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هذا الكتاب
تعرررمس حة ررر ا رلرر ال رر يخ اليعقرري يف حب ه ررش ال ررر ف
لكتةب األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر عد انتهةئش من البحث حب
أصل الفر ضر إىل هيث حب أ كرة ح قررو ومنهرة رملب ا بة رث
اليت نقردممهة لطببر مقرتقطر عرن الكترةب رة نيهرة مرن نةئرد عةمرر
لفضالء احليز العطمير والبة ني واألكةدمييني؛ ألنهة تؤصل رؤ ر
اإلسال لعدد مرن القضرة ة القيةسرير صايصر نة وأنهرة تنبطر مرن
مدرسر أ ل البيت (عطيهم القال ) الرصينر احملكمر.
ا ترردأ ترردر ه ررملب ا بة ررث رري  16حمررر  1436ا اررةدف
 2014/11/10وانتهررر ر

ررررري  20شرررررعبة  1436ا ارررررةدف

.2015/6/8
وهلل احلمد أوحن وآصران.
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البحث الثالث
املشاركة يف السلطة إلقامة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
تُبحث ملب ا قألر حب كترةب ا كةسرا احملرمرر عنريا اليح رر لطجرةئرو
والبحرث حب ررملب ا قررألر ؤسره حلررل إشرركةلير أورةرا لرردحن واسررعةن وميا ررف
متبة نر لفقهةء اإلمةمير زاد م اهلل شرنةن و يف ونةئير ا قةطعر وا ياح أو اإلجية ير
والقطبير حب التعةطيف م القطبةا احلةكمرو ا قةطعر اليت د تال إىل ا يالهر
ا قرطحر والعمررل عطر إزالررر النكررة احلررةكمو وا ررياح الرريت ررد تاررل إىل ررد
التفر ط بعض ا بةدئ ال ة تر.
و رررد ركررر ررملب العال ررر حب أ ررياب عد ررد مررن الفقررش كةش ر ا ولرريد
القطبة العةدل حب وليب إ ةمر صال اجلمعرو ولياز شراء مة أصملب القطبة
حتت عنيا الزكة واخلراج وا قةح رو وإلزاء دن الزكة لش وحني رلكو ومنهة
مة حنن نيش و يف وح ر عض األمير لش.
ومن الياضح نقهيةن –تبعةن لطنايص -تققيم القطبة إىل عةدل ولةئرو
و م ( دس اهلل أروا هرم) قرتعمطي ا اربطحني مرن دو أ

عبريا تعر فرةن

واضحةن لكلٍ منهمة هقرا اطالعريف القةصرر أكيردانو نهرل رملا التققريم طحرة
انتمةئش العقةئدي إىل ممل ا احل وعدمشو أ طحة سريتهمة حب احلكم العرةدل
نيكي القطبة العةدل من كفل العدالر احلتمةعير لط عا غرض النكرر عرن
احعتبةر ال رعيفو كمة

اءى من عض يانني األنكمر القيةسير ا تحضر اليت

تق ب ك ريان من ملب النة ير من تعةليم اإلسال

تر

رةل عضرهمه ر برت إىل

الغرب نيلدا إسالمةن ومل ألد مقطمنيو وعدا إىل ال رق نيلدا مقطمني
ومل ألد إسالمةنو أ طحة آصر .لملا نبغيف حتد د ا راد منهمة أوحن ألنش شر حب
مجطر من األ كة الفقهير كةجلهةد وأعمةل وح رر الفقيرش وإ ةمرر صرال اجلمعرر
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وإلراء احلدود ال رعيرو وسنختار الكال أل حمل التفاريل عنرد البحرث حب
وح ر الفقيشو ومن وم ية ا بةلا ا رتببر ةلبحث ضمن لهةاه
اجلهة األوىل :املراد بالسلطان العادل واجلائر
واألصل يف مَن له الوالية واحلكم والسلطة
تي ف حتد د ا راد عط تأسيه األصل حب ا قألرو و ري قتضريف عرد
وح ر أ د عط أ د؛ أل اهلل تعةىل صط الب ر أ راران متقرةو نو نكرل وا رد
مقتقل حب إرادتش مقطّط ع ط نفقش ومقرؤول عرن تاررنةتشو وح ألر أل رد أ
ألكم عط أ دو رل كري نيرش طرم وتعردي عطر ا صرر ن وسرطا حلقري هم
وإرادتهم و من كتةب أمري ا ؤمنني (عطيش القال ) ح نش احلقرن (عطيرش القرال )ه
(ح تكن عبد غريك و د لعطك اهلل ران)( )1و تقر ا أ اخلضيع لطقطبر شركل
من أشكةل ا لرقو كمة ورد ملا ا عن حب الزولير.
نعم هلل تعةىل اليح ر ا بطقر عط صطقش ألنش صةلقهم ومةلكهم وراز هرم
ومد ر شؤونهم و كمش نةنمل نيهم.
ررةل تعررةىله إِ ِ الْحُكْ رمُ إِحل لّطّ رشّ ُّقا رحَ الْحُّ ر وُّ ُ ريُّ صُّيص ر ُر الْفةصّ رطّنيُّ]
(األنعة ه.)57
و ةل تعةىله نةلْحُكْمُ لّطلشّ الْعُّطّيفِّ الْكبّريِ] (غةنر ه .)12

و ةل تعةىله أح لشُ الْحُكْمُ وُّ ُيُّ أسصرُّعُ الْحُّةسّبّنيُّ] (األنعة ه .)62
و ةل تعةىله مُّة لهُ م مِّن دُونّشّ مّرن وُّلّريفو وُّح ُ صررِكا نّريف ُكْمّرشّ أ ُّردان]
(الكهف ه

.)26

و ة كةنت أ كة اهلل ت عةىل إمنة تال إلينرة عرن طر ر األنبيرةء والرسرل
(عطيهم القال ) نقد أامرنة بةعتهم ةعتبةر نه
أ د مةه كينهم مبطغني عن اهلل تعةىل ومبينني أل كةمش.
( )1نهج البالغره 57/3و الكتةب (.)31
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وةنيهمةه كينهم وح أمير األمر تفي ض اهلل تعةىل و وتادر منهم أوامر
القطبر واليح ر وجتا طةعتهم إر اهلل تعةىل عط

ملا النحي.

وهلم ةحعتبةر األول دور إصبةري طر قيف كةشفو وال رةنيف ميضريعيف
إن ةئيفو نبةعتهم ليقت شيئةن آصر غري طةعتش تبةرك وتعةىلو و د ر اهلل طةعر
رسيلش (صط اهلل عطيش وآلش) بةعتش حب آ ةا ك ري .
وررم أمررر الررنل (صررط اهلل عطيررش وآلررش) ةتبررةع األئمررر اهلرردا ا عاريمني
(عطيهم القرال ) مرن أ رل يترش مرن عردبو رةل تعرةىله أطّيعُرياْ الطّرشُّ وُّأطّيعُرياْ
الرسُريلُّ وُّأاوصلّرريف األمصررِ مّررنكامص] (النقررةءه)59و و رةل تعررةىله إِنمُّررة وُّلّريَكامُ الطّرشُ
وُّرُّسُيلاشُ وُّاللرملّ نُّ آمُّنُرياْ اللرملّ نُّ ُقّيمُري ُّ الارال وُّ ُؤصتُري ُّ الزكرة وُّ ُرمص رُّاكّعُري ُّ]
(ا ةئد ه) 55و عن أمري ا رؤمنني (عطيرش القرال ) رةله (إ النرةس كطرهم أ ررار
ولكن اهلل صيمل عضكم عضةن)( )1و وحب ي الغد ر أصرمل الرنل (صرط اهلل عطيرش
وآلش) إ رار األمر عط

رملا احسرتحقةق لطيح رر ينمرة أشرهد م عطر أنفقرهم

(ألقتُ أوىل ة ؤ منني من أنفقهم) نقةلياه ط و نقرةل (صرط اهلل عطيرش وآلرش)ه
(من كنت ميحب نهملا عطيفٌّ ميحب) و رةل اإلمرة الارةدق (عطيرش القرال )ه (أل
األئمر منة مفيمس إليهم)().2
و ملا احستحقةق واضح ت لدى أعدائهم ومة ولريغهم الي
دمةء أ ل البيت (عطيهم القال ) وشيعتهم إح لعقدتهم البةطنيرر الريت

ريف حب
رعرو

هة جتةب استحقة هم (سال اهلل عطيهم)و و د اع ف ش عضهم كةخلطيفر ال رةنيف
لعبد اهلل ن العبةس لكنش اعتملر أ

ر ةن كر ت أ جتتم النبي واخلالنر لبين

ةشمو وكهةرو العبةسيف الملي ةل ليلدب ا أمي عن اإلمة ميس

ن لعفرر

(عطيش الق ال )ه (( ملا إمة القطيب وأنة إمة األ دا )) أي ةلقيف وا ةل.
( )1الكةحبه 69/8و الروضره ح .68
( )2اةئر الدرلةاه 384و اجلزء ال ةمنو ةب 5و ح.3
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و عد انتهةء زمن احلضرير والقيرةد ا بةشرر لةئمرر ا عاريمني نيضريا
(عطررريهم القرررال ) الارررال يةا ا مكنرررر إىل نررريا هم مرررن اجملتهرررد ن اجلرررةمعني
لط رائطو ومن تطك الاال يةا وح ر أمر النرةسو كمرة حب كرال أمرري ا رؤمنني
(عطيرررش القرررال ) القرررة

و رريمن األئمرررر (عطررريهم القرررال ) مرررن ررم ا خيملررري

وشروطهم و نةلنل (صط اهلل عطيش وآلش) قتمد شرعيتش من اهلل تعةىلو واألئمر
(عطيهم القال ) من النل (صط اهلل عطيش وآلش)و واجملتهدو من األئمر (عطيهم
القال )و و ُبحث ملا ا بطا تفايالن حب مقألر وح ر الفقيش.
نأول شر لالتاةف عنيا القطبة العةدل ي احنتمةء ال رعيف هلملا
اخلط ا بةرك ا تال ةهلل تعةىل من رسيلش إىل األئمر ا عايمني (عطيهم القال )
إىل العطمةء اجلةمعني ل رائط وح ر أمر النةس حب زمةننرة احلةضررو الرمل ن نريممس
إليهم األئمر (عطيهم ا لقال ) رملا ا نارا و تبطرا مياصرفةا نكر رر وعمطيرر
أز د ممة ملكر حب شرو مرلعير اإلنتةء.
و ررد خلّا رتص روا ررر حتررف العقرريل ا ررهير حب ا كةسررا عررن اإلمررة
الاةدق (عطيش القال ) من نبب عطيهم عنريا القرطبة العرةدل قيلرش (عطيرش
القال )ه (وح ر وح العدل المل ن أمر اهلل يح تهم عط النةس)(.)1
وروا ر الدعةئم عن لعفر ن حممد (عطيهمة القال ) (اإلمة ا ناريب
من بل اهلل عز ولل ومن أ ةمش اإلمة من وح العدل) إىل آصر احلد ث ا تيف.
وال ر ال ةنيفه ي العمل مبقتض األ كرة ال ررعير وحتر رر القريانني
واألنكمر عط طبقهةو والقعيف لتببيقهة وتنفيمل ة وإ ةمتهة عط أرمس اليا و حب
روا ر حتف العقريل ا تقدمرر عرن اإلمرة الارةدق (عطيرش القرال ) رةله (نيلرش
احلالل من اليح ر وح ر الياليف العرةدلو ووح رر وحترش هرر مرة أمرر رش الرياليف
العةدل ال ز ةد وح نقاة ).
( )1وسةئل ال يعره كتةب التجةر و أ ياب مة ُكتقا شو ةب 2و ح.1
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نةنببةق عنيا الياليف العةدل م رو

ةحلتزا هدود ال ر عر ال ز ةد

وح نقاة و ولعل العالمر ( دس سرب) ح ظ مل ن ال رطني معةن ني وصف
قميف القطبة و ةل ( دس سرب)ه (القطبة عط ضرر نيو أ رد مةه سرطبة
احل العةدلو وا صره سرطبة اجلرير الكرةمل)( )1و أمرة النكرة القيةسريف العرةدل
وشكل الدولر والقطبر الملي ألكم النةس و نكم أمير يةتهم نيحدمدب القطبة
العةدل هقا مة نةسا أ يال النةس.
وكل من وليف أمير النةس وتقطط عطيهم وأنفمل نريهم أ كةمرش مرن دو
أ

قررتمد شرررعيتش مررن ررملب القطقررطر ا بةركررر نهرري سررطبة لررةئر –هقررا

ا ابطح -وإ أ ة نكةمةن عةدحن حب احلكمو وليه لش نقهيةن مة نايِّمس إىل القطبة
العةدلو ةل اهلل تعةىله وُّرُّ َك ُّخصطا ُ مُّرة ُّ ُّرةءُ ُّو ُّخصتُّرةرُ مُّرة كرة ُّ لهُرمُ الْخّيُّررُّ ا]
(القاحه )68و ةل تعةىله الطّشُ أعصطمُ ُّيصثُ ُّجصعُّلُ رِسُّرةلتُّشُ] (األنعرة ه)124
و ةل تعةىله وُّمُّة كة ُّ لّمُؤصمّنٍ وُّح مُؤصمّنُّرٍ إِرُّا ضُّ الطلشُ وُّرُّسُيلاشُ أمصرران أ ُّكاري ُّ
لهُ رمُ الْخّيُّ ررُّ ا مّ رنص أمص ررِ ّمص وُّمُّررن ُّعص رحِ الطل رشُّ وُّرُّسُرريلشُ نق ردص ضُّررل ضُّررالحن مَبّين رةن]
(األ ررزابه )36و ررةل تعررةىله وُّمُّررن ل رمص ُّحصكا رم ّمُّررة أن رزُّلُّ الطّ رشُ نأاوصلرررئّك ُ رمُ
الْكة ّنرُو ُّ] (ا ةئد ه )44وُّمُّن لمص ُّحصكام ّمُّة أنزُّلُّ الطّشُ نأاوصلرئّك ُمُ الكلةلّمُي ُّ]
(ا ةئرررد ه )45وُّمُّرررن للر رمص ُّحصكارررم ّمُّرررة أنر رزُّلُّ الطّر رشُ نأاوصلررررئّك ُر رمُ الْفةسّر رقاي ُّ]
(ا ةئد ه.)47
ومن ال يا ت حب مدرسر أ رل البيرت أ وح رر أمرر األمرر والتاررف حب
شررؤو النررةس واحل كررم مررن قرريق أئمررر أ ررل البيررت (عطرريهم القررال ) ومررن
فيضينش من الفقهةء اجلرةمعني ل ررائط اليح ررو و رد محّطريا (عطريهم القرال )
األمر مقؤولير إعةد احل إىل أ طش كةلملي ة ش أمرري ا رؤمنني (عطيرش القرال )

( )1منته ا بطاه .455/15
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ينمة محرل القريد الز رراء (عطيهرة القرال ) ودار عطر ا هرةلر ن واألنارةر
وصرم يا هملا احستحقةق حب منةسبةا ك ري نقطتهة الروا ةا ومنهةه-
يل أمرري ا رؤمنني (عطيرش القرال ) حب اخلببرر ال ق رقيره (أمرة واهلل لقرد

-1

تقماهة نال وإنش ليعطم أ حمطيف منهة حمل القبرا مرن الر ر ) إىل أ
ةل (عطيرش القرال )ه (ناروا وحب العرني ضر وحب احلطر شرج أرى
تراويف نهبةن)( )1و وحمل احستدحل حب أك ر مرن ميضر و و رد صررمح كري
اخلالنر واليح ر

لش وروش من رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش).

 -2مة ورد حب كتةب اإلمرة احلقرني (عطيرش القرال ) إىل أ رل البارر طةلبرةن
منهم النار ه (أمة عد نإ اهلل اصبف حممدان صط اهلل عطيش وآلش عطر
صطقش وأكرمرش نبيترش واصترةرب لرسرةلتشو ورم بضرش اهلل إليرشو و رد نارح
لعبةدب و طّغ مة أرسل شو وكنة أ طرش وأوليرةءب وأوصريةءب ووروترش وأ ر
النةس مبقةمش حب النةسو نةستأور عطينة يمنة مللك نرضينةو وكر نة الفر ر
وأ ببنررة العةنيررر وحنررن نعطررم أنررة أ ر

ررمللك احل ر ا قررتح عطين رة ممررن

تيحنة)().2
 -3روا ر عطيف ن أ يف محز عن أ يف عبد اهلل (عطيش القرال ) ونيهرةه (لريح
أ

ين أمير ولدوا من كتا وجيل هلم الفيفء و قةترل عرنهمو و رهد

مجةعتهم ة سطبينة قنة)().3
 -4مة ورد حب روا ر احلقن ن احلقني األنبةري عن أ يف احلقن الرضة (عطيش
القرررال )و رررةله (كت برررت إليرررش أر عرررر ع رررر سرررنر أسرررتأرنش حب عمرررل
القطبة )( )1و تقر ا أ احستئملا ح كي إح من صة ا احل .
( )1نهج البالغره 50و اخلببر (.)3
( )2تأر خ البويه 357/5و البدا ر والنهة ره 157/8و الكةمله .535/2
 )3وسةئل ال يعره كتةب التجةر و أ ياب مة ُكتقا شو ةب 47و ح.1
(
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 -5وم طهة مة أورد ة ال يخ ا فيد حب لةم أ ةد ث ال يعر أ ضةن عن ال يخ
ا فيد حب الروضر عن الفضل ن عبد الرمحن اهلةمشيف ةله (كتبت إىل
أ يف احلقن عطيش القال أستأرنش حب أعمةل القطبة ) احلد ث وسيأتيف حب
جمميعر الروا ةا إ شةء اهلل تعةىل.
 -6مة حب لةم أ ةد ث ال يعر عن اجملميع الرائ عن صرفيا

رن مهررا

ةله (كنت عند أ ريف عبرد اهلل (عطيرش القرال ) إر دصرل عطيرش رلرل مرن
ال يعر ن كة إليرش احلةلررو نقرةل لرشه مرة مينعرك مرن التعررمس لطقرطبة
نتد صل حب عض أعمةلش؟ نقةله إنكم رمتميب عطينةو نقةله صبمرنيف عن
القطبة لنة أو هلم؟ ةله ل لكرمو رةله أ ُرمُ الرداصطي عطينرة أ
حنن الداصطي عطيهم؟ ةله ل م الداصطي عطيكمو ةله نإمنة م ي
اضبروكم ندصطتم حب عض قكمو نقةله إ هلم سري وأ كةمةنو ةل
(عطيش القال )ه أليه د ألرى هلم النةس عط رلك؟ ةله ط و رةله
ألرو م عطيهم حب د يانهم وإ ةكم و طم ا ؤمن).
أقول ه ح ظ ي ارتكةز ملب القضير حب أر ة شيعتهم ومياليهم.
 -7حب اررةئر الرردرلةا واصتاررةص ا فيررد عررن أ رريف محررز ال مررةليف ررةله
حعت أ ة لعفر (عطيش القال ) قريله مرن أ ططنرة لرش شريئةن أصرة ش مرن
أعمةل الكة ني نهي لش الل؛ أل األئمر منة مفيممس إليهم نمة أ طيا نهي
الل ومة رمميا نهي را )().2
أقول ه يلش (عطيش القال )ه (ومة رمريا) أي ومرة مل ألطّريبو واسرتعمل التعربري
لطمقة طر و وستأتيف روا ةا أصر وغري ة إر اهلل تعةىل.

( )1ا ادر نفقشو ةب 48و ح.1
( )2اةئر الدرلةاه 384و اجلزء ال ةمنو ةب 5و ح3و احصتاةصه .330
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وحب ضيء مة تقد نإنش ح نكر إىل كم نال ونال ممن تقمايا اخلالنر
عد رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش) عط أنش سطبة عةدل مهمة يل عن عدالر
النكة الملي أ ةميب و وكملا كم عمر ن عبد العز ز الملي وصفش حمبميب ةلعردل
وإ كة

ملكر لش رن سام أمري ا ؤمنني (عطيش القال ) عط ا نرة ر()1؛ أل

رملب

القطبنر غاا من صة ا احل وتارف غري مأرو نيش نأسةسهة ةطل مربين
عط الكطم واجلير وح نف معهة حمةوحا إ ةمر العدالرو كمن قرق و تاردق
مبة سرق ططبةن لةلر.
و لرن احستغراب نقيله أنش ورد م ل ملا التانيف حب القضةء الملي ي
من شؤو اليح ر نقد ورد النهيف عرن التحرةكم إىل ضرة اجلرير مبطقرةن مر أ
ا تحةكم د كي صة ا

و م أ ضةن د عبينش قشو ومرن رلرك مرة ورد

عد طرق حب الكةحب واخلاةل والفقيش وا قنعرر والتهرمل ا عرن اإلمرة الارةدق
(عطيش القال ) يلشه (القضة أر عرو والور حب النةر ووا د حب اجلنره رلل ض
ير و ي عطم نهري حب النرةرو ورلرل ضر
ورلل ض

رير و ري ح عطرم نهري حب النرةرو

ةحل و ي ح عطم نهي حب النةرو ورلل ض

ةحل و ي عطم نهي

حب اجلنر)().2
أقوله حمل ال ة د الانف ال ةلث إر مل نجش كمش ةحل ألنش كم غري عطم
وإ طة

كمش اليا

و ملا تعبري عن عد كينش أ رالن لطقضرةء الرملي ري مرن

و ةئف وليف األمر نةلتاردي لطيح رر غرري اسرتحقةق ألردر هرملب العقي رر وإ
طة

كمش اليا .

( )1معجم رلةل احلد ثه  47/14و د نقل كطمر اإلمة القجةد (عطيش القال ) نيش.
( )2وسةئل ال يعره كتةب القضةءو أ ياب صفةا القةضني ةب 4و ح.6
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فائدتان:
األوىله ُبط عنيا القطبة العةدل عط الفقهةء اجلةمعني ل ررائط وح رر أمرر
األمر ا ميلني أدلر النية ر العةمر حب زمة الغيبرو وح ت مل كل جمتهد لش أ طير
اإلنتةء؛ أل العنيا صر ح حب أ طير ممةرسر القطبر واحلكرم مضرةنةن إىل صرر ح
تعر ف اإلمة الاةدق (عطيش القال ) حب روا ر حتف العقيل ا تقدمر وكملا آ ةا
اليح ر وروا ةتهةو نمن كة من الفقهةء ح رى وبيا اليح ر لطفقيش كيف ُعبة ة
و ي ح ع ف هة؟
و كي اإلطالق واضحةن ينمة ت ن اليسةد أل د مو وميكن لطحةر ني
ؤسقيا هلم وضعةن وم روعةن سيةسيةن منةسبةن نتزعي نيش عض قهم

منهم أ

حب اليح ر والقطبر ت حب ل القطبر اليضرعير القةئمررو وتفاريطش حب البحرث
عن النكة القيةسيف اإلسالميف.
و ررد أ ررة عرردد مررن أسررةطني الفقهررةء ( رردس اهلل أروا هررم) م ررل ررملا
اليض و و د رر ال يخ كةشف الغبةء ( دس سرب) ملا التعةطيف اإلجية يف هلم
م القطبةا احلةكمر قيلشه ((أل اليح ر هلم من بل اهلل وإمنة أدصطيا أنفقهم
حتررت ررملا احسررم لينررةليا عررض منارربهم ليقررتينيا عررض قهررم كمررة ُق رتعة
ةلكةمل حستنقةر احلقيقو نمن كةنت وح تش من األئمر إر صةص كة ين قبني
و ز ر والنجةشرريف( )1وحنرري مو أو عةمررر كعطررم اهلرردى واخليالررر ناررري الررد ن
واحملق ال ةنيف والبهةئيف واجملطقيف وحني م دصطي حب وح إمة العدل))().2
وح بط عنيا القطبة العةدل الملي ت تا عطيش ا وةر الفقهيرر عطر
احلةكم والقطبة الملي ناربش ولريف األمرر شررعةنو نعرم لريه ري مرن مارةد
( )1كة عطيف ر ن قبرني وحممرد رن ز ر وز رر ن طريك رين العبرةس حب عهرد اإلمرةمني
ميس

ن لعفر وعطيف الرضة (عطيهمة القال ) والنجةشيف واليةن هلم عطر األ رياز

حب زمة اإلمة الاةدق (عطيش القال ).
( )2شرح القياعد لط يخ كةشف الغبةءه .97
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القطبة اجلةئرو ةل ال يخ كةشف الغبةء ( ردس سررب)ه ((ولري نُّارا الفقيرش
ا نايب من اإلمة ةإلر العة سطبةنةن أو ةكمةن أل ل البيت عطيهم القال مل
كن من كة اجلير كمة كة رلك حب ين إسرائيل نإ

ةكم ال رع والعررف

كطيهمة مناي ة من ال رع))(.)1
أقوله نيش إشةر إىل يل اهلل تعةىله إِرص ةلاياْ لّنُّبّيفو لهُمُ ا صعُّثص لنُّة مُّطّكةن نَقةتّلص نّيف
سُّبّيلِ الطّشّ ةلُّ ُّلص عُّقُّيصتُمص إِ كاتّراُّ عُّطريصكامُ الْقّتُّرةلُ أحل تُقرةتّطاياْ رةلاياْ وُّمُّرة لنُّرة أحل
نُقةتّلُّ نّيف سُّبّيلِ الطّشّ وُّ دص أاصصرِلصنُّة مّن دّ ُّةرِنُّة وُّأ صنُّآئّنُّة نطمة كاتّاُّ عُّطيصهِمُ الْقّتُّةلُ تُّيُّ ليصاْ
إِحل طّيالن مِّرنصهُمص وُّالطّرشُ عُّطّريم ّةلكلرةلّمّنيُّو وُّ رةلُّ لهُرمص نُّبّريَهُمص إِ الطّرشُّ ردص ُّعُّرثُّ لكارمص
طةلاياُّ مُّطّكةن] (البقر ه )247-246و وحني ةو ن ةلنل ناا ةكمةن م وليدب
ينهم.
ونقل صة ا اجليا ر ( دس سرب) كال أستةرب مقت هدان ش عط سعر
عنيا القطبة العةدل إح أنش عط

قيلشه ((وإ كة نيش مة نيش))().2

أقوله لعطش ة ن يش من اجملةزنر وأنرش أ ررب رة حنرملر وأنريا رة نرلري مرن رؤحء
القالطني كمة أوبتت التجةرب التأرخيير يث أصرملوا ال ررعير مرن الفقهرةء ورم
انقطبيا عطيهة وتنام طيا عن مقؤوليةتهم ووالبةتهم.
ال ةنيره ح نرق حب إطالق عنيا (القطبة اجلةئر) عطر مرن تاردى ليح رر أمرر
األمر غري

ومقتند شرعيف سياء أكة كرةنران أ مقرطمةن وسرياء أكرة اةلفرةن

ألئمررر احل ر أو منتقرربةن هلررم كرربعض احلكررة ال رريعرو ررةل احملق ر األرد يطرريف حب
احسررتدحل قرريل اهلل تعررةىله وُّح تُّرصكنُررياْ إىل ا ل رملّ نُّ طمُررياْ نتُّمُّق ركامُ النررةرُ]
( يده)113ه ((لعل ا راد ر ا لملّ نُّ طمُيا]ه كرة اجلرير وسرالطينش الرمل ن
جيعطي أنفقهم ةئمني مقة رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش) واألئمر (صطياا
( )1نفه ا ادر القة ه .99
( )2ليا ر الكال ه .156/22
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اهلل عطيهم من عدب))( )1و وكالمش ( دس سرب) مبطر و وورد حب كطمةترش ( ردس
سرب) (( ةكم لير مؤمن))() 2نال مين كينرش معتقردان لطحر مرن إطرالق عنريا
اجلةئر عطيش و و ةل ال يخ كةشف الغبةء ( دس سرب) حب رمر اليح رر لطجرةئره
((مقطمةن أو كةنرانو مؤمنةن أو اةلفةن)).
وح شك أ عنيا القطبة اجلرةئر كطريف م ركك لرش مقرتي ةا هقرا
ر هم من احل والعدل تبدأ ممن عتقد احل ووح ر أ ل البيت (عطيهم القال )
و تادى لطحكم والق طبر ووح ر أمرير ا قرطمني مرن دو أ

قرتند إىل جرر

شررعيرو و ري كرن أنررش ألقرن صرنعةنو وتنتهرريف ةلبياغيرت وا قرتكو ن الررمل ن
أ طكيا احلرث والنقل واختملوا مةل اهلل دوحن وعبةدب صيحن.
ونتيجر البحث حب اجلهر األوىل ةصتاةر أ القطبة العةدل ي ا عاي
(عطيش ال قال ) حب زمةنشو أمة حب زمة الغيبر نهم الفقهةء اجلةمعي ل رائط وح ر
أمر األمر و يةدتهة وهلرم أ طيرر القرطبر عطر النرةس رةإلر العةمرر لطنية رر عرن
ا عاي و وح كفيف نيش شرائط اإلنتةءو والقطبة العةدل ي الملي أمر إ ةمرر
اجلمعررر واجلهررةد وناررا القضررة وإلررراء العقي ررةا ومررنح ال رررعير لطحكررة
ا ؤ طني عد أصمل التعهداا عطيهم ةلعمل ضمن احلدود ا رسريمر هلرمو وحنري
رلك من الاال يةا ا مني ر لش.
أمة القطبة اجلةئر نهي الملي ح ميطرك مقرتندان شررعيةن لطحكرم وممةرسرر
القطبر وإ مل كن لةئران ة عن العرحب أي ليه ة رةن مقرتبدانو مر احعر اف
أ مجةعر حب كيمر القطبة ال رعيف غري ا عاي د ترتكا أصبةء ومكةمل
صالف احلر كغرري ال ررعيفو لكرن الفررق ينهمرة مرن لهرر أ مرن ططرا احلر
نأصبأب ليه كمن ططا البةطل نأدركش().3

( )1جمم الفةئد والو ة ه .64/8
( )2نفه ا ادره .68/8
 )3كطمر ألمري ا ؤمنني (عطيش القال ) ةهلة حب النهيف عن تل اخليارج عدب.
(
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اجلهة الثانية :حكم الوالية للسلطان العادل
اليح ر لطقطبة تعين العمل ضمن اجلهةز احلكيميف لطقطبر وم مرل هلرة
صة ا اجليا ر ( دس سرب) (( ةليح ر ل طقضرةء أو النكرة والقيةسرر أو عطر
لبة ر اخلراج أو عط القةصر ن من األطفةل أو غري رلك أو عط اجلمي ))(.)1
وح صالف وح إشكةل حب أ

كم اليح ر لطقطبة العرةدل ري اجلرياز

ة عن األعمو وحب روا ر حتف ال عقيل عن اإلمة الاةدق (عطيش القال ) (نيلش
احلالل من اليح ر وح ر الياليف العةدلو ووح ر وحتش هر مة أمر اهلل ش الرياليف
العةدل ال ز ةد وح نقاة و نةليح ر لرش والعمرل معرش ومعينترش وتقي ترش رالل
حمطّل)().2
ررل إ

ررملب اليح رر رالحررر ررة نيهررة مررن ا عةونررر عط ر الررو والتقرريىو

واحنضررمة إىل ا ررروع اإلهلرريف الررملي قرريدب ولرريف األمررر الررملي أمررر اهلل تعررةىل
بةعتش() 3واحستجة ر لّطّشّ وُّلّطرسُيلِ إِرُّا دُّعُّرةكام لّمُّرة ُحصيّريكامص] (األنفرةله)24و
وحتقي مة عطّمنة اإلمة ا هدي (عجل اهلل نرلش) أ ندعيا ش (وجتعطنة نيهة –أي
الدولر الكرمير -من الدعة إىل طةعتك والقةد إىل سبيطك) والدولر الكرمير يف
ا ؤسقر اليت قيد ة وليف األمر ال رعيف سياء كة حب القطبر أو صةرلهة كمرة
حب احلد ث ال ر ف (احلقن واحلقني إمةمة

ةمة أو عدا)().4

( )1ليا ر الكال ه .155/22
( )2وسةئل ال يعره كتةب التجةر و أ ياب مة ُكتقا شو ةب2و ح.1
 )3حب كتةب (األميال أل يف عبيرد القةسرم رن سرال ه 13و ح )14عرن الرنل (صرط اهلل
(
عطيش وآلش) ةله (لعمل اإلمة العةدل حب رعيتش يمةن وا دان أنضل من عبرةد العة رد
حب أ طش مةئر عة ).
( )4رواب الفر قرررة و نمرررن كترررا العةمرررر مقرررند أمحرررده  3/3و 62و سرررنن ال مرررمليه
614/5و ح 3768و تررررررأر خ غررررررداده 90/11و كنررررررز العمررررررةله 112/12و ح
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ونعطّ

نة عط إطالق ملا الرلحة ا ملكير حب كطمةا الفقهةء ال ةمل

لكل أ دو إر ح احم اندنةع كل شخح لتيليف أمر من أمير ا قطمني رغبرر حب
ملا الرلحة و وإمنة جيا اش ا اتارةف ا تاردي ةأل طيرر ا نةسربر لطي يفرر
الرريت ررراد إشررغةهلة كيصررفيف احلفرريظ والعطرريم حب تارردي الررنل يسررف (عطيررش
القال ) ألمير اخلز نرر وا ةليررو وكيصرفيف القريي األ مرني الرمل ن وردا حب ارر
النل ميس الكطيم (عطيش القال ) ومعن القيي القةدر عط القيرة ة قرؤولير
اليت كطّف هةو ومن ح ألرز حب نفقش رلك نال كي تاد ش لطيح ر رالحةن ل
مضررران .وحب روا ررر عةميررر أ (أ ررة رر سررأل رسرريل اهلل (صررط اهلل عطيررش وآلررش)
اإلمةر ((وحب روا ر ر أصررى عرن أ ريف رره نةليرت رسريل اهلل (صرط اهلل عطيرش
ال تر الاربحو نقطرته رة رسريل اهلله أمِّرنريف)) نقرةل لرش رسريل اهلل
وآلش) لري ن
(صط اهلل عطيش وآلش)ه إنهة أمةنر وإنهة ي القيةمر قر وندامرو إح من أصمل ة
هقهة وأدى الملي عطيش نيهة)(.)1
و د جتا اليح ر لطقطبة العةدل ((عينرةن (كمرة إرا عينرش إمرة األصرل)
الملي ر اهلل طةعتش بةعتشو (و مل ميكن دن ا نكر أو األمر ة عروف إح هة)
م نرمس اححناةر حب شخح اايص نإنش جيا عطيش ينئملٍ بيهلة ل تبطبهة
والقعيف حب مقدمةا حتايطهة ت لري تي رف عطر إ هرةر مرة نيرش مرن الارفةا
أ هر ةو كل رلك إلطالق مة دلم عط األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر نتجا

== ==.34246ومرررن كترررا اإلمةميرررر عطرررل ال ررررائ ه 211/1و دعرررةئم اإلسرررال ه
37/1و وركر العالمر اجملطقيف حب البحةره  291/43أ أ ل القبطر التمعيا عطيش.
( )1كتةب األميال أل يف عبيد القةسم ن سال ه 11و ب1و ح.6
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مقدمةتش كمة أنش جيا القعيف نيهة إىل أ ألال العجز من غري نرق ني مة كرة
من نعل الغري وعدمش))(.)1
روى حب الدعةئم عن لعفر رن حممرد (صرطياا اهلل عطيهمرة) أنرش رةله
(اإلمة ا نايب من بل اهلل عز ولل ومن أ ةمش اإلمة مرن وح العردل جيرا
عط من استعةنش عينش والعمرل لرش إرا اسرتعمطش والعمرل معرش ولرش مبرة أمررب رشو
ومعينتررش حب وح تررش طةعررر مررن طةعررةا اهللو والكقررا منررش مررن ولهررش ررالل
حمطل)().2
وأورد صررة ا اجلرريا ر ( رردس سرررب) إشرركةحن عط ر حتق ر اليلرريب
ة يرد ال ةنيف وأصل اإلشكةل لطمحقر القربزواري ( ردس سررب) أوردب عطر
وليب وح ر اجلةئر إرا تي ف عطيهة إ ةمر األمرر رة عروف والنهريف عرن ا نكررو
ةل صة ا اجليا ر ( دس سرب)ه ((ودعيى أ اليح ر مرن مقردمةا القردر
اليت يف شر اليليبو نال جيا حتاريطهة وح بيهلرة لعرد إطرالق التكطيرف
ةلنقبر إليهة.
د نعهةه أ إطالق األمر ة عروف قتضيف وليب سةئر ا قردمةاو وح
ققط إح ةلعجز نيندرج نيهة اليح ر وغري ة عد نرمس القدر عطيهة)).
و ةل ( دس سرب) عد أ نرمق رني ا قرة واليلريب ا ررو لطحرجه
(( خبالف ا قة الملي مل عط ولي ش عط لفظ رل نيش إىل العرفو ل أطط
اليليب ومقتضةب عقالن احمت ةل ت

تحقر العجرزو وح ر را حب انتفةئرش نرة

عد نرمس وليد القدر عط اليح ر م الن عط ولشو ح تنةنيش شيفء مرن األدلرر

( )1كرررال احملقررر احلطررريف حب ال ررررائ وشررررح صرررة ا اجلررريا ر ( ررردس سررررا مة)ه
.155/22
( )2الدعةئمه  168ياسبر لةم أ ةد ث ال يعره .344/22
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ال رعير اليت تقتضيف سرقي التكطيرف تحاريطهة مرن العقرر واحلررج والضررر
وحني ة كمة ي واضح ن تأمل))(.)1
أقوله ملا اجليا ب صحيحو ل ةليا م طش حب اليح ر لطجرةئر احملرمرر إمجةعرةن حب
اجلمطررر كمررة سرريأتيف()2و و طررز منررش ولرريب الرردصيل حب العمررل القيةسرريف عط ر
ا ؤ طني لش ألنش مقدمر أكيد إل ةمر نر ضرر األمرر رة عروف والنهريف عرن ا نكرر
عطر الاررعيد احلتمررةعيفو و ررد أعطنة ررة منررمل أوائررل تغرريري النكررة ا قبررير عررة
3)(2003و و رريف نتيجررر صررالف القررري التقطيد ررر

ررهير الفقهررةء ( رردس اهلل

أروا هم).
كمرة أ

ررملا ا رنهج مررن الرتفكري رردعم مرة اص نررةب مرن كرري مجطرر ممررة

اعتووب شروطةن لطيليب يف مقدمةا لطيالا وجيرا حتاريطهة أل اليلريب
مبط

طحة هة كة تمةل التأوري نيجا إجيةد الكروف والبيئر ا نةسبر إلجنةح ملب

الفر ضرو نفيف ا قة ح تمكن من التأوري بل تاد ش لطيح ر وا فررومس سرقي
اليليب عنشو إح أ التأوري ة أمكن حتايطش ةلتادي لطيح رر ولراو مر أنرش
عط مبةنيهم حب كتةب األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر مل كن والبةن كمة تقدم
حب ميضعش من الكتةب.
وأشكل القريد اخلمريين ( ردس سررب) عطر وصرف اليح رر رةليليب
بروم مل ن العنياننيو ةل ( دس سرب)ه ((والكة ر من التعبرياا أ اليح ر مبة
ركر صةرا عنيانهة والبر أو حمرممر.

( )1ليا ر الكال ه .156/22
( )2رال شرح القياعد لط يخ كةشف الغبةءه .97
 )3رالر كتررةب (صبررةب ا ر طررر)ه  371/3ضررمن صبررةب عنرريا (العمررل القيةسرريف
(
من اليالبةا ال رعير)و و عض الكطمةا القة قر هلة.
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نإ كة
تعط

ملا الكة ر مرادان نهي غري وليشو أل اليليب حب ا يرد ن مل

ملاتهة وعنيانهةه
أمة حب األول نة اليالا عنريا إ طةعرر القرطبة العرةدلو ح عنريا

اليح رو و مة عنيانة و وح طز من وليب أ د مة ولريب ا صرر وإ كةنرة
منببقني عط اليليد اخلةرليف.
و د ةليا نكري رلك حب غرري ا قرة و كيلريب اليضريء والغقرل ةلنرملر
والعهد والققم .و رد عطيهم نكري مة أوردنةب حب ا قة .
وأمة حب ال ةنيف نمضةنةن إىل عد ولريب ا قدمرر شررعةنو أنهرة لري كةنرت
والبر نةلتحقي أ اليليب حب ا قدمر مل تعط مبة يف مقدمر ةحلمرل ال رة
و ةلعنةو ن الملاتير هلةو ل تعط

عنيا ا يصل مبة ي كمللكو كمة ي حمتمرل

كال الفايل()1و و ي عنيا آصر غري عنيا راا ا قدمر.
نةليح ر عنيانهة الملاتيف ح تاري والبر إرا تي ف والا عطيش.
وأل التيلير عط أ مر حمرر ح تيلرا رمتهرة وح تقررى رمرر رلرك
احملر إليهة لعد ولش لطقرا رو ومقدمةا احلرا ليقت حمرمر لي نرضت كينهة
من مقدمةتهة))().2
أقوله-
-1

ملا إنرا منش ( دس سرب) حب تببي

ملب الكوى و طز منش إلغرةء كر ري

مررن األ كررة الرريت وبتررت يضرريعةتهة ياسرربر حب العررومس و ري طررروم
العنةو ن ال ةني ر عطيهرةو وح ردمعيف أ رد كري اليح رر والبرر رةلعنيا
األوليفو لكي اليليب د عرمس ياسبر العنيانني ا ملكير ن.
( )1حب ا ارردره الفارريل الغرو ررر حب األصرريل الفقهيررره  86التنبيررش األول مررن تنبيهررةا
مقدمةا اليالا.
( )2ا كةسا احملرمره .163-162/2

فقه املشاركة يف السلطة ………………………………………………… ( ) 21
 -2مضةنةن إىل عد إمكة إنكةر القرا ر من العنيا إىل ا عني و ولملا صحم
تقمير الفرد اخلةرليف –و ي ا عني  -ةليالا لقر ة عنيا اليليب
إليش
 -3ولي تنزملنة نيمكن تقر ا ا بطا عط أنرش مرن بيرل ا قدمرر ا تحرد مر
ر هة حب اليليد كةإللقةء حب النرةر واإل رراقو والضررب واإل رال و نرإ
كالن منهمة نفه ا صرو وم ل ملب ا قدمر ليه هلة وليب آصرر

شرح

عطيهة من ري ا قدمرو ل نةك وليب وا د نفقيفو إر ح معن إلجيةب
ال يفء لطتيصل إىل نفقشو وتببيقش حب ا قة أ اليح رر ريف نفره طةعرر
وليف األمر إرا أمر هة نيكي وليب اليح ر حب ا قة ولي ةن نفقيةن.
 -4و ميكن إ قةع التاةحل ني البرنني عل ميضيع األ كرة ال ةني رر راا
ا يضيع مقيدان ةلعنيا ال ةنيي ننقيله ((اليح ر لطجةئر من ألل األمر
ة عروف والنهيف عن ا نكر رالحر)) وحنري رلركو و رملا األمرر مقبريل
لدى البرنني.
و د التز ( دس سرب) حب رسةلتش العمطير تعربريا ا ا رهير؛ كقيلرش
( دس سرب)ه ((لي كة دصيلش نيهة –أي وح ر اجلةئر -قاد اإل قرة
إىل ا ؤمنني ودن الضرر عنهم كرة رالحرةنو رل رمبرة طرغ الردصيل حب
عض ا نةصا واألشغةل لربعض األشرخةص أ يةنرةن إىل رد اليلريب
كمة إرا متكن شخح قببش من دنر مفقرد د نيررو أو ا نر عرن عرض
ا نكراا ال رعير م الن))(.)1

( )1حتر ر اليسيطره 425/1و ا كةسا احملرمره مقألر (.)25
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اجلهة الثالثة :الوالية للسلطان اجلائر
و يف را حب اجلمطر إمجةعةنو أمة القد ر ا تيقن منهة ((نال ر ا حب أنهة
حتر م احصتيةر إرا كةنرت عطر حمرر كةليح رر عطر مرة ا تدعرش الكرة ي مرن
ال قمرك وحنيبو ال صالف ل ري مرن الضررور ةا ا قرتغنير عرن ركرر مرة ردل
عطيهة من الكتةب والقنر واإلمجةعةا))(.)1

احلرمة الذاتية لوالية اجلائر
وإمنة طنةه (حب اجلمطر) ليليد صالف حب عض التفةصيل وأوهلةه ل أ
ملب احلرمر راتير أي أ اليح ر حمرمر وإ مل قم عمل حمر حب وح تشو أ أنهة
عرضررير لكينهررة سررببةن حب التررير حب عررض احملرم رةا نطرري اطمررأ خلطي ررة منه رة
لةزا.
نهنة يح ه
القول األوله احلرمر الملاتير و و كةب حب اجليا ر عن القيد هرر العطري
( دس سرب) ةله ((مةل العالمرر الببةطبرةئيف حب مارة يحش إىل كري اليح رر حب
نفقهة من احملرمةا الملاتير مبطقةنو وأنهة تتضةعف إمثةن ةشتمةهلة عطر احملرمرةا
لتضمنهة الت ر

نيمة تعط

ة نةصا ال رعير)) و ةل ( دس سرب)ه ((إح أنرش

مل ألد لش ميانقةن عطيشو عدا تطميملب حب شر ش حب اجلمطر))().2
أقوله

ري مللك إىل يل ال يخ كةشف الغبرةء ( ردس سررب)ه ((وحترر –أي

اليح ر -حب راتهة مرن اجلرةئر لتضرمنهة لط ت رر

نيمرة تعطر

ة نةصرا ال ررعير

وحشتمةهلة عط التبعير والتمللل واخلضيع والركي وإعال ال أ والرنعر رن

( )1ليا ر الكال ه .156/22
( )2ليا ر الكال ه .160-159/22
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جيرا نفريف رلرك عنرش مر اإلمكررة و و تضرةعف اإلورم تضرمنهة طرم الرعيررر حب
نفيسهم أو أعراضهم أو أمياهلم أو إدصةل الرعا عطيم إىل غري رلك من غري
نرق ني أ

كي ص ريان حمضةن أو شران كمللك أو مطفقر))(.)1

أقوله ح د أنش ( دس سررب) ر رد مرن تضرمنهة الت رر

إعبرةء نفقرش احلر حب

اليح ررر غررري جررر معتررو شرررعةن و رري صررالف الت ررر و وح ر ررد عبةرتررش
الت ر عةا واأل كة ا خةلفر لط ر عر اليت ادر ة حب وح تش؛ أل مآل ملا إىل
احلرمر العرضير.
وسنملكر عند احستدحل عطر

رملا القريل أنرش اترةر ال ريخ األنارةري

والقيد اليزدي والقيد اخليئيف ( دس اهلل أروا هم مجيعةن).
إلفاته ركر صة ا اجليا ر ( دس سرب) لياز ت تا عط
((وعطيش ينئملٍ ح تاير اش ا
و

ملا القيل قيلشه

طّيمتهة ةلتمكن من التخطح من احملرر و كمرة

من ا انف –أي صة ا ال رائ  -وغريبو ل وح ةلتمكن من ا عرروفو

ضرور عد اليلش لمللك عرد نررمس احلرمرر الملاتيرر كمرة اعر ف ري رش))()2و
ةعتبةر أ احلرمر إرا كةنت راتير نإنهرة ح تقبرل تبردل األ كرة تبردل العنرةو ن
وأ الملاتيف ح نفك عن الملااو وكأنش هملا ال تفر

طيمح إشركةل عطر القريل

ةحلرمر الملاتير أنش لي متم لطز عد إمكة احست نةء والتخاريحو لكرن الرالز
ةطل لإلمجةع عط ا يارد ا قت نة نة طزو م طش.
وحتيل ملا التفر

نعالن إىل إشكةل أوردب القيد اخليئيف ( ردس سررب)

من دو نقربتش إىل صرة بشو لكرن أ رد ا ارةدر كرةب عرن احملقر () 3اإل روانريف

( )1شرح القياعده .97
( )2ليا ر الكال ه .160/22
 )3كررةب حب نقررش الاررةدقه  375/21عررن ةشررير اإل راوانرريف عط ر ا كةسرراه 43/1و
(
وتبنمةب القيد القبزواري ( دس سرب) حب مهملب األ كة ه .181/16
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( دس سرب) ةصطشه أ اليح ر من بل اجلرةئر إرا كرة حمرمرر لرملاتهة كرةلكطم
وحنيب نإنهة ح تقبل التخايح وح ترن اليد عنهة إح حب ميارد الضرور و ولكن
وبت حب الروا ةا لياز ة حب ميارد كةليت ركر ة صة ا اجليا ر ( دس سرب)
وسنتعرمس هلة إ شةء اهلل تعةىل.
وليا شه-
 -1أنش تي م حب نهم ا راد ةحلرمر الملاتير إر أنهة تعين أ األصل نيهة رلرك
وأنهررة لرري صطّيررت ونفقررهة نحكمهررة احلرمررر وح تعررين أ احلرمررر مالزمررر
لطملاا وح تنفك عنهة والكة ر أ مراد العطمني رلك لطتار ح ةست نةء
مة لي تي ف األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر عطيهة.
 -2إ من احلرمر الملاتير مة ح تنةحب التخايح واحست نةء وميكن أ جتتمر
معش؛ أل الكال حب األمير اجلعطير ولريه التكي نيررو و يةنرشه أ احلرمرر
الملاتير تبط عط مة كة

بحش راتيةن وأنش عطرر تةمرر لطقربح كرةلكطم و ري

الملي ح قبل التخايح لكنش ليه مرادان حب ا قة و وتبط أ ضةن عط مة
كة

بحش ا تضةئيةن كةلكملب و ي قبل رلكو وميردنة من ال رةنيف الرملي

قبل التخايح من ةب تبدل األ كة تبدمل العنةو ن كجياز الكملب
لإلصالحو وأكل ا يتر عند الضرور .
 -3ولي متقكنة ةلملاتير أل اليح ر لطكة ني طم لاة ا احلر نرإ مريارد
اجلياز صةرلر ختااةن نهيف ليقت من الكطم والتعردي عطر
ةعتبةر أ القيل ةجلياز مني
التخايح ت

ر الغرري

إر صة ا احل نيهة نة يرد ليه من

قت كل.

القول الثاني ه احلرمر العرضيرو و ك القيد صة ا الر رةمس ( ردس
سرب) اإلمجةع عطيشو ةل ( دس سرب) حب شرح منت ا ختار النةن ه ((نعرم لري
تيقّن أو ن التخطح من ا آوم والتمكن من األمر ة عروف والنهيف عرن ا نكرر
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لةزا ولي اصتيةران إمجةعةن))( )1و هقرا مرة كهرر مرن كرال صرة ا اجلريا ر
ا تقد نإنش اتةر ا هير إر صحم القيل ةحلرمرر الملاتيرر هرمل ن العطمرنيو رةل
( دس سرب)ه ((إح أنش مل ألد ل ش ميانقةن عطيش عدا تطميرملب حب شرر ش حب اجلمطرر
ل ميكن حتايل اإلمجةع عط صالنش نضالن عمرة حعترش حب ا عينرر –أي رمرر
معينر الكة ني -ل ادعةب غري وا د كمة عن ا نته نفيف اخلالفو ل حب احملكيف
عن نقش القرآ لطراوندي أ تقطّ د األمر من بل اجلةئر لةئز إرا متكن من إ اةل
احل

قتحقش ةإلمجةع ا دد والقنر الاحيحر و يلش تعرةىله الصعُّطْنّريف عُّطر

صُّزُّآئّنِ األرصمسِ] ( يسفه.2)()) )55

أقول ه دعياب ( دس سرب) اإلمجةع ليقت مبنير عطر حتاريل وح كة رر وإمنرة
استنببهة نةءً عط ا الزمر اليت نرمعهة آنفةن عط القيل ةحلرمرر الملاتيررو نمعقرد
اإلمجةعةا اليت نقطهة ي لياز وح ر اجلةئر حب ا يارد ا قرت نة ا رملكير و و رة
كة القيل ةحلرمر الملاتير قرتطز عرد إمكرة التخاريح واحسرت نةء نهرؤحء
اجملمعي كطهم ح قيلي

ةحلرمر الملاتير.

و ي كمة ترى استنبة غري تة

ة تقد من النقةش حب ا الزمر ا ملكير .

وحب ضرريء ررملا نبغرريف إعررةد النكررر حب دعرريى اإلمجررةع عط ر احلرمررر
العرضيرو وكطمةا األصحةب اتطفر ا ضمي حب رلكو نقد نف العالمر ( دس
سرب) اخلالف عن القدر ا تريقن مرن احلرمرر ولريه عطر احلرمرر العرضرير رةل
( دس سرب)ه ((وأمة القطبة اجلةئر نرال جتريز اليح رر منرش اترةران إح مر عطرم
التمكن من األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر أو غطبر الكن مللكو أمة إرا انتف
العطم والكن معةن نال جتيز اليح ر من بل اجلةئر ال صالف))().3
( )1ر ةمس ا قةئله .208/8
( )2ليا ر الكال ه 160/22و ونقل اإلمجةع عنش القيد القبزواري ( دس سرب).
 )3ليا ر الكال ه .156/22
(
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نإرا أر د مبعقد اإلمجةع ملا ا قدار نإ

ملب النقبر ليقرت عيرد نقرد

ُكيت عنهم حب مقألر مرتببر ة قة و يف معينر الكة نيو ةل صة ا احلدائ
( دس سرب) عن رمر معينر الكة نيه ((وا هير حب كال األصحةب تقييرد ة
ة ألر و أمة مة ح ألر كةخليةطر هلم والبنةء وحني رلك نإنش ح أس رش .رةل حب
الكفة ره ومن رلك معينر الكرة ني مبرة ألرر و أمرة مرة ح ألرر كةخليةطرر وغري رة
نةلكة ر ليازبو إ رو لكن األ ري اح ر از عنرش لربعض األصبرةر الدالرر عطر
ا ن ))(.)1
أقول ه وردا احلرمر العرضير حب كطمةا مجطر من األعال و و قتكهر اصتيةر ة
من مفهي اش اطهم احلرمرر مبرة إرا مل رؤمن الي ريع حب احلررا و رةل صرة ا
اجليا ر ( دس سرب) حب شرح كال احمل ق احلطيف ( دس سرب)ه ((وحتر اليح ر
من بل اجلةئر عط مة

تمل عط حمطل وحمر و كةحلكيمر عط

عرض البطردا

ا تمطر عط صراج وسيةسر ونكة وحمرمةا مرن مررك وغرريبو (إرا مل رؤمن
اعتمةد مة ألر ) أي مل تخطح من مآمثهة وتبعةتهة من قيق النرةس وغري رةو
ضرور كينهة ينئ ملٍ كقة قتهة حب اإل دا عط احملرمةا ونعطهة ةحصتيرةرو نعرم
حب رمر مة كة منهة حمطالن كجبة ر اخلراج والنكة

غري احملر وحني مة وعردمهة

ولهة و ن آ من أنهة مبنزلر اليح تني ا قرتقطتني إ ردا مة عطر عمرل حمطرلو
واألصرى عط حمر و نكل منهمة لش كمرو إر احلرا ح ألر احلالل و رةل عرز
من ةئله صُّطباياْ عُّمُّالن صُّةلّحةن وُّآصُّرُّ سُّيِّئةن ] ومن أنهة حب الفرمس وح ر وا د و
نم نرمس امتزاج عمطهة ةحلالل واحلرا تكي حمرمر))().2

( )1احلدائ النة ر ه .118/18
( )2ليا ر الكال ه .156/22
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االستدالل على احلرمة الذاتية
أقوله الاحيح ي القيل األول ليليبه
الوجه األوله إنش مقتض األصل ا لملي أسقرنةب أل وح رر اجلرةئر ومرن
وليف شيئةن لش ي تعدي عط

ر ا قرتح ال ررعيف و طرم لرش وتاررف حب ر

الغررري غررري إرنررشو غررض النكررر عررن ارريل حمرمررةا حب ررملب اليح ررر أو عررد
ايهلةو ولي و عت نإنهة را آصر كمة ركر القيد هر العطي وال يخ كةشف
الغبةء ( دس اهلل سر مة).
و كهر من عض القةئطني ةحلرمر العرضير أنهم قطّمي

هملا األصرلو

أي أنهم رو أ اليح ر عط احملطل حمرمر هقا األصل لكن األصبةر اخلةصر
لعطت احلكم نيهة اجلياز نتكي احلطير يف مقتض األصل ال ةنيي ح األولريف؛
ةل صة ا اجليا ر ( دس سرب)ه ((إ

طير اليح ر عط احملطل احملض لإلر

من أئمر العدلو وإح نهيف حمرمر أ ضةن كمة أ شةر إليش أ ي لعفرر عطيرش القرال حب
صو أ يف محز قيلش (من أ ططنة لش شيئةن أصة ش من أعمةل الكة ني نهي لش الل
ومة رمنة من رلرك نهري لرش ررا ) رل ردل عطيرش غرري وا رد مرن الناريصو
ا عتضد مبة ي معطي من العقل والنقلو من كي ا نارا مناربهمو واليح رر
وح تهم واألمر رال إليهم حب مجي

رملب اليح رةاو نطريه أل رد الردصيل حب

شيفء منهة دو إرنهم))(.)1
أقووول ه ررملا اإلر الرريارد حب الروا ررةا صررةدر مررنهم (عطرريهم القررال ) مبقتضر
سطبنتهم ووح تهم ألمير األمر نيحتةج إىل إمضةء من القرطبة العرةدل القرةئم
ةألميرو وليه ي نتيى ت نغيمر األصل إىل اجلياز.
واصتةر القيد اخلميين ( دس سرب) احلرمر الملاتير نةءً عط
ررةل ( رردس سرررب)ه ((نةلقررطبنر
( )1ليا ر الكال ه .157/22

ملا األصل

ررؤونهة ونروعهررة هلررم (صررطياا اهلل عطرريهم
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أمجعني) من بطش تعةىلو وح جييز أل د التارف نيهرة وتقطدرد ة أصرالن ونرعرةن؛
أل تقطددُّ ة غاا والتارف نيهة وحب شؤونهة كةئنر مة كةنت تارف حب سطبة
الغري)) ((نال د حب تقطد شيفء من ا نةصا وشؤو القطبنر من األر من وح
األمر أو ا نايب من بطهم))(.)1
وأورد القيد اخلميين ( دس سرب) استدراكةن نة ةل نيشه ((إ الغاا
مبة أ نش احستيالء عط مةل الغري أو قش عدوانةن وعةمل القطبة أو من تقطّد مرن
بطش أمر إمةر طدو أو وح ر نة يرو أو تقطّد أ مر القضةو واليزار وحني ة لريه
مقتيليةن عط شؤو القطبنرو ل احستيالء امنة ي مرن القرطبة و ري غةصرا
لطخالنر والقطبنر

ؤونهمةو وعمةلش أ ةد ش وليقيا مقتيلني عط شؤونهة ت

األمر الملي كةنيا متيلني لش ناا من القطبة و ل ي نكرري غارا القرطبة
طردا يسريطر عمةلررشو نرإ الغةصرا لررش ري القرطبة ح غررري وأ ةد رش ح عرردو
سطبةنةن ومقتيليةن عطيش))().2
أقوله ليا ش يلهنيه-
 -1إ عنيا الغاا ادق عط عمةل الياليف اجلةئر ووحتش كمة ادق عطيش
أل كالن منهم غةصا لطمي

الملي ي نيشو نةستحقةق اليليف ال رعيف لةمر

نحل إىل استحقةق لكل تفةصيل أعمةلش كةلقضةء وإمةمر اجلمعر.
نقررد ورد حب األول روا ررر ا ررة خ ال الوررر عررن اإلمررة الاررةدق (عطيررش
القال ) ةله ( ةل أمري ا ؤمنني (عطيش القال ) ل ر حه ة شر حو د لطقت
جمطقةن ح جيطقش إح نل أو وصيف نل أو شقيف)() 3وعن اإلمة الاةدق (عطيرش

( )1ا كةسا احملرمره .161-160/2
( )2ا كةسا احملرمره .160/2
 )3احلرررد ث والرررملي طيرررش جتررردب حب وسرررةئل ال ررريعره كترررةب القضرررةءو أ رررياب صرررفةا
(
القةضيفو ةب 3و ح 2و .3
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القال ) ةله (اتقيا احلكيمرو نإ احلكيمر إمنة يف لإلمرة العرةمل ةلقضرةء
العةدل حب ا قطمنيو لنل (كنل) أو وصيف نل).
وحب صال اجلمعرر وا لعيرد ن كرة اإلمرة القرجةد (عطيرش القرال ) ردعي
قيلررشه (الطررهم إ

ررملا ا قررة خل طفةئررك وأصررفيةئكو ومياضرر أمنةئررك حب

الدرلر الرنيعر اليت اصتااتهم هةو د ا تزمو ة و أنت ا قدر لةشريةءو ح
ُغةلا أمرك و وح جيةوز احملتي من ترد ريكو كيرف شرئت وأنر شرئتو و رة
أنررت أعطررم ررش غررري م رتمهم عط ر صطقررك وح إلرادتررك و ت ر عررةد صررفيتك
وصطفةؤك مغطي ني مقهير ن مبتز نو رو

كمك مبردحن وكتة رك منبريرانو

ونرائضرك حمرمنرر عرن لهررةا إشرراعك و وسرنن نبيررك صرطياتك عطيرش وآلررش
م وكرو الطهم العن أعرداء م مرن األولرني وا صرر ن ومرن رضريف فعرةهلم
وأشيةعهم وأتبةعهم)(.)1
وروى الك يف حب رلةلش ةله ((كرة ا عطّر
كة

رن صنريه() 2رمحرش اهلل إرا

ري العيرد صررج إىل الارحراء شرع ةن مغروان حب زي مطرهيف نرإرا صرعد

اخلبيا ا نو مدم دب حني القمةء وم ةلو وركر دعةء اإلمرة القرجةد (عطيرش
القرال ) مر اصرتالف قرري حب األلفررة وكرة

ضريف إىل الطعرن (والغررةد ن

والرائحنيو وا ةضرني والغرة ر نو الطرهم والعرن لبرة ر زمةننرةو وأشريةعهم
وأتبةعهمو وأ زا همو وأعيانهمو إنك عط كل شئ د ر) ))().3
( )1الاحيفر القجةد ره  152من دعةئش (عطيش القال ) ي األضح و ي اجلمعر.
( )2من مياليف اإلمة الاةدق (عطيرش القرال ) كرة جيرة ر فضرةئل أ رل البيرت (عطريهم
القال ) ولعن غةصل قهم ت

تطش رئيه شررطر ا د نرر نغضرا اإلمرة (عطيرش

القررال ) ور ررا إىل والرريف ا د نررر داوود ررن عطرريف وأص ررم عط ر اح تاررةص ننف ر
الياليف أ

كي

ري ا مرر قتطرش نرة تح اإلمرة مرن ةئرد ال ررطرو وأ قرم اإلمرة

(عطيش القال ) ةهلل أ ا عط دصل اجلنر.
 )3رلةل الك يفه  243حب ترمجر ا عط
(

ن صنيه ونقطهة حب هةر األنياره .363/47
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 -2ولي تنزملنة نإ

رمر ممةرسر أي عمل لطياليف اجلةئر من لهر أنرش تاررمف حب

الغري وسطبةنش من دو إرنرشو نةألصرل قتضريف احلرمرر حب رؤحء أ ضرةن
عنيا الغاا أو التارف حب

الغري دو إرنشو رملا غرض النكرر عرن

الروا ةا ا تير الدالر عط رلك.
الوجه الثاني ه النايص الدالر عط

رمرر اليح رر لطجرةئر مبطقرةن نهريف

تعين رمر اليح ر حب نفقرهة مرن دو تقييرد ة عمرل ا عاريرو واصترةر ال ريخ
األناةري ( دس سرب) حب ا كةسا احلرمر الملاتيرر نرةءً عطر
( دس سرب)ه ((وم إ

رملا اليلرش رةل

ة ر الروا ةا كي اليح ر حمرمر نفقهة م

ب النكر

عن ترتا معاير عطيش من طم الغريو مر أ اليح رر عرن اجلرةئر ح تنفرك عرن
ا عاير))(.)1
و ي ة ر القيد اليزدي ( دس سرب) نقد ةل معطّقةن عط روا رر حترف
العقيل ا هير حب ا كةساه ((ح خيف اشرتمةل رملا احلرد ث ال رر ف عطر
مجطر من القياعد الكطيرو منهةه رمر الردصيل حب أعمرةل القرطبة اجلرةئر))

()2

وأطط كالمش.
واصتةرب القيد اخليئيف ( دس سرب) أ ضةن من لهر كينش مفةد الروا ةا
ةل ( دس سررب)ه (( رة ر مجطرر مرن الروا رةا كري اليح رر مرن برل اجلرةئر
نفقهة حمرمر و يف أصمل ا ناا منشو وتقي د احسرم حب د يانرشو وإ مل نضرم
إليهة القية مبعاير عمطيرر أصررى مرن الكطرمو و ترل النفريس احمل مررو وإصرة ر
أميال النةس وأعراضهم وغري ة من شؤو اليح ر احملرمرر .نرأي والٍ مرن وح

( )1ا كةسا احملرمره 70/2و و ي ج  15من ا يسيعر الكةمطر.
( )2ةشير القيد اليزدي ( دس سرب) عط ا كةساه .44/1
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اجلير ارتكا شيئةن من تطك العنةو ن احملرمر عة ا عقة نيو أ د مة من لهرر
اليح ر احملرممر ووةنيهمة من لهر مة ارتكبش من ا عةصيف اخلةرلير))(.)1
أقول ه رم نة أ األصرل برل الناريص ال ررعير دلم عطر رلرك نتكري مؤكرد
وإرشةدان لش.
وميكن احستدحل أ ضةن ةلقرآ وم الروا ةا.
أمررة مررن القرررآ الكررر م ننكتفرريف قيلررش تعررةىله وُّح تُّرصكنُررياْ إىل ا ل رملّ نُّ
طمُياْ نتُّمُّقكامُ النةرُ] ( يده ) 113والركي

ي ا يل م سكي واطمئنة إىل

من ركن إليشو كمة حب لقرة العرربو رةل تعرةىله وُّلريصح أ وُّبتصنُّرةك لقردص كّردا
تُّرصكنُ إِل صيهِمص شُّيصئةن طّيالن] (اإلسراءه )74أي ةر ت أ متيل إليهم أدن ميل –كمة
حب جمم البحر ن -وأ د وليب دن اإلشكةل من يث امتنةع رلك ا يرل عطر
رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش)ه أنهة عط حني (إ ةك أعين نةحعيف ة لرةر )
نةلتحمل ر لغريب (صط اهلل عطيش وآلش).
ورُكْنُ ال يفءه لةنبش الملي قكن إليش و قتعةر لطقي و وأركة العبةداا
أي ليانبهة اليت عطيهة مبنة ة – كمة حب مفرداا الراغا -نأصمل حب معن الركي
احستنةد والقكي واحطمئنة إىل الكة نيو ةعتقةد يتهم و درتهم عط النف
والضر.
وحب تفقري آ رر وُّح تُّرصكنُريا] رة ل حب جممر البحرر نه ((أي ح تبمرأنيا
إلرريهم وتقرركنيا إىل رريهلم وتكهررروا الرضررة فعطرهم وماررة بتهم وماررةد تهم
ومدا نتهم)).
وحب الكةحب قندب عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) حب يل اهلل عز ولله
وُّح تُّرصكنُياْ إىل ا لملّ نُّ طمُيا ] ةله ( ي الرلل أتيف القطبة نيحا قةءب إىل
أ ُدصّل دب إىل كيقش نيعبيش) وحب تفقرري القمريف رةله ركري مريد وناريحر
( )1مابةح الفقة ره 664/1و و ي ج 35من ا يسيعر الكةمطر.
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وطةعرو وحب تفقري العيةشيف عن عض أصحة نة ةله ي الرلل من شيعتنة قيل
قيل ؤحء اجلةئر ن)(.)1
و ةل احملق األرد يطيف حب ز رد البيرة ه ((الركري ا نهريف عنرش ري ا يرل
القطيل كةلتز يف ز هم وتعكيم ركر م واستدامتش.
ةل حب الك ةفه ((النهيف متنةول لالحنبة حب ريا م واحنقبرةع إلريهم
وماررة بتهم وجمةلقررتهم وز ررةرتهم ومرردا نتم ةلرضررة أعمررةهلم والت رربش هررم
والتز يف ز هم ومد العني إىل ز رتهم وركر م مبة نيش تعكيم هلمو وتأملص يلرشه
وُّح تُّركنُيا] نإ الركي

ي ا يل اليقري و يلشه إىل الملّ نُّ طمُيا] أي الملي

وُلد منهم الكطم ومل قل الكة ني)).
وكال الك ةف ة ر حب أ ا راد ةلكةمل ي ةكم اجليرو ورلك غرري
عيررد حنررش ا تبررةدرو وح

طمررش أ رربحو نررال بعررد كرري

بة تررش واصررال إىل ررملب

ا رتبر))().2
وتقر ا احستدحل ة ر حب مقألتنة من لهتنيه-
 -1مة رواب الادوق حب الفقيش قندب عن اإلمة الاةدق (عطيش القال ) ةله
( ةل اهلل عز ولله وُّح تُّرصكنُياْ إىل ا لملّ نُّ طمُياْ نتُّمُّقركامُ النرةرُ] رةل
(عطيش القال )ه من وليف لةئران عط لير كة

ر ن ةمة حب لهنم)().3

 -2ةألولي ره ةل احملق األرد يطيف ( ردس سررب) حب جممر الفةئرد ه ((وإرا
كررة ا يررل القطيررل إلرريهم ميلبرةن رره النررةر الررملي رردلم عطر أنررش كرربري و
نمعررةونتهم ررةلبر
ا اةد

األوىل ميلبررر رره النررةر)) واليح رر مررن أوضررح

لطمعةونرو واحلرمر حب ا ر تبط سياء حب حمطل أو حمر .

( )1رال ماةدر ة حب تفقري الو ة ه .109/5
( )2ز د البية ه .398
 )3وسةئل ال يعرو كتةب التجةر و أ ياب مة كتقا شو ةب 43و ح.1
(
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و ةل ( دس سرب) ه ((لعل ا راد ةلمل ن طميا كة اجلير وسرالطينش
المل ن جيعطي أنفقهم ةئمني مقرة رسريل اهلل (صرط اهلل عطيرش وآلرش) واألئمرر
(صطياا اهلل عطيهم) من عدب كمعةو ر وأعيانش وأضررا شو وألتمرل مبطر مرن
كطم غريب ح مبط العةصيف والفةس ))(.)1
التفاتووةه و ررد ر أتيف إشرركةل الرردور عطر احسررتدحل ة ررر عطر احلرمررر الملاتيررر
تقر ا أ احسرتدحل متي رف عطر كري القرطبة اجلرةئر مرن الرمل ن طمرياو
وكينش من المل ن طميا متي ف عط وبيا احلرمر الملاتير ت

ادق عطيش أنرش

ةمل وغةصا حل الغري؛ أل نرمس دصيلش حب الكة ني من لهر ارتكة ش ا كةمل
حب عمطش صالف مة راد من احستدحل ألنش عين أ احلرمر عرضير.
وليا ش أ ا قدمر ال ةنير وة تر أدلر ني ةنيرر أصررى غرري ا رر نهريف نرة
مقطّمر.
وأمة احستدحل ةلروا ةا نإ روا ةا البةب() 2ك ري ومضةمينهة متعدد
لملا ميكن تققيمهة إىل طيائف هقا رلكو والملي همنة منهة حب ملا ا بطاه
(البةئفر األوىل) الدالر عط

رمر اليح ر لطجةئر مبطقةنو وإطالق احلرمر عرين

أ األصل نيهة رلك غضم النكر عن احست نةءاا وميارد الرصارو ومنهةه-

( )1جمم الفةئد والو ة ه .64/8
( )2رال وسةئل ال يعره كتةب التجةر و أ ياب مة كتقا رشو األ رياب مرن  42تر
 51و وأضفنة إليهة عضةن ممة مل ملكرب صة ا اليسةئل من لةم أ ةد ث ال ريعره
341/22و أ ياب مرة كتقرا رشو رةب 40و وورد عضرهة حب مقرتدرك اليسرةئله
ج 130/13ومة عد ةو كتةب التجةر و أ ياب مة كتقا شو البةب .39
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 -1روا ر عقيب ن ز د( )1عن ا ن نت الكة طيف عرن أ ريف عبرد اهلل (عطيرش
القال ) رةله (مرن سريمد احرش حب د ريا ولرد سرة

()2

ررب اهلل ري

القيةمر صنز ران).
أقووول ه حب ررةما التهررمل اه سررة

مقطرريب عبررةس و رري تعرربري شررةئ حب

أصبةرنة لطتقير.
 -2صحيحر أ يف اري ةله (سألت أ ة لعفر عطيش القال عن أعمةهلم نقةل
ليفه ة أ ة حممدو ح وح مد طمو إ أ د م ح ايا من دنيرة م شريئةن
إح أصة يا من د نش م طشو أو ت

ايبيا من د نش م طش).

تقر ا إطالق النهيف حب صدر احلرد ث قيلرشه (ح) و قر نرر األمرير
غري راا القيمر اليت نه عنهةو نةلنهيف عن اليح ر أوىل.
إ

طتُّه إ ر ل الروا ر الملي تضممن إصة ر الد ن ر نر عطر عرد

إراد اإلطالق وإمنة صايص إصة ر الد ن نةحلرمر مقيد ش.
طتُه إ إصرة ر الرد ن ي يرر تعطيطيرر لطحرمرر –كمرة حب روا رر حترف
العقيل ا تير -أل نهرة ةلرر غةلبرر رل دائمرر الزمرر وح رتهم لطمعةصريف
والكطم وح أ ل من ايل ا يدم واحنقجة م اجلةئرو و ري مرة نهرت
عنش ا ر ال ر فرو و كفيف ال ك نة حب كري احلي يرر تعطيطيرر أو تقييد رر
لطتمقك إطالق صدر الروا ر ل إطالق ا ر ال ر فر.

( )1وصررفش النجةشرريف ةل قررر الارردوق وكررة مررن كتررةب ا نتارررو روى عررن اإلمررة أ رريف
لعفر اجلياد (عطيش القال ).
( )2حب ررةما التهررمل ا ((سررة

مقطرريب عبررةس و رري تعرربري شررةئ حب أصبةرنررة لطتقيررر))

و ةل صرة ا اليسرةئل ( ردس سررب) حب رةما الروا رره ((سرة ه طرا عبرةسو
وم طش مة روي أول من رد شهةد ا مطيكه رم )).
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 -3ميوقر مقعد ن صد ر ةله ( سأل رلل أ ة عبد اهلل عطيرش القرال عرن
ي من ال يعر دصطي حب أعمرةل القرطبة

عمطري هلرم وألبري هلرم

و يالينهمو ة له ليه م من ال يعرو ولكنهم من أولئك).
أقوله احلد ث شد د إر أصرج من طيف شيئةن من أعمرةل القرطبر اجلرةئر
من زمر ال يعرو وأضةنت الروا ر ( وم رأ أ ي عبد اهلل عطيش القال

ملب

اح ر لاعّنُّ ا لملّ نُّ كفرُواْ مّن ُّنّيف إِسصرُّائّيلُّ عُّط لّقُّة ِ دُّاوُودُّ وُّعّيقُّ ا صنِ
مُّرص ُّمُّ رُّلّك ّمُّة عُّاُّيا وُّكرةنُيا ُّعصتُّردُو ُّ] إىل يلرشه وُّلرركّن كر ّريان مِّرنصهُمص
نةسّقاي ُّ] (ا ةئد ه)81-78
عط لقة عيقر

()1

ةله اخلنةز ر عطر لقرة داودو والقررد

ه مُّرة كرةنُي ْا
كرةنُي ْا ح ُّ ُّتنُّرة ُّ صي ُّ عُّرن مَنكر ٍر ن ُّعطاري ُب لبّر صئ ُّ

ُّفْعُّطاي ُّ] (ا ةئد ه )79ةله كةنيا أكطي حلم اخلنز ر و ر ي اخلميرو
و أتي النقةء أ ة

يضهنو وم ا تج اهلل عط ا ؤمنني ا يالني لطكفرةر

نقةله تُّرُّى ك ّريان مِّنصهُمص ُّتُّيُّ ليص ُّ ا لملّ نُّ كفرُواْ لبّئصهُّ مُّة دمُّتص لهُمص أنفاقُهُمص
( )1ا طعيني ا غضيب عطيهم حب ملب ا ةا أصو عن مقخهم ررد وصنرةز ر حب يلرش
تعةىله

ا عُّطيصر ّش
د الطّر ّش مُّرن ل ُّعنُّر ُش الطّر ُش وُّغضّر ُّ
ل اأُّن ِّب ُئكام ّ ُّ ور مِّن ُّرلّك ُّم ُي ُّر نر عّنر ُّ
ل ُّ ص
ا ص

عبُّدُّ البلةغاياُّ اأوصلرئّك شُّرٌّ مكةنةن وُّأضُّرلَ عُّرن سُّريُّاء
لعُّلُّ مّنص ُهمُ ا ْلقّرُّدُّ وُّالْخُّنُّة ِز رُّ وُّ ُّ
وُّ ُّ
القبّيلِ] (ا ةئد ه.)60
أقوله نةءً عط

ملا التأو ل لطخنةز ر ونكرائهة غةصرل مقرة اإلمةمرر عررف ولرش

ورود حتر م ا يتر وحلم اخلنز ر حب نفه آ ر إكمةل الد ن وإمتة النعمررو رةل تعرةىله
كمُ الْمُّ صيتُّررا وُّالْررد ُ وُّلحصرمُ الْخّنصزِ ررِ وُّمُّررة أا ّررل ّلغُّيص ررِ الطّر ّش ّرشّ وُّالْمُ صنخُّنّقررا
ُرِّمُّرتص عُّط ريص ا
وُّالْ ُّميص ايرُّ ا وُّالْ ُمتُّرُّدِّ ُّرا وُّالنبّيحُّرا ُّومُّة أكلُّ الق ُب ُ ِإحل مُّة رُّكل صيتُمص وُّمُّة رُ ّرحُّ عُّطر النَاُراّ
م نررال
كص
ق ُّتقْقّررمُي ْا ّررةألزصح ِ رُّلّكاررمص نّقصرر الْيُّرريص ُّ ُّررئّهُّ اللررملّ نُّ كفرررُواْ مّررن دّ ررنّ ا
وُّأ تُّ ص
م ّنعص ُّمتّيف وُّرُّضّيتُ لكارمُ
كص
كمص وُّأتصمُّمصتُ عُّطيص ا
م دّ نُّ ا
كص
تُّخص ُّيص ُمص وُّاصص ُّيص ِ الْ ُّييص ُّ أكْمُّطْتُ ل ا
إلسصال ُّ ّد نةن نمُّنِ اضصبار نّيف مُّخصمُّاُّررٍ غيصررُّ ُمتُّجُّرةنّفٍ إلِوصرمٍ نرإِ الطّرشُّ غفارير ر ّريم]
ا ِ
(ا ةئد ه.)3
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أ سُّ خّط الطّشُ عُّطيصهِمص وُّنّيف الْعُّملُّابّ ُمص صُّةلّدُو ُّو وُّليص كةنُيا ُؤصمّنُي ُّ ّةهلل
والنبّيفِّ وُّمُّة أانزِلُّ إِليصشّ مُّة اتخُّرملُو ُمص أوصلّيُّرةء وُّلرركّن كر ّريان مِّرنصهُمص نةسّرقاي ُّ]
(ا ةئد ه )81-80ننه اهلل عرز ولرل أ

رياليف ا رؤمن الكرةنر إح عنرد

التقير).
 -4صحيحر لهم ن محيد ةله ( ةل أ ي عبد اهلل عطيش القال ه أمة تغ ر
سرطبة

رؤحء؟ رةله طرته حو ررةله وملُّ؟ طرته نرراران رد ينو ررةله

وعزمت عط رلك ؟ طته نعمو ةل ليفه ا

سطم لك د نك).

أقول ه نيقتدل ةألولي ر أل غ ية جمةلقهم ضرم ةلد ن نكيف يح رر
األعمةل هلم.
 -5ميوقر القكينيف عن لعفر ن حممد عن آ ةئش (عطيهم القال ) ةله ( ةل
رسيل اهلل صط اهلل عطيش وآلشه مة ا ب عبد من سطبة لةئر إح تبةعد
من اهللو وح ك ر مةلش إح اشتد قة شو وح ك ر تبعش إح ك را شيةطينش).
 -6صحيحر اليليد ن صبيح ةله (دصطت عط أ يف عبرد اهلل عطيرش القرال
نةستقبطين زرار صةرلةن من عندب نقةل ليف أ ي عبد اهلل عطيش القال ه رة
وليد أمرة تعجرا مرن زرار ؟ سرألين عرن أعمرةل رؤحء أي شريفء كرة
ر د؟ أ ر د أ أ يل لشه حو نريوي راك عطيف .وم ةله ة وليد مت كةنت
ال يعر تقأل عن أعمةهلم؟ إمنة كةنت ال يعر تقيله ؤكل مرن طعرةمهم
و رررب مررن شرررا همو و قررتكل كطررهم متر كةنررت ال رريعر تقررأل عرن
ملا؟).
ةل صة ا احلدائ ( دس سرب)ه ((وحب اخلو ا ملكير ر لزرار و
ولكن لاللر درب تقتضيف صررنش عرن رة رب واحلمرل عطر مرة قتضريش
مقةمةا احلةل يمئملٍ))(.)1
( )1احلدائ النةضر ه .123/18
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 -7صحيحر حممد ن مقطم ةله (كنة عند أ يف لعفر عطيش القال عط

ةب

دارب ة د نر ننكر إىل النةس ميرو أنيالةنو نقةل لبعض من عندبه دث
ة د نر أمر؟ نقةله أصطحك اهلل وليف ا د نر وال نغردا النرةس هنؤونرشو
نقةله إ الرلل ليُغدى عطيش ةألمر ُهنأ شو وإنش لبةب من أ ياب النةر).
 -8صحيحر أ يف وحد ةله ( طرت أل ريف عبرد اهلل عطيرش القرال ه مرة تررى حب
رلل طيف أعمةل القطبة ليه لش مكقا إح من أعمةهلم وأنرة أمرر رش
نأنزل عطيش نيضيفين وألقن إليفو ورمبة أمُّ ر ليف ةلردر م والكقري و رد
ضةق صردري مرن رلرك؟ نقرةل لريفه كرل وصرمل منرشو نطرك ا هنرة وعطيرش
اليزر).
أقول ه ملب الروا ر تادق صحيحر اليليد ن صبيح ا تقدمر أ ال يعر
مل تكن تقأل عرن كرم اليح رر لطجرةئر أل احلرمرر مفررو منهرة وإمنرة
قألي عن تنةول شيفء ممة أصة يب حب وح تهم.
وا يض ال ةنيف لالستدحل يلش (عطيرش القرال )ه (وعطيرش الريزر) إر
أطط

ايل اليزر عط وح ر اجلةئر.

 -9الك يف حب رلةلش قند معتو عن صفيا

ن مهرا اجلمةل ةله (دصطت

عط أ يف احلقن األ ول عطيش القال نقةل ليفه ة صفيا و كل شيفء منك
قن مجيل مة صال شيئةن وا دان و طته لعطرت نرداك أي شريفء؟ رةله
إكراؤك مجةلك من ملا الرللو  -عين ةرو  -ةله واهلل مة أكر ترش
أشران وح بران وح لطايد وح لطهيو ولكين أكر تش هلملا البر ر  -عرين
طر

مكر -و وح أتيحب نفقيفو ولكن أ عث معش غطمةنيف .نقةل ليفه ة

صفيا أ ق كراؤك عطيهم؟ طته نعم لعطرت نرداكو رةله نقرةل لريفه
أحتا قةء م ت خيرج كراؤك؟ طته نعرمو رةله مرن أ را قرةء م
نهي منهمو ومن كة منهم كة و رد النةر .ةل صرفيا ه نرمل بت نبعرت
مجةليف عن آصر ةو نبطغ رلك إىل ةرو ندعةنيف نقةل لريفه رة صرفيا
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طغين أنك عت مجةلكو طته نعرمو رةله وملُّ؟ طرته أنرة شريخ كربري
وإ الغطمة ح في

ةأل عمةل؟ نقةله يهةا يهرةاو إنريف ألعطرم مرن

أشةر عطيك هرملاو أشرةر عطيرك هرملا ميسر
و يسر

رن لعفررو طرته مرة لريف

ررن لعفررر؟ نقررةله دع ررملا عنررك نررياهلل لرريح قررن صررحبتك

لقتطتك).
أقووول ه كررملا ر مرريف األئمررر ا عارريمي (عطرريهم القررال ) شرريعتهم عطر
اح تعةد عرن أي صدمرر لطقرطبر اجلرةئر

تر حب العمرل احملطرلو نكيرف

ةليح ر هلم.
 -10روا ر الكطيين قندب عرن نضريل رن عيرةمس رةله (سرألت أ رة عبرد اهلل
(عطيش القال ) عن أشيةء من ا كةسا ننهةنيف عنهةو نقةله ة نضيل واهلل
لضُّررُ ؤحء عط

ملب األمر أشد من ضرر ال ك والد طمو ةله وسألتش

عن اليرع من النةس ةله الملي تيرمع عن حمةر اهلل عز ولل وجيتنرا
ررؤحءو وإرا مل ت ر ال رربهةا و ر حب احلرررا و رري ح عرنررش وإرا رأى
ا نكر نطم نكرب و ي قدر عطيش نقد أ ا أ
أ اأ

عا اهلل عز ولل ومن

عا اهلل نقد ةرز اهلل عز ولل ةلعرداو و ومرن أ را قرةء

الكة ني نقد أ ام أ

عا اهللو إ اهلل تعةىل محرد نفقرش عطر

رالك

الكررة ني نقررةله نقابّرر ُّ دُّا ّرررُ الْقرريص ِ اللرر ملّ نُّ طمُررياْ وُّالْحُّمصرردُ لّطّررشّ رُّبِّ
الْعُّةلمّنيُّ])(.)1
 -11روا رر حتررف العقرريل ا ررهير حب ا كةسررا عررن اإلمررة الاررةدق (عطيررش
القال ) ونيهةه (وأمة ولش احلرا من اليح ر نيح ر اجلةئر ووح ر وحتشو
نةلعمل هلم والكقا معهم هر اليح ر هلم را حمرر معرملب نةعرل
رل ك عطر

طيرل مرن نعطرش أو كر ري؛ أل كرل شريفء مرن لهرر ا ؤونرر لرش

( )1نروع الكةحبه ج5و كتةب ا عي رو ةب 62و عمل القطبة وليائز مو ح.11
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معاير كبري من الكبةئرو ورلك أ حب وح ر الياليف اجلةئر دروس احلر
كطررشو نطررمللك ررر العمررل معهررم ومعررينتهم والكقررا معهررم إح هررر
الضرور و نكري الضرور إىل الد وا يتر)(.)1
أقوله الروا ر ة ر حب اإلطالقو أمرة التعطيرل رإ راد ا فةسرد ا رملكير
ا تبررر عط ر وح ررر اجلررةئر نإنهررة أصررملا عط ر حنرري احلي يررر التعطيطيررر ح
التقييد رو أي أ وح ر اجلةئر ُرممت راتةن لعطّرر ريف كينهرة من رأ ل ترا
ا فةسررد ا ررملكير و وال ررة د عطر

ررملا الفهررم أ مفقررد دروس احل ر

نيعير عةمر ت تا عط أصل وح ر اجلةئر ن غري استحقةق وليه عطر
العمل اجلزئيف ا يب ة عاير هلملا الفرد أو راك.
 -12من روا ر الادوق حب الفقيش ةله و رةل (صرط اهلل عطيرش وآلرش وسرطم)ه
(من مدح سطبةنةن لةئران وختفرف وتضعضر لرش طمعرةن نيرش كرة

ر نرش حب

النةر).
 -13روا ر ال يخ الادوق حب د ث ا نة يف عن الاةدقو عن آ ةئش (عطيهم
القال )  -حب د ث ا نة يف -ةله ( ةل رسيل اهلل صط اهلل عطيش وآلشه
من تيىل عرانر ي أتيف ش ي القيةمر و داب مغطيلتة إىل عنقشو نإ
نيهم أمر اهلل عز ولل أططقش اهللو وإ كة

ة

ة ةن يى ش حب نرةر لهرنم

و ئه ا اري).
وتقر ا اح ستدحله أنش لي مل تكن احلرمرر راتيرر مل كرن ولرش لغرل
د ش إىل العن واحلبه عط شفري لهنم بل النكر حب أعمةلشو وح ُبط
ت

بت قن وح تش لطنةس لتكي كفةر لش.

 -14وم طهة روا ر عقةب األعمةل قندب عن النل (صط اهلل عطيش وآلش) ةله
(ومن تيىل عرانرر ري

ربه عطر شر فري لهرنم كرل ري ألرف سرنرو

( )1وسةئل ال يعره كتةب التجةر و أ ياب مة كتقا شو ةب 2و ح.1

(  ……………………………………………… ) 40فقه املشاركة يف السلطة
ر و دب مغطيلر إىل عنقشو نإ كة

و

وإ كة

رة نريهم رأمر اهلل أططقهرة اهللو

ة ةن يى ش حب نةر لهنم سبعني صر فةن).

 -15روا ر ا ن مهةلر ةله ( طت أل يف عبرد اهلل عطيرش القرال ه نرال

قررؤك

القال و ونال ونال و نقةله وعطيهم القرال و طرته قرألينك الردعةء
ةله ومة هلم؟ طته بقهم أ ي لعفر نقةله ومة هلم؟ ومة لش؟ نقطته
استعمطهم نحبقهمو نقةله ومة هلم ومة لش؟ أمل أنههم؟ أمل أنههم؟ أمل
أنههررم؟ ررم النررةر ررم النررةر ررم النررةرو وررم ررةله الطررهم الرردع عررنهم
سطبةنهم .ةله نةنارننة من مكر نقألنة عنهمو نإرا م د أصرليا عد
الكال

الور أ ة ).

 -16الروا ةا اليت ك ف نيهة اإلمة الرضة (عطيرش القرال ) عرن سررم بيلرش
يح ر العهد لطمأمي و ي التهد د ةلقتلو و طز منش كي احلرمر مبطقر
إح تقير و وإح أللةب (عطيش القال ) أ اليح ر حب نفقهة ح إشكةل نيهةو
وأ

رمتهررة ممررة رتكررا نيه ر ةو واإلمررة معارري ح ارردر منررش الكطررم

وا عاير.
ومن تطك الروا ةا صحيحر الر ة

ن الارطت رةله (دصطرت عطر

عطيف ن ميس الرضة عطيش القال نقطت لشه ة ا ن رسيل اهلل صط اهلل
عطيش وآلشو إ النةس قيلي ه إنك بطت وح ر العهد م إ هةرك الز رد
حب الدنيةو نقةل عطيش القال ه د عطم اهلل كرا يت لمللكو نطمة صريا ني
بيل رلك و ني القتل ا ص ا القبيل عط القتلو وألهم أمرة عطمريا أ
يسررف عطيررش القررال كررة نبي رةن رسرريحن نطمررة دنعتررش الضرررور إىل ترريليف
ع ّطيم]و
ن األرمسِ ِإنِّيف ُّ ّفيظٌ ُّ
عط صُّ ُّزائّ ِ
صزائن العز ز ةل لشه الص ُّعطْ ّنيفص ُّ
ودنعتين الضرور إىل بيل رلك عط إكراب وإلبةر عد اإلشراف عط
اهلالكو عط أنيف مة دصطت حب ملا األمر إح دصيل صةرجٍ منشو نإىل اهلل
ا تك و ي ا قتعة ).
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وروا ر احلقن ن ميس

ةله ( روى أصحة نة عن الرضة عطيش القال

أنررش ررةل لررش رلررله أصررطحك اهلل كيررف صرررا إىل مررة صرررا إليررش مررن
ا أمي ؟ نكأنش أنكر رلك عطيش .نقةل لش أ ي احلقن الرضة عطيش القال ه ة
ملا أمية أنضل النل أو اليصريف؟ نقرةله ح رل الرنل نقرةله أميرة أنضرل
مقطم أو م رك؟ نقةله ح ل مقطمو ةله نإ العز رز عز رز مارر كرة
م ركةن وكة

يسف عطيش القال نبيرةنو وإ ا رأمي مقرطم وأنرة وصريفو

و يسف سأل العز ز أ

ن األرمسِ
يليش ني ةله الص ُّعطْ ّنيف عُّط صُّر ُّزائّ ِ

ع ّطيم] وأنة ألوا عط رلك).
إنِّيف ُّ ّفيظٌ ُّ
أقول ه تقر ا احستدحل أ
اإلمة

رمر اليح ر مقطّمر لدى ا ع ضني واعتملر

ةحضبرارو وح تاير أ احلرمر عرضير ألنش معاري ح فعرل

ا عاررير نةحلرمررر راتيرررو و تقر ررا آصررره إ احلرمررر لرري كةنررت عرضررير
أللرررةب اإلمرررة (عطيرررش القرررال ) أنرررش ح رتكرررا ا عارررير نرررال ولرررش
حع اضهم.
 -17روا ر العيةشيف حب تفقريب عن سطيمة اجلعفري ةله ( طت أل يف احلقرن
الرضررة عطيررش القررال ه مررة تقرريل حب أعمررةل القررطبة ؟ نقررةله ررة سررطيمة
الدصيل حب أعمةهلم والعي هلم والقرعيف حب ريائجهم عرد ل الكفررو
والنكر إليهم عط العمد من الكبةئر الت

قتح

هة النةر).

 -18روا ر عطيف ن أ يف محز عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) ةله (كة ليف
صد

من كتةب ين أمير نقةل ليفه استأر ليف عط أ يف عبرد اهلل عطيرش

القال نةس تأرنت لشو نأر لرشو نطمرة أ دصرل سرطم ولطرهو ورم رةله
لعطت نداك إنيف كنت حب د يا

ؤحء القي نأصربت مرن دنيرة م مرةحن

ك ريان و وأغمضت حب مبةلبشو نقةل أ ي عبد اهلل عطيش القال ه ليح أ

ين

أميررر ولرردوا هلررم مررن كتررا وجيررل هلررم الفريفء و قةتررل عررنهم و ررهد
مجةعتهم ة سطبينة قنةو ولي تركهم النةس ومرة حب أ رد هم مرة ولردوا
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شيئةن إح مة و

حب أ د هم .ةله نقةل الفت ه لعطت نداك نهل ليف ارج

منش؟ ةله إ

طت لك تفعل؟ ةله أنعلو ةل لشه نةصرج من مجي مرة

كقبت حب د يانهم نمن عرنت منهم رددا عطيرش مةلرشو ومرن مل تعررف
تاد ت شو وأنة أضرمن لرك عطر اهلل عرز ولرل اجلنررو نرأطرق الفتر
طي الن وم ةل لشه لقد نعطت لعطت نداك .رةل ا رن أ ريف محرز ه نرلر
الفت معنة إىل الكينر نمة ترك شيئةن عط ولش األرمس إح صرج منش ت
وية ش اليت كةنت عط

دنش ةله نققمت لش قمر واش نة لش وية ةن و ع نة

إليش نفقرو ةله نمة أت ع طيش إح أشهر الئل ت مرمسو نكنة نعريدبو
ةله ندصطت يمةن و ي حب القُّيصق –أي النزع األصري -رةله نفرتح عينيرش
وم ةل ليفه ة عطيف ون ليف واهلل صة بكو ةله وم مرةا نتيلينرة أمرربو
نخرلت ت دصطت عط أ يف عبد اهلل عطيش القال و نطمة نكر إليف ةل
ليفه رة عطريف ونينرة واهلل ل ارة بكو رةله نقطرت صرد ت لعطرت نرداك
كملا واهلل ةل ليف عند ميتش).
 -19روا ر الادوق حب ا نة يف قندب عن الاةدق (عطيرش القرال ) عرن آ ةئرش
(عطرريهم القررال ) عررن رسرريل اهلل (صررط اهلل عطيررش وآلررش) –حب ررد ث
ا نة يف -ةله (أح ومن عطّ سيطةن يد سطبة لعرل اهلل رلرك القري
ي القيةمر وعبةنةن من النةر طيلش سبعي رراعةنو قرطّبش اهلل عطيرش حب نرةر
لهنم و ئه ا اري).
 -20روا ررر الرردعةئم عررن لعفررر ررن حممررد (صررطياا اهلل عطيهمررة) ونيهررةه
(والعمل ألئمر اجلير ومن أ ةميب والكقا معهم ررا حمرر ومعارير
هلل عز ولل)(.)1
مضةنةن إىل روا ةا أصرى ميكن تقر بهة عط احلرمر الملاتير ستأتيف حب
( )1الدعةئمه  168نقطهة عنش لةم أ ةد ث ال يعره .344/22
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البةئفر ال ةنير.
إشكال وجوابه ولدا إشكةلني عط التمقك إطالق ملب الروا ةا
إلوبةا احلرمر الملاتيره
أوهلمةه أ

ملا اإلطالق منزل عط مة ي الغةلا من ا الزمر ني وح ر

اجلررةئر والي رريع حب ا عاررير وترتررا ا فقررد و و ررملب ا الزمررر متن ر مررن
التمقك ةإلطالق ةل القيد صة ا الر ةمس ( دس سرب)ه ((لقاير
األصبةر ا بطقر ح تمةل ا بة ةا والبةعرةا نيهرة مرة عرضرهة لطتحرر م
غاا وحنيب كمة ري األغطرا حب أ رياهلم))()1و و رةل احملقر النرا ريف
( دس سرب) م طش كةلروا ر ( 5صفحر  )669والروا ر ( 9صفحر .)671
و ة ل صة ا اجليا ر ( دس سرب)ه ((اناراف نايص ا ن إىل مة
ي الغةلا من عرد ختطرح الرداصل حب وح رر شريفء مرن أعمرةهلم عرن
احملر كمة عرنت إميةء النايص إليش ولي إكرا هم لش عط رلكو إر د
قةل أنش ح جيد ش ملا اإلكراب حب رن اإلورم عنرش عرد أ كرة دصيلرش حب
اليح ر اليت ا تضت رلك ةصتيةرب الملي ندرج حب ةب مرة ةحصتيرةر ح
نةحب احصتيةرو والقدر عط سبا در عط ا قبا))().2
أقول ه غضم النكرر عرن مقتضر األصرل وعرد احلةلرر إىل احسرتدحل
ةلروا ةاو نإنش رد عطيشه-
 -1إ الغطبرررر ح تارررطح لطتقييرررد عرررد أ كةنرررت الروا ر رةا رررة ر حب
اإلطالق.

( )1ر ةمس ا قةئله 177/8و مقتند ال يعره .155/14
( )2ليا ر الكال ه .163/22
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 -2إ

عض الروا ةا تأ

ملا احلمل ألنهة عطقت احلرمر عطر أصرل

تقي د احسم حب د يانهم وحني رلك من اإلطال ةا غضم النكر عن
يةمش أي عمل.
 -3هقا روا ر حتف العقيل وصحيحيت أ ريف ارري ولهرم نرإ

رملب

ا الزمر دائمير وليه غةلبير كمة اع ف غري وا دو وسنبني رلك إ
شةء اهلل تعةىل.
 -4لي سطّمنة الغةلبير نإنهة مأصير عط حني احلي ير التعطيطير ح التقييد رر
لطحكم كمة رم نة حب أك ر من ميض .
وةنيهمةه مة ركرب احملق صة ا احلدائ و ةل ( دس سرب)ه ((الكة ر
أ ا راد من رملا الت رد د والتأكيرد حب رملب األصبرةر الريارد حب رملا
ا قة إمنة ي سرالط ني اجلرير ا ردعني لإلمةمرر مرن األمي رر والعبةسرير
ومن ملا ملو م كمة ي ة ر من سية هة وماررمح رش حب عضرهة ح
مبط الكةمل والفةس وإ كة الكطم والفق حمرمةن مبطقةن))(.)1
وتبعش القيد القبزواري ( دس سرب) نإنرش عرد أ تبنمر اإلشركةل
األولو ةل مة ةصطش أنش ((لري نررمس إطرالق مرن كرل لهرر حب الربني
هيث كي

ة ران حب احلرمر الملاتير نإمنة ي ةلنقبر إىل عهد الدولتني

–األمي ر والعبةسير -اليت ملليا كل لهيد م وأ ا وسعهم إلزالرر
الدولر اهلةمشير كل مة أمكنهم نيجا عط إمة احل ا دانعر معهم
كل مة ميكنشو نحرمر اليح ر هلم و الردصيل حب منةصربهم تارير هلرة
مل مفقد عرنةن
ولش ينئملٍ ولي مل ت تا عطيش مفقد و ألنش نفقش ينئ ٍ
حب و ت دوث وير البةطل عط احلر و وأمرة عرد أ اسرتقر الكطرم
واجلير واست ا دولر احل إىل أ
( )1احلدائ النة ر ه .122/18

دى هلل مرة

رةء و هررا شريكر
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الكة ني واستيليا عط األمر مي أحنةء احست يالء هيث كي دصيل
أ د حب منةصبهم م عد العمل هلم وليدب كعدمش من كل لهر نأي
نةئد تاير حب احلرمر الملاتير))(.)1
أقوله تقييد النايص زمة صدور ة صروج عن ياعد الانةعر ألنش
نررةحب هير ررة حب اإلطررالق األزمررةنيفو وح نعطررم مررة رري احلررد الررزمين
الفةصل؛ أل األمر است تا لطبةطل بل زمرة صردور الروا رةاو وإ
لعطرش غيبرر اإلمرة (عطيرش القرال ) نهري ح دليرل عطيرشو مضرةنةن إىل أ
النكتر اليت ركر ة ( دس سرب) لطتفر

ني الزمةنني ح تنةسا تعطيرل

رمررر اليح ررر لطجررةئر واحلكمررر وا ررالك حب احلرمررر مررن دروس احل ر
وانتهةك احلرمةا وغري رلكو و ل مي كن القيل رةصتالف احلكرم رني
العمررل لقررالطني األمرري ني والعبةسرريني والعمررل لبياغيررت العاررير
الال قر كادا ا قبيرو و ل خيتطف كم معينر الكة ني ينهم؟
والررملي أعتقرردب أ الرردان

ررل ررملا التقيي رد شررعير م اليلرردانيف

ياز الدصيل حب و ةئف الدولر احلد ر نحال تارةد عنرد م رني
روا ررةا احلرمرررو و ررملا اليلرردا نخرررج ( رردس س ررب) منررش ةلتقييررد
األزمةنيفو ولكن كة ميكنش احلل واليصيل إىل التقييد من صالل عرد
وليبه-
 -1التفر

ني العمل حب مؤسقةا الدولر اليت يف مطك لط عا

وتقرري عطرر رعة ررر ماررةحلش كمرري فيف الاررحر والكهر ررةء
والتعطرريم والبطررد ةاو و ررني ألهررز القررطبر الكة ررر كجررالوز
القم واإلر ةب وا تزاز األميالو ةعتبةر تبير أنكمر احلكم
وإدار الدولر ومل عد ا ي في احلكيميري مقتارر ن عطر
( )1مهملب األ كة ه .182/16
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ا رتببني ةلقطبرو نتخرج عض األعمةل ختاماةن ح ختاياةن
ألنهة من الققم األول ح ال ةنيف.
 -2التفر

ني مر طر احتةد اإلمةمر الد نير ةلقطبر الد نير كمة حب

عهد اخلطفةءو ومر طر احنر اق الريت ردأا تتضرح عرد يرة
اإلمة احلقني (عطيرش القرال )و و ريف إ ردى مثرراا صرولرش
ا بررةرك؛ نةحلرمررر الملاتيررر كةنررت حب ا ر طررر األوىل مررن ألررل
جتر د م من عنيا اإلمةمر ا قدس أمة عد انفاةل العنيانني
كمة حب العاير األصري نال تضفيف م ةركر ا ؤمنني حب و ةئف
الدولر راا النف العة أ ر م روعير لطقطبر.
 -3إ األمر تعط

ةلبر قر ا نةسبر لطتعرةطيف مر القرطبر الكة رر

ة قةطعر الكةمطر أو ا ةركر ا مرر ضرمن مقرة ر الرصارر
الرريت أعبة ررة األئمررر (عطرريهم القررال )و نةحلرمررر الملاتيرر رريف
األصل م وليد است نةءاا حب مريارد معينررو و رملا ح نرةحب
احلرمر الملاتيرو وسيأتيف ركر احست نةءاا إ شةء اهلل تعةىل.
الوجه الثالث ه مة دلم عط

رمر معينر الكة ني مبطقةنو وعنريا الكرة ني مرتعني

قالطني اجلير أو ال ةمل لكل من كطم و م أسيأ ماةد قش.
واليح ر لقطبة اجلير معينر هلم بعةنو رةل القريد صرة ا الر رةمس
( دس سرب)ه ((و دصل حب إعةنتهم احملرمر اصتيةر التيلير عنهم ال صالف))()1و
و ةل ال يخ األناةري ( دس سرب)ه ((أل الياليف من أعكم األعيا ))().2

( )1ر ةمس ا قةئله .177/8
( )2ا كةساه  69/2من ا يسعر الكةمطر.
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نهملا اليلش تكي من مقدمتنيو إ ردا مة أ وح رر اجلرةئر معينرر لرشو
ومعينر الكة ني –ا نبب عط الياليف اجلةئر -را مبطقةن.
ومن الروا ةا ا بطقر حب ملب احلرمره-
 -1صحيحر ينه ن عقيب ةله ( ةل لريف أ ري عبرد اهلل عطيرش القرال ه ح
تعنهم عط

نةء مقجد)(.)1

أقوله أل مقرةلد الكرة ني تكري غبرةءً ألعمرةهلم ال ريبةنير كمقرجد
ضرار الملي أ ر ش النل (صرط اهلل عطيرش وآلرش) ألنرش أار رد منرش شررعنر
البةطررل وإضررفةء القدسررير عطيررش واختررةرب مقررران لالنقررالب عط ر اخلالنررر
ال رعير يث أمتيا نةءب تزامنةن م صروج النل (صرط اهلل عطيرش وآلرش)
إىل غزو تبيك ومة تضمنتش من مؤامر لقتل النل (صط اهلل عطيش وآلش).
و د رأ نة كيف أ البياغيت –أم ةل صدا ا قبير -خيدعي النرةس
ك ر نةء ا قةلد وتفخيمهة وتز ينهة لطتغبير عطر مكرة هم وسرر ةتهم
ألميال ال عا احملرو ().2
( )1انعكقت ملب ال ير عط طالب اإلمة (عطيش القال ) تر ممرن احنرنريا عنرش كرأ يف
نيفرو نقد ُنقّل عن صة ا الك ةف (ج186/1

ريوا) حب تفقري يلش تعرةىله

ح ُّنُّررةلُ عُّهص ردّي الكلررةلّمّنيُّ] (البقررر ه )124عررن أ رريف نيفررر أنررش ررةله ((لرري أراد
ا ناررير الردوانيقيف وأم ةلررش مررن الكطمررر نررةء مقررجد وأرادونرريف عطر عردِّ آلرررب ررة
نعطت)).
( )2و كررملا كررة

فعررل طياغيررت األمرري ني والعبةسررينيو ررةل لرريرج لرررداق حب ناررل

( ررني عطرريف وال ررير الفرنقررير) مررن كتررةب (اإلمررة عطرريف صرريا العدالررر اإلنقررةنيره
 305/1مررن

روي القر ر ) عررد أ نقررل مررة كتبررش األد ررا شرركيا أرسررال عررن

ال ف الفرة ا وال رراء ألمررياا العبةسرينيه ((أ رة

رةرو الرشريد عنرد ا تفةلرش

زوالش ة نر عمش ز يد وليمر مل قبقهة م يل حب التأر خو نقد و را نيهرة آنيرر مرن
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ر ا ممطيء نضر وآنيرر مرن نضرر ممطريء ر برةنو و رد وزمع نيهرة بعر نة مرن ا قرك==
==والعنو ال قةبو وكة عط

يت ا ةل حب رلك اليري أ

نفر مطيري در رمو

و د ازم منت ز يد مبعبف من لؤلؤ عجز عن تقد رب اخلواء .و روى أنهة لبقت من
اجلرريا ر مررة مل تقررتب معررش أ مت رريف)) وررم ررةل أرسررال ه ((ومر رلررك نررإ

ررملب

األمري –أي ز يد  -مل تغرق حب البملخ وال ف مرن غرري أ تقرف قرمةن مرن دصطرهة
عط أعمةل الوم واإل قة  .نقد أمرا بنةء مقجد نخرم عطر ضرفر دلطرر نقرمميف
(مقررجد ز يررد ) كمررة أمرررا بنررةء مقررجد آصررر ررني ررةب صراسررة وطر رر دار
الر ي ))و نعطّ لرداقه ((و كملاو نإ مة قمينش (أعمةل ر وإ قة ) كرة ومرة
رررزال سرررتةران خيتفررريف وراءب كرررل مرررن أراد أ

أكرررل ال رررعا ةجلمطررررو حب ال ررررق

والغربو وم ( كرم ) قبر من هر لبنةء كنيقرر أو مقرجدو ومرة كرة
عط ر

نرةء ا عة رد –

ررملب الاررير  -أك ررر مررن رشرري تقرررب هررة نررة بي أمرريال ال ررعيب إىل اهلل

وصد عر لتخد ر النةس ا قرةكني ونرتح أ رياب ا صرر أمرةمهم .قرتيي حب الطجريء
إىل ملا ا كهر نة بي ال عيب مجيعةنو حب أور ة وحب ال رق وحب كل مكة و بدو أ
ملا الطي من أليا األكملو ر الكوى اليت قمينهة (أعمةل ر وإ قة ) ري لري
د م لد د عط القياء .ومة أشبش ز يد إر تعجرز عرن ا ريف لك رر مرة حتمرل مرن
اجلرري رو وررم ترربين مقررجدان و رردع

ةحهررةو وميرريا عطرر أ يا ررش أ ررل البررؤس

وال ررقةءو ةل ررركةا احسررت مةر ر األلنبيررر واليطنيررر الرريت تحرردث عنهررة كةتررا
ماررري معةصررر قرريله ((أر ررد أ أ رردد ةلررملاا أ ال ررركةا الرأحةليررر ت ر
األلنبيررر تتقررة

حب نررةء ا قررةلد لعمةهلررةو وتهررتم ا تمةمرر نة ةلغرر نة هررملب ا قررةلد

وإ راز ة لطعمةل حب صير رائعرو وتنف عطيهة األميال البةئطرو ورلك

رةن لطنرةس

عط ر الز ررةد حب الرردنية واإلعرررامس عنهررةو والفرررار منهررة طمع ر نة حب مررة عنررد اهلل حب
ا صر من النعيم ا قريمو وسرعيةن وراء لنرةا عرضرهة القرمةواا واألرمس أعردما
لطزا د ن القةنعني)) )).
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و ةلتجر د عن اخلايصرير جترا مقةطعرر م رةر عهم الد نيرر رة ران
لكنهة تقتببن النفةق واخلداع وا كر كةحلمطر اإلميةنير اليت أططقهة ا قبير
صدا .
 -2صحيحر ا ن أ يف عفير ةله (كنرت عنرد أ ريف عبرد اهلل عطيرش القرال إر
دصل عطيش رلل من أصرحة نة نقرةل لرشه لعطرت نرداك إنرش رمبرة أصرةب
الرلل منة الضي أو ال د نيدع إىل البنرةء بنيرشو أو النهرر كر رشو أو
ا قنة اطحهةو نمة تقيل حب رلك؟ نقةل أ ي عبد اهلل عطيرش القرال ه مرة
أ ررا أنرريف عقرردا هلررم عقررد و أو وكيررت هلررم وكررةءو وإ لرريف مررة ررني
ح تيهةو ح وح مد قطمو إ أعيا الكطمر ي القيةمر حب سرادق من نةر
ت ألكم اهلل ني العبةد).
 -3ميوقر القكينيف عن لعفر ن حممد عن آ ةئش (عطيهم القال ) ةله ( ةل
رسيل اهلل صرط اهلل عطيرش وآلرشه إرا كرة

ري القيةمرر نرةدى منرةده أ رن

أعيا الكطمر ومن حق هلم دوا ()1و أو ر ط كيقةن و أو مد هلم مد طمو
نة

رو م معهم).

 -4روا ر حممد ن عملانر عن أ يش ةله ( ةل أ ري عبرد اهلل عطيرش القرال ه رة
عملانر نُبئت أنك تعةمل أ ة أ يب والر ير نمرة ةلرك إرا نريدي رك حب
أعيا الكطمر؟ ةله نيلم أ يفو نقةل لرش أ ري عبرد اهلل عطيرش القرال

رة

رأى مة أصة شه أي عملانر إنيف إمنة صينترك مبرة صرينين اهلل عزولرل رش.
ةل حممده نقد أ يف نمة زال مغميمةن مكرو ةن ت مةا).
 -5صو أ يف محز عن عطيف ن احلقني (عطيش القال )  -حب رد ث  -رةله
( إ ةكم وصحبر العةصني ومعينر الكة ني).
( )1الدوا اليت غمه نيهة القطرم ليعطر
احلو نيهة.

رش رو الكتة ررو ولريق الردوا ترطيبهرة يضر
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 -6روا ر ورا حب جمميعتش ةله ( ةل عطيش القال ه من م

إىل ةمل ليعينش

و ي عطم أنش ةمل نقد صرج من اإلسال ).
وحش اك روا ةا العنيانني نقد وزمعهة الفقهرةء ( ردس اهلل أروا هرم)
عط البة ني(.)1
الوجه الرابعه إ ا يرد جمرى ألصةلر احلرمر أو ةعد احلرمر تقر ا أ اليح ر
لطجةئر ح تنفك عن الكطم وا عاير كمة كهر مرن عرد روا رةا منهرة صرحيحر
داوود ن زر يف ا تير (صفحر  )667الارألر حب استحةلر احنفكةك يث لعل
تنةول النجي أ قر من جتنا ا عاير حب وح ر اجلةئرو وكملا غري ة من الروا ةا
اليت جتعل اليح ر منةنير لقالمر الد نو وعطيهرة نر ال ريخ األنارةري اع انرش
عد احنفكةك (صفحر  )640نيكي األصل حب ملب ا قألر احلرمر وأ الي يفر
العمطير يف احلتنةب.
إ

طتُّه إ األصل العمطريف اجلرةري ريف الرواء و ريف تقتضريف اجلرياز

الملاتيف وأ احلرمر عرضير أي نيمة إرا ارتكا حب وح تش مة خيةلف ال رع.
طتُه إ األصل العمطيف البردوي الرملي تقتضريش القياعرد حب ا قرة وإ
كة

قتضيف الواء من احلرمرر الملاتيرر عنرد ال رك نيهرة و إح أنرش نكترر ا الزمرر

ا نفر وعد احنفكةك عن الي يع حب ا عاير ابح ح ميضيع لطواء وح ميكن
الر ليع إليهة لتحد د الي يفر العمطير – و ي ا قايد من إلراء األصل العمطيف-
عند ال ك حب التكطيفو نكأ األصل الملي رل إليش حب حتد د الي يفر العمطير

( )1رالر ر جممر ر الفةئرررد والو رررة ه 64/8و احلررردائ النةضرررر ه 118/18و ومقرررتند
ال رريعره  153/14وغري ررةو و ررد أورد صررة ا اليسررةئل عررض روا ررةا اليح ررر
لطجةئر حب ةب حتر م معينر الكة ني (أ ياب مة كتقا شو ةب .)42
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نقطا من أصةلر الواء إىل أصةلر احلرمر هلملب النكترو وميكن تقرميتهة قةعرد
احلرمر.
و ررملا مبطررا تفارريطش حب عطررم األصرريل ص الصررتش أ األصررل العمطرريف
األوليف د نقطا لنكترٍ مة إىل صالنش حب مرتبر العمل رش نيكري األصرل الفعطريف
الملي جيا الرليع إليش عمطيةن غري األصل البدوي األوليفو ولش نكرةئر حب مريارد
عد ررد حب الفقررش مررر أ ررد ة حب البحررث القررة

ع رن لررياز أصررمل األلررر عط ر

اليالبةا عندمة متقمك احملق النرا يف ( دس سرب) أصةلر عد النقل واحنتقةل
عند ال ك حب لياز أصمل األلر و ورددنة عطيش أ

ملا األصل حمكري ألصرةلر

اجلياز احلةصرطر مرن ضرم اليلردا إىل األصرل؛ أل اليلردا ألكرم هاريل
سبا لطنقل واحنتقةل و يف اإللةر و ُضم إليهة أصرةلر صرحر مرة تعرةرف عطيرش
النةس من عقيد مة مل رد عنهة نهيف من ال ةرع ا قدس نتنتج أصةلر اجلياز.
ح قررةله إ ا الزمررر نررة مررأصير مررن الروا ررةا نهررملا أصررل لفكرريف ح
عمطيف.
نإنررش قررةله إ الرردليل عط ر األصرريل العمطيررر كررةلواء واحستاررحةب
أ ضةن الروا ةا وا ةا وح خيرلش رلك عن كينش أصالن عمطيةنو نة ةئز ي مفرةد
الدليل ل احلكم حب ا قألر نيكي أصالن لفكيةنو أو الي يفر العمطير نيكي أصالن
عمطيةنو وا قة من ال ةنيفو و ملا غري األصل الطفكيف كمة ي واضح ممة أسمقنةب حب
ملب ا قألر.
تذييل ه ةل القيد القبزواري ( دس سرب)ه ((وم إنش عط نرمس احلرمر الملاتير
هلة ح كي من الكبةئرو لعد التعرمس هلة نيمة ورد حب تعداد ة نيمة تفحارت
ح منهرةو كمرة مر مر و ري مقتضر
عةلالن .نعم ورد نيهة معينر الكة ني و ريف أصر م
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األصل أ ضةنو ولي كةنت اليح ر مقتطزمةن حملر تبعش حب كينهة صرغري أو كربري .
ملا كم نفه اليح ر من يث يف م

ب النكر عن متعطقهة))(.)1

أقوله غض النكر عن اخلالف ا بنةئيف حب التققيم إىل كبري وصغري و نإ مالك
الملنيب الكبري –و ي اليعيد ةلنةر -ميليد حب اليح ر لطجةئر هقا الروا ةا
ا تقدمر ل ي من أعة مهة كمة حب روا رر التحرف وغري رةو رل إ اليح رر مرن
أ هررر ماررةد

معينررر الكررة ني –كمررة تقررد عررن صررة ا الر ررةمس وال رريخ

األناةري ( دس اهلل سر همة) -و د وعد عطيهة النةر حب آ ر الركي و مضةنةن إىل
أنمهة عُدما من الكبةئر صرألةن كمة حب روا ر الفضل ن شةرا عن اإلمة الرضرة
(عطيرش القرال ) ونيهرة (والتنرةب الكبرةئر و ريف –إىل أ

رةل -ومعينرر الكررة ني

والركي إليهم)() 2وغري ة من الروا ةا.
والنقبر ني اليح ر لطجةئر ومعينر الكة ني ليه كمة ركرر رل العكره؛
أل وح ر اجلةئر أصح مبطقةن من ا عينر ألنهة منهةو ولي تنزملنة نإ النقبر ينهمة
العمي من ولش.
احستدحل عط القيل ال ةنيف
أمة القةئطي

ةحلرمر العرضير نةستدليا يليب منهةه-

 -1مة كيف عن احملق اإل روانيف ( دس سررب) حب شرر ش عطر ا كةسرا

()3

إ منارف تطك األدلر رمر اليح رو مبعن القية أعمةهلة ح جمرد أصمل
ا ناا.
ونيررشه ح ولرريد ررل ررملا احناررراف كمررة رري واضررح ررن تأمررل حب
( )1مهملب األ كة ه .183/16
( )2وسةئل ال يعره كتةب اجلهةدو أ ياب لهةد النفهو ةب 46و ح.33
 )3كةب حب نقش الاةدقه .375/21
(
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الروا ةا يث اكتفت عضهة تقي د احسمو ولي سطّمنة احناراف نإنش
ح اطح لتقييد اإلطالق.
 -2مة نقطنةب حب إشركةلش عطر احلرمرر الملاتيرر مرن أ أصرمل ا نارا لري كرة
رامةن ة لةز نيش احست نةء والتخايح أللل غة ر مقتحبر.
وليا ش مة تقرد (صرفحر )637و مضرةنةن إىل كينرش التهرةدان مقة رل
الررنح وشرربهر مقة ررل الرردليل الررملي أسقررنة ررش األصررل وأرشرردا إليررش
الروا ةا.
 -3األصل ((أل

رمتهة م ترتا ا فقد معطيمر وإمنة ال رك حب رمتهرة

من يث راتهة نريل إىل الواء أل مقتض األصرل أ احلرمرر غري رر
من لهر ترتا ا فقد عطيهةو نطي نرمس عد ال تا تكي مبة ر))(.)1

أقوله ملا األصل مردود مبة أسقنةب مرن األصرل حب ا قرألر وا تضرةئير
احلرمر الملاتير ت لي مل قم مبعايرو ولي تنزلنة نقد رم نة انقالب أصةلر
الواء إىل أصةلر احلرمر نكتر ا الزمر وعد احنفكةك.
نعمد استدحل ملا القيل الروا ةا() 2الدالر عط الرصار حب الردصيل
حب أعمةل اليح اجلةئر ن والريت تعرين أ احلرمرر ليقرت راتيرر وإمنرة رة عررمس
عطيهةو و ملب الرصار وردا حب الروا ةا مبضةمني متعدد و منهة مة ورد مقيردان
ةلتنةب احملرم أو م روطةن ةلكفرةر وعططرت روا رةا أصرر احلرمرر رةلي يع حب
ا عةصرريف واسررتفةد عضررهم ررملب التفارريالا ررةجلم

ررني مررة دلم عط ر اجلررياز

وا حلرمر وحني رلكو نهنة عد جمةمي من الروا ةا حب ملب البةئفر.
(الطائفة الثانية) مة دل عط اجلياز حب اجلمطرو و يف عد جمةمي ه
( )1مهملب األ كة ه .180/16
( )2رال ماةدر ة حب اهلةما ( )2صفحر (.)646
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اجملميعر األوىله الروا رةا ا عططرر أو ا قيمرد لطحرمرر ةرتكرةب احملرر و
وحزمهة عد احلرمر نيمة سيى رلكو ومنهةه-
 -1صحيحر داوود ن زر يف ة له (أصونيف ميىل لعطيف رن احلقرني عطيهمرة
القال ةله كنت ةلكينر نقد أ ي عبد اهلل (عطيش القال ) احلري نأتيتشو
نقطته لُعطتُ نداك لي كطّمت داوود ن عطيف أو عض ؤحء نأدصل حب
عض ملب اليح ةاو نقةل (عطيش القال )ه مة كنت ألنعل –إىل أ

ةل-

ه لُعطتُ نداك ننتُ أن ك إمنة كر ت رلك اةنر أ ألير أو أ طمو وإ
كل امرأ ليف طةل و وكل ممطيك ليف رم وعطيف وعطيف إ

طمتُ أ دان أو

لُراُ عطيشو وإ مل أعدلو ةله كيف طتُّ؟ نأعدا عطيش األمية و نرن
رأسش إىل القمةءو نقةله تنةول القمةء أ قر عطيك من رلك).
أقول ه رمبة كة معن كال اإلمة (عطيش القال ) أ تنةول القمةء أ قرر
من إلة يت لبطبك .واأل يى أ تنرةول القرمةء أ قرر عطيرك مرن الينرةء
تطك األمية نتكي دالر عط عد

رمر اليح ر إرا استبةع الو ققمش

نال تكي احلرمرر راتيررو لكرن تريليف األمرير لطكرة ني مرن دو ارتكرةب
معارررير كة قرررتحيل

رررهةد ا الزمرررر الررريت وردا حب عرررد روا رررةا

كاحيحر أ يف اري (ر م  2صفحر  )647وغري ة.
 -2صررحيحر احلقررن ررن حمبرريب عررن ر ررز ((وحب الكررةحب د ررد و رري ا ررن
كيم ا دائين ال قر)) رةله ( حعرت أ رة عبرد اهلل عطيرش القرال قريله
اتقريا اهلل وصرينيا د رنكم رةليرعو و ريوب ةلتقيرر واحسرتغنةء رةهلل عرز
ولرررل (عرررن ططرررا احلررريائج إىل صرررة ا سرررطبة ه رررملب الز رررةد حب
التهمل ا)و إ نش من صض لاة ا سطبة و ن خيةلفش عط د نش ططبةن ة
حب د ش من دنيةب أمخطش اهلل عز ولل ومقتش عطيرشو ووكطرش إليرش نرإ

ري

غطا عط شيفء من دنيةب ناةر إليش منش شيفء نزع اهلل لل احش الوكرر
منش ومل ألرب عط شيفء منش نفقش حب ج وح عت وح ر).
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أقوله وتقر بشه تقييد احلرمر كي التقرب إىل القطبة (ططبةن ة حب د ش
من دنيش).
ال
 -3صحيحر محيد ةله ( طت أل يف عبد اهلل عطيش القال ه إنيف وليرت عمر ن
نهل ليف من رلك ارج؟ نقةله مة أك ر من ططا ا خرج من رلك نعقر
عطيشو طته نمة ترى؟ ةله أرى أ تتقيف اهلل عز ولل وح تعد).
 -4روا ررر حتررف العقرريل ا عرونررر حب ا كةسررا عررن اإلم رة الا رةدق (عطيررش
القال ) و د تقدمت (ر م  11صفحر  )652ونيهة (ورلك أ حب وح رر
الياليف اجلةئر دروس احل كطشو نطمللك رر العمرل معهرم ومعرينتهم)
إخل نةءً عط كي ا فةسد ا ملكير ليح ر اجلةئر مأصير عط حني احلي ير
التقييد ر.
 -5وحب لةم أ ةد ث ال يعر أ ضةن عن ال يخ ا فيد حب الروضر عن الفضل
ن عبرد الررمحن اهلرةمشيف رةله (كتبرت إىل أ ريف احلقرن عطيرش القرال
أستأرنش حب أعمةل القطبة نقةله ح أس ش مة مل غري كمةن ومل ببل
دان وك فةرتش ضةء يائج إصيانكم).
 -6ومرن روا ررةا العةمرر عررن عبرةء ررن قرةره ررةل رلرل عنررد رسرريل اهلل
(صط اهلل عطيش وآلش)ه ئه ال يفء اإلمةر و نقةل النل (صط اهلل عطيش
وآلررش)ه (نعررم ال رريفء اإلمررةر ررن أصررمل ة هطّهررة و قّهررةو و ررئه ال رريفء
اإلمةر ن أصرمل ة غرري قهرة و طرهةو تكري عط يرش ري القيةمرر قرر
وندامر)(.)1
اجملميعر ال ةنيره لياز اليح ر لطجةئر م روطةن قضةء يائج ا ؤمنني واإل قة
إليهمه-

( )1كتةب األميال أل يف عبيد القةسم ن سالّ ه 11و ح.5
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 -1صحيحر عطيف ن

قبني قال( :

ةل ليف أ ي احلقن ميس

القال ه إ هلل تبةرك وتعةىل م القطبة أوليةء دن

ن لعفر عطيش

هم عن أوليةئرش).

ةل الادوق ه (حب صو آصره أولئك عتقةء اهلل من النةر).
 -2مرسطر الادوق عن اإلمة الاةدق (عطيش القال ) رةله (كفرةر عمرل
القطبة

ضةء يائج اإلصيا ).

 -3مة رواب النجةشيف حب رلةلش حب ترمجر حممد ن إحةعيل ن ز ر

رةله

( ةل أ ي احلقن الرضة (عطيش القال )ه إ هلل تعةىل أ ياب الكة ني مرن
نيمر اهلل لش الو ة و ومكّن لش حب البالد ليدن

هم عن أوليةئش و اطح اهلل

ش أمير ا قطمنيو إليهم مطجأ ا ؤمنني من الضررو إليهم فزع رو احلةلر
من شيعتنةو و هم ؤمن اهلل روعرر ا رؤمنني حب دار الكطمررو أولئرك رم
ا ؤمني

قةنو أولئك أمنةء اهلل حب أرضش) إىل أ

رةله (نهنيئرةن هلرمو مرة

عط أ ردكم أ لري شرةء لنرةل رملا كطرش) رةله طرته مبرةرا لعطرين اهلل
نرداك؟ ررةله ( كرري معهررم نيقررَنة إدصرةل القرررور عطر ا ررؤمنني مررن
شيعتنة نكن منهم ة حممد)(.)1
 -4صحيحر ز د ن ال حة

ةله (حعت الاةدق لعفر رن حممرد (عطيرش

القال قيله من تيىل أمران من أمير النةس نعدل ونتح ة ش ورن س ب
ونكر حب أمير النةس كة

قةن عط اهلل عرز ولرل أ

رؤمن روعترش ري

القيةمرو و دصطش اجلنر).
 -5روا ر ز ةد ن أ يف سطمر رةله ( دصطرت عطر أ ريف احلقرن ميسر عطيرش
القال نقةل ليفه ة ز ةد إنك لتعمل عمل القطبة ؟ ةله طرته ألرلو
ةل ليفه ومل؟ طته أنة رلل ليف مروء وعطيف عيةل وليه وراء هرري
شئو نقةل ليفه ة ز ةد لئن أسقط من ةل نأتقب
( )1رلةل النجةشيفه 331و ترمجر حممد ن إحةعيل ن ز .

بعر أ ا إليف مرن
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أ أتيىل أل د منهم عمالن أو أطأ قة رلرل مرنهم إح رةرا؟ طرته ح
أدري لعطت نداكو ةله إح لتفر ج كر ر عن مؤمنو أو نك أسررِبو أو
ضةء د نش .ة ز ةدو إ أ ي مة ان اهلل لل وعز مبن تيىل هلم عمالن
أ

ضرب عطيش سررادق مرن نرةر إىل أ

فرر مرن قرةب اخلالئر  .رة

ز ررةدو نررإ وليررت شرريئةن مررن أعمررةهلم نأ قررن إىل إصيانررك نيا ررد
يا د و واهلل من وراء رلك .ة ز ةدو أمية رلل منكم تيىل أل د منهم
عمالن وم سةوى ينكم و ينهم نقيليا لشه أنت منتحل كملاب .ة ز ةدو إرا
ركرا مقدرتك عط النةس نةركر مقدر اهلل عطيك غدانو ونفةد مة أتيت
إليهم عنهمو و قةء مة أتيت إليهم عطيك).
أقول ه ميكن أ تكي

ملب الروا ر دالر عط احلرمر الملاتير أل عمطرش حب

وح تررش كررة إ قررةنةن؛ نمررةرا كررة حب مقة طررش ت ر

ررةل (عطيررش القررال )ه

(نيا د يا د ) غري احلرمر الملاتير؟.
 -6روا ر أ يف اري عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) ةله (رُكر عنردب رلرل
من ملب العاة ر د وليف وح رو نقرةله كيرف صرنيعش إىل إصيانرش؟ رةله
طررته لرريه عنرردب صررريو ررةله أفو رردصطي نيمررة ح نبغرريف هلررم وح
انعي إىل إصيانهم صريان).
 -7روا ر ينه ن عمةر ةله (وصفت أل يف عبد اهلل عطيش القال من قيل
هملا األ مر ممن عمل عمل القطبة و نقةله إرا وليكم ردصطي عطريكم
ا رن و نفعينكم حب يائجكم؟ ةله طته منهم من فعل ومنهم من ح
فعلو ةله من مل فعل رلك منهم نة رأوا منش رئ اهلل منش).
 -8روا ر عطيف ن قبني (أنش كتا إىل أ يف احلقن ميس عطيرش القرال ه إ
طل ضي ممة أنة عطيش من عمل القطبة  -وكة وز ران هلرةرو  -نرإ
أرنت لعطين اهلل نداك ر ت منشو نرل اجليابه ح آر لك ةخلروج
من عمطرهمو واتر اهللو أو كمرة رةل) و وحب روا رر حممرد رن عيقر

رن
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قبني أ لياب اإلمرة (عطيرش القرال ) (إنريف ح أرى لرك اخلرروج مرن
عمل القطبة و نرإ هلل عرز ولرل رأ ياب اجلبرة ر مرن ردن

هرم عرن

أوليةئش و م عتقةؤب من النةر نةت اهلل حب إصيانك).
 -9روا ر احلقن ن احلقني األنبةري عن أ يف احلقن الرضة (عطيش القرال )
ةله (كتبت إليش أر

ع ر سنر أستأرنش حب عمل القطبة و نطمة كة حب

آصر كتةب كتبتش إليش أركر أنريف أصرةف عطر صريط عنقريفو وأ القرطبة
قرريل لرريف إنررك رانضرريفو ولقررنة ن ررك حب أنررك تركررت العمررل لطقررطبة
لطرنض نكتا إليف أ ي احلقن عطيش القال ه نهمت كتة ك ومة ركرا من
اخليف عط نفقكو نإ كنت تعطم أنك إرا وليتُّ عمطتُّ حب عمطك مبرة
أمر ش رسيل اهلل صط اهلل عطيش وآلرش ورم تاريم ر أعيانرك وكتة رك أ رل
مطتك وإرا صةر إليك شيفء واسيت ش نقراء ا ؤمنني ت تكي وا دان
منهم كة را ملا وإح نال).
أقول ه يلش (عطيش القرال )ه (را رملا) ميكرن احسرتدحل رش عطر احلرمرر
الملاتير لنفه التقر ا الملي ركرنةب حب ر ل الروا ر ( )5ا تقدمر.
 -10رسةلر اإلمة الارةدق (عطيرش القرال ) إىل النجةشريف رة ولريف األ ريازو
ونيهة (أمة عدُو نقد لةءنيف رسيلك كتة ك نقرأتشو ونهمت مجير مرة
ركرا وسألت عنشو وزعمت أنرك طيرت يح رر األ رياز نقررنيف رلرك
وسةءنيفو وسأصوك مبة سةءنيف من رلكو ومرة سررنيف إ شرةء اهللو نأمرة
سروري يح تكو نقطته عق أ

غيث اهلل ك مطرهينةن صةئفرةن مرن آل

حممد عطيهم القال و و عزم ك رليطهمو و كقي ك عةر همو و قيي ك
ضعيفهمو و بفئ ك نةر ا خةلفني عنهمو وأمة الرملي سرةءنيف مرن رلرك
نإ أدن مة أصةف عطيك أ تع ر يليف ل نة نال ت م كري القدسو نإنيف
مطخح لك مجي مة سألت عنش إ أنت عمطت ش ومل جتةوزبو رليا
أ تقطم إ شةء اهلل).
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 -11عن أ يف كر احلضررميف رةله ( دصطرت عطر أ ريف عبرد اهلل عطيرش القرال
وعندب إحةعيل ا نشو نقرةله مرة مينر ا رن أ ريف القرمةل –أو القرممةك حب
عض النقخ -أ خيرج شبةب ا ل يعر نيكفينش مة كفيش النةسو و عبيهم
مررة عبرريف النررةس( )1؟ وررم ررةل لرريفه مل تركررت عبررةءك؟ ررةله اةنررر عطر
د ينو ةله مة من ا ن أ يف القمةل أ

بعث إليك عبةئك؟ أمة عطم أ

لك حب يت ا ةل نايبةن؟).
 -12مة رواب ال يخ ا فيد حب الروضرر عرن محرةد رن ع مرة عرن معةو رر رن
عمةر ة له (كة عند أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) مجةعرر نقرأهلمه رل
نيكم من دصل حب عمل القطبة إلصيانش وإدصةل ا نةن عطيهم؟ رةله
ح نعرف رلكو ةله إرا كةنيا كمللك نة رأوا منهم).
 -13مقتدرك اليسةئل عرن القريد برر اهلل حب اجملمريع الرائر عرن األر عرني
أل يف الفضل حممد ن سعيد عن عمةر ةله (كة عند أ يف عبد اهلل (عطيش
القال ) مجةعر نقأهلم ل نيكم من دصل حب عمل القرطبة ؟ رةلياه
رمبة دصل الرلل منة نيشو ةله كيف مياسة من دصل حب عمل القطبة
إلصيانهم وإدصةهلم ا نةن عطيهمو ةلياه ح نعرف رلك منهمو ةله إرا
كةنيا كمللك نة رأوا منش).

( )1عط القيد اليزدي ( دس سرب) حب ةشيتش عطر ا كةسرا مبحرث لريائز القرطبة
وعمةلررش عط ر صرردر ررملب الروا ررر ررةئالنه ((إ حب أصررل الارردر إشرركةحنو و رري أ
مقتضةب لياز معةونر الكةملو وكي الرلل داصالن حب أعمةهلم م أنش د ورد يلرش
(عطيررش القررال )ه (ح تعررنهم ولرري عطرر

نررةء مقررجد) )) ةشررير القرريد اليررزديه

277/1و تعطيقر .)322
أقوله ملا إشكةل أوليفم والتحقي
ا قألر حب تعطيقتش.

ز طش لكرن القريد ( ردس سررب) مل بحرث رملب
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 -14ون يش عن ال يخ ا فيد حب الروضر عن حممد رن سرنة عرن أ ريف اجلرةرود
عن أ يف لعفر (عطيش القال ) ةله (سألتش من عمل القطبة والردصيل
معهمو ةله ح أس إرا وصطت إصيانك وعضدا أ ل وح تك).
 -15وحب نفه ا ادر عن عطيف ن لعفر ةله كتبرت إىل أ ريف احلقرن (عطيرش
يمةن من مياليك ردصطي حب عمرل القرطبة وح رؤورو

القال )ه (إ

عط إصيانهمو وإ نة ت أ د من مياليك نةئبر ةميا؟ نكتاه (أولئرك
قةنو عطيهم مغفر من ر هم وأولئك م ا هتدو ) وحني ة

م ا ؤمني

روا ر أصرى عنش.
 -16وعن اليليد ن صبيح عن أ يف عبد اهلل (عطيش القرال ) رةله (مرن سريمد
ين شيابة

احش حب د يا

رب اهلل ري القيةمرر مقري مدان ولهرشو إح

مررن دصررل حب أمررر م عط ر معرنررر و اررري و نرريي اإل قررة إىل أ ررل
وح تش).
 -17ونيش عن ال يخ ا فيد ةله ( ةل أ ي عبد اهلل (عطيش القال )ه من كة را
صررطر ألصيررش ا ررؤمن عنررد سررطبةنش أو تيقررري عقررري لررش أعررني عط ر لررياز
الارا

ي تد ض األ دا ).

 -18ونيش عن ال يخ ا فيد عن حممد ن عيق

ن عبيد ن قبني ةله ( رةل

أ رري احلقررن ميسر (عطيررش القررال )ه إ اهلل صطر
أعيا الكطمر ووح اجلير دن

يمرةن مررن أوليةئررش مر

هم عن الضعيف وألقن هم الدمةء).

 -19وعن القيد بر اهلل حب اجملميع الرائ عن األر عني أل يف الفضل حممد ن
سعيد عن

ة

ن سةمل ةله ( ةل أ ي عبد اهلل (عطيش القرال )ه إ هلل

عز ولل م وح اجلير أوليةء دن
قةن).

هم عن أوليةئش أولئك م ا ؤمني
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 -20روا ر ا فضل ن عمر رةله ( رةل أ ر ي عبرد اهلل (عطيرش القرال )ه مرة مرن
سررطبة إح ومعررش مررن رردن اهلل ررش عررن ا ررؤمنني أولئررك أونررر ك رةن حب
ا صر ).
 -21روا ر مهرا

ن حممد ن أ يف نار عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) ةله

( حعتش قيله مة من لبةر إح ومعش مؤمن ردن اهلل عرز ولرل رش عرن
ا ؤمننيو و ي أ طهم كةن حب ا صر و عينه أ رل ا رؤمنني كرةن ارحبر
اجلبةر).
اجملميعر ال ةل ر ه مة دلم عط اجلياز عند احضبرار والتقيره-
 -1ميوقر عمةر (عن أ يف عبد اهلل عطيرش القرال سرئل عرن أعمرةل القرطبة
خيرج نيش الرلل؟ ةله ح إح أ ح قدر عط شيفء أكل وح
قدر عط

رب وح

يطرو نإ نعل ناةر حب ردب شريفء نطيبعرث خبمقرش إىل أ رل

البيت).
 -2مقتبرنةا القرائر من كتةب مقةئل الرلةلو عن أ يف احلقن عطيف رن
حممد (عطيش القال ) ( إ حممد ن عطيف ن عيقر كترا إليرش قرألش عرن
العمل لبين العبةس وأصمل مة تمكن من أمياهلم ل نيش رصار؟ نقةله
مررة كررة ا رردصل نيررش ررةجلو والقهررر نررةهلل ة ررل العررملرو ومررة صررال رلررك
نمكروبو وح حمةلر طيطش صري من ك ريب ومة كفر ش مة طزمش نيش من رز ش
و قبا وعط

د ش مة قرك نينة وحب ميالينةو ةله نكتبت إليش حب لياب

رلك أعطمش أ ممل ل حب الدصيل حب أمر م ولريد القربيل إىل إدصرةل
ا كروب عط عدوبو وانبقة اليرد حب الت رفيف مرنهم

رئ أ أتقررب رش

إليهمو نألةبه من نعل رلك نطي ه مدصطرش حب العمرل رامرةن رل ألرران
وويا ةن).
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 -3عطيف ن قبني ةله ( طت أل يف احلقن عطيش القال ه مة تقيل حب أعمرةل
ؤحء؟ ةله إ كنت ح د نةعالن نةت أميال ال يعرو ةله نأصونيف عطيف
أنش كة جيبيهة من ال يعر عالنير و ردم ة عطيهم حب القر).
أقوله نةءً عط أ من أ الال د ر التقير منهم.
 -4روا ر حتف العقيل ا عرونرر عرن اإلمرة الارةدق (عطيرش القرال ) ونيهرة
(نطمللك ر العمل معهم ومعينتهمو والكقا معهم إح هر الضرور
نكري الضرور إىل الد وا يتر).
 -5مقعد ن صد ر ةله (سأل رلل أ ة عبد اهلل (عطيش القال ) عرن ري
من ال يعر دصطي حب أعمةل القطبة و إىل أ
أ

ةله (ننه اهلل عز ولل

ياليف ا ؤمن الكةنر إح عند التقير).
تقر اه أ ا يا ح راد منهة معينتهم والدصيل حب عمطهم ا قرتطز

لنارتهم وتأ يد م.
اجملميعر الرا عره اجلياز مبطقةن أو م الكرا ره-
 -1صحيحر احلطل ةله (سئل أ ي عب د اهلل عطيرش القرال عرن رلرل مقرطم
و ي حب د يا

ؤحء و ي ألا آل حممد صط اهلل عطيش وآلش وخيرج مر

ررؤحء حب ع ر هم نيقتررل حتررت را ررتهم؟ ررةله بع ررش اهلل عط ر نيتررش .ررةله
وسألتش عن رلل مقكني صدمهم رلةء أ

ايا معهم شيئةن نيعينش اهلل

ش نمةا حب ع هم؟ ةله ي مبنزلر األ لري إنش إمنة عبيف اهلل العبرةد عطر
نيةتهم).
 -2عن أمحد ن ز كر رة الاريدحنيفو عرن رلرل مرن رين نيفرر مرن أ رل
قت وسجقتة

ةله ( وانقت أ ة لعفر عطيش القال حب القنر اليت ج

نيهة حب أول صالنر ا عتامو نقطت لش وأنة معش عط ا ةئد و نةك مجةعر
من أوليةء القطبة ه إ والين ة لعطت نداك رلرل ترياحكم أ رل البيرت
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وألبكمو وعطيف حب د يانش صراجو نإ رأ ت لعطين اهلل نداك أ تكتا
إليش ةإل قة إليفو نقةل ليفه ح أعرنشو نقطته لعطت نداك إنش عط مة
طت من حمبتكم أ رل البيرتو وكتة رك رنفعين عنردبو نأصرمل القرطرةس
نكتاه قم اهلل الرمحن الر يمو أمة ع د نإ ميصل كترة يف رملا ركرر
عنك ممل بةن مجيالن و وإمنة لك مرن عمطرك مرة أ قرنت نيرشو نأ قرن إىل
إصيانكو واعطم أ اهلل عز ولرل سرةئطك عرن م ة يرل الرملر واخلرردل.
رررةله نطمرررة وردا سجقرررتة سرررب اخلرررو إىل احلقرررني رررن عبرررد اهلل
النيقة يري و ي الياليف نةستقبطين عط نرسخني من ا د نرو ندنعت إليش
الكتةب نقبطش ووضعش عط عينيشو و ةله مة ةلتك؟ نقطته صراج عطيف
حب د يانك نأمر بر ش عينو و ةله ح تؤد صرالةن مة دا ليف عملو ورم
سألين عن عيةليف نأصوتش مببطغهمو نأمر ليف وهلم مبة قيتنة ونضالنو نمرة
أد ت حب عمطش صرالةن مة دا

يةن وح ب عين صطتش ت مةا).

 -3عن ا ن مجهير وغريب من أصحة نة ةله ( كة النجةشيف و ي رلل من
الد ة ني عةمالن عط األ ياز ونةرس نقةل عض أ رل عمطرش أل ريف عبرد
اهلل عطيش القال ه إ حب د يا النجةشريف عطريف صرالرةن و و ري ممرن رد ن
بةعتكو نإ رأ ت أ تكتا لش كتة ةن ةله نكتا إليرش كتة رةنه قرم اهلل
ا لرمحن الر يمو سر أصةك قرك اهلل .نطمة ورد عطيرش و ري حب جمطقرشو
نطمة صال نةولش الكتةب و ةل لشه رملا كترةب أ ريف عبرد اهلل عطيرش القرال
نقبطش وو ضعش عط عينيشو ورم رةله مرة ةلترك؟ نقرةله عطريف صرراج حب
د يانكو ةل لشه كم ي؟ طته ي ع ر آحف در مو ةله ندعة كةتبش
نأمرب أ دائهة عنشو وم أصرج م طش نأمرب أ

بتهة لش لقة لو وم رةله رل

سررتك؟ ةله نعمو ةله نأمر لش ع ر آحف در م أصررىو نقرةل لرشه
ل سررتك؟ نقةله نعم لعطت نداكو نأمر لش مبركا وم أمر لش ةر رر
وغال وختت ويةب حب كل رلك قيله ل سررتك؟ نكطمة ةل نعم زادب
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ت نر و ةل لشه ا محل نرش ملا البيت الملي كنت لةلقرةن نيرش رني
دنعت إليف كتةب ميحي نيشو وارن إليف مجير

يائجرك .رةله نفعرل

وصرج الرلرل نارةر إىل أ ريف عبرد اهلل عطيرش القرال

عرد رلرك نحدورش

ةحلد ث عط ولهتشو نجعل قتب ر مبة نعلو نقةل لرش الرلرله رة ا رن
رسرريل اهلل كأنررش ررد سرررك مررة نعرر ل رريف؟ ررةله إي واهلل لقررد سررر اهلل
ورسيلش).
أقوله و ال ظ نة أنش نةءً عط عد احلرمر الملاتيررو نرإ

كرم اليح رر كري

هقا كم متعطقهة والعمل الاةدر منهةو نقد تكي والبر إرا تي ف اإلتيرة
يالا عطيهةو و د تكي حمرمر إرا ترتا عطيهة حمر و و رد تكري رالحرر إرا
كةنت سر ببةن ألمرر رالرح كقضرةء ةلرر مرؤمن أو الردن عنرش أو فرظ مارةحل
ا ؤمنني و وسيأتيف تفايل رلك إ شةء اهلل تعةىل.
اجلمع بني الروايات
حتامل لد نة وليد ميضعني لطتعةرمس ني الروا ةا ا تقدمره
(املوضع األول ) ني البةئفتني األوىل الدالر عطر احلرمرر مبطقرةن وال ةنيرر الدالرر
عط ر اجلررياز حب اجلمطرررو و ررد ركررر األصررحةب ( رردس اهلل أروا هررم) ولي رةن
لطجم

ني ال بةئفتني ا تعةرضتني من الروا ةاو منهةه

(األول) مة اصتةرب احملق ( دس سرب) حب ال رائ

تانيف الروا ةا إىل أ قة

والور نةءً عط اطمئنة ا تادي عد الي يع حب احملر وعدمشو ورلك ر((محل
نارريص ا نرر عطرر عررد األمررن مررن اعتمررةد احملررر و واجلررياز عطرر األمررن
واحستحبةب عط األمرر رة عروف مر رلرك))( )1أي مر األمرن مرن الي ريع حب
احملر .
( )1ليا ر الكال ه .163/22
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ورد عطيش صرة ا اجلريا ر ( ردس سررب) أننرة ((مل جنرد حب شريفء مرن
النايص التار ح ةعتبةر األمن من اجليازو والقياعد ح تقتضيش ضرور عد
رمر ال يفء ة تمةل الي يع حب احملر )) وم استدرك ةئالنه ((الطهم إح أ

رد

ةألمن اليح ةا عط ا بة ةا وحني ة ممة مل عتمرد نيهرة نعرالن حمرمرةن وح كررب
عطيش أ د)).
أقوله مة ركرب ( دس سرب) من عد وليد شيفء حب الروا ةا دل عط اعتبةر
ملا ال ر غري د ي ليليدب نعالن حب اجملميعر األوىل (صفحر  )667وغري رةو
نعم ملا اجلم توعيف ح دليل عطيش؛ أل روا ةا احلرمر حب البةئفر األوىل مبطقر
نتقييد ة هملا احلمرل ح دليرل عطيرشو مضرةن نة إىل أ األمرن مرن احلررا حب وح رر
اجلةئر أصعا من نيل النجي نكيف جيعل شرطةن حب احلكم.
وأمة يلش ( ردس سررب)ه ((والقياعرد ح تقتضريش ..إخل)) نغرري ترة أل
الي يع حب ا عاير قبا وح ر اجلةئر ليقت ا تمةحن وشكةن دو ةن ت ح قتضيف
احلرمرررو ررل رري غررةلل الي رريع إىل درلررر هررير عررض الروا ررةا حب ا الزمررر
ينهمةو هيث جيعل اإلمة (عطيش القال ) تنةول جن ي القمةء أ قر من النجة من
ا عايرو نةحلرمر وة تر مة مل ألرز عد الي يع حب احلرا و ملا اإل راز لطجرياز
حب حمطررشو لكررن اإلشرركةل حب الرردليل عطر تقييررد اإلطال ررةا .وأمررة يلررش ( رردس
سرب)ه ((الطهم  ..إخل)) نهي غري ة ر من كال احملق ( دس سرب) كمة ر نةو
نعم ي اليلش ا ل ةلث لطجم الملي اصتةرب صة ا اجليا ر نفقش.
(الثاني) مة اصتةرب صة ا احلد ائ ( دس سرب) ةله ((والتحقي حب رلكه أ
نة مقةمةا والوره
(األوله أ

رردصل حب أعمررةهلم حلررا الرردنيةو وحتارريل لررمل الر ةسرررو

واألمر والنهيف .و ي الملي ألمل عطيش أصبةر ا ن .
(ال ةنيف)ه أ

كي كمللكو ولكن ميزلش فعل البةعةا و ضةء يائج

ا ؤمنني ونعرل اخلررياا .و رملا ري الرملي أشرري إليرش حب األصبرةر ا تقدمررو كمرة
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عرنت من يلش عطيش القال ه را ملا .و يلشه وا د يا د  .و يلشه و ي أ طهم
كةن( .)1وحني رلك.
(ال ةلث)ه أ

كي

ادب من الدصيل نيهةو إمنة ي حمض نعرل اخلرريو

ودن األ رى عن ا ؤمننيو واصبنةع ا عرروف إلريهمو و ري الفررد النرةدر وأ رل
طيلو ت

يل إنش من بيل إ صراج الطنب اخلةلح من ني نرث ود  .و ري إىل

ملا الفرد عجز د ث القرائر ا تقد ().2
وعط

ملا ألمل دصيل م ل ال قر اجلطيل عطر

رن قبرنيو وحممرد رن

إحةعيل ن ز و وأم ةهلمة من ألالء الروا عنهم والنجةشيف ا تقرد ركرربو
وكمللك مجطر مرن عطمةئنرة األ عرال و كة رتضر واحملقر اخليالرش نارري الرد ن
وا طرو وآ ر اهلل العالمرر احلطريف و ومرن ا ترأصر ن احملقر ال رةنيف حب سرطبنر ال رةب
إ حةعيلو وشيخنة البهةئيفو وشيخنة اجملطقيفو و حني م عبّر اهلل مرا د م .م
تقطيم دعيى العمي  .و مللك زول اإلشكةل واهلل العةمل))().3
أقوله نقطش عنش –من دو ركر احش -صة ا الر ةمس ( دس سرب) و ةل عنشه
((و ي مج

قنو وإ أ

عنش عض مة مررم مرن الروا رةا))() 4وأوردب أ ضرةن

صة ا اجليا ر ( دس سرب) و ةله ((إنش ح شة د عطيش))().5
أقوله

ريا ( دس اهلل سر همة) إىل أنش مج توعيف ح دليل عطيش ل رمبة كة

الدليل عط صالنش و يث ولبت احلرمر حب عض الروا ةا جملرد تقي د احسمو

( )1الروا ةا 5و 9و  21من اجملميعر ال ةنير.
( )2عررين ررش مررة نقطررش ا ررن إدر رره حب مقررتبرنةا القرررائر و ررد تقررد (ر ررم 2و صررفحر
 )674وحب ر طش (من نعل رلك نطيه مدصطش حب العمل رام نة ل ألران وويا ةن).
 )3احلدائ النةضر ه .132/18
(
( )4ر ةمس ا قةئله .179/8
( )5ليا ر الكال ه .161/22
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وأمرة استحقرةنش نطيلريد إشررةراا حب الروا رر لكرل قررم لكنهرة ح تقريِّ تقييررد
ا بطقةا.
(الثالث) مة اصتةرب صة ا اجليا رو ةل ( دس سرب)ه ((واأل قن منش اجلم
همل نايص ا ن عط اليح ر عط احملرمرةاو أو ا مزولرر رةحلرا واحلرالل
ونايص اجلياز عط اليح ر عط ا بةحو كجبة ر اخلراج وحنيب ممة ليز ال ةرع
معةمطر اجلةئر نيش معةمطر العةدلو ل ستقم إ شةء اهلل نيمة رأتيف أ ا رهير
ني األصحةب وليب معةمطتش ةلنقبر إىل رلكو نةليح ر منش ينئمل عطر رلرك
حنيب كةلتنةول من دب والتقبل منش وحني رلكو وح ت ر

نيش عد نررمس اعتقرةد

الداصل كة تنةول أوم اجلةئر حب رلك وأنش غةصا ةملو وأ الدصيل والتنرةول
وحني مة إمنة كة

ةإلر من احمة ال عةدل حب زمن الغيبرو و اير اليد رأنر عط

ا ؤمنني ورنعةن لطضري واحلررج حب رملا الزمرة و وحنريب مرن أزمنرر التقيرر .وأمرة
نايص ال غيا نعطر الردصيل لة مرر رة عروف والنهريف عرن ا نكررو و فرظ
أنفه ا ؤمننيو وأمياهلم وأعراضهمو وإدصةل القرور عطيهم))(.)1
أقوووله نةأل قررة عنرردب ( رردس سرررب) والورررو ركررر اوررنني منهررة حب دا ررر كالمررشو
وال ةلث حب نهة تش قيلشه ((وأمة نايص ال غيا)) و يلد تعطي عطر اترةرب
حب اجلم و وتعطيقةا عط التفةصيل اليت ركر ة.
أمة ولش اجلم نهي ليه أنضل ممة سبقش ألنش أ ضةن ممة ح شة د عطيشو ل
تأ ةب عض النايص كروا ر ا ن من تقي د احسم حب د يانهم وا ةركر حب أي
عمل هلم عط مقتيى ليق الدوا و نةء ا قجد وحني رلكو نهملا اإلطالق أ
التقييد مبة ركرب ( دس سرب).
مضةنةن إىل مة ررنةب حب األصل و ررتش عض الروا ةا من أ

ملا احل

هلم (عطيهم القال ) وح قي ألي أ د الدصيل نيش إح إرنهم غض النكر عمة
قي ش من عمل.
( )1ليا ر الكال ه .162-161/22
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أمة مة ركررب ( ردس سررب) مرن ا الزمرر رني لرياز أصرمل مرةل ا قةحرر
والزكررة وحني ررة مررن القررطبة وتقبررل األرمس اخلراليررر منررش و رني الرردصيل حب
أعمةلررش نهرري غر ررا؛ أل اإلر حب التنررةول شررفقر عطرر ا ريالني ودنعررةن حلرررج
اإلصراج مرتني ح طز منش اإلر حب عمل اجلبة ر هلمو ل ورد النهيف عن لبة ر
األميال من ال يعر كقيلش (عطيش القال )ه (نةت أميال ال يعر) (ر م 3و صفحر
) 675و و نقض عط ا الزمر أ ضةن يلرش (عطيرش القرال ) حب صرحيحر أ ريف وحد
(ر م 8و صفحر ( )650وكلص وصرمل منرش نطرك ا هنرة وعطيرش الريزر) .نة الكرةا
نيهمة اتطفرو وا الزمر منتفير.
وإ احلتزاء مبة أصملب القطبة رصار ة ركرنةب وليه الدن عط حني
اليليب الملي نقبش إىل ا هيرو لمللك نإنرش رغرم ولريد الرصارر حب دنر مرة
تفرضش القطبر من زكة وصرراج وحني مرة ممرة بةلرا رش احلكرة إح أ األئمرر
(عطيهم القال ) كةنيا أل مي أصحة هم عط احمتنةع عنهة مرة ولردوا إىل رلرك
من سبيلو كمة حب صحيحر زرار ةله (اش ى ضر ه رن عبرد ا طرك وأصريب
من بري أرزان المثةئر ألفو ةله نقطت لشه و طك أو وألكو انكرر إىل مخره
ملا ا ةل نة عث ش إليشو وا تبه البرة يفو نرأ

عطريفو رةله نرأدى ا رةل و رد

ؤحءو نمل ا أمر ين أميرو ةله نقطت رلك أل يف عبد اهلل (عطيش القال ) نقةل
مبةدران لطجيابه ي لش ي لشو نقطت لشه إنش د أدما رةو نعرضم عطر أصربعش)()1و
وم طهة روا ر العريح ا تيرر (صرفحر ) 683و و ةإلمكرة تببير م رل ريل أمرري
ا ؤمنني (عطيش القال )ه (الينةء أل ل الغدر غدر عند اهللو والغدر أ ل الغدر
ونةء عند اهلل)() 2عط ا يرد عط حني الرصار ح اليليب.

( )1وسةئل ال يعره كتةب التجةر و أ ياب مة كتقا شو ةب 52و ح.2
( )2احلكمر ( )259ج 4من نهج البالغرو ةب ا ختةر من كمش (عطيش القال ).
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(الرابع ) و ي ا ختةر و ةصطش عد وليد التعةرمس ني البةئفتني؛ أل البةئفر
األوىل يف ا يانقر لةصل الطفكيف الملي أسقنةبو و ي كم ا قرألر لري صطيرت
وطبعهة أمة ال ةنير نتبني ميارد الرصار واحسرت نةء منهرة حب ميارد رة احملردد حب
الروا ةاو وح مرةن منرش نتكري العال رر رني البرةئفتني ريف ا لتخاريح ولريه
التعةرمسو و ةلد ر نإنش من التخامح؛ لزوال احلرمر من أصطهة قربا صردور
اإلر حب اليح ر من صة ا احل ال رعيف.
مضةنةن إىل مة ركرنةب (صفحر  )677من وليب لطتفر

ني مريارد ا نر

ا بط والرصار ا روطر.
وإرا أردنة أ نملكر م ةحن هلملب احلةلر من مقألر أصرى نهريف دنر الزكرة
إىل القطبة اجلةئر نفيف صحيحر أ يف أسةمر ز د ال حة
اهلل (عطيررش القررال )ه لعطررت نررداكو إ

ةله ( طت أل ريف عبرد

ررؤحء ا ام رد ني أتينررة و أصررملو منررة

الاد ر ننعبيهم إ ة ةو أجتزي عنة؟ نقةله حو إمنة ؤحء ي غابيكمو أو ةله
طميكم أميالكمو وإمنة الاد ر أل طهة)( )1نهملب الاحيحر ت بمت احلكم األولريف
حب ا قألر و ي عد احلتزاء مبة دنعي جلبة القطبر.
وحب مقة طهة صحيحر سطيمة

ن صةلد ةله (حعت أ ة عبد اهلل (عطيش

القال ) قيله إ أصحةب أ يف أتيب نقأليب عمة أصمل القطبة و نرق هلم وإنش
ليعطم أ الزكرة ح حترل إح أل طرهة نرأمر م أ ألتقربيا رشو نجرةل نكرري واهلل
هلمو نقطت لشه ة أ شو إنهم إ حعريا إر مل رزك أ ردو نقرةله رة رينو ر ٌّ
أ ا اهلل أ

كهرب).

ن هملب الارحيحر تعرةرمس تطرك رةلنكر البدو رر ألنهرة تقريل رةإللزاءو
ولكنهة حب احلقيقر تبيمن الرصار واحسرت نةء ممرن لرش احلر نيهرة عطريهمو واحلكرم
األصطيف ةقٍ عط مة ي عطيش ولي كةنة متعةرضني لتنةنيةو ومثرتش أ عط ا كطف
( )1وسةئل ال يعره كتةب الزكة و أ ياب ا قتحقني لطزكة و ةب 20و ح6و 4و .3
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ملل اليس حب جتنا الدن إليهم و ي مفةد صحيحر العيح ن القةسم عن أ يف
عبد اهلل (عطيش القال ) (حب الزكة و ةله مة أصملوب منكم ني أمير نة تقبيا رشو
وح تعبي م شيئةن مة استبعتم نإ ا ةل ح بق عط

ملا أ

زكيش مرتني).

(املوضع الثاني) ني روا ةا البةئفر ال ةنير نفقهة ألنهة وإ اتفقت عط
الرصار إح أنهة اصت طفت من يث الرلحة وا رلي ير وعدمهمة هقا نهم
األصحةبو ولملا قمرميا اليح رر اجلرةئز لطجرةئر إىل مبرةح ومكرروب ومقرتحا
ووالا(.)1
نمنهررة مررة كرري مبة رةن ررة عن األصررح أي ح رلحررة أل ررد طرنيررش
كاحيحر احلطل (ر م 1و صفحر .)675
ومنهة مة كي مكرو ةن كمة حب روا ر مهرا

ن حممد ن أ يف نار (ر م

21و صفحر .)674
ومنهة مة كي والبةن أو مقتحبةن عند البعض كمة لي كة مقدمرر لةمرر
ة عروف والنهيف عن ا نكر.
و ررد أرلعرريا ا ررةئز ينهررة إىل طبيعررر ا رريرد ومتعط ر اليح ررر وح ررد أ
نضيف عنةصر أصرى م ل ة طيرةا ا تاردي لطيح رر ونيترش وغرضرش والكرروف
احمليبر ش و قة ةا ا اةحل وا فةسدو وترليح األ م حب اإل دا واإل جة .
وأل ا قررألر شررةئكر والتمييررز د ي ر نقررد رملمر األصررحةب ( رردس اهلل
أروا هم) من اح تحة غري معرنرو وناحيا ووعكيا لكيال ختتطط األمير عط
البعض وتقيمل لش نفقشو ةل احملق األرد يطيف ( دس سرب) عد ركر طر قترش حب
اجلم

ني الروا ةا ((و ةجلمطر األصل واألسةس ي اإلصالص و ي طيل لدان

وصعا حب الغة ر كمة ُ عر ش ت بيش من شبهش من العطمةء إصراج الطنب اخلةلح

( )1ح ظ ا كةساه  75/2ومة عد ةو مابةح الفقة ره.667/1
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من ني نرث ود و و ملا الت بيش حب نهة ر احلقن وغة رر الكمرةلو نرةنهمو ونقنرة
اهلل لطعمل ش))( )1و ك ا ةل أ ضةن صة ا احلدائ () 2كمة تقد .
و ةل ال ريخ كةشرف الغبرةء ( ردس سررب)ه ((وح رد مرن تارفير النيرر
عطّرم أنرش ح جيريز الردصيل حب وح رر
و اد التيصرل إىل ا بةلرا ال ررعير نقرد ُ
اجلةئر))().3
و د مجر ال ريخ األنارةري ( ردس سررب) رني روا رةا رملب البةئفرر
طحة غرمس ا تريليفو رةل ( ردس سررب)ه ((واألوىل أ

قرةل أ اليح رر غرري

احملرمره
منهة مة كي مرلي ش و يف وح ر من تريىل هلرم لنكرة معةشرش ةصردان
اإل قة حب صالل رلك إىل ا ؤمنني ودن الضر عنهم –وم ركر روا ر ا رن أ ريف
نار ا تقدمر (ر م 21و صفحر .-)674
ومنهة مة كي مقتحبر و يف وح ر من مل قارد دصيلرش إح اإل قرة
لطمؤمنني –وم ركر روا رر ا رن ز ر و ريف (ر رم 3و صرفحر 4)())-)669و وتبر
رررمللك احملقر ر األرد يطررريف ( ررردس سررررب) مضررريفةن إىل ا قرررتحبر الررردصيل مر ر
احضبرار.
أقوله رد عطيشه-
-1

ملا مج توعيف لعد تعررممس روا رر ا رن أ ريف نارر ارطحر ال رخح
تر حتمررل عطيررش و نحمررل ا بطقررةا عطر
صحيح.

( )1جمم الفةئد والو ة ه .72/8
( )2احلدائ النةضر ه .133/18
 )3شرح القياعده.98
(
( )4ا كةساه .77-75/2

اررر صةصررر ررال دليررل غررري
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 -2إ ميضرريع الررروا تني وا ررد و رريف اليح ررر لطج رةئر غرررمس الرردن عررن
ا ؤمنني واإل قة إليهم ال اصتالفو نمة ا قيم حلمل كل منهمة عط
ار غري األصرى؟.
 -3إ لعل شر الدصيل اد اإل قة حمضةن تعي ل عط أمر نةدر شبمهش
اإلمة (عطيش القرال ) رأ نيرل جنري القرمةء أ قرر منرشو وت ربيش احملقر
األرد يطيف ليه عيدان.
 -4إرا كة ر ل احلد ث ( عين أ ل ا ؤمنني كةن احبر اجلبةر )..من تتمر
احلررد ث وليقررت مررن تفقررري الررراوي نقرريكي
الاياب أل

ررملا اجلم ر أ عررد عررن

ملا المل ل سيكي مب ة ر التعطيل لطكرا ر لارحبر اجلبرةرو

ومقتضرررةب لر ةنهرررة حب مبطررر ا ارررة ا وإ كرررة حملرررض اإل قرررة
لطمؤمنني.
ومنش ُعطم النكر حب مرة ألرراب القريد اخلريئيف( ( )1ردس سررب) مرن تقييرد
روا ر ا ن أ يف نار روا ر ا ن ز

نتختح ال ةنير مبة إرا اد اإل قة صةصر

واألوىل مبررة إرا اررد فررظ معةشررش وكررة

اررد اإل قررة ضررمنيةن –و رري مجر

ال يخ األناةري ( دس سرب) -و وم رةل ( ردس سررب)ه ((إر نتنقطرا النقربر
وتاب ح روا ر ا ن أ يف نار مقيد ة ي ة ر حب رلحة اليح ر اجلةئر سرياء
كةنت حلفظ ا عةش أ لدن الضرر عرن ا رؤمنني مرن ال ريعر كرروا يت ا فضرل
و

ة ن سةمل (ر م 19و 20و صفحر  )674وحتال النتيجر ا تقدمر.

أقول ه هر أ ا يرد ليه صرغرى لكروى انقرالب النقربر أل لقرة الروا رةا
وا د وكطهة يمدا الرصار ةلدن عن ا ؤمننيو مضةنةن إىل ا نة ر حب الكروى
من يث عد عرنير ملا التعةطيف م الناريص ألننرة ح نتعةمرل مر معرةدحا
ر ةضير ت نقتخرج يمر (س) من ا عةدلر األوىل وم ندصطهة حب ا عةدلر ال ةنير
حستخراج يمر (ص).
( )1مابةح الفقة ره .669/1
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نعم أشكل ( دس سرب) عط التمقك روا ر ا ن أ يف نار لالسرتدحل
عط ر الكرا ررر لضررعف سررند ة إح عط ر القرريل
الكرا رو أمة روا تة ا فضل و

ررميل ةع رد التق رةمح ألدلررر

ة نتجري نيهمة القةعد .

أقول ه وممة ضعف ر ل روا ر ا ن أ يف نارر عرد ورودب حب نكةئر رة كارحيحر
عطيف ن قبني (ر م 1و صفحر  )669وروا ر

ة ن سةمل (ر م 19و صفحر

 )674ل ورود عكقهة (أونر كةن) حب روا ر ا فضل (ر م 20و صفحر .)674
وولدا نة ارلةن لطقيد اخلميين ( دس سرب)و ةله ((ومرن احملتمرل
أ

كي لفرظ ( كر نة ) حب روا رر مهررا

تقرد م اخلرةء ا عجمرر عطر البرةء غرري

ا عجمر – أي تابح (صب نأ) -وكرة التفقرري مرن عرض الرروا و وكرة األصرل
الررملي نيررش الروا ررر مررأصيران ة نةولررر ح ررةلقراء وكررة تفقررريب حشررتبةب و ر حب
اخلط))(.)1
أقوووله ررملا اح تمررةل عيررد لتكرررر كطمررر ( ك رةن) حب نف ره الروا ررر وحب روا ررر
ا فضلو و ي ا نةسا لطتفقري حب ر ل الروا ر ا تضمن لطتعطيل ارحبر اجلبرةرو
و د اع ف ( دس سرب) أ مة ركرب غري معتمد حب نفقش وح أعطم كيف انقدح
حب ر نررش و ررد رالعررت كررل الببعررةا احملققررر الرريت أوردا احلررد ث كةليسررةئل
ببعةتهة ولةم أ ةد ث ال يعر ومل

ر أ د إىل ولريد نقرخر هرملا ا عنر و

لكنش ( دس سرب) ررمر احملةولرر أنرش (( عرد ورود يلرشه (أونرر كرةن) حب روا رر
أصرىو و عد التارف نيهةو وورود روا ةا أصر تؤ د ةو ح عد نيشو سيمة م
رب و يع احشتبةب حب م ل الكطمر ا ملكير اليت كي من أ احشتبةب نيهة تغريري
حمل النقبر طريالنو وحب م طرش لريه اح تمرةل ا رملكير اةلفرر معتردان هرة لةصرل
العقالئيف سيمة م وليد الروا ةا عط صالنشو واألمر سهل)).
وم طش حب البعد وعد الدليل عطيش مة كيف عن احملق اإل روانيف ( ردس
سرب) من ((محل الروا ةا –الدالر عط أ حب أ ياب القرالطني اجلرةئر ن مرن
( )1ا كةسا احملرمره .192/2
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دن اهلل هرم عرن ا رؤمنني  -عطر غرري الريح مرن ولريب البطرد وأعيةنرش الرمل ن
خيتطفي إليش أللل ضرةء ريائج النرةس)) نيكري ألنبيرةن عرن ا بطريب معطرالن
(( أ العمةل حب الغةلا ح قتبيعي التخبيف عمة نابيا أللطش وناريِّمس إلريهم
من شؤو اليح ر))()1و مض ةن نة إىل مرة ركرنرةب سرة ق نة مرن مشريل التعطيرل بطر
ا اة بر.
والملي أراب حب ولش اجلم م ل مة تقرد حب ا يضر األول و ةصرطش أ
روا ر الكرا ر يف ا رل حب ا قألر مدعيمر روا ةا النهيف الك ري و نال ضرم ة
ا نة ر حب القندو نةخلبةب ا يلش لعةمر النةس واحلكرم األولريف حب ا قرألر ريف
ا رلي ير لتعملر حتايل شرو الرصار واجلياز نكر ةن وعمطيةن وأوهلة إصالص
النير كم ةل احملق األرد يطيف ( دس سرب)و أمة روا ر ا ن ز

وم طهة منر ا رن

قبني من ترك اليح ر هلةرو نقرد صيطرا هرة أم ةهلمرة صةصرر لرمللك صطرت
روا تة مة من ر ل روا ر ا ن أ يف نارو نإضةنر المل ل وعدمرش طحرة اسرتعداد
ال خح لتحايل ال رو .
موارد الرخصة يف الوالية للجائر
است نت روا ةا البةئفر ال ةنير من احلرمر عد مريارد وبرت نيهرة لرياز
اليح ر لطجةئر قي كجياز الكملب لإلصالح ةل رو ا ملكير نيهةه
(املورد األول ) القية مباةحل العبةدو ةل ال يخ األناةري ( دس سرب)ه (( ال
صرالف عطر الكررة ر ا اررمح رش حب احملكرريف عرن عرض))()- 2و قاررد رش احملقر
الراوندي ( دس سرب) -يث ةله (( إ تقطد األمر من بل اجلةئر إرا متكن معش
من إ اةل احل إىل مقتحقش لةئز.
( )1كةب حب مابةح الفقة ره  670عن ةشير اإل روانيفه  255/1وتعجرا منرش ةعتبرةر
أ اليح ةدرو عط ال فةعر حب احلةلةا والتكتم عط اخلبيئةا.
( )2ا كةساه .72/2

فقه املشاركة يف السلطة ………………………………………………… ( ) 75
رردل عطيررش – عررد اإلمجررةع ا ر دد والقررنر الاررحيحر -رريل اهلل تعررةىل
كة ر عن يسف عطيش القال ه

ةلُّ الصعُّطنّيف عُّط صُّزُّائّنِ األرمسِ إِنِّريف ُّفّريظٌ

عُّطّيم] ططا رلك إليش ليحفكش عمن ح قتحقش و يصطش إىل اليليب اليت جيرا
صرررف األمرريال إليهررةو ولررمللك رغررا إىل ا طررك نيررشو أل األنبيررةء ح جيرريز أ
رغبيا حب مج أميال الدنية إح ة طنةبو نقيلش

ُّفّيظٌ] أي ةنظ لطمةل عمن

ح قتحقش عطيهم ةليليب اليت جيا صر ش إليهة.
ومت عطم اإلنقة أو غطا عطيش نش أنش ح تمكن من مجي رلرك نرال
جييز لش التعرمس لش عط

ةل))(.)1

أقووول ه ررمب ال رريخ كةشررف الغبررةء ( رردس سرررب) احسررتدحل ة ررر مررن لهررر
(( وبيا احلكم ةلنقبر إلينة استاحة ةن أو لقةعد أ مة أسندب اهلل إىل أوليةئش أو
مبطقرر نة حب كتة ررش ألمررل عطرر ميانقررر مطررر اإلسررال إح مرر

يررة دليررل عطرر

اخلالف))().2
أقول ه حتامل ممة تقدم وليب لالستدحل عط اجلياز حب ملب ا يارده-
 -1اإلمجةعو و رد عطيش أنش مدركيف مقتند إىل الروا ةا ا تير.
 -2ا ر ال ر فر حب نعل النل يسف (عطيش القال ) و رد عط احسرتدحل
ة ر ة عط ا بطيبه-
أ -مة حب عرض ال رروح و ةصرطش أ الرنل (عطيرش القرال ) ري ولريفم األمرر
ال
ال رعيف نبطبرش اليح رر ري مبةلبرر واسرتنقةر لربعض قرش ولريه عمر ن
لطجةئر نيكي ألنبيةن عن ا دمع و ومن ملا القبيرل بريل اإلمرة الرضرة
(عطيش القال ) ليح ر عهد ا أمي و أمة غري اليليف ال رعيف صة ا احل
نال د لش من دليل عط الرصار.

( )1نقش القرآ ه.24/2
( )2شرح القياعده .98
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و نيررشه إ كرري الررنل (عطيررش القررال ) رري الرريليف ال رررعيف وإ كررة
صررحيحةن حب نفقررش هقررا األصررل اجلررةري حب ا قررألر إح أنررش ح اررطح
لطجياب ألنش يالرش م ركطر مرن لهرر أ حب انضرمة ا ت ررعر لطقرطبر
اجلةئر إغررا ًء لطعةمرر أل نيرش إعبرةء ا رروعير لطقرطبة اجلرةئر لرمللك
وردا احلرمر حب جمرد تقي د احسم حب د يا الكطمر غرضم النكرر عرن
كرري ا ترريليف مقررتحقةن أ حو و ررملب ا ررروعير عررض مررة أرادب ا ررأمي
العبةسيف من إعبةء وح ر العهد لإلمة الرضة (عطيش القال ) لكن اإلمة
أ بط م روعش ةل ررو الريت أمال رة .كمرة أنرش (عطيرش القرال ) صررح
مراران أنش وليفُّ العهد و ي كةرب تقيرن.
ب -ا تمةل عد كري غررمس الرنل يسرف (عطيرش القرال ) فرظ أمريال
كري

النةس أصالنو وإمنة أراد بطبش فرظ اخلرزائن أ

ر برةن مرن ا طرك

و ي مر ر القطبر أي اح اب مرن مركرز القررار والترأوري كمرة قرةل
هلدا تش و دا ر شعا مار من صالل تغيري د ن الدولر إىل اإلمية و و ي
–لعمري -أ م من إدار أميال النةس الكفر يمئملٍ وأمياهلم وإمنة كة
اليصيل إىل القرطبر وسريطر ح غة رر و وإرا دصرل اح تمرةل حب الفررمس
الملي ركرب ( دس سرب) بل احسرتدحل و كمرة أ
(عطيش القال ) ليح ر العهد ميكن أ

بريل اإلمرة الرضرة

كري ختبيبرةن منرش (عطيرش القرال )

لطدنةع عن اإلسال و ةدتش العكة واح ر اب مرن مركرز القرطبر وأصرمل
الزمة منهة حب ميالهر ال بهةا العقةئد رر والتيرةراا الفكر رر ا نحرنرر
واإلحلةد اليت ازد ر سي هة قبا انفتةح ا قطمني عط األمرم األصررى
وترمجر آوةر م؛ وحلضير ا نة راا اليت كة

عقد ة ا أمي م عطمةء

الررد ةنةا وزعمررةء الزند ررر وال رررك واإلحلررةد حب جمطقررشو ولكررن اإلمررة
(عطيش القال ) دن ا أمي إلصرالهة هملا ال كل اإلكرا يف ليكي نعطش
صةليرةن مررن ا ورةر القرريئر و نةإلمرة (عطيررش القرال ) ررة إ ردى و ررةئف
إمةمتش اليت مل قتب مطيك العار سطبهة منش (عطيش القال ).
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 -3ا لروا ةا و يف ك ري و د تقدمت مجطر منهة حب اجملميعر ال ةنير (صرفحر
 ) 669وأوردنة بل طيل عد منهة كاحيحر ا ن قبني وروا ر ا ن ز
وا فضل و

ة وغري ة.

 -4مة أضةنش ال يخ األناةري ( دس سرب) قيلشه ((و دل عطيش أ اليح ر
إ كةنت حمرمر لملاتهة كة ارتكة هة أللل ا ارةحل ودنر ا فةسرد الريت
يف أ م من مفقد انقالك ال خح حب أعيا الكطمر هقرا الكرة رو
وإ كة حستطزام هة الكطم عط الغريو نرة فرومس عرد حتققرش نرة))(.)1
و رد عطيشه-
 -1لياز الدصيل حب وح ر اجلةئر كفيف نيش النايص ا تقدمر و يف مبطقرر
وليقت مقيد ةأل مير و نهملا التقر ا منش ( دس سرب) إ كة تفقرريان
لطروا ةا و راء نيهة نال أس شو أمة لعل األ مير دليالن مقتقالن –كمرة
ي ة ر يلشه و دل عطيرش -مقرتندان إىل مرلحرةا رةب الترزا م نرريد
عطيش أنش أصح من ا دع الرملي ري لرياز الردصيل حب وح رتهم بطر
ا اةحل الرالحر و ضةء يائج ا ؤمنني ومقتض دليطش ا تاةر الرصار
عط ا اةحل األ م من ملب الكبري ا يلبر لطنةر كحفظ النفيس احمل مر
واألعرامس.
ةل القيد اخلميين ( ردس سررب)ه ((إ ا ردع اسرت نةء ا ريرد عرن
احلرمرو كمة اع ف رش وتردل عطيرش األصبرةرو ح مرن رةب تررليح أ رد
ا تزامحنيو ولي آل األمر إىل مزامحر ا قتضيةاو نال ميكن إ راز أ مير
الدصيل حب اليح ر احملرمر))().2

( )1ا كةساه .72/2
( )2ا كةسا احملرمره .174/2
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 -2إ احلرمر الملاتير لطيح ر لطجةئر ح تعين وليد مفقد و ربح راتريف نيهرة
كةلكطم ت نبحث حب ترليح ا اةحل وا فةسدو وإمنة تعرين أ األصرل
نيهة رلك كمة تقد وأ

رمتهة نةشئر من التارف حب ر الغرري ردو

إرنشو نإرا أر صة ا احل لةز الردصيل نيهرة مرن غرري حلرة لترزا م
ا الكةا ل ح ميضيع هلةو وسيأتيف مز د من البية إ شةء اهلل تعةىل.
و د لفت ملا التقر ا لط يخ األناةري ( دس سرب) احنتبةب إىل مرة
ميكن أ

كل ش عط الرصار حب ملا ا يردو إر كيف قيم ارتكرةب

رمر كبري من ألل أمر مقرتحاو رةل القريد اخلريئيف ( ردس سررب)ه
((إ كة ا راد منهة –أي ا اةحل -أ القيرة رأمير ا قرطمني واإل ردا
عط

ضةء يائجهم و ملل اجلهد حب ك ف كر ةتهم من األمير ا قتحبر

واجلهةا ا رغيب هة حب نكر ال ةرع ا قدسو نال شبهر أ جمرد رلك ح
قةو اجلهر احملرمرو نإ ا فررومس أ اليح رر مرن برل اجلرةئر ررا حب
نفقهةو وكيف ت رتف

رمتهة لعرومس عرض العنرةو ن ا قرتحبر عطيهرة.

عط أنش (رمحش اهلل) د اع ف آنفة أ اليح ر عن اجلةئر ح تنفك عرن
ا عايرو وعطيش نال جييز اإل دا عط ا عاير لرعة ر األمرير ا قرتحبرو
و د اع ف أ ضةن حب البحث عن لياز الغنرةء حب رراء القررآ

رأ أدلرر

األ كة اإللزامير ح تزا ُّم أدلر األ كة ال صياير))(.)1
أقوله رد عطيش ( دس سرب)ه-
 -1مة ميكن أ

كري دنةعرةن عرن ال ريخ األنارةري ( ردس سررب) و ري مرة

ركرنررةب بررل طيررل وأ

ررملا التقر ررا رري تفقررري لرريرود الرصاررر حب

الروا ةاو وكأنش لياب عط اإلشكةل الملي ررنةبو وتفايل الكال ه
أ األ ميرر الريت تحرردث ( ردس سرررب) عنهرة إمنرة رريف حب مرتبرر اجلعررل
( )1مابةح الفقة ره 665/1و و ي ج 35من ا يسيعر الكةمطر.
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والت ر

أي حب عةمل ا الكةا اليت يف ا اةحل وا فةسد حب الت ر عةا

و رريف منررة التخارريح واحسررت نةءو و نررةك تاررير أ

طحررظ ال ررةرع

ا قدس ماطحر يف حب عرةمل اإلوبرةا غرري إلزاميرر نيقردمهة عطر مرالك
كرررم إلزامررريف نيقيررردب أو خياارررش هرررةو و كرررملا كرررل التخايارررةا
والتقييداا واحست نةءاا نقد أتيف صبةب ة ر حب اليليب أو احلرمر
ورررم رررأتيف صبرررةب ترصياررريف نياررررنش عرررن رررة رب وألارررل التقييرررد
والتخارريحو نررةلتزا م وال لرريح حب عررةمل ا الكررةا الرريت رريف مررن
مقدمةا اجلعل واإلن ةءو وليه حب مرتبر اجملعيل أي ا ارةحل وا فةسرد
حب األ كة وحب عةمل احم ت ةل ت تدصل حب ةب التزا م.
نعم رد عط ال يخ األناةري ( دس سرب) ينئملٍ أ مة ركرب ليه
دلررريالن مقرررتقالن وإمنرررة ررري رررراء حب الروا ر رةا أل ا الكرررةا ا رررملكير
تقتك ف من النايص ال رعير.
 -2يلش ( دس سرب)ه ((إ أدلر األ كة اإللزامير ح تزا ُّمُ أدلر األ كة
ال صياير)) غر ا؛ أل األدلر تتعةرمس وليه تتزا م ومالك ال ليح
نيش إ يائير الردليل ولريه األ ميرر كمرة حب الترزا م و والفقرش مربين عطر
تقد م الدليل ال صيايف عط مة ة رب اإللرزا حب اليلريب أو احلرمرر
إ كة أ يى منش نيفيد اح ستحبةب أو الكرا رو و ي مة اصترةرب ( ردس
سرب) حب ا قة إر ةله (( و هملب األصبةر نقيمد ا بطقةا الكة ر حب رمر
اليح ر من بل اجلةئر عط ولش اإلطالق))( )1نأ ن ا كطر؟.
 -3ولي صححنة كالمش ( دس سرب) ومحطنةب عطر و ريع الترزا م نرة رني
األ كة (أي رمر اليح ر لط جةئر واستحبةب ضرةء ريائج ا رؤمنني)
نإ نفه ملا ا يرد نقض عط كوى عد صال ير األ كة ال صياير
( )1مابةح الفقة ره.666/1
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زامحر األ كة اإللزامير؛ لقية الدليل عط التقد مو نهملب الكوى غري
مقطّمر عط إطال هرةو وح جيريز التمقرك هرة لالعر امس عطر اسرت نةء
ا يرد عد ية الدليل ا عتو عطيش من الروا ةاو كعد لياز احع امس
عطر إلرزاء دن ر الزكررة إىل القررطبة اجلررةئر صالن رةن قتضر الروا ررةا
والقياعد واألصيلو لكن ةب النقةش مغط ليرود الروا ةا نيش.
وممة عدم نقضةن عط

رملب الكروى لرياز الكرملب لإلصرالح ا تقرةمل

عطيش لدى الفقهةء م أ الكملب من الكبةئرو ومة ورد أ (إصالح راا
البني أنضل من عةمر الاال والاية )( )1أو إلرزاء عرض ا قرتحبةا –
كغقل اجلمعر -عن اليالرا مر أ مرالك األول نرة ض كمرة عبمررو و
نهملب الكوى وك ري غري ة حب الفقش واألصيل تُقريق كقياعرد كطيرر دو
دليل سيى تنقيح منة ميارد لزئير ونتيجر م طش ليقت معتمد .
 -4ا نة ر حب دعيى كي

فظ ماةحل العبةد كمرةن غرري إلزامريف إر ميكرن

القيل يلي ش ولي عط مقتيى اليالبرةا احلتمةعيرر الريت نكّرنرة هلرة
سة قةنو نال ضرمب عد معرونير ولي ش رةلنكر الفرد رر التقطيد رر .و ري
ليه عيدان عن روق ال رةرع ا قردس وسرريتش حب اح تمرة البرةلغ هفرظ
الد ن اإل قة إىل العبرةد والرمحرر هرم وتقدميرش عطر سرةئر األ كرة
الفرد ر.
وأنقل ناةن من كال احملق األرد يطيف ( دس سرب) شة دان عط شد
ا تمة ال ةرع ا قدس هفظ ماةحل العبرةد والردن عرنهم ومقردمةن إ رةب
عط ك ري من اليالبرةا واحملرمرةا ا همررو وا هرم حمرل ال رة د غرضم
النكر عن ا نة ةا حب عض مة لةء نيشو ةل ( دس سرب) معطقرةن عطر
( )1الكررةحبه 51/7و وحب نهررج البالغرررو الكتررا والعهرريد واليصررة ةو مررن وصررير أمررري
ا ؤمنني (عطيش القال ) ليلدب احلقن (عطيش القال ).
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ا ررر الكرميررر وُّح تُّركنُرريا إىل ال رملّ نُّ طمُرريا نتُّمُّق ركامُ النُّررةرُ] وتببي ر
اإلمة هلة عط

ا قةئهم لنيل شيفء من دنيرة م وكرملا روا رر ا نرة يف

(وتضعض لش طمعةن نيش ) ةل ( دس سرب)ه ((نطعطش –أي ا يل إىل اجلةئر
ليال إليش من دنيةب شيفء -ا راد ةخلو ح مبط ا يرلو وح مبطر

را

البقةءو نطي أ ا شخح قةء ةكم لير مؤمن –حلبمش ا ؤمنني و فكرش
اإلمية وا ؤمنني ولمل مش عن اإلمية وأ طشو ومنعش ا خةلفني عرن التقرطط
عيهم و تطهم وردم م عن د نهم وإميةنهم -نةلكرة ر أنرش لريه رداصل حب
ا ررر نإنررش حب احلقيقررر حمبررر لإلميررة و فكررشو ح رلررك ال ررخح ولرريرب
ونققشو ل وح راتشو ل كل مة تأمل نكرب و كر ش جليرب و طمش.
ل وح بعد رلرك حب ارةلف لري نعرل رلركو رل حب كرةنر ةلنقربر إىل
فظ اإلسال وا قرطمني و وهلرملا جيريز إعبرةء ا ؤلفرر مرن الزكرة

تر

عينيا ا قطمنيو وططا الكفةر لإلعةنرو وح شك أنرش – ينئرملٍ -يرةتهم
حمبي ر لطمقرطمنيو رل لإلمرة (عطيرش القرال )و وح ر ردو مغطري يتهم
ومقتيليتهم ل ر دو أ

بقيا و قتطيا األعداءو وهلرملا مينعري عرنهمو

ل يلبي هلم تل ا قطمني المل ن ت مس هم األعداء))(.)1
 -5إ

ررملا النقررةش مرر القرريد اخلرريئيف ( رردس سرررب) وكررملا مرر ال رريخ

األناةري ( دس سرب) مبة تقد تنزليف لر ةن عط مبةنيهمةو يرث نهمرة
من احلرمر الملاتير وليد مفقد راتير تقتضريهة ني عرة حب إشركةل تقرد م
غري اإللزاميف عط اإللزاميفو و د أوض حنة عد صحر رملا الفهرمو لرملا
نإ اإلشكةل عطيهمة ( دس اهلل سر همة) رد حب مرتبر بل ملب نقد ةح
مرة ررةحب ألنهمررة مل ؤسقررة األصررل حب ا قررألرو وإ
احلرمر الملاتير ليح ر اجلةئر أل اليح ر
( )1جمم الفةئد والو ة ه .69-68/8

ررةح مبقتضررةب و رريف

ا عايمني (عطيهم القال )
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ونيا هم وهلم احل حب إعبةء ال رصار حب ا يارد اليت

ةؤو نإرا وبتت

الرصار منهم نال ميضيع نة رلحةا ةب التزا مو وح اإلشكةل حب
ولش تقد م أدلر األ كة غري اإللزامير عط أدلر األ كة اإللزامير.
نة عتمد عطيش حب احستدحل الروا ةا و يف مبطقر غري مقيرد ةأل ميررو
و تك ف عن إر صة ا احل حب التارفو و عضهة وإ كة
القند إح أ
احطمئنة

ة الن لطمنة ر حب

عضهة ا صر معتوو وعط أ ل تقرد ر نإنرش تحارل مرن جمميعهرة
ةلرصار حب ملا ا يردو و يف تدل عط اجلياز ل الرلحة حب ملا

ا يرد ل اإللزا ش ن قدر عطيش م األمن من ا خةلفرر ال ررعير كمرة حب ر رل
روا ر ا ن ز

عن اإلمة الرضة (عطيش القال ) ( كري معهرم نيقررمنة إدصرةل

القرور عط ا ؤمنني من شيعتنة نكن منهم ة حممد).
ولعل القيد اخلميين ( دس سرب) انبط من ملا اإلشكةل ينمة سع
إىل تقييررد إطررالق الرصاررر الرريارد حب الروا ررةا مبررالك األ ميررر لطررتخطح مررن
اإلشرركةلو لكنررش أصرلررش ررةلتقنني التررةليف و ررةل ( رردس سرررب)ه ((والتحقي ر أ
الروا ةا اليارد حب اجلياز عط ك رتهة ضعيفر سندانو لكن اليويق واحطمئنة
ةصل ادور عضهة إمجةحنو نال د من األصمل أصامهة مضمينةن))(.)1
و ةل ( دس سرب) عد عد صفحةاه ((والكة ره أ ا تيقن منهة لياز
الدصيل م العطم أ حب دصيلش ردن عرن ال ريعر وألفرظ منرةنعهم يلرش مرن
اليليبو ولعل من جمميع تطك الروا ةا الك ري لدان ا تقةر ر ا ضمي ألارل
احطمئنة

ياز الدصيل لمللك م عطمش تينيقش))().2
و ةل ( دس سررب) حب ولرش رملب الرصارره ((و ةجلمطرر إ ا تريقن مرن

جمميع الروا ةا أ لياز الردصيل حب د ريانهم –عطريهم الطعنرر -كرة إلصرالح
( )1ا كةسا احملرمره .199/2
( )2ا كةسا احملرمره .202/2
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ةل ال يعر ولعل سرمب ضرعف ال ريعر و طّر ر عردد م واخلريف مرن ت رتتهم وح
جيا التنبيش( )1عط غة ةا األ كة وا اةحل الكةمنر نيهة.
وعط

ملا اح تمةلو كي ا قة من بيل تزا م ا قتضيةاو وترليح

ا تضةء ا لدصيل حلفرظ ال ريعر عطر ا تضرةء رمرر الردصيل مرن غرري إشركةلو
وتيلش الروا ةا القةئطر أ

ضةء يائج اإل صيا وحنيب كفةر عمل القطبة و

سيمة عط مة نينة عطيش من قةء ا زا م ا هم عط

رمتش م مزامحترش لة رمو

ومة ركرنةب وإ كة اةلفةن لكة ر عض الروا ةا غري ا عتمد و لكن احتكةل حب
ا قة عط استفةد احلكم من جممريع الروا رةا الضرعةف الريت ارل اليوريق
ادور عضهةو ونتيجتش مة عرنت))().2
أقوله يلش ( دس سرب)ه (( كي ا قرة مرن بيرل ترزا م ا قتضريةا)) شرة د
عط أنش ح ظ اإلشكةل القة و و رد عطيشه-
 -1إ حب الروا ةا مة ي معتو وميكن التمقك إطال ش وح مقيِّ لال تاةر
عط القدر ا تيقن.
 -2إ روا ةا الرصار ك ري طغت د التياتر و يف مجيعرةن عةمرر ومبطقرر
وليقررت متفةوتررر سررعرن وضرريقةن ت ر

ؤصررمل ةلقرردر ا ترريقنو ررةل القرريد

اخليئيف ( دس سرب) ه ((دلت الروا ةا ا قتفيضر ل ا تياتر عط أنش ح
ررأس ةلي ح ررر مررن بررل اجلررةئر إرا كةنررت إلصررالح أمررير ا ررؤمنني مررن
ال يعر))().3

( )1ررل مررن الببيعرريف واحلكمررر إصفررةء سررر ررملب التيليهررةا لررئال تاررل إىل األعررداء
و يالهينهة مب ةر

الت ةث عط اهلي ر.

( )2ا كةسا احملرمره .204/2
 )3ا كةسا احملرمره .204/2
(
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 -3اح تاررةر عطر ا ترريقن اررةلف لكررة ر الروا ررةا ألنهررة صررم ت مبرريارد
لطرصاررر ح ترردصل حب عنرريا ا اررطحر العةمررر حب فررظ الت رري وتقي ررر
وليد م وإمنة من ةب الرن

هم وال فقر عطريهم ودنر الضررر عرنهم

كررأنراد م ررل حتارريل عبررةئهم أو إسررقة الضررر بر عررنهم أو اسررتعمةل
شبة هم حب و ةئف الدولر و كملا.
و ملا البحث كطش تنزليف كمة طنة.
أمة حنن نفيف غنر عرن رملب التخرجيرةا أل اإلشركةل ح ررد عطر مرة
أصمطنةب أل األصمل رةجلياز حب ا ريرد لريه تقرد م كرم عطر

كرم وإمنرة ريف

رصاررر مررن صررة ا احل ر م ررروطر ةلكفررةر و رريف اإل قررة إىل اإلصرريا و
نةست نةؤ ة من ةب التخاح لعد

رمر ا يرد عد إر صة ا احل وليه

من ةب التخايح.
تنبيه ه ح د من مرالعرر الفقيرش اجلرةم ل ررائط وح رر أمرر األمرر حب تببير

رملا

ا يرد لئال خيتطط األمر عط البعض نيتجةوز احلد ا روعو وح عرف مالك ملا
ا قيم أ د أك ر من الفقيش احلةرق العةرف زمةنش نال تهجم عطيش الطيا هو من
صالل استنبةق الروا ةا.
لفتة والئيةه ةل احملق األرد يطيف ( دس سرب)ه ((و د عرنت من ملب األصبرةر
ا تمةمهم (عطيهم القال ) قضةء يائج ا رؤمنني واألصبرةر حب رلرك ح حتار
وليه نة حمل ركر ة.
و فهررم مررن ا تمررة اهلل تعررةىل ورسرريلش (صررط اهلل عطيررش وآلررش وسررطم)
وا تمةمهم (عطيهم القال ) أمر شيعتهم وحمبيهم حب أمر دنية م الدنير الفةنير –
اليت لري مل هتمريا هرة مل تضر مر كر ري نا لفنةئهرة وسررعر زوال مرة نيهرة مرن الرنعم
والنقم -ملا ا قدار من اح تمة  .والملي نهمتش منهة –من ال رياب لطفةعرل هلرم
إ قةنةنو والعقةب لتةركشو وجتي ز ارتكةب أمر شني م ل الي يع من شة

و ل

لعطهم رلك أنضل األعمةل وأوي هة -ا تمةمهم أمر آصرتهم اليت ح مفررم منهرة
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إح إىل اهلل وإىل رسرريلش وإلرريهمو والررملي ح تفنرر عقي تررش وح يصررف ضررررب
و يلررشو و ررد ألاررل العطررم ررمللكو والعطررم ررأنهم ح ردموننررة صررةئبنيو نحاررل
الرلةء التة مبحبتهم صطياا اهلل عطيهم أمجعني كمة ي مملكير حب أصبةر ك ري
لدان ومملكير حب حمةهلةو نمة قيف إح ا يا عط اإلمية

ةهلل ورسيلش (صط اهلل

عطيش وآلش) و هم (عطيهم القال ) رز نة اهلل وإ ةكم رلك هم))(.)1
(املورد الثاني) مة لي تي ف األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر عطيهةه
مل ملكر ملا ا ير د عنيانش حب روا ةا الرصار ولعطش هلملا مل فردوا لش
عنيانةن مقتقالن وإمنة أدرليب حب ا يرد األول كمة سنقرمب رلك إ شةء اهلل تعةىل.
وا هير رلحةنش لكن األص حةب اصتطفيا حب كي احلكم حب ملا ا يرد
عط حني اليليب أ احستحبةبو نهنة يح ه
القول األوله اليليب
ررةل صررة ا اجلرريا ر ( رردس سرررب)ه ((مل ألررك عررن أ ررد التعرربري
ةليليب إح عن احلطيف حب سرائرب))()2و وركرنة آنفةن أنش ح يلد نح دال عطر
الرصار نضالن عن اليليب حب ملا ا يرد.
وعط أي ةل نإنش ميكن احستدحل عطيش عد وليبه-
 -1التمقك إطالق أدلر وليب األمر ة عروف والنهيف عن ا نكرو وا يرد
تببي مبةشر لطفر ضر ؛ أل نيش استعةد عض احل –و يف اليح رر -إىل
أ طش وانتزاعش من غةصبش و ي الياليف اجلرةئر وأل نيرش منعرةن مرن ممةرسرر
ال كطم وا نكر حب ا قة ر اليت قتبي اس لةعهةو نيلي ش من ولريب
الفر ضر ألنش ماداق هلة.
و رد عط

ملا اليلش أنش معةرمس أدلر رمر اليح ر لطجةئر نال رد

( )1جمم الفةئد والو ة ه .74/8
( )2ليا ر الكال ه .164/22
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من ل التعةرمس و أي عطينة أ ن بت حب ا رتبرر القرة قر مشريل إطرالق
أدلر وليب األمر والنهيف ت

ل ملب اليسيطر احملرمر.

 -2مة تقد حب ا يرد األول من دحلر الروا ةا عطر لرياز اليح رر لطجرةئر
ل تحقي ماةحل العبةدو وأ إ ةمر األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر مرن
أعكررم ا اررةحل لطعبررةد كمررة ورد حب األ ةد ررث ال ررر فر الرريت م ررما حب
الفال ال ةنيف من الكتةبو ومنهة روا ر اإلمة البة ر (عطيش القال ) (إ
األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر سبيل األنبيةء ومنهةج الاطحةء نر ضر
عكيمر هة تقة الفرائض وتأمن ا ملا ا وحترل ا كةسرا وترردم ا كرةمل
وتعمر األرمس و نتاف من األعداء و قتقيم األمر)()1و ندصيل اليح ر
لطجررةئر حب ا رريرد األول لطرصاررر أ هررر مررن غري ررة ألنهررة مررن أعكررم
ا اةحلو ولعطش هلملا استدل القيد اخليئيف ( دس سرب) ةلفحيىو رةل
( دس سرب)ه ((إرا لةزا اليح رر عرن اجلرةئر إلصرالح أمرير ا رؤمنني
لةزا أ ضةن لةمر ة عروف والنهيف عن ا نكرو إمة ةلفحيى؛ أل رلك
من مجطر إصرالح أمرير مو و رد أشرةر احملقر اإل روانريف إىل رملا))().2
أقوله رد عط

ملا اليلشه-

أ -إل غة ر مة ردل عطيرش اجلرياز أو احسرتحبةب ح اليلريب كمرة ري
مقتض أدلر ا ريرد األول و رملا إشركةل ح ررد عطر ا رهير ألنرش
ةئل ةحستحبةب أصالنو وإمنة رد عط ا قتدل ش عط اليلريبو
إح أ ُتُّمم احستدحل أنش من صغر ةا (مة لي لةز ولا) ألنش إرا
لةز الدصيل لةمر والنهيف ولا ليلريب الفر ضررو غرضم النكرر
عن كي اليسيطر حمرمر.

( )1وسةئل ال يعره كتةب اجلهرةدو أ رياب األمرر رة عروف والنهريف عرن ا نكررو رةب1و
ح.6
( )2مابةح الفقة ره 672/1و ةشير اإل روانيف عط ا كةساه .257/1
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ب -إ لياز الد صيل حب اليح ر متي ف عط إر صرة ا احلر و ومل
رد شيفء من رلك حب الروا ةا عط ك رتهة نقد عد رلك دليالن عط
عد مشيل الرصار لطميرد.
لر -عد القنخير ني ماطحر األمر والنهيف الرالعر إىل إ ةمر أمر الد ن
وماةحل العبةد ا ملكير حب روا ةا الرصار الرالعرر إىل اإلشرفةق
عطيهم ورعة تهم نيمكن تاير صدور الرصار حب ال ةنيف دو األول
نضالن عن ادعةء األولي ر أل منكر اليح ر لطجةئر رد كري أعكرم
من ا نكر ا راد النهيف عنش.
رةل القرريد اخلمريين ( رردس سررب)ه ((عطر

رملا اح تمررةل –أي

لزو األصمل ةلقدر ا تريقن -ح ارح إلغرةء اخلايصرير ةلنقربر إىل
مبط ر ا اررطحرو وح دعرريى األولي ررر القبعيررر حب األمررر ررة عروف
والنهيف عن ا نكر))(.)1
أقول ه ميكن إ قةع التاةحل ني الفر قني

ميل الرصار يارد األمر

ة عروف والنهيف عن ا نكر الداصطر حب عنيا ا يرد األول –أي مرة
نيش ماطحر العبرةد -د و غري رةو ننفريف مشريل الردليل مبطقرةن حمرل
إشكةل؛ لاحتش ة قدار ا ملكير.
 -3اليليب ا قدميف لكي اليح ر لطجةئر –هقا الفرمس -مقدمر إل ةمرر
ملب الفر ضر ني شح عطيهرة اليلر يب منهرةو و رملا التقر را ري عمرد
احسررتدحل لطقررةئطني ررةليليب حب ررملا ا رريرد لفقرردا النارريص وأل
التقر بةا القة قر لري مترت نإنهرة ح تردل عطر اليلريبو ومرة دا

رملا

دليطهم نمقتض التانيف الفرين لعطرش مريردان مقرتقالن لطرصارر وعرد
إدصةلش حب ا يرد األولو و ي مة نعطنةبو ولكي ه نة حب األمر رة عروف
والنهيف عن ا نكر .ةل ال يخ كةشف الغبةء ( دس سررب) حب احسرت نةء
( )1ا كةسا احملرمره .205/2
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من رمر وح ر اجلةئره (( إح م التمكن من األمر ة عروف والنهيف عن
ا نكر لتي فهمة عطيهة نيجا عطيهم يث جيبة من ةب ا قدمر الدصيل
حتت اسم وح اجلةئر ليقيميا مبة لزمهم من إ ةمر األ كة الريت ناربهم
اإلمة العةدل هلة و يث أ األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر عمم اإلر
نيش ووح تش من مجر شررائبهمة مرن نقيرش أو غرريب كرة ا رتمكن منهمرة
مناي ةن أمر اإلمة العةدل هلمة نيمة جييز رل جيرا الردصيل مرن رةب
ا قدمر حتت احسم ليؤدي مة نرمس عط يش قبا اليح ر ال رعير
أ

رر

ررأمن عطم رةن أو ن رةن ةع رةن عط ر احطمئنررة مررن ارتكررةب احملكرريراا

واإلصالل ةليالبةا))(.)1
أقول ه سيأتيف اإلشكةل عط
عطيش أ

يلش ( دس سرب)ه (( عمم اإلر نيرش)) أل

بت سعر إطالق أدلر األمر والنهيف لت مل اليسيطر احملرمر.

و ةل ال يخ األناةري ( ردس سررب)ه ((ومنهرة –أي أ قرة اليح رر
لطجةئر -مة كي والبرو و ريف مرة تي رف األمرر رة عروف والنهريف عرن
ا نكررر اليالبررة عطيررشو نررإ مررة ح ررتم اليالررا إح ررش والررا مرر
القدر ))()2و و ةل ( دس سررب)ه ((وكيرف كرة نرال إشركةل حب ولريب
حتايل اليح ر إرا كة

نةك معر وف م وك أو منكر مركيب جيا نعالن

األمر ةألولو والنهيف عن ال ةنيف))(.)3
أقول ه اش اطش وليد معروف م وك أو منكر مركيب طرز منرش أمررا
صةلف همرة مبةنيرش ( ردس سررب)و أ رد مة اشر ا تنجمرز ولريب ري
ا قدمر ليليب ا قدمرو و نةءً عطيش ح جتا مة عرف ة قدمةا ا فيمترو
و ي مبن غري صرحيح كمرة ررمر حب األصريلو مضرةنةن إىل مرة ررنرةب حب
( )1شرح القياعده .97
( )2و ( )3ا كةساه 77/2و .94
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الفال ال ةنيف( )1من كي الدن والبةن كةلرن و ي ( دس سرب) طتز

ش

أ ضةن().2
و ةل القيد اخليئيف ( دس سرب)ه ((ح شبهر حب وليب اليح ر عن
اجلةئر إرا تي ف عطيهة األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر اليالبة ))().3
أقووول ه إ أراد قيلررشه (اليالبررة ) كينررش يرردان ا

از رةن نيررأتيف عطيررش مررة

أوردنةب عط ال يخ األناةري آنفةن.
واعر ف ال ررهيد ال ررةنيف ( رردس سرررب) –القةئررل ةحسررتحبةب ونة رةن
لطم هير -أ مقتضر ا قدميرر اليلريبو رةل ( ردس سررب)ه ((و رد
أططقيا نة لياز ال تيلير أو استحبة هة حب الفرمس ا ملكيرو م األمن من
اعتمرةد احملررر و والقرردر عطر األمررر ررة عروفو ومقتضر

ررملا ال ررر

وليب التيلير؛ أل القةدر عط األمر ة عروف جيا عطيش وإ مل يلرش
الكةمل))().4
أقول ه ا قدمير ميكن تاير ة عط أحنةءه
(منهة) متكّنرش ةليح رر واحلكرم و ري القرطبر مرن إزالرر ا نكرر ا يلريد
وإ ةمررر ا عررروف ا فقرريدو و ررملا أوضررح األحنررةء و رري رة ر ال ريخ األناررةري
( دس سرب) وغريب.
(ومنهة) أنش تمكن من من

ايل ا نكرر وتررك ا عرروف ولري لزئيرةنو

ودن ا نكر والا كرنعشو و د تقد البحرث نيرش حب الفارل ال رةنيف واسرتدحل
( )1نقررش اخلررالفه 132/8و و رري الققررم األول مررن مقررألر األمررر ررة عروف والنهرريف عررن
ا نكر.
( )2رال ا كةساه .141/1
 )3مابةح الفقة ره .673/1
(
( )4مقةلك األنهة ه .138/3
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احملق األرد يطيف ( دس سرب) أدلر النهيف عن ا نكر عط

رمر تألري ا قرةكن

لطمحرمةا و ي العنا ليعمل مخران()1و وح ؤور الفرق ينهمة نة من لهر كي
مة حنن نيش تركةن لي نعطش مل ق ا نكرو وحمل كالمش ( دس سرب) نعل لي تركش مل
ق ا نكر.
(ومنهة) أنش كي

ر بةن من اجلهةز احلةكم نيتمكن مرن ممةرسرر الي يفرر

معهمو وعو ر ش ادر القرارو كمة ر نة عن نعل النل يسف واإلمة الرضة
(صطياا اهلل عطيهمة).
(ومنهة) أنش تيليش قتنقمل قةن ومي عةن من أ دي اجلةئر ن ولي مل تريحب
لتقماش اجلةئرو .

إشكاالت على القول بالوجوب
وتيلررد عررد إشرركةحا عطرر

ررملا احسررتدحل وعطرر أصررل القرريل

ةليليب حب ملا ا ريردو ولعطرهة أولبرت العردول عرن القريل رةليليب عنرد
البعض نقةليا ةحستحبةب كمة سيأتيف إ شةء اهلل تعةىله
أوهلا ه مة حب الكفة ر لطمحق القبزواري و ةصطش ((إ اليليب حب مرة
حنن نيش قن لي وبت كي وليب ا ألمر ة عروف مبطقةن غري م رو

ةلقدر و

نيجا عطيش حتايطهة من ةب ا قدمرو وليه ة ت))().2
ية اإلشركةله أ الردصيل حب وح رر اجلرةئر إمنرة جيرا مقدمرر لفر ضرر
األمر والنهيف لي وبت أ ولريب الفر ضرر مبطر غرري م ررو

ةلقردر احلةليرر

الفعطير غري ا تحققر حب ا قة لتي ف الفر ضرر عطر الردصيل نيكري مرن شرر

( )1جمم الفةئد والو ة ه 49/8و .51
( )2الكفة ره .88
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اليالا الملي جيا حتايطش ح من شر اليليب الملي ح جيا حتاريطشو لكرن
اإلطالق من ملب النة ير مل بت نيليب الدصيل غري وة ت.
وببيان أوضو ه إ ترشرح اليلريب عطر ا قدمرر تر جيرا حتاريطهة
والقيل يلي هة عين أنهة مقدمرر والراو وح تكري كرمللك إح إرا أوبتنرة أنهرة
ليقت مقدمر وليبو أي عطينة أ ن برت أ ولريب األمرر والنهريف مبطر غرري
م رو

ةلقدر ا فقيد حب ا قة هقا الفرمس لتي فهة عط اليح رر لطجرةئرو

ومل بت عد التقييد ملا.
و رد عطيش ( دس سرب) إشكةل رئيقيف سندعش لط يخ األناةري ( دس
سرب) ونملكر عض ا ال كةا الفنيرو منهةه-
-1

يلش ( دس سرب)ه (( قن لي وبت)) و رد عطيش أنش ت لي وبت م رل
ملا اإلطالق نإنش غري كةفٍ إلوبةا اليليب ت

بت مشيل اليليب

ا قدميف حلةلر كي ا قدمر حمرمر و يف اليح ر لطجةئر حب ا قة و وإح ق
التعةرمس أو التزا م.
 -2يلشه ((نيجا ع طيش حتايطهة)) اسرتدحل رةلالز –أي حز عرد كينرش
شرطةن لطيليب -و ي غري تة .
 -3ا نة ةا اليت ركرنة ة حب أك ر من ميض حب إطالق كوى عد وليب
حتايل مقدمةا اليليب.
و د ألةب ال يخ األناةري ( دس سرب) قيلشه ((و ري ضرعيف؛ أل
عد وبيا اش ا اليليب ةلقدر احلةلير العرنير كةفٍو م إطالق أدلر األمر
ة عروف القةمل عن التقييد مبة عدا القدر العقطير ا فروضر حب ا قة .
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نعمو رمبة تي م اناراف اإلطال ةا اليارد –حب األمر رة عروف -إىل
القررردر العرنيرررر الغرررري احملققرررر حب ا قرررة و لكنرررش ت ررركيك ا تررردائيف ح ضرررر
ةإلطال ةا))(.)1
أقوله ملا اجلياب صحيح كوو ةن أي أ عد وبيا تقييد وليب األمر والنهيف
ةلقدر احلةلير العرنير كةفٍ لاحر التمقك إطال ةا األمر والنهيف وح ةلرر
إلوبةا عد التقييد كمة أراد ا قت كل نإنش من لزو مة ح طز .
لكن رد عط

ملا اجلياب حب ا قة أنش غري كةفٍ صرغرو ةن؛ أل القردر

ال رعير كةلقدر العقطير شر حب تنجيز التكطيف كمة أ والرد ا رةء ا غاريب
صةصر ققط عنش التكطيف ةليضيء لعد القدر و وا فرومس عد حتق القدر
ال رعير أل اليسيطر لةمر ة عروف والنهيف عن ا نكرو و يف وح ر اجلةئر حمرمر
راتةن عند ال يخ األناةري ( دس سرب) نال نفعش ت شر األمن من الي ريع
حب احلرا و نال د من معةجلر ملا التعةرمس أو التزا م وستأتيف صيةغتش كإشكةل
مقتقل.
ولعطررش أللررل ررملا رررمب عررض األعررال ا عةصررر ن إشرركةل احملقرر
القبزواري ( دس سرب) نحي آصر نقةله ((إ دليل األمر ة عروف والنهيف عن
ا نكر مقيد ةلقدر ال رعيرو ودليل رمر اليح ر مبطر مرن رملب اجلهررو و رد
ق حب حمطش أنش إرا تزا م تكطيفة أ د مة م رو
قد ا رو عقالن عط ا رو

ةلقدر شرعةن دو ا صر

ةلقدر شرعةنو إر مالك احلكم غري ا ررو

ةلقدر شرعةن تة ح اير نيشو وح مةن عرن لعرل احلكرم عطر طبقرش نيكري
كمش نعطيةن وميلبةن لعجز ا كطف عن امت ةل التكطيف ا صر ومةنعرةن عرن حتقر
مالكش ا تي ف عط القدر عطيش عط الفرمس.

( )1ا كةساه .80/2
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ةلقدر شرعةنو إر لعطش تي ف عط متةمير مالكشو

ملا خبالف ا رو

و يف تتي ف عط عد نعطيرر احلكرم ا صررو نطري اسرتند عرد نعطيترش إىل نعطيرر
احلكم ا رو

ةلقدر شرعةن لز الدورو و ملا اليلش ري الرملي أشرةر إليرش حب

حمكيف الكفة ر))(.)1
أقوله و رد() 2عطيشه-
 -1أنش عطيش أ

بت تقييد وليب األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر ةلقدر

ال رعير أل اخلام دعيف إطال ش وأ عد ا ةن ال ررعيف مرن شررو
اليالا.
 -2إمكة دعيى أ

رمر اليح ر لطجةئر مقيد أ ح تكي مقدمر ليالا

كفر ضر األمر والنهيف نهي غري ةدر شرعةن عط ال ك والقردر ال ررعير
كمة تطحظ حب الفعل كمللك تطحظ حب ال كو وليه أ رد التقييرد ن أوىل
من ا صر.
وسنحق حب ملب الدعةوى عند البحث حب اإلشكةل ال ةنيف التةليف.
ثانيهوواه التعررةرمسو و ررملا اإلشرركةل رررد عطر القررةئطني ةحلرمررر الملاتيررر
صةصر.
وتقر بشه أنش ق تعةرمس ني إطالق مة دل عط وليب األمر ة عروف
والنهيف عن ا نكر ا قتضيف ليلريب مقدمةترشو و رني إطرالق مرة دل عطر

رمرر

( )1نقش الاةدقه .387/21
( )2نينة الررد عطر أ رد معنيريف القردر العقطيرر وال ررعير حب مقة رل التكي نيرر كيلريب
الينةء ةل رو نإنرش م ررو
مبعن أ ح ألل رامةن وح ألرم
ا عن ا صر هلمة.

ةلقردر التكي نيرر وم ررو أ ضر نة ةلقردر ال ررعير
الحنو وسيأتيف (صفحر  )723منة رتش نرةءً عطر

(  ……………………………………………… ) 94فقه املشاركة يف السلطة
اليح ر لطجةئر نيتعةرضة حب اليح ر احملرمر اليت تي ف عطيهرة األمرر رة عروف
والنهيف عن ا نكر.
أمة عط القيل أ

رمر اليح ر عرضير نينبغيف عد اإلشكةل من ملب

اجلهر أل ا فرومس حب كطمةا األصحةب ( دس اهلل أروا هم) أنش دصطرهة مر
األمررن مررن الي رريع حب احلرررا ولةمررر ررة عروف والنه ريف عررن ا نكررر نررال تيل رد
اةلفةا شرعير تيلا احلرمرو و كي اليليب ا قدميف ال معةرمس.
ةل صة ا اجليا ر ( دس سرب)ه ((نعم ي –أي اليليب -متجش نةءً
عط مرة طنرةب مرن طيرر اليح رر القرة ر عرن احملرر ولرملا كرة ا تجرش نرةء عطيرش
اليليبو ل بيا اجلياز م عد األ مر ة عروف نال معةرضر ينئمل ة قتضريف
ولي ش))(.)1
ورغم مة ر نةب من عد تاير التعةرمس عط القيل ةحلرمر العرضيرو
إح أ

عضةن من ا هير القةئطني هرة التزمريا هاريل رملا التعرةرمس كةل رهيد

ال ةنيف ( دس سرب) حب ا قةلك وغريب و ةوليا معةجلترش مبرة سريأتيف عنرد منة رر
القيل ال ةنيف.
ولبية الرأي ا ختةر نقيله إرا ورد دليال متعةرضة

إطال يهمرة كمرة

حب ا قة (أي وليب األمر والنهيف و رمر اليح ر لطجةئر) أو حب صبة يف (أكرر
ال عررةمل) و (ح تكررر الفةس ر ) نإنررش تيلررد عررد مقررةلك() 2أو أشرركةل لطتعررةطيف
معهمة م كطر و النو أي نةءً ومبن ًه
أوهلةه مقطك ا هير الملي رى انعقةد هير حب اإلطرالق لكرل منهمرة
نيتعةرضة وجتري عندئملٍ مرلحةا ةب التعةرمس.

( )1ليا ر الكال ه .165-164/22
( )2يلد تفايل أك ر حب كتةب الفقش البة ر حب صي ا قةنره .145
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وةنيهةه لطقيد اخليئيف ( دس سررب) إر تفر مر ا رهير حب ا ركطر أي
انعقةد اإلطالق و ايل التعةرمس إح أنش خيتطف معش حب احلل نإنش ح بب عطيش
مرلحةتش ا نايصر ألنهة صةصر ةلتعةرمس الطفكيف رني الناريص والتعرةرمس
ررني اإلطال ررني هكررم العقررلو نيجررا الرلرريع نررة إىل ا رلحررةا اخلةصررر إ
ولدا أو العميمةا الفي ةنير أو األصيل العمطيرو و د رددنة عطيش أ الدحلر
عط اإلطالق لفكير نةلعرف رى (أكر ال عةمل) و (ح تكر الفةس ) متعةرضني
حب مةد احلتمةع.
وةل هةه عد انعقةد اإل طالق أصالن حب كرل منهمرة؛ أل كرالن مرن الردليطني
اطح مةنعةن عن انعقةد إطالق لآلصر حب مةد احلتمةع ألنش ية مةن نال جتتم
مقدمةا اإلطالق حب كل منهمة.
ح قررةله إ ا مررر عنرردمة ارردر منررش صبررةب معررني نإنررش نررة ر إىل متررة
ررةحا ميضرريعش و بطرر احلكررم مررن دو حلررة مررة برررأ عطيررش مررن تقطبررةا
ومعةرضةا م أدلر أصرىو وإح نإنش عقر عطيش إطالق صبةب أل البيارئ ح
ار هلة نكيف اح نقبر التقييد إليش حب م رل احلةلرر ا رملكير حب ا قرة إح أ
يلش صبة ةن صةصةن لطتقييد.
نإنش قةله إ

ملب البر قرر مقرتعمطر حب صبة رةا العقرالءو نقرد اردر

ا رِّع اليضعيف ةنينةن عةمةن مبطقةن وم تقتجدم لرش رؤ رر نياردر ةنينرةن آصرر و ري
عطم أنش تعةرمس حب عض نقراتش م

يانني أصرىو و دحن من أ

ري تفاريالن

إىل ةكمير ملا القةني عط كل ميارد التنرةحب حب القريانني األصررى قريله إ
ملا القةني نةنرمل مبطقرةن وح جيريز العمرل رأ ي مرةد ةنينيرر تعةرضرشو لكننرة حب
اخلبة ةا ال رعير نفتقد إىل م ل ملا البية الارر ح لقربا أو صرر أو تعممرد
ال ةرع ا قدس رلك اطحر مةو و ينئملٍ ؤصمل ةلقدر ا تيقن لكل منهمة و رل
حب مةد احلتمةع إىل العميمةا الفي ةنيرر أو األصريل العمطيرر و رد طبقنرة رملب
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الكوى حب كتةب (الفقش البة ر) عط شرطيف تبييت نيمر القفر والقفر بل الزوال
إلنبةر الاةئم.
نهملا اليلش بة

مقطك القيد اخليئيف ( دس سررب) حب احلرلو إح أنرش

خيتطف معش حب ت خيح ا كطر و ي انعقرةد اإلطرالقو و رد ألبنرة نرةك( )1عرن
اإلشرركةل العرري ح –هقررا القرريد ال ررهيد الارردر األول ( رردس سرررب) -ررأ
حزمش عد لياز التمقك ةإلطالق عند ا تمةل وليد مقيِّد منفال مل ارل
إلينة و وسنيرد إشكةحن عط األصمل هملا ا بن مبطقةن.
و د طبم القيد اخلميين ( دس سرب) ملب الكوى نة نقيمد هرة إطرالق
وليب األمر والنهيف نقط دو اليح ر احملرمر ةل ( دس سرب)ه ((وميكن إنكةر
إطالق أدلر األمر ة عروف يرد تي فش عط اليح ر من بل اجلةئر أ
وليب األمر ة عروف إمنة ي إل ةمر الفرائض وح إطالق نيهة

قةله إ

مل مة يلا

سقي نر ضر أو ارتكةب حمر –كةليح ر لطجةئر-؛ نال ق التعةرمس ينهة و ني
أدلر رمر اليح ر)).
وم أورد عط نفقش إشكةحن – و ي رد عطر األصرمل هرملا ا بنر مبطقرةن-
وألة ش ةل ( دس سرب)ه ((وليه ا راد أ كل عرةمني مرن ولرش كرمللك تر
قةله ةستطزامش نفيف التعةرمس ينهمة مبطقةن و ي صالف مة عطيش الفقهةء وصالف
اليا و أل كل عنيا حمكي هكم ح نكرر كمرش إىل كرم عنريا آصرر رل
ال ظ اإلطالق ةلنقبر إىل ةحا ا يضيع م

ب النكر عن كم آصر و ال

حلة إليش.
ل مرادنة أ حب ا قة صايصير ميلبرر لرمللك و ر أ ميضريع أدلرر
وليب األ مرر رة عروف والنهر عرن ا نكرر ري األمرر ةليالبرةا والنهريف عرن
احملرمةاو ومرن الياضرح هكرم العقرل والعقرالء أ إ جية همرة لريه ح تضرةء حب
( )1الفقش البة ره .148
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نفقهمة هيث كي إن ةء األمر والنهيف أو نفقهمة را ماطحر ةئمر همة ل ي
لطتيصل همة إىل نعل اليالا وتررك احلررا و وهلرملا ح جيبرة اح مر ا تمرةل
الترأوري .و ررهد لررش يلرشه (نر ضررر عكيمررر هررة تقرة الفرررائض) نتطررك العنررةو ن
التيصرطير إرا و عرت متعطقررر لةمرر ح نقردح حب أر ررة العررف والعقررالء إح أ
األ مر هة لطتيصل ح اطحر راتير نفقيرو و ةجلمطر إ نهمة والبة لطغري ح غري ة
نررإرا كررة كررمللك ح قررتفةد مررن أدلررر ولي همررة إ طررالق

ررمل مررة قررتطز منررش

ارتكةب حمر أو ترك والا نإ مة ولرا إل ةمرر الفر ضرر ح إطرالق ليلي رش
يرد امةتتهة))(.)1
أقول ه سيأتيف ا تمةل صحر تقر بش ( دس سرب) حب لهر األمر ة عروف صةصرو
أمة النهيف عن ا نكر نطش شأ آصر وتقر بش ( دس سررب) غرري شرةمل لرش وألارل
ينهمة تزا م كمة سنبني إ شةء اهلل تعةىل.
را عهةه مال كر كل ةلر هقا مة قتكهر من أدلتهةو نقد كي مرن
التعررةرمس و ررد كرري مررن التررزا مو أي أ الرردليطني ا تعةرضررني مررن ولررش ررد
قتكهر من أ د مة أنش نة ر إىل ختايح أو تقييد ا صر حب مةد احلتمةع إمرة
تار ح –كمة ركرنةب (صفحر  )708حب األوامرر العقالئيرر -أو قر نرر مرةو و رد
قتكهر رلك حب كل منهمة نيكي من التعةرمس ألنرش تنرةفٍ حب اجلعرل والت رر
لتزا م ني ا الكةاو و د ح قتكهر شريفء مرن رلرك وإمنرة قر الترزا م لردى
ا كطف عند احمت ةل نيكي من ةب التزا م.
و د ولدنة مجطر من األعال لعطيا التنةحب حب ا قة مرن رةب الترزا م
وألروا نيش مرلحةتشو نقد ك صة ا اجليا ر ( ردس سررب) ال لريح عرن

( )1ا كةسا احملرمره .194-193/2
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القريد هررر العطرري ( رردس سرررب)و ررةله ((نعررم ا تمررل ترررليح ماررطحر األمررر
ة عروف عط ا فقد ا قتضير حلرمتهة نتحل ينئملٍ م تي فش عطيهة))(.)1
أمة ال يخ كةشف الغبةء ( دس سرب) نقد أصمل دليل األمرر رة عروف
والنهيف عن ا نكر و اليليب ا قدميف من دو أ

عةجل ملب ا كطر كمة تقد و

م أنش ممن اصتةر احلرمر الملاتير.
و د رمب ال يخ األناةري ( دس سررب) و ريع الترزا م عنرد تيليهرش
تقر ا ال هيد ال ةنيف لالسرتحبةب وسريأتيف (صرفحر  )714إ شرةء اهلل تعرةىلو
و ةصرطش أ كرالن مرن اليح ررر لطجرةئر وتررك نر ضرر األمررر والنهريف بريح ولرريه
أ د مة أ ل بحةن من ا صر نيكي ا قة من بيل تزا م ا قتضيني.
و د نقطنة (صفحر  )690عنش ( دس سرب) كالمةن ةلرش حب ميضر سرة
ك ف عن ترليحش نر ضر األمر والنهيف مبطقةنو ةل ( دس سرب)ه ((إ اليح ر
إ كةنت حمرمر لملاتهةو كة ارتكة هة أللل ا اةحل ودن ا فةسد اليت يف أ م
مرررن مفقرررد انقرررالك ال رررخح حب أعررريا الكطمرررر هقرررا الكرررة ر وإ كرررة
حستطزامهة الكطم عط الغريو نة فرومس عد حتققش نة))().2
أقول ه نة نة ملا اجلياب نيمة سب و طنة أنش أصح من ا دمع إر ح ميكن بيل
ملب الدعيى إح حب دود األمير اليت ُعطم عد رضرة ال رةرع ا قردس

كهرة

كإز ةق النفه احمل مر وحني ة وا ردع لرياز اليح رر إل ةمرر األمرر رة عروف
والنهيف عن ا نكر مبطقةن.
و ةل القيد اخليئيف ( دس سرب)ه ((ا قة من بيل تي ف اليالا عط
مقدمر حمرمرو وعطيش نيق التزا م ني احلرمرر ا تعطقرر ة قدمرر و رني اليلريب
ا تعط

ملي ا قدمرو نكري الدصيل إىل األرمس ا غاي ر إلنقةر الغر و أو إجنةء

( )1ليا ر الكال ه .160/22
( )2ا كةساه .72/2

فقه املشاركة يف السلطة ………………………………………………… ( ) 99
احلر و و رل إىل ياعد ةب التزا م ا قرر حب حمطش .وعط

ملا نقرد تكري

نة ير اليليب أ م نيؤصمل هةو و د تكي نة ير احلرمر أ م نيؤصمل هرةو و رد
تكي إ دى النة يتني خبايصهة حمتمل األ مير نيتعني األصمل هة كمللكو و د
تقةو ة حب ا رالك نيتخيمرر ا كطرف حب اصتيرةر أي منهمرة شرةءو رملا مرة تقتضريش
القةعرد  .إح أ ك رف أ ميرر ا رالك والعطررم يصريلش إىل رد اإللرزا حب غة ررر
الاعي ر))(.)1
أقوله مل بيمن ( دس سرب) ولش عدولش إىل القيل ةلتزا م م أ مبةنيش تقتضيف
كينش من التعةرمس ني اإلطال ني.
القول الثانيه احستحبةب
و ي ا هير و اصترةرب أغطرا األسرةطنيو رةل ال ريخ ( ردس سررب) حب
النهة ره ((تيليف األمر من بل القطبة العةدل لةئز مرغا نيشو ورمبة طرغ رد
اليليب؛ ة حب رلك من التمكن من األمر ة عروف والنهيف عن ا نكرو ووض
األشيةء ميا عهةو وأمة سطبة اجليرو نمت عطم اإلنقة أو غطا عط

نش أنرش

مت تيىل األمرر مرن بطرشو أمكنرش التيصرل إىل إ ةمرر احلردود واألمرر رة عروف
والنهيف عن ا نكر و قمر األمخةس والاد ةا حب أر ة هة وصطر اإلصيا و وح
كي حب مجي رلك االن يالاو وح نةعالن لقبيحو نإنش قتحا لش أ
لتيليف األمر من بطش))().2

( )1مابةح الفقة ره .671/1
( )2النهة ره ص.356

تعرمس
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و ةل حب القرائره ((وأمة القطبة اجلةئرو نال جييز أل د أ
من األمير اتةران من بطش إح أ

عطم أو غطا عط

تيىل شيئةن

نش  )1()) ...إىل آصر عبةر

النهة ر عينهة.
وحب ال رائ ه ((ولي أمن من رلك – أي اعتمرةد مرة ألرر  -و ردر عطر
األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر استحبت))().2
أقوله ملا القيل من ا هير غري مور ألنهم ح قيلي

ةحلرمرر الملاتيرر ليح رر

اجلةئر وإمنة يف عرضير تن أ ممة قي ش من احملرمةا وا فرومس أنهم

ر طي

حب دصيهلة األمن من الي يع حب ا عةصريفو نة رةن مرن اليلريب ا قردميف لةمرر
والنهيف مفقيد وا قتضيف ميليد.
ولعل دليطهم عط احستحبةب ي اعتبةر ملا ا يرد من ماةد

ا يرد

األول –أي رعة ر ماةحل ا ؤمنني -وغة ر مة تدل عطيش روا ةتش احسرتحبةب نرال
ز د ا قة عنهة.
وحب ملا إ مةل ل فرمس ا قألر و ي كي اليح رر مقدمرر ليالرا األمرر
والنهيف؛ لملا اع ف مجطر منهم كةل هيد ال ةنيف وصة ا اجليا ر رأ مقتضر
القياعد اليليب حب مفرومس كالمهمو إح أنهم مةليا إىل احستحبةب لتقر بةا
ركرو ة وكأنهة مةنعر من القيل ةليليبه
(منهررة) مررة حب ا قررةلكو ررةل ( رردس سرررب)ه ((ومقتض ر

ررملا ال ررر

وليب التيلير و أل القةدر عط األمر ة عروف جيا عطيش وإ مل يلش الكةملو
ولعل ولش عد اليليب كينش اير النةئا عن الكرةملو وعمري النهريف عرن

( )1القرائره .202/ 2
( )2ال رائ ه .12/ 2
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الدصيل معهمو وتقي د احسم حب د يانهمو نإرا مل بطغ د ا ن و نال أ ل مرن
احلكم عد اليليب))(.)1
أقوله ةصل كالمش ( ردس سررب) أ عمري ا نر مرن وح رر اجلرةئر ال ة رث حب
الروا ةا شةمل لعمةلش؛ ألنهم ني ي عنش حب عمطشو نإرا مل كن ملا ا ن

ةلغةن

د ا ن الفعطيف الكةمل حب ميرد األمر والنهيف عند التزا م هيرث طغريف ترأوريب
ليرود الروا ةا حب اجلياز نإنش ح قل عن إنزالش مرن مقرتيى اليلريب الفعطريف
إىل احستحبةب و وح قاد قيلشه ((نرإرا مل بطرغ رد ا نر )) ارير مقتضريف
احلرمر حب وح ر اجلةئر.
و د اع مس عطيرش مجر ومرنهم ري نفقرشو رةل ( ردس سررب) حب ر رل
كالمش األوله (( وح خيف مة حب ملا التيليش)).
و ررةل ال رريخ األناررةري ( رردس سرررب)ه ((وح خيف ر مررة حب ررة رب مررن
الضعف كمة اع ف ش غري وا د؛ أل األمر ة عروف والاو نإرا مل بطغ مرة
ركرب –من كينش اير النةئا  . . .إىل آصر مة ركرب  -د ا ن و نال مرةن مرن
اليليب ا قدميف لطيالا)).
وم ركر ( دس سررب) تقر بر نة لكرال ال رهيد ( ردس سررب) و رد ا تمرل
الرربعض أنررش تيليررش لقرريل ا ررهير ةحسررتحبةب لكررن سرريةق الكررال والقرررائن
ا يليد نيشو صايصةن يلش حب نهة ر التقر اه (( ملا مة أشةر إليش)).
ةل ( دس سرب)ه ((وميكن تيليهش أ نفه اليح ر بيح حمرر ؛ ألنهرة
تيلا إعالء كطمر البةطل وتقي ر شريكتشو نرإرا عةرضرهة بريح آصرر و ري تررك
األمررر ررة عروف والنهرريف عررن ا نكرررو ولرريه أ ررد مة أ ررل بح رةن مررن ا صرررو

( )1مقةلك األنهة ه .139/3
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نططمكطف نعطهةو حتايالن اطحر األمر ة عروفو وتركهرة دنعرةن فقرد تقري د
احسم حب د يانهم ا يلا إلعالء كطمتهم و ي شيكتهم.
نعررمو ميكررن احلكررم ةسررتحبةب اصتيررةر أ ررد مة اررطحر مل تبطررغ ررد
اإللزا

ت جيعل أ د مة أ ل بحةنو لياري والبةن)).

أقوله ر د هملب الكوى تببيقهة عط رلحة ماطحر اليح ر إرا تي رف عطيهرة
األمر والنهيفو عط ماطحر ترك وح ر اجلةئر م نرمس تقةوي القبح .و رد عطيش
أ

ملا ليه تيليهةن خلطيمب من تقر را احسرتدحلو وإمنرة ري تاري ر قرتي ةا

تزا م ا الكةا و ي جمرد ادعةء ح سبيل عرنتش ةلنقبر إلينرة إح مرن صرالل مرة
نقتكهرب من الروا ةا.
وم ةل ( دس سرب) حب تقر ا كي ا يرد مرن الترزا مه ((واحلةصرله
أ لررياز الفعررل وال ر ك نررة لرريه مررن ررةب عررد لر ررة دليررل رربح اليح رررو
وختايح دليطش غري ملب الاير و ل من ةب مزامحر بحهة قبح ترك األمرر
ة عروفو نططمكطف مال كر كلم منهمة والعمل مبقتضةبو نكري تزا م احلقّني حب
غري ملا ا قة  .ملا مة أشةر إليش ال هيد قيلشه لعمي النهيف  ..إخل))(.)1
(ومنهة) مة حب اجليا ره و د رمب احستحبةب حب ميضعنيه
أ د مةه يلرش ( ردس سررب) مقرتدرك نة عطر تيليهرش ا تقرد (صرفحر
 ) 707عط كي مقتض القياعد اليليبو ةل ( دس سرب)ه ((الطرهم إح أ
قةله أ ضةن عد ولي ش حب صايص ملا الفرد أ ضةن و لطنايص ا ز ير الريت
لعطت شة دان لطجم عط التقد ر األ ولو ا عتضد فتيى ا عكمو ولعرل رلرك
أوىل من القيل عد وليب ا قدمر نةو ألنهة من مقدمةا القدر ا رو

( )1ا كةساه .80-79/ 2

هة
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التكطيفو ة عرنت من نقةدب حب اليح ر من العةدل إرا تي رف األمرر رة عروف
عطيهةو واألمر حب رلك سهل))(.)1
أقول ه ر د ةجلم عط التقد ر األول مة اصتةرب صة ا احلدائ ( دس سرب)
الملي وان ا هير ةلقيل ةحسرتحبةبو تقر را أ غة رر مرة تردل عطيرش تطرك
الروا ةا احستحبةب و يف ت مل مة حنن نيشو نةلقيل ةليليب نة غري حمتملو
ملا ولكن استدراكش ( دس سرب) غري تة أل الدليل عطر اليلريب مرة ركررب
من وليد ا قتضيف و ريف ا قدميرر لطيالرا وعرد ا رةن لةمرن مرن الي ريع حب
احلرا وليه الروا ةا.
أمررة يلررشه ((أوىل مررن القرريل ) )..نيع ررممس نيررش ررةحملق القرربزواري حب
إشرركةلش ا تقررد

يررث لعررل اليح ررر مررن شرررو اليلرريب و رريف غررري والبررر

التحايل.
وةنيهمةه يلش عد أ اع مس عط إ رار ال هيد ال رةنيف رةليليب أنرش
مل ُحك عن أ د التعبري ةليليب إح عن احلطيف حب سرائربو ةل ( دس سرب)ه
قرةل ولري مبعينرر كرال األصرحةبو نرةء عطر

رمرر اليح رر حب

((الطهم إح أ

نفقهةو أنش تعةرمس مة دل عط األمر ة عروفو ومة دل عط

رمر اليح ر مرن

اجلةئر ولي من ولشو نيجم

ينهمة ةلتخيري ا قتض لطجيازو رنعةن لقيد ا ن من

الفعل ممة دل عط احلرمرو وأمة احستحبةب نيقتفةد ينئمل من هرير ال غيرا
نيش حب صو حممد ن إحةعيل وغريب الملي ي أ ضةن شة د اجلم و صايصةن عد
احعتضةد فتيى ا هيرو و رمللك رتفر

( )1ليا ر الكال ه .165-164/22

ينئرمل إشركةل عرد معقيليرر اجلرياز

(  ……………………………………………… ) 104فقه املشاركة يف السلطة
ة عن األصرح حب مقدمرر اليالراو ضررور ارتفرةع اليلريب لطمعةرضررو إر
عد ا عقيلير مقطم نيمة مل عةرمس نيش مقتضيف اليليب))(.)1
أقول ه اع ف ( دس سرب) أ

ملا التقر ا لي مت نإنش مبين عط

رمر اليح رر

حب نفقهة أي احلرمر الملاتير نال نفعش.
وردم عطيش ال يخ األناةري ( دس سرب) عد أ وصفش أنش أضعف من
إشرركةل احملقرر القرربزواريو نقررةل ( رردس سرررب)ه ((إ احلكررم حب التعررةرمس
ةلعمي من ولرش ري التي رف والرلريع إىل األصريل ح التخريريو كمرة ررر حب
حمطشو ومقتضة ة إ ة ر اليح ر؛ لةصلو وولريب األمرر رة عروفو حسرتقالل
العقل ش كمة وبت حب ة ش)).
و رد عطيشه-
 -1إ

ملا ح عدَ إشكةحن ألنش صالف مبنةئيفو إر لعل اتةر صة ا اجليا ر

( دس سرب) كةحملكيف عرن ا رهير وال ريخ األنارةري نفقرش حب رسرةلر
التعةدل وال اليحو أ مقتض األصل األوليف حب ا تعةرضرني وإ كرة
التي ررفو إح أ األصررل ال ررةنيي التعبرردي ا قررتفةد مررن الروا ررةا رري
التخيريو نةإلشركةل ررد عطيرش ( ردس سررب) إر متقرك مبقتضر األصرل
األوليف م وليد األصل ال ةنيي.
 -2يلش ( دس سررب)ه ((إ ة رر اليح رر لةصرل)) مرردود مبرة أسقرنةب مرن
األصررل م ر مررة دلررت عطيررش الروا ررةا مررن عررد انفكةكه رة عررن ا عاررير
واع ف ( دس سرب) مللك.
 -3مة أوردب عض ال ررماح قيلرشه ((إ مرة نرمعرش عطيرش مرن ولريب األمرر
ة عروف –حستقالل العقل ش -ممنريع حب رةل تي فرش عطر اليح رر مرن
اجلةئرو كمة رشد إليش نتيى مجةعر من األصحةب ةحستحبةبو إر لري
( )1ليا ر الكال ه .164/ 22
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كة ممة قتقل ش العقل ة كة ولي ش حمالن لإلشكةل واخلالف عد عد
رمر اليح ر نتأمل))(.)1
أقول ه ا فرومس سقي تأوري كل مرن الردليطني ا تعةرضرني عطر ا صرر حب مرةد
احلتمةع والنكر إىل كل ميضيع عط

د.

وم ةل ( دس سرب)ه ((وم عط تقد ر احلكم رةلتخيريو نرةلتخيري الرملي
اةر إليش عند تعةرمس اليليب والتحر م ي التخريري الكرة ريو و ري األصرمل
أ د مة ةلتزا الفعل أو ال كو ح التخيري اليا عيف)).
أقوله ملا الرد() 2صحيح إر ا راد ةلتخيري نة أ ا كطرف حب مقرة العمرل ايرر
حب األصمل أ د ا تعةرضرني مرن اليلريب واحلرمررو ولريه مرة كهرر مرن كرال
صة ا اجليا ر ( دس سرب) أ مرادب كم ا يرد ةجلياز واإل ة ر.
وم ةل ( دس سرب)ه ((وم ا تعةرضة

ةلعمي من ولشو ح ميكن إلغةء

ة ر كل منهمة مبطقةنو ل ةلنقبر إىل مةد احلتمرةع؛ ليلريب إ قةئهمرة عطر
ة ر مة حب مةدتيف احن اقو نيطز استعمةل كل من األمر والنهيف حب أدلر األمر
ة عروفو والنهيف عن اليح رو حب اإللزا واإل ة ر)).
أقوله يلشه ((نيطز )) نيرش لرف ون رر مرترا أي طرز اسرتعمةل األمرر حب أدلرر
األمر ة عروف والنهيف حب أدلر النهيف عن اليح ر حب اإللزا حب مةدتيف احنر اقو
واإل ة ررر حب مررةد احلتمررةعو و رري كمررة ترررى مرربين عط ر كرري دحلتهمررة عط ر
اليليب ةليض و والاحيح أنهة ةإلطالق نال طز مة ركرب ( دس سرب).

( )1دا ر البةلا إىل أسرار ا كةسا لط هيديه .512/1
( )2لعل كال صة ا اجليا ر صحيح عط مبةنيش ألنش قريل

كيرا األمرر و رد ر را

ناطش نيبق اجلياز نيهمة و ي التخيري ح التخيري مبقتض التعةرمس.
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أمة القيد اخليئيف ( دس سرب) نقد أورد عطر كرال صرة ا اجلريا ر
( دس سررب) رةئالنًه ((ونيرش إ مرالك التعرةرمس رني الردليطني ري ورود النفريف
واإلوبةا عط ميرد وا دو هيث قتضيف كل منهمة نفيف ا صر عن ميضريعشو
رررد دلرريال عط ر ميضرريع وا رردو نرريحكم أ ررد مة يلي ررش وآصررر

وم ةلررش أ

هرمتشو و يث أنرش ح عقرل التمرةع احلكمرني ا تضرةد ن حب حمرل وا ردو نيقر
ينهمة التعةرمسو و رل إىل ياعدب.
ومن ا قبيع ش أ ا الك ا ملكير ليه مبيليد حب ا قة .
واليلش نيرشه أ ميضريع اليلريب ري األمرر رة عروف أو النهريف عرن
ا نكرو وميضيع احلرمرر ري اليح رر مرن برل اجلرةئرو وكرل مرن ا يضريعني ح
مقةس لش رة صر هقرا طبعرش األولريفو نرال شريفء مرن أنرراد ا يضريعني نررد
لآلصر))(.)1
أقوله حز كالمش ( دس سرب) ا تاةر من أ التعةرمس عط التنةحب الطفكيف كمة
رمب ( دس سررب)و مر أ التعرةرمس ميكرن أ

كري

رني اإلطال رني وإنكرةرب

مكررة ر و ومبنرررةب ( رردس سررررب) اررريل التعررةرمس حب م طرررش إح أ مرلحةترررش
ا نايصر ح جتريو نكالمش نة اةلف بةنيش.
ولعل الملي دنعش إىل ملا اإلنكرةر إ قةسرش اليلردانيف رأ ا ريرد مرن
التزا م لعد در ا كطف عط امت ةهلمة معةن كمة نح عط رلك نيمة نقطنةب عنش
(صفحر  )711ننف التعةرمس أصرالن مرن دو أ

ربني ا قريم أصرالنو ورم رةل

( دس سرب)ه ((و د اتضح أ ا قة من صغر ةا ةب التزا م دو التعةرمس
كمة كهر من صة ا اجليا ر))و والاحيح مة سنختةرب من التفايل إر اهلل
تعةىل.

( )1مابةح الفقة ره .671/1
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عد ا نةنة ني القيل ةليليب والتار ح ةحستحبةب
و ةلعيد إىل كال ال يخ األناةري ( دس سرب) نإنش رمب صحر القيل
ررةليليب ا قرردميف لطيح ررر حب ا قررة و م ر اسررتحبة هة النفق ريف متهيرردان اررةحلر
ا هير.
ةل ( دس سرب)ه ((وم دليل احستحبةب أصح – ح حمةلر  -مرن أدلرر
التحر م – لدحلتهة عط احلرمر سياء متكن معهة من األمر ة عروف والنهيف عن
ا نكر أ حو ودليل احستحبةب اايص ةألول-و نتخاح شو نال نكر عد
رلك حب أدلر التحر مو ل ح د عرد رلرك مرن مال كرر النقربر ينرش و رني أدلرر
وليب األمر ة عروف)).
أقول ه أي أ أدلر رمر اليح ر لطجةئر سقبت عد ختاياهة أدلر احستحبةب
نررال تطحررظ ح ق رةن م ر أدلررر ولرريب األمررر ررة عروفو وح تطررح النقرربر ينهمررةو
ونكتفيف نقط مبال كرر النقربر رني دليرل احسرتحبةب و رني أدلر ر ولريب األمرر
ة عروف(.-)1
وررم ررةل ( رردس سرررب)ه ((ومررن ا عطرري ا قرررر حب غررري مقررة أ دليررل
استحبةب ال يفء الملي د كي مقدمر ليالا ح ُعةرمس أدلرر ولريب رلرك
اليالرراو نررال ولررش جلعطررش شررة دان عطرر اخلررروج عررن مقتضررة ة؛ أل دليررل
احستحبةب مقيق لبية

كم ال ريفء حب نفقرشو مر

بر النكرر عرن ا طزِمرةا

العرضيرو كاريورتش مقدمر ليالا أو مأميران ش ن جيا إطةعترشو أو منرملوران
وشبهش))().2

( )1و ملا ي عينش تقر ا القيد اخليئيف ( دس سرب) حنقالب النقبر الملي تقد
(صفحر  )685ونة نةب.
( )2ا كةساه .83-82/ 2
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وحب ضيء ملا مل جيد زاز حب ا تمةل إراد ا هير اليليب حب ملا
ا يرد أمة تارألهم ةحستحبةب نال نةنيشو ةل ( ردس سررب)ه ((نةأل قرن حب
تيليش كال ُّمن عبمر ةجلياز م التمكن من األمر ة عروفه إراد اجلياز ة عن
األعم.
وأمة من عبمر ةحستحبةبو نكرة رب إراد احسرتحبةب العريين الرملي ح
نةحب اليليب الكفةئيفو أللرل األمرر رة عروف اليالرا كفة ررو نكرري ريهلمه
قتحا تيليف القضةء ن ر مرن نفقرشو مر أنرش والرا كفرةئيفو أو قرةله إ
ميرد كالمهم مة إرا مل كن نة معروف م وك جيرا نعرال األمرر رشو أو منكرر
مفعرريل جيررا النهرريف عنررش كررمللكو ررل عطررم هقررا العررةد حتق ر مرريرد األمررر
ة عروف والنهيف عن ا نكر عد رلكو ومن ا عطي أنش ح جيا حتايل مقدمتهمة
بل حتق ميرد مةو صايصةن م عد العطم زمة حتققش))(.)1
أقول ه هر من بال القيل ةنقالب النقبر عد وليد دليل عط احستحبةب
النفقيف صايصةن عند القةئل ةحلرمر الملاتيرو نإرا وبت اليليب ا قدميف نحري
أو آصر نال يلد معش استحبةب نفقيف لش عنيانشو نعم ميكن تقر ا احستحبةب
النفقيف ةعتبةر أ

ملا اليليب ا قدميف كفةئيف وح تعني عط أ ردو و رة كرة

طةعر حب نفقش نيقتحا التنةنه نيش وا بةدر إليشو و بش من ملب النة ير ا رةل
الملي ركرب ( دس سرب) حب القضةء.
القول الثالث ه التي فو إح حب احملرمةا اليت عُطم أ ال ةرع ا قدس ح
رض

ي يعهة عط أي ةل وح تدن إح ةليح رر لطجرةئر و و ري اترةر القريد

اخلميين ( دس سرب)و و نةب عط مة ا تمطش من لزو األصمل ةلقدر ا تريقن مرن
روا ةا الرصار اليت ركرنة ة حب ا يرد األول .ةل ( دس سرب)ه ((عطر
( )1ا كةساه .84-83/ 2

رملا
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اح تمررةل ح اررح إلغررةء اخلايصررير ةلنقرربر إىل مبط ر ا اررطحرو وح دعرريى
األولي ر القبعير حب ا ألمر ة عروف والنهيف عن ا نكر.
نإسراء احلكم إىل لياز التيليف حب د يانهم لةمر ة عروف والنهيف عرن
ا نكر م كلو ل غري صحيح ت حب صير العطم أنش م تيليش دن ارتكةب
منكر معميل وترك معروف م وك نضالن عن غري ة))(.)1
و ةل ( دس سرب) حب ميض آصره ((إ ا تفة م من أدلر ولي همة –أي
األمر والنهيف -أنش معط

عد استطزا ترك والا أو نعل را و ودليل رمرر

اليح ر مبط حب ميضيعشو عط حني التنجيز وح عةرمس ا عط ا نجزو ل دليطش
ةكم عط دليل احلكم ا عط و نكمة ح تعةرمس ني األدلرر مبرة عرنرت ح جمرةل
لطتزا م عد عد إطالق ك رف منرش ا قتضريف وعرد اسرتقالل العقرل يلريد
ا قتضيف ت حب ميرد لزو ارتكةب احلرا )).
أقوله نقطنة عنش ( دس سرب) (صفحر  ) 709النكتر حب من أ ملا ا تفة مو و يلش
( دس سرب)ه ((عد إطالق  ..إخل))

ري إىل كي وليب األمر والنهيف مقيدان

ةلقدر ال رعير عط ا عن ا صر() 2غري ا عن الملي استكهرنةب من كال عض

( )1ا كةسا احملرمره .205/ 2
( )2و ةصطشه أ لطتكطيف مبةدئ و يف ا اطحر وا فقرد واحملبي يرر وا بغيضريرو و رملب
ض النكرر عررن كينرش مقردور التحاريل لطمكطررف
ا برةدئ رد تكري وة تررر لطفعرل غر م
كمحبي ير الاال ومبغيضير تل النفه احمل مرو و د ح تكي ا بةدئ وة ترر لطفعرل
إح إرا كررة مقرردوران لطمكطررفو و ررد مُ ِّررل لررش رررد القررال وأكررل ا يتررر .وعطر

ررملا

نةلقدر العقطير راد منهة القدر ا رأصير حب التكطيرف اليالرد بةدئرش مبطقرةنو وأمرة
القدر ال رعير نهيف القدر ا أصير حب التكطيرف الرملي تكري مبةدئرش اتارر هرةل
القدر و وا ةئز ينهمرة كري

طحرة التكطيرف مرن يرث مبةدئرش .رملا مر التقرطيم
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األعال حب ا نة ر الاغرو ر ا ملكير و و رمر اليح ر مبطقر وح رزا م ا قيرد
ا بط .
وررم ررةل ( رردس سرررب)ه (( ررملا ةلنقرربر إىل ا قتض ريف الررملي ررة ررةألمر
ة عروف والنهيف عن ا نكر.
وأمة ا قتضيةا اليت حب ا عروف وا نكر نال ولش لتزامحهة م مقتضريف
احلرمر حب تقطد اليح ر أل تزا م ا قتضيةا إ منرة ري حب التكرةليف ا تيلهرر إىل
مكطف وا د نإرا دار أ مر مكطف ني شرب اخلمر و تل الرنفه احمل مرره قرد
ال رربو ومر تقررةوي ا قتضريةاه ررتخري وأمررة مر دورا األمررر ررني ارتكررةب
مكطف حمرمةن وارتكةب مكطف آصر حمرمةن و نال ولش ال كر ا قتضيةا وح جييز
ارتكةب شخح حمرمةن لدن ارتكةب شخح آصر حمرمةن ولي كة مقتضةب أ مو
نطي تي ف ترك شرب اخلمر من ز د عط ارتكرةب عمررو حمرمرةن دو شرر هة حب
ا قتضيف ح ميكن احلتزا

يازب أو ولي ش.

نعم نيمة إرا كة وليد شيفء مبغيضرةن مبطقرةن وجيرا عطر كرل مكطرف
دنعش كي من بيل تزا م ا قتضيةاو نإرا تي ف إجنرةء الرنل صرط اهلل عطيرش
وآلش من د ةمل أ راد تطش عط شرب اخلمر أو غرريب مرن احملرمرةا جيرا عقرالن
إجنةئش ةرتكةب احملر )).
أقول ه ح يلد عندنة مقتضية أ رد مة حب األمرر رة عروف والنهريف عرن ا نكرر
وال ةنيف حب متعطقهمة أي نفه ا عروف وا نكرو ل ري وا رد حب ال رةنيف وإن رةء
األمر والنهيف وسيطر لتحقيقشو و د تقد

ملا ا عن نال ولش لطتفايل الملي ركرب

( دس سرب).

قبح ا ؤاصمل عط تررك التكطيرف غرري ا قردور تكي نرةنو واسرتحةلر لعرل التكطيرف
لبعث ا كطف حني نعل غري مقدور.
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و هر من ملا أنش ( دس سرب) ح رى ا يرد جمرى لطتزا م ألك رر مرن
ولشو إمة أل

رمر اليح ر مبطقر ووليب األمرر والنهريف م ررو وح رزا م

ا رو ا بط و أو أل ا قتضية حب متعط األمر والنهيف و مة ا عروف وا نكر
ح تتزا م م مقتضيف احلرمر حب وح ر اجلةئر لكنش ( دس سرب) استدرك و رةله
(( ملا كطش نةءً عط أ

كي وليب األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر شررعيةن

وأمة نةءً عط كينش عقطيةن و رى العقل لزو

فظ أغرامس ا يىل اليت ح رض

نقضهة و بح ترك ا ن عن اةلفر ا يىل وعن نقض أغراضش مرن غرري نررق رني
كي النة ض نفقش أو غريب من سةئر ا كطفنيه نال بعد القيل تزا م ا قتضيةا
القةئمر ة عروف وا نكرر مر مقتضر
اإل شكةل اح حب العكةئم الت

عطم طز

رمرر التريليف مرن اجلرةئرو لكنرش حب غة رر
فكهة كمة أشرنة إليش.

وأ مة لي تي ف ترك شرب اخلمر مرن ز رد عطر ارتكرةب عمررو معارير
دونش نتجي ز ارتكة ش لدنعش حب غة ر اإلشكةل ل غري ممكن وح أ ن الترزا نقيرش
ش سياء طنة أ وليب األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر عقطيف أو نقطيف))(.)1
و ةل ( دس سرب)ه ((وأمة كطمةا األصحةب وإ تيانقت رة ران مرن
زمن شيخ البةئفر عط اصتالف التعة ري يازبو لكن ح كهر منهة اإلمجرةع أو
ال هر عط ليازب خلايص األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر .و د نقا إىل
العالمر حب ا نته دعيى عد اخلالف نيشو و ي غري صحيح))().2

( )1ا كةسا احملرمره .195-194/2
( )2ا كةسررا احملرمررره  205/2وحب ر طررش تعررر ض هكة ررر صررة ا مفتررةح الكرامررر عررن
غريب أ العالمر حب ا نته نفريف اخلرالف عرن رلرك كطرش (مفترةح الكرامرره 114/4و
كتةب ا تةلرو حب اليح ر من بل العةل أو اجلةئر).
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وصطح ( دس سرب) إىل القيله (( وأنت صبري عد وبيا إمجةع معتو
أو شررهر معتمررد مررن رلرركو سرريمة مرر كرري ا قررألر ممررة ك رررا نيهررة األدلررر
والروا ةاو وح كن أ

كي هلم مقتند سيا ة.

لكن م رلرك تبرة

نترةوى مرن عرنرت قرطا اجلررأ عطر ا خةلفررو

نة قألر حمطل تردد))(.)1
مقتض التحقي حب ا قألره
التحقي حب ا قة قتضيف لرزو تفكيرك صبرةب الفر ضرر إىل ولري نيه
وليب األمر ة عروف ووليب النهيف عن ا نكر –و ملب من مثراا احونينيرر حب
الفر ضر اليت نة نة ة حب البحيث التمهيد ر().2
أمة وليب األمر رة عروف كةلردصيل حب وح رر اجلرةئر ألمررب و ةشريتش
ةلاررال أو الارري أو احلررجو نيقررتكهر مررن األدلرر تعةرضررش مر

رمررر اليح رر

لطجةئرو وح دليل عط تقدميشو رل ميكرن تقر را الردليل عطر العكرهو أي أ
دليل وليب األمر ة عروف ليه لش إطالق أصالن

مل مريرد اليح رر احملرمرر

ةلتقر بةا ا تقدمر ومنهة مة نقطنةب عن القيد اخلميين ( دس سرب).
نعم إرا صحم دصيلش حب ا يرد األول و ي رعة ر ماةحل ا ؤمنني و ضةء
يائجهم والدن عنهم أمكن القيل تقدميشو لكن د قةل عد الردصيل؛ أل
ا قيِّ لطيح رر نعرل ا عرروف لطمرؤمنني و ري غرري األمرر رة عروف وح مالزمرر
ينهمة كمة ي واضح.
وأمررة ولرريب النهرريف عررن ا نكررر نيتررزا م مر

رمررر اليح ررر؛ ألننررة ررني

منكر نه ا نكر ا راد رنعش ومنكر اليح ر لطجةئر نيتزامحة وجتري نيهمة ياعد
( )1ا كةسا احملرمره .206/2
( )2رالعش حب نقش اخلالفه 30/8و األمر ة عروف والنهيف عن ا نكرو الققم األول.
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التزا م من ال ليح ةأل ميرو ولمللك اص نة حب م طش ارتكةب ا نكر األصف من
ألل دن ا نكر األشدو وإرا كة دن ا نكر من ماةد

الدن عرن أوليرةء اهلل

ا ؤمنني نإنش دصل صرألةن حب روا ةا ا قيِّع األول ا تقدمر.
و نبغيف احلتفةا إىل أ طرف التزا م نة دن ا نكر وليه جمرد النهيف
عن ا نكر نال د من ضمم القدر عط التأوري ش.
ح قرةله إ م ررة ل تي رف إنقررةر الغر ر عطر مقدمررر حمرمرر ح شررك أنررش
صغرى لطتزا م و ي والا نيكي نقضةن عط التفكيك.
نإنش قةله إنش تف م كل من األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر حب أصل
كينهررة مررن اليالبررةا إح أنررش والررا لنفقررش و ررملا اليالبررة لطتيصررل إىل
مقتضة مةو نة ةل ا ملكير من تي ف الفعل عط مقدمر حمرمر أمرة مقرألتنة نهري
من تي ف األمر ةلفعل عط مقدمر حمرمر نال مالزمر ني معةجلتيهمة.

إشكال على القول بالتزاحمه
أشرركل عررض األعررال عط ر لر ررة التررزا م حب ا قررة و مررنهم القرريد
اخلميين ( دس سرب) و د تقد تقر بش (صفحر .)722
ومنهم عض األعال ا عةصر نو و د استند إىل مبن لطمحق النرةئيين
( دس سرب) ركرب حب مبحث الفروق ني ة يف التعةرمس والتزا مو وميكن – نةءً
عطيش -تقر ا عد لر ة التزا م نة نقد ورد حب تقر راا ه ش ( دس سرب)ه
((إرا و

التزا م ني والبني طيليني متقةو ني مالكةن كمة حب دورا األمر ني

ال أو رني تررك
القية حب الركعر األوىل مرن الارال والقيرة حب الركعرر ال ةنيرر مر ن
والا متي ف عط حمر مقةوٍ معش حب ا الك وارتكةب ا قدمر احملرمر نبنةءً عط
التخيري ال رعيف بت التخيري نيهمة أ ضةن (وأمة) عط ا ختةر نةلتكطيف ة تقد
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ي الملي كي نعطيةن دو ا تأصر أل سقي كل من التكطيفني ا ترزامحني نرةءً
عطيش ح كي إح ةمت ةل ا صر ومب ة أ امت ةل التكطيرف ة ترأصر مترأصر صةرلرةن
لتأصر متعطقش عط الفرمس نال كي لطتكطيف ة تقد مقرقط حب عرضرش نيرتعني
امت ةلش عط ا كطف هكم العقل نيجا القية حب الركعر األوىل و طرز التنرةب
ا قدمر احملرمرو نعم إرا كرة مرالك اليالرا ا ترأصر أ ريى مرن مرالك اليالرا
الفعطيف نيليب فظ القدر نعالن كي مققبةن ليليب اليالا ا تقد ))(.)1
أقول ه ملب الكوى صحيحر وح يلد تزا م أصالن لفعطير ا تقد دو معةرمس
لكن عطينة أ نفهم منهة معن واس ممة كهر من ار ة ةلبيلير الزمةنير وحمل
ه هة عطم األصيل؛ إر ت مل مة ميكن تقميتش ةلبيلير الرتبير كمة لي كرة أ رد
التكطيفني مقيدان

ر ودليرل التكطيرف ا صرر مبطقرةن مرن نة يترش نيقردم ا بطر

لفعطيتش نيققط ا قيدو كمة نقطنة عن القيد اخلميين ( دس سرب) (صفحر  709و
 )711من كي ولريب األمرر والنهريف مقيردان عرد الي ريع حب حمرر أمرة رمرر
اليح ر لطجةئر نهيف مبطقر.
و رم هة عط م ل ملا عض األعال ا عةصر ن (دا
نقطنة عنش (صفحر ) 705و وانته إىل أ
األمر والنهيفو وم طبم

ملا ا بن

طش ال ر ف) نيمة

رمر اليح ر لطجةئر نعطير دو وليب

نة لينتج عرد لر رة الترزا مو نقرةله ((إ

ملا –أي التزا م -تم نةءً عط عد متةمير مة اصتةرب احملق النةئيين وتبعش مج
منهم القيد اخليئيف من أنش إرا تزا م تكطيفرة ومل ألررز أ ميرر أ رد مة وكةنرة
طيليني كي التكطيف ة تقد نعطيةن دو ا تأصرو مقتدحن عطيش أ سقي كرل
من التكطيفني ا تزامحني نةءً عط كي التخيري ني ا تزامحني عقطيةن ح كي إح
ةمت ةل ا صرو و مبة أ امت ةل التكطيف ة تأصر متأصر صةرلةن لتأصر متعطقش عط
الفرمس نال كي لطتكطيف ة تقد مققط حب عرضش نيتعني امت ةلش عط ا كطف
( )1أليد التقر رااه .280/1
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هكم العقلو وإح نفيف صرير عرد إ رراز أ ميرر اليلريب رتعني البنرةء عطر
رمر اليح ر وعد لياز ةو نضالن عن اليليب))(.)1
أقوله مة ركرب (دا

طش ال ر ف) ح قتند إىل ملا ا بن الملي نقطش عن احملق

النةئيين ( دس سرب)و ليضيح عد رليعش إىل البيلير الزمةنيرو وإمنة قتند إىل
مةن آصر عن التزا م و ي مة حينةب ةلبيلير الرتبير ني ا بط وا رو .
مضةنةن إىل عد وليد صغرى هلملا ا بن

نة لعرد ولريد البيليررو إر

يف كمة طنة إمة زمةنير كمة حب ا ةل الملي ركرب احملق النةئيين ( ردس سررب) أو
أنهة رتبير كمة ن عطيش ملا ا قت كل نيمة نقطنةب عنش (صفحر  )705ونة نةب-و
وح يلد شيفء من منةشئ ملب البيلير حب ا قة .

(املورد الثالث ) اإلكراب والتقير واحضبرار
نإرا أكر ش اجلةئر عط اليح ر وتيعمدب مبة يلا لش ضرران عط نفقش أو
عرضررش أو مةلررش لررةز برريل اليح ررر الرريت كررة ألررر
األناةري ( دس سرب)ه (( أو عط من تعط

بيهلررةو وأضررةف ال رريخ

ش هيث ُعدم اإلضرار ش إضرراران

شو و كري حتممرل الضررر عطيرش شرة نة عطر الرنفه كرةألب واليلرد ومرن لررى
جمرا مة))()2و و دم ال هيد ال ةن يف ( دس سرب) اإلكراب ر((اخليف عطر الرنفه
أو ا ةل أو العرمسو عطيش أو عط

عض ا ؤمنني عط ولش ح ميكن حتممطرش عرةد ن

هقا ةل ا كرمب حب الرنعر والضعرو ةلنقبر إىل اإل ةنر))().3

( )1نقش الاةدقه .390/21
( )2ا كةسا احملرمره .85/2
 )3مقةلك األنهة ه .139/3
(
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أقوله كي الضرر ممة ح ميكرن حتمطرش عرةد شرر زائرد لتحقر معنر اإلكررابو
وعط أي ةل نقيأتيف مة رتبط ة قة حب التنبيهةا إ شةء اهلل تعةىل.
تببيقةا لطمقألره
و ملب ا قألر هلة مثراا عمطيرر واسرعر أل كر ريان مرن الرمل ن عمطري حب
القررطبةا اجلررةئر رومرو ألنفقررهم ارتكررةب احملرمررةا و طررم النررةس وانتهررةك
احلرمةا هجر أنهم مكر ي وجمبيرو أو مضربرو و وحنري رلركو نهرل رملا
مقيم ؟.
كمررة أنهررة تب ريمن و ي فررر ا كطررف حب عررض الكررروف العارريبر حتررت طررم
البياغيررت كررةليت مررم هررة العرا يرري عنرردمة أعطرن ا قبررير صرردا احلرررب عطر
اجلمهير ر اإلسالمير اإل رانير عة  1980وكة
ةجليا أو هرب من سة ر ا عركرو وو

عد من تخطف عن احلتحةق

العرا يي حب الء عكيم ني نةر ن.

ومن تببيقةا ا قألر مة عةنيف منش ا عتقطي

طمةن من التعمل ا القةسريف

من ألل انتزاع احع انةا عط غري م نهل قيم اإلكراب كل رلك أ ح أ نيش
تفايل؟ و هللّ األمصرُ مّنص بصلُ وُّمّنص ُّعدُ] (الرو ه.)4
كم ا يرده
واحلكم ةجلياز عند ولريد أ رد رملب األعرملار وة رت حب اجلمطرر (( رال
صالف ناةن ونتيى ل اإلمجةع ققميش عطيش))(.)1
و دل عطيش عميمةا مة دلم عط الرصار حب اةلفر التكطيف إرا تعرمس
لإلكراب أو اضربر إىل رلركو ومنهرة حب القررآ الكرر م ريل اهلل تعرةىله إِحل أ

( )1ليا ر الكال ه .165/22
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تُّتقاياْ مّنصهُمص تُقة ن] (آل عمررا ه ) 28و يلرش تعرةىله إِحل مُّرنص أاكْررِبُّ وُّ طْبُرشُ مُبْمُّرئّنٌّ
ّةإلِميُّة ِ] (النحله.)106
ومنهة حب الروا ةا ال ر فر احلد ث النبييه (رُن عن أميت مرة أكر ريا
عطيش)( )1و و يهلم (عطيهم القال )ه (التقير حب كل ضرور )()2و و(مة من شيفء إح
و د أ طّش اهلل ن اضبر إليش)() 3إىل غري رلك ممة ح ألار ممرة ري متقرةمل عطيرش
لدى الفر قني.
و دل عطيش صايص مة دلم حب ا قة عط لياز اليح ر لطجةئر إرا أكرب
عطيهررة أو اضرربر إليهررةو و ررد تقرردمت (صررفحر  )674مجطررر مررن الروا ررةا حب
اجملميعر ال ةل ر مرن البةئفرر ال ةنيرر كمرة حب ميوقرر عمرةر و رد سُرئل عرن أعمرةل
القطبة
قدر عط

ةل (عطيش القال )ه (حو إح أ ح قدر عط شيفء أكل وح
طّش) وحب روا ر حممد ن عطيف ن عيق

رب وح

ةل (عطيش القال )ه (مة كة

ا دصل نيش ةجلو والقهر نةهلل ة ل العملر) وحب روا ر حتف العقيل ا عرونره (إح
هر الضرور نكري الضرور اىل الد وا يتر) وغري ة.
ومنهة الروا ةا اليت نقمر نيهة اإلمة الرضة (عطيش القال ) بيلرش وح رر
العهد إكراب ا رأمي لرش (عطيرش القرال ) عطيهرةو وتقردمت مجطرر منهرة (صرفحر
 ) 653وحب عضهة يلش (عطيش القال )ه (نطمة صيمراُ ني بيل رلك و ني القترل
اص ا القبيل عط القتل).
ملا كطش ممرة ح إشركةل نيرش وح صرالفو وإمنرة و ر اخلرالف حب تفةصريل
عد د و منهة مة ا ش طش احملق احلطيف ( دس سرب) حب ال رائ مرن عرد القردر
( )1وسةئل ال يعره كتةب اجلهةدو أ ياب لهةد النفهو ةب 56و ح1و .2
( )2وسررةئل ال رريعره كتررةب األمررر ررة عروف والنهرريف عررن ا نكرررو أ ررياب األمررر والنهرريفو
ةب 5و ح1و .8
 )3وسةئل ال يعره كتةب الاال و أ ياب القية و ةب 1و ح6و .7
(
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عط التفايف مضةنةن إىل اإلكرابو ومنهة مة استكهرب ال هيد ال ةنيف حب ا قةلك من
اصتالف ال رو

ني الرصار حب أصل بيل اليح ر لطجةئر والرصارر حب تنفيرمل

مة أمر ش من ا كةمل وا عةصيفو وغرري رلرك مرن التفةصريل الريت ضرمهة كترةب
اجليا ر ايةغر رصينر و ولةء عدب ال يخ األناةري ليانمفهة حب تنبيهةا وتبعش
عطيهة شرماح ا كةسا و ي أنضل من النة ير الفنير لملا سرنعتمد رملا ال تيراو
وإرا وُلد شيفء مل قجمطش طمش ال ر ف نقنضيفش إ شةء اهلل تعةىل.
التنبيووه األوله ررل لرردليل لررياز الرردصيل رةإلكراب وحنريب مررن األعررملار إطررالق
ةلنقبر حل النةس أو ح؟
ةل ( دس سرب)ه ((إنش كمة ُبةح ةإلكراب نفه اليح رر احملرمرر كرمللك
بةح ش مة طزمهة من احملرمةا األصر ومة تف حب صالهلة ممة ادر األمر ش مرن
القطبة اجلةئر (مة عردا إرا رر الرد ) إرا مل ميكرن التفاريف عنرش وح إشركةل حب
رلك))(.)1
أقوله ملب كةلتيطئر لطمبطا الملي تنةولش ملا التنبيشو و قم ( دس سررب) حب
ملب الفقر من كالمش مي فش من صالف أوةرتش نكتر سجمطهة ال هيد ال ةنيف ( دس
سرررب) حب تعطيقتررش عطر

رريل احملقر احلطّرريف ( رردس سرررب) حب ال رررائ حب ا قررألر

اخلةمقر ا طحقر فال ((مة كتقُّا ش)) ةل ( دس سرب)ه ((إرا أكر ش اجلةئر
عط اليح رو لةز لش الدصيل والعمل مبة أمرب م عد القدر عطر التفاريفو
إح حب الدمةء احملرمر نإنش ح تقير نيهة)) عد أ

ةل حب ر ل ا قألر الرا عره ((ولي

أكرب –أي عط اليح ر لطجةئر -لةز الدصيل دنعةن لطضررر اليقرري عطر كرا يرر
وتزول الكرا يرر لردن الضررر الكر ري كرةلنفه أو ا رةل أو اخلريف عطر
ا ؤمنني)).
( )1ا كةساه .86/2

عرض
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نعط ال هيد ال ةنيف ( دس سرب) قيلشه (( و د ركر ا انف رمحرش اهلل
حب ررملب ا قررألر شرررطني أ ررد مةه األكرررابو وال ررةنيفه عررد

رردر ا ررأمير عط ر

التفايفو و مة متغة را و نإ ا إلكراب جييز أ جيةم القردر  -كمرة عرنرت مرن
تعر فش -نةل ةنيف أصحم من األول .والكة ر أ م روطهمة اتطفو نةألول شر
ألصل بيل اليح رو وال ةنيف شر لطعمل مبة أمرب من ا كةملو و مرة متغرة را
أ ضةنو أل التيلير ح قتطز األمر ة كةملو ل جييز أ

يليش شيئةن من األ يال

و رد أمرب إىل رأ شو كمة د عطم حب ا قألر القة قر مرن لرياز بريل اليح رر رل
استحبة هة إرا متكن من إ ةمر احل  .وأمة أمرب

يفء من احملرمةا نقد كي م

اليح رو و د نفك عنهة كمة إرا ألز الكرةمل شخارةن أصرمل شريفء مرن األمريال
احملرمر أو األعمةل كمللك))(.)1
أقوووله لعررل الرردان حسررتكهةر ررملا التفر ر حتارريل مررور لطتكرررار حب مقررأليت
ال رائ و د ولد ال هيد ال ةنيف ز ةد حب عبرةر ا قرألر اخلةمقرر عطر مقرتيى
ال ر ( إضةنر عد القدر عط التفايف) وا رو

( إضةنر العمل مبة رأمرب

اجلةئر مضةنةن إىل أصل اليح ر) نةنقدح حب ر نش ال ر ف ملا التفر .
وأصمل ال يخ كةشف الغبةء ( دس سرب) هملا التفاريل نقرةل –مةزلرةن
عبةرتش عبةر القياعد -ه ((ولي صةف ضرران قريان

ك اليح ر اخلةلير عن النف

والضرر كرب لش اليح ر ينئملٍ ودن اليقري لتقطبش عط مةلشو وأمة العمل رأمرب
حب ضرر اخلط نال جييز إح م ا لضرر ا عتو دو غريب))().2
و د رد صة ا اجليا ر ( دس سرب) عط

رملا التفاريل قيلرشه ((ح

نرق حب اإلكراب ا قيم لطدصيل حب اليح ر احملرمررو واإلكرراب ا قريم لطعمرل مبرة
أمرب ش من نعل احملرمةا حب وح ر كة أو غريب)) وولش رلك قيلشه ((وا رراد
( )1مقةلك األنهة ه .140-139/3
( )2شرح القياعده .99
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ةلقردر و القردر ال ررعير الريت تنرة

هرة اليالبرةا واحملرمرةا ا بطقررو و ريف

اخلةلير عن الضرر الملي ح ُتحمل حب النفه وا رةل والعررمس دو األعرم منهرة
ومن ا تمطر عط رلك ممة يف در عقالن وعرنةنو نة راد ينئملٍ من عد القدر
حب ا نت ي ا راد من اإلكرابو ح أ ا راد الفرق ني ال يح ر والعمرل مبرة رأمربو
نيكفيف حب إ ة ر األوىل اإلكراب الملي جيةم القدر عط التخطحو خبالف ال ةنيف
نإنش ح كفيف نيش إح عد القدر إر ي ينئملٍ كمة ترى ح ولش لشو ضرور عد
الفرق حب األدلر))(.)1
أقول ه ملا صالف مبنرةئيف إر لريه مرن ا قرطّم أ اإلكرراب تضرمن عرد القردر
ال رعير مضةنةن إىل القدر العقطير والعرنير نقد تحق معن اإلكراب م إمكرة
التفارريف أو مر ولرريد ا ندو رررو وسرريأتيف مز ررد مررن الكررال حب التنبيررش ال ةلررث
(صفحر ) 801و وميكن أ

قتفةد من عطم األصيل حب ملب ا قرألر مرن مبحرث

لياز البدار حب ا أمير ش احضربراري لط رك حب صردق احضربرار مر إمكرة
التخطح ةحنتكةر وعرد البردار و ضرم اشر اك اإلكرراب واحضربرار مرن رملب
اجلهر.
وعط أي ةل نرةلتعطي الارحيح أ
( رردس سرررب) أ

قرةل أنرش مرة كرة لط رهيد ال رةنيف

قررتكهر ررملا التفارريل مررن كررال احملق ر ( رردس س ررب) ألنررش

كة هير قيل ةحلرمر العرضير أي أ اليح ر رملاتهة ليقرت حمرمرر نرال ألترةج
الدصيل نيهة إىل مقيِّ و وإمنة ألتةج إليش العمل مبرة رأمر رش الكرةمل إ كرة نيرش
معايرو نهملا التفايل ح ميضيع لش عند ا هيرو و د رد ال هيد ( دس سرب)
هملا عط التفايل ا ملكير وسيأتيف كالمش ( دس سرب) حب التنبيش ال ةلث إ شةء
اهلل تعةىل.
نعم ميكن تاير صدور ملا التفايل من ال يخ كةشف الغبةء ( ردس
سرب) ونكرائش القةئطني ةحلرمر الملاتيرو و ينئملٍ رد عطيش أنش صالف ة ر األدلر
( )1ليا ر الكال ه .166/22
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من عد الفرقو لملا أغط ال يخ األناةري ( دس سرب) ملا النزاع وكرملا مرن
تبعش.
لكننة سنملكر (صفحر  )768ولهةن ممة نت ح اهلل تعةىل رش لتفقرري تفاريل
ال هيد ال ةنيف وكال ال يخ كةشف الغبةء ( دس اهلل أسرار م مجيعةن).
وم ةل ال يخ ( دس سرب)ه ((إمنة اإلشكةل حب أ مة رل إىل اإلضرار
ةلغري – من نها األميال و تك األعرامسو وغري رلك من العكةئم  -ل بةح
كل رلك ةإلكراب ولي كة الضر ر ا تيعد ش عط ترك ا كرب عطيرش أ رل مبراترا
من الضرر ا كرب عطيشو كمة إرا صةف ع ط عرضش من كطمرر ص رنر ح تطير

رشو

نهل بةح مللك أعرامس النةس وأمياهلم ولي طغت مة طغت ك ر وعكمررو أ
ح د من مال كر الضرر ن وال ليح ينهمة؟ ولهة ))(.)1
أقول ه ُتاير حب ا قرألر عرد

رةحا طحرة مرن تيلرش إليرش الضررر واإلكرراب

ونيعهمررة وال لرريح ينهمررة وحنرري رلررك ممررة سررنتعرف عطيهررة مررن صرالل البحررث
ونطحقهة مبة مل ُتعرمس هلةو وحمل البحث منهة مة لي اد اجلةئر مة نيرش إضررار
ررخح مررة وأمررر شخا رةن آصررر تنفيررملبو وتيعمرردب ةلضرررر إ مل فعررل رلرركو
نةلضرر متيلش من اجلةئر ا تداءً إىل غري ا كرب وإىل ا كرب عط تقد ر عد تنفيمل
األمر .وتيلد صير أصرى لعل أ د منةشئ اخلالف ي اخلطط ينهة.
واأل يال حب مقألر سقي

رمر اإلضرار ةلغري عملر اإلكراب وحنيبه

( )1ا كةسرراه 86/2و و ال ررظ نررة أنررش ( رردس سرررب) مل ررملكر ولررش القرريل ال ررةنيف
ةل ليحو وإمنة أورد ولهةن لقيل مل ملكربو ةل ( دس سرب)ه ((ومن أ ا قرتفةد
من أدلر اإلكراب ت ر عش لدن الضررو نال جيريز دنر الضررر ةإلضررار رةلغري ولري
كة ضرر الغري أدو و نضالن عن أ
الرصار حب

اهلل تعةىل صةصر.

كي أعكرم)) و ري ولرش القريل ةصتارةص
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أوهلةه عد اصتاةص دليل سقي احلرمر ةإلكراب ه اهلل تعةىل نقط
وإمنة

مل اإلضرار ةلغري مبطقةن ولي كة الضررر ا تيعرد رش عطر تررك ا كررب

عطيش أ ل مبراتا من الضرر ا كرب عطيشو واصتةرب ال يخ صة ا اجليا رو ةل
( دس سرب)ه ((إمنة تحق اإلكراب أمرب –أي اجلرةئر لطمكررب -كطرم ال رخح
ا خايص وإجلةئش إىل رلكو نإنش ينئملٍ عد صدق اإلكراب عطيش قبا صينش لي
ختطّف عن األمر من الضرر والملي ح ُتحمل و جييز لش العمل مبة أمر))(.)1
و ي ة ر إطالق احملق احلطيف ( دس سرب) والعالمر حب القياعد

()2

ةل

حب ال رائ ه ((إرا أكر ش اجلةئر عط اليح ر لةز لش الدصيل والعمل مبة أمرب م
عد القدر عط ال تفاميف إح حب الردمةء احملرمرر نإنهرة ح تقيرر نيهرة)) وحب مفترةح
الكرامر نقبتش إىل ا رهيرو رةل ( ردس سررب) عرد أ

ريمى ا تمرةل ال لريح

ةأل مه ((لكن األصحةب أططقيا))().3
و يماب ال يخ األناةري ( دس سرب) و ةل عنرش القريد اخلمريين ( ردس
سرررب)ه ((ولعمررري إ مررة أنررةدب شرريخنة األ ناررةري حب غة ررر القرردادو ومررة ررةل
عضهم() 4إشكةحن عطيش غري سد د))().5
وةنيهةه عكه األول أي اصتاةص الرصار ةرتكةب صايص
تعةىل وح ت مل ر النرةس ولري كرة

طريالن وكرة مرة تُيعِّرد رش كربريانو ونامرل

عضهم حب ملا القيل نخامش ة همةا من اإلضرار.

( )1ليا ر الكال ه .167/22
( )2رال لةم ا قةصد حب شرح القياعده .44/4
 )3مفتةح الكرامره .115/4
(
( )4ا راد ش الفةضل اإل روانيف ( دس سرب) كمة صرح ( دس سرب).
( )5ا كةسا احملرمره .220/2

اهلل
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وةل هةه ال تفاريل رني مرة إرا كرة الضررر ا تيعرد رش أعكرم مرن ا رأمير
إ قةعش ن تف احلرمرو و ني مة إرا كة أ ل نال ترتف سرياء كةنرت حب ر اهلل
تعةىل أو

النةسو و د تقد (صرفحر  ) 732تارر ح ال ريخ كةشرف الغبرةء

( دس سرب) مبة قرب منشو و ةل تطميملب حب مفتةح الكرامره ((وجيا عطيش عطر
ا تمةل يي تقد األ ي نةأل ي و و د تطحظ ا مةوطر وا خةلفر نيمة تعط

ش

أو رربعض ا ررؤمنني مررن التفررةوا حب ا راتررا اجلطيطررر وحب مررة دليطررش بعرريف أو
ين))(.)1
را عهةه التفايل ني مة لي كة الضرر الملي تيعردب رش اجلرةئر مبة رةن حب نفقرش أو

حمرمةنو و ي اتةر القيد اخليئيف ( دس سرب) ةله (( النة يررررر ال ةل ررررره أ

تيلررررش

الضرر إىل الغري ا تداءً وإ ىل ا كرب عط تقد ر اةلفترش رة أمرر رش اجلرةئرو وكرة
الضرررر الررملي تيعرردب ا كرررب – ةلكقررر  -أمررران مبة رةن حب نفقررشو كمررة إرا أكر ررش
الكةمل عط نها مةل غريب ولطبش إليشو وإح نيحمل أمي ال نفقش إليرش .وحب رملب
الاير ح د لطمكرب من حتمل الضرر

ك النهاو ومن الياضح أ دن ا كرب

أ ميالش لطجةئر مبرةح حب نفقرش تر حب غرري رةل اإلكررابو ونهرا أمريال النرةس
ولطبش إىل اجلرةئر ررا حب نفقرش وح جيريز رنر اليرد عرن ا برةح ةإل ردا عطر
احلرا ))().2
و ةل ( دس سرب)ه ((النة ير الرا عره أ

تيلش الضرر ا تداءً إىل الغري

وإ ىل ا كرررب عطر تقررد ر اةلفتررش كررم الكررةملو كمررة إرا أكر ررش عطر أ

طجررئ

شخاةن آصر إىل نعل حمر كةلزنةءو وإح أ لوب عط ارتكة ش نفقشو و ينئمل نرال
ميض ألدلر نفيف اإلكراب واإلضبرار واحلرج والضررو دا ر أ اإلضرار أ د

( )1مفتةح الكرامره .115/4
( )2مابةح الفقة ره .675/1
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البرنني ممة ح د منش لزمةنو ندنعش عرن أ رد مة ةإلضررار رة صر تررليح رال
مرلحو وإر نتق ا زامحر و رل إىل ياعد ةب التزا م))(.)1
وا

نقتعرمس األ يل ونبني مة ميكن أ

قتدل ش عطيهة.

القول األوله عمي الرصار حلقيق النةس مبطقةنو وميكرن حتاريل عرد ولريب
من كال ال يخ ( دس سرب) لالستدحل عطيشه
األول ه ((عمي دليل نفيف اإلكراب جلمي احملرمةا ت اإلضرار ةلغري
مة مل بطغ الد )) و((إطالق أدلر اإلكراب وأ الضروراا تبيح احململوراا))().2
و ةول القيد اخلميين ( دس سرب) أ

قدم شيا د عط

ملا اإلطالق

نةستدل ((مب يرد نزول يلش تعةىله إ ح مرن اكررب و طبرش مبمرئن ةحميرة ] نإنرش
هقا يل ا فقر ن و عض الروا ةا ا عتمد نزل حب ضير عمرةر يرث أكررب
عطر الررواء عررن الررنل صررط اهلل عطيررش وآلررش وسرربش وشررتمش نفر جممر البيررة ه
((أعبة م عمةر طقةنش مة أ رادوا منش وم ةله ولةء عمةر إىل رسيل اهلل صرط
اهلل عطيش وآلش و ي بكيفو ةل صط اهلل عطيش وآلشه مة وراك نقةله شر ة رسيل
اهلل مة تُ ركت ت

طت منك وركرا آهلتهم خبريو نجعل رسيل اهلل صرط اهلل

عطيش وآلش ميقح عينيش و قيله إ عةدوا لك نعد هلم مبة طتو ننزلت ا رر عرن
ا ن عبةس و تةد ))() 3انته .
وشأ نزول ا ر ح يلا تقييد إ طال هرة أو ختاريح عميمهرة نقيلرشه
ن ّةإلميُّرة ِ]ه مبطر شرةمل بطر اإلكررابو وح ولرش
إح مُّنص أاكرِ ُّب ُّو طْبُش مُبمُّر ّئ ٌّ
حصتاةصش خبايص اإل عةد عطر القترل وإ كرة شرأ نزولرش صةصرةن كمرة أ
احلةل كمللك حب سةئر ا ةا.

( )1ا ادر القة ه .679/1
( )2ا كةساه 86/2و .87
 )3جمم البية ه مج .597/6-5
(
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نال نبغ اإلشكةل حب إطال ش))(.)1
((وميكن تقر ا دحلر ا ر أ ضةن عط رن مبط مة أكر يا عطيرشه رأ
اإل كراب إرا صةر ميلبةن لرن احلرمر عن تك عرمس النل صط اهلل عطيرش وآلرش
وتكمل بش حب نبيتش وكتة ش و ي من أعكم احملرمةا وميلبةن لرن
من اليضعيةا من لهر صةر ميلبةن لرن

در دمرش الرملي

رمر تك سةئر األعرامس نضالن عن

األميال اليت يف دو األعرامس ولرن سة ر اليضعيةا أ ضةن)).
((وتدل عط إطال هة أ ضةن روا ر عمرو ن مروا – وح بعد أ تكي
معتمد () -2عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) ةله ( ةل رسيل اهلل صط اهلل عطيش
وآلشه رن عن أميت أ ر ر صارةل صبةؤ رة ونقريةنهة ومرة أ كر ريا عطيرش ومرة مل
بيقيا ورلك يل اهلل عز ولله ر نة ح تؤاصرملنة] إىل أ

رةله و يلرشه إح

من أكرب و طبش مبمئن ةإلمية ])()3و وعن العيةشيف عنش عطيش القال حني ة.
يث تدل عط أ نش تعةىل رن عن األمر مة أكر يا عطيش مبطقرةن مبقتضر
ا ر الكرمير.
وتدل عط عد احصتاةص أ ضةن روا ر مقعد ن صد ر –ا عتمد ل
ح بعد أ تكي ميوقر ( -ةله يل أل يف عبد اهلل عطيش القال ه إ النةس روو
أ عطيةن عطيش القال ةل عط منو الكينره ستدعي إىل سل نقبينيف وم تدعي
إىل الواء مين نال توأوا مينو نقةله مة أ ك ر مة كملب النةس عطر عطريف عطيرش
القال و وم ةله إمنة ةله ستدعي إىل سل نقبينيف وم تدعي إىل الواء مين
( )1ا كةسا احملرمره .210/2
( )2حب ا اررردره ((حب سرررند الروا رررر معطررر

رررن حممرررد البارررريو مضررربرب احلرررد ث

وا مل او ولكن عدب حب تنقيح ا قةله  233/3من احلقة )).
 )3وسررةئل ال رريعره كتررةب األمررر ررة عروف والنهرريف عررن ا نكرررو أ ررياب األمررر والنهرريفو
(
ةب 25و ح.10
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وإنيف لعط د ن حممد صرط اهلل عطيرش وآلرشو ومل قرله وح تروأوا مرين نقرةل لرش
القةئله أرأ ت إ اصتةر القتل دو الواء ؟ نقةله واهلل مة رلك عطيش ومة لش إح
مة مض عطيش عمةر ن ةسر يث أكر ش أ ل مكر و طبش مبمئن ةإلمية نأنزل
اهلل عز ولل نيشه إح من أكرب و طبش مبمئن ةإلمية ] نقةل لش النل صط اهلل
عطيرش وآلرشه رة عمررةر إ عرةدوا نعرد نقرد أ نررزل اهلل عرملرك وأمررك أ تعرريد إا
عةدوا)(.)1
ومعطي أ الكة ر منهرة أ ا رر ح خترتح قضرير عمرةر أو ضرير حنري
ضرريتش ررملاو م ر أ إطررالق يلررشه سررتدعي إىل سربميف نق ربمينيفو وك رملا إطررالق
اإللةز ةلواء ه قتض لياز مة مبجرد الدعي ممن خيةف سيطش أو سيفش من
غري اصتاةص ةإل عةد عط القتل وكالمش ملا ليه ة ران حب كينرش عطر ولرش
اإلصبةر ةلغيا ل الكة ر ية القرائن عطيشو أل لرش عطيرش القرال كرة أعرداء
عطم من عداوتهم رلك عةد و نال معن لطحمل عط ميضيع صةص عطمش عطيش
القال من طر

الغياو وح جر عط رنر اليرد عرن إطرالق الردليل مبحرض

راك اح تمةل.
وتدل عطيش أ ضةن صحيحر كر ن حممد عن أ ريف عبرد اهلل عطيرش القرال
ةله (إ التقير ترس ا ؤمن وح إمية

ن ح تقير لشو نقطت لشه لعطت نداك يل

اهلل تبةرك وتعةىله إح من أكرب و طبرش مبمرئن ةإلميرة ] رةله و رل التقيرر إح
ملا)().2
وروا ر اجلعفر ةا عن عطيف ن أ يف طةلا عطيش القال

ةله ( طرته رة

رسيل اهلل الرلل ؤصمل ر دو عملا شو ةله تقيف عملا ش مبة رضريهم ةلطقرة

( )1وسةئل ال يعره أ ياب األمر والنهيفو ةب  /29ح .2
( )2نفه ا ادرو ةب 29و ح.6
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و كر ش ةلقطا ةل صط اهلل عطيش وآلرش ري ريل اهلل تبرةرك وتعرةىله إح مرن
اكرب و طبش مبمئن ةإلمية ](.)1
وروا ر عبد اهلل ن عجال عن أ يف عبد اهلل عطيش القرال

رةله (سرألتش

نقطت لشه إ الضحمةك د هر ةلكينر و يشك أ نردع إىل الرواء مرن عطريف
عطيش القال نكيف نان ؟ ةله نة رأوا منشو طته أ همة أ ام إليك؟ رةله أ
صمل مبكر نقةليا لش ا رأ من رسيل اهلل
متضيا عط مة مض عطيش عمةر ن ةسر؛ أا ّ
نوئ منش نأنزل اهلل عز ولل عملرب إح من أكررب و طبرش مبمرئن ةإلميرة ])()2و
إىل غري رلك.
نتحام ل ممة ركر عد احصتاةص ه اهلل تعةىل حمضةنو وكملا ةإل عرةد
ةلقتل و قضير عمةر أو حني ة.
وإ شرررئت طرررته مقتضرر إطرررالق رررد ث الرنرر وإطال رررةا التقيرررر
وعميمةتهة عد احصتاةص .وإمنة ن أا دعيى احصتاةص من جمرد استبعةد
أو وليب نيرو و م نرمس مشيهلة مبة تقد لبعض األعررامس ا همرر الريت مرن
قيق النةس رن

ملا احستبعةد وتدن تطك اليليب))().3

أقول ه ميكن ا نة رر حب رملب التقر برةا أنهرة كطرهة ميكرن إرلةعهرة إىل ر اهلل
تعررةىل إر أ الرصاررر حب التجررةوز عطر مقررةمهم القررةميف ةعتبررةر م جررج اهلل
تعةىل ومبطغيف رسةحتشو كمة أ طةعتهم (صطياا اهلل عطيهم أمجعرني) مقرونرر
بةعر اهلل أي أنهة تتعط

عنةو نهم ح أشخةصهم وسيةق ا ر شة د عط رلك

( )1مقتدرك اليسةئله 269/12و أ ياب األمر والنهيفو ةب 28و ح.1
( )2وسررةئل ال رريعره كتررةب األمررر ررة عروف والنهرريف عررن ا نكرررو أ ررياب األمررر والنهرريفو
ةب 29و ح.13
 )3ا كةسا احملرمره .214-211/2
(
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ألنهة تتحدث عن إصفةء اإلمية وإ هةر الكفر نتكي ا ر ألنبير عرن ا ردع و
وح اح ينئملٍ التجر د عن اخلايصير إىل مبط الغري.
و ايةغر اصرىه إ عن يا (الغري) ا راد احستدحل عطيش منارف عرن
م ل ملب ا ياردو و د نقطنةب متة كالمش ( دس سرب) ومل جند نيرش مرة ردل عطر
ا بطيب.
ولنة شة د آصر عط مة طنةب من كالمش ( دس سرب) أل األولي ر الريت
استدل هة مبنير عط حلة عنيا النل (صرط اهلل عطيرش وآلرش) ولريه شخارش
ت

عممهة إىل الغريو و ملب األولي ر الريت ركر رة ( ردس سررب) حلرمرر ترك

عرمس رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش) واستدل هة عطر الرصارر حب التعردي
عط أعرامس النةس نضالن عن أمياهلم ةإلكراب نهي يةس ممنريع؛ أل

ر اهلل

أعكرم مررن ر رسرريل اهلل (صرط اهلل عطيررش وآلرش) إِ ال ِّررصك لكاطْرم عُّكّرريم]
(لقمة ه )13وم رلك نقد رُصمح نيرش عنرد ولريد العرملر مرن دو أ ُقرتدل
ةألولي ر عط ليازب حب ا خطي ني.
و كهررر مررن ررملا ن ررل حمةولررر القرريد اخلمرريين ( رردس سرررب) حب تعز ررز
احستدحل إطال ةا وعميمةا أدلر الرصار.
وأمرررة يلرررش ( ررردس سررررب) حب ر رررل كالمرررش ه ((وإمنرررة ن رررأا دعررريى
احصتاةص)) نريد عطيشه-
 -1إنهة ليقت جمرد دعيى ل ي ارتكةز مت رعيف مقتند إىل رؤ رر شررعير
تُ دد عط أ مير قيق النرةس وممتطكرةتهم وندا رر طمهرمو تر أ
الملنا ه اهلل تعةىل ُغفرر والرملنا هر النرةس ح ُر كو نفريف حمةسرن
الو يف قند مرنيع عن أمري ا ؤمنني (عطيش القال ) ةله (الملنيب والوره
نملنا مغفير ورنا غري مغفير ورنا نرلي لاة بش وخنةف عطيش ..أمرة
الملنا ا غفير نعبد عة بش اهلل تعةىل عط رنبش حب الدنية نةهلل أ كم وأكر
أ

عة ا عبدب مرتني .وأمة الملنا الملي ح غفرر نكطرم العبرةد عضرهم
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لبعض .وأمة الرملنا ال ة لرث نرملنا سر ب اهلل عطر عبردب ورز رش التي رر
نأصبح صةشعةن من رنبش راليةن لر ش ننحن لش كمة ي لنفقش)(.)1
ومن يل أمري ا ؤمنني (عطيش القال ) لقةئل رةل هضررتشه (أسرتغفر
اهلل) إ احستغفةر ق عط ستر معة ٍو وأ الملنا م اهلل تعرةىل ميكرن
أ

غفررر ةلتي ررر الاررةد ر والنررد لكنررش (عطيررش القررال ) ررةل حب قرريق

ا خطي نيه (وال ةلرث أ ترؤدي إىل ا خطري ني قري هم تر تطقر اهلل
أمطه ليه عطيك تبعر)().2
نم ل ملب الروا ةا تؤسه إ دى الدححا هلملب الرؤ ر ال رعير.
وممررة ورد حب نضررل ال ررهةد حب سرربيل اهلل تعررةىل وأنهررة كفررةر لكررل
الملنيب م اهلل تعةىل إح قيق ا خطي نيو كةلروا رر عرن اإلمرة البرة ر
(عطيش القال ) ةله (كل رنا كفّررب القترل حب سربيل اهلل عرز ولرل إح
الر ردُّ ن ح كفرررةر لرررش إح أداؤب أو قضررريف صرررة بشو أو عفررري الرررملي لرررش
احل )()3و تقر ا تيسي معن الرد ن إىل ا رةدي وا عنريي ني رمل كرل
قيق الغري.
نم ل ملب الروا ةا تؤسه نحي أو آصر من الدححا هلملب الرؤ ر
ال رعير.
 -2إنش ت لي كة استبعةدان نإ استبعةد روي القرائح الطبيفر يلا عد
اجلرأ عط اةلفتهة كمة تقد منش ( دس سرب) (صفحر .)725

( )1هةر األنياره 29/6و ج.35
( )2نهج البالغرو قم اةر الكطمةاو ر م (.)417
 )3الكةحبه 94/5و ح6و وورد م طهة حب ماةدر العةمر م ل مة حب كنز العمةله
(
.11098
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إشكال ودفع:
واإلشكةل الرئيقيف الملي رد عط

ملا ا ليلش ري عرد إمكرة األصرمل

هرملا الردليل عطر عميمرش وإطال رش أي وإ أضررم هقريق ا صرر ن نرال رد مرن
ختاياش ه اهلل تعةىل؛ أل
األمر نال اح أ تكي

ملب الرصار شرمعت لدن الضررو ولالمتنة عط

ملب الرصار حب دن الضرر عن النفه مقيمغةن إل قةعش

ررةلغريو لررملا أورد ال رريخ ( ردس سرررب) عطرر نفقررش حب ررملا اليلررش مبررة كررررب
ا ع ضي عط إطالق أدلر الرصار( )1و ةصطش ((أ ا قتفةد من أدلر اإلكرراب
ت ر عش لدن الضررو نال جييز دن الضرر ةإلضرار ةلغري ولي كة ضرر الغري
أدو و نضالن عن أ

كي أعكم.

وإ شررئت طررته إ

ررد ث رن ر اإلكررراب ورن ر احض ربرارو مقرريق

لالمتنررة عطر لررنه األ مرررو وح قررن حب احمتنررة عطر

عضررهم

صياررش حب

اإلضرار ةلبعض ا صرو نإرا تي ف دن الضرر عن نفقش عط اإلضرار رةلغري
مل جيز وولا حتمل الضرر))().2
وألةب ( دس سرب) أ (( مة ركر من استفةد كي نفيف اإلكراب لردن
الضررو نهي مقطمو مبع ن دن تيلش الضررر و ردوث مقتضريشو ح مبعنر دنر
الضرر ا تيلش عد ايل مقتضيش.
ية رلركه أنرش إرا تيلرش الضررر إىل شرخح مبعنر

اريل مقتضريشو

ندنعش عنش ةإلضرار غريب غري حز و ل غري لةئز حب اجلمطرو نرإرا تيلرش ضررر
عط ا كطف إلبةرب عط مةل ونرمس أ نهرا مرةل الغرري دانر لرشو نرال جيريز

( )1كةلفةضل اإل روانيف والقيد اخليئيف ونقش الاةدق.
( )2ا كةساه .87-86/2
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لطمجبير نها مةل غريب لدن اجلو عن نفقشو وكمللك إرا اكرب عط نهرا مرةل
غريبو نال جيا حتمل الضرر

ك النها لدن الضرر ا تيلش إىل الغري))(.)1

أقول ه ةصل كالمش ( دس سرب) أ ا راد من كي ا قرتفةد مرن أدلرر اإلكرراب
دن الضرر صحيح ولكنش مبعن أ الرصار لطمكرُّب إتية مة كر ش عطيش اجلةئر
أللل ا ن عن دوث ا قتضيف لطضررر وأ ح يلرد أصرالنو هيرث أنرش لري مل
فعل مة أكرب عطيش نإنش يلد ا قتضيف لطضرر عد رلكو وليقت الرصار لطمن
من الضرر الملي ارل مقتضريش وأصربح مرن حتاريل احلةصرل نطريه عطيرش أ
يلد ا ةن عن تأ وري ا قتضيف احلةصل أصالن.
وتببيقش حب ا قة أنش كمة ح جييز دن الضرر ا تيلش إىل شخح دنعرش
إىل غريب أل مقتضيش د تعط

ش و كي صرالف احمتنرة لري رصِّرح لطمقاريد

ةلضرر دنعش إىل ا صر أل مقتضيف الضرر مل ألارل ةلنقربر لطغرريو نكرمللك
إرا تعطقت إراد اجلةئر إ قةع الضرر ةلغري وحتق مقتضيف الضرر هيث ح غري
نيش امتنةع ا كرب عن العمل مبة أمرب شو نهنة ح جيا عط ا كرب احمتنةع وجييز
لش إ قةع الضرر ةلغريو ألنش من دن الضرر عد ايل مقتضيش متعطقةن ةلغري نال
جيا عطيش لرب إىل نفقش لدنعش عن الغري؛ أل مقتضيف الضرر مل تحق

ةلنقبر

إىل ا كرُّب نمبةلبتش تحمطش من ألل دنعش عن الغري صالف احمتنة .
ومتة تقر بش ( دس سرب) لطجياب أ

قةل إ إ قةع الضرر رةلغري عرد

ايل مقتضيش ةلنقبر إىل رلك الغري هقا إراد اجلةئرو كعد حتمل الضررر
لدنعش عن الغري ليه نيش اةلفر لالمتنة .
و رد عط

ملا ا ةئز حب التفر

( )1ا كةساه .89-87/2

ني ا يرد نه-
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 -1إنش غري جمد وح اطح لطتفر و وال رة د عطر رلرك أنرش أنرتج حب ا رةل
األول عد لياز إ قةع الضررر رةلغري الرملي مل ألارل مقتضريف الضررر
ةلنقبر إليش و ي ال خح ال ةلث غري اجلةئر وا كرُّبو أمة حب ا ةل ال ةنيف
نأنتج عد الي ليب ةلنقبر لغري ا قايد ةلضرر و ي ا كرُّبو ولي كرة
ا ةئز تةمةن ألنتج ارلةا وا د و ولعطرش ( ردس سررب) مطتفرت إىل رملا
اإلشكةل نعبمر عن كم دن الضرر ةإلضرار غريب حب ا ةل األول أنش
غري حز لتي يد كم احلةلتنيو لكنش استدرك منافةن أنش غري لةئز.
 -2إ عد لي از دن الضرر حب ا يرد األول ليه ألنش عد ايل مقتضيش
وإمنة أل الرصار حب إ قةع الضرر ةلغري من ألل دنعش عن نفقش ت لي
عد

كة

ايل مقتضيش ي صالف احمتنرة أ ضرةن عطر نريع األمرر حب

نكر العرف و ولقبح رن ضرر تقي غ ضرر آصر ح سيمة إرا كة الضرر
ا كرُّب عطيش أعكم ممرة تيعردب رش اجلرةئر كمرة فر مس القةئرل رةإلطالقو
نرلعنة إىل عد سعر الرصار ةإلكراب لغري قيق اهلل تعةىل.
وألةب القيد اخلميين ( دس سرب) عن اإلشكةل عد ا ةن من اةلفر
احمتنة

نةو ةل ( دس سرب)ه ((إ دعريى كري

رد ث الرنر منمرر أو شُررِّع

رلك لدن الضرر و نال ولش ل ميلش مة ي صالف ا نمر أو ميلا لطضرر –كمرة
عن الفةضل اإل روانيف وغريب -مدنيعر أ مة ركر من بيل نكتر الت ر

ح عطر

احلكررمو نكررري لعررل العررد لنكتررر عررد تررداصل ا يررةبو وحب م طررش تبرر إطررالق
الدليل))(.)1
أقوله ح شك أ الغرمس من ملب األ ةد ث احمتنةنيرر الرنر

ةلعبرةد وال رفقر

عطيهم نإطالق الرصار حلقيق العبةد نقض لطغرمسو و طز من وليدب عدمش.

( )1ا كةسا احملرمره .214/2
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وأورد ال رريخ األناررةري ( رردس سرررب) عط ر نفقررش نقض رةن( )1متقررك ررش
ا ع ضي عط إطالق الرصار وم دنعشو ومطخح النقضه أنش لي طنرة عمري
دليل الرصار قبا اإلكراب لإلضرار ةلغري لعمت الرصار قربا احضربرار
لي د ا الك نيهمة والدليل عطيهمة والالز ةطل نة طزو م طش.
ية رلكه أنش لي لةز إ قةع الضرر ةلغري قبا اإلكراب حب ا يرد ال ةنيف
من كالمش ( دس سرب)و نالزمش أن ش جييز حب ا يرد األول أ ضةن لالضبرارو إر أ
ا الك نيهمة وا د و ملا مرة ح قريل رش ( ردس سررب) وح غرريبو ومل تربني لنرة
الفرق ينهمةو و ة كة الالز –و ي حتقر الرصارر نيهمرة معرةن -ةطرل ((لقربح
ت ر

األضرار ةلغري لدن ضرر النفهو وأ ضةن ي صالف ا نمرو ولرملا ح تررى

أ دان جييمز تك أعرامس النةس ونهرا أمرياهلم إرا تي رف عطيرش صري عرضرش
و فظ مةلش))() 2نة طزو –و يف الرصار حب اإلكراب -م طش.
لملا تادى ( دس سرب) لطرد مبينةن الفرق نقةله ((وتي م أنش كمة قي
النها حب ال ةنيف لكينش مكر ةن عطيش نريتف

رمتشو كمللك قي حب األول لكينش

مضبران إليشو أح ترى أنش لي تي رف دنر الضررر عطر حمرر آصرر غرري اإلضررار
ة لغري كةإلنبةر حب شهر رمضة أو ترك الاال أو غري مةو سة لش رلك احملر و
و عبةر أ صرىه اإلضرار ةلغري من احملرمةاو نكمة رتف

رمتش ةإلكراب كمللك

ترتف

ةحضبرارو أل نقبر الرن إىل (مرة أكر ريا عطيرش) و(مرة اضربروا إليرش)

عط

د سياء.
مرردنيعه ررةلفرق ررني ا ررةلني حب الاررغرى عررد اش ر اكهمة حب الكرروى

ا تقدمر – و يف أ الضرر ا تيلش إىل شخح ح جيرا دنعرش ةإلضررار غرريب -
( )1الاررحيح مررة صرريرنةب مررن أ البيررة ا ترريف إشرركةل ونقررض ولرريه ولهررةن مقررتقالن
لالستدحل كمة حب مابةح الفقة ر ونقش الاةدق.
( )2ةشير الفةضل اإل روانيفه 263/1و التعطيقر (.)538

(  ……………………………………………… ) 134فقه املشاركة يف السلطة
أ الضرر حب األول متيلش إىل نفه ال خحو ندنعش عن نفقش ةإلضرار ةلغري
غري لةئزو وعمي رن مة اضبروا إليش ح

مل اإلضرار غري ا ضبر إليشو ألنش

مقيق لالم تنة عط احمرو ن صيح عضهم حب اإلضرار رة صر لردن الضررر
عررن نفقررش وصرررف الضرررر إىل غررريبو منررةفٍ لالمتنررة و ررل

رربش ال لرريح ررال

مرلحو نعمي (مة اضبروا إليش) حب د ث الرن اتح غرري اإلضررار رةلغري
من احملرمةا.
وأمة ال ةنيفه نةلضررر نيرش أوح و ةلرملاا متيلرش إىل الغرري هقرا إلرزا
ا كرب – ةلكقر  -وإرادتش احلتميرو وا كرب – ةلفتح -وإ كرة مبةشرران إح أنرش
ضعيف ح نقا إليش تيليش الضررر إىل الغرري تر

قرةله إنرش أضرر رةلغري لرئال

تضرر نفقش))(.)1
أقول ه عطّ الفةضل اإل روانيف ( دس سرب) عط
ح وا

حتتش وح قيقر دونشو نإنة ح نفرمق ني أ

وإح أصملا منكو و ني أ

ملا التفر

أنشه ((جمرد تعبري

قيل ا كرِبه صمل ليف مرن ز رد

قيله أعبين إمة منك أو من ز رد حب تيلرش اإلراد

إىل إضرار أ د شخانيو وجمرد الفرق حب العبةر ح غيمر اليا عيةاو نإ كرة
اإلكراب حب األول مقيمغةن ألصمل ا ةل من ز د كة مقيغةن لش حب ال ةنيفو لكنش ليه
مقيغةن حب األول ةلقب نكمللك حب ال ةنيف.
واحشررتبةب وزعررم التفر ررر ن ررأ مررن ترري م أ إراد ا كرررب ا تيلهررر إىل
إضرررار الغررري نكررري القرريل ا تيلررش إىل دار الغررريو ومنر ا كررُّب عمررة أكرررب عطيررش
كإجيةب صرف رلك القيل إىل دار نفقش حب أنش من رةب إجيرةب صررف الضررر
ا تيلش إىل الغري إىل نفقشو لكن القيةس ةطرلو وا قرة مرن بيرل إضررار الغرري

( )1ا كةساه .89-88/2
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دنعةن لطضرر عن النفه – كرن الاخر ا ةنعر من دصريل رلرك القريل إىل دار
الغري ا يلا لدصيلش إىل دارب -نيارف مللك الضرر عن نفقش إىل الغري))(.)1
أقووول ه سررتأتيف منة ررر يلررش حب عررد التفر ر

ررني اخلبررة ني عنررد منة ررر القرريد

اخلميين ( دس سرب) لشو أمة تايمرب ( دس سرب) ن أ احشتبةب نيأتيف تاحيحش
عند منة ر كال القيد اخليئيف ( دس سرب) حب الاغرى.
ورد القيد اخليئيف ( دس سرب) عط

ملا التفر

أنش ((غري تة صغرى

وكوىو أمة عد صحر الاغرى() 2نة الضرر حب كرال ا ريرد ن إمنرة تيلمرش إىل
ال خح نفقش ا تداءًو نإ اإل كراب ح قطا احصتيرةر عرن ا كررب ليكري مبنزلرر
ا لر احملضرو ل الفعل ادر منش إ رادتش واصتيةربو و كي نعطش كةجلزء األصري
من العطر التةمر لنها مةل الغري م النو ت أ نش لي مل أصملب ومل جيطبش إىل الكةمل
لكة ا ةل ماينةنو وإ تيلش الضرر ينئمل إىل نفقش نمبةشرتش لإلضررار رةلغري
لردن الضررر ا تيعررد رش عرن نفقررش مبةشرر اصتيةر ررو نت تررا عطيهرة األ كررة
اليضعير والتكطيفير.
و عبةر أصرىه أ مرل اإلكراب إىل ختيري ا كررب رني نهرا مرةل الغرري
و ني حتمل الضرر حب نفقش عط نرمس ا خةلفرو و يث كة األول رامةن وضعةن
وتكطيفةن نتعني عطيش ال ةنيف .نعم لي كة الضرر متيلهةن إىل الغري ا تداءً ومل كن
لش مقةس ةلياسبر أصالن نال جيا عطيش دنعش عن الغري إضرار نفقش.

( )1ةشير اإل روانيفه 266/1و التعطيقر (.)543
( )2ررررملا اجلررررياب أوردب الفةضررررل اإل روانرررريف حب تعطيقتررررشه 264/1و ر ررررم ()540و و
266/1و التعطيقر ( )543وممة لةء نيهةه ((ودعريىه أ ا كررُّب – رةلفتح -وإ كرة
مبةشران نهي ضعيفو مدنيعر مبن الضعف أليه ي اجلزء األصري من العطر التةمرر؟
ل ليح مبةشرتش رمبة مل تنطش د ا كرِب – ةلكقر -ومل تبطغش مقدرتش)).
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وأمة عد صحر الكوى نة نش ح ولش لطمن عن وليب دن الضرر عن
الغري ة قةعش نفقشو ل د جيا رلك نيمة إرا أوعدب الكةمل أمر مبةح حب نفقشو
وكة مة أكر ش عطيش من إضرار الغري رامةنو نإ نش ينئمل جيرا دنر الضررر عرن
غريب ةإل ضرار نفقش كمة عرنتش آنفةنو ألنش عد سقي أدلر نفيف الضرر واإلكراب
واحلرج نأدلر رمر التارف حب مةل الغري دو إرنش حمكمر))(.)1
أقووول ه ميكررن ا نة ررر حب إ ررراد القرريد اخلرريئيف ( رردس سرررب) عطرر الاررغرى
والكرروىو أمررة الاررغرى نررة

ررة ر ال رريخ األناررةري ( رردس سرررب) و قر نررر

ا قدمر اليت ركر ة من عد وليب حتمل الضرر لدن ا قتضيف عد و يعش أنرش
ر د ضعف إراد ا كرُّب أ امتنةعش عرن تنفيرمل إراد ا كررِب ح غرري مرن اليا ر
شيئةن أل ا كرِب عةز عط إ قةع الضرر ةلغري سياء عط

د ملا ا كرُّب أو غريبو

نتكي إراد ا كرُّب ضعيفر مبعن أنهة غري مؤور حب إ قةع الضرر عط الغري نعالن.
و رملا ا عنر غرري مرة نهمرش القريد اخلريئيف ( ردس سررب) مرن أ ا كررُّب
مقطيب احصتيةر نرد عطيش أنش اتةر وأنش اجلزء األصري من العطر التةمرو نمة ورد
حب كالمش ( دس سرب)ه (( ت أنش –أي ا كرب -لري مل أصرملب –أي مرةل الغرري-
ومل جيطبرش إىل الكررةمل لكررة ا ررةل ماررينةن)) نررمس ح بررة

حمرل كررال ال رريخ

األناةري ( دس سرب) إر أنرش لري مل جيطبرش لطبرش غرريبو واأل ررب إىل الارير
ا فروضر حب كرال ال ريخ ( ردس سررب) مرة ركررب القريد اخلريئيف ( ردس سررب)
عدئملٍ مقتدركةنه ((نعرم لري كرة الضررر متيلهرةن إىل الغرري ا ترداءً ومل كرن لرش
مقةس ةلياسبر أصالن نال جيا عطيش دنعش إىل الغرري إضررار نفقرش))و وإ مل
كن منبقيةن ع طيش لعد وا عير أ ا كرُّب ح مقةس لش إ قةع الضرر ةلغريو و طنرة
أ مررن أسرربةب احصررتالف حب ا قررألر عررد حلررة نفرره الاررير وا يضرريع حب
كالمهم.
( )1مابةح الفقة ره .678/1
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وأمة الكوى نكرمللك ح تبرة

حمرل الكرال ألنهرة عنرد ال ريخ ( ردس

سرب) احتةد اإلكراب واحضبرار حب أ الضرر ا تيلش إىل شخح ح جيرا دنعرش
ةإلضرار غريبو وليه ا ن ا ملكير حب كال القيد اخليئيف مضةنةن إىل عد د رر
تعرربريب ( رردس سرررب) حب الكرروىو نررإ ميضرريع يلررشه ((ح ولررش لطمنر )) غررري
ميضيع يلرشه (( رل رد جيرا رلرك)) أل ميضريع األول مرة لري كرة الضررر
متيلهةن أوحن و ةلملاا إىل الغريو أمة ميضيع ال ةنيف نهي تيلش الضرر إىل ا كرُّب
ا تداءً.
و ررةلرغم مررن ررملا الرردنةع عررن ال رريخ األناررةري ( رردس سرررب) إح أ
اإلشكةل مة زال ةئمةن؛ ألننة ت لي سطّمنة ضرعف إراد ا كررُّب رأي معنر ممرة
تقد نةلقبح واةلفر احمتنة ميليدا و نعم د تؤور القي والضعف حب احلكم
ةلضمة

ةعتبةر إ يائير القبا أو ا بةشر.
ولطقيد اخلميين ( دس سرب) حمةولر أصرى لطدنةع عن ال يخ األناةري

( دس سرب) وردم اإلشكةل ا ملكير الملي ةصطش أ دليل اإلكراب لري عرمم لعرمم
دليل احضبرار يلهنيه-
أ(( -عد ا الزمر ينهمة –أي اإلكراب واحضبرار-و إر ميكن أ

دمع عمي

األول أللل ميرد نزول ا ر والروا ةا ا تقدمر دو ال ةنيف)).
أقول ه قاد مبيرد النزول ضير عمةر ن ةسرر ا تقدمررو و ةلروا رةا مرة
أحلقهة هة لالستدحل عط عمي الرصارو و ةل ( دس سرب) حب ميضر
آصره ((وإ شئت طته إ التالز ن الفقررتني حب التعمريم وعدمرش عطر
نرضش ليه عقطيةن

()1

ل عرحب طحة و د القيةقو و يف من أدن مراترا

( )1ت ح قبل التخايح والتفكيك ني مياردب.
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الكهير عط تقطيم أصطش و وم
ا قة

يرة

ر نرر عطر التفر رر تقرد عطيرشو وحب

ةمت األدلر عط مشيل دليل اإلكراب حل النةس كمة تقد الكرال

نيش)).
أقووول ه تقرردمت ا نة ررر حب ررملا احسررتدحل وأنررش ح في رد عمرري الرصاررر
حلقرريق النررةسو نرلرر الرردليل مقتاررران عطرر العميمررةا و رر ك نيهررة
احضبرار واإلكراب.
ب(( -إ دليل احضبرار أ ضةن عة

مل احضبرار مبةل الغريو نرإرا اضربر

إىل شرب مةء أو أكل صبز غريب رن دليرل احضربرار رمرر التاررف حب
مةل الغري غرري إرنرشو لكرن ح قرقط ضرمةنش لعرد احضربرار إىل أكطرش أو
شر ش جمةنةن.
و ةجلمطر كمة ترن

رمرر اخلمرر ةحضربرار ترنر

رمرر التاررف حب

مةل الغري ش.
وأمة إرا أكرب عط إعبةء مةلش ندن مةل الغرري لردن شررب نطريه رلرك
م ميحن لدليل احضبرار؛ ألنش مكرب ومطجأ حب إعبةء مةلش لدن شرم متيلش
إليش وإمنة أراد دن شر متيلش إليش مبةل غريب.
و عبةر أصرىه إنش ليه مطجأ إعبةء مةل غرريب وح مضربرا إليرشو رل
مطجأ ومضبر إىل إعبةء مةل نفقشو ألنش الرملي أراد منرش ا كررب وإمنرة أراد
دن شرب مبةل غريب)).
أقول ه عد ملا الرد ريمل ( ردس سررب) رملا اإلشركةل إىل ولرش لارةحل
ال يخ األناةري ( دس سرب) وليه عطيشو من صالل مقدمتنيه إ دا مة
أ احضبرار مق مي لطتجرةوز عطر

قريق الغرري ودليطرش صرةحل لطتعمريمو

وةنيهمة اش اك احضبرار واإلكراب حب التعميمو ةل ( ردس سررب)ه ((وإ
شئت طته مشيل دليل احضبرار نارةن ونتريى ريرد تعطر

ر الغرريو

كةحضربرار إىل أكرل مررةل الغرريو دليررل عطر عررد احصتارةص هر اهلل
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تعةىل .وعد جتي ز م دن إكراب ا كرب ا تيلش إليش إعبةء مةل غريب ليه
أللل عد مشيل دليل احضبرار حل النةسو وإح لز عرد إنترةئهم حب
ا قألر ا تقدمرو ل أللل عرد صردق احضربرار عطر التاررف حب مرةل
الغري نيمة إرا تيلش اإلكراب إليش صةصر.
لطفرق ني احضبرار عط التارف حب مةل الغرريو و رني دنر اإلكرراب
واإلجلةء ا تيلهني إليش مبةل غريب .نة كرب أللل اإل عةد عطيرش إرا مل ردن
مةلش مضبر إىل دنعش ح دن

دلشو وإمنة أراد دن ال ر ا تيلرش إليرش ورنر

إجلةئش إعبةء دلش م عد احضبرار إليشو ل لي اكر ش عط دن مةل ال
انتقةب إليش أو إىل غريب وكة عندب من مةل نفقش مة دن

ش شرب ليه لرش

إعبةء مةل غريب لعد احضبرار إىل إعبةء مةل الغري)).
وم ةل ( دس سرب)ه (( نعم لي مل كن حب الفرمس عندب غري مةل غريب
جييز دنعش دليل رن اإلكراب كمة لي اضبر إىل صرف مةل ومل كن عندب
غري مةل الغري جييز صرنش دليل رن احضبرار)).
أقول ه ملا عني حمل النزاع نيحتةج إىل دليل وإىل ية الضرر الملي تيعمدب
ش اجلةئر لي مل نفمل إرادتشو نطش مدصطير حب اجلياز ا رملكيرو وكرملا الضررر
ا بطيب إ قةعش ر ةلغري أل الرصارر متعطقرر رةحلكم التكطيفريف أمرة وضرعةن
نعطيش الضمة لملا د خيتطف احلكم نيمرة لري كرة ضررر الغرري ممرة ح ميكرن
تداركش.
وم رد ( دس سرب) عط كال الفةضل اإل روانيف ( دس سرب) ا تقد
قيلشه ((وأمة مة يله من عد الفرق ني يلشه أنت اري ني إعبةء مةلك
ومةل غريك و ني يلشه أعبين مرةل غرريك وإح أصرملا مةلركو إح مبجررد
العبةر ه نفيش مة ح خيفر و ألنرش حب الفررمس األول أكر رش عطر أ رد مة حب
عرمس وا د نال د لش من اصتيةر أ طّهمة حمملوران عقالنو ون ال ةنيف أكر رش
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عط صايص مةل الغري ح عط مةلش ومةل غريب .وال فررق ينهمرة حب غة رر
اليضيح.
نإرا أ كر ش عط مةل غريب كي ال ر متيلهةن إىل الغري و كي ا كرب
وسيطر إللراء مة أراد ا كرِب .ودن ال ر عن الغري إ قةعش عط نفقش غرري
حز خبالف مة إرا أكر ش عط مةل نفقرش نإنرش ح جيريز إعبرةء مرةل الغرريو
أل ال ر متيلش إليش ح إىل غريب .و د عرنت أ صدق احضبرار نيش أ ضةن
حمل إشكةل و ولي سرطم الاردق نردعيى انارراف األدلرر عرن م طرش ر برر
خبالف دعيى احناراف حب دليل اإلكراب)).
أقوله ح نفيف الفةضل اإل روانيف ( دس سرب) ملا الفرق رني التعربري نو
وإمنة را مة وا دان حب احلكم و ري كري اإلضررار رةلغري حب كطترة احلرةلتني
بيح واةلف لالمتنة و و يلش ( دس سرب)ه ((نال د لش من اصتيةر أ طهمة
حمملوران عقالن)) عدول عن اتةرب من الرصار مبطقةن أل األصرمل مرن مرةل
الغري أ د طرحب اإلكرابو مضةنةن إىل مة تقد من النقةش حب التعبري عن كي
ا كرُّب جمرد وسيطر أو أنش ليه كمللك.
وم ةل ( دس سرب)ه (( وليح عض اجلهةا لقطنة أ مقتض و رد
القيةق التعميم حب دليل رن احضبرارو لكن العرف والعقالء فرم ي

ني

اإلكراب عط مةل الغري وعرضش و ني اإلكراب عط مةلش وعرضش وأراد دنعش
مبةل الغري أو عرضشو نإ اإل دا عط األول ليه بيحةن ولريه مرن بيرل
إ قررةع الضرررر ا تيلررش إليررش عط ر غررريب خبررالف ال ررةنيف ومقتض ر احمتنررة
التجي ز حب األول دو ال ةنيف))(.)1
أقول ه ميكن الرد عط جممل ملا اليلش الملي ركرب القيد اخلميين ( دس سرب)
أننررة نق رطّم الرصاررر حب ررملا ا رريرد مررن احضرربرارو إح أ الرردليل أصررح مررن
( )1ا كةسا احملرمره .219-217/2
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ا دع الملي ي عمي الرصار ةحضبرار بط

قريق الغرريو مر أنرش ميكرن

ادعةء اصتاةص ملب الرصارر كري الضررر الرملي تعررمس لرش ا ضربر هردد
يةتش و ي ممة عطم ا تمة ال ةرع ا قدس ش و أم ةلش عط حني ح قمح هايلش
ولرري ةإلضرررار هقرريق الغررري أو اصتاةصررش هقرريق الغررري الرريت ميكررن ضررمةنهة
وتعي ضهة كة متطكةا ا ةليرو دو غري ة كةألعرامس ؛ أل الرصار نة تعطقت
هرمررر التارررفو نررال ميكررن جتر رردب عررن اخلايصررير إلوبررةا الرصاررر مبطق رةن.
وال ة د عط رلك منبمش ولدانيف من سريتش ا بةركرو نهل كة ( دس سرب) رى
اإلكررراب الررملي تع ررممس لررش العرا يرري مررن صرردا ت هد ررد م ةإلعرردا مق ريِّغةن
لطم ررةركر حب أنعررةل لرريا صرردا حب ر ررش ضررد اجلمهير ررر اإلسررالمير هيررث
التنا القتل و دب ةعتبةر مقت ن ؟.
تنبيووهه اعرر ف القرريد اخلمرريين ( رردس سرررب) يلرريد اسررت نةءاا مررن إطررالق
الرصارو ةل ( دس سرب)ه ((وم إ

ة نة مريارد ميكرن القريل ةسرت نةئهة مرن

تطك الكطير –و يف مشيل أدلر اإلكراب بط احملرمةا سياء كةنت متعطقرر حلر
النةس أ ح -كمة ركر ( دس سرب) اونني منهةه-
 -1الررد نررإرا طررغ اإلضرررار ررةلغري ررد الررد نررال رصا ررو و ررملب القضررير
سنتنةوهلة نيمة أتيف إ شةء اهلل تعةىل.
 -2مة ؤدي إىل الفقةد حب الرد ن هقرا العنريا الريارد حب روا رر مقرعد
ا تير ونقمر ة ( دس سرب) ر(( عض احملرمةا اليت حب ارتكةز ا ت رعر
من العكةئم وا همةا لردانو كمحري كترةب اهلل الكرر م –والعيرةر رةهلل-
مي نقخشو وتأو طش مبة خيةلف الد ن أو ا مل ا هيث يلرا ضراللر
النةسو والرد عط الد ن وا مل ا نحي يلا اإلضاللو و د الكعبر
ا عكمرر وحمري آوةر رةو وكررملا رو الرنل (صررط اهلل عطيرش وآلرش) واألئمررر
(عطيهم القال ) كمللكو إىل غري رلك.
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أقوله ك ر ماةد

ملا العنريا مر مريارد كر ري غري رة كقيلرش حب مرة

عده (( ل لعل عض قيق النةس كةألعرامس الك ري ا همر حب ارتكةز
ا ت رعر كمللك .نف يف تطك ا قةمةا ح د مرن مال كرر أ ريى ا قتضريني
وأ م ا نةطني)) جيعل القيل ةإلطالق غري مقبيل وإ ارتكةز ا ت ررعر
ح قةعد عطيش كمرة سرب وأ ركرنرةب غرض النكرر عرن الروا رر ا تيررو
و ملا اع اف منش ( دس سرب) ةخنرا القيل ةلرصارر مبطقرةن وعردول
إىل ترليح األ م.
وم ةل ( دس سرب)ه ((نرإ الكرة ر أ األدلرر مناررنر عرن أم رةل
رلك سيمة عضرهةو وإمنرة شررمعت التقيرر لبقرةء ا رمل ا احلر و وليح رة
لاةرا تطك األ طير احملقّر حب معرمس الزوال واحضمحالل واهلضرم حب
األك ر ر البةططرو وجتي ز ة حملي ا مل ا والرد ن صرالف غررمس ال رةرع
األ دس.
وت هد ة ركرنةب ميوقر مقعد رن صرد ر عرن أ ريف عبرد اهلل (عطيرش
القال ) ونيهةه (وتفقري مة تمق م ل أ

كي

ي سيء ة ر كمهرم

ونعطهم عط غري كم احل ونعطشو نكل شيفء عمل ا ؤمن ينهم كة
التقيرر ممرة ح رؤدي إىل الفقررةد حب الرد ن نإنرش لررةئز) رل

ركل حتكرريم

األ دلر حب مة إرا كة ا كرُّب ةلفتح من ال خايةا البةرز الد نير حب نكر
اخلط و هيث كي ارتكة ش لبعض القبةئح ميلبةن هلتك رمرر ا رمل ا
وو ن عقةئد أ طش))(.)1
أقول ه ملا عنيا واس لش ماةد

ك ري جيعل القيل إطالق الرصار

ة الن لإلشكةل مة مل ضف إليش ((حب اجلمطر)).

( )1ا كةسا احملرمره .221/2
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فائدةه ةل ال ريخ األنارةري ( ردس سررب) حب نهة رر كالمرشه ((نعرمو لري حتمرل
الضرر ومل ضر ةلغري نقد صرف الضرر عن الغري إىل نفقش عرنةنو لكن ال ةرع
مل يلا ملاو واحمتنة

هملا عط

عض األمرر ح ربح نيرشو كمرة أنرش لري أراد

وةلث اإلضرار ةلغري مل جيا عط الغري حتمل الضرر وصرنش عنش إىل نفقش))(.)1
أقول ه ملا القيل عد اليليب ليه تةمةن عط إطال رش و رد لرةء منقرجمةن مر
ياعد مة حينةب ةلفقش الفرديو لكن ا قتفةد من ال ير القرآنيرر وتعرةليم أ رل
البيت (عطيهم القال ) وليد مقرؤولير تضرةمنير لطمرؤمنني عضرهم عرن عرض
ه هلررة اهلل تبر ةرك وتعررةىل ورسرريلش (صررط اهلل عطيررش وآلرش) وم مطرريا ا ررؤمنني
أسمر ُّ
ةجلقررد اليا ررد الررملي إرا اشررتك منررش عضرري تررداع لررش س رةئر اجلقررد ةلقررهر
واحلم .
ررةل تعررةىل مي مخررةن وحمررملرانه وُّمُّررة لكاررمص ح تُقررةتّطاي ُّ نّرريف سُّرربّيلِ الطّررشّ
قةء وُّالْيِلْدُّا ِ ا لملّ نُّ ُّقايلاي ُّ رُّ نُّة أصصرِلصنُّة مّنص ُّرملّبّ
وُّالْمُقصتُّضصعُّفّنيُّ مّنُّ الرِّلُّةلِ وُّالنِّ ُّ
الْقرص ُّرّ الكلةلّمِ أ صطاهُّة وُّالصعُّل ل ُّنة مّرن للردُنك وُّلّ يمرةن وُّالصعُّرل لنُّرة مّرن للردُنك نُّاّرريان]
(النقةء ه  )75وامتدح تعةىل يمةن ألنهم وُّ ُؤصوّرُو ُّ عُّط أنفاقّهِمص وُّليص كرة ُّ ّهِرمص
صُّاُّةصُّرٌ وُّمُّن ُيقُّ شُح نُّفْقّشّ نأاوصلئّك ُمُ الْمُفْطّحُي ُّ] (احل ره )9واخلاةصرره
الفقر واحلةلر ا يلبر لطضر عط صة بهة.
و د ضح األنبيةء واألئمرر (صرطياا اهلل عطريهم أمجعرني) رأروا هم
وأعزتهم من ألل دن الضرر الدنييي واألصرروي عرن النرةس رإصرالهم مرن
طم البياغيت واستئ ةر م ةلفيفء ومارةدرتهم قريق النرةس ولرنر احليرف
عنهمو نعم يف مقؤولير تتفةوا درلةتهة هقا مراتا النةس.

( )1ا كةساه .89/2
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(الوجه الثواني ) ((عمري نفريف احلررج))

()1

تقر راه أ إلرزا ال رخح تحمرل

الضرر من ألل دن الضرر عن غريب ا قايد من اجلةئر ةإلضرار أمر رليفو
نعم ح جييز دن الضرر ا يلا لطحرج ا تيلش إليش إ قةعش عط غريب.
ومن تطرك العميمرةا يلرش تعرةىله وُّمُّرة لُّعُّرلُّ عُّطريصكامص نّريف الردِّ نِ مّرنص
ُّررُّجٍ] (احلررجه ) 78وروا ررةا كر ري كقرريل الررنل (صررط اهلل عطيررش وآلررش)ه (ح
رج)() 2و ي جييا عط أسئطر أصحة ش ينم ة دميا عض منةسك ري النحرر
عط

عضو وروا ر عبرد األعطر آل سرة عرن أ ريف عبرد اهلل (عطيرش القرال ) حب

وضيء اجلبري ةل (عطيش القال )ه ( عرف ملا وأشبة ش من كتةب اهلل عز وللو
ةل اهلل تعةىله وُّمُّة لُّعُّلُّ عُّطيصكامص نّيف الدِّ نِ مّنص ُّرُّجٍ] امقح عطيش)().3
و د اعتو ال يخ األناةري ( دس سرب) ملا اليلش صبي متقدمر عط
دليل اإلكراب أي أ

ملا اليلرش مفيرد تر لري مل رتم راك اليلرش رةل ( ردس

سرب) حب ر ل كالمش القة

عن الفرق ني ا يرد نه (( ملا كطشو م أ أدلر نفيف

احلرج كةنير حب الفرق ني ا قةمنيو نإنش ح رج حب أ ح رصح ال ةرع حب دن
الضرر عن أ د ةإلضرار غريبو خبالف مة لي ألز ال ةرع اإلضرار عط نفقرش
لدن الضرر ا تيلش إىل الغريو نإنش رج بعةن))().4
أقول ه أشكل عط

ملا اليلش عد تقر بةاه

(منهة) أنش أصح من ا دع ؛ أل احلرج ا نفيف حب ال ر عر قةوق ا قر
اليت ح تتحمل عةد و أمة الضرر ا تيعد ش نإنش ح قتطز رلك حب مجي مراتبشو
أي أنش ليه كل ضرر تحق

ش معن اإلكراب عتو رليةن().5

( )1ا كةساه .87/2
( )2وسةئل ال يعره كتةب احلجو أ ياب المل حو ةب 39و ح4و .6
 )3وسةئل ال يعره كتةب البهةر و أ ياب اليضيءو ةب 39و ح.4
(
( )4ا كةساه .89/2
( )5نقش الاةدقه .395/21
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ونيشه-
 -1إنش صرالف مبنرةئيف أل اخلارم ح ررى حتقر معنر اإلكرراب إح إرا كرة
الضرر ممة ح تحمل عةد كمة تقد حب التعر ف.
 -2إ البحث حب إطالق الرصار ح خيتح رةإلكراب وإمنرة

رمل مرة كةنرت

قرربا احلرررج أو التقيررر أو احضرربرار أي مبط ر الع رملرو نررإ مل كررن
اإلكراب ميلبةن لطرصار نطيكن احلرج ميلبةن هلة.
(ومنهررة) مررة تقررد حب اإلكررراب مررن أ الرصاررر ةإلضرررار ررةلغري اةلفررر
لالمتنة وأدلر نفيف احلرج امتنةنيرو ةل الفةضل ا إل روانيف ( ردس سررب) معطقرةن
عط احستدحل أدلر نفيف احلرجه ((نعم إلزا الغري تحمل مرة تيلرش إىل الغرري
من الضرر وصرنش إىل نفقش رج –كقيل تيلش إىل دار الغري و قتةنشو أو سةرق
ادبو نيجا عطيش صرنهمة إىل نفقش -إح أنش مبعزل عن ا قرة ؛ نرإ ا قرة مرن
بيل النهيف عن ا إلضرار ةلغري وإ تضرر ال خح مللكو كاخر دما قتة
الغري مةنعرن عن دصيل القيل إىل قتةنشو صةرنرن لش إىل دار ال رخح و قرتةنشو
نيحر عطيش ط تطك الاخر وإضررار الغرري ةلقريل وإ لرز مرن رلرك ضررر
نفقش تيلش القيل إىل دارب نإ التحر م ا ملكير ليه كمةن رليةن

()1

ل جتي ز

رن الاخر تقي غ لإلضرار ةلغري دنعةن لطضرر عن النفهو و ي بيح))().2
أقوله ح د لش ( دس سرب) أ

قنن ا ةل ا ملكير عط حني قةعد مبطي ش وإح

كررة عطر عكقررش أدلمو نقررل الكررال إىل رلررك الغررري و ررد رصمررح لررش حب وضر
( )1و رةل ( رردس سررب) حب ميضر آصرره (( ررل ري مقتضر

رةني العرردلو نرإ إضرررار

الغري لدن الضرر عرن الرنفه بريحو سرياء كرة رلرك اررف الضررر ا تيلرش إىل
نفقش إىل الغريو أو كرة

إضررار الغرري صرين نة لطرنفه عرن عقرةب ا كررب)) التعطيقرر

()544و صفحر .267
( )2احلةشير عط ا كةساه 264/1و التعطيقر (.)540
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الاخر لتار ف ضرر القيل ا تيلش إليرش إىل غرريبو و رملا قررب ريل ال ريخ
األناةري ( دس سرب)و وم طش مة لي احنرف عن سهم أو رصةصر متيلهر إليرش
نأصة ت غريب وحني رلك.
(ومنهة) ((إ دليل نفيف احلرج عةرمس مة دلم عطر نفريف الضررر الردال
عط عد لياز اإلضرار ةلغري مرن لهرر تضررربو والنقربر عمري مرن ولرش))
وأليا أ ((دليل نفيف الضررر ح

رمل ا قرة لطعطرم اإلمجرةليف عرل كرم

ضرررري حب ا قررة مررن اإل ة ررر أو التحررر مو إر كررل منهمررة يلررا ضرررران عط ر
شخح – إر عط القيل ةلرصار ق الضرر عط الغرري وعطر القريل ةحلرمرر
ق عط ا كرب -و بق دليل نفيف احلرج ال معةرمس))(.)1
أقوله مقتض التحقي مال كر األ مير ني الضررر ا تيعرد رش والضررر ا رراد
إ قةعش ةلغري نيمكن لر ة

د ث (ح ضرر) حب األ م ليليد ز ةد من الضرر

نيش ح تققط ةلتعةرمس و ملب الز ةد ليقرت مرن بيرل الكقرر واحنكقرةر تر
قتار عط الضرر ن من سنخ وا دو وإمنة راد هة ز ةد األ م عطر ا هرم حب
ا ررالك واأل ميررر وحنرري رلرركو وعطيررش نريل ر اإلش ركةل ومقتضررةب األصررمل أ ررل
الضرر ن حب اجلمطر لتققط ةعد ح ضرر و بق نفيف احلرج ال معةرمس.
وأ ورد الفةضررل اإل روانرريف ( رردس سرررب) تنبيه رةن أو إشرركةحن ح ألررد لررش
ميضيعةنو ةله (( مر أ الضررر الريارد عطر تقرد ر ا خةلفرر ري غرري الضررر
ا تيلمش إليش إراد ا كربو ل ملا لزاء عط اةلفتشو نرمبة صرةلف رملا الضررر
الملي تعطقت ش إرادتش من يث النيعو كمة إرا ةله صمل ليف من ز د كملا مقداران
من ا ةل وإح ضر تكو أو شتمتكو أو تكت عرضكو نإلزا ال ةرع ترك أصمل
ا ةل ليه إلزامةن تحمل الضرر اليارد عط الغري ليكي
إضرار الغري وإ تضرر ي مللك.
( )1نقش الاةدقه .395/21

رلةنو ل إلزا ر ك
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تيضيحشه أ لطمكرب – ةلكقر -إرادتني طيليتنيه
إ دا مةه متعطقر ضرر الغري ياسبر مبةشر ا كرب.
واألصرررى متعطقررر ضرررر ا كرررب – ررةلفتح -حب ميضرريع اةلفتررش ألمرررب
مببةشرتش يو و ملا ضرر آصر غري الضرر األولو تعطقت رش إرادترش حب ميضريع
اةلفر ا كربو نطيه إلزا ا كرب
الغري ليكي

ك العمل مبة أاكرب عطيش إلزامرةن تحمرل ضررر

كمةن رليةنو وإمنرة ري إلرزا عرد إضررار الغرري وإ تضررر ري

مللك.
أ يله ح ألد ميضيعةن هلملا اإلشكةل أو التنبيرش عطر

رملا التعردد ألنرش واضرح

ل دى اجلمي و و د نرمق ال يخ ينهمة عنيانيف الضرر واإلضرار حب النح األصري
الملي نقطنةب عنشو ولي عبر أ د م ةلضرر حب ا يرد ن معةن نإنش ح ر رد شرخح
الضرر وإمنة لنقش.
(الوجه الثالث) (( يلش (عطي ش القال )ه (إمنة لُعطت التقير ليُحقن هة الد و نإرا
طررغ الررد نررال تقيررر)

()1

يررث أنررش دلم عط ر أ

ررد التقيررر طرري الررد نت رررع ررة

عداب))() 2أي لياز التقير حب كل شيفء عدا الدمةء.
أقول ه تقر بش ( دس سرب) مبين عطر محرل (إمنرة) عطر معنة رة ا عرروف و ري
إنةد احلارو أي ار الغرمس من ت ر عهة هقن الرد و و ري معنر ح ميكرن
ا قةعد عطيش ليضيح مشيل التقيرر لغرريب ممرة هرتم اإلنقرة وال رةرع ا قردس
هفكش.
( )1و رريف صررحيحر حممررد ررن مقررطم عررن أ رريف لعفررر (عطيررش القررال ) وم طررهة ميوقرر أ رريف
محررز ال مررةليف عررن أ رريف عبررد اهلل (عطيررش القررال ) حب وسررةئل ال رريعره كتررةب األمررر
ة عروف والنهيف عن ا نكرو أ ياب األمر والنهيفو ةب 31و ح 1و .2
( )2ا كةساه .87/2
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والملي نفهمش من احلد ثه أنش ادد ية ولش عد م روعير التقير إرا
تعطقت ةلد ؛ أل التقير إمنة شرمعت حب ميارد رة حلقرن د ا تعررمس لكرونهرةو
نإرا كة مة بطا منرش و تقريف رش سرفك رريء نقرد انرتقض الغررمس مرن التقيرر
وأدا إىل عكه ا بطيب نال معن لطتقير وإ أنةدا (إمنة) احلار نهري إضرةحب
طحة

طي التقير الد نيكي احلد ث جممالن من نة ير مة تاح نيش التقير.
ونف الفةضل اإل روانيف ( دس سرب) أ

معنةب ((أ

كي

ملا معن احلرد ث وحب

طي الد ليه مبعن كي متعط اإلكراب ي الد و ل معنةب ايل

سفك الد ح حمةلر إ اتق أو مل ت ِو نكة ت ر

التقير لغيان ال غة رو إر عد

أ كة ال خح مقتيحن ح حمةلر مل تكن لطتقير معن وحملو و ملا ممرة ألكرم رش
العقل ال ةلر إىل ورود احلد ث))(.)1
أقول ه ملا ا عن

عيد والكة ر مة ركرنةب من كي الد ا قايد ةلبطي

ي الد

ا كرب عطيش ح د ا تقيف قر نر مرسطر الادوق ا تير.
نعم كة

إمكة ال يخ ( دس سرب) التمقرك عميمرةا التقيرر حب كرل

شرريفء كاررحيحر زرار عررن أ رريف لعفررر (عطيررش القررال ) ررةله (التقيررر حب كررل
ضرور و وصة بهة أعطم هة ني تنزل ش)و وصحيحر حممد رن مقرطم وزرار
وآصر ن ةلياه حعنة أ ة لعفر (عطيش القال ) قيله (التقير حب كل شيفء ضبر
إليش ا ن آد نقد أ طّش اهلل لش)و وحب روا ر أ يف عمر (ا رن عمرر) األعجمريف عرن
أ رريف عبررد اهلل (عطيررش القررال ) (والتقيررر حب كررل شرريفء إح حب النبيررمل وا قررح عط ر

( )1ةشير اإل روانيف عط ا كةساه 265/1و التعطيقر (.)541

فقه املشاركة يف السلطة ………………………………………………… (
) 149
اخلفررني)()1و وحب مرسررطر الارردوق حب اهلدا ررر (والتقيررر حب كررل شرريفء ت ر

بطررغ

الد و نإرا طغ الد نال تقير)().2
لكن ملب الروا ةا إرا رأنة ة نفه طر قر استدحلش ( دس سرب) نإنهة
ينئملٍ تؤدي إىل عكه مبطي رش ألنهرة سرتفيد عرد لر رة التقيرر حب كرل مريرد
شرمعت حلفكش ني مل النفيس واألعرامس واألميالو و ي نةحب القيل ةلرصار
مبطقةنو لملا است كل عطيش عض األعال .
ةل القيد اخليئيف ( دس سرب)ه ((الكة ر من ملب األصبةر أ التقير إمنة
شرمعت حلفظ عض اجلهةا ا همرو كةلنفيس ومة أشبههةو نإرا أدما إىل إتالف
مة شرعت أللطش نال تقير و أل مة طز من وليدب عدمش نهي حمةلو وليه مفةد
الروا ةا ا ملكير

ي لياز التقير حب غري تطف النفه لكريف

إضرار الغري لدن الضرر عن نفقش .والغرمس من ت ر
النفهو و د كي

فظ العرمسو و رد كري

ترا عطيرش لرياز

التقير د كري

فرظ

فرظ ا رةل وحنريبو و ينئرملٍ نرال

رررع هررة تررك األعرررامس ونهررا األمرريال حنتهررةء آمةد رة ةليصريل إىل ررملب
ا راتا)).
أقول ه حز

ملا التقر ا عد لياز احتقةء

ريفء مرن قريق ا صرر ن حلفرظ

شيفء من سنخش لطمتقيف دو غريب من األشيةءو و ي معنر أضري ممرة نر عطيرش
( دس سرب).
و ةل ( دس سرب)ه (( عبةر أصرىه ا قتفةد من الروا ةا ا ملكير أ
ال غرررمس مررن التقيررر رري فررظ الرردمةءو وإ تي ررف رل رك عط ر ارتكررةب عررض
ا عةصيفو مة مل ال إىل مرتبر تل النفه)).
( )1وسررةئل ال رريعره كتررةب األمررر ررة عروف والنهرريف عررن ا نكرررو أ ررياب األمررر والنهرريفو
ةب 25و ح1و 2و .3
( )2مقتدرك اليسةئله 274/12و كتةب األمر ة عروفو ةب 9و ح.1
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وم ةل ( دس سرب)ه (( عط أنش لي لةزا التقير نها مةل الغري ولطبش
إىل الكةمل لدن الضرر عن نفقش جلةز لآلصرر رلرك أ ضرةنو ل رميل أدلرر التقيرر
هلمة معةنو نيقر التعرةرمس حب مضرمينهة و ينئرملٍ نرال جيريز احسرتنةد إليهرة لردن
الضرر عن أ د البرنني إ قةع النقح ةلبرف ا صرو ألنش ترليح ال مرلحو
وعطيش ننرن اليد عن إطال هة حب ميرد احلتمةعو و رلر نيرش إىل عمري

رمرر

التارف حب مةل الغري وشؤونش))(.)1
أقوله ا صر ليه حب رف تقير هقا الفرمس نال ت مطش أدلر التقيرو نعم ميكن
لر ة غري ة كأدلر احضبرار أو الدنةع عن الرنفه وا رةل والعررمس وحني رةو
مضةنةن إىل أ نرمس التعةرمس ليه تةمةن؛ أل تكطيف كل منهمة لريه ميضريعةن
لتكطيف ا صر ل كل منهمة مقتقل عن ا صر ولكل منهمة تكطيفش.
واسررتدل الفةضررل اإل روانرريف ةلروا ررةا عط ر العكرره أي اصتاررةص
الرصار ه اهلل تعةىل (( تقر ا أ ا قرتفةد مرن احلرد ث أ كرل مرة شررمعت
التقير حلفكش إرا طغتش التقير نال تقيرو ومن ا عطي أ التقيرر كمرة شررمعت حلقرن
الدمةء كمللك شرعت حلفظ األعرامس واألميالو ومقتضةب أ ح

رع هة تك

األعرامس ونها األميال)).
أقول ه ملا كةإللزا لط يخ األناةري ( دس سرب) مبة ألز

ش نفقش حب التقر ا

القة و و رد عطيش مبة أوردنةب عط القيد اخليئيف ( دس سررب)و مضرةنةن إىل أ
رملا التقر ررا غررري ترة ؛ أل التقيررر شرررعت حلفرظ مهمررةا ا تقرريف أي ا تعرررمس
لطتقيرو وح

مل دليطهة فظ مهمةا البرف ا صر ألنش ليه متقيةن.

و ملا معن مة أوردب عط نفقش ةئالنه (( ح قةله إ التقير شرعت حلفظ
د كل مؤمن ح صايص د ا تقيفو نإرا أكرب عط سفك د مؤمن مل تقيمغش
التقير هكم احلد ثو و ملا خبالف العرمس وا ةل؛ نإنش مل ت رع التقير إح حلفظ
( )1مابةح الفقة ره 677-676/1و وأعةد ركر ة صفحر .687
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عرمس نفه ا تقيف أو مةلشو نإرا أكرب عط

تك عرمس مؤمن آصر أو نها مةلش

سيمغتش التقير ومل كن عط صالف ماطحر التقير.
نإنررة نقرريله كررالو ررل شرررعت التقيررر حلفررظ مررةل كررل مررؤمن وصرري
عرضش ..و م أ من ا قبيع ش عمي

كمر لعل التقير))(.)1
رد عطيش مة أشركل رش

أقوله األدق حب اجلياب والرد عط أصل ملا اليلش أ

عط اليلهني القة قني من كي جتي ز اإلضرار ةلغري لدن الضرر عرن الرنفه
بيحةن واةلفةن لالمتنة و نال د من ختايح رملب العميمرةاو أو القريل خبرروج
اإلضرررار ه ر النررةس ختاا رةن أل ميضرريعهة –و قر نررر سرريةق الك ر ري منهررة-
ال صيح حب قيق اهلل تعةىلو و د شرعت حلفظ ا ؤمنني و قي هم وماةحلهم
نكيف تكي مقريغ نة لإلضررار هرمو نفريف روا رر اح تجرةج عرن أمرري ا رؤمنني
(عطيش القال ) (وآمرك أ تقتعمل التقير حب د نك –إىل أ

ةل (عطيش القال )-

نإ اهلل عز ولل قيله حل ُّتخّملّ الْمُؤصمّنُي ُّ الْكةنّرِ نُّ أوصلّيُّةء مّن دُوص ِ الْمُؤصمّنّنيُّ
وُّمُّن ُّفْعُّلص رُّلّك نطيصهُّ مّنُّ الطّشّ نّيف شُّيفصءٍ إِحل أ تُّتقاياْ مّنصهُمص تُقة ن] و د أرنت لرك
حب تفضيل أعدائنة إ جلأك اخليف إليش وحب إ هةر الواء منة إ محطرك اليلرل
عطيشو وحب ترك الاال ا كتي ةا إ ص يت عط

ةشتك ا نةا والعة ةاو

ن رإ تفضرريطك أ عرردائنة عطينررة عنررد صينررك ح ررنفعهم وح ضرررنةو وإ إ هررةرك
راء تك منة عند تقيتك ح قدح نينة وح نقانةو ولئ ن توأا منة سرةعر طقرةنك
وأنت ميالٍ لنة نةنك لتبقيف عط نفقك رو هة اليت هة يامهةو ومة هلة الملي
ش يةمهةو ولة هة الملي ش متةسكهةو وتاي من عرف رمللك وعرنرت رش مرن
أوليةئنة وإ صياننة مرن عرد رلرك

رهير وسرنني إىل أ

( )1ةشير الفةضل اإل روانيفه 262/1و التعطيقر (.)538

فررج اهلل تطرك الكر ررو
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وتزول ش تطك الغمر نإ رلك أنضل من أ تتعررمس لطرهالكو وتنقبر

رش عرن

عمل الد ن وصالح إصيانك ا ؤمنني.
وإ ةك وم إ ةك أ ت ك التقير اليت أمرتك هةو نإ نك شرةئط ردمك ود
إصيانكو معرم مس لنعمتك ونعمهم عط الزوال مملل لك وهلرم حب أ ردي أعرداء
د ن اهللو و د أمرك اهلل إعزاز مو نإنك إ صةلفت وصييت كة ضررك عطر
نفقك وإ صيانك أشد من ضرر ا نةصا لنةو الكةنر نة)(.)1
أقووول ه يلررش (عطيررش القررال ) حب الفقررر األصررري ه (ش رةئط) إش رةر إىل النف ريسو
و(لنعمتك) األميال وحني ةو و(مملل لك) لةعرامس لطمتقيف ولطمؤمننيو نكرل
ملب راد فكهة ةلتقير.
(الوجه الرابع ) مة حب اجليا ر من ((اناراف مة دلم عط احلرمر عط غري احلةل
ا فرومس))
أقوله ملب جمرد دعيى ح قةعد عطيهة اليلدا وح ارتكةز ا ت رعر وح تاطح
لتقييد.
(الوجه اخلامس) وحب اجليا ر أ ضةن ((ح جيا عطيش حتمل الضرر حب رن اإلكراب
مقدمر لتجنا طم الغري ضرور معطيمير سقي وليب ا قدمر ةلعقر واحلرج
وا قر والضرر حب سةئر التكةليف ال رعير ا بطقر نيققط ينئرمل ولريب ر هرة
نال جيا عطيش ينئمل نقل نفقش من ميضيع اإلكراب إىل ميضيع احصتيةر مبة ضر
هةلش ضرران ح تحملو صايصةن و د صةر ةإلكراب كة لر لطمكرِبو ل ليه ي

( )1وسررةئل ال رريعره كتررةب األمررر ررة عروف والنهرريف عررن ا نكرررو أ ررياب األمررر والنهرريفو
ةب 29و ح 11عن اح تجةجه  238/1وتفقري العقكريه .84/175
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ينئمل إح كةأللنل الملي قتبي رن الكطم عن مؤمنو مبة ضر هةلش من مرةل
أو نفه أو عرمس))(.)1
أقول ه هر من منة ر وليب ال يخ األناةري ( دس سرب) وليد عد مياض
لطنكر حب كالمش ( دس سرب) كعرد لر رة أدلرر نفريف احلررج والضررر حب ا قرة
مبطقةن حلكيمرر أدلرر رمرر اإلضررار رةلغري وحنري رلرك مرن اإلشركةحا عطيرشو
صايصةن الت بيهةا األصري .
تقييم القول األوله
هررر ممررة تقررد عررد متةميررر التمقررك عميمررةا وإطال ررةا الرن ر عنررد
اإلكراب واحلرج والتقير إلوبةا لياز اإلضرار رةلغري حب رملب احلرةحا لطميانر
اليت سبقت وسنملكر ةو ملا ولكن ميكن احستدحل عط اجلياز حب اجلمطر عد
وليبه-
 -1الروا ةا الدالر عط لياز الدصيل حب اليح ر لطجةئر حب رملب الكرروف
و د تقدمت مجطر منهة حب اجملميعر ال ةل ر (صفحر  )674نإنهة مرصار
ضمنةن همل ا اإلضرار عد ضم مقدمر هلة و يف عد انفكرةك اليح رر عرن
طم النةسو والتعدي عط

قي هم من لبة ر ا ةل لطقطبر وحني رلكو

هيث أ اإلمة الاةدق (عطيش القال ) اف تعهد عضهم ةليح ر من
دو أ جيير أو كطم النةس أ (تنةول القمةء أ قر عطيك مرن رلرك)
حب صحيح داوود ن زر يف (صفحر .)667

( )1ليا ر الكال ه .167/22
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 -2مررة دل عط ر لررياز األصررمل مررن مررةل الغررري عنررد احضرربرار إلي رش كمررة حب
ا خمار وعد ولريد غرريبو عرد ضرم مقدمرر ةصرطهة أ احضربرار
كةإلكراب والتقير حب إنةد الرصار.
لكن ملب الرصار مقيمد و حمدود ؛ ليلريد أدلرر ةكمرر عطر إطال هرة
ةلتخاح أو التخايحو منهةه-
 -1إ أدلررر الرصاررر عنررد اإلكررراب واحضرربرار والتقيررر امتنةنيرررو ولعطررهة
مقيغةن لإلضرار ة صر ن اةلف لالمتنة و بيح عقالن و طز منهة نقض
الغرمس و طز أ ضةن من وليد ة عدمش و ي ةطل.
 -2القيل ةلرصار مبطقةن لش نروع اعا عط الفقيش احلتزا هرة كإمكرة
نهررا مررةل ا صررر ن و تررك أعراضررهم لرردن ضرررر قرريط ميكررن حتمطررش
ككطمر

رعر أنهرة جتررح كرامترشو أو اإلر لطقرجنةء والرمل ن تعرضري

لضغي لإلدحء ةع انرةا مضررم رة صر ن وحنري رلركو ودليرل عرد
العمل ش اةلفتش لقري أصرحةب األئمرر (عطريهم القرال ) وا ت ررعر حب
حتمل ا ح والعملاب دو أ

تيرطيا حب إ ملاء ا صر نو و ضير حممد

ن عمري حب سجن ةرو معرونر(.)1

( )1حب رلةل الك يف عن الفضل ن شةرا

ةله ((سعيف مبحمد إىل القطبة أنرش عررف

أسةميف عةمر ال يعر رةلعراق نرأمرب القرطبة أ

قرميهمو نرةمتن و نجررمد وضررب

مةئر سي (وحب روا ر مةئر ص بر وع ر ن ص بر) ةل الفضرله نقرمعت ا رن أ ريف
عمري قيله ة ضُر ت نبطغ الضرب مةئر سي و أ طغ الضرب األمل إليف نكردا أ
أحيفو نقمعت نرداء حممرد رن رينه رن عبرد الررمحن قريله رة حممرد رن أ ريف
عمريو اركر مي فك ني دي اهلل تعةىلو نتقي ت قيلش ناواو ومل أصو واحلمرد
هلل)) وحب روا ررر ((ترريىل ضررر ش القررندي ررن شررة ك و ُرربه نررأدى مةئررر ووا رردان
وع ر ن ألفةن ت صطّيف عنش)) (معجم رلةل احلد ثه )294/15

طهرا .
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 -3مة قتفةد من يلش تعةىله وُّح تُّمُرد عُّيصنُّيصرك إِلر مُّرة ُّمتعصنُّرة ّرشّ أزصوُّالرةن
مِّنصهُمص زُّ صرُّ الْحُّيُّة ّ الدَنيُّة لّنُّ ْفتّنُّهُمص نّيشّ وُّرِزصقُ رُّ ِّك صُّيصر وُّأ صق ] (طشه)131
تق ر ا أ

ملا الضرر الملي تيعمد ش اجلةئر إمنة ي ارتك مرن الربالء

وألرك مملصير عند اهلل تعةىلو وغريك حب عةنير منش نة ر تنه عن متين
نقل ملا البالء واحلرمة إىل ا صر ن وسالمتش منرشو نضرالن عرن العمرل
عط رلك.
 -4روا ر احلقن ن احلقني األنبةري عن أ يف احلقن الرضة (عطيش القرال )
ةله ( كتبت إليش أر

ع ر سنر أستأرنش حب عمل القطبة و نطمة كة حب

آصر كتةب كتبتش إليش أركر أنريف أصرةف عطر صريط عنقريفو وأ القرطبة
قرريل لرريف إنررك رانضرريفو ولقررنة ن ررك حب أنررك تركرت العمررل لطق رطبة
لطرنض نكتا إليف أ ي احلقن عطيش القال ه نهمت كتة ك ومة ركرا من
اخليف عط نفقكو نإ كنت تعطم أنك إرا وليتُّ عمطتُّ حب عمطك مبرة
أمر ش رسيل اهلل صط اهلل عطيش وآلرش ورم تاريمر أعيانرك وكتة رك أ رل
مطتك وإرا صةر إليك شيفء واسيت ش نقراء ا ؤمنني ت تكي وا دان
منهم كة را ملا وإح نال).
تقر ا أ الروا ر صرألر حب تعرممس القةئل لإلكراب والتهد د ةلقتل
وم رلك نإ اإلمة (عطيش القال ) اشر

عطيرش اإل قرة إىل إصيانرش

ليكي (را ملا وإح نال) أي إ مل عمل ةل رو ا ملكير نرال حترل لرش
اليح ر لطجةئرو و يف شد د التحمل ر من ترك اإل قرة والعمرل قرري
النل (صط اهلل عطيش وآلرش) وتيليرر إصيانرش نكيرف تتارير الرصارر حب
اإلسةء إىل اإلصيا .
 -5ك ر احست نةءاا اليت تقردمت اإلشرةر إليهرة حب التنبيرش (صرفحر )753
واليت جتعل القيل ةإلطالق غري مقبيل.
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 -6روا رةا (ح ضرررر وح ضرررار)( )1نإنهرة تعبرريف احلر حب دنر الضرررر عررن
الررنفه وتقررقط التكطيررف الضرررريو ولكنهررة حب نفرره الي ررت متن ر م رن
اإلضرار ةلغريو وح تعتو احل

دن الضرر عن النفه مقيمغةن لإلضرار

ةلغري.
و رد نة مة ركرنةب (صفحر  )757من عد لر ة دليرل ح ضررر حب
ا قة لققيطش ةلتعةرمسو و د ألبنة عطيش أنش لي مت نإنش جيري حب ا قدار
الزائد من األ يى ضرران ونتيجتش لزو األصمل أ ل الضرر ن حب اجلمطر.
 -7ارتكةز ا ت رعر عط عد إطالق أدلر الرصار لإلضررار رةلغري مبطقرةن
و د تقد يةنش (صفحر .)741
إ

طتُّه كيف ميكن تاحيح ملب الدعيى م نقبر القيل ةلرصار

مبطقررةن إىل ا ررهير هقررا كة ررر صررة ا مفتررةح الكرامررر (صررفحر
.)735

أ يله رملب احلكة ر ر نيهرة نكرر وكرملا اسرتكهةر اإلطرالق مرن

كطمةا األصحةب ( دس اهلل أروا هم)و نطعل اإلطالق طحة مجير
التكرةليف ال رررعير مررن قرريق اهلل تعرةىلو وإرا نرررمس مشرريل كالمهررم
حلقيق النةس نطيه من ا عطي سعتش لاير مة إرا كة الضرر ا قايد
إ قةعش ةلغري أ يى مبراتا من الضررر ا تيعرد رش ا كرربو كمرة فر مس
القةئل ةإلطالق.
ونقتبي أ نعرمس نة ولهةن لفهرم التفاريل الرملي عرضرش ال رهيد
ال ةنيف ( دس سرب) لكال صة ا ال رائ الملي تقرد (صرفحر )731
حب إضةنر شر عد القدر عط التفايف إىل شر اإلكراب جلياز العمل
مبة أمر ش الكةمل.
( )1وسةئل ال يعره 428/25و كتةب إ يةء ا يااو رةب 12و وكترةب التجرةر و أ رياب
اخليةرو ةب 17و ح3و 4و 5و وحب غري ة من األ ياب.
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و ةصل ملا اليلش أ اإلكراب و دب كةفٍ لطدصيل حب وح ر اجلةئر
الرريت ح تنفررك عررن ا عةصرريف والتجررةوز عط ر

رردود اهلل تعررةىل كمعينررر

الكة ني ومدا نر أ ل البةطل وتقي د احسم حب د يانهم والقكيا عن
مكة ر الفق والفجير و ا عةصيف الك ري اليت تتضرمنهة جمةلقرهم وغرري
رلك.
أمة الع مل مبة أمر ش اجلةئر نإ نش ح نفك عن مكةمل العبةد من لبة رر
أمياهلم وإ رملائهم ومارةدر

قري هم وحنري رلركو و رملا ح كفريف نيرش

اإلكرابو ل ضةف لش شر ر عرد القردر عطر التفاريفو ومرن القردر
عط التفاميف حتمل الضرر من ألل دنعش عرن ا صرر ن صايصرةن عطر
مقرتيى ررملل ا ررةل ا قردو ر أو حتمررل الكطمررر اجلةر رر واإل ةنررر ألنررش حب
سرربيل اهلل تعررةىلو و ررد حتمررل ا عارريمي (عطرريهم القررال ) الكر ري مررن
رلك.
نةلتفايل الرملي ولرش رش ال رهيد ال رةنيف ( ردس سررب) كرال احملقر
احلطيف ( دس سررب) رلر حب قيقترش إىل التفاريل رني ر اهلل تعرةىل
و ر النررةسو ومراعررة ارتكررة ز ا ت رررعر حب لررياز اإل رردا عط ر أ ررد
الضرر ن.
و ملا التفقري ليه توعيةن حمضةن غري مقتند إىل دليل ل ي ممة تي يف
ررش عبررةر ال رريخ كةشررف الغبررةء ( رردس سرررب) الررملي اعتمررد التفارريل
ا ملكيرو و ةل حب النح ا ملكير (صفحر ) 732ه ((وأمة العمل أمرب حب
ضرر اخلط نال جييز إح م الضرر ا عتو دو غريب)) نقد لعل العمل
أمرب مالزمةن لضرر اخلط و وهلل احلمد و دب عط

ملا الفتح.

القول الثانيه اصتاةص الرصار ه اهلل تعةىل دو اإلضرار ة خطي نيه
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وورد حب كال ال يخ األناةري ( دس سرب) عد وليبه-
(( -1إ

ا قتفةد من أدلر اإلكراب ت ر عش لدن

الضررو نال جييز دن

الضرر ةإلضرار ةلغري ولي كة ضرر الغري أدو و نضال عن أ
أعكم))( )1و تعبري آصره التمقك عمي وإطالق أدلر

كي

رمر اإلضرار

ةلغري عد عد مشيل أدلر نفيف اإلكراب واحلرج والضرر لطمقة ؛ أل حب
الرصار نقضةن لطغرمس.
(( -2إ

د ث رن اإلكراب ورن احضبرار مقيق لالمتنة عط لنه

األمرو وح قن حب احمتنة عط

عضش

صياش حب اإلضرار حب البعض

ا صرو نإرا تي ّف دن الضرر عن نفقش عط

اإلضرار ةلغري مل جيز

وولا حتمل الضرر)).
 -3مة ركرب حب التي م الملي نقطنةب (صفحر  )746ومطخاشه أ

دليل

اإلكراب لي عم لإلضرار ةلغريو لعم نفيف دليل احضبرار لش أ ضة نة
سية همة وا د ومالكهمة وا دو والتةليف ةطل كمة حب ا يرد الملي ركرب
( دس سرب) حب التي م و ي احضبرار لدن الضرر عن نفقش إ قةعش
ةلغريو نة طزو و ي عمي دليل اإلكراب ةطل م طش.
 -4مة رم نة ش راء روا ةا التقير حب ضيء طر قر احستدحل اليت سةر
عطيهة ال يخ األناةريو و ةل هة الفةضل اإل روانيف ( دس سرب)
و تكي من مقدمتنيو ةصطهة()2ه أ

يلش (عطيش القال )ه (إمنة لعطت

التقير ليُحقن هة الد و نإرا طغ الد نال تقير) فيد أ كل مة شرعت لش
التقير إرا طغتش نال تقير .و د دلت األصبةر عط أ التقير شرِّعت حلفظ

( )1ا كةساه 86/2
( )2احلةشير عط ا كةساه  262/1التعطيقر ()538
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وال ةرع ا قدس من النفيس واألعرامس

كل مة هتم ش اإلنقة

واألميالو نإرا تعطقت التقير

يفء من رلك نال تقير.

أقوله عرضنة كل ملب التقر بةا كإشكةحا عط القيل األول وألبنة ة.
نةليلهة األول وال ةنيف صحيحة حب اجلمطر إح أنهمة ح نفية إمكة
الرصار عندمة كي مة تيعمدب اجلةئر من الضرر أعكم ك ري ممة أمرب ش من
إضرار الغريو كمة لي ةل لش صمل منش د نةران أو الطدب سيطةن وإح أصملا منك
ألف د نةر أو ضر تك ألف سي
الكةملو ل رى أ اإللزا

نة ارتكةز ا ت رعر ح مين من تنفيمل أمر

تحمل الضرر بيح واةلف لالمتنة و رليف ح

ملب األدلر طحة عمي األمر ونيعهة.
وأمة ال ةلث نةلالز ليه ةطالن لطرصار حب التنةول من طعة الغري حب
ا خمار نيكي

ملا القيلو و قر نر ا الزمر ني احضبرار

نقضة عط

واإلكرابو نتج لياز اإلضرار ةلغري عند اإلكراب حب اجلمطر.
وأمة الرا
أ -إ

نمطخح مة أوردنةبه
عد لياز احتقةء

حزمش كي

يفء من

قيق ا صر ن

اتح هفظ شيفء من سنخش لطمتقيف دو غريب من األشيةءو
و ي معن أضي ممة ر دب القةئلو وح مين من اإلضرار ةلغري
الضرر من نيع آصر صايصةن إرا كة

إرا كة

أ ل منش حب

األ مير.
ب -إ دليل التقير
وح

مل

الفرمسو نال

رمع

فظ مهمةا ا تقيف أي ا تعرمس لطتقيرو

فظ مهمةا البرف ا صر ألنش ليه متقيةن هقا
مطش دليل التقير.

ملا كطش مضةنةن إىل التقر بني الطمل ن ركرنة مة (صفحر  )765إلمكة
الرصار ةإلضرار ةلغري حب اجلمطر.

(  ……………………………………………… ) 160فقه املشاركة يف السلطة
نعم ميكن احستدحل عط

من

الرصار حب اجلمطر ةلتقر ا القرآنيف

الملي أوردنةب (صفحر .)766
القول الثالثه و ي اليلش ال ةنيف الملي ركرب ال يخ األناةريو ةل ( دس
سرب)ه ((أ ح دم من مال كر الضرر ن وال ليح ينهمة ولهة ))( )1وم يمى
األول أي الرصار مبطقةن.
واستقر ش الفةضل األ روانيف ( دس سرب) و ةل حب ولش احستدحل
عطيشه ((ولي يل ة قة قر ني الضرر نو وتقد م أ يا مة مل كن عيدان()2و أل
نقبر ا كطّفني إىل ال ةرع نقبر وا د ومقتض

ا نمر

فظ نيع ا كطّفني عن

الضررو نإرا كة مقدار من الضرر واردان عط كل ةل –إمة عط نفقش أو عط
الغري -كةنت ا نمر مقتضير حلفظ نيع األمر من الز ةد و ورلك كي

ت ر

النة ح لدن الزائد –كة النة ح ي ضررُ نفقشّ أو ضرر الغري.3)())-
وم ردم عطيش أنش ((إستحقة حمض ح اةر إليش إح عد ية الدليلو وح
دليل عدا دليلِ نفيف اإلكراب)) وم رمب إمكة األصمل هملا الدليلو ةل ( دس
سرب) ((إ إطالق دليل نفيف اإلكراب ح رن اليد عنش إح مبقدار كة عط صالف
ا نمرو و ي لياز اإلضرار ةلغري لدن الضرر عن النفه ضرران قةوي ضرر
الغري أو نقح عنشو وأمة إطال ش ةلنقبر إىل اإلضرار ةلغري لدن ضررٍأ يى عن
النفه –وإ شئت طتُّ لدن نضطرّ الضرر ن -نمللك ممة ح مةن منشو نيؤصمل
شو و ُحكم

عرمس نفقش ومةل
ياز تك عّرمس الغري ونها مةلش حلفظ ّ

نفقش)).
أقوله رد عطيشه-
( )1ا كةساه .86/2
( )2والتخيري عند التقةوي.
 )3ةشير اإل روانيف عط ا كةساه  263/1ر م احلةشير (.)538
(
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 -1إ نقبر الضرر ن ليقت وا د ةلنقبر إىل ا اكرُّب ت

ُقةل ةل ليح

مبطقةنو إر ليه ي كةأللنل ةلنقبر لطضرر ن عط

د سياء ألنش ي

ا خةطا ةلفعلو والضرر متيلش إليش أوحنو أمة اإلضرار ةلغري
رارب عد حتمل الضرر وإ قةعش الضرر ةلغريو نعطيش أ

نم تا عط

عمل تكطيفش ا تيلش إليش أوحنو و ي حتمل الضرر حلرمر اإلضرار
ةلغري لدن

الضرر عن نفقشو مة مل ألكم عطيش دليل ققط ملا

التكطيف.
و تعبري آصره إ

ميضيع اإلضرار ةلغري ليه حب رتبر ميضيع الضرر

ا تيعد ش

جتري نيهمة ياعد ال ليح ني ا تزامحنيو وإمنة

ت

يلدب ا اكرُّب إرادتش لدن الضرر عن نفقش.
 -2إ ا تاةر اةلفر ا نر عط ا قدار الملي ركرب ( دس سرب) و ي دن
الضرر ا قةوي أو األنقح من اإلضرار ةلغري ح ميكن ا قةعد عطيشو
نإ

عض مة ت مطش الرصار نةءً عط

ملا القيل كي اةلفةن لطمنرو

كمة لي تيعمدب اجلةئر غرامر مةئر د نةرو إ مل غاا تقعني د نةران
من ا صرو وأم ةل رلكو نإطالق الرصار لكل نضطر حب ضرر ا كرب
حمل إشكةل.
 -3مضةنةن إىل ةلر ملا القيل إىل تتميم ورلك يض ضيا ط لط ليحو
أل

الضرر ن د كينة

اتطفني نيعةن كأ

كي

ا تيعد ش أصمل

األميالو وا راد إ قةعش ةلغري من بيل تك األعرامس أو الضرب أو
احلبه وغري ة نكيف عرف أ يى الضرر ن مبطقةن؟ نةلقيل ألتةج إىل
تتميم.
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واست كل عض األعال

ا عةصر ن عط

ملا القيل أ ((أ كة

التعةرمس –أي تعةرمس الضرر ن -من ال ليح والتخيري( )1إمنة ي وة ت نيمة إرا
كة التعةرمس قبا أسبةب طبيعيرو م ل مة أرا أدصل ييا رأسش حب در ح
خيرج منش اح كقر أ د مةو وأمة نيمة حنن نيش ليه كمللكو ل ا اكرُّب ي الملي
يلا الضرر عط غريب ةصتيةرب))().2
ونيشه أ

ا نة

حب صحر العمل ة رلحةا ليه مة ركرب من نيع

األسبةبو وإمنة و د نقبر الفعطني إىل ا خةطا همة وعدمهةو نمة ةلش كي
صحيحةن لي كةنت نقبر الفعطني وا د ةلنقبر لطفةعل كمة لي مل كن ا خةطا
ةإلنقةر مةلك القدر أو احلييا

نيكي

الفرمسو نإ ا خةطا ةلفعل حب ا قة

تكطيفش ترليح األ مو لكنش صالف
ي مةلك احلييا الملي أدصل رأسش حب

القدر و ر د إنقةرب إتالف القدرو وليه من ا عطي أ احلكم مراعة ال ليح
مبطقةنو ل حب اجلمطر كمة سيأتيف إ شةء اهلل تعةىل.
القول الرابعه تفايل القيد اخليئيف ( دس سرب)
ني مة لي كة مة تيعمدب ش اجلةئر أمران مبة ةن حب نفقش كدن مةل نإنش
مقطط عطيش نال جييز لش إ قةع الضرر ةلغريو و ني مة لي كة
عط

طجئ شخاةن آصر إىل الزنة وإح ألوب عط

أ

رامةن كمة لي أكر ش

ارتكة ش نفقش –هقا

م ةلش ( دس سرب) -نتجري نيش مرلحةا ةب التزا م.
و رد عط أصل ملا اليلش أنش غري مقتيعاو ليليد ةلر وةل ر نيمة لي
كة مة تيعمدب ش رامةنو وا بطيب أ قةعش ةلغري أمران مبة ةن لمللك الغري كمة لي
تيعدب أ

ققيش اخلمر إ مل جيطا ا ةل من ا صرو و ملا أمر مبةح لمللك

( )1التخيري عند التقةوي.
( )2أنيار الفقة ر لط يخ نةصر مكةر ال ريازيو كتةب التجةر و أ قة ا كةسا
احملرمره .397
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الغريو نمة ا ةن

ينئملٍ من القيل ياز إ قةع الضرر ةلغري حب اجلمطر ليقي رلك

الغري مبقؤوليتش حب محة ر أصيش ا اكرُّب من الي يع حب ا عاير نيدن رلك الغري
ا ةل وعط ا كرُّب الضمة .
و د ةل ( دس سرب) عن ال
من حتمَ ل الضرر

م األوله((وحب ملب الاير ح د لطمُكرُّب

ك النهاو ومن الياضح أ دن ا اكرُّب أميالش لطجةئر مبةح

حب نفقش ت حب غري ةل اإلكرابو ونها أميال النةس ولطبهة إىل اجلةئر رامة
حب نفقش وح جييز رن اليد عن ا بةح ةإل دا عط احلرا ))(.)1
و رد عطيش أ إطالق عد الرصار نيمة لي كة مة تيعمدب اجلةئر مبة ةن ح
تم نيمة لي كة الضرر ا راد إ قةعش ةلغري ح ُقةس أ مير الضرر ا تيعد ش
كة بةلبر دن أميال ضخمر إ مل يلمش كطمر نة ير إىل أصيش ا ؤمنو نإ أدلر
نفيف احلرج جتري نةو ألنهة إمتنةنير عط نيع احمرو والقيل ة ن اةلف لالمتنة
و بيح عقالن.
و ةل ( دس سرب) حب ولش ال

م ال ةنيفه ((ح ميض ألدلر نفيف اإلكراب

واحضبرار واحلرج والضررو دا ر أ اإلضرار أ د البرنني ممة ح د منش
لزمةنو ندنعش عن أ د مة ةإلضرار ة صر ترليح ال مرلح أر

نتق

ا زامحرو و رل إىل ياعد ةب التزا م))().2
و رد عط
طنةب من أ

إطالق الرليع إىل مرلحةا ةب التزا م أنش غري تة

نقبر الفعطني ليقت وا د

ةلنقبر لطمكرُّب؛ إلطالق أدلر

ة
رمر

اإلضرار ةلغري وح ميكن ال صيح نيهة بط كي الضرر ا تيعد ش أكو طال
د من تقييد ة حب

دود ُعطم رصار ال ةرع نيهة.

( )1مابةح الفقة ره .676/1
( )2مابةح الفقة ره .679/1

(  ……………………………………………… ) 164فقه املشاركة يف السلطة
و تعبري آصر ا مرلمح لزو حتممل ا اكرُّب لطضرر ميليد حلرمر إضرارب
ةلغريو وسيأتيف (صفحر  ) 790كال لش ( دس سرب) اةلف هلملا م

ية إضةحب

إ شةء اهلل تعةىل.
القول املختاره
و ةصطشه أ

اإلكراب كةفٍ جلياز أصل الدصيل حب وح ر اجلةئر ومة

تقتطزمش من ا خةلفةا ال رعير أمة اهلل تبةرك وتعةىل كتقي د احسم حب د يانش
وكينش معهم ح مبطقةن؛ متقكةن عميمةا الرن عند اإلكراب واحضبرار واحلرجو
نة قتضيف ميليد وا ةن مفقيد.
أمة سةئر احملرمةا األصرى كم ةركتهم حب شرب اخلمر أو الفقيق
والفجير نإنهة ح حتلم إح م

عد القدر عط

التخطحو أو كة

التخطح

رليةن ومضران درلر حتلم معهة تطك احملرمةاو وكة مة تيعدب الكةمل ش من
األ مير اليت ح ت ك حب نكر ال ةرع ا قدس كإز ةق األرواح.
أمة العمل مبة أمر ش اجلةئر من اإلضرار ة صر ن نإنش حم مر حلرمر
اإلضرار ة صر ن والتعدي عط
م ميحن عميمةا الرن و

ت

قي هم و رمةتهمو وح كي

ا يرد

لي كة مة تيعدب ش اجلةئر من الضرر أ يى ممة

أمر إ قةعش ةلغريو لعد لياز اإلضرار ةلغري من ألل دنعش عن نفقش ت حب
ملب الاير و وأل اإلضرار ةلغري م رو

عد ا ندو ر وعد القدر عط

التخطّحو ومن التخطّح حتمطش لطضرر وإ كة أ يى من ا راد إ قةعش ةلغري.
و ُقت ن
وت

من رلك

ةحا أولبت التعبري مراران ةلقيله (حب اجلمطر)

ك حب كي الرصار نيهة ليقت اةلفر لالمتنة وح بيحر عقالن و ي منة

تقييد أدلر الرن وعد لر ةنهةو ومن تطك احلةحاه-
 -1مة لي كة الضرر ا راد إ قةعش ةلغري ح ُقةس ي ن وأ ميرن مبة تيعدب
اجلةئر لضآلتش نإنش جييز لش العمل مبة أمر ش اجلةئر هقا ارتكةز
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ا ت رعر ل العقالء أ ضةن م مراعة الضمة وتدارك تبعر العمل كمة
سيةتيف إ شةء اهلل تعةىل.
 -2مة لي كة الضرر ا راد إ قةعش ةلغري ة الن لطتدارك والضمة لاة بش
وولد مقيم لإل دا عطيشو و دل عطيش معتو عطيف ن قبني ا تقدمر
(صفحر  )675عن اإلمة الكة م (عطيش القال ) ونيهة قيل (عطيش
القال )ه (إ كنت نةعالن نةترم ِ أميال ال يعر) ةل الراويه (نأصونيف
عطيف أنش كة جيبيهة من ال يعر عالنير و رد ة عطيهم حب القر).
و نة مل كن عطيف مُكرُّ ةن وإمنة رصِّح لش حب الفعل فكةن لطماةحل
العةمر اليت كة

قي عطيهةو نقد قةل أولي ر ا كرب أو مبة قتشو

و قتبي الفقيش جتر د احلةدور عن اخلايصير لكل مة ميكن تعي ضش
لطمتضرر.
 -3إرا كةنت كل ا قدمةا والكروف ت ري إىل أ اجلةئر عةز عط إ قةع
الض رر ةلغري وأ امتنةع ا اكرُّب ح غري شيئةن ألنش سيأمر غريب ةلفعل وح
أور حمتنةع ا كرُّ ب اح تعرمضش لطضرر الملي تيعمدب ش اجلةئر من دو أ
دن

الضرر عن الغريو و نة د ُقةل أ

اإلضرار ةلغري ح نةحب

احمتنة و نتجري حب قش أدلر الرن و ل د كي تعرممس ا كرُّب لضرر
اجلةئر بيحةن ألنش عب يف ال نةئد .
وأل طر

حتد د ا اةد

هلملب احلةحا شةئك وحمفيف ة زال و

ولكيف كي التببي سطيمةن من تدصمل األ ياءو وح نكي كمللك الكيحب
الملي انتزع رطيف إ دى نةا اإلمة احلقني (عطيش القال ) و ي بكيف
موران لرميتش أنش لي مل أصمل مة أصمل مة غريبو نبغيف اإللزا

ةلرليع

إىل اجملتهد اجلةم لط رو و نةإلمة احلقني (عطيش القال ) صرج قبعني
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من أصحة ش يالهر مة ح قل عن والوني ألفةنو وكةنت لش ملب ال مراا
ا بةركر اخلةلد و وح يصف نعطش أنش عد م الفةئد .
فرعه عط القيل ياز اإلضرار ةلغري مبطقةنأو حب اجلمطر نهل عطيش الضمة ؟.
عطّلُّ ال يخُ احناةري ( دس سرب) حب عض ا بةلا ا تير الضمة

ر

((عد اإلكراب ا ةن من الضمة أو استقرارب))( )1و ي صر ح أ اإلكراب مةن
من أصل الضمة أو من استقرارب.
أمة عد الضمة

عند اإلكراب نإنش مبين عط

تقر بش القة

كة لر وأنش سبا ضعيف وح اح إسنةد الفعل اليش نيكي

الضمة

لطمُكرُّب
عط

القبا الفةعل و ي ا اكرِبو و د ألبنة أ ا اكرُّب ليه كمللك نإنش نةعل اتةر
ومبةشر لطفعل و تمكن من حتممل الضرر دل إ قةعش ةلغري.
أو أنش مبين عط

كي

د ث الرن مققب نة لة كة اليضعير ومنهة

الضمة وليه اتاةن ةأل كة التكطيفيرو لكن ملا التعميم غري تة وزائد عن
مفةد احلد ث ولطنقض عطيش ضمة

مةل الغري عند احضبرار إىل أكطش حب

ا خمارو ومة دل عط نقةد عض األ كة اليضعير كبالق ا كرب ح احح
التعميم.
وأمة عد استقرار الضمة عط

ا اكرُّب نهي صحيح ألنش نعلُّ مة نعل

إكراب اجلةئرو نةلقبا نة أ يى من ا بةشر و قتقر عطيش الضمة .
بيانه تقدمت عض ا بةلا جممطر وحتتةج إىل تفايل كةلقؤال عن عنيا الد
الملي تتي ف عندب التقير واإلكراب ل ي مقتار عط القتل أ شةمل ة دونش
ك ةجلرح؟ و ل ا مفةد يلش (عطيش القال ) (نإرا طغت الد نال تقير) ل ي
سقي

رصار أ عزمير؟ أي ل قتفةد منش احلرمر أ عد اليليب؟ وغري

( )1ا كةساه .94/2
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رلك من التفةصيل اليت سنتعرمس هلة إ شةء اهلل عندمة تنةوهلة ال يخ ( دس
سرب) حب التنبيش اخلةمه.
إشكةلير إحلةق اإلكراب ةلتقير حب الققي عند الد ه
ونقتار نة عط إشكةل عط القيل األول أي الرصار مبطقةن ةصطشه
أ األ ةد ث ا ةنعر من العمل ةلرصار إرا طغت الد وارد حب التقيرو ومل
رد منهة شيفء حب اإلكرابو والتقير واإلكراب متبة نة و ونتيجتش إمكة التمقك
عميمةا الرن عند اإلكراب ت حب مة لي كة ا كرب مهدد نا ةلقتل.
صايصةن إرا ضمم إىل رلك التعةرمس ني مة دلم عط
النفه م

مة دلم عط

عميمةا الرن

رمر اإلضرار ةلغري نيتعةرضة

ال معةرمسو أو قةل أ ترليح

فظ

وليب

و تقة بة
ية ا صر عط

فظ

نتجري
فظ

النفه ال مرلمح لتقةوي ا خطي ني حب احلكم ال رعيفو و د كنمة نقم من قيل
رلك حب أ ة احلرب العرا ير اإل رانير ( )1988-1980و ور م ةركتش حب ليا
صدا ؟.
و ملا اإلشكةل رد عط

القةئل عمي الرصار عند اإلكراب مبطقةن

كةل يخ األناةري ( دس سرب) واع ف حب عض كطمةتش ش حب التنبيش اخلةمهو
ةل ( د س سرب)ه ((ح بةح ةإلكراب تل ا ؤمن ولي تيعمد عط
إمجةعةنو وإ كة مقتض

تركش ةلقتل

عمي نفيف اإلكراب واحلرج اجلياز)) وألة ش مبة دل

عط احست نةء حب التقير.
وكةلقيد اخلميين ( دس سرب) الملي ةول إلة ر اإلشكةلو ةل القيد
اخليئيف ( دس سرب) حب التبة ن ني التقير واإلكرابه ((و هر الفةرق ني التقير
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واإلكراب ميضيعةن و كمةن))( )1و رمب القيد اخلميين ( دس سرب) عد لهةا
لطتبة ن ني اإلكراب والتقير()2ه-
 -1ا يضيعه -نإ

((التقير عبةر عن اح

از والتجنا عن شرم ي ٍ

اةلف لطممل او إتية أعمةل تيان ممل بهمو من غري أ أكر يب عط
إتيةنهة وأوعدوب عط تركهة)) ال نرق ني أ قةمهة.
و د ورد ملا البية حلقيقر التقير حب روا ر مقعد ن صد ر عن أ يف
عبد اهلل (عطيش القال ) ةله (أل لطتقير مياض من أزاهلة عن مياضعهة
مل تقتقم لشو وتفقري مة ُتمق

مل أ

كي

ي سيء ة ر

كمهم

ونعطهم عط غري كم احل ونعطش نكل شيفء عمل ا ؤمن ينهم كة
التقير ممة ح ؤدي إىل الفقةد حب الد ن نإنش لةئز)().3
((وإمة اإلكراب نعبةر عن حتميل الغري عمالن وإ عةدب عط تركش مبة
طجئش إىل العملو أو اإل عةد عط نعل شيفء مبة طجئش عط تركش)).
 -2احلكمه نإ ((التقير والبر

قا األدلر الك ري ورالحر حب عض

ا ياردو ودليل اإلكراب ران لطحكمو نمقتض دليل الرن رن احلرمر
أو اليليب عمة أاكرب عطيشو ح لعل اليليب أو احستحبةب لفعطش أو
تركشو ومقتض دليل التقير لعل احلكم ح نفيش)).
 -3ا يرد والغة ره نإ (( ة ر أدلر التقير أنهة شُرمعت حلفظ دمةء ال يعر
وأعراضهم وأمياهلم من غري صايصير لطمتقيفو ودليل الرن منرمرن عط
ا رُكربو ولي ظ نيش

فظ نفقش وعّرضش ومةلش)) أي أنش ((شرِّع حلفظ

ماطحر صايص ا اكرُّب نال كي

طيغش د غريب اةلفةن لت ر عش)).

( )1مابةح الفقة ره .690/1
( )2ا كةسا احملرمره .223/2
 )3وسةئل ال يعرو أ ياب األمر والنهيفو ةب  25ح.6
(
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ونتيجر رلك كي (( ملا احلكم –و ي عد الرصار إرا طغ الد -
اتاةن ةلتقيرو و قيف دليل نفيف مة أاكر يا عط عميمش.
ودعيى إلغةء اخلايصير ممنيعر ل ح ميرد هلةو أل صايصير مة
أاكرب عطيش ختةلف صايصير التقيرو نإ حب ميرد اإلكراب تيلمش ال ر إىل
الغري و كي ا اكرُّب وسيطر وآلر لطمُكرِبو وميرد التقير ليه كمللك نيعةن.
وأ ضةن لعل التقير حلفظ مبط

د ال يعرو ورن مة أاكرِب حلفظ

صايص ا اكرُّب نكيف ميكن أ ُدمع و د ا نة و أو أ سطا التقير
حب الدمةء أل ميتهة نال نرق ني البة ني)).
أقوله ملا اإلشكةل مردود يليبو ميكن لعطهة حب مقتي نيه
ا قتيى األوله إلغةء الفروق ا ملكيربو ورلكه-
 -1إ اإلكراب داصل حب التقير ة عن األعم()1و لملا عدموا من أ قة التقيره
التقير اإلكرا يرو والتقير أعم لغرن وعُرنةنو أل ا اكرُّب تحرز فعطش من
ضرر ا اكرِب وشرمب ناد ت

قيقر التقير و يف التحرز عرنةن ولغرن ألنش

نعل مة نعل تقيرن واتقةء.
و د دلت عض الروا ةا عط

مشيل

قيقر التقير لإلكراب كقيلش

(التقير حب كل ضرور ) أو (التقير حب كل شيفء ضبر إليش ا ن آد ) وح
شك حب أ ا اكرُّب عط نعلٍ مضبر اليش.
نمة ركرب حب اجلهر األوىل من الفروق غري تة .
( )1و ررد ترردصل التقيررر حب اإلكررراب إرا أر ررد هررة ا عنر األصررح أي مررن ا خررةلفنيو ررةل
صة ا اجليا ر ( دس سرب)ه ((إ ا راد أ اإلكراب نة أعم من التقير الريت ريف
د ن حب العبةداا عطيمير عد الفرق نة ني و يع اإلكرراب مرن ا يانر حب ا رمل ا
وا خررةلف عررد نرررمس تقررطّبش عطرر الررنفه والعرررمس وا ررةل)) لرريا ر الكررال ه
.169/22
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 -2وأمة من نة ير احلكم نهمة وا د أ ضةن؛ أل

التقير كةإلكراب رانعر

لطحكمو أمة كم مة عد الرن نقد كي اليليب نيمة إرا استطز ترك
التقير والعمل مبقتض

اإلكراب حمرمةنو و د كي

رالحةن وحني رلكو

نةلفرق ال ةنيف غري تة أ ضةن.
 -3إ اإلكراب ادق نيمة لي كة الضرر ا تيعد ش متعطقةن ةلغري كمة سن ري
إليش حب التنبيش ال ةنيفو نال نرق ني التقير واإلكراب من اجلهر ال ةل ر أ ضةن.
ا قتيى ال ةنيفه لي تنزلنة و طنة ةلفرق من ملب احلي يةا نإ الروا ةا تدل
عط التبة

من صالله

 -1هير عض الروا ةا حب كي اإلكراب تقيره كروا ر حممد ن مروا و
ةله ةل ليف أ ي عبد اهلل (عطيش القال ) (مة من مي م –رمحش اهلل -من
التقير؟ نياهللو لقد عطم أ

ملب ا ر نزلت حب عمةر وأصحة شه ِإحل مُّنص

أا ْكرِبُّ ُّو طْبُشُ ُمبْمُّئّنٌّ ّةإلِميُّة ِ])(.)1
وضم روا ر دُّرُست عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) ةل (مة طغت
تقير أ د مة طغت تقير أصحةب الكهف)() 2إىل روا ر عبد اهلل ن ألي و
ونيهة ركر أصحةب الكهف نقةله (لي كطّفكم يمكم مة كطّفهم يمهم
نقيل لشه مة كطّفهم يمهم؟ نقةله كطّفي م ال رك ةهلل العكيم نأ هروا
هلم ال رك وأسرموا اإلمية )().3
 -2كيمر عض الروا ةا حب تيسي معن التقيره كاحيحر كر ن حممد
عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) ةل (إ التقير تُرسُ ا ؤمنو وح إمية

( )1وسةئل ال يعره أ ياب األمر والنهيفو ةب  29ح .3
( )2ا ادر القة و أ ياب األمر والنهيفو ةب  29ح .15
 )3وسةئل ال يعره أ ياب األمر والنهيفو ةب  29ح .14
(
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ن ح تقير لشو نقطت لشه لُعطت نداك يل اهلل تبةرك وتعةىله ِإحل مُّنص
ّن ّةإلِميُّة ِ]؟ ةله و ل التقير إح ملا؟)(.)1
أا ْكرِبُّ ُّو طْبُشُ ُمبْمُّئ ٌّ
أقول ه كة

إمكةنهم لم اإلشكةل مبخةلفر رلك لالمتنة وأدلر الرنر امتنةنيررو

وإ الرصار حب م ل ملب ا يارد أمر بيح عقالنو ولكنهم مل طتزميا هملب النكتر
كمة تقد .
التنبيه الثاني :تنقي املالك املقتضي للرخصة
أي دود اإلكراب ا قتضيف لطرصار حب الردصيل حب وح رر اجلرةئرو وإمنرة
عبمرنة ة الك أل ال يخ األناةري ( دس سرب) تيسم من اإلكراب إىل غريب من
ا يلبةا.
و كهر أ من غة ةا حتر ر ملا التنبيش عند ال يخ ( دس سرب)ه أنش عد
أ اصتةر القيل ةلرصار مبطقةن عند اإلكرابو رأى أ

ملا القيل يصطش إىل مة

ح مي كن احلتزا ش و ي أ دن الضرر عن الغري مبطقةن بيح إ قةع الضرر ةلغري
مبطقةنو نةءً عط كي معن اإلكراب تحق حب مة لي كة الضرر ا تيعد ش متعطقةن
ةلغري حب اجلمطر.
و تعبري آصره إ النتيجر ستكي لياز الدصيل حب وح ر اجلةئر ا قتضير
لإلضرار ةلغري إ را تيعدب إ قةع الضرر عط الغري إ مل فعل مة أمرب ش و ري
كمة ترى.
نطملا عقد ( دس سرب) ملا التنبيش لنفيف سعر معن اإلكرابو لكنش مل نفّ
إمكة التمقك عنةو ن أصررى حب اجلمطررو نهرملب ريف صالصرر شررح العنريا و
وكمة ترى نإ اإلشكةل رد عط القةئل ةلرصار مبطقةن دو غريب.

( )1ا ادره أ ياب األمر والنهيفو البةب 29و ح .6
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ررةل ال رريخ األناررةري ( رردس سرررب)ه ((إ اإلكررراب تحق ر

ةلتيعررد

ةلضرر عط ترك ا كرب عطيشو ضرران متعطقةن نفقش أو مةلش أو عرضرش أو أ طرشو
ممن كي ضررب رالعةن إىل تضررب وتأ شو وأمة إرا مل
عطيش إح الضرر عط

ترا عطر تررك ا كررب

عض ا ؤمنني ممن عد ألنبيةن من ا كرب – ةلفتح  -نةلكة ر

أنش ح عد رلك إكرا ةن عرنةن و إر ح صيف لرش ألمطرش عطر نعرل مرة أمرر رش .ومبرة
ركرنة – من اصتاةص اإلكراب اير صيف حليق الضرر ة كرب نفقشو أو مبن
جيرررري جمرررراب كرررةألب واليلرررد  -صررررح حب ال ررررائ ( )1والتحر رررر والروضرررر
وغري ة))().2
أقوله اإلكرابه ي محل طرفٍ ةدر عط تنفيمل تهد ردب طرنرةن آصرر عطر أمرر ح
ر دب ليح ملا اإلكراب تيعدب
نةإلكراب تحق

يفء كر ش إ مل ميت ل.

ةلتمةع عد عنةصر نطخماهة حب أر عر وإ كة مة ميكن

مجعش من كتا األصحةب أك ر من رلرك إح أ

عضرهة ميكرن إدصةهلرة حب رملب

األر عرررو وت فارريل البحررث عررن قيقررر اإلكررراب حب عررد مياضرر مررن الفقررش
واألصيل()3و والعنةصر يفه-
 -1وليد التحميل والققرر والردن مرن طررف عطر صرالف إراد البررف
ا صرو هيث أ ا كرُّب لي مل دن إىل الفعل من بل ا كرب نإنش ح فعل
مبلء إرادتش.
 -2كرا ر مة ر دب منش سياء أكة مكرو ةن لعد مالءمر طبعش كمة لي رددب
قب الكهر ةء عرن دارب إ مل فعرل أو أل ال رةرع ا قردس نهر عنرش
كةلتهد د ققيش اخلمر وحني رلك و نطي ةل لشه تزوج وإح كملاو أو ار ا
( )1ال رائ ه 13/3و التحر ره 51/2و الروضر البهيره .19/6
( )2ا كةساه .90/2
 )3ككتةب البي حب شر احصتيرةر مرن شررائط ا تعة رد نو رالر ا كةسراه 307/3و
(
وشرو ا بط حب كتةب البالقو رال ليا ر الكال ه .11/32
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لطز ةر وإح كملاو وكة ال رخح ح كررب رلرك ولري صطريف وطبعرش نإنرش
فعطش مل كن رلك إكرا ةن.
 -3كرا ر مة تيعدب ش و و ملا معن ح فرمق نيش ني مة لي كة متعطقةن نفقش
أو غريب ممن ي ر ا منش أو عيرد عنرشو نطري تيعمردب رأمر ألبمرش مل كرن
إكرا ةن ت لي كة نيش ضرر نفقرش و و رد كري مرة تيعردب رش مكرو رةن
عنرردب وإ تعطّ ر

ضرررر غررريبو وا كررروب نررة أعررم مررن لطررا ال ررر أو

احلرمة من اخلري.
و أل اإلكراب أمر مرتبط هةل ال خح نفقش كقةئر العنةو ن ال ةني ر
م ل احضبرار واحلرجو نإنش معن نقرل تفرةوا هقرا األشرخةصو
نرمبة تيعدب أمر حمبيب عندب ولكنش مكرروب عنرد غرريب ألنرش نيرش ضررران
عط النفه حب الدنية أو ا صر كفعل ا عايرو نهملا ليه إكرا ةنو ورمبة
كي ال خح عط درلر من حي النفه وسالمر القطا هيث كررب
أي ضرر طح

ة صر ن و يف عالمر صدق اإلمية لقيل الرنل (صرط

اهلل عطيش وآلش) ه (من أصبح ح هتم أمير ا قطمني نطريه مبقرطم)
ت

()1

رل

ةحلييانةا نتيعدب ش كري إكرا رةنو وإ مل كرن كرمللك ةلنقربر

لغريب و ((ورب شخح ح تأور ةلقا وال تم نطم كرن تيعيردب رمللك
إكرا ةنو وآصر تأور أدن كطمر ص نر هيرث ردن حب سربيل دنعهرة أعرز
األمرريالو نكررة تيعيرردب هررة إكرا رةنو ررل شررخح وا ررد رمبررة ختتطررف
ةحتشو نهي حب كل ةل طحقش كم رلك احلةل))().2

( )1الكةحبه 163/2و ةب اح تمة أمير ا قطمنيو ح.1
( )2ةشير اإل روانيف عط ا كةساه 267/1و التعطيقر (.)545
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 -4در ا كرِب عط تنفيمل وعيدب ((وك ة أ ضةن ُخةف منرش اإلنفرةرو أمرة مر
العجز ولي لقدر ا كرُّب قهيلر عط دنةعشو أو مل كن عةلزان لكن عطم
منش عد اإلنفة ر وأ القيل منش جمرد إرعةب وختي ف نال إكراب))(.)1
وأللل انتقةمس كال ال يخ ( دس سرب) طردان وعكقةن نةءً عط مة تقد
أشكل القيد اخليئيف ( دس س رب) ةئالنه ((وعطيش نال نعررف ولهر نة صرحيحةن رة
ركرب ا انف من ختايح اإلكراب))().2
أقوله ميكن تقر ا مة اصتةرب ال يخ ( ردس سررب) مرن احصتارةص رأك ر مرن
ولشه-
 -1إنش ( دس سرب) ح ظ اجلةنا النيعيف لإلكرابو أي أ مة ركررب ( ردس
سرب) طحة الغةلا من ا تارةر ا تمرة النرةس عطر أنفقرهم ورو هرم
ا قرم ني حب لطا اخلري ودن ال رو ولعطش ( دس سرب) أراد ملا قيلرشه
((عرنةن)) وإح نإ ا عن العرحب والطغيي وا رد حب مرة تحقر
اإلكرابو ومل رد ا عن الطغيي ت

رش معنر

كل عطيش القيد اخلريئيف ( ردس

سرب).
 -2أ

كي مراد ال يخ ( دس سرب) صروج ميرد اإلضرار ة صر ن من

اإلكررراب كم رةن ح ميضرريعةنو نهرري ميكررن دصيل رش حب عن ريا اإلكررراب إرا
حتققت شروطشو لكن ح جيري نيش كم اإلكراب حب الرن و لعرد ولريد
مالك احمتنة وحنيبو و ملا التقر ا وإ كة ح تالء م عبةر ال يخ
( دس سرب) إح أنش ميكن أ

ح كمة كهر من عرض
كي مرادب ولي تنزم ن

تفةصيل البحث.

( )1ةشير اإل روانيف عط ا كةساه 268/1و التعطيقر (.)545
( )2مابةح الفقة ره .680/1
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 -3إ مرررة ركررررب ( ررردس سررررب) لررريه كرررل مرررة ر رررد أ
احصتاةصو نيمكن أ

قيلرررش نر رال فير رد

قةل أنش كة قدمر والتيطئر نةءً عط مة ركرب حب

التنبيش القة و لينبط منش إىل مة أعم من رلك.
وعط أي ةل نقد اصتةر ملا ا عن أي القيل دصيل اإلضررار رةلغري
حب معن اإلكراب مجطر من األعرال و كةل رهيد ال رةنيف ( ردس سررب) حب ا قرةلك
ةله ((ضة ط اإلكراب ا قيِّ لطيح ر اخليف عطر الرنفه أو ا رةل أو العررمسو
عطيش أو عط

عض ا ؤمننيو عط ولش ح نبغيف حتمطش عةد هقا ةل ا كررُّب

حب الرنعر والضعر))(.)1
و ك ال يخ ( دس سرب) حب نهة ر التنبيش أنش و

حب كال

عضٍ تفقري

اإلكراب هملا ا عن العة ومنهم ال هيد ال ةنيف ( دس سرب) ونقل كالمش ( ردس
سرب) إح أنش عط

قيلشه ((وميكن أ

ر د ةإلكراب مبط ا قيِّ لطيح ررو لكرن

صةر ملا التعبري منرش (رمحرش اهلل) من رأ لتخيمرل غرري وا رد() 2أ اإلكرراب اجملريمز
جلمي احملرمةا ي هملا ا عن ))().3
و عد أ ضة ق عندب معن اإلكراب عن مشيل اليعيد ةإلضرار ةلغري نال
رصارو إح أنش ( دس سرب) ولد هلة ارلةنو ولكرن عنريا آصرر غرري اإلكرراب
و ي دن الضرر ا خيف عن ا ؤمننيو الملي ي قم من أ قة التقيرو عرد أ
اصتةر عد مشيل عنيا اإلكررا ب حلةلرر كري الضررر ا تيعرد رش متعطقر نة قرةئر
ا ؤمننيو ةل ( دس سرب)ه ((نعم لي ص ةف عط

عرض ا رؤمنني لرةز لرش بريل

اليح ر احملرمرو ل غري ة من احملرمةا اإلهلير –أي ا تعطقر ه اهلل تعةىل -اليت
( )1مقةلك األنهة ه .139/3
( )2منهم النرا يف حب مقتند ال يعره  192/14يرث كررر نفره عبرةر ا قرةلكو و كريف
عن غريب أ ضةن.
 )3ا كةساه .94/2
(
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أعكمهة التوي من أئمر الد ن صطياا اهلل عطيهم أمجعنيو لقيرة الردليل عطر
وليب مراعة ا ؤمنني وعد تعر ضهم لطضررو م ل مة حب اح تجةج عن أمرري
ا ؤمنني عطيش القال ه ةله (ولئن تبص رأ منة سةعر طقةنك وأنت ميال لنة نةنرك
لتُ بقيف عط نفقك رو هة اليت هرة يامهرةو ومةهلرة الرملي هرة يةمهرةو ولة هرة
الملي ش متقكهةو وتاري مرن عررف رمللك مرن أوليةئنرة وإصيانركو نرإ رلرك
أنضل من أ تتعرمس لطهالكو وتنقب

ش عن عمطك حب الد ن وصالح إصيانك

ا ؤمنني.
وإ ةك وم إ ةك أ ت ك التقير اليت أمرتك هةو نإنك شةئط دمك ودمةء
إصيانكو معرمس نعمتك ونعمهم لطزوالو مملل هلم حب أ دي أعداء د رن اهللو
و د أمرك اهلل إعزاز مو نإنك إ صةلفت وصييت كة ضرررك عطر إصيانرك
ونفقك أشد من ضرر النةصا لنةو الكةنر نة ))..احلد ث)).
أقوله-
 -1الروا ر إمة غري ة ر حب ا بطيب أو أنهة صةصر نيع معرني مرن الضررر
نإ الفقر األوىل من الروا ر نة ر إىل فظ نفه ا تقيف وعرضش ومةلشو
و يلش (عطيرش القرال ) نيهرةه (وتاري مرن عررف رمللك) صرةص هفرظ
نفيسهم إر مل فامل نيهة كمة نامل نيمة تعط

ة تقيفو أمة يلرش (عطيرش

القال )ه (وصالح إصيانك) نهيف كقيلش (عطيش القرال )ه (مرن عمرل حب
الد ن) أي حتر نفقك منهمة ةحنقبةع عنهمة.
وأمة يلرش (عطيرش القرال ) حب الفقرر ال ةنيرره (وإ رةك ورم إ رةك) نهريف
صةصررر نرريع معررني مررن الضرررر الررملي ُخررةف منررش عط ر ولرريد الت رري
وال يعر؛ ألنهة رة ر حب زمرة استئارةل الت ري نيكري إراعرر أمرر م
والادع هي تهم ميلبةن حلت ةث أصل احل وأ طرشو والتحرمل ر الريارد
من ترك التقير حب ر رل الروا ررو ورد نكرريب حب م رل رملب ا ريارد كمرة حب

فقه املشاركة يف السلطة ………………………………………………… (
) 177
تفقري العقكري (عطيش القرال ) رةله ( رةل رسريل اهلل صرط اهلل عطيرش
وآلشه من صطّ اخلمه كفّر اهلل عنش من الملنيب) وم ةل (عطيش القال )ه
(ح تبقيف عطيش من الرملنيب شريئ نة إح ا ي قرةا الريت ريف لحرد النبري أو
اإلمةمررر أو طررم إصيا نررشو أو ترررك التقيررر ترر

ضررر نفقررش وإصيانررش

ا ؤمنني)(.)1
نال قتفةد منهة تعميم الرصار ةرتكةب سةئر ا ي قرةا أللرل دنر
كل ضرر عن مؤمن نإ

عضهة ليه مب ة ر ملب الكبةئر.

 -2إ التوي لقةنةن م التيليف طبةن ليه من أعكم احملرمةا ت تقتفةد منش
الفحيى نهي نكري احلطف كةر ةن أو الكملب لإلصرالح ممرة ألرةزب ال رةرع
ا قدسو وليازب ح طز منش لياز ارتكةب سةئر احملرمةا ال رعيرو لملا
ح جييز التعدي عنش إىل غري الكملب مرن ا عةصريف و رد رةليا حب ولهرشه
بح الكملب ةليليب واحعتبةراا ومر ولريد مارطحر رالحرر ح

أل
كي

بيحةن.

نإطالق اجلياز حب عمي احملرمةا اإلهلير م كلو وإح كيف تارير
لررياز جمةلقررر اجلررةئر عطر ميائررد اخلمررر وم ررةركتش شرر هة أو م ررة د
مكة ر الفق والفجير وحني رلك من الكبةئر جملرد دن ضرر مةليف م الن
عن أ د ا ؤمنني؟.
 -3إ

ررملب النتيجررر عط ر عكرره مررة وبررت نا رةن ونترريى مررن ولرريب األمررر

ة عروف والنهريف عرن ا نكرر مبراتبرش ا تدرلرر تر لري ا تضر اإل ةنرر
والزلر والتي يخ ل الضررب واجلررح والكقرر رإر ولريف األمرر ورمبرة
القتل حب عض احلةحاو نرنر ا نكرر وإ ةمرر ا عرروف مقريِّ لإلضررار

( )1مقتدرك اليسةئله 259/12و أ ياب األمر والنهيفو ةب 24و ح.6
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عرمس الغرري و دنرشو ولريه العكره الرملي تيصمرل إليرش ال ريخ ( ردس
سرب).
وعط أي ةل نإ

إمكة ال يخ ( دس سرب) احستدحل روا ةا

أصر كميوقر معمر ن ألي ( طت أل يف لعفرر (عطيرش القرال )ه إ معريف
ضة

لطنةسو وحنن منرم هة عط

ؤحء الع مةر نيحطفينمة عطيهة ننحطرف

هلررمو نقررةله وددا أنرريف أ رردر أ أليررز أمرريال ا قررطمني كطررهة وأ طررف
عطيهرةو كررل مررة صررة ف ا ررؤمن عطر نفقررش نيررش ضرررور نطررش نيررش التقيررر)

()1

وميوقر إحةعيل ( طت أل يف لعفر (عطيش القال )ه أمرم ةلع رةر ومعريف
ا ةلو نرإ

طفرت تركرينيفو وإ مل أ طرف نت رينيف و طمرينيفو نقرةله

ا طف هلمو طته إ

طفينيف ةلبالق؟ ةله نة طف هلمو طرته نرإ

ا ةل ح كي ليفو ةله تتقيف م ةل أصيك) نهمة صرألتة حب مشيل التقير
– و يف متحد م اإلكراب من لهر مة حنن نيش -لإلضرار ةلغريو ل عدمتش
الروا ر األوىل كنفقش.
و زداد اإلشكةل عط ال يخ ( دس سرب) لي أصملنة رة عن األعرم
لطضرررر ال ررةمل لطمعنرريي وا ررةدي ررأ

كرري التهد ررد إ قررةع الغررري حب

ا ع اير مبطقةن إ مل فعل مة أمرب ش من احلرا مبطقةنو وتكي النتيجر
لياز ارتكةب مبط احملرمةا من ألل فظ الغري من الي يع حب مبط
ا عاير.
ررةل القرريد اخلرريئيف ( رردس سرررب)ه ((أ

كرررب الكررةمل أ رردان عط ر

ارتكةب شيفء من احملرمةا اإل هليرو سياء كةنت يف اليح رر أ غري رةو
من غري أ

تا عطيش حب تركهة ضرر أصالنو ولكن الكةمل أوعدب عطر

ترك رلك العمل إ لبرةر غرريب عطر معارير مرن رمرةا اهللو ومرلر
( )1ملا احلد ث والملي طيش حب وسةئل ال يعره كتةب اإلمية و ةب 12و ح16و .17
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رلك حب احلقيقر إىل دورا األمر ني إ دا ا كرُّب – ةلفتح -عط معاير
ح تضرر

كهة و رني ا ردا شرخح آصرر عطيهرة .وم ةلرش مرة إرا اكر رش

ا جلةئر عط شرب اخلمر وإح أ كرب غرريب عطيرشو والكرة ر أنرش ح ر را حب
رمر ارتكةب ا عاير حب ملب الاير و نإنش ح جميز لإل دا عطيهرة مرن
األدلر العقطير والنقطير إ ح أ

تا عط ارتكةب ا عاير فرظ مرة ري

أ م منهة كايةنر النفه عن التطف ومة أ شبش رلكو و ينئمل كي ا قرة
من صغر ةا ةب التزا م نتجري نيش ياعدب))(.)1
أقول ه كة عطيش ( دس سررب) أ ح فر مس إلبرةر الغرري عطر ا عارير
وإمنة فعطهة الغري ةصتيةرب أل نعطرهة سريكي
هررد ث الرنر

ةإللبرةر لرةئزان ل رميهلة

ةلنقرربر لررمللك ا كررُّبو نيكرري عررد لررياز إ رردا ا كررُّب

ا خةطررا عطرر مررة رر أمرب ررش اجلررةئر ررال مررزا مو وح ولررش حنرر امس
ال ليح.
عطمةن أنش ( دس سرب) د اصتةر حب ميض سة

ال ليح ةأل مير حب

م ل ملب احلةلرو ةل ( دس سرب)ه (( إرا اكر ش عط أ

طجرئ شخارةن

آصر إىل نعل حمر كةلزنةو وإح أ لوب عط ارتكة رش نفقرشو و ينئرمل نرال
ميضرر ألدلررر نفرريف اإل كررراب واحضرربرار واحلرررج والضررررو دا ررر أ
اإلضرار أ د البرنني ممة ح د منش لزمةنو ندنعش عن أ د مة ةإلضرار
ة صر ترليح ال مرلحو وإر نتق ا زامحر و رل إىل ياعرد رةب
التزا م))().2

( )1مابةح الفقة ره .682/1
( )2مابةح الفقة ره .679/1
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نةلملي ميكن القيل يازب من احملرمةا لردن الضررر عرن ا رؤمنني ري
أصل وح ر اجلةئر أي سقي

رمتهة الملاتير ومة طز منهة من تقي د احسرم حب

د يانهم وحني رلك دو غري ة من احملرمةاو نطي أكر ش عط
الضرر أ دو أو عطم ال خح من دو إكراب أ

أو

بيل اليح رر وإح

بيلش اليح ر رن عرن

ا ررؤمنني ضررررانو أو رردن عررنهم م طررش لررةز لررش بريل اليح ررر مرن دو نعررل أي
معاير و و دل عطيش مجطر مرن الروا رةا ا تقدمرر حب اجملمريعتني ال ةنيرر وال ةل رر
(صفحر  ) 675-659حب الدن عن ا ؤمننيو وتدل عطيش أ ضةن الروا ةا األصرى
اجمليمز لطيح ر حلفظ ماةحل ا ؤمننو نإ الدن عنهم من ماةد قهة.
وتدل عطيش الروا ةا اليار د حب التقير ا داراتير ةلتحبا والتيدد إليهم
وعد استفزاز م مبة ري م كقُّاِّ رميز مو من ألرل تببير العال رةا معهرم
منعةن ألي ضرر حمتمل()1و نةلدصيل حب اليح ر لدن ضرر وا

تيعرد رش اجلرةئر

أوىل.
لكن اجلياز حب دود ا قدار الملي ركرنةب ودلّت عطيش النايص وليه
ةلقعر اليت ركر ة ال يخ ( دس سرب).
وررم إ ال رريخ ( رردس سرررب) عررد أ اصتررةر الرصاررر لعمرري احملرمررةا
اإلهلير انتقل إىل قيق ا خطري نيو نهرل كفريف رملا النريع مرن التقيرر ا قريِّغر
لطدصيل حب وح ر اجلةئر لإلضرار ةلغريو ةل ( دس سرب)ه ((لكن ح خيف أنرش
ح بةح هملا النحي من التقير اإلضرار ةلغريو لعد مشيل أدلر اإلكراب هلملاو ة
عرنت من عد حتققش مر عرد حلريق ضررر رة كرب وح مبرن تعطر

رشو وعرد

لر ة أدلر نفيف احلرجو إر ح رج عط ا أميرو أل ا فرومس تقةوي من أمر
ةإلضرار ش ومن تضرر

ك ملا األمر –أي اإلضرار رش-و مرن يرث النقربر

( )1ةل أمري ا ؤمنني (عطيرش القرال )ه (مقةر رر النرةس حب أصال هرم أمرن مرن غيائطرهم).
نهج البالغره ج4و اةر كطمةتش (عطيش القال )و الكطمر .401
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إىل ا أميرو م الن لري أ مرر ال رخح نهرا مرةل مرؤمنو وح

ترا عطر اةلفرر

ا أمير ش إح نها مةل مؤمن آصرو نال رج ينئمل حب حتر م نهرا مرةل األولو
ل تقي غش لدن النها عن ال ةنيف بيحو مبال كر مة عطم من الروا ر ا تقدمر من
الغرمس حب التقيرو صايصةن م كي ا ة ل ا نهريب لرةول أعكرم مبراتراو نإنرش
بش مبن نرم من ا بر إىل ا يزابو ل الالز حب ملا ا قة عد لرياز اإلضررار
مبؤمن ولي لدن الضرر األعكم عن غريب .نعمو إح لدن ضررر الرنفه –أي مرة
تعط

نفيس ودمةء ا صر ن -حب ولش – أي وليش؛ لقيلش عد أسبره نال إشكةل

حب تقي غ ش ة عدا الد من احملرمةا-و م ضمة رلك الضرر))(.)1
أقول ه ر د ( دس سرب) أ مة رم ش حب التنبيش األول من لياز اإلضرار ةلغري ة
دو الد ةلتقير اإلكرا يرر واحضربرار رو ومرة ركررب آنفرةن مرن لرياز ارتكرةب
احملرمةا اإلهليرر لردن الضررر ا خريف عرن ا رؤمنني ح جيرري حب أ قرة التقيرر
األصرى ك ةلتقير اخلينير حلفظ شأ من شؤو ال يعرو والتقير ا داراتير ا قتضير
حلقن الع ر معهم و والتقير الكتمةنير ا ةنعر من إراعر األمر وإن ةء سرم م.
ونعط عطيش أك ر من مال كره-
 -1مل كن منةسبةن تعطيل عد الرصار عد صدق اإلكراب وحنيب؛ ألنش أمر
اتطف نيش وأ اإلكراب د ادق كمة تقد .
ل التعطيل أ أدلر الرن امتنةنير نال اح التمقك هة لدن الضرر
عن أ د تيليش الضرر إىل غريب؛ أل رلك اةلف لالمتنة .
 -2إننة مل نقل ةلرصار حب ر نك ا يضعني نةلقيل عدمهة نة أوىل.
نعم إرا كة الضرر ا تيعد ش من بل اجلةئر عط مقتيى إز ةق النفه
أمكن إطالق اجلياز ةعتبةر أ

( )1ا كةساه .92-91/2

فظ النفه احمل مر وإنقةر ة من أعكم مة ا تم
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ش ال ةرع ا قدس و و ش ةل ( ردس سررب) ح قرةنه ((وال رةنيف –أي دنر الضررر
ا خيف عن غريب من ا ؤمنني -إ كة متعطقةن رةلنفه لرةز لرش كرل حمرر

تر

اإلضرار ا ةليف ةلغري)) لكن ملا ال ليح ميكن التأمل حب إطال ش كمة سيأتيف إ
شةء اهلل تعةىل.
و نة ةول ( دس سرب) تيليش كال األصحةب ( دس اهلل أروا هم)
مبة نقجم م

ملب النتيجرو رةل ( ردس سررب)ه (( ومبرة ركرنرة هرره أ إطرالق

مجةعر( )1لتقي غ مة عدا الد من احملرمةا

تا ضرر اةلفر ا كرب عطيش عطر

نفه ا كرب وعط أ طش أو عط األلةنا من ا ؤمننيو ح خيطي من هثو إح أ
ر دوا اخليف عط صايص نفه عض ا ؤمننيو نال إشكةل حب تقي غش ة عدا
الد من احملرمةاو إر ح عةدل نفه ا ؤمن شيفء()2و نتأمل.
( )1رالرر التحر ررره163/1و ال رررائ ه12/2و الرردروسه174/3و الر ررةمسه 510/1
(منش).
( )2رمبة كة ولهش اإلشةر إىل أ غري الرنفه رد كري أعكرم منهرة نتبرملل الرنفه مرن
ألطش كبعض األعرامس ا همر م طمة لي و عت إسةء لطنل (صط اهلل عطيش وآلش) أو
ألمري ا ؤمنني وا عايمني (سال اهلل عطيهم أمجعني) .وأ يةنةن كري ا رةل كرمللك
ت ورد احلد ث عن النل (صط اهلل عطيش وآلش)ه (من اتل دو مةلش نهي شرهيد)
(البخةري مر الفرتح  123/5ح  2480و ومقرطم  124/1ح  )141وعرن الارةدق
(عطيش القرال ) عر ن الرنل (صرط اهلل عطيرش وآلرش)ه (مرن ترل دو مةلرش نهري مبنزلرر
ال هيده  )52/5وحب كطمر ألمري ا ؤمنني (عطيش القال )ه ( نرة الرلرل عطر ال ُكرل
وح نة عط احلرُّب) (نهج البالغره ج73/4و احلكمر ( ))307مضةنةن إىل مة تقد
قتُّضصرعُّفّنيُّ مّرنُّ الرِّلُّرةلِ
سبّيلِ الطّرشّ وُّالْمُ ص
كمص ح تُقةتّطاي ُّ نّيف ُّ
حب يل اهلل تعةىله ُّومُّة ل ا
لعُّرل
ن ُّرملّبّ الْقرص ُّرّ الكلرة ّلمِ أ صطاهُّرة وُّا ص
وُّالنِّقُّةء وُّا ْليِلْدُّا ِ ا لملّ نُّ ُّقايلاي ُّ رُّ نُّة أصصرِلصنُّة مّ ص
لعُّل لنُّة مّرن للردُنك نُّاّرريان] (النقرةءه )75والقترةل رد قتضريف
لنُّة مّن لدُنك وُّلّيمةن وُّا ص
القتل نةأل مير نقبير وليقت مبطقر يرد عط آصر.
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ررةل حب القياعررده وحتررر اليح ررر مررن اجلررةئر إح م ر الررتمكن مررن األمررر
ة عروف والنهريف عرن ا نكررو أو مر اإلكرراب رةخليف عطر الرنفه أو ا رةل أو
األ لو أو عط

عض ا ؤمننيو نيجيز ائتمةر مة أمرب إح القتل))( )1انته .

ولرري أراد رر(اخليف عط ر

عررض ا ررؤمنني) اخلرريف عط ر أنفقررهم دو

أمررياهلم وأعراضررهمو مل خي ر ةلف مررة ركرنررةو و ررد شرررح العبررةر ررمللك عررض
األسررةطنيو نقررةله إح مر اإلكررراب ررةخليف عطر الررنفه مررن تطررف أو ضرررر حب
البد و أو ا ةل ا ضر ةحلةل من تطف أو جاو أو العرمس من لهر النفه أو
األ لو أو اخليف نيمة عدا اليسط –حب عبةر القياعده و ي ا ةل -عط

عرض

ا ؤمننيو نيجيز –حب األصله ل جيا حب عض األ ريال -ينئرمل –حب ا اردره
التيليف من بطش أو -اعتمةد مة أمرب – حب األصله ش من أنياع التعدي عط اخلط
مقدمةن لة ي نةأل ي 2)(-و انته  .ومرادب ر(مة عدا اليسط) اخليف عط نفه
عض ا ؤمنني وأ طش))().3
ررملا ولكررن القرريد اخلمرريين ( رردس سرررب) ررمب إمكررة تعمرريم اجلررياز
لإلضرار ةلغري أ ضةن مقرتدحن مبرة عنينرش ((تبرة

الرنح والفتريى عطر مشريل

التقير حل النةس))و ةل ( دس سررب)ه ((مقتضر عمري صرحيحر زرار عرن
أ يف لعفر عطيش القال ةله (التقير حب كل ضرور وصة بهة أعطم هة ني تنزل
ش)و وصحيحر أصرى عنش وعن غريبه ( ةليا حعنة أ ة لعفر عطيش القال قيله
التقير حب كل شيفء ضبر إليش ا ن آد نقد أ طش اهلل لش).
لياز ة حب كل شيفء ضبر إليش كمة إرا صةف عطر نفقرش أو عرضرش أو
نفه من كي مبنزلتش من أ طش وصةصتش وع ريتش األ ر ني أو عرضهمو أو عط
( )1القياعده .122/1
( )2شرح القياعده .98
 )3ا كةساه .93-92/2
(
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مةلش الملي إرا سطا عنش ق حب احلرج وا قر ال د د مرن غرري نررق رني ر
اهلل و

النةس مة عدى الد ؛ وأمة غريب ممة است ين حب عض الروا ةا كروا رر

األعجميف( )1نال د من تأو طهة.
ومة ركرنةب من مشيهلة حل النةس وإ كرة
لكن ح حميح عنش عد تبة

عيردان سريمة عرض مراتبرش

النح والفتيى عطيشه

ةل ال يخ حب النهة ر حب ةب األمر ة عروفه ((نأمة إ ةمر احلدود نطيه
جييز أل د إ ةمتهة إح لقطبة الزمة ا نايب من بل اهلل تعةىل)) إىل أ
((وح جييز لش أ ألكم مبمل ا أ ل اخلالف نإ كة

ةله

د تريىل احلكرم مرن برل

الكة ني نطيجتهد أ ضةن حب تنفيمل األ كة عط مة قتضيش شر عر اإلسال واإلمية
نإ اضبر عط تنفيمل كم عط ممل ا أ ل اخلالف رةخليف عطر الرنفه أو
األ ل أو ا ؤمنني أو عط أ مياهلم لرةز لرش تنفيرمل احلكرم مرة مل بطرغ رلرك برل
النفه نإنش ح تقير حب تل النفيس))().2
و ةل حب ا كةسا حب مجطر من كالمشه ((نإ مل رتمكن مرن إ ةمرر ر
عط ر ولررش واحلررةل مررة وصررفنةب حب التقيررر لررةز لررش أ

تق ريف حب مجي ر األ كررة

واألمير مة مل بطغ رلك إىل سفك الدمةء احمل مر))().3
أ يله واحلةل الرملي وصرف ش حب التقيرر ري اخلريف عطر الرنفه أو عطر
األ ل أو عط

عض ا ؤمنني.

( )1لعررل ولررش التأو ررل أ روا ررر أ رريف عمررر ا تيررر ارردد يررة عررد اجلر ررة حب ررمل ن
ا رريرد ن ح لر ةنهررة حب كررل مررة سرريا مة تر ميكررن أ تكرري

ر نررر أو يةنرةن رنر

اإلمجةل.
( )2النهة ره 300و 302و كتةب اجلهةدو ةب األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر.
 )3النهة ره 357و كتةب ا كةساو ةب عمل القطبة وأصمل ليائز م.
(
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وحب ا راسررمه ((و ررد نيضرريا عطرريهم القررال إىل الفقهررةء إ ةمررر احلرردود
واأل كة ني النةس عد أ ح تعدوا والبةن وح تجةوز وا دان)) إىل أ

رةله

((نإ اضبرتهم تقير ش ألة يا داعيهة إح حب الدمةء صةصر نال تقير نيهة)).
وحب القرررائر عررد دعرريى اإل مجررةع عطر عررد لررياز إ ةمررر احلرردود إح
لإلمة عطيش القال واحلكة من بطش ةله ((نإ صةف عط نفقش من ترك إ ةمتهة
نإنش جييز لش أ

فعل حب ةل التقير مة مل بطغ تل النفيس)) إىل أ

ةله ((نإ

اضرربر إىل تنفيررمل كررم عط ر مررمل ا أ ررل اخلررالف عط ر الررنفه أو اح ررل أو
ا ؤمنني أو عط أ مياهلم لةز تنفيمل احلكم مة مل بطغ رلك تل النفريس نإنرش ح
تقير لش حب تل النفيس)).
وحب ال را ه ((نإ اضبر إىل العمل مبمل ا أ ل اخلالف لرةز إرا مل
ال لغري مقتح )).
ميكن التخطح عن رلك مة مل كن ت ن
وحب ا نته ه ((نإ اضبر إىل اسرتعمةل مرة ح جيريز مرن طرم مرؤمن أو
هرب لةز رلك لطضرور مة مل بطغ الدمةء نال جييز التقير نيهة عط

ةل))(.)1

أقول ه وم طش ةل غري م كةحملق األرد يطيف ةل ( دس سرب)ه ((نيجريز رل رد
جيا بيهلة لطتقيرو و فعل مة أمرب و طجئش إليشو و راعيف مهمة أمكن احل وعد
التجةوز عن ال ر عر احلقرو وإ أجلأب إىل احلكم غري ة فعطش وألكم و أصمل حب
مجي ا ألميرو إح القتلو نإنش ح تقير حب الدمةء))().2
ملا ولكن ميكن الرد عط
 -1أ

قةل أ

ملا التقر ا أك ر من ولشه-

ا رش
يلش (عطيرش القرال )ه (كرل شريفء) نرة جممرل ومل رؤ ُّ

إلنةد العمي وإمنة لنفيف تي م ار التقير حب ميرد معني كإ هةر كطمرر
الكفر واستببة اإلمية وحنريب نجريفء هرملا العمري إل قرةء جمرةل التقيرر
( )1ا كةسا احملرمره .240-238/2
( )2جمم الفةئد والو ة ه .96/8
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مفتي ةن حب كل ميرد عط حني اإلجيةب اجلزئيف مقة ل القرطا الكطريف رة
عدا ا يارد ا تي مر.
 -2أ

راد ر(كل شيفء) التعميم ولكن خلاريص احملرمرةا اإلهليرر قر نرر

روا ر أ يف عمر األعجميف عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) حب د ث أنش
ةله (ح د ن ن ح تقير لش والتقير حب كل شيفء إح حب النبيمل وا قح عط
اخلفرني)( )1نإنهررة قر نررر ركررر كمررني شررعيني مررة النبيررمل وا قررح عطر
اخلفني قتفةد منهة كي العمي صةصةن ةأل كة ال رعيرو و هملا البية
رتف اإلمجةل حب صحيحر زرار .
 -3اناراف ملا العمي عن قيق النةس عد تقر بةاه-
أ -أ التقيرررر شُر ررمعت حلفرررظ نفررريس النرررةس وأعراضرررهم وأمرررياهلمو
نةستبة تهة مبقيم التقير نقض لطغرمس.
ب -إ الرصار ةإلضرار ةلنةس بيح عقالن.
لر -إ أدلر الرن حب التقيرر واإلكرراب وحني مرة امتنةنيرر نتتحردد هردود
احمتنة و ليه منش الرصار حب اإلضرار ةلغريو ولملا استبعد ( دس
سرب) القيل إطالق احلكم ولي ((حب عض ا راتا وإمكة أ

قةل

أ تطك األ دلر الاةدر عط ولش احمتنة منارنر عن ا يارد الت
طز منهة و ريع الضررر أو احلررج عطر الغرري )) و ررد عطيرش ( ردس
سرررب) أنررش منرر حب ميضرر سررة
احستدحل أل احمتنة

مرر ن التمقررك هررملا النحرري مررن

كمر وليه عطر.

وم ركر ( دس سرب) ولهرةن لطمنة رر حب عمري احلكرم وإطال رش
ررةئالنه ((إ مقتضر تطررك األدلررر عميمرةن و إطال رةن وإ كررة لررياز
التقير حب كل ميرد ضبر إليش ا ن آد من غري نرق رني ر النرةس
( )1وسررةئل ال رريعره كترةب األمررر ررة عروف والنهرريف عررن ا نكرررو أ ررياب األمررر والنهرريفو
ةب 25و ح.3
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وغريب لكن مقتض

كيمر دليل نفيف احلررج كحكيمترش عطر سرة ر

األ دلر ختايح احلكم مبيارد ح طز منهة احلرج عط الغرري فعطرش.
وحزمش التفايل حب قيق النةس ني مة إرا تيلش ال ر والضرر
عط الغرري و كري دنعرش عنرش مقرتطزمةن لي ريع الردان حب شرر وضرر
و ررررج كمرررة حب ا ررريارد ا تقدمرررر حب كرررال ال ررريخ وا رررن ادر ررره
وغري مةو نإنش لي نرمس أ القةرق أ رم ةلقر ر عند من كة مناي ةن
من بل واليف اجلير لطقضةء وكة مقتا مرمل بهم القبر

رةإل رار

مر وا د كمة ةل ش ا ي نيفر ومةلك وال ةنعيفو وصةف القةضيف
واضبر إىل احلكم عط مرمل بهم وإنفرةربو نفريف م طرش جيريز لرشو أل
ال ر قا إ رارب وممل بهم متيلش إليش نةجيةب دنعش عنرش مبرة طرز
منش و يع ال ر عطيش رليف.
وأ مة جتي زب لدن اضبرارب ليه رليرةن عطر غرريب أو ناررف
الرردليل عنررشو ألنررش شرررٌّ تيلررش إليررش ح مررن بطررش رل مررن ب رل إ رررارب
وممل ا البةطل.
ولي سطّم كينش رليةن ومن احناراف تعةرمس دليل احلررج حب
مادا ني وتقطم أدلر أ التقير حب كل شيفء ضبر إليش.
وأمة إرا تيلش ال ر إىل ا تقيف وأراد دنعش ةلتيلش إىل غرريب كمرة
لي ن أنش إمةميف وصةف منش عط عرضش نأراد ترك عررمس شريعيف
لدن التي م وال ر عن نفقرش نفريف م طرش كري جتري زب رلرةن عطر
غريب و ي منفيف.
وأمة حتر م دن ضررب إ قةع شر عط الغري نطريه مرن األ كرة
احلرلير نإ الضرر متيلش إليش ح من بل ال ةرع .نعرم مر جتري زب
إ قةع ال ر عط الغري ندن اضبرارب لكن مقتض األدلر عدمش.
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و ررملا التفارريل غررري مقررتبعد عق رالن وميان ر لطقياعرردو ولعررل الفتررةوى
ا تقدمر اتار ة يارد الت من بيل األول))(.)1
صالصر ال يخ األناةري ( دس سرب)ه
وخلّح ال يخ األناةري ( دس سرب) كالمرش رةلقيله ((وكيرف كرة و
نهنة عنيانة ه اإلكرابو ودن الضرر ا خيف عن نفقش وعن غريب من ا ؤمنني من
دو إكراب)).
أقوله العنيا ال ةنيف نيش صروج عن نرمس ا قألر حب ميضعنيه
أوهلمة ه يلشه ((عن نفقش)) م أ الكال حب لياز اإلضرار ةلغري من
ألل دن الضرر عن الغري.
وةنيهمررةه يلررشه ((مررن دو إكررراب)) أل حمررل البحررث اإلكررراب تيعمرردب
ةإلضرار ةلغريو نعم لش ( دس سرب) أ

قيل أ

ملا لريه إكرا رةن كمرة تقرد

نعبمر عنش من دو إكرابو و د ألبنةب أنش إكراب حلتمةع أركةنشو لكن لش ( ردس
سرب) أ

قيل أ

كم اإلكرراب و ري الرنر ح جيرري ليلريد ا رةن و رد تقردم

تفايطشو أو أنش أراد التيس حب البحث لةعم من الضرر ا راد إ قةعش ةلغري أمر
اجلةئر أو الضرر ا راد دنعش ولي من غري إكراب.
ةل ( دس سرب)ه ((واألول بةح ش كل حمر )) مة عدا إرا ر الد طبعةن
هقا اتةرب حب التنبيش األول و د أشكطنة عطيش.
وم دأ ( دس سرب) بية الاير احملتمطرر لط رةنيفو واسرتيعة هة حب تقرعر
نةشئر من ضرب والور ا تمةحا ة أمرب ش أو راد دنعش ولي من دو إكراب من
اإلضرار ةلنفه أو العرمس أو ا ةل حب والور ا تمةحا م طهة ة تيعردب رش مرن
اإلضرار ةلغري إ مل فعرل نتكري تقرعرو وإرا اصترةر ال لريح ةأل ميرر عنرد

( )1ا كةسا احملرمره .242-240/2
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ا زامحر نتتضةعف الاير هملا الطحة و ةل ( دس سرب)ه ((وال ةنيف إ كة –
أي الضرر ا راد دنعش عن الغري -متعطقةن ةلنفه لةز لش كل حمر

ت اإلضرار

ا ةليف ةلغريو لكن األ يى استقرار الضمة عطيش إرا حتق سرببشو لعرد اإلكرراب
ا ةن عن الضمة و أو استقرارب .وأمة اإلضرار ةلعرمس ةلزنة وحنيبو نفيش تأمل
– ة تقد من النقةش حب األ مير-و وح بعد ترليح النفه عطيش.
وإ كة متعطقةن ة ةلو نال قي معش اإلضرار ةلغري أصالن –أي مبطقةن-
ت حب اليقري من ا ةلو نإرا تي ف دن القب عن نرسش تعر ض محرةر غرريب
لالن اس مل جيز.
وإ كة متعطقةن ةلعرمسو نفريف لرياز اإلضررار ة رةل مر الضرمة أو
العرمس األصف من العرمس ا دنيع عنشو تأمل –أي ني ا ن مبطقةن أو ال ليح
ةأل مير إ ولدا والتخيري وإ مل تيلد.-
وأمة اإلضرار ةلنفهو أو العرمس األعكم –أي لطغرري-و نرال جيريز رال
إشكةل))( )1أي مهمة كة الضرر ا راد دنعش عن الغري.
و هررر أنررش ( رردس سرررب) لررز رربعض الاررير كجررياز ارتكررةب سررةئر
احملرمةا ت اإلضرار مبةل الغري من ألل فظ النفه وعد لرياز اإلضررار
نفه الغري وعرضش األعكم مهمة كة الضرر ا تيعد ش وا راد دنعش.
وحنن د منعنة من ك ري منهةو و دمدنة ميارد الرصار وأ طنرة األمرر إىل
نكر الفقيرش ح تيرةج احلكرم إىل روق سرطيم أل كرة ال رر عر وال لريح ينهرةو
وصو ومعرنر ةلطيا ه والكروف وحني رلكو لئال تتخمل رملب األ كرة رر عرر
لطكطم والفقةد واهلل العةصم.
التنبيه الثالث :اشرتاط عدم القدرة على التخلص مما يأمره به اجلائر
( )1ا كةسا احملرمره .94-93/2
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ررةل ال رريخ األناررةري ( رردس سرررب)ه ((إنررش ررد ركررر عررض م ررةخينة
ا عةصر ن( )1ه أنش كهر من األصحةب أ حب اعتبةر عد القدر عط التفايف من
ا كرب عطيش وعدمشو أ ياحن و وةل هةه التفايل ني اإلكراب عط نفه اليح ر احملرمر
نال عتوو و ني غري ة من احملرمةا نيعتو نيش العجز عن التفايف.
والملي كهرر مرن مال كرر كطمرةتهم حب رةب اإلكررابه عرد اخلرالف حب
اعتبةر العجز عن التفايف إرا مل كن رلرةن ومل تي رف عطر ضرررو كمرة إرا
أكر ب عط أصمل ا ةل من مؤمنو نيُكهر أنش أصمل ا رةل ولعطرش حب يرت ا رةلو مر
عد أصملب وا عةنو أو أصملب لهران وم ردب إليش سران كمرة كرة

فعطرش ا رن قبرنيو

وكمة إرا أمرب هبه مؤمن نيدصطش حب دار واسعر من دو

يدو وألقن ضريةنتش

و كهر أنش بقش وشدد عطيش.
وكملا ح صرالف حب أنر ش ح عترو العجرز عرن التفاريف إرا كرة نيرش ضررر
ك ريو وكرأ من رأ زعرم اخلرالف مرة ركررب حب ا قرةلك حب شررح عبرةر ال ررائ
مقتكهران منش صالف مة اعتمد عطيش))().2
أقول ه تقد حب دا ر التنبيش األول (صفحر  ) 731الكال حب التفايل الملي ولمش
ش ال هيد ال ةنيف ( دس سرب) كال احملق ( دس سرب) ني الدصيل حب اليح رر
عد القدر عط التفاميف و ني العمل مبة أمرب اجلةئر

من يث ا بدأ نال
.

من احملرمةا ني

( )1ا تمل حمق كتةب ا كةسا أ ا راد ش القيد حممد اجملة د صرة ا ا نة رلو لكنرش
مل قند األ يال ال الور إىل ة ر األصحةبو ل ةل – عد طرح ا قرألر -ه ((نيرش
أ يال  -إىل أ

ةله  -ال ةنيفه مة استكهرب حب ا اة يح من كرال عرض األصرحةب

مررن التفر ررر ررني التيليررر ونعررل احملررر  ))...انكررر ا نة ررله 318و وانكررر ا اررة يح
(ابي )ه .53
( )2ا كةساه .95/2
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وردم ال هيد ال ةنيف ( دس سرب) ملا التيليش قيلشه ((إ أصملا اليح ر
منفكر عن األ مر نجياز بيهلة ح تي ف عط اإلكراب مبطقةن كمة ركرب نرةو رل
د جييزو و د كربو و د قتحاو ل د جيرا – كمرة تقرد  -نجعرل اإلكرراب
شرطةن حب بيل اليح ر مبطقةن غري ليد .وأمة العمل مبة أمرب مرن األمرير احملرمرر
نإنش م رو
الرردمةءو وح

ةإلكراب صةصر – كمة سطف حب ةب األمر رة عروف  -مرة مل بطرغ
ر

نيررش اإلجلررة ء إليررش هيررث ح قرردر عط ر صالنررشو و ررد صرررح

األ صحةب مللك حب كتبهمو نةش اطش عد القدر عط التفايف غري واضحو إح
أ

ر د ش أصل اإل كرابو نيكي التعبري عنش مللك غرري قرن))( )1إىل أ

((وإ اإلكررراب مق ريِّ حمت ررةل مررة ررؤمر ررش وإ

رةله

رردر عط ر ا خةلفررر م ر صرريف

الضرر)).
وعط عطيش ال يخ ( دس سرب) قيلشه ((ح خيف عط ا تأمل أ احملق
رمحررش اهلل مل عتررو شرررطةن زائرردان عط ر اإلكرررابو إح أ اجلررةئر إرا أمررر الررياليف
أعمةل حمرمر حب وح تش – كمة ري الغةلرا  -وأمكرن حب عضرهة ا خةلفرر وا عرةن
ودعيى احمت ةل ة ران كمة م طنرة لرك سرة قةنو يرد امت رةل مرة رؤمر رش ارير
العجز عن التفايف .وكيف كة و نعبةر ال رائ وا عر عط طب ا تعرةرف مرن
تيلير اليح وأمر م حب وح تهم أوامر ك ري ميكنهم التفايف عن عضهةو وليه
ا راد ةلتفايف ا خةلفر م حتمل الضررو كمة ح خيف ))().2
أقوله لد نة نة عد تعطيقةاه-
 -1الكة ر من تعر ف اإلكراب ا تقد وعنةصرب عد مدصطير شر

عد

القدر عط التفاميف حب حتققشو نعطيف ن قبني ادُق عطيش أنش مُكرُّب حب
( )1مقةلك األنهة ه .140/3
( )2ا كةساه .97/2
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الاحيحر ا تقدمرو م أنش لش در عط التخطدح من أصمل أميال ال يعر
نهةران إرلةعهة ليالنو ومنش عطم النكر حب إصرار عض األعال عط
اش اطش نيش كةلقيد اخلميين ( دس سرب) ةله ((إ اعتبةر عد إمكة
التفاميف عرنةن مبة ح ألال منش ضرر آصر معتد ش ممة ح نبغيف الر ا
نيش))(.)1
 -2نعم لطقدر عط التفايف مدصطير حب لر ة

كم اإلكراب وترتيا آوةر

الرن عطيشو نإرا كةنت لش در عط التخطح مل جيرِ عطيش كم ا اكرُّب
وح كي معملوران ليأصمل ةلرصارو و ملا ي ة ر احملق ( دس سرب)
حب ال رائ

ةله ((إرا أكر ش اجلةئر عط اليح ر لةز لش الدصيل والعمل

مبة أمرب م عد القدر عط التفاميف)) وعبةر ال يخ األناةري ا نفر
صرألر حب رلك لقيلشه (( ايِّد امت ةل مة ؤمر ش اير العجز عن
التفايف)) نعطيف ن قبني ادق عطيش أنش مُكرُّب لكنش ليه معملوران لي مل
ردمأميال ال يعر م

درتش عط ر مد ة.

ولعل شعير م اليلدانيف عد معملور ر ا كرب الملي لش در عط
التفايف أو م ةنتفةء عنيا ا كرب عنش وأولا إدصةل ملا ال ر

حب

التعر ف م أ عد ا عملور ر نةشئر من عد ترتا آوةر الرن عطيشو
ةل عض األعال ا عةصر ن ((الكة ر أ اعتبةر العجز عن التفاميف
مأصير نيش –أي مفهي اإلكراب -عرنةن ولغرو نطي أاكرِب شخح عط شرب
اخلمر أو ترك والا م ل إنبةر الاي اليالاو وكة

نةك مةئ شبهش

وعط لينش قدر عط شر ش عيضشو أو كة ميكنش صبمش حب ليبش وإ هةر
أنش شر شو أو كة

نةك طر

اىل الفرار من ملا اجملطهو أو غري رلكو

نال شك أنش ح ُعدَ مُكرُّ ةن عط
( )1ا كةسا احملرمره .252/2

شرب اخلمر وغريبو ل وكمللك إرا
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أمكنش التكطّم م ا اكرُّب وإرشةد أو ملل مةل لش والنجة من دب نإنش من
()1

بيل ا قدور ةلياسبر))

أقوله هر ولش النكر حب كالمش (دا
ا يارد من لهر عد لر ة

طش) أل عد ا عملور ر حب ملب

كم ا كرب ح ميضيعش.

 -3إنش ميكن جتمي شيا د عط مدصطير ملا ال ر

حب لر ة

كم ا كرب

ح ميضيعش من مقةئل الفقش واألصيل لنكةئر اإلكراب من ملب النة ير
كةحضبرار والتقيرو نقد ه يا حب لياز البدار وضعةن وتكطيفةن حمت ةل
ا أمير ش احضبراري حب مبحث اإللزاء من عطم األصيلو وتقر ا
ال ة د من لهتنيه
أوح مةه أ شر

القدر عط التخطح لي كة داصالن حب التعر ف

لقةليا عد لياز البدار دو نقةش أل احنتكةر وعد البدار شكل
من أشكةل التفاميف من احضبرارو م أنهم نة يا اإللزاء من

يث

متةمير مالك البد ل احضبراري ونقاش.
وةنيهمةه إنهم لعطيا حمل النزاع نيمة لي ةدر ي اإللزاء وعدمشو
وليه صدق معن احضبرار وعدمشو و ملا عين أ شر القدر عط
التفايف –ا تم ل نة عد البدار -مؤور حب احلكم ح ا يضيع.
 -4وكملا مل

طيا عد ا ندو ر حب الكي حب مكة التقير وزمةنهة عند

اإلتية مبة تقتضيش من الي يفر ولي كةنت القدر عط التفاميف شرطةن لقطنة
عد اجلياز ليليد ا ندو ر عندب(.)2
( )1أنيار الفقة ره .400
( )2رال مقألر ا قرح عطر احلةئرل حب نارل أنعرةل اليضريء مرن العررو الريوق و رةل
( دس سرب) حب ا قألر ()33ه ((جييز ا قح عط احلةئل كةلقنةع واخلف واجليرب
وحني ررة حب ررةل الضرررور مررن تقيررر أو رررد)) إخلو و ررةل ( رردس سرررب) حب ا قررألر

(  ……………………………………………… ) 194فقه املشاركة يف السلطة
نةإلكراب واحضبرار والتقير من سنخٍ وا د من نة ير تأوري ملا
ال ر لكنهم ( دس اهلل أروا هم) مل الئميا ني ا بةنيف نة و نةك.
 -5أمة التفايل الملي ولمش ش ال هيد ال ةنيف ( دس سرب) كال احملق احلطيف
( دس سرب) نقد تقد البحث نيش (صفحر  )731و طنة أنش ميكن نفيش
عد الدليل عطيشو ةل صة ا اجليا ر ( دس سرب) عنش ((ح نرق حب
اإلكراب ا قيِّ لطدصيل حب اليح ر احملرممرو واإلكراب ا قيِّ لطعمل مبة
أمرب ش من نعل احملرمةا حب وح ر كة أو غريبو إر ي ينئملٍ كمة ترى
ح ولش لشو ضرور عد الفرق حب األدلر))( )1نإ كة عد القدر عط
التفاميف شرطةن لتحق اإلكراب نهي شر

ألصل اليح ر ولطعمل مبة أمر

ش اجلةئرو وإح نال.
ولكن ميكن استكهةر رلك من األدلر ةعتبةر أ صحيحر عطيف ن
قبني اليت اش طت التخطح وكملا صحيحر داوود ن زر يف (صفحر
 )667اليت لعطت من ا قتحيل تقر بةن التخطح من الكطم واجلير
وحني مة واردتة حب العمل مبة أمر ش الكةمل من ا عةصيفو أمة بيل
أصل اليح ر -عط القيل ةحلرمر الملاتير -نقد اكتفت النايص ملكر
عنيا اإلكراب لقبيهلة.
و د رم نة (صفحر  )768وله نة لطتفايل نرالعش.

()35ه ((إمنررة جيرريز ا قررح عطر احلةئررل حب الضررروراا مررة عرردا التقيررر إرا مل ميكررن
د من ا قرح عطر احلةئرل ولري ةلترأصري إىل آصرر الي رتو وأمرة حب
رنعهة ومل كن م
التقير نةألمر أوس نال جيا المل ةب إىل مكة ح تقيرر نيرش وإ أمكرن رال م رقر))
إخل.
( )1ليا ر الكال ه .166/22
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 -6سياء طنة أنش يد لطميضيع او لطحكم نإنش ال ظ حب ملا ال ر
إمكةنش العرحب نطيه عطيش أ

دّ

و بيل النكر حب اح تمةحا

واحملتمالا إلجيةد التدا ري لطتخطح نإنش طز منش العُقر وا قر وح
كطّف اهلل نفقةن إح وسعهة نيققط عنش ال ر

إرا مل كن متيقران عرنةن

وا تةج البحث عنش إىل عقر وم قرو وكملا ققط ال ر
التفاميف ممكنةن لكنش كة

إرا كة

رليةن أو مضمران.

 -7د ققط حب ميردٍ مة حني من أحنةء التخطح وح طز منش سقي ال ر
مبطقةن إرا أمكن التخطح نحي آصرو ومنش ُعطم النكر حب يل القيد
اخليئيف ( دس سرب)ه (( د ت تا عط ا عاير اليت أاكرِبُّ عطيهة ماطحر
يف أ م منهةو وح عتو حب ملب الاير العجز عن التفاميفو وم ةلش مة
إرا أكرُّبُّ اجلةئر أ دان عط معايرو وكة اجملبير متمكنةن من التخطّح منهة
خبرولش عن ا كة الملي عايف اهلل نيشو إح أ ارتكة ش لتطك ا عاير م
الكةمل ُتيح لش الدصيل حب أمر

تا عطيش

فظ اإلسال أو النفه

احمل مروأو مة أشبش رلك))(.)1
أقوله سقط عنش نة ملا النحي من التخطح و ي اخلروج من ا كة
لكن ح ققط عنش ال ر
ا عاير م

مبطقةن كمة لي استبةع إراء الكةمل أنش نعل

أنش مل فعطهة نيجا عطيش ال ر

لعد منةنةتش لتحق

ا اطحر.
 -8نبغيف احلتفةا إىل أ من أشكةل التخطح حتممل الضرر الملي تيعدب ش
اجلةئر مة دا رلك ممكنةن وح ألر حتمطّشو لكن ال يخ ( دس سرب) ةل
حب دنةعش القة

عن احملق احلطيف ( دس سرب)ه ((وليه ا راد ةلتفاميف

( )1مابةح الفقة ره .685/1
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ا خةلفر م

حتممل الضرر)) و ي ليه احيح ألنش منش م

صايصةن وأنش ( دس سرب) ةل حب التنبيش الرا
الضرر ا ةليف لطفرار من اليح ر أي أ
عزميرو نكيف ققط وليب ال ر

ا تيف

إمكةنشو
ياز حتممل

بيل اليح ر م الضرر رصار ح
مبزامحتش ألمر لةئزو و ملا ك ف

–حب عض ولي ش -عن أ ال يخ ( دس سرب) ح رى حب ولدانش أ
القدر عط التفايف شر حب حتق معن اإلكراب.
عطمةن أ

ملب ا عن

مل ألظ ةلتفةا أي من شروح ا كةسا اليت

رالعنة ةو لكننة التفتنة إىل ملا ا عن سة قةن واستفدنة منش حب ية القيل
ا ختةر فضل اهلل تبةرك وتعةىل.
 -9د قتطز التفاميف اإلعداد لش مبقدمةا عيد بل اح تالء ةلفعلو ك ك
اةلبر الكطمر واحلضير حب جمةلقهم ت

غفطيا عنش وح كي معرونةن

لد هم نال كطفينشو ولملا وردا األ ةد ث الك ري حب النهيف عن أمير
لقب دا ر الي يع حب ا عاير ولي من دو اصتيةرو نطي امر حب رلك كة
مقؤوحن؛ أل عد احصتيةر ةحصتيةر ح نةحب احصتيةر..
ملا ال ر

 -10إ

كمة ي مبطيب ا تداءً كمللك ي مبطيب استدامرن نطي

مل قدر عط التخطح حب أول األمر لكنش در عطيش حب األونةء ولا.
و ةل ال يخ ( دس سرب) حب نهة ر كالمش ((وممة ركرنة كهر نقةد مة
ركرب من نقبر اخلالف ا تقد إىل األصحةب من أنش عط القيل ةعتبةر العجز
عن التفاميف لي تي ف ا خةلفر عط
و يأ ي

ملا القيلو وم ةل ه

ملل مةل ك ري لز عط

ل وأ رب)).

أقول ه هر أ

ملا القيل لش ولش أل

ملل ا ةل من ماةد

التخطحو مة مل

كن حتمل الضرر رامةن.
وحب نهة ر البحث حب ملا التنبيش ميكن أ
مب ق ح نف حب

ني

التاةحل ني الفر قني

ل اخلالف حب مبح يف احلقيقير ال رعير والاحيح واألعم من
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عطم األصيل ورلك أ نقبل أ
ا يضيعو ولكن عط

أ

كي

كي عد القدر عط التفاميف شرطةن لتحق
اإلكراب ة عن

ا يضيع ليه مبط

الطغيي

والعرحب ل ار صةصر منش و ي اإلكراب الران لطتكطيفو و ز د من التيضيح
نقيل أ اإلكراب اليارد حب د ث الرن وغريب ا قتضيف ل تيا ا وةر عطيش راد
ش معن معهيد لدى ا ت رعر تأسمه من جمميع النايص والقرائن غري ا عن
الطغيي أ
عرنير عط

راد من ا كرب صايص من تعرممس لإلكراب ومل كن عندب در
التفايف منشو وولش التاةحل أ ال ر

أصمل حب احلكم و نةءً عط

رلك نإ ا يضيع وإ كة عة ممةن لغرن وعرنةن إح أنش أر د ش عند اإلطالق ار
صةصر منش و يف تطك اليت ايِّد ميضيعهة هملا ال ر .
و نةءً عط

ملا كي ا راد ةلعقيد حب يلش تعةىله

ُّة أ َهُّة ا لملّ نُّ آمُّنُياْ

أوصناياْ ّةلْ ُعقايدّ] (ا ةئد ه )1صايص العقيد الاحيحر اليت ت تا عطيهة
ا وةرو نعقد الفضيليف أو الال عقد لكن ح جيا الينةء شو نرياد ةلعقد حب
ا ر ال ر فر ملب العقيد صةصر.
ووطش
م رو

رمر اخلطي ةأللنبير نإ هلة معن

لغيي وعرحب إح أ احلكم

عد األمن من الي يع حب احلرا و نحينمة قةله (اخلطي

ةأللنبير

را ) راد من ا يضيع صايص تطك احلار ا روطر.
و ةصتاةر نإننة لي سطمنة أ ميضيع اإلكراب نتفيف عند القدر عط
التفاميف نهي مقبا عن انتفةء احلكم نهي اصبالح شرعيف لطميضيع مقيد مبة
ايِّد ش احلكم.
و ملا ا ق ح وإ كة اةلفةن لار ح كطمةتهم حب تعر ف اإلكراب أ
((ا رل نيش كغريب من األلفة اليت يف عنيا حلكم شرعيف إىل العرف والطغرو
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إر ليه لش وض شرعيف وح مراد))( )1إح أنش ليه عيدان حب نفقش إر ميكن نقبر
اليض إىل العرف اخلةصو ولملا أعبيا ألنفقهم احل حب إدصةل عض ال رو
حب ا يضيع ح تضمنهة التعر ف سيى أ احلكم ح جيري نيهةو ةل صة ا
ال رائ ( دس سرب)ه ((ح تحق
كطمتش حب كي ال ر

اإلكراب م الضرر اليقري)) و د تقدمت

مأصيران حب احلكم وعط حب اجليا ره ((الملي ح قتحقن

العقالء نعل ا كرب عطيش أللطش وح عد م طش إكرا ةن حب العرفو كل رلك حب
احندراج حتت لفظ اإلكرابو وإح نقد عرنت العنيا حب النح ش و ةإلضرارو
وح ر ا حب حتق األصري حب اخليف عط ا ةل ا ز ير))().2

التنبيه الرابع :قبول الوالية مع الضرر املالي غري اجملحف حباله رخصة ال عزمية
ةل ال يخ األناةري ( دس سرب) ((إ

بيل اليح ر م الضرر ا ةليف

الملي ح ضرم ةحلةل رصارو ح عزميرو نيجيز حتممل الضرر ا ملكيرو أل النةس
مقطّبي عط

أمياهلمو ل رمبة قتحا حتممل رلك الضرر لطفرار عن تقي ر

شيكتهم))().3
أقوله احلكم ةلرصار والعزمير نة ليه من مدليحا
وغريب؛ أل مفةدب سقي

د ث الرن لإلكراب

التكطيف عن رمر ا كطف عند دوث ميلبشو أمة مة

عد رلك من كم ا يرد عد الرن نيطتمه من دليل آصرو و نة عد صير.

( )1ليا ر الكال ه 11/32و كتةب البالقه ال ر ال ةلث من شرائط ا بط .
( )2ليا ر الكال ه .12/32
 )3ا كةساه.89/2
(
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نقد كي

بيل اليح ر والبةن نيمة إرا كة الضرر ا تيعد ش متعطقةن

ةلنفه وحني ة ممة هتم ال ةرع ا قدس اينش نيكي حتمل الضرر رامةن.
و د كي

بيل اليح ر رصار نيمة إرا كة الضرر مبة ةن كةلضرر ا ةليف

وكة ممكن التحمل ولكن هرج وم قرو و طنة أ الققي

نيهمة رصار ح

عزمير ولي حب عض ا راتا.
و د كي

بيل اليح ر

رامةن –أي أ

رنض اليح ر عزمير خبالف

الاير األوىلو و ملب الاير مل عنينهة الفقهةء دس اهلل أروا هم -نيمة إرا
كة الضرر مبة ةن –كدن ا ةل -وكة حتمطش مقدوران من دو

رج وم قر

ورمبة كة ميقيرانو نهنة جيا عطيش حتممل ملا الضرر ورنض اليح ر لطجةئرو
صايصةن إرا تضمنت اليح ر العمل مبة أمر ش اجلةئر من اإلضرار ةلغريو ةل
ال يخ كةشف الغبةء ( دس سرب)ه ((وأمة العمل أمرب حب ضرر اخلط نال جييز
إح م الضرر ا عتو دو غريب))(.)1
و ةل ( دس سرب) حب ميض آصره ((ولي أمكنش التخطح إعبةء الرشي اليت ح
تضر هةلش لزمش رلك حب عض األ يال)).
وتبعش صة ا ا جليا ر ( دس سرب) وعمممش إىل بيل نفه اليح ر أ ضةن
ةل ( دس سرب)ه ((ح نرق حب احملر منهةو والعمل مبة أمرب حب الضرر ا بيح
هلمة))().2
وميكن تقر ا احلرمر حب ملب الاير يلهنيه-
 -1إ اليح ر حمرمر نيجا التنة هة والفرار منهة مة أمكنو وا فرومس أ
رلك ممكن دن ا ةل غري اجملحف نيجا مللش مقدمر حمت ةل التكطيفو

( )1شرح القياعده .99
( )2ليا ر الكال ه .166/22
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كمة جيا م الن ملل ا ةل ل راء ا ةء الالز لطيضيء أو الغقل إرا مل كن
جمحفةنو وح جييز احنتقةل إىل التيمم(.)1
دليل الرن

 -2إ

منارف عن ميرد القدر عط

كم اإلكراب أو ميضيعش ح جيري م

التفايفو ورلك أل

در ا كطف عط التفايفو و نة

لش در من صالل حتمل الضرر غري ا ضرم ةحلةل ندليل الرن ح
نتبق

مطش

رمر اليح ر ال معةرمسو ومنش ُعطم النكر حب يلش ( دس سرب)ه

(( ل رمبة قتحا)) إر احلكم حب الاير ا ملكير وليب حتمل الضرر
ح استحبة شو وإح نتقةءل إرا كة م ل ملا احلكم اإللزاميف ا هم والكبري
ققط لضرر مةليف ح ضر ةحلةلو نمة ي ماري األ كة األصرى؟
و ل الد ن بةع من ز يد م ل ملا؟ أ اليالا محة تش وال بةا عطيش
ولي بملل الغةليف والنفيهو و ل ملا القيل ةلرصار نةسا مة ورد من
ا تمة ال ر عر حب إ ةمر ا عروف والتنةب ا نكر.
أي

وعط

ةل نقد أاشكّل عط

لطقيل ةلعزمير (أل

القيل ةلرصار مبة ابح ولهةن

القضير عند م مةنعر صطي لعد عنينر الاير

ال ةل ر).
و ةصطشه أ دن ا ةل الك ري لطجةئر حمر من لهر أصرى و يف أ
نيش إعةنرن عط اإلومو واستكهراُ من كطمةا األعال نهم اإلعةنر عط
حني نه-
أ -مة ركرب ال يخ األناةري ( دس سرب) ومن تبعش كةلقيد اخليئيف
و ي أ دن ا ةل إىل اجلةئر نيش ي لطكةمل نتكي إعةنر لش عط
طمش() 2و ملا ي الكة ر ا تبةدر.
( )1سبل القال ه ج /1العبةدااو ا قألر (.)400
( )2مابةح الفقة ره .686/1
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ب -لطفةضل اإل روانيف ( دس سرب) و ةصطش أ البملل إرا كة

بيا

نفقش نال إشكةل أمة إرا مل كن كمللك –أل الفرمس أنش مكرب
عط

الدن  -كة

األصمل

رامةن نةلبملل

را ألنش معينر عط

اإلوم(.)1
واتف القيد اخليئيف ( دس سرب) م الفةضل اإل روانيف ( دس سرب)
عط

رد الاغرى أي عد صدق ا عينر عطيش نإ ((جتةر التةلر ليه إعةنر

ألصمل الع يرو وح مقةر احلةج والقيانل لقر ر القةر ني و طم الكة نيو وح
طتز أ د هرمر ترك التحفظ لطمةل من القراق لكينش إعةنر عط اإلوم)).
ونضيف أ ضةن أ التجةر واحسترياد وإلراء ا عةمالا الرحير وسةئ
الانةئ وا هن ممة نيش رسي وضرائا ح ُعدم معينر لطكةمل وإح لز نقش لد د
كمة قةل.
أقول ه ملا الكال عط

إطال ش د كي غري تة ؛ إلمكة النقض عطيش ادق

اإلعةنر حب عض ا يارد وإ مل قاد ة إح أ وا عهة اخلةرليف رلك كة ةركر
حب عض الفعةليةا واألن بر اليت تدرم واردان عط
ا زا د ن وا قةولني عط
حتق

القطبر أو إصرار عض

ز ةد األسعةر وا نتف منهة القطبر وحني رلكو نإرا

رلك نإنش كي من ةب تزا م ا قتضيةا ( ني

رمر اليح ر و رمر

معينر الكةمل) وجتري نيش ياعدب حب ال ليح.
وانفرد القيد اخليئيف ( دس سرب) رد الكوى أ ضةن ةل ( دس سرب)ه
((نقد تقد حب البحث عن ي العنا ممن جيعطش مخران() 2أنش ح دليل عط
اإلعةنر عط اإلوم)).

( )1ةشير اإل روانيف عط ا كةساه 270/1و التعطيقر (.)550
( )2مابةح الفقة ره .282/1

رمر
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أقول ه ح نيان

القيد اخليئيف ( دس سرب) حب رد الكوى نإ منة تش ألدلر

رمر ا عينر نيهة تعقمف وتكطف صايصةن يلش تعةىله

وُّتُّعُّةوُّنُياْ عُّط

الْوِّ

دوُّا ِ] (ا ةئد ه )2نرال .
وُّالتقْيُّى وُّح تُّعُّةوُّنُياْ عُّط اإلِوصمِ وُّالْعُ ص
و د عطّ القيد اخلميين ( دس سرب) عد تعطيقةا عط

كال ال يخ

( دس سرب) ةل ( دس سرب)ه-
(( -1مقتض

إطال ش نيمة ح ضر ةحلةل كينش رصار

التقير رلك وم كينش حب دار التقير و ي مبن عط

ت

م

ا تضةء

عد وليب التقير

و ي غري تة و نال د حب ملب الاير من التفايل ني مة إرا كة ا يرد
من ميارد التقير اليالبرو نيكي القبيل عزميرو و ني غريب إ
رن مة أكر يا عطيش عط

طنة أ

سبيل الرصار كمة اشتهر ينهم مبطقةن وح

بعد حب اجلمطر))(.)1
أقول ه ح حمل هلملا التعطي أل الكال من نة ير الضرر ا ةليف صةصر.
(( -2مقتض ختاياش احلكم ةلضرر ا ةليف غري ا ضر أ القبيل عزمير م
ا ةليف ا ضر ةحلةلو والكة ر أ ا راد ش مة كة دنعش ميلبةن لطحرج
و ي مبين عط

أ رن احلرج عط

سبيل العزمير و ي صالف ا عهيد

منهم وإ رلحنة ة حب عض ا يارد أو مبطق نة حب رسةلر التيمم)).
أقوله ملا مبين عط

كي اجلمطر هلة مفهي و يف ليقت كمللك نهي

ليه حب مقة البية من نة ير مة عدا الضرر ا ةليف غري ا ضر ةحلةل.
(( -3وكملا مقتضةب أنش عزمير م الضرر العرضيف والنفقيف مبطقةن و ي حمل
تأمل نإنهة مبنير عط

رمر لعل ا ؤمن نفقش حب معرمس اهلتك والضرر

أي ضررٍ كة ولي ومل بطغ د التهطكر)).
أقوله رد عطيش نفه مة أوردنةب سة قةن.
( )1ا كةسا احملرمره .253/2
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التنبيه اخلامس :اإلكراه والتقية ال تبي قتل املؤمن
ةل ال يخ األناةري ( دس سرب)ه ((ح بةح ةإلكراب تل ا ؤمن ولري
تيعد عط تركش ةلقتل إمجةعةنو عط الكة ر ا ارح ش حب عض الكتا)).
أقوله تقد ا حستدحل عط

ملا احست نةء يليبه-

 -1إ دليل الرن امتنةنيف وليه مرن احمتنرة إ ة رر ترل نفره حم مرر مرن
ألل فظ نفقش.
 -2و ةحرتكةز ا ت رعيف عط رلك.
 -3و طزو نقض الغرمس أل التقير شرعت حلقن الرد نكيرف قرتبةح هرة
الد .
 -4مضةنةن إىل اح تاةر حب دليل الرن عط ا تيقن وليه منش إز ةق النفه
احمل مر من ألل فظ نفقش.
 -5وح أ ل من ال ك حب دصيل تل الغري حتت عميمةا الرن نتبق حترت
عمي

رمر تل النفه.

امة اإلمجةع نإن ش ةئم عط تقر ر كم التقير إىل اإلكراب نهي مردركيفو
ةل ال يخ كةشف الغبةء ( دس سرب) و ي عط عط

يل العالمر حب القياعد

((وحتر من اجلرةئر إح مر اإلكرراب رةخليف عطر الرنفه أو ا رةل أو األ رل أو
مل اعتمرةد مرة رأمرب إح القترل الكطرم)) رةل ( ردس
عض ا رؤمنني نيجريز ينئر ٍ
سررررب)ه ((وإمنرررة ح جيررريز ألنرررش ح تقيرررر حب الررردمةء لإلمجرررةع حمار رالن ومنقررريحن
والروا ةا))( )1و نةستدل هكم التقير عط اإلكراب.

( )1شرح القياعده .99
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أقوووله ررد تقررد (صررفحر  ) 779أ دليررل احسررت نةء صررةص ةلتقيررر وعمررم إىل
اإلكرررابو واع ر ف ررمللك ال رريخ األناررةريو ررةل ( رردس سرررب)ه ((وإ كررة
مقتض ر عمرري نفرريف اإلكررراب واحلرررج اجلرريازو إح أنررش ررد صررح عررن الاررةد ني
صطياا اهلل عطيهمة أنشه ( إمنة شرعت التقير ليحقن هة الد و نإرا طغت الد نال
تقير) ))(.)1
أقول ه أشكطنة حب مة سب (صفحر  )779عط القةئطني ةلرصار مبطقةن كةل ريخ
األناةري والقيد اخلميين ( دس اهلل سر همة) من لهر إحلةق اإلكراب ةلتقير حب
التقييد مبة دو الرد ألن هرم ح طتزمري معنرة رةليليب ا رملكير أعرالب لطتقييردو
واأل ةد ررث الرريارد صةصررر ةلتقيرررو واإلكررراب غررري التقيررر مررن لهررةا عد ررد
ركرنة ةو وم رم نة اححتةد حب احلكم من ملب النة ير و وح صرالف يرنهم حب رلرك
ل ك صة ا اجليا ر ( دس سرب) اإلمجةع ققميش().2
و د أشكل الفةضل اإل روانيف –تبعةن صر ن -عط أصل نهم الروا ةا
هملا ا عن

ةل ( دس سرب)ه ((و قرب عندي أ ا راد من ملب األ ةد ث أمر

ولدانيف دركش العقلو و ي أ التقير ة شُرِّعت لغة ر فظ النفه نإرا مل تكن
ملب الغة ر ميليد ل كة ال خح مقتيحن ح حمةلرو اتق أو مل ت نال تقيرر؛
حنتفةء مة ي الغرمس من ت ر

التقير))().3

أقوله كأن ش ( دس سرب) ر د أ

قيله إ

ملب الروا ةا ح اح احستدحل هة

عط است نةء الد ألنهة ألنبير عنشو ولكن ملا صالف الكة ر أكيدان صايصةن من
م ل يلش (عطيش القال ) حب روا ر أ يف محز ال مةليفه (إمنة لعطت التقير لريُحقن

( )1ا كةساه .98/2
( )2ليا ر الكال ه .167/22
 )3ةشررير اإل روانرريف عطرر ا كةسرراه 271/1و التعطيقررر ()551و و كرر حب منهررةج
(
الفقة ره  216/2أ

ملا ا عن نقطش احملق اجملطقيف ( دس سرب) عن عضٍ.
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هررة الررد و نررإرا طغررت التقيررر الررد نررال تقيررر) نإن هررة كةلارررألر حب أ التقيررر إرا
استطزمت إرا ر الد نإنهة ح حتلو ل ت من م ل صحيحر حممد ن مقطم عن
أ يف لعفر (عطيش القال ) ةله (إمنة لعطت التقير ليُحقن هة الد نإرا طغ الرد
نطيه تقير)( )1نإ ( طغ) تتعط

ةلتقير وإ وردا ةلتملكري نال ولش يانقر القيد

اخلي ئيف ( دس سرب) لش ( دس سرب) حب ال ةنيف دو األول.
وأضةف ال يخ ( دس سرب)ه ((مقتض العمي أنرش ح نررق رني أنرراد
ا ؤمنني من يث الاغر والكوو والملكير واألنيوررو والعطرم واجلهرلو واحلرر
والعبد وغري رلك)).
أقوله كل رلك إلطالق الد حب الروا ةا وكملا ح نرق ني ا ر ض وغريبو ت
لي كة حب مرمس ؤدي إىل الينة و وكملا حب مراتا الاغر ت لي كة محرالنو
و يمى ال يخ كةشف الغبةء ( دس سرب) عد حليق احلمل بل طيل الروح

( )2

نيجيز إلهةضش من ألل فظ النفه و ورمبرة كرة اليلرش حب رملا التفاريل أ
ا راد ةلد

نة إز ةق الروح –كمة سنختةر (صفحر  – )826نقبل وليج الروح

ح ادق الد و و ملب رألر لبيفر وشفةنر عندب ( دس سرب) إح أنش ميكن الررد
أ الروح نة راد هة احليرة والرنفه و ريف ميلريد مرن رني انعقرةد النبفرر
وليه الروح اليت تطج حب ال هر الرا

هقا ا عروف.

و ررةل ( رردس سرررب)ه أمررة ((الفرررق ررني الاررحيح وا ررر ض ولرري ررةل
القيةق نال معن لش)) لكن القيد اخلميين ( دس سرب) تأمل حب ا ر ض إرا كة
حب ةل النزع().3
أقول ه اإلطالق دن

ملا التفايل إح أ

قدم دليالن عطيش.

( )1وسةئل ال يعره 483/11و ةب 31و ح1و .2
( )2شرح القياعده 99و وتبعش تطميملب صة ا اجليا ر (ليا ر الكال ه .)170/11
 )3ا كةسا احملرمره .234/2
(
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لي تعطّقت التقير مبقتح احلد أو القاةصه
نهررل جتررري نيررش التقيررر وجيرريز تطررش إرا أكرررب عطيررش أ حو ررةل ال رريخ
األناةري ( دس سرب)ه (( ولري كرة ا رؤمن مقرتحقةن لطقترل حلردو نفريف العمري
ولهة ه من إطالق يهلمه (ح تقير حب الدمةء) –ود ا قتح لطحد د م ميل
إطالق احست نةء-و ومن أ ا قتفةد من يلش عطيش القال ه (ليحقن هة الد نإرا
طغ الد نال تقير) أ ا راد ال د احملقي دو ا أمير إ را رشو و رة ر ا رهير
األول.
وأمررة ا قررتح لطقتررل اةصررة نهرري حمقرري الررد ةلنقرربر إىل غررري ولرريف
الد )).
أقوله يلشه ((و ة ر ا هير األول)) عرين رمرر إ رراق د ا قرتح لطحرد
ررةإلكراب والتقيررر نررةءً عطر التقر ررا الررملي ركرررب ( رردس سرررب) نيكرري

كم رش

كمقتح القتل اةصرةن و لكرن صرر ح كالمهرم حب كترةب القارةص التفاريل؛
ألنهم لعطيا مقتح القتل حلد مهدور الد لكل أ د وإ اش

إر اإلمرة

إح أنش لي صةلف أوم صةصر.
ية رلكه أ ا قتح لطقتل أو ل الد ا هدور عط والور أ قة ه-
 -1مرة كرة مهردور نا لكرل أ رد ألنرش غرري حمر

الرد شررعةنو و رملا صرةرج

ختااةن عن روا ةا احلقن نيجيز تطش اصتيةران وعند اإلكراب ةألولي ر مة
مل مين مةن عرضيف كإ قةع ا ؤمنني حب الضرر.
 -2مة كة مهدور الد لكل أ د ولكنش م رو

تحايل اإلر من احلةكم

ال رعيف كة بطيب لطحد.
 -3مة كة إ دار دمرش قرةن صةصرةن أل رد أ و مجةعرر معنريني و ري ا بطريب
اةصةن ليليف الد و نحكمش رمر دمش لغري روي احل .
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و د ركروا ملا التفر

حب كتةب القاةصو ةل القيد صة ا الر ةمس

( رردس سرررب) حب ال ررر اخلررةمه مررن شرررو القاررةصه ((أ

كرري ا قترريل

حمقي الد شرعةنو أي غري مبةح القتل شرعةن نمن أ ةح ال رع تطش لزنةء أو ليا
أو كفر مل قتل ش ةتطش وإ كة

غري إر اإلمة ؛ ألنش مبةح الد حب اجلمطرو وإ

تي فت ا بةشر عط إر احلةكم نيأوم دونش صةصر.
ل من ولا عطيش القاةص غريُ اليليف تل ش؛ ألنرش حمقري الرد
ولي ُّت ُّ
ةلنقبر إىل غريب))(.)1
أقوله أل احل حب اح تاةص من القةتل صةص يليف الد و ةل تعةىله وُّمُّن
اتّلُّ مُّكْطايمةن نقدص لُّعُّطْنُّة لّيُّلّيِّ ّش سُطْبةنةن] (اإلسراءه.)33
ملا ولكن ميكن القيل أنش ح نرق ني ا يرد ن نإ األول أ ضرةن حمقري
ةلنقبر لغري اإلمة ونةئبرش ا رأرو

الد
التفر

إلرائرش و وميكرن أ

قرتدل عطر عرد

إطالق صحيحر أ يف الابةح الكنرةنيف رةله (سرألت أ رة عبرد اهلل عطيرش

القال عن رلل تطش القاةصو لش د ر؟ نقةله لي كة رلك مل قتح أ د من
أ دو و ةله من تطش احلد نال د ر لش)().2
نعم ميكن أ

قةل ةلفرق من لهر أ احلد ليه قةن لطحرةكم ال ررعيف

كةلقاةص ةلنق بر ليليف الد نهمة ليقة من سنخ وا ردو وإمنرة احلرةكم لرش ر
التنفيمل وإلراء احلدود ةعتبةر أ لرش وح رر األمرير العةمرر ا يكطرر إىل مرن يردب
القطبرو ولملا ةلياه أ من تل شخاةن مقتحقةن حلد القتل من دو إر احلةكم
ال ررعيف نررال ارةص عطيررش وح د ررر ولريه عطيررش إح اإلورم وا فرررومس ارتفةعررش
ةإلكراب و مضةنةن إىل أ وليف الد ميكنش إسقة القاةص إىل دل أو غريب نقتل
( )1ر ةمس ا قةئله .263/16
( )2وسررةئل ال رريعره 63/29و كتررةب الررد ةاو أ ررياب القاررةص حب الررنفهو ررةب 24و
ح .2وا قب األصري من احلد ث متكرر حب روا ةا البةب.
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ا قررتح غررري مررتعنيو أمررة ا قررتح حلررد نطرريه لطحررةكم ال رررعيف إسررقةطشو
والاحيحر ح إطالق هلة ألنهة ليقت حب مقة البية من ملب النة ير.
طتُّه عد ا الزمر ني مة حب الكتة ني ن إ عد لرياز ترل مقرتح

إ

احلد نة ح طز منش وليب القارةص نرةك لكري عرد اجلرياز تكطيفيرةن وحنري
رلك نال منةنة .
طتُه ا الزمر ميليد أل دصيلش حب است نةء الد
و كي حم

نة فقدب ا ور لقتطش

الد وجيا نيش القاةص.

ولعل ولش الفررق رني مرة رةليب حب الكترة ني أ مرة حب كترةب القارةص
شةمل حلةل وليد اإلمة ونةئبش نةحلدود ةئمر ة تقد حب يل صة ا الر ةمس
عن ((إر اإلمرة )) و أمرة ه نرة نرة نمفررومس حب سرطبر اجلرةئر وا رهير عرد
لررياز إ ةمررر احلرردود نة قررتح لطحررد م ر و ررف التنفيررمل نيكرري حمقرري الررد و
وم ميحن أ ةد ث (نإرا طغت الد نال تقير).
نةألوىل أ
ةحملقي

قتدل لكة ر ا هير حب رمر تل ا قرتح لطحرد إحلة رش

عد تعبيل احلدود عند م حب زمة الغيبرو وليه مة ركرب ال يخ ( دس

سرب) من دصيلش حب إطالق الد خلرولش منهة هقا احلكم األوليف.
ب الفةضل اإل روانيف ( دس سرب) ولهةن إلمكرة التمقرك
ملا و د ر ُّ
ةلتقير نيهمة معةن ولياز إ راق الدمني صالنةن لطم هير وأرلر اخلرالف إىل مرة
قتكهر من يلش (عطيش القال )ه (ليحقن الد ) ل ي الد احملقي

قيل مبط

أي من مجي اجلهةا نيتقةوى ا بطيب لطحرد مر ا بطريب لطقارةص وميكرن
األصمل هد ث الرن نيهمة معةن؛ ألنهمة ليقة حمقينني من مجي اجلهةا.
أ أنش قن إضةحب أي ةلنقبر إىل من تعرممس لكرف التقيرو نيجيز تل
ا بطيب دان ألنش غري حمقي

ةلنقبر إليش إل ردار دمرش لطجمير و وح جيريز ترل

ا بطيب لطقاةص ألنش حمقي

ةلنقبر إليشو نةلتفاريل الرملي ركرروب رأتيف عطر

ال ةنيف دو األول.
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نإ أمكن استكهةر أ د مة نهي و ةل ( دس سرب)ه ((ح بعد انارانهة
إىل األول أو ح أ ل من كينش ا تيقن منهة))( )1نيتقرةوى العنيانرة

رياز تطرهمة

عند اإلكرراب والتقيرر و قرقط التفاريلو وإ مل قرتكهر أ رد مة نإنرش تمقرك
عمي الرن لطتقير واإلكراب لط رك حب دصريل رملا الفررد حترت اخلرةص –و ري
است نةء الد  -نيبق حتت العة و و ي لياز تطهمة لعمي الرن .
و رد عطيشه-
 -1إ

ملا الطحة ح فرِّق حب احلكم نكال مة حب اجلرياز وعدمرش وا ردو إر

أ ا قتح لطحد حمقي الد عط ال ةنيف أ ضةن ة طنةب من نرةئهم عطر
تعبيل احلدود حب زمة الغيبر وسطبر اجلةئر.
 -2إنش د هر ممة تقد أ دعيى احناراف إىل األول عيد ؛ إلطالق لفظ
الد و والقدر ا تيقن ح اطح لطتقييد كمرة ري معطري و وغة رر مرة ميكرن
احلتزا ش أ روا ةا احست نةء منارنر عن مهدور الد قيل مبط .
 -3وأمة الرليع إىل عميمةا الرن عند ال ك نهري أ ضرةن غرري ترة لطجرز
عد مشيهلة جلياز تل النفه ألنش امتنةنيف إح مة وبت أنش مهدور الد و
أمة مة شُركل حب كينرش مهردور الرد نرال ردصل حب الرصارر وح أ رل مرن
ا تمةل اناراف أدلر الرنر عرن القترلو نيكفريف حب ا نر ولريد ةعرد
احلدود تدرأ ةل بهةا نيبق ا يرد حترت عميمرةا رمرر ترل الرنفه
احمل مر إح مة أ در ال ةرع رمتهة.
و تعبري آصره إنش ح يلد عندنة عة مضمينش (جتريز التقيرر واإلكرراب حب
كل شيفء ت الد إح الد احملقي ) ت

قةل دصيل الفرد ا كيك حب ملا

العة .

( )1ةشير اإل روانيف عط ا كةساه 271/1و التعطيقر (.)552
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وعط أي ةل ح د أ

بن التفايل عط عد أ كة تُحرر حب كتةب

احل دود كإمكة إ ةمتهة حب عار الغيبر من الفقيش اجلةم لط رائط ا بقي اليدو
ومدى صال يةا احلةكم ال رعيف حب إسقةطهة أو تبد طهة وحني رلك.
لي أكرِب عط

تل ا خةلفه

وم ةل ال يخ ( دس سرب)ه ((وممة ركرنة كهرر سركيا الرروا تني عرن
كم دمةء أ ل اخلالفو أل التقير إمنة شرعت حلقن دمةء ال يعرو نحد ة طي
دمهمو ح د غري م.
و عبةر أ صرىه حمال الروا ر لزو نقض الغرمس من ت رر
إ راق الدمةءو ألنهة شرعت حلقنهة نال
إرا اكرب ا ؤمن عط

التقيرر حب

رع أللطهة إ را هة .ومرن ا عطري أنرش

تل اةلف نال طز من شرعير التقير حب تطش إ راق مة شرع

التقير حلقنش))(.)1
أقول ه تعرمس األعال لطخالف حب أ التقير واإلكراب جتيز لطمؤمن تل ا خةلف
أ ح؟ ةل القيد صة ا الر ةمس ( دس سرب)ه ((و ل ا قطم
أ خيحم ا ؤمن؟ إشكةل .واح تية

مل ا خةلف

قتضيف ا ارري إىل األول إرا كرة اخلريف

ك القتل عط حني ا ةل وسيمة القطيل منش صةصرو وأمرة إرا كرة عطر الرنفه
ا ؤمنر نإشكةل))().2
وأضةف صة ا اجليا ر ( دس سرب)ه ((وكمللك اخليف عط العرمس
ل وا ةل كمة ح خيف )).

( )1ا كةساه .99/2
( )2ر ةمس ا قةئله .210/8
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و ررةل ( رردس سرررب)ه ((إ

ررة ر الاررحيح ا ز ررير –أي يلررش (عطيررش

القال )ه (نإرا طغت الد نال تقير) د ا ؤمن -ض رور أنرش ري الرملي شررعت
التقير حلفكش))(.)1
وتبعهم عط رلك القيد اخليئيف ( دس سرب) ةله ((وعطيش نحكم تل
ا خةلفني ةلتقير أو اإلكراب كم سةئر احملرمةا اليت ترتف

رمتهمرة همرة))

()2

و القيد اخلميينو ةل ( دس سرب)ه ((كمة أ غري ا ؤمن من سةئر الفرق صةرج
عررن ماررا ا لروا ررةا وأ التقيررر لعطررت حلقررن د ا ررؤمن صةصرررو ومقتض ر
العميمةا لياز تل غري م ةإلكراب و ةل الضرور ))().3
أقوله ملا مبين عط كي ا راد من التقير حب الروا ةا صايص التقير ا هير
أعين من ا خةلفنيو لكننة عطمنة أ

د ث الرن امتنة عط األمر مجيعةنو وإ

لطتقي ر أ قةمةن أصرى و يف عةمر و راد منهة اتقةء ال ر مرن كرل مرن تخريف منرش
رلك نقد تكي التقير من الكفةر وا ركني كمرة حب ضرير عمرةر وسربا نرزول
يلش تعةىله حل ُّتخّملّ الْمُؤصمّنُي ُّ الْكةنّرِ نُّ أوصلّيُّةء مّن دُوص ِ الْمُرؤصمّنّنيُّ وُّمُّرن ُّفْعُّرلص
رُّلّك نطيصهُّ مّنُّ الطّشّ نّيف شُّيفصءٍ إِحل أ تُّتقاياْ مّنصهُمص تُقة ن وُّ ُحُّرملِّرُكامُ الطّرشُ نُّفْقُّرشُ وُّإِلر
الطّشّ الْمُّاّريُ] (آل عمرا ه )28و د تكي من ا قتكو ن أعداء الد ن و تقةوى
حب ملا ا قطمي مجيعةن كمة تقةوو حب الرن

ةإلكراب.

وإح ُنقض عط القةئل خبايص التقير من ا خةلفني عد اححتةد ينهة
و ني اإلكراب ؛ أل

كم الرن عند اإلكراب شةمل لطمقطمني مجيعةنو و أتيف عطيش

مة أشكطنة ش سة قةن.

( )1ليا ر الكال ه.170/22
( )2مابةح الفقة ره .691/1
 )3ا كةسا احملرمره .235/2
(
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ةل عض األعال ه ((مضرةنةن إىل مرة نعطرم مرن إلرراء أ كرة اإلسرال
ومنهرررة قرررن الررردمةء حب رر القرررةئطني ةل رررهةدتنيو كمرررة حب أ ةد رررث تفقرررري
(اإلسال ) و (اإلمية ) و ؤ دب مقةوا د ر ا قطمني من مجي الفرق ال تفةوا
ينهم))(.)1
أقوله د قةل عد صحر احستدحل هملا ألنهة أ كة ا تدائير و ؤصمل هة عند
عد ا عةرمس وا زا م وحنرن حب مقرة الترزا م نهريف ح تنفريف ولريد أولي رةا
وتقد م األ م عط ا همو كمرة تقردم حب عرض التفاريالا ا تقدمرر مر القبر
ميهلة مجيعةن لة كة ا ملكير .
و نةءً عط عمي الرن

ةإلكراب والتقير لعمي ا قطمني ومشيل است نةء

الد هلرم مجيعرةن نرال رد لطقةئرل رياز ترل ا خرةلف عنرد اإلكرراب والتقيرر مرن
التمقك دليل آصر و ي مة عبمر عنش صة بة الر ةمس وا قتند أنش ((ليه شريفء
يازي د ا ؤمن كمة قتفةد من النايص ا عتو ))().2
وأضةف صة ا اجليا ر ( دس سرب)ه (( طت ل نيهة أ ألف اةلف
ح ياز د مؤمن نال ر ا حب أ ا تجش ا اري إليشو ل وكرمللك اخلريف عطر
العرمس ل وا ةل كمة ح خيف عط من أ ة مب ة دلم عط

ريا نفيسرهم عنرد

اهلل))().3
و ةل ( دس سرب)ه ((إ

ة ر الاحيح ا ز ير د ا ؤمن)).

أقوله ملب ا ضةمني اليت ركرو ة ( دس اهلل أروا هم) ليقت مبة قر لطمقتفةد
من تطك النايص كروا ر إسحةق ن عمةر ةله ( ةل أ ي عبد اهلل عطيش القال ه
مةل النةصا وكل شريفء مي طكرش رالل لرك إح امرأترشو نرإ نكرةح أ رل ال ررك

( )1أنيار الفقة ر لط يخ مكةر ال ريازيو كتةب التجةر ه .403
( )2ر ةمس ا قةئله 210/8و مقتند ال يعره .194/14
 )3ليا ر الكال ه .170/22
(
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لةئزو ورلك أ رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش) ةله ح تقبيا أ ل ال رك نإ
لكل ي نكة ةنو وليح أنمة خنرةف عطريكم أ

قترل رلرل مرنكم رلرل مرنهم()1و

ورلل منكم صري من ألف رلل مرنهم ومةئرر ألرف مرنهم ألمرنرةكم ةلقترل لرشو
ولكن رلك إىل اإلمة )().2
ومنهة صحيحر ر د العجطيف ةله ( سألت أ رة لعفرر عطيرش القرال عرن
ال نةصب نة معرون نة ةلنارا عطر د نرش غضرب نة هلل تعرةىلو ُقترل رش؟
مؤمن تل رل ن
نقةله أمة رؤحء نيقتطينرش –أي ا تاةصرةن -و ولري رنر إىل إمرة عرةدل رة ر مل
قتطشو اطته نيببل دمش؟ ةله حو ولكن إ كة لش ورور نعط اإلمة أ
الد ررر مررن يررت ا ررةل أل

عبيهم

ةتطررش إمنررة تطررش غضرربةن هلل عررز ولررل ولإلمررة ولررد ن

ا قطمني)().3
ومنهة صحيحر

ة ن سةمل ةله ( طت أل يف عبد اهلل (عطيش القال )ه

مة تقيل حب رلل سبمة ر لعطيف (عطيش القال )؟ ةله نقةل ليفه الل الرد و واهلل
ليح أ تعمم ر ئةنو ةله طته ألي شيفء عم ش ر ئةن؟ ةله قترل مرؤمن كرةنر
ومل زد عط رلك)().4
أقوله الروا ةا دالر عط عد

رمر د ا ملكير ن نيهة واستحقة هم القتل إح

أ ا رةن مرن تطرهم دنر الضررر عررن ا رؤمنني أو نر الفتنرر وحنري رلركو لكررن
ا ال ظ نيهة مجيعةن أنهرة وارد حب النةصرا ولريه عمري ا خرةلفو نرال ارح
احستدحل هة عط اجلياز.
( )1ررملب ا عررةنيف تؤسرره لفقررش العمررل اإلسررالميف حب ميالهررر األنكمررر البةغيتيررر وأ
األمير ح كفيف نيهة حلة هة من لهر معينر وإمنة من مجي اجلهةا لمللك ح رد مرن
الرليع نيش إىل الفقيش اجلةم لط رائط العةرف زمةنش.
( )2وسةئل ال يعره 299/17و ح2و كتةب التجةر و أ ياب مة كتقا شو ةب .95
 )3وسةئل ال يعره 132/29و ح2و أ ياب القاح حب النفهو ةب .68
(
( )4وسةئل ال يعره 215/28و ح1و أ ياب د القملفو ةب .27
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لملا ةل ال يخ ( دس سرب)ه (( ملا كطش حب غري النةصاو وأمة النةصا
نطيه حمقي الد و وإمنة من منش دوث الفتنررو نرال إشركةل حب م رروعير تطرش
لطتقيرو و ةجلمطررو نكرل د غرري حمر

ةلرملاا عنرد ال رةرع صرةرج عرن مريرد

الر وا تنيو نحكم إ را ش كم سةئر احملرمةا اليت شرعت لطتقير نيهة)).
ح نرق ني ا بةشر والتقبيا
وأضةف صة ا اجليا ر ( دس سررب) نرعرةن آصرر رةله ((وح نررق حب
القتل ني ا بةشر والتقبيا كةإلنتةء وحنيب إلطالق األدلر))(.)1
أقوله ملا وليش ولكن مة دا تقبيبش مؤوران و اح إسنةد الفعرل إليرش عطر حنري
احش اك نهي كةلقبا ا قتقلو م ل األسربةب التيليد رر نطري أكررب ا فريت عطر
إصدار كم قتل ريء مل كن لش رلك وح قبل احعتملار ةإلكراب.
ل

مل الد اجلرح؟
أي أ الكةمل لي دمدب ةلقترل إ مل جيررح آصرر نهرل اجلررح داصرل حب

الد ا قت ن من كم التقير أ ح؟.
ةل ال يخ ( دس سرب)ه (( قيف الكال حب أ الد

مل اجلرح و بر

األعضةءو أو خيتح ةلقتل؟ ولهة ه
من إطالق الد و و ي احملكيف عن ال يخ.
ومررن عميمررةا التقيررر ونفرريف احلرررج واإلكرررابو و هررير الررد ا تاررف
ةحلقن حب الد ا بقيف لطروحو و ي احملكيف عن الروضر وا اة يح والر ةمسو وح
خيطي عن ي ))().2

( )1ليا ر الكال ه .170/22
( )2ا كةساه .100/2
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أقول ه وال ةنيف ((لعطش األشهر))( )1نيجيز التمقك ةلتقير واإلكراب إرا أاكرب عط
يل احملق

اجلرحو وتردد نيش عض كةل هيد ال ةنيف ( دس سرب) نقد عطّ عط

احلطيف ( دس سرب) حب ال رائ ه ((ولي اضبرب القطبة إىل إ ةمرر احلردود لرةز
ينئملٍ إلة تشو مة مل كن تالن طمةن نإنش ح تقير حب الدمةء)) قيلش ( دس سرب)ه
((أحل

ش ال يخ (رمحش اهلل) اجلرح و ي منةسا لتعطيل ا ارنفو نرإ التقيرر

ا نفير حب الدمةء نكر حب سيةق النفيف نيعمم و وحب عرض العبرةراا –و ريف لط ريخ
البيسرريف وح ررن إدر رره() -2ح تقيررر حب تررل النفرريسو نيخرررج اجلرررح الررملي ح
فضيف إليشو وح ألضرنيف مقتند أرتا عطيش احلكم))().3
أقوله لقي القيل ال ةنيف وليبه-
 -1إ لفظ (الد ) قتعمل حب النايص كنة ر عن النفه وكملا العكره حب
يهلم النفه القةئطر أل نيش احلية و نبطري الرد عرين إز رةق الرنفهو
نةلد ليه مطحي ةن عنيانش ت

طحرظ نيرش اإلطرالقو نطري لري مل كرن

العقل إرا ر الد كةخلن أو الاعقر الكهر ةئير م النو نال

ك أ رد حب

مشيلش ةحلد ث م أنش ليه نيرش د  .و رملا رة ر لكرل مرن تعةمرل مر
الروا ةا.
 -2منةسبر احلكم وا يضيع أل سيةق احلد ث ة ر حب أعط مراتا التقير
اليت يف إتالف النفه و ية

رمتهة وليه ادد ية مراتا مة جيريز

ةلتقير.

( )1ر ةمس ا قةئله 210/8و ليا ر الكال ه .169/22
( )2النهة ره 301و القرائره 25/2و وستأتيف عد صفحةا إ شةء اهلل تعةىل.
 )3مقةلك األنهة ه .107/3
(
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 -3مة عن احملق النرا يف ( دس سرب) من أ ((وبيا اإلطالق حب م ل رملا
ال كيررا نكررر))( )1و رري قررنو ولعطررش رل ر إىل مررة ركرنررةب حب اليلررش
ال ةنيف.
 -4مة ن عطيش البعض من لزو اح تاةر حب اخلرروج عرن عميمرةا التقيرر
وحني ة عط ا تيقن ا تبةدر من اإلطالق و ي القتلو نمة دو الد بق
حتت عميمةا التقير واإلكراب.
وأضةف صة بة الر رةمس واجلريا ره ((و نبغريف القبر
لياز اجلرح مبة دو القتل -إرا كة اخليف عط النفه

رةجلياز –أي
كشو وألتة

كرش حب غرريب)) وأضرةف صرة ا اجلريا ر ( ردس سررب)ه (( يرث ح
عةرضش اح تية من لةنا آصر)).
ملا و د عطّ القيد اخليئيف ( دس سررب) نرة رأ ((الكرة ر مرن يلرش
(عطيش القال )ه (إمنة لعطت التقير ليحقن هة الد ) وإ كة

ي الد الملي كة

عطرر لبقررةء احليررة و إح أنرش مر رلررك ح ميكرن احلكررم ررياز لررح الغررري أو بر
أعضةئش لطتقيرو نإ دليل لياز التقير كدليل رن ا قتكرب عطيش إمنة ورد حب مقة
احمتنة و نال

مل مة إرا كة مشيلش منةنيةن لرشو وعطيرش نيجرري حب ميرد رة مرة

ركرنةب حب ميرد اإلكراب))().2
أقوله ملا حب نفقش صحيح إح أنش صةرج عن حمل البحث أل الكرال حب مرة لري
ددب ةلقتل نهل جييز لش اجلرح أ ح؟ وليه الكال حب مشيل التقير لطميرد.
ل يلش (عطيش القال )ه (ح تقير) دل عط نفيف اجلياب أ نفيف اليليبه

( )1مقتند ال يعره .194/14
( )2مابةح الفقة ره .692/1
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حنةول ا
عند طي الد

اإللة ر عن سؤاله ل أ

يلش (عطيش القال )ه (نال تقيرر)

فيد عد اجلياز أي رمر العمل ةلتقير ا قتضير لقترل الغرري أ

تدل عط عد اليلريبو و تعربري نرينه إ النفريف نرة لريه قيقيرةن لي يعرش حب
اخلةرجو نهي نة ادعةئيفو واحلقيقر احدعةئير حتتةج إىل مارحح لطردعيىو نمرة
ي ا احح نة؟ ل احلرمر أ عد اليليب؟.
وتقر ا األوله أ رسيخ كم ال ةرع هرمرر التقيرر حب األر رة أدى
إىل احمتنةع عن العمل هة وسدم منةنرمل حتققهرة نارحم نفريف وليد رة مبطقرةن ألنرش
أاصّمل مقرطلم العرد و و رملا التقر را لرةرٍ حب سرةئر اجلمرل األصبةر رر الريت تفيرد
اإلن ةءو كمة ورد حب الروا ةا أنش ( عيد صالتش) أو ( غقل وي ش) لطدحلرر عطر
وليب الفعل تقطيم امت ةلش وا فروغير من نعطش.
ومن ميارد ملا التقر ا لطحرمر يلش تعةىله نال رُّنثُّ وُّح ناقُيقُّ وُّح
لّدُّالُّ نّيف الْحُّجِّ] (البقر ه )197و يلش (عطيش القال )ه (ح تُّعرَب عد اهلجر و
وح وصةل حب الاي ) ونكةئر ة(.)1
وتقر ا ال ةنيفه أنهة نفيف لطحكم طقة نفيف ا يضيع ننفيف التقير راد ش
نفيف كمهة و و ة كة

كم التقير بل طي الد

ي اليليب لطروا ةا الك ري

ت ورد (ح د ن ن ح تقير لرش) نرة نفيف نرة ولي هرة طقرة نفريف ميضريعهةو
كقيلش (عطيش القال )ه (ح رضةع عد نبة )() 2و يلرش (عطيرش القرال )ه (وح ميرني
حب غضا  ..وح لو وح إكراب)() 3و يلش (عطيش القال )ه (ح ميني ليلد م والدب
ولطمرأ م زولهة)().4
( )1من ح ألضرب الفقيشه  359/3ةب األمية والنملورو ح .4273
( )2وسةئل ال يعره 290/14و كتةب النكةحو أ ياب مة ألر ةلرضةعو ةب 5و ح.1
 )3وسةئل ال يعره 143/16و كتةب األمية و ةب 16و ح.1
(
( )4وسةئل ال يعره 128/16و كتةب األمية و ةب 10و ح.1
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و تحال من كال القيد اخلميين ( دس سرب) ولهرة ل لريح محرل
احلد ث عط ا عن ال ةنيفو و مةه-
(( -1إ كل ميضيع ري كم حب ال ر عر إرا تعط النفيف ش كري
حب نفيش طحة

رة ران

كمشو إح إرا ةمت ر نر عط صالنش))()1و وصرغراب نرة

أ التقير راا كم و ي اليليب ننفيهة عين نفيف ولي هة.
(( -2إ

يلش (عطيش القال )ه (إمنة لعطت التقير) أ ضةن من احلقةئ احدعةئير

طحة لعل احلكم عطيهةو وا نةسبر ينش و رني الفقرر ال ةنيرر تقتضريف أ
كي النفيف طحة نفيف ملا اجملعيلو نكأنش ةله إمنة ولبت التقير لكملاو
نإرا طغت الد نال وليب)).
أقوله رد عط اليلش األول عد التقطيم احر الكوىو أ محل النفيف عطر
ملا ا عن

عيد نة؛ ليلهني عط األ له

 -1نقض الغرمس أل احكتفةء نفريف اليلريب عرين الرصارر حب اإل ردا و
ومحل النفيف حب احلد ث عط
ألطش احلد ث و ي الت د د عط

ملا ا عن

نةحب الغررمس الرملي سري مرن

رمر إز ةق األرواح حترت أي رر عرر

ت التقير واإلكراب وحني مةو واإلنقة أنرةنيف ببعرش وألرا راترش و ري
مقررتعد إلننررةء غررريب مررن ألررل قةئهررة وُّأا صضّرررُّاّ األنفاررهُ ال َررح]
(النقةءه )128وليح احلرمر ال رعير ة امتنعيا من إز ةق األرواح ت
ألمير تةنهر كةلملي ألال حب ك ري من نزاعةا غري ا تيرعني.
 -2نقدا ماحِّح احدعةء أل عد التحر م سيدنعش إىل ا تحة الد جملرد
ا تمةل اخليف عط نفقش مة دا األمر ليه رامةنو وسيق

ملا الفعرل

ك ريان حب اخلةرج لعد ا ةن منش شرعةن و ينئملٍ فقد ملا احدعةء أي نفريف

( )1ا كةسا احملرمره .228/2
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قيقررر التقيررر وميضرريعهة ما رحِّحش لك ررر ولرريدب صةرل رةنو وح جترريز
احلقيقر احدعةئير ال ماحح كمة ي معطي .
أمررة صررحر ررملا ا عن ر حب ا رريارد ا ررملكير حب التقر ررا ال ررةنيف نطنكتررر
تاححهة و ي أ مة ح

تا عطيش أور شرعيف وح عرحب ح عتو ميليدان نياح

تعط النفيف ش و يف ختتطرف عمرة حنرن نيرش؛ أل حب تطرك ا ريارد يلرد ميضريع
صةرلةن و ي النملر واليمني ننفيش ح معن لش نة نفيف كمش واألور ا ترا عطيرشو
أمة نة نرياد نفيف ميضيع التقير أي ح ميضيع لطتقير إرا طغت الد .
و رد عط اليلش ال ةنيف مضةنةن إىل مة تقد مة ةلش ( دس سررب) ح قرةن
من أ ((ا نةسبر ني احلكم وا يضيع تقتضيف أ

كي النفريف طحرة التحرر م

واإلوبةا طحة اإلجيةبو و ملا ي التنةسا ني الفقرتني))(.)1
نةأل هر ا عن األول و ي نفيف اجليازو واصتةرب القيد اخلمريين ( ردس
سرب) وركر لش عد مؤ رداا و رةل عنرش أنرش (( أرلرح لري مل نقرل تعيمنرشو لفهرم
العرف م صطيم ر نش عن ال بهةاو و نةسبر احلكم وا يضيعو وأل الكة ر أ
اجلمطر سيقت لبية أ مير الدمةء وأنش –تعةىل -أولا التقير حلقنهرةو نرإرا كرة
قنهة ميلبر ليلي هة وكينهة د نةن() 2وح د ن ن تر كهرةو ح حمةلرر كري البطري
إىل إرا تهة ميلبةن حلرمتهة.

( )1ا كةسا احملرمره .229/2
( )2حب إشةر إىل األ ةد رث ال رر فر الدالرر عطر أ (التقيرر د رين ود رن آ رةئيف ومرن ح
تقير لش ح د ن لش).
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وأضةف ( دس سرب) حب ميض آصرره ((إ نهرم األصرحةب رلرك مرن
الروا ةا أ ضةن من ا ؤ داا القي ر لي مل نقل مرن احلجرج الكةنيرر ودليرل عطر
الكهير العرحبو ن دد عض ا د قني( )1حب غري حمطش)).
أقول ه ميكن بيل ا عن األول إرا كة ا قايد نفيف احلكم مبط احلكم واألور
ح احلكم القة
التقير ح

صةصرو و ينئملٍ ارح نفيهرة هرملا الطحرة و إر مرة دامرت رملب

تا عطيهة أي أور نإ

رمر د الغرري تبقر

رال معرةرمس وح رانر و

نيعيد النزاع لفكيةن.
التعارض بني وجوب حفظ النفس وحرمة قتل الغري:
عد عرمس اليلهني حب نهم (ح تقير) نإنش د قةل أ محرل (ح تقيرر)
عط نفيف اجلياز أي احلرمر رد عطيش إشكةل التعةرمس ني حتر م تل الغري عنرد
اإلكراب والتهد د ةلقتل و رني ولريب فرظ الرنفه و رمرر إلقةئهرة ةلتهطكررو
و عممم اإلشكةل إىل مة لي كة ا تيعد ش تل أ د من متعطقيش أو أعم من رلك
نيدور األمر ني وليب فكش لنفه من تعط

ش و رمر تل من أمرب الكرةمل

قتطشو و د أشرنة (صفحر  )779إىل ملا اإلشكةل.
نهررل قررةل ينئ رملٍ ررةلرليع إىل مرلحررةا ررةب التررزا م عنررد ولرريد
األ مير ني النفقني والتخيري عند عد ا رلِّح وحني رلكو ورمبة قرةل رةلتخيري
مبطقةن من دو حلة ال ليح ةأل مير أصالن إلطالق الد ولقيلش تعةىله وُّكتُّبصنُّة
ه] (ا ةئد ه )45إ مل رد عطيهرة مرة ركرنرةب سرة قةن
عُّطيصهِمص نّيهُّة أ النفْهُّ ّةلنفْ ِ
من أنهة أ كة ا تدائير غضم النكر عن التزا م والتعةرمس أو أ ا ر وارد حب
القاةص وح عال ر هلة مبحل البحث.
( )1ةشررير ال رريخ حممررد تقرريف ال ررريازي ( رردس سرررب) عط ر ا كةسرراه 139و مبحررث
رمر اليح ر لطجةئر (منش).
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واإلشكةل رد عط ا عنر األول دو ال رةنيف و ري نفريف اليلريب نرإ
رمر إلقةء النفه حب التهطكر بق

ال معةرمس أل احلكم اإللزاميف ح عةرضرش

غري اإللزاميف.
ورد عض األعال ا عةصر ن اإلشكةل أ (( تل الغري إجيرةد رة رنر
القتل عن نفقشو وتركش ترك لمللكو ح أنش إلقةء هلة حب التهطكرو وإجيرةد مرة رنر
القتل وإ كة والبةن حب اجلمطر لكن ح دليل عط ولي ش إرا احنار الدن
غررريبو وعط ر

ررملا نحيررث أ

قتل

ررالك أ ررد مة ممررة ح ررد منررش وميتررةز تررل الغررري

ةرتكةب حمر نال ولش لتقي غش))(.)1
أقول ه مة ركرب (دا

طش) د ح كي كةنيةن أل إجيةد مة رنر القترل عرن نفقرش

والا أ ضةن كمة صرمح و يلشه ((ح دليل إرا احنار)) عني اإلشكةل نطم قردم
نكتر ملا التقد م و وم طمة تيلد رمر حب تل الغري كمللك تيلد حب تل النفه
م متكّنش من الدن أو الرن .
ملا ولكن ميكن تقد م عد وليب لرد اإلشكةله-
 -1إ النقبر ني رمر تل الغري وعمي وليب فظ النفه يف اخلرةص
والعة أو ا بط وا قيد كمة ي واضح من روا رةا (ح تقيرر حب الرد )و
نإنهة است نت من وليب فظ النفه ةلتقير مرة لري كرة

قترل ا صررو

و ينئملٍ قد اخلةص عط العة وح منةنة و مضةنةن إىل أ ةد ث (ح ضرر
وح ضرار) نإ دن الضرر عن النفه ح قيم إ قةع الضرر ة صر نو
و تعبري آصره إ

فظ النفه –وكل نفه حم مر -وإ كة والبةن إح أنش

ح جييز امت ةلش قتل نفه حم مر أصرى.

( )1نقش الاةدقه 405/21و منهةج الفقة ره .215/2
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 -2ح يلد نة إلقةء حب التهطكر وإ الملي ألال لي تطرش اجلرةئر أ امت رةل
ا كرُّ ب لطحكم ال رعيف ةمتنةعش عمة أمرب ش الكةمل أغة الكةمل نقتطرشو
نال كي مقؤوحن عن نعل الكةملو وأم طتش ك ري ح طتز نقيش أنهة مرن
إلقررةء الررنفه حب التهطكررر كةنتقررة البياغيررت مررن الاررطحةء جملرررد أنهررم
كمللك و أو مكيد أ ل احلقد هلم نرال رنرا لطمحقريد تر عطر حنري
التقبيا.
 -3إ

رمر تل الغري منجز حب ا قة و أمرة رمرر إلقرةء الرنفه حب التهطكرر

نهيف معطقر عط تركش مة أمرب ش الكةمل لقيل الكةمله (ا تل ز دان نإ مل
تفعل تطتك) نهمة ليقة حب رتبر وا د وح عةرمس ا عط ا نجز.
و د تعرمس القيد اخلميين ( ردس سررب) هلرملا اإلشركةل نرةءً عطر مرة
تقد من معنييف (ح تقير) نقةله ((لي طنة عد اسرتفةد أ رد الريلهني منهرة أو
استفةد اليلش ال ةنيف من اليلهني نقد قةله مبعةرضر دليل رمر القتل لردليل
رمر إ قةع النفه حب اهلطكرو ومزامحر احلكمني أو مزامحر رمر تل الرنفه
حلرم ر التقبيا لقترل الرنفه احمل مررو أي نفره مرن تعطر

رش إرا كرة اإل عرةد

قتطشو وح دليل عط ال ليح نيتخري ينهمة.
نعمو د تحق ال ليح واأل مير حب أ د البرننيو كمة لي أوعدب عط
تل عض متعطقيش لي مل قتل مجةعر( )1عد د و أو أوعدب عط

تطش و تل مجي

متعطقيش لي مل قتل وا دان.
أ رريله حب دورا األ مررر ررني مبةشررر القتررل و ررني حمررر () 2آصررر دونررشو ح
نبغ اإلشكةل حب أ طير حمملور ارتكةب ال ةنيف وعرد مزامحترش قتضر القترلو

( )1سيأتيف عد اجلياز حب م ل ملب الاير أ ضةن نةحلرمر وة تر.
( )2ملا جمرد تيطئر وإح نإنش من مقتأنف الكال .
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واإل قةع( )1حب اهلطكر حب ا قة ليه ترل نفقرش مبةشرر وح تقربيبةنو رل رة أمكنرش
صرف شر الغري عن نفقش كة رلك الارف والبةن ولي عقالنو أو عد صرنش حني
إ قةع هلة حب اهلطكر.
نارف شررم الغرري عرن نفقرش والرا أو اإل قرةع حب اهلطكرر هرملا ا عنر
را و لكنش دو

رمر مبةشر القتل() .2أح ترى أنش لي دار األمر ني تل لرةئر

نفقةن حم مر و ني تطك نفقةن حم مر أصرىو ح ميكن() 3ال قيل ةلتخيري رني القترل
مبةشر حلفرظ الرنفه احمل مرر وتررك ا بةشرر وإ قرةع الغرري حب اهلطكررو ردعيى
مزامحر ا قتضيني وعد ال ليح.
وأمة يلش حب دورا األمر ني تل ا كرُّب – ةلفتح -شخاةن و تل ا كررِب
– ةلكقر -عض من تعط

رشو رأ رلرك مرن بيرل الردورا

رني رمرر القترل

و رمر التقبيا لش.

( )1ملا تاي ر جلر ة معن إلقةء النفه حب التهطكر نة حب ا قة .
( )2إرا كة

اردب ( ردس سررب) عنرد الترزا م نرال رد مرن تقر را ولرش لرمللك كةلرملي

دمنةب وإح كي جمرد دعيىو و ي عني اإلشكةلو وإ كرة حب غرري الترزا م نرال
نرق صايصةن م مة تقد (صفحر  )825من عد الفرق ني ا بةشر والتقربيا إر
الفرمس متكنش من دن القتل عن نفقشو إح نةءً عط مة ركرنةب نةك مرن الفررق رني
األسبةب اليت اح إسنةد الفعل إليهة وغري ة.
 )3ح شررك حب عررد اجلررياز لكررن الكررال حب ولهررش وردم اإلشرركةلو مضررةن نة إىل أ
(

ررملا

ا ةل ح نبب عط مقألتنة لعد ولريد إكرراب أو تقيرر حب ا ريرد ا رملكير نةحلةلترة
ا ف ضتة مقتقطتة وح ميكن تقي غ مبةشر القتل من ألل من

ةلر ترل أصررى

ح ترتبط معهة إكراب أو اضبرار أو تقير نةحلرمر نة ال إشكةل وح صالف.

(  ……………………………………………… ) 224فقه املشاركة يف السلطة
نفيشه أ رلك ليه تقبيبةن( )1لقتل مرن تعطر

رش .نرإ التخطرف عرن أمرر

ا كرِب ليه سببةن عرنةن وعقالن لطقتلو م أ ا بةشر لطقتل أشد حمملوران مرن رملا
ا عن ا فرومس وإ سُمميف تقبيبةن.
ل ميكن أ

قةله إنش لي دار األ مر رني مبةشررتش لقترل شرخح وا ردو

و ني مبةشر ا كرِب لقتل أشخةص عد د و ح جييز مبةشر القتلو أل اليالا
دن

تطهم م اإلمكة و لكن إرا تي ف عط ارتكةب القتل مبةشرر و نرال دليرل

عط ليازب وترليح مقة طش.
و ل ملا إح نكري دورا األمر ني ارتكة ش شرب اخلمر وارتكةب مج
ك ري شر هة؟.
و ةجل مطر مل تضح وليب فظ النفيس ةرتكةب تل النفه.
نعمو لي كة ا تيعد عط

تطش من جيرا فكرش عطر أي تقرد ر كرةلنل

صط اهلل عطيش وآلش واليصيف عطيش القال جيا تل غريب حلفكش)).
أقول ه تضح مررادب ( ردس سررب) وتقيريم مرة أنرةد رش مرن صرالل اليلريب الريت
رم نة ة لرد اإلشكةل والتعطيقةا اليت ركرنة ة حب اهلةما.
وم ةل ( دس سرب)ه (( ملا م

ب النكر عرن دليرل احلررجو وإح نرال

تال الني ر إىل كم العقلو نإنش عط نرمس كي ا رنيع حب الد

كرم التقيرر

وسكيا الروا ر عن كم طري الرد كري مقتضر دليرل نفريف احلررج لرياز
ارتكةب الد و ة مر من أ ال ر والضرر ا تيلش إىل الغري كي وليب دنعرش
تحمل الضرر عط النفه رليةن.
وإ شئت طته إ جيةب فظ نفره الغرري أو رمرر تطرش إ قرةع الضررر
عط نفقش رليفو سيمة إرا كة الضرر ا تيعد عطيش من النفيس أو األعرامس
ا تعطقر شو نم

ية الدليل ال رعيف ح بح حلكم العقل وترليحش.

( )1د صيمر ( دس سرب) كينش من إلقرةء الرنفه حب التهطكرر نحري مرةو نرال رد أ
ني أحنةء التقبيا كمة حب التعطيقر القة قر.

فررمق
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ولي طنة أ ا قتفةد من دليل نفيف التقير حب الدمةء احلرمرو نإ

طنة أنش

شةمل جلمي أ حنةء التقير حب عرمس وا رد وكرة مفرةدب حترميهرة مبطقرةن حب الرد و
تكي النقبر ينش و ني دليل نفيف لعل احلرج العمي من ولشو أل عد التقيرر
حب الد أعم من أ

طز احلرج حب تركش .وعطيش كي دليرل نفريف احلررج ةكمرةن

عطيش كحكيمتش عط سة ر األدلر .وكي دليل التقير من األ كة ال ةني ر ح نةحب
احلكيمررر ا تقيمررر طقررة الرردليل م ر أ

يلررشه (نررال تقيررر) ك رم أول ريف متعط ر

عنيانهة.
وإ

طنة أ روا ةا نفيف التقير طحة

يلشه (إمنة لعطت التقيرر لرتحقن

هة الد ) نة ر إىل ضير عمرةرو كمرة أشررنة إليرشو تكري وارد مريرد اإلكرراب
الملى ي ميرد ضير عمةرو نرال حمةلرر ح جيريز إصرالرش ردليل احلررجو لطرزو
إ صراج ا يردو و ي مقتهجن .وم

قةء ميرد اإلكراب كمللكو أي عرد لرياز

إرا ر الد م اإل كرابو والتيعيد عط القتل ح جييز إصراج مة عداب ةلضرور و
نإ القتل إرا مل جيز م التيعيد عط القتل ح جييز م مة دونش ومرة ري أ ري
منش.
و عبةر أ صرى ح اح التفكيك عقالن وعرنةن حب الدليلو نال د من رن
اليد عن حتكيم دليل احلرج حب ا قة و و ي أ ي مرن عمرل التعرةرمسو مر أنرش
عط نرضش ح د من رنر اليرد عرن إطرالق ا رر إمرة لكينرش عمرالن ةلردليطني حب
حني عطر إطرالق الكترةب رل
اجلمطر أو لإل مجةع ا دع وال هر احملققر ا ررُّلم ُّ
ا قيد ن لش))(.)1
أقول ه ركرنة كالمش ( دس سرب) بيلش لتعمي ا بطا وإح نإ ان امس احلررج
ح غيمر من احلكم شيئةن ألنش ح ز د عط اإلكراب.

( )1ا كةسا احملرمره .234-231/2
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إلفاته ةل القيد اخليئيف ( دس سرب)ه ((نعم إرا ألو الكةمل أ دان عطر
أ د شخاني حمقينيف الد أو اضبر إليش نفقشو كمة إرا و

من شة

ترل

وكة ح

د لش مرن الي ريع عطر رأس أ رد مةو نرال رد ينئرمل مرن الرلريع إىل ياعرد
التررزا مو  .و تضررح رلررك طحررة مررة ققنررةب حب دورا األمررر ررني إنقررةر أ ررد
الغر قنيو نإنش مل قت كل أ د حب ولريب ا برةدر إلنقرةر األ رم منهمرة وتررك
ا صرو و ملا نكري اإلكراب عط إ قةع الضرر ا ةليف عط أ د ال خاني))(.)1
أقول ه ا يرد األول داصل حب احلرمرر نإنرش ح جيريز لطمكررب ترل أي منهمرةو وح
قررةس عطر ا رري رد ال ررةنيف الررملي اضرربر إليررش ألنررش مقررطيب اإلراد نيررش هقررا
الفرمس وح ميطك التنة همة معةن نريلمح ةأل مير وإح نيتخيمر.

( )1مابةح الفقة ره .689/1
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البحث الرابع
جيب على األمة متكني الفقيه من إقامة املعروف وإزالة املنكر
مل حت ررمر ا قررألر هررملا العنرريا حب كتررا األصررحةبو وإمن رة قتررنح مررن
استقراء ميارد متعدد ترتبط اال يةا الفقيش حب عار الغيبرر وامترداد وح ترش
مةرسررر و ررةئف اإلمررة كإ ةمررر احلرردود واجلمعررر واحلكررم ررني النررةس واإلر
ةخلروج والقتل إرا تي ف األمر ة عروف والنهريف عرن ا نكرر عطيهمرةو ولبة رر
ا قتحقةا ا ةلير لإلمة (عطيش القال ) وحني رلك.
نهملب الاال يةا تنةوهلة الفقهةء حب مياضعهة من كترا الفقرشو ولكننرة
هةلر إىل جتمي

ملب ا تفر ةا لتحر ر م روع متكةملو وليه ا

حمل عرضش

وإمنة البحث حب وح ر الفقيشو نمرة يرل مرن عرد تعررممس الفقهرةء بة رث وح رر
الفقيش وأنهرة مرن حتر رر ا ترأصر ن وأ الفقهرةء القرة قني لريه هلرم نقرش ركريف
والتمةعيف ليه د يقةنو لكن الرنقح حب عرد جتمير ا تفر رةا وحتر رر نكر رةا
متكةمطر حب ضة ة اجملتم والدولر واإلنقة .
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وعطر أي ررةل نقررد ررةل ال رريخ ا فيررد حب ا قنعررر وال رريخ البيسرريف حب
النهة ره (( جييز لطفقهةء العةرنني إ ةمرر احلردود حب رةل غيبرر اإلمرة و كمرة هلرم
احلكررم ررني النررةس م ر األمررن مررن ضرررر سررطبة الي ررتو وجيررا عط ر النررةس
مقةعدتهم عط رلك؛ ة رواب ال يخ عن فح ن غيةث عن أ يف عبد اهلل عطيش
القال و ةله (سألتشه من قيم احلدود القطبة أو القةضيف؟ نقةله إ ةمر احلدود
إىل من إليش احلكم)( .)1و د وبت أ لطفقهةء احلكم ني النةسو نكرملا هلرم إ ةمرر
احلدود .وأل تعبيل احلدود ةل غيبر اإلمة م التمكّن من استيفةئهة فضريف
إىل الفقةدو نكة سةئغةن))().2
و ةل ال يخ البيسيف ( دس سرب)ه ((من استخطفش سطبة
ي و ولعل إليش إ ةمر احلدودو لةز لش أ

رةمل عطر

قيمهة عطيه م عط الكمرةلو و عتقرد

أنرش إمنرة فعرل رلررك رإر سرطبة احلر و ح ررإر سرطبة اجلريرو وجيرا عطر
د احلر حب رلرك ومرة ري م رروع حب
ا ؤمنني معينتش ومتكينش من رلك مرة مل تعر م
شر عر اإلسال و نإ تعدمى نيمة لعل إليش احل مل جيز لش القية رشو وح أل رد
معينتش عط رلكو الطهم إح أ خيةف حب رلك عط نفقشو نإنش جييز لش ينئملٍ أ
فعل حب ةل التقير مة مل بطغ تل النفيسو نأمة تل النفيس نال جييز حب التقير
عط

ةل))().3
و د نقمر عض األصحةب اإل ةمر نة ةليليبو و ي صحيح ليليب

إ ةمر الد نو ةل تعةىله وُّأ أ ّيمُيا الدّ نُّ] (ال يرىه )13وإمنة من منش تي م
اصتاةص الي يفر ةإلمة نإرا وردا الرصار حب إ ةمتهة لطفقهرةء ارتفر ا رةن
ووبت اليليب و ملا مة عبر عنش مبيارد مة لي لةز ولا.

( )1وسةئل ال يعره 220/18و كتةب القضةءو أ ياب كيفير احلكمو ةب 31و ح.1
( )2ا قنعره 129و النهة ره .302-301
 )3النهة ره .301
(
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و ةل مجةعرر هرملا اليلريب عطر األمرر حب كرل مريارد تاردي الفقيرش
اجلةم لط ررائط لتببير ال رر عر سرياء حب األمرر رة عر وف والنهريف عرن ا نكرر
عندمة تبطا األمر اجلررح والقترل ا ررو

رإر اإلمرة أو إل ةمرر احلردود أو

احلكم ني النةسو ةل سالره ((نأمة القترل واجلرراح حب اإلنكرةر نرإىل القرطبة
ومن أمربو نإ تعملمر األمر ةن نقرد نيمضريا عطريهم القرال إىل الفقهرةء إ ةمرر
احلدود واأل كة

ني النةس عد أ ح تعدموا والبرةن وح تجرةوزا ردانو وأمرر

عةمر ال يعر مبعةونر الفقهةء عط رلك مة استقةميا عط البر قر))(.)1
و تي ف عض األسةطني حب لياز تادي الفقهةء هلملب الي ةئف حب غيبر
اإلمة كةحملق حب ال رائ والعالمر حب عض كتبشو نقد نقل احملق احلطيف ( دس
سرب) كال ال يخني ( دس اهلل سر همة) ا تقد نةسبةن إ ةب إىل القيل.
ن عطّر ال رهيد ال رةنيف ( ردس سررب) عطيرش قيلرش ه (( رملا القريل مرمل ا
ال يخني()( 2رمحهمرة اهلل) ومجةعرر مرن األصرحةب() 3و رش روا رر عرن الارةدق
(عطيش القال ) – قاد ش روا ر فح ا تقدمر -حب طر قهة ضعف ولكن روا ر
عمررر ررن نكطررر() 4مؤ ررد لررمللكو نررإ إ ةمررر احلرردود ضرررب مررن احلكررمو ونيررش
( )1ا راسمه .261-260
( )2رال ا قنعرو والنهة ر كمة تقد .
 )3رالر ر مر ر الن الكرررةحب لطحطرررله 423و والتنقررريح الرائر ر ه 596/1و و رررةل صرررة ا
(
اجليا ره ((والقةئل اإلسكةحب وال يخة والرد طميف والفةضرل وال رهيدا وا قرداد
وا ن نهد والكركيف والقبزواري والكةشةنيف وغري م عط مة كيف عرن عضرهم))
(ليا ر الكال ه .393/21
( )4ونيهة يلش (عطيش القال )ه ( نكرا من كة منكم ممرن روى رد نة ونكرر حب اللنرة
و رامنة وعرف أ كةمنة نطريضيا ر ش كمر نة نرإنيف رد لعطترش عطريكم ةكمرةنو نرإرا
كم هكمنة نطم قبل منش نإمنة استخفم هكم اهلل وعطينة ردمو والرراد عطينرة كرةلراد

(  ……………………………………………… ) 230فقه املشاركة يف السلطة
ماطحر كطير ولبف حب ترك احملرةر و و قرم حنت رةر ا فةسرد .و ري رييو وح
خيف أ رلك م األمن من الضرر عطيش وعط غريب من ا ؤمنني))(.)1
أقوووله ومن ر منررش ا ررن إدر رره نإنررش نقررل كررال ال ريخ البيسرريف ا تقررد و ررةله
((واألوىل حب الد ةنررر ترررك العمررل هررملب الروا رر ررل اليالررا رلرركو والروا ررر
أورد ة شيخنة أ ي لعفر حب نهة تش و د اعتملرنة لش نيمة يردب حب رملا الكترةب –
أعررين النهة ررر -حب عررد مياضر و و طنررةه إنررش رريردب إ رررادان مرن طر ر اخلرروو ح
اعتقةدان من لهر الفتية والنكرو أل اإلمجةع ةصل منعقرد مرن أصرحة نة ومرن
ا قطمني مج يعةن أنش ح جييز إ ةمر احلدودو وح ا خةطا هة إح األئمرر واحلكرة
إرنهم حب رلكو نأمة غري م نال جييز لش التعرمس هة عطر

القةئمي

رل عن ملا اإلمجةع أصبةر ا

رةلو وح

ةدو ل إمجةع م طشو أو كترةب اهلل تعرةىلو

أو سنر متياتر مقبيع هة.
نإ صةف اإلنقة عط نفقش من ترك إ ةمتهة نإنش جيريز لرش أ

فعرل حب

ةل التقيرو مة مل بطغ تل النفيس نال جييز نيش التقير عند أصحة نة ال صالف
ينهم))().2
أقول ه طز من يلشه ((وح ا خةطا هة إح األئمر واحلكة القةئمي

إرنهم حب

رل ك)) عكه مة أرادب أو نقا إليش من ا ن وا خةلفر أل ا هير قيل أنهم
مأروني من بل اإلمة ةلروا ةا الك ري ا ملكير و نإمجةعش ( دس سرب) عط
عكه مرة أراد ولرملا سريأتيف كرال صرة ا اجلريا ر ( ردس سررب) حب تارحيح
النقبر.

عط اهلل و ي عط

د ال رك ةهلل) وسةئل ال يعره كتةب القضةءو أ ياب صرفةا

القةضيفو ةب 11و ح.1
( )1مقةلك األنهة ه .107/3
( )2القرائره .25/2
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وتي ف العالمر حب ا نته و رةل ( ردس سررب)ه ((ح جيريز أل رد إ ةمرر
احلدود إح لإلمة عطيش القال أو من نابش هلةو وح جييز أل د سيا مة إ ةمتهة
عط

ةلو و د رصمح حب ةل الغيبر أ

قيم اإلنقة احلد عطر ممطيكرش إرا مل

خيف حب رلك ضرران عط نفقش ومةلش وغريب من ا ؤمنني وأمن يائ الكة ني.
و ةل ال يخ رمحش اهلل رصح أ ضةن ةل الغيبر إ ةمر احلدود عط ولدب
وزولتش إرا أمن الضرر.
ومن ا ن إدر ه رلك وسطّمش حب العبدو و رد روى ال ريخ عرن فرح
ررن غيررةث ررةله ( سررألت أ ررة عبررد اهلل عطيررش القررال

ط رته مررن قرريم احلرردود؟

القطبة و أو القةضيف؟ نقةله إ ةمر احلدود إىل من إليش احلكم).
إرا وبت ملا ل جييز لطفقهةءو إ ةمر احلردود حب رةل الغيبرر؟ لرز رش
ال يخة عمالن هملب الروا ره وعندي حب رلك تي ف))( )1و لكنش ( دس سرب) ةل
عررد رلررك حب مقررألر أصرررى عقيررا نقطررش كررال ال رريخني ا تقررد ه ((و رري رريي
عندي))().2
و ةل ( ردس سررب) حب ا ختطرف عرد نقرل كرال ال ريخ وا رن إدر رهه
((واأل رب عنديه لياز رلك لطفقهةء.
لنررةه أ تعبيررل احلرردود ُفضرريف إىل ارتكررةب احملررةر وانت ررةر ا فةسرردو
ورلك أمر مبطيب ال ك حب نكر ال رع.
ومة رواب عمر ن نكطر عن الاةدق عطيش القال و إىل أ

ةله (انكروا

إىل من كة مرنكم رد روى رد نة ونكرر حب اللنرة و رامنرة وعررف أ كةمنرة
نةرضيا ش كمةن نإنيف د لعطتش عطيكم ةكمةنو نإرا كم هكمنة نطم ُقبصل منش

( )1منته ا بطاه 244/15و كتةب األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر.
( )2منته ا بطاه .252/15
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نإمنة هكم اهلل استُخّفم وعطينة ردمو والراد عطينة راد عط اهلل تعةىلو و ري عطر
دم ال رك ةهلل عز ولل) وغري رلك من األ ةد ث الدالر عط تقي غ احلكرم
لطفقهةءو و ي عة حب إ ةمر احلدود وغري ة.
والعجا أ ا ن إدر ه ادع اإلمجةع حب رلك م اةلفر م ل ال ريخ
وغري ة من عطمةئنة نيش))(.)1
وعط احملق األرد يطيف ( دس سرب) عط

يل العالمر ( دس سرب) حب

اإلرشةده ((ولطفقيش اجلةم ل رائط اإلنترةء إ ةمتهرة –أي احلردود -واحلكرم رني
النةس مبمل ا أ ل احل و وجيا عط النةس مقةعدتش عط رلك)) ةل ( دس
سرب) عن الفقر األوىله ((لعل حب روا ر عمر ن نكطر وأ ريف صدجيرر() 2إشرةر
إليهم لتفي ضهم احلكم إليش ولعطهم ةكمةنو نكأنش

مل إ ةمر احلدود)) و ةل

( دس سرب) عن وليب مقةعد النةس حب رلك ه ((لعطش ح صرالف نيرشو وألنرش
معينر عط الو وداصل حب األمر ة عروف))().3
و ةل ال يخ كةشف الغبةء ( دس سررب)ه ((نيجريز لطمجتهرد حب زمرة
الغيبررر إ ةمتهررة –أي احلرردود والتعز ررراا -وجيررا عط ر مجي ر ا كطفررني تقي تررش
ومقةعدتشو ومن ا تغطا عطيش م اإلمكة ))().4

( )1اتطف ال يعره 478/4و مقألر (.)88
( )2قند معتو عن أ يف عبد اهلل الاةدق (عطيش القال ) ةله (إ رةكم أ ألرةكم عضركم
عضةن إىل أ ل اجلرير ولكرن انكرروا إىل رلرل مرنكم عطرم شريئةن مرن== == ضرة ةنة
نررةلعطيب يررنكم نررإنيف ررد لعطتررش ةضرريةن نتحررةكميا إليررش) وسررةئل ال رريعره كتررةب
القضةءو أ ياب صفةا القةضيفو ةب 1و ح.5
 )3جمم الفةئد والو ة ه 547/7و .549
(
( )4ك ف الغبةءه .430/4
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و ةل صة ا اجليا ر ( دس سرب) عد أ اسرتدل عطر عمري وح رر
الفقيشه ((و ينئملٍ نال إشكةل كمة ح صالف حب وليب مقةعد النةس هلم عطر
رلك حني مقةعدتهم لإل مة عطيش القال و ضررور كينرش مرن القيةسرةا الد نيرر
اليت ح قي اليا د هةو ومن الو والتقيى الطمل ن أمرنة ةلتعةو عطيهمة))(.)1
وعط ( دس سرب) عقا نقل احملق احلطيف ( دس سرب) لقيل ال يخني
( دس اهلل سر همة) القة ه ((وجيا عط النةس مقةعدتهم عط رلك)) ةل
( دس سرب)ه ((كمة جيا مقةعد اإلمة عطيش القال عطيشو رل ري ا رهيرو
ل ح ألد نيش صالنةن إح مة ألك عن ة ر ا ين ز ر وإدر رهو ومل نتحققرشو
ل لعل ا تح ق صالنشو إر د حعت سرة قةن معقرد إمجرةع ال رةنيف منهمرة الرملي
ميكن اندراج الفقيش حب احلكة عرنهم منرشو نيكري

ينئرمل إمجةعرش عطيرش ح عطر

صالنش)).
أقوله ملا اخلالف حب م روعير إ ةمر احلد حب زمن الغيبر نهي ليه حب اليلريب
الملي نتحدث عنشو و د تقدم أ دعريى ا رن إدر ره ( ردس سررب) تردل عطر
عكه مة نقا إليشو و ةل ( دس سرب)ه ((و ينئمل ح بعد وليب اإل ةمر –أي
إ ةمر احلدود واجلمعر واحلكم ني النةس -عطيش م أمن ضرر القطبة عطيرش أو
عط غريب من ال يعر ولي قبيل اليح ر من بطش وإ هةر ة عنش))().2
احستدحل عط وليب مقةعد األمر لطفقيشه
ميكررن احسررتدحل ةألدلررر األر عررر عطر ولرريب مقررةعد األمررر لطفقيررش
اجلةم ل رو وح ر أمير ا قطمني عط تببي ال ر عر حب ية األمره

( )1ليا ر الكال ه .399/21
( )2ليا ر الكال ه .399-398/21
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(أوهلا) القرآ الكر مو حب عد آ ةاه-
(منهة) يلرش تعرةىله وُّتُّعُّرةوُّنُياْ عُّطر الْروِّ وُّالتقْيُّى](ا ةئرد ه )2و رملب
ا قةعد عط إ ةمر أ كة اهلل تعةىل من ا عةونر عط الو والتقيىو و هة استدل
عدد من الفقهرةء ( ردس اهلل أروا هرم) عطر اليلريب كمرة تقرد عرن احملقر
األرد يطرريف وصررة ا اجلرريا ر ( رردس اهلل سررر همة)و ررل إ

ررملب األعمررةل

احلتمةعيررر ممررة ح ميكررن القيررة هررة إح مجةعررو ررةل صررة ا اجلرريا ر ( رردس
سرب)ه (( ضرور كينش من القيةسةا الد نير اليت ح قي اليا د هةو ومن الو
والتقيى الطمل ن أمرنة ةلتعةو عطيهمة)) نة ر تدل عط اليليب نة ت م
التقطيم إشكةل القيد اخليئيف ( دس سرب) عط احستدحل ة ر عط وليب
ا عةونر؛ أل ا يرد ممة اع ف دحلر ا ر نيش عط اليليب و يف مريارد لرزو
تعةو مجةعر.
(ومنهة) يلش تعةىله

ُّة أ َهُّرة اللرملّ نُّ آمُّنُرياْ اسصرتُّجّيبُياْ لّطّرشّ وُّلّطرسُريلِ إِرُّا

دُّعُّةكام لّمُّة ُحصيّيكامص وُّاعصطمُياْ أ الطّشُّ ُّحُيلُ ُّيصنُّ الْمُّرصءّ وُّ طْبّشّ وُّأنشُ إِليصشّ تُحص ُّرُو ُّ]
(األنفةل ه  )24وحب تببي ال ر عر من صالل األمر ة عروف والنهيف عن ا نكرر
ية األمرر و قرةء الرد ن كمرة وصرف اإلمرة البرة ر (عطيرش القرال )ه ( هرة تقرة
الفرائض وتأمن ا ملا ا وحتلم ا كةسا وترد ا كةمل وتعمر األرمس و نتارف
مررن األعررداء و قررتقيم األمررر)( )1و ررملب رريف عال مررةا ومكررة ر احليررة حب األمررم
وصاةئح األمر احلير مةد ةن ومعني ةن.
وحب رسةلر احملكم وا ت ة ش عن تفقري النعمةنيف عن أمري ا رؤمنني (عطيرش
القال ) ركر ا ر و ةله (نأصو سبحةنش أ العبةد ح أليي إح رةألمر والنهريفو

( )1وسررةئل ال رريعره كتررةب األمررر ررة عروف والنهرريف عررن ا نكرررو أ ررياب األمررر والنهرريفو
ةب 1و ح.6
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إر كة األمر والنهيف أ د أسبةب قةء اخلطر وإح سرقبت الرغبرر والر برر ومل
رتدع ولفقد التد ري وكة رلك سببةن هلالك العبةد))(.)1
(ومنهة) يلش تعةىله وُّأ ص أ ّيمُيا الدّ نُّ] (ال يرىه )13وإ ةمر الد ن
إمنة تتحق

إ ةمر م ةعرب وشعةئرب وشعةراتش ورلك من صرالل األمرر رة عروف

والنهيف عن ا نكرو وح بق الد ن إرا حميت ملب والعيةر ةهلل.
(ومنهة) يلش تعةىله

ُّة أ َهُّة ا لملّ نُّ آمُّنُياْ أطّيعُياْ الطّشُّ وُّأطّيعُرياْ الرسُريلُّ

وُّأاوصلّيف األمصرِ مّنكامص] (النقةءه ) 59والفقيش بطّغ فتةواب مة وبت ةلدليل ال ررعيف
أنش كم اهلل تعةىل ورسيلش (صط اهلل عطيش وآلش) وأوليف األمرو نيليب طةعتش
من وليب طةعتهم.
(ومنهة) يلش تعةىله نال وُّرُّ ِّك ح ُؤصمّنُي ُّ ُّت ُّ ُحُّكمُريك نّيمُّرة شُّرجُّرُّ
ُّيص ُّنهُمص وُم ح ُّجّدُواْ نّيف أنفاقّهِمص ُّرُّلةن مِّمة ضُّيصتُّ وُّ ُقُّطمُياْ تُّقصطّيمةن] (النقةءه)65
و يف صرألر حب ضرور الرليع إىل كم اهلل تعةىل والعمل ش حب كل مة خيتطف
نيش النةس من شؤو

يةتهم و ملا ي مة ر دب الفقيش دعيتش إىل تببي ال ر عر

واألمر ة عروف والنهيف عن ا نكر نعط النةس التقطيم واحنقيةد.
(ومنهة) يلش تعةىله إِنمُّة كة ُّ يصلُّ الْمُؤصمّنّنيُّ إِرُّا دُعُيا إِل الطلشّ وُّرُّسُيلّشّ
لّيُّحصكامُّ ُّيصنُّهُمص أ ُّقايلاريا سُّرمّعصنُّة ُّوأطعصنُّرة وُّأاوصلئّرك ُرمُ الْمُفْطّحُري ُّ] (النريره)51
نة ر حتار سطيك ا ؤمنني خبيةر وا د و ي البةعر والتقطيم رن ردعي م إىل
كم اهلل تعةىل ورسيلش (صط اهلل عطيش وآلش) وحتار الفرالح هرملا القرطيك ح
غري و ي مة دعي م إليش الفقيش.
(ومنهة) يلش تعةىله إِ الطّشُّ ُّأْمُرُكامص أ تُرؤدَواْ األمُّةنُّرةاّ إِلر أ صطّهُّرة]
(النقةءه ) 58ةلتقر ا الملي ورد حب روا ر ا عط

( )1هةر األنياره .40/93

ن صنيه ( طت أل يف عبد اهلل
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(عطيش القال )ه يل اهلل عرز ولرله إِ ا لطّرشُّ ُّرأْمُرُكامص أ تُرؤدَواْ األمُّةنُّرةاّ إِلر
أ صطّهُّة ] ةله عط اإلمة أ
ةلعدل وأمر النةس أ

دن مة عندب إىل اإلمة الملي عدبو وأمرا األئمر

تبعي م)(.)1

(ومنهة) يلش تعةىله نطيصح نُّفرُّ مّن كالِّ نّرص ررٍ مِّرنصهُمص طآئّفررٌ ليُّتُّفقلهُرياْ نّريف
ال ردِّ نِ وُّلّيُن رملّرُواْ ريصمُّهُمص إِرُّا رُّلُّعُ رياْ إِل ريصهِمص لعُّطلهُ رمص ُّحص رملُّرُو ُّ] (التي رر ه )122
تقر ا أ وليب التفقش حب الد ن ووليب اإلنملار وإنتةء النةس ودعيتهم إىل
تببي ال ر عر طز منش وليب األصمل منهم إر ح معن ليليب اإلنملار واإلنتةء
يليب العمل مبقتضةب.

إ مل ق

(ومنهة) ا ةا ا تقدمر حب البحث القرآنريف حب ولريب األمرر رة عروف
والنهيف عن ا نكر و طز من وليب األمرر والنهريف ولريب العمرل مبقتضرة مةو
ف وُّ ُّنصهُّريص ُّ
كقيلش تعةىله وُّلْتُّكان مِّنكامص أامرٌ ُّدصعُي ُّ إِل الْخُّيصرِ وُّ ُّأْمُرُو ُّ ّةلْمُّعصرُو ّ
عُّنِ الْمُنكرِ وُّأاوصلرئّك ُمُ الْمُفْطّحُي ُّ] (آل عمرا ه  )104و يلرش تعرةىله نطمرة
نُّقُياْ مُّة رُكرُواْ ّشّ أجنيصنُّة ا لملّ نُّ ُّنصهُّيص ُّ عُّرنِ ا لقَريءّ وُّأصُّرملصنُّة اللرملّ نُّ طمُرياْ ّعُّرملُّابٍ
ُّئّيهٍ ّمُّة كةنُياْ ُّفْقُقاي ُّ] (األعراف ه  ) 165و يلرش تعرةىله كرةنُياْ ح ُّتُّنُّرة ُّيص ُّ
عُّن مَنكرٍ نعُّطايبُ لبّئصهُّ مُّرة كرةنُياْ ُّفْعُّطاري ُّ] (ا ةئرد ه  )79و رد تضرمنت اليعيرد
ال د د ن مل قتجيبيا لداعيف األمر ة عروف والنهيف عن ا نكرو والقدر ا تيقن
من القةئمني هملب الفر ضر الفقهةء.
لإ

عض ا ةا الكرمير ختح العطمةء ةلقية هملب الفر ضرر كقيلرش

تعةىله ليصح ُّنصهُّة ُمُ الر ةنّيَي ُّ ُّواأل صبُّةرُ عُّن يصلّهِمُ اإلِوصمُّ] (ا ةئد ه.)63
(ثانيها) من القنر ال ر فر و يف عد طيائف من الروا ةاه

( )1التهمل اه 223/6و ح.533
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(منهة) الروا رةا الدالرر عطر ولريب أصر مل األ كرة عرنهم واتبرةع مرة
نقطي منهة و رمر الرد عطيهمو نفيف روا ر عمر ن نكطر عن اإلمة الارةدق
(عطيش القال ) (نإنيف د لعطتش عطيكم ةكمةنو نإرا كم هكمنة نطم قبرل منرش
نإمنة هكم اهلل استخف وعطينة ردو والراد عطينة راد عط اهلل تعةىلو و ري عطر
د ال رك ةهلل تعةىل).
وحب معتررو أ رريف صدجيررر (نررإنيف ررد لعطتررش ةضرريةن نتحررةكميا إليررش)و وحب
التي ي ال ر ف (وأمة احلريادث اليا عرر نرةرلعيا نيهرة إىل روا

رد نة نرإنهم

جيت عطريكم وأنرة جرر اهلل) وغري رة مرن الروا رةا الدالرر عطر ولريب مرة
أمرو

ش من أ كة شرعير ((نإ ا راد من احلكم إنفرةر مرة كرم رش ح جمررد

احلكم من دو إنفةر))()1و ولقنة هةلر ا

إىل إوبةا دحلتهة عط وح ر الفقيش

وحني رلك ألننة ادد إوبةا وليب طةعر الفقيش حب مة أمر ش من أ كرة وة ترر
ةلدليل ال رعيف مرن الكترةب والقرنر و ردعي إىل تببيقهرة ولقرنة اردد طةعترش
ةألوامر اليحئير واإلن ةئير.
(ومنهة) الروا ةا الك ري الدالر عطر ولريب األمرر رة عروف والنهريف
عررن ا نكررر وحزمررش ولرريب العمررل مبقتضررة مةو واحسررتجة ر ررن رردعي إليهمررة
و قع لتببي ال ر عر.
(ثالثها ) العقل تقر ا أ سعيف الفقيش لتببي ال ر عر لبرف قررمب النرةس مرن
البةعر و بعمد م عن ا عارير و ري والراو رل ميكرن أ

قرةل أ نفره لعرل

الفقهةء اجلةمعني لط ررائط نيا رةن لةئمرر (عطريهم القرال ) حب زمرن الغيبرر لبرف
والا نمقةعدتش عطيش والبر تبعةن لمللك من ةب ا قدمر أو ا الزمر.

( )1ليا ر الكال ه .395/21
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و د استدل دليل العقل عطر ولريب يرة الفقيرش تنفيرمل احلردود ومرة
تبعش من وليب مقةعد النةس هلم حب نهضتهم عدد من الفقهةء كقيل العالمر
حب ا ختطفه ((إ تعبيل احلدود فضيف إىل ارتكرةب احملرةر وانت رةر ا فةسردو
ورلك أمر مبطيب ال ك حب نكر ال ةرع)) و يل ال هيد ال ةنيف ( دس سرب) حب
ا قةلكه (( نيش ماطحر كطير ولبف حب ترك احملةر و قم انت ةر ا فةسد)).
أقول ه ومتة احستدحل ضم مقدمتنيه-
عد اصتاةص التعطيل إ ةمر احلدود نكل األ كرة ال ررعير نيهرة

أ-

ماطحر لطعبةد وحب تركهة مفقد .
ب -إ كررل اليالبررةا احلتمةعيررر –مقة ررل الفرد ررر -لبررف ح قررتبي
الفقيش إلراءب لي دب إح مبقةعد األمر.
(رابعهووا ) اإلمجررةع نقررد تقررد

ر يل احملق ر األرد يطرريف ( رردس سرررب) عررن ررملا

اليليب ه ((لعطش ح صالف نيرش)) و ريل صرة ا اجلريا ر ( ردس سررب)ه ((ح
إشرركةل كمررة ح صررالف حب ولرريب مقررةعد النررةس هلررم عط ر رلررك عط ر حنرري
مقرةعدتهم لإلمررة عطيرش القررال )) ونفريف اخلررالف نرة عررين اإلمجرةع لتعرررمس
األصحةب لطمقألر.
إ

طتُّه ملا و ارد حب صايص إ ةمر احلدود نرال عرم تببير ال رر عر

كطهة كمة قتضيف عنيا البحث.
طتُه يلد أك ر من شة د عط التعميمه-
أ -جتر د ا يرد عن اخلايصير لعمي التعطيل الملي متقكيا ش و يف ا عةونر
عط الو والتقيى وكينش لبفةن وحني رلك.
ب -تار ح البعض أ و يفر الفقيش ا ليت جيا عطيش القية هرة عنرد إتة رر
الفرصر أوس من ضير إ ةمر احلدود كمة حب يل سالر ا تقد (صفحر
 )839و وصرمح احملق الكركريف ( ردس سررب) حب احملكريف مرن رسرةلتش حب
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صال اجلمعر ةإلمجةع عط عمي وح ر الفقيشو وسيأتيف يلرش (صرفحر
 ) 853ل إ الفقهةء ر بيا إىل بيل وح ر اجلةئر إرا تي ف القية هرملب
الي ةئف عطيهةو ةل ال يخ البيسيف ( دس سرب) حب النهة ر و ي يسم
دائر األمير اليت تيح ة من القرطبة ه ((متر عطرم اإلنقرة أو غطرا
عط

نمش أنش مت تيلّ األمر من بطش –أي سطبة اجلير -أمكنش التيصل

إىل إ ةمر احلدود واألمر ة عروف والنهريف عرن ا نكرر و قمرم األمخرةس
والاررد ةا حب أر ة هررة وصررطر اإلصرريا وح كرري حب مجير رلررك ارالن
ال لقبيح نإنرش قرتحا لرش أ
يالا وح نةع ن

تعررمس لتريليف األمرر مرن

بطهم))(.)1
أقول ه ملب كطهة والبةا التمةعير من و ةئف الفقيش وح قتبي القية هرة إح
مبقةعد النةس.
اح ستدحل أدلر وح ر الفقيشه
ضةف إىل كل رلك مة دلم عط وبيا اليح ر العةمر لطفقيشو وكينش وليف
األمر ووليب طةعتش هملا العنيا وخنتار الكال حب مقدمتنيه
(أوالهما ) مة دل عط لزو طةعر وليف األمر و يف آ ةا وروا ةا ك ري ه
كقيلش تعةىله ُّة أ َهُّة ا لملّ نُّ آمُّ نُياْ أطّيعُياْ الطّشُّ وُّأطّيعُياْ الرسُريلُّ وُّأاوصلّريف
األمصرِ مّنكامص] (النقةءه  ) 59و د يل حب ولش تكررار أطيعريا لطتمييرز رني نريعيف
البةعر نةلبةعر األوىل هلل تعةىل حب أ كةمش ا بينر حب الكتةب والقنرو نهملا األمر
إرشةديو وأمة ال ةنير نهيف طةعر النل (صط اهلل عطيش وآلش) ومن صطفش من وح
أمير األمر حب األوامر ا يلي ر اليت تادر منهم عنيا كينهم وح األمر وسةسر
العبةدو وليه ةعتبةر م نة طني ومبطّغني لة كة ال رعيرو كمة ح ادق عطر

( )1النهة ره .356
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من عمل فتيى نقطهة وكيل ا رل الد ين أنش أطةع اليكيل وإمنة أطةع ا فريتو
ول قنة ا

ادد التفايل.
وميكن تقر ا شة د ن عط رلكه-

أ -إ من امت ل كمةن ل خح نقطش شخح آصر ح ادق عطيش أنش أطةع
النة ل وإمنة أطةع من ئ احلكم.
ب -إ ا تتب

ابطح (وح ر األمر) جيد أ ا رراد منرش وح رر أمرير األمرر

ورعة ر ماةحل البالد.
ةل ال يخ ا نتكريه ((وا قايد ةألمر حب ا ر ي اليح ر واحلكيمررو
حيت ش لقيامهة ةألمر من طرف والبةعر من طرف آصرو و هملا ا الك تقم
كمةن و كيمرو نة راد أوليف األمرر احلكّرة الرمل ن هلرم ر األمرر والنهريف حب
سيةسر البالد ونال اخلايمةا.
وتعطي وليب اإلطةعر عط كينش صة ا األم ر كأنرش مرن بيرل تعطير
احلكم عط اليصفو ا عر ةلعطيرو نة الك حب وليب اإلطةعر كينرش صرة ا
أمر هيث أل لش األمر والنهيف معايمةن كة أو غري معاي ))(.)1
أمرة الروا رةا نقرد فرل كترةب نهرج البالغرر رةلك ري مرن كطمرةا أمرري
ا ؤمنني (عطيش القرال ) حب احلقريق ا تبةدلرر رني الراعريف والرعيرر كقيلرشه (أ هرة
يف نةلناريحر لكرم
النةس إ ليف عطريكم قر نة ولكرم عطريف ر و نأمرة قكرم عطر م
وتينري نيئكم عطيكم وتعطيمكم كيال جتهطيا وتأد بكم كيمة تعطمرياو وأمرة قريف
عطيكم نةلينةء ةلبيعرر والناريحر حب ا رهد وا غيراو واإللة رر رني أدعريكم
والبةعر ني آمركم)().2
وحب أصيل الكةحب قرند صرحيح عرن ر رد رن معةو رر عرن أ ريف لعفرر
(عطيش القال ) ةله ( ةل رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش)ه مة نكر اهلل عز ولل
( )1دراسةا حب وح ر الفقيش لط يخ ا نتكري ( دس سرب)ه .770/2
( )2نهج البالغره 80/1و اخلببر (.)34
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يف لررش جيهررد نفقررش ةلبةعررر إلمةمررش والنارريحر إح كررة معنررة حب الرنيرر
إىل ولرر م
األعط )(.)1
أقول ه ا تتب لة ةد ث جيد أ ا راد ةإلمة

نة القطبة العةدل مقة ل سطبة

اجليرو وحب عض الروا ةا تار ح مللك كمة حب وصرير اإلمرة الكرة م (عطيرش
القال ) هل ة ن احلكم ةله (وطةعر وح العدل متة العز)().2
وحب أصيل الكةحب أ ضةن قند صحيح عن زرار عرن أ ريف لعفرر (عطيرش
القال ) ةله (ررو األمرر وسرنةمش ومف تة رش و رةب األشريةء ورضرة الررمحن –
تبةرك وتعةىل -البةعر لإلمة

عد معرنتش) وم ةله (إ اهلل تبةرك وتعةىل قيله

مرنص ُبّر ِ الرسُرريلُّ نقردص أطررةعُّ الطّرشُّ وُّمُّررن تُّريُّ ل نمُّررة أرصسُّرطْنُّةك عُّطريصهِمص ُّفّيكرةن]
(النقةءه.3)() )80
والروا ةا ك ري () 4لقنة اد د استقاةئهة حب ملب اإلشةر ا ختار .
(وةنيهمة) مة دل عط وبيا اليح ر العةمر ل طفقيش وكينش وليف األمرو و يف
مقألر حتتةج إىل هث مفال مقتقل ونكتفيف نة نقرل عرض كطمرةا صرة ا
اجليا ر ( دس سررب) حب رملا ا يضر مرن كترةب األمرر رة عروف والنهريف عرن
ا نكرو ووصف دليطهة ةليضيح و ي ( دس سرب) مل خيرج عمة ررمرب احملقر

( )1الكةحبه 404/1و كتةب احلجرو ةبه مة أمر النل (صط اهلل عطيرش وآلرش) ةلناريحر
ألئمر ا قطمنيو ح.3
( )2حتف العقيله .390
 )3الكةحبه 185/1و كتةب احلجرو ةبه نرمس طةعر األئمرو ح.1
(
( )4رال ه دراسةا حب وح ر الفقيشه  780-769/2نقد مج ك ريان منهة.
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النرا يف حب ملب ا قألر حب كتة ش (عيائد األ ة )( )1و وميكن حتر رر عرد ولريب مرن
كطمةا صة ا اجليا ر ( دس سرب) لالستدحل عط عمي وح ر الفقيشه
(منهة) الروا ةا ك مقبيليت عمر ن نكطر وأ يف صدجيرر ا رهيرتني()2و
وم أضةف ( دس سرب)ه (( و يل صة ا الزمة رو يف لرش الفرداء وعجرل اهلل
نرلش حب التي ير ا نقريل عنرشه ( وأمرة احلريادث اليا عرر نرةرلعيا نيهرة إىل روا
د نةو نإن هم جيت عطيكم وأنة جر اهلل) وعن عض الكتا روا ترش (نرإنهم
صطيفيت عطيكم)() 3إىل آصرب  ..لكهير يلش عطيش القال ه (نإنيف د لعطتش عطيكم
ةكمةن) حب إراد اليح ر العةمر حني ا نايب اخلةص كمللك إىل أ رل األطرراف
الملي ح إشكةل حب هير إراد اليح ر العةمرر حب مجير أمرير ا ناريب عطريهم
نيشو ل يلش عطيش القال ه (نإ نهم جيت عطيكم وأنة جر اهلل) أشد هيران حب
إراد كينش جر نيمة أنة نيش جر اهلل عطيكمو ومنهة إ ةمر احلدودو رل مرة عرن
عض الكتا (صطيفيت عطيكم) أشد هيران و ضررور معطيميرر كري ا رراد مرن
اخلطيفر عمي اليح ر عرنةنو حني يلش تعةىله

ُّرة دُّاوُودُ إِنرة لُّعُّطْنُّرةك صُّطّيفررن نّريف

األرصمسِ نة صكام ُّيصنُّ النةسِ ّةلْحُّ ِّ].
كل رلك مضةنةن إىل التأ يد مبة دل عط أنهم ورور األ نبيةءو وأنهم كأنبيةء
ين إ سرائيلو وأنش ليح م ة عرف احل من البةطلو و نحي يل أمرري ا رؤمنني
عطيش القال ه (الطهم إ نك طت لنبيك صطياتك عطيش وآلش نيمة أصو شه من عبل
دان من د ودي نقد عةندنيف وططا مللك مضةدتيف) الكرة ر حب العمري لكرل

( )1عيائد األ ة ه  86/3و (عةئرد ه حب وح رر احلرةكم) وسرةر عطر نهجرش القريد اخلمريين
( ردس سرررب) حب ه ررش حب كتررةب البير والررملي طبر حب كتيررا مقررتقل عررن احلكيمررر
اإلسالمير.
( )2وسةئل ال يعره أ ياب صفةا القةضيفو ةب 11و ح1و والبةب 1و ح.5
 )3وسةئل ال يعره أ ياب صفةا القةضيفو ةب 11و ح.10
(
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زمة و واإل مجةع ققميش عط عد صبةب غري م مللكو نةحنار اخلبةب هم
ولي ة عرنت من نابهم إ ة م عط رلك وحنيب)).
(ومنهررة) اإلمجررةع احملكرريف هقررا نقررل احملق ر الكركرريفو ررل واحملاررل
ةستقراء وتتب ا يارد اليت

نيهة إر اإلمة جند م رلعينهرة إىل الفقيرش

من دو احلةلرر إىل احسرتدحل عطر القيرة مقةمرش نكأنرش مقرطّم عنرد مو رةل
( دس سرب)ه (( بيا النية ر هلم حب ك ري من ا ياض عط ولش كهر منش عد
الفرق ني منةصا اإلمة أمج و ل ميكن دعيى ا فروغير منش ني األصحةبو
نإ كتبهم ممطي ةلرليع إىل احلةكم ا راد ش نةئا الغيبر حب سةئر ا ياض و ةل
الكركيف حب احملكيف من رسةلتش اليت ألفهة حب صال اجلمعره (اتف أصرحة نة عطر
أ الفقيش العةدل األمني اجلةم ل رائط الفتريى ا عرو عنرش ةجملتهرد حب األ كرة
ال رعير نةئا من بل أئمر اهلردى عطريهم القرال حب رةل الغيبرر حب مجير مرة
لطنية ر نيش مدصل).))...
(ومنهة) الضرور و ةل ( دس سرب)ه (( و أ الضرور ةضير مللك حب
بض احلقيق العةمر واليح ةا وحني ة عد ت د د م حب النهيف عن الرليع إىل
ضة اجلير وعطمةئهم و كةمهمو عد عطمهم ك ر شيعتهم حب مجي األطراف
طيل الزمة و و غري رلك ممة كهر أدن تأمرل حب الناريص ومال كرتهم رةل
ال يعرو وصايصةن عطمةئهم حب زمن الغيبرو وكف

ةلتي ي الملي لةء لطمفيد من

النة ير ا قدسرو ومة اشتمل عطيش من التبجيل والتعكيمو ل ليح عمي اليح ر
لبقيف ك ري من األ مير ا تعطقر

يعتهم معبطر)).

و نةءً عط مة تقد مل جيد مو ران لطمنة رر حب عمري وح رر الفقيرشو رةل
( دس سرب)ه (( نمن الغر ا وسيسر عض النةس حب رلكو ل كأنش مة راق من
طعم الفقش شيئةن و وح نهم من حلن يهلم ورمريز م أمرران و وح تأمرل ا رراد مرن
يهلم إنيف لعطتش عطيكم ةكمةن و ةضيةن و جر وصطيفر وحني رلك ممة كهرر منرش
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إراد نك م زمة الغيبر ل يعتهم حب ك ري من األ مرير الرالعرر إلريهمو ولرملا لرز
نيمة حعتش من ا راسم تفي ضهم عطيهم القال هلم حب رلك)).
وم است ن ( دس سرب) من عمي اليح ر ةئالنه (( نعم مل أرنيا هلم حب
زمن الغيبر ربعض األمرير الريت عط مري عرد

رةلتهم إليهرةو كجهرةد الردعي

احملتةج إىل سطبة ولييش وأمراء وحني رلك ممة عطمي

ارير اليرد نيهرة عرن

رلك وحنيب وإح لكهرا دولر احل كمة أومأ إليش الارةدق عطيرش القرال قيلرشه
( لي أ ليف عدد ملب ال ي هةا وكةنت أر عني خلرلت)(.)1
و ةجلمطر نة قألر من الياضحةا اليت ح حتتةج إىل أدلر))().2
أقوله استفةد

ملا احست نةء من الروا ةا م كل و ولي ولد من نهي عن القية

ةألمر من غري استعداد لش و وسيأتيف مز د من التفايل حب البحث ا تيف إ شرةء
اهلل تعةىل و وإح نإ اجلهةد ت اح تدائيف منش لطدعي إىل اإلسال وإزالر الفتنر
وا يان حب طر

ن ر الد ن مفيمس إىل الفقهةء اجلةمعني ل رائط النية ر حب زمن

الغيبرو وح خيرتحم اإلر

رش إىل ا عاري صةصرر؛ أل الروا رةا اشر طت إر

اإلمة العةدل و ي ا عاريمي حب زمرة احلضرير ونريا هم حب زمرة الغيبرر ومل
تقيمد اإلمة ة عاي أي أنهة ةألسةس ن اخلروج م سالطني اجليرو كمرة حب
( )1روى حب (هةر األنياره  )313/28عن كتةب الققيفر لطجي ري وو عر صرفني لنارر
ن مزا م وغري مة ريل أمرري ا رؤمنني (عطيرش القرال )ه (لري ولردا أر عرني روي
عز منهم لنة ضت القي ) وروى الكطيين قندب عن سد ر الاريحب ةله (دصطرت
عط أ ريف عبرد اهلل عطيرش القرال نقطرت لرشه واهلل مرة قرعك القعريدو نقرةله وملُّ رة
سررد ر؟ طررته لك ررر مياليررك وشرريعتك وأناررةرك) إىل أ

ررةله (ونكررر إىل غررال

رع لدا ًء نقةله واهلل رة سرد ر لري كرة لريف شريعر عردد رملب اجلرداء مرة وسرعين
القعيد) ةله (عبفت عط اجلداء نعرددتهة نرإرا ريف سربعر ع رر) أصريل الكرةحبه
ج2و كتةب اإلمية والكفرو ةبه طر عدد ا ؤمننيو ح.4
( )2ليا ر الكال ه .397-394/21
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رو ا ر

ري عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) ةله ( طت لرشه إنريف رأ رت حب ا نرة

أنيف طت لكه إ القتةل م غري اإلمة ا ف مس طةعتش ررا م رل ا يترر والرد
وحلم اخلنز رو نقطت ليفه نعم ي كمللك؟ نقةل أ ري عبرد اهلل عطيرش القرال ه ري
كمللك ي كمللك)( )1وعن الرضة (عطيش القرال ) حب كتة رش إىل ا رأمي (واجلهرةد
والا م اإلمة العةدل)()2و رةل حب اجلريا ره (( رل حب ا قرةلك وغري رة عرد
احكتفةء –حب اجلهةد اح تدائيف -نةئا الغيبر نال جييز لش تيليتشو رل حب الر رةمس
نفيف عطم اخلالف نيش ةكيةن لش عن ة ر ا نته وصر ح الغنير إح من أمحرد حب
األول؛ ةله و ة ر مة اإلمجةعو مضةنةن إىل مرة حعترش مرن الناريص ا عترو
وليد اإلمة  .لكن إ مت اإلمجةع ا ز ير نملاكو وإح أمكن ا نة ر نيرش عمري
وح ر الفقيش حب زمن الغيبر ال ةمطر لمللك ا عتضد عمي أدلر اجلهةد))().3
أقوول ه رد هرر ممرة تقرد عرد ولريد رملا ا عنر حب ال ناريص وح حب كطمرةا
األصحةب ل ا يليد عط عكره ا ردع نهرملا اإلمجرةع ح أسرةس لرشو نفريف
ا نتهر ((اجلهررةد ررد كرري لطرردعةء إىل اإلسررال و ررد كرري لطرردن

ررأ

ررد م

ا قطمني عدوو نةألول ح جييز إح إر اإلمة العةدل ومن أمرب اإلمة و وال ةنيف
جيا مبطقةنو و ةل أمحده جيا األول م كل ر أو نةلر))().4
وعط أي ةل نطقنة ادد منة ر األدلر اليت ركر ة صة ا اجليا ر
( رردس سرررب) عط ر وح ررر األمررر ومرردليحتهةو و ررد عبمرنررة عررن رأ نررة ا ختررةر حب
ا قرألرو ووبمتنررةب حب الرسررةلر العمطيرر و طنررة برريا اليح رر العةمررر لطفقيررش اجلررةم
لط رائط حب زمة الغيبر.
( )1وسةئل ال يعره 32/11و أ ياب لهةد العدوو ةب 12و ح.1
( )2وسةئل ال يعره 32/11و أ ياب لهةد العدوو ةب 1و ح.24
 )3ليا ر الكال ه .13/21
(
( )4ا نته ه .899/2

(  ……………………………………………… ) 246فقه املشاركة يف السلطة
و طنة نةك أ الدليل عط

ملب اليح ر لنةئا اإلمرة – حب رةل غيبترش-

ي نفه الدليل عط وليب وليد اإلمة نفقشو و ي كم العقرل أو العقرالء
يليب ناا إمة ومرل ألفظ البالد و نكّم أمير العبةد الد نيرر والدنيي ررو
و د عبمر أمري ا ؤمنني (عطيش القال ) عن ملا اليليب قيلشه (ح د لطنةس من
أمري رم أو نرةلر عمرل حب إمرترش ا رؤمنو و قرتمت نيهرة الكرةنرو و بطّرغ اهلل نيرش
األلررلو وجيم ر

ررش الفرريفءو و ُقةتُّررل ررش العرردوو وتررأمن ررش القُرربلو و ؤصررمل ررش

لطضعيف مرن القرييو تر

ح مرن نرةلر) ومر وبريا رملب
قر ح ُّرر و ُقر ا ُ

الال دم ر نيطز منهة لعطهة مرن برل اهلل تعرةىل وح رد أ تكري لطفقيرش العرةرف
ةلقةني اإلهليف والقةدر عط استنبةق ماةدر الت ر

واألصمل منهة وأ

كي

درلر عةلير من النزا ر وعد احنقيةق وراء أ ياء النفه وال نر عرن الردنية
والررملو ة حب اهلل تبررةرك وتعررةىل هيررث عرريا معررش حب كررل ولدانررش وأ

كرري

متخطقةن أصال ش تبةرك وتعةىل.
و ؤكرد ررملا احلكرم العقطرريف أو العقالئريف و رشررد إليرش مررة ورد عرن ا ررن
شةرا عن ميحنة أ يف احلقن الرضة (عطيش القال ) حب د ث ةل نيشه (نإ

ةل

نطم ولا عطيهم معرنر الرسل واإل رار هم واإلرعة هلرم ةلبةعررو يرل لرشه
ألنمش ة مل كن حب صطقهم و يهلم مة كمطي

ش ماةحلهم وكة الاةن متعةليرةن

دان ينش و يرنهم
عن أ ُرى وكة ضعفهم وعجز م عن إدراكش ة ران مل كن ُ م
معاي ؤدي إليهم أمرب ونهيش وأد ش و ي فهم عط مة كي نيش إ راز منةنعهم
ودن مضةر م إر مل كن حب صطقهم مة عرني

ش وألتةلي إليرش مرن منرةنعهم

ومضةر م نطي مل جيا عطيهم معرنتش وطةعتش مل كرن حب جمريفء الرسريل منفعرر
وح سد ةلر ولكة إوبةترش عب ر نة غرري منفعرر وح صرالح ولريه رملا مرن صرفر
احلكيم الملي أتقن كل شيفء.
نإ

ةله نطمُّ لعل أوليف األمر وأمر بةعتهم.
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نقررله لعطررل ك ر ري منهررة أ اخلط ر

ررة و فر يا عط ر

رردود وأمررروا أ ح

تعدوا رلك احلد ة نيش من نقةد م مل كن بت رلك وح قي إح رأ جيعرل
عطيهم نيش أمينةن مينعهم من التعدي والدصيل نيمة كرر عطريهم ألنمرش إ مل كرن
رلك كمللك لكة أ د ح

ك لملترش ومنفعترش لفقرةد غرريبو نجعرل عطريهم يممرةن

مينعهم من الفقةد و قيم نيهم احلدود واأل كة .
ومنهة أنمة ح جند نر ر من الفرق وح مطر من ا طل عةشيا و قريا إح قريمم
ورئيه ة ح د هلم من أمر الد ن والردنية نطرم جيارز حب كمرر احلكريم أ
اخلط ممة عطم أنمش ح د هلم وح يا هلم إح ش نيقةتطي
نيئ هم و قيم هلم مجعتهم ومجةعتهم ومين

ر ك

ش عدو م و ققمي

ش

ة هم من مكطيمهم.

ومنهة أنمش لي مل جيعل هلم إمةمةن يممةن أمينةن ةنكةن مقتيدعةن لدرست ا طر
ور ا الد ن وغيمرا القنر واأل كة ولزاد نيش ا بتدعي ونقح منش ا طحدو
وشبمهيا رلك عط ا قطمنيو ألنمة د ولدنة اخلط منقيصني حمتةلني غري كةمطني
م اصتالنهم واصتالف أ يائهم وت تت أحنةئهم نطي مل جيعل هلم يممةن ةنكةن ة
لةء ش الرسيل (صط اهلل عطيش وآلش وسطّم) لفقدوا عطر حنري مرة يمنمرة وغايمررا
ال رائ والقنن واأل كة واإل مية وكة حب رلك نقةد اخلط أمجعني)))(.)1
لكن الفقيش الملي طنة بيا اليح ر العةمر لرش رة كرة غرري معاري وح
تطق عطمش الطدنيف من اهلل تبةرك وتعةىل كة عاي وليه مبطعةن عط ا الكرةا
اليا عير من ا اةحل وا فةسد و ملا من لهرو ومن لهر أصرى نإ الاال يةا
اليت تقتضيهة وح تش د تتق

ت تبطغ ممةرسرر القرطبر واحلكرمو نإنرش ح ميكرن

التعةطيف م وح ر الفقيش كمة نتعةط م وح ر ا عاري (عطيرش القرال ) ا بطقرر

( )1سبل القال ه .33-31
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لملا كرة نفرير وح ترش وولريب طةعترش حب األوامرر اليحئيرر م رروط نة وحمردودانو
نةلكال حب لهتنيه
اجلهة األوىله ال رو (ومنهرة) مرة عريد إىل راا الفقيرش و ريف شررو
مرل التقطيد وز ةد تقتضيهة صبير الي يفر اليت تادى هلة و يف يةد األمر
نيجاه-
 -1أ

كي را نبنر ت ح خيدع أو ُقتغفل أو تنبطيف عطيش أسةليا ا كرر

واخلداع.
 -2أ

كي شجةعةن يي القطا ت ح ر دد حب اخترةر القرراراا الارعبر

اليت تتبطبهة ا قؤولير.
 -3أ

كي را صو

ؤو األمر مبطعةن عطر جمر رةا األ رداث تر ح

تطتبه عطيش األمير نيفر حب قيق األمرو ورد حب احلد ث ال ر ف عن
اإلمرررة الارررةدق (عطيرررش القرررال )ه (العرررةمل زمةنرررش ح تهجرررم عطيرررش
الطيا ه)(.)1
 -4أ تتينر نيش الافةا اليت ركرتهة ا ةا والروا ةا كقيلش تعةىله لقدص
لُّةءكامص رُّسُيل مِّنص أنفاقّكامص عُّزِ ز عُّطيصشّ مُّة عُّنّتَمص ُّرِ ح عُّطيصكام ّةلْمُؤصمّنّنيُّ
رُّؤُوف ر ّيم] (التي ره )128أ

كي شف يقةن عطر األمرر ورؤونرةن هرة

ومنافةن لطنةس و ر اةن عطيهم.
 -5أ

كي عط درلر عةلير من اليرع والتقيى وإنارةف النرةس ليجعرل

اهلل تعةىل لش نيران مييمز ش القرار الاةئا ومينعش من التخبمط والع ريائيرو
و عرف من صاللش ا الكةا اليا عير لة كة و ةل تعةىله إُّ تُّتقاياْ الطّشُّ
ُّجصعُّل لكامص نارص ةنةن] (األنفةله )29و ةل تعةىله وُّمُّن ُّت ِ الطلشُّ ُّجصعُّل للرشُ
مُّخصرُّلةن] ُّجصعُّل لشُ مّنص أمصرِبّ ُقصر نا] (البالقه2و .)4
( )1حتف العقيله 356و الكةحبه .27/1
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(ومنهة) مة عيد إىل غريبو كةلملي طتش حب الرسةلر العمطيره ((ح فرمس
الفقيش وح تش عط األمر ةإلكراب أو احدعةء كمة نقل عن الربعض أ الفقيرش إرا
قط وح تش ولبت طةعتشو وإنممرة

ر

حتقر إراد األمرر وا تنةعهرة يح ترشو

نعمو ح نقاد ةألمر كل األمر وح تم اصتيةر اليليف الفقيرش ةحنتخة رةا العةمرر
لكل النةس وإنممة نقاد ةألمر أ ل اخلو واحصتاةص منهة حب ملا اجملةل و م
العطمررةء وكبررةر وأسررةتمل احلرريز العطميررر ال ررر فر ا تاررفي

ررةليرع والنزا ررر

واإلناررةف وا عرنررر مبتبطبررةا العمررل احلتمررةعيف وتببي ر ا ررروع اإلسررالميف
ا بررةرك))( )1و نتيضرر آليررر لت رركيل يئررر أو جمطرره أل ررل اخلررو ة ياصررفةا
ا ملكير و وإرا شهد ؤحء لفقيش ةألعطمير واخلو والكفةء ليح رر أمرير األمرر
وكة هلم ضير يي حب احليز العطمير نمن الببيعيف أ تكي القةعد ال عبير
ا ؤمنر قيةد

ملا الفقيش واس عر ةلدرلر اليت متكّنش مرن يرةد م رروع اإلسرال

العكيم.
و طت أ ضةن حب عض أ ةد يفه (( و دل عط

ملا ال ر

ةصتاةر يلش

تعةىله ح إِكْرُّابُّ نّيف الدِّ نِ] نال قتبي الفقيش نرضهة عط األمر ت ولي كة
مقتحقةن هلة وبيتةن ووا عةنو وتر دل القرري العمطيرر لطمعاريمني (عطريهم القرال )
عط أنهم مل ُعمطيا وح تهم العةمر ل ؤو األمر –م أنهة وة تر هلم وا عرةن -إح
عد أصمل البيعر من النةس عط القم والبةعرو نإ رسيل اهلل (صط اهلل عطيش
وآلش وسطم) مل ُعمل وح تش ل ؤو النةس ومل قّم دولتش ا بةركر حب مكر وإمنرة
أ ةمهة حب ا د نر عد أ

ة عش أ طهة عط القرم والبةعرر حب يعرر العقبرر األوىل

وال ةنيررر وأ مينعرريب ممررة مينعرري منررش نقررةء م وأمررياهلمو ررل جتررد أ التكررةليف
احلتمةعير ا رتببر كروف التمكني –كةجلهةد وإ ةمرر صرال اجلمعرر -مل تنرزل
( )1سبل القال ه 33و ا قألر (.)32
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عطيش (صط اهلل عطيش وآلش) حب مكر ألنهة روف استضعةفو وكملا أمري ا ؤمنني
نإنش مة تادى لطخالنر إح عد أ ازد م النةس عط

يعتش عرد مقترل اخلطيفرر

ع مة و ةل (عطيش القال ) م ريان إىل ملا ال ر (أمرة والرملي نطر احلبرر و ررأ
النقمر لريح ضرير احلةضرر و يرة احلجرر يلريد النةصرر ومرة أصرمل اهلل عطر
العطمررةء أ ح قررةرموا عط ر ككّ ر ر ررةمل وح سررغا مكطرري أللقيررت بطررهة عط ر
غةر هة ولققيت آصر ة كرأس أوهلرةو وأل لفيرتم دنيرةكم رملب أز رد عنردي مرن
عفبر عنز)( )1نال كفيف ادعةء اليح ر وح قبهة من دو إراد األمر.
و هملب احلتفةتر الد يقر حنل مجطرر مرن اإلشركةحا ريل وح رر الفقيرش
كمقألر تعدد م حب جمتم وا د أو قط وح ر نقيش مقيم حب طد عط
مررة ألطرري لطرربعض أ
واحنقيةد لش أل

طد آصر أو

قرريل أنررش إرا ادعة ررة نقيررش ولررا عط ر ا صررر ن طةعتررش

ملب األمير ستحقم قراراا من يأ أ ل اخلو ))().2

نأور ملب البيعر حب زمة ا عاي (عطيش القال ) أصمل العهد عط النةس
أ

بي عيب و ناروب ألنش مأمير ةلعمل ةليسرةئل الببيعيرر ولريه ةإلعجةز رر

عط حني (كن نيكي ).
أمة البيعر حب زمة الغيبر والنية ر عن ا عاي نهريف ضررور ر ألك رر مرن
أمره-
 -1حكت ةف الفقيش اجلةم ل رو وح ر أمر األمر ةعتبةرب غري معيمن ةلنح
اخلةص.
 -2ولتقدميش إىل األمر هملا العنريا الرملي برت ولريب طةعرر ا تارف رش
لت تحمل مقؤوليتهة حب طةعتش ونارتش.
 -3ولقب البر

أمة من دمعيف ملا ا ي

( )1نهج البالغره 36/1و اخلببر ال ق قير.
( )2صبةب ا ر طره .448/4

ال ر ف اخلبري.

فقه املشاركة يف السلطة ………………………………………………… (
) 251
 -4وليتمكن من تببي ال ر عر ةصتيرةر النرةس وإرادتهرم مرن دو

هرر أو

عنف أو قر و عد أ التزميا لش ةلبةعر وا تة عر.
اجلهة الثانيةه حب دود وح ر الفقيش واألاطار العةمر هلة يفه-
 -1كل مة نيمضش ا عايمي (عطيهم القال ) اىل نيا هم وتقتضيش و يفتهم
الفقهير كةإلنتةء والقضةء.
 -2أو كة من و ةئف وليف األمر ةعتبةرب راعيةن لةمر وسةئقةن ألمير النةس
من دو

صايصير لطمعاي حب ممةرستهةو واليت تعملر عط

ا عاي واحلجر الغةئا (عجل اهلل نرلش) القية

هة مبةشر

اإلمة
نةنةتهة

قتض ا اطحر اإلهلير إصفةء أمرب عط النةس.
 -3مة رل

إىل تد ري شؤو

النةس د نةن ودنيةن هيث ح رض

ا قدس والعقالء إ مةهلة وتعبيطهة ودلم الدليل عط
ا قدس إجيةد ة حب اخلةرج ممة قم

ال ةرع

ا تمة ال ةرع

ةألمير احلقبير والقدر ا تيقن من

ا خةطبني م الفقهةء.
وإمنة طنة أ

هلة

دودان لطتقطيل من ا بةلغر اليت وردا حب كطمةا

البعض كقيل القيد اخلميين ( دس سرب)ه ((لكل منهم –أي الفقهةء -اليح ر
عط أمير ا قطمنيو من يت ا ةل إىل إلراء احلدودو ل عط نفيس ا قطمني
إرا ا تضت احلكيمر التارف نيهةو نيكي هلم حب اجلهةا ا ر يطر ةحلكيمرو
كل مة كة لرسيل اهلل (صط

اهلل عطيش وآلش) واألئمر من عدب صطياا اهلل

عطيهم أمجعني))(.)1

( )1كتةب البي ه  625/2حب هث احلكيمر اإلسالمير ووح ر الفقيش.
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أقول ه ملب القعر حب وح ر األمير

ت

عط

عمل

النفيس نيهة جمةزنر أل

احلكيمر مبين عط ا اةحل ا كنينر لعد العطم ة الكةا اليا عيرو ومل بت أ
ا اةحل ا كنينر اليت تيصل إليهة غري ا عاي موِّر كةفٍ لطتارف حب النفيس
أو األعرامس أو األميال جملرد ا تضةء عمل احلكيمر رلك من دو دصيهلة حب
عنيا معطي احلكم شرعةنو نهل أل

لطيليف الفقيش أ

أمر مل ح اهلدي عن

احلجةج حب طدانهم لالستفةد من حليمهة دل در مال ني األضة يف حب من
ليليد ماطحر حب رلك؟ و ل لش أ

أمر قتل شخح أو طالق امرأ أل

ا اطحر تقتضيف رلك؟ كمة اير عض القةئطني ةليح ر العةمر أ لش أ
زولر نال و أصمل أميال نال من دو أ

بط

قأل عن القبا ألنش وليف ملب

األمير كمة سنبني إ شةء اهلل.
نةلقيل هملا ا قتيى من التفي ض لطفقهةء ألتةج إىل ي طا واطمئنة
إىل ايل نير الفر ة حب القطا ليميز ني احل والبةطل ت
حب كل رار ومي ف وإلراءو ةل تعةىله

تبني لش أنش احل

ّة أ َهُّة ا لملّ نُّ آمُّنُياْ إُّ تُّتقاياْ الطّشُّ

ُّجصعُّل لكامص ان صر ةنةن] (األنفةله  )29نقيلش ( دس سرب)ه (( ل عط

نفيس

ا قطمني إرا ا تضت احلكيمر التارف نيهة)) وة ت لطمعايمني (عطيهم
القال ) وإ

مل ألدث وح حب وا عر وا د صدور تارف منهم (عطيهم

القال ) حب النفيس أو األعرامس أو األميال مبقتض وح تهم حمضةن أي ولي من
دو انببةق عنيا أ د القيانني ال رعير ا عميل هة ة رانو نةلنل (صط اهلل
عطيش وآلش) أمر قط عملق حر لكن ألنش أصبح مضةران ومن (صط اهلل عطيش
وآلش) من إ بةع األراضيف واصتاةص ا ةء مراعة لطعدالرو واإلمة اهلةدي
(عطيش القال ) امر قتل نةرس ن ةمت لكن ألنش كة نتمةنةن مبتدعةن( )1ومل حتال
( )1رال الروا ر حب وسةئل ال يعره كتةب اجلهةدو أ ياب لهةد العدوو ةب 47و
ح.1
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ةليح ر حمضةن اليت منحهة اهلل

ةلر م ل تل العبد الاةحل لطغال والملي كة
تبةرك وتعةىل لش ممة أولا اع امس النل ميس
ةحا ممةوطر كأمر النل (صط

(عطيش القال )و نعم تيلد

اهلل عطيش وآلش) قتل ري ال د ر

ر يص ن

ز ري ألنش سيمرق من الد ن و قيد اخليارج إح أ القتل مل ق و وكأمر اإلمة
الاةدق (عطيش القال ) أ ة ةرو ا كفيف أ

دصل التنير إح أنش مل أل قو

ولعطت النةر ردان وسالمةن.
ولإلناةف نقد ولدنة حب كطمةا القيد اخلميين ( دس سرب) مة
إىل أنش ح طتز

هملب القعر ليح ر الفقيش وإ

ري

ملب الاال يةا صةرلر ختااةن

لعد مشيل دليل وح ر الفقيش هلة .ةل ( دس سرب)ه ((إ مة وبت لطنل (صط
اهلل عطيش وآلش) واإلمة (عطيش القال ) –من لهر وح تش وسطبنتش -وة ت لطفقيشو
وأمة مة وبت هلم من غري ملب النة ير نال.
نطي طنةه أ

ا عاي (عطيش القال ) لش اليح ر عط

طالق زولر

الرللو أو ي مةلشو أو أصملب منش ولي مل تقتضش ا اطحر العةمرو مل بت رلك
لطفقيش وح دحلر لةدلر ا تقدمر عط

وبيتهة لش

ت

كي اخلروج القبعيف من

بيل التخايح))(.)1
أقوله و مللك نحار اخلالف معش ( دس سرب) حب أنش ( دس سرب) رى أ
اليليف الفقيش لش النكر ا قتقل حب تقد ر ا اطحر العةمرو وأ نكرب كةفٍ عندب
( دس سرب) إلعمةل وح تش واختةر اإللراء ا نةساو وحنن ح نقيل كفة تش
لعد عطم الفقيش ة اةحل اليا عير إح أ

ندرج اإللراء حب أ د القيانني اليت

سنملكر ة و يف واسعر لدان و نيقتك ف من انببةق عض تطك العنةو ن عطيش
وليد ا اطحر نيشو ومنهة عط سبيل ا ةل الضرر نفرق ني أ ن

( )1كتةب البي ه.654/2

شةرعةن ومة
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قتطزمش من د دور النةس واستمالك أراضيهم من ألل ماطحر ترا ة
احلكيمر أو أ

نفعل رلك لدن

ضرر و رج عط

ا روع أو اختةر رار مبن احلج نتةر

كي لتحقي

النةس إ

مل ننفمل ملا

ماطحر سيةسير معينرو

وأصرى لي ة ر احلجةج من صبر أمين حمدق هم أو و ةء ةتل وحني رلكو
نةل ةنيف –حب ا ةلني -مقيِّ دو األول نةءً عط مة ركرنةب.
نةلفقهةء وإ كةنيا نيما ةن عن األئمر (عطيهم القال ) حب وح ر أمير األمر
ونيمضيا هلم صال يةتهم إح أ رلك ليه حب كل شيفء كأ

قيل الفقيش أ

ا اطحر تقتضيف كملا غض النكر عن وليد عنيا شرعيف نبب عطيش نضالن عن
كينش عط صالف األ كة ال ة تر شرعةن(.)1
ونقتبي

تقر ا عد وليب لالستدحل عط

ملا التحد د والتأطري

لاال يةا اليليف الفقيشه-
 -1نفه مة استدليا ش عط وح ر الفقيش كمقبيلر عمر ن

نكطر نإ نيهة

(نإرا كم هكمنة) وم هير أ يف صدجير (العطيا ينكم رلالن د عرف
( )1كةلروا ةا اليت تتحدث عن تعطي وليب دنر اخلمره تر إشرعةر آصرر أو تغريري
مقدارب إىل نارف القردس راعرة أوضرةع ال ريعر كمرة حب روا رر عطريف رن مهز رةر
(وسةئل ال يعره كتةب اخلمهو أ ياب مة جيا نيش اخلمهو ةب 8و ح )4أو تغيري
نيع الكفةر هقا الكروف كةلملي ورد عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) (حب رلل
كي عطيش دنر والبر حب نداءو ةله إرا مل جيد دنر نقب شيةب) احلد ث (وسرةئل
ال رريعره  201/14أ ررياب الررمل حو ررةب 56و ح )1إرا ان ضررنة أنررش إلررراء ميلرريي
لقضير وا عر حب اخلةرج وليه تبطيغةنً حلكم شرعيف حب البد لو نهنة تقتضيف ا ارطحر
العةمر شيئةنو نة عاي (عطيش القال ) قتبي

نرة أ

ررِّع البردائل أو تاررف حب

احلكم األوليفو لكن اليليف الفقيش ح رى من صال يةتش إلراء رملب التاررنةا مرن
دو دليل شرعيفو كمة ح قتبي من احلجةج مرن ر رح اهلردي حب منر وإلرزامهم
ةلمل ح حب طدانهم لالستفةد من مئةا آحف ا ةشير ونيهة ماطحر أكيد .
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اللنة و رامنة) والتي ي

ال ر ف (نةرلعيا نيهة إىل روا

د نة)

وكطهة تتضمن وليد شة د من النايص ال رعير ا أوير عط مة ألكم
ش اليليف الفقيش.
مضةنةن إىل أ ةد ث أصرى كقيل أمري ا ؤمنني (عطيش القال ) ح ن
عبةسه (واهلل لهِيفُّ –أي النعل البةليف -أ ام إليف من إمرتكم إح أ أ يم
قةن –أي شر عر اهلل وأ كةمش -أو أدن

ةطالن)( )1و ي مة سيى رلك

من الكني اليت ح تغين من احل شيئةن.
 -2األصل ه نإنش عند ال ك حب لر ة وح ر الفقيش وعدمش حب ميردٍ مة نإ
األصل قتضيف العد

ة أسقنةب من أ األصل عد وح ر أ د عط

أ د إح مة لعطش اهلل تبةرك وتعةىل وا فرومس عد وبيتش.
 -3إ التارف من دو عنيا شرعيف أي إعمةل اليح ر جملرد ا اطحر د
ألر ةلعنيا ال ةنيي.
ةل سيدنة األستةر ال هيد الادر ( دس سرب)ه ((م الن إرا كة

نتج

من التارف مفقد عةمر أو إ قةع شك حب العقيد أو ضرر شخاير طيغ
ال مور شرعيف أو عقالئيف نيكي رلك التارف رامةن عطيش)) وأولا
( دس سرب) الضمة إرا وبت عد ا ورو ةل ( دس سرب)ه ((نطي طنة
ياز إتالنش –أي اليليف الفقيش -ألميال الغري ال مور مل نقبل واء
رمتش لطمةل ا ضمي و ل جيا عطيش دن م طش أو يمتش إىل صة بش))().2
 -4إ لعل ا اطحر ماححةن لطفعل قي نة إىل تأسيه ياعد ونروع نقطّم
ببالنهة كقةني (الغة ر تور اليسيطر) و د أوبتنة عد م روعيتشو و د

( )1نهج البالغره صببر (.)33
( )2مة وراء الفقشه .38/9

(  ……………………………………………… ) 256فقه املشاركة يف السلطة
وبت حب عطم األصيل بال

احستحقة

وا اةحل ا رسطر كمقتند

لطحكم ال رعيف.
نعم ميكن لعل ا اطحر أسةسةن لطعمل إرا صححنة ة أ د
اإللراءاا التةليره
أ -أ

نقاد هة معن

صحيحةن كقيل أستةرنة ال هيد الادر ال ةنيف

( دس سرب)ه ((ونقاد ة اطحر العةمره تطك األمير العةمر
واحلتمةعير اليت تعملمر عط
دو

األنراد القية

هة ةستقالهلم أو ل

تيليش مركزي أو يةدي أو إدار عةمر كةجليا وال رطر

والقجي

والاحر العةمر وا دارس وغري ة ك ري))

()1

لكن

ملا

ا عن صالف الكة ر.
ب -أ

راد ة اةحل العةمر ا قبيع هة وليقت احلدسير وا كنينر.

لر -أ

كي ميرد مراعةتهة األمير اإللرائير التنفيمل ر وليه نةء أصل

القرار عطيهة كم ةور النل (صط
معركر أ د حب أ

اهلل عطيش وآلش) أصحة ش بل

األصطح التحامن ة د نر أ اخلروج ال ة

م ركيف ر ا.
ميارد إعمةل وح ر الفقيشه
ميكن حتطيل األطر العةمر اليت ركرنة ة آنفةن إىل صبي

عر ضر ليح ر

الفقيش منهةه-
 -1ميارد اليح ر اخلةصر اليت اتف عطيهة الفقهةء وتقم

ةألمير احلقبير

كرعة ر أميال ا فقيد والقةصر وطالق ا متن وإرث من ح أرث لش.

( )1مة وراء لبفقشه .39/9
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 -2اليالبةا اليت حينة ة ةحلتمةعير كإ ةمر اجلمعر واحلدود وتنايا
القضة وإعال

اجلهةد ونرمس التجنيد اإللزاميفو و بض األميال

العةئد لإلمة وصرنهة حب ميارد ة.
 -3اختةر ا ي ف الياضح من ال بهةا ا يضيعير وا يضيعةا ا قتنببر
اليت هلة مقةس د ن النةس ودنية م جلم أمر النةس ومن التنةزع
كتحد د أوائل ال هير وكةنتهةك ا قدسةا واحعتداء عط

يضر

اإلسال ا يلا لطدنةع ا قطح.
 -4وح ر األمير راا النف

العة كةألو ةف العةمر ومؤسقةا الدولر

واألميال العةمر نال جييز التارف نيهة إح إرنش لضمة استعمةهلة نيمة
صاات لش من إعمةر البالد وصالح العبةدو نطي ررا احلكيمر
والو ة شيئةن مة ومل ألظ مبيانقر اليليف الفقيش نإنش غري نةنمل.
 -5مة نيش فظ النكة احلتمةعيف العة وتيقري أمير معي ر النةس كيض
القيانني ا كطفر مللك وكإلبةر احملتكر عط

البي

وتقعري القط

الضرور ر إرا ألحفت أسعةر ة ةلنةس وحمةسبر الفةسد ن وا قار ن
واألمر إن ةء مؤسقةا الدولر كةجليا وال رطر واحملةكم والقجي
واليزاراا األصرى و نةء ا قت فيةا واجلقير وا دارس وسةئر
ا ؤسقةا اخلدمير وش

البرق ومينح اإلر حب استاالح األراضيف

وإ يةء ا ياا واستخراج ا عةد راا ا طير العةمر ةلكيفير وال رو
اليت حت فظ قيق النةس مجيعةن حب اجليل ا يليد واألليةل ا تيرو أمة
مبةشر أو مبنح ال رعير لطقطبر احلةكمرو ةل ال يخ كةشف الغبةء
( دس سرب)ه ((ولي ناا الفقيش ا نايب من اإلمة

ةإلر

العة

سطبةنةن أو ةكمةن أل ل اإلسال مل كن من كة اجلير كمة كة رلك
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حب ين إسرائي ل نإ

ةكم ال رع والعرف كطيهمة مناي ة من

كم

ال ةرع))(.)1
 -6دن الضرر عن النةس حب احلةضر وا قتقبل كتيسي
و د األ نير ا طر لطققي

البرق الضيقر

ومن التارنةا ا ضرم ة صر ن كمة حب

ضير عملق حر ن لندب تببيقةن حلد ث (ح ضرر وح ضرار).
 -7مراعة األولي ةا ودرء ا فةسد و فظ ا اةحل العطية ا قبيع هة
كي د ال عا و ر تش وكرامتش واستقالل البالد والتحفظ عط
مالكةا األ كة وتقد م األ م عط

ا هم حب ميارد التزا م مراعيةن

رضة اهلل تبةرك وتعةىل وصالح العبةدو كتحر م اجملدد ال ريازي ( دس
سرب) لتنةول التبغ لقب

د األلنل عن الد ا قطمني وورواتهمو

وكفرمس الضرائا عط القط ا قتيرد حلمة ر ا نتيج اليطينو أو من
تهر ا ال رو احلييانير إىل صةرج البالد ن ارتفةع أسعةر ة اجملحف
ةلعةمر.
 -8التدصل لضمة تفقري وتببي القيانني

كل عةدل ور يم أل التببي

احلدمي د كطم أو جيحفو وشر نة لش م ةحن رمة أوحد اليلد ا تين
حب ية أ يش من ا رياث إرا كة هلملا اجلد أوحد مبةشرو تببيقةن لقةعد
(األ رب مين األ عد) م أنهة ةعد عةدلر حب نفقهة.
 -9إسقة احلقيق واأل كة العةمر إ وُلد ا قيِّ لمللك كإسقة احلدود
وإصدار العفي العة عن القجنةء وحني رلك.
 -10استخدا اليسةئل ا تة ر لتببي ال ر عر اإلسالمير حب كل شؤو احلية
والقعيف لتيسي دائرتهة حتت عنيا األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر
والدعي اىل اهلل تبةرك وتعةىل وتبطيغ الرسةلرو ومنهة ا ةركر حب العمطير
( )1شرح القياعده .99
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القيةسير أو من صالل التأوري عط

احلكيمر أو الو ة

الاةحلر وإلغةء الفةسد و ملل اليس

حب التقد

وُّالملّ نُّ لُّة ُّدُوا نّينُّة لنُّهصدّ ُّنهُمص سُبُطنُّة وُّإِ
(العنكبياه)69

تال إىل تأسيه

ت

لقنم القيانني

ةليسةئل ا تة ر

الطلشُّ لمُّ ُّ الْمُحصقّنّنيُّ]

كيمر اإلسال و و د ر ا
ملا التحركو ةل ( دس

القيد اخلميين ( دس سرب) إىل وليب

سرب)ه ((نإ ةمر احلكيمر وت كيل أسةس الدولر اإلسالميرو من بيل
اليالا الكفةئيف عط
احلكيمر جيا عط

الفقهةء العدولو نإ

أ د م لت كيل

وُنّ

غريب احتبةعو وإ مل تيقمر إح ةلتمةعهم جيا

عطيهم القية جمتمعني))(.)1
وركر حب ولش رلك مة قرب ممة حنن اددب ةل ( دس سرب)ه ((إ
األ كة اإلهلير –سياء األ كة ا ر يطر ة ةليةا أو القيةسيةا أو احلقيق-
مل تنقخو ل تبق إىل ي القيةمرو ونفه قةء تطك األ كة

قضيف ضرور

كيمر ووح ر تضمن فظ سيةد القةني اإلهليفو وتتكفل إلرائشو وح ميكن
إلراء أ كة اهلل إح هةو لئال طز اهلرج وا رج))().2
وصالصر النقة

ا تقدمر أ وح ر الفقيش ليقت عنيانةن مقتقالن إلن ةء
العنةو ن األولير كحكيمر عنيا

األ كة طبقةن لطماةحل و كي

ةكمةن عط

التقير والضرر واحلرج -كمة

كيف عن القيد اخلميين

()
3

وتطميملب ال يخ

( )1كتةب البي ه  642/2هث وح ر الفقيش واحلكيمر اإلسالمير.
( )2كتةب البي ه 619/2هث وح ر الفقيش واحلكيمر اإلسالمير.
 )3نقل القيد كة م احلةئري (دا
(

طش) حب كتة رش (ا رلعيرر والقيرةد ه )165ريل القريد

اخلميين ( دس سرب)ه ((إ احلكرم الريحئيف تقرد

تر عطر األ كرة األوليرر))

و ةل حب شر شه ((نال خيتح كم الريليف ةأل كرة ال ةني رر ودائرر ا بة رةا رل
تعدا ة و تقد

ت عطر األ كرة اإللزاميرر األوليرر)) كرةألمر مبخةلفرر احلكرم==
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ا نتكري ( دس اهلل سر همة) -وإمنة ي تببي لة كة األولير وال ةني ر والعمل
حب إطةر ة و قتمد صال يةتش منهة.
إ

طتُّه إ إلراء األ كة ال رعير والعمل مبقتض العنةو ن ال ةني ر

من صال يةا كل ا كطفني وح خيتح ةلفقيش كةلتقير والضرر واحلرج
واحضبرار وحني رلك نمة نرق الفقيش ينئملٍ عن غريب.
طتُه الفروق عد د ه-
 -1إ أصمل ا كطف ةلعنةو ن ال ةني ر كي حب األمير ال خاير أمة األمير
العةمر كةإلضرار ةلاةحل العة نطيه لقةئر النةس ت خياهة أو اختةر
اإللراء إزائهة إح إر اليليف الفقيش وإح لزمت الفيض .
 -2إ حتق العنةو ن ال ةني ر حب احلةحا العةمر ممة ح تيقمر معرنتش

ةد

النةس لعد معرنتهم قةئر احلي يةا الدصيطر و ايل التزا م ينهة
نيكي حتد د ة من بل اليليف الفقيش.

==ال رررعيف أو إ قررةف العمررل ةليالررا ال رررعيفو و ررةول أ جييررا عررن إشرركةل
ن
األمر بي الردار مرن دو رضرة ا ةلرك ومنر احلرج مر ترينر احسرتبةعر نطرم تغر ِ
إلة تش من ليعو لكنش (دا

طرش) رلر ونقرر ريل القريد اخلمريين ( ردس سررب)

ةحلرردود الرريت ركرنة ررة نقررةله (صررفحر )168ه ((لرريه مقارريدب ( رردس سرررب) أ
لطفقيش احل م الن حب إسقة أصل الاال أو الاي أو احلج عن النةسو ل لش ر
ت رخيح التزامحرةا رني األ كرة األوليرر حب القضرة ة احلتمةعيرر عنرد و يعهرةو
ومن وم لش ر ت رخيح األولي رةا منهرة وتقردميهة عطر غري رة)) و رملا نرةحب مرة
ركرب أوحن أل التارف كة ضمن العنريا ال رةنيي ا يلرا لطترزا مو نيردصل حب
احلدو د اليت ركرنة ة لارال يةا الريليف الفقيرش .ونر ك التفاريل إىل هرث مقرتقل
عن وح ر الفقيش إ شةء اهلل تعةىل.
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آوةر ية الفقيش ي يفر األمر ة عروف والنهيف عن ا نكره
ا نكر

إ

طتُّه مة اخلايصير حب تادي الفقيش لةمر ة عروف والنهيف عن

ت

اليليب شةمل

صُح ةلبحث ووليب ا قةعد وا فرومس أ

لطجمي ؟
طتُه تقد حب الفال اخلةص يليب األمر ة عروف والنهيف عن
ا نكر أنش شةمل لطجمي ولكن لكلٍ هقبش نةحلد ث عن اليليب عط العطمةء
ومة طزمش من وليب مقةعد األمرو ح طغيف دور األنراد حب ممةرسر الي يفر حب
ا قة ر اليت قتبيعي العمل نيهة.
لكن الفقيش لش دور واس وعطيش وليب أأكد لعد صايصيةاه-
 -1إ

عض ا نكراا تتحيل اىل

الفرد عط

إزالتهة كمة أ

ة ر و ةلر عةمر نتخرج عن در
عض ميارد ا عروف اليت حينة ة

ةليالبةا احلتمةعير ح ق

الفرد واألنراد القية

هة إح قيةد

الفقيشو وكأ اليليب متعيمن ش و ة ؤسقر ا كطفر من بطش ةلتادي
هلةو و ي أ د اليليب اليت محطنة عطيهة روا ر مقعد ن صد ر عن
أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) ةله (حعتش قيل وسئل عن األمر
ة عروف والنهيف عن ا نكر أوالا ي عط
نقيل لشه ومل؟ ةله إمنة ي عط

األمر مجيعةن؟ نقةله حو

القيي ا بةع العةمل ة عروف من

ا نكر)(.)1
 -2إ اجملتم

نتكر من الفقيش القية

بل أي أ د أمة أل

هملب الي يفر ألنش را ة من مقؤوليتش

الفقيش أعرف النةس ة عروف وا نكر وكيفير

التعةطيف معهمةو أو ألنش راب ةئدان لش وح تحرك النةس إح تبعةن
لقيةدتهمو أو أل ال قةنر ال يعير اليت انتجهة التقطيد لطمرلعير أوروت
( )1وسةئل ال يعرو أ ياب األمر والنهيفو ةب  2ح.12
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معقد إمجةع عبمر عنش القيد ال هيد الادر ال ةنيف ( دس سرب) قيلشه
( (ح تقيليا يحن وح تفعطيا نعالن إح عد مرالعر احليز ال ر فر))و أو
أل نهم خي ي من حتمل التبعةا الد نير والدنيي ر إرا أصبأوا التقد ر
نيتي في عن العمل ت اشتهر ينهم م ل حتي رب ةلفاح (اعابهة
رأس عةمل واصرج منهة سةمل) ينمة ميتطك العةمل ال جةعر الكةنير
لتحمل ا قؤولير.
 -3ا اليليب وإ كة عةممةن لطجمي إح أ القدر ا تيقن من ا خةطبني ش
وأول من تي

منهم ا بةدر اىل امت ةل ملا اليالا م العطمةء لملا

ورد التأكيد عطيهم وشددا ا ةا الكرمير اليعيد عطيهم إرا تقةعقيا
م

أ

اليليب شةمل لطجمي و ةل تعةىله

م](ا ةئد ه)63و
وُّاأل صبُّةرُ عُّنص يص ّلهِمُ اإلِوص ُّ

ليصح ُّ صنهُّة ُمُ الر ةنّيَي ُّ

وُّ ْلتُّكانص مّنصكامص أامرٌ ُّدصعُي ُّ

إِل الْخُّ صيرِ وُّ ُّأْ ُمرُو ُّ ّةلْمُّ صعرُوفّ وُّ ُّنصهُّيص ُّ عُّنِ الْمُنصكرِ] (آل عمرا ه)104و
وحب احملةسن والكةحب عن رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش وسطم) ةله
(إرا هرا البدع حب اميت نطيكهر العةمل عطمشو نمن مل فعل نعطيش لعنر
اهلل)( . )1وحب عيي

األصبةر قندب عن ينه ن عبد الرمحن ةله

(رو نة عن الاةد ني (عطيهم القال ) أنهم ةلياه إرا هرا البدع نعط
العةمل أ

كهر عطمشو نإ مل فعل سُطا نير اإلمية )().2

 -4ا العطمةء ألكي ها النةس وا

امهم اىل د التقد ه يل النةس

نبر ةن اىل الد ن واىل من ألمل شعةرب و قي عطيشو وألنهم قيا من
ا رلعير واحليز العطمير إمجةحن تضحير حب سبيل إصال هم وعزتهم
وكرامتهمو نهملب ا كةنر لطعطمةء حب طيب النةس تعبيف زمخةن كبريان

( )1وسةئل ال يعرو أ ياب األمر والنهيفو ةب  40ح.1
( )2وسةئل ال يعرو أ ياب األمر والنهيفو ةب  40ح.9
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لي يفر األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر و ز د من نرص جنة هة
وتأوري ة.
 -5إ ورع العطمةء وز د م وترنعهم عن الدنية جيعطهم أ عد مة كي عن
احتهةمةا اليت تطا

ة مر ة عروف والنة يف عن ا نكر نتعي

ركتش

وتض احليالز عن بيل أمرب ونهيش كةحتهة ها ال هر والكهير أو
العداء ال خايف أو الر ةء والنفةق أو اجلهل وحني رلكو أمة إرا صرج
األمر والنهيف من العةمل ومن طا صةدق نقيتطقة ة ا صر ةلقبيل ل
و ةل كر ألنش عتقد أ

ملا الفعل صدر اطحتش وإلصال ش.

 -6إ العطمةء أك ر وعيةن وتقد ران لطمخةطر ولعيا ا األمير نقد تاير غري
العةمل أ حب ملا األمر والنهيف صال ةن وتكهر النتيجر عط عكه رلك؛
أل العمطير هلة ييد ة وشروطهة و رونهةو كمة أ العطمةء أك ر رصةن
عط

صالح األمر وصيةنر الد ن من أي احنراف

عطيصشّ مُّة عُّنّتَمص
عزِ ز ُّ
ُّ

ُّرِ ح عُّطيصكامص ّةلْمُؤصمّنّنيُّ رُّءُوف ُّر ّيم] (التي ره )128نيكي العةمل
ي صة ا ا بةدر حب القية هملب الي يفر.
 -7إ

العطمةء ميتطكي

أدواا تنفيمل ر ح تيقمر لغري م نطد هم احتبةع

واألميال وا ؤسقةا وأ م من رلك سطبر الفتيى الد نير نهم أوضح
ماةد

ا مكنني حب األرمس المل ن أشةرا اليهم ا ر الكرميره الملّ نُّ

إِ ص مُّكلنة ُمص نّيف األرصمسِ أ ةمُيا الاال وُّآتُّيُا الزكة وُّأ ُّمرُوا ّةلْمُّ صعرُوفّ
وُُّّنهُّيصا عُّنِ الْمُنصكرِ] (احلجه)41و نمن أ رز و ةئفهم األمر ة عروف
والنهيف عن ا نكر.
الزخم اإلضايف لوجود الفقيه يف السلطة أو تأثريه فيها:
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ملا غض النكر عن متكن الفقهةء من القطبر أو تأوري م نيهة
األشكةل وتادم هم ليح ر األمرو نإ

كل من

ملا عبيف زمخةن لد دان لقيةمهم هملب

الي يفر اإلهلير من عدم لهةاه
 -1مة يل حب ا ل ا عروف (النةس عط

د ن مطيكهم) نإ

الك ري من

النةس هلم سطيك مجعيف ةتبةع القطبر واختةر طر قتهة حب احلية
حنبهةر م هة أو ألنهم عتقدو

أ

الدنية أ دي القطبر و م كمة

وصفهم اإلمة احلقني (عطيش القال )ه (عبيد الدنية والد ن لع

عط

ألقنتهم أليطينش مة درما ش معةئ هم) نريو أ معةئ هم يد القطبر
صايصةن إرا كةنت ي ر ومؤور حب احلةلر ا عي ير واحلتمةعير وال قةنير
لطنةس.
نإرا كةنت القطبر صةحلر وو فت ملب القي لطهدا ر واإلصالح
كةنت سببةن رئيقيةن لاالح األمر و ملا ولش لفهم احلد ث ال ر ف عن
النل (صط اهلل عطيش وآلش)ه (صنفة من أميت إرا صطحة صطحت أميت
وإرا نقدا نقدا أميته الفقهةء واألمراء)(.)1
 -2إ التمكن من القطبر ينر نرصةن لد د لإلصالح واألمر ة عروف
والنهيف عن ا نكر من صالل تقخري وسةئل اإلعال ومؤسقةا ال ير
والتعطيم وإن ةء ا راكز اإلصال ير واحستفةد من القي العقكر ر
واألمنير واحستخبةراتير وإ ةمر الدوراا إلصالح الفرد واجملتم
ةلدولر.
 -3إ وليد تأوري لطفقيش نحي مة عط القطبر عبيف جمةحن واسعةن لبنةء ر
صةحل من القةد وا ي فني واإلدار ني ممة مين أصل وليد ا نكر و قطل
من وغراا الفقةد واححنراف وجيعل م احلكيمر إعمةر احلية وإصالح
( )1اخلاةله 32و ةب احوننيو ح.12
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العبةد وتتق دائر الاالح لت مل كل يكطير الدولر

الي داا

ت

الاغري ومتتد إىل عمي اجملتم .
 -4إ مجطر من أ كة ال ر عر ح ميكن إ ةمتهة إح م القدر و قط اليد
وتكتمل من صالل القطبر واحلكم كإ ةمر احلدود أو تنفيمل العقي ةا
وإلزا اخلاي

ةلرضيخ لطح

وسن القيانني ا بة قر لط ر عر ومن

ا كةمل وا خةلفةا العةمر و فظ ماةحل و قيق النةس والتيز
العةدل لط رواا وا عةد وإصالح األراضيف وحني رلك.
وحب احلقيقر نإ

تأوري النفير القيةسيف لقةد اإلسال عط

انت ةرب

وصالح ةل األمر ممة ح ألتةج إىل استدحل وال يا د التأرخيير ك ري و وتقتبي
مال كر أ كل ازد ةر لإلسال والت ي كة مق نةن ف

رصةء سيةسيف نةلنل

(صط اهلل عطيش وآلش) كة حب مكر حب ةلر استضعةف ومل ؤمن دعيتش ا بةركر
طيطر والث ع ر سنر حب مكر إح ع راا لكنش ة نتحت لش ا د نر وانبط

حب

م اإلسال اجلز ر العر ير وختي نةرس والرو صالل سنياا.
يةدتش ا بةركر ع م
والعار المل ل لطت ي حب زمة ال يخ ا فيد والقيد ا رتض وال يخ
البيسيف ( دس اهلل أروا هم) وكة مق ن نة م وليد الدولر البي هير اليت تكهر
الت ي و و ة سقبت عط

أ دي القاللقر البةئفيني

اطت الفتنر والعدوا

وترك ال يخ البيسيف غداد ونرم إىل النجف وتفر ت احليز العطمير ا زد ر .
وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر دليل على وجوب العمل السياسي
إلقامة حكم اإلسالم:
وأللل أ

عض مقتي ةا األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر و عض

مياردب ح ميكن القية هة إح من صالل النفير والتأوري حب القطبر احلةكمر لعطتُ
العمل القيةسيف وصيحن إىل إ ةمر احلكم الاةحل والبةن عط

ا ؤ طني لش
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ةليسةئل ا تة ر اليت ختتطف هقا اصتالف الكروف القيةسير لطبالد؛ أل
وليب العمل القيةسيف كي

حز وليب تطك الت ر عةاو أو أ ولي ش

مقدميف أللل إ ةمر ملب األ كة اإلهلير اليت مة شرمعهة اهلل تبةرك وتعةىل لكيف
عمل هة عد سنياا حب زمة النل (صط اهلل عطيش وآلش وسطم) وم تعبلل اىل
عار الكهيرو وإمنة شُرمعت لكيف تنفلمل و عمل هةو نعم يف حتتةج اىل مقدمةا
ووسةئلو لكن ملب شرو

وليب لملا جيا العمل

والا هلة وليه شرو

عط تينري ة والقعيف لتحقيقهة ومنهة التمكني حب األرمس.
و د تكرر ملا ا عن منميف حب منةسبةا عد د عد ايل التغيري القيةسيف
()1

عة  2003عد التمهيد لش نكر ةن بل رلك

فضل اهلل تبةرك وتعةىل كقيليف حب

صبةب (العمل القيةسيف من اليالبةا ال رعير) تةر خ ( 2003/7/15إ
العمل القيةسيف ي من أوضح آليةا و يفر األمر ة عروف والنهيف عن ا نكرو
وأوس القنياا لطقية

هة نيلي ش من ولي هة؛ أل الفرد العةمل قتبي من

صالل مي عش اإلداري إصالح الك ري من الفقةد واححنراف و ضةء

يائج

ا ؤمنني و ل م ةكطهم ورد احلقيق إىل أ طهة وإ ةمر العدل حب الرعير و ملب
األعمةل يف ا اةد

الرئيقير هلملب الي يفر اإلهلير وح تتحق مبعنة ة الياس

إح من صالل التادي إلدار شؤو األمر.
وك ريان مة ننتقد وليد الفقةد اإلداري واصتالس أميال األمر واألنةنير
والفئي ر والبةئفير وعد احك اث مببةلا ال عا ومعةمطتهم ةلققي والببا
والكطم وح نعطم أننة أ د األسبةب اليت أدا إىل ملب النتيجر ةلعزوف عن
العمل القيةسيف وترك القة ر ألولئك العة ني مبقدراا األمرو نهملا تقاري غري
مغتفر وإرا كة لش عملر حب الزمة ا ةضيف نطيه لش عملر اليي .
نهيف مقؤولير كل إنقة كفيء نز ش ةدر عط

أ

ناف النةس و عبيف

( )1رال اجملطد ن األول وال ةنيف من كتةب (صبةب ا ر طر) وكتةب (حنن والغرب).
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لكل ري

قش و قيم النكة و بقط األمن و قري ةلعدل ومين

الكطم

والفقةد واححنراف مبقدار مة قتبي و و ملب يف القيةسر حب اإلسال اليت كة
عط

رأس من ةشر ة رسيل اهلل (صط

اهلل عطيش والش وسطم) وأمري ا ؤمنني

واهلدا من أ ل يتش هيث خنةطبهم حب الز ةر

أنهم (سةسر العبةد وأركة

البالد)(.2)())1
و د نقطت عض ا اةدر ملا ا عن

عنميف حب مقة طر تطفز ينير مبةشر

ألر ت معيف بيل انتخة ةا عة 2005و ةل ا ادره (وحب مقة طر تطفز ينير م
ال يخ حممد اليعقي يفو وحب ليا ش عن

قيقر األسه ال رعير ا عتمد لد شو

واليت دعتش اىل اإلنتةء يليب احلضير حب احنتخة ةا الو ةنير والدستير ر حب
العراق عد سقي

النكة البةئدو و يليب اإلدحء ةألصياا لاةحل العنةصر

ا ؤمنر والاةحلرو ل ولعل ملا اليليب كيليب الاال والاية ( قا
الفتيى)؟
نألةب ةئالنه إ الدصيل حب احنتخة ةا اليي واإلدحء ةألصياا نيهة
أصبح طر قةن متعةرنةن أللل األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر و فظ الد ن
وأ كةمشو وأللل فظ األمر من الضيةع و فظ ي ر اإلسال ا هدد و ومنعنة
من وصيل د كتةتير طةغير آصر د تقطل حب غفطر من الزمن ...عطمةن أ
اإلسال ومن صالل روق ال ر عر ا قدسر فهم منش رصش ال د د عط ماةحل
اجلمةعر واألمر أك ر من

رصش عط

ماةحل األنراد ..و كملاو نحرصةن عط

ماةحل األمر العطية أمكننة القيله إ احلضير حب احنتخة ةا وانتخةب الاطحةء
األمنةء أللل

فظ

ملب ا اةحل والا كيليب الاال والاية و ة يف

( )1الز ةر اجلةمعر الكبري .
( )2صبةب ا ر طره .371 /3
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األ كة الفرد ر ال خاير( )1وح قل أ مير عنهة.
وحب ملا الكال مة ح خيف

من التار ح تأ يد احنتخة ةا أللل القية

فر ضر األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر أنضل وأعط
وا بةشر وت ر

مراتبهمةو أي ةليد

القيانني الاةحلر وا ةور م احلةكم األعط وا قؤولني حب

الدولر أللل رلك.
و نةء عط كل مة تقد و نإ مجي أدلر وليب األمر ة عروف والنهيف
عن ا نكر القرآنير وغري ةو تدل ة الزمر أو ا قدمير عط

وليب إلراء

احنتخة ةا وا ةركر نيهة)().2
أقوله و د ولدا ال يخ ا نتكري ( دس سرب) ؤكد عط

ملا ا عن حب أك ر

من ميض من كتة ش (دراسةا حب وح ر الفقيش) شةر ةن أنكةر أستةرب القيد
اخلميين ( دس سرب) حب هث (احلكيمر اإلسالمير) ةل حب أ د ةه ((لي تي ّف
إلراء ا عروف والرد عن ا نكر عط
طة

اجلراح والضرب نهل جيبة مبطقةنو أو

ةإلر من اإلمة ؟ ولهة و ل يح ه من إطالق األدلّرو ومن أ

اجلياز نحي اإلطالق لكل أ د يلا اهلرج وا رج ل واصتالل النكة حب
عض ا را ل.
وحب صو لة ر عن أ يف لعفر (عطيش القال )ه (نأنكروا قطي كم والفكيا
( )1لةء رلك ضمن مقة طر م

ال يخ اليعقي يف ألرتهة شبكر العةمل التطفز ينير

الفضةئير وجتد تفةصيطهة حب كتةبه صبةب ا ر طره 184/4و و د أشكل البعض
عط إعبةء ملب األ مير ألنش نكر إىل ا ةركر حب احنتخة ةا مبطقةن م أنهة مقيد
ةصتيةر القيةد الاةحلر اليت تقيم الد ن وحتفظ ماةحل األمر وتأمر ة عروف==
==وتنه عن ا نكرو و ي مة أنةدتش روا ةا عد د و ستأتيف (صفحر  )883-881إ
شةء اهلل تعةىل.
( )2احنتخة ةا وال شيح حب ضيء ال ر عر اإلسالميره  151-150و يف رسةلر
مةلقتري لط يخ عزا الر يعيف صةدر عن مركز اهلدف لطدراسةا.
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ألقنتكم وصكّيا هة لبة هم).
وحب صو ألي البي لو عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال )ه (مة لعل اهلل
قط الطقة وكف اليد ولكن لعطهمة بقبة معةن و كفّة معةن).
نإطالق مل ن اخلو ن و عض األصبةر األصر قتضيف عد احش ا و
نرال اليسةئل البةب  3من األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر .ملا.
ولي يل عد اش ا

اليليب ولكن اليليد –أي اليالا-
أسةس

غةلبةن إر اإلمة واحلةكم –إر الضرب واجلراح ح ألاال إح عط

القدر و نيجا حتايل احلكيمر احلقر لتحال القدر عط التنفيمل م النكم-
كة رلك م يانقةن لطتحقي  .نةإلمة شر

لطيليدو ح لطيليب .وتكي أدلر

األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر ك رتهة وتعةضد ة وإطال هة من أ يى األدلر
عط وليب إ ةمر الدولر احلقرو وإىل رلك أشةر صو ألي البي ل .إر ا قتفةد
منش أ ا قايد من األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر ح ألال إح تحايل
القدر و قط اليدو إر ح أور غةلبةن لةمر والنهيف اجملرد ن إرا مل تعقبهمة إعمةل
القدر م التخطفو واهلل –تعةىل -أللم من أ جيعل

كمةن ح

تا عطيش

صةصير وأور))(.)1
ونرع عطيش حب ميض آصر ةئالنه ((وعط

ملا نيجا عط

كل مقطم

القعيف حب قط ا عروف وإشةعتش و ب لملور ا نكر والفقةد والقعيف حب إ ةمر
احلدود اإلهلير قدر ا كنر والقدر .
غة ر األمر أ

وليد العمل نيمة إرا استطز اجلراح م رو

إر

احلةكم نيجا احستيملا منش وإ قةع العمل حتت إشراف كمش لئال طز اهلرج
وا رج واحصتالل.
ولي نرمس ضعف احلكيمر و طر أعيانهة ولا إعةنتهة ومقةعدتهة حب
قط ا عروف ودن ا نكرو ولي نرمس عد وليد احلكيمر احلقر العةدلر ولا
( )1دراسةا حب وح ر الفقيشه  152-151/1ورال أ ضةنه ج.192/1
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عط اجلمي القعيف لتحقيقهة لمللك ولي ت كيل دو طر صغري حب منبقر معينرو
كمة

هد مللك صحيحر زرار اليت لعل نيهة اليح ر أنضل اخلمقر اليت ين

عطيهة اإلسال لكينهة مفتة هن والياليف ي الدليل عطيهن.
نال جييز لطمقطمني أ

قعدوا حب ييتهم وح بةليا مبة ق حب جمتمعهم

من الفح ةء والفقةد وإرا ر الدمةء وغاا األميال و تك النياميه و ضم
الكفةر والاهة نر حلقيق ا قطمني ا قتضعفني عملر أ رن

ملب ا فةسد كطهة

م ن و ةئف احلةكم .ولملا طنة حب حمطش أ أدلر األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر
من أ يى األدلر عط

إطال هة ومبفهيمهة اليسي

وليب تأسيه احلكيمر

والدولر احلقر))(.)1
أقوله ت كيل احلكيمر وسيطر نال نبغيف ال كيز عطيهة وكأنهة اهلدف األح
والي يد نهملب نتةئج كطهة يد اهلل تعةىل وا هم حتقي اهلدف والغة ر اليت ميكن
أ تتحق

هملب اليسيطر أو غري ة من أمنة

العمل القيةسيفو وحمل ال ة د أ

ال عير ة قؤولير عن إ ةمر الد ن حب كل تفةصيل

إوةر

ملب األهةث عم

احلية

وُّأ أ ّيمُيا الدّ نُّ] وإعالء كطمر اهلل تعةىل وتببي ال ر عر اإلسالميرو

ولي تادى العطمةء نة تهة وعرضهة صالل األزمنر ا ةضير حزداد وعيف األمر
و نةعتهة ة روع اإلسالميف وتنةميف احلةنز لطمبةلبر ةحلقيقو و ملا ا قدار مثر
مبةركر تؤتيف أكطهة ولي عد ني نال قةل أ الكروف غري مؤاتير إل ةمر احلكيمر
اإلسالمير وحني رلك.
و د اططعنة عط

جتةرب ةد مقطمني وغري مقطمني

( )2

حتركيا حني

اإلصالح والتغيري وكةنيا و دانةن مقتضعفني ورمبة كةنيا حب غية ا القجي
و ركيا ضمري شعي هم

ت

حتق

الفتح عط

أ د همو ولنة حب رسيل اهلل

( )1دراسةا حب وح ر الفقيشه .220-219/2
( )2كةلقرريد اخلمرريين ( رردس سرررب) وم ررل ا هةمتررة غةنرردي ولرريا ر حل نهرررو حب اهلنررد
وأمحد سيكةرني حب إندونيقية ونيطقي مةند ال حب لنيب أنر قية.
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(صط اهلل عطيش وآلش) أسي

قنر يث مل كن معش ني ُعث ةلرسةلر إح أمري

ا ؤمنني (عطيش القال ) وأ ا ؤمنني صدجير (سال اهلل عطيهة).

البحث اخلامس
هل تقتضي فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر اخلروج على احلاكم اجلائر
لإلمةمررر ووح ررر األمررر أ ميررر كرروى حب النكررة اإلسررالميف أشررةرا إليررش
صحيحر زرار عن أ يف لعفر (عطيش ا لقال ) ةله ( رين اإلسرال عطر مخقرر
أشيةءه عط الاال والزكة واحلج والاي واليح رو رةل زرار ه نقطرته وأي
شيفء من رلك أنضل؟ ةله اليح ر أنضل ألنهة مفترة هن والرياليف ري الردليل
عطيهن) إىل أ

ةل (عطيش القال )ه (رّ رو األمر وسنةمش ومفتة ش و ةب األشيةء

ورضة الرمحن البةعر لإلمة عد معرنتش)(.)1
أقوله اإلمة (عطيش القال ) ليه ادد ية أصيل الد ن اليالا احعتقةد هة
وإح لملكر التي يد والنبي وا عةدو وإمنة ي (عطيش القال ) ادد يرة مرة قريم
الد ن و يلد نيةنش حب نفريس النرةس وعطر أرمس اليا ر تببيقر نة لقيلرش تعرةىله
ن مُّرة وُّصر ّر ّش نُي ر نة وُّاللرملّي أ صو ُّ صينُّرة إِليصرك ُّومُّرة وُّصر صينُّة ّر ّش
د ِ
ن الر ِّ
شُّرُّعُّ لكام ِّم ُّ
إِ صرُّا ّيمُّ وُّمُيسُّ وُّعّيقُّ أ ص أ ّيمُيا الدِّ نُّ وُّح تُّتُّفر ايا نّيشّ] (ال يرىه )13و رد
أكد أ مفتةح رلك والضةمن لش وليد القطبر العةدلر ا تم طرر ة عاري (عطيرش
القال ) حب زمة احلضيرو ونةئبش حب وح ر األمرو إر رش تقرة الفررائض والقرنن

( )1الكةحبه 18/2و كتةب اإلمية والكفرو ةب دعةئم اإلسال و ح.5
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و ي معن

ة ورد حب ز ةر اإلمة احلقني (عطيش القال ) (أشهد أنك د أ مرت

الاال وآتيت الزكة ).
وحب روا ررر احملكررم وا ت ررة ش عررن أمررري ا ررؤمنني (عطيررش القررال ) (أوهلررة
الاال وم ا لزكة وم الاية وم احلج وم اليح رر و ريف صةمتتهرة واحلةنكرر جلمير
الفرائض والقنن)(.)1
وحب روا ر أصرى عن اإلمة الرضة (عطيش القال ) ةله (إ اإلمةمر يف
منزلر األنبيةء وإرث األوصيةءو إ اإلمةمر صالنر اهلل وصالنر الرسيل (صط اهلل
عطيش وآلش) ومقة أمري ا ؤمنني ( عطيش القال ) ومرياث احلقن واحلقني (عطيهمة
القال )و إ اإلمةمر زمة الد ن ونكة ا قطمني وصالح الدنية وعز ا ؤمننيو إ
اإلمةمر أس اإلسال النةميف ونرعش القةميفو ةإلمة متة الاال والزكة والاية
واحلررج واجلهررةدو وتررينري الفرريفء والاررد ةا وإمضرةء احلرردود واأل كررة ومنر
ال غير واألطررافو اإلمرة ألرل رالل اهلل وألرر

ررا اهلل و قريم ردود اهلل

و ملب عن د ن اهللو و دعي إىل سربيل ر رش ةحلكمرر وا يعكرر احلقرنر واحلجرر
البةلغر)() 2إىل آصر احلد ث.
و د عرمنت عض الروا ةا أ مير اإلمةمر وعكيم ركةتهة وآوةر ة ملكر
مة

تا من مفةسد عط عدمهة وغاربهة مرن أ طرهة مرن رةب (األمرير تعررف

أضداد ة) كقيل اإلمة الرضة (عطيش القال ) حب روا ر العيي والعطرل حب عطرر
لعل اإلمة ه (وإنش لي مل جيعل هلم إمةمةن لدرست ا طرر ور را الرد ن وغرريا
القنن واأل كة ولزاد نيش ا بتدعي ونقح منش ا طحردو وشربمهيا رلرك عطر
ا قطمني)().3

( )1هةر األنياره 62/93و رسةلر احملكم وا ت ة هره  77عن تفقري النعمةنيف.
( )2أصيل الكةحبه ج/1كتةب احلجرو ةب نةدر لةم حب نضل اإلمة وصفةتشو ح.1
 )3عطل ال رائ ه 253/1و البةب 182و ح5و عيي أصبةر الرضةو البةب 34و ح.1
(
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أقول ه حب ضيء ملا كي غاا وح ر األمر مرن أ طرهة وتقممرح مقرة اإلمةمرر
ال ر ف من أعكم ا نكراا اليت جيا دنعهة وإزالتهة ة

تا عطيهة مرن وطمرر

عكيمر لطد ن وصقةر لطمقطمني( )1و و د خلّح اإلمة الارةدق (عطيرش القرال )
حب روا ر حتف العقيل ا عرونر تداعيةا ملا ا نكر الكبري قيلش (عطيش القال )ه
( ورلك أ حب وح ر الياليف اجلرةئر دوس احلر (دوس أي الري ء ةلرلرلو وحب
نقخره دروس -احل ) كطش وإ يةء البةطل كطش وإ هةر الكطرم واجلرير والفقرةد
وإ برررةل الكترررا و ترررل األنبيرررةء وا رررؤمنني و رررد ا قرررةلد وتبرررد ل سرررنر اهلل
وشرائعش)().2
ومن مل اليي األول الملي غااربت نيرش اخلالنرر وصريدر ر وح رر أمرير
األمر عد ونة رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش) نقد ةشرر ا عاريمي (عطريهم
القال ) وأصحة هم القية حب ولش ملا ا نكر الكبري وإصالح مة نقد مرن أمرير
األمرررو و ررد تقررد حب الفاررل األول حب النبررمل التأرخييررر شرريا د مررن سررري أمررري
ا ؤمنني والقيد الز راء (صطياا اهلل عطيهمة) والاةد ني من أصحةب رسيل
اهلل (صط اهلل عطيش وآلش).
و د اختمل النهيف عن ملا ا نكر عد أشكةل جنعطهة حب مقتي ةا إلعبرةء
نكر عمة ميكن نعطشه
املستوى األوله التار ح عد شرعير ؤحء الريح وأ

رملا ا قرة

ري أل رل

يت النل (صط اهلل عطيش وآلش) إللقةء احلجر عط الغةصبني وعط األمر مجيعةن
ولتملكري م دائمةن هملا الركن األسةسيف لطد نو وانتتحت القيد الز راء (عطيهة

( )1رال ر صبررةب عنرريا (مررةرا صقرررا األمررر ررني ولّررت أمر ررة مررن ح قررتح ) حب
صبةب ا ر طره .217/1
( )2حتف العقيله .212
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القال ) ملب احلركر ا بةركر حب أول أ ة اححنرراف كمرة ري معطري مرن صببهرة
ال هري .
أمة أمري ا ؤمنني (عطيرش القرال ) نقرد أ رة احلجرج تطري احلجرج و رت
األسةليا ومنهة يلش (عطيش القال ) حب اخلببر ال ق قيره (أمة واهلل لقد تقماهة
نال وإنش ليعطم أ حمطيف منهة حمل القبا من الر ر و نحردر عرين القريل وح
ر

إليف البري) إىل أ

ةل (عطيش القال )ه (ناوا وحب العني ملى وحب احلط

شملى أرى تراويف نهبةن).
ومنهة يلشه (ح قةس آل حممد من ملب األمر أ د وح قيمى هم مرن
لرا نعمتهم عطيش أ دانو م أسةس الد ن وعمرةد الريقنيو إلريهم فريفء الغرةليف
و هم طح التةليفو وهلم صاةئح

اليح ر ونيهم اليصير واليراورو ا

إر

رل احل إىل أ طش ونقل إىل منتقطش)(.)1
ومررن كررال لررش (عطيررش القررال ) حب الررتك طم مررن ررر اه (وأمجعرريا عطر
منةزعيت قةن كنت أوىل ش من غريي)()2و وح نر د أ نبيل ملكر ال ريا د أل
ا اةدر ةنطر ة تجةلةا ك ري وعميقر فضل اهلل تعةىل.
املستوى الثاني ه تيليش النةس إىل مقةطعر ؤحء الكطمر والتحمل ر مرن الردصيل
حب أعمةهلم و وحب رلرك روا رةا كر ري ركرنرة الع رراا منهرة حب البحرث ال ةلرث
ا تقررد و كاررحيحر أ رريف اررري ررةله (سررألت أ ررة لعفررر (عطيررش القررال ) عررن
أعمةهلمو نقةل ليفه رة أ رة حممردو حو وح مرد طرم و إ أ رد م ح اريا مرن
دنية م شيئةن إح أصة يا من د نش م طش)().3

( )1نهج البالغره اخلببر 2و .3
( )2نهج البالغره اخلببر .217
 )3وسةئل ال يعره كتةب التجةر و أ ياب مة كتقا شو ةب 42و ح.5
(
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وحب صحيحر ا ن أ ريف عفرير عرن اإلمرة الارةدق (عطيرش القرال ) (إ
أعيا الكطمر ي القيةمر حب سرادق من نةر ت ألكم اهلل ني العبةد)(.)1
ومنهة ا رروي عرن رسريل اهلل (صرط اهلل عطيرش وآلرش)ه (إ رةكم واةلفرر
القطبة نإنش ر ةب الد ن)().2
وعنش (صط اهلل عطيش وآلش) ة له (إ ةكم وأ ياب القرطبة و ياشريهةو
نإ أ ر كم من أ ياب القطبة و ياشيهة أ عدكم من اهلل عز وللو ومن آورر
القطبة عط اهلل عز ولل أر ا اهلل عنش اليرع ولعطش ريا )().3
و اررل النهرريف عررن مقررةعدتهم تر حب نررةء ا قررةلد كمررة حب صررحيحر
ينه ن عقيب ةله ( ةل ليف أ ي عبد اهلل (عطيش القال )ه ح تعنهم عطر

نرةء

مقجد)().4
وعن جمرد تقجيل احسم حب د يانهم وإ مل قم أي عمرل هلرمو نفريف
صحيحر الكة طيف عرن أ ريف عبرد اهلل (عطيرش القرال ) رةله (مرن سريمد احرش حب
د يا ولد سة

–مقطيب عبةس-

رب اهلل ي القيةمر صنز ران).

و نبمش اإلمة الاةدق (عطيش القال ) إىل عكيم صبر م حب ميوقر نضريل
ن عيةمس ةل (عطيش القال )ه ( ة نضيل واهللو لضررر رؤحء عطر

رملب األمرر

أشد من شرر ال ك والد طم)().5
( )1وسةئل ال يعره البةب القة و ح.6
( )2هةر األنياره 368/10و ح.7
 )3هةر األنياره 372/75و ح.19
(
( )4والررملي طيررش حب وسررةئل ال رريعره كتررةب التجررةر و أ ررياب مررة كتقررا ررشو ررةب 42و
ح8و .9
( )5وسررةئل ال رريعره كتررةب األمررر ررة عروف والنهرريف عررن ا نكرررو أ ررياب األمررر والنهرريفو
ةب 37و ح.6
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و د انت را ملب ال قةنر لدى عمي اجملتم اإلسالميف وعرف هة ت
البياغيت أنفقهم رغم مة كطّف رلك من مثن نةدحو كمة حب صحيحر صرفيا
ن مهرا اجلمةل ّة ةع مجةلش تنفيملان لتيليش اإلمة الكة م (عطيش القال ) ت
ح ؤلر ة هلةرو العبةسيف لطحجو ةله (نبطغ رلرك إىل رةرو نردعةنيف نقرةل
ليفه ة صفيا

طغين أنك عت مجةلكو طته نعم و ةله وملُّ؟ طته أنة شيخ

كبري وإ الغطمة ح في

ة ألعمةلو نقةله يهةا يهةاو إنيف ألعطم من أشةر

عطيك هملاو أشةر عطيك هملا ميس

ن لعفرو طته مة ليف و يس

ن لعفر؟

نقةله دع ملا عنك نياهلل ليح قن صحبتك لقتطتك)(.)1
و ة ليفء ةألسرى من أصحةب احلقني ن عطيف صة ا نرخ ورؤوس
القتط إىل ميس اهلةدي ةله (واهلل مة صرج قني إح عرن أمررب –أي اإلمرة
ميس

ن لعفر (عطيش القال ) -وح اتب إح حمبتش ألنش صة ا اليصير حب أ ل

ملا البيتو تطين اهلل إ أ قيت عطيش)().2
و عبمر األئمر (عطيهم القال ) عرن أ هرم وأسرفهم أل اجملتمر مل طترز
هملب ا قةطعر ممة أدى إىل استمرار وليد ؤحء الكطمرر ومترةد هم حب طغيرةنهمو
نفيف روا ر عطيف ن أ يف محز عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) ةله (ليح أ

ين

أمير ولدوا هلم من كتا وجيل هلم الفيفء و قةتل عنهم و هد مجةعتهم رة
سطبينة قنةو ولي تركهم النةس ومرة حب أ رد هم مرة ولردوا شريئ نة إح مرة و ر حب
أ د هم)().3
و نبغيف احنتبةب إىل أ األئمر (عطيهم القال ) دلّيا شيعتهم عط البدائل
اح تاةد ر هلملب ا قةطعر؛ أل حتر م العمل لطقرطبر ألرر الكر ري ن مرن نررص

( )1وسةئل ال يعره كتةب التجةر و أ ياب مة كتقا شو ةب 42و ح.17
( )2هةر األنياره 151/48و عن مهج الدعيااه .227-217
 )3ا ادر القة ه ةب 47و ح.1
(
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العمل و دعهم حب رمة ونة ر و ملا

كّل صبران عط أصل وليد م ووبةا

عقيد عضهمو ومن تطك البدائل ا هن احلر صايصةن ال زراعر والتجةر و روي
عن اإلمة البة ر (عطيش القال ) يلشه (كة أ يف قيله صري األعمرةل احلررث)

()1

و ةل اإلمة الاةدق (عطيش القال ) عن الفال نيه ( م الزارعي كنريز اهلل حب
أرضشو ومة حب األعمةل شيفء أ ام إىل اهلل من الزراعر)()2و وورد عنهم (عطيهم
القال )ه (إ تقعر أع ةر الرزق حب التجةر )().3
وكة األئمر (عطيهم القال ) اةر ي

أمياهلم م

عرض األصرحةب

هقا مة ورد حب عض الروا ةا.
كمة وضمح األئمر (عطيهم القال ) أ مقةطعر القطبر ختتح ةلي ةئف
اليت نيهة معينر لطجرةئر والكرةمل وإدامرر مطكرش وح ت رتمل الي رةئف الريت نيهرة
صدمر لطنةسو و فظ لطاةحل العة و أي أنهم (عطيهم القال ) فر ي

ني عمل

احلكيمر وعمل الدولر كةلتعطيم والاحر وش البرق و فظ األمن العة وحني
رلكو و ملا سب هلم (عطيهم القال ) حب اليعيف القيةسيف واإلداري نفيف روا ر
أ رريف كررر احلضرررميف ررةله (دصطررت عط ر أ رريف عبررد اهلل (عطيررش القررال ) وعنرردب
إحةعيل ا نشو نقةله مة مين ا ن أ يف القممةل –أو القممةك حب عض النقخ – أ
خيرج شبةب ال يعر نيكفينش مة كفيش النةسو و عبيهم مة عبيف النةس)().4
املستوى الثالثه التيلش إىل اليح الكطمرر وأعريانهم مبةشرر رةألمر رة عروف
والنهيف عن ا نكر استجة ر لطحد ث النبيي ال ر ف ا هير لدى الفر قنيو نفيف
مقند أمحد أنش ( يل لرسيل اهلل (صط اهلل عطيرش وآلرش)ه أي اجلهرةد أ را إىل
( )1الكةحبه 260/5و ح.2
( )2وسةئل ال يعره 25/12و ح.3
 )3وسةئل ال يعره كتةب التجةر و أ ياب مقدمةتهةو ةب 1و ح4و 5و .8
(
( )4تقدمت (صفحر )672و ر م .11
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اهلل عررز ولررل؟ نقررةل (صررط اهلل عطيررش وآلررش)ه كطمررر ر تقررةل إلمررة لررةئر)

()1

واحلث ا بط أي ت ولي كطفترش رملب الكطمرر يةترشو وحب روا رر جممر البيرة
تار ح مللك عن النل (صط اهلل عطيش وآلش) رةله (أنضرل اجلهرةد كطمرر ر
عند سطبة لةئر قترل عطيرش)()2و و عرن أمرري ا رؤمنني (عطيرش القرال ) رةله (إ
ا ررراد مررن يلررش تعررةىله وُّمّرنُّ النررةسِ مُّررن ُّ صررِي نُّفْقُّرشُ ا صتّغُّررةء مُّرصضُّررةاّ الطّرشّ]
(البقر ه ) 207الرلل الملي قتل عط األ مر ة عروف والنهيف عن ا نكر)().3
وأركر نة عض ال يا د ممة قل تداوهلةه
(منهة) رسةلر اإلمة احلقني (عطيش القرال ) إىل معةو رر ألرملرب نيهرة ممرة
ارتكبش من ا نكراا وتقر عش عطيهةو و د روا ة ا رن تيبرر حب اإلمةمرر والقيةسرر
والك ررريف حب رلةلرررش والقةضررريف النعمرررةنيف حب دعرررةئم اإلسرررال والبوسررريف حب
اح تجةج وحب روا ر البيسيفو كتا اإلمة احلقني (عطيش القال ) عةو ر (أمرة
عدو نقد لةءنيف كتة ك تملكر نيش أنش انتهت إليك عين أمير مل تكن تكرنين هرة
رغبر يف عنهةو وإ احلقنةا ح هدي هلة وح قدد إليهة إح اهلل تعةىلو وأمة مة
ركر أنش ر يف إ ليك عرينو نإمنرة ر رةب ا الّ ري ا مرةؤو

ةلنميمررو ا فر ري

رني

اجلم و وكملب الغةوو ا ةر ي و مة أرداُ ر ةن وح صالن نةو وإنيف ألص ر اهلل
حب ترررك رلررك منررك ومررن ز ررك القةسرربني احملطّ رنيو رزب الكررةملو وأعرريا
ال يبة الرليم.
ألقتُّ ةتل جر وأصحة ش العة د ن ا خبتني الرمل ن كرةنيا قرتفكعي
البدعو و أمرو

ة عروف و نهي عن ا نكر؟ نقتطتهم طمةن وعدوانةن من عد مة

أعبيتهم ا ياوي الغطيكرو والعهيد ا ؤكد لرأ عط اهلل واستخفةنةن عهدب.

( )1مقند أمحده .251/5
( )2جمم البية ه .423/2
 )3جمم البية ه 301/2و ا قتدركه  438/2نقالن عن لا الطبةب.
(
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أولقت قةتل عمرو ن احلمر الرملي أصطقرت وأ طرت ولهرش العبرةد ؟
نقتطتش من عد مة أعبيتش من العهيد مة لي نهمتش العُاصم نزلت من شعف اجلبةل.
أوُّلقت ا دمعيف ز ةدان حب اإل سرال و نزعمرت أنرش ا رن أ ريف سرفية و و رد
ض رسيل اهلل صط اهلل عطيش وآلش وسطم إ اليلد لطفرراش ولطعرة ر احلجررو
وررم سرطّبتش عطر أ ررل اإلسررال قتطررهم و ُقبر أ ررد هم وأرلطررهم مررن صررالفو
و اطّبه م عط لرملوع النخرل؟ سربحة اهلل رة معةو ررو لكأنرك لقرت مرن رملب
األمرو وليقيا منك.
أوُّ لقت ةتل احلضرميف الملي كتا إليك نيرش ز رةد أنرش عطر د رن عطريف
كر اهلل ولهشو ود ن عطيف ي د ن ا ن عمش صط اهلل عطيرش وآلرش وسرطم الرملي
ألطقك جمطقك الملي أنت نيشو وليح رلك كة أنضرل شررنك وشررف آ ةئرك
جت م الر طتنيه ر طر ال تةء والايفو نيضعهة اهلل عنكم نة منر عطيكم.
و طت نيمة طته انكر لنفقك ود نك وألمر حممدو وات ش عاة ملب
األمر وأ تردم م إىل نتنر .وإنيف ح أعطم هلة نتنر أعكم من وح تك عطيهة.
وإنيف واهلل مة أعرف أنضل من لهةدكو نإ أنعل نإنرش ر رر إىل ر ريفو
وإ مل أنعطش نةستغفر اهلل لد ينو وأسألش التيني

ة ألا و رض و و طت نيمرة

طته مت تكدنيف أكردك نكردنيف رة معةو رر مرة ردا لركو نطعمرري لقردمي نة ُكرةد
الاةحلي و وإنيف ألرلي أ ح تضرم إح نفقك وح متح إح عمطركو نكردنيف مرة
دا لكو وات اهلل ة معةو رو واعطم أ هلل كتة رةن ح غرةدر صرغري وح كربري إح
أ اة ةو واعطم أ اهلل ليه نةسٍ لك تطك ةلكنرو وأصملك ةلتهمرو وإمةرتك
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صرربيةن

رررب ال رررابو و طعررا ررةلكالبو مررة أراك إح ررد أو قررت نفقرركو

وأ طكت د نكو وأضعت الرعير .والقال )(.)1
(ومنهررة) رسررةلر اإلمررة القررجةد (عطيررش ا لقررال ) إىل حممررد ررن شررهةب
الز ري و ي من العطمةء ا قر ني إىل مطيك ا روانيني

()2

ةل (عطيش القال ) نيهرةه

(كفةنة اهلل وإ ةك من الفنت ورمحرك مرن النرةرو نقرد أصربحتُّ هرةل نبغريف رن
عرنك هة أ

رمحك نقد أوقطتك نعم اهلل مبة أصحم من دنك وأطةل من عمرك

و ةمت عطيك جج ا هلل مبة محطك من كتة ش ونقهك نيش مرن د نرش وعرنرك مرن
سنر نبيش حممد صط اهلل عطيش وآلشو نرضيف لك حب كل نعمر أنعم هرة عطيرك وحب
( )1ميسيعر كطمةا اإلمة احلقني (عطيرش القرال )ه  314عرن الغرد ر لطعالمرر األمريينه
160/10و وهةر األنياره 212/44و ح9و ورلةل الك يفه 252/1و واح تجةجه
.297
( )2روي أ عمر ن عبد العز ز كتا حب قش إىل ا نةقه ((عطريكم رة ن شرهةب نرإنكم
ح جتدو أ دان أعطم ةلقنر ا ةضير منش)) و يل كحيله مرن أعطرم مرن رأ رت؟==
== ةله ا ن شهةبو يل لشه وم من؟ ةله ا ن شهةبو يل لرشه ورم مرن؟ رةله ا رن
شهةبو ومل زل الز ري م عبد ا طك ورم مر

رة رن عبرد ا طرك ( كريف عرن

تنقرريح ا قررةله .)186/3وعررن ررةما نقررخر التحررفو الببعررر ال ةنيررر  - 1363ش
 - 1404ق مؤسقررر الن ررر احسررالميفو مجةعررر ا درسررني قررم ا رررنرو تاررحيح
وتعطي عطيش عط أكرو الغفرةريه (( حممرد رن مقرطم رن عبيرد اهلل رن عبرد اهلل رن
شه ةب الز ري عط مرة كهرر مرن كترا ال الرم مرن ا نحررنني عرن أمرري ا رؤمنني
وأ نةئش عطيهم القال كرة أ ريب مقرطم مر مارعا رن الرز ري ولردب عبيرد اهلل مر
ال لبن مروا و تقطرا حب دنيرة مو لعطرش
ا ركني ي در و ي مل زل عةم ن

رة

ررن عبررد ا طررك معطررم أوحدب وأمرررب أ ميط ريف عط ر أوحدب أ ةد ررث نررأمط عطرريهم
أر عمةئر د ث .. .ومن نة أطرراب عطمرةؤ م ورنعريب نريق منزلترش هيرث تعجرا
ا ن جر من ك ر مة ن رب من العطم)).
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كل جر ا تج هة عطيك الفرمس مبة ض  .نمة ض إح ا تط شكرك حب رلك
وأ دى نيش نضطش عطيك نقرةله لرئن شركرمت أل ز ردنكم ولرئن كفررمت إ عرملا يف
ل د د ].
نةنكر أي رلل تكري غردان إرا و فرت رني ردي اهلل نقرألك عرن نعمرش
عطيك كيف رعيتهة وعن ججش عطيك كيف ضيتهة وح حتقنب اهلل رة الن منرك
ةلتعرمل ر وح راضرريةن منررك ةلتقاررريو يهررةا يهرةا لريه كررمللكو أصررمل عطر
العطمةء حب كتة ش إر ةله لتبيننش لطنةس وح تكتمينش] واعطم أ أدن مة كتمتُّ
وأصف مة ا تمطتُّ أ آنقت و

ر الكةمل وسهمطت لش طر

الغيف ردنيمك منرش

ني دنيا وإلة تك لش ني دُعيتو نمة أصينين أ تكي تبيء إمثك غدان م
اخلينرو وأ تقأل عمة أصملا إعةنتك عط

طم الكطمرو إنك أصملا مة لريه

لك ممن أعبةك ودنيا ممن مل رد عط أ د قرةن ومل تررد رةطالن رني أدنرةك.
وأ ببت من ةد اهلل أوليه دعةئش إ ةك ني دعرةك لعطريك ببرةن أداروا رك
ر

مكة هم ولقران عوو عطيك إىل ال ة م وسطّمةن إىل ضاللتهمو داعيةن إىل

غيهمو سةلكةن سبيطهمو دصطي

ك ال ك عطر العطمرةء و قترةدو

رك طريب

اجلهةل إليهمو نطم بطغ أصح وزرائهم وح أ يى أعيانهم إح دو مة طغت من
إصالح نقةد م واصتالف اخلةصر والعةمر إليهم .نمة أ ل مة أعبيك حب در مة
أصملوا منك .ومة أ قر مة عمروا لكو نكيف مة صر يا عطيك.
نةنكر لنفقك نإنش ح نكر هلة غرريك و ةسربهة قرةب رلرل مقرؤول.
وانكر كيف شكرك ن غملاك نعمش صغريان وكبريان .نمرة أصرينين أ تكري كمرة
ةل اهلل حب كتة شه نخطف من عد م صطف ورويا الكتةب أصملو عرمس ملا
األ دنر و قيلرري سرريغفر لنررة] إنررك لقررت حب دار مقررة  .أنررت حب دار رد آرنررت
ر يلو نمة قةء ا رء عد رنةئش .طي

ن كة حب الدنية عط وللو رة رؤس

ن مييا وتبق رني ش من عدب .ا ملر نقد نبئت .ةدر نقد ألطت .إنك تعةمرل
من ح جيهل .وإ الملي ألفظ عطيك ح غفل.
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جتهز نقد دنة منرك سرفر عيرد وداو رنبرك نقرد دصطرش سرقم شرد د .وح
حتقا أنيف أردا تي يخك وتعنيفك وتعيريكو لكين أردا أ

نعا اهلل مة نةا

من رأ ك و رد إليك مة عزب من د نك وركرا يل اهلل تعةىل حب كتة شه وركّر
نإ الملكرى تنف ا ؤمنني]  .أغفطت ركر من مض من أسنةنك وأ رانك و قيت
عد م كقر أعضا( . )1أنكر ل ا تطيا مب ل مة ا تطيتو أ
و عت نيشو أ

ل و عيا حب م ل مة

ل ترا م ركراُّ صريان أ مطيب وعطمت شيئةن لهطيبو ل كيت

مبة رل مرن ةلرك حب صردور العةمرر وكطفهرم ركو إر صرةروا قتردو
و عمطي

أمرك .إ أ ططت أ طيا وإ

رأ رك

رمت رميا وليه رلك عندك ولكن

أ هر م عطيك رغبتهم نيمة لد كو ر ةب عطمةئهم وغطبر اجلهل عطيك وعطيهم
و ا الرئةسر وططا الدنية منكو ومنهم أمة ترى مة أنت نيش من اجلهل والغر
ومة النةس نيش من البالء والفتنرو د ا تطيتهم ونتنتهم ةل غل عن مكةسربهم ممرة
رأواو نتة ت نفيسهم إىل أ

بطغيا من العطم مة طغتو أو دركيا ش م ل الملي

أدركتو ني عيا منك حب هرر ح ردرك عمقرش وحب رالء ح قردر ردرب .نرةهلل لنرة
ولك و ي ا قتعة .
أم ة عد نأعرمس عن كل مة أنت نيش ت تطح

ةلاةحلني المل ن دننيا

حب أحةهلمو حصقر بينهم كهير مو ليه ينهم و ني اهلل جةب وح تفتنهم
الدنية وح فتني

هةو رغبيا نبطبيا نمة لب يا أ حلقيا .نإرا كةنت الدنية تبطغ من

م طك ملا ا بطغ م كو سنك ورسريخ عطمرك و ضرير ألطركو نكيرف قرطم
احلدث حب سنشو اجلة ل حب عطمش ا أني حب رأ شو ا دصيل حب عقطرش .إنرة هلل وإنرة

( )1األعضاه ا كقير القر  .ولعل ا رراده قيرت كأ رد رنر األعضرا .عرن رةما
حمق التحفو أ يله لعل ا راد من الت بيش ي ال ؤ أل العرب كةنت تت ةء من
ال ير األعضا ةل الكميت ن ز د حب وصف عد ترأورب ة تمةمرةا عةمرر النرةس
وعررةداتهم (وح القررةحنةا البةر ررةا ع رريرن أمررر سررطيمُ القررر أ مرررم أعضرراُ)
واألشعةر حب ملا ا عن ك ري .
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إليش رالعي  .عط من ا عيل؟ وعند من ا قتعتا؟ ن كي إىل اهلل منة ومة نرى
نيك وحنتقا عند اهلل مايبتنة ك.
نةنكر كيف شكرك ن غملاك نعمش صغريان وكبريانو وكيف إعكةمك رن
لعطك د نش حب النةس مجيالن و وكيف صريةنتك لكقري مرن لعطرك كقريتش حب
النةس ستريان و وكيف ر ك أو عدك ممن أمرك أ تكي منش ر بةن رليالن .مة لرك
ح تنتبش من نعقتك وتقتقيل من ع رتك نتقيل .واهلل مة مرت هلل مقةمرةن وا رد نا
أ ييت ش لش د نة أو أمت لش نيش ةطالنو ن هملا شكرك من استحمطك .مة أصينين
أ تكرري كمررن ررةل اهلل تعررةىل حب كتة ررشه أضُّرةعُيا الاُّرال ُّوات ُّبعُريا ال ُّر ُّه ُّيااّ
قيفُّ ُّطقي ُّ غيم نة] استحمطك كتة رش واسرتيدعك عطمرش نأضرعتهةو ننحمرد اهلل
ن ُّ
الملي عةنةنة ممة ا تالك ش والقال )(.)1
(ومنهة) يل اإلمة الاةدق (عطي ش القال ) ة كتا إليش ا نايره ((مل
ح تغ ةنة كمة غ ةنة سةئر النةس؟ نألة ش (عطيش القال )ه (ليه لنة مة خنةنك من
ألطش وح عندك من أمر ا صر مرة نرلريك وح أنرت حب نعمرر ننهنئرك وح ترا رة
نقمر ننعزم ك هة نمة نان عندك؟) نكتا ا ناير إليشه ((تاحبنة لتنارحنة))
نألة ررش (عطيرررش القررال )ه (مرررن أراد الرردنية ح نارررحك ومررن أراد ا صرررر ح
احبك)().2
(ومنهة) ميا ف اإلمة الكرة م (عطيرش القرال ) احلةزمرر والياضرحر حب
ا بةلبر هقهم (عطيهم القال ) حب وح ر أمر األمرو نفيف منة ا ا ن شهرآشيبه
(( عن كتةب أصبةر اخلطفةء أ

ةرو الرشيد كة

(حب النقخره صمل) نردكةن تر أردم رة اليركو نيرأ

قيل يس

رن لعفرره ُرد

تر أحلم عطيرش نقرةل (عطيرش

( )1حتف العقيله .175-173
( )2وسةئل ال يعره كتةب التجةر و أ ياب مة كتقا شو ةب 37و ح.2
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القررال )ه ح آصررمل ة إح هرردود ةو ررةله ومررة رردود ة؟ ررةله إ

ررددتهة مل

ترد ة؟ ةله ه م لدمك إح نعطتو ةل أمة احلدم األول نعد و نتغيمر ولش الرشيد
و ةله إ هةنو ةله و احلد ال ةنيف حر نردو نةر رد ولهرش .واحلرد ال ةلرث إنر قيررو
نةسيدم ولهش و ةله يش .ةله والرا

سيف البحر ممة طيف اجلزر (لعطرش اخلرزر)

وأ رمينيرو ةل الرشيده نطم ب لنة شيفءو نتحريلص إىل جمطقريفو رةل ميسر ه رد
أعطمتك أ نين إ

ددتهة مل ترد ة نعند رلك عز عط

تطش))(.)1

و ال م ل رلك م اخلطيفر العبةسيف حممد ا عروف ة هردي ا رن أ ريف
لعفر ا ناير عندمة رآب اإلمرة ميسر

رن لعفرر (عطيرش القرال ) ررد ا كرةمل

نقةله ة أمري ا ؤمنني مة ةل مكطمتنة ح ترد؟ إىل آصر احلد ث.
ومررن مياعكررش (عطيررش القررال ) هلررةرو مررة رواب اخلبيررا البغرردادي حب
(ت ةر خ غداد) وغريب ةله ( عث ميس
رسةلر إىل ةرو

ن لعفرر (عطيرش القرال ) مرن احلربه

قيلش لشه لن نقضيف عين ي مرن الربالء تر

نقضريف عنرك

معش ي مرن الرصرةءو تر نفضريف مجيعر نة إىل ري لريه لرش انقضرةء خيقرر نيرش
ا ببطي )().2
(ومنهة) لإلمة الرضة (عطيش القرال ) كةلرملي رواب ال ريخ الاردوق حب
عطل ال رائ وعيي أصبةر الرضة قندب عن حممد رن سرنة
ميحي الرضة عطيش القال خبراسة وكة ا أمي

رةله (كنرت عنرد

قعدب عط ميينش إرا عد لطنةس

ي احونني و ي اخلميه نرنر إىل ا رأمي أ رلرالن مرن الارينير سررق نرأمر
إ ضةرب نطمة نكر إليش ولدب متق فةن ني عينيش أور القجيد نقةل لشه سيأ هلملب
( )1منة ررا آل أ رريف طةلرراو ناررل حب معرررةليف أمرريرب (عطيررش القررال )و هررةر األنرررياره
144/48و ح.20
( )2ميسررريعر ا اررربف والعرر ه  403/11عرررن ترررأر خ غرررداده 32-31/13و ترررملكر
اخلررياصه 360و البدا ررر والنهة ررر ح ررن األوررريه 183/10و والكةمررل حب التررأر خه
 164/6وغري ة.
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ا وةر اجلميطر وهلملا الفعرل القبريح أتنقرا إىل القرر ر مر مرة أرى مرن مجيرل
آوةرك و ة رك؟ ةله نعطت رلك اضربراران ح اصتيرةرا رني منعرتين قريف مرن
اخلمه والفيفءو نقرةل ا رأمي ه أي ر لرك حب اخلمره والفريفء؟ رةله إ اهلل
تعةىل قم اخلمه ستر أ قة و ةل اهلل تعةىله وأعطميا إمنة غنمرتم مرن شريفء
نإ هلل مخقش ولطرسيل ولملي القر

واليتةم وا قةكني وا ن القبيل إ كنتم

آمنتم ةهلل ومة أ نزلنة عط عبدنة ي الفر ة

ي التق اجلمعة ] و قرم الفريفء

عط ستر أ قة نقةل اهلل تعةىله مة أنةء اهلل عط رسيلش من أ ل القررى نططرش
ولطرسيل ولملي القر

واليتةم وا قةكني وا ن القربيل كريال كري دولرر رني

احغنيةء منكم] ةل الايحبه نمنعتين قيف وأنة ا ن القبيل منقب

يف ومقكني

ح أرل عط شيفء ومن محطر القرآ و نقةل لش ا أمي ه أعبّل دان من ردود
اهلل و كمةن من أ ك ةمش حب القةرق من ألل أسةطريك ملب؟ نقةل الايحبه ا دأ
نفقك تبهر ة وم طهم ر غريك وأ م د اهلل عطيهة وم عط غريكو نةلتفت ا أمي
إىل أ يف احلقن الرضة عطيش القال نقةله مة قيل؟ نقةله إنش قيل سُرق نقرقو
نغضا ا أمي غضبةن شد دان وم رةل لطاريحبه واهلل أل بعنركو نقرةل الاريحبه
أتقبعين وأنت عبد ليف؟ نقةل ا أمي ه و طك ومن أ ن صررا عبردان لرك؟ رةله
أل أمك اش ت مرن مرةل ا قرطمني نأنرت عبرد رن حب ا ررق وا غررب تر
عتقيك وأنة مل أ عتقك وم طعت اخلمه و عد رلك نال أعبيت آل الرسيل قةن
وح أعبيتين ونكرائيف قنة واألصرى أ اخلبيث ح بهر صبي ةن م طرش إمنرة بهررب
طة ر ومن حب لنبش احلد ح قيم احلدود عط غريب ت

بدأ نفقش أمرة حعرت

اهلل تعةىل قيله أتأمرو النةس ةلو وتنقي أ نفقكم وأنتم تتطي الكتةب أنال
تعقطي ] نةلتفت ا أمي إىل الرضة عطيش القال نقرةله مرة تررى حب أمررب؟ نقرةل
عطيش ا لقال ه إ اهلل تعةىل ةل حملمد (صط اهلل عطيرش وآلرش)ه

رل نططرش احلجرر

البةلغر] و يف الريت مل تبطرغ اجلة رل نيعطمهرة عطر لهطرش عطمهرة العرةمل عطمرش
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والدنية وا صر ةئمتة

ةحلجر و د ا تج الرلل نأمر ا أمي عند رلك إطالق

الايحب وا تجا عن النةس واشتغل ةلرضة عطيش القال

ت حش نقتطش)(.)1

وروى ال ررريخ البيسررريف حب التهر ر مل ا واحستبارررةر عرررن أ ررريف سرررعيد
اخلراسةنيف ةله (دصل رلال عط أ يف احلقن الرضة (عطيش القال ) خبراسرة
نقأحب عن التقارريو نقرةل أل رد مةه ولرا عطيرك التقارري ألنرك اردتينو
و ةل لآلصره ولا عطيك التمة ألنك ادا القطبة )() 2أي أ سفرب لقارد
القطبة معاير نال قامر حب صالتش.
املستوى الرابع ه حتمل ر األمر وتنبيههة إىل اخلبة ة والملنيب اليت تؤدي إىل تقطّط
الكة ني واألشرارو و م (عطيهم القال ) مينعي
القطبر أي عةجلينش ةلدن

مللك أصل وصيل اجلرةئر إىل

بل الرن و أو ل عةجلي العطل بل ا عطيحا و ي

أسطيب ألدى حب العالج كمة يل (الي ة ر صري من العالج).
ومن تطك األميره-
 -1ترك األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر كةلروا ر حب الكةحب والتهمل ا عن
اإلمة الرضة (عطيش القال ) ةله (لتأمرُ

ة عروف ولتنهن عن ا نكررو

أو ليقررتعمطن عطرريكم شررراركم نيرردعي صيررةركم نررال قررتجةب هلررم)().3
وروى ال يخ ا فيد حب ا قنعر والبيسيف حب التهمل ا عن النل (صط
اهلل عطيش وآلش) ةله (ح تزال أمريت خبرري مرة أمرروا رة عروف ونهريا عرن
( )1عطل ال رائ ه  240ةب  174عطر تل ا أمي لطرضة (عطيرش القرال )و عيري أصبرةر
الرضةه 452و ةب  59نفه العنيا وحب القند عن سنة نقط لكن حب العطل حممد
ن سنة .
( )2وسةئل ال يعره كتةب الاال و أ ياب صال ا قةنرو ةب 8و ح.6
 )3و ( )3وسةئل ال يعره أ ياب األمر والنهيفو ةب 1و ح4و .18
(
()3
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ا نكر وتعةونيا عط الو والتقيىو نرإرا مل فعطريا رلرك انتزعرت مرنهم
الوكةا وسطط عضهم عط

عض ومل كن هلرم نةصرر حب األرمس وح

حب القمةء)(.)3
 -2عد احستفةد مرن تيليهرةا العطمرةء العرةمطنيه روي عرن رسريل اهلل
(صط اهلل عطيش وآلش) أنرش رةله (سريأتيف زمرة عطر النرةس فررمو مرن
العطمةء كمة فر مر الغرنم مرن الرملئاو نرإرا كرة رلرك ا رتال م اهلل الورر
أشيةءه األول رن ا لوكر من أمياهلم وال رةنيف سرطّط اهلل عطريهم سرطبةنةن
لةئران وال ةلث خيرلي من الدنية ال إمية )(.)1
 -3إنرا الد ن من مضمينش احلقيقيف واحكتفرةء ةل ركطيةا الكة ر رر منرشو
وختطّيف عطمةء الد ن والر ةنيني عن مقؤوليةتهم احلقيقيرو حب د ث عرن
النل (صط اهلل عطيش وآلرش) رةله (سريأتيف عطر أمريت زمرة ح عرنري
العطمررةء إح رريب قررن وح عرنرري القرررآ إح ارريا قررنو وح
عبرردو اهلل إح حب شررهر رمضررة و نررإرا كررة كررمللك سررطّط اهلل عطرريهم
سطبةنةن ح عطم لش وح كم لش وح ر م لش)().2
املستوى اخلامسه اخلروج عط القطبره
لقد ةد األئمر ركرر ا عةرضرر –حب ماربطح اليري  -ضرد القرطبر أداءً
ليالا األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر ومل تيانيا عن استعمةل كل األدواا
ا تة ر ومنهة اخلروج عط القطبر عندمة قتضيف التكطيف رلك أ ه-
 -1تعرريمن امت ررةل اليلرريب ررشو أي أ إنكررةر ا نكررر ح تحقرر إح هررملب
اليسيطرو هقا مراتا األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر.
( )1هةر األنياره  454/22عن لةم األصبةره 126-125و ف .22
( )2هةر األنياره  454/22عن لةم األصبةره 126-125و ف .88
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 -2وتكي ا قدمةا مهيأ ةل تعةىله وُّأعّدَواْ لهُم مة اسصتُّبعصتُم مِّرن اري ٍ]
(األنفررةله ) 60و ررريف شرررةمطر لطقررريى ا عني رررر وا ةد رررر كرررل أشررركةهلة
ومقتي ةتهة.
 -3م مراعرة ا ارةحل العطيرة لطرد ن واجملتمر نقرد كري ا قريِّ لطخرروج
ميلي دان إح أ م ل ملا العمل لش آوةر وتداعيةا صبري كري ضررر ة
أكو كحدوث الفتنر واصتالل النكة وصروج اليض عن القيبر وحنري
رلك.
 -4وأ

تينر م روع متكةمل قت مر نتةئج تطك احلركر ليه عط مقرتيى

النكر ر أل

ملا ا روع متينر عند األئمر (عطريهم القرال ) مبرة عطمهرم

اهلل تبةرك وتعةىلو و قتبي الفقهةء اجلةمعي لط رائط استنبة األ كة
والقيانني من ماةدر ةو وإمنة عط مقتيى التببي أي ولريد ا رؤ طني
لطقية

هملا ا روع اإلهليف ا تكةمل وتنفيملب عط أرمس اليا .

وتقتفةد م روعير اخلروج من عض ا ةا الكرمير كقيلش تعةىله وُّمُّة
لكا مص ح تُقةتّطاي ُّ نّيف سُّبّيلِ الطّرشّ وُّالْمُقصتُّضصرعُّفّنيُّ مّر نُّ الرِّلُّرةلِ وُّالنِّقُّرةء ُّوالْيِلْردُّا ِ]
(النقررةءه )75و يلررش تعررةىله وُّليصلررة دُّنْ ر ُ الطل رشّ النررةسُّ ُّعصضُّ رهُم ّ ربُّعصضٍ لهُ ردِّمُّتص
صُّيُّامّ ُ وُّ ّيُّ وُّصُّطيُّاا وُّمُّقُّةلّدُ ُملصكرُ نّيهُّة اسصرمُ ا لطلرشّ كر ّريان وُّليُّناُررُّ الطلرشُ مُّرن
ُّناُرُبُ] (احلجه.)40
و د أسه أمري ا ؤمنني (عطيش القرال ) م رروعير رملب ا يالهرر لتغريري
ا نكر من أول أ ة اححنراف ينمة محل معش ضعر ا ابف (صرط اهلل عطيرش
وآلش) نةطمر الز رراء (عطيهرة القرال )و ودار عطر

يريا ا هرةلر ن واألنارةر
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طةلبةن النار عط

ملا األمر نطرم قرتجيبياو وتقرد

يلرش (عطيرش القرال )ه (لري

ولدا أر عني روي عز منهم لنة ضت القي )(.)1
وروى اخليارزميف حب منة بش ةله (( صببهم عمر ن اخلبرةب نقرةله لري
صرننةكم عمة تعرني إىل مة تنكرو مة كنتم صةنعني؟ ةله نقكتيا نقةل رلك
والوةنو نقة عطيف (عطيش القال ) نقةله إر كنة نقتتيبكو نإ تبت بطنرةكو رةله
نإ مل أتا؟ ةله إر نضرب الملي نيش عينةك)().2
و د صدرا منهم (سال اهلل عطيهم) أ ةد ث ك ري لتعبئر األمرر هلرملب
ا يالهرر وحتميطرهة ا قرؤولير وإل برةل ال قةنرر ا قة طرر الريت كرة

ف هرة وعمررة

القطبر ا تمطقي هلة المل ن وضعيا األ ةد رث حب ولريب طةعرر القرطبة ولري
كة نةسقةن و رمر اخلروج عطيش وإ أت ا نكراا وانتهك ا قدسةا عطنةن.
ومن األ ةد ث اليارد عن ا عايمني (عطيهم القال ) حب ملا اجملةله-
 -1روا ر مقعد ن صد ر عن لعفر ن حممد (عطيهمة القال ) ةله ( رةل
أمري ا ؤمنني (عطيش القال )ه إ اهلل ح عملب العةمرر رملنا اخلةصرر إرا
عمطت اخلةصر ة نكر سران من غري أ تعطم العةمرو نإرا عمطت اخلةصر
ة نكر لهةران نطم تغري رلك العةمر استيلا الفر قرة العقي رر مرن اهلل
عررز ولررل .ررةله و ررةل رسرريل اهلل (صررط اهلل عطيررش وآلررش وسررطم)ه إ
ا عاير إرا عمل هة العبد سران مل ضر إح عةمطهةو نإرا عمل هة عالنير
ومل غري عطيش أضررا ةلعةمرر)  .رةل لعفرر رن حممرد (عطيرش القرال )ه

( )1هةر األنياره  313/28عن كتةب الققيفر لطجي ري وو عر صفني لنار رن مرزا م
وغري مة.
( )2رال كتة يف (دور األئمر حب احلية اإلسالمير)ه 30و .260
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( ورلك أنش ملل عمطش د ن اهلل و قتدي ش أ ل عداو اهلل)(.)1
وتقر ا احستدحل التمقك إطالق ولي ب التغيري لكل اليسةئل.
 -2عن البوي حب تأرخيش عن عبد الرمحة

ن أ يف ليط و ةله (إنيف حعت

عطيةن (عطيش القال ) قيل – ي لقينة أ ل ال ة -ه أ هة ا ؤمني و أنش من
رآى عدوانةن ُعمل ش ومنكران دع إليش نرأنكرب قطبرش نقرد سرطم و ررئ.
ومن أنكرب طقةنش نقد أالرو و ي أنضل من صة بش .ومن أنكرب ةلقيف
لتكي كطمر اهلل العطية وكطمر الكة ني القفط نمللك الملي أصةب سبيل
اهلدى و ة عط البر

ونير حب طبش اليقني)().2

 -3وحب نهج البالغره (ولعمري مة عطيفم مّر ن ترةل مرن صرةلف احلر وصرة ط
الغيف من إد ة وح إ هة و نةتقيا اهلل عبةد اهلل وامضريا حب الرملي نهجرش
لكمو و يميا مبة عابش كم نعطريف ضرةمن لفطجكرم آلرالن إ مل متنحريب
عةلالن)().3
 -4مررة رواب البرروي حب تأ رخيررش وا ررن األوررري حب الكةمررل أ احلقررني (عطيررش
القال ) صبا أصحة ش و أصحةب احلرو نحمد اهلل وأون عطيش وم ةله
( أ هة النةسو إ رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآ لش وسطم) رةله مرن رأى
سطبةنةن لةئران مقتحالن حلر اهللو نةك ةن لعهد اهللو اةلفةن لقنر رسيل اهلل
(صط اهلل عطيش وآلش وسطم)و عمرل حب عبرةد اهلل رةإلوم والعردوا نطرم
غيمر عطيش فعل وح يل كة

قرةن عطر اهلل أ

دصطرش مدصطرش .أح وإ

ررؤحء ررد لزمرريا طةعررر ال رريبة و تركرريا طةعررر الرمحررة و وأ هررروا

( )1وسةئل ال يعره أ ياب األمر والنهيفو ةب 4و ح.1
( )2وسةئل ال يعره أ ياب األمر والنهيفو ةب 3و ح8و نهرج البالغرره 243/3و احلكمرر
(.)373
 )3نهج البالغره 58/1و اخلببر (.)24
(
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الفقةدو وعبّ طيا احلدودو واستأوروا ةلفيفءو وأ طيا را اهلل و رميا
اللشو وأنة أ

من غيمر)(.)1

أقول ه الروا ر صرألر حب التغيري عط القطبة اجلةئر.
 -5وروى البوي أ ضةن عنش (عطيش القال ) حب صببر صببهة ملي قمه (أح
ترو أ احل ح عمل شو وأ البةطل ح تنة

عنش؟ لريغا ا ؤمن حب

لقةء اهلل حمقةن ؛ نرإنيف ح أرى ا ريا إح شرهةد وح احليرة مر الكرة ني إح
رمةن)()2و وحب حتف العقيل (ح أرى ا يا إح سعةد ).
 -6وممة لةء حب وصير اإلمة احلقني (عطيش القال ) اليت دومنهة وأودعهة عند
أصيش حممد ن احلنفير (إنيف مل أصرج أشران وح بران وح مفقدان وح ة ةن
وإمنة صرلت لبطا اإلصالح حب أمر لدي (صط اهلل عطيش وآلرش) أر رد
أ أأمر ة عروف وأنه عن ا نكر وأسري قري لدي وأ يف عطيف ن أ يف
طةلا عطيهمة القال )().3
أقول ه الروا ر صرألر حب اخلروج عط القطبة اجلةئر.
 -7صو لة ر عن أ يف لعفر (عطيش القال ) ةله (نأنكروا قطي كم والفكيا
ألقنتكم وصكّيا هة لبة هم وح ختةنيا حب اهلل ليمر حئم)().4
أقول ه إطالق صك اجلبةب

مل اخلروج عط القطبر.

 -8يل أمري ا ؤمنني (عطيش القال ) حب نهج البالغره (ليح ضرير احلةضرر
و ية احلجر يلريد النةصررو ومرة أصرمل اهلل عطر العطمرةء أ ح قرةرموا

( )1تأر خ البويه 300/7و الكةمل ح ن األوريه .48/4
( )2تأر خ البويه .301/7
 )3هةر األنياره .329/44
(
( )4وسةئل ال يعره أ ياب األمر والنهيفو ةب 3و ح.1
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عط ككّر – و يف الببنر ومة عر ي اإلنقرة عنرد احمرتالء مرن البعرة -
ةملو وح سغا –أي ليع -مكطي و أللقيت بطهة عط غةر هة)(.)1
 -9ونيش أ ضةن ةل (عطيش القال )ه (حعت رسيل اهلل صط اهلل عطيرش وآلرش
قيل حب غري ميط نه لن تقدس أمر ح ؤصمل لطضعيف نيش قش من القيي
غري متعت )().2
وتقر ررا احلررد ني األصري ررن أنهررة ترردل عطرر أنررش ح قرر ا قررطم
صايصرةن العطمررةء مبررة ركرنررة هلررم مررن األدواا والترأوري أ

قرركتيا وح

بةليا مبة ق عط النةس من مكةمل ومارةدر لطحقريقو وإطرالق رملب
األ ة د ث

مل كل أدواا التغيري ت العمل ا قطح مرة مل مينر منرش

مةن .
 -10ميوقر نضيل ن عيةمس عن اإلمة الارةدق (عطيرش القرال ) ونيهرة ( رة
نضرريل واهلل لضررررر رررؤحء عطرر

رررملب األمرررر أشررد مرررن ضررررر الرر ك

والد طم)().3
تقر ا أ اإلمة (عطيش القال ) ح ر د جمرد ا قةرنر وإمنة مة

تا

عطيهة من آوةر ومنهة وليب مدانعتهم وجمة دتهم.
 -11الروا ر ا هير عن رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش) ةله (من ح
رلالن نةدي ة لطمقطمني نطم جيبش نطيه مبقطم)().4
و يف صرألر حب التحمل ر من القعريد عرن ولريب نارر ا قتضرعفني
واحملرومني واستنقةر قي هم و ر تهم وكرامتهم.

( )1نهج البالغره 31/1و اخلببر .3
( )2نهج البالغره 113/3و الكتةب .53
 )3وسةئل ال يعره أ ياب األمر والنهيفو ةب 37و ح.6
(
( )4وسةئل ال يعره كتةب اجلهةدو أ ياب لهةد العدوو ةب 59و ح.1
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ملا مضةنةن إىل الروا ةا الك ري الريارد حب ولريب التغريري ةليرد و رد
تقرردمت فيف الققررم األول مررن الكتررةب حب الفاررل اخلررةص ةحلررد ث عررن مراتررا
الفر ضرو ومنهة روا ر ألي (ا ن) البي ل عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) ةله
(مة لعل اهلل عز ولل قط الطقرة وكرفم اليردو ولكرن لعطرهمة بقربة معرةن
و كفّة معةن)(.)1
وتقر بش ة ر أي أ حب كل ميرد جييز نيش األمرر والنهريف ةلطقرة نإنرش
جييز تغيريب ةليدو ونيهة رد عطر مرن جييرز امت رةل الفر ضرر ةلطقرة ومينر منرش
ةليد.
وإطالق اليد

مل اخلروج عط القطبر.

وحمررل ال ررة د أ

ررملب األ ةد ررث الك ر ري الرريت أشررةعهة ا عارريمي

(عطيهم القال ) حب رنض القطبر اجلةئر وسطا ال رعير عنهرة و يرة اةطر رة
عط الد ن وعط ماةحل األمر و قي هة والردعي إىل إزالرر رملا ا نكرر الكربري
وإعةد احل إىل أ طش صطقت ةلر من اهليجة واح تقة والغطية لردى برةع
واس من األمر وأسقت حلةحا التمرد عط القطبر وخلروج ال يراا ا قطحر
ضد األنكمر الكة ر.
وتنف

ملب الروا ةا أ ضةن حب اح تجةج عط المل ن ح عتقدو

يليد

م روع سيةسيف لةئمر نإ انتقةد م (عطيهم القال ) لطقطبةا عين أ عند م
البد لو نإ من ققط شيئة نعطيش أ

قيم شيئة دحن عنش...و ولعل رملا التبرةدر

كرري منبقي رةن لرردى ك ر ري مررن ال رريار ح سرريمة ا ررتفقهني مررنهمو وإح لببررل أمررل
ال ةئر ن و د حعنة أ عددان منهم رن شعةر الرضة من آل حممرد صرطياا اهلل
( )1وسةئل ال يعره كتةب اجلهةدو أ رياب لهرةد العردوو رةب 61و ح1و وأ رياب األمرر
ة عروف والنهيف عن ا نكرو ةب 3و ح.2
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عطيهمو وكة

عض شيعتهم بةلبهم رةخلروجو نيفقررو هلرم عرد صررولهم
ةلقطبر القيةسير.

عد وليد احس تعداد لدى النةس وليه ألنهم ح ؤمني

وكة اإلمة (عطيش القال ) ر ا تطك الروح ال ةئر لدى عض أ نةء
األمرو و يدم إدامتهة ؛ روى ا ن إدر ه حب مقرتبرنةا القررائر نقرالن عرن كترةب
أ رريف عبررد اهلل القرريةري( )1عررن رلررل ررةله (ركررر ررني رردي أ رريف عبررد اهلل (عطيرش
القال ) من صرج من آل حممد نقةله ح أزال أنة وشيعيت خبري مة صرج اخلةرليف
من آل حممدو وليددا أ اخلةرليف من آل حممد صرج وعطيف نفقر عيةلش)().2
أقول ه اخلري لش (عطيش القال ) ول يعتش ميكن تايرب عد اجتة ةاه-
 -1أل

ملب ال يراا تبقيف لملو الرنض لطكطم والفقةد والقعيف لطتغيري.

 -2ومتن القطبر عن ا ز د من اححنراف واحستبداد ص ير ازد ةد النقمر.
 -3ألنهة ت غل الكة ني عن احلر وأ طرش ورمبرة تقنر

عرض اجلرةئر ن عرد

صبير منهج أ ل البيرت (عطريهم القرال ) عطر سرطبةنهمو نتقطرل مرن
طمهم واضبهةد م.
 -4مضةنةن إىل مة كةنت حتدوش ملب ال يراا من أمرل حب نفريس ا قتضرعفني
واحملرومني ومحةستهم إل ةمر احل والعدل.
ولملا كة اإلمة (عطيش القال ) ح قف مةنعةن حب طر

ملب ال يراا أو

عمي ا ةركر حب اجلهةد وح بط عزائمهمو إرا كةنت النتيجر حب صرةحل الرد ن
وا قطمنيو نمن روا ر طي طر ركر نيهة اإلمرة الارةدق (عطيرش القرال ) شررائط
القةئمني ةجلهةد إىل أ

ةل (عطيش القال )ه (ولقنة نقيل رن أراد اجلهرةد و ري

( )1ةل النجةشيف عرن القريةري أنرش ضرعيف نةسرد ا رمل ا جمفري الروا رر كر ري ا راسريل
ووصفش ا ن الغضةئري أنش ضعيف متهةلك غةل منحرفو لكن صرة ا ا قرتدرك
ةول إوبةا ووة تش إك ةر الكطيين وغريب عنش.
( )2وسةئل ال يعره كتةب اجلهةدو أ ياب لهةد العدوو ةب 13و ح.12
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عط صالف مة وصفنة مرن شررائط اهلل عرز ولرل عطر ا رؤمنني واجملة رد نه ح
جتة دواو ولكن نقيله رد عطّمنرةكم مرة شرر اهلل عرز ولرل عطر أ رل اجلهرةد
المل ن ة عهم واش ى منهم أنفقهم وأمياهلم ةجلنة و نطياطح امرؤ مة عطم من
نفقش من تقاري عن رلكو وليعرضهة عط شرائط اهلل عز ولرلو نرإ رأى أنرش
د ون
أ

هة وتكةمطت نيش نإنش ممن أر اهلل عز ولل لرش حب اجلهرةدو وإ أ ر إح

كي جمة دان عط مة نيش من اإلصرار عط ا عةصيف واحملةر واإل ردا عطر

اجله ةد ةلتخبيط والعم والقدو عط اهلل عز ولل ةجلهل والروا ةا الكةر ر
نطقد لعمري لةء األور حب من نعرل رملا الفعرل أ اهلل تعرةىل نارر رملا الرد ن
أ يا ح صالق هلمو نطيت اهلل عز ولل امرؤ وليحملر أ

كي منهمو نقد ني

لكم وح عملر لكم عد البية حب اجلهل وح ي إح ةهلل و قبنة اهلل عطيش تيكطنرة
وإليش ا اري)( .)1نيعوم اإلمة (عطيش القال ) عن عد ممةنعتش هلرة حب اجلمطرر لكنرش
(عطيش القال ) دعي م هكم و يفتش حب دا ر اخلط إىل نعل مة جيا نعطش.
عد دعم اإلمة (عطيش القال ) لطحركةا ا قطحر عطنةنه
ررملا ولكررن اإلمررة (عطي ر ش القررال ) كررة

ررملران مررن احرتبررة ا بةشررر

أصررحةب ال رريراا عطن رةنو ررل تيلررد روا ررةا ت ررري إىل إمضررةء مي ررف عررض
أصررحة ش ا قررر ني كررزرار ومررؤمن البررةق() 2إر امتنعرريا عررن تطبيررر دعرري ز ررد
ة ةركر معش حب صرولش و وميكن أ نفهم هلملا ا ي ف عد ماةحله-
 -1لئال عبيف رر عر لطقطبر إلدانر اإلمة (عطيش القرال ) وتارفيتش برل أ
ؤدي دورب ا بةرك.

( )1وسةئل ال يعره 28/11و كتةب اجلهةدو أ ياب لهةد العدوو ةب 9و ح.1
( )2ستأتيف الروا تة (صفحر  )908إ شةء اهلل تعةىل.
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 -2وأل و يفتش والفقهةء من أصحة ش ي ترصني وليد مدرسر أ ل البيت
وتيسرري ر عتهررة و نررةء اجلمةعررر الاررةحلر ا ؤمنررر مب ررروع اإلمررة (عطيررش
القال )و وليه حتقي إجنةزاا مؤ تر غري ة طر لطبقةء.
 -3ولعررل عررد محررةس األئمر ر (عطرريهم القررال ) لط ريراا ا قررطحر وعررد
التأ يد العطين هلة كة حلمة ر القةعد ا ؤمنر مبنهج اإلمة (عطيش القال )
و فكهة من احستئاةلو ولي صدر من اإلمة (عطيش القال ) تأ يد عطين
حلتحقت أعداد واسرعر مرنهم تطرك احلركرةا ا قرطحرو نرةكتف (عطيرش
القال ) يليد حمررومني نرة مني أو ورةئر ن غةضربنيو لرملا ورد حب ريل
اإلمة (عطيش القال )ه (ح أزال أنرة وشريعيت خبرري) نهري (عطيرش القرال )
ر د لقةعدتش ا خطار

روعش أ تكي

عيد عن الاردا ا قرطّح مر

القطبر أل و يفتهم األ م مة ركرنةب آنفةن.
 -4و فهم من عض الروا ةا أ عرد تأ يرد األئمرر (عطريهم القرال ) كرة
لعرد

قرن الكرن ربعض أصررحةب تطرك ال ريرااو ولقريء اعتقررةد م

ةإلمةمر كاحيحر العيح ن القةسمو و كةليت روا ة حب اح تجةج ةله
( يل لإلمة الاةدق (عطيش القرال )ه مرة رزال خيررج رلرل مرنكم أ رل
البيت نيقتل و قتل معش

ر ك ريو نأطرق طي الن وم ةل (عطيش القال )ه

إ نيهم الكملا ني وحب غري م ا كملم ني)(.)1
اصتالف العطمةء حب تقييم أصحةب ال يرااه
و قرربا س ررم مر ررملب ا يا ررف واحلةلررر إىل كتمةنهررة وغمرريمس عضررهة
ووليد روا ةا متعةرضر نقد اصتطف عطمةؤنة حب تقييم أصحةب تطك ال يرااو
ةل القيد ال هيد الادر ال ةنيف ( دس سرب) حب ت عطيقتش عط كتة يف (دور األئمر
( )1اح تجةجه .120/2
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حب احلية اإلسالميره ) 333ه ((الملي ولدتش من جمميع أصبةر ؤحء ال يار أنهم
خيتطفي تد نةن ونفقيةن ووقةنيةن و ردنةنو ومل برت أ مجريعهم أصرملوا اإلر مرن
األئمر (عطيهم القال ) ولي سرمان .كمة أ عددان منهم مل ردعُ إىل الرضرة مرن آل
حممد (صط اهلل عطيش وآلش) و كفيف حب رلك تطك الروا ر (ولي فر لين هلل من
رلررك) إ غررري (ز ررد ال ررهيد) و عررض القطررر ا صررر ن كيحي ر مل كررن لررد هم
احلمةس ل ملا الينةءو كمة كفيف أ عددان منهم جنح حب ركتش وأسه دولرر
ومل فكّر حب أ
ا تمةل أ

دنعهة إىل األئمر (عطيهم القال ) كاة ا طوستة  .و كفريف

كي الدعي إىل الرضة مرن آل حممرد (صرط اهلل عطيرش وآلرش) جمررد

شعةر عند عضهم ليأصمل رش التأ يرد الياسر و كمرة أ سرقي

كرم التقيرر عرن

ال ةئر ح كي إح ةجلهل لطحكم أو أصمل إر اإلمة ولعطنة نقتبي أ حنمطهم
من ملب النة ير عط الاحرو ولكن م ن الاعا أ

فكّر ؤحء ةلينةء لطرضة

من آل حممد (صط اهلل عطيش وآلش) ولي ططبيا مرن األئمرر تريليف زمرة احلكرم حب
دولتهم (لي جنحت) نمن غري ا ؤكد القبيل أل الدولر ا بطي ر لةئمرر (عطريهم
القال ) ليقرت دولرر حب (مهرا الرر ح) رل ريف دولرر العردل العة يرر كمرة ري
معطري و نهر ل كرة ال رةئر مرنهم عطر

قرني هرملا القبريل .وعطر أي رةل نهررملب

ال يراا ركةا د نير جملرد ال رعير رةلكطم حب اليا ر ا عرةش وح نقرتبي أ
نعبيف الك ري منهة أوس من ملا التقر ض)).
أقوله لقت نة ادد تفايل البحث حب قةنيرر تطرك ال ريراا وم رروعيتهةو
لكننة ميكن أ نبرح ةصت اةر أك ر من ولرش –ولري عطر حنري اح تمرةل -لردن
سيء الكن عن عض أعال العطي ني صايصةن من رين احلقرن (عطيرش القرال )
الرمل ن نقطرت الروا رةا عرنهم كطمرةا ح ميكررن بيهلرة مرن عةمرر النرةس نكيررف
هؤحء المل ن عرني عكمر و دسير أئمر أ ل البيت ومن تطك اح تمةحاه-
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 -1إ ال يار ك ةنيا عط اتفةق سري تة م اإلمة ا عاي (عطيرش القرال )
حب تبةدل األدوار نيكهرو اخلالف م اإلمة إىل د اجلرأ عط مقةمرش
ال ر ف

()1

رصةن عط سالمتش ولدن أي اشتبةب لطقطبر نيرش يرث كرة

البياغيت ألبقي عط الكنر و قتطي عط التهمرو ت ولي أدى ملا
اإل هررةر إىل صقررةر حمقرري ر لرربعض اجلنرريد مررن ال رريعر ممررن سرري كهم
عندمة بّط عط لرأتهم الكة ر ررو و ة قة رل كهرر اإلمرة راءترش مرن
نعطهم ليال مللك إىل أحرةع القرطبرو وعطر أسرةس رمل ن ا ري فني
نفهررم الروا ررةاو كررة روي حب اح تجررةج عررن اإلمررة الاررةدق (عطيررش
القال ) ةله (ليه منة أ د إ ح ولش عردو مرن أ رل يترشو نقيرل لرشه نري
احلقن ح عرنري

رن احلر ؟ رةل (عطيرش القرال )ه طر ولكرن ألمطرهم

احلقد)().2
 -2إ األئمر (عطيهم القال ) كةنيا خيفي تفةصيل أحةء األئمر ا نايص
عطيهم عن عض أ ر ةئهم إمة شفقر عطريهم تر ح تقرة احلجرر عطريهم
و ررم عطمرري طمرري هم لط ررير و أو ألنهررم (عطرريهم القررال ) ر رردو
ةإلصفررةء اسررتمرار اندنةعررر أولئررك الملر ررر لط ررير ولرري عطمرريا ررةلنح
ليلا عطيهم استئملا األئمرو و م (عطيهم القال ) ح رأرني صررألةن
( )1ومررن رلررك يلررش لإلمررة الاررةدق (عطيررش القررال )ه ((ألمطررك عطرر

ررملا احلقررد

ح ين))و رال مة لرى من يار ني أ بةب اجملتمعني مرن رين ةشرم حب األ رياء
م اإلمة الاةدق (عطيش القال ) حب نهة ر دولر ين أمير حب مقةتل البةلبينيه 140و
ونقررل عنررش حب هررةر األنررياره 227/47و واإلرشررةد لطمفيررده 193-190/2و ونقررا
نيهة إىل عبد اهلل احملض يلشه ((و د عطمتم أ ا ين ملا ي ا هردي نهطرم نبة عرش))
ولكررن جتررد حب هررةر األنررياره  304-302/47عررد روا ررةا ترردل عطرر معرررنتهم
ة هدي ا يعيد وأنهم ليقيا ي.
( )2اح تجةجه .120/2

فقه املشاركة يف السلطة ………………………………………………… (
) 299
نتتي ف ال يراا و ي مة ح ر دب األئمر (عطيهم القال ) نأ قيا األحةء
ا نايص عطيهة افير.
و ك هر من عض الروا ةا مة فيد ملب اليليبو نفيف معتو أ رة

رةله

(أصونيف األ يل أ ز د ن عطيف (عطيش القال ) عث إليش و ي مقرتخفٍو رةل
نأتيتش نقةل ليفه ة أ ة لعفرو مة تقيل إ طر ك طةرق منرة؟ أختررج معرش؟ رةله
نقطت لشه إ كة أ ةك أو أصةك صرلت معشو ةله نقةل ليفه نأنة أر د أ أصرج
ألة د ؤحء القي و نةصرج معيفو ةله طته حو مة أنعل لعطت نداكو ةله
نقةل ليفه أترغا نفقك عين؟ ةله طت لشه إمنة يف نفه وا د نإ كرة هلل
حب األرمس جررر نررة تخطف عنررك نررةجٍ واخلررةرج معررك ةل ركو وإ ح تكررن هلل
جر حب األرمس نة تخطف عنك واخلرةرج معرك سرياءو رةله نقرةل لريفه رة أ رة
لعفرو كنت ألطه م أ ريف عطر اخلريا نريطقمين البضرعر القرمينر و رود لريف
الطقمر احلةر

ت تود شفقر عطريفم؛ ومل

رف عطريفم مرن ررم النرةر إرا أصروك

ةلد ن ومل خيونيف ش؟ نقطت لشه لُعطت نداكو من شفقتش عطيك مرن رر النرةر
مل خيوك؛ صةف عطيك أ ح تقبطش نتدصل النةر وأصونيف أنةو نرإ

بطرتُ جنريا

وإ مل أ بل مل بةلِ أ أدصل النةرو وم طت لشه لُعطت نداكو أنرتم أنضرل ا
األنبيةء؟ ةله ل األنبيرةءو طرته قريل عقريب لييسرفه ُّرة ُنُّريف ح تُّقْاُرحص
رُؤص ُّةك عُّط إِصصيُّتّك نيُّكّيدُواْ لك كيصدان] ملُّ ملص خيو م تر كرةنيا ح كيدونرش؟
ولكن كتمهم رلكو نكملا أ يك كتمك ألنش صةف عطيركو رةله نقرةله أمرة واهلل
لئن طتُّ رلك لقد ردوين صرة بك ة د نرر أنريف أ ترل وأصرطا ةلكنةسرر وإ
عندب لاحيفر نيهة تطيف وصطل.
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نحججت نحدوت أ ة عبد اهلل (عطيش القال ) مبقةلر ز رد ومرة طرت لرشو
نقةل ليفه أصملتش من ني د ش ومن صطفش وعن ميينش وعن مشةلش ومن نيق رأسش
ومن حتت دميشو ومل ت ك لش مقطكةن قطكش)(.)1
وروي عن زرار ةله ( رةل لريف ز رد رن عطريف وأنرة عنرد أ ريف عبرد اهلل
(عطيش القال )ه ة نتر مرة تقريل حب رلرل مرن آل حممرد (صرط اهلل عطيرش وآلرش)
استنارك؟ ةله طته إ كة مفرومس البةعر نارتُش وإ كرة غرري مفررومس
البةعررر نطرريف أ أنعررل ولرريف أ ح أنعررلو نطمررة صرررج ررةل أ رري عبررد اهلل (عطيررش
القال )ه أصملتُّش واهلل من ني د ش ومن صطفش ومة تركت لش ارلةن)().2
ونقل صة ا البحةر عن القيد ا ن طةووس حب إ برةل األعمرةل قرندب
عن إسحةق ن عمةر رسةلر اإلمة الاةدق (عطيرش القرال ) إىل رين احلقرن حب
سجنهم وروا ةا ا تج هة عط صرحر اعتقرةد م ةألئمرر (سرال اهلل عطريهم)
وإرعةنهم إلمةمتهم ال ر فر ومنهة روا تش عن إ را يم ن عبد اهلل ن احلقن أنش
(سئل عن أصيش حممد أ ي ا هدي الملي ُملكر نقةله إ ا هدي عد من اهلل تعةىل
لنبيش صطياا اهلل عطيش وعدب أ جيعل من أ طش مهد ةن مل قرم عينرش ومل ي ّرت
زمةنشو و د ة أصيف هلل فر ضر عطيش حب األمر ة عروف والنهيف عن ا نكرر نرإ
أراد اهلل أ جيعطش ا هدي الملي ملكر نهي نضل اهلل ميرن رش عطر مرن
عبةدب وإح ن طم

رةء مرن

ك أصيف نر ضر اهلل عطيش حنتكةر ميعةد مل ؤمر ةنتكةرب)().3

و د ارمح اإلمة (عطيش القال ) عطنةن ةلدنةع عن أصحةب عض تطك
ال يراا ولكن ضمن نبةق ضي لدان أو عد انتهةئهة وزوال يئتهرة وترداعيةتهة
لنفه احململور أعالب كةلملي ال عطيش ز د ال هيد (رضيا اهلل تعةىل عطيرش)و
( )1الكةحبه ج1و كتةب احلجرو ةب احضبرار إىل احلجرو ح .5
( )2اح تجةجه .120/2
 )3رال هةر األنياره  304-299/47عن إ بةل األعمةله .28/3
(

فقه املشاركة يف السلطة ………………………………………………… (
) 301
نفيف صحيحر العيح ن القةسم عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) ةله (واهلل لي
كةنت أل دكم نفقة

قةتل يا د جيرمب هرة ورم كةنرت األصررى ة يرر عمرل

عط مة د استبة هلةو ولكن لش نفه وا د إرا ر بت نقد واهلل ر بت التي رو
نررأنتم أ رر أ ختتررةروا ألنفقرركمو إ أ تررةكم آاٍ منررة نررةنكروا عطرر أي شرريفء
خترلي و وح تقيليا صرج ز دو نإ ز د كة عة رةن وكرة صردو ةن ومل ردعكم
إىل نفقش وإمنة دعةكم إىل الرضة من آل حممرد (صرط اهلل عطيرش وآلرش) ولري هرر
لين مبة دعةكم إليشو إمنة صرج إىل سطبة جمتم لينقضش)( )1إىل آصر احلد ث.
أقوله أي صر ج ز د لينقض سطبر لةئر جمتمعر وتقطيم احل إىل أ طشو ولعل
اجملطقيف حب مرآ العقيل يلش (عطيش القرال )ه (إىل سرطبة جمتمر لينقضرش) عطرر
لعد

فر ز د ةله ((أي نطمللك مل كفر))().2
ولعررل التررد ي

يصررل إىل الفرررق ررني مررة ورد حب الروا ررةا مررن مرردح

ال هيد ز د وال نةء عطيش و تأكيد صد ش وإصالصش وونةئش أل ل يت النل (صط
اهلل عطيش وآلش) و ني تأ يد ويرترش إر ح مالزمرر كمرة ورد حب احلرد ث (إ اهلل رد
ألا العبد و بغض عمطش)()3و وميكن أ

كي ولش ا بغيضير حب عمطش (رضيا

اهلل عطيررش) لعررل ا رومر لت رركيل نر ررر عرردب تقرريل مبررة ةلررش لإلمررة البررة ر (عطيررش
القال ) حب روا ر طي طر أورد ة الكطيين حب الكةحبو ونيهة يلرش غةضربةنه ((لريه
اإلمة منمة من لطه حب يتش وأرص س ب ووبمط النةس عن اجلهةد ولكرن اإلمرة
منة من من

يزتش ولة د حب سبيل اهلل

لهةدب ودن عن رعيترش وربم عرن

رميش)()4و وو ّف البعض ملا ا نهج لتأسيه ممل ا لد رد حب مقة رل مرمل ا
( )1وسةئل ال يعره كتةب اجلهةدو أ ياب لهةد العدوو ةب 13و ح.12
( )2مرآ العقيله  365/4من الببعر القدمير.
 )3رال حتطيل ملا احلد ث وولي ش حب كتةب صبةب ا ر طره .112/8
(
( )4الكةحبه  356/1كتةب احلجرو ةب مة فال ني دعيى احمل وا ببلو ح.16
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أ ل البيت (عطيهم القال ) نحال ان قةق وتبةغض وتبةدل اتهةمةاو نةإلمة
الاةدق (عطيش القال ) كة
أ

قي

ر د لغري ز د –حب مكةنتش و ر ش من األئمر األطهةر-

ةل ير و لملا نإ اإلمة أون عط ال خح ألنش أ ل لط نةء وليه عط

الفعل لئال تحيل اخلروج ةلقيف إىل ميزا

عرنر اإلمرة احلر مرن ا ببرل حب

مقة ل مة أسقش األئمر ا عايمي (عطيهم القال ) من صفةا اإلمة احل .
وميكن تأ يد ملا التفكيك مبة ورد عن اإلمة الاةدق (عطيش القال ) حب
نضل مقجد القهطر حب ضيا يف الكينر و د استعطم (عطيش القال ) من مجةعر
من أ ل الكينر عن ةل عممش ز د ةل (عطيش القال )ه (لري أ عممريف ز ردان أترةب
ني صرج ناط نيرش واسرتجةر رةهلل أللرةرب ع رر ن سرنر)( )1نطرم قرل اإلمرة
(عطيش القال )ه (لنارب اهلل) وكأنش (عطيش القال )

ري إىل عد اك اوش تحقي

ركر ز د لبعض ا كةسا قدر ا تمةمش قالمتش ال خايرو م أ

ملا ا عن

أ رب لوكةا ا قجد؛ ألنش كة منبط الن ل إ را يم (عطيش القال ) حب صرراعش
م العمةلقر كمة حب الروا ر.
وعط أي ةل نقد أردا قدح ملب اح تمةحا التأكيد عط ضررور
الرليع إىل وليف األمر ألصمل التكطيف منش نإنش أعطم هي يةا األمرير واأل كرة
واهلل ا قتعة .
وحب كتةب عيي أصبةر الرضة ( ة محرل ز رد رن ميسر

رن لعفرر اىل

ا أمي و د كة صرج ةلبارب وأ رق دور ولرد العبرةس و راُّ ا رأمي لرمرش
ألصيش عطيف ن ميس الرضة عطيهمة القال و ةل لرشه رة أ رة احلقرن لرئن صررج
أ صيك ونعل مة نعل لقد صرج بطش ز د ن عطيف نقتل وليح مكةنك مرين لقتطترش
نطيه مة أ تةب اغري نقةل الرضة عطيش القال ه ة أمري ا ؤمنني ح تقه أصيف ز دان
إىل ز د ن عطيف نإ نش كة من عطمةء آل حممد غضا هلل عز ولل نجة د أعداءب

( )1هةر األنياره  434/100عن اح األنبيةءه .79
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ت

تل حب سبيطش ولقد دوين أ يف ميس

ن لعفر عطيهمرة القرال أنرش حر

أ ةب لعفر ن حممد ن عطيف عطيهم القال قيله ر م اهلل عمريف ز ردان إنرش دعرة
إ ىل الرضة من آل حممد ولي فر لين مبة دعة إليرش ولقرد است رةرنيف حب صرولرش
نقطت لشه ة عم إ رضيت أ تكي ا قتيل ا ارطيب ةلكنةسرر ن رأنكو نطمرة
وىل ةل لعفر ن حممده و ل ن ح واعيترش نطرم جيبرشو نقرةل ا رأمي ه رة أ رة
احلقن أ ليه د لةء نيمن ادع اإلمةمر غري قهة مة لةء؟ نقرةل الرضرة عطيرش
القال ه إ ز د ن عطيف مل دع مة ليه لش ه وإنش كة أتق هلل من رلكو إنرش
ةله أدعيكم إىل الرضة مرن آل حممرد عطريهم القرال وإمنرة لرةء مرة لرةء نريمن
دعيف أ اهلل تعةىل نحم عطيش وم دعي إىل غري د ن اهلل و ضل عرن سربيطش غرري
عطم وكة ز د واهلل ممن صيطا هملب ا ره ولة دوا حب اهلل

لهةدب ري

التبةكم])(.)1
ال
ونيش أ ض نة عرن اإلمرة الارةدق (عطيرش القرال )ه (إ عممريف كرة رلر ن
لدنيةنة وآصرتنة مض واهلل عميف شهيد ك هداء است هدوا م رسيل اهلل (صط
اهلل عطيررش وآلررش) وعطرريف واحلقررن واحلقررني) وحب ررد ث آصررر عررن البررة ر (عطيررش
القال ) عن آ ةئش ةله ( ةل رسيل اهلل (صرط اهلل عطيرش وآلرش) لطحقرني (عطيرش
القال )ه ة قنيو خيرج من صطبك رلل قةل لش ز رد تخبر

ري وأصرحة ش

ي القيةمر ر ةب النةس غرمان حمجطني دصطي اجلنر غري قةب)و وحب رد ث
ا مر عمريف ترةل أ رل
ةل الاةدق (عطيش القال ) لفضريله ( رة نضريلو شرهد ُّ
ال ة ؟ طته نعمو ةله نكم تطرت مرنهم؟ طرته سرترو رةله نطعطرك شرةك حب
دمةئهم؟ ةله نقطته لي كنت شةكّةن مة تطتهمو ةله نقمعتش و ي قيله أشركين

( )1عيي أصبةر الرضة (عطيش القال )ه 173و ةب 25و مة لةء حب ز د ن عطيفو ح.1
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اهلل حب تطك الدمةءو مض واهلل ز د عم يف وأصحة ش شهداء م ل مرة مضر عطيرش
عطيف ن أ يف طةلا وأصحة ش)(.)1
ولعل من ؤحء() 2ال يار ا مدو ني احلقني ن عطريف صرة ا نرخ نرةءً
عطر صررحر مررة أوردب أ رري الفرررج حب مقةترل البررةلبيني ونقررل عنررش حب البحررةره أ
اإلمررة ميس ر

ررن لعفررر (عطيهمررة القررال ) ررةل عنررد مقتطررشه (إنررة هلل وإن رة إليررش

رالعي و مض واهلل مقطمةن صةحلةن صيمامةن آمران ة عروف نة يةن عن ا نكر)().3
وروى أ ضةن (( ة كةنت يعر احلقني ن عطيف صة ا نخ ةله (أ ة عكم
عط كتةب اهلل وسنر رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش)و وعط أ

برةع اهلل وح

عا و وأدعيكم إىل الرضة مرن آل حممردو وعطر أ نعمرل نريكم كترةب اهلل
وسنر نبيش (صط اهلل عطيش وآلش) والعدل حب الرعير والققم ةلقي ر) ))().4
صروج اإلمة احلقني (عطيش القال )ه
و ال ملا اخلروج إىل أعط مقرتي ةتش ينمرة بةشررب اإلمرة ا عاري
نفقش ال ر فر كةلملي ة ش اإلمة احلقنيو و د تقدمت (صفحر  )900عرض
( )1هةر األنياره  171/46تأر خ عطريف رن احلقرني عطيهمرة القرال و البرةب 11و ح20و
وحب نفرره ا يض ر و احلررد ث 24و روي عررن ز ررد ررن عطرريف ررن احلقررني (عطيهمررة
القال ) يلشه (حب كل زمة رلل منة أ ل البيت ألتج اهلل رش عطر صطقرشو و جرر
ل مرن تبعرشو وح هتردي مرن صةلفرش) /وح
زمةننة ا ن أصيفه لعفرر رن حممرد ح ضر م
حنتررةج أ نبيررل الك رال حب تيليررش الروا ررةا الرريت كهررر منهررة ر ز ررد (رالعهررة حب
كتةبه دراسةا حب وح ر الفقيش لط يخ ا نتكري ( دس سرب)ه .)213/1
ال عرن ا يضريع حب كترة يف (دور األئمرر حب احليرة اإلسرالمير)
( )2يلد هث أك ر تفاري ن
وعطيش تعطيقةا ألستةرنة ال هيد الادر ال ةنيف ( دس سرب).
 )3هةر األنياره .165/48
(
( )4مقةتل البةلبينيه .302-299
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كطمةتش (عطيش القال ) حب يرة غررمس نهضرتش و ري اإلصرالح واألمرر رة عروف
والنهيف عن ا نكر.
صالصر القيل حب اخلروج عط القطبره
و ررد حتامررل ممررة تقررد أ ردع القررطبة اجلررةئر عررن الكطررم والعرردوا
واحستئ ةر وماةدر احلقيق واحلر ةا واحلكم غري مة أنزل اهلل تعةىل وإ هرةر
ا نكررراا والبرردع والفقررةد وحنرري رلررك ميكررن أ

تخررمل ص ريران عد ررد –هقررا

مراتا امت ةل الفر ضر -ت ال إىل د اخلروج عطيرش إرا ا تضر التكطيرف رلرك
هقا ال رو ا تقدمر (صفحر )897و و د دلم عط رلكه-
 -1الروا ةا اخلةصر العد د .
 -2إطال ةا ا ةا والروا ةا الدالر عط وليب األمر ة عروف والنهريف
عن ا نكر والتغيري ةليد وا دانعر ونار ا قتضعفني.
 -3القري العمطير قية اإلمة احلقني (عطيش القال ).
و د عبمرا آنفةن قيليفه (ميكن) أي جييز حب مقة رل تري م احلرمرر الرملي
ر ا إليهة البعض مقتندان إىل مجطرر روا رةا ترأتيف منة رتهة إ شرةء اهللو وإح
نإ

ملا اخلروج د كي والبةن إرا احنار ش أداء األمر ة عروف والنهريف عرن

ا نكر ومل كن نةك مةن منش هقا مة قرمرب الفقيش اجلةم لط رائط.
تنبيهةاه
و نة جيدر احلتفةا إىل أميره
اخلروج ح قتار عط العمل العقكريه
(األول ) إ اخلروج عط القطبر ح فه م منش العمل ا قطح صةصر وإمنة
رري عررين إعررال رنررض القررطبر واخلررروج عررن طةعتهررة و رري أعررم مررن العمررل
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العقركريو ومل بررت أ األئمررر (عطرريهم القررال ) تبنمرريا ا يالهررر ا قررطحر مر
القطبر م أنهم كةنيا ةدر ن عط تعبئر األناةر وا يالني ومل طجأوا إىل رملا
األسطيبو و ت عندمة تتعرمس يةتهم لطخبر والتارفير واإلمرة قردر عطر
محة ر نفقش وحتاني وضعش والتطي ح ةلقي والردعي إىل التمررد ا قرطح لرردع
الكةمل عن تآمرب لكن األئمر (عطيهم القال ) مل فعطيا رلك ومضيا إىل در م
راضني مبمئنني مبة اصتةر هلم اهلل تبةرك وتعةىل.
دف اإلمة احلقني (عطيش القال ) مل كن انقال ةن عقكر ةنه
ت اإلمة احلقني (عطيش القال ) نإ

ركتش مل تكن عقكر ر أي أنرش

مل خيرج هدف إ داث إنقالب عقكري عط القطبر البةغيتير ولي أراد رلك
ة صرج أ ل يتش ونقةئش وأطفةلش وعدد طيل من أصحة ش و ي عطم أ أوصةلش
ستقبعهة عقال الفطي اا ني النياو ه وكر الءو وإمنة صرج لبطرا اإلصرالح
حب األمررر واألمررر ررة عروف والنهرريف عررن ا نكررر كمررة ررةل (عطيررش القررال ) رلررك
صرألةن()1و و إل يةء القنر وإمةتر البدعر وإ ةمر أمرر اهلل تعرةىل و كةمرشو عرد أ
أ يمت احلجر عطيش يصيل آحف الرسةئل ومبةلبتش ةلقدو و وإرسةل ا ن عمش
مقطم ن عقيل ليقتيو من يعرر القري نألة رش (رضريا اهلل عطيرش) ةإلجيرةب
كأ قررن مررة كرري و نمي فررش حب احسررتجة ر كمي ررف أ يررش أمررري ا ررؤمنني (عطيررش
القال ) عد مقترل ع مرة و و رد عرو (عطيرش القرال ) عرن مي فرش قيلرشه (لريح

( )1رال ر صبررةب (اإلصررالحه رسررةلر اإلمررة احلقررني عطيررش القررال ) حب كتررةب صبررةب
ا ر طره 71/8و وجتد نيهة يل أمري ا ؤمنني (عطيش القال )ه (الطرهم إنرك تعطرم أنرش
مل كن الملي كة منمرة منةنقرر حب سرطبة و وح التمرةس شريفء مرن نضريل احلبرة و
لكن لنردم ا عةمل من د نك ونكهر اإلصالح حب الدكو نيأمن ا كطيمي من عبرةدك
وتقة ا عبطر من دودك) (نهج البالغره .)131
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ضير احلةضر و ية احلجر يليد النةصر أللقيت بطهة عط غةر هة ولققيت
آصر ة كأس أوهلة وأللفيتم دنيةكم ملب أز د عندي من عفبر عنز)(.)1
نةإلمة احلقني (عطيرش القرال ) مل قةترل رني ةترل ري عةشريراء إح
دنةعةن عن نفقش ينمة اضبرب القي لمللك والدنةع عرن الرنفه والراو وكرة
أمر أصحة ش أ ح بردأو م قترةل تر ح تكري

جرر يرد اجلريا ا عرةديو

وكمللك رسيلش مقطم ن عقيل مل قم ةنقالب عقكري ومل قتيل عط

ار

اإلمةر ةلقالح م أ الكينر كةنت قبضتشو ومل ألةصر ار اإلمةر إح إلنقةر
ا كطيمني م ل ةنئ ن عرو .
ولررملا نررإ اإلمررة احلقررني (عطيررش القررال ) ررة عطررم –و رري حب البر ر -
خبملح أ ل الكينر وانقال هم عطيشو و تل مقطم ن عقيلو وح ةب احلر الر ة يف
ي ش حستقدامش (عطيش القال ) ةل من كرال لرشه (نرإرا كنرتم عطر صرالف مرة
أتتين ش كتبكم و دمت ش عطيف رسطكم نإنيف أرل إىل ا يض الملي أتيت منش)
نمنعش احلرم وأصحة ش وألووب عط اختةر طر

ح رلعش إىل ا د نرر وح دصطرش

الكينر نتيةسر اإلمة (عطيش القال ) ت نزل كر الء().2
وكرر (عطيش القال ) البطا عط اجليا ا عةدي ري عةشريراء ينمرة
ا تج عطيهم مبراسطتش وططا القدو عطيهم؛ ألنش (عطيش القال ) أصبح معملوران
حب عد احستجة ر كمة أ أصةب اإلمة احل قن (عطيش القال ) ترك إمر ا قطمني
وأرلعهة إليهم ة صملليب وختطّيا عن نارتش (عطيرش القرال )و نةإلمةمرة احلقرن
واحلقني (عطيهمة القال ) منهجهمرة وا رد ومي فهمرة وا رد ونهجهمرة وا ردو

( )1نهج البالغرو ج1و اخلببر ال ق قير.
( )2الاحيح من مقتل سيد ال هداء (عطيش القال ) وأصحة شه .581
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و ررةد اإلسررال ال رررعيي ح كر رري األمررر عط ر شرريفءو و ررملب النتررةئج الرريت
أركر ة من احلقةئ ا همر حب ملا اجملةل نةغتنمي ة.
نمة ر ا إليش البعض من كري صرروج اإلمرة احلقرني (عطيرش القرال )
عقكر ةن ة ل لطنقةشو ةل القيد ال هيد الاردر األول ( ردس سررب) حب هرث
(دور األئمر حب احلية اإلسالمير) الرملي شرر تش حب كترةب رنفه العنريا و رةل
( رردس سرررب)ه ((ومت ررل –الرردور اإلجيررة يف لةئمررر (عطرريهم القررال ) -حب تعر ررر
الزعةمر ا نحرنر إرا أصبحت ت كل صبران مة قرةنو ولري عرن طر ر احصربدا
ل ختبيبهرة كمرة صرن اإلمرة
ا قطح هرة وال رهةد حب سربيل ك رف ز فهرة وشر م
احلقني (عطيش القال ) م

ز د))(.)1

ل كةنت ركر اإلمة احلقني (عطيش القال ) تكطيفةن صةصةن ش؟
و د عطّ القيد ال هيد الادر ال ةنيف ( دس سرب) عطر الفقرر األوىل
من كالمش ( دس سرب) مبرة كهرر منرش أ

ركرر اإلمرة احلقرني (عطيرش القرال )

كةنت است نةئير أي تكطيفةن صةصةن ش (عطيش القال )و ةل ( دس سرب) حب تعطيقتشه
((مل كن اخلبر مة قةن قيقر وكة

كفيف لدرء اخلبر واحكتفةء بعض األعمةل

دو ال هةد كمل ة ش (عطيش القال ) إىل اليمن أو غري رلك ولي د حمدود و ل
ت لي ةد اإلمة احلقرني (عطيرش القرال ) ز ردان مل كرن عمطرش سريئةن ولريه
أكو من نعل أ يش وأصيش (عطيهمة القال ) غري أ احلكمر ا تضت مقتطش ليليب
أك ر ة افيف عن العةمر نملكر منهة اوننيه
األوله ماطحر تعيد إليش وإىل ال هداء ني د رش يرث أ لرش درلرةا
مملصير لش عند اهلل سبحةنش وتعةىل ح ميكن أ

( )1دور األئمر حب احلية اإلسالميره .31

نةهلة إح ةل هةد ومرة أرصرح
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ال هةد حب نكرب لنيل تطك الدرلةاو و رملا نفقرش منببر أ ضرةن عطر أصرحة ش
لينةليا ويا هم كل قا درلتش وإصالصش)).
أقول ه ملب ا اطحر ح ختتح رة صر و رل حب الردنية أ ضرةن نرإ

ركرةا اإلمرة

احلقني (عطيش القال ) ونفعش لطد ن وا مل ا وا ؤمنني ممة ح رتقيف إىل تأوريب أي
سرربا آصررر كمررة رريو أي أ لطررد ن وا ررمل ا وا ررؤمنني درلررةا ومرد ةا لررن
بطغي ة إح تطك التضحي ر العكيمر لإلمة احلقني (عطيش القال ).
(( ال ةنيفه ماطحر تعيد إىل اجملتم و ي إعبةء األم يلر الكةمطر لطتضحير
حب سبيل اهلل إر عرد رلرك مرةرا بقر حب رد أي إنقرة إح مرة ري دو تضرحيتش
سال اهلل عطيش سياء عط مقتيى اجلهةد األصغر أو اجلهةد األكو أو أي عمرل
من األع مةل اخلةصر والعةمر وإ اإلنقة ليغضيف يةءً ني قةر عمطش عمرل
احلقني (عطيش القال ) وجيد البي ح زال شةسعةن إىل غري رلك))(.)1
أقوله دعيى أ

ية اإلمة احلقني (عطيش القال ) تكطيف صةص رش معروضرر

من بل البعض و يف غري تةمر إرا كة ا راد من التكطيف اخلةص عد وبيترش حب
غريب ت م تينر نفه ال رو والكروف ا يضيعير؛ أل

ملاه-

 -1ممة ح دليل عطيش وصالف األصل الملي قتضيف التعميم واحش اك.
 -2تار ح اإلمة احلقني (عطيش القال ) نفقش أ تكطيفش ليه صةصةن وإمنرة
عمم كل من حتق معش ميضيع التكطيف ةخلروجو لقيلش (عطيش القرال )
حب صبة ش ألصحةب احلره (نطكم حب أسي

قنر)().2

 -3إ كطمررةا اإلمررة (عطيررش القررال ) ا تقدمررر حب تعطيررل صرولررش وأ دانررش
صرألر حب العميمير.

( )1دور األئمر حب احلية اإلسالميره .31
( )2تأر خ البويه .300/7
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 -4دنررةع األئمررر (عطرريهم القررال ) عررن صررروج غررري اإلمررة احلقررني (عطيررش
القال ) كز د ال هيدو نهملا نقض عط من ةل ةصتاةص التكطيف.
نعمو إرا أر د ةلتكطيف اخلةصه أنش تكطيفش (عطيش القال ) صةصرر دو
األئمر (عطيهم القال ) من عدب طحة الكروف ا يضيعير وا ال قةا احلةصطر
حب تطك احلقبر جتةب القطبر اجلةئر و كمة أ تكطيف أمري ا ؤمنني (عطيرش القرال )
كة الاو وتكطيف اإلمة احلقن (عطيش القال ) التنرةزل عرن القرطبر واحلكرم
وتكطيف اإلمة الرضة (عطيش القال ) بريل وح رر العهردو نهرملا ا عنر صرحيح
و رري ح نفرريف وبرريا التكطيررف حب ر أي أ ررد آصررر تعرررمس ل رنفه الك رروف
وا ال قةاو أي أنش ليه تكطيفةن است نةئيةن صةصةن.
واخلالصر أ اخلايصير حلركر اإلمرة احلقرني (عطيرش القرال ) ريف حب
ا يضيع أي الكروف وال رو اليت اطت معش وليه حب احلكم كمة كهر من
كالمش ( دس سرب).
وعطر ( رردس سرررب) عطر الفقررر ال ةنيررر مررن يلررشه ((حب سرربيل ك ررف
ز فهة)) ةئالنه ((هقا نهمريف القةصرر إ

رملا لري كرة

ري ا بطريب لطحقرني

(عطيررش القررال ) لكف ر نيررش إجيررةد اجلمةعررر الياسررعر ا خطاررر م ر إعررال األمررر
ةخلبا والكتا وحني ةو وح أعتقد أ

ز د كة متخفيةن

رب اخلمر وا ال يف

األمر الملي جيعطش مك يف الز ف سطفةن وح أ ل من سهيلر ك فش))(.)1
و نبغيف احلتفةا إىل نكتر وردا حب رسةلر اإلمة احلقني (عطيش القال )
ا تقدمر (صفحر  )890إىل معةو ر قيلرش (عطيرش القرال )ه (مرة أردا ر رةن وح
صالنةنو وإنيف ألص

اهلل حب ترك رلك منك ومن ز ك القةسبني احملطّني زب

الكةمل وأعيا ال يبة ) و يلش (عطيش القال )ه (وإنيف ح أعطم هلة –أي األمرر-
نتنر أعكم من وح تك عطيهةو وإنيف واهلل مة أعرف أنضل من لهةدكو نإ أنعل
( )1دور األئمر حب احلية اإلسالميره .31
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نإ نش ر ر إىل ر ريفو وإ مل أنعطرش نأسرتغفر اهلل لرد ين وأسرةلش التينير

رة ألرا

و رض ).
أقول ه ملب النايص وغري ة تك ف عن أ تي ف اإلمرة (عطيرش القرال ) عرن
ميالهررر النكررة ررةلقي و لرريه ألنهررم ح قررتحقي رلرركو وإمنررة ليلرريد ميان ر
كخيف الفتنر و دوث الفيض واصتالل النكة و أو عد استعداد األمر لقبيل
احلكيمر العةدلررو أو عرد ولريد العردد الكرةحب مرن األنارةر ا رؤمنني مب رروع
اإلمة وا ؤ طني قةعدتش عط إ ةمتش وحني رلك من األمير ممة سرتأتيف اإلشرةر
إليهة إ شةء اهلل تعةىل و و ملا عزمز مرة ركرنرةب مرن أ حلرة التكطيرف ح قتارر
عط ا قتضيف لطخرو ج وإمنة طحظ معش عد ا ةن ولملا أنيط اخلروج يليف األمر
ألنش األ در عط ت خيح كل ملب احلي يةا.
التعة ا م القطبره
(الثوواني ) رغررم ررملب ا عةرضررر ا قررتمر والاررطبر لطقررطبةا اجلررةئر
أشرركةهلة ا تنيعرررو إح أ األئمررر (عطرريهم القررال ) مةرسرريا نيعرةن أو ةلررر مررن
التعة ا م القطبةا اجلةئر ةعتبةر م وا عةن مفروضةنو نال د من التمةشيف معش
حلفظ مجةعر ا ؤمنني وإعزاز الد ن وإدامر العمل عط إعالء كطمر اهلل تعةىل.
ومن أشكةل التعة اه-
 -1العمررل ةلتقيررر وإ نررةع القررطبر ررأنهم شخارريةن ليقرريا حب صرردد اخلررروج
عطيهةو من دو التخطيف عن وقةنر ال ي ر وا بةلبر ةلتغيري اليت ن رو ة حب
أوسة األمر و وتيلد روا ةا ك ري م هير وأكتفيف يا د منهة و يف
رسةلر ليا ير عث هة اإلمرة ميسر
ألي

رن لعفرر (عطيهمرة القرال ) إىل

ن عبد اهلل ن احلقرن وممرة لرةء نيهرة (وأنرة متقرد إليرك أ رملرك

معاير اخلطيفر وأ مك عط

رمب وطة عتش وأ تبطا لنفقك أمةنةن بل أ
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تأصملك األ فةر و طزمك اخلنةق من كل مكة

ت ميرن اهلل عطيرك مبنمرش

ونضطش ور رر اخلطيفرر أ قرةب اهلل نيؤمنرك و رمحرك وألفرظ نيرك أر رة
رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش) .ةل الراويه نبطغين أ كتةب ميسر
ن لعفر و

حب دي ةرو نطمة رأب ةله النةس ألمطينيف عط ميس

ن لعفر و ي ريء ممة رم
 -2ا قررة مر حب نررةء الدولررر

ش)(.)1
رركل صررحيح وتقرري م عمررل القررطبر ودرء

ا خررةطر ؛ ألنهررة دولررر اإلسررال و رريف حب رمررر ررةد األمررر احلقيقرريني وإ
أ اة م الفققر والبياغيت كإنقةر أمري ا رؤمنني (عطيرش القرال ) األول
وال ررةنيف م ر ن اإل رالررةا الرريت كررة

قررببهة اليهرريد إلقررةئهم األسررئطر

وال رربهةا ممررة شرركك الرربعض حب صررحر عقيرردتهم نكررة اإلمررة (عطيررش
القال ) تدصل وجيياو ونايحتش (عطيش القال ) لط ةنيف ة أراد اخلروج
نفقش لقتةل الفرسو ووضعش (عطيش القال ) التقي م اهلجري من جر
الرسيل (صط اهلل عطي ش وآلش) ينمة اصتطفيا حب التأر خ.
ومرن تطرك ا يا ررف تردصل اإلمرة القررجةد (عطيرش القرال ) وتقدميررش
م روع سك العمطر اخلةصر ةلدولر اإلسالمير عد تهد د الررو كتة رر
سا رسيل اهلل (صط اهلل عطيرش وآلرش) عطر العمطرر ا تداولرر يمئرملٍ حب
زمن عبد ا طك رن مرروا و وكر ري مرن ا يا رف ركرتهرة حب كترةب (دور
األئمر حب احلية اإلسالميرو صفحر 32و .)273
نةألئمر (عطيهم القال ) سبقيا كل القيةسيني حب التفر

ني القطبر

والدولر وأ القطبر إرا كةنت ة ر ولةئر نهملا ح عين ختر ا الدولر
مررن ألررل احنتقررة منهررة؛ أل الدولررر مبؤسقررةتهة وألهزتهررة رريف خلدمررر
ال ررعا و رريف دائمررر دوامررشو أمررة احلكيمررةا نتررتغري وتررزولو لررملا جتررد
( )1الكةحبه  366/1ةب مة فال ش ني احمل وا ببل حب أمر اإلمةمره ح.19
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لإلمة القجةد (عطيش القال ) دعةءً مبيحن حب الاحيفر القجةد ر أل رل
ال غير أي اجلييش ا را بر عط

دود الدولر ووغراتهة وميا

اص ا هة

غضم النكر عن عد شرعير القطبر القةئمرو نأ ن م ن ملا سيةسيي اليي
المل ن ألر ي كل شيفء حتت أ دا صايمهم إلزا تهم.
 -3اإلر ل بعض أصحة هم تقطد عرض ا نةصرا احلكيميرر ا تقدمرر حلفرظ
ماةحل ا ؤمنني والدنةع عنهم واإل قرة إلريهم وتقطيرل ا كرةمل العةمرر
مبقدار مة قتبيعي كمة حب صحيحر عطيف ن قبني رةله ( رةل لريف أ ري
احل قن ميس
أوليةء دن

ن لعفر عطيش القال ه إ هلل تبةرك وتعةىل مر القرطبة
هم عن أوليةئش).

ومة رواب النجةشيف حب رلةلش حب ترمجر حممد ن إحةعيل ن ز
ةله ( ةل أ ي احلقن الرضة (عطيش القال )ه إ هلل تعةىل أ ياب الكة ني
من نيمر اهلل لش الو ة و ومكّن لش حب البالد ليدن

هم عن أوليةئش و اطح

اهلل ش أمير ا قطمنيو إليهم مطجأ ا رؤمنني مرن الضرررو إلريهم فرزع رو
احلةلر من شيعتنةو و هم ؤمن اهلل روعر ا ؤمنني حب دار الكطمرو أولئك
م ا ؤمني

قةنو أولئك أمنةء اهلل حب أرضش) إىل أ

ةله (نهنيئرةن هلرمو

مة عط أ د كم أ لي شةء لنةل ملا كطش) رةله طرته مبرةرا لعطرين اهلل
نرداك؟ ررةله ( كرري معهررم نيقررَنة إدصرةل القرررور عطر ا ررؤمنني مررن
شيعتنة نكن منهم ة حممد).
ومة رواب ال يخ ا فيد عن حممد ن عيق
أ ي احلقن ميس (عطيش القال )ه إ اهلل صط
الكطمر ووح اجلير دن

ن عبيد ن قبني ةله ( ةل
يم ةن من أوليةئش م أعريا

هم عن الضعيف وألقن هم الدمةء)(.)1

( )1تقدمت ملب الروا ةا (صفحر  669ومة عد ة).
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وعندمة ألةول عضهم ترك اليح ر لطجةئر ة راب من طرم ولرير نرإ
اإلمة (عطيش القال ) ح أر لش مللك نفيف روا ر عطيف ن قبني (أنش كتا
إىل أ يف احلقن ميس عطيش القال ه إ

طل ضي ممة أنرة عطيرش مرن عمرل

القطبة – وكة وز ران هلةرو  -نإ أرنت لعطين اهلل نداك ر ت منشو
نرل اجليابه ح آر لك ةخلروج من عمطهمو وات اهللو أو كمة ةل).
وحب روا ر حممد ن عيق

ن قبني أ لياب اإلمرة (عطيرش القرال )

(إنيف ح أرى لك اخلروج مرن عمرل القرط بة و نرإ هلل عرز ولرل رأ ياب
اجلبررة ر مررن رردن

هررم عررن أوليةئررش و ررم عتقررةؤب مررن النررةر نررةت اهلل حب

إصيانك) .وال يا د عط رلك ك ري (.)1
ومل بط األئمر (عطيهم القال ) اإلر حب الردصيل حب أعمرةل القرطبر
ال ضيا ط ومقيمغةا ت ح خيدع البعض أنفقهم و تبعيا أ ياء م و نغمقيا
حب مكةمل القطبر اجلةئر و د تقد حب البحث ال ةلث ركرر رملب ا قريغةا نفريف
رسةلر اإلمة الاةدق (عطيش القال ) إىل النجةشيف رة ولريف األ رياز (أمرة عردُو
نقد لةءنيف رسريلك كتة رك نقرأترشو ونهمرت مجير مرة ركررا وسرألتش عنرشو
وزعمت أنك طيت يح ر األ ياز نقرنيف رلك وسةءنيفو وسأصوك مبرة سرةءنيف

( )1منهررة مررة ركرررب القرريد ال ررهيد الارردر ال ررةنيف ( رردس سرررب) حب كتة ررش (تررةر خ
الغيبررر الاررغرى) مررن هررث رريمم عررن عال ررر اإلمررةمني اهلررةدي والعقرركري
(عطيهمة القرال ) خبطفرةء عارر همة كتحرمل ر اإلمرة العقركري لطمعترز عرد
اخلررروج ص ررير مررن احغتيررةلو ومي ررف اإلمررة (عطيررش القررال ) مررن وزراء
عاربو إر زار اإلمة العقكري (عطيرش القرال ) الريز رُّ عبيرد اهلل رن صة رة
إ ة وزارتشو و د طل القيد ال هيد الادر ال ةنيف ( دس سرب) عد نكرةا
من ملب الز ةر وأ دانهة من تأليف طا اليز ر جتةب أصحةب اإلمة وإركرةء
نير اليح ر حب طا اليز ر أو رعة ر ماةحل شيعتش.
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من رلكو ومة سرنيف إ شةء اهللو نأمة سروري يح تكو نقطته عق أ

غيث

اهلل ك مطهينةن صةئفةن من آل حممد عطيهم القال و و عزم ك رليطهمو و كقي ك
عةر همو و قريي رك ضرعيفهمو و بفرئ رك نرةر ا خرةلفني عرنهمو وأمرة الرملي
سةءنيف من رلك نإ أدن مة أصرةف عطيرك أ تع رر ريليف لنرة نرال ت رم كرري
القدسو نإنيف مطخح لك مجي مة سألت عنش إ أنت عمطت رش ومل جترةوزبو
رليا أ تقطم إ شةء اهلل)و وحب مرسطر الادوق عن اإلمة الارةدق (عطيرش
القال ) ةله ( كفةر عمل القطبة
و نةءً عط

ضةء يائج اإلصيا ).

رملا تقطّرد وقرةا وأعيرة أصر حةب األئمرر (عطريهم القرال )

منةصا مهمر حب الدولر نكة عطيف ن قبني وز ران هلةرو العبةسيف أي رئيقرةن
لطحكيمر وكة حممد ن إحةعيل ن ز

و ري مرن أصرحةب اإلمرة الكرة م

(عطيش القال ) وأدرك اإلمة اجلياد وز ران أ ضةنو وأصبح عبرد اهلل رن سرنة –
و ي من أصحةب اإلمة الاةدق (عطيرش القرال ) -صةزنرةن –أي وز رران لطمةليرر-
لطمناير وا هدي واهلةدي والرشيد –و ملب األوصةف منهم راء-و وتقطّد عبرد
اهلل النجةشيف وح ر األ ياز من بل ا ناير و ي صة ا الرسةلر ا تقدمر.
وكة حممد ن عطيف ن عيق – و ي من أصحةب اإلمة اهلةدي (عطيش
القال ) – ول هةن قم وأمريان عطيهة من بل القطبة وكمللك كة أ يب(.)1
ووض

ةرو ا نش حممد ن ز يد حب جر لعفر ن حممد ن األشعث

ليؤد ش –و ي عط ممل ا الت ي  -وسةء رلك ألي الومكيف وص يف أ تتحيل
الدولر منش ومن ولدب إىل لعفر وولدب عند استخالف حممد األمني نقع

ش إىل

ةر و عد مراا أن طش اهلل نيهة مجيعةن().2
( )1رال ترامجهم حب رلةل النجةشيف وتنقيح ا قةل.
( )2الروا رر مفارطر حب كترةب عيري أصبررةر الرضرةه 56و البرةب 7و حب أصبرةر ميسر
لعفر (عطيهمة القال ) م

ةرو و ح.1

ررن

(  ……………………………………………… ) 316فقه املشاركة يف السلطة
ملا مر أ مجطرر مرنهم كرةنيا معررونني ةلت ري و نقرد روى حب الكرةحب
قندب عن عطيف ن قبني ريار ا هردي مر اإلمرة ميسر
القرال ) حب عررد الرردليل عطر

رن لعفرر (عطيهمرة

رمررر شررب اخلمررر تر أنحمررش اإلمررة (عطيررش

القال ) نقةل ا هديه ( ة ع طيف ن قبني ملب واهلل نتيى ةمشيرو رةله نقطرت
لشه صد ت واهلل ة أمري ا ؤمننيو احلمرد هلل الرملي مل ُخررج رملا العطرم مرنكم
أ ل البيتو ةله نياهلل مة صو ا هدي أ

ةل ليفه صد ت ة رانضيف)(.)1

نررة ي ف احلررةز الرررانض ليح ررر اجلررةئر ن ح مين ر مررن زج ا خطاررني
الكفررريئني الرررمل ن ألفكررري احلررر و ررردانعي عنرررش وألقرررني إىل احملررررومني
وا قتضعفني حب منةصا الدولر.
و ملا التنبيش ؤسه لفقش التعة ا م القطبةا غري ال رعير و د ختتطف
أمنة التعةمل معهة نةءً عط اصتالف أنكمتهة القيةسير احلةكمرو نقد رى الفقيش
ضمم أتبةعش حب كية سيةسيف وحني رلك إرا كةنت احلية القيةسير تقمح رمللكو
أو دصطهم أنرادان حب العمل القيةسيف من دو مجعهرم حب كيرة وا رد و كرملا
هقا مة راب صةحلةن حب ضيء ا رنهج الر رةنيفو و رملا الرتفكري ممرة تغةنرل عنرش أو
تقةعه عنش الفقهةء عو التأر خ إح من أنملار معدود ن كةلعالمر احلطيف واحملقر
الكر كيف وال يخ البهةئيف وال يخ كةشف الغبةء ( دس اهلل أروا هم).
اش ا إر اليليف الفقيش حب اخلروج عط القطبره
(الثالث ) غض النكر عن كم اخلروج ومقتي ةتش ا مكنر نإنش ح جييز
اخلروج إح إر القطبة العةدل –و ي اإلمة ا عاي (عطيش القال ) حب زمة
احلضير ونةئبش الفقيش اجلةم لط رو وصاةئح وح رر األمرر حب عارر الغيبرر-
ودليطش واضحه-
( )1الكةحبه 406/6و ةب حتر م اخلمر حب الكتةبو ح.1
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 -1ألنش صة ا احل حب وح ر أمر األمرر نرال جيريز التاررف حب سرطبةنش إح
إرنشو ل إ

ملا العمل ي من أصح اتاةتش.

 -2إ اإلمة العةدل ي أعطم النةس ةلقرار الاحيح ودراستش مرن مجير
ليانبش و ي يةتش عرنتش ة الكةا وا اةحل والعنةو ن األولير وال ةني رو
نقد كي ا قتضيف لطخروج ميليدان إح أنش مين منش شيفء ممة ركرنةب نهي
األ در عط ت خيح كل رلك.
 -3الروا ررةاو و ررد أورد صررة ا اليسررةئل مجطررر منهررة حب البررةب  12مررن
أ ياب لهةد العدو من كتةب اجلهةدو ومنهة روا ر

ري الد ة عن أ يف

عبد اهلل (عطيش القال ) ةله ( طت لشه إنيف رأ ت حب ا نة أنميف طت لكه
أ القتةل م غري اإلمة ا ف مس طةعترش ررا م رل ا يترر والرد وحلرم
اخلنز رو نقطت ليفه نعم ي كمللكو نقةل أ ي عبد اهلل (عطيش القال )ه ي
كمللك ي كمللك).
لياز اخلروج ح عين نرمس نكة سيةسيف معني عط ال عاه
(الرابع) إ لياز اخلروج ح عين نرمس نكة سيةسيف معني عط األمر
وإ كة

قةن حب نفقش؛ ة ركرنةب مراران مرن مدصطيرر إرادتهرة حب اصتيرةر النكرة و

ومن دو إرادتهة نإ النكة ح امد وسرعة مرة نهرةر و عريد ةلضررر عطر
ا روع اإلسالميف.
نعم ميك ن است مةر اخلروج وسةئر مراترا األمرر رة عروف والنهريف عرن
ا نكر وآليرةا اإلصرالح حب تيعيرر األمرر ة بةلرا احلقرر وإ نةعهرة هرة وناررتش
وتيسي

ةعد مؤ د ش.
لملا نإ اخلروج عطر القرطبر ح كري مروران حب البطردا راا األنكمرر

القيةسير الدميقراطير –كمة قمينهة -واليت ميت طك نيش ا ياطن التعبري هر ر عرن
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إرادتش ورأ ش عو صنةد
أ

اح اع وحني رلكو أل من عندب م روع صةحل عطيش

قن النةصبني ش ت تتحق لرش األغطبيرر نيقرتبي تنفيرمل م رروعش ة ليرةا

اليت أ ر ة ال عا.
معةجلر الروا ةا ا عةرضر جلياز اخلروجه
(اخلامس) تيلد روا ةا ك ري كهر منهة ا ن من اخلروج عط القطبر
و د نهم البعض منهة إطالق ا ن نتحيلت تدرجييةن إىل رر عر تور منهج اإلنزواء
والقررطبير واحن كفررةء عطرر الررملاا وإلقررةء احلبررل عطرر غةر ررش وترررك الكررة ني
والفةسقني فعطي مة

ةؤو و ينمة كة عبةء األئمر (عطيش القال ) وسطيكهم

مبةران م مران ت حب مقةطعتهم كمة تقد .
ونعرمس نة تطك الروا ةا( )1لنفهم ا راد منهرة إ شرةء اهلل تعرةىل و ريف
عط طيائفه
األوىله مة دل عط أ اخلروج بل ية القةئم تعرمس لطمكروبه

( )1ركر رة صررة ا اليسرةئل حب البررةب 13و مرن أ ررياب لهرةد العرردوو وأورد صررة ا
ا قتدرك جمميعر أصررى حب البرةب  12مرن أ رياب لهرةد العردو حب كترةب اجلهرةدو
و د ني ت مجطر منهة مرن لهرةا متعردد حب عرد كترا هقرا غررمس الكترةب
وميضيعش م له دراسةا حب وح ر الفقيش لط يخ ا نتكري ( ردس سررب)ه 205-/1
256و وكتررةب األمررر ررة عروف والنهرريف عررن ا نكررر لط رريخ نرريري ررةمت القررةعديه
 143-125و كمة تعرممس القيد ال هيد الادر ال ةنيف ( دس سررب) جملميعرر مرن==
==الروا ةا عنيا

ل إشكةل ا نةنة ني مة دل عط ولريب العمرل احلتمرةعيف

من اجلهةد و األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر و ني مة دلم عط احعتزال والتقير حب
زمن الغيبر (تأر خ الغيبر الكوىه .)352
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ومنهة مة رواب ر عيف مرنيعةن إىل عطيف ن احلقني (عطيهمة القال ) رةله
(واهلل ح خي رج أ د منة بل صروج القةئم إح كة م طش كم ل نرخ طةر من وكرب
بل أ

قتيي لنة ةب نأصملب الابية نعب يا ش)(.)1
وم طش مة رواب لة ر عن أ ريف لعفرر (عطيرش القرال ) رةله ( ُّم رل صرروج

القةئم منة أ ل البيت كخروج رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش) ومُّ ل مُّن صرج
منرة أ رل الب يرت بررل يرة القرةئم م ررل نررخ طرةر وو ر مررن وكررب نتالعبرت ررش
الابية )().2
وم طررهمة مررة ورد حب مقدمررر الاررحيفر القررجةد ر حب كيفيررر روا تهررة عررن
ا تيكل ن ةرو و د أصمل ة من ألي

ن ز د حب صراسرة عنرد صرولرش عرد

است هةد أ يشو وروى نيهة يل اإلمة الارةدق (عطيرش القرال )ه (مرة صررج وح
خيرج منمة أ ل البيت إىل ية
البطير وكة

ةئمنة أ د ليدن

طمةن أو نعا قةن إح اصبطمتش

يةمش ز ةد حب مكرو نة وشيعتنة).

أقوله-
 -1الروا تة ضعيفتة القندو نفيف األوىل (ر عيف) و ي م

ك ني ا رن عبرد

اهلل ن اجلةرود ال قر هقا النجةشيفو ور عيف ن حممد الملي ح ولريد
لش أل الاحيح ر ي

ن حممد كمة حب ميض آصر من التهمل ا والكةحبو

وا هير ةلروا ر وإ كة األول إح أ الروا ر ضعيفر سندان ةإلرسةلو
وأمة الروا ر ال ةنير نفيهة حممد ن ا ن احلضرميف وع مة

ن ز د و مة

مل يوقة.
وأمة سند الارحيفر القرجةد ر نف يرش حممرد رن عبرد اهلل رن ا بطرا

( )1وسةئل ال يعره 36/11و كتةب اجلهةدو أ ياب لهةد العدوو ةب 13و ح.2
( )2مقتدرك اليسةئله ج11و ص37و ح.9
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ل أصرحة نة
ال يبةنيف أ ي الفضرل الرملي رةل نيرش النجةشريفه ((رأ رت لر م
غمزونش و ضعمفينش)) وم نقا إليش كتبرةن منهرة كترةب نضرةئل عبرةس رن
ا بطا ممة دن ال يخ ا نتكري ( دس سرب) إىل الت ركيك حب ماردا ير
روا ةتش نيمة يان سيةسر ين العبةس .لكن ملب النكتر ح حمل هلة نةو
وحب ا قدمر مة ح روق لبين العبةس ة نيرش مرن تأ يرد لط ريراا ضرد م.
ووصفش ا ن الغضةئري أنش ((وضمةع ك ري ا نةكري)).
نعم ةل ال يخ ا نتكري ( دس سرب)ه ((الطهم إح أ

قرةل أ تطقريف

األصحةب كتةب الاحيفر منش دليل عط تيويقش عمالن نتأمل))(.)1
أقول ه لعرل ولرش التأمرل أ التطقريف رةلقبيل صرةص أدعيرر الارحيفر ؛
لقررائن مرملكير كمبة قتهرة مر النقررخر احملفي رر عنرد اإلمرة الاررةدق
(عطيش القال ) هقا الروا ر نفقهةو نال ت مل مقدمتهةو مضةنةن إىل أ
تطقيف األصحةب لطروا ر ةلقبيل ح طز منرش تيوير راو هرةو ولقرنة ا
ادد تيويقش.
 -2إ

ملب الروا ةا ميكن أ تكي

ضير حب وا عر صةرلير و يف التعر ض

أصحةب ال يراا من ا نتمني إىل البيت النبيي و م دعي إىل أنفقهم
ولرريه إىل الرضررة مررن آل حممررد (صررط اهلل عطيررش وآلررش)و وورد حب ررملا
التحررمل ر عرردد مررن الروا ررةا كقرريل أ رريف لعفررر أل رريف اجل رةروده (إ ررةك
واخليار ج منرة نرإنهم ليقريا عطر شريفء وح إىل شريفء)()2و و ريل اإلمرة

( )1دراسةا حب وح ر الفقيشه .223/1
( )2مقتدرك اليسةئله ج11وص 35و ح 5عن الغيبر النعمةنيفه ص 194و ةب 11و
ح.2
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الاةدق (عطيش القال )ه (نةخلةرج منة اليي إىل شيفء دعيكم إىل الرضة
من آل حممد ننحن ن هدكم إنة لقنة نرض
 -3وميكن أ تكي
كة

ش و ي عاينة اليي )(.)1

ملب الروا ةا مةنعر عن اخلرروج ا قرطح صةصرر الرملي

تبنةب ال يار و و ملا مة نهمش صرة ا اليسرةئل ينمرة عنري البرةب

( كم اخلروج ةلقيف برل يرة القرةئم عطيرش القرال )و و رد أوضرحنة
سة قةن أ األئمر (عطيهم القرال ) مل تبنمريب تر اإلمرة احلقرني (عطيرش
القال )و وح متن الروا ةا من مبط اخلرروج عطر القرطبر ةليسرةئل
وا ليةا األصرى كة كة راا واإلضرا ةا واح تجةلةا وحني رلك.
 -4ولرريد رررائن ترردل عط ر أ الروا ررةا متن ر مررن اخلررروج بررل اكتمررةل
مقدمةتش وشروطش أي بل أوانش وليه مبطقةنو ومن تطك القرائنه-
أ -الت بيش ب ريا الفرخ بل أ

قتيي لنة ةب.

ب -م قة طر ملا اخلروج برل أوانرش خبرروج القرةئم الرملي تبريل غيبترش
ت تكتمل عنةصر النجةح إل ةمرر دولرر احلر والعردل ا بةركررو
ومل تكن ملب العنةصر مكتمطر حب رلك الزمة ومة

بهش.

(( -5إ ا راد خبو الاحيفر –عط نرمس صدورب – لريه ري يرة احلكرم
ال رعيف وأ اخلروج عط اجلةئر لةئز أو غري لةئزو ل ية أمر غريل
تطقةب اإلمة (عطيش القال ) من ألدادبو وإ اخلرةرج منرة ح رنجح مةئرر
ة ةئر هيث ح تعرمس لش البطيرو وا اةئا مكرو ر لطبب

هررانو ولريه

كل مكروب ةلبب مكرو رةن أو رامرةن حب ال ررعو رل عقر أ تكر ريا
شيئ نة و ي صري لكرمو وت ترا عطيرش ركرةا مرن لهرةا أصررو نرال ردل
احلد ث أ ضةن عط ختبئر اخلروج والقية  .وإ إصبةر رسيل اهلل (صط

( )1وسةئل ال يعره ج11و ص 35و ح.1
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اهلل عطيش وآلش)

هةد احلقني (عطيش القال ) أو شهةد ز د رة صر مل

مينعهم ة عن اخلروج عد ا تضةء التكطيف))(.)1
(( -6عط نرمس كي اخل و حب مقة ية الي يفر واحلكم ال رعيف نهي كمرة
ترررى مرررتبط أ ررل البيررت نررال جيرريز التمقررك ررش لطقرركيا منرة حب ررملب
األعاةر))().2
ال ةنيره مة دلم عط وليب القكي حب الدار وعد احلركره
منهة مة رواب حب الروضر قندب عن سد ر رةله ( رةل أ ري عبرد اهلل عطيرش
القال ه ة سد رو الز يتك وكن طقةن من أ السشو واسركن مرة سركن الطيرل
والنهةر و نإرا طغك أ القفيةنيف د صرج نةر ل إلينة ولي عط رلطك)().3
ومة رواب ال يخ الادوق حب العيي وا عةنيف وال يخ البيسريف وا نرش حب
جمةلقهمة ةإلسنةد عن احلقني ن صةلد ةله ( طت أل ريف احلقرن الرضرة (عطيرش
القال )ه إ عبد اهلل ن كري كة

روي رد ةن وأنرة أ را أ أعرضرش عطيركو

نقةله مة رلك احلد ث؟ طته ةل ا ن كريه ردوين عبيرد اهلل رن زرار رةله
كنت عند أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) أ ة صروج حممد (إ ررا يم) رن عبرد اهلل
ن احلقن إر دصل عطيش رلل من أصحة نة نقةل لشه لُعطتُ نداكو إ حممد ن
عبد اهلل د صرج نمة تقيل حب اخلروج مع ش؟ نقرةله اسركنيا مرة سركنت القرمةء
واألرمس نمة من ةئم ومة من صروجو نقةل أ ي احلقن (عطيرش القرال )ه صردق
أ ي عبد اهلل (عطيش القال ) وليه األمر عط مة تأوملش ا ن كريو إمنة عن أ ي عبد

( )1دراسةا حب وح ر الفقيش لط يخ ا نتكري ( دس سرب)ه .225/1
( )2ا ادر القة ه .227/1
 )3مقتدرك وسةئل ال يعره ج11و ص 36و ح.3
(
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اهلل (عطيش القال ) اسكنيا مة سكنت القمةء من النداءو واألرمس مرن اخلقرف
ةجليا)(.)1
ومة ورد حب نهرج البالغرر عرن أمرري ا رؤمنني (عطيرش القرال ) أنرش رةل حب
صببر لشه (الزميا األرمسو واصووا عط البالءو وح حتركيا أ د كم وسيينكم
حب يى أنفقكم)().2
ومة رواب حممد ن احلقن حب كترةب الغيبرر عرن الفضرل رن شرةرا عرن
احلقن ن حمبيب عن عمررو رن أ ريف ا قردا عرن لرة ر عرن أ ريف لعفرر (عطيرش
القال ) ةله (الز األرمس وح حترك دان وح رلالن ت ترى عالمةا أركر رة
لكو ومة أراك تدركهةه اصتالف ين نال و ومنةد نةدي مرن القرمةءو وجييرئكم
الايا من نة ير دم

)().3

وروى النعمةنيف حب غيبتش قندب عن أ يف اجلةرود عرن أ ريف لعفرر (عطيرش
القال ) ةله ( طت لش (عطيش القرال ) أوصرين نقرةله أوصريك تقريى اهلل وأ
تطز

يتك وتقعد حب د مةء ؤحء (أ رياء) النرةس وإ رةك واخلريارج منرة نرإنهم

ليقيا عط شيفء وح إىل شيفء واعطرم أ لربين أميرر مطكرةن ح قرتبي النرةس أ
تنزعش وإ أل ل احل دولر إرا لةءا وح ة اهلل رن
أدركهة منكم كة عندنة حب القنة األعط وإ

رة ء منرة أ رل البيرت مرن

بضش اهلل بل رلكو واعطم أنش ح

تقي عارة ر تردن ضريمةن أو تعرز د نرةن و إح صررعتهم البطيرر تر تقري عارة ر
شهدوا دران م رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش)و ح يارى تيطرهمو وح رنر
صر عهمو وح داوى لرألهمو نقطته من م؟ ةله ا الئكر)().4
( )1مقتدرك وسةئل ال يعره ج11و ص 39و ح.14
( )2مقتدرك وسةئل ال يعره ج11و ص 40و ح.15
 )3مقتدرك وسةئل ال يعره ج11و ص 41و ح.16
(
( )4مقتدرك وسةئل ال يعره ج 11و ص 35و ح .5
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و رد عطيهةه-
 -1إنهة ادد ية ا ي ف من ويراا العطي ني صايصةن ين احلقن (عطيرش
القررال ) الررمل ن كررةنيا حب صارريمر م ر اإلمررة الاررةدق (عطيررش القررال )
هقا عرض الروا رةا و وروا رر احلقرني رن صةلرد عرن اإلمرة الرضرة
(عطيش القال ) صرألر حب رلك.
 -2كمة كهر منهة أنهة ادد تكمل ا ا دمعني لطمهدو ر المل ن دمعي أنهرم
ا هدي و نتقبي إليش خلداع النةس وتك ري أتبةعشو وأ

ملا الزمة و ملب

احلركةا ليقت يف القية ا هدوي ا قاريدو و رد ادعر

رملا العنريا

عض ين احلقن هقا عض الروا ةاو كمة حم أ ي لعفر ا ناير
ولدب حممد ولقّبش ة هدي ليي م النةس مللك.
 -3إ

عضهة –كة نقيل عن نهج البالغر -ح مينر مرن اخلرروج مبطقرةن وإمنرة

مين احلركةا احلمةسير واحنفعةلير من دو ت بمت ونحح.
 -4ومنهة مة قتكهر منش تكطيف ا خةطا صةصر كةلروا ر األوىل عن سد ر
نقد كة مزاليةن عةطفيةن مندنع ةن وحب تنقيح ا قةل أنش (رُكر عنرد أ ريف عبرد
اهلل (عطيررش القررال ) سررد ر نقررةله سررد ر عارريد كررل لرري )( )1وسررتأتيف
روا ر أصررى عرن ا عطر (صرفحر  )941نيرش وحب عبرد القرال رن عبرد
الرمحن ن نعيمو و د ورد أ أ ة عبد اهلل ةل لز د ال حة ه ( ة شحمة
إنرريف ططبررت إهلرريف حب سررد ر وعبررد ال قررال ررن عبررد الرررمحن –وكةنررة حب
القررجن -ني بهمررة لرريف وصطّرريف سرربيطهمة)() .2وسررد ر رري الررملي خيةطررا
اإلمة الاةدق (عطيرش القرال )ه (واهلل مرة قرعك القعريدو نقرةل (عطيرش
القال )ه وملُّ ة سد ر؟ طته لك ر مياليك وشيعتك وأناةرك) وركر
( )1تنقيح ا قةله.8/2
( )2تنقيح ا قةله.8/2
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أ عندب مةئيت ألفو وحب نهة تهة ةل (عطيش القال )ه (واهلل ة سرد ر لري
كة ليف شريعر عردد رملب اجلرداء مرة وسرعين القعريد)( )1وعردد ة سربعر
ع ر.
إلفات ه وردا عض روا ةا ملا البةب مبعن النهيف عن الدعي إىل أ ل البيت
لهران والك ف عن ا عتقداا اخلةصر هرم (عطريهم القرال ) رملران مرن برا
القطبرو و د أورد ال يخ الكطريين ( رد س سررب) مجطرر منهرة حب أصريل الكرةحب
حتت عنيا (الكتمة واإلراعر) ومنهة عن اإلمة الرضرة (عطيرش القرال ) ونيهرة
(نطيح أ اهلل دان عن أوليةئش و نتقم من أعدائشو أمة رأ ت مرة صرن اهلل رآل
رمك ومة انتقم أل يف احلقن عطيش القرال و و رد كرة

نري األشرعث عطر صبرر

عكريم نردن اهلل عررنهم ريح تهم أل رريف احلقرن (عطيرش القررال )و وأنرتم ررةلعراق
وترو أعمةل ؤحء الفراعنر ومة أمهل اهلل هلم نعطيكم تقيى اهلل وح تغرنمكم
الدنية وح تغ موا مبن د أمهل اهلل لش نكأ األمر د وصل إليكم)().2
ومنهة مرسطر ع مة

ن سعيد عمن أصوب ةله ( ةل أ ي عبد اهلل (عطيش

القال )ه كفّيا ألقنتكم والزميا ييتكم).
ال ةل ره روا ةا التقير ةعتبةر أ اخلروج عط القطبر منرةفٍ لطتقيرر و رد طغرت
ملب الروا ةا التياتر كاحيحر ا ن أ يف عفير ةله (حعت أ ة عبد اهلل (عطيش
القال ) قيله التقير ترس ا ؤمنو والتقيرر ررز ا رؤمنو وح إميرة

رن ح تقيرر

لش)()3و ومن تطرك الروا رةا مرة ورد حب صاريص اخلرروج كارحيحر معمرر رن

( )1الكةحبه 242/2و كتةب اإلمية والكفرو ةب طر عدد ا ؤمننيو ح.4
( )2والملي طيش جتد مة حب وسةئل ال يعره أ ياب األمر والنهيفو ةب 34و ح1و .5
 )3والملي طيش جتد مة حب وسةئل ال يعره أ ياب لهةد العدوو ةب 13و ح6و .7
(
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صالد ةله (سألت أ ة احلقن عرن القيرة لطريح ؟ نقرةله رةل أ ري لعفرر (عطيرش
القال )ه التقير من د ين ود ن آ ةئيف وح إمية

ن ح تقير لش).

ومة رواب ال يخ الادوق حب إكمةل الد ن والبوسريف حب أعرال الريرى
واخلزاز حب كفة ر األور ةإلسنةد عن احلقني ن صةلد عن الرضة (عطيش القرال )
(ح د ن ن ح ورع لشو وح إمية

ن ح تقير لشو وإ أكررمكم عنرد اهلل أعمطكرم

ةلتقيرو يل ه ة ا ن رسيل اهلل إىل مت ؟ ةله إىل ية القةئمو نمن تررك التقيرر
بل صروج ةئمنة نطيه منة)(.)1
أقول ه روا ةا التقير ح تنةحب لياز اخلروج عط القطبر ألميره-
 -1مة تقد حب البحث من أ روا ةا التقير ح تنةحب وليب األمر ة عروف
والنهيف عن ا نكرو وحنن نتحدث عن اخلرروج كمرتبرر مرن مراترا رملب
الفر ضر عندمة قتضيف اليليب رلك وليه عن كل صروج.
 -2النقض ع طيش خبروج اإلمة احلقني (عطيش القال ) ومبدأ التقير م رمع بل
رلك و د تقد لياب اإلشكةل من ملب النة ير.
 -3إ التقير إمنة شرمعت حلفظ النفيس واألعرامس واألميال مرن تعر ضرهة
إىل الضرر واخلبر ال مور و ي مبدأ عقالئيف و د نة عن اخلروج الملي
لش موراتش ال رعير والعقالئير و وكمللك شررمعت حلفرظ الرد ن والعقةئرد
احلقررر ورسررةلر اإلسررال عنرردمة كرري الك ررف عنهررة وإ هةر ررة ميلب رةن
لطقضةء عطيهة أو تبي قهة وحتجيم تأوري ة و نإرا تعط اخلبر ةلد ن نفقش
وص يف عطيش من احملي والزوال نإنش ح بق معنر لت رر

التقيرر كمرة حب

صروج اإلمة احلقرني (عطيرش القرال ) و و رد وردا األ ةد رث حب رملل
النفه دو الد نو كمة حب وصير النل (صط اهلل عطيش وآلرش) ا رهير
إىل أمري ا رؤمنني (عطيرش القرال )ه ( رة عطريف أوصريك حب نفقرك خبارةل
نة فكهةو الطهم أعنرشو -إىل أ
( )1وسةئل ال يعره 34/11و ح1و 2و .3

رةله -واخلةمقرره رمللك مةلرك ودمرك
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دو د نررك)()1و وروا ررر الكررةحب عررن أ رريف عبر د اهلل (عطيررش القررال ) ررةله
(كة حب وصير أمري ا ؤمنني (عطيش القال ) أصحة شه (إرا ضررا طيرر
نةلعطيا أميالكم دو أنفقكمو وإرا نزلت نةزلر نةلعطيا أنفقكم دو
د نكمو واعطميا أ اهلةلك من طك د نش واحلر ا من رب د نش).
الرا عره مة دل عط لزو الت بت والفحح وعد لياز اخلروج إح م اإلمة .
منهة صحيحر العيح ن القةسم اليت وردا اإلشةر إليهة حب أك رر مرن
ميض

ةله (حعت أ ة عبد اهلل (عطيش القال ) قيله عطيكم تقيى اهلل و دب

ح شر ك لش وانكروا ألنفقكمو نياهلل إ الرلل ليكي لش الغرنم نيهرة الراعريفو
نإرا ولد رلالن ي أعطم غنمش من الملي ي نيهة خيرلش وجيريفء رمللك الرلرل
الملي ي أعطم

()2

غنمش من الملي كة نيهةو واهلل لي كةنت أل دكم نفقة

قةتل

يا د جيرمب هة وم كةنت األصرى ة ير عمل عط مة د استبة هلةو ولكن لش
نفه وا د إرا ر بت نقد واهلل ر بت التي ر نأنتم أ

م أ ختتةروا ألنفقركمو

إ أتةكم آاٍ نةنكروا عط أي شيفء خترلي و وح تقيليا صرج ز دو نرإ ز ردان
كة عة ةن وكة صدو ةنو ومل ردعكم إىل نفقرش وإمنرة دعرةكم إىل الرضرة مرن آل
حممد صط اهلل عطيش وآلشو ولي فر لين مبة دعةكم إليشو إمنة صررج إىل سرطبة
جمتمر لينقضررش .نةخلررةرج منمررة اليرري إىل أي شرريفء رردعيكم؟ إىل الرضررة مررن آل

( )1الروا ر واليت تطيهة جتد مة حب وسةئل ال يعره450/11و أ ياب األمر والنهريفو رةب
22و ح2و .5
( )2الاررحيحر صرررألر ررأ األعطميررر ا بطي ررر حب ولرريف أمررر األمررر رريف حب قررن إدار
شررؤو الرعيررر والعطررم واخلررو

ررؤونهة ورعة ررر ماررةحلهةو أمررة أعطميررر الفقررش

واألصيل نهيف لزء منهة أو يف مقدمر هلملب.
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حممد؟ ننحن ن هدكم أنة لقنة نرض

شو و ي عارينة اليري ولريه معرش أ ردو

و ي إرا كةنت الرا ةا واأللي ر ألدر أح قم منة)(.)1
ومنهررة معتررو أ ررة ا تقدمررر (صررفحر  )908حب احلرريار ررني أ رريف لعفررر
األ يل وز د ال هيد ودعيتش لنارتش.
ومنهة صحيحر عبد اهلل ن ا غري عن اإلمة الرضة (عطيش القال ) ونيهة
يلشه (أمة رض أ دكم أ

كي حب يتش نف عط عيةلش من طيلش نتكر أمرنة؟

نإ أدركش كة كمن شهد م رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش) درانو نإ مةا
نتكر أمرنة كة كمن كة م

ةئمنة صطياا اهلل عطيش كملا حب نقبةطشو ومج

ني القبة تنيو وح أ يله كملاو ومج

ني القبة ر والي سب و نإ

ملب أطريل

من ملب)().2
أقوله-
 -1الروا ر األوىل صرألر حب اإلشةر إىل ضير صةرلير حمردد والنهريف عرن
ا ةركر نيهة يث قيل اإلمة (عطيش القال )ه (نةخلةرج منرة اليري )..
وال ةنير تتعط

قضير ز د ال هيد.

 -2غة ر مة تدل عطيش الروا تة النهيف عن اخلروج دو إر اإلمرة اجلرةم
لط رائط أو أل أصحة هة دعيا إىل أنفقهم عنريا ا هدو رر أو اإلمةمرر
وحني رلك والقةئل ياز اخلروج

إر اإلمة ووليف أمر األمر وح

جييز اخلروج ألغرامس شخاير.
ل د قةل أ الاحيحر األوىل تردل عطر عكره مبطري هم ألنهرة
تضمنمت ا بةلغر حب ال نةء عط ز د نإرا لز من رلك تأ يد ويرتش نهيف دالر
عط عكه مبطي همو وح صايصير لز د أكيدانو وإ من أ التأ يد كينهة
( )1وسةئل ال يعره كتةب اجلهةدو أ ياب لهةد العدوو ةب 13و ح.1
( )2وسةئل ال يعره كتةب اجلهةدو أ ياب لهةد العدوو ةب 12و ح.5

فقه املشاركة يف السلطة ………………………………………………… (
) 329
مبة قر لتعةليم أ ل البيت (عطيهم القال ) حب أغرامس اخلروج وشروطش
و ي مالك عة .
اخلةمقره مة دلم عط عد لياز اخلروج بل ايل عالمةا ية القةئم (عطيش
القال ) وركر عالمةا لمللك.
منهة معتو عمر ن نكطرو ةله (حعت أ ة عبرد اهلل (عطيرش القرال )
قرريله مخرره عالمررةا بررل يررة القررةئمه الارريحر والقررفيةنيف واخلقررف و تررل
النفه الزكير واليمةنيفو نقط ته لُعطت نداكو إ صرج أ د من أ ل يتك بل
ملب العالمةاو أخنرج معش؟ ةله ح)(.)1
ومنهة مة ورد حب صحيحر العيح ن القةسم ا تقدمر عرن أ ريف عبرد اهلل
(عطيش القال ) وحب ر طهةه (وكفةكم ةلقفيةنيف() 2عالمر).
ومنهررة مررة ركرنررةب حب البةئفررر ال ةنيررر كروا ررر لررة ر واحلقررني ررن صةلررد
وسد ر.
أقول ه و رد عطيهة م ل مة أوردنةب سة قةن من أنهة ادد تكمل ا الرمل ن خيردعي
النةس عنيا ا هدو ر جلم األتبةعو ولتعر ف النةس ة هردي احملر وعالمرةا
صررحر ركتررش ا بةركررر؛ لفرز ررة عررن احلركررةا ا عةرضررر هلررة حب زمةنهررةو نهررملب
الروا ةا ح تاطح لنفيف لياز اخلروج حب عار الغيبر ألننة نتحدث عن صرروج

( )1الكةحبه 310/8و ح.483
( )2من ةب الطبيفرر أ ريله كنرة نقرم مرن فقمرر القرفيةنيف ةلقرفيةتيف أي اححترةد القرينييت
عندمة كة

ري عكيمرر مقة رل ري

طرف مشرةل األططقريفو وولردا رملا اح تمرةل

معروضةن عند ال يخ ا نتكريو ةل ( دس سرب)ه ((و د تقرأ رملب الكطمرر ةلترةء ا نرة
دل الني و و راد هة ال ير ا ةركقير العة يرو ولكن بعدب أ الكة ر منهة ال خح ح
ا نهجو و د ورد أ احش ع مة

ن عنبقر)) دراسةا حب وح ر الفقيشه .236/1
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حب ل طةعر و إمةمر اإلمة وحتت ليائش وغرضرهة التمهيرد لدولرر احلر والعردل
ةإلصالح واألمر ة عروف والنهيف عن ا نكر.
القةدسره مة دلم عط ضالل الرا ةا اخلةرلر بل هير اإلمة (عطيش القرال )
منهة صحيحر أ يف اري عن أ يف عبد اهلل ( عطيش القال ) ةله (كل را ر ترن

بل

ية القةئم ناة بهة طةغيا عبد من دو اهلل)(.)1
وروا ر اجلهين عن أ يف عبد اهلل (عطيش القال ) ةله (كل را ر ترن

بل

را ر القةئم (عطيش القال ) ناة بهة طةغيا)().2
أقول ه الكة ر أ ا راد من تطك الرا ةا من ردعي النرةس إلمرةمتهم وإمررتهم
ومن دو إر اإلمة ال رعيف نتكي را ر مقة ل را رر اإلمرة ال ررعيف نتحمرل
القبطير عط

ملا ا عن و أمة إرا كة اخلروج إر اإلمة أو نةئبش اجلةم ل رو

وح رر األمررر وكةنرت لإلصررالح واألمرر ررة عروف والنهريف عررن ا نكرر نإنهررة غررري
م ميلر هملب األ ةد ثو و ؤ د مة ركرنةب مة رواب الكطيين حب روضر الكةحب عن
أ يف لعفر (عطيش القال ) (وإنش لريه مرن أ رد ردعي إىل أ خيررج الردلةل إح
سيجد من بة عرشو ومرن رنر را رر ضراللر نارة بهة طرةغيا)() 3نةلرا رر مقيرد
كينهة ضاللر.
القة عره مة ورد من النهيف عن احستعجةل حب اخلروج ولزو الاو
منهة مة رواب الكطيين حب روضر الكةحب قندب عن أ ريف ا ر رف عرن أ ريف
لعفر (عطيش القال ) ةله (الغو عط من أوةر ةو طك احملةصري (وحب الروضره
احملةضري) و طته لعطت نداكو ومة احملةصري؟ ةله ا قرتعجطي و أمرة إنهرم لرن
( )1وسةئل ال يعره ج37/11و ح.6
( )2مقتدرك اليسةئله ج11و 34و أ ياب لهةد العدوو البةب 12و ح.1
 )3الكةحبه 296/8و الروضرو ح .456
(
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ر دوا األ من عرمس هلم – وم ةله -ة أ ة ا ر ف أمة إنهم مل ردكم مبجحفر
إح عرمس اهلل عرز ولرل هلرم

رةغلو ورم نكرت أ ري لعفرر (عطيرش القرال ) حب

األرمس وم ةله ة أ ة ا ر فو طته لبيركو رةله أتررى يمرةن بقريا أنفقرهم
عط رضةب ح جيعل هلم نرلةن؟ ط واهلل ليجعطن اهلل هلم نرلةن)(.)1
أقول ه أراد اإلمة (عطيرش القرال ) طمأنرر أ ريف ا ر رف رأ لرالوز القرطبر ح
تعرضي إح ن صرج عطريهمو وأراد رةلفقر األصرري أصرحة ش الرمل ن التزمريا
تيليهةا األئمر (عطيهم القال ).
ومنهررة مررة أوردب الكطرريين حب الكررةحب حب احلرريار ررني اإلمررة البررة ر (عطيررش
القررال ) وأصيررش ز رردو ونيهررة يلررش (عطيررش القررال )ه (نررال قررتخفنمك الررمل ن ح
ي ني و إنهم لن غنيا عنك من اهلل شيئةنو نال تعجرل نرإ اهلل ح عجرل لعجطرر
العبةدو وح تقبقنم اهلل نتعجزك البطير نتارعك)().2
ومنهة مة رواب أ ضةن قندب عن الفضل الكةتا ةله (كنت عند أ يف عبد
اهلل (عطيش القال ) نأتةب كتةب أ يف مقطم نقةله ليه لكتة ك ليابو اصرج عنة
–إىل أ

ةله -إ اهلل ح عجل لعجطر العبةد وألزالر لبل من ميضعش أ ي من

إزالر مطك مل نقض ألطش)().3

( )1وسررةئل ال رريعره 11و ص 36و ح 4مر إضررةنر مررة حب روضررر الكررةحبو يررة ه ال ُغ صبررر و
وال ُّغبُّر ه الغبةرو وا ّحضةر وا ّحضري مرن اخليرل وحني رة كقرر ا ريم نيهمرةه شرد د
الركضو واجملحفره الدا ير.
( )2أصيل الكةحبه 356/1و كتةب احلجرو ةب مة فال ش رني دعريى احملر وا ببرلو
ح.16
 )3وسةئل ال يعره  /11ص37و ح.5
(
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ومنهررة مررة ورد عررن اإلمررة الاررةدق (عطيررش القررال ) عررن آ ةئررش (عطرريهم
القال ) حب وصير النل (صط اهلل عطيش وآلش) لعطيف (عطيش القال ) ةله ( ة عطيف
إ إ زالر اجلبةل الرواسيف أ ي من إزالر مطك مل تنقضِ أ ةمش)(.)1
وحب نهج البالغر عن أمري ا ؤمنني (عطيش القال ) ةله (وح تقتعجطيا مبة
مل عجل اهلل لكم نإنش من مةا مرنكم عطر نراشرش و ري عطر معرنرر هر ر رش
و

رسيلش وأ ل يتش مةا شهيدان وو
ومة ر واب أ ضةن ا عط

ألرب عط اهلل)().2

ن صنيه رةله (ر برت كترةب عبرد القرال رن

نعرريم وسررد رو وكتررا غررري وا ررد إىل أ رريف عبررد اهلل (عطيررش القررال ) تر
ا قيد بل أ

كهر ولد العبةس أنمة د دمرنة أ

هررر

ؤول رملا األمرر إليركو نمرة

ترى؟ ةله نضرب ةلكترا األرمسو رةله أفو أفوو مرة أنرة هلرؤحء إمرة و أمرة
عطمي أنش إمنة قتل القفيةنيف)().3
أقول ه ملب الروا ةا تنه عن احستعجةل ةخلروج برل طريل ألطرش ا نةسرا
إمتة مقدمةتش واليت ألدد ة القةئد اإلسالميف اجلةم لط رو .
وأمة األصري نإنهة ترن احشرتبةب الرملي و ر نيرش ا تفرةئطي

رأ األمرير

تؤول إىل اإلمة الاةدق (عطيش القرال ) و ؤسره كيمرر اإلسرال و نيارحح
اإلمة (عطيش القال ) هلم و قيله إنرش لريه صرة ا رملا األمررو و يلرش (عطيرش
القال )ه (مة أنة هلؤحء إمة ) ميكن أ
عتقرردو
و ميكن أ

إمةمتررش وإ

ر رد رش ليريش رين العبرةس ألنهرم ح

هررروا عنرريا مكطيميررر أ ررل البيررت (عطرريهم القررال )و

ر د ش سد ر وأم ةلش من المل ن ح طتزمري

تيليهرةا اإلمرة (عطيرش

القال )و وم طهة مة رواب الك يف قرندب عرن عبرد احلميرد رن أ ريف الرد طم رةله
(كنت عند أ يف عبد اهللو نأتةب كترةب عبرد القرال رن عبرد الررمحن رن نعريمو
( )1وسةئل ال يعره 38/11و ح.9
( )2وسةئل ال يعره 40/11و ح.15
 )3وسةئل ال يعره 38/11و ح .8
(
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وكتةب الفيض ن ا ختةر وسطيمة
وأنش إ أمر م أ

ن صةلد خيوونش أ الكينر شةغر رلطهةو

أصملو ة أصملو ةو نطمة رأ كتة هم رم

شو ورم رةله مرة أنرة

هلؤحء إمة و أمة عطمي أ صة بهم القفيةنيف)(.)1
ال ةمنره مة دل عط مدح العزلر عن النةس
نفيف اخلاةل عن عطيف ن مهز ةر رنعرش رةله ( رأتيف عطر النرةس زمرة
تكرري العةنيررر نيررش ع ررر ألررزاءو تقررعر منهررة حب اعتررزال النررةس ووا ررد حب
الامت)().2
ومن وصير اإلمة ميس
(ة

ن لعفر (عطيهمة القال ) هل ة

رن احلكرم

ة ه الاو عط الي د عالمر ي العقل نمن عقل عن اهلل تعةىل اعترزل

أ ل الدنية والراغبني نيهة ورغا نيمة عند ر مش وكة أنقش حب الي

ر وصرة بش

حب الي د )().3
وحب أمةليف الادوق قندب عن اإلمة الاةدق (عطيش القال ) رةله (إ
درمت أ ح تعرُّنيا نةنعطيا ومة عطيك إ مل ر ن عطيرك النرةسو ومرة عطيرك أ
تكي مملميمةن عند النةس إرا كنت عند اهلل حمميدان)().4
وحب نهج البالغر عن أمري ا ؤمنني (عطيش ا لقال ) رةله (طري

رن لرز

يتش وأكل يتش واشتغل بةعر ر مش و ك عط صبيئتش نكة من نفقرش حب شرغل
والنةس منش حب را ر)().5
( )1رلةل الك يفه .353
( )2اخلاةله 437و ةب الع ر و ح .24
 )3حتف العقيله .378
(
( )4أمةليف الادوقه 531و اجملطه 95و ح.2
( )5نهج البالغره 255و اخلببر ر م (.)176
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أقول ه ملب الروا ةا حتمل عط أك ر من معنر صرحيح ح تعرةرمس مر لرياز
اخلروج عط القطبر اجلةئر و منهةه-
 -1اعتزال أصالق النرةس القريئر وشررور م ومكرة هم وعرد احجنررار إىل
معةصيهم وليه مقةطعتهم واحنزواء عنهم أي مب ل معن الكطمره (كرن
معهم وح تكن منهم).
 -2أو أنهة تدعيا إىل اعتزال مرن ح نفر نريهم الريعظ واإلرشرةد والنارح
كقيل اإلمة الاةدق (عطيش القال )ه (مة مينعكم إرا طغكم عن الرلرل
منكم مة تكر ي ومة دصل عطينرة رش األرى أ ترأتيب نتؤنبريب وتعرملليب
وتقيليا لش ريحن طيغرةنو طرته لعطرت نرداكو إر ح قبطري منمرةو رةله
ا جرو م والتنبيا جمةلقهم)(.)1
 -3أو أنهة تدل عط اعتزال الفنت الضةلر والدعياا ا ضطّر وأصحة هة مهمة
ليم ت ش من مغر ةا زائطر.
 -4أو أنهررة حتررث مررن مل قررتب أ

ررؤدي و يفتررش إرا صررةلط اجملتم ر عط ر

احعتزال لئال كي مقاران حب أداء والبشو وورد ملا ا عنر حب الروا رر
عن اإلمة الاةدق (عطيش القال ) ةله (إ

درا أ ح خترج من يتك

نةنعررل نررإ عطيررك حب صرولررك أ ح تغتررةب وح تكررملب وح حتقررد وح
ترائيف وح تتان وح تدا نو صيمعر ا قطم يتش ألبه نيش نفقش و ارب
ولقةنش ونرلش)().2
وإر نروا ةا العزلر ح تاطح إلسقة اليالبرةا احلتمةعيرر كرةألمر
ررة عروف والنهرريف عررن ا نكررر وصررال اجلمعررر واجلمةعررر وغري ررة مضررةنةن إىل
ا قتحبةا الك ري كةلتزاور وصطر الر م وال رعةئر الد نيررو و ةلتأكيرد نإنهرة ح
( )1وسةئل ال يعره أ ياب األمر والنهيفو ةب 7و ح.3
( )2حتف العقيله .270
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تك ي عملران لطتقةعه عن أداء اليالبةا و عضهة صةدر من أمري ا ؤمنني (عطيش
القال ) الملي ك را صببش حب احلث عط اجلهةد وإنكةر التقةعه عنش وح نررى
ني كالميش تعةرضةن وتهةنتةن؛ ولملا ر م أمري ا ؤمنني (عطيش القال ) المل ن اعتزلريا
القتةل معش قيلشه (صملليا احل ومل ناروا البةطل)(.)1
ل ورد حب عض الروا ةا ر العزلر ألنهة متن من أداء ملب الفر ضررو
نقد روى الراوندي قندب عن اإلمة ميس

ن لعفر عن آ ةئش عن عطيف ن أ يف

طةلا (عطيهم القال ) ةله (كة رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلرش) رأتيف أ رل
الاُفّرو وكةنيا ضيفة رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش) –إىل أ

ةل -نقة سعد

ن أشجم نقةله إنيف أاشهد اهللو وأاشهد رسريل اهلل (صرط اهلل عطيرش وآلرش) ومرن
ضرنيفو أ ني الطيل عطيف را و نقةل رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلرش)ه مل
تان شيئةنو كيف تأمر ة عروف وتنه عن ا نكر إرا مل ختةلط النةس؟ وسكي
ا لو ر عد احلضر كفر لطنعمر)().2
اخلالصره
وصالصر التحقي حب ملب البيائف من الروا ةا أنهة إمة ضعيفر سندانو
أو أ ا ن نيهة صةص بعض احلةحا كةخلروج ةلقيف من دو إر اإلمة أو
مرررن دو ت برررت واكتمرررةل ا قررردمةاو أو أ أصرررحة هة مررردعي لعنرررةو ن ح
قتحقينهةو أو أ النهيف لطمن من احنزحق حب الفتنر واح

اق نيهة وحني رلكو

و عضهة صةدر لطتيعير قضير اإلمة ا هدي ومتييز ا ردعني ا رز فني وحنري رلرك
وليقت ادد ية التكطيف ال رعيفو و عضهة صةدر لبية أ كل ال يراا بل

( )1نهج البالغره ج5و ص5و الكطمر (.)18
( )2مقتدرك اليسةئله 183/12و عن نيادر الراونديه .25
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ية القةئم ح تنجح تحقي أ دانهة كةمطر وتبقط احل والعدل حب األرلةء من
دو أ

ؤور رلك حب م روعير ال ير ورلحةنهة وحتقي أ داف أصرى.
وعط

ملا نال تنةحب بعرةن ولريب إ ةمرر الرد ن وشرر عر سريد ا رسرطني

(صط اهلل عطيش وآلش) واألمر ة عروف والنهيف عن ا نكر مبقتي ةتش ا تبر ومنهة
اح تجةج والتمرد واخلروج عط القطبر اجلةئر .
وح نغفل تأوري الدس واليض الملي ة ش أعيا القطبر

كل واس

لغقل دمة النةس ون رر وقةنرر اليرأس واإل برة واحستقرال لطريح و وتيلرد
روا ةا ك ري حب صرحةح العةمرر هرملا الاردد نقرد أصررج ال ريخة ( )1عرن ا رن
عبةس عن النل (صط اهلل عطيش وآلرش) رةله (مرن رأى مرن أمرريب شريئةن كر رش
نطياو عطيشو نإنش من نةرق اجلمةعر شهران نمةا إح مةا ميتر لة طير وحب نقخر
مقطمه نميتر لة طير).
أقول ه الروا ر تطز بةعرر األمرراء سرياء كرةنيا عقركر ني أو إدار رني وح ترأ
محطهة عط الاحر أي األمراء المل ن عيمنهم القةئرد اإلسرالميف ال ررعيفو لكرن
احلكة اجلةئر ن ارنينهة إليهم حتر فةن وزوران.
وأصرلة() 2عن رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش) (إنكرم سرتطقي

عردي

أور نةصووا ت تطقينيفو وزاد مقطم عط احليمس).
أقول ه ميكن محل الروا ر عط

ةل عد القدر عط التغيري وليه مبطقةن لكيال

تنةن م مة دلم عط وليب التغيري م القدر عطيش.
ونقررل أ رري ز ررر حب كتة ررش ((ا ررملا ا اإلسررالمير)) مررن الاررحيحني أ
رسيل اهلل (صط اهلل عطيش وآلش) ةله (من وُلّريف عطيرش والٍ نررآب رأتيف شريئةن مرن

( )1البخةريه 59/9و مقطم .21/6
( )2البخةريه 60/9و مقطم .19/6
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معاير اهلل نطيكرب مة أتيف من معايتش وح نزعنم دان من طةعتش)( )1وحب صرحيح
مقطمه (وشرار أئمتكم المل ن تبغضينهم و بغضينكمو وتطعنرينهم و طعنرينكمو
ةلياه طنةه ة رسريل اهللو أنرال ننة رمل م عنرد رلرك؟ رةله حو مرة أ رةميا نريكم
الاال و إح من وليف عطيش والٍ نرآب أتيف شيئةن من معاير اهلل نطيكرب مة أتيف من
معاير اهلل وح نزعن دان من طةعتش)().2
وأصرررج مقررطم() 3عررن مل فررر ررن اليمررة حب ررد ث لررش مر رسرريل اهلل
(صط اهلل عطيش وآلش) رةله ( كري

عردي أئمرر ح هتردو

هرداي وح قرتني

قنيت وسيقي نيهم رلةل طي هم طيب ال يةطني حب ل مة إنهو ةله طته
كيف أصن

ة رسيل اهلل إ أدركت رلك؟ ةله تقم وتبي لةمري وإ ضرب

هرا وأصمل مةلكو نةح وأط ).
أقوووله الروا ررر تفرر مس أسرريأ صررير الكطررم والفقررةد؛ ل و ررض النررةس عطرر
احستقال لكل مة ادر من تطك القطبةا.
ونقل عن احلقن الباري يلشه ((جتا طةعر مطيك ين أمير وإ لةروا
وإ

طمياو واهلل ة اطح أك ر ممة فقدو ))().4
وعط أي ةل نهملب الروا ةا إمة أ حتمل عط معنر صرحيح كةلرملي

ركرنة ةو أو أنهة مرردود وإ إوبرةا كرمل هة ح ألترةج إىل مؤونرر عةرضرتهة مر
ا ياز ن ال رعير اليت ركرتهة الروا ةا حب نفه الكتاو نقد أصرج ال ريخة

()5

د ةن طفظ متقةرب والطفظ لطبخةري عن عبد اهلل ن عمر عن النل (صط اهلل

( )1ا ملا ا اإلسالميره .158
( )2مقطمه .24/6
 )3مقطمه .20/6
(
( )4ال يعر واحلةكمي ه .28
( )5البخةريه 78/9و مقطمه .15/6
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عطيش وآلش) أ نش ةله (القم والبةعر عط ا رء ا قطم حب مة أ ا وكرربو مرة مل
ؤمر مبعايرو نإرا أمر مبعاير نال ح وح طةعر).
وأصرج مقطم( )1عنش (صط اهلل عطيش وآلش) (إمنة البةعر حب ا عروف).
وأصرج أ ضةن() 2عن عبد اهلل ن عمرو ن العةص حب د ث عن معةو ر
ةله (نقكت سةعر  . .وم ةله أطعش حب طةعر اهلل واعاش حب معاير اهلل إىل غري
رلك).

كلمة يف اخلتام
ح شررك أ

ررملب ا بة ررث حتتررةج إىل مز ررد مررن التفارريل و ررد اكتفينررة

إوةرتهة وتقجيل رؤانة نيهة لتيعير األمر مبقؤوليةتهة إزاء ملب الفر ضر العكيمرو
ولتكقري ييد الكقل وأغالل العجز والتقاري وآصةر الالمبةح واإل مةل.
وأصتم البحث هملب الكطمةا لطمر ي ال يخ ا نتكري ( دس سرب) حب
استنهةمس مر العطمةء واحليزاا العطميرو ةله ((وكيف هتم العطمةء األعال
ةألمير اجلزئير و عردونهة مرن األمرير احلقربير الريت ح رضر ال رةرع
كحفررظ مررةل الاررغري أو الغ ةئررا م ر النو وح هتمرري

كهرةو

كيررة اإلسررال ومقرردراا

ا قطمني وشؤونهم و فظ نكةمهم و درتهم وطة رةتهمو و عردمو التاردي هلرة
اةلفةن لال تية ؟و نيحيلينهة و فيضي أمر ة إىل من ح عطم لش ةإلسرال و وح
التزا لش شو وح تقيى لد ش.
نعمو الكة ر عد كي رلك عن تقاري منهم حب ةدئ األمرو إر كينهم
مقجينني حب زوا ة ا دارس وسراد بهةو ومبعد ن عرن حمريط القيةسرر حب ررو
متمةد ررر أولررا أسررهم مررن عرريد احلكررم إلرريهمو وأولررا عررد ترريلههم إىل
( )1مقطمه .16/6
( )2مقطمه .18/6
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مقرردمةتهة وليازمهررةو ومبرررور الزمررة غفطرريا واسررتغفطتهم دسررةئه احسررتعمةر
أ ضةن))(.)1
أقوله ملا العملر غري كةفٍ أل عطيهم أداء دور م وحتمل مقؤوليتهم حب تباري
األمر أمة إمكة حتقي النتةئج و بف ال مراا نطيه من و يفتنة وإمنرة ريف يرد
مد مر األمير.
ولكن عطينة أ نطتفت إىل أ التنكري واحلمةس و دب ح كفيف لالنردنةع
ةجتةب تأسيه كيمر اإلسال

ل ح د من ايل اليويق قردر اإلسرالميني

عط جتقيد م روع اإلسال حب عدالتش ونزا تش وأصال ش ومبدأ تش وحريمبو وإح
كة اخلبر أعكم ت ي ش صير اإلسال وتنفري النةس منش وتهد م مة نةب أليةل
من العطمةء الرسةليني و وكلٌّ منة نبط من جتر تش اخلةصر ومة أنرزترش األ رداث
والقطيكيةا.
ولكن ة كة

ملا ا ل ر شرر والرا ح شرر ولريب نيجرا عطر

العطمررةء إعررداد م ررل ررملب القيررةداا ا ؤ طررر لإلمقررةك مبفةصررل دولررر اإلسررال
ا بةركرو وت قيف اجملتم مبقؤوليةتش الكوىو و ملا كطرش تحقر

تفعيرل نر ضرر

األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر مبراتبهة وآليةتهة ا تنيعر واهلل ا قتعة .
(الطهم إنة نرغا إليك حب دولر كرمير تُعزم هة اإلسال وأ طرش وتُرمللَ هرة
النفةق وأ طشو وجتعطنة نيهة من الدعة إىل طةعتك والقةد إىل سبيطكو وترز ننة
هة كرامر الدنية وا صر ).

( )1دراسةا حب وح ر الفقيشه .242/1

(  ……………………………………………… ) 340فقه املشاركة يف السلطة

جدول حمتويات الكتاب
ص

العنيا
البحث القةدس واألر عي من هيث كتةب نقش اخلالف

أمسى الفرائض واشرفها األمر باملعروف والنهي عن املنكر
الفصل األول  :يف تنقيح املوضوع

........ .....................................

14

نكره ............................. ........

14

(املطلب األول) حب معن ا عروف وا
تعريف احلسن والقبي :

...................................... ......................

(املطلب الثاني ) مُّن احلةكم حب كي

ملا األمر معرونةن أو

(املطلب الثالث) ل مة وا د أ اونة ؟

منكران؟ ..........

............................... .......

(املطلب الرابع) حب الفرق ني اجلهةد و ملب الي يفره

.........................

(املطلووب اخلووامس ) أ همررة أ ررم اجلهررةد أ األمررر ررة عروف والنهرريف عررن
ا

20
23
29
34
42

نكر؟...............................................................................

(املطلب السادس) ارتبة الي يفر عنةو ن أصرىه

.................. ........

(املطلب السابع ) نبمل تأرخيير عن العمل هملب الفر ضره

....................

45

48

فقه املشاركة يف السلطة ………………………………………………… (
) 341
العنيا

شرطة

اخلميسه............... ........ ........ ........ .........................

عود على بدء:

.....................................................................

ص
55
60

الفصللل الثللاني  :األدلللة علللى وجللوب األمللر ب لاملعروف والنهللي عللن
املنكر ...................................................................................

70

ةه ...................

70

احستدحل عط وليب الفر ضر ةألدلر األر عر وغري
(األول-العقل) و ل اليليب عقطيف أ شرعيف؟
(الثاني –اإلمجاع والسرية)
(الثالث  -القرآن الكريم)

.............................

........................................................

..........................................................

تقريب االستدالل ببعض اآليات الكرمية:

.......................................

70
77
79
83

(اآلية األوىل) يلش تعةىله وُّلْتُّكان مِّنكامص أامرٌ ُّدصعُي ُّ إىل الْخُّيصرِ وُّ ُّأْمُرُو ُّ
ّررررةلْمُّعصرُوفّ وُّ ُّنصهُّرر ريص ُّ عُّرر رنِ الْمُنكرر ررِ وُّأاوصلرررررئّك ُرر رمُ الْمُفْطّحُرررري ُّ] (آل
عمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ه)104

83

...........................................................................

(اآليووة الثانيووة) يلررش تعررةىله كان رتُمص صُّيص ررُّ أام ررٍ أاصصرِلُّ رتص ّلطنررةسِ تُّ رأْمُرُو ُّ
ّةلْمُّ صعرُوفّ وُّتُّنصهُّيص ُّ عُّنِ الْمُنكرِ وُّتُؤصمّنُي ُّ ّةلطّشّ وُّليص آمُّنُّ أ صلُ الْكّتُّةبّ لكة ُّ
صُّيصررران لهُررم مِّ رنصهُمُ الْمُؤصمّنُرري ُّ وُّأكْ ُّ ررُ ُمُ الْفةسّ رقاي ُّ] (آل عمرررا ه )110

90

........

حل التنايف املتصور بني اآليتني:

..................................................

91

(اآلية الثالثة ) يلرش تعرةىله وُّإِرُّ ةلرتص أامررٌ مِّرنصهُمص لّر مُّ تُّعّكاري ُّ يصمرةن الطّرشُ
مُهصطّكاهُمص أوص مُعُّملِّ ُهُمص عُّملُّا ةن شُّدّ دان ةلاياْ مُّعصملّرُّ ن إىل رُّ ِّكامص وُّلعُّطلهُمص ُّتقاري ُّو
صملصنُّة ا لملّ نُّ طمُياْ
نطمة نُّقُياْ مُّة رُكرُواْ ّشّ أجنيصنُّة ا لملّ نُّ ُّنصهُّيص ُّ عُّنِ القَيءّ وُّأ ُّ
ّعُّملُّابٍ ُّئّيهٍ ّمُّة كةنُياْ ُّفْقُقاي ُّ] (األعرافه)165-164
(اآلية الرابعة) يلش تعةىله ليصح ُّ صنهُّة ُمُ الر ةنّيَي ُّ وُّاأل صبُّةرُ عُّن يص ّلهِمُ

94
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اإلِوصمُّ وُّأكْ ّطهِمُ القَحصتُّ لبّئصهُّ مُّة كةنُياْ ُّاصنُّعُي ُّ] (ا ةئد

ه...............)63

99

(اآلية اخلامسة) ونكري ملب ا ر يلش تعةىله كةنُياْ ح ُّتُّنُّة ُّيص ُّ عُّن مَنكرٍ
نعُّطايبُ لبّئصهُّ مُّة كةنُياْ ُّفْعُّطاي ُّ] (ا ةئد ه)79
إشكال التنايف مع آية [عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ]:
(الرابع – الروايات الشريفة)

....................................

.......................................

...................................... ................

مجل الروا ةا ضمن حمةور لبية

مضةمينهة ....................................

(األول ) وليب الفر ضر وعكمتهة وشرنهة وآوةر ة ا بةركر عط النفه
واجملتم ه

102
103
105
112

112

................... ............................................................

(الثاني) ا نزلر العكيمر لطقةئم هة ووياب نةعطهةه

.............................

(الثالث) ر تةركهة وعقي تش وا وةر القطبير حب الدنية وا صر ل

كهةه ....

(الرابع) من أمر ة عروف وح فعطش و نه عن ا نكر وح جيتنبشه

.........

117
119
125

(اخلامس ) األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر أوسر مرن نعطرهمة ني رمل
الرضة همة واإلعةنر عطيهمةه

......................................................

(السادس) عض مكة ر األمر ة عروف والنهيف عن ا
الفريضة يف صحاح العامة:

نكره ................

........................................................ .

ملحق  :يف األمر باملستحب والنهي عن املكروه
(اجلهة األوىل) األمر ة عروف ا قتحاه

.............................

......................................

(القيل األول) و ي ا هيرو و ةصطش أ األمر ة قتحا مقتحا

.....

(القيل ال ةنيف ) مة ا تمطرش صرة ا اجلريا ر وغرريب مرن ولريب األمرر
ة قتحا

129
143
143
148

152

.............................................................................
نكره ................................................

154

املختار........................................................... ...............:

155

(اجلهة الثانية) حب النهيف عن ا
القول

126
128
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الفصل الثالث  :يف نوع الوجوب (وجلوب األملر بلاملعروف والنهلي
عن املنكر) ............................................................................

158

حقيقة الوجوب الكفائي:
القول

............................ ..............................

160

املختار..................................................................... :

197

.................................................................

199

ملحق فيه فائدتان:

االستدالل على كون وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر عينياً أو
كفائياً ....................................................................................
األقوال يف املسألة:

...................................................................

مقتضى األصل عند الشك يف العينية والكفائية
(املقام األول) مقتض األصل الطفكيفه

223

االستصحاب)ه ..................................................

229

تقريبان آخران لالستصحاب:

....................................................

.....................................................

االشتغال)ه .........................................................

(الثالث :أصالة الرباءة):

...........................................................

تتميم:

هل هذا الواجب تعبدي أو توصّلي؟
الفصل الرابع  :شروط الفريضة ...............................................
.........................................

(احملير األول – مة تعط

ة مر النة

يف).........................................

(األمر األول) التكطيف

........................................ .....................

(األمر الثاني) اإلسال

..............................................................

(األمر الثالث)

223

العمطيفه...........................................

وجه ملنع جريان االستصحاب:
(الثاني :قاعدة

..........................................

204

228

(املقام الثاني) مقتض األصل
(األصل األول:

............................

201

العدالر...............................................................

232
233
239
241

242
249
250
250
252
254
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(الرابع) عطم ا مر النة
القول املختار:

يف ..........................................................

.........................................................................

(األمر اخلامس) عد العطم فعل الغري

..........................................

(احملير ال ةنيف – شرو ا خةطا ةألمر

والنهيف) ...............................

ص
259
272
276
279

التكطيف ........................................... ..................

279

(األمر الثاني) عد كي ا أمير أو ا نهيف معملوران لتنجز التكطيف حب قش

284

(األمر األول)
صور العذر:

............................................................... ............

مدخلية االختالف يف االجتهاد والتقليد يف هذه الفريضة:
(األمر الثالث) اإلصرار عط ا عاير أو اد ة
(األمر الرابع) شرو أصرى

...................

..............................

......................................................

ملحق :األمر باألمر بفعل هل هو أمر بذلك الفعل أم ال؟
(احملير ال ةلث – شرو نفه الفر ضر)
(األمر األول) وليد ا تمةل التأوري

..................

.........................................

..............................................

ملحق :وجوب مقدمات األمر باملعروف والنهي عن املنكر
فروع يف احتمال التأثري ويف ممارسة الوظيفة عموماً:
(األمر الثاني) عد الضرر وانتفةء ا فقد

.................

..........................

......................................

النسبة بني أدلة ال ضرر وأدلة وجوب األمر والنهي:

.........................

مالحق :األول :هل يلحظ ظن الضرر واحتماله بالعلم به؟
(احملير الرا  -شرو متعط األمر والنهيف)

...................................

(األمر األول ) كي ا أمير ش معرونةن وا نهيف عنش منكران
(األمر الثاني ) أ

................

كي لةمر والنهيف ميضيع

.....................

..............................

(األمر الثالث) اش ا كي ا نكر ة رانو و رمر التجقه

...........

287
291
301
319
320
325
325
344
347
362
379
395
404
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406
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خامتة نيهة مبطبة ه

............................................................

(األول ) ل أ (الغة ر تور اليسيطر)؟
(الثاني ) ميارد رمر األمر والنهيف

................................

.........................................

الفصل اخلامس  :آليات امتثال الفريضة ومراتبها
(املطلب األول) ال تا حب أسةليا اإلصالح

........................

..................................

(املطلب الثاني) ل أ ا راد ةألمر رة عروف والنهريف عرن ا نكرر جمررد
إن ةئهمةو أ وليب محل ا أمير ا نهيف عط مقتضة مة؟

عروف؟ .............................................................

(املطلب الرابع) جمميعر من الروا ةا اليت ورد نيهة ركر ا راتا

مراتب االمتثال

.........

......................................................................

(األوىل) القطا

.......................................................................

(الثانية) الطقة

.......................................................................

(الثالثة) اليد
أدلة

...........................................................................

مشول اليد للضرب وحنوه.................................................. :

لو احتاج األمر والنهي إىل اجلرح أو الكسر أو القتل:
(القول األول) اجلياز مبطقةن

.............................................

(القول الثالث) التفايل ني القتل ني
نيش

.......................

..............................................

(القول الثاني) ا ن منش مبطقةن

408
409
412
413
414

.................

(املطلب الثالث ) ل أ مراترا اإلنكرةر صةصرر رةلنهيف عرن ا نكرر وح
ت مل األمر ة

ص
408

نيش إر اإلمة ومة دونش نرال

424
425
429
429
437
441
444
453
453
458

461

....................................................................

(القول الرابع ) اش ا لياز اجلمي

إر اإلمة أو نةئبش اخلةص

هل للفقيه اجلامع للشرائط حق إعطاء هذا اإلذن:

...........................

464
465
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مال ه امللحق األول :قاعدة تقديم األيسر
امللحللق الثللاني :لللو توقللم األمللر والنهللي علللى وسلليلة أو مقدمللة
حمرمة .......................................................................
امللحق الثالث :آداب امتثال الفريضة .................................. ........
امللحق الرابع :املسؤول عن امتثال الفريضة والقيام بها .................

...................................

(اجلهر األوىل) عط نقش أ ل العةمر
تأر خ احلقبره

..............................................

................................................................

منة ر إنةطر الفر ضر ةلقطبره

..............................................

(اجلهر ال ةنير) عط نقش أ ل البيت (عطيهم القال )

الفصل السادس  :أحكام الحقة

........................

..............................................

البحث الثالث
املشاركة يف السلطة إلقامة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
اجلهة األوىل :املراد بالسلطان العادل واجلائر  ،واألصل يف مَن له الوالية
واحلكم والسلطة
اجلهة الثانية :حكم الوالية للسلطان العادل
اجلهة الثالثة :الوالية للسلطان اجلائر
القول األوله احلرمر الملاتير
االستدالل على احلرمة الذاتية
(املورد األول ) القية مباةحل العبةد
(املورد الثاني ) مة لي تي ف األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر عطيهة
القول األوله اليليب

إشكاالت على القول بالوجوب

ص
471

482
490
506
506
510
514
518
529
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القول الثانيه احستحبةب
القول الثالث ه التي فو إح حب احملرمةا
(املورد الثالث ) اإلكراب والتقير واحضبرار
القول األول -اجلياز والرصار مبطقةن
التنبيه األول :إباحة ما يلزم من الوالية احملرمة ما عدا إراقة الدم
تقييم القول األول
القول الثانيه اصتاةص الرصار ه

اهلل تعةىل دو

اإلضرار

ة خطي ني
القول الثالثه اجلياز م النكر إلمكةنير ال ليح
القول الرابعه تفايل القيد اخليئيف ( دس سرب)
القول املختاره
التنبيه الثاني :تنقي املالك املقتضي للرخصة
التنبيه الثالث :اشرتاط عدم القدرة على التخلص مما يأمره به اجلائر
التنبيه الرابع :قبول الوالية مع الضرر املالي غري اجملحف حباله رخصة ال
عزمية
التنبيه اخلامس :اإلكراه والتقية ال تبي قتل املؤمن
لي أكرِب عط
ل

تل ا خةلف

مل الد اجلرح؟

التعارض بني وجوب حفظ النفس وحرمة قتل الغري
البحث الرابع
جيب على األمة متكني الفقيه من إقامة املعروف وإزالة املنكر
احستدحل عط وليب مقةعد األمر لطفقيش
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احستدحل أدلر وح ر الفقيش
اجلهة األوىله ال رو
اجلهة الثانية ه حب دود وح ر الفقيش واألاطار العةمر هلة
ميارد إعمةل وح ر الفقيش
آوةر ية الفقيش ي يفر األمر ة عروف والنهيف عن ا نكر
الزخم اإلضايف لوجود الفقيه يف السلطة أو تأثريه فيها
وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر دليل على وجوب العمل
السياسي إلقامة حكم اإلسالم
البحث اخلامس
هل تقتضي فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر اخلروج على
احلاكم اجلائر
اخلروج عط القطبرو ونيش هث عن وير ز د ال هيد وويراا ين احلقن

صالصر القيل حب اخلروج عط القطبر
تنبيهةا

كلمة يف اخلتام

جدول حمتويات الكتاب

