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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 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.األبد
 أصالة الرفق واللين

 الحكوماتفي في المجتمعات و 
(1) 

لِااَ  فَااا م و َ ااهام قاال اهلل ععاااىل   َْ َفلْاال َبِلاايَف المَ لمااِح ْلامَفَفااوا ِمانم َحوم هماا اامم َولَااوم ًو َو َْ َل َمااِة ِماانم اللِااِت لِهما ااتَافمِفرم فَِبَماا رَحم َومم َواسم
َْ فَاتَاَوًِلم َ َلى الِلتِ  َومم َوَشاِورمهومم ِفي اأَلممِر فَِإَذا َ َزمم  (1)َل

 بصائر الهور في آية اللين واْستشارة
َومم المراد من  َْ َل  اللين التكويهي لِهم

اااامم أن الظاااااهر أن اللااااني يف قولااااه ععاااااىل  البصاااايرة الةالةااااة   َو َْ َل ال التشااااريعي ويعااااي الت ااااويي  لااااني الت ااااويياملاااارا  بااااه ال لِهماااا
كااان بسااجيته و بعااه و اااكلته النفسااية ليننااان ع ااه واان ي ااون بطبعااه و اااكلته فظااان دليظااان قاساايان عنيفااان  ااديدان، فااان هاا ه    أنااه

عضاااهم وضااادها العنااف والفظاعاااة( كساااائر الصاافاا النفساااانية فاااان بعاا  النااااج بطبعاااه حلاايم أو كااار  أو  اااجا  وب ،الصاافة )اللاااني
 جبان أو خبيل أو دضوب.
َْ والدليل على أن املرا  به  اللني الت اويي أناه ععااىل أخاه عناه بصايضة املاضاي ولاو كاان عشاريعيان ل اان املناساب أن يقاول  لِهم

َومم  )فبما رمحة ون اهلل ِلن هلم( كما قال ساب أن يقاول أو لنا ،عان أوار ع اوييولايه إخبااران أور عشريعي  ف  فان فاع فَا م و َ هام
َْ َفلْاال َبِلايَف المَ لماحِ )فبما رمحة ون اهلل نأورك بأن علني هلم( كما يدل على أنه ع اويي، قولاه   هما مماا يعاي أناه لايه فظاان  َولَاوم ًو

 وال دليظ القلب.
 برة  اختاروا ال ائد اللْين الرفيق بطبعتالعِ 

واان  ،األوااة أو الشااعب أو حاا  احلااريب والعشااوة واالبااا  والنقابااةلقيااا ة  أو ينتخااب أن القائااد الاا ي يعاانين والعباارة ماان ذلاا   
فلو  ار األور باني أن تتاار وعلماان  واث األخاالا ليناان هشاان بشاان وباني وعليه   ،نان بطبعه دو فظ وال دليظ القلبمميرياعه أن ي ون لين 

بااني أن اتااار الريوجااة عوجااان عنيفااان أو لينااان أو الع ااه  وكاا ل  لااو  ار األواار ،أن تتاار وعلمااان قاساايان عنيفااان كااان األول أرجاا  بااال  اا 
 أو دو ذل . رئيسان أو قائدان  الشعب ينتخب قائدان للحريب أو أن خيتار األعضاء أو

وكااان اهلل هااو األعاار   ااا ، رمحااة اهلل ععاااىل أن خيتااار ملاان يرسااله إىل الناااج كافااة رسااوالن لينااان دااو فااظ وال دلاايظ أ ااعةفانااه إذا كااان واان 

                                                           

 .151سورة آل عمران  آية  (1)
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اَوةة َحَساَهةة  أيضاان قادوة وأساوة  ل  لعباا ه و اا يصالحهم وكاان الرساول يصا اااَل َلكوامم ِفاي َرسواوِل اللِاِت أوسم كااان األوىل   (1)َلَ ادم ًَ
 .أو اإل ارة أو اجملله اللنني الَوصول احل يم الرفيق اللني اخللوا السم الشخص بنا أن تتار للقيا ة واإل ارة يف كافة املستوياا 

لِا َ   لني الرسول هلم بأناه  ة إىل أن اهلل ععاىل يعلل سرن إضاف َْ َفلْاال َبِلايَف المَ لماِح ْلامَفَفاوا ِمانم َحوم هما مماا يعاي  َولَاوم ًو
 ا الناج إىل ال مال والدين واألخالا والفضيلة.و  أن اللني، إضافة إىل أنه كمال ذايت، فانه الطريق األجنع واألصل  لسَ 

ًَِلِتتِ  بال ان قولاه ععااىل ال  يَاعمَماالو َ لَاى َشاا لبااان يتجلاى عنفاه علااى جوارحاه إذ ال ينضا  واان ق الضلايظ لياال علاى أن  (2)قواالم ًو
  اماوان.اإلناء إال ال ي كان فيه، وك ل  اللنين 

 اللين اختياري اقتفائي
ي ال ِعلناي، بال أن عماوم الصافاا ليه أواران قساريان جهياان داو اختيااري بال اناه ع اويي اقتضاائ ول ن ه ا اللني يف الرسول 

ولا ا جناد أن ااباان  ،النفسية هي ون ه ا النمط فإن الصفاا النفساية قابلاة للتضياو والتطاوير وليسات صافاا العواة قهرياة ل نساان
لع ه، وكا ل  البخيال مي ان أن يتحاول إىل كار  وباا ،مي ن أن يتحول إىل  اجا  باالتلقني واإلءااء املساتمر وباملمارساة وداو ذلا 

 نعم التضيو يف الصفاا النفسية صعب ل نه ليه باحملال.
 ودوهاا مث أن الصفاا اإلجيابية النفسية ونحة ون اهلل ععاىل ل ن فرقها عان الصافاا الظاهرياة كقساماا الوجاه والطاول والقصار

 خل خارجي كالعملية ااراحية.أهنا قابلة للتضيو ع ه الصفاا ااسمانية، على أن بع  الصفاا ااسمانية عقبل التضيو بتد
فاناه  باااد وااهاا  وعاروي  الانفه، أن البخيل وااباان والضضاوب سايء األخاالا وإن أو ان أن يتضاو  أيضان والعبرة من ذل  

أو  فاألسالم واألرجا  اختياار القائاد !ل الوفااءقاإذ واا أكرار الوعاو  وأ ؛أن يضاو ذاعاهباليه ون الاراج  أصاالن اختيااره كقائاد وإن وعاد 
 ون البداية. بطبعه وب اعه املرجع أو املعلم احلليم الشجا  ال ر 

 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
َِوِل ِمَن الهِ    )قال أبو عبد اهلل زوَل ِ لمَمتو َوَْ ياوؤمَخَذ َ همتو َفَذِلَ  ِفي الِدرمِك األم  .ارِ ِإِل ِمَن المعوَلَماِء َمنم يوِحَح َألم َيخم

 .َوِمَن المعوَلَماِء َمنم ِإَذا ووِ َف أَِلَ  َوِإَذا َوَ َف َ ِهَ  َفَذاَك ِفي الِدرمِك الةِاِلي ِمَن الِهارِ 
اعال َوِمَن  ًِيِن َو م فَاَذاَك ِفاي الاِدرمِك الةِالِاِ   المعوَلَماِء َمنم يَاَرى َألم َيَفَع المِعلمَم ِ همَد َذِوي الةِارمَوِة َوالِشَرِف َوَْ يَااَرى لَاتو ِفاي المَمَساا
 .ِمَن الِهارِ 

َهَح المَجبَااِبَرِة َوالِساَ  ِ  َهحو ِفاي ِ لمِماِت َماذم لِاِت َأوم قوَصاَر ِفاي َشايم  يِن فَااِإلم روِد َ َليماِت َشايم َوِماَن المعوَلَمااِء َمانم يَاذم اارِِ   ءة ِمانم قَاوم ِء ِمانم َأمم
 .َبِفَح َفَذاَك ِفي الِدرمِك الِراِبِع ِمَن الِهارِ 

                                                           

 .21سورة األحرياب   (1)
 .48سورة اإلسراء  آية  (2)
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ةاوَر بِِت حَ  َووِد َوالِهَصاَرى لِيَافمزوَر بِِت ِ لمموتو َوَيكم  .ِديةوتو َفَذاَك ِفي الِدرمِك المَخاِمِس ِمَن الِهارِ َوِمَن المعوَلَماِء َمنم َيطملوحو َأَحاِديَ  الميَا
يَااا َويَا وااولو َساالووِلي َوَلَعلِااتو َْ يوِصاايحو َحرمفااال َواِحاادال َواللِااتو َْ  َسااتو ِللمفوتام  يوِحااَح المموَتَكَلِفاايَن فَااَذاَك ِفااي َوِمااَن المعوَلَماااِء َماانم َيَفااعو لَافم

 .الِدرمِك الِساِدِس ِمَن الِهارِ 
 (1)َوِمَن المعوَلَماِء َمنم يَاِتِخذو ِ لمَمتو مورووَءةل َوَ  م ل َفَذاَك ِفي الِدرمِك الِساِبِع ِمَن الِهارِ 
 !العالم الذي يخزل  لمت ويمهعت من الهاس في الدرك األول من الهار

زوَل ِ لمَمتو َوَْ ياوؤمَخَذ َ همتو ولعل املرا  ون  أن ي اون يف الادرك األول وان الناار، ذلا  العاا  الا ي ميناع وال ي يستحق باه  َألم َيخم
 لاام  عِ   وواان العلااوم الااه ءتاجهااا الناااج يف  اانون  ياانهم أو  نياااهم ممااا كااان يف  ائاارة الواجباااا ال فائيااة، العلاام الاا ي ءتاجااه الناااج

رهتا حلقااوا الناااج وآرائهاام وأوااواهلم، فااان احل وواااا ااااائرة عتسااك علااى اسااتبدا ها و لمهااا ووصااا  ؛العااا  يف فضاا  عاادوان الظااا 
عتسك بإعالم ووجنه ورييناف خادا  ال ي تشافه عاا ة إال العلمااء وذوي الفهام والبصاوة فاإذا سا ت هانالء عان بياان وظاا  العباا   ارنأ 

النااااج  ةعاامس  عاااراوعاااراو، وواان األَ الظااا  أكراار فاااأكرر ف ااان العاااا   ااري  الظاااا  يف  لمااه وعدواناااه وسااف ه للااادواء وهت ااه ل َ 
 وصا رعه للحقوا، وون احلقوا آراء الناج.كما كان  ري  الظا  يف املعارضة،  و 

 !والذي إذا ووِ ف أل  وإذا َوَ َف  ْه  في الدرك الةالي من الهار
ه ياار  ف أنناا  َ ِإَذا ووِ ااَف أَلِااَ  َوِإَذا َوَ ااَف َ هِاا واان يتصااف بانااه عااون يف الاادرك الرااال واان الناااج هاامي و َ مث ان العلماااء الاا ي 

ظ َعاإذا وَ يف املقابال فاناه نفسه فوا النقاد لا ا ياأنف الاوعظ والنصايحة ويت اه عليهاا ويشامنري وان الناصا  الناقاد املعاارو احل ايم، و 
م بعنااف ال برفاق مماا يساابب فارارهم عان الاادين واحلاق والعدالااة في اون علاة للضااالل والفساا  لا ا ي ااون يف الادرك الرااال هاالنااج وعظ

 احلديث عن ه ا احلديث حباجة إىل وقالة وستقلة.و  ر.ون النا
مة لَايمَس َ لَاى   قال أبو عبد اهلل ور  يف الرواية  كما  لِيَااِئي  فَايَا واومو قَااوم مو المِ َياَماِة لَااَدى موهَااِد أَيماَن الَصادوودو أِلَوم اَل يَاوم ِإَذا ًَ

ِء اِلِذيَن آَذوو  مة  فَاياوَ الو  َهؤوَْ َِمم َلحم ِهمَ ووجووِه ََ مم ِإَلى َج َِ َمرو ِب َِمم  ثوِم ياوؤم َومم َوَ اَلدووهومم َوَ هِافووهومم ِفي ِديِه ِمِهيَن َوَلَصبووا َل  (2)ا المموؤم
 الطفاة في مواجَة اآليات البْيهات

الشااور   بآيااةماال فااون املاانونني يف  ياانهم( أولناا  الطضاااة واملسااتبدون الاا ين إذا أواارهم الناااج بالعوواان أ هاار وصااا يق )الاا ين يعنن 
 َومم ااهَا ااروهومم شوااوَرى بَايام َِمم أو آيااة احلريااة  (3)َوَأمم ْم َ لَاايم الَاا ااَرهومم َواأَلبماا َل الِتِااي ًَ َومم ِإصم ااَراَ  ِفااي و (8)َوَيَفااعو َ ااهام ًم ْ ِإ

َسااااالِ العاااادل واإلحسااااان آيااااة و  (5)الااااَدينِ  ِل َواِ حم ِممورو بِالمَعاااادم َوِفااااي َذلِااااَ  فَالمَيتَاهَاااااَفسم د يااااة التعأو آيااااة  (6)ِإِل اللِااااَت يَاااا
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واجهااوهم ، إذا أوااروهم باا ل  (2)َوِإِل َهااِذِ  أوِمااتوكومم أوِمااةل َواِحااَدةل َوأَلَااا رََبكواامم فَااا ِا وولِ األوااة الواحاادة أو آيااة  (1)المموتَاَهاِفسوااولَ 
أو بالسااجن والتعاا يب أو بااالنفي واإلبعااا  اسااي السياالهتااام بالعمالااة وبااأنوا  التسااقيط االجتماااعي وباحلصااار االقتصااا ي و  بصاانو 

 أو دو ذل .
وأيضااان عاادم  ،وواان ذلاا  كلااه نعاار  أن األصاال يف اإلسااالم هااو اللااني والرفااق واملااداراة خللااق اهلل والتساااو  واالدضاااء عاان السااينة

 التشد  يف أوور الدين  ا   يدل عليه الدليل بل باخكا  ون عند أنفسنا.
... ...بَاعمتوَما الَسِهةَ َوا اِ من ف ت رواية   ًَِ هوَما َحَ لة  َوَْ يَاعمِرضو ِلي بَابَاِل 

هاو وانهج اللاني ال الشادة، وحياث عسااءل العدياد وان  اإلساالوية الضارناء أن نقلنا رواية عدل على أن املنهج يف الشاريعة سبقوقد 
َمزوَهااَأفمَفامجعهاا واع ساائر الروايااا وونهاا وجاه األفاضل عن فقاه الرواياة و  َ مَمااِل َأحم فاال باد وان التوقاف قلايالن عناد بعا   (3)لو األم

 فقه احلديث فيها على أن استقصاء أ را  ال الم فيها حباجة إىل  راسة وستقلة.
اااَزَة الَةَماااِلَي َوَ بمااادو الااِرِحيِم المَ ِصااافقااد ور  يف الروايااة عااان حنااان باان سااادير قااال   ْو أَلَااا َوأَبِاااي َوأَبوااو َحمم همااا اااَ ِم ًو َحم يرو َوزِيَااادو األم

َُ ِجلماادو و  فَاَ اااَل  حوِجاجااال فَااَدَخلمَها َ لَااى أَبِااي َجعمَفااِر  َْ  قَاااَل  ِمااَن المكووفَااِة.  فَاااَرَأى زِيَااادال َوقَاادم َ َسااِل اا َرمم لَااتو  ِماانم أَيمااَن َأحم
َْ ِمااَن المكووفَااِة  فَاَ اااَل  بَاَلفَهِااي َ اانم بَاعمِفااكو قَاااَل  اا َرمم ااِر. فَاَ اااَل   َولِااَم َأحم َجم َم ااَو َأ ملَاامو ِل َو ااَراِم فَا حم مم أَلِااتو قَاااَل  َمااا بَاعوااَد ِمااَن ا مِ
  َثوِم قَال . ِذابة َْ  فَاَ ااَل  ِماَن الِربَاَذِة. فَاَ ااَل   َما بَاِلَفَ  َهَذا ِإِْ ًَ ا َرمم َزَة الَةَماِلَي  ِمانم أَيماَن َأحم لَاتو  َولِاَم  أِلَِبي َحمم

َْ َألم َْ َ جوااوزَ و. ثوااِم قَاااَل أِلَلِااَ  َساامِ  َببماا ااا َفَِحم ََ ااَر أَبِااي َذره ِب َْ َأِل قَابام َرممتوَمااا  فَاَ اااَْ  ِمااَن  عم أِلَبِااي َوَ بمااِد الااِرِحيِم  ِماانم أَيمااَن َأحم
َصَة َوا ِابَاعمتوَماا الَساِهَة َوَْ يَاعماِرضو لِاي بَابَاالِ المَعِ يِق. فَاَ اَل  ًَِ هوَماا َحاَ لة ِإِْ َأَخاذمتو بِالمَيِسايِر َوَذلِاَ  أِلَِل اللِاَت     َأَصبمتوَما الَرخم

 .(8)َيِسيرة يوِحَح المَيِسيَر َوياوعمِطي َ َلى المَيِسيِر َما َْ ياوعمِطي َ َلى المعوهم ِ 
  النقاط التاليةوبقيق املطلب يف ضمن 

 من المحرمات اختراع  ع يدات و شديدات مبتد ة في الشريعة
ه إن كال وااا حاادن الشاار  لااه حاادو ان، فاناه ال جيااوع  اوعهااا وتا رعني بالردبااة يف األ ااد واالصاعب ألنااه أكراار  واباان، فاااحلج حاادن  -أ

امليقاا وال جيوع اإلحرام قبل امليقااا فاناه عشاريع حمارم وال يصا  التعلال باناه حياث كاان أصاعب وأ اق فهاو أكرار  واباان! أال عار  أن 
 اااوعهف فااال جيااوع واارالن أن يصاالي الصااب  عشاار ركعاااا وتاا رعان بانااه أصااعب وأ ااقف أو يصاالي  ائااة ركااو  يف للصااالة حاادان ال جيااوع 

 وه  ا. ..يصوم صوم الوصال أو يبقى صائمان ح  بعد املضربالصالة األور ك ل  أيضان كأن  ويف دوالركعة الواحدة! 
اَراِم مساع رواياة ورسالة بااولعلاه كاان قاد اله كانت قاد بلضتاه   له املعلووة اخلا نة صحن  مث أن اإلوام  -ب َماا بَاعواَد ِماَن ا مِحم

                                                           

 .26سورة املطففني  آية  (1)
 .52سورة املنونون  آية  (2)
 .111ص 61حبار األنوار  ج (3)
 .162ص 2اإلستبصار  ج (8)
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اارِ  َجم َم ااَو َأ ملَاامو ِل َو فأوضاا  لااه اإلوااام ان الروايااة و  وبااة علاايهم، باال حاا  لااو كاناات بلضتااه  بَاَلفَهِااي َ اانم بَاعمِفااكومم ولاا ا قااال  (1)فَا
للروايااة هاو عفساوه ، نعام اناه ءتمال أن ي ااون وجاه الت ا يب ة قاد خيطااح أحياناان بطرياق وعتاه فاان اإلواام صارا ههنااا خبطاأه فاان الرقا

 .باإلحرام قبل امليقاا بال ن ر ال اإلحرام ون أبعد املواقيت اخلمسة أو الستة فتأول
داو  ،اللَّ ين أحروا وان )العقياق( وهاو امليقااا املعارو  )اصابتما الرخصاة( يفياد أن داوه، كااإلحرام قبال امليقاا قوله  -ج
 ص فيه ودو جائري )واعبعتما السنة( يفيد أن دوه بدعة دو سنة.ورخن 

 مرجوحية الهذر وال سم والعَد حتى  لى الطا ات!
ًَِ هوَمااا َحااَ لة ِإِْ َأَخااذمتو بِالمَيِساايِر َوَذلِااَ  أِلَِل اللِااَت َيِساايرة يوِحااَح المَيِساايوأوااا قولااه  -  َوياوعمِطااي َ لَااى  رَ َوَْ يَاعمااِرضو لِااي بَابَاااِل 

ملريياد الفائادة إذ العطاف التفساوي خاال  األصال  فالظااهر أناه وطلاب آخار أضاافه اإلواام  المَيِسيِر َما َْ ياوعمِطي َ َلى المعوهما ِ 
أوالن ح ااام  ااااوع احلاااد اإلهلاااي املقااارر باالنتقاااال إىل بدعاااة  واألصااال يف العطاااف عطاااف املباااائن علاااى املباااائن، فقاااد بااانين اإلواااام 

د للتشااريع اإلهلااي حاادنان كال ااا حااالل ل اان أحااد ا أصااعب فاااألرج  األخاا  ِجااأنااه لااو و   مث باانين اإلوااام  (2)صااعب األ ااداأل
 باليسو.

ل ناه واع النا ر  –وهاو الصاورة الساابقة  – بدعاة وبا النا ر  بادونوورال ذل  يف نفه املقام  اإلحرام قبل امليقاا بالن ر فانه 
 م ون امليقاا كسائر الناج واإلحرام قبل امليقاا بالن ر.جائري فااائري أوران  اإلحرا

وذلاا  ألن الناا ر و ااروه ورجااوا فانااه يوقااع اإلنسااان يف وشااقة جدياادة وهاا ا  ؛وهاا ان كال ااا حااالل ل اان األول أرجاا  بااال  اا 
هاا ا   ، يفااة جدياادةوال  اعااي ألن يضاايف إىل و ائفااه و  الااوار ة وي فااي أن يلتااريم الشااخص باااألواور والنااواهي ،وااا ال يريااده الشااار 

 أن كروان ون الناج ين ر مث ال يلتريم فلم عوريط النفه باحلرامفإضافة إىل 
يقساام أو يعاهااد اهلل علااى أن ءااج ولااو كاناات لفعاال األواار املسااتحب كااأن يناا ر أو كالناا ر م والعهااد فاهنااا و روهااة  َسااوكاا ل  القَ 

 .(3)حجة وستحبة أو دو ذل 
 رحت به الفتاو  وذل  هو وا عدل عليه الرواياا وص

ا  قال اإلوام الصا ا  ََ  (8)َْ  َاتَاَعِر ووا ِللمحو ووِق فَِإَذا َلزَِمتمكومم فَاصمِبرووا َل
 والتعرو للحقوا أي بالن ر والقسم و به ذل  )فاذا لريوت م( أي بوجه  رعي كالن ر أو الشرط.

يَجابَ   )وقال  َر و ا مِ ًم  .(5) َ َلى لَافمِست َألم يووِجَح الِرجولو   ِإَلي َأ
  لف ت م اصد الشريعة سائر الفوائد الف َية

                                                           

 .52ص 5هت يب األح ام  ج (1)
 ون  ون أن ي ون وندرجان يف إ ار املستحباا. فتدبر (2)
 فتأول. وقد يسترىن ون ذل  ون قطع بوفائه بالن ر أو القسم ولعل به يوجه ن رهم  (3)
 .164ص 3ون ال ءضره الفقيه  ج (8)
 .855ص 1ال ايف  ج (5)
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 م اصد الشريعة  صلح مرجحال في باب التزاحم -د
 (1)وقاصد الشريعة اله عستقى ون ال تاب العرييري والروايااا املعتاهة، مي ان أن ع اون هلاا املرجعياة ال اه  يف بااب التارياحم إن ثم

عرياحم أوران ل ل ونهما وصلحة فانه يقادم األهام، إلرياواان إن كانات املصالحة الراجحاة حباد املناع ويف عشخيص األهم ون املهم، فإذا 
 العقااالء أو املتشاارعة يف بديااده سااواء يف الشاانون واان النقاايص وعرجيحااان إن   عبلااد ذلاا  احلااد، ل اان وااا هااو األهاامف كرااوان وااا يتحااون 

 الفر ية أم االجتماعية أم يف  نون احل ووة.
 .ع أ ية بديد وقاصد الشريعة األساسية والفرعية يف عشخيص األهم ون املهموهنا عه 

وذلاا  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  عقادنم 
حاقن الناااج عنااد التاارياحم واع حااقن اهلل، ولعلنااه املرع ااري يف أذهااان املتشارنعة(
، و)وقااد ينينااد ارع اااع املتشاارعة علاى أ يااة حااق الناااج  ااا (2)

واان أنن احلاااجن يضفاار لااه، فقااال الااراوي  حاا  حااق الناااج. حيااث ياادلن علااى إنن ورع ااري الااراوي كااان علااى إنن حااق ور  يف احلااج ودااوه  
الناج أهمن، ول ا سأل عنه، لظهور املقام يف السنال عن األهم(
(3). 

 نعم ناقش العديد ون الفقهاء يف ذل  صضر  و هرة، كما نقل السيد العم عفصيله يف كتابه فراجع.
الاا ين ذهبااوا إىل عقاادم حااق الناااج بوجااوه ونهااا )وقااد ياا كر للااريوم الكجااي  حبااق الناااج وجااوه  أحاادها  إنن يف حااقن وقااد اسااتدل 

 (8)الناج اجتما  حقنني، ألن اهلل ععاىل هو ال ي جعل حق الناج، فهو حق اهلل أيضان(
يف األ لاااة فااان ذلاا  يسااتدعي  لااادان ون اارر ههنااا أن البحااث ههناااا لاايه باألساااج لتبااي إحاااد  اذراء واملناقشااة واألخاا  والاار  

 ضخمان بل اإل ارة فقط إىل العديد ون الرواياا وأن فتاو  مجع وعتد به ون الفقهاء على ذل .
  في دائرة الف ت اْجتما ي وف ت الدولة -3

   ديم الكذب  لى  ياع أموال الهاس
ون رياااب ل اان لاااو عوقاااف إنقااااذ واااال النااااج علاااى أن ال اا ب وااان احملروااااا ال باااوة باااال  ااا  والقساام كاذباااان أ اااد حرواااة باااد -أ

 ال  ب بل والقسم كاذبان فلي  ب وينق  أووال الناج.
 –الا ي حروتاه وان حاق اهلل ععااىل  –بياان األصاول  )يف عارياحم ال ا ب  واا جااء يف كتااب وذل  وا  لت عليه الرواياا فمنها

فقاد ور ا بتقاد  حاق النااج فياه  ائفاة واان  –النااج  الا ي حروتاه وان حاقن  –واع التسابيب إلضااعة حاقن النااج وان بادن أو واال 
                                                           

 رو السابق ال كر، كما ال خيفى.وهو دو باب التعا (1)
 .22ص 1بيان األصول )التعا ل والكجي (  ج (2)
 .23ص 1بيان األصول )التعا ل والكجي (  ج (3)
 .11ص 1بيان األصول )التعا ل والكجي (  ج (8)
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ء العْشاار  فيحْلفولااا   قااال  قلاْ ألباي جعفار الروايااا وونهاا  املو اق ) إْل معااي بفاائع للهااس ولحاان لماْر بَاا  لااى هاْؤ
ْلَاا وأحلا   ليَاا ليَا  فهحل  لَام  ف اال  داوه مماا  (. وحناوه(1)  وددت إلْاي أقادر  لاى أل أوجياز أماوال المسالمينً 

 أو إمجاالن. وعىنن  ال جياع  ودنعي عواعره
 .(3)((2)وقد اف   ضمونه الفقهاء، ور ا ا عى اإلمجا  عليه، والتسا  وسلنم

 لو دار األمر بين  زويج الزالية أو إجراء الحد  ليَا
عاان إكااراه( جيااري عليهااا احلااد باالااد وائااة لااو  ار األواار بااني عااريويج الريانيااة أو إجااراء احلااد عليهااا فااإن املعاارو  أن الريانيااة )ال  -ب
ها ال ءاال املشاا لة ألن الرينااا كرااوان وااا ينشااأ واان احلاجااة اانسااية ول اان احلاااكم الشاارعي إذا رأ  أن حاادن  إذا كاناات دااو حمصاانة جلاادة

فاال  ا  يف  جا ور الفساا وللقضااء علاى  عريوجيها للوفاء ب لتاا احلااجتني األصل أن فارعأ  وكروان وا ينشأ ون الفقر واحلاجة املا ية 
عريوجيهااا ألنااه يقلااع وااا ة الفسااا  أوااا إجااراء احلااد فقااد يشاا ل  -حساابما ياار  احلاااكم الشاارعي  – ععاانين أو هاا ه الصااورة يف أرجحيااة 

 را عان ونقتان ل نها ستعو  ولو سران نظران الحد  احلاجتني.
ف الريانيااااا باااأن ياااريونجن مث خطاااط لتاااريوجيهن عنااادوا عصاااد  ألوااار احل وواااة أوااار يف ولااا ولااا ا ور  أن أواااو املااانونني علاااي 

 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
وااع  ولااة  نتخبااة يف وعاهاادة ساالم وسااالمأو املويف أواار احل ووااة لااو  ار األواار بااني أن عاادخل الدولااة اإلسااالوية أو الو نيااة  -ج

وجهااة )وااع فاارو أن العاادو يسااتفري الدولااة اإلسااالوية باسااتمرار وأن الاادخول إىل احلاارب واان  وعهاااأخاار  وبااني أن عاادخل يف حاارب 
وااهنر اماوااان ول اان أو اان الصاال  والساالم ولااو بتحماال بعاا  اخلِفااة واالستضااعا  يف املقياااج الاادو  أو  أواار نظاار  لااه الشااعب واارالن 

مييلاااون إىل السااالم والصااال ، فاااان  -واااع ذلااا   – وتوقفاااان علاااى  فاااع أواااوال باهضاااة للدولاااة املساااتفرية، مث وجااادنا أن النااااجذلااا  كاااان 
األرجااا ، وبااادئيان، الرفاااق بالنااااج وعااارجي  السااالم بااادل اخلاااوو يف احلااارب بأهواهلاااا وإن كانااات هلاااا و اساااب نفساااية وسياساااية كاااه ، 

 جلب املنفعة ال بوة وألن وقتضى الرمحة بالناج هو ذل . وذل  ألن  فع املضرة البالضة أوىل ون
االم َ لَااى اللِااتِ وقااد قااال ععاااىل يف وااور  آخاار  ااا َو َاَوًِ ََ َهحم َل ولعاال وجااه األواار بالتوكاال علااى اهلل  (8)َوِإلم َجَهحوااوا لِلِساالمِم فَاااجم

ن وااع ذلاا  فالسااالم أرجاا  وااع األخاا  بسااابل ععاااىل أن العاادو قااد يتخاا  السااالم خدعااة وذريعااة للهجااوم املباداات أو داااو ذلاا  ول اا
   االحتياط كاولة كما ال خيفى.

                                                           

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

 سل أو س ي الحيواللو دار األمر بين الفو 
 أن يضتساال أو يتوضااأ بااه ليصاالي الصااالة قاادار الضساال أو الوضااوء بااني لااو  ار أواار امل لااف إذا   ي اان عنااده واان املاااء إال  -أ

عطشااان  اااوح ميل ااه يف  اره أو وريرعتااه، فقااد َصاارَا عااد  واان الفقهاااء، بوجااوب إعطائااه حليااوان الواجبااة وبااني أن يعطااي هاا ا املاااء 
 (1)مواوا َصاِعيدال  ََيباال فَالَامم َ ِجادووا َمااءل فَاتَاَيمِ  للحيوان ألناه واجاب النفقاة علياه وعلياه فاناه لايه )واجادان للمااء( إذ قاال ععااىل  

 فان عدم الوجدان التشريعي )ألن الشار  أوره بإعطائه للحيوان( كعدم الوجدان الت ويي يوجب انتقال و يفته للتيمم.
لاه باه الفقهااء، ل ان لا ل  ب عادان أعماق يف وقاصاد الشاريعة ويف ب عاد الرمحاة اإلهلياة الشااولة )ألنه واجب النفقة علياه( هاو واا علن و
 حيوان أيضان.لل

 .كما سبقت اإل ارة إليهج ر أعمق يف وسألة الترياحم بني حقوا اهلل وحقوا الناج   لنظائرهكما 
 لو دار األمر بين الصوم وإ عام المفطر

تضاااور جوعاااان وباااني أن لاااو كاااان امل لاااف يف  اااهر روضاااان ال ميلااا  إال  عاااام الساااحور و ار األوااار باااني أن يعطياااه لفقاااو ي -ب
الفقااو إذا كااان يف وعاارو اخلطاار وجااب عليااه أن  فااانعلااى الصاايام )حبيااث إذا   يتسااحر   مي نااه الصاايام قطعااان( يتسااحر بااه ليقاادر 

 يقدوه له وحرم عليه أن يتسحر به.
 لو دار األمر بين الحج و سديد الدين

يعان يف األعاااوام وساااتط كاااانولاااو  ار األوااار باااني أن يساااد   يااان النااااج علياااه وباااني أن ءاااج حجاااان قاااد اساااتقر يف ذوتاااه )باااان   -ج
   .وت إن  نت يهو يان أو نصرانيان السابقة و  ءج عمدان فانه حيننٍ  لو واا قيل له 

فَاَقااد باا ل  القاادرة مجااع واان الفقهاااء عقااد  حااق الناااج علااى حااق اهلل فالواجااب عليااه أن يسااد   ياان الناااج باا ل  وإن  احتماالفقااد  
ره( يف وساألة التارياحم باني أ اء الاَدين املطالاب احلاال، وباني احلاجن املساتقرن يف )قال السيد الطبا بائي اليري ي )قدج سا  أن ءج على

ال وناة وااا عرمجتاه  )وإن كااان ءتماال عقادم الااَدين إذا كااان الادينان وطااالبون، واان جهاة إننااه حااقن النااج، ل اان ءتماال عقادنم احلااجن أيضااان، 
 (3()2)ون جهة املبالضاا والتأكيداا الوار ة فيه...(

. وقااال بعاا  بااالتخيو ،بعاا  الفقهااء عاارجي  احلااج ألنااه اساتقر يف ذوتااه وأوااره  اديد جاادان حسااب الرواياااا ال راوة احتماالنعام 
 .وللبحث عتمة بإذن اهلل ععاىل

 وآخر د والا ال الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل  لى محمد والت الطيبين الطاهرين

                                                           

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


