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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.
فقه الغايات وفقه المآالت

وهندسة القيادة اإلسالمية التجاهات الغنى والفقر
()5
ِ
َ كَ ُم ْم
صالِحاً قَ َ
ال يَا قَ ْوم ا ْعبُ ُدوا اللَّهَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍه غَْي ُرهُ ُه َو أَش َ
ود أ َ
قال اهلل العظيم يف كتابه الكررَ  :وإِلَى ثَ ُم َ
َخ ُ
اه ْم َ
()1
الرْز َق لِ ِعب ِ
ِ
ادهِ لَبَ غَ ْوا فِي األ َْر ِ
ِم ْن األ َْر ِ
ض َولَ ِك ْن يُنَ ِّز ُل بَِق َد ٍر َما
سَ
ط اللَّهُ ِّ
ض َو ْ
َ
استَ ْع َم َرُم ْم ف َيها ...وقال جل امسه َ ولَ ْو بَ َ
َاءُ.)2(
يَ َ
من بصائر النور في آيتي االستعمار والرزق
فقه الغايات وفقه المآالت:
لكي يتضح لنا موقع اآليتني الكرميتني مرن (ققره احليراة) ،علينرا أ نلقري نظريرة سرريعة علرى بعرع أنروا ،الفقره ،قر (الفقره)
يتنو ،إىل أنوا ،خمتلفة جداً وهي ترتاوح بني املشهور منها واملأثور وبني املهمل منها واملهجور ،هي
األشواع الخمسة للفقه:

فقه الواجبات والمحرمات

أوالً :قق رره الواجب ررام وا رم ررام ،وه ررو ال ررئا م ررورم حول رره املء ررام م ررن الكت ررب الفقهي ررة ب رردءاً م ررن املوس رروعام الكر ر
كاملسالك واجلواهر والفقه وانتهاءً بالرسائل العملية.
فقه المق ّدمات

ثاشياً :ققه املقدمام ،وهو الئا مورم حوله إحد أهم مسائل علم األصول يف مبمث مقدمة الواجب حيث قُسمت
إىل مقدمة العلم ومقدمة الوجود ومقدمة الوجوب ومقدمة الصمة وإىل املقدمة املوصلة وغريها وغري ذلك.
فقه المقا ِرشات
ثالثاً :ققه املقارنام ،والئا مورم حوله مثالً مباحث قاعدة املالزمة بأطراقها األربعة

 -1كلما حكم حبسنه العقل حكم حبسنه الشر ،،وكلما حكم بقبمه العقل حكم بقبمه الشر.،
 -2كلما حكم بوجوبه العقل حكم بوجوبه الشر.،
( )1سورة هود آية .11
( )2سورة الشور آية .22
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 -3كلما حكم حبسنه أو قبمه الشر ،حكم حبسنه أو قبمه العقل.
 -4كلما حكم بوجوبه الشر ،حكم بوجوبه العقل.
قهررئه القواعررد األربررع هبررئه الصررياغة هرري الصررميمة ،ولرري مررن الصررميح وجررود مالزمررة بررني حكررم العقررل بررالقبح وحكررم
الشر ،باحلرمة أو حكمه باحلسن وحكم الشر ،بالوجوب كما أدعاه املشهور(.)1
فقه الغايات والمآالت

رابعاً :ققه الغايام ،واملراد ققه االغراض واألهداف وهو ذام ققه مقاصد الشريعة.
خامساً :ققه املآالم ،واملراد منه ققه النتائج.
وقررد أس ررهب الفقه رراء واألص روليو يف البم ررث ع ررن األن روا ،الثالثررة األوىل ،ولك ررنهم يبمث روا ع ررن قق رره الغاي ررام إال بنم ررو
اإلشررارة الع ررابرة ،وق ررد قص ررلنا الك ررالم ع ررن مقاص ررد الش رريعة وقق رره الغاي ررام يف كت رراب (مقاص ررد الش رريعة) ويف مباح ررث التفس ررري
السابقة(.)2
آيات قرآشية من دائرة فقه الغايات أو فقه المآالت

وأما ققه املآالم والنتائج قمما ال جند له موقعاً يف البموث الفقهية واألصولية والتفسريية وغريها إال ك شارام.
ِ
َ كَ ُم ْم ِم ْن األ َْر ِ
س َ
واآليررة األوىل ُ ه َو أَش َ
ط اللَّ هُ
ض َو ْ
اس تَ ْع َم َرُم ْم ف َيه ا تنرردريف يف ققرره الغايررام أمررا اآليررة الثانيررة َ ولَ ْو بَ َ
ا ِّلرْز َق لِ ِعب ِ
ادهِ لَبَ غَ ْوا فِي األ َْر ِ
ض قتندريف يف ققه املآالم
َ
وذلك أل اآلية األوىل تفيد أ اهلل تعاىل انشأنا من األرض لكي نعمرها مبعىن أ مرن غايرام إنشرائنا مرن األرض أ نقروم
اس تَ ْع َم َرُم ْم فِ َيه ا وغرري ذلرك ،وقرد سربق بعرع الكرالم
ب عمارها استناداً إىل صيغة االستفعال اليت وردم هبا مرادة العمررا ْ 
عن ذلك.
كما أ اآلية الثانية تفيد ا من مرآالم بسرا الررزل للعبراد ،طغيرانم قرا القردرة واملرال والسرلطة مرن عوامرل الطغيرا كمرا
ِ
استَ ْغنَى.)3(
شسا َن لَيَطْغَى * أَ ْن َرآهُ ْ
قال تعاىل إ َّن ا ِإل َ
َّ ِ
َّاس والتعددية والتنافس
آية لَ ْوال َدفْ ُع الله الن َ
وهناك الكثري من اآليام اليت تندريف يف ققه املآالم أو ققه الغايام
َّ ِ
ِ ُه ْم بِ بَ ْع ٍ
ض )4(ويف آيررة أخررر َ ولَ ْوال َدفْ ُع اللَّ ِه
س َد ْ
اس بَ ْع َ
ت األ َْر ُ
قمررثالً قولرره تعرراىل َ ولَ ْوال َدفْ ُع الل ه النَّ َ
ْ لََف َ
ت ِ
ِ
ات ومس ِ
ِ ُه ْم بِبَ ْع ٍ
اس ُم اللَّ ِه َمثِيراً.)5(
َّاس بَ ْع َ
اج ُد يُ ْذ َم ُر ف َيها ْ
ص َوام ُع َوبِيَ ٌع َو َ
ِّم ْ َ
ْ لَ ُهد َ
الن َ
صلَ َو ٌ َ َ َ
( )1قصلنا الكالم عن ذلك يف (قاعدتا املالزمة بني حكمي العقل والشر.)،
( )2ا اضرام  254 – 245حتت عنوا (مقاصد الشريعة يف معادلة الرمحة واالستشارية يف شؤو احلكم واحلياة).
( )3سورة العلق آية .2-1
( )4سورة البقرة آية .251
( )5سورة احلج آية .44
2
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قمفظ األرض من الفساد يعرد مرن الغايرام واألهرداف املطلوبرة للشرار ،األقرد  ،وقرد هنرد اهلل تعراىل احليراة االجتماعيرة
َّ ِ
ِ ُه ْم بِ بَ ْع ٍ
ْ كري ال تفسرد األرض ولكري ال ردم صروامع وبيرع وصرلوام ومسراجد يرئكر
َّاس بَ ْع َ
على قاعدة َ دفْ ُع الله الن َ

قيها اسم اهلل كثرياً.
وقاعدة دقع النا بعضهم ببعع هي جوهر وحمور احلياة املتطورة يف الدميقراطيام احلديثة؛ ذلك ا (التعددية) و(التناق
َّ ِ
ِ ُه ْم بِ بَ ْع ٍ
ْ قانره لروال
َّاس بَ ْع َ
اإلجيايب) و(التداول السلمي للسلطة) ونظائر ذلك تعود يف جوهرها إىل قاعدة َ دفْ ُع الله الن َ
دقع اهلل النا بعضهم ببعع الستبد احلزب الواحد باألمور كلها ،لكن اهلل يدقع بعع النرا بربعع قيردقع قروة السرلطة بقروة
اللوبيام الضاغطة كما يدقع قوة السلطة التنفيئية بالسلطة الرابعة اإلعالمية وبالسلطة القضائية املستقلة.
بل ا قاعدة دقرع النرا بعضرهم بربعع ال تقتصرر علرى احلكومرام الدميقراطيرة أو الشرورية قمسرب برل ترد لتكرو قراعالً
أساسررياً يف حتجرريم سررلطام حكررام الرربالد املسررتبدة إذ تُردقع قرروة اجلرريو بقرروة العشررائر مررثالً كمررا تُردقع قرروة حرراكم مسررتبد بقرروة
حاكم آخر يف بالد بعيد أو اجاور ،بدرجة أو أخر .
ومررن اآليررة الش رريفة يسررتفاد أ حفررظ األرض مررن الفسرراد هررو مررن غايررام الش رريعة ولررئلك دقررع اهلل النررا بعضررهم برربعع

تكويناً كي ال تفسد األرض ،ولفساد األرض أنوا ،ومصاديق خمتلفة ومنهرا قسراد البيءرة ،ولعلره ميكرن أ نعرد هرئه اآليرة الكرميرة
من األدلة الدالة على حرمة إقساد البيءة ك حرال الغابام أو قطع أشجارها بردو ضرابطة علميرة حر لرو رل قرضراً باحليراة
احليوانيررة ،وكررئلك القيررام بتفج رريام يف الصررمارا حبيررث تفسرردها أو العبررث بررالتواز البيءرري يف البمررار أو القررر واألريرراف أو
غريهررا ،قررا ذلررك كلرره بررني مررا هررو حمرررم قطع راً ومررا هررو مكررروه قطع راً ومررا هررو بينهمررا ررا لتررايف إىل املزيررد مررن التثبررت والدراسررة
والتمميص.
آية ُّ
الدولة بين األغنياء
وكئلك قوله تعاىل َ م ْي ال يَ ُكو َن ُدولَةً بَ ْي َن األَ ْغنِيَ ِاء ِم ْن ُك ْم )1(ا لتايف إىل حبث مستوعب ققهي عن معياريرة الدولرة
وعررن مرجوحيررة ب رل ورقررع احتكررار الثررروام بيررد األغنيرراء ومنهررا الطبقررة احلاكمررة( ،)2قهررئه اآليررة الكرميررة تعررد مررن آيررام ققرره
الغايام واملقاصد.
آية اليسر

وقوله تعاىل يُ ِري ُد اللَّهُ بِ ُك ْم الْيُ ْس َر َوال يُ ِري ُد بِ ُك ْم الْعُ ْس َر )3(وهي اآلية شبه الوحيردة مرن آيرام ققره الغايرام واملقاصرد

اليت أسهب الفقهاء يف البمث عنها يف القواعد الفقهية ويف األصول بنمو االستطراد.
والس َكن
آية التطهير والتزمية َّ

( )1سورة احلشر آية .2
( )2كما يف الدول الشيوعية حيث حتتكر الدولة لنفسها كل الثروام ،ويف الدول االشرتاكية حيث حتتكر منابع الثروة الك
حتتكر منابع الثروة العامة كالنفا باسم ملكية الدولة!
( )3سورة البقرة آية .185
3
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ِ
ِ
ك َس َك ٌن لَ ُه ْم )1(قتطهرري النرا
ص التَ َ
ص ِّع َعلَ ْي ِه ْم إِ َّن َ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُه ْم َوتُ َزِّمي ِه ْم بِ َه ا َو َ
وقوله تعراىل ُ خ ْذ م ْن أ َْم َوال ِه ْم َ

وتزكية األنف والسكن هي من الغايام املطلوبة للشار ،األقد .
وقولرره تعرراىل لِ َّاال يَ ُك و َن لِلنَّ ِ
الر ُس ِع )2(وحتتررايف هررئه اآليررة وسررابقتها وبعررع اللواحررق إىل
اس َعلَ ى اللَّ ِه ُح َّج ةٌ بَ ْع َد ُّ

دراسام مستوعبة ،ولعلنا نتوقف عندها الحقاً إذا شاء اهلل تعاىل.

آية القِاء على الفتنة
ِ
ِّين لِلَّ ِه )3(والفتنرة سرواء أقسررم بالشررك كمرا دلرت عليره بعرع
وقوله تعاىل َ وقَاتِلُ ُ
وه ْم َحتَّى ال تَ ُكو َن ف ْت نَةٌ َويَ ُكو َن الد ُ
الروايام ،أم مبعىن الفتنة والفوضى واختالل النظام واهلريف واملريف( ،)4ا حتتايف يف حدودها ومعاملها ومصاديقها إىل كترب علميرة
مفصررلة ،ومررن التفسررري باملصرردال تفسررريها باحلركررام اإلحلاديررة أو تلررك الرريت ترررويف للشررئوذ األخالقرري أو ترردعو لرردعم احلركررام
اإلرهابية.
ِ
ص ِ
اص
آية الحياة في الق َ
ِ ِ
اص َحيَاةٌ يَا أ ُْولِ ي األَلْبَ ِ
ص ِ
ال لَ َعلَّ ُك ْم تَ تَّ ُق و َن )5(قاحليراة مرن دائررة ققره الغايرام ،وذلرك را
وقوله تعاىل َ ولَ ُك ْم في الْق َ
يفررتح باب راً واسررعاً علررى حتديررد حكررم خمتلررف العوامررل الرريت تقضرري علررى بعررع مصررادر احليرراة ،كتجفيررف مصررادر امليرراه وحتويررل
مسررارا ا مبررا يقضرري علررى حيرراة أراض زراعيررة شاسررعة أو علررى حيرراة حيوانررام املنطقررة ،وكررئلك زيررادة انبعرراث الغررازام السررامة
كثاين أوكسيد الكربو ا قد خيلق ثغرة يف طبقة األوزو أو قد يسبب انتشار أمراض وأوبءة كثرية ،كما أ مثرل هرئه اآليرة قرد
تعررد مررن األدلررة الرريت تشرررعن لتقنررني الضروابا والقروانني الرريت توضررع للمفرراح علررى أرواح النررا كقروانني السررري وقيررادة السرريارام
وغريها(.)1
آية إخفاء الزينة

وقوله تعاىل وال ي ْ ِ ِ ِ
ِ
ين ِم ْن ِزينَ تِ ِه َّن )2(والغريرب يف اآليرة الكرميرة انرا تنهرى بظاهرهرا عمرا
َ َ
ِ ِربْ َن بك َْر ُجل ِه َّن ل يُ ْعلَ َم َم ا يُ ْخف َ
يسرربب اجرررد علررم األجنررل بأنررا تلررب خلكرراالً قمررا بالررك مبفاكهررة األجنبيررة أو اجللررو معهررا علررى سررفرة واحرردة واألكررل سرروية
كما اعتادم ذلك بعع العوائل املتدينة ،مرع أ ذلرك يف مظرا الوقرو ،يف احلررام بشركل شربه قطعري إذ ينكشرف عرادة بعرع
يرردها أو رقبتهررا أثنرراء الطعررام .كمررا انرره يكسررر احلرراجز النفسرري بررني األجنبيررة واألجنررل ررا يعررد مررن املقرردمام القريبررة أو البعيرردة
( )1سورة التوبة آية .143
( )2سورة النساء آية .115
( )3سورة البقرة آية .193
( )4قتأمل.
( )5سورة البقرة آية .129
( )1وقد ورد يف بعع االحصاءام أ حوادث السري يف إيرا تقضي على حياة  22ألف شركص سرنوياً! وهرو رقرم كبرري جرداً ،ويعرود السربب يف جرزء منهرا إىل
احلكومة (الطرل الضيقة أو غري املعبدة أو  )....وإىل النا من جهة أخر من جهة عدم مراعاة قوانني املرور وقواعد قيادة السيارام.
( )2سورة النور آية .31
4
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للوقو ،يف اآلثام.

آية أسبال الخوف والجوع

ت ِ
آمنَ ةً مطْماِنَّ ةً يكْتِ َيه ا ِرْزقُ َه ا رغَ داً ِم ن ُم ِّع م َك ٍ
ت
ان فَ َك َف َر ْ
ل اللَّهُ َم ثَالً قَ ْريَةً َماشَ ْ
ومن ققه املآالم قوله تعاىل َ و َ
ض َر َ
ْ
َ
ُ َ َ
َ
وع وال َ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
صنَ عُو َن.)1(
ْخ ْوف بِ َما َماشُوا يَ ْ
اس ال ُ
ْج ِ َ
بكَشْ عُ ِم الله فَكَذَاقَ َها اللهُ لبَ َ

واآلية صرلة يف أ كفرا النا لنعم اهلل تعاىل يستتبع أ يلبسهم اهلل لبا اخلوف واجلو،؛ وقد نر جتسريداً لرئلك املرآل
البشع ،يف الوالدة املنموسة للمركام اإلرهابية والفوضوية أمثال داعو وطالبا والقاعدة والوهابية النواصب وشبههم.
وكف ررا نعررم اهلل لرره جتليررام ومظرراهر وأشرركال عديرردة ومن ره اإلع رراض عررن مناهجرره املثلررى يف العرردل واإلحسررا والشررور
والتعدديررة واإلنصرراف يف املعررامالم وغريهررا؛ قررا مناهجرره هرري مررن أعظررم نعمرره ،قررا ذلررك اإلع رراض هررو الررئا وق رر األرضررية
احلاضنة لنمو وتطور تلك الفريوسام اخلطرية اهلدامة.
مالم الصديقة الزهراء (عليها السالم) عن غايات الَرائع

كما أ هنالك الكثري من الروايرام الريت تتمردث عرن ققره الغايرام ومرن أ هرا وأمجعهرا مرا ورد يف خطبرة الصرديقة الكر
قاطمة الزهراء صلوام اهلل عليها حيث قالت
الص َالةَ تَ ْن ِزيه اً لَ ُك م َع ِن ال ِ
ْك ْب ِر َو َّ
فَ َج َع َع اللَّ هُ ِْ
الزَم اةَ تَ ْزمِيَ ةً لِل نَّ ْف ِ
يم ا َن تَطْ ِهي راً لَ ُك ْم ِم َن ِّ
اء فِ ي
الَ ْر ِ َو َّ
ْ
اإل َ
س َوشَ َم ً
ْح َّج تَ َْيِيداً لِلدِّي ِن َوال َْع ْد َل تَ ْن ِسيقاً لِ ْل ُقلُ ِ
ام تَ ثْبِيتاً لِ ِْْل ْخ َال ِ
ول.
الرْز ِق َو ِّ
ِّ
الصيَ َ
ص َوال َ
ِ
ْجه َ ِ ِ
ِ
ِ ِ
الص ْب ر معوشَةً َعلَ ى ْ ِ
يج ِ
َج ِر َو ْاأل َْم َر
َوطَ َ
ال ْاأل ْ
اعتَ نَا شِظَاماً لل ِْملَّة َوإِ َم َامتَ نَا أ ََماشاً م َن الْ ُف ْرقَة َوال ِ َ
اد ع ّزاً ل ِْْل ْس َالِم َو َّ َ َ ُ
اس ت َ
ِ
صلَ َحةً لِل َْع َّام ِة.
بِال َْم ْع ُروف َم ْ
ص لَةَ ْاألَرح ِام م ْنم ا ًة لِلْع َد ِد وال ِْقص اص ح ْقن اً لِل د ِ
الس َخ ِط و ِ
َوبِ َّر ال َْوالِ َديْ ِن ِوقَايَ ةً ِم َن َّ
اء بِالنَّ ْذ ِر تَ ْع ِريِ اً
َْ َ َ َ
َ
َ َ َ َ
َ
ِّماء َوال َْوفَ َ
يع َوال َْم َوا ِزي ِن تَ ْغيِيراً لِلْبَ ْخ ِ
لِل َْم ْغ ِف َرةِ َوتَ ْوفِيَةَ ال َْم َكايِ ِ
س.
س واجتِنَال الْ َق ْذ ِ
ف ِحجاباً َع ِن اللَّ ْعنَ ِة وتَ ر َ َّ ِ
َّهي َع ْن ُش ْر ِ
يجاباً لِل ِْع َّف ِة.
ْخ ْم ِر تَ ْن ِزيهاً َع ِن ِّ
ل ال َ
الر ْج ِ َ ْ َ
الس ِرقَة إِ َ
َ
َْ
َوالن ْ َ
()3( )9
َو َح َّرَم اللَّهُ ِّ
الربُوبِيَّ ِة ف اتَّ ُقوا اللَّهَ َح َّق تُقاتِِه َوال تَ ُموتُ َّن إَِّال َوأَشْ تُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن 
الَ ْر َ إِ ْخ َالصاً لَهُ بِ ُّ
وجوه الجمع بين طوائف روايات الفقر والغنى

سبق أ طوائرف الروايرام خمتلفرة يف تقيريم الغرىن والثرروة والفقرر والفاقرة وا بعضرها صرريح أو راهر يف مردح الغرىن وبعضرها
صريح أو اهر يف القدح والئم ،قما هو احلل؟
وقد مضت اإلجابة أوالً بتعدد إطالقام الفقر األربعة ،وثانياً بالتفصيل بني القادة واملسؤولني من جهة وبني عامة النرا
من جهة أخر  ،وثالثاً اإلجابة بالرجما الئايت للفقر ومرجوحية الغىن الئاتية لوال اجلهة الطريقية ،وأما اجلواب الرابع قهو
( )1سورة النمل آية .112
( )2سورة آل عمرا آية .142
( )3ابو منصور ،أمحد بن علي الط سي  ،االحتجايف ،نشر املرتضى – مشهد1443 ،هر ،يف 1ص.92
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الروايات صادرة بنحو القِايا الخارجية ال الحقيقية

(القضية احلقيقية)( )1هي اليت يثبت قيها ا مول واحلكم الشرعي لئام املوضو ،مبا هرو كلري طبيعري حبيرث ال يكرو ثبوتره
ِ
له مر ناً بزما دو زما أو مكا دو مكا  ،ولئلك ورد َ ح َال ُل ُم َح َّم ٍد َح َال ٌل أَبَداً إِلَى يَ ْوم ال ِْقيَ َام ِة َو َح َر ُام هُ َح َر ٌام أَبَداً
إِلَى يَ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة.)9(
أمررا القضررية اخلارجيررة قهرري تلررك املر نررة بظرررف زمرراين خرراص أو مكرراين خرراص أو شرربه ذلررك( )3وهرري تعرري احلكررم املؤقررت
الثابت للموضو ،ال مبا هو هو بل مبا هو مقيد بزما أو مكا أو حالة خاصة.
ومن ذلك ما ورد من ني رسول اهلل  عن أكل احلمر األهلية يف حرب خير ( )4ومرا ورد يف روايرة أخرر مرن أ ذلرك
ال :شَ َه ى
ْح ُم ِر ْاأل َْهلِيَّ ِة فَ َق َ
كررا حلاجررة اجلرريو اإلسررالمي إىل التنقررل عليهررا .ع ن أب ي جعف ر  قَ َ
ال َس كَلْتُهُ َع ْن أَ ْم ِع ال ُ
ت َح ُمولَ ةً لِلنَّ ِ
ْح َر ُام َم ا َح َّرَم اللَّ هُ َع َّز
َر ُس ُ
ول اللَّ ِه َ ع ْن أَ ْملِ َها يَ ْوَم َخ ْيبَ َر َوإِشَّ َم ا شَ َه ى َع ْن أَ ْملِ َه ا ِألَشَّ َه ا َماشَ ْ
اس َوإِشَّ َم ا ال َ
ِ ()5
َو َج َّع فِي الْ ُق ْرآن
ومن ذلك ما ورد عن أ اإلمام اجلواد  من انه وضع اخلم على الشيعة يف سنة مرتني.
ومن ذلك ما ورد من أ بعع األئمة (اإلماما الباقر والصادل عليهما السالم) أباحوا اخلم للشيعة يف بعع السنني.
ومن ذلك عموم األحكام الوالئية (الولوية) وغريها.

روايات ذم أهع الكوفة وأصفهان ومصر والَام
ومررن ذلررك أيضراً مررا ورد مررن ذم بعررع الرربالد وأهلهررا كالكوقررة وأصررفها ومصررر والشررام وغريهررا ،قررا هررئه الروايررام ،علررى
قرض اميتها سنداً وداللة صدوراً وصادراً ومتناً ومضموناً ،قانرا ليسرت إال قضرايا خارجيرة وليسرت حقيقيرة أبرداً أا أ الرئم
كررا متوجه راً ألهررل الكوقررة أو أهررل اصررفها مررثالً يف زمررن صرردور الررنص التصرراقهم بصررفام سررلبية أو لتقاعسررهم عررن أداء
واجب رسايل واالمتثال ألمر ديي إهلي قما داموا كئلك قالئم ثابت ،لكنهم إذ غريوا ما بأنفسهم غرري اهلل مرا هبرم وانقلبروا مرن
طاحلني إىل صاحلني.
قمثالً كا أهل أصفها ( )1قرتة من الزمن معروقني بالنصب ألهل البيت  قورد الئم عليهم لرئلك مث انرم حتولروا إىل
شيعة موالني بل من خرية أولياء أهل البيت  قاستمقوا بئلك كل الثناء واملدح..
وكئلك كا حال أهل الكوقة ،على أ بعع ا ققني قام بدراسة الروايام الئامة ألهل الكوقة قوصل إىل أنا اجعولرة وا
األمويني هم الئين دسوا هئه الروايام ضد أهل الكوقة لتسقيطهم ألنم كانوا هم حاضنة التشيع.
( )1والتعريف تقريل وقد ذكرنا حتديده وإطالقاته يف بعع حبوث األصول والفقه السابقة.
( )2ثقة اإلسالم الكليي ،الكايف ،عدد األجزاء  ،8دار الكتب اإلسالمية – طهرا  ،يف 1ص.58
( )3قصلنا الكالم عن النوعني يف القضايا يف (املعاريع والتورية) ويف حبوث األصول والتفسري.
( )4راجع الدر  222من االجتهاد والتقليد.
( )5الشيخ الصدول ،علل الشرائع ،مكتبة الداورا – قم ،يف 2ص.513
( )1أا معظمهم أو الكثري منهم.
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وعلى أا قلو وصل ا قرق املرؤرإ إىل ذلرك قهرو ،وإال قالرئم إ را هرو بنمرو القضرية اخلارجيرة ،ويتضرح ذلرك أكثرر مبالحظرة

َج ُرهُ َعلَ ى
حالة ذم األقراد قا الشكص إذا كا طاحلاً املاً أو مرتشياً مرابياً استمق الئم الشديد مث انه إذا تاب وأصلح فَ ك ْ
اللَّ ِه )1(واسررتمق صررنوف املرردح ،قررال املرردح لعشرركاص علررى قررو القضررية احلقيقيررة وال الررئم هلررم ،وكررئلك حررال الشررعوب
والبلدا قال املدح هلم وال الرئم علرى قرو احلقيقيرة برل ذلرك ترابع حلراال م وصرفا م ومرد اضرطالعهم برأداء مسرؤوليا م وقرد
قال تعاىل إِ َّن اللَّهَ ال يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوٍم َحتَّى يُغَيِّ ُروا َما بِكَش ُف ِس ِه ْم.)2(
تفسير روايات الغنى أو الفقر باشها على شحو القِايا الخارجية
والغررىن والفقررر مررن هررئا القبيررل امراً ،ققررد يكررو الفقررر هررو األصررلح واملطلرروب للشرريعة أو هلررئا الشرريعي قندقعرره قرروه وقضرره
عليه ،وقد يكو الغىن هو األصلح واملطلوب قندقعه قوه.
وبئلك ميكن تفسري الكثري من الروايرام املادحرة أو الئامرة ومنهرا م ن أَحبَّ نَ ا أ َْه ع الْب ْي ِ
ت فَ لْيَ ْس تَ ِع َّد لِ ْل َف ْق ِر ِجلْبَاب اً )3(و
َ َ
َْ َ
ِ
ال َع ْب ُد اللَّ ِه بْ ن ِس نَ ٍ
ال أَبُو َع ْب ِد اللَّ ِه َ :ه َذا
ان :قَ َ
ب ِد ْرَهماً فَ َال يَ ْق ِد َر َعلَْي ِه قَ َ
ُ
أَ ْم َرُم َما يَ ُكو ُن ال َْع ْب ُد إِلَى اللَّه أَ ْن يَطْلُ َ
الْ َك َال َم و ِع ْن ِدي ِمائَةُ أَل ٍ
ك ِد ْرَهماً.)4(
ْف َوأَشَا الْيَ ْوَم َما أ َْملِ ُ
َ
()5
ِ
اد ال َْو ْج ِه فِ ي ال َّد َاريْ ِن )1(وهررل
ب الْ َق َد َر والْ َف ْق ُر َس َو ُ
اد الْ َف ْق ُر أَ ْن يَ ُك و َن ُم ْف راً َوَم َ
ويف املقابرل َ م َ
اد ال َ
س ُد أَ ْن يَغْل َ
ْح َ
يعقرل أ يقررال م ن أَحبَّ نَ ا أ َْه ع الْب ْي ِ
اد ال َْو ْج ِه فِ ي ال َّد َاريْ ِن و(كرراد أ يكررو
ت فَ لْيَ ْس تَ ِع َّد لِ ْل َف ْق ِر ِجلْبَاب اً ويقررال انرره َ س َو ُ
َ َ
َْ َ

كفراً) لد التفسري بالقضية احلقيقية لكل منهما.
ول اللَّ ِه َ م ا َن فِ ي َزم ٍ
ان ُم ْق ِف ٍر َج ْد ٍ
ويدل على وجه اجلمع هئا قرول اإلمرام الصرادل  أُ ْخبِ ُر َ أ َّ
ل فَك ََّم ا
َن َر ُس َ
َ
ِ
ِ
إِ َذا أَقْب لَ ِ
ت ال ُّدشْ يَا فَ ك َ ِ ِ
ت يَ ا
ارَه ا فَ َم ا أَشْ َك ْر َ
وه ا َوُم ْس ل ُم َ
وه ا َال ُمنَافِ ُق َ
ارَه ا َوُم ْممنُ َ
َ
وها َال ُم َّف ُ
َح ُّق أ َْهل َه ا ب َه ا أَبْ َر ُارَه ا َال فُ َّج ُ
ِِِ ِ
َض عهُ مو ِ
ِ
ثَ ْوِر ُّ
ض عاً
ي فَ َو اللَّ ِه إِشَّنِي لَ َم َع َما تَ َرى َما أَتَى َعلَ َّي ُم ْذ َع َق ْل ُ
ت َ
س اءٌ َوللَّ ه ف ي َم الي َح َق أ ََم َرش ي أَ ْن أ َ َ َ ْ
ص بَا ٌ َوَال َم َ
ض ْعتُه )2(قالفقر والعيو عيشة الفقراء حسن يف زما ومكا وغري مطلوب يف زما أو مكا آخرر قر ذا عرا اإلنسرا
إَِّال َو َ
مثالً يف العرال وسا ماليني الفقراء واألرامل واأليتام قعليه أ يعيو مثلهم وإذا عا قرضراً يف طوكيرو أو يف وادا السريليكو
واشتغل يف جتارة ال اجيام معهم قرضاً قليعو عيشة األغنياء من غري أ ينسى الفقراء.
معنى رواية ولَْيس ِم ْن ِش َيعتِنَا م ْن لَهُ ِمائَةُ أَل ٍ
ْف
َ
َ َ
( )1سورة الشور آية .44
( )2سورة الرعد آية .11
( )3اإلمام علي بن أيب طالب  ،نج البالغة ،دار اهلجرة – قم ،ص .488
( )4حممد بن ام االسكايف ،التمميص ،مدرسة اإلمام املهدا عجل اهلل قرجه – قم1444 ،هر ،ص.45
( )5ثقة اإلسالم الكليي ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية – طهرا  ،عدد األجزاء  ،8يف 2ص.342
( )1ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآللئ ،دار سيد الشهداء  - قم1445 ،هر ،يف 1ص.44
( )2ثقة اإلسالم الكليي ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية – طهرا  ،عدد األجزاء  ،8يف 5ص.15
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وميكن أ تفسر هبئا الوجه (القضية اخلارجية) الروايام اهلامة التالية اليت حتري البعع يف معناها واضطر البعع – غفلرةً –
إىل طرحها حيث جيدوا خمرجاً.
ِ
والروايام هي ولَْي ِ ِ ِ
ٍ
ت أَ ْن أَقُ َ
ول ثََالثُو َن أَلْف اً
سو َن أَلْف اً َوَال أ َْربَعُ و َن أَلْف اً َولَ ْو ِش ْا ُ
س م ْن ش َيعتنَا َم ْن لَهُ مائَةُ أَلْف َوَال َخ ْم ُ
َ َ
ٍ ِ ِ ِّ ()1
ْت! َوَما َج َم َع َر ُجع قَ ُّ
آالف م ْن حل َها
َ َرةَ َ
ط َع َ
لَ ُقل ُ
ٌ
آال ِ
ِ
ين أَلْف اً َو ُه َو يُ ِري ُد بِ ِه َخ ْي راً )2(و َ م ا َج َم َع َر ُج ع قَ ُّ
ف ِد ْرَه ٍم ِم ْن ِح ع َوقَ ْد
َ َرةَ َ
ط َع َ
و َ ما أَ ْعطَى اللَّهُ َع ْبداً ثََالث َ
ٌ
()3
وت َوُرِز َق ال َْع َم َع فَ َق ْد َج َم َع اللَّهُ لَهُ ُّ
الدشْ يَا َو ْاْل ِخ َرةَ
يَ ْج َمعُ َها ِألَق َْو ٍام إِذَا أُ ْع ِط َي الْ ُق َ
موقع القائد الموازشة بين شتى العوامع المتزاحمة المتدافعة
وتوضرريح املعررىن املرراد مررن هررئه الروايررام يعتمررد علررى هيررد مقدمررة هامررة ،وهرري أ موقررع القائررد خيتلررف عررن موقررع املفرريت،
قرراملفيت شررأنه التصرردا لبيررا القضررايا احلقيقيررة أمررا القائررد والررويل لعمررر كاإلمررام أو كرراألب وكررئي النقابررة أو الدولررة يف حرردود
واليته اليت منمها له النا يف النظم االنتكابيرة أو علرى حسرب الرتاضري والتواقرق والتعاقرد برني األطرراف يف مثرل رئري الشرركة
ب ررل ويف مث ررل مرج ررع التقلي ررد والقي ررادة اإلس ررالمية حس رربما قص ررلناه يف كت رراب (ش ررور الفقه رراء والقي ررادام اإلس ررالمية) قمهمت رره
التصدا للقضايا اخلارجية مبعىن ا يالحظ خمتلف الك يام والعناوين األولية والثانوية اليت ميكن أ تنطبق علرى صرغر املقرام
واحلالة اخلارجية املعينة وا يقوم بدراسة خمتلف أنوا ،التزاحم اليت تتداقع بينها وتتجاذب هئه املفردة أو تلك مث املوازنة العلميرة
الدقيقررة بينهررا وصرروالً لوضررح احلررل وإصرردار احلكررم وال ررأا العملرري املتطررابق مررع خصوصرريام احلادثررة الواقعررة ،قمهمترره إذاً –
وبعبارة أخر – هي
التقييم واملوازنة بني خمتلف العوامل الدخلية يف حتديد املوقف الشرعي مرن احلادثرة الواقعرة والقضرية السياسرية أو االجتماعيرة
أو االقتصادية أو احلقوقية املعينة.
مسمولية شورى الفقهاء والقادة في تحديد االتجاه العام لألمة ولَرائع المجتمع

ولنضرب لئلك عدداً من األمثلة
 -1هررل جيررب دقررع الشررباب بشرركل عررام – يف الع ررال أو إي ررا أو اخللرريج ولبنررا أو اهلنررد وباكسررتا أو أمريكررا وبريطانيررا
وغريها  -باجتاه تعلم الطب؟ أو باجتاه اهلندسة أو ا اماة؟ أو باجتاه التجارة أو الزراعة أو الصناعة؟.
 -2هل علينا أ نشجع على اهلجرة إىل الغرب أو نثبا عنها؟
 -3هل الالزم توجيه الشعب بشكل عام لالستثمار يف الزراعة أو يف الصناعة؟ ويف أا نو ،من أنواعها؟
 -4هل قرض الطلبة الكرام بشكل عام على التكصص يف الفقه أو األصول أو التفسري أو الكالم أو السرية أو األخالل
والروحانيام أو غري ذلك؟.
( )1العالمة اجمللسي ،حبار األنوار ،مؤسسة الوقاء – بريوم1444 ،هر ،يف 19ص.11
( )2الشيخ الطوسي ،التهئيب ،عدد األجزاء  ،14دار الكتب اإلسالمية – طهرا  ،يف 1ص.328
( )3املصدر.
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وقد يكو اجلواب ا لكل قرد خصوصيته اخلاصة وحالته و روقه اليت ال بد على ضروئها مرن ا راذ القررار السرليم ،وذلرك
صررميح لكررن الكررالم اآل لرري علررى مسررتو األق رراد بررل علررى صررعيد الشررعب مث األمررة كلهررا ..وذلررك بالضرربا هررو مسررؤولية
القائررد أو شررور الفقهرراء والقررادة دراسررة اجمررل الظررروف املوضرروعية للرربالد واحتياجا ررا وللوضررع اإلقليمرري والرردويل وحتررديام
احلاضر واملستقبل.
مث وعلررى ضرروء كررل تلررك املعطيررام جيررب تشررجيع الشررباب (بررل والتكطرريا لررئلك ودراسررة السرربل ووضررع اآلليررام املناسرربة
لتمقيق ذلك) لالجتراه قرو الصرناعة ال الزراعرة أو العكر  ،أو قرو االسرتثمار – بشركل أساسري – يف ال اجيرام والتكنولوجيرا
الرقيعة ال الصناعام الثقيلة أو العك  ،أو قو التكصص يف العلوم اإلنسانية ال الفيزياء والكيمياء أو العك .
وتبقررى مررع ذلررك لرربعع األق رراد خصوصرريتهم اخلاصررة الرريت تُلزمنررا بترروجيههم مبررا يتناسررب مررع كفرراءا م وطاقررا م الفكريررة
والنفسية و روقهم العائلية وغريها ا قد يناسب أ يدقعوا باجتاه حقل معني يغاير اجتاه التيار العام.
ومن الضرورا اإلشارة ههنا إىل أ هندسة االجتاه العام لعمة يقع على عاتق املراجع والقادة بالتشاور املكثرف مرع اخلر اء،
أمررا هندسررة اجترراه و صررص هررئا الشرركص أو ذاك قتقررع عهررد ا إضرراقة إىل الشرركص نفسرره علررى عرراتق املش ررقني واملرروجهني
الرتبويني يف املدار والكليام وأيضاً اآلباء واألمهام واملستشارين الشكصيني.
توجيه حرمة المجتمع باتجاه الثراء العريْ أو الزهد والتقَف

وأمررا بالنسرربة إىل الفقررر أو الغررىن ،قرراألمر يقررع كررئلك بعهرردة القررادة واملسررؤولني واملرروجهني الكبررار أ يوجهروا حركررة اجملتمررع
باجترراه الث رراء الع رريع واالسررتثمار املتصرراعد لعم روال أو باجترراه الزهررد والتقشررف واالكتفرراء بالكفرراف ،وذلررك أيض راً علررى ضرروء

معطيام املرحلة
ق ذا كانت حاجة البالد ماسة الستنهاض شامل يف الصناعام الصغرية لريتفع املستو العام لعمة ،وجب التشجيع قوهرا
والتزهيد يف جتميع وتركيز الرساميل الضكمة ،أو العك قبالعك .
ولررو كانررت احلاجررة ماسررة إىل نضررة زراعيررة ،أو – علررى العكر  -كانررت التمررديام تفرررض االسررتثمار األكر يف النهضررة
الصررناعية أو العمرانيررة أو املعرقيررة أو نظائرهررا وجررب ذلررك مررن غررري أ ينفرري ذلررك ضرررورة قسررح هررامو متمرررك لسررائر احلقررول
والئا خيضع أيضاً لدراسة مكثفة من القادة واملسؤولني.
واهلجرررة أيض راً كررئلك ،علررى حسررب ررروف الرربالد والرربالد األخررر املهرراجر إليهررا ،ومررد قاعليررة الشررباب وحصررانتهم وهررل
يتمولو عندما يهاجرو إىل مشاعل نرور يف تلرك الربالد أو انرم ينقلبرو إىل شكصريام مشروهة زائفرة؟ وهرل املهراجرو عرادة أو
غالب راً يسررتثمرو احلريررام هنرراك وآقررال العلررم واملعرقررة للت رأثري يف ساسررة أو سياسررة تلررك الرربالد أو للتررزود العلمرري واحلصررول علررى
اخل ام والكفاءام امليدانية الضرورية الستنهاض بالدهم عندما يرجعو إليهرا؟ أو يكونرو بردل أ يكونروا قراعلني منفعلرني وبردل
أ يكتسبوا الناقع ويتجنبوا الضار تراهم يعكسو قال يأخئو منهم إال سيء صفا م ورذيل أقعاهلم؟ وهكئا وهلم جرا.
ويف ش ررأ احل رروزة العلمي ررة ،ال ب ررد عل ررى الق ررادة وامل رروجهني م ررن دراس ررة نق ررا الفر ررا ومر رواطن الض ررعف قلرمب ررا أص رريب حق ررل
كاألصررول بالتكمررة مررن كثرررة األسرراتئة والكتابررام وعرراال حقررل آخررر كررالكالم والتفسررري مررن الضررمور واجلرردب يف الدراسررام
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واملقرراالم والرردرو والبمرروث ،أو العك ر  ،وهكررئا وعلررى ضرروء ذلررك جيررب إعررادة الت رواز بالتوجيرره قررو احلقررول املهجررورة أو
الضعيفة أو اهلشة.

فلسفة رواية تحديد الثروات بسقف منخفْ ممائة ألف أو عَرة آالف
والررئا قررد يسررتظهر أ ررروف اإلمررامني البرراقرين (عليهمررا السررالم) – و ررا اللررئا صرردرم منهمررا روايررام املائررة ألررف وصرروالً
للعشرة آالف – كانت خمتلفة قكا الالزم يف بعرع الظرروف توجيره الشريعة لالجتراه قرو االسرتثمار الكبرري يف التجرارة ولرئا وردم
روايررام عديرردة عنهمررا (عليهمررا السررالم) تشررجع الشرريعة علررى التجررارة بررل وترشرردهم ميرردانياً إىل اجملرراالم أحيانراً وإىل الرربالد الرريت
تكو قيها نسبة األرباح عاليرة كمصرر يف بعرع تلرك الفررتام أحيانراً أخرر  ،وقرد نقرل السريد الوالرد العديرد مرن تلرك الروايرام يف
كتاب (املال أخئاً وعطاءً وصرقاً).
وكانررت الظررروف أحيانراً قاسررية واحلكومررام شررديدة احلساسررية جترراه الشرريعة واألثريرراء مررنهم وكررا وضررع عامررة الشرريعة اقتصررادياً
مزرياً لئا ورد التوجيه ،حبكم والئي قيادا ،بتوزيع األموال على النا وعدم تركيز الثروام بيد أقلية معينة ،وذلك جلهام
األوىل النهوض بالوضع الشيعي العام ،بشكل هادئ متدريف.
الثانيررة احليلولررة دو عرردم حتس ر السررلطام اجلررائرة جترراه األسررر الشرريعية الثريررة أو األثريرراء مررنهم كرري ال يتعرض روا للمطرراردة
والسررجن أو مصررادرة األمروال أو شرربه ذلررك ،قكررا أقضررل خيررار هررو ترروجيههم لتفتيررت الثررروة بتوزيعهررا علررى عامررة الشرريعة قيررنهع
عامة الشيعة من جهة وال تبقى بأيدا جتارهم إال مبالغ طفيفة ال تستدعي حساسية السلطام.
الثالث انه عندما تتمس السلطام جتاه أشكاص وشكصيام قانا كثرياً ما تسعى ،يف اجتاه عك االجتاه السابق املئكور
يف النقطة الثانية ،إىل احتوائهم واستدراجهم وحتويلهم إىل أذر ،وعمالء أو ح جواسي  ،ويف مثرل هرئه الظرروف يكرو األسرلم
العزلة واالبتعاد عن األضواء وعن ال وز واالبتعاد ،من مجلة ذلك ،عن الثراء العريع.
ولقررد شررهدنا زمررا صرردام أ الرتكيررز كررا كب ررياً علررى التجررار وكانررت النتيجررة ا الترراجر ال بررد لرره مررن أ يتعرراو مررع األمررن
واالستكبارام وأ ينم على هئا وخي عن ذاك ويتجس على آخر كي يسرلم مرنهم أو كري يسرمموا لره باالسرترياد والتصردير أو
إجراء العقود مع خمتلف اجلهام ،قكرا األسرلم للردين والردنيا معراً أ ينسرمب التراجر مرن حقرل التجرارة ويروز ،ثروتره علرى عامرة
الفقراء ويعيو عيشتهم كي ينجو بدينه ويسلم يف دنياه أيضاً ،وكئلك قعل الكثري من التجار األخيار أو هاجروا من البالد ،ومرن
بقي اضطر إال من عصمه اهلل للتعاو والرضوإ.

ولعل بعع أزمنة اإلمامني الصادقني (عليهما السالم) كانت من قبيل احلالة الثالثة وبعضها كانت من قبيل احلالة الثانية ،أو األوىل.
وعلى حسب ذلك كله وجب التشجيع قو الغىن والثراء أو قو الفقرر والزهرد وكرا كرل منهمرا بعرد عمليرة املوازنرة برني األربراح
واخلسائر العامة لعمة وللشكص نفسه ،دينا ودنياً وآخرة.
و ا لعلره يشرهد هلرئا الوجره اخرتالف األرقرام يف الروايرام مرن مائرة ألرف إىل فسرني قثالثرني قعشررة آالف را يكشرف عرن ا
القضية خارجية وليسرت حقيقيرة وإال ملرا كرا مرن املعقرول التئبرئب يف األرقرام وملرا كرا لرئلك وجره سرا عرن اإلشركال وللبمرث
صلة واهلل العا حبقيقة احلال.

وآخر دعواشا ان الحمد هلل رل العالمين وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين
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