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 (املذهب االقتصادي يف اإلسالم)مسألُة 

 افنٔخ جًٍر ادٓٚجر                

 

ة بًَد  (جمّع افبحقث اإلشالمٜٔ)أمحد فـ  مـ حٔٞ  . (مٗمتر دراشٚت االؿتهٚد اإلشالمل)افٍُرة افْرر

ًٚ بَِقبْٚ وظَقفْٚ ومٚ مٚفُٝ  ؿ ٕحقه مجًٔ ّر إٕف يٖيت يف شٔٚق مسٍٚع حثٔثٜ إػ إؿٚمٜ افبْٚء افْيري دٚ ٕٔ

ف افدظقة إإَّيل . أظْل إؿٚمٜ حُؿ اهلل تبٚرك وتًٚػ يف األرض, أيديْٚ ألهنٚ تًْل بٚفْسبٜ إ , وأصُر فف أن وجر

 .ادنٚرـٜ يف ذف ظئؿ ذف مسٚمهٜ مٓام تُـ متقاضًٜ يف ريٚدة هذا اهلدف اجلِٔؾ

ف خىٕٚٚ رد ؾًؾ  إن مـ أصد ادخٚضر افتل تقاجْٓٚ يف هذه ادرحِٜ أن تُقن األؾُٚر افتل تَقدٕٚ وتقجر

ًٚمثَِٜ وفٔسٝ متحررة وفسٝ أـتُّؿ أن خنٔتل تتوٚظػ حغ . وفٔسٝ ؾًاًل صدى وفٔسٝ صقت

ًٚ فسجٚل مع افٌزو افٍُري افَٚدم مع افٌرب . يتًِؼ األمر بّسٖفٜ مـ تِؽ ادسٚئؾ افتل ـٕٚٝ مٔدإ

ًٚ أو ظذ األؿؾ َٕػ ظذ ؿدم ادسٚواة . شجٚل يسًك إثبٚت إْٔٚ أشبؼ يف هذا ادٔدان أو ذاك أو أـثر تَدم

ًٚ بِقي ظْؼ احلََٜٔ أو إخوٚع , هْٚ ظذ وجف افًّقم يٍَد افبٚحٞ حريتف وأصٚفتف مًًٚ  وال ٕراه إال مٌرم

وفٔس وراء ـؾ ذفؽ يف . افْص افذي يًٚجلف ال فقء إال فريض ٕزظتف وال أبٔح فٍْز أن أؿقل مْٓجف

ومٚ افْجٚح اجلامهري هلذا افّْط مـ افُتٚبٜ إال دفٔؾ ظذ . احلََٜٔ إال ظَدة افنًقر بٚالتوٚع جتٚه اآلخر

اء ؾ٘ن هذا افّْط , وبٚشتثْٚء مٚ بزـتف مـ صًقر ؽٚمر بٚفرىض. أن ظَدة افُٚتٛ ختٚضٛ مثٔاًل هلٚ ظْد افَرر

. بؾ إٔف ـُؾ ـتٚبٜ ذات مْٓد شٔئ ترضر مـ حٔٞ تريد أن تٍْع. مـ افُتٚبٜ ال ؾٚئدة مْف ظذ اإلضالق

َِٜ افٍُر افٌريب وشتتٚبع مّٜٓ َٕؾ ادٍٚهٔؿ  ََ َٕ ًٚ أـِّٝ حتاًم ادّٜٓ افتل اضىِع هبٚ  ؾٓذه افْزظٜ أحٕٔٚ

 ًٚ ويف أحٔٚن أخرى صقهٝ . وبٖيٍد وأؿالم إشالمٜٔ, حمتّٜٔ بَْٚع إشالمل ـثٔػ, واألؾُٚر افٌريبٜ جمٕٚ

. ادَٚصد اإلشالمٜٔ األصِٜٔ فِْهقص يف ظَقل ادسِّغ

ًٚ بذفؽ االجتٚه افذي بِغ حد اهلقس بٚفُتٚبٜ حتٝ ظْقان  وافتل  (افَرآن وافًِؿ)وأرضب مثاًل فالثْغ مً

وفؽ احلََٜٔ أن . ارادت أن تَقل بُؾ وشِٜٔ أن افَرآن ؿد شبؼ بًض االـتنٚؾٚت أو افْيريٚت افًِّٜٔ



2 

 

وفُْٓٚ ن اجلٜٓ األخرى بٚإلضٚؾٜ إػ .هذا ادْٟٓ مل يُنػ فْٚ إال براظٜ بًض افُترٚب يف اشتًامل افَِؿ

. ائِٜ افتل اذٕٚ إفٔٓٚ ربىٝ افْص افَرآين بٍّٚهٔؿ وٕيريٚت ظِّٜٔ ثبٝ ؾٔام بًد ظدم صحتٓٚعال

دظقٕٚ ٕىرح ظذ إٍٔسْٚ , ـل ال ِٕبس ثٔٚب اإلحرام وٕؼع يف افتِبٜٔ بْٔام افْٚس يًقدون وادقشؿ إَٙ

. مٚ هل رضورة أن يُقن هْٚك مذهٛ اؿتهٚدي مـ األشٚس؟ افسٗال مىروح يف ادىِؼ: شٗاالً بسٔىَٚ ً

 .أي ظْدٕٚ وظْد شقإٚ

ر ـثرًا يف . فَد مٙ ظذ اإلٕسٚن حغ مـ افدهر مل تُـ هذه ادسٖفٜ تنٌؾ بٚفف ـّسٖفٜ مستَِٜ ُر ظذ إٔف ؾ

ًٚ ـثرًا ؾٔام يتهؾ بٚجلٕٚٛ ادًٚر مـ حٔٚة افْٚس افذي  ًٚ ـالم مًوِٜ افًدافٜ االجتامظٜٔ وؿٚل ضّْ

س ؾٔام بًد اؿتهٚداً  ّر ًٚ ـبرًا يف جٕٚبٓٚ ادًٚر . ُش ظذ أن مسٖفٜ افًدافٜ االجتامظٜٔ مل تُـ تسبٛ ؿَِ

ألن اإلٕسٚن وجٓده افًوع ـٚن أداة االٕتٚج افرئٔسٜٔ وافتٍٚوت بغ افْٚس يف هذا ؽر , أواالؿتهٚدي

 .وفذفؽ ؾِؿ يُـ هْٚك ـبر خقف ظذ افًدافٜ االجتامظٜٔ. ـبر

ًٚ مٚ هق أصبف بٚفرق, أؿقل هذا ؽر ٕٚس وال متجٚهؾ اإلؿىٚع افزراظل ومٚ صٚحبف مـ رق ومهٚ . أو أحٕٔٚ

وفُـ اإلؿىٚع وصٚحبف ـٕٚٚ جزءًا م صٌٜٔ . يف ؿّْٔٚ ومٍٚهّْٔٚ ادًٚسة تًبر ظـ طِؿ اجتامظل صٚرخ

وظْدمٚ ْٕير إفٔٓام بًْٔل ذفؽ افزمٚن ٍٕٓؿ دٚذا اظُتر أمريـ . اجتامظٜٔ أمِتٓام رضورات األمـ واالٕتٚج

وأوـؾ إػ افتىقر االجتامظل افذي , وربام هلذا افسبٛ أؿرر اإلشالم افرق وذع فف. مَبقفغ بؾ ال بد مْٓام

. أن يتقػ إفٌٚء افَٚظدة افتل يستْد إفٔٓٚ أن يف احلرب أم يف افسِؿ. ذع فف األبقاب وشٓقفٜ افسبؾ

ًٚ ًٕرف ـٔػ ومتك أوؿٍٝ شرة اإلشالم ظـ افًروج إػ آؾٚؿٓٚ افبًٔدة وادْنقدة ـام إْٔٚ . وفُْْٚ مجًٔ

ًٚ مستَاًل . ٕتذـر افتحِٔالت ادتَدمٜ دنُِٜ افٍَر وافٌْك مٓام يُـ ؾ٘ن ادسٖفٜ االؿتهٚديٜ مل تهبح مٔدإ

إال ظذ أثر حدث مـ تِؽ األحداث مـ تِؽ األحداث االَٕالبٜٔ افُزى , فِتٍُر فف مذاهبف وتٔٚراتف

ًٚ , أظْل طٓقر اآلفٜ ـًْك أشٚد يف اإلٕتٚج. مٔدإف افٌرب إتزع ادبٚدرة مـ اإلٕسٚن وظوالتف مٍتتح

وخز . هذا االَٕالب أدى إػ إَالب مقاٍز يف افُبْك االجتامظٜٔ افراشخٜ. بذفؽ ظكًا جديدًا فإلٕسٚن

وحتك دون ضامٕٚت . اإلٕسٚن ألول مرة يف تٚرخيف ادًروف افًٔش دون ضامٕٚت تؼئًٜ مْٚشبٜ

ٔرٜ  .تستْد إػ افتَٚفٔد وافَٔؿ افدئْٜ, أخالؿ
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وأن افقضع أبًد مٚ . اـتنػ مٍُرون ؽربٔقن برسظٜ أهنؿ يقاجٓقن أزمٜ حوٚريٜ حََٜٔٔ وظَّٜٔ

ؾٕٚىَِقا يتبٚرون يف وضع واؿساح صٔغ وتهقرات جديدة فًالؿٚت , يُقن ظـ افسؿٔع واإلصالح 

وافَِٔؾ مْٓٚ صٚر . أـثرهٚ مل جيٚوز دؾتل افُتٚب, وهْٚك ظؼات مـ هذه افهٔغ وافزامٟ. االٕتٚج

 ًٚ ًٚ شٔٚشٔ ًٚ مْٓٚ مل يبِغ مٚ بٌِتف ادٚرـسٜٔ افتل صٚرت ظَٔدة . أو جزءًا مـ برٕٚمٟ شٔٚد, برٕٚجم وفُـ أي

 .شٔٚشٜٔ رشّٜٔ دوفٜٔ

ٕبتٌل مـ هذا افًرض افرسيع افقصقل إػ اشتْتٚج خالصتف أن ؾُرة ادذهٛ االؿتهٚدي وافتّذهٛ يف 

ز ؾٔٓٚ فٍَِز  ٍر ظٚمل االؿتهٚد ٕنٖت ظـ أزمٜ حوٚريٜ  يف افٌرب بًد أن اـتنػ يف احليٜ افتل ـٚن يتح

ظـ افًٚمل إن حوٚرتف بُؾ مٚ تتوّْف مـ تؼيًٚت وؿٔؿ دئْٜ وأخالؿٜٔ ؿٚسة ظـ تٌىٜٔ ادًىٔٚت 

ًٚ ويسٚراً . اجلديدة افتل ٕنٖت ظـ ظالؿٚت اإلٕتٚج اآلإ بٚذفٜ أؿل , ؾىٍَٝ ظَقفف ادٍُرة تساـض ئّْ

ادٚرـسٜٔ مـ بغ هذه . يَْذ حوٚرهتٚ مـ األزمٜ افتل تتخبط ؾٔٓٚ, مٚ يف وشًٓٚ إلٕتٚج ٕيٚم جديد

ويف هذا افسبٔؾ حِِٝ افيٚم . ادذاهٛ اجلديدة ظِّٝ ظذ وضع ٕيٚم اؿتهٚدي شٔٚد جديد فًِٚمل

 .افرأشامإ وـٕٚٝ يف حتِٔالهتٚ افَْديٜ مهٔبٜ ظذ وجف افًّقم

ومع ذفؽ ؾ٘ن افزمٚن أثبٝ ومٚ يزال ُيثبٝ أن صحٜ ذفؽ افَْد فٔس يًْل صحٜ مذهٛ افْٚؿد وهٚ هق 

ًٚ ببطء وفُـ بثبٚت بٚجتٚه افرأشامفٜٔ وهق  ًٚ ؾنٔئ ًٚ صٔئ افًٚمل افنٔقظل يساجع ظـ أهداؾف ادستَبِٜٔ مْزفَ

حتك اآلن أظٚد االظتبٚر احلٚؾز افٍردي يف اإلٕتٚج وإظىٚء دور متزايد فِّهٚرف يف احلرـٜ ادٚفٜٔ إػ ؽر 

ًٚ ـٚماًل مـ ؿبؾ افدوفٜ هق . بًد أن أدرك إٔف ـٚبر ـثرًا وخرس ـثراً . ذفؽ ف تقجٔٓ وأن االؿتهٚد ادقجر

 .ـالم ؾٚرغ ال ُيسّـ وال يٌْل مـ جقع

ًٚ شِٔاًم فِتٍُر يف ادسٖفٜ, فَٚئؾ أن يَقل ؾ بذاتف مْٓج ُر ؾٚفتْير وافتامثؾ . ومع ذفؽ ؾٓذا افُالم ال ين

ؾّْذ ؿرون . وهذه ؿٚظدة مٗشسٜ ظْدٕٚ مـ زمٚن. ويف افقؿٝ ٍٕسف فٔس دفٔؾ ٍٕل, فٔس دفٔؾ إثبٚت

ـؾ هذا . وهق مْٟٓ يف افتٍُر وفٔس جمرد مسٖفٜ أصقفٜٔ, ٍْٕٔٚ ومٚ ٕزال حجٜٔ افَٔٚس ـدفٔؾ ذظل

وظِْٔٚ بًد أن ٕبحٞ داخؾ اضٚر . وإٕام ؿِْٚ مٚ ؿِْٚه حتك اآلن ظذ شبٔؾ وضع إضٚر فِبحٞ. صحٔح

 .وهذا هق بٔٝ افَهٔد. يًْل افَؤٜ يف افتجربٜ اإلشالمٜٔ بّوّقهنٚ افٍُري وافتٚرخيل
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بٚفرؾٔؼ األظذ وٕحـ ٕخقض مًرـٜ صٚمِٜ ضد ظقامؾ , مْذ أن افتحؼ ٕبْٔٚ صِقات اهلل ظِٔف وآفف

. صْٖٕٚ صٖن ؽرٕٚ مـ ظبٚد افرمحـ, مـ مجِٜ جبٚهتٚ ؿؤٜ افًدافٜ االجتامظٜٔ. افتثبٔٝ وافثقرة ادوٚدة

ًٚ بغ مًرـتْٚ ومًرـٜ ؽرٕٚ ممٚ ـْٚ ٕخقض يف وصٍف ؿبؾ ؿِٔؾ ًٚ جقهري . وفُـ ظِْٔٚ أن ٕالحظ هْٚ ؾٚرؿ

هذا مع االظساف بٖن . هق أن جبٜٓ افًدافٜ االجتامظٜٔ ظْدٕٚ ـٕٚٝ ومٚ تزال شٔٚشٜٔ وفٔسٝ ؾُريٜ

ؾٍل ظٚمل افقاؿع ال ؾُر دون شٔٚشٜ وال . افٍهؾ بغ مٚ هق شٔٚد ومٚ هق ؾٚصؾ حتِٔع وفٔس ظًِّٔٚ 

مل يُـ بٚجتٚه , ومع ذفؽ ؾّـ افرضوري افتنديد ظذ أن افتًٚمؾ افٍُري مع ادًوِٜ. شٔٚشٜ دون ؾُر

ألٕف ـٚن مـ ادٍٓقم وؾقق ـؾ بحٞ أن اإلشالم هق .ظالج مسٖفٜ افًدافٜ االجتامظٜٔ بٕ٘تٚج صٌٜٔ جديدة

ومل حيدث ظذ اإلضالق أن جٚء . افْيٚم افٍُري وافسٔٚد وافْٚطؿ فًالؿٚت افْٚس بٚفؼيًٜ اإلهلٜٔ

ٔرٜ مثؾ . بىرح مـ خٚرج اإلشالم  (ثقرة افزٕٟ)وأمٚ مٚ ُيَٚل ويْسٛ إػ حرـٚت شٔٚشٜٔ مىِب

ؾْحـ ٕتقؿع إٔف ظْد دراشٜ هذه احلرـٚت دراشٜ متحررة بًّزل ظـ افْص افتٚرخيل . (افَرامىٜ)و

ؾْٕ٘ٚ شُْتنػ  أن افتٓؿ افتل ُوجٓٝ إفٔٓٚ إٕام هل مـ تنًْٔٚت األجٓزة افسِىقيٜ بٌٜٔ , افرشّل

 .افتنقيش ظذ ادىٚفٛ ادحَٜ افتل تْٓض إلحَٚؿٓٚ أوفئؽ ادسٚـغ

ظْل ـام يًْل , افذي رؾًف أمتْٚ شالم اهلل ظِٔٓؿ (مؾء األرض ظدالً ـام مِئٝ طِاًم وجقراً )إن صًٚر 

. ظذ تىبٔؼ أحُٚم اهلل تًٚػ, دائاًم أن يُقن احلُؿ فِدوفٜ افَٚدرة بحُؿ تُقيْٓٚ افٍُري واألخالؿل

, وفُـ اشتْٚدًا إػ ؿٚظدة ثْٚئٜٔ افٍُري وافسٔٚد. ومـ افقاضح أن هذا افنًٚر هق ذو موّقن شٔٚد

ًٚ بًّْٔغ ظذ وجف احلك  :يُّـ افَقل إٔف ـٚن ذا موّقن ؾُري أيو

بٌٜٔ اشتخدامف أداة , مسٚجِٜ افسِىٜ اجلٚئرة افتل ظِّٝ ظذ إٕتٚج ّٕط مرتزق مـ افٍُر: ادًْك األول

ـًٍؾ مًٚويٜ وافبىٕٜٚ افتل ـقهنٚ مـ حقفف مـ أمثٚل أيب هريرة وشّرة بـ . يف افتىقيع افسٔٚد فِجامهر

وأوـؾ إفٔٓٚ مّٜٓ إؾراغ افقظل اجلامهري اإلشالمل مـ ـؾ مٚ يُّـ أن , جْدب واجلًد بـ افدرهؿ

... يُقن ظْك حتريض ضدهٚ واشتبداهلٚ بٍوٚئؾ خًٕٜٚ متجد اإلذظٚن ـٚفهز وافتقـؾ واإلشتُٕٜٚ

ٝ ؾُرة . إفخ ؾُِـ ال . يف افتٍُر اإلشالمل ويف افثَٚؾٜ افنًبٜٔ فِّسِّغ (اجلز)ويف هذا افسٔٚق ُزجر

 .بد دـ محِقا أمٕٜٚ اإلشالم أن يَٚتِقا هذا افْٟٓ بٍُر مبٚرز
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افًّؾ ظذ رؾع مستقى وظل ادسِّغ ؿؤتٓؿ افًٚدفٜ برؾع مستقيقظٔٓؿ ظذ اإلشالم ذاتف : ادًْك افثٚين

مـ يقٕٕٜٚٔ وزاد صتٜٔ , ويف افقؿٝ ٍٕسف محٚيٜ هذا افقظل مـ افتٔٚرات افثَٚؾٜٔ افقاؾدة. ظَٔدة وذيًٜ

ويُّْْٚ أن ِٕحظ هذا افْٟٓ بٖـز ؿدر مـ افقضقح ابتداًء مـ اإلمٚم افبٚؿر ظِٔف . ومٕٚقيٜ وبرمهٜٔ

وهق افْٟٓ . امتٚز بٚالٍٕتٚح افٍُري ظذ أوشع اجلامهر, افذي اؾتتح ظٓدًا جديدًا يف خط اإلمٚمٜ, افسالم

افذي اشتّر شٔتهٚظد مـ بًده مسجاًل مالمح شٔٚشٜٔأوضح ؾٖوضح حتك هنٚيٜ ؾسة اإلمٚم احلٚدي 

خالل هذه اددة ٕوجٝ حٚفٜ شٔٚشٜٔ حقل اخلط اإليامين ؾرضٝ ٍٕسٓٚ ظذ مرـز . ظؼ ظِٔف افسالم 

ًٚ تُٚمؾ تسجٔؾ افْهقص احلديثٜ ظـ األئّٜ ظِٔٓؿ . ٍٕسٓٚ (بٌداد)افسِىٜ يف  وخالل هذه اددة أيو

افتل صٚرت ؾٔام بًد وبٍوؾ ؾَٓٚء ظيٚ ابتداًء مـ افُِْٔل رضقان اهلل ظِٔف مٚدة أشٚشٜٔ يف , افسالم

ظذ اشٚس مبدأ ـِـ جديدًا يف ذفؽ , هذا افتىقر بِغ أهؿ مًْىٍٚتف جلٜٓ ادوّقن افسٔٚد. (افٍَف)

مدار وحمقر اإلٕجٚزات افُزى  (واليٜ افٍَٔف)ومْذ تِؽ افِحيٜ صٚرت  (واليٜ افٍَٔف)افزمٚن هق 

 .افٍُريٜ افٍَٜٓٔ وافًِّٜٔ افسٔٚشٜٔ

مع األخذ بًغ االظتبٚر وجقد ؾقارق ـبرة بغ . إن ؿهٜ ـٓذه يُّـ روايتٓٚ بٚفْسبٜ فِّذاهٛ األخرى

وتٖثرهٚ بٚفتٚإ ظذ ادْحك افذي تىقر إفٔف , مْنٗهٚ ٕسبٜ احلريٜ افتل متترع هبٚ افٍَٔف هْٚ وهْٚك, افَهتغ

ًٚ . ؾِْتدبرر ظذ شبٔؾ ادثٚل حََٜٔ مًروؾٜ. افٍَف ٍٕسف ٔرؼ مـ احلريٜ افذي ـٚن مبٚح هل أن اهلٚمش افو

ًٚ بَرار شِىقي مل ُيستؼ ؾٔف أهؾ افٍَف ؿٙ ب٘ؽالق بٚب االجتٓٚد   فٍَِٔف يف ادذاهٛ األخرى أفٌك هنٚئٔ

ًٚ بٚفَوٚء ظذ أي احتامل بتىقر افٍَف ًٚ بٚفْسبٜ دٚ هيؿ افسِىٜ تىقر افتٍُر افسٔٚد , يًْل ظِّٔ خهقص

هْٚ جيٛ أن ٕذـر بٚب ؿرار إؽالق بٚب االجتٓٚد أتك مبٚذة بًد ٕنقء حٚفٜ . يف إضٚر تىقر افٍَف ٍٕسف

وإْٔٚ رصد يف افٍسة ٍٕسٓٚ حتٍزًا فدى بًض . (بٌداد)ؾراغ يف افسِىٜ بٚفَوٚء ظذ اخلالؾٜ افًبٚشٜٔ يف 

ٔرٜ يٌىل افٍراغ مٚ ٕزال ٕجد بًض آثٚره يف ـتٚبٚت ؾَٜٓٔ حتٝ ظْقان , افٍَٓٚء إلٕتٚج مٍٓقم فِؼظ

 (واليٜ افٍَٔف)وهق االجتٚه ٍٕسف افذي شُِف افٍَف اإلمٚمل يف افٍسة ٍٕسٓٚ وإتٓك ب . (إمٚرة افٍَٓٚء)

ٔرٛ ؾّوٝ تنؼ ضريَٓٚ صًداً   .بّْٚخ ض

 مٚ هق ادٌزى األشٚد يف ـؾ هذه افَهٜ؟
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ًٚ . يف رأيْٚ أن ادٌزى األشٚد هْٚ بسٔىقواضح وهق أن ـؾ تىقر ؽٔجٚيب يف ادجتّع اإلشالمل خهقص

وهذا بٚب فِبحٞ , وافًُس صحٔح. يف افنٖن افسٔٚد ارتبط بتىقر ؾَف اجلٕٚٛ افذي تىقر ؾٔف بًْٔف

مٚ : ظذ هذا ٕسٖل. فسْٚ يف وارد افُالم ؾٔف, جِٔؾ ُٕتنػ بف افًالؿٜ بغ افٍَف ـْٚطؿ واددمتع ـّْيقم

 ؟(مذهٛ اؿتهٚدي إشالمل)ادَهقد بـ

إن ارتؤْٚ افتًريػ افذي يَدمف أشتذٕٚ افنٓٔد افهدر رضقان اهلل تًٚػ ظٔف ي مَدمٜ ـتٚبف افنٓر 

ؾبًْٚء ظذ هذا افتًريػ . افَٚئؾ بٖن ادذهٛ الؿتهٚدي وحؾ منٚـِٓٚ اافًِّٜٔ ؾال إصُٚل. (اؿتهٚدٕٚ)

, يُّـ أن ٕتهقر أن افىريَٜ افْل ٍٕوؾ اتبٚظٓٚ ـّسِّغ يف حٔٚتْٚ االؿتهٚديٜ حيددا االجتٓٚد افٍَٓل

ًٚ فَِّتؤف ادقضقظٜٔ ًٚ مـ مهٚدر افتؼيع وضبَ ف . اشتْٚض وهُذا ٕحتظ فٍَِف بّقؿٍف افَٔٚدي ـّقجر

ًٚ مـ جقإبف. فِتىقر يبحثف افٍَٔف يف أحُٚم اإلجٚرة وادوٚربٜ وادسٚؿٚة , ويُقن افنٖن االؿتهٚدي جٕٚب

وفُـ دظقٕٚ ْٕٚؿش هذا افتًريػ اشتْٚدا دٚ ًٕرؾف ظـ ادقضقع وإػ مْٟٓ ... وادزارظٜ وافبٔع وافَرض

 .افنٓٔد افهدر يف ـتٚبف اآلٕػ افذـر

. يًْل حٚفٜ ؾُريٜ أو برٕٚمٟ مقضقع شٚبؼ ظذ افتىبٔؼ (مذهٛ اؿتهٚدي)هْٚك مـ يرى أن تًبر 

 ًٚ ًٚ اؿتهٚدي ألن افٍُر افذي تستْد إفٔف إن ـٚن , وهٗالء يرتربقن ظذ هذا افَقل إن افراشامفٜٔ فٔسٝ مذهب

إهنٚ أصبف مٚ تُقن بخريىٜ تقضع فبْٚء بًد إؿٚمتف يف . وطٍٔتف تزير مٚ هق ؿٚئؿ بٚفًٍؾ, ثّٜ ؾُر ؾًالً 

ًٚ فَِقاظد  (رأشامفٜٔ)وهذا ـالم وجٔف بنٓٚدة إْٔٚ ٕجد حتٝ ظْقان . شبٔؾ افزهْٜ ظذ إٔف ُبْل ضبَ

ًٚ صديداً  ؾنتٚن مٚ بغ رأشامفٜٔ افقاليٚت ادتحدة . ظؼات األٕيّٜ االؿتهٚديٜ افتل تتبٚيـ ؾٔام بْٔٓٚ تبٚيْ

ًٚ يف , ورأشامفٜٔ بريىٕٚٔٚ ورأشامفٜٔ بًض دول صامل أوروبٚ ومع ذفؽ ؾ٘ن ـاًل مـ هٗالء ال جيد حرج

ًٚ فِّهداؿٜٔ, وصػ ٕيٚمف بٖٕف راشامإ ؾ اخلروج ظِٔف إتَٚص ُر ًٚ بٚفتزام ؾُري جمدد ين  .ألٕف فٔس مِتزم

, بؾ ظـ مؼوع مقجقد ظذ مستقى افٍُر (ضريَٜ)ثؿ إن افنٓٔد افهدر ال حيدثْٚ يف ـتٚبف ظـ جمرد 

ِرف مـ افٍَف ومهٚدر االشتْبٚط وهق بذفؽ جدير  :وفُـ ال يْبٌل هْٚ أن تٍقتْٚ مالحيتغ أشٚشٔتغ, اشت

ًٚ أن . أن افُتٚب يًُس يف افْٓٚيٜ اجتٓٚد افنٓٔد افهدر وؾّٓف اخلٚص فِْهقص: ادالحيٜ األوػ حَ

ـام تًُسف ادٚدة افٍَٜٓٔ أمقرًا بّْزفٜ افثقابٝ افتل ال تتٖثر بقجٜٓ ٕير , يف ادْٟٓ االؿتهٚدي اإلشالمل
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إفخ وهل ذات ظالؿٜ أـٔدة بنخهٜٔ ... مثؾ ؾرائض اإلرث وحرمٜ افربٚ وؾسٚد ادًٚمِٜ افربقيٜ, افٍَٔف

ًٚ أمقر فٔسٝ هبذه ادثٚبٜ مـ اإلضالق مٚ تزال فًّؾ افٍَٔف. هذا ادْٟٓ مـ ذا افذي . وفُـ هْٚك أيو

. يستىٔع أن يدظل أن ـؾ رء ؿد ؿٔؾ يف هذا ادجٚل وُختؿ ظِٔف؟ مـ افقاضح أن افًُس هق افهحٔح

ًٚ أن اـتنٚف ادذهٛ هق ظِّٜٔ ترـٔبٜٔ مـ اجلزء بٚجتٚه اـؾ وؿبؾ تُٚمؾ مٚ يٍُل مـ . ومـ ادًِقم مْٓجٔ

ٚم يًؿ ظذ رشؿ وجف إٕسٚن ال بًرف مـ مالحمف  اجلزئٔٚت تُقن حمٚوفٜ اـتنٚف ادذهٛ مثؾ حمٚوفٜ رشر

وفٔس , مـ افقاضح أن افْتٔجٜ شتًُس هْٚ خٔٚل افرشٚم وإبٚظف اخلٚص. إال صُؾ إٍٔف وأذٕٔف مثال

 .صقرة صخص بًْٔف

ًٚ هق ؾَف ٕيري : ادالحيٜ افثٕٜٚٔ ِرؼ بٚدًٚمالت ادٚفٜٔ وافتجٚريٜ وظالؿٚت اإلٕتٚج ظّقم أن ؾَْٓٚ ادتً

مـ هْٚ ؾٕ٘ف يًُس ادنُالت يف .  مل ُيّرس بٚفتجرة افًِّٜٔ ومل يتًٚمؾ مع ادنُالت ادقضقظٜٔ, بحٝ

ألن افٍَٔف مل يُـ يف مقؿع وإ . ثؿ يف ادستقى افذي ـٕٚٝ ظِٔف إبٚن صدور افْص . إضٚرهٚ افٍردي أوالً 

األمر افذي يقاجف منُالت ظذ مستقى ادجتّع يًّؾ ظذ وضع احلِقل هلٚ شٚتْٚدًا إػ افَقاظد افتل 

وال صؽ أن ؿٔٚم افدوفٜ اإلشالمٜٔ شٔوع افٍَٔف افقإ أمٚم . بغ يديف وإػ مَتؤٚت مهِحٜ األمٜ

يًْل يف مْٚخ جديد ومسسٗوفٔٚتف احلََٜٔٔ يًْل يف مْٚخ جديد ومسٗوفٔٚت جديدة , مسٗوفٔٚت احلََٜٔ

وإذ ذفؽ َٕسب . وفذفؽ ؾّـ ادتقؿرع حدوث هنوٜ تؼئًٜ يف هذا ادٔدان. مل تُـ حمؾ ابتالئف يف ادٚيض

ٔرٜ . بٚفًٍؾ مـ صقرة أـثر ـامالً دْٟٓ اؿتهٚدي إشالمل ومـ اجلدير بٚدالحيٜ هبذه ادْٚشبٜ أن وص

توّْٝ . مٚفؽ األصس رضقان اهلل ظِٔف (مك)اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظِٔف افسالم فهٚحبف وظٚمِف ظذ 

ًٚ يف حدود حريٜ حتديد ثّـ افسِىٜ  .ظْٚس جديدة خهقص

وال ريٛ أن هذا يًقد إػ أن اإلمٚم هْٚ يتُِؿ هْٚ ـقإ فألمر يتًٚمؾ مع ادقضقع مـ مقؿع ادسٗوفٜٔ 

 .وفٔس ؾٍط مـ مقؿع افٍَٔف, ادبٚذة أيوًٚ 

دون , هٚتٚن ادالحيتٚن تنُالن َٕدًا ألشٚس ادْٟٓ افذي اتبًف اشتٚذٕٚ افنٓٔد افهدر رضقان اهلل ظِٔف

ئٍُف إٔف ـٚن رائدًا . أن تْتَهٚ مـ افَّٜٔ افًِّٜٔ فًِّف افرائد يف هذا ادقضقع اجلِٔؾ افهًٛ ادسٚفؽ

وفٔس بوره ظذ اإلضالق أن يٖيت تِّٔذ فف يِّٗه افًرؾٚن بٍوِف فَٔقل يف ـتٚبف , صؼ افىريؼ دـ بًده
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خٚصٜ وأن شًٚدتْٚ بٚفًٔش يف ظك افدوفٜ اإلشالمٜٔافسًل يف شبٔؾ خىقة متَدمٜ يف هذا ادٔدان 

ٔرٜ افتل أداؾع ظْٓٚ يف ورؿتل . وبٍّردات مقضقظٜٔ أـثر صّقالً , تتهػ برؤيٜ مْٓجٜٔ أـثر دؿٜ إن افَو

واالشتًجٚل بسـٔٛ مذهٛ يف هذا . هذه هل أن افٍَف هق ؿٚئد مسرتْٚ بٚجتٚه حتَٔؼ جمتّع اإلشالم

احلهٚن مُٕٚف . هق وضع فًِربٜ أمٚم احلهٚن, ادٔدان أو ذاك ؿبؾ تُٚمؾ مٚ يٍُل مـ ظْٚسه يف افٍَف

 .وأي تبديؾ يف ادقاؿع يْىقي ظذ هتديد يْٚل افًربٜ واحلهٚن مًًٚ , أمٚم افًربٜ

ثؿ مٚ هق وجف احلٚجٜ إػ ترـٔٛ مذهٛ اؿتهٚدي إشالمل مٚ دام افٍَف يٗدي ظْدٕٚ افدور افذي يٗديف 

ادذهٛ االؿتهٚدي ظْد ؽرٕٚ؟ ؾُِْتػ بّْٟٓ اؿتهٚدي يْٚشٛ هذه ادرحِٜ وهذه افرؿًٜ مـ دار 

وَٕقل دـ يكر ظذ أن يُقن ظْدٕٚ . وفٔس هذا بٚإلٕجٚز افبسٔط أو افسٓؾ ظذ ـؾ حٚل. اإلشالم

ًٚ أو . إن تَسٔؿ افىريؼ أو افًّؾ ؾُرة جٔدة وظِّٜٔ: مذهٛ اؿتهٚدي أيوًٚ  وافْٚس حغ يقاجٓقن ضريَ

ًٚ يَسّقٕف إػ مراحؾ وافىريؼ إػ حتَٔؼ . ثؿ يؼظقن يف تٍْٔذه مرحِٜ بًد مرحِٜ, ظّاًل ضقياًل وصٚؿ

 . واألجٔٚل ب٘ؿٚمٜ جمتّع اإلشالم أو أصَٓٚ وأضقهلٚحِؿ األٕبٔٚء

 

 

 

 


