳ گ)(4)( گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ): -تعاىل -قال

قال: قال  -رضي اهلل عنه - (4)عن أيب موسى،(6)(ىب يب جت حت ) (5) (ڱ
قال: مث قرأ: .))يفلْتهُ  مل أخذه إذا حىت، للظاملِ  لُيملي اهللَ  إن: ))-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -النيب

(8).(ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ)

ومن هذه السَُّنن الثالث نرى أهنا مقدمة لإلهالك ملثل هصالء املفسدين يف األرض باإلهالك 
تقع  وهذه سنن ال حمالة ،فيحصل منه كذل  ابتالًء للمصمنني وعربة للناجني ،الشديد والزائد عن املعتاد

:-سبحانه -فقال ،إلصالح خلقه -تعاىل -حبسب الت وقيت املناسب واملتوافق مع حكمة الباري

أي عما يأتون من أعمال صاحلة (9)( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ائ ائ ى ى)
 أو غري صاحلة وما يستحقون عليها من إحسان ورضوان أو عقوبة كاًل حبسب حاله.

                                      
 11سورة احلاقة، آية: ( 1)
 ( 365/ 8: )11انظر: تفسري القرطيب، سورة احلاقة، آية: ( 2)
 ( 494/ 4انظر: تفسري ابن كثري: )( 3)
  45سورة القلم، آية: ( 4)
  11سورة املزمل، آية ( 5)
  111ام، آية: سورة األنع( 6)
ا لسعيد بن العاص، وقدم املدينة بعد فتح خيرب، استعمله النيب على اليمن، وعمر على البصرة، عبد اهلل بن قيس، كان حليفً هو  (4)

 214 -4/211 اإلصابةانظر:   هـ،44، أو 423وعثمان على الكوفة، فتح األهواز وأصفهان، مات سنة 

، حديث (ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ)باب قوله:  رواه البخاري،، كتاب الت فسري،( 9)
 .4696رقم: 

  14سورة املصمنون، آية ( 8)
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 ڳ گ): -تعاىل -يات الواردة يف قولهوهذه السَُّنن استخرجناها باالستنباط من اآل

گ ڳڳ ڳ ڳ )،(2)( وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)،(1)(ڳ ڱ ڳ ڳ

(3)( ڱ

 أثر سنة التَّداول: -1
أن تكون مداولة بني الناس حلكمة بالغة وهي  -تعاىل -حيث إن اخلالفة يف األرض شاء اهلل

ۋ ...)ودليل هذه السنة هو(4)( ...ٺ ٺ ٺ ٿٿ...):-تعاىل -االبتالء هبا لقوله

(5)(...ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ

وإن من بشائر القرآن الكرمي هذه السنة اليت تبشرنا بأن املصمنني إذا كانوا يف حال ضع  وهوان 
 وتسلط عليهم من األعداء فإن حاهلم هذا سيدول إىل عكسه ولو بعد حني، ملاذا؟ 

 ،(6)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ  )    

ې ې  )وملاذا؟(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )،(7)(ٺ ٺ ٺ ٿٿ)

.(9)( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) (8)(..ې ې ى ى ائائ

إن مجيع هذه اآليات وغريها تصكد رمحة اهلل بنا بأن خلق هذه السنة لتزكي املسلمني ومتحصهم 
كما يف زماننا هذا. ففي   -تعاىل -وترهرهم وتبشرهم بأن العاقبة هلم وإن غلبهم الغالبون من أعداء اهلل

                                      
 11املزمل اآلية:  سورة (1)
 15سورة البقرة، اآلية:  (2)
 45سورة القلم، اآلية:  (3)

 .2( سورة املل ، اآلية: 4)
 141( سورة آل عمران، اآلية: 5)

 44سورة األنفال، آية: ( 6)
 2 ، آية: سورة املل( 4)
 141سورة آل عمران، آية: ( 9)
 141سورة آل عمران، آية: ( 8)
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أي بنصرهم، مبعىن حتوهلم من حال (1)(ۆ ۆ )هذه السنة موعظة وهدى للمصمنني
سواء بنصرهم على من عاداهم وخذهلم أو بتحوهلم إىل  ،الشدة والضيق والكرب إىل حال السعة والفرج

ؤاء والضراء )ال يزال طائفة من أميت... ظاهرين، حىت يأيت أمر أللسعة العيش ونوال النعيم يف الدنيا بعد ا
  .(2) اهلل وهم ظاهرون(

فيما أمرهم وهناهم فحاهلم السعيد هذا يستدمي،  -تعاىل -استقاموا واستداموا على منهج اهللفإن 
عليهم من ميثا، وعهد إلقامة اخلالفة الراشدة املهدية يف  -تعاىل -ويستقيم فإن نكثوا ما أخذ اهلل

ائ ):-تعاىل -هم عقوبًة هلم على ما نكثوا من عهد وميثا،، قالؤ وإال أدال عليهم أعدا ،األرض

.(3)( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ



 أثر سنة التَّدافع: -7
: )إن اهلل ليدفع باملسلم الصاحل -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -عند القرطيب: " قال ابن عمر قال النيب

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )عن مائة من أهل بيته وجريانه البالء(. مث قرأ ابن عمر 

(4)".(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ "وقيل: هذا ،
ا شرع على ألسنة الرسل من الشرائع، ولوال ذل  لتسالب الناس وتناهبوا وهلكوا، وهذا قول الدفع مب

 (5)  حسن فإنه عموم يف الك  والدفع وغري ذل  فتأمه. "
عند ابن كثري: "أي: لواله يدفع عن قوم بآخرين، كما دفع عن بين إسرائيل مبقاتلة طالوت 

 (6)وشجاعة داود، هللكوا..." 
                                      

 129سورة األعراف، آية ( 1)
 .4311رواه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، حديث رقم: ( 2)
 21سورة يوس ، آية: ( 3)
 ( 4/414انظر: الضعفاء الكبري، للعقيلي: )( 4)

  (2/141: )تفسري القرطيب، انظر:( 5)
 ( 1/345: )تفسري ابن كثر انظر:( 6)
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سنة من السَُّنن اليت يصحح ميزان العدل هبا إذا اضررب واحنرف عن خره املستقيم، والت دافع 
على  -تعاىل -وهي سنة ُمكلِفة تترلب بذل  املال واألنفس من أجل تصحيح امليزان العديل ليعبد اهلل

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ):-تعاىل -ما أراد وبنّي للناس قال

 -وقال أي هبذه السنة وغريها،(1)(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ):-سبحانه

 -تعاىل -يف تفسري هذه اآلية: "يدفع اهلل -رمحه اهلل تعاىل -قال ابن كثري،(2)ڃ (ڄ ڃ ڃ ڃ
 -املفسد باملصلح، فإن املصلحني إذا قاموا بدفع املفسدين واإلفساد يف األرض فقد تكفل هلم رهبم

(چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)بالنصر املبني كما جاء يف اآلية:  -تبارك

(3).

بقسم مصكد وبفعل مستمر هلذه الرائفة املنصورة املخرب عنها يف هذه  -تعاىل -وقد أقسم القاهر
 -اآليات وغريها مع الوعد هلم جبزاء احملسنني بالت مكني هلم يف األرض والت بوء يف اجلنة كما يشاؤون لقوله

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): -تعاىل

(4)(گ گگ گ ڳ ڳ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ )،

.(5)( ہ

من الت هال  والت ناحر فيما بينهم  -بفضل منه -الناس -تعاىل -سنة الت دافع هذه يقي ربنابوإن 
بأنه فضل منه على الناس، إال أهنم  -تبارك -حىت ال تكون احلياة عذابًا أو ضنًكا أو شّدة ووص  هذا

                                      
 251سورة البقرة، آية: ( 1)
 41سورة احلج، آية: ( 2)
 41سورة احلج، آية: ( 3)
 59سورة العنكبوت، آية: ( 4)
 .68سورة العنكبوت، آية: ( 5)
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دفًعا للمفسد من قبل املصلح هبذه السّنه ملا  -تبارك -هللال يعلمون، ولذل  بني هذا هلم. فقد جعل ا
 ورد وملا بينا يف اآليتني آنفيت الذكر.

 أثر سنة التَّغيير:  -8
وفيها داللة على أن الت غيري للناس فيه مصلحة عظمى؛ لكونه ينقلهم إما من حال إىل حال حسن 

الت سديد املمكِّن هلم يف األرض، وإما من حال حسن إىل حال أحسن، فهذا يستحقون عليه الثواب و 
عليهم ما هم فيه من نعم إمنا هذا مرتبط مبا ارتكبوا من كبائر ومعاٍص  -تعاىل -وأما إن كانوا قد غرّي اهلل

ٱ ٻ ): -تعاىل -قال (1)وذنوب أصروا عليها وإفساد وطغيان مما يستحقون عليه أشّد العقاب

(2)(ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ 

ويكون حتًما  ،-تعاىل -مبا فيه اإلنسان اخلليفة يقع وفق مراده -تعاىل -يف وجود اهلل والت غيري
مقضياا يعترب من السَُّنن األساسي ة لتسيري الوجود على مقتضى اإلصالح، ويتفرع منها سنن أخرى كسنة 

دهبم بنقلهم من حال السعة الت أديب والت سديد، فخلق اهلل من البشر ال بُد  إلصالحهم من الت غيري إما ليص 
ی ): -تعاىل -ورغد العيش وقوة احلال والت راول يف البنيان إىل ضّد هذا مبا كسبت أيديهم، قال

وجاء يف (3)(ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت
 تفسري اآلية اليت قبلها باملعىن املستنبط:

مما هم فيه وكبائر  -تعاىل -اهللإىل  نرو أحاهلم من البصس والعذاب بعدما جي -تعاىل -أو يغري اهلل
وطريقه املستقيم، وبذا يستحقون  -تعاىل -الذنوب واملعاصي وحنوها بالت وبة منها واألوبة إىل هدى اهلل

إىل الذي هو خري، وخالصة هذه السنة الرباني ة أهنا تريب  (4)حينها إبداهلم مما هم فيه من حال السوء
، وإما برريق املكافأة -تعاىل -نهي الناس ما هم فيه مبا يرضي اهللالبشر برريقني إما طريق العذاب لي

                                      
، جممع 1416،1885 (، ط:4/284لعبد اللرمحن بن حممد بن قاسم، )، ةابن تيمي  شيخ اإلسالم ( ينظر كتاب جمموعة فتاوى 1)

 املل  فهد لرباعة املصح  الشري ، املدينة املنورة

 .53( سورة األنفال، آية: 2)
 41سورة الروم، آية: ( 3)
 (2/389( ، وانظر: تفسري ابن كثري )4/291)  53انظر: تفسري القرطيب، ، سورة األنفال ، آية:  ( 4)
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 -تبارك -واإلحسان واجلزاء األوىف برضا اهلل عنهم بعدما أقلعوا عما هم فيه من سوء حال هناهم اهلل
عن هذا امليزان هباتني  والعذاب. وقد ُعرّب  عنه، وهذا هو امليزان العديل بكفتيه الذي فيه الرمحة واخلري

 آليتني:ا

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ )

.(1)( ۉ ې ې ې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ )

 .(2)(ٿ

 أثر سنة األالذ:  -9
وإن  املتأمل يف هذه السنة املبثوثة يف القرآن الكرمي جيد أن لفظة األخذ متالزمة مع اإلخبار بوقوع 

ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڑ ک ک ) :-تعاىل -العذاب الشديد كقوله

عما جاءت به  فهو إخبار    (ڑ ک ک ک ک)قال املهدوي: "من قرأ:،(3)( ڳ
العادة يف إهالك من تقدم من األمم؛ واملعىن: وكذل  أخذ رب  من أخذه من األمم املهلكة إذ 

 (5) وقال أيًضا "أي عقوبته ألهل الشرك موجعة غليظة" (4) أخذهم..."
وبة املوجعة تقع على الظامل الذي تسبب يف اضرراب امليزان العديل ونقول أيًضا إن هذه العق

   والذي ينجم منه إهالك احلرث والنسل وإفساد العباد والبالد بظلمه كما هو ثابت بداللة الوقوع الشرعي

ڱ ):-تعاىل -قوله(6)(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

                                      
 11سورة الرعد، آية: ( 1)
 53سورة األنفال، آية: ( 2)
 .112( سورة هود اآليه 3)
 ( 5/64: )تفسري القرطيب،انظر: ( 4)

 (.5/64)( املرجع السابق،5)

 64سورة هود، آية: ( 6)
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نعلم أن هذا األخذ من هذه اآلية ( 1)"أي يف اليوم الرابع صيح هبم فماتوا"(ڱ ں ں
األليم الشديد ما هو إال نتيجة ملقدمة مدمرة للحرث والنسل وهي الظلم املسبب يف اضرراب ميزان 

،(2)(ژ ژ ڑ ڑ):-تعاىل -العدل الذي قامت به السموات واألرض قال

أي العدل، عن جماهد وقتادة والسدي، أي وضع يف األرض العدل الذي أمر (ڑ ڑ)
 ( 3)به"

"وبيال" أي ثقياًل شديًدا". وضرب وبيل (4)( ۅ ۅ ۉ)ومن أدلة سنن األخذ
 ( 5)وعذاب وبيل: أي شديد؛ قاله ابن عباس وجماهد."

أي بوعيد    ( ڳ ڳ ڳ ڳ)فمما ذكرناه آنًفا من آيات هذه السنة جندها تُذّيُل بكلمة
وع حني استحقا، من خال  عن العذاب الشديد والوبيل... وأن هذه السنة كغريها ال تتخل  عن الوق

 حىت ينضبط ميزان العدل يف الوجود لتتحقق اخلالفة الصاحلة املصلحة. -تعاىل -أمره
وسنة األخذ هذه تعد من طر، ووسائل اإلصالح ألهل األرض برفع الظلم عنهم بعد إحالل 

من الرر، والوسائل  هلم باجملازاة الشديدة بأنواع عدة -تعاىل -أي بأخذ اهلل ،العقوبة على الظاملني

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) :-تعاىل -العقابي ة، ومنها ما جاء يف قوله

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ 

                                      
 ( 42 /5: )تفسري القرطيب، انظر:( 1)

 4سورة الرمحن، آية: ( 2)
 ( 8/111: )4سورة الرمحن، آية:  تفسري القرطيب، انظر:( 3)

 16سورة املزمل، آية: ( 4)

 ( 33 /11: )16سورة املزمل، آية:  تفسري القرطيب، انظر:( 5)
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عن هذه السنة كفاية آنًفا وفيما فصلناه (1)( ڃ ڃ چ چ چ چ
 (2) أعلم. -تعاىل -واهلل ،وفائدة

 أثر سنة االبتالء: -61
سننه احلكيمة، ومن مقاصدها الت محيص والت زكية يرى الناظر الدارس أن هلل سنة ابتالء من بني 

نبياا، ومن باب أوىل أن ال يستثىن سائر  والت رهري رمحة منه بعباده، وسنة االبتالء هذه مل تستثِن رسوال وال
اخللق منها، ومن طبيعتها، وصفتها أهنا تسبق الت مكني يف األرض حىت أمكننا هبذا أن نستنبط منها 

وهي: )ال متكني قبل االبتالء( ودليلنا على هذا من الوقوع أو  ،رّي وال تتبّدل وال تتحّولقاعدة ال تتغ
 -عليهم الس الم -الوجود الشرعي، وقد ابتلي كل من الرسل ومنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى

مه أل  سنٍة إال ، فقد ابتلي نوح  برول مّدة تبليغ رسالة ربه إىل قو -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وحممد
فصرب على ذل  واحتسب حىت مكّنه اهلل من  ،فأصابه فيها من الضرر واألذى ما أصابه ،امخسني عامً 

بإهالك  -تعاىل -دخول من آمن من قومه يف الدين الذي جاء به، مث جّناه اهلل وهصالء حني جاء أمر اهلل
والنمرود  -عليه الس الم -يف قصة إبراهيمالكافرين من قومه، وهذا نصر  ومتكني لدين اهلل يف األرض، و 

 -عدوه ومتكني رسوله إلقامة وإظهار دينه، لقوله -تعاىل -دليل يقوم على إثبات هذه السنة بإهالك اهلل

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  }وكذل  بدليل (3)(ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ}:-تعاىل

(4)(ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ..ڄ

من ابتالء عظيم من فرعون وقومه مث مّكن  -س المعليه الص الة وال -وكذل  ما حصل ملوسى
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ): -تعاىل -ومن معه مبرياث األرض لقوله

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

                                      
 41سورة العنكبوت، آية: ( 1)
 .43، 42ينظر ص ( 2)
: 124، آية: ةابن اجلوزي، سورة البقر  يف علم الت فسري، للحافظ اإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن عليزاد املسري  انظر:( 3)

 ( 411إىل 1/411)تفسري القرطيب،:  لعريب، بريوت. وانظر:، دار الكتاب ا1422،2111( ط: األوىل، 1/114،119)

 ( 2/199: )تفسري القرطيب ( وانظر:232،233،ص1: )259سورة البقرة، آية يف علم الت فسري، البن اجلوزي،  زاد املسيري انظر:( 4)
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(1)( ڳ ڳ ڱ وقد ثبت ابتالؤه بنص القرآن  -وسلمَ  هى اهلل عليصل   -ومثلهما النيب حممد،
أشخاص من عشر قبائل ليتفر، دمه فيها حىت ال يعرف والسنة، وقد تصومر على قتله بانتداب عشرة 

وكذبه قومه ورموه بالسحر واجلنون  ،(2)قاتله، وعلمه بإخراج قومه له من بلده من قصة ورقة بن نوفل
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ )بدليل اآلية:

(3)(ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ۉ ۉ ې ېې ې )واآلية:،

والناظر ، ك املتأملفيدر  .(4)(ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
ال تنف  عن بدايات دعوة الرسل للناس إىل ما يصلحهم وأهنا بعلم جيد اضرراد الوقائع االبتالئي ة 

مصيدة باآليات الكثرية يف القرآن ويف السري املوثقة، ويستمر  ،وينجيهم من اهلالك واخلسران يف احلياتني
حىت يأيت الت مكني هلم بالنصر وظهور ما  ،أن يستمر -تعاىل -هذا االطراد يف االبتالء إىل ما شاء اهلل

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  }ا، بدليل اآلية:جاءوا به عزيزً 

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

ونرى أن اآلية صرحية بأنه ال بُد  هلصالء الصفوة من السري يف طريق االبتالء كما وقع من ،(5){ۆئ
واإليذاء  ،د ومّسي هذا بالبأساء والضراء والزلزلة بالعدوان والبهتان العظيم أنه عد  ابتالء ملن مثلهم، حىت

ا هلصالء الصفوة من خلقه الذين اجتباهم بالرسالة والنبوة خاصة أويل العزم من الرسل الذين هم أشد بالءً 
شد بالًء قوله: )األنبياء مث حني ُسئل أي الناس أ -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -من غريهم، وجاء عن النيب

، وباستقراء هذه النصوص نتوصل إىل سّنة فرعي ة وهي أن النصر والت أييد والت مكني (6)األمثل فاألمثل..(

                                      
 ( 9334،335: )28إىل  25تفسري القرطيب، سورة الدخان، آية  انظر:( 1)

 ، مكتبة السنة، القاهرة1898-1418، ط: السادسة، 51، ص: عبد الس الم حممد هارونلة ابن هشام هتذيب سري  انظر:( 2)

 ( 3/553)تفسري القرطيب،:  ( وانظر:2/24: )34زاد املسيري البن اجلوزي سورة األنعام، آية انظر:( 3)

 ( 4/439،438)القرطيب،: تفسري  ( وانظر:3/513: )46زاد املسيري البن اجلوزي سورة سبأ، آية:  انظر:( 4)

 ( 2/23،24)تفسري القرطيب،:  ( وانظر:149،148 /1: )214، آية: ةزاد املسيري البن اجلوزي سورة البقر  انظر:( 5)

، وحسنه الرتمذي، وقال: هذا حديث 2389، كتاب الزهد، باب ما جاء يف الصرب على البالء، حديث رقم: مذيالرتِّ رواه ( 6)
 حسن صحيح.
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مع الصرب على ما  ،هفييكون مالزًما لفئة قليلة عندما تلتزم وتتمس  بالرريق املستقيم الذي ال عوج 
 هذا يف ال حمالة سيكون هلا وحمُق خمالفها ولو بعد حني. وقد تبني  فإن الت مكني بالظهور  ،يصيبها فيه

،(1)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک) :-تعاىل -قوله

فإهنا  ،على احلق املبني ةال اعتبار للفئة الكثرية بل االعتبار الشرعي أن تكون الفئ هومنها يستنتج أن
ڱ ں ں ڻ ڻ ): -تعاىل -قولهتستحق النصر والت أييد والظهور ولو كانت قليلة، ول

وهذه اآلية تقرر  (2)( ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
كذل  ثبوت هذه السنة بأنه ال اعتبار للخبيث من األقوال واألفعال أو األعمال ولو كثُر، وإمنا الصحيح 

 للقلة اليت هي خبالف ما عليه هذه الكثرة. -تعاىل -املصيد بنصره
 تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من وورد يف السنة الصحيحة احلديث: )ال

 (3)خذهلم حىت يأيت أمر اهلل وهم كذل (
وقد تضافرت هذه األدلة من الكتاب والسنة على إعراء البشارة هلذه الفئة القليلة املنصورة بإذن 

تيقان اليقني ووعدت أن هلا الظهور والت مكني بعد الصرب على االبتالء واس ،اهلل ما دامت على احلق
 بذل  يف أنفسهم.

 
 أثر سنة اإلهالك: -66

:-تعاىل -وال تذر للظاملني أثرًا، ومن آياهتا قوله يوهذه السنة الرباني ة حني تقع فإهنا ال تُبق
(4)( ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)

                                      
 ( 2/164)تفسري القرطيب،:  ( وانظر:1/226: )248زاد املسيري البن اجلوزي سورة البقرة:  انظر:( 1)

 ( 3/485،486)نظر تفسري القرطيب،: ( وا1/581: )111زاد املسيري البن اجلوزي سورة املائدة، آية:  وانظر:( 2)

 .1821كتاب اإلمارة حديث رقم:   ،مسلمرواه ( 3)
 ( 5/44: )114رة هود، اآلية: تفسري القرطيب، سو  انظر:( 4)
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إن أهل القرى مل يصفهم اهلل بأهنم مسلمون أي مل يقل )وأهلها مسلمون( بل قال وأهلها 
لكون عمل املصلح تعود منفعته على عموم  ،داللة عدم اشرتاط اإلسالم يف املصلحففيه  ،مصلحون

الناس وضرر عدم إسالم املصلح يعود على نفسه كقول القائل )واجن الثمار وخل العود للنار(. وقد 
ِإن  هذه اآلية بقوله" يف "الفتاوى" يف "رسالة يف احلسبة " ما نصه: "فَ  (1)فسر شيخ اإلسالم ابن تيمي ة 

ْولََة اْلَعاِدلََة الن اَس ملَْ يـَتَـَناَزُعوا يف َأن  َعاِقَبَة الظُّْلِم َوِخيَمة  َوَعاِقَبُة اْلَعْدِل َكرميَة  َوهِلََذا يـُْرَوى: "الل   ُه يـَْنُصُر الد 
ْوَلَة الظ اِلَمَة َوِإْن َكاَنْت ُمْصِمنَ   (2)ًة".َوِإْن َكاَنْت َكاِفَرًة َواَل يـَْنُصُر الد 

َياَسة الش رعي ة أنه "كما سئل اإلمام أمحد عن الرجلني يكونان أمريين  :(3) وقد نسب يف كتاب السِّ
يف الغزو، وأحدمها قوي فاجر واآلخر صاحل ضعي ، مع أيهما يُغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي، فقوته 

عفه على املسلمني. فيغزى مع للمسلمني، وفجوره على نفسه؛ وأما الصاحل الضعي  فصالحه لنفسه وض
 (4)القوي الفاجر."

                                      
(1)

أمحد بن عبد احلليم بن عبد الس الم ابن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي احلنبلي، أبو العباس، تقي الدين 
مصر من أجل هـ، وحتول به أبوه إىل دمشق فنبغ واشتهر، وطلب إىل  661ابن تيمية: اإلمام، شيخ اإلسالم. ولد يف حران سنة 

سكندرية. مث أطلق فسافر إىل دمشق سنة فتوى أفىت هبا، فقصدها، فتعصب عليه مجاعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إىل اإل
هـ، فخرجت دمشق كلها يف جنازته، كان   429 بقلعة دمشق سنة وأطلق، مث أعيد، ومات معتقاًل  421هـ واعتقل هبا سنة  412

عية إصالح يف الدين. آية يف التفسري واألصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان، له كثري البحث يف فنون احلكمة، دا
. الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ـ 141/  1: األعالم للزركليانظرمصلفات كثرية منها: السياسة الشرعية، والفتاوى، وغريها. 

 .91/  6، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب132ص  1، املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد 144/  1
 

 ( 62،63/  29انظر: جمموع الفتاوى، البن تيمي ة )( 2)

أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، أبو عبد اهلل، من بين ذهل بن شيبان، إمام املذهب احلنبلي، وأحد أئمة الفقه األربعة، هو  (3)
يف أيام املأمون واملعتصم ليقول خبلق القرآن فأىب وأظهر اهلل على يديه مذهب  هـ، امتحن 164أصله من مرو، وولد ببغداد سنة 

: سري انظرهـ.  241أهل السنة. وملا تويف الواثق وويل املتوكل أكرم اإلمام أمحد، ومكث مدة ال يويّل أحًدا إال مبشورته، تويف سنة 
 213/  1ي . األعالم للزركل86/ 2. معجم املصلفني 144/  11أعالم النبالء 

، وزارة الشصون 1418، ط: 15انظر: كتاب السياسة الشرعي ة لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ابن تيمي ة، ص: ( 4)
 اإلسالمي ة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الرياض، 
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ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ):-تعاىل -وقوله

(1)(ی ی ی جئ حئ مئ

ألن الظلم كما قيل: "الظلم  ؛مما يستنبط من هاتني اآليتني أن دابر الظاملني مقروع ولو بعد حني
 ال يدوم وإذا دام دّمر".

ء اإلهالك عن املصلحني كما بينا يصدي إىل متكينهم يف وال يقع على أهل قرية مصلحني، وانتفا
ندهم ومسددهم أياا كان دينهم، وهم افاهلل راعيهم ومس ،ألهنم حيققون ملكوت اهلل فيها بعدهلم ؛األرض

ألن مظلة الربوبي ة يكافأ على العمل  ؛هنا يف حال كوهنم غري مسلمني هم حتت مظلة الربوبي ة ال األلوهي ة
لعامل له يف الدنيا واآلخرة إذا كان مسلًما، ويكافأ عامله إذا كان غري مسلم يف الدنيا، وليس له الصاحل ا

يف اآلخرة من خال،. فيكافأ املصلح غري املسلم يف الدنيا بالت وسعة عليه يف الرز، ونوال حسن الذكر 
ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ) :-تعاىل -ودليل فوات ذل  عليه يف اآلخرة قوله ،والرفعة والنعيم

 ڇ):-تعاىل -أي يف اآلخرة ألنه عمل ليقال وقد قيل، قال(2)( ڃ ڃ چ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

(3)(گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱکک ک ک

 أثر سنة الصبر: -65
وقد  ،-تعاىل -إن سنة الصرب هي سالح وعدة وحصن الرسل واألنبياء والصاحلني من خلقه

مالزمة لالبتالء احلسن وحتقيق للغايات الكبرية واجلليلة اليت  ذكرها، وتُرىيف استفاض القرآن الكرمي 
تتحقق منها املصاحل العظام، وهبا تكون اخلالفة الربّاني ة يف األرض حينما يصرب وحيتسب قادهتا الربّانيون، 
مي ولعظم أمهي ة الصرب لبناء األصول اإلصالحي ة للشعوب واألمم، بلغ عدد آيات الصرب يف الكتاب الكر 

ئة وآية وثبت بالوجود الشرعي أن العاقبة احملمودة للصابرين سواًء مورس الصرب من قبل الفرد اما يقارب م
أو اجلماعة أو األمة، ففي اآليات الكرميات جاء األمر بالصرب فيها خبراب املفرد، واجلماعة، وخراب 

                                      
 ( 4/211: )58تفسري القرطيب، سورة القصص، اآلية:  انظر:( 1)

 ( 4/14: )23سورة الفرقان، اآلية:  تفسري القرطيب، انظر:( 2)

 ( 5/522: )،48تفسري القرطيب، سورة الكه ، اآلية:  انظر:( 3)
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ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ وئ ): للمفرد-تعاىل -األمة باإلشارة إليها بالضمري، ومن ذل  قوله

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

(1)( حب ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )للجماعة ،

ٱ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)،(2)( ۆئ ۆئ

ڭ ۇ ۇ )ولألمة،(3)(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

( ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
(4)

وهذا يعين لزوم  ،-تعاىل -ربهم تقواهم هللأن يالزم ص سالفة الذكر منوال بُد  هلذه الفئات 
، وينتهوا عما هنوا عنه -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -والرسول -تعاىل -االستقامة بأن يأخذوا ما آتاهم اهلل

ڻ ) ،(5)( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ): -تعاىل -لقوله

(6)(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 أثر سنة التَّمحيص: -64
للممحصني؛ ألن هبا وفيها الت زكية والت رهري  -تعاىل -محة من اهللإن سّنة الت محيص ما هي إال ر 

أحًدا منها  -تبارك -ومل يستثِن اخلالق ،داء األمانة بعد حتّملهاأوعلى رأسها  ،واإلعداد للمهام الكربى

                                      
 ( 5/392تفسري القرطيب،: ) ( وانظر:2/585): 124،129زاد املسيري البن اجلوزي سورة النحل آية: ، انظر:( 1)

 ( 2/486تفسري القرطيب،: ) ظر:( وان1/364،365: )211سورة آل عمران آية: املرجع السابق،  انظر:( 2)

 ( 9/444،445): 4،5تفسري القرطيب، سورة احلجرات آية:  انظر:( 3)

 ( 4/144)تفسري القرطيب،:  ( وانظر:2/151: )134زاد املسيري البن اجلوزي سورة األعراف آية:  انظر:( 4)

 ( 2/612ن كثري: )تفسري اب انظر:و ( 5/169)،: 81تفسري القرطيب، سورة يوس ، آية:  انظر:( 5)

 ( 4/384،389: )تفسري ابن كثري انظر:و ( 211إىل  8/218: )4تفسري القرطيب، سورة احلشر، آية:  انظر:( 6)
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 -قال ،من عباده الصاحلني أو املصلحني، وما ذاك إال حكمة من حكم اهلل البالغة، فضاًل ورمحًة منه

(1)( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): -عاىلت

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ):-سبحانه -وقال

(2)(ڻ ڻ أي استعداد وإعداد ملا ستمك نون فيه من صالح أموركم اخلاصة والعامة، ،
 ومصاحل أمتكم.

 أثر سنة التَّمايم: -63
يعرف  نافية للغش والت دليس للمصمنني فبها -سبحانه وتعاىل -وهذه السنة تعترب سنة جعلها اهلل

يف اآليات  -تعاىل -مصداقًا لقوله ،الشقي من السعيد عندما تظهر االبتالءات بني الناس يف احلياة الدنيا

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )،(3)( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ)الت الية:

( ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

.(5)(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)،(4)

مل -تعاىل -هذه السنة من سنن الرمحة للناس ليعلموا أن اهلل وهذه اآليات وأمثاهلا تثبت لنا أن
ألن املراد هبذه السَُّنن إقامة  ؛يكن غافاًل عنهم فجعل كالا حبسب حاله احلقيقي فال ُيسرت هذا احلال أبًدا

العدل بني الناس، وفضح الظاملني املستبدين، فال يرتك ُمد عي الفضل باالستقامة والصالح واإلصالح 
غري أن يُبتلى؛ ليتميز عن غريه ممن َيد عي هذه الفضائل وهو ُخُلو  منها، وهبا تكون اخلالفة الراشدة  من

 يف األرض وبغريها من السَُّنن األخرى.
 

                                      
 141سورة آل عمران، آية: انظر: ( 1)

 154سورة آل عمران، آية: انظر: ( 2)

 19انظر: سورة السجدة، آية: ( 3)
 3،2انظر: سورة العنكبوت، آية:،( 4)
  142سورة آل عمران، آية:  انظر:( 5)
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 أثر ُسنَّة االستدراج: -62

(1)( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ): -تعاىل -قال اهلل

دالالت ابتداء العذاب ملن جحد احلق  أن  االستدراج من -واهلل تعاىل أعلم -هبذه اآلية يتبني  يل
اآلمرة بالعدل واإلحسان فيما ُوليِّنا فيه وعليه، وال بُد   -سبحانه -بعد العلم به، ومن أبني احلق آيات اهلل

ومن ذل  املباغتة  ملن أعرض عن هذا بعد علمه به من عقوبة مساوية يف ِعَظِمها لِِعَظم الذنب الـُمقرتف،
صية اهلل باقرتاف الظلم وهو من الكبائر، عملن كان يف النعيم الـُمقيم، وهو ُمقيم على م واملفاجأة بالعقوبة

َياَسة الش رعي ة اليت جيب أن يرمسها أو حُيددها  ومن هذا يكون األثر الذي ترتكه هذه الُسن ة على السِّ
ستوٍح ذل  ومستمده من هذه احلاكم يف هيئة أنظمة تأديبي ة وإصالحي ة جملتمعه الـُمسيرر عليه، وهو م

  (2)الُسن ة، قاصًدا جناهتم من سوء العذاب.

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ېئ ):-تعاىل -قال

ويرى الباحث أّن هذه اآلية تُدلُّ أيًضا على استدراٍج إىل ،(3)( جب حب خب مب ىب يب جت
، الذي يُوجب -تعاىل -عذاب عظيم؛ ألن الـُمستدرج هبذه السُّن ة قد أوصله ُجْرَمُه إىل غضب اهلل

سبحانه  -مضاعفة العقوبة وهو يف حال رغد من العيش، وعافية، واطمئنان وأمن من مكر اهلل اخَلريِّ 
، وأقول مُبوجب ذل  متيقًنا أن  هذه السُّن ة هي من سنن العذاب والنكال يف الدنيا، فيكون (4)-وتعاىل

وإمنا  -تعاىل -اهلل ااملختل ، وهو الذي ال يدُّل على رض استدراج اجملرمني أو الظاملني بالنعم والت مكني
ًنا بذل  ، ُمسلرًا وُمَول يا على مثله  هو وسيلة استدراج للظاملني ليتضاع  عليه العذاب به وليكون مُمك 

: -تعاىل -منهما، حىت يأكل الباطل بعضه بعًضا، وِعربًة وزجرًا لغريمها. قال من الظاملني؛ عقوبًة لُكلٍّ 

                                      
  192سورة األعراف، آية: ( 1)
، 192(، وانظر: تفسري القرطيب، سورة األعراف، آية: 4/8، )192انظر: تفسري الرربي، سورة األعراف، آية: ( 2)

(4/213،214 ) 
  44سورة األنعام، آية: ( 3)
 ( 3/559، )44: تفسري القرطيب،، سورة األنعام، آية: (، وانظر3/413، )44انظر: تفسري الرربي، سورة األنعام، آية: ( 4)
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 عن سوء العواقب نيفيكون هصالء مغيب،(1)( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)
اليت ستحيط هبم كأهنم يف سكرة عم ا هم فيه من ابتالء، وأن  صفة هذه الُسنة املريعة هي املباغتة 
الشديدة الت أثري؛ ألهنا تنقل الظامل من كونه يف حال إمداٍد بالقوى املختلفة وِسعة ونعيم إىل ِضدِّه فجأة، 

د أنبأنا الوقوع الشرعي حبال الرغاة الظاملني، وما َحل  هبم من مثل هذا العذاب الـُمهني بعد مباغتتهم وق
.(2)(ۅ ۉ ۉ):-تعاىل -ننا هذا، والذي سجله الت اريخ عربة ملن يعترب قالابه يف زم

 وقد ورد يف السُّن ة النبوي ة ما يد ل على ذل : 
نيا منَ  العبدَ  يعري الل هَ  رأيتَ  )إذاقال:  -يِه وَسل مَ َصل ى اهلُل َعلَ  -فعن النيب عَلى معاصيِه ما  الدُّ

ا هَو استدراج . مث  تال رسولُ  ، فإمن  ېئ ىئ ىئ ىئ ی  }-ََ -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -الل هِ  حيبُّ

(3).{ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

دمات أو أسباب تقود إىل نتائج بانية، أي آثار وكل ما ذكرته من ُسنن فرعي ة هنا ليس سوى مق
إصالحي ة تدفع الفساد بالزجر والردع، وفيها ما حُيفٍّز الناس ويدفعهم للُمضي حنو صالح أنفسهم 
ِعُد وإصالح ما فسد من أحواهلم، حتقيًقا ملصاحل الدنيا واآلخرة، وهذه النتيجة اإلجيابي ة من تل  السَُّنن تَ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ): -تعاىل -يف أرضه، قال -تعاىل -ة اهللبالت مكني خلليف

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ 

(4)(گ





                                      
  128سورة األنعام، آية: ( 1)
  2سورة احلشر، آية: ( 2)
 ( 1/443انظر: عمدة الت فسري، أمحد شاكر، )( 3)
 55سورة النور، آية: ( 4)
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رعيَّة: َياَسة الشَّ َنن الفرعيَّة على السِّ  الالصة أثر السُّ
َياَسة الش رعي ة بال ريب أراد أن ُيستمد   -تعاىل -ذل  أن  اهلل ؛إن  للسنن الفرعي ة آثارًا على السِّ

بأن حدوثها أو حتققها يف حياة الناس، بيّـَنة  على حصول  -حسب اجتهادي -منها، وتُفهم هذه اآلثار
الت مكني احلق، وأن  عدم ظهور تل  اآلثار ال يكون معه متكني، بل األثر سليب لعدم إعمال تل  السَُّنن 

ها سكون اهلوان عليها وهواهنا على األمم، وأن  حال األمة هذا من ِقَبل احلكام جتاه شعوهبم اليت أورثو 
غري السوي مصذن بزاوهلا، حيث إن  مقصود الشرع من هذه السَُّنن وغريها هو تصحيح ميزان العدل إذا 
َياَسة الش رعي ة حني يعمل هبذه السَُّنن، فإنه يتمث ل بنوال هداي ة اضررب، وأّما أثرها اإلجيايب على السِّ
الت وفيق مع صالح الني ة، وسداد الرأي يف سياسة احلاكم، والذي سيكون أثرها حصول الت مكني لألمة 

خالفها ولو كانت هذه األمة الظاهرة قليلة، فقد جاء يف صحيح مسلم عن  وظهورها على من خذهلا أو
، احلقِّ  عَلى يت ظاهرينَ أم   من طائفة   ))ال تزالُ  أنه قال: -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -النيب
 (1)((كذِل َ  الل ِه َوهم أمرُ  حىت  يأيتَ ، خذهَلُم َمن يضرُّهم ال

أينِّ قد تـًَوص لت من مفاهيم هذه السَُّنن آنفة الذكر أن  هلا مقاصد وآيات بالغة  -جمتهًدا -وأرى
ا أمر هذا الظلم واالستبداد عضد بعضها بعًضا، جُيب إعماهلا برفع الظلم ودفع االستبداد، وأم  يالنفع 

ال بُد  من رفع ذل  الظلم ودفع االستبداد ف ،الذي ُضعفت األُمة بسببه؛ لتناثر قواها وذهاب رحيها
 املصدي إليه، وفيما يلي الكالم عن ذل : 

َياَسة الش رعي ة يف اإلمجاع: -1  أثر الظلم الذي ال يُرفع واالستبداد الذي ال يُدفع على السِّ
ال حمالة يصدي إىل  اع قد تقرر عند العلماء على أن  عدم السعي لرفع الظلم لكونه مهلكً واإلمجا  

زوال األمم، تل  سن ة اهلل القاهر فو، عباده كما بيّناها يف موضعها يف البحث، وكذل  االستبداد من 
م املهل ؛ ألن صاحبه ِقَبل من بيده قرار مصاحل األمة مجيعها أعالها وأدناها، ألن االستبداد موّلد للظل

ال يقول إال  يف عماية وال يفعل إال  باإلفساد يف األرض وهو مقدمة أو قرينة هذه نتائجها قد ُعلمت 
 قرينتها، ومن النصوص الدالة على ذل  يف اإلمجاع ما يأيت: 

                                      
ئفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من : ))ال تزال طا-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -رواه مسلم،، كتاب اإلمارة، باب قوله( 1)

 .1821خالفهم((، حديث رقم: 
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عَة((. قال: كي  الس ا فانتِظرِ  األمانةُ  ُضيِّعت إذاقال: )) -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -عن النيب
 (1)((الس اعةَ  فانتِظرِ  ُأسِند األمُر إىل غرِي أهِله إذاإضاعُتها يا رسوَل اهلِل؟ قال: ))

جلياا يف  نراه ،واليوم نرى يف الوجود الشرعي هذه األمانات قد ُضيِّعت بتوسيد أمرها إىل غري أهلها
وال دراية تام ة بأمور  ،أو غري فقهي اعتالء رئاسات دول املسلمني رؤساء ال حظ  هلم من علم فقهي

َياَسة الصاحلة الداخلي ة واخلارجي ة لبلداهنم سواًء  كانت شرعي ة أو ما يوافقها شرًعا من السياسات أالسِّ
دُّون نقصهم يف سُ االجتهادي ة يف زماننا اليت تندرج يف املصاحل املرسلة، وما يُزعم بأن  هلم مستشارين يَ 

هنم بكل احلق والصواب يف ذل ، فهذا ادعاء ليس عليه دليل، بل إن  عدم إخراج األمة ذل  وُيسِدُدو 
َياَسة الراشدة الش رعي ة القائمة على  اإلسالمي ة من ظلمات السيررة األجنبي ة إىل نور توجيه وتسديد السِّ

وا به، فال املستشار وال يوافقها، هو دليل على نفي ما يزعمون من رشد أو إصالح قام ُأُسس شرعي ة وما
املستشري عندمها شيء من الرُّشد بسبب ذل  وزيادة بيّنة على هذا، فالنتيجة الرديئة ألوضاع دول 

جارة وحنو هذا سببها رداءة وترّدي إدارة احلكم الذي املسلمني اليوم يف السَِّياَسة واالقتصاد والصناعة والتِّ 
ة ترفع املظامل، كشيوع الربا يف املعامالت االقتصادي ة واملالي ة مع ال يستند على أسس عدلي ة شرعي ة كامل

وجود البديل عنه يف املعامالت واالقتصاد اإلسالمي واليت ُيشاهد الت عامل هبذه البدائل اليوم بنجاح يف 
 وكذل  يف عدد قليل جداا وحمدود ببعض الدول (2)بلدان غري إسالمي ة كأملانيا وسويسرا بأوربا.

(3)( ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی):-تعاىل -اإلسالمي ة، قال

واملشاهد  ،بأن  املختلفات ال يسّوى بينها شرًعا وعقاًل؛ ألن ه ظلم -تعاىل -واحلق أنه ما أثبته اهلل
وهو أعظم ظلًما من هذه الت سوية الظاملة  ،س اجلهالء للعلماءؤ بل وتر  ،اليوم هو الت سوية بني املختلفات
 : -رمحه اهلل تعاىل -وأكثر منها، قال اإلمام الشافعي

 َولَْيَس أخو ِعْلٍم َكَمْن ُهَو َجاِهلُ    تعل ْم فليَس املرُء يولُد عاملـًا
 َصغري  إذا التف ْت َعَليِه اجلََْحاِفلُ      وإن  َكِبري اْلَقْوِم الَ عْلَم ِعْنَدهُ 

                                      
 .6486رواه البخاري، كتاب الرقا،، باب رفع األمانة، حديث رقم: ( 1)
نوك أكادميي وخبري بالبانظر: الت جربة املصرفي ة اإلسالمي ة بأوروبا: املسارات، الت حديات واآلفا،. إعداد الدكتور حممد النوري ( 2)

 14،24،38م ص: 2118هـ/يوليو1431إسرنبول، رجب  -حبث مقدم للدورة الت اسعة عشرة للمجلساإلسالمي ة، 

 8سورة الزمر، آية: ( 3)
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 بري  إَذا ُرد ْت إليِه احمَلاِفلُ كَ   وإن  َصغرَي الَقوِم إْن كاَن َعاِلًما
 :الشاعروقال 

 وال سراة هلم إذا ُجّهاهلم سادوا  ال َيصُلح الناس فوضى ال سراَة هلم 
: -رضي اهلل عنه -(1) يف قوله أليب ذر -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وجاء يف صحيح مسلم عن النيب

، وإهنا أمانة ، وإهنا  يوم القيامِة خزي  وندامة ، إال من أخذها حبقها وأد ى الذي ))يا أبا ذر! إن  ضعي  
 (2)عليه فيها((.

بأن  أداء  -لفائدته -يف الفتاوى -رمحه اهلل -(3) وينبغي أن نورد ما ذكره اإلمام ابن تيمي ة
 -يِه وَسل مَ َصل ى اهلُل َعلَ  -األمانات نوعان وأو هلما الواليات ومن قوله فيها: "وقد دلت سن ة رسول اهلل

ية أمانة جيب أداؤها يف مواضع: مثل ما تقدم... وقد أمجع املسلمون على معىن هذا؛ فإن على أن  الوال
 (4)وصي اليتيم، وناظر الوق ، ووكيل الرجل يف ماله؛ عليه أن يتصرف له باألصلح فاألصلح...".

ٱ ٻ ٻ ): -تعاىل -قولهإىل  -حسبما ذكر -ويستند شيخ اإلسالم ابن تيمي ة يف كالمه هذا

فأنزل حكم هذه اآلية فيمن يتوىل مال اليتيم على من توىل مال األمة (5)(ٻ ٻ پ پ پ
بل  ،ألهنم مصمتنون على ذل  ومكلفّون الستفراغ وسعهم يف حفظ هذا املال ؛من السالطني أو امللوك

تحقق املنفعة والغبرة والقوة لألمة بالعمل على تكثريه بتشغيله يف األعمال اليت تصدي إىل منّوه وتعاظمه لت
فإن مل يفعل السلران ذل  فلم يصِد األمانة وقد اقرتف هبذا ظلًما مبيًنا، وعليه فإن إضاعة  ،املسلمة

َياَسة الش رعي ة والت مكني هبا بدليل  ،األمانة من السلران ظلم واستبداد جيب رفعه أو دفعه حىت تقوم السِّ

                                      
عنه أنه قال أنا رابع اإلسالم وقيل  يوقد رو  ،قدميًا فيقال بعد ثالثة ويقال بعد أربعة هندب بن جنادة أبو ذر الغفاري،كان إسالم (1)

 -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -مث قدم على النيب ،رجع إىل بالد قومه بعدما أسلم فأقام هبا حىت مضت بدر وأحد واخلند، مث ،خامس  
 -رضي اهلل عنه -إىل الشام فلم يزل هبا حىت ويل عثمان -رضي اهلل عنه -املدينة فصحبه إىل أن مات. وخرج بعد وفاة أيب بكر

 .-رضي اهلل عنهما -وصلى عليه ابن مسعود ،ية به وأسكنه الربذة فمات هبا سنة اثنتني وثالثنيمث استقدمه عثمان لشكوى معاو 
 .1/181انظر: أسد الغابة 

 .1925رواه مسلم،، كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة، حديث رقم: ( 2)
 سبق التعري  به. (3)

 ( 29/246،251انظر: جمموع الفتاوى البن تيمي ة، )( 4)

 34سورة اإلسراء، آية: ( 5)
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مسلم والبخاري، ويف أحدمها حتذير ووعيد للسالطني أو امللوك الذين  نيثي اإلمامما أوردناه آنًفا يف حدي
تصول إليهم السلرة وال يصدوا حقها والقيام بكل شروطها؛ ألهنم وكالء مصمتنون عن األمة يف حفظ 

 وهذا حمل إمجاع عند املسلمني. ،الضرورات اخلمس
ن اخللق عباد اهلل، والوالة نواب اهلل على عباده، قال شيخ اإلسالم ابن تيمي ة يف مثل هذا: "... فإ

 (1) ية والوكالة...".وهم وكالء العباد على نفوسهم؛ مبنزلة أحد الشريكني مع اآلخر؛ ففيهم معىن الوال
أن  هذا وما قبله من نصوص ثابتة فيه معىن الت حذير والنذير للسالطني  -واهلل تعاىل أعلم -وعندنا

لالستبداد املضّيع  اناجعً  ااملضادين للتمكني خبيانتهم. ونرى أن  يف الشورى عالجً اخلائنني لرعيتهم، 
لألمانات عند السالطني أو امللوك املستبّدين؛ ألن الشورى ال بُد  منها يف حال وجود نّص من الكتاب 

وجالء هذا  ،وال حاجة له يف الشورى ،فإن وجد فالسلران ملزم بتنفيذ حكم النّص املقروع به ،والسن ة
يف قتال أهل الردة مبنعهم للزكاة، وقد أشار عمر على  -رضي اهلل تعاىل عنه -يظهر يف قصة أيب بكر

فأبان أبو بكر له النّص املغين  ،جتهاًدا منهابعدم قتال مانعي الزكاة  -رضي اهلل تعاىل عنهما -الصديق
قد متّس  بالنص ومل يأخذ  - تعاىل عنهرضي اهلل -ن  أبا بكرأوسنجد يف هذا  (2)عن هذا يف البخاري.

إمجاع  منهم على فعل  -رضي اهلل تعاىل عنهم -ونستنبط أيًضا أن  سكوت بقي ة الصحابة ،(3) باملشورة
 وهو عند األصوليني إمجاع سكويت معترب. -رضي اهلل تعاىل عنه -أيب بكر

حيُسن إيراده ومنه: "وَنظَُر املظامل هو قوُد  (4)وإن ا لنجد كالًما ذا باٍل هلذا األمر عند اإلمام املاوردي
املتظاملني إىل الت ناص  بالرهبة، وزجر املتنازعني عن الت جاحد باهليبة، فكان من شروط الناظِر فيها أن 

وما هو ماثل   (5)يكون جليل القدر، نافذ األمر، عظيم اهليبة، ظاهر العفة، قليل الرمع، كثري الورع...".
ابت باحلجة والربهان املتمثلني يف آن  ما أوردناه أن ه ال توجد صفة من الصفات اليت ذكرها للعيان الث

                                      
  131انظر: األحكام السلراني ة للماوردي، باب يف والية املظامل ص: ( 1)
 (: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم يف األمر.29رواه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب )( 2)

 سبق خترجيه.( 3)
(4)

ع ماء الورد. ولد بالبصرة وانتقل إىل بغداد. إمام يف مذهب الشافعي، كان هو علي بن حممد بن حبيب املاوردي نسبته إىل بي
حافظًا له. وهو أول من لقب بـ ))أقضى القضاة(( يف عهد القائم بأمر اهلل العباسي. وكانت له املكانة الرفيعة عند اخللفاء وملوك 

 .(314 – 3/313ية )طبقات الشافع انظر: بغداد. اهتم بامليل إىل االعتزال. تويف يف بغداد.
 ( 29/252،251انظر: جمموع الفتاوى البن تيمي ة، )( 5)
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يف أولئ  الرؤساء الذين بيّـن ا حاهلم املضاد للتمكني من بّينات وقرائن من أن  حال املسلمني  املاوردي
 .-تعاىل -وبلداهنم غري الـمرضي عند اهلل

 -لقوله ، شصون الناس من يتص  بصفات القوة واألمانةومن أسباب دفع االستبداد أن يوىل  
ألن ه هباتني (1)( ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ):-تعاىل

أن  الشورى اليوم ملزمة  -واهلل تعاىل أعلم -الصفتني حيقق إعمال النصوص املوجبة للشورى، وعندنا
 ،أو رؤساء الدول اإلسالمي ةويوجب هذا ما عليه املسلمون اليوم من استبداد سالطني  ،وليست معلنة

والذي جعل األمة يف حال ضع  وهوان بيّنا أدلته يف آن  القول، وجاء ما يفهم منه ذل  يف األحكام 
وهو ما ذكرنا من ضرورة اجتماع صفات املصّمر على الناس  ،السلراني ة للماوردي فيما أسلفنا من القول
ومن هذه الصفات الـُمحصنة قول  ،و حمل إمجاع املسلمنيوه ،املصدية إىل حتصني السلران من االستبداد

 .الذكر املاوردي آن 
َياَسة الش رعي ة يف القياس: -2  أثر الظلم الذي ال يُرفع واالستبداد الذي ال يُدفع على السِّ

إن  ِعظم الذنب ال بُد  أن تكون عاقبته من جنسه عظيمة، وبدليل القياس يثبت ذل  ممّا ورد من 
قفنا على هذا جبالء، وإن  من أعظم الذنوب ظلم األمة ممن أؤمتن على رعايتها باحلفظ وعدم نصوص تو 

ألن  ؛ف يف شصوهنا العامة واخلاصة بدون استشارهتا ممن ميثّلهاالت عدي على حقوقها واالستبداد بالت صرُّ 
اسرتعي فيه، وإن  من ال األمة اختارت هذا السلران لريعاها يف مجيع أمرها باعتبار أنه أمني على ما 

ألن يف سكوته  ؛يرفع هذا البالء ويدفع هذا االستبداد الظامل فإن له سوء العاقبةألن يسعى من األمة 
عدم دفع ورفع هلذا املنكر العظيم واملتوع د أهله بسوء العاقبة؛ ألهنم تركوا األمر باملعروف والنهي عن 

ا هو متقرر عند بعض العلماء، فينجم من ذل  فساد مم كوهو الركن السادس من أركان اإلسال ،املنكر
وعلى (2).(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ):-تعاىل -عظيم وعاقبة هذا وخيمة قال

 ذل  نورد األحكام املبني ة على أدلة القياس واملستنبرة من نصوص الكتاب والسن ة اليت منها:

                                      
 26سورة القصص، آية: ( 1)

 96سورة األعراف، آية: ( 2)
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ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ):-تبارك -قال

یی ی جئ حئ مئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی 

 (1)يئ(ىئ

إن  اآلية الكرمية آنفة الذكر قد حّرمت بالنهي أكل مال اليتيم على كافله، ومل تستثِن اآلية هبذا 
وقّيدت هذا اإلذن باشرتاط حصول الفقر لكافل اليتيم؛ ليأكل باملعروف، ويف  ،الت حرمي إال  كافل اليتيم

  مفهوم هذا حتذير الكافل الغين من ذل .

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ):-تعاىل -وقال

 (2)( ک ک

وقد جاء الت حرمي بالوعيد الشديد يف اآلية الثانية آلكل مال اليتيم من كافٍل له أو غريه بالت شبيه 
املخي  هلذا املأكول بالنار يف البرون سواء ُأكل ُكل هذا املال أو بعضه، وعلى ذل  يكون بقياس 

 ،ئيس الدولة ملال األمة أو بعضه بغري وجه شرعي أعظم حترميًا لعظم اجلرماألوىل أن  أكل السلران أو ر 
وكذل  على من مل ينكر عليه مبا يرفع هذا الظلم ويدفع هذا  ،وبه تكون العقوبة أشدُّ وأنكى وأبقى
 االستبداد الذي جاء هبذا الفساد.

قالوا: يا  .املوبقاتِ  السبعَ  اجتنبوا)): -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ورد يف صحيح البخاري قول النيب 
، وأكُل الربا، وأكُل  رسوَل اهلِل، وما هن؟ قال: الشرُك باهلِل، والسحُر، وقتُل النفِس اليت حّرم اهلُل إال باحلقِّ

 (3)((ماِل اليتيِم، والت ويل يوَم الزحِ ، وقذُف احملصناِت املصمناِت الغافالتِ 
أن  أكل مال اليتيم من   -وسل م عليهِ  ى اهللُ صل   -ردناه عن النيبويف هذا احلديث الصحيح الذي أو 

من املوبقات الستحالل املال من غري وجهه الذي ُخص  به  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -كافله َعّدُه النيب
ب عليه لكونه ال حييط علًما بشأن ماله؛ ألنه يف األصل عند الكافل القوي األمني الذي جي ؛مال اليتيم

                                      
 6سورة النساء، آية: ( 1)
 11سورة النساء، آية: ( 2)

 .6954رواه البخاري، كتاب احلدود، باب رمي احملصنات، حديث رقم: ( 3)
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وقد أمرت اآلية الكرمية بذل : ،جارة املأمونةبل وتنميته ليزداد ويكثر بتشغيله يف التِّ  ،حفظ هذا املال

(1)(..ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

ألن املعىن  ؛ومن مفهوم اخلراب يتّضح بأن ا هُنينا عن االقرتاض من مال اليتيم باليت هي حسنة
ن الضياع والت ل  واألخذ منه بغري حق، وأنِّ اليت هي أحسن هو حفظ املال م -واهلل تعاىل أعلم -هنا
هذا احلفظ وزيادُة عليه بتنميته وتكثريه له، ذل  بكل طريقة حتقق الغبرة واملنفعة لليتيم، وكذل   يه

 ۇ ڭ ڭ ڭ): -تعاىل -قوله وهذه اآلية ترشدنا إىل معىن من معاين اليت هي أحسن وه

ومن هذه اآلية نستنتج بوضوح (2)(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۈ ۆ ۆ ۇ
ألن  يف هذا تآكل ماله بالنقص هبذا النوع من الرز، وأخذ الزكاة  ؛من مفهومها عدم رز، اليتيم من ماله

منه كذل ، خبالف ما إذا رز، اليتيم يف ماله ألنه يف حال تنمية وزيادة مبا ُيضم إليه أو ُيضاف من ربح 
 جارة وحنوها يف مال اليتيم. التِّ 

ن ه إذا جاء الت شديد والوعيد بالعذاب الشديد بأكل مال اليتيم وضرر إوجب هذا يدعونا للقول وم
هذا واقع  على املال اخلاص فمن باب قياس األوىل أيًضا أن يكون ما هو أشد من هذه العقوبة ملن 

مراء أو الرؤساء، ويف استحّل املال العام لألمة من غري حّله ممن له األمر والنهي فيه من السالطني أو األ
البال اخلرري يتوجب على األمة أو من ميثّلها رفع هذا الظلم ودفع أسبابه بالرر،  اتهذه احلال ذ
ألنه منكر عظيم جتب إزالته لتحصل األمة على الت مكني املوعودة به عند حتقق شرطه يف  ؛املستراعة

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ):-تعاىل -قوله

 (3)(ک ک ک کگ گ گ گ

                                      
 34 سورة اإلسراء، آية:( 1)

 5سورة النساء، آية: ( 2)
 41سورة احلج، آية: ( 3)
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عنه القدوة الـُمثلى يف عمله بقياس األوىل هذا الـُمعترب شرًعا  -رضي اهلل تعاىل -ولنا يف فعل عمر
 مستشهًدا به للقاعدة الفقهي ة:  (1)والذي جاء الت فصيُل عنه عند ابن جنيم

 
"تصرف اإلمام على الرعي ة منوط باملصلحة" أن عمر قال: "وقال إين أنزلت نفسي وإياكم من 

 جئ ی یی ی ىئ ىئ...)قال:  -تبارك وتعاىل -ذا املال مبنزلة ويل اليتيم، فإن اهلله

واهلل ما أرى أرًضا يصخذ منها شلة يف كل يوم إال استسرع خراهبا (2) ( ...ىئيئ مئ حئ
ويستنبط من القاعدة أعاله أن من املصاحل العظمى احملافظة على أموال املسلمني يف بيت  (3))اهـ(."
، والظاهر من قول عمر جاء -رضي اهلل تعاىل عنه -هذه القاعدة استخرجت من قول عمروأن   ،املال

أن   -قياًسا على هذه القاعدة واستناًدا إىل قول عمر -من قياس األوىل املستخرج من اآلية الكرمية، ونرى
لوها إمنا من تراولت وتغولت أيديهم من سالطني هذا الزمان وملوكهم يف أموال بيوت املسلمني واستح

هو من عظائم الظلم وطواّمه، فإن مل ترتفع أيديهم عنه أو تُرفع لرتد هذه املظامل إىل أهلها فإن العواقب 
 ،(4)وخيمة على األمة قاطبة قياًسا على من قّسم مال املسلمني عليهم ومل يعدل يف هذه القسمة

عقوبة من استوىل عليها وحازها فستتوجب عليه العقوبة األليمة لعدم عدله يف القسمة فحسب، فكي  
فإنه من باب أوىل أن تكون عقوبتهم قوارع قاصمة  ،لنفسه وبرانته اخلاصة من هصالء السالطني وامللوك

ۇئ ):-تعاىل -ولو بعد حني سواًء عليهم أو على من َخَلفهم ومن مل ينكر عليهم قال ،ماحقة

وإن  من (5)( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی
دلة على تسّلط أولئ  على أموال املسلمني وختوضهم فيها بغري حق هو ما حتت أيديهم من الشواهد واأل

أمالك يصعب حصرها سواًء النقدي ة أو العيني ة وما يسكنونه وميلكونه من القصور العديدة الفارهة يف 
 ،اصةاخلسفن الو وما يركبونه من فواره وفخامة املركوب الكثري، السيارات والرائرات  ،بلداهنم وخارجها

                                      
 سبق التعري  به. (1)

 6سورة النساء، آية: ( 2)
 131انظر: األشباه والنظائر، البن جنيم، ص: ( 3)

 انظر: املرجع السابق،نفس الصفحة ( 4)

 25سورة األنفال، آية: ( 5)
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وما دونه مع حال  ،ومن األدلة والشواهد أيًضا على ذل  حال شعوهبم الذي هم فيه من عيش الكفاف
بلداهنم مما هي فيه من اخلريات والثروات املختلفة، وأن  هذا احلال قد بلغ الرغيان من بعد حال الظلم 

حال متكني للظاملني إىل أجل مسّمى  واجلور من أولئ  السالطني أو امللوك والذي نرى فيه ونعتربه
فيدفعون هصالء املفسدين أم يتخاذلون  ،به املصلحني من خلقه -تعاىل -ليبتلي اهلل -سبحانه -عنده

 -وجيبنون يف ذل ، وإن مل يدفع هصالء إفساد أولئ  ستعم اجلميع العقوبة العامة، مث يستخل  اهلل
 -يف أرضه ولو بعد حني، قال -تبارك -يق ملكوت اهللمن يشاء ليقوم بنصب ميزان العدل لتحق -تعاىل
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ):-تعاىل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ):-سبحانه - وقال،(1)(ڑ ک  ژ ژ ڑ

(2)(...ڀ "وفيه تنبيه: إذا كان فعل اإلمام مبنياا على مصلحة فيما يتعلق باألمور العامة مل ،
 (3)ينفذ أمره شرًعا".

 
من آيات خترب ما يقع من حسرة وندامة على هصالء الظاملني،  -تعاىل -يف كتاب اهلل ومم ا ورد

الذين استبدوا بتحكيم أهوائهم يف مصاحل األمة وجانبوا احلق لتفريرهم ملا ُيصلحهم وُيصلح من ُولُّوا 
اضهم عن السبيل ، بإعر -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -حممد -ونبيه -تعاىل -عليه بارتكاهبم معصية اهلل

قال  ،القومي، فقد أثبتت اآليتان الت اليتان وغريمها على ألسنتهم ندامتهم على ما فر طوا يف حق أنفسهم
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )على لسان أولئ : -تعاىل -اهلل

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ):-تعاىل -وقال،(4)( ..ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ.

(5)( چ چ چ چ ڇ ڇ

                                      
 115،116سورة األنبياء، آية: ( 1)

 164: سورة األعراف، آية( 2)

 132انظر: األشباه والنظائر، البن جنيم، ص: ( 3)

 29، 24سورة الفرقان، آية: ( 4)

 66سورة األحزاب، آية: ( 5)
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ذل  يوم يقوم  ،اللة هو اعرتاف الظامل بظلمه على نفسه وغريه ضمًناوُيستنتج من اآليتني وجه د
األشهاد، يوم ال ينفع ندامة من نادٍم أوقع نفسه يف ضاللة وإضالل لغريه. وميكن االستفادة من هذا 

لى أعمال اإلقرار بالذنب من الظاملني بصياغة أنظمة أو قوانني أخالقي ة وسلوكي ة وحقوقي ة ُمصد اها الت أثري ع
َياَسة الش رعي ة ليسوس هبا اإلمام رعيته فيما ُيصلحهم  -واهلل ،الراعي والرعي ة لتكون األثر الـُمصثِّر يف السِّ

  أعلم. -تعاىل
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 المبحث الثالث:
آثار سنن التَّمكين على السياسة الشرعيَّة تجاه األفراد 

 والمجتمع، وعالقات الدولة المسلمة.
 وفيه مطلباا:

رعيَّة تجاه  المطلب األول: آثار سنن التَّمكين على السياسة الشَّ
 األفراد والمجتمع. 

الدولة المسلمة مع المطلب الثاني: آثار سنن التَّمكين على عالقات 
 غيرها في حال قوتها.
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 المطلب األول
رعيَّة تجاه األفراد والمجتمع. َياَسة الشَّ  آثار سنن التَّمكين على السِّ

  وله فرعاا: 
رعيَّة تجاه األفراد والمجتمع في القرآا:الفرع األول: آثار سن َياَسة الشَّ  ن التَّمكين على السِّ

 توطئة:
إن  القرآن جاء بآيات ذات قوة وتأثري وخياطب هبا األفراد واجلماعات والسلران غارًسا هبا ُحّب 

ماعات حىت فالسلران رأس اجلبل وقاعدته األفراد واجل ،العدل يف النفوس وشاماًل هبا رأس اجلبل وقاعدته
يكتمل قيام أمر العدل ويشتّد يف اجلميع وباجلميع، فاألفراد واجلماعة قوة ساندة وحمققة للعدل من خل  

تستنري هبا األمة حلياة العزّة والقوة، واليت تنال هبما  ،مامالسلران، والسلران قوة ظاهرة بارزة يف اإل
رد ما جيّسد هذا املعىن املثبت ألمهي ة ار بن بُ ش  الت مكني احلق وعسى أن يكون يف قول الشاعر احلكيم ب

الت الزم بني القوتني يف تساند األفراد واجلماعة والسلران فيما بينهم، واحملقق للمصاحل اخلاصة والعامة 
 القائمة على العدل. فيقول هذا الشاعر:

 وايف تابع  للقوادمــفريش اخل   وال جتعل الشوَرى علي  غضاضًة  
 (1)وما خرُي سيٍ  مل يصي د بقائم.   ختها  أك ٍّ أمس  الُغلُّ   وما خريُ 

تبنّي منها آثارها اليت جيب أن تظهر على حياة الـُممكنني يف األرض من تومن اآليات اآلتية اليت  
 ونذكر منها: ،أفراد ومجاعات ليدوم متكينهم بذل 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

ڦڦ ڦ ڦ  ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                      
(، حتقيق 1/242انظر: وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان، )( 1)

 إحسان عباس، دار صادر بريوت
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 (1)( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

من هذه اآلية الكرمية نستنبط أن  األمر فيها قد جاء إىل إلزام نفس املرء القيام بالقسط، أي رفع 
الظلم وإزالة آثاره، وكذل  الشهادة على اجلهات الثالث اللصيقة بالنفس واملصثرة فيها واملتأثرة هبا من 

من سيررة وهيمنة هذه اجلهات عليه بالباطل حصل من هذا بناء والدين وأقربني فإذا حتررت نفس املرء 
األفراد بناًء سوياا وقوده وساقيه مداومة القيام بالقسط والشهادة على هذه اجلهات باحلق الذي هو أداء  

 .(2)لألمانة بعد حتملها

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ )  -1

ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

 (3)( ې

ة الثانية األمر صرحًيا يقتضي الوجوب مبوجب قرينته بذكر اتقاء اهلل أي من وقوع وقد جاء يف اآلي
ما دام املقام  (4)عقوبته على من مل يعدل مع من يبغضه ألّي سبٍب كان من كفر أو فسق أو حنومها.

ن إحقا، احلق بإقامة العدل على هذه اجلهات من نفس أو والٍد وأقربني ممّا يدّل على أن  من هم دو 
 هصالء أيسَر وأسهَل فينتفي العذر بعدم العدل معهم.

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) -2

 (5)( ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ

                                      
 135رة النساء، آية: سو ( 1)

 ( 495-1/494، )135انظر: زاد املسري البن اجلوزي سورة النساء، آية: ( 2)

 9سورة املائدة، آية: ( 3)
 ( 3/354، )9انظر: تفسري القرطيب،، سورة املائدة، آية: ( 4)

 81سورة النحل، آية: ( 5)
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بإقامة العدل والزيادة عليه  -تعاىل -وجاءت املوعظة الكبرية متجّلية تذكر عاقبة عدم إنفاذ أمر اهلل
نتهاء عن إتيان البغي واملنكر ، وهذا ال يكون إال باال(1)باإلحسان وأداء حق ذي القرابة فيما بني األفراد

وأن  النهي عّما جاء يف آخرها  ،خاصة الكبائر منه؛ ألن األمر مبا جاء يف أول اآلية هو داعي الت مكني
َياَسة الرشيدة  لِّ رافع  للتمكني وجالب  للذُّ  واهلوان الذي به يكون اضرراب امليزان العديل وزوال آثار السِّ
قق الت مكني يف األرض للمصلحني؛ ألن  الت مكني أثر جييء باملصثر اإلجيايب الش رعي ة اليت هي شرط حت

الشرعي وهو اإلعمال ألمره وهنيه، ويذهب أثر هذا الت مكني باملصثر السليب وهو إمهال األمر والنهي ملا يف 
ومنها نستنتج  (2)له".الكتاب والسنة، وهذا متفق عليه وفًقا للقاعده الفقهي ة "إعمال الكالم أوىل من إمها

وال يرتفع هذا العذاب إال بالعودة  ،أن تغيري األصل العام أو تبديله بضّده مصدٍّ إىل الفساد املضّر بالعموم
ھ ھ ے ):-تعاىل -إىل األصل الذي أُمرنا به وهنينا عن ضده كما يف اآلية، وكذل  لعالجه قال

مية أن  اهلل اشرتط على القوم إن ونستنبط من هذه اآلية الكر (3)(ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 
أرادوا اخلروج مما هم فيه من سوء حال عليهم اإلقالع مما هم فيه من خمالفة بعدم العمل بأمره واالنتهاء 

 وبذل  اإلقالع يكون العالج. ،بنهيه

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) -3

 (4)( ...ڇ ڍ ڍ ڌ

جنُد هذه اآلية تتفق مع  ،ثالث السابقاتوعلى ذات النسق الذي سارت على وفقه اآليات ال
إال  أن  هذه اآلية تلفت اجلماعة  ،تل  يف مضموهنا ومقصدها الـُموجِّه بإرساء قواعد السلوك القومي

بوضوح إىل هذه القواعد املسلكي ة اليت مصد اها بناء اجلماعات باالعتصام حببل اهلل مجيًعا، ذل  ملا 

                                      
 ( 421-2/418، )81انظر: تفسري ابن كثري، سورة النحل، آية: ( 1)

 ( 1/81انظر: املنثور يف القواعد للزركشي، )( 2)

 11سورة الرعد، آية: ( 3)

 113سورة آل عمران، آية: ( 4)
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قوة إجيابي ة يف الت غيري جتاه حتصيل املنافع، وهذا هو الثمرة املوصِّلة للتمكني من  (1) للجماعة املرتابرة
   بني القلوب.املصلح للحياة البشري ة النايف للفرقة واملصلِّ 

 (2)( ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ) -4

د إىل احلق بإقامة العدل بينهم، وق (3)واآلية اخلامسة هذه تـَُوجِّه هصالء القوم ليكونوا قادة لغريهم
ألن العربة مبا يصدى من عمٍل صاحل ليكون املصدي له على  ؛توجتهم بوص  أهنم أمة ولو كانوا قوًما

عليه  -وص  نبيه إبراهيم -تعاىل -ألن  اهلل ؛أمة ولوكانوا نفرًا قلياًل  نوجهه احلق قدوة لغريه، وهبذا يكونو 

ذل  مبا كان فيه من (4)( ...ٿ ٹ ٹ ٹ):-تعاىل -قال ،بأنه أمة وهو واحد -الس الم
 .-تعاىل -إليه قومه وفق شرع اهلل اقيامه بأمر اهلل وما دع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ) -5

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 (5)( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

الذين  ، هصالءقد أهل  بأخذه أولئ  القوم بالعذاب البئيس -تعاىل -قد أنبأتنا هذه اآلية أن  اهلل
وهذه سّنة إهلي ة ربّاني ة ال تتخّل ؛ ألن احلكمة  ،مث أجنا من اتّبع هداه ه،فوا عن احلق بعدما علمو انصر 

على قواعد  -تعاىل -منها هو إرساء اإلصالح يف األرض وتدعيم وتعزيز املصلحني القائمني حبكم اهلل

                                      
انظر: تفسري الرربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن تقريب وهتذيب إلمام املفسرين واملصرخني أيب جعفر حممد بن جرير ( 1)

-1433(، ط: الثانية، 2/345) 113تاح اخلالدي، سورة آل عمران، آية: الرربي، هذبه وقربه وخدمه الدكتور صالح عبد الف
 ( 1/311، )113، دار القلم، دمشق، وانظر: زاد املسريالبن اجلوزي، سورة آل عمران، آية: 2112

 158سورة األعراف، آية: ( 2)

، 158وزي، سورة األعراف، آية: ( وانظر: زاد املسريالبن اجل3/696) 158انظر: تفسري الرربي، سورة األعراف، آية: ( 3)
(2/161-162 ) 

 121سورة النحل، آية: ( 4)

 165، 164سورة األعراف، آية: ( 5)
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كان بعد اإلبالغ بذل    كل ذل   ،(1)احلكم بالعدل خاصًة الرؤوس منهم من ملوك أو سالطني أو والة
 (2)احلق والت حذير من نبذه وراء الظهور واشرتاء الثمن القليل به.

رعيَّة تجاه األفراد والمجتمع في السّنة: َياَسة الشَّ  الفرع الثاني: آثار سنن التَّمكين على السِّ
هُة لألفراد بالت عليم وإن  املصدر الثاين من مصادر األدلة الش رعي ة قد كثرت فيه النصوص الـُموجِّ 

َياَسة الرشيدة الش رعي ة ذل  فيما بينهم، وهبذا تنتظم عالقتهم  لبناء أفعاهلم وتصرفاهتم على ُأسس السِّ
ملا  (3)وتستقيم مع السلران ملا هلم وما عليهم من حقو، وواجبات جتاه جمموعهم وجتاه من حيكمهم

 واليت تدعو وتأمر بذل : تعّلموه من النصوص اآلتية من السن ة الصحيحة
 أواًل: الخطاب تجاه األفراد:

 -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -)) أَمَرنَا النيبُّ  قال: (4)جاء يف صحيح البخاري عن الرباء بن عازب  -1
بسبٍع، وهنانا عن سبٍع، فذَكَر: عيادَة املريِض، واتباَع اجلنائِز، وتشميَت العاطِس، ورد  الس الم، 

 (5)((.وإجابَة الداعي، وإبراَر الـُمْقِسِم.، ملظلومِ ا ونصرَ 
ويثبت لنا من احلديث األول العالج املوصوف بأحوال األفراد اليت تنتاهبم بني حني وآخر، ومل 

الصغري من هذه األفعال كتشميت العاطس؛ ذل  لِِعَظم أثره لرتقيق  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -يستثنِ 
 ا جملتمع العز  والقوة.ببعض والذي ينشأ عنه جمتمع  مرتاصٌّ قويٌّ ليكون أُسا  القلوب وربط بعضها

                                      
 53، 52، 51انظر: السياسي ة الشرعي ة البن تيمي ة، ص: ( 1)

، 164ان، آية: ( وانظر: زاد املسري البن اجلوزي، سورة آل عمر 3/681) 164انظر: تفسري الرربي، سورة األعراف، آية: ( 2)
(2/163 ) 

 14انظر: الرر، احلكمي ة البن قيم اجلوزي ة، ص( 3)

الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي، أبو عمارة اخلزرجي األنصاري قائد صحايب من أصحاب الفتوح أسلم صغريًا وغزا مع  (4)
وروى  -رضي اهلل عنهم -بالل وغريهموعن أيب بكر وعثمان وعمر وعلي و  روى عن النيب  ،مخس عشرة غزوة رسول اهلل 

، 24عنه عبد اهلل بن زيد اخلرمي وأبو جحيفة وابن أيب ليلى وغريهم، وملا ويل عثمان اخلالفة جعله أمريًا على الري )بفارس( سنة 
 .1/141انظر: أسد الغابة 

 .2445رواه البخاري، كتاب املظامل والغصب، باب نصر املظلوم، حديث رقم: ( 5)
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َيُشدُّ كالبُنياِن،  للُمْصِمنِ  الـُمصِمنَ  قال: )إن   -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وكذل  جاء فيه عن النيب -2
  (1)أصاِبَعُه. -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -بَعُضُه بَعًضا.(( وَشب  َ 

مثاًل يبني كيفي ة اكتساب األفراد  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وكذل  يف هذا احلديث ضرب لنا النيب
وكما تتشاب  األصابع  ،لقوة الت ماس  والت عاضد فيما بينهم حىت يكونوا كالبنيان الواحد املتماس 

هنا هم األفراد قو ى بعضهم بعًضا  وحتصل هلم القوة كما حتصل لألصابع إذا تشابكت، فكأمنا األصابع
ے ے ۓ ۓ ڭ ): -تعاىل -قال ،بتشابكهم لبناء اجملتمع الصلب يف املعىن واحلسِّ 

فاآلية الكرمية تصّصل ما ذهبنا إليه، وقد وعدت باجلزاء (2)( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
 وهو حمبته. -تعاىل -الكرمي األوىف منه

َصل ى اهللُ  -قال: ))أن  رسوَل اهللِ  -اهلل عنهمارضي  -(3)وجاء أيًضا فيه عن عبد اهلل بن عمر  -3
كان يف حاجِة أخيه كان  وَمنقال: املسلُم أخو املسلِم، ال َيْظِلُمه وال ُيْسِلُمه،  -َعَليِه وَسل مَ 

ستَـَر وَمن ِمن ُكرُبَاِت يوِم القيامِة  كربةً  اهلُل عنه فر جَ  مسلٍم كربةً  عن فر جَ  وَمناهلُل يف حاجِته، 
 (4) سلًما ستَـَره اهللُ يوَم القيامِة((.م

خلرورة  ؛وحنن جند يف حديثنا هذا أيًضا تقدمي الوصفة العالجي ة ألمراض العيوب الفردي ة اخلاصة
ولذل   ؛عدم عالجها؛ ألهنا بدون هذا العالج متّز، وتفك  األفراد املتالمحني واملرتاصني ألجل احلق

احلديث ملنافاة الظلم واخلذالن ملفهوم اإلسالم، بل أمره بتفريج  حر م خذالن املسلم وظلمه يف هذا
ألن  ،للتفريج من بعض الناس لبعضهماملاسة الكربات فيما بني املسلمني، فيستنبط من هذا احلاجة 
ألن كل واحٍد منهم غري حُمص ن عن حصول  ؛مصدى ذل  ضمان أداء حاجة متبادلة بني هصالء املسلمني

ن نفسه؛ ألهنا ستجد من سيُنّفس هذه الكربة عنه يف مقابل ما نّفسُه هو عن غريه يف الكربة له فترمئ

                                      
 .491ه البخاري،، كتاب الص الة، باب تشبي  األصابع يف املسجد وغريه، حديث رقم: روا( 1)
 4سورة الص ، آية: ( 2)
 سبق التعري  به. (3)

 .2442رواه البخاري،، كتاب املظامل والغصب، باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه، حديث رقم: ( 4)
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صلحتني اخلاصة امليوٍم ما، ويف ذل  ضمان لكل فرد يف اجملتمع بتبادل هذه املنفعة املهمة جلمعها بني 
 والعامة. 
 -رسول اهلل، قال -رضي اهلل عنه -(1)مذي...عن عبد اهلل بن أيب أوىف وجاء يف سنن الرتِّ   -4

ما مل جَيُْر. فإذا جاَر خَتَل ى عْنُه وَلزَِمُه  القاضي مع اهللَ  ِإن  : ))-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ 
 (2)الشيراُن.((

ونتحّصل العلم من هذا احلديث الذي ال يزيغ عنه إاّل ضالٌّ من هصالء األفراد، خاصًة من ُوسَِّد 
ألنه الركن  ؛نات الكربى ممن تولوا إقامة القضاء العادل بني الناسإليهم األمر وصاروا به من أهل األما

املتني الذي تقوم عليه مصاحل األفراد واجملتمع بأسره، ولعظم أمهي ة هذا األمر جاءت السن ة آمرة بإقامته 
 على الوجه املأمور به وحمذرّة من عاقبة تركه مبالزمة الشيران تاركه.

ه ال متكني ألمة والقضاء فيها عليل بعل ة ظلم القضاة أو بعل ة تدخُّل ومن ذل  نعلم يقيًنا بأن  
السلران فيه بغري وجه شرعي. وخاطب احلديث الفرد القاضي خبراب الوعيد بالعقوبة الشديدة إذا جار 
يف القضاء، ويستنبط من هذا احلديث أن  خراب الفرد فيه أو يف القرآن خراب  للجماعة، ودليل ذل  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ): -تعاىل -قرآن قولهمن ال

 -وهذا متقرر وثابت يف علم األصول، ففي اآلية الكرمية اخلراب موجه إىل النيب(3)(ڀ ٺ
املنافق على أي أحد من املسلمني فرًدا أو مجاعة،  ال طاعة للكافر أو هألن ؛وألمته -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ 

يف قصة النفر الذين طلب منهم أمريهم أن  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -لنيبوجاء يف صحيح مسلم عن ا
فقال، للذين أرادوا أن يدخلوها: ))لو  -عليه الص الة والس الم -يريعوه يف غري طاعة اهلل فذُكر ذل  له

                                      
إبراهيم، وقيل : أبو لد بن احلارث بن أيب سعد األسلمي، أبو معاوية، وقيل: أبو بن أيب أوىف، وامسه: علقمة بن خاعبد اهلل  (1)

وإمساعيل بن احلسن، وأبو إسحا، الشيباين، حممد، له وألبيه صحبة، شهد احلديبية، وكان من أصحاب الشجرة، روى عنه : عبيد بن 
 99، أو 94، وقيل : 96، وقيل : 91، وقيل : سنة 49، أو 44أيب خالد، وآخرون، كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة 

 . 38، 3/39هـ. انظر :  اإلصابة، 
، وقال الرتمذي: 314، وحسنه األلباين 1331رواه الرتمذي، كتاب األحكام، باب ما جاء يف اإلمام العادل، حديث رقم: ( 2)

 حديث غريب ال نعرفه إأل من حديث عمران بن لقران.

 1: سورة األحزاب، آية( 3)
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يف معصية اهلل، إمنا  دخلتموها مل تزالوا فيها إىل يوم القيامة(( وقال آلخرين قواًل حسًنا، وقال: ))ال طاعة
 (1) الراعة يف املعروف((

 ثانًيا: الخطاب تجاه الجماعة أو المجتمع:
أحاديث يف السنة الشريفة خراهبا موّجه إىل اجلماعة والذي هو يف ذات الوقت  توقد ورد

 ومن هذه األحاديث:  ،لألفراد خراب  
أُم يِت  من طائفة  ال يزاُل أنه قال: )) -مَ َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل   -ورد يف صحيح البخاري عن النيب -1

 (2)((.ظاهرونَ  وهم اهللِ  أمرُ  يأتَيهم حىت، ظاهرين
وقد محل  ،الناس أمجعني هذا احلديث الشري  وغريه -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ومما ساس به النيب

ولو كانوا  -ل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ صَ  -البشارة بالوعد املصكد بالظهور للرائفة اليت تتص  بأهنا من أمة حممد
قلياًل، فإهنم منصورون بوعد هذا الوحي على من خالفهم أو خذهلم بأنه لن يض رهم ما داموا على احملج ة 

فإهنا من  ،وأخذوا بسبب الصرب على االبتالء الذي يسبق الت مكني هلذه اجلماعة يف األرض ،البيضاء
َياَسة الرشيدة ليقوموا بوظيفة االستخالف احلق وهو عبادة اهلل وحده لتأسيس أه -تعاىل -سنن اهلل ل السِّ

  وإقامة العدل والدعوة إليهما وما يتعّلق هبما من فروع. 
قال: ))إن اهلل ال جيمع أميت  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -مذي أن رسول اهللوجاء يف سنن الرتِّ   -2

على ضاللة، ويد اهلل مع اجلماعة، ومن شّذ شّذ  -يِه وَسل مَ َصل ى اهلُل َعلَ  -أو قال أمة حممد
 (3)إىل النار((.

وقد جاءت البشرى أيًضا هلصالء اجلماعة يف احلديث الثاين بوعد الت مكني هلم ولو كانوا قّلة إذا 
بعدم وصربوا على االبتالء فيها  ،داء أمانة األمر باملعروف والنهي عن املنكرأاجتمعوا على القيام ب
 ہ ہ ۀ ۀ}: -تعاىل -قال ،وإمنا اجتمعوا للتعاون على الرب والت قوى ،تعاوهنم على املنكر

                                      
 .1941رواه مسلم،، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصية، حديث رقم: ( 1)
: ))ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -رواه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النيب( 2)

 .4311م، حديث رقم: احلق(( وهم أهل العل
 .3/11، وصححه األلباين يف املشكاة 2164رواه الرتمذي، كتاب الفنت، باب ما جاء يف لزوم اجلماعة حديث رقم: ( 3)



212 
 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ

 ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ائەئ

الة، وقد بنّي هذا احلديث سبب آٍت هلم بالظهور ال حم -تعاىل -وإن ثبتوا على ذل  فإن أمر اهلل،(1)(
اجتماعهم على احلق ومحايتهم من االجتماع على الضاللة؛ ألن  يد  يوالنتيجة احملمودة ه ،هذه الثمرة

ومعها السكينة والرمأنينة النفسي ة والقلبي ة اليت هي  ،على هصالء اجلماعة فيها -سبحانه وتعاىل -اهلل
ألهنم ُغثَاء إلعراضهم وصدودهم عن احلق، وهذا  ؛املخالفني الُكثُرالوقود الدافع للخوف من املخلوقني 

وفتوحاته كما هو معلوم ومشهور، وكذل  اخللفاء  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -شهدت به غزوات النيب
 ،تهتهم وما نفعت العدو كثر الراشدون الذين كانوا يف قّلة من العدد وعدّوهم يف كثرٍة منُه فما أضرهتم قل  

 -ال تتخّل ، من أخذ بأسباهبا وانتهج طريقها انتصر وجنا بإذنه -تعاىل -وهذه ُسن ة من ُسنن اهلل
  .-تعاىل

 -، قالت: مسعت رسول اهلل-رضي اهلل تعاىل عنها -وجاء يف سنن ابن ماجه عن عائشة  -3
أن تدعوا فال يستجاب يقول: ))مروا باملعروف، واهنوا عن املنكر قبل  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ 

 (2) لكم((.
َياَسة الرشيدة الش رعي ة بينهم ألمرها هلم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقد  والذي يرسي السِّ
عّلق هذا احلديث حتقق استجابة دعوة هصالء القوم على شرط حتقق األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

هلم بوعده بفتح باب االستجابة لدعائهم، فقد  -تعاىل - اهللالذي أُمروا به، فإن وف وا بالشرط وىف  
 أن ينصرهم بالرعب لقّلتهم فيستجيب هلم. -تبارك -يدعون اهلل
قال: ))إن  الناس إذا رأوا املنكر ال  -وسل مَ  عليهِ  ى اهللُ صل   -وجاء يف هذه السَُّنن أن النيب  -4

ونه أوش  أن يـَُعم ُهُم اهلل بعقابه((. يغريِّ
(1) 

                                      
 .2سورة املائدة، آية: ( 1)
سن ، وقال األلباين: حديث ح4114رواه ابن ماجه، كتاب الفنت، باب األمر باملعرووف والنهي عن املنكر، حديث رقم: ( 2)

 .661ص
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وقد حذّرت هذه السَِّياَسة يف هذا احلديث اجلماعة من ترك ما أُمروا باإلتيان به واالنتهاء عنه، 
وقد وصفت هلم العقوبة بأهنا ستَـُعّم اجلميع بسبب ترك أداء األمانة بعد ما مُحِّلوها. وال ش  أن  هذا 

 ،كما ذكر ابن خلدون يف مقدمته  (2)اإلعراض عن احلق مصذن  بزوال الت مكني الذي فيه زوال العمران
 ذل  حللول الت ظامل بني الناس بداًل من الت ناص  والت واصي بالعدل.

ونستنبط من األحاديث الـُمخاطب هبا اجلماعة أن القيادة القوي ة األمينة ال بُد  هلا من مجاعة 
 -قال ،كونوا اأَلعلني يف األرضحىت ي ،صاحلة تقودها لتبلغ هبم اهلدف الصاحل املصلح للجماعة مث األمة

 (3)( ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ):-تعاىل

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
 .661، وصححه األلباين ص4115رواه ابن ماجه، كتاب الفنت، باب األمر باملعرووف والنهي عن املنكر، حديث رقم: ( 1)
 296انظر: مقدمة ابن خلدون، الفصل الثالث واألربعون يف أن الظلم مصذن خبراب العمران، ص: ( 2)

 138سورة آل عمران، آية: ( 3)
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 المطلب الثاني
 آثار سنن التَّمكين على عالقات الدولة المسلمة مع غيرها في حال قوتها، وله فرعاا:

الفرع األول: آثار سنن التَّمكين على عالقات الدولة المسلمة مع غيرها في حال قوتها من 
 لقرآا:ا

 توطئة:
ل اإلسالم بالت كلي  األمة اإلسالمي ة يف حال قوهتا نشر الدين احلق حني يكون هلا لقد مح  

يتصل هبا ويتممها من إقامة  الت مكني يف األرض؛ ألن مهمتها األوىل الدعوة إىل عبادة اهلل وحده وما
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ):-تعاىل -الص الة وإيتاء الزكاة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر قال

(1)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ

 أهميَّة بناء القوة المعنويَّة حال تكوين الدولة المسلمة: - أ
 ،إن  من أسباب القوة لألمة اإلسالمي ة األخذ مبا جاءها من حتذيرات وإيقاظات يف القرآن الكرمي

 ومنها: 

  (2)( ...ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ) -1

 هذه اآلية بالم القسم يف الفعل املضارع  مع نون دخلت لتْفصل بني يقسم يف -تعاىل -واهلل
 ستقبال يف آخر الفعل إبالًغا لنا منه مبن هو عدونا يف هذه اآلية،  وقد جاء هذا احلال واال

 وقد ثبت  ( 3)والقرطيب (2)بن اجلوزي ا، وكذل  عند  (1)أيب إسحق (3)القسم مبيًنا عند الزجاج 

                                      
 41سورة احلج، آية: ( 1)

 92سورة املائدة، آية: ( 2)

إبراهيم بن حممد بن السري بن سهل، النحوي، اللغوي، املفسر، أقدم أصحاب املربد قراءة عليه، قال ابن خلكان: كان من أهل  (3)
العلم واألدب والدين املتني. أخذ األدب عن املربد وثعلب، وكان خيرط الزجاج مث تركه واشتغل باألدب، فنسب إليه، واختص 

، من تصانيفه: معاين  جزياًل وعلم ولده القاسم األدب، وملا استوزر القاسم أفاد برريقه مااًل  ،حبة الوزير عبيد اهلل بن سليمانبص
 4/361: سري أعالم النبالء ـ انظرهـ.  311القرآن، واالشتقا،، وخلق اإلنسان، واألمايل. تويف سنة 
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 وذهب إليه الزجاج أب مستمرة بدليل الفعل املضارع املفيد باستمرارها، وعندي  أن  ما هبذا أن  عداوته
ذل  حىت ؛ -واهلل تعاىل أعلم -إسحق، وإبن اجلوزي والقرطيب بكون الالم  الم قسم هو الصواب احلق

َة لدفع عداوته بالسلم إن أمكن برريق املعاهدات الت عايشي ة  إن كان هذا الدفع يُكّ  حنذر منه ونُِعّد الُعد 
، من ذل  نستنبط أن أخذنا هبذه -تعاىل -العدو عّنا، وإاّل ال بُد  من دفعه باحلرب اليت شرعها اهلل

األوامر والت وجيهات هي القوة واملكان احلصني للمحافظة على شوكة األمة، ونستنتج من هذه اآلية أن  
رفة العدو هي أول دفع لعداوته، كي  ال وقد جاءت من من القوة أن يعلم املسلم حقيقة عدوه؛ ألن مع

الوحي املنزّه؟! إضافًة إىل وجوب تل  املعرفة جيب اعتبار اقتناء القوة احلّسي ة وترويرها مكماًل للقوة 

(4)( ...ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ):-تعاىل -املعنوي ة، قال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) -2

 (5) (ٺ ٺ ٺ

أن ال خُيدعوا مبا  -الذين مل ميك نوا بعد -ملمكِّنة ألهل احلق من املصلحنيإن  من ُأسس القوة ا
ميلكه عدوهم من قوى حّسي ة متنوعة مبهرة لألمساع واألبصار فيتخذوهنم أولياء بالت ودد إليهم والت قرب 

ختاذ الذي دّلت ُرحم؛ ألن  هذا اال نمنهم كما هو واقُع حال سالطني أو ملوك املسلمني يف زمننا إال  م
للمصمنني، فمىت نبذوا اختاذهم األعداء جبعلهم أولياء وهو  -تعاىل -عليه اآلية ينايف القوة اليت يُريدها اهلل

ھ ھ ھ ے ):-سبحانه وتعاىل -، قالبالعكسحمّرم صار املصمنون هبذا أقوياء والعكس 

                                                                                                                        
( ط: 2/188حق إبراهيم الس رِي، شرح وحتقيق دكتور عبد اجلليل عبده شليب، )انظر: معاين القرآن وإعرابه، للزجاج أيب إس( 1)

 عامل الكتب. -هـ ـ1419األوىل ،
(2)

هو عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، أبو الَفرج. نسبته إىل حملة اجلوز بالبصرة، كان هبا أحد أجداده، قرشي يرجع نسبه إىل 
وكان اخلليفة حيضر جمالسه،  ،مة عصره يف الفقه والتاريخ واحلديث واألدب. اشتهر بوعظه املصثرأيب بكر. من أهل بغداد، حنبلي، عالّ 

 .4/98انظر: األعالم للزركلي مكثر من التصني . 
 (448/ 3( ، وانظر: تفسري القرطيب، ) 544/  1)  92انظر: زاد املسري  يف علم التفسري البن اجلوزي سورة املائدة ، آية: ( 3)
 61ورة األنفال، آية: س( 4)

 1سورة املمتحنة، آية: ( 5)
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م العدو قيمًة فإذا اجتنب املصمنون ما هنتهم عنه اآلية، جعل هل(1)( ے ۓ ۓ ڭ ڭ
ولو كانوا قّلة، فإهنم ملكوا سالح الرعب املقذوف يف قلوب األعداء والذي  واعتبارًا هلم يف املعىن واحلسِّ 

ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ...):-تعاىل -ُوِعَد به املصمنون قال

(2)( ۅ ۉ ۉ

مخًسا، مل يُعَرهن  أحد  قَبلي:  قال: ))أُعريتُ  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -أن  النيب  وجاء يف البخاري 
 .(3).. ((.شهر َمسريةَ  بالرُّعبِ  ُنِصرتُ 

مع العدو يف حال  (4)ومنه عقد املهادنات ،الكتاب والسن ةيف ذل  كله وغريه مما هو مثله مبثوث 
َياَسة الضع  حىت نتقوى فنعود للمواجهة الت دافعي ة احَلق ة؛ ألن يف ذل  الت دبري قوة جندها يف هذه  السِّ

وهو أول أُسس البناء املتني لعالقة الدولة املسلمة القوي ة معنوياا بغريها خاصًة األعداء،  ،القوي ة الش رعي ة
 -ومما يصكد إظهار القوة للعدو حىت يف حال ضع  الدولة املسلمة ما جاء يف صحيح البخاري عن النيب

بته أن يرملوا األشواط الثالثة حني ملزهم الكفار بأن محى يثرب قد حني أمر صحا -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ 
وأن مَيشوْا ما بنَي ، الثالثةَ  األشواطَ أن يـَْرُمُلوْا  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -.. فأمرهُم النيبُّ أهنكتهم )).

ومن ذل  كله نستنبط أنه  (5) ((اَء عليهم.كل ها إال  اإلبق األشواطَ الرُّكننْيِ، ومل مينْعُه أن يأمرهم أن يـَْرُمُلْوا 
ال متكني للدولة املسلمة إال  بعد أن تسل  طريق األنبياء والرسل يف فهم ومعرفة فقه االبتالء والثبات 

وأنه سابق  على الت مكني ألنه مقدمته، والت مكني نتيجته مع الت حصُّن واالحتماء بالصرب  ،عليه
ر حىت آخره، ومما يوجبه هذا الت مكني على الدولة املسلمة هو القيام مبا واالحتساب يف أول هذا األم

 -يرتتب عليه من آثار بالعمل بإقامة الص الة وإيتاء الزكاة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر إعمااًل لقوله

                                      
 138سورة آل عمران، آية: ( 1)

 2سورة احلشر، آية: ( 2)
: )فلم جتدوا ماًء فتيمموا صعيًدا طيًبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه( حديث -تعاىل -رواه البخاري، كتاب الت يمم، باب قوله( 3)

 .335رقم: 
 1431،2118(. الربعة األوىل 1/353عالئق الدولة اإلسالمي ة بغري املسلمني، إعداد سعد العتييب، ) انظر: فقه املتغريات يف( 4)

 .1612رواه البخاري، كتاب احلج، باب كي  كان بدء الرمل حديث رقم: ( 5)
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ): -تعاىل

(1)( ک ک کگ گ گ گ

(2)(ڀ ڀٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ):-تعاىل -وقوله -3

وأنه وكيل هلم لدفع ضرر األعداء والنصر  ،بنصر املصمنني -تعاىل -هذا إخبار ووعد من اهلل
عليهم، مع ما حَيمُل من طمأنة وتسكني للنفوس املصمنة مما يصيبها من الفزع أو اخلوف من أعداء هذه 

ألن خوف القلة الضعيفة من الفئة القليلة الضعيفة حسياا من أعدائها الُكثر األقوياء بعددهم وعدهتم؛ 
أثر سنته هذه لُنصرة  -تعاىل -الكثرة القوي ة هو أمر فرري ال مناص منه وال مهرب إال  أن يستثين اهلل

وهذا من االبتالء الـُمَمحِّص والـُمزَكِّي واملرهِّر للمصمنني، والذي بعده يكون احملق واإلهالك  ،دينه وأتباعه
خمربًا عن ُسن ته هبذا االبتالء اليت ال تتغري وال تتبّدل: -سبحانه -منني قالألعداء اهلل وأهل دينه املص 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ ...)

(3)( وئ وئ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) :-تعاىل -وقال

على عباده الصاحلني  -تعاىل -وباالستنباط يتبنّي لنا من هذه اآلية الكرمية اشرتاط اهلل(4)(ٿ
والصرب عليها بالقول والفعل لدفع املفسدين  (5)حني حىت يدخلوا اجلنة بأن يت ِصفوا بالصفة اجلهادي ةاملصل

ا هو القوة بعينها اليت يرجوها اإلسالم يف أهله. ويف هذا السِّ  ا، جاء يَ يف األرض واالتِّصاف بذل  إمن 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ): -تعاىل -قوله

                                      
 41سورة احلج، آية: ( 1)

 45سورة النساء، آية: ( 2)

 141سورة آل عمران، آية: ( 3)

 142ية: سورة آل عمران، آ( 4)

، 142(، وانظر: تفسري ابن كثري، سورة آل عمران، آية: 2/388، )142انظر: تفسري الرربي، سورة آل عمران، آية: ( 5)
(1/511 ) 
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(1)( ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ومن هذه اآلية الكرمية أيًضا تثُبت لنا ُسن ة اهلل أو قانونه األزيل بأن االبتالء للمصلحني الذين يراد هلم 
ال بُد  أن َيسُبق متكينهم ُسن ة االبتالء  (2)وكذل  الذين خلوا من املاضني ،الت مكني احلق يف األرض
 الضيق لتزكيتهم وترهريهم؛ ألن يف هذا صقاًل ومتحيًصا وتدريًبا وتربية وتعليمً بالبأساء والضر اء والُشد ة وا

َياَسة الرشيدة الش رعي ة لسياسة الناس على منهاجها، وكذل  قيادة هصالء  ينري الرريق هلم لرسم السِّ
اجلنة واليت هم حني مواجهة أعدائهم بالصرب واجلََلْد واالحتساب لتحقيق أسباب دخول تِ املصلحني لرعي  

 ُمْهرُها اخلالفة الرشيدة ملن ُويلِّ عليه هصالء اخللفاء املصلحون.
 يَّة حال تكوين الدولة المسلمة:أهميَّة بناء القوة الحسِّ -ب

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): -تعاىل -قال -1

(3)( ..ۉ ې ې

إلقامة الدول الظاملة لنفسها  الُعد ةَ  د على مرِّ الت اريخ بالعلم اليقيين أْن تُعدّ إذا كان من املشاهَ 
وغريها قدميًا، كاإلمرباطوري ة الفارسي ة، والروماني ة، وقد أثبت لنا الت اريخ زوال الدولة العباسي ة اإلسالمي ة 
على يد املغول الكافرين باستفراغهم الواسع يف بناء القوة احلربي ة القوي ة الكثرية واليت هبا أسقروا الدولة 

فزال متكينها بسبب ما  ،سي ة اليت تراخت وهتاونت يف بناء القوة احلارسة حلماية بيضة اإلسالم وأهلهالعبا
، وإننا لنعلم يقيًنا اليوم بالوقوع الشرعي مبا استفاض عنه اخلرب أن  دواًل -تعاىل -فرطت فيه من أمر اهلل

لسالح الفت اك اجلوِّي والرب ي والبحري وكذل  ا ،غري إسالمي ة تسارع إىل الت صنيع االقتصادي الثقيل
، مع أن  األموال اليت تُنتج هبا تل  القوى الضاربة، ما كانت ُسُبل وفرية  بالت سّلط على غريها بغري حقٍّ
لدى تل  الدول الظاملة، بينما جند األموال الوفرية والرائلة والفائضة لدى الدول النفري ة اإلسالمي ة 

لثروة املائي ة لدى الدول اإلسالمي ة األخرى فإن هاتني الثروتني قوة هائلة لو اجتمعتا ُمضافًا إليها ا
لنا، ولكن  اخلسارة  -تعاىل -بالت كامل اإلنتاجي المتل  املسلمون هبا قوة عظمى واليت هي َعِري ة اهلل

                                      
  214سورة البقرة، آية: ( 1)
 ( 1/148، )214(، وانظر: زاد املسري البن اجلوزي، سورة البقرة، آية: 1/653، )214انظر: تفسري الرربي، سورة البقرة، آية: ( 2)

 61سورة األنفال، آية: ( 3)
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ع الثقيل سواًء احلريب أو   يف الت صنيالكربى يف ذل  أن  هذه الثروات األساسي ة الصلبة مل تُوظ  
االقتصادي حىت يتم هبما صناعة الدفع والردع لتل  القوى الدولي ة الظاملة بَِتسلُِّرها على غريها بغري حق، 
يف  ونعين هبا يف أيامنا هذه إمرباطوري ة الواليات املتحدة األمريكي ة ومن هو ُمعني  هلا يف طغياهنا سائر  

دافع هذا الدعم وسببه أن  هذه اإلمرباطوري ة األمريكي ة اليت حَتُْكم الد ته، و فلكها وداعم هلا بعدده وعُ 
وتتحك م يف دول َعِديدًة غريها بتنصيب حكومات ظاملة فيها لتستويل على خريات تل  الدول، فإنه 

ة املصلحة القوي ة ملقابلة ومالقاة دول الظلم والرغيان يكون من باب قياس األوىل اجلَلِّي قيام الدول العادل
ألهنا أحق بالت مكني ؛(1)( ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ):-تعاىل -قال

من تل  لدفع الفساد ورفع الظلم، بعد أخذها بأسباب تل  القوة ، إم ا بتصنيعها فيها أو بامتالكها 
إليراني ة وكوريا بالشراء من أسوا، السالح متهيًدا لتصنيعها كما فعلت دول أخرى كاجلمهوري ة اإلسالمي ة ا

الشمالي ة غري املسلمة بل إن  هاتني الدولتني قد امتلكتا السالح النووي الرادع املعرتف به دولياا والذي 
سبقه صناعة الصواريخ بعيدة املدى وغريها، وقد صار هلذين الدولتني من ذل  ثقل معترب لدى الدول 

بل وأحيانًا املشاركة  ، القرارت اإلسرتاتيجي ة الدولي ةالعظمى؛ بسبب ما حصل من تأثري غري مباشر هلما يف
يف صنعها، وقبل امتالكهما هلذه القوة مل يكن هلما تأثري أو مشاركة أو أي اعتبار ذي بال يف ذل ؛ ألن 
القوى العاملي ة ال تُقيم وزنًا إال  ملن ميتل  تصنيع السالح القوي وكذل  االقتصاد واإلعالم املدروس 

َياَسة الداخلي ة واخلارجي ة املستندة إىل تل  القوى ستحقق النجاحات تلو األخرى للدولة اإلسالمي ة والسِّ 
ال حمالة، وال نعين بالقوه امتالك تل  األسلحة فحسب بل السالح الت قين أيًضا بفروعه الصناعي ة املتعددة  

وهو موافق ملا جاء  ،يف تصنيع السالح اجلوي وهي اآلن تسري ُقُدًما ،كما هو حال دولة ماليزيا املسلمة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ):-تعاىل -من أدلة يف الكتاب والُسن ة، قال

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ پ پ ڀ ڀڀ ڀ 

وباالستنباط نتوص ل إىل أن  هذه اآلية خُتربنا اخلرب الصاد، أن ه بعد (2)( ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

                                      
 138سورة آل عمران، آية: ( 1)

 25سورة احلديد، آية: ( 2)
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وقد ُفصَِّل هذا  (1)س أن  نصب امليزان العديل فيما بينهم مقصودهاإنزال الكتب وإرسال البيّنات إىل الن ا
املقصود العظيم بآيات الت شريع والعقائد والعدل، وهبذا األمر احلكيم العظيم احملقق للسياسة الرشيدة بعد 

احلارس فلهذا جاء ذكر احلديد ذي البأس الشديد  ،وذل  ال يكون إال  بإجياد ما حيرسه وحيميه ،الت مكني
املعاشي ة   (2)عني الكبري للتصنيع احلريب وغريه من شصون القوةـبتل  املقاصد الشريفة؛ ألن احلديد هو امل

كما هو مشاهد، بكون ذكر احلديد جاء معروفًا بعد ذكر ذل  الت شريع احلامل  كالبناء والت شييد وغريمها
ن  خالفته يف األرض ال تتحقق أو تقوم إال أا لن -تعاىل -ألدوات ووسائل احلكم الرشيد، مث بنّي اهلل

أنه ميكننا أن نسّمي سورة احلديد هذه أيًضا باسم سورة  -واهلل تعاىل أعلم -باقرتان القوة والعز ة هبا. وأرى
 القوة ملا اشتملت عليه من معاٍن ومقاصد متعددة للسلم واحلرب.

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ):-تعاىل -قال -2

(3)( ۉ

اآلية دعوهتا صرحية لِتَـَعلُّم صناعة القوة؛ ألهنا سبب تبلغ به الدولة اإلسالمي ة تبليغ ما أمر إن  هذه 
املسلمني إلقامة دولة العدل والشورى القوي ة؛ ألن  يف ذل  يكون قيامها  -سبحانه وتعاىل -اهلل به

عليه  -رمية ِعْلم النيب داودوحراسة الت مكني حىت يستمر  دوام تل  الدولة. وما تفيدنا به اآلية الك
حلماية أهل احلق هبا من  (4)له وتكليفة بصناعة أدوات وآالت احلرب -تعاىل -بعد تعليم خالقه -الس الم
أهل احلق؛  وأعداء املسلمني وفًقا لقانون السببي ة الذي ال جيوز ترك العمل به من ِقَبلِ  -تعاىل -أعداء اهلل

ويثبت هذا بدليل الوجود  ،ية أهلهااعلى األرض، وكذل  زوال مح -تعاىل -ألن تركه إضاعة خلالفة اهلل
َصل ى اهلُل َعَليِه  -نرى ضياع أمة اإلسالم وهواهنا على األمم الكافرة. وقد حث نا النيبف ،الشرعي اليوم

ْن ))وَأَِعدُّوا هَلُْم َما اْستَرَْعتُْم مِ ا على صناعة أدوات الرمي بقوله:نَ وحض   -وَسل مَ 
.(5)القوةَ الرمُي.(( إن   أال .الرميُ  القوةَ  إن   أال .الرميُ  القوةَ  إن   أال قـُو ةٍ.

                                      
 ( 8/164، )25(، وانظر: تفسري القرطيب، سورة احلديد، آية: 4/239، )25انظر: تفسري الرربي، سورة احلديد، آية: ( 1)

 ( 8/169، )25انظر: تفسري القرطيب، سورة احلديد، آية: (، و 4/239، )25انظر: تفسري الرربي، سورة احلديد، آية: ( 2)

 91سورة األنبياء، آية: ( 3)

 ( 3/214، )91(، وانظر: زاد املسري البن اجلوزي، سورة األنبياء، آية: 5/346، )91انظر: تفسري الرربي، سورة األنبياء، آية: ( 4)

 441،ص: 1814وذم من علمه مث نسيه حديث رقم: رواه مسلم،، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي واحلث عليه، ( 5)
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إال  أن  ديننا احلني  قد أمرنا باختاذ طريق الدعوة السلمي ة إىل ما جاء به وهو إخراج الناس من 

ہ ہ ہ ہ ھ ) :-تعاىل -الظلمات إىل النور، ويتبنّي لنا طريق ذل  من قوله

ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ھ 

وهذه اآلية الكرمية تضع للدولة اإلسالمي ة كذل  أساًسا متيًنا لبناء عالقة هذه الدولة (1)(ۋ
هذا الرريق  على أساس سلمي مع غريها بتبليغ ما محلت به من خري إىل الناس كافة. وأما يف حال سدِّ 

ني ذل  الت بليغ، فقد شرع هلا دين اإلسالم دفع ذل  العدوان بالقوة عليها بالقوة العدواني ة لُيَحال بينها وب

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ...): -تعاىل -لقوله

ڑ ک ک ک  ...):-تعاىل -وقوله(2)( ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

(3)( ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 يكون إال بإحراز إذ ال بُد  من اإلعمال بذل  وال ،ومن هاتني اآليتني نعلم نوًعا من سنن الت دافع
 القوة املادي ة لبلوغ اهلدف. 

 
 
 

                                      
 125سورة النحل، آية: ( 1)

 251سورة البقرة، آية: ( 2)

 184سورة البقرة، آية: ( 3)
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الفرع الثاني: آثار سنن التَّمكين على عالقات الدولة المسلمة مع غيرها في حال قوتها من 

 السنة:
 أهميَّة بناء القوة المعنويَّة حال تكوين الدولة المسلمة:-أ

 كما جاءت يف أحاديث من الُسن ة:
: ))جعل يوم -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -الرباء بن عازب أن النيب جاء يف صحيح البخاري عن -1

فقال: إن رأيتمونا خَتْرُفنا  (1) اهلل بن جبري  عبد -وكانوا مخسني رجاًل  -أحد على الر ج الة
أيف القوم حممد، ثالث مرات، فنهاهم  :(2) فقال أبو سفيانالرري فال تربحوا مكانكم...

أن جييبوه، مث قال: أيف القوم ابن أيب قحافة، ثالث مرات، مث  - َعَليِه وَسل مَ َصل ى اهللُ  -النيب
قال: أيف القوم ابن اخلراب، ثالث مرات، مث رجع إىل أصحابه فقال: أما هصالء فقد قتلوا، 
فما مل  عمر نفسه، فقال: كذبت واهلل يا عدو اهلل، إن الذين عددت أحياء كلهم، وقد 

قال: يوم بيوم بدر، واحلرب سجال، إنكم ستجدون يف القوم مثلة، مل  ك.وؤ بقي ل  ما يس
: -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -قال النيب، هبل اعل، اعل هبل آمر هبا ومل تسصين، مث أخذ يرجتز:

)أال جتيبونه(. قالوا: يا رسول اهلل ما نقول؟ قال: )قولوا: اهلل أعلى وأجل(. قال: إن لنا العزى 
: )أال جتيبونه(. قال: قالوا: يا رسول اهلل ما -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -لكم، فقال النيب وال عزى

 (3)نقول؟ قال: )قولوا اهلل موالنا وال موىل لكم(.
                                      

عبد اهلل بن جبري بن النعمان األنصاري أخو خوات بن جبري تقدم ذكر نسبه يف أخيه قال البخاري حديثه يف أهل املدينة شهد  (1)
وفيه أن املشركني ملا  ،وكان أمري الرماة يومئذ ثبت ذكره يف حديث الرباء بن عازب يف الصحيح ،د بأحدا واستشهالعقبة وبدرً 

 .4:35. انظر: اإلصابة اهنزموا ذهبت الرماة ليأخذوا من الغنيمة فنهاهم عبد اهلل بن جبري فمضوا وتركوه
ا أبا وكان يكىن أيضً  ،ألموي مشهور بامسه وكنيتهصخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف أبو سفيان القرشي ا (2)

 -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -وكان أسن من النيب -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -حنظلة وأمه صفية بنت حزن اهلاللية عمة ميمونة زوج النيب
كان من   ،ا والرائ نينً م الفتح وشهد حُ سلم عا، أوهو والد معاوية ،بعشر سنني وقيل غري ذل  حبسب االختالف يف سنة موته

 .3/412، انظر: اإلصابة -رضي اهلل عنه -آخر خالفة عثمانتويف  ،املصلفة
رواه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب ما يكره من الت نازع واالختالف يف احلرب، وعقوبة من عصى إمامه حديث رقم: ( 3)

3138. 
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إن  القوة املعنوي ة رُكن ركني وأساس  متني لبناء أي دولة يُراُد هلا بلوغ الغايات واألهداف اليت 
ويُنتج  ،لدولة اليت مرادها تبليغ دين اهلل إىل كافة الناس وإقامة العدل والشورى بينهمأُنشئت هلا، خاصًة ا

 -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ويف هذا احلديث يُرسي النيب ،بذل  الراعة احملققة لتل  الغايات واألهداف
 ،لت صغري من شأنه وإبانة باطله للناسدعائم القوة املعنوي ة باللسان اإلعالمي الرادع للعدو بالت أليب عليه وا

ذل  باحلق، لتقوى وترتفع معنويات املسلمني به. وإن  لكلِّ زمن ومكان قوته اإلعالمي ة الضاربة؛ ألن يف 
 ھ ھ ھ: )-تعاىل -هذا قوة داعمة ومعززة للروح املعنوي ة والقوة احلسي ة، وذل  يتفق مع قوله

 (1)(ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

َصل ى اهللُ  -عنه: أن النيبُّ  -رضي اهلل تعاىل -(2)صحيح البخاري عن الرباء وجاء أيًضا يف  -2
 (4)((.مع  وجربيلُ  -أو هاِجهم-))اْهُجُهم :(3) قال حلس انَ  -َعَليِه وَسل مَ 
يف هذا احلديث يـَُعلِّم ويـَُوجِّه من عنده عن قرب أو بعد سواء  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وهذا النيب

قوًة وتأثريًا يكون أمضى سالًحا ملا حيققه من ردع وزجر يف  زمنه أو بعده، مبا يُفهم من منروقه أن  للكالم  
 مينع من العدوان أو من معاودة املعتدي لعدواٍن جديد.

((.-َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -النيب قال -3 : ))إن  من البياِن لسحرًا، أو: إن  بعض البيان ِسْحر 
(5) 

هذا احلديث يظهر جلياا اعتبار ضرورة األخذ بسالح الكالم لدفع العدو وتبكيته بالكالم  ومن
ملا يف ذل  من ُحسن  ؛الساحر املباح وما فيه من حكمٍة آسرة جالبة للخري ومانعة لألذى والعدوان

 العاقبة حني األخذ هبذه احلكمة وسوئها عند عدمها.
 
 

                                      
 138سورة آل عمران، آية: ( 1)

 بق التعري  به.س (2)

 سبق التعري  به. (3)

 .6153رواه البخاري،، كتاب األدب، باب هجاء املشركني حديث رقم: ( 4)
 .5464رواه البخاري، كتاب الرب، باب إن من البيان سحرًا حديث رقم: ( 5)
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 حال تكوين الدولة المسلمة:يَّة أهميَّة بناء القوة الحسِّ  -ب
َصل ى اهلُل َعَليِه  -النيبُّ  قالعن أبيه قال:  (1)ورد يف صحيح البخاري عن محزة بن أيب أسيد  -1

 (2)((.))إذا أكثبوكم فعليكم بِالن ْبلِ  لنا وَصفُّْوا لقريشٍ  َصَفَفَنا حني، بدرٍ  يومَ  -وَسل مَ 
رضي اهلل تعاىل  -للصحابة -ليه الص الة والس المع -نرى جلياا يف هذا احلديث األمر الصريح منه

ألن الرمي بالنبال يعري نتائج  ؛إذا تكاثر اإلعداء عليهم -تعاىل -جبعل النِّبال مالًذا هلم بعد اهلل -عنهم
فهو مياثل الرمي بالرصاص يف زماننا، حىت وإن كان املتبادر إىل الذهن أن الرمي  ،عاجلة ُمضعفة للعدو

بالوحي قر َر ذل  وأقر  الصحابة عليه؛ وألن  الرمي  -عليه الص الة والس الم -إال  أمر النيب ،يكون عن بعد
 ،ميور يف اجلسم مورًا وقد خيرج السهم من الشخص املرمي به إىل غريه فيقتل األول والثاين من األعداء

وكذل  ترويره، فتكون أثرًا  ،لرميوميكننا هبذا الوحي أن جنعله سياسة ندير هبا صناعة السالح القاتل با
 للتمكني وحارسًة له حىت حيصل به دوام قوة وِعز ة اإلسالم وأهله.

طلحَة  قال: كان أبو -رضي اهلل عنه -وكذل  جاء يف صحيح البخاري عن أنس بن مال  -2
حسَن الر ْمِي، فكان  طلحةَ  أبو بتـُْرٍس واحٍد، وكان-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -مع النيبِّ  يـََتتَـر سُ  (3)

 .(4)فينظُر إىل موضِع نـَْبِلهِ  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -إذا رمى تشر َف النيبُّ 
س  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ومن هذا احلديث جند فعل النيب وتقريره آلدايت احلرب، األوىل الرت 

وهذا مما يُعَلم به ويستنتج  ،ي ةاب اختاذ القوة احِلسِّ الواقي لواجهة احملارب عند مواجهة العدو وهو من أسب
وكذل  يُعَلم احلال يف أمر الرمي وهو أداة ضربنا للعدو من بُعد، بِفْعِله يف  ،ضرورة بناء القوة احِلسي ة

وقع ستشرافه ملاالعمل بالثانية أليب طلحة ب -عليه الص الة والس الم -ستخدامه هلا وإقرارهااآلداة األوىل و 
                                      

 .2/121اإلصابة  محزة بن أيب أسيد بفتح اهلمزة ذكره اإلمساعيلي يف الصحابة، انظر: (1)
 511، ص: 2988اه البخاري،، كتاب اجلهاد والسري، باب الت حريض على الرمي حديث رقم: رو ( 2)

زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمر بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مال  بن النجار أبو طلحة األنصاري اخلزرجي  (3)
بن عدي، جيتمعان يف زيد مناة، وهو مشهور  وأمه عبادة بنت مال  بن عدي بن زيد مناة النجاري، عقيب، بدري، نقيب،

وحلده، وكان  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وهو الذي حفر قرب رسول اهلل ،بكنيته، وهو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مال 
بينه وبني أيب عبيدة بن اجلراح.  -وَسل مَ َصل ى اهلُل َعَليِه  -، وآخى رسول اهلل-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -يسرد الصوم بعد رسول اهلل
 .1/411أسد الغابة  تويف سنة أربع وثالثني.انظر:

 511،ص: 2812رواه البخاري،كتاب اجلهاد والسري، باب اجملن ومن يرتس برت س صاحبه، حديث رقم: ( 4)
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عه وتأكده من اب -عليه الص الة والس الم -، أي ظهور حرصه-رضي اهلل تعاىل عنه -رمي أيب طلحة طال 
فإن ذل  كّله إرساء  للسياسي ة احلربي ة الش رعي ة مبا جيب اختاذه هلا من أسباب ِحسِّي ة للوصول  ،نتائج الرمي

احلق لعبادة اهلل احلق. وهبذا يتأكد لنا ضرورة قيام ملوك  هبا إىل الت مكني احلق املسبو، بُسن ة االبتالء
وسالطني املسلمني ببناء مصانع السالح كما يفعل عدوهم يف زماننا وقبله ألداء األمانة اليت حتّملها 

ل ونبذوها يف وقت األداء، وهذا هو ِسّر وسبب سكون اهلوان على أولئ  امللوك والسالطني وقت الت حمُّ 
واهنم على أعدائهم كما هو يف زمننا هذا، بينما ُكتب هلم أن يكونوا األعلني يف األرض بنص املسلمني وه

القرآن الكرمي ولكن بعد األخذ بُسن ة اخِتاذ األسباب آنفة الذكر؛ ألنه إذا امتلكت الدولة اإلسالمي ة تل  
للدولة اإلسالمي ة أهدافها اليت  القوى فستكون عالقتها مع غريها من الدول مبني ة على ُأُسٍس متينة حتفظ

من أجلها قامت بتوجيٍه من نصوص الكتاب والُسن ة؛ ألنه يف امتالك تل  القوى رادع  وزاجر  ألعدائها 
 يف خلقه. -تعاىل -فال حيول بني الدولة اإلسالمي ة وغاياهتا الرب اني ة اإلهلي ة، وهذه ُسن ة اهلل

املسلمني يومئٍذ يشتدُّ يف  من باس قال: بينما رجل  وقد جاء يف صحيح مسلم عن ابن ع -3
من املشركني أماَمه. إذ مسع ضربًَة بالسوِط فوَقه. وصوُت الفارِس يقول: اقُدْم َحيزوُم.  أثرِ رجلٍ 

فنظر إىل املشرِك أمامه فخر  ُمستلقًيا. فنظر إليه فإذا هو قد ُخرم أنُفه، وُشق  وجُهه كضربِة 
َصل ى اهلُل َعَليِه  -أمجُع. فجاء األنصاريُّ فحد َث بذل  رسوَل اهللِ  ذل  السوِط. فاخضر  

 (1)فقتلوا يومئٍذ سبعني. وأَسروا سبعني. الثالثِة(( السماء مدد   ذل  ))صدقت. . فقال-وَسل مَ 
 -اىلتع -ألهنا َمَدُد اهلل ؛ويف هذا احلديث الشري  جند نوًعا خمتلًفا من القوة احِلسِّي ة الـُمخف اة
ليس بكثرة العدد  -تعاىل -باملالئكة للمسلمني يف غزوة بدر فإن ِكف ة ميزان النصر الراجحة عند اخلالق

إمنا ترُجح تل  الِكف ة بسالمة املقصد وُعُلو اإلميان حىت وإن كان عدد العدو وِعَدتُه أكثر من عتاد وعدد 
هلي ة يف أي زمان ملن كان مههم تل  املقاصد ميتنع حصول هذه القوة غري املرئي ة اإل أهل احلق، وال

 -تعاىل -وقد جعلها اهلل ،والغايات الرب اني ة؛ ألهنا ُسن ة من ُسَنْن بلوغ النصر ألهل احلق والعدل والشورى
ويف هذا (2)( ھ ھ ھ ھ ے ے):-تعاىل -قال ،ا عليه للمصمنني الصادقنيحقا 

                                      
 .1463الغنائم حديث رقم: رواه مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر، وإباحة ( 1)
 44سورة الروم، آية: ( 2)
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ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ): -سبحانه -السيا، قال

 (1)( ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
 -منها أن النصر حمتوم وحمكوم به للمصمنني، قال ،ويف هذه اآليات ضمانات ووعود مستنبرة

ذل  إذا أخذوا بأسبابه (2)(ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ):-تعاىل
  باتصافهم باإلخالص ذل ،احِلسِّي ة واملعنوي ة من عتاد وُعَدة وسالمة املقاصد وُخُلو إمياهنم من النقص

ومل  ،تل  ُسن ة اهلل ال تتبد ل وال تتحّول ،ألن االبتالء يسبق الت مكني هلم ال حمالة ؛وفيه اإلميان ،عا واالتب
ومن ذل  يُفهم وبه يُعلم أن  هذا هو الرريق اليت حُنُوز هبا القوة مث عليها تُبىن  ،ُيستثّن منها نيب وال رسول
 بغريها على أساس من الِعز ة والُعُلو يف األرض باحلق رمحًة بالعاملني. عالقة الدولة املسلمة

                                      
 14سورة األنفال، آية: ( 1)

 6سورة الروم، آية: ( 2)
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 المبحث الرابع:
الطغياا عاقبته التَّدمير أو اإلهالك إذا لم يُمنع أو يُدفع 

 قبل وبعد وقوعه في القرآا والسنة
 وفيه مطلباا:

المطلب األول: الطغياا عاقبته التَّدمير أو اإلهالك إذا لم يُمنع 
 ويُدفع قبل وبعد وقوعه في القرآا.

مطلب الثاني: الطغياا عاقبته التَّدمير أو اإلهالك إذا لم يُمنع  ال
 ويُدفع قبل وبعد وقوعه في السنة.
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 المطلب األول
 وفيه فرعاا: ،دفع قبل وبعد وقوعه في القرآامنع ويُ الطغياا عاقبته التَّدمير أو اإلهالك إذا لم يُ 

 القرآا:منع قبل وقوعه في الفرع األول: الطغياا عاقبته التَّدمير أو اإلهالك إذا لم يُ 
 توطئة:

إن  الرغيان يف الت صرفات لدى الفرد واجلماعة والسالطني أو امللوك أمر  عظيم ومزلزل لقواعد 
املعايش يف حياة األمم، ووقوعه من جانب امللوك أو السالطني أشد وأعظم زلزااًل؛ ألهنم املصمتنون على 

ذل  بأهنا مبني ة على السياسات الرغياني ة  ،اءمعايش اخللق مجيعها املصثرة يف العبادات واملعامالت والقض
يف املعايش والت عايش. وإن  الرغيان أمر  زائد  على الظُلم بالت جاوز عن احلد،  -تعاىل -اليت تضاد مراد اهلل

  (1)وقد نص  اجلرجاين على تعري  هذا وغريه مبعناُه أنه "جماوزة احلّد يف العصيان".
  * الطغياا في القرآا:

إن  تل  الت وطئة تُبنّي لنا املدخل على مسائل الرغيان وأضراره وأحكامه يف القرآن الكرمي، وقد 
 جاء هذا يف آيات كثرية تناولت الرغيان بالت حذير منه قبل وقوعه، ومنها:

 (2)  (گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}تعاىل -قوله -1
 -تعاىل -ه عظيم وشأنه كبري؛ ألن خالفة اهللمن هذه اآلية الكرمية نعلم يقيًنا أن  الرغيان أمر 

عن  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -على األرض ال تكون إال  بانتفائه، فإذا جاء الوحي بنهي النيب
، فإن املناسب ألوامر هذه االستقامة -تعاىل -الرغيان بعد األمر باالستقامة على أوامر اهلل

ها، ويُفهم من هذه اآلية أيًضا الت حذير من الضالل بعد عدم اجتماع الرغيان معها ألنه نقيض
وثُنيِّت  -عليه الص الة والس الم -معرفة احلق، وقد ُصدِّرت هذه اآلية يف أوهلا خبراهبا للنيب

                                      
، مادة )طََغا(، وانظر: 524، مادة )الرغيان( وانظر: خمتار الصحاح للرازي، ص: 146انظر: كتاب الت عريفات للجرجاين، ص: ( 1)

 ة )َطِغَي( ، ماد1695القاموس احمليط، للفريوزآبادي، ص: 

 112سورة هود، آية: ( 2)
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؛ ألنه على خالفها (1) بالعر  على من تاب معه وهنت اجلميع أن يرغوا بعد الت وبة
عليه الص الة  -ين، ومنها يستنتج أن  تقدمي ذكر النيبالستحالة اجتماع النقيضني، أو الضد

على من تاب معه هو َسنُّ القدوة به لعظم تأثري الـمـُقتدى به على الـُمقتدي وقيام  -والس الم
أكرم اخللق وأكملهم والقائد  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -النيب  احِلج ة عليه، ألن  اآلية مل تستثِن 

من هذا األمر وهذا النهي، فيكون أيًضا من باب أوىل  -تعاىل -     مـَُسد د من اهللـاألعلى ال
أن خُياطب هبذا اخلراب اآلمر الناهي رؤوساء الناس من سالطني وملوك وأمراء، خاصًة وأهنم 

فإذا امتثلوا لذل  صنعوا السياسات الـُمحَكمة اليت  ،مل يبلغوا درجة كمال الرسل واألنبياء
هبا الت مكني هلم، فإن مل يفعلوا فإن ُسن ة الت دمري اإلهلي ة ستحيق هبم؛ ألهنا عاقبة الرغيان يكون 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڳڳ گ گ گ گ) :-تعاىل -والعصيان قال

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )وكذل : ،(2)( ڱ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 (3)( ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

ژ ڑڑ ک ک ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )-تعاىل -قوله  -2

 (4)( ک ک گ گ

َعة والرغد يف إن  هذه اآلية الكرمية قد بي نت لنا نوًعا من الرغيان هو طغيان املعايش أي السِّ 
وقد أنذرت وتوعدت  ،العيش؛ ألهنا إن مَل حُتَط بالشكر فإهنا ستصدي إىل طغيان اإلنسان غري الشاكر

على أن  الرغيان من كبائر الذنوب الذي يهوي وهبذا ُيستدل  ،-تعاىل -هذه اآلية الرغاة بغضب اهلل

                                      
(، وانظر: تفسري القرطيب، 2/414(، وانظر: زاد املسري البن اجلوزي، )4/419، )112انظر: تفسري الرربي، سورة هود، آية: ( 1)

(5/42 ) 

 45سورة غافر، آية: ( 2)

 26سورة األحقاف، آية: ( 3)

 91سورة طه، آية: ( 4)
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ألن سياسة  ؛(1)كما يهوي الرغيان يف سياسة الناس باجلور واحلي  إىل املهال   ،بأهله إىل حال اهلالك
وقد بّيناه يف  ،هو نوع  من الرغيان أيًضا -تعاىل -الناس يف تدبري أحواهلم وتأديبهم على غري مراد اهلل

ألنه يصول بالناس إىل زواهلم وزوال عمراهنم، وعن هذه املعايش يف سورة  (2) موضعه من هذا البحث
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ):-تعاىل -األعراف جاء قوله

لعباده هي موضع نعمة فتنة وابتالء  -تعاىل -وهنتدي هبذه اآلية ونعلم أن  معايش اهلل(3)( ۈ
ليقيموا ويستعينوا هبا على إقامة العدل  (4)من لدن حكيم خبري وعليم مبا يصلح عباده هبذه املعايش

 ،والشورى بينهم لكي ال يتظاملوا أو يرغوا يف ذل  لتحقيق اخلالفة الراشدة اليت هي أثر الت مكني احلق
وإن مل حيققوا ذل  فإن  ،يف الت محيص اإلهلي فإن فعلوا ذل  فقد فازوا باجتياز هذا االبتالء بنجاحٍ 

:-تعاىل -قال ،سببها طغياهنم فيما أترفوا فيه لتنكبهم طريق الشكر والذكرو ني العاقبة هي اخلسران املب
 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ)

(5)( ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یۈئۈئ گ )وكذل :،

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )وكذل :،(6)( ہ

 (7)(ک ک ک

                                      
(، وانظر: تفسري القرطيب، 3/141(، وانظر: زاد املسري البن اجلوزي، )5/314، )91طه، آية:  انظر: تفسري الرربي، سورة( 1)

(6/114 ) 

 من هذا البحث. 212انظر: ص: ( 2)

 11سورة االعراف، آية: ( 3)

 ( 2/114(، وانظر: زاد املسري البن اجلوزي، )3/545، )11انظر: تفسري الرربي، سورة األعراف، آية: ( 4)

 116هود، آية: سورة ( 5)

 4سورة املائدة، آية: ( 6)
 114سورة النحل، آية: ( 4)
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الوصفة العالجي ة لدفع الرغيان قد تضمنت اآليات هذه، جند  الذكر ومن هذه اآليات آنفة
أي العمل مبقتضاها املوجب امتثال األمر اإلهلي  ،الوعيد املهل  أواإلنذار به ملن ال يتذكر هذه النعمة

وإال  فإن املقابل احملق بالزوال املميت، وهذه  ،يف مجيع ما جاء عن ذل  -تبارك وتعاىل -واالنتهاء بنهيه
للذين خلوا من أمثال هصالء. ذل  إذا مل ينتهوا عن إجرامهم وطغياهنم بعد إمهاهلم يف  -عاىلت -سنته
اليت تقوم عليها السياسات الرشيدة الش رعي ة إلصالح الناس إذا  -تعاىل -وهو من سنن اهلل ،(1)هذا

  طغوا، وإلعادة صالح األرض بعد إفسادها برغياهنم.

ک ک گ گ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ): -تعاىل -قوله -3

 -تبارك وتعاىل -إن  رب  هذا امليزان(2)(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
ومعايشنا تل  من بتحصني أنفسنا  لكي ال نرغى يف أحوال املعايش الرغيدة الواسعة، ،يأمرنا

ڀ ٺ ٺ ...) :-تعاىل -الزوال، بأن نقيم امليزانني احلسِّي واملعنوي، فاحلّسي يف قوله

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )وكذل :،(3)( ...ٺ

(4)(ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ...): -تعاىل -قال ،العدل يف القولفهو وأما املعنوي 

وهذه من املوازنات الفقهي ة للعالقات (6)( ...ې ې ى...)وكذل : (5) ( ...ڦ

                                      
(، وانظر: تفسري ابن 2/419(، وانظر: زاد املسري البن اجلوزي )4/413،414، )116انظر: تفسري الرربي، سورة هود، آية: ( 1)

 ( 2/542كثري )

 8، 9، 4سورة الرمحن، آية: ( 2)
 152سورة األنعام، آية: ( 3)

 3، 2، 1املرففني، آية:  سورة( 4)
 152سورة األنعام، آية: ( 5)

 93سورة البقرة، آية: ( 6)
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}: -تعاىل -االجتماعي ة فيما نرى، وكذل  قوله

 (1)(ڈ ڎ ڎ ڌ

ة ال بُد  أن ُتضبط وحُترس هبذين امليزانني، وبعدم ذل   فنتوصل هبذا ونستنتج أن   املعايش اخلريِّ
إال  أن  دفع هذا الرغيان قبل  (2)وفيه يكون زوال معايش النعم تل .  ،سيكون الرغيان قد أحاط بنا

ا برمحته لنا حني نقبل على إعمال هذه اآليات احلاملة لبشارة دفعه هلذ -تعاىل -وقوعه قد ضمنه اهلل
 اإلعمال.

 دفع بعد وقوعه في القرآا: الفرع الثاني: الطغياا عاقبته التَّدمير أو اإلهالك إذا لم يُ 

 (3)(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى) :-تعاىل -قوله -1

من اآليات الكرمية تل  نفقه باالستنتاج عاقبة الرغيان املدمر إذا وقع ذل  بإخبار الرغاة اخلرب 
، إال  أن  اآليتني اللتني بعدهن حتّفز الرغاة لنوال (4)نتقال إىل احلياة اآلخرةاليقني عّما ينتظرهم بعد اال

اجلنة واملقام األمسى فيها بعد املغفرة هلم من بعد الت وبة النصوح من طغياهنم بانتهائهم عن اتباع اهلوى 
احملكومني؛ ألن   مكان املخاطب بذل  احلّكام أأوالشهوات والشبهات الـُمفضيات إىل الرغيان سواء 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ}: -تعاىل -كال الفريقني ُيكمِّل اآلخر يف دفع الرغيان بعد الوقوع قال

يف هاتني اآليتني وغريمها قد  -تعاىل -فإن اهلل،(5) {ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
جعل باب رمحته مفتوًحا ملن تاب وأناب برفع ضرر طغيانه عن نفسه وغريه ممن له سلرة عليهم، وإن  

اتني اآليتني تنضم إىل كثري من اآليات احملفزات فاحتًة أبواب النجاة للرغاة، وهذه من وسائل دفع ه
 الرغيان يف القرآن بعد وقوعه.

                                      
 33سورة فصلت، آية: ( 1)

(، وانظر: تفسري ابن كثري 8/111(، وانظر: تفسري القرطيب،، )4/169، )4،9،8انظر: تفسري الرربي، سورة الرمحن، آية: ( 2)
(4/321 ) 

 38، 39، 34سورة النازعات، آية: ( 3)

 ( 11/134،135(، وانظر: تفسري القرطيب،، )4/541، )34،39،38انظر: تفسري الرربي، سورة النازعات، آية: ( 4)

 41، 41سورة النازعات، آية: ( 5)
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ): -تعاىل -قوله -2

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

 (1)( يئ جب حب خب مب ىب يب

وقد رأينا وشاهدنا يف هذه اآليات كيفي ة إجراء دفع الرغيان بعد قوعه يف حالة طغيان فرعون 
 وال فلم يرقب فيهم إالا  ،، وكفر بأداء أمانة إقامة العدل للناس الذين ُويلِّ عليهم-تعاىل -الذي كفر باهلل
 -تعاىل -ربه -عليه الس الم -ىفقد سأل موس ،وسائلها املعاجلة هلا -بالقرع اليقيين -ذمة، ولكل حالة

بتداَء فأُعري إياها، إال  أن  ُسكر طغيان فرعون حاَل بينه وبني جناته ا (2)تل  الوسائل الدافعة للرغيان 
مع فرصة بقاء فرعون إذا انتهى من طغيانه معززًا مكرًما من رب العاملني؛ فلهذا كابر وعاند يف ذل  

ڦ ڦ ): -عليه الس الم -لنبيه موسى -تعاىل -ة زماننا، قالبإقامته على الرغيان كحال فراعن

(3)( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ

وهبذا اإلغرا، ُدفع الرغيان الفرعوين وأورثت اجلنات والعيون والزروع من بعد الراغني ألهل 
مسمى  ؛ ألنه ال يدع املفسدين يف إفسادهم إال  إىل أجلٍ -تعاىل -وهذه سن ة اهلل ،الصالح واإلصالح

ۉ ې ):-تعاىل -قال ،ألن هذا هو عني احلق والعدل ،مث يرفع إفسادهم بإهالكهم ،حلكمٍة بالغة

(4) (ې ې ې ى ى ائ ائ

وقبيل إهالك الراغية فرعون بالغر، وجنوده جند فيها نكتة لريفة جليلة حيُسن بنا إيرادها للعربة 
على الفئة الكثرية  -تعاىل - منصورة بإذن اهللوالدرس ملن يعترب بأن الفئة القليلة اليت على احلق املبني

                                      
 24،25،26،24،29،28،31،31،32،33،34،35،36سورة طه، آية: ( 1)
، 3/156، )24،25،26،24،29،28،31،31،32،33،34،35،36انظر: زاد املسري البن اجلوزي، سورة طه، آية: ( 2)

 ( 3/195(، وانظر: تفسري ابن كثري )154

 24، 23سورة الدخان، آية: ( 3)

  41سورة املصمنون، آية: ( 4)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )الضالة كفئة فرعون وأمثاهلا، وتتجل ى تل  النكتة هباتني اآليتني: 

معيته اخلاص ة يف هذه اآلية  -تعاىل -فقد أنزل اهلل(1)(پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
ان هنا يقتضي تدمري الراغني ونصرة املرغي ألن امليز ؛ للصاحلني الصادقني، ناصرًا هلم هبا ولو كانوا قليلني

 عليهم بعد متام أجل االبتالء للفريقني.

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ):-تعاىل -قوله -3

منا بوقوع العذاب على لِ جند أن  هذه اآليات الكرميات تـُعْ (2)(ڑ ک ک ک ک
ئهم يف هذه السورة وبني  بأمسا -تعاىل -طغاة البالد العاثني فيها بالفساد والذين قد ذكرهم اهلل

، (3)حقيقتهم املخزية وهم عاد، ومثود، وفرعون، وأقوامهم وما آَل هبم طغياهنم من سوء العقاب
يرتصدهم إليقاع ما يستحقون من عقوبات تناسب طغياهنم إن مل ينتهوا منه.  -تعاىل -وكان اهلل
 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى)مفسًرا هلذا:  -تعاىل -وقد قال

(4)(ۇئ

ڳ ڳ ڳ )ل  نال أمثاهلم الذين جاءوا من بعدهم الذين أخربت عنهم هذه اآلية: وكذ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ذل  لنعلم أن  هذه السَُّنن ُمر ردة ال تستشري أحًدا (5)(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
تأديٍبي ة تقوم  يوم يقوم األشهاد، ألن  تل  ُسنن  وال تستأذنه بوقوعها، من لدن خلق آدم إىل آخر خلقه 

بتصحيح حال الناس إذا طغوا أو طغى ُسراهتم إلقامة وإدامة امليزان العديل بينهم ليدفع عنهم تدمري 

                                      
  62، 61سورة الشعراء، آية: ( 1)
  11،12،13.14سورة الفجر، آية: ( 2)
 ( 224، 11/223ظر: تفسري القرطيب،، )(، وان4/623،624، )11،12،13.14انظر: تفسري الرربي، سورة الفجر، آية: ( 3)

  14سورة املصمنون، آية: ( 4)
  2سورة احلشر، آية: ( 5)
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ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ):-تعاىل -طغياهنم هلم، قال

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 

، قد أرتنا -تعاىل -اهللوال حول وال قوة إال  ب(1)( ڃ چ چ چ چ
من  -تبارك -وليحذرنا ربنا ،هذه اآلية وأعلمتنا أنواًعا من الت دمري اإلهلي بعد وقوع الرغيان من أهله

أي هبذه العقوبات السَُّنني ة املدمرة الزاجرة الرادعة لغريهم (2)(ۅ ۉ ۉ)ذل  بقوله:
اده جاء هبذه اآلية أيًضا ألهل تل  القلوب بعب -تعاىل -ملن كان له قلب من غريهم، والذي من رمحته

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ):-تعاىل -اليت ليس عليها أقفال أو تفتحها إن كانت عليها وهي قوله

(3)( ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ

                                      
  41سورة العنكبوت، آية: ( 1)
  2سورة احلشر، آية: ( 2)
  11سورة حممد، آية: ( 3)
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 المطلب الثاني
 وفيه فرعاا: ،دفع قبل وبعد وقوعه في السنةمنع ويُ الطغياا عاقبته التَّدمير أو اإلهالك إذا لم يُ 

 ع األول: الطغياا عاقبته التَّدمير أو اإلهالك إذا لم يُمنع قبل وقوعه في السنة:الفر 
 توطئة:

جاءت السُّنة املر هرة إلينا مبا ُيضي  على ما جاء يف القرآن الكرمي أو يشرحه من الوصفات 
ن، وإن  الرغيان ال مُيكن العالجي ة الرباني ة ملصيبة الرغيان الـُمَتوِلد من الظلم واجلور بعد دوامهما متعاضدي

وأي ثروة أخرى نعلمها أو جنهلها  ،أن تكون معه حياة مستقرة إلنسان أو حيوان أو نبات أو مجاد
على أرضه لنمنع هبا الرغيان قبل وقوعه أو دفعه بعد  -تعاىل -ُمَسخ رة لنا لُِنقيم هبا اخلالفة الراشدة هلل
من  ذٍ ئغيان على قدر قرهبم من اإلنسان الراغي ة، وال بُد  حينالر الوقوع، فكلُّ أولئ  يناهلم من تدمري
بينه وبني هصالء املخلوقات اليت تعترب هي قوام وأساس الوجود  ةوليلاتباع طر، منعه أو دفعه أو احل

بعبادته وحده بنفي اإلفساد فيها بسبب الت ظامل  -تعاىل -األرضي الذي فيه تتحقق وتثبت خالفة اهلل
، وكذل  إقامة عدله حىت تصلح احلياة املعاشي ة والت عايشي ة يف هذا -تبارك -ها من خالقهابعد إصالح

 ،الوجود األرضي. وإننا نستريع من هذه السُّنة الشريفة الوصول إىل املعرفة الشاملة لوصفات عالج ذل 
 ومنها:
ال ينظُر قال: )) -ِه وَسل مَ َصل ى اهلُل َعَلي -عنه أن رسول اهلل -رضي اهلل تعاىل -عن أيب هريرة -1

 -تعاىل -يف هذا احلديث اجلليل قد اشرتط اهلل (1)((.بررًا إزارَه جر   من اهلُل يوم القيامِة إىل
للنظر إىل عبده يوم يقوم األشهاد عدم ارتكابه ذنب البرر، وهو الذي حيمل صاحبه على 

ذا من مفاتيح أبواب الشر، واملقصود الرغيان أو يقوده إليه، وقد ثبت أن ه من معاين البرر، وه
من هذا احلديث يقيًنا هو حتذير شديد ملنع هذا الرغيان بإغال، أبوابه حىت تنضبط مصاحل 
الناس وغريها صغريها وكبريها يف حياهتم املعاشي ة، وهذا البرر الناجم من جّر الثوب خيالء، 

 هي من أسباب حصول الظلم يف بداياته إمنا هو ُمَشخِّص وُمَعرِّف هلذه احلالة املرضي ة اليت
ألن  ؛األوىل، وإن تـََقال  هذا السلوك البعض، وهو بسبب عدم قدرهتم على النظر الفقهي

                                      
 .5499رواه البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من اخليالء حديث رقم: ( 1)



237 
 

 -عن أنسوجاء يف صحيح البخاري:  ،حمقرات الذنوب هي سبب ُمَوصِّل إىل املهلكات
إن كنا لنعدُّها الشعِر،  منَ  أعيِنكم يف أد،ُّ  أعمااًل، هي لتعملون )إنكم قال: -رضي اهلل عنه

املوبقاِت. قال أبو عبِد اهلِل: يعين بذل   من -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -على عهِد النيبِّ 
قال:  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -أن  رسوَل اهللِ  عن عائشةو  ،(1)املهلكاِت(

، فالغاية والثمرة من هذا (2)((طالًبا اهللِ  منَ  هلا الذنوِب، فإن   وحمقِّراتِ  إياكِ  !عائشةُ  يا))
وكذل  أن  من مفهوم احلديث  ،احلديث وأمثاله إمنا هي للردع والزجر حىت ال يقع املبغوض

بية بزرع القناعة لدى املخاطب به من حاكم أو حمكوم والعمل على  داء ما أومقاصده هو الرت 
ق امتناع وقوع الرغيان فينتفي به وبذل  يتحق ،جاء فيه من أمانة بعد مساع نص حَتَمُِّلها

َر أصل كل ظلم وهو صنو الرغيان.  حصول الت ظامل بني الناس؛ ألن  الِكبـْ
قال: ))ال يدخُل اجلن َة َمن كان  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -عن عبد اهلل بن مسعود، عن النيب -2

حيبُّ أن يكوَن ثوبُه حسًنا ونعُله حسنًة. قال رجل : إن  الر جَل  ِكرٍب((. يف قلِبه مثقاُل ذر ٍة من
 (3)وغمُط الن اِس((. احلقِّ  َبررُ  قال: ))إن  اهللَ مجيل  حيبُّ اجلماَل.الِكربُ 

 ويف حديثنا هذا جاء اإلنذار والت حذير يف أن  العاقبة ملرتكب الِكرْب ولو كان يف قلبه مثقال ذر ةٍ 
هيب والت هوي ل من ِعَظم خرر الِكرْب على عالئق اجملتمع واألمة ومن ُيسوس ويقود منه، واملقصود منه الرت 

، وال جيب حتقريه وإن كان -تعاىل -رحم اهلل نإال  م ،اجلميع كذل ؛ ألنه مرض قليب ُيصيب اجلميع
ألنُه مع استمرار هذا القليل يكون كثريًا، وهذا منرو، هذه النصوص الصحيحة، فإذا جاء الذم  ؛يسريًا
والت حذير منه مكررًا َدل  على عظم خرره، فكي  إذا تكاثر هذا القليل واسُتدمَي عليه فإن  ،القليلملفرده 

 خرره أشد وأكرب على األمة وأفرادها، مما يتوجب منعه حىت ال يتعاظم خرره.

                                      
 .6482اب الرقا،، باب ما يتقى من حمقرات الذنوب حديث رقم: رواه البخاري، كت( 1)
انظر: هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة، تصني  احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ختريج العالمة ( 2)

، دار ابن 2111-1422وىل،(، ط: األ5/45احملدث حممد ناصر الدين األلباين، حتقيق علي بن حسن بن عبد احلميد احلليب )
 القيم للنشر والت وزيع، الدمام.

 .81رواه مسلم،، كتاب اإلميان، باب حترمي الكرب وبيانه حديث رقم: ( 3)
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: يقول -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -قالت: مسعت رسول اهلل (1)عن أمساء بنت ُعميس اخلثعمي ة 
))بئس العبُد عبد  خَتَي ل واختال، وَنِسَي الكبرَي الـُمَتعاِل، بئس العبُد عبد  جَتَرب  واْعَتَدى، وَنِسَي اجلباَر 

وَنِسَي املبَتَدأَ والـُمْنتَـَهى  وطََغى وَنِسَي املقابَر والِبَلى بئس العبُد عبد  َعَتا ااألعلى، بئس العبُد عبد  َسَها وهلََ 
يَن بالشُبهاِت بئس العبُد عبد  َطَمع  يقوُده بئس العبُد عب يِن بئُس العبُد عبد  خَيِْتُل الدِّ د  خَيِْتُل الدنيا بالدِّ

 (2) ((.بئس العبُد عبد  َهًوى ُيِضلُّه بئس العبُد عبد  َرَغب  يُِذلُّه
ا مبا هو واقع وكأمنا هذا احلديث يـَْبِسط لنا قائمة احملقرات من الذنوب لنقرأها ونتأمل فيها ونقارهن

بنا اليوم يف الوجود الشرعي، فإن  كثريًا من قضايا اخلصومات بأنواعها كقضايا اجلنايات املختلفة واحلدود 
 ومظامل السالطني 

جاءت من هذه األسباب أو الذنوب الـُمَحَقرة فاضررب بسببها ميزان العدل بني الناس حاكمهم 
للمسارعة مبنع ذل  بإعمال تل  النصوص فيما بينهم  وحمكومهم، ومن ذل  تصخذ الدروس والِعرَب 

 للنجاة من اهلالك من العقوبة العامة.
 
 
 
 

                                      
تقدم نسبها يف ترمجة أخيها عبد اهلل وأمها أمية عمة  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -زينب بنت جحش األسدية أم املصمنني زوج النيب(1)

وكانت  ،سنة ثالث وقيل سنة مخس ونزلت بسببها آية احلجاب -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -تزوجها النيب -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -النيب
ادعوهم آلبائهم  :وكان زيد يدعى بن حممد فلما نزلت ،فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها :قبله عند مواله زيد بن حارثة وفيها نزلت

امرأته بعده انتفى ما كان أهل اجلاهلية يعتقدونه من أن الذي يتبىن غريه  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وتزوج النيب ،قسط عند اهللهو أ
وهي  :وقد وصفت عائشة زينب بالوص  اجلميل يف قصة اإلف  وأن اهلل عصمها بالورع قالت ،يصري ابنه حبيث يتوارثان إىل غري ذل 

بأهنا بنت عمته  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وكانت تفخر على نساء النيب -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -ميين من أزواج النيباليت كانت تسا
 .3/359، وأسد الغابة 4/664ماتت سنة عشرين للهجرة. انظر: اإلصابة  وبأن اهلل زوجها له وهن زوجهن أولياؤهن،

، قال عنه الرتمذي: 2449قيامة والرقائق والورع، باب إضاعة الص الة وذمائم العباد حديث رقم: رواه الرتمذي، كتاب صفة ال( 2)
 .5115هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإسناده ليس بالقوي، وضعفه األلباين يف املشكاة برقم
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 دفع بعد وقوعه في السنة:الفرع الثاني: الطغياا عاقبته التَّدمير أو اإلهالك إذا لم يُ 
 توطئة:

وقع لتاليف دفع وهلذا الفرع جاءت األحاديث النبوي ة اليت حُتَتِّم علينا ضرورة دفع الرغيان إذا 
العقوبة الكربى العامة املاحقة يف حال ترك الرغيان بغري دفع له ليبقى صالح األرض، وهبذا يتحقق ُمراد 

 يف خلقه أمجعني وأن  من هذه األحاديث ما يأيت: -تعاىل -اهلل
 يقول: -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -قال: مسعت رسول اهلل (1)عن أيب سعيد اخلدري  -1

ُه بيِدِه، فإن مَل َيسَتِرع فِبلسانِِه، فإن مل يسَتِرْع فبَقلِبِه. وذِلَ   ِمنُكم ُمنكًرا رأى ن))مَ  فليغريِّ
 (2)((أضَعُ  اإلميانِ 

إن  من أعظم املنكرات وأشدها ضررًا، طغيان اإلنسان إذا نال السلران السياسي أو الغىن املايل 
  ضرًرا أن جتتمع هذه األمور الثالثة يف يِد إنسان واحد، أو العلم إذا مل يكن من املتقني، وأشد من ذل

والغالب يف زمانِنا اليوم أمر احلكم السياسي واملال يف يِد السلران ومها من أعظم أسباب الرغيان، ويف 
الوقوع الشرعي جند أن املال قد فاض يف يد السالطني أو امللوك مع القبض منهم على مجيع السلرات 

والت شريعي ة والقضائي ة، ذل  بالت َحكُّم مباشرًة أم بغريه أمرًا وهنًيا، حىت أنه أصبح مألوفًا يف أيامنا الت نفيذي ة 
هذه يف شأن املال مثاًل وهو من أخررها، الت صرف املرلق من أولئ  السالطني يف املبالغ الكثرية العام ة 

ليس  ،رى كالضرائب، والرسوم والغرامات وغريهابإحكام قبضتهم على مصادر دخل الدولة، واملوارد األخ
ليون=  ليونات وما خفي أعظم يف يد أولئ  )الرت  بأقيام مئات املاليني وال بآالفها أي املليارات بل بالرت 

 عشرة مليارات، واملليار= أل  مليون( 
َياَسة واملال بقبض ة يٍد واحدة كما والثابت السائد اليوم بدليل االستفاضة هو طغيان اجتماع السِّ

ا مع اجتماع اجلهل يف صاحب هذه اليد، وال شورى عليه إال الـُمعِلمة، والواجب أن تكون واجبة ن  بيـ  
 -واهلل تعاىل أعلم -ُملزمة له؛ ألن فيها رمحًة هبذا السياسي الثري الراغي وعدمها ظلم له وألمته، ونرى

                                      
فقيًها وكان  ،من املكثرين للرواية عن النيب  هو سعد بن مال  بن سنان. أنصاري، مدين، من صغار الصحابة وخيارهم. كان (1)

 2/34انظر:اإلصابة  ال تأخذه يف اهلل لومة الئم. شهد معه اخلند، وما بعدها. جمتهًدا مفتًيا ممن بايعوا رسول اهلل 

مر باملعروف، والنهي رواه مسلم،، كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، وأن األ( 2)
 .48عن املنكر واجبان حديث رقم: 
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ء الرغاة هبا، وألهنا سند  وقوة  لتسديد وإجناح أولئ  أن تكون الشورى واجبة اإللزام ما أمكن إللزام هصال
يف سياساهتم املتشعبة الكثرية حبكم تّشعب وتنوُّع شصون ومهام مفهوم الدولة اليوم عم ا كان عليه قدميًا، 
وكذل  أن تكون احملاسبة مشرتكة بني الـُمشري ومن أُلزَم هبذه املشورة حني اإلخفا، يف تل  األعمال 

وهذا هو األقرب للصواب، وأم ا إن كانت الشورى ُمعِلمة فإن احملاسبة الزمة بسبب عدم بلوغ واملهام 
عليه؛ ألنه ترك األخذ باملشورة حبجة أنه خُمرّي فيها  النتائج املرجوة لألمة فُتحيق احملاسبة والعقوبة بالـُمشار

ك خلالف أهل العلم فيها  أن  الوجود الشرعي اليوم حُيتِّم وجوب وهذا كان قدميًا، إال   ،بني األخذ والرت 
 إلزام الـُمشار عليه هبا ضرورًة ملا فصلن اه. 
يف غزوِة تبوَك، وهو  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -أتيُت النيب  قال:  (1)عن عوف بن مال  األشجعي 

فـَْتُح بيِت املقدِس، مث موتاِن يأخذ فيكم  يف قـُب ٍة من أُْدٍم، فقال: ))اعدْد ستاا بني يدْي الساعِة: َمْويت، مث 
حىت يـُْعَرى الرجُل مائُة ديناٍر فيَظلُّ ساخرًا، مث فتنة  ال يـَبـَْقى بيت  من  املالِ  استفاضةُ  كُقَعاِص الغنِم، مث

كلِّ   العرِب إال دخلْتُه، مث ُهْدنَة  تكوُن بينكم وبني بين األصفِر، فَيغدروَن فيأتونكم حتَت مثاننَي غاية، حتت
 (2)غاية اثنا عشَر ألًفا((

وبسبب كثرة املال وفوائضه جنم طغيان غري معهود لتسخري أنواع أدوات السلرة الت نفيذي ة لصاحل 
الراغية بغري حق لعظم دقتها يف ضبط وكش  أحوال القاصي والداين من الناس، بتسخري هذه األموال 

يتمادون يف طغياهنم ُمستعينني بتل  الوسائل والّتقني ة  مما جعل أولئ  السالطني ،الرائلة لذل  الرغيان
مرحلة اإلمالء اليت فيها  -واهلل تعاىل أعلم -حىت بلغوا فيما نرى ،احلديثة بإدامة طغياهنم عقوًدا طويلة

يقع هذا الراغي الظامل يف قبضة اهلل القاهر اليت ال يـَْفِلُت منها ذل  السلران الراغي؛ ألنه أصبح وبااًل 
 .-تعاىل -نكااًل على خملوقات اهلل أي على خالف ما أُمر به من خالقهو 

                                      
قال الواقدي أسلم  ،عوف بن مال  بن أيب عوف األشجعي خمتل  يف كنيته قيل أبو عبد الرمحن وقيل أبو حممد وقيل غري ذل  (1)

َصل ى اهلُل َعَليِه  -نيبوقال بن سعد آخى ال ،وقال غريه شهد الفتح وكانت معه راية أشجع وسكن دمشق ا،عام خيرب ونزل محصً 
 4/442اإلصابة  انظر: بينه وبني أيب الدرداء، مات سنة ثالث وسبعني يف خالفة عبد املل . -وَسل مَ 

( )وإن يريدوا أن خيدعوك فإن  حسَب  اهلل: -تعاىل -رواه البخاري،، كتاب اجلزي ة واملوادعة، باب ما حيذر من الغدر وقول اهلل( 2)
 .3146حديث رقم: 
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: -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -عن أيب موسى األشعري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل

ڑ ک ک ک ک گ )حىت إذا أخذه مل يفلْتُه((. قال: مث قرأ:، للظاملِ  لُيملي اهللَ  ))إن

.(1)( گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ

، دفع أننا نعلم منه صراحةً  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -ث أيب سعيد اخلدري عن نبينا حممدومن حدي
ضرر الرغيان الذي هو فو، الظلم، ونرى أنه مل جيعل ألحد عذرًا يف ترك إنكار املنكر إذا وقع، ولو 

ليهم، ومن ذل  الدعاء بأدىن الوسائل أي ولو باإلنكار القليب للظلم إذا وقع على الناس ممن له سلرة ع
على الراغي أو الظامل فإن مثل هذا الدعاء ليس بينه وبني اهلل حجاب وهو من أضع  اإلميان، فمن 
باب أوىل دفع ما هو أعظم منه وأوجب وهو الرغيان بعد الوقوع حىت ال تفُسد األرض بعد إصالحها، 

: -تعاىل -اب أوىل تغيريه بدفعه قالفإذا ثبت هذا حكًما يف املنكر والرغيان أعظم منه وأشد فمن ب
(2)( ..حب خب مب ىب يب جت) ۀ ہ )على لسان اخلضر: -سبحانه -مث قال،

(3).(ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 -من خالقه -عليه الس الم -نستخرج أو نستنتج من هاتني اآليتني الكرميتني أن  مما أُِمَر به اخلضر
لغالم وقد ُكِتب عليه الرغيان والكفر قدرًا، وأمر دفع دفع الرغيان إذا وقع، وقد وقع بإيالد هذا ا -تعاىل

طغيانه بقتله وهو غالم فيه دروس وِعرَب، منها أن  الرغيان ُقدِّم ذِكرُه يف اآلية على الكفر لالهتمام فكان 
ألن  الكافر ُكفرُه على  ؛أواًل يف الذكر لتَعدِّي فعل الرغيان من الراغي إىل غريه مع عدم ذل  بالثاين

بالدرجة األوىل من أن  دفع  -عليه الس الم -فسه بعكس األول، وكذل  يف هذا ابتالء وامتحان ملوسىن
فمن باب أوىل دفع  ؟!الرغيان واجب  حىت وإن كان يُنتظر وقوعه، فكي  إذا كان قد وقع من فرعون

َقُع منه ذل  مستقباًل. وحىت إن كان من غالم َسيَـ  ،الواقع من الرغيان قياًسا على دفعه إذا كان ُمنتظرًا
يف تدبري شصون خلقه أُيَسارع  -تعاىل -يف إميانه حبكمة اهلل -عليه الس الم -وكذل  هو ابتالء للخضر

                                      

حديث   (ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ)رواه البخاري،، كتاب الت فسري، باب قوله: ( 1)
 .4696رقم: 

  44سورة الكه ، آية: ( 2)
  91سورة الكه ، آية: ( 3)



242 
 

عن ملاذا وكي . وحنن نعلم يقيًنا أن  ما قام به  -تبارك -اخلضر يف تنفيذ ذل ، دون أن يسأل ربه
شرعي ة عظيمة املصاحل واملنافع حققها بعد حصول  من األعمال تل ، هو سياسة -عليه الس الم -اخلضر

 -احلكيم اخلبري جبميع خلقه، ومما يستنتج من ذل  أيًضا أن ُمراد اهلل -تعاىل -الت مكني له من اهلل
هو االقتداء بأنبيائه ورسله مبا شرع للوصول باملوازنات الفقهي ة الش رعي ة إىل ذل  املراد الرب اين،  -تعاىل

يقتضيه فقه تغري األحوال واملكان والزمان؛ ألن فيه حسن تدبري، وتعليم، وإصالح للحاكم حسبما 
واحملكوم احملقق للسياسة الرشيدة الش رعي ة، وقد وجدنا أنه وإن كان طغيان وكفر الغالم منحصرًا إرهاقه 

طغيانه على من ُويلِّ  على والديه ودفع ذل  عنهما بقتله شرًعا، فمن باب قياس األوىل أن يُدفع من كان
أمرهم من اخللق بالوسائل املشروعة. وقد روى مسلم يف صحيحه ما ُيسند ما ذهبنا إليه أيًضا، عن أيب 

طُبَع كافرًا،  اخلضرُ  قَتله ال ذي الغالمَ  إن  : ))-َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -، قال: قال رسول اهلل (1) بن كعب
 (2) ((.غيانًا وُكفرًاولو عاَش ألرَهَق أبـََويه طُ 

علم ِصح ة ما ذهبنا إليه من قياس نومن ظاهر نص هذا احلديث ومن مفهوم اخلراب فيه  
َياَسة الش رعي ة ليعمل هبا أهل  واستنتاجات داللي ة حنتاج الوقوف عندها بفقه وقوة نظر آلثارها على السِّ

 أعلم. -تعاىل -كما شرع ومبا شرع. واهلل  وحده -تعاىل -الت مكني من املصلحني لتحقيق عبادة اهلل
:)) إن  أحب  الن اِس إىل -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل -2

وأبعَدُهم منُه جملًسا إمام   عادل  وأبَغَض الن اِس إىل الل هِ  إمام   جمِلًسا منهُ  الل ِه يوَم القيامِة وأدناُهم
))  (3).جائر 

                                      
هو أيب بن كعب بن قيس بن عبيد، أبو املنذر من بين النجار من اخلزرج، صحايب أنصاري، كان من كتاب الوحي وشهد بدرًا (1)
وقعة اجلابية،  -رضي اهلل عنه -، وكان يفيت على عهده، وشهد مع عمر بن اخلرابأحًدا واخلند، واملشاهد كلها مع رسول اهلل و 

بني أيب بن   ا، وآخى النيب حديثً  164جبمع القرآن فاشرتك يف مجعه، وله يف الصحيحني وغريمها  -رضي اهلل عنه -وأمره عثمان
انظر: قال: )) أقرأ أميت أىب بن كعب((.  ، وعن أنس بن مال  عن النيب -ي اهلل عنهمارض -كعب وطلحة بن عبيد اهلل

 .1/18اإلصابة:
رواه مسلم،، كتاب القدر، باب معىن كل مولود يولد على الفررة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني، حديث رقم: ( 2)

2661. 
 .3414، وضعفه األلباين يف املشكاة برقم 1328 اإلمام العادل حديث رقم: رواه الرتمذي، كتاب األحكام، باب ما جاء يف( 3)
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مها احُلب  ،جاء الت عبري يف هذا احلديث الشري  بصيغة أفعل ألمرين قلبيني ُكلٌّ منهما ُيضاّد اآلخر
، ليضع هذا احلديث قاعدًة شرعي ة ملن حُيب أو يُبغض من األئمة الذين يف -تعاىل -والُبغض من اهلل

ولئ  مها العدل واجلور، فمن كان عاداًل يدهم الوالية الش رعي ة العامة على الناس، وبني  الصفتني يف أ
 -سبحانه -الُعليا، ومن جار فقد وقع عليه الُبغض الشديد من اهلل -تبارك -منهم فقد فاز مبحبة اهلل

ويف هذا اخلسران املبني؛ ألن اجلور ُمتَولِّد منه الرغيان أو مها ُصنوان، واللذان ال تقوم معهما مصلحة  ال 
ن ذل  ال يتحّصل منه سياسة  رشيدة شرعي ة حتقق رعاية وعناية للعباد والبالد للراعي وال للرعي ة؛ أل

ويرضاها، والرغيان أو اجلور مبغوضان بالفررة وحمبوب ضدمها ومرلوب كذل ،  -تعاىل -يبتغيها اهلل
ومن جهة أخرى فإن بُغَض اهلل الشديد هلذه الصفة الذميمة دليل على توافقه مع ما يف هذه الفررة 

كما هو متقرر شرًعا لترابق وتوافق الدليل مع الداللة وهذا  -سبحانه -لسليمة، ألن القائل هو اخلالقا
هو العلم احلق، ومن ذل  نستنتج أن بُغض اإلمام القليب اجلائر من الناس له ِعباَدة  شرعي ة واجبًة، اقتداًء 

ألن  ؛أعلم -تعاىل -ا من هذا النص واهللله ألن هذا املبغوض حُمر م فيما يظهر لن -تعاىل -ب بغض اهلل
الرغيان أو اجلور ال جيتمع أحدمها أو كالمها مع الت مكني أبًدا فال متكني ملن طغى وجَتَرب  إال  البتالء من 

 -أن يبتليه به كما هو حاِدث  يف زماننا وإىل أجٍل مسمى حلكمٍة بالغة من الـُمبتلي -تعاىل -شاء اهلل
ما أُبتلي الرسل واألنبياء واملصلحون من بعدهم مث جاء الت مكني هلم، فأقاموا شعائر ك  -تبارك وتعاىل

ڌ ڌ ڎ ڎ ):-تعاىل -وحده قال -تعاىل -وأوهلا عبادة اهلل ،يف األرض -تعاىل -اهلل

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ 

(1).(گ

ام اجلائر ال يأيت إال بشّر أن  اإلم الذكر ومما تقدم من األدلة الظاهرة واملستنبرة من النص آن 
يهل  الصاحلني الذين ال ينكرون هذا  -تعاىل -وبزوال العمران ولو بعد حني من متكينه حىت أن  اهلل

ن العقوبة تـَُعم يف أل ؛له الشديد، فيكونون سبًبا إلهالك غريهم -تعاىل -املنكر العظيم بسبب بغض اهلل
 هذه احلال.

                                      
  41سورة احلج، آية: ( 1)
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دخل عليها َفزًِعا يقوُل: ))ال إلَه  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -النيب  أن   (1)جحش  بنت... عن زينب 
إال اهللُ، ويل  للعرِب من شرٍّ قد اقرَتَب، فُِتَح اليوَم من ردِم يأجوَج ومأجوَج مثُل هذِه((. وحل َق بإصبِعِه 

قال: ))نعم،  ؟الصاحلونَ  وفينا  ُ أهنلِ اإلهباَم واليت تليها، قالت زينُب بنُت جحٍش: فقلُت: يا رسوَل اهلِل، 
  (2)إذا َكثـَُر اخلََبُث((.

إن  هذا احلديث حيملنا على أن نعلم منه أن  هذا الشرط الذي جاء ذكره فيه هو أشد قُربًا لنا ممن  
إلهبام باللفظ واإلشارة با -عليه الص الة والس الم -لبيانه -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -كانوا يف عهد النيب

ن، وعل ة ذل  كثرة اخلبث و والسبابه فهما لغتان تنبئان بقرب اهلالك حىت وإن كان يوجد بني الناس صاحل
فإن كان الرغيان مساويًا جلرم الفجور فإن الناس يهلكون به كما  (3)الذي من معانيه الفجور والعصيان

ا من الرغيان فمن باب أوىل أن يهلكون باخلبث والذي منه الفجور، وأّمأ إن كان الفجور أقل جرمً 
ألنه ال استقرار وال قوة وال أمانة من األعداء لألمة مع طغيان  ؛يهل  الناس مبا هو أعظم وهو الرغيان

ألن الرغيان من أخبث اخلبائث يَُدمِّر كل شيٍء صاحل، وإن َعم  الرغيان وفشا وكثُر كما نراه ؛ السلران
ألن  ذل  ال يستوي مع العدل وإقامة  ؛ة الت دافع وغريها من السَُّنن األخرىاليوم فإنه زائل  ال حمالة ِبُسن  

ڱ ں ں ):-تعاىل -القسط الـُمزيل للظلم وآثاره. واخلبيث ال يـَْعَجب به إال  كالرغيان مثاًل قال

(4)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

                                      
تقدم نسبها يف ترمجة أخيها عبد اهلل وأمها أمية عمة  -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -زينب بنت جحش األسدية أم املصمنني زوج النيب (1)

ونزلت بسببها آية احلجاب  ،سنة ثالث وقيل سنة مخس -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -تزوجها النيب -مَ َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل   -النيب
وكانت قبله عند مواله زيد بن حارثة وفيها نزلت فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وكان زيد يدعى بن حممد فلما نزلت ادعوهم 

امرأته بعده انتفى ما كان أهل اجلاهلية يعتقدونه من أن الذي  -اهلُل َعَليِه وَسل مَ  َصل ى -آلبائهم هو أقسط عند اهلل وتزوج النيب
وأن اهلل عصمها  ،يتبىن غريه يصري ابنه حبيث يتوارثان إىل غري ذل  وقد وصفت عائشة زينب بالوص  اجلميل يف قصة اإلف 

َصل ى اهلُل َعَليِه  -وكانت تفخر على نساء النيب -َعَليِه وَسل مَ  َصل ى اهللُ  -وهي اليت كانت تساميين من أزواج النيب :بالورع قالت
، وأسد 4/664ماتت سنة عشرين للهجرة. انظر: اإلصابة  بأهنا بنت عمته وبأن اهلل زوجها له وهن زوجهن أولياؤهن، -وَسل مَ 
 سبقت  .3/359الغابة 

: )قالوا يا ذا القرنني إن  يأجوج ومأجوج مفسدون -تعاىل -وقول اهللرواه البخاري،، كتاب األنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، ( 2)
 .3346يف األرض( حديث رقم: 

 ( مادة )خبث(.5/8انظر: لسان العرب البن منظور، )( 3)

  111سورة املائدة، آية: ( 4)
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كان صراحًة أو إمياًء أو أه يف هذه املسألة سواًء ما يُقوِّي ويَعُضد ما بين ا (1) وقد جاء يف تفسري هذه اآلية
من جهة مفهوم اخلراب الشرعي، فإهنا تصول كلها إىل سوء عاقبة عدم إنكار املنكر مبا هو مستراع 

(2)(...ہ ہ ہ ھ):-تعاىل -للوقاية من الوقع يف العقوبة العامة، قال

ته فإنه يدفع املنكر إذا رآه بإحدى حق تقا -تعاىل -اهلل ييتق الذيفنستنبط من هذه اآلية أن 
الوسائل الثالث كما جاءت يف أول حديث أوردناه آنًفا باليد أو باللسان أو بالقلب على قدر الوسع 

 ،ويف هذا كفاية ،-تعاىل -ومقدار اخلرر، حىت وإن تلفت النفس ألجل ذل  فإن أجرها وقع على اهلل
 أعلم ومنه الت وفيق والسداد. -تعاىل -واهلل

* * * 
 
 

                                      
  (3/485(، وانظر: تفسري القرطيب،، )3/329) 111انظر: تفسري الرربي، سورة املائدة، آية: ( 1)
  16سورة الت غابن، آية: ( 2)
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 الخاتمة:
محًدا يليُق جبالله وعظيم سلرانه، غافر الذنب وقابل  ،اجلّبار القّهار ،احلمد هلل الكبري الـمـُتعال
 الت وب شديِد العقاب. أم ا بعد، 

فقد باَن وات ضح بعد البحث والدِّراَسة لفصول هذه الرسالة مسائل مُتَثِّل نتائج ذات بال وأمهي ة 
 ة بنود:لم السَُّنن اإلهلي ميكننا ذكرها جمملة يف قسمني حيتويان على عد  مستنبرة من ع

َنن اإللهيَّة األساسيَّة العامة:   القسم األول: نتائج السُّ
وال تستشري أحًدا  ،إن  السَُّنن الت ارخيي ة والت شريعي ة واإلنساني ة والكوني ة ال تتخل  عن الوقوع -1

ا بذل ؛ ألهنا تعمل لتصحيح امليزان إذا اضررب، ويف تصحيحه هل -تعاىل -حني يأذن اهلل
رفع للظلم واجلور وآثارمها، وهبا مُينع ويُدفع االستبداد والرغيان. فالسَُّنن الثالث اأُلول هي 
حاكمة  وضابرة لسلوك وأحوال اخللق على األرض مبا ُيصلحهم يف ُدنياهم، ومبا حُيقق هلم 

ا األخرية الُسن ة الكوني ة فإهنا حاكمة  وضابرة بشأن الكون حسن املآب يف ُأخراهم، وأم  
الـُمَسخ ر لإلنسان اخلليفة فهي الضابرة حلركة األفالك اليت هبا تسيري وتدبري الشمس والقمر 
والنجوم املوكول إليها حتقيق شصون اخللق املعاشي ة واملعاِدية الكثرية املتنوعة، وفق قوانني ثابتة 

كالقوانني اهلندسي ة والفيزيائي ة والكيميائي ة وامليكانيكي ة..إخل.   -تعاىل -إال  بأمر اهللال تتغري 
ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ):-تعاىل -قال

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 ۆ ۇ ۇ): -تعاىل -وقال(1)( ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ

 (2) (ائ ى ى ې ې

                                      
  39،38،41سورة يس، آية: ( 1)
  34سورة فصلت، آية: ( 2)
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 لنا أن  هذه السَُّنن تأيت بغتًة كالساعة. فهي جمهولة الزمان واملكان من هذا البحث تبني   -2
واإلجراء حني تقع؛ ألن يف تل  الـُمباغتة باألمور الثالثة إيالًما شديًدا ومروًعا إليقاظ 
القلوب اليت طال ُسباهتا يف الضالل املبني، وقد ضربت مثاًل هلذه النتيجة ما وقع يف الدولة 

(، وال 1السوري ة وليبيا خالل الثالثة األعوام املاضية تقريًبا )الدولة والدولة املصري ة، و  الت ونسي ة،
ميكن لقادر من البشر أن حيدد بدقة األسئلة اليت تكش  مراحل أحداث هذا الوقوع 

 مىت، أين، كي ، فاجلواب عن مىت الزماني ة، وأين املكاني ة، وكي  :الـُمَغي ب حلكمة واليت هي
 اإلجرائي ة، وإمن ا اجلواب عنها يُعلم حني تقع الواقعة الـُمَصحَِّحة لذل  امليزان املضررب.

قد ثبت يف هذا البحث حني وقعت تل  السَُّنن أو بعضها يف الزمن املاضي كان حتمل  -3
جواب األسئلة الزماني ة، واملكاني ة، واإلجرائي ة، واليت جيب أن ُيستخلص منها وُيستنتج 

لدروس والعرب لزجر النفوس وردعها عن ما حُتَدِّث بِِه النفوس حلَِمل أصحاهبا عن الرغيان أو ا
 الظلم أو اجلور. 

د واحملسوس كي  تكون آثار هذه السَُّنن وعلى من تقع من هذا البحث يُعلم أيًضا بالـُمشاهَ  -4
ن عليهم لالبتالء، وهم الصاحلون اليت يكون وقوع عقوبات السُّنَ  ،من غري الرغاة والظ لمة

وأّما من جنا من الناس من تل  العقوبة لكوهنم خارج زماهنا ومكاهنا، أو إن كان ِحيل بينهم 
وإن كانوا داخل حميرها الزماين واملكاين فإن ذل  للدرس  -ألمٍر اهلل تعاىل به عليم -وبينها

  واالعتبار واالستيقاظ.
مكني هنًيا وأمًرا ِلمْن شاء، ال بُد  أن يسبقه اجلهاد لِْلَمنِّ بالت   -تعاىل -أن  من ُسنن اهلل -5

مبفهومه العام لتحقيق املصاحل العامة، ومبفهومه اخلاص لتحقيق املصاحل اخلاصة؛ إلقامة أمر 
مل يستثَن أنه دينه هنًيا عن املنكر وأمرًا باملعروف، وأن  هذه السُّن ة ال ُيستثىن منها أحد بدليل 

فُعِلَم  ،، فلم مُيَك ُنوا حىت وقع عليهم االبتالء وأصابتهم البأساء والضراءوال نيبٌّ  منها رسول  
 هبذا أن االبتالء أواًل مث يكون الت مكني هلم ثانًيا.

                                      
 ، من الفصل الرابع، من هذا البحث. 151ذكرت هذه النتيجة، ص: ( 1)
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بامتثاله واالنتهاء بنهيه وأن  الت مكني ال  -تعاىل -أن  الت مكني ال يدوم إال  بدوام إقامة أمر اهلل -6
ذ الت ام مبا يف الكتاب والُسن ة فإن نقص هذا األخذ نقص الت مكني يكون تاماا إال  باألخ

 بقْدره، وإن زال أو نقص األخذ زال ذل  الت مكني أو نقص.
َنن األساسيَّة: َنن اإللهيَّة المندرجة تحت السُّ  القسم الثاني: نتائج السُّ

إىل أن  ُسنًنا كثرية يف   -بقدر ما َوِسَعُه وأمكنُه األمر -قد توصل الباحث من هذه الرسالة -1
وُسن ة نبيه مندرجة حتت السَُّنن األساسي ة األربع الـُمنَـو ه عنها يف القسم  -تعاىل -كتاب اهلل
 -قد بلغت اثنيت عشرة ُسن ة هي قوانني إهلي ة ُتَسرّي الناس هبا لتحقيق ملكوت اهللو  ،األول
 يف خلقه. -تعاىل -ق ملراد اهللعلى أرضه؛ ألهنا امليزان العديل الـُمَحقِ  -تعاىل

وعلى  -تعاىل -ِعظم العواقب الوخيمة ملن ُيضاّد أو ُيصادم هذه السَُّنن الـُموالية خِللق اهلل -2
 رأسهم اإلنسان الـُمَكل   مثل ُسن ة الت سديد والت وفيق.

 -مبا خُيال  أوامر اهلل أن  هلل ُسنَـًنا ُمعادية خِبِالف املوالية ُمِهَمُتها العقوبة والردع أو الزجر -3
خللقه حىت يـَْنَك   الظامل الراغي الصائل، سواًء   -تعاىل -وهنيه، وأهنا رمحة  من اهلل -تعاىل

 عليه باحلق.  اكان ُسلرانًا أو ُمَسل رً 
َياَسة الرشيدة الش رعي ة -4 وأهنما أصالن هلا؛  ،أن  العدل والشورى سببان ُمَوصِّالن إىل إنتاج السِّ

لنصوص الواردة فيهما جاءت باألمر باالتِّباع واإلخالص، وأن  ُحكم العمل بذل  ألن ا
  يقتضي الوجوب وهو غري قابل لالستثناء.

أن  بالعدل تقوم السموات واألرض مبا ُخِلَقت له وخِبِالفه تضررب ُكلُّ األمور على األرض  -5
 وَيشقى أهُلها، ويكون َمعاُدهم َمعاُد ُسوء يف ُأخراهم.

ه ال يكون استبداد من أحد مع العمل بالشورى، فالشورى تنفي االستبداد يقيًنا عمن أخذ أن   -6
رضي اهلل  -واخللفاء الراشدون من بعده -َصل ى اهلُل َعَليِه وَسل مَ  -وقد َعِمَل هبا النيب ،هبا

وميكن  ،ها، فنتج عنها أمًنا وأمانًا، وخريات  ُأخر فرعي ة ال َيَسْع املقام لذكر -تعاىل عنهم
 الرجوع إليها يف هذا البحث يف مواضعها.

 الت وفيق وهو الـُمستعان على كل أمر. -تعاىل -هذا وباهلل
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 التَّوصيات:
 احلمد هلل املّنان بنعمه اليت يُغدقها على خلقه، بفيض رمحته. أما بعد.

ُه، فإن لكل عمل يراد إكماله باإلضافة أو الت حسني أو الت كميل توصياٍت ممن  قام به أو ممن أَعد 
 وهي: ،-إن شاء اهلل تعاىل -وأزعم أن يل توصيات َلَعل  فيها ما ينفع اإلسالم واملسلمني

إن  علم السَُّنن املبثوث يف القرآن الكرمي والسُّن ة النبوي ة الشريفة واسع  ومتنوع  جداا ومل تظهر له  -1
إىل الكثري والكثري من البحوث والدِّراَسات العلمي ة حبوثه إال  القليلة جداا، وهذا العلم حباجة 

 ا ينفع املخلوقات عموًما.ممملا فيه  ؛الـُمستفيضة
أرى أن  على األفراد املختصني وكذل  املصسسات العلمي ة أن ُتويل اهتمامها الكثري الستخراج  -2

، -تعاىل -ُمرضي هللومعرفة ما يف هذا العلم من قوانني نفيسة لتفسري أسباب ُصعود األمم الـ
  وأسباب سقوطها أو هالكها، القرتافها ما يُوجب حَمقِه هلا.

بوي -3 بية والت عليم ومصسسات علم النفس الرت   ،أرى قيام دراسات ُمَعم قة من ِقَبل مصسسات الرت 
نشرها أن جتعل هذه السَُّنن َمِعيًنا وُمعيًنا هلا، لبناء قواعد سلوكي ة وتربوي ة جديدة تقوم بو 

وتعليمها للناس يف املصسسات الت عليمي ة الرمسي ة وغريها؛ ألن  يف ذل  النافع والـُمفيد من 
الزواجر والروادع ما يـَُصدِّب اخللق من هذه السَُّنن رمحًة هبم حينما يرتكبون ما يـَُصدِّي إىل زواهلم 

 أعلم. -تعاىل -واهلل ،بسبب الظلم أو اجلور أو الرغيان، وهي دواعي الـُمهلكات
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، 191 15 البقرة (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)
194 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 (ىئ ی ی ی ی

  31 16-15 البقرة

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )

 (ۀ ۀ ہ
 131 21 البقرة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

(پڀ  

 4 31 البقرة

 ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ)

 ({ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 149، 1 39 البقرة

 241 93 البقرة ( ...ې ې ى...)

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }

 {ڀڀ
 111 116 البقرة

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے )

ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

(ۈ  

 39 124 البقرة
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ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک )

ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ 

 (ڳ

 35 131 البقرة

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

(چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  

 – 155 البقرة
154 

46 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

(چ  

 26 164 البقرة

ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

(ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ  

 

 

 143 143 البقرة

 111 191 البقرةٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )
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ې ې ې ى ىائ ائ ەئ 

 (ەئ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 

(ک گگ گ گ ڳ  

 111 194-193 البقرة

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

(ې  

 

 195 البقرة
112 ،
121 ،
122 

)... ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

(ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  

 231 184 البقرة
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ 

(ڱ ں  

 133 216-214 البقرة

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )

ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ 

(ۇئ ۆئ ۆئ  

 226 214 البقرة

 112 214 البقرة (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )

 (پ پ

 

 111 239 البقرة

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )

 (ژ ڑڑ ک ک ک
 142 248 البقرة

 ...ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )

) 
 136 251 البقرة
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

{ٴۇ ۋۋ  

، 34، 5 251 البقرة
131 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 (ٴۇ ۋ

 251 البقرة
163 ،
196 ،
231 

 116، 54 256 البقرة (..خب مبىب ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب))

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ 

(ڳ ڳ ڳ  

 

 

 136 259 البقرة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

(پ ڀ  
 42 292 البقرة

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

 ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

  119 293-292 البقرة
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 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ

 ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى

 ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 مئ حئ جئ ی ی یی ىئ

 ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ

{ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ  

( ..پ پ پ پ ڀڀ)  118 293 البقرة 
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ )

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ 

 (ڭ ڭ

 56 295 البقرة

 148 296 البقرة (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 

(ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  

 

 

 

 

 26 آل عمران
114 ،
134 ،
142 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڦ )

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 ( ...ڍ ڍ ڌ

 214 113 آل عمران

 9 112 آل عمران (ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )

 (ڭ

 

 

 138 آل عمران

221 ،
224 ،
229 ،
231 
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ...)

ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ 

 (وئ

 

 226 141 آل عمران

 ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ)

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 (وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې

 

عمرانآل   141 

26 ،33 ،
126 ،
143 ،
162  ،
194 ،
195 

(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  

 141 آل عمران
42 ،135 ،

195 ،
184 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 (ٺ ٿ ٿ ٿ
، 189 142 آل عمران

226 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )

 (ںں ڻ ڻ ڻ ڻ
 184، 42 154 آل عمران

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )

ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 

 132 158 آل عمران
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 (ڃ چ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں )

 (ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ
 32 149 آل عمران

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )

 ۇ(ڭ ڭ ۇ
 43 148 آل عمران

ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ)

 (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
 214 5 النساء

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )

وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ 

(مئ ىئ  

، 216 6 النساء
219 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڌ ڌ )

 (ژ ڑ ڑ کک ک ک
 216 11 النساء

 121 29 النساء (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ)

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

(ڃ  

 151 28 النساء

 225 45 النساءٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )



260 
 

 الصفحة رقمها السورة اآلية

) 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )

ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ 

(ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  

 

 

 59 النساء
132 ،
151 ،
169 

 112 94 النساء (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)

، 141 94 النساء (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)
145 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب )

خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  مث ىث يث حج

پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

 111 111-112 النساء
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(ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ  

 145 122 النساء (ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ)

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

(ڃ  

 213 135 النساء

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )

 (ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ
 88 165 النساء

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى

 ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 ( ی

 221 2 املائدة

ې ى ى ائ ائ   ڃ ڄ ڄ)

 (ەئ
 118 6 املائدة
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ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )

 (ڇ ڇ ڇ

 

 121 6 املائدة

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

(ک ک  

 121 6 املائدة

گ گ گ گ ڳ ڳ )

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻڻ ڻ ڻ 

 (ۀ ۀ ہ

 238 4 املائدة

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

(ۉ ې ې ې  

 9 املائدة
132 ،
213 

)...  ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ  

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ 

ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ 

(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  

 

 25 49 املائدة



263 
 

 الصفحة رقمها السورة اآلية

 

 

 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ 

 (ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 144 48-49 املائدة

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  )

 ( ...ڭ ۇۇ
 222 92 املائدة

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}

 ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ

{ھ  

 111 املائدة
142 ،
254 

 122 39 األنعام ڎ(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ېئ )

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

 (يب جت

 188 44 األنعام

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ 
 2 65 االنعام
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 {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 193 111 األنعام (ىب يب جت حت )

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ )

 (ڭ ڭ ۇ
 134 115 األنعام

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

 (ۇ

 

، 114، 2 128 االنعام
188 

 241 152 األنعام ( ...ڀ ٺ ٺ ٺ...)

 241 152 األنعام ( ...ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ...)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ )

ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 (ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 234 14 األنفال

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ )

 (ىئ ىئ ی ی ی
 218 25 األنفال

گ ڳ  ک ک ک گ گ گ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں 

 (ں ڻ ڻ 

 43 34 األنفال

 195 44 األنفال (ڎ ڈ ڈ ژ ژ  )
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

 (ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
، 199، 36 53 األنفال

198 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )

 ( ..ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
، 223 61 األنفال

224 

 113 61 األنفال ( ...ی ی ی ی جئ)

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ )

 (ۆ ۆ ۈ
 238 11 االعراف

 (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)
 56 األعراف

25،35 ،
134 ،
141 

 216 96 األعراف (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

 ( ...پ ڀ ڀ ڀ
 163 86 األعراف

 195 129 األعراف (ۆ ۆ )

ڇ ڇ ڍ ڍ ...)

 ( ...ڌ

 

 169 154 األعراف

، 132 158 األعرافې ې ې ى ى ائ ائ )
215 
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 (ەئ

 218 164 األعراف (...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ )

ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 (ڃ ڃ ڃ

 215 165-164 األعراف

ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

 (گ
 189 192 األعراف

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 (ڭ

 112 5 التوبة

ې ې ى ى ائ ائ ەئ )

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 (ېئ

 116 6 الت وبة

ہ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ }

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

 126 61 التوبة
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 {ۆ ۆ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )

 (ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ
، 114 112 التوبة

144 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ

 (ٺ

 61 123 التوبة

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
 136 81 يونس

 ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}

 {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 114 88 يونس

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )

 (ڻ

 

 198 64 هود

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ )

 (ک ک ک ک
 38 46 هود

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ )

 (ڳ ڳ ڳ
 144، 34 112 هود

،198 

، 161 112 هودڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ )
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 234 (گ گ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

 (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
 168 113 هود

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ)

ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 (ی

 238 116 هود

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب )

 (حب
، 134، 41 114 هود

134 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )

 (ۆئ
 195 21 يوس 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 (ہ

 41 48 -44 يوس 

 (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ)

 
 41 55 يوس 
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ڻ ڻ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)

 (ڻ
 184 81 يوس 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ )

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 (ې

، 198، 36 11 الرعد
214 

 پ پپپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 (ڀ ڀ ڀ ڀ
 151 25 إبراهيم

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 (ۆئ ۆئ ۈئ

 166 28-29 احلجر

 144 1 النحل (...ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ)

ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ )

 (ڌ ڌ ڎ ڎڍ ڍ 

 

 41 86 النحل

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )

 (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
 241 114 النحل

 215 121 النحل ( ...ٿ ٹ ٹ ٹ)

، 98، 54 125 النحلہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ )
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ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 (ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ

231 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ )

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

 (مئ ىئ يئ جب حب

 186 124-126 النحل

 (ىئ ی...)

 
 143 16 اإلسراء

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 (ىئ ی

 164 16-15 اإلسراء

 ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ)

 ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 (ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 153 23 اإلسراء

 (ۉ ۉ ې ې ېې )

 
 115 31 اإلسراء

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )

 (ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
، 213، 66 34 اإلسراء

214 

 93 124 اإلسراء (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 

 (ڈ ژ ژ

، 169 81 النحل
213 

ڃ ڃ ڃ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ)

 (چ
 114 28 الكه 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ)

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

گ گ گ گڳ ڳ کک ک ک ڑ

 (ڳ ڳ ڱ

 185 48 الكه 

 پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
 25 54 الكه 

 24 56 الكه  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ)

 251 44 الكه  ( ..حب خب مب ىب يب جت)

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )

 (ھ ے
 251 91 الكه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )

 (ڀ
 85 95-94 الكه 

 131 94 الكه  {ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
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 135 24 طه (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئ يئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

 (جب حب خب مب ىب يب

 242 36-24 طه

 ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ}

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 {ۆئ ۇئ

 1 123 طه

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ}

 {ی ی ی ی ىئ
 2 124 طه

 ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ)

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

 ٻ ٻ ٱ مب خب حب جب يئ ىئ

  (ڀ پ پ پ پٻ ٻ

 28 126-123 طه
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 (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)

 
 53 23 األنبياء

 142 31 األنبياء (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ)

ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ )

 (مئىئ يئ جب
 164، 39 35 األنبياء

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )

 (ۋۅ ۅ ۉ ۉ
 228 91 األنبياء

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 (ڑ ک

 218 116-115 األنبياء

 41 114 األنبياء (ک ک گ گ گ)

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )

ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 

 (ڇ ڍ

، 196، 35 41 احلج
194 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )

ڑ ڑ ک ک ک کگ گ 

 (گ گ

 41 احلج

4 ،62 ،
219 ،
222 ،
225 ،
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253 

 144، 84 44 احلج (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)

 98 49 احلج ( ...ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ائ ائ ى ى)

 (ۇئ
، 194، 3 14 املصمنون

244 

ۉ ې ې ې ې ى )

 (ى ائ ائ
ناملصمنو   41 243 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 { ں

 152 4 النور

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )

 (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ 
 56 51 النور

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ 

 (ک ک ک ک گ گ

113،114 55 النور
 ،211 

 185 23 الفرقانڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )
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 (چ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ )

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 (..ہ.

 211 29-24 الفرقان

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )

 (ی جئ حئ
 69 64 الفرقان

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

 (پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 243 62-61 الشعراء

 41 219 الشعراء (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )

 (ېئ ىئ ىئىئ ی ی
 139 34 النمل

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ) 

ٱ ٻ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ٻ پ پ پ پ ڀ  ٻ ٻ

 (ڀ ڀ

 

 85 6-5 القصص

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ)

 (ڭ ڭ ۓ
، 132 26 القصص

215 
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 41 29 القصص ( ...ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

ې ې ې ې ى ى ائ ائ )

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 (ۆئ ۆئ

 41 43 القصص

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ)

ی ی ی ی جئ ىئىئ ىئ ېئ

 (حئ مئ

، 134، 41 58 القصص
185 

ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ) 

ىئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ 

 (ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب

 69 44 القصص

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ 

 (ۇ ۆ ۆ

 

 

 189 3-2 العنكبوت

 پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ)

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

  168 41-38 العنكبوت
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 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 (ڇ چ

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ

 (ڃ چ چ چ چ

، 181، 34 41 العنكبوت
244 

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ}

 { ھ
 151 43 العنكبوت

ۉ ې ې ې ې  ..)

 (ىى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
 111 45 العنكبوت

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ )

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ 

 (ڳ

 194 59 العنكبوت

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ )

 (ہ
 194 68 العنكبوت

 235 6 الرومٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )
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 (ڀ

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )

ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې 

 (ى ى ائ ائ ەئ

 166، 25 31 الروم

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب )

 (خب مب ىب يب جت حت
 199 41 الروم 

 234 44 الروم (ھ ھ ھ ے ے)

 ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ }

 { ڄ ڄ ڄ ڦ
، 131 13 لقمان

134 

 (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ)

 
 184 19 السجدة

 48 24 السجدة (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)

ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ)

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 ۉ ۉ ۅ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

 (ۅ ى ى ې ېې ې

 166 8-4 السجدة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ )

 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
 219 1 األحزاب
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ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )

 (ڇ ڇ
 211 66 األحزاب

 54 41 األحزاب (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ 

 (ۈ ۈ ٴۇ ۆ ۆ

 149،  29 41-41 األحزاب

 (وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

 
 83 13 سبأ

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ )

 (ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
 182، 54 46 سبأ

 ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ)

وئ ۇئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې

 (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 3 43 فاطر

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى )

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 (ی ی یی جئ حئ مئ ىئ

 41-39 يس
26 ،55 ،

255 

 43 58 يس (ڦ ڦ ڦ ڦ)
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )

 (ک گ
 166 44 يس

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی )

 (ی ی

 

 

 212 8 الزمر

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې}

 ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 {ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 131 64 الزمر

ڳ ڳ  ڳڳ گ گ گ گ)

 (ڱ ڱ ڱ
 239 45 غافر

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

 (ڌ ڎ ڎ ڈ
 241 33 فصلت

 ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ)

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 (ائ ى ى ې ې

 256 34 فصلت

مت ىت يت جثمث ىث يث حجمج جح مح )

 (جخ حخ
 161 46 فصلت
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ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 (ۀ ۀ

 

 

 86 4 الشورى

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  )

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 

ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 (ڻ ڻ

 161 13 الشورى

وئ  ې ېى ى ائ ائەئ ەئ)

وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ 

ىئ ىئ ىئی ی ی یجئ حئ مئ 

ىئ يئجب حب خب مب ىبيب جت حت 

 (ختمت ىت يت

 161 15 الشورى

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

 (ۆ...ۇ ۇ ۆ
 25 21 الشورى

، 132، 51 39 الشورىڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )
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 134 (ڻ ڻ ڻ

 115 42 الشورى (ڑ ک کک ک گ گ )

 (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ)

 
 41 43 الشورى

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )

ۅ ۅ ۉ ۉ  ٴۇ ۋ ۋ

ې ې ې ې ى ى ائ 

 (ائ

 4 8-11 الزخرف

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )

 (ڃڃ چ چ چ
 242 24-23 الدخان

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 (ڱ

، 134 28-25 الدخان
182 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 (ې ى ى ائ ائ ەئ

 239، 85 26 األحقاف
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ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ۇئ)

 (ىئىئ ی ی یی جئ حئ

 

 244 11 حممد

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )

 (ٹ 
 39 31 حممد

 158 4 الفتح (ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ۓ)

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ۆئ ۈئ

 (پ پڀ ڀ ڀ ڀ

 186 5-4 احلجرات

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )

ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 

 (ژ

 99 13 احلجرات

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ 

 (ڈ ڈ ژ

، 49، 1 59-56 الذاريات
111 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )

ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 31 23-21 الرور
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 (ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 135 41 القمر  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

(ژ ژ ڑ ڑ)  181 4 الرمحن 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )
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 142،  51 9-4 الرمحن
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گ گ ڳ ڳ ڳ گ گ 

 (ڳ
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 2 احلشر

163 ،
188 ،
224 ،
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ک ک ک ک گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )
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ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )
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 { ٹ ٿ ٿ ٿ

، 141 16 التغابن (ہ ہ ہ ھ)
254 

 (ٹٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ )
 2 املل 

55 ،164 ،
194 ،
195 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )

 (ۆ
 84 25 املل 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ )

 (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ
   32 45-44 القلم
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 45 القلم
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 181، 34 16 املزمل (ۅ ۅ ۉ)

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

 (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
 91 6-1 املدثر

 92 4 املدثر (ۅ ۅ)

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )

 (وئ وئ ۇئ
 91 11-9 املدثر

 165، 85 3 اإلنسان (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)

بأالن (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)  26-24 114 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )

 (ى
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 31 14 الرار، (ڱ ڱ ڱ ڱ)
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 (ې
 54 22-21 الغاشية
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 143 اتق دعوة املظلوم، فإهنا ليس بينها وبني اهلل حجاب

 219 ...........قالوا: يا رسوَل اهلِل، وما هن؟ قال:. .املوبقاتِ  السبعَ  اجتنبوا
 119 ...........ا باخليار من بيعه ما مل يتفرقا،.إذا تبايع املتبايعان بالبيع فكل واحد منهم

 145 فقد ُتودَِّع منهم ظامل   أنت للظاملِ  تقولُ  ال إذا رأيتم أم يت
نيا منَ  العبدَ  يعري الل هَ  رأيتَ  إذا ا هَو. الدُّ ، فإمن   211 ...........عَلى معاصيِه ما حيبُّ
 213 ............كي  إضاعُتها يا رسولَ الس اعة. قال:   فانتِظرِ  األمانةُ  ُضيِّعت إذا

 54 ............امسعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه
 118 من يهودي طعاًما بنسيئٍة، فأعراه درًعا له رهًنا -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -اشرتى رسول اهلل

 248 ...........بيِت املقدِس، مث موتاِن يأخذ.ا بني يدْي الساعِة: َمْويت، مث فـَْتُح اعدْد ستا 
 121 ............أعريت مخًسا، مل يعرهن أحد قبلي: ُنصرت بالرعب مسرية شهر،

 224 ...رشه َمسريةَ  بالرُّعبِ  ُنِصرتُ أُعريُت مخًسا، مل يُعَرهن  أحد  قَبلي: 
نحن إذا ســـــــافرنا تســـــــعة تســـــــعة عشـــــــر يقصـــــــر، فـــــــ -َصـــــــل ى اهللُ َعَليـــــــِه وَســـــــل مَ  -أقـــــــام النـــــــيب

 112 ...........عشر

 59 اا بواحً إال أن تروا كفرً 
 155 مَسَْنُكمْ  وما حوهلا فاطَرحوُه، وكلوا أْلقوها

بســـــــــبٍع، وهنانـــــــــا عـــــــــن ســـــــــبٍع، فـــــــــذَكَر: عيـــــــــادَة  -َصـــــــــل ى اهللُ َعَليـــــــــِه وَســـــــــل مَ  -أَمَرنَـــــــــا النـــــــــيبُّ 
 216 ............املريضِ 

، 138 ...........عادل  وأبَغَض. إمام   جمِلًسا منهُ  وأدناُهم الل ِه يوَم القيامةِ إن  أحب  الن اِس إىل 
252 

 49 ينزع من شيٍء إال شانه إن الرفق ال يكون يف شيٍء إال زانه، وال
 144 مُيلي للظامل، فإذا أخذه مل يُفلته -عز  وجل   -إن  اهلل
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 218 ............على ضاللة، -ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ َصل   -إن اهلل ال جيمع أميت أو قال أمة حممد

، 34، 32 ............خذه.أإن اهلل ليملي للظامل حىت إذا 
251 

 138 ...........،.-عّز وجل   -إن املقسرني، عند اهلل، على منابر من نوٍر، عن ميني الرمحن
 143 ...........مهم اهلل.إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوش  أن يع

ونه أوش  أن يـَُعم ُهُم اهلل بعقابه  221 إن  الناس إذا رأوا املنكر ال يغريِّ
 114 ...........صلى باملدينة سبًعا ومثانًيا: الظهر والعصر،. -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -أن النيب
 214 ............املسلُم أخو املسلِم، ال َيْظِلُمه :قال -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -رسوَل اهللِ  أن  

.  232 إن  من البياِن لسحرًا، أو: إن  بعض البيان ِسْحر 
 251 ولو عاَش ألرَهَق أبـََويه طُغيانًا وُكفرًا، طُبَع كافرًا اخلضرُ  قَتله ال ذي الغالمَ  إن  
 219 ى عْنُه وَلزَِمُه الشيرانُ ما مل جَيُْر. فإذا جاَر خَتَل   القاضي مع اهللَ  ِإن  
 214 َيُشدُّ بَعُضُه بَعًضاكالبُنياِن،  للُمْصِمنِ  الـُمصِمنَ  إن  

 125 أنزلوا الناس منازهلم
 142 انصر أخاك ظالـًما أو مظلوًما

 246 ...........إن كنا لنعدُّها.الشعِر،  منَ  أعيِنكم يف أد،ُّ  أعمااًل، هي لتعملون إنكم
 58 عة يف املعروفإمنا الرا

 145 ...........إنه ستكون بعدي أُمراء من صدقهم بكِذهبم وأعاهنم على ظُلمهم فليس.
 11 ...........أُوِصيُكْم بِتَـْقَوى الل ِه، َوالس ْمِع َوالر اَعِة َوِإْن َعْبًدا َحَبِشياا؛ فَِإن ُه َمْن.

.بئس العبُد عبد  خَتَي ل واختال، وَنِسَي الكب  244 ...........رَي الـُمَتعاِل، بئس العبُد عبد  جَتَرب 
 114 ...........البَـّيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبّينا بُورك هلما يف بيعهما،.

 114 البَـّيعان، كل واحد منهما باخليار على صاحبه، ما مل يتفرقًا، إال بيع اخليار
 142 تأخذ فو، يديه

 112 ............من املدينة إىل مكة، فكان يصلي -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -يبخرجنا مع الن
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 121 ...........يف بعض أسفاره حىت إذا. -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -خرجنا مع رسول اهلل

 59 ............فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -دعانا النيب
 155 ............عن الصغري حىت يكربو  عن النائم حىت يستيقظ، :رفع القلم عن ثالث
،  -عــــــــز  وجــــــــل   -ســــــــبعة يُظلُّهــــــــم اهلل يــــــــوم القيامــــــــة يــــــــوم ال ظــــــــل  إال  ظلُّــــــــُه: إمــــــــام  عــــــــادل 

.  141 ..........وشابٌّ

 59 ............صمر مبعصية،السمع والراعة على املرء املسلم فيما أحب وكرِه، ما مل يُ 
 54 ............سيلي أموركم بعدي رجال يرفئون السنة، ويعملون بالبدعة، ويصخرون

 114 ...........صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، مث خرجنا حىت دخلنا على أنس بن.
 141 الظلم ظلمات يوم القيامة
 162 ............الربِّ. وإن  الرب  يهدي إىل اجلن ِة.يهدي إىل  الصِّد،َ  عليكم بالصِّدِ،. فإن  

قــــــــال: إنكـــــــم لتعملـــــــون أعمــــــــااًل، هـــــــي أد، يف أعيــــــــنكم  -رضــــــــي اهلل عنـــــــه -عـــــــن أنـــــــس
 246 ............من

 112 ...........: أهنا قالت: فرضت الص الة.-َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -عن عائشة زوج النيب
 41 ...........، فقالوا: يارسول اهلل،.-َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -لنيبغال السعر على عهد ا

 225 ............وأن ي، الثالثةَ  األشواطَ  أن يـَْرُمُلواْ  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -فأمرهُم النيبُّ 
، أو الفررةُ   165 ............الفررِة: اخلتاُن، واالستحداُد، ونتُ  اإلبِط، من مخس   مخس 

 34 ...........علينا املرة. يدال،  وسجااًل فكي  كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دواًل 
 143 قال: يا عبادي! إينِّ َحر مُت الظُلم على نفسي وجعلته بينكم حمرًما، فال تظاملوا

 113 ...........ب.إذا َعِجَل به السري، مجع بني املغر  -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -كان رسول اهلل
 122 الكلمة احلكمة ضال ة املصمن، فحيث وجدها فهو أحقُّ هبا

 122 ...........اقرَتَب، فُِتَح اليوَم من ردِم يأجوَج. قد ال إلَه إال اهللُ، ويل  للعرِب من شرٍّ 
 141 ............حىت  ، خذهَلُم َمن يضرُّهم ال، احلقِّ  عَلى ظاهرينَ  أم يت من طائفة   تزالُ  ال

 183 ...........ال تزال طائفة من أميت قائمة بأمر اهلل، ال يضرُّهم من خذهلم أو خالفهم،.
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 218 ...........إمنا الراعة يف. طاعة يف املعصية، ال

 246 ِكربٍ  ال يدخُل اجلن َة َمن كان يف قلِبه مثقاُل ذر ٍة من
 218 ظاهرون وهم اهللِ  أمرُ  أتَيهمي حىت، ظاهرين أُم يِت  من طائفة   زالُ يال 

 245 بررًا إزاَره جر   من ال ينظُر اهللُ يوم القيامِة إىل
 143 لتصدُّن احلقو، إىل أهلها يوم القيامة، حىت يُقاد للشاة اجللجاء من الشاة القرناء

 44 لكل داٍء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اهلل
 143 ............ئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ويل من أمراللهم من ويل من أمر أميت شي

 218 لو دخلتموها مل تزالوا فيها إىل يوم القيامة
 119 إال صاع، وال أمسى، وإهنم لتسعة أبيات -َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -ما أصبح آلل حممد

 44 ما أنزل اهلل داًء إال أنزل له شفاء
 44 َجِهَله َمن وَجِهَله َعِلَمه َمنْ  َعِلَمه داًء إال أنزَل لُه دواءً  -جل  عز  و  -ما أنزَل اهللُ 

 68 جاِر(( ))نعم، وإن كنت على هنرٍ  ما هذا السرف؟، قال: أيف الوضوء إسراف؟ قال:
 114 املتبايعان كل واحد منهما باخليار على صاحبه ما مل يتفرقا، إال بيع اخليار

 221 املنكر قبل أن تدعوا فال يستجاب لكم مروا باملعروف، واهنوا عن
 154 ...........ومن. ،إال أن يشرتط املبتاع  بعد أن تصبر فثمرهتا للبائعمن ابتاع خناًل 

 54 ...........من رأى من أمريه شيًئا يكرهه فليصرب، فإنه ليس أحد يفار، اجلماعة شربًا.
 141 من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع أَرِضني

ُه بيِدِه، فإن مَل َيسَتِرع فِبلسانِِه، فإن. ِمنُكم ُمنكرًا رأى َمن  249 ...........فليغريِّ
 61 ...........هنيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، وهنيتكم عن حلوم األضاحي فو،.

 228 .............الرميُ  القوةَ  إن   أال  قـُو ٍة. َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَترَْعُتْم ِمنْ 
 62 ...........،.-َصل ى اهللُ َعَليِه وَسل مَ  -ا، كانوا يصدوهنا إىل رسول اهللواهلل لو منعوين عناقً 

 111 ............وإن كانوا أكثر من ذل ، فليصلوا قياًما وركبانًا
، وإهنا أمانة ، وإهنا يوم القيامِة خزي  وندامة ، إال من  213 ............يا أبا ذر! إن  ضعي  
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 الصفحة طرف الحديث
 246 طالًبا اهللِ  منَ  هلا الذنوِب، فإن   وحمقِّراتِ  إياكِ  !عائشةُ  يا
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 المصادر والمراجع

مام أيب احلسـن علـي بـن حممـد بـن حبيـب البصـري املـاوردي حتقيـق أمحـد جـاد، إلحكام السلرانية لاأل -1
 د واحد، دار احلديث، القاهرة. ، جمل2116، 1424ط: 

 حنيفة، للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن جنيم، املكتبة التوقيفية.  يبشباه والنظائر على مذهب أألا  -2

السـيوطي  األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، اإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكـر -3
 ب العريب ، بريوت، دار الكتا1414،1886، ط: الثالثة ، 

، 1418اهلل بن عبد احملسن الرريقي. ط: األوىل،  سس ومبادئ وأهداف لعبدأسالمي إلاالقتصاد ا  -4
 توزيع مكتبة احلرمني، الرياض. 

قتصــــادية للمماركســــية والرأمساليـــــة القتصــــادنا دراســــة موضــــوعية تتنـــــاول بالنقــــد والبحــــث املـــــذاهب اا  -5
دار  ،1894-1419العشـــرون، ط: ، حملمـــد بـــاقر الصـــدر،واإلســـالم يف أسســـها الفكريـــة وتفاصـــيلها

 لبنان.  -بريوت التعارف للمربوعات،

بنــاء الزمــان أليب العبــاس مشــس الــدين أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن أنبــاء أانظــر وفيــات األعيــان و   -6
 212حتقيق إحسان عباس، دار صادر بريوت. ص خلكان،

الثانيــة،  ين حممــد بــن هبــادر بــن عبــد اهلل الزركشــي، ط:البحــر احملــيط يف أصــول الفقــه لإلمــام بــدر الــد -4
 ، دار الكتب العلمية بريوت. 1429-2114

 مــام عــالء الــدين أيب بكــر بــن مســعود الكاســاين احلنفــي، ط:إلبــدائع الصــنائع يف ترتيــب الشــرائع، ل  -9
 ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 1889-1418وىل، ألا

، 1414وىل، ألنظريـة وعمليـة"، حممـد عبـد اهلل إبـراهيم الشـباين، ط: ابنوك جتارية بـدون ربـا" دراسـة   -8
  82، دار عامل الكتب، الرياض. ص 1894

، لإلمـام جـالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر بـن 813تـاريخ اخللفـاء مـن اخلالفـة الراشـدة إىل سـنة   -11
 ، بيت األفكار الدولية، عّمان. 2111حممد السيوطي، ط: 
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أصـــول األقضـــية ومنــاهج األحكـــام للقاضـــي برهـــان الــدين إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن أيب  تبصــرة احلكـــام يف -11
 ، املكتبة العصرية، بريوت.2111، 1432قاسم بن حممد بن فرحون املالكي املدين، ط: األوىل، 

حترير اإلنسان وجتريد الرغيان دراسة يف أصول اخلراب السياسـي القـرآين والنبـوي والراشـدي، حلـاكم   -12
 . 2113-1434: الثانية، املرريي، ط

األفنـدي،  ةالتخريط االجتماعي والسَِّياَسة بني النظرية والتربيق، للدكتوره مـىن عـويس والـدكتوره عبلـ  -13
 118، دار الفكر العريب، مصر. ص2115-1425ط: 

التــداوي واملســصولية الربيــة يف الشــريعة اإلســالمية،، للــدكتور قــيس بــن حممــد آل الشــيخ مبــارك، ط:   -14
 ، مصسسة الريان، بريوت1889-1419ة، الثاني

، 1416ســـالمي مقارنًـــا بالقـــانون الوضـــعي، لعبـــد القـــادر عـــودة، ط: الســـابعة، إلالتشـــريع اجلنـــائي ا  -15
 ، مصسسة الرسالة بريوت1896

، 1846-1386ا، للشــــيخ منــــاع القرــــان، ط: األوىل، ا ومنهًجــــســــالم تارخيًــــإلالتشــــريع والفقــــه يف ا  -16
 مربعة التقدم. 

َياَســة الش ــرعي ة يف إصــالح الراعــي والرعي ــالتعليــق   -14 ة لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، لفضــيلة الشــيخ علــى السِّ
شراف مصسسـة الشـيخ حممـد بـن صـاحل إ، طبع ب1424األوىل،  العالمة حممد بن صاحل العثيمني، ط:

 العثيمني اخلريية، مدار الوطن للنشر، الرياض

القرآن تقريب وهتذيب إمـام املفسـرين واملـصرخني أيب جعفـر تفسري الرربي جامع البيان عن تأويل آي   -19
حممـــد بــــن جريــــر الرــــربي، هذبـــه وقربــــه وخدمــــه الــــدكتور صـــالح عبــــد الفتــــاح اخلالــــدي، ط: الثانيــــة، 

 ، دار القلم، دمشق1433-2112

ــــري القرشــــي إلتفســــري القــــرآن العظــــيم ل -18 ــــن كث ــــدين أيب الفــــداء إمساعيــــل ب مــــام اجلليــــل احلــــافظ عمــــاد ال
 ، مرابع دار عامل الكتب، الرياض1886، 1416وىل؟ أل، ط: االدمشقي

، مكتبة السـنة، 1898، 1418عبد الس الم حممد هارون، الربعة السادسة،  هتذيب سرية ابن هشام -21
 القاهرة
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، 425 -اهلل حممـــد بـــن أمحـــد األنصـــاري القـــرطيب، ط: االوىل يب عبـــدألحكـــام القـــرآن، ألاجلـــامع  -21
 وتاملكتبة العصرية، بري  2115

حاشــية ابــن عابــدين رد احملتــار علــى الــدر املختــار، للعالمــة حممــد أمــني بــن عمــر بــن عبــد العزيــز   -22
 86، دار إحياء الرتاث العريب. ص2111-1431وىل، ألعابدين الدمشقي، ط: ا

ــــه التارخييــــة، د. حــــاكم   -23 احلريــــة أو الروفــــان: دراســــة موضــــوعية للخرــــاب السياســــي الشــــرعي ومراحل
 ، املصسسة العربية للدارسات والنشر، بريوت. 2119ية،، املرريي، ط: الثان

، دار كنـــوز املعرفـــة 2118، 1431وىل، ألنصـــاري، ط: األاخلـــراج أبـــو يوســـ  يعقـــوب بـــن إبـــراهيم ا  -24
 ردن. ألا -العلمية للنشر والتوزيع، عمان

وىل، ألا زاد املســري يف علــم التفســري، للحــافظ اإلمــام أيب فــرج عبــد الــرمحن بــن علــي ابــن اجلــوزي، ط: -25
 ، دار الكتاب العريب، بريوت. 2111، 1422

، 1426وىل، ألمــــام احلــــافظ أيب عبــــد اهلل حممــــد بــــن يزيــــد القــــزويين، ط: اإل، لهســــنن ابــــن ماجــــ  -26
 ، املكتبة العصرية، بريوت. 2116

شعث السجستاين األزدي، أليب داود لالمام احلافظ املصن  املتقن أيب داود سليمان ابن اأسنن   -24
 ، املكتبة العصرية، بريوت2116، 1426، وىلألا ط:

أصول وضوابط، د. جمدي حممد حممد عاشور،  -فراد يف القرآن الكرميألمم واألهلية يف اإلالسَُّنن ا -29
 ، دار الس الم للرباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، مجهورية مصر العربية. 2114-1429الثانية، 

، املكتبـة 2116، 1426وىل، ألة الرتمـذي، ط: امـام حممـد بـن عيسـى بـن سـور إلسنن الرتمـذي ل -28
 العصرية، بريوت. 

ــَنن الربانيــة يف التصــور اإلســالمي لراشــد بــن ســعيد بــن يوســ  بــن شــهوان،  -31 ، 1881-1411السُّ
 املكتبة املركزية الرياض. 

عبـــد الـــرمحن أمحـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي بـــن ســـنان بـــن دينـــار  ســـنن النســـائي، لإلمـــام احلـــافظ أيب -31
 ، املكتبة العصرية، بريوت. 2116-1426األوىل،  النسائي، ط:
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ــرعي ة أو نظــام الدولــة اإلســالمية للعالمــة الشــيخ عبــد الوهــاب خــالف، ط: األوىل،   -32 َياَســة الش  السِّ
 ، دار الس الم، مجهورية مصر العربية2112، 1433

َياَســة الش ــرعي ة لشــيخ اإلســالم تقــي الــدين أمحــد بــن عبــد احللــيم ابــن تيم  -33 ، وزارة 1418يــة، ط:السِّ
 الرياض -الشصون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

َياَســة احلــديث حمليــ -34 ــرعي ة ومفهــوم السِّ َياَســة الش  -1419الــدين حممــد بــن قاســم، ط: األوىل،  يالسِّ
 ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة. 1884

حتقيـق صــالح الـدين املنجـد، مربعـة شــركة شـرح كتـاب السـري الكبـري حملمــد بـن احلسـن الشـيباين،   -35
 .اإلعالنات الشرقية

، 2116-1424مام احلافظ أيب عبد اهلل حممد بـن إمساعيـل البخـاري، ط: لإلصحيح البخاري،  -36
 املكتبة العصرية، بريوت

صـــحيح مســـلم املســـمى اجلـــامع الصـــحيح، لإلمـــام أيب احلســـني مســـلم بـــن احلجـــاج ابـــن مســـلم   -34
 .، املكتبة العصرية، بريوت2116، 1424القشريي النيسابوري، ط: 
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