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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.
شواهد ونماذج من الرحمة النبوية

ودور مقاصد الشريعة كسياق عام في عملية االستنباط الفقهي
()7

ظ الْ َق ْلْ ِ
ب النْْ َف ُّ
اسْتَْ ْ ِف ْر لَ ُه ْْم
ت فَظّاً غَلِي َ
ْف فَْا ْع ُ
ضْوا ِم ْْن َح ْولِ َ
ت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك ْن َ
قال اهلل تعااىل فَبِ َما َر ْح َم ٍة ِم ْن اللَّ ِه لِْن َ
َ َعْ ْنْ ُه ْم َو ْ
َّ ِ ()1
ت فَْتَْ َوَّك ْل َعلَى الله
َو َشا ِوْرُه ْم فِي األ َْم ِر فَِإ َذا َع َزْم َ
من بصائر النور في آية الكريمة
ظ الْ َقل ِ
ف هنالك نقاط وإضاءات متسلسلة
ت فَظّاً غَلِي َ
ْب النْْ َفضُّوا ِم ْن َح ْولِ َ
على ضوء قوله تعاىل َ ولَ ْو ُك ْن َ
العالقة التفاعلية بين غلظة القلب وفظاظة الجوارح
األولْْى أن الفظاظااة تعااق القسااوة واخلملااونة املتجليااة علااى الاوارف ،أمااا الالظااة هااي القسااوة القائمااة بااالوان  ،ومهااا أماران تااتم م

يه ااا عالق ااة تفاعلي ااة ااغن ةلظااة القل ااب ت ااارة ت اانع عل ااى ال اوارف تص ااباها بص ااباتها تنبع ااث عنه ااا وتتن اااةم معه ااا ،وأخ اارك ي ااون
الملخص من قوة الملخصية حبياث يسايطر( )2علاى ووارحاه اي ال تتفاعال ماة ةلظاة القلاب وال تساتجيب اا .ماا أن ظاظاة الاوارف
والعنف السدي جتاه اآلخرين يتموج على القلب يزيده قسوة على قسوة.
تأثيرات تموجات حالة القلب على العالقات االجتماعية

الثانية إن من أوتمعت يه الصفتان ( ظاظة الوارف وةلظة القلب) غن الناا ينفواون مان حولاه ساراعاً االرا املنتملار وقّ نال أن
يبقى معه أحد إال اضطراراً.
ول ن ماذا عن من ان ةليظ القلب ل نه مل ي ن ظ الاوارف اغن ال ان مان الناا هقادوره الاتم م يف أ عالاه وحر اتاه وتصار اته
اب القلاب
حبيث ال تؤثر يهاا حاالتاه النفساية ومل اتاه وهافاته احلقيقياة ومااذا عان مان اان علاى الع ا مان ذلاك نامااً با ن اان ي ّ
لينانّه ،ل نه ان قاسياً خملناً يف تعامله مة النا
إن ماان الواض ا أن ا ناالً منهم ااا أه ااون ح اااالً ا اان مج ااة لتااا الص اافتني املنف ارتني خللااق اهلل عاان االلتف ااا ح ااول رساال اهلل وخلف ااائهم
والعلماااء والرساااليني والعاااملني ،مااا أن ماان الواضا أن ماان ااان يااب القلااب بسااي الطويااة ساااذج الساريرة ل نااه ااان ،لعااا ة أو لسااوء
تربية أو سوء تقدير واوتها  ،شديداً يف تعاملاه ماة الناا اغن الناا ينفواون مان حولاه وإن انات يباة قلباه تملافة لاه يف الملاة قاد
( )1سورة آل عمران آية .151
( )2سي يت أن هذه السيطرة حمدو ة وليست مطلقة.
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يتممله البعض ان يعر ووهر نفسه وواقة أمره إال أن األ ر ال يتمملون.
ول اان ماااذا عاان الع ا وهاال لالظااة القلااب الواقعيااة إذا مل تاانع علااى الاوارف أبااداً باال ااان ليننااً يف تعاملااه معهاام ائمااً ،تا ثن
سليب الظاهر أن الواب هو نعم! وذلك ألنه إذا رض قدرة الملخص على حتيياد املل اات الراساخة عان التا ثن يف أ عالاه ور و أ عالاه
ات و ْج ِهْ ِْه وفَْلَتَْ ِ
ِ
ْات لِ َسْْانِِه ،)1(ل نااه علااى اارض
باااملطلق ،وهااو اارض بعيااد إذ َ مْْا ضَ ْ
َحْ ُد ُك ْم َشْ ْْي اً ََِّال َوضَظ َْهْ َْرعُ اللَّْْهُ َعلَْْى َ
مْ َْم َر ض َ
صْ َف ََ َ َ
ذلك غن القلب وحاالته يبقى له حينز من الت ثن علاى أنفا اآلخارين قاد ثبات علميااً أن للقلاب وللماج نوواات تانع – سالباً أو
إجيابااً  -علااى قلااوب وأ ااار اآلخارين مهمااا واارك الااتمفظ عليهااا وأخفياات ولااذا قياال (القلااب يهاادي إىل القلااب) ولااذلك ااد أننااا قااد
ن ااره شخصااً وخااب آخاار ماان ةاان أن ي ااون لااذلك ساابب ظاااهر وي ااون الساابب الاواقعي هااو نووااات أ اااره وأماواج عوا فااه الا إن
ّو ّوا ّدت مسااتقبالً قااد ضابطت تر اتاه علااى مووااة الرسااال اخلاهااة هااذه غ ااا تا و أ ا التا ثن ،وذلااك لااه علااى خااو املقتوااي ولااي
بالعلة التامة.
وماان هنااا ااد أن ماان يسااد اآلخ ارين أو يقااد علاايهم أو يماال علاايهم الواااائن ااغ م يملااعرون خااوه بان مااا ماان حيااث قااد ال
يعلمون سببه بل قد يلومون أنفسهم على ذلك!.
االنفضاض وليد مجموع الصفتين

الثالْ :إن ظااهر اآلياة أن النتيجاة والاايااة هاي النْْ َف ُّ
ظ
ْف قاد رتنبات علاى مان ّمجّاة جمماو الصافتني فَظّْاً غَلِْْي َ
ضْوا ِم ْْن َح ْولِْ َ
الْ َقل ِ
ْب ون أحدامها ق  ،ول ن نقول

ولكنها لكونها تشكيكية فاالنفضاض درجات حسب درجات ال لظة والفظاظة
إن مقتوااى القاعاادة يف اال أثاار وح اام رتاب علااى جممااو أمارين أو علااى أماار مقيااد بوهاافني ،ونااه معلقااً علااى حتققهمااا مجيعااً لااو
حتقق أحدمها ون اآلخر ملا ترتنب ذلاك األثار أو احل ام إن مل نقال باالع  ،وأماا يف مرحلاة عاامل األ لاة اغن الادليل الادال علاى ثباوت
احل م ملن مجة هفتني م الً ال ي ون االً على ثبوته ملن اتصف بغحدامها ق إن مل نقل ب نه ال على الع .
ول ن هذا هو األهل والقاعدة ال قد خنرج عليها بالادليل ،ومان األ لاة مناسابات احل ام واملوضاو وهاي الا تادل ،يف ماور اآلياة
الملاريفة ،علااى أن األماار ااو علااى خااال القاعاادة .توضاايمه أن ةلظااة القلااب ااا روااات و ظاظااة الاوارف ااا روااات أيوااً و ااذلك
غن انفواض النا مان حاول النساان لاه رواات وشادة وضاعف ،ومان الواضا بال والوواداا أن رواات القساوة والالظاة والفظاظاة
هااذا
تااؤثر يف روااات االنفواااض لمااا ا ت قسااوة النسااان وةلظتااه قلبااً وقالبااً ا ا انفواااض النااا ماان حولااه والع ا بااالع
من وهة.
ومن وهة أخرك غن من الووداا أيواً أن من مجة الصفتني ا ا نفور النا منه ون من تفر بغحدامها ما سبق.
وعليااه املسااتفا ماان اآليااة وبلمااام مناساابات احل اام واملوضااو أن أعلااى روااات إنفواااض النااا ماان حااول النسااان ت ااون عنااد
تواوااد أعلااى روااات الفظاظااة والالظااة وأن روااات االنفواااض تتناااقص لمااا تنا لاات روااات الفظاظااة والالظااة أو لمااا انفصاالت
( )1حبار األنوار ج 55ص.615
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إحدك الصفتني عن األخرك.
والدر املستفا من ذلك لاه هاو ضارورة اختياار اللناني الاوارف والاوارف لقياا ة الملاعب أو احلازب أو العملانة أو النقاباة أو الامعاة
أو احلااو ة أو ل ارة الملاار ة أو املعماال واملصاانة أو ةاان ذلااك ،وانااه لمااا ابتعاادنا عاان الل اني الاوارحي أو الاواخي باجتاااه العنااف والقسااوة
ووا من حولنا أ ر ر.
لما هد النا ينا وانف ن
لقطات ومشاهد من لين النبي  ورحمته ورفقه بالناس

وسنستعرض اآلن مناذج سريعة من لني النيب  وعطفه ورمحته بالنا عسى أن ت ون مرشداً لنا يف روب احلياة
من مواصفاته النموذجية في التعامل مع الناس

ينمي رأسه.
ينمي  رأسه ن
حت ي ون الرول هو الذي ن
(قال أن ما إلت ّق ّم أحد أذ ّن رسول اللنه  ن
حت يرسلها اآلخر.
وما أخذ أحد بيده نسل  يده ن
حت يقوم.
وما قعد إليه رول ق ن قام  ن
ومل ياّر  مق ندما ر بتيه بني يدي ولي له.
و ان يبدأ من لقيه بالسالم و يبدأ أهمابه باملصا مة.
ومل ياّر  ق ن ما نا روليه بني أهمابه.
و ان ي رم من يدخل عليه ورنها بس له ثوبه ويؤثره بالوسا ة ال حتته ويعزم عليه يف اللو عليه إن أىب.
حب أمسائهم ت رمة م ،وال يقطة على أحد حدي ه)(.)1
و ان ي نق أهمابه ويدعوهم ب ن
وماان الواض ا أن االلت ازام بااذلك هااعب وااداً باال ي ااا ي ااون أشاابه با ااال العااريف إذ أن ااناً ماان النااا ال يقاادرون للوقاات قيم اةً
وال ن منهم ي رثر بالر ب واليااب بال قاد ي خاذون وقات القائاد يف سار مناام ( ياف) رآه يساتارع عادة قاائق وأ ار! ول ان الرساول
 مااة ذلااك لااه ومااة أن بعااض النااا ثقياال وااداً يف مواامون المااه أو يف أساالوبه أو يف بااذاءة لسااانه ،ااان  مااا إلاات ّق ّم أحااد
ينمي رأسه حت ي ون الرول هو التارو واملنصر  ...وما قام حت يقوم الرول ...اخل.
أذ ّن رسول اللنه  ن

كان  ي مس يدع في المياع الباردة كل صباح!
(وروي أيوا ان خدم املدينة ي تون رسول اللنه  إذا هالنى الااداة باتنيتهم ياه املااء ،ماا ياؤتى بتنياة االن ةما ياده يهاا ورنهاا
()2
ان ذلك يف الاداة البار ة يريدون به الت نو)
وماان الواضا أن ذلااك يملا ل ضاااطاً علااى القائااد ااغن االسااتجابة ل اال أول ااك النااا ووضااة اليااد يف املاااء البااار يف الملااتاء هااعب
و ااداً خاه ااة وإنااه ال يبعااد أن ع اد ال ااذين ااانوا يصااطمبون األواا إلي ااه  ااان ب اناً يف ال ان ماان األحي ااان بساابب تزايااد ع ااد
ض ا ّة رسااول اهلل  يااه يااده أماار سااهل ،ماان وهااة ،لاام ال يطلبونااه! مااا انااه أماار هااام وااداً
املساالمني هاارور األيااام وألن الت ا و هاااء ّو ّ
( )1سفينة البمار ومدينة احل ّ م واآلثار ج 2ص.511
( )2نف املصدر.
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لديهم لم ي ونه! إذ انوا يستملفون به بملربه أو وضعه يف عامهم أو ةسل وووههم وأيديهم به أو ةن ذلك.
تعامله  مع األصَاب تعامل األخ مع األخ

و(روي انااه خاارج رسااول اللنااه  اىل ب اار لياتساال ،مسااك حذيفااة باان اليمااان بااال وب علااى رسااول اللنااه  وس ا ه بااه حا نات
اةتسل ،مثن ول حذيفة لياتسل تناول رسول اللنه  ال وب وقام يس حذيفاة ا ىب حذيفاة وقاال با يب أنات و نأماي أنات ياا رساول
اص ْطََب اثْْنَْ ِ
َج ْراً َو
ْان ََِّال َكْْا َن ضَ ْعظَ ُم ُه َمْْا ض ْ
اللنااه ال تفعاال! ،ا ىب رسااول اللنااه  االن أن يس ا ه بااال وب حا نات اةتساال ،وقااال َ مْْا ْ َ َ
ضَحبُّْهما َِلَى اللَّ ِه ع َّز و ج َّل ضَرفَْ َقهما بِص ِ
احبِ ِه.)2() )1(
َ َ َ ْ َُ َ
َ َُ
من توجيهاته  تصدقوا بأعرامكم على الناس!
ِ
َحْ ُد ُك ْم ضَ ْن يَ ُكْو َن
ول اللَّ ِه  يَْ ُق ُ
ومن لطائف توويهاته  يف جمال العفو واللني مة النا ما ور من َ كا َن َر ُس ُ
ول ضَيَْ ْعج ُْز ض َ
ِ
ص َّْد ُق
َصْبَ َح يَْ ُق ُ
ض ٍْم؟ قَ َ
ض ٍم؟ قَالُوا يَا َر ُس َ
م ْم َ
م ْم َ
ْول اللَّ ِْه َوَمْا ضَبُْو َ
َكأَبِي َ
ْال َر ُجْل َكْا َن م َّم ْْن قَ ْ ْبْلَ ُك ْم َكْا َن َِ َذا ض ْ
ْول اللَّ ُه َّْم َِنْي ضَتَ َ
بِ ِعر ِ
مي َعلَى الن ِ
َّاس َع َّامةً.)4() )6(
ْ
معنى ِ
العرض

واملقصااو ماان (العاارض) هااو ماااء الووااه والساامعة احلساانة بااني النااا والوواهااة ،ااغن النسااان – عااا ة – ح اريص علااى ماااء ووهااه
ااهد أن أحاادهم لااو
أ اار ماان أي شاايء آخاار باال قااد يبااذل النااا املاليااني وعملارات املاليااني داار حتسااني هااور م أمااام اآلخارين ،واململا ّ
اةتاب شخصاً أو ا مه أو ت لم ضده غن هذا الملخص قد ينفجر من الاوب ،وقد يصاب بعواهم هارض ال تباة مان احلازن بال قاد
يؤ ي ذلك بالبعض إىل ولطاة قلبياة أو يف املاج وقاد ي ان ذلاك تّنااً باني العملاائر واألحازاب والماعاات بال قاد يصال إىل إعاالن احلارب
ِ
َحْ ُد ُك ْم ضَ ْن
أيوااً! ول اان تعاااليم السااالم احلنيااف املبااق علااى الرمحااة واللااني بالنااا واضاامة وهااي الا عا ت عنهااا هااذه الروايااة ضَيَْ ْعجْ ُْز ض َ
ِ
ْول اللَّ ُهْ َّْم َِنْْي
َصْْبَ َح يَْ ُقْ ُ
ضْ ٍْم؟ قَْ َ
ضْ ٍْم؟ قَْْالُوا يَْْا َر ُسْ َ
م ْم َ
م ْم َ
ْول اللَّْ ِْه َوَمْْا ضَبُْْو َ
يَ ُكْْو َن َكْأَبِي َ
ْال َر ُجْل َكْْا َن م َّمْ ْْن قَ ْ ْبْلَ ُك ْم َكْْا َن َِ َذا ض ْ
ضَتَص َّد ُق بِ ِعر ِ
مي َعلَْى النَّ ِ
ْاس َع َّامْةً ااملنه الساالمي هاو مانه الرمحاة والعفاو عان ال ذلاك والتصادع علاى مان ظلماك باالعفو عان
َ
ْ
ل ما ووهه إليك من إساءات! هال ن ون ذلك
و ااان الساايد الوالااد قااد اهلل نفسااه الز يااة ماان املصااا يق الليااة للمتصاادقني اااذا النااو ماان أناوا الصاادقة إذ ااان يعفااو عماان ظلمااه
وت لم ضده حت إذا ان مستمراً على ذلك لعملرات السنني!! بل انه أعلن مراراً أنه قاد عفاى عان ال مان هامجاه وت لام ضاده ماضاياً
وحاضراً ومساتقبالً! وذلاك رةام علماه با ن الابعض اان قاد اماذ مان ا جاوم علياه وةيبتاه مهناةً يتقارب ااا إىل بعاض باار القاوم ويصال
اا على البعض من تات الدنيا الزائلة!!.
من تجليات مقاصد الشريعة في تقنين القواعد الفقهية
( )1ال ايف ج 2ص.121
( )2سفينة البمار ومدينة احل م ج 2ص.512
( )6حبار األنوار ج 56ص.426
( )4سفينة البمار ومدينة احل م ج 5ص.615
4
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سْْب أن الرمحااة ماان أهاام مقاهااد الملاريعة باال هااي واحل مااة منملا عااامل الت ااوين وعااامل التملارية مجيعااً ،و ااذه املقصااد املفتاااحي ماان

مقاهااد الملاريعة جتليااات تملاريعية عظمااى وسنقتصاار ههنااا علااى مظهارين وجتليااني ماان تلااك التجليااات أحاادمها مملااهور ،رقااه الفقهاااء يف
موسااة واآلخاار هااو مااا نسااتظهر ضاارورة تقنينااه اسااتنا اً إىل أ لااة أهاولية قهيااة عدياادة
تااب القواعااد الفقهيااة ويف الفقااه واألهااول بملا ل ن
يعودها هذا املقصد ا ام من مقاهد الملريعة أما اململهور هو
ض -الرحمة اإللهية في مَور قاعدتي اإلمضاء واإللزام
وهاتان قاعدتان أساسيتان عامتان

األولى (قاعدة المواء) وتعق أن ما ان ألهال ال تااب مان األح اام الا تصاب يف هااحلهم هاو اواى شارعاً ام علاى الارةم
من أننا نرك ا م على خط وبا ل ،ل ن الرمحة ال ية اقتوت ما هرف به احلديث الملاريف يَ ُجْوُ – أي ميواي وينفاذ َ -علَْى ض َْه ِْل
()1
ُكل ِذي ِدي ٍن َما يَ ْستَ َِلُّو َن
الثانية (قاعدة اللزام) وتعاق أن أح اامهم الا علايهم هاي األخارك ت اون نا اذة املفعاول يف حقهام وإن انات با لاة لادينا ،لاو

روعوا إىل قواتنا وقوائنا ان للقاضي احل م عليه على بق ينهم أو على بق يننا ،موّ الً ذلك إىل اختيارهم وإرا م.
واملنطلّق األول لقاعدة اللزام والمواء هو قوله تعااىل  لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم َولِ َي ِدي ِن )2(وقاد صالنا احلاديث عان هاذه اآلياة ال رمياة
وه ْم بِ َما ضَل َْزُموا (بِ ِه) ضَنْْ ُف َس ُه ْم.)6(
يف تاب (حبوث يف التفسن والتدبر) راوة ،ما تدل عليه الروايات الملريفة ومنها ضَلْ ِزُم ُ
ال تؤخذ الزكاة والخمس من الكفار رغم ضنهم مكلفون بالفروع

قال السيد الوالد رضوان اهلل عليه يف الفقه الها (وقد ذ رناا يف شارف العاروة أ ام ال تؤخاذ مانهم الز ااة واخلما وإن اناا واوباني
علاايهم ،هقتوااى ةا بااة ال فااار بااالفرو خطاااام باألهااول ،وإمنااا ال يؤخااذان ماانهم ألن مقتوااى إق ارارهم علااى ياانهم ذلااك ،مااا ال
يؤمرون بالصالة والصيام واحل وسائر أح ام السالم إالن ما ل الدليل اخلاص عليه)(.)4
وعلااى ضااوء قاعاادة المواااء انااه لااو تاازوج جموسااي نأماه ما الً – وذلااك ماان أقااب املن ارات لاادينا ولاادك ا ااة امللاال والنماال إال أنااه
لااديهم وااائز  -انااه ميوااى وال يعاقااب وال يالحااق قانونيااً وال اوتماعيااً باال جتارك عليااه أح ااام الزوويااة ،وعليااه لااو ماتاات ّورث منهااا
إرثني من وهة ونه ولداً ومن وهة ونه وواً ا ،ما انه لو مات هو ا ا ترث منه إرثني باعتبارها أماً وباعتبارها ووة.
وه ذا لو لق العامي ووته بطالع با ل عندنا ،ه ونفذ.
ولذا ع اململهور عن مفا قاعدة اللزام والمواء ب نه ح م واقعي ثانوي ولي حب م ظاهري ما هو حال األهول العملية.
وقد صلنا ال الم عن قاعدة اللزام يف تاب مستقل وهو ( قه قاعدة اللزام والمواء).
وأما ما نستظهره هو
( )1الستبصار ج 4ص.146
( )2سورة ال ا رون آية .5
( )6وسائل المليعة ج 25ص.611
( )4الفقه (الها ) ج 2/46ص.26
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ب -الرحمة اإللهية في مَور كونفدرالية شرائح المقلدين

المستظهر أناه لاو قامات ولاة إساالمية وامعاة للملارائ هعا أن ت اون أمسااً ومس نام ًى إساالمية تعمال بقاوانني الساالم يف السياساة
واالقتصااا واحلقااوع وةنهااا ،وانتخااب النااا هاام رضاااهم قيهااً وامعااً للملارائ أو جمموعااة ماان الفقهاااء (وقااد صاالنا يف تاااب (شااورك
الفقهاااء – راسااة قهيااة أهاولية)( )1أنااه ال جيااو للفقيااه أن يفاارض نفسااه علااى النااا باال ا اام إن اختاااروه هاام إرا اام ثبتاات لااه الساالطة
والواليااة يف حاادو تفويوااهم ااا إليااه ،وحسااب السااقف الاازمق املقاارر لااه خما ساانني ما الً ،وذلااك يعااق أن واليتااه اقتوااائية وإن ااان
األعلم وال ت ون علية إال بانتخاب النا )..
يَرم على الفقيه الَاكم ضن يفرض آراءع على مقلدي سائر المراجع
انه ال جيو له أن يفارض آراءه الفقهياة علاى مقلادي ساائر املراواة بال ي اون ل ال مرواة وملقلدياه احلاق يف العمال علاى حساب ماا
يرت يه من ةن أن تنفذ عليهم األح ام الوالئية (الولوية) أو ةنها .نعم م إن شاءوا إتباعه بناء على ووا العدول يف التقليد(.)2
وعليه لو ان رأي الفقيه وووب رض الورائب حلالة ثانوية ارئة أو هل أويل يف نظاره ،اناه ينفاذ علاى مقلدياه مساب أماا
الفقيه اآلخر الذي يرك حرمة الورائب أو ال يرك ووواا يجب أن ي ون مقلدوه مع ّفون من الورائب..
و اذلك لاو اان رأي الفقياه احلاا م ارض احلادو وال ماارو والنسااية والاوا ات والفيازا والقاماة وةنهاا مان القياو الا ماا أناازل اهلل
ااا ماان سالطان ،و ااان رأي مرواة آخاار حرماة ذلااك وواب علااى احلااا م الملارعي التعاماال ،قانونيااً ،مااة مقلادي اال مرواة علااى حسااب
تاوك مراوعهم غن آرائهم هي احلجة يف حقهم.
و يف نلتزم بقاعدة المواء وااللزام بالنسبة ألهل العامة وال فار وال نلتزم اا بالنسبة لفقهاء أهل البيت  ومقلديهم .
وقد صلنا يف تاب (شورك الفقهاء والقيا ة السالمية) البمث عن ذلك وأ لتاه ،وذ رناا أيوااً أن بااب الفتاوك ةان بااب احل ام
وأ ما ةان بااب احل وماة والملاؤون العاماة وأن الاذي نساتظهره تبعااً للسايد الوالاد (قاد ساره) وبعاض آخار مان الفقهااء أن والياة الفقياه
ةاان عليااة وال منجاازة إال برضااا النااا بااه أوالً ،وأ نن الواليااة هااي دمااو الفقهاااء ثاني ااً هع ا أن الفقيااه الواحااد ال يص ا أن يتااوىل احل اام
هفاار ه وال أن يسااتفر بااالقرار ،باال جيااب أن ي ااون األماار شااورك بااني الفقهاااء وشااورك بااني النااا باختيااارهم شااورك الفقهاااء لقولااه تعاااىل
ورى بَْ ْيْنَْ ُه ْم )6(ولان ذلك من األ لة على التفصيل املذ ور يف ال تاب.
َ وض َْم ُرُه ْم ُش َ
وإذا عدلنا عن ذلك وتنا لنا عنه رضاً ال مناص من اش اط رضا النا بالفقيه يف ثبوت الوالية – حبدو ها – له عليهم.

فرق باب الْ َُكم عن باب الَكومة
وأما باب (احل م) قد ذ ر اململهور أن ح م الفقيه نا ذ على سائر الفقهاء ،ول ن ير عليه
أوالً أنه ال ينفذ إذا علموا خط ه أو خط مستنده.
وثانياً أنه على رض التسليم به ان ح م األسبق منهم نا ذ ال احلا م املتصدي ق ! غذا أهادر أحاد املراواة وإن اان ماماوراً

( )1وقد مسي يف بعته الديدة (شورك الفقهاء والقيا ة السالمية) مة تاينات وإضا ات نة.
( )2إن أ رونا املس لة يف التقليد ولي ذلك ما صلناه يف تاب الملورك.
( )6سورة الملورك آية .66
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ح ماً نفذ حت على املروة احلا م! ،وال مرومية ل ونه حا ماً أبداً إذ لي مقيا نفوذ قول الفقياه هاو السالطنة والقاوة أباداً بال هاو
اوتما شرائ املروعية يه واسبقيته يف إهدار احل م (حسب هذا املب ).
وثال ااً إن باااب احل اام ةاان باااب احل ومااة ااان احل ومااة هااي يف الملااؤون العامااة اااحلرب والساالم واملعاهاادات الدوليااة والسياسااة
النقدية للبال  ..اخل وهي ال جتب يها الملورك واختيار النا  ،وأماا احل ام هاو يف املوضاوعات الا مل ت ان مان ائارة الملاؤون العاماة
ا الل وشبهه هذا هو الذي ي ون ح م األسبق منهم هو النا ذ يف حق اآلخرين.
وتفصيل ذلك أخذاً ور اً ومناقملةً وأووبةً من اوية أهولية و قهية مو ول إىل تاب (شاورك الفقهااء والقياا ة الساالمية) إمناا الاذي
نريد رحه هنا هو تقريب هذه النظرية عقالئياً ،نقول
إن مااا ناادعو إليااه ونسااتظهره هااو إحاادك هااياتني الفدراليااة الفقهائيااة أو ال ونفدراليااة املروعيااة ،والفدراليااة وال ونفدراليااة هااياتان
عقالئيتان ال شك يهما ..وتوضي ذلك
ما هو المقصود بالفدرالية؟

 -1الفدرالية هي (شا ل مان أشا ال احل ام ت اون السالطات ياه مقسامة ساتوريا باني ح وماة مر زياة ووحادات ح ومياة أهاار
(األقاليم ،الواليات) ،وي ون ال املستويني املذ ورين من احل ومة معتمداً أحدمها على اآلخر وتتقامسان السيا ة يف الدولة.
أما ما خيص األقاليم والوالياات ا اا تعتا وحادات ساتورية ل ال منهاا نظامهاا األساساي الاذي ياد سالطا ا التملاريعية والتنفيذياة
والقوااائية وي ااون وضااة احل اام الااذايت لمقاااليم ،أو الهااات أو الواليااات منصوهااا عليااه يف سااتور الدولااة حبيااث ال مي اان تاياانه بقارار
أحا ي من احل ومة املر زية.
واحل اام الفاادرايل واسااة االنتملااار عامليااا ،ونيانيااة ماان بااني أ ا ول العااامل مساااحة حت اام بملا ل اادرايل .وأقاارب الاادول لتطبيااق هااذا
النظام الفدرايل على املستوك العريب هي ولة المارات العربية املتمدة أما على املستوك العاملي هي ولة الواليات املتمدة األمري ية.
ما هو المقصود بالكونفدرالية؟
 -2ال ونفدرالية هي (االحتا ال ونفدرايل هو رابطة ،أعواؤها ول مستقلة ذات سيا ة ،وهاي الا تفاوض هوواب اتفااع مسابق
بعااض الصااالحيات ي ااة أو هي ااات مملا ة لتنساايق سياسااا ا يف عااد ماان اداااالت وذلااك ون أن يملا ل هااذا التجمااة ولااة أو يانااا
وإال أهب ش ال آخرا يسمى بالفدرالية.
وال ونفدرالية حت م مبدأ السيا ة الدولية ألعوائها ويف نظر القانون الدويل تتمل ل ع اتفاقية ال تعدل إال بغمجا أعوائها.
ويف السياسة احلدي ة ،ال ونفدرالية هي احتا ائم للدول ذات السيا ة للعمل اململ و يما يتعلاق بالادول األخارك .وعاا ة ماا تبادأ
هعاهاادة ول نهااا ةالبااا مااا تلجا يف وقاات الحااق العتمااا سااتور مملا و ،وةالبااا مااا تنملا ال ونفاادراليات للتعاماال مااة القوااايا احلساسااة
م ل الد ا والملؤون اخلاروية أو العملة اململ ة ،حيث يتعني على احل ومة املر زية تو ن الدعم لمية األعواء.
ويف سااياع اخاار تسااتعمل لمااة ال ونفدراليااة لوهااف نااو ماان ا ي ااات الا ي ااون أحااد م ونا ااا شاابه مسااتقل م اال ال ونفاادراليات
الرياضية أو النقابية.
ومتلف بيعة العالقة بني الدول ال تمل ل ال ونفدرالية بملا ل بان ،وبامل ال ،اغن العالقاة باني الادول األعوااء واحل وماة املر زياة
7
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يمااا خيااتص بتو يااة الساالطات يمااا بينهااا متااان بدروااة باانة أيوااا .بعااض ال ونفاادراليات تتمتااة هرونااة ااثلااة للمنظمااات احل وميااة
الدولية ،يف حني أن ال ونفدراليات املتملد ة قد تملبه االحتا ات الفدرالية.
ومن أبر ال ونفدراليات احلدي ة االحتا األورويب ،أما ندا وسويسرا وبلجي ا ،تعت دراليات)(.)1
الفدرالية في دائرة مقلدي المراجع في َطار الدولة اإلسالمية

ومقتوى قاعدة العدل والنصا وةنها أن ي ون وضة املروعيات الدينية ومجاهن املقلادين بالنسابة إىل الدولاة وضاة الفادراليات
ب ن جيري تقسيم الصالحيات القانونية واحلقوقية ستورياً يف ةتلف ادااالت مان منااه التعلايم يف املادار والامعاات إىل الوارائب،
ومن قوانني التجارة إىل قوانني العقو واليقاعات إىل أبواب القواء والرث إىل ةن ذلك.
نعاام يساات ماان ذلااك احل اوا ث العامااة االرتبا يااة وال ا ال مي اان التف يااك بينهااا أبااداً ،وقااد واارت ق اوانني الفاادراليات علااى اساات ناء
بعض الو ارات مان تفاويض الصاالحيات وهاي و ارات الاد ا واخلاروياة والداخلياة ،ول ناه نا اذ بالنسابة إىل مقلادي املراواة اآلخارين يف
الملة ق وذلك ألنه ليست ل قوايا الد ا والداخلية واخلاروية حقائق ارتبا ية ال مي ن التف يك بينها هذا من وهة.
وماان وهااة أخاارك ااان الااال م يف القوااايا االرتبا يااة هااو أن ت ااون املروعيااة دلا شااورك يتملا ل ماان عامااة مراوااة التقليااد وي ااون
احل م النا ذ هو ما ح مت به أ ريتهم.
الكونفدرالية في دائرة مقلدي المراجع

بال نقاول أن مان املم ان أن ت اون هاياة ال ونفدرالياة هاي احلا ماة باني املروعياات الدينياة والدولاة الساالمية ت اون السايا ة مان
األسا مو عة على أسا تقلياد الناا  ،والاذي هاو أمار اختيااري اوعي ،ال علاى مقياا الاوال ة يف أرض معيناة ذات حادو وارا ياة
خاهة.
وهااذا أقاارب وااداً لإلنسااانية والعدالااة إذ تو يااة الساايا ة علااى أسااا تقليااد النااا هااو يف الواقااة قمااة الدميقرا يااة واحلريااة ل اال إنسااان
حريااة االختيااار أوالً ويف مرحلااة العلااة ا دثااة مث لااه احلريااة ثاني ااً ويف مرحلااة العلااة املبقيااة ب ا ن ينتقاال ماان اخاال ائاارة إىل ائاارة أخاارك يف
املااروعني املتساااويني أو يف ادهااول حا مااا أو لاادك التماان ،باال مطلقااً حسااب املنصااور إذ ال يتعااني تقليااد األعلاام مااا صاالناه يف تاااب
(تقليد األعلم وحجية توك املفوول)(.)2
أما احلدو الارا ية والوال ة أباً عن ود يف بلد ما أو حت وال ة الملخص يف البلد أو ونه مان قومياة أو وان أو عارع معاني اغن
هندسة احلقوع والقوانني السيا ية لت ون قائمة على تلك األس ةن االختيارية يعاد مان أساوأ أناوا االساتبدا والظلام واالولياارشاية..
وللبمث هلة.
وآخر دعوانا ان الَمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على مَمد واله الطيبين الطاهرين

( )1من املوسوعة احلرة (وي يبيديا).
( )2هذا مة قطة النظر عن أن الملؤون العامة ليست من ائرة التقليد باملع املصطل لها أح امها اخلاهة ،ما صلناه يف تاب (شورك الفقهاء).
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