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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب
قلوبنا أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف
األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
فقه المجتمع في دائرة آية العدل واإلحسان

()41
هاء ِْى الُ بقربههى ويه ُنهههى ع ه ِن الُ يفشءه ِ
هان وإيته ِ
ِ
قااال اهلل العظاايم إِ َّن اللَّهههي ييهرُ ب بر بِال يُع ه ُد ِل يو ُِ
هاء يوال بُم ُن ي ه ِر
ي
ُ
ُ يي
اإل ُحسه ي
يوالُبيهغُ ِي ييِعظب ب ُم لي يعلَّ ب ُم تي يذ َّك برو ين.)1(
والبشث يقا يف فصالني األول سساائل سان فقاه ا تما ن ان اب ساتنبي سان اميياة ال رناة .ال اا العادل
واإلحساب يف سنظوسة احلياة باعتبارمها كجناحي الطائر.
الفصل األول :تعرف األشياء برضدادها
اب هنالاال ال ااأل ساان األح ااام الفقهيااة الااا ن اان اسااتنبااها ساان امييااة ال رنااة ،وقااد ساابق اإل ااارة إىل
العديد سنها ونضيف هنا اب القاعدة العاساة رياأل إىل اب األ اياء عارض بدضادامها كماا عارض بدس ا اا ،فلاو
ن ن رأينا السوام والبياض سعاً ملا أمركناا سعاا الساوام أ،االً ،ولاو ن ان قاد ااهدنا األعماى والبصاأل ،كماا لاو
كنااا عمي ااً سناال الااوالمة ملااا أمركنااا للبصاار سعااا وال فهمنااا لابصااار س ا ؛ فاااب املبص ارين لااو ي ون اوا قااد رأوا
العمياب أو يعهدوا أبداً غمض العاني ملاا أمركاوا قيماة البصار وال سعنااه ،وإمناا عرفاوا قيمتاه عنادسا ااهدوا ضاده
وهااو العمااى أو عااانوا ساان عاادم اإلبصااار يف حالاال الظااالم ،وكااللل اخلااأل والرياار وال ااا والفقاار والب اال وا ااوم،
فا( عرض األ ياء بدضدامها) أسا يف أ،ل هويتها أو يف حدوم ساهيتها أو يف جالء ،ورهتا.
أح ام فقهية تستنبط ن آية العدل واإلحسان
اإلح ِ
سان بل أضااض إىل
ويف اميية الريريفة جند اب اهلل عاىل يقتصر على قوله إِ َّن اللَّهي ييرُ ب بر بِال يُع ُد ِل يو ُِ ُ
ذلل النهي عن الضاد إذ يقاول ويه ُنههى عه ِن الُ يفشء ِ
هاء يوال بُم ُن ي ه ِر يوالُبيهغُه ِي ولاللل فوائاد عديادة وهاي تناو
ي
ُ
يي
بااني أ،اولية وفقهيااة وسوساايولوجية وسااي ولوجية وغألهااا ،وسنقتصاار اميب علااى بعااض ال مارا الفقهيااة؛ ذلاال اب
الفقيه قد يرتمم يف ،دق عنواب العدل على نو أو سصداق ،ل نه قاد تضال لاه الر ياة و نجلاي عناه الريابهة إذا
عطف بصره على الضد و دبر يف سد ،ادق عنااوين املن ار والب اي والف ريااء وعدساه ،ولنسترياهد علاى ذلال
بريواهد سن فقه ا تم وقع حمل االبتالء الريديد
( )1سورة الن ل اميية .09
1

دروس في التفسير والتدبر ( ....................................................... )337األربعاء  42جمادى األولى 4223 /ه

تعاطي المخدرات أو تسويقها واإلتجار بها

أوالً :عااااي امل اادرا  ،أو سااويقها واإلي ااار قااا وبيعه ااا ،فقااد يق ااال باااب الن ااا سساالطوب علااى أس اوا م
وأنفسهم ،فللري ص اب يتعاااها إذ ال يوجد مليل خاص على حترنها؟
وقد يجاب :باب هنالل جمموعة سن األملة ن ن اب يستدل قا على حترنها

و نها :اهنا سل قة باخلمر واملس ر يف احلرسة ،ال لتنقيل املناط الظين فانه ليس حبجة ،بال للمنااط املصاره باه
هار ي يوتيه يعهاليى لي ُهم يب يشه لرِم الُ يخ ُم يهر ِال ُا ِهم يها
يف بعض الروايا كقوله  كما يف ال اايف بساند ،ا يل إِ َّن اللَّههي تيهبي ي
يولي ِ ُن يح َّري يها لِ يعاقِبيتِ يها في يما فيه يع يل فِ ُع يل الُ يخ ُم ِر فيه به يو يخ ُمر )1(وسن الواضل اب اخلمارة وجاب سارت العقال وكاللل
امل درا حيث طي على العقال وحتجباه ،فااب (الت ماأل الت طياة وسناه ركاو خممار أي س طاى) و(مسيا باللل
مل اسرهتا العقل)(.)2
وسن الواضل اب عاقبة عااي امل درا هي نفس عواقب رب اخلمور .فتدسل.
ضهرر ويال ِ
ض يهر يار )3(خا،اة بنااء علاى سسالل اي
و نها :اهناا ضاارة بصا ة اإلنسااب وجساده وعقلاه ويال ي ي ي ي
الري اريعة اال،اافها س اان اب (ال) أريااد ق ااا النهااي ،وك االلل األساار بن اااء علااى اب امل ارام نفااي احل اام بلساااب نف ااي
املوضو  ،مبعا اب احل م الضرري غأل جمعول ،س االلت ام باب ال ضرر فيد جعل احل م أيضاً ،على سباا ،نعام
قااد يعاارتض باااب اإلض ارار القلياال بااالنفس واالض ارار التاادر ي وإب كان ا حمصاالته النهائيااة بعااد ساان اوياال ضاارراً
بال اً ،ال مليل على حرستهما ،وهنا حمل أخل ورم يرتك ملظانه.
و نههها :وهاالا هااو سااوان الرياااهد وحماال الب ااث؛ االسااتدالل بالريااطر ال ااا ساان امييااة ال رنااة ف ااب عااااي
امل ادرا (سن اار) بنظاار العاارض قطعااً ،وال يوجاد للريااار سصااطلل خاااص فيااه ولايس ساان مائاارة احلقااائق الرياارعية
وامل رتعا الريارعية ،فاملرام باه هاو سعنااه العاريف و عاااي امل ادرا سن ار عرفااً ،ولانن ال يف كوناه سن اراً فاال
ل يف كوب سويقه وإغراء الريباب باه وبيعاه ام ،سن اراً عرفااً بال ويصادق علياه (الب اي) إذ هاو اعتاداء علايهم
وظلم م بل ويصدق عليه الف رياء أيضاً فانه ياو لل د وإفسام للعبام والبالم.
خفض العملة

ثانياً :خفض سعر العملة ،كما سابق ،واميياة ال رناة صالل ملايالً إذ ال رياب يف اناه سن ار عرفااً بال هاو ب اي
( )1ثقة اإلسالم ال ليين ،ال ايف ،مار ال تب اإلسالسية ا اهراب ج 6ص.212
( )2جمم الب رين سامة مخر.
( )3ثقة اإلسالم ال ليين ،ال ايف ،مار ال تب اإلسالسية ا اهراب ج 5ص.202
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وف رياااء ،أال اار اب خفااض سااعرها يري ا ل ساارقة سقنعااة؟ فاااب احل وسااة قااد ال ن نهااا اب ساارق أس اوال النااا
جهااراً إذ اب الناا ساايقاوسوب ذلال عاامة ،ل اان سارقة القااوة الريارائية أسار خفااي إىل حاد ساا .وقااد ال يادرك ك ااأل
سن النا سعناه وآثاره وللا فانه ال يواجه عاامة مبقاوساة الكر ،لالا ياد اب احل وساا خا،اة املعا،ارة لجاد إىل
خفاض قيماة العملااة والسارقة ساان القاوة الريارائية بادل فاارض الضارائب اإلضااافية أو سصاامرة أساوال الناا سبا اارة،
ول ن اخلفض (سن ر) قطعاً و(ب ي) إذ انه يعين اب را اب امللياوب ،سا الً ،الالي كانا عطياه احل وساة للموظاف
أو ا ناادي واحلااار والضااابي أو املعلاام واملاادير والاالي كاااب ن نااه بااه اب ي ا سن احتياجا ااه ساان سدكاال وسلاابس
وسس ن وسركب ..اخل ملدة هر ،فانه بعاد ففايض العملاة بنسابة  %29سا الً ال ن ناه اب ي طاي احتياجا اه إال
ملدة  22يوساً مما يعين اب احل وسة سرق سنه جهد ستة أيام وانقص سن را به املقرر بللل القدر.
ولقد كاب سن العسأل على احل وسا اب سارق العماال اللهبياة أو الفضاية أو الن اساية سان الناا وذلال
الن رياااض هاالا النااو ساان الساارقة فااوراً ،ل اان حتوياال النقااوم إىل ورقيااة وإب كانا لااه فوائااد كبااألة إال انااه اسااتبطن
أضراراً كرب أيضاً ،وسنها مت ني احل وسا والبنوك املرك ية سن سرقتها ببسااة اسة وسان موب اب األ رموم فعال
قويااة ساان عاسااة النااا  ،وأسااا اخلا،ااة فاااب ساان املم اان إرضااا هم با اراكهم يف بعااض ال نااائم أو مباان هم بعااض
االستيا ا أو هتديدهم بالعصى احلارة إب نف سعهم ا رة احللوة.
اإلكراه االجوائي

ثالث هاً :اإلك اراه االج اوائي ،فقااد ار ااو الساايد الوالااد  حرستااه ،اسااتناماً إىل انااه نااو ساان اإلك اراه باحلماال
الريااائ الصااناعي فترياامله أملااة حرسااة اإلكاراه ،ونضاايف اب الرياطر ال ااا ساان امييااة ال رنااة اااسل لااه أيضااً فانااه
(سن ر) و(ب ي) على النا سن موب ريب.
واإلكراه االجوائي ن ن اب يتجسد يف حاال ك ألة و،ور ستنوعة ،فلو ا فق األاباء مجيعاً يف احد البالم
على رف أسعار سعاينتهم للمرضى فوق احلد املتعارض ،فقد يتوهم انه سريمول لقاعدة النا سسلطوب سن جهة
واهنم يفعلوا حمرساً سن جهاة أخار ألهنام ي رهاوا أحاداً علاى ساراجعتهم إذ للماريض اب يجام عان الالهاب
إلاايهم ،ل اان الواق ا هااو انااه نااو ساان اإلك اراه املساامى باااالجوائي فاااب املرضااى سضااطروب إىل الرجااو إىل األاباااء
في اوب التاوااف لفارض عريفااة سر فعاة وقيمااة غالياة ،اساات الالً سايناً حلاااجتهم وسصاداقاً (للمن اار) عرفااً و(للب ااي)
على النا بل و(الف رياء) أيضاً.
وكللل لاو ا فاق أ،ا اب احلاافال وسايارا األجارة علاى رفا القايم ،أو ا فاق أربااب الادور علاى بيعهاا أو
دجألها بدغلى سن سعرها ،فوق احلد املتعارض ..وه لا وهلم جرا.
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إيقاف الناس في طوابير طويلة

رابعه هاً :إيقاااض الن ااا وامل اراجعني يف ،اافوض اويلااة أو يف قاعااا االنتظااار ب ي ااة التاابجل ب اارة امل اراجعني،
و وضيل ذلل اب الطبيب – اإلنساب يراعي حقوق اإلنساب واملرضى قدر املستطا ولللل فانه يدم للماريض
وقت ااً للم اريض ال ااا فال ال ااث وقت ااً آخ اار بع ااد س ااابقه خبم ااس مق ااائق أو عري اارة أو ربا ا س اااعة ،حس ااب خربويت ااه
باحلاال  ،ولللل فاب املرضى ال ي ممحوب يف قاعة االنتظاار يف املطاب واملريافى وال ضاي أعماارهم وأوقااهتم يف
،اافوض انتظ اار اويلااة ،ول اان بعااض األاباااء يعطااي لل ااأل ساان املرض اى وقت ااً واحااداً هااو الساااعة ال اسنااة س ا الً،
ويسااتهدض بعضااهم ساان ذلاال اب يا محم املطااب باااملراجعني كااي يتااوهم املراجا انااه ابيااب سهاام سرغااوب فيااه لاالا
ا محم سطبه ع س سا لو مخل املراج فوجد سريضاً واحداً قبله فقي!
أقول قد يقال باب عمد ذلل قد يعد عرفاً سن املن ر والب ي فانه است الل حلاجة املرضى ب أل وجه حق بل
اارم التف اااخر واالس ااتعالء ،س ا اب املرض ااى ع ااامة يت اادملوب س اان ض اايي س اااعا اويل ااة يف االنتظ ااار وك ااأل س اانهم
يتضرروب بللل ويقعوب يف أ د الضيق والعن إضافة إىل انه نو إضااعة ألوقااهتم موب رياب ،فهاو ب اي علايهم
وعدواب ،نعم رمبا وب األعراض خمتلفة واحلاال ستنوعة فقد ال يصدق عليه املن ر يف عرض أو حالة ويصادق
عليه ذلل يف عرض آخر أو حالة أخر .
الصالة فرادى رغم وجود الجماعة

خا ساً :الصالة فرام يف املسجد رغم وجوم ،الة مجاعة قائمة ،فانه قد ي اوب حراسااً إذا عاد هت ااً عرفااً،
وذلاال جااار حااو وإب اعتقااد املنفاارم عاادم عدالااة اإلسااام ،وذلاال ألب العدالااة اارط علمااي وليس ا اارااً واقعي ااً
فصااالة املاادسوسني  ،ا ي ة وإب كاااب اإلسااام فاسااقاً سااا ماس اوا ال يعلمااوب بفسااقه ،فصااال ه سنفاارماً هتاال لااه ،وأسااا
النهي عن املن ر فانه ماخل يف مائرة التدرج إذ ال و هنيه العلين سامام ن ن رمعه سراً ،على انه قاد ال ريا ل
هااله الطريقااة رمع ااً باال قااد نااتا نقيض ااً ،وعلااى أي فاااب احلاااال خمتلفااة باااختالض نااو أئمااة ا ماعااا ونااو
احلضاور و لقايهم عان انفارام ا ص بالصاالة ،وناو الريا ص املنفارم واناه ا ص عاامي ،كبقاال أو عطاار ،أو
صااية سهمااة ،وانااه يتماال يف حقااه عقالئيااً اب ي ااوب انفارامه ل ونااه يف عجلااة ساان أسااره أو اابه ذلاال أو كونااه
ظاهراً يف عدم إنانه بعدالة اإلسام ،و،فوة ال الم انه سو عد سن راً عرفاً أو ب ياً مشله قوله عااىل  يوييه ُنهى يع ِن
الُ يفش ِ
ءاء يوال بُم ُن ي ِر يوالُبيهغُ ِي ييِعظب ب ُم لي يعلَّ ب ُم تي يذ َّك برو ين.
ُ
الفصل الثاني :العدل واإلحسان جناحا السعادة وركنا السيادة
اإلحس ِ
هان ويف السار ال ااسن خلاف
إن املف ر سن النا إذا دبر يف قولاه عااىل إِ َّن اللَّههي ييهرُ ب بر بِال يُعه ُد ِل يو ُِ ُ
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األساار قاالا ال نااائي سعااً ،قااد ي تريااف وجوهااً رائعااة ستنوعااة ريااف السااتار فيمااا ريااف عاان اب سنظوسااة احلياااة
السعيدة بتين على حتقق الركنني سعاً ،واب العدل سهما بل ا قيمتاه فااب الساعامة ال ت قاق باه وحاده بال ال باد
سن فعه باإلحساب ،فاب حالوة احليااة ومجا اا إمناا اوب فيماا إذا للا العدالاة باإلحسااب ،و ينتهاا وروعتهاا
ال ت قااق إال باااب طااأل األساام وحتلااق عناااحي العاادل واإلحساااب سع ااً ،وكااللل الريااعوب ،والعريااائر واألح ا اب
والريركا والعوائل واألفرام أيضاً.
الشياة الزوجية في ظل ثنائي العدل واإلحسان

وي في اب نسلي العدسا اميب على احلياة ال وجية كامنوذج بار وكرياهد ،دق على ذلال إذ جناد اهناا ال
حتلو وال صفو وال هو إال باإلحساب بعد العدل فعلى سبيل امل ال فااب املرياهور اب الرجال لاه علاى املارأة حاق
االسااتفراو ولااه عليهااا حااق اب ال فاارج ساان املنا ل إال باذنااه ،فلااه اب ننعهااا ساان اخلااروج مائمااً ،ول اان هاال صاافو
احلياااة بااللل؟ أم ال هاار و ماار وحتلااى إال باإلحساااب واب يساامل الرجاال ااا باااب فاارج ل يااارة والااديها وأقربائهااا
ولال ارتاك يف ا ااالس و اابه ذلاال ممااا جاار عليااه األعاراض؟ والع ااس بااالع س فاااب املريااهور اب املارأة ال ااب
عليهاا القيااام بادي ناو ساان أناوا اخلادسا املن ليااة ساان اااب أو كانس أو رعايااة ل افااال و ابه ذلاال ،فااللل هااو
سقتضى العدل ول ن هل صفو احلياة ال وجية و هر و هو بتريبث كل سن املرأة أو الرجل مبر احلق؟ كاال ..إمناا
هر احلياة و سعد بالت ام الرجل باإلحساب إىل املرأة والت ام املرأة باإلحساب إىل الرجل ،فاحسانه أب يوس عليها
وال يضيق وإحسانه اب فدم أسرهتا وال متتن .
وذلاال كلااه علااى املريااهور؛ أسااا الساايد الوالااد فانااه ياار اب الرجاال وإب كاااب لااه علااى املارأة حااق أب ال فاارج إال
عاشهروه َّن بِهالُمعر ِ
ِ
وف )1(ولايس سان املعاروض اب ننعهاا سان ياارة والاديها وأقربائهاا
باذنه ل نه سدار بااار  يو ب ب
ي ُب
بالقدر املتعاارض أو سان ساائر الريا وب العرفياة كال ياارة سا الً بااملعروض ،وأساا السايد العام فاناه يار اب حاق الرجال
علاى املارأة باااب ال فارج إال باذناه إمنااا هاو اريقااي إىل االسااتفراو واب حقاه هااو هاالا األخاأل فقااي فاااذا يعااارض
ن له رغبة اميب ،فليس له احلق يف سنعها سن اخلروج.
خروجها حقه يف االستفراو ،كما لو
وعلااى أي ف اااب الري اااهد اب حق ااوق الرج اال عل ااى امل ارأة وحق ااوق امل ارأة عل ااى الرج اال ،مم ااا ال اال يف اهن ااا س اان
سقتضاايا العاادل حسااب سااا قرر ااه الري اريعة ال اراء ول اان ذلاال ال ي فااي باال ال بااد ساان اافعها باإلحساااب مث
اإلحساااب مث اإلحساااب كااي سااعد احلياااة ال وجيااة؛ ولعاال ذلاال ساان أسارار وروم ثنائيااة العاادل واإلحساااب يف امييااة
ال رنة باعتبارها ستعلقه ملامة األسر فتدبر.
( )1سورة النساء اميية .10
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صاحبا الرياض والمناهل ،أامى ثال للعدل واإلحسان

وختا اً :فاب سن أرو القصص الا يسد ب اسلها كال جناحي العدل واإلحسااب ومتن ناا امنوذجااً فرياداً سان
سظاهر السمو الروحي واخللق املالئ ي لعلمائنا األبرار ،قضية السيد علي ،احب الرياض (املتاو  )1231سا
ابنااه الساايد حممااد ا اهااد ،اااحب املناهاال واملفااا يل (املتااو  )1222فلقااد كاااب األب وابنااه كالمهااا ساان فطاحاال
العلماء ،وكانا يس ناب يف كربالء ،ورغم اب االبن كاب سن السلة األب ،إال انه سرعاب ساا ا اتد عاومه وغا ر
سعارفه ورس علمه ،حو بلغ سرحلةً استظهر سعها والاده اناه ،أي ابناه ،أعلام سناه ،وعنادسا اساتظهر الوالاد ذلال
استن عن الفتيا إذ كياف يفاا ويف البلاد سان هاو أعلام سناه؟ وذلال مماا ي رياف لناا عان ساد ورعاه و قاواه إذ اب
رجو النا إىل اإلنساب ،سصدر ع وف ر واملرجعية س اناة عظماى ،ل ناه ناا ل عان ذلال كلاه ،اوعااً ومبباامرة
ذا ية ،فور اب علم اب هناك سن هو أعلم سنه رغم كونه لميله وابنه؟ فللل هو سقتضى العدل واحل مة ووضا
األ ياء سواضعها ،إال اب االبن، ،احب املناهل السيد حممد ا اهد اللي لقاب با اهاد ألناه انطلاق إىل جهاام
الرو عندسا احتلوا إيراب سن فتل علي اه ،ي ن يقل عان أبياه ورعااً و هاداً ،فلماا علام اب والاده استنا عان
الفتيا و ي ن ن نه اب يرج النا إىل والده قهراً وال كاب باس انه اب ي ين والده عن ع سه ج سااً ألناه كااب يار
عني قليد األعلم ولو احتياااً ،لللل وجد االبن امل لص الوحيد يف اب يسلل ارياق اإلحسااب بعاد اب سالل
والده اريق العدل ..وه لا قرر اب خيرج سن كربالء هنائياً ،كي بقى املرجعياة لوالاده ،فهااجر إىل أ،افهاب ،فاناه
اان وسااائل التوا،اال حيناالاك سوجااومة ،لااللل كاااب ال بااد لااالب ساان اب يفااا حينناال إذ انسااد باااب
حيااث
()1
الو،ول ل علم س هجرة الولد إىل س اب بعيد ناء! وه لا است ال الولاد لقولاه عااىل بِالُوالِه يديُ ِن إِ ُحسهاناً
وبقي يف أ،فهاب سدة ثالث عريرة سنة رغم ،عوبة فراق االبن ألبيه خا،ة س ال ذلال الوالاد العظايم ،حاو إذا
بل ه نبد وفاة والده عام إىل كربالء ف ان املرجعية العليا له بعد وفاة والده قهراً بعد اب رفضها يف حيا ه اوعاً.
واميب ..أال نتجسااد مجيع ااً سااد روعااة هاالا االمنااوذج الااا سااد العاادل يف جانااب واإلحساااب يف جانااب؟
فه لا احلياة كلها إمنا حتلو و صفو و مهر و ت اسل بالعدل واإلحساب.
اللهم ربنا وفقنا ل ي ن وب يف اليعة سن يعدل يف بريتال وباالمك ويسان إىل خلقال وعباامك ،وممان نتصار
به لدينل وحتيي به سا اندثر سان سانن نبيال  وال ساتبدل بناا غألناا وعجال لوليال األعظام الفارج يف عافياة
سنا يا خأل املس ولني وأوس املعطني.
وآخر دعوانا ان الشمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على شمد واله الطيبين الطاهرين
ن ن سالحظة الدر والتقرير على املوق التاىل m-alshirazi.com
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