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تمتاز هذه الطبعة بالمراجعة واإلضافات
من قبل اإلمام المؤلف على الطبعات السابقة

((المقدمة))
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين ،واللعنة على أعدائهم إىل قيام يوم
الدين.
منذ أن استنسخت رسالة الوالد (رمحه اهلل) املخطوطة املسماة بـ (بداية األحكام) لتهيئتها للطبع
واملذيلة لبيان احملرمات واألخالقيات وما أشبه ،كنت أفكر يف كتابة كتاب مستقل بإجياز حول أدلة
احملرمات ،وحيث أتيحت يل هذه الفرصة يف احلال احلاضر بكتابة ذلك رأيت أن أذكر الواجبات أيضا،
وأحلق هذا الكتاب بالفقه ،فإن الوقت وإن كان اليسمح بالتفصيل واالستدالل الذي ينبغي ،إالّ أن (ما ال
يدرك كله ال يرتك كله).
واهلل املسؤول أن يوفقين ملا فيه رضاه ،وأن مينحين إمتام الكتاب ،وأن جيعله سببا هلداية األنام ونشر
األحكام ،ويثيبين والعاملني به على ذلك.
وقد استفدت فيه باإلضافة إىل كتب التفسري والفقه واحلديث واألخالق املشهورة من (البداية)
و(حدود الشريعة) و(املناهل) و(الواجبات واحملرمات) وغريها.
والكتاب يف فصلني:
الفصل األول يف الواجبات حسب احلروف اهلجائية.
والفصل الثاين يف احملرمات.
وهو املوفق املستعان.
قم املقدسة
 / 01صفر 0211 /ه
حممد بن املهدي احلسيين الشريازي

حرف األلف
 :0إيتاء األجر للمرضعات

ورُه َّن﴾( ،)0وال خيفى أن إيتاء أجر املرضعة
قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :فَِإ ْن أ َْر َ
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ
وه َّن أ ُ
ُج َ
ليس حكما جديدا يف مقابل إيتاء أجر األجري الذي هو داخل أيضا يف أداء مال الغري وحقه ،واألجرة يف
اآلية املباركة من باب املثال ،وإال فاملراد األعم من املال املصاحل عليه وما أشبه ذلك ،اللهم إالّ أن يقال :إن
املراد هبا األعم باملالك ،لكن الظاهر األول.
ألنه هو املستفاد عرفا ،فال فرق بني أن تكون األجرة للرضاع ألجل إرضاعها بلبنها ذاتا أو لبنها
عرضا بأن شربت شيئا سبب در اللنب من ثديها ،فإنه مشمول باملالك وإن كان االنصراف االبتدائي غري
ذلك ،أو يتنازل الزوج عن ملك أن ميلك ،فإن كل ذلك مشمول لآلية الكرمية لفظا أو باملالك ،واحلاصل
أنه يشمل كل أقسام املبادلة بأن يكون األمر برضى الطرفني.
وعلى كل حال ،فإنه يصح أن جتعل املرضعة لبنها هدية بشرط هدية الزوج هلا ماال يف قبال هديتها
للولد ،أو يف قبال هدية الزوج هلا حقا أو منفعة أو انتفاعا ،بل أو يتنازل

( )0سورة الطالق :اآلية .6

الزوج عن ملك أن ميلك.
وال يلزم أن يكون الرضاع يف حال االختيار ،فإن تعاقدا مث أغمي عليها أو جنت أو ما أشبه ذلك
وارتضع الولد منها استحقت األجرة كسائر األجراء ،إذ اإلطالق واملناط شامل لكل تلك األمور.
نعم إذا كانت أمة هي ملك لصاحب الولد مل يكن هلا أجرة الرضاع.
ومن ذلك يعرف ما إذا كان الشرط على املرأة ذلك ،ألن الشرط أيضا يكفي يف املقام.
 :4إيتاء أجر الزوجات وصدقاتهن
قال اهلل تعاىل﴿ :فَما استَمتَـعتُم بِِه ِمْنـه َّن فَآتُوه َّن أُجوره َّن فَريضة﴾( ،)0وقال سبحانه﴿ :فَانْ ِ
وه َّن
ح
ك
َ
ُ ُ
ُ ُ َُ
ُ
َ ْْ ْْ
()3
)
4
(
ِ ِ
ِ
ص ُدقاتِِ َّن ِ ْْحلَة﴾ .
بِِإ ْذن أ َْهل ِه َّن َوآتُ ُ
ُج َورُه َّن بِالْ َم ْع ُروف﴾  ،وقال تعاىلَ ﴿ :وآتُوا النِّساءَ َ
وه َّن أ ُ
فالواجب إعطاء مهر الزوجة ،وهو داخل يف إعطاء حقوق الناس إذا قرر هلا املهر ،بل ويف ما إذا مل
يقرر على التفصيل املذكور يف (الفقه) من املتعة وْحوها ،كال أو بعضا ،إالّ مع العفو وْحوه.
من غري فرق بني كون املهر ماال أو حقا أو غري ذلك ،وقد ذكرنا يف (الفقه) مسألة جعل مهرها أن ال
يتزوج عليها مثال.
وكذلك إذا كان املهر أن ال يدخل على زوجته السابقة فيما إذا مل يكن الدخول واجبا ،وكذلك عدد
الدخول أو ما أشبه ذلك.
 :3إتيان البيوت من أبوابها
ِ
قال سبحانه﴿ :ولَيس الِْ ُِّب بِأَ ْن تَأْتُوا الْبـي ِ
وت ِم ْن
وت م ْن ظُ ُهوِرها َولك َّن الِْ َِّب َم ِن اتَّقى َوأْتُوا الْبُـيُ َ
ُُ َ
َْ َ

( )0سورة النساء :اآلية .42
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( )4سورة النساء :اآلية .2

أَبْو ِاهبا﴾(.)0

وأمرهم بدخول البيوت من أبواهبا ،الظاهر أن عملهم كان بالنسبة إىل نسبة ذلك إىل الشرع حىت
يكون بدعة ،أما إذا كان عمل شخص من باب حمذور أو وجه عقالئي أو ما أشبه ذلك مل يكن مشموال
لآلية املباركة.
ومن الواضح أن إتيان البيوت من أبواهبا إمنا هو أمر إرشادي بالنسبة إىل األمور األخالقية ،وإال
فيجوز لإلنسان أن يأيت بيته أو بيت من جيوز له ذلك من غري بابه ،اللهم إالّ إذا كان بقصد البدعة كما
كانوا يفعلون ذلك إذا أحرموا يف اجلاهلية.
وسواء كان املراد بالبيوت البيوت املسكنية أو كل شيء ،كما ورد يف تفسري الِبهان عن الباقر (عليه
أي األمور كان ،)4(فاآلية شاملة لكال األمرين ،إما ظهورا
الصالة والسالم) :يعين أن يأيت األمر من وجهه ّ
وإما مالكا.
وقد كان بعض األعراب اجلاهلني إذا أحرموا للحج مل يدخلوا بيوتم من أبواهبا ،بل اذخذوا نقبا من
ظهورها ودخلوا منه ،فنهاهم اهلل سبحانه عن ذلك ،وأمرهم بدخول البيوت من أبواهبا.
وهل اإلتيان واجب وتركه حرام ،أو بالعكس ،احتماالن ،وقد ذكرنا يف (األصول) عدم إمكان جعل
حكمني واجب وحرام يف طريف شيء واحد ،للغوية أحدمها ،فالثاين منهما إرشاد ،على كل حال.
أقول :لعدم معقولية حكمني ،إال إذا كان الثاين من باب التأكيد ،فليس حكما جديدا.
ولو كان يف أحدمها املصلحة امللزمة ،ويف اآلخر املفسدة املنفرة إىل حد املنع من النقيض.
 :2إيتاء حق الحصاد

ٍ
ٍ
ٍ
ع ُمُْتَلِفا أُ ُكلُهُ َو
َّخ َل َو َّ
قال سبحانهَ ﴿ :و ُه َو الَّذي أَنْ َشأَ َجنَّات َم ْع ُروشات َو َغْيـَر َم ْع ُروشات َو الن ْ
الزْر َ
شاهبا و َغيـر متشابٍِه ُكلُوا ِمن ََثَِرهِ إذا أََْثَر و آتُوا حقَّه يـوم ح ِ
صادهِ﴾(.)3
َّ
الزيْـتُو َن َو ُّ
الرَّما َن ُمتَ ِ َ ْ َ َُ
َ ُ َْ َ َ
ْ
ََ
وقد ذكرنا يف (الفقه) أنه ال دليل على وجوب حق آخر غري الزكاة ،وإن وردت روايات ،لكنها ناظرة
إىل الندب ال الوجوب.
مث إنه لو نذر الزكاة املعينة صار األمر واجبا جبهتني،
بالوجوب األصلي والوجوب النذري.
( )0سورة البقرة :اآلية .011
( )4تفسري الِبهان :ج 0ص 01ح.0
( )4سورة األنعام :اآلية .020

نعم إذا نذر الزكاة املندوبة صار األمر واجبا بوجوب النذر ،واملراد بالنذر أعم منه ومن اليمني والعهد،

وهكذا إذا شرط ،فإن املؤمنون عند شروطهم.)0(

وهل املراد باآلية األعم من الوجوب ،حيث إنه ذكر ما ال جيب فيه الزكاة ،فيجب يف الواجب
ويستحب يف غريه ،أو املراد باآلية خصوص الزكاة الواجبة ويكون من ذكر اخلاص بعد العام ،احتماالن،
وإن كان االحتمال األول أقرب.
قال يف اجلواهر( :فإن عدم التقدير وعدم الوجوب لو مل حيضروا ،وعدم املؤاخذة به والتشبيه بالبذر
الذي مل يقل أحد بوجوب اإلعطاء منه واالختالف يف الغاية وغري ذلك مشعر بعدم الوجوب ،كما نسب
إىل أكثر العلماء يف حمكي التذكرة ،بل هو املشهور نقال وحتصيال ،بل ال ُمالف صريح أجده إالّ
الشيخ)(.)4

بل السرية املستمرة على عدمه ،واآلية ال مانع من محلها على الندب ،وتفصيل الكالم يف اآلية املباركة
موكول إىل املفصالت.
 :5إيتاء ذي القربى
سان و ِ
قال سبحانه﴿ :إِ َّن اللَّه يأْمر بِالْع ْد ِل و ِْ ِ
إيتاء ِذي الْ ُق ْرىب﴾(.)3
اإل ْح َ
َ َ ُُ َ َ
ويف اآلية الكرمية احتمال أن يكون املراد األعم من اإلعطاء الواجب لواجيب النفقة ،فاإليتاء أعم من
الواجب واملستحب ،واستعمل يف اجلامع بينهما ،وحيتمل خصوص الواجب فاإليتاء واجب ،لكن ال يبعد
األول ،ألنه أقرب إىل الفهم العريف.
ِ
ِ
الس ِ
بيل﴾(.)2
كين َوابْ َن َّ
ومنه يعرف الوجه يف قوله سبحانهَ ﴿ :وآت َذا الْ ُق ْربى َح َّقهُ َوالْم ْس َ
أما ما يف بعض الروايات من أن املراد من ذي القرىب اإلمام ومن اإليتاء إعطاء

( )0التهذيب :ج 7ص.470
( )4جواهر الكالم :ج 01ص.04
( )4سورة النحل :اآلية .11
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اخلمس( ،)0فالظاهر أنه من باب املصداق( ،)4حيث إن يف الروايات ذكرت املصداق كثريا.
مث ال إشكال يف مشول (ذي القرىب) ـ باملعىن األعم ـ لولد الشبهة ،وال يبعد أن يشمل ولد الزنا ،حيث
قال بعض الفقهاء إنه ولد شرعا وعرفا ولغة ،هذا يف غري ما استثين قطعا ،مثل اإلرث ،وحمله (الفقه).
 :6إيتاء الزكاة

الصال َة َوآتُوا َّ
الزكا َة﴾(.)3
يموا َّ
قال سبحانه﴿ :أَق ُ

وقد ذكرنا يف (الفقه االقتصاد) كيف أن اخلمس والزكاة واخلراج واجلزية كافيات إلقامة األمور املالية
املرتبطة بالدولة اإلسالمية ،إذ ال ضريبة يف اإلسالم بعدها إطالقا.
واملنصرف من اآلية املباركة الزكاة الواجبة ،وإن احتمل إعطاء املال مطلقا ،ألن إعطاء املال زكاة،
فاآلية تكون أعم من الواجب واملستحب.
وهكذا ذكروا يف الزيارات :أشهد أنك قد أقمت الصالة وآتيت الزكاة قالوا :بأنه يشمل اخلمس
أيضا ،ألن اخلمس واجب عليهم (عليهم الصالة والسالم) مع توفر الشرط ،وقد ذكر مجع أن قوام اإلسالم
هباتني الكلمتني ،فالصالة جلمع الرجال ،واملال لتمويلهم حيث إن أية حكومة تقوم حتتاج إىل أمرين:
الرجال واملال.
 :7إيتاء المكاتبين من مال اهلل سبحانه وتعالى
قال سبحانه﴿ :والَّذين يـبتـغو َن الْ ِك ِ
ِ
ِ
وه ْم ِم ْن
َ َ ََْ ُ
تاب ِمَّا َملَ َك ْ
وه ْم إ ْن َعل ْمتُ ْم في ِه ْم َخ ْريا َوآتُ ُ
ت أَْميانُ ُك ْم فَكاتبُ ُ
َ
ِ
مال اللَّ ِه الَّذي آتا ُك ْم﴾(.)2
وقد ذكرنا يف (الفقه) استحباب الكتابة ،وهل أن اإلعطاء للمكاتب من املال واجب أو مستحب.
ومن الواضح أن املراد بـ (الذين) األعم من الرجل واملرأة ،كما أن ذلك أعم من كون

( )0جممع البيان :ج 6ص.201
( )4أي املصداق األظهر أو األهم أو األكمل أو ما أشبه ذلك.
( )4سورة احلج :اآلية .71
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املكاتب صغريا يتوىل املوىل الكتابة عن قبله أو كبريا ،إىل غري ذلك من الفروع.
وال خيفى أن الصغري واجملنون وما أشبه ،وإن مل يكونوا ِمن يبتغون الكتاب ،إال أن املالك شامل
للجميع.
نعم ال يبعد أن يكون من يبتغي الكتاب أوىل يف االستحباب ،وال يبعد أن يكون قوله سبحانه :إ ْن
َعلِ ْمتُ ْم في ِه ْم َخ ْريا أنه ال يستحب بدون علم اخلري ،بل بعلم الشر ،كما أنه إذا حرر يكون شرا على
الناس ،وإن كان الظاهر أن القيد من باب املستحب يف املستحب.
 :8إيتاء أموال اليتامى

قال سبحانهَ ﴿ :وآتُوا الْيَتامى أ َْموا َهلُ ْم﴾(.)0
وهذا تأكيد من جهة أن اليتيم اليتمكن من الطلب بنفسه ،وان متكن فالغالب عدم قدرته على الويل
يف انقاذ ماله وإال فهو من أفراد إعطاء الناس أمواهلم ،وهل هو أعم من احلقوق أو خاص باملال والتعدي
إىل غريه من باب املالك؟ احتماالن.
 :9إيتاء النصيب

قال سبحانه﴿ :ولِ ُكل جع ْلنا موِ ِ
ِ ِ
َّ
وه ْم
ذين َع َق َد ْ
ت أَْميانُ ُك ْم فَآتُ ُ
ايل ِمَّا تَـَرَك الْوالدان َو ْاألَقْـَربُو َن َوال َ
َ ٍّ َ َ َ َ
نَصيبَـ ُه ْم﴾(.)4

( )0سورة النساء :اآلية .4
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وال يبعد أن يكون املراد باآلية املرياث ،فاملراد باملوىل من له والية على أخذ املرياث ،واملراد بالذين
عقدت أميانكم هم األزواج والزوجات.
وميكن أن يضاف إليه والء ضمان اجلريرة ووالء اإلمامة ووالء العتق ،واخلطاب متوجه إىل من بيده
املال أو االختيار أو احلاكم الشرعي ،فيجب على من ينفذ كالمه إيتاء نصيب األقربني والزوجني وغريهم
حسب ما بني يف كتاب اإلرث.
والظاهر أن ما يف رواية االمام الكاظم (عليه السالم) :إمنا عىن اهلل بذلك األئمة (عليهم السالم)
هبم عقد اهلل عز وجل ألميانكم ،)0(فهو من باب املصداق( ،)4كما هو كثري يف الروايات حول اآليات
الكرمية.
 :01إيتاء ما أنفقه الزوج الكافر على زوجته المسلمة
ِ ٍ
ِ
ِ
َّ
وه َّن اللَّهُ أ َْعلَ ُم بِإمياِنِِ َّن فَإ ْن
ذين َآمنُوا إذا جاءَ ُك ُم الْ ُم ْؤم ُ
نات ُمهاجرات فَ ْامتَحنُ ُ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
وه ْم َما أَنْـ َف ُقوا َوال
وه َّن إِ َىل الْ ُكفَّا ِر ال ُه َّن حلٌّ َهلُ ْم َو ال ُه ْم َحيلُّو َن َهلُ َّن َوآتُ ُ
َعل ْمتُ ُموُه َّن ُم ْؤمنات فَال تَـ ْرجعُ ُ
ِ
ُج َورُه َّن﴾(.)3
وه َّن إِ َذا آتَـْيتُ ُم ُ
ناح َعلَْي ُك ْم أ ْن تَـْنك ُح ُ
وه َّن أ ُ
ُج َ
والظاهر من اآلية كون املراد بالنفقة خصوص املهر ،ال ما أنفق الزوج عليها من األكل والشرب وما
أشبه ذلك ،فإذا حرم إرجاع املؤمنة إىل الزوج الكافر بعد املهاجرة ،جيب إعطاء ما أنفقه الزوج عليها.
وهل الوجوب متعلق باحلاكم الشرعي أو باملؤمنني كفاية أو مبن يريد التزوج هبا ،احتماالت ،واألول
أقرب.
كما أنه ال يلزم إعطاء النفقة أوال مث التزوج هبا ،بل ذلك واجب غري مرتبط بالتزويج ،وإطالق الدليل
يقتضي بقاء احلكم إىل احلال احلاضر.
وهل للهجرة خصوصية فتشمل اآلية ولو باملالك ما إذا مل تكن هجرة ،بل أسلمت املرأة يف البلد عن
زوج كافر ،احتماالن ،واألقرب الثاين فتوى ،وإن كان ظاهر اآلية األول ،فإن

( )0تفسري الِبهان :ج 0ص 466ح.0
( )4أي املصداق األظهر أو األهم أو األكمل أو ما أشبه ذلك.
( )4سورة املمتحنة :اآلية .01

الكالم يؤخذ حسب القصد ال حسب الظهور( ،)0ولذا كان اجملاز هو املقصود ال الظاهر فيما إذا
أتى املتكلم الكالم جمازا ،وكذلك حال املشرتك فيما إذا قصد أحدمها ،وإن كان املقصود أحد املعنيني.
 :00إيتاء مثل ما أنفقه الزوج المسلم على زوجته الكافرة
ِ
ِ
َّ
ِ
اج ُه ْم ِمثْ َل
ذين َذ َهبَ ْ
ت أ َْزو ُ
قال سبحانهَ ﴿ :وإ ْن فاتَ ُك ْم َش ْيءٌ م ْن أ َْزواج ُك ْم إىل الْ ُكفَّار فَعاقَـْبتُ ْم فَآتُوا ال َ
ما أَنْـ َف ُقوا﴾(.)4
والظاهر أن املراد بالنفقة املهر كما تقدم يف اآلية السابقة ،فمعىن اآلية :إن ذهب منكم مهر من
زوجاتكم بسبب حلوقهن بالكفار فأصبتم غنيمة منهم يف احلرب فأعطوا املؤمنني الذين ذهبت أزواجهم إىل
الكفار مثل ما أنفقوا.
وال يبعد أن يكون املستفاد من اآلية لزوم إعطاء املهر إىل الزوج من احلاكم الشرعي ،وهل هو كل
املهر أو بعضه حسب ما يراه العرف من بقاء املهر ،ألن الزوج استفاد من املرأه مدة مديدة مثال،
احتماالن ،ولعل األقرب إىل الذهن العريف الثاين ،وإن كان ظاهر اآلية األول.
كما أن مقتضى بقاء أحكام اهلل سبحانه وتعاىل بقاء هذا احلكم أيضا إىل اليوم ،ال أنه خاص بأول
اإلسالم ،وقد روى ابن أذينة وأبو سنان يف الصحيح ،عن الصادق (عليه السالم) قال :سألته عن رجل
حلقت امرأته بالكفار ،وقد قال اهلل تعاىل يف كتابه﴿ :وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار﴾ ما معىن
العقوبة هيهنا ،قال :أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غريها ،يعين يتزوجها بعقبها فإذا هو تزوج
امرأة غريها فإن على اإلمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة ،قلت :فكيف صار املؤمنون يردون على
زوجها بغري فعل منهم يف ذهاهبا وعلى املؤمنني أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها ِما يصيب املؤمنني ،قال:
يرد االمام عليه ،أصابوا من الكفار أم مل يصيبوا ،ألن على اإلمام أن جيِب مجاعة من حتت يده ،وإن
حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل
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القسمة ،وإن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم ،وإن مل يبق هلم فال شيء عليه.)0(
مث إن اآلية أعم من كون املرأة كافرة أو مسلمة ،كما إذا تزوج املسلم مبسيحية أو يهودية أو جموسية
على القول باجلواز متعة كما هو املشهور ،أو دواما كما ذهب إليه مجع من الفقهاء ،وهو الذي استظهرناه
يف الفقه ،مث فاتت إىل الكفار كان احلكم كذلك.
وقد تقدم أن الظاهر من النفقة خصوص املهر ،ويأيت مسألة تبعيض املهر يف املتمتع هبا لو استفاد
الزوج منها بعض الوقت حيث ال يلزم إعطاء كل املهر له ،هذا كله إن أعطى الرجل املهر للمرأة الكافرة،
وإن مل يعطها فالظاهر عدم الوجوب عليه ألِنا صارت حربية وماهلا حالل ،وحىت إذا مل تصر حربية وإمنا
اعتصمت بالدول املعاهدة للمسلمني كما يف الزمان احلاضر فال يبعد عدم وجوب إعطائها مهرها حيث
التقاص ،فإن التقاص حكم عقلي باإلضافة إىل كونه شرعيا فيشمل املقام أيضا.
 :04االستيجار لصاة الميت وصومه وحجه
وهذا ما ذكرناه يف (الفقه) مفصال ،فإن ظاهر األدلة الوجوب ،حيث إنه َدين ،ودين اهلل أحق
بالقضاء ،وقد قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) لتلك املرأة :أرأيت لو كان على أبيك دين إخل ،هذا
إذا مل يكن للميت ولدكبري يقضي عنه الصالة ،وإال وجب عليه ،كما أنه إذا مل يكن هناك متِبع وإال مل
جيب
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االستيجار ،كما أن األمر يف غري صورة الوصية ،وإال فالواجب على الوصي القيام بذلك.
 :03أخذ الحذر

َّ
ذين َآمنُوا ُخ ُذوا ِح ْذ َرُك ْم﴾(.)0
قال اهلل تعاىل﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
احلذر بالكسر فالسكون على وزن حِب :ما حيذر به وآلة احلذر كالسالح ،وال يبعد أن يكون املراد
باآلية املباركة األعم من التهيؤ النفسي والتهيؤ السالحي وما أشبه ذلك.
والظاهر أن وجوب ذلك غريي من جهة وجوب اجلهاد وحفظ النفس وْحومها ،ولذا يرى عرف
املتشرعة أنه لو مل يأخذ حذره ،لكنه مل يصبه شيء مل يزد على التجري ،ال أنه كمن شرب اخلمر أو ترك
الصالة مثال.
فمن الواضح أن هذا الكلي ُمتلف مصداقا يف األزمنة املختلفة ،كزماننا هذا والزمان السابق ،حيث
إن الزمان السابق كان احلذر يتحقق بالسيف والسهم واحلجارة وما أشبه ذلك ،أما يف زماننا فيحتاج إىل
اآلالت احلديثة حىت تنتهي إىل الذرة.
 :02أخذ الزينة عند المساجد

ب
آد َم ُخ ُذوا زينَتَ ُك ْم ِعْن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد َوُكلُوا َوا ْشَربُوا َوال تُ ْس ِرفُوا إنَّهُ ال ُِحي ُّ
قال اهلل سبحانه﴿ :يا بَين َ
الْمس ِرفني ،قُل من حَّرم زينَةَ اللَّ ِه الَّيت أ ِ ِ ِ
بادهِ والطَّيِّ ِ
الرْزِق﴾(.)4
بات ِم َن ِّ
ْ
ُ ْ َ ْ َْ َ َ
َخَر َج لع َ
وال يبعد أن يكون األمر على سبيل االستحباب ،ألنه املنصرف إىل أذهان املتشرعة واليت جرت السرية
عليه ،واملراد بالزينة األعم من املالبس وغريها ،وال يراد بالزينة احللي وْحو ذلك ،ألن املنصرف من الزينة
غريها ،ومل ينقل عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ،وال عن علي (عليه الصالة والسالم) أخذ الزينة
مبعناها العريف وإمنا املالبس النظيفة والتمشط وْحو ذلك.
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ويف رواية عبد اهلل ،عن أيب احلسن (عليه السالم) قال يف تفسري اآلية :من ذلك التمشط عند كل
صالة.)0(
ويف رواية ابن سنان ،عن الصادق (عليه السالم) :من مل يشهد مجاعة الناس يف العيدين فليغتسل
ليصل وحده كما يصلي يف اجلماعة( ،)4وقال﴿ :خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ قال:
وليتطيب مبا وجد و ّ
العيدان واجلمعة.)4(
ومن الواضح أنه ال اختصاص باألمر يف العيدين واجلمعة ،وإمنا األمر فيها آكد.
وهل املراد باملسجد املسجد اصطالحا أو مكان الصالة ولو مل يكن مسجدا ،ال يبعد الثاين ولو
باملالك ،وحيث فسرنا الزينة مبا ذكرناه كان جاريا حىت يف حرم احلسني (عليه الصالة والسالم) حيث
يستحب أن يذهب إليه أشعث أغِب يف اجلملة فتأمل.
وال يبعد أن يكون سر ذلك التهيؤ للحضور أمام اهلل سبحانه وتعاىل ،وإن كان املتهيؤ وحده ،ويؤيده
ما تقدم من رواية ابن سنان ،وال خصوصية ملن يريد الصالة ،بل على من يريد احلضور أمام اهلل سبحانه
وتعاىل يف املسجد أو يف غري املسجد أن يأخذ زينته ،فال يبعد أن يتعدى ذلك باملالك إىل من يريد الدعاء
وْحوه.
مث إنه يتعدى باملالك إىل من يدخل املسجد احلرام ألجل الطواف( )2وْحو الطواف ،ويف بعض
الروايات استحباب أن تلبس املرأة زينتها عند الصالة.
ولعل املراد بقوله :عند كل مسجد عدم الفرق بني املساجد اخلاصة كمسجد السوق ومسجد
القبيلة ،أو العامة كمسجد اجلماعة واجلمعة.
وال فرق يف املسجد بني أن يكون خاصا بطائفة من املسلمني كأحد املذاهب ،أو األعم لإلطالق
واملالك.
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 :05أخذ األسلحة

َسلِ َحتَـ ُه ْم فَِإذا
ت َهلُ ُم َّ
الصالةَ فَـ ْلتَـ ُق ْم طائَِفةٌ ِمْنـ ُه ْم َم َع َ
ت في ِه ْم فَأَقَ ْم َ
قال سبحانهَ ﴿ :وإذا ُكْن َ
ك َولْيَأْ ُخ ُذوا أ ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َسلِ َحتَـ ُه ْم َوَّد
صلُّوا َم َع َ
َس َج ُدوا فَـ ْليَ ُكونُوا م ْن َورائ ُك ْم َولْتَأْت طائ َفةٌ أ ْ
ك َولْيَأْ ُخ ُذوا ح ْذ َرُه ْم َوأ ْ
صلُّوا فَـ ْليُ َ
ُخرى َملْ يُ َ
ِ
ِِ
الَّذين َك َفروا لَو تَـ ْغ ُفلُو َن عن أ ِ ِ
ناح َعلَْي ُك ْم إِ ْن كا َن بِ ُك ْم
َْ ْ
َ ُ ْ
َسل َحت ُك ْم َوأ َْمت َعت ُك ْم فَـيَميلُو َن َعلَْي ُك ْم َمْيـلَة واح َدة َوال ُج َ
()0
أَذى ِمن مطَ ٍر أَو ُكْنتم مرضى أَ ْن تَضعوا أَسلِحت ُكم وخ ُذوا ِح ْذرُكم إِ َّن اللَّه أ ِ ِ
ين َعذابا ُمهينا﴾ .
ْ َ ْ ُ ْ َْ َ
َ َ
َ ُ ْ ََ ْ َ ُ
َْ
َع َّد ل ْلكافر َ
والكالم يف أخذ احلذر واألسلحة يف هذه اآلية املباركة ما تقدم يف أخذ احلذر ِما ال يبعد أن يكون
األمر لإلرشاد ،وعليه فاملالك يأيت يف كل اذخاذ حذر ،فيشمل األمر احلروب احلاضرة اليت ال شأن يف مجلة
منها ألخذ السالح لبعد املسافة بني املتحاربني ،كما يف ضرب املدن واملراكز االقتصادية والسياسية
والعسكرية وغريها.
واحلاصل :إن احلذر أعمِ ،ما يشمل كل ذلك ،وهل يشمل مثل عدم أخذ احلذر فيما إذا كان حركة
ال عنفية ،ال يبعد ذلك ،ألنه من املالك أيضا ،وقد كان رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ال حيمل السالح
ما دام كان يف مكة املكرمة ،فإن حركته كانت ال عنفية ،كما أشرنا إليه يف كتابنا املرتبط بالتاريخ(.)4
 06ـ اتخاذ الشيطان عدوا
ِ ِ
ِ
ِ
َص ِ
السع ِري﴾(.)3
حاب َّ
قال تعاىل﴿ :إِ َّن الشَّْيطا َن لَ ُك ْم َع ُد ٌّو فَ َّاذخ ُذوهُ َع ُد ًّوا إَِّمنا يَ ْدعُوا ح ْزبَهُ ليَ ُكونُوا م ْن أ ْ
والظاهر أن األمر إرشادي إىل ترك احملرمات واإلتيان بالواجبات ،أما أن اإلنسان
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يعتقد بأن الشيطان عدوه فغري ظاهر اللزوم ،لكن رمبا يقال :ظاهر األمر الوجوب وال صارف عنه،
وعدم ذكر الفقهاء له من باب السالبة بانتفاء املوضوع ،فإن التهيؤ النفسي مقدمة كالتهيؤ العملي ،ولذا
أكد يف الشرع على النية ،وقال (صلى اهلل عليه وآله) :إمنا األعمال بالنيات ،ولكل امرئ ما نوى ،وقد
أكد ذلك الفقهاء يف ُمتلف أبواب العبادات ،حيث إن اإلتيان بظاهر العمل بدون النية ال يكفي قطعا.
 :07أخذ النبي (صلى اهلل عليه وآله) الصدقة
ِِ
ِ
ص َدقَة تُطَ ِّه ُرُه ْم َوتـَُزِّكي ِه ْم ِهبا﴾(.)0
قال سبحانهُ ﴿ :خ ْذ م ْن أ َْمواهل ْم َ
حمل االبتالء هو التأسي ،وإال فالنيب (صلى اهلل عليه وآله) كان أعرف بتكليفه ،وقد انقضى زمانه،
واإلمام املهدي (عليه الصالة والسالم) حني ما يأيت أعرف بتكليفه.
وعلى أي حال ،فهل أخذ الفقيه الصدقة واجب مستقل ،أو إنه كناية عن وجوب الزكاة على الناس
وأن الفقيه مبا هو الوايل جيب عليه من باب املقدمة ،احتماالن ،وإن كان ظاهر األمر الوجوب.
وال خيفى أن قوله سبحانه  :تُطَ ِّه ُرُه ْم َوتُـَزِّكي ِه ْم ِهبا﴾ ليس أمرين مستقلني ،بل مها نيتجة أمر واحد
وهو األخذ من األموال بعنوان الصدقة ،وإمنا ذكرا لبيان أن األخذ يسبب هذين األمرين التطهري والتزكية،
ومها متقابالن ،فإن التطهري التنظيف ،والتزكية اإلمناء.
 :08أخذ العفو

ف وأَع ِرض ع ِن ْ ِ
ِ
ِ
لني﴾(.)4
قال سبحانهُ ﴿ :خذ الْ َع ْف َو َوأْ ُم ْر بِالْعُْر َ ْ ْ َ
اجلاه َ

إذا فسرنا العفو يف اآلية املباركة بالعفو عن اجملرمني ،ألن ذلك أقرب إىل نفوذ اإلسالم ،مل يبعد
وجوبه ،خصوصا أنه وقع يف سياق األمر بالعرف ،فالواجب على اإلنسان أن
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يأمر باملعروف الذي ال يبعد أن يكون املراد منه األعم من النهي عن املنكر ،ألنه أيضا من أقسام
األمر باملعروف ،وأن يعرض عمن جهل عليه فال يقابله باملثل ،ويعفو عنه فال يعاقبه ،ألن هذا هو طريق
جلب الناس إىل اإلسالم والفضيلة ،وذلك واجب شرعي على كل أحد يف نطاق مقدوره حسب ما جرت
بعد حمل رد وأخذ ،ويف الباب روايات
عليه السرية منذ زمن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ،لكن الكالم ُ
جيدها من أرادها يف تفسري الِبهان وغريه(.)0
حيث إنه من احملتمل أن يكون املراد بالعفو أخذ عفو املال أي الزائد ،أو أن اللفظ مشرتك بني
األمرين ،فإنه جيوز استعمال اللفظ املشرتك يف أكثر من معىن إذا كانت هنالك قرينة أو غريها من
املناسبات ،وهذا يف القرآن احلكيم كثري ،كما ال خيفى على من راجع التفاسري.
 :09أخذ القرآن من يد الكافر
الظاهر وجوبه ،كما أفىت به صاحب العروة ومجع من احملشني الساكتني عليه ،فإنه ال جيوز إعطاء
القرآن بيد الكافر ،وإن كان بيده جيب أخذه منه ،لنهي النيب (صلى اهلل عليه وآله) أن يسافر بالقرآن إىل
أرض العدو ُمافة أن يناله العدو( ،)4لكن الرواية ضعيفة ،وإن كان املشهور يفتون بذلك.
وقد ذكرنا يف (الفقه) أن إرسال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ببسم اهلل الرمحن الرحيم يف كتبه إىل
الكفار يدل على نوع من الكراهة ،يف متكني الكافر من القرآن ،ألنه ال فرق بني بعض القرآن وكله.
اللهم إالّ أن يقال بالفرق وأن البسملة مستثناة ،وهذا القول غري بعيد ،ولو مبعونة الشهرة يف األمرين.
أما إذا كان إعطاء القرآن إىل الكافر أو بقاؤه عنده موجبا للهتك فال اشكال يف وجوب األخذ منه،
كما ال إشكال يف حرمة إعطائه له( ،)4واألمر كذلك بالنسبة إىل املسلم اهلاتك للقرآن ،إذ إعطاؤه بيده
مقدمة للهتك ،ومقدمة اهلتك حمرمة وإن كان رمبا
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يقال :إن املقدمة ليست حمرمة ،وإمنا اهلتك حمرم على ما ذكر تفصيله يف األصول.
ومثل القرآن روايات الرسول واألئمة (صلوات اهلل عليهم أمجعني) لوحدة املالك يف األمرين ،ومن ذلك
يعرف حكم إعطاء القرآن أو الروايات احملرتمة بيد حائض أو جنب ِما يوجب اهلتك.
 :41أخذ القاضي حق الناس لهم
فإنه من الواجبات على القضاة الشرعيني أخذ حق الناس وإرجاعه إليهم ،من األموال واألعراض
والدماء ،ألن القاضي إمنا نصب ألجل ذلك ،ويف احلديث :إين قد جعلته عليكم قاضيا ،)0(ويف حديث
آخر :حاكما.)4(
ومن الواضح أن القضاء الشرعي كالقضاء العريف فما هو شأن القاضي العريف هو شأن القاضي
الشرعي أيضا ،واألخذ يكون باملباشرة تارة وبالتسبيب أخرى ،ولو كان التسبيب بسبب ذخويف من أكل
احلق.
قال علي (عليه الصالة والسالم) يف رواية (سلمة) لشريح :فخذ للناس حبقوقهم منهم ،وبع فيها
العقار والديار فإين مسعت رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) يقول :مطل املسلم املؤسر ظلم للمسلم ،ومن مل
يكن له عقار وال دار وال مال فال سبيل عليه.)4(
ٍ ِ
ِ
س َرةٍ﴾( ،)2وذكر املسلم يف طريف القضية
أقول :قال سبحانهَ ﴿ :وإ ْن كا َن ذُو عُ ْس َرة فَـنَظ َرة إلى َم ْي َ
يف كالم علي (عليه الصالة والسالم) من باب املثال ،وإال فال جيوز للمسلم أيضا أكل حق الكافر
وبالعكس ،وكذلك حال الكافرين ،فيما إذا مل يكن الكافر الذي أخذ حقه حماربا
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وإالّ فاحملارب يستباح حقه كما قرر يف كتاب اجلهاد ،ومن ذلك يعرف عدم جواز أخذ زوجة الناس
حيث إِنا عرض هلم ،وحكم العرض يف املقام حكم املال إذا مل يكن أهم ،وإال فهو أهم حسب ما يستفاد
من الشرع والعقل.
ويف احلديث عن النيب (صلى اهلل عليه وآله) :من آذى ذميا فقد آذاين.)0(
وكل ذلك على وفق القاعدة ،فال يضر ضعف السند يف بعض روايات املقام.
 :40اتخاذ اهلل وكيا

ب ال إِله إالّ هو فَ َِّ
ب الْم ْش ِرِق و الْم ْغ ِر ِ
اذخ ْذهُ َوكيال﴾(.)4
َ َ
قال سبحانهَ ﴿ :ر ُّ َ
َ َُ

لكن الظاهر أنه لإلرشاد إىل سائر األحكام ،وإال فاذخاذه سبحانه وكيال مبا هو هو مل يظهر من أحد
وجوبه.
وإمنا كان لإلرشاد إلن اإلنسان الذي يعرف اهلل سبحانه وأنه مشرف على شؤونه مطلع على أموره،
جيعل اهلل وكيال عنه يف كافة األمور ،مبعىن أنه يكل عليه أمر نفسه وأمر ذويه وأمواله وحقوقه وغري ذلك.
 :44أخذ الكفار

قال سبحانه﴿ :ودُّوا لَو تَ ْك ُفرو َن َكما َك َفروا فَـتَ ُكونُو َن سواء فَا تَـت ِ
َّخ ُذوا ِم ْنـ ُهم أَولِياء حتَّى ي ِ
هاج ُروا
ْ ْ َ َ ُ
َ
ُ
َ ْ ُ
وهم و ال تَـت ِ
في َس ِ
َّخ ُذوا ِم ْنـ ُه ْم َولِيًّا َو ال نَصيرا
وه ْم َح ْي ُ
وه ْم َو اقْـتُـلُ ُ
بيل اللَّ ِه فإ ْن تَـ َولَّْوا فَ ُخ ُذ ُ
ث َو َج ْدتُ ُم ُ ْ َ
ِ ِ ِ
َّ
سوا فيها
إىل أن قالَ  :ستَ ِج ُدو َن َ
آخ َ
رين يُري ُدو َن أ ْن يَأ َْمنُوُك ْم َويَأ َْمنُوا قَـ ْوَم ُه ْم ُكلما ُردُّوا إلى الْف ْتـنَة أُ ْرك ُ
وه ْم َوأُولئِ ُك ْم
فَإ ْن لَ ْم يَـ ْعتَ ِزلُوُك ْم َويُـ ْل ُقوا إِلَْي ُك ُم َّ
وه ْم َح ْي ُ
ث ثَِق ْفتُ ُم ُ
وه ْم َواقْـتُـلُ ُ
السلَ َم َويَ ُك ُّفوا أَيْ ِديَـ ُه ْم فَ ُخ ُذ ُ
َج َعلْنا لَ ُك ْم َعلَْي ِه ْم ُسلْطانا ُمبينا﴾(.)3
والظاهر أن األخذ مقدمي من باب اإلرشاد ،ال أن له مدخلية حىت يكون واجبا نفسيا ،ألن ذلك
هو املستفاد من اآلية عرفا ،فإنه حيرم على اإلنسان أن يتخذ الكافر وليا ،سواء بالنسبة إىل اذخاذه قلبا أو
عمال ،وقد ورد يف
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احلديث :لو أن إنسانا أحب حجرا حلشر معه وإذا كان ذلك بالنسبة إىل احلب يكون بالنسبة إىل
الوالية أوىل ،وكذلك احلال باملالك اذخاذ الفاسقني واملنافقني.
 :43أخذ ما آتاه الرسول (صلى اهلل عليه وآله)

ول فَ ُخ ُذوهُ َوما َِنا ُك ْم َعْنهُ فَانْـتَـ ُهوا﴾(.)0
الر ُس ُ
قال سبحانهَ ﴿ :وما آتا ُك ُم َّ

الظاهر أنه إرشاد ،وإال كان كل واجب واجبني ،وهكذا بالنسبة إىل احلرام ،ولعل املراد األعم من
الواجب واملستحب واملباح واحلرام واملكروه ،فاألخذ حسب ما قرره الشارع من الوجوب وسائر األحكام
اخلمسة ،ال أن املراد أخذه على سبيل الوجوب حىت املستحب واملباح ،أو على سبيل احلرام حىت يف املكروه
كما هو واضح.
وإن قلنا :إن األحكام الوضعية غري األحكام التكليفية كان األمر شامال هلا أيضا ،فإن األحكام
الوضعية فيها خالف ،هل هي أحكام يف مقابل األحكام التكليفية أم مالزم هلا ،كما ذكر يف األصول
مفصال.
 :42أداء األمانة

()4
ِ
ِ
ِ
قال سبحانه﴿ :فَِإ ْن أَم َن بَـ ْع ُ
ض ُك ْم بَـ ْعضا فَـ ْليُـ َؤِّد الَّذي ْاؤُمت َن أَمانَـتَهُ﴾  ،وقال سبحانه﴿ :إِ َّن اللَّهَ
()3
ِ
ِ
َّ
ول َوَذخُونُوا
الر ُس َ
ذين َآمنُوا ال َذخُونُوا اللَّهَ َو َّ
يَأْ ُم ُرُك ْم أن تُـ َؤُّدوا ْاألَمانات إىل أ َْهلها﴾  ،وقال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
أَماناتِ ُك ْم﴾(.)2

ووجوب رد األمانة دل عليه متواتر الروايات ،وقد ذكرنا بعضها يف كتاب الوديعة والعارية وما أشبه ِما
الحاجة إىل تكرارها ،ويشمل النفس والعرض واملال واحلق بأقسامه ،بل وكذلك الدين ،قال سبحانه﴿ :إِنَّا
السماو ِ
اجلِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
بال
ض َو ْ
ضنَا ْاألَمانَةَ َعلَى َّ
َعَر ْ
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ني أن َْحي ِم ْلنَها َوأَ ْش َف ْق َن ِمْنها َو َمحَلَ َها ْاإلنسان إنّه كا َن ظَلُوما َج ُهوال﴾(.)0
فَأَبَـ ْ َ

وقوله سبحانه :إنه كان ظلوما جهوال فليس الظلم واجلهل ألنه أخذ ،وإمنا بعد األخذ ظلم
وجهل عاقبة األمر ،فهو مثل قوله سبحانه :ليكون هلم عدوا وحزنا.
ويفهم من هذه اآلية وآيات أخر كثرية أن األرض واجلبال والسماوات هي تشعر ،أما كيفية شعورها
فهي ُمفية علينا.
وقد ذكرنا يف (كتاب الوديعة) أن االمانة مالكية وشرعية.
 :45أداء الدية على المخلص
فإنه واجب ،وقد أفىت به مجلة من الفقهاء ،سواء كان دية نفس أو دية قوة أو دية عضو.
يف صحيح زرارة ،عن الصادق (عليه السالم) ،قال :سألته عن رجل قتل رجال عمدا ،رفع إىل الوايل
فدفعه الوايل إىل أولياء املقتول ليقتلوه ،فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي األولياء ،قال (عليه
السالم) :أرى أن حيبس الذين خلصوا القاتل من أيدي األولياء حىت يأتوا بالقاتل ،قيل :فإن مات القاتل
وهم يف السجن ،قال :إن مات فعليهم الدية يؤدوِنا مجيعا إىل أولياء املقتول.)4(
لكن الظاهر أنه حق أولياء املقتول ،فلهم أن يعفوا عنه فال يسجن ،أو يعفوا عن الدية أيضا فال
تؤخذ منه ،نعم إن كان األمر حراما وفعلوه عمدا كان لإلمام تعزيرهم ،وإن أشكلنا يف إطالق التعزير بالنسبة
إىل احملرمات ِما ذكره املشهور يف بعض مباحث (الفقه).
وقد استدلنا هناك على أن الرسول وعليا (صلوات اهلل عليهما) حيث كانا مبسوطي اليد مل يكونا
يعزران كل فاعل حرام ،ومحل عدم تعزيرمها على حمذور خارجي غري ظاهر.
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 :46أداء الدين على اإلمام
إن اإلمام جيب عليه أداء الدين ،سواء كان املدين حيا أو ميتا إذا مل يتمكن هو من أداء الدين ومل
يكن يف تركته أداء ،ففي صحيح احلليب ،عن الصادق (عليه السالم) :من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا
عياله ،ومن مات وترك ماال فلورثته ،ومن مات وليس له موال فماله من األنفال.)0(
ويف حديث :إن الرسول (صلى اهلل عليه وآله) ملا ذكر مثل ذلك أسلم عامة اليهود(.)4
والظاهر أن الفقيه القادر أيضا مثل اإلمام يف ذلك ألنه نائبه ،فيدل عليه ما دل على نيابته عنه يف
كل الشؤون إالّ ماخرج بالدليل كونه من ُمتصاته (عليه الصالة والسالم).
أما أداء غري اإلمام ونائبه من سائر املكلفني فليس بواجب ،إال إذا انطبق عليه عنوان موجب من أمر
مبعروف أو ِني عن منكر أو عنوان مستحب ،مثل قوله (عليه السالم) :عون الضعيف صدقة ،والتعاون
على الِب وما أشبه ذلك.
واملراد بالدين يف املقام أعم من احلق واملال.
 :47أداء الشهادة

ني فَـرجل وامرأ ِ ِ
قال سبحانه﴿ :واست ْش ِه ُدوا ش َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ض ْو َن
َ
َ َْ
َتان ِم َّْن تَـ ْر َ
هيديْ ِن م ْن رجال ُك ْم ،فَإ ْن َملْ يَ ُكونا َر ُجلَ ْ َ ُ ٌ َ ْ َ
()3
ِمن الشُّه ِ
داء أَ ْن تَ ِ
ُّهداءُ إذا ما ُدعُوا﴾ .
دامها فَـتُ َذ ِّكَر إِ ْح ُ
ض َّل إِ ْح ُ
دامهَا ْاأل ْ
ب الش َ
َ َ
ُخَرى َو ال يَأْ َ

فإنه جيب أداء الشهادة للشاهد يف حقوق الناس على ْحو الكفاية ،كما قال سبحانه ،إذا عرف من
الشرع عدم إرادة تضييعه ،أما إذا كان ضحال فال ،كما إذا كان حق زيد على عمرو مبقدار فلس أو امحرار
اجلسد مقدار أمنلة من ضربه له أو ما أشبه ذلك ،النصراف األدلة عن
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مثله ،وإمنا قلنا على ْحو الكفاية ،ألن املفهوم من اآلية إرادة وصول احلق إىل ذي احلق ،وذلك
يتحقق بالكفاية ،أما حقوق اهلل سبحانه فال دليل على الوجوب ،وال إطالق لآلية ،بقرينة السياق حيث
إِنا يف حقوق الناس ،نعم إذا عرف ولو من ارتكاز املتشرعة األمهية وجب.
وإمنا أقول بالوجوب عند االرتكاز ،ألن االرتكاز ال يكون إال انعكاسا حلكم شرعي فيما إذا مل يعلم
أن االرتكاز إمنا حصل من فتوى الفقيه أو ما أشبه ذلك ،حيث إن فتوى الفقيه قد يوجب االرتكاز فال
يكون دليال على الوجوب أو احلرمة يف مقامهما.
 :48أداء مال الغير
جيب أداء مال الغري الذي حصل اإلنسان عليه سواء بأمانة أو عارية أو إجارة أو غصب أو غري
ذلك ،لكن األداء من باب حرمة حبس حقوق الناس والتصرف يف أمواهلم ،فإنه ال حيل مال امرئ إالّ
بطيب نفسه.)0(
ِ ِ
ِ
جارة َع ْن تَر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم﴾(.)4
قال سبحانه﴿ :ال تَأْ ُكلُوا أ َْموالَ ُك ْم بَـ ْيـنَ ُك ْم بالْباط ِل إالّ أن تَ ُكو َن ت َ
ومثل املال حقه كحق التحجري على املشهور ،ومنفعته كإجارة الدار اليت له ،وانتفاعه كانتفاعه من
غرفته املوقوفة يف املدرسة واحلسينية ،وملك أن ميلك كما لو منع الصياد عن االصطياد أو ما أشبه ذلك،
على ما ذكرنا تفصيله يف كتاب الغصب.
وقد أشار إىل ذلك الشيخ املريزا حبيب اهلل (رمحه اهلل) وبعض آخر ،فإن (ملك أن ميلك) نوع من
احلق وإن مل يكن كسائر األمالك العينية.
 :49االستئذان في الدخول
َّ
ِ ِ َّ
َّ
احلُلُ َم
ذين َملْ يَـْبـلُغُوا ْ
ذين َملَ َك ْ
ت أَْميانُ ُك ْم َوال َ
ذين َآمنُوا ليَ ْستَأْذنْ ُك ُم ال َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
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ات ِمن قَـب ِل صالةِ الْ َفج ِر وحني تَضعو َن ثِياب ُكم ِمن الظَّهريةِ وِمن بـع ِد صالةِ الْعِ ِ
ِمْن ُكم ثَ َ ٍ
شاء
َ َ ْ َْ َ
ْ َ َ َُ
الث َمَّر ْ ْ َ
ْ
َ ْ َ
ِ
ٍ
ض ُك ْم َعلى بَـ ْع ٍ
ني
ثَ ُ
ض َكذل َ
ناح بَـ ْع َد ُه َّن طََّوافُو َن َعلَْي ُك ْم بَـ ْع ُ
ك يـُبَـ ِّ ُ
س َعلَْي ُك ْم َوال َعلَْي ِه ْم ُج ٌ
الث َع ْورات لَ ُك ْم لَْي َ
ِ
كيم﴾(.)0
ليم َح ٌ
اللَّهُ لَ ُك ُم ْاآليات َواللَّهُ َع ٌ
فإنه جيب على العبيد سواء بلغوا احللم أو مل يبلغوا ،وعلى األطفال لكن بشرط التمييز فيهما كما هو
املنصرف من اآلية ،أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول.
واحلاصل :إنه يعتِب أن يكون األمر من باب العورة كما يف اآلية املباركة ،وغري املميز ال عورة بالنسبة
إليه ،كما أن املميز قبل البلوغ عورة بالنسبة إليه ،والظاهر أن االستئذان يف األوقات الثالثة من باب
املتعارف ،وإال االعتبار بالعورة فمن ينام مثال يف الصباح أو يف العصر يكون حكمه كذلك ،كما هو
املتعارف عند مثل الذين ينامون يف هذه األوقات بسبب عمل أو تعب أو ما أشبه ذلك.
مث الظاهر أن احلكم عام بالنسبة إىل األب واألم ،وبالنسبة إىل االبن والبنت واألحفاد ،فإن يف مجلة
منها املالك وإن مل يكن النص شامال هلا.
وال فرق بني املسلم والكافر ،وإن ورد يف الكافر أنه عورته كعورة احلمار ،لكن احتملنا أن يكون ذلك
من باب عدم االحرتام ال من باب النظر ،ولذا ال جتد من يفيت بالنظر إىل عورة الكافر سواء كان رجال أو
امرأة.
وحيث إن امليزان العورية كما عرفت فال حد لالمتداد فيه ،بل امليزان هي ،وال فرق يف األطفال بني ما
للوالدين وغريهم بعد ما عرفت من امليزان املذكور.
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ويف احلديث عن الصادق (عليه السالم) :يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه وال يستأذن األب على
االبن )0(،ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتني.)4(
ولعل قوله( :وال يستأذن األب على االبن) من باب السالبة بانتفاء املوضوع حيث إنه ال يتعارف
دخول األب على االبن.
أقول :لكن عدم استئذان األب على االبن جيب أن خيصص بعدم العورية ،لوضوح أنه مع العورية يلزم
اإلذن ،فكأن اإلمام (عليه الصالة والسالم) ذكر الغالب.
 :31االستئذان من النبي (صلى اهلل عليه وآله)
قال سبحانه﴿ :إَِّمنَا الْم ْؤِمنُو َن الَّذين آمنُوا بِاللَّ ِه ورسولِِه وإذا كانُوا معه على أَم ٍر ِ
جام ٍع َملْ يَ ْذ َهبُوا َح َّىت
ََُ َ ْ
َ َ
ََ ُ َ
ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك أُولئِ َ َّ
َّ
وك لبَـ ْع ِ
ض َشأِْن ْم فَأْذَ ْن ل َم ْن
استَأْذَنُ َ
ذين يَ ْستَأْذنُونَ َ
ذين يـُ ْؤمنُو َن بِاللَّه َوَر ُسوله فَِإذَا ْ
ك ال َ
يَ ْستَأْذنُوهُ إ َّن ال َ
ِشْئت ِمْنـهم و ِ
حيم﴾(.)3
َ ُْ َ ْ
استَـ ْغف ْر َهلُ ُم اللَّهَ أن اللَّهَ َغ ُف ٌ
ور َر ٌ
فإن ظاهر اآلية وجوب االستئذان نفسيا عن النيب (صلى اهلل عليه وآله) يف التفرق عن األمر اجلامع،
وال يبعد أن يكون املراد باألمر اجلامع ولو باملالك األعم ِما يقتضي اإلذن من احلاكم يف العرف ،والنيب
(صلى اهلل عليه وآله) ُمري يف اإلذن وعدمه حسب ما يراه صالحا.
وتعدي ذلك إىل اإلمام ظاهر ،بل ال يبعد التعدي إىل كل حاكم عادل حيكم حبكمهم (عليهم
الصالة والسالم) ،ألن يف التفرق بدون اإلذن اخللل والفتور يف األمر اجلامع ،بل ذكرنا يف كتبنا الفقهية لزوم
اتباع األمة لشورى الفقهاء يف كل ما يصدرونه بأكثرية اآلراء ،ألن ذلك مقتضى قوله (عليه الصالة
والسالم) :جعلته حاكما )2(وغريه ،سواء يف األمور االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو الرتبوية أو
سائر الشؤون.
أقول :بل ذلك مقتضى قوله سبحانه :أمرهم
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شورى ،)0(وقوله سبحانه :شاورهم يف األمر ،)4(فإن املالك يف املقامني واحد.
كما أن القضاء من شؤون احلكم ،كما أن احلاكم جيب عليه األدب ،فإن ذلك من شؤون احلكم،
ويدل على ذلك باإلضافة إىل القاعدة الكلية مجلة من الروايات:
مثل رواية أيب بصري ،قال :قلت له (عليه السالم) :آكل الربا بعد البينة ،قال :يؤدب فإن عاد أدب،
فإن عاد قتل.)4(
وقد ذكرنا يف بعض مباحث (الفقه) أن القتل يف الرابع.
ومن الكالم هنا يعرف سائر أحكام التأديب من األولياء بالنسبة إىل املوىل عليهم الذين فوض الشرع
أمورهم إىل أولئك األولياء.
نعم استشكلنا يف القتل حىت يف املرة الرابعة يف أمثال هذه األمور ،ألن أمر القتل شديد ،ووصول
النوبة إليه من أشكل األمور يف غري زمان حضور اإلمام (عليه السالم) أو غيبته مع وجود شورى املراجع
وسائر الشرائط.
 :30إيذاء فاعل الفاحشة
ِ ِ ِ ِ
استَ ْش ِه ُدوا َعلَْي ِه َّن أ َْربَـ َعة ِمْن ُك ْم فإ ْن َش ِه ُدوا
قال سبحانهَ ﴿ :والالَّيت يَأْ َ
تني الْفاح َشةَ م ْن نسائ ُك ْم فَ ْ
ذان يأْتِ ِ
ِ
ِ
ِ
ومها فإن تابا
ياِنا ِمْن ُك ْم فَآذُ ُ
اه َّن الْ َم ْو ُ
وه َّن ِيف الْبُـيُوت َح َّىت يَـتَـ َوفَّ ُ
فَأ َْمس ُك ُ
ت أ َْو َْجي َع َل اللَّهُ َهلُ َّن َسبيالَ ،واللَّ َ
ضوا َعْنـ ُهما إ َّن اللَّهَ كا َن تَـ َّوابا َرحيما﴾(.)2
َصلَحا فَأ َْع ِر ُ
َوأ ْ
فإن الظاهر من اآلية الثانية بقرينة اآلية األوىل أن األمر يف الزاين والزانية ،وإن احتمل أن يكون املراد
هبا األعم من الزنا واللواط والسحق ،وإذا أردنا إبقاء اآلية على ظاهرها فالالزم القول بوجوب األذية األعم
من احلد والتعزير حيث تكون األذية من أنواع النهي
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عن املنكر ،فمن الواضح أن الضغوط االجتماعية باللسان وْحوه توجب ارتداع فاعل املنكر ،سواء
كان رجال أو امرأة ،زنا أو لواطا أو سحقا عن منكره ،بل ولعله كذلك حال سائر املناكري.
فإن األمر إذا كان من باب النهي عن املنكر وجب ،وكذلك إذا كان من باب األمر باملعروف ،مث إنه
قد ورد يف بعض الروايات أن احلكم كان قبل نزول احلد نوعا من اإليذاء ،وذلك ِما يؤيد ما ذكرناه.
ومباشرة املرأة والغالم بدون الزنا واللواط وإمنا باملالمسة وما أشبه ذلك هلا نفس احلكم ،إما لوحدة
املناط بالنسبة إىل الزنا واللواط والسحق ،وإما من باب النهي عن املنكر وْحو ذلك.
 :34األكل من الذبيحة في موسم الحج
ِ
تني ِم ْن ُك ِّل فَ ٍّج َع ٍ
قال سبحانهَ ﴿ :وأَذِّ ْن ِيف الن ِ
ميق لِيَ ْش َه ُدوا
َّاس بِ ْ
احلَ ِّج يَأْتُ َ
وك ِرجاال َو َعلى ُك ِّل ضام ٍر يَأْ َ
منافِع َهلم وي ْذ ُكروا اسم اللَّ ِه يف أَيَّ ٍام معلُ ٍ
عام فَ ُكلُوا ِمْنها وأَطْعِموا الْبائِ
ومات َعلَى ما رَزقَـهم ِمن َهبيم ِة ْاألَنْ ِ
س
َْ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ َ ُْ َ َ ُ ْ َ
َ
قري﴾(.)0
الْ َف َ
فإن األكل على ما ذكره مجاعة من األصحاب واجب ،ويف الروايات داللة على ذلك ،فقد قال
الصادق (عليه الصالة والسالم) ملعاوية :إذا ذحبت أو ْحرت فكل وأطعم ،كما قال اهلل تعاىل﴿ :فَ ُكلُوا
ِم ْنها﴾(.)4

لكنا ذكرنا يف بعض مباحث (الفقه) ظهور االستحباب بالنسبة إىل تثليث الذبيحة.
ِ ِ
اس ُم اللَّ ِه َعلَْي ِه إ ْن ُكْنتُ ْم بِآياتِِه
أما سائر اآليات اليت أمرت باألكل كقوله سبحانه﴿ :فَ ُكلُوا ِمَّا ذُكَر ْ
م ْؤِمنني﴾( ،)3وقوله﴿ :ما لَ ُكم أالّ تَأْ ُكلُوا ِِمَّا ذُكِ
ص َل لَ ُك ْم ما َحَّرَم َعلَْي ُك ْم﴾( ،)2وغري
ر
اس ُم اللَّ ِه َعلَْي ِه َوقَ ْد فَ َّ
ُ َ
َ ْ
ْ
ذلك ،فالظاهر أنه لإلرشاد إىل احللية ال وجوب األكل.
نعم لو مل يأكل اإلنسان تشريعا ،أو أكل تشريعا كان حراما من جهة التشريع.
وال خيفى أن قوله سبحانه على
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ما رزقناهم من هبيمة األنعام هو من باب أحد املصاديق الظاهرة ،وإال فذكر اسم اهلل يف كل األيام
ليسر لرزقهم من هبيمة األنعام.
مث الظاهر أن الذكر على ما رزقهم هبيمة األنعام أعم من أن يكون اإلنسان آكال هلا أو غري آكل هلا،
كالذين يبتلون باألمراض ِما يسبب هلم أكل الطيور واألمساك ويضرهم أكل احليوانات كالشاة واإلبل والبقر
وما أشبه.
وأما قوله :ما لكم أالّ تأكلوا ِما ذكر اسم اهلل عليه فإن ذلك تنبيه على بطالن عادة اجلاهليني
حيث ما كان وا يأكلون ِما ذبح اإلنسان وإن ذكر اسم اهلل عليه ويقولون إنه ميتة اإلنسان ،بينما احليوان
امليت يأكلون منه باعتباره ميتا من قبل اهلل سبحانه ،حيث أماته اله بغري سبب.
 :33أمر األهل بالصاة
قال سبحانه﴿ :وأْمر أَهلَك بِ َّ ِ
اصطَِ ِْب َعلَْيها﴾(.)0
َ ُْ ْ َ
الصالة َو ْ
الظاهر أن هذا من أفراد األمر باملعروف ،والتخصيص باألهل ألنه آكد ،كما أن االصطبار عليها
أيضا إرشاد.
وقوله واصطِب عليها باعتبار أن الصالة واجبة على اإلنسان يف كل يوم يف ثالثة أوقات ،صباحا
وظهرا ومغربا ،ومثل هذا الشيء حيتاج إىل الصِب ،وإن كان كل أوامر اهلل تعاىل وترك نواهيه حيتاج إىل
الصِب.
 :32األمر بالمعروف

قال سبحانه حكاية عن لقمان البنه﴿ :يا بـ ِ
الصالةَ وأْمر بِالْمعر ِ
وف َوأنه َع ِن الْ ُمْن َك ِر﴾(،)4
ُ ََّ
ين أَق ِم َّ َ ُ ْ َ ُْ
الزكاةَ وأَمروا بِالْمعر ِ
َّ
َّاه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
وف َونـَ َه ْوا َع ِن الْ ُمْن َك ِر
َقاموا َّ
ذين إ ْن َم َّكن ُ
ضأ ُ
وقال سبحانه﴿ :ال َ
الصالةَ َوآتَـ ُوا َّ َ َ ُ َ ْ ُ
اجل ِ
ولِلَّ ِه عاقِبةُ ْاألُموِر﴾( ،)3وقال سبحانه﴿ :خ ِذ الْع ْفو وأْمر بِالْعر ِ
ِ
ِ
لني﴾(.)2
اه
ن
ع
ض
ر
َع
أ
و
ف
ْ
ْ
ُ َ َ َ ُ ْ ُْ َ ْ َ
َ
َ ُ
َ
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وظاهر هذه اآليات الوجوب ،وهو الذي فهمه املشهور ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب (الفقه).
وال خيفى أن قوله سبحانه :وأمر باملعروف وانهَ عن املنكر يشمل األمر والنهي باللسان وبالقلم

وباإلشارة ،كما أن (املعروف) قد يراد أنه معروف عرفا ،لكن الظاهر ذخصيصه مبا عرفه الشارع معروفا،
وكذلك بالنسبة إىل املنكر ،كما ذكره بعض الفقهاء يف كتبهم.

 :35االئتمار بالمعروف
قال سبحانه﴿ :فَِإ ْن أَرضعن لَ ُكم فَآتُوه َّن أُجوره َّن وأْئت ِمروا بـيـنَ ُكم بِاملعر ٍ
وف﴾(.)0
ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َْ ْ َْ ُ
الظاهر أن االئتمار إرشادي ألنه هو الذي يراه العرف حيث تُعرض عليه اآلية املباركة ،فالواجب
الرتاضي بينهما يف أخذ األجرة وإعطاء األجرة كما هي القاعدة يف سائر العقود.
أقول :املذكور يف اآلية املباركة وإن كان ذكر األجور ،إالّ أن الواضح أن ذلك من باب املصداق ،وإالّ
فمطلق التعامل بينهما سواء كان بنحو اإلجارة أو الصلح أو غري ذلك يلزم أن يكون االئتمار بينهما
باملعروف ،ولعل ذكر اإلجارة من باب املصداق الظاهر.
 :36اإليمان

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
آمنَّا﴾(،)4
قال سبحانه حكاية عن املؤمننيَ ﴿ :ربَّنا إنَّنا َمس ْعنا ُمناديا يُنادي ل ْإلميان أن آمنُوا بَربِّ ُك ْم فَ َ
تاب الَّذي نَـَّزَل َعلى رسولِِه والْ ِك ِ
وقال سبحانه﴿ :يا أَيـُّها الَّذين آمنُوا ِآمنُوا بِاللَّ ِه ورسولِِه والْ ِك ِ
تاب الَّذي أَنْـَزَل
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َح ٍد ِمْنـ ُه ْم َوَْْح ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن ،فإن
ُويتَ النَّبِيُّو َن م ْن َرِّهب ْم ال نـُ َفِّر ُق بَـ ْ َ
ني أ َ
َ
َ
َو ْاألَ ْسباط َوما أ َ
آمنُوا مبِِثْ ِل ما آمْنتُم بِِه فَـ َق ِد ْاهتَ َدوا ،وأن تَـولَّوا فَِإَّمنا هم يف ِش ٍ
ليم﴾(.)2
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إىل غريها من اآليات الكثرية والروايات املتواترة.
ومن الواضح وجوب اإلميان باألصول ،وقد دل على ذلك العقل والنقل ،كما ذكر مفصال يف الكتب
الكالمية.
ولإلميان مركزان القلب واللسان ،فإذا كان لسان بال قلب فهو نفاق ،وإذا كان قلب بال لسان فهو
س ُه ْم﴾( ،)0أما العمل فليس إالّ من توابع اإلميان.
كفر ،قال سبحانهَ ﴿ :و َج َح ُدوا بِها َو ْ
استَـ ْيـ َقنَْتها أَنْـ ُف ُ
مث إن اإلميان قد يكون مبعىن اإلسالم ،وقد يكون أخص منه ،واإلسالم باملعىن األعم واجب أيضا،
قال سبحانهَ ﴿ :وَم ْن يَـ ْبتَ ِغ غَْيـ َر ْاإلسام دينا فَـلَ ْن يُـ ْقبَ َل ِم ْنهُ﴾(.)4
نعم ال ينفع اإلسالم بدون اإلميان يف اآلخرة إذا كان عن عمد ،ورمبا نفع إذا مل يكن عن عمد بأن
كان جاهال باإلميان ،كما هو حال كثري من املسلمني يف كثري من العصور.
ويظهر من مالك بعض الروايات االمتحان يف اآلخرة ،فاملسلم غري املؤمن القاصر ميتحن أيضا هناك،
ويدل عليه باإلضافة إىل تلك الروايات ،آيات عدم التعذيب حىت يبعث الرسول ،والعقل بل اإلمجاع أيضا.
وقد ذكرنا القلب واللسان وإن كان املعىن األعم أعم منهما ،حيث يشمل األركان أيضا ،لكن ما
يأتيه اإلنسان باألركان ليس من اإلميان باملعىن القليب واللساين ،وإمنا مبعىن آثار اإلميان ،كالصالة اجلارحية
واإلنفاق وما أشبه ،فإِنا كلها من لوازم اإلميان.
وأما قوله سبحانه :يا أيها الذين َآمنوا ِآمنوا أي أظهرمت اإلميان أبطنوا اإلميان ،حىت يكون إميانكم
إميانا حقيقيا ال ظاهريا فقط ،كما يف التفاسري.
 :37االستئناس

َّ
ذين َآمنُوا ال تَ ْد ُخلُوا بـُيُوتا غَْيـَر بـُيُوتِ ُك ْم َح َّىت تَ ْستَأْنِ ُسوا َوتُ َسلِّ ُموا َعلى أ َْهلِها
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
ِ
ِ
قيل لَ ُك ُم ْارِجعُوا
ذل ُك ْم َخْيـٌر لَ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن ،فإن َملْ َجت ُدوا فيها أ َ
َحدا فَال تَ ْد ُخلُوها َح َّىت يـُ ْؤ َذ َن لَ ُك ْم َوإ ْن َ
ِ
ِ
ناح
س َعلَْي ُك ْم ُج ٌ
فَا ْرجعُوا ُه َو أ َْزكى لَ ُك ْم َواللَّهُ مبا تَـ ْع َملُو َن َع ٌ
ليم ،لَْي َ
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أن تَ ْد ُخلُوا بـُيُوتا َغْيـَر َم ْس ُكونٍَة فيها َمتاعٌ لَ ُك ْم َواللَّهُ يَـ ْعلَ ُم ما تُـْب ُدو َن َوما تَكْتُ ُمو َن﴾(.)0

الظاهر أنه واجب إرشادي ال مولوي.
وقوله سبحانه :فيها متاع لكم من باب أن اإلنسان ال يدخل البيوت إال إذا كان فيها له متاع،
واملراد باملتاع إما املادي أو املعنوي أو األعم منهما بأن احتاج إىل االسرتاحة يف الظل أو ما أشبه ذلك.
 :38إيواء المحدث
حترمي ايواء احملدث ،ففي صحيح يونس ،عن الصادق (عليه السالم) ،عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله) :لعنة اهلل واملالئكة على من أحدث حدثا أو آوى حمدثا )4(وتتمة احلديث :وتوىل العبد غري مواله
قرينة على الوجوب.
وتويل العبد غري مواله يراد به إما العبيد واإلماء االصطالحيان ،أو املراد تويل غري من وجب توليه
كالرسول (صلى اهلل عليه وآله) واألئمة الطاهرين (عليهم السالم).
ومن احملتمل أنه يريد به كليهما ،ففي الروايات إشارة إليهما ،وال يكون ذلك من باب استعمال اللفظ
يف أكثر من معناه ،بل من باب الكلي مبصاديقه املختلفة.
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حرف الباء
 :0التبتل

قال سبحانه﴿ :واذْ ُك ِر اسم ربِّك وتَـبتَّل إِلَي ِه تَـبتيال﴾( ،)0ويف آية أخرى﴿ :ادعوين أ ِ
ب لَ ُك ْم﴾(.)4
َْ َ َ ََ ْ ْ ْ
ُْ ْ
َستَج ْ
َ

لكن الظاهر أنه مل يقل بوجوب الدعاء أحد على ما جنده يف كتب األدعية والفقه ،ولعل املراد بالتبتل
يف اآلية الكرمية هو الدعاء ال اخلصوصيات املذكورة يف بعض الروايات.
مثل ما رواه حممد بن مسلم ،عن الصادق (عليه السالم) حيث قال يف رواية :التبتل اإلمياء
باإلصبع ،والتضرع حتريك اإلصبع ،واالبتهال متد يديك مجيعا.)4(
كما أن الظاهر أن التضرع واالبتهال أيضا يطلق على مطلق الدعاء ،فالفرق إمنا هو من باب
املستحب يف املستحب ،ولعل أصل التبتل مبعىن االنقطاع ومنه البتول.
والتبتل قد يراد به االنقطاع الكامل حىت ال جيعل له شريكا ،وقد يراد به إحضار القلب إىل اهلل
سبحانه يف قبال من ال حيضر قلبه عند الدعاء والضراعة ،فإن أحدمها كمي
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واآلخر كيفي.
 :4بذل لوازم الميت على الزوج في الدائمة
جيب بذل كفن الزوجة وسائر جتهيزاتا إذا ماتت على زوجها ،ويدل عليه باإلضافة إىل بعض
الروايات يف اجلملة ،أنه من النفقة عرفا ،فيشمله أدلة النفقة ،وقد ذكرنا تفصيله يف (الفقه).
وال فرق يف ذلك بني ما يكون واجبا على امليت كالكفن واحلنوط وما أشبه ،أو غري واجب ،بل
اخرتعه القانون الوضعي مثل أجرة القِب ،فإن القِب مباح يف اإلسالم ،كما كان متعارفا يف زماننا ،بل هو
متعارف إىل اآلن يف بالد اخلليج وغري اخلليج ،فاألرض هلل وملن عمرها.
أما يف املتعة فال جتب نفقتها حيا وال ميتا على الزوج ،فلو فرضت أن للمتعة نفقة مل يكن الزوج أوىل
بالوجوب بل تكون النفقة على املسلمني.
 :3بذل المال لحفظ النفس والعرض والمال
جيب بذل املال الذي يتوقف صيانة الدم أو العرض أو املال الكثري عليه من باب قاعدة األهم
واملهم ،وقاعدة ال ضرر وما أشبه ،لوضوح أنه إذا أريد عرض امرأة أو رجل ودفع املتعرض باملال قدم
إعطاء املال له على بذل عرضه أو عرضها.
وكذلك بالنسبة إىل املالني إذا كان حفظ أحدمها أهم وجوبا شرعيا ،وهكذا يف ما إذا أريد قتله أو
قطع يده أو ْحو ذلك ،أما إذا مل حيرز األمهية فال ،كما إذا أراد جرحه جرحا صغريا حبيث ال يرى عرف
املتشرعة أنه من اإللقاء يف التهلكة وما أشبه.
وال فرق يف النفس والعرض واملال بني نفسه وبني سائر متعلقيه ،كولده وزوجته وأقربائه ،بل وكذا يلزم
البذل يف ما إذا أريد نفس أو عرض إنسان آخر أو ماله ِما عرف من الشرع أمهية حفظه.
وال خيفى أن املراد بالعرض والنفس كل ما يتعلق هبما أيضا ،من بدن أو روح ،وهتك بدن أو روح أو
شرافة الزوجة ،وسائر األقسام من العرض ،وذلك ألن الدليل يشمل كل ذلك.

 :2البراءة من الكفار

ِ ٍ
قال سبحانه﴿ :وما كا َن استِ ْغفار إِبر ِ ِ
ني لَهُ أنّهُ َع ُد ٌّو لِلَّ ِه
اهيم ألَبيه إالّ َع ْن َم ْوع َدة َو َع َدها إِيَّاهُ فَـلَ َّما تَـبَـ َّ َ
َ
ْ ُ ْ َ
ِ
ِ
ليم﴾(.)0
اهيم َأل ََّواهٌ َح ٌ
تَـبَـَّرأَ مْنهُ إ َّن إبْر َ

لكن مل أظفر يف كتب الفقه والفتوى بوجوب الِباءة من أعداء اهلل سبحانه وتعاىل وجوبا ذاتيا وإن
تكررت يف الروايات ،واآلية املباركة ال تدل على ذلك باملولوية وإن دلت عليها على ْحو اإلرشاد واألسوة،
وقد كتب الرضا (عليه السالم) إىل املأمون كما يف حسنة الفضل :وحب أولياء اهلل واجب ،وكذلك بعض
أعداء اهلل والِباءة منهم ومن أئمتهم ،)4(واملسألة بعد حمتاجة إىل التتبع والتأمل.
ومثل الِباءة من الكفار واملشركني الِباءة من أهل البدع وْحوهم.
َّ
ذين لَ ْم
وال خيفى أن الِب غري الِباءة ،فالرواية واآلية ال تنافيان قوله سبحانه﴿ :ال يَـ ْنها ُك ُم اللَّهُ َع ِن ال َ
ِ
ِ
طين،
وه ْم َوتُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إ َّن اللَّهَ يُ ِح ُّ
يُقاتِلُوُك ْم فِي الدِّي ِن َولَ ْم يُ ْخ ِر ُجوُك ْم م ْن ِديا ِرُك ْم أن تَـبَـ ُّر ُ
ب ال ُْم ْقس َ
ِ ِ
ِ
ظاهروا َعلى إِ ْخر ِ
َّ
اج ُك ْم أ ْن
إِنَّما يَـ ْنها ُك ُم اللَّهُ َع ِن الذ َ
ين قاتَـلُوُك ْم في الدِّي ِن َوأَ ْخ َر ُجوُك ْم م ْن ديا ِرُك ْم َو َ ُ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن﴾(.)3
تَـ َولَّْو ُه ْم َوَم ْن يَـتَـ َولَّ ُه ْم فَأُولئِ َ
هذا ولكن اشتهار ع ّدها يف فروع الدين العشرة ظاهر يف وجوهبا كوجوب سائر التسعة.
وال خيفى أن املراد بالكافر هو املنكر لأللوهية ،أو للرسالة مطلقا ،أو لرسالة حممد (صلى اهلل عليه
وآله) ،أو للمعاد ،أو لرسالة نيب معلوم رسالته كنبوة موسى وعيسى وإبراهيم (عليهم السالم) ،أو ما أشبه
ذلك على ما ذكروه يف باب الكفر ،وكذلك لضروري من ضروريات الدين مبا يرجع إىل تكذيب رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله) على ما ذكرناه يف (الفقه).
أما إذا مل يرجع إىل تكذيب رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) فليس ذلك من الضروريات املوجب
إنكارها الكفر.
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 :5االستبراء
ال دليل على وجوب االستِباء بالبول بعد اجلنابة ،وال على االستِباء باخلرطات بعد البول وجوبا
نفسيا ،بل ال وجوب غريي له أيضا ،إذا متكن من الصالة وسائر الواجبات املشرتطة بالطهارة بدون ذلك.
نعم استِباء األمة شرط يف جواز الدخول ،كما دل عليه النص والفتوى:
 :6استبراء األمة قبل البيع
ورد عن الصادق (عليه الصالة والسالم) يف رواية حفص :يف رجل يبيع األمة من رجل ،عليه أن
يستِبئ من قبل أن يبيع.)0(
قال صاحب العروة( :كل من ملك أمة جيب عليه استِباؤها أي طلب براءة رمحها من احلمل ،بأي
ْحو كان التملك من الشراء أو اهلبة أو الصلح أو االستغنام أو االسرتقاق أو ْحو ذلك من أْحاء التملك،
حلكمة عدم اختالط األنساب ،باإلمجاع والنصوص املتواترة ،وهي وإن كانت معِبة بالشراء إالّ أن الظاهر
مالحظة حكمة احلكم وفهم العلماء أنه من باب املثال.
أقول :حيث إن املسألة خارجة عن حمل االبتالء ال نفصل الكالم يف ذلك ،وإن كان من الواضح أن
ذلك حيث تكون األمة موطوءة ،أما إذا مل تكن موطوءة بسبب أِنا كانت المرأة مثال ،غري حمللة وال
مزوجة من رجل ،أو كانت صغرية أو ما أشبه ذلك مل يكن هذا احلكم.
والظاهر أنه شرط جلواز البيع تكليفا ووضعا ،ال أنه واجب ذايت كما هو احلال يف ما يذكر يف باب
املعامالت.
أما من يريد التزوج بامرأة كانت زوجة الغري ودخل هبا بدوام أو متعة فالواجب عليها حفظ نفسها يف
عدتا ،كما ال جيوز للرجل الثاين وطيها وال نكاحها وهي يف العدة.
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 :7التبشير

ِ
ِ ِ َّ
َّ
ذين
اجتَـنَبُوا الطَّاغُ َ
ذين ْ
وت أن يَـ ْعبُ ُدوها َوأَنابُوا إىل اللَّه َهلُ ُم الْبُ ْشرى ،فَـبَش ِّْر عباد ال َ
قال سبحانه﴿ :وال َ
ِ
ِ
ك ُهم أُولُوا ْاألَلْ ِ
ِ
َحسنَهُ أُولئِ َ َّ
باب﴾(.)0
ذين َه ُ
داه ُم اللَّهُ َوأُولئ َ ْ
ك ال َ
يَ ْستَمعُو َن الْ َق ْوَل فَـيَتَّبعُو َن أ ْ َ
ظاهر اآلية كآيات أخر وجوب التبشري كوجوب اإلنذار حيث عِب عنه بالتبشري أيضا من باب
ش ْرُه ْم بِ َع ٍ
ذاب أ ٍ
املشاكلة ،قال سبحانه﴿ :بَ ِّ
َليم﴾( ،)4وحيث جيب االقتداء بالنيب (صلى اهلل عليه وآله) يف

غري ُمتصاته ،وُمتصاته مستثناة ،فما مل يعلم أِنا منها وجب على اجلميع ،فاألمر وإن كان ظاهرا يف
التوجيه إليه لكنه عام.
والظاهر أنه كفائي ال عيين ،لوضوح أن العلة تقريب الطرف إىل الطاعة ،وتبعيده عن املعصية ،ولعل
منه يستفاد املقدمية أيضا ،واهلل العامل.
مث قوله سبحانه :يتبعون أحسنه الظاهر أنه من باب االستحباب اختيار األفضل ،وكذلك قوله
أح َسنِها )3(وإال فليس من الواجب اختيار األحسن فيما يكون اجلميع
سبحانهَ  :و ُأم ْر قَـ ْوَم َ
أخ ُذوا بِ ْ
ك يَ ُ
واحبات أو مستحبات ،وإن كان بينها مراتب.
 :8االستبشار

ِ
ِ
اجلَنَّةَ يُقاتِلُو َن يف َس ِ
نني أَنْـ ُف َس ُه ْم َوأ َْموا َهلُ ْم بِأ َّ
بيل اللَّ ِه
َن َهلُ ُم ْ
قال سبحانه﴿ :إِ َّن اللَّهَ ا ْش َرتى م َن الْ ُم ْؤم َ
ِِ ِ ِ
ِ
فَـيَـ ْقتُـلُو َن َويـُ ْقتَـلُو َن َو ْعدا َعلَْي ِه َحقًّا ِيف التـ َّْوراةِ َو ِْ
استَْب ِش ُروا بِبَـْيعِ ُك ُم
اإل ْجن ِيل َوالْ ُق ْرآن َوَم ْن أ َْوىف بِ َع ْهده م َن اللَّه فَ ْ
ِ
ظيم﴾(.)2
الَّذي بايَـ ْعتُ ْم بِِه َوذل َ
ك ُه َو الْ َف ْوُز الْ َع ُ
واملستفاد عرفا من اآلية أنه إرشادي ال أنه واجب ،ومثله بعض اآليات األخر الواردة
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وع ُدو َن﴾( ،)0أما احتمال أن يكون واجبا تعبديا
بصيغة األمر ،مثلَ ﴿ :وأَبْ ِش ُروا بِالْ َجن َِّة الَّتي ُك ْنتُ ْم تُ َ
من جهة أن االستبشار حمفز للطاعة أكثر فأكثر ومنفر عن املعصية كذلك فهو بعيد.
ألن مثل هذا التحفيز للطاعة والتنفري عن املعصية ليس بواجب ،ومل أجد من قال بالوجوب يف
أحدمها أو فيهما ،وال ال تفصيل يف املسألة هنا.
 :9بعث الحكمين

ِ ِ
ِ ِِ
قال سبحانه﴿ :وإ ْن ِخ ْفتُم ِش َ ِ
صالحا
قاق بـَْين ِهما فَابْـ َعثُوا َح َكما م ْن أ َْهله َو َح َكما م ْن أ َْهلها إ ْن يُريدا إِ ْ
ْ
َ
يـُ َوفِّ ِق اللَّهُ بَـْيـنَـ ُهما إ َّن اللَّهَ كا َن َعليما َخبريا﴾(.)4
قد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الطالق ،ولذا ال نفصل املسألة هنا.
أقول :ولذا مل يقل أحد بوجوب هذه الكيفية وال سرية على ذلك إىل يومنا هذا ،واحلكم سواء من
أهله أو أهلها ميكن أن يكون رجال أو امرأة أو خنثى ،ولو قيل باالنصراف إىل الرجل قلنا إنه بدائي.
 :01بعث الزانية الكتابية إلى أهلها
ورد عن الصادق (عليه الصالة والسالم) يف موثقة السكوين ،عن آبائه (عليهم السالم) :إن حممد
بن أيب بكر كتب إىل علي (عليه السالم) يف الرجل زنا باملرأة اليهودية والنصرانية ،فكتب إليه :إن كان
حمصنا إىل أن قال :وأما اليهودية فابعث هبا إىل أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.)4(
والظاهر أنه ذخيريي ال أنه تعييين لألدلة العامة ،حيث إن للحاكم أن حيكم يف أهل الكتاب على ْحو
مذهبنا ،أو على ْحو مذهبهم ،أو أن يسلمه إليهم حىت حيكموا فيه على ْحو مذهبهم كما ذكرنا ذلك يف
بعض مباحث (الفقه).
وال يبعد أن يكون األمر كذلك يف كل أهل دين وإن مل يكن من أهل الكتاب ،وذلك لقاعدة اإللزام
وغريها ،وعليه فليس
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األمر خاصا بالزانية ،وإمنا جيري يف الزاين منهم وغريمها بالنسبة إىل سائر املعاصي واملنكرات.
أقول :ومن ذلك يعرف يف اجملوسي وأصحاب القوانني ،كما هو متعارف يف احلال احلاضر ،لكن
قاعدة اإللزام تقتضي عدم وجوب البعث يف أصحاب القوانني حيث تعارف عندهم الزنا.
 :00بعث الهدى للمحصور
ِ
ي َم ِحلَّهُ﴾( ،)0فإن من يعجز عن إمتام احلج
قال سبحانهَ ﴿ :وال تَ ْحل ُقوا ُرُؤو َس ُك ْم َحتَّى يَـ ْبـلُ َغ ال َْه ْد ُ
والعمرة البد له من بعث اهلدي إىل مىن يف األول أو إىل مكة يف الثاين ،كما ذكرنا تفصيله يف كتاب احلج.
مث من الواضح أن هذا احلكم ال يرتبط بالنساء حيث إنه ال حلق هلن ،وال يبعد أن يكون التقصري يف
من يريد التقصري مثل احللق ،لالختيار بينهما حىت بالنسبة إىل الصرورة ،كما قال سبحانه :حملقني
رؤوسكم ومقصرين )4(وقد ذكرنا ذلك يف كتاب احلج مفصال.

 :04بغض أعداء اهلل
قد تقدم الكالم يف ذلك يف الِباءة من الكفار ،ومن الواضح أن البغض غري الِباءة ،فالبغض قليب
والِباءة منصرفة إىل الظاهر ،وإن كان مبعثها القلب.
وال خيفى أن عدو اهلل يشمل منكر أصل من أصول الدين كاأللوهية أو الرسالة العامة أو اخلاصة أو
املعاد ،كما يشمل كل من خيالف الضروري الذي يرجع إىل تكذيب رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) كما
حققه مصباح الفقيه وغريه.
 :03ابتغاء الوسيلة إلى اهلل
َّ
ين َآمنُوا اتَّـ ُقوا اللَّهَ َوابْـتَـغُوا إِلَْي ِه الْ َوسيلَةَ﴾(.)3
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها الذ َ
واملراد بابتغاء الوسيلة عمل وقول وفكر ما يوجب البلوغ إىل مرضاة اهلل سبحانه
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وتعاىل ،سواء كان بالواجبات أو املستحبات أو ما أشبه ،أو بتسبيب الصاحلني من أوليائه سبحانه
كاألنبياء واألئمة (عليهم الصالة والسالم) إليه ،وهل ذلك من الواجبات أو األمر إرشادي ،ال يبعد األول
بالنسبة إىل الثاين ،والثاين بالنسبة إىل األول للمناسبة املغروسة يف األذهان ،أما كونه مولويا بالنسبة إىل
توسيط الصاحلني فألنه يوجب األمن من الضرر الكثري ،والعقل ملزم بذلك وإن كانت املسألة بعد حمل
تأمل.
وال خيفى أن ابتغاء الوسيلة إرشادي ،إذ ليس فوق ما ذكروه يف كتاب أصول الدين واجب مثل ابتغاء
الوسيلة ،وهلذا مل يذكر أحد وجوبه ،واإلرشادي يف الواجبات إرشادي واجب ،ويف املستحبات إرشادي
مستحب.
وال خيفى أن ابتغاء الوسيلة أعم من اإلجيايب والسليب من الفعل والرتك ،وإن كان املنصرف منه حسب
الظاهر اإلجيايب ،لكن العلة تكون أعم منهما.
 :02االبتغاء من فضل اهلل
ضي ِ
ِ ِ
الصالةُ فَانْـتَ ِش ُروا ِيف ْاأل َْر ِ
ض ِل اللَّ ِه﴾(.)0
ت َّ
ض َوابْـتَـغُوا ِم ْن فَ ْ
قال سبحانه﴿ :فَإذا قُ َ
االبتغاء من فضل اهلل على ْحو اإلرشاد ،حىت يكتسب كل كاسب ما يغنيه ألجل نفقاته ،فهو من
أبواب الكسب ،وله حالته من الوجوب املقدمي أو االستحباب.
وال خيفى أن الكسب أعم من املعامالت ،ومن حيازة املباحات كصيد السمك أو األخذ من امللح يف
املعدن أو قطع الشجر أو الثمار يف الغابة ،والالزم أن ال يكون ذلك بأكثر ِما ذكر يف قوله سبحانه:

خلق لكم ،)4(كما فصلنا ذلك يف كتاب االقتصاد.
 :05البكاء

ول اللَّ ِه وَك ِرهوا أن ُجي ِ
ِ ِِ ِ
الف رس ِ
اه ُدوا بِأ َْمواهلِِ ْم َوأَنْـ ُف ِس ِه ْم
َ ُ
ِح الْ ُم َخلَّ ُفو َن مبَْق َعده ْم خ َ َ ُ
قال اهلل سبحانه﴿ :فَر َ
يف َس ِ
ض َح ُكوا قَليال َولْيَْب ُكوا َكثريا
بيل اللَّ ِه َوقالُوا ال تَـْن ِف ُروا ِيف ْ
َش ُّد َحًّرا لَ ْو كانُوا يَـ ْف َق ُهو َن فَـ ْليَ ْ
َّم أ َ
احلَِّر قُ ْل ُ
نار َج َهن َ
جزاء ِمبا كانُوا يك ِ
ْسبُو َن﴾(.)3
َ
َ
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الظاهر أنه للتهديد والتخويف واإلرشاد ،ال أن ذلك من الواجبات ،إالّ أن يكون املراد بذلك التوبة
فيكون كناية عن وجوب التوبة عليهم ،والظاهر أنه ال خصوصية لذلك باملخلّفني ،بل لكل عاص ،وإن

كانت املراتب ذختلف من معصية إىل معصية.
وكذلك بالنسبة إىل ترك الواجبات مع االختالف يف واجب عن واجب ،الختالف مراتبها.
مث إين مل أجد من ذكر أن فرح املخلفون شيء حرام ،بل هو صفة سيئة حيث تدل على عدم
االعتناء باهلل وأحكامه وبسوء املصري ،فتأمل.

 :06إباغ المشرك إلى مأمنه
ِ
ِ
ِ
قال سبحانه﴿ :وإ ْن أ ِ
ك
الم اللَّ ِه ُمثَّ أَبْل ْغهُ َمأْ َمنَهُ ذل َ
َح ٌد م َن الْ ُم ْش ِر َ
كني ْ
جارَك فَأَج ْرهُ َح َّىت يَ ْس َم َع َك َ
َ َ
استَ َ
َّه ْم قَـ ْوٌم ال يَـ ْعلَ ُمو َن﴾(.)0
بِأَنـ ُ
جيب إجارة الكافر مشركا كان أو غري مشرك ،وإمنا ذكر املشرك يف اآلية املباركة من باب املثال،
للمالك املستفاد عرفا من ذلك ،ليسمع القرآن أو األحكام لوحدة املالك ،فإن أسلم بعد ذلك فهو وإال فال
جيوز قتله بعد إجارته ،بل جيب إبالغه إىل حمل يأمن فيه على نفسه من املسلمني ،فإن بقي وغريهم على
كفره كان حكم قتله ما ذكر يف باب الكفار.
وال خصوصية له بالنيب (صلى اهلل عليه وآله) فيلحق به األئمة (عليهم الصالة والسالم) ،بل كل
حاكم شرعي وإن مل يكن معصوما بعد أن يكون نائبا عنهم (عليهم الصالة والسالم) فيجب عليه إجارة
من يطلب احلق.
وكما حيرم على النيب (صلى اهلل عليه وآله) إيذاء الكافر وأخذ ماله وقتله حني كونه عندهم بدون
الشرائط املتوفرة يف باب اجلهاد ،كذلك حيرم على آحاد املسلمني ذلك.
وال يلزم اإلبالغ إىل املأمن خبصوصه ،بل إذا كان هو يرجع إىل مأمنه يكفي ذلك ،ولعل األمر
باالبالغ من جهة اخلوف عليه إذا مل يكن معه بعض املسلمني أن يقتله أو يؤذيه بعض من يف الطريق ِمن
ال يعلم بذلك.
وبذلك يظهر أنه ال جيوز للذاهب إىل بالد الكفر أن يأخذ من أمواهلم غيلة ،أو أن يطأ نساءهم
بدون املوازين الشرعية ،لتوهم أنه يقصد متلكهم ،أو يأخذ أوالدهم أو نساءهم عبيدا
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وإماء وإن كان له سيطرة ذلك ،ألن كل ذلك ال جيوز إال باملوازين املقررة يف باب اجلهاد.
نعم قد ذكرنا يف كتاب النكاح أنه جيوز أن ينكح الكتابيات ولو بدون اللفظ ،مثل الكتابة عند
حماكمهم أو ما أشبه ذلك إذا صدق النكاح عليه ،كما هي عادتم يف بعض البالد.
واالحتياط إجراء العقد إما بينهما وإن كان أحدمها كافرا ،أو باالستيكال منه إلجراء العقد بنفسه
هلما أو ما أشبه ذلك بسبب الوصول إىل البالد اإلسالمية باملخابرة وتوكيل عاملني بإجراء العقد هلما أو ما
أشبه.
 :07تبليغ ما أنزل على النبي (صلى اهلل عليه وآله)
الر ُس ُ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها َّ
ك ِم ْن َربِّ َ
ول بَـلِّ ْغ ما أُنْ ِزَل إِلَْي َ
ك َوإ ْن َملْ تَـ ْف َع ْل فَما بَـلَّ ْغ َ
ت ِرسالَتَهُ َواللَّهُ
يـع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس﴾(.)0
ص ُم َ
َْ
والظاهر أن احلكم ليس خاصا بالرسول (صلى اهلل عليه وآله) ،بل التبليغ واجب على كل إنسان
على ْحو الكفاية ،ألن الغرض وصول احلكم إىل الناس ،واآلية وإن كانت خاصة موردا بنصب علي (عليه
ب﴾( ،)4إىل غري
ب َوإلى َربِّ َ
السالم) إالّ أِنا عامة واردا ،مثل قوله سبحانه﴿ :فَِإذا فَـ َر ْغ َ
ت فَانْ َ
ك فَ ْارغَ ْ
ص ْ
ذلك.
و(اهلل يعصمك) ال خيصصها ولو من جهة املالك ،وعلى هذا فال فرق بني تبليغ املسلم والكافر ،فإن
َّك
املسلمني أيضا حمتاجون إىل التبليغ ألصول الدين أو فروعه ،ومثل ذلك قوله سبحانهَ ﴿ :وإ ْن ما نُ ِريَـن َ
ِ
ساب﴾(.)4
َّك فَِإنَّما َعلَْي َ
ض الَّذي نَ ِع ُد ُه ْم أ َْو نَـتَـ َوفَّـيَـن َ
بَـ ْع َ
ك الْبَاغُ َو َعلَْيـنَا الْح ُ
مث إن الظاهر أن التبليغ الواجب منه هو القدر املتعارف ،ال أنه يلزم على اإلنسان أن يذهب إىل كل
بيت بيت ويبلغ ،وإن كان ذلك جائزا إذا مل يكن موجبا للوهن وما أشبه ذلك ،كما يفعله املسيحيون يف
بعض البالد الغربية على ما نقل.
وال فرق يف ذلك بني أن يكون الكافر كتابيا أو غري كتايب ،وأن يكون املسلم صحيح العقيدة أو
فاسد العقيدة ،لإلطالق واملالك
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ومجلة من الروايات.
 :08ابتاء اليتامى

ِّكاح فإن آنَ ْستُ ْم ِم ْنـ ُه ْم ُر ْشدا فَا ْدفَـعُوا إِلَْي ِه ْم
قال سبحانهَ ﴿ :وابْـتَـلُوا الْيَتامى َحتَّى إذا بَـلَغُوا الن َ
أ َْموالَ ُه ْم﴾( ،)0والظاهر أن ذكر اليتامى من باب املثال ،وإال فحىت األب واجلد إذا كان عندمها مال الطفل
وجب دفعه إليه عند بلوغه الرشد.
كما أن الظاهر أنه واجب غريي ال نفسي ،ألن امليزان معرفة بلوغ اليتيم ورشده ،فإذا عرفا من غري
ابتالء كفى.
مث الظاهر أنه ال جيب حفظ عني املال كالنقود مثال ،كما ذكرنا مثل ذلك يف الفقه يف باب األمانة،
وهلذا تعد البنوك أمينة إذا ردت قدر املال وإن مل يكن عينها.
نعم يف بعض األشياء يعتِب عرفا العني ،كالدور والعقار والعيون وما أشبه ذلك.
أما القسم الثالث كالقماش وْحوها فال يستبعد أن يكون كالنقد ،وإن كان االحتياط مالحظة العني.
وإذا شك يف البلوغ ومل يعرف باالختبار فاالستصحاب يقتضي بقاء عدمه.
 :09بناء الكعبة المشرفة وسائر الشعائر التي من قبيلها كالمسجدين والقدس ومسجد الكوفة
وأضرحة األئمة الطاهرين (عليهم الصاة والسام).
والظاهر أنه واجب كفائي على عامة املسلمني ،ألن يف ذلك إبقاء لشعائر اإلسالم ،قال سبحانه:
رام قِياما لِلن ِ
َّاس﴾(.)4
﴿ َج َع َل اللَّهُ الْ َك ْعبَةَ الْبَـ ْي َ
ْح َ
ت ال َ

بل يستفاد ذلك من بعض الروايات أيضا :مثل قول الصادق (عليه الصالة والسالم) يف صحيح عبد
اهلل بن سنان :لو عطل الناس احلج لوجب على اإلمام أن جيِبهم على احلج ،إن شاؤوا وإن أبوا ،فإن هذا
البيت إمنا وضع للحج.)4(
وقال (عليه الصالة والسالم) يف صحيح هشام ومعاوية وغريمها :لو أن الناس تركوا
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احلج لكان على الوايل أن جيِبهم على ذلك وعلى املقام عنده ،ولو تركوا زيارة النيب (صلى اهلل عليه
وآله) لكان على الوايل أن جيِبهم على ذلك وعلى املقام عنده ،فإن مل يكن هلم أموال أنفق عليهم من بيت

مال املسلمني.)0(

وذلك من تعظيم الشعائر ،وهو واجب كما يستفاد من أخري اآلية املباركة ،قال سبحانهَ ﴿ :وَم ْن
يُـ َعظِّ ْم َشعائِر اللَّ ِه فَِإنَّها ِم ْن تَـ ْق َوى الْ ُقلُ ِ
وب﴾(.)4
َ

والظاهر أن ذلك واجب على الوايل ابتداء ألنه املسؤول األول عن الشعائر اإلسالمية العامة كما
ذكرناه يف فقه السياسة ،وإمنا يصري واجبا كفائيا إذا مل يقم الوايل به ،وهو مثل غسل امليت وسائر أموره
حيث جيب ابتداء على الورثة ،فإن مل يقوموا قام به سائر الناس كفاية ،على تفصيل ذكرناه يف غسل امليت.
مث الظاهر أن كال من البناء املادي واملعنوي جيب أن يكون حسب املتعارف مع مالحظة الزمان
واملكان وسائر الشرائط ،ألنه املنصرف من إطالق األدلة ،فإذا مل يكن املتعارف أن يكون ثوب الكعبة من
اجللود املدبوغة كما رمبا ذكر من فعل هاجر (عليها السالم) مل جيز ذلك.
مث الظاهر أنه ال جيوز بناء الكعبة املشرفة واملسجدين والقدس وما أشبه ذلك بسبب الكفار ،وإن
كانوا أكثر إتقانا وأمجل بناء ،لألصل.
 :41بهت أهل البدع
ورد يف الصحيح عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا
الِباءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي ال يطمعوا يف الفساد يف اإلسالم،
وحيذرهم الناس وال يتعلموا من بدعهم ،يكتب اهلل لكم بذلك احلسنات ،ويرفع لكم به الدرجات يف
اآلخرة.)4(
ومن الواضح أن تلك من باب املقدمة ،وليست واجبات نفسية ،وذيل احلديث وإن كان

داال على االستحباب إالّ أنه من مجلة أقسام النهي عن املنكر ،فإن الواجب الوقوف أمام أهل البدع
السب والوقيعة والبهت وإن كانت حمرمات إالّ أن األمر دائر
والريب ملنعهم عن النفوذ بكل وسيلة وسبب ،و ّ
بني األهم واملهم.
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 :40البيتوتة بمنى
إِنا واجبة على احلاج أيام التشريق ،وحيث ذكرنا املسألة مفصلة يف كتاب احلج ال داعي إىل تكرارها.
ومن غري اخلفي أن األمر بالنسبة إىل الصغري يعود إىل الويل يف ما مل يتمكن الصغري العمل بنفسه،
فإن احلج خصص يف الشريعة جبواز إتيانه من الصغري حىت من أيامه األول.
 :44بيع الحيوان الموطوء
قد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب احلدود ،فال داعي إىل تكراره.
 :43البيتوتة عند الزوجة
فإِنا واجبة على تفصيل ذكرناه يف كتاب النكاح.
 :42التبيين

َّ
ضَربْـتُ ْم يف َس ِ
الم
بيل اللَّ ِه فَـتَبَـيَّـنُوا َوال تَـ ُقولُوا لِ َم ْن أَلْقى إِلَْي ُك ُم َّ
ذين َآمنُوا إذا َ
الس َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
ِ
ِ
ك ُكْنتُ ْم ِم ْن قَـْبل فَـتَبَـيَّـنُوا﴾( ،)0وقال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها الَّ
احلَياةِ ُّ
ذين
ض ْ
الدنْيا َكذل َ
لَ ْس َ
ت ُم ْؤمنا تَـْبتَـغُو َن َعَر َ
َ
ُ
ِ
ِ ٍ
ِ
مني﴾(.)4
صبِ ُحوا َعلَى ما فَـ َع ْلتُ ْم ناد َ
َآمنُوا إ ْن جاءَ ُك ْم فاس ٌق بِنَبٍَإ فَـتَبَـيَّـنُوا أ ْن تُصيبُوا قَـ ْوما جبَهالَة فَـتُ ْ
الظاهر أن التبيني يف اآليتني واجب غريي،
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لتوقف الواجب عليه ،فإذا مل يتوقف الواجب عليه مل يكن واجبا بنفسه.
ضَربْـتُ ْم يف َس ِ
بيل اللَّ ِه﴾( )0على سبيل املثال ال اخلصوصية،
ومن ذلك يعرف أن قوله سبحانه﴿ :إِذا َ

وقد ذكرنا يف األصول يف آية النبأ تفصيال فمن شاء فلريجع إليه.
وال خيفى أن قوله سبحانه :تبتغون عرض احلياة الدنيا ليس على ْحو العمومية ،فالقول بأنك
لست مؤمنا ال جيوز وإن مل يكن من جهة ابتغاء القائل عرض احلياة الدنيا.
 :45البيع
الظاهر وجوب البيع والشراء وسائر أنواع االكتساب واحليازة ألجل قوت نفسه وقوت واجيب النفقة
وما أشبه من باب املقدمة ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف (الفقه).
 :46بيع العبد المسلم على الكافر
واجب كفائي حسب ما يستفاد ِما ورد من الروايات اليت ذكرنا بعضها يف الفقه ،وحيث إنه واجب
مقدمي ال فرق بني البيع وسائر أْحاء النقل ،ألن املقصود عدم بقاء العبد املسلم عنده ،وذلك حيصل بكل
أنواع النقل.
والظاهر أنه إذا مل يستعد الكافر ،ال ألن يسلم حىت ينقضي املوضوع ،وال ألن ينقل بأي نوع من
النقل ،ومل يكن كاملشرف على املوت حيث تنتهي املشكلة ،وجب إجباره بسبب احلاكم الشرعي.
وال خيفى وجود العبيد حىت يف زماننا ،فقد رأيت إحصاء يف عامل اليوم مليون من العبيد(.)4

واملراد األعم من األمة والرجل ،كما أنه ال فرق يف العبد واألمة بني أن يكون كبريا أو صغريا ،عاقال أو
جمنونا ،إلطالق األدلة.

( )0سورة احلجرات :اآلية .0
( )4ويكون االستعباد اليوم عِب العصابات والدول االستعمارية للشعوب املظلومة ومبختلف العناوين.

حرف التاء
 :0متابعة اإلمام في الصاة
هي من الواجبات الشرطية ،على ما ذكرنا تفصيله يف كتاب الصالة.
وال خيفى أن املراد بكونه واجبا شرعيا مع إرادة البقاء مأموما ،وإالّ فمع العدول يف ما جيوز مل يكن
ذلك واجبا شرعيا
 :4متابعة النبي األكرم وآله المعصومين (صلوات اهلل عليهم أجمعين).
ِِ
ِ
ِ
َّيب ْاأل ُِّم ِّي الَّذي يـُ ْؤِم ُن بِاللَّ ِه َوَكلِماتِِه َواتَّبِعُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْهتَ ُدو َن﴾(،)0
قال سبحانه﴿ :فَآمنُوا بِاللَّه َوَر ُسوله النِ ِّ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوما َِنا ُك ْم َعْنهُ فَانْـتَـ ُهوا﴾(.)4
الر ُس ُ
وقال سبحانه﴿ :ما آتا ُك ُم َّ
ول َو أ ِ
ُويل األمر ِمْن ُك ْم﴾( )3لالرشاد ،ألنه ال حكم
الر ُس َ
والظاهر أن ذلك مثل﴿ :أَطيعُوا اللَّهَ َو أَطيعُوا َّ
جديد سوى األحكام األولية.
وقد ذكر يف الروايات أن املراد بأويل األمر املعصومون (عليهم الصالة والسالم) أما إطاعة حكام
الشرع العدول كالشيخ املرتضى واملقدس األردبيلي ومن أشبه فذلك من باب العمل باألحكام الشرعية ،وال
خصوصية لإلطاعة.
كما أنه إذا ثبت ورود شيء عن سائر
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األنبياء كموسى وعيسى (عليهم السالم) ومل خيالف ذلك يف اإلسالم ،بأن مل يكن اإلسالم ناسخا له
وجب االتباع.
كما أنه يستحب اتباع املستحبات الواردة عنهم ،ولذلك أكثر فقهائنا يف الكتب الفقهية والروائية من
النقل عنهم (صلوات اهلل عليهم أمجعني).
 :3إتاف مادة الفساد
جيب إتالف مادة الفساد ،كالقمار وآالت اللهو والصليب وما أشبه ،كما جيب إتالف اخلمر وغريها
من احملرمات من باب النهي عن املنكر ودفعه.
وفيه بعض الروايات اخلاصة ،باإلضافة إىل اإلطالقات ،كما ذكرنا ذلك يف مبحث األمر باملعروف
وغريه ،نعم ذكرنا يف بعض مباحث (الفقه) أنه لو مل يرد اخلمر للحرام بل للحالل كإلقائها يف بالوعته اليت
ملئت بالديدان ِما تقتلها اخلمر وْحو ذلك ،مل جيز التصرف فيها ال باإلتالف وال بغريه حلق االختصاص
بعد انصراف األدلة عن مثل ذلك.
ومنه يعرف أنه ال جيوز إتالف القمار وآلة اللهو والصليب واخلمر وما أشبه ذلك إذا كانت عند
الكفار ،فإن القانون بالنسبة إليهم :ألزموهم مبا التزموا به.
وكذلك ال جيوز إتالفه فيما إذا كان ُمتلفا فيه بني الفقهاء ،وكان يرى الذي يريد اإلتالف احلرمة،
واحلاصل :إنه يلزم موازين األمر باملعروف والنهي عن املنكر وما أشبه ذلك ،وليس األمر على إطالقه.
 :2إتمام الحج
جيب إمتام احلج ،صحيحا كان أو فاسدا ،وكذلك العمرة باألدلة اليت ذكرناها يف كتاب احلج.
احلَ َّج َو الْعُ ْمَرَة لِلَّ ِه﴾(.)0
قال سبحانهَ ﴿ :وأَِمتُّوا ْ

وال خيفى أن قول بعض الفقهاء بأن اآلية دليل على وجوب العمرة كوجوب احلج غري ظاهر ،فإن
اإلمتام غري الشروع.
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 :5إتمام الصاة الواجبة
جيب إمتام الصالة الواجبة على ما ذكرناه يف كتاب الصالة ،لكن ال يبعد أن ال يشمل ذلك مثل
صالة امليت ،بل إِنم اختلفوا يف أِنا هل هي صالة أو دعاء ومسي صالة توسعا أو باملعىن اللغوي.
كما أنه يشك يف مشوله ملثل الصالة املنذورة وما أشبه ،وإمنا التحقيق يف ما ذكر يف كتاب الصالة من
الفقه أن نذر الصالة والصوم وما أشبه ذلك بالنسبة إىل املستحبات ال يوجب تغيري األحكام األولية فيها،
وإن نذر صالة ركعتني مث صلى بعضها وأبطل مث أراد االستئناف مل يكن فيه حمذور.
 :6إتمام الصوم الواجب
يام إلى اللَّْي ِل﴾( ،)0وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الصوم.
قال سبحانه﴿ :وأَتِ ُّموا ِّ
الص َ
وال خيفى أن إمتام الصوم إىل الليل إمنا هو يف املتعارف ،أما يف اآلفاق اليت ميتد الليل فيها أو اليت ميتد
النهار فيها فالالزم أخذ ذلك بالقدر املتعارف ،ألن األدلة نازلة عليه ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف بعض
رسائلنا.
 :7إتمام االعتكاف
قد ذكرنا يف كتاب االعتكاف أنه جيب إمتام االعتكاف يف اليوم الثالث إذا اعتكف يف يومني ،أما إذا
كان االعتكاف واجبا معينا فاإلمتام من جهة النذر وْحوه.
نعم الظاهر أنه ال اعتكاف بعد تعذر الصوم ،كما إذا صار مريضا أو كبريا ال يتمكن على الصيام،
فإنه ال جيب عليه اإلتيان بسائر أحكام االعتكاف ،ألنه مل يعرف أنه ميسور من االعتكاف ،فامليسور ال
يرتك باملعسور ال يشمل املقام.
 :8إتمام ما على الميت
إذا كان شيء على امليت ِما مات ومل يتمه ،وكان له وصي يف ذلك ،أو كان ِما جعله
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الشارع على الورثة وجب إمتامه عليهم باألدلة العامة.
وكذلك حال ما إذا وجب عليه شيء ومل يأت به ِما أوجبه الشارع على أحد ،كما إذا وجب عليه
احلج أو الصالة أو الصيام فجاء هبا الولد األكِب أو ْحوه فإنه جيب عليه إمتامه.
 :9إتمام العهد
الاشكال يف وجوب الوفاء بالعهد مع اهلل سبحانه وتعاىلِ ،ما ذكر يف كتاب اليمني والنذر والعهد.
َّ
ذين
ومع غريه من الدول ،كافرة كانت أو غري كافرة ،إلطالق أدلته مثل قوله سبحانه﴿ :إِالَّ ال َ
ِ
ِ
َحدا فَأَتِ ُّموا إِلَْي ِه ْم َع ْه َد ُه ْم إلى
َ
كين ثُ َّم لَ ْم يَـ ْنـ ُق ُ
صوُك ْم َش ْيئا َولَ ْم يُظاه ُروا َعلَْي ُك ْم أ َ
عاه ْدتُ ْم م َن ال ُْم ْش ِر َ
()0
َّقين﴾ .
ُم َّدتِ ِه ْم أن اللَّهَ يُ ِح ُّ
ب ال ُْمت َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َّ
عاه ْدتُ ْم ِع ْن َد
وقوله تعاىلَ ﴿ :ك ْي َ
ذين َ
كين َع ْهد ع ْن َد اللَّه َوع ْن َد َر ُسوله إالّ ال َ
ْم ْش ِر َ
ف يَ ُكو ُن لل ُ
ِِ
ْح ِ
َّقين﴾(.)4
قيموا لَ ُه ْم أن اللَّهَ يُ ِح ُّ
قاموا لَ ُك ْم فَ ْ
رام فَ َما ْ
ال َْم ْسجد ال َ
استَ ُ
ب ال ُْمت َ
استَ ُ
وقال سبحانه﴿ :وإِ َّما تَخافَ َّن ِمن قَـوٍم ِخيانَة فَانْبِ ْذ إِلَي ِهم على س ٍ
ب
واء إ َّن اللَّهَ ال يُ ِح ُّ
ْ ْ َ َ
ْ ْ
َ
ِ
نين﴾(.)3
الْخائ َ
هذا باإلضافة إىل مجلة من الروايات املطلقة الشاملة ألقسام العهد مع الدول وغريهم كالعشائر
وهكذا.
أما العهد مع إنسان كأن يعاهد زيدا أن يأيت إىل داره مثال ،أو يشرتي له الشيء الفالين ،فلم أجد
من تعرض لوجوب الوفاء به ،بل لعل ظاهر بعضهم أنه من الوعد وهو مستحب الوفاء ال واجبه ،وحيث
ذكرنا هذا املبحث يف كتايب النذر واجلهاد فال داعي لتفصيل الكالم فيه.
وقد ذكرنا يف بعض مواضع (الفقه) الفرق بني الوعد والعهد ،فإن كليهما وإن كانا ينبئان من القلب
واللسان ،إال أن العهد أوله القلب ،والوعد أوله اللسان ،كما هو املتعارف يف املستفاد منهما.
وال فرق بني أن يكون العهد على ْحو املفاعلة وأن يكون من الطرفني ،أو من طرف
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واحد ،ألن العهد كاملعاهدة واجب التنفيذ(.)0
 :01التوبة

التوبة واجبة باألدلة األربعة ،قال سبحانهَ ﴿ :وتُوبُوا إىل اللَّ ِه َمجيعا أَيـُّ َها الْ ُم ْؤِمنُو َن لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن﴾(.)4
ِ
َّ
صوحا َع َسى َربُّ ُك ْم أن يُ َكفَِّر َعْن ُك ْم َسيِّئاتِ ُك ْم
ذين َآمنُوا تُوبُوا إىل اللَّه تَـ ْوبَة نَ ُ
وقال تعاىل﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
وي ْد ِخلَ ُكم جن ٍ
َّات﴾(.)3
ْ َ
َُ
ِ
استَـ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم ُمثَّ تُوبُوا إِلَْي ِه
وقال سبحانه حكاية عن النيب هود (عليه الصالة والسالم)َ ﴿ :ويا قَـ ْوم ْ
السماءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْدرارا﴾(.)2
يـُْرِس ِل َّ
وقال تعاىل حكاية عن صاحل النيب (عليه الصالة والسالم)﴿ :فَ ِ
ِِ
يب
ْ
استَـ ْغف ُروهُ ُمثَّ تُوبُوا إلَْيه إ َّن َرِّيب قَر ٌ
يب﴾(.)5
ُجم ٌ
استَـ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم إنّهُ كا َن َغفَّارا﴾(.)6
ويف حكايته سبحانه عن نوح (عليه السالم)﴿ :فَـ ُق ْل ُ
ت ْ
والروايات فيها متواترة ،والعقل يوجبها ،واإلمجاع عليها مقطوع ،واحتمال كون األدلة إرشادية خالف
الظاهر ،وحيث إن املبحث من شؤون أصول الدين املذكورة يف الكتب املعنية هبذا الشأن نرتكه بفروعه إىل
هناك.
مث إنه رمبا يستشكل يف أصل التوبة كاالستشكال يف الشفاعة والعفو وْحوها ،بأِنا توجب اطمينان
العصاة ولو يف اجلملة ،وذلك ِما يشجع على املعصية وهو نقض للغرض ،وفيه :إِنا حقيقة عند العقل
والعقالء ،ويوجب الرجاء ال التعريض ،فإن املعصية كثرية فلو مل تفتح باب التوبة والشفاعة لزم اليأس الذي
ينجر إىل عصيان أكثر ،فاملسألة على تقدير صحة االعرتاض يف اجلملة من باب األهم واملهم.
هذا باإلضافة إىل ما نشاهد من أن العلماء والصلحاء والعارفني بالتوبة والشفاعة من أشد الناس بعدا
عن املعصية ،ونرى يف املدارس واملعاهد والدول أِنم حيددون بعض األمور كأول الدراسة أو االمتحان أو
قبول الطالب يف وقت خاص مث
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جيعلون وقتا ثانيا ملن مل حيضر يف الوقت األول ،أو مل يعط االمتحان الناجح يف املوعد األول ،فهل
يقال :إن مثل ذلك يوجب فوات فائدة التوقيت ،إىل غري ذلك من األمور العقالئية املتعارفة عند مجيع
العقالء.
وال خيفى أن قوله (عليه السالم) :االستغفار كفارة من ال كفارة له يشمل كل أقسام الكفارة حىت
املالية ،فإذا كان مخس أو زكاة أو كفارة مالية واجبة عليه ومل يتمكن إطالقا استغفر ربه وكفى عن احلق
املايل.
والظاهر أن الكفاية إمنا تكون حسب التعذر العريف وإن متكن بعد ذلك ،مثال صار عليه ألف دينار
مخسا ومل يتمكن منه ألكل ماله أو تلفه أو ما أشبه ذلك ،مث استغفر ربه فيما كان الظاهر أنه ال يقدر عليه
حسب املتعارف ،فإنه إذا قدر عليه بعد عشر سنوات أو ما أشبه ذلك مل جتب إعادته ،ألن االستغفار سد
مسدها.
مث االستغفار كما يأيت لإلنسان نفسه ،يأيت يف اإلنسان عن غريه بأن يستغفر اإلنسان من ذنوب
املذنبني الذين أذنبوا ،وقد ذكر ذلك تفصيال يف حبث االستغفار.
 :00استتابة المرتد
قد استظهرنا يف الفقه قبول توبة املرتد ،مليا كان أو فطريا ،وما أشتهر بينهم من عدم قبول توبة
الفطري لبعض الروايات حمل نظر.
أما وجوب االستتابة فلبعض األدلة اخلاصة واألدلة العامة يف باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
والدعوة إىل اخلري ولزوم تبليغ اإلسالم واألحكام إطالقا أو مناطا ،فتأمل.
مث ال خيفى أن استتابة املرتد هي على النحو املتعارف ِما يستدرج اإلنسان فيه الشخص إىل الطاعة
واالبتعاد عن املعصية ،وهذا وإن كان البحث يف املرتد حينئذ لكنه أعم من املرتد وغري املرتد كسائر العصاة،
وقد ذكر األنبياء واألئمة (صلوات اهلل عليهم أمجعني) أروع األمثلة لالستدراج إىل الطاعة واالبتعاد عن
املعصية.
وهكذا احلال يف استقطاب الكفار إىل اإلميان وهدايتهم إىل اإلسالم ،فال خيتص احلكم باملرتد
واستتابته ،وإمنا ذكر ذلك يف العنوان من باب اإلملاع.

حرف الثاء
 :0الثبات في الجهاد

َّ
ذين َآمنُوا إذا لَقيتُ ْم فِئَة فَاثْـبُتُوا﴾(.)0
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ

وال يبعد أن يكون الثبات من أقسام اجلهاد ،فيكون حمكوما حبكم اجلهاد يف العينية والتخيريية ،فإذا
كان اجليش اإلسالمي فوق القدر احملتاج إليه جاز الرجوع فيما إذا بقي منهم قدر الكفاية ،نعم بشرط أن
ال يرتتب على ذلك حمرم آخر من وهن اجليش أو جرأة العدو أو ما أشبه ذلك.
وعليه فالفرار من الزحف أيضا يكون من هذا القبيل ،ال أنه حرام مطلقا ،وحيث إن املسألة مذكورة
يف كتاب اجلهاد ال داعي إىل تكرارها.
وال خيفى أن الثبات يف اجلهاد ال يراد به اجلهاد بالسالح مع العدو يف الساحة فقط ،وإمنا األعم من
ذلك ومن ُمتلف أقسام اجلهاد مع املنحرفني سواء كانوا منحرفني عن اهلل أو عن أنبيائه أو عن األئمة
(عليهم السالم) أو عن األحكام أو ما أشبه ذلك.
 :4الثبات للحرب

قال سبحانه﴿ :يا أَيُّـ َها الَّذين آمنُوا ُخ ُذوا ِح ْذرُكم فَانِْفروا ثُ ٍ
بات أَ ِو انْ ِف ُروا َجميعا﴾( ،)4أي
َ َ
َ ْ ُ
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انفروا أفواجا أفواجا ،أو جمموعا فهو واجب ذخيريي ،وهذا غري أصل النفر ،وهو مشتق من ثىب الشيء
مبعىن َمجَ َعه ،و(الثبة) مجَْعُه ثبات وثبوت :اجلماعة والعصبة من الفرسان ،كما ذكروه يف اللغة.

حرف الجيم
 :0جبر الوالي على الحج والزيارة واإلقامة
الظاهر من غري واحد من الفقهاء وجوب ذلك على الوايل ،ومستنده مجلة من الروايات:
كصحيح هشام ومعاوية وغريمها ،عن الصادق (عليه السالم) :لو أن الناس تركوا احلج لكان على
الوايل أن جيِبهم على ذلك وعلى املقام عنده ولو تركوا زيارة النيب (صلى اهلل عليه وآله) لكان على الوايل أن
جيِبهم على ذلك وعلى املقام عنده ،فإن مل يكن هلم أموال أنفق عليهم من بيت مال املسلمني.)0(
ويف صحيح عبد اهلل بن سنان ،قال الصادق (عليه السالم) :لو عطل الناس احلج لوجب على
اإلمام أن جيِبهم على احلج إن شاؤوا وإن أبوا ،فإن هذا البيت إمنا وضع للحج.)4(
ومن الواضح أن هذا غري احلج باالستطاعة وهو واجب كفائي ،والظاهر لزوم تعمري تلك األماكن
بالناس ،فال يكفي الواحد واالثنني والعشرة وما أشبه،
كما أن الظاهر من هذه األحاديث وجوب زيارة النيب (صلى اهلل عليه وآله) كفائيا حبيث ال يصري
مزاره مرتوكا ،واإلنفاق يكون من بيت مال املسلمني.
كما أنه جيب املقام يف مكة واملدينة كفائيا إذا مل يكن فيهما أهل
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وال ساكن ،وال يبعد أن تكون مشاهد األئمة (عليهم الصالة والسالم) من هذا القبيل للمالك.
ومن الواضح أنه ال خصوصية لإلمام املعصوم (عليه الصالة والسالم) يف اجلِب فهو سار إىل الوالة
الشرعيني ،كما أن العلة يف هذه الروايات توجب أن يكون األمر كذلك إذا مل يكن إمام معصوم حاضرا وال
نائب له ،فإنه جيب على عدول املسلمني ذلك ،بل وإن مل يكن عدول املسلمني وصل األمر إىل غريهم.
وإذا مل يكن بيت املال كان من الالزم اإلنفاق من النفس على ذلك ،وال يبعد جواز ذلك من الزكاة
وسهم السادة وسهم اإلمام (عليه الصالة والسالم) من اخلمس.
 :4جبر اإلمام المؤلي
وذلك كما ذكرناه يف كتاب اإليالء مفصال ،وقد ورد يف موثقة مساعة :سألته (عليه السالم) عن رجل
آىل من امرأته ،فقال :االيالء أن يقول الرجل :واهلل ال أجامعك كذا وكذا ،فإنه يرتبص أربعة أشهر ،فإن
فاء ،واإليفاء أن يصاحل أهله ،فإن اهلل غفور رحيم ،وإن مل يفئ بعد أربعة أشهر حىت يصاحل أهله أو يطلق
جِب على ذلك.)0(
 :3جبر اإلمام المظاهر
حيث ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب الظهار نكتفي مبا هناك.
ورد يف صحيح بريد بن معاوية ،عن الصادق (عليه السالم) يف حق املظاهر :فإن كان يقدر على أن
يعتق فإن على اإلمام أن جيِبه على العتق أو الصدقة من قبل أن ميسها ومن بعد ما ميسها.)4(
إىل غريها من الروايات.
 :2جبران اإلمام خسارة الرعية
جيب على اإلمام جِبان ضعف الرعية وخسارتم ،ملا ورد عن علي (عليه الصالة
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والسالم) يف إجراء النفقة على ذلك املسيحي املتكفف من بيت املال ملا رآه يف الكوفة( .)0وقد قال
الصادق (عليه الصالة والسالم) :وإن على اإلمام أن جيِب مجاعة من حتت يده وإن حضرت القسمة فله

أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة.)4(
وقد ذكرنا يف كتاب الزكاة من (الفقه) أن الزائد لإلمام (عليه السالم) واملعوز عليه ،والظاهر أن الفقيه
يتحمل ذلك أيضا مبقدار سعته ،ألنه احلاكم من قبلهم (عليهم السالم) والثابت واليته على الناس.
لكن ال خيفى أن إدارة شؤون املسلمني متوقف على شورى الفقهاء ،كما ذكرنا ذلك يف بعض كتبنا،
فإنه مقتضى اجلمع بني أدلة الوالية وأدلة الشورى ،وإذا مل يكن شورى كزماننا هذا فالواجب على كل فقيه
أن يعمل حسب قدرته ،فإنه ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها ،)4(ويف آية أخرى :ال يكلف اهلل نفسا
إال ما آتاها.)2(
 :5الجدال

ِ
احلِكْم ِة والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
بيل ربِّ َ ِ
َح َس ُن﴾(.)5
احلَ َسنَة َوجاد ْهلُ ْم بِالَّيت ه َي أ ْ
ك ب ْ َ َ َْ
قال سبحانهْ ﴿ :ادعُ إىل َس ِ َ

والظاهر أن هذا ليس تكليفا للرسول أو اإلمام (عليهما السالم) وحدمها ،بل تكليف كل مسلم
يتمكن من ذلك ،وليس األمر خاصا بالكفار واملشركني ،بل يأيت يف كل منحرف عقيدة أو عمال ،إما
باإلطالق أو باملالك ،والظاهر أنه ال فرق بني احتمال التأثري أو القطع بالعدم ،ألن عدم التأثري ال يوجب
الكف عن احلجة لئال يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل.)6(
هذا باإلضافة إىل تراكم األدلة حججا أو جمادالت أو ما أشبه ذلك ،كثريا ما يوجب التأثري ،ولذا
كما قلنا يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر جيب الرتاكم ،وإن كان قاطعا بأن
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هذا وحده ال يؤثر ،فإذا قال لفاعل املنكر مائة من الناس :اترك املنكر ،وكان األثر بعد كمال املائة،
كان الواجب على كل واحد ،باعتبار أنه جزء مؤثر ،وكذلك إذا كان مؤثرا يف التخفيف ،مثال يشرب اخلمر
يف كل يوم مخس مرات ،فإذا قالوا له ،شرب اخلمر كل يوم أربع مرات ،ألن قلة املنكر كانتفائه أيضا واجبة.
 :6جلد من خا بالمرأة
واملراد ضربه بالسوط الذي هو من اجللد ،كما هو الظاهر من املقابلة بني اجللد والعصو واهلرو وْحوها،
حيث إن كل واحد منها مشتق من األصل الذي كان اجللد أو العصى أو احلجر ،وإن كان رمبا حيتمل أن
ما كان مثل اجللد يف مجيع اجلهات عرفا قائم مقامه باملالك.
وقد ورد يف حديث عن الصادق (عليه الصالة والسالم) :إذا وجد الرجل مع امرأة يف بيت ليال
وليس بينهما رحم جلدا.)0(
لكن خصوصية الليل من باب أنه أكثر إثارة ،وإال فغري احملرمني ال جيوز هلما االختالء ،وقد ذكرنا
تفصيل ذلك يف بعض مباحث (الفقه).
وال خيفى أن كوِنما من رجل وامرأة يف قبال كوِنما امرأتني ،أو رجلني ،أو رجل وولد ،أو رجل
وبنت ،أو امرأة وبنت ِما يثري الشبهة ،فإن كل ذلك يوجب التعزير ،والبيت من باب املثال ،فإن اخليمة
كذلك.
إىل غري ذلك من التفاصيل املذكورة يف كتب الفقه.
 :7جلد رامي المحصنات
نات ُمثَّ َمل يأْتُوا بِأَربـع ِة شهداء فَ ِ
قال سبحانه﴿ :والَّذين يـرمو َن الْمحص ِ
انني َج ْل َدة َوال تَـ ْقبَـلُوا
وه ْم ََث َ
اجل ُد ُ
ْ َ َْ َ ُ َ َ ْ
َ َ َْ ُ ُ ْ َ
ك هم الْ ِ
ِ
فاس ُقو َن﴾(.)4
َهلُ ْم َش َ
هادة أَبَدا َوأُولئ َ ُ ُ
وحيث قد ذكرنا خصوصية اآلية واألحكام املستفادة منها يف كتاب احلدود
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الحاجة إىل التكرار.
 :8جلد َمن زنا

الزاين فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِمْنـ ُهما ِمائَةَ َج ْل َدةٍ﴾(.)0
الزانِيَةُ َو َّ
قال اهلل سبحانه وتعاىلَّ ﴿ :
ْ
وتفصيل أحكام ذلك موكول إىل كتاب احلدود.

 :9جلد الزاني الصغير
قد ورد يف صحيح أيب بصري ،عن الصادق (عليه السالم) ،يف غالم صغري مل يدرك ،ابن عشر سنني
زنا بامرأة ،قال :جيلد الغالم دون احلد.)4(
وهذا اجللد إمنا هو للمميز ،فإذا مل يكن الغالم ِميزا مل يكن عليه ذلك.
ومنه يعرف احلكم يف اجملنون املميز وغري املميز ملالك األدلة ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب
احلدود.

يسم الحد الذي يجب عليه بعد اعترافه بذلك
 :01جلد َمن لم ّ

ففي الصحيح ،عن الباقر (عليه السالم) ،عن أمري املؤمنني (عليه السالم) ،يف رجل أقر على نفسه
حبد ومل يسم أي حد هو ،قال :أمر أن جيلد حىت يكون هو الذي ينهى عن نفسه يف احلد،)4(
وخصوصيات املسألة مذكورة يف كتاب احلدود.
 :00جلد من شرب الخمر أو مسكرا غيرها
روى احلليب ،عن الصادق (عليه السالم) :قلت له :أرأيت النيب (صلى اهلل عليه وآله) كيف يضرب يف
اخلمر ،قال :كان يضرب بالنعال ويزداده إذا أتى بالشارب ،مث مل يزل الناس يزدادون حىت وقف
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ذلك على َثانني ،أشار بذلك علي (عليه السالم) على عمر فرضي هبا.)0(
ويف صحيح زرارة ،عن الباقر (عليه السالم) :إن عليا (عليه السالم) كان يقول :إن الرجل إذا شرب

اخلمر سكر ،وإذا سكر هذى ،وإذا هذى افرتى ،فاجلدوه حد املفرتي.)4(
ويف رواية عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :من شرب اخلمر فاجلدوه ،فإن عاد فاجلدوه ،فإن
عاد فاقتلوه.)4(
وحيث ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب احلدود ،ال داعي إىل تكراره ،كما أنا ذكرنا هناك أن
القتل يكون يف الرابعة ولو على سبيل االحتياط ،ألن احلدود تدرء بالشبهات بعد وجود بعض الرويات
الدالة على ذلك.
وال خيفى أنا ذكرنا يف كتاب (الفقه) أن شرط إجراء احلدود وْحوها أكثر من أربعني شرطا ،وذلك
غالبا ال يتوفر.
 :04االجتناب عن عمل الشيطان
اخلمر والْمي ِسر و ْاألَنْصاب و ْاأل َْزالم ِرج ِ
الشي ِ
ِ
َّ
طان
س م ْن َع َم ِل َّ ْ
ذين َآمنُوا إَّمنَا َْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
ُ َ ُ ْ ٌ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن﴾(.)2
فَ ْ

والظاهر من اآلية وجوب االجتناب عن كل عمل للشيطان ،واألربعة املذكورة من باب املصاديق،
ويؤيده ما ورد من احلديث الناهي عن اخلضخضة أو االستمناء ،حيث قال (عليه السالم) :ألِنا من عمل
الشيطان ،وقد قال :ال تعبدوا الشيطان إن الشيطان كان لكم عدوا(.)6()1
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لكن حيث إن احملرمات ال حترم ألجل أمرين ،كونه حمرما وكونه عمل الشيطان ،فال يبعد أن يكون
ول﴾(.)0
الر ُس َ
ذلك من قبيل عكسه ،مثل قوله سبحانه﴿ :أَطيعُوا اللَّهَ َوأَطيعُوا َّ
 :03االجتناب عن الطاغوت

قال سبحانه﴿ :ولََق ْد بـعثْنا يف ُك ِّل أ َُّم ٍة رسوال أ ْن ْاعب ُدوا اللَّه و ِ
وت﴾(.)4
اجتَنبُوا الطَّاغُ َ
ََ ْ
َ ََ
ُ
َُ

والظاهر بقرينة املقابلة االجتناب عن عبادة الطاغوت ،لكن ميكن أن يقال إنه أعم ،فاملراد باجتناب
الطاغوت كل أمر مربوط بالطاغوت من القول أو العمل أو العقيدة ،مثل قوله سبحانهَ ﴿ :وال تَـ ْرَكنُوا إىل
َّ
ذين ظَلَ ُموا﴾( ،)3إىل غري ذلك.
ال َ
 :02االجتناب عن الظن إذا كان إثما أو كان في الشبهة المحصورة أو ما أشبه ذلك
ِ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّها الَّذين آمنُوا ِ
ض الظَّ ِّن إِ ْمثٌ﴾(.)2
َ َ ْ
اجتَنبُوا َكثريا م َن الظَّ ِّن إ ّن بَـ ْع َ
َ
وهذه اآلية تدل على االجتناب يف مورد اليقني واالحتياط.
 :05االجتناب عن األوثان وقول الزور
الرج ِ
قال سبحانه﴿ :فَ ِ
ِ
الزوِر﴾( ،)5على ما ذكر يف األصول
اجتَنِبُوا قَـ ْوَل ُّ
س م َن ْاأل َْوثان َو ْ
ْ
اجتَنبُوا ِّ ْ َ
والفروع ،ألن اجتناب الرجس من األوثان شامل للعقيدة وما أشبهها ،كما أن االجتناب عن قول الزور
شامل لكل قول زور سواء كان من قبيل الكذب أو الغيبة أو النميمة أو الغناء أو غري ذلك.
ومنه يعلم أن ما ورد يف صحيح هشام ،عن الصادق (عليه السالم) ،قال :الرجس من األوثان
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الشطرنج ،وقول الزور الغناء ،)0(من باب بعض املصاديق أو باملالك.
 :06االجتناب عن الرايات الباطلة
عن أيب بصري ،عن الصادق (عليه السالم) قال :كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت
يعبد من دون اهلل عز وجل ،)4(واملراد ولو بقرينة اجلمع بينها وبني الروايات األخر ليست راية احلق.
وقد ذكرنا يف مجلة من كتبنا السياسية تفصيل ذلك ،وإال فراية زيد وغريها رفعت قبل قيامه (عليه
السالم) وقد ورد أن أجر الشهيد معه أجر شهيدين ،إىل غري ذلك.
 :07الجنوح إلى السلم
ِ
ِ ِ
َع ُّدوا َهلم ما استَطَعتُم ِمن قُـ َّوةٍ وِمن ِرب ِ
قال سبحانه﴿ :وأ ِ
ين
اط ْ
اخلَْي ِل تُـ ْرهبُو َن بِه َع ُد َّو اهلل َو َع ُد َّوُك ْم َو َ
ُْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ
َ
آخ ِر َ
ٍ
ِ
ِم ْن ُدوِنِِ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمونَـ ُه ُم اهللُ يَـ ْعلَ ُم ُه ْم َوَما تُـْنف ُقوا ِم ْن َش ْيء ِيف َسبِ ِيل اهللِ يـُ َو َّ
ف إِلَْي ُك ْم َوأَنْـتُ ْم الَ تُظْلَ ُمو َن * َوإِ ْن
الس ِم ِ
ِِ
يدوا أَ ْن َخيْ َدعُ َ
َجنَ ُحوا لِ َّ
يم * َوإِ ْن يُِر ُ
وك فَِإ َّن َح ْسبَ َ
لس ْل ِم فَ ْ
ك اهللُ
اجنَ ْح َهلَا َوتَـ َوَّك ْل َعلَى اهلل إنَّهُ ُه َو َّ ُ
يع الْ َعل ُ
ِ
ِِ
ني﴾(.)3
ص ِرهِ َوبِالْ ُم ْؤمن َ
ُه َو الَّذي أَيَّ َد َك بِنَ ْ
ومن هذه اآلية يظهر أن السلم هو احلكم األويل واحلرب ضرورة ،كما هو كذلك عند العقالء ،فإذا
مل تكن ضرورة لسبيل اهلل وإنقاذ املستضعفني مل يكن وجه للحرب ،قال سبحانهَ ﴿ :وما لَ ُك ْم ال تُقاتِلُو َن يف
َس ِ
فني﴾(.)2
بيل اللَّ ِه َوالْ ُم ْستَ ْ
ض َع َ
أما ما نقل عن مجع من املفسرين من أن اآلية نسخت بآية القتال فغري ظاهر ،وقد تأملنا يف أصل
النسخ باملعىن
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املشتهر يف بعض كتبنا التفسريية.
وال خيفى أن قوله :وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهلل معناه أن اإلنسان احلاكم جيب أن ال
يعري باال بإرادة ذلك الطرف اخلدعة ،وإمنا عليه أن يتوكل على اهلل حىت ينصره اهلل ،ويكون املؤمنون حواليه
حىت ال ميكن وصول العدو إليه.
 :08إجابة الخاطب
ذكر غري واحد من الفقهاء وجوب إجابة اخلاطب إذا كان مؤمنا قادرا على النفقة كفؤا ،وبعضهم
استدل على ذلك بقوله تعاىل﴿ :وأَنْ ِكحوا ْاألَيامى ِمْن ُكم و َّ ِ
احلني ِمن ِع ِ
باد ُك ْم َوإِمائِ ُك ْم﴾(.)0
الص َ ْ
َ ُ
َْ
وبصحيحة علي بن مهزيار ،قال :كتب علي بن أسباط إىل أيب جعفر (عليه السالم) يف أمر بناته وأنه
ال جيد أحدا مثله ،فكتب إليه أبو جعفر (عليه السالم) :فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك ال جتد
أحدا مثلك ،فال تنظر يف ذلك رمحك اهلل ،فإن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) قال :إذا جاءكم من ترضون
فزوجوه ،إن ال تفعلوه تكن فتنة وفساد كبري.)4(
خلقه ودينه ّ
لكن ال يبعد عدم الوجوب إالّ إذا كان النكاح مقدمة لواجب أو ترك حرام ،فإن املركوز يف أذهان
املتشرعة ذلك ،وبذلك ينصرف األمر عن ظاهره الذي هو الوجوب ،وحيث ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب
النكاح ال داعي إىل تكراره.
 :09إجابة الشريك للقسمة
إذا طلب أحد الشريكني أو الشركاء القسمة أو التخلص من األمر املشرتك وجب على
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اآلخر إجابته مع عدم الضرر ،ومع الضرر يالحظ كيفية التخلص ،وذلك ألنه ال جيوز التصرف يف
أموال الناس أو منعهم عن أمواهلم ،فإن ذلك خالف سلطنة الناس على أمواهلم ،وقد حكى غري واحد
االتفاق على ذلك ،وحيث ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب الشركة فال وجه لتكراره.
 :41إجابة كل من الزوجين لآلخر
جتب إجابة كل من الزوجني لآلخر يف أمر الفراش الواجب عليه ،وحيث ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب
النكاح فال داعي إىل التكرار.
وال خيفى أنا ذكرنا يف كتاب النكاح وجوب إجابة الزوج لزوجته إذا مل يكن خارجا عن املتعارف ،فإن
ذلك مقتضى املعاشرة باملعروف ،أما إجابة الزوجة لزوجها فذلك هو املشهور.
 :40االستجابة هلل والرسول (صلى اهلل عليه وآله)
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّها الَّذين آمنُوا استَجيبوا لِلَّ ِه ولِ َّلرس ِ
ول إذا َدعا ُك ْم لِما ُْحييي ُك ْم َو ْاعلَ ُموا َّ
ول
أن اللَّهَ َحيُ ُ
َ
َ َ ْ ُ
َ ُ
()0
ني الْ َم ْرِء َوقَـ ْلبِ ِه َوأنّهُ إِلَْي ِه ُْحت َش ُرو َن﴾ .
بَـ ْ َ
والظاهر أنه إرشاد إىل وجوب قبول األحكام ،ال أنه شيء زائد ،فهو مثل قوله سبحانه﴿ :أَطيعُوا اللَّهَ
ول﴾( ،)4إىل غري ذلك.
الر ُس َ
َوأَطيعُوا َّ
 :44إجارة الكافر

ِ
قال سبحانه﴿ :وإ ْن أ ِ
الم اللَّ ِه﴾(.)3
َح ٌد م َن الْ ُم ْش ِر َ
كني ْ
جارَك فَأَج ْرهُ َح َّىت يَ ْس َم َع َك َ
َ َ
استَ َ

وقد تقدم أنه ال خصوصية للمشرك وإمنا هو من باب املثال ،كما أنه ال خصوصية لسماع كالم اهلل
وآي القرآن ،بل هو أعم من معرفة األحكام ،وقد ورد يف الصحيح عن
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الصادق (عليه السالم) ،عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) إنه قال :أميا رجل من أدىن املسلمني
أو أفضلهم نظر إىل أحد من املشركني فهو جار حىت يسمع كالم اهلل ،فإن تبعكم فأخوكم يف الدين ،وإن

أىب فأبلغوه مأمنه واستعينوا باهلل.)0(
لكن من الواضح أن ذلك إذا مل يكن كيدا للتجسس وْحوه ،وإال مل يكن مشموال لآلية املباركة،
وكالم بعض من أراد استفادة حق اللجوء السياسي من هذه اآلية حمل نظر.
نعم ميكن استفادته من وجوب القتال يف سبيل املستضعفني.
 :43االجتهاد

االجتهاد واجب كفائي كما ذكرناه يف كتاب االجتهاد والتقليد ،على التفصيل املذكور هناك ،ويدل
عليه باإلضافة إىل العقل ،مجلة من األدلة ،كقوله (عليه الصالة والسالم) :علينا األصول وعليكم
الفروع ،)4(إىل غري ذلك.
وهو عبارة عن استفراغ الوسع يف حتصيل احلجة على األحكام الشرعية ،على ما ذكر يف األصول،
وهو واجب كفائي ذخيريي مع توفر شروطهما ،ومل أجد يف الروايات لفظ االجتهاد هبذا املعىن ،وإمنا ورد
مبعىن االجتهاد يف العلم أو العمل ،كقوله عليه الصالة والسالم :واليؤدي حقه اجملتهدون.
مث إنه رمبا يقال بأن األصول والفقه املبسوط مل يكن يف زماِنم (عليهم السالم) فأية حاجة إليهما يف
زماننا ،بل يكفي مراجعة الوسائل والبحار مثال للعمل باحلكم.
وفيه نقضا :إن حىت مثل
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الكايف والفقيه مل يكن يف زماِنم (عليهم السالم) فأية حاجة إليها ،بل نأخذ أصال من األصول
كاجلعفريات ونعمل عليه ،والطرف ال يقول بذلك.
وحال :إن الفقه دين اهلل سبحانه ،وقد تفرق يف الكتب ،حاله حال الطب املتفرق يف الكتب ،فإذا
أردنا الوصول إىل ذلك الدين علينا بالفقه املبسوط ،حال ذلك حال ما إذا أراد اإلنسان أن يكون طبيبا،
وحيث إنا ال نتمكن من أخذ الفروع اليت نبتلى هبا ومل جندها يف األحاديث من مصادر الوحي (عليه
السالم) ْحتاج إىل األصول ،لنرى هل األمر للوجوب والنهي للتحرمي ،واملطلق حيمل على املقيد مطلقا ،وأن
قيد االستطاعة للوجوب أو الواجب ،ليظهر أثره يف املقدمات ،إىل غري ذلك احتجنا إىل (األصول).
هذا باإلضافة إىل أن كثريا من الفروع املشكلة حباجة إىل قوة يف االستنباط ،واألصول بدقته الواصل
إليها يعني قوة االستنباط ،فنحتاج إىل الدقة يف األصول ،وتفصيل الكالم يف ذلك يف حمله.
وبذلك يظهر جواب اإلشكال عن أن أصحاب الرسول (صلى اهلل عليه وآله) األخيار ،كأمثال أيب
ذر وْحوه مل يكن هلم هذا االتساع يف الفقه يف ُمتلف أبواب العبادة واملعامالت وما أشبه ذلك ،فإذا مل
يكونوا كذلك مل نكن ْحن ْحتاج إليه أيضا.
هذا باإلضافة إىل أنه ثبت األحكام تدرجييا ،فما يف زمان اإلمام الصادق (عليه السالم) مل يكن
جبميعه واضحا يف زمان رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ،وهكذا يكون حال سائر العلوم ،كالطب واهلندسة
وغريمها .هذا باإلضافة إىل الروايات اليت وردت على أن التكليف على اجلاهل أسهل من التكليف على
العامل.
 :42الجهاد
دلت األدلة األربعة على وجوب اجلهاد يف اجلملة كوجوب الصالة والصيام واحلج والزكاة ،بل ذلك
من ضروريات دين اإلسالم ،واآليات والروايات فيه متواترة ،وحيث ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب اجلهاد من
(الفقه) ال داعي إىل التفصيل.
مث اجلهاد كما جيب بالبدن كذلك جيب باملال ،ال للمالك فقط ،بل لألدلة األربعة ،قال سبحانه:
﴿إَِّمنَا الْ ُم ْؤِمنُو َن

ِِ
ِ
َّ
جاه ُدوا بِأ َْمواهلِِ ْم َوأَنْـ ُف ِس ِه ْم يف َس ِ
ك ُه ُم
بيل اللَّ ِه أُولئِ َ
ذين َآمنُوا بِاللَّه َوَر ُسوله ُمثَّ َملْ يَـ ْرتابُوا َو َ
ال َ
الص ِادقُو َن﴾(.)0
َّ
وقال تعاىل﴿ :انْ ِفروا ِخفافا وثِقاال و ِ
جاه ُدوا بِأ َْموالِ ُك ْم َوأَنْـ ُف ِس ُك ْم يف َس ِ
بيل اللَّ ِه﴾(.)4
َ َ
ُ

وعلى هذا فإذا وجب احلرب ومل يكن مال بيت املال كافيا لزم على الكل حسب الكفاية ،والتعيني
بيد الفقيه ،وإمنا كان بيد الفقيه ألنه املنصوب من قبلهم (عليهم السالم) فقد قالوا :من كان من الفقهاء
صائنا لنفسه ،حافظا لدينهُ ،مالفا هلواه ،مطيعا ألمر مواله ،فللعوام أن يقلدوه ،وذلك بعض فقهاء
الشيعة .وغريه من سائر الروايات اليت تؤدي هذا املعىن.
هذا إذا مل يكن سواه فقيه مرجع ،وإال فبيد شورى املراجع على ما ذكرنا تفصيله يف كتبنا السياسية
وغريها.
 :45التجهيز للحج
من استطاع ومل حيج مث عرض له مرض أو حصر أو أمر آخر ِما كان عذرا شرعيا أو عقليا ،فعليه أن
جيهز إنسانا آخر عنه على تفصيل ذكرناه يف كتاب احلج.
قال الصادق (عليه الصالة والسالم) :إن أمري املؤمنني (صلوات اهلل عليه) أمر شيخا كبريا مل حيج
قط ومل يطق احلج لكِبه أن جيهز رجال حيج عنه.)4(
ويف صحيح معاوية بن عمار ،عنه (عليه الصالة والسالم) :إن عليا (عليه السالم) رأى شيخا مل
حيج قط ومل يطق احلج لكِبه ،فأمره أن جيهز رجال فيحج عنه.)2(
لكن ال يبعد أن يكون التجهيز من باب الغلبة ،وإال فلو حج عنه متِبع كفى ،وقد ذكرنا يف كتاب
الوكالة أن األصل صحتها مطلقا إالّ يف ما خرج.
وال خيفى أن قوله (عليه السالم)( :جيهز رجال) يف الروايتني ،املراد به املثال ،وإال فتجهيز املرأة أيضا
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كاف ،كما أن الرجل عن املرأة كاف أيضا ،ويف حديث رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :أرأيت إذا
كان على أبيك دين فقضيتيه.

حرف الحاء
 :0حب اهلل ورسوله وأوليائه (عليهم السام)
َش ُّد حبًّا لِلَّ ِه﴾( ،)0وقال تعاىل﴿ :قُل ال أَسئَـلُ ُكم علَي ِ
َّ
أ
ه
َجرا إالّ الْ َم َوَّدةَ
ْ ْ ْ َْ ْ
ذين َآمنُوا أ َ ُ
قال سبحانهَ ﴿ :وال َ
ِيف الْ ُق ْرىب﴾(.)4
ويف حسنة الفضل ،عن الرضا (عليه السالم) يف كتابه إىل املأمون ،قال :وحب أولياء اهلل واجب،
وكذلك بغض أعداء اهلل والِباءة منهم ومن أئمتهم.)4(
مث احلب والبغض وإن كانا قهريني يف كثري من األحيان ،لكنهما أيضا ميكن حتصيلهما بالتلقني
والتوجه إىل الفوائد واملضار املرتتبة على حب احملبوب وبغض املكروه ،وحيث ال يعرف اإلنسان األنبياء
(عليهم السالم) إالّ بالعنوان الكلي ،واليعرف العوام األئمة (عليهم السالم) بالتفصيل يكفي احلب
اإلمجايل ،وكذلك بالنسبة إىل بغض أعداء اهلل سبحانه.
ويدل على الكفاية اإلمجالية باإلضافة إىل بعض الروايات املشرية إىل ذلك ،ما نراه من السرية القطعية
املستمرة من زماِنم (عليهم الصالة والسالم) إىل زماننا ،حيث إن العوام حيبون ويبغضون على سبيل
اإلمجال.
وال خيفى الفرق بني احلب والود ،وإن كان كالمها بنتيجة واحدة ،فإن احلب قليب ،والود باإلضافة إىل
القلبية خارجية أيضا ،حيث إن إظهار احلب بيد
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أو لسان أو ما أشبه ذلك.
 :4حبس اآلمر بالقتل
قال الباقر (عليه السالم) يف صحيح زرارة :يف رجل أمر رجال بقتل رجل فقتله ،فقال :يقتل به الذي
قتله ،وحيبس اآلمر بقتله يف احلبس حىت ميوت.)0(
أقول :مل نستبعد يف كتاب الفقه عدم أبدية احلبس إن رآه احلاكم الشرعي صالحا ،فاحلكم هنا ويف
أمثاله من باب احلق للحاكم ال من باب احلكم ،كما ذكرنا جواز عفوه عن اجملرم هناك.
وقد ذكرنا يف كتاب (الفقه الدولة) خصوصيات احلبس املستفادة من الشريعة يف موارده ،ولعل بعض
املعتاد حديثا يف العامل الغريب من احلبس يف البحر بسبب السفينة ،أو احلبس يف املنزل بسبب عالمة على يد
احملبوس أو ما أشبه حيث إذا خرج من الدار ذخِب العالمة مركز الشرطة فيأتون ويردونه إىل احلبس ،من
مصاديق احلبس بقول مطلق.
 :3حبس مخلص القاتل
يف صحيح حريز ،عن الصادق (عليه السالم) قال :سألته عن رجل قتل رجال عمدا ،فرفع إىل الوايل
فدفعه الوايل إىل أولياء املقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي األولياء ،قال :أرى أن
حيبس الذين خلصوا القاتل من أيدي األولياء حىت يأتوا بالقاتل ،قيل :فإن مات القاتل وهم يف السجن،
قال :إن مات فعليهم الدية يؤدوِنا مجيعا إىل أولياء املقتول.)4(
ويف بعض النسخ إضافة( :أبدا) بعد قوله (عليه السالم)( :أرى أن حيبس الذين خلصوا القاتل من
أيدي األولياء) .والتأبيد كما ذكرناه يف السابق.
وال يبعد أن يكون أمثال هذه بيد شورى الفقهاء زيادة ونقيصة ،شدة وضعفا ،فإنه مقتضى
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قوله (عليه السالم) :جعلته حاكما وما أشبه ذلك بعد الرجوع إىل العرف يف كيفية احلاكم،
وتفصيل الكالم يف ذلك يف (الفقه).
 :2حبس المرأة المرتدة
يف صحيح حريز ،عن الصادق (عليه الصالة والسالم) قال :ال خيلد يف السجن إال ثالثة :الذي
ميسك على املوت ،واملرأة ترتد عن اإلسالم ،والسارق بعد قطع اليد والرجل.)0(
ويف موثق عباد بن صهيب ،عنه (عليه السالم) :املرتد يستتاب فإن تاب وإال قتل ،واملرأة تستتاب
أضر هبا.)4(
فإن تابت وإال حبست يف السجن و ّ
ويف صحيح غياث ،عن الصادق ،عن أبيه ،عن علي (عليهم السالم) ،قال :إذا ارتدت املرأة عن
اإلسالم مل تقتل ولكن حتبس أبدا.)4(
ويف بعض الروايات التضييق عليها يف حبسها.
ويظهر من بعض الروايات جواز استخدامها خدمة شديدة بدون احلبس ِما ظاهره التخيري.
ففي صحيح محاد ،عنه (عليه السالم) ،يف املرتدة عن اإلسالم قال :ال تقتل وتستخدم خدمة
شديدة ومتنع الطعام والشراب إالّ ما ميسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصالة.)2(
أقول :فهو كما يقال يف احلال باألعمال الشاقة لبعض اجملرمني ،وتفصيل الكالم يف ذلك يف (الفقه).
وقد ذكرنا يف بعض املباحث املرتبطة باملرأة أن الشارع خفف على املرأة بأكثر من

( )0الوسائل :ج 01ص 111الباب  2من احلدود ح.4
( )4الوسائل :ج 01ص 111الباب  2من احلدود ح.2
( )4الوسائل :ج 01ص 111الباب  2من احلدود ح.4
( )2الوسائل :ج 01ص 111الباب  2من احلدود ح.0

الرجل ،ألن املرأة خلقت عاطفية وليست كالرجل ،وذلك يناسب التخفيف ،وقد قال علي (عليه
السالم) :املرأة رحيانة وليست بقهرمانة.
 :5حبس الشاهدين
ِ
ضر أَح َد ُكم الْموت حني الْو ِصيَّ ِة اثْ ِ
َّ
نان َذوا
ذين َآمنُوا َش َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
هادةُ بَـْين ُك ْم إذا َح َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ
ض فَأَصابـْت ُكم مصيبةُ الْمو ِ
ِ
ٍ ِ
ضَربْـتُ ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ت َْحتبِ ُسونَـ ُهما ِم ْن بَـ ْع ِد
آخر ِان م ْن َغ ِْريُك ْم إ ْن أَنْـتُ ْم َ
َع ْدل مْن ُك ْم أ َْو َ
َ ْ ُ َ َْ
ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
هادةَ اللَّ ِه إِنَّا إذا لَ ِم َن
الصالة فَـيُـ ْقسمان بِاللَّه إ ْن ْارتَـْبتُ ْم ال نَ ْش َرتي بِه ََثَنا َولَ ْو كا َن ذا قُـ ْرىب َوال نَكْتُ ُم َش َ
ِ
ني﴾(.)0
ْاآلَث َ
وتفصيل الكالم يف ذلك يف (الفقه) ،لكن الظاهر أن املراد باحلبس هنا احلفظ ال احلبس املصطلح.
وال خيفى أن قوله سبحانه :إذا حضر أحدكم املوت من باب املصداق ،وإال فاألمر أعم من
ذلك ،كما أن املنصرف من قوله سبحانه :أو آخران من غريكم رجالن ال امرأتان أو امرأة ورجل ،وإن
كان ال يبعد التعدد يف االمرأة إذا كن أربعة أو كان رجل وامرأتان ،وتفصيل الكالم يف (الفقه) ويف آيات
األحكام.
 :6حبس فاعل الفاحشة
يف صحيح ابن سنان ،عن الصادق (عليه السالم) قال :جاء رجل إىل رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله) فقال :إن أمي ال تدفع يد المس ،فقال :فاحبسها ،قال :قد فعلت ،قال :فامنع من يدخل عليها،
قال :قد فعلت ،قال :قيدها ،فإنك ال تِبها بشيء أفضل من أن متنعها حمارم اهلل عز وجل.)4(
واملستفاد من ذيل الرواية جريان احلكم بالنسبة إىل األقرباء ،وبالنسبة إىل غري الزنا كشرب اخلمر ،بل
ال يبعد أن يكون ذلك جائزا بالنسبة إىل غري احلاكم الشرعي إذا مل يكن
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هناك حاكم شرعي يقوم مبثل هذا األمر يف ما إذا مل يكن حمذور فيه ،فإنه من مراتب النهي عن
املنكر ،وإذا كان حاكم شرعي ال يتمكن من القيام ويتمكن القريب وْحوه فاالحتياط يف االستيذان منه،
وذلك ألن أمثال هذه األحكام أحكام بالنسبة إىل السلطة وإن كان األمر يعم غريها فيما إذا كان من باب
النهي عن املنكر.
 :7حبس الممسك للقتل
يف صحيح احلليب ،عن الصادق (عليه السالم) ،يف رجلني أمسك أحدمها وقتل اآلخر قال :يقتل
القاتل وحيبس اآلخر حىت ميوت غما كما حبسه كما مات غما.)0(
ويف رواية السكوين ،عن الصادق (عليه السالم) :إن ثالث نفر رفعوا إىل أمري املؤمنني (عليه
السالم) ،واحد منهم أمسك رجال وأقبل اآلخر فقتله واآلخر يراهم ،فقضى يف صاحب الرؤية أن تسمل
عيناه ،ويف الذي أمسك أن يسجن حىت ميوت كما أمسكه ،وقضى يف الذي قتل أن يقتل.)4(
والظاهر أن املراد بالذي يراه الذي كان عينا هلما ال الرؤية اخلارجية ،ولذا قال يف أول احلديث :إن
ثالث نفر رفعوا إىل أمري املؤمنني (عليه السالم).
وال خيفى أن كوِنم ثالثة ،لعله من باب املثال ،فإن كان هناك أربعة أو مخسة أو ما أشبه ذلك جرى
احلكم يف مجيعهم وإن كانت احلدود تدرأ بالشبهات.
ويف موثقة مساعة قال :قضى أمري املؤمنني (عليه السالم) يف رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار
منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حىت جاء الرجل فقتله ،فقتل الرجل الذي قتله ،وقضى على اآلخر
الذي أمسكه عليه أن يطرح يف السجن أبدا ميوت فيه ألنه أمسكه على املوت.)4(
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وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب احلدود ،مث إن موارد احلبس يف الروايات متعددة ذكرنا أغلبها يف
بعض كتب (الفقه) باملناسبة ،ولعلها تصل إىل عشرين موضعا ،أما كيفية احلبس وخصوصياته فقد ذكرنا
بعضها هناك.
 :8التحجب
جيب التحجب على املرأة البالغة عن األجانب باألدلة األربعة ،ويف الوجه والكفني خالف ذكرنا
تفصيله يف كتاب النكاح.
ِ
ٍ
َّ
وت النِ ِّ
ذين َآمنُوا ال تَ ْد ُخلُوا بـُيُ َ
ين إِناهُ
َّيب إالّ أن يـُ ْؤ َذ َن لَ ُك ْم إىل طَعام َغْيـَر ناظر َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
يب فَـيَ ْستَ ْحيي
سني حلَديث إ ّن ذل ُك ْم كا َن يـُ ْؤذي النَِّ َّ
َولك ْن إذا ُدعيتُ ْم فَ ْاد ُخلُوا فَِإذا طَع ْمتُ ْم فَانْـتَش ُروا َوال ُم ْستَأْن َ
وه َّن ِمن ور ِاء ِح ٍ
جاب ذلِ ُك ْم أَطْ َه ُر لُِقلُوبِ ُك ْم
ِمْن ُك ْم َواللَّهُ ال يَ ْستَ ْحيي ِم َن ْ
احلَ ِّق َوإذا َسأَلْتُ ُم ُ
وه َّن َمتاعا فَ ْسئَـلُ ُ ْ َ
ِ
وقُـلُوهبِِ َّن وما كا َن لَ ُكم أن تـُ ْؤذُوا رس َ ِ
اجهُ ِم ْن بَـ ْع ِدهِ أَبَدا إ ّن ذلِ ُك ْم كا َن ِعْن َد اللَّ ِه
ول اللَّه َوال أن تَـنْك ُحوا أ َْزو َ
َُ
ْ
َ
َ
َعظيما﴾(.)0

واآلية وإن كانت ظاهرة يف نساء النيب (صلى اهلل عليه وآله) بقرينة السياق إالّ أن عدم اختصاصهن
حبكم إالّ عدم الزواج بعده (صلى اهلل عليه وآله) يدل على اإلطالق.
مث إذا قلنا جبواز الوجه والكفني وظاهر القدمني ،فالظاهر أنه ال جيوز ألحد من الرجال األجانب
النظر إليها نظرا بريبة وتلذذ وشهوة ،وإمنا جيوز إن وقع النظر إليها.
كما أن األمر كذلك بالنسبة إىل العكس ،فإن املرأة تنظر إىل وجه الرجل ورقبته وما أشبه ذلك ،كما
كن النساء حيضرن جملس رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) وجملس علي (عليه السالم) ومها على املنِب ،ومن
الواضح أِنما (عليهما السالم) كانا باديا الوجه والرقبة وْحومها.

 :9الحج عقوبة
يف صحيح زرارة ،قال :سألته (عليه السالم) عن حمرم غشى امرأته وهي حمرمة ،قال :جاهلني أو
عاملني ،قلت :أجبين عن الوجهني مجيعا ،قال :إن كانا جاهلني استغفرا رهبما ومضيا
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على حجهما وليس عليهما شيء ،وإن كانا عاملني فرق بينهما من املكان الذي أحدثا فيه وعليهما
بدنة ،وعليهما احلج من قابل ،فإذا بلغا املكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حىت يقضيا نسكهما ويرجعا إىل
املكان الذي أصابا فيه ما أصابا ،قلت :فأي احلجتني هلما ،قال :األوىل اليت أحدثا فيها ما أحدثا،
واألخرى عليهما عقوبة.)0(
وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب احلج.
أما ما ذكره بعض الفقهاء من أنه جيب احلج مرتني( )4مرة عقوبة ومرة حجا إسالميا وْحوه فالظاهر أن
الدليل قاصر عنه.
وال فرق يف ذلك بني الدخول واإلمناء ،أو الدخول بال إمناء ،أو كون الدخول يف القبل أو يف الدبر.
ومن احلكم يف الرواية يظهر ما إذا كان أحدمها عاملا واآلخر جاهال ،من غري فرق بني أن يكون العامل
الرجل أو املرأة ،وال يبعد أن يكون الناسي كاجلاهل.
 :01الحج عن الميت المستطيع الذي لم يذهب إلى الحج
فإنه إذا كان عليه حج واجب ومل يذهب إليه وجب احلج عنه مباله ،فإذا مل يكن له مال مل جيب
احلج على أحد ،ويدل على ذلك متواتر الروايات:
كموثق مساعة ،عن الصادق (عليه السالم) ،عن الرجل ميوت ومل حيج حجة اإلسالم ومل يوص هبا
وهو موسر ،فقال :حيج عنه من صلب ماله ال جيوز غري ذلك.)4(
ويف صحيحة ابن أيب يعفور ،قال :قلت أليب عبد اهلل (عليه السالم) :رجل نذر هلل إن عاىف اهلل ابنه
من وجعه ليحجنه إىل بيت اهلل احلرام ،فعاىف اهلل االبن ومات األب ،فقال :احلجة على األب يؤديها عنه
بعض ولده ،قلت :هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ،فقال :هي واجبة على األب من ثلثه أو يتطوع
ابنه فيحج عن أبيه.)2(
إىل غري ذلك من الروايات اليت
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فصلناها بفروعها وخصوصياتا يف كتاب احلج.
 :00حجة اإلسام

َّاس ِح ُّج الْبـي ِ
فإِنا جتب على كل مستطيع بالشروط املقررة يف الفقه ،قال سبحانهَ ﴿ :ولِلَّ ِه َعلَى الن ِ
ت
َْ
طاع إِلَْي ِه َسبيال َوَم ْن َك َفَر َّ
مني﴾(.)0
فإن اللَّهَ َغ ِ ٌّ
استَ َ
ين َع ِن الْعالَ َ
َم ِن ْ
والظاهر أن املراد بالكفر الكفر العملي ،ألنه ينقسم الكفر إىل كفر اعتقادي يوجب خروج اإلنسان
عن حوزة املسلمني ،وكفر عملي ِما كرر يف اآليات والروايات كهذه اآلية ،وكقوله سبحانه﴿ :لَئِ ْن َش َك ْرُْمت
يدنَّ ُك ْم َولَئِ ْن َك َف ْرُْمت أن َعذايب لَ َشدي ٌد﴾(.)4
َألَز َ

وقال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) يف حديث :يا علي كفر من هذه األمة عشرة .)4(...
إىل غري ذلك من الروايات.
وعلى أي حال ،ففي صحيح ابن أذينة ،قال :كتبت إىل أيب عبد اهلل (عليه الصالة والسالم) ،إىل أن
قال :فجاء اجلواب بإمالئه :سألت عن قول اهلل عز وجلَ ﴿ :ولِلَّ ِه َعلَى الن ِ
َّاس﴾ ،يعين به احلج والعمرة
احلَ َّج َو الْعُ ْمَرةَ لِلَّ ِه﴾( ،)2قال :يعين
مجيعا ألِنما مفروضتان ،وسألته عن قول اهلل عز وجلَ ﴿ :وأَِمتُّوا ْ
احلَ ِّج ْاألَ ْك َِِب﴾( ،)5فقال :احلج
بتمامهما أداءمها واتقاء ما يتقى احملرم فيهما ،وسألته عن قول اهلل تعاىلْ ﴿ :
األكِب الوقوف بعرفة ورمي اجلمار ،واحلج األصغر العمرة.)6(
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 :04الحج بالنذر ونحوه
إذا نذر اإلنسان احلج أو حلف أو عاهد اهلل سبحانه وتعاىل وجب عليه احلج ،وقد ذكرنا يف (الفقه)
عدم تقدم النذر على الواجب األصلي يف مسألة من نذر أن يزور احلسني (عليه السالم) كل يوم عرفة مث
استطاع.
وكذلك كل نذر ينايف الواجب األصلي ،كما إذا نذر أن يقرأ القرآن من أول الظهر إىل املغرب ،فإنه
ال يتمكن من ذلك واحلال أن عليه الصالة الواجبة ،وإن كان النذر قبل الوصول إىل الظهر.
 :03الحديث بنعمة اهلل سبحانه وتعالى
ِّث﴾(.)0
ك فَ َحد ْ
قال سبحانهَ ﴿ :و أ ََّما بِنِ ْع َم ِة َربِّ َ
أقول :الظاهر أنه حكم استحبايب لعدم القول بوجوبه يف ما وجدت من كتب الفقهاء ،ورمبا يقال إن
اآلية أعم من الواجب واملستحب ،إذ بعض أقسام احلديث واجب كحديث النيب (صلى اهلل عليه وآله) عن
نعمة اهلل سبحانه له بإرساله نبيا ليتبعه الناس ،وكذلك بالنسبة إىل اإلمام ،بل والعامل الديين ،بل ومثل
الطبيب الذي حيتاج إىل طبه الناس ِما إذا مل حيدث مل يراجعه الناس فيقعون يف عسر وحرج وخيتل النظام
إىل غري ذلك.
باإلضافة إىل أن الوقوع يف العسر واحلرج غري صحيح ،وفرق بني العسر واحلرج فإن العسر بدين واحلرج
نفسي إذا ذكرا معا ،أما إذا ذكر أحدمها فهو يشمل األمرين ،ولذا ذكرنا أن الضيف لو خجل خجال
شديدا إىل حد احلرج من االغتسال حيث يظن به الظن وما أشبه ذلك جاز له التيمم ،وإن كنت مل أر
الفقهاء ذكروا ذلك.
 :02الحداد على المتوفى عنها زوجها
قد ذكرنا يف كتاب الطالق وجوب احلداد على املتوىف عنها زوجها كما يف القرآن
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احلكيم ،ودل عليه األخبار املستفيضة ،ودعوى اإلمجاع عليه متواتر.
ِ
َّ
ص َن بِأَنْـ ُف ِس ِه َّن أ َْربَـ َعةَ أَ ْش ُه ٍر َو َع ْشرا فَِإذا بَـلَ ْغ َن
ذين يـُتَـ َوفَّـ ْو َن مْن ُك ْم َويَ َذ ُرو َن أ َْزواجا يَـتَـَربَّ ْ
قال سبحانهَ ﴿ :وال َ
أَجلَه َّن فَال جناح علَي ُكم فيما فَـع ْلن يف أَنْـ ُف ِس ِه َّن بِالْمعر ِ
وف َواللَّهُ ِمبا تَـ ْع َملُو َن َخبريٌ﴾(.)0
َُ
ُ َ َْ ْ
ََ
َ ُْ
وال خيفى أن املرأة إذا كانت غري مؤمنة وكان يف دينها عدم احلداد ،ال جيب احلداد وال جناح بالنسبة
إىل من يتزوجها لقاعدة اإللزام ،كما أن احلداد عندهم إذا كان أقل من احلداد عندنا أو أكثر لزم اتباع ما
عندها لنفس القاعدة.
 :05تحريض المؤمنين على القتال في سبيل اهلل
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّها النَِّيب حِّر ِ ِ
نني َعلَى الْ ِق ِ
تال﴾(.)4
ض الْ ُم ْؤم َ
َ ُّ َ
()3
ك وحِّر ِ ِ
وقال سبحانه﴿ :فَقاتِل يف س ِ ِ
نني﴾ .
بيل اللَّه ال تُ َكلَّ ُ
ض الْ ُم ْؤم َ
ف إالّ نَـ ْف َس َ َ َ
ْ َ
والظاهر أن احلكم ليس خاصا بالرسول (صلى اهلل عليه وآله) ،بل هو أسوة ،فيجب ذلك وجوبا
كفائيا كما هو املستفاد من اآلية عرفا ،وهل هو من مصاديق األمر باملعروف أو حكم مستقل ،احتماالن،
وإن مل يستبعد األول.
 :06إحراق الحيوان الموطوء
قد ذكرنا يف كتاب احلدود تفصيل الكالم يف ذلك ،وذلك لبعض الروايات الدالة عليه والشهرة احملققة
فيه.

قال الصادق (عليه الصالة والسالم) كما يف صحيح ابن سنان :يف الرجل يأيت البهيمة إن كانت
البهيمة للفاعل ذحبت ،فإذا ماتت أحرقت بالنار ،ومل ينتفع هبا ،وضرب هو مخسة وعشرون سوطا ربع حد
الزاين ،وإن مل تكن البهيمة له قومت وأخذ َثنها منه ودفع إىل صاحبها وذحبت وأحرقت بالنار ومل ينتفع هبا
وضرب مخسة وعشرون سوطا ،فقلت :وما ذنب البهيمة ،فقال :ال ذنب هلا ولكن رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله) فعل هذا وأمر به لكي
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ال جيرأ الناس بالبهائم وينقطع النسل.)0(
ب َّ
ك ِيف
أقول :احلرق نوع ردع كما يف اآلية الكرمية بالنسبة إىل السامري وعجلهَ ﴿ :
فإن لَ َ
قال فَا ْذ َه ْ
ِ
احلياةِ أ ْن تَـ ُق َ ِ
ت َعلَْي ِه عاكِفا لَنُ َحِّرقَـنَّهُ ُمثَّ
ك َم ْو ِعدا لَ ْن ُذخْلَ َفهُ َوانْظُْر إىل إِهل َ
ساس َوإ َّن لَ َ
ك الَّذي ظَْل َ
َْ
ول ال م َ
لَنَـْن ِس َفنَّهُ ِيف الْيَ ِّم نَ ْسفا﴾(.)4

وقد جرت العادة عند العقالء بأِنم إذا أرادوا التأديب أغرقوا متاع اجملرم أو أحرقوه ،فإن مثل ذلك نوع
إلقاء الرعب ،ألن ال يرتكب مثل ذلك ،وقد يكون إهانة للمجرم ،قال تعاىل﴿ :إِنَّ ُكم وما تَـعب ُدو َن ِمن د ِ
ون
ْ ُ
ْ َ ُْ
ِ
َّم﴾(.)3
اللَّه َح َ
صُ
ب َج َهن َ
 :07إحراق الائط والملوط
املشهور بني الفقهاء إن اإلمام (عليه السالم) خيري يف قتلهما بني ضرهبما بالسيف أو حتريقهما أو
رمجهما أو إلقائهما من الشاهق أو إلقاء جدار عليهما أو اجلمع بني أحد هذه األمور وبني احلرق.

ويدل على احلكم يف اجلملة صحيح الغزرمي ،قال الصادق (عليه الصالة والسالم) :وجد رجل مع
رجل يف إمارة عمر فهرب أحدمها وأخذ اآلخر فجيء به إىل عمر ...إىل أن قال :ما تقول يا أبا احلسن،
قال :اضرب عنقه فضرب عنقه ،مث أراد أن حيمله ،فقال (عليه السالم) :مه إنه قد بقي من حدوده شيء،
قال :أي شيء بقي ،قال :أدع حبطب ،فدعى عمر حبطب ،فأمر به أمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم)
فأحرق به.)2(
لكنا ذكرنا يف كتاب (الفقه) أن لإلمام العفو عن كل ذلك إذا رآه صالحا ،ويدل عليه ما روي عن
أمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم) من أنه عفا عن ذلك الرجل الالئط بعد أن مل حيرتق بالنار يف قصة
مشهورة(.)1
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 :08تحريم ما حرم اهلل
ِ َّ
ذين ال يـُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوال بِالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر َوال ُحيَِّرُمو َن ما َحَّرَم اللَّهُ َو َر ُسولُهُ﴾(،)0
قال سبحانه﴿ :قاتلُوا ال َ
ِما يستفاد منه أنه جيب على اإلنسان حترمي ما حرم اهلل ،لكن املراد بالتحرمي العملي ال القليب ،وقد ذكر
الشيخ املرتضى (رمحه اهلل) يف أول الرسائل ما ينفع املقام.
وال يستبعد أن اليكون هذا حكما جديدا ،بل هو من قبيل أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول ،)4(فإنه

ليس هناك حمرمان يف كل حمرم كما هو واضح ،وإن اجتمع يف مكان حمرمان أو واجبان فالثاين تأكيد
وتشديد ال أنه حكم وحكم.
للمحرم ،وحرمته إذا كان حمرما بالنسبة إىل الوحش
ومن ذلك يعرف أن حلية اللحم إذا كان حبريا ُ

وْحوه ،كما قال سبحانه :وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الِب ما دمتم حرما )3(يكون
من باب االمتحان ،كمن امتحن عكسه بالنسبة إىل الذين كانوا يصطادون يف السبت ،فكان حمرما عليهم
صيد البحر بينما حيل هلم صيد الِب.
فإن األحكام قد تكون لوجه يف متعلق احلكم لضرر أو ما أشبه ذلك ،وقد يكون لوجه خارجي ،ولذا
حرم اهلل على بني إسرائيل بعض األشياء احملللة يف ديننا ومل يكن ذلك لضرر يف احملرم وإمنا كان باالعتبار
اخلارجي ،حيث قال سبحانه :فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم )2(اآلية.
 :09الحذر عن مخالفة األمر

ِ ِ
قال سبحانه﴿ :ال َْجتعلُوا ُدعاء َّ ِ
َّ
ذين يَـتَ َسلَّلُو َن
َ
الر ُسول بَـْيـنَ ُك ْم َك ُدعاء بَـ ْعض ُك ْم بَـ ْعضا قَ ْد يَـ ْعلَ ُم اللَّهُ ال َ
َ
()5
ِ
ِ
ِ ِ
ِ َّ
َليم﴾ .
ذين ُخيال ُفو َن َع ْن أ َْم ِرهِ أ ْن تُصيبَـ ُه ْم فْتـنَةٌ أ َْو يُصيبَـ ُه ْم َع ٌ
ذاب أ ٌ
مْن ُك ْم لواذا فَـ ْليَ ْح َذر ال َ
والظاهر أنه أمر إرشادي ،إذ ليس هناك حمرمان كما تقدم ،بل املراد به احلذر العملي يف األعمال،
فإنه ال يلزم احلذر القليب ،مثال من ال يشرب اخلمر لكنه ال حيذر عنها قلبا مل يأت باحملرم ،وقد تكرر يف
اآليات الكرمية لفظ احلذر وهي كذلك ،فال داعي إىل
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ذكرها بالتفصيل.
 :41محاسبة النفس
قال الكاظم (عليه الصالة والسالم) يف صحيح إبراهيم اليماين :ليس منا من مل حياسب نفسه يف
كل يوم ،فإن عمل حسنا استزاد اهلل ،وإن عمل سيئا استغفر اهلل منه وتاب.)0(
والظاهر أنه واجب غريي مقدمة لرتك املعاصي واإلتيان بالواجبات وقضاء ما فات ،ال أنه واجب من
مجلة الواجبات املولوية.
ويف احلديث :حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ،وزنوها قبل أن توزنوا.)4(
والفرق بينهما أن الوزن ملعرفة اإلنسان أن نفسه على أي قدر من األقدار ،إذ من املمكن أن يكون
إنسانان ال يفعالن احلرام ويأتيان بالواجب لكن وزِنما خيتلف من حيث القرب والبعد من اهلل سبحانه
وتعاىل ،فإن األمر يف املعنويات كاملاديات ،مثال مثقال من الذهب ومثقال من الفضة كالمها مثقال ،لكن
أحدمها يسوى ألفا واآلخر مائة ،وكذلك األمر يف العكس كمثقال من الذهب وعشرين مثقاال منه.
ويؤيد ما ذكرناه ما ورد يف بعض األحاديث من اختالف الناس وإن كانوا متساوين يف العمل حسب
قدر عقوهلم ،وقصة ذلك العابد الذي متىن أن يكون هلل محار ،دليل على ذلك ،باإلضافة إىل متواتر
الروايات على أن جزاء األعمال بقدر العقول.
 :40اإلحسان

سان و ِ
قال سبحانه﴿ :إِ َّن اللَّه يأْمر بِالْع ْد ِل و ِْ ِ
إيتاء ِذي الْ ُق ْرىب﴾(.)3
اإل ْح َ
َ َ ُُ َ َ

وهل اإلحسان واجب أم ال ،ظاهرهم عدم الوجوب ،لكن ال يبعد ذلك يف اجلملة ،فإن النظام
االجتماعي ال يكون متكامال إالّ باإلحسان ،فيكون واجبا بقدر قيام النظام
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االجتماعي ،وهلذا نشاهد أن مثل بناء املساجد واملدارس واحلسينيات وما أشبه ذلك يسبب قيام
النظام االجتماعي الديين ،فإذا فقد بلد أمثال هذه األمور يكون البلد بعيدا عن موازين اهلل سبحانه وتعاىل.
فالعدل واجب مطلقا ،واإلحسان واجب يف اجلملة ،أما قوله إيتاء ذي القرىب )0(فهو واجب يف

مورد الوجوب ومستحب يف مورد االستحباب ،ويف احلديث :ال صدقة وذو رحم حمتاج.)4(

َح َسنُوا﴾( )3إىل غري ذلك.
ويؤيده السياق يف اآلية املباركة ،بل وسائر اآليات كقوله سبحانهَ ﴿ :وأ ْ

 :44اإلحسان إلى األسير
يف رواية عن أمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم) :إاطعام األسري واإلحسان إليه حق واجب وإن
قتلته من الغد.)2(
وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب اجلهاد.
ويؤيد ذلك أمر أمري املؤمنني (عليه السالم) بإطعام ابن ملجم ،وفعل احلسن (عليه السالم) ذلك ،مع
العلم أنه كان من أشد األعداء الذي جيب قتلهم.
مث ال خيفى أن لإلمام (عليه السالم) وصيتني بالنسبة إىل ابن ملجم ،وصية بأنه ال يقتل إال بضربة،

ووصية بأن يعفى عنه ،بل أكد ذلك بقوله سبحانه :أال حتبون أن يغفر اهلل لكم ،)5(واملشهور الذين

يقرؤون القصة إمنا يقرؤون املوضوع األول ،أما املوضوع الثاين فهو مغفول عنه مع أنه موجود يف ِنج البالغة
كما ال خيفى.
 :43حسن الظن باهلل

قال سبحانهَ ﴿ :ويَـ ْوَم ُْحي َش ُر أ َْعداءُ اللَّ ِه إىل النَّا ِر فَـ ُه ْم يُ َوزعُو َن إىل قولهَ  :وما ُكْنتُ ْم تَ ْستَِرتُو َن أن
ي ْشه َد علَي ُكم مسَْع ُكم وال أَبصارُكم وال جلُوُد ُكم و ِ
لك ْن ظَنَـْنتُ ْم أ ّن اللَّهَ ال يَـ ْعلَ ُم َكثريا ِِمَّا
َ َ َْ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ
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تَـعملُو َن وذلِ ُكم ظَنُّ ُكم الَّذي ظَنَـْنتُم بِربِّ ُكم أَردا ُكم فَأَصبحتُم ِمن ْ ِ
ين﴾(.)0
َْ َ ْ
اخلاسر َ
ْ َ ْ ْ ْ َْ ْ ْ َ
ُ

ويف صحيح ابن رئاب ،قال :مسعت أبا عبد اهلل (عليه السالم) يقول :يؤتى بعبد يوم القيامة الظامل
لنفسه فيقول اهلل :أمل آمرك بطاعيت ،أمل أِنك عن معصييت ،فيقول :بلى يا رب ،ولكن غلبت علي شهويت
فإن تعذبين مل تظلمين ،فيأمر اهلل به إىل النار ،فيقول :ما كان هذا ظين بك ،فيقول :ما كان ظنك يب ،قال:
كان ظين بك أحسن الظن ،فيأمر اهلل به إىل اجلنة ،فيقول اهلل وتبارك تعاىل :لقد نفعك حسن ظنك يب
الساعة.)4(
إىل غري ذلك من الروايات الظاهرة يف وجوب ذلك ،وإمنا عِب بذلك ألنه ال يقني لإلنسان بالنجاة
غالبا ،وال يصح له أن يبقى يف الوهم أو الشك إذا كان وامها أو شاكا ،بل ينمي يف نفسه ملكة حسن
الظن بالتلقني والتفكر يف لطف اهلل سبحانه وتعاىل ،لكين مل أجد أحدا من الفقهاء ذكر ذلك يف عداد
الواجبات ،ولعله من باب السالبة بانتفاء املوضوع.
وال خيفى أنه كما حيسن حسن الظن ،يقبح سوء الظن ،وقد تقدم يف اآلية املباركة :وذلكم ظنكم
الذي ظننتم بربكم أرداكم وذلك يدل على أن الظن السيء هو املردي ال أنه مقدمة للعمل ،وإن كان
مقدمة للعمل أيضا.
مث معىن الظن هو أن يرجح يف نفس اإلنسان معاملة اهلل معه معاملة حسنة ،أو معاملة اهلل معه معاملة
سيئة ،وكال األمرين يف يد اإلنسان بالتفكر واملالحظة ،وإن كان بعض الناس بطبعهم حسن التفكري،
وبعض الناس بطبعهم سيء التفكري.
 :42اإلحسان بالوالدين وبغيرهم
قال سبحانه﴿ :و ْاعبُ ُدوا اللَّهَ وال تُ ْش ِرُكوا بِِه َشْيئا وبِالْوالِ َديْ ِن إِ ْحسانا وبِ ِذي الْ ُقرىب والْيَتامى والْمساك ِ
ني
َ َ
ْ َ
َ
َ
َ
َ
الص ِ
اجلَْن ِ
اح ِ
اجلُنُ ِ
الس ِ
ت أَْميانُ ُك ْم
ب بِ ْ
اجلا ِر ْ
اجلا ِر ِذي الْ ُق ْرىب َو ْ
َو ْ
ب َو َّ
ب َوابْ ِن َّ
بيل َوما َملَ َك ْ
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ب َم ْن كا َن ُمُْتاال فَ ُخورا﴾(.)0
إ َّن اللَّهَ ال ُِحي ُّ

ظاهر اآلية الوجوب ،لكن ذلك يقيد باملتعارف من اإلحسان ِما مل تقم السرية على خالفه ،فالالزم
اتباع سبيل املؤمنني منذ زمن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) يف كيفية اإلحسان إىل هؤالء.
وال يبعد مشول ذلك حىت ملثل ما إذا كان الولد لغري رشده فإنه ولد ،ولذا حيرم نكاحه إىل غري ذلك
ِما ذكرناه يف (الفقه) مفصال ،أما ولد الشبهة فهو ولد حالل.
لكن ذلك من باب االقتضاء ال من باب العلية فهو ولد حالل ،فقد يكون من كال الطرفني وقد
يكون من طرف واحد.
أما ولد احلرام فقد ذكرنا يف (الفقه) أنه ولد لغة وشرعا وعرفا ،فهو حمكوم جبميع األحكام من صلة
الرحم والنفقة وما أشبه ،باستثناء ما أخرجه الشارع من مثل اإلرث والقضاء والتقليد وما أشبه ذلك.
 :45حصر المشركين
وه ْم
قال سبحانه﴿ :فَِإ َذا انْ َسلَ َخ ْاألَ ْش ُه ُر ْ
ني َحْي ُ
احلُُرُم فَاقْـتُـلُوا الْ ُم ْش ِرك َ
ص ُر ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ث َو َج ْدُمتُ ُ
وه ْم َو ْ
اح ُ
واقْـع ُدوا َهلم ُك َّل مر ٍ
الصال َة َوآتَـ ُوا َّ
حيم﴾(.)4
َقاموا َّ
َ ُ ُْ َ ْ َ
الزكا َة فَ َخلُّوا َسبيلَ ُه ْم إ َّن اللَّهَ َغ ُف ٌ
صد فَإ ْن تابُوا َوأ ُ
ور َر ٌ
والظاهر من احلصر حبسهم يف مكاِنم حىت ال يتمكنوا من االنتشار واالستنصار ،واألخذ عبارة عن
إلقاء القبض عليهم ليكونوا حتت إشراف املؤمنني ،والقعود هلم ألجل مالحظة حتركاتم.
وكل ذلك من الطبيعي بني طرفني متحاربني ،فكما يفعل املشركون باملؤمنني ذلك يقابلون باملثل ،لكن
مع وضوح الشفقة يف طرف املؤمنني كما فعلها رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) يف حروبه وغزواته،
واملشركون من باب املثال وإال فكل كافر وباغ حكمه
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نفس احلكم مع تفصيل ذكر يف (الفقه).
وقوله سبحانه :فاقتلوا املشركني ليس مبعىن االستيعاب بل مبعىن املتعارف ،كما كان منذ زمن
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ،كما أن قوله سبحانه :واقعدوا هلم كل مرصد هو حسب املتعارف،
فإن من األلفاظ ما يراد به املعىن احلقيقي ،ومنه ما يراد به املعىن العريف حسب قوله تعاىل :ما أرسلنا من

رسول إالّ بلسان قومه ،)0(وحسب قوله (صلى اهلل عليه وآله) :إنا معاشر األنبياء أمرنا أن نكلم الناس

على قدر عقوهلم.)4(

 :46إحصاء العدة

قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّها النَِّيب إذا طَلَّ ْقتم النِّساء فَطَلِّ ُق ِ ِ ِِ
صوا الْعِ َّد َة﴾(.)3
َ ُّ
ُ
وه َّن لعدَّت َّن َوأ ْ
َح ُ
َ
ُُ

والظاهر أن إحصاء العدة ليس أمرا خارجا عن االلتزام بأحكام العدة ،بل هو مقدمي ألخذها العدة
من عدم جواز التزويج وغريه ِما ذكر يف (الفقه).
ومن الواضح أن اإلحصاء ليس بواجب ذاتا وال مقدمة ،فإن فعل ما يوجب العدة بال إحصاء عمل
بالالزم عليها ،وإن كانت غري مبالية تريد الزواج يف العدة بل تعمل ألجله ،نعم ذلك يكون من التجري،
وقد ذكر يف األصول أن التجري ليس مبحرم.
وعليه فلو أخذت العدة كاملة بدون علم بأعداد يومها أو مع القطع بالنقيصة حبيث كانت مطابقة
للواقع كانت كافية.
 :47الحض على إطعام المسكين
ض َعلى طَ ِ
ب بِالدِّي ِن فَذلِ َ َّ
عام
تيم َوال َحيُ ُّ
قال سبحانه﴿ :أََرأَيْ َ
ت الَّذي يُ َك ِّذ ُ
ك الذي يَ ُدعُّ الْيَ َ
الْ ِمسك ِ
ني﴾(.)2
ْ
ِ ()5
ض َعلى طَ ِ
عام الْ ِم ْسكني﴾ .
وقال سبحانه﴿ :إِنَّهُ كا َن ال يـُ ْؤِم ُن بِاللَّ ِه الْ َعظي ِم َوال َحيُ ُّ
اضو َن َعلى طَ ِ
عام الْ ِمسك ِ
ِ
ني﴾(.)6
تيم َوال َحتَ ُّ
ْ
وقال سبحانهَ ﴿ :كالَّ بَ ْل ال تُ ْكرُمو َن الْيَ َ
وظاهر اآليات املذكورة وجوب احلض على طعام املساكني ،فإن
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املسكني طبيعة سارية يف اجملتمع واحلض واجب حسب املتعارف ،فهو كفائي يقصد به الوصول إىل
طعامهم وْحوه ،فيشمل ما يصل إىل هذه النتيجة.
وإذا وجب احلض وجب اإلطعام بطريق أوىل إذا كان شبعهم متوقفا على ذلك ،والسرية من الرسول
(صلى اهلل عليه وآله) واألئمة الطاهرين (عليهم السالم) والعلماء الراشدين تدل على حدود احلض ،كما أن
السرية منهم تدل على كيفية األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اخلري ،فال جيب على اإلنسان أن
يذهب كل يوم إىل دور الناس يدق عليهم األبواب ليعلمهم ويأمرهم وينهاهم ،وإن كان علم أن كثريا منهم
ال يعلم أو ال يعمل.
ومن احملتمل أن يكون املراد باحلض على طعام املسكني هو املعىن املتعارف من إقامة شؤوِنم كاللباس
واملسكن والدواء ،بل وحىت الزواج يف مستحقه ذكرا أو امرأة.
وال يراد باملسكني هنا ما يقابل الفقري كما يف آية الزكاة ،فإن كل واحد منهما إذا ذكر منفردا مشل
كليهما ،وإذا ذكرا جمتمعني أريد بكل واحد معىن غري املعىن املراد باآلخر.
ومن الواضح أن قوله سبحانه يف هذه اآلية املباركة مشتمل على الواجب واملستحب ،كما ذكر كل
واحد يف موضعه من الفقه ،لكن لو فرض أن مجاعة من املؤمنني أخذوا بالدوران على الناس يف بيوتم بدون
إزعاج أو منقصة كان ذلك أمرا حسنا ،كما كان يأمر رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) بالدوران يف األسواق
بتبليغ األحكام ،وكذلك كان يفعل علي (عليه السالم) بنفسه ،وهكذا بعض العلماء كما نقل عنهم.
 :48حضانة األطفال
ِ
ِ
ني ِ
ِ
كاملَ ْ ِ
الد ُه َّن َح ْولَ ْ ِ
ني لِ َم ْن أَر َاد أن يُتِ َّم َّ
دات يـُْرض ْع َن أ َْو َ
الر َ
قال سبحانهَ ﴿ :والْوال ُ
ضاعةَ َو َعلَى الْ َم ْولُود لَهُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود لَهُ بَِولَ ِدهِ َو َعلَى
ض َّار وال َدةٌ بَِولَدها َوال َم ْولُ ٌ
س إالّ ُو ْس َعها ال تُ َ
ِرْزقُـ ُه َّن َوك ْس َوتُـ ُه َّن بِالْ َم ْع ُروف ال تُ َكلَّ ُ
ف نَـ ْف ٌ
ِ
الْوا ِر ِ
ك فإن أَرادا فِصاال عن تَر ٍ ِ
شاوٍر فَال ُجنا َح َعلَْي ِهما َوإ ْن أ ََرْد ُْمت أن تَ ْستَـ ْر ِضعُوا
ث ِمثْ ُل ذل َ
َْ
اض مْنـ ُهما َوتَ ُ
أَوال َد ُكم فَال جناح علَي ُكم إذا سلَّمتم ما آتَـيتم بِالْمعر ِ
وف َواتَّـ ُقوا اللَّهَ َو ْاعلَ ُموا َّ
أن
ُ َ َ ْ ْ َ ُْْ
ْ ْ
ُْ ْ َ ْ ُ

اللَّهَ ِمبا تَـ ْع َملُو َن بَصريٌ﴾(.)0

وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف باب الرضاع من كتاب النكاح.

 :49حضانة اللقيط
جيب حفظ اللقيط أو تسليمه إىل احلاكم الشرعي أو إىل حمل أمني كدور احلضانة يف احلال احلاضر،
وال يبعد لزوم االحتياط باالستئذان من احلاكم الشرعي يف تسليمه إىل احملل املذكور ،وقد ذكرنا تفصيل
الكالم يف ذلك يف كتاب اللقطة.
وإمنا قلنا ال يبعد لزوم االحتياط ،ذلك ألن احلاكم ويل أمثال هؤالء ،فالتصرف فيهم بدون إذنه حمل
إشكال.
 :31حفظ الترتيب
جيب على من يبتلي بالناس حفظ الرتتيب بينهم ،فال حيق له أن يقدم املتأخر وال عكسه ،ألنه
خالف احلق ،ويف األحاديث :إن حق املسلم ال يبطل( ،)4فاذا جاء إىل الفقيه الواجب عليه بيان احلكم
نفران مل حيق له تقدمي املتأخر منهما إالّ بإجازة املتقدم ،وكذلك يف حبث القضاء وغريه ،كما ذكرنا تفصيله
هناك ،واذا جاءا متساويني لزم القرعة ،ويف الرواية عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) إنه مل يقدم املتأخر
من النفرين الذين جاءا إليه إالّ بعد إجازة املتقدم به.
لكن الظاهر أنه إذا مل يكن تضييعا حلق املتقدم بتأشري املتأخر مل يكن ذلك واجبا ،وإمنا يكون من
اآلداب املستحبة ،ولذا إذا مل يعلم املتقدم واملتأخر جاز أن يؤدي حق أحدمها وإن مل يعلم بأنه املتقدم.
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 :30حفظ حمامة الحرم
يف صحيح زرارة :إن احلكم سأل أبا جعفر (عليه السالم) عن رجل أهدى له يف احلرم محامة
مقصوصة ،فقال :انتفها وأحسن علفها حىت إذا استوى ريشها فخل سبيلها.)0(
واملسألة موكولة إىل كتاب احلج ،فإن احلكم وإن كان واردا يف احلمامة لكن الظاهر أنه أعم من
احلمامة وغري احلمامة من سائر أقسام الطيور.
 :34المحافظة على الصلوات
قال سبحانه ﴿حافِظُوا علَى َّ ِ
الصالةِ الْوسطى وقُ ِ ِ ِ
تني﴾(.)4
َ
وموا للَّه قان َ
الصلَوات َو َّ ُ ْ َ ُ
والظاهر أن األمر إرشادي ،إذ احملافظة على الصالة ال تزيد عن نفس الصالة ،وهذه األوامر
اإلرشادية إمنا هي للتأكيد.
وال خيفى أنا ذكرنا يف (الفقه) أن بعض الروايات يدل على كون الظهر هو املراد بالصالة الوسطى،
وذلك ألنه وسط بني طريف النهار ،ولعل وجه التأكيد هو أن غالب الناس يف هذا الوقت يشتغلون بكسبهم
وسائر أعماهلم وال يذهبون إىل الصالة فرادى أو مجاعة ،وإمنا يؤخرون الصالة إىل آخر الوقت ،كما هو
املشاهد إىل هذا اليوم.
 :33حفظ الفرج

ِ
ِ
قال سبحانه﴿ :قُل لِْلم ْؤِمنني يـغُ ُّ ِ
ك أ َْزكى َهلُ ْم إ َّن اللَّهَ َخبريٌ ِمبا
وج ُه ْم ذل َ
ضوا م ْن أَبْصا ِره ْم َوَْحي َفظُوا فُـ ُر َ
ْ ُ َ َ
()3
ِ
ِ ِ ِ
نات يـ ْغض ْ ِ
دين زينَتَـ ُه َّن إالّ ما ظَ َهَر ِمْنها﴾
صنَـعُو َنَ ،وقُ ْل ل ْل ُم ْؤم َ ُ
يَ ْ
ض َن م ْن أَبْصا ِره َّن َوَْحي َفظْ َن فُـ ُر َ
وج ُه َّن َوال يـُْب َ
اآلية.
إطالق حفظ الفرج شامل للزنا واللواط والسحق واالستمناء ووطي البهائم ،فاعال أو
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مفعوال ،رجال أو امرأة ،وملس فرج الغري ورؤيته ،وإظهار حجمه ،أو النظر إىل حجمه ولو من حتت
ِ
ك أ َْزكى﴾ ال يدل على االستحباب،
سرت أو صبغ أو ْحو ذلك ،وما يف آخر اآلية من قوله سبحانه﴿ :ذل َ
الصالةَ لِ ِذ ْكري﴾( )0و﴿لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن﴾( )4يف
فإن كثريا من آيات القرآن يبني احلكمة يف احلكم مثل﴿ :أَقِ ِم َّ
آية الصوم ،إىل غريمها.
ومن ذلك يظهر حرمة النظر إىل عورة اجملنون والطفل املميز ،فإن ذلك ينايف حفظ الفرج ،إذ حفظ
الفرج شامل لفرج نفسه وفرج غريه ،فهو مثل ﴿ال تَأْ ُكلُوا أ َْموالَ ُك ْم﴾( )3وْحوه ،أما تفصيل املسألة فقد ذكرناه

يف (الفقه).
لكن النظر إىل الفرج املصنوع من البالستيك فالظاهر أنه ليس حبرام إذا مل يكن بريبة ولذة وإثارة
شهوة ،أما اإلدخال يف فرجها أو يف فرجه ،أو إدخال عورة الرجل يف فرج نفسه املطاط ،وإن كان الرجل
مصنوعا من البالستيك فمشكل ،لكن ال يبعد حرمة الثاين إذا كان مثريا كما هو الغالب.
 :32حفظ المال
ِ
وه ْم َوقُولُوا
قال سبحانهَ ﴿ :وال تُـ ْؤتُوا ُّ
وه ْم فيها َوا ْك ُس ُ
الس َفهاءَ أ َْموالَ ُك ُم الَّيت َج َع َل اللَّهُ لَ ُك ْم قياما َو ْارُزقُ ُ
َهلُ ْم قَـ ْوال َم ْع ُروفا﴾(.)2

قد ذكرنا يف (الفقه) يف باب النفقات وجوب حفظ املال املعتىن به ،فإن عدم حفظه من اإلسراف
والتبذير وذلك منهي عنه ،وال فرق بني املال الذي يكون لإلنسان نفسه أو يكون اإلنسان متوليا عليه يف
الوقف وْحوه ،فإنه باإلضافة إىل ذلك ارتكاز من الواقف يف الوقف فيشمله الوقوف على حسب ما وقفها
أهلها ،)1(وكذلك األموال اليت حتت يد اإلنسان لقطة
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أو ملن هو متول عليه أو ما أشبه ذلك.
ويف احلديث :حرمة ماله كحرمة دمه ،)0(ولذا ذهب بعض الفقهاء كالشهيد الثاين وغريه إىل وجوب
حفظ مال الغري ،لكنا ناقشنا يف ذلك يف موضعه إالّ إذا كان له من األمهية حبيث علم من الشرع وجوبه.
 :35حفظ النفس
جيب على اإلنسان حفظ نفسه وقواه وأعضائه ،نعم الضرر اليسري غري املعتد به جائز ،ولذا نرى أن
الرسول (صلى اهلل عليه وآله) وكذلك الزهراء (عليه السالم) وبعض األئمة الطاهرين (عليهم الصالة
والسالم) وقفوا على أقدامهم حىت تورمتا ،واإلمام احلسن (عليه السالم) كان حيج حافيا حىت تنجرح قدماه،
وهكذا ورد بالنسبة إىل اإلمام احلجة (عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف) :ألندبنك صباحا ومساء ،وألبكني
عليك بدل الدموع دما.)4(
ومن املعلوم أن البكاء إىل أن خيرج الدم من العني ضرر ،لكنه ضرر غري حمرم ،فال يشمل أمثال ذلك
دليل ال ضرر ،ولذا تعارف بني الناس املشي راجال أو املشي يف الشمس أو ما أشبه ذلك ِما يضر
بالصحة يف اجلملة.
وال يقال :إن وقوف النيب (صلى اهلل عليه وآله) وبكاء اإلمام (عليه السالم) مستحب.
إذ الضرر مبثل ذلك لو كان حراما كان اقتضائيا ،وال يقاومه احلكم الالاقتضائي ،كما قرر يف األصول
والفقه.
وكذلك جيب حفظ نفس اآلخر وقواه وأعضائه ،ويف احلديث :إن التارك ملداواة اجلريح كاجلارح
له.)4(
كما أشرنا إىل ذلك يف كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،باإلضافة إىل أنه املرتكز يف أذهان
املتشرعة ِما يعرف أنه انعكاس عن الشرع ،ولذا يلومون وينسبون التارك إىل أنه فعل احلرام إذا مل ينقذ الناس
يف الزالزل أو السيول أو احلرائق أو الغرق أو من أيدي الظاملني مع التمكن
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أو ما أشبه ذلك.
وأحاديث حق املؤمن على املؤمن( )0وْحوها يدل عليه أو يؤيده.
نعم إذا توقف الدفاع على القتل وْحوه جاز ،ولذا جيوز إسقاط األم جنينها إذا كان بقاؤه موجبا
هلالكها أو ما يشبه اهلالك فإنه نوع دفاع.
وال يقال :إن الطفل ال يريد القتل.
ألنه يقال :الحاجة إىل اإلرادة بعد حتقق القتل به إذا بقي ،فهو كما إذا هاجم جمنون غري شاعر
إنسانا يريد قتله ،فإنه جيوز له الدفاع عن نفسه حىت بقتله ،وكذلك السكران وْحوه.
ِ
يل يَ َد َك لِتَـ ْقتُـلَين ما أَنَا
ت إِ ََّ
أما قوله سبحانه وتعاىل حكاية عن هابيل (عليه السالم)﴿ :لَئ ْن بَ َسطْ َ
ِ ٍِ ِ
ك﴾( )4فاملراد أنه ال يتقدم إليه بالقتل كما هو يريد أن يتقدم إليه بالقتل ،ال أنه ال
ك ِألَقْـتُـلَ َ
ي إِلَْي َ
بباسط يَد َ
يدافع عن نفسه ولو بقتل من يريد قتله ،وعلى كل فمسألة الدفاع واضحة مذكورة يف كتب الفقه.
ومنه يظهر وجه النظر يف قول صاحب اجلواهر يف اجلنني حيث أفىت بوجوب االنتظار قال( :وأما لو
كانا معا حيني وخشي على كل منهما فالظاهر الصِب إىل أن يقضي اهلل وال ترجيح شرعا واألمور االعتبارية
من غري دليل شرعي ال يلتفت إليها).
فإن كالمه واضح النظر ،هذا باإلضافة إىل األدلة الثانوية ،مثل﴿ :ما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِيف الدِّي ِن ِم ْن
()2
()4
يد بِ ُك ُم الْعُ ْسَر﴾( )1وغري ذلك.
يد اللَّهُ بِ ُك ُم الْيُ ْسَر َو ال يُر ُ
َحَرٍج﴾  ،و(الضرر والضرار)  ،و﴿يُر ُ
نعم جيوز لإلنسان تعريض نفسه للهالك يف مثل ما إذا ركبوا سفينة تشرف على الغرق إذا مل يلق
بعضهم نفسه يف البحر ،سواء كان ذلك باالقرتاع أو بدونه ،إىل غري ذلك من أمثاله ،ومسامهة يونس (عليه
الصالة والسالم) حىت ألقي يف البحر
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والتقمه احلوت مذكورة يف القرآن احلكيم.
وكذلك يف كل مورد يدور األمر بني األهم واملهم.
أما احرتام القوة كالباصرة والسامعة وْحومها أو العضو كالعني واليد واألنف فلدليل ال ضرر وغريه،
وألنه من املثلة يف تلف العضو.
 :36حفظ الوديعة
جيب على املستودع أن حيفظ الوديعة حسب ما يكون احلفظ عرفا ،وقد أمر بذلك كتابا وسنة ،ويدل
عليه العقل واإلمجاع ،فإن اخليانة حمرمة واألمانة واجبة ،وقد ذكرنا يف كتاب الوديعة أنه ال ميكن أن يكون
هناك واجب وحمرم يف طريف شيء واحد ،فالبد أن يكون يف أحدمها اإلرشاد إىل اآلخر.
وقد ورد مجلة من الروايات يف جواز احللف كذبا حلفظ الوديعة من يد الظامل ،وهو مقتضى القاعدة
أيضا.
قوله حبيث علم من الشرع( ،)0أما املستثىن منه فلألصل ،وأما املستثىن فلما ذكرناه من العلم من الشعر
يف جواز احللف كذبا ،وكذلك مثل احللف العهد واليمني وذلك لألمهية ،فإن األمر إذا دار بني األهم واملهم
قدم األهم ،ومعىن جواز احللف ليس اجلواز مبعىن تساوي الطرفني ،بل قد جيب إذا كانت الوديعة مهمة
جدا.
 :37حفظ أموال الناس
حفظ أموال الناس اليت عند اإلنسان بسبب إجارة أو عارية أو رهن أو مضاربة أو شركة أو وصية أو
غريها واجب شرعا ،ويدل عليه األدلة األربعة أيضا.
ومنه يعرف وجوب حفظ املال الذي ألقي يف صندوق اإلنسان أو يف يده أو يف داره أو ما أشبه
ذلك.
 :38حفظ األيمان

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
عام
َّارتُهُ إِطْ ُ
قال سبحانه﴿ :ال يُؤاخ ُذ ُك ُم اللَّهُ باللَّ ْغ ِو يف أَْميان ُك ْم َولك ْن يُؤاخ ُذ ُك ْم مبا َع َّق ْد ُمتُ ْاألَْميا َن فَ َكف َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك
يام ثَالثَِة أَيَّ ٍام ذل َ
َع َشَرةِ َم َ
ساكني م ْن أ َْو َسط ما تُطْع ُمو َن أ َْهلي ُك ْم أ َْو ك ْس َوتُـ ُه ْم أ َْو َْحتر ُير َرقَـبَة فَ َم ْن َملْ َجي ْد فَص ُ
ِ
ِ
ني اللَّهُ لَ ُك ْم آياتِِه لَ َعلَّ ُك ْم
اح َفظُوا أَْميانَ ُك ْم َكذل َ
ك يـُبَـ ِّ ُ
َّارةُ أَْميان ُك ْم إذا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
َكف َ
( )0الظاهر أن يف العبارة سقط ،ولكن املعىن واضح.

تَ ْش ُك ُرو َن﴾(.)0

ضوا
ومعىن حفظ اليمني العمل مبا حلف عليه واجلري على مقتضاه ،وقد قال سبحانهَ ﴿ :وال تَـْنـ ُق ُ
ْاألَْميا َن بَـ ْع َد تَـ ْوكي ِدها َوقَ ْد َج َع ْلتُ ُم اللَّهَ َعلَْي ُك ْم َكفيال﴾(.)4

ولعل اآلية املباركة تشمل النذر والعهد أيضا ،وإن كان لكل واحد منهما أيضا دليل مستقل ،وقد
ذكرنا أدلتها مع تفاصيل الكالم فيها يف كتاب األميان والنذور والعهد.
واملراد بقوله سبحانه :بعد توكيدها أي بعد وجودها ،وإمنا جيء هبذا اللفظ ألن اليمني هو
مؤكد ،وكأنه إشارة إىل الدليل العقلي بأن اليمني بعد كوِنا مؤكدة كيف تنقضها.
 :39حكم الحاكم الشرعي

جيب أن حيكم احلاكم الشرعي يف املوارد املبتلى هبا للناس على طبق املوازين الشرعية ،ألنه املنصوب
عن قبلهم (عليهم السالم) لذلك ،باإلضافة إىل وجوب األسوة باألنبياء واألئمة (عليهم السالم).
ني الن ِ
ناك َخلي َفة ِيف ْاأل َْر ِ
احلَ ِّق َوال تَـتَّبِ ِع ا ْهلَوى
َّاس بِ ْ
داوُد إِنَّا َج َع ْل َ
اح ُك ْم بَـ ْ َ
ض فَ ْ
قال سبحانه﴿ :يا ُ
ضلُّو َن عن س ِ ِ
بيل اللَّ ِه إ َّن الَّذين ي ِ
فَـي ِ
احلِ ِ
ك َع ْن َس ِ
ساب﴾(.)3
ذاب َشدي ٌد ِمبا نَ ُسوا يَـ ْوَم ْ
ضلَّ َ
بيل اللَّه َهلُ ْم َع ٌ
ََ
ُ
َْ َ
نعم ذلك على ْحو الكفاية ،فإذا كان هناك حاكمان ال جيب على كل واحد منهما عينا ،وإمنا جيب
كفاية ،كما أن ذلك أيضا شامل للفقهاء الذين حيكمون مبا أنزل اهلل يف الفتاوى ،فإنه أيضا نوع من حكم
اهلل سبحانه ،وقد ورد يف الدليل وجوب إظهار العلم وأنه جيب إخراج الناس من احلرية ،إىل غري ذلك من
األدلة العامة.
وال خيفى أن الفصول العشائرية املتعارفة يف العراق وغريها إذا كانت توجب األحكام
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غري الشرعية كما يف بعض األحيان كان ذلك حمرما ،أما إذا كان يوجب حكما شرعيا بنحو املصاحلة
وما أشبه فال بأس به.
 :21الحكم بما أنزل اهلل

اح ُك ْم بَـْيـنَـ ُه ْم ِمبا أَنْـَزَل اللَّهُ﴾(.)0
قال سبحانه﴿ :فَ ْ
ِ
اح ُك ْم بـَْيـنَـ ُه ْم ِمبا أَنْـَزَل اللَّهُ َوال تَـتَّبِ ْع أ َْهواءَ ُه ْم﴾(.)4
وقال تعاىلَ ﴿ :وأن ْ
اح ُك ْم بَـْيـنَـ ُه ْم بِالْ ِق ْس ِط﴾(.)3
وقال سبحانهَ ﴿ :وإ ْن َح َك ْم َ
ت فَ ْ
ني الن ِ
احلَ ِّق َوال تَـتَّبِ ِع ا ْهلَوى﴾(.)2
َّاس بِ ْ
اح ُك ْم بَـ ْ َ
وقال تعاىل﴿ :فَ ْ
وقد ذكرنا يف كتاب (الفقه) أنه إذا راجع الكفار املسلمني جيوز هلم أن حيكموا على طبق دين اهلل

سبحانه ،وأن حيكموا على طبق أدياِنم ،وكذلك بالنسبة إذا ما راجع العامي حاكم اخلاصة ،وقد ورد يف
ذلك بعض األدلة اخلاصة.
ولذا ورد يف بعض الروايات أن اإلمام (عليه السالم) قال لبعض أصحابه أن جيلس وحيكم حسب
املذهب الراجع إليه ،فإن كان ِمن مييل إليهم (عليهم السالم) حكم على مذهب اخلاصة ،وإن كان من
غريهم حكم على طبق أهوائهم .لكن ال خيفى أن ذلك إمنا جيوز فيما إذا مل يكن احلكم على طبق أهوائهم
حراما قطعيا ،كما إذا حكم بوجوب شرب اخلمر أو الزنا أو اللواط أو ما أشبه ذلك.
 :20حلق رأس الزاني
ورد يف مجلة من الروايات ذلك ،بل نسبه بعضهم إىل أكثر املتأخرين أو إىل الشهرة أو عدم اخلالف
فيه أو اإلمجاع عليه.
ويدل عليه بعض الروايات ،مثل خِب علي بن جعفر ،سأل أخاه (عليه السالم) عن رجل تزوج امرأة
ومل يدخل هبا فزىن ما عليه،
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قال :جيلد احلد وحيلق رأسه ويفرق بينه وبني أهله وينفى سنة.)0(
ويف خِب حنان بن سدير ،عن الصادق (عليه السالم) ،يف من تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله،

فقال :يضرب مائة وجيز شعره وينفى من املصر حوال ويفرق بينه وبني أهله.)4(
وال خيفى أن هذا احلكم خاص بالزنا ،أما املالمسة أو اللواط فليس له هذا احلكم ،كما أن وجود هذا
احلكم إمنا هو يف ما إذا كان وضعه للشعر من الزينة ،أما إن كان ِمن حيلق رأسه كل أسبوع مرة أو ما أشبه
ذلك ،فالظاهر أنه ليس بواجب ،إذ احللق ألجل املثلة والتنفري وما أشبه ذلك ،كما أنه إمنا يكون إذا مل
يكن احللق موجبا ملرض أو ما أشبه كما يف بعض الناس املبتلني برؤوسهم.
وقد ذكرنا يف بعض مباحث (الفقه) احتمال جواز أن حيبس احلاكم مكان النفي ،وعليه داللة يف
بعض الروايات ،ويف املسألة طول موكول إىل حمله.
 :24الحلق
جيب احللق أو التقصري يف احلج ،ومجاعة من الفقهاء ذهبوا إىل وجوب احللق تعيينا يف الصرورة ،لكنا
احلَ ِّق
الرْؤيا بِ ْ
ص َد َق اللَّهُ َر ُسولَهُ ُّ
ذكرنا يف كتاب (الفقه) باب احلج أنه أفضل الفردين ،قال سبحانه﴿ :لََق ْد َ
ِ
ين﴾(.)3
لَتَ ْد ُخلُ َّن الْ َم ْس ِج َد ْ
قني ُرُؤ َس ُك ْم َوُم َق ِّ
نني ُحمَلِّ َ
احلَر َام إ ْن شاءَ اللَّهُ آم َ
صر َ

والواو للتقسيم مثل قوهلم( :الكلمة اسم وفعل وحرف)ِ ،ما يؤل إىل التخيري ،لكن من الواضح أنه إذا
مل يتمكن من أحدمها ملرض أو عرض تعني اآلخر.
هذا بالنسبة إىل الرجل ،أما يف املرأة فيتعني التقصري ،إذ ال حلق عليها.
والنتف واملاكنة الناعمة والدواء كلها من احللق.
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 :23االستحال من المظلوم
هل جيب االستحالل من املظلوم مطلقا حىت أنه إذا الط بولد مثال ظلما وجب االستحالل منه ،أو
زىن بامرأة وجب االستحالل من زوجها ،أو ال جيب مطلقا ،أو يفصل يف ذلك ،احتماالت.
وقد ورد يف بعض احملرمات لزوم االستحالل كما يف حبث الغيبة ،وإذا مل حيله املظلوم هل جيب
التوصل إىل ذلك ولو بإعطاء املال أم ال ،احتماالن ،لكن جيب أن يعرف أنه إمنا جيب االستحالل إذا مل
يلزم مفسدة ال يريدها الشارع ،كما أنه إذا أراد االستحالل من زوج املزين هبا صار بينهما قتل ومقاتلة وما
أشبه ذلك.
نعم ال شك أنه ال جيب االستحالل من امللوط به إذا فعل ذلك باختياره ،أو من املزين هبا إذا فعل
ذلك باختيارها ،وكذلك ال جيب االستحالل من الزوج إذا كان الزوج راضيا ،إذ احلق ساقط حينئذ ،وإمنا
يبقى األمر بينه وبني اهلل تعاىل.
ويأيت األمر بالعكس بأن أجِبت املرأة يف زنا الرجل هبا ،حيث إن الالزم عليها االستحالل منه ،وكذا
إذا كان امللوط جِبا ألُبنة أو ما أشبه ذلك.
واألمر كذلك إذا كان واقعا ال ما إذا كان تصوريا ،كما أن الرجل إذا فعل هبا بتصور أِنا زىن هبا،
بينما هي زوجته واقعا ،وكذلك العكس.
 :22تحلة األيمان

ِ َّ ِ
َّ
قال سبحانه﴿ :قَ ْد فَـر َ َّ
كيم﴾(.)0
ليم ْ
احلَ ُ
ض اللهُ لَ ُك ْم َحتلةَ أَْميان ُك ْم َواللهُ َم ْوال ُك ْم َوُه َو الْ َع ُ
َ

حرم النيب (صلى اهلل عليه وآله) على نفسه مارية أو شرب العسل على اختالف يف تفسري اآلية،
ّ
()4
ألجل توطئة حصلت بني عائشة وحفصة ضده (صلى اهلل عليه وآله)  ،والظاهر أنه كان مع اليمني،
لظهور اآلية يف ذلك ،وإن احتمل أن املراد يف اآلية البناء ال احللف املتعارف ،فإن كون اليمني مبعىن القوة
والِبكة وما أشبه هو األصل ،وحيث يضاف إىل اسم اهلل سبحانه يكتسب معىن
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احللف ،ولذا يقال :أمين اهلل وميني اهلل ،كما أن النذر مبعىن الفرض على ما ذكرناه يف كتاب النذر.
وعلى أي حال ،فإن أريد باآلية اليمني املتعارفة كان فرض التحلة مبعىن احلل ،من باب أن اهلل
سبحانه ال يريد احللف مبا هو حكم اقتضائي أي يلزم بقائه حالال ،وكان هذا املورد منه ،ولذا أوجب اهلل
عليه (صلى اهلل عليه وآله) عدم االعتناء بيمينه ذلك.
والظاهر أن احلكم عام حىت بالنسبة إلينا ،فإذا حلف إنسان أن ال يقرب جاريته ملؤامرة ،لغت ميينه
بدون كفارة أو معها ،وكذلك حال ما إذا حلف ملؤامرة أن ال يستعمل حالال ،إن صح قصة املغافري.
وإن أريد باليمني معناه اللغوي بأنه كان منه (صلى اهلل عليه وآله) جمرد حترمي لفظي وبناء قليب ،مل
يكن يف البناء على عدمه أي شيء حيتاج إىل التوجيه ،فإن خالف البناء جائز مطلقا ،وذلك جا ٍر فينا
أيضا.
ومن احملتمل أنه من باب (رأى غريه خريا منه) كما ذكرناه يف كتاب النذر.
أما ملاذا فعل ذلك التحرمي الرسول (صلى اهلل عليه وآله) ،فلتعليم األمة بأِنم إذا حرموا شيئا حالال ال
يلزم االلتزام به ،أما كفارة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) كما يف بعض التفاسري ،فإن متت فقد كانت أمرا
ظاهريا حىت ال يقال إنه حنث بال كفارة.
أو إنه حكم ثالث.
فاألول :ما ال يعقد فال كفارة إطالقا.
والثاين :ما يعقد ويبطله ،ففيه الكفارة.
والثالث :ما ال يعقد وفيه الكفارة ،ويف مجلة من الروايات اليت ذكرناها يف كتاب النذر وغريه أن من
حلف مث رأى أن غريه خري منه عدل إليه ،ولعله كان املورد منه.
وكلما يذكر يف احللف يذكر يف النذر والعهد ،فإذا نذر شيئا ورأى أن غريه خري منه جاز العدول إىل
ذلك ،وقد أشرنا إىل ذلك يف (الفقه) يف كتاهبا.
وميكن أن تكون السورة نزلت ألمور:
األول :احلكم اجلاري حىت فينا.
والثاين :التنبيه على لزوم كون رئيس الدولة حبيث يظهر حىت أعماله اخلفية العائلية،

فال تكون مؤامرات ضد الناس كما يعتاده احلكام حىت من يسمى بالدميقراطيني منهم.
الثالث :تبيني منزلة الزوجتني عند اهلل وعند رسوله (صلى اهلل عليه وآله) ،وتفصيل الكالم يف ذلك يف
كتب التفاسري.
 :25تحنيط الميت
جيب حتنيط امليت غري احملرم والشهيد بالكافور ،بأن جيعل على مساجده السبعة اليت هي عبارة عن
اجلبهة واليدين والركبتني وإهبام الرجلني ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف حبث األموات.
وال فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة ،والكبري والصغري ،واملسلم واملنافق واملخالف ،إذا كان من دينه
ذلك ،وإال فال جيب لقاعدة اإللزام ،أما يف الكافر فال جيب إطالقا.
وإذا مل ميكن الكافور فال بدل له ،وإن كان رمبا حيتمل أن العطر يقوم بدله للمناط ،لكنه احتمال غري
وارد.
 :26وجوب االحتياط
جيب االحتياط يف الشبهة احملصورة والشبهة البدوية قبل الفحص على ما ذكرنا تفصيله يف (األصول)
بالشروط املقررة هناك ،واليت منها عدم خروج بعض أطراف الشبهة عن حمل االبتالء ،إىل غري ذلك.
لكن إذا مل حيتط ومل يكن الواقع حمكوما كان قد عمل بالتجري لفرض أن االحتياط طريقي ال
موضوعي.
أما قوله (عليه السالم) :أخوك دينك فاحتط لدينك فاملراد به العمل بالدين ال االحتياط
االصطالحي.
 :27االحتياط في النكاح
الظاهر أن االحتياط يف باب النكاح آكد من غريه ،وإن مل يكن واجبا ،نعم ذهب بعض الفقهاء إىل
وجوبه جلملة من الروايات:

كصحيح شعيب احلداد ،قال :قلت أليب عبد اهلل (عليه السالم) :رجل من مواليك يقرؤك السالم
وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأِنا ،وقد كان هلا زوج فطلقها على غري السنة ،وقد كره
أن يتقدم على تزوجيها حىت يستأمرك فتكون أنت تأمره ،قال أبو عبد اهلل (عليه السالم) :هو الفرج وأمر
الفرج شديد ومنه يكون الولد وْحن ْحتاط فال يتزوجها.)0(
وصحيح مسعدة بن زياد ،عن جعفر (عليه السالم) ،عن آبائه (عليهم السالم) :إن النيب (صلى اهلل
عليه وآله) قال :ال جتامعوا يف النكاح على الشبهة ،وقفوا عند الشبهة ،يقول :إذا بلغك أنك قد رضعت من
لبنها وأِنا لك حمرم وما أشبه ذلك ،فإن الوقوف عند الشبهة خري من االقتحام يف التهلكة.)4(
واملشهور بني الفقهاء عدم الوجوب يف املوردين ،ألن طالق السين على غري السنة يوجب انفصال
املرأة ،وإن كانت املرأة شيعية لقانون اإللزام ،كما أنه إذا شك يف الرضاع الكامل وعدمه أو أصل الرضاع
وعدمه فاألصل العدم ِما جيوز النكاح.
نعم ذكرنا يف بعض مباحث (الفقه) أن الشبهات املوضوعية أيضا حتتاج إىل الفحص ،وإن ادعى
الشيخ اإلمجاع على العدم ،لكن يظهر من مجلة من الفقهاء ومنهم أستاذه شريف العلماء وغريه الوجوب،
كما أِنم ذكروا وجوب الفحص يف مثل اخلمس والزكاة واحلج وغريها.
وعلى أي حال ،فالدليل على وجوب الفحص يف األحكام آت يف الفحص يف املوضوعات أيضا،
وتفصيله يف (األصول) ،ومن ذلك يعرف الوجه يف صحيح أيب بصري ،قال :سألت أبا جعفر (عليه السالم)
عن رجل تزوج امرأة فقالت :أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غري عدة ،قال :إن كان دخل هبا
وواقعها فال يصدقها ،وإن كان مل يدخل هبا ومل يواقعها فليحتط وليسأل إذا مل يكن عرفها قبل ذلك.)4(
وإذا تعارض احتياطان واجبان

( )0الوسائل :ج 02ص 014الباب  017من مقدمات النكاح ح.0
( )4الوسائل :ج 02ص 014الباب  017من مقدمات النكاح ح.4
( )4الفقيه :ج 4ص 410باب النوادر ح.41

يف طريف املسألة أخذ باألهم منهما إذا مل ميكن الفحص املوجب لذهاب الشك.
 :28االحتياط في الفتوى
ال شك يف أن الفتوى بغري دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إمجاع أو عقل يكون يف سلسلة العلل
حسب ما ذكروه يف قاعدة املالزمة ،حمرم شرعا ،فإن طابق الواقع كان من التجري على االختالف يف أنه
هل هو حرام أو ال ،وإن مل يكن مطابقا للواقع كان حراما قطعيا ،ورمبا يكون من االفرتاء على اهلل ورسوله
(صلى اهلل عليه وآله).
ورمبا يقال بشمول قوله (عليه الصالة والسالم) :ورجل قضى باحلق وهو ال يعلم )0(له ،وكذلك قوله
(عليه الصالة والسالم) :من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ.)4(
ويف صحيحة عبد الرمحن قال :سألت أبا احلسن (عليه السالم) عن رجلني أصابا صيدا ومها حمرمان،
اجلزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء ،قال :ال بل عليهما أن جيزي كل واحد منهما الصيد ،قلت:
إن بعض أصحابنا سألين عن ذلك فلم أدر ما عليه ،فقال :إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم
باالحتياط حىت تسألوا عنه فتعلموا.)4(
وهذا االحتياط الوارد يف مثل هذه الرواية يراد به عدم الفتوى بغري العلم ،وليس هو من االحتياط
االصطالحي ،وقد قال بعض الفقهاء :خري األساتيذ من علم تلميذه كلمة (ال أعلم).
كما أن على اجملتهد أن ال يكون جريئا يف ُمالفة املشهور إالّ يف ما إذا تبني له صواب نظره قطعا
وذلك قليل جدا ،فإنه كيف جيرأ على ذلك وهو يرى أن الفقهاء العدول الذين هم يف قمة العلم والورع
ينسبون إىل اهلل ورسوله حكما ،وكثري منهم أكثر منه

( )0الوسائل :ج 01ص 00الباب  2من صفات القاضي ح.6
( )4الوسائل :ج 01ص 010الباب  04من صفات القاضي ح.71
( )4الوسائل :ج 1ص 401الباب  01من كفارة الصيد ح.6

علما وأدق فهما وأحسن فحصا ،واهلل العامل العاصم.
 :29التحية
جيب رد التحية يف اجلملة بال خالف وال إشكال ،ويدل عليه األدلة األربعة ،قال سبحانهَ ﴿ :وإذا
ٍِ
َح َس َن ِمْنها أ َْو ُرُّدوها إ َّن اللَّهَ كا َن َعلى ُك ِّل َش ْي ٍء َحسيبا﴾(.)0
ُحيِّيتُ ْم بِتَحيَّة فَ َحيُّوا بِأ ْ
واملشهور بني الفقهاء عدم وجوب رد مطلق التحية ،نعم جيب رد السالم بال إشكال ،ويستحب رد
سائر التحايا ،كما إذا قال :صبحكم اهلل باخلري ،أو حياه بكتاب أو مأكول أو فاكهة أو ما أشبه ذلك.
وحيث قد ذكرنا بعض مسائل السالم يف كتاب الصالة ال نكرره ،وإن كان البحث الكامل عن ذلك

حباجة إىل رسالة مستقلة ،وقد كتب ابن العم (رمحه اهلل)( )4رسالة مستقلة يف ذلك أِناها إىل ألف مسألة
كما مسعت.
ومعىن السالم السالمة من املكاره ،وقد يستعمل حتية جمردة ،كما يف سالمنا على املعصومني (عليهم
الصالة والسالم) بعد موتم ،ألنه ال مكروه عليهم هناك ،أو يقال إنه أيضا دعاء إلمكان ورود املكروه
عليهم من قبل العصاة ،حيث يتأملون مبعصيتهم يف العامل اآلخر.
و(على) من باب تشبيه املعقول باحملسوس ،فهو مثل (عليه دين) ،كأن السالمة تغمره من فوق رأسه
من العلو ،أما قول ابن مالك (على لالستعال ومعىن يف وعن) ففيه ما ال خيفى ،إذ ال معىن لباب االستفعال
يف املقام.
وِما ذكر يظهر وجه النظر يف قول جممع البحرين ،حيث قال( :اختلفت األقاويل يف معىن (السالم
عليك) فمن قائل معناه الدعاء أي سلمت من املكاره ،ومن قائل معناه اسم السالم عليك ،ومن قائل اسم
اهلل عليك ،أي أنت يف حفظه ،كما يقال :اهلل معك ،وإذا قلت :السالم علينا ،والسالم على األموات فال
وجه لكون املراد به اإلعالم بالسالمة ،بل الوجه أن يقال هو دعاء بالسالمة لصاحبه من آفات الدنيا ومن
عذاب اآلخرة)( )4انتهى.
وال خيفى أن (على) يف هذا املوضع ليس مبعىن الضرر ،بل مبعىن اجلريان على الشخص من رأسه ،فال
يقال ملاذا يقال :السالم عليك ،وال يقال :السالم لك ،نعم رأيت يف كتاب
العهدين كلمة (السالم لك).
( )0سورة النساء :اآلية .16
( )4آية اهلل العظمى السيد عبد اهلادي الشريازي (قدس سره الشريف).
( )4جممع البحرين :ج 6ص 17مادة سلم.

والظاهر كفاية لفظة السالم بدون أن يتعلق به شيء من (عليك) أو (لك) أو ما أشبه ذلك يف
وجوب اجلواب .ويف القرآن احلكيم :قالوا سالما قال سالم.)0(
وال يبعد أن جيب اجلواب فيما إذا قال( :سالم لك) أو (سالم إليك) أو ما أشبه ذلك ،والظاهر عدم
وجوب اجلواب فيما إذا قال( :حتية لك) أو ارتفاع إليك أو لك أو ما أشبه ذلك ،ألنه ليس من السالم
الوارد يف األدلة.
وليس أمثال هذه األلفاظ من اجلواب ،كما إذا قال لك( :سالم عليك) ،فقلت له( :حتية عليك) ،أو
ارتفاع ،أما إذا قال( :السالم عليك) ،فقلت( :وعليك) ،فال يستبعد أن يكون ذلك جوابا كافيا ،فإنه من
قيل قوله:
ويف جواب كيف زيد قل دنف
فزيد استغين عنه إذ عرف

( )0سورة هود :اآلية .61

حرف الخاء
 :0الختان
جيب االختتان على الرجل ،فإن اختتنه وليه فهو ،وإال جيب عليه بنفسه إذا مل يكن هنالك خوف
شديد عليه كما يقال بالنسبة إىل بعض األمراض ،أما بالنسبة إىل املرأة فاالختتان مستحب ،وقد ذكرنا
تفصيل ذلك يف كتاب (الفقه).
ففي صحيح حممد بن جعفر األسدي ،يف ما ورد عليه من التوقيع ،عن حممد بن عثمان العمري يف
جواب مسائله عن صاحب الزمان (عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف) :وأما ما سألت عنه من أمر املولود
الذي تنبت غلفته بعد ما خينت هل خينت مرة أخرى ،فإنه جيب أن تقطع غلفته ،فإن األرض تضج إىل اهلل
عز وجل من بول األغلف أربعني صباحا.)0(
ويف رواية الفضل ،عن الرضا (عليه السالم) ،إنه كتب إىل املأمون :واخلتان سنة واجبة للرجال
ومكرمة للنساء.)4(
واملراد بالسنة الواجبة ما سنه رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ومل ينزل به القرآن ،ومن املعلوم أن ما
الر ُس ُ
يسنه الرسول (صلى اهلل عليه وآله) على ْحو الوجوب واجب ،فقد قال سبحانه﴿ :ما آتا ُك ُم َّ
ول فَ ُخ ُذوهُ

( )0الوسائل :ج 01ص 067الباب  17من أحكام األوالد ح.0
( )4الوسائل :ج 01ص 064الباب  14من أحكام األوالد ح.1

َوما َِنا ُك ْم َعْنهُ فَانْـتَـ ُهوا﴾(.)0

ويف صحيح غياث ،عن الصادق ،عن أبيه ،عن علي (عليهم السالم) :ال بأس بأن ال ذختنت املرأة،
فأما الرجل فالبد منه.)4(
وقد ثبت يف العلم احلديث أن الغلفة جتتمع حتتها القذارات من جهة وجود بعض الشحم هناك ،ومن
مل خيتنت أمكن أن يبتلى بسرطان يف رأس احلشفة ،كما أمكن أن تنقل جرثومته إىل رحم املرأة عند اجلماع
فتبتلى املرأة به أو الطفل.
ال يقال :كيف يكون ختاِنن مستحبا مع أنه مل يرد عن األئمة (عليهم الصالة والسالم) ختان
بناتم.
ألنه يقال :عدم وجداننا ال يدل على عدم الوجود ،وقد حميث كثري من آثارهم كما ال خيفى ،كما أنه
مل يرد أِنم اختتنوا العبيد الذين كانوا كفارا واشرتوهم فأسلموا ،مع أن بعد إسالمهم ختاِنم واجب.
وال خيفى أن ختان املرأة إمنا يكون على احلشفة بني الشفرتني ،واخلتان يسبب هلا كثرة اللذة كما ثبت
علميا ،وال يكون اخلتان إال برفع جلدة صغرية من احلشفة.
 :4إخراج الزاني
يف موثقة مساعة ،عن الصادق (عليه السالم) :إذا زنا الرجل ينبغي لإلمام أن خيرجه من األرض اليت
جلد فيها إىل غريها ،فإنه على اإلمام أن ينفيه من املصر الذي جلد فيه.)4(
ويف صحيح حممد بن قيس ،عن الباقر (عليه السالم) قال :قضى أمري املؤمنني (عليه السالم) يف
الشيخ والشيخة أن جيلدا مائة ،وقضى للمحصن الرجم ،وقضى يف البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة

( )0سورة احلشر :اآلية .7
( )4الوسائل :ج 01ص 064الباب  14من أحكام األوالد ح.1
( )4الوسائل :ج 01ص 414الباب  42من حد الزنا ح.4

ونفي سنة إذا زنيا يف غري مصرمها ،ومها اللذان قد أملكا ومل يدخل هبا.)0(
وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف بعض مباحث (الفقه).
وهذا احلكم بالدليل اخلاص ُمتص بالزاين وال يشمل املزين هبا ،من غري فرق بني أن يكون زنا بإكراه
أو برضا منه أو منها أو منهما ،كما أنه ال يتعد احلكم إىل اللواط فاعال أو مفعوال ،وال فرق يف الزاين أن
يكون زانيا من األمام أو من اخللف ،أما إذا مل حيصل دخول وإن حصل املالمسة بينهما مل يكن زانيا له
أحكامه أو هلا أحكامها.
واإلخراج إمنا يكون فيما إذا مل يكن هناك حمذور ،كما أنه إذا أخرج إىل بلد آخر فعل مثل ذلك،
حيث إن الغربة قد توجب انطالق اإلنسان أكثر فأكثر ،ولذا قد تكثر األعمال املشينة بني الغرباء من سرقة
أو زنا ،فاعال أو مفعوال أو ما أشبه ذلك ،فإن اإلنسان يف بلده له ماء وجه مل يكن له ذلك يف بلد
غريب.
 :3استخدام المرأة المرتدة
قد تقدم صحيح محاد ،عن الصادق (عليه السالم) يف املرتدة عن اإلسالم ،قال :ال تقتل،
وتستخدم خدمة شديدة ،ومتنع الطعام والشراب إالّ ما ميسك نفسها ،وتلبس خشن الثياب ،وتضرب على
الصالة.)4(
وقلنا هناك :إن اجلمع بني الدليلني يقتضي التخيري ،ال أنه جيب اجلمع بينهما باالستخدام يف السجن
كما ذكره غري واحد.
وال خيفى أن قوله (عليه السالم)( :وتضرب على الصالة) أي ألن تصلي ،وذلك بأن ترجع عن
ارتدادها ،ال الضرب وقت الصالة تِبعا ،وإذا قلنا بذلك فهو خاص حباالت غري احليض والنفاس وما أشبه،
إذ ال صالة عليها يف تلك األحوال.

( )0الوسائل :ج 01ص 427الباب  0من حد الزنا ح.4
( )4الوسائل :ج 01ص 121الباب  2من حد املرتد ح.0

 :2اخراج المحبسين ألداء الواجبات
يف رواية عبد الرمحن بن سيابة ،عن الصادق (عليه السالم) :إن على اإلمام أن خيرج احملبسني يف
الدين يوم اجلمعة إىل اجلمعة ،ويوم العيد إىل العيد ،ويرسل معهم فإذا قضوا الصالة والعيد ردهم إىل
السجن.)0(
ويف رواية الصدوق ،عن عبد اهلل بن سنان ،زيادة :حبس اإلمام بعد احلد ظلم.)4(
وقد ذكرنا يف بعض مباحث (الفقه) احتمال جواز تقسيط السجن ،مثال من قرر عليه احلاكم
الشرعي سنة من السجن أن يقسط سجنه يف سنتني ،بأن يسجن يوما ال يوما ،أو أسبوعا ال أسبوعا
وهكذا ،وحيث نرى أن احلاكم يعمل حسب املصلحة املوكولة إليه مل نستبعد ذلك ،فاالنصراف ليس
مقطوعا به ،وإن كانت املسألة بعد حباجة إىل التأمل أصال وفرعا.
أما من يسجن أبدا فقد تقدم هنا ويف بعض مباحث (الفقه) أن للحاكم العفو عنه مطلقا ،أو يف
بعض األوقات ،فيكون مشموال هلذا الكالم أيضا.
مث مع قطع النظر عن ذلك ،فإن كان عليه واجب أهم ال ميكن داخل السجن أخرج إليه ،وإن كان
حق قسم زوجته فأمكن إدخاهلا السجن ،كما ورد يف إجازة اإلمام أمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم)
زوجة املسجون أن تدخل معه ،فهو وإال فهل يقدم هذا أو هذا ،احتماالن ،وحيتمل التخيري.
أما إذا نذر ما ال ميكن إالّ يف خارج السجن ،فحيث اخرتنا يف كتاب النذر تقدمي الواجبات عليه قدم
السجن على النذر.
وإن كان مستطيعا أو صار ومل خيف احلاكم انفالته ،أطلق سراحه ألمهية احلج ،مث إذا رجع سجنه إن
كان مستحقا له أكثر من املدة املنقضية قبل احلج ،فتأمل.

( )0الوسائل :ج 01ص 440الباب  44من كيفية احلكم ح.4
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وال خيفى أن فعل بعض احلكام الغافلني عن اهلل ِمن يسمون باملسلمني ،سواء يف الزمان القدمي كبين
أمية وبين العباس والعثمانيني ،أو يف زماننا هذا ،من التعذيب للسجني أو التضييق عليه مل يكن وليس من
اإلسالم شيء ،وإمنا هم يؤاخذون على ذلك يف الدنيا واآلخرة ،كما قال سبحانه :وأن ليس لإلنسان إال
ما سعى و َّ
أن سعيه سوف يرى مث جيزاه اجلزاء األوىف.)0(
 :5إخراج القميص من القدم
قد ذكرنا يف كتاب احلج االختالف ولو يف اجلملة يف جواز لبس احملرم املخيط ،فعلى املشهور من
عدم جوازه ،ففي بعض الروايات إنه خيرجه من القدم فيما إذا نسي أو ما أشبه فلبس املخيط.
ففي صحيح معاوية بن عمار ،عن الصادق (عليه السالم) :إذا لبست قميصا وأنت حمرم فشقه
وأخرجه من حتت قدميك.)4(
ويف صحيح آخر ،عنه (عليه السالم) ،يف رجل أحرم وعليه قميصه ،فقال :ينزعه وال يشقه ،وإن
كان لبسه بعد ما أحرم شقه ِما يلي رجليه.)4(
وإذا قلنا بذلك فليس احلكم خاصا بالقميص ،وإمنا يشمل غريه من سائر املالبس املخيطة اليت ال
ميكن إخراجه إالّ بالشق وْحوه.
وكذلك فيما إذا مل يكن اإلخراج من طرف القدم كما يف بعض املصنوعات كلبد وما أشبه.
 :6إخراج الكفار في الجملة
قد ورد يف بعض األحاديث إخراج اليهود أو مطلق الكفار عن جزيرة العرب ،لكن ذلك
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غري ثابت سندا ،أما قوله سبحانه﴿ :واقْـتـلُوهم حي ِ
َخَر ُجوُك ْم
وه ْم ِم ْن َحْي ُ
َ ُ ُ ْ َْ ُ
ث أْ
وه ْم َوأ ْ
َخ ِر ُج ُ
ث ثَق ْفتُ ُم ُ
ِ
َش ُّد ِم َن الْ َقْت ِل﴾( )0فال يبعد أن يكون ذلك من باب االعتداء باملثل ،ال أنه واجب ،فإن ظاهر اآلية
َوالْفْتـنَةُ أ َ

الكرمية إخراج مشركي مكة منها كما أخرجوا املسلمني منها ،وذلك إىل االعتداء باملثل أقرب من الوجوب.
وإذا قلنا بذلك وأنه من باب االعتداء باملثل فال خصوصية ملكة ،وإمنا جيوز للمسلم إخراج الكافر من
بلده عند التمكن منه إذا هو أخرج املسلم منه ،فإن دليل االعتداء عام ،قال سبحانه﴿ :فَ َم ِن ْاعتَدى
اعتَ ُدوا َعلَْي ِه مبِِثْ ِل َما ْاعتَدى َعلَْي ُك ْم﴾( ،)4واخلارج منه ما يعلم خروجه نصا أو إمجاعا أو ضرورة،
َعلَْي ُك ْم فَ ْ
كما لو زىن بزوجته أو فعل معه الفاحشة حيث ال جتوز املقابلة.
كما أن األمر كذلك فيما إذا فعل معه أو معها حراما مبالمسة أو إدخال يده فيه أو فيها ،أو قبلة أو
ْحو ذلك ،كما ورد يف حديث ضعيف قال الرجل بأن تقابل املرأة اليت قبّلها باالعتداء ،فليس حبجة وإن
سكت النيب (صلى اهلل عليه وآله) كما يف احلديث عن جواب الرجل القائل بذلك.
 :7إخراج الولد من بطن أمه
لو ماتت األم وبقي الولد حيا يف بطنها جيب شق بطنها وإخراج الولد منه ،خبالف ما إذا مات،
ويدل عليه باإلضافة إىل األدلة العامة بعض الروايات اخلاصة ،كصحيحة علي قال :سألت أبا احلسن
موسى (عليه السالم) عن املرأة متوت وولدها يف بطنها يتحرك ،قال :يشق عن الولد.)4(
ويف موثقته ،قال :سألت العبد الصاحل (عليه السالم) عن املرأة متوت وولدها يف بطنها ،قال:
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يشق بطنها وخيرج ولدها.)0(
ويف موثقة حممد بن مسلم :إن امرأة سألته فقالت :يل بنت عروس ضرهبا الطلق فما زالت تطلق حىت
ماتت والولد يتحرك يف بطنها ويذهب وجييء فما أصنع ،قال :قلت :يا أمة اهلل سئل حممد بن علي الباقر
(عليه السالم) عن مثل ذلك فقال :يشق بطن امليت ويستخرج الولد.)4(
وال يبعد االستصحاب لو شك يف حياة الولد إن علم حبياته قبل ذلك ،ولو شك فاملرجع أهل اخلِبة،
وحيث إن الوجوب غريي كما هو املتبادر يف مثل املقام ألجل حفظ النفس ،فإذا علم أنه باإلخراج ميوت مل
جيز ذلك(.)4
 :8خشوع القلب

ِِ
َّ
ذين
ذين َآمنُوا أ ْن َذخْ َش َع قُـلُوبـُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوما نَـَزَل ِم َن ْ
احلَ ِّق َوال يَ ُكونُوا َكال َ
قال سبحانه﴿ :أَ َملْ يَأْن للَّ َ
ِ
تاب﴾(.)2
أُوتُوا الْك َ
والظاهر أنه إن مل يكن مقدميا مستحب ال أنه من الواجبات النفسية.
وال خيفى إمكان حتصيل خشوع القلب كإمكان حصول سائر الصفات النفسية بالتفكر والتذكر
واملطالعة وما أشبه ذلك ،فإن الصفات النفسية قابلة للنمو كاألرض القابلة للزراعة حيث إن االستعداد
موجود يف النفس.
 :9الخشية من اهلل سبحانه
ِ
ِ َّ
اخ َش ْوين﴾(.)5
ذين ظَلَ ُموا مْنـ ُه ْم فَال َذخْ َش ْوُه ْم َو ْ
قال سبحانه﴿ :إالَّ ال َ
وقال تعاىل﴿ :فَال َذخْ َش ُوا
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اخ َش ْو ِن﴾(.)0
َّاس َو ْ
الن َ

والظاهر أن األمر هنا لإلرشاد أيضا إالّ أن يكون مقدمة لواجب أو ترك حرام حيث جيب عقال
مقدمة.
وال خيفى أن قوله سبحانه :فال ذخشوهم إمنا يكون بسبب تذكر عدم اخلشية منهم بعد استيالء
اهلل سبحانه عليهم ،فإن املقدمات تنتهي إىل النتائج سواء يف املطلوبة منها أو غري املطلوبة ،كما ذكرنا مثل
ذلك يف خشوع القلب.
 :01إخفات الصوت على النساء
الظاهر عدم وجوب إخفات الصوت على النساء عند األجانب ،فقد كانت السرية القطعية منذ زمان
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) إىل اليوم يف حضور النساء االجتماعات وسؤاهلن ومبادلة الكالم بينهن
وبني الرجال( ، )4فما عن بعض الفقهاء من التحرمي غري ظاهر الدليل ،وما يف بعض الروايات حممول على

الكراهة ،مجعا بني األدلة.
نعم إذا كان الصوت بوجب الفتنة والريبة وما أشبه وجب عدم اخلضوع فيها ،قال سبحانه﴿ :فَال
ِ
ض﴾(.)3
َذخْ َ
ض ْع َن بِالْ َق ْوِل فَـيَطْ َم َع الَّذي يف قَـ ْلبِه َمَر ٌ
أقول :فإذا مل يكن هناك من يف قلبه مرض ،أو مل يكن موردا للطمع حيث إن من يف قلبه املرض
اكتفى قبل ذلك أو ما أشبه مبا يوجب عدم رغبته إطالقا ،فهل يكون اخلضوع بالقول حراما إذ الظاهر من
احلرمة التالزم بني اخلضوع وبني الطمع ،احتماالن.
 :00خفض الجناح على النبي (صلى اهلل عليه وآله)
َّن عيـنـيك إىل ما متـَّعنا بِِه أ َْزواجا ِمْنـهم وال َحتز ْن علَي ِهم و ِ
ك
ناح َ
قال سبحانه﴿ :ال َمتُد َّ َْ َ ْ َ
ُ ْ َ َْ َ ْ ْ َ ْ
اخف ْ
َْ
ض َج َ

( )0سورة املائدة :اآلية .22
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ِ ِ
نني﴾(.)0
ل ْل ُم ْؤم َ

وهل كان واجبا أو مستحبا عليه ،احتماالن.
وقال سبحانه يف آية اخرى﴿ :و ِ
ِ
ك لِم ِن اتَّـبـع َ ِ
ِ
َ ْ
اخف ْ
ك م َن الْ ُم ْؤم َ
نني فإن َع َ
ناح َ َ َ َ
ض َج َ
ص ْو َك فَـ ُق ْل إ ِّين بَريءٌ
ِِمَّا تَـ ْع َملُو َن﴾(.)4
نعم إذا توقف اهلداية واإلرشاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر على ذلك وجب ،بل ال يستبعد أن
يكون ذلك بالنسبة إىل األئمة الطاهرين (عليهم السالم) ونواهبم ،بل بالنسبة إىل كل مرشد وهاد ولو كان
على ْحو الكفاية.
 :04خفض الجناح للوالدين
قال سبحانه﴿ :و ِ
ض َهلُما َجنا َح ُّ
صغريا﴾(.)3
الر ْمحَِة َوقُ ْل َر ِّ
الذ ِّل ِم َن َّ
َ ْ
اخف ْ
ب ْارمحَْ ُهما َكما َربَّياين َ
والظاهر أنه أخالقي يف غري مضاد العقوق واإلحسان املأمور به ،وميكن أن يراد باآلية املباركة األعم
من الواجب واملستحب ،وإن كانت تتمة اآلية تدل على األخالقية البحتة.
 :03خلع ثياب الزاني عند الجلد
هل هو واجب مطلقا أو يف اجلملة أو ال جيب مطلقا ،احتماالت ،وال يبعد التفصيل بني ما إذا وجد
جمردا أو البسا ،وتفصيل الكالم يف (الفقه).
قال الكاظم (عليه الصالة والسالم) يف رواية إسحاق ،حيث سأله عن الزاين كيف جيلد ،قال :أشد
اجللد ،قلت :فمن فوق ثيابه ،قال :بل ذخلع ثيابه.)2(
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ويف رواية أخرى :فقلت :من فوق الثياب ،قال :بل جيرد.)0(
نعم إذا كان الثوب الذي وجد عليه كثريا حبيث ال يؤثر فيه اجللد يلزم أن خيفف بال إشكال.
وهل يلزم حسه باألمل أو يكفيه اجلرح واإلهانة احلاصالن من اجللد أمام الناس بأن كان استعمل دواء
يوجب عدم حسه ،احتماالن ،أما إذا استعمل وضرب مث تنبه احلاكم لذلك مل جيز له اإلعادة لدرء احلدود
بالشبهات ،وكذلك الكالم يف القصاص.
وكما احتملنا جواز ما خيفف األمل أو ْحوه ،كذلك احتملنا يف كتاب القصاص جواز إعادة األذن
اليت قلعت أو العني كذلك ،وقد دل على ما ذكرناه قطع علي (عليه السالم) أذن ذلك اجلاين ،كما يف
الوسائل وغريها.
أما الزانية فال ذخلع ثياهبا وإن كانت بني النساء ،وكذلك ال خيلع ثوب الالطي وامللوط لعدم الدليل.
 :02تخلية الحيوان على المحرم
قد ذكرنا ذلك مفصال يف كتاب احلجِ ،ما ال داعي إىل تكراره.
قال الصادق (عليه الصالة والسالم) يف صحيح حفص ،يف من أصاب طريا يف احلرم ،قال :إن كان
مستوي اجلناح فليخل عنه ،وإن كان غري مستوي نتفه وأطعمه وسقاه ،فإذا استوى جناحاه خلى عنه.)4(
وللمسألة فروع مذكورة هناك.
 :05الخمس

قال سبحانه﴿ :و ْاعلَموا أََّمنا َغنِمتُم ِمن َشي ٍء فأ َّن لِلَّ ِه ُمخُسه ولِ َّلرس ِ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْرىب َوالْيَتامى
َُ َ ُ
َ ُ
ْ ْ ْ ْ
والْمساك ِ
الس ِ
بيل﴾(.)3
ني َوابْ ِن َّ
َ َ
واخلمس كما ذكرناه يف كتابه على املعادن والغنيمة وأرباح املكاسب وغريها،
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وحيث إن املسألة مذكورة مفصال يف كتاب اخلمس فال داعي إىل التكرار ،وقد ذكرنا هناك أنه ال
جيوز أخذ احلاكم الشرعي اخلمس ِمن ال يعتقد اخلمس من الكافر والعامة ،لقاعدة اإللزام وغريها ،نعم
يؤخذ من الكافر اجلزية.
نعم على الكافر اخلراج ،وليس عليه الزكاة ،ألنه ال يعتقد بالزكاة كما ال يعتقد باخلمس ،واجلزية
واخلراج خارجان عن قاعدة اإللزام للنص اخلاص.
 :06الخوف من اهلل تعالى
اليبعد أن يكون واجبا مقدمة ،أما إذا أتى بكل الواجبات وترك كل احملرمات فهل يلزم عليه اخلوف
زائدا على ذلك فمحل تأمل ،نعم ما ذكرناه ليس إالّ جمرد فرض ،فإنه ال ميكن ذلك إالّ باخلوف ،اللهم إالّ
يف ما إذا أسلم وقبل أتيانه بشيء قتل يف سبيل اهلل أو مات أو جن مثال ،كما صار ذلك بالنسبة إىل
اليهودي الذي أسلم يف زمانه (صلى اهلل عليه وآله) مث قاتل بني يديه حىت قتل بدون أن كان عمل بشيء
من أحكام اإلسالم إطالقا.
أما قوله سبحانه :خافون إن كنتم مؤمنني ،)0(وإمنا خيشى اهللَ من عباده العلماءُ ،)4(فالظاهر

أنه من باب التالزم بني العمل باألحكام قلبا ولسانا وبني اخلوف من اهلل.
 :07الخراج

جيب إعطاء اخلراج من األراضي املفتوحة عنوة ،وتسمى باملقامسة أيضا ،باعتبار أِنا قسمة بني من
عمر وبني احلاكم النائب عن اإلمام (عليه السالم).
ّ
وقدره حسب العدل واإلنصاف بني الطرفني ،فرمبا زاد ورمبا نقص ،والدولة اإلسالمية لقلة موظفيها
حيث تكثر احلريات فال حاجة إىل موظفني يكبتون الناس ،ولزهد املوظفني القليلني يف احلياة اقتداء بالرسول
(صلى اهلل عليه وآله) واألئمة الطاهرين (عليهم السالم) فال ميلؤون األكياس من األموال وال يسرفون،
والرقابة عليهم شديدة من هذه اجلهة ،ولكون كل األمور بيد الناس من املدارس واملعاهد واملطارات
والقطارات واملصانع واملعامل واملستشفيات وغريها ،حيث ال ترهق كاهل
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الدولة باألموال ،وإمنا تكون الدولة مشرفة فقط إلدارة أمور البالد وتقدميها إىل األمام ،تكفي هذه
الضرائب األربع وهي اخلمس والزكاة واجلزية واخلراج إلدارة شؤوِنا على ما ذكرنا تفصيله يف كتاب االقتصاد
وغريه.

وال خيفى أن احلكومات القاجارية والعثمانيني كانوا خيلطون بني األحكام اإلسالمية من املاليات وبني
غري األحكام اإلسالمية ِما اذخذوه من الغرب ،أما بعد القاجار والعثمانيني فحكومات بالد اإلسالم تركوا
اإلسالم كال ،وأخذوا بالغرب ال يف القوانني االقتصادية فحسب بل يف كل القوانني ،بينما نشاهد أن فرنسا
ملا وضعت قوانينها أخذت كثريا من كتاب (شرائع اإلسالم) ،كما أن بعض البالد االسكندنافية أخذ
اخلمس والزكاة حىت هبذين االمسني عن اإلسالم فضرائبها منحصرة يف اخلمس والزكاة مع تغيري ،كما هو
ظاهر ملن راجع أحكامهم.

حرف الدال
 :0التدبر

قال اهلل سبحانه﴿ :أَفَال يـتَ َدبـَّرو َن الْ ُقرآ َن أ َْم َعلى قُـلُ ٍ
وب أَقْفا ُهلا﴾(.)0
ْ
َ ُ

وهل جيب التدبر نفسيا أو غرييا أو األمر إرشادي ،احتماالت ،ال يبعد الوجوب كفاية غرييا ،إذ
بدونه ال يستقيم فهم اإلسالم فهو كاالجتهاد.
والظاهر أن الفرق بينه وبني التفكر أن الثاين مالحظة عمق الشيء ،واألول مالحظة خلفه ألنه
مأخوذ من الدبر ،وإن كان يطلق كل واحد منهما على اآلخر كالفقري واملسكني إذا افرتقا.
أما التعقل الوارد يف اآليات أيضا فهو مالحظة جوانب الشيء مطلقا ال فقط عمقه وخلفه إذا أطلق
وحده.
وعلى أي حال ،فالكل من جهه الوجوب كما ذكرناه.
مث إن القرآن له ظاهر وباطن ،ولبطنه باطن ،بل إن لظهره ظاهرا فهو ظاهر وظاهر ،وباطن وباطن،
وال يفهم القرآن حق الفهم إال من خوطب به منهم (صلوات اهلل عليهم أمجعني).
وقوله سبحانه :أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا أي عندهم إمكان الفهم لكنهم ال
يتدبرون ،أم ليس هلم إمكان الفهم ألن على القلب قفال ،وكأن املراد به الطبع حيث إن اإلنسان إذا تعامى
عن فهم األحكام طبع على قلبه فيكون كأنه على القلب قفل.
 :4الدخول في السلم

الس ْل ِم َكافَّة و ال تَـتَّبِعوا خطُو ِ
ات الشَّي ِ
َّ
طان﴾(.)4
ذين َآمنُوا ْاد ُخلُوا ِيف ِّ
ْ
ُ ُ
َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
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والظاهر من اآلية أن السلم هو األصل ،وهو كذلك عقال وسنة وإمجاعا ،وإمنا احلرب حالة ضطرارية
شاذة ال جينح إليها عاقل إالّ للدفاع عن احلق وْحوه ،وجيمع ذلك كال (اجلهاد) الذي يسمى باالبتدائي وهو

ليس بابتدائي حقيقة ،وإمنا إلنقاذ الناس من براثن املستغلني سواء كانوا من احلكام أو من أصحاب العقيدة
املزيفة ،و(اجلهاد) الدفاعي و(جهاد) البغاة ،على ما ذكر تفصيل ذلك يف الفقه كتاب اجلهاد.
 :3الدعاء إلى الخير

اخل ِري ويأْمرو َن بِالْمعر ِ
ِ
وف َويَـْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر﴾(.)0
َ ُْ
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ولْتَ ُك ْن مْن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إىل َْْ َ َ ُ ُ

وال خيفى أن الدعاء إىل اخلري غري األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا ذكر يف قباهلما ،وإن كان لو
ذكر كل واحد منهما مستقال مشل اآلخر ،كالظرف واجلار واجملرور أو الفقري واملسكني ،فإن األمر باملعروف
والنهي عن املنكر رمبا يكونان أخص من الدعاء إىل اخلري ،فالدعوة إىل بناء املساجد واملدارس واحلسينيات
واملكتبات وما أشبه من الدعوة إىل اخلري وليس من األمر باملعروف مبعناه األخص ،وال من النهي عن املنكر.
وعلى أي حال فهي أمور ثالثة عرفية ،وإن كانت الدقة تقتضي أِنا أمر واحد حىت أن األمر
باملعروف والنهي عن املنكر مها شيء واحد لطريف أمر ،فإذا أمر الناس بالصالة كان أمرا باملعروف ،وإذا
ِناهم عن ترك الصالة كان ِنيا عن املنكر ،وهكذا بالنسبة إىل احملرمات.
مث أن دعوة الكفار إىل اإلسالم ،واملنحرفني إىل الفضلية واإلميان واجب على كل مسلم وجوب كفاية
حسب التمكن ،بال إشكال وال خالف ،واألدلة على ذلك متواترة.
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ك بِ ِْ
قال سبحانهْ ﴿ :ادعُ إىل َس ِ
احلَ َسنَ ِة﴾(.)0
ْم ِة َوالْ َم ْو ِعظَِة ْ
بيل َربِّ َ
احلك َ

واملسلمون األولون إمنا تقدموا باإلضافة إىل (صحة مبادئهم) و (بساطتها) و (مجعهم للكلمة)،
ألجل دعوتم مجيعا الناس إىل اإلسالم حىت يف البالد الكافرة ،كما ذكرنا قسما من ذلك يف كتاب (كيف
انتشر اإلسالم) وغريه.
وقد ذكرنا يف مجلة من كتبنا أن اإلسالم ال يعود إىل احلياة إالّ بـ (شورى املرجعية) و (تعدد التنظيمات
اإلسالمية احلرة) املنتهية إىل الشورى املذكورة اليت جتمع شباب املسلمني من كال الصنفني ،و (نشر الوعي
الواسع) بني صفوف املسلمني مبليارات من الكتب التوعوية ،نسأل اهلل أن يوفق املسلمني لذلك وهو
املستعان.
أقول :قد ذكرنا يف بعض كتبنا أن األمور الالزمة أربعة:
األول :مليار من الكتب باللغات املختلفة ألجل هداية الكفار.
الثاين :جعل منظمة عاملية ألجل محل الكتب إليهم وهدايتهم.
الثالث :ملياران من الكتب ألجل إرجاع املسلمني إىل اإلسالم ،خصوصا بالنسبة إىل األحكام اليت
سقطت عند املسلمني ،مثل (األمة الواحدة) و(األخوة اإلسالمية) و(احلرية اإلسالمية).
الرابع :جعل منظمة عاملية يف البالد اإلسالمية ألجل إلزام املسلمني بأحكام اإلسالم وتفهيمهم هلا.
فإن متكنا من جعل هذه األمور األربعة كنا قد أدينا بعض الواجب علينا ،نسأل اهلل أن يوفقنا لذلك
وهو املستعان.
 :2دعاء األدعياء آلبائهم

احلَ َّق َوُه َو يَـ ْه ِدي
ول ْ
قال سبحانهَ ﴿ :وما َج َع َل أ َْد ِعياءَ ُك ْم أَبْناءَ ُك ْم ذلِ ُك ْم قَـ ْولُ ُك ْم بِأَفْو ِاه ُك ْم َواللَّهُ يَـ ُق ُ
ط ِعْن َد اللَّ ِه ،فإن َملْ تَـ ْعلَ ُموا آباءَ ُه ْم فَِإ ْخوانُ ُك ْم ِيف الدِّي ِن َوَموالي ُك ْم
وه ْم ِآلبائِ ِه ْم ُه َو أَقْ َس ُ
َّ
بيل ْادعُ ُ
الس َ
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ولَيس علَي ُكم جناح فيما أَخطَأْ ُْمت بِِه و ِ
ت قُـلُوبُ ُك ْم َوكا َن اللَّهُ َغ ُفورا َرحيما﴾(.)0
لك ْن ما تَـ َع َّم َد ْ
ْ
َْ َ َْ ْ ُ ٌ
َ
وهذه اآلية املباركة يف قبال التبين الذي كان سائدا يف اجلاهلية قبل اإلسالم ،ويسود العاملني الغريب
والشرقي يف هذا احلال ،فإِنم كانوا يتبنون بنتا أو ولدا مث يعاملون معه معاملة األوالد يف احملرمية واإلرث
والنكاح وغري ذلك ،وهذا ِما نفته اآلية املباركة والروايات املتواترة واإلمجاع ،بل والعقل أيضا ،وقد وردت
السنة بتغليظ األمر فيه ،قال (عليه السالم) :من انتسب إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة
اهلل.
أما بالنسبة إىل النداء ،فإن علم أب املتبين دعي باسم أبيه ،مثال علم أن زيدا أبوه عمرو فيقال :يا
زيد بن عمرو ،وإال فإن مل يعرف أبوه نودي بامسه أو دعي باسم يا أخ وغريه ،ودعوتم باسم آبائهم املتبنني
هلم حرام كما هو ظاهر اآلية املباركة ،وال داعي إىل محل األمر على اإلرشاد يف املقام ،وإال أمكن محل كل
أمر عليه.
مث من الغريب أن بعض بالد اإلسالم وهي تدعي اإلسالم أليضا رجعوا إىل عادة التبين ،فإذا وجدوا
ولدا يف الشارع أو ما أشبه ذلك اذخذوه ولدا وجعلوه كالولد يف مجيع الشؤون حىت احملرمية والزواج وغري
ذلك ،وهو حرام أصال وفرعا.
 :5الدعاء إلى سبيل اهلل سبحانه وتعالى
ِ
احلِكْم ِة والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
بيل ربِّ َ ِ
َح َس ُن﴾(.)4
احلَ َسنَة َوجاد ْهلُ ْم بِالَّيت ه َي أ ْ
ك ب ْ َ َ َْ
قال سبحانهْ ﴿ :ادعُ إىل َس ِ َ
وسبل اهلل كل أمر يأمر به اهلل باملعىن األعم ،سواء كان أمرا واجبا أو مستحبا أو حمرما أو مكروها أو
مباحا ،فدعوة الداعي إىل أن جيعلوا الناس املاء مباحا أو حيرموا ما حرمه اهلل سبحانه وتعاىل من الدعوة إىل
سبيل اهلل تعاىل ،وكذلك الدعوة إىل
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بناء املساجد والقناطر واملستشفيات وما أشبه ،إىل غري ذلك ِما اشتمل عليه الدين ،فإن كل ذلك
دعوة إىل سبيل اهلل سبحانه وتعاىل.
 :6دعاء اهلل سبحانه وتعالى

قال ربُّ ُكم ادعوين أ ِ
ِ
َّ
َّم
ذين يَ ْستَكِِْبُو َن َع ْن ع َ
قال سبحانهَ ﴿ :و َ َ ُ ْ ُ ْ
َستَج ْ
ب لَ ُك ْم إ َّن ال َ
باديت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهن َ
ِ
ين﴾(.)0
داخر َ
الخيفى أنه ال جيب الدعاء يف نفسه على املشهور ،أما أن يكون عدم الدعاء من جهة االستكبار
فهو حمرم قطعا ومن الكبائر جزما.
ِ َّ
ذين يَ ْستَكِِْبُو َن َع ْن
وحيث إن الدعاء نوع من العبادة ذكر سبحانه يف آخر اآلية قوله﴿ :إ َّن ال َ
ِ
باديت﴾ ،أما عدم دعاء إبراهيم (عليه السالم) حني ألقي يف النار على ما ورد من قوله (عليه السالم):
ع َ
علمه حبايل كفى عن مقايل ،فذلك كان يف موضع خاص لعلة ُمصوصة ،وإال فإن إبراهيم (عليه السالم)

دعاء كما ورد يف التفسري( ،)4ولعل حكمة عدم دعائه يف ذلك احلال
كان أواها كما يف القرآن احلكيم ،أي ّ
كان للرتكيز على عدم احتياج اهلل سبحانه إىل اللفظ والدعاء بعد علم اهلل سبحانه ورؤيته لألمور ،وكان
تعليما منه (عليه السالم) للمالئكة الذين أشرفوا على القصة كما يف التفاسري.
وال خيفى أن الدعاء من األسباب ال أنه كل شيء ،ولذا كثريا ما يدعى فال يستجاب ،وقد ذكر يف
الروايات أسباب استجابة الدعاء وعدم استجابته ،نعم ال إشكال يف أن االستكبار عن عبادة اهلل
كاالستكبار على اهلل كالمها من أشد احملرمات.
 :7دعاء الرسول (صلى اهلل عليه وآله) بتوقير
يلزم أن يكون نداؤه (صلى اهلل عليه وآله) بتوقري واحرتام ،مثل :يا رسول اهلل ،ويا سيد األمة ،ويا
خامت النبيني ،وما أشبه ذلك ،لكن ال يلزم ذلك ابتداء وإمنا هو الزم شرطي ،نعم حيرم دعاؤه مبا
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يكون بدون احرتام وتوقري.

ِ
عاء بـع ِ
الرس ِ
ض ُك ْم بَـ ْعضا﴾(.)0
ول بَـْيـنَ ُك ْم َك ُد َ ْ
قال سبحانه﴿ :ال َْجت َعلُوا ُدعاءَ َّ ُ
َّ
َّيب ْاأل ُِّم َّي الَّذي َِجي ُدونَهُ َمكْتُوبا ِعْن َد ُه ْم ِيف التـ َّْوراةِ َو ِْ
اإل ْجن ِيل
الر ُس َ
ذين يَـتَّبِعُو َن َّ
ول النِ َّ
وقال تعاىل﴿ :ال َ
ِ
وف ويـْنهاهم ع ِن الْمْن َك ِر وُِحي ُّل َهلم الطَّيِّ ِ
ِ
صَرُه ْم
بات َوُحيَِّرُم َعلَْي ِه ُم ْ
اخلَبائِ َ
ث َويَ َ
ض ُع َعْنـ ُه ْم إِ ْ
يَأْ ُم ُرُه ْم بالْ َم ْع ُر َ َ ُ ْ َ ُ َ
ُُ
ِ
الل الَّيت كانَ ْ ِ َّ
ك ُه ُم
َو ْاألَ ْغ َ
ُّور الَّذي أُنْ ِزَل َم َعهُ أُولئِ َ
ذين َآمنُوا بِه َو َعَّزُروهُ َونَ َ
ص ُروهُ َواتَّـبَـعُوا الن َ
ت َعلَْيه ْم فَال َ
الْ ُم ْفلِ ُحو َن﴾(.)4
وتتمة اآلية تدل على أن من مل يفعل ذلك مل يكن مفلحا وهو دليل الوجوب.
وال خيفى أن اآلية دلت على أن مهمة الرسول (صلى اهلل عليه وآله) هي ثالثة أشياء:
فاألول :األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
والثاين :حتليل الطيبات وحترمي اخلبائث.
والثالث :حترير اإلنسان من اإلصر واألغالل.
وقد ذكرنا احلرية اإلسالمية يف الكتب املتعددة واليت فقدها املسلمون منذ جاء الغرب إىل بالدهم
وملك أمورهم احلكام الذين هم عمالء هلم ،وإين أذكر قبل ستني سنة احلريات اليت كانت متوفرة للمسلمني
ِما ليس هلا اآلن عني وال أثر ،وقد ألغيت احلريات اإلسالمية يف العراق منذ احلرب العاملية الثانية ،حيث
صارت السيطرة الغربية على العراق شديدة جدا.
وال ترجع إىل املسلمني احلال الطبيعي اإلسالمية إال بعد الرجوع إىل هذه األحكام املذكورة يف هذه
اآلية املباركة ،نسأل اهلل التوفيق ملا حيب ويرضى.
 :8دعاء اهلل سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى
ِ
َّ
َمسائِِه َسيُ ْجَزْو َن ما كانُوا
َمساءُ ْ
ذين يـُْل ِح ُدو َن يف أ ْ
قال سبحانهَ ﴿ :ولِلَّ ِه ْاأل ْ
احلُ ْسىن فَ ْادعُوهُ هبا َو َذ ُروا ال َ
يَـ ْع َملُو َن﴾(.)3
واحلسىن صفة توضيحية ،لوضوح أن اهلل سبحانه وتعاىل ليس له أمساء على قسمني
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حسىن وغري حسىن ،والدعاء بنفسه وإن مل يكن واجبا كما تقدم وإمنا هو على ْحو الشرط ،لكن ال
جيوز دعوة اهلل سبحانه وتعاىل باسم غري حسن ،مثال يقول اإلنسان :يا كرمي ،يا رحيم ،يا عفو ،يا اهلل ،يا
غفور وما أشبه.
وال جيوز اإلحلاد يف أمسائه وامليل إىل الباطل بأن يقول مثال :يا مضل ،وما أشبه ذلك ،وإن كان ورد
يف القرآن الكرمي واألدعية توصيف اهلل سبحانه وتعاىل مبثل ذلك يف غري اسم الفاعل وْحوه ،مثال ورد:
ضلِ ِل اللَّهُ﴾( )0وما أشبه ذلك ،والظاهر أن من اإلحلاد أيضا أن يدعي اهلل سبحانه وتعاىل بـ :يا
﴿ َوَم ْن يُ ْ
معلم ،ويا زارع ،ويا قاتل وْحو ذلك ،وإن وردَ ﴿ :ويـُ َعلِّ ُم ُك ُم اللَّهُ﴾( ،)4و ﴿أَ أَنْـتُ ْم تَـ ْزَرعُونَهُ أ َْم َْْح ُن
الزا ِرعو َن﴾( ،)3و ﴿ ِ
لك َّن اللَّهَ قَـتَـلَ ُه ْم﴾(.)2
َّ ُ
أما توصيفه سبحانه بواجب الوجود كما يف مجلة من الكتب الفلسفية والكالمية وغريمها فهو لإلشارة
إىل واقع األزلية واألبدية وعدم اإلمكان ،ال أنه من باب االسم،
أما قوله سبحانه﴿ :وادعوه خوفا وطَمعا﴾( ،)5وقولهُ﴿ :مُْلِ
ِّين﴾( )6فإن كانت الدعوة
الد
ه
ل
صني
َ
َ
ُ
َ ْ ُ ُ َْ َ َ
َ
فيهما مبعىن العبادة كالصالة والصيام واحلج وغريها فال حكم جديد فيها ،بل هي من قبيل﴿ :أَطيعُوا اللَّهَ
ول﴾( ،)7وإن كانت مبعىن النداء فاألمر لالستحباب على ما عرفت.
الر ُس َ
َوأَطيعُوا َّ
 :9الدفاع عن الدين
اجلم ِ
عان فَبِِإ ْذ ِن اللَّ ِه ولِيَـ ْعلَم الْم ْؤِم َ ِ َّ
ذين
قال سبحانهَ ﴿ :وما أَصابَ ُك ْم يَـ ْوَم الْتَـ َقى َْ ْ
َ َ ُ
نني َوليَـ ْعلَ َم ال َ
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قيل َهلُ ْم تَعالَ ْوا قاتِلُوا يف َس ِ
بيل اللَّ ِه أَ ِو ْادفَـعُوا قالُوا لَ ْو نَـ ْعلَ ُم قِتاال الَتَّـبَـ ْعنا ُك ْم ُه ْم لِْل ُك ْف ِر يَـ ْوَمئِ ٍذ
نافَـ ُقوا َو َ
أَقْـر ِ ِ ِ
ِ ِِ
س يف قُـلُوهبِِ ْم َواللَّهُ أ َْعلَ ُم ِمبا يَكْتُ ُمو َن﴾(.)0
َُ
ب مْنـ ُه ْم ل ْإلميان يَـ ُقولُو َن بأَفْواهه ْم ما لَْي َ

الدفاع عن الدين واجب بكل الوسائل والسبل املشروعة كما جيب الدفاع عن املؤمنني أيضا وعن
أحكام اهلل سبحانه وتعاىل.
من غري فرق بني أن يكون الدفاع باجلهاد على حسب شروطه ،أو الدفاع باحلكمة واملوعظة احلسنة
واجملادلة ،أو الدفاع بسبب تيئة األسباب كما إذا أعطى املال للناس التفوا حول الدين وعملوا بأحكامه فإن
ذلك أيضا نوع من الدفاع.
والدفاع وإن كان ظاهره الثانوية ،لكنه أعم من األولية والثانوية ،بأن يعمل شيئا حىت يلتزم بالدين،
كما إذا هدى غري البالغ وكانت اهلداية سببا اللتفافه حول الدين وعمله به ،وذلك لوضوح وحدة املالك.
 :01الدفاع عن النفس

قال سبحانهَ ﴿ :وال تـُ ْل ُقوا بِأَيْدي ُك ْم إىل التـ َّْهلُ َك ِة﴾(.)4

ويف صحيح ابن سنان ،عن الصادق (عليه السالم) قال :قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :من
قتل دون مظلمته فهو شهيد.)4(
إىل غريها من الروايات الدالة على أن من قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه فهو شهيد ،كما أنه جيب
الدفاع عن نفس الغري احملرتم وعرضه وماله إذا كان زائدا ،أما الدفاع عن املال القليل فال دليل على وجوبه،
فإن رأى إنسان أن حيوانا يأكل فاكهة إنسان آخر ال جيب املنع عن ذلك ،وهكذا يف سائر األمور غري
املهمة اليت مل يستفد من الشرع وجوب الدفاع عنه ،وقد فصلنا البحث يف ذلك يف كتاب (الفقه) ،كما
أملعنا إليه هنا.
ولكن ال خيفى أن قوله :من قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه فهو شهيد إمنا هو فيما إذا مل

( )0سورة آل عمران :اآلية  066ـ .067
( )4سورة البقرة :اآلية .011
( )4الوسائل :ج 00ص 14الباب  26من جهاد العدو ح.1

يكن األمر من باب األهم واملهم ،بأن مل يكن الدفاع عن املال أو العرض أو النفس أقل أمهية من
الشهادة ،وإال مل جيز ،فإذا أراد رجل أن يلوط بالشاب فدافع عن نفسه فقتل كان شهيدا ،أما إذا أراد رجل
أن يقبّل شابا فلم جيز الدفاع إىل حد الشهادة الشاب.
وكذلك إذا أراد رجل الزنا باملرأة حق هلا الدفاع إىل الشهادة ،أما إذا أراد النظر إليها أو ما أشبه ذلك
مل جيز الشهادة يف قباله.
 :00دفع المنكر
الظاهر وجوبه كالنهي عن املنكر للمالك وغريه ،فإذا رأى اإلنسان جمنونا جيِب املرأة بالزنا معها فحال
دون ذلك كان دفعا للمنكر ال ِنيا عنه ،وكذلك إذا رأى حيوانا أو طفال يريد إحراق السوق بأن كان
احليوان معلما من قبل األعداء بذلك ،أو يريد احليوان قتل طفل أو ما أشبه ،وكذلك إذا رأى مخرا إلنسان
غائب إذا مل يرقها جاء وشرهبا وهو ال يقدر على النهي عنه عند جميئه ،إىل غري ذلك.
وكذلك إذا رأى رجال يريد الزواج بذات حمرم له فأسرع يف زواجها بإنسان جيوز الزواج به ،فإنه من
الدفع عن املنكر.
وال يبعد أن جيوز ذلك وإن مل يكن متوليا كاألب واجلد ،وكان األمر حيتاج إىل التويل يف غري هذه
الصور ،ملكان األمهية فيما ذكرناه ،ومثل ذلك لو أرادت الزوجة احلائض أن ال يقرهبا الزوج باجلماع معها
بإشرابه مرقدا أو ما أشبه ذلك حىت يأخذه النوم(.)0
 :04دفع مال اليتيم إليه بعد رشده

ِّكاح فإ ْن آنَ ْستُ ْم ِمْنـ ُه ْم ُر ْشدا فَ ْادفَـعُوا إِلَْي ِه ْم
قال سبحانهَ ﴿ :وابْـتَـلُوا الْيَتامى َح َّىت إذا بَـلَغُوا الن َ
أ َْموا َهلُ ْم﴾(.)4
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وحيث قد تقدم الكالم يف هذه اآلية املباركة بوجوب دفع مال كل إنسان إليه أو إىل وليه ،يتيما كان
أو غري يتيم ،فإذا كان رشيدا بالغا دفعه إليه ،وإال دفعه إىل وليه اخلاص كاألب ،أو العام كاحلاكم الشرعي،
فال حاجة إىل التكرار ،وقد تعرضنا لتفصيل ذلك يف كتاب الوديعة وغريه.
وإذا مل يتمكن من الدفع إىل الويل الشرعي جاز دفعه إىل غري الويل حبيث يكون حمفوظا عنده ألمهية
احلفظ حينئذ.
وورد يف صحيح عيص ،عن الصادق (عليه السالم) قال :سألته عن اليتيمة مىت يدفع إليها ماهلاـ قال:
إذا علمت أِنا ال تفسد وال تضيع.)0(
إىل غريها من الروايات.
أما البلوغ والرشد ،فقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب احلجر.
والدفع فوري عريف ال بالدقة العقلية ،ألنه هو املتبادر كما فصلناه يف كتاب الوديعة.
 :03دفن الشهيد بثيابه
جيب أن يدفن الشهيد بثيابه ،وينزع منه الفرو واخلفان ،كما ذكرنا تفصيل ذلك يف (الفقه).
روى زرارة يف الصحيح ،عن الباقر (عليه السالم) ،قلت له :كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ،قال:
نعم يف ثيابه بدمائه ،وال حينط وال يغسل ويدفن كما هو.)4(
نعم جتب الصالة عليه للنص واإلمجاع ،باإلضافة إىل إطالق األدلة ،والظاهر أن قوله (عليه الصالة
والسالم) :بدمائه ال يراد بذلك أن دماءه أيضا يدفن ،فإن كان الدم مراقا على األرض ال جيب أخذه من
األرض ودفنه معه ،نعم جيب دفن أعضائه معه ،والظاهر وجوب أن يكون كل عضو يف مكانه عند الدفن،
ال أن تكون مبعثرة مثال يوضع رجله عند
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رأسه إذا كانت الرجل مقطوعة ،إىل غري ذلك.
وإذا كان معه نقد أو ما أشبه وقد لطخ بدمه ال يدفن معه ،وكذلك مثل خامته وما أشبه ،النصراف
األدلة عن مثل ذلك ،كما أنه إذا كانت له أجزاء اصطناعية ملحقة به كرجل أو يد أو عني أو أسنان أو
ْحو ذلك ال جيب الدفن معه ،بل قد ال جيوز إذا كان من السرف.
وال خيفى أين مل أجد يف كتب املقاتل أن اإلمام السجاد (عليه السالم) صلى على أبيه وعلى الشهداء
(صلوات اهلل عليهم أمجعني) ،لكن عدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود ،كما أن من احملتمل أن اإلمام
احلسني (عليه السالم) صلى على الشهداء قبله حني جلبهم إىل اخليمة أو ْحوها.

 :02دفن الميت المسلم
ال إشكال يف وجوب دفن امليت املسلم على ما ذكرنا تفصيله يف حبث األموات ،أما دفن غري املسلم
فإذا كان عدم الدفن سببا ألذية الناس أو ما أشبه ذلك وجب ،ال ألن الدفن واجب بل لدفع الضرر ،وإذا
مل يكن كذلك مل جيب.
وهل جيوز الدفن يف العمارة ،كاحلائط وْحوه ،وقد وجدت جنازات يف حيطان الصحن الصغري لإلمام
احلسني (عليه الصالة والسالم) حينما هدموا الصحن املذكور ،احتماالن.
والظاهر أنه ال جيوز رش مبيد على امليت يبيده سريعا كما يفعل ذلك يف بالد الغرب وبعض بالد
اإلسالم ،فإن ذلك من اإلهانة.
وهل جيوز حتنيط امليت ووضعه على األرض يف زجاجة حبيث يراه الناس ،كما فعلوا ذلك بالفراعنة يف
مصر ،و (ماو) رئيس الصني ،أم ال ،احتماالن ،وال يبعد األول مع الصدق ،كما ال يبعد الثاين بالنسبة إىل
َمن دينه ذلك من باب قاعدة اإللزام ،أما بالنسبة إىل املسلم فاملسألة مشكلة ،ومل أجد من تعرض هلا.
ولو فرض أن بعض عباد اهلل الصاحلني من األنبياء واألئمة (عليهم الصالة والسالم)

والعلماء والزهاد نبش قبورهم ولو ألمر حالل ،كما نقل موسى (عليه الصالة والسالم) يوسف (عليه
الصالة والسالم) ،أو كما نقل يف زماننا جسد حذيفة صحايب رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) من قِبه،
حيث كانت دجلة جترف به إذا مل ينقل ،إىل قرب قِب سلمان الفارسي (رضوان اهلل تعاىل عليهما) ،فهل

جيوز دفنه يف زجاجة لرياه الناس ويعتِبوا به ،احتماالن ،وإن كان الفتوى بذلك يف غاية االشكال(.)0
 :05دفن من يرجم

من يراد رمجه فإن كان رجال يدفن إىل حقويه ،وإن كانت امرأة تدفن إىل وسطها ،مث يرجم كما ذكرنا
تفصيل ذلك يف كتاب احلدود ،لكن هل هو واجب تعبدي أو من جهة أن ال يهرب أو ْحو ذلك ،فيجوز
إذا كان شلال مثال عدم دفنه ،وكذلك إذا ربط حبائط أو ْحو ذلك ،فيه احتماالن ،وإن مل أر من تعرض له.
 :06دفن حمام الحرم
دلت بعض لروايات على وجوب دفن محام احلرم إذا ذحبها املكلف عمدا آَثا أو اشتباها ،كما إذا
أغلق الباب عليه بدون علم منه ،أو ذحبه بزعم أنه دجاج جيوز ذحبه ،مث تبني أنه من محام احلرم وطريه،
واملسألة مذكورة يف كتاب احلج مفصال.
 :07إدناء الجابيب على النساء

ِ ِ
ك وبناتِ َ ِ ِ ِ
نني َعلَْي ِه َّن ِم ْن
قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :يا أَيـُّ َها النِ ُّ
نني يُ ْد َ
ك َونساء الْ ُم ْؤم َ
َّيب قُ ْل أل َْزواج َ َ َ
ِ
ك أ َْدىن أن يـُ ْعَرفْ َن فَال يـُ ْؤ َذيْ َن َوكا َن اللَّهُ َغ ُفورا َرحيما﴾(.)4
َجالَبِيبِ ِه َّن ذل َ
جسد املرأة كانت مستورة يف اجلاهلية باملالبس كجسد الرجل بال إشكال ،والرأس
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غالبا كانت مكشفة كالرجال ،فإن عادة غري املتشرعني قدميا وحديثا التشابه بني الرجل واملرأة يف
اللباس ،وكان الرجل يلبس القباء واملرأة اجللباب وهو ثوب واسع طويل ،فكن جيعلنه إىل حول الرقبة ،فاألمر
بإدناء اجلالبيب أدناؤها من الرأس ليسرت هبا الرأس والشعر ،فيكون فوق الرأس وهو إدناؤه إىل نفسه ،ولذا
قال سبحانهَ ﴿ :علَْي ِه َّن﴾ حيث إن (على) للعلو حىت يغمر اجللباب رأسها وشعرها ورقبتها ،أما الوجه فقد
بقي مكشفا.

ِ
ك أ َْدىن أن يـُ ْعَرفْ َن﴾ أي بأِنن حرائر،
بينما اإلماء كن ال يسرتن رؤوسهن ،ولذا قال سبحانه﴿ :ذل َ
﴿فَال يـُ ْؤ َذيْ َن﴾ كما كانت تؤذى اإلماء ،فإِنم كانوا ميازحون اإلماء ،كما هي عادة املبتذلني حيث

حيتشمون النساء الصاحلات ويلعبون بغريهن.
ويؤيد عدم إرادة سرت الوجه صحيح عبد الرمحن ،قال :سألت أبا إبراهيم (عليه السالم) عن اجلارية
اليت مل تدرك مىت ينبغي هلا أن تغطي رأسها ِمن ليس بينها وبينه حمرم ،ومىت جيب عليها أن تقنع رأسها
للصالة ،قال :ال تغطي رأسها حىت حترم عليها الصالة.)0(

ويف صحيح البزنطي ،عن الرضا (عليه الصالة والسالم) :يؤخذ الغالم بالصالة وهو ابن سبع سنني،
وال تغطي املرأة منه شعرها حىت حيتلم.)4(
ويف صحيحه اآلخر عنه (عليه الصالة والسالم) :ال تغطي املرأة رأسها من الغالم حىت يبلغ
الغالم.)4(
وقد ذكرنا مسألة احلجاب يف كتاب النكاح مفصال ،وإدناء اجلالبيب واجب مقدمي يقصد منه عدم
النظر من الرجال إليهن ،فلو كان الرجل أعمى أو غري مبصر لشد عينيه أو ْحو ذلك ،أو مل يكن رجل
أصال ،أو كانوا يف الليل املظلم مل جيب السرت.
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والظاهر عدم تعدي احلكم إىل شاب مجيل يوجب اإلثارة ،أما ما كان يفعله بعض أوالد األئمة
(عليهم السالم) من النقاب كذلك ،فال داللة فيه على الوجوب.

حرف الذال
 :0ذبح الحيوان الموطوء
إذا وطأ شخص حيوانا وجب عليه ذحبه إن كان ِما يؤكل حلمه ال مثل الدابة.
ففي صحيح يونس بن عبد الرمحن ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن الصادق (عليه السالم) ،وعن صباح
احلذاء ،عن الكاظم (عليه السالم) ،وعن احلسني بن خالد ،عن الرضا (عليه السالم):
يف الرجل يأيت البهيمة ،فقالوا مجيعا :إن كانت البهيمة للفاعل ذحبت ،وإذا ماتت أحرقت بالنار ومل
ينتفع هبا إىل أن قال :فقلت :وما ذنب البهيمة ،فقال :ال ذنب هلا ،ولكن رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله) فعل هذا وأمر به لكي ال يتجرأ الناس بالبهائم وينقطع النسل.)0(
وقد ذكرنا هذا احلديث يف مبحث سابق ،كما ذكرنا الكالم يف ذلك مفصال يف مبحث احلدود.
وهل احلكم كذلك فيما إذا فعل الكافر أو املخالف الذي ال يعتقد هبذا احلكم ،بأن يبقى احليوان
حالال لنا ،احتماالن ،من قاعدة اإللزام ،ومن استظهار وضعية احلكم ،لكن ال يبعد األول ،فال حيرم
احليوان املوطوء هلم حىت لنا وجيوز أكله بعد التذكية الشرعية ،كما أِنم إذا أسلموا أو استبصروا حيل هلم
حلديث اجلب ،وملا دل على عدم إعادة املستبصر إالّ
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الزكاة ِما يشتمل مالكه املقام.
وقد ذكرنا بعض الكالم يف ذلك فيما أسلم الكافر أو استبصر املخالف وحتتهما أخت رضاعي هلما
مبا كانا ال حيرماِنا يف حاهلما السابق ،فإن مقتضى اجلب وْحوه ـ يف غري ضروري االستثناء ،كما إذا كان
اجملوسي متزوجا أخته ـ البقاء على احلالة السابقة ،هذا مقتضى الصناعة ،أما االحتياط فسبيله واضح ،وإن
كانت املسألة بعد حباجة إىل التأمل والتتبع.
 :4ذبح الهدي على واجده
إذا وجد اإلنسان اهلدي الذي كان للحج ،فرمبا جيب عليه ذحبه على تفصيل ذكرناه يف كتاب احلج.
ففي صحيح ابن مسلم ،عن أحدمها (عليهما السالم) قال :وإذا وجد الرجل هديا ضاال فليعرفه يوم
النحر والثاين والثالث ،مث يذحبها عن صاحبها عشية الثالث.)0(
ويف صحيح منصور ،عن الصادق (عليه السالم) :إن كان ْحره مبىن فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل
عنه ،وإن كان ْحره يف غري مىن مل جيز عن صاحبه.)4(
وهكذا حال ما إذا وجد اإلنسان حيوانا منذورا ليذبح يف العتبات املقدسة أو ْحوها ،فإنه إذا يئس
عن صاحبه ذحبه عنه.
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 :3ذكر اهلل تعالى

َّ
ذين َآمنُوا اذْ ُك ُروا اللَّهَ ِذ ْكرا َكثريا﴾(.)0
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ

والظاهر أنه أعم من الواجب واملستحب ،فذكر اهلل يف ْحو الصالة واحلج وما أشبه واجب ،أما ذكره
بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبري واملدح والثناء وْحو ذلك مستحب ،وقد يكون مستحبا بصورة خاصة
كتسبيح فاطمة الزهراء (صلوات اهلل عليها) وغريه.
كما أن الذكر القليب منه واجب كعقد القلب على توحيده وصفاته ،ومنه مستحب فيما هو مبعىن

االلتفات إليه دائما ،قال سبحانه﴿ :اذْ ُك ُروين أَذْ ُك ْرُك ْم﴾(،)4

والذكر يف الصالة واجب يف مكان وجوبه كذكر الركوع والسجود والتسبيحات األربع يف الركعتني
األخريتني وما أشبه ،أما ذكر اهلل عند الغضب فهو مستحب كما دل على ذلك الدليل ،حيث ال دليل
على وجوبه إالّ إذا كان مقدمة لعدم املعصية فهو واجب مقدمي وكفائي على غريمها ،قال سبحانه﴿ :فَ َذ ِّك ْر
إن نَـ َفع ِ
ت ِّ
الذ ْكرى﴾(.)3
َ
اف و ِ
ِ ِ
عيد﴾( ،)2ويراد به أنه املفيد ،مثل هدى للمتقني،
وقال سبحانه﴿ :فَ َذ ِّك ْر بالْ ُق ْرآن َم ْن َخي ُ َ
وإال فالتذكر بالقرآن واجب ملن خياف وملن ال خياف ،فإن التبليغ بالقرآن واجب حىت بالنسبة إىل الكفار
كما فعل رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله).
 :2التذكير على النبي (صلى اهلل عليه وآله)
الظاهر وجوب التذكري على النيب واإلمام (عليهما السالم) والعامل ،بل كل أحد ،حيث إن تبليغ
اإلسالم
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بأصوله وفروعه واجب عيين على النيب واإلمام (عليهما السالم ،وكفائي على غريمها.
وهو على ما ذكرناه سابقا ،ألن ميزان الكفائي أن يكون ذا تأثري ولو كان باجتماع مائة يف تذكري
شخص واحد بالرتاكم عنده ،ولو من باب االحتمال العقالئي.
وال فرق بني أن يكون التعدد من إنسان واحد أو من أفراد متعددين.

حرف الراء
 :0التربص على المطلقات
قال سبحانه﴿ :والْمطَلَّقات يـتـربَّصن بِأَنْـ ُف ِس ِه َّن ثَالثَةَ قُـر ٍ
وء َوال َِحي ُّل َهلُ َّن أ ْن يَكْتُ ْم َن ما َخلَ َق اللَّهُ يف
َ ُ
ُ ََ َ ْ َ
ُ
()0
ِ
ِ
ِ
أَر ِ
حام ِه َّن إ ْن ُك َّن يـُ ْؤِم َّن بِاللَّه َوالْيَـ ْوم ْاآلخ ِر﴾ .
ْ
ويدل على احلكم يف اجلملة باإلضافة إىل الكتاب ،روايات متواترة ،واإلمجاع املقطوع به واملتواتر يف
كالمهم ،واخلروج عن العدة إمنا يكون بالدخول يف احليض الثالث ،وبذلك تتم القروء.
فقد روى زرارة يف الصحيح ،عن الباقر (عليه السالم) ،قلت له :أصلحك اهلل رجل يطلق امرأته على
طهر من غري مجاع بشهادة عدلني ،فقال :إذا دخلت يف احليض الثالثة فقد انقضت عدتا وحلت
لألزواج ،قلت له :أصلحك اهلل إن أهل العراق يروون عن علي (صلوات اهلل عليه) أنه قال :هو أحق
برجعتها ما مل تغتسل من احليضة الثالثة ،فقال :كذبوا.)4(
وال خيفى أنه إذا كان بعض العامة يعتقدون خبالف ما يتعقده اإلمامية أخذ بقوهلم بقانون اإللزام،
وكذلك بالنسبة إىل الكافرة اجملاز لنا عقدها( ،)4فإنه ال فرق يف قانون اإللزام بني املسلمة املخالفة وبني
الكافرة اجلائزة نكاحها.
وحيث قد ذكرنا الكالم يف ذلك مفصال يف كتاب الطالق ال داعي إىل تكراره.

( )0سورة البقرة اآلية .441
( )4تفسري الِبهان :ج 0ص 401ح.1
( )4وهي الكتابية املسيحية واليهودية واجملوسية ،دون غريها.

 :4التربص على المتوفى عنها زوجها
ِ
َّ
ص َن بِأَنْـ ُف ِس ِه َّن أ َْربَـ َعةَ أَ ْش ُه ٍر َو َع ْشرا﴾(.)0
ذين يـُتَـ َوفَّـ ْو َن مْن ُك ْم َويَ َذ ُرو َن أ َْزواجا يَـتَـَربَّ ْ
قال سبحانهَ ﴿ :وال َ
وال خيفى أن األشهر إذا كانت هاللية يف بدايتها فهي املعيار ،أما إذا كانت الوفاة يف أثناء الشهر
فاالعتبار باأليام أو بقدر أربعة أشهر وعشر ،الظاهر كفاية القدر وإن كان األحتياط باأليام.
ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف باب العدة.
 :3التربص على المفقود عنها زوجها
يف صحيحة بريد بن معاوية ،قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن املفقود كيف تصنع امرأته،
فقال :ما سكتت عنه وصِبت فخل عنها ،وإن رفعت أمرها إىل الوايل أجلها أربع سنني ،مث يكتب إىل
الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ،فإن خِب عنه حبياة صِبت ،وإن مل خيِب عنه حبياة حىت متضي األربع
سنني دعا ويل الزوج املفقود ،فقيل له :هل للمفقود مال ،فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حىت يعلم
حياته من موته ،وإن مل يكن له مال قيل للويل أنفق عليها ،فإن فعل فال سبيل هلا إىل أن تتزوج ما أنفق
عليها ،وإن أىب أن ينفق عليها أجِبه الوايل على أن يطلق تطليقة يف استقبال العدة وهي طاهر فيصري طالق
الويل طالق الزوج ،فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتا من يوم طلقها الويل فبدا له أن يراجعها فهي
امرأته وهي عنده على تطليقتني ،وإن انقضت العدة قبل أن جييء ويراجع فقد حلت لألزواج وال سبيل
لألول عليها.)4(
وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك وأن للوايل احلق يف تطليقها حىت قبل أربع سنوات إذا كان بقاؤها
عسرا أو حرجا أو ضررا عليها أو ما أشبه ذلك يف كتاب الطالق ،وهكذا حال من سجن زوجها سجنا
طويال وال تتمكن من االتصال به ،إىل سائر فروع املسألة.
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ويأيت هنا الكالم يف املخالفة والكافرة إذا كان أحكامهن على طبق مذهبهن غري موافق ألحكامنا،
فإن قان ون اإللزام هو امللزم ،ألن هذا القانون استثناء عن القوانني األولية كما ذكرنا تفصيل ذلك يف بعض
كتب الفقه.
 :2المرابطة

َّ
اصِِبُوا َوصابُِروا َورابِطُوا َواتَّـ ُقوا اللَّهَ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن﴾(.)0
ذين َآمنُوا ْ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ

واملرابطة عبارة عن البقاء يف الثغور مدة للنظر إىل حترك األعداء ،فإن بالد اإلسالم كلها بلد واحد،
وأطرافها بينها وبني بالد الكفر الثغور ،واملرابطة مستحبة وأحيانا تكون واجبة على سبيل الكفاية ،وقد أملعنا
إىل ذلك يف كتاب اجلهاد.
ولكن إذا كانت البالد اإلسالمية متفرقة كما يف احلال احلاضر ،وكان بعضها هلا ثغور يف بالد الكفر
يكون احلكم كذلك أيضا .لكن ال حكم للبالد املتفرقة حسب السياسات اجملزئة ،وال فرق بني املرابط بني
أن يكون من ذلك البلد أو من سائر بالد اإلسالم.
 :5تربيه األوالد
جيب على الوالدين تربية األوالد مبا يريد الشارع منهم ألِنما وليان هلم ،وقد قال القرآن احلكيم﴿ :قُوا

أَنْـ ُف َس ُك ْم َو أ َْهلي ُك ْم نارا﴾( ،)4فالالزم تربيتهم حىت اليؤذوا الناس واليفعلوا املناكري كالزنا واللواط والسحق
وما أشبه ،وقد عقد الوسائل واملستدرك بابا يف هذا الشأن فيه روايات متعددة ،وأملعنا إىل ذلك يف كتاب
النكاح باملناسبة.
من غري فرق بني األب واألم ،فإن األم أيضا ويل يف اجلملة ،وقد قال سبحانه :وأولو األرحام
بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهلل ،)4(كما أنه ال فرق يف األوالد بني الذكور واإلناث ،بل ميكن أن يقال
إن األبوين شامالن للجد واجلدة األيب واألمي ،وإن كان لأليب الوالية على بعض التقادير.
 :6الترتيل

قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها الْ ُمَّزِّم ُل قُ ِم اللَّْي َل إالّ قَليال إىل قوله سبحانهَ  :وَرت ِِّل الْ ُق ْرآ َن
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تَـ ْرتيال﴾(.)0

ويف احلديث عن علي (عليه الصالة والسالم) :بيّنه بيانا وال ت ّذه ه ّذ الشعر وال تنثره نثر الرمل،
هم أحدكم آخر السورة.)4(
ولكن افزعوا قلوبكم القاسية ،وال يكن ّ
والخيفى أن الرتتيل يف الصالة مبعىن تبيني احلروف على التوايل حبيث يصدق قراءة القرآن حسب
املنصرف عنه واجب ،أما يف غري الصالة فليس احلكم إلزاميا ،بل هو حممول على الندب.
 :7رجاء الوقار هلل

قال سبحانه حكاية عن نوح (عليه السالم) قال لقومه﴿ :ما لَ ُك ْم ال تَـ ْر ُجو َن لِلَّ ِه َوقارا﴾( ،)3وحيث

كان االستفهام إنكاريا دل على وجوب التوقري هلل سبحانه وتعاىل ،أي تعظيمه حق عظمته جبعله يف مكان
الربوبية ،وخلع األنداد عنه ،على ما ثبت يف العقائد احلقة.
وحينئذ يكون التوقري قلبيا ولسانيا وعمليا ،حسب ما دل عليه الدليل يف كل من الثالثة.

ومن الواضح أن من ذلك ما هو واجب ،ومنه ما هو مستحب ،فالالزم إتيان الواجب منه كما
يستحب إتيان املستحب منه ،وذلك ألن اللفظ قد يكون بصدد بيان كليهما على ْحو اجلامع ،وليس ذلك
من استعمال املشرتك يف أكثر من معىن على ما ذكره األصوليون.
واألمر أعم من اإلجياب والسلب ،بأن يأيت مبوجب الوقار إحيابا ويرتك ما هو ضد الوقار سلبا.
 :8إرجاع البصر

ِ
الر ْمح ِن ِمن تَ ٍ ِ
ِ
صَر
قال سبحانه﴿ :ما تَرى يف َخ ْل ِق َّ
صَر َه ْل تَرى م ْن فُطُوٍرُ ،مثَّ ْارج ِع الْبَ َ
فاوت فَ ْارج ِع الْبَ َ
ْ ُ
ك الْبصر ِ
ني يـْنـ َقلِ ِ
خاسئا َوُه َو َحسري﴾(.)2
َكَّرتَـ ْ ِ َ ْ
ب إلَْي َ َ َ ُ
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والظاهر أن األمر إرشادي ليمتلئ اإلنسان من عظمة اهلل سبحانه وتعاىل ،وإال فاملعتقد باهلل سبحانه
وتعاىل حسب ما بني يف القواعد احلقة ال جيب عليه أن ينظر إىل السماء أو إىل الكون وأن يداق فيهما.
وال خيفى أن قوله سبحانه :يرجع البصر كرتني يراد به كرة بعد كرة ،ال العدد اخلاص ،ويرجع
البصر من باب املصداق ،وإال فريجع القلب أيضا من مصاديق ذلك إما بشمول اللفظ له أو مشول املالك.
 :9الرجوع من البيوت
قال سبحانه﴿ :فَِإ ْن َمل َِ
قيل لَ ُك ُم ْارِجعُوا فَ ْارِجعُوا
ن
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م
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َ
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ْ
َ
َ
ُه َو أ َْزكى لَ ُك ْم﴾(.)0
من الواضح أن دخول بيت الغري بدون إذنه حمرم ،وكذلك البيت الذي هو موقوف بدون إذن املتويل،
وال خصوصية لقول املالك ارجعوا ،فإن عدم إذنه كاف حلرمة التصرف فيه بدخول أو غري دخول ،وإمنا
سيق الكالم مساق املتعارف ،حيث إذا مل يرض صاحب البيت قال ملن يريد الدخول ارجع ،وال خصوصية
للبيت وإمنا البيت من باب املثال الغالب.
وإذا خالف اللفظ القصد ،فهل االعتبار باللفظ أو القصد ،ال يبعد أن يكون بالقصد ،ألن األعمال
بالنيات ،وقد قالوا :املأخوذ حياء كاملأخوذ غصبا ،وإمنا اللفظ دليل فيما ال دليل سواه ،وإذا كان البيت
مشرتكا احتاج األمر إىل رضى مجيعهم.
 :01الرجم
مل يذكر حكم الرجم يف القرآن احلكيم وإمنا دل على ذلك النص واإلمجاع.
ففي صحيح حممد بن قيس ،عن الباقر (عليه السالم) :وقضى أمري املؤمنني (عليه السالم) للمحصن
الرجم.)4(
ويف صحيحة حممد بن مسلم وزرارة ،عن الباقر (عليه السالم) :يف احملصن واحملصنة جلد
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جلد مائة مث الرجم.)0(
ويف األحاديث :إن النيب (صلى اهلل عليه وآله) أمر برجم ماعز(.)4
إىل غري ذلك ِما ذكرنا تفصيله يف كتاب احلدود.
 :00رد تراب المسجد وحصاه
رد تراب املسجد وحصاه إذا كان من جزء الوقف ومل يكن قمامة واجب ،من جهة أنه ال جيوز
التصرف يف الوقف بغري اجلهة املوقوفة ،فإنه خالف الوقوف على حسب ما وقفها أهلها ،ومن ذلك
يتبني أنه ال خصوصية للمسجد ،بل كل موقوفة كذلك.
وقد روى زيد الشحام ،قال :قلت أليب عبد اهلل (عليه السالم) :أخرج من املسجد ويف ثويب حصاة،
قال :فردها أو اطرحها يف مسجد.)4(
وكأن الثاين من باب االرتكاز وعدم اخلصوصية ،أو يف صورة عدم متكنه من املسجد املخرج حصاه
منه ،فإن االرتكاز وجوب صرفه يف مسجد ِماثل على ما ذكروه يف كتاب الوقف من اتباع االرتكاز إن مل
ميكن نفس الكيفية املوقوفة عليها ،وتفصيل املسألة يف باب املساجد.
لكن الرد للرتاب واحلصاة فيما إذا مل يكن من النفايات ،وإال كان إخراج ذلك من املسجد مستحبا
فهو نوع من التنظيف.
 :04رد المتنازع فيه إلى الشارع
ٍ
ِ
الرس ِ
ول إ ْن ُكْنتُ ْم تُـ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوالْيَـ ْوِم
قال سبحانه﴿ :فَِإ ْن تَ َ
ناز ْعتُ ْم يف َش ْيء فَـ ُرُّدوهُ إىل اللَّه َو َّ ُ
ْاآل ِخ ِر﴾(.)2

( )0الوسائل :ج 01ص 427الباب  0من حد الزنا ح.1
( )4الوسائل :ج 01ص 476الباب  01من حد الزنا ح.0
( )4الوسائل :ج 4ص 116الباب  46من أحكام املساجد ح.4
( )2سورة النساء :اآلية .11

واملراد بالشيء احلكم ،وكذلك املوضوع ذو احلكم فيما إذا اختلف يف املراد منه ،كاليت تسمى
باملوضوعات املستنبطة ،وذكر اهلل من باب أنه املشرع ،وذكر الرسول (صلى اهلل عليه وآله) من باب أنه
املرشد إىل حكم اهلل سبحانه وتعاىل ،ووجوب الرد إىل اهلل والرسول ليس حكما مستقال يف قبال اتباع
أحكام اهلل سبحانه وتعاىل ،بل هو من مصاديقه.
والفقهاء خلفاء الرسول ،ولذا جيب يف عصر الغيبة الرد إليهم ،نعم يشرتط يف ذلك أن يكونوا عدوال،
ألنه ال اعتبار بغري العادل ،وقد قال (عليه السالم) :وذلك بعض فقهاء الشيعة ،بعد قوله (عليه السالم):
من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ،حافظا لدينهُ ،مالفا هلواه ،مطيعا ألمر مواله ،فللعوام أن يقلدوه.
والقضاء والفتوى واإلمامة كلها حباجة إىل العدالة ،فقد ذكرنا يف بعض مباحث (الفقه) وجه قوهلم
(عليهم السالم) باألربعة املذكورة ،اثنان سليب واثنان إجيايب.
 :03رد طير مكة إليها
روى علي بن جعفر يف الصحيح ،عن أخيه موسى (عليه الصالة والسالم) ،قال :سألته عن رجل
خرج بطري من مكة حىت ورد به الكوفة كيف يصنع ،قال :يرده إىل مكة فإن مات تصدق بثمنه.)0(
أقول :هذا مع اإلمكان ،أما بدون إمكان الرد فهل يتصدق بنفسه أو بثمنه ،احتماالن ،وإن كان ال
يبعد األول ،ألن الشيء أقرب إىل نفسه من غريه ،بل هذا التعبري من ضيق اجملال ،وتفصيل الكالم يف
كتاب احلج.
وقوله( :بطري) يشمل احلمام والعصفور وغريمها على سعة يف مصاديق كل من اللفظني.
وال يبعد أن يكون التصدق أعم من إعطائه للهامشي وغري اهلامشي ،أما ما ورد من منع اإلعطاء
للهامشي بالنسبة إىل كون املعطي غري هامشي فذلك خاص بالزكاة املفروضة
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على ما حقق يف حمله.
 :02رد الغيبة
دل على وجوب رد الغيبة مجلة من األخبار ،وفسره الشيخ بأن (املراد االنتصار للغائب مبا يناسب
تلك الغيبة ،فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب ليس إالّ ما عاب اهلل من املعاصي ،وإن كان عيبا دينيا
وجهه باحملامل اليت ذخرجه عن املعصية ،فإن مل يقبل التوجيه انتصر له بأن املؤمن قد يبتلى باملعصية فينبغي
أن يستغفر له) ،انتهى.
ويف وجوب ذلك تأمل ،وإن كان االحتياط يقتضيه ،وال يبعد فهم املالك بالنسبة إىل التهمة وْحوها،
فريد اإلنسان التهمة املوجهة إىل أخيه املؤمن وذلك للمالك ،فإنه يشمل كل نوع من النقص والعيب
بأقسامه الكثرية ،وقد ع ّدها بعض الفقهاء حىت أِناها إىل مائتني.
 :05رد جواب الكتاب
املشهور على عدم وجوبه وأنه مستحب ،لقول الصادق (عليه الصالة والسالم) يف صحيحة عبد اهلل
بن سنان :رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السالم ،والبادي بالسالم أوىل باهلل ورسوله.)0(
بضميمة املرتكز يف أذهان املتشرعة من عدم الوجوب ،وكفى به دليال لصرف النص عن ظاهره ،بل
لو كان رد اجلواب واجبا لصار لعموم االبتالء به من الضروريات ،فيكف خيتفي ذلك على املشهور من
املتدينني فال حيملونه إالّ على االستحباب.
وقد ورد لفظ الوجوب يف كثري من الروايات على املستحبات ،كوجوب زيارة احلسني (عليه السالم)
وغريه( ،)4فإن معناه اللغوي الثبوت ،والثبوت كما يكون بالواجب املانع من النقيض يكون باملستحب غري
املانع منه.
مث ال يبعد كون األمر غري خاص بالكتاب يف أزمنتنا ،فيعم مثل رد الالسلكي والتلفون
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وما أشبه ذلك ،لوجود املناط يف اجلميع.
 :06رمى الجمار
من الواجب يف احلج رمي اجلمار على التفصيل املذكور يف كتاب احلج ،والظاهر أنه إذا رفعوا اجلمرة
طوال ،أو ضخموها حصل الرمي من الطبقة العليا ،وبرمي املتسع منها ،وكذلك إذا جعلوها نازال يف سرداب
للصدق عرفا ،وقد أملعنا إليه يف كتاب (لكي يستوعب احلج عشرة ماليني).
ويأيت مثله يف الطواف والصالة خلف مقام إبراهيم (عليه السالم) والسعي ،ويف عرفات واملشعر ومىن
وغريها ،فهو كما إذا قيل اذهب إىل دار زيد ،فذهب إىل داره وقد توسعت أو ارتفعت أو صنع هلا سرداب
أو ما أشبه ذلك.
وبالنسبة إىل مىن وعرفات واملشعر كما إذا بنوا أحدها طبقات عاليات أو سراديب أو ْحو ذلك.
واحتمال اخلصوصية ألنه املتلقى من اشرع احتمال بدائي.
 :07رد مال المؤمن

من احملرم حفظ مال املؤمن عند اإلنسان إالّ برضاه ،فإنه ال حيل مال امرئ إالّ بطيب نفسه.)0(
قال سبحانه﴿ :ال تَأْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم بِالْ ِ
باط ِل إالّ أن تَ ُكو َن ِجت َارة َع ْن تَر ٍ
اض ِمْن ُك ْم﴾(.)4
ْ ْ َْ ْ

وقال الباقر (عليه الصالة والسالم) يف صحيح احلذاء :قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :من
اقتطع مال مؤمن غصبا بغري حقه مل يزل اهلل معرضا عنه ماقتا ألعماله اليت يعملها من الِب واخلري ال يثبتها
يف حسناته حىت يرد املال الذي أخذه إىل صاحبه.)4(
اىل غريها من الروايات ،بل ذلك من الضروريات ،وقد دل عليه األدلة األربعة.
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وال خصوصية للمؤمن ،وإمنا املؤمن من باب املثال ،بل كل حمرتم املال حكمه كذلك ،سواء كان ذميا
أو حمايدا أو معاهدا ،نعم مال احلريب مباح ،وقد ذكرنا يف كتاب الوديعة أن احلريب لو أودع عند اإلنسان
ماال هل جيب رده أم ال.
نعم إذا كان لإلنسان حق يف ماله وصار مصداقا للتقاص جاز عدم الرد ،ألن التقاص حاكم.
 :08رزق الوالدة على الزوج

ود لَه ِرْزقُـه َّن وكِسوتُـه َّن بِالْمعر ِ
ِ
وف﴾( ،)0وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف
َ ُْ
قال سبحانهَ ﴿ :و َعلَى الْ َم ْولُ ُ ُ َ ْ َ ُ
الرضاع من كتاب النكاح.
واملراد به األعم من املسكن وذلك للمالك ،كما ال يبعد مشول ذلك للدواء املتعارف.
 :09رزق السفهاء

ِ
وه ْم َوقُولُوا
قال سبحانهَ ﴿ :وال تـُ ْؤتُوا ُّ
وه ْم فيها َوا ْك ُس ُ
الس َفهاءَ أ َْموالَ ُك ُم الَّيت َج َع َل اللَّهُ لَ ُك ْم قياما َو ْارُزقُ ُ
َهلُ ْم قَـ ْوال َم ْع ُروفا﴾(.)4
فإنه ال جيوز تسليم السفيه ماله ،بل يبقى عند الويل ،وجيب أن يرزقه من ذلك املال حسب املوازين
املقررة يف العرف من املأكل واملشرب واملسكن والتزويج إذا كان حمتاجا إليه ،إىل غري ذلك.
ويراد بالزواج األعم من الزوجة للرجل ،والزوجل للمرأة ،بل والدواء حىت غري املتعارف ،ألن املال ماله
فالالزم إدارته مباله زواجا ووالدة ودواء وغري ذلك من شؤونه ،بل ال يبعد تسفريهم باألسفار املتعارفة كسفر
الزيارة واحلج والتنزه وما أشبه ذلك بالقدر املتعارف.
 :41رزق أولى القربى من اإلرث
قال سبحانه﴿ :وإذا حضر الْ ِقسمةَ أُولُوا الْ ُقرىب والْيتامى والْمساكني فَارزقُ ِ
ُ ُْ ُ
وه ْم مْنهُ
ْ ََ َ َ
َ َ ََ ْ َ

( )0سورة البقرة :اآلية .444
( )4سورة النساء :اآلية .1

َوقُولُوا َهلُ ْم قَـ ْوال َم ْع ُروفا﴾(.)0

املشهور بني الفقهاء استحباب ذلك ،ولعله يدل عليه السياق أيضا كما قاله بعض ،وكذلك حال
رزق اليتامى واملساكني الذين حيضرون قسمة اإلرث ،والظاهر عدم جواز رزقهم من مال الصغار وْحوهم،
بل من مال الكبار ،إذ ال يدل دليل على رزقهم من أصل الرتكة حبيث يوجب خلال يف مال الصغري وْحوه،
كما أن الثلث املعني لشأن غري شأن الرزق ال يؤخذ منه لذلك.
والظاهر أن قوله :قوال معروفا يف قبال أن يطردوا ويسبّوا ،وإال فقول املعروف ليس بواجب ،بل
وال مستحب فتأمل ،كما مل أشاهده يف ما ذكره الفقهاء.
 :40إرسال الصيد على المحرم

جيب إرسال الصيد على احملرم لزوال ملكه عنه ،ويدل عليه روايات متعددة أشرنا إليها يف كتاب
احلج.

والظاهر أنه ال جيب اإلرسال فيما إذا كان الصيد خطرا ،فإن املنصرف من الصيد الصيد املتعارف
كالغزال واأليل وْحو ذلك.
 :44إرشاد الذي أضله

اذا أضل إنسان إنسانا كان من جزء توبته إرجاع الذي ضل على املضل ،وقد دلت بعض الروايات
على عدم قبول توبته إن مل يرشده إىل الطريق.
لكن ال يبعد أن يكون ذلك حيث يتمكن ،أما حيث ال يتمكن فال ،بل عموم قبول التوبة حيث
ِ
ِ
ِ
ك لِ َم ْن يَشاءُ﴾( )4وغريه دال على أن ذلك
قال سبحانه﴿ :إِ َّن اللَّهَ ال يَـ ْغف ُر أن يُ ْشَرَك بِِه َو يَـ ْغف ُر ما ُدو َن ذل َ

مع اإلمكان.
وال فرق يف من ضله بني أن ضله عن األصول أو عن الفروع ،كاأللوهية أو التوحيد
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أو مطلق الرسالة أو الرسالة اخلاصة أو املعاد ،أو عن أحكام اهلل كما له أضله برتك الصالة أو الصوم،
وهكذا بالنسبة إىل األخالق الواجبة واحملرمة.
 :43إرشاد الناس إلى األحكام
الظاهر أن اإلرشاد غري األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،بل هو عبارة عن بيان اإلحكام الشرعية
للجاهلني ،كما يفعله اخلطباء والوعاظ يف كافة األزمنة ،ومن الواضح أن وجوبه كفائي توصلي.
ِ ِ
ِ ٍِ
ِ
َّهوا ِيف الدِّي ِن َولِيُـْن ِذ ُروا قَـ ْوَم ُه ْم إذا َر َجعُوا
قال سبحانه﴿ :فَـلَ ْو ال نـَ َفَر م ْن ُك ِّل ف ْرقَة مْنـ ُه ْم طائ َفةٌ ليَتَـ َفق ُ
إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم َْحي َذ ُرو َن﴾(.)0
وحيث إن الغالب أن اإلرشاد ال يكون إالّ بالتحذير من نار جهنم وْحو ذلك من العقوبات الدنيوية
واألخروية يلزم ذلك ،فال يكفي بيان األحكام جمردا عن التحذير والرتغيب املؤديني إىل احلذر.
ويبعده عن املعصية ،وهلذا نشاهد أن
لوضوح أن اخلوف هو الذي يسوق اإلنسان إىل الطاعة ّ
استحباب صالة الليل مل يسبب جميء غالب الناس هبا ،بينما وجوب صالة الظهر سبب إتيان الناس هبا،
وهكذا يف غري ذلك من املستحبات واملكروهات والواجبات واحملرمات.
 :42رد المظالم
دل على ذلك األدلة العامة واخلاصة ،كما ذكرنا ذلك يف كتاب اللقطة.
ويؤيد ذلك ما نقل عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) من أنه قبل موته قال :من له علي مظلمة
فليأخذها ،فقام إليه شخص وقال :إين أطلب منك أربعة دراهم ،فقال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)
ألحد أصحابه أن يعطيها إياه ،فقام اآلخر وقال :إن عصاك ضرب بطين ،فاستعد رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله) أن يقتص منه.
لكن الظاهر أن سوادة القائل بذلك كان كاذبا ،والرسول (صلى اهلل عليه وآله) مل يرد أن يرده حىت
يقال إنه طلب مظلمته ولكنه رده ،لوضوح أن الرسول (صلى اهلل عليه وآله) مل يكن عامدا وال ساهيا ،أما
عامدا فواضح ،وأما ساهيا فألن
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الرسول (صلى اهلل عليه وآله) مِبؤ عن السهو الغفلة والنسيان وما أشبه ذلك ،وقد ذكرنا تفصيله يف

كتاب السرية(.)0

 :45إرضاع األوالد على األم
ِ
ني ِ
ِ
كاملَ ْ ِ
الد ُه َّن َح ْولَ ْ ِ
ضاعةَ﴾( ،)4وقد ذكرنا
ني لِ َم ْن أَر َاد أن يُتِ َّم َّ
دات يـُْرض ْع َن أ َْو َ
الر َ
قال سبحانهَ ﴿ :والْوال ُ
تفصيل ذلك يف كتاب النكاح.
كما ذكرنا أن إرضاع (اللبئ) على وزن (عنب) ليس بواجب ،وإن ذكر وجوبه مجع من الفقهاء.
وقد احتملنا يف كتاب النكاح وجوب اإلرضاع على اإلم يف صورة فقدان األب وعدم املال للولد
وعدم وجود متِبع وْحوه ،ألن كال من الوالدين واألوالد جيب عليهم نفقة اآلخر مع مجع الشرائط ،والرضاع
من مجلة النفقة.
واحلكم كذلك يف ولد الشبهة ،أما يف ولد الزنا ففيه احتماالن ،كما ذكرناه يف مجلة من مباحث
(الفقه) ،لكن ال يبعد الوجوب ،ألن حكم ولد الزنا حكم ولد احلالل يف كل جهة باستثناء األحكام
املستثناة ،كاإلرث والقضاء واملرجعية وإمامة اجلماعة وما أشبه ذلك ،وهذا احلكم مل يستثن يف الشريعة.
ومنه يتبني احلال لو كان الولد من أحد اجلانبني زنا ومن اآلخر حالال ولو باجلِب وحالة النوم أو ما
أشبه ذلك ،وقد حبثنا يف كتاب النكاح كون األجرة على األب.
 :46الرضا بالحلف
جيب على اإلنسان أنه إذا حلف له وهو ال يعلم الكذب أن يرضى باحللف ،نعم إذا علم بأن احللف
مكذوب ال يلزم الرضا ،ألنه ال يقف أمام العلم شيء ،اللهم إالّ يف املال الذي ورد أنه إذا حلف باهلل ذهب
باملال ،قال الصادق (عليه الصالة والسالم) يف صحيح اخلزاز :من حلف باهلل فليصدق ومن مل يصدق
فليس من اهلل يف شيء ،ومن حلف له باهلل فلريض ومن مل يرض
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فليس من اهلل.)0(
ومثل هذه الرواية غريها ِما ذكرناها يف كتاب القضاء وكتاب األميان.
وإذا كان املراد بالروايات أن اإلنسان يرضى باحلجة الشرعية فيما ال يعلم باخلالف ،فليس ذلك
ُمصوصا باليمني وإمنا يكون اليمني من باب املثال ،فيكون كذلك البينة وقول الثقة ،حيث قال (عليه
الصالة والسالم) :األشياء كلها على ذلك حىت تستبني أو تقوم به البينة ،إىل غري ذلك من احلجج.
وال خيفى أن احللف خاص باهلل سبحانه ،أما احللف باألنبياء واألئمة (عليهم السالم) والقرآن الكرمي
والكعبة املشرفة واملشاهد املعظمة فليست حلفا مبعىن وجوب العمل به ،وإن كان االحرتام يقتضي العمل،
ويف القرآن احلكيم :لعمرك إِنم لفي سكرتم يعمهون.)4(
 :47الرضا بقضاء اهلل سبحانه وتعالى

ورد يف الروايات مكررا الرضا بالقضاء( )3كما يف بعض األدعية وغريها ،وهل ذلك على سبيل
الوجوب أو من األمور األخالقية ،احتماالن.
لكن العالمة احللي (رمحه اهلل) قال :اجتمعت العصابة على وجوب الرضا بقضاء اهلل تعاىل.
وتفصيل البحث يف الكتب الكالمية ،وإن كان الظاهر أن القضاء إن كان املراد به حكمه سبحانه أو
تقديره لألشياء ،ألنه يطلق كل واحد منهما على اآلخر إذا افرتقا كاملسكني والفقري ،كان الرضا به رضا
بفعله سبحانه وهو من لوازم اإلميان ،فإن اهلل قدر الكون كما يقدر املهندس العمارة قبل بنائها مث حكم
بالعمل طبق املصلحة وهو عبارة عن قضائه سبحانه ،أما ما يوجد يف بعض الروايات من تقدمي القضاء على
القدر فليس معناه أن القضاء مقدم على القدر خارجا ،وإمنا ذلك من باب اللف والنشر.

( )0الوسائل :ج 06ص 041الباب  6من اإلميان ح.4
( )4سورة احلجر :اآلية .74
( )4الوسائل :ج 04ص 61الباب ِ 2ما يكتسب به ح.2

وكما جيب الرضا بقضاء اهلل سبحانه وتعاىل ،كذلك جيب الرضا بقدره سبحانه ،وقد قال (عليه
السالم) :ال حميص عن يوم خط بالقلم.
إىل غريه من الروايات الدالة على هذا الشأن.
 :48الركوع

َّ
اس ُج ُدوا َو ْاعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم﴾(.)0
ذين َآمنُوا ْارَكعُوا َو ْ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
وقال سبحانه﴿ :ارَكعوا مع َّ ِ
عني﴾(.)4
الراك َ
ْ ُ ََ
والظاهر أن الوجوب ليس استقالليا ،بل مل أجد من أفىت بذلك ،وإمنا هو ضمين يف ضمن الصلوات
الواجبة ،حاله حال السجود وسائر أجزاء الصالة.
نعم ال إشكال يف استحباب الركوع مستقال ،والسجود مستقال ،وقد كان أصحاب رسول اهلل (صلى
اهلل عليه وآله) يعملون ذلك ،كما روي بالنسبة إىل أويس أنه كان مع أصحابه يسجدون ليلة بعد قول
بعضهم لبعض :إِنا ليلة السجود ،وكذلك بالنسبة إىل قول بعضهم لبعض :إِنا ليلة الركوع.
وال يبعد استحباب القنوت مستقال أيضا بأن يرفع يديه ويدعو اهلل سبحانه وتعاىل.
 :49رمى اإلمام والبينة (في الرجم)
إذا وجب الرجم يف مثل الزاين احملصن وْحوه فقد قال مجاعة بوجوب رجم البينة ابتداء مث اإلمام مث
الناس ،لكن الظاهر عدم وجوب ذلك ،وتفصيل الكالم يف كتاب احلدود.
وقد ورد :أن الرسول (صلى اهلل عليه وآله) ملا أمر برجم ماعز مل حيضر هو(.)4
وعلى كل حال ،فإذا قيل بالوجوب كان احلاكم الشرعي يف عصر الغيبة قائما مقام اإلمام ،ألنه نائبه
فله أحكامه إالّ ما خرج بالدليل وليس املقام ِما خرج.
وال خيفى أنه لو قيل بوجوب حضور اإلمام (عليه السالم) مل جيب إذا كان يف بلد آخر إذ الدليل

( )0سورة احلج :اآلية .77
( )4سورة البقرة :اآلية .24
( )4الوسائل :ج 01ص 476الباب  01من حد الزنا ح.0

منصرف عنه ،وكذلك إذا أجرى األحكام غري الفقيه ،كما ذكرناه يف كتاب القضاء ،فإنه ال جيب
على الفقيه الذي يف البلد أن حيضر سائر البالد ،خصوصا إذا كانت بعيدة ،فاحلكم حيمل على القدر
املتيقن.

حرف الزاء
 :0الزكاة
وجوب الزكاة من الضروريات اإلسالمية ،ودل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع ،بل العقل يف اجلملة.
ويف بعض االحاديث بناء اإلسالم على مجلة أمور منها الزكاة ،ويف بعض الروايات قال (عليه
السالم) :دمان يف اإلسالم حالل من اهلل عز وجل ال يقضي فيها أحد حىت يبعث اهلل قائمنا أهل البيت،
إىل أن قال :الزاين احملصن يرمجه ،ومانع الزكاة يضرب عنقه ،)0(ولعله مبوازين فاعل املنكر ،ومسائلها
مذكورة يف كتاب الزكاة.
وقد أشرنا إىل أن بعض البالد الغربية أخذوا بقانون اخلمس والزكاة يف بالدهم ،ألنه من الواضح أن
من مقومات الدولة املال ،واملال يف الشريعة اإلسالمية عبارة عن الزكاة واخلمس ،أما اجلزية فال وجود هلا مع
عدم الكافر ،وأما اخلراج فال وجود له مع عدم األراضي املفتوحة عنوة ،وقد قال بعض غري املسلمني :إن
مقوم احلكومة :أقيموا الصالة ،وآتوا الزكاة ،فالصالة مجع الرجال والزكاة متويلهم.
 :4زكاة الفطرة
زكاة الفطرة واجبة أيضا كالزكاة املايل ،ودل على ذلك الكتاب املفسر بذلك والسنة واإلمجاع ،بل رمبا
قيل بأن عليه إمجاع املسلمني إالّ من شذ من العامة.
قال الصادق
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(عليه الصالة والسالم) يف صحيح هشام :نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإمنا كانت الفطرة.)0(
وال خيفى أن مصارف الدولة يف القانون اإلسالمي قليلة ،حيث إن الدولة ليس هلا هذه الكثرة من
املوظفني ،كما أشرنا إىل ذلك يف مجلة من كتبنا ،وعليه فزكاة الفطرة على قلتها يف نظر بعض الناس هي
كثرية يف النظرة اإلسالمية جبهازه البسيط.
 :3زيارة الرسول األعظم (صلى اهلل عليه وآله)
تقدم وجوب زيارته (صلى اهلل عليه وآله) يف املدينة املنورة بالوجوب الكفائي ،وأنه إذا مل يزره الناس
وجب على الوايل جِبهم وإعطاء النفقة هلم من بيت املال.
واملراد زيارته (صلى اهلل عليه وآله) يف املواسم املتعارفة ،ال زيارته طول السنة ،بأن جيب على احلاكم
اإلسالمي أن ميأل املدينة بالزوار طول السنة ،فإن اللفظ منصرف إىل ذلك.
 :2زيارة الحسين (عليه السام)
لقد دلت مجلة من الروايات على وجوب زيارة احلسني (عليه السالم) على املستطيع كوجوب
احلج( ،)4لكن الضرورة الشرعية على العدم ،فاملراد بالوجوب الثبوت ،لكن اليبعد الوجوب الكفائي كزيارة
الرسول (صلى اهلل عليه وآله) على ما تقدم الكالم فيه.
والظاهر من الزيارة هو حضور الزائر عند املزور ،أما التسليم وقراءة الزيارات املاثورة والصالة واألدعية
بل والغسل ومثل ذلك فال لزوم فيها ،وإمنا هي من املستحب يف املستحب ،أما الكفائية فيها فال جتب
قطعا لعدم الدليل على أكثر من ذلك.
وال خيفى أن زيارة بقية املعصومني (صلوات اهلل عليهم أمجعني) حاهلا حال زيارة احلسني (عليه
السالم) مع تفاوتا يف شدة االستحباب وعدم شدته ،وما يف بعض الروايات من أن زيارة الرضا (عليه
السالم) آكد ،حممول على بعض مراتب الفضل كما ذكره العلماء ،ال أن زيارة الرضا (عليه السالم) أفضل
من زيارة احلسني (عليه السالم) مطلقا على كل حال.
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حرف السين
 :0السؤال عن اهل الذكر

ِ
ك إالّ ِرجاال نُوحي إِلَْي ِه ْم فَسئَـلُوا أ َْهل ِّ
الذ ْك ِر إ ْن ُكْنتُ ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن
قال سبحانهَ ﴿ :وما أ َْر َس ْلنا ِم ْن قَـْبل َ
ْ
َ
بِالْبـيِّ ِ
ك ِّ
الذ ْكَر﴾(.)0
نات َو ُّ
الزبُِر َوأَنْـَزلْنا إِلَْي َ
َ
()4
ك إالّ ِرجاال نُوحي إِلَْي ِه ْم فَا ْسئَـلُوا أ َْهل ِّ
الذ ْك ِر إ ْن ُكْنتُ ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن﴾ .
وقال تعاىلَ ﴿ :وما أ َْر َس ْلنا قَـْبـلَ َ
َ
والسؤال من أهل الذكر من باب املقدمة ألجل إراءة الطريق ،وهو وإن كان من جهة التنزيل يراد به
السؤال من أهل الكتاب وْحوهم ،إالّ أن مالكه وعمومه شامل لسؤال كل جاهل عن كل عامل.
( )3
ِ ِ
ك ِمن رسلِنا أَجع ْلنا ِمن د ِ
الر ْمح ِن ِآهلَة يـُ ْعبَ ُدو َن﴾
ون َّ
ولعل قوله سبحانهَ ﴿ :وا ْسأَ ْل َم ْن أ َْر َس ْلنا م ْن قَـْبل َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ
أيضا من هذا القبيل ،حيث إنه ال يلزم حضور الرسل ،بل املراد سؤال أِمهم أو االستطاع عنهم من كتبهم
أو ما أشبه ذلك على سبيل التوسع.
وال خيفى أن قوله تعاىل :فاسألوا أهل الذكر أ ُّول باألئمة الطاهرين (عليهم السالم) ألِنم أهل
ذكر حقيقة ،كما أن اآلية املباركة واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا فسرت بليلة املعراج وسؤال
الرسول (صلى اهلل عليه وآله) عن األنبياء السابقني (عليهم السالم) الذين اجتمعوا بالرسول (صلى اهلل عليه
وآله) ،كما ال خيفى ما ذكرناه ملن راجع الِبهان وْحوه من التفاسري.
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 :4السعى
من الواجبات يف باب احلج السعي ،وكذا يف باب العمرة ،على التفصيل املذكور يف كتاب احلج.
وقد ذكرنا يف بعض كتبنا الفقهية وغريها صحة السعي من الطابق الثاين املبين فوق املسعى ،بل هكذا
لو بنيت طوابق عديدة ،كما يصح السعي من الطابق التحناين إذا بين طابق حتت األرض ،وقد أشرنا إىل
دليل ذلك يف مسألة رمي اجلمار.
وال خيفى أن األمر غري خاص باملسعى ،بل كذلك املطاف ووعرفات ومىن واملشعر ،فإن كل مرتفع أو
منخفض( )0يكون من ذلك ،وقد ذكرنا هذا تفصيال يف كتاب (ليحج مخسون مليون).
 :3سؤال الحل عن مالك المزني بها
يف رواية :قلت أليب عبد اهلل (عليه السالم) :رجل مسلم فجر حبارية أخية فما توبته ،قال :يأتيه
وخيِبه ويسأله أن جيعله يف حل وال يعود ،قلت :فإن مل جيعله من ذلك يف حل ،قال :يلقى اهلل عز وجل
زانيا خائنا.)4(
لكن الظاهر أن لقاءه اهلل سبحانه وتعاىل زانيا خائنا إمنا يكون إذا مل يتب ،وإال فإن اهلل سبحانه
وتعاىل يقبل التوبة عن عباده إذا كانت توبة نصوحا ،كما أنه إذا مل يرض منه مل يكن عليه إالّ إعطاؤه املهر،
وقد تقدم يف الزنا بزوجة الناس أن الالزم االستحالل على قول مجع من الفقهاء ،لكن ذلك يف ما إذا مل
يرتتب عليه مفسدة أخرى كما هو الغالب ،وإال يقدم األهم منهما من باب مسألة األهم واملهم.
ومنه يعلم احلال فيما إذا كانت اجلارية المرأة ،إذ ال فرق يف امللك بني الرجل واملرأة.
كما أن منه يعلم أنه لو الط بغالم رجل أو امرأة كان احلكم كذلك ،نعم ال مهر هنا ،كما يظهر من
سكوت املشهور عن مثل ذلك يف اللواط إذا وقع جبِب ،فإِنم مل يذكروا

( )0املرتفع أي الطبقات العلوية ،واملنخفض أي الطبقات السفلية حتت األرض.
( )4الوسائل :ج 01ص 202الباب  26من حد الزنا ح.0

إعطاء شيء للولد املفعول به ،وإن كنا احتملنا ذلك يف بعض مباحث (الفقه) احتماال.
وكذلك كل حق إلنسان على إنسان ،فالالزم على من احلق عليه أن يرضي من له احلق ،سواء باملال
أو باهلبة أو مبا أشبه ذلك.
 :2تسبيح اهلل سبحانه وتعالى
َّ
ذين َآمنُوا اذْ ُك ُروا اللَّهَ ِذ ْكرا َكثريا َو َسبِّ ُحوهُ بُكَْرة َوأَصيال﴾(.)0
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
إن كان املراد بذلك التسبيح يف الركوع وْحوه فهو واجب ،وإن كان املراد األعم من ذلك فهو بني
واجب ومستحب.
واألفضل أن يلتزم اإلنسان بتسبيح اهلل سبحانه بكرة وأصيال ،فإن ذكر اهلل حسن مطلقا ،خصوصا يف
األوقات املذكورة.
 :5المسابقة للمغفرة
الس ِ
ض أ ُِعد ِ
ٍ
ِ ِ
ماء َو ْاأل َْر ِ
ضها َك َع ْر ِ
ذين َآمنُوا
ض َّ
ْ
قال سبحانه﴿ :سابِ ُقوا إىل َم ْغفَرةٍ م ْن َربِّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
َّت للَّ َ
بِاللَّ ِه َوُر ُسلِ ِه﴾(.)4
ِ
اخلري ِ
ات﴾(.)3
استَبِ ُقوا َْْ
ويف آية أخرىَ ﴿ :ول ُك ٍّل ِو ْج َهةٌ ُه َو ُم َولِّيها فَ ْ
ِ ِ
اخلري ِ
ِ
ات﴾(.)2
استَبِ ُقوا َْْ
وقال سبحانهَ ﴿ :ولَ ْو شاءَ اللَّهُ َجلَ َعلَ ُك ْم أ َُّمة واح َدة َولك ْن ليَْبـلَُوُك ْم فيما آتا ُك ْم فَ ْ
ٍ
ِ ِ
ض﴾(.)5
ض َها َّ
ويف آية أخرىَ ﴿ :وسا ِرعُوا إىل َم ْغفَرةٍ م ْن َربِّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
السماو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
والظاهر أن آية املسارعة للوجوب ،حيث إن حتصيل الغفران واجب فوري ،وحتصيله إمنا يكون
باإلتيان بسبب الغفران ،من إتيان الواجبات وترك احملرمات واالستغفار عن املعاصي وإعطاء الكفارات
وحقوق الناس وغري ذلك.
أما املسابقة فالالزم أن حيمل على االستحباب ألنه ال يلزم التسابق إىل الواجب أو ترك احلرام أو
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ما أشبه ذلك ،اللهم إالّ أن يراد به السبقة أيضا يف املورد الواجب.
وعلى أي حال ،فاملراد إما الوجوب يف مورده أو األعم ،فالوجوب يف ضمنه أيضا.
وقد ذكرنا يف بعض كتبنا أن الغالب يف مثل هذه اآليات والروايات أن حتمل على الكلي فيشمل
الواجب واملستحب ،وهذا هو املفهوم عرفا ،أما استعمال اللفظ يف معنيني فليس ِما ْحن فيه.
 :6ستر العورة
قد تقدم الكالم يف ذلك يف حفظ العورة يف هذا الكتاب كما ذكرنا تفصيله يف (الفقه) شرح العروة.
وال خيفى أن السرت حيصل باملاء والظالم والرتاب وما أشبه ذلك ،كما أن سرت العورة غري واجب
بالنسبة إىل األعمى ،وإن كان أحيانا يستحب التسرت منه ،ملا ورد من قوهلا (عليها السالم) :إِنا تراه.
كما ال خيفى أن السرت ال جيب أن يكون باملتعارف كالثياب وْحوه ،بل إذا كان بسبب الطني وما
أشبه ذلك كان سرتا.
 :7السجود

َّ
اس ُج ُدوا
ذين َآمنُوا ْارَكعُوا َو ْ
ورد يف آيات متعددة األمر بالسجود ،مثل قوله سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
اخلَْيـَر لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن﴾(.)0
َوا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم َوافْـ َعلُوا ْ

وحيث إن الفالح واجب حتصيله ،فالظاهر أن األمر بالسجود واجب ،لكن حيث ال جيب السجود
وحده إالّ يف التالوة والسهو والسجود يف ضمن الصالة وما أشبه فالبد أن يكون املراد بالسجود ذلك.
ئء َعلَْي ِه ُم الْ ُق ْرآ ُن ال يَ ْس ُج ُدو َن﴾ أي ال يعبدون اهلل عبادة فيها
وهكذا يف قوله سبحانهَ ﴿ :وإذا قُ ِر َ
سجدة ،وإال يلزم أن حيمل على االستحباب أو على املعىن اللغوي أي اخلضوع ،ولعل املعىن اللغوي أقرب
إىل سياق اآلية ،حيث قال سبحانه:
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﴿فَما َهلُم ال يـُ ْؤِمنُو َن وإذا قُ ِر َ ِ
َّ
ذين َك َف ُروا يُ َك ِّذبُو َن َواللَّهُ أ َْعلَ ُم ِمبا
ْ
َ
ئ َعلَْيه ُم الْ ُق ْرآ ُن ال يَ ْس ُج ُدو َن ،بَ ِل ال َ
ٍ ()0
ذاب أَلي ٍم إِالَّ الَّذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
يوعُو َن فَـبشِّرُهم بِع ٍ
َجٌر َغْيـ ُر ِمَْنُون﴾ .
َ َ ََ
الصاحلات َهلُ ْم أ ْ
َ ْ ْ َ
ُ

أقول :أي غري مقطوع ،ألن أجر اآلخرة مستمر ،كما قال سبحانه مكررا :خالدين فيها.)4(
أما قوله سبحانه :وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون فليس املراد أنه إذا قرئ القرآن وجب على
اإلنسان السجود املتعارف ،بل املراد أِنم ال خيضعون هلل سبحانه ،حيث إِنم ال يؤمنون باهلل ،وحىت إذا قرئ
عليهم القرآن وبني هلم إعجازه ِما يدل على صدق الرسول (صلى اهلل عليه وآله).
 :8سجدة التاوة
جتب سجدة التالوة لورود الروايات الدالة على ذلك بالنسبة إىل العزائم األربع ،كما ذكرنا تفصيله يف
كتاب الصالة مبحث السجدة.
قال الصادق (عليه السالم) يف صحيح عبد اهلل بن سنان :إذا قرأت شيئا من العزائم اليت يسجد
فيها فال تكِب قبل سجودك ،ولكن تكِب حني ترفع رأسك ،والعزائم أربع :حم السجدة وتنزيل والنجم وأقرأ
باسم ربك.)4(
ويف صحيح ابن سنان ،قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن رجل مسع السجدة تقرأ ،قال :ال
يسجد إالّ أن يكون منصتا لقراءته متسمعا هلا ،أو يصلي بصالته ،فأما أن يكون يصلي يف ناحية وأنت
تصلي يف ناحية أخرى فال تسجد ملا مسعت.)2(
وتفصيل الكالم يف ذلك يف (الفقه).
وال خيفى أن يف القرآن سجدات واجبة أربع ،وسجدات مستحبة كما ذكر يف الفقه ،والسجدة
املستحبة تتأتى بأية كيفية كانت ،والكالم يف أن السجدة الواجبة مع االستماع أو مطلقا حىت مع السماع
مذكور يف الفقه مبا الْحتاج إىل تفصيله هنا.
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 :9سجدة السهو
ال خالف بني الفقهاء يف وجوب سجديت السهو يف اجلملة ،وإمنا اخلالف يف بعض اخلصوصيات
املرتبطة بذلك ِما ذكرنا تفصيله يف كتاب (الفقه) حبث اخللل.
ويف صحيح األعرج ،قال الصادق (عليه الصالة والسالم) يف حديث :وسجد سجدتني ملكان
الكالم.)0(
ويف صحيح ابن أيب يعفور ،عنه (عليه السالم) :وإن تكلم فليسجد سجديت السهو.)4(
وقد اشتهر بني املتأخرين وجوب السجدتني للسالم والكالم والسجدة املنسية والشك بني األربع
واخلمس والركعة املنسية ،وقد ورد يف بعض الروايات :لكل زيادة ونقيصة ،وقد ذكرنا تفصيلها يف كتاب
الصالة يف (الفقه).
 :01تسريح الزوجة

قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّها الَّذين آمنُوا إذا نَ َكحتُم الْم ْؤِم ِ
نات ُمثَّ طَلَّ ْقتُم ِ
وه َّن فَما لَ ُك ْم
وه َّن م ْن قَـْب ِل أن َمتَ ُّس ُ
ُ ُ
َ
َ َ
ْ ُ ُ
()3
وه َّن َسراحا َمجيال﴾ .
َعلَْي ِه َّن ِم ْن ِعدَّةٍ تَـ ْعتَد َ
وه َّن َو َسِّر ُح ُ
ُّوِنا فَ َمتـِّعُ ُ
والظاهر أن ذكر املؤمنة من باب املثال الغالب ،وإال فالالزم على الزوج املعاشرة باملعروف أو التسريح
ساك
بإحسان حىت بالنسبة إىل الكافرة ،بدون أذية وتمة وهبت وسب وغري ذلك ،كما قال سبحانه﴿ :فَِإ ْم ٌ
ِ ٍ
وف أَو تَسريح بِِإح ٍ
سان﴾( ،)2والظاهر أنه ال حكم جديد يف املسألة وإمنا ذلك إشارة إىل األحكام
مبَْع ُر ْ ْ ٌ ْ
األخر املعروفة يف هذه املسألة.
واملراد باملعروف املعروف شرعا ،ومن املعروف شرعا املعروف عرفا يف اجلملة ،كما أن التسريح
باإلحسان الواجب عبارة عن إعطائها حقوقها ،فإنه إحسان إليها ،واملنصرف من اإلمساك باملعروف أو
تسريح باإلحسان يف الدائمة ،أما املتعة فليست هذه
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اآلية شاملة هلا إال باملالك ،فإن اإلنسان إذا حفظ املرأة جيب أن ميسكها مبعروف ،وإذا سرحت هببة
أو ما أشبه يسرحها بإحسان.
 :00مساعدة الحاكم

جتب مساعدة الناس للحاكم اإلسالمي( ،)0ووجوبه على الكفاية ،وإمنا جتب مساعدته ألنه بدوِنا ال
يتمكن من إقامة اإلسالم ونشر األحكام ومها من أوجب الواجبات ،فمساعدته واجب مقدمي ال ذايت ،وال
يلزم أن تكون املساعدة جمانا ،بل مثلها مثل الصناعات اليت يؤخذ عليها األجر كما قرر يف كتاب
املكاسب ،بل ظاهر اجلواهر عدم اخلالف يف أصل املسألة ،فإنه قال( :ال إشكال وال خالف يف وجوب
مساعدة الناس هلم) أي للفقهاء (على ذلكْ ،حو مساعدتم لإلمام عليه السالم ،ضرورة كونه من
السياسات الدينية اليت ال يقوم الواحد هبا ،ومن الِب والتقوى الذين أمر بالتعاون عليهما)( )4إىل آخره.

وإن كان بعض ما ذكر له من الدليل فيه ضعف ،لوضوح أن املساعدة على الِب والتقوى ليس واجبا
على إطالقه ،إالّ أن يقال إن املساعدة على الِب والتقوى تشمل الواجب واملستحب ،ففي كل مورد جيب
تكون واجبة ،ويف كل مورد يستحب تكون مستحبة ،وذلك كما ذكرنا سابقا أن أمثال هذه اآليات ِما
استعمل يف الكلي وله مصاديق.
ومنه يعرف أن املراد باحلاكم اإلسالمي أعم من احلاكم األصلي أو نائبه أو نائب نائبه ،مثل الفقيه يف
زمن الغيبة ونوابه يف البالد املختلفة ،فقد جرت العادة على أن الفقيه جيعل لنفسه نوابا يف سائر البالد ،وقد
قرأت يف بعض الكتب أن عليا (عليه السالم) كان له ألف و ٍال يف البالد املختلفة ،كما كان له ألف ٍ
قاض
يف تلك البالد ،فلكل و ٍال ٍ
قاض.
 :04السعى إلى ذكر اهلل
ِ
لصالةِ ِمن يـوِم ْ ِ
َّ
اس َع ْوا إىل ِذ ْك ِر اللَّ ِه
ي لِ َّ
اجلُ ُم َعة فَ ْ
ْ َْ
ذين َآمنُوا إذا نُود َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ

( )0اجلامع للشرائط.
( )4جواهر الكالم :ج 40ص.411

َو َذ ُروا الْبَـْي َع ذلِ ُك ْم َخْيـٌر لَ ُك ْم أن ُكْنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن﴾(.)0

ومن الواضح أن السعي واجب مقدمي ،وإال فال خصوصية له فيما إذا متكن اإلنسان من إقامة
الصالة ،كما إذا اجتمعت الشرائط وأقام عنده إماما أو مأموما أو كان حاضرا يف املصلى قبل الصالة.
وقد رأينا يف (الفقه) أن الصالة واجبة ذخيريا بني اجلمعة والظهر يف زمن الغيبة ،فلكل إنسان أن يصلي
اجلمعة أو أن يصلي الظهر إذا قامت اجلمعة بشرائطها املقررة ،وتفصيل الكالم يف صالة اجلمعة يف (الفقه).
 :03السفر الواجب
قد يكون السفر واجبا مقدمة لطاعة واجبة ،كالسفر إىل حتصيل العلم الواجب وْحوه ،أو للفرار عن
()4
معصية ،وقد يكون مستحبا ،ففي الشعر املنسوب إىل علي (عليه الصالة والسالم):
تغرب عن األوطان يف طلب العلى *** وسافر ففي األسفار مخس فوائد
تفرج ه ّم واكتساب معيشة *** وعقل وآداب وصحبة ماجد
فإن قيل يف األسفار ذل وحمنة *** وقطع الفيايف وارتكاب شدائد
فموت الفىت خري له من قيامه *** بدار هوان بني واش وحاسد
والفرق بني حتصيل العقل وحتصيل اآلداب ،أن اآلداب تكون يف املستحبات كأدب اجمللس وأدب
الكالم وأدب السالم وأدب الزواج وغري ذلك ،فإن كلها وإن كانت عقلية شرعية إال أن املراد بالعقل غري
ذلك مثل العلم والعقيدة وما أشبه ذلك.
 :02السقى
جيب سقي األسري كما تقدم ،وكذلك جيب السقي مقدمة إذا توقف عليه إنقاذ املسلم
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وْحوه.
ِ
عام َعلى
ويف الصحيح ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) ،سألته عن قول اهلل عز وجلَ ﴿ :ويُطْع ُمو َن الطَّ َ
ِ ()0
طعم وإن كان يقدم للقتل.)4(
ُحبِّه﴾ اآلية ،قال :هو األسري ،وقال :األسري يُ َ

إىل غريها من الروايات ،واإلطعام شامل للماء أيضا كما قال سبحانهَ ﴿ :وَم ْن َملْ يَطْ َع ْمهُ فإنه
ِم ِّين﴾( ،)3ولذا قال يف اجلواهر ِمزوجا مع الشرائع( :وجيب أن يُطعم األسري ويُسقى وإن أريد قتله يف ذلك
الوقت الذي حيتاج فيه إىل اإلطعام كما صرح به غري واحد ،بل نسب إىل ظاهر األصحاب ،بل نفي

اخلالف عنه عدا شاذ من املتأخرين) (.)2

أقول :ويف عمل ذلك مع عدم اجلمع كما يف الروايات الواردة عن علي (عليه السالم) واحلسن (عليه
السالم) من األدلة على ذلك ،فإن عملهم وإن كان ال يظهر منه الوجوب لكنه من املصاديق لقوله تعاىل:
ويطعمون الطعام على حبه ...اآليات.
 :05إسكان المطلقات
قال سبحانه﴿ :أ ِ
ث َس َكْنتُ ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم﴾( ،)5وقد ذكرنا تفصيل املسألة يف كتاب
وه َّن ِم ْن َحْي ُ
َسكنُ ُ
ْ
الطالق.
والسكىن جيب أن يكون حسب الشأن من ناحية ،وحسب احلر والِبد وسائر الشرائط من ناحية
ثانية ،ويفهم ذلك من إطالق أسكنوهن من حيث سكنتم.
ومن الواضح أنه ال جيب أن يكون سكىن لذاتا بل بأن يعطي الرجل املال لسكناها.
 :06التسليم للنبي (صلى اهلل عليه وآله)
ال إشكال يف وجوب التسليم لرسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) يف أوامره ونواهيه ،فإن ذلك من
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ِ
اإلطاعة الواجبة ،لكن ذلك ليس واجبا غري الواجبات املعهودة ،أما قوله سبحانه﴿ :إِ َّن اللَّهَ َوَمالئ َكتَهُ
َّ
صلُّوا َعلَْي ِه َو َسلِّ ُموا تَ ْسليما﴾( )0فالظاهر بقرينة السياق أن املراد
صلُّو َن َعلَى النِ ِّ
ذين َآمنُوا َ
يُ َ
َّيب يا أَيـُّ َها ال َ

بالتسليم هو السالم املعهود ،ولذا يكون من األمر املستحب ألنه مل جند من أفىت بوجوب السالم عليه
(صلى اهلل عليه وآله).
نعم القدر املتعارف( :اللهم صل على حممد وآل حممد) أو (صلى اهلل على حممد وآله حممد).
وذكر اآلل إمنا هو لنص النيب (صلى اهلل عليه وآله) به ،ولذا فالذين يذكرون النيب (صلى اهلل عليه
وآله) وال يذكرون اآلل يكون األمر عندهم اشتباه.
 :07التسليم على الناس
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِّ
بارَكة طَيِّبَة﴾( ،)4وهذا
قال سبحانه﴿ :فَإذا َد َخ ْلتُ ْم بـُيُوتا فَ َسل ُموا َعلى أَنْـ ُفس ُك ْم َحتيَّة م ْن عْند الله ُم َ
حممول على االستحباب ألنه مل يقل أحد بوجوبه ،فهو كالسالم على من لقيه اإلنسان ِما هو مستحب،
والشهرة احملققة بل اإلمجاع املدعى صاحلان لصرف الظواهر عن الوجوب والتحرمي إىل االستحباب والكراهة
كما ال خيفى ،نعم جواب السالم واجب كما ذكر يف حمله من كتاب الصالة.
وقد ذكرنا يف الفقه أن ذلك حيصل بأن يقول :عليكم السالم ،وعليك السالم ،والسالم عليك،
والسالم عليكم ،بل مبجرد لفظ السالم جمردا عن املتعلق ،كما قال سبحانه :قالوا سالما قال سالم
ولذا يصح أن يأيت بالسالم مرفوعا أو منصوبا أو موقوفا.
 :08اإلسام

قال سبحانه﴿ :ومن يـبتَ ِغ َغيـر ْاإلسالم دينا فَـلَن يـ ْقبل ِمْنه وهو ِيف ْاآل ِخرةِ ِمن ْ ِ
ين﴾(.)2
اخلاسر َ
َ َ
ْ ُ َ َ ُ ََُ
َ َ ْ َْ ْ َ
ِ
ِّين ِعْن َد اللَّ ِه اإلسالم﴾(.)5
وقال تعاىل﴿ :إ َّن الد َ
وقال سبحانهَ ﴿ :وأَنيبُوا إىل
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()3

َسلِ ُموا لَهُ﴾(.)0
َربِّ ُك ْم َوأ ْ

واإلسالم هو عبارة عن جمموع األحكام املتعلقة بالقلب واللسان واجلوارح وهو واجب بال إشكال وال
ِ
اب
خالف ،والظاهر أنه يطلق على اإلميان تارة ،وعلى األعم منه تارة أخرى ،قال سبحانه﴿ :قالَت ْاألَ ْعر ُ
ِ
ِ
َسلَ ْمنا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ْاإليما ُن في قُـلُوبِ ُك ْم﴾(.)4
آمنَّا قُ ْل لَ ْم تُـ ْؤمنُوا َولك ْن قُولُوا أ ْ
َ
وقد ذكرنا يف بعض مباحث (الفقه) أن إسالم املنافق يقبل منه ،ولذا قبل منهم الرسول (صلى اهلل
عليه وآله) مع علمه بنفاقهم.
أما إظهار الكافر الشهادتني بدون التزام بأي من لوازمهما لتمشية أمر يقصده ،كما إذا أراد التجسس
على املسلمني وال يتاح له ذلك إالّ بإظهارمها ،بأن علمنا منه ذلك فهو ليس باإلسالم الذي له أحكام يف
الظاهر.
ولذا ال يصح تزوجيه ببنت مسلمة أو تزوجيها فيما إذا مل تكن كتابية مبسلم ،إىل غري ذلك من
األحكام ،هذا مع قطع النظر عن إجراء أحكام اجلواسيس عليه أو عليها ،وال خيص األمر باجلاسوس
واجلاسوسة بل األمر كذلك إذا أراد التفرج أو التمشي أو ما أشبه ذلك.
ومنه ما إذا أظهر اإلسالم كيفا ألنه يريد االستفادة من أموال املسلمني املقررة مبثل ذلك ،كما ورد
بالنسبة إىل السيد املرتضى من أنه أعطى ليهودي أظهر اإلسالم املعاش مث أسلم اليهودي ،ال ينايف ما
ذكرناه ،إلن اإلحسان إىل أهل الكتاب وإىل غري أهل الكتاب جائز شرعا ،كما قال سبحانه :ال ينهاكم
اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تِبوهم وتقسطوا إليهم ،)3(ويف فعل رسول

اهلل وعلي واحلسني (صلوات اهلل عليهم) داللة على ذلك كما ذكرناه يف بعض كتبنا.
 :09السام
السالم واجب يف الصالة كما هو معروف ،وكذلك جيب السالم جوابا ،أما السالم
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االبتدائي فهو مستحب ،كما ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الصالة ،وأملعنا إىل ذلك يف حبث سابق.
وقد ذكرنا هناك أنه ال جيب التطابق بني اجلواب والسؤال ،بل إذا قال :السالم عليكم ،جاز أن يقول
سالم ،أو ما
املصلي له :عليكم السالم ،وعليك السالم ،والسالم عليك ،والسالم عليكم ،أو سالما ،أو ٌ
أشبه ذلك ،فإن إطالق األدلة يشمل كل ذلك ،أما رد سائر أقسام التحية فمشكل على ما ذكرنا تفصيله
هناك.
 :41السماع

امسَعُوا َوأَطيعُوا﴾(.)0
استَطَ ْعتُ ْم َو ْ
قال سبحانه﴿ :فَاتَّـ ُقوا اللَّهَ َما ْ

والظاهر أنه ليس بواجب نفسي ،وإمنا هو عبارة أخرى عن تقبل األحكام الشرعية بإتيان الواجبات
وترك احملرمات ،فلو علم بذلك من دون السماع كالقراءة يف الكتب وما أشبه وعمل كفى.
ولعل السماع يراد به اخلضوع النفسي ال السماع باألذن.
أقول :وعليه حيمل قوله سبحانه :وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري ،)4(بأن
كنا مسعنا كالم األنبياء واملصلحني أو كنا نعقل بأنفسنا ،فإن العقل يرشد إىل أوليات العقائد واألحكام،
مثل كون اإلله للكون ،وأنه واحد ،وأنه عادل ،وأن األنبياء (عليهم السالم) مبعوثون ،وأن يوم القيامة قائم
وما أشبه ذلك ،وهلذا استدلوا يف كتب أصول الدين عليها باألدلة السمعية واألدلة العقلية وإن كان الوصول
إىل األدلة العقلية حباجة إىل صفاء من الذهن واستقامة من الفكر.
 :40االستماع للقرآن
ئ الْ ُقرآ ُن فَاستَ ِمعوا لَه وأَنْ ِ
صتُوا لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن﴾(.)3
قال سبحانهَ ﴿ :وإذا قُ ِر َ ْ
ْ ُ َُ
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واملشهور عدم الوجوب إالّ يف الصالة الواجبة فيما يسمع صوت اإلمام ولو مههمة.
ففي صحيح زرارة ،عن الباقر (عليه السالم) :وإن كنت خلف إمام فال تقرأ شيئا يف األوليني
ئ الْ ُق ْرآ ُن﴾ يعين يف الفريضة خلف اإلمام
وأنصت لقراءته إىل أن قال :فإن اهلل عز وجل يقولَ ﴿ :وإذا قُ ِر َ
استَ ِمعوا لَهُ وأَنْ ِ
صتُوا لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َح ُمو َن﴾ .)0(
﴿فَ ْ ُ
َ
وال خيفى أن املراد بـ فاستمعوا له وأنصتوا أمران ،االستماع وهو إعطاء القلب ْحو ما يقرأ،
باإلضافة إىل اإلنصات والسكوت ،وإالّ فكثريا ما يتمكن اإلنسان من االستماع وعدم اإلنصات بأن يشغل
قلبه باألمرين ،تارة هذا وتارة هذا ،وإن كانا يف ضمن كالم واحد.
نعم ال إشكال يف استحباب االستماع واإلنصات مطلقا ،سواء يف الصالة أو يف غري الصالة ،وقد
ورد أن عليا (عليه السالم) مسع إنسانا يقرأ القرآن وهو يف الصالة ،فسكت حىت أمت الرجل القراءة فاستمر
يف الصالة ،مث قرأ مرة ثانية فاستمع حىت أمت ،فاستمر علي (عليه السالم) يف القراءة.
ولعل الظاهر أنه ال جيوز االستماع واإلنصات يف ما إذا كان السكوت من القارئ موجبا لبطالن
الصالة ،المتداد قراءة ذلك اإلنسان اخلارج ،على املشهور حيث قالوا بعدم جواز إبطال الصالة يف
الصلوات الواجبة كما ذكرنا تفصيل ذلك يف الفقه.
 :44استماع خطبتي الجمعة
جيب استماع خطبيت اجلمعة على املشهور ،لصحيح حممد بن مسلم ،عن الصادق (عليه السالم):
ال بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ اإلمام من اخلطبة يوم اجلمعة ما بينه وبني أن يقام الصالة ،وإن مسع
القراءة أو مل يسمع أجزأه.)4(
فإن املفهوم من هذه الرواية الوجوب ،باإلضافة إىل بعض الروايات األخر ،وقد ذهب املشهور إىل
ذلك ،وتتمة الكالم يف حبث الصالة.
من غري فرق بني أن يكون املصلي
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يصلي اجلمعة ذخيريا أو تعيينا ،ومن غري فرق بني أن يكون رجال أو امرأة ،حاضرا أو مسافرا ،إذا قلنا
بأن صالة اجلمعة تصح من املسافر ،كما ذكرناه يف الفقه.
 :43سوق البدنة
سوق البدنة يف حج القران واجب يف اجلملة ،كما ذكرنا تفصيله يف كتاب احلج.
 :42التسوية بين المترافعين
مساواة القاضي بني اخلصمني واجب يف اجلملة ،كما أشرنا إليه يف كتاب القضاء.
ففي رواية سلمة ،قال :مسعت عليا (عليه الصالة والسالم) يقول لشريح ،إىل أن قال :مث واس بني
املسلمني بوجهك ومنطقك وجملسك حىت ال يطمع قرببك يف حيفك ،وال ييأس عدوك من عدلك.)0(
ويدل على أن األمر على سبيل االستحباب ،فإن تعليل احلكم يدل على أن املناط هي العلة وجودا
وعدما ،وذلك ال ينايف االستحباب مطلقا ،وهلذا مل يقل بالوجوب إىل هذا احلد أحد ،وال فرق يف أن يكونا
رجلني أو امرأتني ،أو رجال وامرأة ،كبريا أو صغريا ،أو كبريين أو صغريين.
ويف رواية السكوين ،عن الصادق (عليه السالم) ،عن أمري املؤمنني (عليه السالم) ،قال :من ابتلي
بالقضاء فليواس بينهم يف اإلشارة ويف النظر ويف اجمللس.)4(
وعنه (عليه الصالة والسالم) :إن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ِنى أن يضاف اخلصم إالّ ومعه
خصمه.)4(
وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب القضاء.
 :45التسوية بين المسلمين
جيب التسوية بني املسلمني يف كافة القوانني األولية والثانوية ،فإن املسلم العريب والعجمي واهلندي
والرتكي واإلندنوسي واإلفريقي وغريهم متساوون يف كافة األحكام،
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( )4الوسائل :ج 01ص 017الباب  4من آداب القاضي ح.0
( )4الوسائل :ج 01ص 017الباب  4من آداب القاضي ح.4

ـ إالّ ما خرج بالدليل ،كعدم تساوي الرجل واملرأة يف اإلرث ،إذ قد يزيد إرث الرجل ،وقد يزيد إرث
املرأة ،وقد يتساويان كما ذكرنا تفصيله يف كتاب االرث ـ .
مثل العبادات واملعامالت والنكاح والطالق واإلرث واحلدود واحلريات وغريها ،فما اعتادته غالب بالد
اإلسالم يف احلال احلاضر من جعل قوانني تقتضي عدم التساوي مث تنفيذ ذلك باحلديد والنار ،فأولئك
ك ُه ُم الْكافُِرو َن...
املقنون واملنفذون مشمولون لقوله سبحانهَ ﴿ :وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِمبا أَنْـَزَل اللَّهُ فَأُولئِ َ
الظَّالِمو َن ...الْ ِ
فاس ُقو َن﴾(.)0
ُ
وقد ذكرنا يف كتاب (املرض والعالج) أن مشكلة املسلمني (القانون) ،وعالجهم رفض القانون
والرجوع إىل أحكام اهلل سبحانه النابعة من األدلة األربعة.
أقول :املراد بالقانون هي القوانني الوضعية املخالفة لنصوص اإلسالم كتابا وسنة وإمجاعا وعقال ،مثل
عدم األمة الواحدة ،وعدم األخوة ،وعدم احلرية ،على ما ذكرنا تفصيل كل ذلك يف مجلة من كتبنا.
 :46السير في األرض

سيروا فِي ْاأل َْر ِ
ض﴾( ،)4وقوله
ورد السري يف األرض يف مجلة من اآليات القرآنية ،كقوله سبحانهُ ﴿ :
شوا في َمناكِبِها َوُكلُوا ِم ْن ِرْزقِ ِه﴾( )3وما أشبه ذلك.
سبحانه﴿ :فَ ْام ُ
والظاهر أن املراد هبا االعتبار واالتعاظ وإمعان النظر ،ال أنه واجب تعبدي ،إالّ إذا كان السري مقدمة
لواجب ،أو سببا للفرار من احلرام على ما تقدم اإلملاع إليه.
والظاهر أن بني السري والسفر عموما من وجه ،إذ لو سافر يف داخل املدينة أو أطرافها للعِبة مسي
سريا ال سفرا ،ولو سافر يف سيارة مغلقة ال يرى مكانا وال يعرف شيئا كان سفرا ال سريا مبعناه املنصرف
عنه ،فإن املعىن املنصرف من السري االعتبار ،وقد جيتمعان يف ما إذا كان السفر واجبا كما إذا كان

( )0سورة املائدة :اآلية  22و 21و.27
( )4سورة العنكبوت :اآلية .41
( )4سورة امللك :اآلية .01

مقدمة للحج أو لتحصيل العلم ،أو مستحبا يف ما إذا كان للتنزه وما أشبه.
أما إذا كان حراما ألنه مقدمة للحرام كذهابه لقتل إنسان أو الزنا أو ما أشبه ذلك ،فلم يكن من
مصاديق ما ذكره سبحانه وتعاىل.

حرف الشين
 :0شد الوثاق

الر ِ
ِ
َّ
ثاق فَِإ َّما َمنًّا بَـ ْع ُد
وه ْم فَ ُش ُّدوا الْ َو َ
ب ِّ
ذين َك َف ُروا فَ َ
قاب َح َّىت إذا أَثْ َخْنتُ ُم ُ
ض ْر َ
قال سبحانه﴿ :فَإذا لَقيتُ ُم ال َ
ِ
ب أ َْوز َارها﴾(.)0
ض َع ْ
َوإِ َّما فداء َح َّىت تَ َ
احلَْر ُ

والظاهر أن شد الوثاق من باب املقدمة ال أنه نفسي ،فهو كناية عن ضبطهم حىت ال ينهزموا أو ال
جيتمعوا مرة ثانية ويهجموا على املسلمني ،فإن ذلك هو املنصرف منه ،أما بقية األحكام فقد ذكرنا تفصيله
يف كتاب اجلهاد ،كما ذكرنا فيه ويف غريه أن اإلمام (عليه السالم) ُمري بني (االسرتقاق) و(القتل)

و(السجن) و(إطالق السراح جمانا) أو (يف قبال أخذ الفدية) أو (التسفري) حسب ما يراه صالحا.
كما ذكرنا يف بعض كتبنا أن احملصني ع ّدوا القتلى من املسلمني والكفار يف كل حروب رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله) فكانوا بني األلف وَثانية وبني األلف وأربعمائة شخص ،كما أن كل حروب علي
(عليه الصالة والسالم) بعد الرسول (صلى اهلل عليه وآله) كانت يف شهرين ونصف فقط ،شهران وثالثة
عشر يوما حرب صفني ،ويوم واحد حرب اجلمل ،ويوم واحد حرب النهروان.
وال خيفى أن اآلية وإن كانت خاصة بالذين كفروا ،لكن مناطها أعم من البغاة واحلروب الدفاعية
واحلروب اهلجومية ،وإذا مل ير اإلمام (عليه السالم) شد الوثاق كما ورد يف قصة علي (عليه السالم) يف
احلروب الثالثة فهو كما يرى ،ألن األمر موكول إليه ،ومثله احلاكم الشرعي.

( )0سورة حممد :اآلية .2

 :4تشريد الكفار
قال سبحانه﴿ :الَّذين عاه ْد ِ
َّه ْم ِيف
ت مْنـ ُه ْم ُمثَّ يَـْنـ ُق ُ
َ َ َ
ضو َن َع ْه َد ُه ْم يف ُك ِّل َمَّرةٍ َوُه ْم ال يَـتَّـ ُقو َن فَِإ َّما تَـثْـ َق َفنـ ُ
()0
احلر ِ
ب فَ َشِّرْد هبِِ ْم َم ْن َخ ْل َف ُه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّك ُرو َن﴾ .
َْْ
والظاهر أن املراد بالتشريد التهريب ،فإذا ظفر الرسول أو القائم مقامه يف احلرب بالكفار املناقضني
عهدهم قتلهم ونكل هبم مبا يعتِب به من خلفهم من الكفار حبيث خيافون نقض العهد أو قتال املسلمني.
ولذا يلزم أن يالحظ يف احلروب اإلسالمية إذا حتقق هذا املوضوع إسقاط قوة احملاربني والسيطرة
عليهم وفعل ما يوجب ذخويف غريهم وهروهبم.
لكن ال خيفى لزوم أن يكون التخويف كنفس احلرب مبوازين اإلسالم النظيفة واملذكورة يف سرية
الرسول وعلي (عليهما الصالة والسالم) ،وقد ذكرنا بعض ذلك يف كتاب اجلهاد.
مث إن قوله سبحانه يف اآلية املباركة :الذين عاهدت ال يراد باحلكم هذا املوضوع فقط ،بل
موضوع احملاربة سواء حتقق يف ضمن ما ذكر يف اآلية أو يف ضمن غريه ،فإن كل حرب هلا هذه الشأن.
 :3الشكر هلل وللوالدين
ِِ
ك﴾( ،)4ويف آيات أخر أيضا األمر بشكر اهلل سبحانه وتعاىل،
قال سبحانه﴿ :أ َِن ا ْش ُك ْر يل َولوال َديْ َ
والظاهر أنه ليس زائدا على سائر الواجبات وترك احملرمات املذكورة يف األدلة األخر ،ال أنه يلزم أن يقول
اإلنسان الشكر هلل أو يعمل الشكر أو يعقد قلبه على الشكر خارجا عن تلك األمور الواجبات.
آل داود ُش ْكرا وقَ ِ ِ ِ
ور﴾( ،)3واملراد بعمل الشكر
ي َّ
قال سبحانهْ ﴿ :اع َملُوا َ ُ َ
الش ُك ُ
ليل م ْن عباد َ
َ ٌ

( )0سورة األنفال :اآلية .16
( )4سورة لقمان :اآلية .02
( )4سورة سبأ :اآلية .04

يف مقابل الشكر اللساين كقوله( :شكرا هلل) ،وعقد قلبه بالشكر.
وعلى أي حال ،فلم أجد من الفقهاء من أوجب ذلك بعنوان مستقل.
وال فرق بني أن يكون الوالدان بعقد دائم أو بعقد متعة أو بشبهة وحىت بالزنا ،ألنا ذكرنا يف مجلة من
الكتب أن أحكام ولد الزنا بالنسبة إليه وإىل األبوين كل أحكام ولد احلالل إال ما أخرج بالدليل كاإلرث
وْحوه.
 :2الشهادة في حد الزنا

ِ
ِ ِ
نني﴾(.)0
قال سبحانهَ ﴿ :ولْيَ ْش َه ْد َعذابَـ ُهما طائ َفةٌ م َن الْ ُم ْؤم َ

وظاهر املشهور الوجوب ،كما أن ظاهرهم أيضا لزوم التعدد مبا يصدق عليه الطائفة.
أما ما يف صحيح غياث الوارد حول اآلية املباركة ،عن الصادق (عليه الصالة والسالم) :والطائفة
واحد ،)4(فلعل املراد به اجملموعة الواحدة ،فإنه يقال للمجموع واحد ،وتفصيل الكالم يف ذلك يف باب
احلدود.
ولكن الظاهر أن الطائفة واحد ،وقول اإلمام (عليه السالم) يراد به الواحد يف مقابل األكثر منه
والثالثة وما أشبه ذلك ،ويكون ذلك حينئذ مثل قوهلم :راجعنا األطباء أو املفسرين أو ما أشبه ،حيث ال
يريد اجملموع أو االثنني بل هذا اجلنس ،فإن اجلنس واجلمع ينوب أحدمها مقام اآلخر بالقرينة ،كما ذكرناه
يف كتب األدب.
 :5اإلشهاد واالستشهاد
ني فَـرجل وامرأ ِ ِ
قال سبحانه﴿ :واست ْش ِه ُدوا ش َ ِ ِ ِ
ِ
ض ْو َن ِم َن
َ
َ َْ
َتان ِم َّْن تَـ ْر َ
هيديْ ِن م ْن رجال ُك ْم فإ ْن َملْ يَ ُكونا َر ُجلَ ْ َ ُ ٌ َ ْ َ
الشُّه ِ
داء أ ْن تَ ِ
ُّهداءُ إذا ما ُدعُوا إىل أن قالَ  :وأَ ْش ِهدوا
دامها فَـتُ َذ ِّكَر إِ ْح ُ
ض َّل إِ ْح ُ
دامهَا ْاأل ْ
ب الش َ
َ
ُخرى َوال يَأْ َ
()2
)
3
(
َّهاد َة َوَم ْن يَكْتُ ْمها فَِإنَّهُ ِآمثٌ قَـ ْلبُهُ﴾ .
إذا تَبايَـ ْعتُ ْم ، إىل أن قالَ  :وال تَكْتُ ُموا الش َ

( )0سورة النور :اآلية .4
( )4تفسري الِبهان :ج 4ص 044ح.4
( )4سورة البقرة :اآلية .414
( )2سورة البقرة :اآلية .414

الظاهر أن احلكم لإلرشاد أو لألعم من الواجب واملستحب ،ألنه قد جيب االستشهاد واإلشهاد كما
ذكرنا ذلك يف كتاب الوديعة ،وهناك موارد أخر للوجوب كما يأيت ،وقد يستحب كاإلشهاد عند عقد
النكاح.

وال خيفى أن املستفاد من هذه اآلية ومن وقوله سبحانه :وال يأب الشهداء إذا ما دعوا ،)0(أن

األمر إذا كان متوقفا عليها ـ أي الشهادة ـ وجب على الشاهد احلضور ،وال نريد باحلضور معناه اللفظي بل
مبا ينتج مساع احلاكم الشهادة بأية كيفية كانت.
 :6االستشهاد على الزانية
ِ ِ ِ ِ
استَ ْش ِه ُدوا َعلَْي ِه َّن أ َْربَـ َعة ِمْن ُك ْم إىل قوله:
قال سبحانهَ ﴿ :والالَّيت يَأْ َ
تني الْفاح َشةَ م ْن نسائ ُك ْم فَ ْ
فَِإ ْن َش ِه ُدوا فَأَم ِس ُكوه َّن ِيف الْبـي ِ
وت﴾( ،)4ال يبعد وجوب مثل ذلك ألنه طريق النهي عن املنكر ،لكن رمبا
ْ ُ
ُُ

يقال بأنه واجب تعبدي يف نفسه حلكمة إقامة احلدود ،ورمبا يقال ألنه شرط لتحقق احلدود ال أنه واجب،
لكن الذي ذكرناه أوفق بالصناعة.
وال خيفى أن رؤية الشاهد الزنا يسبب رؤيته للعورتني وما أشبه ذلك ،فكان مستثىن عن التحرمي ،ألنه
الظاهر من األدلة ،لكن ال خيفى أن الضرورة تقدر بقدرها فالالزم أن ال يكون النظر أكثر من االحتياج.

 :7اإلشهاد على الطاق
وف أَو فا ِرقُوه َّن ِمبَعر ٍ
قال سبحانه﴿ :فَِإذا بـلَ ْغن أَجلَه َّن فَأَم ِس ُكوه َّن ِمبَعر ٍ
وف َوأَ ْش ِه ُدوا َذ َو ْي
ْ
ُ ُْ
َ َ َ ُ ْ ُ ُْ
ِمْن ُك ْم﴾(.)3
ال خيفى أن االشهاد يف الطالق واجب شرطي ،إذ بدون اإلشهاد ال يصح الطالق كما
تفصيله يف كتاب الطالق.

( )0سورة البقرة :اآلية .414
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( )4سورة الطالق :اآلية .4

َع ْد ٍل
ذكرنا

أما إذا كان عند العامة أو غري املسلمني فال يتوقف الطالق على اإلشهاد لقانون اإللزام.
 :8مشاورة األمة

ِ
ظ الْ َق ْل ِ
استَـ ْغ ِف ْر َهلُ ْم
ب الَنْـ َف ُّ
ت فَظًّا َغلي َ
ك فَ ْ
ضوا ِم ْن َح ْول َ
اع ُ
قال سبحانهَ ﴿ :و لَ ْو ُكْن َ
ف َعْنـ ُه ْم َو ْ
ت فَـتَـ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه﴾(.)0
َوشا ِوْرُه ْم ِيف األمر فَِإذا َعَزْم َ

الظاهر من اآلية وجوب املشورة على الرسول (صلى اهلل عليه وآله) يف املوضوعات املرتبطة بشؤون
األمة ،ويؤيده ما ذكره علي (عليه الصالة والسالم) من أن إعطاءهم املشورة له من حقهم عليه( ،)4وحيث
يلزم االتباع كان الالزم أن يستشري احلاكم اإلسالمي األمة يف أمور احلكم ،ومنه أصل كونه حاكما دون
غريه ،وهو ما يعِب عنه يف العصر احلاضر باالنتخابات احلرة ،أو كما يف رواية علي (عليه الصالة والسالم):
أن خيتاروا ،فإذا كان املتوفر فيه الشروط الشرعية من العلم والعدالة وغريمها متعددا كان لألمة اختيار هذا
دون ذاك ،أو اختيار جمموعة منهم(.)4
وقد ذكرنا يف كتبنا السياسية عدم حق استبداد فقيه واحد باحلكم إذا قلد الناس مجلة من الفقهاء
حبيث كانوا مراجع األمة ،بل الالزم أن يكون على رأس احلكم (شورى املراجع).
أما املشورة يف سائر األمور اجلزئية وْحوها فهي مستحبة كما هو املشهور ،وقد أملع إليها القرآن
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ذين َْجيتَنِبُو َن َكبائِر ِْ
اإل ِْمث
ذين َآمنُوا َو َعلى َرِّهب ْم يَـتَـ َوَّكلُو َن َوال َ
احلكيم بقوله تعاىلَ ﴿ :وما عْن َد اللَّه َخْيـٌر َوأَبْقى للَّ َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َّ
الصال َة َوأ َْم ُرُه ْم ُشورى بـَْيـنَـ ُه ْم َوِِمَّا
َقاموا َّ
ذين ْ
َوالْ َفواح َ
استَجابُوا لَرِّهب ْم َوأ ُ
ش َوإذا ما َغضبُوا ُه ْم يَـ ْغف ُرو َن َوال َ
ناه ْم يـُْن ِف ُقو َن﴾( ،)2فاآلية أعم من الواجب واملستحب ،ويعرف مورد كل واحد منهما من اخلارج.
َرَزقْ ُ
وال خيفى أن العفو واالستغفار أيضا واجبان ،ألِنما مقدمة لتقومي األمور وإن مل يكن

( )0سورة آل عمران :اآلية .011
(ِ )4نج البالغة :اخلطبة .077
( )4والخيفى أن حق االختيار هو بالنسبة إىل غري املعصوم (عليه السالم) كالفقهاء املراجع ،أما املعصوم (عليه السالم) فهو املعني من قبل
اهلل عزوجل والبد من طاعته كطاعة اهلل.
( )2سورة الشورى :اآلية  46ـ .41

العفو بدون املقدمية وكذلك االستغفار بدوِنا واجبا ،وإذا مل يكن واجبا فهو مستحب ،أما تفصيل
التفسري فهو موكول إىل التفاسري.

حرف الصاد
 :0الصبر

َّ
اصِِبُوا َوصابُِروا َورابِطُوا َواتَّـ ُقوا اللَّهَ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن﴾(.)0
ذين َآمنُوا ْ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
لكن الظاهر أن الصِب من الفضائل األخالقية ال من الواجبات الشرعية ،فإذا أتى اإلنسان بالواجبات
وترك احملرمات لكنه مل يصِب مل يكن فاعال للحرام.
والصِب على املشهور منقسم إىل الصِب على الطاعة ،وعلى املعصية ،وعلى املصيبة ،أما ﴿صابُِروا﴾
يصِب بعضهم بعضا ،أو أن يعتمد بعضهم على صِب بعض ،فيتخذه أسوة أو ْحو
فيحتمل أن يراد به أن ّ
ذلك.
وال خيفى أن املوارد األربعة يف هذه اآلية كلها صِب ،أما اصِبوا وصابروا فواضح ،وأما رابطوا
فإن املرابطة من أشد أقسام الصِب على ما كان متعارفا سابقا حيث يربط فرسه يف الثغور ،وهناك املشاكل
الكثرية من الغذاء واحليوانات واألعداء وغري ذلك ،و(التقوى) هو نوع من الصِب بأن يتجنب اإلنسان
احملرمات.
 :4مصاحبة الوالدين بالمعروف
قال سبحانه﴿ :و ِ
صاحْبـ ُهما ِيف ُّ
الدنْيا َم ْع ُروفا﴾(.)4
َ
الظاهر أنه ليس شيئا زائدا على أصل ما جيب على الولد يف قبال الوالدين ،أي يأيت

( )0سورة آل عمران :اآلية .411
( )4سورة لقمان :اآلية .01

يأيت بالنسبة إليهما ما جيب عليه شرعا باألدلة اخلاصة أو العامة.
وال خيفى أن املراد باملعروف هو الذي يعرفه الناس ،ومن الواضح أن الشريعة اإلسالمية إمنا يريد عمل
الناس مبا هو معروف لديهم وليس مبنكر ،وقد قال األصوليون :كلما حكم به العقل حكم به الشرع،
وبالعكس ،فقد استدلوا على ذلك مبا يفيد املقصود إليه يف األصول.
 :3الصدع بالحق

ِ
كني﴾(.)0
اص َد ْع مبا تـُ ْؤَم ُر َوأ َْع ِر ْ
ض َع ِن الْ ُم ْش ِر َ
قال سبحانه﴿ :فَ ْ
الظاهر أن ذلك مل يكن خاصا بالرسول (صلى اهلل عليه وآله) وإمنا جيب على كل أحد أن يصدع مبا
يؤمر به ،من غري فرق بني األئمة (عليهم الصالة والسالم) وأفراد املؤمنني ،لكن ذهب بعض إىل أنه يستفاد
من اآلية عدم جواز التقية عليه (صلى اهلل عليه وآله) يف بيان احلكم ،ونقل عن احملقق الطوسي أنه مذهب
أصحابنا ،لكن ذلك حمتاج إىل التأمل.
إذ من الدليل العقلي أن يتقي اإلنسان عما خيافه على نفسه أو عرضه أو ماله ،ولعل من التقية
بالنسبة إليه أنه كان إذا أراد أن يذهب إىل احلرب ال يذهب يف الطريق املستقيم إليه بل يذهب يف الطريق
الذي ال ينتهي إليه حىت ال يعرف الناس مسريه ومصريه مث توجه يف وسط الطريق حيث ال أحد يعرف إىل
حيث مقصده.
وقد استدل بعضهم على خصوصية األمر بالنيب (صلى اهلل عليه وآله) ببعض الروايات ،لكنها ال تدل
على املقصود.
 :2تصديق الحالف
يف صحيح اخلزاز ،عن الصادق (عليه الصالة والسالم) قال :من حلف باهلل فليصدق ،ومن مل
يصدق فليس من اهلل يف شيء ،ومن حلف له باهلل فلريض ،ومن مل يرض فليس من اهلل.)4(

( )0سورة احلجر :اآلية .12
( )4الوسائل :ج 06ص 041الباب  6من حترمي احللف ح.4

ومثل هذه الرواية غريها ،وقد ذكرنا يف حبث الرضا أن احلالف باهلل سبحانه وتعاىل إذا كان يف مقام
الدعوى جيب تصديقه على املوازين الشرعية ،أما من حلف باهلل سبحانه وتعاىل يف غري مواقع الدعوى فال
دليل على وجوب تصديقه.
لكن من احملتمل أن اإلنسان الذي حيلف باهلل جيب على طرفه أن ال يكذبه فيما إذا مل يكن داع
شرعي على ذلك ،فقوله :ومن مل يرض فيس من اهلل أي جيب عليه إظهار الرضا ال الرضا القليب.
 :5تصديق اهلل سبحانه وتعالى والرسول (ص) وما جاء به
ص ِّدقُو َن﴾(.)0
قال سبحانهَْْ ﴿ :ح ُن َخلَ ْقنا ُك ْم فَـلَ ْو ال تُ َ

إن من الواضح وجوب تصديق اهلل سبحانه وتعاىل ورسله وأنبياءه واألئمة الطاهرين (عليهم الصالة
والسالم) ،وإالّ مل يكن الشخص مؤمنا.
واملراد بالتصديق القليب واللساين ،أما التصديق العملي فذلك شأن الواجبات واحملرمات ،فلو صدق
ِ
استَـْيـ َقنَْتها
اإلنسان يف قلبه لكنه مل يصدق بلسانه كان كافرا ،ولذا قال سبحانهَ ﴿ :و َج َح ُدوا هبا َو ْ

أَنْـ ُف ُس ُه ْم﴾( ،)4كما أنه لو صدق بلسانه ومل يصدق بقلبه كان منافقا.

ولو صدق بلسانه وقلبه لكنه مل يصدقه بعمله بأن مل يأت بالواجبات ومل يرتك احملرمات كان فاسقا،
()4
داود ُشكرا
فإن أمثال هذه الشؤون مرتبطة باللسان والقلب واجلوارح ،ولذا قال سبحانهْ  :اع َملوا َ
آل َ
فإنه شامل للقلب واللسان واألركان ،وكما أن الكفران أيضا يأيت على الثالثة.
 :6الصدق واجب والكذب حرام

وحيث إِنما طرفا شيء واحد وال ميكن جعل حكمني يف طرفني لشيء واحد ،ملا تقدم من لزوم
اللغوية يف أحدمها ،فأحدمها الوجه واآلخر نقيضه ،وأما السكوت بال صدق وال كذب فال دليل على أنه
من احملرمات إالّ إذا كان الكالم واجبا ،وقد أمر بالصدق يف

( )0سورة الواقعة :اآلية .17
( )4سورة النمل :اآلية .02
( )4سورة سبأ :اآلية .04

روايات كثرية بعد اآليات املباركات.
 :7الكون مع الصادق

قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّها الَّذين آمنُوا اتَّـ ُقوا اللَّه وُكونُوا مع َّ ِ
قني﴾(.)0
الصاد َ
َ
َ َ
َ َ ََ
واملراد عدم االنضواء حتت لواء غري الصادقني من األنبياء واألئمة الراشدين (عليهم السالم) والذين
هم خلفاؤهم ،أو املراد بذلك األعم ،وعلى أي حال فذلك واجب بال اشكال.
وهذه اآلية كما تشمل ما ذكرناه تشمل عمل اإلنسان قلبا ولسانا وجارحة مبا يكون اتباعا للصادقني،
من غري فرق يف كال األمرين بني أن يكون رجال أو امرأة.
 :8تصديق الصادق
قال سبحانه﴿ :والَّذي جاء بِ ِّ ِ
َّق بِِه﴾(.)4
صد َ
الص ْدق َو َ
َ
َ
فإنه جيب تصديق الصادق ،لكن الظاهر أن املراد به فيما يرتبط اإلنسان من العقائد واألعمال ال أنه
بنفسه من الواجبات إالّ إذا كان مقدمة لواجب.
وكما أنه جيب تصديق الصادق جيب تكذيب الكاذب يف اجلملة ،ألنه نوع من النهي عن املنكر،
باإلضافة إىل عدم العمل بكذبه.
 :9التصدق الواجب على المحرم
إن بعض احملرمات يف حال اإلحرام ويف احلرم إذا ارتكبها احملرم جيب عليه التصدق له.
ففي رواية سليمان ،قال :سألته (عليه السالم) عن الرجل يقطع من األراك الذي مبكة ،قال :عليه
َثنه يتصدق به وال ينزع من شجر مكة شيئا إالّ النخل وشجر الفواكه.)4(
وال خيفى

( )0سورة التوبة :اآلية .001
( )4سورة الزمر :اآلية .44
( )4الوسائل :ج 1ص 410الباب  01من بقية الكفارات ح.4

أن شجر الفواكه وإن كان منصرفا إىل الفاكهة العادية لكن املقصود من شجر الفواكه أعم من أن
يكون نبتا وإن مل يسم شجرا ،أو مل تكن من الفواكه املعهودة مثل أوراق احلناء وما أشبه ذلك ،للمناط
فيهما.
وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب احلج.
 :01التصدق بثلث الذبيحة
ذهب مجاعة من الفقهاء إىل أن الذبيحة يف مىن تثلث ،فثلث ألكله وثلث إهداء للمؤمن وثلث
للتصدق ،لكن بعضهم رأى ذلك من املستحب.
قال العقرقويف :قلت أليب عبد اهلل (عليه السالم) :سقت يف العمرة بدنة فأين أْحرها ،قال :مبكة،
قلت :فأي شيء أعطي منها ،قال :كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدق بثلث.)0(
ومن الواضح أنه ال جيب أكل الثلث ،كما أن رسول اهلل وعليا (صلوات اهلل عليهما) يف حجهما مل
يأكال ثلث ما ذحباه ،فقد ورد يف احلديث :إن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ْحر مائة بعري وأخذ من كل
بعري شيئا وطبخها واحتسى هو وعلي (عليه السالم) من ذلك املرق ،ومعىن ذلك على تقدير الوجوب أن
يكون األكل من الثلث ال أكثر وإن كان أقل.
وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب احلج.
 :00التصدق بثمن الهدي
يف وجوب ذلك احتمال ،وإن كان املشهور العدم ،قال احلليب :سألته (عليه السالم) عن اهلدي
الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعني بثمنه على هدي آخر ،قال :يبيعه ويتصدق
بثمنه ويهدي هديا آخر.)4(
لكن املفىت به إمنا هو اهلدي اآلخر ال التصدق ،ولعله لذلك حيمل على االستحباب.
 :04التصدق بثمن الطير
يف الصحيح عن الكاظم (عليه الصالة والسالم) ،عن رجل أخرج محامة من محام

( )0الوسائل :ج 01ص 026الباب  21من الذبح ح.01
( )4الوساةل :ج 01ص 046الباب  47من الذبح ح.0

احلرم إىل الكوفة أو غريها ،قال :عليه أن يردها ،فإن ماتت فعليه َثنها يتصدق به.)0(
وهل يشمل التصدق يف مثل بناء مسجد أو مدرسة أو ما أشبه ذلك ،أو اإلعطاء للفقري فقط،
االحتياط الثاين وإن كانت الصدقة بلفظها أعم.
وقد ذكرنا تفصيل هذا البحث كالبحث السابق يف كتاب احلج ،ومثلهما التصدق على قاتل الصيد.
 :03التصدق بمجهول المالك واللقطة تخييرا
يف صحيحة ابن راشد ،قال :سألت أبا احلسن (عليه السالم) قلت :جعلت فداك اشرتيت أرضا إىل
جنب ضيعيت بألفي درهم ،فلما وفرت املال خِبت بأن األرض وقف ،فقال :ال جيوز شراء الوقف وال
()4
تدخل الغلة يف ملكك ،ادفعها إىل من أوقفت عليه قلت :ال أعرف هلا ربا ،قال :تصدق بغلتها. 
ويف صحيحة يونس ،عن الرضا (عليه السالم) ،رفيق لنا مبكة رحل منها إىل منزله ورحلنا إىل منزلنا،
فلما أن سرنا يف الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ،فأي شيء نصنع به ،قال :حتملونه حىت حتملوه إىل
الكوفة ،قلت :لسنا نعرفه وال نعرف بلده وال نعرف كيف نصنع ،قال :إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه،
قلت له :على من جعلت فداك ،قال :على أهل الوالية.)4(
إىل غريها من الروايات اليت ذكرناها مفصال يف كتاب اللقطة.
وهل املراد بالتصدق للفقراء أو األعم ،ال يبعد أن يكون املراد األعم ،فإن التصدق مشتق من الصدق
بأحكام اهلل وموازينه ،فإذا مل يكن دليل على وجوب التصدق إىل الفقري كان األصل العدم ،لكن املسألة
حتتاج إىل التأمل.
 :02التصدق على الحاج غير الحالق
ذكرنا تفصيل الكالم حول ذلك يف كتاب احلج.

( )0الوسائل :ج 1ص 412الباب  02من الكفارات ح.4
( )4الوسائل :ج 04ص 414الباب  6من الوقوف ح.0
( )4الوسائل :ج 07ص 417الباب  7من اللقطة ح.4

وال خيفى أنا ذكرنا يف كتاب احلج عدم وجوب احللق ،بل يتخري بني احللق والتقصري كما قال
سبحانه :لقد صدق اهلل رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهلل آمنني حملقني رؤوسكم

ومقصرين )0(أي إما هذا وإما هذا ،والتقييد حيتاج إىل الدليل فهو مثل قوهلم :الكلمة إسم وفعل وحرف.
 :05التصدق بالمدة على المستمتع بها

يف رواية إسحاق بن عمار ،قال :قلت أليب احلسن موسى (عليه السالم) :رجل تزوج امرأة متعة مث
وثب عليها أهلها فزوجوها بغري إذِنا عالنية ،واملرأة امرأة صدق كيف احليلة ،قال :ال متكن زوجها من
نفسها حىت ينقضي شرطها وعدتا ،قلت :إن شرطها سنة وال يصِب هلا زوجها وال أهلها سنة ،فقال:
فليتق اهلل زوجها األول وليتصدق عليها باأليام فإِنا قد ابتليت والدار دار هدنة واملؤمنون يف تقية ،قلت:
فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتا كيف تصنع ،قال :إذا خال الرجل هبا فلتقل هي :يا هذا إن
علي فزوجوين منك بغري أمري ومل يستأمروين وإين اآلن قد رضيت فاستأنف أنت اآلن فتزوجين
أهلي وثبوا ّ
تزوجيا صحيحا فيما بيين وبينك.)4(
أقول :من الواضح أِنا إذا كانت مدخولة يلزم أن يكون العقد اجلديد بعد انقضاء العدة ،لكن الكالم
يف أنه هل جيب على الزوج األول التصدق من جهة عدم وقوع الزنا وعدم ذهاب ماء وجه املرأة ،بل ذهاب
ماء وجهه هو بنفسه أيضا ،ورمبا أوجب الفضيحة اليت توجب القتل وْحو ذلك ،احتماالن ،ومل أجد من
أصحاب اجملاميع التعرض له ،نعم ال شك يف وجوبه إذا كان األمر دائرا بينه وبني حرام أهم أخذا باملهم،
واملسألة حباجة إىل تتبع أكثر وتأمل أعمق.
وال خيفى أن املشهور أنه ال يقبل قول أحدمها ال الزوجني وال املتبايعني وال غريمها من أشباههما بعد
انتهاء العقد ،فإذا قالت قبل العقد إين متزوجة مل جيز عقدها ،وكذلك الرجل إذا قال قبل العقد إنه متزوج
بأربع دائما ،أما إذا قال أحدمها ذلك القول بعد العقد

( )0سورة الفتح :اآلية .47
( )4الوسائل :ج 02ص 214الباب  20من املتعة ح.0

ال يكون على اآلخر حجة وال جيب عليه جعل األثر يف قول طرفه.
 :06التصدق على من يشق عليه الصوم
جيب التصدق على الشيخ والشيخة وذي العطاش واحلامل املقرب واملرضعة القليلة اللنب على الشروط
املذكورة يف كتاب الصوم.
ففي صحيح حممد بن مسلم ،عن الباقر (عليه السالم) :الشيخ الكبري والذي به العطاش ال حرج
عليهما أن يفطرا يف شهر رمضان ،ويتصدق كل واحد منهما يف كل يوم مبد من طعام وال قضاء عليهما،
وإن مل يقدرا فال شيء عليهما.)0(
لكن ال يبعد أن جيب عليهما االستغفار لقوله (عليه السالم) :االستغفار كفارة من ال كفارة له.
أما حتقق الشيخ والشيخة بعد كوِنما عرفيا بنظر نفس الشخص ،فإذا رأى أنه شيخ أو شيخة ال
جيب عليه الصيام وكذلك ذو العطاش.
وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف كتاب الصوم.
 :07التصدق على المفطر المعسر
ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الصوم.
 :08التصدق على من ال يقضي رمضان
ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الصوم ،يف من مل يصم قضاء رمضان إىل رمضان آخر عذرا أو عمدا.
 :09الصفح عن الكفار
قال سبحانه﴿ :وَّد َكثري ِمن أ َْه ِل الْ ِك ِ
تاب لَ ْو يَـ ُرُّدونَ ُك ْم ِم ْن بَـ ْع ِد إميانِ ُك ْم ُكفَّارا َح َسدا ِم ْن ِعْن ِد أَنْـ ُف ِس ِه ْم
َ ٌ ْ
ِ ِ ()4
ِ ِ
اص َف ُحوا َح َّىت يَأِْيتَ اللَّهُ بأ َْم ِره﴾ .
ني َهلُ ُم ْ
احلَ ُّق فَ ْ
م ْن بَـ ْعد ما تَـبَـ َّ َ
اع ُفوا َو ْ
إن كان الصفح سببا لعدم إراقة الدماء أو تقدمي اإلسالم إىل األمام أو ما أشبه ذلك من الواجبات
كان واجبا مقدميا كما هو الغالب يف الصفح عن املذنب واجملرم ،وإالّ كان من اإلرشاد أو االستحباب.
وبذلك يظهر أن األمر ال خيص أهل الكتاب وحدهم وإمنا ذكر
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ذلك من باب املورد أو املثال.
والفرق بني العفو والصفح أن الصفح إبداء أنه مل ير ،والعفو أنه بعد أن أظهر الرؤية يعفو عن
الذنب ،وحيث إن الغالب أن اإلنسان إذا عفا صفح قدم عليه يف السياق.
الس َع ِة
ض ِل ِمْن ُك ْم َو َّ
ومنه يظهر الكالم يف قوله سبحانه بالنسبة إىل سائر اجملرمنيَ ﴿ :وال يَأْتَ ِل أُولُوا الْ َف ْ
ُويل الْ ُقرىب والْمساكني والْم ِ
هاجرين يف س ِ ِ
ص َف ُحوا أَال ُِحتبُّو َن أ ْن يَـ ْغ ِفَر اللَّهُ لَ ُك ْم
بيل اللَّه َولْيَـ ْع ُفوا َولْيَ ْ
َ َ
َ َ ُ
أن يـُ ْؤتُوا أ ِ ْ َ َ
حيم﴾(.)0
َواللَّهُ َغ ُف ٌ
ور َر ٌ
كقوله سبحانه خطابا للنيب (صلى اهلل عليه وآله)َ ﴿ :وال تَز ُال تَطَّلِ ُع َعلى خائِنَ ٍة ِمْنـ ُه ْم إالّ قَليال ِمْنـ ُه ْم
ِ
نني﴾(.)4
اص َف ْح إ َّن اللَّهَ ُِحي ُّ
فَ ْ
اع ُ
ب الْ ُم ْحس َ
ف َعْنـ ُه ْم َو ْ
وال خيفى أن العفو غري الصفح ،ألن العفو عبارة عن أن يعفو عن املذنب كما سبق ،والصفح عبارة
عن أن يعطيه صفحه بدون النظر إليه لالنتقام والسب وما أشبه ذلك.
ومن الواضح أن العفو والصفح يسببان جوا من اهلدوء وعدم االنتقام ،ألن االنتقام يعقبه انتقام آخر.
 :41الصلب
َّ
َِّ
ذين ُحيا ِربُو َن اللَّهَ َوَر ُسولَهُ َويَ ْس َع ْو َن ِيف
جيب الصلب ذخيريا فيما ذكرته اآلية الكرمية﴿ :إمنا َجزاءُ ال َ
الف أَو يـْنـ َفوا ِمن ْاألَر ِ ِ
ض فَسادا أ ْن يـ َقتَّـلُوا أَو يصلَّبوا أَو تُـ َقطَّع أَيدي ِهم وأَرجلُهم ِمن ِخ ٍ
ْاأل َْر ِ
ك َهلُ ْم
ض ذل َ
ْ ُ ْ َ ْ
ْ َُُ ْ
َ ْ ْ َُْ ُْ ْ
ُ
ِ
ِ
ي ِيف ُّ
ظيم﴾(.)3
الدنْيا َوَهلُ ْم ِيف ْاآلخَرةِ َع ٌ
خ ْز ٌ
ذاب َع ٌ
وقد ذكرنا البحث يف ذلك وكيفية الصلب يف كتاب احلدود.
أما ما رمبا يقال من أن املراد بالصلب هو ربط اليدين باخلشب بنحو املسمار ،وربط الرجلني مبسمار
عليه ،ويقال :إن ذلك هي كيفية صلب املسيح (عليه السالم) املزعوم ،فالظاهر أن يف

( )0سورة النور :اآلية .44
( )4سورة املائدة :اآلية .04
( )4سورة املائدة :اآلية .44

اإلسالم ال يكون كذلك ألنه تعذيب فوق التعذيب ،واإلسالم خيفف حىت يف عقوباته.
وأما املسيح (عليه السالم) فلم يصلب كما ذكر ذلك اهلل تعاىل بقوله :وما قتلوه وما صلبوه

يقينا ،)0(نعم شخص آخر شبه باملسيح (عليه السال) فصلب.

 :40اإلصاح بين األخوين
()4
قال سبحانه﴿ :إَِّمنَا الْمؤِمنو َن إِخوةٌ فَأَ ِ
َخ َويْ ُك ْم َواتَّـ ُقوا اللَّهَ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن﴾ .
صل ُحوا بَـ ْ َ
ُْ ُ َْ ْ
ني أ َ
والظاهر أن اإلصالح من املستحبات ال من الواجبات ،فقوله (صلى اهلل عليه وآله) :إصالح ذات
البني خري من عامة الصالة والصيام ،)4(حيتمل أن يراد يف الثواب مع التفاوت يف الواجب واملستحب،
وحيتمل أن يراد اإلصالح املستحب خري من الصالة والصيام املستحبني ،إىل غري ذلك من االحتماالت يف
احلديث املذكور.
نعم إذا كان بدون اإلصالح ينتهي األمر إىل احملرمات كان واجبا من باب النهي عن املنكر أو دفع
املنكر.
وعلى أي حال ،فاألمر حممول على الوجوب أو االستحباب أو اإلرشاد أو األعم ،فلكل مورده.
ك ع ِن ْاألَنْف ِال قُ ِل ْاألَنْ ُ ِ ِ
ِ
ومنه يعرف الكالم يف قوله سبحانه﴿ :يَ ْسأَلُونَ َ َ
فال للَّه َوا َّلر ُسول فَاتَّـ ُقوا اللَّهَ
وأ ِ
ذات بَـْينِ ُك ْم﴾( ،)2فإن اإلصالح سواء كان بني املسلمني أو بني األخوين شيء حمبوب.
َصل ُحوا َ
َ ْ
فإِنم أثاروا النزاع يف األنفال ولذا أمر اهلل سبحانه أن يصلحوا ذات بينهم.
وهل اإلصالح خري حىت بالنسبة إىل الكافرين غري احملاربني أو خاص باملؤمنني ،ال يبعد األول
لإلطالقات ،نعم إن قوله (صلى اهلل عليه وآله) :خري من عامة الصالة والصيام ظاهر يف اإلصالح بني
املؤمنني.
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 :44اإلصاح بين المقاتلين
تان ِمن الْمؤِمنني اقْـتتـلُوا فَأ ِ
ُخرى
ت إِ ْح ُ
قال سبحانهَ ﴿ :وإ ْن طائَِف ِ َ ُ ْ َ ََ
َصل ُحوا بَـْيـنَـ ُهما فَإ ْن بَـغَ ْ
دامها َعلَى ْاأل ْ
ْ
ب
َصلِ ُحوا بَـْيـنَـ ُهما بِالْ َع ْد ِل َوأَقْ ِسطُوا إ َّن اللَّهَ ُِحي ُّ
فَقاتِلُوا الَّيت تَـْبغي َح َّىت تَفيءَ إىل أ َْم ِر اللَّ ِه ،فإ ْن فاءَ ْ
ت فَأ ْ
ِ
طني﴾(.)0
الْ ُم ْقس َ
ال شك يف وجوب هذا اإلصالح ،لكن هل هو مقدمي أو واجب نفسي ،احتماالن ،أما وجوبه يف
اجلملة فألنه سبب لعدم إراقة الدماء وِنب األموال وهتك األعراض وذخريب املدن إىل غري ذلك من ويالت
احلرب واحملرمات ،وقد اتفق مقاتلة طائفتني مسلمتني يف زمنه (صلى اهلل عليه وآله) فنزلت هذه اآلية كما
ورد يف التفاسري.
أما مقاتلة من تبغي حىت تفيء إىل أمر اهلل فالظاهر أنه واجب ،ألنه ظاهر األمر ،ولعل الفرق بني
قوله( :فأصلحوا) و(أقسطوا) أن اإلصالح بالعدل بالنسبة إىل غري املال ،أما اإلقساط فهو بالنسبة إىل
املال ،وقد ذكروا ذلك يف الرواية املروية حول اإلمام احلجة (عليه السالم).
وال خيفى إذا قلنا الفرق بينهما بأن العدل هو يف غري املال والقسط يف املال ،فإمنا ذلك حيث ُمجعا،
وأما إذا ذكر أحدمها فاملراد به األعم من املعنيني يف غري مثل قوله (القسطاس املستقيم)( )4فإن امليزان يسمى
قسطاسا ألنه من العدل يف األموال.
 :43الصاة على معطي الزكاة
ِِ
ِ
ِ
صالتَ َ
ك َس َك ٌن َهلُ ْم َواللَّهُ
ص ِّل َعلَْي ِه ْم إ َّن َ
ص َدقَة تُطَ ِّه ُرُه ْم َوتـَُزِّكي ِه ْم هبا َو َ
قال سبحانهُ ﴿ :خ ْذ م ْن أَْمواهل ْم َ
ليم﴾(.)4
َمس ٌ
يع َع ٌ
والظاهر وجوب الصالة ،ألن األمر ظاهر فيه ،والصالة الدعاء هلم بقبول الصدقة ،واألحوط أن
يكون بلفظ الصالة ،كما روي أن النيب (صلى اهلل عليه وآله) كان يفعل ذلك بلفظ الصالة.
وال فرق بني أن يكون اآلخذ النيب أو اإلمام (عليهما السالم) أو العامل ،أما الفقري فعن مجاعة من
الفقهاء إنه يستحب
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له بغري خالف ،ويؤيد االستحباب أنه ليس من السرية صالة الفقري للمعطي.
مث إذا كان وكيل املالك هو الذي يعطي الصدقة يصلي اآلخذ على مالك األموال ال على املعطي
الذي هو وكيل ،والظاهر أن الساعي ونائب الفقيه ووكيله املطلق أيضا جيب عليهم ذلك.
كما أن الظاهر أنه ال جيب يف أخذ اخلمس ذلك ،نعم ال يبعد االستحباب خصوصا بقرينة أخري
اآلية ،فإن العلة عامة وإن مل يكن قطع باملناط.
ومن احملتمل أن يكون األمر كذلك بالنسبة إىل آخذ اخلمس ،فيصلي على املخمس ،ألنه ورد أن
اخلمس بدل الزكاة ،واملناط جار فيه.
أما يف اجلزية فال ،وكذلك بالنسبة إىل اخلراج حيث إن اخلراج نوع تعامل ،والتعامل ال حيتاج إىل
الصالة وْحوها ،وكذلك بالنسبة إىل الكفارات وإعطاء النذور وما أشبه ذلك.
 :42الصاة على النبي وآله
ِ
َّ
صلُّوا َعلَْي ِه َو َسلِّ ُموا
صلُّو َن َعلَى النِ ِّ
ين َآمنُوا َ
قال اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن اللَّهَ َوَمالئ َكتَهُ يُ َ
َّيب يا أَيـُّ َها الذ َ
تَ ْسليما﴾(.)0
(صلوات اهلل عليهم أجمعين)

وظاهر اآلية وإن كان الوجوب ،وكذلك ورد بذلك بعض الروايات ،مثل صحيحة زرارة ،عن الباقر
(عليه السالم) :إذا أذنت فأفصح باأللف واهلاء ،وصل على النيب (صلى اهلل عليه وآله) كلما ذكرته أو
ذكره ذاكر عندك يف أذان أو غريه.)4(
ويف حسنة الفضل ،عن الرضا (عليه السالم) يف كتابه إىل املأمون ،قال :والصالة على النيب (صلى
اهلل عليه وآله) واجبة يف كل موطن وعند العطاس والذبايح وغري ذلك.)4(
لكن شهرة االستحباب والسرية على عدم الصلوات غالبا ،بل عن احملقق والعالمة وغريمها اإلمجاع
على عدم الوجوب يف غري الصالة ،تدل على عدم الوجوب ِما يوجب احلمل على االستحباب ،بل حكي
أن يف أدعية اإلمام السجاد (عليه الصالة والسالم) ذكره (صلى اهلل عليه وآله) بدون الصالة عليه.
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ويستحب ضم اآلل أيضا ،ملوثقة أبان ،عن الباقر (عليه السالم) ،عن آبائه (عليهم السالم) قال:
قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :من صلى علي ومل يصل على آيل مل جيد ريح اجلنة ،وإن رحيها ليوجد

من مسرية مخسمائة عام.)0(
وقد ذكرنا هذا املبحث يف (كتاب الصالة).
واملشهور الصالة على النيب وآله يف وقت ذكر امسه مبحمد (صلى اهلل عليه وآله) ،أما إذا ذكر بسائر
األمساء كأمحد واملصطفى ،وكذلك إذا ذكر بالضمري فاستحباب الصالة غري بعيد ،إلطالق األدلة ،وإن مل
يكن املتعارف عند أكثر الناس الصالة عليه حينئذ.
 :45الصلوات الواجبات

وهي الصالة اليومية ،والصالة على األموات ،وصالة القضاء عن امليت ،وصالة العيدين واجلمعة مع
شروطهما ،وصالة اآليات ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الصالة.
أما البحث عن وجوب صالة الليل على النيب (صلى اهلل عليه وآله) فهو خارج عن حمل االبتالء،
وحمله يف ما يذكرونه من خواصه (صلى اهلل عليه وآله).
أقول :وقد ذكره الشرائع يف كتاب النكاح ،كما ذكره غريه ،وذكرناه يف باب معرفة أحواله (صلى اهلل
عليه وآله).
مث املراد بصالة القضاء األعم من الواجب على اإلنسان كالذي قضيت الصالة عليه ،وكالولد بالنسبة
إىل الوالد ،أما بالنسبة إىل الصالة املستأجرة عليها فهي واجبة بالعقد كالصالة املنذورة واحمللوفة عليها وما
أشبه ذلك(.)4
 :46صاة الجمعة
وهي من الصالة اليومية ،ألِنا بدل عن صالة الظهر كما هو واضح ،كما أن صالة القضاء أيضا هي
األداء يف غري وقتها ،أما صالة االحتياط واإلجارة وصالة النذر والعهد واليمني فهي غري واجبة ابتداء ،وإمنا
بالعنوان الثانوي.
فصالة االحتياط رمبا تكون مستحبة يف الواقع كما دل على ذلك بعض الروايات ،باإلضافة إىل أنه لو
كان االحتياط غري مطابق للواقع بأن مل يفت منه شيء وإمنا صلى احتياطا فهي
( )0تفسري الِبهان :ج 4ص 446ح.07
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صالة من غري واجبه وإن كان يف الظاهر واجبه باعتبار جعله للواقع.
 :47الصناعات
الصنعة واجبة وجوبا كفاية ،كما ذكروه يف الفقه وأملع إليه الشيخ املرتضى (رمحه اهلل) يف املكاسب،
والدليل على ذلك العقل ألنه يف سلسلة العلل ،وما علم من الشرع من إرادة بقاء النظام ،ومن الواضح أن
النظام الصحيح حباجة إىل الصنعة كما أِنا حباجة إىل مجلة من األعمال األخر كالزراعة والتجارة وغريمها ِما
ال يصطلح عليها بالصنعة ،ويف حديث حتف العقول وغريه إشارة إليه.
وحيث قد تقدم الكفار على املسلمني يف هذا القرن ،وذلك ال يرفع إالّ بالصناعات املعقدة وغريها،
فالالزم تعلم املسلمني هلا ،وتوفري املناخ املناسب حىت ال يكون املسلمون أقل من الكفار ِما يسبب بقاء
سيطرتم على املسلمني ،واهلل املستعان.
وال خيفى أن هذه العلة أعم من الصناعات والتدريبات وما أشبه ذلك ،فإن الالزم أن يفعل املسلمون
ما يسبب أن يكونوا مبستوى الكفار ال أنزل منهم ،أما قوله (عليه السالم) :اإلسالم يعلو وال يعلى عليه
فإنه يدل على ندبية أن يكون املسلمون أعلى من الكفار ،ورمبا يقال بالوجوب.
وقد ذكر مجع كالعالمة وغريه لزوم ارتفاع املسلمني على الكفار حىت يف بناياتم.
 :48الصوم
الصوم الواجب أقسام عديدة ذكرنا أكثرها يف (الفقه).
ِ
ِ
َّ
ب َعلَى
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الص ُ
يام َكما ُكت َ
ذين َآمنُوا ُكت َ
منها :صوم شهر رمضان ،قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
()0
الَّ ِ ِ
ِ
ص ْمهُ﴾(.)4
ذين م ْن قَـْبل ُك ْم﴾ إىل أن قال سبحانه﴿ :فَ َم ْن َش ِه َد مْن ُك ُم الش ْ
َّهَر فَـ ْليَ ُ
َ
والبقاء على صوم شهر رمضان إذا أفطر عمدا
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فإنه ال حيق له اإلفطار ثانيا نصا وإمجاعا.

ِ
احل َّج والْعمرةَ لِلَّ ِه فإن أ ِ
استَـْي َسَر ِم َن ا ْهلَْد ِي َوال
ْ
ُحص ْرُْمت فَ َما ْ
وصوم أذى احللق ،قال سبحانهَ ﴿ :وأَمتُّوا َْ َ ُ َْ
ِ
ِ
َْحتلِ ُقوا رُؤس ُكم ح َّىت يـبـلُ َغ ا ْهل ْد ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ
ص َدقَ ٍة
ي َحملَّهُ فَ َم ْن كا َن مْن ُك ْم َمريضا أ َْو بِه أَذى م ْن َرأْسه فَف ْديَةٌ م ْن صيام أ َْو َ
ُ َ ْ َ َْ َ ُ
أَو نُس ٍ
ك﴾(.)0
ْ ُ
وصوم بدل النذر يف صحيحة علي بن مهزيار ،عن أيب احلسن (عليه السالم) ،قال :يا سيدي رجل
نذر أن يصوم يوما من اجلمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو
سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي ،فكتب إليه :قد وضع اهلل عنه
الصيام يف هذه األيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء اهلل .وكتب إليه يسأله :يا سيدي رجل نذر أن
يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ،فكتب إليه :يصوم يوما بدل يوم وحترير رقبة
مؤمنة.)4(
وصوم بدل اليمني والعهد والشرط وما أشبه ذلك كذلك ،لكنها بعناوين ثانوية خبالف الصوم
الواجب كشهر رمضان حيث إنه بعنوان أويل.
نعم ال جيب صوم رمضان إذا كان ُمريا شرعا بني األخذ وتركه ،كما ذكر مثاله صاحب العروة وغريه.
كما أن من ال يتمكن من حترير رقبة مؤمنة ال شيء عليه من هذه اجلهة ،وإن متكن من إعطاء بدل
الرقبة خلري أو فقري أو ما أشبه ،وهل حيتاج إىل االستغفار لقوله (عليه السالم) :االستغفار كفارة ملن ال
كفارة له ،الظاهر العدم ،وإن كان االحتياط يقتضيه.

 :49الصوم بدل الهدي

ِ
ِ ِ
يام
َّع بِالْعُ ْمَرةِ إىل ْ
احلَ ِّج فَ َما ْ
استَـْي َسَر م َن ا ْهلَْد ِي فَ َم ْن َملْ َجي ْد فَص ُ
قال سبحانه﴿ :فَ َم ْن َمتَت َ
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ِ ِ
ك لِمن َمل ي ُكن أ َْهلُه ِ
حاض ِري الْ َم ْس ِج ِد
ثَالثَِة أَيَّ ٍام ِيف ْ
احلَ ِّج َو َسْبـ َع ٍة إذا َر َج ْعتُ ْم تِْل َ
ك َع َشَرةٌ كاملَةٌ ذل َ َ ْ ْ َ ْ ُ
احلَرِام﴾(.)0
ْ
وال خيفى أنا ذكرنا تفصيل ذلك يف احلج ،وأن السبعة يف أي أيام ،وأن الثالثة يف أية أيام.

 :31صوم االعتكاف في ثالثه
يف صحيحة حممد بن مسلم ،عن الباقر (عليه السالم) :إذا اعتكف يوما ومل يكن اشرتاط فله أن
خيرج ويفسخ االعتكاف ،وإن أقام يومني ومل يكن اشرتاط فليس له أن يفسخ اعتكافه حىت ميضي ثالثة
أيام.)4(
وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب االعتكاف مبا ال حاجة إىل تكراره.
 :30صوم قضاء شهر رمضان
ٍ
ِ ِ
ِ
ُخَر﴾(.)3
قال سبحانه﴿ :أَيَّاما َم ْع ُدودات فَ َم ْن كا َن مْن ُك ْم َمريضا أ َْو َعلى َس َف ٍر فَع َّدةٌ م ْن أَيَّ ٍام أ َ
وال خيفى أنه لو كان مريضا ال يتمكن من الصيام يف األيام األخر فالظاهر سقوط الصوم عنه ،فال
جيب عليه أن يوصي بعدة األيام بعده.
 :34صوم كفارة جز الشعر
ففي رواية خالد ،قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو
على أخيه أو على قريب له ،فقال :ال بأس بشق اجليوب ،قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ،وال
يشق الوالد على ولده ،وال زوج على امرأته ،وتشق املرأة على زوجها ،وإذا شق زوج على امرأته أو والد على
ولده فكفارته حنث ميني فال صالة هلما حىت يكفرا أو يتوبا من ذلك ،فإذا خدشت املرأة وجهها أو جزت
شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكينا ،ويف اخلدش إذا
أدميت
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ويف النتف كفارة حنث ميني ،وال شيء يف اللطم على اخلدود سوى االستغفار والتوبة ،ولقد شققن
اجليوب ولطمن اخلدود الفاطميات على احلسني بن علي (عليه السالم) ،وعلى مثله تلطم اخلدود وتشق

اجليوب.)0(
كما ذكره بعض الفقهاء يف الكتب املرتبطة باإلمام احلسني (عليه السالم).
وهل األمر كذلك بالنسبة إىل علي أمري املؤمنني وسائر األئمة الطاهرين وهكذا الرسول والزهراء
(صلوات اهلل عليهم أمجعني) ال يبعد ،ألِنم نور واحد وهلم حكم واحد إال ما خرج قطعا.
وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف (كتاب الكفارات).
 :33صوم كفارة الحلف بالبراءة
على اختالف فيه.
 :32صوم كفارة الصيد
كما مر يف كتاب احلج.

 :35صوم كفارة الظهار
ِ ِ ِ ِ
َّ
ودو َن لِما قالُوا فَـتَ ْحر ُير َرقَـبَ ٍة ِم ْن قَـْب ِل أن يَـتَ َما َّسا
ذين يُظاه ُرو َن م ْن نسائ ِه ْم ُمثَّ يَـعُ ُ
قال سبحانهَ ﴿ :وال َ
ِ
ِ ِ
ِِ َّ ِ
يام َش ْهريْ ِن ُمتَتابِ َع ْ ِ
ني ِم ْن قَـْب ِل أن يَـتَ َم َّ
ذل ُك ْم تُ َ
اسا فَ َم ْن َملْ
وعظُو َن به َواللهُ مبا تَـ ْع َملُو َن َخبريٌ ،فَ َم ْن َملْ َجي ْد فَص ُ َ
يستَ ِطع فَِإطْ ِ
ِّني ِم ْسكينا﴾(.)4
عام ست َ
َْ ْ
ُ
 :36صوم كفارة االعتكاف
ففي صحيح زرارة ،قال :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن املعتكف جيامع أهله ،قال :إذا فعل
فعليه ما على املظاهر.)4(
 :37صوم كفارة العهد
كما ذكرنا تفصيله يف كتابه.
 :38صوم كفارة اإلفاضة من عرفات
ففي صحيح ضريس الكناسي ،عن الباقر (عليه السالم) ،سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل
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أن تغيب الشمس ،قال :عليه بدنة ينحرها يوم النحر ،فإن مل يقدر صام َثانية عشر يوما مبكة أو يف
الطريق أو يف أهله.)0(
 :39صوم كفارة إفطار شهر رمضان
ففي صحيح ابن سنان ،عن الصادق (عليه السالم) ،يف رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما
واحدا من غري عذر ،قال :يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعني أو يطعم ستني مسكينا ،فإن مل يقدر
تصدق مبا يطيق.)4(
وال إشكال يف أن ما ذكره املريزا القمي (رمحه اهلل) لفتحعلي شاه من وجوب أن يصوم ستني يوما
حيث أفطر يوما كان من السياسات الشرعية ،ولذا ملا قيل له إن له أن يعطم ستني مسكينا أو يعتق نسمة،
قال :إذا انفتح هذا الباب مل آمن أن يفعله لسهولة األمرين بالنسبة إليه.
 :21الصوم في كفارة الجمع لمن أفطر بالحرام
كما ذكرنا تفصيله يف كتابه.
 :20صوم إفطار القضاء
ففي صحيحة هشام بن سامل ،قال :قلت أليب عبد اهلل (عليه السالم) :رجل وقع على أهله وهو
يقضي شهر رمضان ،فقال :إن كان وقع عليها قبل صالة العصر فال شيء عليه ،يصوم يوما بدل يوم،
وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكني ،فإن مل ميكنه صام ثالثة أيام كفارة لذلك.)4(
 :24صوم كفارة قتل الخطأ
قال سبحانهَ ﴿ :وما كا َن لِ ُم ْؤِم ٍن أ ْن يَـ ْقتُ َل ُم ْؤِمنا إالّ َخطَأ َوَم ْن قَـتَ َل ُم ْؤِمنا َخطَأ فَـتَ ْحر ُير َرقَـبَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة
ص َّدقُوا فإن كا َن ِم ْن قَـ ْوٍم َع ُد ٍّو لَ ُك ْم َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَـتَ ْحر ُير َرقَـبَ ٍة
َوِديَةٌ ُم َسلَّ َمةٌ إىل أ َْهلِ ِه إالّ أن يَ َّ
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ميثاق فَ ِديَةٌ ُم َسلَّ َمةٌ إىل أ َْهلِ ِه َوَْحتر ُير َرقَـبَ ٍة
ُم ْؤِمنَ ٍة َوإ ْن كا َن ِم ْن قَـ ْوٍم بـَْيـنَ ُك ْم َوبـَْيـنَـ ُه ْم ٌ
ِ
يام َش ْهريْ ِن ُمتَتابِ َع ْ ِ
ني تَـ ْوبَة ِم َن اللَّ ِه َوكا َن اللَّهُ َعليما َحكيما﴾(.)0
فَص ُ َ

ُم ْؤِمنَ ٍة فَ َم ْن َملْ َِجي ْد

 :23صوم كفارة القتل
قال الصادق (عليه السالم) يف صحيحة عبد اهلل بن سنان :كفارة الدم إن قتل الرجل مؤمنا متعمدا
فعليه أن ميكن من نفسه أولياءه ،فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك
العود ،وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعني ويطعم ستني مسكينا وأن يندم على ما
كان منه ويعزم على ترك العود ،ويستغفر اهلل أبدا ما بقي ،وإذا قتل خطأ أدى ديته إىل أوليائه مث أعتق رقبة،
فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ،وإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا مدا ،وكذلك إذا وهب له دية
املقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبني ربه الزمة.)4(
 :22صوم كفارة حنث النذر
كما ذكرنا يف كتابه.
 :25صوم كفارة حنث اليمين
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
عام
َّارتُهُ إِطْ ُ
قال سبحانه﴿ :ال يُؤاخ ُذ ُك ُم اللَّهُ باللَّ ْغ ِو يف أَْميان ُك ْم َولك ْن يُؤاخ ُذ ُك ْم مبا َع َّق ْد ُمتُ ْاألَْميا َن فَ َكف َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك
يام ثَالثَِة أَيَّ ٍام ذل َ
َع َشَرةِ َم َ
ساكني م ْن أ َْو َسط ما تُطْع ُمو َن أ َْهلي ُك ْم أ َْو ك ْس َوتُـ ُه ْم أ َْو َْحتر ُير َرقَـبَة فَ َم ْن َملْ َجي ْد فَص ُ
َكفَّا َرةُ أَْميانِ ُك ْم إذا َحلَ ْفتُ ْم﴾(.)3
يراد باألميان األوىل اليت يتلفظ هبا اإلنسان حسب العادة ال أنه عقد القلب عليه.
وإذا حلف أن ال يؤيت القرىب واملساكني واملهاجرين ال يستبعد عدم انعقاد حلفه ألن اهلل سبحانه ال
يريد ذلك احللف ،أما إذا نذر فلوضوح أن النذر ال يتعلق بغري الراجح ،وهذا ليس براجح ،لكين مل أطلع
على قول بذلك.
 :26صوم الميت على وليه

ففي صحيحة الصفار ،قال :كتبت إىل األخري (عليه السالم) ،رجل مات وعليه قضاء من شهر
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رمضان عشرة أيام وله وليان هل جيوز هلما أن يقضيا عنه مجيعا ،مخسة أيام أحد الوليني ومخسة أيام
اآلخر ،فوقع (عليه السالم) :يقضي عنه أكِب ولييه عشرة أيام والء إن شاء اهلل.)0(
وقوله (عليه السالم) على سبيل احلكم األويل ،وإالّ فيجوز لألوالد وْحوهم أن يوزعوا الصيام
باختيارهم فيصوم كل واحد بعضه ،كما جيوز له أن يستنيب عنه فال يفعله بنفسه.
 :27صوم النذر وما أشبه
أما إذا نذر أو عاهد أو حلف أن يصوم ،أو صار أجريا بقضاء صيام امليت فهي واجبات لكنها
بعنوان ثانوي.
كما أن من الصوم الواجب غري املبتلى به صوم كفارة وطي األمة احملرمة كما ذكروه يف كتاب احلج.
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حرف الضاد
 :0ضرب المحدث في المسجد الحرام
ففي صحيح الكناين ،عن الصادق (عليه السالم) قال :ما تقول يف من أحدث يف املسجد احلرام
متعمدا ،قال :قلت :يضرب ضربا شديدا ،قال :أصبت ،فما تقول يف من أحدث يف الكعبة تعمدا،
قلت :يقتل ،قال :أصبت.)0(
ويف موثق مساعة :ولو أن رجال دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن احلرم وضربت
عنقه.)4(
واملنصرف من احلدث البول والغائط ،أما الريح فاحلديث منصرف عنه.
كما هو منصرف عن مثل االستغفار واجلماع وما أشبه ذلك.
وكيف كان فالالزم االقتصار على القدر املتيقن خصوصا واحلدود تدرأ بالشبهات.
 :4ضرب الخمار على النساء
ِ
ِ ِ ِ
نات يـ ْغض ْ ِ
دين زينَتَـ ُه َّن إالّ ما
قال سبحانهَ ﴿ :وقُ ْل ل ْل ُم ْؤم َ ُ
ض َن م ْن أَبْصا ِره َّن َوَْحي َفظْ َن فُـ ُر َ
وج ُه َّن َوال يـُْب َ
ض ِربْ َن ِخبُ ُم ِرِه َّن َعلى ُجيُوهبِِ َّن﴾(.)3
ظَ َهَر ِمْنها َولْيَ ْ
وال خيفى أن قوله إال ما ظهر منها أي بال اختيار بسبب ريح أو ما أشبه ذلك.
وضرب اخلمار على جيوهبن ،ألِنن كن خيتمرن حول الرقبة فقط ويظهر الصدر بدون
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سرت ،ولذا أمر الشارع بأن يضربن خبمرهن على جيوهبن حىت ال تظهر صدورهن ،وضرب اخلمار على
اجليب من باب أحد املصاديق ،وإال فالالزم السرت بأية كيفية كان.
 :3ضرب المرتد والمرتدة
يف موثقة أبان ،عن الصادق (عليه السالم) ،يف الصيب إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراين
أو مسلمني ،قال :ال يرتك ولكن يضرب على اإلسالم.)0(
ويف صحيح محاد ،عن الصادق (عليه السالم) ،يف املرتدة عن اإلسالم ،قال :ال تقتل وتستخدم
خدمة شديدة وتضرب على الصلوات.)4(
وقد ذكرنا تفصيل االرتداد يف كتاب احلدود ،كما ذكرنا أنه ال فرق بني الفطري وامللي حسب
الصناعة ،وإن كان املشهور يفرقون بينهما.
كما أنا ذكرنا هناك أنه إذا كانت لشبهة واقعية( )4أو جيل ارتداد( )2وْحوه كما يف زمان علي (عليه
السالم) ال تكون هذه األحكام.
 :2ضرب قاتل العبد

ِ
ب
يف صحيحة أيب بصري ،عن أحدمها (عليهما السالم) ،قال :قلت له :قول اهلل عز وجلُ ﴿ :كت َ
ِ
احلُِّر َوالْ َعْب ُد بِالْ َعْب ِد َو ْاألُنْثى بِ ْاألُنْثى﴾( ،)5فقال :ال يقتل حر بالعبد ولكن
احلُُّر بِ ْ
صاص ِيف الْ َقْتلى ْ
َعلَْي ُك ُم الْق ُ
يضرب ضربا شديدا ويغرم دية َثن العبد.)6(
والضرب من باب التعزير كما هو واضح ،ولذا فمقتضى القاعدة أنه ال عدد له إالّ مبا يرتئيه احلاكم
الشرعي.
وال خيفى أن الالزم أن يكون العبد عبدا باملوازين الشرعية ال باملوازين اليت كانت معتادة يف الغرب ،أو
يف بعض األقوياء من العشائر حيث إِنم يستولون على عشرية

( )0الوسائل :ج 01ص 126الباب  4من حد املرتد ح.4
( )4الوسائل :ج 01ص 121الباب  2من حد املرتد ح.0
أي شبهة وقعت للمرتد حقيقة.
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أخرى ضعيفة أو ما أشبه ذلك فيستعبدوِنا ،وإال فذلك ليس بعبد.
كما أن قوله :واألنثى باألنثى أيضا يشمل احلرة واألمة ،فاحلرة يف مقابل احلرة ،واألمة يف مقابل
األمة.
 :5ضرب الزوج الصائم المكره
إذا استكره الزوج الصائم زوجته الصائمة فعليه كفارتان وضرب مخسني سوطا ،كما ذكرنا تفصيل
ذلك يف كتاب الصوم.
لكن الظاهر أِنا لو كانت يف األول راضية مث كرهت أو كانت يف األول مكرهة مث رضيت كان احلكم
عليها أيضا لرضاها وعليه إلكراهها ،إذ ال يلزم أن يكون اإلكراه أو الرضا من أول األمر إىل آخره ،فتأمل.
وال فرق يف األمر بني أن يكون من األمام أو من اخللف ،كما أنه ال فرق بني اإلمناء وعدم اإلمناء،
وإمنا احلكم يف الدخول.
 :6ضرب قاتل الطير في الكعبة
إذا قتل احملرم الطري يف الكعبة يضرب دون احلد ،ملا ذكرناه يف كتاب احلج.
 :7ضرب الناشزة

ِِ
ض ُه ْم َعلى بَـ ْع ٍ
ض َوِمبا أَنْـ َف ُقوا ِم ْن أ َْمواهلِِ ْم
الر ُ
قال سبحانهِّ ﴿ :
َّل اللَّهُ بَـ ْع َ
جال قَـ َّو ُامو َن َعلَى النِّساء مبا فَض َ
ِ
فَ َّ ِ
ِ
ِ
ظات لِْلغَْي ِ
وه َّن ِيف
ب ِمبا َح ِف َ
تات حاف ٌ
ات قان ٌ
الصاحل ُ
وه َّن َوا ْه ُج ُر ُ
ظ اللَّهُ َوالالَّيت َذخافُو َن نُ ُش َوزُه َّن فَعظُ ُ
الْم ِ
وه َّن فإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَال تَـْبـغُوا َعلَْي ِه َّن َسبيال إ َّن اللَّهَ كا َن َعلِيًّا َكبريا﴾(.)0
ضاج ِع َو ْ
اض ِربُ ُ
َ

وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف (الفقه) ،وذكرنا هناك أنه ال يستبعد حق املرأة يف ضرب الرجل إذا فعل
املنكر ألنه ال دليل على اخلروج عن إطالقات أدلة النهي عن املنكر عند من يرون الوصول إىل حد الضرب.
وال خيفى أن الضرب جيب أن يكون خفيفا ،حىت أن بعضهم ذكروا أنه بالسواك وْحوه ،وهذا نوع
إهانة ال إيالم ،فإذا فعل ذلك ألجل إرجاعها إىل الطاعة كان خريا من التنازع والذهاب إىل احملاكم وما
أشبه ذلك.
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 :8ضرب من أتى بهيمة

يف صحيح أيب بصري ،عن الصادق (عليه السالم) ،يف رجل أتى هبيمة فأوجل ،قال :عليه احلد.)0(
ويف صحيح ابن سنان ،عنه (عليه الصالة والسالم) :يضرب هو مخسة وعشرون سوطا ربع حد
الزاين.)4(
وهل يشمل البهيمة كل البهائم حىت يشمل مثل وطي احلمام والدجاج وما أشبه ،أم ال ،احتماالن،
ولو شك كان من التعزير الثابت يف كل حمرم ،على إشكال ذكرناه يف بعض مباحث (الفقه).
وال فرق بني أن تكون البهيمة حمللة كالشاة أو حمرمة كالكلب ،وتكون أنثى أو ذكرا.
أما الوطي يف هبيمة مصطنعة ولو كان بشكل البهيمة احلقيقية فال يوجب إال التعزير حسب ما يراه
احلاكم صالحا ،سواء كان مع االستمناء أو بدون االستمناء ،ذكرا أو أنثى ،وكذا العكس بأن فعلت املرأة
بنفسها بسبب هبيمة مذكرة ،أو فعل الولد بنفسه بسببها اللواط ،وكذلك الفرق يأيت يف املساحقة.
 :9الضمان في من أتلف مال الغير
كما ذكرنا تفصيل ذلك يف (الفقه) ،فمن أتلف مال الغري فهو له ضامن.
وال خيفى أن اإلتالف أعم من إبادته أو إلقائه يف احلِب أو يف حفرة ال تصل اليد إليه أو ما أشبه
ذلك.

( )0الوسائل :ج 01ص 174الباب  0من نكاح البهيمة ح.1
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حرف الطاء
 :0طرح الميت في البحر
إذا مات إنسان يف السفينة وْحوها ومل يتمكن الراكبون من إبقائه إىل أن يصلوا إىل اليابسة من خوف
أن يتعفن فيضر الركاب ،أو ال يتمكنون من حفظه جلهة من اجلهات ولو من جهة ثقل السفينة ،طرحوه يف
البحر على التفصيل الذي ذكرناه يف (الفقه).
ففي صحيح أيوب ،قال :سئل أبو عبد اهلل (عليه السالم) عن رجل مات وهو يف السفينة يف البحر
كيف يصنع به ،قال :يوضع يف خابية ويوكأ رأسها وتطرح يف املاء.)0(
والظاهر أن احلكم كذلك إذا كانوا راكبني يف قطار ال يقف أو يف طائرة كذلك.
ويأيت الكالم يف أنه لو متكن يف القمر الصناعي أن يلقي امليت يف الفضاء معلقا ،أو أن يلقيه حبيث
يصل إىل األرض أو البحر ،هل يكون أحدمها أوىل أو ُمريا ،ال يبعد التخيري.
 :4طلب ذي الحق
إذا كان عند اإلنسان حق لغريه من مال أو ولد أو ما أشبه ذلك فغاب وجب عليه طلبه وجوبا غرييا
لريد احلق إىل أهله.
ففي صحيحة معاوية ،قال :سئل أبو عبد اهلل (عليه السالم) عن رجل كان له على رجل حق ففقد

( )0الوسائل :ج 4ص 166الباب  21من الدفن ح.0

وال يدري أحي هو أم ميت ،وال يعرف له وارث وال نسب وال بلد ،قال :اطلبه قال :إن ذلك قد
فأص ّدق به ،قال :اطلبه.)0(
طال ّ

ومن الواضح أنه لو يأس من الطلب يفعل فعل اللقطة به ،وقد ذكرنا بعض ما يرتبط هبذا املبحث يف
كتاب اللقطة.
 :3إطعام األسير والسجين
جيب القيام بشؤون األسري وإن كان كافرا ،من اإلطعام والسقي وتيئة امللبس واحملل وغري ذلك،
ِ
عام َعلى
لصحيح أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) ،سألته عن قول اهلل عز وجلَ ﴿ :ويُطْع ُمو َن الطَّ َ
ُحبِّ ِه﴾( )4اآلية ،قال :هو األسري ،قال :واألسري يطعم وإن كان يقدم للقتل ،وقال :إن عليا (عليه
السالم) كان يطعم من خلد يف السجن من بيت مال املسلمني.)4(
إىل غري ذلك من األخبار الواردة يف هذا الباب.
وإمنا عممنا األمر لغري مورد الروايات أيضا للمالك ،وبنفس املالك جيب تطبيبه إذا مرض وإحضار
القابلة هلا إذا كانت امرأة كاملرتدة مثال ،إىل غري ذلك.
وقد ذكرنا أن اإلسراء كانوا مطلقي السراح ،ولذا قال تعاىل :ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
ويتيما وأسريا كما أنا ذكرنا يف كتاب (الفقه الدولة اإلسالمية) أحكام السجني.
 :2إطعام الجباة
هل إطعام اجلباة واجب أو أمر أخالقي ،فيه احتماالن.
يف صحيح احلليب ،عن

( )0الوسائل :ج 04ص 001الباب  44من الدين ح.4
( )4سورة اإلنسان :اآلية .1
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الصادق (عليه الصالة والسالم) قال :ينزل على أهل اخلراج ثالثة أيام.)0(
ويف صحيح ابن سنان ،عنه (عليه الصالة والسالم) :النزول على أهل اخلراج ثالثة أيام.)4(
ويف صحيح مسعدة بن زياد ،عن جعفر ،عن أبيه (عليهما السالم) :إن رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله) أمر بالنزول على أهل الذمة ثالثة أيام ،وقال :إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فال قطائع ،وقال:
إن يل أرض خراج قد ضقت هبا.)4(
لكن هذه الروايات ال يستفاد منها الوجوب ،بل هي إىل األخالقية أقرب ،ويدل عليها الروايات
الواردة يف الضيف.
كما أنه إذا رضي صاحب احملل بأكثر من ثالثة أيام مل يكن به بأس لألدلة العامة.
كما أنه يستفاد من هذه الروايات أن اجلايب لو كان على أكثر من قرية أو ما أشبه كان على اجلميع
وجوبا أو استحبابا.
وال يبعد أنه إذا مرض اجلايب كان عليهم دواؤه ،لكن هل جيوز إعطاؤه الدواء من نفس اخلراج ،ال
يبعد ذلك ألنه شأن من شؤونه.
 :5إطعام الجائع
جيب إطعام اجلائع الذي خياف عليه التلف أو خياف على عضو منه السقوط أو على قوة من قواه
مثل باصرته وسامعته الذهاب ،وذلك لقوله (صلى اهلل عليه وآله) :حرمة ماله كحرمة دمه.)2(
ولغريه من الروايات الدالة على ذلك ،لكن ال يلزم أن يكون اإلطعام جمانا ،بل جيوز باملال مجعا بني
احلقني ،كما ذكروا ذلك يف مسألة املخمصة ،ومثل الطعام الشراب واللباس وآلة الدفء يف الِبد ،والدواء يف
املرض ،إىل غري ذلك.
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وحيث إن اإلطعام وْحوه على سبيل الوجوب على خالف القاعدة فالالزم أن يقتصر على أقل القدر
املمكن ،نعم يلزم أن ال يكون الطعام حبيث مل يكن مقويا يوجب له املرض والضعف املتزايد أو ما أشبه
ذلك.
 :6اإلطعام على الحالف الحانث
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
عام
َّارتُهُ إِطْ ُ
قال سبحانه﴿ :ال يُؤاخ ُذ ُك ُم اللَّهُ باللَّ ْغ ِو يف أَْميان ُك ْم َولك ْن يُؤاخ ُذ ُك ْم مبا َع َّق ْد ُمتُ ْاألَْميا َن فَ َكف َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك
يام ثَالثَِة أَيَّ ٍام ذل َ
َع َشَرةِ َم َ
ساكني م ْن أ َْو َسط ما تُطْع ُمو َن أ َْهلي ُك ْم أ َْو ك ْس َوتـُ ُه ْم أ َْو َْحتر ُير َرقَـبَة فَ َم ْن َملْ َجي ْد فَص ُ
ِ
ِ
ني اللَّهُ لَ ُك ْم آياتِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾(.)0
اح َفظُوا أَْميانَ ُك ْم َكذل َ
ك يـُبَـ ِّ ُ
َّارةُ أَْميان ُك ْم إذا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
َكف َ
وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب األميان.
مث إن حترير الرقبة لو مل يكن ِمكنا كما يف عصرنا هذا سقط ،وال يبدل ذلك بصدقة أو ما أشبه ،وال
خيفى أنه إن مل يتمكن من اإلطعام مل ينتقل إىل مثل اإللباس وْحوه ،ألن الدليل إمنا هو يف اإلطعام وال دليل
على بدله.
 :7اإلطعام على جملة من الطواف
كإطعام احملرم قاتل الصيد ،وإطعام املظاهر العائد ،وإطعام املعتكف اجملامع ،وإطعام املفطر يف
رمضان ،وإطعام املفطر قضاء رمضان ،وإطعام القاتل اخلاطئ واملتعمد ،بل وشبههما الذي هو شبه العمد
ويسمى أيضا بشبه اخلطأ ،وكلها قد ذكرت يف (الفقه) يف كتب احلج والظهار واالعتكاف والصيام
والديات ،وأملعنا إىل بعضها هنا.
 :8إطعام الفقير

ِ
قال سبحانهَ ﴿ :وأَذِّ ْن ِيف الن ِ
تني ِم ْن ُك ِّل فَ ٍّج
َّاس بِ ْ
احلَ ِّج يَأْتُ َ
وك ِرجاال َو َعلى ُك ِّل ضام ٍر يَأْ َ
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ميق لِي ْشه ُدوا منافِع َهلم وي ْذ ُكروا اسم اللَّ ِه يف أَيَّ ٍام معلُ ٍ
ومات َعلى ما رَزقَـهم ِمن َهبيم ِة ْاألَنْ ِ
ٍ
عام فَ ُكلُوا
َْ
َ ُْ ْ َ
َع َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
قري﴾(.)0
س الْ َف َ
مْنها َوأَطْع ُموا الْبائ َ
قد ذكرنا ذلك يف كتاب احلج من الفقه يف مسألة تثليث اهلدي إىل ثالثة أقسام ،وأن مجاعة من
الفقهاء ذهبوا إىل الوجوب ،وأن بعضهم قال باالستحباب وْحن إليه أميل.
أما أصل إطعام الفقراء وْحوهم فهو على سبيل االستحباب ،إالّ أن تكون حياته أو عضو من أعضائه
أو قوة من قواه متوقفا على ذلك ،فإنه جيب حينئذ ،لكن الالزم أن نقول كونه واجبا إمنا يلزم بالبدل ألنه
من اجلمع بني احلقني ،إال إذا مل يكن للفقري بدل فإنه جيب على املطعم.
ومثل اإلطعام الدواء وإعطاء امللبس وإعطاء املسكن وما أشبه ذلك.
 :9طلب الرزق
الظاهر إنه واجب غريي بالنسبة إىل ما حيفظ به نفسه أو ينفق على واجيب النفقة عليه ،أو حيفظ به
إنسانا أو حيوانا حمرتما حبيث إذا مل يطلب ماتا أو ما يشبه املوت كما تقدم يف بعض املباحث.
املطعم بالفتح،
لكن إذا أطعم إنسانا فالالزم اإلطعام ال إعطاء البدل ،وإمنا البدل جيب عليه من ذلك َ
وكذلك إذا فعله حليوان ِملوك إلنسان ،أما إذا كان فعله حليوان حمرتم فال يتمكن من صيده ،كان واجبا من
كيسه.
 :01طلب العلم
طلب العلم واجب غريي.
ويف احلديث :طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.)4(
إىل غريها من الروايات

( )0سورة احلج :اآلية  47ـ .41
( )4البحار :ج 0ص 077الباب  0ح.12

األخر الواردة يف هذا الباب ،فإن كان العلم من األصول واحملتاج إليه من الفروع وجب عينا ،وإن كان
جلهة االجتهاد أو إقامة النظام بالصنعة وْحوها وجب كفاية.
وال خيفى أن قوله (صلى اهلل عليه وآله) :طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة يشمل علوم
الدين وسائر العلوم من الفلك واهلندسة والفيزياء والطب وغريها ،لكن الوجوب يف غري الدين كفائي ،وقد
ذكرنا ذلك يف شرح املكاسب يف باب الصناعات املتوقفة عليها إقامة النظام.
 :00الطاق
جيب طالق الزوجة إذا مل يتمكن الزوج من القيام بشؤوِنا الشرعية الواجبة وطلبت هي الطالق ،لقوله
سبحانه﴿ :فَِإم ٌ ِ ٍ
وف أَو تَسريح بِِإح ٍ
سان﴾(.)0
ساك مبَْع ُر ْ ْ ٌ ْ
ْ
وكذلك جيب على املؤيل يف اجلملة على ما ذكرناه يف كتاب اإليالء.
وهكذا إذا طلبت زوجة الغائب مع متام الشرائط من احلاكم الطالق ،ألنه مقتضى اآلية املباركة بعد
وحدة املالك.
وذلك يقتضي عدم الفرق بني الدائمة واملتمتع هبا ،وإمنا ذكرنا احلاكم الشرعي ألنه هو الويل يف ما إذا
مل يكن ويل غريه.
 :04تطهير الثياب
ك فَطَ ِّه ْر﴾(.)4
قال سبحانهَ ﴿ :وثِيابَ َ
والظاهر أنه أعم من الواجب واملستحب ،فالواجب هو ألجل الصالة وْحوها ،وهو واجب مقدمي،
لكن ورد يف بعض الروايات أن املراد بالتطهري التشمري ،والظاهر أنه من باب املصداق.
فإن تطويل الثوب يوجب الوساخة لتلوثه بالنجاسات واملوسخات ،وذلك يشمل األمرين ،فكالمها
يسمى بالتطهري.
والتطهر قد يكون شرعيا

( )0سورة البقرة :اآلية .441
( )4سورة املدثر :اآلية .2

عن النجاسة ،وقد يكون عرفيا عن التلوث ،أما ما يتعارف عند بعض الناس من تطهري الثوب فال
يبعد أن يكون ذلك مستحبا أيضا ملا دل من استحباب التعارف يف أمور الناس ،كما ذكرنا مجلة من رواياته
يف كتاب اآلداب والسنن.
 :03إطّهار الجنب

قال سبحانهَ ﴿ :وإ ْن ُكْنتُ ْم ُجنُبا فَاطَّ َّه ُروا﴾(.)0
ومن الواضح أنه أمر مقدمي للصالة والطواف وْحومها ،وإال فليس هو واجبا نفسيا ،وإن كان ذهب
مجاعة من الفقهاء إىل وجوبه النفسي.
ومن احملتمل أن يكون التطهر إذا كان جنبا مستحب نفسي ألنه نوع من التنظيف وإن مل يكن وقت
الصالة ،أو مل تكن الصالة عليه حليض أو ما أشبه.
والطهر يشمل املاء والرتاب ،ألن الرتاب أيضا يف موضعه نوع من الطهارة.
 :02تطهير المسجد
ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف حبث املساجد ،والظاهر اإلمجاع من الفقهاء على ذلك ،ويدل عليه
بعض األدلة أيضا ،واملشاهد املشرفة لألئمة الطاهرين (عليهم الصالة والسالم) يف حكم املساجد كما ذكرنا
تفصيله هناك.
أما غري هذين كمراقد أوالد األئمة (عليهم السالم) ومن أشبههم مثل سلمان وأيب ذر وعمار وأويس
القرين ومن أشبه (رضوان اهلل عليهم) فال وجوب.
نعم ميكن أن يكون مستحبا باعتبار أنه تنظيف ،والنظافة من اإلميان ،وباعتبار إرادة الشارع احرتام
أمثال هؤالء والتطهري نوع من االحرتام.

( )0سورة املائدة :اآلية .6

 :05تطهير بدن الميت وكفنه
إذا تنجس بدن امليت أو كفنه بعد الغسل والتكفني جيب تطهريمها ،وإذا كان بدن امليت جنسا قبل
تطهريه جيب تطهريه أيضا مقدمة ،لبعض األدلة املذكورة يف بابه ،واليت منها موثقة روح عن الصادق (عليه
السالم) :إن بدا من امليت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه وال تعد الغسل.)0(
ويف رواية أخرى عنه (عليه الصالة والسالم) :إذا خرج من منخر امليت الدم أو الشيء بعد الغسل
وأصاب العمامة أو الكفن ّقرضه باملقراض.)4(
وذلك يف ما إذا استلزم اإلخراج والتطهري أو التبديل تعطيل امليت ،وإال إن أمكن وجب اإلخراج
والتبديل أو التطهري ،وتفصيل الكالم يف بابه.
 :06طاعة الزوج على الزوجة
الثابت من الوجوب إمنا هو بالنسبة إىل الفراش واخلروج من الدار يف ما إذا قام الزوج بواجبه ،أما ما
عدا ذلك فأقرب إىل االستحباب.
ففي صحيح علي بن جعفر ،عن أخيه (عليه السالم) ،سألته عن املرأة أهلا أن ذخرج بغري إذن زوجها،
قال :ال ،وسألته عن املرأة أهلا أن تصوم بغري إذن زوجها ،قال :ال بأس.)4(
وعن حممد بن مسلم ،عن الباقر (عليه السالم) :جاءت امرأة إىل النيب (صلى اهلل عليه وآله)
فقالت :يا رسول اهلل ما حق الزوج على املرأة ،فقال هلا :أن تطيعه وال تعصيه ،وال تصدق من بيته إالّ
بإذنه ،وال تصوم تطوعا إالّ بإذنه ،وال متنعه نفسها وإن كان على ظهر قتب ،وال ذخرج من بيتها إالّ
بإذنه.)2(

( )0الوسائل :ج 4ص 744الباب  44من غسل امليت ح.0
( )4الوسائل :ج 4ص 744الباب  44من غسل امليت ح.2
( )4الوسائل :ج 02ص 004الباب  71من مقدمات النكاح ح.1
( )2الوسائل :ج 02ص 000الباب  71من مقدمات النكاح ح.0

إىل غريها من الروايات ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب النكاح.
وال خيفى أنا ذكرنا هناك أن اخلروج املتعارف إما أن يكون من مصاديق اإلمساك باملعروف فليس
خروجا بغري إذن ،مثل الذهاب إىل احلمام أو إىل بيت األقرباء خصوصا الواجب منهم ،وكذلك الذهاب
إىل املراقد املقدسة أو ما أشبه ذلك.
وقد أفىت بذلك بعض الفقهاء املعاصرين.
أما الرواية اليت وردت عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) باملنع عن الذهاب إىل األب وإن كان
مريضا أو ميتا ،فذلك قصة عمل وال داللة فيها ،وليس من باب األمر والنهي الشرعيني كما ذكرنا تفصيل
ذلك يف كتاب النكاح وغريه.
 :07إطاعة اهلل والرسول وأولى األمر (عليهم السام)
ِ
َّ
ول َوأ ِ
ناز ْعتُ ْم يف َش ْي ٍء
الر ُس َ
ين َآمنُوا أَطيعُوا اللَّهَ َوأَطيعُوا َّ
ُويل األمر مْن ُك ْم فإن تَ َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
الرس ِ
َح َس ُن تَأْويال﴾(.)0
ول إ ْن ُكْنتُ ْم تُـ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوالْيَـ ْوم ْاآل ِخ ِر ذل َ
ك َخْيـٌر َوأ ْ
فَـ ُرُّدوهُ إىل اللَّه َو َّ ُ
فعلى اإلنسان أن يطيع أوامر اهلل الواجبة ،وكذلك أوامر الرسول (صلى اهلل عليه وآله) واألئمة
الطاهرين (عليهم السالم) ،والعلماء الراشدين الذين هم نواهبم على تفصيل ذكر يف حمله.
من غري فرق بني أن يكون األمر باألحكام أو باملوضوعات ،نعم دائرة إطاعة الفقهاء العدول أضيق
من دائرة إطاعة اهلل والرسول وأويل األمر (عليهم السالم) وقد حبثنا ذلك مفصال يف بعض كتبنا الفقهية،
مثل كتاب البيع يف باب والية الفقيه ،وغريه.
 :08الطواف
جيب الطواف للعمرة متتعا أو إفرادا.
وكذلك طواف الزيارة وطواف النساء للحج بال إشكال وال خالف ،ويدل عليها متواتر الروايات،
وقد ذكرنا البحث مفصال يف كتاب احلج ،وقد
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ذكرنا هناك أنه يف عمرة التمتع ال طواف للنساء.
وطواف النساء مبعىن املرتبط بالنساء حىت إذا كان الطائف امرأة أو رجال أو صغريا ،فإنه حكم شرعي
كما قرر يف كتاب احلج.

حرف الظاء
 :0الظن الحسن باهلل

إنه من أصول الدين( ،)0وقد ورد يف ذلك روايات كثرية(.)4
 :4الظن الحسن باألنبياء واألئمة

(عليهم السام)

هو أيضا من أصول الدين كذلك.
 :3الظن الحسن بالمؤمنين
الظاهر أنه ليس بواجب يف نفسه إذا احتمل كال من اخلري والشر ،مثال قال املؤمن شيئا فرتدد بني
السالم والسب فال جيب أن يظن به أنه مل يسب ،نعم ال جيوز إظهار الظن السيء ،إذ ال دليل على أن
جمرد احلمل النفسي على السيء حمرم ،أو أن جمرد احلمل النفسي على احلسن واجب.
ويؤيد ذلك عدم الوجوب واحلرمة يف الصفات النفسية غري الظاهرة

( )0أي باملعىن األعم.
( )4انظر الكايف :ج 4ص.70

بالنسبة إىل ما عدا أصول الدين ،مثال احلسد ليس حبرام إذا كان يف القلب وإمنا إظهاره حرام ،كما
قال سبحانه﴿ :وِمن َشِّر ِ
حاس ٍد إذا َح َس َد﴾(.)0
َ ْ
وقال (صلى اهلل عليه وآله) :إذا مل يظهر بيد وال لسان.)4(
ِ
ِ
ِ
ك
نات بِأَنْـ ُف ِس ِه ْم َخ ْريا َوقالُوا هذا إِفْ ٌ
أما قوله سبحانه﴿ :لَْوال إ ْذ َمس ْعتُ ُموهُ ظَ َّن الْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤم ُ
بني﴾( )4فلم يظهر أنه واجب نفسي ،واملسألة بعد حباجة إىل التأمل والتتبع.
ُم ٌ
وال خيفى أن قوله سبحانه :ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا إمنا يراد بذلك هو الطرف
املتهم ،ومن الواضح أن اإلنسان إذا ظن به خريا كان ظنا بنفسه.
 :2إظهار البراءة من أهل البدع

قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا الِباءة منهم
وأكثروا من سبهم.)2(
وقد تقدم ذلك يف بعض مباحث هذا الكتاب.
والظاهر أن املراد بأهل الريب والبدع أعم ِمن يبدع ،فيشمل احلكام الظلمة اجلائرين وْحوهم وإن مل
يكن حاكما مثل رئيس العشرية أو من أشبه ذلك.
وهذا هو نوع من النهي عن املنكر ،فإن مثل ذلك يوجب ذخفيفه عن منكره ،ويوجب عدم التفاف
الناس حوله ،أما جواز ذلك بدون كونه النهي عن املنكر فمحل تأمل.
والظاهر من اخلطبة الشقشقية أن ذلك واجب وليس ذلك على سبيل االستحباب فإنه أمر باملعروف
وِني عن املنكر.

( )0سورة الفلق :اآلية .1
( )4الوسائل :ج 00ص 411الباب  16من جهاد النفس ح.4
( )4سورة النور :اآلية .04
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 :5إظهار العلم
يف رواية عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) أنه قال :إذا ظهرت البدع يف أميت فليظهر العامل علمه
فمن مل يفعل فعليه لعنة اهلل.)0(
وقال سبحانه﴿ :إِ َّن الَّذين يكْتُمو َن ما أَنْـزلْنا ِمن الْبـيِّ ِ
َّاس ِيف الْ ِك ِ
نات َوا ْهلُدى ِم ْن بَـ ْع ِد ما بَـيَّـنَّاهُ لِلن ِ
تاب
َ َ َ
ََ ُ
()4
ك يَـ ْل َعنُـ ُه ُم اللَّهُ َويَـ ْل َعنُـ ُه ُم الالَّ ِعنُو َن﴾ .
أُولئِ َ
فإن إظهار العلم الواجب على الناس علمه أو عمله واجب كفاية هبذه األدلة وألنه من األمر
باملعروف والنهي عن املنكر وإرشاد اجلاهل وتنبيه الغافل ،إىل غري ذلك.
قال علي (عليه الصالة والسالم) يف اخلطبة الشقشقية :لوال حضور احلاضر وقيام احلجة بوجود
الناصر وما أخذ اهلل على العلماء أن اليقاروا على كظة ظامل وال سغب مظلوم أللقيت حبلها على غارهبا
ولسقيت آخرها بكأس أوهلا.)4(
 :6إظهار الكراهة ألهل المعاصى
جيب إظهار الكراهة ألهل املعاصي إذا كان ذلك من مراتب النهي عن املنكر بال اشكال وال
خالف.
ويف رواية السكوين ،عن الصادق (عليه السالم) ،قال أمري املؤنني (عليه السالم) :أمرنا رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله) أن نلقي أهل املعاصي بوجوه مكفهرة.)2(
واملراد بوجوه غاضبة منقبضة.
وال خيفى أن الوجوه من باب املصداق ،وإالّ فذلك قد يتحقق يف كل عضو.

( )0الوسائل :ج 00ص 111الباب  21من األمر والنهي ح.0
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 :7الظهر
صالة الظهر واجبة بالضرورة ،وقد تقدم ذلك يف حبث الصالة.
أما اآلفاق الرحوية كالقطبني فصالة الظهر ليست مرتبطة بوقت الظهر ،إذ ال ظهر حينئذ ،بل ينقسم
الوقت يف كل اربع وعشرين ساعة إىل الصلوات اخلمس ،وقد ذكرنا ذلك مفصال يف حبث سابق.

حرف العين
 :0عبادة اهلل سبحانه وتعالى
ِ ِِ
ِ
اعب ُد ِ
ون﴾(.)0
قال تعاىل﴿ :إ َّن هذه أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّمة واح َدة َوأَنَا َربُّ ُك ْم فَ ْ ُ
قني﴾(.)4
ك َح َّىت يَأْتِيَ َ
وقال سبحانهَ ﴿ :و ْاعبُ ْد َربَّ َ
ك الْيَ ُ
واملراد باليقني مشاهدة أحوال اآلخرة باملوت كما هو واضح.
والعبادة واجبة لكنها ليست عامة ،بل يراد هبا أْحاء العبادة الواجبة من الصالة والصوم واحلج وْحوها،
وال دليل على وجوب العبادة يف غريها ،وهي توقيفية فال جيوز االخرتاع ،نعم ذكر بعض الفقهاء كالعالمة يف
كتاب النذر جواز بعض العبادات اليت مل يرد هبا الشرع متسكا باإلطالقات ،لكنا ذكرنا هناك ضعف هذا
القول.
نعم ال إشكال يف استحباب تكثري العبادات ركعتني ركعتني( ،)4أو مثل صالة األعرايب ،وكذلك
الركوعات املتعددة املنفصلة أو السجودات املتعددة املنفصلة ،فإن الصالة خري موضوع فمن شاء استقل
ومن شاء استكثر.
 :4االعتبار

اعتَِِبُوا يا أ ِ
ُويل ْاألَبْصا ِر﴾(.)2
قال سبحانه﴿ :فَ ْ
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والظاهر أنه أمر إرشاد ال أنه واجب بنفسه وهو من العبور ،ألن اإلنسان يعِب عن العظة إىل ما
ورائها ،أو أنه عبور من هذه احلالة إىل احلالة الثانية.
 :3إعداد القوة لمقابلة الكفار
َع ُّدوا َهلم ما استَطَعتُم ِمن قُـ َّوةٍ وِمن ِر ِ
قال سبحانه﴿ :وأ ِ
اخلَْي ِل تُـ ْرِهبُو َن بِِه َع ُد َّو اللَّ ِه َو َع ُد َّوُك ْم
باط ْ
َ ْ
ُْ َ ْ ْ ْ ْ
َ
ين ِم ْن ُدوِنِِ ْم ال تَـ ْعلَ ُمونَـ ُه ُم اللَّهُ يَـ ْعلَ ُم ُه ْم َوما تُـْن ِف ُقوا ِم ْن َشي ٍء يف َس ِ
بيل اللَّ ِه يـُ َو َّ
ف إِلَْي ُك ْم َوأَنْـتُ ْم ال
َو َ
آخر َ
ْ
تُظْلَ ُمو َن﴾(.)0
وهذا واجب مقدمي كما هو واضح ،واملراد بالقوة كل قوة يوجب غلبة املسلمني على الكفار من
القوة العلمية واملالية والسالحية وغريها.
وال خيفى أن قوله سبحانه :ترهبون به عدو اهلل وعدوكم يفيد أن األهم اإلرهاب بانقالع الطرف
عن قصده فال يهم السالح ،وإمنا السالح يكون مقدمة لإلرهاب.
 :2االعتداد على المرأة
جيب على املرأة إذا طلقت أو فسخ نكاحها أو تويف زوجها أن تعتد حسب ما ذكرناه يف باب العدد
من كتاب الطالق ،فال داعي إىل تكراره.
وال عدة للزنا ،أما وطي الشبهة ففيه عدة كما ذكرناه هناك.
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّها الَّذين آمنُوا إذا نَ َكحتُم الْم ْؤِم ِ
نات ُمثَّ طَلَّ ْقتُم ِ
وه َّن فَما لَ ُك ْم
وه َّن م ْن قَـْب ِل أن َمتَ ُّس ُ
ُ ُ
َ
َ َ
ْ ُ ُ
()4
وه َّن َسراحا َمجيال﴾ .
َعلَْي ِه َّن ِم ْن ِعدَّةٍ تَـ ْعتَد َ
وه َّن َو َسِّر ُح ُ
ُّوِنا فَ َمتـِّعُ ُ
وه َّن لِعِدَّتِِ َّن﴾(.)3
وقال سبحانه﴿ :إِذا طَلَّ ْقتُ ُم النِّساءَ فَطَلِّ ُق ُ
ِ
َجلَهُ﴾(.)2
وقالَ ﴿ :وال تَـ ْع ِزُموا عُ ْق َد َة الن ِ
ِّكاح َح َّىت يـَْبـلُ َغ الْك ُ
تاب أ َ
وال خيفى أنه لو مل ميسها بالدخول وإمنا أنزل منيه يف رمحها بسبب القذف أو ما أشبه
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ذلك فالواجب على احلامل العدة ،وكأن ذكر من قبل أن متسوهن للغلبة.
ولو أدخل من غري إنزال إطالقا وجبت العدة ،وال يلزم أن تكون العدة ألجل املاء بل شيء من العدة
ألجل االحرتام كما يف عدة الوفاة.
 :5العدل

سان و ِ
قال سبحانه﴿ :اِ َّن اللَّه يأْمر بِالْع ْد ِل و ِْ ِ
إيتاء ِذي الْ ُق ْرىب﴾(.)0
اإل ْح َ
َ َ ُُ َ َ

وال شك أن العدل يف اجلملة واجب كما يف القضاء واحلكم وْحومها ،أما أن يعدل اإلنسان بني
زوجتيه يف امللبس واملأكل واملشرب وما أشبه ،أو بني ولديه أو بني جاريه أو بني تلميذيه أو بني أستاذيه أو
ما أشبه فذلك أفضل وليس بواجب ،وقد تقدم الكالم يف اإلحسان عند ذكر كلمته.
وال خيفى أن ذكر إيتاء ذي القرىب لألمهية ،وإالّ فهو داخل يف العدل أو يف اإلحسان فهو من ذكر
اخلاص بعد العام.
 :6االعتداء

احلر ِ
اعتَ ُدوا َعلَْي ِه مبِِثْ ِل
َّه ِر ْ
َّه ُر ْ
صاص فَ َم ِن ْاعتَدى َعلَْي ُك ْم فَ ْ
احلَرِام َو ُُْ ُ
احلَر ُام بِالش ْ
قال سبحانه﴿ :الش ْ
مات ق ٌ
َما ْاعتَدى َعلَْي ُك ْم﴾(.)4

وحيث إن الظاهر من اآلية كونه يف اجلهاد ،فاالعتداء باملثل إذا كان من أقسام اجلهاد كان واجبا
بدليل وجوب اجلهاد ،وإذا مل يكن يف باب اجلهاد كان جائزا بل جيوز العفو.
وميكن أن تكون اآلية أعم من القسمني كما يف كثري من اآليات القرآنية ،فيجب أن يعرف من اخلارج
مورد الوجوب ومورد االستحباب ،بل ومورد كون االستحباب العفو الذي هو عدم االعتداء.
ِ ِ ِ
ِ ِِ
صبَـ ْرُْمت َهلَُو َخْيـٌر
قال تعاىلَ ﴿ :وإ ْن عاقَـْبتُ ْم فَعاقبُوا مبثْ ِل ما عُوقْبتُ ْم بِه َولَئ ْن َ
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لِ َّ ِ
ين﴾(.)0
لصابر َ

وال خيفى أن الصِب إمنا يكون خريا فيما إذا مل يوجب جترؤ اجملرم ،وإال مل يكن ذلك خريا ،فاإلطالق
ألنه متعارف.
 :7تعريف اللقطة
قد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب اللقطة.
ففي صحيح حممد ،عن أحدمها (عليهما السالم) ،قال :سألته عن اللقطة ،قال :ال ترفعوها ،فإن
ابتليت تعرفها سنة ،فإن جاء طالبها وإال فاجعلها يف عرض مالك جيري عليها ما جيري على مالك إىل أن
جييء هلا طالب ،)4(وقد ذكرنا هناك أن الواجب إىل حد اليأس ال إىل السنة كما هو املشهور.
 :8تعريف الهدي الضال
إذا وجد اإلنسان هديا ضاال وجب عليه التعريف على ما ذكرنا تفصيله يف كتاب احلج.
ففي صحيحة ابن مسلم ،عن أحدمها (عليهما السالم) ،قال :وإذا وجد الرجل هديا ضاال فليعرفه
يوم النحر والثاين والثالث مث ليذحبها عن صاحبها عشية الثالث.)4(
وإذا قسم اهلدي يكون بني الفقراء واملؤمنني املهدى إليهم ،وجيوز له أن يأكل ،أما تثليث ذلك فال
دليل عليه ،وال فرق بني أن يعلم من ضل عنه لكنه ال يتمكن من الوصول إليه أو ال يعلم كما هو الغالب.
 :9اإلعراض عن المنحرف
جيب اإلعراض عن الكافر واملنافق والعاصي يف ما إذا كان اإلعراض خريا من
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املقابلة ومل تكن للنصيحة فائدة ،فإن اجلمع بني األدلة يقتضي ذلك.
ِ
وعليه حيمل قوله سبحانه﴿ :وإذا َرأَيْ َ َّ
وضوا يف
ض َعْنـ ُه ْم َح َّىت َخيُ ُ
ذين َخيُ ُ
وضو َن يف آياتنا فَأ َْع ِر ْ
َ
ت ال َ
ِ ِ
ح ٍ ِ
َّك الشَّْيطا ُن فَال تَـ ْقعُ ْد بَـ ْع َد ِّ
مني﴾(.)0
ديث َغ ِْريهَ ،وإِ َّما يـُْن ِسيَـن َ
الذ ْكرى َم َع الْ َق ْوم الظَّال َ
َ
ض َعْنـ ُه ْم َوانْـتَ ِظر﴾(.)4
وقال سبحانه﴿ :فَأ َْع ِر ْ
ِ
َّ
يدو َن أن
ك يُر ُ
ك َوما أُنْ ِزَل ِم ْن قَـْبل َ
َّه ْم َآمنُوا ِمبا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
ذين يَـ ْزعُ ُمو َن أَنـ ُ
وقال سبحانه﴿ :أَ َملْ تَـَر إىل ال َ
يـتَحا َكموا إىل الطَّاغُ ِ
ِِ
وت إىل أن قال :أُولئِ َ َّ
ض َعْنـ ُه ْم َو ِعظْ ُه ْم َوقُ ْل
ذين يَـ ْعلَ ُم اللَّهُ ما يف قُـلُوهب ْم فَأ َْع ِر ْ
َ ُ
ك ال َ
()3
َهلُ ْم يف أَنْـ ُف ِس ِه ْم قَـ ْوال بَليغا﴾ .
لكن ال خيفى أن ذلك إمنا هو يف صورة عدم إمكان اإلرشاد وال األمر باملعروف وال النهي عن املنكر
مبوازينهما اليت قد تصل إىل حد الضرب.
 :01التعزير
قد يطلق التعزير يف قبال احلد على ما ليس فيه حد مقرر من الشريعة ،وقد يطلق التعزير على األعم
من احلد والتعزير ،واملراد به ما يكون سببا الستتباب النظام وإقامة األحكام ودفع الظلمة والفساق ،وال يبعد
أن يشمل معناه السجن والنفي والغرامة وما أشبه ِما يراه احلاكم الشرعي اجلامع للشرائط صالحا مقيدا
مبوازين اإلسالم.
وقد ذكرنا لذلك يف كتاب (الفقه) بعض األمثلة ،مثال إذا كان احلاكم الشرعي أمر بقوانني خاصة
للمرور بدوِنا تكون األضرار الكثرية ،ومن الواضح أن يف كل يوم يكون ألوف من املخالفني يف املدن
الكبرية ،فإذا أريد جلدهم شوه ذلك مسعة اإلسالم ،باإلضافة إىل لزوم صرف أموال كثرية من بيت املال
ألجل املوظفني للجلد وغري ذلك ،فيجعل احلاكم على كل ُمالف كمية من املال مثال حىت ال يستهان
بقانون املرور فيتلف األموال الكثرية واألنفس احملرتمة.
ومثل ذلك قوانني الشرطة والنجدة واملوظفني املخالفني للدوام غيابا ،أو تعطيال
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ألعمال الناس وقوانني املستشفيات وسائر املصحات واملعاهد العلمية والطرق بأن ال تسد بالباعة
وْحوها وما أشبه ذلك ،لكن ذكرنا مكررا وجوب أن يكون األمر حسب شورى الفقهاء إذا كان املراجع يف

األمة متعددين ،وقد ورد يف احلديث :إن اهلل جعل لكل شيء حدا وجعل ملن تعدى ذلك احلد حدا،)0(
لكنا ذكرنا يف بعض مباحث (الفقه) أنه ال دليل تاما على التعزير على كل حرام ،وإن كان بعض األدلة
يدل على ذلك ،لكنه حمل تأمل.
ويؤيد ذلك أو يدل عليه فعل النيب والوصي (صلوات اهلل عليهما) فإِنما مل يفعال ما سبب تشوه
اإلسالم ،وال ما أوجب تعطل األحكام.
وذلك حسب نظر شورى الفقهاء  ،كما ذكرناه مكررا.
ولعل الشرائط واألزمنة واألمكنة ُمتلفة ،وقد ذكرنا يف بعض الكتب حول أعمال األئمة الطاهرين
(صلوات اهلل عليهم أمجعني) أِنم إمنا اختلفوا باختالف الزمان واملكان والشرائط.
 :00تعزير اهلل سبحانه وتعالى
ناك ِ
شاهدا َوُمبَ ِّشرا َونَذيرا لِتُـ ْؤِمنُوا بِاللَّ ِه َوَر ُسولِِه َوتُـ َعِّزُروهُ َوتُـ َوقِّـ ُروهُ َوتُ َسبِّ ُحوهُ بُكَْرة
قال سبحانه﴿ :إِنَّا أ َْر َس ْل َ
َوأَصيال﴾(.)4

وتعزير اهلل وهو احرتامه واجب شرعا قلبا ولسانا وعمال ،مبا هو واجب باألدلة اخلاصة ،فالتعزير أعم
من كل ذلك ،فال حكم جديد يف اآلية من جهة التعزير والتوقري ،كما يف قوله سبحانه﴿ :أَطيعُوا اللَّهَ
ول﴾( )3على ما ذكرناه يف هذا الكتاب وغريه.
الر ُس َ
َوأَطيعُوا َّ

والتوقري جعله كبريا يف اجملتمع ،وهو غري االحرتام فرمبا حيرتم اإلنسان شخصا لكن ال جيعله كبريا يف
االجتماع.
وال خيفى أن قوله سبحانهَ  :وتُـ َعِّزُروهُ َوتُـ َوقِّـ ُروهُ اجملموع هلل
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وللرسول (صلى اهلل عليه وآله) ،والتعزير والتوقري والتسبيح كلها هلل ،أما الرسول (صلى اهلل عليه وآله)
فالتعزير والتوقري له ،أما التسبيح فخاص باهلل سبحانه وتعاىل.
وهل معىن أن سبحه بكرة وأصيال خصوص التسبيح ،أو األعم كالتهليل والتحميد والتكبري وما أشبه
ذلك ،ظاهر اللفظ خصوص التسبيح ،لكن املناط يشمل اجلميع.
 :04اعتزال الحائض
اعتَ ِزلُوا النِّساءَ ِيف الْ َم ِ
ك َع ِن الْ َمحي ِ
وه َّن َح َّىت
ض قُ ْل ُه َو أَذى فَ ْ
قال سبحانهَ ﴿ :ويَ ْسأَلُونَ َ
حيض َوال تَـ ْقَربُ ُ
يَطْ ُه ْر َن﴾(.)0

فإن اجلماع مع احلائض حرام بال إشكال وال خالف ،وإمنا اختلفوا يف املأيت الثاين هل هو حرام أو
ال ،وقد ذكرنا املسألة يف (الفقه) مفصال.
أما مالمسة احلائض واللعب هبا بدون املدخلني فذلك ِما ال إشكال فيه ،مبثل القبلة والتفخيذ
واللمس وما أشبه ذلك حىت إذا كان مقرتنا باإلمناء.
والظاهر أن قوهلم (عليهم السالم) :ألزموهم مبا التزموا به ال يصحح وطي احلائض من أهل الكتاب
إذا كانت زوجة ملسلم وإن كانت الزوجة ملتزمة به ،وقد ذكرنا يف بعض الكتب أن االلتزام مبا التزموا قد
يكون جائزا قطعا ،وقد يكون غري جائز قطعا كالزنا واللواط بالولد الكافر واملرأة الكافرة وإن أجازا ذلك
والتزماه ،وقد يكون مشكوكا.
 :03عزل ال َدين عند الوفاة

الدين إىل صاحبه سواء كان بالعزل أو بالكتابة أو ما
قد ذكرنا يف كتاب (الفقه) أن الواجب إيصال َ
أشبه ذلك ،فقوهلم بوجوب العزل إن مل حيمل على التخيري بكونه أحد املصاديق كان حمل تأمل.
الدين فقط بل يشمل كل حق ومال آلخر عند اإلنسان املشرف على املوت ألن
وال يلزم ذلك يف َ
الدليل يف اجلميع واحد.
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 :02معاشرة الزوجات بالمعروف
عاشروه َّن بِالْمعر ِ
ِ
وف﴾(.)0
قال سبحانهَ ﴿ :و ُ ُ َ ْ ُ
والظاهر أن املعروف موضوع عريف يؤخذ حدوده من العرف ،وذلك شيء معلوم يف اجملتمع وليس جمرد
تيئة األكل والشرب واملسكن وامللبس واملقاربة فقط ،بل التكلم والبشاشة واإلذن يف اخلروج من البيت
وزيارة األقارب وزيارة اجلريان هلا وغري ذلك ،كلها يدخل يف املعروف ،وقد استبعدنا يف كتاب النكاح كفاية
املباشرة كل أربعة أشهر مرة ،بل الالزم أن يكون ذلك حسب املعروف أيضا.
كما أشار إليه السيد يف العروة يف كتاب النكاح وبعض الفقهاء اآلخرين.
 :05االعتصام بحبل اهلل جميعا
قال سبحانه﴿ :و ْاعتَ ِ
ص ُموا ِحبَْب ِل اللَّ ِه َمجيعا﴾( ،)4واملراد باحلبل ما يقرره سبحانه وتعاىل من النيب
َ
واإلمام (عليهما السالم) والقرآن والشريعة ،واملراد التمسك مبا أوجب واالبتعاد عما حرم ،بل يشمل ذلك
املستحبات واملكروهات واملباحات باملعىن األعم للشمول.
ول﴾(.)3
الر ُس َ
وعلى أي حال فليس هذا حكما جديدا بل هو إرشادي مثل﴿ :أَطيعُوا اللَّهَ َوأَطيعُوا َّ
وإمنا مسي حبال ألن احلبل كما هو متصل بني إنسان يف الفوق وإنسان يف السفل ،كذلك أحكام اهلل
تعاىل كاحلبل بني اهلل وبني الناس ،وإذا متسك اإلنسان به رفعه اهلل إىل املنزلة الرفيعة ،وإذا مل يتمسك به
هوة سحيقة.
سقط يف ّ
 :06إعطاء دية من لم يعلم قاتله
الظاهر وجوب إعطاء اإلمام من بيت املال دية من مل يعلم قاتله ،سواء علمنا بأن قتله
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عمد أو خطأ أو شبه خطأ ،لكن يستثىن من ذلك من قتل يف احلرب فإنه ال جيب على اإلمام إعطاء
ديته ،للسرية القطعية من النيب واإلمام (صلوات اهلل عليهما).
أما إعطاء الدية فقد روى عبد اهلل بن سنان وابن بكري يف الصحيح ،عن الصادق (عليه السالم)
قال :قضى أمري املؤمنني (عليه السالم) يف رجل وجد مقتوال ال يدرى من قتله ،قال :إن كان عرف له
أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال املسلمني ،وال يبطل دية امرئ مسلم ،ألن مرياثه لإلمام
فكذلك تكون ديته على اإلمام ،إىل أن قال :وقضى يف رجل زمحه الناس يوم اجلمعة يف زحام الناس مات
أن ديته من بيت مال املسلمني.)0(
أما تفصيل املسألة ففي كتاب الديات.
وال يبعد أن يكون األمر كذلك بالنسبة إىل ما لو فقد عضوا أو قوة يف الزحام وما أشبه باملالك ،بل
لعله يشمله ال يبطل دم امرئ مسلم.)4(
وحيث إن الذمي دمه حمرتم يلزم أن يكون األمر كذلك بالنسبة إليه ،وال يقال :إن بيت املال
للمسلمني ،ألن بيت املال ملصاحل الدولة اإلسالمية واملسلمني ،واليت من مجلتها حفظ ذِمهم ،وقد ورد أن
عليا (عليه الصالة والسالم) أجرى من بيت مال املسلمني لذلك املسيحي الذي وجده يف الكوفة يتكفف
راتبا(.)4
إذ بذلك يظهر عدم الفرق يف الكافر احملرتم بني أهل الذمة واملعاهد واحملايد وإمنا اخلارج هو احلريب.
 :07االستعفاف في المال

ِّكاح ،فإن آنَ ْستُ ْم ِمْنـ ُه ْم ُر ْشدا فَ ْادفَـعُوا إِلَْي ِه ْم أ َْموا َهلُ ْم
قال سبحانهَ ﴿ :وابْـتَـلُوا الْيَتامى َح َّىت إذا بَـلَغُوا الن َ
وال تَأْ ُكلُوها إِسرافا وبِدارا أ ْن ي ْكبـروا ومن كا َن َغنِيًّا فَـ ْليستـع ِفف ومن كا َن فَقريا فَـ ْليأْ ُكل بِالْمعر ِ
وف فَِإذا َدفَـ ْعتُ ْم
َ َْ ْ ْ ََ ْ
َ َُ َ َ ْ
ْ َ
َ
َ ْ َ ُْ
()2
إِلَْي ِه ْم أ َْموا َهلُ ْم فَأَ ْش ِه ُدوا َعلَْي ِه ْم َوَكفى بِاللَّ ِه َحسيبا﴾
والظاهر حقه يف أجرة املثل ألنه ليس لإلنسان إالّ ما سعى وأن سعيه له ،وال دليل على أن األمر
خارج عن القاعدة األولية.
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قال الصادق (عليه الصالة والسالم) يف موثقة ابن عيسى حول اآلية :من كان يلي شيئا لليتامى
وهو حمتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أمواهلم ويقوم يف ضيعتهم فيأكل بقدر احلاجة وال يسرف ،وإن

كانت ضيعتهم ال تشغله عما يعاجل لنفسه فال يذر من أمواهلم شيئا.)0(
ويف صحيح ابن سنان ،عنه (عليه الصالة والسالم) :املعروف هو القوت وإمنا عمل الوصي هلم
والقيم يف أمواهلم وما يصلحهم.)4(
وعلى كل حال ،فمحل املسألة كتاب الوصية من (الفقه).
وقوله سبحانه :وابتلوا اليتامى استدل به مجاعة من الفقهاء على صحة معاملة الصغري إذا كانت
حسب املوازين العرفية بالنسبة إىل األشياء اليت من شأن الصغار ،وأما الرشد فهو الرشد الطبيعي ،واملراد به
الرشد العقلي الذي حيفظ املال( )4ال الرشد البدين.
مث ال خيفى أن الرشد عريف ،وذلك عقلي قبل أن يكون جسميا ،وإن كان الغالب التالزم بني الرشد
الفكري والرشد اجلسمي.
 :08االستعفاف في النكاح
ِ ِ َّ
ضلِ ِه﴾(.)2
ذين ال َِجي ُدو َن نِكاحا َح َّىت يـُ ْغنِيَـ ُه ُم اللَّهُ ِم ْن فَ ْ
قال سبحانهَ ﴿ :ولْيَ ْستَـ ْعفف ال َ
والظاهر أنه إرشاد إىل ترك احملرم فليس واجبا نفسيا ،واالستعفاف بأن ال يستعمل نفسه يف احلرام من
زنا أو لواط أو سحق أو ما أشبه ذلك بل يطلب العفة املنتهي إليها.
وال خيفى أن من ال جيد نكاحا أعم ِمن ال جيد نكاحا دائما أو متعة أو أمة ،فإن كل ذلك نكاح يف
الشريعة اإلسالمية ويوجب العفة فال يفعل إنسان خالف العفة كالزنا واللواط والسحق واالستمناء وما أشبه
ذلك من احملرمات ،وكما أن احلكم كذلك يف
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الرجل كذلك احلكم بالنسبة إىل املرأة ،لوحدة املالك فيهما.
 :09العقيقة
الظاهر استحباب العقيقة ،كما ذكرنا ذلك يف كتاب النكاح.
وبعض الروايات الدالة على وجوهبا حممولة على االستحباب األكيد ،للسرية املقطوع هبا بني املسلمني
من قدمي الزمان إىل اليوم ،وقد ادعى مجاعة من الفقهاء اإلمجاع على عدم الوجوب.
والعقيقة جارية للذكر واألنثى وحىت لنفس اإلنسان حىت يف كِبه ،وحىت بعد املوت كما ذكرنا تفصيل
ذلك يف الفقه.
 :41التعقل
قد ورد يف بعض آيات القرآن احلكيم األمر بالتعقل ،وقد أملعنا إىل ذلك يف حبث التدبر فلريجع إليه.
واملراد بالتعقل إعمال العقل ألن اإلنسان قد يكون له عقل لكن ال يعمله يف الوصول إىل اهلدف،
وهذا خالف املوازين اإلسالمية.
وال خيفى أن العقل هو املنطبق للشريعة ،أما ما ال يكون مطابقا للشريعة فذلك النكراء كما ورد يف
احلديث بالنسبة إىل معاوية.
 :40اعتكاف اليوم الثالث
جيب للمعتكف استحبابا يف يوميه األولني أن يبقى على اعتكافه يف اليوم الثالث.
ففي صحيحة أيب عبيدة ،عن الباقر (عليه الصالة والسالم) :من اعتكف ثالثة أيام فهو يوم الرابع
باخليار إن شاء زاد ثالثة أيام أخر ،وإن شاء خرج من املسجد ،وإن أقام يومني بعد الثالثة فال خيرج من
املسجد حىت يتم ثالثة أيام أخر.)0(
ويف صحيح ابن مسلم ،عنه (عليه السالم) :إذا اعتكف يوما ومل يكن اشرتط فله أن خيرج ويفسخ
االعتكاف ،وإن أقام يومني ومل يكن اشرتط فليس له أن يفسخ اعتكافه حىت متضي ثالثة
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أيام.)0(
إىل غري ذلك من الروايات اليت ذكرناها يف كتاب االعتكاف ،وقد اختلفوا يف أنه هل السادس
والتاسع وهكذا أيضا واجبات ،أو الوجوب خاص باليوم الثالث بعد اليومني األولني ،وإن كان الظاهر من
صحيح أيب عبيدة الوجوب يف كل ثالث مطلقا.
وال خيفى أنه لو مل يصم الثالث ومل يعمل بشروط االعتكاف عمدا أو سهوا أو نسيانا أو اضطرارا مل
يستبعد وجوب قضائه لقوله (عليه السالم) :من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ،والقول بأنه منصرف إىل
الفريضة االبتدائية وال تشمل مثل ذلك ،غري ظاهر.
 :44العلم

اعلَ ْم أنه ال إِلهَ إالّ اللَّهُ﴾(.)4
يف مجلة من اآليات املباركات األمر بالعلم ،مثل﴿ :فَ ْ
﴿ َو ْاعلَ ُموا َّ
ليم﴾(.)3
أن اللَّهَ َغ ُف ٌ
ور َح ٌ
﴿ َو ْاعلَ ُموا َّ
أن اللَّهَ يَـ ْعلَ ُم ما يف أَنْـ ُف ِس ُك ْم﴾(.)2
﴿ َو ْاعلَ ُموا َّ
ليم﴾(.)5
أن اللَّهَ َمس ٌ
يع َع ٌ
﴿ َو ْاعلَ ُموا َّ
ين َمحي ٌد﴾( ،)6إىل غري ذلك.
أن اللَّهَ َغ ِ ٌّ
والعلم باألصول واجب مطلقا حسب ما ذكروه يف كتب الكالم ،أما العلم بالفروع فهو واجب
كفائي بالنسبة إىل االجتهاد ،وإال فيجوز التقليد ،نعم عدم العلم ال اجتهادا وال تقليدا وال بسبيل االحتياط
حرام ،لكن العلم بالفروع مقدمي كما هو واضح.
 :43إعام المالك
جيب على املؤمتن سواء كان مؤمتنا شرعا أو مؤمتنا مالكيا إعالم املالك مباله عنده من
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مال أو ولد أو حق ،واإلعالم مقدمي ،وقد ذكرنا تفصيل هذا البحث يف كتاب الوديعة.
 :42اإلعام بالنجس والحرام
جيب إعالم املشرتي والضيف وْحومها بالنجس إذا كان معرضا الستعماله له استعمال الطاهر ِما مل
يرده الشارع ،كاستعماله يف صالته وأكله وما أشبه ذلك ،كما أن األمر كذلك بالنسبة إىل احلرام ،فإذا كان
حلم حيوان حمرم يكون يف معرض أكل الضيف أو املشرتي وجب إعالمه ،أما إذا مل يكن كذلك بأن كان
يريد إطعام هره به مل جيب.
واألصل يف الوجوب وجوب دفع املنكر ورفعه والنهي عنه ،فكلما انطبق األمر على ذلك وجب
وجوبا مقدميا وإالّمل جيب.
وال فرق بني النجس أن يكون جنسا ذاتا أو جنسا عرضا ،كما أنه ال فرق بني احلرام أن يكون من
املأكول واملشروب أو من املوطوء وْحو ذلك ،فكل شيء حرام علم به إنسان ومل يعلم به إنسان آخر وجب
على اإلنسان العامل تعليم اجلاهل.
 :45تعليم العقائد واألحكام

جيب تعليم العقائد واألحكام لألهل ومن كان حتت سيطرة اإلنسان ،قال سبحانه﴿ :قُوا أَنْـ ُف َس ُك ْم
َوأ َْهلي ُك ْم نارا﴾( ،)0وهو من التعليم العام الواجب كفاية مقدمة ،وهنا آكد.

وهل جيب تعليم األطفال قبل البلوغ األصول وبعض الفروع ،احتماالن ،والسرية جارية على تعليمهم
األصول والفروع يف اجلملة.
وال خيفى أن األهل إذا كانوا كفارا ،مثال كانت الزوجة مسيحية أو ما أشبه ،كان قانون اإللزام حاكما
فال جيب تعليمها أحكام الشيعة ،وهكذا بالنسبة إىل العبد أو اخلادم أو ما أشبه ذلك،
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غري مسلم كان أو غري مؤمن.
 :46تعلم األحكام
الظاهر وجوب تعلم األحكام وجوبا مقدميا للعمل بقدر ما حيتمل ابتالؤه به احتماال عقالئيا،
والسرية جارية على ذلك ،كما أن السرية جارية على عدم تعلم ما هو خارج عن حمل االبتالء ،والتعلم هو
طريق العبيد بالنسبة إىل املوايل ،فإن مل يتعلم ووقع يف اخلطأ كان معاقبا عقال ،وحيث إنه يف سلسلة العلل
يكون واجبا شرعا أيضا ،باإلضافة إىل بعض الروايات الدالة على ذلك.
ففي صحيحة مسعدة بن زياد ،قال :مسعت جعفر بن حممد (عليهما السالم) وقد سئل عن قوله
()0
ِ
كنت عاملا ،فإن قال:
تعاىل﴿ :فَلِلَّ ِه ْ
احلُ َّجةُ الْبالغَةُ﴾  ،فقال :إن اهلل تعاىل يقول للعبد يوم القيامة عبدي َ
نعم ،قال له :أفال عملت مبا علمت ،وإن قال :كنت جاهال ،قال :أفال تعلمت حىت تعمل ،فيخصمه
فتلك احلجة البالغة.)4(
لكن الظاهر أن طريق التعلم هو املتعارف منذ زمن الرسول (صلى اهلل عليه وآله) حيث كانوا يتعلمون
باملناسبات وتدرجيا.
فال جيب على اإلنسان أن يصرف كل وقته حىت يتعلم العلم يف زمان خاص ،بل يتعلمه لكل يوم
ساعة أو ما أشبه ذلك ،وهكذا يكون تعلمه باملناسبات مثل يوم اجلمعة وأيام التعطيل واألعياد والوفيات
وما أشبه ذلك.
 :47تعلم القرآن وقراءته
ِ
ِ
ِ ِ َّ
ك
ذين َم َع َ
ك يـَ ْعلَ ُم أَن َ
قال سبحانه﴿ :إِ َّن َربَّ َ
وم أ َْدىن م ْن ثـُلُثَ ِي اللَّْي ِل َون ْ
َّك تَـ ُق ُ
ص َفهُ َوثـُلُثَهُ َوطائ َفةٌ م َن ال َ
واللَّه يـ َقدِّر اللَّيل والنَّهار علِم أ ْن لَن ُْحتصوه فَتاب علَي ُكم فَاقْـرُؤوا ما تَـي َّسر ِمن الْ ُقر ِ
آن َعلِ َم أ ْن
َ َ َ ْ
َ ُُ ُ َْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َْ ْ َ
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ض يـبتَـغُو َن ِمن فَ ْ ِ
ِ
آخ ُرو َن يُقاتِلُو َن يف َس ِ
بيل اللَّ ِه
آخ ُرو َن يَ ْ
ض ِل اللَّه َو َ
ض ِربُو َن ِيف ْاأل َْر ِ َْ
َسيَ ُكو ُن مْن ُك ْم َم ْرضى َو َ
ْ
ِ
الصالةَ َوآتُوا َّ
ِّموا ِألَنْـ ُف ِس ُك ْم ِم ْن َخ ٍْري
َقيموا َّ
الزكاةَ َوأَقْ ِر ُ
ضوا اللَّهَ قَـ ْرضا َح َسنا َوما تُـ َقد ُ
فَاقْـَرُؤوا ما تَـيَ َّسَر مْنهُ َوأ ُ
َِجت ُدوه ِعْن َد اللَّ ِه هو خريا وأَعظَم أَجرا و ِ
حيم﴾(.)0
َُ َْ َ ْ َ ْ َ ْ
ُ
استَـ ْغف ُروا اللَّهَ إ َّن اللَّهَ َغ ُف ٌ
ور َر ٌ
والظاهر أن تعلم القرآن واجب كفائي ،كما أن قراءته كذلك ،لظهور األمر يف اآليات املباركة وسائر
األدلة يف الوجوب ،وحيث ليس بواجب عيين قطعا كان كفائيا ،وإمنا ال جيب وجوبا عينيا للسرية منذ زمن
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله).
وِما تقدم يعرف الكالم يف معرفة تفسري القرآن أيضا ،فليس تعلم تفسري القرآن أو تأويله أو ما أشبه
ذلك من الواجبات العينية بل من الواجبات الكفائية كما هي العادة منذ زمن رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله) إىل هذا اليوم.
أما قوله سبحانه واستغفروا اهلل فهو واجب عيين على كل إنسان يبدر منه بعض املخالفات كما
هو الغالب فالواجب على اإلنسان أن يستغفر ربه ،نعم الزيادة على ذلك مستحب وليس بواجب ،ويف
احلديث عن النيب (صلى اهلل عليه وآله) :وإين أستغفر اهلل يف كل يوم سبعني مرة من غري ذنب ،ولعل
استغفاره كاستغفار علي وعلي بن احلسني ووسائر األئمة (صلوات اهلل عليهم أمجعني) إمنا كان للجهات
اإلمكانية( ،)4كما ذكرنا ذلك يف بعض الكتب.

 :48تعلم عدد السنين والحساب
قال سبحانه﴿ :هو الَّذي جعل الشَّمس ِضياء والْ َقمر نُورا وقَد ِ ِ
السنني و ِْ
ساب
احل َ
َ ََ َ َ
َّرهُ َمنازَل لتَـ ْعلَ ُموا َع َد َد ِّ َ َ
َُ
ََ َ ْ َ
ما خلَق اللَّه ذلِ
صل ْاآل ِ
ك إالّ بِ
يات لَِق ْوٍم يَـ ْعلَ ُمو َن﴾(.)3
ف
ـ
ي
ق
احل
ْ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ َ ُ
ُ
َ
ُ
الظاهر من اآلية وجوب ذلك ،لكن بقرينة اخلارج الوجوب كفائي حلفظ األهلة ،أمثال رمضان وشوال
وذي احلجة ،وحلفظ أوقات التكليف واليأس وغري ذلك.
فالتكاليف الشرعية
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على األشهر القمرية إالّ يف مثل زكاة األنعام والغالت فاالعتبار باألشهر الشمسية.
وهكذا األمور املستحبة بالنسبة إىل الوفيات واألعياد وما أشبه ذلك ،وقد كانت هي عادة املسلمني
قبل دخول الكفار يف بالدهم ،وحيث دخل املستعمرون غريوا األشهر ،ففي أفغانستان حوت والثور وما
أشبه ذلك ،ويف إيران فروردين وأرديبهشت ،ويف العراق كانون وتشرين ،ويف مصر نوفمِب وما أشبه ،وذلك
حىت تتحطم وحدة املسلمني كما حطمت وحدتم يف باب احلج.
 :49العمرة
العمرة واجبة كوجوب احلج ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب احلج.
احلَ َّج َوالْعُ ْمَرَة
ففي موثقة الفضل ،عن الصادق (عليه الصالة والسالم) يف قوله تعاىلَ ﴿ :وأَِمتُّوا ْ
لِلَّ ِه﴾( ،)0قال :مها مفروضان.)4(
ويف صحيح معاوية وزرارة ،عنه (عليه السالم) :العمرة واجبة على اخللق مبنزلة احلج على من
احلَ َّج َوالْعُ ْمَرةَ لِلَّ ِه﴾ وإمنا أنزلت العمرة باملدينة ،قال :قلت له:
استطاع ،ألن اهلل عز وجل يقولَ ﴿ :وأَِمتُّوا ْ
فمن متتع بالعمرة إىل احلج أجيزى ذلك عنه ،قال :نعم.)4(
وعمرة التمتع ال طواف نساء له ،كما أن عمرة اإلفراد له طواف النساء ،فإذا اعتمر عمرة التمتع ومل
يتمكن من احلج فهل جيب عليه طواف النساء ،مل أجد من تعرض له ،لكن الظاهر عدم الوجوب ألنه ال
دليل عليه ،واحتمال أنه جيب حينئذ ألنه إمنا مل جيب يف العمرة من جهة إتيانه يف احلج ،فإذا مل يأت باحلج
عذرا كان الواجب عليه ذلك ،خالف ظاهر أدلة حلية مجيع احمللالت للمقصر عن عمرة التمتع ،فإن
إطالقه يشمل
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املقام.
والعمرة لدخول مكة أيضا تفصيلها مذكور يف باب احلج.
نعم ال إشكال يف أن ذلك احتياط يف من مل يتمكن من احلج ومتكن من العمرة.
 :31العمل باألدلة
العمل باألدلة األربعة من الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل واجب وجوبا مقدميا بالنسبة إىل األحكام،
ألنه ال دليل على الوجوب النفسي ،وقد ذكروا ذلك مفصال يف (األصول).
نعم ال إشكال يف أن مجيع األحكام ليس جلميع األفراد بل ملن حتقق املوضوع بالنسبة إليه.
كما ال إشكال يف أن بعض األحكام املستفادة من هذه األدلة هي واجبات نفسية على حسب
املوازين املذكورة يف الفقه واألصول.
 :30االستعاذة من الشيطان
ف وأَع ِرض ع ِن ْ ِ
ِ
ِ
اهلني وإِ َّما يـْنـز َغن َ ِ
ِ
استَعِ ْذ
قال سبحانهُ ﴿ :خذ الْ َع ْف َو َوأْ ُم ْر بِالْعُْر َ ْ ْ َ
َّك م َن الشَّْيطان نَـ ْزغٌ فَ ْ
اجل َ َ َ َ
ِ
ليم﴾(.)0
بِاللَّه أنه َمس ٌ
يع َع ٌ
ال يبعد وجوب ذلك مقدميا إذا كان مقدمة لالنقالع عن احلرام كما هو الغالب ،وعليه ليس املراد
اللفظ ،بل املعىن بالتوجه إىل اهلل والعون منه واالستمداد حىت يتغلب على الشيطان ،أما أن يقول :أعوذ باهلل
من الشيطان الرجيم مثال ،فالظاهر عدم وجوبه كعدم وجوبه عند قراءة القرآن ،وإن كان مستحبا ،قال
سبحانه﴿ :فَِإذا قَـرأْت الْ ُقرآ َن فَاستَعِ ْذ بِاللَّ ِه ِمن الشَّي ِ
الرجي ِم﴾( ،)4ولعل اإلتيان بلفظ الرجيم هنا حىت
طان َّ
َ ْ
ْ
َ َ ْ
يرجم فال يأيت إىل املستعيذ.
أقول :بيان أنه مرجوم من قبل اهلل سبحانه حىت ال يعمل على طبق أوامره العاملون.
ولعل قوله سبحانه :إما ينزغنك من الشيطان نزغ بيان أنه إذا مل تأخذ العفو ومل تأمر
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بالعرف ومل تعرض عن اجلاهلني فهو من نزغات الشياطني ،فهو تأكيد لألوامر املتقدمة.
وهل املراد بأخذ العفو هو العفو عن املال أو الزائد أو هو العفو املطلق مثل قوله سبحانه :فليعفوا
وليصفحوا احتماالن ،أو أن املراد األعم من ذلك ال أنه من استعمال اللفظ املشرتك يف املعنيني بل من
استعمال الكلي يف مصاديقه ،والثاين غري بعيد كما هو الشأن يف كثري من الكلمات القرآنية.
 :34التعاون

ِ
عاونُوا َعلَى ِْ
اإل ِْمث َوالْعُ ْدو ِان﴾(.)0
عاونُوا َعلَى الْ ِِّب َوالتَّـ ْقوى َوال تَ َ
قال سبحانه﴿ :تَ َ

و(الِب) هو العمل املتعدي إىل الغري كبناء املسجد واملدرسة وإعطاء الفقري وما أشبه ،و(التقوى) هو
ما يرتبط باإلنسان نفسه كصالته وصيامه وحجه وْحو ذلك.
والظاهر أن األمر مستعمل يف مطلق الطلب الشامل للواجب واملستحب ،ألن بعض أقسام التعاون
واجب ،وبعض أقسامه مستحب ،والتعاون الواجب ال يلزم أن يكون بغري أجر ،إذ ال منافاة بني األمرين
كما ذكروا يف أكل املخمصة ،مثال أخذ سواق السيارات للحجاج إىل احلج واجب حىت إذا مل يستعدوا
لذلك يلزم إجبار الوايل هلم ،لكن ذلك ال يلزم أن يكون بال أجرة ،فإذا كان األمر منحصرا كان واجبا
عينيا ،وإالّ كان واجبا كفائيا.
وإمنا نقول بلزوم إعطاء األجرة للسايق وْحوه ألنه من اجلمع بني الدليلني كما قال الفقهاء بوجوب
عمل الصناعات.
 :33االستعانة

الصالةِ إ َّن اللَّهَ مع َّ ِ
َّ
ين﴾(.)4
الص ِِْب َو َّ
استَعينُوا بِ َّ
ذين َآمنُوا ْ
ََ
الصابر َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
والظاهر أن األمر باالستعانة من جهة اإلرشاد ال أِنا واجبة كفاية أو عينا مولويا ،ألنه
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هو املتلقى من ذلك عرفا.

وهل املراد بالصِب الصيام كما يف بعض الروايات( ،)0ويؤيد ذلك أنه ذكر مع الصالة ،أو أن املراد به

مطلق الصِب ،ال يبعد الثاين ،كما هو شأن كثري من الكلمات القرآنية حيث تستعمل يف اجلامع.
وإمنا مسي الصوم صِبا ألنه صِب عن جتنب حمرمات الصيام ،فهو من أول الصباح إىل الليل صِب وصِب
وصِب ،خصوصا وهذا الصِب شاق على النفس جبهة األكل والشرب واملباشرة وغريها ِما ذكر يف باب
الصيام.
 :32العهد

ِ
بار َوكا َن َع ْه ُد اللَّ ِه َم ْس ُؤوال﴾(.)4
قال سبحانهَ ﴿ :ولََق ْد كانُوا َ
عاه ُدوا اللَّهَ م ْن قَـْب ُل ال يـُ َولُّو َن ْاأل َْد َ

والعهد الدويل وما أشبه كالعهد الذي يذكر يف سياق النذر واليمني واجبان بال إشكال وال خالف
وقد ذكرنامها يف كتايب اجلهاد والنذر.
أما إذا قال إنسان إلنسان آخر :إين أعاهدك أن أفعل كذا ،فالظاهر عدم وجوبه ،نعم إذا ذكر اهلل
سبحانه وتعاىل بأن كان طريف املعاهدة هو اهلل تعاىل كان واجبا ،وأما عدم الوجوب يف غري هذه الصورة
فلألصل بعد عدم وجود الدليل على الوجوب.
 :35العتق
العتق واجب يف موارد الكفارات تعيينا أو ذخيريا ،أما غريه فال ،وقد ذكرنا مجلة من مباحث ذلك يف
كتاب النذر والعهد وكتاب العتق.
كما أنه أحيانا يعتق العبد بدون مباشرة املوىل له ،كما إذا نكل بالعبد أو ما أشبه ذلك كما جتد
تفصيله هناك.
وقد ذكرنا يف كتاب العتق وغريه أن نظام العبيد واإلماء الذي هو من ُملفات احلرب الصحيحة نظام
صحيح يلزم العمل به يف موضعه وليس األمر كما فعله الغربيون من
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االستعباد بدون كونه من ُملفات احلرب على ما ذكره اإلسالم من إلغاء العبيد كما فعله (لنكولن)
وْحوه ،وسرى إىل البالد اإلسالمية ،فإن ذلك ال يشبه حكم اإلسالم ،وحيث ذكرنا تفصيله هناك ال حاجة
إىل إعادة التفصيل هنا.

حرف الغين
 :0الغسل
جيب األغسال املعروفة املذكورة يف كتاب الطهارةِ ،ما ال حاجة إىل تفصيل الكالم يف ذلك.
كما جيب الغسل على الذي يرجم أو يقتص منه.
ففي رواية مسمع كردين ،عن الصادق (عليه السالم) :املرجوم واملرجومة يغسالن وحينطان ويلبسان
الكفن قبل ذلك مث يرمجان ويصلى عليهما ،واملقتص منه مبنزلة ذلك يغسل وحينط ويلبس الكفن مث يقاد
ويصلى عليه .)0(وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب احلدود.
فقد ذكرنا يف كتاب (الفقه الدولة اإلسالمية) أن شرائط أمثال هذه احلدود ستة وأربعون شرطا ،وهذا
ما وصلنا إليه ،ولعل الشروط أكثر ،ولذا مل يكن الرجم وما أشبه إال نادرا جدا يف زمان الرسول وعلي
(عليهما السالم) على سعة الدولة اإلسالمية.
أما غسل اجلمعة واإلحرام فهما مستحبان ،كما اخرتنا ذلك يف بابه ،وإن كان مجاعة من الفقهاء
ذهبوا إىل وجوهبما لبعض الروايات الدالة على ذلك ،اليت يكون اجلمع بينها بني غريها يقتضي ما ذكرناه.
كما أنا ذكرنا يف الشرح أيضا غسل املولود.
وقد ذكرنا يف الفقه قول بعض الفقهاء باستحباب الطهارة من الوضوء والغسل والتيمم مطلقا ال يف
موارد خاصة فقط ،أما بالنسبة إىل التيمم فقد ورد استحباب التيمم على اللحاف عند املنام.
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 :4غسل الوجه واليدين
قال سبحانه﴿ :إِذا قُمتُم إىل َّ ِ ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إىل الْ َمرافِ ِق﴾( ،)0والوضوء واجب
الصالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
ْ ْ
وإن كان مقدمة للصالة كما ذكره الفقهاء هناك ،فغسل الوجه واليد أيضا يف ضمن ذلك.
أما الوضوء والغسل الواجبان بالنذر وْحوه فهو ملحق بباب النذر واليمني والعهد ال أِنا واجبات
نفسية كما هو حمل الكالم يف املقام.
وقد ذكرنا يف الفقه أنه لو نذر عبادة مستحبة انقلب واجبا بالنذر ،لكن العبادة تكون على احلالة
السابقة ،مثال لو نذر الصالة ركعتني فإنه جيوز له أن يصليهما بدون سورة أو ما أشبه ذلك ،كما أنه يصح
له أن يصلي الركعتني يف الطريق ولو ُمالفا للقبلة إىل غري ذلك ،فاملستحب مبا هو مستحب صار واجبا ال
بتغري الكمية والكيفية.
 :3الغض من األبصار
ِ
ِ
قال سبحانه﴿ :قُل لِْلم ْؤِمنني يـغُ ُّ ِ
ك أ َْزكى َهلُ ْم إ َّن اللَّهَ َخبريٌ ِمبا
وج ُه ْم ذل َ
ضوا م ْن أَبْصا ِره ْم َوَْحي َفظُوا فُـ ُر َ
ْ ُ َ َ
()4
ِ
ِ ِ ِ
نات يـ ْغض ْ ِ
دين زينَتَـ ُه َّن إالّ ما ظَ َهَر ِمْنها﴾
صنَـعُو َنَ ،وقُ ْل ل ْل ُم ْؤم َ ُ
يَ ْ
ض َن م ْن أَبْصا ِره َّن َوَْحي َفظْ َن فُـ ُر َ
وج ُه َّن َوال يـُْب َ
إىل آخر اآلية.
والغض غري الغمض ،فالغمض عبارة عن إطباق اجلفن على اجلفن ،أما الغض فهو اخلفض حبيث ال
ك إ َّن أَنْ َكر ْاأل ِ
يرى ،ولذا قال سبحانه﴿ :وا ْغض ِ
احلَم ِري﴾( ،)3فإن ذلك ليس
ت ْ
ص ْوتِ َ
َ ُ ْ
ص ْو ُ
َ ْ
َصوات لَ َ
ض م ْن َ
عدم الصوت وإمنا الصوت املنخفض.
واملراد كما هو املستفاد من الروايات بل املنصرف من اآلية املباركة عدم النظر إىل ما ال جيوز النظر
إليه ،سواء من طرف النساء إىل النساء ،أو من طرف الرجال إىل الرجال ،أو من طرف أحدمها إىل اآلخر
على التفصيل املذكور يف كتاب النكاح.
وقد ذكرنا هناك أن ما يف بعض الروايات من
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جواز النظر إىل عورة الكافر ال ميكن العمل به خصوصا بالنسبة إىل نظر الرجال إىل عورة النساء ،أو
نظر النساء إىل عورة الرجال ،بل هو كناية.
 :2تغطية الرأس على المرأة
قد تقدم وجوهبا حبيث ال يبدو رأسها وأذناها ورقبتها وشعرها يف مادة اإلدناء ،حيث قال سبحانه:
نني َعلَْي ِه َّن ِم ْن َجالَبِيبِ ِه َّن﴾(.)0
﴿يُ ْد َ
نعم جيوز للنساء النظر إىل وجه الرجل ورقبته كما إذا كان فوق املنِب ،كما كن النساء جيلسن حتت
منِب رسول اهلل (صلى اهلل عليه وىله) وحتت منِب علي (عليه السالم).
لكن جيب أن ال يكون ذلك بريبة ولذة وما أشبه.
 :5االستغفار

استَـ ْغ ِف ُروا
يف آيات متكررة األمر باالستغفار ،كقوله سبحانه حكاية عن نوح (عليه السالم)﴿ :فَـ ُق ْل ُ
ت ْ
السماءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْدرارا﴾(.)4
َربَّ ُك ْم إنّهُ كا َن َغفَّارا يـُْرِس ِل َّ
استَـ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم ُمثَّ تُوبُوا إِلَْي ِه﴾(.)3
وقال سبحانهَ ﴿ :وأ ْن ْ
وقال سبحانه﴿ :و ِ
حيم﴾(.)2
َْ
استَـ ْغف ُروا اللَّهَ إ َّن اللَّهَ َغ ُف ٌ
ور َر ٌ
()5
ِ
وقال تعاىل﴿ :فَاستقيموا إِلَي ِه و ِ
كني﴾  ،إىل غريها.
استَـ ْغف ُروهُ َوَويْ ٌل ل ْل ُم ْش ِر َ
َْ ُ ْ َ ْ
والظاهر أنه من مصاديق التوبة ،فوجوبه وجوب التوبة ،كما أن الظاهر أنه ال يكفي العزم على العدم
توبة ،بل يلزم االستغفار باللفظ أيضا ،وما يف بعض الروايات من كفاية التوبة بالعزم جيب أن حيمل على
أحد شقي األمر ،فهما شقان كآية االستغفار الظاهر يف كفاية اللفظ ،فهناك لفظ وقلب وهو من شعب
اإلميان أيضا ،كما أن اإلميان لفظ وعقيدة على ما ذكرناه يف مبحث سابق.
والفرق بني االستغفار والتوبة إن اجتمعا كما يف سورة هود يف
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اآلية املتقدمة ،أن األول طلب سرت الذنب والثاين الرجوع إليه سبحانه بالقلب واللسان واجلوارح.
وأما إذا ذكر أحدمها بدون اآلخر فهو شامل هلما ،فاالستغفار يطلق على التوبة ،والتوبة تطلق على
االستغفار ،وكذلك لفظ (إنابة) ،فإنه معىن يراد به الرجوع ،لكن الرجوع إمنا يكون بالتوبة واالستغفار وما
أشبه ذلك.
وعلى أي حال ،فالتوبة واجبة باألدلة األربعة.
مث إن مجعا ذكروا أن املوجب حملو الذنوب أمور ،هي عفو اهلل سبحانه وتعاىل ومغفرته وشفاعة النيب
األكرم (صلى اهلل عليه وآله) وعرتته الطاهرة (عليهم السالم) ،واالبتالء بالغم واالبتالء باملصائب ،وإجراء
احلد إذا تاب قلبا ،أما إذا مل يتب فيؤخذ يف اآلخرة أيضا ،واإلقرار واالعرتاف بالذنب عند اهلل سبحانه
وتعاىل ،أما اإلقرار بالذنب عند الناس فغري جائز شرعا ،أما عند احلاكم فاألفضل العدم كما يف بعض
الروايات الواردة يف باب احلدود ،واجتناب الكبائر اليت توجب حمو الصغائر على قول مشهور ،والرجوع عن
الشرك إىل اإلميان والعمل الصاحل والتقوى واحلسنات ،وإليك مجلة من اآليات والروايات يف ذلك:
قال سبحانهَ ﴿ :وَم ْن يَـ ْع َم ْل ُسوءا أ َْو يَظْلِ ْم نَـ ْف َسهُ ُمثَّ يَ ْستَـ ْغ ِف ِر اللَّهَ َِجي ِد اللَّهَ َغ ُفورا َرحيما﴾(.)0
ِ
ت في ِه ْم َوما كا َن اللَّهُ ُم َع ِّذبَـ ُه ْم َوُه ْم يَ ْستَـ ْغ ِف ُرو َن﴾(.)4
وقال سبحانهَ ﴿ :وما كا َن اللَّهُ ليُـ َع ِّذبَـ ُه ْم َوأَنْ َ
وقال سبحانه﴿ :إِ ْن تُـ ْق ِرضوا اللَّه قَـرضا حسنا ي ِ
ضاع ْفهُ لَ ُك ْم َويَـ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم﴾(.)3
ُ َ ْ ََ ُ
َّ
ذين َآمنُوا إ ْن تَـتَّـ ُقوا اللَّهَ َْجي َع ْل لَ ُك ْم فُـ ْرقانا َويُ َكف ِّْر َعْن ُك ْم َسيِّئاتِ ُك ْم َويَـ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم
وقال تعاىل﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
ض ِل الْ َعظي ِم﴾(.)2
َواللَّهُ ذُو الْ َف ْ
ِ
ات و ْاألَر ِ ِ ِ
ك َّ ِ
ب َم ْن يَشاءُ﴾(.)5
وقال سبحانهَ ﴿ :وللَّ ِه ُم ْل ُ
السماو َ ْ
ض يَـ ْغف ُر ل َم ْن يَشاءُ َويـُ َع ِّذ ُ
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ِ ِ
باد َّ
َسرفُوا َعلى أَنْـ ُف ِس ِه ْم ال تَـ ْقنَطُوا ِم ْن َر ْمحَِة اللَّ ِه إ َّن اللَّهَ يَـ ْغ ِفر ُّ
وب
الذنُ َ
ي ال َ
وقال تعاىل﴿ :قُ ْل يا ع َ
ُ
ذين أ ْ َ
حيم﴾(.)0
ور َّ
َمجيعا إنّهُ ُه َو الْغَ ُف ُ
الر ُ
وقال سبحانه﴿ :إِ ْن َْجتتَنِبُوا َكبائَِر ما تُـْنـ َه ْو َن َعْنهُ نُ َكف ِّْر َعْن ُك ْم َسيِّئاتِ ُك ْم﴾(.)4

إىل غري ذلك ِما ذكره العلماء يف كتب األحاديث واألخالق ،والروايات يف ذلك كثرية جدا.
وال خيفى أن قوله سبحانه :إن اهلل يغفر الذنوب مجيعا يراد بذلك مع الشرائط ،وإال فاهلل ال يغفر
ألن يشرك به وال يغفر لكل مذنب مهما كان ذنبه وتفصيل الكالم يف ذلك ظاهر من الروايات.
 :6االستغفار للحلف بالبراءة

احللف بالِباءة غري جائز على املشهور ،وإن ذكرنا كالما فيه يف كتاب احللف ،وهل فيه كفارة أو ال،
فيه خالف ذكرنا تفصيله هناك.
كتب حممد بن احلسن إىل أيب حممد (عليه السالم) ،رجل حلف بِباءة من اهلل ورسوله فحنث ما
توبته وكفارته ،فوقع (عليه السالم) :يطعم عشرة مساكني لكل مسكني مد ويستغفر اهلل عز وجل.)4(
لكن املشهور ال يقولون بذلك على ْحو الوجوب ،وإمنا يقولون باستحباب ذلك ،وهذا غري بعيد.
 :7االستغفار للمظلوم
الظاهر وجوب طلب املغفرة من اهلل سبحانه وتعاىل ملن ظلمه اإلنسان وفاته.
ففي صحيح الفضيل بن يسار ،عن الصادق (عليه السالم) ،عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله):
من ظلم أحدا وفاته فليستغفر اهلل له فإنه كفارة له.)2(
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ومن الواضح أن كونه كفارة مبعىن اجلهات األخروية ،أما اجلهات الدنيوية فالالزم التدارك إذا كان له
تدارك ،كما إذا أكل ماله فإنه حىت إذا مل جيده جيب إعطاؤه للحاكم الشرعي يف ما ال يعرف ورثته مثال،
إىل غري ذلك ،وقد ذكر الشيخ بعض الكالم يف ذلك يف باب الغيبة يف استغفار املغتاب ملن اغتابه.
وْحو ذلك إذا أفطر صيامه أو منع صالته أو منع ذهابه إىل احلج أو ما أشبه ذلك ،ومل يتمكن إىل أن
مات ،أو مات فورا فال يبعد أن يقال إن الصوم والصالة واحلج واجبات على املانع ،فقوله :فليستغفر اهلل
فإنه كفارة له إمنا هو يف غري ما ذكرناه.
ويف رواية أخرى :االستغفار كفارة من ال كفارة له.
فإن ظاهره وإن كان شامال لنفس اإلنسان لكن ال يبعد تعديه إىل املظلوم باملالك وْحوه.
 :8االستغفار على العاجز عن الكفارة
إذا وجب على اإلنسان الكفارة وعجز عنها وجب عليه االستغفار ،كما ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب
الكفارات.
فعن أيب بصري ،عن الصادق (عليه السالم) ،قال :كل من عجز عن الكفارة اليت جتب عليه من
صوم أو عتق أو صدقة يف ميني أو نذر أو قتل أو غري ذلك ِما جيب على صاحبه فيه الكفارة ،فاالستغفار
وفرق بينهما إالّ أن
له كفارة ما خال ميني الظهار ،فإنه إذا مل جيد ما يكفر به حرمت عليه أن جيامعهاّ ،
ترضى املرأة أن يكون معها وال جيامعها ،)0(وقد ذكرنا احلكم يف الظهار يف كتابه.
ويف بعض الروايات :إن االستغفار أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه وليستغفر اهلل ويظهر توبة
وندامة.)4(

بل الظاهر وجوب االستغفار أيضا مع الكفارة للجمع بني الدليلني.
مث إنه ورد يف مجلة من احملرمات االستغفار.
أما الروايات الواردة باألمر باالستغفار ،منها واجب ومنها مستحب ،ومنها ملطلق الطلب
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الشامل هلما ،ويعرف ذلك من القرائن اخلارجية ،وقد ورد عنه (صلى اهلل عليه وآله) :وإين ألستغفر
اهلل يف كل يوم سبعني مرة من غري ذنب.)0(
والظاهر أنه من جهة أن االشتغال بغري اهلل سبحانه وإن كان واجبا شرعا نوع من االبتعاد املوجب
للتدارك ،وقد محلنا على ذلك ،أي كون الواجب موجبا لعدم االشتغال باهلل سبحانه وتعاىل ،وعلى
ضروريات اجلسم ،ما صدر عنهم (عليه السالم) من االستغفار وْحوه ،وإالّ فهم منزهون حىت عن ترك
األوىل ،فهو كما إذا كان ِرجل اإلنسان مكسورة فال يتمكن من مجعها يف اجمللس حيث يعتذر عن اجلالسني
وهم يعلمون عدم قدرته ،وإمنا يريد بذلك تدارك هذا النقص الذي ليس بيده تكميله العملي ،وتفصيل
الكالم يف حمله.
وكذلك مثل االستغفار الصادر منهم (عليهم الصالة والسالم) ومعذرتم عما ال يليق بشأِنم ،فإن
ذلك جيب أن حيمل على مثل ما ذكرناه ،كما جيده املتتبع يف دعاء كميل ودعاء أيب محزة وْحومها ،والدليل
على عصمتهم (صلوات اهلل عليهم) مانع عن محل أمثال هذه األلفاظ على حقيقتها ،ولذا فإنا نرى أن ال
ترك أوىل هلم (عليهم السالم) ،أما ترك األوىل بالنسبة إىل األنبياء (عليهم السالم) فإن لنا يف ذلك كالما،
الحتمالنا أن تكون أيضا من قبيل ما يف املعصومني األئمة (عليهم السالم).
 :9الغيرة
الغرية هو أن يهتم اإلنسان لئال ميس بسوء شيء من دينه وعرضه ،أو دين مؤمن أو عرضه ،فإذا أراد
إنسان التعرض لولده أو بنته أو زوجته بعمل سيء أو هكذا بالنسبة إىل املؤمنني ،أو أراد أن ميس دينهم
هاج ومنع عن ذلك.
وهكذا حيتفظ على الدين والعرض كي ال يصاب مبكروه ،فيمنع زوجته عن اخلروج عن الدار يف حمل
اخلوف حذرا على عرضه أن يستباح ،إىل غري ذلك من األمثلة.
وهذا واجب مقدمي ،والصفة الباعثة على ذلك يف نفس اإلنسان
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تسمى غرية وهي ِمدوحة.
أما أن يفعل ذلك بالنسبة إىل احلالل فهي مذمومة ،مثال املرأة حتفظ نفسها عن زوجها فإن هذه غرية
مذمومة ،وكذلك بالنسبة إىل ما يشبه ذلك كمنع الوالد بنته من الزواج غرية عليها.
ويف رواية عن الصادق (عليه السالم) ،قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :كان أيب إبراهيم (عليه
السالم) غيورا وأنا أغري منه ،وأرغم اهلل أنف من ال يغار من املؤمنني.)0(
ويف صحيح مجيل ،عنه (عليه الصالة والسالم) :ال غرية يف احلالل بعد قول رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله) :ال حتدثا شيئا حىت أرجع إليكما ،فلما أتامها أدخل رجليه بينهما يف الفراش.)4(
إىل غري ذلك من الروايات اليت نذكر مجلة منها يف باب اآلداب واألخالقيات من الفقه بإذن اهلل
سبحانه وتعاىل.
وال خيفى أن إدخال الرسول (صلى اهلل عليه وآله) رجليه بينهما (عليهما السالم) ال يراد بذلك
التأسي فكل أب يعمل ذلك ،فإن مقام الرسول (صلى اهلل عليه وآله) ومقامهما (عليهما السالم) غري مقام
سائر الناس ،كما نقول مبثل ذلك يف بعض قضايا الرسول واألئمة (عليهم السالم) ،فال يقال :إنه (صلى
اهلل عليه وآله) أسوة فيؤخذ بكل شيء منه ،فإنه بالقرينة خيصص.
وال خيفى أن عمل مثل ذلك بالنسبة إىل غري املؤمنني إذا كان الطرف يبيح ذلك ال دليل على أنه
مشمول لقاعدة اإللزام ،وقد أملعنا إىل ذلك يف بعض املباحث السابقة.

( )0الوسائل :ج 02ص 011الباب  77من مقدمات النكاح ح.7
( )4الوسائل :ج 02ص 076الباب  041من مقدمات النكاح ح.0

حرف الفاء
 :0الفتوى
الفتوى بالنسبة إىل احملتاج إليها واجبة وجوبا كفاية ،والظاهر أنه وجوب مقدمي ومن باب إرشاد
اجلاهل وتبليغ اإلسالم وتعليم الضال وتنبيه الغافل ،وهي حجة شرعية بالنسبة إىل من مجع شرائط التقليد
على ما قرر يف كتاب التقليد.
قال سبحانه﴿ :قُ ِل اللَّهُ يـُ ْفتي ُك ْم﴾(.)0
ومن الواضح أن الفتوى من اهلل ليست عن االجتهاد ،وإمنا الفتوى منا جيب أن يكون عن األدلة
الشرعية.

قال الباقر (عليه الصالة والسالم) ألبان بن تغلب :اجلس يف مسجد املدينة وأفت الناس فإين أحب
أن يرى يف شيعيت مثلك ،فجلس(.)4
ويف حديث الصادق (عليه الصالة والسالم) املروي يف االحتجاج :وأما من كان من الفقهاء صائنا
لنفسه ،حافظا لدينهُ ،مالفا هلواه ،مطيعا ألمر مواله ،فللعوام أن يقلدوه.)4(

( )0سورة النساء :اآلية .076
( )4رجال النجاشي :ج 0ص 74باب األلف رقم .6
( )4الوسائل :ج 01ص 12الباب  01من صفات القاضي ح.41

وحيث إن االمتناع عن احلرام واإلتيان بالواجب قليب وجوارحي فهما أربع صفات ،وقال اإلمام (عليه
الصالة والسالم) أربع كلمات لبيان تلك ،كما ذكرنا تفصيله يف بعض املباحث.

وعن الصادق (عليه الصالة والسالم) :إمنا علينا أن نلقي إليكم األصول وعليكم أن تفرعوا.)0(
وعن الرضا (عليه الصالة والسالم) :علينا إلقاء األصول وعليكم التفريع.)4(
وعن معاذ بن مسلم ،عن الصادق (عليه السالم) ،قال :بلغين أنك تقعد يف اجلامع فتفيت الناس،
قلت :نعم ،وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج ،إين أقعد يف املسجد فيجيء الرجل فيسألين عن
الشيء فإذا عرفته باخلالف لكم أخِبته مبا يفعلون ،وجييء الرجل أعرفه مبودتكم وحبكم فأخِبه مبا جاء
عنكم ،إىل أن قال :فقال (عليه الصالة والسالم) :اصنع كذا ،فإين كذا أصنع.)4(
إىل غريها من الروايات املذكورة يف الوسائل يف كتاب القضاء ،وقد ذكرنا بعض ذلك يف كتاب التقليد
يف الشرح.
وال خيفى أنه ليس خاصا بالنسبة إىل العامة فقط ،بل كذلك جيوز بالنسبة إىل الكفار ،سواء كانوا
أهل الكتاب أو غري أهل الكتاب ،ألن الباطل باطل على أي حال.
والتحديد بذلك جائز ،وهو متعارف يف البالد اإلسالمية وغري اإلسالمية ،كاهلند بالنسبة إىل
املسلمني واهلندوس ،ولبنان بالنسبة إىل املسلمني واملسيحيني وهكذا يف غري تلك البالد ،وقد أشرنا إىل
بعض األحكام من هذا القبيل يف كتاب القضاء وغري القضاء ،وتفصيله هناك.
 :4فدية الحلق

ِ
احل َّج والْعمرةَ لِلَّ ِه فإن أ ِ
استَـْي َسَر ِم َن ا ْهلَْد ِي َوال َْحتلِ ُقوا
ْ
ُحص ْرُْمت فَ َما ْ
قال سبحانهَ ﴿ :وأَمتُّوا َْ َ ُ ْ َ

( )0الوسائل :ج 01ص 21الباب  6من صفات القاضي ح.10
( )4الوسائل :ج 01ص 21الباب  6من صفات القاضي ح.14
( )4الوسائل :ج 01ص 011الباب  00من صفات القاضي ح.46

ِ
ِ
رُؤوس ُكم ح َّىت يـبـلُ َغ ا ْهل ْد ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ
ص َدقٍَة
ي َحملَّهُ فَ َم ْن كا َن مْن ُك ْم َمريضا أ َْو بِه أَذى م ْن َرأْسه فَف ْديَةٌ م ْن صيام أ َْو َ
ُ َ ْ َ َْ َ ُ
أَو نُس ٍ
ك﴾(.)0
ْ ُ

وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب احلج.
أما قوله سبحانه :فما استيسر من اهلدي فالظاهر أنه ال يشمل سوى األنعام الثالثة اإلبل والبقر
والغنم على قسمي البقر وقسمي الغنم.
وظاهر فما استيسر أنه غري مشروط بشروط ذكروها مستفادة من الروايات ،فإن اجلمع بني
الروايات يدل على أفضلية اجلامع للشرائط ال شرطيته كما ذكرنا ذلك هناك.
 :3فدية الصوم

ِ ِ
ِ
َّ
ذين يُطي ُقونَهُ فِ ْديَةٌ
قال سبحانه﴿ :فَ َم ْن كا َن مْن ُك ْم َمريضا أ َْو َعلى َس َف ٍر فَع َّدةٌ م ْن أَيَّ ٍام أ َ
ُخَر َو َعلَى ال َ
عام ِمسك ٍ
ني﴾(.)4
طَ ُ ْ

وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الصوم.
مث إنه قد ذكر لفظ (الفدية) يف روايات متعددة يف باب احلج ،وحيث إن الكالم مفصل يف كتابه ال
داعي إىل تكراره.
وإمنا مسي فدية ألنه فدى من النقص الوارد عليه ،فإن الفدية كما تكون عن الكل تكون عن البعض
أيضا.
 :2الفرح بفضل اهلل سبحانه وتعالى
ِ
ك فَـ ْليَـ ْفَر ُحوا ُه َو َخْيـٌر ِِمَّا َْجي َمعُو َن﴾(.)3
قال سبحانه﴿ :قُ ْل بَِف ْ
ض ِل اللَّ ِه َوبَِر ْمحَتِ ِه فَبِذل َ
والظاهر أن األمر لإلرشاد ال للوجوب ،عينا أو كفاية ،نفسا أو مقدمة ،فإن ذلك هو املتلقى عرفا
عند إلقاء مثل هذا الكالم إليه.

( )0سورة البقرة :اآلية .016
( )4سورة البقرة :اآلية .012
( )4سورة يونس :اآلية .11

أما قوله :بفضل اهلل ورمحته لعل اجلمع بينهما يفيد أن اهلل يرحم مث يُفضل كما هي العادة ،أو أن
الفضل مقرتن بالرمحة ،فإن اإلنسان قد يتفضل على إنسان لكنه ال ألجل أن يرمحه ،بل ألجل هدف آخر.
أما أنه هو خري ِما جيمعون فلوضوح أن ما جيمع اإلنسان للدنيا يكون زائال كما ورد :لدوا
للموت وابنوا للخراب بينما ما يكون من فضل اهلل ورمحته دائم بدوام اهلل سبحانه وإرادته.
 :5الفرض في المال
ِِ
َّ
لسائِ ِل َوالْ َم ْح ُر ِوم﴾(.)0
وم لِ َّ
ذين يف أ َْمواهل ْم َح ٌّق َم ْعلُ ٌ
قال سبحانهَ ﴿ :وال َ
وقد روى مساعة ،عن الصادق (عليه السالم) ،قال يف رواية :ولكن اهلل عز وجل فرض يف أموال
ِِ
وم﴾ ،فاحلق املعلوم غري الزكاة ،وهي شيء
األغنياء حقوقا غري الزكاة ،فقال عزوجل﴿ :يف أ َْمواهل ْم َح ٌّق َم ْعلُ ٌ
يفرضه الرجل على نفسه يف ماله جيب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه
إن شاء يف كل يوم وإن شاء يف كل مجعة وإن شاء يف كل شهر.)4(
واملشهور عدم وجوب شيء يف املال غري الزكاة واخلمس ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الزكاة،
ومحل األمر يف اآلية والرواية على االستحباب بقرينة الروايات األخر.
والفرق بني السائل واحملروم مع أِنما إشارة إىل شيء واحد ،أن احملروم قد يكون سائال وقد ال يكون
سائال ،ولعله قدم السائل ألنه أهم ،حيث باإلضافة إىل كونه حمروما يسأل.
من غري فرق بني الرجل واملرأة ،والكبري والصغري ،بل واملسلم والكافر احملرتم.
 :6تفريق اإلمام بين الزوجين
إذا مل يقم الزوج حبقوق الزوجة ،خريه احلاكم الشرعي بني أن يقوم أو يطلق ،فإن مل

( )0سورة املعارج :اآلية .42
( )4الوسائل :ج 6ص 47الباب  7من ما جيب الزكاة فيه ح.4

يفعل أيا منهما ،فالظاهر أن احلاكم الشرعي له احلق يف احلبس توصال إىل التزامه بأحدمها ،فإن مل ير
فائدة يف ذلك طلق احلاكم الشرعي زوجته.
قال سبحانهَ ﴿ :وَم ْن قُ ِد َر َعلَْي ِه ِرْزقُهُ فَـ ْليُـْن ِف ْق ِِمَّا آتاهُ اللَّهُ﴾(.)0
ويف الصحيح ،عن الصادق (عليه الصالة والسالم) يف تفسري اآلية :إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها
مع كسوة ،وإالّ فرق بينهما.)4(
ويف رواية أخرى عنه (عليه الصالة والسالم) :إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة،
وإالّ فرق بينهما.)4(
والظاهر أن ما ذكر يف الروايات :إما يقيم ظهرها مع الكسوة ،من باب املثال الغالب ،وإال فاملسكن
أيضا من احملتاج إليه ،وكذلك الدواء عند احلاجة ،وما يستلزمها عند الوالدة ،إىل غري ذلك من األمثلة.
نعم احلكم ذلك إذا راجعت املرأة احلاكم الشرعي ،وإالّ فإن رضيت هي بدون النفقة وبدون املالمسة
الواجبة فال شيء ألنه حق ال أنه واجب ابتدائي ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب النكاح.
 :7التفريق بين الزوجين في الحج
إذا جامع الزوج زوجته يف حال احلج جيب عليهما احلج يف املستقبل ،ويفرق بينهما من حمل اجلماع
عقوبة.
ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ،قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن رجل حمرم وقع
على أهله ،فقال :إن كان جاهال فليس عليه شيء ،وإن مل يكن جاهال فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق
بينهما حىت يقضيا املناسك ويرجعا إىل املكان الذي أصابا فيه وعليه احلج من قابل.)2(
وحيث ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب احلج ال وجه للتكرار.

( )0سورة الطالق :اآلية .7
( )4الوسائل :ج 01ص 444الباب  0من النفقات ح.0
( )4الوسائل :ج 01ص 444الباب  0من النفقات ح.04
( )2الوسائل :ج 4ص 441الباب  4من كفارات اإلستمتاع ح.4

والظاهر كفاية احلجة الثانية ،وقول بعض الفقهاء بوجوب حجة ثالثة غري ظاهر.
وظاهر هذه خصوصية احلج هلذا احلكم ،فال حكم للعمرة إذا فعل فيها مثل ما فعل يف احلج.
كما أن الظاهر أن الزوج إذا كان جمبورا من زوجته كان احلكم بينهما كذلك ،أما إذا أُجِبا أو أُجِب
الزوج من قبل ثالث فال دليل على جريان هذا احلكم فيه ألنه ليس حمل العقوبة.
وقوله (عليه السالم)( :من قابل) يدل على أنه ال جيوز له التأخري إىل سنتني بعد ذلك أو ما أشبه.
 :8التفريق بين الزاني من الزوجين وبين الزوج اآلخر
الظاهر أنه مستحب وليس بواجب ،وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب احلدود ،واملستند
صحيح حنان ،قال :سأل رجل أبا عبد اهلل (عليه السالم) وأنا أمسع ،عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل
أن يدخل بأهله ،فقال :يضرب مائة وجيز شعره وينفي من املصر حوال ويفرق بينه وبني أهله.)0(
لكن احلكم على سبيل رؤية احلاكم املصلحة يف ذلك ،فإن رأى مصلحة يف ذلك فعل ،وإال فال ،إذ
()4
يف صحيح رفاعة قلت :هل يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل هبا ،قال :ال.
ومنه يعلم احلكم يف العكس ،والذي يدل عليه موثقة السكوين ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن آبائه
(عليهم السالم) ،يف املرأة إذا زنت قبل أن يدخل هبا ،قال :يفرق بينهما والصداق هلا ،)4(ألن احلدث
كان من قبلها.
واملشهور ال يفتون بأي من احلكمني على سبيل الوجوب.
وإمنا كان االختيار بيد احلاكم ،ألنه بيده املصلحة يف التفريق وعدم التفريق ،حيث اختلف املرتكبون
مبا يوجب شدة احتمال بعضهم دون بعض ،بل يف الغالب أن أمثال هذه

( )0الوسائل :ج 4ص 441الباب  4من كفارات االستمتاع ح.7
( )4الوسائل :ج 01ص 411الباب  7من حد الزنا ح.4
( )4الوسائل :ج 01ص 411الباب  7من حد الزنا ح.1

األحكام يكون التخيري فيها بيد احلاكم مثل ما يف القوانني الوضعية من جعل الغرامة دينار إىل
مخسني دينارا ،وجعل احلبس من عشرة أيام إىل شهرين أو ما أشبه ذلك.
 :9التفريق بين األطفال
الظاهر عدم وجوب التفريق بني األطفال إالّ مع اخلوف ،وما ورد ِما ظاهره التفريق حممول على ذلك
أو على االستحباب ،وإن أفىت بوجوب التفريق بعض الفقهاء ،فيكون احلكم يف مورد اخلوف مقدميا.
ففي صحيح عبد اهلل ،عن الصادق (عليه الصالة والسالم) يف رواية عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله) :الصيب والصيب ،والصيب والصبية ،والصبية والصيب ،يفرق بينهم يف املضاجع لعشر سنني.)0(
ويف بعض الروايات :لست سنني.)4(
ويف رواية ابن القداح ،عن الصادق (عليه السالم) :يفرق بني الغلمان وبني النساء يف املضاجع إذا
بلغوا عشر سنني.)4(
وألجل ما ذكرناه من عدم كون احلكم وجوبيا نرى جريان السرية املستمرة بني املؤمنني باجتماع
البنات واألوالد بعضهن مع بعض ،وبعضهم مع بعض يف املضاجع يف كثري من األحيان من غري إنكار،
وتفصيل الكالم يف كتاب النكاح.
وال خيفى أن ذكر عشر سنني يف روايات ،وست سنني يف رواية للتخيري ،أو ملراتب الشدة حيث
خيتلف األوالد والبنات يف اخلوف عليهما من الوالدين ومن أشبههم.
ومن الواضح أن التفريق بني الولد والبنت إذا مل يعقد أحدمها لآلخر ،كما هي العادة يف بعض

( )0الوسائل :ج 01ص 014الباب  72من أحكام األوالد ح.4
( )4الوسائل :ج 01ص 014الباب  72من أحكام األوالد ح.4
( )4الوسائل :ج 01ص 014الباب  72من أحكام األوالد ح.6

اآلباء حيث يعقدون األطفال بعضهم مع بعض من أقربائهم حتذرا من اخلطر.
واملراد باملضاجعة أعم من املضاجعة ليال أو ِنارا ،فإن كثريا من الناس ينامون قبل الظهر قيلولة أو بعد
الغداء.
 :01الفسح في المجالس
َّ
ذين َآمنُوا إذا قيل لَ ُك ْم تَـ َف َّس ُحوا ِيف الْ َمجالِ ِ
س فَافْ َس ُحوا يَـ ْف َس ِح اللَّهُ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
َ
لَ ُك ْم﴾(.)0
وهو توسيع اجمللس ليسع املكان غريه ،والظاهر أنه إذا كان اجمللس للجميع كالعتبات املقدسة
واملساجد وما أشبه وجب الفسح ألنه تصرف يف أكثر من حقه حسب ارتكاز الواقف ،وإال مل يكن األمر
واجبا وإمنا هو مندوب.
وسواء كان واجبا يف مكان الواجب أو مستحبا يف مكان االستحباب فيكون قوله سبحانه وتعاىل:

قيل لَ ُك ْم﴾ من باب املورد ال اخلصوصية.
﴿ َ

نعم إذا كان اجمللس لشخص ومل يرض بقاءهم فيه وجب االنصراف ،ألنه ال يتصرف يف ملك أحد
إال بإذنه.
 :00التفقه في الدين

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍِ
ِ
َّهوا ِيف الدِّي ِن
قال سبحانهَ ﴿ :وما كا َن الْ ُم ْؤمنُو َن ليَـْنف ُروا َكافَّة فَـلَ ْو ال نَـ َفَر م ْن ُك ِّل ف ْرقَة مْنـ ُه ْم طائ َفةٌ ليَتَـ َفق ُ
َولِيُـْن ِذ ُروا قَـ ْوَم ُه ْم إذا َر َجعُوا إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم َْحي َذ ُرو َن﴾(.)4
وقد ذكرنا يف كتاب (الفقه) وجوب التفقة كفائيا مقدميا ،ألنه هو املنصرف من مثل هذا األمر ال أنه
من الواجبات النفسية أو العينية.
نعم إذا قلنا إن التفقة يف الدين عبارة عن معرفة املسائل واألحكام اجتهادا أو تقليدا

( )0سورة اجملادلة :اآلية .00
( )4سورة التوبة :اآلية .044

يكون األمر واجبا عينيا بالنظر إىل أن معرفة األحكام واجب على كل أحد ،وإذا قلنا بأن قوله
ِ
َّهوا ِيف الدِّي ِن﴾ يشمل أصول الدين وفروعه يكون احلكم يف أصول الدين أيضا واجبا
سبحانه﴿ :ليَتَـ َفق ُ

اجتهادا كفائيا يف اجلملة.
وهل جيب على الكل أن يكون عن دليل ولو إمجايل ،أو ال جيب الدليل بل يكفي التقليد،
احتماالن ،وان ادعى العالمة الوجوب اجتهادا على كافة املسلمني ،لكنه حمل تأمل.
وكما أن األمر كذلك يف األحكام كذلك بالنسبة إىل املوضوعات كما ذكره الفقهاء يف مسألة
الصناعات ،واملراد بالصناعات كلما حيتاج إليه املسلم ألجل حاجته أو ألجل عدم تقدم الكفار عليه ،كما
نشاهده يف احلال احلاضر.
وال خيفى أن التدبر والتعقل إذا مجعا كان كل واحد منهما ُمتلفا عن اآلخر ،فالتدبر مالحظة دبر
املطلب ،أما إذا ذكر كل واحد منهما مستقال فهو يشمل كليهما كالظرف واجلار واجملرور.
 :04التفكر
ذكرنا يف باب التدبر والتعقل ما يفيد احلكم يف التفكر أيضا.
 :03فك رقبة

ك َرقَـبَ ٍة﴾( )0اآلية ،وهي بقرينة قوله
قال سبحانه﴿ :فَالَ اقْـتَ َح َم الْ َع َقبَةَ * َوما أ َْدر َاك َما الْ َع َقبَةُ * فَ ُّ
()4
ِ
ِ
ِ َّ
ص َدةٌ﴾
سبحانه﴿ :أُولئِ َ
ذين َك َف ُروا بِآياتنا ُه ْم أ ْ
كأ ْ
نار ُم ْؤ َ
حاب الْ َم ْشأ ََمة * َعلَْي ِه ْم ٌ
َص ُ
َص ُ
حاب الْ َمْي َمنَة * َوال َ
يفيد الوجوب.
وال يبعد أن يكون أعم ،فالواجب يف موارد الواجبات ،واملستحب يف موارد املستحبات بالقرائن
اخلارجية ،وقد ذكرنا يف كتاب الكفارات والعتق التفصيل.
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وال خيفى أن مالك فك رقبة موجود يف الشخص الذي يكون حتت قيد آخر ،ولو كان التقييد بسبب
نفسه بعقد أو شرط أو ما أشبه ذلك ،فإن اهلل سبحانه حيب إطالق الناس عن القيود الشديدة ،ولعل قوله

سبحانه :يضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم )0(تفيد مثل ذلك.
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حرف القاف
 :0قبول حكم الحاكم
ال إشكال يف حجية قول احلاكم الشرعي يف فتواه للمقلدين ،ويف قضائه للمتقاضيني ،ويف األمور
العامة إذا كان متصديا لألمور املرتبطة بالعموم ،وقد ذكرنا يف كتاب القضاء إمكان مراجعة حاكم آخر من
باب التمييز واالستيناف ،كما ذكرنا يف كتبنا املرتبطة باحلكم وجوب استشارية احلكم حسب ما يستفاد من
األدلة إذا كان املراجع متعددين ،فال جيب قبول قول مرجع واحد وهم متعددون إالّ ملقلديه ،بل ال جيوز
ألحدهم التصدي بدون اآلخرين ،فإذا كانوا متعددين كان حكم البالد والعباد حسب أكثرية اآلراء كما
يدل عليه حكومة دليل الشورى على دليل الفتوى.
قال (عليه الصالة والسالم) :فإذا حكم حبكمنا فلم يقبل منه فإمنا علينا رد.)0(
لكن الوجوب يف املوارد الثالثة إمنا هو إذا مل يعلم اإلنسان بأنه ُمالف للواقع ،وإال فال دليل على
القبول إالّ يف مثل ما إذا حلف الطرف ،حيث ذكرنا يف كتاب القضاء أن احللف يذهب باحلقوق حسب
األدلة ،وتفصيل الكالم يف كتب التقليد والقضاء واحلكم.
وقد ذكرنا يف بعض كتبنا وجوب أن تكون هناك أحزاب متعددة إىل جانب شورى املرجعية ،وأن
األحزاب املتعددة للموضوع فهم أهل اخلِبة ،وشورى املرجعية للحكم
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ومن الواضح أن األحزاب املتعددة فائدتا املراقبة واملنافسة ،وذلك ِما يوجب تقدم املسلمني إىل األمام
كما تقدم الغرب يف القضايا املادية إىل األمام للتنافس احلادث فيهم.
وقد ذكرنا يف بعض كتبنا أن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) قسم املسلمني إىل مهاجرين وأنصار،
وإىل أحزاب وإىل مجعيات عشرائرية ،وهبذا الوجه أمكن املنافسة بني املسلمني وتقدمهم.
 :4قبول ماله عند الغير
إذا كان إلنسان دين على غريه أو وديعة ،ولو كانت الوديعة ولدا أو ما أشبه ،أو كان وقفه عند غريه
وهو متول عليه إىل أمثال ذلك ،فأراد الطرف إرجاعه إليه وجب عليه قبوله ،إذ الناس مسلطون على
أنفسهم )0(حاكم على أنه لصاحب احلق أو املال عدم القبول ،فال خيدش من عليه احلق يف سلطانه.
ولو فرض عدم قبوله عصيانا أو ما أشبه ذلك ،كان ملن عليه احلق أن يضعه أمامه أو يسلمه إىل
احلاكم الشرعي ،إىل غري ذلك ِما ذكر مفصال يف كتاب (الفقه).
ومن ذلك قبول القيمة على الزوجة يف ما إذا مات الزوج وورثت منه البناء والشجر وْحومها ،فإن ذلك
يقوم ويدفع إليها َثن القيمة أو ربعها ،خبالف األرض حيث ال ترث منها إطالقا ،واملنقول حيث ترث منها
إطالقا باستثناء احلبوة وْحوها.
والظاهر أنه إذا عصى الورثة يف دفع القيمة كان هلا من اإلجيار بقدر حقها ،كما أملعنا إىل ذلك يف
كتاب اإلرث.
أجروا ،أما إذا مل يؤجروا ومل يبيعوا لعدم القدرة من جهة
نعم ذلك فيما عصى الورثة عن البيع وْحوه و ّ
الدولة كما هو املتعارف يف احلال احلاضر بسبب الدول اجلائرة املسلطة على بالد اإلسالم ،أو ْحو الدولة مل
يكن هلا شيء عليهم ،لكن من احملتمل قريبا حقها يف السكىن بقدر حقها أو إجيارها إذا متكنت هي من
ذلك.
وإذا مل تُرد أن تسكن هي فلها أن جتعل بعض الناس بقدر حقها يسكنونه ،إذ ال يطل حق امرئ
مسلم.
وإذا كانت غري مسلمة
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كاملسيحية واليهودية واجملوسية حيث جيوز نكاحها على ما ذكرناه يف كتاب النكاح ولو دائما ،عُمل
معها معاملة قانون اإللزام ،نعم لو تعارض حق املسلم وحق غري املسلم قدم حق املسلم لقانون اإلسالم
يعلو وال يعلى عليه وتفاصيل املسألة يف الفقه.
 :3قبول الوصية
ذكرنا يف كتاب الوصية أنه يستظهر من األدلة عدم وجوب قبول الوصية ،ألنه خالف دليل السلطنة
إالّ يف بعض املوارد اخلاصة كاألب واالبن ،كما يستظهر عدم وجوب قبول التولية ،كما إذا وقف وجعله
متوليا ،وهكذا بالنسبة إىل النذر فلو نذر أن يعطيه دينارا مل جيب عليه القبول فإذا مل يقبل ظهر بطالن
نذره.
وهذا شائع بني الناس يف نذرهم إطعام اجلماعة الفالنية ،فإذا مل يقبل أحدهم أو مجيعهم بطل نذره
بقدر عدم القبول.
وما ذكرنا يف عدم وجوب قبول الوصية إمنا يكون إذا مل يسبق القبول من قبل مث بعد املوت رد ،فإن
رده غري صحيح.
وال فرق يف عدم وجوب القبول بني أن يكون يتوىل جتهيزه أو ما أشبه ذلك ،ألن اجلميع من باب
واحد ،وإن (لكم على أمواهلم من أنفسهم) حاكم عليه.
وإذا فرض أن إنسانا وقف مدرسة وجعل املتويل زيدا و أوالد زيد نسال بعد نسل فأحد أفراده مل يرد
حقه ،له أن ال يقبل ويكون احلق حينئذ للحاكم الشرعي.
 :2القتل والقتال
مادة القتل يف اإلسالم قليلة جدا ،والغالب أن القتل يف مورده ذخيريي ومشروط بشروط صعبة ،وهنا
نذكر ما وجدناه يف األدلة من موارده:
األول :قتل احملارب ،وهو ذخيريي كما يف اآلية الكرمية.
الثاين :قتل اللص املهاجم يف اجلملة.
الثالث :القتل يف اجلهاد بأقسامه الثالثة من االبتدائي والدفاعي وقتال البغاة.
الرابع :قتل القاتل عمدا ،وهو ذخيريي أيضا من جهة وليه.
اخلامس :قتل السارق وْحوه بعد تكرار أربع مرات من السرقة وإقامة احلد عليه ،وقد ذكرنا يف كتاب
(املمارسة) مخسة وأربعني شرطا إلجراء احلد على السارق.

السادس :الزاين املك ِره والكافر باملسلمة ،والشخص باحملارم ،والزاين احملصن والزانية احملصنة.
السابع :املرتد على شروط.
الثامن :مدعي النبوة ال عن شبهة وْحوها.
التاسع :ساب النيب واإلمام (عليهما السالم) عاملا عامدا.
العاشر :الساحر على خالف.
احلادي عشر :املساحقة بعد تكرار احلد عليها على خالف.
الثاين عشر :الالئط وامللوط املختار.
وقد ذكرنا يف كتاب (الفقه) حق اإلمام يف العفو ،كما عفا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) عن
الوحشي( )0وهبار( ،)4وكما عفا علي (عليه الصالة والسالم) عن الالطي وعن السارق إىل غري ذلك(.)4
ومن الواضح أن زهاء اثنيت عشرة مادة للقتل وبعضها ُمتلف فيها كما عرفت ،وبعضها ذخيريي ،وستة
منها جرائم وجنايات حىت عند ما يسمى بأرقى القوانني العاملية حيث يرى القتل فيها كاملهاجم ويف احلرب
وما أشبه ،شيء قليل جدا.
وإمنا يبقى أقل من نصف االثنيت عشرة ِما ال يرى القوانني عقوبة القتل هلا ،لكن املنطق دل على
أفضلية القتل فيها ،على تفصيل مذكور يف الكتب املتعرضة لفلسفة األحكام.
هذا مع أن احلدود إمنا جترى بعد تطبيق أحكام اإلسالم ،كما ذكرنا تفصيل ذلك وأدلته يف كتاب
املمارسة ،فاتام اإلسالم من بعض غري املسلمني بأنه دين القسوة ،تجم خال عن الدليل.
كما أنه قد أشيع عند بعض من ال اطالع له أن تطبيق اإلسالم عبارة عن إجراء احلدود ،بينما
احلدود شيء قليل بالنسبة إىل سائر األحكام ،بل اإلسالم إذا طبق وفر كل

( )0راجع كتاب (وألول مرة يف تاريخ العامل).
( )4البحار :ج 01ص.414
( )4الوسائل :ج 01ص 440الباب  01من مقدمات احلدود ح 4و.2

احلريات املعقولة للناس ،كما ذكرنا مجلة منها يف كتاب (الصياغة).
كما أن اإلسالم يسبب حسن األخالق وترفيع اجملتمع إىل املعايل ،ويسبب قلع جذور الفقر واملرض
واجلهل والعداء واالستبداد بني الناس ،ويعيش كل الناس مسلمني وغري املسلمني يف أمن وسالم ورفاه
ورخاء ،فتقل اجلرائم يف اجملتمع اإلسالمي يف قلة قليلة.
وهكذا بالنسبة إىل برت األعضاء وقلع بعضها والضرب وما أشبه ذلك ،فإنه لو الحظ اإلنسان املوارد
املختلفة ويف قباهلا ما تصدقه قوانني أوجبوها رآها أقل قسوة من القوانني املقابلة كسجن مدى احلياة أو
مخسا وعشرين سنة أو األعمال الشاقة أو ما أشبه ذلك.
وقد أشار إىل بعض الروايات األخ السيد صادق يف كتابه (عقوبات اإلسالم) كما أشرنا إىل بعض
ذلك يف كتبنا املتفرقة.
 :5تقديم الصدقة على النجوى
ِ
َّ
ك َخْيـٌر
الر ُس َ
ناجْيتُ ُم َّ
ص َدقَة ذل َ
ِّموا بَـ ْ َ
ني يَ َد ْي َْجنوا ُك ْم َ
ول فَـ َقد ُ
ذين َآمنُوا إذا َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
لَ ُك ْم َوأَطْ َه ُر فإ ْن َملْ َِجت ُدوا َّ
حيم﴾(.)0
فإن اللَّهَ َغ ُف ٌ
ور َر ٌ
ني يَ َد ْي َْجنوا ُك ْم
ِّموا بَـ ْ َ
واملشهور أِنا نسخت بقوله سبحانه وتعاىل بعد ذلك﴿ :أَأَ ْش َف ْقتُ ْم أ ْن تُـ َقد ُ
ٍ
الصالةَ َوآتُوا َّ
الزكاةَ َوأَطيعُوا اللَّهَ َوَر ُسولَهُ َواللَّهُ َخبريٌ ِمبا
َقيموا َّ
َ
ص َدقات فَِإ ْذ َملْ تَـ ْف َعلُوا َو َ
تاب اللَّهُ َعلَْي ُك ْم فَأ ُ
تَـ ْع َملُو َن﴾(.)4

والظاهر أن احلكم كان امتحانيا فقط ،ولتأديب املسلمني بإذهاب شح النفوس ،فإن األمور التعليمية
العملية أكثر تأديبا وأقرب إىل إثارة النفس ْحو الفضيلة واخلري.
وتفصيل الكالم يف التفاسري ،وعلى كل حال فهو خارج عن حمل االبتالء.
وال خيفى أن قوله تعاىل :إذا ناجيتم الرسول يراد به األعم من املناجاة عند اجملتمع أو أخذ
الرسول (صلى اهلل عليه وآله) إىل ناحية والتكلم معه ولو بكالم جهر خفي على الناس ،ألن النص
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أو املالك شامل له.
واحلكم وإن مل يكن حمل االبتالء لكن يفهم من مناطه أن جنوى الشخص مع اآلخر يف اجمللس أو
على ما ذكرناه أيضا غري حمبوب شرعا بقطع النظر عما ذكر فيه من األدلة.
 :6تقديم الرمي على الذبح وهو على الحلق
ذكر ذلك يف أعمال مىن ،وهذا هو املشهور بني الفقهاء ،لكن غري واحد من الفقهاء ذهبوا إىل عدم
وجوب الرتتيب املذكور ،وحمل الكالم كتاب احلج.
والظاهر أنه إذا مل يتمكن من الرمي ال بنفسه وال بنائب ،وال من الذبح ال بنفسه وال بذابح ،وال من
احللق ملرض أو عرض سقط ذلك ،نعم يبقى حكم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم ،)0(إال إذا

كان مريضا أو ْحو مرض ال يتمكن من الصيام لذلك ،فإنه ساقط أيضا.
والظاهر أنه ال جيب وصيته بتنفيذه من بعده لعدم الدليل عليه.
 :7تقديم الصلوات اليومية على الكسوف
إذا تزامحت اليومية والكسوف حبيث يستلزم إتيان إحدامها يف وقتها قضاء األخرى قدم اليومية ،وهذا
من فروع تقدمي كل أهم على مهم ،والبحث يف ذلك يف كتاب الصالة.
وإذا قدم اليومية على الكسوف وفات الكسوف أو اخلسوف ،قضى بعد ذلك صالته لعموم من
فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ،وإذا فرض أنه قدم الكسوف ويف األثناء علم تزامحها باليومية فالظاهر
وجوب إبطاهلا والشروع يف اليومية ،ألنه زعم التكليف باخلسوف ومل يكن يف الواقع تكليف به.
 :8تقديم الكفن على ال َدين وغيره

ذكرنا ذلك يف كتاب الطهارة يف حبث األموات.
ففي صحيح زرارة ،قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه،
قال :يكفن مبا ترك ،إالّ أن يتجر عليه إنسان فيكفنه فيقضي مبا ترك دينه.)4(

ويف موثقة السكوين ،عن الصادق (عليه السالم) ،عن أبيه (عليه السالم) ،عن رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله) :إن أول ما يبدأ به
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من املال الكفن مث الدين مث الوصية مث املرياث.)0(
وتعارف يف بعض البالد من أخذ َثن القِب ال يبعد أن يكون ذلك أيضا مقدما من حيث الرتكة وإن
مل يكن ذلك جائزا بل حمرما ،ألن األرض هلل وملن عمرها ،وكذلك حال الدفن وما أشبه ،وإمنا أخذ املال
بدعة جاء به الغرب وقبلها حكام املسلمني املنحرفني.
 :9القراءة

ك
اس ِم َربِّ َ
هل كانت القراءة واجبة على النيب (صلى اهلل عليه وآله) ،حيث قال سبحانه له﴿ :اقْـَرأْ بِ ْ
الَّذي َخلَ َق﴾( ،)4أم كانت مستحبة ،احتماالن.

أما قراءة النيب (صلى اهلل عليه وآله) على الناس فكان واجبا بال إشكال ،لقوله سبحانهَ ﴿ :وقُـ ْرآنا
ِ
َّاس على مك ٍ
ْث َونَـَّزلْناهُ تَـْنزيال﴾( ،)3فإنه كان تبليغا وهداية وإرشادا ِما بعث النيب (صلى
فَـَرقْناهُ لتَـ ْقَرأَهُ َعلَى الن ِ َ ُ

اهلل عليه وآله) هلا ،وقد ذكرنا يف ما سبق حكم قراءة القرآن على الناس ،كما ذكرنا حكم تبليغه على

املبلغني.
ولكن ال إشكال يف وجوب قراءة القرآن يف الصلوات الواجبة باعتبار قراءة احلمد والسورة بالنسبة إىل
الركعتني األوليني ،واستحباب قراءتما يف الصالة املستحبة إذا أريد حتقق الصالة املستحبة ،إذ ال صالة إال
بفاحتة الكتاب.
ونشر القرآن ولو بدون قراءة بسبب الشريط أو االنرتنيت أو ما أشبه ذلك واجب يف مقام الوجوب،
ومستحب يف مقام املستحب.
 :01القراءة في الصاة
جتب القراءة يف الصالة بالنسبة إىل السور القرآنية واألذكار ،فإن كل ذلك من القراءة ،وتفصيلها
مذكور يف كتاب الصالة.
 :00قرار نساء النبي (ص) في بيوتهن
نت َكأَح ٍد ِمن الن ِ
ِ
ِّساء إىل أن قالَ  :وقَـ ْر َن يف بـُيُوتِ ُك َّن
قال سبحانه﴿ :يا نساءَ النِ ِّ
َّيب لَ ْس ُ َّ َ َ
( )0الوسائل :ج 04ص 216الباب  41من الوصايا ح.0
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اجل ِ
اهلِيَّ ِة األوىل﴾(.)0
َوال تَـبَـَّر ْج َن تَـبَـُّر َج ْ

الظاهر أن املراد حرمة التِبج شرعا ال ألن البقاء يف البيت من الواجبات عليهن ،بل الظاهر أن نساء
النيب (صلى اهلل عليه وآله) يف زمانه وبعد زمانه كن كسائر النساء يف اخلروج عن البيوت.
ويؤيد ذلك قوله سبحانه :وال تِبجن تِبج اجلاهلية األوىل فإن اجلاهلية األوىل كانت أكثر فسادا
من اجلاهلية الثانية ،إذا قلنا بأن األوىل يف قبال الثانية.
وإذا قلنا بأن األوىل صفة توضيحية للجاهلية فال أوىل وال ثانية هلا ،وتفصيل ذلك يف كتب التفسري.
 :04اإلقرار بالشهادتين
جيب اإلقرار بالشهادتني على كل مكلف ،باإلضافة إىل اعتقاده القليب ،وإال ال يتحقق اإلسالم
بدوِنما كما تقدم الكالم يف ذلك سابقا.
وهل جيب على املميز من األطفال ،ال يبعد ذلك ،وقد ذكرنا هذا املبحث يف بعض كتب (الفقه)،
كما ذكرنا أن الطفل الكافر لو أقر بالشهادتني صار مسلما وجرى عليه كل أحكام اإلسالم ،وإذا كفر
طفل املسلم كان األمر بالنسبة إليه مشكال من جهة زواجه باملسلمة أو دفنه يف مقابر املسلمني أو ما أشبه
ذلك.
أما لو أقر شخص بإحدى الشهادتني كشهادة أن ال إله إال اهلل ،دون حممد رسول اهلل ،أو شهادة
حممد رسول اهلل ،دون شهادة أن ال إله إال اهلل ،فال ينفع ذلك يف إسالمه.
وال فرق يف كفاية الشهادتني إلجراء أحكام اإلسالم بني أن يكون معتقدا هبما ،أو منافقا فيهما ،أو
يف إحدامها ،ألن املنافق يقبل إسالمه وإن علمنا بنفاقه ،كما أن املنافقني يف زمان رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله) كانوا مقبويل اإلسالم وإن علموا نفاقهم.
 :03القرض

ضوا اللَّهَ قَـ ْرضا َح َسنا﴾(.)4
قال سبحانهَ ﴿ :وأَقْـَر ُ

إن أريد بذلك احلقوق الواجبة فال شك يف وجوبه ،وإن أريد األمور املستحبة فال شك
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يف استحباهبا ،أما إذا أريد األعم فلكل موضع حكمه ،نعم القرض اخلاص ِما يصطلح عليه هبذا
اللفظ واملذكور يف كتب الفقه ،املشهور بني الفقهاء بل اجملمع عليه استحبابه ،ويؤيده السرية املستمرة،
واألدلة اليت تدل على أنه ال حق مايل على اإلنسان غري احلقوق املذكورة من اخلمس والزكاة واجلزية يف
الكفار واخلراج بالنسبة إىل األراضي املفتوحة عنوة وما أشبه ذلك من الكفارات وْحوها ِما هي أمور ثانوية.
فهو القرض احلسن الذي ال ربا فيه ،أما إذا كان القرض ربويا فليس بقرض حسن ،والظاهر أن أصل
القرض صحيح والربا باطل ،فلو افرتضنا أن قرض ألف دينار يرد عليه ألف ومائة كان قرض األلف صحيحا
وزيادة املائة حمرمة.
 :02القسم على الزوج
اختلف الفقهاء يف وجوب ال َقسم على الزوج يف ما إذا كانت له زوجتان أو ثالث أو أربع ،وقد ذكرنا
تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب النكاح.
وال شك أن وجوب القسم على القول به إمنا هو يف الدائمة ال املتمتع هبا ،وكذلك ال األمة ،وإن
كان الواجب عليه بالنسبة إليهما بعض األحكام.
والدائمة يصح هلا هبة املدة( )0أو إعطاؤها لضرة أو ْحوها.

 :05قصة القصص على النبي (ص)
ص ِ
ص لَ َعلَّ ُه ْم يَـتَـ َف َّك ُرو َن﴾(.)4
ص الْ َق َ
قال تعاىل﴿ :فَاقْ ُ
ص َ

والظاهر وجوب ذلك وأنه داخل يف قراءة القرآن ،ال أن املراد ذكر النيب (صلى اهلل عليه وآله) قصصا
أخرى ،إالّ إذا كان من جزء التبليغ ،واحلكم ليس خاصا بالنيب (صلى اهلل عليه وآله) على ما ذكرناه يف
قراءة القرآن والتبليغ ،فإن ذلك من صغرياتما.
وال خيفى أن التبليغ إذا كان واجبا كان على املبلغ أن يقص القصص اليت هلا مدخلية يف

( )0أي مدة القسم.
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التبليغ وفق ذلك ،ورمبا يكون مستحبا إذا كان وجه لالستحباب.
 :06قصر الصاة في السفر

ضَربْـتُ ْم ِيف
وهو واجب كما ذكره القرآن احلكيم ،ودلت عليه السنة املطهرة ،قال سبحانهَ ﴿ :وإذا َ
ِ
ض فَـلَيس علَي ُكم جناح أن تَـ ْقصروا ِمن َّ ِ ِ
ِ َّ
ين كانُوا لَ ُك ْم
ْاأل َْر ِ ْ َ َ ْ ْ ُ ٌ
ذين َك َف ُروا إ َّن الْكافر َ
الصالة إ ْن خ ْفتُ ْم أ ْن يَـ ْفتنَ ُك ُم ال َ
ُُ َ
ِ
الصالةَ إ َّن
َقيموا َّ
ت َهلُ ُم َّ
ت في ِه ْم فَأَقَ ْم َ
َع ُد ًّوا ُمبينا * َوإذا ُكْن َ
الصالة ﴾ إىل قوله سبحانه﴿ :فَإذَا اطْ َمأْنَـْنتُ ْم فَأ ُ
ِ
نني كِتابا َم ْوقُوتا﴾(.)0
َّ
الصالةَ كانَ ْ
ت َعلَى الْ ُم ْؤم َ
وال خيفى أن اإلنسان إذا اطمأن ال جيب عليه أن يقيم الصالة اليت صالها ،خارج الوقت وال داخل
الوقت ،بأن صلى قصرا خلوف حسب ما هو مذكور يف اآلية السابقة مث اطمأن اإلنسان بذهاب اخلوف.
ومنه يعلم أنه ال جيب تأخري الصالة إىل آخر الوقت ،وإن كان علم أنه سوف يطمئن ،فهو كاملسافر
الذي يعلم أنه يرد حمله قبل متام الوقت ،فإنه جائز عليه أن يأيت بالصالة قصرا ،وكذلك عكسه ،بأن كان
أول الوقت يف حمله وهو يريد السفر ،فإنه ال جيب عليه تأخري الصالة حىت يصليها قصرا ،بل جتوز له
الصالة أول الوقت ،بل هو مستحب ،فإن الصالة يف أول الوقت جزور ويف آخر الوقت عصفور.
 :07قضاء التفث
إذا أريد بقضاء التفث ـ وهو الوسخ ،يقال قضى تفثه أي أزاله ـ احللق أو التقصري كان واجبا ،وإال
ضوا تَـ َفثَـهم ولْيوفُوا نُ ُذورهم ولْيطََّّوفُوا بِالْبـي ِ
ت الْ َع ِ
تيق ،)4(على
كان مستحبا ،قال سبحانه وتعاىلُ ﴿ :مثَّ لْيَـ ْق ُ
َْ
َُ ْ َ َ
ُْ َُ
تفصيل ذكرناه يف كتاب احلج.
وال خيفى أن الوفاء بالنذر هنا إمنا هو املنذور الذي ينايف اإلحرام وْحو ذلك ،وإالّ جاز أن يأيت
باملنذور وهو حمرم ،وال خيص ذلك بالنذر بل هو جار يف العهد واليمني.
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 :08قضاء الدين
جيب على اإلنسان قضاء دين نفسه إذا كان له مال ،وإذا مل يكن له مال فالواجب على بيت املال
قضاء دينه ،كما ذكر يف كتاب الزكاة ،وكذلك جيب على ورثة امليت قضاء دين امليت إن كان له مال ،فإن
مل يكن له مال وجب ذلك على بيت املال.
ويف رواية موسى بن بكر ،عن الكاظم (عليه السالم) ،قال :فليستدن على اهلل وعلى رسوله ما
يقوت به عياله ،فإن مات ومل يقضه كان على اإلمام قضاؤه ،فإن مل يقضه كان عليه وزره ،إن اهلل عز وجل
قات﴾( )1اآلية ،فهو فقري مسكني مغرم.)4(
يقول﴿ :إَّمنَا َّ
الص َد ُ

والدين الذي جيب على بيت املال أداؤه ال فرق فيه بني أن يكون استدان لواجبات عياله أو
مستحباتم مثل أن يذهب هبم إىل الزيارة وْحو ذلك ِما هو من شؤوِنم على ْحو التوسط ،بل أكثر من
ذلك إذا مل يكن إسرافا وما أشبه ذلك من احملرمات ،إذ ال جيب على اإلنسان أن يضيق على نفسه وعلى
عائلته بالقدر الواجب فقط.
 :09قضاء العبادات
جيب على اإلنسان قضاء الصالة والصوم واحلج إذا فاته األداء ،سواء وجبت ابتداء أو بالنذر ،كما
ذكرنا تفصيله يف كتاب النذر ،وكذا جيب عليه قضاء السجدة والتشهد املنسيني بعد الصالة ،وهكذا جيب
قضاء الصالة والصوم واحلج والنذر إذا حصل النذر يف زمانه عن امليت بالشروط املقررة يف الفقه ،أما إذا مل
حيصل النذر يف زمانه فالظاهر عدم وجوب القضاء على الوارث ،مثال نذر إن جاء إىل يوم اجلمعة ولده
يصوم يوما مث مات قبل يوم اجلمعة مث جاء ولده إىل يوم اجلمعة ،ألن التكليف بعد جميء الولد وقد فرض
أنه كان ميتا فال تكليف عليه ،وقد ذكرنا تفصيل هذه املباحث يف كتاب (الفقه).
ومثل الصوم سائر احملذورات ،كما إذا صار جمنونا أو ما أشبه ذلك ،ويف
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احلديث :ما غلب اهلل عليه فاهلل أوىل بالعذر.)1(
 :41قضاء الحقوق
جيب قضاء حق األقرباء واإلخوان والزوجني الواجب ،ويستحب قضاء املستحب ،واملراد بالقضاء هنا
ضي ِ
ِ ِ
الصالةُ فَانْـتَ ِش ُروا ِيف ْاأل َْر ِ
ض﴾(.)4
ت َّ
األداء مثل﴿ :فَإذا قُ َ
وذلك لألدلة الدالة على حقوق الوالدين واألوالد وسائر األقرباء والزوجني كل على اآلخر ،وحقوق
املؤمن ِما ذكر يف باب احلقوق من كتب الروايات واألخالق ،وبعضها ذكرت يف الفقه.
كما جيب قضاء حقوق اإلنسان مبا هو إنسان وإن كان كافرا حىت قال علي (عليه الصالة والسالم):
أو نظري لك يف اخللق ،)4(وحق احليوان وحق الشجر وحق املال اجلامد ،وقد ذكر مجلة منها يف كتاب
النكاح مبناسبة النفقات.
فقد أجرى علي (عليه السالم) على كافر النفقة من بيت املال ،كما أحملنا إليه قبل ذلك ،وقد ورد يف
الروايات حق اجلار الكافر.
 :40القضاء
جيب القضاء على من اجتمعت فيه شروط القضاء كفاية ،وان مل تكن جمتمعة الشروط يف إنسان ومل
يكن هناك من يكفي جيب حتصيلها حىت يقوم به ،وإذا كان هناك إنسان واحد جمتمعا فيه الشروط وجب
بالوجوب العيين ،وذلك من الضروريات لتوقف النظام على ذلك ،وقد ذكرنا تفصيله والدليل عليه يف كتاب
القضاء ،كما جيب على وايل املسلمني تعيني القضاة يف املناطق بقدر الكفاية.
وال خيفى أن قدر الكفاية هو على حسب املنهج اإلسالمي ال على حسب املنهج الغريب السائد اآلن
حىت يف كثري من بالد املسلمني ،لقد كان يف الكوفة على سعتها قاض واحد من أيام عمر إىل أيام عبد
امللك حىت انقضى سبعة منهم والقاضي قاض واحد.
أما ما نقل يف بعض الروايات من أن شريح أفىت بقتل اإلمام احلسني (عليه السالم) فقد وجدناه يف
كتب املتأخرين

( )0الكايف :ج 4ص.204
( )4سورة اجلمعة :اآلية .01
(ِ )4نج البالغة :الكتاب .14

كالسبزواري قبل مائة سنة ،ومل أطلع على ذلك يف كتب السابقني.
 :44قضاء النذر ونحوه
واملراد بالقضاء هنا األداء ،ففي صحيح حممد بن مسلم قال :سألت أبا جعفر (عليه السالم) عن
األميان والنذور واليمني اليت هي هلل طاعة ،فقال :ما جعل هلل عليه يف طاعة فليقضه.)0(
وتفصيل الكالم يف النذر وأخويه ِما ذكرناه يف الفقه مفصال.
وال خيفى أن قول اإلمام (عليه السالم) :من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ال يدل على عدم
وجوب اليمني يف ما إذا مل يكن طاعة ،وإمنا كان مباحا ،نعم يف النذر يلزم أن يكون متعلقه راجحا.
 :43قطع يد السارق

السا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديَـ ُهما﴾( ،)4وقد ذكرنا يف كتاب (املمارسة) مخسا
السا ِر ُق َو َّ
قال سبحانهَ ﴿ :و َّ
وأربعني شرطا لقطع يد السارق ،فليالحظ هناك ،كما ذكرنا يف كتاب احلدود تفصيل املسألة.
وقوله :فاقطعوا أيديهما ليس خطابا لعامة املسلمني ،فإن احلدود الشرعية ال جيريها إال احلكام
املأمورون من قبل املسلمني

()3

املنصوبون شرعا ،ولو تساوت األدلة العامة مثل قوله (عليه السالم) :من

كان من الفقهاء صائنا لنفسه ،حافظا لدينهُ ،مالفا هلواه ،مطيعا ألمر مواله ،فللعوام أن يقلدوه.
واملشهور أن يكون القاضي جمتهدا ،لكن يف اجلواهر ذكر عدم وجوب االجتهاد مع وجود العلم
والعدالة يف القضاء ومل نستبعده يف اجلملة كما ذكرناه هناك.
 :42القعود للكفار
وه ْم
قال سبحانه﴿ :فَِإذَا انْ َسلَ َخ ْاألَ ْش ُه ُر ْ
كني َحْي ُ
احلُُرُم فَاقْـتُـلُوا الْ ُم ْش ِر َ
ص ُر ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ث َو َج ْدُمتُ ُ
وه ْم َو ْ
اح ُ
واقْـع ُدوا َهلم ُك َّل مر ٍ
الصال َة َوآتَـ ُوا َّ
َقاموا َّ
الزكا َة فَ َخلُّوا َسبيلَ ُه ْم إ َّن اللَّهَ
َ ُ ُْ َ ْ َ
صد ،فإن تابُوا َوأ ُ

( )0الوسائل :ج 06ص 010الباب  44من اليمني ح.0
( )4سورة املائدة :اآلية .41
( )4فهم املأمورون باألمر الشرعي ويقومون بإجراء احلد من قبل املسلمني فيصدق اخلطاب يف قوله تعاىل فاقطعوا عليهم.

حيم﴾(.)0
َغ ُف ٌ
ور َر ٌ

وقد أملعنا إىل ذلك يف مادة احلصر.
وال خيفى أن استثناء أمثال أقاموا الصالة وآتوا الزكاة من باب املصداق الظاهر ،وإال فدخوهلم يف
الذمة أيضا كاف.
 :45التقليد
جيب على العامي التقليد إما وجوبا تعيينيا إذا مل ميكن االحتياط ،أو ذخيرييا بينه وبني االحتياط إن
متكن منه ،وقد قال (عليه الصالة والسالم) :أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ،حافظا لدينهُ ،مالفا
هلواه ،مطيعا ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه.)4(
إىل غري ذلك ِما ذكرناه يف كتاب التقليد.
أما لزوم أن يكون أعلم فقد أشكلنا على ذلك يف الفقه ،كما أشكل على ذلك مجاعة من عظماء
الفقهاء أمثال صاحب املسالك وصاحب الفصول وصاحب اجلواهر وغريهم.
نعم ال شك يف أن كون مرجع التقليد أعلم هو األحوط.
 :46قطع مادة الفساد
جيب قطع مادة الفساد وجوبا كفائيا ،فإن ذلك من باب النهي عن املنكر ودفعه ،وكالمها واجب كما
ذكرناه يف مورده.
وقد سبق يف هذا الكتاب ويف روايات كثرية اإلملاع إليه ِما يفهم منه املالك واملناط والقاعدة الكلية،
مثل ما ورد من أمر رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) الولد باحليلولة دون زنا أمه( ،)4ومثل إحراقه (صلى اهلل
عليه وآله) ملسجد ضرار( ،)2ومثل تزويج علي (عليه الصالة والسالم) البغية( )1إىل غري ذلك.

( )0سورة التوبة :اآلية .1
( )4الوسائل :ج 01ص 12الباب  01من صفات القاضي ح.41
( )4الوسائل :ج 01ص 202الباب  21من حد الزنا ح.0
( )2تفسري الِبهان :ج 4ص 060ح.4
( )1حيث زوجها أمري املؤمنني (عليه السالم) من شخص.

ومن الواضح أن الالزم قطع مصداق الفساد يف املادة وال خصوصية ألفراده ،وإن كان هناك فرد حيتاج
إىل األكثر مؤنة وفرد حيتاج إىل األقل مؤنة قدم الثاين وإن جاز األول أيضا ،وإمنا يقدم الثاين ألن ذلك أقطع
ملادة الفساد.
 :47إقامة الحدود
جيب إقامة احلدود على النيب واإلمام (عليهما الصالة والسالم) وعلى نواهبم الذين يتمكنون من
اإلقامة ،ألِنم منصوبون من قبلهم ،وقد قال (عليه الصالة والسالم) :إين قد جعلته عليكم حاكما.)0(
وإقامة احلدود من مجلة شؤون احلكم ،وقد ورد بذلك روايات ذكرناها يف كتبنا املرتبطة باحلكم
واحلدود.
ويف خِب حفص بن غياث ،قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) من يقيم احلدود السلطان أو
القاضي ،فقال :إقامة احلدود إىل من إليه احلكم.)4(
ويف صحيح حممد بن مسلم ،يف الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ،فقال :كان علي (عليه
السالم) يقيم عليه احلدود مث يقتله وال ذخالف عليا (عليه السالم).)4(
نعم بعض احلدود فوض إىل غري احلاكم ،مثل قتل ساب النيب (صلى اهلل عليه وآله) وتأديب الزوجة
والولد وما أشبه ذلك.
والظاهر أن قوله (عليه السالم) :إىل من إليه احلكم بدون ذكر القاضي أي إن القاضي ال يتمكن،
واملراد به القاضي الذي ال يستند إىل احلاكم ،أما إذا كان مستندا إىل احلاكم فهو يأيت باحلدود كما كان يف
زمن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) بالنسبة إىل البالد البعيدة عنه ،وكذلك يف زمن علي (عليه السالم)،
باإلضافة إىل إطالق األدلة ،كما أن قول الذي فوض إىل غري احلاكم إمنا هو مبوازين حمدودة ال إطالقا
خصوصا مثل الزوجة والولد والعبد بالنسبة إىل مواله وما أشبه ذلك.

( )0الوسائل :ج 01ص 11الباب  00من صفات القاضي ح.0
( )4الوسائل :ج 01ص 441الباب  40من كيفية احلكم ح.0
( )4الوسائل :ج 01ص 446الباب  01من مقدمات احلدود ح.2

والقاضي واحلاكم أعم قدرة من زوج الزوجة ووالد الولد وسيد العبد ،وقد ذكرناه يف ذلك أن والية
الفقيه أو شورى الفقهاء كما نرى ليس معناه التعدي عن حدود اهلل بل يف ضمن حدود اهلل.
 :48إقامة الحكومة اإلسامية
جيب إقامة احلكومة اإلسالمية على كافة املسلمني للفقهاء املراجع الذين هم نواب األئمة (عليهم
الصالة والسالم) يف زمان الغيبة ،وذلك ال يكون إالّ بالشورى املرجعية إذا كان الفقهاء املراجع متعددين
كما يف أزمنتنا هذه ،على ما ذكرنا تفصيله يف كتبنا السياسية ،وذلك:
 :0بتكوين (األمة الواحدة) حسب ما قاله اهلل سبحانه﴿ :وإ ّن ِ
هذهِ أ َُّمتُ ُكم أ َُّمة و ِ
اح َدة﴾( ،)0وال
ْ
َ
يكون ذلك إالّ بوحدة احلكومة على كل بالد اإلسالم ذات ألف ومخسمائة مليون مسلم ،وبذلك تسقط
احلدود اجلغرافية اليت صنعها املستعمرون واجلهال.
 :4وبإحياء (األخوة اإلسالمية) فكل املسلمني إخوة شاؤوا أم أبوا ،يف كل احلقوق والواجبات ،ال
فرق بني عريب وعجمي وأمحر وأبيض ،ويف القرآن احلكيم﴿ :إَِّمنَا الْ ُم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ﴾(.)4
 :4وبتوفري (احلريات اإلسالمية) من حرية الزراعة والتجارة والصناعة والسفر واإلقامة والعمارة وحيازة
األرض وحيازة املباحات ،وإبداء الرأي والكتابة وجعل املطابع واملصانع واملطارات والقطارات واإلذاعات
صَرُه ْم
والتلفزيونات وغريها ،فغري احلرام املنصوص عليه اإلنسان فيه حر ،قال سبحانه﴿ :يَ َ
ض ُع َعْنـ ُه ْم إِ ْ
ت َعلَْي ِه ْم﴾( ،)3والقاعدة املعروفة تقول :الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم ،)2(وإمنا
َو ْاألَ ْغ َ
الل الَّيت كانَ ْ
كانت قاعدة،

( )0سورة املؤمنون :اآلية .14
( )4سورة احلجرات :اآلية .01
( )4سورة األعراف :اآلية .017
( )2الغوايل :ج 4ص 411ح.21

ألن نصفها األول رواية كما ذكرنا تفصيله يف كتاب املكاسب ،ونصفه الثاين مستفاد من قوله
ِ
نني ِم ْن أَنْـ ُف ِس ِه ْم﴾(.)0
سبحانه﴿ :النِ ُّ
َّيب أ َْوىل بِالْ ُم ْؤم َ
نعم بعض ما يتوقف عليه النظام جيب مالحظته كقوانني املرور وْحوها ،فإن ذلك وإن مل يكن
منصوصا يف الشربعة بالنص اخلاص لكنه نص عليه بالنصوص املطلقة ،مثل ال ضرر وما أشبه ،على ما
ذكرنا تفصيله يف بعض مباحث (الفقه).
ك ُه ُم
 :2وبتطبيق سائر قوانني اإلسالم ،فقد قال سبحانهَ ﴿ :وَم ْن َملْ َْحي ُك ْم ِمبا أَنْـَزَل اللَّهُ فَأُولئِ َ
الْكافِرو َن﴾( ،)4ويف آية﴿ :الظَّالِمو َن﴾( ،)3ويف آية﴿ :الْ ِ
فاس ُقو َن﴾( ،)2وتفصيل الكالم يف ذلك يف
ُ
ُ
املفصالت.
فإن تلك ال تنحصر يف اآليات الثالث ،بل مثل قوله (صلى اهلل عليه وآله) :األرض هلل وملن
عمرها ،)5(وقوله (صلى اهلل عليه وآله) :من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو أحق به ،)6(وما أشبه
ذلك هي من األحكام اإلسالمية اليت سببت تقدم املسلمني باألخذ هبا مجيعا ،ويوم تركوها سقطت عزتم
بعد أن سقطت دولتهم.
 :49إقامة الدين بمعنى العمل به
قال سبحانهَ ﴿ :شرع لَ ُكم ِمن الدِّي ِن ما و َّ ِِ
ك وما و َّ ِِ ِ
ِ
َّ
اهيم
صى به نُوحا َوالذي أ َْو َحْينا إلَْي َ َ َ
َ
ََ ْ َ
صْينا به إبْر َ
وموسى وعيسى أ ْن أَقيموا الدِّين وال تَـتَـ َفَّرقُوا ِ
فيه﴾(.)7
َُ
ََ
ُ
َ
 :31إقامة الدين بمعنى إشاعته بين الناس
سواء كانوا متدينني بااللتزام به ،أو غري متدينني بدعوتم إليه،

( )0سورة األحزاب :اآلية .6
( )4سورة املائدة :اآلية .22
( )4سورة املائدة :اآلية .21
( )2سورة املائدة :اآلية .27
( )1الكايف :ج 1ص.471
( )6مستدرك الوسائل :ج 07ص 000وفيه :من سبق إىل ما ال يسبقه ....
( )7سورة الشورى :اآلية .04

من الواجبات القطعية بل من الضروريات ،وأدلة التبليغ واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل
اخلري وما أشبه ،باإلضافة إىل اآلية السابقة كلها مؤيدة له.
ومن الواضح أن معىن إقامة الدين ليس مبعىن فهم أحكامه فقط ،بل فهم األحكام والعمل هبا يف
ُمتلف شؤون احلياة من العائلية والفردية وغريمهاِ ،ما هو معروف عند املتدينني ،وهذا هو معىن الزيارة:
أشهد أنك قد أقمت الصالة وإقامة الصالة مبعىن إشاعتها والعمل هبا ال مبعىن أنه صلى ،وهكذا معىن
وآتيت الزكاة ،واحملتمل أن يراد بالزكاة كل مال واجب يف الشريعة فيشمل اخلمس أيضا.
 :30اإلقامة في الحرمين
ذكرنا هذا املبحث يف مادة (اجلِب) فلرياجع هناك.
 :34اإلقامة بمكة
جيب عند غري واحد من الفقهاء اإلقامة مبكة على من أفسد عمرته املفردة باجلماع إىل الشهر املقبل،
فيخرج إىل بعض املواقيت ويعتمر ثانيا ،وقد دل على ذلك بعض الروايات ،وتفصيله يف كتاب احلج.
 :33إقامة الوجوه

ِ
ٍِ
ِ
ِِ ِ
ِّين َكما
َقيموا ُو ُجوَه ُك ْم عْن َد ُك ِّل َم ْسجد َو ْادعُوهُ ُمُْل َ
قال سبحانه﴿ :قُ ْل أ ََمَر َرِّيب بالْق ْسط َوأ ُ
صني لَهُ الد َ

ودو َن﴾(.)0
بَ َدأَ ُك ْم تَـعُ ُ

وظاهر اآلية عدم التفرقة يف املساجد بأن يكون هذا املسجد هلذه اجلماعة وهذا املسجد هلذه اجلماعة
وهكذا ،بل كل املساجد هلل سبحانه وتعاىل ،كما قال﴿ :وأ َّن الْم ِ
ساج َد لِلَّ ِه﴾(.)4
َ َ

والظاهر أن اقامة الوجوه عند كل مسجد ليس حكما جديدا ،وإمنا املراد به اإلتيان بالعبادات يف كل
املساجد على سبيل االستحباب املذكور يف سائر الروايات.

( )0سورة األعراف :اآلية .41
( )4سورة اجلن :اآلية .01

ومن ذلك يظهر أنه ال حيق لشخص أو مجاعة أن يبنوا مسجدا جلماعة خاصة ،مثال يبنون يف حملة
مسجدا ألهل حملتهم فقط ،أو يبنون يف مدينتهم مسجدا ألهل املدينة فقط ،أو للعرب فقط أو للعجم
فقط أو للرتك فقط أو ما أشبه ذلك ،فإن ذلك خالف حكم اهلل سبحانه وتعاىل ،فإن املساجد هلل.
 :32القول الحسن

ِ
ائيل ال تَـ ْعبُ ُدو َن إالّ اللَّهَ َوبِالْوالِ َديْ ِن إِ ْحسانا َوِذي
َخ ْذنا مي َ
قال سبحانهَ ﴿ :وإ ْذ أ َ
ثاق بَين إ ْسر َ
والْيَتامى والْمساك ِ
الصالةَ َوآتُوا َّ
ني َوقُولُوا لِلن ِ
الزكاةَ ُمثَّ تَـ َولَّْيتُ ْم إالّ قَليال ِمْن ُك ْم
َقيموا َّ
َّاس ُح ْسنا َوأ ُ
َ َ
َ
()0
ضو َن﴾ .
ُم ْع ِر ُ

الْ ُق ْرىب
َوأَنْـتُ ْم

واآلية وإن كان املخاطب هبا بنو إسرائيل ،إالّ أن احلكم واحد لكل األمم ،ويدل على ذلك السياق،
فإن كل ما ذكر يف اآلية املباركة دين اهلل الثابت على كل األمم بالنص واإلمجاع بل والضرورة ،والظاهر أن
املراد بالقول احلسن أعم من الواجب يف الواجب ،واملستحب يف املستحب ،فليس حكما جديدا.
ِ
ِِ
َح َس ُن﴾( )4فإن كان املراد األحسن يف قبال احلسن فال
ويف آية أخرى﴿ :قُ ْل لعبادي يَـ ُقولُوا الَّيت ه َي أ ْ
()3
ك فَأ َْوىل﴾
إشكال يف استحبابه ،وإن كان املراد يف قبال السيء كما قد يفضل مبثل ذلك مثل﴿ :أ َْوىل لَ َ
وقول الفقهاء (هو أحوط) يراد به االحتياط ،ال أن الطرف اآلخر أيضا فيه احتياط ،كان واجبا.
وال يبعد إرادة األعم مبا ال يستلزم استعمال اللفظ يف أكثر من معناه ،فإن ذلك وإن كان جائزا إالّ أنه
خالف الظاهر ،ال يصار إليه إالّ بالقرينة ،ال كما ذكره اآلخوند من االستحالة ،كما حققنا ذلك يف
ضَر الْ ِق ْس َمةَ أُولُوا الْ ُق ْرىب َوالْيَتامى
(األصول) ،ومن الكالم يف ذلك يعرف املعىن يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإذا َح َ
وه ْم ِمْنهُ َوقُولُوا َهلُ ْم قَـ ْوال َم ْع ُروفا﴾(.)2
َوالْ َم ُ
ساكني فَ ْارُزقُ ُ
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وقوله سبحانه﴿ :ولْيَ ْخ َ َّ
ذين لَ ْو تَـَرُكوا ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم ذُِّريَّة ِضعافا خافُوا َعلَْي ِه ْم فَـ ْليَتَّـ ُقوا اللَّهَ َولْيَـ ُقولُوا
َ
ش ال َ
قَـ ْوال َسديدا﴾(.)0
نت َكأَح ٍد ِمن الن ِ
ِ
ض ْع َن بِالْ َق ْوِل فَـيَطْ َم َع الَّذي يف
ِّساء إ ْن اتَّـ َقْي ُ َّ
نت فَال َذخْ َ
وقوله سبحانه﴿ :يا نساءَ النِ ِّ
َّيب لَ ْس ُ َّ َ َ
ِ
ض َوقُـ ْل َن قَـ ْوال َم ْع ُروفا﴾(.)4
قَـ ْلبِه َمَر ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
المها فَال تَـ ُق ْل َهلُما أ ٍّ
ُف َوال
َح ُد ُمها أ َْو كِ ُ
وقوله سبحانهَ ﴿ :وبِالْوال َديْ ِن إ ْحسانا إ َّما يَـْبـلُغَ َّن عْن َد َك الْكبَـَر أ َ
تَـْنـ َه ْرُمها َوقُ ْل َهلُما قَـ ْوال َكرميا﴾(.)3

وال خيفى أن قوله تعاىل :يقولوا اليت هي أحسن معىن ذلك األعم من األحسن التفضيلي واحلسن
يف مقابل السيء ،أو املراد بذلك أن األحكام وإن كانت كلها حسنة لكن على اإلنسان أن ينتخب
األفضل منها ،مثال الصالة كلها حسنة لكن صالة الليل من األحسن يف قبال سائر الصلوات املندوبة ،فإن
استقل ومن شاء استكثر ،وهكذا بالنسبة إىل إعطاء املال وما أشبه ،وهذا
الصالة خري موضوع فمن شاء
ّ
حترض الرتفاع اإلنسان إىل الذي يتمكن منه من الدرجات الرفيعة.
 :35القيام في الصاة
القيام يف الصالة واجب بال إشكال ،ودل عليه النص واإلمجاع.
ك﴾( ،)2فاملراد اإلتيان
ت َهلُ ُم َّ
الصال َة فَـ ْلتَـ ُق ْم طائَِفةٌ ِمْنـ ُه ْم َم َع َ
ت في ِه ْم فَأَقَ ْم َ
أما قوله سبحانهَ ﴿ :وإذا ُكْن َ
بالصالة مجاعة.
ت في ِه ْم ال يراد بذلك أنه خاص بالنيب (صلى اهلل عليه وآله) بل
وال خيفى أن قوله تعاىلَ  :وإذا ُكْن َ
كل مجاعة تقع يف احلرب على الشرائط املذكورة يف كتاب الصالة يف باب
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صالة اخلوف.
 :36القيام لليتامى

ِ
ِ ِ
تامى
قال سبحانهَ ﴿ :ويَ ْستَـ ْفتُونَ َ
ك ِيف النِّساء قُ ِل اللَّهُ يـُ ْفتي ُك ْم في ِه َّن َوما يـُْتلى َعلَْي ُك ْم ِيف الْكتاب يف يَ َ
ِ
ِ
ِ
ضعفني ِمن الْ ِولْ ِ
دان َوأ ْن تَـ ُقوُموا لِْليَتامى
ب َهلُ َّن َوتَـ ْر َغبُو َن أن تَـْنك ُح ُ
وه َّن َوالْ ُم ْستَ ْ َ َ َ
النِّساء الالَّيت ال تُـ ْؤتُونَـ ُه َّن ما ُكت َ
بِالْ ِق ْس ِط َوما تَـ ْف َعلُوا ِم ْن َخ ٍْري َّ
فإن اللَّهَ كا َن بِِه َعليما﴾(.)0

ومن الواضح أن القيام لليتامى ليس حكما جديدا ،وإمنا هو األحكام املتفرقة املتعلقة باليتامى من
إدارة شؤوِنم الدينية والبدنية واملالية والعرضية ،ومثل ذلك مجلة من األلفاظ املشاهبة الواردة يف القرآن احلكيم
والسنة املطهرة.
وقوله سبحانه :وما يتلى عليكم يف الكتاب ال يراد به خصوص القرآن احلكيم ،بل ما يف القرآن
وما بينه الرسول (صلى اهلل عليه وآله) واألئمة الطاهرون (عليهم السالم) ،كما قال (صلى اهلل عليه وآله):
إين ُملف فيكم الثقلني ،كتاب اهلل وعرتيت أهل بييت ،ومن املمكن أن يرجع ذلك إىل الكتاب باعتبار

وال رطب وال يابس إىل يف كتاب مبني ،)4(وباعتبار قوله تعاىل :ما آتاكم الرسول فخذوه وما ِناكم
عنه فانتهوا.)3(

 :37القوام بالقسط

َّ
امني بِالْ ِق ْس ِط ُش َهداءَ لِلَّ ِه َولَ ْو َعلى أَنْـ ُف ِس ُك ْم أَ ِو الْوالِ َديْ ِن
ذين َآمنُوا ُكونُوا قَـ َّو َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
ِ
ِِ
ِ
ضوا َّ
فإن اللَّهَ كا َن
بني إ ْن يَ ُك ْن َغنيًّا أ َْو فَقريا فَاللَّهُ أ َْوىل هبما فَال تَـتَّبِعُوا ا ْهلَوى أ ْن تَـ ْعدلُوا َوإ ْن تَـ ْل ُووا أ َْو تُـ ْع ِر ُ
َو ْاألَقْـَر َ
ِمبا تَـ ْع َملُو َن َخبريا﴾(.)2
والظاهر أن املراد به املبالغة باعتبار كثرة أفراد القيام بالقسط ،فإن املسلم جيب أن
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يقوم بالعدل يف كل شؤونه ،والقسط والعدل إن ذكرا معا أريد باألول القضايا املالية وبالثاين غريها،
كما ورد يف احلديث حول اإلمام املهدي (عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف) :ميأل األرض قسطا وعدال بعد أن متأل

ظلما وجورا ،)0(وإن ذكر كل منهما بانفراده أريد به األعم من اآلخر كالفقري واملسكني.
وعلى هذا فـ (قسطا وعدال) يراد مبقابلهما الظلم واجلور على سبيل اللف والنشر املشوش ،فجورا يف
املال ،وظلما يف األعم من املال وغري املال ،أو يف خصوص غري املال.
والغالب أن يكون اجلور يف قبال الغري ،والظلم يشمل حىت النفس ،مثل قوله سبحانه :ولكن الناس

أنفسهم يظلمون ،)4(فمن ترك الصالة يقال له ظلم نفسه ،وال يقال له جار ،وإن كان على ْحو اجملاز
بأن يقال جار على نفسه ،لكن املنصرف غري ذلك.
 :38قيام الليل

قال سبحانه لنبيه (صلى اهلل عليه وآله)﴿ :يا أَيـُّها الْمَّزِّمل * قُ ِم اللَّيل إالّ قَليال * نِص َفه أَ ِو انْـ ُق ِ
ص منْهُ
ْ
ْ ُ
َْ
َ ُ ُ
قَليال * أ َْو ِزْد َعلَْي ِه َوَرت ِِّل الْ ُق ْرآ َن تَـ ْرتيال﴾(.)3
ومن املشهور أن قيام الليل كان واجبا على رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ،مستحبا على غريه من
املؤمنني ،ولعل األحكام املوجهة إىل رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) غري مثل جواز التزوج بأكثر من أربع،
إمنا ذكر يف القرآن احلكيم لبيان خصوصيات القائد للمسلمني وإن مل يكن نبيا ،فهي فيه( )2أوىل من غريه،

مثال صالة الليل يف القائد أوىل من صالة الليل بالنسبة إىل سائر املؤمنني ،وحىت مثل آية النجوى حيث
نسخت على املشهور ،ذكرت لتعليم املسلمني االبتعاد عن جنوى القائد أمام الناس.
كما أِنا رمبا ذكرت وحىت بالنسبة إىل أكثر من األربع من جهة التعريف بالرسول (صلى اهلل عليه
وآله) فال يقال ما فائدة ذكر هذه األحكام وال شأن للمسلمني هبا.
نعم تزويج
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أكثر من األربع دواما خاص به (صلى اهلل عليه وآله) فال جيوز لغري من الناس مهما كانت الظروف.
ومعىن عدم اجلواز التكليفي والوضعي ،فإذا عقد على اخلامسة دواما كان فعله حراما ،باإلضافة إىل
أِنا ال تكون زوجة له.
 :39االستقامة
االستقامة تارة واجبة على اإلنسان بنفسه ،بالنسبة إىل نفسه وأصحابه وذويه ،وتارة واجبة بالنسبة إىل
ِ
قيموا إِلَْي ِه﴾(.)0
غريه ،قال سبحانه﴿ :أََّمنا إِهلُ ُك ْم إِلهٌ واح ٌد فَ ْ
استَ ُ
وقال سبحانه﴿ :فَ ِ
ِ
ك﴾(.)4
تاب َم َع َ
استَق ْم َكما أُم ْر َ
ْ
ت َوَم ْن َ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ َّ
ذين
أما بالنسبة إىل الغري فقد قال سبحانهَ ﴿ :كْي َ
ف يَ ُكو ُن ل ْل ُم ْش ِر َ
كني َع ْه ٌد عْن َد اللَّه َوعْن َد َر ُسوله إالّ ال َ
َّقني﴾(.)3
عاه ْد ُْمت ِعْن َد الْ َم ْس ِج ِد ْ
قيموا َهلُ ْم إ َّن اللَّهَ ُِحي ُّ
ب الْ ُمت َ
َ
قاموا لَ ُك ْم فَ ْ
احلَرِام فَ َما ْ
استَ ُ
استَ ُ
وعلى أي حال ،فاملراد باالستقامة يف املقامني اتباع الشريعة وعدم االْحراف عنها ،فليس حكما
جديدا يف املقام.
وإمنا نبه على ذلك ألن بقاء اإلنسان مستقيما على طريق الشريعة أمر صعب للغاية ،فإن كثريا من
الناس يعملون باألحكام يف مدة معينة مث تضعف اإلرادة عندهم يف البقاء مستقيما إىل آخر املقام.
 :21القيام

اح َدةٍ أ ْن تَـ ُقوموا لِلَّ ِه مثْىن وفُرادى ُمثَّ تَـتَـ َف َّكروا ما بِ ِ
َعظُ ُكم بِو ِ
ِ ِ
صاحبِ ُك ْم ِم ْن ِجن ٍَّة
ُ
قال سبحانه﴿ :قُ ْل إَّمنا أ ْ
َ َ
ُ
ذاب ش ٍ
ديد﴾(.)2
ني يَ َد ْي َع ٍ َ
ذير لَ ُك ْم بَـ ْ َ
إ ْن ُه َو إالّ نَ ٌ
واملراد أنه إن متكن الفرد من التفكر بنفسه مبا يوصله إىل احلق قام فردا ،وإن مل يتمكن
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إالّ بالتعاطي واألخذ والرد قام مثىن مع صديق له يتداوالن الكالم والرأي حىت يصال إىل نتيجة.
وعلى أي حال فهو إرشاد وليس حكما جديدا ،كما أن املوضوع يف اآلية املباركة ليس له خصوصية
وإمنا هو من باب املثال ،لوحدة املالك يف املقام ويف غريه من سائر أصول الدين ،بل والفروع أيضا.
وذلك واضح ألن الغالب أن األمم خصوصا املستكِبين منهم كانوا يرمون األنبياء (عليهم السالم)
بأمرين ،السحر واجلنون ،وإىل اليوم نشاهد أن املصلحني يرمون باجلنون ،نعم ال يرمون بالسحر ألنه ال
يظهر منهم خالف املوازين الطبيعية.
وقوله سبحانه :سخرها لكم لتكِبوا )0(معىن ذلك أنه عالمة كِب اهلل سبحانه ،ألنه أتى مبا ال

يتمكن اإلتيان به أحد من خلق هذا احليوان وتسخريه لإلنسان ،وإال فأي أحد يتمكن من أن يسخر
حيوانا ولو صغريا لإلنسان.
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حرف الكاف
 :0التكبير

ِ
ك فَ َكبِّـ ْر﴾(.)0
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها الْ ُم َّدثـِّ ُر قُ ْم فَأَنْذ ْر َوَربَّ َ

هل املراد تكبريه وتعظيمه يف أصول الدين حىت يكون واجبا ،أو أن التكبري مستحب ،أو املراد به
األعم منهما الواجب يف مقامه واملستحب يف مقامه ،احتماالت ،اليبعد األول ،وميكن أن يكون الثالث.
ِ
ِ
ماؤها و ِ
ك َس َّخَرها لَ ُك ْم
ومثله قوله سبحانه﴿ :لَ ْن يَ َ
لك ْن يَنالُهُ التَّـ ْقوى ِمْن ُك ْمَ ،كذل َ
نال اللَّهَ ُحلُ ُ
ومها َوال د ُ َ
ِ
ِ
نني﴾(.)4
لتُ َكبِّـ ُروا اللَّهَ َعلى ما َهدا ُك ْم َوبَ ِّش ِر الْ ُم ْحس َ
 :4الكتابة

ِ
ِ
َّ
ب
َج ٍل ُم َس ًّمى فَا ْكتُبُوهُ َولْيَكْتُ ْ
ذين َآمنُوا إذا تَدايَـْنتُ ْم ب َديْ ٍن إىل أ َ
ب بَـْيـنَ ُك ْم كات ٌ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
بِالْ َع ْد ِل﴾(.)3
واملشهور بني الفقهاء أن الكتابة إرشاد أو مستحب ،أما اإلرشاد فلحفظ احلق ،وأما االستحباب
فألنه مأمور به شرعا ،وإن كانت العلة أيضا ذلك ،وعلى كل حال فليست بواجبة.
ويؤيده السرية املستمرة بني املتدينني من عدم الكتابة ،بل يف قروض رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)
وعلي (عليه الصالة والسالم) ال تظهر الكتابة ،فقد اقرتض رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) من اليهودي،

( )0سورة املدثر :اآلية  0ـ.4
( )4سورة احلج :اآلية .47
( )4سورة البقرة :اآلية .414

وكذلك اقرتض علي (عليه الصالة والسالم) األصوع إلفطاره( ،)0إىل غري ذلك ،فإِنم لو كانوا قد
كتبوا لظهر يف الروايات ،فعدمه دليل عدمه من باب لو كان لبان ،فتأمل.
وال خيفى أن هذه اآلية املباركة هي أطول آية يف القرآن ،وقد اشتملت على مخسني حكما كما ذكر
يف التفاسري.
 :3كتابة العبيد

قال سبحانه﴿ :والَّذين يـبتـغو َن الْ ِك ِ
ِ
ِ
وه ْم ِم ْن
َ َ ََْ ُ
تاب ِمَّا َملَ َك ْ
وه ْم إ ْن َعل ْمتُ ْم في ِه ْم َخ ْريا َوآتُ ُ
ت أَْميانُ ُك ْم فَكاتبُ ُ
َ
ِ
مال اللَّ ِه الَّذي آتا ُك ْم﴾(.)4
املشهور بني الفقهاء استحباب الكتابة فليست بواجبة ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب العتق.
وقوله تعاىل :إ ْن َعلِ ْمتُ ْم في ِه ْم َخ ْريا هل هو على ْحو الشرط ،أو إنه املصداق األفضل ،ال يبعد
األول ،وإن كان الظاهر الثاين.
 :2الكسب
جيب على اإلنسان الكسب ألجل معاشه ومعاش واجيب النفقة عليه ،واملراد بالكسب أعم من حيازة
املباحات وْحوها ،ويف احلديث :لعن اهلل من ضيع من يعول.)4(
وهو واجب مقدمي ،إذ ال دليل على وجوبه نفسيا ،وقد ذكر الفقهاء تفصيل ذلك يف كتاب
املكاسب.
كما جيب على جمموع املسلمني االكتساب ألجل ارتفاعهم عن غري املسلمني باعتبار أن اإلسالم
يعلو وال يعلى عليه ،بل بعض الفقهاء تعدى إىل كل شيء حىت يف مثل بناء الدار ،وأنه جيب على املسلم
أن يبين داره حبيث تكون أعلى من دار غري املسلم ،لكن هذا اإلطالق حمل نظر ،كما ذكرناه يف بعض
مباحث (الفقه).

( )0انظر البحار :ج 24الباب  4ص.41
( )4سورة النور :اآلية .44
( )4الوسائل :ج 01ص 410الباب  40من النفقات ح.1

 : :5كسوة السفهاء

ِ
وه ْم َوقُولُوا
قال سبحانهَ ﴿ :وال تُـ ْؤتُوا ُّ
وه ْم فيها َوا ْك ُس ُ
الس َفهاءَ أ َْموالَ ُك ُم الَّيت َج َع َل اللَّهُ لَ ُك ْم قياما َو ْارُزقُ ُ
َهلُ ْم قَـ ْوال َم ْع ُروفا﴾(.)0
قد يراد بذلك الوجوب ،وقد يراد بذلك االستحباب ،وقد يراد بذلك األعم منهما ،فليس ذلك
حكما جديدا وإمنا هو إملاع إىل احلكمني كل يف مورده.
واملراد بالرزق والكسوة األعم منهما ،حىت اإلسكان والدواء وما أشبه ذلك ،وإمنا ذكر الرزق والكسوة
باعتبار أِنما الغالب.
 :6التكفف
الظاهر أنه جيوز للفقري الذي ال يتمكن من قوت سنته وسائر شؤونه قوة وال فعال التكفف ،إذا مل
يكن عنده ومل يتمكن من العمل اجلائز ألجل معاشه وسائر شؤونه ،وإال ال جيوز له التكفف إلطالق أدلة
املنع ،خرج منه ما ذكرناه فبقي الباقي حتته.
وإمنا يكون ذلك إذا مل يكن بيت مال يقوم بأموره ،وإال فهو واجب على بيت املال ،للروايات
املتعددة الدالة على ذلك ،وذلك ألن لإلنسان أن يعيش حسب املتوسط حىت يف سفره وزواج ولده وهديته
وصدقته وحجه وما أشبه ذلك ،بل جيب عليه بقدر سد الرمق.
وقد كانت بريرة تتكفف يف زمن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) وأحيانا تدي إىل رسول اهلل (صلى
اهلل عليه وآله) بعض ما تكففت كما يف قصة هديتها لعائشة اللحم ،وقول الرسول (صلى اهلل عليه وآله):
إِنا هلا صدقة ولنا هدية.)4(
وكما يف قصة علي (عليه الصالة والسالم) حيث أتاه مكاتب يتكفف ألجل سد مال كتابته ،بل مل
ينكر علي (عليه الصالة والسالم) على الذي كان يتكفف يف الكوفة وإمنا أمر بإجراء الراتب له من بيت
املال( ،)4ولذا كان للفقري اشرتاء دار لنفسه وعائلته من

( )0سورة النساء :اآلية .1
( )4البحار :ج 14ص 72الباب  7من الزكاة ح.7
( )4الوسائل :ج 00ص 21الباب  01من جهاد العدو ح.0

التكفف وكذلك إدارة سائر شؤونه املنزلية.
نعم إذا كان له مقدار معيشة السنة زائدا عن مستثنيات الدين ال حيق له التكفف ،للروايات الناهية
عن ذلك ،خرج منها ما ذكرناه بالدليل وبقي الزائد حتت الدليل الناهي.
وقد كان يف زمان اإلسالم الفقراء بقلة ،ووجه ذلك أن احلريات كانت ِمنوحة لكل املسلمني ،والكل
يكتسبون بسبب احلريات من أمساك األِنار والبحار وأمالح املعادن ،واألرض كانت مباحة ملن عمرها ،إىل
غري ذلك ِما ذكرنا تفصيله يف كتبنا املعنية هبذه الشؤون(.)0

 :7الكفر بالطاغوت
ِ
َّ
يدو َن أ ْن
ك يُر ُ
ك َوما أُنْ ِزَل ِم ْن قَـْبل َ
َّه ْم َآمنُوا ِمبا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
ذين يَـ ْزعُ ُمو َن أَنـ ُ
قال سبحانه﴿ :أَ َملْ تَـَر إىل ال َ
ِ
ِ
ِ
يد الشَّيطا ُن أ ْن ي ِ
ضالال بَعيدا﴾(.)4
ضلَّ ُه ْم َ
يَـتَحا َك ُموا إىل الطَّاغُوت َوقَ ْد أُم ُروا أن يَ ْك ُف ُروا بِه َويُر ُ ْ
ُ
فمن الواجب الكفر بالطاغوت قلبا كاإلميان باهلل ،فعدم الكفر به من أشد احملرمات ،أما عدم الكفر
العملي به فهو فسق.
واللسان جيب أن يطابق القلب فال يقول اإلنسان :إين أومن بالطاغوت كلية أو طاغوت خاص
كفرعون ومنرود وفالن وفالن ِما يرتبط بأصول الدين.
أما أن يقول :إين أعتقد هبذا احلاكم يف قضائه فنراجعه ،فذلك أيضا ال جيوز شرعا.
واحلاصل :إن ما كان من شؤون اإلميان فمربوط بالقلب واللسان ،وما كان من شؤون العمل فمربوط
باجلوارح واليت منها اللسان.
والطاغوت مصدر مبعىن كثري الطغيان ،كاجلِبوت وامللكوت ،ورمبا يراد به اسم الفاعل مبالغة.
ومقتضى اآلية ومجلة من الروايات عدم جواز مراجعة حكام اجلور ولو كان يثبت احلق يف نصابه ،وقد
ذكرنا بعض الكالم يف ذلك يف أول التقليد ويف كتاب القضاء.
ففي صحيحة أيب بصري ،قال :قلت أليب عبد اهلل (عليه السالم) :قول اهلل عز وجل يف كتابه﴿ :ال
تَأْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم بِالْ ِ
احلُ َّك ِام﴾(،)3
باط ِل َوتُ ْدلُوا ِهبا إىل ْ
ْ ْ َْ ْ

( )0انظر كتاب (بقايا حضارة اإلسالم كما رأيت) لإلمام املؤلف.
( )4سورة النساء :اآلية .61
( )4سورة البقرة :اآلية .011

فقال :يا أبا بصري إن اهلل عز وجل قد علم أن يف األمة حكاما جيورون ،أما أنه مل يعن حكام العدل
ولكنه عىن حكام اجلور ،يا أبا حممد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إىل حكام أهل العدل فأىب
عليك إالّ يرافعك إىل حكام أهل اجلور ليقضوا له لكان ِمن حاكم إىل الطاغوت ،وهو قول اهلل تعاىل﴿ :أَ َملْ
َّ
ذين﴾( )0اآلية.)4(
تَـَر إىل ال َ
واملشهور بني الفقهاء أن مراجعة حاكم اجلور إلنقاذ حقه جائز ،بل أحيانا واجب ،وقد ذكرنا تفصيل
ذلك يف الفقه ،وقد راجعت الزهراء (عليها السالم) إلثبات حقها إليهم كما ال خيفى( ،)3وكذلك ورد يف

الروايات رجوع بعض األئمة (صلوات اهلل عليهم) وأصحاهبم إىل حكام اجلور.
 :8الكفارات
قد ذكرنا أحكام الكفارات يف أبواهبا يف (الفقه) ،مثل كفارة اإليالء ،وكفارة الظهار ،وكفارات
احملرمات يف حال اإلحرام ،وكفارة حلف العهد والنذر واليمني ،وكفارة الدخول باحلائض ،وكفارة اإلفطار يف
شهر رمضان أو قضائه ،وكفارة القتل خطأ أو عمدا ،إىل غريها.
وهناك كفارات واجبة ومستحبة ذكرناها يف كتاب الكفارات.
مث ال خيفى أن الكفارة ال تؤدي مفعول االستغفار فالالزم على اإلنسان الذي يأيت باحملرم االستغفار
واإلنابة إىل اهلل تعاىل أيضا.
 :9تكفين الميت
جيب تكفني امليت املسلم الذي مل يستشهد يف ساحة اجلهاد على الشروط الشرعية ،وإال فمالبسه
هو كفنه ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف باب األموات ،كما ذكرنا هناك تكفني املرجوم واملقتص منه قبل إجراء
احلد عليهما وكيفية كفنهما.
وال خيفى أن كفن امليت خيرج من أصل ماله ،والذي نرى التوسط يف الكفن ،خبالف بعض الفقهاء
فقالوا بلزوم أن يأخذوا الكفن من أخس األكفان مراعاة حلق الورثة ،لكنه غري

( )0سورة النساء :اآلية .61
( )4تفسري الِبهان :ج 0ص 011ح.4
( )4مضافا إىل إمتام احلجة عليهم وفضحهم.

ظاهر ،نعم ال حيوز أخذ الكفن الغايل إال برضاية الورثة الكبار بالنسبة إىل الزائد على املتوسط.
 :01الكون من وراء المصلين في الحرب
َسلِ َحتَـ ُه ْم فَِإذا
ت َهلُ ُم َّ
الصالةَ فَـ ْلتَـ ُق ْم طائَِفةٌ ِمْنـ ُه ْم َم َع َ
ت في ِه ْم فَأَقَ ْم َ
قال سبحانه﴿ :فِإذا ُكْن َ
ك َولْيَأْ ُخ ُذوا أ ْ
َس َج ُدوا فَـ ْليَ ُكونُوا ِم ْن َورائِ ُك ْم﴾(.)0
وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب الصالة ،وهل ذلك على سبيل الوجوب أو إرشاد حلفظ النفس،
احتماالن ،وإن كان ال يبعد الثاين ألنه املتلقى عند املتشرعة.
 :00الكون مع الصادقين
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّها الَّذين آمنُوا اتَّـ ُقوا اللَّه وُكونُوا مع َّ ِ
قني﴾(.)4
الصاد َ
َ
َ َ
َ َ ََ
وقد ذكرنا ذلك سابقا بوجوب االنضواء حتت لواء الصادقني من األنبياء واألئمة (عليهم السالم)
واحلكام الصاحلني والعلماء الراشدين بأخذ األحكام منهم واتباعهم فيما أمر الشرع باالتباع فيه ،فليس هو
حكما جديدا وإمنا إملاع إىل األحكام املعلومة نصا أو إمجاعا أو عقال.

( )0سورة النساء :اآلية .014
( )4سورة التوبة :اآلية .001

حرف الام
 :0لبس ثوبي اإلحرام

احلج.

جيب على من حيرم أن يلبس ثوبني ،يرتدي بأحدمها ويأتزر باآلخر ،على ما ذكرنا تفصيله يف باب
ولكن احلكم خاص بالرجال على املشهور ،وإن قال بعض الفقهاء بوجوب الثوبني على املرأة( )0لكنه

غري مشهور.
 :4إلباس المرتدة الثياب الخشن
هل جيب ذلك أو أنه من طرق إذالهلا ،احتماالن ،قال الصادق (عليه الصالة والسالم) يف صحيح
احلليب يف املرتدة عن اإلسالم :ال تقتل وتستخدم خدمة شديدة ،ومتنع الطعام والشراب إالّ ما ميسك
نفسها ،وتلبس خشن الثياب ،وتضرب على الصلوات.)4(
والظاهر أن األمر متوجه إىل احلاكم الشرعي ،وإذا مل يكن احلاكم الشرعي فعلى الويل كاألب واجلد
وْحومها التأديب بالنسبة إليها.
إذ األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب خصوصا على األولياء ،وذلك يف ما إذا مل يكن االرتداد
من شبهة وال كان االرتداد تيارا ،حيث ال حكم للمرتد يف هذا احلال ،كما ذكرنا تفصيله يف باب االرتداد.

( )0تلبسهما على ثياهبا.
( )4الوسائل :ج 01ص 121الباب  2من حد املرتد ح.0

 :3التقاط اللقيط
إذا كان اللقيط يف موضع خطر ،جمنونا كان أو طفال أو إنسانا كبريا ال يتمكن من جناة نفسه وجب
على الناس كفاية التقاطه ،وكذلك إذا كان عرضه يف حمل اخلطر ،وإال فال دليل على الوجوب ،وقد ذكرنا
تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب اللقطة.
والظاهر أن احلكم ليس خاصا باملؤمن ،بل يشمل الكافر احملرتم ،كما إذا كان ذميا أو معاهدا أو
حمايدا ،على تفصيل ذكرناه يف باب الكفر.

حرف الميم
 :0تمتيع المطلقة

وه َّن َعلَى
ضوا َهلُ َّن فَر َ
وه َّن أ َْو تَـ ْف ِر ُ
يضة َوَمتـِّعُ ُ
ناح َعلَْي ُك ْم إ ْن طَلَّ ْقتُ ُم النِّساءَ ما َملْ َمتَ ُّس ُ
قال سبحانه﴿ :ال ُج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
نني﴾(.)0
الْ ُموس ِع قَ َد ُرهُ َو َعلَى الْ ُم ْق ِرت قَ َد ُرهُ َمتاعا بِالْ َم ْع ُروف َحقًّا َعلَى الْ ُم ْحس َ

وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الطالق.
وال خيفى أن قوله سبحانه :حقا على احملسنني ليس معناه أن احلق خاص باحملسن ،حىت أن غري
احملسن ال حق عليه ،بل احلكم واجب بالنسبة إىل من طلق املرأة يف ما إذا مل تكن املرأة ُمالفة أو كافرة ال
ترى هذا احلق ،وإال فقانون اإللزام هو احملكم على ما ذكرنا تفصيله يف بابه.

 :4امتحان المهاجرات
ِ ٍ
ِ
ِ
َّ
وه َّن اللَّهُ أ َْعلَ ُم بِإمياِنِِ َّن
ذين َآمنُوا إذا جاءَ ُك ُم الْ ُم ْؤم ُ
نات ُمهاجرات فَ ْامتَحنُ ُ
قال اهلل تعاىل﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
ِ
ِ
ِ ٍ
وه َّن إىل الْ ُكفَّا ِر﴾(.)4
وه َّن ُم ْؤمنات فَال تَـ ْرجعُ ُ
فإ ْن َعل ْمتُ ُم ُ
والظاهر أن اعرتافها باإلسالم كاف يف قبول إسالمها كما يف غريها ،ووجوب االمتحان

( )0سورة البقرة :اآلية .446
( )4سورة املمتحنة :اآلية .01

إمنا هو لعدم جواز اإلرجاع حسب املعاهدة بني اجلانبني وألجل إيتاء مهرها لزوجها الكافر.
وأما إذا مل تكن معاهدة بني الطرفني فال جيوز اإلرجاع إىل الكفار على أي حال ،ألِنا مسلطة على
نفسها.
ونقل عن عبد اهلل بن عباس أن امتحاِنن أن يستحلفن ما خرجت من بغض زوج وال راغبة عن أرض
إىل أرض وال التماس دنيا ،وما خرجت إالّ حبا هلل ولرسوله (صلى اهلل عليه وآله)(.)0
وملا جاءت سبيعة بنت احلارث إىل النيب (صلى اهلل عليه وآله) استحلفها الرسول (صلى اهلل عليه
وآله) ما خرجت بغضا لزوجها وال عشقا لرجل منا ،وما خرجت إالّ رغبة يف اإلسالم(.)4
والظاهر أنه من باب املصداق ،ال أن له خصوصية من هذه اجلهة ،وذلك ألن عمل الرسول (صلى
اهلل عليه وآله) حجة كقوله وتقريره ،إال إذا علم اإلنسان خبروج ذلك عن القاعدة األولية ،ومل يعلم يف القصة
اخلروج عن القاعدة األولية حسب العرف ،كما أشار إىل ذلك صاحب العروة يف كتاب النكاح وبعض
احملشني ،وحمل الكالم التفاسري.
 :3مس الزوجة بالجماع
ذكرنا يف كتاب النكاح وجوب مس الزوجة باملعروف ،لقوله سبحانه﴿ :فَِإم ٌ ِ ٍ
يح
ْ
ساك مبَْع ُروف أ َْو تَ ْسر ٌ
بِِإح ٍ
سان﴾( ،)3وما اشتهر بني الفقهاء ودل عليه بعض الروايات من أن الواجب يف كل أربعة أشهر مرة على
ْ
اخلصوصيات الذي ذكروها حمل نظر ،وإمنا الالزم املعاشرة معها باجلماع وْحوه حسب العرف.
 :2المسح في الوضوء والتيمم
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّها الَّذين آمنُوا إذا قُمتُم إىل َّ ِ ِ
وه ُك ْم َو أَيْ ِديَ ُك ْم إىل الْ َمرافِ ِق َو
الصالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ
َ َ
ْ ْ
ِ ()2
ْام َس ُحوا بُِرُؤ ِس ُك ْم َو أ َْر ُجلَ ُك ْم إىل الْ َك ْعبَـ ْني﴾ .
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َّ
ذين َآمنُوا ال تَـ ْقَربُوا َّ
الصال َة َوأَنْـتُ ْم ُسكارى َح َّىت تَـ ْعلَ ُموا ما تَـ ُقولُو َن َوال ُجنُبا إالّ
وقال تعاىل﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
ِِ
بيل ح َّىت تَـ ْغتَ ِسلُوا ،وإن ُكْنتُم مرضى أَو على س َف ٍر أَو جاء أ ِ ِ
ِ
َح ٌد مْن ُك ْم م َن الْغائط أَْو َ
ْ َ َ ْ َ َ
عابري َس ٍ َ
ْ َْ
َ
الم ْستُ ُم النِّساءَ
فَـلَم َِجت ُدوا ماء فَـتـي َّمموا صعيدا طَيِّبا فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْدي ُك ْم إ َّن اللَّهَ كا َن َع ُف ًّوا َغ ُفورا﴾(.)0
ََ ُ َ
ْ َ ُ ُُ
ْ
ومن الواضح أن املراد بالوجه اجلبهة ،وباأليدي من الزند إىل أطراف األصابع ،حسب ما ذكر يف
الروايات ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الطهارة.
 :5اإلمساك عن المفطرات
إذا أفسد اإلنسان صومه عمدا أو جهال بسبب بعض املفطرات يف ما إذا كان الصوم واجبا معينا
عليه كشهر رمضان والنذر املعني ،أو بعد الظهر من قضاء رمضان وجب عليه اإلمساك عن املفطرات يف
بقية اليوم ،كما جيب عليه اإلمساك عن املفطرات وإن علم بالسفر أو مبفاجأة احليض أو ما أشبه ذلك يف
أثناء النهار ما مل حيصل املفطر.
نعم إذا سافر من مكان كان عليه االستمرار يف الصيام إىل حمل ُمتلف األفق بأن دخل الليل ،ال
جيب عليه االستمرار وإن كان يف حمله األول إذا بقي وجب عليه االستمرار ،وكذلك حال العكس ،بأن
سافر من حمل يدخل الليل بعد ساعة مثال إىل حمل يدخل الليل بعد ساعات ،فإن الواجب عليه البقاء على
الصيام إىل الليل مع سائر الشرائط.
وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب الصوم.
 :6إمساك الزانية في البيت
ِ ِ ِ ِ
استَ ْش ِه ُدوا َعلَْي ِه َّن أ َْربَـ َعة ِمْن ُك ْم فإ ْن
قال سبحانهَ ﴿ :والالَّيت يَأْ َ
تني الْفاح َشةَ م ْن نسائ ُك ْم فَ ْ
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ِ
ِ
ت أ َْو َْجي َع َل اللَّهُ َهلُ َّن َسبيال﴾(.)0
اه َّن الْ َم ْو ُ
وه َّن ِيف الْبُـيُوت َح َّىت يَـتَـ َوفَّ ُ
َش ِه ُدوا فَأ َْمس ُك ُ

لكن هذا احلكم كان موقتا إىل جعل السبيل ،وملا جعل اهلل السبيل يف اجللد وْحوه مل يكن موضع
لذلك احلكم السابق ،وقد ذكرنا وجه بقاء مثل هذا احلكم يف القرآن احلكيم مع أنه ال عمل عليه كبعض
اآليات الواردة يف اختصاصاته (صلى اهلل عليه وآله) .لوضوح أن القرآن هو اجملموع من أحكام اجلميع أو
البعض استمر أو مل يستمر ،ألن ذلك يبني قسما من تاريخ اإلسالم ،باإلضافة إىل أن احلكم لو كان
مستمرا وجب إبقاؤه ألن يتخذ استمرارا.
 :7المشى في مناكب األرض
ض ذَلُوال فَ ْام ُشوا يف َمناكِبِها َوُكلُوا ِم ْن ِرْزقِ ِه َوإِلَْي ِه
قال سبحانهُ ﴿ :ه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ور﴾(.)4
الن ُ
ُّش ُ
والظاهر أن املراد باملشي يف املناكب األعم من الواجب واملستحب ،فهو كاآليات الدالة على السري
يف األرض ،بأنه قد يكون واجبا إذا كان مقدمة لواجب كالنظر والعِبة الواجبة وحتصيل الرزق وحتصيل العلم
وما أشبه ،وقد يكون مستحبا كالتنزه أو حتصيل العلم املستحب أو توسعة الرزق أو ْحو ذلك ،وكذلك قد
جيب مقدمة لواجب كالفرار عن احملذور احملرم.
وهذا بالنسبة إىل املشي ،وأما األكل من الرزق فيكون واجبا بالنسبة إىل حاجة اإلنسان سواء دواء أو
غذاء ،وإىل ما يكون مستحبا ،وما يكون مكروها ،وما يكون حراما ،كما قسم الفقهاء الرزق إىل هذه
األقسام حسب كلياتا.

( )0سورة النساء :اآلية .01
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 :8إمضاء حكم الحكمين

جيب على الزوجني إمضاء حكم احلكمني حينما حيكمان ،قال سبحانه وتعاىل﴿ :فَابْـ َعثُوا َح َكما ِم ْن
ِ ِ
ِِ
صالحا يـُ َوفِّ ِق اللَّهُ بَـْيـنَـ ُهما﴾(.)0
أ َْهله َو َح َكما م ْن أ َْهلها إ ْن يُريدا إِ ْ
وال خيفى أن بعض حكم احلكمني هو الطالق ،كما أن للزوجة طلب اخللع ،فليس احلكم نفسيا،
وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب النكاح.
 :9التمكين من استيفاء الحق
هل جيب على اجملرم التمكني من نفسه الستيفاء احلق منه عند احلاكم الشرعي ،بقتل أو قصاص أو
جلد أو ْحو ذلك ،احتماالن ،الذي يظهر من املشهور الوجوب.
واستدلوا لذلك بقول الصادق (عليه الصالة والسالم) يف صحيحة عبد اهلل ابن سنان :فعليه ـ
الضمري عائد إىل القاتل املتعمد ـ أن ميكن نفسه من أوليائه ،فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما
على ما كان منه عازما على ترك العود.)4(
ورمبا احتملنا عدم الوجوب ،ويؤيده بعض الروايات ،مثل أن السجاد (عليه الصالة والسالم) مل يقل
ذلك للزهري حني كان قتل عمدا وإمنا أمره بإعطاء الدية( ،)4إىل غري ذلك من األدلة اليت ميكن أن يستدل
هبا على عدم الوجوب.
نعم حيرم تفليت اجملرم من القضاء ،ويدل عليه قصة النجاشي يف شربه اخلمر وتفليت بعض الناس له
عن عقاب علي (عليه الصالة والسالم)( ،)2وأصل املسألة حباجة إىل تتبع أوسع وتعمق أكثر.
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أما االستدالل على ذلك بالفرق بني ما هو موجب للعسر واحلرج فليس بواجب ،وما ليس مبوجب
هلما فهو واجب ،وكذلك يف إدخال الضرر واإلضرار يف املسألة ،فضعيف.
 :01تمكين الزوجة من زوجها
جيب على الزوجة متكني الزوج من نفسها وطيا أو تقبيال أو ملسا ،ويدل على ذلك مجلة من الروايات
اليت ذكرناها يف كتاب النكاح ،اليت منها صحيح الكناين ،عن الصادق (عليه السالم) :إذا صلت املرأة
مخسها وصامت شهرها وحجت بيت رهبا وأطاعت زوجها وعرفت حق علي (عليه السالم) فلتدخل من
أي أبواب اجلنان شاءت.)0(
أما أن جيب عليها متكني الزوج من وطيها دبرا يف ما إذا قلنا بكراهته ال حبرمته ،فمحل تأمل.
وقد ذكرنا يف كتاب النكاح حدود طاعة الزوجة للزوج.
 :00إماء ال َدين

ِ
َّ
ب َولْيُ ْملِ ِل
َج ٍل ُم َس ًّمى إىل قوله :فَـ ْليَكْتُ ْ
ذين َآمنُوا إذا تَدايـَْنتُ ْم ب َديْ ٍن إىل أ َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
ِ َّ
ضعيفا أ َْو ال
س ِمْنهُ َشْيئا ،فإ ْن كا َن الَّذي َعلَْي ِه ْ
الَّذي َعلَْي ِه ْ
احلَ ُّق َسفيها أ َْو َ
احلَ ُّق َولْيَتَّق اللهَ َربَّهُ َوال يَـْب َخ ْ
طيع أ ْن ُميِ َّل ُه َو فَـ ْليُ ْملِ ْل َولِيُّهُ بِالْ َع ْد ِل﴾(.)4
يَ ْستَ ُ
أقول :احلكم حممول على االستحباب كما تقدم يف مسألة الكتابة ،وأملل إمالال من باب أكرم
إكراما ،وأملى إمالء الكتاب على الكاتب ألقاه عليه فكتبه عنه.
وال خيفى أن األحكام املذكورة يف اآلية املباركة مشتملة على الواجب واملستحب ،وما يكون حكما
مولويا وما يكون إرشادا.

( )0الوسائل :ج 02ص 004الباب  71من مقدمات النكاح ح.2
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 :04منع الجاني من السوق إذا فر إلى الحرم
إذا أحدث الشخص يف غري احلرم مث فر إىل احلرم مينع من السوق وال يباع إىل أن خيرج فيؤخذ كما يف
الصحيح.
أما إذا أحدث يف نفس احلرم فإنه هلتكه احلرم قد هتك احرتام نفسه فيجرى عليه احلد هناك.
أما إذا أحدث خارج احلرم ِما تكون نتيجته يف احلرم ،كالرمي من خارج احلرم إىل داخل احلرم فهو
حمكوم هبتك احلرم ،كما أنه إذا رمى من داخل احلرم إىل خارج احلرم فهو حمكوم أيضا هبتك احلرم ،ألن
كليهما هتك له ،وتفصيل ذلك يف كتاب احلج.
 :03المنع عن دخول الكفار المساجد
ِ
ِ ِ
ك ما كا َن
فيها ْ
امسُهُ َو َسعى يف َخر ِاهبا أُولئِ َ
قال سبحانهَ ﴿ :وَم ْن أَظْلَ ُم ِم َّْن َمنَ َع َمساج َد اللَّه أ ْن يُ ْذ َكَر َ
ِ
َهلم أ ْن ي ْدخلُوها إالّ خائِفني َهلم ِيف ُّ ِ
ظيم﴾(.)0
ي َوَهلُ ْم ِيف ْاآلخَرةِ َع ٌ
ُْ َ ُ
الدنْيا خ ْز ٌ
َ ُْ
ذاب َع ٌ
دلت األدلة الشرعية على حرمة دخول الكفار املساجد ،ومعىن ذلك أن املسلمني جيب عليهم منعهم
من مساجد اهلل سبحانه وتعاىل ،كما أِنم منعوا مساجده أن يذكر فيها امسه ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف
باب املساجد من (الفقه).
وال خيفى أن اآلية حاكمة على قانون ألزموهم مبا التزموا به .كما أنه ليس جيوز للمسلم أن يزين أو
يلوط بالكافرة والكافر وإن كان يف دينهما جائزا ،وكذلك ال جيوز للمسلمة أن تعطي نفسها للكافر فيما
إذا جاز الزنا عنده ،وقد ذكرنا أن قانون اإللزام على ثالثة أقسام كما تقدم.
 :02تمهيل الكافرين
()4
ِ
ِّ
بني
ذ
ك
م
ل
ا
و
ين
ر
ذ
﴿
أخرى:
آية
ويف
،
ين أ َْم ِه ْل ُه ْم ُرَويْدا﴾
ْ
َ
َ
ْ َ ُ َ
قال سبحانه﴿ :فَ َم ِّه ِل الْكافر َ
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أِ
ُويل النـ َّْع َم ِة َوَم ِّه ْل ُه ْم قَليال﴾(.)0

واملراد إما اإلرشاد إىل أِنم ال يعيشون يف احلياة إالّ قليال ،فال يضر كفرهم املسلمني وال يضرون اهلل
اع ُفوا
سبحانه وتعاىل شيئا ،وإما األمر بعدم التعرض هلم إالّ يف املوارد الواجبة ،كما قال سبحانه﴿ :فَ ْ
اص َف ُحوا َح َّىت يَأِْيتَ اللَّهُ بِأ َْم ِرهِ﴾( ،)4والظاهر أن هذه اآلية بالنسبة إىل الدنيا.
َو ْ

( )0سورة البقرة :اآلية .011
( )4سورة املزمل :اآلية .00

حرف النون
 :0نبذ العهد إلى الكفار
ب ِْ
نني﴾(.)0
قال سبحانهَ ﴿ :وإِ َّما َذخافَ َّن ِم ْن قَـ ْوٍم ِخيانَة فَانْبِ ْذ إِلَْي ِه ْم َعلى َسو ٍاء إ َّن اللَّهَ ال ُِحي ُّ
اخلائ َ
إذا وىف الكافر بعهده إىل املسلم وىف املسلم أيضا ،ألن العهد حىت مع الكفار مسؤول عنه نصا
وإمجاعا وعقال.
وإذا نقض الكافر نقضه املسلم أيضا وال حرج عليه يف ذلك ،ألن البادئ هو الكافر ،وإذا خاف
املسلم من نقض الكافر عهده لظهور قرائن تدل على إرادته النقض فالالزم على املسلم إحكام أمره حىت ال
خيدع ويغر ،وحىت ال يقع يف حمذور نقض العهد ،بل يطرح على الكافر أنه إن أراد البقاء فاملسلم باق أيضا،
وإن أراد النقض فهو ناقض أيضا مقابال باملثل ،وبذلك يظهر الكافر نيته ويكون املسلم يف حل من النقض
إن أراد الكافر النقض.
ب ِْ
نني﴾ ليس معناه أنه ال حيبهم بل معناه أنه يكرههم فهو تعبري
وقوله سبحانه :إ َّن اللَّهَ ال ُِحي ُّ
اخلائ َ
عريف ال دقي فلسفي.
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 :4نتف ريش حمامة الحرم وريش الحمامة في حال اإلحرام
ال جيوز للمحرم ولو يف غري احلرم ،وال يف احلرم ولو للمحل نتف ريش احلمام ،على تفصيل مذكور يف
كتاب احلج.
وال يبعد أن نتف الريش مصداق ،واملصداق اآلخر قرضه أو إلقاؤه بسبب دواء أو حرقه أو ما أشبه
ذلك.
 :3النحر

قال سبحانه﴿ :فَ ِ
ك َو ْاْحَْر﴾( ،)0واملراد به النحر يف احلج على ما ذكرنا تفصيله هناك.
ص ِّل لَربِّ َ
َ

ورمبا يقال يف اآلية تفاسري أخر ،مثل رفع اليد إىل النحر يف حال الصالة ،فإذا كان األمر كذلك
فليس من الواجبات.
بينما إذا أريد النحر يف مثل حج القران فهو من الواجبات ال أنه عبادة مستحبة ،فقد روي أن رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ْحر مائة من اإلبل يف حجه.
 :2نحر البدنة في الحج
جيب على احلاج ْحر البدنة يف مىن أو الذبح على تفصيل مذكور يف احلج ،كما جيب ْحر البدنة أيضا
ِ ِ
ِ
اس َم اللَّ ِه
كفارة يف بعض املوارد ،قال سبحانهَ ﴿ :والْبُ ْد َن َج َع ْلناها لَ ُك ْم م ْن َشعائ ِر اللَّه لَ ُك ْم فيها َخْيـٌر فَاذْ ُك ُروا ْ
ِ
صو َّ
ك َس َّخ ْرناها لَ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
وهبا فَ ُكلُوا ِمْنها َوأَطْعِ ُموا الْقانِ َع َوالْ ُم ْعتَـَّر َكذل َ
ت ُجنُ ُ
اف فَِإذا َو َجبَ ْ
َعلَْيها َ
تَ ْش ُك ُرو َن﴾(.)4

كما أنه جيب ْحر البدنة الضالة على تفصيل مذكور يف كتاب احلج.
وال خيفى أن ذكر القانع واملعرت ليس حصرا بل املراد به املسكني ،سواء كان قانعا أو غري قانع ،وسواء
كان معرتا أو غري معرت .وال فرق فيه بني الرجل واملرأة ،والكبري والصغري ،والبالغ
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وغري البالغ.
وال يبعد أن يشمل احلكم من غري أصحاب مذهب الناحر ،بأن يكون ُمالفا لإلطالق ،هذا
باإلضافة إىل أن اإلمام احلسني (عليه السالم) سقى املخالفني الذين جاؤوا لقتله ،وكذلك فعل رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله) يف بدر ،وفعل علي (عليه السالم) يف صفني ،إىل غري ذلك من األدلة.
 :5الندم على الذنب
الواجب على املذنب الندم من ذنبه بقلبه ،وإالّ فمجرد لقلقة لسانه باالستغفار بدون الندم ليس توبة
قطعا ،وقد أملعنا إىل ذلك يف بعض املباحث السابقة.
وال خيفى أن اإلنسان إمنا يندم إذا فكر يف العاقبة ،وإالّ فالندم أمر قليب ال يأيت من اإلنسان بدون
التفكر ،وهكذا سائر األعمال القلبية.
 :6اإلنذار على العلماء

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍِ
ِ
َّهوا ِيف الدِّي ِن
قال سبحانهَ ﴿ :وما كا َن الْ ُم ْؤمنُو َن ليَـْنف ُروا َكافَّة فَـلَ ْو ال نَـ َفَر م ْن ُك ِّل ف ْرقَة مْنـ ُه ْم طائ َفةٌ ليَتَـ َفق ُ
َولِيُـْن ِذ ُروا قَـ ْوَم ُه ْم إذا َر َجعُوا إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم َْحي َذ ُرو َن﴾(.)0
والظاهر أنه لإلرشاد حىت يهتدي الناس ،وإال فليس هو واجب خارجي من مجلة الواجبات كالصوم
والصالة ،ولذا إذا كان الناس حيذرون مل جيب ذلك ،واألمر كفائي كما ال خيفى.
ومنه يعلم وجه اإلنذار على النيب (صلى اهلل عليه وآله) حيث تكرر يف القرآن احلكيم ذلك ،واليت
ِ
بني﴾(.)4
شريتَ َ
ك ْاألَقْـَر َ
منها قولهَ ﴿ :وأَنْذ ْر َع َ
وهل جيب على الفقيه والواعظ اإلنذار ،حيتمل ذلك حىت مع أخذ الناس منهما ومن ْحومها األحكام،
إلن اإلنذار يوجب ذخوف اإلنسان عن اهلل سبحانه ،وشدة تعلقه باحلكم،
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ِ
وخافون إن كنتم مؤمنني ،)0(إىل غري ذلك ِما يؤيد ما ذكرناه.
ولذا قال سبحانه :
 :7االنتشار في األرض
ضي ِ
ِ ِ
الصالةُ فَانْـتَ ِش ُروا ِيف ْاأل َْر ِ
ض ِل اللَّ ِه﴾(.)4
ت َّ
ض َوابْـتَـغُوا ِم ْن فَ ْ
قال سبحانه﴿ :فَإذا قُ َ
األمر لإلرشاد بأن ينتشر الناس إىل مشاغلهم وأعماهلم بعد متام صالة اجلمعة ،وحيتمل أن يكون ملنع
توهم احلضر فهو لإلباحة.
لكن ال يبعد أن يكون ذلك مستحبا ،ألن اإلسالم يصر على عمل اإلنسان واكتسابه لئال يبقى
جامدا أو يتأخر ،بل يكون دائم التقدم ،ولذا يقول البعض :إن التعطيل يف يوم اجلمعة حيتاج إىل الدليل.
 :8االنتشار بعد الطعام
ِ
ٍ
َّ
وت النِ ِّ
ذين َآمنُوا ال تَ ْد ُخلُوا بـُيُ َ
ين إِناهُ
َّيب إالّ أن يـُ ْؤ َذ َن لَ ُك ْم إىل طَعام َغْيـَر ناظر َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
يب فَـيَ ْستَ ْحيي
سني حلَديث إ َّن ذل ُك ْم كا َن يـُ ْؤذي النَِّ َّ
َولك ْن إذا ُدعيتُ ْم فَ ْاد ُخلُوا فَِإذا طَع ْمتُ ْم فَانْـتَش ُروا َوال ُم ْستَأْن َ
احلَ ِّق﴾(.)3
ِمْن ُك ْم َواللَّهُ ال يَ ْستَ ْحيي ِم َن ْ
واالنتشار باخلروج عن بيت رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ،بل بيت كل من يكره بقاء اإلنسان يف
داره أو حمله واجب ،وإمنا ذكر الرسول (صلى اهلل عليه وآله) من باب املورد.
وال خيفى أن إذن الفحوى والتعارف كافيان يف استفادة اإلنسان أن الالزم اخلروج أو ال.
واالستيناس حلديث كما يف اآلية املباركة غري شرط ،بل ألنه الغالب حيث جيلس بعضهم مع بعض
ويأخذون يف احلديث االقتصادي واالجتماعي وما أشبه ،ال أحاديث الدين واإلميان والفضيلة والتقوى
واألمر والنهي وما أشبه ذلك من األمور الشرعية.
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 :9النشوز عن المجالس
َّ
ذين آ َمنُوا إذا قيل لَ ُك ْم تَـ َف َّس ُحوا ِيف الْ َمجالِ ِ
س فَافْ َس ُحوا يَـ ْف َس ِح اللَّهُ لَ ُك ْم َوإذا
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
َ
قيل انْ ُشزوا فَانْ ُشزوا يـرفَ ِع اللَّه الَّذين آمنُوا ِمْن ُكم والَّذين أُوتُوا الْعِْلم در ٍ
جات َواللَّهُ ِمبا تَـ ْع َملُو َن َخبريٌ﴾(.)0
َ ُ
ُ َْ ُ َ َ
َ ََ
َْ َ
إذا كان اجمللس إلنسان فقال :اذهبوا ،وجب الذهاب منه ،وقول (انشزوا) من باب املقدمة ،بل األمر
كذلك إذا كانوا جالسني فقال صاحب احملل :انشزوا ،ألنه ال يريد جلوسهم ويرضى ببقائهم قائمني.
ومنه يظهر أنه لو كان ال حيب بقاءهم جالسني أو متكئني أو مل يرض لبقائهم غري جالسني وإمنا
رضي ببقائهم جالسني ،فهو حسب الرضا ،ومع الشك كما ذكرناه فإن املعيار هو العرف وإذن الفحوى
على ما ذكروا تفصيله يف بابه.
 :01النصب بعد الفراغ
ب﴾( ،)4والظاهر من اآلية أنه إذا فرغ من الواجبات امللقاة عليه
قال سبحانه﴿ :فَِإذا فَـَر ْغ َ
ت فَانْ َ
صْ
فلينصب نفسه بالعبادة والدعاء والضراعة.
ويف اآلية تفاسري اليت منها :فإذا فرغت من وظائف نبوتك فانصب عليا (عليه السالم) ،والظاهر أنه
من البطن والتأويل ال من الظاهر والتفسري.
وإذا كان املراد كذلك كان ذلك واجبا عليه (صلى اهلل عليه وآله).
وعلى كل حال ،فظاهر اآلية االستحباب على كل أحد ،وال خيص الرسول (صلى اهلل عليه وآله)
بذلك ،فهو حتريض للمسلم أن ال يبقى فارغا ،بل إذا فرغ من أمر واجب دخل يف أمر آخر مستحب
وهكذا دواليك.
واحلاصل :إنه ليس لإلنسان الفراغ حىت ساعة ،بل يشتغل بني واجب ومستحب
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وترك مكروه إذا كان حيتاج إىل العمل وما أشبه ذلك ،فإن الزمان مهما طال لإلنسان قصري ،والفراغ
املطلق خسارة ،وقد سئل نوح (عليه السالم) كيف وجدت الدنيا ،قال :مثل انتقايل من الشمس إىل الظل،
يف قصة مشهورة.
ويف اآلية الكرمية حيث يسأل عن الناس يوم القيامة :قالوا َك ْم لَبِثْتُ ْم يف األَْر ِ
ض َع َد َد ِسنني * قالوا
ض يَـ ْوٍم ،)0(فإن الدنيا قصرية مهما كانت طويلة.
لَبِثْنا يَـ ْوما ْأو بَـ ْع َ
 :00نصب العامل لقبض الصدقات
على احلاكم الشرعي أن ينصب العامل لقبض الصدقات من الناس ،تأسيا بالنيب (صلى اهلل عليه
وآله) والوصي (عليه الصالة والسالم) ،وذلك لغلبة عدم إعطاء الناس صدقاتم إالّ باألخذ منهم ،ولو
فرض نادرا أن يف مكان هم يعطون بدون اإلرسال عليهم سقط الوجوب ،ألنه مقدمي كما ال خيفى،
ومالكه موجود يف األمخاس واجلزية واخلراج.
واحلاصل إن الالزم الوصول إىل اهلدف ،سواء كان بنصب العامل أو غري ذلك من الطرق القدمية أو
احلديثة أو ما أشبه ذلك.
 :04اإلنصات عند قراءة القرآن
ئ الْ ُقرآ ُن فَاستَ ِمعوا لَه وأَنْ ِ
صتُوا لَ َعلَّ ُك ْم تـُ ْر َمحُو َن﴾(.)4
قال سبحانهَ ﴿ :وإذا قُ ِر َ ْ
ْ ُ َُ
وقد ذكرنا يف (الفقه) أن اإلنصات ال جيب مطلقا ،بل إمنا هو مستحب حسب الروايات الواردة يف
املسألة ،وأن الوجوب خاص على املأموم عند قراءة اإلمام القرآن جهرا فيما يسمع قراءته.
والظاهر أن اإلنصات أكثر من االستماع حيث إن األول ال يكون إالّ بالسكوت ،والثاين ِمكن حىت
مع تكلم املستمع بأن يسرق السمع يف أثناء تكلمه مع اآلخر ،ولعله لذا
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تأخر عنه ،واإلنصات أكثر من النصت جمردة ،لقاعدة زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن ،ولكنه من
الالزم حسب الروايات الواردة االستماع إىل صوت القرآن احرتاما يف اجمللس الذي يقرأ فيه ،أما ما يفعله
بعض الناس من التكلم أو التدخني وشرب الشاي أو ما أشبه فكل ذلك خالف اآلداب.
 :03نصح المؤمنين
الظاهر وجوب نصيحة املؤمن إذا استشار يف ما إذا كان يف أمر مهم ،ال مثال يستشريه أن يعطي
فلسا هلذا الفقري أم ال ،ألن املهم هو املنصرف من األدلة الدالة على نصح املستشري ،كما أنه إذا مل يستشره
ورآى العرف عدم نصحه خيانة وجب نصحه أيضا ،كما إذا رآه يذهب إىل طريق فيه قاتل يقتله مثال أو
يهتك عرضه أو يسرق أمواله الكثرية أو يسجنه الظامل أو ما أشبه ذلك ،فإن كل ذلك يعد يف العرف خيانة
فأدلة حرمة اخليانة شاملة له ،باإلضافة إىل أنه كما جيب النهي عن املنكر جيب دفع املنكر ،كما ذكرناه يف
بعض املباحث السابقة ،والروايات الواردة يف ذلك كثرية.
ففي صحيح معاوية ،عن الصادق (عليه السالم) :جيب للمؤمن على املؤمن النصيحة له يف املشهد
واملغيب.)0(
ويف صحيحة احلذاء ،عن الباقر (عليه السالم) :جيب للمؤمن على املؤمن النصيحة.)4(
ويف موثقة مساعة ،عن الصادق (عليه الصالة والسالم) :أميا مؤمن مشى يف حاجة أخيه فلم يناصحه
فقد خان اهلل ورسوله.)4(
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ومن ذلك يعرف أيضا احلال يف النصيحة هلل ولرسوله وللمؤمنني ،فإنه جيب على املسلم النصيحة هلم
كما ورد يف أحاديث متعددة ،ودل على ذلك ما ذكرناه من كون عدمها خيانة يف بعض األقسام.
والنصح قد يكون بالقلم وقد يكون باللسان ،وقد يكون بالعمل أو باإلشارة ،وإذا كان النصح
مستلزما حلرام كالغيبة وْحوه لوحظ األهم من األمرين ،فإذا كانا متساويني أو شبه متساويني مل جيب ومل
حيرم ،أما إذا كان أحدمها أهم حبيث مينع من النقيض قدم ،واملعيار يف األمهية عرف املتشرعة.
لكن الغالب أن تكون الشورى أهم ،واملتعارف عند املتدينني الشورى إذا كان مع النصح أو ما أشبه
ذلك.
 :02نصرة المؤمن
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ص ُروُك ْم
ذين َآمنُوا َوَملْ يُهاج ُروا ما لَ ُك ْم م ْن َواليَت ِه ْم م ْن َش ْيء َح َّىت يُهاج ُروا َوإ ْن ْ
استَـْن َ
قال سبحانهَ ﴿ :وال َ
ميثاق﴾(.)0
َّص ُر إالّ َعلى قَـ ْوٍم بَـْيـنَ ُك ْم َوبَـْيـنَـ ُه ْم ٌ
ِيف الدِّي ِن فَـ َعلَْي ُك ُم الن ْ
ال إشكال يف وجوب نصرة املؤمن يف ما إذا كان الشارع ال يريد وقوع الضرر على املؤمن ،كما إذا
كان هناك عدو يريد قتله أو هتك عرضه أو سلب ماله الكثري أو ما أشبه ذلك ،ومل يكن ضرر على
الناصر ،فإن عدم النصرة حرام لألدلة يف املقام ،وأدلة دفع املنكر ومنعه من غري فرق بني أن يستنصره أم ال.
أما إذا أراد ظامل مثال أن يسبه سبا عاديا ،أو يأخذ ماال قليال من أمواله أو ما أشبه ذلك ِما ال
ينطبق عليه األدلة العامة أو اخلاصة فال دليل على وجوب النصرة.
واحلاصل :إن األمهية هنا ملحوظة أيضا كما ذكرناها يف نصح املؤمن ،وتفصيل الكالم يف املستثىن
واملستثىن منه موكول إىل التفاسري.
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مث الظاهر عدم اختصاص ذلك بزمن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ألن اآلية عامة ،فهي جارية إىل
احلال احلاضر ،ومن الواضح أن من نصرة املسلمني هو نصرة املسجونني واملعذبني واملطاردين واملشردين
واملأسورين والذين هم حمصورون يف بالد الكفار ِما خيشى على دينهم أو على دنياهم كاملسلمني احملصورين
يف بالد الشيوعيني وما أشبه ذلك.
والنصرة تكون بالقلم تارة وباللسان أخرى وباملال ثالثة وهكذا.
وإذا متكن مجاعة من النصرة ومل يتمكن الفرد يكون الواجب على اجلماعة ،حال ذلك حال ما ذكرناه
من األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيما سبق ،وهكذا يكون األمر بالدعوة إىل اخلري وإن كانت الدعوة
إىل اخلري مستحبة.
 :05النظر

ِ
ت ِم ْن قَـْبلِ ُك ْم ُسنَ ٌن فَسريُوا ِيف ْاأل َْر ِ
بني﴾(.)0
قال سبحانه﴿ :قَ ْد َخلَ ْ
ض فَانْظُروا َكْي َ
ف كا َن عاقبَةُ الْ ُم َك ِّذ َ
وقال سبحانه﴿ :فَـ ْليـْنظُِر ْاإلنسان إىل طَ ِ
عام ِه﴾( ،)4إىل غري ذلك من اآليات.
َ

والظاهر أن ال حكم جديد ،بل هو طريقي أو إرشادي ألجل حصول اإلميان أو العِبة.
والنظر قد يكون بتحصيل الدقة واملباحثة واجملادلة باليت هي أحسن ،وقد يكون مبجرد النظر بالعني أو
اللمس أو ما أشبه ذلك ِما يسمى يف العرف بالنظر.
 :06النظر إلى الهال ليلة الصيام والفطر وذي الحجة
جيب االستهالل يف الليايل املذكورة لتوقف األحكام الشرعية على رؤية اهلالل ،وهو واجب مقدمي
على سبيل الكفاية كما ال خيفى ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف (الفقه).
وال خيفى أن االستهالل بواسطة اجملهرات وما أشبه ذلك ليس من النظر إىل اهلالل عرفا
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فالالزم النظر حسب املتعارف بالعني اجملردة ،نعم إذا متكن تشخيص املوضع يف اجملهر وْحوه مث النظر
بالعني اجملردة فعل مثل ذلك.
ويعتِب احتاد األفق ،ومع اختالف األفق ال يكون أحد اآلفاق حجة على األفق اآلخر إال أن يكون
األفق املرئي فيه يف شرق أفق ال يرى فيه أو مل ير فيه لعلة أو ما أشبه ،فإن األفق الشرقي حجة على األفق
الغريب بينما األفق الغريب ليس حجة على األفق الشرقي كما هو واضح.
 :07الندم على الذنب
قد ذكرنا يف ما تقدم وجوب الندم على الذنب ،وهو قليب بينما االستغفار ظاهر يف اللفظي.
وال خيفى أن الندم القليب أهم من االستغفار اللفظي ،بل ال حكم لالستغفار اللفظي بوحده ،وإمنا
احلكم على الندم القليب يف اجلملة ،كما ذكر يف الفقه ويف تفسري اآليات املرتبطة هبذا الشأن.
 :08النظر إلى الميسرة

قال سبحانهَ ﴿ :وإ ْن كا َن ذُو عُ ْسَرٍة فَـنَ ِظَرةٌ إىل َمْي َسَرةٍ﴾( ،)0أي إذا كان املديون ال يتمكن من أداء
الدين لعسره وجب على الدائن إنظاره حىت يتمكن منه ،فال جيوز حبسه أو عقوبته أو ُماشنته يف الكالم أو
ما أشبه ذلك ،أما أن يقول له :أعطين ديين هبدوء ولطف ،فال دليل على حرمة مثله وإن علم أنه ال ميلك.
ففي موثقة السكوين ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن علي (عليهم السالم) :إن امرأة استعدت على
زوجها أنه ال ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأىب أن حيبسه وقال :إن مع العسر يسرا.)4(
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أما ما ورد يف صحيح إبراهيم ،عن الباقر ،عن أبيه (عليهما السالم) :إن عليا (عليه السالم) كان
حيبس يف الدين فإذا تبني له حاجة وإفالس خلى سبيله حىت يستفيد ماال.)0(
فالظاهر أنه الستصحاب الغىن حىت ال يتلف مال الناس ،حيث كان األمر دائرا بني األهم واملهم من
تلف مال الناس أو حبسه حىت يتبني فقره.
وال خيفى أن األمر غري خاص بالدين ،بل املعاملة الفاسدة واإلتالف واملعاملة الصحيحة املوجبة
للضمان ،والضامن للخيانة والغصب والسرقة واإلتالف العمدي وأكل مال اليتيم وغري ذلك كلها مشمولة
للحكم املذكور.
وما يف صحيح زرارة ،عن الباقر (عليه السالم) :كان أمري املؤمنني (عليه السالم) ال حيبس يف الدين
إالّ ثالثة :الغاصب ،ومن أكل مال اليتيم ظلما ،ومن أومتن على أمانة فذهب هبا ،وإن وجد شيئا باعه
غائبا كان أو شاهدا ،)4(فالظاهر أنه من باب األمهية هلذه الثالثة ال خصوصيتها ،أو أِنا من باب املورد
املتفق يف زمانه (عليه السالم) ،ومثلها ما ذكر من بعض املوارد املهمة دون غريها كروايات باب الصوم
وغريها فال دليل على احلصر.
وقد ذكرنا يف بعض كتبنا موارد احلبس وقد أِناها بعضهم إىل عشرين موردا ،لكن الظاهر أن املوارد
تكون ُمتلفة حسب الزمان واملكان والشرائط كما يستفاد من الروايات ومن أدلة احلسبة وما أشبه ذلك.
وقد روي أن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) كان حيبس يف القتل ستة أيام ،فإن ثبت عدم كونه قاتال
أطلق سراحه ،وقد ذكرنا يف بعض كتبنا الفقهية أن حبس رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) كان إيقافه يف
غرفة وما أشبه ،وإن أول بيت خصص للحبس يف اإلسالم كان يف زمان الثاين ،ويف زمان علي (عليه
السالم) بىن حبسا يف الكوفة حيث كان الفساد مستشريا،
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إىل غري ذلك ِما ذكرناه يف باب احلبس.
 :09إنفاذ الوصية على الوصي
إذا قبل الوصي الوصية أو كانت الوصية واجبة عليه وجب عليه إنفاذها إذا مل يكن فيها حيف.
ِ َِّ ِ
َّ
ذين يـُبَ ِّدلُونَهُ﴾(.)0
قال سبحانه﴿ :فَ َم ْن بَ َّدلَهُ بَـ ْع َد ما َمس َعهُ فَإمنا إَْثُهُ َعلَى ال َ
أما إذا مل يوص املوصي إىل شخص خاص ،كما إذا قال :أوصيت بأن يصلى عين ،أو يعطي ديين أو
ما أشبه ذلك ،فالظاهر أنه إذا كان له أولياء من ورثة وْحوهم وجب عليهم ،فإذا مل يكن ذلك كان واجبا
على احلاكم الشرعي ،وإذا مل يكن احلاكم الشرعى كان واجبا على املؤمنني ،كما ذكر يف والية الفقيه
تفصيله.
وال خيفى أن الوصية ِمكنة بالكالم وبالكتابة وباإلشارة كما ذكر كل ذلك يف كتاهبا.
وإذا مل يعلم هل أنه وصية أو إظهار جمرد رغبة ،مل حيكم عليه بالوصية ألن األصل العدم.
وإذا شك يف أطراف الوصية كان الالزم العمل باالحتياط إال أن يكون يف املال واحلق ،فهو يفرق بني
األمرين ،كما إذا مل يعلم أنه وصى سنة صالة أو شهرا صوما ،وكان كل واحد منهما مخسني ألف تومان،
فإن اخلمسني ألفا يقسم بينهما ،وقد أملعنا إليه يف كتاب اخلمس تبعا لصاحب اجلواهر.
واملراد بقوله سبحانه :بعد ما مسعه بعد ما علمه ،سواء كان بالسمع أو بالبصر أو بغريمها.
 :41النفر

قال سبحانهَ ﴿ :وما كا َن الْ ُم ْؤِمنُو َن لِيَـْن ِف ُروا َكافَّة فَـلَ ْو ال نَـ َفَر ِم ْن ُك ِّل فِْرقٍَة ِمْنـ ُه ْم طائَِفةٌ﴾(.)4
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الظاهر أنه صدر اآلية ليس على سبيل التحرمي بأن حيرم نفر املؤمنني كافة من صقع أو قرية أو ما
أشبه ذلك وإمنا هو ذخفيف من اهلل سبحانه وتعاىل ،وألن األمر ال حيتاج إىل ذلك ألنه على سبيل الكفاية،
وجيب النفر مقدمة لتحصيل العلم وتعليمه ألنه ليس بواجب نفسي كما ذكرناه يف بعض املوارد السابقة.
أما قوله سبحانه﴿ :إِالَّ تَـْن ِف ُروا يـُ َع ِّذبْ ُك ْم َعذابا أَليما﴾( ،)0فالظاهر منه أنه لعدم حصول ذلك األمر
املنفر ألجله ،ال أن عدم النفر بنفسه يوجب العقاب ،فهو كتارك نصب السلّم الذي يعاقب على عدم
الكون على السطح ال على عدم نصب السلم وإن كان يف العرف يطلق العقاب على كل منهما.
وال خيفى أن قوله تعاىل :من كل فرقة منهم طائفة )4(من باب الطريقية ،وإال فإن ذهب من فرقة

من الفرق طائفة تكفي للوعظ واإلرشاد كان كافيا ،ومل جيب على سائر الفرق من الطوائف ،كما أنه قد
يكفي استماع الناس إىل األشرطة ونظرهم إىل االنرتنيت وما أشبه ذلك ،ألن املقصود النتيجة وال خصوصية
للطرق.
 :40االنفاق

قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّها الَّذين آمنُوا أَنْ ِف ُقوا ِِمَّا رزقْنا ُكم ِمن قَـب ِل أ ْن يأِْيت يـوم ال بـيع ِ
فيه َوال ُخلَّةٌ َوال
ََ ْ ْ ْ
َ َ َ ْ ٌ َْ ٌ
َ
َ َ
()3
فاعةٌ َوالْكافُِرو َن ُه ُم الظَّالِ ُمو َن﴾ .
َش َ
والظاهر أنه أعم من اإلنفاق الواجب يف مورده واملستحب يف مورده ،وليس حكما جديدا خارجا عن
املذكورات.
من غري فرق بني أن يكون اإلنفاق يف سبيل اهلل كالذهاب إىل
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اجلهاد املتوقف عليه أو كبناء املسجد املستحب شرعا ،أو كون اإلنفاق لواجيب النفقة أو لغريهم ،من
أقسام الواجب واملستحب.
كما أنه ال فرق بني كون املنفق هو الواجب عليه كالزوج أو من كان وليا أو وصيا أو وكيال أو حاكما
كإنفاق الويل على زوجة الغائب وإنفاق احلاكم من بيت املال ،إىل غريه من أقسام اإلنفاق الواجب.
كما أن يف املورد الذي هو راجح يكون من أقسام اإلنفاق املستحب ،ألن احلاكم الشرعي بالنسبة
إىل بيت املال كاملالك بالنسبة إىل ماله من هذه احليثية حيث قد جيب عليه اإلنفاق وقد يندب ،وذلك
مأخوذ من سرية النيب والوصي (عليهما السالم) باإلضافة إىل عمل احلكام الدنيويني بالنسبة إىل توزيعهم
بيت املال إىل املوارد ،واملوضوع يؤخذ من العرف كما ذكرناه وال خصوصية يف مكان دون مكان وال حبالة
دون حالة.
 :44نفي الزاني
قد ذكرنا ذلك يف كتاب احلدود ،فإن الصادق (عليه الصالة والسالم) قال يف صحيح احلليب :يف
الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ،والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ،والنفي من بلد إىل بلد ،قال :وقد
نفى أمري املؤمنني (عليه السالم) من الكوفة.)0(
وقد ورد يف بعض الروايات احلبس بدل النفي ،وال يبعد ذلك إذا فهم املالك أو رآه احلاكم الشرعي
صالحا ،كما أملعنا إليه يف بعض مباحث (الفقه).
وقد ذكر أنه إذا مل ميكن النفي خلوف شرعي أو عقلي يسقط ،ويبدل ذلك إىل مثل احلبس وْحوه ِما
يراه احلاكم الشرعي صالحا.
وال خيفى أن قولنا إذا رأى احلاكم الشرعي الصالح ،إمنا هو فيما إذا قال بذلك شورى الفقهاء أو
احلاكم الشرعي املنصوب من قبلهم (عليهم السالم) كما أملعنا إىل ذلك يف مباحث شورى الفقهاء.
 :43النفي في غير الزاني
إذا رأى احلاكم الشرعي الصالح يف نفي بعض جاز ذلك ،كما نفى رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)
مروان
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وأباه( ،)0وكما نفى هو أيضا (صلى اهلل عليه وآله) بعض احلمقاء الذين كانوا يتشببون بالنساء.
وكما نفى علي (عليه الصالة والسالم) شرحيا إىل (بانقيا).
وال يبعد أن يكون ذلك من أقسام التعزير ،إذ قد ذكرنا يف (كتاب احلدود) وغريه أن التعزير عبارة عن
التوقري باحليلولة بني العاصي واملعصية أو ْحو ذلك ،وذلك كما حيصل باجللد حيصل بالغرامة وبالنفي،
وكذلك حيصل بضرب النطاق االجتماعي حول اإلنسان اجملرم ،كـ الثالثة الذين خلفوا حىت إذا ضاقت
عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

()4

يف قصة مشهورة ،وكما أمر علي (عليه الصالة

والسالم) بتلطيخ أحد باملخرئة ،إىل غري ذلك من الروايات الواردة عن النيب والوصي (صلوات اهلل عليهما).
 :42النكاح

جيب النكاح على اإلنسان إذا كان تركه موجبا لوقوعه يف احلرام ،من غري فرق بني الرجل واملرأة
خصوصا بالنسبة إىل األب ،حيث نقل سلمان الفارسي عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) أنه إذا مل

يزوجيها وزنت كان العقاب عليه( ،)3ومن الواضح أن معناه االشرتاك ال أن الزنا ال يكتب يف عقاهبا.
وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب النكاح.

 :45نكاح األيامى
قال سبحانه﴿ :وأَنْ ِكحوا ْاألَيامى ِمْن ُكم و َّ ِ
احل ِ ِ ِ
ِ
ِ
الص َ
ني م ْن عباد ُك ْم َوإِمائ ُك ْم إ ْن يَ ُكونُوا فُـ َقراءَ يـُ ْغن ِه ُم اللَّهُ
َ ُ
ْ َ
ضلِ ِه﴾( ،)2والظاهر أنه ملطلق الرجحان الشامل للواجب واملستحب.
ِم ْن فَ ْ
ضلِ ِه
وقد ذكرنا يف بعض الكتب املعنية بالنكاح أن قوله تعاىل :إ ْن يَ ُكونُوا فُـ َقراءَ يـُ ْغنِ ِه ُم اللَّهُ ِم ْن فَ ْ
من باب الطبيعة أيضا( ،)5مبعىن أن طبيعة اإلنسان إذا كان مكلفا بغريه أيضا يكون أنشط يف العمل وأكثر
اهتماما وجدية ،وقد روي عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) أن قال ملن أراد منه شيئا :تزوج ،فلما تزوج
استغىن بإذن اهلل يف قصة طويلة.
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( )4رجال الكشي :ص ،06عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :تزوج سلمان امرأة من كندة فدخل عليها فإذا هلا خادمة وعلى باهبا
عباءة ،فقال سلمان إن يف بيتكم هذا ملريضا أو قد حتولت الكعبة فيه ،فقيل إن املرأة أرادت أن تسرت على نفسها فيه .قال فما هذه
اجلارية ،قالوا كان هلا شيء فأرادت أن ذخدم،قال إين مسعت رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) يقول أميا رجل كانت عنده جارية فلم يأتا أو
مل يزوجها من يأتيها مث فجرت كان عليه وزرها.
( )2سورة النور اآلية .44
( )1أي مضافا إىل اجلانب املعنوي والغييب.

 :46النهى عن المنكر

اخلَِْري
جيب النهي عن املنكر بال إشكال وال خالف ،قال سبحانهَ ﴿ :ولْتَ ُك ْن ِمْن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إىل ْ
ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن﴾(.)0
َويَأْ ُم ُرو َن بِالْ َم ْع ُروف َويَـْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوأُولئِ َ
وتفصيله يف كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وقد ذكرنا هناك أن النهي عن املنكر إذا حصل جبماعة وجب على اجلميع حبيث إِنم مجيعا يؤثرون
باالنقالع ،وكذلك يف األمر باملعروف ،وكذلك احلال إذا اختلفت الكيفية ،مثال إذا أمره مجاعة بأن يصلي،
صلى صالة واحدة من الصلوات اخلمس كان واجبا ،أو قلل من شرب اخلمر مرة يف اليوم حيث كان
يشرب يف اليوم أكثر من ذلك ،ألنه أيضا مطلوب للشارع ،ويشمله دليل األمر والنهي.
 :47االنتهاء عند نهي النبي

(صلى اهلل عليه وآله)

ول فَ ُخ ُذوهُ َوما َِنا ُك ْم َعْنهُ فَانْـتَـ ُهوا﴾(.)4
الر ُس ُ
قال سبحانهَ ﴿ :وما آتا ُك ُم َّ
من الواضح وجوب االنتهاء عند ِني رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) إذا كان النهي حترمييا ،أما إذا مل
يكن حترمييا مل جيب االنتهاء وإمنا يستحب.
ويؤيده قوهلا لرسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) أتأمرين يا رسول اهلل ،قال :ال ،إمنا أنا شافع.
فلم تأمتر بأمره (صلى اهلل عليه وآله) ،واألمر جار بالنسبة إىل اإلمام (عليه السالم) قطعا ،كما هو
جار بالنسبة إىل الفقيه فيما جيب إطاعته فيه من مسائل القضاء أو املسائل العامة عند توليه احلكم
بالشروط املقررة.
لكن من الواضح أن أمر النيب واإلمام (عليهما السالم) ليست مبنزلته أوامر الفقهاء ،فإن الوجوب
خيتلف ،كما أن أمر الصديقة الطاهرة (عليها السالم) يكون كأوامرهم (عليهم الصالة والسالم) فإن كلهم
نور واحد ،والدليل اجلاري فيهم جار فيها ،بل يف رواية أو أكثر أن عليا (عليه السالم) معادل للزهراء
(عليها السالم) والعكس ،كما يف كتاب (معامل الزلفى) وغريه.

( )0سورة آل عمران :اآلية .012
( )4سورة احلشر :اآلية .7

 :48اإلنابة إلى اهلل سبحانه وتعالى
قال سبحانه﴿ :وأَنيبوا إىل ربِّ ُكم وأ ِ
ِ
ِ
ذاب﴾(.)0
َ َْ ْ
َسل ُموا لَهُ م ْن قَـْب ِل أ ْن يَأْتيَ ُك ُم الْ َع ُ
َ ُ
واإلنابة عبارة عن التوبة والرجوع إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف لفظ التوبة.
وال خيفى أن اإلنابة والتوبة إذا اجتمعا افرتقا ،وإذا افرتقا كان لكل واحد معىن الكل ،كما قالوا يف
الظرف واجلار واجملرور.
 :49االستنابة للحج
جيب االستنابة للحج بالنسبة إىل اإلنسان الذي ال يتمكن من احلج وهو مستطيع ،كما ذكرنا تفصيله
يف كتاب احلج ،وكذلك عن امليت.
وكذلك تصح النيابة عن صاحب الزمان (عجل اهلل تعاىل فرجه) كما قالوا ،وإن كان هو حيضر
املوقف كما يف بعض الروايات ،وهكذا يكون النيابة مستحبة عنه (عليه السالم) يف زيارات الرسول والزهراء
واألئمة (صلوات اهلل عليهم أمجعني) وما أشبه ذلك يف قراءة القرآن وْحوها عنه.
 :31النية
من الواجب يف العبادات النية ،كما دل عليه النص واإلمجاع ،كما أن املعامالت واإليقاعات وما
أشبه تتوقف على النية فإذا وجب وجبت.
والوجوب بالنسبة إىل العمل الواجب ال ينايف عدم الوجوب بالنسبة إىل غري الواجب لكنه شرط يف
التحقق ،فاملعامالت إيقاعا ووقوعا متوقف على النية حىت إذا مل ينو مل تتحقق ،فإمنا األعمال بالنيات،
ولكل امرئ ما نوى ،كما يف احلديث.
 :30نية أداء القرض
جيب على اإلنسان نية أداء القرض ،على ما ذكره غري واحد من الفقهاء ،وذكرنا ذلك يف

( )0سورة الزمر :اآلية .12

كتاب الدين ،لكن الظاهر أِنا مقدمية ،فإن أدى مل يكن عليه غري ذلك.
ويف صحيح زرارة ،عن الباقر (عليه السالم) ،قال :سألته عن الرجل يكون عليه الدين ال يقدر على
صاحبه وال على ويل له وال يدري بأي أرض هو ،قال :ال جناح عليه بعد أن يعلم اهلل منه أن نيته
األداء.)0(
لكن وجود اجلناح بدون نية األداء إذا أدى ال ظهور له يف احلرمة ،ألن اجلناح أعم من ذلك ،وإن
قيل بانصرافه إىل احلرمة قلنا كأن املسلّم عند املتشرعة هو أن عدم النية من جهة التجري ،فيأيت الكالم فيه
هنا ،ال أنه حرام مستقل حىت إذا مل يؤد بنية عدم األداء كان عليه عقابان ،وتفصيل الكالم يف حمله.
نعم ورد أن اإلنسان إذا تزوج امرأة وهو ال ينوي أداء مهرها كان عند اهلل زانيا( ،)4وكذلك إذا استدان

دينا وال ينوي إعطاءه كان سارقا( ،)3لكن لعل املسألة من ذلك فيما إذا مل يؤد أخريا ،أما إذا أدى أخريا
هل هذا الدليل يشمله أو ال ،احتماالن ،وإن كان عدم الشمول لعله أقرب إىل الفهم العريف.

( )0الوسائل :ج 04ص 011الباب  44من الدين ح.0
( )4انظر الوسائل ،باب وجوب أداء املهر ونيته مع العجز.
( )4انظر التهذيب :ج 01ص 014ب 01ح ،24وفيه :قال أبو عبد اهلل (عليه السالم) :السراق ثالثة مانع الزكاة ومستحل مهور
النساء وكذلك من استدان دينا ومل ينو قضاءه.

حرف الهاء
 :0التهجد

ِ
ك﴾( ،)0إن أريد به رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)
قال سبحانهَ ﴿ :وِم َن اللَّْي ِل فَـتَـ َه َّج ْد بِِه نافلَة لَ َ
وحده كان إشارة إىل الواجب عليه من صالة الليل ،كما قاله مجع من املفسرين.
وإن أريد به األعم منه (صلى اهلل عليه وآله) ومن غريه ،أريد به األعم من الواجب واملستحب.
وعلى كل حال فهو إشارة إىل ما ثبت من احلكم حول هذا املوضوع.
وقد ذكر املفسرون تفسري اآلية يف الكتب التفسريية فال حاجة إىل تفصيل الكالم فيه ،والظاهر أن
غري رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) من الزهراء (عليها السالم) واألئمة الطاهرين (عليهم السالم) ال جيب
عليهم التهجد باملعىن املذكور ،فإن احلكم استثناء لرسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) كسائر استثناءاته.
 :4هجر الرجز

الر ْجَز فَ ْاه ُج ْر﴾( ،)4الرجز هو التتابع ،ولذا يقال للشعر رجز ،وإمنا يستعمل يف
قال سبحانهَ ﴿ :و ُّ
القبيح ألنه يتبعه ما يكره اإلنسان كما يقال للعصيان ذنب ،ألنه كالذنب التابع

( )0سورة اإلسراء :اآلية .71
( )4سورة املدثر :اآلية .1

للحيوان.
والرجس بالسني ما يعافه النفس وكل عمل قبيح ،ولذا يستعمل يف هدير البعري وصوت الرعد ألِنما
أمران يصكان األمساع.
واملراد بالرجز إما مطلق القبيح أو ما يكرهه اإلنسان ،ولذا قال سبحانه﴿ :فَأ َْر َس ْلنا َعلَْي ِه ُم الطُّوفا َن
ِ
آيات م َف َّ ٍ
َّفادع والدَّم ٍ
الر ْج ُز قالُوا يا
َو ْ
مني َولَ َّما َوقَ َع َعلَْي ِه ُم ِّ
استَ ْكبَـ ُروا َوكانُوا قَـ ْوما ُْجم ِر َ
صالت فَ ْ
اجلَر َاد َوالْ ُق َّم َل َوالض َ َ َ
ُ
ِ
ِ
موسى ْادع لَنا ربَّ َ ِ
ِ
ائيل فَـلَ َّما
ت َعنَّا ِّ
ك َولَنُـ ْرِسلَ َّن َم َع َ
الر ْجَز لَنُـ ْؤِمنَ َّن لَ َ
ك مبا َع ِه َد عْن َد َك لَئ ْن َك َش ْف َ
ُ َ ُ َ
ك بَين إ ْسر َ
َج ٍل ُه ْم بالِغُوهُ إذا ُه ْم يَـْن ُكثُو َن﴾(.)0
َك َش ْفنا َعْنـ ُه ُم ِّ
الر ْجَز إىل أ َ

وعلى أي حال ،فليس حكما جديدا ،بل هو شامل للمحرمات ،لكن ال يبعد أن يكون شامال
للمحرمات الشديدة ال احملرمات اخلفيفة ،فإن احلرام أقسام ومراتب كما أن الواجب كذلك حسب ما
يستفاد من النص واإلمجاع.

 :3هجر الكافر وفاعلي المنكر
اصِ ِْب َعلى ما يَـ ُقولُو َن َو ْاه ُج ْرُه ْم َه ْجرا َمجيال﴾( ،)4هو بعض مراتب النهي عن
قال سبحانهَ ﴿ :و ْ
املنكر .وقال سبحانه﴿ :فَا تَـ ْقعُ ُدوا َم َع ُه ْم﴾( ،)3فليس حكما جديدا ،سواء كان بالنسبة إىل الكفار أو
بالنسبة إىل فاعل املنكر.
وال خيفى أن قوله سبحانه :فال تقعدوا معهم ال يراد به خصوص القعود ،بل حىت إذا كانا
متماشيني أو ما أشبه ذلك كما يف التلفون وْحوه ،فال يراد به إال االنقطاع عنه وإمنا ذكر القعود ألنه
املصداق الظاهر.

( )0سورة األعراف :اآلية  044ـ .041
( )4سورة املزمل :اآلية .01
( )4سورة النساء :اآلية .021

 :2هجر الناشزة

قال سبحانه﴿ :والالَّيت َذخافُو َن نُشوزه َّن فَعِظُوه َّن واهجروه َّن ِيف الْم ِ
وه َّن فإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَال
ضاج ِع َو ْ
اض ِربُ ُ
ُ َ ْ ُُ ُ
ُ َُ
َ
َ
تَـْبـغُوا َعلَْي ِه َّن َسبيال﴾( ،)0لكنه إرشاد وليس بواجب.
وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب الطالق ،كما ذكرنا أنه ينعكس أيضا بالنسبة إىل الرجل إذا فعل
املنكر ،يف هجر املرأة له من جهة النهي عن املنكر.
نعم ذكر بعض الفقهاء عدم االنعكاس ،وكأنه لعدم الدليل عليه ،لكن اإلطالقات تشمله.
 :5الهجرة

ِ
ِ
ِِ
َّ
فني ِيف
فيم ُكْنتُ ْم قالُوا ُكنَّا ُم ْستَ ْ
ض َع َ
ذين تَـ َوفَّ ُ
قال سبحانه﴿ :ال َ
اه ُم الْ َمالئ َكةُ ظالمي أَنْـ ُفسه ْم قالُوا َ
ِ
ْاأل َْر ِ
ت َمصريا﴾(.)4
ض اللَّ ِه و ِاس َعة فَـتُهاج ُروا فيها فَأُولئِ َ
َّم َوساءَ ْ
ض قالُوا أَ َملْ تَ ُك ْن أ َْر ُ
ك َمأْو ُاه ْم َج َهن ُ

قد جتب اهلجرة من بالد الكفار إذا مل يتمكن املسلم من إقامة دينه فيها ،وكذلك بالد املسلمني إذا
سيطر عليها الكفار أو الفاسقون املانعون عن إقامة الشعائر ،والظاهر أنه ليس حكما جديدا ،بل هو من
باب املقدمة.
وذلك فيما إذا متكن من اهلجرة ،أما إذا مل يتمكن فال ،واملراد بالتمكن العريف ال الدقي العقلي أو
االضطرار الشرعي البالغ أقصى احلد.
واملراد بإقامة الدين إقامة دين نفسه أو عائلته أو من الشارع فوضه إليهِ ،ما يكون البقاء يف تلك
البالد سببا الْحرافهم عقيدة أو عمال.
ومن الواضح أن اآلية املباركة إمنا هي يف ما إذا متكن

( )0سورة النساء :اآلية .42
( )4سورة النساء :اآلية .17

من اهلجرة ،أما إذا مل يتمكن كاالحتاد السوفييت أو بعض البالد املشاهبة يف الدكتاتورية ،فلم يكن
وجوب حىت تقول له املالئكة :فيم كنتم ...إىل آخره.
وقد أملعنا إىل ذلك يف كتاب اجلهاد.
 :6هدم بعض الركعات عند الشك
جيب هدم بعض الركعات ،كما ذكر يف مبحث الشك يف كتاب الصالة ،كما إذا أتى بالركعة زائدة
فإنه قبل الركوع إذا التفت إىل ذلك هدم الركعة وجلس وأتى ببقية الصالة.
من غري فرق أن تكون الركعة عن قيام أو عن قعود أو ما أشبه ،وقد يكون اهلدم بتغيري النية.
 :7هدم أبنية الضال
ِ
ِ ِ
َّ
ني الْم ْؤِم َ ِ
َّ
ب اللَّهَ
حار َ
نني َوإ ْرصادا ل َم ْن َ
ذين اذخَ ُذوا َم ْسجدا ضرارا َوُك ْفرا َوتَـ ْفريقا بَـ ْ َ ُ
قال سبحانهَ ﴿ :وال َ
احلُ ْسىن﴾ اآلية(.)0
َوَر ُسولَهُ ِم ْن قَـْب ُل َولَيَ ْحلِ ُف َّن إ ْن أ ََرْدنا إالّ ْ
وقد بعث رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) إىل مسجد ضرار فهدمه( ،)4كما هدم رسول اهلل (صلى

اهلل عليه وآله) الكعبات( )3اليت بنيت أطراف الكعبة املعظمة بيوتا لألصنام ،وهكذا تبع املسلمون الرسول
(صلى اهلل عليه وآله) يف هدم بيوت األصنام أو تبديلها إىل املساجد وْحوها.
وذلك واجب ذخيريي ،لكن ذلك إذا كانت بيوت األصنام وْحوها سببا لإلضرار.
نعم مل نستبعد يف الفقه كتاب اجلهاد وغريه أن قانون الذمة يف اإلسالم جار حىت يف الكفار غري
الكتابيني ،فإذا سيطر املسلمون عليهم تركوهم وشأِنم بدون أن ميس عقيدتم أو عملهم حىت مثل نكاح
ِ
يل دي ِن﴾( ،)2وقال
األخت واألم ،قال سبحانه﴿ :لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َو َ

( )0سورة التوبة :اآلية .017
( )4انظر البحار :ج 0ص ،412وتفسري الِبهان :ج 4ص.0
( )4الكعبة يف اللغة :الغرفة والبيت املربع.
( )2سورة الكافرون :اآلية .6

تعاىل﴿ :ال إِ ْكر َاه ِيف الدِّي ِن﴾( ،)0ويف الروايات :الزموهم مبا التزموا به ،)4(إىل غري ذلك.

ولكن ال خيفى أنا ذكرنا يف شروط الذمة عدم إظهار املناكري ،فإن كان ظهر من العبيد واإلماء وما
أشبه ذلك من املناكري املشمولة هلذه القاعدة جيب عدم ظهورها أمام الناس ،واألمر أسهل بالنسبة إىل
املعاهدة ،وإن كنت مل أر حتقيقا حول ذلك بالنسبة إىل األمرين.
 :8مهادنة الكفار ونحوهم
جيب على املسلمني اهلدنة مع الكفار والصلح معهم إذا رأى احلاكم اإلسالمي ذلك صالحا
للمسلمني ،كما فعله رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) يف احلديبية( ،)4وفعله اإلمام احلسن (عليه السالم) مع
معاوية( ،)2فيرت كان احلرب مدة معينة حسب ما يراه احلاكم ،وال ذخصص بسنة أو أكثر أو أقل.
نعم إذا صاحلا مث تبدل رأي احلاكم ال حيق له نقض العهد والصلح ،كما هو مذكور يف باب
املعاهدات.
 :9إهداء ثلث األضحية على الحاج
قد تقدم هنا ويف كتاب احلج أن األضحية يف مىن تقسم على ثالثة أقسام :ثلث لألكل ،وثلث
للهدية ،وثلث للصدقة.
ويف صحيح شعيب ،قلت أليب عبد اهلل (عليه السالم) :سقت يف العمرة بدنة فأين أْحرها ،قال:
مبكة ،قلت :فأي شيء أعطي منها ،قال :كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدق بثلث.)1(
وتفصيل
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املسألة وكونه هل هو واجب أو مستحب مذكور يف كتاب احلج.
وقد تقدم أن معىن أكله الثلث األكل منه ،وله احلق أن يأكل إىل حده ال أن يأكل فوق ذلك.
 :01الهوي للركوع
من الواجبات املقدمية اهلوي للركوع يف الصالة الواجبة على تفصيل مذكور يف كتاب الصالة.

حرف الواو
 :0توجيه المحتضر إلى القبلة
جيب توجيه احملتضر املسلم إىل القبلة يف ما إذا كان معتقدا بذلك كاملؤمن ،أما إذا مل يكن معتقدا
بذلك فالظاهر أن قانون اإللزام شامل له.
وهيئته حبيث لو جلس كان وجهه إىل القبلة ،ووجوبه على نفسه إن متكن ،وإن مل يتمكن فهو كفائي
على املسلمني كما عن املشهور ،وقد ذكرنا تفصيله يف أحوال احملتضر.
 :4توجيه الميت إلى القبلة

()0

ذكر مجع من الفقهاء وجوب توجيه امليت إىل القبلة.
ففي صحيح سليمان ،عن الصادق (عليه السالم) :إذا مات من أحدكم ميت فسجوه اجتاه القبلة،
وكذلك إذا غسل حيفر له موضع املغتسل اجتاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إىل القبلة.
ويف موثقة عمار ،قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن امليت ،فقال :استقبل بباطن قدميه
القبلة.)4(
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أي على النحو املتعارف ،وإذا كان مكسور الرجل أو ما أشبه ذلك ِما مل ميكن على النحو املتعارف
فبما أمكن.
من غري فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة ،والكبري والصغري ،والبالغ وغري البالغ.
وتفصيل الكالم يف ذلك مذكور يف باب االحتضار.
 :3مودة ذوى القربى

ِ
َجرا إالّ الْ َم َوَّدةَ ِيف الْ ُق ْرىب﴾(.)0
َسئَـلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
قال سبحانه﴿ :قُ ْل ال أ ْ

وال إشكال يف وجوب ذلك ،بل الروايات واإلمجاع املدعى يف ذلك متواترة ،بل هو من أصول الدين،
فإذا أطاع إنسان الرسول (صلى اهلل عليه وآله) واألئمة (عليهم الصالة والسالم) بدون أن حيبهم كان فاعال
للحرام ،بل يشك يف إسالمه بالنسبة إىل الرسول (صلى اهلل عليه وآله) ،ويف إميانه بالنسبة إىل الزهراء (عليها
السالم) واألئمة الطاهرين (عليهم الصالة والسالم) ،واحملبة القلبية إذا كانت فهو ،وإذا مل تكن فالالزم على
اإلنسان حتصيلها مبقدماتا ،فإن الصفات النفسية أيضا حتصل بسبب املقدمات.
واآلية وإن كانت نازلة يف أهل البيت (عليهم الصالة والسالم) إالّ أن الرسول (صلى اهلل عليه وآله)
آد َم ونُوحا و َ ِ
آل ِع ْمرا َن َعلَى
اهيم َو َ
كذلك قطعا ،إما بالدخول يف نفس اآلية مثل﴿ :إِ َّن اللَّهَ ْ
اصطَفى َ َ َ
آل إبْر َ
()4
آل
مني﴾  ،حيث إن إبراهيم (عليه السالم) أيضا داخل يف اآلية ،ويف قباله قوله سبحانه﴿ :أ َْد ِخلُوا َ
الْعالَ َ
ِ
َش َّد الْع ِ
ذاب﴾( )3حيث إن فرعون أيضا منهم بالتغليب ،أو باملالك القطعي أو بالضرورة من الدين
ف ْر َع ْو َن أ َ َ
أو بالروايات املتواترة.
ويف رواية :وهل الدين إالّ احلب.)2(
َّاس من يـت ِ
ِ
َّخ ُذ ِمن د ِ
ب اللَّ ِه
ون اللَّ ِه أَنْدادا ُِحيبُّونَـ ُه ْم َك ُح ِّ
ْ ُ
بل يفهم ذلك من مثل قوله سبحانهَ ﴿ :وم َن الن ِ َ ْ َ
ِِ
َّ
َّ
ذين ظَلَ ُموا إذ
ذين َآمنُوا أ َ
َش ُّد ُحبًّا للَّه َولَ ْو يَـَرى ال َ
َوال َ
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ديد الْع ِ
أن الْ ُق َّوَة لِلَّ ِه َمجيعا َو َّ
ذاب َّ
ذاب﴾(.)0
أن اللَّهَ َش ُ َ
يَـَرْو َن الْ َع َ

وال خيفى أن آية إن اهلل اصطفى إمنا ذكر فيها بعض من اصطفي من الناس ظاهرين ،وإال
فاصطفاء اهلل سبحانه لألنبياء كثري ،وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتب أصول الدين.
 :2وذر اإلثم
قال سبحانهَ ﴿ :و َذ ُروا

ِ
اإل ِْمث و ِ
باطنَهُ﴾( ،)4هو من وذر يذر وذرا الشيء مبعىن تركه ،واملشهور
ظاهَر ِْ َ
سوى املضارع واألمر ،فتقول ذره ويذره ،ويف القرآن احلكيمَ ﴿ :ويَ َذ َرَك

بينهم أنه ال يستعمل منه
ِ
ك﴾(.)3
َوآهلتَ َ
لكنا نستشكل يف عدم جواز استعمال غريمها ،كاملاضي من يدع ويذر على ما ذكره األدباء ،فإن
اللغة العربية قياسية( ،)2كما فصلنا ذلك يف بعض مباحثنا ،وحىت إذا مل نسمع أن العرب استعمله ولو مرة

واحدة.
وعلى أي حال ،فلعل املنصرف من اآلية املباركة اإلمث الظاهر واإلمث الباطن ،سواء كان باطنا يف داخل
اإلنسان نفسه كالنفاق وما أشبه ،أو باطنا مبعىن عدم ظهوره للناس كأن يشرب اخلمر يف داخل بيته.
وعلى أي حال ،فليس هذا حكما جديدا ،بل هو إشارة إىل أقسام اإلمث املقررة يف الشريعة.
فمن الناس من يرتك اإلمث الظاهر ،ومن الناس من يرتك اإلمث الباطن ،بينما الالزم على اإلنسان أن
يرتك كليهما ،ألن اهلل مطلع على ظاهره وباطنه ،وعدم اطالع الناس على باطنه ال يكفي يف ترك الظاهر
فقط ،كما أن كثريا من الناس هكذا فيصححون ظاهرهم دون باطنهم.
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 :5وذر البيع عند أذان الجمعة
ِ
لصالةِ ِمن يـوِم ْ ِ
َّ
اس َع ْوا إىل ِذ ْك ِر اللَّ ِه َوذَ ُروا
ي لِ َّ
اجلُ ُم َعة فَ ْ
ْ َْ
ذين َآمنُوا إذا نُود َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
الْبَـْي َع﴾(.)0
وقد قرر يف (الفقه) أن املبايعة املوجبة لفوت صالة اجلمعة واخلطبتني حمرم وليس مببطل للبيع ،كما أن
مثل البيع سائر املعامالت كالرهن واإلجارة واملضاربة واملزارعة واملساقاة وغري ذلك ،فاهلدف الوصول إىل
اجلمعة خبطبتيها.
وذلك يكون واجبا تعيينا يف حال وجوبه التعييين ،وواجبا ذخيريا يف حال وجوبه التخيريي ،وقد ذكر
مجاعة من الفقهاء أن اجلمعة واجبة ذخيريا يف حال غيبة اإلمام (عليه السالم) كما ذكرنا ذلك يف حبث
الصالة اجلمعة.
 :6وذر الكفار والمنافقين والفاسقين
قال سبحانه﴿ :قُ ِل اللَّهُ ُمثَّ َذ ْرُه ْم يف َخ ْو ِض ِه ْم يَـ ْل َعبُو َن﴾(.)4
َّ
َمسائِِه﴾(.)3
ذين يـُْل ِح ُدو َن يف أ ْ
وقال تعاىلَ ﴿ :و َذ ُر ال َ
ِ َّ
ذين َّاذخَ ُذوا دينَـ ُه ْم لَعِبا َو َهلْوا﴾(.)2
وقال سبحانهَ ﴿ :و َذر ال َ
والظاهر من اآليات املذكورات عدم اتباع طريقتهم وإمنا يتبع اإلنسان طريق املؤمنني.
ول ِمن بـع ِد ما تَـبـ َّني لَه ا ْهلدى ويـتَّبِع َغيـر س ِ ِ
نني نـُ َولِِّه ما
قال سبحانهَ ﴿ :وَم ْن يُشاقِ ِق َّ
بيل الْ ُم ْؤم َ
الر ُس َ ْ َ ْ
َ َ ُ ُ ََ ْ َْ َ
تَـوَّىل ونُ ِ ِ
ت َمصريا﴾(.)5
َّم َوساءَ ْ
َ َ ْ
صله َج َهن َ
والظاهر وحدتما حيث إن مشاق الرسول متبغ غري سبيل املؤمنني وبالعكس ،وإمنا ذكرا ألن األمر
من املخالف قد يكون موجها إىل مشاقة الرسول وقد يكون موجها إىل اتباع غري سبيل املؤمنني.
وقوله تعاىل :نوله ما توىل أي نوجهه إىل ما توجه إليه من األحكام املرتبطة بذلك.
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والظاهر أن هذا ليس شيئا جديدا وإمنا هو إشارة إىل سائر األحكام املقررة يف الشريعة املقدسة.
 :7وذر الربا

ِ
َّ
نني فإ ْن َملْ تَـ ْف َعلُوا
ين َآمنُوا اتَّـ ُقوا اللَّهَ َو َذ ُروا ما بَِق َي ِم َن ِّ
الربا إ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤم َ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها الذ َ
ِِ
ِ ٍ ِ َّ ِ
س أ َْموالِ ُك ْم ال تَظْلِ ُمو َن َوال تُظْلَ ُمو َن﴾(.)0
فَأْ َذنُوا حبَْرب م َن الله َوَر ُسوله َوإ ْن تُـْبتُ ْم فَـلَ ُك ْم ُرُؤو ُ
ومعىن ترك ما بقي من الربا أن الربا الذي جاءه قبل العلم باحلرمة وأكله ال بأس به ،وإمنا حيرم عليه أن
يأخذ ما بقي من الربا له على الناس.
فإن الربا قُ ّسم يف الفقه إىل ربا معاملي وربا قرضي ،فإذا مل يكن يف املعاملة ربا ومل يكن يف القرض ربا
مل يكن ربا ،وإن كان بعض الناس يرونه ربا ،والعكس بالعكس ،وتفصيل الكالم يف املسألة يف (الفقه).
 :8الورع
ورد يف مجلة من الروايات ذكر الورع ولزوم التزام املؤمن به ،وليس هو حكما جديدا وإمنا هو عبارة
عن ترك احملرمات املذكورة يف الشريعة املقدسة.
والفرق بني الورع والتقوى أن األول عبارة عن االبتعاد ،والثاين عن التحرز والتحفظ ،فإن كليهما وإن
كانا يطلقان على شيء واحد لكن ذلك باعتبارين ،وإذا مجعا قيل :اتقى فورع ،كما يقال اتقى من األسد
فابتعد عنه.
وعلى هذا فيكون االتقاء قلبيا واالبتعاد عمليا ،وميكن بيان بعض الفروق بينهما.
 :9الوزن بالقسطاس المستقيم

قال سبحانهَ ﴿ :وأ َْوفُوا الْ َكْي َل إذا كِْلتُ ْم َوِزنُوا بِالْ ِق ْسطا ِس الْ ُم ْستَقي ِم﴾(.)4

واملراد عدم أكل أموال الناس بالباطل ،وإال فلو كال بالقسطاس غري املستقيم فأكمل الزائد مث قبضه
املشرتي وْحوه مثال ،مل يكن فاعال للحرام ،واحلاصل إنه ليس بواجب جديد.
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وال خيفى أن الفرق بني الكيل والوزن هو املتعارف حيث يكال بعض األشياء ويوزن بعضها.
 :01المساواة بين الخصمين
تقدم ذلك يف بعض األحاديث ،كما ذكرنا تفصيله يف كتاب القضاء.
ومن الواضح أن من ذلك واجب ومنه مستحب ،وقد قال علي (عليه الصالة والسالم) يف رواية
سلمة لشريح :مث واس بني املسلمني بوجهك ومنطقك وجملسك حىت ال يطمع قريبك يف حيفك ،وال
ييأس عدوك من عدلك.
ويف رواية السكوين ،عن الصادق (عليه السالم) ،عن أمري املؤمنني (عليه السالم) :من ابتلى بالقضاء
فليواس بينهم يف اإلشارة ويف النظر ويف اجمللس.)0(
وعن الصادق (عليه السالم) :إن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) ِنى أن يضاف اخلصم إالّ ومعه
خصمه.)4(
إىل غري ذلك ِما ورد يف هذا السبيل.
وال خيفى أن املساواة منها واجب ومنها مستحب ،فليس املساواة بينهما يف اإلشارات ويف النظر ويف
اجمللس ويف نوع التكلم وما أشبه ذلك من الواجبات ،بل من املستحبات ،خصوصا إذا كانت جهة
لالختالف ،وإمنا املساواة يف القضاء مساعا وفتوى هي املساواة احلقيقية وتفصيل ذلك يف القضاء.
 :00الوصية

ِ ِ ِ
ِ
بني
ب َعلَْي ُك ْم إذا َح َ
ت إ ْن تَـَرَك َخ ْريا الْ َوصيَّةُ ل ْلوال َديْ ِن َو ْاألَقْـَر َ
َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُ
ضَر أ َ
قال سبحانهُ ﴿ :كت َ
ِ
َّقني﴾(.)3
بِالْ َم ْع ُروف َحقًّا َعلَى الْ ُمت َ
ذكرنا يف كتاب الوصية أن الوصية الواجبة هي إمنا تكون حبقوق الناس وحقوق اهلل
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سبحانه وتعاىل ،أما غريمها فهي مستحبة ،ويف بعض الروايات الوصية حق على كل مسلم ،)0(ومن
الواضح أن الوجوب إمنا يكون إذا كان عدم الوصية سببا لضياع احلق ،أما إذا مل يكن سببا لضياع احلق فال
جتب ،بل إمنا تكون مستحبة ،وقد ورد يف احلديث :من مات بال وصية مات ميتة اجلاهلية ألن اجلاهليني
كانوا ميوتون بال وصية لعدم اعتبارهم للحقوق ،ال واجبها وال مستحبها.
وقولنا :أما إذا مل يكن سببا لضياع احلق فال جتب ،يؤيد ذلك ِما جيب عليه وِما حيرم عليه وهو تعبري
عرضي ال أن له خصوصية خاصة ،وكذلك ذكره مجلة من الفقهاء كما ال خيفى على من راجع التفاسري،
وال يدل عليه قوله سبحانه :ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها ،)4(فإن ذلك حمتمل
بالنسبة اىل الدينني وبالنسبة إىل الدين الواحد فيما إذا انتهى احلكم وشرع حكم غريه.
 :04الوصية لازواج
َّ
احلَ ْوِل َغْيـَر
ذين يـُتَـ َوفَّـ ْو َن ِمْن ُك ْم َويَ َذ ُرو َن أ َْزواجا َو ِصيَّة ِأل َْزو ِاج ِه ْم َمتاعا إىل ْ
قال سبحانهَ ﴿ :وال َ
إِ ْخر ٍاج﴾( ،)3أي ليوصوا وصية ألزواجهم.
والظاهر أن الوصية لألزواج كالوصية لغريها ،إن كان عدم الوصية سببا لضياع حقها جتب الوصية،
وإال فال جتب ،ومجاعة ذكروا أن اآلية منسوخة بآية عدة الوفاة ،وقد تكلمنا حول ذلك يف (الفقه) كما
ذكرنا يف بعض كتبنا أن النسخ يف القرآن باملعىن املتعارف حمل تأمل.
 :03الوضوء

الصالةِ فَا ْغ ِسلُوا
جيب الوضوء للصالة الواجبة وْحوها كالطواف الواجب ،قال سبحانه﴿ :إِذا قُ ْمتُ ْم إىل َّ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إىل الْ َمرافِ ِق َو ْام َس ُحوا بُِرُؤو ِس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إىل
ُو ُج َ

( )0الوسائل :ج 04ص 410الباب  0من الوصايا.
( )4الوسائل :ج 04ص 410الباب  0من الوصايا.
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الْ َك ْعبَـ ْ ِ
ني﴾(.)0

وال خيفى أن الوضوء منه واجب ومنه مستحب ،ومنه ما ليس بواجب وال مستحب ،كوضوء اجلنب
بعد غسله اجلنابة أو قبله ،حيث ورد ال وضوء قبله وال بعده ،كما أن الوضوء إذا كان ضارا كان حمرما ،كما
ورد مثل ذلك يف باب الغسل حيث قال (صلى اهلل عليه وآله) :قتلوه قتلهم اهلل ،أال ميّموه حيث مات
بسبب غسله كما هو مذكور يف باب الغسل.
وتفصيل الوضوء موكول إىل كتاب الطهارة.
 :02الوطي
جيب وطي الزوجة يف كل أربعة أشهر مرة على املشهور ،وقد استشكلنا يف املدة املذكورة يف كتاب
الفقه ،وقلنا :بأن الالزم املعاشرة باملعروف ،كما دلت عليه اآلية والرواية.
وإذا مل يتمكن من العمل ملرض أو عرض أو حرم مل يكن متمكنا من املعاشرة باملعروف ،فيكون
حقها بني البقاء والطالق ،وتفصيل الكالم يف كتاب النكاح.
 :05الوعظ

جال قَـ َّوامو َن علَى الن ِ
ِّساء ِ
ض ُه ْم َعلى بَـ ْع ٍ
ض َوِمبا أَنْـ َف ُقوا ِم ْن أ َْمواهلِِ ْم
ض
ف
ا
مب
َ
قال سبحانهِّ ﴿ :
َّل اللَّهُ بَـ ْع َ
الر ُ ُ َ
َ
ِ
فَ َّ ِ
ِ
ِ
ظات لِْلغَْي ِ
وه َّن ِيف
ب ِمبا َح ِف َ
تات حاف ٌ
ات قان ٌ
الصاحل ُ
وه َّن َوا ْه ُج ُر ُ
ظ اللَّهُ َوالالَّيت َذخافُو َن نُ ُش َوزُه َّن فَعظُ ُ
الْم ِ
وه َّن فإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَال تَـْبـغُوا َعلَْي ِه َّن َسبيال إ ّن اللَّهَ كا َن َعلِيًّا َكبريا﴾(.)4
ضاج ِع َو ْ
اض ِربُ ُ
َ
ال إشكال يف وجوب الوعظ فيما إذا كان داخال يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

( )0سورة املائدة :اآلية .6
( )4سورة النساء :اآلية .42

واهلداية واإلرشاد ،ويستحب إذا مل يكن من األقسام املذكورة ،ويف املقام إمنا جيب الوعظ إذا كانت
املرأة خارجة عن جادة الشريعة ،وأما إذا كانت غامطة حلق الزوج فقط فالوعظ مستحب إلرجاعها إىل
اجلادة ،وإال فيجوز للزوج التنازل عن حقه ،فإن ذلك حق ال حكم كما هو مذكور يف كتاب النكاح،
وكذلك كثري من احلقوق بني الزوجني حق هذا على هذه ،أو حق هذه على هذا.
 :06الوفاء مع الحربي بالشرط
إذا اشرتط الكفار على املسلمني شرطا يف ضمن عقد اهلدنة أو ما أشبه وجب على املؤمنني الوفاء
بذلك الشرط ،فإن الوفاء بالعهد من الواجب شرعا ،كما دل على ذلك النص واإلمجاع.
وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف باب العهد ،نعم إذا نقض الكافر فسح اجملال لنقض املسلم ،كما حيكى
من فعل رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) يف معاهدة أهل مكة ،فقد ذكرنا ذلك يف تارخيه (صلى اهلل عليه
وآله)(.)0

 :07الوفاء بالشرط
يف صحيح ابن سنان ،عن الصادق (عليه السالم) :من اشرتط شرطا ُمالفا لكتاب اهلل فال جيوز له،
وال جيوز على الذي اشرتط عليه ،واملسلمون عند شروطهم ِما وافق كتاب اهلل عز وجل.)4(
ويف موثقة إسحاق ،عن الصادق (عليه السالم) ،عن أبيه (عليه السالم) :إن علي بن أيب طالب
(عليه السالم) كان يقول :من شرط المرأته شرطا فليف به فإن املسلمني عند شروطهم إالّ شرط حرم
أحل حراما.)4(
حالال أو ّ
وال خيفى أن ذكر علي (عليه السالم) مسألة املرأة ألن كثريا من الرجال ال يهتمون بشؤون نسائهم،

( )0انظر كتاب (وألول مرة يف تاريخ العامل) ج 0و ،4لإلمام املؤلف.
( )4الوسائل :ج 04ص 414الباب  6من اخليار ح.0
( )4الوسائل :ج 04ص 414الباب  6من اخليار ح.1

بل يع ّدوِنن خارجا عن دائرة الشخصية( )0واملقابلة باملثل( ،)4بينما قال سبحانه :وهلن مثل الذي
عليهن باملعروف ،)3(فاألحكام مشرتكة بينهما إالّ ما أخرجه الشارع ِما هو مذكور يف حمله.
واملراد بتحرمي احلالل ،احلالل الذي يريد اهلل سبحانه وتعاىل بقاءه حالال ،وإال فإن الشرط كالنذر
والعهد واليمني دائما يغري اجلائز إىل الواجب واحملرم ،وتفصيل ذلك مذكور يف الفقه يف كتاب البيع.
 :08الوفاء بالعقد

قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّها الَّذين آمنُوا أَوفُوا بِالْع ُق ِ
ود﴾(.)2
ُ
َ
َ َ ْ
والظاهر أن الوفاء بالعقد تكليفي ووضعي ،كما ذكرنا تفصيله يف كتاب البيع.

 :09الوفاء بأمان المستؤمن
يف موثق السكوين ،عن الصادق (عليه السالم) قال :قلت له :ما معىن قول النيب (صلى اهلل عليه
وآله) :يسعى بذمتهم أدناهم ،قال :لو أن جيشا من املسلمني حاصروا قوما من املشركني فأشرف رجل
فقال :أعطوين األمان حىت ألقى صاحبكم وأناظره ،فأعطاهم األمان وجب على أفضلهم الوفاء به.)1(
وقوله (صلى اهلل عليه وآله) :أدناهم أي حق األدىن من جهة املال والعشرية والشخصية جيوز له
السعي بذمتهم فال يلزم أن يكون الواجب بالنسبة إىل ذمتهم رئيس اجليش أو شخصية ذات نفوذ ومال
وقدرة وما أشبه ذلك.
وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب اجلهاد.

( )0أي حفظ شخصيتها وكرامتها.
( )4أي مقابلة املعروف باملثل كما ورد يف اآلية الكرمية.
( )4سورة البقرة :اآلية .441
( )2سورة املائدة :اآلية .0
( )1الوسائل :ج 00ص 21الباب  41من جهاد العدو ح.0

 :41الوفاء بالعهد

قال سبحانهَ ﴿ :وأ َْوفُوا بِالْ َع ْه ِد إ َّن الْ َع ْه َد كا َن َم ْس ُؤوال﴾(.)0
وقال تعاىل﴿ :وأَوفُوا بِعه ِد اللَّ ِه إذا عاه ْد ُمت وال تَـْنـ ُقضوا ْاألَْميا َن بـع َد تَـو ِ
كيدها﴾(.)4
ُ
َ ْ َْ
َ َْ
َْ ْ
من الواضح أن الوفاء بالعهد الذي هو قسيم للنذر واجب نصا وإمجاعا ،كما أن الوفاء بالعهد يف
املعاهدات بني الطرفني أيضا واجب نصا وإمجاعا ،أما إذا قال إنسان إلنسان :على عهديت كذا بدون أن
يكون هناك عقد أو ما أشبه فالوفاء به ال دليل على وجوبه ،وقد ذكرنا الفرق بني العهد والعقد يف كتاب
البيع ،فالعهد ينشأ من القلب أوال مث جيري على اللسان ،بينما العهد ينشأ من اللسان أوال مث جيري على
القلب ،واحلاصل أن كليهما مشرتكان يف القلب واللفظ ،لكن أحدمها أخذ باعتبار القلب واآلخر أخذ
باعتبار اللفظ.
 :40الوفاء بالنذر

ضوا تَـ َفثَـهم ولْيوفُوا نُ ُذورهم ولْيطََّّوفُوا بِالْبـي ِ
ت الْ َع ِ
تيق﴾(.)3
قال سبحانهُ ﴿ :مثَّ لْيَـ ْق ُ
َْ
َُ ْ َ َ
ُْ َُ
وقال سبحانه﴿ :يُوفُو َن بِالنَّ ْذ ِر َوَخيافُو َن يَـ ْوما كا َن َشُّرهُ ُم ْستَطريا﴾(.)2
ويف صحيح سعيد :ما جعل هلل فهو واجب عليه.)1(
ويف صحيح احلليب ،يف رجل جعل عليه نذرا ومل يسمه ،قال :إن مسى فهو الذي مسى ،وإن مل يسم

فليس عليه شيء.)6(
إىل غري ذلك من الروايات الواردة يف باب النذر باإلضافة إىل اإلمجاع املقطوع به،

( )0سورة اإلسراء :اآلية .42
( )4سورة النحل :اآلية .10
( )4سورة احلج :اآلية .41
( )2سورة اإلنسان :اآلية .7
( )1الوسائل :ج 06ص 012الباب  0من النذر ح.1
( )6الوسائل :ج 06ص 012الباب  0من النذر ح.0

ومن الواضح قوله :إن مل يسم فليس عليه شيء يراد به إن مل يكن له متعلق ،وإال فإن كان له
متعلق على ْحو الرتديد أو الكلي وجب الوفاء أيضا بالنسبة إىل أحد املردد بينهما ،وبالنسبة إىل أحد أفراد
الكلي كما أملعنا إىل ذلك يف كتاب النذر ،وهكذا يكون حال العهد وحال القسم وحال الشرط.
وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف وجوب الوفاء بالنذر يف كتابه.
 :44الوقوف عند الشبهة
جيب الوقوف عند الشبهة يف موضعني:
األول :الشبهة يف باب العلم اإلمجايل.
والثاين :الشبهة احلكمية قبل الفحص ،وقد ذكرنا يف (األصول) وجوب الوقوف عند الشبهات
املوضوعية إالّ ما خرج كباب الطهارة والنجاسة ،وتفصيل الكالم هناك.
يف صحيح جابر ،عن الباقر (عليه السالم) :إذا أشتبه األمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حىت
نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا ،)0(يراد بذلك يف حال احلضور ،أما يف حال الغيبة فالالزم أن يعملوا
حسب املوازين املذكورة يف األصول.
 :43وقاية النفس واألهل
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّها الَّذين آمنُوا قُوا أَنْـ ُفس ُكم وأَهلي ُكم نارا وقُودها النَّاس و ِْ
جارةُ﴾(.)4
َ ْ َ ْ ْ َ َُ
َ
َ َ
احل َ
َُ
ويف صحيح أيب بصري ،قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن قول اهلل عز وجل﴿ :قُوا
أَنْـ ُف َس ُك ْم﴾ اآلية ،هذه نفسي أقيها فكيف أقي أهلي ،قال :تأمرهم مبا أمر اهلل به ،وتنهاهم عما ِناهم اهلل
عنه ،فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم ،وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك.)4(
والروايات الواردة حول حفظ األهل كثرية ،والظاهر أنه من مراتب األمر باملعروف

( )0البحار :ج 4ص 411الباب  40ح.1
( )4سورة التحرمي :اآلية .6
( )4تفسري الِبهان :ج 2ص 411ح.7

والنهي عن املنكر مع األولوية ،وإال فال وجوب زيادة على ذلك ،نعم ميكن أن يكون الوجوب آكد.
وال خيفى أن قوله (عليه السالم)( :وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك) إمنا هو فيما إذا مل يتمكن
من أكثر من ذلك ،وإال وجب عليه حسب املوازين املذكورة يف كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 :42االتقاء
تكررت يف اآليات والروايات االتقاء ،واملراد منه حفظ النفس عن احملرمات ،حىت ال يبتلى مبشاكل
الدنيا وعذاب اهلل سبحانه وتعاىل يف اآلخرة ،وقد ذكرنا فيما تقدم الفرق بني التقوى والورع.
أما قوله سبحانه :فليحذر الذين خيالفون عن أمره )0(فاملراد باحلذر أحد األمرين :إما التقوى وإما

الورع ،كما ذكرنا الفرق بينهما يف السابق.
 :45التقية

ِ ِ
َّخ ِذ الْم ْؤِمنُو َن الْكافِر ِ ِ
دل عليها األدلة األربعة ،قال سبحانه﴿ :ال يـت ِ
نني َوَم ْن
ين أ َْولياءَ م ْن ُدون الْ ُم ْؤم َ
َ
ُ
َ
()4
ِ
س ِم َن اللَّ ِه يف َش ْي ٍء إالّ أ ْن تَـتَّـ ُقوا ِمْنـ ُه ْم تُقاة َوُحيَ ِّذ ُرُك ُم اللَّهُ نَـ ْف َسهُ َوإىل اللَّ ِه الْ َمصريُ﴾ .
يَـ ْف َع ْل ذل َ
ك فَـلَْي َ
ميان و ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
لك ْن َم ْن َشَر َح
وقال سبحانهَ ﴿ :م ْن َك َفَر باللَّه م ْن بَـ ْعد إميانه إالّ َم ْن أُ ْك ِرَه َوقَـ ْلبُهُ ُمطْ َمئ ٌّن ب ْاإل َ
بِالْ ُك ْف ِر ص ْدرا فَـعلَي ِهم َغض ِ ِ
ظيم﴾(.)3
ب م َن اللَّه َوَهلُ ْم َع ٌ
َ َْ ْ َ ٌ
ذاب َع ٌ
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ويف صحيح ابن أيب يعفور ،عن الصادق (عليه السالم) :التقية ترس املؤمن ،وال إميان ملن ال تقية
له.)0(
ويف صحيح عبد اهلل الكناين ،عنه (عليه السالم) :أىب اهلل إالّ أن يعبد سرا ،أىب اهلل عز وجل لنا
ولكم يف دينه إالّ التقية.)4(
ويف موثق أبان ،عنه (عليه السالم) :ال دين ملن ال تقية له.)4(
واإلمجاع القطعي قائم من عامة طوائف املسلمني على وجوب التقية عند حتقق موضوعها.
والعقل يدل على تقدمي الفاسد درءا لألفسد ،والبحث يف ذلك موكول إىل الرسائل اخلاصة املعنية هبذا
الشأن ،وقد نقل صاحبا الوسائل واملستدرك روايات متواترة حول هذا املوضوع.
وقد جرت السرية القطعية من العقالء ،كفارا أو مسلمني ،سنة أو شيعة على العمل بالتقية ،فمن مل
يعمل بالتقية يف املال والعرض والدم يكون خارجا عن موازين العقالء.
 :46الوقوف

ضال ِم ْن َربِّ ُك ْم
ناح أ ْن تَـْبتَـغُوا فَ ْ
س َعلَْي ُك ْم ُج ٌ
جيب الوقوف بعرفات وباملشعر احلرام ،قال سبحانه﴿ :لَْي َ
ضتُم ِمن عر ٍ
ِ
احلَرِام َواذْ ُك ُروهُ َكما َهدا ُك ْمَ ،وإ ْن ُكْنتُ ْم ِم ْن قَـْبلِ ِه لَ ِم َن
فات فَاذْ ُك ُروا اللَّهَ ِعْن َد الْ َم ْش َع ِر ْ
فَإذا أَفَ ْ ْ ْ ََ
ني﴾(.)2
الضَّالِّ َ
وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف الوقوفني يف كتاب احلج.
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 :47والية األب والجد
ال شك يف والية األب واجلد األيب على الصغار يف كل شؤوِنم ،فيتصرفان فيها مبا مل يكن مفسدة.
والواجب عليهما منع األطفال بنني وبنات عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غريهم من الناس،
وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده يف اخلارج ،ملا فيه من الفساد كالزنا واللواط والسحق وما أشبه
ذلك ،أما لبس احلرير والذهب فالظاهر عدم حرمته على األطفال الذكور.
وعلى أي حال ،فتفصيل املسألة يف بابه ،حيث تعرض له السيد الطباطبائي ،وتعرضنا يف الشرح إىل
الكالم فيه.
والظاهر أن اإلنسان إذا كان وليا على يتيم كان عليه ذلك احلق أيضا.
ففي صحيح غياث ،عن الصادق (عليه السالم) ،عن أمري املؤمنني (عليه السالم) :أدب اليتيم ِما
تؤدب منه ولدك ،واضربه ِما تضرب منه ولدك.)0(
واألب واجلد والويل هلم احلق يف تفويض الصغري إىل املعلم وْحوه ،فله أن يؤدبه حسب املتعارف ،وقد
ذكرنا بعض الكالم يف ذلك يف (الفقه).
 :48والية الحسبة
احلسبة من االحتساب واحلساب ،كأن الفاعل هنا يفعل ما يفعله قربة إىل اهلل تعاىل واحتسابا ألجله
سبحانه ،وهذا ال ينايف ارتزاق احملتسب فهو كارتزاق القاضي وارتزاق املؤذن وغريمها.
والوالية تفوض إىل احملتسب من قبل الفقيه اجلامع للشرائط للرقابة على الناس وإصالح الفاسد،
واألصل فيه ما كان يفعله علي (عليه الصالة والسالم) من الدوران يف أسواق الكوفة وإرشاد الناس
وهدايتهم وتأديبهم ،يف قصص مذكورة يف التواريخ والروايات ،ولعله (عليه الصالة والسالم) كان اذخذ ذلك
من الرسول (صلى اهلل عليه وآله) فقد كان
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الرسول (صلى اهلل عليه وآله) يرسل بعض أصحابه ألجل إعالم حكم أو ما أشبه ذلك.
وإن كان احملتسب بنفسه فقيها عاملا عادال مل حيتج إىل اإلجازة من أحد ،كما أن فعل احملتسب لو
كان جمرد األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اخلري وإرشاد الناس من دون تطبيق ما هو من شأن
الفقيه كالتعزير وْحوه كان لكل مسلم ذلك.
وعلى أي حال ،فهي واجبة النصب على الفقيه من جهة أن فيه إقامة أحكام اإلسالم وإصالح
اجملتمع الذي وضع الفقيه حاكما ألجله ،كما جيب على كل مسلم كفاية بالنسبة إىل ما هو واجب كفائي.
 :49والية الفقيه
قد جعل الشارع الفقيه العادل يف زمن غيبة اإلمام (عليه الصالة والسالم) وليا على املسلمني ،فإن
كان واحدا فهو الويل وحده ،وإن كانوا متعددين لزم بينهم الشورى ومتشية األمور بأكثرية اآلراء ،كما أملعنا
إىل ذلك يف بعض مباحث هذا الكتاب ويف (الفقه) مفصال ،وكذلك ذكرناه يف بعض كتبنا السياسية ،فيقوم
الفقيه أو شورى الفقهاء بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية والفكرية وغريها ِما يرتبط
بإبقاء املسلمني وتقدميهم إىل األمام ،كما كان يفعله الرسول واإلمام أمري املؤمنني واإلمام احلسن (عليهم
الصالة والسالم).
 :31الوالية من قبل من له الوالية
إذا وىل املالك أو احلاكم إنسانا لتويل شأن من الشؤون ،كوالية القيم من قبل األب واجلد ،ووالية
الوصي من قبل املوصي ،ووالية املتويل من قبل الواقف ،ووالية الوكيل من قبل احلاكم ،إىل غري ذلك كانت
له الوالية على ذلك الشيء حسب التعيني أو حسب االرتكاز ،فالواجب على الويل احلفظ من الفساد
والتقدمي إىل األمام على ما هو مذكور يف الكتب الفقهية

يف األبواب املناسبة.
 :30الوالية على الميت
للورثة الوالية على امليت ،فأوالهم مبرياثه أوالهم بأحكامه ،على ما ذكرنا تفصيله يف باب األموات.
 :44التوكل على اهلل

قال سبحانهَ ﴿ :و َعلَى اللَّ ِه فَـ ْليَتَـ َوَّك ِل الْ ُم ْؤِمنُو َن﴾(.)0
ِ
ِ
نني﴾(.)4
ويف آية أخرىَ ﴿ :و َعلَى اللَّه فَـتَـ َوَّكلُوا إ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤم َ
إىل غريمها من اآليات املتعددة والروايات الكثرية الدالة على التوكل.
والفرق بني (وكل) جمردا ،و(أوكل) و(وّكل) و(توّكل) أن األول مبعىن التفويض ،والثاين هو األول بزيادة
يف التفويض ،فإن زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن ،والثالث جعل املوكل إليه وكيال ،والرابع استسلم إليه.
ومن الواضح أنه ليس يف الثالثة األول معىن االستسالم ،فالتوكل تفويض واستسالم معا ،واإلنسان
يعمل ما يف دائرة وسعه وقدرته ويفوض ما ليس يف دائرة وسعه إليه سبحانه ،ولذا قال الرسول (صلى اهلل
عليه وآله) :اعقل وتوكل.)4(
نعم يصح التوكل فيما يف دائرة الوسع أيضا إليه سبحانه ،مبعىن أنه أمره فيطيع أمره ،وأن صحته ومتامه
وثوابه وأجره بيده ،ومنه يظهر أن السعي إىل مجيع األمور اليت بيد اإلنسان ال ينايف التوكل ،بل إن اهلل
سبحانه وتعاىل أمر بذلك،
س لِ ْإلنسان إالّ ما َسعى﴾( ،)2وقال﴿ :قُ ِل ْاع َملُوا فَ َسيَـَرى اللَّهُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُ ُه
قال سبحانهَ ﴿ :وأ ْن لَْي َ
َو الْ ُم ْؤِمنُو َن﴾( )5فليس معىن
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التوكل البناء على عدم تأثري الوسائط والعلل واألسباب املادية.
والظاهر أن التوكل أيضا من األسباب املعنوية اليت جعلها اهلل سبحانه وتعاىل لبلوغ األهداف ،قال
ِ
بَ ،وَم ْن يَـتَـ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه فَـ ُه َو َح ْسبُهُ إ َّن
سبحانهَ ﴿ :وَم ْن يَـت َِّق اللَّهَ َْجي َع ْل لَهُ ُمََْرجا َويَـ ْرُزقْهُ ِم ْن َحْي ُ
ث ال َْحيتَس ُ
اللَّهَ بالِ ُغ أ َْم ِرِه قَ ْد َج َع َل اللَّهُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ْدرا﴾(.)0
والتوكل مبعناه املرتبط بأصول الدين واجب ،ألن القلب جيب أن يكون متوجها إىل اهلل سبحانه وتعاىل
بأنه مسبب األسباب وأنه اخلالق الرازق البارئ ،أما بغري ذلك فليس من الواجب ،بل هو من املستحبات
وامللكات الرفيعة.
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حرف الياء
 :0اليقين
إذا أسلم اإلنسان أو كان مسلما فالواجب عليه حتصيل اليقني باهلل سبحانه وتعاىل وسائر شؤونه
املرتبطة بأصول الدين ،إذا مل يكن متيقنا أي كان شاكا قلبا ،أو ظانا أو وامها ،بل بدون اليقني ال يكون
إميان ،فهو من أهم شعب األصول.
واآليات والروايات واإلمجاع ،بل العقل أيضا على ذلك دليل.
ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
نني﴾(.)0
قال سبحانهَ ﴿ :ر ُّ
ب َّ
ض َوما بَـْيـنَـ ُه َما إ ْن ُكْنتُ ْم ُموق َ
إىل غري ذلك.
 :4التيمم
التيمم من الواجبات على ما ذكر تفصيله يف (الفقه).
َّ
الصالةَ َوأَنْـتُ ْم ُسكارى َح َّىت تَـ ْعلَ ُموا ما تَـ ُقولُو َن َوال ُجنُبا
ذين َآمنُوا ال تَـ ْقَربُوا َّ
قال سبحانه﴿ :يا أَيـُّ َها ال َ
ِِ
بيل ح َّىت تَـ ْغتَ ِسلُوا وإ ْن ُكْنتُم مرضى أَو على س َف ٍر أَو جاء أ ِ ِ
ِ
الم ْستُ ُم
َح ٌد مْن ُك ْم م َن الْغائط أ َْو َ
ْ َ َ ْ َ َ
إالّ عابري َس ٍ َ
ْ َْ
َ
النِّساء فَـلَم َِجت ُدوا ماء فَـتـي َّمموا صعيدا طَيِّبا فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْدي ُك ْم إ َّن اللَّهَ كا َن َع ُف ًّوا َغ ُفورا﴾(.)4
ََ ُ َ
ْ َ ُ ُُ
َ ْ
وال فرق يف كون التيمم بدل الغسل أو بدل الوضوء ،فالواجب منه التيمم البدل من واجب منهما،
واملستحب منه التيمم البدل من مستحب منهما.
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 :3تيمم الميت بشروطه
جيب أن ييمم امليت الفاقد للماء أو الذي ال ميكن استعمال املاء له ،من قبل األحياء ،وتيممه كتيمم
احلي ،لكن بواسطة يد احلي بإمرارها على جبهته ويديه ،وإذا ميم كذلك كان من مسه ال جيب عليه غسل
املس ،كما ذكرنا ذلك يف كتاب الطهارة.
 :2التيمم على المحتلم في المسجد

يف صحيح أيب محزة ،عن الباقر (عليه السالم) ،قال :إذا كان الرجل نائما يف املسجد احلرام أو
مسجد الرسول (صلى اهلل عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ،وال مير يف املسجد إالّ متيمما ،وال
بأس أن مير يف سائر املساجد ،وال جيلس يف شيء من املساجد.)0(
وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف الشرح ،وأنه ليس خباص باالحتالم ،فلو جامع مثال حالال اشتباها أو
حراما كان كذلك.
 :5قاعدة التيسير

مل يذكرها الفقهاء اقتناعا منهم بقاعدة امليسور ،واألوىل من مصاديق الثانية ،وإن كانت حباجة إىل
شيء من التوضيح.

فإن قوله سبحانه :يريد اهلل بكم اليسر ،)4(يستفاد منه التيسري أيضا بالنسبة إىل النفس وإىل

الغري ،كما يشمله أيضا قوله (صلى اهلل عليه وآله) :جئتكم باحلنفية السمحاء

()3

وما أشبه ذلك ،فإنه

يشمل املوضوع واحلكم.
كما يشملها قوله (صلى اهلل عليه وآله) لذلك الشاب الذي أِنكته العبادة :إن هذا الدين متني

فأوغل فيه برفق ،فإن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى.)2(

والتيسري بني واجب ومستحب.
هذا باإلضافة إىل أن التعسري الذي هو خالف التيسري وليد مجلة من الصفات الذميمة ،حمرمة أو
مكروهة ،مثل:
 :0سوء الظن.
 :4التهمة.
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 :4الوسوسة.
 :2التدقيق يف املوضوع أو احلكم ،وقد ورد إن التدقيق يف الشيء زندقة.
أقول :ألنه ينتهي إىل الزندقة عادة واإلفراط والتفريط.
 :1تصعيب األمور ذهنيا أو خارجيا ،حيث إن للتصعيب تأثريا نفسيا ،باإلضافة إىل التأثري اخلارجي.
 :6الدقة يف التنظيم حبد اإلفراط.
 :7إرادة تطبيق احلياة واألحياء على نفسه ال كما أرادها اهلل سبحانه ،حيث خلق األحياء واحلياة
بصورة خاصة ،فإن مثل هذه اإلرادة باإلضافة إىل أِنا ال تنتهي إىل نتيجة ،توجب اهلم واحلزن والغضب
وسوء األخالق وتوتر األعصاب يف اإلنسان.
 :1اليأس.
 :1القنوط.
 :01واإلحباط.
ِما أشري إليها يف النصوص لفظا أو معىن.
((من مظاهر التعسر))
وللتعسري مظاهر يف كل أبواب احلياة ،وضدها التيسري ،ولعل ما ورد عن النيب (صلى اهلل عليه وآله)
أنه قال :يسروا وال تعسروا
أمور:

()0

إشارة إىل ذلك ،فإنه من فصل اخلطاب الشامل لكل شيء ،ونذكر منها

أ :التدقيق يف الوضوء والغسل والتيمم والصالة ،مثل إخراج األلفاظ عن املخارج بدقة غري عرفية،
وكذلك يف قراءة القرآن واألدعية والتسبيحات والذكر وما أشبه ،ويف أغسال امليت وجتهيزه ،واالعتكاف بأن
ال خيرج من املسجد حىت يف أشد احلاجات الدينية والدنيوية وما أشبه ذلك.
ب :وهكذا التدقيق يف إخراج ألفاظ العقود واإليقاعات من ُمارجها الدقيقة ،ويف قيم األشياء يف
املعامالت ،ويف عدالة الشهود واإلمام وْحوهم إىل حد اإلفراط.
ج :ويف احلفظ على النساء إىل حد الوسوسة واالتام ،وكذلك احلال يف احلفظ على
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األوالد واألقرباء.
د :والتدقيق يف النظافة جسدا أو أثاثا أو غري ذلك مبا يكون من الوسوسة الشرعية أو العرفية ،ويف
األكل والشرب ،ويف اللباس ويف املركب ،ويف املسكن ويف الدكان والبستان ،وما إىل ذلك فإنه قد يدقق
اإلنسان يف كل هذه األمور وقد يتساهل.
هـ :وهكذا التدقيق يف اذخاذ الزوجة أو الزوج ،بالنسبة إىل األخالق والسلوك( )0والتبعية وما إىل ذلك،

ويف خصوصيات املباشرة واملعاشرة ،ويف تربية األوالد وإدارة البيت ،وحفظ نفسه وعائلته عن احلر والِبد
وْحومها ،ويف حفظ الصحة الزائد.
و :ويف األمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية وغريها ،وقد ورد يف احلديث :إن املؤمن
سهل البيع ،سهل الشراء ،سهل القضاء ،سهل االقتضاء.)4(

وهذا من باب املثال ،وإال فاملؤمن سهل النفاذ ،سهل اإلمضاء ،سهل الرضا ،سهل اإلرضاء ،سهل
البقاء ،سهل اإلبقاء ،سهل املعامالت الفردية واملعامالت االجتماعية ،إىل غريها.
يصعب على نفسه يصيبه احلرج
ز :ويف التدقيق على النفس ،فإن الالزم التسهيل عليها ،فإن من ّ
والعنت بدون فائدة ،بل يوجب ذلك تنفريه عن األمور ،ولذا قال علي (عليه السالم) :إن هذه القلوب

متل كما متل األجسام فابتغوا هلا طرائف احلكمة.)3(

ح :ويف التدقيق على أخطاء الناس وعدم نسيان سوء سوابقهم يف قبال :خذ العفو ،)2(حيث

قد يدقق النظر يف أمر اجلار والصديق والتلميذ واألستاذ والشريك وغريهم ،وقد يعمل مبا يتساهل معهم،
فإنه أفضل حىت من الوسط.
ط :ويف التدقيق يف أمور املستقبل واالهتمام الزائد به بدون مِبر.
ي :ويف التدقيق فيما بيده من األعلى واألدىن ،مثل األخذ باحلد األعلى من التعزيرات وما أشبه
ذلك.
نعم يف الواجبات واحملرمات احملددة شرعا ال تسهيل ،إال يف موارد احلرج والضرر والضرورة واالضطرار
على ما ذكر يف حديث الرفع وغريه.

( )0أي إذا كان أكثر من املتعارف املأمور به شرعا.
( )4الفقيه :ج 4ص.016
(ِ )4نج البالغة :احلكمة .017
( )2سورة األعراف :اآلية .011

ال يقال :إنا رأينا النيب (صلى اهلل عليه وآله) والوصي (عليه السالم) يسهالن يف تلك األمور،
واحتمال أِنا من باب الوالية خالف األصل الذي يقول كلما شك يف أنه من باب احلكم أو الوالية البد
وأن حيمل على احلكم ألن الوالية حباجة إىل أمر زائد.
ألنه يقال :البد وأن حيمل مثل تلك األمور على قاعدة األهم واملهم واالضطرار والضرورة وما أشبه
ذلك ،باإلضافة إىل ما ذكرنا يف الفقه من أن هلم (عليهم السالم) حق العفو ،بل وكذلك بالنسبة إىل
الفقيه.
مثال الرسول (صلى اهلل عليه وآله) عفى عن الفارين من الزحف أي مل يعاقبهم ،وكذا عمن مل يقبل
حكمه يف متعة احلج فلم يعاقبه ،وأنه مل يتعرض ملن قال :ليهجر .وعفى عمن كان مهدور الدم فهدر دمه
مث جعله حمقون الدم.
وعلي (عليه السالم) عفى عن أهل البصرة اتباعا للنيب (صلى اهلل عليه وآله) بعفوه عن أهل مكة،
وقال (عليه السالم) ملن شكت زوجها يف معصية :إنه حيقق فإن ثبت ح ّد الزوج ،وإن مل يثبت ّأدب
الزوجة ،مث قام وصلى ِما سبب هرب الشاكية بعد أن رأت أن كال الطرفني يف ضررها ،إىل غري ذلك.
وكلما حصل إلنسان ،فقيه أو غري فقيه ،تلك االستثناءات كان يف يسر ،وإال كان عليه التطبيق يف
األحكام االقتضائية ،وقد ذكرنا يف بعض املباحث كيفية اجلمع بني يريد اهلل بكم اليسر )0(وبني أفضل

األعمال أمحزها ،)4(وكذلك بني إتعاهبم (عليهم السالم) أنفسهم يف العبادة وما إىل ذلك ،وبني (أوغل فيه
برفق)(.)3

وأن املراد باألمحز األصعب ذاتا ال األصعب فردا.
وأِنم (عليهم السالم) حيث كان بيدهم احلكم واألسوة كان الالزم أن يسلكوا ذلك املسلك ،كما
قال علي (عليه السالم) بالنسبة إىل (أخ عالء) يف البصرة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،وسالم على املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على
حممد وآله الطاهرين.

( )0سورة البقرة :اآلية .011
( )4حبار األنوار :ج 67ص 010ط بريوت.
( )4انظر الكايف :ج 4ص.17
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