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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب 
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.األبد
 دور مقاصد الشريعة في تحديد االتجاه العام للتقنين والتوجيه:

 مثااًل( –في مواجهة القوانين الكابتة للحريات الرحمة واللين )
(6 ) 

َْ َله اامم وَ قاال اهلل ععاااىل   َمااِة ِماانم اللِااِه لِنما ااتَا مِفرم فَِبَماا رَحم ه مم َوا م ََاانام َمس   لِااَ  فَااا ََ المَقلمااِض النامَف حااوا ِمانم َحوم َْ َف غااً َظِلااي لَااوم ن نماا
َََلى الِلهِ  َْ فَاتَاوَِنلم  َََزمم  (1)َله مم َوَشاِورمه مم ِفي اأَلممِر فَِإَذا 

 بصائر النور في آية اال تشارة
 ظاهر اآلية وجوب العفو واال ت فار واال تشارة

 ،ائر يف آية العفو واالستشاارة  أ  املساتفام  ان رااهر ااياة الأر اة أ  العفاو وا اب وغااا االساتنفار للما  نني العصااةالبصومن 
 .وأيضًا االستشارة  ع األ ة

واملقصااوم و ااوب هاااه اللال ااة علااى القائااد يف أس  وقااع غااا ، سااواًء أغااا  نبياااً إ ا اااً  نصااوباً  اان عنااد اهلل ععاااىل أم غااا   ر ااع 
أم غاااا  قائاااداً أو رئيسااااً أل اااة أو مولاااة أو حلااا ب أو عشاااوة أو مجاعاااة  ااان النااااآن و لااا  أل  األ ااال يف اخلطاباااا  القرآنياااة  عقلياااد

 أوالً  ، و لاا  لضاارورة اال ااااح يف األحأااام أهنااا أحأااام عا ااة إال  ااا  بااب اختصا ااه بااه املو هااة بظاهرهااا للناام األغاارم 
 نقيح املناط يف  يء.، فليس  ل   ن ع انياً  ولقاعدة التأسي

علاى عصامته واعصااله باالوحي و أانتاه الساا ية   على أناه لاو غاا   ناه أل أان إمعااء الفألاوو واألولوياة فاناه إ ا غاا  النام
ععاااليم الاادين ولاااا و ااب عليااه العفااو عاانهم واملشااورة  وابتعاادوا عاانالااال ال يرقااى إليااه اخليااال لااو نلااال علااى الناااآ النفضااوا  اان حولااه 

فماااا بالااا  ئاااال ساااائر القاااامة عااان ال  تلأاااو   وقاااع النااام و أانتاااه وعظمتاااه  فااا   فظاااارتهم  اااع النااااآ  ،ساااتنفار  ااام عهااام واال
فهم والعفااو عاانهم واالسااتنفار  اام واالستشااارة  عهاام، أ ااد  ونلظااتهم امعااى لفاارار الناااآ وهااروام  اان مياان اهلل فتأااو  ضاارورة عااأل  

 فتأ ل
 شادياً األمر في اآلية مولوي للوجوب وليس إر 

أ  الظاهر، حسب القواعاد، أ  األ ار ههناا  ولاوس ولايس ار اامياً، فا  ا غاا   ولويااً اساتألق القائاد علاى  الفتاه ومن البصائر: 
ولو خالف سقط عان العدالاة بامللالفاة الواحادة إ  قلناا بأهناا  ان الأباائر وإال فباال ارار عليهاا يساقط  ان العدالاة إ  قلناا  ،العقاب

 ر.بأهنا  ن الصنائ
                                                           

 .151سورة آل عمرا   آية  (1)
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فعلاااى هااااا فعااادم العفاااو أو االساااتنفار أو  (أوعاااد اهلل عليهاااا الناااار) اااا الضاااابط فيهاااا  فقيااال باهناااا  اختلفاااب األقاااوال يفوالأباااائر 
عااا اتااا   (1)قياال نااو  لاا و فاااأل ر غااال ،  (علااى أنااه  اان الأبااائر يف األ اار ص   ااا ن اابأهنااا )وقياال  ،االستشااارة ليسااب  اان الأبااائر
 عنقيأله إىل عقد ئث آخر.

 هل المصرغ َلى ترك اال تشارة والعفو، فا ق!
إ اام مجاعاة أو  ر اع عقلياد أو قاضاياً أو قائاداً ورئيسااً لدولاة فاناه يساقط عان العدالاة وال الشالص على الو وب  لاو غاا  بناء و 

، بعاااد القاااول ا إ  أ ااار علاااى عااادم االستشاااارة أو عااادم العفاااو أو عااادم االساااتنفارمجياااوه لاااه االساااتمرار يف القضااااء والقياااامة و ااابهه
 .بالو وب

والاااس ياادل علااى الو ااوب أ  األ اال يف األوا اار أ  عأااو   ولويااة غمااا أ  راهرهااا الو ااوب أ ااا ا ر ااامية فلااال  األ اال ال 
 إال بدليل وغاا االستألباب. ايصار إليه

 اال تدالل َلى إرشادية األمر بالعفو واال تشارة
َمِة ِمنم اللِاِه...وهو قوله ععااىل  وقد يتوهم أ  األ ر لالر ام نظراً لسبق التعليل  ََ المَقلماِض و فَِبَما رَحم َْ َف غااً َظِلاي َولَاوم ن نما

ِل َ  ا ر اام إىل  اا فياه  ان املصالألة الأا ناة أو غاا  رااهراً يف   وحأام  أو لنهاي وه ار وغلماا  ارو التعليال أل ار النامَف حوا ِمنم َحوم
 املفسدة املتضمنة.
 :األجوبة

  أليحن ف   األوا ر املولوية أيضاً غلواً  ا جيرس التعليال  اا غاي عشاأل حااف اً إضاافياً للعباد ااو االنقياام إضاافة ولأنه عوهم نو
َأِقاامم إىل حاااف   وقااع املااوىل و ولويتااهن أال عاارو ععليلااه ععاااىل للصااالة واحلااا والألااو  اان الوا بااا  وا ر ااا   فماالاًل قولااه ععاااىل  

ِري ،  لاا  خي جاار  األ اار بالصااالة عاان املولويااة لالر ااامية و ااعفاااغر اهلل ععاااىل هااي النايااة والعلااة  قا ااة الصااالة  (2)الِصااََة لِاارِنم
ااَهد وا  وقولااه ععاااىل   ََِميااِق   لَِيشم   ْ ََلَااى ن االِّ َياااِمِر يَاارمتِيَن ِماانم ن االِّ فَاا ِّْ يَاارمت وَك رَِجاااالً َو  َمنَاااِفَع َله اامم َوَأذِّنم ِفااي النِاااِس بِااالمَح

َم الِلِه ِفي أَيِاِم َمعمل وَماتِ   (3)َوَيرمن ر وا ا م
إضااافة إىل أ  عنقاايح الضااابط يف األوا اار املولويااة، اساام أ اال  ااامة التااوهم وا  ااأال فاا   الضااابط هااو ) ااا  اادر  اان املااوىل  ااا 

لألة أو  فسادة منيوياة أو ال وال باني غوناه يف اًل أو ال وال باني  غار  صااًل  قام  ولويته( فاال فارح حينٍاا  باني غوناه  عل اعم  هو  وىل    
 هاا  ورم املستقال  العقلية أو ال وال وال.. وقد عطرقنا لتفصيل غل  ل  يف غتاب )األوا ر املولوية وا ر امية( فلوا ع.

لأتاااب عبعااً للمااوها غمااا فصالناه يف ا  (4)إضاافة إىل أ  غااو  األ ار لدر ااام ال يناايف غونااه للو اوب إ  قااد يأاو  ا ر ااامس إل ا يااً 

                                                           

 ة، وقيل إ  غل  عصية فهي غبوة  وقيل نو  ل .قيل اهنا  ا استو ب عليه احلد، وقيل اهنا سبع (1)
 .14سورة طه  آية  (2)
 .22-22سورة احلا  آية  (3)
 وإ  خي يستألق على عرغه العقاب، فهاا فارقه عن املولوس. (4)
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 الشواهس الأبو والاس نقله عن الشيخ االنصارس أيضاً.
 اان  انااب و اان  انااب آخاار فانااه لااو عن لنااا وساالمنا بااأ  األ اار لاايس  ولوياااً، الخااتال  املباا  يف ضااابط املولويااة أو  وهاااا غلااه

 ة فاا   األ اار يف هاااه اايااة الشااريفة يتمتااع  ي ااالسااتظهار االر ااامية  اان قاارائن أخاارو غمناساابا  احلأاام واملوضااًو أو السااياح فرضاااً، 
وا بااً نفساياً، وهاو وقوعاه  قد اة للوا اب ووقاًو عرغاه  قد اة خي يأن الوا اب إضافية جتعله يفيد الو وب، ولو خي يأن أ راً  ولوياً و 

 للألرام، يف اجلملة، و قد ة الوا ب وا بة عقاًل أو عقاًل و رعًا أيضاً.
لِاا َ يفة هااو  ااريح اايااة الشاار و لاا   ََ المَقلمااِض النامَف حااوا ِماانم َحوم َْ َف غاااً َظِلااي فااا  االنفضااا   اان حااول الرسااول  َولَااوم ن نماا
 والفظاراة والنلظاة  قد اة  و الة لاال  فهاي حمر اة قر ااً  قاد ياً، والعأاس  ،باح االلت ام بأوا ره ونواهيه وإمهال ععاليمه حمارم

 ال تااب الناآ إىل الدين وععاليمه وقياماعه فهي وا بة. بالعأس ف   الرمحة واللني والرفق  و بة
 َن الدخول فيه!السر في خروج الناس من دين اهلل أفواجًا أو صدغهم 

والواقااع اخلااار ي طااوال  ٍااا  الساانني وعااد ألااو  القياااما  وعلااى  ساااحة  ٍااا  الاادول يشااهد بااال ، فاا   سااوء عصاار  قااامة 
يخ أو ب  ادوم املالياني  ان املسايأليني والباو يني وناوهم  ان الادخول يف ا ساالم، بال وأ  ورؤساء الدول ا سال ية على  ر  التار 

عصاارفا م اخلشاانة املسااتبدة أو بااب خاارو  الألااو  اان املساالمني  اان مياان اهلل أو  اان مائاارة التاادين وا  ااا  فأ اابألنا نشااهد )ورأيااب 
خ ل وَن ِفاااي ِدياااِن اللِاااِه ااياااة الأر اااة  ااحلالاااة الاااال أ اااار  إليهااا النااااآ جر اااو   ااان ميااان اهلل أفوا ااااً( بااادل َْ النِااااَس يَااادم َورَأَيمااا

َواجاااً  إال  اان  لاادو عشاارا  املاليااني  اان الناااآ .. و ااا أ ااوا  العلمانيااة ا ااامرة يف بالمنااا و ااا سااوء لعااة ا سااالم واملساالمني(1)َأفام
 أيديهم وسائر  وارحهم.ة ألسنتهم و نتائا استبدام حأا نا و ورهم ورلمهم وعنفهم وقسو م ونلظة قلوام وفظار

 ته لهمبوغ بالناس ورفقه بهم وأ   مَمح من رحمة النبي األَ م 
بأ ااألابه وأهاال بيتااه ولينااه  عهاام و داراعااه  اام و راعاعااه ملشاااعرهم وعأاار هم  فقااه وههنااا نشااو إىل بعاا   ال ااح و عاااخي ر  

 واحاا ه  م.
 يجلس َلى دنان من طين! نان 

 َر  قَاَل: َنااَن َر  اول  اللِاِه ََنم أَِبي ذ اَحابِِه فَاَيِجاي َرانَايم َأصم ِلاس  بَاايمَن َظهم اَرَل،  َيجم ِري أَياحه امم ه اَو َحتِاى َيسم ََ يَادم ء  المَ رِياض  فَا
نَاااا ِإلَاااى الِنبِااايِّ  نَاااا لَاااه  د نِ  َفطََلبام ِلسااااً يَاعمرِف اااه  المَ رِياااض  ِإَذا أَتَااااه  فَابَانَايام َعاااَل َمجم ِلاااس  َأنم َيجم َََليماااِه َوَنجم ِلاااس   انااااً ِمااانم ِطااايِن وََنااااَن َيجم

 (2)ِبَجانِبَايمهِ 
  علااى الناااآ والافااع عاانهم هااو  ااأ  غبااار القااوم فاا   التمي اا نوفضااائل األفعااال والصاافا   أااارم األخااالحأرًو  اان  عااد  و لاا  ي  
اب مث إ ا اضاطرعه الضارورة، إ  غاا  النربااء يقعاو  وهل جتد يف العاخي غله قائاداً جيلاس علاى الاا  ويقل العأس أو يندر، والقامة عامة

فقااط لاايجلس  د ِناناااً ِماانم ِطااينِ يف ضاايق وإحاارا  عنااد ا ال يعرفااو  الناام بااني مجلااة  اان الصااألابة فيألر ااو  يف الساا ال عنااه، اختااار 
                                                           

 .2سورة النصر  آية  (1)
 .11 أارم األخالح )للطدسي(  ص (2)
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 عليه 
عاارأ أو خلااف  أتااب يفصاالهم  دة لنااا فاا   الرؤساااء والااوهراء ورؤساااء الشاارغا  والقااامة جيلسااو  عااامة علااىويف  لاا  أغااد الع اا

 .ع باستعالء الرئيس عليهعن الناآ واملرا عني وجيعلهم يستشعرو  ببع  الفوقية غما يشعر املرا   
حا  اا  إىل احلاوها  العلمياة ور اال الادين،  وهاه العامة نو إنسانية وال إسال ية أبداً، وعلينا أ  اماد اهلل ععااىل أهناا خي عسار  

فسااه إىل  لاا  أو يتصااور فيااه غمااااًل و اللااة فقااد عضااعف نفسااه أ ااام إنااراء فلا ااة املأتااب والعاارأ والأرسااي ن هش  اعااولعاال الاابع  
خا اااة الطاااالب الااااين الرطاااوا يف سااال  الدولاااة أو بعااا  الوراااائف الرلياااة  ااان أ  ياغاااوا سااانة  املااا  نني والرسااااليني رفعليناااا أ  ااااا  

 .فاىن ي صرفو   وسوعه فاهنا خو  م للدنيا وااخرة  عاً  الرسول 
 (1)نان إذا جلس جلس إليه أصحابه حَلقًا َحَلقاً  أنه غما ورم 

 و ن الواضح أ   لسة احللقة ال متي  فيها أبداً.
 ونان ال يعاتض الرجل بشكل مباشر!

أقاواِم ناان إذا بل اه َان الرجال، لام يقال: ماا باالو فاَن يقاول، ولكان ناان يقاول: ماا باال أناه  وغا   ان غارأ أخالقاه 
ير لأان النام م ع أ  سوة األغلر  ر  على  وا هة الطر  ااخر باالً  القاول أو بالعتااب علاى أقال التقاا (2)يقولون: نرا ونرا

 أفال نتأسى به هو امللال األلى يف غرم النفس وح سن الع شرة ،. 
 ونان ال ينصرف َن صاحبه حتى يكون هو المنصرف!

حابه فقاام معاه قاام معاه، فلام ينصارف حتاى يكاون الرجال هاو الاري ينصارف َناه، وإذا إذا لقيه أحاد مان أصا وغا  
هاا َناه ويف  لا  ماللاة  (3)لقيه أحد مان أصاحابه فتنااول ياده ناولاه إياهاا فلام ينازه ياده مناه حتاى يكاون الرجال هاو الاري ينَز

أ  التقياااد اااااه القاعااادة )أ  ال يااااح ولاااو نفساااه و نتهاااى الأماااال يف إنساااانيته إ   ااان الواضاااح  بالناااة علاااى عظماااة الرساااول 
 احبه وال يفارقه ح  يأو   احبه هو الاس يفارقه( أ عب  ان الصاعب لألارة  شاانل ا نساا  وأعمالاه والت ا ا اا فأياف  لال 

وهااو رئاايس مولااة وقائااد عااام ورسااول و بلااإ و ااريب وهااامس فاا   ضاانط أعمالااه و ساا ولياعه رهيااب خا ااة وأ  غلااواً  اان  الرسااول 
رو  ررو  القائد والت ا اعه )بل ال يقدرو  ررو  أ ادقائهم وأعماا م( فاال ينصارفو  إال بعاد فااة طويلاة وغلاواً  اا ال ناآ ال يقد  ال
  أل الفراغ والتسلي بالصألبة رنبة يف أو   م حا ة حقيقية إال ع

 رات البسيطةيتجنض حتى المنفِّ  ونان 
 اع أ  رائألاة الأارا   (4) َنااَن اَل يَرمن ال  الثحاوَم َواَل المَبَصاَل َواَل المك اِرا هلاه أناه أ األابه وأ اع   أخالقهيف غما اننا جند 

                                                           

  سند الب اه. (1)
 سنن أيب ماوم. (2)
 .12ح )للطدسي(  ص أارم األخال (3)
 .33 أارم األخالح )للطدسي(  ص (4)
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 غا  ال يرنب يف إحلاح أمىن مر ا  الضرر أو االن عا  بأ ألابه   قليلة ورنم حا ة البد  إىل هاه اللال ة لأنه 
 ه بدأ بالساواح أيضااً،  اع أ  االلتا ام باال   اعب  اداً إال غا  إ ا مخل بيته بدأ بالسواح، وإ ا قام  ن نو   غما ورم أنه 

 .ح   قدار رعاية  ظهر األسنا  وروعتها وطيب نأهة الفهم وعاوبتهواألهل أهنا امللالية يف رعاية غافة  ظاهر الرمحة بالناآ 
ا  ام وإمخال السرور على قلوام بلإ مر اة أناه   بل إ  لطفه غماا   – مال ألهال بيتاهل أل األابه غماا يتجغاا  يتجم 

 .-ورم يف رواية أخرو 
 عينا   ن  ظاهر لطفه ورمحته ورفقه ورعايته بأ ألابه وأهله وسناغر عينا  أخرو الحقًا ب    اهلل ععاىل.غانب وهاه  
 السمحة مقصدين من مقاصد الشريعةن  (الرحمة واإلنسانية)
عأشاف لناا العدياد  ان أبعاام  غماا اهناا  ، ياة والتفساوية والفأرياةيف األبعاام الأال أ   قا د الشاريعة عساتبطن غناوهاً  عرفياة بق 
  ا  ية، ولناغر ههنا  لااًل فقهيًا آخر على  ل  التشريعا 

 : هل يجوز ال در مع الكفار؟نموذج هام
 يد الوالاادفقاد طارا الفقهااء  ساألة النادر  اع الأفااار و هاب مجاع  انهم إىل  اواهه  ساتدلني بأملااة قوياة يف باامس النظار قاال السا

اجلاواه ألناه ال حر اة  ام، وأل  إباامة الأفار  نقاا  النااآ  ان  -أ)هل جياوه النادر بالأفاار أم ال  احتمااال    قدآ اهلل نفسه ال غية
فالناادر  عهاام  اان باااب غلااي   باارا ن الظلاام والضااالل أهاام، وألنااه نااًو  اان اخلدعااة اجلااائ ة، وملناااط اخلدعااة، وألهناام يناادرو  طبيعااةً 

  َمَتد َََليمهِ فَا نماَد عقدم أنه ال يل م غو  الرم بامللل  ن مجيع اجلها . ويف هنا البالناة   ، إ  قد(1)وا  َِ رو  ِر ظَادم اِل الم َادم المَوفَااء  أِلَهم
نمَد الِلِه تعالى ،الِلهِ  َِ ِر َوفَاءو  ِل المَ دم ر  بَِرهم  .(2) )(3)َوالمَ دم

بنااؤهم وساو م بال هاو فطارس يف اجلملاة فا   حيااء العقاالء عبتال علياه وغاال   مليل األهم واملهم مليل عقالئاي علياهآقول  ا  
    ولأن و ع  ل   هب  شهور الفقهاء إىل حر ة الندر واستدلوا باايا  والروايا ، قال السيد الوالد ،قاعدة االعتداء بامللل

   الدليل َلى حرمة نقض العهد حتى مع الكفار

اره املشااهور،  سااتندين إىل مجلااة  اان النصااوص، باال امعااى بعضااهم عاادم اخلااال  فيااه، والعاادم، وهاااا هااو الاااس اختاا -ب)
ااَتقيم وا َله اامم علااى الو ااوب، با ضااافة إىل قولااه ساابألانه   (4)حااا لني للروايااا  ااَتقام وا َلك اامم فَا م ﴿َفَمااا ا م

، خالفاااً للقااول (5)
 على ضرب  ن االستألباب. (1)األول الاس محلها

ملا عقدم  ن مجلة  ن الروايا  الناهية عن الندر الاس هو نق  العهاد، الاال  اخلدعاة الاال هاي  وهاا القول هو األقرب،
                                                           

 .114سورة البقرة  آية  (1)
 .513البالنة  ص هنا  (2)
 .212ص 42/1الفقه )اجلهام(    (3)
 أس روايا  و وب الوفاء بالعهد. (4)
 .2( سورة التوبة  ااية 5)
 أس ااية، وغاا الروايا . (1)
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لاوال  االلتواء يف القول والفعل يف حالة احلرب، وقاال أ او املا  نني )علياه الساالم( يف خاد أل ابإ بان نباعاة يف أ نااء خطباة لاه  
 . (1)جرة، ولأل فجرة غفرة، أال وإ  الندر والفجور واخليانة يف النارغراهة الندر لأنب  ن أمهى الناآ، إال  أ  لأل ندرة ف

ى علا    ل اويف خد طلألة بن هيد، عن أيب عبد اهلل )عليه الساالم(، ساأله عان فارقتني  ان أهال احلارب لأال واحادة  نهماا    
أ  ين وا علا  املديناة، فقاال أباو  حدة، اقتتلوا مث ا طلألوا مث إ  أحد امللأني ندر بصاحبه فجاء إىل املسلمني فصاحلهم على

ال ينب ااي للمساالمين أن ي اادروا، وال أن ياارمروا بال اادر، وال يقاااتلوا مااع الاارين ظاادروا، ولكاانهم عبااد اهلل )عليااه السااالم(  
 . (2)يقاتلون المشرنين حيث وجدوهم، وال يجوز َليهم ما َاهدوا َليه الكفار

فالحاال التعماايم الواساع يف الروايااة  (3)ح يف بااب قارأ الناادر  ان غتاااب اجلهاام(إىل نوهاا  ان الروايااا  املااغورة يف املسااتدر 
يقاعلوا  ع الاين ندروا، وهاا اللالث أ  وال  -3وال أ  يأ روا بالندر،  -2ال ينبني للمسلمني أ  يندروا،  -1الشريفة  فانه 

 . عهد بينهاع انه ليس بيننا إ  ارم القتال ح   ع الاين ندروا بدولة أخرو   ماللةً أقوو 
امل على احلر ة بالقرينة املو ومة يف الرواية،  ال ينب ي)وعتمة املروس عن علي )عليه السالم( مليل على احلر ة، ووقال  

مِن َأنم يَاِتِخَر َوَلدًا   ﴿َوما يَانمَب يف نه يستعمل يف احلرام واملأروه واملستأليل،  لل   وم أ  السرايا غانب متار . و ن املعل(4)لِلِرحم
ببع   ن عاهدهم النم ) لى اهلل عليه وآله(، با ضافة إىل أ   عناه  إ  أعطيتم األ ا  ألحد فال عنقضاوه، فاالقول باحلر اة 

 .(5)هو املتعني(
 وعوضيح املسألة  يف ضمن نقاط أقول: 

 ال در م اير للخدَة
 وهااا احلأام ، اع الطار  ااخار رنام أناه خي ينقضاه فهااا هاو ا ارمأ  الندر نو اخلدعة، إ  الندر يعل نقا  العهاد  -1
ننق  العهد  عهم رنم أننا  أننا بانق  العهاد أ  ننتصار علايهم ونصال لألهام يف  جيوه ا   نتهى ا نسانية والرمحة إ  الهو 

  ستوو الفهم العريف 
و ن  ،حيث ال يو د عهد بيننا وبينهم ب و بههابل هي يف حالة احلر واملعاهدة العهد  حالة و ومأ ا اخلدعة فليسب يف 
لاه  ) اا غناب ألقاعال ا ناني( ونظار األ او إىل  هاة األ او إ  قاال  بان وم  العاا رس عمارو اع   ل   ا  نعه أ و املا  نني 

بة فر اة فضاربه ضار   األ او هافنظر إىل اخللف فانته  ويساعده عينه  اء لي   أ ألابه قدفظن عمرو أ  أحد   خلف عمرو
 وقال )احلرب خدعة(.  قطع اا ر له

                                                           

 .52ص 11( الوسائل   1)
 .51ص 11ل   ( الوسائ2)
 .211-212ص 42/1م(   الفقه )اجلها (3)
 .12( سورة  رأ  ااية 4)
 .211ص 42/1ام(   الفقه )اجله (5)
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 عأس الندر. ، ائ ة أل  احلرب  بنية على  ل  وال عهد بني الطرفني (1)اخلدعة يف احلربو 
 ال در مع الكفار والب اة المسلمين وظيرهم

ناوهم فاناه أ  البألث  أن ععميمه، ببع  أملته، للندر  ع نو الأفار أيضااً، غالنادر  اع النا ام أو  اع البنااة أو  -2
 . عهمم نا قد أبر نا عهداً   احرام 

 اعهود االقتصادية والحقوقية وظيرهنقض الحرمة 
إ  البألث  أن ععميماه أيضااً، بابع  أملتاه، لناو اجلاناب العساأرس أيضااً، فأماا اارم نقا  العهاوم العساأرية اارم  -3

ل األخارو حا  إ ا استأشافنا فوائاد غلاوة ععاوم لناا  ان نقا  ونظائرها،  ع الدو  واللقافية نق  العهوم االقتصامية أو احلقوقية
 العهد.

يأشف عن  نتهى إنسانية ا سالم والشريعة وابتنائها على القيم األخالقية وامللل العليا بالدر ة األساآ وعلاى  غله  و ل 
أ  )الناياة ال   نهاا أيضااً  أتشافنو  ،الرمحة ح  بالعدو  هما غا  وعر يح االلت ام بالألماة والعهاد علاى غافاة املصاار األخارو

 عدر الوسيلة( يف  نظار  قا د الشريعة أبداً 
 من فوائد مباحث مقاصد الشريعة:

 ت يير االتجاه العام للتقنين
يف جماالس األ اة  أو للتقناني الفقهاي االجتااه العاام لعملياة االساتنباط -إ ا أ عن اا ااا  –  باحث  قا د الشريعة قد عنو  إن 
ن فأمااا أ  الشاااغلة النفسااية،  اان قسااوة وعنااف نفسااي أو لااني للااوهارا  والشاارغا  وضااع اللااوائح والاانظما  أو يف  رحلااة والدملاا

األسااس واألرضااية العا ااة الااال ينطلااق و   غااال  الشاااغلة الفأريااة والب ا  ،م  لاا  غلااهقاد  نوهااا ورمحاة نفسااانية أو عااأ ل وعجلااة أو 
امل ساااس  حااا  ظم واللاااوائح يف الاااوهارا  أو الشااارغا  أو يف األحااا اب واملنظماااا  أو نهاااا املقااانن يف جملاااس األ اااة أو واضاااع الااان

 .ع عليهاأو ح  املشج   ،يف العشائر أو العوائل أو الشعوب واأل م (2)للعاما  والتقاليد
  واضااع فلااو غانااب الشاااغلة النفسااية والفأريااة علااى املرغ يااة االسااتبدام والساالطوية والعنااف والشاادة فماان الطبيعااي أ  يأااو 

مث قيااوم قيااد  آخاار مث  القااانو  أو  اعاال الاانظم أو   سااس العاااما  والتقاليااد، حريصاااً علااى عقييااد حريااا  الناااآ ب ضااافة قيااد  
 على  تلف  ناحي حيا م. تتالية 

ة واحلرياااة واحلاااب والرمحاااة والرفاااق بالنااااآ فاناااه  ااان علاااى الشاااوري  غاناااب و لااا  علاااى العأاااس عااان  ااااغلته النفساااية والفأرياااة  
طبيعاااي أ  اااااول لفياااف القياااوم عااانهم وإطاااالح احلرياااا   ااام وفساااح اواااال أ اااا هم للألرغاااة واالنطاااالح ااااو آفااااح التقااادم ال

َََليمِهمم  واالهمهار والرقي والأمال ولاا قال ععاىل   ْم  َره مم َواأَلظمََل الِِتي َناَن ه مم ِإصم ََنام  .(3)َوَيَ ع  

                                                           

 أس احلرب املشروعة ال احلروب العدوانية املتداولة يف عاخي اليوم بل يف غل األه نة عقريباً  (1)
 سدوم وا طمة لالنالل واا ار.احلسنة أو السيٍة، الأابتة للألريا  أو ا ام ة للقيوم وال (2)
 .152سورة األعرا   آية  (3)



 ه1418 الثانيربيع  19 ربعاء..األ.................................................................( 052)والتدبر  التفسيردروس في 

8 
 

 ات السلطوية المعاصرةنماذج من القوانين الكابتة في الحكوم
 و ن هنا جند أ  الدول واحلأو ا  السلطوية  ي الة إىل وضع قوانني غابتة للألريا  وهيام ا باستمرار، وهاا بع  األ للة 

إال ب  ااهة  ان الدولاة ورخصاة  أو هراعتها أو بنااء املعا ال واملصاانع واملنااهل عليهاا،  نع الناآ  ن بناء األراضي املوا  -1
َََمَرَها شدمة  ع أ  وبقيوم  َرمَض لِِلِه َو ِلَمنم   .(1)األم
 .  نع الناآ  ن إعامة بناء مارهم أو بناء نرفة أخرو يف  ن  م إال ب  اهة ورخصة، يف الألو  ن الدول -2
 .  نعهم ح   ن هدم حائط أو أس عنيو ماخلي إال ب  اهة يف بع  الدول -3
علاى ا ال قمال اسام ا ال أو الشارغة إال ب  ااهة أو قطعاة صب لوحاة أو الفتاة نن  نع أ ألاب الشرغا  وا ال    -4

 . على البنوم السابقة أيضاً غما عفرضها  ن البلدية يف العديد  ن الدول  واألنرب أهنا عفر  عليهم ضريبة على  ل    
 منع تربية الماشية والطيور في المنازل!

و ابهها، يف  والشاياةسن ب قانونااً  ناع اقتنااء الادوا ن، غالاد ا   (3)الد قراطيةو  (2)املستبدة أ  بع  الدول واألنرب -5
عااا يعاال حر ااا  املاليااني  اان العوائاال  اان البااي  املنااتا ماخاال البيااب أو  اان عوالااد الااد ا  والشااياة وعأا رهااا  واملناااهل  البيااو 

  صدر  تعة أيضاً. ن  صدر رهح و  ن يألر ها ف
 كبرى في احتكار إنتاجهاوالسبض: رظبة الشرنات ال

ي ياادو   نهاا يو اااً بعااد يااوم، بفلساافة والااال  و ان الطبيعااي أ  يفلسااف الساالطويو  قارارا م والقيااوم الااال يضااعوهنا علاى الناااآ
يف االنتلابااا  أو باملظاااهرا   وعلااة عباادو  قبولااة لعا ااة الناااآ غااي ال يتملماال الناااآ  اانهم أو ينتفضااوا ضاادهم أو يسااقطوهم

 .وا ضرابا 
فاا   الباعااث األساااآ ملنااع الناااآ  اان اقتناااء الاادوا ن، هااو االسااتجابة لضاانط  –حسااب العديااد  اان أهاال اخلاادة و  –لالً فماا

الشرغا  الأدو الال عنتا اللألوم والبيو  واأللبا  و شتقا ا وعبيعها للناآ و لا  أل   لا  املناع ي ياد  ان احلا اة إىل علا  
شأل هائل عما لو غانب  ٍا  األلو   ن األسر متتل  الدوا ن وقصل علاى الشرغا  وي مام الطلب على  راء  نتجا ا ب

 قسط وافر  ن حا تها إىل اللنب أو البي  أو اللألم  نها 
 لكن الفلسفة ال اهرية: منع انتشار األمراض!

عد مراسا   قوا لهسو   الاسً بال   غال وألف غال.. بل امللر  الشيطاين ولأن هل يعقل أ  عفلسف احلأو ة أو املشر  
 أ  اقتناء عل  الدوا ن يسابب أ راضااً ألهال املنا ل  فضارورا  األ ان الصاألي اضاطرعنا لسان     دفوعة اللمن  ن قبل غا  هو

 عل  القوانني حفاراً على  ألتأم  

                                                           

 .221ص 5الأايف    (1)
 . م على حظر عربية املا ية والطيور و ا يف حأمها يف املناهل والوحدا  السأنية و لألقا ا2315البألرين  لاًل حيث  و   الدملا  يف العام  (2)
 بريطانياً  لاًل. (3)
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أ  يف الوقاااب الااااس  نعاااو  فياااه النااااآ  ااان اقتنااااء الااادوا ن فااااهنم جييااا و   ااام اقتنااااء الأاااالب والقطاااط  اااع  أهناااموالنرياااب 
خا اة وأ  غلاواً  نهاا ععايش ماخال  –الأاالب والقطاط ألهاامل املنا ل  عنقلهاااملأروبا  والفايروسا  واأل را  الال  أان أ  

 أغلر بألو  ن األ را  الال  أن أ  عنقلها الدوا ن، خا ة وأهنا ععيش عامة يف احلديقة اخللفية للمناهل  –املن ل 
 اهير والنخبة به!أ اس مشكلة اال تبداد في ريا الجم

يف  -باألسااااآ  –ليساااب إ  املشاااألة يف القاااوانني الأابتاااة للألرياااا ، والاااال عااا مام يو ااااً بعاااد ياااوم باااألف عاااار وعاااار، مث 
 يف –قباال  لاا   – والرؤساااء و وس الساالطا ، باال هااي عنيواملشاار  املنطلقااا  الساالطوية والشاااغلة الفأريااة والنفسااية للألأااام 

اجلا عاة، الاال عتقبال هااه القياوم بال احلاوهة أو طاالب الألاو  ان أعضااء األحا اب وأفارام العشاوة و الناآ واجلماهو و  الألو  ن
 وعتفاعل  عها بل وعأو  يف غلو  ن األحيا  أ د محاساً يف الدفًا عنها  ن املشرعني بأنفسهم 

ئب واملأوآ، وقوانني  ناع إحيااء األراضاي فالحظوا  لاًل قوانني احلدوم اجلنرافية، وقوانني اجلواها  واجلنسية، وقوانني الضرا
وقوانني عقييد الدخول واخلرو  وا قا اة والتجاارة واالساتوام والتصادير ونوهاا، فاا  أ اد النااآ مفاعااً عنهاا هام  ،واستصالحها

 الألو  ن امللقفني والألو  ن الطبقة املستضعفة والألو عن عسألقه عل  القوانني بعجال ا الرهيبة  
عااب األلااو   اان األقااالم أناه قااد  اارو نساايل  ااخ  اا ل للناااآ طااوال عشاارا  السانني وعطو  هااو وراء  لاا  الأااا ن  والسار

إىل  ل   ن ضرورا  أ نية إىل أخرو اقتصامية إىل  اللة  الداعيةاملأ ورة واملستأ رة  قنًا الناآ وامللقفني والطلبة بالضرورا  
 ونوها  ألية 

وعقد اه  فتح عينه عليه بل وينفر أو جا   ن نوه وإ  غانب فيه حريتاه ا   بطبعه يألف و ل  غله إضافة إىل أ  ا نسا
القوانني    الطعام الاس يقد ه له السجا  و نًو .. ولنتصور إنساناً ولد يف السجن وخي يعر  نو السجن وحدومه و واهمهاره

يف  – ، بال لعلاه لاو علام باال  خاا   ان الضايًا فياهأل فاهعنااير  اا  ال يتصور و وم عاخي رحب وقوانني لألةقد اللابتة، فانه 
 ر اوهول األبعام.ط  وفض ل السجن الصنو املأ و  املعلوم األبعام على العاخي الأبو الفسيح اخل   -العاخي الرحب الواسع الأبو 

رار إىل أساااايامهم ولااااال  غااااا  الألااااو  اااان العبيااااد الاااااس حااااررهم أساااايامهم يف أ ريأااااا، يعااااومو  بطااااًو إرام اااام باااال وب  اااا
رحل حيااة  ام  عا   نالعايش بادو  سالطة  رغ ياة وقاوة قااهرة   أانهمال غاانوا بال   يتعلماواخي و ل  ألهنام  ليستعبدوهم  ن  ديد

  و ا ا يأغل  ر فأين يسأنيضمن فيها لقمة العيش والسأن عأس  ا لو قر  انه إ   ،خالية  ن التألديا  وامللاطر ستقرة 
 وغيف يعمل 
 التحرير من القوانين الكابتة في مجلس األمةنتلة 

مث ال ولال  غله ارعأو السيد الوالد يف  وسوعة الفقه أ   ن الضرورس عشأيل غتلة يف جملس األ ة باسم غتلة التألرير قال  )
غاأل جار القابلة  اا،  الاًل عنمي احلرية إ  غل  ن احلرية والديأتاعورية قابلة للنمو،  فاهنا جفى أ  أوعية احلرية، غما قفال احلرية، 

املستبد ادم أسفار الناآ، مث بنائهم للعمارا ، مث غتابتهم، مث إبدائهم لآلراء، مث  داخلهم للمال مث  صارفهم له إىل نو  ل ، 
 وبالعأس أوعية احلرية قررهم عن الضرائب الباهضة، وعن قيوم سفرهم وحضرهم، وهوا هم وبنائهم، ونو  ل ..
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 ااان الضااارورس يف احلأو اااا  )االستشاااارية( و اااوم غتلاااة يف )جملاااس األ اااة( للتألريااار،  اااأهنا سااان القاااوانني ا اااررة  ولااااا غاااا 
لقاعادة النااآ  سالطو   -أهاو أ ار  ارعي وا اب  -2عمل إنسااين اأام باه العقال،  -1عدرجيياً... و ل  با ضافة إىل أنه 

قاط جلانب  ان التسالط علاى أنفساهم وأ اوا م، فهاو  نأار جتاب ، فأل سلب حلرية  ن حريا م، إس(1)على أ وا م وأنفسهم
وأل  العقل إ ا حأام فقاد حأام باه الشاًر لتاله هماا يف سلسالة العلال  - ، (2)توو حق ا رء  سلمولقاعدة ال ي   -بإهالته، 

 .(3)إىل نو  ل   ن األملة( –غما قرر يف األ ول   –
 تة  نأراً جتب إهالته غما أ   رب اخلمر وال نا والسرقة هي  ن املنأرا  وغما نرو فانه )قدآ سره( اعتد القوانني الأاب

انااه غمااا جيااب قرياار الاابالم  اان االسااتعمار اخلااار ي العسااأرس و اان أ لااال إساارائيل النا اابة، غااال  جيااب قرياار واحلا اال  
نينهم اجلااائرة قباال و ااع حماااربتهم للاادول الاابالم  اان القااوانني الأابتااة الااال وضااعها املسااتبدو  وأياااميهم وغااا  علاايهم أ  ااااربوا قااوا

ِل رة  و لاا  أل  الاااس ساال طهم علينااا هااو إعراضاانا عاان قااوانني القاارآ  احليويااة و نهااا قولااه ععاااىل  املسااتعم   ِإِن اللِااَه يَاارمم ر  بِالمَعاادم
َسااااااانِ  ََلَاااااايمهِ وقولااااااه  (4)َواإِلحم ْم  ااااااَره مم َواأَلظمااااااََل الِتِااااااي َنانَاااااا ه مم ِإصم ََاااااانام َوِفااااااي َذلِااااااَ  فَالمَيتَانَاااااااَفسم و (5)مم َوَيَ ااااااع  
 .(1)المم تَاَناِفس ونَ 

 لجنة التحرير من القوانين الكابتة في األحزاب والعشائر!
واملسألة عا ة سي الة، ف    ن الوا ب أيضاً عشأيل جلناة يف غال حا ب ويف غال عشاوة ويف غال نقاباة واقامياة ويف غال أقول: 

ظم الأابتاة والعااما  والتقالياد واألناالل اوألفاة يف د القاوانني والان  عأاو   همتهاا عر  ا ،املدين   سسة غبوة  ن   سسا  اوتمع
، مث إلناؤهااا وإهالتهااا فاا   )العافيااة( عباادأ الطااوة أو ال و ااة أو البنااب أو األب أو االباان حااق العا اال أو املورااف أو املاا اًر أو العضااو

 عليها خطوة فلطوا .
غاا  بادو  إعادام واساتعدام،   يساتل  ه أ ملاا  واحدة مفعه أ  يأو  لناء غلو  ن القوانني ال  أن الواضح أ  إ ن وحيث أ  
رة عدرجياً( غما قاله قدآ ساره لأان القوانني ا ر   )سن   هي لال  غانب  همة اللجنة أو الفوضى أو سوء التعا ل،  ن االضطراب
 طا   ن إلناء القوانني الأابتة أو للتباط  أغلر عا عستدعيه الضرورة القصوو.للتملص يف هناية امل ا  ل   ريعةً ل  ت  بشرط أ  ال يا  

 وللبألث  لة ب    اهلل ععاىل.
 وآخر دَوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل َلى محمد واله الطيبين الطاهرين
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