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ملخص

جػء ىػذا احث ػث؛ حيتنػػءكؿ ضكعػكع اػر اح عػػء افيػاضو اػو احك ءيػ ضػػف احظػكاىر احيػيثي ف اّػ ٌػرؼ

اح عء ف كاحظكاىر احييثي ف كتطرؽ اػو وػكرة ضػكجزة حػر ضيػركلي اح عػء ف كاح هضػ ضنػوف ك ىضيتػو ضػف
خاؿ احتطرؽ حر احض ءود احتو ت فظ ثوف هضػء جػء ليػر ذهػر نضػءذج ضػف احظػكاىر احيػيثي كتفءكتيػء اػو

احضجتضع األردنو نضكذجءنف هضء جء ليػر ذهػر ثّػض اف وػءئيءت احخءوػ ثيػذا احيػ فف كييػدؼ احث ػث
حر احك ػكؼ ليػر يػضءت اح عػء احػذم ضػف يػ نو احك ءيػ ضػف يػيكع احظػكاىر احيػيثي اػو احضجتضػع؛ ذ ػد

يهػكف اح عػػء اػو ثّػػض األ يػءف يػػثثء اػو يػػيكع ثّػػض احظػكاىر احيػػيثي ف هضػء كييػػدؼ احث ػث حػػر ثيػػءف
ىضي ودار األ هءـ اح عءئي كاحتّجيؿ او تنفيذىء او ت ييص احظكاىر احييثي .

Abstract
This research came to address the topic The role of the Islamic judiciary in reducing
negative phenomena it explained the meaning of the judiciary, and explained the
meaning of negative phenomena, and the meaning of reducing them, it touched briefly
on the legitimacy of the judiciary, the wisdom of it, and its importance by addressing
the purposes that it preserves As mentioned in the examples of negative phenomena and
their variability and their variation in Jordanian society as a model, as mentioned in
some statistics on this matter. The aim of the research is to identify the characteristics
of the judiciary that would reduce the prevalence of negative phenomena in society.
The judiciary may sometimes cause some of the negative phenomena. The research also
aims to demonstrate the importance of issuing judicial decisions and accelerating
implementation in reducing negative phenomena.

املكدمة.

اح ضد هلل رب احّءحضيفف ضدا يييؽ ثجاحو كلظيـ ييطءنوف كاحواة كاحياـ لير ييد احخيؽف ك ثيب اح ؽف ضف ليـ

احنءس هيؼ يهكف اح عء ثءح ؽف كلير آحو كو ثوف خيرة احخيؽ ضف ثّدهف كضف تثّيـ كيءر لير ىدييـ حر يكـ احديفف
كثّدف

اإف اح عء ثيف احنءس ك طع خوكضءتيـ كاوؿ ضنءزلءتيـ ضف ج ٌؿ احكظءئؼ احتو نءطيء اهلل تثءرؾ كتّءحر ثءألنثيء
خءو ف كندب حو األنثيء كاحضرييكف خيرة احضؤضنيف ك درىـ ك نزىيـف ك ذركا
لءض ف كثءحنثو احهريـ ض ضد 
ٌ
كاحضريييف ٌ
ضف ت يده طضّء ثضهءيثو ضف ييط ف كجءهف كنفكذف كحنء او ىدم احضوطفر  يءىد؛ اي د ركم ف ثء ذرف ءؿ :يت:
يء ريكؿ اهللف ال تيتّضينو؟ ءؿ :اعرب ثيده لير ضنهثوف اـ ءؿ" :يء ثء ذرف نؾ عّيؼف كانيء ضءن ف كانيء يكـ
اح يءض خزم كنداض ف ال ضف خذىء ث يءف ك دل احذم لييو اييء"(ُ).

* يتءذ ضيءرؾف هيي احيريّ ف جءضّ آؿ احثيت.
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أثز الكضاء اإلسالمْ يف الُقاِة مو الظُايز السلبّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كضء ت ذير احنثو احهريـ  ضف ذحؾ؛ ال خييتو ضضف ييّر حر احكالي ك اح عء ف ف ينظر حر ضغءنـ احكالي  -يء هءنت
ضءرة ـ عء ن  -كضهءيثيء احيخوي ف دكف اح ذر ضف ضغرضيءف كدكف اح رص لير ت يؽ كضرالءة ض ءود احيءرع ضنيء.
كضف ىنء جء ىذا احث ث؛ حيييط احعك لير ضي ح غءي او األىضي ف ال كىو ار اح عء افياضو -كىك ييط

ضف ييطءت احدكح  -او اح د ضف انتيءر احظكاىر احييثي او احضجتضعف ضف خاؿ ثيءف هـ ك هض تيريع اح عء ف كاحيركط
احكاجب تكاارىء او اح ءعوف كوفءت اح عء احذم ضف ي نو اح د ضف احظكاىر احييثي او احضجتضعف كثيءف نضءذج ضف تيؾ
احظكاىرف كهيؼ يضهف ف يهكف ضراؽ اح عء لءضان رئييءن او انتيءر تيؾ احظكاىر احييثي ثدال ضف ف يهكف ضءنّء ضف كجكدىءف
ك لير األ ؿ ض يا ضف كجكدىء.

كاننو ي ؿ اهلل احّيو اح دير ف يكا نو او ىذا احجيد حر ضء ايو احوكابف ك ف يجّيو او ضنفّ افياـ كاحضييضيف.
إشكالّة البحح.
ح د تيخوت يهءحي احث ث او افجءث لير األيئي اآلتي :


ضء ضّنر احظكاىر احييثي كضء نكاليء ث يب ت ايرىء لير احعركريءت احخضس؟ كىؿ ي در اح عء لير احك ءي ضنيء هييء؟



ضء يضءت اح عء احذم ضف ي نو احك ءي ضف احظكاىر احييثي ف ث يث ال يهكف ثذاتو ظءىرة ييثي ك يثثء او ييكليء؟



ىؿ ودار األ هءـ كتنفيذىء دكف ت خير ي و ضف احظكاىر احييثي ك ي د ضنيء؟

أيداف البحح.

ييدؼ ىذا احث ث حر ت يؽ جضي ضف األىداؼف كىو لير احن ك اآلتو:

أولً :ثيءف ىضي ضراؽ اح عء ف كاح هض ضف ضيركليتوف كاحض ءود احتو يّضؿ لير فظيء كهيؼ ينّهس ذحؾ لير احك ءي
ضف احظكاىر احييثي .

ثانياً :ثيءف يضءت نظءـ اح عء احذم ضف ي نو احك ءي ضف احظكاىر احييثي او احضجتضع كضدل درتو لير ذحؾ.
ثالثاً :ثيءف ىضي ودار األ هءـ اح عءئي كاحتّجيؿ او تنفيذىء او ت ييص احظكاىر احييثي .
أينّة البحح.
أولً :ف ضف ي ف ىذا احث ث ف يييـ او ؿ ضيهات احضجتضع كاح د ضنيءف كاحتو تتثيكر لير يهؿ ظكاىر ييثي ف ذا ضء
تفء ضت لوفت ثءيت رار احضجتضع كضنو؛ كحذحؾ تظير ىضي ىذا احث ث ضف خاؿ ت ديضو دراي

كؿ ييط اح عء

كدكرىء او احك ءي ضف ييكع احظكاىر احييثي ف احتو ىو هءحضرض احذم حك غفؿ لنو افنيءف ىيهو.
ثانياً :كتظير ىضي احث ث يعء ضف خاؿ احتّرؼ لير يضءت اح عء احذم ي كل لير احك ءي ضف احظكاىر احييثي ؛ ذ حيس
م عء كال م عءة يت ؽ ثيـ احضراد.

ثالثاً :ف ضف األضكر احتو تييـ او كجكد احظكاىر احييثي كتفء ضيء :احثط او ودكر األ هءـ اح عءئي ف كهذا احثطؤ او
تنفيذىء؛ ضضء يي ٌهؿ لند هاير ضف احنءس نءل ثّدـ جدكل اال تهءـ حر اح عء ف اتظير ظءىرة خذ اح ؽ ثءحنفسف كضء
يترتب ليييء ضف ضفءيد لظيض ف كضخءطر جييض ف كضف ىنء تظير ىضي ىذا احث ث ضف خاؿ ثيءنو ألىضي ودار
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األ هءـ اح عءئي ضتر ءضت ضيكغءتيءف كهذا تنفيذىء تر يظير ارىء او احنءسف ايزيد احض يف

يءنءف كيهؼ

احضيو كيرلكم.

الدراسات السابكة.

حـ ي ؼ احثء ث ايضء كيّو ضف احث ث كاالطاع لير جيد ليضو ؿ ك هار تطرؽ حر ىذا احضكعكع ثءحكوؼ احضذهكرف

ال ف ىنءؾ ث اء ثّنكاف" :كظيف اح عء او احتّءضؿ ضع افرىءب"ف د .نءور ثف ثراىيـ احض يضيدف رئيس ض ءهـ ضنط لييرف

او احضؤتضر احّءحضو احذم نظضتو جءضّ افضءـ ض ضد ثف يّكد افياضي ثّنكاف" :ضك ؼ افياـ ضف افرىءب" خاؿ احفترة
ضف ُِِّْٓ/ِ/ِٓ-ىػف ك د ايتضيت كر تو احث اي لير:
أول :تكويؼ احكا ّ افرىءثي .
ً

ثانيا :احدالئؿ اح عءئي حتجريـ احّضييءت افرىءثي .
ً
ثالثًا :اح كالد كاأل هءـ اح عءئي حيك ءئع افرىءثي .

كيظير ضف خاؿ احث ث نو ضتخوص او اح ديث لف افرىءبف ثكوفو ظءىرة ييثي ف كهيفي احتّءضؿ افجرائو ضع

افرىءثوف ضف يث اح ثض لييو كتفتيش ثدنوف كضيهنوف كايتجكاثوف كغير ذحؾ ضف افج ار اتف اـ تهيـ لف احتداثير احك ءئي ف
كاحّاجي ف حيك ءئع افرىءثي ف ضف نير احكلو اح عءئوف كاحف و احجنءئو ثيف احنءس؛ حيظير ف حهؿ جنءي ضء ينءيثيء ضف
احّ كثءتف كحيتـ تّءكف احضكاطنيف ضّيء لير تـ ييكب ك كل دالـف كاالىتضءـ ثءحجءنب افوا و حضف ك ّت ضنو احجنءي ؛
ألف احك ءئع احجنءئي ك طع يثءثيء ثؿ ك كليء ض دـ لير راّيء لند ك كليءف كتكجيو احّ كثءت حر اعؿ احطرؽ احتو تّيف
لير داع احجرائـ ك طّيء ضف وكحيء.

كضف افنوءؼ اح كؿ :ف احث ث ذك يض ليضي ف كحهف ث او ىذا دـ عءاءت ثتنءكحو حضفيكـ احظكاىر احييثي كتّريفيء

كتونيفيءف كلدـ اال توءر لير ظءىرة كا دةف كهذا تطرؽ ث او حر ضكاوفءت اح عء احذم يييـ او احك ءي ضف انتيءر
نكاع يتر ضف احظكاىر احييثي ف كهذا ىضي تنفيذ األ هءـف ثءفعءا حر ثيءف ض ءكر خرل.


ىنءؾ ث ءث لديدة تتنءكؿ اح ديث لف طرؽ احك ءي ضف ثّض احظكاىر احييثي ف هث ث كيءئؿ احك ءي ضف احجريض او

عك احين احنثكي احضطيرةف د .لثد احّزيز احهثييو تطرؽ ايو احثء ث حر كيءئؿ احترثي احك ءئي او احين احنثكي ف ككيءئؿ
احك ءي حيضجتضع او احين احنثكي ف كحـ يتطرؽ احثء ث حي ديث لف دكر اح عء او احك ءي ضف احجريض .


ث ث ثّنكاف طرؽ احك ءي ضف احجريض او احيريّ افياضي ك ءنكف احّ كثءت احجزائرمف ت حيؼ اثف زيط

ضيدةف كحـ

يتطرؽ ايو احثء ث حر دكر اح عء او احك ءي ضف احجريض .
كال يخيك األضر ضف ض ءالت ك ث ءث تت دث لف احك ءي ضف احجرائـ ثوكرة لءض ف كحهف حـ يتنءكؿ م ضنيء اح ديث

لف دكر اح عء او احك ءي ضف احظكاىر احييثي هضء يي دـ ىذا احث ث.
مهًج البحح:

التضد احثء ث او ىذه احدراي لير احضنءىج اآلتي :

أولً :المنيج التحميمي :يث ءـ احثء ث ثت ييؿ احنوكص احضختءرة؛ فاثءت ىداؼ احدراي كافجءث لير تيءؤالتيء.

ثانياً :المنيج الوصفي :ضف خاؿ كوؼ كتيخيص ضء ييضر ثظءىرة ييثي ف ككوؼ دكر اح عء او احك ءي ضنيء.
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أثز الكضاء اإلسالمْ يف الُقاِة مو الظُايز السلبّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خطة البحح:

تتهكف خط احث ث ضف :ض دض ف كخضي ضثء ثف كخءتض .

المبحث األول :ويتضمن التعريف بمصطمحات البحثف وفيو مطمبان:
المطمب األول :تّريؼ اح عء حغ كاوطا ء.

المطمب الثاني :تّريؼ احظكاىر احييثي ف كاحض وكد ثءحك ءي ضنيء.

المبحث الثاني :في بيان مشروعية القضاء ،والحكمة منو ،وأىميتو ،وأثره في حفظ الضرورات الخمسة ،وجاء في مطمبين:
المطمب األول :دح ضيركلي اح عء كاح هض ضنو.

المطمب الثاني :ىضي اح عء ف ك اره او فظ احعركرات احخضي .

المبحث الثالث :أنواع الظواىر السمبية ،وأثرىا عمى الفرد والمجتمع ،وقد جاء في مطمبين:
المطمب األول :نكاع احظكاىر احييثي .

المطمب الثاني :ار احظكاىر احييثي لير احضجتضع.
المبحث الرابع :الظواىر السمبية التي يقدر القضاء عمى الوقاية منيا.

المبحث الخامس :صفات القضاء اإلسالمي القادر عمى الوقاية من الظواىر السمبية.

الخاتمة :كاييء احنتءئج كاحتكويءت.

املبحح األَل:

التعزِف مبصطلحات العهُاى (الكضاء َالظُايز السلبّة).
يتنءكؿ ىذا احضث ث احتّريؼ ثءح عء حغ كاوطا ءف كهذا احتّريؼ ثءحظكاىر احييثي ف كثنء لييو تعضف ىذا احضث ث
ضطيثءفف كىضء لير احن ك اآلتو:
املطلب األَل :تعزِف الكضاء لغة َاصطالحا.
القضاء لغة :وييء احاااو اح ءؼ كاحعءد كاألحؼ احض وكرة :كاح عء ضودر حهؿ ضء يي تو ضف احضّءنوف ي ءؿ :عيت

ثيف احخوضيفف كليييضء هضتف ك عيت كطرم :ثيغتو كنيتوف ك عيت اح ءج هذحؾف ك عيت اح ج كاحديف :ديتو ءؿ
ض ْيتُم م َن ِ
ِ
ض ْيتُ ُم
اس َك ُك ْم :ََِ[احث رة]ف م :ديتضكىءف اءح عء ىنء ثضّنر األدا ف هضء او كحو تّءحر :فَِإ َذا قَ َ
تّءحر :فَإ َذا قَ َ ْ َ
الصَالةَ :َُّ[احنيء ]ف م :ديتضكىءف كايتّضؿ احّيضء اح عء او احّثءدة احتو تفّؿ خءرج ك تيء احض دكد يرلء  ...كايت عيتو:
َّ
طيثت عء هف كا تعيت ضنو
دؿ لييو(ِ).

و :خذتو ك ءعيتو :ءهضتوف ك ءعيتو لير ضءؿ :وءح تو لييوف كا تعر األضر احكجكب:

القضاء اصطالحاً :تثءينت تّريفءت احف يء حي عء ؛ ثيثب اختاايـ او نظرتيـ حر

ي توف اضف رل نو كظيف ضف كظءئؼ

احخاا ف كاحكظيف ضء ىو ال وف ضاو حضكوكايء ضء داضت احيركط احيرلي ضتكاارة ايوف لراو ث نو وف

هضي او

اّراو لير نو اّؿ ي كـ ثو اح ءعو(ّ).
اح ءعوف كضنيـ ضف نظر حر هكف اح عء اّا ي كـ ثو اح ءعوف ٌ
لراو اثف لرا احضءحهو ا ءؿ :وف هضي تكجب حضكوكايء نفكذ هضػو
اضف تّريفءت اح عء كاؽ احرؤي األكحر ضء ٌ
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احيرلو كحك ثتّديؿ ك تجريحف ال او لضكـ ضوءحح احضييضيف(ْ).

(ٓ)
كلراو احّز اثف
كضف تّريفءتو كاؽ احرؤي احاءني ف ضء لراو اثف لءثديف ا ءؿ :اوؿ احخوكضءت ك طع احضنءزلءت ٌ .
لثد احياـ ث نو" ظيءر هـ احيرع او احكا ّ ايضف يجب لييو ضعءؤه ايو(ٔ).

ي كؿ د .ض ضد نّيـ يءييف :كىذه احتّريفءت هضء ىك كاعح حييت ثّيدة لف ثّعيءف ايو ضتف لير ف اح عء او

ي تو اوؿ احخوكضءتف كحهف لير كجو ضخوكصف كث يكد ضخوكو ف كضف ىذه اح يكد ف ىذا احفوؿ حيخوكضءت يهكف
لير يثيؿ افحزاـ  ...كيهكف ثكايط افخثءر لف هـ احيءرع او احك ءئع احضّركع ف كثنء لير ضء ت دـ يضهف تّريؼ

اح عء ث نو :اوؿ احخوكضءت ثإظيءر هـ احيءرع اييء لير يثيؿ افحزاـ(ٕ).
املطلب الجانْ :تعزِف الظُايز السلبّة.

الظواىر لغة :ضفردىء ظءىرةف كتجضع ظءىرات كظكاىرف كىو ويغ احضؤنث حفءلؿ ظير :ظير ليرف ظير لفف كي ءؿ:
ظءىرة احجثؿ :لاهف كليف ظءىرة :جء ظ (ٖ).

كيفيـ ضف احضّنر احيغكم حيظءىرة نيء األضر احظءىر احضا ظ.

دث ضءف يءع ثيف احنءس يا ظكنيـ ث كاييـ؛ نظ ار حييكلو كانتيءره.
كيضهف تّريؼ احظءىرةف ك "ظءىرة ضء" ث نيء :ه

أما الظاىرة السمبية فيمكن تعريفيا بأنيا :دث ضنهر ي ثءه احيرعف ك احّ ؿف ك احّرؼ احو يحف يءع ثيف احنءسف

كال ظكه ث ءي ك هار ضف اح كاس.
شرح التعريف:

كوؼ احظءىرة ث نيء "حدث" :م ييكؾ؛ كىذا حثيءف طثيّ احظءىرة ث نيء د تهكف اّانف ك كالن.
ككوفيء ثػ "منكر"؛ كذحؾ حثيءف ضّنر احييثي ف كاحضنهر ن يض احضّركؼ.

"يأباه الشرع" :كوؼ حذحؾ اح دث احضنهرف كتفيير حيض وكد ضف احضنهر ا د تهكف جي نهءره احيرعف ثنص آي ك ديثف ك
جضءعف ك اجتيءد.

"أو العقل" :ك ود ثو احّ ؿ احيييـف احثّيد لف احيكل كاحغرضف احذم ي هـ لير األييء ثضكعكلي دكف ت ار ثضؤارف احّ ؿ

احذم تّثدنء ثو رثنء -جؿ كلا -كجّيو ضنءطء حيتهييؼف احذم يرل اح يف كاح ثح هضء يراه احيرعف كحيس احّ ؿ احذم ي ٌيف

كي ٌثح ثضجرده.
"أو العرف

(ٗ)

الصحيح" :كىك احذم ينيجـ ضع ضثءدئ احيرع اح نيؼ ك كالدهف ك ض ود ضف ض ءوده؛ حيخرج ثيذا اح يد

احّرؼ احفءيدف ك غير احو يحف تر ال ي كؿ ءئؿ :ىذا األضر احذم جّيتو ضنه انر كييثيءن حيس ضف نص او رآف ك ين

ي ٌرضو ك ي ثءهف ا كؿ حو :ف احّرؼ احو يح يراعوف كاحّرؼ ضنيجـ ضع احيرع كال يخءحفو.
ييضر ظءىرةف كال يهفو ف يا ظو
"ظير بين الناس ولحظوه" :حيدؿ لير ف اح دث ف حـ يظير كيا ظو احنءسف اا ٌ
ارد ك ضجضكل ضف األارادف ثؿ ال ثد ضف ضا ظتو ضف ثؿ احنءسف ه ىؿ ض ي ف ك ىؿ ثيدف ك ضجتضع ضء.

"بحاسة من الحواس"(َُ) :يد يفيد ف احظءىرة د تدرؾ ثءحّيفف هضء حك هءنت اّاف هءح تؿف ك احير ف ك د تدرؾ ثءحيضءعف
ههارة ك كع احطاؽف كاحتيفظ ثءحطاؽ كاح يؼ ثوف كهءألحفءظ احثذيئ هيتـ احذات افحيي ف كغير ذحؾ.

"شاع بينيم" :يد يفيد ث ف اح دث احييثو ف حـ ييع كيتفير ثيف احنءس اا يويح تيضيتو ثءحظءىرةف ايث ر ت ت ضيضر اح ءالت
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أثز الكضاء اإلسالمْ يف الُقاِة مو الظُايز السلبّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احفردي .
أما المقصود بالوقاية من الظواىر السمبيةف لنكاف احث ث ايك :ضنع دكث احظكاىر احييثي او احضجتضع ف ضهفف ك احت ييؿ
ضف دكايء در افضهءف.

املبحح الجانْ:

يف بّاى مشزَعّة الكضاءَ ،احلكنة مهٌَ ،أثزٍ يف حفظ الضزَرات اخلنسة.
يتنءكؿ ىذا احضث ث اح ديث لف ضيركلي اح عء ف كاح هض ضف ضيركليتوف ك ىضيتو حي فءظ لير احعركرات احخضي ف
كييتـ ثيءف ذحؾ او ضطيثيف لير احن ك اآلتو:
املطلب األَل :أدلة مشزَعّة الكضاء َاحلكنة مهٌ.

اثتت ضيركلي اح عء او اح رآف احهريـف كاو احين احنثكي احضطيرةف كاو افجضءعف كاحضّ كؿف كىو هءآلتو:

من القرآن الكريم :اثتت ضيركلي اح عء او هتءب اهلل تّءحر او ضكاعع هايرة ضنو تور لير ذهر ثّعيء:

ؤدواْ األَما َن ِ
َىمِ َيا َوِا َذا َح َك ْمتُم َب ْي َن َّ
الن ِ
ُ -ءؿ اهلل تّءحر :إِ َّن المَّ َو َيأ ُْمُرُك ْم أَن تُ ُّ
اس أَن تَ ْح ُك ُمواْ ِبا ْل َع ْد ِل إِ َّن المَّ َو ِن ِع َّما
ات إِلَى أ ْ
َ
ان س ِميعا ب ِ
ِ
ِ
ير :ٖٓ[احنيء ].
ص ًا
َيعظُ ُكم ِبو إِ َّن المَّ َو َك َ َ ً َ
وجو الدللة :ءؿ احخءزف :يّنو كاف اهلل ي ضرهـ ف ت هضكا ثيف احنءس ثءحّدؿف ايجب لير اح ءهـ ف ي خذ اح ؽ ضضف
كجب لييو حضف كجب حوف كوؿ احّدؿ ىك احضيءكاة او األييء ؛ اهؿ ضء خرج لف احظيـ كااللتدا يضو لدالف ءؿ

ثّض احّيضء  :ينثغو حي ءعو ف ييكم ثيف احخوضيف او خضي ييء  :او احدخكؿ لييوف كاحجيكس ثيف يديوف
كاف ثءؿ ليييضءف كااليتضءع ضنيضءف كاح هـ ثءح ؽ ايضء حيضء كليييضءف ك ءوؿ األضر ايو ف يهكف ض وكد اح ءهـ ث هضو
يوءؿ اح ؽ حر ضيت و كف ال يضتزج ذحؾ ثغرض آخر(ُُ).

ِ
ض ْي َت
يما َ
ِ -ك ءؿ تّءحر :فَ َال َوَرِّب َك َل ُي ْؤ ِم ُن َ
ش َج َر َب ْي َن ُي ْم ثَُّم َل َي ِج ُدوا ِفي أَ ْنفُ ِس ِي ْم َحَر ًجا ِم َّما قَ َ
ون َحتَّى ُي َح ِّك ُمو َك ف َ
ويسمِّموا تَ ِ
يما :ٔٓ[احنيء ].
ْ
سم ً
َُ َ ُ
()29
ض ْي َتف كاآلي نزحت او عء ريكؿ اهلل 
وجو الدللة  :تظير ضيركلي اح عء جيي او كحو تّءحرِ  :م َّما قَ َ

م او يراج اح ٌرة(ُّ).
حيزثير ثءحي و ثؿ األنوءر ٌ
ومن السنة النبوية المطيرة:

ُ -ضء ركم لف زينب ثنت ثو ييض ف لف ـ ييض ف ءحت :ءؿ ريكؿ اهلل  " :نهـ تختوضكف حوف كحّؿ ثّعهـ ف
يهكف ح ف ث جتو ضف ثّضف ا عو حو لير ن ك ضضء يضع ضنوف اضف طّت حو ضف ؽ خيو ييئءف اا ي خذهف

اإنضء طع حو ثو طّ ضف احنءر"(ُْ).

وجو الدللة :حفءظ اح ديث احيريؼ تدؿ ثكعكح لير ضيركلي اح عء ضف خاؿ كحو " :تختوضكف حو"؛ كذحؾ
ضف جؿ احفوؿ كاح عء ثينيـف ك كحو " :ا عو حو"ف ك كحو" :اضف عيت حو" يدالف لير ضيركلي اح عء ؛ ذ
حك حـ يهف هذحؾ حضء اّيو احنثو احهريـ .
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ِ-

عي احنثو  احّضيي احهايرة ثيف احنءسف ايضء يتّيؽ ثءحطاؽ كاحخيعف كاحنف ف كاح عءن ف كاح دكدف كاح وءصف
كغيرىء هضء او و احزثير كاألنوءرم او يراج اح رة ضضء يدؿ لير ضيركليتو.

أما اإلجماع :ا د اتفؽ احف يء لير كجكب اح عء كاح هـ ثءحهتءب كاحين كافجضءع(ُٓ).
ضء ضف احضّ كؿ :اإف احّ ؿ احيييـ ي عو ثكجكب يءـ األض ثكاجب اح عء ؛ كذحؾ ف طثءع احثير ضجثكح لير احتظءحـ
كضنع اح كؽف ك ؿ ضف احنءس ضف ينوؼ غيره ضف نفيوف كاحظيـ ضف هثر احهثءئر كيثب ىاؾ األضـ كخراثيء؛ كحذا هءف ضنّو
ثؿ ك كلو كراّو ذا ك ع ضف كؿ احكاجثءت لير احضييضيفف كاح عء ث ييو ك وكحو احّءدح ىك هضؿ كييي حت يؽ احيدؼ

احّظيـف اهءف اح يءـ ثو ارض هفءي لير األض (ُٔ).
الحكمة من مشروعية القضاء.

يرع اهلل تّءحر اح عء ؛ ألف ثو يظير احّدؿف كثءحّدؿ ءضت احيضءكات كاألرضف كىك يءس احّضرافف كال رجء حت حيؼ

ض كتّءعدىء كتهكيف ك دتيء ال ثءحّدؿ كاألضف لير اح كؽ؛ كىك كل دلءض اليتتثءب األضف كايت رار احنظءـف كىك ر ر

ضظءىر األضر ثءحضّركؼ كاحنيو لف احضنهرف كألنو ثو يراع احظيـ(ُٕ).

كاح عء ثو ت فظ احنفكسف كتوءف األضكاؿ كاأللراضف كاهلل تّءحر خيؽ احنءس كجّؿ ثّعيـ ض تءجءن حثّض او

اح يءـ ثءأللضءؿ هءحثيع كاحي ار ف كيءئر اح رؼف كاحنهءحف كاحطاؽف كافجءرةف كاحنف ءت كن كىء ضف عركريءت اح يءةف ككعع
احيرع حذحؾ كالد كيركطءن ت هـ احتّءضؿ ثيف احنءس اييكد احّدؿ كاألضف.

كحهف د ت دث ثّض احضخءحفءت حتيؾ احيركط كاح كالد ضء لضدان ك جيانف ات دث احضيءهؿف كي وؿ احنزاع كاحي ءؽف

كاحّداكة كاحثغعء ف ك د توؿ اح ءؿ حر نيب األضكاؿف كازىءؽ األركاحف كتخريب احديءرف ايرع اهلل احّييـ ثضوءحح لثءده
اح عء ثيرع اهلل فزاح تيؾ احخوكضءتف ك ؿ احضيهاتف كاح عء ثيف احّثءد ثءح ؽ كاحّدؿ(ُٖ).

املطلب الجانْ :أينّة الكضاءَ ،أثزٍ يف حفظ الضزَرات اخلنسة.

ف ضضء يدؿ لير ىضي اح عء كيراو كليك ي نو ف اهلل تثءرؾ كتّءحر جّيو ضف كظءئؼ األنثيء كاحضريييف -ليييـ
اح ُك ْم َب ْي َن َّ
الن ِ
ود إَِّنا َج َع ْم َنا َك َخمِيفَ ًة ِفي ْاأل َْر ِ
ق
اس ِبا ْل َح ِّ
اعؿ احواة ك تـ احتيييـ-ف ءؿ اهلل تّءحر حنثيو داكدَ  :يا َد ُاو ُ
ض فَ ْ
ِ
ون ع ْن سِب ِ ِ
يل المَّ ِو إِ َّن الَِّذ َ ِ
ِ
سِب ِ
سِ
اب:ٓٔ[ 
اب َ
شِد ٌ
يل المَّو لَ ُي ْم َع َذ ٌ
سوا َي ْوَم ا ْلح َ
يد ِب َما َن ُ
ين َيضمُّ َ َ َ
َوَل تَتَِّب ِع اليوى فَ ُيضمَّ َك َع ْن َ
َن َي ْفِت ُنو َك َع ْن َب ْع ِ
ص]ف ك ءؿ حنثيو كخيرة خي و َ  :وأ ِ
ض َما أَْنَز َل
اح ُك ْم َب ْي َن ُي ْم ِب َما أَْنَز َل المَّ ُو َوَل تَتَِّب ْع أ ْ
اح َذ ْرُى ْم أ ْ
اء ُى ْم َو ْ
َن ْ
َى َو َ
اس لَفَ ِ
يد المَّ ُو أ ْ ِ
ير ِم َن َّ
الن ِ
يب ُي ْم ِب َب ْع ِ
اسقُون :ْٗ[احضءئدة]".
ض ُذ ُنوِب ِي ْم َوِا َّن َكِث ًا
اعمَ ْم أََّن َما ُي ِر ُ
المَّ ُو إِلَ ْي َك فَِإ ْن تََولَّ ْوا فَ ْ
َن ُيص َ
كتظير ىضي اح عء او هكنو ضف ىـ كظءئؼ احخاا او احنظءـ افياضو احتو ىو نيءث لف وء ب احيرع او

فظ احديف كييءي احدنيءف كتظير ىضيتو يعء او هكف يءئر كظءئؼ احخاا خءدض حوف اءحك ازرات يءىرة لير فظ ض ءضو
كوكف رضتوف كاحخطءث كاضءض احواة تيذب احنفكس تر ال ت ترؼ ظيضءف كاح يث تضيد احيثيؿ ضءـ اح ءعوف كاحجيكش
تيخر ح راي احّدؿ كتطثيؽ

هءـ احيرعف كىهذا تجد هؿ احكظءئؼ راجّ
(ُٗ)

اح هكض ف كىك هرئيس تيّر جضيّيء او خدضتو

حيوف ايك احض كر احذم يدكر لييو نظءـ

.

أما أثره في حفظ الضروريات الخمس :ايظير ضف خاؿ اآلتو:

ُ -لند احت ضؿ ايضء يرع اهلل حنء ضف كاضر كنػكاهف ندرؾ ٌف وده ضنيء ف ي فظ ليينء احديفف كاحنفسف كاحّ ؿف كاحنيؿف
اجمللة األردنّة يف الدراسات اإلسالمّة ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 945
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أثز الكضاء اإلسالمْ يف الُقاِة مو الظُايز السلبّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهكف كاـ هؿ ضر ضف تيؾ احعركريءت ضف جي احكجكد كضف جي احّدـف كضف احضؤهد
كاحضءؿف ايرع حنء األ هءـ احتو ٌ
ف تيؾ األكاضر كاحنكاىو ال تهكف ذات ىيث كا تراـ ف حـ يؤخذ لير يد ضف يخءحفيء كيتّدل ليييء؛ كحذحؾ يرع اهلل
تّءحر اح عء كجّيو كظيف احضريييف كاألنثيء -ليييـ احياـ-ف اـ كظيف احخيفء ضف ثّدىـف ايكال اح عء حتجر ىؿ
ِ-

احيك لير احديف ك ىيوف ك د يؿ :ضف ضف احّ كث يء األدب.

ف واح احنفكس ال يت تر ثضجرد احكلظ كاحدلكةف اا ثد حيضء ضف ضؤيد كضّيفف كال يؾ ف اح عء ىك احضؤيد كاحضّيفف
ءؿ لاضءف  :ف اهلل يزع ثءحييطءف ضء ال يزع ثءح رآف"(َِ).

ياضء اتَّفؽف حضجرد دخءؿ

ي كؿ احييخ لثد اهلل دراز -ر ضو اهلل -كىذه احيريّ احضّوكض ف حييت تهءحيفيء ضكعكل

كركلو او هؿ هـ
احنءس ت ت ييط احديفف ثؿ يكعّت حت يؽ ض ءود احيءرعف او يءـ ضوءح يـ او احديف كاحدنيء ضّنءف ي
ضنيءف فظ احعركريءت احخضس( :احديفف كاحنفسف كاحّ ؿف كاحنيؿف كاحضءؿ) احتو ىو يس احّضراف احضرلي او هؿ ضيَّ ف كحكالىء حـ
تى ٍج ًر ضوءحح احدنيء لير ايت ءض "(ُِ).

املبحح الجالح:

أنُاع الظُايز السلبّة اجملتنعّةَ ،أثزيا على الفزد َاجملتنع.
يتنءكؿ ىذا احضث ث اح ديث لف نكاع احظكاىر احييثي ف كخطرىء لير احفرد كاحضجتضعف كيي تو ثيءف ىذا او احضطيثيف
اآلتييف:
املطلب األَل :أنُاع الظُايز السلبّة.

لرات احظءىرة احييثي ث نيء :دث ضنهر ي ثءه احيرعف ك احّ ؿف ك احّرؼ احو يحف ظير ثيف احنءس كيءع
يثؽ كف ٌ
ثينيـ كال ظكه ث ءي ك هار ضف اح كاس.
كضء ي ذهره ضف احظكاىر يهكف لير يثيؿ احضاءؿ ال اح ورف ك ثؿ اح ديث لف نكاع احظكاىر احييثي ف لرض ر ءضء

جء ت او احت رير اف وءئو حجيءز األضف احّءـ حيجرائـ احضختيف احض ترا او احضضيه األردني احيءيضي خاؿ احفترة َُِِـ-
َُِٔـف كىو هضء ي تو(ِِ):
السنة

9229

9223

9224

9225

9226

لدد احجرائـ

ُِِِٖ

ِّْٕٗ

َِْٖٔ

ِِْْْ

ِِٓٗٓ

كاو ضء ييو تفويؿ ألر ءـ احجنءيءت احكا ّ ث يب نكاليءف كىو هضء ي تو:
الجريمة

السنة
9229

9223

9224

9225

9226

احجنءيءت كاحجنح احكا ّ لير افنيءف.

ُٕٔٔ

ُُِٖ

ُْٖٔ

ُْْٔ

ُْٖٓ

احجرائـ احكا ّ لير األضكاؿ.

ُِِٗٓ

ُٕٖٗٗ

َُٕٔٗ

ُُّْٔ

ُُّْٓ

احجرائـ احضخي ثءألخاؽ كاآلداب احّءض .

ُِٖٗ

ُُّّ

ُِٖٓ

ُِٓٓ

ُّٔٓ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند علْ العنزٓ
احجرائـ احكا ّ لير افدارة احّءض .

ُّٕٗ

َُّٗ

ِِّٔ

ُِْٔ

َِٕٖ

احجرائـ احتو تيهؿ خط ار لير احياض احّءض .

ُٕٓٔ

ُْْٗ

ِِْٗ

ُّٖٗ

ُٕٓٓ

احجرائـ احضخي ثءحا احّءض .

ِّٗ

ُّٖ

ِّّ

ُِّ

ُٗٗ

جرائـ خرل.

ُْٔ

َُِ

َِّ

ِْٖ

َّٗ

ُِِِٖ

ِّْٕٗ

َِْٖٔ

ِِْْْ

ِِٓٗٓ

احضجضكع.

كثّد لرض تيؾ اف وءئيءتف يضهف تونيؼ احجرائـ احتو تيهؿ ظكاىر ييثي او احضجتضع ث يب خطكرتيء لير
احعركرات احخضس لير احن ك اآلتو:
أولً :الظواىر السمبية التي تيدد الدِّين ،كضف ثرز تيؾ احظكاىر احييثي :
ُ -يتـ احذات افحيي

(ِّ)

كيب احديفف ا د انتيرت ىذه احظكاىر او ثّض احضجتضّءت احضييض احّرثي  .ك د ثيغت لداد

اح عءيء احتو ضكعكليء " ىءن احيّكر احدينو -يتـ احذات افحيي  "-احضراكل او يتر ض ءهـ احضضيه األردنيػ ػ ػ

احيءيضي

تر تضكز َُِِ (ٕٔٔ) عي غيثيء او ض هض ويح ج از لضءف ثػ (ُُٗ) عي ف تيييء ويح ج از

احزر ء ثػٗٓ عي  .او يف ثيغت اح عءيء ذاتيء احضراكل افو لءـ َُُِـ يب يجات احض ءهـ (َُٖٓ)
عي ف تودرتيء ض هض ويح ج از لضءف يعء ثػ (ُِٔ) عي ف كتيتيء هذحؾ ض هض ويح ج از احزر ء ثػ (ُٖ)
عي  .ك هد ض ار ثكف ف انخفءض لداد اح عءيء حيس ضؤي ار

ي يء لير انخفءض ءالت احيتـف "كانضء ىك انخفءض
(ِْ)

يتودر حيء ثءحيهؿ احضطيكب
او تيجيييء ا ط"ف الاتيف حر ف "ىذه احظءىرة احييثي حـ تجد ثّد ضف
ٌ
ايـ ؼ لير ضّيكضءت لف ىذه احظءىرة ثّد احّءـ احضذهكر يءث ء.

كرغـ احث ث

ِ -احضجءىرة ثءحفطر او يير رضعءفف ثءألهؿف كاحيربف كاحتدخيف او األضءهف احّءض .
طىر ىي ٍك نضء
"ض ٍف ى ٍا ى
كح د ذر احنثو  ضف احفطر او نيءر رضعءف ضف غير لذر ك يثب داع حر ذحؾف ا د ءؿ  :ى
ع ًو ً
ض حىـ ي ٍ ً
ًض ٍف رضع ً
وىيءـ َّ
ءضوي"(ِٓ).
ءف ض ٍف ىغ ٍي ًر يل ٍذ ور ىكالى ىض ىر و ٍ ى
ىى ى ى
احد ٍى ًرف ىكًا ٍف ى
وى
ي
ّ -احيجك حر احضيّكذيف كاحي رة ثغرض احّاج تءرةف كثغرض هيؼ خثءيء احضيت ثؿ تءرة اءني ك ث ود هيؼ احي ر
تءرة اءحا ف ضع توديؽ كتيييـ ث درة ىؤال احنءس لير االطاع لير احغيب .ءؿ " :ضف تر لرااء اي حو لف
(ِٔ)

يو ف حـ ت ثؿ حو واة رثّيف حيي "

ءؿ افضءـ احنككم -ر ضو اهلل ( :-د يهكف احي ر هف انرف ك د ال يهكف هف انر

ثؿ ضّوي هثيرة اإف هءف ايو كؿ ك اّؿ ي تعو احهفرف هفر كاال ااف ك ضء تّيضو كتّييضو ا رهاـف اإف تعضف ضء
ي تعو احهفر هفرف كاال ااف كاذا حـ يهف ايو ضء ي تعو احهفر يلِّزر كايتيتًيب)(ِٕ).
ثانياً :الظواىر السمبية التي تيدد النفس أو ما دون النفس.

ىنءؾ احهاير ضف احظكاىر احييثي احتو تيدد احنفس احثيري يءلت كانتيرت او احضجتضّءت لءض ف كضف ثرزىء:

يكىت وكرة احضجتضّءت
ُ -اح تؿ :ك د انتير اح تؿ كاحّدكاف لير احنفس كهذا احّدكاف لير ضء دكف احنفس هظءىرة ييثي ٌ
احضييض احتو كوءىء نثو احر ض -ويكات اهلل كياضو لييو -ث كحو ..." :هؿ احضييـ لير احضييـ راـف دضوف كضءحوف
كلرعو"(ِٖ).

كال ود ثءح تؿ ذحؾ احذم يجرم ثيثب احفتف كاح ركب او ثاد احضييضيفف تيؾ احتو غءب لنيء احنظءـ كاألضفف ثؿ
اجمللة األردنّة يف الدراسات اإلسالمّة ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 947
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أثز الكضاء اإلسالمْ يف الُقاِة مو الظُايز السلبّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ود اح تؿ ثدااع احجريض كاحجنءي او احضجتضّءت احضييض احتو تنّـ ثءحنظءـ كاألضفف كضف وكره :اح تؿ حيا رف كاح تؿ
احذم ينجـ لف خاؼ ثييط يت كؿ حر ضيءدة هاضي اـ يؤدم حر زىءؽ احركحف كهإطاؽ احّيءرات احنءري او
األاراح كضء ينجـ لنيء ضف تؿ ثريء

(ِٗ)

كضنيء تؿ األجن كاحضكاحيد احذيف جء كا ضف يفءحف ك تؿ احنيء احضغتوثءت -

احضهرىءت لير احزنر -كغيرىء ضف وكر اح تؿ.

هيفت

وءئي ريضي ودرتيء ك ازرة احداخيي ضطيع احيير احجءرم تيجيؿ (ُّْ) جريض تؿ خاؿ احّءـ احضءعو

َُِٓف م ثضّدؿ جريض تؿ هؿ ااا يءـف تـ احتكوؿ حر ضاثيءتيء كعثط احجءنو او (ُِّ) جريض ضنيءف ثضّدؿ
(ٓ%)ٖٗ.ف ايضء ث يت جريضتءف حـ تيهيؼ ضاثيءتيضء ثّد.
ككع ت احك ازرة او اف وءئي نو كثءحرغـ ضف احر ـ احهثيرف ال ف احّءـ احضءعو ييد انخفءعء ثضّدؿ جرائـ اح تؿ

ض ءرن ضع احّءـ ثؿ احضءعو َُِْـف يث تـ ارتهءب (َُٕ) جريض تؿف اهتيؼ ضنيء (ُٓٔ) جريض ف ثنيث ثيغت
(ٕٗ) ثءحضئ .
ِ-

كادث احيير احتو تيثب اكات احنفس ثءحكاءةف ك وءث لعك ك هار ضف لعء احثدف ثءحعررف ات وؿ ثو افلء ءت
كاحتيكىءت.

كح د ءضت اح هكض األردني ثتزكيد ضنظض احو

احّءحضي ثءحضّيكضءت احضطيكث لف كعع احياض احضركري او األردفف

ثضء او ذحؾ لدد احكايءت كلداد احيهءف كاحضرهثءت حيّءـ َُِّـ؛ يث ثيغت لداد احكايءت او ذحؾ احّءـ كاؽ
اف وءئي احريضي (ٖٕٔ) كاءةف كحهف كاؽ ت ديرات ضنظض احو

احّءحضي كالتضءدا لير احدراي احث اي احتو ءضت ثيء

كلير احضّيكضءت احتو ويت ليييء ضف احجيءت احريضي ف ءضت ثتّديؿ ر ءـ احكايءت ك درتيء ب (ُُّٗ) كاءة خاؿ
احّءـ َُِّ ثدال ضف احر ـ احريضو كىك (ٖٕٔ) كاءةف كثذحؾ يهكف ت دير ضنظض احو

احّءحضي حضّيءر لدد احكايءت

حّدد احيهءف كاحو (ّ ِٔ.كاءة  ََُ/حؼ نيض )ف كىك لير ضف احضّدؿ احّءحضو حيّءـ َُِّـ كاحذم ثيغ (ُٖ كاءة/

ََُ حؼ نيض )ف كيعع األردف او ضوءؼ يك (َِ) دكح او احّءحـف كاءحث يك دكح لرثي ثّد حيثيء كاحيّكدي .
كاو

وءئي حألضف احّءـ األردنو ح كادث لءـ َُِٔـ اإف لدد احكايءت ثيغ (ُٕٓ) كاءة كلدد افوءثءت احثييغ

(ُْٗٓٓ) كلدد افوءثءت احثييط (ُُْٖ).

كحّؿ ىذه األر ءـ تدؿ ثكعكح لير جـ ىذه احظءىرة احييثي كضدل خطكرتيء ك ارىء لير األنفس كاألضكاؿ.

ثالثاً :الظواىر السمبية التي تيدد العقل.

انتيرت او احضجتضّءت احضييض ظكاىر ييكهي ييثي هءف حيء احت اير احضثءير لير احّ ؿف كهءف ينتج لنيء او هاير ضف

اح ءالت عءا حر افعرار ثءحّ ؿ ىاؾ احنفسف كضف ثرز تيؾ احظكاىر احييثي :

(َّ)

ُ -تّءطو احضيهرات كاحضفتراتف لير اختاؼ ضيضيءتيء اح ديض كاح ديا ف ضف خضرف كنثيذف ك ءت كغيرىء .كح د نير
ِ
س ِم ْن َع َم ِل
اب َو ْاأل َْ
ص ُ
َزل ُم ِر ْج ٌ
اهلل تّءحر لف احيرب احخضر ك ضر ثءجتنءثوف ا ءؿ تّءحر :إَِّن َما ا ْل َخ ْمُر َوا ْل َم ْيسُر َو ْاألَ ْن َ
َّ
طِ
يد
الش ْي َ
ون :َٗ[احضءئدة]ف كح د ثيف حنء اح ؽ تثءرؾ كتّءحر احّي ضف ت ريـ ذحؾف ا ءؿ :إَِّن َما ُي ِر ُ
اجتَِن ُبوهُ لَ َعمَّ ُك ْم تُ ْفِم ُح َ
ان فَ ْ
ِ
ض ِ
َّ
الصَال ِة فَ َي ْل أَْنتُ ْم
ص َّد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر المَّ ِو َو َع ِن َّ
الش ْي َ
ان أ ْ
طُ
اء في ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْيس ِر َوَي ُ
َن ُيوِق َع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َد َاوةَ َوا ْل َب ْغ َ َ
ون :ُٗ[احضءئدة]ف كركم لف ـ ييض نيء ءحت" :نير ريكؿ اهلل  لف هؿ ضيهر كضفتر"(ُّ).
ُم ْنتَ ُي َ
(ِّ)

ِ -تّءطو احضخدرات

ضف ضرهثءت هيضيءئي ف هءحييركيف(ّّ)ف كاحهكهءيػ ػف(ّْ)ف كاح ييي (ّٓ)ف كاألايػكف(ّٔ)ف كاح ثكب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند علْ العنزٓ

احضخدرةف كاحجكهر(ّٕ)ف كثّض األدكي احتو اييء نيث ضف احتخديرف ال تّطر ال حيضرعر كت ت يراؼ طثوف كغير
ٌ
ذحؾ ضضء حو ار ييثو لير ل ؿ افنيءفف كلير احجءنب احنفيو ايوف كيءئر جيزتو اح يكي .
كايضء ي ت ػ ػو جدكؿ ضف احت ريػ ػر اف وءئو احوءدر لف جيءز األضف احّءـ األردنو حجرائـ يءزة كتّءطو احضخدرات
يّهس جـ ىذه احظءىرة احييثي او احضجتضع:
السنة

9229

9223

9224

9225

9226

لدد احجرائـ

َْٖٕ

ُُّٔ

َُِٗٓ

َُُِٔ

ُُِّٔ

ك يءرت األر ءـ احوءدرة لف دارة احضّيكضءت احجنءئي او جيءز األضف احّءـ او األردف حر ف لدد جرائـ االتجءر

ثءحضخدرات احضرتهث او األردف خاؿ لءـ َُِٔـ ثيغت (ُِْٗ) جريض ف كثزيءدة نيثتيء (ّٗ )%ٗٓ.لف لءـ َُِٓـ
يث ارتهثت (ِٖٗ) جريض .
رابعاً :الظواىر السمبية التي تيدد النسل والعرض والنسب.

ظيرت او هاير ضف احضجتضّءت احضييض لءض كاو احضجتضع األردنو خءو ف ظكاىر ييثي لديدة ثءلايء ي احديف

كايءد احخيؽف تؤار لير ضء يّد ضف احعركريءت احخضس احتو جء ت احيرائع احيضءكي ءطث ح فظيءف كىو عركرة فظ

احنيؿ كضء يتّيؽ ثيء ضف فظ األلراض كاألنيءبف كضف تيؾ احظكاىر احييثي :

ُ -انتيءر ظءىرة احزنرف كضء ينتج لنيء او هاير ضف األ يءف اح ضؿف ضضء يداع احزانييف حر جيءعو كاحّدكاف لير يءة

نفس ثريئ كضّء ثتيء لير اّؿ ال ي ف حيء ايو؛ فخفء آاءر اّييضء احيءئفف ك احتخيص ضف احضكحكد ثكعّو ضءـ ضيجدف
ك او دي لءض ف ك ثءب ثيت

د احنءسف ك غير ذحؾ؛ حيترؾ لير يد يءة يهكف احضكت ر ـ ثو ضنيءف لندضء يهثر

كيّيـ نو ضجيكؿ احنيبف ك نو جء ضف طريؽ راـ.

ان فَ ِ
كح د نير اهلل تّءحر لف ىذا احفّؿ احينيع ك ذر ضف اال تراب ضنوف ا ءؿَ :ول تَ ْقَرُبوا ِّ
ال
سِبي ً
اح َ
الزَنى إَِّن ُو َك َ
اء َ
س َ
ش ًة َو َ
اجمِ ُدوا ُك َّل و ِ
الزِان َي ُة َو َّ
[ِّ :افي ار ]ف كح د رتب حو احّ ءب ا ءؿَّ  :
احٍد ِم ْن ُي َما ِم َائ َة َج ْم َد ٍة َوَل تَأْ ُخ ْذ ُك ْم ِب ِي َما َأْرفَ ٌة ِفي ِد ِ
ين
الزِاني فَ ْ
َ
ين :ِ[احنكر].
ش َي ْد َع َذ َاب ُي َما َ
ون ِبالمَّ ِو َوا ْل َي ْوِم ْاْل ِخ ِر َوْل َي ْ
ط ِائفَ ٌة ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
المَّ ِو إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
ِ -انتيءر ظءىرة االغتوءبف احضتضاي ثءحّدكاف لير األنار كاهراىيء لير اء ي احزنرف كضء يترتب لير ذحؾ او هاير

ضف األ يءفف كالدات ألكالد غير يرلييفف ك د يي كف ثنيب غيرىـ جيا ك لف ودف ضضء يؤدم حر خيط األنيءب ك د
ذر احيءرع ضف ىذا احفّؿ.
اّف كااي ثف األي عف ءؿ :ءؿ ريكؿ اهلل  « :ف ضف لظـ احفرل ف يدلر احرجؿ حر غير ثيوف ك يرم لينو ضء حـ

ترف ك ي كؿ لير ريكؿ اهلل ضء حـ ي ؿ(ّٖ).

ككا نء حيت رير اف وءئو احجنءئو حّءـ َُِٔـ احوءدر لف دارة احضّيكضءت احجنءئي ارتفّت خاؿ لءـ َُِٔـ لداد

احجرائـ احضخي ثءألخاؽ كاآلداب احّءض (كاحتو ضف ثرزىء جريض احزنر) ثنيث (ِِ )%يث ك ّت ُّٔٓ جريض خاؿ لءـ
َُِٔـ ض ءرن ضع (ُِٓٓ) جريض خاؿ لءـ َُِٓـ(ّٗ).

كتيير جضّي ضّيد تعءضف احنيء األردنو (تعءضف) حر ف جرائـ افجيءض ارتفّت ثنيث َٔ )ُٔ( %جريض

لءـ َُِٔـف ك(َُ) جرائـ لءـ َُِٓـف هضء ارتفّت جرائـ احزنر ثنيث ٖ )ُُٗ( %جريض لءـ َُِٔـف ك(َُُ) جرائـ
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أثز الكضاء اإلسالمْ يف الُقاِة مو الظُايز السلبّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لءـ َُِٓـف كارتفّت جرائـ احثغء ثنيث ُٓ )ِٖ( %جريض لءـ َُِٔـف ك(ُٕ) جريض لءـ َُِٓـف ايضء ارتفّت جرائـ
احخطؼ ثنيث ٕ )ُٗٗ( %ْ.جريض لءـ َُِٔـف ك(َُٗ) جريض لءـ َُِٓـف هضء ارتفّت يعءن جرائـ االغتوءب

ثنيث ُّ )ُّٖ( %جريض لءـ َُِٔـف ك(ُِِ) جريض لءـ َُِٓـف كارتفّت جرائـ ىتؾ احّرض ثنيث َّ)ِٖٗ( %
جريض لءـ َُِٔـف ك(ِٕٓ) جريض لءـ َُِٓـ.

ّ -انتيءر ظءىرة ضء يّرؼ ثءحزكاج احّراوف ذحؾ اال تراف احذم يتـ ثيف رجؿ كاضرة ضفت ار حر رهءف كيركط احّ د احيرلو
احو يح(َْ)ف كضء ينجـ لنو ضف ضيءكئ خا ي كاجتضءلي .

ك د لرؼ او كا ع احضجتضّءت احّرثي كافياضي وكرتءف حضء ييضر ثءحزكاج احّراو:
األولى  :داـ احرجؿ كاحضرة لير اال تراف كاحّيش ضع ثّعيضء ضّيي األزكاج ثءحهءضؿ ثضكجب كر هتثءىء كك ّء ليييءف
دكف ليـ كحو احضرة كال ذنوف كال ييءدة ييكدف كال تكايؽ حدل احجيءت احريضي .

الثانية :داـ رجؿ كاضرة لير ل د احزكاج ثينيضء ثإذف كحو احزكج ك عكره ك عكر احيءىديفف ال ف ىذا احّ د يفت ر
حر احتكايؽ كاحتيجيؿ حدل احض ءهـ احيرلي ف كيثب تيضيتو ثءحّراو؛ حّيو يرجع حر نءل اءلييو ث ف احّرؼ احيرلو

ضنذ لور احنثكة جرل لير انّ ءد احّ د دكف ف يهكف لير يد ض ذكف ك تكايؽف ايجركف احّ د كا ء حضء هءف لييو اح ءؿ
ديضءنف ك د يهكف احدااع حو ف

د احزكجيف ك هيييضء غير ءدريف لير تكاير احكاءئؽ احضطيكث فج ار احّ دف اي دضءف لير

ج ار ه ثيذه احوكرةف ك لندضء يخير احزكج ضف ضّرا احزكج األكحر ثزكاجو ضف غيرىءف كضضء ال يؾ ايو نو يتءف ضء ثيف

احوكرتيفف كاآلاءر احضترتث لير هؿ ضنيضء(ُْ).

كحّؿ احزكاج احّراو ثوكرتو األكحر حـ يوؿ حر ضيتكل احظءىرة او األردف -كاف هءف د كوييء او ضجتضّءت
لرثي كضييض خرل -ال نو او وكرتو احاءني د ظير كانتيرف كينثغو احتودم حو ثهيتء وكرتيو؛ فءظءن لير األيرة
كاحضجتضع ضف االن راؼ كاحفيءد.
كثنء لير

وءئيءت دائرة ءعو اح عءةف اإنو لير ضدار خضي لكاـ ضءعي ثيغت لداد احزيجءت ضف احزكاج

احّراو -ثوكرتو احاءني  -احتو تضت خءرج طءر احض ءهـ احيرلي حيذه احفترة (ُِّٖ) زكاجءنف لضءف حك دىء كاحو (ُِٖ)
اثءت زكاج تضت او األردف خاؿ احفترة احضذهكرة(ِْ).

خامساً :الظواىر السمبية التي تيدد المال.

ُّون ا ْل َما َل ُحبِّا َج ِّما :َِ[احفجر] .كحذا
يّد احضءؿ ضف هار ضء ي ثب حإلنيءف ضضء خيؽ اهلل تّءحرف ءؿ اهلل تّءحرَ  :وتُ ِحب َ
لده احيرع اح نيؼ ضف احعركريءت احخضس احتو جء ت احيرائع احيضءكي ؛ ح فظيءف كتكلدت ثءحّ ءب حضف ييدد ضف احنءس
ارقَ ُة فَا ْقطَعوا أ ِ
الس ِ
الس ِ
َيد َي ُي َما :ّٖ[احضءئدة].
ق َو َّ
او ضكاحيءف ا د ءؿ اهلل تّءحرَ  :و َّ
ار ُ
ُ
كاف ضف احظكاىر احييثي احتو تيدد احضءؿ كاحتو يءلت او احضجتضّءت احّرثي كاحضييض كغيرىء:
ُ-

هؿ احرثء :ح د يءع او زضءننء هؿ احرثءف كانتيرت احثنكؾ احرثكي ف كوءر يدلر حر احتّءضؿ ثيء ثيتر نكاع كيءئؿ

افلاـف كوءر يغرل احنءس ثءحجكائز احنفيي ؛ تر يدخركا ضكاحيـ او تيؾ احثنكؾ ك حي ترعكا ضنيءف كضف جؿ ي ءع لكاـ
احنءس ث هؿ احرثء يضءه احضثطيكف ثغير ضء يضءه اهللف ا ءحكا لنو اءئدةف ك كىضكا احنءس ث ف األضءف يهكف ضّوف ك ف احعضءف ضف
ت يثءت احدىر يهكف ثو(ّْ).

ِ -احير  :كاح ديث لف ير احضءؿ ال يتك ؼ لند ظءىرة ير احضءؿ احخءصف هير ضكاؿ احغيرف كير ييءراتيـ(ْْ)ف
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كضضتيهءتيـف تيؾ احتو ينطثؽ ليييء احتوكير احف يو حيير هضء جء او هتب احف يء ف كاحتو ضنيء :خذه خفي ظيضء ضف
رز ضايو ثيركط(ْٓ)ف كانضء يتّداىء حر ظءىرة خطر ك يك كىو ظءىرة ير احضءؿ احّءـف كحّؿ ىذه احظءىرة ضف هار

احظكاىر احييثي احتو تّءنو ضنيء احيّكب ءطث ف كثخءو او احثاد احّرثي كافياضي ف كاحضتضاي ثءيتغاؿ احضكظؼ احّءـ
وء ب احكالي لير احضءؿ احّءـ ضء ك ع ت ت كاليتو ضف احضءؿ احّءـ؛ اي خذ ضنو ضء ييء كيتخكض ايو هضء ييء ف ضء خذا

ضثءي ار ثءاليت كاذ لييوف ك خذا غير ضثءير ضف خاؿ ريكة لير وف

ضءف ك ضء يءثو ذحؾ ضف اح يؿ كاحطرؽ احتو

ييرؽ اييء احضءؿ احّءـ كت ت غطء اح ءنكف او هاير ضف األ يءفف جءىا ك ضتجءىا كليد احنثو  حضف تخكض او
احضءؿ احّءـ(ْٔ).

كايضء ي تو جدكؿ

وءئو حجريض احير -ير احضءؿ احخءص-ف وءدر لف دارة احضّيكضءت احجنءئي او جيءز

األضف احّءـ األردنو حأللكاـ ََُِـَُِٓ-ـ.
السنة

9222

9222

9229

9223

9224

9225

لدد احجرائـ

ْٖٓٓ

ُٕٔٓ

ٖٕٗٓ

ََِٓ

ّْْٗ

ّّْٕ

ّ -اال تيءؿ كاحغش :ضف احظكاىر احييثي احتو يءلت او ضختيؼ احضجتضّءتف كاو ضختيؼ احضجءالتف ال نيضء هار ييكلءن

كظيك انر او هؿ ضء حو لا ثءحضءؿ؛ طيثء حيهيب احيريع ضف غير ثذؿ جيد.

اضف وكر ك ضاي ىذه احظءىرةف اال تيءؿ لير احغير ثءحن كد احضزيف ف ك ثءحذىب احضغيكشف ك ثءألطّض احفءيدة

احضنتيي احوا ي او كا ع ضرىءف ال نيء ثءال تيءؿ توثح وءح

ال ييكثيء ليبف كهذا اال تيءؿ لير احنءس ثءحيرهءت

كاحّ كد احكىضي ف كال يتيع احض ءـ حيرد احهاير ضف وكر اال تيءؿ لير احنءس ألهؿ ضكاحيـ ثءحثءطؿ؛ ثغي هيب احضءؿ ث م
طريؽ هءف.

كىذا احنكع ضف احظكاىر احييثي يندرج او اح ءنكف ت ت ضيضر احجرائـ احكا ّ لير األضكاؿف ك د يثؽ ذهر اف وءئيءت

احّءض احضتّي ثيء يءث ء(ْٕ).
ْ-

هؿ ضيراث احيتءضر كاحنيء ف ا د انتيرت ىذه احظءىرة او هاير ضف ضجتضّءتنء احّرثي كاحضييض ف اينءؾ ضف يتجر لير

هؿ ضءؿ احيتءضر ثذريّ نو ينفؽ لييو ضنوف تر ال يث و ضنو ييئءف كاذا ضء يئؿ لف ضءؿ احيتيـ ءؿ :نف تو كزيءدة لير

ض هيو كضيثيو كتّييضوف كىك او كا ع األضر ايت ار ثذحؾ احضءؿ كعضو حر ضءحوف ك نف و او ضوءح و ك ىكائوف كحـ يرالو
ايو ضر اهلل تّءحر :فَ ْاد َف ُعوا إَِل ْي ِي ْم أ َْم َوالَ ُي ْم :ٔ[احنيء ]ف كال نييو -جؿ كلاَ  :-وَل تَأْ ُكمُوا أ َْم َوالَ ُي ْم إِلَى أ َْم َو ِال ُك ْم :ِ[احنيء ].
كىنءؾ ضف يتجر لير هؿ نويب احنيء ضضء كرانو ضف آثءئيف ك ضيءتيف ثذريّ اح فءظ لير ضءؿ األب ك األـ او
يرتيضءف هو ال يوثح او يد احرجؿ احغريب لف تيؾ األيرة كىك زكج األختف راجّيف ث نفييـ حر هـ احجءىيي األكحرف
كضضء ال يؾ ايو ف و ءب ىذا احييكؾ يهييكف ثضهيءحيفف ىذا

دىضءف كاآلخر لندضء يهكف احضيراث ضتّي ء ث زكاجيـ اإنيـ

ي عكنيف لير خذ نويثيف احذم هتب اهلل حيفف كتجدىـ يغيظكف اح كؿ حهؿ ضف ي ءكؿ ىعضيف ذحؾ اح ؽف ضتنءييف
اّييـ ضع خكاتيـ كىعـ

ك يف.

كلير احرغـ ضف انتيءر ىذه احظءىرة او احضجتضّءت احضييض لءض كاو احضجتضع األردنو خءو ف ال ننء ال نجد
وءئيءت حضاؿ ىذه احجرائـ؛ نظ ار حضء اييء ضف احخوكوي كاح رجف ضء يضنع -او احغءحب -ضف ك ع احّدكاف لير
احتظيـ كاحتيهو لير ضف ىعـ

و ضف

و.
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أثز الكضاء اإلسالمْ يف الُقاِة مو الظُايز السلبّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املطلب الجانْ :أثز انتشار الظُايز السلبّة على اجملتنع.

ثّد لرض جضي ضف احظكاىر احييثي ث يب نكاليءف كضء ييدد هؿ نكع ضنيء ضف احعركريءت احخضس احتو جء ت

احيرائع افحيي ح فظيء او هؿ األزضءف كاألضءهفف ي تو اح ديث لف ار تيؾ احظكاىر لير احضجتضعف كىو هضء ي تو.
ُ-

ف ترؾ تيؾ احظكاىر ضف غير لاج حيءف ك ضف غير احّضؿ لير اح د ضنيءف يؤذف ثخراب احضجتضع كانييءره كتفههوف

هيؼ ال كافنيءف ايو حيس آضنء لير دينوف كال لير نفيوف كال لير ل يوف كال لير لرعوف كال لير ضءحوف كاذا هءف
افنيءف ثضاؿ تيؾ اح ءؿ ا م لثءدة ييؤدييء؟ ك م لضءرة حألرض يي كـ ثيء؟ ك م ثداع يي

و؟

ِ -كضف اءر انتيءر ضاؿ تيؾ احظكاىر احّء ث احكخيض ف ي كؿ احريكؿ احهريـ " :كاحًَّذم ىن ٍف ًيو ثًيًدًهف حىتىٍضرَّف ثًءٍحضّر ً
كؼف
ى
ى ٍي
يي
ى
(ْٖ)
ً ً ً ًً
كحىتىٍنيك َّف ل ًف اٍحضٍن ىه ًرف ىك حىي ً
يب حى يهـ" .
ىف ىيٍث ىّ ى
كي ىه َّف اهللي ٍ
ث ىليىٍي يه ٍـ ل ى نءثء ض ٍف لٍندهف ايَّـ حىتى ٍد يلَّنوي اى ىا ىي ٍيتى ًج ي
ٍ ي
ى ىي ى ي
ّ -يترتب لير ييكع كانتيءر احظكاىر احييثي او احضجتضع دكف يءب كال ل ءب حيفءلييفف احجرة لير ارتهءب احضخءحفءت

كاألاّءؿ احييثي ضف ثؿ عّءؼ احنفكس كضرعء اح يكبف كزيءدة ايك احظكاىر احييثي او احضجتضع؛ ضضء يّنو تّذر
واح احفيءد احنءتج لف تيؾ احظكاىرف كزيءدة ضءدتو او احضجتضع؛ ضضء حو انّهءس ييثو او نفكس احنءسف كان طءط
احضيتكل األخا و او احضجتضعف كىذا هيو يؤدم حر عّؼ احتضءيؾ احضجتضّو كتفهؾ نييجو؛ ضضء يّنو انييءر
احنظءـ احّءـ او احدكح .

ْ -كضضء ال يخفرف ف انتيءر احظكاىر احييثي او احضجتضع حو هيفتو احضءدي يعء؛ اهاير ضف ضكاؿ احدكح تنفؽ لير لاج
آاءر تيؾ احظكاىرف هثنء ضراهز افواح كاحػت ىيؿف كضراهز رلءي األ داثف كضراهز لاج افدضءف لير يثيؿ احضاءؿف

كغيرىءف ضضء ييتنزؼ ا توءد احدكح كيعّفوف ثدال ضف نفءؽ تيؾ األضكاؿ لير احتنضي كت ييف

كاؿ احنءس احضّييي .

املبحح الزابع:

الظُايز السلبّة الــيت ِكدر الكضاء على الُقاِة مهًا.
يتنءكؿ ىذا احضث ث اح ديث لف احظكاىر احييثي احضجتضّي احتو يضيؾ اح عء افياضو اح د ضف انتيءرىءف كتيؾ احتو
ال ثؿ حو او اح د ضنيء.

يدؿ احكا ع لير نو حييت هؿ احظكاىر احييثي احضجتضّي ي در اح عء افياضو ضنّيء ك اح د ضنيءف ال حّجزه ك

حّدـ درتو؛ كانضء يرجع احيثب او ذحؾ حطثيّ تيؾ احظكاىر هضء ييتعح آنفء.
كحهف ال يّنو لدـ درة اح عء افياضو لير اح د ضف تيؾ احظكاىر لدـ كجكد جي خرل او احنظءـ افياضو ءدرة
لير ذحؾ؛ انظءـ اح يث

(ْٗ)

ضاان ءدر لير اح د ضف احهاير ضف احظكاىر احييثي احخءرج لف ييط اح ءعو احّءدمف ك ثؿ

اح ديث لف طثيّ احظكاىر احييثي احتو يضهف حي عء افياضو احك ءي ضنيءف ذهر ثّض األضكر احتو تييـ او احك ءي ضف
تيؾ احظكاىر ك اح د ضنيء:
ُ-

ف يءـ األجيزة ذات احّا

هجيءز األضف احّءـ ك احعءثط احّدحي ف ك جيزة احر ءث كاحتفتيش او احك ازرات

كاحضؤييءت هءا ثكاجثيء احضتضاؿ ثرود احضيءرهيف ثتيؾ احظكاىر كا ءحتيـ حر اح عء ؛ حي كؿ هيضتو احّءدح اييـف
ِ-

ضضء ييءلد جيءز اح عء او احك ءي ضف احظكاىر احييثي ك احت ييؿ ضف انتيءرىء.

يءـ اراد ا حضجتضع ثدكرىـ احضنكط ثيـ يرلء ضف األضر ثءحضّركؼ كاحنيو لف احضنهر ضف خاؿ احنوػ ػح كافريءدف
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كلدـ احيهكتف كاو ءؿ لدـ االيتجءث اح يءـ ثإثاغ احجيءت احتو ضف ي نيء احتودم ألم ارد ك جضءل تيءرؾ
او تيؾ احظكاىر احييثي .
ّ -تودم جضيع احضنءثر افلاضي احضختيف احضيضكل ف كاحض رك ةف كاحضرئي ف احديني كاحضدني حتيؾ احظكاىر ضف خاؿ
ثيءف يكئيءف كعررىءف لير احفرد كاحضجتضعف كهذحؾ ت ديـ احدرايءت كاف وءئيءت احتو تثيف
او اح يءةف كضدل انتيءرىءف ك اءرىء احييثي لير جضيع جكانب اح يءة.

ي ككا ع تيؾ احظكاىر

ْ -كال ينير دكر احضؤيي احتّييضي او احتكجيو كافريءد ضف خاؿ احضنءىج احروين احتو ترثو كتّيـ او آف كا دف كضف
خاؿ هكادر ىذه احضؤيي احذيف يجيدكف اح دكة اح ين او تّءضييـ ضع طاثيـ اي خذكف ث يدييـ حر احفعءئؿف
كي ذركنيـ كين كف ثيـ لف احرذائؿ.
أما عن طبيعة الظواىر السمبية التي يمكن لمقضاء اإلسالمي الوقاية منيا.

ف احظكاىر احييثي احتو يضهف ف يتيهؿ ضنيء عي ينظرىء اح عء ف ك ثّثءرة خرل يهكف حيضدلو اييء وف

تخكحو االدلء لير ضف ييءرؾ او تيؾ احظءىرة احييثي ف هءحتو تيتكجب ل كث

(َٓ)

دي ف ك ل كث وءصف ك تّزيري ف ك

ضء ييتكجب ل كث ضضء يتوكر ايو ايتّدا طرؼ لير طرؼ لند اح ءعوف ضضء ييهؿ تيديدا ألم ضف احعركريءت

احخضسف ك ضء يتّيؽ ثيء -ك د يثؽ ذهر نضءذج ضنيء او احضث ث احاءحثف هءحردةف كاح تؿف كاح ذؼف كيرب احخضر كاحضخدر
كاالغتوءب -كغيرىءف هؿ ذحؾ يّد ضضء ي در اح عء لير احك ءي كاح د ضنو.
ضء ضء ال يوح احت ءعو ك االيتّدا ايوف اييس حي ءعو دكر او اح د ضنو ث كة اح عء ف هظءىرة احثذخ كافيراؼ
او افنفءؽف كلدـ اف يءف حر احف يرف ك طيّ احر ـف كاحغيث كاحنضيض ف كاحتفهؾ األيرمف كارتفءع احضيكرف ...ف ايذه ظكاىر

ييثي او احضجتضعف ال يوح ايتّدا طرؼ لير خر ثيثثيءف ه ف يذىب رجؿ يدلو لير آخر لند اح ءعو ث نو ءطع ر ـف
ك ال ي يف حر احف ار كاحض ءكيجف كغير ذحؾف اءح ءعو ال يجيب احضدلو حدلكاه؛ حّدـ احوف ايو او ىذا االدلء .

حهف يضهف اح كؿ ف اح د ضف ىذه احظكاىر احييثي احضذهكرة ي ع لير لءتؽ رجءؿ اح يث ك احدلءة كاحكلءظ كاحضّيضيفف
كاو ضختيؼ احضنءثرف يّظكف كيذ ٌهركف احنءس ثيدم احيرع او ىذه األضكر هضء ييؼ ذهره.
املبحح اخلامس:

صفات الكضاء اإلسالمْ الذٓ حيد مو الظُايز السلبّة.
لند اح ديث لف دكر اح عء افياضو او احك ءي ضف احظكاىر احييثي ييزـ ضنو اح ديث لف وفءت احجيءز اح عءئو

احذم تت ؽ ثو احك ءي ضف تيؾ احظكاىر؛ ألف احك ءي ضف احظكاىر احييثي ضر يجءثوف اإذا حـ يهف رجءؿ اح عء لير درج

لءحي ضف احوفءت كاحيركط احضطيكث يرلء اييـف ايذا يّنو نيـ ييثيكفف كلندىء اهيؼ يرتجر ت ويؿ األضر افيجءثو ضف
احيخص احييثو؟ ك د يؿ :اء د احيو ال يّطيو.

كضف ىنءف اإف اح ديث لف احك ءي ضف احظكاىر احييثي ضف ًثؿ اح عء يّنو ض دض كنتيج ف احض دض تهكف ثتكاير نظءـ

كجيءز عءئييف تتكاار اييضء احيركط كاألكوءؼ احضطيكث يرلءف كاحنتيج تهكف ث وكؿ احك ءي ضف تيؾ احظكاىر احييثي ف
كثيءف ذحؾ لير احن ك اآلتو:

األوؿ ف يهكف يخءص اح عء ض ؿ احنظر او احتغيير افيجءثو او احضجتضعف كذحؾ ضف خاؿ اح يءـ ث لثء اح عء ؛
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أثز الكضاء اإلسالمْ يف الُقاِة مو الظُايز السلبّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف ءؽ اح ؽ كاثطءؿ احثءطؿف كانوءؼ احضظيكـ كاألخذ لير يد احظءحـف ال نو د يهكف يخءص اح عء يثثء او تفء ـ هاير
ضف احظكاىر احييثي ؛ كذحؾ ثيثب لدـ يءضيـ ثكاجثيـ احضنكط ثيـ كاحذم غءيتو

ءؽ اح ؽ كاثطءؿ احثءطؿف كاحنوف حيضظيكـ

ضف احظءحـ.
كافخاؿ ثءحكاجب؛ د يهكف ثيثب احجيؿ كلدـ احهفءي احّيضي ف ك ثيثب ضجءنث طريؽ اح ؽ؛ حنيؿ ضطضع دنيكم ييؿ

ك هايرف اينجـ لف افخاؿ ثذحؾ احكاجب ثطءؿ اح ؽ كا ءؽ احثءطؿف كايتض ار احظءحـ حضزيد ضف احظيـف ك د ذر احنثو 
ضف ذحؾ كتكلد ثنءر جينـ حضف لرؼ اح ؽ ك عر ثخااوف ك حضف عر حينءس لير جيؿف ا د ركل احترضذم او يننو ضف
ديث اثف ثريدةف لف ثيوف ف احنثو  ءؿ " :اح عءة ااا  :ءعيءف او احنءرف ك ءض او احجن ف رجؿ عر ثغير اح ؽ
اّيـ ذاؾ اذاؾ او احنءرف ك ءض ال يّيـ ا ىيؾ

كؽ احنءس ايك او احنءرف ك ءض عر ثءح ؽ اذحؾ او احجن "(ُٓ).

كثنء لير ضء يثؽف اّندضء يهكف اح ديث لف دكر اح عء او اح د ضف احظكاىر احييثي او احضجتضع كلاجيءف ال ثد
ف ييث و اح ديث كال لف ضكاوفءت اح عء احذم ضف ي نو اح د كاحك ءي ضف احظكاىر احييثي احضجتضّي ف كيضهف ف تظير
ضكاوفءت ذحؾ اح عء ضف خاؿ احن ءط اآلتي :
ُ-

ف يتـ اختيءر اح عءة كاؽ األيس احيرلي كاحضّءيير احو ي ف كث يب احيركط احتو ددىء احف و افياضوف كاحتو
(ِٓ)

تنص لير احّيـ

ف كاحّداح

(ّٓ)

او اح ءعو كغيرىء ضف احيركطف اّير احرغـ ضف كجكد

ءديث نثكي يريف رٌغثت ثءح عء ف
(ْٓ)

ه كحو  " :ف احض يطيف او احدنيء لير ضنءثر ضف حؤحؤ يكـ اح يءض ثيف يدم احر ضف ثضء يطكا او احدنيء"

ال ف ىنءؾ
(ٓٓ)

.

ءديث نثكي يريف خرل رٌغثت لنوف ه كحو  " :ضف كحو اح عء ف ك جّؿ ءعيء ثيف احنءس ا د ذثح ثغير يهيف"
كدالح تيؾ األ ءديث :ف ضء جء ضنيء ضءد ء اح عء كضرغثء ايو ض ضكؿ لير اح عء ثءح ؽ كاحّدؿف كىذه ىو احغءي

ضف يرع اح عء ف كال يوؿ حييء ضف طضع او ضنوب اح عء كيّر حيوف ك ت يده لير جيؿ.
ك ضء ضء جء ضنيء ضرىثء كضرغثء لف اح عء اض ضكؿ لير ضف عر ثءحظيـ كاحجكرف ضف كحئؾ اح عءة احذيف لراكا
اح ؽ ا عكا ثخااوف ك عكا حينءس لير جيؿ.
كهءف احخيفء احرايدكف -رعكاف اهلل ليييـ -ينت كف اح عءة كيت ركف هفءيتيـ اح عءئي ف كيزكدكنيـ ثءحنوءئحف

كهءنكا يت رزكف ضف تّييف احفءيؽ كاحفءجر كاحعّيؼ(ٔٓ).

كثنء لييوف يجب ف يينظر حر ضنوب اح عء لير نو ضغرـ هار ضف هكنو ضغنـف اضف لضؿ ىذه احنطرة كهءف ال
يرل او نفيو احهفء ةف ك هءف يرل ف غيره هف ضنوف ان ل ثنفيو لنوف كترؾ احضجءؿ حألويح كاألهف ف اإف ىذا ىك احذم يّضؿ
لير
ِ-

ءؽ اح ؽ كاثطءؿ احثءطؿف كيّضؿ لير اح د ضف انتيءر احظكاىر احييثي او احضجتضعف كثغير ذحؾ يهكف احّهس.
ف يهكف اح ءنكف احذم ي هـ اح ءعو ثضكجثو ي ؽ احغءي احتو ضف جييء يرع اح عء ف كىو اوؿ احخوكضءت ك طع

احنزالءتف كت يؽ احّداح ف كىذا ال يهكف ال ثت هيـ ءنكف اح هيـ احخثير جؿ جاحوف كثغير ذحؾ ييهكف اح عء جز ا ضف
ف ِب ْاألَ ْن ِ
ِ
س ِب َّ
َن َّ
الن ْف ِ
ف َو ْاألُ ُذ َن ِب ْاألُ ُذ ِن
ييا أ َّ
س َوا ْل َع ْي َن ِبا ْل َع ْي ِن َو ْاألَ ْن َ
احضيهي ف كيثثء او احظيـف ءؿ اهلل تّءحرَ  :وَكتَْب َنا َعمَ ْي ِي ْم ف َ
الن ْف َ
الس ِّن واْلجر ِ
َّق ِب ِو فَ ُيو َكفَّارةٌ لَ ُو وم ْن لَم َي ْح ُكم ِبما أَْنَز َل المَّ ُو فَأُوَلِئ َك ُىم َّ
ون :ْٓ[احضءئدة].
َو ِّ
صد َ
الظالِ ُم َ
الس َّن ِب ِّ َ ُ ُ َ
اص فَ َم ْن تَ َ
ص ٌ
وح ق َ
ََ ْ
َ َ
ْ َ
ُ
حهف حك نظرنء حر كا ع ثّض احدكؿ افياضي كهيؼ ف تيريّءتيء ايضء يتّيؽ ثّ كث ثّض احجرائـ -هّ كث احزنر

ضاا -نجد نيء ل كث ال تردع لف احزنر ثؿ تيجع لييوف كتزيد ضف ييكع ىذه احظءىرةف اعا لف نيء تضيز او احّ كث ثيف
احزكج كاحزكج ف خءر ثذحؾ ديءتيرىء احتو تنص لير احضيءكاة ثيف احذهر كاألنار او اح كؽ كاحكاجثءتف كثءحنظر حر تيؾ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند علْ العنزٓ

احّ كثءت كثض ءرنتيء ضع ل كثءت احيءرع اح هيـ حيذه احجريض ؛ يدرؾ احّء ؿ ضء احذم جّؿ لراض احنءس لرع حاغتوءب

كاالنتيءؾ(ٕٓ).

ا م تيجيع لير ىذه احظءىرة احثيّ هار ضف تيؾ احتيريّءت احكعّي ؟ ك يف احردع اييء ضف تيؾ احّ كثءت احيرلي

احتو ت عو ثءحجيد ك ثءحرجـ ث يب ءؿ احزانو ضف يثؽ احزكاج حو ك لدضو"(ٖٓ)؟ كيف احردع اييء حيفرد كاحجضءل ضف
اجمِ ُدوا ُك َّل و ِ
الزِانَي ُة َو َّ
احّ كثءت احيرلي احتو ضر اهلل اييء ث ف تهكف لير ضييد ضف احضؤضنيفف ءؿ اهلل تّءحرَّ  :
اح ٍد
الزِاني َف ْ
شي ْد عذابيما ِ
ِ
ِ
ِم ْن ُيما ِم َائ َة َج ْم َد ٍة َول تَأْ ُخ ْذ ُك ْم ِب ِيما َأْرفَ ٌة ِفي ِد ِ
طائفَ ٌة ِم َن
ين المَّ ِو إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
ون ِبالمَّو َوا ْل َي ْوِم ْاْلخ ِر َوْل َي ْ َ َ َ ُ
ين :ّ[احنكر].
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اءح ءعو احذم ي هـ ثيرع اهلل كيك ع ل كث احجيد ك احرجـ لير احزانو كاحزاني ف لير ضييد ضف ثّض احضؤضنيفف اإنو
ي ؽ احردع حيفءلييفف كاحك ءي حغيرىضء ضف ا تراؼ تيؾ احجريض ف ضضء ينّهس لير احضجتضع ث يره ثءحك ءي ضف ير ىذه احجريض
كتفيييءف هضء هءف اح ءؿ او خير اح ركف.
كحك لرجنء لير كانيف ثّض احدكؿ احّرثي كافياضي ايضء يتّيؽ ثّ كث جريض خرل كىو جريض اح تؿف حكجدنء
اييء ضء ييجع لير اح تؿ كازىءؽ األركاحف كحّرانء حضءذا ال ت ؿ كتيرة ىذه احجريض ثؿ ىو ثءزديءد كضيتضرة.
تنص اح كانيف احكعّي لير ف هؿ ضف تؿ نفيء لضدا ضع يثؽ افورار لير ذحؾ ك احترود ثءحضجنو لييو يّء ب
ثءفلداـف ك د اير اح ءنكف احكعّو افورار ث نو :اح ود احضوضـ لييو ثؿ احفّؿ الرتهءب جن

ك جنءي يهكف غرض

احضور ضنيء يذا يخص ضّيفف ك م يخص غير ضّيف كجده ك وءداو يكا ف هءف ذحؾ اح ود ضّي ء لير دكث ضر ك
ضك كاء لير يرطف كثنء لير ضء جء او اح ءنكف احكعّو اإف اح ءتؿ احذم ي تؿ غيره لضدا دكف يثؽ ورار كترودف ثضّنر
ود زىءؽ احركحف لير احرغـ ضف نو
ف ني اح تؿ حك تكحدت حديو يءل اح تؿ ك ح ظتوف اإف اح ءتؿ ال يّء ب ثءح تؿف كاف ى
تؿ غيره ضتّضدانف كتهكف ل كثتو لندئذ األيغءؿ احيء احضؤثدةف ك احضؤ ت (ٗٓ).

لده احف و افياضو تان لضدانف ييتكجب اح وءصف ءؿ
كىذا احذم لده اح ءنكف تا غير ضكجب حي تؿ (اح وءص) ٌ
(َٔ)
احخطيب احيرثينو :احّضد او احنفس :ود احفّؿ احّدكاف كليف احيخص ثضء ي تؿ طّء ك غءحثءن .
كثنء لييو ال يّفر ضف اح وءص يرلء ضف تؿ غيره لضدا كحك دكف يثؽ ورار كترود هضء ذىب اح ءنكف احكعّوف

ضءداضت ني زىءؽ احركح ءئض لند اح ءتؿ كايتّضؿ ضّيء آح ءتي كحك غءحثء.
كحنء ف نتوكر هـ لدد جرائـ اح تؿ احّضد احتو ال ي هـ جنءتيء ثءح وءص؛ الات ءرىء لنور يثؽ افورار كاحترودف
لير احرغـ ضف تكاار ني زىءؽ احركح كآح اح تؿف كىك ضضء يزيد ضف ىذه احظءىرة احييثي احتو تّد خطر ظءىرةف ك ثيع جريض
ض فَ َكأََّنما قَتَ َل َّ
س ٍاد ِفي ْاأل َْر ِ
سا ِب َغ ْي ِر َن ْف ٍ
اس
الن َ
س أ َْو فَ َ
ي ترايء افنيءف ث ؽ خيو افنيءفف ي كؿ اهلل تّءحرَ ... :م ْن قَ َت َل َن ْف ً
َ
ِ
يعا :ِّ[احضءئدة].
َجم ً
كضف ىنء نّيـ ي ينء ف اح ءنكف احذم ي هـ ثضكجثو اح عءة او جريض اح تؿ كغيرىء ضف احجرائـ ف حـ يهف ضف كعع اهلل

تّءحر اإف احفيءد ييّـف كاف احظيـ يينتيرف كاف احظكاىر احييثي او احضجتضع يتفيك كييتّءظـ يرىء.

ىذاف نضكذجءف ضف نضءذج احّ كثءت احكعّي او جريضتو احزنء كاح تؿ يييؾ اييضء اح عءة كانيف ضف كعع احثيرف كحك
ايتّرعت ضزيدا ضف احّ كثءت احكعّي ف لير جرائـ خرل حرينء هيؼ تّضؿ تيؾ اح كانيف ثطريؽ غير ضثءير لير ضزيد ضف
افجراـ؛ ثيثب لدـ ردع تيؾ احّ كثءت؛ ذحؾ ألنيء ضف لند غير اهلل تّءحر.
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أثز الكضاء اإلسالمْ يف الُقاِة مو الظُايز السلبّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ-

ف تهكف ييط اح عء ضيت ي ايت اال تءضء لف غيرىء ضف احييطءتف ال ييطءف ليييء ضف ثؿ احييطءت األخرلف

كال ضف ثؿ م وء ب نفكذ ضيتضد ضف ييطءفف ك ضف لييرةف ك ضف ضءؿف اضتر هءف ألو ءب احنفكذ داحٌ لير اح عءةف

ييضيكف ليييـ ضء يفّيكفف كيضييكف ثءحّداح لف ضيءرىء حر يث يرغثكفف كيجن كف ثءحّداح حر يث ت تعو ضوءح يـف هءف
اح عءة لندئذ جز ا ضف ضنظكض احفيءدف كيثثء او انتيءر احظكاىر احييثي او احضجتضع.
(كااليت احي او يخوي اح ءعو تّنو ايت احو او احرمف كاح يدة كاحتجرد او

هءضوف ك ضءي ايت احو احكظيفوف

تر يي يف دا كظيفتوف كيتضهف ضف ضكاجي ي عغكط ك ضؤارات د يتّرض حيءف اا يخعع حيكل ك يذؿ حييطءفف ك
يخير او اح ؽ دان)(ُٔ).
كح د رص احنظءـ افياضو لير تكاير عضءنءت ايت اؿ اح عء ف اهءف اح ءهـ احضييـ لكنء كيندا حي ءعو؛ حيضهنو

ضف اح هـ ثءح ؽف كضف تيؾ احعضءنءت :هفءي اح ءعو احضءحي ف ك وءن اح ءعو ضف احّزؿ كاحن ؿ احتّيفييفف كضنع احيهءي

لييو دكف كجو ؽف كضنع احتدخؿ او لضيو ضف ثؿ احغير ك احت اير لييوف كهذا ضنع اح ءعو ضف ثكؿ احريكةف ك احيدي ف ك
األجرة ضف

د ضف احخوكـ.

كحنء او ييرة احخيفء احرايديف احضيديف يكة ين ف ا د ركل اثف ضءج (ِٔ)ف ف لثءدة ثف احوءضت األنوءرم 

غ از ضع ضّءكي رض احركـف انظر حر احنءس كىـ يتثءيّكف هير احذىب ثءحدنءنيرف كهير احفع ثءحدراىـف ا ءؿ :يء ييء

احنءسف نهـ ت هيكف احرثءف يضّت ريكؿ اهلل  ي كؿ« :ال تثتءلكا احذىب ثءحذىبف ال ضاا ثضاؿف ال زيءدة ثينيضء كال نظرة»

ا ءؿ حو ضّءكي  :يء ثء احكحيدف ال رل احرثء او ىذاف ال ضء هءف ضف نظرةف ا ءؿ لثءدة:

داؾ لف ريكؿ اهلل ف كت دانو

لف ريؾف حئف خرجنو اهلل ال يءهنؾ ث رض حؾ ليو اييء ضرةف ايضء فؿ ح ؽ ثءحضدين ف ا ءؿ حو لضر ثف احخطءب :ضء
دضؾ يء ثء احكحيد؟ ا ص لييو اح و ف كضء ءؿ ضف ضيءهنتوف ا ءؿ :ارجع يء ثء احكحيد حر رعؾف ا ثح اهلل رعء حيت

اييء ك ضاءحؾف كهتب حر ضّءكي  :ال ضرة حؾ لييوف كا ضؿ احنءس لير ضء ءؿف اإنو ىك األضر(ّٔ).

انا ظ هيؼ ف احخييف احفءركؽ  ضر احكاحو ضّءكي  ثّدـ احتدخؿ او يؤكف اح ءعو لثءدة ثف احوءضت ف

ضء يدؿ لير ايت اؿ اح ءعو او لضيوف ايت اال تءضءف ال ييطءف أل د لييو ايو.

كاو ضك ؼ آخرف يريد احفءركؽ  ثء ضكير األيّرم  حر التثءرات ي خذ ثيء او تّييف اح عءة عضءنء اليت اؿ

اح ءعوف ا ءؿ حو" :ال تيت عيف ال ذا ضءؿف كذا يبف اإف ذا احضءؿ ال يرغب او ضكاؿ احنءسف كاف ذا اح يب ال يخير
احّكا ب ثيف احنءس"(ْٔ).

ْ-

ف يهكف رجءؿ اح عء ضف عءة ك لكاف حي عءة لير درج هءاي ضف احنزاى كاحواحف يتراّكف لف احن ءئصف ال

ي ءثكف كال يداىنكفف كال يتطيّكف حر ضء او يدم احنءسف غءيتيـ

ثّرض ضف احدنيء ؿ ك هارف ال يخيكف او اح هـ ثءح ؽ حكض الئـ.

ءؽ اح ؽ كاثطءؿ احثءطؿف ال يثيّكف دينيـ ك ضءنتيـ

جء او ييرة ليو  نو ريؿ ريءح حر األيتر احنخّو كاحيو لير ضور يف هءنت تءثّ ح هضوف كاييء ي كؿ... :

اـ اختر حي هـ ثيف احنءس اعؿ رليتؾ او نفيؾ ضضف ال تعيؽ ثو األضكرف كال تض هو احخوكـف كال يتضءدل او احزح ف كال

ي ور او احفو حر اح ؽ ذا لراو  ...كايح حو او احثذؿ ضء يزيؿ ليتوف كت ؿ ضّو ءجتو حر احنءسف كلطو ضف احضنزح
حديؾ ضء ال يطضع ايو غيره ضف خءوتؾ؛ حي ضف ثذحؾ اغتيءؿ احرجءؿ لندؾ(ٓٔ).
ٓ-

ف يتـ تنفيذ األ هءـ اك ار ثّد ودكرىء ثوكرة طّي دكف ت خير ك تيكيؼ؛ ألف ت خير تنفيذىء ثا ضيكغ يرلوف

يترتب لييو ضف احض ءذير ضء يزيد ثو ييكع احظكاىر احييثي او احضجتضػعف ايتجر و ءب اح يكب احضريع لير دكد اهللف
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كيّياكف او األرض ايءدا كال يردليـ لف ذحؾ رادع؛ كضء ذاؾ ال ألنيـ ضنكا احّ كث ا يء كا األدب.
ح د هءف ضنيج احنثو  ذا ايتكار اح هـ اح عءئو رهءنو كيركطو وءر حر تنفيذه ضف غير ت خيرف ايء ىك  حضء

جء ه ضءلز ثف ضءحؾ ض ار لير نفيو ثءحزنرف كاثت جرضو ضر  ثرجضو(ٔٔ).

كهذا اّؿ او و احّييؼف اّف ثو ىريرةف كزيد ثف خءحد احجينوف نيضء ءال :هنء لند احنثو  ا ءـ رجؿ ا ءؿ:

نيدؾ اهلل ال عيت ثيننء ثهتءب اهللف ا ءـ خوضوف كهءف ا و ضنوف ا ءؿ :ا ض ثيننء ثهتءب اهلل ك ذف حو؟ ءؿ « :ؿ»
ءؿ :ف اثنو هءف لييفء لير ىذا ازنر ثءضرتوف اءاتديت ضنو ثضءئ يءة كخءدـف اـ [ص ]ُٖٔ :ي حت رجءال ضف ىؿ
احّيـف ا خثركنو :ف لير اثنو جيد ضءئ كتغريب لءـف كلير اضرتو احرجـ .ا ءؿ احنثو « :كاحذم نفيو ثيده أل عيف
ثينهضء ثهتءب اهلل جؿ ذهرهف احضءئ يءة كاحخءدـ ردف لييؾ كلير اثنؾ جيد ضءئ كتغريب لءـف كاغد يء نيس لير اضرة

ىذاف اإف الترات اءرجضيء» اغدا ليييء اءلترات ارجضيء .)ٕٔ(...

كلير ىدم احنثو  يءر احخيفء احرايدكف ضف ثّدهف ا د جء او ريءح لضر  حر ثو ضكير األيّرم  ...اإف

كين ضتثّ ف اءايـ ذا دحو حيؾ ث ج ف كنفذ اح ؽ ذا كعح ف اإنو ال ينفع تهيـ ث ؽ ال نفءد حو(ٖٔ).
اح عء اريع ض هض ف ٌ
ثنء لير ضء يثؽف ك تر يتينر حي عء احّضؿ لير احك ءي ضف احظكاىر احييثي او احضجتضع ال ثد ضف ت ؽ احّكاضؿ

احيءثؽ ذهرىء ضجتضّ ف ضف هفءي اح عءة احّيضي كاحّضيي ف كضف ضءدة ءنكني روين ض هض ضيتضدة ضف يرع اهللف كايت اؿ
تءـ حي عء ف كنزاى او اح ءعوف كيرل تنفيذ األ هءـف اإذا هءف اختيءر اح عءة ال يتـ ثنء لير احهفء ةف كاحّداح ف كاحخثرةف
ثؿ يهكف ثنء لير احكايط ف كاحض يكثي ف كاحضنءط ي ف كغيرىء ضف احضّءيير احثءحي احتو ال تنطيؽ ضف يرع كال لرؼ
و يحف اإف احنتيج احضتك ّ ف ال ي ؽ اح عء احغءي احتو ضف جييء يرعف ك ف ال يؤدم اح عءة دكرىـ احضطيكب ضنيـ
كاؽ ضء يرعو اهلل تّءحرف افء د احيو ال يّطيو -كىذا يّنو ف يزيد احيك او احضجتضعف كتتفء ـ احظكاىر احييثي ايوف

كيتجر احظيض كاحضتجءكزكف كاضر احيرع كنكاىيو لير ضزيد ضف احفيءد كاحفجكرف اإذا حـ يهف اح ءعو ىا حت يؽ احغءي
احتو ضف جييء يرع اح عء ف اضضء ال يؾ ايو نو ييهكف جز ا ضف احضيهي ثدال ضف ف يهكف جز ا ضف ييء.
وبناء عمى ما سبق :يضهف اح كؿ ث ف اح عء افياضو يضهنو احك ءي ضف احضظءىر احييثي او احضجتضع ضف خاؿ:

أولً :ف تت ؽ او جيءز اح عء احوفءت احيءثؽ ذهرىءف هءضي غير ضن كو ف تر يهكف حجيءز اح عء ضف احييث كاال تراـ
ضء ي ضؿ احنءس او احغءحب لير ضختيؼ ضيتكيءتيـ ضف احكازع كاحت كل لير ا تراـ يرع اهلل ك فظ دكدهف كاالحتزاـ ث كاضره
كاالنتيء ثنكاىيو.

اّندضء يهكف ضّيكضء حجضيع احنءس ف اح عءة ٍهفيء كاؽ ضيزاف احيرعف كف

هءضيـ نءاذة ضف غير ضضءطي ك تيكيؼف

كنيء تيرم لير احجضيع ضف غير تضييزف ادكف دنر يؾ يييهؿ ىذا األضر ردلء كزج ار لندىـ؛ اءحّء ؿ ال ي دـ لير ارتهءب
ج رـ يّيـ ي ينء نو ييّء ب لييوف كىذا ثذاتو يّنو ان يءر م ظءىرة ييثي ف ك يضنع نيك م ظءىرة ييثي ف كلير
ارض وكؿ ضخءحف ضف عّءؼ افيضءف ايث ر ذحؾ او دائرة اح ءالت احفردي ف كال يرت و حر ضيتكل احظءىرةف كىذا ىك
احذم يفير حنء ن ء احضجتضع او اح ركف احااا األكحرف ك ي احظكاىر احييثي ايوف اضنيج اح عءة رثءنوف كاح عءة ٍهفيء ف

ك عيتيـ نءاذةف يكتيـ او ذحؾ اح ثيب احضوطفر  اح ءئؿ ... :كايـ اهلل حك ف اءطض ثنت ض ضد ير ت ح طّت يدىء"(ٗٔ).

ثانياً :ف يرل احنءس او كا ع يءتيـ عء ن نءاذانف ضف غير ضضءطي ك تيكيؼف ك ت جيؿ ضف غير ضيكغ يرلوف كىذا ضف
ي نو ف ي يؿ ضف انتيءر احرذائؿ كارتهءب احضّءوو او احضجتضعف اّندضء ت ءـ اح دكد كيك ع اح وءص كاحتّءزير يرتدع هؿ ضف
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أثز الكضاء اإلسالمْ يف الُقاِة مو الظُايز السلبّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت داو نفيو اح يءـ ثضء يخءحؼ احيرع ك احّ ؿ ك احّرؼف كثخاؼ ذحؾ ترل احّهسف كهضء يؿ :ضف ضف احّ كث يء األدب.
تيخر احدكح ضنءثر لاضي ضختيف حخدض احجيءز اح عءئوف تّضؿ لير ثيءف يض دكر اح عء او اح يءة كاحضجتضعف
ثالثاً :ف ٌ
كت دـ حينءس ءئؽ كؿ اءليي جيءز اح عء او ضختيؼ ضجءالت اح يءةف ثءفعءا حر احثراضج كاحضجات كاحنيرات احتكلكي
كؿ احطءئي احتو تي ؽ ثءحضخءحفيف ذا ضء

ييكا حر اح عء ؛ حي كؿ هيضتو اييـ.

اخلامتة.

او نيءي ىذا احث ث لرض او خءتضتو ثرز احنتءئج كاحتكويءتف كىو لير احن ك اآلتو:

النتائج :خيص احثء ث ضف ىذا احث ث حر احنتءئج اآلتي :
ُ)

ف احظءىرة احييثي يضهف تّريفيء ث نيء :دث ضنهر ي ثءه احيرعف ك احّ ؿف ك احّرؼ احو يحف ظير ثيف احنءس كيءع

ثينيـ كال ظكه ث ءي ك هار ضف اح كاس.
ِ)
ّ)

ف احظكاىر احييثي تتنكع ث يب ضء تيدده ضف احعركرات احخضي ف اثّعيء ييدد احديفف كثّعيء ييدد احنفسف كثّعيء
ييدد احّ ؿف كثّعيء ييدد احنيؿف كثّعيء ييدد احضءؿ.

ف احظكاىر احييثي ضنيء ضء ي در اح عء لير اح د ضنيءف هتيؾ احتو يضهف االيتّدا ثيء حي عء ف كضنيء ضء ال يضهف

حي عء اح د ضنيء؛ حّدـ ضهءني االيتّدا ثيء حي عء .
ْ)

ف لدـ يءـ اح عء ثكاجثو تجءه احظكاىر احييثي يؤذف ثخراب احضجتضع كانييءره كتفههوف هيؼ ال كافنيءف ايو حيس
آضنء لير دينوف كال لير نفيوف كال لير ل يوف كال لير لرعوف كال لير ضءحو.

ٓ)

ف اح عء احذم ضف ي نو اح د ضف انتيءر احظكاىر احييثي او احضجتضع ال ثد ضف تكاار ضكر لدة ايو :ه ىيي اح عءة

كهفءيتيـ احّيضي ف كايت اؿ اح عء ف كهكف اح ءنكف احض عو ثو ضف يرع اهلل تّءحرف كف يهكف رجءؿ اح عء ضف عءة
ك لكاف حي عءة لير درج هءاي ضف احنزاى كاحواحف ك ف يتـ تنفيذ األ هءـ اح عءئي دكف تيكيؼ ك ت جيؿ.

التوصيات :ثّد لرض ضثء ث ىذا احث ث كنتءئجوف يكوو احثء ث ثضء ي تو:

ُ -لير احدكؿ افياضي ت هيـ يرع اهلل؛ حعضءف لاج احظكاىر احييثي كاح د ضنيء.

ِ -ثضء ف ىذه احدراي تتهيـ لف دكر اح عء او احك ءي ضف احظكاىر احييثي احضجتضّي ؛ اا ثد ضف ف يهكف احجيءز
اح عءئو ضختء ار كاؽ احضّءيير احيرلي احتو تهفؿ او ف يييـ او لاج تيؾ احظكاىر ثدال ضف ف يهكف جز ا ضنيء.
ّ-

ف ضضء ييءلد لير اح د ضف ييكع احظكاىر احييثي يرل تنفيذ األ هءـ اح عءئي ؛ كحذا يكوو احثء ث احجيءت
احتنفيذي لدـ ت خير ك ت جثؿ تنفيذ األ هءـ اح عءئي دكف ضيكغ يرلو.

ْ -لضؿ درايءت كا وء ات ت ءرف ثيف ضيتكل انتيءر احظكاىر احييثي او ءؿ لدـ ضرالءة احعكاثط كاحضّءيير احيرلي
او اختيءر هءدر احجيءز اح عءئوف كثّد ضرالءتيء؛ حيتينر حجضيع ائءت احضجتضع دراؾ احفرؽ ثيف اح ءحيفف كادراؾ يف
تهضف احضوي
ٓ-

حيضجتضع.

ف ييخر جءنب ضف افلاـ ثضختيؼ ضنءثرة حخدض احجيءز اح عءئو؛ حيهكف عكره او اح يءة احّءض كيء كي ؽ

األىداؼ احضنيكدة ضنوف كضف ىضيء :احك ءي ك اح د ضف احظكاىر احييثي .
تـ ث ضد اهلل

958ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنّة يف الدراسات اإلسالمّة ،مج ( ،)11ع ( 1440 ،)1ي2019/م

20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss1/10

Al-Omari: The Effect of the Islamic Judiciary in Reducing Negative Phenomena in Society

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند علْ العنزٓ

اهلُامش.
(ُ) ضييـ ثف اح جءج ثك اح يف اح ييرم احنييءثكرم (ت ُِٔىػ)ف صحيح مسممف ثن ؿ احّدؿ لف احّدؿ حر ريكؿ اهلل ف ثءب
هراى افضءرة ثغير عركرةف ت يؽ :ض ضد اؤاد لثد احثء وف دار

(ِ) ثتورؼ لف:

يء احتراث احّرثوف ثيركتف ديث ر ـ (ُِٖٓ)ف (ّ.)ُْٕٓ/

ضد ثف ض ضد ثف ليو احفيكضو اـ اح ضكمف ثك احّثءس (ت َٕٕىػ)ف المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرف

احضهتث احّيضي ف ثيركتف (ِ.)َٕٓ/

(ّ) ض ضد نّيـ يءييفف نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات المدنية والتجاريةف دار احنفءئسف األردفف ُِ.ِِ-
(ْ) ض ضد ثف ءيـ األنوءرمف ثك لثد اهللف احروءع احتكنيو احضءحهو (ت ْٖٗىػ)ف اليداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن
عرفة الوافيةف (شرح حدود ابن عرفة لمرصاع)ف احضهتث احّيضي ف (طُ)ف َُّٓىػف (ُ.)ّّْ/

(ٓ) ض ضد ضيف ثف لضر ثف لثد احّزيز لءثديف احدضي و اح نفو (ت ُِِٓىػ)ف رد المحتار عمى الدر المختارف دار احفهرف ثيركتف
(طِ)ف ُُِْىػ.)ِّٓ/ٓ( ،

(ٔ) ضد ثف ض ضد ثف ليو ثف جر احييتضوف تحفة المحتاج في شرح المنياجف احضهتث احتجءري احهثرلف ُّٕٓىػ.)َُُ/َُ( ،
(ٕ) ثتورؼ لف :ض ضد نّيـ يءييفف نظرية الدعوىف صِٖ.

(ٖ)

ضد ضختءر لثد اح ضيد لضر (ت ُِْْىػ)ف معجم المغة العربية المعاصرةف ثضيءلدة اريؽ لضؿف لءحـ احهتبف (طُ)ف ُِْٗىػف

(ِ.)ُّْْ/

(ٗ) احّرؼ :ثعـ ايهكفف جضّو ل ارؼ كلرؼف عد احنهرف كاحنيث حيو لراو .ض ضد ركاس يّجوف ءضد وءدؽ نيثوف معجم
احّرؼ ىك ضء تّءراو احنءس كيءركا لييوف
لغة الفقياءف دار احنفءئسف األردف (طِ)ف ُٖٖٗـف صَّٗ .كاو االوطاح :ي
ضف كؿف ك اّؿف ك ترؾ .لثد احكىءب خاؼ (ت ُّٕٓىػ)ف عمم أصول الفقو ،ضهتث احدلكةف (طٖ)ف صٖٗ.

(َُ) اح ءي  :كا دة اح كاسف كىو اح كة احضدره  .ككييي احّيـ ثءألييء احضءدي ف كاح كاس احخضس :احيضع كاحثور كاحيـ كاحذكؽ كاحيضس.
يّجو ،معجم لغة الفقياءف صُِٕ.

(ُُ) لا احديف ليو ثف ض ضد ثف ثراىيـ ثك اح يفف احضّركؼ ثءحخءزف (ت ُْٕىػ)ف لباب التأويل في معاني التنزيلف تو يح:
ض ضد ليو يءىيفف دار احهتب احّيضي ف ثيركتف (طُ)ف ُُْٓقف (ُ.)ِّٗ/

(ُِ) ض ضد ثف جرير ثف يزيد ثف هايرف ثك جّفر احطثرم (ت َُّىػ)ف جامع البيان في تأويل القرآن ،ت يؽ:
احريءح ف (طُ)ف َُِْق.

ضد يءهر ،ضؤيي

(ُّ) كىذه اح و ركاىء احييخءفف ف رجا ضف األنوءر خءوـ احزثير لند ريكؿ اهلل ف او يراج اح رة احتو يي كف ثيء احنخؿف

ا ءؿ األنوءرم :يرح احضء يضرف ا ثر ليييـف اءختوضكا لند ريكؿ اهلل ف ا ءؿ ريكؿ اهلل  حيزثير" :ايؽ يء زثير اـ ريؿ

احضء حر جءرؾف اغعب األنوءرمف ا ءؿ :يء ريكؿ اهلل ف هءف اثف لضتؾ اتيكف كجو نثو اهلل ف اـ ءؿ« :يء زثير ايؽف اـ
ا ثس احضء

تر يرجع حر احجدر» ا ءؿ احزثير :كاهلل نو أل يب ىذه اآلي نزحت او ذحؾ" :اا كرثؾ ال يؤضنكف تر

ي هضكؾ ايضء يجر ثينيـ اـ ال يجدكا او نفييـ رجء" [احنيء  .]ٔٓ :كض ضد ثف يضءليؿ ثف ثراىيـ ثف احضغيرة احثخءرمف

الجامع المسند الصحيح المختصر..ف ثءب :ىي ٍهر األنيءرف ت يؽ :ض ضد زىير ثف نءور احنءورف دار طكؽ احنجءةف (طُ)ف
ُِِْىػف ديث ر ـ (ِّٗٓ)ف (ّ .)ُُُ/كضييـ ثف اح جءج ثك اح يف اح ييرم احنييءثكرم (ت ُِٔق)ف صحيح مسممف

ثءب :كجكب اتثءلو ف ت يؽ :ض ضد اؤاد لثد حثء وف دار

يء احتراث احّرثوف ثيركتف ديث ر ـ (ِّٕٓ)ف (ْ.)ُِٖٗ/

(ُْ) صحيح مسممف ثءب :اح هـ ثءحظءىر كاحي ف ثءح ج ف ديث ر ـ (ُُّٕ)ف (ّ.)ُّّٕ/
(ُٓ) ليو ثف ض ضد ثف لثد احضيؾف ثك اح يف اثف اح طءف (ت ِٖٔىػ)ف اإلقناع في مسائل اإلجماعف ت يؽ :يف اكزم احوّيدمف
اجمللة األردنّة يف الدراسات اإلسالمّة ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ي2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 959

21

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2021], Iss. 1, Art. 10

أثز الكضاء اإلسالمْ يف الُقاِة مو الظُايز السلبّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار احفءركؽ اح ديا ف (طُ)ف ُِْْىػف (ِ.)ُّْ/
(ُٔ) ض ضد نّيـ يءييفف نظرية الدعوىف صّٓ.
(ُٕ) المرجع السابقف صَْ.
(ُٖ) ض ضد ثف ثراىيـ ثف لثد اهلل احتكيجرمف مختصر الفقو اإلسالمي او عك اح رآف كاحين ف دار ودا احضجتضعف احيّكدي ف
(طُُ)ف ُُّْىػف (ُ.)ََُُ/

(ُٗ) ض ضد نّيـ يءييفف نظرية الدعوى ،صّّ.
(َِ) جء لف لاضءف  ضك كاء كن كه لف لضر -رعو اهلل لنيضء.-
ما ليس بحديثف ت يؽ :اكاز

ضد ثف لثد احهريـ احغزم احّءضرمف الجد الحثيث في بيان

ضد زضرحوف دار اثف زـف (ُ.)َٔ/

(ُِ) ض ضد احطءىر ثف ض ضد ثف لءيكر (ت ُّّٗىػ)ف مقاصد الشريعة اإلسالميةف ت يؽ :ض ضد اح ثيب اثف احخكج ف ك ازرة األك ءؼ
اح طري ف ُِْٓىػف (ُ.)ُِ/

(22) https://www.psd.gov.jo.
(ِّ) يّد يتـ احذات افحيي كيب احريكؿ  هفراف ي كؿ اثف تيضي  :ف يب اهلل ك يب ريكحو هفر ظءى ار كثءطنء كيكا هءف
احيءب يّت د ف ذحؾ ض رـ ك هءف ضيت ا حو ك هءف ذاىا لف الت ءدهف ىذا ضذىب احف يء كيءئر ىؿ احين اح ءئييف ث ف

افيضءف كؿ كلضؿ.

ضد ثف لثد اح ييـ ثف تيضي اح رانو ثك احّثءسف الصارم المسمول عمى شاتم الرسولف دار اثف زـف

ت يؽ :ض ضد لثد اهلل لضر اح يكانوف ض ضد هثير

ضد يكدرمف ثيركتف (طُ)ف ُُْٕقف (ُ.)ُِٓ/

(ِْ) جء ىذا او ت رير و فو جرتو احو في ارح ضر او لءـ َُِِـ ثينت ايو ف ض هض ويح ج از لضءف تتودر احض ءهـ
او األهار تيجيا حضاؿ ىذه اح عءيء تيييء ض هض ويح ج از احزر ء .http://khaberni.net/news ...

(ِٓ) صحيح البخاريف ثءب :ذا جءضع او رضعءفف (ّ.)ِّ/
(ِٔ) صحيح مسممف ثءب :ت ريـ احهيءن كاتيءف احهيءفف ديث ر ـ (َِِّ)ف (ْ.)ُُٕٓ/
(ِٕ) ثك زهريء ض يو احديف ي ير ثف يرؼ احنككم (ت ٕٔٔىػ)ف المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجف دار
احّرثوف ثيركتف (طِ)ف ُِّٗقف (ُْ.)ُٕٔ/

يء احتراث

(ِٖ) صحيح مسممف ثءب :ت ريـ ظيـ احضييـ كخذحوف ديث ر ـ (ِْٔٓ)ف (ْ.)ُٖٗٔ/
(ِٗ) ظءىرة ييثي ضكجكدة او هاير ضف احضجتضّءتف كىو تيدد احنفس احثيري كضء دكنيءف كال ينظر حهكنيء ظءىرة ضف لدضيء حر
لداد احكايءت ك افوءثءت ضف يث احهارة ك اح ي ف اضء داـ نيء لءدة ضنتيرة كتيهؿ خطكرة لير األركاحف ايو ذف

ظءىرة ييثي  .ككاؽ

وءئيءت ريضي او األردف كضنذ ثداي لءـ َُِْـ اإف لداد احكايءت كافوءثءت نتيج

طاؽ

احّيءرات احنءري احضنءيثءت كاألاراح هءنت (ٕ) وءثءت ككاءتيف ايضء ثينت اف وء ات ف اح عءيء احضختيف احتو ايتخدـ
اييء ياح احثضب هيف ضنذ ثداي احّءـ هءنت (ُِّ) عي نتج لنيء (ُِ) كاءة (ِِٗ) وءث تفءكتت ثيف اح ين

كاحضتكيط كاحييئ .www.shaabnews.com .

(َّ) نثءت ضف احفويي احيييتري يزرعف ضف جؿ ك ار و احتو تضعغ خع ار ف يييو ضنثوف كهايره ضخدر؛ ال تكائو لير ضءدة تيثو
او ارىء ضفّكؿ احهكهءئيف كاحضكرايفف حو آاءر ييئ لير احثدف .ضكطنو اح ثي كيزرع ثهارة او احيضف .ضجضع احيغ احّرثي

ثءح ءىرةف المعجم الوسيطف ثراىيـ ضوطفر كآخركفف دار احدلكةف (ِ .)ٕٔٓ/كض ضد ركاس يّجوف معجم لغة الفقياءف
(ُ .)ّْٓ/أما عن آراء الفقياء احضّءوريف او هـ اح ءت ا د اتجيت حر ت ريضو ( ال ثّض ليضء احيضف) ك ف األطثء

يدرجكنو او احضكاد احضخدرة ك د ت هدت آاءره احعءرة او تّطيؿ ضتّءطيو لف كاجثءتو احديني كاحدنيكي (ثّد اترة احت اير األكحر

احضنيط ) .كىذه احضفيدة رجح ضف احضوي

احضثتغءة ضف ت ديـ خدضءت ضثءيرة ضف احثنؾ حييره ؛ اليتيرادىء حوف ال ييضء ضع
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هكف احخاؼ او هـ اح ءت حيس ضّتثراف ثؿ ىك ضف ثيؿ احض رضءت لند غيب احف يء كىك احضختءر .موسوعة فقو المعامالتف
ضجضكل ضف احضؤحفيفف (ِ.)ٕٔ/

احي ًج ٍيتءنو (ت ِٕٓىػ)ف سنن أبي داودف ت يؽ :ض ضد ض يو احديف لثد اح ضيدف احضهتث احّوري ف
(ُّ) يييضءف ثف األيّث ثف ي ءؽ ِّ
ثيركتف ءؿ األحثءنو :عّيؼف (ّ.)ِّٗ/

(ِّ) اختيؼ احف يء او هـ ثيع احضخدرات كتّءطييء ا د ذىب ثّعيـ حر جكاز ثيّيء لير ضف ييترييء حغير األهؿ كاحيربف كىك
رم ثو نيف ف كضذىب احضءحهي ك جءز احيءاّي ثيع األايكف .كايتانر اثف نجيـ ضف اح نفي اح ييي ؛ كذحؾ ح يءـ احضّوي

ثذاتيء .زيف احديف ثف ثراىيـ ثف ض ضدف احضّركؼ ثءثف نجيـ (تَٕٗق)ف البحر الرائق شرح كنز الدقائقف دار احهتءب
افياضوف (طِ)ف د.تف (ٓ .)ِٕٕ/كض ضد ثف ض ضد ثف لثد احر ضف احضّركؼ ثءح طءب (ت ْٓٗق)ف مواىب الجميل في
شرح مختصر خميلف دار احفهرف (طّ)ف ُِٗٗـف (ُ .)َٗ/كض ضد ثف ضكير ثف ليير ثف ليو َّ
احد ًضيرم ثك احث ء احيءاّو
(ت َٖٖىػ)ف النجم الوىاج في شرح المنياج ،دار احضنيءجف جدةف ت يؽ :حجن ليضي ف (طُ)ف ََِْـف (ْ .)ِّ/كذىب

ثّعيـ حر لدـ جكاز ثيّيء ضطي نءف كىك رم ثو يكيؼف كض ضد ثف اح يف ضف اح نفي ف كثّض احيءاّي ف كىك ضذىب
اح نءثي ف كاختيءر اثف تيضي  .كض ضد ضيف ثف لضر ثف لثد احّزيز لءثديف اح نفو (ت ُِِٓىػ)ف رد المحتار عمى الدر

المختارف دار احفهرف ثيركتف (طِ)ف ُِٗٗـف (ٔ .)ْْٓ/كاحدضيرمف النجم الوىاجف (ْ .)ِّ/ك ثك اح يف ليو ثف يييضءف
احضرداكم اح نثيو (تٖٖٓق)ف اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفف دار

يء احتراث احّرثوف (طِ)ف د.تف (ٖ.)ّْٖ/

ك ضد ثف لثد اح ييـ ثف تيضي اح رانو (ت ِٖٕىػ)ف مجموع الفتاوىف ت يؽ :لثد احر ضف ثف ض ضد ضجضع احضيؾ ايد
حطثءل احضو ؼ احيريؼف احضدين احنثكي ف ُٓٗٗـف (ِّ .)ّٖٓ/كيثب اختاايـ او ثيّيء راجع؛ الختاايـ او ضي حتيف:

عرر ثءحثدفف ك رل
نا
األكحر :اختاايـ او طيءرتيءف اضف رل طيءرتيءف كجكاز هؿ اح ييؿ ضنيء ضضء ال يذىب احّ ؿ كال ي دث
االنتفءع ثيء او غير األهؿ جءز ثيّيء .كضف ذىب حر نجءيتيء هءح نءثي ف كضنيـ اثف تيضي ف رـ ثيّيءف ك رـ احتداكم ثيءف
ك رـ هؿ اح ييؿ ضنيء ضضء ال ييهر .مجموع الفتاوى (ِّ .)ّٖٓ/احاءني  :اختاايـ او احضخدرات ىؿ ىو ضيهرةف اي رـ اح ييؿ

ضنيءف كحك حـ تذىب احّ ؿف ك نيء غير ضيهرةف اضنيـ ضف رل نيء ضيهرة هءثف تيضي ف كضنيـ ضف حـ ير نيء ضيهرةف كاف

نكلء ضف احنيكة كاحطرب ثخاؼ احضخدر اإف ضتنءكحيء ال ي دث ضّو يو ضف
ذىثت احّ ؿ دكف اح كاس؛ ألف احضيهر ي دث ن
ذحؾ .اثف تيضي ف مجموع الفتاوىف (ِّ .)ّٖٓ/ك ضد ثف غءنـ ( ك غنيـ) ثف يءحـ اثف ضينءف ييءب احديف احنفراكم األزىرم
احضءحهو (ت ُُِٔىػ)ف الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيروانيف دار احفهرف ُٓٗٗـف (ِ .)ِٖٖ/كاحراجح كاهلل
ليـ رض ثيع احضخدرات ك رض تّءطييء يت ك هارت؛ كذحؾ حضء اييء ضف عرار لير ضتّءطييءف حّؿ اختاايـ هءف او

احيءثؽ ثؿ ف يهيؼ احّيـ نيء تيثب افدضءف ك نيء خطر ثهاير ضف احضيهراتف ك نيء خراب حيّ كؿف كاألثدافف كاحثيكتف كحك

اطيع احف يء احضت دضكف لير خطكرتيء حجزضكا ثت ريضيء ضطي ءنف كال يؤخذ ضف طيءرتيء جكاز ثيّيءف اينءؾ ضكر هايرة ض رض ف

كىو طءىرة احّيف .دثيءف ثف ض ضد احدثيءفف المعامالت المالية أصالة ومعاصرةف ت ديـ :ضجضكل ضف احضيءيخف ضهتث احضيؾ ايد

احكطني ف احريءضف (ٓ.)ُُُ/

(ّّ) احييركيف :ضرهب ضخدر ضيتؽ ضف احضكرايف .المعجم الوسيطف (ِ)ََُّ/ف كىك لثءرة لف ضي كؽ ثيكرم ثيض احيكفف يريع
احذكثءف او احه كؿ كىك غير نكاع احضخدرات ك هارىء خط انر لير احو

احّءض ف كييتخرج ضف احضكرايف ثّضيي هيضيءئي

ثييط  .لثداهلل احطيءرف المخدرات في الفقو اإلسالميف صِّ.

(ّْ) احهكهءييف :ضف يجيرة وغيرة احهكهء ضّضرة ضف احفويي احهتءني ف زىءرىء وغيرة اح د وف ار احيكفف اضءرىء نككي ضيتطيي
احيهؿف تيتخرج ضف ك ار يء ثّد طفيء كتجفيفيء ضءدة يكي ضخدرة تدلر احهكهءئيف ك احهكهءييف .معجم المغة العربية المعاصرةف

(ّ.)ُُٕٗ/
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أثز الكضاء اإلسالمْ يف الُقاِة مو الظُايز السلبّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ّٓ) اح ييي  :غيثت لير ثزر اح نب احيندمف كىك احييدانجف كىو ضف ضغيثءت احّ كؿ ضّركا ف ذهرىء او "وثح األلير

ضد

رعءف معجم متن المغة ،دار ضهتث اح يءةف ثيركتف ُٖٓٗـف (ِ.)ٗٔ/
(ّٔ) األايكف :لوءرة احخيخءش تيتّضؿ حيتنكيـ كاحتخدير .ثراىيـ ضوطفر كآخركفف المعجم الوسيطف (ُ.)ِِ/
احضءرجكانء (نكع ضف احضخدرات) ضّءحج

(ّٕ) ضف احضخدرات احونءلي كىك ضهكف ضف ضكاد ليثي حيء حكف خعر اءتح ت ضؿ رائ

ثكايط ضكاد هيضيءئي  .كىك ييش اوطنءلو ضونع ض ييءن لثر ايتخداـ ضكاد هيضءكي يءض  .ك هدت "ضؤيي احغذا كاحدكا

األردني " ف ضءدة احجكهر ت تكم لير ليءب ضجيكح ف تعءؼ حييء ضكاد هيضءكي لءحي احيضي ف ثرزىء األيضدة كاحضثيدات

اح يري  .كينتج لنيء تفءلات تّطو ت اي انر ضخد انر كتركج او هيءس ثايتيهي وغيرةف كث يّءر تراكح ثيف َِ كِٓ دكال انر حهؿ

ْ غراضءت كيدخف "احجكهر" ضاؿ احييجءرةف كيدخؿ احضتّءطو او نكـ لضيؽ تيث و ءح ضف احيذيءف كا داف االتوءؿ ثءحكا ع.
او يف تهضف خطكرتو األهثر او ا تكائو ضكاد يريّ احذكثءف ثءحدىكف كاحنييج احدضءغو .كاو ءؿ ايتنيء يءف تذىب ىذه

احضكاد حر احدضءغ ضثءيرةف ك د تؤدم حر احجنكف احضؤ تف كاو ءؿ هءف حدل احضتّءطو ايتّداد حت ثييءف د يوثح احجنكف

دائضءن .www.jordanzad.com

(ّٖ) صحيح البخاريف ثءب( :حـ يذهر احضونؼ حو لنكاف)ف ديث ر ـ (َّٗٓ)ف (ْ.)ُٖ/
(ّٗ) يثؽ ذهر ىذا او احجدكؿف صُْ.
(َْ) رل اح نفي ف رهف ل د احزكاج ىك افيجءب كاح ثكؿ(ويغ احّ د)ف ك ف ضء يكل احويغ ضف يركط و

احّ دف ثخاؼ

احجضيكر احذيف ركا ف رهءف ل د احزكاج :احويغ ف كاحّء داف كاحضّ كد لييو .كاثف نجيـف البحر الرائق شرح كنز الدقائقف

(ٓ .)ِّٖ/كاحرضيوف حاشية عمى أسنى المطالب شرح روض الطالبف (ِ .)ّ/كشرح زاد المستقنع حيين يطوف (ٕ.)ُّٗ/

كاحكا ع ف احخاؼ ثيف اح نفي كاحجضيكر خاؼ او احظءىر ال او احضعضكف؛ كثيءف ذحؾ :نو -ثنء لير رم اح نفي  -ييزـ

ضف كجكد افيجءب كجكد احضكجبف كييزـ ضف كجكد اح ثكؿ اح ءثؿف كييزـ ضف تا و رادة احضكجب كارادة اح ءثؿ كجكد يو تّء دا
لييو؛ ذ ال يّ ؿ ف تتا ر تيؾ افرادتءف لير ال يو كىذا ىك ثذاتو ضء رآه احجضيكرف اا ارؽ ثيف احرييفف كال ار يترتب

لير ذحؾ االختاؼ.

(ُْ) ال رل ف ل د احزكاج احذم يهكف ثكالي احضرة لير نفييء دكف عكر احكحو ك دكف ليضوف كث عكر احيءىديفف كيتـ
تكاي و ريضيء؛ ال راه نكلء ضف نكاع احزكاج احّراو؛ كذحؾ حتيجييو ريضيءف كالتراؼ احدكح كاحضجتضع ثوف كىك لير

د كحو

احف يء او ضي ح ايتراط احكحو او ل د احنهءح كىك كؿ اح نفي احذم خذ ثو ءنكف األ كاؿ احيخوي األردنوف ك د جء

او احضءدة (ٖ) كاحتو نوت لير يركط و

ل د احنهءح " :ييترط او و

ل د احزكاج عكر يءىديف رجييف ك رجؿ

كاضرتيف ضف احضييضيف ( ذا هءف احزكجءف ضييضيف) لء ييف ثءحغيف يءضّيف افيجءب كاح ثكؿ اءىضيف احض وكد ثيضء" .كنا ظ

لدـ نص اح ءنكف لير احكحو او ل د احزكاج هيرط ضف يركط و

احّ دف كحهنو لده يرط حزكـ لند احّ دف اإف زاحت ثّده

اا يؤار ذحؾ او احزكاجف كيظير ىذ او نص احضءدة (ُِ) ا د جء اييء - " :ييترط او حزكـ احزكاج ف يهكف احرجؿ هفؤا حيضرة
او احتديف كاحضءؿف كهفء ة احضءؿ ف يهكف احزكج ءد ار لير احضير احضّجؿ كنف

كاحكحو كترالر لند احّ دف اإذا زاحت ثّده اا يؤار ذحؾ او احزكاج.

احزكج  .ب -احهفء ة ؽ خءص ثءحضرة

(42) http://www.sjd.gov.jo.
(ّْ) جدير ثءحذهر ف احتّءضؿ ثءحرثء ال يّد جريض او هاير ضف احدكؿ احّرثي كافياضي ف كاحدحيؿ لير ذحؾ ييكع احثنكؾ احرثكي كانتيءرىء
كاحتركيج حيء لثر احدلءي حيء كافلافف كضف احضؤهد لدـ كجكد وءئي حيذه احظءىرة هغيرىء ضف احظكاىر احيءحؼ ذهرىء.

(ْْ) ث يب احت رير اف وءئو احجنءئو فدارة احضّيكضءت احجنءئي او جيءز األضف احّءـ األردنوف ا د ثيغ لدد ج ارئـ ير احييءرات
او احّءـ َُِٓـ (ُِٓٗ) ير كاو احّءـ َُِٔـ (َُُٕ) ير .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند علْ العنزٓ
(ْٓ) يضس احديفف ض ضد ثف

ضد احخطيب احيرثينو احيءاّو (ت ٕٕٗىػ)ف مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجف دار

احهتب احّيضي ف (طُ)ف ُْٗٗـف (ٓ.)ْٔٓ/

(ْٔ) ثو ضيد احيءلدم ف ءؿ :ايتّضؿ احنثو  رجا ضف األزدف ي ءؿ حو اثف األتثي لير احود ف ايضء دـ ءؿ :ىذا حهـ
كىذا ىدم حوف ءؿ « :ايا جيس او ثيت ثيو ك ثيت ضوف اينظر ييدل حو ـ ال؟ كاحذم نفيو ثيده ال ي خذ

د ضنو ييئء

ال جء ثو يكـ اح يءض ي ضيو لير ر ثتوف ف هءف ثّي ار حو رغء ف ك ث رة حيء خكارف ك يءة تيّر» اـ راع ثيده تر رينء

لفرة ثطيو« :احييـ ىؿ ثيغتف احييـ ىؿ ثيغت» اااءن .صحيح البخاريف ثءب ضف حـ ي ثؿ احيدي حّي ف ديث ر ـ (ِٕٗٓ)

(ّ.)ُٓٗ/

(ْٕ) ينظر :صُْ ضف احث ث .كهذحؾ احت رير اف وءئو احجنءئو فدارة احضّيكضءت احجنءئي او جيءز األضف احّءـ األردنوف ا د
ثيغ لدد جرائـ اال تيءؿ او احّءـَُِٓـ (ِِْٓ) جريض ف كاو احّءـ َُِٔـ (ِّْٓ) جريض .

(ْٖ)

ضد ثف ض ضد ثف نثؿف احييثءنوف ثك لثد اهلل (ت ُِْىػ)ف مسند اإلمام أحمد بن حنبلف ت يؽ :يّيب األرنؤكطف كآخركفف

ضؤيي احريءح ف (طُ)ف ََُِـف ديث ر ـ (َُِّّ) .ءؿ احييخ األرنؤكط :يف حغيرهف كىذا ينءد عّيؼف لثد اهلل ثف

لثد احر ضف األيييو تفرد ثءحركاي لنو ىلضرك ثف ثو لضرك-كىك ضكحر احضطيب-كحـ يؤار تكاي و لف غير اثف ثءفف ك ءؿ
اثف ضّيف :ال لراو .كثء و رجءحو ا ءت.)ِّّ/ّٖ( .

(ْٗ) اح يث ضف كالد األضكر احديني ف ك د هءف ئض احودر األكؿ يثءيركنيء ث نفييـ؛ حّضكـ وا يءف كجزيؿ اكاثيءف كىو ضر ثءحضّركؼ
ذا ظير ترهوف كنيو لف احضنهر ذا ظير اّيوف كاواح ثيف احنءس .محمد بن ض ضد ثف

ضد ثف ثو زيد ثف األخكةف

اح ريوف عيء احديف (تِٕٗق)ف معالم القربة في طمب الحسبة ،دار احفنكفف (ُ .)ٕ/كاثراىيـ ثف ليو ثف

ضد ثف لثد

احكا د اثف لثد احضنّـ احطريكيو .كنجـ احديف اح نفو (ٖٕٓق)ف تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الممكف ت يؽ :لثد
احهريـ ض ضد ضطيع اح ضداكمف (طِ).)ِٗ/ُ( ،

(َٓ) ضّنر ف يهكف حيضدلو كاحضدلر لييو وف او اح عي  :ف يهكف ذا ي ف او اح عي احتو ايرت كحيء احدلكلف كحيس

احض وكد م ي فف اإف هؿ ارد او األض حو ي ف او هؿ عي ضف عءيءىءف كانضء احض وكد ي ف يّترؼ ثو احضيرعف كيراه
هءايء حتخكيؿ احضدلو ؽ االدلء ف كحتهييؼ احضدلر لييو ثءحجكاب كاحضخءوض  .ض ضد نّيـ يءييفف نظرية الدعوى .صِٖٕ.

(ُٓ) ض ضد ثف ليير ثف ىي ٍكرة ثف ضكير ثف احع ءؾف احترضذمف ثك ليير (ت ِٕٗىػ) سنن الترمذيف ثءب :ضء جء لف ريكؿ
اهلل ف ت يؽ :ضد ض ضد يءهر ك خركفف ضهتث كضطثّ ضوطفر احثءثو اح يثوف ضورف (طِ)ف ُٕٓٗـف ديث ر ـ
(ُِِّ)ف ءؿ األحثءنو :و يحف (ّ.)َٔٓ/

(ِٓ) اتفؽ احف يء لير لدـ جكاز تكحو احجءىؿ اح عء ف كاختيفكا او دكد ىذا احيرط اذىبف اذىب احجضيكر حر ايتراط
االجتيءد او اح ءعوف ايضء ذىب اح نفي جكاز تّييف غير احضجتيد -احض يد ك احّءضو -اح عء ف كحهؿ اريؽ دحتو ايضء ذىب
حيو .اثف لءثديفف رد المحتارف (ُِ .)َّّ/ك ثك ثهر ثف يف ثف لثد اهلل احهينءكم (ت ُّٕٗق)ف أسيل المدارك «يرح

ريءد احيءحؾ او ضذىب ضءـ األئض ضءحؾ»ف دار احفهرف ثيركتف (طِ)ف (ّ .)ُٕٗ/كييءب احديف ثك احّثءس

ضد ثف

ضد

اثف ضزة احرضيو (ت ٕٓٗىػ) ،فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالنف دار احضنيءجف ثيركتف (طُ)ف ََِٗـ .كضكاؽ احديف لثد
اهلل ثف

ضد ثف ض ضد ثف داض (ت َِٔىػ)ف المغني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيبانيف دار احفهرف ثيركتف (طُ)ف

(ُُ.)ُّٖ/

(ّٓ) يرط احّداح او اح ءعو ضختيؼ ايو يعءف ثيف اح نفي احذيف حـ ييترطكا احّداح او اح ءعوف كاحجضيكر احذيف ءحكا ثءيتراطو.
احضراجع احيءث .

(ْٓ) مسند اإلمام أحمــدف ضؤيي رطث ػ ػ ف ءؿ احييخ يّيب األرن ػؤكط :ينءده و يح لير يرط احييخيف .ديث ر ـ (ْٖٓٔ)ف
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أثز الكضاء اإلسالمْ يف الُقاِة مو الظُايز السلبّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ِ.)ُٓٗ/
(ٓٓ) سنن الترمذيف ديث ر ـ (ُِّٓ)ف ءؿ األحثءنو :و يحف (ّ.)َٔٔ/
(ٔٓ) ض ضد احز ييوف تأريخ القضاء في اإلسالمف دار احفهرف ثيركتف صٖٗ
(ٕٓ) احضكادِٕٔ :ف ِّٕف ِْٕف ِٕٕ ضف ءنكف احّ كثءت احضورم.

(ٖٓ) او احيريّ افياضي يجيد احزانو ك احزاني ف ذا حـ يهكنء ض ونيف -حـ ييثؽ حيضء احزكاج -ضئ جيدةف هضء جء او اآلي
اجمِ ُدوا ُك َّل و ِ
الز ِان َي ُة َو َّ
احهريض َّ  :
اح ٍد ِم ْن ُيما ِم َائ َة َج ْم َد ٍة  ...ضء ذا هءنء ض ونيفف كك ع ضنيضء ك ضف م ضنيضء
الز ِاني فَ ْ
احزنرف اءحّ كث احرجـف هضء اثت او احين احيريف  ،اّف اثف لثءس -رعو اهلل لنيضء-ف ءؿ :حضء تر ضءلز ثف ضءحؾ احنثو
 ءؿ حو« :حّيؾ ثيتف ك غضزتف ك نظرت» ءؿ :ال يء ...ءؿ :اّند ذحؾ ضر ثرجضو .صحيح البخاريف ثءب :ىؿ ي كؿ
افضءـ حيض ر :حّيؾ حضيت ك غضزتف ديث ر ـ (ِْٖٔ)ف (ٖ.)ُٕٔ/

(ٗٓ) احضءدة ُِّ ضف ءنكف احّ كثءت احضورمف كاحضءدتءفف ِّٔف ِّٗ ضف ءنكف احّ كثءت األردنو.
(َٔ) احخطيب احيرثينوف مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجف (ٓ.)ُِِ/

(ُٔ) ث كث ندكة :القضاء الشرعي في العصر الحاضرف ََِٔـف (ّٕ)َِ/ػ .لدد ضف احّيضء كاحثء ايف .ءـ ثجضّيء كتنيي يء:
ثك ثراىيـ احذىثو.

(ِٔ) اثف ضءج ف ثك لثد اهلل ض ضد ثف يزيد اح زكينو (ت ِّٕىػ)ف سنن ابن ماجو ،دار احفهرف ثيركتف ت يؽ :ض ضد اؤاد لثد
احثء وف ثءب :تّظيـ ديث ريكؿ اهلل .ءؿ األحثءنو :و يح.)ٖ/ُ( .

د خءحفو او يو

نهره لييو لثءدة او

(ّٔ) ء ىؿ األكزالو :كؿ ضف تكحر عء اييطيف لثءدة ثف احوءضتف كهءف ضّءكي
احورؼف ا غيظ حو ضّءكي او اح كؿف ا ءؿ حو لثءدة :ال يءهنؾ ث رض كا دة ثداف كر ؿ حر احضدين  .اى ىء ىؿ حو لضر :ضء
دضؾ؟ ا خثرهف اى ىء ىؿ :ارجع حر ضهءنؾف ا ثح اهلل رعء حيت اييء كال ضاءحؾ .كهتب حر ضّءكي  :ال ضرة حؾ لير لثءدة .يكيؼ

اثف لثد اهلل ثف ض ضد اح رطثو (ت ّْٔىػ)ف الستيعاب في معرفة األصحابف ت يؽ :ليو ض ضد احثجءكمف دار احجيؿف ثيركتف
(طُ)ف ُِٗٗـف (ِ.)َٖٖ /

(ْٔ) ض ضد ثف خيؼ ثف يءف احثغدادمف احضي ب ثػ كهيع (ت َّٔق)ف أخبار القضاةف ت يؽ :لثد احّزيز ضوطفر احضراغوف
احضهتث احتجءري احهثرلف ضورف (طُ)ف ُْٕٗـف (ُ.)ٕٕ-ٕٔ/

(ٓٔ) ليو احواثوف سيرة أمير المؤمنين عمي بن أبي طالبف (ُ.)ّْٗ/
(ٔٔ) يثؽ تخريجوف صَّ.

(ٕٔ) صحيح البخاريف ثءب االلتراؼ ثءحزنر ديث ر ـ (ِٕٖٔ)ف (ٖ.)ُٕٔ/

(ٖٔ) ليو ثف لضر ثف ضد ثف ضيدم ثف ضيّكد ثف احنّضءف ثف دينءر احدار طنو (ت ّٖٓىػ)ف سنن الدارقطني ،هتءب :لضر  حر
ثو ضكير األيّرمف ت يؽ :يّيب األرنؤكط كخركفف ضؤيي احريءح ف ثيركتف (طُ)ف ََِْـف ر ـ (ّْْٕ) (ٓ.)ّٕٔ/

(ٗٔ) صحيح البخاري ،ثءب :ديث احغءرف ر ـ (ّْٕٓ)ف (ْ .)ُٕٓ/كىذا جز ضف ديث ركتو احييدة لءئي -رعو اهلل لنيء-ف
ف رييء ىضيـ ي ف احضرة احضخزكضي احتو ير تف ا ءحكا :كضف يهيـ اييء ريكؿ اهلل ؟ ا ءحكا :كضف يجترئ لييو ال يءض

اثف زيدف ب ريكؿ اهلل  اهيضو يءض ف ا ءؿ ريكؿ اهلل  " :تيفع او د ضف دكد اهللف اـ ءـ اءختطبف اـ ءؿ :نضء
ىيؾ احذيف ثيهـف نيـ هءنكا ذا يرؽ اييـ احيريؼ ترهكهف كاذا يرؽ اييـ احعّيؼ ءضكا لييو اح دف كايـ اهلل حك ف اءطض

ثنت ض ضد ير ت ح طّت يدىء".

964ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنّة يف الدراسات اإلسالمّة ،مج ( ،)11ع ( 1440 ،)1ي2019/م

26

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss1/10

