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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
 لم االجتماعيفي الس   ،العفو والمغفرة وإشراك الناس في صناعة القرارموقع 

 وتأثير مقاصد الشريعة في قاعدة دوران األمر بين التعيين والتخيير
(9) 

ْمَم فَِبَمااا رََحَمااةن ِمااَن الل ااِ  لِ قااال اهلل اعاااىل   َِْلاايَ  اَلَقَلااِم ال َاَفِلااوا ِمااَن َحَولِااَ  فَاااَعْ  َعااناَ ِياااا  َنااَ  َلْمااَم َولَااَو ْ َنااَ  َف
 (1)َواَستَاَغِفَر َلْمَم َوَشاِوَرْهَم ِفي اأَلَمِر فَِإَذا َعَزَمَ  فَاتَاوَ  َل َعَلى الل  ِ 

 في آية االستشارة واللينبصائر النور 
 لم األهلي وتماس  النسيج االجتماعيس الس  العفو والمغفرة واالستشارة من أس

ومااان البصاااائر امل هلاااة يف اةياااة الار اااة أة األحااااام املااا كورة كيهاااا واملنطلاااق لتلااا  األحااااام اعاااد مااان أهااام أسااا  )السااالم 
ا تماا ( و)متاس  النسيج االجتماعي( واقوياة حلمماة االخاوة ووجاائج الصالة باني القياامة اوساالمية وا تماا وباني أكارام األهلي

 بعضهم ما بعض.
للخيانة اجلماعية اليت حصلت يف جيشه  وذل  ما ياشفه لنا بوضوح جأة نزول اةية الار ة وكيفية معاجلة الرسول 

 يوم أمحد، واألوامر القرآنية الصرحية يف ه ا احلقل...
 النادر المذهل! ل و خيا ة الجنود في ْأحد، وموق  الرس

واركهم مواقعهم العساارية   باخليانة العظمى وسببت خمالفة الرماة للرسول ول اهلل كقد خاة الضباط واجلنوم رس
نتيجااة ذلاا  قتاال كقااد  طااوال حياااة الناا   –مبدئيااة  –ض اجلاايا اوسااالمي ألكاا  ناسااة باال و ز ااة يف ثنيّااة اجلباال، اعاار  

  اهلل كسرت رباعياة رساول؟ كما  سلمنيبالقياس إىل عدم املكايف جداً يف حد ذااه كبري سبعوة من املسلمني وهو عدم  
مث ثلة قليلة جداً من أبطال املؤمنني  وجج وجهه الشريف وكاموا يقتلونه لوال صموم أسد اهلل الغالب علي ابن أيب طالب 
ِإَذ َتْحِسااو َاْمَم  َوَلَقااَد َصااَدَقْ َم الل ااْ  َوَعااَد ْ  بياانهم )نساايبة( املاارأة الاايت خلاادت ارهااا يف التاااري  بااأحرىل ماان نااور قااال اعاااىل 

 َماَن يْرِياْد الاِد َاَيا َوِماَنْ َم َماَن يْرِياْد بِِإَذ ِِ  َحت ى ِإَذا َفِشَلْتَم َوتَاَنازََعْتَم ِفي اأَلَماِر َوَعَصاَيْتَم ِماَن بَاَعاِد َماا َأرَاْ اَم َماا ْتِحبِاوَن ِماَنْ مَ 
ْمَم لَِيَبَتِلَيْ َم َوَلقَ  ِإَذ ْتَصاِعْدوَن َوال تَاَلاْووَن َعلَاى َأَحادن  َد َعَفاا َعاَنْ َم َوالل اْ  ْذو َفَلالن َعلَاى اَلْماَيِمِنيَن  اآلِخَرَة ثْم  َصَرَفْ َم َعناَ

َْمياا ِبَغمٍّ ِلَ َيال َتَحَز ْوا َعَلى َما فَاَتْ َم َوال َما َأَصابَ   (2)ِبَما تَاَعَملْاونَ ْ َم َوالل ْ  َخِبير  َوالر ْسوْل َيَدْعوْ َم ِفي ْأَخَراْ َم فَأَثَاَبْ َم 
 مث أعام اهلل اعاىل الارة للمؤمنني كانتصروا على الافار انتصاراً باهراً.
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أولئ  ال ين خانوا اهلل ورسوله طمعاً يف بعض حطام  جتاهاملوقف الغريب بل الفريد على مدى التاري  اونساين، وهنا كاة 
ال  ا صاارحت بااه اةيااة الشااريفة عاا  اشااريا أحاااام مفتاحيااة ثالثااةالاادنيا وسااببوا الاا  الااويالت والفجااائا وكاااة املوقااف هااو ماا

 اتجان  ما جر تهم وخيانتهم مبا هي هي أبداً 
 العفو عنهم.أوالا: 
 االستغفار  م.ثا ياا: 
 مشاورهتم يف األمر.ثالثاا: 
 وبينهم. يرسم إطار العالقة بينه  (العفو عنهمو) -أ

كانة الشاخ   ؛ة أخرى كوق ذل  وهي مساؤولية الوسااطة بيانهم وباني اهلل اعااىلكيحدم مسؤولي (االستغفار  م)أما  -ب 
ال كانااه ماااً إال أنااه يبقااى حااق اهلل اعاااىل الاا ا ال  حااى إال بالتوبااة كيعفااو عنااه اار   مااًاًل، كمااا لااو اهتابااه  ،قااد يعفااو عماان  لمااه

وحيااث كاناات جاار تهم كباارية جااداً  ،الناااس جياادا لركااا العقوبااة اةخرويااة ذاارم عفااو ذا احلااق، إذ ههنااا حقاااة  حااق اهلل وحااق
 .ليعفو اهلل عنهم احتاجوا إىل أة يتوسط الرسول 

يف أعلااى  (األماار بنجااراكهم يف صااناعة القاارار)ومل ياتاافا الااوحي او ااي لاا ين القاارارين كقااط باال وبعااد ذلاا  كلااه كاااة  -ج
وقد كصلنا يف كتااب  ،وة العامة مطلقاً أو جؤوة احلرب خاصةإذ املرام باألمر الشؤ  َوَشاِوَرْهَم ِفي اأَلَمرِ مستويات القيامة 

كقااط  أماار احلاارب لااو كاااة املاارام علااى أنااه ،جااورى الفقهاااء األملااة علااى األول وأة املاارام كاكااة الشااؤوة العامااة ال أماار احلاارب كقااط
 .بأة يستشاروا مجيعاً كيه األمرم  م  ر  و  وما ذل   خطري حقاً  لافى يف الداللة ألنه أمر

كااة مبقادوره أة يعااقبهم مجيعااً، وكااة العقال والنقال واألعاراىل مان كال امللال والناحال، معاه يف   لواضا  أة النا  ومان ا
ْمَم َواَساااتَاَغِفَر َلْماااَم مبااانهج يتساااامى علاااى منااااهج البشاار كاكاااة   باااأمر اهلل اعاااىل جااااء ذلاا ، إال أة الرساااول  فَااااَعْ  َعاااناَ
قاعاادة ماان أهلااى وأجلااى وأهاام قواعااد الساالم االجتماااعي واقويااة  ئره أرسااى الرسااول وباا ل  ونظااا َوَشاااِوَرْهَم ِفااي اأَلَماارِ 

 النسيج الوطين.
 فاستماتوا في القتال والنلال!  ِ اطِ سائل خيا ة ضبي ر قصة القائد الذي أحرق 

أعظام كحصال علاى  ى كيها أحد القاامة العظاام بابعض ماا صانعه رساول اهلل وينقل لنا التاري  حامثة أخرى مبهرة اأسّ 
وجااوهره قلبااه ط قااامة اجلاايا املعاااما لتحطاايم اجلاايا اوسااالمي ماان ماخلااه وافتيتااه ماان اجليشاااة خطّاا كقباال أة يلتقاايالنتااائج  

كوضااعوا خطااة مركبااة معقاادة كاااة ماان أعماادهتا بااث الرعااب يف اجلاايا اوسااالمي عاا  بعااض جنااوم الطااابور اخلااام  كوصاالت 
 األعااداءمات الايت ستصاال لاه اباعااً، ومان جهاة أخاارى راسال قائاد جايا عان اوماداو األخباار مضاخمة عان اساتعدامات العاادو 

ذموعة من أهم قامة اجليا اوسالمي ووعدهم أهنم إة قاموا بانقالب ماخلي على قائد اجليا وأهاروا علياه لايالً واعتقلاوه مث 
 الفت ..سلموه له أة يدكا  م من األموال الطائلة ك ا وك ا وأة يقلدهم مناصب ركيعة جداً بعد 

ومعهاام الرسااائل املتباملااة وكيهااا وجاارى اعتقااا م الرساال  ماان اكتشاااىلمبااا لااه ماان العيااوة متّااان قائااد اجلاايا اوسااالمي ولااان 
 رسائل من عدم من قامة اجليا صرحية يف اخليانة والضلوع يف املؤامرة...
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اطهاااا سراساااة مشااادمة مث أحضااار القائاااد احلاماااة كاساااتدعى القاااامة كلهااام علاااى عجااال يف خيماااة القياااامة واحوههناااا أمركااات 
ياة كقاال ها ا اجلاراب حيتاوا علاى رساائل مان دو  وضعه يف منتصف اخليمة وخطب كيهم خطباة إ انياة مث ألقاى قنبلتاه مم  (1)جرابا

ط بصااداقة عماار  ال أكاار     يف كاال األعااراىل هااو القتاال، لانااينعاادم ماانام اشااهد باخليانااة العظمااى وكمااا اعلمااوة كاانة جاازاء ذلاا
رم ةلة حصلت منامأ أعلموا إنين حل  مل أكت  أختام ه ه الرسائل ألعلم أراء اخلونة وذل  كي ال يتغري قل  طويل معام  

مر أحاد احلاراس لااي حيارق اجلاراب مباا كياه كاي  تفاي آخار أثار مان املاضاي املقيات ولنبادأ مان جدياد بعز اة آواةة س أأعليهم
 ة أك  لدحر جيا األعداءأأأقوى وأخوّ 
اضاا  أة ذلاا  املوقااف الشااهم النااامر بعااث يف نفااوس أولئاا  القااامة أكاا  االعصااارات النفسااية املتشاااباة  الندامااة، وماان الو 

احلسرة، اوعجاب املا هل لا ا القائاد الناامر، واوصارار الاباري علاى التعاويض عان الا  اخلياناة الاا ى.. وهاا ا استبسالوا يف 
 ل كيها األسناة(أعم  ام )العمقدة اليت انحل باليد ال يص  أة ويف املًل  املعركة وانتصروا انتصاراً ساحقاً.

مث أة مان الضارورا أة يتحااول )العفاو عاان م ان ةلات أقاادامهم واملغفارة  اام ومشااورهتم يف صانا القاارار( إىل مانهج يف الدولااة 
 جلنةأواألمة ومؤسسات ا تما املدين والشركات وهريها، وعندئ   ستجدوة أة األرض حتولت إىل ما يشبه ا

أة ذل  املنهج ال يشمل ال ين يرجعوة إىل كئة، كداعا والبعث، إال لدى اوكر جروط موضوعية خاصة هري أة من الواض  
 اقطعهم عن كئتهم من مول راعية لإلرهاب وهريها وحسب اشخي  أكًرية أهل احلل والعقد وذل  األمة والفقهاء املراجا.

 ن والتخييرمقاصد الشريعة: في الدوران بين التعيي
الاااالم عاان مناااحي ماان جتليااات اااأثريات مقاصااد الشااريعة علااى عمليااة االسااتنباط الفقهااي واألصااو  والاالمااي ويف  سااب 
 ونضيف   ،وهري ذل ، بشال هري مباجر كما سبق بيانه ،التفسري وكقه احلديث ابمعد
عياااني( يف قاعااادة )الااادوراة باااني التعياااني ة مااان تااارات مباحاااث مقاصاااد الشاااريعة وجتلياهتاااا ماااا يظهااار يف حتدياااد مصاااداق )التإ

اااً للوجااه  والتخياري( علااى خاالىل مااا هاو املعهااوم يف بعاض اطبيقااات القاعادة كقهياااً وأصاولياً إذ افياادنا املقاصاد وجهاااً آخار مزا ا
 ،ضي كر عامة لرتجي  ه ا الطرىل باعتبااره ذا مزياة حمتملاة علاى الطارىل اةخار املسااوا للطارىل األول يف أحسان الفارو ال ا 

 وال بد لتوضي  ذل  من التمهيد ببياة القاعدة كنقول 
ا ذااااً، باني ماإذا مار األمر، من جهة عجاز املالاف يف مرحلاة االمتًاال عان اجلماا باني األمارين أو لعادم إماااة اجلماا بينه
القاعادة العمال باه امتًال ه ا الفرم من الواجب أو ذاك الفرم وكاة أحدمها يتمتا مبزية حمتملة علاى اةخار وجاب حساب ها ه 

 خاصة ألنه واجب على كل اقدير وبه يتحقق االمتًال على خمتلف الفروض عا  اةخر.
كلو وجد هريقاة أحدمها جندا عاما واةخر من احملتمل أة ياوة قائاد اجلايا )الا ا لاو هارق الهناار اجلايا كلاه( كاناه 

إمناا الااالم  (2)ومل ياان ذاال للقاعادة –اناه إنقاذمهاا معااً مامام الشخ  ال   –م أنه قائد اجليا وجب إنقاذه خاصة لا ع  لو 
يف صورة االحتمال إذ هنا حيدث الدوراة بني اعيني إنقااذ ها ا إة كااة قائاد اجلايا أو التخياري بيناه وباني إنقااذ اةخار إة كااة 

                                                           

 كيساً كبرياً.  (1)
 إال لو ج  يف أصل مرجحية كونه قائداً واحتملت املدخلية كقط كاة ه ا مصداق أخر من مصاميق موراة األمر بني التعيني والتخيري. (2)
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 يا.لجقائداً ل كونهبلزوم إنقاذ احملتمل   – ذكرواكما   –كهنا حيام العقل  ،جندياً عامياً مًله
يف معاملااة الاادوراة بااني  -يف املًااال املشااهور  – ة عاان املااواةة ملرجحيااة )األعلميااة(نااات معاا ّ عي  إذا عركاات ذلاا  كلنسااتعرض 

 التعيني والتخيري 
 تقليد األعلم أو األورع؟

 (1)ة واملطابقاة للواقاا  لتقليد األعلم هو أقربياة نظاره لإلصاابإذا مار األمر بني )اقليد األعلم( و)اقليد األورع( كنة املرجّ  -أ
 .يف اعني اقليده حتمال مدخلية األقربية لإلصابة اقليده إىل ذل  ولو العني  ل ا استند البعض يف ا  

 ولانناا إذا استضاأنا بفقااه مقاصاد الشاريعة كنننااا سانجد جهااة أخارى واقعياة اساااوا، إة مل اارج  علاى، جهااة األقربياة وهااي
لتحاارة عاان اخلطااأ بااالتحقيق والتاادقيق األكًاار واملااانا عاان كونااه جربزياااً يقااتحم يف خمالفااة األورع( املقتضااي لجهااة )أجاادية اًب اات 

 املشهور أو يف الفتوى بقول مطلق جبسارة وجرأة اوقا صاحبها، يف الاًري من األحياة، يف املخالفة.
اة كنة اجلهة األخرى ،ولئن كاة مرجا ذل  إىل مقابلة جهة األقربية يف األعلم جبهة أقربية من نوع آخر يف األورع يف  املزا ا

 من سن  آخر كالحظ هي نات اةاية العيّ 
اقليد العامل، كأة جهة األقربية ازاحم جبهة التيساري يف التخياري والتخيري بينه وبني اقليد األعلم اعني إذا مار األمر بني  -ب
عاا  مااالك  (2)ْ  ِبْ اَم اَلْيَسااَر َوال يْرِيااْد ِبْ اَم اَلْعَساارَ يْرِياْد الل اا ا وهاي جهااة يريادها اهلل اعاااىل بصاري  اةياة الشااريفة مابينه

 مليالً صحيحاً سنداً صرحياً ماللةأ ي كر املشهور لهاألقربية للواقا ال ا مل 
وعلااى أا كاانة ماان الباااديهي أة الضااغط علااى الناااس لتقلياااد األعلاام يف الفقااه أو للرجااوع إىل األعلااام ماان األطباااء أو ساااائر 

الادليل كماا أة كونه أهل اخلا ة  هو  اجلاما )و عليهم واشديد إذ الناس يراجعوة الفقيه أو الطبيب وسائر اخل اء  اخل اء، اضييق
ماًالً أو  عيامااهرب لعلميتاه ةائاداً قما كرياجعوناه ماًالً رم أعلميتاه،  اال منضاّمة هات أخارى جل (،مشرتك وهو رجوع اجلاهل للعامل

السااماح  اام  (التيسااري علااى الناااس)وكاا ل  الرجااوع للفقيااه كاااة ماان  ،قرابتااه أو هااري ذلاا  أركقيتااه باااملريض أو لصااداقته معااه أو
جاااديد بتقلياااد هاااري األعلااام )اجلااااما للشااارائط طبعااااً( جلهاااات أخااارى يروهناااا مخيلاااة يف وجاااه انتخاااالم لاااه كاوناااه أورع أو كوناااه 

 املؤسسات أو جبه ذل .والنشاطات و برتبية الناس أو باخلدمات  االهتمام
 اسة عند األعلم أو األفلل األ مل؟الدر 

للطاالب واألكًار اواضاعاً واألحسان أخالقااً(  إذا مار األمر بني )الدراسة عناد األعلام( أو )الدراساة عناد األكضال اربياةً  -ج
تزكياة والرتبياة( ز األخالقاي املوجباة القوائياة )الاازاحم جبهاة التميّا( وأكضاليته كنة جهة األقربياة يف األعلام املوجباة القوائياة )التعلايم

يِمَم ِإ  اااَ  أَ َاااَ  اَلَعزِياااْز اَلَحِ ااايمْ  قاااال اعااااىل  يِمَم َويْاَعل ْمْماااَم اَلِ تَاااااَل (1) َويْاَعل ْمْماااَم اَلِ تَااااَل َواَلِحَ َماااَة َويْاااازَ   َويْاااازَ  
                                                           

املفضول مواكقاً لألعلم من األموات أو للمشهور أو لالحتيااط  أو  ما قطا النظر عن املناقشة يف ذل  صغرًى  بأنه ال إطالق ل ل  إذ كًرياً ما ياوة رأا (1)
راجاا للتفصايل )اقلياد األعلام وحجياة كتاوى  –لغري ذل ، وك ًى  بانه ال يادل علاى أكًار مان الرجحااة موة الوجاوب ماا قطاا النظار عان اوجااال أعااله 

 املفضول(.
 .185سورة البقرة  آية  (2)
 .121سورة البقرة  آية  (1)
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 .(1)َواَلِحَ َمةَ 
ت األركقية جهة مناكسة جلهة االقربية وذل  أة إذا مار األمر بني )الطبيب األعلم( وبني )الطبيب األركق باملريض( كان -م

 تااار األمويااة العنيفااة الصااعبة أو  تااار أصااعب احللااول علااى أسااهلها )كااريج  العمليااة  إذ انااهبعااض األطباااء عنيااف مااا املااريض 
 .ل ا جندهم قد يرجحونه اجلراحية على هريها مًاًل( عا  اةخر كانه وإة كاة هري أعلم كرضاً لانه أركق باملرضى

 ا تخال الرئيس األعلم أو األ ثر استشارة؟
إذا مار األمااار باااني انتخااااب الاارئي  )رئاااي  اجلمهورياااة، أو احلااازب أو العشاارية أو النقاباااة واالحتامياااة أو الشاااركة أو أياااة  -هااا 

أكًريااة األعااواة واملستشااارين والناااس، كانااه ال جاا  يف أة استشااارة ماان الاارئي  األكًاار  وبااني انتخااابمؤسسااة أخاارى( األعلاام 
 جهة أقربية أخرى ناجئة من االق  العقول. أهنا اورثاألعلمية، إذ املشورة اعد جهة مزا ة جلهة األقربية الناجئة من 
 القائد األعلم أو األ ثر اهتماماا بالناس؟

اجااهتم )مان طارق واحتي وطبقااهتم األكًر اهتماماً بالناس وبني انتخاب القائدإذا مار األمر بني انتخاب القائد األعلم  -و
ومواصالت وكهرباء وماء وهريهاا( و)مان كقاراء وأرامال وأيتاام وهاريهم( كاال جا  أناه ال يصا  حينئا   القاول باأة قاعادة الادوراة 

 اقتضي اعيني اختيار األعلم بل على العا  اقتضي اعيني اختيار األكًر اهتماما بالناس.
 التحال  مع األعلم أو مع األقوى؟

 بني التحالف ما األعلم أو التحالف ما األقوى )كدولة أو عشرية أقوى وأخرى أعلم( كاألمر ك ل . إذا مار األمر -ة
اا ة، هااي ذات مدخليااة أيضاااً يف اعيااني هاا ا الطاارىل أو ذاك، وال  فااى أة مرجااات األعلميااة ومرجااات اجلهااة األخاارى املزا ا

أصااولية علااى ضااوء معطيااات باااب التاازاحم،  –ىل عقااد مراسااة خاصااة كقهيااة رجحاناااً أو وجوباااً تااا حيتاااج كاال ذلاا  ومااا ساابقه إ
 األصول  كتاب التزاحم. ثوذل  ما لعلنا نوكق له يف مباح حول ذل 

 ولن كر مًاالً من نوع آخر 
 تعيين المسيول المتشدد أو الطيم المتسامح؟

تخراج الضرائب من النااس بشال  الطارق كماا هاو إذا مار األمر بني اعيني جهاة ضري  يف الوةارة خبري جداً بطرق اس –ح 
الشاركات و احملاالت ووصاوالً إىل بااكة سابل التحايال للفارار مان الضاريبة )بادءاً مان ميزانياة الاهربااء يف منازل الفقاراء أيضاً خبري 

ال يعصار النااس اليت قد اتالعب باألوراق لتظهار األربااح أقال كتااوة الضارائب أقال باالتبا( وباني خباري آخار متساام  متسااهل 
 عان وقاد ورم ،عصراً بل  شي على الطرق املعهومة )وه ا كله على كرض صحة الضريبة وقد سبق مراراً اهناا بدعاة وحارام جارعاً 

اااَعةِ  َهااِذ ِ  ِمثَاالِ  ِفااي قَااا َ   َداْودَ  ِإن   ، َاااَو ْ  يَااا  لااه قااال  املااؤمنني أمااري إة  حااديث يف الباااا  نااوىل  الل َياالِ  ِماانَ  الس 
لاان الااالم كايمن يا عنوة  (2)...َعرِيفااا  َأوَ  ،َعش ااراا  َيْ اونَ  َأنَ  ِإال   ،لَا ْ  اَساْتِجيمَ  ِإال   َعَبد   ِفيَما َيَدْعو اَل  َلَساَعة   ِإ ا َما :الَ فَاقَ 

                                                           

 .161سورة آل عمراة  آية  (1)
 .186، ص1، هنج البالهة، مار ا جرة للنشر، قم، عدم األجزاء اومام علي  (2)
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ملسالمني أمان كال األمرين يف الضرائب الشرعية األربا  اخلما  والزكااة علاى ا بل  ان كرض الاالم كيما لو، بضرورة الضريبة
كايهما األرج   املتشدم يف استخراج الضريبة أو األركق بالناس؟ ال ج  أة الدول ارج  املتشدم  (واجلزية واخلراج على الافار

علااى املزيااد مث  حتصاالاجلشااعة إىل األمااوال والاايت ال اتااوا  عاان عصاار الناااس عصااراً كااي  للجهاااتإذ الاادول هااي املصااداق األباارة 
 .املزيد من األموال

اا –  الًاااين الشاارع ياارج   لااان باال والعقاال أيضاااً إذ املعاملااة عقااالً هااي )اونساااة أواًل( وأمااا  ،كمااا ساايأي  –ر املتسااام  امليس 
َ َساااْن أَلَجااِل معاملااة )املااال أواًل( كهااي معاملااة ليميااة صااركة وقااد جاااء يف اوجنياال  ِِ َ َساااِن، الَ ا ِِ ااَبْ  ِإ  َمااا ْجِعااَل أَلَجااِل ا الس 

 كتدبر. قاعدًة واهلل أعلم –ويؤيده االعتبار كلي  من اوجنيل احملّرىل  ،واملعىن مقيق وعميق ولطيف (1)الس َب ِ 
 في جباية الصدقات واللرائمذهبية  قواعد علوية 

قاا  بَاَعَث َأِميْر اَلْمَيِمِنيَن قال أبو عبد اهلل  اعد من أروع الروايات يف ه ا احلقل اةاية والرواية  ِمَن اَلْ وَفِة ِإَلى ْمَصد 
وَْ اَن َحاِفِااا  ،َواَل تْاَيِثَرن  ْد َاَياَك َعَلى آِخَرِت َ  ،يَا َعَبَد الل ِ  اَ طَِلَ  َوَعَلَيَ  بِتَاَقَوى الل ِ  َوَحَدْ  اَل َشرِيَ  َل ْ  :بَاِديَِتَما فَاَقاَل َل ْ 

ََْيااِر َأَن ْتَخاااِلَ   ،َحت ااى تَااَأِتَي  َاااِدَي بَنِااي فْاااَلنن  ،رَاِعياااا ِلَحاا   الل ااِ  ِفياا ِ  ،ِلَمااا ائَاَتَمَنتْااَ  َعَلَياا ِ  فَااِإَذا قَااِدَمَ  فَاااَ ِزَل ِبَماااِئِمَم ِمااَن 
انَاْمَم َوْتَسال َم َعلَاَيِممَ  ،أَبَاَياتَاْممَ  َرَساَلِني ِإلَاَيْ َم َولِاِي يَاا ِعبَااَد الل اِ  أَ  :ثْام  قْاَل َلْمامَ  ،ثْم  اَمِض ِإلََيِمَم ِبَسِ يَنةن َوَوقَارن َحت ى تَاْقوَ  بَاياَ

فَااَل  ،اَل  :فَاِإَن قَااَل لَاَ  قَائِال   ؟فَاَماَل لِل اِ  ِفاي َأَماَواِلْ َم ِماَن َحا ٍّ فَاتْااَيِدوَن ِإلَاى َولِي ا ِ  ،الل ِ  آِلْخَذ ِمَنْ َم َح   الل ِ  ِفي َأَمَواِلْ مَ 
ْمَم ْمَنِعم  فَا َ  ،تْاَراِجَع ْ  ََْيِر َأَن ْتِخيَفْ  َأَو َتِعَدْ  ِإال  َخَيراا َوِإَن أَ َاَعَم َلَ  ِمناَ  .طَِلَ  َمَعْ  ِمَن 

فَاِإَن َأِذَن لَاَ  فَااَل  ،يَا َعَبَد الل ِ  أَتَاَأَذْن لِاي ِفاي ْدْخاوِل َمالِا َ  :فَاْقلَ  ،فَِإَذا أَتَاَيَ  َماَلْ  َفاَل َتَدْخَلْ  ِإال  بِِإَذ ِِ  فَِإن  َأَ ثَاَرْ  َل ْ 
اَرْ  َأي  الص اَدَعَيِن َشااءَ  ، ن بِا ِ نِاْدْخاوَل ْمَتَسال  ن َعَلَياِ  ِفياِ  َواَل عَ َتَدْخَلْ   فَأَيا ْمَماا اَختَااَر فَااَل  ،فَاَصادَِع اَلَمااَل َصاَدَعَيِن ثْام  َخيا 

َقى َما ِفيِ  َوفَاء  ِلَح    َواَل تَاَزاْل َ َذِلَ  َحت ى ،َض َل ْ ثْم  اَصدَِع اَلَباِقَي َصَدَعَيِن ثْم  َخيا َرْ  فَأَيا ْمَما اَخَتاَر َفاَل تَاَعرِ  ،تَاَعِرَض َل ْ  يَاباَ
ثْام  اَخِلَطَماا َواَصاَنَع ِمثَاَل ال اِذي  ،فَاِإَذا بَِقاَي َذلِاَ  فَااَقِبَض َحا   الل اِ  ِمَناْ  َوِإِن اَساتَاَقاَلَ  فََأِقَلا ْ  ،الل ِ  تَاَباَرَك َوتَاَعااَلى ِماَن َمالِا ِ 

 وإرجامات وقواعد هامة  ويف ه ه الرواية إضاءات (2)الا َحت ى تََأْخَذ َح   الل ِ  ِفي َماِل ِ َصنَاَعَ  َأو  
ََْيااِر َأَن ْتَخاااِلَ  أَبَايَاااتَاْمم -أ باااة الضاارائب يف الاًااري ماان الاادول إذ يقتحمااوة عااا  مااا ناارى ماان جم   فَاااَ ِزَل ِبَماااِئِمَم ِمااَن 

ئ اة أو إذا كاااااة مااااا إذة كبطريقااااة مفاجئااااة مرباااااة ألصااااحاب البيااااوت أو احملااااالت البيااااوت أو الشااااركات أو هريهااااا موة اساااات
بال خاارج أحياائهم عناد )أو حمالهتام( ل خاارج منااة م و والشركاتأ واملطلوب هو االبتعام عن هت   اى النااس وحار هم باالنز 

 ذرى النهر كقطأ.
 ساينة كساينة األولياء...، ذا قوراً كوقار العلماءهري متا  عليهم وال متج  بل كن و  ِبَسِ يَنةن َوَوقَارن  -ب
فَاَمااَل لِل ااِ  ِفااي ، ثْاام  قْااَل َلْمااَم: يَااا ِعبَاااَد الل ااِ  َأَرَسااَلِني ِإلَااَيْ َم َولِااِي الل ااِ  آِلْخااَذ ِمااَنْ َم َحاا   الل ااِ  ِفااي َأَمااَواِلْ مَ   -مث  -ج

الاادين  أّصاالهوهاا ا السااؤال ولاا ه الطريقااة الطيبااة البساايطة ياشااف عاان أصاال أصاايل  ؟ ِ َأَمااَواِلْ َم ِمااَن َحاا ٍّ فَاتْاااَيِدوَن ِإلَااى َولِي اا
                                                           

 .22  2إجنيل مرق ، آية  (1)
 .516ص 1ثقة اوسالم الاليين، الاايف، مار الاتب اوسالمية، طهراة، ج (2)
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اوسالمي يف جال  منااحي احليااة ومنهاا احليااة االقتصاامية الايت اعاد مان أخطار املنااحي والايت ياًار كيهاا الاا ب والغاا عاامة، 
مان مازارعني ورعااة  –عتماام علاى جاواب النااس يؤكاد االها ا األصال و  ،وهو أصالة الصحة يف عمال املسالم بال ويف قولاه أيضااً 

 عامة.ك للزكاة وهريها، كقاعدة اّل ومم 
قوة( وإة كاة األمر تا  اان قات( وهي )هم مصدّ وه ا نظري قاعدة )هن مصدّ   فَِإَن قَاَل َلَ  قَاِئل  اَل َفاَل تْاَراِجَع  -م

أو قبلهااا، وذلاا  كلااه ماان أباارة مظاااهر )اللااني( يف اوسااالم يف علاام إال ماان قبلااه اسااتجالء حقيقااة حالااه بااالتحقيق ولااي  تااا ال يم 
 جتليااه القانونية واحلقوقية.

ويف هاا ا مرس كبااري للحاومااات والساالطات واألقوياااء بااأة  فَااِإَذا أَتَاَيااَ  َمالَااْ  فَاااَل َتَدْخَلااْ  ِإال  بِِإَذ ِااِ  فَااِإن  َأَ ثَاااَرْ  لَاا ْ  -هااا 
ل  لاو كاانوا جاركاء يف احلاق، لاان ماامام أكًار احلاق للغاري كاال جياوة للحااكم وعمالاه حال  يراعوا حق الضعفاء إىل أبعد حد، حا
 أة يدخل إىل ساحة املال املشرتكأ

َصَدَعَيِن ثْم   ثْم  اَصدَِع اَلَباِقيَ  ،فَأَيا ْمَما اَخَتاَر َفاَل تَاَعِرَض َل ْ  ،فَاَصدَِع اَلَماَل َصَدَعَيِن ثْم  َخيا َرْ  َأي  الص َدَعَيِن َشاءَ  -و 
اَرْ  فَأَيا ْمَمااا اَختَاااَر فَاااَل تَاَعااِرَض لَاا ْ  َقااى َمااا ِفيااِ  َوفَاااء  ِلَحاا   الل ااِ  تَابَاااَرَك َوتَاَعاااَلى ِمااَن َمالِاا ِ  ،َخيا  وختيااري  َواَل تَاااَزاْل َ ااَذِلَ  َحت ااى يَاباَ

 الر ة واللني واللطف يف التشريعات اوسالمية. املال  يف االختيار وبتل  الطريقة املتدرجة املتصاعدة مليل آخر على منتهى
وذل  منتهى اللطف والركق، كنة اوقالة لدى االستقالة من مااارم األخاالق وكضاائل السالوك  َوِإِن اَستَاَقاَلَ  فََأِقَل ْ  -ة
 .مولوية   ة وإال كبجهة  النهي انه بنحو القضية احلقيقيو اهر  ،ههنا صياهة قانونية حقوقية ، وقد صاهها اومام ري  والس  

الر اة واوحسااة علاى اونسااة مادى التاأثري الاباري الا ا ارتكاه  باوجارة إىل حامثة ذات ماللاة بليغاة علاىالاالم ولنختم 
يف  احلباورتا قد ياوة السبب األساس يف اغيري مستقبل إنساة متاماً وإنقاذه من الضالل إىل ا دى ومن اخللاوم يف جهانم إىل 

  الواسعة جنات اهلل
 م بمفاجأة!سلِ يمودي يسرق يومياا ثم يْ 

كقااد نقاال أة يهومياااً ماان عائلااة يهوميااة معروكااة اساالم وكاااة ذلاا  مًااار اسااتغراب ألة اليهااوم قّلمااا يساالموة عااا  النصااارى 
املسالمني قاال و األول لإلساالم و إال من خرج بالدليل، على مار التااري  العادّ  ،وكاة اليهوم ،وهريهم إذ ما أكًر من أسلم منهم

َربَاْمَم َمَود  اعاىل   ةا لِل ِذيَن آَمْنوا ال ِذيَن قَاْلوا ِإ  ا لََتِجَدن  َأَشد  الن اِس َعَداَوةا لِل ِذيَن آَمْنوا اَليَاْموَد َوال ِذيَن َأَشرَْ وا َولََتِجَدن  َأقاَ
ْمَم ِقس يِسيَن َورَْهَبا اا َوأَ   .(1) ا ْمَم ال َيَسَتَ ِبْرونَ َ َصاَرى َذِلَ  بَِأن  ِمناَ

بسلسالة مان مواقفاه وأخالقاه الربانياة امل هلاة أحادث  حيث انه  نعم يستًىن من ذل  كله كرتة من ةمن الرسول 
بِااِ  ِمااَن  َأَولَااى أَ َااا َأَولَااى ِبْ اال  ْمااَيِمنن ِمااَن  َاَفِسااِ  َوَعِلااي    قااال أة الناا   متوجاااً هااائالً يف اليهااوم حاال  ورم يف الروايااة

َوَماَن تَااَرَك َمااالا َفِلَورَثَتِاِ  فَالر ْجاْل  ،َمَن تَاَرَك َدَيناا َأَو َضَياعاا فَاَعلَاي   قَاَوْل الن ِبي   :فَاَقالَ  ؟َما َمَعَنى َذِل َ  :َفِقيَل َل ْ  ،بَاَعِدي
َوالن بِااِي  ،َعلَااى ِعَيالِاِ  َأَماار  َواَل  َاَمااي  ِإَذا لَاَم ْيَجااِر َعلَاَيِمْم النا َفَقااةَ  لََيَساَ  لَااْ  َعلَاى  َاَفِسااِ  ِواَليَااة  ِإَذا لَاَم َيْ ااَن لَاْ  َمااال  َولَااَيَس لَا ْ 

  َوَأِميْر اَلْمَيِمِنيَن َوَماا َ ااَن َساَبْم ِإَسااَلِ   ،َفِمَن ْهَناَك َصاْروا َأَولَاى ِبِماَم ِماَن أَ َاْفِساِممَ  ،َوَمَن بَاَعَدْهَما أََلَزَمْمَم َهَذا
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.. والبحاث عان (1)َوِإ ا ْماَم آَمنْاوا َعلَاى أَ َاْفِساِمَم َوَعلَاى ِعيَاااَلِتِممَ  اَليَاْموِد ِإال  ِمَن بَاَعِد َهَذا اَلَقَوِل ِمَن َرْسوِل الل ِ  َعام ِة 
 اليهوم ساجة إىل مقام آخر كلنعد إىل القصة السابقة 

كنات طفاالً صاغرياً وكانات أماي ارسالين إىل احملال   عندما أسلم ذلا  اليهاوما املعاروىل، ساأله الابعض عان السابب كأجااب 
كاناات أنتهااز كرصااة هفلااة  (جااوكوالاهمعروضااة للبيااا )احملاال حلويااات ركاان ماان القريااب لشااراء احلاجيااات املنزليااة يومياااً، وكاااة يف 

و أكًر وأنا صاحب احملل بينما هو يعد احلاجيات وأسرق قطعة حلوى أو جاوالاه، يومياً، واستمررت على ال  احلال جهراً أ
 أأمعجب بشطاري ومن هل لغباء صاحب احملل

القطعاة مان احللاوى كأخا ت احلاجياات وخرجات وإذا يب أجاد صااحب احملال ينااميين  هفلت عن سرقةمث يف يوم من األيام 
 ين وخ  قطعة احللوى ه ه، كقد نسيت أة اأخ ها اليومأاعال يا بم   وبيده قطعة حلوياي املفضلة

 وإحسانه، وأنا ال ا أرا عن املسلمني كل سوءأ وطيبتهذهلين اصركه وأندهشت لسماحته وأخالقه يقول اليهوما  أ
وأناا معجاب لغفلايت أناا وذكائاه  أويستمر اليهوما قائاًل  هرقت يف سر مان اخلجال وأخا ت احللاوى علاى اساتحياء وعجال

ولاه أيب وأماي وقاومي عان اوساالم وقاررت أة هوأ مث أة ذلا  أحادث يف كيااين هازة عنيفاة وجعلتاين أجاا  يف كال ماا كااة يق
أسلمت بعد حتقيق مضين ولاان الزناام القاامح كااة هاو موقاف إنسااين  كقد وها ا كاة ،أحقق عن اوسالم أكًر عندما أك 

 جتلت كيه الر ة واللني واوحساة يف سلوك رجل مسلم واحدأ
 تصوروا: لو  ان المسلمون جميعاا  ذل ؟!

ة املساالموة مجيعاااً كاا ل ، باال لااو كاااة أكًاارهم كاا ل ، باال لااو كاااة عشااروة باملائااة ماانهم كاا ل   اصااوروا لااو كاااأقااول: 
.. واملقااوموالااوةير والساافري واألماري والاارئي  والقائااد  ،الطبياب واحملااامي واملهناادس، والفاالح والبقااال والعطااار، واجلااامعي واحلاوةوا

ِإَذا َجاااَء َ َصااْر الل ااِ  َواَلَفااَتْح   َورَأَيَااَ  آخاار لقولااه اعاااىل  وأمل نااان نشااهد ماان جديااد جتلياااً  ؟أمل يااان يتحااول وجااه األرض
َواجاا   َفَسب َح ِبَحَمِد رَب َ  َواَستَاَغِفَرْ  ِإ  ْ  َ اَن تَاو اباا   ؟(2)الن اَس َيَدْخْلوَن ِفي ِديِن الل ِ  َأفاَ

وأة نعمال علاى  ،اة( هاي مان أهام مقاصاد الشاريعةأة نا عن باأة )الر اة( بفروعهاا ومنهاا )اوحساهاو واملفتاح ل ل  كلاه 
 طبق ذل  أيضاً.. ألي  ك ل ؟

ْممَ قااال اهلل اعاااىل   َِْلاايَ  اَلَقَلااِم ال َاَفِلااوا ِمااَن َحَولِااَ  فَاااَعْ  َعااناَ ِياااا   فَِبَمااا رََحَمااةن ِمااَن الل ااِ  لَِنااَ  َلْمااَم َولَااَو ْ َنااَ  َف
 .ِر فَِإَذا َعَزَمَ  فَاتَاوَ  َل َعَلى الل  ِ َواَستَاَغِفَر َلْمَم َوَشاِوَرْهَم ِفي اأَلمَ 

 (1)َوال يَاَزاْلوَن ْمَخَتِلِفيَن   ِإال  َمَن رَِحَم رَِبَ  َوِلَذِلَ  َخَلَقْممَ وقال جل اره  
 وآخر دعوا ا ان الحمد هلل رل العالمين وصلى اهلل على محمد وال  الطيبين الطاهرين

                                                           

 .116ص 1مار الاتب اوسالمية، طهراة، ج ثقة اوسالم الاليين، الاايف، (1)
 .1-1سورة النصر  آية  (2)
 .111 -118سورة هوم  آية  (1)


