
ــة  محافظ ــن  م (س.ن)  ــائل  الس  *
ــرية يف  ــد كالب كث ــأل: توج ــاء يس صنع
ــارة .. فهل يجوز  ــا وبعضها ض منطقتن

قتلها إذا أرضت بالناس أم اليجوز؟
ــز؛ َمْهَما  ــواب: قتل الكالب جائ - الج
َدَعْت الرضورة لذلك؛ لحديث بن عباس 
ــا- أن النبي صىل الله  –ريض الله عنهم
عليه وآله وسلم قال: (ال رضر وال رضار) 

.. صححه األلباني يف سنن ابن ماجه.
"التقاويم يف املسجد"

ــن  ــي) م ــد الدفع ــائل (أحم * الس
الخرابة - أمانة العاصمة- يسأل: توجد 
ــاجد وهي  ــم معلقة يف بعض املس تقاوي
تحمل صوراً ودعايات لبعض املنتجات 
ــل أدوات التجميل املغّرية  ــة مث األجنبي

لخلق الله .. فهل يجوز ذلك؟

ــم يف جدار  ــع التقوي ــواب: وض * الج
املسجد عىل الصفة التي ذكرها السائل 
ال يجوز مادام وفيها بعض الصور التي 
تشغل املصلني عن أداء الصالة بخشوع 
علماً أن صالة املصلني وهم ينظرون إىل 
ــا مكروهة  ــور صحيحة ولكنه هذه الص

كراهة تنزيهية فقط.
"حكم سب الوالدين"

ــة بعث (س.ي)  * من أمانة العاصم
ــد يف حارتنا ولد  ــه: يوج ــؤال قال في بس
ــبب  ــه بس ــده ووالدت ــب وال ــاً يس دائم
ــالم فيمن  خصام معهم .. فما حكم اإلس

يسبون آباءهم؟
ــاء  ــب األبن ــم أن س ــواب: اعل - الج
واألمهات ال يجوز رشعاً سواء كان الذي 
ــباً حامًال للغري  ــّبه سباً مبارشاً أو س يس

ــب الرجل  ــل أن يس ــه مث ــب أبي عىل س
ــب الرجل  ــبباً يف س أبا الرجل فيكون س
ــا ورد النهي يف ذلك عن  ــري أباه، كم األخ
ــلم: عن  ــىل الله عليه وآله وس النبي ص
ــه عنهما-  ــر –ريض الل ــه بن عم عبدالل
ــه عليه  ــه صىل الل ــول الل ــال: قال رس ق
وآله وسلم: (إن من أكرب الكبائر أن يلعن 
ــول الله وكيف  الرجل والديه قيل: يارس
ــّب  ــه قال: (يس ــل والدي ــن الرج أن يلع
الرجل أبا الرجل فيسّب أباه، ويسّب أم 
ــّب أمه) رواه البخاري، حديث رقم  فيس
ــبّ  (5973) يف كتابه األدب باب (ال يس

الرجل والديه).
هذا والله ويل الهداية والتوفيق..

يجيب عليها القايض/ محمد بن إسامعيل 
العمراين – حفظه هللا-

اعداد | عبداللطيف الصعر

"قتل الكالب الضالة""قتل الكالب الضالة"
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خروج بالبالد من أزمتها الراهنةعلماء وباحثون: االصطفاف الوطني واجب شرعي للخروج بالبالد من أزمتها الراهنة

ــكل وكافة  ــالمية ب ــت الرشيعة اإلس اهتم
الرشائع السماوية ودعت إىل املحافظة عىل 
ــة من التخريب  ــآت العام املال العام واملنش
ــتقيم  ــاس ال تس ــاة الن ــري – ألن حي والتدم
ــا, ومع  ــة عليه ــدون املحافظ ــم ب وال تنتظي
ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــام الق اهتم
ــة عىل املال العام  املطهرة بوجوب املحافظ
ــن  ــة م ــآت العام ــرض للمنش ــدم التع وع
ــب النفط وغريها  محطات كهربائية وأنابي
ــة التي تقوم عليها حياة  من املصالح العام
ــرى نرى من  ــا بني فرتة وأخ ــاس – إال أنن الن
ــات العامة  يعتدي عىل املال العام واملؤسس
ــذا املال ال  ــم بأن ه ــض منه ــاد البع يف اعتق
ــاء ويف أي وقت  ــب له فخذ منه ما تش صاح
ــاء وبأي طريقة كانت، ونرى بعضاً من  تش
الناس يعتدي عىل املمتلكات العامة فيقوم 
ــبكات الكهرباء وخطوط أنابيب  بتفجري ش
النفط وتدمري شبكات وخطوط االتصاالت، 
ونرى البعض يقوم برسقة التيار الكهربائي 
ــا  ــة م ــة أن الدول ــف بحج ــوط الهات وخط
ــض يقوم بتوقيف  ــه حقه، ونرى البع أعطت
ــاه من أجل رسقة أموال  عداد الكهرباء واملي
ــخر املال العام  ــة، والبعض اآلخر يس الدول

واملؤسسات العامة ألغراضه الشخصية.
ــات  وترجع تلك االعتداءات عىل املؤسس
ــري والتخريب إىل  ــري والتدم العامة بالتفج

أحد هذه العوامل:
ــم  ــدال يف فه ــطية واالعت ــدم الوس -1 ع

الدين اإلسالمي
-2 سوء الخلق وانعدام املروءة

-3 ضعف روح األخوة اإلسالمية
-4 عدم مراقبة الله تعاىل والخوف منه

ــكل  ــآت بأي ش فاالعتداء عىل هذه املنش
ــكال من أخطر القضايا التي تهدد  من األش
األمن االجتماعي واالقتصادي والسيايس 

للوطن.
ــاد يف  ــب والتفجري واإلفس ــذا التخري وه
ــه ال يصلح عمل  ــاىل "إن الل ــال تع األرض ق
ــذه األعمال  ــورة يونس" وه ــدين" س املفس
ــة أفراد املجتمع  ــة فيها ظلم العام اإلجرامي
ــني" فمعاناة مريض  ــب الظامل "والله ال يح
ــار الكهربائي ال  ــاع التي ــراء انقط ــكىل ج ال
ــض الكبد،  ــك مري ــد وكذل ــىل أح ــى ع تخف
ــات معاناتهم  ــال الرضع يف الحاضن واألطف
ــاع التيار الكهربائي  ورصاخهم جراء انقط
ــاس، ثم  ــن الن ــىل أحد م ــة ع ــت خافي ليس

ــل  العم ــب  ــم وصاح العل ــب  ــاة طال معان
ــري واملرأة  ــيخ الكب ــر واملصنع، والش كاملتج
ــوز جراء الظالم الحالك – وربما أليام  العج
ــري التي  ال تخفى عىل أحد, ثم حوادث الس
قد تقع بسبب انقطاع التيار الكهربائي, ثم 
إن املستهدف بتلك األعمال التفجريية هو 
ــتقراره ونعمة األمن عىل  ــن وأمنه واس الوط
ــد واملال والعرض,  من  النفس واألهل والوال
ــده فاألمن  ــه علينا بعد توحي ــل نعم الل أج
مطلب كل أمة وغاية كل دولة,  فلذلك كانت 
ــم عليه  ــل إبراهي ــا الخلي ــوة لنبين أول دع
السالم عندما قال "رب اجعل هذا بلداً آمناً 
ــرات" فانظر كيف قدم  ــه من الثم وأرزق أهل
ــىل الطعام  ــة األمن ع ــن نعم ــل الرحم خلي
ــتغني عنها  والرشاب, ألن نعمة األمن ال يس

فرد يف املجتمع.
وقد قال النبي صىل الله عليه وآله وسلم 
ــن األنصاري  ــا رواه عبدالله بن محص فيم
ــم آمنا يف رسبه معاىف بدنه  "من أصبح مثلك
ــه الدنيا  ــا حيزت ل ــوت يومه فكأنم ــده ق عن
ــة والرتميذي  ــا" أخرجه بن ماج بحذافريه

بسند صحيح.
ــال اإلجرامية من  ــد تضمن هذه األعم وق
ــي صىل الله  ــألرواح – وقد قال النب ــاق ل إزه
ــلم  ــلم عىل املس ــلم "كل املس عليه وآله وس
ــريا يجب  ــه" وأخ ــه وماله وعرض ــرام دم ح
تضافر الجهود الرسمية والشعبية وجميع 
ــة هذه األعمال  ــات الدولة يف محارب مؤسس
ــلب عىل حياة  ــي تؤثر بالس ــة الت اإلجرامي

الناس وأمنهم.
هدانا الله وإياكم سواء السبيل

* عضو بعثة األزهر باليمن

حرمة التعدي على املنشآت العامة

دعاة وعلماء: املصالح العليا للبلد 
مقدمة على املصالح الخاصة والضيقة

ــف ليعمل عىل  ــالمي الحني ــاء الدين اإلس ج
ــاني يف  ــاً يف الواقع اإلنس ــدل عملي ــق الع تحقي
كل األحوال والظروف.. العادية واالستثنائية 
ــد ومناهج وخطط  ــا وضع من أصول وقواع بم
د  ـــار يف االجتهاد وتسـدِّ ترشيعية تضبط املس
ــك املرشوعية، ومن  ــى املجتهد يف إطار تل خط
ــم املصلحة العامة عىل  ــاملة تقدي قواعده الش
ــروف يف الزمان  ــب الظ ــة الخاصة حس املصلح
ــه واألصول  ــا علماء الفق ــكان كما يفتي به وامل
ــر  ــتدالل والنظ ــاد واالس ــوى واالجته ــن الفت م
ــد  ــرج وس ــع الح ــري ورف ــن التيس ــك م ــا يف ذل مل
ــدة أكرب،  ــك إىل مفس ــدى ذل ــع وأن ال يتع الذرائ
وتمتاز املصلحة العامة عن املصلحة الخاصة 
ــمول وعموم النفع للمسلمني، فلذا كانت  بالش
ــواء كان عمومها  أوىل بالتقديم لعموم النفع س
ــل بلد أو حي أو إقليم أو مملكة من املمالك،  أله
ــا كان تحقيقها  ــاع نفعه ــا كان اتس ــذا كلم وهك

ورعاية تحصيلها ألزم وأوىل.

ــالمية  ــات اإلس ــتاذ الدراس ــا أس ــح لن ــة يوض يف البداي
بجامعة صنعاء الدكتور عبدالرحمن الوعيل أن الرشيعة 
ــع يف ظل قواعد  ــرد واملجتم ــم بمصالح الف ــالمية تهت اإلس
ــتهم واستقرائهم  أصولية أتى بها العلماء من خالل دراس
لكتاب الله تعاىل وسنة الرسول صىل الله عليه وسلم وفهم 
الصحابة رضوان الله تعاىل عنهم، واملصالح يف اللغة: جمع 
ــاد، يقال: يف  ــة مأخوذة من الصالح، وهو ضّد الفس مصلح
ــر مصلحٌة، أي خري وفائدة، وقيل أنها يف األصل عبارة  األم

عن جلب منفعة أو دفع مّرضة.
الشرع.. مصالح عامة وخاصة

ــتاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة صنعاء:  ويضيف أس
ــم املصالح باعتبار عموِم نفِعها إىل قسمني: عاّمٌة،  وتنقس
ــة): فهي كلُّ ما  ُة (أو الكلّي ــُة العامَّ ا املصلح ــٌة؛ فأمَّ وخاّص
ــاٍد يعود عىل جميع األّمة، أو عىل  فيه جلُب نْفٍع أو دفُع فس
ــا، وأّما املصلحة  ــو ذلك منه ــرية، أو ُقْطر أو نح ــة كب جماع
ــُب منفعٍة أو  ــي كلُّ ما فيه جْل ــة): فه ــُة (أو الجزئي الخاصَّ
ــراد قليلني. وقد ذكر  ــدٍة َتُعوُد عىل فرٍد معنيَّ أو أف درُْء َمفس
ــالم يف قواعده أّن اعتناء الرشع باملصالح  الِعزُّ بن عبِد الس
العاّمة أوفُر وأكمُل من اعتنائه باملصالح الخاّصة (القواعد 

الكربى للعز بن عبد السالم، 2/158). 
ــىل ذلك جاء يف القواعد الفقهية أّن «املصالح العامة  وع
ــاطبي،  ــح الخاّصة»(املوافقات للش ــىل املصال ــٌة ع م مقدَّ
ة  ــد تعارضهما، وأّن «املصلحة العامَّ 2/350، 376)؛ أي عن
ــة املحظورات(القواعد  ــرضورة الخاّصة»؛ أي يف إباح كال

الكربى، للعز، 2/314).
قاتل الفرد.. قاتل للمجتمع

ــم دائماً ما  ــل إىل أن القرآن الكري ــري الدكتور الوعي ويش
ــالم  ــة برتبية الفرد، فاإلس ــة الجماعة بداي ــم بمصلح يهت
ــالة والصيام  ــق الفرائض كالص ــي بطبعه كتطبي اجتماع
ــه إن خالف وتخلف  ــج، ويربي الفرد ويعاقب ــزكاة والح وال
كتطبيق الحدود عىل القاتل والسارق وشارب الخمر وغري 
ــد أن القرآن  ــع، لذلك نج ــن املجتم ــرد جزء م ــك ألن الف ذل
ــل الفرد مثل  ــم الجماعة قب ــم كثريا ما يخاطبنا باس الكري

َياُم َكَما  ــُم الصِّ ــا الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُك َه ــه تعاىل: {َيا أَيُّ قول
ــوَن} [البقرة: 183]  ــنَ ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّق ُكِتَب َعَىل الَِّذي
وحني يقتل فرد من الناس فرداً آخر فإن القرآن يصف ذلك 
ــاىل : {ِمْن أَْجِل  ــع بأكمله قال تع ــه قاتل للمجتم ــرد بأن الف
ــا ِبَغْريِ َنْفٍس  َذِلَك َكَتْبَنا َعَىل َبِني إِْرسَاِئيَل أَنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًس
ــاٍد ِيف اْألَرِْض َفَكأَنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها  أَْو َفَس

َفَكأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا } [املائدة: 32]
ــىل املصلحة الخاصة. فإذا  ــة العامة مقدمة ع فاملصلح
ــاس أو بفئة غالبة  ــوم الن ــة متعلقة بعم ــت مصلح تعارض
ــخصية أو متعلقة بفئة قليلة  ــم مع مصلحة أُخرى ش منه

فُتقدم األوىل. ومن األمثلة عىل ذلك:
ــذه الحاالت  ــدود، ففي كل ه ــاص والح ــة القص 1) إقام
ــع مصلحة  ــوم الناس م ــة بعم ــة متعلق ــت مصلح تعارض

الجاني.
ــي عليه الصالة  ــكار كما ثبت عن النب ــم االحت 2) تحري
ــئ"  ــر إال خاط ــلم: "ال يحتك ــح مس ــالم يف صحي والس
ــم، أما  ــوع يف الخطأ فهو آث ــد الوق ــن تعم ــو م ــئ ه والخاط

املخطئ فهو من وقع يف الخطأ بغري تعمد.
ــاريع  ــة مش ــة إلقام ــكات الخاص ــة املمتل ــزع ملكي 3) ن
يستفيد منها غالب الناس ولإلمام الحق يف نزعها ولو قهراً 
برشط أن يكون هناك حاجة وأن يعوضهم بما ُيساوي ثمن 

تلك املمتلكات.
ــاب  ــة أصح ــاري يف قص ــح البخ ــت يف صحي ــا ثب 4) م
ــك أن يقتله بأن يقول  ــب الغالم من املل ــدود حيث طل األخ

باسم الله رب الغالم، وذلك تغليباً للمصلحة العامة.
قواعد عقلية

ــيس  ــه القي ــالمي عبدالل ــر اإلس ــث يف الفك ــا الباح وأم
ــة عىل املصلحة  ــدة تقديم املصلحة العام ــول: إن قاع فيق
ــد املوازنة بني  ــة عن ــري العقلي ــدى املعاي ــة هي إح الخاص
ــد  ــد, وقواعد املوازنة بني املصالح واملفاس املصالح واملفاس
قواعد عقلية موجودة عند كل ذي فطرة سوية, فهو يقدم 
ــده مصلحتان,  ــت عن ــني إذا تعارض ــرب املصلحت ــب أك جل
ــدتان,  ــدتني إذا تعارضت عنده مفس ويقدم درء أكرب املفس
ويقدم جلب املصلحة الكربى عىل درء املفسدة الصغرى, 
ويقدم درء املفسدة الكربى عىل جلب املصلحة الصغرى.

ــة  ــني مصلح ــارن ب ــا لنق ــو وقفن ــيس: ول ــف القي ويضي
اإلنسان الخاصة إذا تعارضت مع مصلحة عامة للمجتمع 
ــة املجتمع, ألن  ــدم مصلح ــليم يق ــنجد أن العقل الس , س
ــان أن يعيش  ــتطيع اإلنس ــان جزء مهم منه, وال يس اإلنس
ــرة تقديمه ملصلحة  ــق مصالحه فقط, فهو ينال ثم لتحقي
املجتمع ويخرس إن كان أنانيا وأراد مصلحته فقط.. يقول 
الله تعاىل: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
ــجد الحرام  ــه وكفر به واملس ــبيل الل ــه كبري وصد عن س في

وإخراج أهله منه أكرب عند الله والفتنة أكرب من القتل).
الوطن أو

ــني إمام جامع  ــو بكر الحس ــيخ أب ــن جهته يؤكد الش م
ــم املصلحة  ــا أن تقدي ــه عنهم ــيل ريض الل ــن ع ــن ب الحس
الخاصة عىل املصلحة العامة مناٍف للعقل واملنطق والدين 
ــىل الله عليه  ــات إىل النبي ص ــا جاء جابي الصدق فعندم
ــذا أهدي إّيل قال صىل الله  ــلم وقال له هذه الصدقة وه وس
ــك أو أمك أكان يهدى  ــلم :(هال قعدت يف بيت أبي عليه وس
ــك)، فمن قدم مصلحته عىل مصالح عامة الناس_ وما  إلي
ــن املعاملة، لذلك من  ــم_ فهو ناقص اإليمان ألن الدي أكرثه
ــذا الوضع الذي يمر به اليمن الحبيب  الواجب، اآلن ويف ه
ــراف لتحكيم  ــات أن ندعوا جميع األط ــن أزمات ومنغص م
العقل وتقديم مصلحة هذا الوطن الكبري والكبري جدا عىل 

مصالحنا الذاتية أو السياسية أو الحزبية.
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ــخصية الضيقة,  أعظم بكثري من املصالح الش
ــن بعض  ــازل ع ــد أن نتن ــي ال ب ــا الرق إذا أردن
ــي بالدنا  ــل أن نحم ــة من أج ــا الذاتي حقوقن
ــن كل النواحي,  ــا م ــتقبل أجيالن ــن مس ونؤم
ــود للبناء  ــرت الجه ــري إذا تضاف ــن يف خ فنح

واالستقرار.
ويقول االكاديمي الدكتور محمد الشعبي 
ــماً  بلس كان  ــي  الوطن ــوار  الح ــر  مؤتم إن 
ــة فقد أتى  ــة اليمنية قاطب ــافياً للجمهوري ش
ــة األمة كلها والنجاة  بمخرجات فيها مصلح

ــداء والتناحر,  ــال والِع ــنت والقت ــن الف ــا م به
ــف موقفاً  ــا جميعاً أن نق ــايل يجب علين وبالت
ــادة  ــف القي ــف خل ــد الص ــداً أوًال لتوحي واح
ــد  ــه ال يري ــه الل ــا حفظ ــية, فقائدن السياس
ــعادة واالنفتاح والتقدم  لليمن إال الخري والس
ــا كان االصطفاف خلف هذه  والرخاء ومن هن
ــادي وتعمري البالد وتنميتها  القيادة بضم األي
ــاؤل فيكفينا انقطاعاً  بحيث يعم الخري والتف
وعداء وتمرتساً فهذا كله ليس يف صالح اليمن 

أبداً ..

ــيخ والداعية محمد املهدي فيقول:  أما الش
ــالد  ــا الب ــر به ــي تم ــة الت ــة الحالي إن املرحل
ــىل الجميع  ــذا يجب ع ــر املراحل ول من أخط
ــامح  ــة، والتس ــد الكلم ــوف وتوحي رص الصف
ــيان املايض بكل ما فيه، والبدء  والتصالح ونس
بصفحة جديدة مرشقة، والله قد أمرنا يف كتاب 
ــاىل: «واعتصموا  باالعتصام والتوحد قال تع
ــروا نعمة  ــاً وال تفرقوا واذك ــه جميع بحبل الل
ــف بني قلوبكم  ــم أعداًء فأل ــه عليكم إذ كنت الل
ــفا  ــه إخوانا, وكنتم عىل ش ــم بنعمت فأصبحت
ــم منها كذلك يبني الله  حفرٍة من النار فأنقذك

لكم آياته لعلكم تهتدون».
وأشار إىل أن قدر أبناء اليمن أن يبقوا إخوة 
ــو األفضل لنا  ــامحني متعاونني, فذلك ه متس
ــن أحوال  ــا وما يجري م ــر إىل ما حولن ولننظ
ــل الحليم حرياناً,  وتقلبات واضطرابات تجع
ــعى إىل  ــد أن يس ــكل ال ب ــرص، وال ــكل منت فال
ــة والبناء,  ــتقرار والتنمي ــق األمن واالس تحقي
ــرب والتقوى,  ــىل ال ــني ع ــوة متعاون ــن إخ ولنك
ــدوان ولنعتصم بحبل  متناهني عن اإلثم والع
ــة ونحن  ــا أيامها قليل ــر أن الدني ــه، ونتذك الل
ــوق الجميع ولنرتفع  راحلون عنها، فالوطن ف
ــفينة  ــا يف س ــدات ألنن ــات واملكاي ــن الخالف ع

واحدة إذا غرقت غرق الجميع.

ــف ليعمل عىل  لحني
ــاني يف   الواقع اإلنس

ل
لعادية واالستثنائية 
يف
ــد ومناهج وخطط  ع
د  يف االجتهاد وتسـدِّ

ج
ــك املرشوعية، ومن  ل
ملصلحة العامة عىل 
ــروف يف الزمان  ب الظ
ــه واألصول  لماء الفق

يف
ــر  ــتدالل والنظ واالس
ــد  ــرج وس ــع الح ورف
ــدة أكرب،  ــك إىل مفس
ن املصلحة الخاصة 
كانت فلذا ل ل

َياُم َكَما ــُم الصِّ ــا الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُك َه ــه تعاىل: {َيا أَيُّ قول
ــوَن} [البقرة: 183] ــنَ ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّق ُكِتَب َعَىل الَِّذي

ي م ي ِب و ي ِ يه {ي ىل ِبو و ي ِ يه {ي ىل و

وحني يقتل فرد من الناس فرداً آخر فإن القرآن يصف ذلك
[ ] { م م ِ ِ ِ ِب

ــاىل : {ِمْن أَْجِل ــع بأكمله قال تع ــه قاتل للمجتم ــرد بأن الف
ي ن ر إن ر ر س ن ر ل ي ني و

ــا ِبَغْريِ َنْفٍس َذِلَك َكَتْبَنا َعَىل َبِني إِْرسَاِئيَل أَنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًس
جِل ن ِ } ىل ل ب ع ج ل ب جر ِن } ىل ل ب ع ج ل ب ر

ــاٍد يف اْألَرِْض َفَكأَنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها أَْو َفَس
ٍس ِري ِب ل ن ِيل إِرس ِي ب ىل ب ٍسِ ِري ِب ل ن ِيل إِرس ِي ب ىل ب ِ

فكأنَما أْحَيا الناَس َجِميًعا } [املائدة: 32]
ج س ل رِض ِيف ٍ لو رِض ِ ٍ
2

ــىل املصلحة الخاصة. فإذا ــة العامة مقدمة ع فاملصلح
ــاس أو بفئة غالبة ــوم الن ــة متعلقة بعم ــت مصلح تعارض
ــخصية أو متعلقة بفئة قليلة ــم مع مصلحة أُخرى ش منه

ب ب و س وم ب ر

فُتقدم األوىل. ومن األمثلة عىل ذلك:
ع م

ــذه الحاالت ــدود، ففي كل ه ــاص والح ــة القص 1) إقام
ــع مصلحة ــوم الناس م ــة بعم ــة متعلق ــت مصلح تعارض

الجاني.
الصالة عليه النب عن ثبت كما كار االحت م تحري (2
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