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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة
األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
أصالة الرفق واللين

في المجتمعات وفي الحكومات
()1

ِ
اح ْلما َف َ ِ
ف الم َ ملا ِ
اساتَافم ِف مر
اْ فَلْاال بَلِااي َ
اْ لَ وَا مام َولَا ماو وً مها َ
قاال اهلل ععاااىل فَبِ َماا َر مح َما ِاة ِما مان اللِا ِات لِمه َ
فااوا م مان َح مولا َ فَااا م و َا مها وَ مم َو م
ِ ِ ()1
ْ فَاتَا َوًِ مل َلَى اللت
لَ وَ مم َو َشا ِومروه مم فِي األ مَم ِر فَِإذَا َ َزمم َ
بصائر الهور في آية اللين واْستشارة
ْ لَ وَ مم اللين التكويهي
المراد من لِمه َ
اْ لَ وَ ا مام املا ارا ب ااه الل ااني الت ااويي ال التشا اريعي ويع ااي الت ااويي
البص اايرة الةالة ااة أن الظ اااهر أن الل ااني يف قول ااه عع اااىل لِمه ا َ
أنااه  كااان بسااجيته و بعااه و اااكلته النفسااية لينناان ع ااه واان ي ااون بطبعااه و اااكلته فظاان دليظاان قاساايان عنيفاان ااديدان ،فااان ها ه
الصاافة (اللااني ،وضاادها العنااف والفظاعااة) كسااائر الصاافاا النفسااانية فااان بع ا الناااج بطبعااه حلاايم أو كاار أو ااجا وبعضااهم
جبان أو خبيل أو دضوب.

ْ اللني الت اويي أناه ععااىل أخاه عناه بصايضة املاضاي ولاو كاان عشاريعيان ل اان املناساب أن يقاول
والدليل على أن املرا به لِمه َ
(فبما رمحة ون اهلل لِن هلم) كما قال فَا م و َ مها وَ مم فان فاعف أور عشريعي ولايه إخبااران عان أوار ع اويي ،أو لناساب أن يقاول
ف الم َ مل ِ
اْ فَلْاال بَلِاي َ
اح مماا يعاي أناه لايه فظاان
(فبما رمحة ون اهلل نأورك بأن علني هلم) كما يدل على أنه ع اويي ،قولاه َ ولَ ماو وً مه َ

وال دليظ القلب.
ِ
العبرة اختاروا ال ائد الليْن الرفيق بطبعت
والعباارة ماان ذل ا أن القائااد ال ا ي يعا ناني أو ينتخااب لقيااا ة األوااة أو الشااعب أو ح ا احلااريب والعشااوة واالبااا والنقابااة ،واان

مميرياعه أن ي ون ليننان بطبعه دو فظ وال دليظ القلب ،وعليه فلو ار األور باني أن تتاار وعلماان واث األخاالا ليناان هشاان بشاان وباني
أن تتاار وعلماان قاساايان عنيفاان كااان األول أرجا بااال ا  ،وكا ل لااو ار األواار بااني أن اتااار الريوجااة عوجاان عنيفاان أو ليناان أو الع ااه
أو أن خيتار األعضاء قائدان للحريب أو ينتخب الشعب رئيسان أو قائدان أو دو ذل .
فانااه إذا كااان واان أ ااعة رمحااة اهلل ععاااىل أن خيتااار ملاان يرسااله إىل الناااج كافااة رسااوالن ليناان دااو فااظ وال دلاايظ ،وكااان اهلل هااو األعاار ااا
( )1سورة آل عمران آية .151
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يصال لعباا ه و اا يصالحهم وكاان الرساول  أيضاان قادوة وأساوة  لََ ا مد ًَااا َل لَ وكام فِاي رس ِ ِ
ساهَ ة )1(كااان األوىل
اول اللِات أ م
م َو
وس َاوة َح َ
الوصول احل يم الرفيق.
بنا أن تتار للقيا ة واإل ارة يف كافة املستوياا الشخص اللني اخللوا السم أو اإل ارة أو اجملله اللنني َ
ف الم َ مل ِ
اح ْلما َف َ
فاوا ِم مان َح مولِا َ  مماا يعاي
اْ فَلْاال بَلِاي َ
سر لني الرسول هلم بأناه َ  ولَ ماو وً مه َ
إضافة إىل أن اهلل ععاىل يعلل ن
لسوا الناج إىل ال مال والدين واألخالا والفضيلة.
أن اللني ،إضافة إىل أنه كمال ذايت ،فانه الطريق األجنع واألصل َ
ال َلَاى َشااًِلَتِ ِت )2(لياال علاى أن الضلايظ قلباان يتجلاى عنفاه علااى جوارحاه إذ ال ينضا واان
بال ان قولاه ععااىل قوا مال وًال يَا مع َما و
اللني اماوان.
اإلناء إال ال ي كان فيه ،وك ل ن
اللين اختياري اقتفائي
ول ن ه ا اللني يف الرسول  ليه أواران قساريان جهياان داو اختيااري بال اناه ع اويي اقتضاائي ال ِعلناي ،بال أن عماوم الصافاا

النفسية هي ون ه ا النمط فإن الصفاا النفساية قابلاة للتضياو والتطاوير وليسات صافاا العواة قهرياة ل نساان ،ولا ا جناد أن ااباان
مي ن أن يتحول إىل اجا باالتلقني واإلءااء املساتمر وباملمارساة وداو ذلا  ،وكا ل البخيال مي ان أن يتحاول إىل كار وباالع ه،
نعم التضيو يف الصفاا النفسية صعب ل نه ليه باحملال.
مث أن الصفاا اإلجيابية النفسية ونحة ون اهلل ععاىل ل ن فرقها عان الصافاا الظاهرياة كقساماا الوجاه والطاول والقصار ودوهاا
أهنا قابلة للتضيو ع ه الصفاا ااسمانية ،على أن بع الصفاا ااسمانية عقبل التضيو بتدخل خارجي كالعملية ااراحية.

والعبرة من ذل أيضان أن البخيل وااباان والضضاوب سايء األخاالا وإن أو ان أن يتضاو باااد وااهاا وعاروي
ليه ون الاراج أصاالن اختيااره كقائاد وإن وعاد باأن يضاو ذاعاه؛ إذ واا أكرار الوعاو وأقال الوفااء! فاألسالم واألرجا اختياار القائاد أو
املرجع أو املعلم احلليم الشجا ال ر بطبعه وب اعه ون البداية.
الانفه ،فاناه

محورية اللين والرفق في الروايات الشريفة
والضريب أن جند الرواياا الشريفة عركري أكاه الككياري علاى صافة احللام وساعة الصادر والرفاق واللاني يف العلمااء وداوهم ..حا ور
يف الرواية
ح أَ مل يَ مخ وز َل ِ ل َممتو َوَْ يوا مؤ َخ َذ َ مهتو فَ َذلِ َ فِي ال ِد مر ِك ماألَ ِوِل ِم َن الهِا ِر.
(قال أبو عبد اهلل  إِ ِل ِم َن المعولَ َم ِاء َم من يو ِح َ
ف َهِ َ فَ َذ َاك فِي ال ِد مر ِك الةِالِي ِم َن الهِا ِر.
ف أَلِ َ َوإِ َذا َو َ َ
َوِم َن المعولَ َم ِاء َم من إِ َذا وو ِ َ
ِ
فع ال ِمعل ِ
ِ
ِ
ِ
ف وَْ ياارى لَاتو فِاي الممسااًِي ِن و م اعال فَا َذ َاك فِاي الا ِدر ِك الةِالِا ِ
م
َ
ََ
مم مه َد َذ ِوي الةا مِرَوة َوال ِش َر َ َ َ
َوم َن المعولَ َماء َم من يَا َرى أَ مل يَ َ َ َ
ِم َن الهِا ِر.
ِ
ِ
صار فِاي َشاي ِء ِمان أَما ِرِ
ااء مان يا مذهح فِاي ِ ل ِمم ِات ما مذهح ال ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
م م م
َ َ َ َ
َوم َان المعولَ َم َ م َ َ و
مجبَااب َرة َوال ِسا َ ي ِن فَاإ مل ورِد َلَميات َش مايءة م مان قَا مولات أ مَو قو َ َ
ِ
ح فَ َذ َاك فِي ال ِد مر ِك ال ِرابِ ِع ِم َن الهِا ِر.
بَف َ
( )1سورة األحرياب .21
( )2سورة اإلسراء آية .48
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ِ
وِمن المعلَم ِاء من يطملوح أ ِ
مخ ِام ِ
س ِم َن الهِا ِر.
ِص َارى لِيَافم وزَر بِِت ِ ل وممتو َويَ مكةوا َر بِِت َح ِديةوتو فَ َذ َاك فِي ال ِد مر ِك ال َ
َحادي َ الميَا وَود َواله َ
َ َ و َ َم َ و َ
وِماان المعلَما ِ
صاايح حرف اال و ِ
ِ
ِ
ِ
اين فَا َذ َاك فِااي
فا واع لَا مف َسااتو لِ مل وف متايَااا َويَا وا و
احاادال َواللِااتو َْ يو ِحا َ
ااء َما مان يَ َ
اح ال وممتَ َكلَفا َ
اول َس الوولي َولَ َعلِااتو َْ يو و َ م َ
َ َ وَ
ال ِد مر ِك ال ِس ِاد ِ
س ِم َن الهِا ِر.
()1
ِ
ِ ِ
ِ
وءةل َو َ م ل فَ َذ َاك فِي ال ِد مر ِك ال ِسابِ ِع ِم َن الهِا ِر
َوم َن المعولَ َماء َم من يَاتِخ وذ ل َممتو وم ور َ
العالم الذي يخزل لمت ويمهعت من الهاس في الدرك األول من الهار!
ولعل املرا ون أَ مل يَ مخ وز َل ِ ل َممتو َوَْ يوا مؤ َخ َذ َ مهتو وال ي يستحق باه أن ي اون يف الادرك األول وان الناار ،ذلا العاا الا ي ميناع
العلاام الا ي ءتاجااه الناااج يف اانون ياانهم أو نياااهم ممااا كااان يف ائاارة الواجباااا ال فائيااة ،وواان العلااوم الااه ءتاجهااا الناااج ِعلاام
العااا يف فض ا عاادوان الظااا ؛ فااان احل وواااا ااااائرة عتسااك علااى اسااتبدا ها و لمهااا ووصااا رهتا حلقااوا الناااج وآرائهاام وأو اواهلم،
ووجه ورييناف خادا ال ي تشافه عاا ة إال العلمااء وذوي الفهام والبصاوة فاإذا سا ت هانالء عان بياان وظاا العباا نارأ
عتسك بإعالم ن
الظااا أكراار فااأكرر ف ااان العااا اري الظااا يف لمااه وعدوانااه وسااف ه للاادواء وهت ااه ل َع اراو ،وواان األَع اراو مسع اة الناااج
واملعارضة ،كما كان ري الظا يف وصا رعه للحقوا ،وون احلقوا آراء الناج.
ف هْ في الدرك الةالي من الهار!
والذي إذا وو ِ ف أل وإذا َو َ َ
ف َهِا َ  ف أ ناه ياار
ف أَلِا َ َوإِذَا َو َ ا َ
مث ان العلماااء ال ا ي يوَ عااون يف الاادرك الرااال واان الناااج هاام واان يتصااف بانااه إِذَا وو ِ ا َ
نفسه فوا النقاد لا ا ياأنف الاوعظ والنصايحة ويت اه عليهاا ويشامنري وان الناصا الناقاد املعاارو احل ايم ،ويف املقابال فاناه إذا َو َعاظ
النااج وعظهام بعنااف ال برفاق مماا يساابب فارارهم عان الاادين واحلاق والعدالااة في اون علاة للضااالل والفساا لا ا ي ااون يف الادرك الرااال
ون النار .واحلديث عن ه ا احلديث حباجة إىل وقالة وستقلة.
اادى مهَ ِ
ِ ِ
ود ِألَولِياائِ
س َلَاى
اي
ل
م
او
ا
ق
اوم
ا
ي
ا
ف
ي
َ
ااد أَيم َان ال َ
َ
َ
و
م
ة
و
َ
صا ود و م َ
م
كما ور يف الرواية قال أبو عبد اهلل  إِذَا ًَا َل يَا مو وم الم يَ َاماة لَ َ و
َ
()2
وج ِ
ِ ِِ
وهم و َهِا وف و ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِم
وه َِ مم لَ مح ةم فَايوا َ و
ين َولَ َ
وو
صبووا لَ وَ مم َو َالَ ود و م َ
ين آذَ ووا ال ومم مؤمه َ
ال َه وؤَْء الذ َ
وه مم في ديه َِ مم ثو ِم يوا مؤَم ور ب َِ مم إلَى َج ََه َ

الطفاة في مواجَة اآليات البيْهات
وواان أ هاار وصااا يق (الا ين يعنفااون املاانونني يف ياانهم) أولنا الطضاااة واملسااتبدون الا ين إذا أواارهم الناااج بالعماال بآيااة الشااور
()3
اْ َلَا ماي َِ مم )8(و ْإِ مًا َارا َ فِااي
صا َاروه مم َواألَ مب ا َل الِتِااي ًَالَا م
اورى بَا ميا اهَا وَ مم أو آيااة احلريااة َ ويَ َ
فا واع َ ا مها وَ مم إِ م
َ وأ مَما واروه مم وشا َ
اال )6(أو آيا ااة التعد ي ااة وفِا ااي َذلِ
ال ا ادَي ِن )5(وآيا ااة الع اادل واإلحس ااان إِ ِل اللِا ااتَ ي ا اِممر بِالمع ا ا مد ِل وا ِ محسا ا ِ
س
ف
اا
ا
ا
ه
ا
ت
مي
ل
ا
ف
ا
ا
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ وو َ َ َ
م
( )1اخلصال ج 2ص.352
( )2ال ايف ج 2ص.351
( )3سورة الشور آية .34
( )8سورة األعرا آية .151
( )5سورة البقرة آية .256
( )6سورة النحل آية .19
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الممتاهافِسااو َل )1(أو آيااة األوااة الواحاادة وإِ ِل ها ِاذ ِ أوِماات وكم أوِماةل و ِ
احا َدةل وأَلَااا ربَ وكاام فَاااِا و ِ
ول ،)2(إذا أوااروهم با ل واجهااوهم
َ َ
َ َ م
و م
َ
وََ و
بصاانو االهتااام بالعمالااة وبااأنوا التسااقيط االجتماااعي وباحلصااار االقتصااا ي والسياسااي أو بالسااجن والتع ا يب أو بااالنفي واإلبعااا
أو دو ذل .
وواان ذلا كلااه نعاار أن األصاال يف اإلسااالم هااو اللااني والرفااق واملااداراة خللااق اهلل والتساااو واالدضاااء عاان السااينة ،وأيضاان عاادم
التشد يف أوور الدين ا يدل عليه الدليل بل باخكا ون عند أنفسنا.
ض لِي باب ِ
ال ًِ َ وه َما َح َ ةل...
من ف ت رواية َ واِابَا معتو َما ال َسهِةََ ...وَْ يَا مع ِر و َ َ

وقد سبق أن نقلنا رواية عدل على أن املنهج يف الشاريعة اإلساالوية الض ناراء هاو وانهج اللاني ال الشادة ،وحياث عسااءل العدياد وان
فال ماألَ مم ِ
َح َم وزَهاا )3(فاال باد وان التوقاف قلايالن عناد بعا
اال أ م
األفاضل عن فقاه الرواياة ووجاه مجعهاا واع ساائر الروايااا وونهاا أَفم َ و َ
فقه احلديث فيها على أن استقصاء أ را ال الم فيها حباجة إىل راسة وستقلة.
اْ أَلَااا وأَبِااي وأَبااو حماازةَ الةَمااالِ َي و َ مب ا ود ال ا ِرِح ِيم الم َ ِ
َح ا َ ِم
ص ا وير َوِزيَا و
ااد ماأل م
فقااد ور يف الروايااة عاان حنااان باان ساادير قااال  وً مها و َ َ و َ م َ َ َ
ِ
اال ِما َان الم وكوفَا ِاة.
اْ قَا َ
وح ِجاجاال فَا َد َخلمهَا َلَااى أَبِااي َج مع َفا ِر  فَ ا َارأَى ِزيَااادال َوقَا مد َ َسالِ َُ ِج ملا ود و فَا َ ا َ
َح َرمما َ
اال  لَااتو ما مان أَيما َان أ م
ِ
اال  ولِاام أَحرما َ ِ
ِ
ِ
اال بالَفَهِااي َاان با مع ِ
اال
َج ا ِر .فَا َ ا َ
ف ا وك مم أَلِااتو قَا َ
قَا َ
اال َمااا بَاعو ا َد ما َان ا مِ محا َار ِام فَا وَا َاو أَ ملَا وام ل مَ م
َ َ م َم
مَ
اْ ما َان الم وكوفَااة فَا َ ا َ َ
ِ ِ
ِ
اال  لَاتو َولِ َام
اال ِم َان ال ِربَا َذ ِة .فَا َ َ
اْ فَا َ َ
اب .ثو ِم قَ َ
َح َرمم َ
َ ما بَالِفَ َ َه َذا إِِْ ًَ ِذ ة
ال  ألَبِي َح مم َزَة الة ََمال َي م مان أَيم َان أ م
ِ ِ ِ
ِ
َح َرممتو َمااا فَا َ ا َااْ ِما َان
اوزو .ثوا ِم قَا َ
اْ أَ مل َْ َ وجا َ
َحبَمبا َ
ِألَلِا َ َسا ِام مع َ
اال  ألَبِااي َو َ مبااد ال ا ِرح ِيم ما مان أَيما َان أ م
ْ أَ ِل قَا مب ا َار أَبِااي َذ هر بِ ََااا فَِ م
ِ
ض لِاي باب ِ
ال َمع ِ ِيق .فَا َ َ
اال ًِ َ وه َماا َحا َ ةل إِِْ أَ َخا مذ و
ت بِالميَ ِساي ِر َوذَلا َ ِألَ ِل اللِاتَ
َص مبتو َما ال َر مخ َ
ال  أ َ
صةَ َواِابَا معتو َماا ال َساهِةَ َوَْ يَا معا ِر و َ َ
ح الميَ ِس َير َويوا مع ِطي َلَى الميَ ِسي ِر َما َْ يوا مع ِطي َلَى المعومه ِ .)8(
يَ ِس ةير يو ِح َ
وبقيق املطلب يف ضمن النقاط التالية

من المحرمات اختراع ع يدات و شديدات مبتد ة في الشريعة

أ -إن كال وااا حا ند الشاار لااه حاادو ان ،فاناه ال جيااوع اوعهااا وتا رعني بالردبااة يف األ ااد واالصاعب ألنااه أكراار واباان ،فاااحلج حا نده
امليقاا وال جيوع اإلحرام قبل امليقااا فاناه عشاريع حمارم وال يصا التعلال باناه حياث كاان أصاعب وأ اق فهاو أكرار واباان! أال عار أن
للصااالة حاادان ال جيااوع اااوعهف فااال جيااوع واارالن أن يصاالي الصااب عشاار ركعاااا وت ا رعان بانااه أصااعب وأ ااقف أو يصاالي ائااة ركااو يف
الركعة الواحدة! ويف دو الصالة األور ك ل أيضان كأن يصوم صوم الوصال أو يبقى صائمان ح بعد املضرب ..وه ا.
صح له املعلووة اخلا نة اله كانت قاد بلضتاه ولعلاه كاان قاد مساع رواياة ورسالة ب اَ ماا بَاعوا َد ِم َان ا مِ مح َار ِام
ب -مث أن اإلوام  ن
( )1سورة املطففني آية .26
( )2سورة املنونون آية .52
( )3حبار األنوار ج 61ص.111
( )8اإلستبصار ج 2ص.162
4
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ِ
َج ا ِر )1(ول ا ا قااال بالَفَهِااي َاان با مع ِ
ف ا وك مم فأوض ا لااه اإلوااام ان الروايااة و وبااة علاايهم ،باال ح ا لااو كاناات بلضتااه
فَا وَا َاو أَ ملَا وام ل مَ م
مَ
َ
بطرياق وعتاه فاان اإلواام صارا ههنااا خبطاأه فاان الرقاة قاد خيطااح أحياناان ،نعام اناه ءتمال أن ي ااون وجاه الت ا يب هاو عفساوه للروايااة
باإلحرام قبل امليقاا بال ن ر ال اإلحرام ون أبعد املواقيت اخلمسة أو الستة فتأول.
ج -قوله  للَّ ين أحروا وان (العقياق) وهاو امليقااا املعارو (اصابتما الرخصاة) يفياد أن داوه ،كااإلحرام قبال امليقااا ،داو
ورخص فيه ودو جائري (واعبعتما السنة) يفيد أن دوه بدعة دو سنة.
ن

مرجوحية الهذر وال سم والعَد حتى لى الطا ات!
ِ
ِ ِ
َخا مذ و ِ ِ
ض لِااي بابا ِ
اح الميَ ِسااي َر َويوا مع ِطااي َلَااى
اير يو ِحا َ
اال ًِ َ وه َمااا َحا َ ةل إِِْ أ َ
 وأوااا قولااه َ وَْ يَا معا ِر و َ َت بالميَسااي ِر َوذَلا َ ألَ ِل اللِااتَ يَسا ة
الميَ ِسي ِر َما َْ يوا مع ِطي َلَى المعومها ِ  فالظااهر أناه وطلاب آخار أضاافه اإلواام  ملريياد الفائادة إذ العطاف التفساوي خاال األصال
واألصاال يف العطااف عطااف املبااائن علااى املبااائن ،فقااد با ناني اإلوااام  أوالن ح اام اااوع احلااد اإلهلااي املقاارر باالنتقااال إىل بدعااة
األصااعب األ ااد( )2مث با ناني اإلوااام  أنااه لااو وِج اد للتش اريع اإلهلااي ح ا ندان كال ااا حااالل ل اان أحااد ا أصااعب فاااألرج األخ ا
باليسو.
وورال ذل يف نفه املقام اإلحرام قبل امليقاا بالن ر فانه بادون نا ر بدعاة وبا ال – وهاو الصاورة الساابقة – ل ناه واع النا ر
جائري فااائري أوران اإلحرام ون امليقاا كسائر الناج واإلحرام قبل امليقاا بالن ر.
وها ان كال ااا حااالل ل اان األول أرجا بااال ا ؛ وذلا ألن النا ر و ااروه ورجااوا فانااه يوقااع اإلنسااان يف وشااقة جدياادة وها ا
وااا ال يريااده الشااار  ،وي فااي أن يلتااريم الشااخص باااألواور والن اواهي ال اوار ة وال اعااي ألن يضاايف إىل و ائفااه و يفااة جدياادة ،ه ا ا
إضافة إىل أن كروان ون الناج ين ر مث ال يلتريم فلم عوريط النفه باحلرامف
وكا ل ال َق َسام والعهااد فاهنااا و روهااة كالنا ر ولااو كاناات لفعاال األواار املسااتحب كااأن ينا ر أو يقساام أو يعاهااد اهلل علااى أن ءااج
حجة وستحبة أو دو ذل (.)3
وذل هو وا عدل عليه الرواياا وصرحت به الفتاو
()8
قال اإلوام الصا ا َ َْ  اتَا َع ِر ووا لِلمح و ِ
اصبِ وروا لَ ََا
وق فَِإ َذا لَ ِزَم مت وك مم فَ م
و
والتعرو للحقوا أي بالن ر والقسم و به ذل (فاذا لريوت م) أي بوجه رعي كالن ر أو الشرط.
ِ
ح ال ِر وج ول َلَى لَا مف ِست.)5(
يج َ
وقال ( إِلَي أَ مً َرو ا مِ َ
اب أَ مل يووج َ
سائر الفوائد الف َية لف ت م اصد الشريعة

( )1هت يب األح ام ج 5ص.52
( )2ون ون أن ي ون وندرجان يف إ ار املستحباا .فتدبر
( )3وقد يسترىن ون ذل ون قطع بوفائه بالن ر أو القسم ولعل به يوجه ن رهم  فتأول.
( )8ون ال ءضره الفقيه ج 3ص.164
( )5ال ايف ج 1ص.855
5
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د -م اصد الشريعة صلح مرجحال في باب التزاحم

()1

ثم إن وقاصد الشريعة اله عستقى ون ال تاب العرييري والروايااا املعتاهة ،مي ان أن ع اون هلاا املرجعياة ال اه يف بااب التارياحم

ويف عشخيص األهم ون املهم ،فإذا عرياحم أوران ل ل ونهما وصلحة فانه يقادم األهام ،إلرياواان إن كانات املصالحة الراجحاة حباد املناع
واان النقاايص وعرجيحاان إن عبلااد ذلا احلااد ،ل اان وااا هااو األهاامف كراوان وااا يتحا ناو العقااالء أو املتشاارعة يف بديااده ساواء يف الشاانون
الفر ية أم االجتماعية أم يف نون احل ووة.
وهنا عهع أ ية بديد وقاصد الشريعة األساسية والفرعية يف عشخيص األهم ون املهم.
وذل ا عااارة ي ااون يف ائاارة الشاانون الشخصااية وأخاار ي ااون يف الفقااه االجتماااعي وفقااه الدولااة اإلسااالوية فلنباادأ بفقااه الدولااة
والفقه االجتماعي ولنضرب ل ل بع الشواهد
المشَور دم حق الهاس لى حق اهلل
فقد نساب إىل املشاهور عقادم حاق النااج علاى حاق اهلل قاال السايد العام ( ام لاه) (خاوساها إن املشاهور باني الفقهااء عقا ندم
ح ناق الناااج عنااد التارياحم واع حا ناق اهلل ،ولعلنااه املرع ااري يف أذهااان املتش نارعة)( ،)2و(وقااد ينياناد ارع اااع املتشاارعة علاى أ يااة حااق الناااج ااا
ادل علااى إ نن ورع ااري الاراوي كااان علااى إ نن حااق
ااج يضفاار لااه ،فقااال الاراوي حا حااق الناااج .حيااث يا ن
ور يف احلااج ودااوه واان أ نن احلا ن
أهم ،ول ا سأل عنه ،لظهور املقام يف السنال عن األهم)(.)3
الناج ن
نعم ناقش العديد ون الفقهاء يف ذل صضر و هرة ،كما نقل السيد العم عفصيله يف كتابه فراجع.
وقااد اسااتدل ال ا ين ذهب اوا إىل عقاادم حااق الناااج بوجااوه ونهااا (وقااد ي ا كر للااريوم الكجااي حبااق الناااج وجااوه أحاادها إ نن يف حا ناق
()8

الناج اجتما ح نقني ،ألن اهلل ععاىل هو ال ي جعل حق الناج ،فهو حق اهلل أيضان)
ون اارر ههنااا أن البحااث ههنااا لاايه باألساااج لتبااي إحااد اذراء واملناقشااة واألخ ا والاار يف األ لااة فااان ذل ا يسااتدعي لاادان
ضخمان بل اإل ارة فقط إىل العديد ون الرواياا وأن فتاو مجع وعتد به ون الفقهاء على ذل .
 -3في دائرة الف ت اْجتما ي وف ت الدولة

ديم الكذب لى ياع أموال الهاس
أ -أن ال ا ب واان احملرواااا ال بااوة بااال ا والقساام كاذب اان أ ااد حروااة باادون ريااب ل اان لااو عوقااف إنقاااذ وااال الناااج علااى
ال ب بل والقسم كاذبان فلي ب وينق أووال الناج.
وذل وا لت عليه الرواياا فمنها واا جااء يف كتااب بياان األصاول (يف عارياحم ال ا ب – الا ي حروتاه وان حاق اهلل ععااىل –
واع التسابيب إلضااعة ح ناق النااج وان بادن أو واال – الا ي حروتاه وان ح ناق النااج – فقاد ور ا بتقاد حاق النااج فياه ائفاة واان
( )1وهو دو باب التعارو السابق ال كر ،كما ال خيفى.
( )2بيان األصول (التعا ل والكجي ) ج 1ص.22
( )3بيان األصول (التعا ل والكجي ) ج 1ص.23
( )8بيان األصول (التعا ل والكجي ) ج 1ص.11
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الروايااا وونهاا املو اق (قااال قلاْ ألباي جعفار  إ ْل معااي بفاائع للهااس ولحاان لم ْار بَاا لااى هاؤْء الع ْشاار فيحلْفولااا
ليَا فهحل لَام ف اال  وددت إلْاي أقادر لاى أل أوجياز أماوال المسالمين ًلَْاا وأحلا ليَاا .))1(وحناوه داوه مماا
وعىن أو إمجاالن.
ال جياع و ندعي عواعره ن
وقد اف ضمونه الفقهاء ،ور ا ا عى اإلمجا عليه ،والتسا وسلنم(.)3())2
لو دار األمر بين زويج الزالية أو إجراء الحد ليَا

ب -لااو ار األواار بااني عااريويج الريانيااة أو إجاراء احلااد عليهااا فااإن املعاارو أن الريانيااة (ال عاان إكاراه) جيااري عليهااا احلااد باالااد وائااة
جلاادة إذا كاناات دااو حمصاانة ول اان احلاااكم الشاارعي إذا رأ أن حا ندها ال ءاال املشا لة ألن الرينااا كراوان وااا ينشااأ واان احلاجااة اانسااية
وكروان وا ينشأ ون الفقر واحلاجة املا ية فارعأ أن األصل عريوجيها للوفاء ب لتاا احلااجتني وللقضااء علاى جا ور الفساا فاال ا يف
ه ا ه الصااورة يف أرجحيااة أو ععا ناني – حساابما ياار احلاااكم الشاارعي  -عريوجيهااا ألنااه يقلااع وااا ة الفسااا أوااا إج اراء احلااد فقااد يش ا ل
را عان ونقتان ل نها ستعو ولو سران نظران الحد احلاجتني.
اريوجن مث خط ااط لت ااريوجيهن
ول ا ا ور أن أو ااو امل اانونني عل ااي  عن اادوا عص ااد ألو اار احل وو ااة أو اار يف ولا اف الرياني اااا ب ااأن ي ا ن
فتريوجن بأمجعهن.
نعم قد ي ون الرينا خلبث يف ذاا املرأة أو الرجل فهنا ي ون احلد هو الرا إىل رجة كبوة.
لو دار األمر بين قرار الحرب أو السلم

ج -ويف أواار احل ووااة لااو ار األواار بااني أن عاادخل الدولااة اإلسااالوية أو الو نيااة أو املنتخبااة يف وعاهاادة ساالم وسااالم وااع ولااة
أخاار وبااني أن عاادخل يف حاارب وعهااا (وااع فاارو أن العاادو يسااتفري الدولااة اإلسااالوية باسااتمرار وأن الاادخول إىل احلاارب واان وجهااة
نظاار لااه الشااعب واارالن أواار وا ناهر اماواان ول اان أو اان الصاال والساالم ولااو بتحماال بعا اخلِفااة واالستضااعا يف املقياااج الاادو أو
كااان ذل ا وتوقف اان علااى فااع أو اوال باهضااة للدولااة املسااتفرية ،مث وجاادنا أن الناااج – وااع ذل ا  -مييلااون إىل الساالم والصاال  ،فااان
األرج ا  ،وباادئيان ،الرفااق بالناااج وعاارجي الساالم باادل اخلااوو يف احلاارب بأهواهلااا وإن كاناات هلااا و اسااب نفسااية وسياسااية كااه ،
وذل ألن فع املضرة البالضة أوىل ون جلب املنفعة ال بوة وألن وقتضى الرمحة بالناج هو ذل .
ااجهَ مح لَ ََااا َوَا َوًِا مال َلَااى اللِا ِات )8(ولعاال وجااه األواار بالتوكاال علااى اهلل
وقااد قااال ععاااىل يف وااور آخاار َ وإِ مل َجهَ وحااوا لِل ِ
س ال ِمم فَا م
ععاااىل أن العاادو قااد يتخ ا الساالم خدعااة وذريعااة للهجااوم املباداات أو دااو ذل ا ول ان وااع ذل ا فالساالم أرج ا وااع األخ ا بساابل
االحتياط كاولة كما ال خيفى.

( )1وسائل الشيعة ج 23ص.221
وسوداا ال ب.
( )2انظر امل اسب احملروة للشيخ االنصاري وحوا يها و روحها يف وسألة ن
( )3بيان األصول (التعا ل والكجي ) ج 1ص.21-26
( )8سورة األنفال آية .61
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 -7في دائرة الشؤول الشخصية

وأوا يف ائرة الشنون الشخصية فإلي م بع

األورلة

لو دار األمر بين الفوسل أو س ي الحيوال

أ -لااو ار أواار امل لااف إذا ي اان عنااده واان املاااء إال قاادار الضساال أو الوضااوء بااني أن يضتساال أو يتوضااأ بااه ليصاالي الصااالة
ارا عااد واان الفقهاااء ،بوجااوب إعطائااه
الواجبااة وبااني أن يعطااي ه ا ا املاااء حلي اوان عطشااان اااوح ميل ااه يف اره أو وريرعتااه ،فقااد َ
صا َ
()1
ِ
ص ِاعيدال َيَباال
ااء فَاتَايَ ِم وماوا َ
للحيوان ألناه واجاب النفقاة علياه وعلياه فاناه لايه (واجادان للمااء) إذ قاال ععااىل  فَالَ مام َجا ودوا َم ل
فان عدم الوجدان التشريعي (ألن الشار أوره بإعطائه للحيوان) كعدم الوجدان الت ويي يوجب انتقال و يفته للتيمم.
و(ألنه واجب النفقة علياه) هاو واا علنلاه باه الفقهااء ،ل ان لا ل بعادان أعماق يف وقاصاد الشاريعة ويف بعاد الرمحاة اإلهلياة الشااولة
للحيوان أيضان.
كما لنظائره ج ر أعمق يف وسألة الترياحم بني حقوا اهلل وحقوا الناج كما سبقت اإل ارة إليه.
لو دار األمر بين الصوم وإ عام المفطر
ب -ل ااو ك ااان امل ل ااف يف ااهر روض ااان ال ميل ا إال ع ااام الس ااحور و ار األو اار ب ااني أن يعطي ااه لفق ااو يتض ااور جوع اان وب ااني أن
يتسااحر بااه ليقاادر علااى الصاايام (حبيااث إذا يتسااحر مي نااه الصاايام قطعاان) فااان الفقااو إذا كااان يف وعاارو اخلطاار وجااب عليااه أن
يقدوه له وحرم عليه أن يتسحر به.

لو دار األمر بين الحج و سديد الدين
ج -ولااو ار األو اار ب ااني أن يس ااد ياان الن اااج علي ااه وب ااني أن ءااج حج اان ق ااد اس ااتقر يف ذوتااه (ب ااان ك ااان وس ااتطيعان يف األع اوام
السابقة و ءج عمدان فانه حينن ٍ لو واا قيل له وت إن نت يهو يان أو نصرانيان.
فقااد احتماال مجااع واان الفقهاااء عقااد حااق الناااج علااى حااق اهلل فالواجااب عليااه أن يسااد ياان الناااج با ل وإن فَا َقااد با ل القاادرة
اتقر يف
على أن ءج (قال السيد الطبا بائي اليري ي (قدج ساره) يف وساألة التارياحم باني أ اء ال َادين املطالاب احلاال ،وباني احل ناج املس ن
ال نواة وااا عرمجتاه (وإن كااان ءتماال عقادم الا َادين إذا كااان الادينان وطااالبون ،واان جهاة إنااه حا ناق النااج ،ل اان ءتماال عقا ندم احلا ناج أيضاان،
()3()2
ون جهة املبالضاا والتأكيداا الوار ة فيه)...
نعام احتماال بعا الفقهااء عاارجي احلااج ألنااه اساتقر يف ذوتااه وأوااره اديد جاادان حسااب الرواياااا ال راوة ،وقااال بعا بااالتخيو.
وللبحث عتمة بإذن اهلل ععاىل.
وآخر د والا ال الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل لى محمد والت الطيبين الطاهرين

( )1سورة النساء آية .83
( )2رسالة السنال وااواب ص.114
( )3بيان األصول (التعا ل والكجي ) ج 1ص.29
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