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واللعنة الدائمة ، الطيبني الطاهرين آله والصالة والسالم على أشرف خلقه سيد� دمحم وعلى، احلمد � رب العاملني

  .قيام يوم الدين إىل على أعدائهم
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بصدد بيان اخلطوط العريضة للدولة اإلسالمية، مع ذكر بعض ) سالميةالدولة اإل: الفقه(هذا الكتاب وهو 

  .األدلة الدالة على الكيفية الشرعية اليت نذكرها �ذن هللا سبحانه وتعاىل، وهللا املستعان
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  ))اهلدف يف الدولة اإلسالمية((

  

  : ر أمو،تعمل جاهدة ألجل اإلسالم  اليتةية العاملياهلدف للدولة اإلسالم :)مسألة(

  

  )) والدولة املوحدةإرجاع األمة الواحدة((

ًإن هذه أمتكم أمة َو﴿: مة واحدة كما قال سبحانهُ أنين املسلمإث يح، مة الواحدةُإرجاع األ :ولاأل َّ َُّ ُْ ُ ُ
ِ ِ َّ ِ

ًواحدة َ  كانت اكفهن، ةي اإلسالموم أسس الدولةيمة واحدة من أول ألا )صلى هللا عليه وآله( جعل الرسول وقد ،)١(﴾ِ

ن يول كالبحر الدنيوب،  البالد كمكة والطائفنيوب ، ً  كالب مثالوبين مي متكبين، ر العشائنية بيحدود جغراف

 الرسولوقد جعلها ، القوم أوما أشبه ذلك أو هة اللغة النفوس من جحدود كانت متجذرة يف إىل إلضافة�، واحلجاز

  يف)صلى هللا عليه وآله( لرسول كو�ا اواحدة اليتلمة اُوم لتلك األيطة الي خرياحدة حتتومة وُ أ)صلى هللا عليه وآله(

، بة من هناكيالقر دريكُ قلعة األ)صلى هللا عليه وآله( ث افتتحي ح،ردنُاأل وإىل من اجلنويبيوال من الشمايليوال احلجاز

 دخلت حتت طاعة ج اليتيلها من بالد اخلريغ إىل ،نيالبحر إىل ، مسكونة �لقبائليضث كانت أرايت حيومن الكو

ورة حىتانة ي املدها يفيف )صلى هللا عليه وآله(  كان النيب العشر سنوات اليت يف)صلى هللا عليه وآله( الرسول التحق  ملن

  .يق األعلي�لرف

ث تشطرت يح، زمان املختار إىل  التوسعت الدولة واحدة وأخذت يفي بق)صلى هللا عليه وآله( وبعد الرسول

 املسلمون ىوذلك ملا رأ، ينيد األموي كان بي الذغريبلا والنصف ،د املختاري صار بي الذيالنصف الشرق  إىلالدولة

  . )رمحه هللا( يطوا حتت لواء املختار الثقفر فاخنينيمن كثرة مظامل األمو

   دام يالذ ريبسبب ابن الزب انشطار آخر مث ارجتعت الدولة بعد

                                                

  .٥٢: سورة املؤمنون )١(
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: نيقسم إىل ي زمان هارون العباسة يفيث انشطرت مرة �ني ح، واحدةدولة إىل حكمه زهاء مخس عشرة سنة

 يباس من اإلرهاب العّث فري وذلك ح،)عليه الصالة والسالم( قادس ابن عم اإلمام الصيكمها إدرحي منها قسم

 ٍقسام �قأ أو ني قسمإيل ذلك الوقت واالنشطار ومنذ، ونيكمها العباسحيوقسم منها ، ايقيفرإ من ينواح إىل ائرجلا

ة يت اإلسالم��بعة كاجلمهور أو ،ل صورة االستقال دولة يفنيء مخسة زهايسالمث صارت الدولة اإليح، وميالإىل 

  .يتي االحتاد السوفيف

   .تعاىلالواحدة �ذن هللا سبحانه ورجاع الدولة إ:  هوةيسالم فاهلدف األول من عمل الدولة اإل،هيوعل

 خراأل ن�ك بعض األدذل إىل وإذا أضفنا، ونية ألف ومخسمائة ملري األخءاتواملسلمون حسب بعض اإلحصا

  . ةي اإلسالمي األراضقاطن يفلد هذا العدد ايزي ،مهيهل الكتاب ومن إل كأني املسلمي أراضاملوجودة يف

  . مل تكن هلم دولة واحدةو نياملسلمى لة مرت عليًك واحلال أن قرو� طوكن ذلميف يك: قالي ال

 كانتا ني نشاهد أن اهلند والص،ني كما وعد وهو أصدق الصادقملن نصره نصرة هللا تعاىل إىل �إلضافة: لقايألنه 

 ني احلال احلاضر دولت يفصار� ن حىتي ومع ذلك التحمت أجزاء تلك البلدة،ريًلك دوال متعددة منذ قرون كثكذ

ألف ى  تشتمل علني الصيوهى واألخر،  من البشرونيتسعمائة ملى  اهلند تشتمل عليمها وهاحدإف، نيتريكب

 لةيرون طو ق بعد التشتت يفنيفما املانع من أن ترجع دولة املسلم، ةري بعض اإلحصاءات األخكما يفون يوثلثمائة مل

  . ةيدولة واحدة عاملإىل 
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  ))إرجاع أحكام هللا((

فاء لم اخل� أيف اإلسالم املختلفة حىت  عصورفإن أحكام اإلسالم يف، ُاألمة إىل اع أحكام هللا تعاىلإرج: الثاين

ُ انسلخب األمة يُهم مل تكن األمة منسلخة عن تلك األحكام �ذا النحو الذي ومن إليني والعباسينين من األمويتأخرملا

  .نياملسلمى عل طرة االستعماريبعد سعنها 

كانوا �نفسهم ) ًخالفه جدااألغلب النادر ى عل (همي ومن إليني والعثمانينيالعباس وينيفإن خلفاء األمو

  وسجنهم،ء�وقتل األبر، ومصادرة األموال، ولعب القمار، سالم بشرب اخلمرحرمات اإلهكون نتيهم يوحواش

مما أمسوه ، ج اإلسالم �ريبكاملها تنتهج غُأما أن تكون األمة ، خي التارمما هو معروف يف، ذلك إىل وما، بهميوتعذ

ن ي أزمنة االستعمار �حلكام الذيفّ إال دثحيلك ما مل  فذ،ح القرآن والسنةي قبال صريفانون هم �لقؤون وعماليالغرب

  ً.باي منذ قرن تقرنيحكموا املسلم

ٌإمنا المؤمنون إخوة﴿: قول هللا سبحانهينما يفب َ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ ة يراف األوطان احملدودة حبدود جغاملتولد يف افرك ترى ال،)١(﴾ََّ

  . هذا البلد أجنيب رينما املسلم من غيوب، هميه ما علي وعلنيله ما للمسلم، دبللنه من أهل اإة ياستعمار

ركنوا إىل الذين ظلمواَو﴿ :قول هللا سبحانهينما يوب ـ ت ُال  ََ ََ
َّ ِ ُ َ ْ أشد  إىل ركنونيحكام بالد اإلسالم ى  تر،)٢(﴾َ

  .  ولبالدهمنيًبا للمسلمي وخترًداوةًنصبا وع كفارلا

هم إصرهمَو﴿ :تعاىلقول هللا سبحانه وينما يوب ـ ن ْيضع ع ُْ َ ْ
ِ ُ ْ َ ُ َ َّاألغالل اليتَ وَ َ ْ َ ْ كانت عليهم ْ

ِ ََْ ْ حكام البالد ى  تر،)٣(﴾َ

  . هاريغ أو عمارة جتارة أو أو زراعة ة يفيفال حر، نيل املسلميلتكبضعون األغالل ي ،خالفة لإلسالممل انيجبعلهم القوان

  ه مسلم يسبق إليما مل  إىل من سبق: فيث الشريقول احلدينما يوب

                                                

  .١٠: سورة احلجرات )١(

  .١١٣: سورة هود )٢(

  .١٥٧: افسورة األعر )٣(
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 ، عرض احلائطنيصن النيضرب �ذي البالد نيقوانى تر، )٢(األرض � وملن عمرها: قوليو، )١(أحق به فهو

  . هاريها وغريغإىل 

حكام  املخالفة لألنيمئات القوانى ريران يإ  يفيمام واإل،ةي البالد العرب يفيد السمهوومن راجع كتايب

وردةني القواناحملاكم تتبعوكل ، ةيمسالاإل   .الدولة دوائر احملاكم من سائر ريك غوكذل،  املست

لر� وما أشبه يف  السفوريأما تفش  ث مثله حىتدحيء مدهش مل ي بالد اإلسالم فشواخلمور والقمار والغناء وا

 )السالمعليه الصالة و( نيأن اإلمام احلس وحىت، همي واحلجاج واملغول ومن إلديزي كزمان،  أظلم عهود اإلسالميف

ن هلا مرات ومرات كما يفذنمل وانيواننقن هم مستند هذه اليذلوم حلارب احلكام ايال  هذايف ًا �ذن هللا تعاىلي بعث حلو

  . زمانهد يفيزي )عليه الصالة والسالم( حارب

بة يطة الي والذر)عليه الصالة والسالم( نيبسبب قتله احلس  سبحانه وتعاىل خلق هللاأد من أسويزيال شك أن 

 خ أن بالديّدثنا التارحيلكن مل ، خيالتار نة ومكة ما هو معروف يفي وفعله �ملد،)عليهم السالم( واألصحاب الكرام

  يفنيفإن املسلم، ئةا املئة يفاالفة للكتاب والسنة ماملخو ، الكفرة يفحي صرنيد كانت تعمل بقوانيزي زمان اإلسالم يف

ه كانوا فسقةيفة وحاشيلوإمنا اخل، األغلبى سالم علعلمون �حكام اإلي اد كانويزيزمان  وهذا حبث ،  فجرةته ووالت

  . ل لسنا بصدده اآلنيطو

زراعة، تجارةل الصناعة وايف ،حانه وتعاىل إقامة حكم هللا سب:ةي من الدولة اإلسالموإمنا املهم أن اهلدف الثاين  وال

  ت ي بسبب بنيإسعاف احملتاجو ،ت�واحلر، ازة املباحاتيوح، يوإبداء الرأ، والعمارة

                                                

)١( .  

)٢( .  
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لرفاهم األمن والصحيوتعم، ُ األمةفيثقوت، نيل العاطليوتشغ، ج العزابيوتزو، املال هم مما يفذلك  ريغ إىل ،ة وا

  .  الفقه مواردها يف �ملناسبات يفهيوقد أملعنا إل، ةيفقهل الكتب ايف مذكور هو

  

  ))فظ األمة من اال�يارح((

 واملسلمون يفّ إال ومير مي وال ،التام اري اال� منذ قرن أخذوا يفنيفإن املسلم، اري�االُحفظ األمة من : الثالث

،  السودان ولبنانمرة كما يفى نصارولل، ني فلسطهود مرة كما يفيهم �ب للبالدف،  احنصارتقلص واإلسالم يف

ث صارت ي اهلند حهندوك رابعة كما يفولل، ونيوعي الشها اقتطعة اليتيت اإلسالم� اجلمهورة كما يفن �لثيحدوللمل

فرة بعد   . ذلكريغ إىل ، عشرة قروننيد املسلمي أن كانت باهلند حتت حكومة كا

ون �م فحدث عنها وال السج ئهم وملريهلم و�خع بالدهم وإذاليا�م وتقطري�ب خفهم عن اإلسالم ويأما حتر

  . حرج

  

  ))إمناء األمة((

ً الصناعة والنظام وما أشبه تقدما مذهالفقد تقدم العامل يف، نيدايمل خمتلف اإمناء األمة يف: الرابع  ينما بقيب ،ً

 لقمرا إىل أجواء الفضاء والواصلة حبة يفاصنع الغرب والشرق األقمار السينما يبف، ةريمبراحل كثمتأخرين املسلمون 

 يف  حىتيفيها كل رعرف صنعي روف اليتخلض والدجاج واينتاج البإ  حىتتناسوا أو  املسلمونيه نسري وغرياملن

وردو�ا من الغرب يولذا تراهم ، ايقيفرإجماهل    .واملشرقست

لزبد وضيوالب واللحوم ا�مدة ذلك من املعلباتى وال أدل عل   .ذلك ريغ إىل ،املستوردات والدهن وا

لركب العامل إىل تصل ُألمة حىتمناء اة إيالدولة اإلسالمى هذا فعلى وعل أن تصل  إىل  �اريلسبل الالزم ا، يا

م لزما زوغ اإلسالم كما كانت مقبض ا  وشرع ،ة النهض يفث شرعت أورو�يح، ةريالقرون األخ وإىل كذلك منذ ب

   التقهقراملسلمون يف
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ًحاكما  حىتى فإنك ال تر، وميال إىل مما دام األمر، شهوا�مّ إال ّكن هلم همي ن مليالذوالتخلف بسبب حكامه 

لر�سة وحب ة لقوة الوهم كاعابالت أي ،ةيشهواته الومه أو ،ةيمهه من شهواته اجلسد تجاوزيوم ي هذا الًواحدا يف

  ،ذلك إىل طرة ومايالس

ـ بل األمر حباجة، ء سهليس بشيوإمناء األمة ل ة ي وبعد تعدد األحزاب احلرة اإلسالم،ة احلكميبعد استشار 

ملرجع إىل ةياملنته ـاسةي مجلة من كتبنا السك يف ذليف ل األمري كما ذكر� تفض،ةيا  نيمجع كل خملص من املثقف إىل  

لزمنينينيالد   . األمام إىل ُاألمة ح لألخذ بعضدي الصح الزمينينيق الدينهما الطريجدوا �لتعاون بي ليني وا

  

  ))يع األمة وتكثريهاتوس((

 نفعل نيوقد كنا حنن املسلم، دمةغ واخلي بسبب التبلنية املسلمد�كما فعله اإلسالم بز، ُع األمةيتوس: اخلامس

 معاند ريراه غين من إث يفإن اإلسالم من األصالة واجلمال حب، ومي هذا ال يفيحي املسريله التبشفعيًذلك سابقا كما 

  .عتنقهيد وأن ال ب

 نيلمكانت محلته من العال ويإسرائى عل الغرب والشرق وحىتى  ح عليلصحأنه لو عرض اإلسالم اى  أروإين

فعلون﴿ هال أن، الم�إلس ـ ي قولون ما ال  ـ َي َُ َ ْ َ َُ ن هللا ي ددخلون يفيوأخذ الناس ،  رجعت حالة اإلسالم األوىل،)١(﴾ُ

َِّما ذلك على ا� َو﴿ عداد بالد اإلسالم مها يفريوغكا يأمروت أورو� يورأّ إال نصف قرن حىت رميوقد ال ، ًأفواجا ََ َ
ِ

ٍبعزيز َِ﴾)٢( .  

رواميت الكر� اآلويف ما ذكر�ه من األهداف اخلمسة للدولة  إىل ملاعاتإات ونصوص وحيفة تصريشرت ال�ة وال

  .ةياإلسالم

روا�اآلمجلة من تلك  وحنن نذكر ل املباحث املتعلقة �ا من دالالت يأما ذكر تفاص، ت من �ب النموذج�ت وال

  سناد أات ينصوصها وخصوص

                                                

  .٢٢٦: سورة الشعراء )١(

براهيم )٢(   .١٧: ، وسورة فاطر٢٠: سورة إ
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  .  وهللا املستعان،ه العاجلةتسعه هذ القول ال بسط يفإىل حباجة  يه�ا ف�روا

  

  ))آ�ت وروا�ت يف األهداف اخلمسة((

تبع اهلوى﴿: قال سبحانه ـ ت ني النَّاس �حلق و ال  ـ ب َ� داود إ� جعلناك خليفة يف األرض فاحكم  ّْ ِْ ْ ِْ َِّ ََ َ ُ
ِ َِ َ َِ َِ ْ ُْ ُ ْ ََ ْ ًَ َ َ يضلك عن  َِّ ـ ف  ْ َُ َ َّ ِ َ

َِّسبيل ا� ِ َ﴾)١( .  

ب﴿ :تعاىلوقال  ت ـ ي َِّالذين  َ َ
وراة و اإلْجنيل �مرهم َّ ـ ت ْعون الرسول النَّيب األمي الذي جيدونه مكتو� عندهم يف ال ُْ ُُ ُ َ َْ ِ ِْ َْ

ِ
ْ َّ ُِ ََّ ُْ َِّ ًِ ُ ْ َُ َِ َّ َّّ ِ َ ُ َ ُ

هم ـ ن نهاهم عن المنكر و حيل هلم الطيبات و حيرم عليهم اخلبائث و يضع ع ـ ي ْ�لمعروف و  ُْ ُْ ْ َْ َ َُ َ ََ ََ َ َ ُ َ ََ ِ ِْ ُ ُ ُ
ِ ِ َِْ ِ َّ ِّ َُ ُِ

ّ ُ َُ ُّ َ ْ ِْ ِ
َّ إصرهم و األغالل اليتْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ

ِ  

عوا النُّور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ـ ب ـ ت َكانت عليهم فالذين آمنوا به و عزروه و نصروه و ا ُ َ َ َ
ِ ْ ُْ َ َ َْ ُ ُُ َ ِ ُِ ُُ َ ُ ََِ َّ ََّ َُّ ُ َُ ََّ ََ َِ ُ َ َ ْ

ِ ْ ْ﴾)٢( .  

صره إن ا� لَو﴿: وقال سبحانه ن ـ ي نصرن ا� من  ـ ي َل ََ َُّ ََّّ َِّ ُ ُ َُ ُْ َْ ْ َ ٌقوي عزيز َ َ ٌّ ِ َالذين إن مكنَّاهم يف األرض أقاموا الصالة و * َ َ َّ ُ ََ ِ َْ ْ ِ َّْ ُ
َّ ْ ِ َ

هوا عن المنكر و � عاقبة األمور ـ ن زكاة و أمروا �لمعروف و  ل وا ا ـ ت ِآ ُ َ َُ ْ ُ َِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َ َِ َ ْ ْ ِْ َ ْ َ ُ ُْ ِ َ َ َّ ُ َ﴾)٣( .  

تم أ﴿ :تعاىلوقال  ـ ي ول ـ ت م إن  ت ـ هل عسي ـ َف ْ ُْ ُْ َّْ
َ َ ْ ِ َ َ ْ َ فسدوا َ ـ ُن ت ِ ْ ُ َيف األرض وْ ِ َْ ْ قطعوا أرحامكمِ ـ ْت ُ َ ْ َُ ِّ َ ُ﴾)٤( .  

ـوىل سعىَو﴿: وقال سبحانه ت َإذا  َّ
َ َ هلك احلرث والنَّسل وِ يف ِ ـ ي ـفسد فيها و ي َ األرض ل َ ََ ْ َ َْ ُ ُْ َ

ِ ِ
ْ َ ِ ْ ِ َْ َا� ال حيب الفساد ْ َْ ُّ ُِ َُّ *

ِْإذا قيل له اتق ا� أخذته العزة �إلَو ِ َُّ ِ ْ ُ ُْ َ ََّ َ َ َِّ َ َ
ُُمث فحسبه ِ َْ َ َجهنَّم وِْ ُ َ ُلبئس المهادَ

ِ ْ َ َِْ﴾)٥( .  

دوا نعمت ا� ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفارَو﴿: وقال سبحانه ع ـ ٌآ�كم من كل ما سألتموه و إن ت َّ َ ْ ُ ٌُ َُ َ َ ِْ َّ ِ ُِ ُُْ َِّ َ َْ َ ُ
ِ ُِّ ََ ْ ُ ُْ َ ِّ ْ ْ﴾)٦( .  

ِإن هذه َو﴿ :تعاىلوقال  ِ َّ َأمتكم أمة واحدة وِ ً َ ِ ً َّ َُّ ُْ ُ ْأ� ربكمُ ُ َُّ ََ﴾)٧( .  

                                                

  .٢٦: سورة ص )١(

  .١٥٧: سورة األعراف )٢(

ـ ٤٠: سورة احلج )٣(  ٤١.  

  .٢٢: سورة دمحم )٤(

ـ ٢٠٥: سورة البقرة )٥(  ٢٠٦.  

براهيم )٦(   .٣٤: سورة إ

  .٥٢: سورة املؤمنون )٧(
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ـني أخويكم﴿ :تعاىلوقال  ب ْإمنا المؤمنون إخوة فأصلحوا  ُ ْ ََ ََ ََ ْ َ ُ
ِ
ْ َ ٌ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ ََّ﴾)١( .  

تخذوا بطانة من دونكم ال �لونكم خباال ودوا ما عنتم قد بدت ا﴿ :سبحانهوقال  ـ ت ِال  َ َ َ ْْ َ ْ ْ ُّْ َِّ ِ ِ ِ
َ ُّ َ ً َ ُ َُ ًَُْ ُ ِ ُ غضاء من أفواههم َ ـ ب ْل

ِ ِ َْ ْ َ
ِ
ُ ْ ْ

ْ صدورهم  ُْما ختفيَو ُ ُ ُ عقلونُ ـ ت تم  ـ ن ا لكم اآل�ت إن ك نَّ ـ ي ـ ب ـر قد  ب َأك ُْ ِ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ُ ُُ َ َّ َ ََ ْ َ﴾)٢( .  

هود و النَّصارى﴿ :تعاىلوقال  ـ ي تخذوا ال ـ ت ها الذين آمنوا ال  ـ ي َ� أ َ ُ ََ َْ ُ ِ َّ َ ُ َ
َّ ُّ ـعض و من  َ ب عضهم أولياء  ـ ب ْ أولياء  َ َ ََ ٍ ْ ُْ َ

ِ ِ
ْ َْ َْ ُ ُ

ـهم إن ا� ن وهلم منكم فإنه م ـ ت ـ َي ْ ْ َّْ َّ ِ ُِ ْ ِْ ِ
َُّ َ ُ َُّ َ َ هدي القوم الظالمنيَ ـ ي َ ال 

ِ َِّ َ ْ َْ ْ رى الذين يف*  َ ـ ت ـ َف
َّ

َ َ لو�م مرض يسارعون فيهم  َ ـ ق  ْ ْ
ِ َ ُ ِ ُ ٌَ َ

ِِ ُ ُ

قولون خنشى ـ ْي َُ َ ُ يصبحوا على َ ـ عسى ا� أن �يت �لفتح أو أمر من عنده ف ـ ف ئرة  َ أن تصيبنا دا ُ ُ ْ َ َِ ِْ َ َِ ِ ِْ ِ ٍِ َْ َ َ َْ ِ َْْ َ
ِْ ْ َُّْ َ َ ٌ َ ُّ ما أسروا يف ُ َ فسهم  َ ـ ن ْ أ

ِ ِ ُ ْ َ

َ�دمني
روهم و ﴿ :وقال سبحانه  . )٣(﴾ِ ـ ب ـ ت �ركم أن  وكم من د وكم يف الدين و مل خيرج ل نهاكم ا� عن الذين مل يقات ـ ي َال  َْ ْ ْ ْ ُُ ُّ َْ ْ ُ ُ ََ ْ َ ُ ُ ُ ُِ ِ َِّ ِ ِِ ْ ُّ ْ َْ َ َِّ ِِ ُ َ َ ُ

قسطوا إليهم إن ا� حيب المقسطني ـ َت
ِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ُ َ َّْ َّ ِ ِِ َْ ُ نهاكم ا� عن الذين*   ُ ـ ي َإمنا 

َّ ِ َ َُّ ُ ُ ْ َ �ركم و َِّ وكم يف الدين و أخرجوكم من د ل ـ ت َ قا َْ ْ ُْ ُ ُِ ِِ
ْ ُ
ِ

َ ْ َ ِ ِّ ُ َ

َظاهروا على ُ وهلم فأولئك هم الظالمون َ ـ ت ـ ي ولوهم و من  ـ ت َ إخراجكم أن  ُ َ
ِ َِّ

ُ ُ ُ َُ َِ ُ ََ ْ ْ َّْ
َ ََ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ ْ ِ﴾)٤( .  

وكل على ا� إنهَو﴿ :تعاىلوقال  ـ ت َُِّإن جنحوا للسلم فاجنح هلا و  َِِّ َََ ْ َّ َ َ َ ْ َ َْ َ ِ ْ َّ ِ
ُ َ ُ هو السميع العليمْ َ ْ ُ َّ َ ُ﴾)٥( .  

ًلن جيعل ا� للكافرين على المؤمنني سبيالَو﴿ :وقال سبحانه َ َ
ِ ْ ُ ْ ََ َ

ِ ِْ
َُّ َ َ َْ ْ َ﴾)٦( .  

  

  ))� ملعاذ بن جبلوصا((

مهم ّ معاذ عل�: فقال، من وصاهيال إىل اذ بن جبل مع)صلى هللا عليه وآله( رسول هللانه ملا بعث إ :خي التوارويف

نزل الناس ، األخالق الصاحلةى ن أد�م علوأحس، كتاب هللا   وأ

                                                

  .١٠: سورة احلجرات )١(

  .١١٨: سورة آل عمران )٢(

ـ ٥١: سورة املائدة )٣(  ٥٢.  

ـ ٨: سورة املمتحنة )٤(  ٩.  

  .٦١: سورة األنفال )٥(

  .١٤١: سورة النساء )٦(
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،  مالكالو تكيست بوالي فإ�ا لً، أمره وال ماله أحداوال حتاش يف، هم أمر هللايأنفذ فو، هم وشرهمريخ، منازهلم

  .ريل وكثي كل قلهم األمانة يفيوأد إل

تركت من حقي،  ترك احلقري غك �لرفق والعفو يفيوعل  كل  عملك منهلآ إىل واعتذر،  هللاقول اجلاهل قد 

سالم كله ر أمر اإلوأظه، ه اإلسالمّما سنّ إال ةيلاهوأمت أمر اجل، عذروكي حىت بيك منه عيقع إليت أن يخش أمر

واتبع ، وم اآلخريالناس �� وال وذكر، ني رأس اإلسالم بعد اإلقرار �لدفإ�ا، أكثر مهك الصالةكن يول، هريه وكبريصغ

 هللا لومة وال ختفف يف، ه ترجعي إليوأعبد هللا الذ، نيهم املعلميمث بث ف، ب هللاحيالعمل مبا ى هلم على قوفإنه أ ،املوعظة

  .الئم

السالموبذل ،  الكالمنيول، انةي وترك اخل،األمانة وأداء، والوفاء �لعهد، ثيوصدق احلد، هللاى  بتقوكيوأوص ،

والفقه ، انميواجلزع من احلساب ولزوم اإل، وحب اآلخرة، وقصر األمل، وحسن العمل، ميتيورمحة ال، وحفظ اجلار

ذب كت أو، ًعادال ً إمامايصعت أو، ًع آمثايتط أو، ًك أن تشتم مسلما�وإ، وخفض اجلناح، ظيوكظم الغ،  القرآنيف

 ةيوالعالن ر السر �لس،وأحدث لكل ذنب توبة، ربك عند كل شجر وحجر واذكر، ًتصدق كاذ� أو ً،صادقا ًإماما

  . ةي�لعالن

� أبداي أن ال نلتقى أرة لكنيني الوصامة لقصرت يفيوم القي إىل يأن ال نلتقى  أرمعاذ لوال أنين ً .  

 هاي عل فارقتينمثل احلال اليتى ل علقاينيمن  ّ إيلن أحبكمإ : معاذ�علم امث.  

   

  ))وصا� لعمرو بن حزم((

ه كتا� عهد إل،احلارث بينى ًا علي عمرو بن حزم وال)يه وآلهصلى هللا عل( وملا بعث رسول هللا ه مبا نصه يً كتب ل

  كما ذكره 



١٨

ؤرخون   : امل

���﷽ ،ها الذين آمنوا أوفوا �لعقود﴿: ان من هللا ورسولهي بهذا ـ ي ِ� أ ُُ َْ ِ ُ َْ ََُ َ
َّ صلى هللا ( ل هللا رسو عهد من دمحم النيب،)١(﴾ُّ

  :منيال إىل  بعثهنيحزم حرو بن لعم )عليه وآله

وأن ، مره هللا �حلق كما أخذ�مره أن وأ، ن هم حمسنونين اتقوا والذيفإن هللا مع الذ،  أمره كله هللا يفىقوأمره بت

وهو ّ إال س القرآن إنسانميفال   الناسينهيو، هيفقههم فيو، علم الناس القرآنيو، مرهم به�و، ريالناس �خل بشري

:  فقال، عنهى الظلم و�فإن هللا كره،  الظلمهم يفيشتد عليو،  للحقنيليو، همي عليوالذ هلم يرب الناس �لذخيو، طاهر

َأال لعنة ا� على الظالمني﴿
ِ َّ ََ َِّ ُ َْ َ فقهوا ي ستألف الناس حىتيو، الناس �لنار وعملها نذريو، بشر الناس �جلنة وبعملهاي و،)٢(﴾َ

 ىنهيو، العمرة واحلج األصغر وهو ج األكرب احلهللا به يف  وما أمر،ضتهي احلج وسنته وفرعلم الناس معامليو، ني الديف

  أحد يفتيبحيالناس أن  ىهنيو، عاتقهى ه علي طرفثينيً كون ثو�يأن ّ إال ري ثوب واحد صغ أحد يفيصليالناس أن 

صبح ي الناس ني إذا كان بىنهيو، اهف قرأسه يفعقص أحد شعر يأن  ىنهيو، السماء إىل  بفرجهيفضيثوب واحد 

 إىل هللا ودعا إىل دعيفمن مل ، ك لهيشر وحده ال عز وجلهللا  إىل كن دعواهيول، القبائل والعشائر إىل عن الدعاء

  . الناس �سباغ الوضوءمر�و، ك لهيهللا وحده ال شر إىل  دعواهتكون ف حىتيقطفوا �لسيفل القبائل والعشائر

لركوع والسجود واخلشوع، لصالة لوقتها� ُوأمر: أن قالإىل   نيجرة حا�هل هجريو، غلس �لصبحيو، وإمتام ا

 و النجوم يفتبد حىت ؤخري ال، ليقبل اللي نيواملغرب ح، مدبرة األرض وصالة العصر والشمس يف، ل الشمسيمت

  اجلمعة  إىل ي �لسعوأمر، لي أول اللءوالعشا، السماء

                                                

  .١: سورة املائدة )١(

  .١٨: سورة هود )٢(
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قة دلص ا يفنياملؤمنى وما كتب عل، خذ من املغامن مخس هللا�مره أن وأ، هايرواح إل عند السلغوال،  هلايإذا نود

، �ن كل عشر من اإلبل شاويف، رب نصف العشرقال يما سقى  وعل،اءوسقت السم نيمن العقار عشر ما سقت الع

 كل  ويف،جذعة أو جذع ،عي من البقر تبني كل ثالثيفو، ة من البقر بقرني كل أربعويف، اهين أربع شي كل عشرويف

  . لهريًا فهو خري فمن زاد خ،الصدقة  يفنياملؤمنى ض علرتضة هللا لتفيفإ�ا فر،  من الغنم سائبة وحدها شاةنيأربع

إسالما خالصا من نفسه ورغب يفنصراين  أويهودينه من أسلم من إو ً ه مثل ما  ل،نيؤمنمل اإلسالم فإنه من اً

 و أ حريأنث أو  ذكر،كل حاملى وعل، رد عنهايته فإنه ال يهودي أو تهينصرانى كان علومن ، هميه مثل ما عليهلم وعل

� ولرسوله  ومن منع ذلك فإنه عدو، ذلك فإن له ذمة هللا وذمة رسولهى فمن أد، ًا�يعوضه ث أو ،نار وافيعبد د

وري والسالم عل،دمحمى  صلوات هللا علً،عاي مجنيوللمؤمن ركاته   إىل )صلى هللا عليه وآله(  هللا عهد رسولىنته ا،همحة هللا وب

  . هنا

  

  ))يسر وال تعسر((

ائهم فرتد ينؤخذ من أغهم صدقة تين هللا قد فرض علإفأخربهم :  قال ملعاذ)صلى هللا عليه وآله( نهإ: ةي رواويف

  . )١( هللا حجابني وبسينه لإف، واتق دعوة املظلوم، ك وكرائم أمواهلم�وا لك بذلك فإطاعأفإن هم ، فقرائهمى عل

  . )٢(وبشر وال تنفر، وال تعسر سري:  قال له)صلى هللا عليه وآله( نهإ: ىة أخريا روويف

  

  )) د مع اليهودعه((

ه كتب النيبملا وذكر  ذلك العهد ما  ويف،نةي املد كان يفنيح، هوديً عهدا لل)صلى هللا عليه وآله( ؤرخون أن

  : نصه

عوف هود بيني نإو   

                                                

)١(  .  

)٢(  .  



٢٠

   .)١(هم وأنفسهم وإال من ظلم وأمثيوالنهم ومي دنينهم وللمسلميهود دي لل،نيؤمنملمع اأمة 

  

  ))ى جنرانمع نصار((

 هذا الصدد صة املباهلة يفوق، ى ألهل جنران وكانوا من النصاركتب) صلى هللا عليه وآله(نه إ: كما ذكروا

  :  ما نصه،مشهورة

واهلم موأنفسهم وملتهم وأرضهم أى عل) صلى هللا عليه وآله( رسول هللا لنيب وذمة دمحم اهللا تها جواريوالنجران وحاش

فنت يال ، حق من حقوقهم وأمثلهم ريغيوال ، هيوا ما كانوا علريغي ال ،أمثلتهمهم وبعثهم وريوغائبهم وشاهدهم وع

و ليهم من قليديما حتت أى ته عليوال واقه من وقاه، تهيوال راهب من رهبان، تهيأسقف من أسقف   .ريكث أ

ارة عن و لواقه عب   .  تلك اللغة كما ذكروا العهد يفيلوا

  

  ))أهل أيلةمع ((

  : لة ما نصهيأهل أ إىل )صلى هللا عليه وآله( : كتابهويف

���﷽،ار�م يسلة ولسفنهم ولي روبة وأهل أنوحنة بيل) صلى هللا عليه وآله( رسول هللا  هذه أمنة من هللا ودمحم النيب

من يوملن كان معهم من كل مار الناس من أهل الشام وال) صلى هللا عليه وآله(  ذمة هللا وذمة دمحم النيب،ولبحرهم ولربهم

  . وأهل البحر

  

  ))�ت أخرىروا((

ء من فضول يوال التماس ش،  سلطان كان منا منافسة يفيكن الذينك تعلم أنه مل اللهم إ: ةج البالغ �ويف

نرد املعامل من د، احلطام وتقام املعطلة من ، دكأمن املظلومون من عبايف،  بالدكونظهر اإلصالح يف، نكيولكن ل

  .)٢(حدودك

مة يما ق:  يلفقال، هصف نعلخي قار وهو ي بذ)عليه السالم( نياملؤمن ريأمى دخلت عل: وقال عبدهللا بن عباس

  من   إيل أحبيوهللا هل: )عليه السالم(  فقال،مة هلايال ق:  فقلت،هذه النعل

                                                

)١(  .  

)٢(  .  



٢١

  .)١(ًأدفع �طال أو ميأن أقّ إال رتكممإ

، �ّ إال مرةإال : قولونيهؤالء : اخلوارج من رد ادعاء ،)ةالغب�ج ال(  كما يف)عليه الصالة والسالم(وقال 

مع به جي، ها األجلي فبلغ هللايو، كافرلها اي فعتستميو، مرته املؤمنإ عمل يفي، فاجر أو ر برينه ال بد للناس من أمإو

  .)٢(سرتاح من فاجريح بر ويسرتي  حىتيف من القويؤخذ به للضعيو، من به السبلو�، قاتل به العدويو، ءيالف

جة بوجود حلام ايوق، حلاضرلوال حضور ا:  املشهورة)ةيشقالشق( خطبته  يف)عليه الصالة والسالم( وقال

، غار�اى لها علبت حيأللق، وال سغب مظلوم، كظة ظاملى قاروا عليعلماء أن ال الى وما أخذ هللا عل، الناصر

  .)٣( من عفطة عنزياكم هذه أزهد عنديتم دنيوأللف، ها بكأس أوهلاخرت آيولسق

زوج  : مشروعةريت غيما ذكره من أموال أعطيف )عليه الصالة والسالم( وقال به النساء وهللا لو وجدته قد ت

  .)٤(قيه أضيه العدل فاجلور عليضاق علومن ،  العدل سعة يففإن، وملك به األماء لرددته

 هاد يفواالجت،  املوعظةالبالغ يفّ إال اإلمام مما محل من أمر ربهى س علينه لإ :)عليه الصالة والسالم( وقال

  .)٥(أهلهاى وإصدار السهمان عل، هايمستحقى وإقامة احلدود عل، اء للسنةيحواإل، حةيالنص

، هم احلدوديم فيقيو، نهاهميأمرهم ويف، قول �مرهميمة من إمام ُبد لألال :)صالة والسالمعليه ال( وقال

 إذ، ه مضارهميذرهم ما فحي و،ه صالحهميعرفهم أبواب ما فيو، فرض الفرائضيو، قسم الغنائميو، اهد العدوجيو

لرهبة، اخللق أحد أسباب بقاءيوالنه كان األمر لرغبة وا   ولفسد ، دع أحدرتيومل ،  وإال سقطت ا

                                                

)١(  .  

)٢(  .  

)٣(  .  

)٤(  .  

)٥(  .  



٢٢

اة والطعام والشراب واملساكن واملالبس واملناكح يبقاء واحللفتمام أمر ا، ًكان ذلك سببا هلالك العباد، ريالتدب

ذ كان سبحانه مل ، يرام األمر والنهمن النساء واحلالل واحل  ووجد� أول ،كع ذليستغنون عن مجيث يلقهم حبخيإ

  .)١(يوالنه �ألمرّ إال اةيقاء واحلبه التم لي  مل)عليه السالم(  وهو آدمنيخلوقامل

 نياملسلمى م اإلسالم علك حكم هللا وحوالواجب يف: ةيمعاو إىل  كتاب كتبه يف)عليه الصالة والسالم( وقال

ا كانً،�مهتد أو ً ضاال كان،قتلي مامهم أوإوت ميما  بعد عملوا ين ال أ، حرام الدم أو  حالل الدمً،ظاملا أو ً مظلوم

ًدا وال رجاليقدموا ي وال ً،حد�دثوا حيوال ، ًمالع ً عاملا، ًفايًتاروا ألنفسهم إماما عفخين ء قبل أيبدؤوا بشيوال ، ً

 يببجيو، فظ أطرافهمحيو، خذ للمظلوم من الظامل حقه�و، نهميكم بحيو، مع أمرهمجي، والسنة �لقضاءً عارفا، ًورعا

  .)٢(قا�م صدبيبجيم حجتهم ويقيو، ئهميف

 ،فأقام سنة معلومة ،ىوهد ي هد،ل عباد هللا عند هللا إمام عادلضفاعلم أن أف: )عليه الصالة والسالم( وقال

  .)٣(ولةات بدعة جمهموأ

  .)٤(انميته حدود اإلسالم واإليعلم أهل والياإلمام أن ى عل: )عليه الصالة والسالم( وقال

 ريوتوف، حة لكميفالنص ّيفأما حقكم عل، حق ّي ولكم علًكم حقاي علن يلإ: )عليه الصالة والسالم( وقال

 حة يفيصنوال، عةي�لب، كم فالوفاءي عليوأما حق،  ما تعلموايبكم كي�دو،  ال جتهلوايمكم كيوتعل، كميئكم عليف

عوكمنيواإلجابة ح، بياملشهد واملغ مركمني حوالطاعة ،  أد   .)٥(آ

                                                

)١(  .  

)٢(  .  

)٣(  .  

)٤(  .  

)٥(  .  



٢٣

ق فإذا انقطع تفر، ضمهيمعه وجي، زان النظام من اخلر �ألمر مكميمكان الق :)عليه الصالة والسالم( وقال

  .)١(ًه أبداريفتمع حبذاجيمث مل ، وذهب زاخلر

ملذكورة يفريها من الكلمات الكثريغ إىل ه ث واليح مالك األشرت إىل ًخصوصا كتابه، هري وغ)�ج البالغة( ة ا

  . عهيذكر مج إىل ي مما ال داع،مصر

ه ثالث يفّ إال ال تصلح اإلمامة لرجل: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا: نه قالإ ،)المعليه الس (وعن الباقر

كون هلم كالوالد ي  حىتيليمن ى ة عليوحسن الوال، لك به غضبهميوحلم ،  هللاي معاصجزه عنحيورع  ،خصال

لرح   .)٢(ميا

 لإلمام العامل ي هإمنا كومةحلحلكومة فإن ااتقوا ا:  قال،)عليه الصالة والسالم(  عن الصادقى،ة أخري رواويف

  .)٣( نيبيوص أو يبلن، مني املسلالعادل يف، قضاءل�

 األمر وأمر م جعل أويلفل: فإن قال:  قال،)عليه الصالة والسالم(  عن الرضا، شاذانالفضل يب  خربويف

  . ما تقدمى عل ،)٤(بطاعتهم

، ايوصالح الدن، نيونظام املسلم، نيإن اإلمامة زمام الد: قال ،)عليه الصالة والسالم(  عنهى،ة أخري رواويف

زكاة، يوفرعه السام، ين اإلمامة أسس اإلسالم النامإ، نيز املؤمنوع ل ، واجلهاد واحلج اميوالص، �إلمام متام الصالة وا

، رم حرام هللاحيو، ل حالل هللاحياإلمام ، واألطراف ثغورومنع ال، واألحكام امة احلدودقإو، والصدقات ءي الفريوتوف

  .)٥( واحلجة البالغة �حلكمة واملوعظة احلسنةل ربهيسب إىل دعويو، ن هللاي عن دذبيو، م حدود هللايقيو

  

                                                

)١(  .  

)٢(  .  

)٣(  .  

)٤(  .  

)٥(  .  



٢٤

  ))إقامة احلكومة اإلسالمية بشروطها((

 نياجلامع) فرجه عجل هللا تعاىل (يبة بواسطة نواب اإلمام املهدي زمن الغإقامة حكم اإلسالم يف :)مسألة(

  : وذلك ألمور، من أوجب الواجبات ،ىلشرائط الفتو

  

  ))سالم دين ودنيااإل((

قول ربنا آتنا يف الدنيا حسنةَو﴿: بحانهقال س، اين ودنين اإلسالم دإ: ولاأل ـ ي ـهم من  ن ًم َُ َ َ َ ْ َْ ُّ ِ ِ ََِّ ُ ْ ُ ًََ ويف اآلخرة حسنة ْ َ ِ
َ
ِ ْ ِ

َ
ِقنا عذاب النَّار َو َ َ
َأولئك هلم نصيب مما كس* ِ َ َِّ ٌ َ َُْ َ ِ ، عدة حسنات أو راد �ا حسنة واحدةيإذ ، ةق واحلسنة مطل،)١(﴾ُبواُ

  . األصولكما ذكر� ذلك يف

كما هو ، شرائع اإلسالم من ريعطل كثيو، إذ بدو�ا ال تقام األحكام، ةيمالهم احلسنة إقامة الدولة اإلسومن أ

  .)٢(اه آلخرتهيس منا من ترك دني ول،اهيس منا من ترك آخرته لدنيل: ثي احلدويف، واضح
  

  ))أسي �ألنبياءالت((

منهم  فإن من قدر، مهيتصحاب الشرائع السابقة فمة اسيبضم، )عليهم السالم (نياء السابقياألسوة �ألنب: الثاين

عث لكم طالوت ﴿: سبحانه،  قوةبكل ما أويتن هللا سبحانه واألخذ �حلكم فعل ذلك يإقامة دى عل ـ ب َإن ا� قد  ُ َْ َُ َ َ َ ْ َ َّ َّ ِ

ًملكا ِ
َ﴾)٣( .

تل داود جالوت وآ�ه ا� الملك و﴿ : تعاىلوقال ـ ق َو ُ َ ُ ََ َْ ْ َُّ ُ َ ُ ُ َ َاحلكمةَ َ ْ ِْ﴾)٤( .  

ُإذ قال موسىَو﴿: وقال سبحانه َ ْ وم اذكروا نعمت ا� عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم  ِ ـ ق ْ لقومه �  ْ ُْ ُ َُ ْ ََ ََ ََ ََ
ِْ َُ َ

ِ ْ َ َِّ َ ْ
ِ ِ ِ

ُ ْ ِ
ْ َْ َِ

لوكا ًم ُُ﴾)٥( .  

يناه احلكمة و فصل اخلطاب﴿: )عليه السالم (اود ديف وقال تعاىل ـ ت ِو شدد� ملكه و آ ِ ِْ َْ ْ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ ُ َ ُْ ْ َ َ﴾)٦( .  

ْرب اغفر يل﴿: )ليه السالمع (ماني سليف وقال تعاىل
ِ ْ ِّ

ْ و هب يل َ َ بغي َ ـ ن ـ ي َ ملكا ال  َ ُْ ً عدي ْ ـ ب ْ ألحد من  َ ْ َ
ِ ٍ َِ﴾)٧( .  

                                                

ـ ٢٠١: سورة البقرة )١(  ٢٠٢.  

)٢( .  

  .٢٤٧: سورة البقرة )٣(

  .٢٥١: سورة البقرة )٤(

  .٢٠: سورة املائدة )٥(

  .٢٠: سورة ص )٦(

  .٣٥: سورة ص )٧(



٢٥

ي﴿ :تعاىلوقال  ـ ت قد آ ـ ْف َ ْ َ َنا آل إبراهيمَ ِْ َ الكتاب واحلكمة وَ َ ََ ْ ِ ِْ َ يناهم ملكا عظيماْ ـ ت ًآ ًَ ْ ُ ْ ُ ْ َ﴾)١( .  

َرب ق﴿: )عليه السالم (وسفي قصة سبحانه يفوقال  ِّ
تينَ ـ ي ـ ت َد آ ْ َ َ من الملك و ْ ُ

ِ ْ ْ َ
َعلمتينِ ْ ِ من �ويل  ََّ َْ ْ

ِ

ِاألحاديث َ ورد يف  . )٢(﴾ْ  موجودة )الصالة والسالم معليه( وقصصهم، هذكر إىل ذلك مما ال حاجةى دل عليث ما ي األحادوقد 

  .هريوغ اء من البحارينبتاب قصص األكيف 

  

   ))أسي برسول هللا والعرتة عليهم السالمالت((

 وكذلك فعل، ل لوضوحهيالدل إىل تاجحيال  مبا  فإنه طبق اإلسالم،)صلى هللا عليه وآله( األسوة برسول هللا: الثالث

هلهم األعداء مي فلم )هم السالميعل(األئمة   أما سائر،)ة والسالمعليه الصال(  واحلسن)عليه الصالة والسالم(علي 

  . قي التطبىعل

  

  ))دليل العقل على احلكم((

ملرجىوض الفنيب: فإن األمر دائر،  العقلليدل: الرابع هلرج وا  حكم العدول خلفاء نيوب، ادة الظلمةي قنيوب،  وا

ارحم خل: بقوله )لى هللا عليه وآلهص (الرسول   ).هم الصالة والسالميعل(ونواب األئمة ، يفائّاللهم 

  .ني الثالث دون األولىدل عليلعقل وال شك أن ا

روا مجلةيؤيدهو شرح ابن ايفف: ت� من ال  ائرجلاإلمام ا:  قال،)صلى هللا عليه وآله(  عن رسول هللا،ثم البحراينيمل 

  .  من الفتنةريخ

  .  اآلخرة هلم يف هلم يف خالقن بقوم اليد هذا الديؤيلن هللا إ: ًأيضا )صلى هللا عليه وآله( وعنه

  . ن �لرجل الفاسقيد هذا الديؤي لن هللاإ: ىة أخري رواويف

                                                

  .٥٤: سورة النساء )١(

  .١٠١: سورة يوسف )٢(



٢٦

  .  من فتنة تدومريوالظلوم الغشوم خ:  قالنهإ )عليه الصالة والسالم( علي  عن،ي الغرر والدرر لآلمديفو

 وسلطان ظلوم ،وم من سلطان ظلريأسد حطوم خ:  قال،)سالمعليه الصالة وال( ني املؤمنريعن أم،  البحارويف

  . )١( من فتنة تدومريخ

  

  ))داللة الروا�ت((

روا: اخلامس ترة الدالة عل�ال   : العمومريغ أو  �ملعلوم،ظا األلفذلك مبختلفى ت املتوا

 قام � يفيوحد ، نة سنيمام عدل أفضل من عبادة سبعإساعة  :)صلى هللا عليه وآله( عن رسول هللامثل ما 

  .)٢(ً صباحانياألرض أفضل من مطر أربع

كما  .)٣(عباده علم وعقل وملك وعدلى  علأفضل ما من هللا سبحانه به: )عليه الصالة والسالم( علي وعن

  . )الغرر والدرر( يف

  .)٤( من مطر وابلريإمام عادل خ: )عليه الصالة والسالم( عنهو

لرجل احملسنيل: )معليه الصالة والسال( وعنه   .)٥(س ثواب عند هللا سبحانه أعظم من ثواب السلطان العادل وا

جعل فلم : فإن قال:  قال،)عليه الصالة والسالم(  رواها عن اإلمام الرضاان اليتة الفضل بن شاذي رواويف

تعدوا ذلك يروا أن ال وأم، حد حمدودى ما وقفوا علأن اخللق إ: منها، ةريلعلل كث: لي ق،بطاعتهم أولوا األمر وأمر

ما ي والدخول فيمن التعدنعهم مي، ًناي أمهميعل علجي�ن ّ إال قوميثبت ذلك وال يكن ي مل ،ه من فسادهمي ملا ف،احلد

مل كن ذلك كذلك ، هميعل حظر ًلذته ومنفعته لفساد غريه، فجعل عليهم قيما مينعهم من رتك يأحد ال لكان ألنه لو 

  � ال جند فرقة من الفرق وال ملة من امللل بقوا إ :ومنها، دود واألحكامحلالفساد، ويقيم فيه ا

                                                

)١( .  

)٢(  .  

)٣(  .  

)٤(  .  

)٥(  .  



٢٧

ورئيبقّ إال وعاشورا رتك اخللق مما يم أن ي حكمة احلكز يفجيفلم ، اين والدنيالد  أمر بد هلم منه يف ملا ال،سيم 

نع ميو، هلم مجعتهم ومجاعتهم، همئيقسمون به فيو، قاتلون به عدوهميف، بهّ إال  قوام هلمه والن بد هلم معلم أنه الي

ًا حافظانيًما أميًعل هلم إماما قجيومنها أنه لو مل ، مظلومهمظاملهم من  ت ريغو، نيوذهب الد، ً مستودعا لدرست امللةً

أل� قد وجد� اخللق ، نياملسلمى وشبهوا ذلك عل، ه امللحدوننونقص م، ه املبطلونيولزاد ف، السنة واألحكام

ًما حافظا ملا جاء ي قعل هلمجيفلو مل ، وائهم وتشتت أحنائهم مع اخالفهم واختالف أهني كاملري غني حمتاجنيمنقوص ً

 ذلك وكان يف، انميلشرائع والسنن واألحكام واإلت اريوغ، ناي ما بحنوى  لفسدوا عل)صلى هللا عليه وآله( به الرسول

  .)١(نيفساد اخللق أمجع

ّ إال ال حكم: )عليه السالم( علي فقال، �ّ إال ال حكم: جد فقالدخل رجل املس:  قال،يالبخرت أيب وعن

نه إ، ها الناسية أمارإال : قولونيهؤالء ، قولونيما فما تدرون ، وقنونين ال يستخفنك الذيوال ، ن وعد هللا حقإ، �

 ،ئكميسم فقيو، ل املؤمنعمي: فقال، قد عرفناه فما �ل الفاجر ذا الربه: قالوا، فاجر أو  برريأمّ إال صلحكميال 

دوكمجيو   .  كتاب اجلمل كذا يف،)٢(د منكمين الشدم: قال أو، يف من القويؤخذ للضعيو، اهد ع

عليه (  قال،�ّ إال  اخلوارج ملا مسع قوهلم ال حكم يف)عليه السالم( من كالم له:  قال)ة�ج البالغ( ويف

  ، �ّ إال مرةإقولون ال يكن هؤالء ول، �ّ إال محكال نه إنعم ، راد �ا الباطليكلمة حق : )السالم

                                                

)١(  .  

)٢(  .  
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مع به جيو، ها األجليبلغ فيو، ها الكافريستمتع فيو، ؤمنمل إمرته اعمل يفي، أو فاجر  برريوأنه البد للناس من أم

  .)١(سرتاح من فاجريو ،ح بريسرتي  حىتيف من القويوتؤخذ به للضع، وتؤمن به السبل، قاتل به العدوي، ءيالف

عمل يمرة الربة فا اإلأم: قال، كميف حكم هللا انتظر: مهم قالي ملا مسع حتك)عليه السالم( نهإى  أخرةي رواويف

  .)٢(تهيأن تنقطع مدته وتدرك من إىل يها الشقيتمتع فيمرة الفاجرة فوأما اإل، يها التقيف

 وجه يوالنه األمر:  قال،)لصالة والسالمعليه ا( ني املؤمنري عن أم،النعماين ريفس عن ت، احملكم واملتشابهويف

ومقرون به ّ إال يكون وجه من وجوه النهيوال ، يكون بعد ذلك �يوّ إال  األمرعاين من مدكون معنيال ، واحد

ها الذين آمنوا استجيبوا � و للرسول إذا دعاكم لما حيييكم﴿ :تعاىلقال هللا ، األمر ـ ي ْ� أ ُْ ْ َُ ِ ُِ ِ ِ
ُ َّ َ

َِِّ ُ ََ ْ ُ َ
َّ َ ُّ سبحانه أن   وأخرب،)٣(﴾َ

ِلكم يف القصاص حياة � أويل األلبابَو﴿ :تعاىل كقوله ،ي�ألمر والنهّ إال ونيحيالعباد ال  ْ َْ ْ ِ ُ ٌ َ ِ ِ ِ ْ ُ  :تعاىلومثله قوله ، )٤(﴾َ

رَو﴿ ـ ي علوا اخل ـ ف َا ْ َْ ُ َ قوم يُالبد لألمة من إمام أنه ى ل علي هذا أوضح دلويف، اةيبقاء واحلل هو سبب اريخلفا، )٥(﴾ْ

عرفهم يو، فرض الفرائضيو، قسم الغنائميو، هم العدوياهد فجيو، هم احلدوديم فيقيو، نهاهميأمرهم ويف، �مرهم

ذ كان األمر، ه مضارهميذرهم ما فحيو ،ه صالحهميأبواب ما ف لرغبة ، اخللق أحد أسباب بقاءيوالنه إ  وإال سقطت ا

لرهبة  الطعام والشراب اة يفيومتام أمر البقاء واحل، ك العبادهلال ًوكان ذلك سببا، ريرتدع ولفسد التدبيومل ، وا

ذ كان سبحانه مل ، ي واحلالل واحلرام واألمر والنه،ملساكن واملالبس واملناكح من النساءاو ستغنون يث يلقهم حبخيإ

   نيووجد� أول املخلوق ،ع ذلكيعن مج

                                                

)١(  .  

)٢(  .  

  .٢٤: سورة األنفال )٣(

  .١٧٩: سورة البقرة )٤(

  .٧٧: سورة احلج )٥(
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  . ثيآخر احلد إىل ،)١(يالنهومر �ألّ إال اةيتم له البقاء واحلي مل )عليه السالم( وهو آدم

 حكم هللا وحكم واجلواب يف: ث لهي حد قال يف)عليه الصالة والسالم( ًاين علإ: سيم بن قي كتاب سلويف

حرام  أو م حالل الدً،ظاملا أو ً مظلوما كان،ً�مهتد أو ًضاال كان ،قتلي أو وت إمامهممي بعد ما نياملسلمى اإلسالم عل

ًدا وال رجاليقدموا يوال ، ًدثوا حد�حيوال ، ًعملوا عماليأن ال  ،الدم روا ألنفسهم خي قبل أن ءيبدؤوا بشيوال ، ً تا

فظ حيو،  من الظامل حقهمخذ للمظلمو�و، نهميكم بحيو، مع أمرهمجي ،ًارفا �لقضاء والسنةع، ًاورع ًعاملا، ًفايعفً إماما

م هنيحكم بيل، ً إمامهم املقتول ظلماه يفيون إلتكمحيمث ،  صدقا�ميبجيو، م حجتهميقيو، ئهمي فيبحيو، أطرافهم

ن كان ق، ائه بدمهيًم قتل مظلوما حكم ألولفإن كان إمامه، �حلق هذا أول ما ،  ذلكف احلكم يفينظر ك ًتل ظاملاوإ

روا إماماخيأن ، فعلوهي أن ينبغي عز  هللا إىل ةريإن كانت اخل عوهيطيتابعوه ويو، ة هلمريمع أمرهم إن كانت اخلجي ًتا

 قد )صلى هللا عليه وآله( ورسول هللا، اري ذلك واالختقد كفاهم النظر يففان هللا ) صلى هللا عليه وآله(رسوله   وإىلوجل

ما  صار بعد املهاجرون واألنعينيو�،  الناس بعد قتل عثمانعينيوقد �، وأمرهم بطاعته واتباعه، ً هلم إمامايرض

 ذلك أهل بدر والسابقة من ويل، وعقدوا إمامتهم،  وعثمانوعمر بكر أ� عواين �يوهم الذ، م� ثالثة أتشاوروا يف

فإن كان ،  كانت مبشورة من العامةعيتين بإو،  مشورة من العامةريغى  عليوهم قبلعي أ�م �ريغ، ن واألنصارياملهاجر

  ريارهم ألنفسهم ونظرهم هلا خينظرون ألنفسهم واختيتارون وخين يوهم الذاألمة  إىل اريجل امسه جعل االختهللا 

                                                

)١(  .  
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ًماما واجبا عل وكان إىعة هديعته بيعوه بي وكان من اختاروه و�،ار هللا ورسوله هلميتهلم من اخ ، الناس طاعتهى ً

 واستخلفين،  لألمةة فقد اختارينريار وله اخلتخي ي الذعز وجلوإن كان هللا ،  �مجاع منهمواختاروين، فقد تشاوروا يف

م، هميعل  يأوجب حلقو حلجيتى  فذلك أقو،)صلى هللا عليه وآله( هيوسنة نب،  كتابه املنزل يف ونصريتم بطاعيترهوأ

  . ثياحلد

صنفان من : )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)هما السالميعل( هي عن أب، عن جعفر،عن السكوينو

  . الفقهاء واألمراء:  قال، رسول هللا ومن مها�: ليق،  وإذا فسدا فسدت أميت،ا صلحت أميتصلحإذا  ،أميت

هن يغل علي الثالث  : قال)صلى هللا عليه وآله( ن رسول هللاإ: )عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،عفوري أيب ابنوعن 

، طة من ورائهميفإن دعو�م حم، واللزوم جلماعتهم، نيحة ألئمة املسلميوالنص، ل � إخالص العم،ؤ مسلمرقلب ام

  .  بذمتهم أد�هميسعيو، همؤ دماؤافاملسلمون أخوة تتك

بقة اإلسالم عن فقد خلع ر د شربي قنيمن فارق مجاعة املسلم:  قال،)عليه السالم(  عن الصادق،وعن احلليب

  . عنقه

، ره هللا األمالعوا ملن ويامسعوا وأط: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا: نده عن ابن عباس قالد بسي املفوعن أمايل

  . ألنه نظام اإلسالم

  أن  إىل، ًا من الشركريان تطهميهللا اإلفرض :  �ج البالغةويف
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  . ًما لإلمامةيوالطاعة تعظ، ُألمةًواإلمامة نظاما ل: قال

هللا  إىل ث صفقة اإلمام جاء ونكنيمن فارق مجاعة املسلم :قال ،)عليه السالم(  عن الصادق،وعن احلليب

   .أجذم

اس فإن الشاذ من الن، كم والفرفة�وإ، اجلماعةى د هللا عليفإن ، لزموا السواد األعظمأ: ًأيضا )�ج البالغة( ويف

و كان حتت عماميتهذا الشعار إىل ىمن دعال ا ، أن الشاذ من الغنم للذئباكم، طانيللش   .  هذه فاقتلوه ول

ى  وسأصرب ما مل أخف عل،يتسخطة أمارى  قد متالوا علن هؤالءإ: )عليه الصالة والسالم(  عنهً،أيضاه يوف

لرأيفى فإ�م إن متموا عل، مجاعتكم   . نيام املسلم انقطع نظيالة هذا ا

، ضمهيمعه وجي، زن النظام من اخلرمكا م �ألمريومكان الق:  قال)عليه الصالة والسالم( علي  عنً،أيضاه يوف

  . ًبداه أريتمع حبذافجي مث مل، ذا انقطع النظام تفرق اخلرز وذهبفإ

ى  علتلك احلقوق حق الوايلوأعظم ما افرتض هللا سبحانه من :  قال)عليه الصالة والسالم( نهإ ً،أيضاه يوف

لرع، ةيالرع ، نهميًوعزا لد، ًوجعلها نظاما أللفتهم، كلى ضة فرضها هللا سبحانه لكل علي فر،الوايلى ة عليوحق ا

لرعيفل لرعّ إال صلح الوالةيوال ، ح الوالةبصالّ إال ةيست تصلح ا لرعفإذ، ةي�ستقامة ا ى  وأد، حقهالوايل إىل ةيا أدت ا

فصلح ، ذالهلا السننإى وجرت عل،  العدلواعتدمت معامل، نيوقامت مناهج الد، نهميها حقها عز احلق بي إلايلالو

لزمان   وإذا ، ئست مطامع األعداءيو،  بقاء الدولةوطمع يف، بذلك ا



٣٢

ل   يفاللذ اإلوكثر، وظهرت معامل اجلور، ختلفت هنالك الكلمةا تهي برعوايلأجحف ال أو ،هاية واليرعغلبت ا

ركت حماج السنن، نيالد  حق ميستوحش لعظيوال ، وكثرت علل النفوس، وعطلت األحكام، يعمل �هلوف، وت

  .  عند العبادوتعظم تبعات هللا، اروتعز األشر، فهنالك تذل األبرار، م �طل فعلي لعظوال، عطل

 هاي ففيذ للضعؤخيمل تقدس أمة ال : موطن ريغ قول يفي )صلى هللا عليه وآله(  مسعت رسول هللاً،أيضاه يوف

  . متتعتع ري غيحقه من القو

السلطان أخوان و نيالد: نه قالإ )هم السالميعل(  بعضهم عن أحدهمينه قد روإ ،ديف اختصاص املويف

 وما ال حارس له ،سس له منهدموما ال أ، والسلطان حارس ن أسسيوالد، منها من صاحبهل واحد كال بد ل، توأمان

  . ضائع

، فيف ورزق للعريوال بد من عر، ريمال بد من أمارة ورزق لأل: نه قالإ )عليه الصالة والسالم( علي وعن

الناس ى  علياضالقكون رزق يوكره أن ، يوال بد من قاض ورزق للقاض، حاسب ورزق للحاسبمن وال بد 

  . ت املاليولكن من ب،  هلميقضين يالذ

 هم يفيإلى سعي أهل كل بلد عن ثالثة ستغيني ال:  قال،)عليه الصالة والسالم(  عن الصادق،ف العقول حتويف

ورع ً،ا مهجافإن عدموا ذلك كانو، اهم وآخر�مينأمر د   .  ثقةريب بصيوطب، مطاع ريخ ريوأم، عامل 
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إمام  وال ها نفسهي فدهجيبعبادة  عز وجلكل من دان هللا :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،لموعن دمحم بن مس

عز من أصبح من هذه األمة ال إمام له من هللا ،  دمحم�وهللا : أن قال إىل ،ريوهو ضال متح، قبول مريه غيفسع له من هللا

ً ظاهر عادل أصبح ضاال �ئهاوجل ن أئمة اجلور إ دمحم �واعلم ، تة كفر ونفاقيالة مات مهذه احلى وإن مات عل، ً

  .أضلوان هللا فضلوا ويوأتباعهم ملعزولون عن د

  . ةيتة جاهلي ظاهر مات ميه إمام حيس عليمن مات ول: )عليه السالم(  عن الصادق،وعن احلليب

تة ي ظاهر مات ميه إمام حيس عليمن مات ول: قولي )عليه السالم( عبد هللا أ� مسعت :قال ،اجلارود أيب وعن

  . ةيجاهل

رواى ًبناءا عل هم وومن الفقهاء  ،ا�م وظهورهمي زمان ح يف)عليه السالم( ت أعم من األئمة�أن هذه ال

  . بة كزماننا هذاي زمان الغهم ونوا�م يفؤخلفا

تة ي م) والسالمعليهم الصالة( لهمبه العادل املنصوب من قيلفقعرف ايكون موت من مل يف يك: قاليال 

  . ةيجاهل

ة أعم من يل فاجلاه،ةيتة جاهلية مات ميوص ريمن مات بغ :)صلى هللا عليه وآله( قد ورد عن النيب: قاليفإنه 

روع أو ترك األصول  وعدم ،دة لعدم معرفة األصولية شديتة جاهليم) عليه السالم(فعدم معرفة اإلمام املعصوم ، الف

   .ذكرته ملعصومل ما يمن قبليس  هريرفة غمع

ساعة إمام عدل أفضل من عبادة : )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال، مرفوعتهوعن حفص بن عون يف

  ،  سنةنيسبع
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  . ًاحاب صني أربع األرض أفضل من مطرقام � يفيوحد 

رتبط بل كل حد م ، كتاب احلدودس فقط ما ذكره الفقهاء يفيأن احلد ل: ةيالفقهکتبنا  بعض وقد ذكر� يف

  . ما أشبه معاملة أو أو بعبادة

 األرض قام يفيوحد ، ًوماي ني من مطر أربعريان عادل خم واحد من سلطوي:  قال)صلى هللا عليه وآله( وعنه

زك   .  سنةني عبادة ستمنى أ

فأقام  ى،دَوه يدُدل هباد هللا عند هللا إمام عاأن أفضل عفاعلم  :)عليه الصالة والسالم(  قال،)�ج البالغة( ويف

 بدعة ىيحأو، فأمات سنة مأخوذة، ل بهُل وغَغ ناس عند هللا إمام جائرال وإن شر، وأمات بدعة جمهولة، ة معلومةّسن

رتوكة   . م

تهم يتهم وتولين أمر هللا بوالية أهل العدل الذيوال:  قال،)عليه السالم(  عن الصادق،سالموعن دعائم اإل

، خلف عن أمرهمتيوه �لعمل هلم أن ل ملن أمرحيوال ،  وطاعتهم واجبةعز وجلرض من هللا فوقبوهلا والعمل هلم 

لعمل هلم وعو�م وال خدمتهم وا إىل وهعجائزة ملن د رية هللا غي معصيفتباعهم والعاملون هلم أة أهل اجلور ويووال

  . القبول منهم

 أمر هللا مبعرفته يدل الذ العاة الوايلي وال،ةي الوالفوجه احلالل من:  قال)عليه السالم( ه عن، حتف العقولويف

 به وال ما أنزل هللايدة ف� زال العادل بهللا به الوايل ة ما أمره جب والتهةة والته وواليته ووالي والوالعمل هلم يف، تهيووال

  ة يهة فالوال �ذه اجل عدل وايلفإذا صار الوايل، هريغ إىل مره تعد ألف لقوله والينقصان منه وال حتر
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  العدل وايلةي والذلك أن يف، معهم وحالل الكسب ،حالل حملل تهيته وتقوي والل معه ومعونته يفله والعم

 له ني واملع،ة سلطانهي تقو يفيعفلذلك كان السا، ة كل ظلم وجور وفسادتماإو، اء كل حق وكل عدليحإ ووالته

  . نهي لدً�طاعة هللا مقو إىل ساعته يالوى عل

صلى هللا ( لرسولن اإف،  املنصوب من هللا سبحانه �لنصيلل الوابن املعلوم أن الفقهاء العدول هم والة من قوم

ائط للشر ل اجلامعونووالفقهاء العد، �لنص منصبون من قبل هللا سبحانه وتعاىلهم ) يهم السالمعل( واألئمة )عليه وآله

  . هم منصوبون من قبلهم �لعموم

  . امللوكى  والعلماء حكام عل،الناسى امللوك حكام عل: )ه الصالة والسالمعلي( الصادقوعن 

إمامهم : قال ،)١( كل أ�س �مامهماوم ندعوي :)عليه السالم(  عبد هللاقلت أليب : قال، سنانوعن عبد هللا بن

  . وهو قائم أهل زمانه،  أظهرهمنيب يالذ

 دخلهم هللا الناري وثالثة ، حسابريدخلهم هللا اجلنة بغيثالثة :  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،وعن عجالن

عز اعة هللا  ط عمره يفخ أفىنيوش، و�جر صدوق،  عادلمفإما:  حسابريدخلهم هللا اجلنة بغين يذ فأما ال،حساب ريبغ

  . انخ زيوش، و�جر كذوب،  جائرمفإما:  حسابريدخلهم هللا النار بغين يذوأما الثالثة ال، وجل

، ورفع سرته،  �بهوفتح، ًأمرا من أمور الناس فعدل ن توىلم:  قال،)عليه السالم(  عن الصادق،وعن الشحام

   أموريف نظرو

                                                

  .٧١: سورة اإلسراء )١(



٣٦

  . دخله اجلنةيامة ويوم القي روعته ؤمني أن عز وجلهللا ى ًكان حقا عل، الناس

د ما حنن يفي هذا املوضوع يف )صالة والسالمعليه ال( ني املؤمنريتعددة عن اإلمام أم كلمات م، الغرر والدررويف

  :مثل، هيف

  . هيه وخذل معاديقواعد ودعم بدعائم العقل نصر هللا موالى  امللك علإذا بين: )عليه الصالة والسالم( قوله

  . الناسى العلماء حكام عل: )عليه السالم( وقوله

   .دولة العادل من الواجبات: )عليه الصالة والسالم( وقوله

  . عباده علم وعقل وملك وعدلى به علّن هللا سبحانه َأفضل ما م: )عليه السالم( وقوله

لرجل احملسنيل: )عليه الصالة والسالم( وقوله   . س ثواب عند هللا سبحانه أعظم من ثواب السلطان العادل وا

  . استه وجبت طاعتهيمن حسنت س: )عليه الصالة والسالم( وقوله

  . وابل  من مطرريإمام عادل خ: )لصالة والسالمعليه ا( وقوله

  . من أعود الغنائم دولة األكارم: )عليه السالم( وقوله

  . جل امللوك من ملك نفسه وبسط عقلهأ: )عليه السالم( وقوله

  . العدل ىيمللوك من أمات اجلور وأح اريخ: )عليه السالم( وقوله



٣٧

  . تهيع جنده ور وعدل يف،تهيله ون فعن حسنأفضل امللوك م: )عليه السالم( وقوله

، ًأيضاًنهما شرعا ين أمكن اجلمع ب وإيامللك االصطالح أعم من لك األمرمي �مللك من ادومن املعلوم أن املر

ْإذَو﴿: ىة أخري آال سبحانه يفقو، ً موجودانما كان النيبيب، ًكا بعث هللا سبحانه طالوت مل يفكما ُ قال موسىِ ِ لقوم َ
ْ َ

ِه ِ

ؤت أحدا من العالمني ـ ي لوكا و آ�كم ما مل  وم اذكروا نعمت ا� عليكم إذ جعل فيكم أنبياء و جعلكم م ـ ق  �َ َ ْ َ َ
ِ ًِ ََ ُ ُ َ ََ َِ ْ َْ َّْ ْ ْ ُْ ْ َُ َ ًَ ُ َ ْ َُ ُ َُ َِ

َ
ِ ْ َ

ِ
َ ْ ُ ْ ِ

ْ﴾)١( .  

ها ريوغ،  والقصاص،ت�والد، واحلدود، تاوالشهاد، القضاء:  �ب يفنياخلمسرية قد تعدو ت كث� رواويف

ملراد به يفأة ية واخلارجيل الداخنظهر من بعض القرائي يالذ) ماماإل (فظل مام من اإلعم شباه هذه املوارد فقط األأ ن ا

  .بةياحلضور والغ حال املنصوص ونوابه يف

 البالد  كان هلم نواب يفامهمي زمان قيف) عليهما السالم(ًا واحلسن ي وعل)صلى هللا عليه وآله( ن الرسولإف

وزمان الغ ني فرق بي وأ،)هم السالميعل( ً إجراء األحكام �بعا هلمم يففكان حكمه ،دةيالبع  به يفيزمان احلضور 

  .ذلك

  

  ))أدلة تويل الفقهاء العدولمن ((

 من بةي زمان الغ يفًا� تكون أدلة للتويلي وأح،داتير مؤ األم يفً ذكر�ها إمجاالابقة اليتسدلة الاأل إىل و�إلضافة

  :  أموري العدول وهقبل الفقهاء

  

  ))يام �ألمر مع وجود الناصرالق((

لوال ،  النسمةئوبر،  فلق احلبةيأما والذ: )عليه الصالة والسالم( علي  عن)�ج البالغة( ما يف: األول

وال سغب ، كظة ظاملى قاروا علي العلماء أن الى وما أخذ هللا عل، ام احلجة بوجود الناصريوق، حضور احلاضر

  .غار�اى ت حبلها عليأللق، مظلوم

  . ا الناصروالعلماء إن وجدى  األمر علوجوبى دل عليمما 

                                                

  .٢٠: سورة املائدة )١(



٣٨

لن تقدس أمة : موطن ري غيف قولي )صلى هللا عليه وآله(  مسعت رسول هللا:)عليه الصالة والسالم(  عنهًأيضاه يوف

  . وقد تقدم ،متتعتع ري غيها حقه من القويف فيؤخذ للضعيال 

  

  ))ر �ملعروف والنهي عن املنكروا�ت األمر((

ى لة منها عل وحنن نذكر مج،مما هو فوق التواتر عن املنكر يت األمر �ملعروف والنه� رواما ذكروه يف: الثايل

  :لنموذجل ايسب

ا �ا ووصك، والفظوا �لسنتكم، فأنكروا بقلوبكم: ث قالي حديف )عليه السالم( جعفر أيب  عن،فعن جابر

َإمنا السبيل على الذين يظلمون ﴿ ،هميل عليفال سب احلق رجعوا فإن اتعظوا وإىل،  هللا لومة الئمافوا يفوال خت، جباههم ُ
ِْ َ َ

َّ ََ ُ َّ ََِّ

غون يف األرض بغري احلق أولئك هلم عذاب أليم ـ ب ـ ي ٌالنَّاس و  َ ٌُ َْ ُْ َّ َ ِ ِ َِ َْ َِْ ُِ ِ َْ ْ َ َ  وأبغضوهم ، هنالك فجاهدوهم �بدانكم،)١(﴾َ

  . طاعة هللاى ضوا علميوهللا  إىل جعواري ًلم ظفرا حىتظن �ليديوال مر، ً ماالنيً سلطا� وال �غني طالبريغ ،بقلوبكم

 جعلهما ولكن ،دي وكف ال اللسانما جعل هللا بسط:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،لي الطوىيحين وع

  . ًقبضان معايًبسطان معا وي

ولسانه ومنهم التارك إلنكار املنكر بقلبه : )عليه الصالة والسالم( نيملؤمنا ريأم:  قال،)رمحه هللا( يوعن الطوس

  . اءي األحنيت بيده وهو ميو

قتل ى  عليضب � قو سنان الغّمن أحد: نه قالإ ،)عليه الصالة والسالم( ني املؤمنري عن أم)�ج البالغه( ويف

  . أشداء الباطل

  ها يأ: صحابه ألنه قالإ )عليه الصالة والسالم( ة عنهي رواويف

                                                

  .٤٢: سورة الشورى )١(



٣٩

سانه فقد ومن أنكره بل، ئوبر فأنكره بقبله فقد سلم هيلإى دعيًعمل به ومنكرا يًعدوا� ى نه من رأإ، املؤمنون

 أصاب يفذلك الذ، ى السفلنيا وكلمة الظاملي العلف لتكون كلمة هللايومن أنكره �لس، أجر وهو أفضل من صاحبه

  . نيقي قلبه الونور يفق يالطرى  علوقام، ىل اهلديسب

: ًأيضا ي هذا ا�ريرجي )عليه الصالة والسالم(  كالم لإلمام يف)�ج البالغة( يف )رمحه هللا( يد الرضيوقال الس

ده يومنهم املنكر بلسانه وقلبه التارك ب، ري فذلك املستكمل خلصال اخل،دهي وانهفمنهم املنكر للمنكر بقلبه ولس

ع ي ضيده ولسانه فذلك الذيومنهم املنكر بقلبه والتارك ب، ع خصلةيومض ري اخللاخص من نيصلتفذلك متمسك خب

وما ، اءيت األحيده فذلك ميانه وقلبه وومنهم �رك إلنكار املنكر بلس، من الثالث ومتسك بواحدة نيأشرف اخلصلت

ن األمر �ملعروف إو، ي حبر جلكنفثة يف ّ إال عن املنكريل هللا عند األمر �ملعروف والنهي سبجلهاد يفاأعمال الرب كلها و

رزقيقر�ن من أجل وال ي عن املنكر ال يوالنه   . ل من ذلك كلمة عدل عند إمام جائروأفض، نقصان من 

مث ، كميديه من اجلهاد اجلهاد �ين أول ما تغلبون علإ:  قال)عليه الصالة والسالم( لهى  كلمة أخريفو

  . ًنكر منكرا قلب فجعل أعاله أسفلهيًعرف بقلبه معروفا ومل يفمن مل ، مث بقلوبكم، �لسنتكم

ى لقد أوح: ث قالي حد يف)صلى هللا عليه وآله(  عن النيب،)عليهم الصالة والسالم( ه عن آ�ئ،يوعن العسكر

مره أن يجربائ إىل هللا   فقال ، الكفار والفجارى شتمل عليف ببلد سخيل وأ



٤٠

 هفسأل رب، لهمبخسف بفالن قا:  فقال،هيمره هللا ف�عرف ماذا يلزاهد لن االفبّ إال خسف �مأ رب �: ليجربائ

،  عن املنكرينهيال ومر �ملعروف �مكنت له وأقدرته فهو ال : قال، مل ذلك وهو زاهد عابد ّرب عرفين �: فقال

فقال ،  ما نشاهده من منكرإنكارى عل نقدرف بنا وحنن ال ي رسول هللا فك�:  فقالوا، غضيبيفحبهم ى توفر عليوكان 

ًمنكرا ى رأ من :مث قال، عمنكم عذاب هللايل أو  عن املنكر لتأمرن �ملعروف ولتنهن:)صلى هللا عليه وآله( رسول هللا

  .لم هللا من قلبه أنه لذلك كارهعيفحسبه أن ، ستطع فبقبلهيفإن مل ، ستطع فبلسانهيفإن مل ، ده إن اسطاعينكر بيفل

رواها من اريغإىل    . ةريت الكث�ل

  

  ))يري على اجلائرملاذا التغ((

،  عادليت� حىت أو ، آخر مكانه جائريت� ىته حي علريغي فهل ،اجلائرى  عليريوجوب التغى ما دل عل: الثالث

  . هو املطلوبكان  وإن كان الثاين،  الفائدةيث ما هي ح،ان خالف العقلفإن كان األول ك

  

  ))أمور احلسبة((

لرابع ًأمور احلسبة قوال وعمالى دل عل ما: ا  األمور من ذكر تلك )هميعل تعاىل رضوان هللا (فقد أكثر الفقهاء، ً

ارج، واملستند، واحلدائق، اجلواهر:  أمثال،ةيه كتبهم الفقيف لر، واملع ، وجامع املقاصد، كلواملسا، واملناهل، ض�وا

  .  خمتلف أبواب الفقه منها يفمجلةذكر� ، املئاتى مما تربوا عل، هاريوغ، وجامع الشتات

ة كبفإ، أما عملهم  ،هاريج وغيران واخللي العراق وإفعلونه يفيفكانوا ،  إجراء األحكامة منهم متكنوا منرين مجل

 ،كان من بعض بدون حجة ظاهرة أو ً،كن إطالقايهم إما مل يواإلنكار عل، خيمن راجع التوارى  علىفخيما ال ك

كركى  عليفيكإنكار الفاضل القط    كما ال ،ياحملقق ال



٤١

  . من راجع كتابهى على فخي

ًة قوال وعمالريًال بنفسه للسيكن دليذا إن مل وه،  ما ذكر�ه من اإلطالقنيمور وب تلك األني فرق بيوأ  ال ،ً

  . هيطمئن إلي يذد اليؤن أقل من املكوي

  

  ))ديق الثوراتتص((

  .)هما السالميعل( د فخيه شنيوحس ديوز، ام خمتاريق ل)هم السالميعل( ق األئمةيتصدى ما دل عل: اخلامس

كتب  كما هو مذكور يف، وصدقوا فعله خمتارى  ترمحوا عل)عليهم الصالة والسالم( ًن متعددا من األئمةإف

لرجال مما ال داع   .ذكره إىل يا

ر، ري فكثني واحلس)دي لزهم السالميعل( قهميأما تصد ذلك ى ل علديكما  ،ةيالتقى الفة حممولة علخت امل�واوال

روايوإل ،ةيارجخة ويقرائن داخل   : مثل، امهمايدة لقيؤت امل�ك مجلة من ال

، ك لهي ال شرههللا وحدى كم بتقويعل: قولي )عليه السالم( عبد هللا أ� مسعت:  قال،بن القاسمى سيحة عيصح

لرجل لإفوهللا ، وانظروا ألنفسكم ليكون له الغنم فين ا ا هي هو فيًرجال هو أعلم بغنمه من الذفإذا وجد ، يراعها ا

لرجل الذيءجيرجه وخي قاتل بواحدة يوهللا لو كانت ألحدكم نفسان ، هاي كان في هو أعلم بغنمه من الذي بذلك ا

، فقد وهللا ذهبت التوبة ذا ذهبتولكن له نفس واحدة إ، ما قد استبان هلاى عمل علية ي�ق ى مث كانت األخر،رب �اجي

خرج ز، جونء ختريش أي ى فانظروا عل، ختتاروا ألنفسكم إن أ�كم آت مناوأنتم أحق أن ًدا يفإن ز، ديوال تقولوا 

  ولو ظفر لوىف،)صلى هللا عليه وآله( الرضا من آل دمحم إىل ا دعاكموإمن، نفسه إىل كمدعيومل ، ًان صدوقاوك ًكان عاملا

  إمنا ، هيمبا دعاكم إل



٤٢

عوكميء يش إىل وميخلارج منا الفا، نقضهيسلطان جمتمع ل إىل خرج لرضا من  إىل د  )صلى هللا عليه وآله( آل دمحما

لرا، س معه أحديول، ومينا اليعصيوهو ، بهى � لسنا نرضإ، فنحن نرشدكم ة أجدر أن ال يت واأللو�وهو إذا كانت ا

، اسم هللاى  كان رجب قأقبلوا علاإذ، هيمن اجتمعوا علّ إال  ما صاحبكموهللا، من اجتمعت بنو فاطمة معهّ إال ناسمع مي

وكفاكم ،  لكمىكون أقوي ذلك  فلعلكمي أهال تصوموا يفوإن أحببتم، ريشعبان فال ض إىل وإن أحببتم أن تتأخروا

  .  عالمةاينيسف�ل

روا ويف،)عليهم الصالة والسالم( هميإل دعوي كان )عليه الصالة والسالم( ديأن زى فخيوال  ة مكا�ت ي هذه ال

وقد  )عليهم الصالة والسالم( احلجة منهم إىل دعويئط إذ كان ه العادل اجلامع للشرايقام من الفيصحة القى عل تدل

 يحجة زماننا ابن أخو، خلقهى تج هللا به علحيت يأهل البكل زمان رجل من  يف (: عنه ما لفظهيد كما رويقال ز

  . ) من خالفهيهتديوال ، ضل من تبعهيال ، جعفر بن دمحم

 :)عليه السالم( ني للحس)صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)عليهم الصالة والسالم( عن آ�ئه، ن الباقروع

ال دخلون اجلنة بي، نيًامة رقاب الناس غرا حمجليقلوم اي هو وأصحابهى تخطيد يقال له زيرج من صلبك خي ني حس�

  . حساب

ًدا كشهداء ي شهيوهللا عمى مض، ا� وآخرتنايً كان رجال لدنيمن عإ: )عليه الصالة والسالم( وعن الصادق

  . ) السالممعليه( ني واحلسن واحلسي وعل)صلى هللا عليه وآله( استشهدوا مع رسول هللا



٤٣

ا أن أقسمه نار وأمرينيألف د) ليه السالمع(بن دمحم  عبد هللا الصادق جعفر أبو  إيلدفع:  قال،ابةي خرب ابن سويف

  . ريل الرسام أربع د�ني أخا فضريبفقسمتها فأصاب عبد هللا بن ز، يد بن عليب مع زي أصال مني عيف

 قتال أهل يل شهدت مع عميفض �: ليث ابن فضي حدنه قال يفإ )عليه الصالة والسالم( وعن الصادق

و كنت : لتفق: قال، هم دمائفلعلك شاك يف: قال، ستة: قلت ،فكم قتلت منهم: قال، نعم: قلت، الشام ل

شركين: قولي فسمعته وهو :قال، ًشاكا ما قتلتهم  وأصحابه شهداء مثل ما يد عميزوهللا ى  مض، تلك الدماء هللا يفأ

  . )هم الصالة والسالميعل( طالب وأصحابه علي بن أيب هيعلى مض

بن علي د يز إىل ًداي زيال تقس أخ: ينه قال للمأمون العباسإ )عليه الصالة والسالم(  عن الرضا،ثي حدويف

 قتل يف ه حىتءفجاهد أعدا عز وجل غضب � ،)صلى هللا عليه وآله(  فإنه كان من علماء آل دمحم)هما السالميعل(

 يرحم هللا عم: قولي )عليه السالم(  أنه مسع أ�ه جعفر بن دمحم)عليه السالم( بن جعفرى موس أيب ّولقد حدثين، لهيسب

لرضا  إىل نه دعاإ، ًدايز ت ي عم إن رض�: فقلت له،  خروجه يفولقد استشارين، هي مبا دعا إلولو ظفر لوىف، من آل دمحما

ته يل ملن مسع واعي و:)عليه الصالة والسالم( ر بن دمحمقال جعف فلما وىل،  الكناسة فشأنكملقتول املصلوب يفأن تكون ا

عليه (  فقال الرضا، جاء حقها ماريمامة من غ اإليمن ادع س قد جاء يفياحلسن أل أ� �: فقال املأمون، بهجيفلم 

ه كان أتقإو، س له حبقيدع ما لي مل )عليه السالم(بن علي د ين زإ: )السالم   نه إ، � من ذاكى ن



٤٤

عوكم: قال ضل ين هللا وي دريغ إىل دعويه مث ي عل أن هللا نصيدعيمن  جاء ما جاء يفوإمنا ، الرضا من آل دمحم إىل اد

ْجاهدوا يف ا� حق جهاده هو اجتباكمَو﴿ :ةي وهللا ممن خوطب �ذه اآلديوكان ز،  علمريغه بليعن سب ُ َ ْ َ ُ
ِ ِ ِِ َِّ ََّ ِ ُ﴾)١(.  

عليه الصالة (  مثل قوله فهو،)فشأنك الكناسة املقتول املصلوب يفت أن تكون يإن رض(: )عليه السالم( ولهوق

 ذلك مما ريغ إىل ،�هن سبااري وشاء أن ،ًاليراك قتي  هللا شاء أنإن ):هيعلصلوات هللا ( نياحلس إىل  �لنسبة)والسالم

رواي زورد يف لرجالى على فخي ال قوال العلماء مماأت و�د من ال   . من راجع كتب ا

 )صلى هللا عليه وآله(  رسول هللاىانته: قالبن علي  دي عن زي فقد رو، فخديشهبن علي  نيحس إىل أما �لنسبة

ازة ىموضع فخ فصلإىل  نزل هلم ي ،ني عصابة من املؤمن يفيتيهنا رجل من أهل بيقتل هي: مث قال، �صحابه صالة اجلن

رواحهم أجسادهم،�كفان وحنوط من اجلنة   . اجلنة إىل  تسبق أ

ازة الصالة : أقول ملراد بصالة اجلن ً أيضاد فخ ي شهنيوقد كان حس، ً ند� �هداء الثواب لهنيحسى عللعل ا

لر إىل عودي ى عكم عليأ�:  فخ قالصاحببن علي  نيعة احلسيملا كانت ب:  قال، عن أرطأةيفقد رو، ضا من آل دمحما

عوكم، ىعصيطاع هللا وال ي أن ى وعل،)صلى هللا عليه وآله( وسنة رسول هللا، كتاب هللا  أنى وعل، الرضا من آل دمحم إىل وأد

لرعلعدل يفاو، هيكم بكتاب هللا وسنة نبينعمل ف   . ةيالقسم �لسوو، ةي ا

  مر :  قال)عليه السالم(بن علي جعفر دمحم  أيب ةي روايفو

                                                

  .٧٨: سورة احلج )١(



٤٥

 الناس النيبى فلما رأ،  الصالةوهو يفى ة بكيانالثى  صلفلما، ركعةى  بفخ فنزل فصل)صلى هللا عليه وآله( النيب

نزل : قال،  رسول هللا�نا ي بكيكناك تبي رأملا: قالوا ،كميبكيما : ف قال فلما انصر، بكوايبكي )صلى هللا عليه وآله(

ركعة يل ملا صليئ جرباّيعل د معه أجر يكان وأجر الشه هذا املقتل يفيًن رجال من ولدك إ دمحم �: فقالاألوىل ت ال

  . نيديشه

 فلما ارحتلنا من بطن مر، مكة إىل نةيد من امل)هما السالميعل( ت جعفر بن دمحميأكر:  قال،قروشوعن النضر بن 

ركبى فتوضأ وصل: أن قال إىل ،علمينأفخ ف إىل تينته نضر إذا ا�: قال يل قد تك يجعلت فداك رأ: فقلت له، مث 

رواحهم  يفيتيهنا رجل من أهل بيقتل هيولكن ، ال: قال، ًئا أفهو من مناسك احلجيصنعت ش  عصابة تسبق أ

  . اجلنة إىل أجسادهم

) عليهما السالم( ني وعندهم مجاعة من ولد احلسن واحلسوالعباسى موس إىل جاء اجلند برؤوس: ةي رواويف

� إ� � وإ، نعم:  قال،نيهذا رأس احلس:  فقال له،)عليه السالم( بن جعفرى موسّ إال ءيحد منهم بشتكلم أيفلم 

ً وهللا مسلما صاحلا صواما قواما آمرا �ملعروف �هىمض، ه راجعونيلإ ً ً ً بوه يجيفلم ، هته مثلي أهل بن املنكر ما كان يفًا عيً

  . ءيبش

  

  ))إطالق أدلة اجلهاد والدفاع((

ر�إطالق اآل: السادس ل ، ني من الطائفتيوحماربة املعتد، والدفاع،  اجلهادة الواردة يفريت الكث�وات وا

 نيفإ�ا ب، ن احلكومةا من شأهكون أغلبي ذلك مما ريوغ، والقصاص، واحلدود،  عن املنكريوالنه، واألمر�ملعروف

   خمتلف ًا منها يفري ذكر� كثوقد، ديل ومؤيدل



٤٦

  : منها واليت،اب الفقهأبو

لوا أو يصلبوا أو ﴿: قوله سبحانه ـ ت ق ـ ي ْإمنا جزاء الذين حياربون ا� و رسوله و يسعون يف األرض فسادا أن  َْ َ َُ ُ ُ َ ُ َََّ ْ َُ َّ ََ ْ ً َ ِ ْ ِ ِ ََّ َْ ْ ََ ََُ ُ ََّ ُ َ ُ
َِّ

قطع أيديهم و أرجلهم  ـ ْت ُْ ُْ ُ َ ََ
ِ ْ َ َّ َ فوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا و هلم يف اآلخرة عذاب ُ ـ ن ـ ي ٌمن خالف أو  َ ِ

َ
ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِْ ُْ َُ ََ ْ ُّ ٌَ ْ َ

ِ ِ َْ َ ْ َ ْ ُ ْْ
ٍ

ٌعظيم قدروا عليهمّ إال  *َ ـ ت بل أن  ـ ق ْالذين �بوا من 
ِ ْ ََْ ُ

ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ُ
ِ

َ
َّ﴾)١( .  

وا فأَو﴿: ومنها قوله سبحانه ل ـ ت ـ ت ـ ق ََإن طائفتان من المؤمنني ا ُ َ َ ْ َ
ِ ِ ِْ ُ ْ َ

ِ َ ْ غت إحدامها ِ ـ ب هما فإن  ـ ن ـ ي ـ ُصلحوا ب ْْ ِْ ِْ َ َ َ َُ ُ َ
ِ
ْ

ْعلى األخرى ُ ْ َّ فقاتلوا اليت ََ ُِ بغي َ ـ ْ ت َ حىت تفي َ َّ ِء إىل َ
هما �لعدل و أقسطوا إن ا� حيب  َ ـ ن ـ ي ـ ب ُّ أمر ا� فإن فاءت فأصلحوا  ُِ ِ

ََّ ََّّ ِ ُِ َْ َ ََ
ِ ْ َ ُْ ِ َ ْ َْ ُ

ِ
ْ َ َْ َ ْ ِ ِ

َالمقسطني
ِ ْ ُ ْ﴾)٢( .    

  ))لغيبةيان حكم السلطان زمن اب((

 بةي زمن الغنوا حكم السلطان يفي ب)نيهم أمجعيصلوات هللا عل( كون الرسول واألئمةي أن نيئر باألمر دا: السابع

  .ءينوا كل شي ب)هم الصالة والسالميعل( �مأ ث ورديح، ف النصوص خالوالثاين، نوايبيمل أو 

 حجة  يف)صلى هللا عليه وآله( خطب رسول هللا : قال،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،محزة الثمايل أيب  موثقةويف

ء يوما من ش، وقد أمرتكم بهّ إال عدكم من الناربايقربكم من اجلنة ويء يها الناس وهللا ما من شي أ�: الوداع فقال

  . تكم عنهيوقد �ّ إال دكم من اجلنةباعيقربكم من النار وي

 احلمد �: )عليه الصالة والسالم( نياملؤمن ريقال أم:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،وعن دمحم بن مسلم

  . هيع ما حتتاج إلينت لألمة مجيب ا حىتي من الدنرجينخي مل يالذ

  إن � تبارك : قال )عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،وعن مرازم

                                                

ـ ٣٣: سورة املائدة )١(  ٣٤.  

  .٩: سورة احلجرات )٢(



٤٧

و : قوليع عبد يستطيال  حىت ،ه العباديإلتاج حيًئا يوهللا ما ترك هللا ش حىت ،ءيًا� لكل شي القرآن تبأنزل يف وتعاىل ل

نزله هللا فّ إال  القرآنكان هذا أنزل يف   . هيوقد أ

  . سنة ه كتاب أويوفّ إال ءيما من ش: قوليمسعته :  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،وعن محاد

،  حد كحد الدارً وال حراما ولهًالما خلق هللا حال: قولي )عليه السالم( عبد هللا أ� مسعت : قال،مانيلوعن س

ونصف  واجللدة، وما سواه أرش اخلدش حىت ، من الداردار فهو وما كان من ال،قين الطرم ق فهويفما كان من الطر

  . اجللدة

تاج حي ًئايدع شيمل  إن هللا تبارك وتعاىل: قولي مسعته : قال،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،سي بن قريوعن عم

نزله يفّإال  ه األمةيإل   . ًء حداي وجعل لكل ش)صلى هللا عليه وآله( نه لرسولهي كتابه وبأ

رواريغ إىل   . هاريلوسائل واملستدرك والبحار وغ ادها املتتبع يفجي ت اليت�ها من ال

ث يوح، نوهاي وبنيقرروا إمامة العادل أو ،نوهاين وبيرئ أن قرروا إمامة اجلاماإ )هم السالميعل(هذا فإ�م ى وعل

  .  منه �ذا القدريل نكتفيلكالم طو وا،كون الثاينيبد وأن كون األول فاليكن أن ميال 

  



٤٨

  

  )) للفقيهمطلقةوالية ال ((

  .ليصالتف أو ً،ة مطلقايالوال أو، ًة مطلقايال هل األصل عدم الو:)مسألة(

 وجب عدم استقامة معاشينفسه ى اره عليختا مكان يفّ إال أحدى ة أحد عليوجه لوالال إذ ، رياألخ الظاهر

  .ناس ومعادهملا

شرع الذ ن إذا توقف معاش كويار ال يختقوالن �ن هذا االي ،لنفسه ار اإلنسانيختقوالن �ين يفإن العقل وال

ًمرضا مهلكا احملتاجض يالعقالء للمر قوليولذا ، ريار الغيختاى عاش علملاألعم ل ىنملعاإلنسان � : إذا قال بيالطب إىل ً

  . اإلضرار �اكال ال متلك نفسك يف: بي فال أراجع الطبي نفسك مالإين

 أما �لنسبة، وهكذا، ذهاب قوة من قواهإ أو ،قطع عضو من أعضائه أو ،نتحارد االيريمن  إىل وكذلك �لنسبة

  .ريد الغي باريختشبههما فكل االأا�نون والطفل ومن إىل 

روا بة وهم العلماء ي عصر الغ جعل اإلسالم الوالة يفا تقدم يفبعض م إىل ت �إلضافة�وقد وردت مجلة من ال

 العلماء ءتعد صورة ة يفيما تقدم وجه اإلستشاري كما ذكر� ف،دي كتاب التقلن ذكر�ها يفيالعدول �لشرائط الذ

  .ك مجلة من تلك النصوصيوإل، املراجع

  

  ))بولة ابن حنظلةمق((

 نهما منازعة يفي من أصحابنا بني عن رجل)عليه السالم( عبد هللا أ� سألت: قال، مقبولة عمر بن حنظلة: منها

 منا حتاكم�طل فإ أو  حقهم يفيمن حتاكم إل:  فقال،ل ذلكحيأالقضاة  أو إىل السلطان إىل كماااث فتحريم أو نيد

ًوإن كان حقا �بتا له، ًخذ سحتا�كم له فإمنا حيوما ، الطاغوتإىل  كفر ي أن  هللامروقد أ، الطاغوتإلنه أخذه حبكم ، ً

ـ﴿ :تعاىلقال هللا ، به ي َيريدون أن  ُْ َ َ َتحاكموا إىل الطاغوت وُ ُ
ِ ُ َّ َ ِ َ ِقد أمروا أن يكفروا بهَ ِِ

ُ ُُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ﴾)١(، قال،صنعانيف يفك: قلت : 

كماضوا به حريوعرف أحكامنا فل، حاللنا وحرامنا يفثنا ونظر يحدى رو من كان منكم ممن قد إىل نظراني،ً   

                                                

  .٦٠: سورة النساء )١(



٤٩

لراد عل، نا رديتخف حبكم هللا وعلاسفإمنا ه منه لقبيفإذا حكم حبكمنا فلم ، ًكم حاكماي قد جعلته علفإين نا يوا

لراد عل   . )١(�حد الشكرك �ى عل وهو، هللاى ا

  

  ))ة أيب خدجيةمشهور((

: قل هلم: نا فقالحابصأ إىل )عليه السالم( عبد هللا أبو بعثين:  قال،بية التهذيرواى ة علجيخد أيب  مشهورةويف

أحد من هؤالء  إىل  أن تتحاكموا،ء من األخذ والعطاءي شنكم يفي بىتدار أو ،نكم خصومةيوقعت ب كم إذا�إ

ً  بعضكم بعضااصمخيكم أن �وإ، ًاي قد جعلته قاضفإين، نا وحرامنا حاللفًنكم رجال ممن قد عري اجعلوا ب،قساالف

  . )٢(السلطان اجلائرإىل 

  

  ))رى يف الرجوع إىل الفقهاء�ت أخروا((

اكم بعضكم حيكم أن �إ: )عليه السالم( عبد هللا جعفر بن دمحم الصادق أبو قال:  قال،ق عنهوة الصدي رواويف

، ًاي قد جعلته فاضفإين، نكميفاجعلوه ب، ��ضاقًئا من يعلم شيمنكم  رجل إىل ولكن انظروا، أهل اجلور إىل ًبعضا

  . )٣(هيفتحاكموا إل

ًئا من يش: أنه قالّ إال ،ةجيخد عن أيب، يعن احلسن بن عل، بن دمحمى عن معل،  بن دمحمني عن احلسينيكلواه الور

  . )٤(ضائناق

َّإن ﴿ : سورة النساءقوله سبحانه يف إىل ة إشارةمية الكري املقبولة �آليف )عليه الصالة والسالم( واستدالل اإلمام ِ

ؤ ـ ت مركم أن  َا� � ُ ْ َ ْ َُُ ُ َْ ِدوا األما�ت إىلَّ ِ َ ْ ني النَّاس أن حتكموا �لعدل إن ا� نعما يعظكم به إن ا�  ُّ ـ ب َ أهلها و إذا حكمتم  ْ َ َّْ ََّّ َِّ ِ ِِ ِ ِِِ ُ ُ َُ َ َ ََّ ِ ْ َ ْ ِ ُ ََْ ْ َ َِ َ ْ ُ ْ
ِ
ْ

ًكان مسيعا بصريا  َ ً َ ـها الذين آمنوا أطيعوا ا� و أطيعوا الرسول و أويل األ *َ ي َ� أ ْ ِ ُ َ َ ََ ََ ُ َّ ُ ُ َََّ َُ َ
َّ ْمر منكم فإن تنازعتم يفُّ ُْ ْ َ َ ْ َِ ُ ْ ِ ِ ْ شي ْ ردوه  َ ـ ف ُء  ُّ ُ َ ٍ

ر  ـ ي وم اآلخر ذلك خ ـ ي ؤمنون �� و ال ـ ت تم  ـ ن ٌإىل ا� و الرسول إن ك ْ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِْ ِ

ْ َ ْ َ َ
ِ َِّ َِّ َ ُ ْ ُ ْ ْ َُّ ْ ِ ِِ

ُ َ  

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



٥٠

ًو أحسن �ويال  َْ ُ َ ْ َ هم آمنوا مبا أنزل إ* َ ـ زعمون أن ـ ي ـر إىل الذين  ت ِأ مل  َِِ ُْ َ َِ ُ َ َْ ُ َّ َ ُ ُ ْ َ
َّ َ َ َ بلك يريدون أن َْ ـ ق ْليك و ما أنزل من  َ َُ ُ ُ َْ َ

ِ
ْ َْ ِ َِ ْ َ َ

تحاكموا إىل الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا ـ ًي ََ ُ ُ َ ًَ ََ ْ ُ َّ َِّ ْ َْ َ ُُ ْْ َّ ُ َ َ ُ
ِ ِِ

ُ ُُ ْ ِ ُ َ ِ َ﴾)٢(،)١( .  

والبحار ، تدرك الوسائلومس، ون أخبار الرضايوع،  للصدوق واألمايل، األخباراينومع، هيالفقى وقد رو

روا هاريوغ   :واللفظ لألول، ريسية �ختالف يهذه ال

 :ليق، ياللهم ارحم خلفائ: )صلى هللا عليه وآله(  قال رسول هللا:)عليه الصالة والسالم( نياملؤمن ريقال أم: قال

  . )٣( وسنيتيثيروون حدي ويتون من بعد�ن يالذ:  قال،كؤومن خلفا رسول هللا �

ارحم خل:  قال)صلى هللا عليه وآله( نهإ :عضها بويف ً ثال�يفائاللهم 
)٤( .  

ملراد �م األئمةيال و بريب لوضوح أن التع)عليهم الصالة والسالم( توهم أن ا  ري غ)ثيرواة احلد(ـ  عنهم 

ترة يف،تهي وأهل ب،وآله، عنهم بعرتته عربيبل ، معهود روا  وما أشبه من األلفاظ املتوا   . ت�ال

صلى هللا (  هللاقال رسول:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب عن، عن القداح، يسيمحاد بن ع إىل  بسنده،الكايف ويف

تضع أجنحتها لطالب العلم وإن املالئكة ل، اجلنة إىل ًقايًا سلك هللا به طره علميطلب فيًقا يمن سلك طر: )عليه وآله

العابد ى وفضل العامل عل،  البحراحلوت يف حىت  األرضومن يفسماء  الم من يفستغفر لطالب العليوإنه ، ًرضا به

ًنارا وال درمها ولكن يورثوا دياء مل ي إن األنب،اءيوإن العلماء ورثه األنب، لة البدريسائر النجوم لى قمر علكفضل ال ً

  . )٥(فمن أخذ منه أخذ حبظ وافر، لعلمورثوا ا

                                                

ـ ٥٨: سورة النساء )١(  ٦٠.  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



٥١

  . )١(ليسرائإ اء بيني كأنبعلماء أميت: نه قالإ )آلهصلى هللا عليه و(  عن النيب،ايلوعن الغو

اء ي كمنزلة األنب هذا الوقته يفيمنزلة الفق:  قال) العامل رمحه هللايأ ( أنهيورو: )عليه السالم ( فقه الرضاويف

  . )٢(ليسرائإ  بينيف

ؤاء أعلمهم مبا جيالناس �ألنب إن أوىل: )عليه السالم( قال : �ج البالغةويف   . )٣(وا بها

نراقويف ، امة بعلماء أميتيوم القيأفتخر  :نه قالإ )صلى هللا عليه وآله( عن النيب، عن جامع األخبار، ي عوائد ال

  . )٤(ياء قبلي كسائر أنبول علماء أميتفأق

، كةاملالئ هيا مات املؤمن بكت علإذ:  قال،)عليه الصالة والسالم(ى احلسن موس إىل أيب  بسنده،الكايف ويف

قاع سدها يً اإلسالم ثلمة ال وثلم يف، ها �عمالهيصعد في كان سماء اليتوأبواب ال، هايعبد هللا علي كان  األرض اليتوب

  . )٥(نة هلاياملد صون اإلسالم كحصن سورهاء حق الفني ألن املؤمن،ءيش

ت عنه أرشدك وثبتك من أمر أما ما سأل: )فرجه عجل هللا تعاىل ( الزمان عن موال� صاحبيع املرويالتوق ويف

 جيتفإ�م ح، ثنايرواة حد إىل هايعة فارجعوا فواقلوأما احلوادث ا: أن قال إىل  عمناتنا وبيني من أهل بيلن ياملنكر

  . )٦(هميوأ� حجة هللا عل، كميعل

   .)٧(الناسى ام علكالعلماء ح:  قال،الغرر  يف)عليه الصالة والسالم( نياملؤمن ريأم ي علوعن

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  



٥٢

ً أيضا يروياطب �ا علماء عصره وخيلة ي خطبة طو يف)عليه الصالة والسالم( نين احلسإ ):حتف العقول( ويف

  .)١( )عليه الصالة والسالم( ني املؤمنريمثلها عن أم

  ).يهما السالمعل (مام نقل كالم والدهولعل اإل

ى ه من سوء ثنائه علءايلوأس مبا وعظ هللا به ها الناياعتربوا أ: )عليه الصالة والسالم( فقد قال، حال أي ىوعل

وهلم اإلمث﴿ :قوليإذ ، حباراأل ـ ق لر�نيون و األحبار عن  نهاهم ا ـ ي َْلو ال  ِْ ُْ ُ
ِِ

ْ َْ ْ ََ ُ ْ َ َ َ ُّ َِّ َّ ُْ َلعن الذين كفروا من بين﴿:  وقال،)٢(﴾َ ْ
ِ ِ

ُ َ َ َ َ
َّ ُ  

َإسرائيل ْ فعلون﴿ :قوله إىل ،)٣(﴾ِ ـ ي َلبئس ما كانوا  ُ َ ْ َ ُ َ لظلمة الذين  عاب هللا ذلك عليهم أل�م كانوا يرون من اوإمنا ،)٤(﴾َِْ

و، رغبة فيما كانوا ينالون منهم،الفساد فال ينهو�م عن ذلكبني أظهرهم املنكر و َفال  :هللا يقول و،رهبة مما حيذرون 

َختشوا النَّاس و َ ُ َ ِاخشونَْ
ْ َ ْ)وقال،)٥ : َالمؤمنون و َُ ُ ِ ْ عضهم أوليْ ـ ب ِالمؤمنات 

َْ ْ ُ ُ ْ َ ُ
ِ ْ ُ عضْ ـ ٍاء ب ْ َ َ �مرون �لمعروف وُ َ

ِ
ُ ُْ ْ ِ َ ُ هون َْ ـ ن ـ َي ْ َ ْ َ

ِعن المنكر َ ْ ُ ْ ِ َ)مت استقامت الفرائض أقيريضة منه لعلمه ��ا إذا أديت والنهي عن املنكر ف فبدأ هللا �ألمر �ملعروف و،)٦

امل وخمالفة الظامل عاء إىل اإلسالم مع رد املظالنهي عن املنكر د وذلك أن األمر �ملعروف و،صعبهاكلها هينها و

  .وضعها يف حقهاء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها و قسمة الفيو

الناس لكم  أنفس و�� يف، حة معروفةيو�لنص، ورةكمذ ريخلو� ، �لعلم مشهورةةعصاب، تها العصابةيمث أنتم أ

ركم من ال فضل لكم عليو، فيكرمكم الضعيو، فيهابكم الشري، مهابة   يفتشفعون، د لكم عندهيوال ، هيؤث

  ، احلوائج إذا متنعت من طال�ا

                                                

)١( .  

  .٦٣: سورة املائدة )٢(

  .٧٨: سورة املائدة )٣(

  .٧٩: سورة املائدة )٤(

  .٤٤: سورة املائدة )٥(

  .٧١: سورة التوبة )٦(



٥٣

، ام حبق هللايعندكم من القى رجيا س كل ذلك إمنا نلتموه مبيأل، كرامة األكابر بة امللوكيق �ي الطرومتشون يف

ن كنتم عن أكثر حقه تقصرون ، وأما حقكم بزعمكم فطلبتم، عتمي وأما حق الضعفاء فض،ق األئمةفاستخففتم حب، وإ

،  جنتههللاى علأنتم تتمنون ،  ذات هللاتموها يفية عادريوال عش،  خلقهايًوال نفسا خاطرمت �ا للذ، ًفال ماال بذلتموه

ورة  م ألنكم بلغت، هللا أن حتل بكم نقمة من نقماتهى  علها املتمنونيم أكيت عليلقد خش، ًوأما� من عذابه، سلهروجما

رون عهود هللا منقوضة وقد ت،  عباده تكرمونوأنتم �� يف، عرف �� ال تكرمونين وم، من كرامة هللا منزلة فضلتم �ا

 لزمن يفوالبكم وا يوالعم، ورةق حم)صلى هللا عليه وآله( وذمة رسول هللا، م لبعض ذمم آ�ئكم تفزعونوأنت، فال تفزعون

هان واملصانعة عند الظلمة نون و�ألديها تعي فلوال من عم،  منزلتكم تعملونوال يف، املدائن مهملة ال ترمحون

  .�منون

مركم هللا به من النه  من هيبة ملا غلبتم عليوأنتم أعظم الناس مص،  وأنتم عنه غافلونيناه والتيكل ذلك مما أ

ن جماري األمور واألحكام على أيدي العلماء ��، األمناء على حالله وحرامه، � ذلك، منازل العلماء لو كنتم تسعون

، نة الواضحةي السنة بعد البفكم يفواختال، بتفرقكم عن احلقّإال فأنتم املسلوبون تلك املنزلة، وما سلبتم ذلك 

ولكنكم ، كم ترجعيوإل، وعنكم تصدر،  تردكمي ذات هللا كانت أمور هللا علوحتملتم املؤنة يفى األذى علولوصربمت 

ى سلطهم عل،  الشهواتون يفريسيو، ن �لشبهاتعملوي، هميديأ واستسلمتم أمور هللا يف، مكنتم الظلمة من منزلتكم

ركم من املوت   فأسلمتم الضعفاء ،  مفارقتكمي هاة اليتيعجابكم �حلإو، ذلك فرا



٥٤

،  امللك �رائهمتقلبون يفي، شته مغلوبيمعى  مستضعف علنيوب،  مستعبد مقهورنيفمن ب، هميدي أيف

خليو ، صقعيب يطمنربه خى  كل بلد منهم عليف، اجلبارى  علةئيوجر، رارًء �ألشدات �هوائهم اقيزستشعرون ا

 سطوة يد وذي عن جبارنيفمن ب، د المسيدفعون يالناس هلم خول ال و، ها مبسوطةيهم فيديوأ، فاألرض هلم شاغرة

، ض ملئت من غاش غشوم ال أعجب واألريل ًا عجبا ومايف ،دي املعئعرف املبديمطاع ال ، ديفة شديالضعى عل

، ننايب ما شجري حبكمه في والقاض،عناه تنازي ما ففا� احلاكم يف، مي رحري �م غنياملؤمنى وعامل عل، ومتعد ظلوم

نر، ًوال التماسا من فضول احلطام،  سلطانًكن ما كان منا تنافسا يفينه مل أاللهم إنك تعلم  ن املعامل م يولكن ل

ن مل إفإنكم ، كفرائضك وسننك وأحكامعمل بيو، ن من عبادكمن املظلومو�و،  بالدكونظهر اإلصالح يف، نكيد

توكلنايوحسبنا هللا وعل، كميب إطفاء نور ن يفوعملوا، كمي الظلمة عليصرو� وتنصفو� قوتن ه يوإل، ه أنبنايوإل، ه 

   .)١(رياملص

مصابيح الدجى،  بعد أئمة اهلدى وخلق هللا من خري نه سئلإ ،)عليه الصالة والسالم( عنه ، رواية أخرىويف

  . )٢(العلماء إذا صلحوا: قال

الفقهاء أمناء  :)صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)عليه الصالة والسالم( الصادق إىل  بسنده، الكايفويف

لر باع السلطان:  قال،اي الدن رسول هللا وما دخوهلم يف�: ليق، اي الدندخلوا يفيسول ما مل ا ك ذا فعلوا ذلفإ، ات

  . )٣(نكميدى فاحذروهم عل

رواويف   . )٤(نكم�أدى فاحذروهم عل: ت� بعض ال

  . )٥(أد�همى  عليالناس كفضلى مل علفضل العا:  قال)صلى هللا عليه وآله( عن النيب، عن ا�مع، لعوائد اويف

                                                

ـ ٧٩ ص٩٧ج: ر، وحبار األنوا٢٣٩ـ ٢٣٧ص: حتف العقول )١(   .٣٧ ح١ ب٨١ 

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



٥٥

م ّعظ: أن هللا قال وتعاىل هللا سبحانه عنى  إنه حك،)عليه الصالة والسالم( عيسى  عن،ة رواها البحاري روايفو

ملرسل وينيالنبّ إال يع خلقيمجى  فضلتهم علفإين، العلماء وأعرف فضلهم ، الكواكبى  كفضل الشمس عل،نيا

   .)١(ءيكل شى  عليوكفضل، ايالدنى وكفضل اآلخرة عل

تزع يإن هللا ال  :)صلى هللا عليه وآله(  قال النيب،وايلغوعن ال تزاعااالعلم ن إذا  حىت،  العلماءتزعه مبوتنيولكن ، ًن

   .)٢(فضلوا وأضلوا،  علمريا الناس بغفأفتوًبق منهم أحد اختذ الناس رؤساء جهاال يمل 

قدر ينقطع عن إمامه ال يم يتيم يتيتم هذا اليوأشد من :  قال،)عليه الصالة والسالم( ي العسكرري تفسويف

ًعتنا عاملا بعلومنا وهذا يفمن كان من شال أ ،نهيرائع دمن ش  بهىبتليما يف مهف حكي كيدري وال ،هيالوصول إل

ق ي الرفعتها كان معنا يفيشروعلمه فمن هداه وأرشده ال أ ، حجرهم يفيتيملنقطع عن شهادتنها ا ناعتيبشراجلاهل 

   .)٣(صلى هللا عليه وآله عن رسول هللا) عليهم السالم(عن آ�ئه  أيب  بذلكّحدثين، ىاألعل

خرج ضعفاء شعتنا ويًعتنا عاملا بشريمن كان من ش :)عليه السالم( طالب  علي بن أيبلوقا  ةا من ظلمعتنيأ

   .)٤(ع تلك العرصاتيء ألهل مجيضي نور رأسه �ج منى امة وعليوم القي جاء ، حبو�ه بهينور العلم الذ إىل جهلهم

  م آل دمحم يتيأفضل كافل : )عليه السالم( علي نقال احلسن بو

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



٥٦

م يتيفضل كافل ى  عل،هيوضح له ما اشتبه علي و،لههرجه من جخي ،ه اجلهلي ت يفب الناش،هيمن موالاملنقطع 

   .)١(ىالسهى ه كفضل الشمس عليسقيطعمه وي

 اليت  فواساه من علومنا،نا �ستتار�تًما قطعته عنا حمنيتي كفل لنا نم: )عليه السالم(بن علي  نيوقال احلس

  يف مالئكيت�  اجعلوا له،كرمل�  أ� أوىل،ي املواسميها العبد الكري أ� :له قال هللا تعاىلّال  إ، أرشد وهداه،هيسقطت إل

   .)٢( سائر النعممن �اق يليها ما يوضموا إل، ان بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصراجلن

م ما ي لتعل،وعن مشاهدتنا عنا نيتامنا املنقطعيًما من أيتينقذ يه واحد يفق: )عليه السالم( بن جعفر موسى وقال

   .)٣(س من ألف عابديإبلى شد علأه ي إلهو حمتاج

 نيه والذابي علنيه الدالي إلنيبة قائمكم من العلماء الداعيبعد غى بقيلوال من : )عليه السالم (دمحم علي بن وقال

عز ك هم األفضلون عند هللا أولئ :أن قال إىل ،ن هللايارتد عن دّ إال  أحديملا بق: أن قال إىل نه حبجج هللايعن د

  .)٤(وجل

ًت سندا وداللة� بعض هذه الرواوجه الكالم يف ث ذكريوح  إىل ي ال داع،ة من املكاسبيال �ب الو يفً

  .  وهللا املستعان،ا فقطهي وإمنا أرد� اإلملاع إل،ذكرها

  

  )) وسائر الشروطالوالة((

 ي القاضنيه فرق بيوعل، ومل أجد من تعرض هلا من فقهائنا،  الوايلت اشرتاط أمور أخر يف�وا مجلة من الرمث يف

  أمور البالد والعباد  ريديالذي   الوايلني وب،ةياآلخذ �زمة احلكم من �ح ريد غيومرجع التقل

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



٥٧

ن مت سند وداللة إ الشروط املذكورة  الثاينشرتط يفيث يح، ةي �نةيد من �حي للتقلتهيمرجع إىل �إلضافة

روا ومل نقل إ�ا أغلباليتت �ال ملذكوصفة من الصفات  إىل اجيحتكن عدم االمينه إث يح، ةي نذكرها    الوايلة يفرا

ًا� وسلباجيدور احلكم مدارها إيإن قلنا ��ا علة ال حكمة ال ،  عنهاستغينيف ً.  

ملذكورات يف ريصفة غ إىل تاج األمرحيبل رمبا  رواا   توفر تلك الصفة يفة يفلح إذا كانت املصً،أيضات � ال

  .الوايل

 فالبد أن الناس ،هي كالمنا فيبة الذي زمن الغنتخاب الناس يفكون �يرائط ش اجلامع للالوايل اريختان إث يوح

لرشين فيالذ ًدون علما وعقال ال يهم أهل احلل والعقد وا وقد ذكر� ، ة الكاملةيه األهليف املتوفرّ إال جعملراتارون من اخيً

كم حنتخبو�م لليًوتبعا لذلك ، قلدهم الناسيف رشحون املراجعيوزات حلن اإ ثيح، نتخاباال ةيفيا ك بعض كتبنيف

ملرجعنيفإن ب، مهنيب  مة يفاحلكو فإن، ن األول أعم من الثاينإث يح، ًاًة احلكم عموما مطلقيد ومرجعية للتقلي ا

ا كان لنوابه، )عليه السالم (مام مث اإل،)صلى هللا عليه وآله(  للرسولنياملسلم  ، ال حكومة الفرد،ًفإذا كان غائب

وال حكومة مجاعة من ، ةياثروال حكومة و، كحكومة املشروطة، ًدا ��لسيمق أو ً،مطلقا املنتخب من سائر الناس

  .بل كما ذكر�ه، اسةي كتب السما أشبه مما ذكروه يف أو نخبةلمن ا أو شرافاأل

  

  ))�ت وسائر الشروطالروا((

روا، حال  أيىوعل د مجلة منها ي شروط مرجع التقلريًكون احلاكم مشروطا بشروط أخر غى ت الدالة عل�فال

  :لمث، هذه

ّ إال  تصلح اإلمامةال: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)عليه السالم(  عن الباقر، الكايفما رواه يف

  ، يليمن ى ة عليوحسن الوال، لك به غضبهمي وحلم ، هللايجزه عن معاصحيورع  ،ه ثالث خصاليلرجل ف



٥٨

لرح كون هلمي حىت    .)١(ميكالوالد ا

لرحاكة يون للرعك يحىت :ىخر أةي رواويف    .)٢(ميألب ا

فإن شغل شاغل ، هيوأعلمهم �مر هللا ف، هيقواهم علأها الناس إن أحق الناس �ذا األمر يأ: )�ج البالغه( ويف

   .)٣(قوتل  فإن أىب،استعتب

: أن قال إىل صلى هللا عليه وآله برسول هللا إ� أوىل: )عليه الصالة والسالم( ني املؤمنري عن أم،)حتجاحاال( ويف

وأثبتكم جنا�ً،ذربكم لسا�أو، وأعلمكم بعواقب األمور، ني الدوأفقهكم يف ً)٤(.   

   . أسوة)عليه الصالة والسالم(نه أ ةميبضم

روج والدماء واملغامن واألحكام ى  علكون الوايلي أن ينبغيقد علمتم أنه ال و: ًأيضا) �ج البالغة (ويف الف

   .)٥(قطعهم جبفائهي فوال اجلايف، ضلهم جبهلهيوال اجلاهل ف،  أمواهلم �متهفتكون يف، لي البخنيوإمامة املسلم

    .)٦(استه وجبت طاعتهيمن حسنت س: ر الغرر والدر كما يف)عليه الصالة والسالم( عنهو

إقامة احلق ى وجنان عل، ولسان قؤول، قلب عقول إىل تاج اإلمامحي :)عليه الصالة والسالم(  عنه،هيوف

  .)٧(صؤول

    .)٨(ةية استحق الواليفاكمن أحسن ال: )عليه الصالة والسالم( ه عن،هيوف

وأعلم ، كون أزهد الناسين ب أحي صفات ذاته فإنه  يفوأما اللوايت:  صفات اإلمام يف)احملكم واملتشابه( ويف

  .)٩(هيتبع ذلك لعلل تقتضيوما ، وأكرم الناس، شجع الناسأو، الناس

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

  . ح١٢٨ ب٤٣ ص٩٠ج:  انظر حبار األنوار)٩(



٥٩

م كان ما ريغعلى من عمل : )صلى هللا عليه وآله( رسول هللا  قال،)عليه الصالة والسالم( وعن الصادق  عل

  .)١(صلحيفسد أكثر مما ي

 ريغى ة كالسائر علري بصريغى العامل عل: قولي )السالمعليه ( عبد هللا أ�  مسعت: قال،ديوعن طلحة بن ز

   .)٢(ًبعداّ إال ريده سرعة السيزيال ، قيطر

ًأفضلهم حلما وأمجعهم علما وس: )عليه السالم( قال ، حتف العقولويف .)٣(اسةيً

   .)٤(اسةي للعلم وحسن السً علما وأمجعهمً، نفسك حلما أمر جنودك أفضلهم يفِّول:  الدعائمويف

 فقد ،أما بعد: )رمحه هللا(شرت ًهم مالكا األيعل أهل مصر ملا وىل إىل )يه السالمعل( كتابه  يف)�ج البالغة( ويف

روعي الو، م اخلوف�نام أيًكم عبدا من عباد هللا ال يبعثت إل ق يالكفار من حرى أشد عل، نكل عن األعداء ساعات ال

ال ، وف هللايف من سيفإنه س، ما طابق احلقيعوا أمره فيامسعوا له وأطف، أخو مذحج،  احلارثنو مالك بوه، النار

مركم أن تنفروا، ةي الضرببة وال �يبظل اليكل مركم أن تق، فانفروا فإن أ وال  خرؤي قدم والينه ال إف، موايموا فأقيوإن أ

دوكمأمري، وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم، وشدة شكيمته علعن ّ إال قدميجم وال حي   .)٥(ى ع

  

                                                

)١( .  

)٢( .  

  . عهده عليه السالم إىل األشرت١٣١ص:  حتف العقول)٣(

  . ذكر ما جيب لألمراء وما جيب عليهم٣٥٧ ص١ج: إلسالم دعائم ا)٤(

  .٣٨الرسائل :  �ج البالغة)٥(



٦٠

 أحب لك ما  أ�ذر إين�:  قال)صلى هللا عليه وآله( ن النيبإ ،ذر إىل أيب  بسنده،ي الطوس عن أمايل، البحارويف

   .)١(ميتي مال نيوال تول، نياثن على فال �مرن، ًفاي أراك ضع إين،يأحب لنفس

بزمانه  :أن قال إىل ... مفضل�: قال ،)عليه السالم( عبد هللا أيب عن،  عن املفضل بن عمر، الكايفويف والعامل 

   .)٢(ه اللوابسيجم علال �

، وإلمامك  نفسك � ولرسولهفول من جنودك أنصحهم يف: ملالك األشرتكتبه ما ي ف)ة�ج البالغ( ويف

، ء�األقوى عل بوينو، �لضعفاءأف ريو، العذر إىل حيسرتيو،  عند الغضبئبطي ممن ً،وأفضلهم سلما، ًبايوأنقاهم ج

والسوابق  و�ت الصاحلةيحساب وأهل الب املرو�ت واأليمث الصق بذو، قعد به الضعفيوال ، ه العنفريثيممن ال 

  .)٣(والسماحة والسخاء والشجاعة مث أهل النجدة، احلسنة

ضعفك يًبا� وال ج، عدك الفقريو عدل بك عن الفضليًال ي مشورتك خبوال تدخلن يف: ًأيضا )ة�ج البالغ( ويف

  .)٤(معها سوء الظن ��جي إن البخل واجلنب واحلرص غرائز شىتف، ن لك الشره �جلوريزيً صايوال حر، عن األمور

ثرةًةًارا وال توهلم حما�يختا أمور عمالك فاستعملهم نظر يفامث : ًأيضا )ة�ج البالغ( ويف  مجاع من فإ�م،  وأ

وخ منهم أهل، انةيشعب اجلور واخل فإ�م ،  اإلسالم املتقدمةو�ت الصاحلة والقدم يفياء من أهل البي التجربة واحلوت

ً عواقب األمور نظرا وأبلغ يفً، املطامع إشرافاوأقل يف، ًوأصح أعراضا، ًأكرم أخالقا
)٥(.   

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



٦١

روج والدماء ى  علكون الوايلي أن ينبغيوقد علمتم ال : )عليه الصالة والسالم(  قالً،أيضاه يوف واملغامن الف

ذهب يف،  احلكم يفيوال املرتش: أن قال إىل  أمواهلم �متهفتكون يف، لي البخنيواألحكام وإمامة املسلم

   .)١(�حلقوق

   .)٢(تبع املطامعيوال  ضارعيوال  صانعيمن ال ّ إال م أمر هللا سبحانهيقي ال: )عليه السالم(  قالً،أيضاه يوف

 ريغ �لفقيتبي ال يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيأئمة العدل أن ى فرض علإن هللا : )عليه السالم( وقال

   .)٣(هفقر

ًفأما من كان من الفقهاء صائنا :  قال،)عليه الصالة والسالم( ياإلمام العسكر إىل  املنسوبري التفسويف

عة ال يبعض فقهاء الشّ إال كونيوذلك ال ، قلدوهيأن ًعا مواله فللعوام ي مط،هواهى ً خمالفا عل،نهيً حافظا لد،لنفسه

   .)٤(عهميمج

  

  ))رية النيب والوصي عليهما السالمس((

لرسول وعل �ما ريسى مما إذا سار عل، هما أسوة حسنةيفلذلك ف،  كا� من أظهر األمثلة)همايصلوات هللا عل( يوا

  ً.ن هللا أفواجاي دة لدخل الناس يفي مث الدولة اإلسالميار اإلسالميالت

تر ما :  فقال،هيدي نيواشتدوا ب، الشام إىل هري مس يف)عليه الصالة والسالم( علي مامأ األنبار نيجل دهاقفقد 

ى لتشقون عل وإنكم، كمؤنتفع �ذا أمرايوهللا ما : فقال، �ءخلق منا نعظم به أمرا:  فقالوا، صنعتموهيهذا الذ

   .)٥(وأربح الدعة معها األمان من النار، ها العقابءاوما أخسر املشقة ور،  آخرتكموتشقون به يف، اكميأنفسكم دن

  فقد قال ، أمثال هذه الشرائط إىل ملاعاتإة ميت الكر� اآلويف

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



٦٢

ِإن ا� اصطفاه عليكم و زاده بسطة يف العلم و اجلسم﴿:  قصة طالوتسبحانه يف ِْ ْ
ِ ِْ َ َْ ْ ِ ًَ َ ََ ُ َُ ْ َُ ْ َ ْ َّ َّ  مع وضوح أن البسطة ،)١(﴾ِ

 املراد �لبسطة يف أو،  العدوني عبة يفي اجلسم توجب اهلوالبسطة يف، شيادة اجليد قيرية أنه سم كان من جه اجليف

  .ةياجلسم القدرة اجلسم

َْقال اجعلين﴿: )عليه السالم (وسف النيبية عن يوقال سبحانه حكا ْ ٌ خزائن األرض إين حفيظ عليم َ على َ َ ٌ َ ِّ ِ ِ َْ ْ ِ ِ َ﴾)٢(.   

َُّضرب ا�َو﴿: وقال سبحانه َ َ قدر علىَ ـ ي َ مثال رجلني أحدمها أبكم ال  ُ َ
ِ ْ َ َ ُ َُ َ َْ َُ ُ ِ ْ َ ً ْ شي َ َء و هو كل على َ ٌّ َ َ ُ َ

نما  ٍ ـ ي َ مواله أ ْ َ ُ ْ َ
وجهه ال �ت خبري هل يستوي هو و من �مر �لعدل و هو على ـ َي َ َ َُ ُ ََ َ

ِ ْ َ ْ ِ ُُ َ ْ َ َ َ ُْ َْ َْ ْ
ٍْ

ِ ِ
ُ ْ

ِ
ٍ صراط مستقيم ّ َ ْ ُ

ٍ ِ﴾)٣(.  

ِقالت إحدامها � أبت ﴿: ) الصالة والسالمماعليه(موسى   حقيفشعيب ة عن بنت يوقال سبحانه حكا
ََ ُ ْ ِ ْ َ

ر من استأجرت القوي األمني ـ ي ُاستأجره إن خ ََ ْ ُّ ِ َْ ْ َْ َْ َّ َْ َْ ِْ َ ْ َ ِ ُ
ِ﴾)٤( .  

  

  ))كالم النراقي يف العوائد((

نراق املسألةهذه ري أخويف  أن نوا�مقول به من ي وإن كنا ال نقول مبا )العوائد(  يف)رمحه هللا( ي ننقل كالم ال

وإمنا له ،  بل النائب دون املنوب عنه،هريد وغي كتاب التقله يفي كما أملعنا إل،ع األموري مج مثلهم يف)هم السالميعل(

  .ق بعض الفقهاءييتضى  وال عل)رمحه هللا( توسعتهى س عليفل، ا�تمعى ق اإلسالم عليتطب

  : ة الفقهاءي فقد قال بعد ذكره وال،الح أي ىوعل

 ما ،ماتّظهر منهم كونه من املسليث ي من األصحاب حبريث نص به كثياإلمجاع ح ه بعد ظاهري علليفالدل

، اءيومثل األنب، وحصن اإلسالم، فة الرسليوخل،  الرسلنيوأم، اءيصرح به األخبار املتقدمة من كونه وارث األنب

ملرجع يفنأو، واحلجة من قبلهم، يوالقاض، واحلاكم، ومبنزلتهم   ع ي مجه ا

                                                

  .٢٤٧:  سورة البقرة)١(

  .٥٥:  سورة يوسف)٢(

  .٧٦:  سورة النحل)٣(

  .٢٦:  سورة القصص)٤(



٦٣

لرعين يتامهم الذيل ألفنه الكاأو،  األمور واألحكاميده جماريى ن علأ و،احلوادث فإن من ، ةيراد �م ا

، يومثل، يفالن وارث: وفاته أو  ألحد عند مسافرتهكم به أنه إذا قال نيبحي وعامل ويفهمه كل عامي ات اليتيهيالبد

ملرجع لكم يف، كمي عليواحلاكم من قبل، وحجيت، يني وأم،فيتيوخل، ومبنزيل  يده جماريوب، ع حوادثكمي مجوا

وركم ه كل ما كان لذلك النيبأو، يتيوهو الكافل لرع، وأحكامكم أم لرع  أمور يفن ل ث ال يتعلق �مته حبية وما يا

) عليهم السالم( نياء املعصومي حق األوصن أكثر النصوص الواردة يفأمع  ف اليك، تبادر منه ذلكيو، ه أحديشك في

من  ًس متضمنا ألكثري ل،ةيه الوالي فع ما للنيبية مجي لوالنية واإلمامة املتضمني مقامات إثبات الوال �ا يفاملستدل

 يني وأفضل الناس بعد النب)هم السالميعل(  خلق هللا بعد األئمةري�م خأ:  حقهمنضمام ما ورد يفاما بعد يس، ذلك

 أدىنى عل) صلى هللا عليه وآله(وكفضل الرسول ، ءيل شكى لالناس كفضل هللا عى وفضلهم عل، )عليهم السالم(

لرع فرةي �حسلطان يف أو أنه لو كان حاكم إىل ح ذلك فانظريوإن أردت توض، ةيا وقال ى ة أخري�ح إىل ة وأراد املسا

، يتيل لرعوالكاف، ينيوأم، يومثل، ومبنزليت، فيتيفالن خل: فقال، عهيً حق شخص بعض ما ذكر فضال عن مجيف

ملرجع يف، كمي علوحجيت، اكم من جانيبواحل وركم وأحكامكمي جماردهيى وعل، ع احلوادث لكمي مجوا فهل ،  أم

له ى بقيًوما أظن أحدا ، ما استثناهّ إال ةية تلك الناحي أمور رع أن له فعل كل ما كان للسطان يفألحد شك يفى بقي

نضمام بعضهما او، جنبار بعمل األصحاباالضر ضعف تلك األخبار بعد يوال ،  ذلك وال شك وال شبهةب يفير

  . ى انته) الكتب املعتربةوورود أكثرها يف، ببعض



٦٤

روا،ت�شمل ما ذكر�ه من اآلي بعضها ال  من الضعف يف)رمحه هللا( ذكره ما: أقول شبه  ت أو� وملا تقدم من ال

  . هايعتمد عليحة مما يالصح

  



٦٥

  

  ))كومة وشورى الفقهاءاحل((

 )ةية اإلسالمياحلر ( خاصة مثلريغ  أو،) اإلسالميفى الشور ( كتب متعددة خاصة مثل يف ذكر�:)مسألة(

رو، ةيمن �حى لشورب أن تكون �جيلة أن ر�سة الدو: هاريوغ) اسةيفقه الس(و) سالم اإلاحلكم يف(و رة �لشروط املق

ًالشروط املقررة شرعا منها وإال ف، تهيه ألمهفرد�أوإمنا ،  الثاينواألول داخل يف، ىة أخرية من �حيعة اإلسالمي الشريف

  .هيداللة العقل عل إىل �إلضافة، ًأيضاى الشور

  : د مني �ب التقل ما ذكرها الفقهاء يفيً فالشروط املقررة شرعا ه،ف كانيوك

  .هريد وغي كتاب التقل الفقهلها يفيذكر� تفص وقد، ىالشور إىل مها �إلضافةريوغ الةوالعد العلم

 ،ًهلما نصا ار هللا تعاىليختث كا� �ي ح)عليه الصالة والسالم( واإلمام )صلى هللا عليه وآله( فإن النيبى  الشوروأما

  .األصول فال معىن للشورى فيهما كسائر أحكام هللا تعاىل كما قرر يف

 تها يفيفي وكى،ب أن تكون �لشورحي فر�سة الدولة ، كاحلال احلاضر)عليه السالم(  اإلمامةبيغأما يف حال 

وكربالء وقم وخراسان وغياحلال احلاضر أن احلوزات العلم مراجع  إىل لقون �زمة أمورهميها رية الكبار كالنجف 

 زمان صاحب اجلواهر شخص واحد كما صار يفى تفقوا علا�م أفإن فرض ، ةيهم الشروط الشرعيد املتوفرة فيالتقل

ملرجع األعل،د األصفهاينيالس ووالثاين زا األولريوامل ىخ املرتضيوالش ان كوإال ، نتخاب األمة له �للدولةى  كان هو ا

  .لشؤون األمةى  إراد�م هم ا�لس األعلئة مبليوزات العلمحل ان انتخبتهمياملراجع املتعددون الذ

وأطاعته  ،ما اختاروه إىل نقادونيًا هلم عأكثر كانت األمة تب أو ً واحداتومن الواضح أن احلوزات إذا انتخب

  ة ياف أكثرفومنها الت،  احلكم ما دامت الشروط يفىبقيوهو ، ٍنئذياألمة ح



٦٦

ء كان الرئ، ًايفإذا سقط شرط من الشروط سقط عن الر�سة تلقائ، األمة حوله من ، كانوا عدة أو ًس فردايسوا

 د العدالة كما حدث يفًفاسقا بع أو ،اني النسريكث كما إذا صار، دي انتفاء شرط من شروط التقلنيفرق ب ريغ

  .هريد غيتقل إىل دهيٍنئذ عن تقلينه تتحول األمة حإ ف،الشلمغاين

ن إف، ن الر�سةي السقوط عن موازكذلك يف  كان األمر،دهيتقلى وإن بقوا عل كان العدول عن ر�سته ولو

ارع مل ا ًقلد فردا واحدا جامعا للشريفلإلنسان أن  ،ىد الشوري التقلشرتط يفيلش ً رع الشوري ب،ئطاً ى نما اشرتط الشا

  .د وال عكسيًكون جامعا لشرائط التقليس البد وأن يفكل رئ، ن عموم مطلقي األمرنيولذا كان ب،  الر�سةيف

 العبادت ه مقلدوه يفيرجع إلي ،ةد قطاع من األمي املنتخب كل فرد منه مرجع تقليستشاروا�لس اال

ار والوقوف دون ي�قتصاد العام وحفظ األمة عن االن احلرب والسلم واالأما الشؤون العامة م، واملعامالت وما أشبه

اع ينصاألمة االى فإذا كان كذلك وجب عل، ة آرائهمي�كثرّ إال كوني فال ،ارات الوافدة وما أشبه ذلكيالت

  .إلطاعةاو

، ةي الشرعت�ربكبعض ال الى  بعضها علحيت وترج� الصغرالتدخل يفى شأن الشورإن : ومن �فلة القول

  كما يف)عليه الصالة والسالم( ني املؤمنريقول اإلمام أمي و�ذا الصدد ، من األدلة األربعةةيطام استنباكث إ�ا أحيح

صلى هللا ( وما اسنت النيب، بعتهّتاكتاب هللا وما وضع لنا وأمر� �حلكم به ف إىل نظرت  إيلفضتأفلما : )ة�ج البالغ(

غيوال رأ كمايرأ إىل  ذلكلم أحتج يفف، تهي فاقتد)عليه وآله شأوال وقع حكم جهلته ف، كماري   كما وأخواينريست

و كان ، نياملسلم غذلك ول    .)١(كماريمل أرغب عنكما وال عن 

                                                

)١( .  
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َوما كان لمؤمن و﴿: قوله سبحانه إىل  ذلكيف) عليه السالم(وقد أملع اإلمام  ُ ٍَ ِ ْ
ِ ُال مؤمنة إذا قضى ا� ورسولَ ُ َ َ َُّ َ َ ِ ٍ َِ ْ ًه أمرا ُ َْ ُ

َُُأن يكون هلم َ ُ َ ْ ـعص ا� وَ ي رة من أمرهم ومن  ـ ي َ اخل ََ َّْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ
ِِ َْ

ِ ُِ َ قد ضل ضالال مبيناْ ـ ف ًرسوله  ُ ً َ ََّ ْ َ َ ُ َ ُ َ﴾)١(.   

ب جية �ن السلم يفإذا قالت األكثر، ةيالثانو أو ةي األولنيت من العناو� أن تكون تلك الصغرني فرق بريمن غ

 ريغ إىل ةينالة وعدم املعاهدة مع الدولة الفنيالبلزوم املعاهدة مع الدولة الف: ك إذا قالواوكذل، ز احلربجيمل تكون أن 

  . اآلخرء الفاليني ال الشال ضرر مصداق ء الفالينيأن الش أو ،ذلك

، ةية شخصي جزئى صغرولويف، ن ذلك موجب للسقوط عن العدالةة فإيعن األحكام اإلسالمى دعتيأما أن 

  .جزء ا�موع أو ًفردا كان، وعن الر�سة دية التقليعن مرجع يسقط املعتديف

كما أن األمر كذلك ، د الر�سة بسنوات خاصةي الر�سة فلألمة حتدار األمة يفيختاة يث قد عرفت مدخليوح

لرجوعيفو،  اجلماعةمام يفقتداء �إل االويف، ن للشرائطيالواجد إىل  �لنسبةيبتدائد االي التقليف ما إذا يف يضالقا إىل  ا

ً ث كان هناك مثاليح، ب كاجلمعةوالوج أو، اب كاجلماعةحبستل االيسبى كان األمر عل سواء، نيكانوا متعدد

، ييريب التخوالوج أو  هلاينيب العوالوجى ريجلمعة �لشروط املقررة عند من  كل واحد منهما ايصليأمامان 

 القضاء كذلكو، سك�لع أو كختارون هذا دون ذايف، عة للصالة مجاًوكذلك إذا كان كل واحد منهما حاضرا

لرجوعجي ثيح زوجيف أو  الزوجةعات يفا النزمها يفأحد إىل ب ا ً كونه وقفا ني املال املردد بيف أو  النسبيف أو  ال

  .  ذلك من األمثلةريغ إىل ،ذاك أو هلذا املسجد

  

  ))فروع يف الشورى((

   اريختا األمة يفإىل  رجعي  فهل، اآلراءإذا تساوتى  الشورمث يف

                                                

  .٣٦:  سورة األحزاب)١(
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لرأ   . إحتماالن،القرعة أو ،ة آرائهم حجةيكون أكثري و،ينيأحد ا

روا يفىدات األخريوبعض املؤى ل الشورين دلإث يح، بعد األولي لكن ال ، ًدع جماال لإلشكاليت ال � ال

ل ي لو أخذ بدلثيح، ديل التقليدلى حاكم على ل الشوريكما أن دل،  هو املشكليذ موضوع القرعة الينتفيف

 ما قرر يفى ً لآلخر حمكوما به عل هكذا كان النايفنيلي الدلنيوكلما كان ب، ىلشورال ي جمال لدلبقيد مل يالتقل

  .األصول

 وأربعة يرأى كما إذا كان هناك مخسة من فقهاء ا�لس عل ،ى من أصحاب الشوريختاذ الرأا ة يفيأما األقل

ى الشور فإن هذا هو معىن،  املخالفةيفس هلم احلق يفل،  تسعة من الفقهاء ا�لس يفث فرض أنيح،  آخريرأى عل

ما إذا كانت هناك آراء ينها فيب أو نهماي بنشقاق األمة والتحارباأثر وسبب ى كن للشوري مل  وإال،مهيولزوم حتك

  . ثالثة

باع لألكثررون أن االية ومقلدوه وهم ي األقله يفيعمل نفس الفقيف يفك: قاليال   اجتنهاد ًة حمرمة شرعا يفيت

  . هيالفق

ازع فق، ة جار هنايإنه مثل القضاء فمالكه �ألولو: قالي هفإن   زوجة يفنيهيمقلدان لفق أو هانيكما إذا تن

إنه ال ، فعل املتخاصمانيفماذا ،  �لثيرأ أو مها أحديحسب رأى ما أشبه وراجعا القضاء وحكم عل أو أوزوج

لرجوعشك يف ست ي لة اليتي األمور اجلزئ فإذا صح ذلك يف، كتاب القضاءما ذكره الفقهاء يف كيالقاض إىل  ا

  .  أوىلقيبطر  مصاحل البالد والعبادهاي عل تتوقف األمور املهمة اليت صح يف،مبهمة

 نينيالزم  واخلرباء،)حتف�ل (ني املقلدريمعون حول أنفسهم الفقهاء العدول غجي ا�لس ن هم يفين املراجع الذإمث 

  �م إكما 
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راتيف ااألمة  إىل راجعون بواسطة أهل احللي  ي وعل)صلى هللا عليه وآله( ة الرسولري سكما جنده يف، ختاذ القرا

ة يات األحكام الشرعيداللة العقل وكل إىل  �إلضافة، استشارة األمة املتعددة يف�ث القضاي ح)عليه الصالة والسالم(

  . هيعل

  

  ))مة الواحدة والطوائفاأل((

ب جيفا�لس ، عةي السنة والش،ني املسلميقطاعى ة تشمل علي وهو أن املفروض أن الدولة اإلسالم،ءي شيبق

مركبا منهمايأن  ك ما ذكر�ه يإلو ،)نيف جنمع مشل املسلميك ( كتابيف ة حكمهما فكما ذكر�هيفيأما ك، ًكون 

  . هناك

  

  : ةيالوحدة اإلسالم

هو ف ،لباسها لباس الواقع املباشرإ ء سهلي �بعة عن القلب شري لعواطف غليوكبد، ة كشعاريالوحده اإلسالم

ملراجع والعلماء من �حيديجتاهات التقلوخمتلف اال، ةية من �حوللف األمة والدي، طرح متكامل إىل حباجة   . ةية �نية وا

طرح الذ   : ني �ألمريفي نذكره يولعل هذا ال

ألف ) ةي اإلسالمري�لبالد غى سمي يالذ أو ،ةي�لبالد اإلسالمى مسي مما األعم (ي العامل اإلسالمن يفإ

 بعض البالد إن كان األكثر يفو ، البالد وهؤالء متشابكون يف،عة ونصفهم سنةيزهاء نصفهم ش، ونيومخسمائة مل

  .  بعض البالد اآلخرن يف�تساوي�ما أكما ،  بعض البالد سنةويف، عةيش

  : فالالزم أمور ،ة واحدةي حكوم وحدةيف د مجع هؤالءيفإذا أر
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  . ة اآلراءيرثه �كيكمون فحيى  جملس أعلعة يفيد الشياجع تقلمجع كل مر :١

  ة اآلراءيه �كثريكمون فحيى  جملس أعل أخذ األحكام يفيفبعو�م تين يمجع كل مراجع السنة والعلماء الذ: ٢

كان لعلمائهم ،  فقطنيالطائفتى إحد إىل ةبسند صدور حكم �ليذا أرفإ، معهم جملس واحدجي وهذان ا�لسان

ون يهم كل األلف ملي ن األمرإث يح ـ عياجلم إىل لنسبةر احلكم �ود صديوإذا أر ،اآلراءة ياحلكم �كثر إصدار

 لكن مبعىن، ً معانية آراء ا�لسيتبع أكثريكان احلكم  ،شبهأما  أو حرب أو من جهة سلم ،ون مسلميائة ملمومخس

  . ة املطلقةي األكثرال مبعىن، ا ا�لس وهذا ا�لسة هذيأكثر

البلد ى د حكم عليفإذا أر، ة عشريشكل ا�موع مثانيماء مما  كل جملس تسعة من العلنفرض أن يفًمثال ل

عشرة وإن كان تسعة منهم من  ال، مخسة من كل جملس الزملكان ا، مون مسليائة ململف ومخسألا ي ذيالماإلس

  . ة علمائهميكم أكثرحين ال ية الذفًست حمال لقبول الطائية املطلقة ليوذلك ألن األكثر ،لسوواحد من جم جملس

ً عتداءا يق لطائفة أن تعتدحيوإمنا ال . ةية والفروعية املناقشات األصوليهلم حر، نيوكل طائفة من الطائفت: ٤

لرأيفإن حر، ىطائفة أخرى ًا عليمال أو ًايجسم  جاء إلنقاذ يالذ  أشبه من مفاخر اإلسالم والكالم والنشر وماية ا

واع الكبتيف، اإلنسان من الكبت   .  كل أن

ّوتكون هذه ، ه نطاق طائفتكل حزب يف، ة حرةي أحزاب إسالم،العلماءى وشورى نبع من ا�لس األعليمث : ٥
  األحزاب 
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 ةيري ا�االت التأطد يف إلدارة البالنية الصاحليجل تربأل، ةيتربو، ةيجتماعا، ةيقتصادا ،ةياسيمدارس س

  . ةيذيفنة والتيوالقضائ) ةيعيالتشر(

لوكالء من جنس األكثريو  وكذلك حال القضاة ،ةيت األقل�دد ذلك من حرحيبدون أن  ، القطرة يفينصب ا

  . همايومن إل

م هللا إرجاع حكو، اةياحل إىل دةيإرجاع األمة الواحدة الرش) العلماء واألحزاب (وتكون مهمة هذا ا�موع

  : ال ختلوان من أحوال فإن الدولة واألمة، سبحانه

  . ينيوعي والشيني كبالد الوثن،ة حبتةيوي دننيأن تكون القوان: ألف

  . ىالوسط القرون ة يفيحيكبالد املس ،اية بدون مالحظة الدنيني دنيأن تكون القوان: ب

) صريلق صري وما لق،� � ما(كون ي�ن ، كامد احلية بيوي دننيوقوان، د العلماءية بيني دنين تكون قوانأ: ج

  . ة اآلني البالد الغربكما يف، صطالحهماى عل

  . وميم ال بالد اإلسالكما يف، د احلكامية بيني دنيوقوان، د العلماءي بةيني دنيأن تكون قوان: د

  . نيون من املثقفيئخصاساعدهم األي و،ن هم احلكاميد العلماء الذية بيوية ودنيني دنيأن تكون القوان :ه

  . عيإرهاب حبث و�خر فظ :واألول
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  . ايخراب للدن :والثاين

روحينقالب الدناوجب ي: والثالث   .  الداخلستعمار والفساد يف واال، اخلارجستعمار يفسبب االي مما ،ا عن ال

لرابع   .  احلكام واألمةنين بي متضادني مكانلناس يفا والء ،ني اجلهتنيوجب التناقص بي: وا

 لو فعله الرسيالذ وهذا هو، اين والدني الدنيوتالئم ب ، هو عمارة للجسد والروحيالذ ،اخلامسّ إال بقيفلم 

  . به الكتاب والسنة أمروه األبرار ؤ وخلفا)صلى هللا عليه وآله(

  

  ؤب واحلرمان والتجزي التعذحفض

  : ون مسلم فضحيمقومات حكومة ألف ومخسمائة ملمن ): مسألة(

  .  السجونب يفيالتغذ :١

  .  خمتلف األصعدةيف،  منه األمةعايني يواحلرمان الذ :٢

  .ةية واحلواجز اجلغرافي لسبب احلواجز النفس، بالد اإلسالمؤوجتز :٣

  . ومبختلف وسائل اإلعالم املمكنة،  من الكتبينيكل ذلك بسبب عشرات املال

  

  ))ال للتعذيب((

 ،هري غيف أو ي�إلسالمى سمي بلد يف سواء، يعامل اإلسالم ال كل سجونيف،  السجونب يفيأما التعذف )١

 �لتحرك إلسقاط ريط عزائم اجلماهيسبب تثبيب يتعذالأن  إىل �إلضافة، ةيان اإلنسنيهلا جبى ندية شنعاء ميجر

لدكتا    ما ًارينسان كثفإن اإل، ةيب من أمهيذعمثل ما للت  اإلنساني ال وعة يفيس له من األمهيفإن السجن ل، تورا
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  . ي واجلسديب النفسياف من التغذخيمبثل ما  ،بل وال �إلعدام ،هتم �لسجنيال 

 فلكهم دور يفيوما ، نيا والصيكا وفرنسا وروسي وأمرنياطايأمثال بر، ةيستعمارتغلت احلكومات االوقد اس

جنم عن ذلك ، ن فضحهمسلمون مفإذا متكن امل،  بالد اإلسالمسلطا�م يفى هذا التخوف لإلبقاء عل، من العمالء

  . نيل إلنقاذ املسلمي السبهدمت

لدكتاتوريزم إسقاط هذا السالح الشائن من الفال   . ةي كل البالد اإلسالم يفينيد ا

  

  ))فضح احلرمان((

 من أشد  تعاين،وليها النفط كشالل السي أراض يفرتفجي البالد اليت حىت فالعامل اإلسالم كله، حلرمانأما ا) ٢

واع احلرم زراع، ان والتأخرأن زواج سب إىل دونجية الشباب ال ين أكثرإ وحىت، يفاقوالث يوالصناع يال ، ًال لفقرهميال

  . خزائن الغرب والشرق إىل وتتدفق أمواهلم، أرض من الذهبى شون علمينما يب

  .سبب ذلك حترك األمة ألجل اإلنقاذي حىت، الفضح إىل إن هذا احلرمان حباجة

 مبا حتصل من كسرة خبز ىترض حىت، ل لألمةياسة التجهيارسون سميهذه البالد  أن حكام يعيومن الطب

ل يق تشكي طر خطوة يفيوه، ال بد وأن تتحرك ألجل إنقاذ حقها، ًة جداريا�ا الكبيفإذا وعت األمة إمكان، شيللع

لرخاء � اليت،ون مسلميحكومة ألف ومخسمائة مل لرفاه والتقدم وا    .ىلتعاذن هللا  توفر لألمة ا

  . ت واللغات� خمتلف املستو من الكتب يفينيعشرات املال إىل  حباجةًأيضاوهذا الفضح 
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  ))فضح التجزأة((

وفضح ، ًاية جغرافية البالد اإلسالمألتجز، همؤن وعمالوعمرت قام به املسي فضح الدور الذيت�ًا ريوأخ) ٣

م كل قطرصار  حىت ،ني أنفس املسلمني خلقوها باليت السدود واحلواجز مسلم القطر اآلخر بنظر أنه  إىل نظري مسل

  . هميطرة عليتهم والسي وتشتنيف املسلميمن تضع) ة البالد واجلواجزأجتز (نين العمليمبا تبع هذ، أجنيب

  . ًاية �نية واحلواجز النفسأوفضح التجز، ًنه أواليستعمار وقوانفالالزم فضح اال

لرتك، ي أخاه العجمالعريبى ريأن  ةيفهل من األخوة اإلسالم  يني أخاه الفلبيسنندوواإل، ي أخاه اهلنديوا

قطر  إىل ه احلواجز واملشكالت إذا أراد السفري وجه أخرفع األخ يفية أن يهل من األخوة اإلسالم أو ،ًايوهكذا أجنب

  . ة لألمة الواحدةي سائر الشؤون املناف وهكذا يف،يإسالم

  

  

  إسقاط الدكتاتور

ور االيورمن الضر): ألةمس( لدكتات كم حيكون هناك دكتاتور يال  حىت، ي العامل اإلسالمت يف�هتمام لفضح ا

ن ،حسب هواه وذلك بسبب ، ةي�سم الطبقة املتعال أو، �سم الطبقة العاملة أو ،نيأو �سم الد ـسواء حكم �سم القانو

  . اللغات ت وشىت� النسخ مبختلف املستويني مالألوف الكتب يف

ذر لدكتاتور �لذرائع ومهما ت  من العقل الواحد أوعقول ريفإن من الواضح أن العقول خ، ب أن ال تقبلجيع ا

  ومن الواضح ، أقل
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لدكتاتور حقهمي حق يفبأ،  احلق للناسًأيضا   . سلبهم ا

لدكتاتور ال    .)ؤخذي وإمنا ىعطياحلق ال ( فإن، هيتنازل عن كرسيوا

ور لدكتات دون من ،  فلنا احلقاالنقالب� صنعنا إ :قولواية أن ياالنقالبة يركومات العسكون كاحليوقد اعتاد ا

  . سواه

 التكلم �سم  فإن كان األول فال حق لكم يف،ألجل الناس أو  ألجل أنفسكماالنقالب هل صنعتم :واجلواب

شركون الناس يفوإن كان الثاين، الناس   ... حرة نتخاب�،  احلكم فلماذا ال ت

  . ةيلوارثومثل هؤالء احلكومات ا

لدكتاتوريومن طب ون واحملنكون ياسينما عقالء القوم والسيب، �سم أ�م الناس) عاتّأم (مع حول نفسهجيأن  عه ا

  .،بهم القربيصار نص أو ،املنايف أو ، السجونيف أو ، حالة العزلةشون يفيعي

ورما دام( ّاألمعاتو لدكتات  السالح هلكونميمنا كل ما وإ، مة هلميال ق دةكاخلشب املسنّ إال سواي ل)نيو ا

  . وظهرت فضائحم، اط هلمريلكون حب الشعب ولو مبقدار قميال و ،ة واملاليوالدعا

  

  ))من عالئم الدكتاتور((

لدكتاتوروقد ذكر� يف   :  بعض الكتب أن أهم عالئم ا

ـ١   .  فيهلزم وجود أحزاب حرةي ًايفإذا كان البلد إسالم، عدم األحزاب احلرة  

ـ٢ لرئلل السوعدم تبد     . سائر السطات إىل ىس األعليطة كل فرتة من ا

  ؟نين التبدلي اإلسالم مثل هذوهل يف: قاليرمبا 
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  : ة قوامهايإن احلكومة اإلسالم: واجلواب

  . د الناسين هم مراجع تقلياملراجع الذى شور: ألف

  . ةيسالم اإلنيحسب القوان  إدارة البالدتعاو�ن يفيوكالمها ، ةيوأحزاب حرة إسالم :ب

 :)عليه السالم(  بقوله،ًن نصبوهم حكاما وخلفاءي الذ) السالممعليه( �م نواب األئمةفأل، املراجعى أما شور

كم حاكماي قد جعلته علفإينً .  

، )صلى هللا عليه وآله (فة الرسوليألنه عزل خلل،  احلكم دون بعض املراجع يفعضب كونيوال وجه ألن 

ملرجع الفالينإ: قول أحدهميوال حق ألن ، )عليه السالم( اإلمامواحلاكم املنصوب من قبل   ما أشبه أو فهمي ال ن ا

وإال فلو انفتح �ب ،  احلكم يفًاكيون شركيفالالزم أن ، مبأل إراد�امة األ  مجلة منهدام قبلت إذ ما، �اماتمن اال

  . نيتهم اآلخريألمكن جلماعة كل مرجع أن   �ذه الذرائعءاإلقصا

أن  ى كان لألحزاب األخرّوإال، ذلك إىل ما أو، ن �لعمالةيخر�ام اآلا ،ًايوإن كان إسالم ال حق حلزبكما 

  . �امبنفس اال  أخذ بزمام البالديتهموا ذلك احلزب الواحد الذي

تار ن األمة ختإث يوح، هاريغى حداها علة إليفال أولو، ة خمتلفةياسيجتهادات السواال، ةيجتهادات الفقهفإن اال

  . ة اآلراءي�كثر اسة واحلكمي مسرح السكون الكل يفيفالالزم أن ، ةين واألحزاب اإلسالميا�تهد

  ح املستفاد من الكتاب ي الصحيطار اإلسالمن هذا هو اإلإث يوح
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ى شور ( اإلسالم تبدل هل يف: فاجلواب عن سؤال،ةيالفقه  بعض الكتبكما فصلناه يف والسنة والعقل

ملرجع   ؟)لسلطةا(و) ةيا

ملرجعى وأما تبدل شور، هيطة فال إشكال فأما تبدل السل، ه تبدهلماين فإ ،نعم هو وإن  ،ًايقع تلقائيال نه إف ةيا

  . ًجاز شرعا بشروط

ملرجعى  عدم تبدل شوروالسبب يف كونون يو، دهاي وختتار مراجع تقلينيتع قيق والتدقيأن األمة بعد التحق ةيا

أل�م مراجع ، أن األمة ال تبدهلم مبأل إراد�ا ومن املعلوم، ة اآلراءيكثررون دفة احلكم �يدي،  البالدسلطة يفى هم أعل

ملرجع طمك، هاديتقل ملرجعيلة حيا نشاهد اآلن أن األمة تقلد ا كون للمرجع قهر وغلبة وسالح يبدون أن ، اة ا

ور ةيودعا لدكتات   . ةيمن أسباب ا

  . نذاكيكون من احلكام حي ال ،شبهأما  أو هيان عليثل غلبة النسم، د عن املؤهالتينعم إذا سقط مرجع التقل

  .داللف البت خموهم يف،  جملس واحدد يفيكن مجع مراجع التقلميف يك: قاليورمبا 

فعون ريو، ا�لس إىل وصلون أنظار كل واحد منهمي،  جملس واحدكون هلم ممثلون يفيكن أن ميإنه : واجلواب

لرأ، ةي األكثرفإذا حصلت، همير إليالتقار  ،)ةيعيالتشر (ةيريذ بسبب السلطات التأطي مورد التنفيكان ذلك ا

  . ةيذيفنوالت ةيوالقضائ

  

  ))دكتاتورية يف اإلسالم وإن كان �سم الدينال ((

ور،حال أي ىوعل ملرجعي ال من ح، اإلسالمة يفي فال دكتات ن يبل اإلسالم د، ةيث احلزبيوال من ح، ةيث ا

ورء من ايها شينا حكومة حتكم �سم اإلسالم وفي ولذا فإذا رأ،ةيجتماعالة والعدالة اياحلر   ، ةيلدكتات
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  . قرر مثل هذه احلكومةيم أن اإلسالم ال لفالالزم أن نع

لدكتاتور ياحلاكم اإلسالم: قالي ال   .ولست بدكتاتور، يستشاراأ� : قولي ا

،  اإلعالمل خمتلف وسائملعارضة يفمن ار ث احلسح ا�ال للبحفيفل، س بدكتاتوريإذا صدق أنه ل: قالينه أل

فتحون ي ،ني املسلمريث كان املسلمون وغي ح)عليه السالم(علي  و)صلى هللا عليه وآله( فهل هو أفضل من رسول هللا

   .معهم املناقشات احلرة مبسمع من الناس ومبنظر منهم

  .مهاري وغ)ياحتجاج الطربس(و )البحار( جحتجااكتاب  ذلكى دل عليكما 

ركالناس عنده  قتنع حبضوريو، بتعد احلاكم عن الناسيأما أن  ا  ذيك عماله لتنفرحيو،  بدون املناقشه معهةيللمب

مراهأو ل وسائل إعالمه وعمالئه يوتك، وبرسل اجلالوزة ملصادر األموال ،نصب املشانقيو ،فتح �ب السجوني و،ا

ًد قوال معارضايريالتهم لكل من  زم،ً ور فإن ذلك من لوا لدكتات   . ةي ا

ما  أو اإلسالم أو ةيستشاراال أو الفسادى  علاالنقالب أو ةيقراطميغل �سم الدستال ت  حىتياألمة أن تعى وعل

  . شبه ذلكأ

لدكتاتور عل فإن هناك ، ةي الشعبة�لقو إزالة الكابوسد من الب ،وحتت ألف ستار سمالف �األمة ى وإذا تسلط ا

فإذا ،  تتمكن أن تقاوم قوة السالح اليت)قوة الشعب(و، د احلكومةيث تقع بيح )سالحقوة ال( ، ال �لث هلمانيقوت

لوا تلك القوةيتمسكوا �ذه القوة بتعقل ورويمتكن املصلحون أن     تتمكن أن تسحب قوة �ا القوة الفائقه اليتإف، ة أزا
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  . احلق إىل السالح عن الباطل

ورد احلكومةي لسحب القوة عن يعيق الطبيوالطر لدكتات   .  الكتبينية مباليالتوع، ةي ا

ورةهة النيل الشعب حتت ألويمت تكت لدكتاتور �إلضرا�ت واملظاهرات، ضة والث وكلما ، والتحرك إلجل إزعاج ا

لدكتاتوريأن تسقط قوة السالح عن  إىل ،السالح تقلصت قوة توسعت هذه القوة   . د ا

  

  ))كة السلميةحلرالطغاة �فضح ((

لدكتاتوريدخل امليال  حىت، ًد السالح أوالييًا حتومن املهم جد د السالح بعدم ييكن حتميًوغالبا ، دان لصاحل ا

حركته ،  إضرا�ته ومظاهراته السالحأخذ الشعب يف  بعض كما ذكر�ه يف، الشدةتتجنب العنف و، مةيسلبل تكون 

  . املباحث

  

  ةي الدكتاتورةية والشعبيت العسكراالنقال�

ذرع �لف ذراالنقالبفإن ، ًالي وتفصًة مرفوضة مجلةيالعسكرت ال�االنق): مسألة( ًسببا ّ إال سيعة لي ولو ت

ث يح، ينياالنقالب �قل من ي العسكراالنقالب حوادث س ذنب الشعب يفيول، أاألسو إىل لتدهور أحوال الشعب

  . بفق هلم الشعصيالشعب إذا مل ى الء عليستمن اال نونكمتي ال ن مجاعة من العسكرإ

عاملهم معاملة اللصوص يو، رفضهم الشعبيم كان الالزم أن كاحلى  عليني مجاعة من العسكرفإذا استويل

  . قدمهم للمحاكمةيو

 مما كان قبل أحاهلم أسو  وصارً،سوءاّ إال مها وجد� أ�ا مل تزدريا وغيا وآسيقي أفر يفتاالنقال�نا من يوكلما رأ

  . االنقالب
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 ،قق عن أحوالهحيال بد وأن  ًستخدم خادما لدارهيإن اإلنسان إذا أراد أن ، عب هلمق الشيواملنطق ضد تصف

  . وعرضهه ومالهنفسى طرة عليدون السيريعرفه وهم ي ملن ال نصفق اإلنسايف يفك

 ً�تردّ إال ًاعا وللشعبيضّ إال ني مل تسبب لفلسطنينقاذ فلسطإ قامت �سم ة اليتيت العسكراالنقال�نا يوقد رأ

  .أوأس

ًا كامالريمما تدمر الشعب تدم، تاالنقال�ولد يفهو ، ًنقال� أخراسبب ي ي العسكراالنقالبالغالب أن و ً ،

تصادق  فرنسا أو اينطاي أوبرنيالص أو ايروس أو كايوكانت أمر ،ًايشرق أو ًايبنقالب كان غراناه من يوغالب ما رأ

د يوذلك ألجل املز، نقالبن هم من عمالئها لالي الذينيرمن العسك أو ،هاعي من صناي همن األحزاب اليتمجاعة 

، ب وإذالل كربائهم وشبا�ميوقتل وسجن وتغذ، ب بالدهميوختر، و�ب ثروا�م من امتصاص دماء الشعب

  . البالد أكثر فأكثرى ستعمار علم قبضة االيجه حتكيلنتو�

لولة دون حدوث إنقالب يواحل، ةيت العسكراالنقال�لفضح ، ف مئات الكتبي �ليولذا فمن الضرور

  .  املستقبل يف، كل بلدبل يف ، بالد اإلسالم يفيعسكر

دع الدول الغربً، حسناي العسكراالنقالبن كان إ مث ن وإذا كا ، بالدهادث انقالب يفحية أن ي فلماذا ال ت

ارعًئايس   . بالد� يفيحبجة أنه حدث داخل ةياالنقالبعرتاف �حلكومة اال إىل  فلماذا تس

فظون حي مث، عرتاف به االسارعون يفيمث ، لتحكم قبضتهم ،النقالب�تون �ن ي�م هم الذأس ذلك ألجل يأل

   إىل نيالقافز
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  .هاريط وغياحلكم �إلعالم والسالح والتخط

 ريلكن من غ، ةئيكانت حكومات س،  ضدهماالنقالبقام  ات اليتًا من احلكومريشك أن كث رينه من غإ

  . تلك احلكومات منأ أسواالنقالبن حكومة إ، ًأيضاالشك 

قوم مجاعة يال أن ، حةي �حلكومة الصحيت� وةئيسرفض احلكومة الي  الشعب حىتيعيوعالج سوء احلكومة أن 

زرعيل ،النقالبلط من املستعمر يبتخط ضرع وال   .هلكوا ال

  : اعرمثلهم كما قال الش ،ي العسكراالنقالب إىل ون من سوء احلكومةريستجين يوالذ

  بعمرو عند كربته  رياملستج

  ضاء �لنار مر من الريكاملستج

  

  ))أسباب االنقال�ت العسكريةمن ((

  : يهف، ي العسكراالنقالبأما أسباب 

ـ١ راغ الس     .  وطالب الشهواتنيد الدجاليلعوبة بأًن اجلاهل دائما إث يح،  البالد يفياسيالف

ـ٢ ارك ة أن تتمكنري جلماعة ولو صغئيهينه إث يح، احلكومةى السخط العام عل   من القفز  ،ة الناسيومبب

  . احلكمى عل

هلز ـ ٣ ء كانت هزياحلزب ةميا   . هاريغ أو ةي حرب أهلة يفمية للحكومة سوا

  فإن الناس يف،وإن مل تنهزم احلكومة، نقسام البالد وضعف احلكومة عن إ�اء احلرباة وياحلروب األهل ـ ٤

�ركوهمى فإذا قفز مجاعة عل ، املنقذظرونتنيأمثال هذه احلالة    . �م املنقذونأ نيزاعم ،يعن ال وع ،احلكم 

ـ٥   ، ةيجتماعا أو ةيقتصادا أو ةياسي مشاكل سإرتطام البالد يف  
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  . بسبب سوء تصرف احلكومة

ـ٦ ز كينما ين أعضاء احلكومة حإث يح، السابقى احملافظة عل   ، ن التذمر بلغ مداهأو، همياسرعرفون اهتزا

  . بقدر ولو  هلم إلنقاذ عروشهمني من املوالي صوريقومون �نقالب عسكري

ـ٧  ني وال فرق ب،فيح بعمالء الضعيطي ين القوإث يح، ديستعمار اجلدوقوة اال، ستعمار السابق االفعض  

  .  إدارته لتلك البالد املستعمرةضعف يف أو ته حكومًستعمار السابق �مجا عن ضعف يفكون ضعف االيأن 

ـ٨ ت القوة يقو، أنه لو ترك األمر وشأنهى ري ن املستعمرإث يح، بالد اإلسالم ة يفيضرب األمة اإلسالم  

 ضرب نوب عنه يفيل، ينقالب عسكرا احلكم يف إىل ملة عمالء جبأيتيف، وضربت مصاحله ة املرتعرعةياإلسالم

حلركة اإلسالم   . ةيا

ـ٩   . ةيإسالمغري د بال يفة يالوطنى ستعمار ضرب القوإرادة اال  

ـ١٠  قدرياحلكم ال  إذا توىل فإن العسكر، ةيجة للصراعات العسكريدث نتحيكما ، بةلحب السلطة والغ  

  . ستئثار �لسلطةً حبا لاله آخرونينقلب عليولذا ، حفظهى عل

ل يسرائا يف حىت أو، فرنسا ا أويطاني برنقالب يفإدث حيولذا ال  ،جهل الشعبعن  أن كل ذلك �بع ىفخيوال 

  . نقالبسمح لاليال قدر اة ي احلين شعوب تلك البالد هلم من وعإث يح، الغاصبة
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  ))ثورات شعبية غري واعية((

وراب شعبإمث   وماو نيني ولينيليمثل هتلر وموس ،بي والتخرري من التدمينية تفعل نفس فعل العسكرين هناك ث

،  محامات من الدمب وإدخال البالد يفي والتخرريل والتدمالقتّ إال كن عملهميمما مل  ،أمثاهلمو وكاسرتو يوهوش

  .  البالد مما هو معروفم اإلرهاب يفيوتعم

ورات إذا هاج الشعب من الفساد واخلرابإو ، ة احلكميفي كٍ كاف يفيكن هلم وعيومل  ،منا حتدث مثل هذه الث

جهل ستغل مجاعة من طالب السلطة يف، ءة البنايفي ومؤهالت لكةطة مسبقي اهلدم بدون خرًعا يفيشرتك الشعب مجيف

ً وإعداما ومصادرة أموال زورا وخنقا وكبتاًبايًه �إلرهاب سجنا وتعذيالء عليستالشعب لال ً ًً .  

نوع  ًعالما أ  البالد يفياسيتبع وحدة اخلط السيما   يف،وحدة احلزب: ن احلكوماتموعالمة هذا ال

سالم أحزب  بالد اإلالزم يفلواـ  اسة متعددةيد أحزاب س البالكن يفيفإذا مل ،  كل السلطاتات يفيوشخص

ـالعلماء املراجعى شورإشراف ة حتت ياسة إسالميس ورة الشعبى ل علي فهو دل  قفز  إىل ولتة الواسعة حتيأن الث

  . ٍوتكون عندئذ مأساة البالد ،ر والتهمين مبختلف املعاذي اآلخرءصاوإق، احلكم إىل مجاعة

 ،ً خصوما للبالدهيدعير مع من ّسمح للبحث احليفلماذا ال ،  مثل هذه احلكوماتيف وإال فإن صدق احلاكم

  . �سم الشعب هو العدو للبالد احلكمى واحلال أن احلاكم القافز عل

ورة شعب ،ينقالب عسكراقع يال   حىتياألمة أن تعى فعل ورة إىل ية تنتهيوال ث  وإال كان ،سرقة مجاعة للث

  .  الدمار واهلالكرياملص
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شركة يف :)عليه الصالة والسالم( علي أما قول  ال ، فاملراد مع استقالل كل،)١(اإلضطراب إىل ي امللك تؤدال

لرأيأن  شركة يفى ما نروإال فهو خالف، ةيًا لألكثرري أخيكون ا ،  القضاةويف، انيواألع، ى جملس الشور من ال

  .اة عند الغرب القض وكما نشاهد يف،ةي الرواث قضاة متعددون كما يفيح

وجب ظهور احلق يوذلك ، ك اآلخري الشريضرب رأيك يأن كل شر )عليه السالم( إن مراده: قالي ورمبا

هلي إذ ل، الذممقام  املدح ال مقامفهو يف، أكثر فأكثر رجس معناه ا مل  الفقهاء ختالفاولذا نشاهد أن ، رج وا

 يرأى ريث يح، احلق إىل خر منهم لألقربمعرفة املتأإىل  يؤدية ي آرائهم العلمهم يفي واألد�ء ومن إلينيواألصول

  .اآلخرى مها علرحج أحديهذا و

  

  ))آيتان يف الشورى((

ورةى تان تدالن عليكم آي القرآن احلمث يف   : املشا

َْالذين جيَو﴿ :قوله سبحانه :األوىل َ
َتنبون كبائر اإلمث والفواحش وَّ ََ

ِ ِ َِْ ِْ ِْ َ َ َ ُ غِإذا َ ـ ي ْما غضبوا هم  َ ُْ ُ
ِ َفرون َ ُ

ُذين استجابوا َّالَو* ِ َ ْ َ
مرهم شورى ُلر�م وأقاموا الصالة وأ ْ ُْ ُ ََْ ََ ََ َّ ُ

ِِّ هم و ِ ـ ن ـ ي ـ ب  َ ْ ُ َ ْ نفقونَ ـ ي َمما رزقناهم  ُ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َِّ﴾)٢( .  

َُفبما رمحة من ا� لنت هل﴿ :قوله سبحانه: ةيوالثان ََّ ِْ ِ
َ
ِ ٍ

َْ ََ
َم وِ فضوا مْ ـ ن و كنت فظا غليظ القلب ال ِل ُّ َ َْ َ ُِ ْ ْ َ َ � َ َ ْ ُن حولك فاعف َْ ْ ََ ِ

ْ َ ْ
غفر هلم وَع ـ ت هم واس ـ َن َْ ْ َُْ

ِ ْ َ ْ ُ وكلنيْ ـ ت وكل على ا� إن ا� حيب الم ـ ت ـ ف ورهم يف األمر فإذا عزمت  َشا
ِ ِّ َ ََ َُ ْ ُّ ُ َ َّْ ََّّ ِ ِِ ََ َْ َّ َ ََ ْ َْ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ﴾)٣( .  

ٍتشاورَو﴿: وأما قوله سبحانه
ُ   . ة خاصة ال ترتبط بناي قض فذلك يف)٤(﴾َ

اة املي اآلوظاهر األمر يف    ال خصوص أمور ،عم الناسيكة ما رب

                                                

)١( .  

ـ ٣٧:  سورة الشورى)٢(  ٣٨.  

  .١٥٩:  سورة آل عمران)٣(

  .٢٣٣:  سورة البقرة)٤(
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فإنه وإن كان التشاور ، ات جتارته وما أشبه ذلكية كزواجه وطالقه وشرائه الدار وخصوصياإلنسان الشخص

اركة األمور العامةي اآلأن املنصرف من األمر يفّ إال ، إلطالق مجلة من األدلةً، مستحباًأيضا هذه األمور يف ومن ، ه املب

  . ر�سة الدولةقهايأظهر مصاد

  

  ))ني الر�سة الفردية واجلماعيةب((

  . ةيالصواب من الفرد إىل ة أقربين الر�سة اجلماعأال شك 

ارع عدة مراجعيإنه ال وجه للفرد: ًفأوال  )صلى هللا عليه وآله( ًمثال إذا فرض أن أرسل الرسول، ة بعد جعل الش

اركةيدع اآلخريستبد �ألمر ويق ألحدهم أن حي فهل ،منيحكومة ال إىل فةيًابن مسعود وعمارا واحلذ ، ن بدون مش

 ،)١(ياللهم ارحم خلفائ :)صلى هللا عليه وآله( وقد قال، ستشارةقة االيطرى كون احلكم لكلهم عليالالزم أن  أو

  .)وآلهصلى هللا عليه ( ة خلفاء الرسولي الشروط الشرعن يفين بعضهم لبعض املتساويد املعاصريفكل من مراجع التقل

ا كما يف هذا احلديث،  و،)عليهم الصالة والسالم(  زمانهًا كما إذا فرض يفي اإلرسال شخصنيوال فرق ب ًكلي

  .  ذلكريغ إىل ،)٢(ثنايرواة حد إىل هايفارجعوا ف :)عليهم السالم(ويف احلديث عنهم 

  . سالم شرط اإلكان خالف و استبد أحدهم �ألمرلبل 

فمن الواضح أنه إذا استبد ، ينيد ثالثه مالي كل واحد مرجع تقل،عراق مخسة من الفقهاءل اإذا فرض يف: ًايو�ن

تركوا ال يًن كل من كان �بعا للمراجع الذإن فيأحدهم �ألمر وترك اآلخر ، ستعد للتعاون مع احلاكم املستبديُن 

  . اري�ختالف واال االعقيوبذلك 

                                                

)١( .  

)٢( .  
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 ولو فرض أنه استشار حىت،  فرد واحدي نتائج أفضل من رأيعطي مخسة ني من الواضح أن التشاور بً:و�لثا

ور،تهيحاش لدكتات   .  منهمنيهم واملقربيهم وذوءون أصدقاريستشيً أيضاة املستبدة ي وإال فكل احلكومات ا

  

  ))ؤاتتنب((

لرً�ه احلكم استشاريعلون فجي زمان يت�وّإال العامل  ىر علميأنه ال ى  أروإين ن ال يد متعدد أفراسة يف� جبعل ا

  . بر�سة فرد واحد

  . س واحديقتنع برئي يقراطميأن العامل الدى ف نريفك: قاليال 

  ً.أيضاها يشر� إلكما أن له أخطاء أخر أ، يقراطميهذا من من أخطاء العامل الد: قاليألنه 

مل ة ينقالباال أو ةيلوارثة ايامللكى ري بعض أجزائه  احلالل احلاضر يفانه ويفي من أحري كث كان يفوكما أن العا

  .مع أنه خطأ فاضح، ةيعسكرال

 �حلر مثل ى العامل املسمولذا ال تقع يف، ةيت العسكراالنقال�خطأ  إىل ة كما توجهيقراطميالد إىل  العاملمث توجه

  .ةيستشارة �لر�سة االيعاجله معاجلة جذري ويهذا اخلطأ الفرد إىل تنبه العامليوم ي يت�كذا هف، هذه األمور

شرع والعقل هى فمقتض،حال أي ىوعل  سع هذاي ال ريها كالم كثي وف،ت�اآل إىل �لنسبة هذا، ةيستشار االي ال

  . ازجياإلى  علالكتاب املبين

  

  ))االستشارة يف الروا�ت الشريفة((

روا   : نيقسمى  عليت فه�أما ال

ورد يفى  عل)عليهم الصالة والسالم( ستشارا�ما: األول رواما    . خيت والتار� ال

روا: والثاين  ر اخلاصة والعامة بدون ذكتبك من ًوحنن نذكرها تباعا، ستبدادة عن االي والناه،ت اآلمرة �ا�ال

  . ستدالالتاال
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  ))استشارات النيب ص((

ؤرخون أن النيب فقد ذكر: أما القسم األول   . ةري موارد كثستشار يفا )صلى هللا عليه وآله( امل

  

  ))أيها الناسأشريوا علي ((

ن بدر أ�ه اخلرب يإذا كان دو  حىت)صلى هللا عليه وآله( رسول هللاى ومض: فقد قالوا،  قصة بدرذكروه يف ما: منها

 وهللا، ش وعزهاي�ا وهللا قرإ رسول هللا �:  فقال بعضهم،)صلى هللا عليه وآله( هم رسول هللاستشارفأخربهم و، شي قرريمبس

 وعد لذلك ،�ب لذلك أهبتها ولتقاتلنك فً،وهللا ال تسلم عزها أبدا،  ما آمنت منذ كفرتوهللا، ما ذلت منذ عزت

  .عدته

 :هايل لنبي وهللا ما نقول كما قالت بنو إسرائ،فنحن معك، هللا  رسول هللا أمض ألمر�: مث قام املقداد بن عمرو فقال

 هنا قاعدونا� هإفاذهب أنت وربك فقاتال)بعثك يوالذ، � معكما مقاتلونإ وربك فقاتال  ولكن اذهب أنت،)١ 

 يليل من وراء الساحل مما ايوبرك الغماد من وراء مكة خبمس ل (،برك الغماد لسر� معك إىل �حلق لو سرت بنا

  .ريًا ودعا له خبري خ)صلى هللا عليه وآله(  فقال له رسول هللا،)منيال إىل ال من مكةيمثان لى البحر وهو عل

،  األنصار)صلى هللا عليه وآله( د رسول هللايريوإمنا ، ها الناسيأ على واريأش: )صلى هللا عليه وآله( ل هللامث قال رسو

، أنفسهم وأوالدهمنعون منه مينعوه مما مي له أن اوذلك أ�م شرطو،  الداريفّ إال وكان الظاهر أن األنصار ال تنصره

 رسول هللا �كأنك ، ب عن األنصاريأ� أج: فقام سعد بن معاذ فقال، يلوا عريأش: )صلى هللا عليه وآله( فقال رسول هللا

وشهد� ، وصدقناك � آمنا بكإو، هري غك يفيإل يح أن تكون خرجت عن أمر وىإنك عس: قال، أجل: قال، د�يتر

  جئت به  أن كل ما

                                                

  .٢٤:  سورة املائدة)١(
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 استعرضت هذا �حلق لوبعثك  يفوالذ،  هللا نيب� فامض، السمع والطاعةى عهود� علقنا ويناك مواثيوأعط، حق

وما ، النا ما شئتمووخذ من أ، واقطع من شئت، وصل من شئت،  منا رجليالبحر فخضته خلضناه معك ما بق

تركتيأخذت من أموالنا أحب إل وما نكره ،  �ا من علميل ط وماقق يده ما سلكت هذا الطري بي نفسيوالذ، نا مما 

فرغ سعد : قالوا، نكي تقر به ع ماك منايريلعل هللا ، ّوصدق عند اللقاء، احلربّإ� لصرب عند ، ًلقا� عدو� غدايأن  فلما 

 وهللا لكأين، نيالطائفتى  إحدفإن هللا قد وعدين، ركة هللابى وا علريس: )صلى هللا عليه وآله( من املشورة قال رسول هللا

  . ٍومئذي مصارعهم )صلى هللا عليه وآله( وأرا� رسول هللا: قال، مصارع القوم أنظرإىل

روا   . )١(نهماي اجلملة بختالف يفعة �ية رواها السنة والشيوهذه ال

  . بدرى أسار يفر بعد غزاة بدر استشا)صلى هللا عليه وآله( أن رسول هللا: بعضهمى وكما أنه ر

  

  ))ُة يف أحداستشار((

ورأيرأ، ًاريت وهللا خيقد رأ إىن: نيلم للمس)صلى هللا عليه وآله(  غزوة أحد قال رسول هللاويف  ذ�ب ت يفيًت بقرا 

درع حص يفيديأدخلت  ينأت يورأ، ً ثلمايفيس ث يم حهنة وتدعويموا �ملديتم أن تقيفإن رأ، نةينة فأولتها املدي 

  .نا قتلناهميوإن هم دخلوا عل، بشر مقام فإن أقاموا أقاموا، نزلوا

رج خين ال أو،  ذلكه يفيرأى ري )صلى هللا عليه وآله(  رسول هللايبن سلول عن رأ ّ أيب عبد هللا بنيوكان رأ

ُوم أحي ممن أكرمه هللا �لشهادة نيوقال رجال املسلم، كره اخلروجي )صلى هللا عليه وآله( وكان رسول هللا، هميإل   د ُ

                                                

شرج �ج البالغة)١(   .١١٠ ص١٤ج:  راجع 
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خرج،  رسول هللا�: ه ممن كان فاته بدرريوغ   .رون أن جبنا عنهم وضعفناي ال ،أعدائنا إىل  بناأ

خترج إلي رسول هللا أقم �ملد�: بن سلول ّ أيب عبد هللا بنوقال ّ إال عدو لنا قط إىل فوهللا ما خرجنا منها، همينة ال 

ن كان من أمرهم حب يالذ) صلى هللا عليه وآله(زل الناس برسول هللا يفلم ، أصبنا منهّ إال نايعل وال دخلها، أصاب منا

خرج علته فلبس الي ب) عليه وآلهصلى هللا( دخل رسول هللا لقاء القوم حىت رهنا كاست: وقد ندم الناس وقالوا، هميمته مث 

  .كن لنا ذلكيومل ) صلى هللا عليه وآله(رسول هللا 

خرج عل ومل �: قالوا) ه وآلهي هللا علىصل(هم رسول هللا يفلما  فإن شئت فاقعد ، كن ذلك لناي رسول هللا استكرهنا 

خرج ، قاتلي ضعها حىتيمته أن  إذا لبس ال لنيبينبغيما : )صلى هللا عليه وآله(  فقال رسول هللا،)كي هللا علىصل( ف

  . ألف من أصحابه يف)صلى هللا عليه وآله( رسول هللا

رواويف رج خي أن ال )صلى هللا عليه وآله( رسول هللاى ورأ، يوا علري أش:)صلى هللا عليه وآله( ت قال النيب� بعض ال

  . �نة هلذه الرؤيمن املد

فإن ، ًأيضاة يوي الشؤون الدنه يفرية من غيدراى ً أكثر عقال وأقو)صلى هللا عليه وآله(  أن الرسول هللايفخيوال 

روا ؤرخون من هذه ال ركهم آرائهم الشخص للزوم امكًة كان ذلك إعالما للحيصح ما ذكره امل اع آراءيت ب   األمةة وات

  .  هذه احلربواملهم أنه استشار يف،  ذلكريغأو 

  

  ))ويف غزوة األحزاب((

ؤرخون أنه ندب رسول هللاويف ، عدوهم خربهم خربأو،  الناس)صلى هللا عليه وآله(  غزوة األحزاب ذكر امل

ورهم يف     أمرهموشا
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ورهم رسول هللا ، رسولهة وأمرهم بطاعة هللا وطاع، ما صربوا واتقوامنهم ووعدهم النصر، �جلد واجلهاد  وشا

م أ، نايها وخنندقها عليأم نكون ف، نةيأنربز هلم من املد: فقال،  احلربكثر مشاور�م يفي وكان ،)هصلى هللا عليه وآل(

، اجلرف إىل ة الوداعيثن إىل  بعاثيلي نكون مما :فقالت طائفة، فاختلفوا، اجلبل هذا إىل ًبا وجنعل ظهور�ينكون قر

 فهل لك ،نايل خندقنا علينا اخلفووختكنا �رض فارس   إ� إذرسول هللا �: فقال سلمان، ً خلوفاةنيندع املد: فقال قائل

د أن ُوم أحي )صلى هللا عليه وآله(  دعاهم النيبنيوذكروا ح، ني املسلمن سلمايعجب رأأف،  رسول هللا أن خنندق�

  . رجواخيموا وال يقي

  . ةني املدحبوا الثبات يفأ املسلمون اخلروج وهركف

رووًأيضا غزوه األحزاب ويف كل  إىل خلص م حىت�أصحابه عشرة أ )صلى هللا عليه وآله( ا أنه حصر رسول هللا 

: وقال هلما، احلارث بن عوف وإىل، نينة بن حصييع إىل )صلى هللا عليه وآله( رسول هللاى  وأت، منهم الكربئامر

 فأىب، نةيف متر املدنا نصيتعط:  قاال. األعرابني ترجعان مبن معكم وختذالن بةنيت إن جعلت لكم ثلث متر املديأرأ

،  تقارب األمرني عشرة من قومهما حا بذلك وجاءا يفي فرض،ثلثلاى مها علديزي أن )صلى هللا عليه وآله( رسول هللا

رسول  إىل ريد بن حضيفأقبل أس، فة والدواةيحضر الصحأصحابه وأ )صلى هللا عليه وآله( فجاؤوا وقد أحضر رسول هللا

ن كان غ،ً رسول هللا إن كان أمرا من السماء فامض له�:  فقال)وآلهصلى هللا عليه ( هللا ّ إال هميذلك فوهللا ال نعط ري وإ

  )صلى هللا عليه وآله( فأسكت رسول هللا، طمعوا �ذا منا ف مىتيالس
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فتكلم بكالم ، هما والقوم جلوسي علئ ذلك وهو متكمها يفن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارودعا بسعد ب

  .مها مبا قد أراد من الصلحوأخربه يفخي

ه يفامض ملا كان لك فى ه هويه ولك فيًان أمرا مل تؤمر فوإن ك، ًإن كان أمرا من السماء فامض له: فقاال

ًفسمعا وطاعة، ىهو لرأ، ً  فقال رسول ،وأخذ سعد بن معاذ الكتاب، فيالسّ إال فما هلم عند�، يوإن كان إمنا هو ا

  .هم وال أقاتلهميأرض:  فقلت،ت العرب رمتكم عن قوس واحدةي رأ إين:)صلى هللا عليه وآله( هللا

 ىبشرّ إال خذوا مترة�ن أا منا قط قنعوا �ذ ة من اجلهد ماي اجلاهلأكلون العلهز يفيرسول هللا إن كانوا ل �: فقال

  .فيالسّ إال ًهم أبداي ال نعط،ةي الدنيبك نعط بك وأكرمنا بك وهدا�  أ�� هللا تعاىلنيفح، ىقرأو 

  .فيننا السيب: وقال، مث شقه، هي فتفل سعد ف،شق الكتاب: )صلى هللا عليه وآله( فقال رسول هللا

 :ليوق، لونهك�و شوونه �لناريبل مث الدم �و�ر اإلخيلطون اعة ا�  سينتخذونه يفيء كانوا ي وهو ش)العلهز(

  . هريغ ورية ابن األثي �اه القر�ن كما يفيلطون فخينوا كا

 رضهغكن يومل ،  كان جمرد مقاولة ومفاوضةةنيي مع ع)صلى هللا عليه وآله( كالم األول منه الومن الواضح أن

ستحقون ي حروبه ممن كانوا ري كل حروبه وغكما هو شأنه يف، حفظ األنصار وحقن الدماءّ إال )صلى هللا عليه وآله(

كما هو ، هميمرؤوسى هم رأيفرأ، هم كانوا من الرؤساءهم وي قو�م وشدة �سهم فوض األمر إلىفلما رأ، القتل

  . القبائلاملعتاد يف

ؤحى  اإلمجال علوإمنا يف، لي التفصس كالمنا يفيكل حال فلى وعل ، عة والسنةيرخون من الشسب ما ذكره امل

ن كان هناك بعض اخلالفات يف رواوإ   . ت� ال



٩٢

  

  )) احلديبيةيف((

خرجيبي قصة احلدويف  ،ه بضع عشرة مائة من أصحابة يفيبيم احلد� أ)صلى هللا عليه وآله(  رسول هللاة رووا أنه 

ًنا له يه عيدي نيوبعث ب،  وأشعره وأحرم للعمرةي اهلد)صلى هللا عليه وآله( فة قلد رسول هللاي احلليإذا كانوا بذ حىت

  .شيربه عن قرخيمن خزاعة 

: فقال، ينة اخلزاعيب من عسفان أ�ه عي األشطاط قري بوادإذا كان  حىت)صلى هللا عليه وآله( وسار رسول هللا

تركت كعب بن لؤإين ًش ومجعوا لك مجوعا وهم مقاتلوك وصادوك عن ي قد مجعوا لك األحابي وعامر بن لؤي 

  .تيالب

فإن ، بهمين أعانوهم فنصي هؤالء الذيذرار إىل ليأترون أن من، يوا علريأش: )صلى هللا عليه وآله( فقال النيب

ور   .ت فمن صد� عنه قاتلناهيترون أن نؤم الب أو ،طعها هللاقً إن جنوا تكن عنقا نين حمزونيقعدوا موت

ومل جني� جئنا معتمرإ،  هللا نيب�علم أهللا ورسوله : فقال بعضهم ت ي البنيننا وبي ولكن من حال بً، نقاتل أحدائن 

  . ًفروحوا إذا: )صلى هللا عليه وآله( فقال النيب، قاتلناه

  

  ))كثر مشورةاأل((

لزهر ى هللا عليه لص (ًت أحدا قط كان أكثر مشورة لألصحاب من رسول هللايرأ ما: قوليوكان بعضهم : يقال ا

  .  كتابه السنن يفيهقي البرهكذ، )وآله

  

  )) غزوة الطائفيف((

ه يار نوفل بن معاوإنه استش: لي ق، الطائف)صلى هللا عليه وآله( ما حاصر رسول هللا  غزوة الطائف بعدويف

ركته مل ي أقمت علن إ،جحريف   رسول هللا ثعلب�: فقال، همي املقام عل يفالدؤيل ت   . ليفأذن �لرح، ضركيه أخذته وإن 

  

  ))ةستشارة يف االمق((

   أصل  يف)صلى هللا عليه وآله( غزوة بدر استشار ويف



٩٣

  .ى األسارويف، شي العرويف،  املكان انتخابويف، احلرب

  .هايالبقاء ف نة أوي اخلروج عن املدحد استشار يفُ أويف

  .خارجها أو نة �خلندقي الدفاع داخل املد غزوة اخلندق استشار يفويف

  .يش اإلسالمي ومتركز اجل،ادةي مكان القويف، قلعة القموصى رب احلمل علي غزوة خويف

  . منافقى قتل أعمويف،  احلرب إشراك الشباب يف بعض حروبه يف يف)صلى هللا عليه وآله( كما أنه استشار

  . إعطاء التمر للكفاركذلك استشار يف

زوج ابنته ز أيب ةي فد استشارهم يف)صلى هللا عليه وآله( كما أنه، ه فتح مكة استشار أصحابويف ، نبيالعاص 

  .ةيمع الفد أو نبية زيالعاص بدون فد أيب طلق سراحيوهل 

  .املنافق ّ أيبهللا بن قتل عبد  املصطلق استشار يفوبعد غزوة بين

  .عدم العفو أو عنهم  العفوضة يفي قر غزوة بينويف

  .سي بنت قىقتل وعدم قتل سلم إىل وكذلك �لنسبة

ما ذكره ى عل، عدم طالقها أو  طالق عائشة املصطلق يف بعد غزوة بين)صلى هللا عليه وآله( كما استشار

ؤرخون ومن ،  عائشةيف ة الية القبطي مارفك نزلت يفت اإل�ن آأو، أن أصل هذه القصة مكذوبة ى� نرأ ّإال، امل

  . ها ظاهرة اجلعل والكذب مما لسنا بصدده اآلنيد سبع مكا�ت فجي هذه القصة  بدقة فاحصة يفيحظ الطربال

ممن صادروا أموال ، كانت لكفار مكة  اليتةيالقافلة التجارى  اهلجوم عل استشار يف)صلى هللا عليه وآله( كما أنه

  .لة هلم �ملثلب مكة املكرمة مقاوالصحابة يف) ه وآلهي هللا علىصل (الرسول

ؤرخون      مرض موته أن أنه استشار بعض نسائه يفًأيضاذكر امل



٩٤

ها يعل (ت فاطمةيب يف  تويف)صلى هللا عليه وآله( وإن كان الظاهر عند� أنه، وتيت من البيب أي كون يفي

  .لةي قصة طويف) الصالة والسالم

زوج �ي أن ة يفجيكذلك استشار بعد موت خدو   .ة زوجةيت

  . احلجرؤوسهم يف ة عدم حلق أصحابهي قضواستشار يف

رواري كتب السده املتتبع يفجيا ها ممريغإىل  خالف  إىل ىلها أديها مما لو أرد� تفصري وغريت والتفاس�ة وال

  . وضع الكتاب وإن كان املقصود اإلملاع فقط

  

  ))رةروا�ت االستشا((

روا:ستشارة مسألة االيف القسم الثاين ورادة بشأن املشورة� ال ، فيًنذكرها تباعا بدون التصن، ةري كثيوه، ت ال

  .بوضع الكتابخمل طول  إىل يؤديملا تقدم من أن ذلك ، هايهاد فوبدون االجت

  : ىالشور إىل ه �لنسبةي املنسوب إل الشعر يف)عليه الصالة والسالم( علي فعن

 ملكت أمورهم ى كنت �لشورفإن  

  ب يون غريذا واملشف �يفك

ن كنت �لقرىب   مهم يحججت خص وإ

  )١( وأقرب�لنيب ك أوىلريفغ

  . )٢(ري مشي عن رأستغيني من ال ً� رأفضل الناسأ: )عليه السالم( وعنه

علمه علوم   إىلضمي و، العقالءي رأهيرأ إىل فيضيالعاقل أن ى حق عل: )عليه الصالة والسالم( وعنه

  .)٣(احلكماء

ورة مل من لز: )عليه الصالة والسالم( وعنه    .)٤(ًارًعدم عند الصواب مادحا وعند اخلطأ عاذيم املشا

   .)٥(هي برأمن استغىن وقد خاطر، ةي اهلدانيستشارة عاال :)عليه الصالة والسالم( وعنه

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



٩٥

   .)١(رف مواقع اخلطأمن استقبل وجوه اآلراء ع: )عليه الصالة والسالم( وعنه

ورة ألن رأى إمنا حض عل: )عليه الصالة والسالم( وعنه  مشوب ري املسشي ورأ، صوابري املشياملشا

   .)٢(ى�هلو

ارةفال تكلموين: )ة�ج البالغ(  كما يف)عليه الصالة والسالم( وقال  مبا وال تتحفظوا مين،  مبا تكلم به اجلب

، يلنفس عظامإوال التماس ، ل يلي حق قً استثقاال يفوال تظنوا يب،  �ملصانعةختالطوينوال ، تحفظ به عند أهل البادرةي

 وأ، فال تكفوا عن مقالة حبق، هي كان العمل �ما أثقل عل،هيعرض عليوالعدل أن ، قال لهيفإنه من استثقل احلق أن 

   .)٣(ه مين ما هو أملك بي هللا من نفسيكفيمشورة 

شركا عصمة هللاإنه مت بدون يأ   . خلإ ،)٤ (ىوحيقل إمنا أ� بشر مثلكم  : قال القرآن،ً سبحانه 

لرجال بعضهاا: ةيته البنه دمحم بن احلنفي وص يف)عليه الصالة والسالم( وقال  أقر�ا مث اخرت، بعض إىل ضمم آراء ا

ومن استقبل ، هي برأتغىنقد خاطر بنفسه من اس :)عليه السالم( أن قال إىل ابيوأبعدها من اإلرت، الصوابإىل 

   .)٥(وجوه اآلراء عرف مواقع اخلطأ

ورةةال مظاهر :)عليه السالم( وقال   .)٦( أوفق من املشا

اركها يف، ه هلكيمن استبد برأ: )عليه السالم( وقال لرجال ش    .)٧( عقوهلاومن شاور ا

  ه يعل(  الرضااحلسن أيب كنا عند:  قال،وعن احلسن بن اجلهم

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

  .١١٠:  سورة الكهف)٤(

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  



٩٦

ل يفق، ورمبا شاور األسود من سودانه، كان عقله ال توازن به العقول:  فقال)عليه السالم( فذكر أ�ه )السالم

عمل به يء فيه �لشيشاروا علأرمبا  فكانوا: قال، لسانهى رمبا فتح عل إن هللا تبارك وتعاىل:  فقال،مثل هذا تشاور: له

   .)١(عة والبستانيمن الض

ق اجلماعة فريأن  ديريمن جاء كم :  قال)صلى هللا عليه وآله( النيب إىل سناده �،)عليه السالم( وعن الرضا

   .)٢(فإن هللا قد أذن ذلك، هتلوفاق مشورة ريمن غ توىليغصب األمة أمرها ويو

اي وأغ،اركميكم خؤإذا كانت أمرا: )صلى هللا عليه وآله( نه قال رسول هللاأ يورو ؤن ا وركم ،كمؤكم مسح  وأم

  .  حتف العقولكذا يف .)٣( لكم من بطنهاري فظهر األرض خ،نكميبى شور

 ّيعل أشر: فقال له، سعد: قال لهي )عليه السالم(  احلسن الرضاأليب هلك موىل:  قال،وعن معمر بن خالد

 ريستشي كان )صلى هللا عليه وآله( إن رسوله هللا: شبه املغضب  فقال،كيعل ريشأأ� : فقلت، برجل له فضل وأمانة

   .)٤(ديريما ى عزم عليأصحابه مث 

ورة ذو:  قال، رسول هللا ما احلزم�: ليق: قال، )عليهما الصالة والسالم(ه ي عن أب،وعن الصادق لرأيمشا  ي ا

   .)٥(تباعهماو

) عليه السالم(ًا ي عل)صلى هللا عليه وآله( به رسول هللاى ما أوصيف:  قال،)عليه الصالة والسالم( :وعن الصادق

ورة: نه قال لهأ    .)٦(ريعقل كالتدب وال، ال مظاهرة أوثق من املشا

   .)٧(فتندموا  تعصوه وال،اسرتشدوا العاقل :قولي واخلاصة العامةرواه  )صلى هللا عليه وآله( ة عن النيبي رواويف

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  



٩٧

   .)١( ر�سةه يفيل التجربة املعجب برأيعن القلميال :  قال،)عليه الصالة والسالم( وعن الصادق

 ّفمن عرفها حبدودها وإال، حبدودهاّ إال إن املشورة ال تكون:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،وعن احلليب

  :  أكثر من منفعتها لهرياملستشى كانت مضر�ا عل

وره عاقاليكون الذيأن : فأوهلا   . ً تشا

  . ًنايًكون حرا متديأن : ةيوالثان

  .ًايخًقا موايكون صديأن : ةيوالثال

لرابعة   . كتمهيسر ذلك ويمث ، كون علمه به كعلمك بنفسكيسرك فى  أن تطلعه عل:وا

ًقا يوإذا كان صد، حة لكي النصًنا أجهد نفسه يفيًوإذا كان حرا متد، انتفعت مبشورته ًفإنه إذا كان عاقال

ت املشورة وكملت  مت،به سرك فكان علمه به كعلمكى وإذا أطلعته عل، هيًا كتم سرك إذا أطلعته عليمواخ

  .)٢(حةيالنص

   .)٣(ريهالك املستش ريجهل املش: )عليه الصالة والسالم(علي وعن 

   .)٤( التجارب واحلزم والعلم وأويلي النهي ما شاورت ذوريخ: )عليه الصالة والسالم( وقال

   .)٥(وشرط من قارنت ذو املعائب، أفضل من شاورت �لتجارب: )عليه الصالة والسالم( وقال

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



٩٨

 فضلالعدل بك عن ي ًاليك خب مشورتوال تدخلن يف: مالك األشرتإىل  كتابه  يف)عليه الصالة والسالم( وقال

ص غرائز فإن البخل واجلنب واحلر، ن لك الشره �جلوريزيًصا يوال حر، ضعفك عن األموريً وال جبا�، عدك الفقريو

   .)١(معها سوء الظن ��جي شىت

 إذا نزلت بك �زلة فال تشكها، نحس � : قال له)عليه الصالة والسالم( عبد هللا أ� نإ: اشدوعن احلسن بن ر

، ة مباليما كفاإ ،نك لن تعدم خصلة من خصال أربعإف، ولكن اذكرها لبعض إخوانك، أحد من أهل اخلالفإىل 

   .)٢(يمشورة برأ أو، دعوة تستجاب أو، وأما معونة جباه

ورع:  قال،)صالة والسالمعليه ال( وعن الصادق لرجال ال ك �وإ، ريخب ّمر إال�فإنه ال ، استشر العاقل من ا

ورع العاقل مفسدة يف، واخلالف    .)٣(اينن والدي الدفإن خمالفة ال

افون خين يثك الذي حدشاور يف: )عليه الصالة والسالم( علي قال: نه قالإ ،)عليه الصالة والسالم( وعنه

   .)٤(هللا

قبل له به أن ال ه ما ينع أحدكم إذا ورد علميما :  قال له)عليه الصالة والسالم( الصادق نإ: ىعلوقال م

ً رجال عاقال له دريستشي ، رفعه هللاي بل، ذله هللاخينه إذا فعل ذلك مل إأما : )عليه السالم( عبد هللا أبو مث قال، ن وورعيً

   .)٥(هللا إىل وأقر�ا  األمورري خبورماه

  .)٦(شون ر�مخين ي أمرك الذاستشر يف:  قال،)عليه الصالة والسالم( هوعن

  صلى هللا ( رسول هللا:  قال،)عليه الصالة والسالم( وعنه

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

  .٩٦١٤ ح٢١ ب٣٤٣ ص٨ج:  مستدرك الوسائل)٤(

  .١٥٥٩٦ ح٢٢ ب٤٢ ص١٢ج:  وسائل الشيعة)٥(

)٦( .  



٩٩

ورة العاقل الناصح رشد و: )ه وآلهيعل ، ك واخلالف�ك الناصح العاقل فإيفإذا أشار عل، ق من هللاين وتوفميمشا

   .)١( ذلك العطبن يفإف

ن يوالذدريني الب )صلى هللا عليه وآله(  من أصحاب دمحميشاورت من مع: )عليه الصالة والسالم(  عليوقال

ه  غزو يفييوافق رأيفكل ، نيهم من الصلحاء التابعريعتهم وغيعنهم بعد ب يهم ورضزوجل أمرع هللا ىارتض

   .)٢(وحماربته

  املوجودة يفري األحداث غفعلون يفي ماذا: ) وآلهصلى هللا عليه( نه سأل الرسولإ ،)عليه الصالة والسالم( وعنه

 يه برأيتقضوا فوال ، نكميبى واجعلوه شور، ني من املؤمننيعاملمجعوا له الا: )صلى هللا عليه وآله(  فقال،القرآن والسنة

 .)٣( واحد

   .)٤(ما تكرهونى س أن أمحلكم عليوقد أحببتم البقاء ول: )ة�ج البالغ(  كما يف)عليه الصالة والسالم( وقال

ً ضاال، قتلي وت إمامهم أوميما   بعدنياملسلمى  حكم هللا وحكم اإلسالم علالواجب يف: )عليه السالم( وقال

 ًدا أويقدموا يوال ، ًدثوا حد�حيوال ، ًعملوا علماليأن ال ، حرام الدم أو حالل الدم، ًظاملا أو  كانًلوماظم، ً�مهتدأو 

 .)٥(مع أمرهمجي، ًعارفا �لقضاء والسنة، ًورعا ًعاملا، ًفايًتاروا ألنفسهم إماما عفخيقبل أن  ءيبدؤوا بشيوال ، ًرجال

  . ثيآخر احلدإىل 

ما ى عان علي بفوق ،تهلي فضني الد وتقدمت يف، احلق منزلتهس أمرؤ وإن عظمت يفيول: )عليه السالم( وقال

   وال أمرؤ، محله هللا

                                                

)١( .  

  .٥٦٦ ح٢١ ب٣١٧ ص٣٣ج:  حبار األنوار)٢(

ال سنة  إذا نزل بنا أمر ليس فيه كتاب ورأيت� رسول هللا أ ): السالمعليه(قال أمري املؤمنني :  سورة الفتح، وفيه٦١٤ص:  انظر تفسري الفرات)٣(

  .ال تقصرونه �مر خاصة اجعلوه شورى بني املؤمنني و):صلى هللا عليه وآله( قال النيب ،منك ما نعمل فيه

)٤( .  

)٥( .  



١٠٠

   .)١(هيعان علي أو  ذلكنيعيأن  بدون ونيلع اوإن صغرته النفوس واقتحمته

: وقالوا، نةي سوق املد وهو يف)عليه الصالة والسالم( ًايالناس على نه ملا قتل عثمان أتإ :يخ الطربير �ويف

ورنيال تعجلوا وامهلوا جتتمع الناس و: قال، كيديأبسط     .)٢(تشا

،  مشورةريأما بعد فإن الناس قتلوا عثمان عن غ: )عليه الصالة والسالم( نه قالإ: دياحلد أيب ابنى ورو

ماععوينيو�    .)٣( عن مشورة منهم واجت

لزب )عليه الصالة والسالم(وقال  ن فقد علم :ريلطلحة وا ومل ، أرادوين أرد الناس حىتأين مل تمتما كتتما وإ

   .)٤(لطان غالب ولعرض حاضر لسعينين العامة مل تباأو، عيني و�ما ممن أرادينكوإن، عويني� عهم حىتيأ�

ى عن رضّ إال وال تكون، ًاي تكون خف العيتيفإن ب : بعد مقتل عثمان)عليه الصالة والسالم( وقال

  .)٥(نياملسلم

ورة ذو:  قال)صلى هللا عليه وآله(  عن النيب،ثي حدويف لرأياحلزم مشا    .)٦(تباعهما وي ا

توكلوا على  فإذا عزمتم عل،نياء الصاحلشاوروا العلم: )عليه الصالة والسالم( وقال   .)٧(هللاى إمضاء ذلك ف

   .)٨(تعاىلاف هللا خيواجعل مشورتك من : )صلى هللا عليه وآله( وقال

   ي من شاورت ذوريخ:  قال،)عليه الصالة والسالم( علي وعن

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  



١٠١

  .)١(التجارب واحلزم  وأويل، والعلمىالنه

   .)٢(الصوابى  األلباب دل عليور ذومن شا: )ه الصالة والسالميلع (وقال

  .)٣(من جلد الغالم إىل خ أحبي الشيرأ: )عليه الصالة والسالم( وقال

   .)٤(لة الشبابيمن ح : بعض النسخويف

لرجل عليرأ: )عليه الصالة والسالم( وقال    .)٥(جتربته قدرى  ا

   .)٦(دار عداو�م ومواقع مقاصدهمهم مقياستشر أعدائك تعرف من رأ: )عليه الصالة والسالم( وقال

لصرف السوء ى رجي وال ريك خبي علريشيفإنه ال ، وأما األمحق: )عليه الصالة والسالم( وقال اإلمام الصادق

   .)٧(ورمبا أراد منفعتك فضرك، عنك

 علمو وحلم عقل ،ه مخس خصالين من في الديتضقي أمورك مما شاور يف: )عليه الصالة والسالم( وقال

   .)٨(عز وجلشون هللا خين ي أمرك الذشاور يف، ىوتقو وجتربة

  

  ))ال تشاور هؤالء((

  . عن مشاروة مجاعة من الناسىمث اإلسالم �

وال ، الفقر كدعيو عدل بك عن الفضليًال ي مشورتك خبخلن يفدوال ت:  كما تقدم)عليه الصالة والسالم( قال

   .)٩(ك الشره �جلورن ليزيًصا يوال حر، عفك عن األمرضيًجبا� 

، ماءكون السلطان مبشورة اإلي فعند ذلك :أن قال إىل الناس زمانى  عليت�: )عليه الصالة والسالم( وقال

  ، انيوإمارة الصب

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  



١٠٢

   .)١(اني اخلصريوتدب

ك يبعد عليد ويك البعيقرب عليفإنه كالسراب ، ال تستشر الكذاب: )عليه الصالة والسالم( وقال

   .)٢(بيالقر

ورة اجلاهل املشفق خطر :)عليه الصالة والسالم( وقال    .)٣(مشا

   .)٤(ري هالك املستشري املشجهل: )عليه الصالة والسالم( وقال

   .)٥( لهياللجوج ال رأ: )عليه الصالة والسالم( وقال

ثوك ّوإن حد، انوكفإنك إن ائتمنتهم خ،  أمركد والسفلة يفعب تستشر الالف: )عليه الصالة والسالم( وقال

   .)٦(صدقوكيًوإن وعدوك موعدا مل ، وإن نكبت خذلوك، كذبوك

  . ه من كل ذلكي فال مانع لد، االجتماعنه ال جذور له يفإث يالعبد ح إىل ة �لنسبةيعية طبيهذه قض: أقول

   .)٧(عرول والًهورا �لعقوإن كان مش،  عقلكصدقهي المن ر ووال تشا: )عليه الصالة والسالم( وقال الصادق

  

  ))ة النساءمشاور((

وره النساءيت النه� مجلة من الرواويف : )عليه السالم (ي لعل)صلى هللا عليه وآله( ة النيبي وص كما يف، عن مشا

وال تستشار، مجاعة وال، النساء مجعةى س عليل ي عل�)٨(.   

ورة �إ: )عليه الصالة والسالم( سنابنه احل إىل نه كتبإ ،)عليه الصالة والسالم( ني املؤمنريوعن أم ك ومشا

  . مهاريغ إىل .)٩(وهن إىل وعزمهن، أفن إىل هنيفإن رأ، النساء

ملراد لكن  ملرأةا عليه ( ث قالي ح،ة عن كنز الفوائديته املروي روال االستثناء يفي بدل، عقلهاكمال يفال   اليتا

  ك �إ: )الصالة والسالم

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  



١٠٣

ورة النساء   .  البحاركذا يف .)١(وهن إىل أفن وعزمهن إىل هني فإن رأ،عقل كمالت بمن جربّ إال ومشا

رضعن أوالدهن حولني كاملنيَو﴿:  سورة البقرةوقال سبحانه يف ـ ي ِالوالدات  ِْ ْ ََ ِ َ ْ َ َُّ ُ ْ َ َ ْ
ِ

ْ ُ
ِ ٌال تضار والدة ﴿: أن قال إىل ﴾ْ َ ِ َّ َ ُ

ِبولدها و ال مولود له بولده و على الوارث م ِ ِ ْ ََ َ َ
ِ ِ َِ َ ُ ََ َ

ِ ُِ ٌ ْ هما و تشاور فال جناح َ ـ ن َثل ذلك فإن أرادا فصاال عن تراض م ُ َْ ٍَ
ُ ََ َُ ْ ِ ٍ َ ً ِ َِ ْ ِ َ ُ ْ

ِعليهما ََْ﴾) ٢(.   

لرجل زوجته يفحسن و إن املؤمن : )صلى هللا عليه وآله( ورد عنه وقد، د ذلكيؤي ًأيضا مأكلهما استشارة ا

   .)٣(كل أهله بشهوته� واملنافق ،كل هو بشهوة أهله�

  

  ))ة وحقوقهااالستشار((

لرأمي أن رياملشى لزم عليما ك، ريالف املشخي أن ال رياملستشى مث الالزم عل  نياحلس علي بن فقد قال، يحض ا

  :  رسالة احلقوق كما يف)هما الصالة والسالميعل(

نك لو كنت أه ملا تعلم يوأشرت عل، حةي النص جهدت له يفي فإن حضرك له وجه رأريوأما حق املستش

وإن ، وإن الغلظة توحش موضع األنس، ؤنس الوحشةي نيفإن الل، ني رمحة ولكن ذلك منك يفيول، ت بهمكانه عمل

ومل ، ًاريفكنت مل �له خ، هيه وأرشدته إلي به لنفسك دللته علىه وترضيثق برأي وعرفت له من يضرك له رأحيمل 

   .)٤(�� وال حول وال قوة إال، ًتدخره نصحا

وتعرف ،  اآلراءيفإمنا ه، كيعل ه إذا أشاريه من رأيوافقك عليما ال يفال تتهمه ف، كيعل ريوأما حق املش

تحق سيفأما �مته فال جتوز لك إذا كان عندك ممن ، هي�مت رأاار إذا يه �خلي رأه يفيفكن عل، هما واختالفهميالناس ف

ورة تدع شكره عل ،املشا    لك من ما بداى وال 

                                                

)١( .  

  .٢٣٣:  سورة البقرة)٢(

)٣( .  

)٤( .  



١٠٤

رصاد  واإل، �لشكركيافقك محدت هللا وقبلت ذلك من أخفإذا و، هوحسن وجه مشورت، هيشخاص رأإ

فزع إل  مثلهات يفا�ملكاف    .)١(��  وال قوة إال،كيإذا 

لرأ حضهميأخاه فلم  من استشار: )عليه السالم( عبد هللا أيب وعن    .)٢(هي رأعز وجل سلبه هللا يحمض ا

  .)٣(هريه سلب تدبريمن غش مستش: )عليه الصالة والسالم( علي وعن

  .)٤(انةي ظلم وخريظلم املستش: )عليه السالم( وقال

لرأ االجتهاد يفرياملشى عل: )عليه الصالة والسالم( وقال    .)٥(ه ضمان حنجيس علي ولي ا

   .)٦(اسرتشدوا العاقل وال تعصوه فتندموا: )صلى هللا عليه وآله( وعن النيب

ورة ذواحلز: )صلى هللا عليه وآله( وعنه لرأيم مشا    .)٧(تباعهما وي ا

ورث احل ق العامل ا�ربية الناصح الشفيفإن معص:  قال)عليه الصالة والسالم( علي وعن ة وتعقب ريت

   .)٨(الندامة

 ذلك فإن يف، ك واخلالف�ك الناصح العاقل فإيفإذا أشار إل: )عليه الصالة والسالم( وقال الصادق

   .)٩(العطب

لرجال: )صالة والسالمعليه ال( وقال    فإنه ،استشر العاقل من ا

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  



١٠٥

ورع العاقل مفسدة يف، ك واخلالف�وإ، ريخبّ إال مر�ال     .)١(اين والدني الدفإن خالف ال

ن كان خبالف ، كي به علريشيما يصدقه قلبك فال ختالفه فيوإذا شاورت من : )عليه الصالة والسالم( وقال وإ

  . ثي احلد.)٢(مرادك

رواوقد أك د األكثر مما جيوإن كان املتتبع لعله ، اهتمام أي هتمام اإلسالم �ملشورةاعلم يت هنا ل�ثر� من ذكر ال

  .  وهللا املوفق املستعان،عيها من كتب ا�امريذكر�ه إذا راجع البحار والوسائل واملستدرك وغ

  

                                                

)١( .  

)٢( .  



١٠٦

  

  ))السلطات الثالث يف احلكومة اإلسالمية((

ء كان فق، يماحلاكم اإلسال :)مسألة(  زمان  كما حدث يف،واحدى فق األمة علتتأن  ًها واحدا وهو �دريسوا

  .وحنوهم دد�د ايوالس ىخ املرتضيوالش والعالمة احملققو خ الطائفةيش

  ً. جداريوهو الكث، هي كما تقدم اإلملاع إل،من الفقهاءى جملس الشورأو 

َِّ� داود إ� ﴿: هقال سبحان، االستخالفى فإنه مقتض، ةيماإلسال  البالد يفيرجيهو املسؤول األول عن كل ما  ُ ُ
ِجعلناك خليفة يف األرض ْ ََ ْ ِْ ً َ َ َ َ﴾)١(.  

ُْاخلفين﴿ :تعاىلوقال  ومي  يف ْ ـ ْ ق َ﴾)هما السالميعل( ه هارونيألخ موسى ة عني حكا)٢( .  

ارحم خلفائ: )صلى هللا عليه وآله( وقال الرسول    .)٣(ياللهم 

  .)عليهم الصالة والسالم( ة الفقهاء عنهميدلة والذلك من أ ريغإىل 

 دث تعدي عصور� احلاضرة حويف،  أحسن فال بد له من األعواني هقدر من كل اإلدراة �ليتينه ال إث يوح

 ،ةي والقضائةيذيوالتنف) ينيقراطمي اصطالح الد يفةيعيالتشر (ةيري التأط:ثالد السلطات الثين األمة ترإث ي وح،املراجع

  . حسب الشرطيا�لس الفقهائى  فهو واجب عل،انتخاب مرجعه ذلكى شرتط علي ثيح

 اجلمعة  كما يف،ًحلضور واجباإذا كان ا حىت، ًإمام اجلماعة شرطا حلضور مجاعةى ء عليصح اشرتاط شيفإنه 

لرجوعوكذلك يف، ًمها بشرائطها متعددايقيما إذا كان من يف، عند موجبها إلطالق ، ًعددا إذا كان متيالقاض إىل  ا

  .)٤(املؤمنون عند شروطهم: ليدل

  ى  كالمها عل،انيًمثال هناك إمامان للجمعة مصل

                                                

  .٢٦:  سورة ص)١(

  .١٤٢:  سورة األعراف)٢(

)٣( .  

)٤( .  



١٠٧

 يتصل تطول أو أو  أحضر صالتك بشرط أن ختففينإ :ألحدمها ديز قولي ف،ة املقررة و�لشروط املقررةفاملسا

 :مها املأمومونحدقول ألين لإلمامة وكذلك إذا كان مؤهال،  قاعة مسجد فالنيف أو ، احلرث وجود املروحة يفيح

 عنده بشرط أن يشرتطان التقاضي نين املتنازعإث ي مثل ذلك حي القاض يفيرجيو، تارونه للصالة �ذا الشرطخي��م 

ًا مؤهال ياستقض  اآلخر أويعند القاض حضرا ّوإال، ذلك إىل ما أو،  املسجديف أو ً،ستعد لسماع شكوامها صباحاي

  .آخر للقضاء

 هدي قال لكل من أراد تقل،ًسا للدولةيد وجواز جعله رئي جواز التقل يفينيد وعمرو كالمها متساويذا كان زوإ

  .ذ حسب الشرطيه التنفيلب عجيٍنئذ يوح، ثالالسلطات الث ننتخبك بشرط أن تقرر إ� نقلدك أو: حهيوترش

كما أنه ، ًناييتباعه تعااألمة ى  علبجيه ألن،  ال صحة هلذا الشرط،ه واحدي فقًما كان األمر منحصرا يف نعم يف

 ًقال �لواجب مطلقا حىتيوإن كان رمبا ، ة الشرطيذ من �حيه التنفيالفقى ب علجي املتعدد مل إذا مل تشرتط األمة يف

  . احلال احلاضره العلم يفيغة للحكم وصل إليث أحسن صالك السلطات الثيألن تفك، بدون هذا الشرط

ع من يضلعن هللا من : ثي مشله احلدّوإال، غة الصاحلة لألمةي �لصيمل احلاكم اإلسالم وجوب عيومن الضرور

  .)١(عولي

راع وكلكم مسؤول عن رع: )صلى هللا عليه وآله(  حسب قولهمةًوكان مسؤوال عن األ   .)٢(تهيكلكم 

قربوا مال َو﴿ :هكقوله سبحان، ىغة الفضليغة الصاحلة ال الصي الصراد بهي كالمنا حسن يفاأله فيوعل ـ ت َال  ُ َ ْ َ

ِاليتيم َّ�ليتّ إال َْ ُ هي أحسن ِ َ ْ َ َ
ِ﴾)ذلكغري  إىل ،)٣ .  

                                                

)١( .  

)٢( .  

  .٣٤: ، وسورة اإلسراء١٥٢: ألنعام سورة ا)٣(



١٠٨

  كان للحاكم يف،هاريغى واألخرث ال إحدامها السلطات الث، للحكمني صاحلتنيغتينعم لو فرض وجود ص

 ث حىتالسلطات الث الريغة واحدة صاحلة غيكما أنه لو فرض وجود ص، هما شاءيار أيه اختيعدم صورة الشرط عل

باع تلك الصى كون الواجب علي ة،ديغة اجلدي قبال تلك الص صاحلة يفريث تعد غالأن السلطات الث   .غةياحلاكم ات

 فمن ،ثال السلطات الث)عليه السالم( ي وعل)صلى هللا عليه وآله(  الرسولن زماكن يفيمل : قاليهذا فال ى وعل

قضاء، للًرا يًنصب بنفسه شخصا وزيًجملسا أن  أو ً واحدا كانيسالم للحاكم اإليكفيه يوعل، ن تقولون �ايأ

وزيرا لإلجراء، وشخصا �لثا وزيرا  ًوشخصا آخر  ًً ً مع جية ثوكل واحد من الثال، س �لس األمةيكرئ، قاتيللتطبً

نون أفراد يعيفسهم  �ن)عليه السالم(علي  و)صلى هللا عليه وآله( كما كان الرسول،  لألمور الثالثةنياألفراد الصاحل

مراء البالد، إلدارة العشائر العشائر ءاوأمر، وعمال الصدقات، شيورؤساء اجل، القضاة   يفهده من أرادجيكما ، وأ

روايالتوار    .تعاىل هذا الكتاب إن شاء هللا � ثنا بعضه يفيت� ولعله ،ريت والتفاس�خ وال

  

  ))إشكال وجواب((

ه ؤخلفا  أو)صلى هللا عليه وآله( عمله الرسوليب أن نعمل كما كان جيم إذا أرد� إرجاع اإلسال: قاليال 

م � أ يف)هم السالميعل( ني واحلسن واحلسيفعل، ما ذكركّ إال عملونيكونوا يوهم مل ، )عليهم السالم(املعصومون 

وكربالء بعد ي املدني الساحة احملدودة بيف) عليه السالم( ني وعمل احلس،ةري القصنياألول ّ إال ن مل تك،ةيموت معاونة 

  . ن لكم �لسلطات الثالثي فمن أ،)صلى هللا عليه وآله( كما عملها الرسول
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ب جيوتلك ، قات حسب الظروفية تطبري مجلة شؤونه الكث يف)صلى هللا عليه وآله( كان لرسول هللا: قاليألنه 

نه خالف األسوة حسب ما إف، ًايفقة حر ال املواف،ةوكونه أس فإنه معىن،  حسب ذلك الظرف كل ظرفأن تكون يف

  .تلقاه العرف من هذه الكلمةي

عمر أسامة ى  علىفإذا مض، )١( لألمارةً ألنه رآه صاحلا، للحرب أسامة)صلى هللا عليه وآله( الرسول ًمثال أمر

إن ، تهي صالحنؤمر من كان مبنزلة أسامة يف أو، خوختهي الصاحل لشريسنة واتفقت حرب فهل نؤمر أسامة غئة ما

بشرط ّ إال س معناهيل، ر �إلمارةينه جلدإ: )صلى هللا عليه وآله( فقوله،  واألول خالف األسوة، الثاينياألسوة تقتض

  .ري لزوم جعل اجلد املالك يفيوإن بق، ًاملوضوع انتفت اجلدارة منه شخصا ىفإذا انتف، املوضوع

و ، عرضهيف ناك صاحل آخروكان ه الصالحى  علي بقًه خاصا إذاريب �مجيوكذلك ال  فإنه ، كان أصلح منه أ

 لفرض أنه تار الثاينخي  الثاينويف، ة ألسامةيوال خصوص، هما موجوديألن املالك ف، هما شاءيتار احلاكم أخي األول يف

  .)٢(أصلح

اجلنة حتت  :)صلى هللا عليه وآله(وقوله ، )٣(ريها اخليل معقود بنواصياخل :)صلى هللا عليه وآله( قوله فهو مثل

، �ختاذمها )صلى هللا عليه وآله( هي كانت األسوة ف،ةيالد�بة والبندق إىل فيل والسيفإنه إذا تبدل اخل .)٤(وفيظالل الس

  . صبحان خالف األسوةيما فإ�، فيل والسيختاذ اخلاال 

وطبع  س املدارسي �سستشكل أحد من الفقهاء يفيولذا مل ، ةي ال الشخصةية اجلهويالصالح ارياملع: واحلاصل

  الكتب وإنشاء 

                                                

  .ً أي كان مصداقا ال خصوصية له)١(

 هذا كله إذا مل تكن هناك قرائن تفيد الشخص بعينه وعلمنا أن ذكره كان من �ب املصداق، أما إذا أريد الشخص بعينه وكان له املوضوعية دون )٢(

  .حيث ال يستبدل �م غريهم ويتم تعيينهم من قبل هللا عزوجل و�مره) م السالمعليه(غريه فيقتصر عليه، كما �لنسبة إىل األنبياء واألوصياء 

)٣( .  

)٤( .  
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ملرئ، وإخراج اجلرائد وا�الت، املكتبات ، ثةياحلج �لوسائل احلد إىل والسفر، ةية والالمرئيونصب اإلذاعات ا

رور دون كل هذه األمور من جيبل ، ذلك ريغ إىل ،واملطارات اتيوبناء املستشف، والنجدة وجعل أنظمة للشرطة وامل

لزمانية املنطبقة علياإلسالمات يت الكل�صغر   . )صلى هللا عليه وآله(  زمن الرسولها يفيإن مل تكن أو، ها حسب ا

ت الناس �مما هو خالف حر، ني املوظفوالتمدد الواسع يف،  الدوائر يف أن هذا االنتفاخ الغريبنعم ال إشكال يف

  .وإال كان خالف اإلسالم، ةيب حذفه من الدوله اإلسالمجي

ه ي مما تضطر إل،ت� احلردي من حتديأقل قدر ضرورى هم االقتصار عليملسلمون �لزمام وجب علفإذا أخذ ا

ب أن جيفقد ذكر� أن احلذف ، ةي أهداف الدولة اإلسالمكما ذكر�ه يف، األمام إىل هامي حفظ األمة وتقدالدولة يف

لزمنينينياء الدرباخلمن ن رجال يكون بتكويلك إمنا وذ،  صاحلة لألمةريدث رجة غحيث ال يكون حبي  للحذف يني وا

ارة أخر، ًاجيردت  من �ب )صلى هللا عليه وآله( كما فعله الرسول، ًاجي ا�تمع تدريف ل أحكام اإلسالميعن تنزى وهو عب

ملوك أو، ةين الثانوي�لعناو، رضطرامن �ب اال أو ،األهم واملهممن �ب  أو ،ةيجي التدراألسوة يف  نيلمن �ب أن األمة ا

  . ذلكريغ إىل ،ق اإلسالمية تطبي بغنيح إىل �م� إدارة شؤو�م راضون �لتقلص من حرللمراجع يف

لر�سة من الكتاب والسنةيهنا مجلة من أدلة التقل وحنن نذكر  أو بي بدون مالحظة الرتت،د والقضاء وا

    والقضاءدي كتاب التقلً ذكر�ها مفصال يفألنه، االستدالل



١١١

  . هذه املسألةما ذكر�ه يفى ًال علي وتصلح هذه النصوص دل،)لفقها(من  واحلكم

روا ل وكتب الفقه  ثيداراجع كتب األحيد أن ياملرى فعل،  منها �ذا القدريأننا نكتفّ إال  أكثرتناك ت وإن�وا

  . ة �ذا الشأنياملعن

  

  ))ة من أدلة التقليد والقضاء واحلكممجل((

ِما أرسلنا مَو﴿: قال سبحانه ْ َ ْ بلكَ ـ ق َن 
ِ
ْ َ ُرجاال نوحيّ إال ْ ً علمون ِ ـ ت تم ال  ـ ن لوا أهل الذكر إن ك ـ ئ َ إليهم فس ُ َ ُْ َ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ِِ ْ ِّ َ ْ َ َ ْ َ ِ َْ﴾ 

َإن الذين يكتمون ما ﴿: وقال سبحانه  .)١( ُ ُ ْ َ َ
َّ َّ ينات وِ ـ ب زلنا من ال ـ ن َأ

ِ ِّ ََ ْ َْ
ِ ْ اه للنَّاس يف الكتاب  ُْاهلدىَ نَّ ـ ي ـ ب عد ما  ـ ب ِ من  ِ ِْ ِ ِ ِ ِ

ُ َّ َ َ ْْ
لع ـ ي َأولئك  ْ َ َ ِ هم الالعنونُ ـ ن ع ل ـ هم ا� و ي ـ َن ُ ُ ُِ َّ ُ ُُ َ ُْ َ َ َُّ﴾)٢(.  

َ� أبت إين قد جاءين﴿ :)عليه الصالة والسالم( مية عن إبراهيحكا وقال تعاىل ْ َ ِّ ِ
ِ
ْ من العلم ما مل �تك فاتبعين ََ َِّ َ َ ِ ِ َِْ َْ ِ ْ ْ َ  

ِ�أهدك صراطا سو� َ ً ِ َ ِ ْ َ﴾)٣(.  

فَو﴿: وقال سبحانه ن ـ ي ِما كان المؤمنون ل ِْ َ َ َُ ِ ْ ُ هوا ْ فق ـ ت ـ ي هم طائفة ل ـ ن فر من كل فرقة م ـ ن لو ال  ـ ف ُروا كافة  َُّ َ َ َ َ ًَ َ ْ
ِ ٌِ ِ ِ ٍ ِ

ْ ْْ َ َِّ ُ ََ ُْ َ َّ

ومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون ـ ق نذروا  ـ ي َيف الدين و ل ُ َ َُ َْ ْ ْ ُْ َ ُ َُّ َ َِ ْ ِ ِ
َ َ ُْ َ ِ ِ ِْ َ ِ ّ ِ﴾)٤(.  

 أن الوايلى ب علجيو:  هلشام بن احلكم)حتف العقول(  كما يف)عليه الصالة والسالم(  الكاظمةي وصويف

لراعي    .)٥(هميتكرب عليوال ، تهيغفل عن رعيال ، يكون كا

   )عليه السالم(  عبد هللاقلت أليب:  قال،سي بن خنىوعن املعل

                                                

  .٤٣:  سورة النحل)١(

  .١٥٩:  سورة البقرة)٢(

  .٤٣:  سورة مرمي)٣(

  .١٢٢:  سورة التوبة)٤(

)٥( .  
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 فقال، لعشن معكمكم يكان هذا إل لو:  فقلت،ميه من النعيجعلت فداك ذكرت آل فالن وما هم ف: ًوماي

وأكل ، ولبس اخلشن، راحة النهايوس، لياسة الليسّ إال وهللا لو كان ذاك ما كانأما  ،ى معل�هات يه: )عليه السالم(

   .)١(هذهّ إال نعمة ها هللا تعاىلريت ظالمة قط صيفهل رأ، ذلك عناى فزو، اجلشب

ش يعي  حىت)عليهم الصالة والسالم( ئمةكون احلكم لأليأن  تمىنيكان ى ث أن املعليفإن ظاهر هذا احلد

 ل يفياإلمام صرف اللى  �ن الواجب عل)عليه الصالة والسالم(  فرده اإلمام، أمن ورفاه وسالمهلم يف ظالعتهم يفيش

هنا  إىل  التحرك والساحة والذهابوصرف النهار يف، م اخلطط العامة إلدارة البالد والعباديوترس، اسةي والسريالتدب

عمله يكما كان ، عمل العماليف يوك، سانش اليعيف يعرف كي  حىتنيالناس واملسؤولى  لإلشراف عل،وهناك

 قصص  يف)عليه الصالة والسالم( علي عملهيوكان ، خي التار قصص مفصلة يف بنفسه يف)صلى هللا عليه وآله( الرسول

  . ًأيضا

زكاة والص  الصالةم�إلمام متا:  قال،)عليه السالم(  عن الرضا،ز بن مسلميعبد العز  خربويف ل  واحلج اميوا

رم حيو، ل حالل هللاحياإلمام ، واألطراف ومنع الثغور، واألحكام وإمضاء احلدود، والصدقات ءي الفريوتوف ،واجلهاد

   .)٢(ن هللايذب عن ديم حدود هللا ويقي و،حرام هللا

  .  العمليف) عليه السالم(كون كاإلمام يب أن جيومن املعلوم أن �ئب اإلمام 

                                                

)١( .  

)٢( .  
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 ًعارفا، ًورعا ًعاملا، ًفايعف ًتاروا ألنفسهم إماماخيأن : )ه الصالة والسالمعلي( ني املؤمنريعن أم ،ميسل  خربويف

م يقيو، ئهمي فيبجيو، فظ أطرافهمحيو، ظلوم من الظامل حقهمخذ لل�و، نهميكم بحيو، مع أمرهمجي، ضاء والسنةق�ل

  . ثي وقد تقدم ذكر هذا احلد.)١( صدقا�ميبجيو، حجهم

، هم احلدوديم فيقيو، نهاهميأمرهم ويف، قوم �مرهميالبد لألمة من إمام : )عليه الصالة والسالم( وقال

ه يذرهم ما فحيو، ه صالحهمي ما فعرفهم أبوابيو، فرض الفرائضيو ،قسم الغنائميو، هم العدوياهد فجيو

   .)٢(مضارهم

ون يبعث العاو، ماهلممث تفقد أع:  واله مصرنيمالك األشرت ح إىل  كتاب له يف)عليه الصالة والسالم( وقال

لرفق �لرععلى  السر ألمورهم حدوة هلم فإن تعاهدك يف، ميمن أهل الصدق والوفاء عله  ،ةياستعمال األمانة وا

ت بذلك يونك اكتفيه عندك أخبار عيانة اجتمعت �ا عليخ إىل دهيفإن أحد منهم بسط ، وحتفظ من األعوان

وقلدته عار ، انةيوومسته �خل، مث نصبته مبقام الذلة،  مبا أصاب من عملههوأخذت،  بدنهه العقوبة يفي علتفبسط، ًشاهدا

  .)٣(التهمة

نعهم من مي، ًمايقهم يُفجعل عل:  حكمة جعل اإلمام يف)عليه السالم(  عن الرضا، خرب فضل بن شاذانويف

قسمون به يو،  به عدوهمقاتلونيف: )عليه الصالة والسالم( أن قال إىل ،واألحكام هم احلدوديم فيقيو، الفساد

   .)٤(نع ظاملهم من مظلومهمميو، ومجاعتهم هلم مجعتهمم يقيو ،ئهميف

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  
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 )رمحك هللا(العباس  أ� فأربع: البصرةى عبد هللا بن عباس عامله عل إىل )عليه الصالة والسالم(  كتاب لإلمامويف

ك ي فيين رأليفيوال  ، بكد صاحل ظينوكن عن،  ذلككان يفيفإ� شر،  وشرريدك من خيلسانك وى على ما جريف

   .)١(والسالم

رغ هلم يواجعل لذو:  قال،مالك األشرت إىل )عليه الصالة والسالم( علي  كتابويف ف ً احلجات منك قسما ت

ًوجتلس هلم جملسا عاما فتتواضع ف، ه شخصكيف اسك روتقعد عنهم جندك وأعوانك من إح،  خلقكيه � الذيً

لن تقدس :  موطنري غقول يفي )صلى هللا عليه وآله(  مسعت رسول هللافأين، تعع متريلمهم غكلمك متكي وشرطك حىت

 ،ق واألنفيونح عنهم الض، يمث احتمل اخلرق منهم والع،  متتعتعري غيف هلا حقه من القويؤخذ للضعيأمة ال 

  . ذارإع إمجال ووامنع يف ً،ئايت هني وأعط ما أعط،وجب لك ثواب طاعتهيو، ك بذلك أكناف رمحتهيبسط هللا علي

ومنها إصدار حاجات ،  عنه كتابكييعي منها إجابة عمالك مبا ،بد لك من مباشر�اّمث ول من أمورك ما ال

حترج به صدور أعوانكيوم ورودها عليالناس    .)٢(ك مبا 

  .)٣(زمتهت عنه أليب فتغابي كتابك من عومهما كان يف:  نفس الكتابيف )عليه الصالة والسالم( وقال

 �لضم العنف )قراخل(و، رهب الوايلياف من التكلم وخيه من عجز ألنه ي الرتدد ف)كالمال عتعة يفالت( ومعىن

حمركة االستنكاف واالستكبار)األنف( و، �لكسر العجز عن النطق)يالع(و، والشدة لرمحة(و،    أطرافها )أكناف ا

حرج(و   . قي التض)الت

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  
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ال ، الناسومع ، الناس وإىل، ناسكون من الي ً،بايشع ومياصطالح الى  علكون الوايليكل ذلك أن  معىنو

وكلها ،  وعذررذعهم حتت ألف يتمكنون من الوصول إلي ال  والناس،عن الناسى ن هم مبنئين الذيدبكاحلكام املست

  .  مقبولةريغ

اللهم : )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)هم السالميعل( �ئهآعن ، )عليه السالم(ة عن الرضا ي رواويف

 يثي أحاد عينرووني ويتون من بعد�ن يالذ:  قال،كؤ رسول هللا ومن خلفا�: ل لهيفق،  ثالث مراتيارحم خلفائ

   .)١(يعلمو�ا الناس من بعديف، وسنيت

لزمانيع املروي التوقويف رواة إىل فيها  وأما احلوادث الواقعة فارجعوا: )فرجه عجل هللا تعاىل(  عن صاحب ا

   .)٢(هميكم وأ� حجة هللا علي علفإ�م حجيت، ثنايحد

ًأما من كان من الفقهاء صائنا : نه قالإ )عليه الصالة والسالم( ياإلمام العسكر إىل  املنسوبري التفسويف

 عةيبعض فقهاء الشّال  إكونيوذلك ال ، قلدوهيًعا ألمر مواله فللعوام أن ي مط،هواهى ً خمالفا عل،نهيً حافظا لد،لنفسه

   .)٣(عهميال مج

آخذ وقول من   عمن،ملامن أع: سألته وقلت:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب  عن،وعن أمحد بن إسحاق

فإنه ، وأطع فامسع له ،قولي  فعينوما قال لك عين، يؤدي  فعينك عيني إلىفما أد،  ثقيتيالعمر:  فقال له،أقبل

   .)٤(الثقة املأمون

 ك عيني إل�فما أد،  وابنه ثقتانيالعمر:  فقال له، عن مثل ذلك)عليه السالم( دمحم أ� أنه سأل ي، أبو علوأخربين

  وما ، ن�ؤدي فعين

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  
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   .)١(فإ�ما الثقتان املأمو�ن، فامسع هلما وأطعهما، قوالني قاال لك فعين

فزع أما:  فقال)عليه السالم( عبد هللا أيب كنا عند:  قال،عقوبيونس بن يوعن  لكم من   أما،لكم من م

   .)٢(ية النظررينعكم من احلارث بن املغمي ما ،هيون إلحيمسرتاح تسرت

، ية العجليد بن معاويبر،  �جلنةنير املخبتّبش: قولي )عليه السالم( عبد هللا أ� مسعت:  قال،ل بن دراجيوعن مج

ملراديث بن البخرتي لريوأبو بص لوال هؤالء ، رامهحالله وحى  أمناء هللا عل،باءجنبعة رأ، اةوزر، ودمحم بن مسلم، ي ا

   .)٣(عت آ�ر النبوة واندرستانقط

 إال أيب ثي ذكر� وأحادىيًما أجد أحدا أح: قولي )عليه السالم( عبد هللا أ� مسعت:  قال،مان بن خالديوعن سل

، ستنبط هذايولوال هؤالء ما كان أحد ، يلعجلة ايد بن معاويوبر، ودمحم بن مسلم، يث املرادي لريوأبو بص ،ةرزرا

  .)٤(حالل هللا وحرامهى عل أيب وأمنا، نيهؤالء حفاظ الد

،  الناس اجلامع وتفيت أنك تقعد يفبلغين:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،يوعن معاذ بن مسلم النحو

خرج: قلت لرجل فيجيجد ف املس أقعد يفإين، نعم أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أ  فإذا ،ءي عن الشسألينيء ا

لرجل أعرفه مبودتكم وحبكم فأخربه مبا جاء عنكميءجيو، فعلونيعرفته �خلالف لكم أخربته مبا  لرجل ال يجيو،  ا ء ا

: فقال يل،  ذلكنيما بي فأدخل قولكم ف،ن كذا وجاء عن فالن كذا من هو فأقول جاء عن فاليأعرفه وال أدر

ذا أصنع كفإين، صنع كذاا .  

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



١١٧

،  كل وقتك يفيدة ولست أصل إلي بعشقيت: )عليه السالم( قلت للرضا:  قال،ب اهلمداينيمس علي بن وعن

   .)١(اين والدنيالدى املأمون عل، ي بن آدم القم�من زكر:  قال،ينيفممن آخذ معامل د

 أحب فإين، فت الناسأنة وي املد مسجداجلس يف: نه قال أل�ن بن تغلبإ ،)عليه الصالة والسالم( وعن الباقر

  .)٢( مثلكعيتي ش يفىريأن 

 ،أما بعد: مكةى قثم بن عباس وهو عامله عل إىل )عليه الصالة والسالم(علي  كتاب  يف)�ج البالغة( ويف

   .)٣(وذاكر العامل، م اجلاهلّ وعل،ت املستفيتففأ، نيواجلس هلم العصر، م هللا�رهم �ّوذك، فأقم للناس احلج

 يف ونظر، ثنايحدى رو م ممن قدكان منكان من نظري :هاي وف،ني مقبولة عمر بن حنظلة حكم املتنازعويف

قبل يفإذا حكم حبكمنا فلم ، ًكم حاكماي جعلته عل قدفإين، ًماكضوا به حريفل، امناكوعرف أح، حاللنا وحرامنا

لراد عل، نا رديوعل، فإمنا استخف حبكم هللا، نهم    .)٤(حد الشرك ��ى وهو عل، هللاى نا الراد عليوا

   .)٥(ًاي قد جعلته قاض فإين،ًرجال ممن قد عرف حاللنا وحرامنانكم يجعلوا با: ةجيخد أيب  خربويف

رواريغ إىل  كتاب ويف،  كتاب احلكمويف، دي كتاب التقل قد ذكر� مجلة منها يف واليت،ةريت الكث�ها من ال

   .هاريوغ، القضاء

  

  ))مة والقوى الثالثيض األتفو((

ملرجع منحصرا في فقفإذا انعقدت اإلمامة يف، حال أي ىوعل  يف أو ،رت األمة سواهختمل  أو هيًه واحد إذا كان ا

   فإن ،جملس الفقهاء

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١١٨

  يفوإال كما هو احلال، ه الواحد فهويالفق أو  أولئك الفقهاءيديأ إىل الثالثى ار القوياألمة أمر اختفوضت 

 يعية ��لس التشريقراطمي الد يفيسمي يوالذ، يقية نواب ا�لس التطبيفإن األمة تنتخب مرة �ن ، احلاضراحلال

ورةيو ة ياملوارد اخلارجى  استنبطها جملس املراجع علة اليتية الفقهيات الشرعيق الكليتطب أي ،كونوا هم للمشا

  .األدلة األربعةستنبطه الفقهاء من يو تعاىل،� ّ إال سين احلكم لإث يح، املقررة

ة من وكل قو، ةيذية والتنفيالقضائ أي ،ن�تولد القو�ن األخري جملس الفقهاء وجملس األمة نيكما أن �لتعاون ب

، ة بكامل وزرائهايوالقوة ا�ر قا�ا القضاةيقة تعم بتطبيفالتطب، ًأيضاى األخرى الثالث تشمل القوى هذه القو

ررها ا�لسة تنيذيوالتنف، ينيألخر انية تشمل منازعات القوتيوالقضائ فراد أأفراد ا�لس وى عل القضاة حىت أو فذ ما ق

  .القضاة

  

  ))�سة اجلمهوريةر((

لرئير�سة اجلمهور إىل ظهر أنه ال حاجة بعد ذلكيومن ذلك  راده األمة وجملس أإذا ، س هلاية وإن صح جعل ا

ناط جعله �نتخاب نفس األمة يوقد ، اءهلس األمة وجملس الفقة جميناط انتخابه �كثريد جعله فقد يوإذا أر، ءالفقها

  .همايلكناط بي وقد، له

  . اني حال جملس األعكذلكو

  

  ))ال حاجة للدستور((

 احلال تحضرة يفل العامل املوس لبعض ديكما ل، كتابة دستور هلا إىل ةيذلك ظهر أنه ال حتتاج الدولة اإلسالمبو

ملذكورة يفنينؤطر القواي بل ا�لس ،احلاضر ة ية حسب أكثريارات صغرو إطيفى فقهاء الشورة لي الرسائل العمل ا

  .الفقهاءى آراء شور

 احكواحلج والن والصالة والصوم  كالطهارة، األمور اخلاصةالفقهاء مقلدوه يفى فلكل مرجع من مراجع شور

  أما ، ذلك إىل واإلرث وما والطالق



١١٩

، ةيوأمور احلوزات العلم، ة لإلسالميوالدعا، اسة العامةيوالس تصاد العام من االق،الشؤون العامة لكافة األمة

كون حسب يس األمة  جملات يفريفالتأط، ذلك إىل مام ومااأل إىل  األمةمية تقديفيوك، ارات الوافدةيوالوقوف دون الت

  .الفقهاءى ة شوري أكثريرأ

  

  ))ء والتجمعات الشبابيةالفقها((

ًما ونقابةيًن من شبابه وشا�ته حز� وتنظّكويى س الشوره من فقهاء جمليمث كل فق فإن ،  وما أشبه ذلكًةي ومجعً

احلال احلاضر حسب   بعض الدول يف املائة كما يف يفنيست أو إىل ًا� نصف األمةي وأحً،الشباب ثلث األمة غالبا

هم وأخذ يطرة عليحنراف من السواالتمكن الغرب والشرق يوال ، لفقهاء املراجعد اية الشباب بّكون أزمي ف،اإلحصاء

 ومن مل ،الغرب أو د الشرقيًة الشباب غالبا بّن أزمإث يح،  كافة بالد اإلسالم احلال احلاضر يفزمامهم كما نراه يف

  . األخالق واألعمالالفساد واالحنراف يف إىل نساقيًهما غالبا يًكن منساقا إلي

زواج والعمل لشباب والشا�ت إلعطائهم الثقافةً كافة البالد مكتبا جلمع اه يفيفتح كل فقيف  ةيوالرتب كرفوال وال

 ندرجوا يفي أن ون يفريخموالشباب ، هامي بقائها وبنائها وتوسعها وتقدخذ منهم ما حتتاجه األمة يف�و، ذلك إىل وما

  .حزب آخر ملرجع آخر أو دهميحزب مرجع تقل

 أحزاب  االخنراط يف هلم هذا احلق يفًأيضا وخيال فالشوإ، من �ب املثال ا هووما ذكر�ه من الشباب إمن

  .الفقهاء

وكالء الفقهاء من العلماء العدول اجلامع ن ي فهم الدني بنيومن الواضح أن مكاتب البالد تكون حتت إدارة 

ـ صورة وجود فقهاءيفـ  هين كل فقإث ي وح،اينوالد ، ةي الثانمع حول نفسه مجاعة من الفقهاء من الدرجةجي  

الفقهاء واألمة ى  حسب تعاون شور،ر �ذا املقامية جديه من الدرجة الثانيجاء مكانه فقى الشور ه منيإذا مات فقف

  ه ي الفقيني تعيف



١٢٠

  .ل بسبب من األسبابومثل املوت ما إذا عز، ه الراحلي الفقبًد آخذا �زمة حزيه اجلديكون الفقيو، اخللف

  

  ))حق النساء واألطفال يف التصويت((

عليه ( ًاي وعل)صلى هللا عليه وآله( عت النساء الرسوليث �ي حً،أيضا االنتخاب فال هلم احلق يفلنساء واألطوا

رواريالتفاسخ وي التوار كما ذكر يف)الصالة والسالم   .ت� وال

ن ًها مين فققلدي�ن أ و،ةيقي األمور التطب يفًأيضا شؤو�ن تصرفان يفي ة وجملس األمالفقهاءى ن شورإث يوح

لوكى ة وجملس الشوريفالفق، ًأيضاهن رايوذلك �خت، ىالشور ملوكل ّ إال حصيال ، ل هلنيكا ث يوح، وجعلهبرضا ا

ة يب �لواليهم حق التصويفلول، ًأيضاان ي شؤون الصبتصرف جملس األمة يفي و،الفقهاءى  شوره يفيتصرف الفقي

  .عنهم

واحد له ،  ستة أصواتالويل أو فلهذا األب ،ني البالغري غتام حتت نفوذه مخسة مني لألويلأو أب  ًمثال إذا كان

  .وهكذا، همي علومخسة للموىل

لزمن،ني كاخلطباء واألئمة واملدرس،خارجها أو  احلوزات يفينيني الدنيوبذلك ظهر أن املثقف   اجلامعات يفيني وا

شركات واملعامل ملؤسساتوأصحاب ا كذلك املؤلفونو ،همري وغنيواحملام نيواملهندس األطباءک ،خارجهاأو   وال

 أو  األحزابيف أو ،يني األخرني القوتيف أو  جملس األمة سواء يف، احلكمشرتكون يفيذلك كلهم  إىل وما، والبنوك

ق يالطر إىل دهميلعدم احنراف احلكام وترش  ومناظرة،احلرة منافسة وتكون األحزاب املتعدده، ها حسب �هلهمريغ

  . األصوب

  

  ))نيةحزاب الوطاأل((

 يل حزب لبناء الوطن اإلسالميتشك جملس األمة أوجملس الشورى ق جلماعة من األمة بعد توفر شروط حيو

   والنبوك واملعاهد عاملوالشوارع احلدائق وامل اتي كبناء املستشف،ً�معنو أو ً�ًبناء ماد



١٢١

ذلك  ريغ أو ،نية احملاميمجع وأ ،نية املهندسيمجع وأ، ة األطباءيل مجعيوتشك، ذلك إىل وما، ةيوت السكنيوالب

  .اتيمن اجلمع

ملرجع إىل ينتهي أن ةياسي الشؤون السد التدخل يفيري ال ي مثل هذا احلزب الذشرتط يفيوال  س من يألنه ل، ةيا

  .بل من شؤون العمران، شؤون اخلالفة واإلمامة

ه قاعدة ينطبق عليمما ، فسهمل حزب لشؤون أنيهم تشكي كأهل الكتاب ومن إليني اإلسالمريق لغحيكما أنه 

  . ىفقهاء الشور إىل انتهائهم إىل جةوال حا،  الفقهاإللزام املشهورة يف

 كل ة يفي فكلها متساو،ت وما أشبه ذلك�ات واللغويات واللوني واجلغرافني املسلمات املختلفة يفيأما القوم

  . رره اإلسالمقكما  شأن من شؤون الدولة

ملرجع لألمةيقكون الفي أن نيفال فرق ب وزراءيرئ أو ه ا هم ريغ أو احملافظ أو س األمةل�ئب جم أو يالقاض أو س ال

و ًايعرب   . ذلك إىل ،ًاي�كستان أو ً�مصر أو ًاي عراق،ًايفارس أو ً�كرد أ

ْإن أكرمكم عند ا� أتقاكم﴿: زانيبل امل ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُ َ َ ْ َّ ررة ءالكفا إىل فة �إلضا،)٢(ة كأسنان املشطيالناس سواسو ،)١(﴾ِ ة املق

شرع والعقليف   .  ال

كما تقدم  ،أما األحكام فإ�ا خاصة �� سبحانه وتعاىل، ت� الصغرهذه األمور يففكل  ،حال أي يوعل

ُإن احلكم﴿ :تعاىل قال ،هياإلملاع إل ْ ُْ
ِ   .)٣(﴾َِِّ�ّ إال ِ

ُأال له احلكم﴿: وقال ْ ُْ َُ َ﴾)٤(.   

ِمن مل حيكم مبَو﴿: وقال
ْ ُ َْ َْ ْ زل ا� فأولئك هم الكافرونَ ـ ن َا أ ُ ُ

ِ ْ ُ َ ِ ُ ََ َُّ َ َ ْ﴾)٥( .  

                                                

  .١٣:  سورة احلجرات)١(

)٢(.   

  .٥٧:  سورة األنعام)٣(

  .٦٢:  سورة األنعام)٤(

  .٤٤:  سورة املائدة)٥(



١٢٢

َالفاسقون﴿: ةي آويف ُ ِ ْ﴾)١( .  

َالظالمون﴿: ةي آويف ُ
ِ َّ﴾)٢( .  

 ربكم من اجلنةقيء ين شمها الناس وهللا ما ي أ�:  حجة الوداع خطبته يف يف)صلى هللا عليه وآله( وقال النيب

  . )٣(تكم عنهيوقد �ّ إال باعدكم من اجلنةيقربكم من النار ويء يوما من ش ،وقد أمرتكم بهّ إال رباعدكم من النايو

 مل ياحلمد � الذ ):هيصلوات هللا عل( ني املؤمنرينه قال أمإ ،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،دمحم بن مسلمى ورو

  . )٤(هيع ما حتتاج إلينت لألمة مجيب ا حىتي من الدنرجينخي

   )٥(سنة أو ه كتابيوفّ إال ءيما من ش: قولي مسعته : قال،)عليه السالم( عبد هللاأيب   عن، خرب محادويف

كتاب  وله أصل يفّ إال ناثناه يتلف فخيما من أمر : )عليه السالم( عبد هللا أبو قال:  قال،سيبن خنى وعن معل

لرجال، عز وجلهللا    .)٦(ولكن ال تبلغه عقول ا

ن ي موازعة يفيذكره الشي يد �لعقل العقل الذي سواء أر،بطون من األدلة األربعةنتوالفقهاء إمنا هم جمتهدون مس

  . اس وما أشبهينهم كالقي موازذكره السنة يفي يالذ أو ،احلكم

   .)٧(كم أن تفرعوايكم األصول وعلي إليأن نلق نايإمنا عل:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب وعن

   .)٨(عيكم التفريإلقاء األصول وعل نايعل:  قال)معليه الصالة والسال( وعن الرضا

  

                                                

  .٤٧:  سورة املائدة)١(

  .٤٥:  سورة املائدة)٢(

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

  .٦ ح٦٠ ص١ج:  الكايف)٦(

)٧( .  

)٨( .  



١٢٣

  

  ))دد األحزاب اإلسالمية احلرةتع((

، ةياملرجع إىل ةي املنته،ة احلرةي تعدد األحزاب اإلسالم:ةية العامليالدولة اإلسالمى لزم علي من أهم ما :)مسألة(

  ً.كما ذكر�ه سابقا

لدكتاتور يفاتفإن الكفاء لرة يفي ا وإن مأل ، ً شاهد�ه مكرراماك، أ فاألسوأ �ألسويت�ستبداد الاإذا ، ح� مهب ا

  .والتطور والنمو ةءوالكفا ةي االجتماعًاحا �لعدالةيا صيناملستبد الد

لدكتاتور العادل (:وقول بعضهم لدكتاتور ، )ضياألسود األب(و، ) النهارليالل(ل يمن قب) ا ، نفسه إىل توجهيفإن ا

ًصلون عنه واحدا بعد فنيف، ها واستقالهلا وكرامتهاؤومن املعلوم أن الكفاءات هلا آرا ، شخصهء إىليوجه كل شيو

لدكتاتوريبقيأن ال  إىل ،اآلخر  وأمواهلم يف، اينوشهو�م الد، بطنهمّ إال همهمين ال يالذ، عاتّمجلة من األمّ إال  مع ا

  .النبوك

ورقابته الدقي ح،ةينما االستشاريب  ة جملس األمةي توجب حرألحزاب احلرة اليتقة بسبب ايث نظر الشعب 

من  إىل بدليشغل مهمة يمن  فكل ما كان نقص يف، ء �ألكفأ فاألكفأي توجب ا�،ذية التنفيوحر القضاء ةيوحر

  .القمم املمكنى أعل إىل صل املوظفوني ًكون كامال من هذه اجلهة حىتي هذا النقص وقدفي

هم إصرهم و األغالل اليت﴿: أنه ) هللا عليه وآلهصلى( برز صفات رسول هللاأ ولذا جاء يف ـ ن َّيضع ع َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ
ِ ُ ْ َ ُ َ ْ كانت  َ َ

ْعليهم
ِ ََْ﴾)١(.   

 ً�دي عقنيالناس املنحط إىل  تتسرب اليتةي هو الصعو�ت اإلجتماع)صراإل(ة أن مية الكريستظهر من اآلي يوالذ

 ،عند املوت أو ،الوالدة أو ، الزواجسواء يف، نسان صعبةاة اإليعل حجيمما ، ديمن الرسوم والعادات والتقال ًايوأخالق

زوج مبا ال طاقيد أن يريأنه ى فرت،  ذلكري غيف أو ،نزل وأسبابه امليف أو،  السفريفأو   ولذا ،في له به من التكالةت

  .كثر األمراضيو يكثر الفساد اخللقيو�ذه الكثرة ، والعنستكثر العزوبة 

  وهكذا 

                                                

  .١٥٧: ف سورة األعرا)١(



١٢٤

  .د والعاداتيقالت بسبب ال،ت أنفسهم مبا ال طاقة هلم بهي أهل املكلفيإذا مات أحدهم 

ة كما كانت قبل ي خمتلف أبعاد احل الكابتة يفنيالناس �لقوانى علها احلاكم علجي  اليتيفه) غاللاأل(أما  ا

  .اة مما هو واضحياء اإلسالم عن احلص بعد إقًأيضاوم ي هذا الويف، اإلسالم

، بةيتارات الغرههم من األمراء إمنا استهرتوا تلك االستيون ومن إليون والعثمانيسون والعبايواخللفاء األمو

ملراقبة اليت،  بالد االسالموم يفيوهكذا حكام ال كل  تكون مبرصد من احلكام وفاضحة للعدم تعدد األحزاب احلرة ا

  .احنراف

 حال عرفها أ أسوغوصون يفين نا أخذ املسلمويب، القمر إىل ولذا وصلوا،  األمروم أخذ بثلثيوالغرب ال

 ني عبارة عن القواني ه اليت)األغالل(ورفع  )صراإل(وضع  مثلث إىل فإن التقدم حباجة، ةيخ البشريبل �ر، همخي�ر

رج إىل �لنسبةى  وأخر،الداخل إىل  تكون �لنسبةرة �يوه، ةيًها هلا �ألغالل املادي تشب، العادلةريغ أن ال  أي ،اخلا

وم علىَو﴿: كما قال هللا سبحانه، بيالغر إىل �لنسبة أو بيالقر إىل ًن عدال �لنسبةكون اإلنساي ـ ق َال جيرمنَّكم شنآن 
ٍ
ْ َ ُ َ َ ْ ُ َِ َْ  

قوىّإال  ـ ت رب لل ـ عدلوا اعدلوا هو أق ـ ْت َّ ِ ِ ِ
ُ َ َْ َ ُ ُ ُْ ْ َ﴾)١(.   

  .ت� احلربة الداخل حسب نظره فقط بسبيوالغرب أخذ برعا

ى ًادا فهما عليت حيبق استعمرها أو  اليتدال البيوه،  الغربريغ إىل لنسبة وأما األغالل �يصر الداخلأما اإل

   .وضعهما

حة واألخالق يعقائد الصحال إىل ن أرشدوايالذ) عليهم السالم(اء يذلك عدم كو�م حتت مظلة األنب وسر

وإن احنرفوا ، تقاموا �جلناته هلم إن اسؤوجزا، رقابة دائمة البشرى عل انه وتعاىلحظوا رقابة هللا سبحوال، مةياملستق

  حة واألخالق الفاضلة إذا انضم ي الصحد مبدئهم العقائث املسلمون يفيه فحيوعل، مي�جلح

                                                

  .٢:  سورة املائدة)١(



١٢٥

بل ، أنفسهم فحسب إىل ال �لنسبة، دةياة السعيًكونون أصلح الناس إطالقا للحيتعدد األحزاب احلرة  إىل ذلك

  ً.أيضاهم ريغ إىل بة�لنس

واملؤسسات  ،ىروح للشيق الصحيالتطب إىل هم حباجةوإمنا ، حي الصحأن هلم املبدملسلموا ،حال أي ىوعل

ور   . الصعودإذا توفرت ذلك أخذوا �لتطور حنوف، ى الشوري حتم واألحزاب احلرة اليتةيالدست

  

  ))طور وأقسامهالت((

ضافة التطور  إملزوى وإن كنا نر، بي قر أمور مخسة كما نذكره عنر كما حدده بعض احلكماء يفووالتط

ملراد �لتطور ف، ًأيضا ي واألخالقيديالعق  مارسه يلوضوح أن الفساد الذ، كافة الناس إىل صاهلمايلتوسعة �اهما يوا

تمكن ينه ال افرض عرف ولو،  كل البالدة اهلائلة يفي سبب األمري هذا القرن األخً بالد اإلسالم خصوصا يفاحلكام يف

الرتف  وإىل، الغرب والشرق �رة إىل  تصرف بسبب احلكام العمالءنيألن أموال املسلم ،ةية املاديمن الكتب من الناح

  .والسرف لطبقة احلكام �رة

ًا كان ي ادعاء احلاكم إسالمني فرق بري من غ،بالد اإلسالمكافة الكتب من ى ة الطبع للرقابة عليهذا مث �ح

لدكتاتور يفي هال الكتب اليتإ ،النورى تردع الكتب أن ينه ال إ ف،ًايعلمان احلكم أو ومن املعلوم أن مثل ،  صاحل ا

  .والتقهقر والتأخر ةياألم اجلهل غال يفي اإلوبذلك أخذ املسلمون يف ،ًإعضاالّ إال د األمريهذه الكتب ال تز

ال ى  كما أررآنقّفسر ال: بن عباسة اليكما قال معاو، ه النشريدة واألخالق حمظور عليعرف العقيومن منهم 

  .ىما ترك

فقد كان ،  ذكر�هيالنحو الذى ة عليستشارغر اإلنسان كالم احلاكم املعسول إذا مل تكن االيوالالزم أن ال 

: قوليأن األعمش كان  حىت، نين املستهرتي الكافرأسوأ ملعمل عي ونيقيقول كالم الصدي ،كاحلجاج أسوأ احلكام

  طب احلجاج خيمل 



١٢٦

 يمثل األعمش العامل املعروف الذ دع حىتخيومراده أنه كان بكالمه ، قصديظننت أنه ّ إال مرةى حول التقو

  . قصة مشهورةبه يفيوتغذعقابه وقد تعرض ل،  حلكمهنين من املعارضكا

 وهم ، احلال احلاضرة يفيقراطمي�سم الد أو مالدعون الناس �سم اإلسخين يم الذاحال كل احلكى وهكذا تر

  .ني عشرات األمثلة هلوالء احلكام املستبدخيالتار يفى  وتر،يني استشارريمستبدون غ

ً رجال جامعا خلصال اخلي التمست ألمورإين: )ةياألحكام السلطان( كتاب قول كما يفيًمثال املأمون كان  ، ريً

وإن ، األسرار قام �اى ئتمن علاإن ، وأحكمته التجارب، ته اآلدابقد هذب، ه طرائقواالستقامة يف،  خالئقه يفةالعف

وأ�ت ، له صولة األمراء، ه اللمحةيغنوت، ه اللحظةيوتكف، نطقه العلميو، سكته احللمي، هايد مهمات األمور �ض فقل

ومه حبرمان يب يع نصيبيال ، ة صربء�إلسا يوإن ابتل، ه شكريإن أحسن إل، هاءوفهم الفق، العلماء وتواضع، احلكماء

لرجال خبالبة لسانهي، غده   .ىانته، نهايوحسن ب، سرتق قلوب ا

 مثل قصة  يف،خي التوارده اإلنسان يفجي كما ،ما كان هو من أظلم خلق هللا وأفسدهم وأسرقهم ألموال األمةنيب

وران لزاهد)عليه الصالة والسالم( وقتله اإلمام الرضا، زواجه لب ورع يالتق العادل العابد  وهو اإلمام ا لق هللا خي مل اليت، ال

  .�ستثناء النبوة قمتها وقد كان يفّ إال خصلة حسنة

و مجعت آ�مه لمما ، عةيالفج هم بتلك الصورريه وغيأخو ني الر�ستيقتل أخص خواصه كذيقال عمن يوماذا 

 ،)شر خلق هللا كلهم(عده الشاعر حبق   حىت،انةي الظلم والفسق واخلوكان أبوه هارون قبله مثله يف،  كتابكان مأل

  : قال

    الناس كلهمري طوس خقربان يف

    هذا من العرب،وشر كلهم

  . آخرهاإىل 



١٢٧

 أمور  التطور يف)األخالق( و)دةيالعق(ما ذكر�ه من  إىل  فأهم أقسام التطور املنشود �إلضافة،حال أي ىوعل

  . والنفس، واالجتماع، واالقتصاد، اسةيوالس،  الثقافة:مخسة

  

  ))طور الثقايفالت((

 دة اليتية املشاكل العدا�جمى ة بصقل العقل ومضاعفة قدرته علفاقلثفلوضوح أنه �تم ا، ة الثقافأما التطور يف

  .اته اخلاصة والعامةي حها اإلنسان يفيعاني

ا خالل هي ظهرت فة اليتيضة العلمهتلك الن إىل رجعيًا ي أورو� حال يفيعتقد بعض الناس أن التقدم الصناعيو

ا كبيوا شريغيكنوا من أن ومت، غربوجه ال ري بسببها تغواليت، يالدي عشر املالقرن الثاين  تلك فإن يف، ًا من العاملريًئ

لق خيو، نتائج هامة إىل صليو، ةية واالجتماعيعيل بعض الظواهر الطبي حتلتعمق يفي أن استطاع العقل الغريبالفرتة 

  .ةته العامي وضعنيحتسى  ساعدته علًا من الوسائل اليتريكث

لرغبة الشريوقد تولدت من هذا التغ سع وأمشل من تلك احلقائق املتوفرة  أو البحث عن حقائقدة يفيد ا

ركه اآل�ء واألجدادي األوضاع وتطويري تغًأيضا هو لود حايل جدي وكلما جاء ج،لهابة قينلإلنسا ت  وهكذا ،ر ما 

طة يحمل املشاكل اإعادة النظر يفى عرتض عليبق هناك من يومل ، الشعوبى  والتطور مقبولة لديري فكرة التغأصحبت

  . عهي تعرقل مشارالصعاب اليتى ة للتغلب عليوالبحث عن وسائل أكثر فعال، به

  

  ))التطور السياسي((

مراقبة ى  تساعد اإلدارات عل اليت وسائل االتصالنية أجهزة الدولة بتحسي تقوهفمعنا، ياسيوأما التطور الس

شركات الضخمة، أعمال الناس املنحرفة ال تسبب مجع  حىت، داطراد االتساع �دزي ي الذوالقطاع العام، ًوخصوصا ال

   يد� حبرمان األةلي قليد� أالثروة يف



١٢٨

ة يغالل املوارد األساست واسحسن استعمالى وعل، وجودةملات ايكافة اإلمكانإىل د يهدف جتنيكما ، ةريالكث

  .مهاريم والصحة وغيلتعلم ايوبتعم، هارية وغية وثقافية واجتماعيق �ضة صناعي ا�تمعات من حتقكنمت اليت

 جهود املواصالت والصناعات يريتسى  واإلشراف علية اجلهاز اإلداريتقو إىل ةيكل حكومة عصرى ولذا تسع

  .ةيده �لثقافة العصريوتزو، ة صاحلةي تربئة النشيوترب، لةيالثق

 أمثال هذه األمور بكل ري تساألموال الالزمة اليتى  احلصول علي تقتضية اجلهاز احلكومير لتقوياسة التطويوس

قومون ين ي الذنيأجور املوظفد ية وتسديع التنميمشار من، ت العامة للدولةقاة النفي وذلك لتغط،أمانة وإخالص

  .ه ال أكثر من ذلكين �لقدر احملتاج إلوكون أولئك املوظفيشرط أن ى  املصاحل العامة عل�لعمل يف

 ما�ا يفازت �ليالالئق وتفى  املستوها أن تكون يفيوعل، قدتتعث قد ي العصر احلدة الدولة يفيفإن مسؤول

ه من احلاجات ريم وغيا التعل تطور هلويف، قةياسة حمكمة ودقيسة ية واخلارجياستها الداخلي س يف،ن متعددةياديم

  .ع األفرادي مجنيثة حتقق العدالة بيحدبطرق 

وتقف أمام ، نفسها البقاءوتضمن ل، دهمييهم و�ثقتى وحتصل عل، ني هلا أن تنال والء املواطنىنتسيوبذلك 

  . وجهأكملى لتها علا رسي تؤدعيتستطثقة أبناء شعبها ال ب ى ال حتظ فإن احلكومة اليت،هارية وغياهلزات االجتماع

ناع جبلب أبنائهايت تلك الية هيوالدولة الواع استعمال القوة  إىل ئوال تلتج، جانبها إىل  تتبع وسائل اإلق

ورةيقاف املعتديوإ،  حدودهم يفنيقاف ا�رميإك، ةيستثنائ احلاالت االيفّ إال ،أهدافهاق يلتحق  أو  من الدول ا�ا

  .حدودهاى ها علريغ

  ه ريكثر من غأة �تم به ياحلكومة العصرأصبحت ء يوإذا كان هناك ش



١٢٩

  .)١()ظلمونُين وال ظلموَيال ( ثي واخلاصة حبةات العامس مبقتضاها املؤسري تس اليتنيفهو سن القوان

أن هناك  شعريواطن ملوجعل ا، تالعب أي ة الشعب مني محايوه، ةيفتها األساسي احلكومة وظيوبذلك تؤد

ء كا، ينيته من تالعب املتالعيادة جادة حلمايق   . ينيخارج أو ينيوا داخلنسوا

  

  ))طور االقتصاديالت((

  .دخارواال ،ستثماراال : ومها،يني أساسنيعاملى قوم عليفهو ، يقتصادوأما التطور اال

 استثمار وال ال ف،ه من راتبه احملدوديصل علحي يل الذيء القليالشصرف ة ي الدول الناموقد اعتاد الفرد يف

لزة يفي نسبة التنملوال تتعاد،  مجودة يفية االقتصاديت الناحي وهلذا بق،ّادخار  دة املطردة يف� هذا القطاع مع كثرة ا

لرئهوهذا  وقيل، عدد السكان ة من كسب ي من أبناء الدول النامري لقلة فرص العمل وحرمان عدد كبيسي السبب ا

  . األوضاعيريتغ إىل هدفونيً ودائما،  تذمر وتضجر العامل الثالث كله يفىولذا تر، ةية مرضفييشهم بكيع

  : أربعة أمورىل  إجع ذلكرين فياديع املي مجدم ملحوظ يفقتى ة أحرزت عليوإذا كان بعض البالد احلضار

رواتب احملرتمة ية ادخار نصيمكانإ نتج عنه يء الذيالش، األفرادى وجود دخل عال لد: األول ب وافر من ال

  . لةصواألموال املستح

ع ي املشارستثمر الفائض من العائدات يفيو، ش منهايعيه أن يفقطعة من األرض تكى حصول الفالح عل: الثاين

  . ه �ألر�ح الطائلةيوتعود عل، طاع تنفع هذا القاليتة يالفالح

كنه من ميمرتب ى  اإلنتاج واحلصول عل رفعاهم يفسيوبذلك استطاع أن ،  مهنتةلعامل يفختصص ا: الثالث

    مكانتهنيحتس

                                                

ُال تظلمون وال تظلمون:  مقتبس من قوله تعاىل)١( َ٢٧٩:  سورة البقرة.  



١٣٠

  . ةيً جتلب له أر�حا إضافة اليتيع االسثماري املشار املسامهة يفنوم، ةياالجتماع

لرابع لقه مرتبطة ه بروز حي ترتب عليالذ األمر، اخلارج أو  الداخلسواء يف، ةيجارتإتساع حجم املبادالت ال: ا

حركة اقتصادية املسخرة لتحقيروات الوطنثات املنظمة والاقطوتكونت الن، ببعضها   . ة شاملةيق 

  

  ))التطوير االجتماعي((

ن كانوا ي الذنيلفالح معظمها من اجمعات السابقة كانت تتكون يفتفاملراد به أن ال، ير االجتماعيوأما التطو

شتغلون يمون �ملدن ويقين يتجاوز عدد الذيكن ينما مل يب، بلد أي  املائة من سكان يفني تسعشكلون حوايلي

 املهن والتخصص وانتشار الثقافة والتوسع ريوبسبب تغ،  املائةة والتجارة والصناعه نسبة عشرة يفي�إلدارات احلكوم

ثالثة  يلوتضم حوا، ةي أصحبت مكتظة �ألنفس البشراملدن اليت إىل من السكان ريها هجم عدد كبري التجارة وغيف

ط ي احملش يفيوأصحبت األسرة الواحدة تع، ديت العادات والتقالريًوتبعا هلذا التطور تغ، أكثر أو بلد أي أر�ع

زوجة واألبناءيعد اهتمامها يومل ، الواسع زوج وال  كانت دة اليتيالقات الوط هذا قطع تلك العومعىن، تجاوز نطاق ال

  . كل عائلة بشؤو�ا اخلاصةوانشغال، األسرة الواحدة ء أبنانيبتربط 

بحثون عن يألن أبناءه ، قة بعدم االستقرارابز عن ا�تمعات السيوجبانب هذا فاملالحظ أن ا�تمع املعاصر قد مت

وقد صحب هذا ،  عملهم ذلكهم ظروفيث ما تفرض عليمون حيقيو،  مع اختصاصا�مىتماشي يالعمل الذ

 يوارتفع دخلهم املاد، ةيجتماع اال تهمين حتسنت وضعي من األفراد الذري بروز عدد كبيالتحول االجتماع

  وتطورمستواهم



١٣١

حلركةأنّ إال ،قايف الث  ت املناصب اهلامة يفيفبق، ياسيدان السي املصحبها تقدم مناسب يفية مل يجتماع اال هذه ا

  . عالقا�ا مع بعضها يفةئيات بطري شاهدت تغ اليتةات السابقعتمزت ا�يوقد مت، السكاند خنبة حمدودة من ي

ال ي مسحت لألج جمتمعنا املعاصر هو انتشار الثقافة اليتة يفريعة وذات أبعاد كبيات سرري حدوث تغوالسبب يف

ورتبب اوتطال، األنظمة السابقةى ة عليات جذريرياملعاصرة أن تدخل تغ  تعرقل ق اليت إلزالة العوائياع أسلوب ف

كما ، ولو حسب القانون،  الدخل ظهر املساواة يفًأيضاوبسبب انتشار الثقافة ، اة أفضليدة حنو حينطالقة اجلداال

 تقوم ة اليتيكيكانيوبسبب اآلالت امل،  للسكانيغذاء األساسل اريقومون حبرث األرض وتوفين ي عدد الذاخنفض

غم قلة راة ية للحية األساسياملواد الغذائى صل علحيث أن يع احلدة استطاع ا�تمريقص أوقات بة يف�ألعمال الصع

زراعة واستغالل الثروة األرضحين ي الذنيالفالح دعد ب جي مما ًأيضاع ي سبب سوء التوزنيلكن سوء القوان، ةيرتفون ال

  . رهيه وتطويتعدل

  

  ))طوير النفسيالت((

شعرون أن يًا من الشبان ريدها جعل كثياالحتفاظ بعادا�ا وتقالى ل علفإن حرص الدو، ير النفسيأما التطو

لركوديح  ىًملون أفكارا ال تتماشحيومبا أن اآل�ء قد ، فياة أفضل ضعيحى  احلصول علوأن األمل يف، ا�م تتصف �

 هاتيتوجى تماد علعاال ً بدال من،تبادل التعلم واألخذ من بعضهم إىل ونؤلتجيفإن الشبان ، ديل اجلدية اجليوعقل

  ً. عنهم سنانياملتقدم

شعر كل يو، وخ والشباني الشنيوب،  اآل�ء واألبناءني تتوطد عادة بيتوبذلك ضعف روابط املودة واالحرتام ال

  عيستطي ال يوا�تمع الذ، ق اآلخريمشئزاز من الفرق �لنفور وااليفر



١٣٢

نوع من االنسجاجيإى قدر عليوال ، الهي أجنيق بيالتوف  ي أًا يفريتقدم كثيكن أن مي  ال،وهلمي أفراده ومنيام بد 

ة من يع الفئات االجتماعياون مجوبدون تع، تعاون مع خصوصهيأن ال ى ة تدفع �إلنسان علي ألن الكراه،دانيم

  .ءيش أي تحققير وكبار ال اغص

ن يت خمتلفة من الثقافة والتكو� مجاعات هلم مستونيًغالبا من االختالف ب ة للتطور والتقدم �يتيوالدوافع النفس

،  واالنطالقةيش احلريعي ي ا�تمع املنفتح الذ وهو أول نواة التقدم يف، األفراد التنافس احلرنيعل بجيث ي ح،وما أشبه

حت هلم فرص ين أتي قلة االختالط �بناء املدن الذعينيف فإن ذلك ي �لرشيعية يول النامومبا أن أغلب سكان الد

جند  ةيجة لقلة االختالط �لطبقات املتعلمة واملهنيونت، في إذا حنن قار�هم �بناء الر،ةيثقافة عالى صول علالتعلم واحل

وكذلك العكس،فراد جمتمعهأة ية ببقية عالقة قوي وال تربطه أهنفس على ً�ف منطويابن الر ة الدول يهذا من �ح،  

  . ةيالنام

نوع آخربدويفالتنافر ، ةية الدول الصناعيومن �ح ازع بيح،  ب لرأمسالنيث التن  ات ا�تمعة يفق وسائر الطبيني ا

  .نشود التطور امل توقفوبذلك، ةيوعي الشل الدو الشعب واحلكومة يفنيه وبيالدول الغرب

 مع لزوم انضمام ،ن لشرائط اإلسالميفاء الواجدكام األك �حل �يتة اليتيستشار�الّ إال كن التطور املنشودميوال 

ـ حةيج الصحهااملنإىل  كذل ـي الشرقيوعي وال الش الغريبمسايلمما ال تكون كاملنهج الرأ  ملذكورة يف   الكتاب  ا

  .والسنة

  

  ))نصوص شرعية فيما يرتبط �لدولة اإلسالمية((

روا�ك مجلة من اآليوإل ى  علتاب املبين مناف لوضع الكنه ألليث مل نتحر التفصي وح،ت �ذا الصدد�ت وال

  ، ت�ات دالال�ا وداللة اآليد وخصوصي حول أسانمال نتكل، ازجياإل



١٣٣

لذكر فقط م كي ل،وإمنا املقصود ا لرئي أحكام املسليلية من ءف أن اإلسالم اهتم بكفايعل  إىل ىس األعليمن من ا

   .ف اهتم بصحة املناهجي وكذلك ك،أصغر موظف

َال ينال عهدي الظالمني﴿ :قال سبحانه
ِ َِّ ْ َ ُ َ﴾)١(.  

وامني �لقسط شهداء � و لو على﴿: انهوقال سبح ـ ق ها الذين آمنوا كونوا  ـ ي َ� أ َْ َ
َِِّ َ ََ َُ ُِ

ْ
ِْ ِ َ َّ َ ُ ُ َ َّ ُّ فسكم أو الوالدين و  َ ـ ن َ أ ِ ْ َ

ِ ْ َِ َْ ُ
ِ ُ ْ

ربني إن يكن غنيا أو فقريا فا� أوىل ـ ق ْاأل َْ ََُّ َ ً َ �َِ ْ َُ ْ ِ َ َ ْ َ عوا اهلوى ْ ب ت ـ َْ �ما فال ت ُ ِ َّ َ َ ـ ِِ ت عدلوا و إن  ـ ت َ أن  َْ ِْ
َ ُ ِ ْ عرضوا فإن ا� كان َ ـ ت ووا أو  َل ََّ َّ َِ ُ ِ ْ ُ َْ ُ ْ

عملون خبريا ـ ت ًمبا  َ َ ُ َ ْ َ ِ﴾)٢(.   

تبع اهلوى﴿: وقال سبحانه ـ ت ني النَّاس �حلق و ال  ـ ب َ� داود إ� جعلناك خليفة يف األرض فاحكم  ّْ ِْ ْ ِْ َِّ ََ َ ُ
ِ َِ َ َِ َِ ْ ُْ ُ ْ ََ ْ ًَ َ َ َّ يضلك  ِ ـ َ ف َّ ِ

ُ َ

ُّعن سبيل ا� إن الذين يضل ِ َ َْ
َّ َّ ِ َِّ ِ َ وم احلسابَ ـ ي ِون عن سبيل ا� هلم عذاب شديد مبا نسوا  ِْ

َ ْ َ ُْ َ ِ ٌ َ ٌ َ ََُْ َِّ ِ َ َ﴾)٣(.  

ْاجعل يلَو﴿: وقال سبحانه َ ْ وزيرا من أهلي  ْ َ ْ
ِ ً َهارون أخي * َ َ زري * ُ َْاشدد به أ ِِ ْ ُ شركه يفَو* ْ ُأ ِْ ْ   .)٤(﴾َْ أمري َ

نا موسى الكتاب وََلقَو﴿ :تعاىلوقال  ي ـ ت َد آ َ
ِ ْ َ ُ ْ َ َجعلنا مْ وزيراََْ ًعه أخاه هارون  َ َ ُ ُ َ ُ وجود منصب ى دل علي مما .)٥(﴾َ

وزارة يف   . ًأيضان ي الدال

زرينيكم يأ: نذاروم اإلي ته يفريً خماطبا لعش)صلى هللا عليه وآله( وقد قال النيب  كونيأن ى عل، هذا األمرى  علوا

 فأخذ :قال، هيرك عليأكون وز،  هللايب ن�أ� : قلت: )عليه الصالة والسالم( علي فقال، كمي ففيتي وخلي ووصيأخ

  .)٦(عوايكم فامسعوا له وأطي ففيتي وخليي ووصيهذا أخ:  مث قالبرقبيت

 نيبب أنك لست ّالإ :) الصالة والسالمماعليه( ي لعل خطاب النيب)ة�ج البالغ(  اخلطبة القاصعة يفرخ آويف

   .)٧(ريولكنك وز

                                                

  .١٢٤:  سورة البقرة)١(

  .١٣٥:  سورة النساء)٢(

  .٢٦:  سورة ص)٣(

ـ ٢٩:  سورة طه)٤(  ٣٢.  

  .٣٥:  سورة الفرقان)٥(

)٦( .  

)٧( .  



١٣٤

 فأراد هللا نيًئا من أمور املسلمي شما من أحد ويل: )صلى هللا عليه وآله(  قال النيب،ني عن أعالم الد، البحارويف

وزجره، هناوإن ذكر أع،  ذكرهين نسإ ً، صاحلاًرايجعل هللا له وزّ إال ًاريبه خ    .)١(وإن هم بشر كفه 

، ًمايًسلطا� رحًا جعل هلا رية خي برععز وجلإذا أراد :  قال،)عليه الصالة والسالم(  عن الصادق،وعن املفضل

ًرا عاداليض له وزيوق ً)٢(.   

كما أن شفاء هللا ، ًاريًا أراد هللا �م خريفإن عملوا خ، �بعة لعمل الناس ومن املعلوم أن إرادة هللا سبحانه وتعاىل

  . ة �ذا الشأني الكتب املعن مما هو مذكور يف،ض �بع للعمل حسب دستور األطباء وما أشبهيللمر

ًلن جيعل ا� للكافرين على المؤمنني سبيالَو﴿: وقال سبحانة َ َ
ِ ْ ُ ْ ََ َ

ِ ِْ
َُّ َ َ َْ ْ َ﴾) ٣(.  

َال تطيعوا أمر المسرفني َو﴿ :تعاىلوقال  ِ ْ ُ ْ َ َْ ُ ـفسدون يف األرض وَّالذي* ُ ي َن  ِ َْ ْ ِ َ ُ ِ ْ ُ َال يصلحونَ ُ ُ
ِ
ْ﴾)٤(.  

نجعل المسلمني كالمجرمني َأ﴿: وقال سبحانه ـ َف َِ ْ ُْ ُْ َْ ِ
ْ ُ َ َ َما لكم كيف* َ ْ َ ْ ُ َ حتكمونَ ُ ُ َْ﴾)٥(.  

ؤتوا السفهاء أموالكم اليتَو﴿: وقال سبحانه ـ ت َّال 
ُ ُ َ َْ َ َ ُّ ُ ً جعل ا� لكم قياما ُْ ِ

ْ ُُ َ َّ َ َ َ﴾)٦(.  

علمون﴿ :تعاىلوقال  ـ ي علمون و الذين ال  ـ ي َهل يستوي الذين  َُ َ َُ َْ َْ َ ََ َ
َّ َّ ِ َ ْ ْ َ﴾)٧(.  

                                                

)١( .  

)٢( .  

  .١٤١:  سورة النساء)٣(

ـ ١٥١: الشعراء سورة )٤(  ١٥٢.  

ـ ٣٥:  سورة القلم)٥(  ٣٦.  

  .٥:  سورة النساء)٦(

لزمر)٧(   .٩:  سورة ا



١٣٥

ا كمن كان فاسقا الَأ﴿: وقال سبحانه ًفمن كان مؤمن ًِ َِ َْ ُ َْ ََ ْ وونَ ـ ت َ يس ُ َ ْ َ﴾)١(.  

ر من استأجرت القوي ﴿: بية عن بنت شعيحكا وقال تعاىل ـ ي ُّقالت إحدامها � أبت استأجره إن خ ِ َْ َ ْ َْ َ َْ َّ َْ َْ ِْ َ ْ َ ِْ ُِ
ِ ِ َ ُ ْ َ

ُاألمني َ ْ﴾)٢(.  

  .  أمور الناسيلي من اشرتطهما يفى ل عليذلك دلى فسكوت القرآن عل

َْ اجعلينَقال﴿: )عليه السالم( وسفية عن يحكا وقال تعاىل ٌ خزائن األرض إين حفيظ عليم َ على ْ َ ٌ َ ِّ ِ ِ َْ ْ ِ ِ َ﴾)٣(.  

م كان ما ريغى من عمل عل: )صلى هللا عليه وآله( وقال النيب    .)٤(حصليفسد أكثر مما ي عل

، قي الطرريغى ة كالسائر علري بصريغى  عللمالعا: نه قالإ )عليه السالم(  عن الصادق،دي طلحة بن زىورو

   .)٥(ًبعداّ إال ريعة السده سريزيال 

  .)٦(ه اللوابسيالعامل بزمانه ال �جم عل:  قال،)عليه السالم(  عن الصادق،وعن مفضل بن عمر

رعيوال ، صانعيمن ال ّ إال م أمر هللا سبحانهيقيال : )عليه الصالة والسالم( قال: )ة�ج البالغ( ويف وال ، ضا

  .)٧(تبع املطامعي

   .)٨(لة الر�سة سعة الصدرآ: )عليه السالم( وقال

وزإ: مالك األشرت إىل )عليه الصالة والسالم( علي  كتابويف ومن ، ًراين شر وزرائك من كان لألشرار قبلك 

  ،  اآل�مشركهم يف

                                                

  .١٨:  سورة السجدة)١(

  .٢٦:  سورة القصص)٢(

  .٥٥:  سورة يوسف)٣(

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  



١٣٦

 اخللف ممن له مثل آرائهم ريوأنت واجد منهم خ، وأخوان الظلمة، فإ�م أعوان األمثة، كونن لك بطانةيفال 

وزارهم ممن مل ه مثل يس عليول، ونفاذهم ك ي أولئك أخف عل،مثهإى عل ًوال آمثا، ظلمهى ًعاون ظاملا عليآصارهم وأ

   .)١(وأحسن لك معونة، مؤنة

ثرةًة وال توهلم حما�ً، أمور عمالك فاستعملهم اختبارامث انظر يف: )عليه السالم(  قالًأيضاه يوف فإ�م مجاع ،  وأ

،  اإلسالم املتقدمةوالقدم يف و�ت الصاحلةياء من أهل البيمنهم أهل التجربة واحلوتوخ ، انةيمن شعب اجلور واخل

ًفإ�م أكرم أخالقا وأصح أعراضا ، هم األرزاقيمث أسبغ عل، ً عواقب األمور نظراوأبلغ يف، ً املطامع إشرافاوأقل يف، ً

 أو ،ن خالفوا أمركإهم يحجة علو، هميديهلم عن تناول ما حتت أ وغىن، اسصالح أنفسهمى  قوة هلم علفإن ذلك

ها مكائدك ي تدخل فواخصص رسائلك اليت، همريأمورك خى فول عل، ابكّ حال كتمث انظر يف، ثلموا أمانتك

وال ،  خالف لك حبضرة مألك يفي �ا علئجرتيف، لوجوه صاحل األخالق ممن ال تبطره الكرامة، وأسرارك �مجعهم

   .)٢(الصوابى وإصدار جوا��ا عل، كيالك علراد مكاتبات عميتقصر به الغفلة عن إ

مرائك شعاعةال تقبلن يف :)عليه السالم( وقال    .)٣(ة واألمانةءشعاعة الكفاّ إال  استعمال عمالك وأ

،  قولهوالصدق يف،  أمره يف احلزم، والعملرن هللا بعد اإلقرايدى من عالمات املأمون عل: )عليه السالم( وقال

   إىل نيوال الل، خرق إىل ال خترجه القدرة، تهيرعى والشفقة عل ، حكمهوالعدل يف

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  



١٣٧

وال ،  سرفعطاء يفدخله اإليوال ، إضاعة حق إىل دعوه العفويوال ،  وال متنعه العزة من كرم عفو،ضعف

   .)١(وال �خذه نعم هللا ببطر، خبل إىل  القصدبهى طتخي

   .)٢(ب الناسي أطلبهم ملعاكن أبغض الناس وأبعدهم منكيل: )عليه السالم( وقال

  .)٣( أعملهم �لرفقكالناس عندى ن أحظكيل :)عليه السالم( وقال

  .)٤(فقدان الروساء أهون من ر�سة السفل: )عليه السالم( وقال

   .)٥(ظلم نفسهيه من ري غعدل يفيف يك: )عليه السالم( وقال

  .)٦(استه وجبت طاعتهيمن حسنت س: )عليه السالم( وقال

   .)٧(خوان األمثةإوزراء السوء أعوان الظلمة و: )عليه السالم( وقال

   .)٨(والة اجلور شرار األمة وأضداد األئمة: )عليه السالم( وقال

   .)٩(ور السلطانجيث يكون عمران حيال : )عليه السالم( وقال

  .)١٠(ةيمن أحسن الكفاءة استحق الوال: )عليه السالم( وقال

   .)١١(هريصلح غيصلح نفسه مل يمن مل : )لسالمعليه ا( وقال

  .)١٢( منافع الناسًا يفيك أكثرهم سعيك وأحظاهم لديكن أحب الناس إليل: )عليه السالم( وقال

  ى الناس منك أحوطهم على كن أحظيل: )عليه السالم( وقال

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  

)١٠( .  

)١١( .  

)١٢( .  



١٣٨

  .)١( حقالضعفاء وأعملهم يف

  .)٢(فاضلإذا ملك األراذل هلك األ: )عليه السالم( وقال

   .)٣(لئام اضطهد الكراملإذا ملك ا: )عليه السالم( وقال

  .)٤(د�رهاإل احنالهلا وي األراذل واللئام الدول دلتويل: )عليه السالم( وقال

لرعيحسن الس: )عليه السالم( وقال   .)٥(ةياسة دوام ا

  .)٦(اسات العدلي السريخ: )عليه السالم( وقال

  .)٧(دولة العادل من الواجبات: )عليه السالم( وقال

  .)٨(ة من جور السلطانيالرعى خور السلطان أشد عل: )عليه السالم( وقال

  .)٩( الر�سةميستدياسة يحسن الس: )عليه السالم( وقال

  .)١٠(ةيحسن العدل نظام الرب: )عليه السالم( وقال

  .)١١(اسةير من حسن السي وجتنب التبذريحسن التدب: )عليه السالم( وقال

  .)١٢(تهياألمراء من ظلم رع شر: )عليه السالم( وقال

  .)١٣(ًاريه أميعلى مراء من كان اهلوشر األ: )عليه السالم( وقال

وزلشر ا: )عليه السالم( وقال   .)١٤(ًرايوزراء من كان لألشرار 

   .)١٥(ءيافه الربخيالوالة من  شر: )عليه السالم( وقال
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١٣٩

  .)١(شر امللوك من خالف العدل: )عليه السالم( وقال

  .)٢(لئام مذلة الكراملدولة ا: )عليه السالم( وقال

  .)٣(دولة الفجار مذلة األبرار: )عليه السالم( وقال

  .)٤(م�لئام من نوائب األلدولة ا: )عليه السالم( :وقال

  .)٥(اجلور والفسادى ة عليدولة األوغاد مبن: )عليه السالم( وقال

  .)٦(ظلم الناسيشر الناس من : )يه السالمعل( وقال

  .)٧(زوال الدول �صطناع السفل: )عليه السالم( وقال

فمن ، ن هذة األمارة أمانةإ،  رفاعة�اعلم : األهوازى  علهيرفاعة قاضإىل ) عليه السالم( ي عل كتابويف

ا ي الدنء منه يفي بر)صلى هللا عليه وآله( ً دمحماًومن استعمل خائنا فإن، امةيوم القي إىل ه لعنة هللايانة فعليجعلها خ

   .)٨(واآلخرة

  .)٩(النار أو اجلنة إىل قودكي يفإنه الذ، ركيأصلح وز:  قال)صلى هللا عليه وآله( ن النيبإ ،وعن الغوايل

وتفقد ،  حفظ الثغوريف ، ثالثفرطوا يفيك أن سن للملوحيس يول: )عليه الصالة والسالم( وعن الصادق

   .)١٠( ألعماهلمنيالصاحل اريواخت، ملظاملا

الذنب ى وال املعاقب عل،  الثناء احلسنطمعن ذو الكرب يفي ال:  قال،)عليه الصالة والسالم( وعن الصادق

   .)١١( ر�سةه يفيل التجربة املعجب برأيوال القل،  السؤدد يفريالصغ

رواريغ إىل   . ذه الشؤون�ة ي الكتب املعن أضعاف ما ذكر�ه يفدها اإلنسان أضعافجي ة اليتريت الكث�ها من ال
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١٤٠

  

  ))وصور املرافعاتطة القضائية السل((

 وإمنا نلمع، ًذكرها مفصال إىل ولذا ال حاجة، )الفقه القضاء( ة هلا شؤون ذكر�ها يفيالسلطة القضائ :)مسألة(

  : فنقول، ازجيبعض األمور املناسبة هلذا الكتاب �إىل 

  أو،نين من مذهبي نفرنيب أو، نيخمتلف أو ،نين متفقيديبتقل أو ،د واحدين بتقلي نفرنيكون بيالقضاء إما أن 

لرأين متحدي كافرنيب  نيب أو ،يا رأمهيلس لكيل أو ،يمها رأس ألحديل أو، يحي ومسيهوديك، نيخمتلفأو  ،ي ا

  .مسلم وكافر

زواج  أو ث صارت جتارةيح، خارجهاو  أ،ةيالقضاء من جهة داخل الدولة اإلسالم إىل اجيكون االحتيوقد 

ة يومل تستعد الدولة اخلارج،  ذلك من األمثلةريغ إىل ، اخلارجيف  الداخل واآلخرمها يفة أحديج املسلم �لكتابيكتزو

، رونه من الفصليما ى  القدرة علنيكن للمسلميومل ،  فصل املشكلة يفين اإلسالميطبق الد على إجراء األحكام

  .ازجي حوهلا �فهذه صور نتكلم

ملذكورةية قضا�ا ية العاملي الدولة اإلسالمثيح ذكر مسألة القضاء يف،بتلون �ذه األقسام ا ن ومل   مثل اهلند  

 ة يفيان أحكام الدولة اإلسالمي بد صدأل� يف،  ذلكريغ إىل  واملسلم والكافريعي والشينث السيح، ولبنان وما أشبه

  . ةيالسلطة القضائ

ًن حكما واحدا�ريث املفروض أ�ما يح، ره واضحفأم: أما األول اجتهاد  ً اجتهاداينعم إذا خالف القاض، ً

فالظاهر نفوذ قضائه ، ً �لثاً�رأى ري ي�ن كان القاض، نياجتهاد أو اجتهاد واحدى سواء كا� عل، ينين املتقاضيا�تهد

  . هوههما ملا أراه هللا حسب اجتهاديكم علحيلزم أن ينه أل، همايف

ستبعد يمل ، اجتهاده إىل اجيحتوعدم اال يد القاضيل بصحة تقلقوي من يرأى عل ،ًا مقلديأما إذا كان القاض

  رامها يًخصوصا إذا ، ال حسب اجتهادمها،  حسب اجتهاد جمتهدهيقضيلزوم أن 



١٤١

  . نيكا� مقلد أو ني جمتهدريغ

ما حسب هني بيقضي ي والقاض،نين خمتلفي�جتهادوهو كما إذا كان ، نين خمتلفيدي إذا كا� بتقلمايف: والثاين

  .ما تقدمى  علهديتقل أو هاجتهاد

قف أمامه يم ال لالع ألن، ب األثريله ترت زجيً ولو اجتهادا مل ي اشتباه القاضين علم املتقاضإن ي كال األمرمث يف

  . ًايقيبل طر ًايس العلم موضوعيول، ءيش

ء كان من ، ني هو املعي القاضي وإال فرأ،تلفا فهوخي فإن مل ،نيان من مذهبيإذا كان املتقاض: الثالث سوا

، ما إذا كا� من العامةيف، ني �حد املذهبيقضيً إماما حق له أن ينعم إذا كان القاض ،مذهب �لث أو مهامذهب أحد

وراة أهل نيحلكمت ب: )عليه السالم( قوله إىل ًمنضما، ألنه مما أراه هللا،  حسب مذهب نفسهيقضيأن و  ،)١(الت

  . كتاب القضاءه مما ذكر�ه يفريوغ

تريوح،  اإلفتاء حسب أحدمها فلقاعدة اإللزامه يفيريأما خت نعم ، نهماي بريخت ً فرضاني ألحد املذهبجيحث ال 

  . حي قدم ذلك للرتجي اإلماميذهب القاضملًكان مطابقا   لونيأحد املذهب: قاليكن أن مي

لرابع ومل ،نيكافر نيإذا كان القضاء ب: ا ه مبذهب نفسه ؤفالالزم إفتا، ألةس هذه امل منهما قانون يفيكن ألي 

 يألن الكافر الذ، اء مبذهبهت اإلفنيتعيمها قانون دون اآلخر  وإذا كان ألحد، قانون اإللزاميلإلطالق بعد عدم متش

كن أن مي فال، ل اإللزاميق بسبب دلإذ ال استثناء هنا من احلكم �حل، كم له بقانون اإلسالمحيب أن جيس له قانون يل

لزام الأقف ي   . له قانون حسب قانونهيفر الذاكمام ذلك إ

   علم حال مايومنه 

                                                

)١( .  



١٤٢

 ي رأني بري خميفالقاض، نهماي داحلكم يف ومها خمتلفان يف  والنصراينيهودي كالنينيذا كان الكافران من دإ

ألن خرق اإللزام إمنا ،  نفسهي رأميقال بتقديلكن رمبا ، ل اإللزاميلدل، ذاك أو  هذاي رأنيبو، ةيل الرؤينفسه لدل

لزام من غ،فإن األصل اإلسالم ، الكافري اإلسالم ال برأيصح برأي خرج منه إذا كان إ هنا اإللزام و،  معارضري 

  .ولعل هذا أقرب، حالهى  األصل عليبقيسقط اإللزام ويف، معارض

الكتاب أهل قدم يفهل ،  أهل كتاب كعابد النارري واآلخر غ،يهوديمها أهل كتاب كالأما إذا كان الكافر أحد

َلو ال دفع ا� النَّاسَو﴿: ه قول سبحانهيدل علي كما ، نظر اإلسالمألنه أشرف يف َِّ ُ ْ َ ى عل ًبناء، ريتخي أو ،ةي اآل)١(﴾َْ

 هذا يف ًاستحسا� ّ إالسي ل الكتايبميلكن تقد،  احتماالن،ني اإللزاميلتساو، كم حبكم اإلسالمحيعموم لزوم أن 

  .املقام

و كان أحد   .  أهل كتابريوإن كان كالمها غ، عتقديعتقد �� واآلخر ال يمها ومثله ما ل

علو وال ياإلسالم ألن ،  اإلسالمي حسب رأيقضيلزم أن يوهنا ،  مسلم وكافرنيإذا كان القضاء ب: اخلامس

   .)٢(هي علىعلي

 ملا تقدم من علو ،والالزم حسب اإلسالم،  بلد اإلسالم واخلارج منهيف الداخل ية وهريالصورة األخ: السادس

، حة كما هو املفروضيما إذا كانت املعاهدة صحي ف،ةي حسب املعاهدات الدوليتمكن القاضي ملإذا ّ إال ،اإلسالم

وهو أمر ،  ذلك مسألة القدرة واألهم واملهم وما أشبهيت�فإن هناك ، حةية الصحي الدولة اإلسالمألن الكالم يف

  .خارج عن أصل املبحث

  

  ))آ�ت وروا�ت يف �ب القضاء((

روا�وهنا نذكر بعض اآل    يستدالل الدق ال لال، خملتف شؤون القضاء لإلملاعت الواردة يف�ت وال

                                                

  .٤٠:  سورة احلج)١(

)٢( .  



١٤٣

  . فإن موضعهما كتاب القضاء، ليوالتفص

َوما كان لمؤمن و﴿: قال سبحانه ُ ٍَ ِ ْ
ِ َُّؤمنة إذا قضى ا�ُال مَ َ َ ِ ٍ َِ رة من أمرهمَ وْ ـ ي ْرسوله أمرا أن يكون هلم اخل

ِِ ْ َْ َ َْ َ َ
ِ ُِ َ ُْ َُ َ ُ ْ ً ُُ ُ َ﴾)١(.  

م مث ال جيدوا يف﴿: تعاىلوقال  ه ـ ن ـ ي ـ ب ؤمنون حىت حيكموك فيما شجر  ـ ي ُفال و ربك ال  َِ َُُّ ْ ُ َ َ ُْ َ َ َ َُ َ ُ َ
ِ ِّ َ َّ َ ْ َ ِّ

َ فسهم حرجا  َ ـ ن ً أ َ َ ْ
ِ ِ ُ ْ َ

ًمما قضيت و يسلموا تسليما ْ َ ُ َ
ِّ
َ ُ َ َْ َ َِّ﴾)٢(.  

ُإن احلكم﴿: ال سبحانهوق ْ ُْ
ِ ر الفاصلنيّ إال ِ ـ ي ـقص احلق و هو خ ي  �َ

ِ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ََّ َْ ُّ ُ ِ ِ﴾)٣(.  

ـقضيَو﴿ :تعاىلوقال  ي ْا�  َ قضون بشي َُّ ـ ي ْ �حلق و الذين يدعون من دونه ال  َ ِ َ َ ُْ ْ َ ْ َ َ
ِِ ِ

ُ ُ َ
َّ ِ

َ ّ ْ ُء إن ا� هو السميع البصري ِ َْ ُ َّ َ ُ ََّ َّ ِ ٍ﴾)٤(.  

ُ� داود﴿: وقال سبحانه ني النَّاس �حلقُ ـ ب ِ إ� جعلناك خليفة يف األرض فاحكم  ِّ َ َ َْ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ْ ََ ْ ََ ْ ًْ َ َ َِّ﴾)٥(.  

َوداود و﴿ :تعاىلوقال  ُ فشت فيه غنم القوم و كنَّا حلكمهم شاهدينََ ـ ن َسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ 
ِ ِ

ْ ْ
ِ ِ ِْ ُ َُ َ

ِ
ْ َ َ َْ ُ ََ

ِ
ْ َ ْ ْ َِ ِِ ْ ِ ُ َْ َ ْ ُ﴾)٦(.  

 �: حي لشر)عليه السالم( ني املؤمنري قال أم،)عليه الصالة والسالم( هللاعبد  أيب  عن، خرب إسحاق بن عمارويف

ملراد بوص .)٧(يشق أو  نيبيوص أو نيبّ إال لسهجيال  ًح قد جلست جملسايشر عليه الصالة (  أعم من اإلمام النيبيوا

  . اخلاص كما هو واضح أو �ئبه العام أو )والسالم

 فإن احلكومة إمنا لإلمام ،اتقوا احلكومة:  قال)عليه الصالة والسالم( هللاعبد أيب ، عن مان بن خالديوعن سل

  العادل، قضاءلالعامل �

                                                

  .٣٦:  سورة األحزاب)١(

  .٦٥:  سورة النساء)٢(

  .٥٧:  سورة األنعام)٣(

  .٢٠:  سورة غافر)٤(

  .٢٦:  سورة ص)٥(

  .٧٨:  سورة األنبياء)٦(

)٧( .  



١٤٤

   .)١( نيبيوصأو   لنيب،ني املسلميف

اء يًا من األنبين نبإ: )عليه السالم (ي كتاب عل قال يف:)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،لهى ة أخري رواويف

ومل أشهدي فيف أقضي رب ك�:  فقال،ربه إىل ىشك  إىل  وأضفهمنهم بكتايبيه أحكم بيهللا إلى  فأوح:قال، ما مل أر 

   .)٢(نةيهذا ملن مل تقم له ب: وقال، به فحلفهم ،يمسا

  .)٣(�ذن من هللا وبرهانهّ إال صحيال واحلكم :  قال،)عليه الصالة والسالم( وعن الصادق

 يإمنا أقض: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن، خرب هشام بن احلكمويف

ًئا فإمنا قطعت له به يه شيا رجل قطعت له من مال أخميفأ، ة من بعضت وبعضكم أحلن حبج،انمينات واألينكم �لبيب

   .)٤(قطعة من النار

ف يك: من قاليالإىل ) صلى هللا عليه وآله( هللا رسول بعثينيملا أراد أن : نه قالإ ،مة عن معاذ بن جبلاالعى ورو

فإن  :قال، فبسنة رسول هللا: قال،  كتاب هللافإن مل جتد يف : قال، بكتاب هللايأقض:  قال، إذا عرض لك قضاءيتقض

صدره )هصلى هللا عليه وآل( فضرب رسول هللا، لآ وال يياجتهد رأ: قال،  كتاب هللاوال يف،  سنة رسول هللامل جتد يف

  .)٥( رسول هللايرضي وفق رسول رسول هللا ملا ياحلمد � الذ: وقال

و كانت الكرب،ت الكتاب والسنة�كرب إىل ت� إرجاع الصغريولعل مراده �جتهاد الرأ  لسبب فهم ى ول

  . الكامل

 ىرجل قض،  اجلنةوواحد يف النار ثالثة يف، بعةرالقضاة أ:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،ينية الكلي روايف

  علم فهو ي ال جبور وهو ىورجل قض،  النارعلم فهو يفيجبور وهو 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٤٥

   .)١( اجلنةعلم فهو يفيوهو �حلق ى ورجل قض،  النارعلم فهو يفي�حلق وهو ال ى ورجل قض،  الناريف

ًجل قمش جهال موضع ور: )عليه السالم(  قال،ًس أهال لهيللقضاء ولى تصدي صفة من  يف)ة�ج البالغ( ويف

 تكثر من مجع فاس، به بكرسيً قد مساه أشباه الناس عاملا ول، عقد اهلدنةا يف أغباش الفتنة عم � جهال األمة عاد يفيف

واكتنز من غى إذا ارتو  حىت، مما كثرريقل منه خما  ًا ضامنا لتخلي الناس قاضني طائل جلس بريمن آجن  ص ما يً

ً هلا حشوا ر� من رأأياملبهمات هى ه إحدبفإن نزلت ، هريغى التبس عل  مثل هات يف فهو من لبس الشب،ه مث قطع بهيً

كون قد يوإن أخطأ رجا أن ، كون قد أخطأيفإن أصاب خاف أن ، أصاب أم أخطأى دريال ، نسج العنكبوت

ح يالرت أذراء �رو اليذري ،العلم بضرس قاطعى عض عليمل ، جاهل خباط جهاالت عاش ركاب عشوات، أصاب

أن ى ريوال ، ء مما أنكرهي ش العلم يفسبحي ال ،هيوال هو أهل ملا فوض إل، هيوهللا �صدار ما ورد عل ءيم ال ملياهلش

صرخ من جور قضائه الدماء ،علم من جهل نفسهيال   وإن أظلم أمر اكتتم به،هريًمن وراء ما بلغ مذهبا لغ وتعج منه  ت

   .)٢(ثياملوار

 ،اجلنة إىل فإما،  الناسني بيقضي  من �ر حىتني مجرتني بيلسان القاض: قال )عليه وآلهصلى هللا ( وعن النيب

   .)٣(النار إىل وإما

ملراد جبمرت   . طيفراط ومجرة التفر مجرة اإلنيولعل ا

  .)٤(ني سكريًا فقد ذبح بغيمن جعل قاض:  قال،)صلى هللا عليه وآله(  عن النيب، املقنعد يفيوعن املف

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



١٤٦

   .)١( سنةنيساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبع:  قال،)صلى هللا عليه وآله( ول هللاوعن رس

اره للقضاءخيمواصفات من  يف ، ملالك األشرت)عليه الصالة والسالم( علي  كتابويف مث : )عليه السالم( قال، ت

لزلةيفى ادمتيال و، وال متحكه اخلصوم، ورق به األميتك ممن ال تضي الناس أفطن رعنيللحكم ب اخرت صر حيوال ،  ا

،  الشبهاتأوقفهم يفو، فهم دون أقصاه  �دىنيكتفيوال ، طمعى رف نفسه علوال تش، عرفه احلق إذا إىل ءيمن الف

ممن ال ، م عند اتضاح احلكموأصرمه، تكشف األمورى وأصربهم عل، ً وأقلهم تربما مبراجعة اخلصم،جحوآخذهم �حل

وتقل معه ، ل علتهيزيذل ما ب الوأفسح له يف، مث أكثر تعاهد قضائه، ليلئك قلووأ، ءه إغراليستميوال ، ه إطراءيزدهي

لرجال له عندكيلك اغتأمن بذيل، ه من خاصتكريه غيطمع فيا ال ك ميوأعطه من املنزلة لد، الناس إىل حاجته ، ال ا

  .)٢(اينتطلب به الدو، ىه �هلويعمل في، ر األشرايدي أيفًا رين قد كان أسيفإن هذا الد، ًغايً ذلك نظرا بلفانظر يف

 حكم هللا حكم حبكم أفمن أخط، ةي حكم هللا وحكم اجلاهل،احلكم حكمان: )عليه السالم(علي وعن 

   .)٣(ةياجلاهل

 :عز وجلوقد قال هللا ، ةي وحكم أهل اجلاهلعز وجل حكم هللا ،احلكم حكمان: )عليه السالم( وعن الصادق

ُمن أحسنَو﴿ َ ْ َ ْ َ من ا� حكما لقوم يوقنونَ ُ
ِ ِ

ُ ُ
ٍ
ْ َ ً ْ َِّ َ

  . ثياحلد .)٥(،)٤ (﴾ِ

  رجل منكم  إىل انظروا: )عليه السالم(  عنه،ةجيخد أيب وعن

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

  .٥٠:  سورة املائدة)٤(

)٥( .  



١٤٧

   .)١(هي إلًا فتحاكمواي قد جعلته قاضفإين، كمني� فاجعلوه ب�ًئا من قضايعلم شي

:  قال،ال:  قال،عرف الناسخ من املنسوخهل ت: اضنه قال لقإ ،)عليه الصالة والسالم( ني املؤمنريوعن أم

أمثال القرآن يفعز وجلمراد هللا ى فهل أشرفت عل  ،قال،ال: قال  :هلكت وأهلكتًإذا )٢(.   

ما هو، :  قلت، عنكمء بلغينيشأي  :)عليه السالم( عبد هللا أبو قال يل:  قال،يوعن أمحد بن الفضل الكناس

وهو رجل ، قال له عروة القتاتينعم جعلت فداك ذاك رجل : قلت: ، قال �لكناسةًبلغين أنكم أقعدمت قاضيا: قال

   .)٣(ال �س: قال، كميمث نرد ذلك إل ل جنتمع عنده فتكلم ونتساءله حظ من عقل

رواريغإىل    . ةري الكثت�ها من ال

  

  ))دل والقسطالع((

 أو والعدل ل �لقسطيأما إذا ق،  من القسط والعدل إذا أطلق كان أعم،كم �لعدلحي أن يالقاضى لزم عليمث 

ًالعامل قسطا وعدال ألمي )فرجه عجل هللا تعاىل( ي كما ورد من أن اإلمام املهد،العدل والقسط فاملراد �لقسط األموال ً ،

  . خر مقابل اآليف وإذا تقابال كان لكل معىن، اآلخرى  فكل واحد منهما إذا أفرد أطلق عل،زان �لقسطاسي امليولذا مس

ِقل أمر ريب �لقسط﴿ :قال سبحانه
ْ َ
ِْ ِ ِّ َََ ْ ُ﴾)٤(.  

وامني �﴿ :تعاىلوقال  ـ ق ها الذين آمنوا كونوا  ـ ي َِِّ� أ َ َّ َ ُ ُ َُ َ
َّ َ ُّ َ شهداء �لقسط وَ

ِ
ْ
ِْ ِ َ َ وم علىُ ـ ق َال جيرمنَّكم شنآن 

ٍ
ْ َ ُ َ َ ْ ُ َِ ّ إال  َْ

عدلوا اعدل ـ ُت ُِ ِ
ْ ْ قوىَ ـ ت رب لل ـ ق ْوا هو أ َّ ِ

ُ َ ْ َ َ قوا ا�َ و ُ ـ ت ََّا ُ عملونَّ ـ ت َ إن ا� خبري مبا  ُ َ ْ َ ِ
ٌ َ ََّ َّ ِ﴾)٥(.  

وامني �لقسط ﴿: وقال سبحانه ـ ق ها الذين آمنوا كونوا  ـ ي ِ� أ
ْ
ِْ ِ َ َّ َ ُ ُ َُ َ

َّ َ ُّ َ  

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

  .٢٩:  سورة األعراف)٤(

  .٨:  سورة املائدة)٥(



١٤٨

َشهداء � و
َِِّ َ َ َلو علىُ ـ َْ ن ْ أ َفسكم أو الوالدين وَ ِ ْ َ

ِ ْ َِ ْ ُ
ِ ربني إن يكن غنيا أو فقريا فا� أوىلُ ـ ق ْاأل َْ ََُّ َ ً َ �َِ ْ َُ ْ ِ َ َ ْ َ تبعِِ �م ْ ـ ت ُا فال  َِّ َ ْ أن  َْوا اهلوىَ َ

عدلوا و ـ َت ُ ِ ْ عملون خبرياَ ـ عرضوا فإن ا� كان مبا ت ـ ووا أو ت ل ـ ت ًإن  ََ َ َُ َ ْ َْ ُ َِ
ََّ َّ ِ ُِ ِ َْ ُ ْ ْ﴾)١(.  

هم �لقسط إن ا� حيب المقسطنيَو﴿: وقال سبحانه ـ ن ـ ي ـ ب َإن حكمت فاحكم 
ِ ِ ِْ ُ ْ ُّْ ُ َ ْ َّْ َّ ِ ِ

ْ
ِ ِ ُ َ ْ َْ َُ ََ َ ْ ْ﴾)٢(.  

ْفإن فاءت﴿ :تعاىلوقال  َ ْ ِ فأصلَِ
ْ هما �لعدل وََ ـ ن ـ ي ـ ب َحوا 

ِ ْ َ ُْ ِ َ ْ َ َأقسطوا إن ا� حيب المقسطنيُ
ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ ََّ َّ ِ ُ َْ﴾)٣(.  

ادع﴿: وقال سبحانه ُفلذلك ف ْ َ ََ
ِ تبع أهواءهم وِ ـ ت َ واستقم كما أمرت وال  َ َْ ْ ُْ َ ْ َ ُْ َِّْ َ َ

ِ َ ِ
زل ا� من كتاب و َ ـ ن َقل آمنت مبا أ

ٍ ِ ِ
ْ ََُّ َ َ ْ َ ِ

ُ ْ ْ ُ

ن ـ ي ـ ب َأمرت ألعدل  ْ َ َ ِ ِ
ْ َ ُ ْ

ْكم ا� ربنا و ربكم لنا أعمالنا و لكم أعمالكمُِ ْ ْ ُُ ُ ُ ُُ َ ُ َْ َْ ََ َُّ َُّ َ َّ ُ﴾)٤(.  

تبع اهلوى﴿: وقال سبحانه ـ ت ني النَّاس �حلق و ال  ـ ب َ� داود إ� جعلناك خليفة يف األرض فاحكم  ّْ ِْ ْ ِْ َِّ ََ َ ُ
ِ َِ َ َِ َِ ْ ُْ ُ ْ ََ ْ ًَ َ َ َّ يضلك  ِ ـ َ ف َّ ِ

ُ َ

ِعن سبيل ا� إن الذين يض
َ َْ

َّ َّ ِ َِّ ِ َ وم احلسابَ ـ ي ِلون عن سبيل ا� هلم عذاب شديد مبا نسوا  ِْ
َ ْ َ ُْ َ ِ ٌ َ ٌ َ ََُْ َِّ ِ َ َ ُّ﴾)٥(.  

َوأوفوا الكيل و﴿ :تعاىلوقال  ََ ْ َ ْ ُ فساَْ ـ ن ًالميزان �لقسط ال نكلف  ْ َ ُُ
ِ ِّ َ ِ

ْ ْ ِْ تم فاعدلوا وّ إال َ ل ـ ق َوسعها وإذا  َ ُُِ ْ َُ ُْ ْ ِ َ و كان ذا ْ َل َْ

رىب ـ ْق ُ﴾)٦(.  

نهاكم﴿: وقال سبحانه ـ ي ُال  ُ ْ روهم و َ ـ ب ـ ت �ركم أن  وكم من د وكم يف الدين و مل خيرج ل َ ا� عن الذين مل يقات َْ ْ ْ ْ ُُ ُّ َ ْ ُ َُ ْ َ ُ ُ ُِ ِ َِّ ِ ِِ ْ ُّ ْ َْ َ َِّ ِِ ُ َ َ
قسطوا إليهم إن ا� حيب المقسطني ـ َت

ِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ُ َ َّْ َّ ِ ِِ َْ ُ ُ﴾)٧(.  

ؤدوا األما�ت إىل﴿: وقال سبحانه ـ ت ركم أن  ِإن ا� �م ِِ َ ْ ُّ َ ُ ْ َ ْ َُ ُُ َْ ْ أه ََّّ ني النَّاس أن حتكموا �لعدل إن َ ـ َّلها و إذا حكمتم ب ِ ِِ ْ َ ْ ِ ُ َُ ََْ ْ َ ِ َ ْ َ َْ ُ ْ
ِ

ًا� نعما يعظكم به إن ا� كان مسيعا بصريا َ ًَ َ َ َ ْ ََّ ََّّ ِ ِ ِ ِِِ ُ ُ َّ﴾)٨(.  

                                                

  .١٣٥:  سورة النساء)١(

  .٤٢: ورة املائدة س)٢(

  .٩:  سورة احلجرات)٣(

  .١٥:  سورة الشورى)٤(

  .٢٦:  سورة ص)٥(

  .١٥٢:  سورة األنعام)٦(

  .٨:  سورة املمتحنة)٧(

  .٥٨:  سورة النساء)٨(



١٤٩

فس شيئا َو﴿: وقال سبحانه ـ ن وم القيامة فال تظلم  ـ ي ًنضع الموازين القسط ل ْ َ ٌ ْ َ َُ َ َْ ُ َ ِ
َ َ

ِ ِ ِْ ْ ِْ
ْ ْ َ َ ُ ن كان مَوَ ِإ َ ْ ٍَّثقال حبةِ َ َ ٍ من خردل ْ َ ْ َ ْ

ِ

ينا �ا و ـ ت َأ
ِ

ْ َ َ بنا حاسبني َكفىَ
ِ ِ﴾)١(.  

ملراد �ملثقال اجلز عمل ﴿: قال سبحانه،  فهو أصغر جزء من الذرة،مثقال من رطل: قالي كما ،ءوهل ا ـ ي ْفمن  َ َْ َ ْ َ

ره ـ ي ُمثقال ذرة خريا  َ َ ً ْ َ ٍَّ َ َ ْ ِ﴾)٢(.  

  . مهاري ذات التفاح من لون ورائحة وغري التفاح غفإن ثقل،  بعضًأيضا وذلك هنا ،راد به الثقليأو 

ملراد قد، �لث كون مبعىنيورمبا    الكمن األول يفإث يح، نية خبالف األوليانيفاإلضافة ب، الذرة روهو كون ا

  .  هذا الكتابريل غيوحمل التفص، ةياخلصوص أي في الك يفوالثاينء، اجلزأي 

 فإن ،فيتعمل العدل واحذر العسف واحلاس: )عليه الصالة والسالم(  أنه قال لبعض عماله)ة�ج البالغ(يف و

   .)٣(فيالس إىل دعويف ي واحل،عود �جلالءيالعسف 

ومن ، الظلم إىل لي امل)فياحل( و،وترك األوطان  التفرق)اجلالء(و،  احلقري عبارة عن الشدة بغ)العسف(و

  . قطوهاسي قبال الدولة حىت يفف يسامهم �ليالناس وقة رو لثي احلاكم وعماله هو العامل األساسملظالواضح أن 

لزبدنيوأل، من الشهدى العدل أحل:  قال)عليه السالم( وعن الصادق من  .)٤(ًا من املسكحيب ريوأط،  من ا

  . �ب تشبه املعقول �حملسوس

                                                

  .٤٧:  سورة األنبياء)١(

لزلزلة)٢(   .٧:  سورة ا

)٣( .  

)٤( .  



١٥٠

براه أيب وعن ، ها �لقطرييحيس يل:  قال،)١( األرض بعد مو�اييحي :عز وجل قول هللا  يف)عليه السالم( ميإ

 إىل  أشار)عليه الصالة والسالم(ّوكأن اإلمام  .)٢(اء العدلياألرض إلح ىيون العدل فتحيحيًث هللا رجاال فبعيولكن 

  .  ظاهرها أعمة يفين إن كانت اآليأهم األمر

 قام � يفيد  وح، سنةنيساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبع: نه قالإ )صلى هللا عليه وآله( وعن الرسول

ً صباحانياألرض أفضل من مطر أربع
  . ت فقط� اجلنا ال احلد يف،راد �حلد مطلق حدود هللايبعد أن ستيوال  .)٣(

عباد هللا عند هللا إمام عادل ن أفضل أفاعلم : ً خطا� لعثمان)�ج البالغة(  كما يف)عليه الصالة والسالم( وقال

   .)٤(مات بدعة جمهولةوأ، فأقام سنة معلومة ،ىدَوه يدُه

 حكمي ذلك ل يفهماّ وحك خط كتباهيف )عليه السالم(بن علي احلسن  إىل  ارتفعاينين صبإ ):انيجممع الب( ويف

وم ي وهللا سائلك عنه ،فإن هذا حكم، ف حتكمي انظر ك بين�:  فقال)عليه السالم( علي فبصر به،  أجودنياخلطأي 

   .)٥(امةيالق

 فهو عز وجل ما أنزل هللا ري بغني درمهمن حكم يف: قولي )عليه السالم( عبد هللا أ� مسعت: قال، ريبص أيب وعن

ملراد �لكفر الكفر العملاملثال،  من �ب نيوالظاهر أن الدرمه. )٦(ميكافر �� العظ   . يوا

                                                

  .١٩:  سورة الروم)١(

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٥١

  

  ))ة والعدالةاملساوا((

 العدل س معىنيفإنه ل،  االختالفد مورلة يفواألخذ �لعدا،  مورد املساواةاحلاكم املساواة يفى لزم عليو

قال ، اتيالف املواهب وسائر اخلصوصتًكون اختالفا حسب اخيًا� ي وأحً�كون مساويًا� يبل أح، ً مطلقايالتساو

ها النَّاس إ�﴿: سبحانه ـ ي َِّ� أ ُ َ ُّ ْ خلقناكم من ذكر وأنثىَ َ ُ ُْ َ ٍ َ ْ
ِ

ْ َ َجعلناكم شعو� و قبائل لتَ و َ
ِ

َ
ِ َ ًَ ُ َُ ْ ُ ْ َِّعارفوا إن أكرمكم عند ا� َ َ ِْ ْ ُ َ َ ْ َ َّ ِ ُ َ

ْأتقاكم ُ َْ﴾)١(.   

ى  علوال فضل لعريب، كم واحدإن أ�، ها الناس إن ربكم واحديأ:  قال)صلى هللا عليه وآله( وعن الرسول

   .)٢(ى�لتقوّ إال ،أسودى وال ألمحر عل، أمحرى عل وال ألسود، عريبى  عليوال لعجم، يعجم

ملراد �ألمحر   . ضرب �حلمرة كما ذكره مجعيض يألباألن اإلنسان ، ضي األبوا

ـبنا عليهم فيها﴿: وقال سبحانه ت ْو ك
ِ ْ ََْ َ َ فس والعني �لعني واألنف �ألنف واألذن �ألذن َ ـَّ ن فس �ل ـَّ ن ِ أن ال ُ ُُ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ

ِ ْ ْ ْ َْ ْ ِْ َ َْ َْ ِ
َ َّ َ

َوالسن �لسن و َِّ ِ ِ
ّ ّ

ِ َاجلروح قصاص فمن تصدقَّ َّ َ َ ْ َُ َ ٌ
ِ

َ ُ هو كفارة لهْ ـ ف َُ به  ٌ َ َّ َ َ ُ َ ِِ﴾)٣(.  

  .)٤(الناس كأسنان املشط سواء :نه قالإ )صلى هللا عليه وآله( وعنه

   .)٥( متعتعري غيها حقه من القويف فيعخذ للض�ُلن تقدس أمة ال : )صلى هللا عليه وآله( وقال

  . مورد املساواة يفيو جسدا هذا التسا)هما الصالة والسالميعل( ًاي وعللوومن الواضع أن الرس

   رسول هللا إنك ملا �: هم مرض� أ يف)صلى هللا عليه وآله( نه قال للنيبإ ،سيفعن سوادة بن ق

                                                

  .١٣: احلجرات سورة )١(

)٢( .  

  .٤٥:  سورة املائدة)٣(

)٤( .  

)٥( .  



١٥٢

د يب وأنت تريعت القضففر، ب املمشوقيدك القضيك العضباء وبت�قى طائف استقبلتك وأنت علالأقبلت من 

لراحلة فأصاب بطين فكشف ،  رسول هللا� عن بطنك اكشف يل: فقال، قتص منهيأن  )صلى هللا عليه وآله( فأمر النيب، ا

أعوذ من موضع القصاص من رسول هللا :  فقال،ذن لهأف، بطنكى  علي أن أضع فمأ�ذن يل: فقال سوادة، عن بطنه

 � بل أعفو:  فقال، أتعفو أم تقتصسي سوادة بن ق�: )صلى هللا عليه وآله(،  فقالوم الناري من النار) صلى هللا عليه وآله(

  .)١()صلى هللا عليه وآله( ك دمحميعن نب عفاكما س يّاللهم اعف عن سوادة بن ق: فقال، رسول هللا

ـ ر صدق سوادةيتقدى ومن الواضح أنه عل  ل بطن الرسوليلة لتقبي صدقه وإمنا جعل كالمه ح أشك يفينإو 

،  كان أراد الناقة حسب قوله)عليه الصالة والسالم(  النيبإذ،  القصاصكن له حق يفيأنه مل ـ  )صلى هللا عليه وآله(

صلى هللا ( وكأن الرسول، ةيوإمنا الد  العمدري غومن املعلوم أن ال قصاص يف،  متعمدريبطنه غى كون الضرب عليف

  . عاته مراالوايلى  عليء اجلزئي مثل هذا الشيف ه إعالم احلكام �نه حىتين القصاص عل� جلره أراد �ستعداد)عليه وآله

رافع عقد  علي بن أيب ،ت املالي بني استعارت من أم)عليه السالم( ني املؤمنري بنات أمىن إحدإ: ثي حدويف

ؤ كان ف ، ني أخون املسلمن أمعاذ هللا: فقال، نيختون املسلم: )عليه السالم( نياملؤمن ريفقال له أم، ة مضمونةيه عاريلؤل

  : فقال . ورضاهم إذينري بغنيت مال املسلمي ب يفيالذ العقد ني الؤمنريف أعرت بنت أميك: فقال

                                                

  . راجع )١(



١٥٣

  مايل فضمنته يف، مردودةةة مضمونيه عار� فأعر�ا إ،ن بهيه تتز�ها إري أن أعألتينسو،  إ�ا ابنتكني املؤمنري أم�

 لو  البنيت مث أوىل،فتنالك عقوبيت ك أن تعود ملثل هذا�وإ، ومكيفرده من : قال، موضعه إىل ًمايأن أرده سل يوعل

  . سرقةة قطعت يفيًة مضمونة مردودة لكانت إذا أول هامشي عارريغى كانت أخذت العقد عل

 نياملؤمن ريفقال هلا أم،  أ� ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مينني املؤمنري أم�: فقالت له، فبلغ مقالته ابنته

د مبثل ي هذا العن يفين تتزي أكل نساء املهاجر،احلق بنفسك عن طالب ال تذهنب علي بن أيب  بنت�: )عليه السالم(

  .موضعه إىل  فقبضته منها ورددته:قال. هذا

  . املخرج من احلرزري اخلرب ضعف إذ ال قطع لغلكن يف

 ، أنه شرب اخلمر)عليه الصالة والسالم( علي  فشهد قوم عند،عتهيوش ي عل من أصحابيوكان النجاش

 ي منهم طارق بن عبد هللا النهد، ذلكيف) عليه السالم( يلعى فغضب مجاعة عل ،حده ف)عليه السالم( علي فأخذه

فرقة واجلماعة عند والة العقل ومعادن الفضل لة والطاعة وأهل ايأن أهل املعصى  ما كنا نرنياملؤمن ري أم�: فقال

ى  ومحلتنا علمور�فأوغرت صدور� وشتت أ، يالنجاش عىني،  احلارثيعك �خيكان من صن حىت،  اجلزاءان يفيس

  .ل من ركبها الناريأن سبى  كنا نراجلادة اليت

رجل من ّ إال  �د هل هو أخا بين� ،)١(نياخلاشعى علّ إال ةري�ا لكبإ :)عليه الصالة والسالم( علي فقال

 م كانيًحدا فأقى نه من أتإعهد   أخا بين�، ًاري له وتطهًه حدها زكاةي انتهك حرمة من حرمة هللا فأقمنا علنياملسلم

 ال تعدلوا اعدلوا هو أنى رمنكم شنآن قوم علجيوال  :مي كتابه العظقول يفي عز وجل �د إن هللا  أخا بين�، كفارته

  . ثياحلد، )٢(ىأقرب للتقو

                                                

  .٤٥:  سورة البقرة)١(

  .٨:  سورة املائدة)٢(



١٥٤

درع يهودي �:  فقال،يهوديح مع يشر إىل  حكومة يف)عليه الصالة والسالم( علي ىنه مضإ:  البحارويف  ال

ومليدرع ومل أهب  درع يل: يهوديفقال ال،  أبع   هذا قنرب: )عليه السالم( فقال، نةيح البيفسأله شر، يدي  ويفال

 ،دهيوشهادة العبد ال جتوز لس، هيببن ال جتوز ألشهادة اال: حيفقال شر،  بذلكن يلاشهدي) عليه السالم( نيواحلس

 فأ� :ما واحدةأ ،ح أخطأت من وجوهي شر�لك يو: )سالمعليه الصالة وال( ني املؤمنريفقال أم، كيران إلجي�ما إو

نة فشهد عبد وأحد ي الب مث سألتين،ي وأبطلت دعوا فرددت قويلً، ال أقول �طال وتعلم أينن هللا بطاعيتيأمامك تد

  .أنفسهما إىل رانجيما أ�هما يت علي مث ادع، شباب أهل اجلنة فرددت شهاد�مايديس

درع :  مث قال،ه فأسلمياحلاكم واحلاكم حكم عل إىل  جاءني املؤمنريهذا أم: قال ذلك يدوهيع الفلما مس ال

ورق فأخذ�انيوم صفيدرعك سقطت    .)١ ( من مجل أ

رواريغإىل    . )هم الصالة والسالميعل(�م ريس أو  أقواهلمت الواردة يف�ها من أمثال هذه ال

  

  ))ة واملسائل احلديثةالقضا((

 العامل  حدث يفي الذيفإن التطور العلم، ثةي عصر� احلاضر �ملسائل احلدة القضاة يف إحاطين من الضرورإمث 

ة بقعة ي أ يفردالنواى  مما أوجب االطالع عل،ري أجزاء العامل وسرعة السنياالتصال ب إىل  �إلضاقة، العصر احلاضريف

  .حمل السؤالأو   حمل االبتالءي هثة اليتيدكثرة من املسائل احل  أوجبا،من بقاع العامل

مركزفعدم االطالع موج ألة النادرة سواب ولو عن املفإن الناس إذا رأوا عدم إمكان اجل، ة القضاءيب لضعف 

ة كذلك لجملس األمة احلل لكى لزم عليفكما ، يضعف مكانة القضاء اإلسالمي مما ،الوهنى محلوا ذلك عل  مشكل

  ، نيًالفقهاء هو املكلف أوال �ألمرى ر أن شوحيصح،  اجلواب عن كل معضلةءالقضاى لزم علي

                                                

)١( .  



١٥٥

تدع جماال لدءهاالفقى  أن كثرة مهام شورًأيضاح ين الصح أن مّإال لرد حمف، هم لذلكيً ال  ل األخذ والعطاء وا

  .ةيقضائلة وايريق مها القو�ن التأطيوالنقض واالمتحان والتطب

 رحم تلك الطفلة وكان يفة طفلة ألدت امرا ويقي أفر أن يف،ب كما نقلت الصحفي العصر القرًمثال وقع يف

زوجد�ما من مينالفهل مها أختان �عتبار و ،ىطفلة أخر  حرمة  اإلرث أختان ويفيفف، فصلي أو، أم وبنت أو، ني ال

زواج من البنت أم وزوجة   . األم مبجرد ال

  كتاب كما يف،أشهرًبا أن طفلة هلا أربع سنوات من العمر ولدت بعد محلها تسعة يكا قري أمرواتفقت يف

لدكتاتور شعاع فروغ( لوغ من العبادات اله فهل هلذ،)يا ، ض واملعامالت والنفاسي والعدة واحلوالدة كل أحكام الب

س اإلنبات يث ليً كما إذا أنبت الطفل وعمره سنتان مثال حيفه، ء منهايال ش أو ،البلوغى لل عيألن احلمل دل

لوغ  يفصل فهي أو ،مالهم الكيإلى  أل�م امللق،اتيالعرف إىل ةيلشرع ا إلنصراف األقوالً،إذا كان متعارفاّ إال عالمة للب

  . ةي من �حةست ببالغي ول، واملولودة هلما أحكام الوالد،ةيوالدة من �ح

وم نواحد بعالمة الال  ق اثنانو والف، اثنتان ومن احلقو واحدةاحلقو إىل بنت من فوقهادت ول مثال �لث ويف

رواا يفوالقظة كم ، ني األختنينه من اجلمع بإث يال ح  أو،ث وحدة احلقويوز هلا أن تتزوج حجي فهل ،ت� بعض ال

 أو ، آخرهىخرالصالة أول الوقت واأل أو ،د احلجيال ترى رحنوها احلج واألخومها �بة ات إحدوماذا لو استطاع

  .حنو ذلك أو مكان إىل الذهاب

و كان ذكر كذلك هل ويف زوجي العكس ل     �عتبار احلقو وأنهت



١٥٦

  . ةري ذلك من األمثلة الكثريغ إىل ،ن امراة واحدةيال ألنه من زواج أخو أو ،واحد

  

  ))�ت يف آداب القاضيروا((

 ًذكراّ إال  نضرب عنها، كتاب القضاء مذكورة يف،ةري آداب كثنيقضاء والشهود واملتنازعل وجملس ايمث للقاض

روا   : ت�لبعض ال

أهل املعك واملطل ودفع حقوق  إىل انظر: حيقول لشري )عليه السالم( ًايمسعت عل:  قال،ليفعن سالمة بن كه

 ها العقاري وبع ف،فخذ للناس حبقوقهم منهم، احلكام إىل �موال الناس ديليسار ممن يالناس من أهل املقدورة وال

كن له عقار وال يومن مل ، وسر ظلم للمسلممطل املسلم امل: قولي )صلى هللا عليه وآله(  مسعت رسول هللا فإين،ر�والد

 ني املسلمنيس باو، من ورعهم عن الباطلّ إال احلقى مل الناس علحيواعلم أنه ال ، هيل عليدار وال مال فال سب

 يعاملدى  علنيميورد ال، أس عدوك من عدلكيي وال ،فكي حبك يفيطمع قريال  بوجهك ومنطقك وجملسك حىت

 حد مل جملود يفّ إال ،بعضى  عدول بعضهم علنيمواعلم أن املسل، وأثبت للقضاءى للعمى فإذن ذلك أجل، نتهيمع ب

، ه األجري أوجب هللا في جملس القضاء الذ يفيك والضجر والتأذ�وإ، نيظن أو معروف بشهادة زور أو ،تب منهي

واجعل ، ًأحل حراما أو ًرم حالالًصلحا حّ إال ني املسلمنيواعلم أن الصلح جائز ب، �حلق يضره الذخر ملن يسن فحيو

ًبا أمدا بيً شهودا غىملن ادع ك أن �وإ، ةيه القضيضرهم أوجبت علحي وإن مل ،فإن أحضرهم أخذت له حبقه، نهمايً

  وال تقعد يف،إن شاء هللا ّي علتعرض ذلك حىت نيحق من حقوق املسلم أو حد من حدود هللا أو  قصاصة يفيتنفذ قض

  .)١(متطع جملس القضاء حىت

                                                

)١( .  



١٥٧

ذكرها ي خصوصة مل ه يفيًما مث تقدم إل� فمكث عنده أ)عليه السالم( ني املؤمنريًرجال نزل �مإن  :ةي رواويف

ضاف ي أن ى �)صلى هللا عليه وآله( فإن رسول هللا، حتول عنا: قال، أخصم أنت:  فقاله)عليه السالم( ني املؤمنريألم

   .)١(ومعه خصمه ّاخلصم إال

وال ، وإن غضبت فقم،  جملسكً أحدا يفرال تشاو: حينه قال لشرإ ،)عليه الصالة والسالم( نيملؤمن اريوعن أم

   .)٢( وأنت غضباننيتقض

ه يوإن كان عل، فإن كان له قال،  وراء قلبهيلسان القاض: نه قالإ )عليه الصالة والسالم( وعن الصادق

   .)٣(أمسك

   .)٤( وهو غضبانيقضي�لقضاء فال  يمن ابتل: )صلى هللا عليه وآله( هللاقال رسول : نه قالإ )عليه السالم( وعنه

ك رجالن فال تقض يإلى إذا تقاض: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا: قال، )عليه السالم( جعفر أيب وعن

  .)٥( لك القضاءنيفإنك إذا فعلت ذلك تب، تسمع من اآلخر حىت لألول

إذا : منيال إىل  ملا وجهين)صلى هللا عليه وآله(  قال النيب: قال،)هم السالميعل( يعل  عن، عن آ�ئه،وعن الرضا

   .)٦( قضاء بعد ذلكفما شككت يف: قال، ل من اآلخر دون أن تسأنيحتكم ألحد اخلصمك فال يكم إلحتو

، كيتقاضون إليلناس سن اإ :هل ملا بعثه قال )عليه السالم( ن النيبإ :)عليه السالم( علي عن ،ىة أخري رواويف

  فإذا أ�ك 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٥٨

   .)١( أن تعلم احلقدرفإنه أج، تسمع اآلخر اخلصمان فال تقض لواحد حىت

  .)٢(خذ �ول الكالم دون آخره�  ال)عليه السالم( ني املؤمنريكان أم:  قال،)عليه السالم( وعن الصاق

 نهم يفيواس بي�لقضاء فل يمن ابتل: ) السالمعليه( ني املؤمنريقال أم:  قالً،أيضا )عليه السالم( وعن الصادق

  .)٣( ا�لسويف  النظرويف اإلشارة

   .)٤( احلكم فهو الكفر ��وأما الرشا يف:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،وعن مساعة

  

  ))ء خارج منظومة الدولةفقها((

لعدم كو�م ى  الشور يفنيسوا داخلين ليلذرون ا فالفقهاء اآلخ،ة �ذنه سبحانهينه إذا قامت الدولة اإلسالمإمث 

د والقضاء ي التقلكل حقوقهم يف، نتخبهم األمةتمل  أو ،ى الشوردخلون يفي مراجع لكنهم ال فرض أ�م أو، مراجع

دهم يكما للناس تقل، ةي املنصوب من قبل الدولة الشرعيهم وإن كان هناك القاضي إليفللناس التقاض، مها �قريغو

  .دي كتاب التقلا ذكر�ه يفمى ه علي ذلك من شؤون الفقريغ إىل ،ى الشورن هم يفيرة الفقهاء الذهشبا كونويوإن مل 

 يني كل قاضني وهكذا ب،ق العكسحيكما ال ، ى املنصوب من قبل الشوريضاء القاضق هلم نقض قحينعم ال 

  .)الفقه( كما مل نستعبده يف، إذا قلنا بصحتهما ،نافيز واالستيي مسألة التميفّإال 

  .  جهة القضاءواحلاصل أ�م كسائر القضاة يف

  

  ))ء ومالحظة الطوائفالقضا((

   ةالسلطى لالزم عل فا،عةين من السنة والشا األمة طائفتن يفإث يوح

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  



١٥٩

  .وما أشبه يوكراتش ولبنان كبغداد،  البالد املختلطة يفينية جعل قاضيئالقضا

لرجوع فل، الكفارًأيضا البلد كما أنه إذا كان يف   .ني املسلميقاض إىل لرجوعكما هلم ا ،هميقاض إىل هم ا

لرجوعحيأما املسلمون فال    . الكفاريقاض إىل ق هلم ا

 وول، نصب هلم من �ب قانون اإللزاميمن الصالح نصب قاض للكفار أن ى الفقهاء أنه إذا رأى ق لشورحيو

وإما ألن ، احملاربة أو اإلسالمى ًرب أحدا علجيم ال  مورده من أن اإلسالما ملا ذكر�ه يفإ،  أهل الكتابريكانوا غ

  .  ثالثة أمورني بريخي نما الكتايبيب، ن فقطي أمرنيون بريرون أ�م خمين ي الذيرأى  صاحل علريغ أو،  ممكنريجربهم غ

  

  ))ء ومهمة التيسريالقضا((

ُيريد ا� بكم ﴿: قال سبحانه ،ذلك إىل ليسر مهما وجد السبيي أن ي اإلسالميالقاضى ب علجيمث من أهم ما  ُ ِ
َُّ ُ ُ

َاليسر و ال يريد بكم العسر ُ َْ ُْ ْ ُْ ِ ُ ُ َُ)١(.   

  .)٢(السماء واألرض إىل  وأشار، ذه وذهنيعتنا أوسع مما بين شإ: ةي رواويف

ًا عن ريب تنفي التصعفإن يف،  ذلكًأيضاالسلطات األخر ى بل الالزم عل، ة فقطيس شأن السلطة القضائيوهذا ل

 إىل املرأة وماى الت علي والتسه، ووجوب العبادات، نراهافإن عدم وجود احلدود اليت، الغرب إىل ًبايسالم وترغاإل

وم أن اإلنسان لومن املع،  الغربنية قواني أسهلنية طائفة من املثقفيجبت رؤو أ، أعطاها الغرب لشعوبهذلك اليت

  .األسهل إىل بفطرته مائل

ة ية وا�وسيسويوالع، ةيسويالع إىل ةيُ كما رفضت املوسو،ة الثاينيسهلأل ةياملوسو إىل ُة رفضتيإن الفرعون

   ه عندري كما غ،هي فد اإلسالم إذا شدنيء اآلن بيونفس هذا الش. اإلسالم لنفس ذلك إىل ةية والوثنيدوهيوال

                                                

  .١٨٥:  سورة البقرة)١(

)٢( .  



١٦٠

  . الغربني وبنيبعض املسلم

ً  اإلسالم وإن كان واقعادات يفي وبعض التشد،اةياحل إىل ستعدون رجوع اإلسالمي ال نيمن املثقف ريولذا كث

الزم لفا، ياري ال اختيأن حتمل الناس للواقع كرهّ إال ،ضياملرى ب عليدات الطبيوملصلحة اإلنسان حاهلا حال تشد

  : ة أموريدات الضروري قبال التشديف

  

  ))احلر�ت اإلسالمية((

  ذكر�ه يفماى  عل،هاريوغ وعمارة وإقامة وسفر وصناعة وجتارة من زراعة، ةيت اإلسالم�إعطاء احلر: األول

زواج حيفهما كمن  ،الواقع يد قبال أخذ اإلسالم �لتشدواقع يف الريد غيرب أخذ �لتشدوالغ، هاري وغ)اغةيالص( رم ال

لز� و�لعكسيبيو لر� و�لعكسيبيرم التجارة وحيأو ، ح ا   . ح ا

  

  ))ة بعض األحكامالواقع وضرور((

لكن ملا ، مع أ�ما خالف طبع اإلنسان، عالجلة واي احلمشدد يفي يب الذيكالط، ة للناسيان الواقعيب: الثاين

  . بيه الطبي أرشده إليرضخ لألمر الذيعرف اإلنسان أن ذلك بصالحه ي

  

  ))الفقيه والتسهيل املمكن((

ئرا يًمثال إذا كان التعز، وهه وحني مقدور الفقحد يفى أقص إىل ي اإلطار اإلسالممكن يفل امليالتسه: ثالثلا ًز دا

 يالقاضى وإذا رأ، فوق ذلك إىل نحجيمل  ىندة �أليخمالفة املرور كاف وإذا كانت غرامة، كثر أخذ �ألقلاألقل واأل نيب

ًال كما يقل أو ًفايًفا كيًسجنا خف ًسجن املتهم �لقتل مثال ر  ًفا أوياألشد ك إىل ضطريال  ق حىتي التحقسرع يفيً األكث

  . ذلكريغ إىل ً،كما

ذلك  إىل نفرون منهيف، النظام الغريب إىل ًدا �لنسبةي شدني املثقفني أعظهر اإلسالم يفيلزم أن ال يواحلاصل 

  . ذلك إىل ليالنظام مهما وجدوا السب



١٦١

  

  ))يل وقانون األهم واملهمالتسه((

لرابع را ب: ا ئ وهذا ، ما أشبه ذلك أخذ �ألهم أو لتنفر عنه األهم واملهم من ا�ام اإلسالم وانيًإذا كان األمر دا

  .نه �لعنوان األويلإث يح خبالف ما تقدم، يكون �لعنوان الثانوي

زاع بي ختفي حتري للقاضينبغيكما أنه  راه من يإذ لو كان ما ، نهما عن رضاي جبعل الصلح بني اخلصمنيف الن

 األمر  يفيأما إذا وسط القاض. معه ل واحد منها أن احلقكى ريا مينهما في ب التباعد القليبي بدون اإلصالح بقاحلق

  .أو عدم بقائه على شدته، ًرا بعدم وقوع التباعديجدنهما كان ذلك ي�لتصاحل ب

  

  ))االستئناف والتمييز يف القضاء((

كم ي قد جعلته علإين: )عليه السالم(  لقوله،ياإلسالمال يبعد وجود االستئناف والتمييز يف القضاء مث 

  .)٢(ًايقاضة ي رواويف ،)١(ًحاكما

شرع  العرف ذلك صح يفث يفيوح ،واملوضوع مأخوذ من العرف  إىل كما أن األمر كذلك �لنسبة، ًأيضا ال

ارعيد األمر �إلطار الذيي مع تقً،أيضا ي الشرع يفنه �يتإف،  العريفيسائر شؤون القاض   . ذكره الش

البد وأن ، د �ما السوءيري أو ،ًرا أن فال� الفاسق عمال �ما السوءنت ذكب أو دل إذا راجعه ويًمثال القاض

فإن الفساق ، ىة عند� حلف املنكر وكفيال بن: فإن قاال، نةيا �لبيئتا: قوليأن  ال ، العريفيقق القاضحيقق كما حي

  .مستعدون للحلف ألف مرة

نعم  ، العريفي ذلك من شؤون القاضريغ  إىل، السارقوًأظن أن فال� هو سرق مايل: يقال الشاك وكذلك إذا

جة يوإال فإن وصلت نت، ه احلديعل ية مع متام شرائط اإلقرار أجريشاكه أنه ز� أربع مرات �ليعلى إذا اعرتف املشتك

أخذه منه  أو ةد الفاحشي مريراقب القاضي وهكذا ،هي علىأدب املشتك يالشاك أو ةيشاكلصدق ا إىل ي القاضقيحتق

   ق يفية التحقيفيفك، د السرقةيري أو ،كذا حال املظنون كونه السارقوه، ًاليكف

                                                

)١( .  
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١٦٢

  كما ذكر� مجلة منها يف،)عليه الصالة والسالم( علي ده قضاءيؤيو،  العريفق يفية التحقيفي نفس كيالشرع

  .)القضاء(كتاب 

االستئناف  أو زييالتمىل  إمرهوراجع أ .)١(فإذا حكم حبكمنا: )عليه الصالة والسالم(  قولهًأيضاده يؤيما ك

 ، حكمه أن احلاكم األول اشتبه يفىريث ي ذلك حشك يفي أو، )هم السالميعل(كم احلاكم حبكمهم حيأنه مل ى ري

لرد إمنا هو مع حتقق املوضوع قطعا، ح ما حكم أم الي أنه صحشك يفيأو  عليهم ( أنه حكمهم فإذا شك يف، ًإذ ا

لرجوع) السالم   .زييالتمو  أافاالستئن إىل كان له ا

ى وإن كان مقتض، من األول موأعلى ل أعواالستئناف زييالتم ماكون حاكيشرتط أن ي ظهر أنه ال كوبذل

  . العرفكما هو يف، والثالث عن الثاين،  عن األولة الثاينية هو أرفعيالعرف

ً أيضاده يؤيكما ، بهما أش أو ء�هل أن هناك أبرى ريل، د للسجونيراجعة احلاكم اجلدده ما قالوا من ميؤيو

  .  ذلكريغ إىل ، قصة الناقة مراجعة ثالثة من أصحابه يف يف)صلى هللا عليه وآله( قصة رسول هللا

  

  ))ال حاجة للمحاكم املتعددة((

 تاجحيإذا كان األمر ّ إال ،هاير أنه ال حاجة إله فالظا،ة والصلح واجلزاء وما أشبهيأما احملاكم املتعددة من البدا

زاع يف،  العاملي القاضة املفقودة يفيربواخلإىل  ن عرف احملق من ي  االقتصاد حىت يفريخب إىل  االقتصاد حباجةًمثال ال

شركاءنيما أشبه ذلك ب أو م املالية تقسيفيعرف كي أو ،املبطل و ، بنفسهية القاضيما خربوإلزم يوذلك ،  ال كون  أ

  زما�موعدم وجود مثل ذلك يف، االختصاص إىل تاجحيكذلك حال سائر ما ، ذلك إىل يرشد القاضي ريعدل خب

أكثر مما كان  إىل اجيواالحت،  احلال احلاضر بسبب تقدم العلماة يفيد تعقد احلنالعدم عى دل علي ال )هم السالميعل(

   رل وألوف حوادث املرواقيكن أن مي فهل ،طةياة البسي احليف

                                                

)١( .  



١٦٣

  . ذلكريغ إىل اقةي الس� قضان يفتعارف اآليا كم، نياحملقق إىل تاجحين األمر ال إ: ومي كل يف

لزمان السابقوان املظامل يفي حال د،ما تقدميالقول فومثل  لزمان احلاضر يفيفى وان القضاء األعليود ، ا  بعض  ا

  .البالد

، بقدر الضرورةّ إال ت الناس�حرى مة عدم الضغط عليبضم، ة إحقاق احلق مهما أمكنيلزم رعايواحلاصل 

اخ الدائر ف بعض مباحثنا من أن انتً ملا ذكر�ه مفصال يف،هيإل �لقدر املضطرّ إال نتفاخهاعدم توسع الدوائر وامة يوبضم

  . منه قدر الضرورة فقطواملستثىن، ًوكل ذلك حمرم شرعا، ًقف صدا دون التقدميو، سلب أموال األمة وأوقا�مي

  

  ))حلف الفضول((

ملذكور كان إلنصاف املظييوجه التأ، ضولة حلف الفيالعرفمن د ما تقدم يؤيكما  ملالك ا ف،لومد أن احللف ا

ه كلها حجةيفإن قوله وتقر،  له)صلى هللا عليه وآله( د رسول هللاييعد � بً،أيضا املقام آت يف   .ره وعمل

ؤرخون أن القر لر�سة وشاهدوا التغالبيوانتشرت ف هم الزعمائيث كثر فية حي اجلاهلش يفيفقد ذكر امل  هم ا

رد املظامل ى ً عقدوا حلفا عل، ورأوا عدم إنصاف املظلوم من الظامل،كفهم عنه سلطان ظاهريوالتجاذب ما مل 

  . من الظلمةنيوإنصاف املظلوم

ظلم ي�ن ال ، رد املظامل مبكةى عل) بضم الدال ( دار عبد هللا بن اجلدعانفتحالفوا يف شيوقد اجتمعت بطون قر

وهو ابن ، ٍومئذ معهم قبل النبوةي )صلى هللا عليه وآله( وكان رسول هللا، وا للمظلوم حبقهوأخذ ،منعوهّ إال ًأحد أحدا

 دار عبد هللا بن لقد شهدت يف :ً بعد نبوته ذاكرا لذلك احللف)صلى هللا عليه وآله(  فقال رسول هللا،ن سنةيمخس وعشر

  .)١(النعم به محر وما أحب أن يل، ه ألجبتيت إليجدعان حلف الفضول ما لو دع

    داره شهدت يفيوف ):فضل(لغة   يفرية ابن األثيوذكر �ا

                                                

)١( .  



١٦٤

ًها حبلف ي به تشبي مس، حلف الفضولعيني .)١( اإلسالم ألجبتيفمثله  إىل تيًعبد هللا بن جدعان حلفا لو دع

ب من يلغرول، يف من القويالتناصف واألخذ للضعى عل) قنفذ(وزن ى  عل،نيبضمت مُرهُم ج� مبكة أًاميكان قد

 والفضل بن ،والفضل بن وداعة، الفضل بن احلارث منهم،  الفضلىسميم كلهم ُرهُبه رجال من ج قام ،القاطن

  . ى انته،فضالة

، املال إىل  ألن العمل �إلنصاف ورد ظالمة املظلوم حباجة، حبلف الفضوليًلكن بعضا آخر ذكر أنه إمنا مس

وهذا أقرب مما  . حبلف الفضولي مس،ة احللفيمواهلم لتقوأل ووا فض دار ابن جدعان أعط يفنين ا�تمعإث يوح

  .ريذكره ابن األث

  

  ))ئيس األعلى ورد املظاملالر((

لرئيتصد )صلى هللا عليه وآله( ة منذ زمن الرسولية اإلسالمد وهو أنه مل تزل العا،ءي شيبق  ىس األعلي ا

  .ذلك إىل ليهما وجدوا السبم للدولة لرد املظامل وإقامة حدود هللا سبحانه وتعاىل

ردع ة ي الدولة اإلسالملىفع،  ظلم الناسههم نفوذهم يفتنام الغصاب ومن أشبغ األسباب عن اوذلك كان من أ

ملرتقبة �ذن هللا تعاىل   .)صلى هللا عليه وآله( �لرسولً  اقتداءاعل ذلك مد نظرهجتأن  ا

هم يعل(  دخلوا هم، �ذا الشأن)عليه السالم( علي  ومن)لهصلى هللا عليه وآ( ة منهريخ موارد كثيوقد أثبت التار

  . حلها يف)السالم

  : ازجينذكر بعضها �، الوايلى لزوم ذلك عل إىل ةريكما أن هناك إملاعات كث

م يقيو، نعهم من الفسادمي ًمايقهم يفجعل عل:  قال، حكمة جعل اإلمام يف)عليه الصالة والسالم( فعن الرضا

  نع ميو، م هلم مجعتهم ومجاعتهميقيو، ئهميقسمون به فيو، قاتلون به عدوهميف: أن قال إىل ألحكاموا، هم احلدوديف

                                                

)١( .  



١٦٥

   .)١(ظاملهم من مظلومهم

ًفا عاملا ورعايًتاروا ألنفسهم إماما عفخي: مي خرب سل كما يف)عليه الصالة والسالم( علي وقد تقدم قول ً ًعارفا  ،ً

م يقيو، ئهمي فيبجيو، فظ أطرافهمحيو، خذ للمظلوم من الظامل حقه�و، نهميكم بحيو، مع أمرهمجي، �لقضاء والسنة

   .)٢( صدقا�ميبجيو، حجهم

 ال يكون كالراعيأن  الوايلى ب علجيو:  هلشام بن احلكم)عليه الصالة والسالم(  كالم اإلمام الكاظمويف

  .)٣(هميتكرب عليوال ، تهيغفل عن رعي

فرغ هلم يواجعل لذو: مالك األشرت إىل  كتابه يف)لسالمعليه الصالة وا( علي وقال ً احلاجات منك قسما ت

ًم جملسا عاماهلوجتلس ، ه شخصكيف حراسك أوتقعد عنهم جندك وأعوانك من ،  خلقكيه � الذيفتتواضع ف، ً

 لن : موطنري غقول يفي )صلى هللا عليه وآله(  مسعت رسول هللافإين،  متتعتعريكلمك متكلمهم غي حىت، وشرطك

  .)٤( متتعتعري غي حقه من القوهاي ففيؤخذ للضعيتقدس أمة ال 

،  معاملةنصاف يفإوقلة ، هم استئثار وتطاولي خاصة وبطانة فن للوايلإمث : )عليه الصالة والسالم( وقال

نك طمعن ميوال ، عةيتك وحامتك قطيوال تقطعن ألحد من حاش، ولئك بقطع أسباب تلك األحوالأفاحسم مادة 

كون مهناء ذلك هلم يف، همريغى ملون مؤنته علحي مشرتك ملع أو  شربها من الناس يفيلي اعتقاد عقدة تضر مبن يف

  .)٥(ا واآلخرةي الدنك يفيبه عليدونك وع

  ء ث أخذ بعض ما كان يفيح، بعض عماله إىل )عليه السالم ( كتاب لهويف
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١٦٦

 فعلت ما كانت هلما يفعال مثل الذ) عليهما السالم( نين واحلسوهللا لو أن احلس: )عليه السالم(  قال،نياملسلم

   .)١(ل الباطل عن مظلمتهمايوأز، آخذ احلق منهما حىت،  �رادة مينوال ظفرا،  هوادةيعند

ملرتبطة �ذا املوضوعكثرية ال) الصالة والسالممعليه(ها من كلما�م ريغ إىل   .  ا

  

                                                

)١( .  



١٦٧

  

  

  )) وصيانتهاالدولة اإلسالمية((

 ةي والدولة اإلسالمنيانة اإلسالم واملسلميث كسائر الناس مأمورون بصالوالسلطات الث جملس الفقهاء :)لةمسأ(

راع: )صلى هللا عليه وآله(  إلطالق قوله،ة عن اخللليالعامل   .)١(كلكم 

 يصأ� مأمور �ختصا: ة سلطة أن تقوليس أليفل ،هيء آخر علي وجوب شنايفيء ال يفإن اختصاص مجاعة بش

 عن يوالنه، فإن إطالقات أدلة األمر �ملعروف،  آخرء يشى س علياإلفتاء ول أو ذيالتنف أو القضاء أو ريمن التأط

صلى هللا ( ة الرسولريس إىل �إلضافة، رياخل إىل والدعوة، اإلسالم إىل والدعاء، ة اجلاهليوهدا، وإرشاد الضال، املنكر

  . نيونذكر هنا فصل،  ما ذكر�هيا من قادة اإلسالم تعطمهري وغ)عليه السالم( ي وعل)عليه وآله

روا� اآليف :األوىل   .  وردت �ذا الصددت اليت�ت وال

  .  هذا الشأن يف)عليهم الصالة والسالم( عملهم: والثاين

  

  )) يف اآل�ت والروا�تؤولية اجلميعمس((

تبعون الرس﴿: قوله سبحانه:  األولن القسممف ـ ي ُالذين  َّ َ ُ َِّ َ َ
ِول النَّيب األمي الذي جيدونه مكتو� عندهم يف َّ َّْ ُ َ ُِْ ًِ ُ ْ َ َُ َِ َّ َُّّ ْ ِ َ

نهاهم عن المنكر و حيل هلم الطيبات و حيرم عليهم اخلبائث و يضع  ـ ي وراة و اإلْجنيل �مرهم �لمعروف و  ـ ت ُال َ ََ َ ُ ََ َ َ ُ َ َ ََ ِ ِْ ُ ُ ُ ُ
ِ ِ ََِْ َُِ َّ ِّ َُ ُِ

ّ ُ ُ َُ ُّ َ ْ ْْ ِْ ْ ْ
ِ

ْ ْ ِ ِْ ِ
ْ َّ

هم إصرهم و ـ ن َع ْ ُْ َ ْ
ِ ُ ْ َّ األغالل اليتَ َ ْ َ ْ كانت عليهم ْ

ِ ََْ ْ َ﴾)٢(.  

لراكعون الساجدون اآلمرون �لمعروف و النَّاهون ﴿: وقوله سبحانه َالتائبون العابدون احلامدون السائحون ا َ َ َ َ َ َ َُ َ َ
ِ

ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُِ َّ َُّ َّ ُ ُْ ِ َّ

ِعن المنكر و احلافظون حلدود ا� و بشر المؤمن ِْ ُ َ َ ُْ ِْ ِّ َُ ُ
ِ َِّ ِ َِ ُ ْ َ ْ ِ   .)٣(﴾َنيَ

هون عن المنكر و أولئك هم ﴿ :تعاىلوقال  ـ ن ـ ي ُولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري و �مرون �لمعروف و  ُ ُُ َ َِ ُِ َُ ُ َ َ َ َِ َ ُ ُْ ْ ْْ ْ ِْ َ َُ َ َ ْْ َ َ ُ َ َ ْ
ِ

ْ ِ ْ َِْْ َ ِ ٌ َّ ْ
َالمفلحون ُ

ِ ْ ُ ْ﴾)٤(.

                                                

)١( .  

  .١٥٧:  سورة األعراف)٢(

  .١١٢:  سورة التوبة)٣(

  .١٠٤:  سورة آل عمران)٤(



١٦٨

ر أمة أخرجت للنَّاس �مرون �لمعر﴿: وقال سبحانه ـ ي تم خ ـ ن ُك ُ َْ َ ْ
ِ َ ُ ََْ ِ ِ

ْ ِ ْ ُ ٍُ َّ ْ َ ْ ُ ْ نون ُ ؤم ـ هون عن المنكر و ت ـ ن ـ َوف و ت َُ ِ ْ ُ ََ ُ َِ َ ْ ْْ ِ َ ْ َ
ِ

رهم الفاسقون ـ ث هم المؤمنون و أك ـ ن َ�� و لو آمن أهل الكتاب لكان خريا هلم م َ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُُ َُ ْ َ ََ ُ َُ ْ ُ ْ ْ َ ًَّ ْ َ َ َِ
ُ ْ َ َ ْ

ِ ِ﴾)١(.  

ـعض �مرَو﴿: وقال سبحانه ب عضهم أولياء  ـ ب ُالمؤمنون و المؤمنات  ُ َ َ َْ ٍ ْ ُْ
ِ
َْ ْ ُ ُ ُ

ِ ِْ ُْ َ ُْ َْ هون عن المنكر ُ ـ ن ـ ي ِون �لمعروف و  َ ْ ُْ َ َْ ِْ َ َ َْ َ َ
ِ

ُ ْ
ِ

رمحهم ا� إن ا� عزيز حكيم ـ ي زكاة و يطيعون ا� و رسوله أولئك س ل ؤتون ا ـ ي ٌو يقيمون الصالة و  ََ َ ُ ُ ٌُ َ َُ ُ ْ ََّ َّ ََّّ ِ ُ ُ َُ َ َُ ِ ُ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ ََ ََّ ُ ْ َّ﴾)٢(.  

ُالذين إن مكنَّاهم يف األرض أقام﴿ :تعاىلوقال  ََ ِ َْ ْ ِ َّْ ُ
َّ ْ ِ هوا عن َ ـ ن زكاة و أمروا �لمعروف و  ل وا ا ـ ت ِوا الصالة و آ َ ْ َ َ َ َ َ َ

ِ
ُ ُْ ْ ِ ََ َ ََّ ُ َ َّ

ِالمنكر و � عاقبة األمور ُ َُ ْ ُ ِ َِِّ َ ُِ َ ْ ْ﴾)٣(.  

لز خرب ويف نون هللا �ألمر �ملعروف يديل لقوم ال يو:  قاال،)هما السالميعل(  عبد هللاجعفر وأيب أيب  عن،يرها

  .)٤( عن املنكريوالنه

ف بكم إذا فسدت يك: )صلى هللا عليه وآله( قال النيب:  قال،) السالمهيعل( عبد هللا أيب  عن، مسعدةوعن

ا ومل تنهوا عن املنكر، وفسق شبانكم،كمؤنس ومل �مروا �ملعروف  نعم : فقال،  رسول هللا�كون ذلك يو: ل لهيفق،  

نعم وشر :  قال،كون ذلكي رسول هللا و�: ل لهيفق، تم عن املعروفيف بكم إذا أمرمت �ملنكر و�يك، وشر من ذلك

ًتم املعروف منكرا واملنكر معروفايف بكم إذا رأيك، من ذلك ً)٥(.  

ى  ما أمروا �ملعروف و�وا عن املنكر وتعاونوا علري خبال تزال أميت: نه قالإ ،)صلى هللا عليه وآله( وعن النيب

لربكايفإذا مل ، الرب ومل ،بعضى وسلط بعضهم عل، تفعلوا ذلك نزعت منهم ا   األرض وال يفكن هلم �صر يفي 

  .)٦(السماء

                                                

  .١١٠:  سورة آل عمران)١(

  .٧١:  سورة التوبة)٢(

  .٤١:  سورة احلج)٣(

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٦٩

ترتكوا األمر �ملعروف والنه:  قال)عليه الصالة والسالم( علي وعن ركمي علوىلي ف، عن املنكريال  مث ، كم شرا

   .)١(ستجاب لكميتدعون فال 

لرضا،وعن دمحم بن عرفة ستعملن يل  عن املنكر أونيأمرن �ملعروف ولتنهلت:  قال،)عليه الصالة والسالم(  عن ا

ركم فيعل    .)٢(ستجاب هلمياركم فال يدعو خيكم شرا

أذنوا بوقاع ي عن املنكر في تواكلت األمر �ملعروف والنهإذا أميت :قوليكان  )صلى هللا عليه وآله( وعن النيب

   .)٣(من هللا

 لعلمه ��ا ،ضة منهي عن املنكر فري هللا �ألمر �ملعروف والنهأبدف : قال)عليه الصالة والسالم( ني املؤمنريوعن أم

عن املنكر منهاج  الفرائض كلها هينها وصعبها، وذلك أن األمر �ملعروف والنهيمت استقامت يت وأقيإذا أد

   .)٤(ا حقهيف ووضعها دقات من مواضعهاالغنائم وأخذ الصوء يمل وقسمة الف الظااإلسالم مع رد الظامل وخمالفة

،  ملعذب من قومك مائة ألف إين:)عليه السالم( ب النيبيشع إىل  هللاىأوح: )عليه الصالة والسالم( وعن الباقر

 عز وجل هللا ىفأوح ،اريرب هؤالء األشرار فما �ل األخ �: فقال، ارهميً ألفا من خني وست،ً ألفا من شرارهمنيأربع

ومل ي�م داهنوا أهل املعاصإ: هيإل    .)٥(بوا لغضيبغضي 

هم قوم يتبع في آخر الزمان قوم كون يفي:  جابر خرب كما يف)عليه الصالة والسالم( جعفر الباقر أيب وعن

  إذا ّ إال  عن املنكريوجبون األمر �ملعروف وال النهي ال ، حد�ء سفهاء،تمسكونيتقرؤون ويمرؤون 

                                                

)١( .  

  .٥٠ص:  مشكاة األنوار)٢(

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٧٠

لري ،الضرر أمنوا الصالة ى لون علبقي، ن زالت العلماء وفساد علمهمتبعوي ،ريص واملعاذخطلبون ألنفسهم ا

فضوها كما عملون �مواهلم وأبدا�م لري ولو أضرت الصالة وسائر ما ، نفس وال مالكلمهم يفيام وما ال يوالص

تم يهنالك ، مة �ا تقام الفرائضية عظضيفر عن املنكر يإن األمر �ملعروف والنه، رفضوا أمت الفرائض وأشرفها

 عن يإن األمر �ملعروف والنه،  دار الكباروالصغار يف،  دار الفجارهلك األبرار يفيف، عمهم بعقابهيف، همي علغضب هللا

وحتل ، و�من املذاهب، ة �ا تقام الفرائضيضة عظميفر، نيومنهاج الصاحل) عليهم السالم(اء يل األنبياملنكر سب

 ،لفظوا �لسنتكمأ فأنكروا بقلوبكم و،م األمريستقيو، داءنتصف من األعيو، وتعمر األرض، وترد املظامل، املكاسب

ن يالذى ل عليإمنا السب هميل علياحلق رجعوا فال سب فإن اتعظوا وإىل،  هللا لومة الئمههم وال ختافوا يفا جباوصكوا �

أبغضوهم و، م هنالك فجاهدوهم �بدانك،)١(ميلئك هلم عذاب ألو احلق أري األرض بغبغون يفيظلمون الناس وي

  .)٢(طاعتهى ضوا علميو، أمر هللا إىل ئوايفي  حىتً،ن �لظلم ظفرايديوال مر، ً ماالنيوال �غ، ً سلطا�ني طالبريغ، بقلوبكم

إنه من ، ها املؤمنونيأ: نا أهل الشاميوم لقي قولي )عليه السالم( ًاي مسعت عليقال الراو: )ة�ج البالغ( ويف

ومن أنكره بلسانه فقد أجروه أفضل من ، ئفقد سلم وبر فأنكره بقلبه، هي إلىدعيًا ومنكر، عمل بهيً عدوا� ىرأ

، ىل اهلدي أصاب سبي فذلك الذى السفلي هنيا وكلمة الظاملي العليف لتكون كلمة هللا هيومن أنكره �لس ،صاحبه

   .)٣(نيقي قلبه اليفونور  ،قيالطرى وقام عل

   فذلك ،ده ولسانه وقلبهيمنكر بفمنهم املنكر لل: )�ج البالغة( ويف

                                                

  .٤٢:  سورة الشورى)١(

)٢( .  

)٣( .  



١٧١

 ري من خصال اخلنيصلتده فذلك متمسك خبيومنهم املنكر بلسانه وقلبه والتارك ب، رياملستكمل خلصال اخل

ث ومتسك  من الثالنيصلتع أشرف اخلي ضيده ولسانه فذلك الذيومنهم املنكر بقلبه والتارك ب، ع خصلةيومض

ل هللا ي سبوما أعمال الرب كلها واجلهاد يف، اءيت األحيده فذلك ميانه وقلبه وومنهم �رك إلنكار املنكر بلس، بواحدة

قر�ن من يال  ّاملنكر إال كنفثة يف حبر جلي، وإن األمر �ملعروف والنهي عن املنكرعن  يعند األمر �ملعروف والنه

ه كلمة عدل عند إمام جائر، نقصان من رزقي وال ،أجل    .)١(وأفضل من ذلك كل

 ريًسرا من غ �ملنكرإذا عملت اخلاصة عذب العامة بذنب اخلاصة يإن هللا ال : )عليه الصالة والسالم(علي  وعن

، عز وجلقان العقوبة من هللا يرف ذلك العامة استوجب الريً جهارا فلم تغركفإذا عملت اخلاصة �ملن، أن تعلم العامة

ًا وعدو�ضربه سلطان جائر ظلميًضرن أحدكم رجال حيوال : قال ًوال مقتوال وال مظلوما، ً  ألن ،نصرهيإذا مل ، ً

وملا جعل التفضل : قال، ة أوسع ما تلزمك احلجة الظاهرةي والعاف،ضة واجبة إذا هو حضرهياملؤمن فرى نصرته عل

لرجل منهم يسرائإ  بينيف ه سي وجلهليكون أكينعه ذلك أن مي فال ينتهي ال نهاهيالذنب فى  أخاه علىريل جعل ا

َلعن الذين كفروا من بين﴿: قوليث يهم القرآن حي ونزل ف، قلوب بعضهم ببعضعز وجلضرب هللا  به حىتيوشر ْ
ِ ِ

ُ َ َ َ َ
َّ ُ  

َإسرائيل على َ ْ عتدون  ِ ـ ي َ لسان داود و عيسى ابن مرمي ذلك مبا عصوا و كانوا  ُ َ َْ َ َُ َ َ ُْ َ َ
ِ ِِ ِ

ََ ْ ِ ْ َ تناهون عن منكر * َ ـ ي ٍكانوا ال  َ ُ ْ ََ َ ْ َ َ ُ

علوه ـ ُف ُ َ َ﴾)٢()٣(.   

أوشك أن ّ إال ونهريغي ظهرهم ال نيما أقر قوم �ملنكر ب:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب ن ع،وعن دمحم بن سنان

   عمهم هللا بعقابي

                                                

)١( .  

ـ ٧٨:  سورة املائدة)٢(  ٧٩.  

)٣( .  



١٧٢

   .)١(من عنده

أن ) صلى هللا عليه وآله(أمر� رسول هللا : )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال،)عليه السالم( وعن الصادق

   .)٢( بوجوه مكفهرةي أهل املعاصيقنل

  .)٣(بوجوه مكفهرةصي املعاأهل ى نكار أن تلقاإل أدىن: )عليه الصالة والسالم( ني املؤمنريوقال أم

ومل ، ميء منكم بذنب السقين الربذ آلخ:)عليه الصالة والسالم( قال أبو عبد هللا:  قال،ةريوعن احلارث بن املغ

لرجل يال أفعل و ، هؤالء شر من هذا: قوليمر بكم املار في ف، فتجالسو�م وحتدثو�منينيشينكم ويشيما بلغكم عن ا

   .)٤(تموهم كان أبر بكم ويبي�وهونه زبرمتوهم ما تكر  بلغكم عنه إذانكمأفلو 

  .علمائكمى ألمحلن ذنوب سفهائكم عل : قال)عليه السالم( عن الصادقى ة أخري رواويف

لرجل منكم ما تكرهون وما نعكم ميما : أن قال إىل  أن �توه فتأنبوه ىألذانا به يدخل عليإذا بلغكم عن ا

با: قال، قلبون منايًجعلت فداك إذا ال : قلت، ًغايًوتعذلوه وتقولوا له قوال بل    .)٥(وا جمالسهمهجروهم واجتن

ء منكم يأن آخذ الرب نه قد حق يلإ:  قال لقوم من أصحابه)عليه الصالة والسالم( عنهى ة أخري رواويف

 حىت وال تؤذونه وال �جرونه هيح فال تنكرون عليغكم عن الرجل منكم القبلبي ذلك وأنتم ق يلحيف ال يوك، مي�لسق

   .)٦(رتكي

لرجل ش: ة لهث كلمة �ل يف)عليه السالم( وقال ما أن تعتزلنا إ هذا � :تم فقلتميء متشيلو أنكم إذا بلغكم عن ا

   تكف ما أنإجتتنبنا وو

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  



١٧٣

   .)١(فإن فعل وإال فاجتنبوهعن هذا، 

رواريغ إىل   . ًة جداريت الكث�ها من ال

  

  ))رية العمليةالس((

 )صلى هللا عليه وآله( النيب مر : قال،)عليه السالم( جعفر أيب  عن، خرب سعد اإلسكايفيفف: أما القسم الثاين

دس يه أن ي إلعز وجل هللا ى فأوح،وسأله عن سعره، ًبايط ّ إالطعامكى ما أر:  فقال لصاحبه،نة �لطعامي سوق املديف

خرج طعاما رد،  الطعامده يفي    .)٢(نيًانة وغشا للمسلميمجعت خّ إال ما أراك: فقال لصاحبه، ًئايًففعل فأ

 ومعاقبة من قارف احلكرة بعد ،ً مالكا مبنع التجار من االحتكار)عليه الصالة والسالم( ني املؤمنريوقد أمر أم

  .)٣(هي�

نه من ركبه فأوجعه وعاقبه �ظهار ما أو،  عن االحتكارياألهواز �لنهى ه عليرفاعة قاض) عليه السالم (كما أمر

   .)٤(احتكر

ضرب يهلا سبابتان  س ومعه درةي شرطة اخلم يف)عليه السالم( ني املؤمنريت أميرأ:  قالت،ةيوعن حبابة الوالب

لزماريه واملارماياع اجلري�ا ب    .)٥( وا

 كل ىغتدي عندكم �لكوفة )عليه السالم( ني املؤمنريكان أم:  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن،وعن جابر

ً أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة علطوف يفيف، وم بكرة من القصري وكانت تسم، عاتقهى ً  ىوكان له طرفان 

ه يهم وأرعوا إليديفإذا مسعوا صوته ألقوا ما �، تقوا هللا معشر التجار ا� :يناديأهل كل سوق فى قف عليف، بةيالسب

ربكوا �لسهولة، قدموا االستخارة: قوليف، بقلو�م ومسعوا �ذا�م   وتناهوا عن ، نوا �حللميوتز، نيبوا من املبتاعواقرت، وت

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  
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َوفوا الكيل و الميزان و ََفأ﴿ ، تقربوا الر�الو، نينصفوا املظلومأو،  وجتافوا عن الظلم،وجانبوا الكذب، نيميال ََ ْ َْ ْ َ ُ ْ
فسدوا يف األرض ـ ت بخسوا النَّاس أشياءهم و ال  ـ ت َْال  ْ ِ ُ ِ ْ ُ ََ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ  قعديفرجع يمث ،ع أسواق الكوفةي مجطوف يفيف، )١(﴾ْ

فإنه ، كم واحللف� وإ، أهل السوق اتقوا هللا� :قولي السوق فيت� )عليه السالم( علي كان: قال ،ديسع أيب وعن   .)٢(للناس

لربكةميسك السلعة ومي قول ي فيت�م مث �كث األميمث ، كميالسالم عل، من أخذ احلق وأعطاهّ إال فإن التاجر فاجر، حق ا

   .)٣(مثل مقالته

ه كان إ :)عليه السالم( علي  عن،ة الدعائمي رواويف ضرب �ا من وجد من يده درة ي األسواق وب يفيشمين

   .)٤(ني جتارة املسلمغاش يف أو مطفف

 � حتينصما ن: )عليه السالم (قال ،تكي بجلس يفا وني املؤمنري أم�ك هذا يأ� أكف: ًوماي قلت له ،وقال األصبغ

ً األسواق سوقا سوقاطوف يفي الشهباء و)صلى هللا عليه وآله( ركب بغلة رسول هللايوكان ، أصبغ ًوما طاق ي ىفأت، ً

ن يارّالتم إىل ىمث أت،  اللحمكم والنفخ يف�وإ، عجلوا األنفس قبل أن تزهق ال ت،ني معشر القصاب�:  فقالنياللحام

مث ، ىكم وما طف�وإ ًبايطّ إال عوايال تب:  فقالني السماكىمث أت، دهيعكم ما تظهرون من جي بيئي ردظهروا يفأ: فقال

واع التجارة من خناس وقماط و�يناسة وفكالى أت  معشر �: صوتى �على  فناد،طاي وبزار وخيفريئع إبل وصها من أن

قدس يال  فإن هللا تبارك وتعاىل،  وكفوا عن احللف،انكم �لصدقةميأ فشوبوا ،انميالتجار إن أسواقكم هذه حتضرها األ

   .)٥(ًمن حلف �مسه كاذ�

                                                

  .٨٥:  سورة األعراف)١(

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  
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 ،امحرت ده حىتي برجل عبث بذكره فضرب  أيت)عليه السالم( نياملؤمنريإن أم: )عليه السالم( عبد هللا وعن أيب

   .)١(ت املاليّومث زوجه من ب

   .)٢(أنزل عبث بذكره حىت :ىة أخري رواويف

 ريخيه ليدي نيلواحهم بأان الكتاب يصبى ألق) عليه السالم( ني املؤمنرين أمإ: )عليه السالم( وعن الصادق

 بكم فوق ثالث ضر�ت يفلغوا معلمكم إن ضرأب ، احلكمها كاجلور يفي واجلور ف،�ا حكومةإأما :  فقال،نهميب

   .)٣(قتص منهااألدب 

إن احلكم : )عليه السالم(  فقال،يزعم أنه احتلم �ميإن هذا : ًن رجال قال لهإ ،)عليه السالم( علي وعن

   .)٤(ني املسلميؤذيعود يال  أؤدبه ألن لكين: مث قال، فإن شئت جلدت لك ظله، مبنزلة الظل

  

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  
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  ))ننادم إجراء احلدود يف زماع((

ق هلا إجراء احلدود حية ية العاملي أن الدولة اإلسالم: من الفقه)احلقوق( و)املمارسة(  كتايب ذكر� يف:)مسألة(

  .ًقها اإلسالم كامالي تطبيرات لديوالتعز

لزانى  احلد عل)عليه الصالة والسالم( علي قيوعدم تطب يف  مذكورة � قضا الكوفة يفة يفيالالئط والسارق وا

 إىل )عليه الصالة والسالم( ئهيق اإلسالم قبل جمي كان من جهة عدم تطب، اجلملةهم يفريغى  بل وعل،هاري وغالوسائل

  .خي التوارمما هو مذكور يف،  كانت حتكم بالد اإلسالم قبل حكمهاليتى ملا كان من الفوض، الكوفة

رفع احلكم ي ال ً� أن عدم االحرتاق إعجازومن املعلوم، رتقحي أراد إحراقه �لنار ملا مل يفقد عفا عن الالئط الذ

و كان واجبايالشرع   .ما أشبه ذلك من احلدود أو ضرب عنقهي أن )عليه السالم( هيبل كان عل، ً ل

ملرأة اليت، ث زوجهاية حيوعن زان ،كما أنه عفا عن سارق حلفظه سورة البقرة وجها ز اشتكت بل عن تلك ا

ً بعد أن كان أمرا دائرا بهعند زوجى صدق فاحلد عل النيً   عمن هرب)عليه السالم( وعفا. هايالكذب فاحلد عل أو ،ال

  . ذلكريغ إىل د زوجةيرية مث أ�ه يمعاوإىل 

ًخالفا ، ً مطلقا)الفقه(  العفو مما مل نستبعده يفيف) عليه السالم(حق اإلمام ى ها علريمل كل ذلك وغحيأو 

  . بعض املوارديفّ إال عفو القولون �نه ال حق لإلمام يفين يللمشهور الذ

ة كفا  سائريحال فف أي ىوعل   .نينك الكتابي ذ�ها يفث ذكري ح،ماة للمقياألدل

ن احلاكم أ ،ة أحكام اإلسالميق الدولة اإلسالمي صورة عدم تطبرات يفيعدم احلدود والتعز س معىنيول

ملرج ىلزم الفوضيألن ال ، د وحنوهه احلير علجيوإن مل ، ؤدبي وحنوه فالزاين، ًأيضاب يرتك التأدي ياإلسالم هلرج وا  وا

  ة ي عند احلكومةي الشكا كما ذكر� مثله يف،أموال الناس ودمائهم وأعراضهم وانفصام النظامى  عليوالتعد
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ئرة عل   .مع أ�ا ال تطبق أحكام اإلسالم، فاعل املنكراتى اجلا

ملراد بطب  وسهولة وصول ، املنكراتيللناس وعدم تفشت � بتوفر احلر،ةيواء إسالمق اإلسالم كون األجيوا

  .ت املال واحلكومةيمبعونة ب أو ما �نفسهمإة يحوائجهم الضرور إىل الناس

 ألن احلكومة ،شيلقمة العى در علقي فقر مذقع وهو ال ش يفيك أن تعي عل:قال للسارقي أن وهل من الكايف

زواج إطالقاى قدر عليال   جنسك وهوحفظا :للشاب الشبق أو، دكيوإذا سرقت تقطع  ،متنعه عن ذلك  وإذا ً،ال

ا�ت وعشرات األلوف من حللوف ا بلده أ ال تشرب واحلال أن يف:عاقر اخلمرمل أو، ّفعلت جلد�ك احلد الكامل

.ًايومين ياملعاقر

عد إصالحهاَو﴿: قال سبحانه ـ ب فسدوا يف األرض  ـ ت ِال  ِ
ْ ِْ َ َُ ِ َْ ْ ِ ْ ُ﴾)١(.   

عبدوا ر﴿ :تعاىلوقال  ـ ي ل ـ َف ُ ُ َْ ْ يت َ ـ ب ِب هذا ال
ْ َ ْ َ ٍالذي أطعمهم من جوع * َّ ُْ ْ

ِ
ْ ُ ََ َ هم من خوفَوَّ ـ ن ٍآم

ْ َ ْ َ
ِ

ْ ُ عد بف. )٢(﴾َ

  . هو العبادةي دور الواجب الذيت�األمن والشبع 

هم داحضةَو﴿: وقال سبحانه ـ ت عد ما استجيب له حج ـ ب ٌالذين حياجون يف ا� من  َُ
ِ ِ

ْ ُ ُ َُّ ُُّ َ ُْ ْ ََ َ َ
ِ
ْ َِّ ِ ََّ﴾)٣(.   

  . ني الكاتبه يفذلك مما ذكر�إىل 

  

  ))إشكال وجواب((

  . طرارض ال حرام مع االإذ ً،أيضاب يوجه للتأدًإذا كان فاعل احملرمات مضطرا فال  :قاليال 

  : هناك ثالثة أمور: قاليألنه 

  . راتيوهنا احلدود والتعز،  الكاملياإلسالم اجلو: األول

  . ًء من العقو�ت إطالقايوهنا ال ش، االضطرار: الثاين

                                                

  .٨٥، و٥٦:  سورة األعراف)١(

ـ ٣:  سورة قريش)٢(  ٤.  

  .١٦:  سورة الشورى)٣(
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  . حد ب اليوهنا �د، ني األمرنيمتوسط ب أمر: الثالثو

ًحبتا وال اضطرارا حبتا ًايس اجلو إسالميما ل وأما الثالث فهو يف، أما األوالن فواضح  ي كما مثلنا من تفش،ًً

حلد اوال ، ب ال الرتك املطلقي التأديقتضي نيلي الدلنيفإن اجلمع ب، حنو ذلك أو اخلمور والقمار والفجور وما أشبه

  .ا ذكر�هوحنوه وعدم احلدود الكاملة مقتض ملى ل عدم الفوضيفإن دل، املطلق

  

  )) جواء الصاحلة أوالاأل((

رزاعة والص،حال أي ىوعل  ً، املمات جما�ي األراضازة املباحات وبناء الدور يفياعة وحن فإذا كانت التجارة وال

ه يعطيً عمل كل إنسان عمال ،هاري وغ)اغةيالص( كتاب وذكر� بعضها يف، اإلسالم اهئر األمور حرة كما منحوسا

رزق وبىن  رربي سكناه حىت أو عهبتج إنسان من املال لشحيفلم ، جيكن من التزو ومتهايف تمكن من السكىنيً دارا ال

  .ه احلديعلى رجيفحق أن  ، ذلكريغ  وإىل،لزواجزن من الفقر املوجب لعدم متكنه من ايومل ، اج سرقتهياالحت

وم ي كل يد احلاكم اإلسالمحيفهل ، ذا اجلوهث األدلة منصرفة عن ي املنكرات حيك حال عدم تفشوكذل

ة يا�ا تصفكة قبل إميء الدولة اإلسالميولنفرض إمكان ذلك مبج ،ًعشرة آالف إنسان أل�م شربوا اخلمر مثال

  .احلا�ت

أو  ب حلر، من اخلروج عن الدور فلو خاف الناس،ةيحوائجهم الضرور إىل ل الناسووكذلك حال سهولة وص

بلغوا حد يوإن مل ،  من شؤو�مي ه من الكسب وحنوه مما سبب انسداد حاجا�م اليتواتمكني فلم ،ما أشبه أو عدو

 أو ، مثل هذا اجلوفهل جعلت احلدود يف، ةيحوائجهم الضرور إىل ساعدهميت مال يكن هناك بيومل ، االضطرار

  .اء احلدود عدم إجريقتضيه رياالنصراف وغ

  ما إذا أصاب ين أحكم االرتداد ف� عدم جر يف)الفقه( ل يفيوقد ذكر� مثل هذا الدل
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ت األلوف من الشباب  مما جرفينيوعي فتنة الش زماننا يف كما حدث يف،ن الناسم ري فتنة فارتد كثنياملسلم

 مع أنه ورد عنه، همري �روان وغهايلأى  حكم االرتداد عل)عليه الصالة والسالم( ر اإلمامجيمل ولذا ، والشا�ت

  .نين كانوا مرتدأوأقله ، )١ (كفرة) عليه السالم( ي علاريبن حمإ: )صلى هللا عليه وآله(

لزحف يفيالفارى ز عليالتعز) صلى هللا عليه وآله(ر الرسول جيومل    .  مجلة من حروبهن عن ا

  .س بردةي�ا فتنة ولإ ):�ج البالغة( ويف

  .م آخراهلا مقى فالفتو  وإال،ةي حسب الصناعة الفقها هومنإوما ذكر�ه 

  

  ))ط إجراء احلدودمن شرو((

 إىل نصراف األدلة ال،كن بدقةيوإن مل  ،ً طبقت اإلسالم كامالحة اليتية الصحيمث اذا فرضت الدولة اإلسالم

  : أمران ذكر�ه إلجراء احلدود فهنا ي واحلاصل حتقق املالك الذ،ةية ال الدقة الفلسفيالعرف

  . يألنه إذا انقلع فال �،  فاعل املنكرعالزم عدم انقاليوذلك ،  عن املنكرين النهيمواز: األول

إذ من املمكن ،  االنقالع عموم مطلقني إجراء احلدود وبنيٍنئذ بيوح، اتزيوالتعزدود احلن يمواز: والثاين

  : ني وذلك ألمر، احلدود وإن �ب املرتكبءًشرعا إجرا

 ما أشبه سجنوه أو ًقتل عمدا أو فمن سرق، ذلكى ة عقالء العامل علريلذا جرت س و،ل ما ارتكبو�: األول

رم جيال  ة حىتميق للجري تطوهنأ إىل ضافة هذا �إل،شملهي ًأيضاة يوإطالق األلة الشرع، غرموه وإن �ب أو قتلوهأو 

  . ةينفس ا�رم مرة �ن

ِّفشر﴿: قال سبحانه، هري لعربة غ:الثاين َ ْد �م من خلفهمَ ُْ َ ْ َ ْ َ
ِِ ْ﴾)٢(.   

  

  ))د وإطالقاتهاحل((

  : مث للحد ثالث إطالقات

                                                

  . راجع )١(

  .٥٧:  سورة األنفال)٢(
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رواويف،  وما أشبه، وللحج حد،ولذا كان للصالة حد، ي اللغوهمعنا: األول ء حد يلكل ش :ت� بعض ال

  . )اآلداب والسنن( كتاب )الفقه( ته يفيكما ذكر� روا، )١ (شرب املاء حىت

ة مل ي املقدرة كحد كل معصريوغ، كحد الز� وشرب اخلمر،  األعم من العقو�ت املقدرة،يبيلتأدمعناه ا: والثاين

شرعقدر عقا�ا يفي أوكل،  ال   . ينظر احلاكم الشرع إىل بل 

  .زي قبال التعز هو يفي الذي االصطالحهمعنا: والثالث

  

  ))إقامة الدولة اإلسالميةالتخوف من ((

افون خيوالظاهر أ�م إمنا  ،هاية لشدة العقو�ت فيام الدولة اإلسالميلناس من ق اضاف بعخيوبعد كل ذلك رمبا 

ث احرتام يح،  احلال احلاضرهم ببالد الغرب يفي ومن إليني والعثمانيني والعباسينيم األمو� أسة بالد اإلسالم يفيقامل

 نما كان انتهاك احلقوق يفيب، بعض اجلرائمة وحرمان بعض احلقوق ليثناء السجن والغرامة املالتة �سي الثاناإلنسان يف

  . مبقدرا�مأعراض الناس واللعبى الء علياالستب و�ب األموال وي�لقتل وبرت األطراف والتعذاألوىل 

  تطبق اإلسالم كزمان الرسولحة اليتية الصحي الدولة اإلسالمفإن الكالم يف ،حي صحرياس غيلكن هذا الق

  . �مرياس غيفإن هذا الق، ةيت �لدولة اإلسالميال ما مس،  احلال احلاضرة يفي �لدول الغربًاساي ق)صلى هللا عليه وآله(

بل معناه ، ةيقراطميطبقه احلاكم �سم الدي معناه ما نكية مل يقراطميً مثال الدى القرون الوسطفإذا مدح إنسان يف

طبقه هذا احلاكم ية ألن ما يقراطميالد أخاف من إين: قولي أن يفكن لشخص احلق يفلم ، حةية الصحيقراطميالد

  .�طلة يقراطمي للدياملدع

  . ًأيضاة يقراطمي الدمثله يفى  أتّوإال، ئق اخلاطي التطبيف ال ي الكلواحلاصل أن الكالم يف

                                                

)١( .  
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  . ةية الغربيقراطمية العقو�ت الدي وإنسان،ةيرات اإلسالميشدة احلدود والتعزى إ� نر: قالي ال

  : قاليألنه 

العقل من السجن  إىل  اإلسالم أقربز يفيبل التعز ،فال شدة هنا، أيتيًس جلدا فقط كما سيز ليالتعز: ًأوال

ً  مطلقاني كذلك اللءح عند العقالي صحريًوكما أن الشدة مطلقا غ ،الشدة إىل ًا�يتاج أححيألن األمر ،  فقطميرغوالت

  . كذلك

  . سقطي أو ففخياحلد بقانون األهم واملهم : ًايو�ن

  . فهيختف أو ً إسقاطه مطلقا لإلمام احلق يفً:و�لثا

  .ةيتبدله �لد أو القصاص العفوكق لصاحب احلد حي ً:ورابعا

 حد  يفشرتطيًمثال ،  �لنوادرهوجب إحلاقيًال يقلل منه تقلي احلد توفر الشروط الصعبة مما لزم يفي ً:وخامسا

لز� واللواط رؤويف، )املمارسة(كتاب   كما ذكر�ه يف،ًالسرقة مخس وأربعون شرطا  ل يفيبعة عدول كاملرة أي حد ا

  . اإلقرارمع توفر الشروط يف، إقرار أربع مرات أو ،املكحلة

ة يلة اإلسالمو الديفوجوده  لندرة ،ني وا�رمةلطغااب بسبب إرهاّ إال  احلدىبقيوبعد كل ذلك فهل 

ًس مبعثا ي ومثل هذه الندرة ل،)صلى هللا عليه وآله( رسول هللا زمان حكومة رة يفدد اإلنسان تلك النجيكما ، حةيالصح

كما ، ماله وعرضه ونفسهى من اإلنسان عل�ث ال ي ح،عدم احلد مبعث للخوف والقلقبل ، ًطالقاإ للقلق واخلوف

لوالجند ذلك اخلوف يف   . لشأنذا ا�ة ي الكتب املعن وقد ذكروا مجلة من ذلك يف،ةيكيت املتحدة األمر� أورو� وا



١٨٢

 نظام ني وب،ت�ًث عدم الشدة مقرو� بعدم احلري نظام الغرب حني دور املقابلة بيت�بعد ذلك كله : ًوسادسا

 )احلقوق( و)مارسةامل( كتاب وقد ذكر� يف،  املخالفاتأ أسو اجلملة يفالشدة يف أو ،ةريت الكث�اإلسالم �حلر

حساب ى ًررت قانو� علُأل�ا ق،  الغرب ال حماسنهيغرب من مآس ال اجلنس وإ�حة اخلمر يفيفى مها أن الفوضريوغ

زواج وصحة البدن سالمة العائلة ورثت تشتت العوائل ىفإن تلك الفوض، وإمكان ال ة يواألمراض اجلنس، وتبعثرها أ

لز� اى أصل جعل العقوبة عل: قاليفال . ث العزوبة والعنسيح وحرمان الشباب عن دفء العائلة، ةرياهلائلة الكث

  . معاقرة اخلمرى وكذلك جعل العقوبة عل،  �انيالطرف هلا بعد رضا واللواط والسحق شدة ال معىن

  

  ))زير لكل عاصهل التع((

كن ظاهر كالمهم يلكن رمبا مل ، زيه التعزيرك واجب عل الفقهاء أن كل مرتكب حملرم و�نيمث املشهور ب

كن هناك شرائط األمر يوإال فإن انقلع بنفسه مما مل ، التارك أو عل إصرار من الفايما إذا بقيبل ف، ًب مطلقاوالوج

  . وهذا أقرب،زيكن تعزي عن املنكر مل ي�ملعروف والنه

ما دون يأ�ها ف أو ًن قبل إمراة حراماأز مثل يستحق به التعزيإذا فعل إنسان ما (:  املبسوطخ يفيًمثال قال الش

فرج فإن ، بهي فلإلمام �د، حقري بغهشتم أو ًضرب إنسا� أو ،ألن عند� ذلك لواط ،ه عندهمي فخذنيً غالما بىأت أو ال

بلغ به احلدود وإ�ا أربعون يًبه ضر� ال ضريعزره في أن ىوإن رأ، بسه فعلحيبكته دو يذلك وى وخبه عليأن ى رأ

ه كان مضمو� عند قوم،سلم منه فال كالمإن ففإذا فعل ، جلدة فعل إن علم اإلمام أنه ال : موقال قو، ً وإن تلف من

  ه أن يز وجب عليالتعزّ إال ردعهي



١٨٣

دع بغي أنه ىوإن رأ، عزرهي ركه،هيز إليه كان التعزريرت فإن فعل ذلك فال ضمان ،  إن شاء عزره وإن شاء ت

ًرا واجبايسواء عزره تعز، اإلمامى عل   . )ه مذهبنايقتضي يوهو الذ، ًمباحا أو ً

  .  منها صورة العدمستثىني ونه واجب أويلأال ، فإن ظاهره إن ذلك لإلمام

ا كان لإلمام تعز أو ًوكل من فعل حمرما(:  القواعدوقال العالمة يف راه يلكن مبا ، بلغ احلديره مبا ال يًترك واجب

  . ) العبد وال حد العبد يف، احلربلغ حد احلر يفيوال ، اإلمام

  . هي علاإلمام ال أنه واجب إىل  ذلك مفوض أن، لإلمام):رمحه هللا( قوله فإن ظاهر

ارة  يف)كشف اللثام( ويف شرح عب نته يترك إن مل  أو  كل حمرم من فعلر يفيمث وجوب التعز(:  قال)القواعد( 

 مواضع يفّ إال لي مبا دون الضرب فال دلىوأما إن انته،  لوجوب إنكار املنكر،خ وحنومها فهو ظاهري والتوبي�لنه

وكالم غر يفيم التعزيتعم كنميو ،ريالتعز أو بيتأدلها �يورد النص ف خمصوصة ه ملا دون الضرب من مراتب ري كالمه 

  . ى انته)اإلنكار

أنه ّ إال ،اإلمام بال خالف إىل زيالتعز(: ًأيضا اخلالف خ يفيقال الش: ً مثال،د ما ذكر�هي من عبارا�م تؤريوكث

تركهجير مل يالتعزّ إال ردعهيإذا علم أنه ال  عدل يف كان له أن يقوم مقامه من الكالم والتعنيه ريعلم أن غوإن ، ز له 

  ، فةيحن أبو وبه قال ،ريوز له تعزجيو، هيإل



١٨٤

   .)ع األحوالي مجار يفيهو �خل: يوقال الشافع

  .  ذلك من عبارا�مريغإىل 

ئر ممن كان ر �لكبائر دون الصغاي�ختصاص التعز: قاليقد (: ث قالي ح،ب �لكبائرو اجلواهر خصص الوجويف

  .ً)أيضار هلا يبعد التعزيًكن جمتنبا هلا فال ي أما إذا مل ،هايء عليٍنئذ مكفرة ال شيفإ�ا ح، تنب الكبائرجي

  

  ))أدلة املشهور وضعفها((

روا،ه حديرد في كل منكر مل ر يفيلزوم التعزى أما استدالل املشهور عل ، ذلكى  الدالة علريت غ� فجملة من ال

  :مثل

ل  جععز وجلإ� هللا : )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،ن ر�طما رواه اب

   .)١(ً حداعز وجلًحدا من حدود هللا ى من تعدى  وجعل علً،ء حدايلكل ش

   .)٢(ده إن استطاعينكر بيًمنكم منكرا فلى من رأ :)عليه الصالة والسالم( يوقول العسكر

 نيوكلمة الظامل ايف لتكون كلمة هللا العليومن أنكره �لس: )عليه الصالة والسالم( علي عن ،ىلي لأيب وخرب

   .)٣(ىل اهلدي أصاب سبيفذلك الذى السفل

 ولكن جعلهما ،ديما جعل هللا بسط اللسان وكف ال:  قال)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،لي الطوىيحيوعن 

   .)٤(ًكفان معايًبسطان معا وي

 وصكوا �ا ، والفظوا �لسنتكم،فأنكروا بقلوبكم: ثي حد يف)عليه الصالة والسالم( جعفر أيب وعن

   .)٥(جباههم

رواريغ وإىل   ما ادعاه بعضهم  إىل ًمضافا، ت�ها من أشباه هذه ال

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  



١٨٥

كل من ( :ل الشرائع اجلواهر عند قوبل يف، ذلكى  عل)همايصلوات هللا عل( ني املؤمنري وأمة النيبريمن وجود س

بد ع احلر وال حد البلغ به حد احلر يفيمام وال اإل إىل رهي وتقد،بلغ احلديره مبا ال يًترك واجبا فلإلمام تعز أو ًفعل حمرما

  . )ىًال خالف وال إشكال نصا وفتو(:  قال بعد هذا الكالم) العبديف

رواعدم الداللة يفى فخيوال    :ت املذكورة� ال

روا   .يصطالحاال ّاحلد مبعناهى  دالة علريغ األوىلة يفال

  .املقامى فال داللة له علاملنكر  إنكار  يفيعسكرلا وخرب

زاعيف سي ل)عليه السالم( ني املؤمنريوخرب أم   .ةيري احملرمات التعزف يفيألنه ال إنكار �لس،  مورد الن

ًال أن التالزم موجود مطلقا ، اآلخرمها دون  قبال وجود أحدالتالزم يفى دل علي )عليه السالم( وخرب الصادق

  . كل مكانيف

  .مصر املنكر إىل إن مل نقل �نصرافه ً،جممل ال داللة له إطالقا) عليه السالم(وخرب الباقر 

بل الوارد ، كب حمرمت كل مر)عليه السالم( أو علي )صلى هللا عليه وآله( فهل عزر الرسول، ة �لعكسريوالس

  .منهما بعكس ذلك

 :ن عبارة الشرائعإث يح،  هو حمل الكالميالذ )ىعل ( ال يف، نقول بهيالذ) الالم (اجلواهر يفوال خالف 

  .لإلمام كما عرفت

لرمحان بن احلجاجنيوبذلك تب براه أيب  عن، أنه ال داللة ملا رواه عبد ا : عز وجل قول هللا  يف،)عليه السالم( ميإ

عد مو�اَو﴿ ـ ب ِحيي األرض 
ْ َ ََ ْ َ َْ ْ ِ اء ياألرض �ح ىيون العدل فتحيحيفً ث هللا رجاالبعيولكن ، ها �لقطرييحيس يل:  قال،)١(﴾ُْ

  فالكالم يف، موردهّاحلد يففإن املراد إقامة  .)٢(ً صباحاني األرض من القطر أربعوإلقامة احلد � أنفع يف، العدل

  .ىالكرب يف الى الصغر

  . ث أخريث أحاديومثل هذا احلد

                                                

  .١٩:  سورة الروم)١(

)٢( .  



١٨٦

 ذلك ى وجعل ملن تعدً،ء حدايإن هللا قد جعل لكل ش: )صلى هللا عليه وآله(  رسول هللاكما أنه ال داللة لقول

  .)١(ًاحلد حدا

ن هللا خاطب رسوله إ :ه عن هللا سبحانه وتعاىليكحي يث قدسي حد يف)عليه الصالة والسالم( ني املؤمنريوقول أم

   .)٢( وطلب بذلك مضاديتفقد عاندين يً دمحم من عطل حدا من حدود�: بقوله) صلى هللا عليه وآله(

ضرب ينه كان إ: )عليه السالم( علي  كتابن يفإ : قال)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،وما رواه احلليب

عز ًبطل حدا من حدود هللا ي ال ،دركاية مل ي بغالم وجاروكإن إذا أيت،  احلدوديف وببعضه، وبنصف السوط، �لسوط

قدر ى ضرب به عليه مث ثمن ثل أو ده من وسطهيخذ السوط ب�كان :  قال،ضربيف كان يوك: ل لهيق، وجل

   .)٣(عز وجلًبطل حدا من حدود هللا يوال ، أسنا�م

من  إىل  وحد الكفارة،ام كذايفهو مثل أن حد الص، ته املصلحةيفإن من حدود احلد أن ذلك لإلمام حسب رؤ

لو فرض   حىت،ارات عطل احلدينه إذا فعل أحد اخلإ: قاليفهل ، عتقال أو اميالص أو  إن شاء اإلطعامةه الكفاريعل

روا روا، ت�داللة بعض ال روانيبت) هما السالميعل( �ماريت األخر وس�فإن ال ملراد بتلك ال ت الدالة لو فرضت � ا

  . داللتها

  

  ))�ت العفو وترك العقوبةروا((

روا� مجلة من اآل،شهور امل داللة أدلةمع الغض عن عدم، ما اخرت�هى دل عليو ل   : مثل ،ت�ت وا

لرجل الذ: ث قالي حد يف،)عليه السالم( احلسن الثالث أيب  عن،ما رواه حتف العقول  اعرتف يوأما ا

طوع �إل، نةيه البيقم عليفإنه مل ، �للواط عن هللا كان له عاقب يأن كان من هللا  يوإذا كان لإلمام الذ، قرار بنفسهوإمنا ت

  ن ميأن 

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  
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ٍهذا عطاؤ� فامنن أو أمسك بغري حساب﴿: عز وجلأما مسعت قول هللا ، عن هللا ِ َِِْ ِ ْ ْ َْ َْ ْ ُ َ ُ َ﴾)١()٢(.   

فإن ، كم �لعفويعل: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا : قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،وعن السكوين

   .)٣(عزكم هللايفتعافوا ، ًعزاّ د العبد إاليزيالعفو ال 

   .)٤(العقوبةى سر من الندامة عليالعفو أفضل وأى الندامة عل:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،وعن محران

زرارة  مست الشاة ة اليتيهودي �ل أيت)صلى هللا عليه وآله( إن رسول هللا:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،وعن 

ً وإن كان ملكا ،ضرهيًا مل يإن كان نب: قلت:  فقالت،ما صنعتى ك علما محل:  فقال هلا)صلى هللا عليه وآله( للنيب

   .)٥(عنها )صلى هللا عليه وآله( رسول هللاى فعف: قال، أرحت الناس منه

لرمحة للرع: مالك األشرت ملا واله مصرإىل ) عليه السالم( ي عل كتاب يف)�ج البالغة(يف و ، ةيوأشعر قلبك ا

 لك رينظ أو ني الدما أخ لك يفإفإ�م صنفان ،  تغتنم أكلهمً�ًهم سبعا ضاريوال تكونن عل ،واللطف �م، واحملبة هلم

لزللي،  اخللقيف عطهم من عفوك وصفحك أف،  العمد واخلطأهم يفيديأى  علؤيتيو، وتعرض هلم العلل ،فرط منهم ا

أن  إىل ،وهللا فوق من والك، كك فوقيووال األمر عل، فإنك فوقهم، ك هللا من عفو وصفحهيعطي حتب أن يمثل الذ

   .)٦(وال تبجحن بعقوبة، عفوى وال تندمن عل: )ه السالميعل (قال

  لوا يأق: قال )عليه الصالة والسالم( نهإً أيضا )�ج البالغة( ويف

                                                

  .٣٩:  سورة ص)١(

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  
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   .)١(دهيد هللا بيوّ إال فما منهم عاثر، املروءات عثرا�مى ذو

   .)٢(العقوبةى الناس �لعفو أقدرهم عل أوىل :ال ق)عليه الصالة والسالم( نهإً أيضاه يوف

ن تعلم أ�م أتك �لسلطان فيوأما حق رع:  رسالة احلقوق يف)عليه الصالة والسالم( نياحلس علي بن وعن

لرح، هميجب أن تعدل فيف، تك لضعفهم وقوتكيصاروا رع وال ، وتغفر هلم جهلهم، ميوتكون هلم كالوالد ا

   .)٣(هميما آ�ك من القوة على  علعز وجلر هللا تشك ،تعاجلهم �لعقوبة

ت امكاف ،السلطان للخاصة والعامةى ثالثة جتب عل: نه قالإ )عليه الصالة والسالم( وعن اإلمام الصادق

إلحسان ًعا �يو�لفهم مج، هيرجع عن غيتبوب ويء ليوتغمد ذنوب املس، هيزدادوا رغبة فياحملسن �إلحسان ل

   .)٤(واإلنصاف

 العفو أن ال تلزم ريوتفس ،ني واملتقنيالعفو عند القدرة من سنن املرسل: نه قالإ )صلى هللا عليه وآله( عنهو

   .)٥(ًارات إحسا�ياالختى د عليوتز ً، من األصل ما أصبت منه �طناىوتنس، ًما أجرم ظاهرايصاحبك ف

أن تعفو عمن  ،ا واآلخرةيثالثة من مكارم الدن ي عل�: ) الصالة والسالمهيعل (ي لعل)صلى هللا عليه وآله( وقال

   .)٦( الكالمنيوتل، وتصل من قطعك، ظلمك

  : وقد نظمه الشاعر بقوله

   ثالثة منحصرة مكارم األخالق يف

   الكالم والسخا والعفو عند املقدرة نيل

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

  .٩٣ ب٤٢٣ ص٦٨ج:  حبار األنوار)٥(

)٦( .  



١٨٩

زكاة القدرة: )عليه الصالة والسالم( نياملؤمنريوقال أم    .)١(العفو 

  .)٢(العفو من أخالق الكرام إىل ادرةبامل: )لسالمعليه ا( وقال

   .)٣(صرح لك بهيوجتاوز عما مل ،  احلدأوادر، أقل العثرة: )عليه الصالة والسالم( وقال

  .)٤(ظفر الكرام عفو وإحسان): عليه السالم (وقال

   .)٥(اني وطغريظفر اللئام جت): عليه السالم (وقال

   .)٦(لة العفويكمال القدرة تظهر فضعند  :)عليه السالم( وقال

   .)٧(ً للظفر شافعا للمذنبىكف: )عليه السالم( وقال

  .)٨(من عفا عن اجلرائم فقد أخذ جبوامع الفضل: )عليه السالم( وقال

لزلل والعثرات ترفع لك الدرجات: )عليه السالم( وقال   .)٩(جتاوز عن ا

   .)١٠(واملثوبة  حترز به األجرً،نهما للعفو موضعايب واترك ،ةعقوبال تعاجل الذنب �ل: )عليه السالم( وقال

   .)١١(والقهم �لبشر متت أضغا�م،  تستمتع �خائهم،ر الناساقبل أعذا: )عليه السالم( وقال

   .)١٢(جاوز عن اجلرمتن اليمن الد: )عليه السالم( وقال

 سلطان ًوهنا يف أو ،ني الدًكن ثلما يفي مل  ما،ئةي�حلسنة وجتاوز عن الس جاز: )عليه السالم( وقال

   .)١٣(اإلسالم

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

  .٨٧٤٩ ح٣٨٤ص:  غرر احلكم ودرر الكلم)٤(

  .٥٥٩٢ ح٢٦١ص:  غرر احلكم ودرر الكلم)٥(

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  

)١٠( .  

)١١( .  

)١٢( .  

)١٣( .  



١٩٠

   .)١(ء قط �فضل من العفو عنهيقابل مسيال : )عليه السالم( وقال

   .)٢(ه إعالم املذنب بهيرب ذنب مقدار العقوبة عل: )عليه السالم( وقال

   .)٣( اإلمرة والعفو عند القدرةاسة العدل يفيمجال الس: )عليه السالم( وقال

   .)٤( العشرة واملواساة يف، والعفو مع القدرة، اإلمرةاملروءة العدل يف: )عليه السالم( وقال

لزلة وال يشر الناس من ال : )عليه السالم( وقال    .)٥(سرت العورةيعفو عن ا

ًد هلم عذراجيأعرف الناس �� أعذرهم للناس وإن مل : )عليه السالم( وقال
)٦(.   

   .)٧(ل الذنبيقيوال ، قبل العذريشر الناس من ال : )ه السالمعلي( وقال

   .)٨(ميقبول عذر ا�رم من مواجب الكرم وحماسن الش: )عليه السالم( وقال

عتذار نهما لاليواجعل ب، وال تعاجل الذنب �لعقوبة: نه قال إ)عليه الصالة والسالم(بن علي وعن احلسن 

ًقايطر
)٩(.   

شرح ابن احلويف ده الأوه ووجوه ه حاربه أهل البصرة وضربوا وج)عليه الصالة والسالم( ًاين علإ :ديد 

   ،هولعنو وشتموه، وفي�لس

                                                

)١( .  

)٢( .  

)٣( .  

)٤( .  

)٥( .  

)٦( .  

)٧( .  

)٨( .  

)٩( .  



١٩١

وال ، حيجرى هز علجيوال ، تبع موليال ال أ : أقطار العسكر يفهيمنادى و�د، ف عنهميما ظفر �م رفع السفل

، همي ذاروال سيب، خذ أثقاهلم�ومل ، ر اإلمام فهو آمنعسك إىل زيومن حت، سالحه فهو آمنى ومن ألق، قتل مستأسري

 ل سنة رسول هللايوتق، الصفح والعفوّ إال  أىبولكنه، فعل كل ذلك لفعليولو شاء أن ، من أمواهلم ًئايوال غنم ش

   .)١(ة مل تنسءواألحقاد مل تربد واإلسا فإنه عفا، وم فتح مكةي )صلى هللا عليه وآله(

  .أشبهه أي ل فالن أ�هيتق: قاليكما ، أشبهه مبعىن )٢( )ليتق(: قوله: أقول

مها موارد للعفو مع متكنهم ري وغ)هما الصالة والسالميعل (ني كاحلسن واحلس،وكذلك فعل األئمة الطاهرون

  .ًرايتعز أو ًمن العقوبة حدا

  

  ))آ�ت يف العفو وعدم العقوبة((

َواصرب على﴿: قال سبحانهد فق،  أمر �لعفويم الذيًوكل ذلك تبعا للقرآن احلك ْ
ِْ قولون و َ ـ ي َ ما  َ ُ ُ ًاهجرهم هجرا َ ْ َ ُْ ْ ُ ْ

ًمجيال َ﴾)٣(.   

َوالكاظمني الغيظ والعافني عن النَّاس و﴿: وقال سبحانه َ َِ ِ َ َ َْ ْ َْ َْ
َا� حيب المحسننيِ

ِ ِ
ْ ُ ْ ُّ ُ َُّ﴾)٤(.  

َّادفع �ليت﴿: وقال سبحانه ِ ْ َ ُ هي أحسن السيئة حنن أعلم ْ َْ َ َُ َُْ َ َِّ َّ َ ْ َ
َ مبا يصفونِ ُ ِ ِ

َ﴾)٥(.  

َال تزال تطلع علىَو﴿ :تعاىلوقال  ُ َِّ َ م َُ ه ـ ن ْ خائنة م ُ ْ ِ ٍ هم و اصفح إن ا� حيب ّ إال َِ ـ ن هم فاعف ع ـ ن ُّقليال م ُِ ِ
َ ْ َّْ َّ ِ ْ ُ َُ ْ َ ْ ْ ًَ ُ ْ َ َ

َالمحسنني
ِ
ْ ُ ْ﴾)٦(.  

َفاصفح الصفح اجلميل﴿: وقال سبحانه َْ َ ْ َّ ِ َ ْ َ﴾)٧(.  

ُْْخذ العفو وأمر﴿ :تعاىلوقال  َ َ ْ َ ْ
ِ
َ �لعرف وُ

ِ
ْ ُ ْ

َأعرض عن اجلاهلنيِ
ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ﴾)٨(.  

                                                

  .٢٣ ص١ج: ، وشرح �ج البالغة١٠٧ ب١٤٥ ص٤١ج:  انظر حبار األنوار)١(

  .�لباء) تقبل: (لنسخ، ولكن يف أكثر ا)تقيل( هذا بناء على نسخة )٢(

  .١٠:  سورة املزمل)٣(

  .١٣٤:  سورة آل عمران)٤(

  .٩٦:  سورة املؤمنون)٥(

  .١٣:  سورة املائدة)٦(

  .٨٥:  سورة احلجر)٧(

  .١٩٩:  سورة األعراف)٨(



١٩٢

روا�ها من اآلريغ إىل   . ة الطاهرةريت والس�ت وال

ملاعيف أو ًما مطلقاإة العقوبة يحتمى دل عليظهر ما يوبذلك    . ار اإلماميعدم اخت إىل ال، احلق إىل  اجلملة إ

  

  ))إشكال وجواب((

روا: قالي ال  احلد نيفصل بيوما  ،العفوى دل عليوما ، ة العقوبةيحتمى دل عليما : ت�هنا ثالث طوائف من ال

  . ني اإلطالقنيو�ذه الثالثة جتمع ب، ارير فاالختيلزم والتعزيف

ملذكور عرفيوبذلك ال ،  كان العفوًأيضا نفس احلد قد عرفت أن يف: قاليألنه  ار يبل االخت، ًايكون اجلمع ا

 ،ي مرسل الربقة يفرية اجلملة األخيوبذلك تسقط حج،  احلد أوىلنما العقوبة يفيب، ر أوىلي التعزوإمنا العفو يف، املطلق

  :  قال)هم السالميعل( نيعف سنده عن بعض الصادقض إىل �إلضافة

سورة البقره نعم: قال، ًئا من القرانيأتقرأ ش : لهفقال، قةسر فأقر �ل)عليه السالم( نيملؤمنا ريأم إىل جاء رجل ،

قامت إذا ما هذا ، دركيما : فقال، ًأتعطل حدا من حدود هللا:  فقال األشعث:قال، دك لسورة البقرةيقد وهبت  :قال

لرجل عل،عفويس لإلمام أن ينة فليالب    .)١(اإلمام إن شاء عفا وإن شاء قطع إىل نفسه فذاكى  وإذا أقر ا

  . )عليه الصالة والسالم(  عن الصادق،ديوحنوه خرب طلحة بن ز

فإن �ب بعد ، ت عنه التوبة احلدأه �لز� دريأن تقوم الشهادة علبل قمن ز� و�ب (:  املقنعةد يفيفولذا قال امل

  ة حه من املصلرايه حسب ما يإقامة احلد عل أو  العفوار يفيه كان لإلمام اخليام الشهادة عليق

                                                

)١(   



١٩٣

   .)١() احلد حبالعنه يف ز العفوجيتب مل يفإن مل ، ألهل اإلسالموله   ذلكيف

ل أو �ب الزاين فإن (: الكايف يفالصاحل احلليب أبو وقال قته ي ومحدت طرهه وظهرت توبتينة عليام البية قبل قيانزا

وتوبة املرء ، �ذنهّ إال هريس ذلك لغيول،  العفو واإلقامةني برينة فاإلمام العادل خميام البيوإن �ب بعد ق، سقط عنه احلد

   .)٢()حديًسرا أفضل من إقراره ل

امل ابن زهرة يف لز� عل(: ةي الغنوق    .)٣()هريس ذلك لغيه فلإلمام العفو عنه وليوإن �ب بعد ثبوت ا

  

  ))ة تعذيب املتهمحرم((

نه يبي ه حىتيطلع عليتمل أن حيلك لكشف ما ره وسجنه وما أشبه ذيته وتعزي وأذوز ضرب املتهمجينه ال إمث 

  . الفقه كلما�م يفظهر منيوبذلك إمجاع الفقهاء حسب ما ، للحاكم

عز هللا ى الناس عل إن أعىت: )صلى هللا عليه وآله(  قال رسول هللا،)عليه السالم( عبد هللا عن أيب ،ح احلليبي صحويف

   .)٤(ضربهيومن ضرب من مل ،  قاتلهري من قتل غوجل

ً ضرب رجال سوطا ًلو أن رجال:  قال)عليه السالم( عبد هللا أيب ، عن خرب جابرويف    .)٥(ًبه هللا سوطا من �رلضرً

لعن هللا من قتل : )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا: قولي )عليه السالم( مسعت الرضا:  قال،ة الوشاي رواويف

   .)٦( ضاربهريضرب غ أو  قاتلهريغ

إن أبغض : )يه وآلهصلى هللا عل( قال رسول هللا:  قال،)عليه الصالة والسالم( عبد هللا أيب ، عن خرب السكوينويف

   الناس

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

  .٣ ح٢٧٤ ص٧ج:  الكايف)٦(



١٩٤

   .)١( حقري رجل جرد ظهر مسلم بغعز وجلإىل 

 أو ديرر عند جتمن أق:  قال)عليه السالم( ني املؤمنرين أمإ: )عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،يالبخرت أيب وعن

   .)٢(هيد فال حد عليحتد أو حبس أو فيختو

ال : قولي كان )عليه الصالة والسالم( ًاين علإ: )ا السالمهميعل( هي عن أب، عن جعفر،وعن إسحاق بن عمار

   .)٣(فيعرتف سقط عنه ملكان التخوي وإن مل ،فيتعنال ود وال سجن ي وال ق،ف من ضربّوخيأحد ى قطع عل

  . ًوإمنا كان اعرتافه كرها، اره وإرادتهيعرتف �ختيمل  أي )عرتفيوإن مل (: )عليه الصالة والسالم( قوله: أقول

 فضرب فجاء ، عن رجل سرق سرقة فكابر عنها)عليه السالم( عبد هللا أ� سألت: قال، مان بن خالديعن سلو

ومل ، نعم:  قال،ه القطعيب علجي هل ،نهاي�ا بع ى ألن اعرتف عل، دهي�لسرقة مل تقطع ئ جيولكن لو اعرتف 

   .)٤(عذاب

ه يز ذلك علجيضرب مل  حبس أو أو فيختوى  علمن أقر حبد: )عليه السالم( علي  عن،وعن دعائم اإلسالم

   .)٥(دحيوال 

ب يكون إذا سأله �ي أن هيبرجل ا�م بسرقة أظنه خاف علأيت نه إ ً:أيضا )عليه الصالة والسالم( علي وعن

ومل تكن عل،ال: فقال، ال إن شئت قل ،أسرقت: )عليه السالم( فقال له، فعليبسؤاله فأقر مبا مل  ى فخل، نةيه بي 

   .)٦(لهيسب

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   



١٩٥

لرجل  أنه سأ)عليهم الصالة والسالم(  عن جده،هي عن أب،جعفر بن دمحم إىل  بسنده،ت� اجلعفرويف قر يل عن ا

، وال حبس، فيوختو وال حد �قرار رجل قودعلى وز جيال : )عليه السالم( عبد هللا أبو فقال، حد أو نفسه بقتلى عل

   .)١(ديوال بق وال بضرب

 ة عمر أيتي والملا كان يف:  قال،)عليهم الصالة والسالم( ي عل عن، جده،هيعن أب ،ن عليبد ي مسند زويف

 )هما السالميعل( طالب علي بن أيب هايفلق، فأمر �ا عمر أن ترجم، فاعرتفت �لفجور،  فسأهلا عمر،�مرأة حامل

 نعم:  فقال،أمرت �ا أن ترجم: فقال )عليه السالم( علي فردها، أمر �ا عمر أن ترجم:  قالوا،ما �ل هذه: فقال

ما : قال ، بطنهاما يفى ها فما سلطانك عليهذا سلطانك عل: )عليه السالم( علي فقال،  �لفجورياعرتفت عند

: )عليه الصالة والسالم( مث قال،  رمحهائإن مل تعلم فاسترب: )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم، ىأ�ا حبلعلمت 

ى ال حد عل: قولي )صلى هللا عليه وآله( ما مسعت رسول هللا أو :فقال، قد كان ذلك: قال، خفتهاأ أو افلعلك انتهر�

 عجزت النساء : قالمث، لهايعمر سبى لخف: قال، فال إقرار له �ددت أو حبست أو دتيإنه من ق، معرتف بعد بالء

   .)٢( هللك عمريعل لوال، طالب علي بن أيب أن تلدن مثل

  

  ))ى رسول هللا صءات علافرتا((

وكأنه وضعه بعض ، ب �طل ال أساس لهي من التعذ)صلى هللا عليه وآله( رسول هللا إىل وبذلك ظهر أن ما نسب

ًواستحوذا ، األمراء إىل ًث تزلفاي األحادين جاعلمد ومن أشبههما �جاج وابن زحلح أعمال مثل اي لتصحنيالوضاع

  .املال احلرامى عل

   بكنانة وكان  أيت)صلى هللا عليه وآله(  أنه،تهري سيفمثل ما رواه ابن هشام 

                                                

)١(   

)٢(   



١٩٦

 �خلربة )صلى هللا عليه وآله( فأمر رسول هللا، عرف مكانهيكون ي فجحد أن سأله عنه ف،ري النظعنده كنز بين

خرج منها بعض كنزهم لزب)صلى هللا عليه وآله( فأمر رسول هللا، هيؤدي أن  فأىبيمث سأله عما بق، فحفرت فأ ن  بري ا

مث دفعه رسول ، نفسهى أشرف عل  صدره حىت يفقدح بزندي ريفكان الزب،  ما عندهتستأصل  عذبه حىت:العوام فقال

  . ه حممود بن مسلمةيدمحم بن مسلمة فضرب عنقه �خ إىل )صلى هللا عليه وآله( هللا

روا نوا يهود الذيطة �لوهو أن القصة مرتب، ها ضعف آخري ف،ة مع ضعف السند ومنافا�ا ملا تقدميوهذه ال ن كا

 استدرار العطف اادووذلك أل�م أر، خ متعددةي التوارا�م يفيوقصص جعل، ن الكلم عن مواضعهورفحيزالون يوال 

  .هايل فيصالتف إىل  وال حاجة،)صلى هللا عليه وآله( رسول هللاى ب عليأنفسهم �لتكذى عل

ح أعمال يدون تصحيرين ين الذي بعض كتب املتأخرته يفي كما رأ،بيجواز التعذى دل علتسيكما أنه رمبا 

  :  كالمها ال تصلح حجةيني أخرنيتي بروا)صلى هللا عليه وآله( نيبلق ذلك مع عمل اي توف،حكامهم

ش بعثو� ي قرةحنن سقا:  فقاال،يصلي وهو قائم ني بغالم)صلى هللا عليه وآله(  بدر أتوا رسول هللانه يفإ :األوىل

ان ي سفحنن أليب: فلما أذلقومها قاال، ان فضربومهاي سفكو� أليبيورجوا أن ، لقوم خربمهاافكره ، هم من املاءينسق

 وإذا كذ�كم ،إذا صدقاكم ضربتمومها: وقال، ه مث سلمي وسجد سجدت)صلى هللا عليه وآله( ورفع رسول هللا، فرتكومها

ركتمومها   . شي وهللا إ�ما لقر صدقا،ت



١٩٧

 بل ظاهره، ريء من التقريه شيس فيومن الواضح أنه ل،  ضر�ما لسكوته) هللا عليه وآلهصلى( النيب ريب تقريبتقر

  . إنكار الضرب )صلى هللا عليه وآله(

ه كتب حاطب بن،تهري سابن هشام يفى نه روإ: ةيوالثان  مبا أمجع همربخيش يقر إىل ًنة كتا�ي من املدةبلتع أيب  أن

 رسول هللاى وأت، ه قرو�اي رأسها وفتلت علفجعلته يف، ًشايغه قرة تبلأمرا وأعطاه ،)صلى هللا عليه وآله( ه رسول هللايعل

لزب) عليه السالم(طالب  علي بن أيب )صلى هللا عليه وآله( فبعث،  اخلرب من السماء)صلى هللا عليه وآله(  فخرجا ريوا

دركاها صلى (  أحلف �� ما كذب رسول هللا إين:)عليه السالم( علي  فقال هلاً،ئايش داجي رحلها فلم مساه يفت فال،فأ

  . فأخرجت الكتاب، لنكشفنك أو  لتخرجن لنا هذا الكتاب،وما كذبنا )هللا عليه وآله

  .ظهر أنه عندهاي د �لكشف حىتي وإمنا هو �د،بي التعذريومن املعلوم أن هذا غ

إن أول ما استحل :  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن، عن العلل، البحاراهروما يه علدل يد ما ذكر�ه بل يؤيو

ة كذ�ا أنس بن مالك عل ومن مث ، احلائط إىل د رجلينه مسر إ ،)صلى هللا عليه وآله( رسول هللاى األمراء العذاب بكذب

   .)١(استحل األمراء العذاب

  

  ))حبس املتهم((

إذا كان الضرر احملتمل أهم من ّ إال ً،قاوز حبس املتهم قبل اإلدانة إطالجيفال ، ةي اإلنسان احلرن األصل يفإمث 

  . ومن املعلوم أن الضرورات تقدر بقدرها،وز احلبس جبهة األهم واملهم من �ب الضرورةجيث يح، ضرر احلبس

   يديوز احلبس حلفظ ا�رم من أجيكما أنه 

                                                

)١(   



١٩٨

 جاز ،بذلكّ إال فظهكن حميًفإذا كان إضطرارا حلفظ ا�رم عن الغوغاء �ن مل ، ليالغوغاء بنفس هذا الدل

  .حنو ما تقدم وبقدر الضرورة، ًأيضااحلبس من �ب األهم واملهم 

روا،ةيما ذكر�ه من القواعد األول إىل  �إلضافة، منه واملستثىناملستثىنى دل عليو   : ت� بعض ال

 �مة الدم ستة بس يفحي كان )صلى هللا عليه وآله( إن النيب:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،فعن السكوين

   .)١(لهياء املقتول بثبت وإال خال سبيفإذا جاء أول، م�أ

واحلبس بعد معرفة احلق ،  دميفّ إال  �مةال حبس يف: نه قالإ )عليه السالم( علي  عن،وعن دعائم اإلسالم

  .)٢(ظلم

، الظنى وال أعاقب عل، التهمةى  ال آخذ علإين :نه قالإ )عليه السالم( ني املومنري عن أم،الغارات كتاب ويف

   .)٣( العداوةأظهر يل ومن خالفينّ وال أقاتل إال

 واعرتاض )عليه الصالة والسالم( ني املؤمنريأمى ة علي �جت بن راشد من بيني قصة خروج اخلر يفًأيضاه يوف

: )عليه السالم( فقال، آلن فتستوثق منه اه فلم ال �خذني املؤمنري أم�: فقلت: قال، ثاقهيه بعدم استي علنيقعبن عبد هللا 

الناس واحلبس هلم ى  الوثوب علسعيني وال أراين،  من نتهمه من الناس مأل� السجون منهملإ� لو فعلنا هذا لك

  .)٤(ظهروا لنا اخلالفي عقوبتهم حىتو

 ده يفيد رصيجتم أو لي مثل أخذ الكف، ذلكريثاق بغيكون األمر ضرورة أنه إن متكن من االستى لكن مقتض

  .احلبسى ً كان مقدما عليإذا أثبت جعله للمدع ما أشبه ذلك حىت أو ين املدعيالبنك بقدر د

  لكن 

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   



١٩٩

ومستند اجلواز ما ،  إجابته ترددينة ففيضر البحي  حبسه حىتوالتمس الويلا�م ذا إ:  الشرائعمع ذلك قال يف

  . ضعف السكوينويف، رواه السكوين

ارة قال اجلواهر بعد تلك العويف ال  ةل عقوبيهو تعجذ إ، هريما خالف أصل الرباءة وغينع عن العمل به فمي: ب

ق أن نقول إن ي التحق: املختلفويف،  العدميما حكى هم علرير وجده وغخ والفية احللريولذا كان خ،  لهىمقتض

ه ريوان حصلت لغ، تالفًة وختفظا للنفوس عن اإليًم عمال �لروا�حصلت التهمة للحاكم بسبب لزوم احلبس ستة أ

  . ًعمال �ألصل، فال

 ي اإلسالم ال داعمها مجلة من موارد السجن يفري وغ)ماتالواجبات واحملر( و)قوقاحل(  كتايبث ذكر� يفيوح

  . تكرارهإىل 

  

  ))أضرار احلبس((

 ملا ،ذلك إىل ليتجنب مهما وجد السبيب أن جي ، اإلسالم املقررة يفةن احلبس �ستثناء بعض املوارد الشاذإمث 

  : ةريه من األضرار الكثيف

، األمة  خزانةيوه ل خزانة الدولةّمحيو ًتوقف عن العمل غالباي نين السجإث يح، ةياألضرار االقتصاد: األول

نار ي ود،هيصرف علينار ي ود،وقف من جهة توقف كسبهينار يفد، السجن حتمل األمة نفقا�ا إدارةأن ما ك، نفقاته

  .  وهو ضرر ثالثة أضعاف مرة، سجنهإدارةى صرف علي

  . صلها حال انطالقهحي كان نع عن الثقافة اليتمينه إث يح، ةياألضرار الثقاف: الثاين

  . هريلنفسه أولفي سايالس  النمورك يفاشيتمكن أن يث ال يح، ةياسياألضرار الس: الثالث



٢٠٠

لرابع   . ةرية كثيًأضرارا اجتماعوجب يوذلك  ، عائلته مشردةىث تبقيح، ةياألضرار االجتماع: ا

  .  السجن وخارجه مردوده يفيعطيذلك و، تعقد هويث ية لنفسه حياألضرار األخالق: اخلامس

نزالق زوجتهيان ي بعض األحث يفيح، ة لعائلتهياألضرار األخالق: السادس  أوحال أوالده يف أو وجب السجن ا

لرذ   . املراقب هلمل يلة بسبب عدم املعيا

  . ما أشبه ذلك أو مهندس أو اءّما إذا سجن بن يف، ةي العمراناألضرار: السابع

  . حنوه أو بيما إذا سجن طب يف، ةياألضرار الصح: الثامن

خرج، ةمية اجلريفيعلم سائر السجناء كي ا�رم نيفإن السج، ةياألضرار العدوائ: التاسع وقد تعلم  كما أنه إذا 

  .  ا�تمعها يفيفشية ميجلرا

 أن اء يفي احلهخذ�ًن اإلنسان غالبا إث يح، نيالسجى ة لديولؤحتطم املس: مثل، ر األخراألضرا: العاشر

  . هاريغ إىل ،ً نفسه مسؤوالىريوال ، هؤايقل حيوبذلك ، ًفإذا سجن علم أن الناس رأواه جمرما، رتكب املوبقاتي

إىل  يا أشبه ذلك مما ال داعه والكفالة ومي احلد والشفاعة فري مسألة �خ)احلدود( كتاب مث إ� ذكر� يف

  .تكرارها

  

  ))بة الشرعيةالعقوز�دة على ال ((

  عة ي الشرر املقرر يفهتك هو وعائلته أكثر من القدي بس أن الحي أو دحيمن  كما أن الالزم يف



٢٠١

خرج منه م،ما أشبه أو ،ههإراقة ماء وج أو ،فهيختو أو ، إذاللهأو،  املسلمةوز أهانجيذ ال إ، ةياإلسالم ا دلت  

ملذكورفال وجه للزائد بعد األص، هيعة عليالشر نة حسب الشروط يالب أو ًمثال إمرأة زنت وثبت ز�ها �إلقرار، ل ا

فإنه ،  ا�تمعها سبب ذلك خفتهم وإسقاط كرامتهم يفيجراء احلد علإفإذا صرح ��ا من عائلة فالن عند ، ةيالشرع

  . ائمسائر اجلر إىل وهكذا �لنسبة، وز ذلكجيال 

ًخصوصا إذا أخذ  ،ما أشبه  الصحف أويف النشر ة أويونيالتلفز ة أوي املقابلة اإلذاع يفميظهر وجه التحريومنه 

ه يشف حجاب أخكمن ): عليه الصالة والسالم( ني املومنريأم ي علفعن، رركفإنه حمرم م، راهكإلاإلقرار وحنوه �

   .)١(تهيشفت عوارات بكان

: قال، هي سفلتعين: قلت، نعم: قال، املؤمن حرامى عورة املؤمن عل: قلت له:  قال،نوعن عبد هللا بن سنا

منا هو إذاعة سرهب إيث تذهيس حيل)٢(.   

  . )اآلداب والسنن( كتاب ث يفيهذا احلد  واإلثبات يفينا وجه النفيوقد ب

لزلة واليشر الناس من ال : ًأيضا )عليه الصالة والسالم( علي وعن    .)٣(سرت العورةي عفو عن ا

،  تتبع هللا عثرتهنيفإنه من تتبع عثرات املسلم، نيعوا عثرات املسلمبال تت: نه قالإ )صلى هللا عليه وآله( وعن النيب

   .)٤(فضحهيومن تتبع هللا عثرته 

  عز  قال هللا ،)صلى هللا عليه وآله( عنه ،ىة أخري رواويف

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   



٢٠٢

   .)١( املؤمني من أذل عبدقد �بذين: وجل

  

  ))أفضلية السرت((

  . هنالك جهة أهمتإذا كانّ إال ،ة السرتمي اجلرىومن رأ نفس ا�رم إىل بل من األفضل �لنسبة

 تي زن إين: رجل فقال)صلى هللا عليه وآله( النيبى أت: )عليه السالم( عبد هللا أبو قال: قال، العباس أيب  خربيفف

   .)٢(ًا لهرياسترت مث �ب كان خو ل :) عليه وآلهصلى هللا( فقال رسول هللا ـ :أن قال إىل ـ

ت ي زن إيننياملؤمن ري أم�:  فقال)عليه السالم( ني املؤمنريرجل أمى  أت: قالة،ث األصبغ بن نباتي حدويف

نفسه ى سرت عليئة أن يأحدكم إذا قارف هذه الس عجزيأ: فقال، اجلس :مث قال له، فأعرض عنه بوجهه، فطهرين

طلب : قال، ما قلت إىل وما دعاك:  فقال،ت فطهريني زنينإ نياملؤمن ري أم�: فقام الرجل فقال، هي علكما سرت هللا

لرجل فقال، دثهمحيأصحابه ى مث أقبل عل،  طهارة أفضل من التوبةيوأ :قال، الطهارة   إينني املؤمنري أم� :فقام ا

لزمك من يأتعرف ما  :فقال له، فقرأ فأصاب، إقرأ :قال، نعم: قال، من القرآنً ئايأتقرأ ش :فقال، ت فطهرينيزن

وزكاتكحقوق هللا يف   رأسكًجتد وجعا يف أو عروكيهل لك مرض : ل لهفقا، فأصاب  فسأله،نعم: قال،  صالتك 

   .)٣(كنا مل نطلبيفإن مل تعد إل، ةي العالن كما سألناك يف، السرنسأل عنك يف اذهب حىت: قال، ال: قال، بدنكأو 

لزايني حد يف،)عليه السالم( نياملؤمن رية عن أمي رواويف ، احتفظ به: نه قال لقنربإ ، أقر أربع مراتي الذث ا

لرجل منكم : ب وقالضمث غ   رؤوس ى فضح نفسه علي هذه الفواحش فيت�ما أقبح ا

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   



٢٠٣

   .)١(ه احلدي عل هللا أفضل من إقاميتنينه وبيما بيفوهللا لتوبته ف، تهي بأفال �ب يف، املأل

رواريغ إىل   . ت� ذلك من ال

  

  ))احملتسب وأعماله((

 األسواق طوف يفي )عليه الصالة والسالم( علي ث كانيح، ما كان من أعمال احملتسب ن من املستثىنإمث 

  .)المعليه الصالة والس(  قصص متعددة منقولة عنهكما يف، هريًمنكرا غى وإذا رأ، ىنهيمر و�سمع وي وىريلبنفسه 

  .مهاريوغ، ةياجلار إىل ة إرجاع املاليوقض، ضاتية امليقض مثل

فإذا رأوا املنكر أخربوا ، مثل ذلكى  األسواق وحنوها لإلشراف علضع احملتسب يفي يفاحلاكم اإلسالم هيوعل

  .قرره احلاكميعاجلوه حسب ما  أو ،احلاكم

  .ستتباب األمن للعبادوا،  البالدمر يفه استقامة األي ألمهان ذلك مستثىنوإمنا ك

 ذلكى اء كلها علياألش: )عليه السالم(  لقوله،ة الثقة فقطي الظاهر كفا، هؤالء العدالة والعددشرتط يفيوهل 

خاصة من احلدود  موارد  ويف، املنازعاتنة إمنا تكون يفيوالب، وهذا استبانة .)٢(نةيتقوم به الب أو نيأن تستبّإال 

  . مذكورة هناك

و كان ف، نياحلاكم عمل حسب املواز إىل ل األمرنعم إذا وص  ،دالة والعدد كان أحوط بال إشكالعهم اليول

ـ  ىسميما كان يناه فيما رأيتعارف فيكما   ألجل ي األسواق لألمر والنهدورون يفين كانوا يالذ) شرطة األخالق(ب

 سلطة يفى ن هم أعلي الفقهاء الذىشور ي مثل هذه األمور رأل يفصيوالف، ناهاي رأ بعض البالد اليتاالستقامة يف

  . الدولة

  

  ))مشولية قاعدة درء احلد �لشبهات((

ملراد �حلد أعم من املع، شبهةل �أدرين احلد إمث  كما أنه أعم ، ريه �لتعزيصطلح علي مما نياملع ريغ أو ً شرعانيوا

   من مثل القصاص

                                                

)١(   

)٢(   



٢٠٤

فإذا كانت شبهة ، ه احلكميرتتب علي تحقق حىتي ب أنجين املوضوع إث يح، طبق القاعدةى  عل وذلك،وحنوه

  . زان أو قاتل أو ما أشبه، كيف جيري احلدأو  أنه سارقيف

ًوالشبهة أعم من شبهة احلاكم أو الشاهد أو الفاعل، حكما أو موضوعا، كما  إذا مل يدر احلاكم أن هذا ً

أن  أو ، أنه سرقهدر السارقيمل  أو، ال ارق أودر الشاهد أنه سيمل  أو ،مكدر احليومل �ملوضوع ى درسارق، أو أنه 

  .السرقة حرام

ومل نعم إذا علم الشاهد �   .كن من الشبهةيدر احلكم مع توفر سائر الشرائط مل يملوضوع 

  .)١(ادرئوا احلدود �لشبهات: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا ، الوسائلكما يف فعن الصدوق

ترا من طرق الشى لفتو كتب اث مذكور يفيوهذا احلد   .عة والسنةيًمتوا

فإن كان له ،  ما استطعتمنيادرئوا احلدود عن املسلم:  أنه قال)صلى هللا عليه وآله(  عن النيبًأيضافإ�م رووا 

  .)٢( العقوبة يفئطخي من أن ري العفو خ يفئطخيمام أن فإن اإل، لهيخمرج فخلوا سب

ادفعوا احلدود ما وجدمت له : نه قالإ )صلى هللا عليه وآله(  عن رسول هللا،قهميعن طرى ة أخري رواويف

  .)٣(ًمدفعا

  

  ))زير ومعناه األعمالتع((

ء كان �لضرب،والعربة بيوالتأد وجب الكفير ما يراد �لتعزيستبعد أن يمث ال   أو يالنف أو احلبس أو  سوا

كمن  ، ذلكريبغ أو ،�حلرمان عن بعض احلقوقو  أ،ميرتغ�ل أو ، حولهيضرب النطاق االجتماع أو ،تي الباحلجز يف

تالف ما إ أو ،ارتهيد سجي وجب تعبه حىتيمكان جمهول  إىل ارتهيتؤخذ س أو ً،وماياقة ينع عن السميالف املرور خي

   أو ، البحر اإللقاء يفوأ،  اخلمرةيآن ه ككسريخالف ف

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   



٢٠٥

لراتب أو ،قةيحنوه كهوة عم ن هم السلطة ي الفقهاء الذىة من شوريألكثرراه ايذلك حسب ما  ريغ إىل ،قطع ا

  .ةي الدولة اإلسالما يفيلالع

ة من املوارد يلفهم عدم اخلصوص، المين ظاهرهم خصوص اإلي قبال املشهور الذوإمنا مل نستبعد اإلطالق يف

ردع)هم السالميعل( والبعد أن عم،  ولألسوة،املخصوصة ل واع ا ن جلد إ ثيح، ولقانون األهم واملهم،  مبختلف أن

وامشئزار الناس عن الدولة ، ًوجب سوء مسعة اإلسالم أواليالف املرور خي قطر ممن وم يفي كل عشرة آالف إنسان يف

  . ذلك من األمثلةريغ إىل ،اقةيحرمان بعض الوقت عن الس أو ناري دميتغر وم أويخبالف مثل سجن ، ًاية �نيسالماإل

  

  ))د على سائر العقو�تشواه((

  . د أكثرجي ولعل املتتبع ً،ستفاد منها املالك عرفاي  هنا بعض الشواهد من النصوص اليتوحنن نذكر

ًمع أنه كان ماال قطعا، قهيوحتر  هدم مسجد ضرار:مثل صلى هللا عليه ( املفسرون أنه وجه رسول هللاى وفقد ر، ً

هذا املسجد الظامل  إىل انطلقا :فقال هلما، ومالك بن الدخشم  عند قدومه من تبوك عاصم بن عوف العجالين)وآله

  .)١(هدماه وحرقاهأف، أهله

  .)٢(فيه اجلي فىلقيتخذ كناسة ين  فحرقاه وأمر �،ًايسر ووحش�نه بعث عمار بن إ : ة أخري رواويف

 صلى هللا عليه( ة أنه قالي روانه ورد يفإث ي ح،نيوت املنافقيحبرق ب )صلى هللا عليه وآله( د رسول هللاي �د:ومثل

حرقن ي فلي وهو عليتيًم مث آمر رجال من أهل بيقيؤذن مث يًآلمرن مؤذ�  أو ،شهدون الصالةي أقوام ال نينتهيل: )وآله

   .)٣(تون الصالة�و�م حبزم احلطب أل�م ال يأقوام بى عل

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   
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ًكن جائزا شرعا مل يفإنه إذا مل  ء وما أشبه �األبرد بقتل يوز التهدجي فهل ،ديولو جمرد التهد ديكن وجه للتهديً

  .ذلك

 أو )عليه الصالة والسالم( ي وعل)صلى هللا عليه وآله( دات الرسولي أن �د)الفقه( بعض مباحث وقد ذكر� يف

عد ذلك ﴿: مثل قوله سبحانه،  بعض الكلماتم قبل ذلك خاشن يفيخماشنتهم �لكالم وكذلك القرآن احلك ـ ب َعتل  ُ
ِ َ ْ َ ٍّ ُ

ٍزنيم ة كبيدي كانوا )هم السالميعل( �م وما أشبه من جهة أ)١(﴾َ  رسولل زمان اكتسع دول يف ً،ة جداريرون دول

 إىل حظنا احلدود �لنسبةإذا ال) عليه الصالة والسالم(، وأكثر من أربعني دولة يف زمان علي )صلى هللا عليه وآله(

  . ةية احلالياخلرائط اجلغراف

، لكذف والسوط ومصادرة األموال وما أشبه يالسأصل د وجوة بدون ريدارة مثل هذه الدولة الكبهل ميکن إو

 إدارة الدولة نيًالكالم اخلشن مجعا ب إىل  العمل اضطروادون اخلشونة يفيري ما كانوا )عليه السالم( �مإث يوح

  . مما اختاروا أقلهما، ني اخلشونتيإحد إىل واإلضطرار

ن التحقوا ي الذني املنافقرو هدم بعض د)والسالمعليه الصالة ( ًاي من أن عل)نيوقعة صف( كتاب ما يف: ومثل

  . ةيمبعاو

لرقبة،ةي ما ورد من الكفارات املال:ومثل و ،نيمساك أو نيإطعام مسك أو ،التصدق مبال أو ، كعتق ا ، كسو�م أ

  . ريب والتعزيًوتكون نوعا من التأد،  املالًعا تصرف يفيفإ�ا مج

  .  لصاحبهاالفإنه نك ،حراقها �لنارة وإءمة املوطوي ذبح البهما ورد يف: ومثل

 فإن ،الناسى منها على شخي ً�ًضا معدفهو كما إذا مترضت مر، فلماذا تذبح،  مذنبةريمة غين البهإ: قاليفال 

  ذحبو�ا ألن ال يالعقالء 

                                                

  .١٣:  سورة القلم)١(



٢٠٧

روح ة حسب تفاوت اية أسوأ من االحنرافات اجلسديواالحنرافات األخالق، ست مذنبةيمع أ�ا ل الناس إىل تسر ل

  . واجلسد

نه تصرف إث يح، اصطخرى منذر بن اجلارود عامله عل إىل  �لنسبة)عليه الصالة والسالم( علي  عمل:ومثل

ًتصرفا شائنا تدع انق،  منكّك غريني فإن صالح أب،أما بعد: )عليه الصالة والسالم( هيفكتب إل، ً ًادا يفإذا أنت ال 

ً ألفانيفأقبل فعزله وأغرمه ثالث،  والسالم كتايب يف تنظرنيح ّ إيلفأقبل :أن قال إىل ،هلواك
)١(.   

من سرق الثمار   يف)صلى هللا عليه وآله( النيبى قض:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،ومثل ما رواه السكوين

  .)٢(نيمته مرتيم قرغيعزر ويوما محل ف، هيء علي فما أكل منه فال ش، كمهيف

ورمبا احتمل أن ذلك ، ألن جواز األكل مشروط بعدم احلمل،  من جهة ما أكل وما محلني�ن املرت: ليورمبا ق

  .ًا تعادل مرة بعد النضجيمة حاليًكن �ضجا فمر� القيمن جهة أن الثمر مل 

، مته مائةيًمثال إنسان زرع أرضه مبا صارت ق،  الثاين)الفقه( وإن احتملنا يف، ن خالف الظاهريلكن كال األمر

زرعيقوإذا ب زرع، ًمته ألفاي احلصاد صارت قنيح إىل  ال كن االستفادة من األرض بعد ميوال ، فجاء غاصب وقلع ال

زرع حاالي الشامل لق)من أتلف(ل يدل إىل �إلضافة ألنه، غرم األلفيفإنه ، ذلك ألنه ، ضرر الل يمشمول لدل، ًمة ال

 ذلك من ريغ إىل ، وبعد النضج ألف،متها اآلن مائةيوهكذا إذا أتلف السخال مما ق، ًعرفا سبب ضرر التسعمائة

  . األمثلة

  ه يعل( عبد هللا أيب  عن، عبد امللكومثل ما رواه مسمع

                                                

)١(   

)٢(   



٢٠٨

ًفضربه مائة نكاال وحبسه سنة ، مات ه رجل عذب عبده حىتيفع إلُ ر)عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ ):السالم

   .)١(مة العبد فتصدق �ا عنهيوأغرمه ق

ويف: )عليه الصالة والسالم( عن الصادق ،ىة أخريا روويف ل وتوخذ ، ًعايًضرب ضر� وجي، هك رجل قتل مم

   .)٢(ت املاليمته لبيمنه ق

لوكهئس: قال، )عليهم السالم( عنهم ،يونسة ي رواويف  معروف �لقتل ريإن كان غ:  قال،ل عن رجل قتل مم

   .)٣(نيت مال املسلميب إىليدفع و مة العبديًدا وأخذ منه قيًضرب ضر� شد

رو،  عنهاى � قدور اللحم اليت)صلى هللا عليه وآله( كفاء رسول هللاإ: ومثل  جعفر أيب  عن،اجلارود أبو ىفقد 

سرع املسلمون يف،ربي خ كانوا أجهدوا يفنين املسلمإ: قوليمسعته :  قال)عليه السالم(   فأمرهم رسول هللا، دوا�م فأ

  .)٤(الدوابى ًوكان ذلك إبقاءا عل، قل أ�ا حراميومل ، كفاء القدور� )صلى هللا عليه وآله(

 فأمر ،ربيوم خيإن الناس أرادوا حلوم دوا�م : قولي )عليه السالم( جعفر أ� مسعت:  قال،ريبص أيب وعن

ومل ،كفاء قدورهم �)صلى هللا عليه وآله( رسول هللا    .)٥(رمهاحي و�اهم عنها 

ًه رجل كسر بربطا ينه رفع إلإ:  قال)عليه الصالة والسالم( إىل علي  �سناده،ت�ومثل ما عن اجلعفر

   .)٦(فعطله

لزاينق يفل واحل،)٧(ديما ورد من التعب: ومثل   .  ا

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

  . أي النفي عن البلد)٧(



٢٠٩

روان بن احلكم يفً، حكما)صلى هللا عليه وآله( د رسول هللايتبع: ومثل   .  قصة مشهورة وم

  . صفون بعض النساءين كانوا ي احلمقاء الذ بعض)صلى هللا عليه وآله( دهيتبع: ومثل

  .لوكمامل إىل ة �لنسبةيناجلاالنعتاق بسبب ا: ومثل

   .)١(ل به فهو حرّكل عبد مث:  قال)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن، عمن ذكره،فعن جعفر بن حمبوب

وكه أنه  يف)معليه السال( نياملؤمن ري أمىقض:  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن،ريبص أيب وعن ل  من نكل مبم

   .)٢(رثهيثه فهو فإذا ضمن حد، من أحب إىل توىليذهب في سائبة ،هيل له عليحر ال سب

   .)٣(هايل ملوال�ا عليإ�ا حرة ال سب)  خ لد�اي وليثد (د�اي وليدي إمراة قطعت يف يرو :وعن الصدوق

 )عليه السالم( علي  رجل جدع أنف عبده فأعتقهيف ينه قضإ ):هم السالميعل(  بسند األئمة،ت� اجلعفرويف

  .)٤(وعزره

 )عليه السالم( علي  فأعتقه، رجل جدع أذن عبده يف)عليه السالم( علي ىقض: قال ،ىة أخري رواويف

  .)٥(وعاقبة

 العبد )عليه الصالة والسالم( علي  عبده فأعتقىرجل أخص :)عليه الصالة والسالم(  عنهى،ة أخري رواويف

   .)٦(دي السرفعز، دير شديل بعبده أعتقنا العبد مع تعزّمن مث:  وقال،اقبهوع

  : نه قالإ ،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،وعن دعائم اإلسالم

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   



٢١٠

لرجل عبده أدبه السلطان أد� بل    .)١(هيل به عوقب به وأعتق العبد علّ فإن مث،ًاغيًإذا قتل ا

باعويف :  فقال)صلى هللا عليه وآله(  النيبى فأت،هّة له فجدع أنفه وجبيًما مع جار أنه وجد غال،روح أيب  قصة زن

من فعل هذا بك،باع:  فقال مره :  فقال،هذاى ما محلك عل:  فقال)صلى هللا عليه وآله(  فدعاه النيب،زن كان من أ

اذهب فأنت حر :)صلى هللا عليه وآله(  فقال النيب،كذا وكذا
)٢(.  

  .ماحلر إىل من أجرم مث فر له ومشربه يفكمأ ق يفييالتض: ومثل

روا :ومثل   . هريتاب احلقوق وغك ر�ه يفك مما ذ، موارد السجنت الوارده يف�ال

زوجة يفنيل بومثل وجوب الفص زوج وال   .  كتاب احلجمما ذكر�ه يف،  حج العقوبة من مكان اجلماع ال

 القرآن ن خلفوا مما ذكر يفيالثالثة الذى عل يعجتما النطاق اال)صلى هللا عليه وآله( ضرب الرسول :ومثل

   .)٣(مياحلك

  .  املضاجع للناشزةاهلجر يف: ومثل

  . ًه سابقاي مما أملعنا إل،ل األهم واملهميدل: ومثل

  . ة املخرخ ا�رم يفي بتلط)عليه الصالة والسالم( علي  أمرما ورد من: ومثل

 رسول هللا:  قال،)هم السالميعل( ي علعن، عن آ�ئه، ن الرضاع يفقد رو، الواجدّيل  إطالق العقوبة يف: ومثل

  ه يصلى هللا عل(

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   



٢١١

   .)١(عز وجلكره هللا يما ينه فيكن دي ما مل ،ل عرضه وعقوبتهحين ي الواجد �لديل ):وآله

  . الءي كتاب اإل كما ذكر�ه يف،قّطلي  الطعام والشرب حىتيف يلؤاملى د عليالتشد: ومثل

ه يرفاعة قاض إىل )عليه الصالة والسالم( علي  كما كتبه،ًال بهيه تنكي األسواق والنداء علرم يف طواف ا�:ومثل

  . انةيث خان خيح، ابن هرمة إىل �ألهواز �لنسبة

براهي غىفقد رو، ف شاهد الزوريتطو: ومثل  ًاين علإ ):هما السالميعل( هي عن أب، عن جعفر،مياث بن إ

ف يفط، سوقه إىل ًا بعث بهيوإذا كان سوق، هيح إىل ًبا بعث بهي شاهد زور فإن كان غر كان إذا أخذ)عليه السالم(

   .)٢(لهي سبيلخيمث ، ًما�بسه أحيمث ، به

 رسول هللا إىل جاء رجل:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،ح عبد هللا بن سناني صحويف، د ا�رمييتق: ومثل

فامنع  قال، قد فعلت: قال، فاجسها :)صلى هللا عليه وآله( فقال، د المسي ال تدفع يأمإن :  فقال)صلى هللا عليه وآله(

   .)٣(عز وجل من أن متنعها من حمارم هللا ء أفضليفإنك ال تربها بش، دهايق : قال،قد فعلت:  قال،هايدخل عليمن 

لرجل )لسالمعليه ا( جعفر أ� سألت:  دمحم بن مسلم قالىفقد رو،  احلائضيكفارة وط: ومثل رأة امل يت� عن ا

ب جيجعلت فداك : لتق: قال، ناري استد�ره نصف دويف، ناريض دي استقبال احله يفيب علجي: قال،  حائضيوه

لزاين ًمخس وعشرون سوطا، نعم: قال، حلدء من ايه شيعل    .)٤(ربع حد ا

  

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   



٢١٢

  

  ))ما يلزم على التيار اإلسالمي((

ملية العاملي الدولة اإلسالميف أو ،احلكم إىل الوصول  مجاعةاء متثل يفسوـ  يار اإلسالمي الت:)مسألة( ـ قبةترة ا  

  : حظ ثالثة أموراليلزم أن ي

  . الطاقة واهلدف: األول

  . ينبغيالواجب وما ال : والثاين

  . ةياحلضارة مرتكز احلر: والثالث

  

  ))طاقة واهلدفال((

  .ورمبا تنقص منه، ةيورمبا متساو، د من اهلدفزيفإنه رمبا تكون الطاقة أ: أما األول

.اهلدف إىل لودة بعد الوصيد للطاقة املتزاي تبد: األولويف

  .ةي القض عدالة يف: الثاينويف

  .ب اهلدفيب بتجنبها تقرجي حماولة فاشلة : الثالثويف

أكثر من كون وقودها يقد ، البلد الفالين إىل لوصوللارة ذات الوقود عشرة أرطال اهلادفة يًمثال إن الس

لزائد إن مل يوهنا ، نصف ذلك إىل ث الوصول حباجةيح، الوصول نعكس يوقد ، ًداي هدف آخر تبدصرف يفيكون ا

  منتصف هو يفيالبلد الذ أي ًفالالزم أن تقصد هدفا آخر، وهنا احملاولة فاشلة، ضعف املقدار إىل فالوصول حباجة

  .ًق مثاليالطر

ـسور للعامليلكن امل، رهايكن تقدمي لة الة طاقة هائي األمة اإلسالمشك أن وال ـ ًدولة أو ًارايت   كون يقد  

 أو ةية للدول الصناعيمساو إىل ل الدولة من املتخلفةيتبد أو، دولة إىل اريل التين تبدماهلدف  إىل بقدر الوصول

  .ة وهذا هو احملاولة الناجح،)١(هيعلى علي وال علوياإلسالم   حسب،هايمتقدمة عل

ى مستو إىل رتفعي حىت ًأيضاه ريغ ريسيما تإوهنا الالزم ، نينك اهلدفيمثل ذ ،سور دون ذلكين املكويوقد 

  .ىاهلدف األمس إىل دة للوصولي طاقة جدريسيه تيوبعد الوصول إل، جعل هدف أقرب أو ،اهلدف

  وقد 

                                                

)١(   



٢١٣

 إىل له بعد الوصوليطوعمرانه ال تع ة سائر العامليهدا إىل فالالزم مالحظة صرفه، سور فوق ذلكيكون املي

  .الدولة املتقدمة أو إىل الدولة

د يبسبب تبد أو ، طاقتها وهدفهاني بةر املسافياحلكم بسبب عدم تقد إىل ة مل تصليسالمحزاب اإلومعظم األ

 أراد احلكم ي حزب إسالميقي بلد أفرويف، ريات عوض السيث اشتغلوا �جلانبيح، اهلدف إىل ري السري غطاقتها يف

فاشتغل احلزب ،  البلد هلا وز�ا يفىقارب من ست قويما  إىل ًوكان البلد مقسما، شتغل �ملهاترات والسبابلكنه ا

نضواء حتت لواء من ستعدون لاليومن الواضح أن الناس ال ، نفسها كل تلكى  مما ألبت علىبسباب تلك القو

  .ُوأحزاب أخر بالد قال يفيومثل ذلك ، احلكم إىل ًد �م شرا إذا وصليريسبهم وي

 وقبل ذلك قال ،)١(ًاملوطئون أكنافا :)عليه الصالة والسالم( ًار مصداقا لقولهيكون التيولذا فالواجب أن 

فضوا من حولك﴿: سبحانه ـ ن و كنت فظا غليظ القلب ال َفبما رمحة من ا� لنت هلم و ل
ِ
ْ َْ ْ

ِ ِ ٍُّ َ َْ َ ُِ ْ ْ َ َ � َ ْ ََ َْ َْ َ َُْ َِِّ
َ َ َ

ِ﴾)٢(.   

د يريكمن  أو ،�ألصول أو باتي كل وقته �ألديفشتغل يد االجتهاد لكن يرياب كمن إن مثل هؤالء األحز

رج توقف في الطر مث إذا عن له يفالبلد الفالين إىل الوصول م   . هيق 

  ))الواجب وما ال ينبغي((

 عنه عربي مما ،ينبغيقف دون كله ما ال يء لكن يب شجيفقد ، ينبغي وهو مسألة الواجب وما ال :وأما الثاين

ة كب، دياملطلق واملق أو بلسان األصول �لعام واملخصص زوريًمثال قد تفكر دول ة رين الدول الصغ ماد بعض عمالئهية ت

كون السالح ي معاد ين وقع ذلك البلد حتت انقالب عسكرد من جهة إي التزوينبغي لكن تالحظ أنه ال ،�لسالح

   لزم مالحظة األهميوهنا ، ةري مصاحل تلك الدولة الكببعضى ًضررا عل

                                                

  .١٥٩:  عمران سورة آل)١(

)٢(   



٢١٤

  . والتنزل عن املهم ألجل إحراز األهم،واملهم

  يفً�فكر جديفإذا مل ، اةي كل خطوة من خطوات احل هذا املعرض يفًدولته دائما يف أو يار اإلسالميوالت

  . املقام من أهم األمورفحسن االنتخاب يف، السقوط أو وفالوق أو رية التأخيح لوقع ضحيجالتعادل والرتا

 العلم ة منريات كثيخلف إىل بل ذلك حباجة، أحسن أو نه حسنزعم أي يه جمرد اختاذ القرار الذراد بيوال 

لر واالستشارة والتجربة . لكذ إىل وما وضبط األعصاب وهضم النفس وعدم الغرور ضع للواقعاوالتو حيوسكون ا

وذرة من الغرور ، وته اهلدف املنشودفي ألن ال،  سنةنياملشكلة مخس أو ءي املستحملياإلنسان أن ى ب علجيبل 

  . حساب االستعالء والكرب وما أشبهى  �هلدف عليوديما أشبه  أو والتهور

  

  ))ة مرتكز احلريةاحلضار((

، ةياملرجعى وشور ة املتنافسةي�ألحزاب احلرة اإلسالمّ إال ة املنشودة ال تقومي فإن الدولة اإلسالم:وأما الثالث

  .ها ذانك األمراني علبىنية يحضارة إنسان إىل وكالمها حباجة

لربّ إال قوميال ى فالشور لرأ،  العاميأسبب ا  ل اجلارف يفيت كمفعول الس� املعنو يف العاميفإن مفعول ا

لرأ، ت�املاد ناعل من اإليد سي العام وليوا ة هائلة من يخلف إىل وكل ذلك حباجة، ةواملدارا واالستقامة والصرب ق

لرفياإلنسان   . األمةة يفيعة املعنوة وا

ث السقوط يح إىل هؤتفتت أجزاينهدم وي لسرعان ما ، بدون مثل هذه احلضارةىن قام الشورأولو فرض 

  .األخذ �لزمام إىل ورجوع الغرب

ة مل تكن ية احلضارية املتنافسة لكن األرضية لألحزاب اإلسالمية احلريكما أنه إذا فرض إعطاء الدولة اإلسالم

اتر واستغالل القدرة للفساد هصها عن االجتماع �لتي هدم أنفسها وتقلة يفيستعمل األحزاب احلريما  نمتوفرة لسرعا

  ، فسادواإل



٢١٥

ة تشكلت لكن عدم نضج األمة وعدم ي أن األحزاب اإلسالمي بلد إسالمنا يفيوقد رأ، جة السابقةيوتعود النت

ن أ حىت ،واالستبداد �ألمرى رب سائر األحزاب والقوة بضي للحرة أوجبت استغالل احلزب احلاكمية احلضارياخللف

  .د األفسديًعاد سابق العهد الفاسد فرارا من احلاصل اجلديالناس متنوا أن 

ملرتقبةية للدولة اإلسالمي خلفي هوكل ما ذكر�ه من األمور الثالثة اليت   : نيأمر إىل  حتتاج،ة ا

ة يواالقتصاد ةيواالجتماع اسةي خمتلف األبعاد الس يف،اهاأقص إىل  واسعة تعم األمة من أقصاهاثقافة: األول

  . هاريوغ ةيوالرتبو

ح ي والعكس صح،س �قل من عمل الثقافةيفإن عمل األسوة ل ،كونوا أسوةي حىتمحلة لتلك الثقافة : الثاين

  .رقوى كما أن الثقافة بدون األسوة حرب عل،  تتهدم بسرعةفة الواسعة بدون الثقافإن األسوة، ًأيضا

  األول لألسوة والثاين،قارنون �لكتاب املنزل من السماءي )نيهم أمجعيصلوات هللا عل( اءي واألولءايد األنبولذا جن

  .)١(احلوض ي علرداي فرتقا حىتيلن  :هماياج األمة إلير احتي تقريف )صلى هللا عليه وآله( وقد قال الرسول، للثقافة

  

  ))الرفق والالعنف�ت يف روا((

ة كبولذ رواريا جند اإلسالم ذكر مجل لرفق والصرب  احللمت يف�ة من ال ، كوما أشبه ذل ةواملدارا )٢(والتؤدة وا

  : جالة هذه العونقتنع بذكر بعضها يف

لرفق : )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،فعن معاذ بن مسلم رق خلوا، نميا

  .)٣(شؤم

لرفقحيق يإن هللا رف:  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن،جابروعن  لرفق ما ال ى  عليعطيو، ب ا ى  عليعطيا

   .)٤(العنف

لرمحان بن   ه يعل( جعفر أيب  عن،هي عن أب،يليل أيب وعن عبد ا

                                                

)١(   

ُأَما التؤدةو: َقال األزهري): وأد(ويف لسان العرب مادة .  التؤدة أي التأين يف األمر)٢( َمبعىن التأين يف األمر ُّ ِّ ٌ فأصلها وَأدة مثل التكأة َأصلها وكأة،َ ٌَ َ ََ ُ
ِ َ ُّ َ ُ، 

ْاتئد � فىت، و:  ومنه يقالً،فقلبت الواو �ء تئد َّ ـ ي ُقد ا�د  َِّ َ َاتئادا إذا �ىن يف األمرَََّ َّ ََ ِ ً َثالثيه غري مستعمل ال يقولون وأَد يئد مبعىن ا�دو:  قال،َّ َََّ ُ َِ َ.  

)٣(   

)٤(   



٢١٦

لرفقميًء قفال وقفل اإليإن لكل ش:  قال)السالم    .)١(ان ا

لرفق قسم له اإل: ال ق،)عليه الصالة والسالم( جعفر أيب وعن   .)٢(انميمن قسم له ا

لرفق وسع يا أهل بميأ:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن، عن رجل،د بن أرقم�وعن ز ت أعطوا حظهم من ا

رزقهم يفيهللا عل لرفق يف، ال لرفق،  املال من السعة يفريشة خير املعي تقد وا  معه ىبقير ال يوالتبذ، ءيعجز منه شي ال وا

لرفقحيق ي رفعز وجلإن هللا ، ءيش    .)٣(ب ا

لرفق خلقا : )صلى هللا عليه وآله( رسول هللا:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،وعن جابر ما  ،ىرُيًلو كان ا

   .)٤(ء أحسن منهيكان مما خلق هللا ش

لرفق نصف الع:  قال)عليه السالم( احلسن أيب  عن،بن بكرى وعن موس    .)٥(شيا

لرفقحيق يإن هللا رف:  قال)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،رياد بن بشوعن مح   .)٦(ب ا

زرارة ى وضع عليفق مل إن الر: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،وعن 

نزع من ش، زانهّ إال ءيش    .)٧(شانهّ إال ءيوال 

لزإن يف:  قال،) وآلهصلى هللا عليه( ة عن النيبي رواويف لرفق ا لربكة� ا لرفق حيومن ، دة وا    .)٨(ريرم اخلحيرم ا

لرفق عن أهل ب يما زو:  قال،)عليه السالم(  الصادقة عني رواويف    .)٩(ريعنهم اخل يزوّ إال تيا

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   

)٩(   



٢١٧

فقال  ،ممن القوم كالرجل  ني وبيني بي وجرقال يل:  قال،)عليه السالم( احلسن أيب  عن،وعن هشام بن أمحر

   .)١( غضبهمن كان كفره يف  يفري غضبه وال خفإن كفر أحدهم يف، ارفق �م: يل

لرفق حيق يإن هللا رف: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،وعن السكوين ب ا

   .)٢(هي علنيعيو

هللا أرفقهما  إىل ًكان أعظمهما أجرا وأحبهماّ إال انثناما اصطحب : )عليه السالم( قال ،ىة أخري رواويف

   .)٣(بصاحبه

لرفقحيق يإن هللا رف:  قال،)هما السالميعل(  عن أحدمها،ةي رواويف    .)٤(ب ا

   .)٥(د من الناسيري أمره �ل ما ًقا يفيمن كان رف: نه قالإ ،)عليه الصالة والسالم(  عن الصادق،ةي رواويف

لرفق يف، ني الدًا فقههم يفريت خيإذا أراد هللا �هل ب: نه قالإ ،)لى هللا عليه وآلهص( وعن رسول هللا  ورزقهم ا

   .)٦( شأ�موالقصد يف، شهميمعا

   .)٧( ال رفق لهيف الذيبغض املؤمن الضعين هللا لإ: نه قالإ ،)صلى هللا عليه وآله( وعنه

  . ضبطهاى لتمكن عيث ال يالظاهر أن ضعفه من جهة النفس ح: أقول

لرفق عل: نه قالإ ،)صلى هللا عليه وآله( وعنه   ى ُما وضع ا

                                                

  .١٠ �ب الرفق ح١١٩ ص٢ج:  الكايف)١(

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   



٢١٨

لرفق أعط يفمن أعط، شانهّ إال ءيشى اخلرق علوال وضع ، زانهّ إال ءيش ومن حرمه  ،واآلخرة اي الدنريخ يا

   .)١(ا واآلخرةي الدنريحرم خ

  .)٢(هي علنيعيب الرفق وحيإن هللا : نه قالإ )صلى هللا عليه وآله( وعنه

ب حي،  الثوابيعطيق يإن هللا رف: )صلى هللا عليه وآله(  رسول هللا:قال، )عليه السالم(  جعفرأيبعن  ،وعن جابر

لرفق ما ال ى  عليعطيو، قيكل رف    .)٣(العنفى  عليعطيا

 هللاقال رسول :  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب ىدخلت عل:  قال،معاذ بن مسلمعن  ،ريسدبن وعن جابر 

لرفق : )صلى هللا عليه وآله(    .)٤( واخلرق شؤم،نميا

لرفق فقد حرم، والتأين ًا أرشدهم للرفقريت خيإذا أراد هللا �هل ب :نه قالإ )صلى هللا عليه وآله(وعنه   ومن حرم ا

  .)٥(رياخل

ً منه فرجاعل هللا لكجي ؤدة حىتك �لرفق والتيًإذا أردت أمرا فعل: )صلى هللا عليه وآله( وقال
)٦(.   

لرفق يفحيق يإن هللا رف: )صلى هللا عليه وآله( وقال    .)٧( األمور كلهاب ا

لرفق خ، ك �لرفقي هشام عل�: نه قالإ ،)عليه السالم(  عن الكاظم،وعن هشام بن احلكم خلرق ، ريفإن ا وا

لرفق والرب وحسن اخللق  ،شؤم رزد يفيزير و�عمر الديإن ا    .)٨(ق ال

  نه قال لولده إ ،)عليه الصالة والسالم( ني املؤمنريوعن أم

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   



٢١٩

لرفق بين�: )عليه السالم( نياحلس    .)١(وآفته اخلرق،  رأس العلم ا

ى به اخلضر موسى كان آخر ما أوص:  قال،)ه السالميعل( نياحلس علي بن  عن،يالقم وعن جعفر بن أمحد

والعفو ،  األمورالقصد يف ،هللا ثالثة إىل فإن أحب األمور،  �لذنبًن أحداريال تع:  أنه قال)هما السالميعل( بن عمران

لرفق لعباد هللا،  املقدرةيف    .)٢(امةيوم القيرفق هللا به ّ إال اي الدنوما أرفق أحد �حد يف، وا

نزه( كتاب ويف لرأيلعما ارتج أمر وأحجم : نه قالإ ،)عليه السالم(  عن الصادق)ةال  ،ليت به احليوأع، يه ا

لرفق مفتاحهّإال     .)٣(كان ا

لرفق رأس احلكمة:  قال)صلى هللا عليه وآله( وعن رسول هللا فارفق  ق �مف فرًئا من أمور أميتيش  اللهم من ويل،ا

   .)٤(هيهم فاشقق عليومن شق عل، به

لرفق : نه قالإ )عليه السالم( ني املؤمنري عن أم،)الغرر(  يفين اآلمدعو    .)٥( األسبابسهليسر الصعاب وييا

لرفق �أل: )عليه السالم( وقال باع من كرم الطباعا    .)٦(ت

لرفق مقابل العنف واخلرق إىل هذا �لنسبة   .ا

  

  ))روا�ت يف التواضع((

 مسعته : قال،) السالمهيعل (عبد هللا أيب  عن،ة بن عماريفعن معاو ، مقال التكربالتواضع يف إىل وأما �لنسبة

موكلنياء ملك السمإن يف: قولي    .)٧(ومن تكرب وضعاه،  فمن تواضع � رفعاه، �لعبادني 

قرب الناس أ داود كما أن � ،داود إىل عز وجلهللا ى ما أوح يف: نه قالإ ،)عليه الصالة والسالم( وعن الصادق

   .)٨(من هللا املتواضعون كذلك أبعد الناس من هللا املتكربون

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   



٢٢٠

نة ي واضع سفينأاجلبال  إىل  هللاىفأوح: قال ثي حد يف)عليه السالم(ى  موساحلسن أيب  عن،ريبص أيب وعن

نة جبؤجؤها ي وهو جبل عندكم فضربت السفي وتواضع اجلود، فتطاولت ومشخت،جبل منكنى  علينوح عبد

   .)١(اجلبل

:  ملك فقال)عليه وآلهصلى هللا ( رسول هللاى  أت:ذكر أنهي )عليه السالم( جعفر أ� مسعت:  قال،وعن دمحم بن مسلم

ًك أن تكون عبدا رسوال متواضعاريخيإن هللا  ً ًملكا رسوال أو ً ًعبدا :  فقال،ده أن تواضعي بأ وأوم،ليجربئ إىل  فنظر،ً

ًمتواضعا رسوال    .)٢(ح خزائن األرضيومعه مفات: قال ً،ئاينقصك مما عند ربك شيمع أنه ال : فقال الرسول، ً

 الناس ما حتب أن يالتواضع أن تعط :قال:  قال،)عليه السالم( احلسنيب  أ عن،وعن احلسن بن اجلهم

   .)٣(تعطاه

 يت�ب أن حيال ، مينزهلا منزلتها سليعرف املرء قدر نفسه فيأن  منها ،التواضع درجات: قال ،ث آخري حدويف

   .)٤(نيب احملسنحيوهللا ، الناسعاف من ، ظيكاظم الغ، ها �حلسنةأئة دريسى إن رأ ،هي إلىؤتيمثل ما ّ إال حدأإىل 

:  قال،)همايصلوات هللا عل( ي لعلة النيبي وصيف، )عليهم السالم( عن آ�ئه ،)عليه الصالة والسالم( وعن الصادق

ار دولة األشراري ترفعه فوق األخًارحي هي إلعز وجل قعر بئر لبعث هللا ع يفيالوضوهللا لو أن  ي عل�)٥(.   

توكل:  فقلت له)عليه السالم( سألت الرضا: قال، موعن احلسن بن اجله أن :  فقال يل،جعلت فداك ما حد ال

  ال ختاف 

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   



٢٢١

عطوك ي الناس من نفسك ما حتب أن يأن تعط:  فقال،جعلت فداك فما حد التواضع: قلت: قال، ًمع هللا أحدا

م كيجعلت فداك أشته: قلت، مثله    .)١(عندكف أ� يأنظر ك: فقال، ف أ� عندكي أن أعل

، دون ا�لس��لس ى رضيإن من التواضع أن :  قال،)هم السالميعل(  عن آ�ئه،عبد هللا أيب  عن،وعن السكوين

ملراء وإن كان حميوأن  ،ىلقيمن ى سلم عليوأن    .)٢(ىالتقوى وال حتب أن حتمد عل ً،قارتك ا

 ،نوا معه �حللم والوقاريوتز، اطلبوا العلم: قولي )عليه السالم( عبد هللا أ� مسعت:  قال،ة بن وهبيوعن معاو

   .)٣(ذهب �طلكم حبقكمين فيوال تكونوا علماء جبار، وتواضعوا ملن طلبتم منه العلم ،وتواضعوا ملن تعلمونه العلم

ت يقض:  فقالوا،ا يلهكم حاجة اقضوي إليل: يني قال للحوار)عليه الصالة والسالم(ى سين عإ :ةي رواويف

روح هللا�حاجتك  إمنا ، إن أحق الناس �خلدمة العامل: فقال، كنا أحق �ذا منك:  فقالوا، فقام فغسل أقدامهم، 

�لتواضع : )عليه الصالة والسالم( عيسى مث قال،  لكمي الناس كتواضع يفي ما تتواضعوا بعديتواضعت هذا لك

   .)٤(ل اجلبنبت الزرع ال يفي السهل وكذلك يف، تعمر احلكمة ال �لتكرب

 ريوتواضع من غ، وب الناسيععن  هبيملن شغله ع طوىب: نه قالإ )عليه الصالة والسالم( نياملؤمن ريوعن أم

لرمحة، منقصة    .)٥(ةي معصري غًوأنفق ماال مجعه يف ،وخالف أهل الذل واملسكنة، وجالس أهل الفقر وا

   ، ثالث العقل يفلكما:  قال،)عليه السالم( وعن الصادق

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   



٢٢٢

   .)١(ريوالصمت ال من خ ،نيقيوحسن ال، واضع �الت

فإنه من ، ك �لتواضعيعل: ته عند موتهي وص يف)عليه الصالة والسالم( ني املؤمنريقال أم ،)�ج البالغة( ويف

   .)٢(أعظم العبادة

   .)٣(�لتواضع تتم النعمة: )عليه السالم( وقال

 ءاياألغنى ه الفقراء عليوأحسن منه ت ،ً طلبا ملا عند هللاء للفقراءايما أحسن تواضع األغن: )عليه السالم( وقال

   .)٤(هللاى ًاتكاال عل

موكلني ملكاء السمإن يف: قوليمسعته :  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،ة بن عماريوعن معاو ،  �لعبادني 

   .)٥( ومن تكرب وضعاه،فمن تواضع � رفعاه

ًفا يًكان رجال شر:  قال، عن دمحم بن مسلم،يالسيسألت عبد هللا بن دمحم بن خالد الط: صرالن  قال أبو،يوعن الكش

زان يالكوفة أخذ قوصرة من متر مع م إىل فلما انصرفوا،  دمحم�تواضع : )عليه السالم( جعفر أبو  فقال له،ًموسرا

مر فلن  � أمرينين موالإ: فقال، حتنافض: فأ�ه قومه فقالوا له، هي علينادي ر�ب مسجد اجلامع وصاى وجلس عل

برح حىت،أخالفه رغ من ب  ولن أ ف  ع وشراء فاقعد يفيأن تشتغل ببّ إال تيإذا أب: فقال له قومه،  هذه القوصرةع ما يفيأ

   .)٦(طحنيً ومجال فجعل ى رحأي فه،نيالطحان

   .)٧(رفعه هللاّال  إما تواضع أحد: نه قالإ ،)صلى هللا عليه وآله( ة عن رسول هللاي رواويف

   .)٨(�لتواضعّ إال  وال عريبيال حسب لقرش:  قال،) السالمهيعل( نياحلس علي بن  عن،محزة الثمايل أيب وعن

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   



٢٢٣

  .)١(كسبك السالمةيالتواضع :  قال،)عليه السالم( ني املؤمنري أموعن

  .)٢(ف التواضعينة الشريز :)عليه السالم( وقال

ملرحومون ،نيللمرتامح طوىب: لي اإلجننه قال يفإ )ليه السالمع( وعن هشام عن الكاظم وم ي أولئك هم ا

  .)٣(امةيوم القيرتقون منابر امللك ي أولئك ،اي الدن يفنيللمتواضع طوىب :أن قالإىل ، امةيالق

زرع �: )عليه السالم( وقال  قلب فكذلك احلكمة تعمر يف،  الصفانبت يفي السهل وال نبت يفي هشام إن ال

أمل تعلم  ،وجعل التكرب من آلة اجلهل، لة العقلجعل التواضع آ ألن هللا تعاىل، ار قلب املتكرب اجلباملتواضع وال تعمر يف

ومن ، تواضع � خفضه هللايفكذلك من مل ، ه وأكنهومن خفض رأسه استظل حتت، السقف برأسه شجه إىل أن من مشخ

ولكن رفعهم بقدر ،  بقدر تواضعهمنيرفع املتواضعيمل واعلم أن هللا  :)المعليه الس(أن قال  إىل ،تواضع � رفعه

   .)٤(عظمته وجمده

   .)٥(فإن أفضل العمل العبادة والتواضع: ثي حد أنه قال يف)عليه السالم( وعن الصادق

  : )عليه الصالة والسالم( ني املؤمنريوان املنسوب ألميوعن الد

للتواضع منزال ادكواجعل فؤ ً  

  .)٦(ليف مجين التواضع �لشرإ

   .)٧(�لتواضعّ إال ال حسب: نه قالإ ،)صلى هللا عليه وآله(  عن رسول هللا،)عليه السالم( علي ة عني رواويف

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   



٢٢٤

   .)١(ورأس احلزم التواضع: ثي حديفقال نه إ )عليه السالم( وعن الصادق

،  مسكنةري غل نفسه يفوأذ ، منقصةري غيفن تواضع مل طوىب:  قال،)صلى هللا عليه وآله( ة عن النيبي رواويف

   .)٢(ةي معصريوأنفق من مال مجعه من غ

جعفر  إىل  ملك احلبشةيأرسل النجاش: نه قالإ ،)عليه الصالة والسالم(  عن الصادق،وعن مسعدة بن صدقة

 أيب  فقال جعفر بن،ابيثله خلقان ايالرتاب وعلى ت له جالس علي به وهو يفيطالب وأصحابه فدخلوا عل أيب بن

صلى (ً  نصر دمحماياحلمد هللا الذ:  وجوهنا قالريما بنا وتغى فلما أن رأ، تلك احلالى ناه علي رأني فأشفقنا منه ح:طالب

شركمال أ هي فيني وأقر ع)هللا عليه وآله  من ني أرضكم ع الساعة من حنوه جاء يفإن: فقال، ها امللكيأى بل: فقلت، أب

 ،ن وقتل فالن وفالن وأهلك عدوه وأسر فالن وفال)صلى هللا عليه وآله(ً ه دمحماي أن هللا قد نصر نبأخربين ف، هناكوينيع

ها يأ: فقال له جعفر،  ضمرة هناك وهو رجل من بينيغنمى ث كنت أرعيه حي أنظر إلكأين، بدرقال له يالتقوا بواد 

عليه (ى سيعى ل علزما أني� جند فإ جعفر �: فقال، خللقانك هذا ايالرتاب وعلى ً أراك جالسا علامللك الصاحل فما يل

 ه دمحمي نعمة نبفلما أحدث هللا يل، دث هلم من النعمةحيما  ًثوا له تواضعا عنددحيعباده أن ى  أن من حق هللا عل)السالم

د يإن الصدقة تز: ألصحابه ذلك قال )صلى هللا عليه وآله( فلما بلغ النيب،  أحدثت � هذا التواضع)صلى هللا عليه وآله(

  د صاحبها يزيوإن التواضع ، رمحكم هللايفتصدقوا  ،صاحبها كثرة

                                                

)١(   

)٢(   



٢٢٥

   .)١(عزكم هللايوا ًد صاحبه عزا فاعفيزين العفو إو، كم هللارمحيرفعة فتواضعوا 

رواريغ إىل ، ثيحادها من كتب األري الوسائل واملستدرك والبحار وغدها املتتبع يفجي ة اليتريت الكث�ها من ال

  . ذم أضدادها أو  مدح هذه الفضائلسواء يف

  

  ))زم واحليطةاحل((

، ة احلزمية من التمسك بغايالدولة اإلسالم أو اريبد للت ال، انعكاس احلقائقن مدارك الناس خمتلفة يفإث يمث ح

اختالف  أي ملحي والالزم أن ال، اجلهل أو ذرة من الغرور ضره حىتيذلك و، األمام إىل ري السيفطة واحلذر يواحل

فإن اختالف الناس ، ليف والتقلي أحسن من التخفي هه �ليتج الغرض فالالزم عالنيولو فرض تب ،األغراضى عل

  :  عن مخسة أمورئ�ش

  . األجتهاد: ١

  . واملصلحة: ٢

  . واإلحساس: ٣

  . والعلم: ٤

  . واجلهل: ٥

  . ًل جدايولعله قل، ر األغراضو ديت�ًا ريوأخ

 أ�م نشك يف ن اليت خمتلف أنظار الفقهاء العدول الذ�الد إىل  من الطهارة)الفقه( يفى � نرإف: لواأل أما

 نيأن أهل القوانى كما نر، ستنباط االواحد منهم يف أي قصريومل ، ىء من اهلويشو�م شيوجه هللا وال دون يري

  وهكذا حال ،  أنظار بعضهم عن بعضفالخي

                                                

)١(   



٢٢٦

كون يبدون أن  ،ًا خمتلفيات �نيزئ اجلىقها عليًات أوال مث تطبيإن درك الكلف، همري وغنياألطباء واملهندس

  . يغرض خارج أو ًاريتقص

ب املتعب يالطبًمثال  ،ًا ما تتضارب املصاحل مما ختتلف ألجله النتائجريفإنه كث ،وهو اختالف املصاحل: الثاين وأما

ؤمله املرض ي يض الذي مصلحة املرنمايب، حيسرتي عائلته أن ًال مصلحته ومصلحةية عشر لي الثانالدار يف إىل ى أتيالذ

ره إىل بيذهب �لطين أ  ،نيها بستعيشرتي أن ينما مصلحة املشرتي ب، مبائةع سلعتهيبيوكذلك مصلحة البائع أن ، دا

  . دجتهارتبط �اليوهكذا مع أنه خالف ال 

ًمثال ، حساسهإنطلق من يد أن يريوكل  ،لناساى ة خمتلفة لدياهرة والظيات الباطنسفإن اإلحسا: الثالث وأما

ى ري نما الثاينيقدام باإلى ريولذا فاألول  ً،هما إطالقايديس �ي الشجاعة واخلوف مما لتلفان يفخينفران من الضباط 

ًوإذا فرضنا أن ماء فاترا وضع نفران  ،اإلحجام خرج أه ويهما فيديً ن  فإ،ن ماء �ردمواآلخر  ده من ماء حاريحدمها أ

  . واحدعمع أن الواق،  حبرارتهس بربودة املاء والثاينحياألول 

 كون مبطابقته يفيوقد ، هماي فتهكون بال مطابقيوقد ،  أحدمهاكون مبطابقة الواقع يفيد واختالف اإلحساس ق

َداود وَو﴿ : قال سبحانه، فرد منهني كل واحد من اإلحساس،يما إذا كان هناك كليتحقق فيوذلك ، همايكل َسليمان َُ َْ ُ
ِإذ حيكمان يف احلرث

َْْ ِ ِ ُ َْ ْ  كالمها وفاء ،سدد أضرارهير�ا له مدة اعإ لصاحب البستان واألغنام ءعطاإفإن  ،ةياآل )١(﴾ِ

 مثل ويف، صوابى وكالمها كا� عل،  ما رآه اآلخرريكل واحد منهما غ أىر )هما السالميعل( ينيبنلكن ال ،عادل

  . ن�ساوتيوقد ، ةيبات خارجخر مبناساآل كون أحدمها أفضل منيذلك قد 

                                                

  .٧٨:  سورة األنبياء)١(



٢٢٧

  .هلجي واآلخر علميختلف اثنان ألن أحدمها يف، ً جداريفهو كث، وهو العلم واجلهل: واخلامس الرابع أما

كون يفال ،  وهدوءةة اجلاهل بكل مدارايه هداية اإلسالم فالالزم عليد متشيرين كان العامل من إ مثله يفو

  .ىواألمر �هلشب يالتخاصم والتجادل إن مل 

 دور يت�وهنا ، حبر أو  أنه �ريف تلفانخيًكون الواقع سرا� ويإذ قد ، ًخر وهو جهلهما معاوهناك قسم آ

  : قول الشاعري، ًعاجل نفسه أواليفالالزم أن ،  اإلسالمميًس أهال لتقدي لكن اجلاهل ل،التخاصم

لرجل املعلم غي أ�   ه ريها ا

  م يهالك لنفسك كان ذا التعل

  �لدوا  واء أنت أوىلصف الدت

  م يأنت سقوى ب املرضيوتط

ى لالزم علا ف،وإذا اتصف الطرف به، تصف محلة اإلسالم �لغرضيصح أن ي وال ،السادس دور يت� ًاريوأخ

  . رام �ذنه سبحانهيما  إىل  األمرريسي حىت، احلملة املدارات

  



٢٢٨

  

  ))حرمة التجسس((

 نيفرق بيو ،وجب البغضاء والشحناءيفإنه  ،ًلة عقالي ورذً، وإمجاعاً وسنةً كتا�،ً التجسس حرام شرعا:)مسألة(

ذلك النتائج ى عرفه الناس وترتتب علي ر زمان حىتميعرفونه ال يزعم أن الناس ال ي فإن اجلاسوس وإن كان ،الناس

  .ئةيالس

رى ا� عملكم و رسولهَو﴿ :تعاىلقال هللا  ـ ي ُُقل اعملوا فس ُ َ َ َ َْ ُُ َ َُ َّ َ َ َ َ ُْ َ و المؤمنونِ ُ ِ ْ ُ َْ﴾)١(.   

َهدى للمتقني﴿:  مثل،ن من �ب أنه حمل اإلبتالءموالظاهر أن املؤ َُّ ْ
ِ

ً ها الذين آمنوا﴿ ،)٢(﴾ُ ـ ي َُ� أ َ
َّ َ ُّ   يف،)٣(﴾َ

عرفون ين الناس أر خالفه فإن الغالب الناد، ًأيضا املؤمن كذلك ريوإال فغ ، ذلكريغ إىل ف العامة للبشريالتكال

 دون وأ، يعاد أو ،ب ماهريإنه طب: ًد مثال قالوايولذا إذا سألت الناس عن ز، ةية والعملي النفس اإلنساناتيخصوص

  : قال الشاعر ، ذلكريوغ ،لم وجهلوع ،وفقر وغىن،  وشرريكل خ إىل ذلك �لنسبةوك، يالعاد

  قة ي من خلكن عند امرءيومهما 

  الناس تعلم ى على خاهلا ختفوإن 

  

  ))يات التجسسمستنث((

  :  من ذلك موردانستثىني منع

  . الناس إىل ءيسيال  موظف الدولة حىتى ما كان من التجسس عل: األول

   .األعداءى التجسس عل: والثاين

 ةولقاعد، هماي كل هذان املوضعان لقاعدة األهم واملهم يفستثينيمنا إ و،أما حرمة أصل التجسس فلألدلة األربعة

 :سبحانه قال ،هم مقابلة �ملثليجوز التجسس علي فنياملسلمى تجسسون عليم �إث يح،  األعداءاملقابلة �ملثل يف

َْفمن اعتدى﴿ ِ َ َْ عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى َ ََْ ِ ِْ ِِ
ْ َْ ََ َُ َ ْ ْ عليكم ُ ُ ََْ﴾)٤( .  

                                                

  .١٠٥:  سورة التوبة)١(

  .٢:  سورة البقرة)٢(

  .، ويف غريها من اآل�ت والسور١٥٣:  البقرة سورة)٣(

  .١٩٤:  سورة البقرة)٤(



٢٢٩

ٌَجزاء سيئة سيئةَو﴿: وقال َِ ِّ َّ َ
ٍ

ُ َ﴾)١( .  

ٌاحلرمات قصاصَو﴿: وقال سبحانه
ِ

ُ ُُْ﴾)٢( .  

روا�ه مجلة من اآليدل علي ف،التجسس ميأما أصل حتر ل   :ت�ت وا

ها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن ﴿: قال سبحانه ـ ي ِّ� أ َّ َ َ
ِ ًِ َ ُ ََ ْ ُ َّ َ ُّ عض الظن إمث وال جتسسوا وَ ـ ب َإن  َُ َّ ََ ٌِْ ِِّ َّ َ ْ َ غتب َّ ـ ْال ي ََ ْ

عضا أ حيب أحدكم أن �كل حلم أخيه ميتا ـ ب عضكم  ـ ًب ًْ َْ َ َ َ َ
ِ َِ َ َ ََ َ َ ُ ُْ ْ ْ ُْ ُّ ُ ْ ُْ ُ فكرهتموهُ ُ ُ ِْ َ َ﴾)٣(.  

ٌإن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم﴿: وقال سبحانه َ ٌَ َ َُْ َُ َ َ
َّ ِ َُّ َ ِ ِْ َ َ ْ َ ُّ ُ َّ ِ﴾)٤( .  

ن ي ومسعته أذ�ه فهو من الذهناي مؤمن ما رأته عمن قال يف: نه قالإ ،)عليه الصالة والسالم( عبد هللا أيب وعن

ٌإن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم﴿: عز وجلقال هللا  َ ٌَ َ َُْ َُ َ َ
َّ ِ َُّ َ ِ ِْ َ َ ْ َ ُّ ُ َّ ِ﴾)٥()٦( .  

  . )٧(ظن به ظن السوءيإن هللا حرم من املسلم دمه وعرضه وأن : نه قالإ )صلى هللا عليه وآله( وعن النيب

لرجل من :  قال،)لسالمهما ايعل( بن جعفرى احلسن موس أيب  عن،ليدمحم بن الفضوعن  قلت له جعلت فداك ا

ب ّ دمحم كذ�: فقال يل،  عنه قوم ثقات وقد أخربين،نكر ذلكي أكرهه فأسأله عنه فيء الذي عنه الش بلغينأخواين

ًئا يه شيعن عليوال تذ ،ًن شهد عندك مخسون قسامة وقال لك قوال فصدقه وكذ�مإ و،كيمسعك وبصرك عن أخ

َُْإن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم ﴿: عز وجلن قال هللا يفتكون من الذ، تهءروو�دم به م نه بهيتش َُ َ َ
َّ ِ َُّ َ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ ِ

ٌعذاب أليم َ ٌ َ﴾)٨(


)٩( .  

                                                

  .٤٠:  سورة الشورى)١(

. ١٩٤:  سورة البقرة)٢(

  .١٢:  سورة احلجرات)٣(

  .١٩:  سورة النور)٤(

  .١٩:  سورة النور)٥(

)٦(   

)٧(   

  .١٩:  سورة النور)٨(

)٩(   



٢٣٠

شهاد�م بعد إنكار ى ب األثر عليعدم ترت أي ،ًايبهم عملي تكذنيب اخلمسيذكراد بتيومن الواضح أنه 

 ل ذلك يفي مقام املعاشرة كما ذكر� بعض تفصبل يف، ة وحنوهاي مقام الشهادة الشرعس يفيوذلك ل، هياملشهود عل

  . )الفقه(

زرارة لرجل عليواخيالكفر أن  إىل كون العبديأقرب ما :  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن،وعن   ،نيالدى  ا

ًوما مايه �ا ريعيه زاللته لي عليحصيف
)١(.

ال تطلبوا عثرات : )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال)عليه السالم(، عنه يبل عن احل،وعن دمحم بن مسلم

  . )٢(تهي جوف بفضحه ولو يفيومن تتبع هللا عثراته ،  تتبع هللا عثراتههيفإن من تتبع عثرات أخ، نياملؤمن

 �: )صلى هللا عليه وآله( رسول هللا:  قال:قولي )عليه السالم( عبد هللا أ� مسعت:  قال،وعن إسحاق بن عمار

ومل   فإنه من تتبع عورا�م تتبع هللا، وال تتبعوا عورا�م ،نيال تذموا املسلم، قلبه إىل انميلص اإلخيمعشر من أسلم بلسانه 

  . )٣(تهي بفضحه ولو يفيعورته  ومن تتبع هللا تعاىل، عورته

 معشر من �: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)عليه الصالة والسالم( جعفر أيب  عن،ريبص أيب وعن

ومل  ومن تتبع هللا عثرته  ، تتبع هللا عثرتهنيفإن من تتبع عثرات املسلم، نيسلم بقلبه ال تتبعوا عثرات املسلميأسلم بلسانه 

  .)٤(فضحهي

  مالك  إىل )عليه الصالة والسالم(  كتابه يف)�ج البالغة( ويف

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   



٢٣١

ن َ أحق ميللوااًو� ي الناس عفإن يف، ب الناسيشنأهم عندك أطلبهم ملعاأتك منك ويرعكن أبعد يول: األشرت

ورة ، ما غاب عنكى كم علحيوهللا ، ر لك ما ظهريك تطهيفإمنا عل، نك منهااب عفال تكشفن عما غ، هاَرتَس فاسرت الع

   .)١(تكيسرت هللا منك ما حتب سرته من رعيما استطعت 

  .)٢(ةري كبنيه سبعيسرت عليب للمؤمن أن حي:  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن،محزة أيب وعن

 ري اخلًك سوءا وأنت جتد هلا يفيال تظنن بكلمة خرجت من أخ:  قال)عليه الصالة والسالم( علي وعن

ًحمتمال
)٣(.   

.)٤(اتوءتتبع العورات من أعظم الس: )عليه الصالة والسالم( علي قال، رروعن الغرر والد

  .)٥(الشرورى بعث عليوب ويوب من أقبح العي العتتبع :)عليه السالم( قالو

  .)٦(تهيه انكشفت عورات بيمن كشف حجاب أخ: )عليه السالم( وقال

لزلة وال يشر الناس من ال : )عليه السالم( وقال   .)٧(سرت العورةيعفو عن ا

  .)٨(ارهه أظهر هللا أسرريمن حبث عن أسرار غ: )عليه السالم( وقال

 عز وجلته أقامه وء وهدم مرهبيد �ا عيرية يمؤمن رواى على من رو: نه قالإ )عليه السالم( وعن الصادق

   .)٩(رج مما قالخي حىت امةيوم القيمقام الذل 

                                                

  .٥٣:  �ج البالغة، الرسائل)١(

)٢(   

)٣(   

  .١٠٣٧٤ ح١٤ ف٤٥١ص:  غرر احلكم)٤(

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   

)٩(   



٢٣٢

ومل يذلك على ئة فأفشيس أو ذنبى من اطلع من مؤمن عل: نه قالإ )عليه السالم( وعن الصادق ومل يه  كتمها 

   .)١(ًوكان مغفورا لعاملها، هي أفشاه عليه وزر ذلك الذي كان عند هللا كعاملها وعل، لهستغفر هللاي

رو: )عليه السالم( وعنه رج خي نة خبال حىتي طه هللا يففقونه وهدم مروءته أيد �ا شيريه يأخى ة عليرواى من 

   .)٢(مما قال

رو: )عليه السالم( وعنه أخرجه ،  الناسنيسقطه عن أعينه وهدم مروءته ليد �ا شيرية يمؤمن رواى على من 

   .)٣(طانية الشيوال إىل تهيهللا من وال

رواريغ إىل   . هاري الوسائل واملستدرك والبحار وغوجودة يفملت ا� ذلك من عشرات ال

  

  ))ى احلكومينيالتجسس عل((

  . ء واستثناء األعدانيستثناء املوظف ااان اللذان ذكر�مها ومهءستثناوأما اال

روا:  األوليفف لر ،ت�وردت مجلة من ال : قولي )عليه السالم( مسعت الرضا:  قال،ن بن الصلت�مثل ما رواه ا

صلى هللا عليه وآله( كان رسول هللا(تجسس له خربهيمن   بعث معه من ثقاتهري فأمهم أمًشاي ج إذا وجه)٤(.   

مرائهميص ومالك يف إىل )ه السالميعل ( عهده يف)حتف العقول( ويف تدع أن :  قال،ته للجنود وأ كون يمث ال 

ولئك بعلمك أثق ي بالء منهم ليثبتون بالء كل ذي ف،ون من أهل األمانة والقول �حلق عند الناسيهم عيلك عل

   .)٥(ي منهم ما أبلئ مث أعرف لكل امر،ببالئهم

  مالك  إىل )عليه الصالة والسالم(  عهده يف،)�ج البالغة( ويف

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   



٢٣٣

فإن تعاهدك ، هميون من أهل الصدق والوفاء علي وابعث الع،مث تفقد أعماهلم:  قال، بعد ذكره العمالاألشرت

لرفق �لرعيف انة يخ إىل دهيفإن أحد منهم بسط   وحتفظ من األعوان،ةي السر ألمورهم حدوة هلم الستعمال األمانة وا

 بدنه وأخذته مبا أصاب من ه العقوبة يفيت عل فبسطً،ت بذلك شاهدايونك اكتفيه عندك أخبار عياجتمعت �ا عل

   .)١(وقلدته عار التهمة انةيمث نصبته مبقام املذلة وومسته �خل، عمله

 ،هميون علينه كان له عأ )�ج البالغة(  يف)عليه السالم( ظهر من مجلة من كلماتهيأنه  إىل وهذا �إلضافة

نوا  ى  علهة عاملريمصقلة بن هب إىل مثل كتابه ً،أذنه اتفاقا إىل صلي ال أن اخلرب ،ربونه عن أحوال العمالخيوكا

 ي الذنيء املسلمنك تقسم يفإ ،مامكإغضبت أهلك وإن كنت فعلت قد أسخطت إ عنك أمر بلغين:  خرةريأردش

   .)٢(عراب قومكأمن اعتامك من يهم فؤه دمايقت عليوهلم وأريجازته رماحهم وخ

  . اريخت االام مبعىنيعتاال: أقول

سخطت ربك أ عنك أمر إن كنت فعلته فقد لغينب فقد ،أما بعد: ابن عباسإىل ) عليه السالم(  كتابهويف

 ك فارفعيديك وأكلت ما حتت يّ أنك جردت األرض فأخذت ما حتت قدمبلغين ،ت أمانتكيت إمامك وأخزيوعص

   .)٣(حسابك ّإيل

ً أن رجال من ف فقد بلغينيبن حن� ،أما بعد: بصرةالى ف عامله عليعثمان بن حنإىل ) عليه السالم(  كتابهويف

 بيوما ظننت أنك جت، ك اجلفانيوتنقل إل ، تستطاب لك األلوان،هايسرعت إلأمأدبة ف إىل ة أهل البصرة دعاكيفت

   .)٤(هم مدعويوغن طعام قوم عائلهم جمفوإىل 

                                                

  .٥٣الكتاب :  �ج البالغة)١(

)٢(   

)٣(   

)٤(   



٢٣٤

ه ملا ي اخلروج إلطه عنه يفيوقد بلغه تثب ،الكوفةى  عامله علياألشعرى موسإىل أيب ) عليه السالم(  كتابهويف

  .)١(كي عنك قول هو لك وعل فقد بلغين،أما بعد: )عليه السالم( قال، حرب البصرة إىل ند�م

ة كتب يوقد عرفت أن معاو :د استلحاقهيرية ي معاوهي إل ملا كتب،هيد بن أب�زإىل ) عليه السالم(  كتابهويف

   .)٢(رهبك فاحذستفل غريستزل بك ويك يإل

  .  ذات هللا سبحانه يفًاديال تكون شد طلب فل شدتك حىتي )بكغرستفل ي( ومعىن: أقول

 وظننت أنك ، منكك غرينيفإن صالح أب، أما بعد: يمنذر بن جارود العبدإىل ) عليه السالم(  كتابهويف

تدع هلواك انق ّ إيليما رقيفإذا أنت ف ،لهيه وتسلك سبيتتبع هد    .)٣(ًادايعنك ال 

 .)٤(عملك إىل ح األشرتي موجدتك من تسر فقد بلغين،أما بعد: مصرى بكر عامله عل أيب دمحم بن إىل  كتابهويف

  . ًصب مكانه مالكا األشرتبكر ون أيب  دمحم بن)عليه الصالة والسالم( عزل اإلمام نيح

أما :  مالك وهو عاملهكعب بن إىل  كتب)هما السالميعل( طالب علي بن أيب بعض علماء العامة أنى ورو

خرج يفى خلف علتبعد فاس د كورة كورة  طائفة من أصحابك حىتعملك وا  تسأهلم عن عماهلم ،متر �رض السوا

   .)٥( دجله والفراتنيما بيمتر مبن كان ف �م حىتري سنظر يفتو

  

  ))التجسس على الكفار((

روا، الكفارى وهو التجسس عل: وأما الثاين ترةيخ فيت والتار�فال  ري عن أم،)دعائم اإلسالم(فعن ، ه متوا

  ى نه رأإ ،)عليه السالم( نياملؤمن

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

  .٣٤الكتاب :  �ج البالغة)٤(

)٥(   



٢٣٥

ه يدي نية بيبي بعث عام احلد)صلى هللا عليه وآله( ن رسول هللاإ: وقال، وشي اجليدي نيئع بالون والطيبعثة الع

   .)١(ًنا له من خزاعةيع

فركب ،ًال من بدريل نزل ق مث، من دفران) عليه وآلهصلى هللا( مث ارحتل رسول هللا : غزوة بدروعن ابن هشام يف  

ورجل من أصحابه حىت  مث رجع، نهمصحابه وما بلغه عأش وعن دمحم ويفسأله عن قر، خ من العربيشى وقف عل هو 

 نفر من وقاص يف أيب وسعد بن بن العوام ريزبو) عليه السالم(ي بن أيب طالب علبعث ى صحابه فلما أمسأإىل 

سار ي ض أبويوعر،  احلجاجها أسلم غالم بينيش فية لقريصابوا راوأف، هيلتمسون اخلرب له علياء بدر م إىل صحابهأ

ش بعثو� ي قرةحنن سقا:  فقاال،يصلي قائم )صلى هللا عليه وآله(  فسألومها ورسول هللا،فأتوا �ما،  العاصم بينغال

ورجوا أن ، هم من املاءينسق ان ي سفحنن أليب:  فضربومها فلما أطلقومها قاال،انيف سكو� أليبيفكره القوم خربمها 

 وإذا كذ�كم ،اإذا صدقاكم ضربتمومه: ه مث سلم وقالي وسجد سجدت)صلى هللا عليه وآله( وركع رسول هللا، فرتكومها

ركتمومه صلى هللا ( فقال هلما رسول هللا، بيهم وهللا وراء هذا الكث:  قاال،شي عن قرخرباينأ، شي وهللا إ�ما لقرصدقا، ات

ًوما تسعا ي:  قاال،ومينحرون كل يكم :  قال،يال ندر:  قاال،ما عد�م:  قال،ريكث:  قاال، كم القوم:)عليه وآله ً

ًوما عشرايو هم من يفمن ف: مث قال هلما،  التسعمائة واأللفنيما بيالقوم ف: )صلى هللا عليه وآله( فقال رسول هللا، ً

  .  بن هشاميوأبو البخرت، عةيبة بن ربيوش، عةيعتبة بن رب:  قاال،شيأشراف قر

   )ه وآلهيصلى هللا عل(  رسول هللاني حتوملا: نه قالإ يوعن الواقد

                                                

)١(   



٢٣٦

د يطلحة بن عب) لى هللا عليه وآلهص ( وبعث رسول هللا،ري ندب أصحابه للعم من الشاري غزوة بدر انصراف الع يف

�لنخبار  كشد اجلهينى نزال عل  حىتريتحسسان خرب العي ،الينة بعشر ليقبل خروجه من املد، ديد بن زيوسع هللا

 وجعل أهل ،ريما حتمل الع القوم وإىل إىل  فنظروا،ريمرت الع  خباء حىت عنده يفنيميزاال مقينزهلما ومل أرمها وافأج

  �� حىتريفلما راحت الع، ون دمحم �لنخباري عىنأ أعوذ �� و:قولي ف،ون دمحميًت أحدا من عيهل رأ  كشد� :قولوني ريالع

 وقدم كشد بعد ،اه برت�ني فلق)صلى هللا عليه وآله( عرتضان النيبيًا فخرجا ريأصبحا مث خرجا وخرج معهما كشد خف

  . )١()صلى هللا عليه وآله (اه رسول هللايمها فح�جارته أإد وطلحة ي سع)صلى هللا عليه وآله(  فأخرب النيب،ذلك

 ف بيني حلًبا من الصفراء بعث بسبس ابن اجلهيني قر)صلى هللا عليه وآله( إذا كان ىتح :ة ابن هشامري سويف

ان بن حرب يسف أيب تجسسان له األخبار عنيبدر  إىل ، النجارف بيني حلالزغباء اجلهين أيب  بنيوعد، ساعدة

  . ا مسعا فأخرباه مب)ه وآلهصلى هللا علي( ا رسول هللايأت هما مث انطلقا حىتيريبعى  فجلسا عل:أن قال إىل ،هريوغ

ً له أنسا ومؤنسا ابيننيني ع)صلى هللا عليه وآله(  بعث النيب:ُ غزوة أحد يفيوقال الواقد س يلة اخلمي فضالة لً

 فلما نزلوا ، فأخرباه)صلى هللا عليه وآله( ا رسول هللايفأت ،ءينزلوا �لوط  فسارا معهم حىت،قي العقش يفيفاعرتضا لقر

ونظر  هم وحزريالقوم فدخل ف إىل  حباب منذر بن اجلموح)صلى هللا عليه وآله( اطمأنوا بعث رسول هللاوحلوا العقد و

   وقال ً،د وبعثه سرايري ما عيمجإىل 

                                                

شرح �ج البالغة)١(   . الفصل الثالث غزوة بدر٨٤ ص١٤ج:  راجع 



٢٣٧

فرج إليفى أن ترّ إال نيأحد من املسلمني ب ال ختربين: للحباب   . ه فأخربهي القوم قلة 

لراء �لزاء)حزر( معىن: أقول   . نير والتخمي التقد: وا

 علي بن أيب )صلى هللا عليه وآله( مث بعث رسول هللا: شيُغزوة أحد بعد انصراف قر إىل وقال ابن هشام �لنسبة

خرج يف: فقال) عليه السالم(طالب  ل يجنبوا اخل ا قدانوكفإن ، دونيريوما  صنعوني ماذا فانظر، �ر القومآ أ

ده لئن ي بي نفسيوالذ، نةيدون املديريوساقوا اإلبل فإ�م ل ي وإن ركبوا اخل،ةكدون ميريوأمتطوا اإلبل فإ�م 

 فجنبوا ،صنعوني آ�رهم أنظر ماذا فخرجت يف: )عليه السالم( علي قال ،ها مث أل�جز�ميهم فين إلريأرادوها ألس

   .)١(مكة إىل ل وأمتطوا اإلبل ووجهواياخل

صلى هللا عليه ( رسول هللا إىل طلب خربهم كلهوكتب العباس بن عبد امل :ُ غزوة أحد طبقات ابن سعد يفويف

  . ع بكتاب العباسيسعد بن الرب) صلى هللا عليه وآله(خرب رسول هللا أ ف)وآله

ه كان ، رب كان قد أسلمين العباس قبل فتح خإ: خي التوارويف شركيوكان ، كتم إسالمهيلكن  نيكتب �خبار امل

  . ريإن مقامك مبكة خ: )صلى هللا عليه وآله( ه النيبيفكتب إل ،)صلى هللا عليه وآله( رسول هللاإىل 

 وحنن حماصرو )صلى هللا عليه وآله(  رسول هللادعاين: ريقال خوات بن جب:  غزوة اخلندق يفيوذكر الواقد

  ًخلال من موضع  أو هلم عزةى ظة فانظر هل تريقر بين إىل انطلق: فقال، اخلندق

                                                

  ١٢٣ ص١ج: وتفسري القمي.  سورة آل عمران١٣٠ص: يل اآل�ت الظاهرة راجع �و)١(



٢٣٨

  .  الشمست من سلع وغربت يلي الشمس فتدلقال فخرجت من عنده عند غروب ،فتخربين

 رسول هللا �:  فقال)صلى هللا عليه وآله( رسول هللاى م بن مسعود أتين نعإمث :  اخلندق غزوةة ابن هشام يفري سويف

نا رجل يإمنا أنت ف: )صلى هللا عليه وآله(  فقال رسول هللا،ي �سالم فمرينيعلموا �سالمي مل يلمت وإن قومس قد أإين

خرج نع، ةفإن احلرب خدع، ن استطعتإل عنا ّواحد فخذ  ًا يفميظة وكان هلم ندي قربينى أت م بن مسعود حىتيف

  .عند� مبتهمصدقت لست : قالوا، نكمي وبينيكم وخاصة ما ب� إيظة قد عرفتم ودي قر بين� :فقال، ةياجلاهل

اه أمويالبلد بلدكم ف، سوا كأنتمي وغطفان لًشايإن قر: فقال هلم اؤالكم وأبن أن ى كم ال تقدرون علؤكم ونس

هم وأمواهلم  وبلد،هيمتوهم علا حلرب دمحم وأصحابه وقد ظاهرًشا وغطفان قد جاؤويوإن قر، هريغ إىل حتولوا منه

لرجلنينكم وبيببالدهم وخلوا ب واق ذلك حلري وإن كان غ،فإن رأوا �زة أصابوها، سوا كأنتميفل، هريهم بغؤونسا   ا

أن تقاتلوا ى كم ثقة لكم عليديكونون �ي ،من أشرافهمً منهم رهناا �خذو فال تقاتلوا مع القوم حىت، كم بهوال طاقة ل

  .يقد أشرت �لرأ: له فقالوا. تناجزوه ًدمحما حىتمعهم 

هود قد ي أن معشر الوإنه قد بلغين، ً دمحماي لكم وفراقيقد عرفتم ود: اني سفًشا فقال أليبي قرأيت مث خرج حىت

ش ي قريأ (نيلتيك أن �خذ من القبيرضي� قد ندمنا فهل إ: هيوقد أرسوا إل،  دمحمنينهم وبيما بيما صنعوا فى دموا علن

  .مث نكون معك كهم فتضرب أعناقهميًرجاال من أشرافهم فنعط) وغطفان

خرج   لة السبت يفلما كانت ل، شيهلم مثل ما قال لقرفقال غطفان  إىل مث 



٢٣٩

وم يوم يهم أن اليرسلوا إلأف، ًنناجز دمحما أن أغدوا للقتال حىت: ظةي قربين إىل وس غطفانان ورؤيسف أرسل أبو

كونون يوزن عنق من رجالكم ي رهن ًاتعطو� رهن ًاتل معكم دمحما حىتن نقيًئا ولسنا مع ذلك �لذيه شيالسبت ال نعمل ف

  .ظةي قرهم الرسل مبا قالت بنويفرجعت إل ،نا ثقةيدي�

كم ي� وهللا ال ندفع إلإ :ظةي قربين إىل رسلواأف، م بن مسعود حلقيثكم نعّ حديوهللا أن الذ: غطفانش وي قرقالت

إن : هم �ذاينتهت الرسل إلا نيظة حيفقالت بنو قر، دون القتال فاخرجوا فقاتلوايفإن كنتم تر، ًأحدا من رجالنا

وا فرصة لواقاتيأن ّ إال ومد القيري ما ،م بن مسعود حلقي ذكر لكم نعيالذ  ذلك ريوإن كان غ،  انتهزوهافإن رأ

لرجل يفنينكم وبيبالدهم وخلوا ب إىل انشمروا لدكم ا لري فخذل هللا �م وبعث هللا عل، ب   . حيهم ا

فة ي ما اختلف من أمرهم وفرق هللا من مجاعتهم دعا حذ)صلى هللا عليه وآله( رسول هللا إىل ىفلما انته: ًأيضاوقال 

من رجل :  فقال)صلى هللا عليه وآله( نا رسول هللايفت إلالت: فةيقال حذ، ًالينظر ما فعل القوم ليهم لي إلمان فبعثهيبن ال

جلوع وشدة الربد، رجعينظر لنا ما فعل القوم مث يقوم في قم يفلما مل ، فما قام رجل من القوم من شدة اخلوف وشدة ا

ًئا يصنعون وال حتدثن شي القوم فانظر ماذا فة اذهب فادخل يفيحذ �:  فقال)صلى هللا عليه وآله(  رسول هللاأحد دعاين

لرفذهبت فدخلت يف: قال، ناي�ت حىت ً هلم قدرا وال �را وال بناءرفعل �م ما تفعل ال تق تح وجنود هللاي القوم وا ً   فقام،ً

لرجل الذي فأخذت ب:فةيقال حذ، سهي من جلئنظر امريش لي معشر قر�: ان فقاليسفأبو   جنيب إىل  كانيد ا

  ، من أنت: فقلت



٢٤٠

نا من يظه ولقيش لقد هلك الكراع واخلف وأخلفتنا بنوا قريرق معشر �: انيسف أبو مث قال، فالن بن فالن: قال

أن ال حتدث  ّإيل )صلى هللا عليه وآله(  ولوال عهد رسول هللا،مجله إىل ممث قا،  مرحتلينإح ما ترون فارحتلوا فيشدة الر

فلما ، ط لبعض نسائهر م يفيصليوهو قائم ) لى هللا عليه وآلهص (رسول هللا إىل فرجعت،  بسهمته لقتلينيت� ًئا حىتيش

  . فلما سلم أخربته اخلرب، هي لفينإ مث ركع وسجد و،رططرف امل على وطرح، هيرجل إىل  أدخلينرآين

ًا ريً أن بدومة اجلندل مجعا كث)يه وآلهصلى هللا عل( نه قد ذكر لرسول هللاإ:  غزوة دومة اجلندل يفيوذكر الواقد

  . ظلمون من مر �م من الضافطةيوأ�م 

  . املدن إىل لب املتاعجي يالضافط الذ: أقول

 فكان ،ني ألف من املسلم الناس وخرج يف)صلى هللا عليه وآله( فندب رسول هللا، م وجتاريوكان �ا سوق عظ

 قال ، من دومة اجلندل)صلى هللا عليه وآله( رسول هللا وملا دىن،  عذرةل له من بيني ومعه دل،كمن النهاريل وي اللريسي

خرج طل، أطلع لك فأقم حىت، ىن سوائمهم ترعإ رسول هللا �: ليله الدل وجد آ�ر النعم والشاء وهم  عة حىتيف

  . ) عليه وآلهصلى هللا(  فأخربه وقد عرف مواضعهم فسار النيب)صلى هللا عليه وآله( يبالن إىل مث رجع ،مغربون

ملري  املصطلق اليت غزوة بين يفًأيضا يوذكر الواقد  ، �ذا االسمىسميإذ كان هناك ماء ، عيسيقال هلا غزوة ا

   د بينيسإن : قال



٢٤١

صلى هللا ( حرب رسول هللا إىل ه من العرب فدعاهمي قومه ومن قدر علسار يفد ق اررض أيب املصطلق احلارث بن

ًال وسالحا و�يعوا خا فابت،)عليه وآله ركبان تقدم من �ح،هي إلريئوا للمسيً ل فبلغ ، همريخربون مبسيتهم في وجعلت ا

 أن )صلى هللا عليه وآله( علم علم ذلك واستأذن النيبي يسلمب األيدة بن احلصي فبعث بر)صلى هللا عليه وآله( رسول هللا

خرج حىت، فأذن له: قولي لرجل: د �لبوا ومجعوا اجلموع فقالوان قيمغرور ًهم فوجد قوماءهم مايورد عل ف  ،من ا

لرجل فأسرجل منكم قدمت ملا بلغين: قال  د� واحدة حىتي فتكون  ومن أطاعيني قوم يفري عن مجعكم هلذا ا

ف من يكم جبمع كثياركب اآلن فآت: دةيقال بر، نايذلك فعجل على فنحن عل: ضرار أيب  قال احلارث بن،نستأصله

  .  القوم فأخربه خرب)صلى هللا عليه وآله( رسول هللا إىل ورجع، ا بذلك منهفسرو،  ومن أطاعينيقوم

ربه عن خيًنا له من خزاعة يه عيدي ني بعث ب)صلى هللا عليه وآله( أن الرسول: ةيبي غزوة احلدوذكر املفسرون يف

 ينإ:  فقالينه اخلزاعين أ�ه عًبا من عسفاير األشطاط قريإذا كان بغد  حىت)صلى هللا عليه وآله(  وسار رسول هللا،شيقر

مقاتلوك وصادوك عن  أو ًش ومجعوا مجوعا وهم قاتلوكي قد مجعوا لك األحابي وعامر بن لؤيتركت كعب بن لؤ

  .  فراحوا،روحوا: )صلى هللا عليه وآله(  فقال،تيالب

ًنا يعة فأخذ عيرس طل فوا بعث عباد بن بشر يف)صلى هللا عليه وآله( ن الرسولإ: ربي غزوة خ يفيوذكر الواقد

  هود من يلل



٢٤٢

 �ا يعهد: قال، ربيهل لك علم خب: قال له عباد،  أبعرة ضلت يلي�غ أبتغ:  قال،من أنت: فقال، أشجع

ن يدين مؤي حلفائهم من غطفان معدنعم كان كناتة وهوذة يف: قال، هوديعن ال: قال،  عنهم تسألينيث فيحد

 لو حصروا ري ال ترام وسالح وطعام كثوهم أهل احلصون اليت،  مقاتل حصو�م عشرة آالف�لكراع والسالح ويف

 هلم نيعّ إال ما أنت: وقال، به ضر�تفرفع عباد بن بشر الصوت فضر، ألحد �م طاقةي ر أ ما،اهمف لكنيللسن

ب من ثريالقوم مرعوبون منكم خائفون وجلون ملا قد صنعتم مبن كان ب: فقال األعرايب،  وإال ضربت عنقكأصدقين

  . هوديال

: فقال يمحدرد األسل أيب  عبد هللا بن)صلى هللا عليه وآله( ودعا رسول هللا:  قالوا،ني غزوة حن يفيوذكر الواقد

خرج ، قول مالكيخبرب منهم وما يت �  الناس حىتانطلق فادخل يف ابن عوف  إىل ى عسكرهم مث انتهعبد هللا فطاف يفف

كم ءاكم ونسيصفوا مواش السحر فإذا كان يف: أن قال إىل ،...ل ألصحابهقوي فسمعه ،نزافوجد عنده رؤساء هو

فوكم مث تكون احلملة منكموأبناءكم  ، وفكم وامحلوا محلة رجل واحدي واكسروا جفون س،وراءكم مث صفوا ص

 فأخربه بكل )آلهصلى هللا عليه و( النيب إىل حدرد رجع أيب ذلك عبد هللا بنى فلما وع، ًن الغلبة ملن محل أوالواعلموا أ

  . ما مسع

فلما كان ،  لغزو الرومؤي الناس �لته)صلى هللا عليه وآله(  أمر رسول هللا،دية أسامة بن زي سروذكر ابن سعد يف

ى علً فأغر صباحا ،شيتك هذا اجليفقد ول، ليك فأوطئهم اخليموضع مقتل أب إىل  سر:د فقاليامة بن زالغد دعا أس

سي وحرك عل،بىنُأهل أ    ريرع السهم أ



٢٤٣

  . ون والطالئع أمامكي وقدم العهم وخذ معك األدالءي فأقلل اللبث ففإن ظفرك هللا، تسبق األخبار

ًت ضبحا�والعاد: عز وجل عن قول هللا )عليه السالم( عبد هللا أ� سألت:  قال، احلليبىورو
وجه :  قال،)١(

في سر عمر بن اخلطاب يف)صلى هللا عليه وآله( رسول هللا  النيب إىل ى فلما انته،بنونهجينب أصحابه وجي ًرجع منهزماة 

فوجه رسول ، ن واألنصاريد من فرسان املهاجري أنت ومن ترأيأنت صاحب القوم فته: ي قال لعل)صلى هللا عليه وآله(

ما  إىل ) السالمعليه( علي ىفانته: قال، نيل وال تفارقها العيأكمن النهار وسر الل:  وقال له)صلى هللا عليه وآله( هللا

: هينبى  فأنزل هللا عل،همي فلما كان عند وجه الصبح أغار عل،همي فسار إل)صلى هللا عليه وآله( أمره رسول هللا

ًالعاد�ت ضبحاَو﴿ َْ
ِ ِ ْ﴾)٢( .  

ؤرخون يف مرثد  أيب كأنس بن:  متعددة من الصحابةي أسام)صلى هللا عليه وآله( ون رسول هللاي عوذكر امل

ة بن يوأم، يان العبكيوبشر بن سف، يوجبلة بن عامر البلو، ياألنصاربن علي ب يوخب، بةيش أيب ج بنيختر، يالغنو

  .لديخو

  .هم عاصم بن �بتير علّ وأمًنايبعث عشرة رهط ع )صلى هللا عليه وآله( أن رسول هللا: وذكر بعضهم

ؤرخون أن أموكذلك ذكر ة يأن معاو: ًمثال ذكر بعضهم، ًو�ي بعث ع)عليه الصالة والسالم( ني املؤمنري امل

 علي وني وأتت ع،ةيًسا صاحل معاويأن ق الشام كله على  فشاع،الشامى س بن سعد وقرأه عليق إىل ًاختلق كتا� نسبه

  .  فأعظمه وأكربه وتعجب له،ه بذلكيإل) عليه السالم(طالب بن أيب 

                                                

  .١:  سورة العاد�ت)١(

  .١:  سورة العاد�ت)٢(



٢٤٤

 ن رسول هللاإ: وقال ،وشي اجليدي أنيطالئع بون واليبعثة العى  أنه رأ)عليه السالم( علي  عن،عائم الديورو

  . )١( له من خزاعةًناي عهيدي نية بيبي بعث عام احلد)صلى هللا عليه وآله(

اعلم أن :  قال لهنيصف إىل مقدمتهى  أنفذه علنيد بن النضر ح� لز)عليه السالم( ني املؤمنرية أمي وصويف

ه يم من توجأ تسالفنت خرجت من بالدك ودنوت من عدوك فإذا أ ،مة طالئعهمدقون املي وع،و�ميمقدمة القوم ع

دوكميال  جانب حىت كل ويف، رَمَ بعض الشعاب والشجر واخلويف، ةي كل �حالطالئع يف كم كون ليو، غركم ع

ركم يفينزل بكم فل أو وإذا نزلتم بعدو، نيكم ك  مايك، أثناء األ�ار أو ، سفاح اجلباليف أو ، إقبال األشرافكن معس

،  اجلبالياصي صكم يفء واجعلوا رقبا،نياثن أو ن مقاتلتكم من وجه واحدولتك، ًودونكم مردا، ًاءكون لكم ردي

.)٢(أمن أو افةكم عدو من مكان خميت�ألن ال ، كمؤون ليري، ب األ�ارومبناك، األشرافى و�عل

،  اجلبالياصي ص لكم رقباء يفواجعلوا: ًشاي�ا جى  وص)عليه السالم( ة لهي وص يف)�ج البالغة( ويف

ون املقدمة يوع، و�ميمة القوم عواعلموا أن مقد، أمن أو كم العدو من مكان خمافةيت�ألن ال ، ومناكب اهلضاب

  .)٣(كم والتفرق�وإ، ئعهمالط

 ينيفإن ع، أما بعد :)�ج البالغة(  كما يف،مكةى قثم بن العباس عامله عل إىل )عليه السالم(  كتابهويف

، الكمه األبصار، الصم األمساع،  القلوبيالعم ،املوسم أ�س من أهل الشام إىل  أنه وجهعلميني ّ إيل�ملغرب كتب

   .)٤(بيم احلازم الصليك قيدي ما يفى فأقم عل :)عليه السالم(أن قال  إىل ،لتمسون احلق �لباطلين يالذ

                                                

)١(   

ـ ٤٠ ص١١ج:  مستدرك الوسائل)٢(   .، عن حتف العقول١٢٣٨١ ح١٤ ب٤١ 

  .١١الرسائل :  �ج البالغة)٣(

  .٣٣: الرسائل:  �ج البالغة)٤(



٢٤٥

  

  ))عيون على عمالء الكفار((

عمالء ى ون علية العي جعل الدولة اإلسالم،بة والنفاقيأهل الرى ون عليعل اإلمام الع من جق الثاينيومن مصاد

  .ألة األهم واملهمسم إىل �إلضافة، ذلكى  علتوقفي وذلك ألن نظام البالد ،شبههمومن أ الكفار

  .كربالء إىل نة ملا سارياملدى ًنا له علية عي دمحم بن احلنف)عليه الصالة والسالم( نيده جعل احلسيؤيو

 ،كافة الناسى ستخبارات علة احلال احلاضر من جعل االي الدول اإلسالم يفيرجيلكن من الواضح أن ما 

 بل هذا النحو من االستخبارات ،ةية الغربيقراطميبل وال من الد، س من اإلسالمي منهم لإلسالم لنيًوخصوصا العامل

واع التجسس احلرام ة إذا قامت �ذن هللا يالدولة اإلسالمى ب علجيولذا ، ألخره مجلة من احملرمات ايوف ،من أشد أن

  . بطال هذا النحو من االستخباراتإ  يفأتبدأن  تعاىل

  



٢٤٦

  

  )) وعمالئهممعرفة خمططات الكفار((

 ،الدولة إىل  قبل وصولهيار اإلسالميوكذلك الت ،ةية العامليالدولة اإلسالمى ب علجي من أهم ما :)مسألة(

م كفار الشرق والغرب عل،  بالد اإلسالم يفياخلفهم ريالكفار وسى طهتمام مبعرفة خاإل  بالد  يفيالتخفى فقد تعل

 من اريًارا ونصف مليولذا جتد مل، حكامإبكل خفاء و نيان اإلسالم واملسلميض كيتقوى اإلسالم والعمل عل

وحسن ، دة ثرو�م�وز، تهمي مجعوكثرة ،همخيونصع �ر،  أبشع التأخر والذل واملهانة مع صحة مبادئهم يفنياملسلم

  . ذلك من أسباب القوةريغ إىل ً،باي العامل تقرمنطقتهم الوسط يف

وزة هلم يّفصل كتاب إسالميولكن الالزم أن ، بهميبعض أسال إىل ري املسألة نشه هذوحنن يف ون اخلطوات املرم

  : وذلك ضمن أرقام،  بالد اإلسالمن يفيتعمرسب املي املسلمون أساليعي حىت

  

  ))دون العمران والتقدمالوقوف ((

زواج وحنوهاواملسكن اة من املأكل واملشربيات احلي �ولنيسلمإشغال امل: األول ى الصحارى تر نمايفب،  وال

ن يعمالء بالد الغرب والشرق الذى  تر، ورفاه إذا أشغلومهاري كل خني للمسلمي تعطة اليتري الوفهايوامل ةريالكث

  .قفون بكل جد وصالبة دون العمران والتقدمي ،نيسمون حبكام املسلمي

زراعتها، عمار�اوال ، ازة األرضيذنون حل�ال  وال ، وال صنع حقول الدواجن، هايوال نصب املعامل ف، وال 

وض يوال منبع حلوم وب، ملد عوال مور، ًلك املسلم داراميفال ،  ذلكريغ إىل ،ةيتوازاآل�ر اال وال حفر، جر األ�ر

لزبد واجلنب وغ وتوابع د كل شرياست إىل ضطر املسلموني كل ذلك حىت، هاريذلك من الدهن وا اللحم  ء حىتيا

زواجميوال ، ض من اخلارجيوالب    لبناء لكان املال الكايفميأل�ما ال ، كن الشباب والشابة من ال
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  .مرار معائشهمإً وال عمال ألجل ً،لكان مسكناميكما ال ، ديت اجلديالب

 أو ةيوعيالش أو ةي منها �لتقدمىسميما  ني فرق بريمن غ، حد سواءى  هذه األمور علإلسالم يفوكل بالد ا

ورياجلمهور أو ةية امللكيالعلمان لدكتات   .  خمتلفةن الكل واحد واأللوافاجلوهر يف، ةيقراطميالد أو ةية ا

  

  ))طيم التجارة والصناعةحت((

ة واحلروب ي العسكراالنقالب ،ذلك �سباب خمتلفة إىل وما ثقافةم التجارة والزراعة والصناعة واليحتط: الثاين

ًا واحدا مل يًفهل جتد بلدا إسالم ،ةياألهل له دخل مبايمل  أو، ةيه حرب أهليمل تقع ف أو ،يه انقالب عسكريصل فحيً

ًضا  بعنيفإذا شاء الكفار حارب بعض املسلم،  منت احلربدخل يفيوإن مل ، ي حرب هامشورجاله وسالحه يف

 حمفوف �لسالح ًأيضالكن السالم ،  البالدوإذا شاؤوا حصل السلم يف ،األمثانى عو�ا هلم �غليبي بسبب أسلحتهم اليت

ة ياألول أسواقهم لشراء احلاجات حىت إىل أما البالد بعد احلرب فإ�ا تتهافت، السالمى ًاشرتاء منهم بزعم التحفظ عل

  . ذلك إىل  ومافاتيواملك والغساالت منها كالربادات

  

  ))طيم مقدرات األمةحت((

عما  ،مهما كان لونه ل حاكم بلد اإلسالمأسُي وال ، الكابتةني بواسطة القوانني املسلمم مقدراتيحتط: الثالث

 يساويوكل سؤال عنه ،  حصن من السالح واحلرس والقالعيفألنه حصن نفسه ، ه األمةيصل إلتبل ال ، فعلي

  .به ومصادرة أمواله وهتك عرضهيتعذسجنه و أو إعدام السائل

جاء قانون اإلصالح   حىت أمن ورفاه نسيبفكان الناس يف، م اإلسالداللف ب خمتم يفيت هذا التحطي رأوإين

زراع ما كان قبل ني بً،�دراّ إال دونهجيوال ، ضيالب إىل تاجونحي سنة الناس نيومنذ ثالث، ءيث حطم كل شي حيال

زراع    سواقاأل ئ متتلياإلصالح ال
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زراع ، العتبات املقدسةت يفار� أضخم الزيف ض طوال السنة حىتي�لب  إىل  احتاجتيوملا جاء اإلصالح ال

د كل شرياست   .احلنطة نما كانت تصدر حىتيب، التنب ء حىتيا

ا كتب األخ الس زراعالاإلص (ًد صادق كتا� �سميومل زراعنيه قوانيونقد ف)  اإلسالم يفيح ال  ي اإلصالح ال

وردة نقدا موضوعا سجن املؤلف ى قدر علتث مل ي ح، أمرت الدولة �حراق الكتاب وسجن صاحب املطبعة،ًايًملست

لرأ   . ى أخريةقض د صادق يفينعم بعد ذلك سجن األخ الس،  العاميًخوفا من ا

  

  ))يات والكفاءاتقتل الشخص((

رز: الرابع خ يوالش، د ا�دديًوقد قتلوا كال من الس، ما أشبه ذلك أو الي�الغت أو ن �لسميقتل األشخاص البا

ورة العشر، اخلراساين   .  قصص مشهورةبواسطة السم يف، نيوقائد ث

 أي د التحفظ عن أكلي بعد قصة التبناك كان شد)رمحه هللا(  أنه،�دداعاصر  بعض أرحامنا ممن فقد نقل يل

طعامه وشرابه ووقعت الواقعة ى شرف علفاتفق أن فارقه امل، هيق من بعض ذويشربه بدون إشراف دق أو ءيش

ه مرة بعد ي عليغشيفكان ، ديمرضه الشد إىل مما أجنر،  غفلة من الطباخنيحى  طعامه علًء مسا يفمال�دخال بعض الع

  . ًمسموما أن توفاه هللا سبحانه وتعاىل إىل مرة

أنه ذات   حىتً، خارج داره إطالقايفًمشر�  أو ًستعمل مأكالي أن اآلخوند ما كان )رمحه هللا( يكما نقل والد

أ األصغر الشهرستاين على دي السريرة العامل الكب�مرة رد ز ت مل �لوه ببعض احلي وملا أن جاؤوا إل،حامناروهو من 

ه يب فحب املاء وأخذ من املاء وأذا إىل ء من القند فذهب اخلادميا كان مع خادم اآلخوند شوإمن، ًئايتناول منه شي

  شربت د قأكون  ً ذلك احرتاما لكم حىت:وقال،  فشربه اآلخوندذلك القند
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ركمًئا يفيش ا  تدهورت  األوضاع اليتنيران ألجل حتسيإ إىل سافري أن )رمحه هللا( لكن ملا أراد اآلخوند،  د

ك وهنا ،مسجد السهلة مع مجاعة من علماء النجف األشرف للدعاء إىل  ذهبة بعد قصة املشروطينيطانية الربطبواس

ًئا من املاء بدون رقابة إضطرارايعطش وشرب ش   . لة من أثر السمي نفس اللمات يف  ذلك أجله حىتوكان يف، ً

ورة العشر)رمحه هللا( يالطباطبائى د مرتضيه هللا السي آونقل يل  فاشرتوا له بعض ،ن مترض �لنزلةي أن قائد ث

 مما ظهر، العطارى ه أثر السم واختفيب الدواء ظهر فوبعد أن شر، زاري رأس عقد دار املالعقارت من عطار كان يف

ه كان من عمالء بر خرج ى وملا وضعنا جنازته عل: يد الطباطبائيالس: قال، ًزا مسموماريومات امل، ايطانيأن املغتسل 

  . الغسل من ذلكى مما تعجب احلاضرون عل قطرة دم  بدنه حىتبق يفيً جدا مبا مل ريمن فمه وأنفه دم كث

 كان )رمحه هللا(  كاشف الغطاءنيخ دمحم حسي الشيمة العبقرالران أن العي إ يف)نيريقصر ش( أحد علماء ونقل يل

 فأعطاه بعض ،ب لوعكة أصابهيه بطبيلإء ي وقد ج،) اإلسالما يفياملثل العل (ًال عندهم بعد أن كتب كتابينز

 : أن ال أذكر امسهوقد طلب مين  ذلك العاملقال، رته زرافات زرافات�ز إىل تون� وكان الناس ،احلبوب والشراب

حركته تب، وجههى  سجادته علته وقد وقع يفيغرفته بعد صالة الصبح فرأ إىل م جئت�وم من األي ويف  أنه بعد نيفلما 

، ًاريجسمه مما تعجبت كثى اط عليوملا نزعت مالبسه كان آ�ر الس، ايقت روحه الطاهرة الدنارصالة الصبح ف

  ن هذه إانظروا :  وملا رآها قال،فطلب علبة حبوبه ،ب هو بنفسه عن تلك اآل�ري وتعجب الطب،بيبفاحضر� الط
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 وهذه اآل�ر يف،  ظرف دوائه غفلة يفنيحى وأ�ا سم دسها بعض العمالء عل ، الظرفاحلبوب مدسوسة يف

  .  احلبه يفيجسمه من أثر هذا السم املدسوس إل

  . ذكرها إىل ي عصر� متعددة ومعروفة مما ال داعه يفري وغ)ه هللارمح( د حسنيال األخ السي اغتوقصة

  

  ))التهم واالفرتاءات((

واة �يال الشخصياغت: اخلامس ذكر يوكل ،  الناسني أع األثر إلسقاطهم يفي التهم �ألشخاص ذوعلصاق أن

ورجال اإلسالم يء ا�اهدلصقون التهم �لعلمايهم ريوغ ،راني إون يفيوامللك ،نويون والقوميوعيف كان الشيك ن 

  .نيالبارع

 ميد احلكيكما ا�موا الس ،خذ األموال من األجانب�هم �نه ري وغينيوعيم الش� أ يف)رمحه هللا( فقد ا�موا الوالد

  .ال تكون غائبة عن األذهان امات اليت� ذلك من االريغ إىل ،وأن ولده جاسوس، ي �نه عفلق)رمحه هللا(

 :)صلى هللا عليه وآله( قولون عن الرسولين كانوا ي الذنيوم أحفاد أولئك الكفار واملنافقيقون الوالكفار واملناف

ًاليه بكرة وأصي على متلي اكتتبها فهني األولريأساط)عليه السالم( ًاين علإقولون ين كانوا ي وأولئك الذ.)١( 

  .  ذلكريغ إىل ،يخارج

نوعيقد رأو، أبعد حد إىل ث سهليق اال�ام احلديوطر س الدولة مرتبط يفإن رئ، ًت أ� مكررا من هذا ال

ة عن يالشرق إسقاط شخص أو فإذا أراد الغرب، ستخبارات الدولة مرتبط به مباشرةس ايورئ، ةي�الستخبارات األجنب

طلع يوهو  ،س استخباراتهيمر بذلك رئ�وهو ، اده �ال�ام اجلاهزياألوامر من أس س الدولةيرئ إىل يت�الناس  نيأع

   ه يفيمعاون

                                                

  .٥:  سورة الفرقان)١(
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 ،أقل أو أكثر أو  كل البالد بواسطة مائة ألف جاسوسنتشر اال�ام يفيوم ي وإذا بعد نصف ،احملافظات �ال�ام

  : نيشكلى واال�امات عل

  . ةي �لشخصني مشءياال�ام بش: األول

  . ةيش حول الشخصيوجب التشويء ياال�ام بش: والثاين

  

  ))ءاتجتميد الشخصيات والكفا((

رزد األشخاص يجتم: السادس لو اجلو لعمالء خي و،تمكنوا من التحركيال  هم حىتياد الضغوط علجين �يالبا

  .ادهميشاء أسيف ما ي البالد كاالستعمار للصولة واجلولة يف

 أو ،ضر دروسهمحي أو ،نيدار بعض العلماء العامل إىل ذهبيف كانت االستخبارات �دد من يذكر كيوالكل 

 إىل ةيرسلوا احلقوق الشرعيران �ن ال ي األول كان قد هدد جتار إيأن البهلو  حىت،شبه ذلك أو مسهم فوق املنرب� يت�

  .دي وإال �لوا منه كل عقاب شد،علماء العراق

لرقابةجيكما أ�م  ورق الذ أو ،مدون كتب العلماء بواسطة ا  أو ، الدولةيدي أ هو يفيبواسطة عدم إعطائهم ال

د يو�د، ا عن املكتباتبواسطة منعه أو ،الكتب بعد الطبعبواسطة إحراق  أو ،بعدم نشرها د املطابعيدبواسطة �

  .  ذلكريغ إىل ،أصحاب املكتبات إذا �عوها

  

  ))ة الدولة دون سائر اجلماعاتمجاع((

رك: السابع ء ، ن وخنق سائر اجلماعاتيمترون �وامر املستعمر� مجاعة ممن ز القدرة يفيت لرتكسوا ز �سم يكان ا

ه ء وقتل قاسم أصدقا،)زيحزب رستاخ(  األحزاب وحصرها يف الثاينيهلوبد اليذكر توحي ومن ال ،بدونه أو حزب

  . منطقة أم الطبول ببغدادمها يفري وغي ورفعة احلاج سريكالطبقجل

ركيوفّ إال  العامل الثالثًبلدا يفى ولذا ال تر ت ،  االستعمارلة هم عمالءيل ق قلةيدي أعها يفيز القدرة وجتميه 

   وحىت
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  . ً�ًئا صوريشّ إال سيإذا فرض وجود جملس األمة فل

  

  ))دعا�ت إلبعاد العلماء((

   : مفادها،فة جممدة لرجال اإلسالمية كثيدعا: الثامن

  . )اسةي السدخل يفين ال ين رجل الدإ(

(و   )ة ألهلهاياسيدع الس 

  . ) وما � �،صريصر لقيعوا ما لقد (و

د منذ ي كل مراجع التقلنولذا جند أ ، من األمةنيالواعى اء وعليالعلماء األذكى طل علة وإن مل تنيوهذه الدعا

اء واألئمة يً إقتداء �ألنب،نين واملرتفي واملستعمرنيغلتاربون املسحيكانوا ، وميال وإىل يخ الطوسيوالش ديزمان املف

فف خيمما ،  من ضعاف النفوسريكثى ة عليا�ا السلبرية �ثيالدعا ملثل هذهأن ّ إال )نيهم أمجعيصلوات هللا عل( نيالطاهر

  . ًن ولو نوعا ماياملستعمر وطأة العلماء ا�اهدى عل

  

  ))إ�رة احلروب((

روات البالد،  البالدإ�رة احلروب يف: التاسع   و�دم، كما تقتل الرجال والنساء واألطفال،فإن احلرب متتص ث

زرع املدن وتفين رعال ض   . الناسني العداوة والشحناء بيوتلق،  وال

، رانيوحرب العراق وإ، انجيوحرب آذر�، كحرب األكراد،  هذه البالد أذكر منذ نصف قرن احلروب يفوإين

، وحرب اهلند و�كستان، وحرب أفغان ،ولبنان �وسور واألردن ل مع كل من مصريوحروب إسرائ، وحرب لبنان

، ايبيوحرب تشاد ول، ت ببنغالدشيومسى ة مما انفصلت إحدامها عن األخريبة والغريق الباكستان الشريوحرب شطر

.إىل غري ذلك ،نيبي وحرب فل،وحرب السودان، ويساريوحرب املغرب وبول

  . ةاجلذور مشتعلى تبق ة واخلرباء وما أشبه حىتيدعاان أمدوها �لسالح والري اجلنيًوإذا جعلوا حر� ب
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 هلم يفلون عماّشغي العامل الثالث أمجع  بالد اإلسالم ويفيف شعلو�اي ه احلروب اليتإن الغرب والشرق �ذ

وبعد ، نيؤخرون املسلميو قدمون أنفسهم �لتجاربيو ، وسائر الناسنيتصون ثروات املسلمميمعامل األسلحة و

أ�م �حلروب  إىل  �إلضافةهذا، اةيع أدوات البناء ووسائل احليلون عماهلم ومعاملهم ببّشغي ًأيضاانتهاء احلرب 

وكالةيولذا  ،بتعدون هم عن احلربي ل  دهم يفيلقون بعبينهما فيبد من التحارب بكمن له خصم ال ،سمو�ا احلروب �

لوكالة مذكورة يفيصوتف، وا هم �نفسهمحيسرتياحلرب ل   . ذا الشأن�ة ي الكتب املعنل احلرب �

  

  ))دئ الباطلةنشر املبا((

ن �واألد ريها،غو ةيوالطوران، ةيوالعلمان، ةيوالقوم، ةيوعيبالد اإلسالم كالش إىل رةَّ املصدئاملبادإشاعة : العاشر

مذكرات مسرت  (كتاب إىل ونظرة ، احلجازة يفيوالوهاب، ند والباكستاناهل ة يفين�والقاد، راني إة يفيفة كالبهائياملز

وركينيمذكرات ك(و) مهفر ن �قة عن مبعث هذه األدي املعلومات الدقيها تعطري وغ)ةين�القاد (وكتاب) ياز دالك

 ني تنبعث من الغرب والشرق ألجل هدم اإلسالم واملسلمئة وحنوها وأن هذه املباديوعية �لشيأما الكتب املعن، فةياملز

  . ًة جداري كثيفه

  

  ))ض الربويةالقرو((

لربوية إعطاء القروض :  عشرياحلاد كثر البطالة من يبالد من العمل لنعوا امين فإ�م بعد أ، فةيللدول الضعا

ظهرون من وراء الستار لقرض الدولة �سم ي ً�ث تتحطم الدولة اقتصاديوح، ىة أخرياج من �حية واالحتي�ح

ً شؤو�ا سرا وعلنايف ال من جهة تدخلهم، ىفأقوى ل الدولة املقرتضة أقويوذلك لتكب ،ة وما أشبه ذلكياإلنسان ً 

لربوبل من جه، فحسب   تلك الدول مما ال طاقة هلا ى  تكون علة اليتية الفوائد ا
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من هذه املأساة  ً جانبايتعط) ةيونياملد (ومطالعة كتاب ،ةي الدول االستعماريدي أة يفري أسى فتبقً،أيضا�دائها 

  .  العصر احلاضر نبعت من االستعمار يفاليت

  

  ))داوات بني الدول ا�اورةالع((

ا�ا بسبب ريأ�ا عدوة جلّ إال دولة من دول العامل الثالثى فإنك ال تر ،انري اجلنيء العداوات بإلقا:  عشرالثاين

 إىل تحاكم الطرفانيوجب أن يوذلك ، ي اإلسالمريغ أو ي العامل اإلسالمسواء يف، انري اجلنيدوها بّمشكلة عق

كن تقارب الدول ميوأن ال ،  �نن السالح من جانبيتعمرس كل جانب من امليشرتيوأن ، االستعمار من جانب

كلما أراد ضرب بعض البالد ببعض متكن من ، د املستعمريوأن تكون تلك املشكلة آله ب، ووحد�ا من جانب �لث

  .نهميجهة إشعال الفتنة ب

 �كانت سور ًمثال، طول اخلطى نها عليراعون العداوة املفرقة بيمث  ، أجزاء الدولة الواحدةنيفصلون بيفإ�م 

ًسكندرونة بلدا واحدا يف واألردن واالنيلبنان وفلسطو مث بعد قطع هذا اجلزء من سائر ، ةي جسم الدولة العثمانً

ء كقطع ال راع والكف  إىل د املبضعةيبضع الي كمن ،أجزاء إىل ًأيضا ءد من اجلسم بضعوا هذا اجلزياألجزا الذ

ملرفق وهكذا   .واألصابع وا

  .ًت جزءا منها عشرات القروننما كا بعد نرايوهكذا فصلوا أفغان عن إ

 ال يك، نهما منذ نصف قرنية وما أشبه التفرقة بيراعون بواسطة العمالء والدعاي أذكر أ�م كانوا ينإمث 

ملرجع العظيالقم على خي �لشىسمي سنة قتل رجل جمنون نيوقبل مخس، دولة واحدة إىل رجعاني م الشأن ي ابن ا

لكن ، مأل من األشهادى  صف اجلماعة عل يف)عليه السالم( ني املؤمنري صحن اإلمام أميف )رمحه هللا( احلسن أبو ديالس

   كل العراق من محة البصر يفلب أنه اشتهر كيالغر



٢٥٥

 ينيعادوا األفغاني مما حدا �لناس السذج أن ،ًايًد كان رجال أفغاني قتل ابن السيأقصاه أن الذ إىل أقصاه

النجف األشراف لقتل كل  إىل توا�وقد قصد مجاعة من العشائر أن ،  رأوهممكان من العراق أي ضربوهم يفيو

أن  إىل وت مدة من الزمني الب والبقاء يفيالتخف إىل  اضطروانييأن األفغان حىت ، الطلبةري من الطلبة وغينياألفغان

ئرة وقد تعجب الناس ،  حتركي�ى رضيوأنه ال ، ًايس أفغانيلقاتل ل أن ا)رمحه هللا( احلسن أبو ديوأعلن الس، هدأت الثا

  .فيمن هذا التحر

ا كيلكن   ، كل البلد يفًل مثاليإن املستعمر له عشرة آالف عم، ني املستعمرُف حتركيزول العجب إذا عرفن

 أو  لهياسية ملأرب سيفإذا أراد املستعمر مثل هذه الدعا ،ن االستخباراتيوس هلم حسب موازوهؤالء مربوطون برؤ

 ني الفتنة بء إلقامقصده يف إىل صليوهنا ، أولئك ببث هذه األكذوبة إىل ه الرموزتبواسطة إذاع أو هبواسطة سفارت

ًوإن كان العمل منه أوال ،  الظاهر له أثر يفظهريث ال يح ،ب النملي املستعمر كدبيشميوهكذا ، نين األخويالبلد

  .  الباطنًا يفريوأخ

  

  ))ئل اإلعالمية وغريهاالوسا((

  . ة وحنوهايالطب ة وخمتلف مؤسساته حىتية والثقافيالوسائل اإلعالم: رالثالث عش

  

  ))الفوارق الباطلة((

وأ� ، ي أ� وقوم:كل جانب قولي حىت، لوان وما أشبهت واأل�ات واللغوياء الفوارق كالقوميإح: الرابع عشر

  .وجب التفرقة والعداوةيمما ، وما أشبه ذلك، األفضل

ملذكورة يفيحاب األقالم أن ض بعض أصيقي هللا ولعل ى ضع النقاط عليو ، هذا الكتابفصل هذه البنود ا

  العامل الثالث مبا سبب �خره االستعمار يفريسيف ياملثقفون كى ري حىت، قل من ألف صفحةيما ال ياحلروف ف

  وعدم متكنه من 



٢٥٦

   .الصناعة والتقدم ومجع كلمته إىل ثةيحثى  خبطريسينما املستعمر يب، النهوض

  

  ))سلطتهماملستعمرون وجتذير ((

،  املدة والشدة والعدةؤخذ أمامه بسرعة معقولة زاد يفي إن مل ،د ومفسدن االستعمار حاله حال كل فاسإمث 

تمكنوا يالعراق مل  إىل أما ملا جاؤوا، ها بصورة سافرة مدة ثالثة قرونياهلند بقوا ف إىل  ذهبوانييطانيأن الربى ولذا نر

 العراق ذلك العقل نما وجدوا يفي ب،نيتعقل الوقوف أمامهم ذاك احلي اهلند من وجد يفيث مل يح، ًالقامن البقاء إط

  .)رمحه هللا (يازري الشزا الثاينري امليف

دخل يتعمق ويمث ، دتهد عيزيوبذلك ، عوانّ بلد وسع نفسه وكثر من األنصار واأل االستعمار يفيفإنه إذا بق

  .أطول مدة ممكنةى بقين يك األمرنيوبذ، د شدتهيزيلك وذ، جذور البالد واألفراد

 يوالفرنس، يوالروس، يكيواألمر، طايني االستعمار الربنيفرق ب ريمن غ،  بالد اإلسالموقد حصل كل ذلك يف

ملراد عقل الفرديول، ً جداريعقل كب إىل ولذا فاألمر حباجة، هاريوغ عقل األمة حىت يتمكن التصدي إلزالة بل ، س ا

تمكنوا من إزالة هذه ي حىت، يح أرفع قمم التعقل من كل النوان يفيري كثيني طالئع االستعمار وذلك بسببجذور

  . املشكلة

  

  ))داقة واخلدمةالسلم والص((

 ال مع قطاعات ،تبنوا السلم والصداقة واخلدمةيب أن جياألمة العاملة أ�م  إىل ب فهمه �لنسبةجيومن أهم ما 

رره الرسولى نفسهم علأمع الكفار  بل وحىت، األمة فحسب ، )عليهم السالم (تهي وأهل ب)صلى هللا عليه وآله( ما ق

 أصا�م نيمكة ح إىل ًكما أرسل ماال،  لهنيالكفار احملاربى عل عطف حىتي )صلى هللا عليه وآله( ث كان الرسوليح

   عفا عن وملا استوىل ، حرب بدر ومنح هلم أخذ املاء من بدر يف،جهد



٢٥٧

ًأمنا مثل ما جعل املسجد احلرام أمنا ائهدألد أع انيسف أيب  بل جعل دار،هاريكة وغأهل م وعفا عن هبار قاتل ، ً

لوحش، دهيبنته وحف   . ذلكريغ إىل ،وهند املمثلة جبثة عمه، ل عمهت قايوا

  .نيف ص حالة حر�م معه يفة ومجاعته يفيث منح املاء ملعاوي ح،)عليه الصالة والسالم( علي وكذلك فعله

ومل ،فف من غلواء عدائهخيه ما ّسبي يه الذري وغي الشاميعطيث كان ي ح)عليه الصالة والسالم( واحلسن  

  .  ذلكريغ إىل ،نتقم منهايال   مسته حىت اليت)جعدة( �سم زوجته )عليه السالم( بحي

  . م�فعل قتلوه بعد أو�ل،  كربالءن جاؤوا لقتاله يفي املاء للذ)عليه السالم( نيوكذلك منح اإلمام احلس

  

  ))دولة اإلسالمية وسياسة العفو واهلدايةال((

ن القرآن والسنة ية واإلرشاد واخلدمة حسب موازيداألجل اهلّ إال ة ال تقوميفإن الدولة اإلسالم، حال أي ىوعل

ملذكورة يف ترةا   .  أحسني هوالدفع �ليت، ةيواهلدا، العفو والصفح: ومنها،  النصوص املتوا

  : د إقامة حكم اإلسالميريً هذه األبواب لتكون منهجا ملن ت يف� من الرواةس بذكر مجلوال �

  

  ))روا�ت املداراة((

 ة مبدارا ريبأمرين: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،فعن عبد هللا بن سنان

   .)١( �داء الفرائضكما أمرين الناس

وراة مكتوب فيف:  قال،)عليه السالم( ة عن الباقريروا ويف أكتم ى  موس�: بن عمرانى  هللا به موسىما �جي الت

  ، ي وعدوك من خلقي لعدوتك املداراة عيني عالنظهر يفأو، رتكي سر يفيمكتوم سر

                                                

)١(   



٢٥٨

   .)١( سيب يفيفتشرك عدوك وعدو، ي عندهم مكتوم سروال تستتب يل

ك ؤقري دمحم ربك �:  فقال)صلى هللا عليه وآله( النيب إىل لي جربائجاء: نه قالإ ،)ة والسالمعليه الصال( وعن الباقر

   .)٢(يدار خلق: قول لكي و،السالم

ه يكن فيثالث من مل : )صلى هللا عليه وآله( رسول هللا: قال:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن،وعن السكوين

   .)٣(ه جهل اجلاهلد بريوحلم ، به الناس يداريوخلق ،  هللايمعاصجزه عن حيورع  ،تم له عمليمل 

 ةمدارا: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)عليه الصالة والسالم(  عن الصادق،وعن مسعدة بن صدقة

لرفق �م نصف الع، انميالناس نصف اإل وخالطوا ، ًسراخالطوا األبرار : )عليه السالم( عبد هللا أبو مث قال، شيوا

ًالفجار جهرا
)٤(. 

للناس فألقوا من  ًن قوما قلت مدارا�مإ: قولي )عليه السالم( عبد هللا أ� مسعت:  قال،فة بن منصوريوعن حذ

 من: مث قال، عيت الرفيمدارا�م فأحلقوا �لب نتش حسي قرريمن غً إن أقواماو ، هللا ما كان �حسا�م �سميوأ، شيقر

  .)٥(ةري كثيديكفون عنه أيًدا واحدة ويكف عنهم يالناس فإمنا ده عن يكف 

خلص ودك أو، صانع للمنافق بلسانك،  إسحاق�: )عليه السالم( قال الصادق: قال ،وعن إسحاق بن عمار

  .)٦(حسن جمالستهأ فيهوديفإن جالسك ، للمؤمن

   ،ةينفته حملمد بن احلي وص يف،)عليه السالم( ني املؤمنريوعن أم

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   



٢٥٩

واستقبح هلم ما ، وارض هلم ما ترضاه لنفسك، كيسن إلحيع الناس كما حتب أن يمج إىل وأحسن: قال

إ� � : وقالوا كيوإذا مت بكوا عل، كيإذا غبت عنهم حنوا إل حىت، ن مع الناس خلقكّوحس ،كريتستقبحه من غ

عز ان �� ميواعلم أن رأس العقل بعد اإل، نيملاحلمد � رب العا: قال عند موتهين يوال تكن من الذ، ه راجعونيوإ� إل

، ًالياخلالص منه سب إىل عل هللاجي حىت، عاشر �ملعروف من ال بد من معاشرتهيمن ال ي فريوال خ،  الناسة مداراوجل

   .)١(وثلثه تغافل، ثلثاه استحسان ،الي مكئتعاشرون مليش به الناس وبه يتعايع ما ي وجدت مجينإف

ًت أحدا أفضل ي وما لق،تهينعم لق: قال، ) السالمهيعل( نياحلس علي بن تيلق: يقلت للزهر: ال ق،انيوعن سف

وإن كان ً  مل أجد أحداألين:  فقال،ف ذلكيوك: ل لهيفق، ةي العالنً وال عدوا يف، السرًقا يفيوما علمت له صد ،منه

   .)٢(هيداريوهو لشدة مداراته له ّ إال بغضهيوإن كان ً ت أحدايوال رأ، سدهحيهو لشدة معرفته بفضله وّ إال بهحي

  

  ))روا�ت العفو((

  يف)صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)عليه السالم( عبد هللا أيب  عن، عبد هللا بن سنانىرو:  �ب العفوويف

خربكم خب أال :خطبة  من أساء إىل واإلحسان، وصلة من قطعك ،العفو عمن ظلمك ،ا واآلخرةيق الدنئ خالريأ

   .)٣(وإعطاء من حرمك، إليك

 امة مجع هللا تعاىليوم القيإذا كان : قوليمسعته :  قال،) السالمهيعل( نياحلس علي بن  عن،محزة الثمايل أيب وعن

، فتتلقاهم املالئكة، قوم عنق من الناسيف:  قال،ن أهل الفضليأ:  مناديناديمث ، د واحدي صعن يفي واآلخرنياألول

  : قولوني ف،وما كان فضلكم: لونقويف

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   



٢٦٠

   .)١(ادخلوا اجلنة، صدقتم: قال هلميف: قال، ونعفو عمن ظلمنا،  من حرمنايونعط، كنا نصل من قطعنا

وتصل ،  عمن ظلمكتعفو ،ا واآلخرةيثالث من مكارم الدن: )عليه السالم( عبد هللا أبو قال:  قال،وعن محران

   .)٢(كيوحتلم إذا جهل عل، من قطعك

، الصفح عمن ظلمه، ًعزاّ إال د هللا �ن املرء املسلميزيثالث ال :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،وعن جابر

   .)٣(والصلة ملن قطعه،  من حرمهءوإعطا

كم مبكارم يعل: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،) السالممعليه(  عن آ�ئه،)يه السالمعل (وعن الرضا

لرجل عمن ظلمهين من مكارم األخالق أن إو،  �ا بعثينفإن ريب، األخالق صل من يو،  من حرمهيعطيو، عفو ا

   .)٤(عودهيعود من ال يوأن ، قطعه

ى عتك أقويقطى كونن أخوك عليال :  قال،ةفي لولده دمحم بن احلن)عليه السالم( ني املؤمنرية اإلمام أمي وصويف

   .)٥(هياإلحسان إلى ك أقدر منك عليلة عءاإلساى وال عل، صلتهى منك عل

زرارة    .)٦(ت مروتنا العفو عمن ظلمناي� أهل بإ: قولي )عليه السالم( عبد هللا أ� مسعت:  قال،وعن 

ًنصر أعظمهما عفواّ إال ما التقت فئتان قط: قولي )عليه السالم( احلسن أ� مسعت:  قال،وعن ابن فضال
)٧(.   

  قال :  قال،)عليه السالم( د هللاعب أيب  عن،وعن السكوين

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   



٢٦١

  .)١(عزكم هللايفتعافوا ، ًعزاّ إال د العبديزيفإن العفو ال ، كم �لعفويعل: )صلى هللا عليه وآله( رسول هللا

   .)٢(العقوبةى ر من الندامة علسيالعفو أفضل وأى الندامة عل : قال،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،وعن محران

   .)٣(للملكى عفو امللك أبق: املوجزة) لى هللا عليه وآلهص ( من ألفاظ رسول هللاقال، وعن الصدوق

َفاصفح الصفح اجلميل﴿: عز وجل قول هللا  يف،)عليه الصالة والسالم( ة عن الرضاي روايفو َْ َ ْ َّ ِ َ ْ العفو :  قال،)٤(﴾َ

  .)٥( عتابريمن غ

 ًعدوك فاجعل العفو عنه شكراى  علترإذا قد: ه قال أن)عليه السالم( ني املؤمنري عن أم)�ج البالغة( ويف

   .)٦(هيللقدرة عل

   .)٧(العقوبةى الناس �لعفو أقدرهم عل أوىل: )عليه السالم( وقال

صلى هللا ( قال رسول هللا:  قال،)هم السالميعل(  عن آ�ئه،الباقربن علي جعفر دمحم  أيب  عن،محزة الثمايل أيب وعن

 ،ن أهل الفضليقول أيف، سمع أوهلميسمع آخرهم كما ي مناد يناديامة يوم القيإذا كان : ثي حد يف)عليه وآله

 نا يفيهل علجيكنا : قولونيف، تم بهي �ديالذ ما فضلكم هذا: قولونيف، ستقبلهم املالئكةيف ،قوم عنق من الناسيف

 ريدخلوا اجلنة بغيلهم ليخلوا سب، يصدق عباد :تعاىل مناد من هللا يناديف، نا فنعفويساء إليو، ا فنحمليالدن

  .)٨(حساب

  

   ))�ت األلفةروا((

   )ه وآلهيصلى هللا عل(  عن رسول هللايرو،  �ب األلفةويف

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

  .٨٥:  سورة احلجر)٤(

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   



٢٦٢

   .)١(ؤلفونيلفون و�ن يالذ، ن أكنافهمواملوطؤ، ً اجلنة أحسنكم أخالقاً جملسا يفأقربكم مين : أنه قال

   .)٢(لف مألوفآؤمن امل: نه قالإ )صلى هللا عليه وآله( وعنه

  .)٣(ؤلفونيلفون و�ن ي الذً،اركم أحسنكم أخالقايخ: )صلى هللا عليه وآله( وقال

   .)٤(طاعة هللاى لفونه عل�لف الناس و�ملن  طوىب:  قال،)عليه السالم( ني املؤمنريوعن أم

املؤمن : قولي) صلى هللا عليه وآله( مسعت رسول هللا : قال)عليه السالم(إىل علي ) عليهم السالم( وبسند األئمة

   .)٥(ؤلفيلف وال �ن ال مل ريوال خ، ني مألفة للمؤمن من كانني املؤمنريوخ، ميوالفاجر خب لئ، ميغر كر

: )صلى هللا عليه وآله( قال رسول هللا:  قال،)ه السالميعل( يإىل عل) عليهم السالم( ة بسند األئمةي رواويف

نونينون لياملؤمنون ه)٦(.   

   .)٧(رحم هللا كل سهل طلق:  قال)صلى هللا عليه وآله( ة عنهي رواويف

نة يكم �لسكيعل،  بن مسعود�:  أنه قال لعبد هللا بن مسعود)صلى هللا عليه وآله(  مكارم أخالق رسول هللاويف

   .)٨(والوقار

  

                                                

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(   

)٦(   

)٧(   

)٨(   



٢٦٣

  

  ))قوانني على خالف قانون هللا((

 من ،)قولأو قال هللا(: ري هذا القران األخ بالد اإلسالم يفزمام يفلن �ياآلخذ ني من املسلمريكث شعار :)لةمسأ(

فقد وضعوا أمام كل ، ة مبختلف أشكاهلاي اإلسالميدعي من ني وب،ة مبختلف أشكاهلاي العلمانيدعي من نيب فرق ريغ

، والغرور واألهواء هم اجلهليلوأماله ع، الشرق أو جاء من الغرب، ًقانو� من عند أنفسهم قانون � سبحانه وتعاىل

  .ليسبق له مثي مل يالتأخر املهول الذّ إال وماذا حصدوا من ذلك

 بالد اإلسالم وكتب الفقه وإال فمن راجع كتب القانون املوضوعة يف ،وحنن نذكر من هذا الشعار مناذج فقط

ًئا مدهشا من هذا الشعاري شى ألفها العلماء لرأاليت ً:  

ْن أكرمكم عند ا� أتقاكمِإ﴿: فقد قال سبحانه ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُ َ َ ْ َّ﴾)١(.   

لرئإ: قول احلاكميو وزين ا   . ة كذا ال مطلق املسلميكون من جنسيب أن جي واملوظف والنائب رير والسفيس وال

ٌإمنا المؤمنون إخوة﴿: وقال هللا َ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ ََّ﴾)٢(.  

  .  كل األبعادز يفينهم متايبل ب، خوةسوا هم �يل: قول احلاكميو

بيومراد� ف   السنة املطهرةيف أو ،ميآن احلك القرة يفياجلزئ أو ةيل الكليسبى ما قاله عل) قال هللا (:ـما نذكره 

  . ال أن املراد اللفظ، الستنباط الفقهاء حسب

ًإن هذه أمتكم أمة واحدةَو﴿ :تعاىل اإلسالم قال هللا ويف َ ِ ً َّ َُّ ُْ ُ ُ
ِ ِ َّ ِ﴾)٣(.  

  . ست واحدةيل: قوليواحلاكم 

زراعة حرة:  اإلسالمويف   . ال

                                                

  .١٣:  سورة احلجرات)١(

  .١٠:  سورة احلجرات)٢(

  .٥٢:  سورة املؤمنون)٣(



٢٦٤

  . ست حرةيل: قوليو

  . التجارة حرة:  اإلسالمويف

  . ست حرةيل: قوليو

  . الصناعة حرة:  اإلسالمويف

  . ست حرةيل: قوليو

  . السفر حر:  اإلسالمويف

  . س حبريل: قوليو

  . اإلقامة حرة:  اإلسالمويف

  . ست حبرةيل: قوليو

ـيسالم اإل�ملعين ـ  اإلسالم األحزابويف   . هري هذا الكتاب وغما ذكر�ه يفى عل، حرة  

ر البالد حسب يديوإمنا  ً،ال حزب إطالقا أو ، احلزب الواحدوإمنا للحاكم احلق يف، ست حبرةيل: قوليوهو 

ور   . ايل من الدنين اجتمعوا حوله للنيه الذية ومعاونيته الفرديدكتات

  . الم بالد اإلسنية بيال حدود جغراف: قول اإلسالميو

دخل داخل يألن ال ، عل املراصد وما أشبهجيو وقف حول احلدود الشرطةيو، ةيبل حدود جغراف:  هوقوليو

  . بشروطّ إال نيرج خارج من املسلمخيوأن ال  ،نيمن املسلم

  . ةيال لون: قول اإلسالميو

  . ارية املعيبل اللون:  هوقوليو

  . ةيال لغو: قول اإلسالميو

  . اري املعةيبل اللغو:  هوقوليو



٢٦٥

  . ةيال قوم: قول اإلسالميو

  . اري املعةيبل القوم:  هوقوليو

  . ةيوعيال ش: قول اإلسالميو

  . ارية املعيوعيالش:  هوقوليو

 ًة من الشعب ضار� حلكم هللا سبحانه وتعاىلي الوضعنيث تستمد القوانية حبية غربيقراطميال د: قول اإلسالميو

  . عرض احلائط

  . ةية غربيقراطميبل د: قول هويو

  . العمل حر: قول اإلسالميو

  . س حبري ل:قول هويو

  . االكتساب حر: قول اإلسالميو

  . س حبريل: قول هويو

   .)١(األرض � وملن عمرهافإن  ،ازة األرض حريح: قول اإلسالميو

  . ف شاءتيعها كي للدولة تبيبل األراض: قول هويو

  .  أحق به فهوسبق مسلميما مل  إىل ن سبقفم، ازة املباحات حرةيح: قول اإلسالميو

  . ًبل املباحات كال للدولة، ست حرةيبل ل: قول هويو

ُأمرهم شورى﴿: قال سبحانه، ى�لشور  املعصومةبيغ كون احلكم يفيلزم أن ي: قول اإلسالميو ْ ُ ُ َْ  

هم ـ ن ـ ي ـ ْب ُ َ ْ ور: قول هويو  .)٢(﴾َ   . وما أشبه ةيت العسكراالنقال�و ةي�لدكتات

                                                

)١(   

  .٣٨: لشورى سورة ا)٢(



٢٦٦

لوغ حسب السن الشرع: اإلسالمقول يو   . يالب

  . بل حسب القانون: قول هويو

  . يخ هجريالتار: قول اإلسالميو

  . ما أشبه ذلك أو ،يفارس أو ،يالديبل م: قول هويو

زكاة واجبة: قول اإلسالميو ل   . ا

زكاة: قول هويو ل   . ًعمال ال وجوب ل

  . اخلمس واجب: قول اإلسالميو

  . ال مخس واجب: قول هويو

  .  بالد اإلسالم يفني القاطنني املسلمريغ إىل ة �لنسبةياإلسالم اجلز: قوليو

  . ةيال جز: قول هويو

  .  املفتوحة عنوةيؤخذان من األراضي اخلراج واملقامسة :قول اإلسالميو

  .  مقامسةالال خراج و: هوقول يو

ملذكورةءال ضرائب �ستثنا: قول اإلسالميو   .  املوضوعات األربع ا

، واملسكن، واألرض، واحلجر ،والشجر، وانيواحل، اإلنسان: ء منيكل شى بل الضرائب عل: هوقول يو

  .  ذلكريوغ، واملاء، تجروامل

  . ال مجارك ومكوس: قول اإلسالميو

  . بل اجلمارك واملكوس: قول هويو



٢٦٧

ُال جتسسواَو﴿: ال جتسس كما قاله سبحانه: قول اإلسالميو َّ ََ﴾)١(.  

  . ما أشبه ذلك أو ،�سم األمن أو ، الزم �سم االستخباراتبل التجسس: قول هويو

  . اخلمر حرام: قول اإلسالميو

  . بل حالل: قول هويو

لز� حرام:اإلسالم قوليو   .  ا

. بل حالل: قول هويو

  . اللواط حرام: قول اإلسالميو

  . بل حالل: قول هويو

  . هاري غيف أو  املدارسيف أو  األحواضء يفسوا ، والبناتنين البنيال مكا�ت خمتلطة ب: قول اإلسالميو

  . ومين اليبل االختالط حسب مواز: هوقول يو

  . بل احلجاب واجب، ال سفور: قول اإلسالميو

ات يكاس: )عليه الصالة والسالم( كما قال، بل �بشع املظاهر، ساءنبل سفور البنات وال: قول هويو

   .)٢(ت�عار

  . يال ماله: قول اإلسالميو

  . يبل املاله: ل هوقويو

واع القمار ال نرد: قول اإلسالميو   . وال شطرنج وال سائر أن

  . بل كل ذلك حملل وجائز: قول هويو

  . ال غناء: قول اإلسالميو

  وسائل اإلعالم من اإلذاعة أل ميو، بل هو جائز: قول هويو

                                                

  .١٢:  سورة احلجرات)١(

)٢(   



٢٦٨

  .  وا�الس بهيات والنوادوهيديون واألشرطة والفيوالتفز

  .رمةاللهو حم آلة :قول اإلسالميو

  . بل حمللة: قول هويو

ررة يفيعددة القلمل املوارد اري غ ال سجن يف:قول اإلسالميو   . عةي الشرلة �لشروط املق

  . ء� السجن �ألبرألميو، بل السجن: قول هويو

  . بيال تعذ: قول اإلسالميو

  . بيبل التعذ: قول هويو

  . ةيارية اختيمة العسكرداخل: قول اإلسالميو

  . ةيبل إجبار: قول هويو

  . تعطل الدوائر واملدارس واملؤسسات وقت الصالة: قول اإلسالميو

  . ما بعد الظهر إىل  املؤسسات والدوائر وما أشبه مفتوحةىبل تبق ،عتبار �لصالةاال : قول هويو

  . اتهي البناء وخصوصُكل أحد حر يف: قول اإلسالميو

  . ة البناء �جازةيفي وك،صيبل البناء برتخ، ةيال حر: قول هويو

  . الشهود معتربة: قول اإلسالميو

  .  الدولة سجالت يفل يفيوإمنا االعتبار �لتسج ،عتبار �لشهوداال : قول هويو

  . ةير وما أشبه إسالمياألوزان واملقاد: قول اإلسالميو

  . ةيبل غرب: قول هويو

  . ةيالعقو�ت إسالم: قول اإلسالميو



٢٦٩

  . ةية وشرقية وغربيبل قانون: قول هويو

  . عةير الشة حسب املقرر يفية إسالميالد: قول اإلسالميو

  . ت� كل الدبل مال حمدود يف، ال كذلك: قول هويو

لر� حرام: قول اإلسالميو   . ا

  . بل حالل: قول هويو

  . حقوق النساء كذا: قول اإلسالميو

  . س بكذايبل ل: قول هويو

  . ح كذاحقوق العامل والفال: قول اإلسالميو

  . نيبل حسب القوان، س بكذايبل ل: قول هويو

وز: قول اإلسالميو وزع الثروة ت ًعا عادال حسبيت َال تظلمون و﴿ ً َُ ِْ َال تظلمونَ ُ َْ ُ﴾)١(.   

وز: قول هويو وزيوعية والشي االشرتاكنيًعا حسب ما نضعه من قوانيبل ت لرأمساليعية والت   . ة وما أشبه ذلكية وا

  . ت وما أشبه�ئات والنقا�ت واالحتاديات واهلية املنظمات واجلمعيحبر: قول اإلسالميو

  . حتت رقابة وإشراف الدولةّ إال ً،ة إطالقايال حر: قول هويو

  . ي اإلطار اإلسالميف دة مبختلف الوسائلي والعقية إبداء الرأيحر: قول اإلسالميو

  .  حتت إشراف الدولة ذلكب أن تكون كلجيبل ، ذه األمور هًة إطالقا يفيال حر: قول هويو

  وال �س �ن أنقل هنا قصة ،  ومعروفري ذلك مما هو كثريغ إىل

                                                

  .٢٧٩:  سورة البقرة)١(



٢٧٠

وأما ، ًف كان حمرراين اإلسالم كأو،  اإلسالمنيوم وبي الني قواننيالبون الشاسع بى مدى ة تدل علريصغ

  .  كابتةيوم فهي النيقوان

  

  ))ظ كربالء املقدسةحوار مع حماف((

 ال ري فقيوقد كان منح قاسم كل إنسان عراق، م قاسم� أة يفيس البلديء كربالء مع رئ حمافظ لوافقد جاءين

 دوائر ي إحدسجلها يفية خاصة ويفيها بكيًعمر دارا فقط في ل،ري مرت مببلغ عشرة د�ندار له قطعة أرض ذات مائيت

  .نح له قرض من بنك العقار بربح ألجل ذلكمي كما ،الدولة

  .نيت املسلم�ون أمام حرملاذا تقف: فقلت هلما

  . منح األرض للفقراءيأ ،ف وقد فعلنا ذلكيك: قاال

ف خال وةيت اإلسالم�ضد احلر ، تزاولو�اقطع النظر عن سائر األعمال اليت ن نفس عملكم هذا معإ: قلت

شرع من وجوهيمواز   : ن العقل وال

  . يملاذا االختصاص �لعراق: األول

  . ريملاذا االختصاص �لفق: الثاين

  .  هلن احلقًأيضاس بعض العانسات واألرامل يأل ،ملاذا االختصاص �لرجل: الثالث

لرابع   . نيملاذا االختصاص �لبالغ: ا

  .)١(األرض � وملن عمرهاقول يواحلال أن قانون اإلسالم  ،ريملاذا �خذون عشرة د�ن: اخلامس

  .  مرت فقط ال أكثرملاذا تعطون مائيت: السادس

  . لك الدارميملاذا االختصاص مبن ال  :السابع

ئرة الفالنى صل علحيملاذا االختصاص مبن : الثامن ولو ، ل للحفظيكون التسجيبل الالزم أن ، ةيورقة من الدا

  . ًها شاهدان مثاليشهد فية ويشخص أو عند عامل

                                                

)١(   



٢٧١

  . نع عن ذلكميد االشرتاء هلما ملستقبلهما فلماذا يريإذا كان ألب ولدان : التاسع

  . قةيد جعلها حديريًملاذا االختصاص �لدار فلعل إنسا� : العاشر

  . ة خاصةيفيملاذا البناء بك:  عشرياحلاد

  . ار العامرينو�ا ال �ختيتعأنتم  وملاذا األماكن اليت:  عشرالثاين

  .  ذلكريغ إىل

ومل وملا أغرقا يف   .ىوجب الفوضيول ن ما تقإ :ةيس البلدي قال رئ،تمكنا من اجلوابي هذه األسئلة 

  : قلت

ما قبل  إىل )صلى هللا عليه وآله( واحلال أن بالد اإلسالم كانت كذلك منذ بعثة الرسولى ن الفوضيأ: ًأوال

 قبل ى حالة فوضاإلسالم يففهل كانت بالد  ،نيالعراق وقننوا هذه القوان إىل ث جاء املسعمرونيح، نصف قرن

م كانت البالد تع،ئهميجم   . قي استعباد وضش يفينما اآلن تعي ب،ورفاهادة ي سش يفي أ

 املنطقة املاء والكهر�ء  يفتوجعل ،ًكل قطعة ألف مرت مثالى إذا فرض أن الدولة قسمت األرض عل: ًايو�ن

م يوم كذا لتقسياحضروا :  للناسلت مث قا،ذلك طة واملواصالت والسوق وما أشبهالشرواملساجد واملدارس و

ملرأة، ري والفقوالغين، هري وغي العراقنياز بيبدون امت، عةنكم حسب القري بياألراض لرجل وا  البالغ ريوالبالغ وغ، وا

 ، قطعةي فقط أعطقطعة ديريإنسان فإن كان ،  هلذا وهذاة فإذا جاؤوا قرعت الدول، ذلكريغ إىل ،هيلولى ث تعطيح

   أو ،ني قطعتير أعطكثأأو 



٢٧٢

، ما أشبه أو قةيحد أو خمزن أو حانوت أو ناء دارب ن له احلق يفوكل إنسا، ًمثال ثنان قطعة واحدةا يطأقل أع

  .ىكون ذلك فوضي فهل ،قره عقل أوشرعيان مما ال ري اجلي تؤذال مثل املعامل اليت

شرع  اليتوطكمرمث ملاذا سائر ش بل ، القرضى  �خذون من الناس الر� علوملاذا، ذكر� أ�ا خالف العقل وال

 ن تذهب مواد النفط اهلائلةيوأ،  للفقراءت املاليس بيأل،  أصل املال وتعرتفون أنتم أ�م فقراءءملاذا �خذون من الفقرا

  .وسائر املعادن

  .مث قاما وذهبا، �لضحك املغلوبّ إال يكالمى ردا علية مل يس البلديلكن احملافظ ورئ

الف ما خيّ إال سي بالد� لانون يفعمله القي أن ما يوه ،قةيان احلقيبل ب ان ذلك القصةيكن املقصود من بيومل 

شرع حىت  ،لي الطوني املسلمخي �رل له يفيال مثً�خرا لذلك �خر البالد ، ة بزعمهمي اإلصالحني القوانيف العقل وال

ة ي اإلسالم املوجبة للحرني ما دام سلطان القانون املقابل لقوان،بل التأخر األكثر التأخرذا ه  البالد يفىوستبق

  . ومجع الكلمة والرفاهوالسعادة 

ـ ةيالدولة اإلسالمى حال فعل أي ىوعل ـيار اإلسالميالتى احلكم عل إىل بل وقبل الوصول  أن تقلع جذور   

ورفاههم وقو�مي عزهم وسعاد�م وسنياملسلم إىل رجعيو، ن كله �يكون الديف ،هذا الشعار   .اد�م 

  

  ))إرجاع القانون اإلهليمقومات ((

 ،)قول احلاكمي ( ولدحض،)قال هللا (ار والدولة إلرجاعيالتى لزم مالحظته عليدد بعض ما ونذكر �ذا الص

  : فحسب قول اإلسالم

  

  ))ياةاحلحق ((

 َِّإ�﴿: قال سبحانه، هاي عليعتديوز ألحد أن جيوال ، مجيع شروط اهيفً موفرا ،ةمياة الكريلإلنسان حق احل: ًأوال

ْخلقناكم من ذكر وأنثى َ ُ ُْ َ ٍ َ ْ
ِ

ْ َ َ وجعلناكم شعو� و َ ًَ ُ َُ ْ ُ ْ ْقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ا� أتقاكمَ ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُِ َ َ ْ َّ ِ ُ ََ َ
ِ
َ﴾)١(.   

                                                

  .١٣: سورة احلجرات )١(



٢٧٣

فس أو فساد يف األرض فكأمنا ﴿: أحدى  عدم جواز اإلعتداء علوقال سبحانه يف ـ فسا بغري ن ـ ن تل  ـ ق ََّمن  ََ َ َ َِ ٍَْ ْ ِ ٍ
ْ ْ َْ ََِْ ِ ً َ َ ْ َ

تل النَّاس مجيعا و من أحي ـ ْق َ ْ َ َ ً َ َ َ َ ًاها فكأمنا أحيا النَّاس مجيعاَ َ َ َ ْ َ ََّ َ َ﴾)١(.  

 فيشرأو  ،جاهل أو عاملأو  ،كافر أو مسلمأو  ،ريصغ أو ري كب،دسلب هذا احلق من أحيومن املعلوم أنه ال 

، ب حفظهجي يو واملعنيان اإلنسان املاديذا فكول،  اإلسالمذكر يف  حسب مايبسبب حكم شرعّ إال ،عيوضأو 

ى لزم علي حىت، بعد مماته إىل دتهة من قبل واليعة اإلسالمية القائمة �لشريوالدولة اإلسالم، ةيإلسالمعة ايله الشريوحتم

ا كحرمته حيحرمته م: )صلى هللا عليه وآله( كما قال،  إحرتام جسده بعد موتهنياملسلم    .)٢(ًايًت

  

  ))احلريةحق ((

هم ﴿: كما قال سبحانه، ةيحق احلر: ًاي�ن ـ ن ْيضع ع ُ ْ َ ُ َ َإصرهم وَ ْ ُ َ ْ
َّاألغالل اليتِ َ ْ َ ْ كانت عليهم ْ

ِ ََْ ْ َ﴾)٣(.  

   .)٤(جسانهمي أو نصرانهي أو هودانهيه مها اللذان يأن أبوّ إال الفطرةى ولد عليوّ إال ما من مولود :ثي احلدويف

وقد ، هذا احلقى  عليعتديس ألحد أن يل، اتهيستصحب طول حي و،كل إنسان إىل  حق مقدس �لنسبةيفه

  .)٥(ًك وقد جعلك هللا حراريال تكن غ :)عليه الصالة والسالم( علي قال

ضرون يث ال يحب ة معقولةيحر ،ة األفرادية حرية حلماي الضما�ت الكافرية توفيالدولة اإلسالمى لزم عليو

زّ إال احلد منها أو دهاييوز تقجيوال ، همريضرون غيأنفسهم وال  ملذكويحسب املوا  حسب يالم الفقه اإلسرة يفن ا

ررةاإلجراء   .ات املق

  وز ألمة أن جيكما أنه ال 

                                                

  .٣٢:  سورة املائدة)١(

)٢( 

  .١٥٧: سورة األعراف )٣(

)٤(   

)٥(   



٢٧٤

وإذا ، ىمجاعة أخرى  عليمجاعة أن تعتد أو ،شعب آخرى  عليدعتيشعب أن  أو ،ىأمة أخرى  عليتدتع

عد ظلمه فأولئكَو﴿: كما قال سبحانه، مجاعة فله حق رد اإلعتداء أو أمة أو إنسانى على اعتد ـ ب تصر  ـ ن َلمن ا َِ َُِ ِ ُْ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ  ما َ

ٍعليهم من سبيل َ ْ
ِ

ْ
ِ ََْ﴾)١(.  

ٌَجزاء سيئة سيئةَو﴿: وقال سبحانه َِ ِّ َّ َ
ٍ

ُ َ﴾)٢(.  

َْفمن اعتدى﴿: وقال سبحانه ِ َ َْ عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى َ ََْ ِ ِْ ِِ
ْ َْ ََ َُ َ ْ ْ عليكم ُ ُ ََْ﴾)٣(.  

وكذلك عليا�تمع اإلسالمى وعل مل تحيو، تهيحراهد من أجل جية مساندة كل شعب يالدولة اإلسالمى  

ُما لكم ال تَو﴿: قال سبحانه، ًايً هذا واجبا شرعاملسلمون يف ْ ُ َقاتلون يفَ َ سبيل ا� و ُِ َِّ ِ َالمستضعفنيَ َ ْ َ ْ ُ ْ﴾)٤(.  

ِالذين إن مكنَّاهم يف ﴿: وقال سبحانه َّْ ُ
َّ َ ْ ِ زكاة وَ ل وا ا ـ ت َاألرض أقاموا الصالة وآ ََ ََّ ُ َ َّ ُ َ ِ َْ ِأمروا �ْ

ُ َلمعروف وََ َ
ِ

ُ ْ ـهوْ ْن َ ِا عن َ َ
ِالمنكر َ ْ ُ ْ﴾)٥(.  

  

  ))حق التساوي((

 ،يعجمى  علال فضل لعريب :)صلى هللا عليه وآله( ا قالكم، ةيعة اإلسالمي أمام الشرةيًعا سواسي مجالناس: ً�لثا

  .)٦(ى�لتقوّ إال أمحرى  وال ألسود عل،دأسوى  وال ألمحر عل،يبعرى  عليوال لعجم

ات يعة اإلنسان ومتقضيز حسب طبينعم هناك بعض التما، هميعة عليلشرق اي تطباد يفر األفنيز بيوال متا

ملرأة يف، عةيالشر لرجلإث يح، رث اإلمثل حق ا ملرأة ،نه نصف حق ا  خبالف ًزوجة أو ًبنتا أو ً أماً،مكفولة غالبا ألن ا

لرجل   ن إ و،حلق منهخذ ا� ىتف حي عنده ضعيإن القو :)عليه الصالة والسالم( علي ولذا قال ،فهو الكافل ،ا

                                                

  .٤١:  سورة الشورى)١(

. ٤٠:  سورة الشورى)٢(

  .١٩٤:  سورة البقرة)٣(

.٧٥:  سورة النساء)٤(

  .٤١:  سورة احلج)٥(

)٦(   



٢٧٥

  .)١(خذ احلق له�  حىتيف عنده قويالضع

 أو ني الدإما أخ لك يف الناس: )عليه الصالة والسالم( علي  كما قال،ة سواءيمة اإلنساني القوالناس كلهم يف

   .)٢( اخللق لك يفرينظ

   .)٣( وآدم من تراب،كلكم آلدم :ثي احلدويف

ُلكل درجات مما عملواَو﴿ ى،فإن لكل إنسان ما سع، والعملى كون حسب التقويمنا إوالتفاضل  ِ َ َِّ ٌ َ َ ٍّ ُ  وقال ،)٤(﴾ِ

ِأن ليس لإلنسانَو﴿ :تعاىل ْ ِِْ َ َْ ْ   .)٥(﴾َما سعىّ إال َ

ال ضرر  و،)٦(بذمتهم أد�همى سعيهم وؤ دماؤ تتكافنيفإن املسلم، ضرر أو ض شخص خلطريوز تعرجيوال 

  .)٧( اإلسالموال ضرار يف

وكل وضع ي تشرلوكل فكرة وك  أو اللغة أو و اللونأ العرق أوأساس اجلنس ى  األفراد علنيسبب التفرقة بيع 

  . ما أشبه ذلك هو خالف اإلسالمأو ا ياجلغراف

فاع �ملوا االولكل فرد احلق يف ب جيوإنه ، هري من خالل فرصة عمل متكافئة لفرص غ،ة للمجتمعيد املادرنت

 املال والعلم واملنصب وما أشبه ليتمكن كل إنسان من ني ىتح الناس ني ب الفرصؤ جعل تكافياحلاكم اإلسالمى عل

ُفامشوا يف﴿: قال سبحانه ،ذلك ْ َ مناكبها و َ
ِِ ِكلوا من رزقهَ ِِ ْ ِ ْ ُ ُ﴾)٨(.  

فإن الدولة ، ةيالدولة اإلسالم إىل ًما دام اجلهد املبذول واحدا �لنسبة  األجر األفراد يفنيوز التفرقة بجيوال 

واجلهات  ما فرقه هللا ألجل املصلحة العامةيفّ إال نهميفرق بيوز أن جيال ، ني املسلمري ولغنياألب للمسلمة كياإلسالم

    أجرنيًمثال فرق ب، التفرقة إىل  أدتة اليتيالشخص

                                                

ْالذليل عندي عزيز حىت آخذ احلق له و القوي عندي ضعيف حىت آخذ احلق منه:  إشارة إىل قوله عليه السالم)١( ْ ِْ ِ ِ َِّ َّ َ َّ ََّ َ َ َْ َْ َُ ٌُ َ
ِ ِ ُِّ ِ َ ْ َ ُ ٌ ِ َ ُ

َّ .٨١اخلطبة : �ج البالغة.  

)٢(   

)٣(   

  .١٩: ، وسورة األحقاف١٣٢: سورة األنعام )٤(

  .٣٩:  سورة النجم)٥(

  .٤٠٣ ص١ج: الكايف. املسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أد�هم:  قوله عليه السالم إشارة إىل)٦(

)٧(   

  .١٥:  سورة امللك)٨(



٢٧٦

ره﴿: وقد قال سبحانه، اذكاملهندس وأجر الكناس وه ـ ي عمل مثقال ذرة خريا  ـ ي ُفمن  َ َ َ ًْ َْ َ ٍَّ َ َ ْ ِ ْ َ عمَو*  َْ ـ ي َمن  ْ َ ْ َل مثقال َ ْ ِ ْ
ره ـ ي ُذرة شرا  َ َ � َ ٍَّ َ﴾)١(.

  

  ))حق العدالة((

سواء ،  لكل األفرادةيجتماع العدالة االأيهي أن يسالماحلاكم اإلى فإن الالزم عل،  فردلك لحق العدالة: الرابع

ث يح، القضاء إىل �لنبسة أو ،ةيذية والقوة التنفيريالقوة التأط إىل بحث القضاء �لنسبة خارج مة يفيجتماعاعدالة 

، س دولةيه رئي علي واملشتكيجتماعم االّ السل من أقل األفراد يفيإذ كان املشتك ىت ح،القضاء إىل تحاكم الناسي

ْفإن تنازعتم يف﴿: قال سبحانه ُ ْ َ َ ْ ْ شي َِ ردوه إىل ا� و الرسول َ ـ ف ِء 
ُ َّ َ َِّ َ ِ ُ ُّ ُ َ ٍ﴾)٢( .  

زل ا�َو﴿: وقال ـ ن هم مبا أ ـ ن ـ ي ـ ب ُأن احكم  ْ َّْ َ َ ْ َ َِ ِ
ُ َ ْ َْ تبع أهواءهمُ ـ ت ْ و ال  ُ َ ْ َ ْ َِّ َ َ﴾)٣( .  

ِال حيب ا� اجلهر �لسوء من القول﴿: وقال سبحانه
ْ َْ َ

ِ ِِ ُّ ِ
َ َْْ َُّ ُّ َمن ظلمّ إال ُ

ُِ
ْ َ﴾)٤( .  

ني النَّاس �حلق﴿: وقال سبحانه ـ ب ِ� داود إ� جعلناك خليفة يف األرض فاحكم  ِّ َ َ َْ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ْ ََ ْ ََ ْ ًْ َ َ َِّ ُ﴾)٥( .  

 أو نتصاف لهس الدولة لاليرئ ضر حىتحية ويقضل االقضاء النظر يفى  القضاء فالالزم عليوإذا راجع املشتك

عليه الصالة ( علي وكما حضر،  عند بعض الصحابة وخصمه األعرايب)صلى هللا عليه وآله( ولذا حضر رسول هللا ،منه

  .حي عند شريهوديو )والسالم

ة كبي رئ كان)صلى هللا عليه وآله( ومن املعلوم أن الرسول ، ا احلاضرةيطة الدني خرة تشمل تسع دول يفريس دول

ة كبيرئ  كان)عليه السالم( يوعل   .طة عاملناي خر دولة يفنيًة جدا تشمل أكثر من أربعريس دول

  نصفه وتدفع عنه ما ته وية حتميسلطة شرع إىل ألجيفمن حق الفرد أن 

                                                

لزلزلة)١( ـ ٧:  سورة ا  ٨.  

  .٥٩:  سورة النساء)٢(

  .٤٩:  سورة املائدة)٣(

  .١٤٨:  سورة النساء)٤(

  .٢٦:  سورة ص)٥(



٢٧٧

ء كان احلق له، ظلم أو قه من ضررحل س احلق له وإمنا ينما لياإلنسان أن احلق له ب تصوريا مب رإذ، هيعل أو سوا

  .احلق خلصمه

  .لة �ستقالهلايوفر هلا الضما�ت الكفيم هذه السلطة ويقياحلاكم أن ى وعل

وقد  ، اإللزامنه بقانونين ديكم حسب موازحيالسلطة جاز للحاكم أن  إىل أ إذا التجًأيضا املسلم ريكما أن غ

ورا�منيحلكمت ب: )السالمعليه الصالة و( علي قال وراة بت لزبور ني وب،لهميل �جني أهل اإلجنني وب، أهل الت  أهل ا

ورهم   . هري وغ)احلقوق(  كتاب يف)الفقه( ل ذلك يفي� تفصروقد ذك ،)١( أهل القرآن بقرآ�مني وب،بزب

 كما أنه ،ّمربر أي حتت وعن شرفه وعن ماله وعن عرضه  الدفاع عن نفسهوز مصادرة حق الفرد يفجيوال 

 ، بعض احلكوماتكما جنده اآلن يف ،عةيالف الشرخيًعوا أمرا يطي �ن ني املسلمريغ أو نيلزم املسلميس ألحد أن يل

  . ة اخلالقي معصإنه ال طاعة ملخلوق يفف ،املأمورى فال طاعة له عل وإذا أمر مبخالفة هللا سبحانه وتعاىل

  

  )) الرباءةةلاحق التحاكم وأص((

وهذا احلق ، ًايًإذا ثبت ثبو� شرعّ إال تهميما يء فيفإن كل إنسان بر،  احملاكمة العادلةحق الفرد يف: اخلامس

 حسب أقوال الفقهاء واستنباطهم من يبنص شرعّ إال ميوال تغر، ة عادلةيثبت خالفه أمام حمكمة شرعي مستمر حىت

َما كنَّا معذبني َو﴿:  فقد قال سبحانه،األدله األربعة
ِّ
َ ُ عث رسوالُ ـ ب ـ ن ًحىت  ُ َ َ َ ْ َ َّ وجب احلد لكنه ي وإذا ارتكب ما ،)٢(﴾َ

ُليس عليكم جَو﴿: لقوله سبحانه،  عنه احلدئبشبهة در ْ ُ ْ ََْ َ َناح فيما أخطأمت به وَ
ِِ َُْْ ْ َ لوبكمٌ ـ ق عمدت  ـ ت ْلكن ما  ُ ُ ُْ ُ ْ َ َّ َ َ ِ﴾)٣(.   

  . )٤(ئوا احلدود �لشبهاتراد :)صلى هللا عليه وآله( وقد قال

                                                

)١(   

  .١٥:  سورة اإلسراء)٢(

  .٥: ألحزاب سورة ا)٣(

)٤(   



٢٧٨

 سواء يف، شبهة الشاهد أو شبهة الشخص أو  أن املراد أعم من شبهة احلاكم)الفقه( بعض أبواب يفوقد ذكر� 

  . املوضوعيف أو احلكم

 حمكمة م أما،حةية صحيله �دلة شرعبثبوت ارتكابه ّ إال جرمى عاقب علي الشخص وال ميكم بتجرحيوال 

ها الذين ﴿: قال سبحانه،  هذا الباباغ له يفمس وقول الفاسق والظن والشبهة وما أشبه ال ،ة مشروعةيضائق ـ ي َ� أ
َّ َ ُّ َ

تصبحوا على ـ ف وما جبهالة  ـ ق وا أن تصيبوا  ن ـ ي ـ ب ـ ت ـ ف إ  ب ـ َآمنوا إن جاءكم فاسق بن ُ ُ َ َ َِ ْ ُ ََ َ ٍَ َِ َ
ِ ً ْ ُ ْ َْ ُ َ َُّ ٍ ِِ ٌ ْ ُ علتم �دمني َ ـ ف َ ما 

ِ
ْ ُ ْ َ َ﴾)١( .  

غينّإن ا﴿: وقال سبحانه ـ ي ْلظن ال  ُ َّ ً من احلق شيئا َّ ْ َ ِّ َْ َ
ِ﴾)٢( .  

احلاكم أن ى فعل، ةمية للجريعة اإلسالمي قدر�ا الشر حال من األحوال جتاوز العقوبة اليتيوز �جي أنه ال كما

  . ًملاعاإ )احلقوق(وقد ذكر� ذلك كتاب ، رمة وا�مي اجلرني بًفإن هناك فرقا،  ا�رمطارد اجلرم الي

عتدوها﴿: قال سبحانه ـ ت ُتلك حدود ا� فال  َُ َْ َ َ َِّ ُ ُ ِْ﴾)٣( .  

  . )٤(ًذكل احلد حداى ًء حدا وملن تعديجعل هللا لكل ش :ثي احلدويف

ًاحلاكم عن احلد املشروع عاملا عامدا عزل عن احلكمى وإذا تعد   .ًكون عاداليألن من شرط احلاكم أن ، ً

 � يفوقد ذكر ،ًدر� للحدود ،ةميها اجلري ارتكبت ف مراعاة الظروف واملالبسات اليتيالقاضى لزم عليكما أنه 

، ثبت حد السرقةيتوفر شرط من هذه الشروط مل يمل  إذا ً، شرطانيوأربع ةً أن للسرقة مثال مخس)املمارسة(كتاب 

ال َو﴿: قال سبحانه، هرية غميؤخذ إنسان جبريوز أن جيكما أنه ال  ، �ب الز� واللواط والقتل وسائر اجلرائموهكذا يف

زرة وزر أخرى ْتزر وا ُ َ َ ُْ ِ ٌ ِ ِ َ﴾)٥(،   

                                                

  .٦:  سورة احلجرات)١(

  .٣٦:  سورة يونس)٢(

  .٢٢٩:  سورة البقرة)٣(

)٤(   

لزمر١٨: ، وفاطر١٥: ، واإلسراء١٦٤:  سورة األنعام)٥(   .٧: ، وا



٢٧٩

ٌكل امرئ مبا كسب رهني﴿: فقد قال سبحانه، ته عن أقواله وأعمالهيكل إنسان مستقل مبسؤولو َ َ َ َ ُِ ٍ ِ ْ ُّ﴾)١( .  

باع أو أصدقاء أو جار أو بيقر أو  ا�رم من أهليذو إىل ديد الميصح للحاكم أن يفال   ،شبه ذلكأما  أو أت

ْ تزر وازرة وزر أخرىالَو﴿:  كما تقدم قوله سبحانه،ة نفسهميفكل إنسان مسؤول عن جر ُ َ َ ُْ ِ ٌ ِ ِ َ﴾)٢( .  

فلح الظالمون﴿: ةمية الكري اآلويف ـ ي َمعاذ ا� إنه ريب أحسن مثواي إنه ال  ُ
ِ َِّ ُ َْ ُ َ َُ َُّ َِّ ِ

َ َْ َ ْ َ ِّ َِّ َ﴾)٣(.

  

  

  ))أصالة الصحة((

تمكن يفال  ،الصحةى مل الناس أعماله علحي أن فإن لكل فرد احلق يف، حق صحة القول والعمل: السادس

 قول من أقواله ما أو ،وضع من أوضاعه أو ،ر لعمل من أعمالهيوز مطالبته بتقدم التربجي وال ،له بسوءيسلطات من نال

�ام مما االى ة تدل عليقرائن قوى ًبناء علّ إال ،ّاملربر إىل اجية احتمإذا كان األصل احلرّ إال ،حيوجد له حممل صحيدام 

ورطى عة قرائن إذا دلت عليجعلها الشر ؤذون َّالَو﴿: فقد قال سبحانه، شكاله من اإليوجه إليما يه فت ـ ي َذين  ُ ْ ُ َ
َالمؤمنني و َُ

ِ ْ ُالمؤمنات بغري ما اكتسبوا ْ ََ َ ْ َِْ ِ
ِ ِ ْ ُ هتا� وْ ـ ب قد احتملوا  ـ َف ًَ َْ ُ ُ َ ْ

ِ ًإمثا مبيناَ ًُ ِْ﴾)٤( .  

  .)٥(أحسنهى لك عليضع أمر أخ :)عليه الصالة والسالم( علي وقال

رواريغإىل  ردة يفت�ه من ال   .  هذا الباب الوا

  

  ))دم التعذيبحق ع((

عة ي الشرب حمرم يفيعذتفإن ال، ًرم فضال عن املتهمب ا�يوز تعذجيفإنه ال ، بية من التعذيحق احلما: عالساب

   عذبون الناسين يعذب الذيإن هللا  ثي احلدويف، ما تقدميذلك ف إىل كما أملعنا، ةياإلسالم

                                                

  .٢١:  سورة الطور)١(

لزمر١٨: ، وفاطر١٥: ، واإلسراء١٦٤:  سورة األنعام)٢(   .٧: ، وا

  .٢٣:  سورة يوسف)٣(

  .٥٨:  سورة األحزاب)٤(

)٥(   



٢٨٠

  .)١(اي الدنيف

ًكذ� واختالقاّ إال ستي ل)صلى هللا عليه وآله( ب رسول هللايتعذى  الدالة علت الشاذة� بعض الرواأن � وقد ذكر ً.  

تزع بوسائل اإلكراه �طلي ما كلو ،رتكبهاية مل ميعرتاف جبراالى وز محل الشخص علجيوال  ى كما دل عل، ن

  .ذلك النص واإلمجاع

ة تظل يته وكرامته اآلدميفإن إنسان، ًة املقدرة شرعاميبة اجلرف ما كانت عقويوك، ة الفردميومهما كانت جر

  . عةي الشر�لقدر املقرر يفّإال ، ه وال ما أشبهريذالله وال حتقإوز شتمه وال سبه وال جيوال ، مصونة

  

  

  ))العرض والسمعةحق ((

َوال جتسسوا و﴿:  فقد قال سبحانه،ة عرضه ومسعتهيمحايف حق الفرد  :الثامن َُ َّ عضكم ال ََ ـ غتب ب ـ ْي ُ ُ ْ َ ْ ََ ْ

عضا ـ ًب ْ ـفسكم و﴿: وقال  . )٢(﴾َ ن مزوا أ ل ـ ت َوال  َْ ُ َ ُ ْ َ ُ
ِ ْ زوا �أللقابَ ـ ب ِال تنا َْ ْ ِ ُ َ َ﴾)٣( .  

روا   : ذلكى ت الدالة عل�وهناك مجلة من ال

هركم ومكم هذا يفي كحرمة ،نكم حراميإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم ب :)صلى هللا عليه وآله( منها قوله  ش

  . )٤( هذا بلدكمهذا يف

   .)٥( وقتاله كفر،سباب املسلم فسوق: )صلى هللا عليه وآله( وقال

ملراد الكفر العمل   .  موضعه كما ذكر�ه يفيوا

  

  ))حق اللجوء((

ة يد حسب احلريري مكان يأ إىل ئلتجي له أن ً،كافرا أو ًفإن كل إنسان مسلما كان ،حق اللجوء: التاسع

ًخصوصا إذا كان مضطهدا، ا سبقمي أشر� إهلما فة اليتياإلسالم من �ث يح إىل ئلتجيث له احلق أن ي حً،مظلوما أو ً

  كفله اإلسالم لكل يوهو حق ،  نطاق دار اإلسالميف

                                                

)١(   

  .١٢:  سورة احلجرات)٢(

  .١١:  سورة احلجرات)٣(

)٤(   

)٥(   



٢٨١

  .هشبأما  أو تهغل أو لونه أو دتهيعق أو تهي كانت جنسً�أ ،مضطهد

ق ذلك ي بعض مصادأن يف إىل إلضافة� ،ةية اإلسالميم �حلرهي إلأجل مىتله  األمن ري توفنياملسلمى والالزم عل

شركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم ا� مث أبلغه مأمنهَو﴿: ورد قوله سبحانه ُإن أحد من الم ُ ََْ َ َ َ َْ ْ ِ ِ
َْ َ ََُّ َِّ ََّ َ َ َ ُْ َُ ْ َ َ َ َ ِ ْ ْ َ

ِ ٌ ْ ِ﴾)١( .  

وإن كان  حىت ،ه احلدي عليرجيوال ، كون له األمني مكة املشرفة يفاحلرم  إىل أ من التجًأيضاهذا وهناك 

ه كان آمناَو﴿: قال سبحانه ً،جمرما ًمن دخل ِ َ ُ َ َ َ ْ َ﴾)٢( .  

ََْإذ جعلنا َو﴿: وقال سبحانه َ ْ يت مثابة للنَّاس وِ ـ ب َال ِ ِ ًَ َ ََ ْ ًأمناْ َْ﴾)٣( .  

َسواء العاكف فيه و﴿: وقال سبحانه
ِ ِ

ُ ْ ً ِالبادَ ْ﴾)٤( .  

  . )ت واحملرماتالواجبا( كتاب ويف )احلج( كتاب  ذلك يفوقد ذكر� بعض الكالم يف

  ))حق األقليات((

، همريغ أو ا�وسأو  ىالنصار أو هوديسلم من ال املريضطهد غيق ملسلم أن حيفإنه ال ، اتيحق األقل: العاشر

ِال إكراه يف الدين﴿: ةيعة اإلسالمي الشرفإن األصل يف ِّ ِ َ ْ َلكم دينكم و﴿ ،)٥(﴾ِ ْ ُْ ُُ ِيل دينَ َ
َفذكر إمنا أنت ﴿و ،)٦(﴾ِ َْ َِّ ْ

ِّ َ ٌمذكر َ
ِّ َ ُ *

ٍلست عليهم مبصيطر ِ ْ َْ ُِ ْ
ِ ََ َ ْ ملذكورة يفى  عل،)٧(﴾َ   . )الفقه( الشروط ا

، قضاة أنفسهم إىل وهلمحي أو نهميكم بحين  أ له احلق يف،ني املسلمي عند قاضنيمسل املريان غيوإذا جاء املتقاض

: قال سبحانه ،نهميحسب دى علو  أ،حسب اإلسالمى نهم عليكم بحينهم له احلق أن يكم بحيأنه إذا أراد أن  كما

هم﴿ ـ ن هم أو أعرض ع ـ ن ـ ي ـ ب ْفإن جاؤك فاحكم  ْ ُْ ُْ َ ْ ِ ْ َُ َْ َ ْ َْ ُ َ ََ ْ ِ   

                                                

  .٦:  سورة التوبة)١(

  .٩٧:  سورة آل عمران)٢(

  .١٢٥:  سورة البقرة)٣(

  .٢٥:  سورة احلج)٤(

  .٢٥٦:  سورة البقرة)٥(

  .٦:  سورة الكافرون)٦(

ـ ٢١:  سورة الغاشية)٧(  ٢٢.  



٢٨٢

هَو ـ ن عرض ع ـ ت ُإن  ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ـلن يضروك شيئا وِ ف َم  ً ْ َ َ ُّ ُ َ ْ َ َ هم �لقسطْ ـ ن ـ ي ـ ب ِإن حكمت فاحكم 
ْ
ِِْ ْ ُْ َ ْ َْ َُ ََ َ ْ ْ ِ﴾)١(.  

، الفوا النظام العامخيس هلم أن يعم لن، عرض هلمنا التيس عليعتهم فليشر إىل نا وحتاكموايتحاكموا إليأما إذا مل 

  .  بلد اإلسالم يفريناكملظهروا ايس هلم أن يكما ل

  

  ))حق املشاركة((

ركة يف:  عشرياحلاد ا اة األمة من شؤون ي ح يفيرجيعلم مبا ي أن  فلكل فرد احلق يف،اة العامةي احلحق املش

ُأمرهم شورى﴿: سبحانه حسب قوله ،تتصل �ملصلحة العامة للجماعة ْ ُ ُ هم َْ ـ ن ـ ي ـ ب  ْ ُ َ ْ شمل كل فرد فرد ينه إ ف،)٢(﴾َ

 وال ، املناصب العامة واخلاصة والوظائف املختلفةه تويلية في األمة بعد توفر الشروط الشرعكما لكل فرد يف  . األمةيف

 أ تتكافنيسلمفإن امل، شبهأما  أو جغرايف أو يلغو أو يطبق أو ياعتبار عنصر أي تنتقص حتت أو ةيهذه األهل تسقط

  .)٣()صلى هللا عليه وآله( ث عن رسول هللاي احلدكما ورد يف، �همدبذمتهم أى سعي ،من سواهمى د عليهم وهم ؤدما

عليه ( وال اإلمام ً، موجودا)صلى هللا عليه وآله( كن النيبيفإذا مل ،  احلاكم واألمةنيأساس العالقة ب ىوالشور

  .أًقا هلذا املبدي حكامها إلراد�ا احلرة املطلقة تطبارمن حق األمة أن ختت فً،املنصوب من قبله حاضرا) السالم

 إنسان كان ذلك ة يفيتوفرت األكثر فمىت، عةيالشر عزهلم إذا حادوا عن  حماسبتهم ويفكما أن لألمة احلق يف

ر كان غ، ًحاكما  كان الكل مدهيجع لتقلن ممن اختار�م األمة مراي متعددءوإذا كان الفقها، ه احلاكمريوما مل تتوف

  . لهيما تقدم تفصى على  ا�لس األعليف

  

  ))ية الفكر واملعتقدحق حر((

عة ي حدود الشرفإن لكل شخص يف، ئلاسمبختلف الو ريوالتعب ريوالتفك عتقادة االيحق حر:  عشرالثاين

  ة أن ياإلسالم

                                                

  .٤٢:  سورة املائدة)١(

.٣٨: الشورى سورة )٢(

)٣(   



٢٨٣

  .مصادرة من أحد أو عرب عن فكره ومعتقده دون تدخليعتقد ويفكر وي

فقد ، عتقادهماز لنا صرفهم �لقوة عن وجي ال ،همريغ أو ً�طال كأهل الكتاب عند�ً ا أنه إذا اعتقد اعتقاداكم

 أهل الكتاب ني فرق بري من غً،اء مطلقاي أش ثالثةني الناس بريخيإن اإلسالم : )الفقه( من )اجلهاد( كتاب ذكر� يف

شرك رب حىتجي مل)صلى هللا عليه وآله(  فإن رسول هللا،همري غنيوب   .اإلسالمى  علنيامل

ْلئن ﴿ :فقد قال سبحانه، ل لألمةيختذ أو ،ج للفاحشةيه ترويوال نشر ما ف، باطللاوز إذاعة جيوال 
ته َِ ـ ن ـ ِمل ي َ ْ َ َْ

َالمنافقون و َُ ُِ و�م مرض و َذين يفَّالْ ل ـ ق  َ ٌ َ َ ْ
ِِ ُ نَّك �م مث ال جيُ ـ ي غر ـ ن مرجفون يف المدينة ل ُال َُّ ْ ْ

ِ ِِ َ َ ِ ْ َُ ََ َ ُْ ِْ ُ َاورونك فيهاِ َ ُ ًقليالّ إال ِ َ﴾)١(.  

ْقل ﴿: قال سبحانه،  مفردريغ أو ًه ذلك مفردايب علجية يعة اإلسالمي الشربل يف،  احلر حق كل إنسانريوالتفك ُ

َإمنا أعظكم بواحدة أ ٍَ َ ِ ِِ
ْ ُ ُ ـقوموا � مثىنَِّ ت ْن  َُ ُ

َِِّ َ فكروا ُفرادىَ و ْ ـ ت ـ ُ مث ت
َّ َ َ َ َُّ﴾)٢( .  

ا كفائوهكذا من حق كل فرد بل  وأن ، وإنكاره له علن رفضه للظلمي أن ً،ا�يًا أحيني وعً،ا�يًا أحيًواجبه واجب

  . عن املنكري�ملعروف والنه حسب شروط األمرى عل، و نظامأ حاكم أو ب من مواجهة سلطةيقاومه من دون �ي

  .)٣( سلطان جائركلمة حق عند:  قال،ها أفضلي عن اجلهاد أ)صلى هللا عليه وآله( وقد سئل رسول هللا

تنع من ذلك ميث ي حً،خطرا أو ًكن ذلك ضارايحة إذا مل ي نشر املعلومات واحلقائق الصحولكل أحد احلق يف

ِإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به و لو ردوه إىل الرسول و إىلَو﴿: قال سبحانه ، وحنوهال ضررل يبدل ِ ِ
َ َ

ِ
ُ َّ َ ُ ُّ َ ٌْ َْ ِ ِِ ُ َ َ َِ

َْ ِ ِ ْ َْ ْ َ َْ ُ  

م ه ـ ن نبطونه م ـ ت هم لعلمه الذين يس ـ ن ْأويل األمر م ُْ َ ُْ ْ ِْ ِ
ُ َُ ُ ِ َ ْ َ َ

َّ
َ
ِ َ ِ َْ ْ ِ ُ﴾)٤( .  

ن آمنوا يها الذيأ �﴿: قال سبحانه،  املعتقد لإلنسان يفنيتهم وإن كانوا خمالفين وال سخريوز إهانه اآلخرجيوال 

   سخر قوم من قوميال 

                                                

  .٦٠:  سورة األحزاب)١(

  .٤٦:  سورة سبأ)٢(

  .٨٣:  سورة النساء)٣(

)٤(   



٢٨٤

  . )١(﴾ًا منهنري خّكنيأن ى   منهم وال نساء من نساء عسًاريكونوا خيأن ى  عس

ا لكل أمة عملهم َو﴿: وقال سبحانه نَّ ـ ي م كذلك ز يسبوا ا� عدوا بغري عل ـ ف ْال تسبوا الذين يدعون من دون ا�  َُ َ َ َ َ ُ
ٍ ِ َِّ َّ ُّ ُُّ ِّ ُ ُُ ِ ِ

َ َ َ ٍ ْ ِْ َُ ِ ً َْ َ َّْ ََّ ْ َ
ِ ِ

َ
َّ َ

ِمث إىل ْ ر�م مرجعهم َُّ ْ ُْ ُ
ِ

َ
ِِّ
َ﴾)٢( .  

  . )٣(ني أكره لكم أن تكونوا سبابينإ :نيصف  يف)عليه الصالة والسالم( علي وقال

  

  ))دعوة والتبليغحق ال((

ًا يًا وثقافيًا واجتماعينية دياة اجلماعي احلشارك يفي أن  فإن لكل فرد احلق يف،غيحق الدعوة والتبل: الثالث عشر

  .نيمع مجاعة آخر أو  سواء مبفرده،هاري وغً�ًا وتربوياسيوس

ة يسات الثقافإنشاء املؤسف،  ملمارسة هذا احلقيائل ما هو ضرورسنع من الوصطي من املؤسسات وأنشيوأن 

 يفّ إال دولة املنع عن ذلك أو مجاعة أو ق لفردحيوال ، ًجازة الدولة إطالقاإ إىل تاجحيها ال رية وغيجتماعة واالينيوالد

  .كالصورة الضارة وحنوها، ةالصور املستثنا

طالب ا�تمع يوأن  ،رياخل إىل دعوي و، عن املنكرىنهيمر �ملعروف و� واجبه أن منكما أن من حق كل فرد و

ُتعاونوا َو﴿ :قال سبحانه، ىرب والتقوالى ً لألفراد السعة وقضاء احلوائج تعاو� علؤي ��قامة املؤسسات اليت َ ِّعلى الرب َ ِْ ََ
قوى ـ ت ْوال َّ َ تعاونوا على اإلمث والَ و َ َِْ ِْ ََ ُ ِالعدوانَ ْ ُ ْ﴾)٤( .  

َُّلتكن منكم أمَو﴿ :تعاىل وقال ْ ُ ُْ ِ ْ َة يدعون إىل اخلري و�مرون �لمعروف وَْ َ َ
ِ

ُ ُْ ْ ِ َ َ ُْ َ َْ َِْْ َ ِ ُ ون عن المنكرٌ ه ـ ن ـ ِي َ ْ ُْ ْ ِ َ َ ْ َ َ﴾)٥( .  

  

  ))حق االقتصاد((

  عة بثروا�ا يفإن الطب، عية للجميقتصاداحلقوق اال: الرابع عشر

                                                

  .١١:  سورة احلجرات)١(

  .١٠٨:  سورة األنعام)٢(

)٣(.    

  .٢:  سورة املائدة)٤(

  .١٠٤:  سورة آل عمران)٥(



٢٨٥

َّ ملك السماوَِِّ�﴿: كما قال سبحانه تعاىل،ًعا ملك � سبحانه ويمج ُ َات وُْ
ِاألرضِ َْ للبشر  سبحانهى  وقد أعط،)١(﴾ْ

ُسخر لكم ما يف السماوات و ما يف األرض مجيعا منهَو﴿: ث قال سبحانهيح،  الكوندوا مما يفيستفيأن  ْ
ِ ً َ ِ َْ ْ ِ ِ

َ
ِ َّ ْ ُ َ َ َّ َ﴾)٢(.  

وىل سعىَو﴿: قال سبحانه، ريفساد والتدمهم اإليوحرم عل ـ ت َإذا  َّ
َ َ َْ األرِ يف ِ فسد فيها وْ ـ ي َض ل َ ِ ْ ُ

ِ هلك احلرث ِ ـ َي َْ ُْ َ
ِ
ْ

َوالنَّسل و ََ َا� ال حيب الفسادْ َْ ُّ ُِ َُّ﴾)٣( .  

وا يف األرض مفسدينَو﴿: ىة أخري آوقال يف ـ ث ع ـ ت َال 
ِ ْ ُ ِ َْ ْ ِ ْ َ ْ َ﴾)٤( .  

رزقةعيالطبيف نتفاع مبا  االحقه يفى  عليعتدي أو رم آخرحيوز ألحد أن جيوال  قال  ، من مصادر الثروة وال

ًما كان عطاء ربك حمظوراَو﴿: انهسبح ُ َْ َ ِّ
َ ُ َ َ﴾)٥( .  

ـنيدع اآلخريد أكثر من حقه مما يستفيوز إلنسان أن جي فال )٦(لكم  إطارلكن لكل إنسان احلق يف   

ـةيال اآلتياألج أو ل املعاصريسواء اجل   .قتصاد فقه االما فصلناه يفى علً  حمروما 

 ولو فوق حاجته إذا ،روعةشًال للرزق من وجوهه امليكد حتصيكدح وينتج ويعمل ويكما أن لكل إنسان أن 

ُفامشوا يف﴿:  وقال سبحانه،)٧(ن الغىنيالدى عل نعم العون :ثي احلديفف ،نيزاحم اآلخريمل  ْ ْ مناكبها و كلوا من  َ َ
ِ ُِ ُ َ

ِ

ِِرزقه ْ ِ﴾)٨(.  

ِما من دابة يف األرضَو﴿ :تعاىلوقال  َْ ْ ِ ٍ َِّ َ ُعلى ا� رزقّ إال ْ ِْ َِّ   . )٩(﴾هاََ

ََُّوأنه﴿: قال سبحانه ، اكتسبه جبهده وعملها مقتيني ولكل إنسان أن ، اإلسالمة مشروعة يفيوامللكة الفرد َ هو َ ُ
ْأغىن .)١٠(﴾َْأقىنَ و َ

َما أفاء ا� على﴿: قال سبحانه،  وتوظف ملصلحة األمة �سرها، مشروعةًأيضاة العامة يكما أن امللك َُّ َ ِ رسوله م َ ِِ
ُ ْن َ

ْأه ُْل القرىَ ْ فلله وللرسول ولذي القرىب ِ ُ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ
ِ

ُ َّ َِّ َوالمساكني و  َْاليتامىَ و َ َ َ
ِ ني األغنياء ْ ـ ِابن السبيل كي ال يكون دولة ب ِْ َ ْ َ ْ َُ ًََ َ ُ ْ َ ِ َّ ِ ْ

ْمنكم ُ ْ ِ﴾)١(.   

                                                

  .١٨٩:  سورة آل عمران)١(

  .١٣:  سورة اجلاثية)٢(

  .٢٠٥:  سورة البقرة)٣(

  .٦٠:  البقرة سورة)٤(

  .٢٠:  سورة اإلسراء)٥(

  .٢٩:  سورة البقرة)٦(

)٧(   

   .١٥:  سورة امللك)٨(

  .٦:  سورة هود)٩(

  .٤٨:  سورة النجم)١٠(



٢٨٦

                                                                                                                                                                                    

.٧:  سورة احلشر)١(



٢٨٧

عناه  مب وال رأس مايل،ًايس اشرتاكيفإن اإلسالم ل،  والكد والكسبيلكن ال حق للدولة أن متنع األمة من السع

  .)الفقه( ما فصلناه يفى  علالغريب

فقال ، اءين مال األغً حقا يفنيشبههم من احملتاجأ ومن نيقرر للفقراء واملساك كما أن هللا سبحانه وتعاىل

َالذين يفَو﴿: سبحانه
ٌ أمواهلم حق معلوم  َّ ُ ْ َ ٌَّ ْ

ِِ
ِللسائل و المحروم* َْ

ُ ْ َ َْ ِِ َّ زكاة علي آ ذلك يفني وب،)١(﴾ِ ل ل ذكر�ه يتفصى ه ا

  . هناك

 أو ، من العامل واملالكيق ألحيوال ، وسائل اإلنتاج ملصلحة األمةوف مصادر الثروة ي توظولإلنسان احلق يف

لزارع واملالك    .ًايجوائأًإكراها  أو ً�ًشروطه سواء إكراها فردى كراه اآلخر علإا

مصلحة  أو ضر مبصلحتهيما  وال يف، ةيمعة اإلساليما حرمته الشريستثمر عمله وماله فيأن ن اق لإلنسحيوال 

قال ، ستغالل والغنبرم االحيكما ، ًوصنع احملرمات كصنع العنب مخرا، ريرم الغش بكل صوره والتغرحيولذا  ،اجلماعة

َويل للمطففني ﴿: سبحانه
ِ َِّ ُ َْ ٌ ُالذين إذا اكتالوا * ْ ْ َ ِ َ

وفون َّ ـ ت َعلى النَّاس يس ُ ْ َ ْ َ ِ وَو* ََ َإذا كالوهم أو  َْ ْ ُ ُ َزنوهم خيسرونِ ُ
ِ ْ ُُ ْ ُ َ﴾)٢( .  

كن من األمور اخلاصة يولو مل  ضر الناسيما يف أو ، أمور خاصةة كما يفيما حرمة ذاتإ ،حتكاررم االحيوهكذا 

  . كتاب التجارةكما ذكروه يف

لر� أخذا وعطاءحيوهكذا  ًرم ا يع و﴿: قال سبحانه،  القرضيف أو  املعاملة سواء يف،ً ـ ب َأحل ا� ال َ ْ َ َْ َُّ َّ لر�َ ِّحرم ا َ َّ َ﴾)٣(.  

 رجعيً وإذا غر إنسان إنسا� فاملغرور ،نير �آلخري أبواب املعامالت ألجل التغردعة والكذب يفرم اخلحيوهكذا 

  . من غرإىل 

  

  ))حق امللكية((

 امللك عن أما إذا نش ه يفريوز ألحد غصب ملك غجيفال ، اخلاصة أو ة العامةية امللكيحق محا: اخلامس عشر

  شبه أما  أو لكسب حال

                                                

ارج)١( ـ ٢٤:  سورة املع  ٢٥.  

ـ ١:  سورة املطففني)٢(  ٣.  

  .٢٧٥:  سورة البقرة)٣(



٢٨٨

  . وحنومها واهلبة رثكاإل، ذلك

ارعي عوضه ألجل توسيعطيخذ املال و� مع الصلحة الالزمة أن يسالموز للحاكم اإلجينعم   اثهدإح أو ع الش

  . ما أشبه ذلكأو 

ُُال �كلوَو﴿: قال سبحانه، الفقهاء املراجع لألمةى  للمصلحة هم شورّني أن املع)الفقه( وقد ذكر� يف ْا أموالكم َْ ُ َ َْ

نكم �لباطل ـ ي ـ ِب ِ ْ ِ ْ ُ َ ْ روا�ة ونصفها قاعدة مستفادة من اآلي نصفها روا القاعدة املشهورة اليت ويف،)١(﴾َ  :ت�ت وال

ملراد �ملال أعم من امللك اخلارج،)٢()أمواهلم وأنفسهمى  علالناس مسلطون( مشرب ى عل ريمثل حق التحج أو ي وا

  .  كتاب الغصبله يفيذكر� تفصما ى لك علميملك أن  أو ،الفقهاء

  ))حق العامل((

كد ألجل قوت نفسه يكتسب وياإلنسان أن ى فمن الواجب علعليه، حق العامل والواجب : السادس عشر

لعن  :)صلى هللا عليه وآله( فقد قال رسول هللا، الناسى ًكون كال عليوز أن جيوال  ً، النفقة إذا كان قادراوقوت واجيب

  .)٣(عولين ع ميهللا من ض

رى ا� عملكم و رسوله و المؤمنونَو﴿: وقال سبحانه ـ ي َقل اعملوا فس ُ ِ ْ ُ َ َ َ َْ ُُ ُ َ ْ ُُ َ َُ َّ َ َ َ َ ُْ ورد يف،)٤(﴾ِ  أن :ثي احلد كما 

  . )٥(هيامة ووجهه عظم ال حلم عليوم القي يت�املتكفف 

ء كان عمال ، عملهاإلنسان اإلتقان يفى لزم عليو ثره يفيً سوا ال  أو ،شبهأة وما رناء والنجا اخلارج كالبظهر أ

  .)٦(تقنهيًب إذا عمل أحدكم عمال أن حيإن هللا : ثي احلدفقد ورد يف ،س وحنوهيًظهر جمسما كالتدري

ء كان عامال زراع،  أجر العاملويفيلزم أن يو  ه أويف عليً مكافئا جبهده دون ح، ذلكريغ أو ًايصناع أو ًايًسوا

  ى والالزم عل، )٧( أجره قبل جفاف عرقهريجإعطاء األث ي األحادفقد ورد يف، ممالطة له

                                                

  .١٨٨:  سورة البقرة)١(

رواية منها )٢( .٢٢٢ ص١ج: ، وغوايل اللئايل٢٧٢ ص٢ج: حبار األنوار) اس مسلطون على أمواهلمالن( ال

)٣(   

  .١٠٥:  سورة التوبة)٤(

)٥(   

)٦(   

  .٣ ح٢٨٩ ص٥ج:  راجع الكايف)٧(



٢٨٩

ء كان كعمل التعل، قسم من العمل كان أي منللعمال ة ية الكافيالدولة أن توفر احلما  أو الزراعة أو ميسوا

  . فتحول الدولة دون غبنه واستغالل ظروفه، ذلكريغ أو البناء أو الصناعة

  

   ))حق اإلنسانية((

اة من طعام يت احل�ته من ضرورينال كفايفمن حقه أن ، اةي خمتلف أبعاد احلن يفحق اإلنسا: عشرسابع ال

 ،ةية وعناي لصحة بدنه من رعايكفينال ما يكما أن من حقه أن ، شبه ذلكأوشراب ومسكن وملبس ومركب وما 

وكل إنسان فهو ويل.فة وثقافة وأمن واطمئنانمن صحة روحه وعقله من علم ومعرلزم يوما  كل هذه  نفسه ل 

  . األجواء الالزمة لذلكرياحلكومة وسائر الناس توفى وعل، الشؤون

َْالنَّيب أوىل﴿: قال سبحانه ُّ فسهم ِ ـ ن ْ �لمؤمنني من أ
ِ ِِ ِ ُِ ْ َ ْ َ ْ ُ   . نفسهى ة اإلنسان عليوالى دل علي مما ،)١(﴾ْ

عضهم أوىلَو﴿ :تعاىلوقال  ـ ب َْأولوا األرحام  ُْ ُ ُْ ْ َ
ِ َ ْ عض يف ُ ـ ب ٍ ب ْ َ

َِّ كتاب ا� ِ ِ   .  ذلكريغ إىل ،)٢(﴾ِ

  

  ))الزواجحق ((

  مثىني إطاره اإلسالم الزواج يفة له احلق يفأامر أو ًفإن كل إنسان رجال كان، حق بناء األسرة :عشر الثامن

لرجلوثالث ور�ع يف ارع طر، ا   .عفاف النفسإة ويجناب الذرإًقا لبناء األسرة وي وقد جعله الش

ها النَّاس ﴿ :تعاىلقال  ـ ي ُ� أ َ ُّ فس واحدة و خلق منها زوجها و بث َ ـ ن قوا ربكم الذي خلقكم من  ـ ت َّا َ َ َْ َْ َ ْ ِ ِ ِ
َ َ ََ َ

ٍ َ ٍ ْ َ َ ُْ ُ َُّ
ُ ََّ َّ

هما رجاال كثريا و نساء ـ ن ًم
ِ ِ

َ ً َ ً ِ ُ ْ﴾)٣( .

َنكحوا األ�مىَأَو﴿: وقال سبحانه ْ ُ
ِ ادكم و ْ َ منكم والصاحلني من عب َْ ُْ ِ ِ ِ ِ

ْ َ
ِ َّ ُ غنهْ ـ ي قراء  ـ ف ِإمائكم إن يكونوا  ِ ِْ ُ ََ َ ُُ ُ ُْ ِ ِ

ْم ا� من ْ
ِ
َُّ ُ

ِِفضله ْ َ﴾)٤( .  

زوج ررها الشري وعل، قبل اآلخرنيكما أن لكل من ال لرجل ، عةيه حقوق وواجبات متكافئة ق ن كان ا وإ

  ، املرأة درجةى ته له عليبعقالن

                                                

  .٦:  سورة األحزاب)١(

  .٦: سورة األحزاب. ٧٥:  سورة األنفال)٢(

  .١:  سورة النساء)٣(

  .٣٢:  سورة النور)٤(



٢٩٠

َّهلن مثل الذَو﴿: وقال سبحانه
ُ ْ ِ َي عليهن �لمعروف وََُّ َ

ِ
ُ ْ ْ ِ َِّ لرجال عليهن درجةََْ ٌل ََّ َ َ

ِ ََْ
ِ ِّ ِ﴾)١(.   

ررته الشر،ًاينيًا وديًا وخلقيبدنأوالدمها ة ياألب واألم تربى وعل الن عن و ومها مسؤ،ةيعة اإلسالميً وفقا ملا ق

فسكم و أهليكم �را﴿:  قال سبحانه،عملهم ـ ن ًقوا أ ُْ ُْ ُْ َ ََ َ ُ ْ﴾)٢( .  

راع وكلكم مسؤول عن ر : قوله)صلى هللا عليه وآله( ث عن رسول هللاي احلدكما ورد يف   . )٣(تهيعكلكم 

زوج فقد قال  ، إطار من التودد والرتاحم وظروفه يفهمشاعر رقديم الطرف األخر ورتحي أن نيولكل من ال

فسكم أزَو﴿: سبحانه ـ ن َْمن آ�ته أن خلق لكم من أ َ َْ ُْ ُِ ِ ِِ ُِ ْ ْ َْ َ َ َ وْ نكم مودة  ـ ي ـ ب َواجا لتسكنوا إليها وجعل  ًَ َّ َ َ َ َْ ُ َُ ُْ َْ َ َِ ْ َ
ِ ًرمحةً َْ َ﴾)٤( .  

ٍفإمساك مبعروف أو تسريح �حسان﴿ :وقال سبحانه ِ
ْ ِْ ِِ ٌ ْْ َ َ ٍ

ُ َْ ٌ َ﴾)٥(.  

زوج أن ى ب علجيكما أنه  ًزوجته وأوالده إنفاقا متعارفاى نفق عليال نفق ذو سعة من ﴿: قال سبحانه، ً ـ ي ْل ُ
ِ ٍ

َ َ ُ ْ
ِ ِْ

نفق مما آ�ه ا� ـ ي ل ـ ف َُّسعته ومن قدر عليه رزقه  ُ َِّ ْ َ
ِ ِْ ُ ْ َْ َ ُ ُُ ْ ِ ِ ِِ

َْ َ َ َ َ﴾)٦(.  

  .شبه ذلكأن وما ي كنفقة األوالد لألبو،دوا النفقةجين إذا مل ياألنسان نفقة أ�س آخر ىب علجيكما أنه 

 ،رهقهميًلهم أعماال يل األطفال وحتميوز تشغجيوال  ،بهيمه و�ديته وتعليه حق إحسان تربيأبوى  طفل عللولك

 ضرار حمرم يف إ أو،وزجي ال ذلك كله إكراه فإن،  والتعلمبعل ال حقهم يفنينهم وبيول بحي أو ،عوق منوهميأو 

  .ةيعة اإلسالميالشر

 ،نين جهة األبومًاألوالد عكسا  إىل  �لنسبةك وكذل،حنوهوتهما ي الطفل عن الوفاء مبسؤولاوإذا عجز والد

  ت مال ي بوتكون نفقات من ال نفقة له يف، ا�تمع إىل ةيانتقلت املسؤول

                                                

  .٢٢٨:  سورة البقرة)١(

  .٦:  سورة التحرمي)٢(

)٣(   

  .٢١:  سورة الروم)٤(

  .٢٢٩:  سورة البقرة)٥(

  .٧:  سورة الطالق)٦(



٢٩١

ورثته :أن )لهصلى هللا عليه وآ( وقد أعلن الرسول، نياملسلم صلى هللا ( هيًاعا فعليومن ترك ض، ًمن ترك ماال فل

 هو حتت يت املال الذيبى عل) عليه السالم(بة اإلمام ي حال غويف، )عليه السالم (اإلمامى  وبعده عل،)١()عليه وآله

  . ن هم مراجع األمةيد الفقهاء العدول الذي

ذلك أسلم عامة ) صلى هللا عليه وآله(ملا أعلن الرسول : ل قا)عليه الصالة والسالم( ن اإلمامإ :ةي رواويف

ملراد ال، )٢(هوديال   .هاينة وحوالي املدن كانوا يفيهود الذيوا

 وحنان يفة يومن رعا، ةية ماديه من كفاي حاجة إلنال منها ما هو يفي األسرة أن ذلك فلكل فرد يفى وعل

  .شبه ذلكأرضه وما موخوخته وعجزه يطفولته وش

  . الدولةي هها اليتتاألمة وممثل إىل  وبعد ذلك،األسرة إىل ًعود أواليص وكل نق

، ة األوالدينعم األم أحق برعا ،ً� ومعنوً�أوالدمها حق كفالتهما مادى ن علي العكس للوالدكما أن يف

  جاء رجلوقد، ما ذكره الفقهاءيالولد إطاعة األب فى وإن كان الواجب عل ،تهايحضانتهم من األب ملكان عاطفو

 قال ،أمك:  قال،مث من :ةي�ن قال السائل مرة، أمك: قال ،من أبر:  فقال له)صلى هللا عليه وآله( رسول هللاإىل 

  . )٣(أ�ك:  قال، مث من: رابعةقال السائل مرة، أمك:  قال،مث من: مرة �لثة السائل

زوجى كما أن للزوجة حق النفقة عل زوج عل، ال  يف ذنه�ّ إال وعدم اخلروج عن الدار ،تفراشسحق اال هايولل

ما ى ة اخلالق علي معصث ال طاعة ملخلوق يفيح، ً اخلروج إذا كان معروفاأن هلا احلق يف  مبعىن،ملعروف املعاشرة �ريغ

  . كتاب النكاحلة يفيذكر� تفص

لرحمى مث لألقارب بعضهم عل قوا ا�َو﴿: قال سبحانه، بعض حق صلة ا ـ ت ََّا ُ لون به وَّ الَّ ـ ئ َذي تسا
ِِ َ ُ َ َّاألرحام إن َ ِ َ ْ َ ْ

ًا� كان عليكم رقيبا َ ْ َُ ََْ َ َّ﴾)٤( .  

                                                

  .١:  سورة النساء)١(

)٢(   

)٣(   

)٤(   



٢٩٢

زواج ممن ال ى  والفتاة علرب األب الفىتجيوال  زواجبل الالزم رضامها يف، هيرغبان فيال   . ال

، األوالدى  علعاملة حق اآل�ء املاإلحسان يفو كما أن الرب، اآل�ءى ة الصاحلة حق األوالد عليهذا فالرتبى وعل

َ ربك َقضىَو﴿: قال سبحانه، بعضى بعضهم عل واإلحسان حق األقر�ء الرب ذاكوه عبدواّ إال َُّ ـ ُت ُ ْ َإ�ه وّ إال َ ُ َّ ِ�لوالدين ِ ْ َ
ِ ْ ِ

ر أحدمها أو كالمه ـ ب لغن عندك الك ـ ب ـ ي ُإحسا� إما  ُِ ِ ِ
َْ َُ َ ََ َ ََ ْ َ ْ َّ ُ ْ َِّْ رمها وًِ ه ـ ن ـ ت قل هلما أف وال  ـ ت َا فال  َُ ْ َ ْ َ ٍَّ َُ َُ ْ وال كرميا ُ ـ ًقل هلما ق َ ً ْ َ َُُ ْ

َاخفض هلما جناَو َُ ْ
ِ
لرمحة وْ َح الذل من ا

ِ ِ
َْ َّ َ

ِّ ُّ ارمحهما كما ربياينَ ََّقل رب  ََ ُ َْْ ِّ
ْ ً صغريا ُ َ﴾)١( .  

  

  ))مة على الدولةحق األ((

حليالدولة أن توفر وسائل احلى فإن عل، الدولةى حق األمة عل: التاسع عشر ، ردمة لكل فرد فة لألميرة الكراة ا

لعن هللا من : )صلى هللا عليه وآله( فقد قال، ها كانت مسؤولة أمام هللا سبحانهين قصرت فإ ، عنق الدولة أمانة يفيهو

  .)٢(عوليع من يض

كما ذكر ، ةيعة اإلسالميح املطابق للشري حل مشاكلها بواسطة القضاء الصحالدولة يفى كما أن لألمة احلق عل

  ).ءالقضا( كتاب  يف)الفقه( يف

بل الالزم أن ، ة لسائر األمم املتقدمةي لتكون مساو،ماماأل إىل الدولة أن �خذ �اى وهكذا من حق األمة عل

وةَو﴿:  حسب قوله سبحانه،مسائر األمى تقدمها عل ـ ٍأعدوا هلم ما استطعتم من ق َّ ُ ْ َ
ِ ِ

ْ ُْ ََْ ْ َُ ُّ َ﴾)٣( .  

   .)٤(هيعلى عليعلو وال ياإلسالم : )صلى هللا عليه وآله( وقوله

                                                

  .٢٣:  سورة اإلسراء)١(

)٢(   

  .٦٠:  سورة األنفال)٣(

)٤(   
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