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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب 

مة األبدية على القاسم املصطفى، حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ
  أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهللا العلي العظيم.

  .، والرحمةالمصلحة، الَنَصفة، العدل، السلطة، : المالكيةمناشيء الحق والحكم الستة
  : يقول تبارك وتعاىل

  )١()َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ (
  ومصدرهما؟ما هو منشأ الحق والحكم 

 اإلجابــةذوي ديــن او ليســوا كــذلك .. وال تــزال  أكــانواســواء ، الكثــري مــن املفكــرين واملشــرعني علــى مــر التــاريخ قــاأرّ هنــاك ســؤاالن 
  ، والسؤاالن مها:عنهما خمتلفة اىل يومنا هذا

 .؟هو منشأ احلق ) ما١
  ؟.التشريع واحلكم أهو منش وما) ٢

ة كثرية ومنها: حـق اإلنسـان علـى اآلخـر أو حـق احليـوان أو النبـات أو الطبيعـة علـى اإلنسـان أو ذلك ان احلقوق املسّلمة أو املّدعا
بــني املنشــأ و  ؟هــي منطلقــات احلــق ومــا هــي منطلقــات التشــريع مــاهــو منشــأ احلــق و  فمــا، حــق اخلــالق علــى املخلــوق او مــا اشــبه ذلــك

  .إليه الحقاواملنطلق فرق قد نشري 
  :  فريق ـ متعددة وخمتلف فيها ـ واليت ذهب اىل كل منهااملناشئ احملتملة : ان نقول

  المالكية:
فلـه احلـق يف  ولكـل شـيء مالـك لنـامالكيـة اهللا تعـاىل ملخلوقاتـه فحيـث ان اهللا تعـاىل  ، ويف ِقمّتهـامنشأ المالكيـة: األولاملنشـأ ) ١

يت هلـذه الـدار مـثًال، هـي منشـأ حقـي يف التصـرف ويف مراتـب دانيـة جنـد ان مـالكي وغـري ذلـك يثيب اوان يعاقب  وا حيكم ان يشرع او
 .فيها

  السلطة والقوة
وان مل  علــى حســب حــدود ســلطته احلــق يف احلكــم والتشــريع فــذو القــدرة والســلطة، لــه، والقــدرة منشــأ الســلطة: املنشــأ الثــاين) ٢

ألن بيــدها الســلطة  ســب وتعاقــبان تشــرع وحتا -حســب رأي الــبعض  – كاحلكومــات الــيت بيــدها القــدرة والســلطنة فلهــا يكــن مالكــا
ابتــدءا مــن ســلطنة  والســلطة متدرجــة نــزوالً  ،ولــو كــان صــاحب القــدرة ظاملــا ومســتبدا هــؤالءفالقــدرة هــي منشــأ احلــق يف نظــر والقــدرة، 

كـم ولـه حيلـه احلـق يف ان فـاألقوى هـو مـن  بسلطنة رب األسـرة الصـغرية علـى عائلتـه ومروراً بسلطة اجلماعات واألحزاب وانتهاءً الدولة 
  .ويفرض أحكامه وقوانينه ويعاقب احلق يف ان يشرع وحياسب

 العدل
فــالزوج لــه حــق علــى ، ومصــدرهالعــدل هــو منشــأ التشــريع واحلكــم فــان الكثــري مــن احلقــوقيني يــرون ان ، العــدل: املنشــأ الثالــث )٣

ألن نه عدٌل ولـيس ال ألإوما ذلك ، هكذاواألب على ابنه وبالعكس واألخ على أخيه بالعكس واجلار على جاره و  زوجته او بالعكس
                                                            

  ١٠٧االنبياء  )١(
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  مالك او متسلط .احدهم 
 الَنَصفة

 ٢٠(لـك وكـان ) دراهـم١٠أو مـاالن وكـان يل ( مـثال اذا اخـتلط حقـان، قـل مـن العـدل يف الرتبـةأ وهـي، الَنَصـفة: املنشأ الرابع) ٤
. وكثــريا مــا تتطــابق  تكــون اخلســارة مناصــفة بيننــافة ان صــ) فــان مقتضــى النَ دراهــم١٠ كــيس فــاذا ســرق منهــا () وكانــت مجيعهــا يفدرمهــاً 

كما أشار الشيخ االنصاري ملوارد اىل ذلك يف فقه احلقوق  (قدس سره) واحيانا تتخالف معه وقد اشار السيد الوالد  صفة مع العدلالنَ 
  .ختالف الَنَصفة مع العدل

 الرحمة
احلقــوق  لكــل األســاساملنشــأ العــام والقاعــدة العريضــة واجلــذر ان وذلــك مبعــىن ـ وهــو بيــت القصــيد ـ  الرحمــة: املنشــأ اخلــامس) ٥

اال ان الوجــوه غــري ذلــك مــن كمــا انــه عــادل إىل ،  ولــه القــدرة املطلقــة، مالكــاوإن كــان اهللا تعــاىل فــان ، الرحمــةالشــرعية هــو  حكــاماالو 
  مث الرمحة. االساسي ألحكامه هو الرمحة املنشأ

الرمحـة  :كمـا ان مقصـودنا مـن الرمحـة فيه الصرامة الـيت قـد ال تنسـجم مـع الرمحـةن العدل حىت من العدل الوالرمحة هي أعلى مرتبة 
ا الرمحة اليت تناقض العدل ال فوق العدل هي اليت     .بل هي نقمةليست رمحة على وجه احلقيقة فا

 المصلحة والمفسدة
تابعــة  األحكــام(: ذلــك فقــالوا قــولتهم الشــهريةعلــى  األصــوليوناملتكلمــون و  وقــد بنــا، المصــلحة والمفســدة: املنشــأ الســادس) ٦

ــا ) وهنــا نقــول واهــم مــن  أســبق رتبــة آخــرالكرميــة ونظائرهــا يقودنــا اىل اكتشــاف منشــأ  اآليــةالتــدبر يف  إن: ملصــاحل ومفاســد يف متعلقا
ـا ) ل األحكـام( أن فانـه ال شـك يف صـحةاملعهـود  األصويلهذا املنشأ   (الطوليـة) األصـليةكـن التبعيـة تابعـة ملصـاحل ومفاسـد يف متعلقا
ا اإلهليةهي للرمحة      .عام كأساسهي املنطلق يف التشريع   فإ

  أدلة وشواهد على منشأية الرحمة للتشريعات
  الرحمة في التهرب من الخمس! -١

ا  بأمثلة نمثلول َمـا َغِنْمـُتْم ِمـْن َشـْيٍء فَـَأنَّ ِللَّـِه َواْعَلُمـوا أَنَّ (مـثال املصـرح بـه يف قولـه تعـاىل  فـالُخمس )١(جلياً  احلالفقهية ليتضح 
ـــِبيلِ  ـــِن السَّ ـــاَمى َواْلَمَســـاِكيِن َواْب ـــى َواْلَيَت ـــِذي اْلُقْرَب ـــوِل َوِل ـــُه َوِللرَُّس هللا ومطلـــق مـــا غنمـــه ورحبـــه  مخـــس الغنيمـــة إعطـــاءيعـــين  )٢()ُخُمَس

،  )٣(املـال نصـفه هللا تعـاىللنصـفة تقتضـي ان يكـون مقتضـى النصـفة جزمـا الن امـن ذلـك لـيس ولكـن  ( صلى اهللا عليه وآلـه ) وللرسول
اىل فان العبد وما ميلك ملواله كما هو واضح مث ان كل ما يكتسـبه اإلنسـان هـو يف احلقيقـة قضى العدل ان يكون كله هللا تعمت أنكما 

فكـل  )٤()َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَّهِ (قدار اهللا وحسن توفيقـه وسائر جوارح اإلنسان امنا تعمل بإمن اهللا وبقدرة اهللا فان اليد والرجل 
  .من اهللا تعاىل  األسباب

راعــى يف تشــريعاته الرمحــة  فانــه تعــاىل لكــن مــع ذاك، الن اهللا تعــاىل ميلــك كــل مــا مّلكنــا، فــاخلُمس لــيس مقتضــى النصــفة وال العــدل
                                                            

  واملقصود ان (الرمحة) هي حكمة التشريع، ال علته. )١(
  ٤١االنفال  )٢(
 اهللا تعاىل). بادعاء ان اآلالت والقوى من اهللا تعاىل والسعي من العبد! (مع انه لدى الدقة فان سعيه أيضاً مستمد من )٣(
 ٥٣االنفال  )٤(
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  .فلم يوجب إال اخلمس واللطف
  الرحمة في سقوط الزكاة -٢

طـوال احلـول حبيـث ال  )١(فقـد اشـرتط الشـارع املقـدس ان تكـون سـوائم والبقر والغنم )  اإلبلالثالثة ( األنعاميف  اةالزك: مثال اخر
فــان رعــت بعــض الســنة وســامت يف الــبعض االخــر فــان الزكــاة تســقط عندئــذ وهــذا لــيس مــن مقتضــى ، تغــديتها أجــوريتكلــف املالــك 

لكـن اهللا  لـو رعـت نصـف السـنة مـثالً  الن مقتضى العدل ان يدفع نصف الزكـاةاها ومقتضمن منطلق الرمحة هو النصفة وال العدل بل 
  لئال يقع االنسان يف حرج من جهة اخراج الزكاة رمحة به وتكرما عليه ! فقطتعاىل يسقط الزكاة جملرد ان ترعى املاشية بعض السنة 

وان كانـت يف أكثـر السـنة  فـان الزكـاة تسـقط عنهـا عوامـل فـان عملـت اإلبـل مـثال يف بعـض السـنة كذلك من الشـروط ان ال يكـنَّ 
   غري عاملة.
  من مظاهر الرحمة وجوب اإلحسان - ٣

مـن املعـروف ان العـدل واجـب، لكـن االحسـان ـ وهـو مـن مصـاديق الرمحـة وهوفـوق العـدل ـ مسـتحب، لكـن السـيد الوالـد يـرى ان 
  االحسان واجب يف اجلملة ويستند يف ذلك اىل ادلة عديدة ومنها: 

ْحَسانِ ( قوله تعاىل:   )٢()ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ
فقــد وقــع االحســان متعلقــا ملــادة االمــر وهــي اقــوى يف الداللــة علــى الوجــوب مــن صــيغته كمــا توجــد هنــاك ايــات اخــرى ايضــا ميكــن 

  االستناد اليها أشار إىل بعضها يف قوله:
ال ؟ ظــــاهرهم عــــدم الوجــــوب لكــــن ال يبعــــد ذلــــك يف اجلملــــة فــــان النظــــام حتــــت عنــــوان اإلحســــان: (وهــــل اإلحســــان واجــــب ام 

  االجتماعي ال يكون متكامال اال باالحسان فيكون واجبا بقدر قيام النظام االجتماعي 
ْحَسانِ (ويؤيده السياق يف اآلية املباركة    وغري ذلك) )...َوَأْحِسُنوا(بل وسائر اآليات كقوله تعاىل:  )٣()ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ

  !الرحمة في الحيل الشرعية -٤
ـا بـاب للرمحـة فمـثال لـو هو قد يتحرج البعض من هذه التسمية اال ان الواقع و  )٤(الحيل الشرعيةباب : مثال اخر  اإلنسـان أرادا

س للخمـس لكـن اهللا تعـاىل رمحـة مع ان هنـاك مصـلحة اجتماعيـة كـربى يف دفـع النـافان يتهرب من اخلمس فهناك عدة ابواب للتهرب 
    تلك األبواببعباده فتح 

دينـه  فـان لـه ان يسـدد، بعـد غـد سـداد ديـن مـاكان عليه و ، رأس سنته اخلمسيةوكان يوم غٍد هو مليون دينار ميتلك فمثال لو كان 
السـماح ومـا  ؟) الـف٢٠٠( )٥(تصـورهِ حسـب  –، فريبح بـذلك خيمسه يف اليوم التايلحىت جيب عليه ان ال يبقي املال عنده كي ن  اآل

   .رمحة به إال له بذلك
مل  وهـذا املنطلـق رغـم أمهيتـه القصـوى هـذا االمـرللنـاس، ولكـن رمحـة يف التشـريعات االهليـة هـو الاألعظـم املنطلق وصفوة القول: ان 

                                                            

 أي تغتذي من الزرع واملراعي الطبيعية اليت منحها اهللا تعاىل للناس ومل يبذل عليها جهداً. )١(
  ٩٠النحل  )٢(
  إضافة إىل وقوع اإلحسان متعلقاً ملادة األمر، كما سبق. )٣(
 وردت هذه التسمية يف كتاب الشرائع  )٤(
  هللا تعاىل والتوسعة يف الرزق أيضاً.إذ اخلمس بركة ويوجب لطف ا )٥(
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م يتخذه املبلغـون واخلطمل من البحث والدراسة تفسرييا وفقهياً وأصولياً وكالمياً، كما  حقه يُعطَ  بـاء والكتـاب، عنوانـاً عريضـاً يف مسـري
، وان األحكـام تابعـة هلمـا املصـلحة واملفسـدةعنـوان اىل كالمياً وأصولياً شار  نعم يُ ، ومل يبني للناس التبليغية فلم يبلغوه للناس كما ينبغي

ا تؤكدمها وتزيد ابعد من ذلك وفوق ذلكالرمحة هي يف حني ان    .وأكثر جذابية من ذلك فا
  ومات مظاهر العنف والنقمة!الحك
ا بسهام الضرائب باستمرار، وما ذلـك إال الوضعية  األنظمةجتد  ويف املقابل ـاترشق شعو حـىت  ال تنطلـق مـن منطلقـات الرمحـة أل

ـــا ليســـت  أنالظـــن وقلنـــا  أحســـناوان  تكـــون  فـــان غايـــة األمـــر ان، وال اجلشـــع او الظلـــم وان القـــدرة متيـــل اىل التمركـــز األنانيـــةمنطلقا
ا   .، لكن اين الرمحة؟او العدل يف أحسن األحوال املصلحة منطلقا

كمـــا جنـــد يف املقابـــل أيضـــاً ان احلكومـــات منطلقـــة مـــن منطلـــق الســـلطة، تنســـف حـــىت أوليـــات حقـــوق النـــاس كحـــق املالكيـــة علـــى 
م فــان  اســتحداث او  تــرميميف البيــت او  اخلــيأي بنــاء ددول العــامل تعتــرب حكومــات ان الكثــري مــن  واملــؤمل أيضــاً  مــن الالفــتممتلكــا

أو يغـري مـن هندسـة بعـض أبـواب  ين غرفـة إضـافيةفلـيس مـن حـق احـد ان يبـخـالف القـانون  مرافق جديدة يف ساحة املنـزل أو بداخلـه
ا!   على ذلك كله!بد من استحصال املوافقات الرمسية (االجازة) ودفع الضريبة  البل ، او غري ذلك غرفه أو جدرا

ـــدف ومـــن امل ـــٍة بـــل  وارواء ظمـــأ االســـتعالء يف أنفـــس احلكـــام وأخـــذ احلاكميـــة والســـلطنة  إعمـــالعلـــوم ان ذلـــك لـــيس بـــدواٍع امني
ـا غالبـاً ال تكـون إال لتكـريس سـلطة احلـاكم وجهـازه،  !!ب ـ كمـا يزعمـون ـ مـن مصـلحة البلـدالضـرائب علـى النـاس الن الضـرائ مـع ا

  وتشييد دعائم استبداده ودكتاتوريته.
لك وبيده مجيع املمالـكل 

ُ
 اال ان تشـريعاته مل تنطلـق مـن، والسـلطات والقـدرات كن اهللا تعاىل مع انه املالك احلقيقي وهو مالك امل

تكرمـه الواسـعة و رمحتـه منطلـق مـن انطلقـت بـل  وان كان مسـلماً صـحيحاً، او حىت من عدلهوان كانتا ثابتتني مالكيته وسلطنته  منطلق
  .مجيعاملخلوقات وعلى ابل ، بين االنسانعلى 

  حرمة االضرار بالكافر -٥
(قــدس نــا ومــنهم الســيد الوالــد ؤ فقــد افــىت علما احلــق حــىت ملــن يضــاده يف ملكــه ويكفــر بــه إعطــاءع شــرِّ ان اهللا تعــاىل يُ جنــد ومــن هنــا 

الن اهللا  إالومـا ذلـك  أو لغريها )١()اإلسالميف  إضرارطالقا من القاعدة املعروفة ( ال ضرر وال نا اما بالكافر اإلضراربعدم جواز سره) 
كـال بـل جعـل ،  ان الكافر ملـا كـان يضـاد اهللا يف ملكـه فـال حـق لـهوانه حيث  من منطلق مالكيتهتشريعاته احكامه و تعاىل مل ينطلق يف 

  املشروعة يف هذه احلياة الدنيا مبختلف احلقوق التمتع حق له 
( واالضــرار احملــرم يشــمل املــؤمن والكــافر  )٢(ت عنــوان اإلضــرار بــالنفس والغــري يف كتــاب الفقــه حتــ(قــدس ســره) يقــول الســيد الوالــد 

   )كما يشمل اإلضرار املايل والبدين والنفسي والعرضي والفكري وهو داخل يف اإلضرار النفسي...بل واحليوان   )٣(احملرتم 
كفـره فضـال عـن سـائر معاصـيه وموبقاتـه ومـع ذلـك يف كـل ان وحـال مـادام باقيـا علـى   ويعصيه تعاىل الكافر يعيش يف مملكة اهللان 

   .له حقوقه يف االسالم فان 
  حرمة اإلضرار بالحيوان -٦

                                                            

 إذ الظاهر ان املعىن: انه يف اإلسالم أي يف حكم اإلسالم ال ضرر وال ضرار سواًء على املسلم أم الكافر أم احليوان. )١(
  ٢٣٦ص  ٩٣موسوعة الفقه جملد  )٢(
 وهوغري الكافر احلريب   )٣(
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  .يؤذي ويضر اإلنسان حبيوان فكيف بتعذيبه؟احليوان يعترب من احملرمات يف االسالم فال جيوز ان كما ان االضرار ب
  حرمة مجادلة أهل الكتاب إال باالحسن -٧

ــم انكــروا ال جتــوز جم: مثــال اخــر ــَل ( أصــل الــدين اإلســالمي لقولــه تعــاىل:ادلــة اهــل الكتــاب مبــا يســتفزهم مــع ا ــاِدُلوا َأْه َوَال ُتَج
ا اىل احلـق واتبـاع سـبيل اذ لعلهـم يرجعـون يومـوذلك من منطلـق الرمحـة أيضـاً، كحكمـة مـن اِحلَكـم،  )١()اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ 

  .املؤمنني
 ،الســيد الوالــد (قــدس ســره) بعــد ذكــر هــذه اآليــة ( والظــاهر ان املــراد باالحســن احلســن او هــو علــى ســبيل االســتحبابايضــا يقــول 

  .)٢() أحكامهالكتاب مبا يستفزهم حمرم شرعا النه يوجب تبعيدهم عن اهللا وعن  أهلوجمادلة 
  حرمة الدعاء على المؤمن -٨

فـيمكن عندئـذ ان تـدعو عليـه مبقـدار ذلـك  و ضـرب او سـرق شـيئار ظلمـه كمـا لـعلـى املـؤمن اال مبقـداالـدعاء ال جيوز : مثال اخر
  .داعي ذلك املقدار فانه حمرم عليهفاذا جتاوز ال

لــبعض النــاس علــى بعــض اهللا تعــاىل يف خمتلــف احلقــوق الــيت جعلهــا اإلســالمي التشــريع  واحلاصــل: ان االطــار العــام واملنطلــق األكــرب
املنطلق واالطار للحقـوق الـيت جعلهـا للحـاكم علـى احملكـوم وللمحكـوم علـى احلـاكم وكمـا  يلرمحة) هوكذلك (ا وفرضها هلم هو الرمحة

ــا (الرمحــة) هــي املنطلــق لتشــريعه كافــة الواجبــات واحملرمــات. املصــلحة وان  خصــوص فــاملنطلق هــو الرمحــة يف التشــريعات االهليــة ولــيس  ا
افتمتحققة كانت  ما جيتمعان عادةوت على اية حال اال انه ال يوجد    .ضاد بينهما يف البني إذ ا

  نعم قد يرتك الشارع املصلحة لصاحل الرمحة وكن كيف؟ لنمثل لذلك مبثال: 
  نماذج من تقديم الرحمة على المصلحة

  هدم الدار أو توسيع الطرق؟ -أ
يف  والطــرق الســريعة هــيذلــك  جنــازإلمــن شــراء البيــوت اجملــاورة  حينئــذٍ  بــد فــالان تطــور املــدن يســتدعي توســيع الطــرق مــن الواضــح 

ىب صــاحبه ان يبيعــه ليكــون مــن الطريــق ولــو أعطــوه اضــعاف قيمتــه أيــيف الطريــق فــاذا كــان هنــاك بيــت ، شــك مصــلحة اهــل الــبالد بــال
وة قـفتشـرتي منـه بيتـه ب أو يـرفض ان يعـرتض هولـيس مـن حقـ وبقرار قسـري بالقوة عليه احلكومات عادة تفرض هذا االمرفان ، املعروفة
  .املربّر لذلك هو مقتضيات املصلحة العامة القانون

إنسـاين ولكننـا تركنـا العـدل  –وهـذا منطلـق اسـالمي ، ان ال يؤخـذ بيتـه منـه بـالقوة عكـس ذلـك وهـو )٣(يقتضي لكن منطلق الرمحة
واإلحسان والرمحة مجيعاً وقد أخذ بعض الدول املتحضرة جبوانب من ذلك فتقدموا علينـا، ومـن ذلـك القـرار الـذي اختذتـه احـدى تلـك 

احـدى  بـابالدول يف هذا احلقل بالذات فقـد أرادوا شـق طريـق سـريع رئـيس فاشـرتوا كافـة البيـوت واملعامـل الـيت تقـع يف الطريـق لكـن أر 
السـريع عنـدما  امـالوا كـل الطريـقمهمـا ضـاعفوا لـه الـثمن! وكلمـا حـاولوا معـه مل جيـِد، فمـا كـان مـنهم إال ان  البيوت رفض رفضاً قاطعـا

مث بعـد ذلـك من اجل بيت رفض صاحبه ان يبيعه لتلـك الدولـة يصل إىل بيته مبا يشبه نصف القوس وصار منزله يف وسطه! كل ذلك 

                                                            

  ٤٦العنكبوت  )١(
 ٧٦الفقة ج  ص  )٢(
  إلزاماً.ترجيحاً ال  )٣(
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! جملـرد موقـف واحـد ال حقـوق االنسـانباملستوى الكبري الذي وصلت إليه مـن الرمحـة ومـن رعايـة تفتخر وتتبجح ولة اصبحت تلك الد
فمـا بالــك مبـن يراعـي الرمحـة يف كـل تشــريعاته  ؟يـدرى أكـان الغـراض سياسـية يف تنـافس األحــزاب للوصـول للسـلطة أم للتسـويق العـاملي

  ؟اً وصدق اً حق
أوًال: يف االنبعـاث عـن ذلـك وااللتـزام بـه مقصـرون  لكننـا وتشـريعاته ومقرراتـه يف كل احكامه ظمىالع الرمحةتلك االسالم راعى ان 

  ...بشكل يتناسب مع تلك الرمحة الكربىلالخرين وتصويره  وتسويقه عرض ذلكوتطبيقه عملياً وثانياً: مقصرون يف 
االمــر الــذي ، ن اجلـوهر واالس لكــل ذلـك هــو الرمحـةاال ا ومــن ورائهــا املصـلحة وان كانــت موجـودة يف كــل االحكـاموقـد ســبق ان و 

ا راضي ويهزميس شغاف القلوب    .جاء من عنده ًة مرضيًة مصدقًة مباالوجدان فتخبت لر
  العفو بدل القصاص -ب

هـذه اال ان  عنـه مـع انـه ال جيـب عليـك ان تعفـو اذا عفوت عن شخص اعتدى عليك فقد انطلقت من منطلق الرمحةمثال آخر: 
  )َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة...(مع ان املصلحة يف القصاص  )وان تعفوا أقرب للتقوى(كربى وقد قال تعاىل: فضيلة  

إال لـو  ومـن الطبيعـي ان ذلـك لـيس يف حقـوق النـاس ،لعفو عن اجملرمني واجب يف اجلملـةالسيد الوالد يف الفقه اىل ان اوقد ذهب 
والـيت ميكـن فيهـا  تعـاىل يف حقـوق اهللاهـو بـل  تسـعى احلكومـة اإلسـالمية إلرضـاءهم بـالعفو،رضوا هم ومن املرجح ان يسرتضوا أي ان 

ان نعفــو يف عيــد الغــدير او ســجني فــان مــن مقتضــى الرمحــة دائمــا بطبيعــة احلــال فمــثال لــو كــان عنــدنا عشــرة االف  ذلــك العفــو ولــيس
   .م إطالق سراحهم خطراً أو ضرراً كبرياً ال يستلز ممن (كألفني أو مخسة آالف) منهم كبرية االضحى عن جمموعة  

املباركــة  اآليــةاذا فســرنا العفــو يف  )١()ُخــِذ اْلَعْفــَو َوْأُمــْر بِــاْلُعْرِف َوَأْعــِرْض َعــِن اْلَجــاِهِلينَ (يقــول تعــاىل (: ( قــدس ســره )ولــذا يقــول 
ه وقــع يف ســياق االمــر بــالعرف فالواجــب علــى خصوصــا انــ )٣(الن ذلــك اقــرب اىل نفــوذ االســالم مل يبعــد وجوبــه)٢(بــالعفو عــن اجملــرمني 

االنســان ان يــامر بــاملعروف الــذي ال يبعــد ان يكــون املــراد منــه االعــم مــن النهــي عــن املنكــر النــه ايضــا مــن اقســام االمــر بــاملعروف وان 
لة وذلـك واجـب شـرعي يعرض عمن جهل عليه فال يقابله باملثل ويعفو فال يعاقبه الن هذا هو طريق جلب الناس اىل االسالم والفضـي

 ذلكـن الكـالم بعـد حمـل أخـ ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )على كل احد يف نطاق مقدوره حسب ماجرت عليه السرية منذ زمن الرسـول اهللا 
   )٤(ورد ...)

م والرفق والعطف عليهم كـي ال خيسـروا دنيـاهم واخـراهم معـاً فالرمحـة إ ذاً هـي وجلب الناس إىل اإلسالم منطلقه األساسي الرمحة 
  حىت (العفو) فانه ناتج منها ونابع عنها وراجع إليها. فتأملاألحكام والتشريعات اإلهلية يف املنطلقات سيد 

فــاثر علــى عنقــه الشــريف لكــن  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )وذلــك األعــرايب املعــروف وقصــته الشــهرية حيــث جــذب عبــاءة رســول اهللا 
مــاال  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )مح ألصــحابه بإبعــاده وال حــىت بتوبيخــه بــل أعطــاه الرســول الرســول قابلــه مبنتهــى العطــف والرمحــة ومل يســ

فَِبَمـا رَْحَمـٍة ِمـَن اللَّـِه لِْنـَت َلُهـْم َولَـْو ُكْنـَت َفظّـًا َغِلـيَظ اْلَقْلـِب َالنـَْفضُّـوا ِمـْن ( مثـال ذلـكأفانقلب أي انقـالب، ومـا أكثـر وجاد عليه 

                                                            

 ١٩٩االعراف  )١(
مـة ومسـاكينها وغـريهم  كمـا ال اذ هناك تفسري اخر لـ(خذ العفو) وهو: خذ الزائد والفـائض، وقـد ُفسـر بالواجبـات املاليـة كـاخلمس والزكـاة وهـو ايضـا مـن الرمحـة بفقـراء األ )٢(

 خيفى. 
 مل يبعد فتوى وليس جمرد استبعاد  )٣(
  ١٦ص  ٩٢الفقه ج  )٤(
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ُهْم وَ      )١()ينَ اْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَـوَكِّلِ َحْوِلَك َفاْعُف َعنـْ
  مع الموظفينالتعامل بالرحمة  -ج

ال تنبغــي الصــرامة معهــم يف وانــه العــاملني املــوظفني و كنــت أحتــدث مــع احــد العلمــاء املــدراء حــول منطلقــات الرمحــة يف التعامــل مــع 
والتشــدد معهــم يف االلتــزام بالضــوابط وإال فاإلنــذار والفصــل أو الطــرد أو غــري  مبــر احلــق معهــم العمــلو إجــراء اللــوائح واألنظمــة الداخليــة 

قصـــر  كـــان الســـيد الوالـــد يعتقـــد ان املوظـــف او العامـــل يف مكاتـــب املرجعيـــة ال ينبغـــي ان يطـــرد مـــن العمـــل حـــىت وان: وقلـــت لـــه ذلـــك
الن هـذا الشـخص علـى بـل ينبغـي نصـحه باحلسـىن مـرة إثـر أخـرى، وذلـك نذر اكثر مـن مـرة واُ  وتكاسل عن العمل مبقتضى مسؤولياته

وهـذا هـو األصـل  – فينبغـي ان يتعامـل معـه بالرمحـة والشـفقة ولـيس بـاحلق والعـدل يعيل أسرة وطرده حيرمـه وحيـرمهم مـن الـرزقاية حال 
  استثناء ال العكس.الذي ال خيرج عنه إال ك

يل مشاكل مع األخـوة مـدراء األقسـام يف املؤسسـة الـيت اشـرف عليهـا الن  حصلتسبحان اهللا هذا هو أسلويب ايضا وطاملا : فقال
  فريى املدراء ضرورة فصلهم فأقول تريثوا وال تستعجلوا!!بشكل واضح بعض العاملني يقصرون يف أداء مهامهم 

   !يدين به الغرب ياخذ محاسن االسالم وال
وللســيد الوالــد كتــاب  كالشــورى والتعدديــة ولــو بشــكل نــاقص فتقــدموا بــذلك،  منــا بعــض حماســن اســالمناأخــذت الغربيــة احلضــارة 

خــذ بــبعض قــوانني أومــن متغرياتــه انــه بــدأ ي، ) تنبــأ فيــه حبــدوث تغــريات يف الغــرب وبالفعــل بــدأ بعضــها حيــدث االنالغــرب يتغــري( باســم
  .بينما حنن نرتاجع اىل الوراء إضافة إىل بعض قوانينه يف السياسة واالجتماعيف االقتصاد  االسالم
 وقـد قّننـوا وخططـوا ومسحـوا بتأسـيسفي االقتصاد بدأوا يدرسون االقتصاد االسالمي بعد حدوث زلزال االزمة االقتصـادية العامليـة ف

يعتمـــدون مـــنهج التغيـــري التـــدرجيي ولعلنـــا لـــو عرضـــنا ـــم يـــق الكخطـــوة يف هـــذا الطر  )٣(مليـــارات الـــدوالراترأس مالـــه  )٢(بنـــك الربـــوي
م سيتدرجون م االقتصادية  أغلباعتماد النظام االسالمي يف  اىل االقتصاد اإلسالمي بشكل متكامل فا   قطاعا

    .يقرب من الصفر يف التعامالت البنكية واملصرفية اىل ما )ارجعت (الفائدة )٤(املتحضرةكذلك بعض الدول 
ومفكــــرون كتــــاب   بشــــكل أساســــي وجــــوهري وفــــيهمالرمحــــة بانتهــــاج مــــنهج يف تلــــك الــــدول تنــــادي  األصــــواتكثــــري مــــن وهنــــاك ال
مــا يؤســف لــه هــو ان ينطلــق مــن منطلقــات الرمحــة بالفعــل وحبســن نيــة اال ان قــد والكثــري مــنهم ، وغــري ذلــكورجــال اعمــال  وسياســيون

م جتّري  م وامتدادها كأذرع ناعمة للسيطرة على سائر الشعوب.ولصاحل تكريس سلطا  ذلك سياسيا لصاحلهاحكوما   م وقو
    الرحمة باعشاش العصافير -د

وال بـد مـن قطـع تلـك  بنـاء معمـل أو مسـكن عليهـايـراد أرض علـى شـجرة واقعـة يف طريـق او يف لو عششت العصافري مثال آخر: 
ادي مبنع عملية القطع اىل ان تكرب صغار العصـافري وتطـري تنعندهم فهناك اصوات ومنظمات انسانية ، العمل وامتامه إلكمالالشجرة 

  مبتعدة عن ذلك املكان!!
ســّن قــوانني متنــع لــك ومــن ذ ،ظــاهرة شــائعة عنــدهمأصــبحت بــل ان مثــل هــذه االمــور  فرضــيةوهــذا مثــال واقعــي ولــيس هــو جمــرد 

                                                            

 ١٥٩ران ال عم )١(
 مركزه يف بريطانيا. )٢(
  مخسمائة مليار دوالر! )٣(
 وهي اليابان. )٤(



 هـ١٤٣٦جمادي االخرة  ٢٥.........................األربعاء ..........................................) ......٢١٠دروس في التفسير والتدبر (

8 
 

مــن  اً حــىت ان كثــري  باحليوانــاتشــفيات اخلاصــة ســيس املستأبســمك القــرش او ت حــىت ة مــن االنقــراض او الرفــقالقريبــ إصــطياد احليوانــات
  .اال الرفق باحليوان ورعاية حقوقههلا  همّ  منظمات اجملتمع املدين عندهم ال

ا أحيانـاً) لكـن الكـالم وهذه منطلقات رمحة ( ـا أمهلـت حقـوق اإلنسـان بـل صـارت علـى حسـا وان كان ممـا يؤخـذ علـى بعضـها ا
وحـث بـأعلى األصـوات بـه االسـالم  ىنـاد منطلق الرمحة الشاملة حىت للحيـوان والنبـات وهـو مـايف أصل هذا املعىن وهو االنطالق من 

كمبــدأ وقــوانني   ولــو عــرف اصــحاب تلــك املنظمــات برمحــة االســالم بــأبلغ الكلمــات عــرب الكثــري الكثــري مــن النصــوص والروايــات عليــه
العتنقوا السـالم جزمـا كمـا حـدث ذلـك بالفعـل لكثـري مـنهم  سالم )( عليه الواألمري  ( صلى اهللا عليه وآله )وكتطبيق يف زمن الرسول 

ـا ويـدعون النـاس إىل ديـنهم عـرب ذلـك كلـه  ولكن املشكلة حقا هي ان اآلخرين  اخذوا بنماذج ومصاديق من الرمحة وبـدأوا يتبجحـون 
مبثــل هــذه القصــة وامثاهلــا  !ةكــذاك الــذي دخــل الســجن وغســل ارجــل بعــض الســجناء الفقــراء والعجــزة وفــيهم مســلم او امــراة مســلم

ويف املقابـــل اصـــبحنا إال مـــن خـــرج بالـــدليل ال نعـــرف إال العنـــف وســـحق احلقـــوق  مجـــايل ومظـــاهر الرمحـــةكانفســـهم  حـــاولوا ان يســـّوقوا 
  !واالستبداد واالستئثار واخلشونة والغلظة والنزاع واملهاترات

ـا  ال اً هامةاإلسالم للحيوان حقوق وقد اقر مـن احليوانـات خصوصـا األليفـة منهـا لكـل  إىل غريهـاالعصـفور واهلـرة  مـنبد مـن مراعا
املـاء  ا او حـبسلكهـا فلـه احلـق يف قتلهـا او تعـذيبهما وانـهسيد املخلوقـات  يظلمها متذرعاً بانهان  اإلنسانوليس من حق  منها حقوق

َعـْن َحْفـِص بْـِن حبـق احليـوان ان ورد يف احلـديث وقد بلغ من عظيم اهتمام اإلسـالم  ... ليس من حقه ذلكوالطعام عنها اىل ان متوت
َها َحتَّى َماَتْت َعَطشا((قَاَل:  ( عليه السالم )اْلَبْخَرتِيِّ َعْن َأِيب َعْبِد اللَِّه  َبْت ِفي ِهرٍَّة رََبطَتـْ   )١())ِإنَّ اْمَرَأًة ُعذِّ

  اهللا اهللا في القرآن ال يسبقنكم بالعمل به غيركم
ــاَلِمينَ (هــي الرمحــة  األساســية إلســالماوبالتــايل فــان قاعــدة  ــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ رَْحَمــًة ِلْلَع اإلســالم قواعــد العمــل ب فــاذا عــدنا اىل )٢()َوَم

األساسية ومنها الرمحة والشورى واحلريات والتعددية (التنافس االجيايب)، فان حضارتنا ستبدأ باالزدهار من جديد وسنعود سـادة العـامل 
    دهار واألخالق والفضائل ويف خمتلف احلقول.يف التقدم واالز 

ــرُُكم...((: ( عليــه الســالم )امــري املــؤمنني  قــالوقــد  وهــذه عبــارة  )٣())اللَّــَه اللَّــَه ِفــي اْلُقــْرآِن فَــَال َيْســِبُقُكْم ِإلَــى اْلَعَمــِل بِــِه َأَحــٌد َغيـْ
دم الغـرب علينـا مـا هـو إال للعمـل بـبعض قـوانني القـرآن ، فـان تقـسقوط حضارة باكملهـا وقيـام اخـرى مزدهـرة سرّ  رائعة ودقيقة تلخص

    .الكرمي من اإلتقان والشورى والتنافس وشبه ذلك
اجلــواهر تضــاهيها  كــل كلمــة مــن كلماتــه جــوهرة فريــدة الكلــه فــان  يوجــد هلــا نظــري يف العــامل   ال ( عليــه الســالم )وكلمــات االمــري (

ج و ، واللئايل والدرر بأكملها ( صـلى إال خـامت األنبيـاء حممـد املصـطفى  استحالة ان يأيت بشـريٌ  البالغة الدركنا جليالو طالعنا كتاب 
مـثال .. فالحـظ ( عليـه السـالم )علـي بـن ايب طالـب مـري املـؤمنني أمبثل ما اتى به  -فانه أي الرسول هلو معلمه ومربيه  اهللا عليه وآله )

  : ( عليه السالم )قوله 
َقَصــٌة َواْلَفْقــُر ُيْخــِرُس اْلَفِطــَن َعــْن [َحاَجِتــهِ  اْلُبْخــُل َعــاٌر َواْلُجــْبنُ (( ِتــِه َواْلُمِقــلُّ َغرِيــٌب ِفــي بـَْلَدتِــه َمنـْ ِقيَمــُة ُكــلِّ ((وقولــه   )٤())] ُحجَّ

                                                            

  .١٤ص ٢٩وسائل الشيعة ج )١(
  ١٠٧االنبياء  )٢(
  .٥١ص ٧اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )٣(
 .٤٦٩ج البالغة ص )٤(
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  ) )١())اْمِرٍئ َما ُيْحِسُنه
  ما هو السر في اقتران الرحمة بالهدى في القرآن الكريم؟

َهـَذا َبَصـائُِر لِلنَّـاِس َوُهـًدى َورَْحَمـٌة ِلَقـْوٍم (منهـا  رمحـة) يف منظومـة القـيم السـماويةتكشـف عـن مـدى مركزيـة (ال يات كثـريةآوهناك 
  : فمثال فلماذا؟ الرمحة تعطف عليه تذكر اهلدى مثد ان الكثري من اآليات جيواملتتبع لآليات الكرمية  )٢()يُوِقُنون

    )٣()ْحَمٌة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ َهَذا َبَصائُِر ِمْن رَبُِّكْم َوُهًدى َورَ (قوله تعاىل: 
    )٤()ِنينَ يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر َوُهًدى َورَْحَمٌة ِلْلُمْؤمِ (و
  )٥()ْوٍم يـُْؤِمُنونَ ُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َورَْحَمًة ِلقَ َما َكاَن َحِديثًا يـُْفتَـَرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بـَْيَن َيَدْيِه َوتـَْفِصيَل  (

ان اهللا تعـاىل يزيـد مـن رمحتـه لطفـا وحتننـا  فلماذا؟ أال يكفي قوله تعاىل (وهدى)؟ لعلنا سنفصل ذلك الحقاً لكن نشري هنا إشارة:
  .كما ان الرمحة هلا املوضوعية وهي املنطلقفهو أوسع دائرة من اهلدى  منه تعاىل 

  دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرينوآخر 

                                                            

 ١٥ج البالغة ص )١(
  ٢٠اجلاثية  )٢(
 ٢٠٣االعراف  )٣(
 ٥٧يونس  )٤(
 ١١١يوسف  )٥(


