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 دراسة مقاصدية الفقه ومصلحة النظام
 كرب كالنرتيأعلي الدكتور 

 حممد حسن زراقط ترمجة: الشيخ
 

عليييي أكيييرب كالنرتيرحمميييد زراقيييطر اللنييي، الفيييلملة الي،يييصلر اللنييي، ا نص يييدير ا فيييلملةر ا  ييي  الكلماااال المفيا: اااة  
 الوالئي.

  
اخبص يية ا اواييواف اللناييية ا رتا يية قسييصئ  االقتفييص   رصرات حبثييية حييوه اييطل ا فيي لملصتثيياال خيلييو اللنيي، ايلييصلي ليين  
عييد اللناييص  عيين لواقيي  اييطل ا لييصاي  ل تييي  نفيييااص الييطي تسييتملم ليين الامليي ر ليين أجيي  ا  ااالجتمييصا السيص.ييي. ال يين 

اال يية  اقييد كييصس ت .يييو اةماور يية اي.يياللية الييم ايييي  عليي  عمييص  اي ارة السيص.ييية ااالجتمصعييية للييرتات تصرخيييية  و ليية.
ق ايطل ا وضيوعصت ر   ال أنيص لص زليص نواج، نيدرة ا   ي رقز د لن االاتمصل هبطل ا وضوعصتلفدر أل  ااعد اللني، االلن،ر 

 اصلنيصس  ىل لص او ل لوف.
ا.يييتي ر اعيييس الييييصس حبيييي   ؛صص لسيييو   اييي  اا.يييت دال نيييص   أحيصن ييياقيييد كصنييي  قلييية االاتميييصل هبيييطل الن يييص ص .ييياا  

اا  .1ذليييض ت يييملية اصليييد ن  فيييلملة السيييل ةا ا لييييا  اييي س اعتنيييص    ر فيييلملة ا ا  ولييية اي.يييالليةا.يييت دال للايييول ا
. 2ا نصا   عتند آنراس ا س قاوه اطا العيفر  اني    يصر لي،ولية اال ية اللنيي، .يو   يآ ي ا لنلي،  ىل نيوا لين العلميية

لاييية أس ت ييوس ة االثنص يييةر اال تعييدا اييطل ا نصليية اليين ايييصر  اييدا أس لعصةيية اييطل ا وضييوعصت ليين أاجييي الواجاييصت الل ر يي
     ىل لدالي ، ا  لواة.ت ص   ىل اطا الفرح أا حفصة ت  

 ال حصجية السيل ة لياعس او اات  رالسيصق ال أ   هليصغر اة عن احنن نعتند أس عيفر لفلملة الي،صل ليو   رة 
ز  أ.يصس لين اييية اللني، ايليصلي  ياي  لين  اني  اليد ن ا لاولية لسد لص تعصني، لن نل ر ا   س عيفر لفلملة الي،صل جي

 امتتد جطارل ا ترات،.
 معنى :فظ النظام

سييتلص  ليين تتايي  كلمييصت اللناييص  أس لفيي لم  حلييد الي،ييصل   سييت دل ا لعيييين اثييين؛  تييصرة  ييرا  لييي، حلييد حصكمييية    
اليطلض  ؛ حليد اي ية اي.ياللص لين تعاي"  صن  اي.الل ا.ل ت، ا لنصا  التدن  اوجييبر ااطا لص  سصاي أا  ستلص  أحي

 . يييرمل ا ييي"زا الييييصئيس أس ليييص  سيييمي، اللنايييص  حليييد اي ييية اي.يييالل ايييو ليييص  سيييمي، غييي" اللنايييص  حليييد اليييو ن االيييد صا عيييي،
ايو ا يطر لين تيدن  اوعيدا   ؛؛ حيي   س ا  يموس ااحيدرص ا ا  يموااالنتال  ا ا ف لم ال  عس اصل رارة انتال  ي

 .3ا عن اورض االي،صل االجتمصعياالد ص 
                                                 

 ) صر.ي( .58 لملةفالر 28ر العد  ك انر جملة  اآلنرة ااهللر مهص اد  اعثة اونايص  لادي اصزركصسر  1
 . ) صر.ي(24ر العد ك انر جملة  لس"ة علمية اللن، الشيعي جاصن "  صحل اورر  2
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اا.يتنرار أاضيصا لآ.سيصت،. احليد  رايو حليد ن،يصل اعتمي  اي.ياللي راتصرة  نفد لن اطا ا في لم لعيآ آنير
يالي،صل هبطا ا عآ او ا لاول ا نصا  لللوض  ااهلرج اا رج. ااطا ا عيآ ايو اوكثير ا.يت دال   ص علي  ألسيية اللنايص ر ص ارااج 

قوليي،: لياييص  عليي  اجييوف اجييو  اعتاييد ايين ا سييلمن قجموعيية ليين العليي  عيييدلص   رر لييثالالجااها  صحي اليين اييآال   يي
حرلية الت سيي قيص عيي علي  اينسيصس  علي،  نيوه: املي  حيوه اا حم  آنير اا لنيصل ال .1 لتوقف حلد الي،صل علياص 

ال خيلييو ليين  ،يي صهر الييو .ييل   ييص را  لييي،  حوا ايي س الفيييصعصت احنواييص ليين الواجاييصت ال لصئيييةر ا س كييصس ييما  قييد  يير   
اجييوف اجييو  العييصر  هبييصر ال أنيي، عييي علييي، العميي . اقييد  ييد   ا نيي، ال لييصن  ليين ذلييض )أي اجييوف العميي  علييي،( ضييرارة 

ني ي  }توقف حلد الي،صل علي،ر كمص أال   ليي، انولي، تعيصىل:  يتي ا    َا ا   ي يصَة اليد  ييي ا   ليَعيش  ي ص اي يي  ص ا ر  ي ع ي يص اي ع   يا     ي يو ق  حن  ين  ق س يم 
رَ ًّص  .3 2{اي ع ٍس   ر ج صٍت لَي تيَ ط  اي ع   ا   اي ع   ص .   

 ذا علييي  نلسييي،  نيييوه ا لنيييصل ا يييد   حيييوه اجيييوف تعيييين النصضيييي:   الجاااها  اا لاملييي  الن يييص  لييين كتيييصف 
لي، لين  ا قيصاال   يي، اي س  اعي  لي، أا  ي لر أحيد   ل  ا صجة  لي، لزل، نفيي قيصضٍ  ص لن قصضٍ ا نصلي  ايلصل علي، السالل أس الد  

 يي، لين لصللية ايليصل عليي، السيالل اليي  قييصل    يص أال، ا،؛ ون، لن السيص.ة الالزلة ل،ر ا  مث أا  الالد اصالتلصق عل  ليع،
 .4 كلمة ا م اانتاله الي،صل

ل ااآلثييصر صح ييليين أايي  او اااحييد  او ييل، ر ا ييرمل ايلييصل ا ميييس  ىل لييي  اهلييرج اا ييرج احلييد الي،ييصل اييص عآ الثييصي
 س اوح ييييصل ايهلييييية .يييييوا  اوح ييييصل ا راو يييية اص صليييييصت )ال يييييرائي( أا ا رتتايييية عليييي  تشيييي ي  السييييل ة ا قصلييييية الداليييية:  

 ىل  ييول النيصلييةر انلييو انييص  تلييض اوح ييصل  ن ييي ا ييرارة ح وليية ااال يية   السيص.يييصت أا ا نييوق ل تيسييخر ايي  تانيي
ص ة النييصنوس ايهلييي اتت ليي  يجرائيي،ر اال ء يين  جييرا  أح ييصل الل يي،  ال هبييصر لييمال  لييزل اهلييرج اا ييرجر ليي  أس ت ييمن حلييد .ييي

حلد الي،صل لن الواجاصت اوكييدة اانيتاله أليور ا سيلمن لين اوليور ا اووضيةر اال  نيول ذا اال  سيد  عين ايطا  ال ايواٍه 
 .5اح ولة 

 س حليد اي ية اي.يالل لين كلمصت، ا عيين ا شصر  ليامص أعاللر حن  نوه:  األص احملنم اليصئيس  يشم  ا اعس  
ن،يصل أس الين الواضيم  .ي.ياللية لين ائيصئف ا،يآاس ايلصليةا  أمهاص عل  اي القر االسيل ة ا رأا  الت صليف الشرعية
رايية ا يوا ين ا  فيصه ا نيوق ات و نحليد ن،يصل اولية االي راواه ،ألية  يتايي  ىل او يلن اآلتيين اعتمعصت ا،ر  كي 

 ىل أ ييملصهبص الييي  تعييدي اعييس ا ييوا ين عليي  اع ييا  اآلنييرر  ىل غيي" ذلييض ليين الوئييصئف اليوعييية الراجعيية  ىل ا فييصحل 
 .6حلد اولة لن تدن  اوجصني اا طر لن حيلا  ا عتص ة  رالثصيا ااولة.  و نالدانلية لل

                                                 
 .404 لملةفالر 21 ز (ر اة ار  حيص  الرتاث العريب)ا"ات:  جها   الكالمالشيخ حممد حسن اليجلير  1
 .32ر اآل ة الزخ ف.ورة  2
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 .40 لملةفالر 40 اةز ا فدر نلس،ر  4
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لي،صل ا ال لعييي، لن الواجاصت الشرعية االعنلييةر اايطا ا عيآ لين اوليور االين ة اةد رة اصالاتمصل اي أس حلد ا
مة عييد اللنايص  كميص تشياد لييطلض كتياا  اأ.يلصرا  ا لاصحي  لتللية.  يم   ا كثيي" لين ا يوار  جعليوا ايطا ا لاييول ا سيل  
 ن اولثلة االيمصذج.ا.و    يت لز د ل را ل ث" لن اوح صل ممص أ،رنص  لي، ا لص تندل الرت ز   ليال  

اذاصف اي ية اي.يالل لين اوليور  رص كصس عدل رضص الشصرا ا ندس اصنتاله الي،صل   الطلض  نوه احملنم اليصئيس:  
اي.اللية أاي  لين مجيي  اوليور ا سيايةر كيصس ثايوت  دالةص كصن  الواجاصت ا رتا ة حبلد ن،صل الالواضملة الن عيةر ا     

 .1 اف ايلصل ا عفر الوياة لن ق عيصت ا طايالييصاة لللناص  انو 
 ؟ما  ي المصلحة

. ا نيييوه اةيييواري ا 2 اي يييالح ننييييس اي سيييص ر اا فيييلملة: الفيييالح نيييوه ااييين لي،يييور ا تعر يييف للييير ة ا فيييلملة:  
.  سييتلص  ليين اييط ن 3 صر لثيي   نيي   ييدن   نييوال   الفييالح: ضييد اللسييص ر تنييوه  ييلم الشييي   فييلم  ييلوح  : الصااحا 

 ااي الح او ا عآ ا نصا  لإل سص . ن ا  تفر ن أس ا فلملة اي ا عآ ا نصا  للملسدةراليف
ا فييلملة: لييص  رتتييي عليي  اللعيي  ا اعيي  عليي  " ليين .ييصاني،: ا نييأ أكثير تلفيييال   أقاا ا المااهاردا نيوه  ييصحي 

ي ليييص  تعص ييصل اينسييصس لييين ؛ أي اييو ليييص لميي  عليي  الفيييالحر الييي، مس يي‘رأمل ايلييصل ا فيييلملة ا ذلييض’الفييالحر  نييصه: 
 .4اوعمصه الاصعثة عل  نلع، 

س ا فيلملة ا أء ين النيوه  رأس ا فيلملة ايي ا يلعية ا رتتاية علي  اللعي . الين اييص راحص   لص  ستلص  لن كالل،
 عر  اللناص  اي ا يلعة ا الدنيص ااآلنرة.

أس مجيي  ا عيصلالت اغ"ايص   يص  رال تيصف لا  لن اوناصر اكالل او ملصفر ا  ئصار :  الجها   نوه  صحي 
 .5 صلفلملة ا صئدة عر     ر ع   فصحل اليصس ا وائدا  الدنيو ة ااونرا ة مم ص تسم  ،  

عييص  أس ا ييرا  ليين حلييد لفييلملة الي،ييصلر حلييد كيي  أليير  ييي،  ييالح اعتميي  ا.يياي لتملنييم ليلعيية اعلييي، ء يين ا   
 ن أ را  االجتمصا اينسصي.لعيو ة أا لص  ةر  نيو ة أا أنرا ة ل    ر  ل

اا فيييصحل اليييم  ايييت  هبيييص الشيييرا ا نيييدس ليسييي  حمفيييورة قفيييصحل اليييدنيص؛ اذليييض وس ا فيييصحل ا رتتاييية علييي  اوح يييصل 
ي ، ااحملير  ل ثي" لين التشير عصت ايو ضيمصس الشرعية هلص لو ص ااعداص الشرعي اليطي  ايت  اصليدنيص كميص ايصآلنرةر اي   س ا وج 

 اآلنييرة ليين نيياله ترايتيي، ا الييدنيصر ا  فييصه الليير   ىل كمصليي، اينسييصي ا توقيي  ليي،. اعيييد اييطا ا لييرتق .ييعص ة اينسييصس ا

                                                 
 .46 لملةفالا فدر نلس،ر  1
 ر لص ة  لم.لسان الع ااان لي،ورر  2
 ر لص ة  لم.الصحا  مسصعي  ان محص  اةوارير  3
 لص ة  لم. ،أق ا المهارد .عيد الشرتوير 4
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  يرار راا  ايطل علي  اليرغ  لين  يلف  اي.الل االل ر اي.اللي عن التيصرات اليلعية ا الللسلة ان،ر ية ا عر ية؛ اذليض 
 .1 ليصسا يلعة اوكثر وكرب عد  لن االتيصرات عل  قصنوس:  

 ص لن جاصت عدةر لياص:عل  الرغ  لن اطا اي رارر  ال أس ان اي.الل االيلعية  رق  
دنلوس ا حسيييصهب  ا فيييلملة ا :  س لييص  نفيييدل  اليلعييييوس ليين ا فيييلملة ايييو ا فييلملة ا اليييدنيص احيييداص اال   ييأاال  

 اآلنرة.
صر أي أس اليييرام ايييو اليييداعي  ىل النييييصل لسيييان   : ليييص تيييدعو  ليييي، ايييطل التييييصرات لييين ا فيييلملة ايييو اليييرام ا عيييرا صثصني ييي

يي
 
س أص هبييص اخبص يية ا جمييصه العاييص اتر أي اصلعميي ر اييمييص اي.ييالل  ييدعو  ىل النيييصل ايياعس اوعمييصه الييو ل   يين اللصعيي  عص 

 ص حبد ذاهتص.أثر انتيجة اليس  اد    را يلعة ا اي.الل ا كث" لن اوحيصس
( Utility عص ير ن قفي لملصت الويراين لثي   ليي   اركايصمجر اترمجيوا للير ة )اقد ت ثر اعس ال تصف ا سيلمن ا

ص .يع  اييآال  يثاييصت أس  يرح ايلييصل ا ميييس  لايول لفييلملة الي،ييصل ا ن صاي، السيص.ييير لي لن يي ر ىل لفيلملة. اليين ايييص
ا عين  يصر العني  العيرا اعييد  للف  الد ن  عن الدالية. ا عتنيد ايآال  أس ا فيلملة للايول ء ين ود يدل اا يد   عيي، ا  

ص ا ليص  ي يت ليين ا  يصف اليد سر ا ت يم ضيعف ايطا ال يالل مميص أثرنيصل حيوه للايول ا فيلملةر ا.يو  نز يد اولير اضيوح  
 اطل ا نصلة.

ل ا ليص.ياصت عيدة. اهليطا ا في لم ا  ني، ا اللناص  اذكر  ،اا طا  تان أس كلمة ا فلملة ا اللن، لف لم تداال
و ي  ا.يت دلوا للايول ا فيلملة ا اللني، كميص أ نليول  ىل  ؛مهيية رقيص ت يوس أكيرب لين أمهيتي، ا اللني، ايليصليأا  السية أ

  ائرة عل  او وه و  عيواس لص  عر  اص فصحل ا ر.لة.
ص لييين   ،يييم  الي،ييصل لفيييلملة ر ا الي،ييصل حلييدااعييد عرضيييص لتعر ييف للايييول ا فييلملةر نييطك ر ايي س اييين لفيي لملي  

را  اي،يييصرة  يايييص  ىل أس عيييدل لراعيييصة ايييطا العييييواس سيييت دل ا ليييوار    ييياالتليييصات؛ اذليييض وس الرتكييييي اواه     االنيييتال 
 ص تش"  ىل اطا ا عآ. سو  اهلرج اا رج ا اعتم  اي.اللير ااولثلة الم أار نص آنل  

موعية لين ا فييصحل ا رتتاية علي  وننيي،  مني،  شي" ا كثيي" لين ليوار  ا.ييت دال،  ىل جم ر لفيلملة الي،ييصلاأليص تركييي  
 لي،صل،. اا صك  الشرعي ا لث  اطل ا يوار  لي،  يالحية   يدار ا ولر اعتم  اانتالال  الو ل   ن ا عدل لراعصت،  سص   

ص ليين ح يي   لزالييي )حرليية ص لييص   ييوس لييور  اييطل اوح ييصل الييم  فييدراص ا ييصك  نصلي يياعييس ا را.ييي  أا اوح ييصلر اغصلا يي
وف(ر ا  ت وس ا  ائرة ا اصحصت. ال ن لفيلملة اعتمي  اي.ياللي تنت يي  يدار لثي  ايطا اوح يصلر ليميي  ليايص ااج

                                                 
. 19. ااالقتفيص ي اا نيوقي الرب  يصي   لييد ر  يصر ا ا النيرس 19ا 18لين  ال.يلة النيرنن ااي   ر،ار لي،ري اطا التيصر جرلي ايتصل اجيمو لي  اجصس ا.يتيوارت لي أ 1

لوك،ر مهص:  ليي الليطة ا  ي  اول. الين اييصر ال ايد لين توجيي، أ عصلي، اتفير صت، ا نول اي   اطل الللسلة عل   رضية أس اينسصس حم ول لسل تن تتمل مصس ا ر ات  عل، ا.
ن ل، اللطة. اال  نفد اآال   عوة اينسصس  ىل اونصنية ااتاصا الشاواتر ا  ا يرا   عيوة اينسيصس  ىل اصجتصل ا يلعة؛ أي أن، عي أس  سع   ىل النيصل ا عمصه تد   عي، اول اتآل  

  ييصي عر ييوا ه الييم جتلييي اللييطة وكييرب عييد  ليين اليييصسر و ييوه اقيي  مم يين. اقييد ووليي  اييطل الللسييلة  ىل اجتييصل .يص.ييير كييصس ليي، ممثلييوس ا جملييو العمييول الرب النيييصل اصوعمييص
  اصلرا   صلين الللسلين.

ا ايي س الرتكيييز عليي  ليلعيية الليير  .ييو   تملييوه ليي  او ييصل  ىل ص   اا جمييصه االقتفييص   يييو  اعييس او  ييصر االقتفييص  ة )االقتفييص  ال ال.ييي ي( عليي  ضييو  اييطل الللسييلةر اعتنيي
ن عييي أس توضيي  عليي  ضييو  رغايية االاتمييصل اص يلعيية العصليية عيييدلص توضيي  لفييلملة الليير  ا جمرااييص الفييمليمر اليين ايييصر ر ييس اييآال  تييدن  الداليية ا االقتفييص ر ارأاا أس النييوان

 .صس العص ات االتنصليدر  او لصلف لل ايعة الاشر ة ااعيد عن راح العفر.اينسصس ات لن لفص ،. األص اض  النوانن عل  أ
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لي  تفد ر اعس الا صئ  اا وا ر الي  احت يصر اعيس اوعييصسر  رأا ععلاص الزلة عل  ا وا ين. الن ألثلة اطل ا صالت
 لو ل  وجد نأ  ر م لن ال تصف االسية لد  ح م،.اضاط او.عصرر اغ" ذلض ممص  ي، لفلملة للمجتم ر ا 

ر عييييد الاملييي  عييين الفيييلم لييي  ال ليييصر  يييطكر ليييص  سيييتلص  ليييي، التميييييز اييين حليييد الي،يييصل ليييثال   الجاااها   فيييصحي 
رقص  ف ي  اين ال يرارة اا فيلملةر   اجاايص ا اواه اجو زايص ا الثيصير اال اي س اي،ر  يمس الفلملة الي،صل؛ حي   نوه:  

 .1 وجوف عل  ك  حصه كدعومل اةواز كطلض ا غص ة الاعد عومل ال
اعل  أي حصهر  منيص جند ا اليفوص اللناية ،يوااد عيدة علي  التل ي" ا فيلملير الين ذليض قيوه الشييخ ا لييد 

ل احملت يير عليي   نييراج غل تيي،  ييرَ اللسييل صس أس    ا لامليي  الاييي  حييوه  ييالحيصت ا ييصك  ا ضيياط التعييصلالت التجصر يية:  
ص ا اعيصه عييي، قيوه  يي،: . الفيصحي اةيواار أ   ي2 ال، أس  سع راص عل  لص  رال لن ا فلملة. اص ا أ.واق ا سلمناايع

 .3اصقت ص  ا فلملة العصلة االسيص.ة ذلض ا كث" لن اوزلية ااول ية  ر ا راج عن قصعدة عدل جرب ا سل 
. 4  رال لن لفيلملة ا سيلمن ل، التفر   ي، حبسي لص:  ا حب  اوراضي ا لتوحة عيوة را نوه الشيخ ال و.ي
لييص  ييي، لفييلملة ا سييلمن   س ععيي  اةعص يي  علييأا ييرف  ذا  نيي   ار لييصل انليلتيي، عييوز لإلا نييوه ا لامليي  اةاييص :  

 .5 ‘ذلض  ر م غصلس  ل، كطار الص أ،ا،  قلعة كطا  ل، كطار اكطلض عل  لن  ل يص عل’ ينوه: 
يص  اورض ا وات  يرمل عيد  لين اللنيص  أس ليص  عير  حبيم التملجي"  سينط ليو اضي  اينسيصس اعيد ا د   عن  ح

ال  ن  اعمصرة اورض ا حيصئاص  ىل ليدةر  ي ي"ل ا يصك  أا ايليصل اين التييصزه عيايص لوي"ل ااين  را اورض ا وات حجصرة
اايييطا ا  ييي ر حبسيييي  اولييير ن اصنتييييصرل. حيييد ايييط نأ حيصئايييص اعمصرهتيييص ايييصلزرا أا غييي"ل. اعيييربل علييي  التييييصزه ليييو ل  لعييي  

االشييايد ن اواه االثييصير  االعالليية ا لييي ا  يير احملننيين ااايين محييزة لتلييم علييي، ايين الشيييخ ال و.ييي الجااها   ييصحي 
 .6 لعل لن ل، انام تع ي  العمصرة الم اي ليلعة اي.اللص:  أ     الجها  االدلي  علي، حبسي  صحي 

ااايل ا سييلمن أس  عميي   علييي، السييالللإللييصل ميييس ا لييور  ايييصس  ييالحيصت ا ييصك  اي.يياللي:  ا نييوه ايلييصل ا 
 .7لص او  الح ا سلمن لن تثاي  .عر أا  يعة أا حفر جتصرة أا غ"اص ممص او  ني  ا الي،صل ا الح للجصلعة 

ال يين تركاييص ال  ييآ ي  ىل انييتاله  رةر  ييرا  ليين عيييواس ا فييلملة ا كثيي" ليين ا.ييت دالصت،ر اعييس ا يييص   ا امييس ذ
 ص.ا ااجا  ن،صل اعتم . ال ن عيدلص ت وس ا فلملة لفلملة حلد الي،صل .و  تفام احملص ،ة عل  ا فلملة ألر  

 س لفيلملة الي،يصل لين اوليور ا امية اليم :  احوه اطل الين ة  و ي ايلصل ا ميس العصللن ا ا ني  العيصل قيصئال  
لفييلملة الي،ييصل ااولييةر ليين اولييور ا امييةر الييم  . ىل ازءيية اي.ييالل العز ييزذلييض سييو   ييآ ي  اييص لييو حفييل  الولليية عي

                                                 
 ) صر.ي( .213 لملةفالر (ليشورات  قاصه) المذا ب الس اس ة. اان،ر: هبص  الد ن اصزار كص ر جها   الكالمالشيخ حممد حسن اليجلير  1
 .616 لملةفالر المقنعةالشيخ ا ليدر  2
 .458 لملةفالر 22 ز ةار لفدر .صامر جها   الكالم 3
 .235 لملةفالر 1ز  اةر (ا  تاة ا رت و ،) اراس:  المبسهطالشيخ حممد ان ا سن ال و.ير  4
 .27 لملةفالر 2 ز اةا فدر نلس،ر  5
 .59 لملةفالر 38 ز اةر لفدر .صامر  جها   الكالم 6
 .626 لملةفالر 2ز  اةر( ار التعصر )ا"ات:  تح ي  الهس لةايلصل ا ميسر  7
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 آ ي الوقو  ا اجاايص  ىل التشي يض ا  .يالل ا ست يعلن اا ليصةر اتعيومج اي.يالل اولر  يي للمسيت رب ن اا ت يرب ن 
  .1ا دعول قليصرات الداالرات

 الثانهيمهرد البحث ب ن العنهان األولي و 
علي  ذليض  س تسيع" الدالية للا يصئ  ألير  ايص  عل  لص تندل ء ن اعتاصر لفلملة الي،صل لن العيصا ن الثصنو ةر االنيوه اييص   

غ" جصئزر حبي  لن حم ك   صحي .لعة أس  اي  قص  ر در ال ن عيدلص  ي ام علي  ايطل ا صلية عييواس لفيلملة الي،يصل 
اي.ياللي. اال ننفيد لين جعي  اوح يصل ا  وليية ضيمن  ائيرة اوح يصل الثصنو ية تتملوه  ىل ااجي لين ااجايصت ا يصك  

ا  ي  الثييصنوي ايص عآ ا عييرا  لتنسيي  اوح ييصل  ىل أاليية اثصنو ييةر اي  لييص نر يدل اييو أس  يدار اييطل اوح يصل ليين ا ييصك  
.ييت دل اييطا التعايي"  ييمس لفييلملة حلييد لاييس عليي  اوح ييصل الثصنو يية للشيير عة. ارقييص كييصس اييطا ا عييآ اييو ا ييرا  ل ثيي" مميين ا

الي،ييصل ليين العيييصا ن الثصنو يية عليي  الييرغ  ليين أس حلييد الي،ييصل نلسيي، ليين العيييصا ن اوالييية ا لملناييص ح ماييص هبييطا العيييواس ا 
 الشر عةر اتوضيم ا  لي لتصج  ىل لز د ايصس.

 :اس جد ييد نييصص علياييصر لييثالااوح ييصل اوالييية اييي اوح ييصل الييم تلملييم لوضييوعصهتص حبييد نلسيياص  اس  ييرا  عيييو 
اجييوف  ييالة الفييامر احرليية ،ييرف ا ميير ح مييصس أاليييصس. األييص ا  يي  الثييصنوي  اييو ا  يي  الييطي  تعلييم اص وضييوا ال 
او يل، اليطايت اي  اسياي ليص   يرأ علييي، لين عييصا ن قيد  تجير  ليايص أحيصنيصر الثصليي، ليص   يرأ علي  ا وضيوعصت لين أا ييص  

 يوي" أح صلايص اواليية ا ع يايص ح ميص جد يدا. اقيد مسيي ايطا الييوا لين اوح يصل ثصنو يص؛ لث  ايكرال اال رر اغي" ذليض 
ر تت ييم قصعييدة التمييييز ايين ا  يي  (2)ونيي،  لملييم ا  يي  اوايل ا يي يت ا الدرجيية الثصنييية اعييدل. اعليي  ضييو  اييطا التعر ييف

علييي  لتعليييم اوح يييصل أا  وجييي،  ىل اوايل اا  ييي  الثيييصنوي؛ أي أس ا  ييي  الثيييصنوي ايييو ح ييي  عيييصرض اا.يييتثيصئي  عيييرض 
 ا  لفر األص ا    اوايل  او ا    ال ايعي ا وج،  ىل ا  لف أا ا وضوا عل  ا تعلم حبسي أ   الشر عة.

 بناء الحكم الهالئي على المصلحة
ااييييطل  ل أس ليييين  ييييالحيصت ا ييييصك  ا الي،ييييصل اي.يييياللي   ييييدار اعييييس اوح ييييصل الييييم تسييييم  اصوح ييييصل الوالئيييييةرتنييييد  

ص ايو  ايعية ايطل اوح يصل ااي  ايي  لام ياوح صل تايآ علي  أ.يصس لفيلملة اي.يالل اا سيلمن. اايطا اولير  وليد .يآاال  
 ة؟ أل أ ص نوا ثصل  لن اوح صل؟ة أل ثصنو   أح صل أالي  

 :عن اطا السآاه تستملم أس تست رج لن  يصت كلمصت أ ملصهبص لدرا.تاص االت ل   ياص ةاتوجد  جصاصت ثالث
ا ليييين اللناييييص  تاييييآ اييييطل الي،ر يييية افييييراحة ال تنايييي  عي أس أحييييد  اال ء يييين أس نييييد   ا  يييي  الييييوالئي ح يييي  أايل -1

. ا ذا 3 اال ية اللنيي، اا  ي  اليوالئي لين اوح يصل اوالييةالينصشر ال ن ا كلمصت ايلصل ا مييس اعيس العايصرات لثي :  
ع . احنين   تيو ر اين أ يد يص ليص ايو أ يرح ليايص ا الداللية علي  ا يد  ل ت ن اطل العاصرة  الية اشي    ير م علي  ا يرا   يال

                                                 
 . ) صر.ي(167 لملةفالر 20 ز اةر (ازارة اير،ص  اي.اللي) اراسر  ر جمموعة ن ي اايصنصتصح فة النهرايلصل ا ميسر  1
صه. ااوح يصل الثصنو ية ة اي اوح صل اليم تشيم  لوضيوعصهتص اشي   ل ليم ا ائي  اا مجيي  اوليصكن ااحملياتوجد تعر لصت أنرمل للمل   اوايل االثصنوي لياص: اوح صل اوالي   2

مجمهعاة مقااالل مارتم  ص اي  انييد عييواس نيصص  اني  ا  ي  ليص انيي ايطا العييواس. )عايد ا مييد ،يرايصير صر ال ياص ال تي ام عل  لوضوعصهتص ل لن ياي اوح صل العصلة أ    
 .(290 لملةفالر 9 ز اةر المباني الفقه ة لإلمام الخم ني

 ) صر.ي( .170 لملةفالر 20 ز اةر لفدر .صامر نهرصح فة الايلصل ا ميسر  3
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ص االوالئي ليي، علي  اجي، التملد يدر ال ء ين ا.يتلص ت، نعرت  ا س لص تندل الص .و    يت ا تعر ف ا    الشرعي عمول  
صت الدالييية االدانليييةر ليين اييطل العاييصرةر أضييف  ىل ذلييض أس اوح ييصل اوالييية اييي  جييرا ات لتي،ييي  ،ييآاس اعتميي  االعالقيي

 حيصهر الن ال ايعي أس   رأ علياص التو" االتادهر لث  تعيين الن يصة اعيزهل ر اغي"ا  لين ا يوئلن ااي ار ين. اعلي  أي
رقص كصس لرا ل لن العاصرة ا تندلة الطكر أس ثاوت الوال ة لللني، لن اوح صل اوالية اليم ،يرعاص اهلل ا او ي ر كميص ،يرا 

 ر نة ا وه ايلصل  ىل ليفي ايلصلةر اكمص جع  جمموعة لن اوح صل للجاص  الص ،صا، لن .صئر اوح صل.اجع   
:   س عليي  رأس ا  وليية اي.يياللية ايل ا لييصل  ييصحل اوحييد اللناييص  ا عص يير ن كييالل  و يي  ا اييطا اعييصه حص ييل،

تمد كيي  لآ.سييصت السييل ة لشييراعيتاص لييي،. حبييي  تسيي ؛ تييوىل   ارة ألييور الشييعير اليي، .ييل ة اا.ييعة ا ييالحيصت لاميية
َ  ي يص ا لَيي      الل ي،  ا ر . يول ،  }اتوجد أ لة ،رعية عدة تش"  ىل أس ا صك  اي.اللي ل، اال ة عل  اولية األورايص كنولي، تعيصىل: 

ييصة  ا ا يي   ر اَكع يي ت ييوس  الزيك  أس  راليين لييوازل اال يية ،يي أ عليي  ،يي أ أا مجصعيية 1{وس  ا اليييَط ن  آل ي ييوا  اليييَط ن    َنيم ييوس  الفيييال ة  ا  ي آ 
ص. الييو ايطا ايصولر اةد يد ا يصص اصلي،يصل اي.ياللي   ي   الية   وس ل،  الحيصت تسمم ل، قمصر.ة  ارل او يل، اليًّي

 ص لن الوال ة االفالحيصت علي  اليرغ  لين انيتال  أ،ي صه ا  ي  ا يرق اي ارةر اعلي  ا يصك تنرر للملصك  نوع   رتع ي
ييي لفيييلملة اولييية لييي     عليييي، اايييو ا حمييي  كاللييييص اولييية.  يييمذا تعصرضيييوىلي أس ءيييصرس  يييالحيصت، ا يييم ليييص  يييرال او يييلم للم 

 ذا كييصس ليين لفييلملة اوليية أس تلييتم أا  رلييثال را فييلملة ا ص يية علييي، أس  نييدل لفييلملة اوليية اال  اييصيل قفييلملة او ييرا 
ر اكصس ونيم ذلض علي  حسيصف اعيس اوليال  الش فييةر  يمس لين حني، تو.  ال رق ا ا د ية  صجة أا  ا د ية  لياص

أس عييرب أ ييملصف اولييال  ا ص يية عليي  التيييصزه عيين ألالكايي   فييلملة اوليية كلاييصر نعيي  ال لييم ليي، أنييطاص ليين  اس اييده 
ه:  ااييطا  ىل أس  نييو  رص اليين  اس اييده وس لفييلملة اوليية تتملنييم اص فيوه عليي  اولييال  ال اص فييوه علياييص جمصن ي ؛ليصيل

 او لعآ كالل ايليصل ا مييس حيوه عيدل كيوس ال يرائي لين اوح يصل الثصنو ية. اعلي  ضيو  ذليض ء ين النيوه  ني، كميص أس  
الو أني، لنييد قفيلملة الوليدر   يطلض اليويل لي، اال ية ا.يل ة علي   رتفر  اوف ا ألواه ااي، حم ثصا  ل، حب   الشرا

 .2 للمفلملة ا وىل علي، ليتفر  ا ،آان، ا م رؤ ت،
 ييمس ثاييوت الوال يية لللنييي، ح يي  أايل جعليي، الشييصرا كمييص جعيي  غيي"ل ليين اوح ييصلر ال  آنييط ا جعيي  اييطا  راعلييي،

ص ا  يي  عيييواس  ييصري ثييصنوي. ال يين اييطا ال ييالل عليي  أي حييصه ال  يييتر كييوس اوح ييصل الييم تفييدر عيين ا ييصك  أح صل يي
 ص أاليةر ااصتصس ا فو يتصس مهص:س كو ص أح صل  أالية؛ وس اطل اوح صل تتو ر  ياص نفو يتصس متيعص

 . س اةاة الم تفدر اطل اوح صل اي ا صك  نلس، ال الشصرا -1
  س اطل اوح صل تتاده اتتو" ا م اواضصا ااوحواه الم ت رأ عل  ا وضوعصت. -2

 منيي،  ر يية اوف عليي  ألييواه ال ليي ااييطا ال ييالل عيييي،  نييصه عليي  غيي" اال يية اللنييي، اا ييصك  ليين الوال ييصت كمييص ا اال
ايي  اييي تفيير صت  ةص أاليييليسيي  أح صل يي رعلي  الييرغ  ليين ثاييوت الوال يية ا  يي  الشييرا  ال أس تفيير صت الييويل اوف ا ا ثييصه

 لايية عل  ح   أايل.
                                                 

 .55ر اآل ة المائدة.ورة  1
 .77ا 6 لملتصسفالر 5ر السية الثصنيةر العد  فقه أ ل الب ت الطبعة الفارس ةالشيخ حممد ا آلنر لنصلة ليشورة ا جملة  2
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اوقيييرف  ىل الفيييواف ا ايييطا اعيييصه ايييو أس نلسييير كيييالل ايليييصل ا مييييس حيييوه اال ييية اللنيييي، اأ يييص لييين  اأعتنيييد أس  
ايي  جعليي   روح ييصل اوالييية ا نيي،  ر ييد أس الشيير عة عيييدلص أقييرت الوال يية لللنييي، ل تلملييد ا اييطا ا  يي  أي عيييواس آنييرا

ص ثصنو ية. اء ين أس الوال ة لللني، قص او  ني،ر ال اعيواس ال رارة أا ا يرج أا ليص ،يصا، ذليض لين العييصا ن اليم توليد أح صل ي
  س ا  ولية االسيل ة  يرا لين الوال ية ا  لنية لر.يوه لين كلمصتي،ر الين ذليض قولي،: نآ د اطا اللا  قالح،ة لوار  أنرمل 

اهلل  ل  اهلل علي، اآل،ر ااي لين أح يصل اي.يالل اواليية ا ندلية علي  غ"ايص لين اوح يصلر حيل الفيالة االفيول اا ير. 
الو لن  اس رضصل  ذا كصس   ير اشيم  الم للملصك  الشرعي ا دن  ا  الحيصت، اولر امزالة ليزه ا ع ص  مثي، لفصحا،

د  ذا رأمل ا ذليض لفيلملة ص. اي  الين حيم ا يصك  اولير اتع يي  ا سيصج ر م للمسلمنر اكطلض اولر ا ا سيجد أ   ي
 .1 للمسلمن

ال  رتتيي اصل يرارة علي  نليي  يلة اوح يصل اواليية عين اوح يصل الوالئيية أ يص أح يصل ثصنو يةر اي   راعل  أي حصه
ص ،رعية اص عآ ا نفو  للمل   الشرعير الطي .و  نايي، ا ايطل ا نصلية اعيد قليي ر ا نيوه ل اوح صل أح صل  ليس  اط

 .2 اللني، اال ت،ألح صل الثصنو ة امعمصه ل ال عالقة ص ا اطا اعصه: ايلصل ا ميس أ    
 األ:كام الهالئ ة أ:كام ثانهية 

احييدا  لي نيية اللييرا  الييم ا  السيييد حممييد اييصقر الفييدر حييي   نييوه:  يناييص  لييء يين نسيياة اييطل الرؤ يية  ىل جمموعيية ليين الل
ص ا ايعتي،ر  ي ي نشيصع اعمي  ل  ير  نيأ تشيرعي  يده علي  كي   عي  لايصح تشير عيًّ   تس  هلص  الحيصت أايل اولرر ت ي ت

. األييص او عييصه الييم ثايي  صحرلتيي، أا اجوايي،ر  سييمم لييويل اوليير امع صئيي،  ييلة ثصنو ييةر اييص ي  عييي، أا اوليير ايي،ر أ ييام ااجا يي
ر  ليو لن حم ايل اولر اولر هبص. كمص أس اللعي  اليطي ح مي  الشير عة اوجواي،ر  ص ورءاص اش   عصل كصلراص لثال  تشر ع  

كمنلييصق الييزاج عليي  زاجتيي، ال ء يين لييويل اوليير ا ييي  عييي،؛ وس  صعيية أايل اوليير للراضيية ا ا ييدا  الييم ال تتعييصرض ليي  
 .3صل، العصلة.   لواس اليشصع ا اصحة ا ايعتاص ا ا يصة االقتفص  ة اي الم تش   لي نة اللرا   صعة اهلل اأح 

:   س اعييس اوح ييصل اا نييررات ععلاييص ا نيياييص ايل أليير ا سييلمنر ااييي أح ييصل ا نييوه الشيييخ حممييد تنييي جعلييري
ي  أ.ياصف  قرارايص  م يص تاني  اال تتوي". الين ألثلية ثصنو ة تتو" اتو" ال،را  ااوحواه الم  ع   ىل جعلاصر األص  ذا ان

 .4ذلض ا تصرخييص النر ي ق ية ورمج التياص  
 قيص أس ويرمج ا ي"زا الشي"ازي للتيايص   ارقص  سيتلص  ايطا ا عيآ لين اعيس كلميصت ايليصل ا مييس نلسي، حيي   نيوه: 

ي يجي عليا   صع راللناص او  شم  .صئر صر  ص االئيًّ كصس ح م   ص ا نيزاا اين ص ق يصئيًّ تي،  يي،. ال   ين ايطا ا  ي  ح م 
 مص اليي  او.يياصف الييم  عيي   ىل  ر يير ن ا ق ييية حمييد ة. ايي   س اييطا ا  يي   ييدر  لييد لفييصحل اي.ييالل اا سييلمن

 .5ص   دار اطا ا    اصقية اني ا    ثصات  
                                                 

 ) صر.ي( .170 لملةفالر 20 ز اةر صح فة النهرايلصل ا ميسر  1
 .202 لملةفالر 17 ز اةلس،ر ا فدر ن 2
 .684 لملةفالر (ل1987 ار التعصر ر )ا"ات:  20اعة ر  اقيصادناالسيد حممد اصقر الفدرر  3
 .88 لملةفالر 49ر العد  الحهزةالشيخ حممد تني جعلرير لنصلة ليشورة ا جملة  4
 .150 لملةفالر والية الفق هايلصل ا ميسر  5
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اي.ييياللي ايييدائرة ا اصحيييصتر لييي  أس اا ايييطا ال يييالل للسييييد الفيييدر غرااييية ةاييية اعيييد حفييير  يييالحيصت ا يييصك  
ا. اليين الواضييم أس اييطل ا اميية ال تتملنييم ص اأ ييرا   ا اجمتمع يي  يير   يالوئيليية اوايي  للداليية ا اي.ييالل حلييد ال يييصس اي.ييالل

ليين نيياله ا ركيية ا  ائييرة ا اصحييصتر  لييي كثيي" ليين ا ييصالت قييد  نت ييي النيييصل هبييطل ا اميية تع ييي  الواجاييصتر أا النيييصل 
ود ييد او.ييعصرر ا ييي  ليين االحت ييصرر الييص ،ييصا،. اال  ت ييم رأ يي، ا حصليية   " اةييصئزة اييصلعيواس اوايلر لثيياولييور غييايياعس 

 .التزاح  ان ألر ن أحدمهص أا  لن اآلنرر اا حصلة الت صرف ان ا فلملة اةزئية اا فلملة ال لية للي،صل اي.اللي
 ،ر ية الثصنيية يميي  جتليصهتيصر ايوكيالل الشيايد الفيدرر اي  ا اجي، الي  ااالعرتاض الثصي الطي ء ن أس  ثصر ا اجي،

ص ثصنو ييية ايييص عآ ا تعيييصر  عليييي، اييين أاييي  اللييينر علييي  اليييرغ  لييين أس ا يييصك  ال ء ييين اعتايييصر اوح يييصل الوالئيييية أح صل ييي أنييي،
ص ثصنو يية. تفييدر عييي، ليسيي  أح صل يي ال أس اوح ييصل الييم  رص اصوح ييصل الثصنو ييةالشييرعي ء ييي،   ارة ،ييآاس اعتميي ر لسييتعيي  

ااطا ايو الت ير ر ا نايوه ل يالل ايليصل ا مييس حيوه ح ي  ا ي"زا الشي"ازي ا ق يية التيايص ؛  رقيص كيصس  نفيد ايليصل أس 
اذلييض ونيي، كييصس  ييرمل أس تييدنن التياييص  جييصئز حبسييي ا  يي   ؛ا يي"زا الشيي"ازي ا.ييتلص  ليين عيييواس ثييصنوي لتملييرمج التياييص 

وايلر ال يين  ييص  ييصر  ع ييص  التيييصز التياييص  اي ييراي ا.يييلة لسييي رة الشييركصت اوجياييية عليي  االقتفييص  اي ييراير الشييرعي ا
 الفيص ر مجملير تص ال ين الاالو.يلة ا ناولة حملصراية ايطا االحت يصر االلتييصا عين التيدنن  يصر التيدنن ايصلعيواس الثيصنوي حرال ي

 ص.ص اال ثصنو ًّ أاليًّ  ال ؛أ ال   صص ،رعيًّ عن ا "زا ليو ح م  
 ال أي المخيار في المهضهع

ص ال أالييية اال ثصنو يية. ااييطا لييص لتييصج  ىل حبيي  ا ثاييصتر  منيييص ا س كيييص ص ،ييرعية ل لن يياوح ييصل الوالئييية ليسيي  أح صل يي را ذ  
ص ،يييرعيةر  ال أس اوح يييصل اليييم  فيييدراص اللنيييي، حبسيييي الوال ييية ليسييي  أح صل ييي رنعتنيييد أس اال ييية اللنيييي، ح ييي  ،يييرعي أايل

 اعلي،  مس ن،ر تيص ا ا وضوا تنول عل  ركينر مهص:
 .اال ة اللني، لن اوح صل اوالية -1
 ص ،رعية ال أالية اال ثصنو ة.اوح صل الم  فدراص اللني، ليس  أح صل   -2

اس ثيييصنوي  عييييو  ا  ليييي يثايييصت الن يييية اواىل أس الشيييصرا عييييدلص أقييير اال ييية اللنيييي، ل   نيييط ا لوضيييوا ا  ييي  أي  
لي  ايطل عَ ص  صرئية تتليف عين اوح يصل اوالييةر اي  ج  د أح صل يا ايكرال أا غ" ذلض لين العييصا ن اليم تول يأكصالض رارر 

اوح يييصل علييي  حنيييو جعييي  اوح يييصل اواليييية.   ميييص أس الشيييصرا أاجيييي الفيييالة ال  نييييد اجوهبيييص اصل يييرارة أا غ"ايييص لييين 
اس أس  يراط اييطل الوال ية حبصلية  صرئيية أا نص يةر ا  شيف عيين  يملة ايطا التفييور العييصا نر كيطلض جعي  الوال يية لللنيي،  

طكر يثاصت الوال ة لللني،ر الن ذلض الراا ة ا شاورة ا سمصة قناولة عمير اين حي،ليةر أ ىن ت ل  ا او لة الم ت   راوضوح
ن،يير ا حالليييص احراليييص اعيير   ليين كييصس لييي   مميين قييد رامل حييد ثيص ا عيين ايلييصل الفييص ق علييي، السييالل؛ حييي   نييوه: 

ي يأح صليصر  ل"ضوا اي، ح م  صر  يمذا ح ي  حب مييص  لي    ناي  ليي،  م يص ا.يت ف  حب ي  الل ي، صر  يمي  قيد جعلتي، عليي   حصكم 
 .1 حد الشر  اصلل ،  اعلييص ر  ر االر ا   علييص كصلر ا  عل  الل ،ر ااو عل

                                                 
 .1د   ا ر 11ر أاواف  لصت النصضير اصف 18ز  اةر وسائل الش عة إلى تحص ل مسائل الش يعةالعصللير الشيخ حممد ان ا سن ا ر  1
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 األييص ا ييوا ث الواقعييةر  ييصرجعوا  ياييص ؛ حييي  ار : جيي، الشيير فعجيي  اهلل تعييصىل  ر اكييطلض ا توقييي  ايلييصل ا اييدي 
 .1 ىل رااة حد ثيصر  م   حجم اأنص حجة الل ، 

اال  الحيييد ا ايييصتن اليييراا تن أي  ،يييصرة  ىل عييييواس لييين العييييصا ن الثصنو يييةر ااصلتيييصيل ال   يييوس ا  ييي  الثصاييي  هبيييطل 
 ص.أاليًّ ص أس ت وس ح م  لن صر  ال اد ص ثصنو ًّ الراا صت ح م  

ا  ي  ن يصف :   تل  اصلي،ر  ىل تعر يف ا  ي  الشيرعي؛ حيي   عر ي، او يوليوس ا ني،ايثاصت الدعومل الثصنيةر    
:  ا  يي  الشييرعي لييص جعليي، الشييصرا ا الشيير عة ممييص الفصااه . اقر ييي لييي، قييوه  ييصحي 2 عييصه ا  ل ليين  الشييرا ا تعلييم ا

 .3ليو اعم  
االوييرض ليين النيييد اواه  نييراج   لييص جعليي، الشييصرا ر ا ممييص ليييو اعميي  . يييد نحييد أنيي، أ،ييصر ا كالليي،  ىل قانال

 م يص  راوح صل الم اضعاص غ" الشصرار الن النيد الثصي  نيراج ليص ايو عمي  لين ا  ليف لثي  الفيالة االفيول اليص ،يصا،
 ص.ا س كصن  تصاعة للشر عة ا اضعاص  ال أ ص ليس  أح صل  

 ا  ي  الشيرعي ايو التشير   الفيص ر لين الل ي، ص اي،ر ايو: ص نص  يالتعر لن اخيتصر تعر ل ي اال  نا  الشايد الفدر كال
 .4 تعصىل لتي،ي  حيصة اينسصس

 م ييص تعييرب عيين لعييآ ااحييد ال  ي اييم أي  راعلي  أي حييصهر الامييص كييصس التعر ييف ا ناييوه ليين اييطل التعايي"ات الثالثيية
، اليييويل. اال خيلييي  أس ايييطا ا وقيييف لييين تفيييييف ا  ييي  اليييوالئي ال ليايييص علييي  اوح يييصل االنيييرارات اليييم تفيييدر عييين اللنيييي

 ا  شراعيت،؛ اذلض وس االعرتا  اوال ة اللني،  آ ي  ىل لشراعية ك  لص  فدر عي، لن أح صل اقرارات. ت من  ن صر  
 تذك   وتهض ح

اي.يييياللي ي ارة ألييييور اعتميييي  جتييييدر اي،ييييصرة  ىل أس   ييييرة اوح ييييصل الثصنو يييية ا اللنيييي، اي.يييياللي تلييييتم الاييييصف للملييييصك  
اي.يياللير احيي  لشييصكل، ال صرئيية الييم ليييو هلييص ح يي ر أا  عييرتض ت ايييم ح ماييص اوايل عوائييم اجتمصعييية ت يير قفييلملة 

ء يين للملييصك  اي.يياللي أس  تييدن  ا ضيياط أ.ييعصر السييل   ذا كييصس ا تيير  ا ر يية للتجييصر  راالجتمييصا اي.يياللير لييثال
ص  فيصحل اوليةر اعلي  اليرغ  لين ا.يتيص  ايطا النيرار ا  يولي  ىل عييواس ثيصنوي ايو ا ليص  علي  ع  ا عل  اعتم  ات ييضرر  

 .5ل،  ىل ح   ثصنوي ،رعير ا  او قرار ح وليلفلملة اولة االي،صل االجتمصعير  ال أس ذلض ال لو  

                                                 
 .9ا فدر نلس،ر ا د    1
 .9 لملةفالر 1 ز اةر نضد القهاعد الفقه ةا ندا  ان عاد اهلل السيورير  2
 .336ر الفلملة  فصه  3
 .61 لملةفالر 1 ز ةار دروس في علم األصه السيد حممد اصقر الفدرر  4
ان اوح صل الثصنو ة ااوح صل الوالئية عمول انفوص لن اج،ر  اييص  الاعس الاصحثن كالل آنر حوه ا فلملة اا    الوالئير ء ن اعتاصرل ن،ر ة رااعة ا اطا اعصه:   5

ر اذلييض أس اعييس ا ييوار  ال لفييلملة  ياييص ايي   ييرا  لياييص لييي  اللسييص  ال أكثيير لثيي  اعييس ا ييوار  اييي لفييص  م لليييوعنر اايييص  لييوار  اييي لفييص  م للمل يي  الييوالئي  اس الثييصنوي
 لملةفيالر 14 ز  اةي . )الشيخ عميد الزجنصير جمموعة لنصالت لآمتر  را.ة ا اصي اللناية ا  ن، ايلصل ا مييسر حصالت ا رج اال ررر اايص  لوار  و ماص ا فلملة ال غ"

220). 
لثي  عييواي ا شينة  وقف:  ذا كصس ا نفو  لن لص ة االجتمصا ان ا  من أس ا صك  اي.اللي  ستليد لن العيصا ن الثصنو ة ي ارة ،آاس اعتم  اي.يالليا نصه حوه اطا ا 

س ا يوار  ايي لفيداق ل ي  لين ا  مينر  ايي أس اعي ص  ذا كيصس ا نفيو  لين ايطا ال ياللاا رج الص ،صا،ر  اطا ال يالل  يمليم اايو ل يصام  يص انرتنيصل ا ايطل الدرا.ية. األي
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 المصالح الم سلة في الفقه السني
 صر الشصرا اعدل اعتاصرل هلصر  ىل ثالثة أقسصل:تينس  ا فصحل ا  ن، أا  السيةر عل  أ.صس اعتا

لفيلملة حليد  رص نص ة هبيص للملليص  عليايصر الثصهليصفا فصحل ا عتربة ااي الم اات  هبص الشصرا اجع  أح صل -1
 ص علياص.اليلو الم ،را النفصص  ل،اصر الفلملة العن  الم حرل ،رف ا مر حلصئ  

ل  اييت  هبييص؛ و ييص تييآ ي  ىل لفييصحل أايي  لياييصر لثيي  ا.تسييالل اعصاييد للعييدا ا فييصحل الييم ل  عترباييص الشييصرا ا  -2
اولر الطي  يآ ي  ىل حليد نلسي،ر ال ين  يص كيصس ا.تسيالل،  يآ ي  ىل  يوات لفيلملة أاي  ايي تسيلط العيدا علي  ايال  

 سلمن.ا سلمن انلو.ا ر  لطلض ،را اجوف اةاص  اراع   ي، ا فلملة اوا  ااي حلد عزة اي.الل اا 
يي -3 يي رص للمللييص  علياييصا فييصحل ا ر.ييلة ااييي ا فييصحل الييم ل ععيي  ح م  ص للمملص ،يية عليي  لفييلملة ال ععيي  ح م 

 .1ليص سة هلص ت وس أا  لياص
اايين  ناييص  أايي  السييية نييال  ا اعتاييصر ا فييصحل ا ر.ييلة اعييدل اعتاصراييص؛ أي ا  ييالحيتاص لال.ييتداله هبييص عليي  

 تاص.ا    الشرعي اعدل  الحي
 

ا ليين ا عص يير ن ليين علمييص  أايي  السييية ال  ييراس أس النييوه اعييدل اعتاييصر ا فييصحل ا ر.ييلة ال  سييتملم اييطا ال يين عييد   
ص عليي  كييالل جنيي  الييد ن االلتلييصت  لييي،ر ا يسيياوس النييوه اص فييصحل  ىل مجاييور العلمييص ؛ الييطلض  نييوه عاييد ا يييع  اليميير لعلن يي

عص ية ا فيلملة  يص كيصس ا ذليض غراايةر  يمس اةميي   نوليوس ايطلض ا نراني،ر اايو :  لو أس ال وا اقف عيد النيوه ار ال وا
 .2"ألر ااضم  ال عيد ال،صار ة الط ن  نولوس  س اوح صل ال ت عل  ر ااو قوه ن،ري ال تسعل، او لة ا  اي ضدل

 يال ايد لين  رولور العاص  ة مس لن قصه اص فصحل ا ر.لة قيد النوه هبص اص عصلالت األص العاص ات اا راعل  أي حصه
ا  يييص اعتربنيييص ا فيييصحل ا ا عيييصلالت احنوايييص  اس العايييص ات اي تيييص   يايييص ا يييم اليييدلي  الشيييرعي كصل تيييصف االسيييية االنييييصس:  

ص  ال لن جاتي،ر  يي يت اي، العايد ص ال صن  ص ازلصن  ص اكيل  ا،اااص؛ وس العاص ات حم للشرا نصص ا،ر اال ء ن لعر ة حن، كمًّ 
ااييطا خبييال  حنييوق ا  ل ليين  ييمس أح صلاييص .يص.ييية ،ييرعية اضييع   فييص ا ر   صنيي  اييي ا عتييربةر  .ص ر.يي  ليي،عليي  ليي

 .3 اعل  حمفلاص ا عوه
 اا،رتع اعس اللناص  لن النصئلن حبجية ا فصحل ا ر.لةر ،ر ن ل ص ن  ىل انتفص اص اصلعاص اتر مهص:

 تاص لدلي  ،رعي.ليص.اة ا فصحل  نص د الشصرار اعدل لعصرض -1

                                                                                                                                                                  

ص عليي  أ.ييو ا س كييصس لاييًّييأح ييصل االئييية اأح ييصل ،ييرعية ثصنو يية  اييطا ال ييالل غيي"  ييمليم؛ اذلييض لعييدل ان اييصق تعر ييف ا  يي  الشييرعي عليي  لييص  نييررل غيي" الشييصرا ليين ا  ييصل 
 ،رعية.

 .220 لملةفالر المدخل لدراسة الش يعة اإلسالم ةص: الدكتور عاد ال رمج ز داسر ؛ اأ    401 لملةفالر 4 ز اةر اإل:كام في أصه  األ:كام.يف اهلل اآللدير  1
 .110 لملةفالر االجيهاد عاد ا يع  اليمرر 2
د قيص ألير اي، ايو التعا ي  اتلم اوئمية ا ا يطااي ا  تللية علي  أس او ي  ا قسي  العايص ات لين الشير عة اي.ياللية؛ ا نوه  املي احملمفصي: 108 لملةفالا فدر نلس،ر  3

علي  أس قسي  ا عيصلالت لين  الشرار اأس أح صل العاص ات لعرا ة ا  لة الشرار الوضوا العايص ات علي  كي  حيصه نيصرج عين حبثييص. اكيطلض اتليم اوئمية ليص عيدا  اا  ال،يصاري
 .194 لملةفال رفلسفة اليش يع في اإلسالم . الشر عة لعنوه ا عآ اأن، لاس عل  لفصحل اليصس اليص عا 
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 .1عو ة ا فصحل  ىل حلد لص عي حل،، ار   الت صليف الشصقة -2
 :2الن ا يص.ي اي،صرة  ىل اعس اليمصذج  ز د لن الوضوح حوه ا وضوا

  اتعيييد   ييييوة ال يييالق ا جمليييو ااحيييدر اعلييي  ايييطا اولييير  مجييي  يييل  اهلل عليييي، اآلييي،د ا زلييين اليييييب عت يييل     -1
ال يين ا زلييصس عميير تاييده ا  يي  ا ييصر  عييد ال ييالق ا تعييد  ا جملييو ااحييد  ر ييل  اهلل علييي، اآليي،الفييملصاة اعييد الييييب 

 ثالث  لنصت.
تده الراا صت ا مجصا الفيملصاة علي  حرلية الفيدقة علي  ايس اص،ي ر ال ين أايص حييلية اغي"ل لين اللنايص ر رأاا   -2

 ا فلملة ا أنطا  الفدقة  ندلوا ا فلملة عل  ا د   اايمجصا.
 ده ا د   اايمجصا عل  أس الاصغي  ذا تصف قا  أ.رل أا ا.تسالل،ر تنا  توات،. ال ين أحيد  نايص  ا د يية  -3

 )عراة ان الزا"( أ ل اعدل قاوه توات، عل  أ.صس ا فلملة.
قتييي  ا سيييل  لييين أع،ييي  احملرليييصت ا اا يييصه أس اللتيييومل ييييواز قتييي  أ.يييرمل ا سيييلمن  ذا تيييرتس هبييي  اوعيييدا ر  -4

 ا صالت العص  ة حبسي  اللة الراا صت اايمجصا ا  االنرآس.
  ا اين أ يد ا ر  يني صس الفييصا ااوجيرا   يص  ايم  النصضي اعدل ضم ال ضمصس عل  لآمتنا لنصا  حد    -5

  ال  فلم اليصس  ال ذا  .ال مصس اقول،:  اللن، السس عن ايلصل علي علي، السالل
 المصلحة في الفقه اإلمامي

ال ،ييض ا اللنيي، ايلييصلي أس اوح ييصل الشييرعية لايييية عليي  ا فييصحل اا لص.ييدر ااييطا الييرأي حميي  اتلييصق ايين  ناييص  ايلصلييية 
 نييص اجييدنص كيي  لييص أحيي   الل يي، تاييصر  اتعييصىل  لييي،  ييالح العاييص  اانييصؤا  اهليي   لييي، ص.  عيين ايلييصل الرضييص علييي، السييالل:  مجيع يي

ص  ىل الليييص  ا  اعي يي،( اجييدنص لييص حيير ل ليين او،يييص  ال حصجيية للعاييص   لييي،ر ااجييدنصل للسييد  ا صجيية الييم ال  سييتويوس عياييص )عييي
 .3ااهلال  

  س ك  ،ي  أاجي علييص ا الشرار  ال اد  يي، لين اجي، اجيوفر اكي  ،يي  الن اللناص   نوه السيد ا رت  : 
.اي  التلفي  اال جنعي  اولير االيايي ليآث ر ن حر لر  الاد  ي، لن اج، قاٍم ا س كيص ال نعل  جاصت الوجوف االنام عل  

 .4 ا تلض اةاصت ا   دال س علي،
  .:  الت ليف حسن ال،تمصل، عل  لفلملة ال وف  ادان،ا نوه الشيخ نف" الد ن ال و.ي

اجيي،  الت لييف حسيين وس الل ي، تعييصىل  علي، االل يي، تعيصىل ال  لعيي  الناييمر ا ص هليطا اليييأ: ا نيوه العالليية ا ليي ،ييصرح  
 .5 حسي، ا،تمصل، عل  لفلملة ال وف  ادان، ااي التعر س  يص   ع،يم، ال وف  اداس الت ليف

                                                 
 .133 ىل  129 لملصتفال  ارااي  ان لو.  الورنص ير لفدر .صامر 1
اإل:كاام فاي ؛ ا.ييف اهلل اآلليدير 220لملة فيالر المدخل لدراسة الش يعة اإلساالم ة؛ ا عاد ال رمج ز يداسر 111ا 110 لملتصسفالعاد ا يع  اليمرر لفدر .صامر  2

 .140 لملةفالر 4 ز اةر أصه  األ:كام
 .592 لملةفالعلل الش ايع، شيخ الفداقر ال 3
 .435 لملةفالر 1 ز اةر الذريعة إلى أصه  الش يعةالسيد ا رت  ر  4
 .249 لملةفالر (ليشورات لف لوي)ق :  كشف الم اد في ش   تج يد االعيقادنف" الد ن ال و.ير  5
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أضييف  ىل اييطل اوقييواه حييوه ا فييلملة ا لنييصل الت .يييو للنصعييدة أس  ناييص  ايلصلييية ا لنييصل اال.ييتياصع االت ايييم 
ااةز ييية تآنيييط لييين ا شيييركن لاملييي  اةز ييية:   نيييوه الشييييخ ال و.يييي ا  اللناييي أ تيييوا ا يييم ا فيييلملة ا ليييوار  عيييدة ليايييص:

ا ا ا. اال ييرارة ليين اجييول لياييص أس   ييوس أ.يي"  ا كييصس ذلييض جييص ز   ييوصرار  ييال عييوز أس  ع يييا  حنيين ذلييض ا س كييصس ل يي ر  
أ د ا   ستاصس ا، ا سيت دل ا سيرتق ا  يرف  يجيوز لإلليصل أس  ايطه ا يصه ا سيتينطل لين أ يد ا ؛ وس  يي، لفيلملة لين 

ييا.ييتينصذل ن  را نييوه كييطلض ا لييور  آنيير:  ليين ا يل لييصه اليتييي  جييصز ليي، أس  ت جيير  ييي، للفيييب .1ص لآلييية ليين العييطاف لس 
 .2 ا ستملي ل، ايص  العنصر؛ وس ا ذلض لفلملة

يييييي، ايليييييصل عليييييي، السيييييالل القت يييييص   ال أس  عي   ر  رضييييي، علييييي  ال لص ييييية اال  تعيييييني ا اةايييييص : ا نيييييوه احملنيييييم ا ل ييييي
 .3ا فلملة 

 لييو  صلايي، ا نييرض ليين غيي" ،ييرع ا غيي" الالييد أا  ييي، ليي  ،ييرع غيي"ل اجييي الييد   ليي  ه العالليية ا النواعييد: ا نييو 
 .4 لفلملة ا نرتضر الو     ا غ" الد اي الق أا الشرع اجي الناوه ل  لفلملة ا نرض

لامليي  الن ييص : ااحييد ليين اللناييص  الييط ن  شيي"اس  ىل ا فييلملة ا لييوار  عييدةر اليين ذلييض ا  الجااها  ا ييصحي 
ا ا العلي  االعدالية؛ انعنيدت اال تي، ا  لين ل  سيت م  الشيرائطر اي س كيصس قص ير    ذا اقت   ا فلملة توليية الن يص  ليثال  

كمص اتلم لاعس الن صة ا زلين عليي عليي، السيالل   رأحد الوجان أا النولن لراعصة للمفلملة ا ن،ر ايلصل علي، السالل
 .5 اعس الشرائط  ي، ا علول انتلص  ااو ،ر م

اليييو اطلييي، ايليييصل لييين ايييي  ا يييصه جيييصز ايييال نيييال  اال  ،ييي صه؛ وس  يييي، لفيييلملة ا نيييوه كيييطلض ا حمييي  آنييير:  
 .6لإل.الل اا سلمن 

 الف ق ب ن الفقه ن السني والش عي في المصلحة
نر نيييصرج عييين ايييص ا ليييي  النيييول  جتيييدر اي،يييصرة  ىل أس الاملييي  حيييوه اعتايييصر ا فيييصحل ا ر.يييلة ا اللنييي، ايليييصلي اعيييدل اعتاصر 

 الص تندل ألثلية تشياد هليطل ناو أس اللر ن رحدا  اطل ا نصلة. الص ال ء ن  ن صرلر ممص او حم  اتلصق ان السية االشيعة
تايييدا ا نصرنييية اييين لوقيييف السيييية الوقيييف الشييييعة لييين ا فيييصحلر اتتاييي  ليييوار  االلتنيييص  اليييوار  اال يييرتاق  رالييدعومل. الييين اييييص

. اتت كد أمهية اطل ا نصرنة عيدلص نعر  أس  ناص  ايلصلية حفراا او لية علي  اوح يصل الشيرعية اصل تيصف االسيية اأ.اصا،
 االعن  اايمجصا.

                                                 
 .52 لملةفالر 2ز  اةر المبسهطحممد ان ا سن ال و.ير  1
 .162 لملةفال ا فدر نلس،ر 2
 .278 لملةفالر 1ز  اةر ش ائع اإلسالمجن  الد ن ا لير  3
 ر  ا آلييوس عييد ،يرا ا ر ال اعة ا جر ية الندءية. اال ايد لين االلتليصت  ىل أس ايطل اللتيومل تعيصرض قصعيدة: 157 لملةفالر كياا الدين  رقهاعد األ:كامالعاللة ا لير  4

ايطل ا سي لةر  ال أس  نيصه:  س ايطا الشيرع ،يرع ا عنيد النيرض اايو عنيد غي" الزل. اعلي  أي حيصه ا الوجيوف اعدلي،ر لشي لة  ال أس  نصه اعدل اجيوف حليد الشيرع ا 
س الفيالح الو      لي، ا غ" ل صن، عل  اي القر أا ا غ" ا  صس ا شراعر ل عي الناوه ا س كيصعدل اضوح الدلي ؛ ارقص لطلض قصه الشايد اواه ا كتصف الدراس:  

 .330لملة فالر 3ز  اةر (ا يشورات اي.اللية)ق :  الدروس الش ع ةللنصاس اال رر عل  ا نرتضر الو  صلا، ا غ"مهص ل عي الد   ا س كصس الفالح للدا   . 
 .68 لملةفالر 40ز  اةر جها   الكالمالشيخ حممد حسن اليجلير  5
 .225 لملةفالر 28 ز اةا فدر نلس،ر  6
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ء يين اكتشييص   ييرق أ.ييصس ايين تفييور اللنيي، السييس للمفييلملة اتفييور اللنيي، الشيييعي للمفييلملة ليين نيياله لراقايية 
 دمل اللر نن.  عل  ا فلملة لييَ اوح صل االلتصامل الم ا  

 ن ي ا س ا فلملة ا ر.يلة  ليي  لسيتن   ىل جصنيي غي"ل  راذلض أس الت ل  ا عاصرات  ناص  أا  السية ا تصااا 
يا    ر لين الدرجية الثصنييةليو كيصس  لييال  حيل  رلن او لية اللنايية    ليي، اعيد  نيداس أ لية الدرجية اواىل.  نيوه الورنيص ي ا رج 

 ر1 ذاييي لصلييض  ىل اعتاييصر ذلييض ااييآ اوح ييصل علييي، السييية حييوه ا فييصحل ا ر.ييلة:  ،ييرح لوقييف لصلييض ليين  ناييص  أايي 
  ليية الشييرعية ليين اوي يييواز اتييصذ التعلييي  اص فييلملة  ليييال  ألييصل لصلييض يييواز ذلييض ص:  قييد قييصه ايا نييوه احملمفييصي أ   يي

لييي ااييو جنيي  الييد ن ال ييوا  نييوه ا لنييصل ايي   س أحييد  ناييص  ا ييطاي ا يا .2 اأمسييي اييطا الييدلي  اةد ييد اص فييصحل ا ر.ييلة
مجيصا  لتنيدل  لية ايألين  ملقيو أس  ليي  رعص ية ا فيصحل   تعصرض او لة اتندمج ا فصحل عل  غ"ايص لين او لية حيل ايمجيصا: 

 ال ين رقيص كيصس ليرا  ال يوا لين ايطا ال يالل حيوه ا فيصحلر اوليور اليم .3  لة الشيرا عييد التعيصرضأغ"ل لن   علي، اعل
 لث  حلد لفلملة الي،صل االد صا عن اي ة اي.الل الص ،صا،. رهلص أمهية كربمل ا ن،ر الشصرا

ا  تملييدث عيين ص ااحييد  اعليي  أي حييصهر اا لنصايي  اييطل ا واقييف ا اللنيي، السييس حييوه ا فييصحل ال جنييد  نياييص  لصليًّيي
ناييي. ايي   س اعييس ال لمييصت الييم ء ييين أس ا ليين لفيييص ر اال.ييتياصع اللر الفييدر  ص لسييتنال   ،ييرعيًّ ا فييصحل او ييلاص  ليييال  

 ستوح  لياص لعآ لشصا، ء ن تلس"اص عل  نال  ال،صار اوايل الطي تيوحي اي،؛ اذليض أس اعيس ايطل ا يوار  ل جتير 
اي،صرة  ياص  ىل ا فلملة للت .يو لللتومل اايصئاص عل  ا فيلملةر ا  يص لتنو ية اال.يتداله اضي  للايول ا فيلملة  ىل  ليي  

لين لصلي،   يمس أنرجي، ر:   يمس كيصس ايليصلر ن،يرتف االسييةر الين ذليض ايطا ا يور  لين الشييخ ال و.يي حيي   نيوهال تص
ييا نصجييصزر  ييص راي أس الييييب  ا س أرا   نراجيي، ليين اييي  ا ييصه جييصز  ر ييل  الل يي، علييي، اآليي، .ييصام ايين ا ييي  اجعيي  اييامييص . 

 .4ص لل رب؛ اوس  ي، لفلملة للمسلمن أ    
لوقلي، اللنايي لين ا سيصانة اين ا يي  علي  اليدلي  الشيرعي ال  أس الشيخ ال و.ي ا ايطا الييأ  ايس الن الواضم

  من، لو ل  شر  ىل ا فلملة أا ل  راص  ص تو"ت  توال وس الدلي  علياص او السية اا رب. رالن ايص .عل  ا فلملة
 ذا كصس عييدل ،يي  آنر  ص حنن  ي، حي   نوه:   اء ن عد اطا ا ور  لن الشيخ ال و.ي ا اصف الن ص  لثصال  

لن اللن ة  ص صك   في  لص  يرال لفيلملةر  يمس كيصس مميص خييص  االكي، كيصلوي  اا ييواسر أا ال خييص  ل ين ا حل،ي، لآنية  
 .5 كصولواه اةص ية اصعاص احلد مثياص

كطلضر  لإللصل أس  لزل،   ية ا سيل    مس لن كصس  ا نوه الشيخ ا التاط ي ااال.تافصر ا لس لة قت  الياو ي:  
 يي  ليين الييرأ ن ل. ا 1 كصلليية تييصرة اتييصرة أراعيية آال   رايي ر حبسييي لييص  ييرال أ ييلم ا ا ييصه اأر ا ل ييي  ي يي  عيين قييتلا 

 .2راا ة
                                                 

 .111 لملةفالر 2ز  اةر االعيصاملورنص ير ا 1
 .194 لملةفالفلسفة اليش يع في اإلسالم، احملمفصير  2
 .108 لملةفالاالجيهاد، عاد ا يع  اليمرر  3
 .212 لملةفالر 2ز  اةر المبسهطالشيخ حممد ان ا سن ال و.ير  4
 .96 لملةفالر 8 ز اةا فدر نلس،ر  5
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 ليو لة ا لي حوه  الحيصت ا صك  اا فلملة ا اصف ا جر اعد تعلييم ا جير علي   ليي الورليص : ا نوه العال  
د ليين الورلييص  ا جيير  صلتمسيي، ا للييو  ييصوقرف عيييدي جييواز ا جيير علييي،؛ وس ا ا جيير لفييلملة للمللييو  ل  لييتمو أحيي

 ص  نييوقا  كييطا عييي أس عييصف ا للييو وفيييال  جايييص الورلييص   ىل وفييي  للتمسيا  حل، ييأكميص  ييي، لفييلملة للورلييص ر اكمييص 
أس حجيير الييييب  ييل  اهلل علييي، اآليي، عليي  لعييصذ كييصس اقييد راي  . نيي، ااييو حلييد ألييواه الورلييص  ليسييل  ليين ا  صلايية ااالمث

 .3اصلتمصس لن لعصذ  اس  لي الورلص  
 يل  اهلل لة ل   تف اصي،صرة  ىل ا فيلملة اي  ذكرايص  ىل جصنيي ا يد   عين راا ية للعي  اليييب انالحد أس العال  

صرة  ىل ا فييلملة اا.ييتده اصلنيييصس مل حييدا  اي،ييتوضيييم ا سيي لةر ايي   نيي، تعييد   اليييو غرضيي، ليين اييطا اوليير  ال علييي، اآليي،
ص أس الراا ة ليس  راا ة  مليملة حبسي لنص يو التفمليم ا عتمدة عيدل الن اييص اعيرتض عليي، اعيس لين  ني، لين علم  

ص   يي  ااواه اعتاييصر ال  فييلم لييدرك   . ا ييي، أس ا ييرب ل  ثايي  ليين  رقيييص  ليييو حجيية: الجااها  اللناييص  لثيي   ييصحي 
 .4 ،رعي

ا فييصحل ا اللنايين ايلييصلي االسييسر ألنييي  عليي  عييصتم اعييس او،يي صص كص ييصك  االييويل عليي   ص  س اعييساأ   يي
ال ل  أا غ"لر ارقص كصس ا يرا  لين ا فيلملة ا شيصر  ليايص ا اعيس العايصراتر ايطا الييوا لين ا فيصحلر الين ذليض ليص  نولي، 

ا ،يرح، هليطل  الجاها  ا عليم  يصحي  .5ة ا فيلملة ل  لراعص . عوز لويل ال ل  ران لصل،احملنم ا لي ا اصف الران: 
 .6 الم اي اوحسن الطي    اهلل عن النرف  ىل لصل، ادان،:  العاصرة قصئال  

ا ال  تي ن ر ا يوا  ل يصه  ال ي تَييَ  َ الي اَيصليَم } ا ا سي لة ايو اآل ية الشير لة: اا اصتن العاصرتن  ،يصرة  ىل قصعيدة كليية تعيد  لييال  
ل غ  أ ، ديل   َاي   س ن  ح لي  ي اي   ليو أعتني، عين ا حم  آنر ا ايصف العتيم:  الجها  ص قوه  صحي . الن اطا الاصف أ    7{أ ح 

نلسيي، اعييد التنييومج قعييآ   نصليي، ا لل يي، انيمتيي، للييرض لفييلملة ا ذلييض  ييم اييال نييال  اال  ،يي صه لوجييو  ا نت ييي 
 .8 اعدل ا صن 

او.يصس ايو اال.يتداله اوجيو  ا نت ييي اعيدل اجيو  ا يصن ر كمييص أس  الجااها  الين الواضيم أس ا.يتداله  يصحي 
ا.ييتدالل، السييصام اييم الق اعييس او ليية كصآل ييصت االراا ييصت الييوار ة ا اييصف العتييم. ااي،ييصرة  ىل ا فييلملة ا ا نييصل ليييو 

 لال.تداله ا  لإل،صرة  ىل أس الدلي   ه عل  ا،رتاع تفر  الويل قنت   ا فلملة.

                                                                                                                                                                  
 .269 لملةفالر 4 ز اةر االسيبصار؛ ا187 لملةفالر 10 ز اةر اليهذيبالشيخ ال و.ير  1
 .4ا 3ر  2اوحص    ر 14ر أاواف   صت اليلور اصف 19ز  اةر الش عة وسائلا ر العصللير  2
 ر كتصف ا جة.2ز  اةر تذك ة الفقهاءالعاللة ا لير  3
 .281 لملةفالر 25 ز اةالشيخ حممد حسن اليجلير لفدر .صامر  4
 .69 لملةفالر 2ز  اةر اإلسالمش ائع  5
 .160 لملةفالر 25 ز اةالشيخ حممد حسن اليجلير لفدر .صامر  6
 .152اآل ة  راألنعام.ورة  7
 .115 لملةفالر 34 ز اةالشيخ حممد حسن اليجلير لفدر .صامر  8
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 كميص ا ايطا الييأ  لسيتنال  ال ن عاصرة اعس  ناص  ايلصلية توحي اصعتميص ا  علي  ا فيلملة او يلاص  لييال   راطا
 لفيلملة     لعي   ي را  اليراان ت ا"ايص ل   ين للميرهتن ليعي،؛ وس ا ذليض ذا ران خنال  للشيخ ال و.ي ا اصف الران:  

ء يين  رجييصا  تييومل الشيييخ  راليين ايييص . اييص اصلييدلي  الشييرعي. ال يين ا ييم ا  ايي  اييطل اليفييوص االلتييصاملر اييو را1  صليي،
 ر أا  ايي  ا فييلملة عليي  أ ييص ا فييصحل الييم  اليييصس لسييل وس عليي  ألييواهل ال و.ييي  ىل اال.ييتداله اعمييول اليييأ ا شيياور: 

  ن   اعدل  مهصه الشصرا هلصر أا لص ح   العن  اش   ق عي هبص.
ا فصحل  لص لعتربة ا الشرا ااص    الن عي لن العني  لين جاية مي:  اعن اطا اليوا لن ا فصحل  نوه احملنم الن

ة لن ا لسيدة كملليد اليد ن االييلو االعني  اا يصه االيسي ر  نيد اعتيرب الشيصرا  ييصنتاص اتير  ليص آ  ي   را  لفلملة نصلي  
 .2  ىل  سص اص

نييي .ييصئر او ليية اللنايييةر كصل تييصف   ىل جص س اللنيي، ايلييصلي ال  ييرمل  ىل ا فييلملة او ييلاص  ليييال   رانال يية النييوه
االسييية؛ ا ذا كييصس اوليير كييطلض  ييال اييد ليين التعصليي  ليي  كلمييصت اللناييص  انفو ييا  عليي  ضييو  اييطل النصعييدةر ات ا يي  لييص 

ا اصللني، السيس. ص ال  نا  الت ا  ر  ال لعيآ ال.يتاعص  احتميصه كوني، تي ثر   ،ار لي، نال  اطا ا عآر ا ذا كصس ال الل نفًّ 
  ياوي أس  لاي  لين ايطا ال يالل عيدل أمهيية ا فيلملة ا اللني، ايليصلي؛ اذليض وس  نايص  ايلصليية اعتميداا علي  ال ن ال

ا فيلملة ا التي،ي" لعيد  لين اوح يصل الوالئيية اا سيصئ  االجتميصعي اعلي  رأس ايطل ا سيصئ  الين أارزايص للايول لفييلملة 
لنيي، ايلييصلي. الييص تنييدل ليين ألثليية ليييو  ال  ييصذج هلييص لييص  شييصهباص الي،ييصل. ااييطا   شييف عيين أمهييية ا فييلملة ا لي،وليية ال

 ا فص ر االيفوص اللناية. ا.و  حنصاه ت ايم للاول ا فلملة عل  لس لة العالقصت ا صرجية للدالة اي.اللية.
 ة ومصالح الدولة اإلسالم ة في العالقال الخارج ةاليق   

مييص متيي  ح صلاييص  ييرتاط اشيي   لاص،يير أا غيي" لاص،يير ات ييصليف الليير ر اقل  ة اأأكثيير لييص كتييي حييوه التني يي س  أء يين النييوه 
لعصةة ايطا ا وضيوا ا لييداس ا ليص  علي  لفيصحل اعتمي . ارقيص كيصس ء ين تعميي  قصعيدة التنيية اليص ،يصهباص لين النواعيد 

 نلص  اعيس ا واقيف االت،يصار لتمل   قوانن عالقصت الدالة اي.اللية كمص و   قوانن عالقصت او را  عيد ا صجة  ىل 
 او"اص حر ص عل  لفصحل أا  للدالة ااولة.

ح فير  ارقص  نصه ا ايطا اعيصه اصنتفيصص جيواز اللجيو   ىل التنيية ا العالقية اين ا سيلمن كي  را ر الين ذليض ليص    
ن لين او لية اليوار ة ا ايذس  شرتع أس   وس التنية لن لطاي ا  صللن؛ ون، ا تيين  ا، الشيخ اونفصري؛ حي   نوه:  

عييري ا التنييية عيين ال لييصر أا  وس ا تاييص ر ليين التنيييةر التنييية ليين لييطاي ا  ييصللنر  ييال ؛ا العاييص ات عليي  اجيي، التنييية
 .3 ئلمة الشيعة

                                                 
 .240 لملةفالر 2 ز اةر لفدر .صامر المبسهطالشيخ ال و.ير  1
 .92 لملةفالر 2 ز اةر محكمةالقهان ن الاحملنم النمير  2
 .321 لملةفالر المكاسب المح مةالشيخ لرت   اونفصرير  3
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 وس أ لية التنيية عصلية ال لنية تشيم  ا سيلمن اغي"ا ر اقيد ذايي  ىل ايطا ؛اال ء ن لييص ا وا نية علي  ايطا اليرأي
اال خيتلف  ياص ا صه ان لص   وس لن كص ر اغ" ذي لل ة أا لل ي حيريب أا ذليي أا لسيل  ليصلف الرأي اعس اللناص :  

 .1 ص أا ،رع  أا لوا م؛ وس لداراص عل  اجوف حلد لص  لزل حل،، عنال  
العالقيية ايين ا سييل  اغيي" الداليية عليي  جييواز اللجييو   ىل التنييية  لييد اليييلو ا  راليين اييطل او ليية العصليية أا ا  لنيية

َس ال م آ َلَين  ا ل ن  ي ل ع    ذ َلض   ي ل يي و  َلين  الل يَ، َا } ا سل  قول، تعصىل: لَي ص  َلن   ا  ٍ  َ الي أ س الي  ي تيَ َط ال م آ َلي وس  ال   صَ رَ ن  أ ا   ، يي 
 .2{تي تيين وا  َليي ا    تي ن صة  

ر ا  ي ع ل يي َا   غ   ييم ل يل ن ك ل ر  اَصلل َ، َلن اي ع َد  ء  } َر   د  َمنٌّ اَصَيء صَس ا ل يَ ن لين ، ر ح  اَصل   ل  رَل  ا قي ل ا ،  ل   م  ن  صنََ، َ الي ل ن  أ ك 
 .3{الل َ، ا هل     ع ط افم ع َ،ي م 

عومل النييدرة اليو أثي" االعييرتاض علي  اال.ييتداله هبيطل اآل ية اصنتفص يياص اصلعالقية ايين او يرا ر  ييم ن الييت لأ ايد
 يياص ايصو را ؛ اذلييض وس أكثيير صعلي  تينيييم ا ييصع اشيي   ق عييير للو يوه  ىل تعمييي  النصعيدة ابوهلييص للداليية ايده انتف

او لة الراائية الوار ة ا ق ية التنية ت شف عن  نوه للاول التنية ضمن قوانن تندمج اوا  عل  ا اي ر ا ذا كيصس ليم 
 ر  يندل حلد حيصت، أا كرالت، اعرض،ر عل  اعس التفر صت ا  لواية ليي، ا العايص ات أا لللر  أس  ندل اوا  عل  ا ا

 غ"اصر  مس تندمج ا صك  اعس لفصحل اولة االدالة اي.اللية عل  اعٍس أاضم اأكثر ادااة.
ص لثييي  ثيييواف :   س التنيييية  فيييلم الل ييي، هبيييص أليييةر لفيييصحاااللا شييياد هليييطا ا عيييآ راا ييية عييين ايليييصل ا سييين عليييي، السييي

ارقيص كيصس لوقيف اليييب  يل  اهلل عليي، اآلي، ا ق يية  يلم  (4اي  ال   لين أ   ايص ،ير ض  أعمصهل ر  يمس تركايص أاليض أليةر تصرك  
 ص لن التنية ا نفو ة ليص ا اطل ا نصلة.ا د اية اقاول، اعدل كتصاة الاسملة نوع  

صحل اا لص.د لتنيدمج اع ياص علي  اعيسر ااةاية الفيص ة عل  أس اوا  ا اطا اعصه ود د اوالو صت الوازنة ا ف
 أ.صس الطاق الش في.عل  للنيصل هبطا اولر او ا صك ر عل  أ.صس الني  اي.اللية ال 

 قاعدة اإللزام ومصالح الدولة في العالقال الخارج ة
 5لي أس  سييتليد ليين قصعييدة ايلييزالاليين او.ييملة الييم ال اييد ليين  رحاييص ايييص اييو ايي  لييم للداليية اي.يياللية االي،ييصل اي.ييال

 لتملنيم اعس لفصحل الدالة اي.اللية؟
ل ت نيط ايطل النصعييدة نفييااص لين الامليي  االتي،ي" هلييص ا جميصه العالقيصت ايين اليداهر ال أجيد اعييد الاملي  .ييومل 

عيصلالت الواقعية :   يتملنم حييمط  ر م  ىل  ملة ا ؛ حي   نوه ،صرة  ىل اطا ا وضوا لن قا  اعس اللناص  ا عص ر ن
 .1ان ا  ولة اي.اللية اال ص رة ا او،يص  الم ال .اي   ىل التعصل  هبص ا الشر عة ات وس اص لة  ياص كمص ال خيلي 

                                                 
 .57لملةفالر ال اعة ا جر ةر كشف الغطاءالشيخ جعلر كص،ف الو ص ر  1
 .28اآل ة  رعم ان آ .ورة  2
 .106اآل ة  رالنحل.ورة  3
 .4د   ا ر 28صف ر أاواف اولر اص عرا ر ا11ز  اةا ر العصللير لفدر .صامر  4
 لين  ليم زاجتي، ا يم  ني، أاي  السيية ص ا ليطاي ال ير  الثيصير ليثال  تن ي اطل النصعدة املزال ال ر  اآلنر قص التزل ا، ا م لطاا، أا   ي، حل ليو ل   ين ايطا اولير ثصات ي 5

 ا، أس ال الق لتصج  ىل ،او  حل  فمر الص ،صا، لن اولثلة.ص اعوز لإللصلي أس  تزاجاص حل لو كصس  رمل حبسي لطاال الق  مليمل   د  لن  اس ،او ر ع  
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ا مير ا ي  ا يز ير علي  لاي  لين عمولايص جيواز التعصلي   رقيص ال ن ر ا ا را  لن اطل العاصرة ،ي  لن الوموضا 
ال يين قييص أس الداليية غيي" اي.يياللية تلتييزل اايعاييص ا،ييرائاص  رلييرل ايعاييص ا،ييراؤاص ايين ا سييلمن الييص ،ييصا، ليين اوعيييصس الييم

  يجوز أنط الثمن لياص اايعاص اطل اوعيصس.
:  اكي  ،يي    يوس هلي   يي، مص ار  عن ايلصل الفص ق علي، الساللاطا ا عآ لن اعس الراا صتر لثلارقص ا.تليد 

.  ال أس لص  اعد أس   وس ليرا ل ايطا ا عيآ ايو ثايوت حرلية 2 ،راؤل اطا كل، حاله ايع، ا لن اةاصت  الفالح لن جاة
كيطلض ال عيوز ايي  ا مير لوي"   ر  ميص أني، ال عيوز  عصنية ا سيل  علي  ،يرف ا مير اايعي، ا مير راعليي، .ايعصنة علي  ايمث

لعييرا  ليين ا عييصلالت ا تدااليية ايين ا سييلمن ا ييم  أس الراا يية نييصئرة  ىل لييص اييو ،ر انص يية  ص الييو كييصس  سييتملل  ا سييل  أ   يي
 ال وااط اا نررات الشرعية.

أضييف  ىل ذلييض أس جتييو ز  نييوه الداليية اي.يياللية ا اييطا اليييوا ليين ا عييصلالت  تيييص  ليي  اهلييد  او ييلي للداليية 
أس سلة اجو ايص هبدا ية الييصسر لدالة تتمث   لاي.اللية الطي او ادا ة اليصس  ىل ا م ا اعص ا  عن ا عفيةر اال ء ن 

؛ حيي   س ا عييصر ا ا ليية تدن  ا لعصلالت تآ ي  ىل رااج ا ي يرات ااحملرليصتر حيل ليو كيصس ال ير  اآلنير  سيتمل   
 اعدلاص او قي  اي.الل ال قي  اعتم  غ" اي.اللي.

أا  تييييص  ليي  قيييي  اي.يييالل  رلييصتاوييي تفييييأ قصعييدة ايليييزال قييص ال  يييآ ي  ىل رااج احملر ياايييص  علييي  ذلييض كلييي،ر  
ص لوي" ا سيل  قيص التيزل اأادا ، اونالقيةر لث  التيصزه عن اعيس ،يراع التعصقيد الشي لية ا نيررة ا الشير عة اي.ياللية  لزال ي

ايي، حبسييي   ييي، أا قصنونيي،ر ال لييص  ذا كييصس  ييآ ي  ىل  سييص  ليين اجايية ن،يير الشيير عة اي.ييالليةر كييرتا ر ا  ييدرات اا ييوا  
اال  ناي  تعميمايص لتشيم  غي"  ران اللناص  لين  يدعي انتفيصص النصعيدة اص سيلمن ر س رة الص ،صا،. اعل  أي حصهٍ ا

لرجيي  ضييم" اةميي  اييو ا سييلموس ليين .ييصئر ال وائييف غيي"  أس   3‘ألزلييوا ’  علييي، السييالل  س ال،ييصار ليين قوليي،ا سييلمن:  
ص  ل يييم زاجتييي، ا يييالق غييي"  يييمليم   يييصس اا لييي ر  ليييو أس ذلي يييصئر او عشييير ةر اال  شيييم  أرايييصف .يييال صئلييية ايلصليييية االثيييس

 .4 ال ي،  مليم عيدا   ال تشمل، اطل النصعدة رعيدنص
ا ادا أس اطا ال يالل غي"  يمليم؛ اذليض وني، حيل ليو كصني  اعيس الراا يصت الدالية علي  النصعيدة نيصئرة  ىل أاي  

: علييي، السييياللذلييض راا يية حمميييد ايين لسيييل ر عيين ايلييصل الايييصقر السيييةر  ال أس اع يياص اآلنييير عييصل اغيي" لنييييد انيييد. الييين 
 ليين .ييآاه الييرااي اجييواف . اااضييم أس كييالًّ 5 ‘جتييوز عليي  أايي  كيي  ذاي   يين لييص  سييتملل وس’قييصه:  ر.يي لت، عيين اوح ييصل 

 .6   لن كصس  د ن اد ن قول لزلت، أح صلا: عن ايلصل الرضص علي، الساللايلصل ل لم. اكطلض راا ة الشيخ الفداق 

                                                                                                                                                                  
 .174لملة فالر 1ز  اةر القهاعد الفقه ةالشيخ  صض  اللي راير  1
 .1د   ا ر 2ر أاواف لص   تسي ا،ر اصف 12ز  اةر وسائل الش عةا ر العصللير  2
لزليوا  لين ذليض ليص ألزليول أ .م  أاو ا سن )علي، السالل( عن ا  لنة علي  غي" السيية أ تزاجايص الرجي ؟  نيصه:  ش" هبطل ال لمة  ىل راا ة علي ان أيب محزة الم ار   ياص:  3

 .5د   ا ر 30اواف لندلصت،ر اصف أكتصف ال القر   15ز  اة .ا.صئ  الشيع، انلسا ر ا تزا جوان   الا س اطلض
 .915 لملةفالر 3ز  اةر القهاعد الفقه ةالسيد الاجيور ير  4
 .4د   ا ر 4 ر أاواف ل"اث اينوة ااوجدا ر اصف17ز  اةر وسائل الش عةا ر العصللير  5
 .10د   ا ر 30ر كتصف ال القر أاواف لندلصت،ر اصف 15اةز  ا فدر نلس،ر  6



 19 

اغي" ذليض لين اليفيوص الدالية اقد  ا   صحي اةواار لن اطل الراا صت بوه النصعيدة للمسيل  اغي" ا سيل :  
 .1عل  التو.عة ليص ا ألرا  األر غ"ا  لن أا  او  صس الاص لة 

 
 مفههم المصلحة وعلمنة الدولة

فيييييلملة ا ن يييييصق العمييييي  السيص.يييييي توجيييييد اعيييييس اال،يييييتاصاصت اليييييم تسيييييتملم الوقيييييو  عييييييداص حيييييوه   نيييييصه للايييييول ا 
أس  2 علميييية اللنييي، ايليييصلي ؛ حيييي   يييرمل ال صتيييي الييين ذليييض ليييص ار  ا لنصلييية اعييييواس ااالجتميييصعي للدالييية اي.ييياللية.

ا ا  عيييوال ايييطل علييي  ليييص  لامييي، لييين لفييي لم   نيييصه للايييول ا فيييلملة ا الي،يييصل اي.ييياللي  يييآ ي  ىل العلمصنييييةر لعتميييد  
(ر ا رمل أس اعتمص  لادأ اال ة اللنيي، .يو   يآ ي  ىل تسيصرا Utility لي )ف لم لعص ال  ا فلملة حي  ا.ت دل اطا ا 

االعمي  السيص.يي. أا  ني   س اعتميص  لايدأ  رالس" حنو العلمية خبال  لص  ،ار لن السعي حنو اعتمص  أ.و   يية للدالة
ايده اليراط اين الدالية االيد ن .يو  تيآ ي اال ة اللني، .و   آ ي  ىل غ" ليص  ر يد  عيصة ايطل الي،ر ية الآ.سيواصر أي 

 اطل الي،ر ة  ىل اللف  اييامص.
العر ييية ليين العيير ر حبسييي الرتمجيية أا اايييص  عليي  لييص ار  ا ا نصليية ا شييصر  لياييص أعييالل  سييت دل لفيي لم العلمييية )

 ا ر ية للمف لم كمص ا.ت دل، ال صتي(:
 اطا العصل؛ أي  نراج ا نيوالت اا ليصاي  لين الندا.ية أا عيصل الدنيوة اكمص  نصه ا العراية العلمصنية نساة  ىل -1

 الالاوت  ىل عصل اليص.وت.
 Church- state)لليد ن ااآلنير للدالية لييدانن أحيدمهص  عتنيص  اوجيو ااال راللفي  اين اليد ن االدالية -2

differentiation.) 
 اء ن تل يأ لص  ور ل ال صتي ا لص   يت:

وازنية ر ات ليلايص قد اي،ا فلملة .و   آ ي  ىل ور ر الدالة لن االلتزال اصليأ اللناي االتعا ي س قاوه للاول  -1
حل لو أ مل ذلض  ىل لصللة اليأ اللناي. ا ستيد ال صتي ا تنييم، ايطا  ىل قيوه ايليصل  را فصحل االعم  ا م تند راص

 ايين  جمميي  تشيي يأ لفييلملة الي،ييصلرة ت .يييو  . ا رجيي    يي" س حلييد لفييلملة الي،ييصل ليين أاجييي الواجاييصت ا ميييس: 
لآ.سصت التشر   ا اةماور ة اي.اللية  ىل اطا الساير اذلض أس اعس ا ال صت حوه اعس النيوانن كصني  تيشيي 

 يعييرتض علياييص جملييو  يييصنة  راس اعييس النييواننر عيييدلص كييصس اليييواف  نيير  جملييو  يييصنة الد.ييتورايين اعلييو الييييصيب اايين 
 اص  دع  ا صجة  ىل تش ي  لآ.سة وس  ا ال  ان ال ر ن ا م تند ر لفلملة الي،صل ااولة. ر   الد.تورر ا 

 اييو ليين جايية لييرتاط اييصهلل الييطي ،ييرا ليي، الوال يية اأقييرل  ر س ن،ر يية اال يية اللنييي، متيييم اللنييي، اعييد ن لتييدانلن -2
شييرعي لتملد ييد ا وا ييلصت العصليية ا  لوايية ا علياييص حبسييي ن،ر يية الوال يية حييي  تنييول اييطل الي،ر يية عليي    ييرة التييدن  ال

الويلر الن جاة ثصنية ل، اعيد نص.يويت حيي   سيتمد لشيراعيت، النصنونيية لين قايوه اولية لي، اانت صهبيص   يصل اوا.ي ة انت صهبيص 
                                                 

 .89لملة فالر 32ز  اةر جها   الكالمالشيخ حممد حسن اليجلير  1
 .24د  ر  العك انجملة   صحل پور جاصنگ". 2
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لل ربا . الن الاعد اواه  ستمد  الحيصت، ا التفر  ا اوح صل الشرعية اتع ي  اع اص. اليس  ايطل الفيالحيصت 
الوا.ييعة لللنييي، ليين آثييصر الثييورة انتييصئر التجراييةر ايي   س ايلييصل ا ميييس كييصس  ييآلن هبييطل الل ييرة قايي  انتفييصر الثييورة. الفييدر 

 اطل الي،ر ة ليو او اللن،ر ا  او ا شرف العر صي لإللصل ا ميس.
ثصاتيية الييم ال تتويي" االييم  ولييي ليين اليصحييية الي،ر يية ايييص  ألييور ثصاتيية اأنييرمل لتويي"ةر  تييوىل الييد ن   ارة اولييور ال -3

علياص  صا  العاص ات اا يص.يضر اتتيوىل الدالية   ارة اوليور ااواضيصا ا توي"ة اليم  وليي عليايص  يصا  النيوانن ايده ال يصا  
الييد ن عيين الدالييةر ااييطا االنومييصس الييد س ا الشيي س ا ييصص اييو لييص  سييمي، اصر.ييونز   يلفيي النيمييي. اعيييد اييطا ا لييرتق 

(Privitization.) 
 س ت .يييو الداليية ا ركز يية  نت ييي بولييية اوح ييصل االنييوانن ا جمييصه النييصنوس ا ييدي االنييوانن اةزائييية اغ"اييص.  -4

ا اصلن ييص ص العاص  يية. اعلييي، ال ء يين للنصضييي اال للمت ص ييمن أس  رجيي   اوليير الييطي ععيي  للاييول التنليييد اا رجعييية حمفييور  
تي، ا آ.سيصت التشير عية ا الدالية لين لر ي  الييزاا اين ال ير نر اي  ال ايد لين العيو ة  ىل ليص أقر  دل ك  لييا   ىل  تيومل لنل ي

 يشييييي  التميييييييز اييييين النيييييوانن العصلييييية  راعليييييو اليييييييصيب اغييييي"ل لييييين ا آ.سيييييصت ذات الفيييييلة ايييييصلتنين االتشييييير  . الييييين اييييييص
(Universal االنوانن ا ص ة )(Partial.) 

ميص كصني  أ يرا   النوانن ا رتا ية اص عيصلالت ايي ا يي  حبسيي ال اي   ىل العلمييةر اكل س النصعدة او.صس ا -5
 النييوانن الييم تييي،  العالقيية ايين اينسييصس ااهلل أكثيير لنصاليية للتملييوه ارتلعيي  اتيي"ة .يي"اص حنييو العلمييية. لييثال   را عصلليية أكثيير

ليين النييوانن الييم تييي،  العالقيية ايين أ ييرا  عييدةر  ىل أس ليين النييوانن الييم تييي،  العالقيية ايين  يير نر ااييطل أكثيير لنصاليية 
  ف  اولر  ىل النوانن الم تي،  عالقة الداه ا لص ايياص.

ليص حفيي  ا اةماور يية اي.يياللية اعييد الثييورة ،ييصاد  يدق عليي   عوانييص اييطلر امجيعيييص  ييطكر أس الشيييخ  ييصا  -6
د.يييتور اعيييد عيييدل وملييي، رأي ايليييصل ا مييييس ا أمهيييية عيفييير ال لاص  يييصي ا.يييتنصه لييين ليفيييا، ا رئص.ييية جمليييو  ييييصنة ال

 ا فلملة اايميت، عل  .صئر النوانن.
 ؛اتتسصرا ات"ة الس" حنو العلمية اعد ا صة ا راجي  لين ال انية اواىلر الين انيي لييا   تملص،ي  اليدنوه ا الدالية

عيد  لييا  اا يد لين  يالحيصهت  ا ر نية غي" و ص ادأت تيزا عي، قدا.ت،. االدالة لن جاتاص .و  تسيع  ال.يتن صف 
اييصف االجتاييص  االتنليييد  ىل  لثيي  ؛اعييس اواييواف ال  رلاص،يرةر حييل ال  انيي  ا حييدا   ييالحيصت رجييصه الييد ن ليين اللنيي،

ارقيييص  سيييا  عليييييص ا ايييطا العفييير  اييي  راا ييية  اليييص انيييي .يييو   يييدن  ا لييييداس  يييالحيصت الدالييية. .ايييصف رؤ ييية اهلييياله
اللنايص  ألييص  الر.ي  ليص ل  يدنلوا ا ’ قيصه ر.يوه الل ي،ر  يل  اهلل عليي، اآلي،: لصل الفص ق علي، السيالل: الس وي عن اي

. 1 ‘اتايصا السيل صسر  يمذا  عليوا ذليض  صحيطراا  علي    يي  ’قيصه:  ‘ ص ر.يوه الل ي، اليص  نيوهل  ا اليدنيص؟’. قي : ‘الدنيص
فوص السيل صس اةيصئرر اي    يص تشي"  ىل عالقية العلميص  اصلسيل صس اليو ا اطل الراا ة أي  لي  عل  أس ا نفو  او ن

 لامص كصن   ايعت، ا ر نت، ا ا   .

                                                 
 .5د   ا ر كتصف     العل ر اصف ا ست ك  اعلم، اا اصاي ا،ر 1ز  اةر أصه  الكافيحممد ان ا سن ال ليسر  1



 21 

 نقد ودراسة
لييص تنييدل ءثيي  حص يي  انال يية أ  ييصر ا نصليية ا شييصر  لياييص أعييالل ا ييي، ال ثيي" ليين ا واضيي  ااو  ييصر الييم تسييتملم التوقييف 

 صاه ا لص   يت ايصس أا  لوار  االنتال  ايييص اان ال صتي:عيداص  يصقشتاص اود د ا وقف لياصر ا.و  حن
 عتند ال صتي أس للاول ا فلملة  صري علي  اللني، ايليصلي اايو لين اات يصرات ايليصل ا مييسر ال ين الواقي   -1

ليصلي. اي عل  غ" اطل الفيورة؛ حيي   س للايول ا فيلملة لين ا ليصاي  اليم كصني  حمي  التليصت اللنايص  عيرب تيصر خ اللني،
تييطكر أس اعييس أايي  الناليية  ييزع  أس الل يي، تاييصر  اتعييصىل ل ليي    رجييص ي كتصاييض:   نييد ار  عيين ايلييصل الرضييص علييي، السييالل

ص لايييص؛ وني، ليو كيصس  ا ا نسر نسيران   اعيد  ص ال لر ل، لعلة أكثر لن التعاد لعاص ل اطلض. قد ض   لن قصه ذلض ضالال  ،يم  
سييتعادا  اتمللييي  لييص حيير ل اوييرمج لييص أحيي   حييل  سييتعادا  اييرت  الفييالة االفيييصل اأعمييصه الييرب   ا أس  كييطلضر ل ييصس جييصئز  

ص  ال ليص  اال ،يرا  أكيال   مأس اهلل تايصر  اتعيصىل ل  يا -رمحيض اهلل-التعاد ال غي"ل. اعلي  ا كلاصر  ذ العلة ا التمللي  االتملرمج 
 .1لف االلسص  ال لر ل  ال لص  ي، ال رر االت ر ي، ا يلعة االفالح

 س اهلل ’حييير ل الل يي، ا يتيية االيييدل ا يي  ا يز ييير اا ميير؟  نيييصه:  قلييي  ويب جعليير عليييي، السييالل:  َل   راا راا يية أنييرمل
ا ا لييص حيير ل عليييا ر تاييصر  اتعييصىل ل ليير ل ذلييض عليي  عاييص ل اأحيي   هليي  لييص .ييومل ذلييض ليين رغايية ا لييص أحيي   هليي  اال زاييد  

  يير ا   ياييصا  احر ليي،  اص   حل يي، هليي  اأاصحيي، اعليي  لييصملالييص  فييل ليي  لييص تنييول ايي، أاييدا  ال ييي، عييز اجيي  نلييم ا لييم اع
 .2 ‘عليا 

ص  ال  لييص  ييي، ا يلعيية االفييالح  ال ليير ل  اال ،ييرا  اا راا يية ثصلثيية:  اعليي  رمحييض اهلل أس اهلل تاييصر  اتعييصىل ل  ييام أكييال  
 .3 ال لص  ي، ال رر االتلف ا اللسص  

ص علييي  اللنييي، ايليييصلي اييي  ايييو لييين  أا  صرئ يييص عييين أس عيفييير ا فيييلملة لييييو  نييييال  وص مجيع يييات شيييف ايييطل اليفييي
 العيص ر او يلة  ي،.

 سييييت دل أ اات  راليييين ايييييص .(Utility عتنييييد ال صتييييي أس للاييييول ا فييييلملة ا اللنيييي، لييييرا    فيييي لم: ) -2
حيي  تنيدل أس للايول  ؛النيتال  اييييص ااييي،اايطل ااحيدة لين ننيصع ا عصةية ايطا ا لايول ا اي يصر اي.ياللي. اركاصمج  

 .ا فلملة ا اللن، اي.اللي ل، لعيصل ا  تلف عن ا عآ الطي  لام، ال صتي
انص ة ايليصل ا مييس اليطي  يرمل أس لفيلملة الي،يصل لين  رعل  الرغ  لن قاوه اللناص   لاول لفلملة الي،صل -3

  توييي"   ييرأ عليي  الشيير عةر ايي  أقفيي  لييص  ييده علييي، قاييوه للاييول أاجييي الواجاييصتر  ال أس اييطا ال  عييس قاييوه اييآال  كيي
ااصلتيصيل تع يي  ح ي  ،يرعي  را فلملة كعيفر أ.صس ا اللن، او أس لفلملة الي،يصل تيآ ي  ىل تنيدمج ح ي  علي  ح ي 

  فلملة ح   ،رعي آنر اال  عس اطا ا ي حصه تع ي  اوح صل الشرعيةر أا التفر   ياص.

                                                 
 .92 لملةفالر ( حيص  الرتاث العريب)ا"ات:  علل الش ائعالشيخ حممد الفداقر  1
 .484 لملةفالا فدر نلس،ر  2
 .254 لملةفالر (م ا اصعة لآ.سة آه الاي  يحيص  الرتاثوني) فقه ال ضاايلصل علي ان لو.  الرضصر  3
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تشيي يأ لفيييلملة الي،ييصل هبييد  حلييد ا فييصحل الو يييييةر ال يين أ يين اييطا ممييص  توقعييي،  لنييد ت .ييو جمميي نعيي   -4
 ال صتي أا  ،ار قيصعت، ا، لن أ ا  تش ي  اطل ا آ.سة  ىل التفر  ا اوح صل الشرعية اتوي"اص.

 ر اي  ا لين لفيص ر التشير آلين هبيطل الي،ر يةر عيد اللنيي، لفيدر   االلنيي، أا ممن حب  حوه اال ة ال أعر  أحد   -5
 يل  اهلل  س  ناص  ايلصلية ال  عتنداس اثاوت اطل السل ة لألئمة أنلسا  ا عتنداس أس عفر التشر   انتا  او يصة اليييب 

الفيدر ايطا ا ليط اليطي اقي   يي، ال صتيي ايو عيدل التميييز اين اوح يصل  .ر   يف  ثاتوس اطل الوال ة لللناص علي، اآل،
 ييمس  رلييم تفييدر عيين ا ييصك  الشييرعي. ايي  حييل لييو ثاتيي  للييويل اللنييي،  ييالحية التشيير  اايين اوح ييصل الوالئييية ا رالشييرعية

 يل  اهلل ذلض ال  عس حبصه لن اوحواه بوه اطا ا يم للتفير  ا اوح يصل الشيرعية اليم ،يرعاص اهلل .ياملصن، أا اليييب 
 .علي، اآل،
ايي  أ يي  اال يية اللنييي، ليين اات ييصرات  ال ،ييض ا أس  ييرح للاييول ا فييلملة كعيفيير أ.ييصس ا اللنيي، ايلييصلير -6

ص ال ين ال  عيس ايطا أني، أاه ايلصل ا ميس الم تسج  ل،ر عل  اوق  ا لنصل الت ايم االعم ر كمص ا لنيصل التي،ي" أ   ي
ا علييي  لشيييرا، العر يييصير اييي   س ايييطل الي،ر ييية ر هليييصر مث ال  عيييس ايييطا أنييي،  رحايييص لييين نيييصرج اللنييي، ااعتميييص   لييين  رحايييص ان، ييي

 ا ميس اأثاتاص ا  لة  ناية حم ةر ال مت   ىل العر صس افلة. لن  ان  اللن، اا.تده هلص ايلصلح   ر 
ءيييز ال صتييي ايين جمييصلن أحييدمهص لتويي" ااآلنيير ثصايي  ال   ييرأ علييي، التويي"ر ا ييدن  ا تويي"ات ا  ائييرة الدالييةر  -7

 ائييرة الييد ن اييصولور الثصاتيية الييم ال   ييرأ علياييص التويي" ااييي اخي ييعاص لسييل ص ص لتييد راص قييص للييد ا فييصحل الو يييية. الفيير 
العاص ات. االسآاه الطي  واجايص او لص ا ربر ا ياجي هلطا التنسي ؟ أليو ا اطا التنسيي   عيص ة  نتيصج للمنولية ا شياورة 

الييطي ال  تويي"  ييدن  ا  ا ذا ا رتضيييص أس  ني، العاييص ات يفيير ا الل ير ااالجتمييصا ا سيييملي؟حيوه .ييل صس اهلل ا.ييل صس ق
 ائرة عم  الد نر  مصذا نلع  اصل ث" لن اآل صت االراا صت الم تتملدث عين أليور ا عيصلالتر انص ية أس ايطا الييوا لين 

 ؟اليفوص الد يية ليو قليال  
ر ايي  ال راييط ايين تسييصاي ا ييوا ين ألييصل النييصنوس اايين احنسييصر .ييل ة الييويل اللنييي، احفييراص ا اولييور العاص  يية -8

 انيي  لللنييي، ا ييم ا اللتييومل ا انيي  للم لييف ا ييم ا االعتمييص  عليي  رأي اللنييي، الييطي خيتييصر احييل ا اليزاعييصت  سييت ي  
ا فمصس انتيصر جمتاد لن اعتاد ن للرتا   ان  د ي،ر او يل، قصضيي  يلم. ال ين  ايعية اوليور العصلية االيزاعيصت وتيصج 

  لي، حني،ر ا يص كصني  أليور وا ن  ىل الرجوا  ىل الدالية ال لتليم لي، ا حني، اي  لتملف يلتصج ا  رالن ايص . ىل قوة تيليط ة
 ال اصلي،يصل اقت يي  اولير اعتميص  الدالية جمموعيية لين النيوانن ت انايص عليي  اةميي  ال ين ايطل النييوانن  راعتمي  ال تسيتني 

ل  ناية لرت اعد ا.يتياص اص انييصة اعليو اليييصيبر لستيدة ا أ   تشر عاص  ىل اللن، اال تصف االسيةر ااصلتصيل اي أح ص
عييدل لصللتاييص للشيير عة فييص ق عليي  اص اعلييو الييييصيب مث لييرت ا لفييلصة اهليمييصت ا راقايية للتشيير عصت لت.ييي  أي  ؛أا الع ييو
 االد.تور.
أي  رز ال صتيييييي اييييين  نييييي، العايييييص ات ا نييييي، ا عيييييصلالتر  ييييي"مل أس عيفييييير ا فيييييلملة ليييييرتاط ايييييصليوا الثيييييصيءي ييييي -9

اء ييين أس تايييآ أح صلييي، عليييي،ر اييي   س  رص خي ييي  لنيييصنوس ا فيييلملةاص عيييصلالتر ال ييين غيييصف عيييي، أس  نييي، العايييص ات أ   ييي
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هتيص  يص  يايص لين لفيلملة للعايص ر كي  ليص ا اولير أس   را  العني   فيصحل العايص ات ت اعس العاص ات أقر  الشر عة عيدلص أقر  
 لالت.أ عي لن   راك، لاعس لفصحل أح صل ا عص

اذليييض وس اي.يييالل االلنييي،  ؛كميييص أس اعتنيييص  ال صتيييي اييي س أح يييصل النيييصنوس اليييدايل عر يييية اصل صلييي  لييييو  يييمليملص
اعييييس اوح ييييصل ا ص يييية الجييييو   اي.ييييالل أقيييير ا اييييصف النييييصنوس الييييدايل لفيييي لملي  ار اي.يييياللر ا ار ال لييييرر كمييييص أقيييير  

نص ييية ايييص رف االسيييل  االعايييو  اا واثييييم اا عصايييدات  ا سيييلمن  ىل  ار ال لييير أا الع يييور اار ت ا الشييير عة أح يييصل
ممييييص  فيييييف ا  ائييييرة النييييصنوس الييييدايل حبسييييي ا فيييي لم ا عص يييير.  ايييي  ء يييين اعتاييييصر اييييطل اوح ييييصل  رالداليييية الييييص ،ييييصا،

 شر عصت تشر عصت عر ية غ"   يية؟االت
 ن االدالييةر ايي  اييو ص عيين اللفيي  ايين الييد س تشيي ي  لآ.سيية جمميي  تشيي يأ لفييلملة الي،ييصل ليييو كص،ييل   -10

ت كيد للعالقة الوثينة ان ال ر ن؛ اذلض وس لامة اطا اعم  تندمج اوا  علي  ا اي  لين لفيصحل اولية االياال  ا حيصه 
ا ال  ان اعلو الييصيب اجملو  ييصنة الد.يتور. اقيد قلييص ا حمي  آنير لين ايطل ا نصلية أس تنيدمج اواي  علي  ا اي  لين 

  أا قصعدة  صرئة عل  اييت،.ص اللن، اي.اللير اليو أ ال  او وه الم أقرا
 س تنييدمج اوايي  عليي  ا ايي   ييت  ا ييم او.ييو الشييرعية اال ييوااط اللناييية اال  ييت  نييصرج حييدا اصر  ااعاييصرة أنييرمل

  ارجيصه اليو  ار اهليمة ا طكورة الت ملية اصوح يصل الشيرعية  ليد لفيلملة ال  نرايص الشيرا. ا س ا يوزة العلميية االلنايص
وس اندا.ييتا ر ايي    ييلوس عليي  الداليية قدا.ييتاص ا  ييميوس عييدل حيص اييص عيين الييد ن عيييدلص  ييدنلوس ا الداليية ال   ييمل  

 وجي، طاس ا ية ايليصل الفيص ق عليي، السيالل:  ال وااط الم أقرهتص الشر عة للعم  السيص.ي ااالجتمصعير اا  اطلض  يل  
 ييمذا  .طي أليير الل يي، قعر تيي، ااال تيي، االعميي  ليي، ا اال تيي،ر ااال يية االتيي، ااالة االتيي،ا يياله ليين الوال يية اال يية الييوايل العييص ه اليي

الوايل اايل عده هبطل اةاة  صلوال ية لي، االعمي  لعي، العونتي، ا اال تي، اتنو تي، حياله حملي ر احياله ال سيي لعاي .   صر
ليي  اجييور ا سييص ر  لييطلض كييصس السييصعي ا اذلييض أس ا اال يية اايل العييده ااالتيي،  حيييص  كيي  حييم اكيي  عييده ا لصتيية كيي  ئ

 .1 ص لد ي،صعة اهلل لنو    ص  ىل تنو ة .ل صن، اا عن ل، عل  اال ت، .صعي  
ال ء ييين تفيييييف تلسييي" ال صتيييي لراا ييية السييي وي  ال ا ايييصف التلسييي" ايييصلرأير اليييو  يييم ايييطا اللاييي  هليييطا  -11

أاه لييين اضييي  حجييير او.يييصس للدالييية  د  ع ييياليييطي  ي   لييي،ليييي أي  ائيييرة  فييييف عمييي  ر.يييوه اهلل  يييل  اهلل عليييي، اآالييييأر  
يَر َليي     }لية؟ ا  لصذا نفي  انول، تعصىل: اي.ال   ؟  س الت ل ي2{  ص أ  ي ا ص اليَط ن  آل ي يوا  أ َ يع يوا  الل ي،  ا أ َ يع يوا  الري. يوه  ا أ ا يل او ل 

للشييض ا أس ا ييرا  ليين اييطل الراا يية اييو العالقيية اصلسييل صس  ا الراا ييصت الييوار ة ا اييصف العالقيية اصلسييل صس ال  انييي جمييصال  
اةييصئرر االراا يية اآلنليية الييطكر ليين اليمييصذج الواضييملة الداليية عليي  اييطا ا عييآ. اليين اييطل اليمييصذج  ييمليم زرارة عيين ايلييصل 

صر عين محيص  اين : حمميد اين  عنيوف ال لييسر عين عليي اين  ايرااي ر عين أايي، اعايد اهلل اين الفيل  مجيع يعلي، السياللالاصقر 
ايس اي.يالل علي   سية أ،ييص : علي  الفيالة "  قيصه عليي، السياللعيس ر عن حر ز ان عاداهللر عن زرارةر عن أيب جعلر 

و ييص للتييصحا ن  ؛الوال يية أ  يي ’ نييصه:  ‘ نليي : اأي  ،ييي  ليين ذلييض أ  يي ؟’االزكييصة اا يير االفييول االوال يية. قييصه زرارة: 
                                                 

 .246 لملةفالر (ليشورات الشر ف الرضي)ق :  تحف العقه اان ،عاة ا راير  1
 .59اآل ة  رالنساء.ورة  2
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الييييرمحن ال صعيييية لإللييييصل اعييييد ذراة اوليييير ا.يييييصل، اللتصحيييي، ااييييصف او،يييييص  ارضييييص ’قييييصه:  مث ‘.االييييوايل اييييو الييييدلي  عليييييان
 .1 ‘لعر ت،

اال يية أايي  العييده الييط ن أليير الل يي، اييوال تا  اتييوليتا  اقاوهلييص ص:  اا راا يية أنيير عيين ايلييصل الاييصقر علييي، السييالل أ   يي
 .2 رال اصلعم  هل  أس  ت لف عن ألرا اال ل   ن أل را صعتا  ااجاة راالعم  هل   رض لن اهلل عز اج 

 س العنيي  ل ي  االشييرا ل ميصس ايي س لين ال نييربة ليي،  رعيدل التسييصاي اين حلييد ا فيلملة االت ييملية اصليد ن -12
ا ا فص ر الشيرعية ال.يتياصع اوح يصل الشيرعيةر ال ليم لي،  ايدا  اليرأي اةيصزل حوهليص. ال ين ا آ.يف أس اعيس لين لييو 

اال.ييتياصع  ،ايير آرا  غر ايية ال تسييتيد  ىل  لييي  اال تت يي  عليي  لسييتيد ،ييرعي. اليين اييآال  ال صتييي  نييربة كص ييية الد يي، 
ال أس ر.ييصلة اونايييص  تنييول عليي  راييط اينسييصس اييصآلنرةر ايي   س لاييدي اصزركييصسر الييطي كتييي ا أاانيير أ ييصل حيصتيي، لييص لييآ   

االيييدنيص ا .ييييصق ااحيييد ترتتيييي عليييي، أضيييرار ص النفيييداص. ا يييرمل أس مجييي  اليييد ن اآلنيييرة احيييداص ايييي ايييد  او  يييصس مجيع ييي
ا اةماور يية اي.ييالليةر نالحييد أس الثييورة ر عيي  ،ييعصر الييد ن االييدنيص عليي  ،يي    ليير ايين  ص حيية. ا نييوه لييص نفيي،:  

صحل الي،ييصل اانييص لر ااعاييصرة  س حلييد لفيي’الييد ن االسيص.يية؛ حبييي  ت ييوس السيص.يية تصاعيية للمآ.سيية الد يييية. ايي  لنييد قييي : 
. ااصلتييصيل ء يين التيييصزه عيين أ ييوه ‘السييل ة اا صكميييةر اييو اوليير ذا او ييصلة ا نييدل عليي  غيي"ل ليين اولييورانييص   أنييرمل

 .3 الشر عة لن أج  ا لص  عل  السل ةر اقد ت ر  اعس اليصس حل ا لوا  ىل التوحيد
اقيد  را وليو ة اعيد الثيورةالن الواضم لن العاصرات الوار ة أعالل أس ال صتي  عتند أس للاول ا فلملة لن ا ليصاي  

ل ا لنصلتييييص ايييطل   شيييف ا يييالس ايييطا .يييتملدثاص لل يييرا الثيييورة الي،راايييص للملليييص  علييي   جنيييصزاهت . اا ا نصاييي  ليييص تنيييد  ا
 الوا ر ا ثا  أس للاول ا فلملة لن ا لصاي  او يلة ا اللن، اي.اللي.

صل ليس  لن ا لصاي  الشيرعية اليم هليص أ ي  ا س لس لة حلد الي، ال ن ال اد لن النوه ا لنصا  اطا ال اللر 
ال تصف االسية  ملسير ا  او لن ا ليصاي  العنليية الثصاتية قنت ي  قيصنوس تيزاح  ا فيصحل اتنيدمج اواي  ليايص علي  ا اي . 

سيص.ييةر أا ر ل   ا س كي  ألية جتيد نلسياص ا حيصهتيص االجتمصعيية االلن قوانن اذلض أس العن  اينسصي قص أا ا اهلل  ي،
ص ا لييص  علييي  اعيييس ا فييصحل االت يييملية اصلي،يييصل الييطي ارت يييت، لتي،يييي  حيصهتيييص االقتفييص  ةر اييين نييييصر ن ال ثصليي  هلميييص  ل ييي

االجتمصعيةر  م ص ت ملي اص فلملة اوق  أمهية للملليص  علي  أ ي  الي،يصل. اييميص ل ي  السييد اصزركيصس اي س ايطل النصعيدة 
 وحيد ازاال،.تآ ي  ىل ت يي  الد ن ا يص  الت

اال ،ييض أس ليصقشيية تلص ييي  الييدعصامل الييم   لناييص اصزركييصس لتييصج  ىل جمييصه أا.يي  للينييصش؛ الييطلض ن تلييي هبييطل 
ر أا كميص تيرتج   ىل العرايية ن ي : حركية ور ير اي،صرة اخنت  اييأ لإلليصل ا مييس  نيوه  يي،:   س حركية ا ر ية )حر ية   يراس

 ييصر الزلاييص ت ميية أليي" ا ييآلين العر يية اا.ييعة اصي.ييالل. ا س لييص  يشييران، ليين أ  ص ٍ (ر اقيص اهتييص ليييو هليي  ا ييالا كيي  ييراس

                                                 
 .5د   ا ر كتصف ايءصس ا ال لرر اصف  عصئ  اي.اللر 18 لملةفالر 2ز  اةر أصه  الكافيحممد ان ا سن ال ليسر  1
 .1876ر كتصف آ اف الن صةر حد   527 لملةفالر 2ز  اةر  ارا عصر ر النصارةر دعائم اإلسالمالنصضي نعمصس ا وريبر  2
 .58 لملةفالر 28ر العد  ك انر جملة  اآلنرة ااهلد  لن اعثة اونايص  لادي اصزركصسر  3
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ر ا تعييي، للوالة االن صة ا قصلت، للملدا  الص ،صا، لن اولور الم كيصس  لعلايص ا حيصتي،ر اخبص ية أس اع ياص علي، السالل
 .1لي، الساللعل  نال  اوح صل اوالية للشر عةر  ا  ء ن أس خيصلف ايلصل علي ع

                                                 
 .384 لملةفالر 22 ز اةر صح فة النهرايلصل ا ميسر  1


