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ايعالق ١بني ايساعٚ ٞايسع ١ٝيف ظٌ اذتهِ ايسغٝد يف قَ ٤ٛكاؾد ايػسٜع* ١
أ  .د  .عً ٞست ٞايد ٜٔايكس ٙداغٞ
زٝ٥ظ زتًظ أَٓا ٤داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس١ٜ
األَني ايعاّ يالحتاد ايعامل ٞيعًُا ٤املطًُني

املكدَ١
إٕ أِٖ إغهايْ ١ٝايت َٔ ايؿهس ٚاملٓٗر عًَ ٢سٓ ايتأزٜذ ٖ ٞإغهاي ١ٝايتٛاشٕ بني سكٛم ايساع( ٞايدٚيٚ )١ايسع١ٝ
(ايػعب) سٝح ناْت ايؿًطؿات ايطا٥د ٠تدٚز س ٍٛتسدٝح َتطًبات ايدٚيٚ ١سكٛقٗا ٖٝٚبتٗا ٚضٝادتٗا عً ٢سكٛم ايسع١ٝ
ٚايػعبٚ ،بريو ُٜستهب ايعًِ ٚايعًُات ٚشتتًـ ادتسا ِ٥حبل اذتسٚ ١ٜاإلْطاْ ١ٝحتت ذيو ايػطا.٤
ٚباملكابٌ ؾإٕ بعض ايؿًطؿات األخس ٣ال تٛي ٞايعٓا ١ٜاملطًٛب ١هلٝب ١ايدٚيٚ ١ضٝادتٗا ٚ ،بايتاي ٞتؿبح قعٝؿٖ ١ص،١ًٜ
ٚتطٛد ايؿٛق ٢اهلداَٚ ،١س٦ٓٝرٕ ؾال ايػعب ضاد ٚقٚ ٟٛتكدّ ٚحتكسٚ ،ال ايدٚي ١قاَت بٛادبٗا.
ٚيهٔ اإلضالّ اضتطاع مبٓٗذ٘ ايٛضط ٞإٔ ٜكٖ ِٝر ٙايعالق ١عًَٝ ٢صإ دقٝلٚ ،حيكل االجياب ١ٝيهال ايطسؾني يٝؿبشا
دطدّا ٚاسداّ ٜه ٕٛيهٌ عك ٛدٚزُٜٚ ،ٙشظٓ بآالّ ٚآَاٍ اآلخسٜٚ ،طع ٢يتشكٝل ارتري ٚدز ٤ايػسٚز ٜٚتشكل ارتري يًذُٝع.
ٚضتٔ يف ٖرا ايبشح ْتشدخ عٔ األضظ ٚاملبادئ اييت تٓعِ ٖر ٙايعالق ١يف ظٌ اذتهِ ايسغٝد يف ق ٤ٛايهتاب
ٚايطَٓٚ ١كاؾد ايػسٜعٚ ١ؾك٘ املٝصإٚ ،املآالتٚ ،حتكٝل املٓاط ٚزعا ١ٜايٛاسب ٚايٛاقعٚ ،املتٛقع.
ٚاهلل أضأٍ إٔ ٜهتب يٓا ايتٛؾٝل ٚايطداد ٚإٔ ٜهط ٛأعُايٓا نًٗا ثٛب اإلخالف  ٚيباع ايتكٚ ٣ٛإٔ ٜعؿُٓا َٔ
ارتطإ ٚايصيٌ يف ايكٚ ٍٛايعٌُ ٜٚتكبًٓٗا َٓٓ ٢قبّ ٛال سطٓاّ إْ٘ َٛال ٟؾٓعِ املٛىل ْ ٚعِ ايٓؿري  ٚاجملٝب.

* قدم ىذا البحث في المؤتمر العلمي الدولي الثالث -المشترك لجامعة التنمية البشرية/نيسان 1026

٩
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ايعالق ١بني ايساعٚ ٞايسع ( ١ٝاذتانِ ٚاحملهَٛني )
إذا ْعسْا يف ايٓؿٛف ايػسع َٔ ١ٝايهتاب ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايٓب ١ٜٛاملػسؾ ١يتٛؾًٓا بطٗٛي ١إىل إٔ ٖر ٙايعالق ١تٓعُٗاا
ثالث ١أَٛز أضاض ٖٞ ،١ٝايٓعاّ ايعاّٚ ،ايعكدٚ ،ايك ِٝاألخالق: ١ٝ

األَس األ : ٍٚايٓعاّ ايعاّ املأخٛذ َٔ األدي ١ايكطعٚ ١ٝاالضتكسا ٤ايهً ، ٞايرٜ ٟتُجٌ يف زتُٛعاَ ١أ
املبادئ األضاضٚ ١ٝايكٛاعد ايهً ١ٝايعاَ ١يف ٖرا اجملاٍ َ ،جٌ َبدأ ايعدٍ ٚغري ٙمما ضٓرنس.ٙ
ؾٗرا ايٓعاّ ايعاّ اإلضالَ ٞميجٌ خالؾ ١األدي ١ايػسع ١ٝايهجري ٠املتعاؾس ٠يف ٖرا اجملاٍ ،بٌ بكاٜا ايػاسا٥ع ايطاُا،١ٜٚ
ٚايؿطس ايطً ١ُٝاييت اضتكست يف ْؿٛع ايػعٛب ٚاييت تتطًع إيٗٝا ٚإٕ مل تؿٌ إيٗٝاٚ ،قد عرب اإلَاّ ايػاطيب عٓٗاا بكٛيا٘ :
(إْٗا نً ١ٝأبدٚ ،١ٜقعت عًٗٝا ايدْٝاٚ ،بٗا قاَت َؿاذتٗا يف ارتًل ،سطبُا ب ٔٓٝذيو االضتكساٚ ،٤عًٚ ٢ؾام ذيو داا٤ت

ايػسٜع ١أٜكاّ ،ؾريو اذتهِ ايهً ٓٞبام إىل إٔ ٜسخ اهلل األزض  َٔٚعًٗٝا ).1

ٖرا ايٓعاّ ايعاّ ٜك ّٛعً ٢زتُٛع َٔ ١ايكٛاعد ايهًٚ ،١ٝاملبادئ األضاضٚ ،١ٝاملكاؾد ايعاَ ١هلر ٙايػسٜعٚ ،١قاد أغااز
إىل االيتصاّ بٗرا ايٓعاّ ايعاّ ارتًٝؿ ١أبٛبهس ايؿدٜل زق ٞاهلل عٓ٘ ،بٌ زبط بني االيتصاّ ٚبني ٚدٛب ايطاع ،١ؾكاٍ زق ٞاهلل
عٓ٘ يف أ ٍٚخطب ١ي٘ بعد اْعاقد ارتالؾ ١ي٘ ( :أٜٗا ايٓاع إْ ٞقد ُٚيٓٝت عًٝهِ ٚيطات ريريناِ ،إِٕ أسطآتُ ؾاأعٚ ،ْٞٛٓٝإِٕ
 ٟؾٝهِ قعٝـ عٓدٟ
 ٟعٓد ٟست ٢آخر اذتل ي٘ٚ ،ايكٓ ٛ
أضأتُ ؾك ،َْٞٛٛايؿدم أَاْٚ ،١ايهرب خٝاْٚ ،١ايكعٝـ ؾٝهِ قٓ ٛ
ست ٢آخر اذتل َٓ٘ ا إٕ غا ٤اهلل ا ال ٜدع ق ّٛادتٗاد يف ضب ٌٝاهلل إ ٓال قسبِٗ بايارٍٚ ،ال تػاٝع ايؿاسػا ١يف قا ّٛقاط إالٓ
عُِٗ اهلل بايبال ،٤أطٝعَ ْٞٛا أطعتُ اهلل ٚزٚضٛي٘ ،ؾإذا عؿٝتُ اهلل ٚزضٛي٘ ؾال طاع ١ي ٞعًٝهِ).
سٝح أٚقح ارتًٝؿ ١بسْاَر عًُ٘ ايرٜ ٟك ّٛعً ٢زتُٛع َٔ ١املبادئ ٚاذتكٛم املتبادي َٔ ١أُٖٗا:
 1ا إٔ ؾش ١خالؾت٘ ،أ ٚسهُ٘ َستطب ١بااليتصاّ بايٓعاّ اإلضاالَٖٚ ،ٞا ٛأطٝعاَ ْٞٛاا أطعاتُ اهلل ٚزٚضاٛي٘ ،ؾاإذا
عؿٝتُ اهلل ٚزضٛي٘ ؾال طاع ١ي ٞعًٝهِ).
 2ا إٔ األََ ٖٞ ١ؿدز املساقبٚ ١احملاضبٚ ،١ايتكٚ ِٝٝايتك ٖٞٚ ،ِٜٛايكادز ٠عً ٢ارتًع نُا ناْت قادز ٠عً ٢ايعكد.
 3ا إٕ ايطًط ١املطًكَ ١ؿطدَ ٠طًكٚ ،١إٕ سل ايطًط ١ألسد يٝظ سكاّ خايداّٚ ،إمنا ٖ ٛسل َكٝد مبد ٣ايتصاَت٘ با:
أ ا اإلسطإ ٚاالتكإ ٚحتكٝل ايػاٜات املٓػٛدٚ ٠األٖداف املكؿٛد َٔ ٠ارتالؾ ،١أ ٚاذتهِٖٚ ،ا :ٞايطاع ٞايادا٥ب،
ٚاضتؿساؽ ادتٗدٚ ،برٍ املطتطاع يتشكٝل ضعاد ٠ايدازٚ ، ٜٔتعُري األزض يف قَٗٓ ٤ٛر اهلل تعاىلٚ ،حتكٝال ايتُٓٝا ١ايػااًَ١
يإلْطإٚ ،يريو طًب َٔ األََ ١طاعدت٘ عً ٢حتكٝل ذيوَ ،ع ُْؿش٘ٚ ،إزغادٚ ،ٙستاضابت٘ باٌ تكٛميا٘ٚ ،إعادتا٘ إىل دااد٠
ايؿٛابٚ ،أْ٘ إذا مل ٜٓؿع ايٓؿح ٚاإلزغاد ،ؾٝه ٕٛايطب ٖٛ ٌٝارتًع ٚاإلبعاد .
ب ا قدزت٘ عً ٢حتكٝل ايعدٍ بني ايٓاع ٚاالبتعاد عٔ ايعًِ ٚاالعتطاف.
محا ١ٜاألَٚ ١أَٓٗا ايطٝاضٚ ٞاالدتُاع َٔ ٞاملرتبؿني بٗا يف ايداخٌ ٚارتازز.
 -4إٔ ايعالق ١ته ٕٛقا ١ُ٥عً ٢ايؿدم ٚايػؿاؾٚ ١ٝايبٝإ ٚاالبتعاد عٔ ايهربٚ ،ايػؼ ٚايتػريٜس ٚايتديٝظ ٚارتٝاْ.١
_____________________________________________________________________________________________
( )1املٛاؾكات ( ) 298 /2
١٠
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ٚضتٔ ٖٓا ْرنس أِٖ املكاؾد ايعاَٚ ،١ايكٛاعد ايهًٚ ،١ٝاملبادئ األضاض ١ٝاييت تُعدٗ َٔ ايٓعاّ ايعاّ يًطٝاضا ١ايػاسع،١ٝ
:ٖٞٚ

املبدأ األ : ٍٚااليتصاّ بايعدٍ ٚايكطط ٚ ،عدّ ايعًِ ٚادتٛز ٚايتعدٚ ٟايطػٝإ ٚايبػ:1ٞ
ٜعترب ٖرا املبدأ يف اإلضالّ َٔ أععِ املبادئ اييت تكا ّٛعًٗٝاا ايػاسٜعٖٚ ،١ا ٛاألضااع األ ٍٚؾعاالّ سطاب األديا١
ايػسع ١ٝايكاطعٚ ،١سطب ٚاقع ايسع ٌٝاأل ، ٍٚؾكد أند عً ٘ٝارتًٝؿ ١األ ٍٚأبٛبهس ايؿدٜل زق ٞاهلل عٓ٘ ٚزباط َػاسٚع١ٝ
سهُ٘ ب٘ ،ثِ ملا ْصٍ ب٘ َسض املٛت اير ٟأٜكٔ بأْ٘ ميٛت قاٍ يهباز ايؿشاب ١باملد ( :١ٜٓإْ٘ قد ْصٍ بَ ٞا تسٚ ،ٕٚال أظآ

ح هلِ عُاس بأ ارتطااب
إالٓ َٝت ،ملا بٚ ،ٞقد أطًل اهلل أمياْهِ َٔ بٝعيتٚ ،سٌٓ عٓهِ عكدتٚ ،ٞزدٓ عًٝهِ أَسنِ ) 2ثِ زغ ٓ
زق ٞاهلل عٓ٘ يٝه ٕٛارتًٝؿ ١ايجاْ ،ٞؾٛاؾكٛاٚ ،س٦ٓٝر نتب عٗد ٙيعُس يف زضايْ ١رنس َٓٗا َا ٜتعًل باملٛقٛع ،ؾكااٍ ؾٗٝاا :
(بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسٖ ، ِٝرا َا عٗد ب٘ أبٛبهس خًٝؿ ١زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ عٓد آخاس عٗاد ٙبايادْٝا ٚأ ٚعٗادٙ
باآلخس ،٠اذتاٍ اييت ٜمَٔ ؾٗٝا ايهاؾس ٜٚتك ٞايؿادس ،إْ ٞاضتعًُت عًٝهِ عُس بٔ ارتطاب ،ؾإٕ ب ٓس ٚعدٍ ؾريو عًُا ٞبا٘،
ٚزأ ٜٞؾٚ ،٘ٝإ ِٕ دازَ ٚبدٍٓ ؾال عًِ ي ٞبايػٝبٚ ،ارتريَ أزدتُٚ ،يهٌ أَسئ َا انتطبٚ ،ضاٝعًِ ايار ٜٔظًُاٛا أَٓ ٟكًاب
ٜٓكًب.3)ٕٛ

ٚقدّٓ بعد َباٜع ١ايؿشاب ١ي٘ بعد َٛت أب ٞبهس بسْاَر عًُ٘ ارتاف بتطبٝل ايعدٍ ؾكاٍٚ( :يطاتُ أدعُ أساداّ ٜعًاِ
أسداّ ست ٢أقع خدٓ ٙعً ٢األزض ٚأقع قدَ ٞعً ٢ارتدٓ اآلخس ستٜ ٢رعٔ يًشل  ،ثِ إْ ٞبعد غدت ٞتًو أقع خدٓ ٟعًا٢

األزض ألٌٖ ايعؿاف ٚأٌٖ ايهؿاف).4

املبدأ ايجاَْ : ٞبدأ اذتكٛم املتكابً: ١
تك ّٛايعالقات بني املطًُني عً ٢اذتكٛم املتكابً ،١ؾًٝظ يف اإلضالّ غدـ ي٘ سل د ٕٚإٔ ٜه ٕٛعًٚ ٘ٝادبٚ ،ال
آخس ٜه ٕٛعًٚ ٘ٝادباتٚ ،يٝظ ي٘ سكٛم ،ؾٗرا ٖ ٛاجملتُع اإلضالَ ٞاملتٛاشٕ ايرٜ ٟتشٌُ نٌ ٚاسد َاا عًٝا٘ َُٗاا ناإ
ؾػرياّ أ ٚنبرياّ ،ؾكرياّ أ ٚغٓٝاّ ،سانُاّ أ ٚستهَٛاّ ،زاعٝاّ ،أ ٚزع ،١ٝؾال ٜه ٕٛمبٓأ ٣عٔ ٖرا املٓٗر املتٛاشٕٖٚ ،را ايتاٛاشٕ ال
ٜٛدد يف اجملتُعات األخس ،٣ؾاجملتُع ايسألااي ٞقا ِ٥عً ٢اذتكٛمٚ ،اجملتُاع االغارتانٜ ٞكا ّٛعًا ٢ايٛادباات ،أَاا اجملتُاع
اإلضالَ ٞؾٗ ٛزتتُع اذتكٛم ٚايٛادبات ٚ ،إٕ نٌ َطًِ جيب إٔ ٜمدٚ ٟادب٘ قبٌ إٔ ٜطايب حبك٘  ،ؾهٌ َامَٔ َطاياب ا
_____________________________________________________________________________________________
(ٜ )1ك ٍٛأب ٛايبكا ٤ايعهرب ٟيف ايهًٝات  ،طَ.مضط ١ايسضاي ١ف ( : 150االعتداٍ ٖ ٛتٛضط ساٍ بني سايني يف نِ ٚنٝـ) ٜٚك ٍٛيف ف ( : 639ايعدٍ قد ادتٛز ..؛ ٚايعداي ١يػ ١االضاتكاَٚ، ١يف ايػاسٜع١
عباز ٠عٔ االضتكاَ ١عً ٢ايطسٜل اذتل باالختٝاز) ٚذيو باالدتٓاب عٔ اهلٛاٜٚ، ٤ك ٍٛيف ف  : 733ايكطط بايهطس ايعدٍ ٚ ،بايكِ ادتٛز ) ٚايكططاع ٖ ٛاملٝصإ ايدقٝل يالسرتاش عٔ ايصٜاادٚ ٠ايٓكؿاإ ٚ ،داا ٤يف
َعذِ ايٛضٝط ،ط .قطس ف ( : 588ايعدٍ  :االْؿاف  ٖٛٚ ،إعطا ٤املسَ ٤اي٘ ٚ ،أخر َا عًٚ) ٘ٝيف ف ( : 734ايكطط  :ايعدٍ  َٔ ٖٛٚ،املؿادز املٛؾٛف بٗا ٜٛ ،ؾـ ب٘ ايٛاسدٚ ،ادتُع ٜ ،كاٍ َٝ( :صإ قطط ،
َٝٚصاْإ قطط َٛٚ ،اش ٜٔقطط ٚ...ايكططاع  :أقبط املٛاشٚ ٜٔأقَٗٛا)
( )2تأزٜذ ايطرب) 428 /3 ( ٟ
( )3املؿدز ايطابل () 433 – 428 /3
( )4املؿدز ايطابل ْؿط٘.
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بؿتح ايالّ ا يف سني إٔ اإلْطإ يف اجملتُعات األخسٜ ٣طايب حبك٘ أٚالّ ،ثِ ٜمدٚ ٟادب٘ ثاْٝاّٚ ،يريو تهجس ؾٗٝا ايٓصاعات يف
سني إٔ ايٓصاع قً ٌٝيف اجملتُعات اإلضالَ ١ٝاملًتصَ ١بػسع اهلل تعاىل.
ٚبٓا ّ٤عً ٢ذيو ؾال ٜك ّٛاجملتُع اإلضالَ ٞعً ٢اإلٜجاز اجملسد ٚايتطٛعٚ ،إمنا اإلٜجاز شٜاد ٠خاؾ ١باجملتُعات اإلضالَ١ٝ
يتك ١ٜٛاجملتُع ٚمتاضه٘ سٝح ٜك ٍٛاهلل تعاىلَٚ ( :ايٖرٔ َٜٔتََبٖٛأُٚا ايدٖازَ َٚاِيإٔميَإَ َٔ ِٔ قَبِ ًِِٔٗٔ ُٜشٔبَٖٗ ِٔ َ َٕٛا َدسَ إٔيَ َِٚ ِِ ٔٗٝال َٜذٔادُ َٕ ٚؾٔاٞ
و ُُِٖ اِيُُؿًِٔشُ.1)َٕٛ
م غُحٖ َْ ِؿطٔ ٔ٘ َؾأُٚئََ ٦
طٗٔ ِِ ََٚي ِٛنَإَ ٔبٗٔ ِِ خَؿَاؾَ َْ ُٜٛ َِٔ َٚ ١
ؾُدُٔ ٚز ٖٔ ِِ سَادََُٖٔ ّ١ا أُٚتُٛا َُٜٚمِٔثسُ َٕ ٚعًََ ٢أَِْ ُؿ ٔ
ؾأضاع اجملتُع اإلضالَ ٖٛ ٞاذتكٛم املتكابًٚ ١إَا اإلٜجاز ؾصٜاد ٠ؾكٌ ٚمتاٜص .
ٜٚرتتب عً ٢ذيو ٚدٛد ايتٓاؾظ يف ارتريٚ ،ايتطازع ضت ٛاألؾكٌٚ ،ايتطابل ضتَ ٛصٜد َٔ ايهطب ٚايبٓاٚ ٤اذتكاز٠
ٚايتكدّ ،سٝح ٜتُٝص َٔ خالٍ ذيو ايؿاحل َٓت ايطاحل ٚ ،ايك َٔ ٟٛايكعٝـٚ ،اذتطٔ َٔ ايػنيٖٚ ،هرا.
إقاؾ ١إىل إٔ ذيو ٜمد ٟإىل عدّ اضتػالٍ أسد آلخس ؾٝذب إٔ ٜأخر نٌ ٚاسد سك٘ َاا داّ قاد أدَ ٣اا عًٝا٘ َأ
ٚادب.
ٚقد تهؿًت اآلٜات ايكسآْ ١ٝايهسميٚ ،١األسادٜح ايػسٜؿٚ ،١نريو ايكٛاعد ايعاَاٚ ١املباادئ ٚاملكاؾاد ايعاَا ١ايايت
ذنسْاٖا ا أ ٚضٓرنسٖا ا ببٝإ َععِ ٖر ٙاذتكٛم املتكابًْٚ ،١رنس ٖٓا بعض األسادٜح ايٛازد ٠بٗرا ايؿددَٗٓ ،ا :
َ -1طمٚي ١ٝايساع ٞعٔ ايسع ١ٝيف نٌ َا اضرتعا ٙاهلل تعاىل ،سٝح ٜك ٍٛايسضا ٍٛايهاس ِٜؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ :
(نًهِ زاع ٚنًهِ َطم ٍٚؾاإلَاّ زاع َ ٖٛٚطمٚ ٍٚايسدٌ زاع عً ٢أًٖ٘ َ ٖٛٚطمٚ ٍٚاملسأ ٠زاع ١ٝعً ٢بٝات شٚدٗاا
َ ٖٞٚطمٚيٚ ١ايعبد زاع عًَ ٢اٍ ضٝدَ ٖٛٚ ٙطم ٍٚأال ؾهًهِ زاع ٚنًهِ َطمٖٚ ،2)ٍٚر ٙاملطامٚي ١ٝتػاٌُ ناا َاا
أَهٓ٘ ايساع َٔ ٞحتكٝك٘ يف زتاٍ األَٔ ايطٝاضٚ ، ٞاألَٔ االدتُاعٚ ، ٞاألَٔ االقتؿاادٚ ،ٟتاٛؾري ناؾا ١سادٝاات ٖامال٤
اير ِٖ ٜٔحتت زعاٜت٘.
ٚ -2دٛب ايعدٍ ٚايكططٚ ،عدّ ايعًِ ٚايبػ ٞا نُا ضٝأت ٞا .
 -3ايؿدم ٚايؿؿاٚ ٤ايبعد عٔ ارتٝاْٚ ١ايػؼ ٚايتديٝظ ،سٝح ز ٣ٚايبدازَٚ ٟطًِ بطٓدُٖا عٔ َعكٌ بٔ ٜطااز
قاٍ :لاعت زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜكَ ( :ٍٛا َٔ عبد ٜطرتع ٘ٝاهلل زع ،١ٝميٛت  ّٜٛميٛت  ٖٛٚغاؽ يسعٝت٘ إالٓ سسّٓ
اهلل عً ٘ٝادتٓٚ )١يف زٚا ( :١ٜؾًِ َٜشُطِٗا بٓؿش٘ مل جيد زا٥ش ١ادتٓ.3) ١
 -4ايٓؿح يألَْٚ ،١ؿح األَ ١هلِ ا نُا ضٝأت ٞا .
ٚ -5دٛب اضتؿساؽ ادتٗد رتدَ ١األَٚ ١تكٜٛتٗا ٚمحاٜتٗا ْٗٚكتٗا ،سٝح قاٍ ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًَِ ( :اا

َٔ أَري  ًٜٞأَٛز املطًُني ،ثِ ال جيٗد هلِٜٓٚ ،ؿح هلِ إالٓ مل ٜدخٌ َعِٗ ادتٓ.4) ١

ٚ -6دٛب ايسؾل باألَٚ ١عدّ ايعٓـٚ ،ايتكٝٝل عً ،ِٗٝؾكد قايت عا٥ػ ١زق ٞاهلل عٓٗا ( :لاعت زض ٍٛاهلل ؾاً٢
اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜك ٍٛيف بٝيت ٖرا ( :ايًِٗ َِٔ ٚي َٔ ٞأَس أَيت غ٦ٝاّ ؾػلٓ عً ِٗٝؾاغكل عًٚ ِٔ َ ٚ ،٘ٝي َٔ ٞأَاس أَايت غا٦ٝاّ

َؾ َسؾَلَ بِٗ ؾازؾل ب٘).1

_____________________________________________________________________________________________
( )1ضٛز ٠اذتػس  /اآل9 ١ٜ
(َ )2تؿل عً ، ٘ٝايبداز ٟا َع ايؿتح ا (َٚ )100/13 ، 317/2طًِ  ،اذتدٜح ٚ ، 1829زٚا ٙأب ٛداٚد  ،اذتدٜح 2928
( )3زا ٙٚايبداز ٟا َع ايؿتح ا ( َٚ ) 113 ، 112 /13طًِ ( ) 1460 /3
( )4زٚاَ ٙطًِ اذتدٜح () 1260/3
١٢
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ٜٚك ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ( :إٕ غسٓ ايسٓعا ٤اذتطُٚ 2) ١اذتطُ ٖٛ :١ايعٓٝـ بسعا ١ٜاإلبٌٚ ،املكؿاٛد با٘  :اياٛايٞ
ايكاض.ٞ
 -7عدّ االستذاب عٔ ايػعبٚ ،حتكٝل سٛا٥ذِٗٚ ،االضتُاع ألؾاشابٗا ،سٝاح ٜكا ٍٛايسضا ٍٛؾاً ٢اهلل عًٝا٘
ٚضًِ ٚ َٔ ( :ال ٙاهلل َٔ أَٛز املطًُني ؾاستذب د ٕٚسادتِٗ ٚخًٓتِٗ ٚؾكسِٖ استذب اهلل د ٕٚسادت٘ ٚخًٓت٘ ٚؾكسٜ ٙاّٛ
ايكٝاَ.3) ١

 -8اذتب ٚايدعا ٤املتبادٍَٚ ،ساعا ٠اذتكٛم االدتُاع َٔ ١ٝايطسؾني ،سٝح ٜكا ٍٛايسضا ٍٛؾاً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ:
(خٝاز أُ٥تهِ اير ٜٔحتبٚ ِْٗٛحيبْٛهِٚ ،تؿً ٕٛعًٜٚ ِٗٝؿً ٕٛعًاٝهِٚ ،غاساز أُ٥اتهِ ايار ٜٔتبػكاٜٚ ِْٗٛبػكاْٛهِ،
ٚتًعًٜٓٚ ِْٗٛعْٓٛهِ ) ،4ؾٗرا اذتدٜح ٜدٍ عً ٢قسٚز ٠إٔ ٜعٌُ اذتهاّ َٔ األعُاٍ اييت حتببِٗ إىل غعٛبِٗ ؾٝدع ٕٛهلاِ،

ٚعً ِٗٝنريو إٔ ٜباديٛا ٖرا اذتب باذتب ٚايدعا ،٤باإلقاؾ ١إىل ٚدٛد تٛاؾٌ ادتُاع ٞبني ايطاسؾني حبٝاح ٜكا ّٛاذتاانِ
بايؿال ٠عًَٛ ٢تاِٖٖٚ ،هرا ..

املبدأ ايجايح َ :بدأ املطاٚا٠
ؾُٔ أِٖ ايكٛاعد اييت أزضاٖا اإلضالّ ٖ ٞقاعد ٠املطاٚا ٠بني املطًُني َطاٚا ٠يف اذتكٛم ٚايٛادباتَٚ ،طااٚا ٠يف
األسهاّ ٚاملهاْٚ ١االعتباز ،ؾاملطًَُ ٕٛتطا ٕٚٚنأضٓإ املػط ؾال ؾكٌ يٛاسد َِٓٗ عًا ٢اآلخاس عًا ٢أضااع ايعاسم ،أٚ
ايً ، ٕٛأ ٚايػهٌ ،أ ٚايك ١َٝٛأ ٚايكب ،١ًٝأ ٚاالقً ،ِٝبٌ ايبػس ١ٜيف ٖرا نًِٗ ضٛا ٤ؾهًاِٗ َأ آدّ ٚآدّ َأ تاسابٚ ،ال
ؾكٌ يعسب ٞعً ٢عذُٚ ،ٞال يعذُ ٞعً ٢عسبٚ ٞال أبٝض عً ٢أضٛدٚ ،ال أضٛد عًا ٢أباٝضٚ ،الٚ ...ال ...إالٓ باايتك،٣ٛ
عًُاّ بإٔ ايتك ٖٞ ٣ٛيف ايؿدز ال ٜعًِ بٗا إالٓ اهلل تعاىل.
ؾكد قك ٢اإلضالّ َٔ خالٍ آٜات ٚأسادٜح نجري ٠عً ٢نٌ َعاٖس ايتؿسق ١عً ٢أ ٟأضاع ناْت ؾَٗ ٞسؾٛقا ١يف
اإلضالّ.
ٚنريو املطاٚا ٠أَاّ ايككاٚ ٤احملانِ ٚيف حتكٝل ايعدايٚٚ ١ؾ ٍٛاذتل إىل ؾاسب٘ َُٗا نإ قٜٛاّ أ ٚقعٝؿّا نُا قاٍ
ارتًٝؿ ١أب ٛبهس زق ٞاهلل عٓ٘ (ايك ٟٛعٓدنِ قعٝـ ست ٢آخر َٓ٘ سل ايكعٝـ ٚ ،ايكعٝـ ق ٟٛعٓد ٟست ٢آخر ي٘ سك٘
َٔ ايك.)ٟٛ

( )1زٚاَ ٙطًِ  ،اذتدٜح 1828
( )2زٚا ٙايبداز ٟيف ؾشٝش٘ ا َع ايؿتح ا
( )3زٚا ٙأب ٛداٚد اذتدٜح ٚ ، 2948ايرتَر ، ٟاذتدٜح ٚ ، 1333اذتانِ يف املطتدزى ( ٚ ) 94 ، 93 /4قاٍ  :ؾشٝح ٚٚ ،اؾك٘ ايرٖيب .
( )4زٚاَ ٙطًِ  ،اذتدٜح زقِ 1846
١٣
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املبدأ ايسابع َ :بدأ عدّ انتطاب اذتانِ أَٝ ٟص ٠عً ٢اآلخسَ( ٜٔجً ١ٝاذتانِ يف ايبػس)١ٜ
ٚأْ٘ مل تصد إالٓ املطمٚيٚ ، ١ٝيريو قاٍ ارتًٝؿ ١أبٛبهس يف أ ٍٚخطب ١ي٘ بعد ارتالؾ ١حيادد ؾٗٝاا بسْااَر عًُا٘ ( :أٜٗاا
ايٓاع إْ ٞقد ُٚيٓٝت عًٝهِ ٚيطت ريرينِٚ )... ،يريو زؾض أٜكاّ إٔ ُٜطُ :٢خًٝؿ ١اهلل ،سُٓٝا دُع ٞبا٘ ،ؾكااٍ ( :يطاتُ

خًٝؿ ١اهللٚ ،يه خًٝؿ ١زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ )َ 1ع إٔ ؾٚ ٘ٝدٗاّٚ ،يهٔ ادتُٗاٛز عًآَ ٢اع ٖارا االضاِ ،2ألٕ
االضتدالف يًػا٥بٚ ،اهلل ساقسٚ ،ألٕ ؾْٛ ٘ٝعاّ َٔ ايتكدٜظ ٚايتُاٜص ،ؾارتًٝؿٚ ٖٛ ١اسد َٔ ايٓاعٚ ،يهٓ٘ نًـ حبٌُ أَاْ١
أنربَٚ ،طمٚي ١ٝأعع ،ِٝؾٗ ٛيٝظ ؾٛم ايبػسٚ ،ال ظٌ اهلل يف األزض ،نُا تؿٛز ٙايٓاع ،أ ٚؾٛز هلاِ يف عؿاس ايٛثٓٝاات
ٚايؿُٓٝات ٚظالٍ اهلل املدٓعا ٠يف األزضَٚ ،3جٌ ذيو أند عً ٘ٝارتًٝؿ ١ايجاْ ٞعُس بأ ارتطااب زقا ٞاهلل عٓا٘ ؾكااٍ :يف

إسد ٣خطب٘  ( :أٜٗا ايٓاع يكد زأٜت أزع ٢ذتاالت ي َٔ ٞب شتص ّٚؾهٓتُ أضتعرب هلٔ املا ٤ؾٝكبك ايكبكَ ١أ ايتُاس أٚ
ايصبٝب ) ثِ ملا ْصٍ قاي٘ ي٘ عبدايسمحٔ بٔ عٛفَ( :ا أزدت بٗرا ٜا أَري املمَٓني ؟ أدابٚ :حيو ٜابٔ عٛف ،يكد خًاٛت إىل

ْؿط ،ٞؾكايت ي :ٞأْت أَري املمَٓني ٚيٝظ بٓٝو ٚبني اهلل أسد ،ؾُٔ ذا أؾكٌ َٓو ؟ ؾأزدت إٔ أعسؾٗا قدزٖا ).4

ٖرا املبدأ ادتدٜد اير ٟأقؿت٘ قد ٜجٛز سا ٍٛذناس ٙايتطاا ٍ :ؾٗاٌ ميهأ إٔ ٜادع ٞاذتاانِ غاري ذياو يف األَا١
اإلضالَ١ٝ؟
ادتٛاب :إ مجٝع ايطػاٚ ٠ايعًُٜ ١ربز ٕٚظًُِٗ بأِْٗ ميتاش ٕٚمبٝصات غدؿ ،١ٝأَ ٚهتطب ١بطبب اذتهِ ،ؾكد ادع٢
بعكِٗ األيٚ ،١ٖٝٛادع ٢اآلخس ٕٚإٔ زٚح اإلي٘ قد ضست ؾٚ ،ِٗٝادع ٢بعض ثايح :أِْٗ َكدضَ ٕٛعؿٚ ،َٕٛٛادع ٢بعض
زابع :أِْٗ األَٚ ،١ايػعبٚ ،إٔ ايػعب ٖ ،ٛؾهأمنا ٜكٛي " :ٕٛإٔ ايػعب ٚايػعب أْا ،ضتٔ زٚسإ سًًٓا بدْا؟!!! ،باٌ أْاا
ايسٚح سًًت ايػعب "ٚ ،ادع ٢خاَظ :أْ٘ اإلْطإ ٚاجملدٚ ،ايػعب ِٖ اذتػاسات ،أ ٚادتاسذإ ،نُاا قااٍ غاٚضٝطاهٛ
عٓدَا تعاٖس غعب٘  ،ؾكاٍ ٖٚ ٛشٚدت٘ " :أبٝدٚا ٖمال ٤اذتػسات باملبٝدات"ٚ ،قاٍ ايكرايف " :أْا اجملد ٚأْا ايعصٖٚ .... ٠مال٤
املتعاٖس ِٖ ٕٚادتسذإ ٚارتٖٚ ،5"١ْٛهرا.

ٚقد ضذٌ اهلل تعاىل ٖر ٙاألقٛاٍ يف ايكسإٓ ايهس َٔ ِٜخالٍ ؾسع ٕٛقد ٠ٚسهاّ ايط ،٤ٛؾكاٍ تعاىل  ( :قَا ٍَ ٔؾ ِسعَإُِٛ

ََا أُزٜٔهُِِ إٔيٖا ََا أَزََََٚ ٣ا َأِٖدٜٔهُِِ إٔيٖا ضَبٔ ٌَٝاي ٖسغَادٔ) 6ؾأٚقح ٖٓا بإٔ زأ ٖٛ ٜ٘ايسأ ٟاألٚسدٚ ،أْ٘ يٝظ ٖٓاى زأ ٟآخاسٚ ،إٔ
زأَ ٜ٘عؿ ّٛسٝح ال بد يهِ إالٓ ضب ٌٝاجملد ٚايسغاد ٚايكٚ ،٠ٛيريو نإ ايػعب عٓد ٙسكرياّ ال ق ١ُٝي٘ ،ؾكااٍ تعااىل َبٓٝااّ
ـ َقَ ُ٘ َ ِٛؾأَطَاعُ ُٙٛإُِِْٖٔٗ نَاُْٛا َقَِّٛا ؾَاضٔ ٔكنيَ).7
ٖر ٙاذتكٝك ( ١ؾَاضِتَدَ ٖ

_____________________________________________________________________________________________
( )1املكدَ ١البٔ خًد ٕٚف 171
( )2املؿدز ايطابل ْؿط٘
( )3ايدنتٛز عُاد ايد ٜٔخً : ٌٝس ٍٛايكٝادٚ ٠ايطًط ١طَ .هتب ١ايٓٛز بايكاٖس ٠ف 15
()4املكدَ ١البٔ خًد ٕٚف 171
( ) 5خطبت٘ املتؿس ٠عًَ ٢ععِ قٓٛات ايعامل اييت تهسزٖا َٓر  2011/2/20إىل َٜٓٛا ٖرا
( )6ضٛز ٠غاؾس /اآل29 ١ٜ
( )7ضٛز ٠ايصخسف  /اآل54 ١ٜ
١٤
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ٚيٓٓعس يف اآلٜات اآلت ١ٝاييت تٛقح ْؿط ١ٝؾسعٚ ٕٛطػٝاْ٘ ٚدربٚت٘ ٚاْ٘ ٜسْ ٣ؿطا٘ أؾكاٌ َأ غاري ٙؾكااٍ تعااىل:

ؿسُ 1)َٕٚثِ مل ٜهتـ بأْ٘ أؾكٌ
ذسٔ َِٔٔ ٟتَشِتَٔ ٞأؾَال تُبِ ٔ
ؿ َس ََٖٚرٔ ٔٙاِيأََِْٗازُ تَ ِ
(ََْٚادَٔ ٣ؾ ِس َع ُٕ ِٛؾَٔ ٞق َِٔ٘ٔٛقَاٍَ َٜا َق ِّٔٛأَيَ ِٝظَ ئًِ َُ ٞوُ َٔ ِ
ـ َقَ ُ٘ َ ِٛؾأَطَاعُ ُٙٛإُِِْٖٔٗ نَاُْٛا َقَِّٛا ؾَاضٔ ٔكنيَ) 2بٌ ٚؾٌ ب٘ ايطػٝإ إىل إٔ
َٔ َٛض ٢عً ٘ٝايطالّٚ ،إمنا اضتدـ ق ( : َ٘ٛؾَاضِتَدَ ٖ
ٜك :ٍٛاْ٘ اهلِٗ ؾكاٍ تعاىلَٚ ( :قَا ٍَ ٔؾ ِس َعَٜ ُِٕٛا أََٜٗٗا اِيَُ ًَأُ ََا عَ ًُِٔاتُ َيهُاِِ َٔأِ إٔيَا ٕ٘ غَِٝاسٔ ،3) ٟباٌ ٚؾاٌ با٘ األَاس ٚايطػٝاإ

ٚايدنتاتٛزٚ ١ٜاالضتبداد ٚ ،نبت اذتسٜات إىل إٔ قتٌ ايطشس ٠ألِْٗ مل ٜطتأذْ ٙٛيف اإلميإ باهلل تعاىل ( قَاٍَ ٔؾ ِس َع ُِٕٛآ َِٓاتُِِ بٔا٘ٔ
طِٛفَ تَعِ ًَُُ.4)َٕٛ
د ٔسدُٛا َٔ َِٓٗا َأِٖ ًََٗا َؾ َ
قَبٌَِ إَِٔ آذََٕ َيهُِِ إٔ ٖٕ َٖرَا َي َُ ِهسْ َ َهسُِتُُ ُٙ ٛؾٔ ٞاِيَُدٔ ٔ١َٜٓئتُ ِ

ٚقد س  ٍٓٛؾسعَ ٕٛا عسق٘ عًَٛ ٘ٝض ٢عً ٘ٝايطالّ َٔ ْكاؽ ؾهسٚ ٟسٛاز عكًٚ ٞدداٍ ْعس ٟإىل َعسنا ١ايكتاٌ

ٚاالباد ٠ؾكاٍ تعاىل سها ١ٜعٓ٘ ( :قَاٍَ ضَُٓكَتٌُِّ أَبَِٓا َََْٚ ُِِٖ٤طِتَشِْٔ ٞٔٝطَا ََٚ ُِِٖ٤إْٖٔا َؾ َِ ٛقُِِٗ قَاا ٖٔسُ 5)َٕٚنُاا با ٔٓٝاهلل تعااىل ؾاؿات

ط ٔس ٔؾنيَ) 6نُاا
ض َٚإُْٖٔ٘ َئَُٔ اِي ُُ ِ
ٖمال ٤ايطػا َٔ ٠ايعًٚ ٛاالضتهباز ٚاالضساف ٚايتبرٜس ؾكاٍ تعاىلَٚ ( :إٕٖٔ ٔؾ ِس َع َِٕٛيَعَإٍ ؾٔ ٞاِيأَ ِز ٔ
ٚؾؿ٘ اهلل تعاىل بايطػٝإ ؾكاٍ تعاىل (ا ِذَٖبِ إٔئَ ٢ؾ ِس َع َِٕٛإُْٖٔ٘ طَػَٚ 7)٢يف آ ١ٜثاْ ( ١ٝا ِذَٖبَا إٔئَ ٢ؾ ِس َع َِٕٛإُْٖٔ٘ طَػَ.8)٢

نُا ب ٔٓٝاهلل تعاىل إٔ ايطػا ٠املطتبدٜ ٜٔطري ٕٚداُ٥اّ عً ٢إقعاف ايػعبٚ ،األَٚ ،١إسداخ ايتؿسق ١بٗٓٝاٚ ،دعًاِٗ
غٝعاّ ٚؾسقاّ َتٓاؾس ،٠يٝتشهِ ؾٜٚ ،ِٗٝه ٕٛقادزاّ عً ٢ايكتٌ ٚايربح ٚايعراب يهٌ َٔ ٜتؿد ٣هلِ ؾكاٍ تعااىل ( :إٕٖٔ ٔؾ ِسعَإَِٛ
عَال ؾٔ ٞاِيأَ ِزضٔ َٚدَعٌََ َأِٖ ًََٗا غَٔٝعاّ َٜطِتَكِعٔـُ طَأ٥ؿَُٜ ُِِِٗٓ َٔ ّ١رَبِّحُ أَبَِٓا َََٜٚ ِِ ُٖ٤طِتَشِْٔ ٞٔٝطَا َ ُِِٖ٤إُْٖٔ٘ نَإَ ََٔٔ اِيُُ ِؿطٔدٔ.9)َٜٔ

ٚقد قـ اهلل تعاىل يف ايكسإٓ ايهس ِٜقؿؿاّ أخس ٣تمند ٖرا املعٓ ٢ؾكاٍ تعاىل يف طػٝإ ايطاغ( ١ٝمنسٚد) َاع ضاٝدْا

إبساٖ ِٝسُٓٝا ادع ٢األي ١ٖٝٛست ٢ادع ٢االسٝاٚ ٤اإلَات ١ؾكاٍ ( :أََْا ُأسَِٚ ٞٔٝأَُٔٝتُ ).10

إذٕ املػهً ١األضاض ١ٝيف اذتهِ ٖ ٛايطػٝإ ٚإٔ اذتهاّ ٜؿٌ إىل َسسً ١إىل أْ٘ يٝظ َجٌ بك ١ٝايبػسٚ ،إٕ نإ ٖارا

طأَيُ.11)َٕٛ
طَأ ٍُ َعُٖا َٜؿِعَ ٌُ َِ ُٜ ُِِٖٚ
ايتُاٜص ٜبدأ بأَس خؿٝـ يٝؿٌ إىل ادعاَ ٤ستب ١األيٚ ١ٖٝٛأْ٘ ( ال ُِ ٜ

ٖٓ َٔٚا ؾاذتٌ األضاع ٖٚ ٛقع مجٝع ايٛضاٚ ٌ٥األدٚات ٚاآليٝات ملٓع اذتانِ ادعاٖ ٤را ايتُااٜصٖٚ ،ارا َاا ؾعًا٘
اإلضالّ َٔ خالٍ َا ٜأت:ٞ

_____________________________________________________________________________________________
( )1ضٛز ٠ايصخسف /اآل51 ١ٜ
( )2ضٛز ٠ايصخسف  /اآل54 ١ٜ
( )3ضٛز ٠ايكؿـ  /اآل38 ١ٜ
( )4ضٛز ٠األعساف  /اآل123 ١ٜ
( )5ضٛز ٠األعساف  /اآل127 ١ٜ
( )6ضٛزْٜٛ ٠ظ  /اآل83 ١ٜ
( )7ضٛز ٠ط٘ /اآل24 ١ٜ
( )8ضٛز ٠ط٘  /اآل43 ١ٜ
( )9ضٛز ٠ايكؿـ /اآل4 ١ٜ
( )10ضٛز ٠ايبكس / ٠اآل258 ١ٜ
( )11ضٛز ٠األْبٝا / ٤اآل23 ١ٜ
١٥

العالقة بین الراعي والرعیة في ظل الحكم الرشید في ضوء مقاصد الشریعة

أ  .د  .علي محي الدین القره داغي

 -1ادتاْب ايعكد ٟاير ٟزنص اإلضالّ عً ٘ٝتسنٝصاّ غدٜداّٚ ،أٚىل ي٘ عٓا ١ٜقؿاٚ ،٣ٛذياو َأ خاالٍ إٔ ايعكٝاد٠
اإلضالَ ١ٝتك ّٛعً ٢إٔ مجٝع ايبػس بهٌ طٛا٥ؿِٗ ٚغعٛبِٗ ٚأقٛاَِٗ ٚأدٓاضِٗ َٔ آدّٚ ،آدّ َٔ تساب خًك٘ بٝد ٙثِ ْؿذ
ؾ َٔ ٘ٝزٚسٖ٘ٚ ،را َا عً٦َ ٘ٝات اآلٜاتٚ ،األسادٜح ايؿشٝشٚ ،١يريو ال جيٛش ألسد ا َُٗا بًؼ ا إٔ ُُٜٓٝص ْؿط٘ أٜ ٚدعٞ
أْ٘ ميتاش َٔ سٝح ارتًل عً ٢أ ٟأسد آخسٖٓ َٔٚ ،ا زدٓ اهلل تعاىل عً ٢ب اضسا ٌٝ٥ملٓا ا ٓدعَٛا أْٗاِ أسباا ٤هلل ٚأْٗاِ ايػاعب

ػسْ َُِٖٔٔ خًََلَ )ٚ 1مل ٜهتـ بريو ايكسإٓ ايهس ،ِٜبٌ أؾٌٓ ذيو ست ٢يألْبٝاٚ ٤ايسضاٌ باأِْٗ
املدتاز ؾكاٍ تعاىل ( :بٌَِ أَِْتُِِ بَ َ
يٝطٛاّ إالٓ بػساّ ٚ ،يهٔ اهلل تعاىل أٚس ٢إي ، ِٗٝسٝح أند ذيو يف أنجس َٔ آ ١ٜؾكاٍ تعاىل ( :قَايَتِ َيُِِٗ ُزضُ ًُُِِٗ إِٕٔ َْشُِٔ إٔيٖاا

ػسْ َٔجِ ًُهُِِ ُٜٛسَ ٢إَٔي ٖٞأََُْٖا إَٔي ُٗهُِِ إٔيَ ْ٘ َٚاسٔدْ ) ،3ؾاملجً ١ٝيف ارتًل ٚعدّ اَتٝاش أسد يف
ػسْ َٔجِ ًُهُِِ )ٚ 2قاٍ تعاىل ( :قٌُِ إَُْٖٔا أََْا َب َ
َب َ
يف األؾٌ ٚارتًل ٖ ٞاألضاع يف ايتعاٌَ اإلْطاْ.ٞ
 -2ادتاْب ايرتب ٟٛايرٜ ٟسب ٞؾ ٘ٝاإلضالّ اإلْطإ عًٖ ٢را املعٓ ٢اإلْطاْ َٔ ٞخالٍ عدد َٔ اآلٜات ٚاألسادٜاح
اييت تمؾٌ ذيو ،بٌ ٜسبط٘ باإلميإ سٝح ٜك ٍٛايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ( :ال ٜمَٔ أسدنِ ست ٢حيب ألخٝا٘ َاا حياب
يٓؿطٜ٘ٚ ،هس ٙألخَ ٘ٝا ٜهس ٙيٓؿط٘ ).
 -3ايكد َٔ ٠ٚخالٍ تؿسؾات ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  ٖٛٚايٓيب ايكا٥اد يف َأنًا٘ َٚػاسب٘ ًَٚبطا٘ٚ ،مجٝاع
تؿسؾات٘ َع أَت٘ ،سٝح مل ٜهٔ ميٓٝص ْؿط٘ ال مبًبظ خاف ٚال َهإ ٚال غريٜ ،ٙك ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ( :أٜٗا ايٓاع إمنا أْا
ابٔ اَسأ َٔ ٠قسٜؼ ناْت تأنٌ ايكدٜد ٚمتػ ٞيف األضٛام )ٚ ،ناْت اآلٜات ايكسآْ ١ٝترنس ٙداُ٥اّ بٗرا ادتاْب ( قُاٌِ إَُْٖٔاا

أََْا َبػَسْ َٔجِ ًُهُِِ ُٜٛسَ ٢إَٔي ٖٞأََُْٖا إَٔي ُٗهُِِ إٔيَْ٘ َٚاسٔدْ )َ 4منداّ عً ٘ٝإٔ ٜكََٚ ( :ٍٛي ِٛنُِٓتُ َأعًَُِِ ايِػَِٝبَ يَاضَِتهَِج ِستُ ََٔٔ ايِدَ ِٔ ٝس َََٚاا
َطٖٔٓ َٞايطٗٚ 5) ُ٤ٛإٔ ٜكَٚ ( :ٍٛإِٕٔ َأدِزَٔ ٟأ َقسٜٔبْ أَِّ بَعٔٝدْ ََا تُٛعَدُ.6)َٕٚ

ظ ََٚتَٛيٖ ٢أَ ِٕ دَاا َُٙ٤ايِاَأ ِعَُ٢
ٚدخيٌ يف ٖرا ايباب بعض اآلٜات اييت ٜؿِٗ َٓٗا ايعتبا ،أ ٚايتٛدَٗٓ ،٘ٝا قٛي٘ تعاىل( :عََب َ

(َََٚا ُٜدِزٜٔوَ يَعًَُٖ٘ َٜصٖنَٖ ٢أَٜ ِٚرٖ ٖنسُ ؾَتَِٓؿَعَُ٘ ايرِّ ِنسَٚ 7 )٣قٛي٘ تعاىل (عَؿَا ايًُٖ٘ عَ ِٓوَ ئَِ َأذِْٔتَ َيُِِٗ سَتَٖٜ ٢تَبَ َٖٔٝيَاوَ ايٖارٔ َٔ ٜؾَا َدقُٛا

َٚتَعًََِِ اِيهَاذٔٔبنيَ)ٚ 8غري ذيو.

ٜٚدخٌ يف ٖرا ايباب أٜكاّ اآلٜات ايكسآْ ١ٝايداي ١عً ٢أْ٘ يٝظ بٝد ايسض ٍٛغ َٔ ٤ٞأَٛز ايهٚ ،ٕٛايتٛبٚ ،١ايعؿا،ٛ

ت عًََ ِٔ ِِٔٗٝبُُؿَٔ ِٝطسٕ)َٗٓٚ 9ا قٛيا٘ تعااىل:
َنسْ َيطِ َ
َنسِ إَُْٖٔا أَِْتَ َُر ِّ
ٚايعرابٚ ،ايٓؿسٚ ،اهلداٚ ١ٜغري ذيو َٗٓ ،ا قٛي٘ تعاىل ( ؾَر ِّ

ب عًََ َِ ِِٔٗٝأُٜ ِٚعَرَِّبُٗ ِِ َؾإُِِْٖٔٗ ظَأيُُ.10)َٕٛ
(يَ ِٝظَ َيوَ ََٔٔ اِيأَ َِ ٔس َغَ ْ٤ِٞأَٜ ِٚتَُ ٛ

_____________________________________________________________________________________________
( )1ضٛز ٠املا٥د / ٠اآل18 ١ٜ
( )2ضٛز ٠إبساٖ / ِٝاآل11 ١ٜ
( )3ضٛز ٠ايهٗـ  /اآل110 ١ٜ
( )4ضٛز ٠ايهٗـ  /اآل110 ١ٜ
( )5ضٛز ٠األعساف  /اآل188 ١ٜ
( )6ضٛز ٠األْبٝا / ٤اآل109 ١ٜ
( )7ضٛز ٠عبظ /اآل4 -1 ١ٜ
( )8ضٛز ٠ايتٛب/ ١اآل43 ١ٜ
( )9ضٛز ٠ايػاغ / ١ٝاآل22 - 21 ١ٜ
( )10ضٛز ٠آٍ عُسإ /اآل128 ١ٜ
١٦
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ثِ قاٍ تعاىل ( :قٌُِ إٕٖٔ اِيأَ َِسَ نًُُٖ٘ ئًٖ٘ٔ )ٚ 1قاٍ( :أَال يَُ٘ ايِدًَِلُ َٚاِيأَ َِسُ تَبَازَىَ ايًُٖ٘ َزبٗ ايِعَاَي ُٔنيَ)ٚ 2قاٍ تعاىل ( :قُاٌِ يَاِٛ

ك َٞاِيأَ َِسُ بََٚ ِٞٔٓٝبََِٓٝهُ ِِ َٚايًُٖ٘ َأعًَُِِ بٔايعٖأي ُٔنيَ).3
أَ ٖٕ عِٔٓدََٔ ٟا َتطِتَعِذًُٔ َٕٛبٔ٘ٔ يَكُ ٔ

ٖٚرا ارتًٝؿ ١أبٛبهس ايؿدٜل زق ٞاهلل عٓ٘ ٜكدّ بسْازت٘ ايكٝادٚ ٟايعًُ ٞيف نًُات َمثسٜ ٠ك ٍٛؾٗٝا ( :أٜٗا ايٓاع
إْ ٞقد ُٚيٓٝت عًٝهِ ٚيطت ريرينِ ،إِٕ أسطٓتُ ؾأعٚ ،ْٞٛٓٝإِٕ أضأتُ ؾك ،َْٞٛٛايؿدم أَاْٚ ،١ايهرب خٝاْٚ ،١ايكاعٝـ
 ٟؾٝهِ قعٝـ عٓد ٟست ٢آخر اذتل َٓ٘ ا إٕ غا ٤اهلل ا ال ٜدع ق ّٛادتٗااد يف
 ٟعٓد ٟست ٢آخر اذتل ي٘ٚ ،ايكٓ ٛ
ؾٝهِ قٓ ٛ
ضب ٌٝاهلل إ ٓال قسبِٗ بايرٍٚ ،ال تػٝع ايؿاسػ ١يف ق ّٛقط إالٓ عُٗاِ اهلل باايبال ،٤أطٝعاَ ْٞٛاا أطعاتُ اهلل ٚزٚضاٛي٘ ،ؾاإذا
عؿٝتُ اهلل ٚزضٛي٘ ؾال طاع ١ي ٞعًٝهِ).
ٖ َٔٚرا املٓطًل نإ ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜتعاٌَ َع أؾشاب٘ نأْ٘ ٚاسد َِٓٗ ،ؾؿ ٞغاص ٠ٚبادز ناإ َاع
دٝؼ ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ضبع ٕٛبعرياّ ٜتعاقب ٕٛعً ٢زنٛبٗاٚ ،نإ ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚأ ٚيبابٚ ،١عً٢
ابٔ أب ٞطايب ٜتعاقب ٕٛعً ٢بعري ٚاسد ،ؾأزاد أ ٚيبابٚ ١عً ٞإٔ ٜمثسا ٙبايسنٛب ؾاَتٓع ؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ ،ؾكااٍَ ( :اا

أْتُا بأقٚ ، َ ٣ٛال أْا بأغٓ ٢عٔ األدس َٓهُا).4

املبدأ ارتاَظَ :بدأ ايػٛزٚ ٣املػاٚز٠
سٝح جيب عً ٢اذتانِ َػاٚزت٘ ايداَ ١ُ٥ع األَ َٔ ١خالٍ ممجًٗٝا ،أ ٚسطب أُٖ ١ٝاملٛقٛع  ،ؾإٕ نإ حيتااز إىل
زأ ٟاألَ ١نًِٗ ؾعً ٘ٝإٔ ٜطتػريِٖ َٔ خالٍ اضتؿتا ٤عاّ ْص ٜ٘سسٓٚ ،إالٓ ؾكد ته ٕٛاملػٛز ٠ألٌٖ ايعطهسٚ ،قد ته ٕٛألٌٖ
ختؿـ آخس ٖٚ ،را َا أَس اهلل تعاىل ب٘ زضٛي٘ املٛس ٢إي ٘ٝؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،ؾكاٍ تعااىل ( :ؾَااعِـُ عَا ُِِِٓٗ َٚاضِاتَػِ ٔؿسِ َيُٗاِِ
َٚغَاِ ٔٚزُٖ ِِ ؾٔ ٞاِيأَ َِسٔ ).5

املبدأ ايطادعَ :بدأ املٓاؾشٚ ،١قب ٍٛايٓؿحٚ ،املساقبٚ ١احملاضب١
 َٔٚاملعً ّٛإٔ اإلضالّ أٚىل عٓا ١ٜقؿ ٣ٛبايٓؿٝشٚ ،١باألَس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهسٚ ،إٔ ٖر ٙايٓؿٝش ١يٝطات
يًُطتكعؿني ؾكط ،بٌ ألُ٥تِٗ أٜكاّ ،ست ٢سؿس ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ايد ٜٔيف ايٓؿٝش ،١ؾكاٍ ( :ايد ٜٔايٓؿاٝش،١

قايٛا ملٔ ٜازض ٍٛاهلل ؟ قاٍ ( :هلل ٚيسضٛي٘ ٚيًُمَٓني )ٚ ،6اآلٜات ٚاألسادٜح نجري ٠يف ٖرا اجملاٍ.

_____________________________________________________________________________________________
( )1ضٛز ٠آٍ عُسإ  /اآل154 ١ٜ
( )2ضٛز ٠األعساف  /اآل54 ١ٜ
( )3ضٛز ٠األْعاّ  /اآل58 ١ٜ
( )4زٚا ٙأمحد يف َطٓدٚ )411/1( ٙزٚا ٙاذتانِ بٓؿظ َطٓد أمحد املطتدزى (ٚ ) 20/3قاٍ  :ؾشٝح عً ٢غسط َطًِ ٚ ،قاٍ اهلٝجُ ٞيف زتُع ايصٚا٥د (  : ) 96/6زٚا ٙأمحد ٚايبصاز ٚ ،ؾ ٘ٝعاؾِ بٔ بٗديا، ١
ٚسدٜج٘ سطٔ ٚ ،بك ١ٝزداٍ أمحد زداٍ ايؿشٝح .
( )5ضٛز ٠آٍ عُسإ  /اآل159 ١ٜ
(َ )6تؿل عً٘ٝ
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 َٔٚادتاْب ايعًُٚ ٞايتطبٝك ٞإٔ ارتًؿا ٤ايساغد ٜٔزق ٞاهلل عِٓٗ ناْٛا سسٜؿني أغد اذتاسف عًا ٢ايكاسٚز ٠إٔ
تك ّٛاألَ ١بٛادبٗا يف ايٓؿح ٚاالزغاد ٚاملساقبٚ ١احملاضب ،١ؾٗرا اذتًٝؿ ١عُس زق ٞاهلل عٓ٘ قاٍٜ ( :ا َعػاس املطاًُني َ ،ااذا
تكٛي ٕٛيًَ ٛت بسأع إىل ايدْٝا ٖهرا ؟ ؾكاّ إي ٘ٝزدٌ ،ؾكاٍ :أدٌ :نٓا ْك ٍٛبايطٝـ ٖهرا ( ٚأغاز إىل قطع ايسأع ) ؾكاٍ
عُس ( :أإٜا ٟتع بكٛيو ؟ ) قاٍ ايسدٌْ :عِ إٜاى أع بكٛي ، ٞؾكاٍ عُس ( :اذتُد هلل اير ٟدعٌ يف زعٝيت َٔ ٜك َٛإذا
اعٛدذتُ )ٚ ،قاٍ سرٜؿ ١زق ٞاهلل عٓ٘ (:دخًت عً ٢عُس َّٜٛا ؾسأٜت٘ ََُّٗٛا سصٜٓاّ ،ؾكًت يَ٘ :ا ُُٓٗ ٜو ٜا أَري املامَٓني ؟
قاٍ ( :إْ ٞأخاف أقع يف َٓهس ،ؾال ٜٗٓاْ ٞأسد َٓهِ تععُٝاّ ) قاٍ سرٜؿٚ :١اهلل ي ٛزأٜٓاى خسدت عٔ اذتل يٓٗٓٝااى ،ؾطاسٓ
عُس ٚقاٍ  ( :اذتُد هلل اير ٟدعٌ ي ٞأؾشاباّ ٜك َْٛٛإذا اعٛدذتُ ) ٚ ،عٔ اذتطٔ بٔ عً ٞزق ٞاهلل عُٓٗا قاٍ( :ناإ
ب ني ٜد ٟعُس ٚبني زدٌ نالّ يف غ ،٤ٞؾكاٍ ايسدٌ :اتل اهلل ،ؾكاٍ أسد ادتايطني ،أتك ٍٛألَري املمَٓني :اتل اهلل ؟ ؾس ٓد عُس:
(دع٘ ؾًٝكًٗا ي ،ٞؾال خري ؾٝهِ إذا مل تكٛيٖٛاٚ ،ال خري ؾٓٝا إذا مل ْكبًٗا) ،ؾٗر ٙقُ ١املطا٤ي.١
ٚمما ٜدخٌ يف باب ايٓؿح ٚاحملاضبٚ ١املساقب :١ايجٛزات ايػعبٚ ،١ٝاملعاٖسات ٚاالستذاداتٚ ،ضتٖٛا.

املبدأ ايطابع  :تٛؾري اذتس ١ٜايهاؾ ١ٝيف نٌ زتاالت اذتٝا٠
ميهٔ تكط ِٝاذتسٜات ايعاَ ١إىل:
 اذتس ١ٜايؿهسٚ ،١ٜايد١ٜٝٓ
 اذتس ١ٜاالقتؿاد ( ١ٜسس ١ٜاملًهٚ ،١ٝسس ١ٜايعٌُ )
 اذتس ١ٜايطٝاض١ٝ
 اذتس ١ٜايعًُٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ

محا ١ٜاذتسٜات َٔ أععِ ايهساَ ١يإلْطإ :
إٕ نساَ ١االْطإ ال ميهٔ إٔ تتشكل يف ظٌ ايهبت ٚايعًِ ٚايتعطـٚ ،إمنا نساَ ١اإلْطاإ َتالشَاَ ١اع سكا٘ يف
اذتس ١ٜايؿهسٚ ١ٜايدٚ ،١ٜٝٓايطٝاضٚ ،١ٝاملدْٚ ،١ٝاالدتُاعٚ ،١ٝاالقتؿاد ( ١ٜسس ١ٜاملًه ،١ٝسسٜا ١ايعُاٌ ) ٚايعًُٝاٚ ١ايجكاؾٝا١
ٚضتٖٛا.
ٚال ٜطع اجملاٍ الؾساد نٌ ْٛع باذتدٜح ايػاٌَ املتكُٔ َٛقـ االضالّ َٔ نٌ سسٜاَ ١أ ٖار ٙاذتسٜااتٚ ،إمناا
ْتشدخ بػهٌ عاّ عٓٗا حبٝح ال ٜتذاٚش ذنس املبادئ ايعاََ ١ع بعض أديتٗا بإجياش:

أٚالّ ا اذتس ١ٜايؿهس: ١ٜ
إٕ اذتس ١ٜايؿهس ١ٜيف االضالّ يٝطت زتسد سل يإلضٓإ ٚإمنا ٖ ٞسل اهلل تعاىل عًا ٢االْطاإ أٜكااّٖٚ ،ار ٙاذتسٜا١
تكتك ٞعد ٠أَٛز َٔ أُٖٗا :اسرتاّ ايعكٌ ٚايعٓا ١ٜب٘ ٚ ،تػػٚ ، ً٘ٝحتسٜه٘ٚ ،عدّ جتُٝادَ ٙأ خاالٍ ايتكًٝادٚ ،ايتعؿاب،
ٖٚر ٙاألَٛز ٚغريٖا بازش ٠دداّ يف االضالّ ؾكد أعً َٔ ٢غإٔ ايعكٌٚ ،زؾع غأْ٘ ،ؾذعًا٘ َٓااط ايتهًٝاـ ،ؾاال تهًٝاـ إالٓ

١٨
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ال عًٚ ٢دٛدٚ ،ٙسذ ١عًٚ ٢سداْٝت٘ ،بٌ أَس اهلل تعاىل بايسدٛع إي ٘ٝعٓد االختالف ايعكًا ٞؾكااٍ تعااىل:
بايعكٌٚ ،دعً٘ ديّ ٝ

(قُ ٌِ َٖاتُٛا ُب ِسَٖاَْهُِِ إِٕٔ نُِٓتُ ِِ ؾَا ٔد ٔقنيَ).1

ٚقد اضتعٌُ ايكسإٓ ايهسَ ِٜػ تكات " عكٌ " يف تطع ٚأزبعني آ ،١ٜبؿٝػ ١ايؿعٌ املاق ( ٞعكًاَ ) ٙٛاسٚ ٠اساد،٠
ٚايبك ١ٝبؿعٌ املكازع ضٛا ٤بًؿغ ايػا٥ب ( ٜعكًٗا ) َسٚ ٠اسد ،٠أّ بًؿغ املتهًِ َع ايػري ( ْعكاٌ ) َاسٚ ٠اساد ،٠أّ بًؿاغ
ادتُع ايػا٥ب ( ٜعكً ) ٕٛاثٓإ ٚعػسَ ٕٚس ٠أّ بؿٝػ ١ادتُع املداطب ( تعكً ) ٕٛأزبعٚ ١عػسَ ٕٚس.2٠

ٚمل ٜسد يؿغ ( ايعكٌ ) باالضِ َعسؾاّ أْ ٚهس ٠يف ايكسإٓ ايهسٚ ِٜيهٔ ٚزد َسادؾ٘ َجٌ ( األيباب )  ٖٛٚمجاع ايًاب

 ٖٛٚايعكٌ ضت عػسَ ٠س (ٚ ،3٠اذتًُُِ ) بكِ اذتاٚ ٤ايالّ مبعٓ ٢ايعكٌ َستني ( ٚ ،4سٔذِس ) بهطس اذتاٚ ٤ضه ٕٛادت ِٝمبعٓ٢

مبعٓ ٢ايعكٌ َسٚ ٠اسد ( ٚ ،5٠ايَُٓٗ ) ٢بكِ ايٓٚ ٕٛؾتح اهلا ٤مبعٓ ٢ايعكٌ َاستني (ٚ 6ايكًاب ) ٚمجعا٘ ،يف عاد ٠آٜاات(ٚ ،7

ايؿماد ) ٚمجع٘ يف عد ٠آٜات أخس ،8٣إقاؾ ١إىل آٜات نجري ٠يف ايٓعس ٚايتدبسٚ ،ايتبؿسٚ ،ضتٖٛا.

ؾٗر ٙاآلٜات ايهسمي ١ايهجري ٠س ٍٛايعكٌ َٚؿطًشات٘ األخسٜ ٣ؿِٗ َٓٗا بٛقٛح َا : ًٜٞ
 1ا اسرتاّ ايعكٌٚ ،ايجٓا ٤عًٚ ٘ٝأْ٘ ي٘ َهاْ ١عع ١ُٝيف االضاالّ ٚ ،أْا٘ ايػااٖد ايجااْ ٞبعاد غااٖد اياٛس ٞيؿادم
ايسضاالت ايطُا ١ٜٚاييت خامتٗا االضالّٚ ،بايتاي ٞؾال ميهٔ إٔ ٜتعازض ايٓكٌ ايؿشٝح ارتاي ٞعٔ ايعٛاض َع ايعكٌ ايطاً،ِٝ
ٚقد أيـ غٝذ االضالّ ابٔ ت ١ُٝٝزمح٘ اهلل نتاباّ يف أسد عػس زتًداّ س ( ٍٛدز ٤تعازض ايعكٌ ٚايٓكٌ ) سٝح أثبات إٔ ٖارا
ايتعازض غري ٚازد ؾكالّ عٔ ايبشح عٔ ادتُع بُٗٓٝا ٖٛٚ ،بريو زد عً ٢عدد َٔ ايعًُا ٤اير ٜٔساٚيٛا ايتٛؾٝل بُٗٓٝا عٓد

ايتعازض.9

ٖٚرا ٖ ٛاذتل اير ٟال ستٝد عٓ٘ٚ ،ذيو ألٕ ايعكٌ شتًٛم هلل تعاىل ٚايٛسَٓ ٞصٍ َٔ عٓد ،ٙؾهٝاـ ٜتعاازض نتابا٘
املٓصٍ املططٛز َع نتاب٘ املؿتٛح ؟
2ا األَس بإعُاٍ ايعكٌ ٚتػػ ،ً٘ٝسٝح قاٍ اهلل تعاىل( :قٌُٔ اِْ ُعسُٚا ََاذَا ؾٔا ٞايطٖاَُاَٚاتٔ َٚايِاأَ ِزضٔ َََٚاا تُػِٓٔا ٞايِآٜااتُ

َٚايٓٗرُزُ عَِٔ َق ِّٕٛال ُٜمَُِٔٓٚ 10)َٕٛقاٍ تعاىل( :قٌُِ إَُْٖٔا َأعٔ ُعهُِِ ٔبَٛاسٔدَ ٕ٠إَِٔ تَكَُُٛٛا ئًٖ٘ٔ َجَُِٓ َٚ ٢ؾسَادَ ٣ثُِٖ تَتَ َؿ ٖهسُٚا ََا بٔؿَاسٔٔبهُِِ َٔأِ
ب غَدٜٔدٕ).11
 ٟعَرَا ٕ
دٖٔٓ ٕ١إٔ ِٕ ُٖ َٛإٔيٖا َْرٜٔسْ َيهُِِ بََٜ َِٔٝدَ ِ

_____________________________________________________________________________________________
( )1ضٛز ٠ايبكس / ٠اآل111١ٜ
(ٜ ) 2سادع َ :عذِ أيؿاظ ايكسإٓ ايهس ِٜيألضتاذ ستُد ؾماد عبايدباقَ ٞاد ( ٠عكٌ )
( )3املؿدز ايطابل َاد ( ٠يب )
(ُٖٚ )4ا يف ضٛز ٠ايٓٛز  ،اآلٜتإ  ، 59 – 58قٛي٘ تعاىل َٚ ( :ايٖرٔ َٜٔيَِِ َٜبًُِػُٛا ايِشًَُُِ َٔ ِٓهُِِ ) ٚقٛي٘ تعاىل َٚ ( :إٔذَا بًََؼَ ايِأَطِؿَاٍُ َٔ ِٓهُُِ ايِشًَُُِ ؾًََِٝطِتَأِذُْٔٛا )
( )5يف قٛي٘ تعاىل يف ٚضس ٠ايؿذس  ،اآل ٌَِٖ ( : 5 ١ٜؾٔ ٞذَٔيوَ قَطَِْ ئرٔ ٟسٔذِسٕ) أ ٟاير ٟعكٌ
(ُٖ )6ا يف ضٛز ٠ط٘  ،اآلٚ ، 54 ١ٜاآل ٖٛٚ 128 ١ٜقٛي٘ تعاىل  ( :نًُُٛا َٚازِعَِٛا أَِْعَاَهُِِ إٕٖٔ ؾٔ ٞذَٔيوَ يَآٜاتٕ ئأُٚئ ٞايَٓٗٗٚ )٢قٛي٘ تعاىل  ( :إٕٖٔ ؾٔ ٞذَٔيوَ يَآٜاتٕ ئأُٚئ ٞايَٓٗٗ )٢أ ٟألؾشاب ايعكٍٛ
(ٜ ) 7سادع َ :عذِ أيؿاظ ايكسإٓ ايهسَ ، ِٜاد ( ٠قًب )
( )8املسدع ايطابل َ ،دا ( ٠ؾماد )
(ٜ ) 9سادع  :دز ٤تعازض ايعكٌ ٚايٓكٌ ط .داَع ١االَاّ ستُد بٔ ضعٛد االضالَٖ1399 ١ٝا حتكٝل د .ستُد زغاد ضامل ()0004/1
( )10ضٛزْٜٛ ٠ظ  /اآل101 ١ٜ
( )11ضٛز ٠ضابأ  /اآل46 ١ٜ
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العالقة بین الراعي والرعیة في ظل الحكم الرشید في ضوء مقاصد الشریعة

أ  .د  .علي محي الدین القره داغي

َٚع األَس ايسباْ ٞأزغدْا ايكسإٓ ايهس ِٜإىل ايٓعس ايػُٛي ٞيف خًل ايطُٛات ٚاألزضٚ ،ايٓعس ادتص٥ا ٞايتؿؿا ًٞٝيف ناٌ
غٖ َٔ ٤ٞرا ايهٚ ،ٕٛيف األْؿظ ٚاآلؾام.
ٚيف اذتح عً ٢ايٓعس ايػُٛي ٞايعاّ ٜك ٍٛاهلل تعاىل ( :إٕٖٔ ؾٔ ٞخًَِلٔ ايطٖاَُاَٚاتٔ َٚايِاأَ ِزضٔ َٚاخِاتٔالفٔ ايًِٖٝأٌ َٚايَٖٓٗاازٔ
طَُاََ َِٔٔ ٔ٤اَ ٕ٤ؾَأسَِٝا بٔ٘ٔ اِيأَ ِزضَ بَعِدَ َِٔٛتَٗا َٚبَحٖ ؾَٔٗٝا َِٔٔ نُاٌِّ
شسٔ ٔبَُا َِٜٓؿَعُ ايٖٓاعَ َََٚا أَِْ َصٍَ ايًُٖ٘ ََٔٔ اي ٖ
ذسٔ ٟؾٔ ٞايِبَ ِ
َٚايِؿُ ًِؤ ايٖتٔ ٞتَ ِ

طَُا َٔٚ ٤اِيأَ ِزضٔ يَآٜاتٕ ئ َكَٜ ِّٕٛعِكًُٔ. 1)َٕٛ
دسٔ بَ َِٔٝاي ٖ
ح َٚايطٖشَابٔ اِي ُُطَ ٖ
ؿسٜٔـٔ ايسَِّٜا ٔ
دَابٖ َٕٚ ١تَ ِ

ٚيف اذتح عً ٢ايٓعس ادتصٜ ٞ٥ك ٍٛاهلل تعاىل َٚ ( :ؾٔ ٞاِيأَ ِزضٔ قٔطَعْ َُتَذَأٚزَاتْ َٚدَٖٓاتْ َِٔٔ َأعَِٓابٕ َٚشَزِعْ ََْٚدٔ ٌْٝؾٔ َِٓٛإْ َٚغَِٝاسُ

ض ؾٔ ٞاِيأُنٌُٔ إٔ ٖٕ ؾٔ ٞذَٔيوَ يَآٜاتٕ ئ َكَٜ ِّٕٛعِكًُٔ. 2)َٕٛ
كَٗا عًََ ٢بَعِ ٕ
ؾٔ َِٓٛا ٕٕ ُٜطِكَٔ ٢بَُا َٕٚ ٤اسٔ ٕد َُْٚؿَكٌُِّ بَعِ َ

ٖٚاتإ اآلٜتإ ختُتا بكٛي٘ تعاىل ( يَآٜاتٕ ئ َكَٜ ِّٕٛعِكًُٔ ) َٕٛمما ٜدٍ عً ٢أُٖ ١ٝايعكٌٚ ،اذتاح عًا ٢تػاػٚ ً٘ٝتؿعًٝا٘،
ٚٚزدت نريٌ آٜات نجري ٠يف ٖرا املعٓٚ ،٢ختتِ نريو إَا بٓؿظ ارتامت ، ١أ ٚمبا ٖ ٛقسٜب َٓ٘.

ؿسُ 3)َٕٚبٌ ٜك ٍٛايكسإٓ ايهس ِٜبهٌ ثكٚ ١ثبات :إٕ
طهُِِ َأؾَال تُبِ ٔ
ٚيف ايٓعس إىل األْؿظ ٜك ٍٛاهلل تعاىلَٚ ( :ؾٔ ٞأَِْ ُؿ ٔ

اآلٜات ايهجري ٠يف األْؿظ ٚاآلؾام اييت ٜهتػؿٗا ايعًِ عًَ ٢سٓ ايصَٔ ضتمد ٟال ستاي ١إىل ٖدا ١ٜايعكٌ ٖدا ١ٜناًَ ١إىل اإلميإ
طِِٗٔ سَتَٖٜ ٢تَبََ َٖٔٝيُِِٗ أَُْٖ٘ ايِشَلٗ َأَٚيَِِ َٜهِـٔ ٔبسَِّبوَ
بإٔ ٖرا ايكسإٓ ٖ ٛاذتل سٝح ٜك ٍٛتعاىل ( :ضَُٓسٔ ِِٜٔٗآَٜاتَٔٓا ؾٔ ٞايِآؾَامٔ َٚؾٔ ٞأَِْ ُؿ ٔ

ٌُ َغ ٤ٕ ِٞغَٗٔٝدْ).4
أَْٖ ُ٘ عًََ ٢ن ِّ

ٚقد أثٓ ٢اهلل تعاىل عً ٢ايعكٌ ٚؾاسب٘ يف عد ٠آٜات ،ؾأضٓد إي ِٗٝؾكٌ ايكدز ٠عً ٢ايترنس ٚايتؿكا٘ ٚاالتعااظ ٚاالعتبااز،

ؾكاٍ تعاىل ( :قٌُِ ٌَِٖ َٜطَِت ٟٔٛايٖرَٜٔ َٜٔعِ ًََُُٚ َٕٛايٖرٔ َٜٔال َٜعِ ًَُُ َٕٛإَُْٖٔا َٜتَرَ ٖنسُ أُٚيُ ٛاِيأَيِبَابٔ)ٚ 5قاٍ تعااىل بعاد ذناس عاد ٠آٜاات

ن .......( :١ْٝٛإٕٖٔ ؾٔ ٞذَٔيوَ يَرٔ ِنسَٔ ٣يأُٚئ ٞاِيأَيِبَابٔ) 6بٌ إٕ اهلل تعاىل سؿس ايترنس ايٓاؾع يف أؾشاب ايعكا ٍٛؾكااٍ تعااىل:
(َََٚا َٜرٖ ٖنسُ إٔيٖا أُٚيُ ٛاِيأَيِبَابٔ).7

نُا إٔ اهلل تعاىل ب ٔٓٝبإٔ أؾشاب ايعك ٍٛايهاًَ ِٖ ١ايرٜ ٜٔطتؿٝد َٔ ٕٚاملاقٚ ٞغري ٙؾكاٍ تعاىل ( :يَكَدِ نَا َٕ ؾٔٞ

ؿِِٗٔ عٔ ِبسَٔ ْ٠يأُٚئ ٞاِيأَيِبَابٔ) 8نُا إٔ اهلل تعاىل ب ٔٓٝبإٔ أٚي ٞاأليباب ايطًٚ ِٖ ١ُٝسادِٖ ايارٜ ٜٔطاتُع ٕٛلااعااّ دٝاداّ،
قَؿَ ٔ
ٚميٝص ٕٚبني ايك ٍٛايطٚ ٤ٞاألضٛأٚ ،ايك ٍٛاذتطٔ ،ثِ بني ايك ٍٛاذتطٔٚ ،ايك ٍٛاألسطٔ ،أْٗٗاِ ياد ِٜٗؾكا٘ األٚيٜٛاات،
و ُِِٖ أُٚيُ ٛايِأَيِبَابٔ).9
ٚاملٛشاْات ؾكاٍ تعاىل ( :ايٖرَٜٔ َٜٔطَِتُٔعُ َٕٛايِ َك ِ ٍَ ٛؾََٝتٖبٔعَُ َٕٛأ ِسطََُٓ٘ أُٚئَ٦وَ ايٖرَٖٔ َٔ ٜدَاُُِٖ ايًٖ ُ٘ َٚأُٚئََ ٦

 3ا األَس باضتعُاٍ دقٝل ٚؾشٝح ٚغاٌَ ملؿادز َعًَٛات ايعكٌ بؿٛز ٠ؾشٝش َٔ :١ايتذازب املُجً ١يف ايتأزٜذ ٚقؿاـ
_____________________________________________________________________________________________
( )1ضٛز ٠ايبكس / ٠اآل164 ١ٜ
( )2ضٛز ٠ايسعد  /اآل4 ١ٜ
( )3ضٛز ٠ايرازٜات /اآل21١ٜ
( )4ضٛز ٠ؾؿًت  /اآل53 ١ٜ
( )5ضٛز ٠ايصَس  /اآل9١ٜ
( )6ضٛز ٠ايصَس  /اآل21١ٜ
( )7ضٛز ٠آٍ عُسإ  /اآل7١ٜ
( )8ضٛزٜٛ ٠ضـ  /اآل111١ٜ
( )9ضٛز ٠ايصَس  /اآل18 ١ٜ
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املاقٝني حبٝح حيًًٗا ايعكٌ ٜٚطتؿٝد َٓٗا ؾكاٍ تعاىل( :يَكَادِ نَاإَ ؾٔا ٞقَؿَؿٔاِِٗٔ عٔبِاسَ ْ٠ئاأُٚئ 1) ٞأ ٟيار ٟٚايعكا ٍٛايارٜٔ
ٜطتؿٝد َٔ ٕٚاجيابٝات املاقٜٚ ٞتعع َٔ ٕٛضًبٝات٘ ،يهِٓٗ ال ٜكؿ ٕٛعٓد املاقٚ ،ٞال جيُد ٕٚعٓد ،ٙبٌ ( تٔ ًِوَ أَُٖ ْ ١قَ ِد خًََتِ

طأَيَ َٕ ٛعُٖا نَااُْٛا ِ َٜعًَُُا 2)َٕٛباٌ إٕ اهلل تعااىل أَاس ايعكاال ٤باالعتبااز يف ضابع آٜاات،
َيَٗا ََا َنطَبَتِ ََٚيهُِِ ََا َنطَبِتُِِ َٚال ُت ِ

ٚاالضتؿاد َٔ ٠املاقٚ ،ٞاملػاٖد ،ؾكاٍ تعاىل ........( :ؾَاعِتَٔبسُٚا َٜا أُٚئ ٞاِيأَبِؿَازٔ).3

ٚنريو االضتؿاد َٔ ٠اذتٛاع ارتُظ َٔ ايٓعس ٚايبؿس ٚايطُع ؾكاٍ تعاىل يف ٚؾاـ أٖاٌ ايٓاازَٚ ( :يَكَادِ ذَزَأَِْاا
ذََِٖٗٓ نَجٔرياّ ََٔٔ ايِذِّٔٔ َٚاِيأِْٔظٔ َيُِِٗ قًُُٛبْ ال َٜؿِ َكُٗٔ َٕٛبَٗا ََٚيُِِٗ َأعِا ُْٔٝال ُٜبِؿٔاسُٔ َٕٚبَٗاا َٚيَُٗاِِ آذَإْ ال َٜطِاَُعُٔ َٕٛبَٗاا أُٚئَ٦اوَ
ئ َ

و ُُِٖ ايِػَاؾًُٔ.4)َٕٛ
نَاِيأَِْعَأّ بَ ٌِ ُِِٖ َأقٌَٗ أُٚئََ ٦

ٖٚرا املٓٗر ايدقٝل ايكا ِ٥عً ٢اضتعُاٍ ايعكاٌ ٚؾاؿاَ ٤ؿاادز َعسؾٝاٜٛ ، ١ؾاٌ ؾااسب٘ إىل اذتال ٚ ،غًا ٢االباداع ،
ٚاالضتؿاد َٔ ٠املاقٚ ،ٞايتدطٝط يًُطتكبٌ ٖٛٚ ،اير ٟتبٓ ٢ب٘ اذتكاز. ٠
بٌ إٕ اهلل تعاىل أَس بايٓعس يف ايه ٕٛنً٘ٚ ،يف خًك٘ٚ ،يف طعاَ٘ ٚغساب٘ٚ ،غري ذيو ستٜ ٢ه ٕٛمج٘ دقٝكاّ ،ؾكااٍ

طَُاَٚاتٔ َٚاِيأَ ِزضٔ َََٚا خًََلَ ايًُٖ٘ َِٔٔ غَاٚ 5)ٕ٤ِٞقااٍ تعااىل( :ؾًََِِٓٝعُاسٔ اِيأِْٔطَاإُ َٔاِٖ خًُٔالَ)
تعاىلَ( :أَٚيَِِ ُ َِٜٓعسُٚا ؾًَٔ َ ٞهُٛتٔ اي ٖ

6

ٚاملكؿٛد بريو إٔ تٓعس ايعني ْعس ٠دقٝكٚ ١إٔ جيعًٗا ايعكٌ حتًٝالّ غاَالّ عُٝكاّٖٚ ،را َا عرب عٓ٘ ايكاسإٓ ايهاس ِٜباالبؿااز
اير ٖٛ ٟايس  ١ٜاملعٓ ١ٜٛايعكً ١ٝايٓاجت ١عٔ ايس  ١ٜايبؿس ،١ٜسٝح ٜك ٍٛتعاىلَ( :أَٚيَِِ ََ ٜسِٚا أَْٖا َْطُٛمُ اِيَُا َ٤إٔيَا ٢ايِاأَ ِزضٔ ايِذُاسُشٔ

ؿسُ 7)َٕٚأ ٟإٔ ٖمالٜ ٤سَ ٕٚا حيدخٚ ،يهٔ يٝظ يد ِٜٗايبؿري ٠ايعكً،١ٝ
طُِِٗ َأؾَال ُٜبِ ٔ
دسٔزُ بٔ٘ٔ شَزِعاّ َتأِنٌُُ َُِٔٓ٘ أَِْعَا َُُِِٗ َٚأَِْ ُؿ ُ
ؾَُٓ ِ

ايعكًٚ ،١ٝبريو مل ٜطتؿٝدٚا َٔ سٛاضِٗ عً ٢ضب ٌٝاذتكٝكٚ ١ايٓتا٥ر.
ٚقد ٚزد ايٓعس َٚػتكات٘ يف ايكسإٓ ايهسَ ِٜاٚ ١٥تطعٚ ١عػسَ ٜٔسٚ ،٠ايبؿس َٚػتكات٘ َاٚ ١٥مثاْٚ ١ٝأزبعني َس. ٠
 4ا األَس بايتدبس يف أزبع آٜات نسمي ١س ٍٛايتدبس يف ايكسإٓ ايهس ِٜؾكاٍ تعاىل( :نٔتَابْ أَِْصَيَِٓا ُٙإٔيَ ِٝوَ َُبَاازَىْ ئَٝادٖٖبسُٚا

آَٜاتٔ ٔ٘ َٚئَٝتَرَ ٖنسَ أُٚيُ ٛاِيأَيِبَابٔ)ٚ 8قاٍ تعاىلَ( :أؾَال َٜتَدَٖبسُ َٕٚايِ ُكسِآ َٕ ََٚي ِٛنَإَ َٔ ِٔ عِٔٓ ٔد غَ ِٝسٔ ايًٖ٘ٔ َي َٛدَدُٚا ؾٔ ٔ٘ٝاخِتٔالؾاّ نَجٔرياّ).9

 5ا األَس بايتؿهس ٚايدع ٠ٛإيٚ ،٘ٝزد يف ايكسإٓ ايهس ِٜضت عػسَ ٠سَٗٓ ،٠ا قٛيا٘ تعااىل ( :قُاٌِ إَُْٖٔاا َأعٔ ُعهُاِِ ٔبَٛاسٔادَ ٕ٠إَِٔ
تَكَُُٛٛا ئًٖ٘ٔ َجَُِٓ َٚ ٢ؾسَادَ ٣ثُِٖ تَتَ َؿ ٖهسُٚا)ٚ 10قٛي٘ تعاىل( :قُ ٌِ ٌَِٖ َٜطَِت ٟٔٛاِيَأ ِعََُٚ ٢ايِبَؿٔريُ َأؾَال تَتَ َؿ ٖهسُ.11)َٕٚ

_____________________________________________________________________________________________
( )1ضٛزٜٛ ٠ضـ  /اآل111١ٜ
( )2ضٛز ٠ايبكس / ٠اآل134 ١ٜ
( )3ضٛز ٠اذتػس  /اآل2١ٜ
( )4ضٛز ٠األعساف  /اآل179 ١ٜ
( )5ضٛز ٠األعساف /اآل185١ٜ
( )6ضٛز ٠ايطازم  /اآل5 ١ٜ
( )7ضٛز ٠ايطذد / ٠اآل27 ١ٜ
( )8ضٛز ٠فٓ  /اآل29 ١ٜ
( )9ضٛز ٠ايٓطا / ٤اآل82 ١ٜ
( )10ضٛز ٠ضابأ  /اآل46١ٜ
( )11ضٛز ٠األْعاّ  /اآل50١ٜ
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العالقة بین الراعي والرعیة في ظل الحكم الرشید في ضوء مقاصد الشریعة

أ  .د  .علي محي الدین القره داغي

بٌ إٕ األضتاذ عباع ايعكاز زمح٘ اهلل دعٌ عٓٛإ نتاب٘ ( ايتؿهري ؾسٜك ١إضالَ.) ١ٝ
 6ا األَس بايتؿك٘ ٚايدع ٠ٛإي ٘ٝيف آٜات نجري ،٠سٝح ٚزد ايؿك٘ َٚػتكات٘ عػسَ ٜٔسَٗٓ ،٠ا قٛي٘ تعاىل( :اِْ ُعسِ نَِٝـَ ُْؿَاسِّفُ
ايِآٜاتٔ َيعًَُِِٖٗ َٜؿِ َكُٗ.1)َٕٛ

 7ا األَس بايترنس ٚايدع ٠ٛإي ٘ٝيف آٜات نجري ،٠سٝح ٚزد ايترنس َٚػتكات٘ يف ايكسإٓ ايهسَ ِٜا٥تني ٚتطاعٚ ١ضاتني

َسَٗٓ ٠ا قٛي٘ تعاىل( :إَُْٖٔا َٜتَرَ ٖنسُ أُٚيُ ٛاِيأَيِبَابٔ).2

8ا ذّ اير ٜٔعطًٛا عكٛهلِ بايتكًٝد ٚايتعؿب األعُ ٢ؾكاٍ تعاىل( :إٕٖٔ َغسٖ اي ٖدَٚابِّ عِٔٓدَ ايًٖ٘ٔ ايؿٗاِٗ ايِاُبهُِِ ايٖارٔ َٜٔال

طَُعَُ َٕٛأِٚ
شطَبُ إَٖٔ أَنَِج َسُِِٖ َِ ٜ
َٜعِكًُٔ 3)َٕٛبٌ ب ٔٓٝاهلل تعاىل إٔ ايؿسم بني االْطإ ٚاذتٛٝإ ٖ ٛاضتعُاٍ ايعكٌ ؾكاٍ تعاىل( :أَِّ تَ ِ
َأَٜ ِٚعِكًُٔ َٕٛإِٕٔ ُِِٖ إٔيٖا نَاِيأَِْعَأّ بٌَِ ُِِٖ َأقٌَٗ ضَبٔٝالّ)ٖٓٚ ،4اى عػسات اآلٜات ٜؿِٗ َٓٗا ايرّ ايكبٝح ملٔ مل ٜطتعٌُ عكًا٘ ،أٚال

ٜتدبس ،أ ٚال ٜترنس ،أ ٚال ٜتؿهس ،أ ٚال ٜبؿس.5

ٚارتالؾ ١إٔ االضالّ أعط ٢ق ١ُٝعًٝا يعكٌ االْطإ ٚؾهس ،ٙستْ ٢طتطٝع ايك ٍٛبهٌ ثك :١أْ٘ مل ٜٛدد ْعاّ آخس أٚ
دٜ ٜٔعط ٞنٌ ٖر ٙاألُٖ ١ٝيًشس ١ٜايؿهس.١ٜ
ادتاْب ايتطبٝك ٞيًشس ١ٜايؿهس: ١ٜ
ٚيكد ضازت األَ ١االضالَ ١ٝيف عؿس ايسضايٚ ،١بعد ٚؾا ٠ايٓيبٓ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  ،عً ٢اسرتاّ ايعكاٌٚ ،تؿعًٝا٘
ٚتػػ َٔ ً٘ٝخالٍ االدتٗاد ايرٜ ٟػٌُ ايٓؿٛف ايعٓٚ ،١ٝايٓٛاشٍ ٚاملطتذدات ،ؾًِ ٜتٛقـ االدتٗاد ،باٌ أٚداد اذتًاٍٛ
يهٌ ايككاٜا املعاؾس ، ٠بد٤اّ َٔ ارتًٝؿ ١أب ٞبهس ايؿدٜل زق ٞاهلل عٓ٘ إىل اي. ّٛٝ
 َٔٚداْب آخس ؾإٕ عًُا ٤املطًُني عسؾٛا سل املعسؾ ١زتااالت ايعكاٌ يف االباداع ،سٝاح ٖا ٞتػاٌُ ناٌ ايعاامل
احملطٛع مبا ؾ َٔ ٘ٝنٓٛش ٚخريات ٚ ،مل ٜطتعًُٛا عكٛهلِ يف عامل َا ٚزا ٤ايطبٝع ( ١املٝتاؾٝصٜكٝا ) ٚيريو حتككت خاالٍ ؾارت٠
ٚدٝص ٠سكاز ٠إضالَ ١ٝاضتؿادت َٔ نٌ ايرتاخ االْطاْٚ ، ٞأقاؾت إي ٘ٝايهجري ٚايهجري يف شتتًـ زتاالت ايعًاٚ ّٛايؿٓإٛ

ٚايؿٓاعات.6

ثاْٝاّ ا اذتس ١ٜايد: ١ٜٝٓ
إٕ اذتس ١ٜايد ٖٞ ١ٜٝٓأِٖ أْٛاع اذتسٜات يف اذتكٝكٜ ٖٞٚ ، ١كؿد بٗا أَسإُٖ ،ا:
.1

سس ١ٜايعكٝد ٠اييت تتٝح يًؿسد اعتٓام أ ٟد.ٜٔ

.2

سس ١ٜايعبادٚ ،٠ممازض ١ايػعا٥س ايتعبد.١ٜ
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ٚقد ديت اآلٜات ايكسآْ ١ٝاملهٚ ١ٝاملدْ ١ٝعًٖ ٢ر ٙاذتس ١ٜبٓٛعٗٝا َٔ سٝح املبدأ ٚاالمجاٍٚ ،ؾؿًتٗا ايطٓ ١ايٓبٜٛا١

ايػسٜؿ ، ١ؾكاٍ تعاىلَٚ ( :قٌُٔ ايِشَلٗ َِٔٔ زَِّبهُِِ َؾَُ ِٔ غَا َ ٤ؾًَُِٝمَِِٔٔ  ِٔ َ َٚغَا َ ٤ؾًََِٝهِ ُؿسِ)ٚ 1قاٍ تعاىل يًهؿازَ( :يهُِِ دُٜٔٓهُ ِِ َٔٚي َ ٞدٔ)ٜٔٔ

2

َع إٔ د ٜٔايهؿاز نإ ايػسى ٚعباد ٠األؾٓاّٚ ،قاٍ تعاىلَٚ( :إِٕٔ نَرٖبَُ ٛى ؾَكٌُِ ئَ ٞعًَََُٔٚ ٞيهُ ِِ َعَُ ًُهُِِ أَِْتُِِ َبسَُٖٔٔ َُٕٛ٦ٜا َأ ِعٌَُُ

َٚأََْا َبسَُٖٔٔ ْ٤ٟا تَ ِعًَُُٚ 3)َٕٛقاٍ تعاىل( :ال إٔ ِنسَا َ ٙؾٔ ٞايدِّ ٔٔ ٜقَدِ تَبَ َٖٔٝاي ٗسغِدُ ََٔٔ ايِػَ. 4)ِّٞ

ادتاْب ايعًُٚ ٞايتطبٝك ٞيًشس ١ٜايد ١ٜٝٓيف عؿس ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ :
ال أحتدخ عٔ ايؿرت ٠امله ١ٝست ٢ال ٜكاٍ :إٕ ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ مل تهٔ ي٘ ضًطٚ ١ال قدزٚ ٠ال دٚيٚ ،١إمنا
أحتدخ عٔ ايعؿس املدْ ٞاير ٟنإ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٖ ٛايكا٥د ٚاذتانِ ايؿعً ٞيًُد ،١ٜٓثِ يًذصٜس ٠نًاٗاَٚ ،اع ذياو
سُٓٝا دخٌ املدٚ ١ٜٓآخ ٢بني املٗادسٚ ٜٔاألْؿاز قاّ بٛقع أ ٍٚدضتٛز عادٍ غٗدت٘ االْطاْ ١ٝعًاَ ٢اسٓ ايتاأزٜذٖٚ ،اَ ٛاا
ٜطُ ٢بايٛثٝك ١اييت تتكُٔ ضبعاّ ٚأزبعني َاد ،٠تتشدخ أزبعٚ ١عػسَ ٕٚادَٗٓ ٠ا عٔ ايعالق ١بني املطًُني ٚايٛٗٝدٜ ،طاتٓتر
َٓٗا بهٌ ٚقٛح اسرتاّ اذتس ١ٜايدٚ ،١ٜٝٓإعطاَ ٤ا ٜطُ ٢يف عؿسْا اذتاقس (سكٛم املٛاطٓ )١إىل ايٛٗٝد يف املدٚ ،١ٜٓإٔ عًِٗٝ
ايٛادبات َٔ االيتصاّ بٓؿكات اذتسب ايدؾاع ،١ٝبٌ ٚاملطاُٖ ١ايكتاي ١ٝيًدؾاع عٔ املد.5١ٜٓ

بٌ إٕ االضالّ دعٌ أسد أضباب ادتٗاد ٖ ٛايدؾاع عٔ أَانٔ ايعباد ٠يهٌ األدٜإ ايطاُا ١ٜٚؾكااٍ تعااىلَٚ( :يَاِٛال
ؿسُ ُٙإٕٖٔ
ؿسَٕٖ ايًُٖ٘ َِٔ ُ َِٜٓ
ت ََٚطَادٔدُ ُٜرِ َن ُس ؾَٔٗٝا اضُِِ ايًٖ٘ٔ نَجٔريّا َٚيَُ َِٓٝ
ؾَٛأَ ُع َٚبْٔ َٝع َٚؾَ ًََٛا ْ
ت َ
كُِِٗ بٔبَعِضٕ َيُٗدِّ َ ِ
َدؾِعُ ايًٖ ٔ٘ ايٖٓاعَ بَعِ َ

َٔ ٟعصٜٔصْ)ٚ 6أنجس َٔ ذيو إٔ ايػسٜع ١االضالَ ١ٝحتُ ٞممًتهات غري املطًُني ستٚ ٢ي ٛناْت ستسَا ١يف ْعسٖااَ ،جاٌ
ايًَٖ٘ يَ َكٌّ ٛ

ارتٓاشٜس ٚارتُٛزٚ ،حتعس عً ٢املطًُني االعتدا ٤عًُٗٝا َا داَتا يف إطاز اجملتُع املطٝش ،ٞأ ٚايٛٗٝد.7ٟ
عالق ١ايربٓ ٚاالسطإ يهٌ َٔ ٜعٝؼ يف ظٌ االضالّ :

ٚجتطٝداّ يهساَ ١االْطإ ٚ ،تطبٝكاّ السرتاّ سس ١ٜاألدٜإ ْعِ االضالّ ايعالق ١باني املطاًُني ٚغاري املطاًُني ايارٜٔ
ٜعٝػ ٕٛيف ظٌ دٚي ١االضالّ عً ٢أضاع ايربٓ ٚاالسطإٚ ،عً ٢أضاع سب ارتري هلَِ ،ا داَٛا ًَتصَني بكٛاعد املٛاطٓ ،١أَاا
إذا خسدٛا عٓٗا ؾإٕ االضالّ َع ذيو ٜتعاٌَ َعِٗ بايعدٍ.
ؾكد ْعُت اآلٜات ايجالخ َٔ ضٛز ٠املُتشٖٓ ١ر ٙايعالقات ؾكاٍ تعاىلَ ( :عطَ ٢ايًُٖ٘ إَِٔ َٜذِعَاٌَ بَِٝآَهُ ِِ َٚبَا َِٔٝايٖارَٜٔٔ
د ٔسدُٛنُِِ َٔ ِٔ دَٜٔاازٔنُِِ
عَادَِٜتُِِ َٔ ُِِِٓٗ َ َٛدَٖٚ ّ٠ايًُٖ٘ قَدٜٔسْ َٚايًُٖ٘ غَؿُٛزْ َزسٔ ِْٝال َِٗٓ َٜانُُِ ايًُٖ٘ عَٔٔ ايٖرٔ َٜٔيَِِ ُٜكَاتًُٔٛنُ ِِ ؾٔ ٞايدَِّٚ ٔٔ ٜيَِِ ِ ُٜ
إَِٔ تََبسَٗٚ ُِِٖ ٚتُ ِكطٔطُٛا إٔيَ ِ ِِٔٗٝإٕٖٔ ايًَٖ٘ ُٜشٔبٗ اِيُُ ِكطٔ ٔطنيَ إَُْٖٔا َِٗٓ َٜانُُِ ايًٖ ُ٘ عَٔٔ ايٖرٔ َٔ ٜقَاتًَُٛنُ ِِ ؾٔ ٞايادََِّٚ ٔٔ ٜأ ِخ َسدُاٛنُِِ َٔا ِٔ دَٜٔاازٔنُِِ
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أ  .د  .علي محي الدین القره داغي

َٚظَا َٖسُٚا عًََٔ ٢إ ِخسَا ٔدهُِِ إَِٔ َتَٖٛي ََِٜ َِٔ َٚ ُِِٖٛتَٖٛيُِِٗ َؾأُٚئَ٦وَ ُُِٖ ايعٖأيُُٚ ،1)َٕٛيف ساي ١ادتداٍ ٚاذتٛاز ؾاإٕ املطاًُني َاأَٛزٕٚ
بادتداٍ باييت ٖ ٞأسطٔ ٚ ،ال ٜهتؿ ٞيف ذيو بادتداٍ اذتطٔ  ،ؾكاٍ تعاىلَٚ( :ال تُذَادٔيُٛا َأٌَِٖ اِيهٔتَابٔ إٔيٖا بٔاٖيتَٔ َٖٞٔ ٞأ ِسطَُٔ إٔيٖا
ايٖرٔ َٜٔظَ ًَُُٛا َٔ ُِٓٗ ِِ َٚقُٛيُٛا آ َٖٓا بٔايٖرٔ ٟأُِْ ٔصٍَ إٔيََِٓٝا َٚأُِْ ٔصٍَ إٔيَ ِٝهُ ِِ َٚإَٔيَُٗٓا َٚإَٔي ُٗهُ ِِ َٚاسٔ ْد ََْٚشُِٔ يَُ٘ َُطِ ًُُٔ.2)َٕٛ

ٚمل ٜطذٌ ايتأزٜذ يف ظٌ ارتالؾ ١ايساغدٚ( ٠ست ٢يف ظٌ ايد ٍٚاالضالَ ١ٝاألخس )٣أْ٘ أدرب أسد عًا ٢االضاالّ ،أ ٚأناسٙ
عً ٢تسى دَ ٜ٘ٓا داّ ًَتصَاّ بكٛاعد املٛاطٓٚ ،١ذيو ألٕ ايكسإٓ ايهسَٓ ِٜع ذيو ؾكاٍ تعاىل ( :ال إٔ ِنسَا َٙؾٔ ٞايدِّ ٜٔٔقَادِ تَبَأَٖٝ
ت عًََ ِٔ ِِٔٗٝبُُؿَٔ ِٝطسٕ).4
َنسْ َيطِ َ
َنسِ إَُْٖٔا أَِْتَ َُر ِّ
اي ٗسغِدُ ََٔٔ ايِػَٚ 3)ِّٞسدد َٛقـ ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ؾكاٍ تعاىل( :ؾَر ِّ

ٚقد غٗد بريو غري املطًُني ؾكاٍ دٛضتاف يٛب( : ٕٛإٕ ايك ٠ٛيف االضالّ مل تهٔ عاَالّ يٓػاس ايكاسإٓ)ٜٚ 5كا ٍٛايػاٝذ

ستُد ايػصاي( :ٞإٕ اذتس ١ٜايد ١ٜٝٓاييت نؿًٗا االضالّ ألٌٖ األزض مل ٜعسف هلا ْعري يف ايكازات ارتُظٚ ،مل حيادخ إٔ اْؿاسد
د ٜٔبايطًطَٓٚ ،١ح شتايؿ ٘ٝيف االعتكاد نٌ أضباب ايبكاٚ ٤االشدٖاز َجٌ َاا ؾآع االضاالّ ٚ ....ايكاازئ ايًبٝاب ٜاس ٣إٔ
ايهتاب ايعصٜص قد تٓا ٍٚاملعازقني ي٘ ٚايهاؾس ٜٔب٘ بأضايٝب غت ،٢يٝظ َٔ بٗٓٝا قط إزغاّ أسد عً ٢قب ٍٛاالضالّ ٖٛٚ ،عٓ٘

ؾاد ،ؾهًَُ " ١يهُِِ دُٜٔٓهُِِ َٔٚي َٞدٔٚ 6"ٜٔٔنًَُٚ " ١إِٕٔ نَرٖبُٛىَ ؾَكٌُِ ئَ ٞعًَََُٔٚ ٞيهُِِ َعَُ ًُهُِِ ٖ 7" ...ر ٙايهًُات ٚأَجاهلاا مماا
تسدد يف ؾدز االضالّ ٖ ٞاييت ظًت ترتدد يف أٚاخس ايعٗد املدْ.8.... ٞ

ثايجاّ ا اذت ؿاظ عً ٢سٝا ٠االْطإ ٚخؿٛؾٝت٘
ؾكد دعٌ االضالّ اذتؿاظ عً ٢سٝا ٠االْطإ أسد املكاؾد ايهً ١ٝيالضالّٚ ،إسد ٣ايكسٚزٜات األضاضٚ ، ١ٝياريو
دعٌ َٔ ٜعتد ٟعً ٢ؾسد ؾهأمنا اعتد ٣عً ٢ايٓاع مجٝعاّ ،ؾكاٍ تعاىلَ َِٔٔ( :أدِ ٌٔ ذَٔيوَ نَتَبَِٓا عًََ ٢بَٓٔٔ ٞإضِسا ٌَٝ٥أَُْٖ٘ َ ِٔ قَتٌََ َْؿِطاّ

ع َدُٔٝعاّ).9
ع َدُٔٝعّا َ َِٔ َٚأسَِٝاَٖا َؾ َهأََُْٖا َأسَِٝا ايٖٓا َ
ض َؾ َهأََُْٖا قَتٌََ ايٖٓا َ
بٔػَ ِٝسٔ َْ ِؿظٕ َأ َِ ٚؾطَا ٕد ؾٔ ٞاِيأَ ِز ٔ

ٚبايٓطب ١رتؿٛؾ ١ٝاالْطإ ٚسسَ ١االعتدا ٤عًٗٝا ٚزدت آٜاتٚ ،أسادٜح نجري ٠تادٍ عًا ٢إٔ يًُطاهٔ سسَا١
ٚاسرتاَّاٚ ،أْ٘ ال جيٛش دخ ٍٛغري ؾاسب٘ إالٓ بعد االضت٦رإ ٚاالضتٓ٦اع ،ؾكاٍ تعاىلَٜ( :ا أََٜٗٗا اٖيرٔ َٜٔآ َُٓٛا ال تَ ِدخًُُٛا بُُٛٝتّا غَ ِٝسَ
بُُٔٛٝتهُِِ سَتَٖ ٢تطَِتأِْٔطُٛا َُٚتط ًَُُِّٛا عًَََ ٢أِٖ ًَٔٗا ذَٔيهُِِ خَ ِٝسْ َيهُِِ يَعًَٖهُِِ تَرَ ٖنسَُ َٕٚؾإِٕٔ يَِِ تَذٔدُٚا ؾَٔٗٝا َأسَداّ ؾَال تَ ِدخًَُُٖٛا سَتِٖ ُٜ ٢مذََٕ

َيهُ ِِ َٚإٔ ِٕ قَٔ ٌَٝيهُُِ ا ِزدٔعُٛا ؾَا ِزدٔعُٛا ُٖ َٛأَشِنََ ٢يهُ ِِ َٚايًُٖ٘ ٔبَُا تَ ِعًَُُ َٕ ٛعًَٔ.10)ِْٝ

_____________________________________________________________________________________________
( )1ضٛز ٠املُتشٓ / ١اآل9 – 7 ١ٜ
( )2ضٛز ٠ايعٓهبٛت  /اآل46 ١ٜ
( )3ضٛز ٠ايبكس / ٠اآل256 ١ٜ
( )4ضٛز ٠ايػاغ / ١ٝاآل22 - 21 ١ٜ
(ْ )5كٌ عٓ٘ د .عبدايٖٛاب ايػٝػاْ ٞيف نتاب٘  :سكٛم االْطإ ف 541
( )6ضٛز ٠ايهاؾس / ٕٚاآل6 ١ٜ
() 7

ضٛزْٜٛ ٠ظ  /اآل41١ٜ

( )8ايػٝذ ستُد ايػصاي : ٞسكٛم االْطإ يف االضالّ ف  83 – 80بتؿسف بطٝط
( )9ضٛز ٠املا٥د / ٠اآل32١ٜ
( )10ضٛز ٠ايٓٛز اآل28 - 27 ١ٜ
٢٤
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ٚيكد أٚىل االضالّ عٓا ١ٜقؿ ٣ٛحبسَ ١املطهٔ ست ٢أعط ٢يؿاسب٘ سل ايدؾاع عٔ سسَات٘ دؾاعاّ غسعّٝا قد ٜؿٌ إىل
ؾكأ عني املتًؿـ ،ؾكد قاٍ ايٓيب ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ( :ي ٛإٔ اَس٤اّ اطًع عًٝو بػري إذٕ ؾشرؾت٘ حبؿا ٠ؾؿكأت ع ٘ٓٝمل ٜهٔ

عًٝو دٓاح).1

ٚال ؾسم يف ٚدٛب اسرتاّ املطهٔ باني ايؿاسد ايعاادٚ ،ٟاذتاانِ ،إالٓ ذتااالت ايكاسٚز ٠ايكؿا ،٣ٛؾكاد ٚزد يف
املؿٓـ ( :إٔ ارتًٝؿ ١عُس زق ٞاهلل عٓ٘ سدٓخ إٔ أبا ستذٔ ايجكؿٜ ٞػسب ارتُس يف بٝت٘ ٖٚ ٛأؾشاب ي٘ ،ؾاْطًل عُس ستا٢
دخٌ عً ،٘ٝؾإذا يٝظ عٓد ٙإالٓ زدٌ ؾكط ،ؾكاٍ أب ٛستذٔ ٜ :ا أَري املمَٓٝني ،إٕ ٖرا ال حيٌ يو ،ؾكد ْٗ ٢اهلل عٔ ايتذطظ،
ؾكاٍ عُس َ :ا ٜكٖ ٍٛرا ؟ ؾكاٍ ي٘ شٜد بٔ ثابت :ؾدم ٜا أَري املمَٓنيٖ ،را َٔ ايتذطظ  ،قاٍ  :ؾدسز عُاس ٚتسنا٘ )،2

ٚز ٣ٚعبدايسشام أٜكاّ( :إٔ عُس دخٌ عً ٢ؾتٜ ١ٝتعاقس ٕٚغساباّٜٛٚ ،قد ٕٚيف أخؿاف ا بٛٝت َٔ غذس أ ٚقؿب ا ؾكاٍ:
ْٗٝتهِ عٔ املعاقس ٠ؾعاقسمتْٝٗٚ ،تهِ عٔ اٜكاد يف األخؿاف ؾأٚقدمت ؟ ؾكايٛاٜ :ا أَري املامَٓني قاد ْٗا ٢اهلل عأ ايتذطاظ
ؾتذططتٚ ،عٔ ايدخ ٍٛبػري اذٕ ؾدخًت؟ ؾكاٍٖ :اتني بٗاتني ،ؾاْؿسف ٚمل ٜعسض هلِ).3

ٖٚرا دي ٌٝعً ٢إٔ أ ٟحتكٝل أ ٚدي ٌٝعً ٢سادث ١ب عً ٢أضاع غري َػسٚع ؾٗ ٛغاري َػاسٚع ال حياتر با٘ٚ ،ال
ٜبٓ ٢عًٚ ،٘ٝبايتاي ٞتسى عُس زق ٞاهلل عٓ٘ اذتدٓ عًٖ ٢مال ،٤ألْ٘ مل جيد إالٓ ايكبط اير ٟمت بطسٜل غري َػسٚع ٚبايتاي ٞؾاال
حيتر ب٘ٚ ،بٗرا املٓٗر ضبل ايؿك٘ االضالَ ٞايكاْ ٕٛايٛقعٚ ، ٞرياؾ ١ايكاْ ٕٛاألَسٜه ٞاير ٟاَتاش باضتبعاد ايدي ٌٝاملتشؿٌ

عً ٘ٝبطسٜل غري َػسٚع.4

ًٜٚشل حبسَ ١املطهٔ محا ١ٜسسَ ١االتؿاالت ٚاملساضالت ارتاؾ ١باالْطإ سٝح ال جيٛش االعتدا ٤عًٗٝا ،أ ٚاالطالع

عًٗٝا إ ٓال ذتاالت ايكسٚز ٠ايكؿ.5٣ٛ

ٚقد ْؿت املاد َٔ )37( ٠ايدضتٛز ايكطس ٟعً ٢ذيو ؾكايت( :رتؿٛؾ ١ٝاإلْطإ سسَتٗاا ،ؾاال جياٛش تعاسض أٟ
غدـ ،أل ٟتدخٌ يف خؿٛؾٝات٘ أ ٚغم ٕٚأضست٘ أَ ٚطهٓ٘ أَ ٚساضالت٘ أ ٚأ ١ٜتدخالت متاظ غاسؾ٘ أ ٚلاعتا٘ ،إال ٚؾكااّ
ألسهاّ ايكاْٚ ٕٛبايهٝؿ ١ٝاملٓؿٛف عًٗٝا ؾ.)٘ٝ

زابعاّ ا محا ١ٜسكٛق٘ ايطٝاض١ٝ
سٝح مح ٢االضالّ ٖر ٙاذتس ١ٜأٜكاّ َا داَت يف إطاز غري َطاًح َجاٌ إبادا ٤اياسأَٚ ،ٟعازقا ١اذتاانِ باذتهُا١
ٚاملٛعع ١اذتطٓ ،١أ ٚسطب املؿطًح االضالَ " ٞايٓؿٝش " ١سٝح قاٍ ايٓيب ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ( :ايد ٜٔايٓؿاٝش ،١قًٓاا:

ملٔ ؟ قاٍ ( :هللٚ ،يهتاب٘ٚ ،يسضٛي٘ٚ ،أل ١ُ٥املطًُنيٚ ،عاَتِٗ ).6

_____________________________________________________________________________________________
( ) 1زٚا ٙايبداز ٟيف ؾشٝش٘ ا َع ؾتح ايباز ٟا نتاب ايدٜات ( )253 /12
( )2زٚا ٙعبدايسشام يف املؿٓـ () 232 – 231/10
( )3املسدع ايطابل ْؿط٘
( ) 4عبدايًطٝـ ُٖ : ِٝدسا ِ٥االعتدا ٤عً ٢اذتٝا ٠ارتاؾ ، ١دزاضَ ١كازْ ، ١زضايَ ١ادطتري بػسٜع ١األشٖس عاّ ٖ1401ا ف 235
( )5املسدع ايطابل ْؿط٘
( )6زٚاَ ٙطًِ يف ؾشٝش٘ اذتدٜح زقِ ٚ 55زٚا ٙأب ٛداٚد اذتدٜح ٚ 4944ايٓطا)156/7( ٞ٥
٢٥

العالقة بین الراعي والرعیة في ظل الحكم الرشید في ضوء مقاصد الشریعة

أ  .د  .علي محي الدین القره داغي

ٚال َاْع غسعاّ يف ْعسْا تػه ٌٝأسصاب ضٝاض ،١ٝيهٌ سصب بسْازت٘ ارتاف يف إطاز ايػسعٚ ١ٝايدضتٛز االضاالَ،ٞ
بٌ إٕ يف ذيو ثساٚ ٤إثساٚ ٤حتٜٛالّ يًٓؿٝش ١ايؿسد ١ٜإىل املمضط ١املٓعُ ١ايكادز ٠عً ٢األَس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس ؾٛز٠
أؾكٌ ٚأق َٔ ٣ٛايؿسدٚ ،املطاُٖ ١ايؿعاي ١يف َٓع ايؿطاد االدازٚ ،ٟيف حتكٝل ايتُٓ ١ٝايػاًَ.١
 َٔٚاذتكٛم ايطٝاض :١ٝسل تٛي ٞايٛظا٥ـ ايعاَٚ ،١سل املػازن ١يف تدبري غم ٕٚايدٚي ١عًا ٢أضااع االختؿااف
د ٕٚايتؿسق ١بني غدـ أ ٚآخس.

خاَطاّ ا محا ١ٜاذتكٛم االقتؿاد١ٜ
َٔ سس ١ٜايتًُوٚ ،سس ١ٜايعٌُ ٖٚ ،رإ اذتكإ َؿؿالٕ يف غسٜعتٓا االضالَ ١ٝايػسا ٤ال ٜطع اجملاٍ ٖٓا يًداٛض يف

تؿاؾًُٗٝا.1

ضادضاّ ا محا ١ٜاذتكٛم ايجكاؾٚ ١ٝايعًُ١ٝ
مل صتد إىل اي ّٛٝنتاباّ قدمياّ ،أ ٚدضتٛزاّ ،أْ ٚطاَاّ ٜبدأ باألَس ادتاشّ بايكساٚ ٠٤ايعًِ إ ٓال ذيو ايدضتٛز اإلهلا ٞارتاياد:
ايكسإٓ ايعع ِٝاير ٟتٓصٍ َٓ٘ أ ٍٚآ ١ٜتك( :ٍٛا ِقسَأِ بٔاضِِٔ زَِّبوَ ايٖرٔ ٟخًََ َل خًََلَ اِيأِْٔطَإَ َٔ ِٔ عًََلٕ ا ِقسَِأ َٚزَٗبوَ اِيأَ ِنسَُّ ايٖرٔ ٟعًََِٖ

بٔايِكًََ ِٔ َعًَِٖ اِيأِْٔطَإَ ََا يَِِ َٜعًَِِِ).2

ثِ تٓصٍ َ٦ات اآلٜات يف بٝإ ؾكٌ ايعًِ ٚأُٖٝت٘ ٕ ٚأْ٘ َؿتاح اذتكازٚ ،٠االضتدالف ٚايتعُريٚ ،قد أدزى ايٓيب ؾاً٢
اهلل عًٚ ٘ٝضًِ أُٖٖ ١ٝرا اذتل ؾذعً٘ َػاعاّ ٚسسّ نتُاْ٘ َٓٚع٘ ،بٌ دعٌ ايتعً ِٝؾدا ّ٤يؿو األضس ٣يف غص ٠ٚبدز ايهرب،٣
ؾكد ز ٣ٚضعد عٔ عاَس ايػعيب قاٍ  ( :أضس زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  ّٜٛبدز ضبعني أضرياّ ٚ .........نإ أٌٖ أَه١
ٜهتبٚ ، ٕٛأٌٖ املد ١ٜٓال ٜهتب ٕٛؾُٔ مل ٜهٔ ي٘ ؾدا ٤دؾع إي ٘ٝعػس ٠غًُإ َأ غًُاإ املدٜٓا ١ؾعًُٗاِ ،ؾاإذا سارقٛا ؾٗاٛ

ؾدا ٖٚ 3)ٙرا دي ٌٝعً ٢أُٖ ١ٝايعًِ ٚ ،أْ٘ ميهٔ أخر َٔ ٙغري املطًُني.

إذا ْعسْا إىل اذتكاز ٠االضالَ ١ٝيٛددْاٖا أْٗا قاَت عً ٢ايعًِٚ ،إٔ أؾشابٗا ؾاسؾٛا ايػاايٚ ٞايٓؿاٝظ يف ضابٌٝ
حتكٝكٗاٚ ،إٔ ايعًِ يف االضالّ يًذُٝع .
ٖرا ٚقد ْـ ايدضتٛز ايكطس ٟعًٖ ٢را اذتل يف َادت٘ (  )49ؾكااٍ( :ايتعًا ِٝسال يهاٌ َاٛاطٔ ٚتطاع ٢ايدٚيا١
يتشكٝل إيصاَٚ ١ٝزتاْ ١ٝايتعً ِٝايعاّٚ ،ؾكاّ يًٓعِ ٚايكٛاْني املعُ ٍٛبٗا يف ايدٚي.)١

_____________________________________________________________________________________________
(ٜ ) 1سادع  :أ.د .عً ٞست ٢ٝايد ٜٔايكس ٙداغ : ٞاملدخٌ إىل االقتؿاد االضالَ ٞط .داز ايبػا٥س االضالَ ١ٝيًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜع
( )2ضٛز ٠ايعًل  /اآل5 – 1 ١ٜ
( )3طبكات ابٔ ضعد ( )22/1ط .بريٚت
٢٦
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األَس ايجاْ : ٞايعكد ايرٜ ٟتِ بني اذتانِ ٚاحمله ّٛضٛا ٤نإ عكدّا غؿٗٝاّ  ،أّ َهتٛباّ
سٝح إٕ ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ (  ٖٛٚزض ) ٍٛسُٓٝا أخر ايبٝع َٔ ١األْؿاز يف بٝع ١ايعكب ١ايجاْ ١ٝناإ ؾٗٝاا

غسط ٜٓـ عً ٢إٔ ( :تٓؿس ،ْٞٚؾتُٓع ْٞٛا إذا قدَت إيٝهِ ا مما متٓع َ٘ٓ ٕٛأْؿطهِ ٚأشٚادهِ ٚأْبا٤نِ ٚ ،1) ....ناإ
األْؿاز اغرتطٛا عً ٢ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ بكٛهلِ ( :إْا بسا َٔ ٤ذَاَو ست ٢تؿٌ إىل دٜازْا  ،ؾاإذا ٚؾاًت إيٓٝاا

ؾإْت يف ذَتٓا ،منٓعو َا منٓع َٓ٘ أبٓاْ٤ا ْٚطاْ٤ا ).2

ٚاسرتاَاّ هلرا ايػسط ايرٜ ٟدٍ عً ٢إٔ األْؿاز حيُ ٕٛزض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يف بًدِٖٚ ،مل ٜبااٜع ٙٛعًا٢
ايكتاٍ َع٘ خازد٘ ،يريو اقتؿست ايطساٜا اييت ضبكت بدز عً ٢املٗادس ،ٜٔؾطًب ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٝا٘ ٚضاًِ َاٛاؾكتِٗ

ايؿسحي ١عً ٢ذيو ،3سٝح غاٚز ايؿشاب ١عاَ ، ١ثِ خـ األْؿاز باملػٛز ٠يًشؿ ٍٛعً ٢املٛاؾك ١عًٖ ٢را املٛقاـ ادتدٜاد

اير ٟمل ٜهٔ َٛدٛداّ قُٔ غسٚط ايعكد ايطابل ،ؾكد ز ٣ٚابٔ اضشام خرب املػٛز ٠بطٓد ؾشٝحٚ 4ذنس إٔ ايسض ٍٛؾً٢
اهلل عًٚ ٘ٝضًِ اضتػاز ايٓاع املٛدٛدَ ٜٔع٘ ،ؾكاّ ثالث َٔ ١املٗادس ِٖ ٜٔأبٛبهس ٚعُسٚ ،املكداد بٔ عُس ٚؾأسطٓٛا يف اياسد
ٚايكب ، ٍٛثِ قاٍ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ( :أغريٚا عً ٓٞأٜٗا ايٓاع ؟ ؾكاٍ ضعد بٔ َعاذٚ :اهلل يهأْو تسٜادْا ٜاا زضا ٍٛاهلل ؟
قاٍ ( :أدٌ ) ثِ قاٍ قٛيت٘ املػٗٛز.5)٠

ٚبٗرا ظٗس إٔ مجً َٔ ١ايعالقات ٚايػمٜٓ ٕٚعُٗا عكد ايبٝعٚ ،١إ مجٝع ايػسٚط املتكُٓ ١ي٘ جيب االيتاصاّ بٗاا َاا
داَت ال تتعازض َع ايٓعاّ ايعاّٚ ،األدي ١ايػسع ١ٝايجابت ١ايؿسحي.١
ؾٗرا ايعكد ا نأ ٟعكد ا ي٘ ضت ١أزنإ َؿؿً ،١أ ٚثالث ١زتًُ:ٖٞٚ ،١
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ايعاقدإُٖٚ ،ا :األَ ١أ ٚممجًٖٛا ايػسعٚ ،ٕٛٝايػدـ املدتاز.
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املعكٛد عً ٖٛٚ ،٘ٝاذتكٛم ارتاؾ ١باألَٚ ،١اذتكٛم ارتاؾ ١بايكا٥د.
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ٚايؿٝػ ١ايداي ١املعرب ٠عٔ زقا ايطسؾني ا أ ٟاالجياب ٚايكب ٍٛا ضٛا ٤ناْات باايًؿغ ؾكاط ،أٚ

بايهتاب ،١أ ٚضتُٖٛا.
ٚأَا طبٝع ١ايعكد ؾٗ ٞعكد خاف يف ْعس ٟأغب٘ َا ٜه ٕٛبعكد ايٛناي ١باألدسٚ ،ياريو لاا ٢بعاض ايتاابعني ارتًٝؿا١
َعا ١ٜٚباألدري ،ؾكايٛا( :ايطالّ عًٝهِ أٜٗا األدري) ٖٓ َٔٚا ؾإٕ عكد ايٛناي ١باألدس ٜهاد ٜٓطبل متاَّا عًَ ٢ا ٜطُ ٢بايبٝع.١
 َٔٚادتدٜس ايتٓب ٘ٝعًٖٓ ٘ٝا إٔ املساد بايبٝعٖٓ ١ا :ايؿؿكٚ ،١قد اضتعًُت ٖر ٙايهًُا ١يف ٖار ٙايادا٥س ٠يػاب٘ ايعكاد
ايطٝاض ٞبؿؿك ١ايبٝع َٔ سٝح إٔ املباٜع ٜعاٖد أَري ٙبٛقع ايٝد يف ٜد ٙنُا ٜؿعً٘ املتباٜعإٜ ،ك ٍٛابأ خًاد( :ٕٚاعًاِ إٔ
_____________________________________________________________________________________________
( )1زٚا ٙأمحد يف َطٓد ٙبإضٓاد دٝد ( ٚ ) 340 ، 339 ، 323 /3اذتانِ يف املطتدزى (ٚ ) 625 – 624/2قاٍ  :ؾشٝح ٚٚ ،اؾك٘ ايرٖيب ٚ ،ابٔ نجري يف ضريت٘ (ٚ ) 196/2ؾشش٘ عً ٢غاسط َطاًِ ،
ٜٚسادع  :د .أنسّ ايعُس : ٟايطري ٠ايٓب ١ٜٛايؿشٝش ، ١طَ .سنص حبٛخ ايطٓٚ ١ايطري ٠بكطس ّ1998
( ) 2زٚا ٙاضشام بطٓد ؾشٝح  ،اْعس  :ايبداٚ ١ٜايٓٗا ١ٜالبٔ نجري ( ٚ ) 263 – 262 /3قاٍ ٚ ( :ي٘ غٛاٖد َٔ ٚد ٙٛنجري ، ٠ؾُٔ ذيو زٚا ١ٜايبدازٚ ٟايٓطاٚ ، ٞ٥أمحد ٜٚ ) .....سادع  :د .أنسّ ايعُس: ٟ
املسدع ايطابل ف 359 – 358
( )3ايبداٚ ١ٜايٓٗا ١ٜالبٔ نجري (  ) 263 – 262 /3بطٓد ؾشٝح
( )4ايبداٚ ١ٜايٓٗا ١ٜالبٔ نجري (  ) 263 – 262 /3بطٓد ؾشٝح
( )5ايبداٚ ١ٜايٓٗا ١ٜالبٔ نجري (  ) 263 – 262 /3بطٓد ؾشٝح
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العالقة بین الراعي والرعیة في ظل الحكم الرشید في ضوء مقاصد الشریعة

أ  .د  .علي محي الدین القره داغي

ايبٝع ٖٞ ١ايعٗد عً ٢ايطاع ،١نإٔ املباٜع ٜعاٖد أَري ٙعً ٢نرا ٚ ، ....ناْٛا إذا باٜعٛا األَريٚ ،عكدٚا عٗد ٙدعًٛا أٜادِٜٗ
يف ٜد ٙتأنٝداّ يًعٗد ،ؾأغب٘ ذيو ؾعٌ ايبا٥ع ٚاملػرت ،ٟؾطُ ٓٞبٝعَ ١ؿدز باعٚ ،ؾازت ايبٝعَ ١ؿاؾش ١باألٜدٖ ،ٟرا َديٛهلا

يف عسف ايًػَٚ ١عٗٛد ايػسع).1

 َٔ ٚاملتؿل عً ٘ٝإٔ ٖرا ايعكد ٜتِ باألزنإ ايطت ١بٌ إٕ أِٖ أزناْٗا ٖ ٛاالجياب ٚايكب ،ٍٛأْ٘ ال ٜػرتط ؾٝا٘ ٚقاع
ايٝد ٚ ،إمنا نإ ٖرا عاد ٠غري ًَصَ ،١بٌ ٖ ٞيًتأنٝد ؾكط.
ذسَ ٔ ٠ؾَعًَٔاَِ ََاا
ق َٞايًُٖ٘ عَٔٔ اِي ُُمَِٔٔٓنيَ إٔذِ ُٜبَأٜعَُْٛوَ تَشِتَ ايػٖ َ
ٚقد لا ٢ايكسإٓ ايهس ِٜذيو باملباٜع ١ؾكاٍ تعاىل( :يَكَدِ َز ٔ

طهٔ َ١َٓٝعًََ َِٚ ِِٔٗٝأَثَاَبُِِٗ ؾَتِشّا َقسٜٔباّ)ٖٚ 2ر ٙايهًُ ١تدٍ عً ٢املػازن ١ألْٗا َٔ ؾٝػ ١املؿاعً ١مما ٜعٗس َٓٗاا
ؾٔ ٞقًُُٔٛبِِٗٔ َؾأَِْ َصٍَ اي ٖ
بٛقٛح ايدالي ١عً ٢عكد جيُع ايطسؾني عً ٢سكٛم ٚايتصاَات.
ٚيف ق ٤ٛذيو ؾإٕ عكد املباٜع ١عكد ي٘ طبٝعت٘ ارتاؾٜٚ ،١ػبٗ٘ َٔ عكٛد َٔ عكاٛد األؾاساد :عكاد ايٛنايا ١باأدس،
ٚبايتً ٞؾٗ َٔ ٛشَس ٠ايعكٛد ٚايدا٥س ٠بني املعاٚقات ٚايتربعاتٚ ،إٔ ستٌ ايعكد ٖ ٛزتُٛع َٔ ١اذتكٛم ارتاؾ ١بهاٌ ٚاساد
َٔ ايعاقدُٖٚ ،ٜٔا األَ ١أ ٚممجًٖٛاٚ ،ايكا٥د أ ٚاذتصب اير ٟميجً٘ٚ ،إٔ ٖرا ايعكد خيكع يف غسٚطَ٘ٚ ،دت٘ ٚآثازٖا ٚسكٛقا٘
إىل ايٓعاّ ايعاّ اير ٟضٓتشدخ عٓ٘ٚ ،إىل ايك ِٝايعاَ ( ١ايدٚ ،١ٜٝٓاإلْطاْ ١ٝايجابتٚ ) ١إىل بٓٛد ايعكد أ ٚايدضتٛز ايارٜ ٟآعِ
ٖر ٙايعالق.١
ٚقد سدد ارتًٝؿ ١األ ٍٚأبٛبهس ايؿدٜل (زق ٞاهلل عٓ٘) عٓدَا بٜٛع بارتالؾ ١مجًٖ َٔ ١ر ٙاذتكٛم ا نُا ضبل ا.

األَس ايجايح  :ايك ِٝايطاَ ( ١ٝايدٚ ١ٜٝٓاإلْطاْ) ١ٝ
ٚباإلقاؾ ١إىل إٔ ايعالق ١بني اذتانِ ٚاحمله ،ّٛأ ٚبني ايساعٚ ٞايسع ١ٝختكع يًٓعاّ ايعاّ ٚ ،ايعكد سطبُا ذنسْا ؾإْٗا
ختكع يف اإلضالّ أٜكاّ يًك ِٝايطاَ ١اييت ته ٕٓٛايك ِٝاإلْطاْ ١ٝايؿطس ١ٜاييت ؾطس اهلل ايٓاع عًٗٝا داص٤اّ أضاضاٝاّ َٓٗااٚ ،ايايت
أندٖا اإلضالّ ٚ ،ؾتح ايباب يدخ ٍٛنٌ قد ِٜؾاحل ٚددٜد ْاؾع ؾٗٝا.
ؾايساع ٞا ضٛا ٤نإ زٝ٥طّا أّ غري ٙا ؾَٗ ٛطًِ ٚبايتاي ٞال ب ٓد إٔ خيكاع يهاٌ أسهااّ ايػاسع ٚقُٝا٘ ايطااَ ١ٝيف

اي عالق ١بني اإلْطإ ٚزب٘ ٚ ،بٚ ٘ٓٝبني أخ ٘ٝاإلْطإ ٚ ،بٚ ٘ٓٝبني أَ٘ األزضٚ 3ايبٚ ،١٦ٝبايتاي ٞؾتذاب عًٝا٘ سكاٛم االخا٠ٛ
اإلمياْٚ ، ١ٝنريو جتب عً ٢ايػعب أ ٚاألََ ١جٌ ٖر ٙاذتكٛم.
 َٔٚداْب آخس ؾإٕ اإلضالّ ٜسٜد إٔ تهٖ ٕٛر ٙايعالق ١قا ١ُ٥عً ٢أضاع احملبا ١املتبادياَٚ ، ١اا ٜرتتاب عًٗٝاا َأ
سكٛم ٚٚادبات ٖٚ ،را َا ب ٘ٓٝايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يف سدٜح ؾشٝح زٚاَ ٙطًِ بطٓد ٙعٔ عٛف بٔ َايو ،قاٍ:
(لاعت زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜك( :ٍٛخٝاز أُ٥تهِ اير ٜٔحتبٚ ِْٗٛحيباْٛهِٚ ،تؿاً ٕٛعًاٜٚ ِٗٝؿاً ٕٛعًاٝهِ،

ٚغساز أُ٥تهِ اير ٟتبػكٜٚ ِْٗٛبػكْٛهِٚ ،تًعًٜٓٚ ِْٗٛعْٓٛهِ).4

_____________________________________________________________________________________________
( )1املكدَ ١البٔ خًد ٕٚط .داز ايػعب  /ايكاٖس ، ٠ف 187 – 186
( )2ضٛز ٠ايؿتح  /اآل18 ١ٜ
( ) 3لاٝت األزض أَاّ  ،ألْٓا خًكٓا َٓٗا  ،ؾٗ ٞأَٓا بعد أَٓا سٛا ٤عًٗٝا ايطالّ
( )4زٚاَ ٙطًِ  ،اذتدٜح زقِ 1846
٢٨

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 1.اذار  :7112ص ص 79 -9
DOI: 10.21928/juhd.20170315.01, e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ٖٚر ٙاحملب ١تٓبجل َٔ اإلميإ ٚاالخ ٠ٛاإلمياْٚ ،١ٝترتبت عًٗٝا سكٛم ٚٚادبات نُا ضتتكاح ؾُٝاا بعاد ٚأَاا أضااع
ايعالق َٔ ١ايعًُ ١ٝؾٗ ٛايعكد اير ٟمبٛدب٘ ٜعط ٞايػعب أ ٚممجً ٙٛايبٝع ١يًشانِ ،سٝح قد ٜهٖ ٕٛرا ايعكد َػااؾٗ ١ا نُاا
نإ يف ايطابل ا أَ ٚهتٛباّ َٔ خالٍ ايدضتٛز اير ٟاختاز ٙايػعب أ ٚممجً ٙٛاذتكٝكٚ ،ٕٛٝايرُٜ ٟشدد اذتككٚ ٛايٛادبات ،أٚ
َٔ خالٍ عكد َهتٛب َٔٚ ،املمند غسعاّ ٚعكالّ ٚجتسب ١إٔ اير ٟحيكل احملب ١بني ايطسؾني ٖ ٛايعدٍ ٚاالسطاإٚ ،ايػاٛز،٣
ت ؾَعٓاّا غًَٔاٝغَ ايِكًَِابٔ يَاِْؿَكٗاٛا َٔأِ
ٚاسرتاّ اآلخسٚ ،محا ١ٜسكٛق٘ ٚنساَت٘ ،ؾكاٍ تعاىل ( :ؾبُا زمح َٔ ١اهلل يٓت هلِ ََٚي ِٛنُِٓ َ
ت ؾََتَٛنٖ ٌِ عًََ ٢ايًٖ٘ٔ إٕٖٔ ايًٖاَ٘ ُٜشٔابٗ اِيُُتَاَٛنِّ ًٔنيَ)  ،ؾٗار ٙاآلٜا١
َسِٔٛيوَ ؾَاعِـُ عَ ُِِِٓٗ َٚاضِتَػِ ٔؿسِ َيُِِٗ َٚغَاِ ٔٚزُِِٖ ؾٔ ٞاِيأَ َِسٔ َؾٔإذَا َعصََِ َ
ايهسمي ١بٓٝت أضباب حتكٝل احملب ١بني ايساعٚ ٞايسع ٖٞٚ ، ١ٝايسؾل ٚايًني ٚايسمحاٚ ، ١االبتعااد عأ ؾعاظا ١ايكًابٚ ،بارا٠٤
ايًطإ ،ثِ إٕ ايدعا َٔ ٤ايساع ٞبايعؿٚ ٛاملػؿس ٠يًسعٖٚ ،١ٝرا ال ٜتشكل إالٓ َٔ خالٍ احملب ١املؿك ١ٝيًدعا ٤يف ظٗس ايػٝب ،ثِ
اسرتاّ ايسع َٔ ١ٝخالٍ ايسدٛع إي ِٗٝبايتػاٚز يف أ ٟغإٔ َِٗ .ُِٜٗٗ
ٜٚك ٍٛابٔ خًدٚ ( :ٕٚإذا سؿٌ االيتشاّ بريو دا٤ت ايٓٓعسٚ ،٠ايٓؿس ٠ايتٓاؾسٖٚ ،را َػاٖد بني ايٓاع ).

رب العالمين،
ىذا ما أردنا بيانو بإيجاز شديد  ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل ّ

وصلى اهلل على عبده ورسولو المبعوث رحمة للعالمين  ،وعلى آلو وصحبو أجمعين
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