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  الثالثى الدولة والقو

 أن املؤسسات السياسية يف الدولة جيب أن  علىمجاعة من السياسيني يأر استقر): ٢٨ مسألة(

  :قسامأثالثة ىل  إتقسم

  .القوة التشريعية) ١

  .القوة التنفيذية) ٢

  .القوة القضائية) ٣

  

  ))القوة التشريعية املقننة((

يف جعل القوانني  ونوا نوا�مكيل يف انتخا�ت حرة األمةعبارة عن الذين تنتخبهم  :يةفالقوة التشريع

  .بواسطة نوا�ا مقدرات نفسها على  مسيطرةاألمةون ك تكوبذل،  رفاههم وتقدمهمألجل، الصاحلة

  .نتاجما يف اإلكن ذلك بصعوبة كان رمبا ميكن إو، التشريع املباشر على تقدر ً غالبا ال األمةحيث إن

ليست  ـ غري اجلانبيهـ  القوانني املهمة ألن وذلك،  مباشرةاألمةان تشريع كمويقول بعض السياسيني �

ل حملة ك يف، يف سن قانون جتمهر الناس ملنتخبون الصالحاى رأ و، ألما رأت الدولة الصالحكف، ثريةك

، مةألاجملس  إىل اآلراءوترفع ، دلوا �رائهم حول القانونأو ،انت البالد صغرية إذا ك،ل بلد بلدكأو  ،حملة

  ً. صو�األكثرويقرر 

  .مورأالم يف القوة املقننة يف عدة ك فيقع ال،انكيف كو



٨

  

  م تعددهاأالقوة املقننة  وحدة

  : ويف املسألة ثالثة آراء، يف وحدة جملس القوة املقننة: األول األمر

 إىل عدم احلاجة إىل ضافة�إل، تعددها يوجب التضارب ألن ، لزوم وحدة القوة املقننة:األول الرأي

ا فلماذ، األمةوتشريعهم تشريع ، األمةراد�ا فقوهلم قول إ مة انتخبوا مبأل نواب لألاألمةجملس  ألن ،تعدده

  . الثاينا�لس إىل حاجة ذلك الك ا�لس الثالث إىل ما ال حاجةك مث ،جملس �ن إىل احلاجة

 أن فالالزم، ومات الواحدةكومات الفدرالية واحلكفرق يف لزوم وحدة ا�لس بني احل هذا الى وعل

�ئب يف جملس  ،قل أوأثر كأ أو مليون أو لفأ مائةل فئة منها كوجيعل ل ً،مطلقا مية اجلمعيةكتالحظ 

  .بدون تعيني العدد حق النيابةً ثر صو�كجيعل لأل أو ،التشريع

،  غريهمً صو� مناألكثرهم   حق مخسة فاخلمسةان للمليون إذا كًمثال، العدد املطلوب إىل ذاكوه

 صواتأحاز عاشرهم عشرة  أن  إىل، تسعنياآلخر صوت ومائةحدهم أحاز ً ان هناك عشرون مرشحاكولو 

  .األولللخمسة نئذ ي حفالفوز

ل نوع من كو، األصواتثرية ك العربة �ونكقد ت ،األصواتون العربة بعدد كقد تنه إ :احلاصلو

  .جار يف بعض البلدان الدميقراطية االعتبارين

  :الكشأله  والتعدد،  لزوم تعدد القوة املقننة:الثاين الرأي

، ثركأم املشرع كون نضج احلكي ألن وذلك، األمةال ا�لسني من قبل كل االنتخاب يف كش: ١

وقفه ا�لس أ مالئم م غريك حاألولمن ا�لس ذا خرج إو ،األولا�لس  على حيث يشرف ا�لس الثاين

ًثر نضجا وصالحا لألكأم املقنن كون احلكي ون الرقابة بني ا�لسنيكوحيث ت، الثاين   ما يقف ك ،مةً



٩

  .األولمام طغيان ا�لس أا�لس 

وذلك ، من قبل امللك أو  من قبل السلطة التنفيذيةعيانجملس األل انتخاب ا�لس الثاين كش: ٢

ا�لس ك ون هذا ا�لسكوي، منهم بار السن ا�ربنيكحدمها مجاعة من عقالء القوم وأحيث ينتخب 

  .امللك أو للسلطة التنفيذية ياالستشار

حسب املقرر  امللك أو السلطة التنفيذيةوبعض هذا ا�لس ، األمةوقد ينتخب بعض هذا ا�لس 

ان مثل هذا ا�لس كوقد ، حنو ذلك أو ا ا�لس �لوراثة العتبار مايلعضاء هذأون بعض كوقد ي ،بينهما

.ما يف بريطانيا وغريمهاك ،م اجلمهورية فيهماك قبل حإيرانيف العراق و

 أو احلرفيني أو من مجاعة من املثقفني، هذا ا�لس الثاين السلطة التنفيذية أو األمةل انتخاب كش: ٣

غري  إىل ،ًبا من احلرفينيكان مرك إيطالياويف ، ًبا من املنتجنيكان ا�لس مركغسالفيا  يف يوً مثال،النقا�ت

  .ذلك

 ،ومات متعددةكلة من حكومات الفدرالية املتشك بني احل الثاين التفصيل يف ا�لس:الثالث الرأي

ل كولل، ومة جملسه النيايبكل حك فل، الثاينا�لس إىل األمرحيتاج  األوىلففي ، ةومات الواحدكوبني احل

  .ومةكعداد احلأون املمثلون فيه حسب كوقد ي، األمة أفرادون املمثلون فيه حسب كجملس آخر قد ي

 ،ل جملس برملان مشرتككون للكمث ي، ل والية جملس برملانكفل،  مخسون واليةمريكاانت إل إذا كًمثال

فللوالية اليت نفوسها ، هاأفرادل والية حسب كون لكوقد ي، ل والية عشرة نواب �لتساويكون لكقد ي

  .ذاكوه عشرة ماليني عدد النواب ضعف الوالية اليت نفوسها مخسة ماليني

  جملس : وجود جملسني يةسالميف الدولة اإل ،دلة بني األًقرب مجعااأل أن سألة والية الفقيهيف م وسيأيت
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،  وملصاحل املسلمنيسالمسلوب مالئم ملصاحل اإلليهما �ك األمة حيث تنتخب ، وجملس الفقاهةألمةا

  .األمة وجملس احلرف وحنوه فهو �بع �لس ،له مربر عيان فالما جملس األأ

  

  يك بني القوة التشريعية والقوة التنفيذيةكالتف

تصر عليه الدميقراطية يف احلال احلاضر  وهذا ما، ةاستقالل القوة املشرعة عن القوة املنفذ:  الثايناألمر

  .ان يف الزمان السابق خلط بينهماكبينما ، صرارإشد أ

دوات أانت من كف، لوال االستقالل التام للقوة التشريعية لسيطرت عليها القوة التنفيذية ألنه وذلك

، من املنطق والعقل واملصلحة العامةيف جو  العمل اجلاد املستمر على ن تقدركقل مل ت أال أو ،تاتوريةكالدي

  .موروذلك أل

 ،انت اللوائح والتنظيم والتدوين للقوانني خاضعة للمنفذةك، ن استقالل للقوة املشرعةكمل يإذا : ١

ون كي تاتور الكوالدي، )١(من ملك استأثر): السالمعليه ( علي  وقد قال،تاتوريةكون الديكوبذلك ت

  .لتشريع والتنفيذبيده اّ إال ألن ًتاتوراكدي

ن كتسمح ل، أو ًاإطالقما ال تسمح مبجلس التشريع إ أل�ا ، �ملظاملتضج إمنا ومات االنقالبيةكواحل

  .تاتوركون آلة بيد الديكمنا تإ و،مما يسقط القوة التشريعية عن الواقعية، حتت نظرها

ا�لس فيفعل  على راحلزب الواحد يسيط حيث إن، ومات ذات احلزب الواحدكذلك احلال يف احلكو

  .ما يشاء

ان كوقد ، تاتوركه الديءوراى ًخداعا خيف ّالإواحلزب الواحد ليس  يركولذا فأي مربر لالنقالب العس

   يقول) ماو(

                                                

.١٦٠مة كاحل: �ج البالغة) ١(
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م حبزبه كاحل إىل ن ملا وصلكل .وألف مدرسة تفتح، تفتحتلف زهرة أدعوا  :مكاحل إىل قبل وصوله

بعد ثالثني سنة من  بالده فورموته إىل عاد االستعمار الغريبأمما ، سفل سافلنيأ إىل أوصل الصني، الواحد

  .مهكح

 إىل وملا وصل، ًإنسا�سجنت ، أو فرطت يف دينارأإذا  قبله ر العراق ينتقد تصرف الدولةكان بكو

مام ثناء مثل قتل اإلت�س، �م منرودأمل يشاهد مثله منذ  ضجت العراق �ملظامل مبا، م حبزبه الواحدكاحل

  .)عليه السالم(حلسني ا

  .ويف احلال احلاضر ثرية يف السابقكمثلة الغري ذلك من األإىل 

شبه ذلك بيد القوة أوما  ون مواعيد انفتاح ا�لس وغلقهكن استقالل للقوة املشرعة يكمل ي إذا :٢

ًتشريعا ليس يف رادت ألما كا حيث إ�، فعالية للقوة املشرعة يف مثل هذا احلال ال أن ومن الواضح، املنفذة

، األمةمبجلس ) األولى البهلو( و)شاه ي علدمحم(ما فعل ذلك ك، عطله وأغلق ا�لس أتاتور كصاحل الدي

  .مثلة القدمية واملعاصرةغري ذلك من األ ىلإو، ياكمبجلس تر) �توركأ( يفعله انكذلك كو، إيرانيف 

ل كن القوة التنفيذية من عقوبة ك مت،وهي نوع من االستقالل، ن حصانة للقوة املشرعةكمل تإذا : ٣

ثرية ك ةمثلواأل، تاتوركوللحد من نشاطات الدي، األمةوضع قانون لصاحل  على صري وأ، عضو ينتقد الدولة

ًمرورا �لسجن ، عدامشدها اإلأو، خفها سحب اجلوازأمبا ، عضاءتاتورية لألك الدييف معاقبة الدول

  .األموالوهتك العرض ومصادرة  والتعذيب

انت له وظيفة كقالته عن وظيفته فيما إ، سباب خوف القوة التشريعية من التنفيذيةأان من كوقد  :٤

ًانت التنفيذية جتعل ذلك سيفا مسلطاك وقد ،وميةك القوة التشريعية وظائف حفرادان ألك حيث ،وميةكح ً 

 االقرتاح الذي ال أو لتشريعا على ؤن جيركمل ي ان يعيش بهكًوالعضو خوفا من قطع راتبه الذي ، العضوعلى 

  ى ترض
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حيث يهدد ذلك ، عضاء الربملانحظر اجلمع بني الوظيفتني أل على فجاء نص القانون، به الدولة

.وتشريع القانون الرأيبداء إاستقالله يف 

ون فيه النقد ك حيث ياألمةخبار جملس أوحاولت بعض السلطات التنفيذية احليلولة دون نشر : ٥

ولذا قرر القانون استقالل ا�لس ، تاتورية التنفيذيةكواحلد من دي، يوجب توعية الناسه  إنحيث، ومةكللح

انت كذا إف، حق للسلطة التنفيذية يف الوقوف دون ذلك حيث ال، عالمخباره مبختلف وسائل اإلأيف نشر 

جتيب ، أو هاف عن عملكت أن ةالدولى فعل ان نقد للدولةكذا إو، تنفذ أن جيب ةمالئحة يف صاحل األ

  ً. مقنعاًجوا�

يدي أى  وتنفيذ ذلك التشريع عل،ا�لس: لسنه نوا�اأى  علاألمةرادة إ فالالزم تشريع ،حالى أي وعل

 بهائ �هما يفعل األمة وما املربر يف عدم معرفة ،يدور يف ا�لس  مااألمةتعرف   فلماذا ال،ومةكاحل: خدامها

  .خادمهاأو 

نواع أ نوع من لكعضاء الربملان لأجمانبة  ،نتاجملزيد االستقالل واإل نيوقد قررت بعض القوان: ٦

ون كفي، العضو على نه الضغطكطرف العمل مي حيث إن، ذلك قد يوجب نقص االستقالل ألن ،العمل

نت الدولة كمأ، دةييف جرًحمررا  ان العضو إذا كًمثال، العضو على الضغطيف ذلك من وسائل الدولة 

 فمما األمةالعمل حيد من نشاط العضو يف صاحل  أن ما أ.ذاك اجلريدة وهإدارةبواسطة  والعض على الضغط

  .شك فيه ال

ن الفقري من كمتعدم  ان ذلك يعينكو، راتب من بيت املال للنائب يف السابق نك مل يً،خرياأو :٧

  من حتييد ا�لساألمةن كان ذلك يقف دون متك و،انت متنعه عن االرتزاقك نيابته حيث إن، يح نفسهشرت

 ولذا شرع قانون ،ويف ذلك صدمة الستقاللية ا�لس، انتخاب غري الفقري إىل الضطرارها ،راد�اإحسب 

.عطاء الراتب للعضوإوجوب 
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  ))اإلسالم والقوة املشرعة((

  :ـ  فاألمور يف هذه سالماإل يما رأأ

، ةربع األدلةعن األية املستقاة سالمإلانني ااملؤطرة واملطبقة للقو يأـ ون القوة املشرعة كن تأو البد) ١

  .امل استقالهلا يف التقننيك تعمل ب ـل زمن زمنكيالئم التطبيق يف  إطاريف 

الء ك�م وأل، شبه ذلكأامل استقالهلا يف مواعيد انفتاح ا�لس وانغالقه وعطالته وما كتعمل ب و)٢

.)١(نفسهمأمواهلم وأ على الناس مسلطون و، فال والية عليهم،يةسالم اجلامعون للشرائط اإلاألمة

ذا إو، ها عقوبتها الشرعيةؤعطاإذا خالفت لزم إو، سالممل ختالف اإل إذا ةصنوالقوة املشرعة حم) ٣

. املرجع يف التشخيصًامالكوالعادل ً ان القضاء املستقل متاماك، ال  مأ�ا خالفت أاختلفت يف 

بسبب مشروع يقبله ّ إال قالتهإوال حق للدولة يف ، ة والوظيفةني العضويب مانع من مجع العضو وال) ٤

  أييف انتخابه حر ألنه ،حدمهاأيرتك  أن فالالزم األمةيف نيابته عن  ينااآلخران عمله  إذا كماأ، ا�لس

.قالتهإ أو بقائهإ حرة يف  أن األمةماك، العملني

.تنشر حسب املوازين الشرعية أن خبار ا�لس جيبأو) ٥

.ر�ه يف البند الرابعك ذ الذيم عمل العضو منكوقد عرفت ح) ٦

، من بيت املال ياضورد يف ارتزاق الق وملا، من سبيل هللا ألنه ما الراتب من بيت املال فيصحأ) ٧(

  . وهللا سبحانه العامل،)القضاء(تاب ك  يفل ذلكر� تفصيكوقد ذ

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج: األنوارحبارراجع ) ١(
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  األمةوجود اللجان املختلفة يف جملس 

  :ىلإية األولقسامها أتنقسم يف ، تلكجتمعات و األمةون يف داخل جملس كت أن  جيب:ث الثالاألمر

  .تلة القضائيةكوال، تلة الثقافيةكوال، تلة االقتصاديةكال مثالأ، جتمعات دائمة) ١

ما  أو زمة أوأ حرب أو ارثةك اليت حتدث يف وقت األمور إىل وتلك �لنسبة، جتمعات غري دائمة) ٢

  .شبه ذلكأ

 ً،ل مهمة فرعاكوجيعل ل، االختصاص يذو وجيمع حول نفسه املثقفني أن ا�لس على لواجبوا

ون كت أن نيمن غري فرق ب، قلياتوفرع األ، احةوفرح السي، وفرع الصناعة،  وفرع الزراعة،فرع التجارةك

 إذ ، المأا�لس   يفقلية �ئبون لألكي أن فرق بني ما الك، غريمها أو لغوية أو دينية وأقلية قومية األ

.احللول إىل الت حباجةكً غالبا هلم مشقلياتألا

ً طرفا من املسائل املرتبطة )احلدود والتعزيزات(و، )القضاء والشهادات(و )اجلهاد(تب كر� يف كوقد ذ

 إذا سالميدخلوا حتت محاية اإل أن يصح أنه فار يفكقسام الأال فرق بني  أن ورجحنا هناك، قليات�أل

م حيث إ� ،ة وغريهاكم يك مبشر)صلى هللا عليه وآله(ما فعل رسول هللا ك،  �ملوازين للمواطنة الصاحلةالتزموا

  .حسن عمل عرفه التاريخأالسالح عمل معهم ا لقوأملا 

  

  ))األقليات((

  :قسمني على قلية االصطالحيةاأل أن و�ذا تبني

، لمني متساوون يف احلقوق والواجباتل املسكبل ، قليةأى يسم  وهذا الً،ون مسلماكمن ي: األول

  . واللغات والقوميات وغريهااأللوانمن غري تفاوت بني 

   يسالميف االصطالح اإلى  وهذا القسم يسمً،ون مسلماكي من ال: الثاين



١٥

ِال إكراه يف الدين﴿ إذ ،ون وشأ�مكوهؤالء يرت ي،�لذمأو  ،�القلية ِّ ِ َ َ ْ
ِ َلكم دينكم ويل ﴿ و،)١(﴾َ

َِ ْ ُْ ُُ ِ َ

ِدين  وأحواهلم الشخصية ،قضاتنا وأيراجعوا قضا�م  أن وحيق هلم، ريكملنا �مل يظهروا إذا هم وهلم شعائر،)٢(﴾ِ

  .)٣(به لزموهم مبا التزمواأيف حقهم قانون ى وجير، اتباع فقهنا على جيربون فال، حسب ما عندهم يجتر

 ونؤحق التصرف يف ش ّالإون هلم كي ال، األمةيف دخوهلم يف جملس  املسلمون الصالحى رأ إذا نكل

من حفظ النفس واملال ، يةسالمما هلم املطالبة مبا هو حقهم يف الدولة اإلك، ليهم من غري املسلمنيكمو

  .يف قبال ما يؤخذ منهم من املال  هلم من حقسالموما جعل اإل، والعرض

 ألن ،يسالم اإلطاريف اإلون كت أن واليت جيب، قليةوهي عبارة عن جتمع األ، قلية السياسيةما األأ

عليه (ما قال ك ، النصيحةإطارومعارضتهم يف ،  فلهم حق نقدهم واجتهادهم،سالمالدولة لإلأن  املفروض

  .واملشورة، الرب على واملعاونة، ركعن املن ي �ملعروف والنهاألمر و،)٤(ن النصيحةيالد ):السالم

 يف )السالمعليه ( علي  وتقدم قول، عليشريواأ الناسيها أ: )صلى هللا عليه وآله(ويف احلديث عنه 

ّ عيويبّيلإى هدأخوان من خري اإل): عليهم السالم(ما ورد يف حديث عنهم ك ،املشورة
غري ذلك  إىل ،)٥(

  .شاء هللا تعاىل نإره كمما سنذ 

  . أدلتهاالقطإل،  السياسيةقلياتوال ختتص �أل، فرادلأل ورة �بته حىتكاحلقوق املذ أن ىوال خيف

                                                

  .٢٥٦: سورة البقرة) ١(

.٦: افرونكسورة ال) ٢(

.٢ من أبواب مرياث اجلد ح٣ الباب ٥٩٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(

.٧ ح من فعل املعروف٣٥الباب  ٥٩٥ ص١١ ج:الوسائل) ٤(

  .١ حمن العشرة ٢٤الباب  ٣٢ ص١٨ ج:الوسائل) ٥(



١٦

  

  وماتكنواع احلة وأالقوة التنفيذي

ن  واآل،الثالث السياسية يف الدولةى القوة التشريعية من القو ر� يف املسألة السابقةكذ): ٢٩ مسألة(

ما �يت ك، ً�درا الإترتبط �لتشريع جراء، وال فل اإلك القوة اليت تتيوه، ون القوة التنفيذيةؤًر شيئا من شكنذ

  .الثالثى يك القوكدر يف مسألة تفبيان النا

  :عشرة صورة جرائية اثنىتوالصور اليت تتصور يف القوة اإل

 �النقالب أو ما �لوراثةإقسام الثالثة ل من األك و،ثركأ أو ،اثنني، أو م بيد واحدكون احلكي أن يه

ن  الصور ما هي اآلن هذهر مك وحنن نذ،من قبل ا�لس أو األمةما من قبل إواالنتخاب ، �النتخابأو 

  . اخلارجواقعة يف

  

  ))امللكية الوراثية((

قد  إذ ،منا املهم هذه الصيغةإ و،وليس املهم اسم امللك، ية الوارثيةكجرائية �مللوون القوة اإلكت أن )١

مارات ما يف اخللفاء يف اإلك، شبه ذلكأما  أو )الشيخ( أو )اخلليفة( أو )مرياأل( أو )السلطان(ون �سم كي

  .اخلليج على ملطلةا

ما  أو حدهم ورثه ابن عمهأمات  إذا ماك، ون يف القبيلةكوقد ي، داألوالون يف كرث قد ياإل أن ماك

  .شبه ذلكأ

عليه (مري املؤمنني أما قاله ك من ملك استأثرن إ ف،ترافق هذه الصورة حالة االستبداد أن والغالب

   إذ ،مالزمة ن الكل ،)١()السالم

                                                

.١٦٠مة كاحل: �ج البالغة) ١(



١٧

  .األمةى ون حسب رضكوي، ًون امللك عادالكي  أننكمن املم

ًإن ا� قد بـعث لكم طالوت ملكا﴿ :يمكولذا ورد يف القرآن احل ُِ
َ ََ ُ ََ ْ ََ َ ْ َ ّ َّ مر ن �ا أنه إذا ك ومن الواضح،)١(﴾ِ

  .مة االختيارون لألكالي هللا سبحانه

َربك ال يـؤمنون حىت حيكموك فيما شج وَفال﴿ :تعاىلقال  َ َُ َُ ُ
ِ ِّ َُ َّ َ ْ َ ِّ

ُر بـيـنـهم مث ال جيدوا يفَ َِ َُّ ْ ُ َ َْ َِّ أنـفسهم حرجا مما  َ ً َ َ ْ
ِ ِ ُ َْ

َقضيت َْ ًيسلموا تسليما وَ ْ َ ُ
ِّ
َ ُ﴾)٢(.  

فهو ) األمة دارةإل(منا قولنا إو، ون يف قمة العدالةكي األمة دارةالذي ينتخبه هللا إل أن شك  النعم

ٍبـعثـنا عليكم عبادا لنا أويل �س ﴿: انهما هو قول بعض املفسرين يف قوله سبحك ،خراج املنتخب لالنتقامإل َْ َ َُِْ َ ََّ ً
ِ

ْ ُ ََْ َْ
ًشديد فجاسوا خالل الد�ر وكان وعدا مفعوال ْ َُ َّ ً ْ َ َ َ

ِ َ َ
ِ ٍ ِّ ََ ِ ْ ُ َ َ﴾)٣(.  

ِوإذ قال موسى لقومه � قـوم اذكروا نعمة ا� ﴿: قال سبحانهى خرأر امللك يف آية كما ورد ذك
ّ َ ََ َْ

ِ ِ ِْ ُ ُ ْ
ِ
ْ َْ ََ ُ

ِ
َ َ ْ ِ

ْعليكم ُ َعل فيكم أنبياءَج إذ ََْ َِ َ ْ ُ
ِ

َ َ وجعلكم ملوكا وآ�كم ما مل يـؤت أحدا من العالمنيَ
ِ َ َ َْ ِ

ّ ًْ َ ُ ََ ِ ْ َ َّ ُُّ ًَ َ َُ  :أما ما ورد يف القرآن، )٤(﴾َُ

ْقالت﴿ َ َالملوك َّنإ َ ُ ُ ًدخلوا قـرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة إذا ْ ًََِّ َ َ ََ َ
ِ
ْ ََّ ُ ُِ

َ ََ َ ُ َ ْ َْ َ سائر ك  فهو عام خمصص،)٥(﴾َ

  .موماتالع

 ًاكمات امللك انتخبوا مل إذا انكف، ية غري وراثيةكملو زمان بعض األ انت القوة التنفيذية يفكورمبا 

  . آخر العمر إىل ًاكان ملكو، انهكآخر م

  ية كملوّ إال نكشبه مل تأموية والعباسية والعثمانية وما اخلالفة األ أن وقد ظهر مما تقدم

                                                

  .٢٤٧: سورة البقرة) ١(

  .٦٥: سورة النساء) ٢(

  .٥: سراءسورة اإل) ٣(

.٢٠: سورة املائدة) ٤(

.٣٤: سورة النمل) ٥(



١٨

  ).امللك العضوض(بـ حاديث ولذا مسيت يف األ، واقعها على نكمل ت وتسميتها �سم اخلالفة، وراثية

  

  ))امللكية الرمزية((

تنفذ  ن الكول، ون امللك السيد املطلقكفي، جرائية �لسلطنة املشروطةون القوة اإلكت أن :٢( 

ون كي  ال ـقعيةان واكذا ـ إويف هذه الصورة ، األمةمبوافقة ا�لس من قبل ّ إال  اليت يريد تنفيذهاحكاماأل

ذا حيث جند كوبريطانيا احلاضرة حاهلا ه، السيدة يف البالد يون القدرة التشريعية هكمنا تإ وً،رمزا ّالإامللك 

، يةكوجه يف احلقيقة هلذه امللو ن الكل، جانبه القوة التشريعية يف البالد والقوة التنفيذية ىلإو، امللك وهو رمز

  .األمةرهاق خلزانة إبل هو ، كن مربر لبقاء امللكيمل  أن بعدتنسحب من امليدان  أن بل الالزم

وا�لس مل ، ًتاتوراكان ديكامللك   إنحيث ،إيرانيف �م البهلويني أما يف ك، ن واقعيةكمل تن إ وأما

 ستيل، ا�لس وك امللنيهذا فصورة اجلمع بعلى  و.وسلطة أمر فا�لس ليس له، وريةكصورة دي ّالإن كي

  .فائدة فيه حدمها زائد الأ، نسانواإل احلجر نيمع باجلّإال ك

ِقالت � أيـها املأل أفـتوين ﴿ :اية عن بلقيسكح  تعاىلين بقولهاألمربني وقد استدل بعضهم للجمع  ُ َْ َُ َ
َ َ ُّ َ ْ َ َ

ِيف أمري ما كنت قاطعة أمرا حىت تشهدون ُ َ َْ ًَ َّ َ ًَ ْ َْ َِ َ ُ ُ ِ َْقالوا حنن أولوا قـوة وأولوا �، ِ ُ ُ ُُ َُ
ٍَّ ُ َْ ُ َس شديد وَْ

ٍ ِ
َ َ إليك فانظري ماذا األمرٍ َ ُِ َ ِ

َِْ

َ�مرين ِ قوهلم ن إ ن فيهكل، الرأيعطائهم هلا وجه إبعد  ليهاإ األمرهم وأرجعوا ،  حيث استشار�م امللكة،)١(﴾َُْ

  . مشروطةاألمرن كيفلم ، هاءة وزراكبل استشارت املل، ية استشاريةكن القوة ملكومل ت، ليس حجة

  

  ))ة التنفيذيةانتخاب القو((

  ون انتخابه من كفقد ي، ون رئيس القوة التنفيذية �النتخابكي أن )٣

                                                

.٣٣ـ  ٣٢: سورة النمل) ١(



١٩

 ن الكل، الشعب مباشرة ينتخبونه حيث إن، ورئيس فرنسا، إمريكاما يف رئيس ك،  مباشرةاألمةقبل 

 ئيس و�ظرات الرروجنرس وغريه دخيل يف قراكبل ال، ة ا�لس التقنيينكحيق للرئيس اختاذ القرار بدون مشار

  .عمالهأعلى 

شراف ا�لس إشراف الرئيس املنتخب وإ، شرافنيون نفسها �ؤ تتصرف يف ش أن األمةوحاصل ذلك

  .املنتخب

ال ك، أو ما أشبه، أو عيانجملس األى، أو مثل جملس الشور، ون انتخابه بواسطة مجاعة خاصةكوقد ي

وال ، )رئيس اجلمهوريةك: رئيس التنفيذ (األمةوا خادم ونوا�ا انتخب،  انتخبت نوا�ااألمةوحينئذ ف، ا�لسني

مقدرات  على األمةشراف إ إىل قربأ األوىليفية كالّ إال أن ،يفيتنيكالى حدإختتار  أن لالمة أن شك

  .نفسها

  

  ))دد الرئيس التنفيذيتع((

حد أون كي أن مكوالغالب يف هذا النحو من احل، ثركأ أو ون الرئيس التنفيذي اثننيكي أن )٤

، ًأيضاول ؤمسّ إال أنه  يف التنفيذاألول والرئيس الثاين يشارك ،وليةؤوليست له مس الرئيسني بيده التنفيذ

 اآلخر و،ةيس جملس اجلمهوريون أحدمها رئكي، أو  رئيس الوزراءاآلخرو،  اجلمهوريةحدمها رئيسأون كوي

  .ً� صوراألمران كن إ و،�م قاسمأيف  ان يف العراقكما ك ،س الوزراءيرئ

 ،ًرئيس الوزراء مثالك، حدمهاأ البالد ودوائرها إدارةوعن  ل عن التنفيذوون املسؤكويف هذا احلال ي

  .أفرادون ذا كوقد ي، ون جملس السيادة ذا فرد واحدكوحينئذ قد ي

مثل جملس ، أعلى يف جملس أفرادون للقوة التنفيذية كفي، ثر من اثننيكأ يا الرئيس التنفيذ إذا كماأ

يف جملس  تاتورية حىتكالدي إىل ان أوهلما أقربكن إو، ذلك يف سويسراكو، يف روسيا علىلسوفيت األا

ًتعرف نظاما وال قانو� و ت الكحتر إذا تاتورية عجلةكالدي ألن  وذلك،السوفيت   منا يسود إً



٢٠

سويسرا ففي ، قالة خروشوفإوبرجنيف من ، صدقائهأن ستالني من قتل كولذا مت، فيهم شريعة الغاب

  .  سنواتأربعشخاص ينتخبون ملدة أًبا من سبعة كللقوة التنفيذية مر علىون ا�لس األكي

  

  ))من عالئم احلكم الدكتاتوري((

  :أمرانيالحظ  أن جيب، استشاري أو تاتوريكم ديكاحل أن ريد معرفةأ أنه إذا يعرف أن وجيب

  .ثركأ أو  هل يف البلد حزب واحد:األول

ل كهل يبدل  ـ ة بريطانياكملكالرئيس الصوري  الـ  رئيس الذي بيده التنفيذ حقيقةال أن  هل:الثاين

  .ثر أم الكأأو قل أ أو  سنواتأربع

ن إو، والناس ال قيمة هلم، تاتوريكم ديكفاحل، يبدل الرئيس ال أن ، أوان البلد ذا حزب واحدكن إف

  .م استشاريكوالرئيس يبدل فاحل ثركأ أو ان يف البلد حز�نك

  .هللا تعاىلشاء  نإتية  وعدمه يف بعض املسائل اآلحزابالم يف مسألة تعدد األكوسيأيت ال

  

  ))ة التنفيذية واالنقالب العسكريالقو((

م كومثل هذا احل، ريكم �النقالب العسكاحل إىل ون القوة التنفيذية بيد الرئيس الذي جاءكت أن )٥

  . من العبيدأسوأّ إال ونونكي ال مكا احلوالناس حتت مثل هذ، ً�تاتوركدي ّالإون كي ال

 القوة على يةكًاستئثارا �لسلطة �لقوة والسلطة املتّ إال فليس ريكومهما قيل يف شأن االنقالب العس

  .شرعية هلا ال يف ميزان العقل وال يف ميزان الدين ال ، احلرةاآلراءدون 

ان ّ إال ك،فريقياإًر� يف آسيا وكًانقال� عس ،منذ احلرب العاملية الثانية مل نر �أهذا مع الغض عن 

  ً.انقالب استعمار�

  

  :مرينأالم يف كبقي ال

  ))األقرب إىل النظرة اإلسالمية((

م ذا كون احلكيأن  ،سالميف اإل) عليه السالم( ماماالستشارة والنيابة عن اإل إىل قرباألن إ :األول

  وتنتخب  ،األمة نوا�ا �لس األمةفتنتخب  ،ًطوال رتبتني



٢١

وهذان املنتخبان يتعاو�ن يف انتخاب ، يف الدولة أعلىون سلطة كي ألن ،الفقيه اجلامع للشرائط

ون كفي، حدهمأًما ترشيحا يف عدد ينتخب اجلمهور إو، ما مباشرةإ رئيس اجلمهوريةك، السلطة التنفيذية

  ـليق هلاالتطبيق األى وير يةسالمإليؤطر القوانني ا ـ أيوا�لس يقنن  ،علىاأل يالفقيه املشرف االستشار

 على قيادة الفقيهون كت أن وال فرق بعد ذلك،  متعددةأحزابون يف الدولة كي أن مع، ورئيس الدولة ينفذ

  .حنو الوحدة على ونكتى، أو حنو اجلماعية والتعدد والشور

  .الم يف ذلك يف مسألة والية الفقيهكوسيأيت تفصيل ال

  

  يقيةيف تتوفر احلرية احلقك

  :أمرانمل يتوفر هناك  إذا ،مةون لألكت احلرية احلقيقية الن إ :الثاين

  .مةايف لألكال يالوع) ١

  .االقتصاد املنحرف بسبب رأس املالك، األمة دارةعدم وجود جهة مزيفة إل) ٢

ان النظام كولو ، األمة على ائد واحليلكهل املأايف يوجب سيطرة كال يعدم الوع أن وذلك لوضوح

  . سنوات مرةأربعل ك على وانتخا�ت حرة فيتبدل الرئيس األحزابأذا 

 العمال والفالحني واملعلمني ثر�ءحيث يستغل األ، الرأمسالية إىل ًان منحرفاكمنهاج املال لو  أن ماك

والعالقات ، واملواد، واجلسدي، ريكالعمل الف(:  اخلمسةاألمورزاء إون املال كي ن الوذلك �إليهم، ومن 

، الرأمساليني املال الزائد عن حقهمى  وبذلك يتجمع لد،)االقتصاد الفقه: تابكما فصلناه يف ك، روطوالش

ً توزيعا عادالاألمة على ون التوزيعكي وال ً،   
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 وال،  يف حتوير االنتخا�ت حسب صاحل الرأمسايل،فيستعمل فائض هذا املال الذي مجع بغري حق

ون كي وال، قمته بضعة من الرأمسالينيى  وعل،ون احملور املالك يواحلاصل، األمةون حينئذ حسب صاحل كي

  . وصاحلهااألمةرادة إقمته ى علو األمةاحملور 

 احلرية املوجودة فيها حيث إن، إمريكارأسها ى وعل، وهذا هو الذي يشاهد يف بالد الرأمسالية

جلماعة من  مة احلقيقيةلكال حيث إن، ليةكش ّالإليست ،  سنواتأربعل ك�نتخا�ت وتبدل الرئيس 

  ).االقتصاد: الفقه(ر� بعض تفصيل ذلك يف كوقد ذ، للشعب ال، الرأمساليني
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  القوة القضائية

  .ن حول القوة القضائيةالم اآلكوال، الم حول القوة التشريعية والقوة التنفيذيةكتقدم ال ):٣٠ مسألة(

هو بنوع من  إمنا هذه القوة على  السياسةإطالقبينما ، السياسية الثالثى وهذه القوة تعد من القو

ريد أذا إو، القوة التنفيذية بل املدير حقيقة للبالد، يدير والقضاء ال، دارةالسياسة معناها اإل إذ ،التوسع

 وبعد ذلك ،تؤطر أو التشريعية هي اليت تقنن ألن ،فالتشريعية شأ�ا قبل التنفيذية، الثالثى مالحظة القو

  .ة لتدير البالد حسب تلك التشريعاتدور التنفيذي �يت

بينهما وبني ، أو املنظمات يف دولة أو فرادسواء بني األ، تتدخل يف موارد النزاع يما القضائية فهأو

 ،يالقانون الذي صدق عليه التشريع ماذا يقتض أن لمتها يفكتقول  أن ألجل، بني الدول، أو الدولة

  .وبذلك يفصل بني الدعاوي

  

  سالميف اإلطة القضاء بسا

 دلة من األحكامالذين يستنبطون األ  متمثلة يف الفقهاءسالم يف اإل)القوة التشريعية(انت كوقد 

   �خلليفةى  متمثلة يف الدولة ممن يسم)القوة التنفيذية(و، ةربعاأل
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  .الفقهاء ييدأ على متمثلة يف القضاة الذين خترجوا) القوة القضائية( و،غريهأو 

ى ن بني القوالذي يشاهد اآل، اككيلزم هذا القسم من االنف  السالماإل  يفأن  ًوقد تقدم سابقا

  .الثالث

 يف القانون احلديث  جعلفالذي، انت هلا صالحيات واسعةك سالميف اإل القوة القضائية أن ماك

 واحلدود ،يتام وسائر القاصرينموال األأو ،وقافمن األ،  ضمن دائرة القضاءسالمانت يف اإلك، دوائر

، يةسالموالسبب يف ذلك بساطة الدوائر اإل، شبه ذلكأية وما صحوال الشخواأل، والد�ت والقصاص

  :أمرانان وجه تلك البساطة كوقد ، حيث تعددت يف الدول احلديثة

ميان اإل إذ ،القضاء إىل مما يقلل االحتياج، خوف هللا والفضيلة على األمة  يريبسالماإلن إ :األول

ما يقول بعض كـ ة ماليني أربعمدينة ذات ى ولذا نر، ذلك إىل يقلالن اجلرائم واملنازعات وماوالتزام الفضيلة 

  .و�ا القضائية رجل واحد فقطؤوفة يدير شك مثل ال ـاملؤرخني

 ألجلال ، نسان اإلألجل وضعت سالمقوانني اإل إذ ،يعرف االلتواء يف قوانينه  السالماإلن إ :الثاين

 نساينوالقانون اإل، يةإنسانية سالمون القوانني اإلكبذلك ت و،ذلك يف مسألة سابقةىل  إملعناأما ك ،املادة

الم كفصلنا الما ك ، املوظفني ثرةك إىل األمورن التواء مل حيتج كذا مل يإو، ون فيه التواءكي للحقيقة ال ياملتحر

  .يةسالمتبنا اإلكحول ذلك يف مجلة من 

  

  ))ى الثالثمهام القو((

، والدوائر من �حية �نية حزابواملنظمات واأل، من �حية القوة التشريعية تالحظ ا�تمعان فكيف كو

 حيث القوانني موضوعة من قبل هللا سالم اإل ويف، فيلة بسالمتها وتقدمهاكال، فتضع هلا القوانني املالئمة

  :سبحانه فالقوة التشريعية تعمل أمرين
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  .ةربع األلةداستنباط القوانني املالئمة من األ: ١

يفية ك يف �ب االقتصاد يستنبط ا�لس ًمثال، اخلارج على يفية تطبيق القوانني املستنبطةكتفهم : ٢

ر�ه يف ك وهو ما ذ،خامسقسم  وأ توزيعي أو يكاشرتا وأشيوعي  وأرأمسايل  أنه وهل، سالماالقتصاد يف اإل

ن تطبيقه يف كيف ميكن هذا امليزان أو، تطبيق وبعد هذا االستنباط �يت دور ال،)االقتصاد: الفقه(تاب ك

  .ذاكوه، وللمدير، وللعامل، ولرأس املال، للمعمل قدر من النتائج أي ف،املعمل

وتشرع ، داراتواإل جتعل املوظفني، أو جواء املالئمة لتنفيذ تلك القواننيوالقوة التنفيذية توفر األ

جتعل املوظفني املراقبني   وزارة املواصالتًمثال، اخلارجى  عل وتطبق القوانني التشريعية،القوانني التنفيذية

فقوانني ، األمةمن قوانني جملس ى ل ذلك مستقك، وتشرع عقو�ت للمخالف، وجتعل قوانني للمرور، للطرق

  .األوىل يف الدرجة األمةنني جملس  بينما قوا،املواصالت يف الدرجة الثانية من القوانني

 إذا  فيما،هو حقل املنازعات، يف حقل خاص األمةتنفذ قوانني جملس  يفه، ما القوة القضائيةأ

انت القوة ك ولذا ،من صالحية االدعاء العام ألنه  يتطلب تدخل القضاءاألمران ك، أو راجعها املتنازعون

وتشريع القوانني املرتبطة �ذا ، دارات اخلاصة �لقضاءواإل يف جعل املوظفني القوة التنفيذيةك القضائية

  .األمةون تلك القوانني مستقاة من قوانني جملس كت أن بشرط، الشأن

و�ذا ، سلوب الغريباأل على وضيق دائرة القضاء، يسالموقد سبق الفرق بني سعة دائرة القضاء اإل

  .ذلك إىل  وما،وقافحوال الشخصية واحلدود واألمثال األأ تشمل سالمالقوة القضائية يف اإل أن تبني

 وهو التوفيق ، املنازعاتىلإضافة لقضائية يف بعض البالد الغربية �تم مبوضوع آخر �إلالقوة ا مث إن

وبني  ساسيذلك بني القانون اإلك و،ساسي للبالد وبني القوانني اليت يريد ا�لس وضعهابني القانون األ

  جراءات إ
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  .يناآلخريضر  واليضره  يتصرف يف ماله ويف نفسه مبا ال أن  حر يفإنسانل ك:  يقول،الدستور

 لتنظر هل فالقوة القضائية �يت ،مصارعة الثريانجازة �، والقوة التنفيذية تريد االستفادة من هذه احلرية

 يف الثاين ًان داخالكن إ و، منعهاألول يف ًان داخالكن إف، منه املستثىن أو جراء يالئم املستثىنهذا اإلأن 

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ،جازهأ

القوة  وعبارة عن حل النزاع بني القوة التشريعية، هذا العمل من القوة القضائيةن إ قيقةويف احل

،  خاصةةل القضاء شعبكوعليه يش، ختالف القوة التنفيذية القوة التشريعية ال أن مالحظة ألنه ،التنفيذية

ني يف كقدر اخلرباء احملنأبة ويعني هلذه الشع، ورتنيكخري يف هذه املنازعة بني القوتني املذون املرجع األكلت

  .القوانني وفصل املنازعات

  

  يفية نصب القضاةك

سلطة الفقيه اجلامع للشرائط املنتخب من  يية هسالم الدولة اإلسلطة يف أعلى أن عرفتوحيث قد 

ون كي أن فضلن األكل، ون نصب قضاة هذه الشعبة القضائية بيد الفقيهكي أن فالالزم، األمةثرية كأقبل 

انوا  إذا كماك، اآلراءثرية كون النظر ألكوي، يعني بعضهم الفقيه وبعضهم ا�لس وأ ،ستشارة ا�لسمع ا

  ً.سبعة مثال أو مخسة

بل هذا هو ، اآلراءثرية كمهم �كمانع من تعدد القضاة وح ال أنه تاب القضاءكوقد تعرضنا يف 

ًتا� ك سالمقررها اإل، قاعدة عقليةى شورال حيث إن ،مثال عمل هذه الشعبةأ، قرب يف القضا� املهمةاأل

   أدلة إطالقو، ًاإمجاع وًوسنة
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 ،)١(صحابكأبني  مبا اشتهر خذ): عليه السالم(بل يشمله املناط يف قوله ، يشمل املقامى الشور

ما ك )الصالة والسالمعليه ( علي  وأقوال)صلى هللا عليه وآله( يف استشارات الرسول طالقبل واملناط واإل

  .قدمت

ن إ ف،موقتني أو ونون دائمنيكي، القضاة الذين يعينون هلذه الشعبة أن  يفاألمروبعد ذلك يسهل 

  .الفقيه القائد وا�لس ياخلصوصيات يعني حسب رأ

  .يةسالمتوفر فيهم العلم والعدالة واخلربة وغري ذلك من الشروط اإلي أن ال يف لزومكش إال ،نعم

القول �ن هذا  إىل فال حاجة،  القضاءأدلةات إطالقداخل يف  اءن هذا النوع من القض أوالظاهر

  . القضاءأدلةالنوع يفهم من مناط 

التعارض بني  إىل يرجع يف حقيقته ساسي والقوانني الثانويةالتعارض بني القانون األ أن ر�هكوجه ما ذ

فرق بني  أيو،  القضاءةدل ألًمشموال مستحقه �لقضاء إىل عطاء احلقإو، جلماعتني وأ نينسانإل حقني

  . وبني الفصل عند منازعة حقني تقمصتهما شخصيتان حقوقيتان،الفصل عند منازعة حقني شخصيني

ر راد وزيأو، الينيف احملل الف  طلبت مجاعة فتح �دًمثال، جهزة الدولةأومثل ذلك املنازعة بني خمتلف 

 القانون  إىل ًاستنادا ر البلد�ت املنعراد وزيأو، يةمسالت اإلقانون احلر� إىل ًجازة استنادااإلعطاء إون ؤالش

، ذاك وأفمنع هيئة القضاة هلذا الوزير ، اجلريان أو يسلب راحة املارة يضوضاء الناد حيث إن ،)٢(ضرر

الوزيرين يتنازعان يف  أن صحيح ،يحق الطالبني لفتح الناد أو ترجيح حق املارة إىل يرجع �لنتيجة

الم يف كما تقدم الك ي،احلق الفرد إىل ةآلخرالشخصية احلقوقية راجعة �ّ إال أن ،ةشخصيتهما احلقوقي

  .ذلك

                                                

.٢ ح من صفات القاضي٩الباب  ١٨٥ ص٣ ج: الوسائلمستدرك) ١(

.٦٥١ ح١٤٧ ص٧ ج:تهذيب، وال٨ ح٢٩٢ ص٥ ج:ايفكال) ٢(
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  بني القوة القضائية والقوة التنفيذية

 استقالل القضاء وتوفر ألجل يه، القوة التنفيذية إىل هلا حقوق �لنسبةئية القضاالقوة  مث إن

  :يوه، ا�ت هلا لتعمل حسب العدالة التامةكماإل

 ّالإو، ًحسب القوانني الدقيقة جداّ إال ،انكم إىل انكحيق للقوة التنفيذية نقل القضاة من م ال :١

، ع أوامرهايطيانه مبن كة ميذيلتأيت التنف، النقل إىل وامرهاأة يف يذي القوة التنفل قاض ال يطيعكلتعرض 

ًون حق النقل للتنفيذية سيفا مصلتاكوي جراء العدالة يف القضا� إن من كيتم وبذلك ال، رأس القاضي على ً

  .طراف القضية املتنازع فيهاأًاليت تدير التنفيذية طرفا من 

من  ين القاضكليتم، ليهإمن  وان والشرائط املالئمة للقاضيكالتنفيذية توفري املال وامل على جيب: ٢

بني ، أو اس والدولةبني الن أو ،انت بني الناسكسواء ، افة القضا�كيف  احلق ياستفراغ الوسع يف حتر

  . واملنظماتحزاببني الناس واأل، أو  واملنظماتحزاببني الدولة وبني األ أو ،حزاباملنظمات واأل

اسل بعض موظفط كواذا ت، التنفيذية تنفيذ آراء القضاة املتعلقة بفصل املنازعات على جيب: ٣

ن ضمان كواالمل ي) يةسالملدولة غري اإلاوالقانون يف ا(سالمالتنفيذية من التنفيذ جتب عقوبته مباقرره اإل

  .الجراء العدالة

ان ذلك ك ّالإو ي، والنهاألمرليهم إن تصدر  �،ون القضاةؤتتدخل يف ش أن حيق للتنفيذية ال: ٤

  .ًوجتميدا لفعالية القضاء ًنقضا للعدالة

مام القانون أل كالف، ًخاضعا للقضاء للدولةعلى األ مبا فيهم الرئيس األمة أفرادل كون كي أن جيب: ٥

  .مجاعة أو فرد إىل أي مر �لنسبة�طاعة القضاء فيما إوالقوة التنفيذية جيب عليها ، سواء

للدولة على األ ان الرئيسكل منهما ك و)عليه السالم( وعلي )صلى هللا عليه وآله(ويف قضا� الرسول 

   على ما يدل، يف زمانه
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ًون درسا وعربةكي أن مبا جيب ،له فرادل األك  وخضوع للقضاءسالماحرتام اإل ً.  

 مكالتنفيذ بدون القضاء معناه احل إذ ،مبوافقة القضاء ّالإشأن  يحق للتنفيذية يف التعرض أل ال: ٦

حيق له  ال، إنسان على لقاء القبضإراد الشرطي أ إذا ًمثال، القضاء إىل حد املتنازعني بدون الرجوعأعلى 

 ،نسانوحق ذلك اإل جوهر القضية نزاع بني حق الشرطة حيث إن، بعد جلب موافقة القضاءّ إال ذلك

  .القضاء خرق لقانون العدالة إىل  بدون الرجوعاآلخر على حد احلقنيأوتقدمي 

  .نحنن بصددها اآل  اليت لسنااألمورغري ذلك من إىل 

شبه أما  أو  واملنظمات السياسيةحزاباأل إىل عدم احلق للقاضي يف االنتماء وقد قرر بعض القوانني

  . وذلك نقض حلياد القضاء،مما جيعل القاضي مظنة للتحيز، السياسية

مثل ،  بعض احلاالت  يفدلةبعض األ إىل يستند أن نكقد مي يةسالموهذا الشرط يف الشريعة اإل

 وىلأان كًان حمظورا يف الشاهد كذا إف، مجاع واإل)١(ما دل عليه النصك ً،ون الشاهد متهماكي ال أن اشرتاط

  .، فتأملًون حمظورا يف القاضيكيأن 

يراعي هذا  أن ،و لوزير العدلالقضاة، أ يلقاض، أو ءييقرر هذا الش أن ىهذا فلمجلس الشورى وعل

  . يف القضاة الذين يريد استخدامهماألمر

  

                                                

. من الشهادات٣٢الباب  ٢٨٧ ص١٨ ج:الوسائل: انظر) ١(



٣٠

  

  مهمات الدولة

حقوق ( و)نالقانو( يتراع، الدولة بقواها الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية): ٣١ مسألة(

ه ا�موعة ذمن ه و،)األمةتقدمي ( و)رعاية النظام( و)حسن التدبري( و)الرفاهية( و)العدالة( و)نساناإل

  . الرشيدةاألمةون ك وبسببها ت،ون الدولة الصاحلةكتت

  

  ))الدولة والقانون((

، مكللحا أو ئةًضاء لفرإوال حتيد عنها ، األمة على تطبق نصوص القانون أن الدولةى  فعل،القانون: ١

  .ية وبني غريهاسالم ذلك بني الدولة اإلوال فرق يف

م وجه كن مل يفهم احلاإاجلميع و على يةسالمالدولة تطبيق القوانني اإل على  جيبسالماإل يفف

  .املكغري  أنه ن زعمإبل و، القانون

ون ذلك القانون كفقد ي ً،أيضاي سالماإل يالقانون الثانوإىل ّ إال م عن ذلككحييد احلا ال أن والالزم

غري ذلك من القواعد  أو )هم واملهمقاعدة األ( أو )حرج قاعدة ال( أو )ضرر قاعدة ال(الثانوي بسبب 

  .الثانوية

ى ما عفك، شبه ذلكأما  أو الصالح يف العفو ،األمر بيده الذي يسالمم اإلكاحلاى رأ إذا ومنها ما

عن ى  وعف،هل البصرةأ عن )السالمعليه (ى علي وعف ،ةكهل مأ عن )صلى هللا عليه وآله(رسول هللا 

م يف كاحل(تب كليه يف إملعنا أغري ذلك مما  إىل ،)١(وهبتك لسورة البقرة) عليه السالم(فقال له ، سارق

   )القضاء( و)سالماإل

                                                

.١ حرضني األأحكام من ٧٢الباب  ١٢٠ ص١١ ج:الوسائل) ١(
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  . وغريها)احلدود(و

 على يقوم ملواطن والينصف ا ان ال إذا كحىت، ية واجب الدولة تنفيذ القانونسالمويف الدولة غري اإل

 سقاط القانون �ستفتاء الشعب يف تبديلهإل يبل الالزم السع، أر��ا إىل يرد احلقوق وال، ساس من العدالةأ

صدار اهليئة التشريعية قوانني و�، حد اهلياج ليعدل املشرعون القانون إىل �رة الشعبو�، القانون الصاحلإىل 

  .جديدة

 حيث إن،  الذين يطبق عليهم قانون غري عادلفرادأهم من مراعاة األ مراعاة القانون ألن وذلك

  .ضر من ذهاب حق بعض املواطننيأعدم مراعاة القانون  على اليت ترتتبى الفوض

ً مثل ذلك تقنينا وتطبيقاسالمبل قد جند يف اإل ن ك ل، عدم اختالط املياهألجل) العدة(ن إ :فيقال، ً

ن ن مل نقل �إ ،ً عد�ا ذها� حلقهايف أن مع، ًقاعدة وتوحيدا للقانونًضر� لل ،العقيم إىل �لنسبة يالعدة جتر

  . موجودة يف العقيموهي، ًأيضاة ملصلحة احرتام الزوج العد

ليس  أنه مع، نواع اللنب ومشتقاتهأان خوف سراية الو�ء جاز منع استعمال  أنه إذا كىويف التطبيق نر

  يفمصلحة حق صاحب اللنب على لتقدمي مصلحة حفظ الصحة العامة وذلك ،ل لنب فيه جراثيم الو�ءك

  .ماله

  

  ))بني روح القانون وصورته((

   صورة التعارض بينهما؟يف) صورة القانون (ةمراعا أو )نونروح القا (ةما هل للدولة مراعاأ

  :قوالن

 العمل  لفقهاء يفما قال اك، لصورته القانون وضع لروحه ال ألن ، روح القانونة لزوم مراعا:األول

  ً.مصرفا أو ًن العمل �لوقف مصدراكمل مي إذا ،وز يف ذهن الواقفك�ملر

 أن ل خمالف للقانونك التسع ا�ال ل،الروح إىل األمرلو ترك  أنه حبجة،  صورة القانونة مراعا:الثاين

  ف القانون �نه رجح روح لخيا

  



٣٢

  .ح روح القانونثر من صالكأوفساد ذلك ، صورة القانون على القانون

 يف ذلك العقوبة القانونية على عوقبت، ذا مل تعمل جهة من جهات الدولة �لقانونإ ف،انكيف كو

ون كوقد ت، السجن والتعزيركون بدنية ك ت والعقوبة قد،يسالمم اإلك احل يف والعقوبة الشرعية ،دول القانون

 ،ية عدم العقوبة اجلسدية لغري املقصرسالمريعة اإل خمتصات الشمنّ إال أن ،وقد جيمع بينهما، التغرميكمالية 

للعامد ّ إال ترتب العقوبة اجلسدية  ال،تالفاتما يف اإلكللجاهل القاصر  فبينما ترتب العقوبة املالية حىت

  .تب احلدود والد�ت والقصاص وغريهاكما فصل يف ى عل ،واجلاهل املقصر

ما يف حديث عن ك ،�مأسجن املتهم �لقتل ستة ك ،ترتب العقوبة اجلسدية يف موارد �درة قد نعم

نسب بدال رجح البدل األأانت هناك كذا إو، هم واملهموذلك لقاعدة األ، )صلى هللا عليه وآله(رسول هللا 

  .تاب القضاءكر�ه يف كما ذ على ،السجن على  هو مقدمفيل الذيكخذ الأل مث، نسان�حلرية وحبقوق اإل

  

  نسانالدولة وحقوق اإل

يف الدول الدميقراطية   أو،)حقيقة (سالمسواء يف اإل، القانونى  مستق هينسانوحقوق اإل: ٢

ر كمنا نذإو ،الم حوهلاكوال يهمنا ال ،تاتوركالدي يرأ القانون فيهاى تاتورية فمستقك أما الدول الدي،)صورة(

  .ني فقطاألول

َا� الذي خلق ﴿ :قال سبحانه، ررةكر يف آ�ت مكما ذك،  حمور العاملنسان جعل اإلسالمفاإل َ َ
ِ َّ ُّ

ْالسماوات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ُ َّ ًِ َْ ِ ِ
َ ََ َ َ َ َ ََّ ََ َ

ِ ِ ِِ
َ ْ َ ََ َّ ََّ َ َ ْ   



٣٣

ْوسخر لكم الفلك لتجري يف البحر �مره وسخر لكم األنـهار وسخر لكم الشم َّ َُ ُ َ ُ َُ ُ َُ َ ََّ َّ ََّ َ ََ َ ََ َ ْ ِِ ِ ِْ ْ َِْ َْ ِْ
َ َ َ

ِ ْ َس والقمر دآئبني ُ َ
ِ

َ َ َ ََْ َ
َوسخر لكم الليل والنـَّهار وآ�كم من كل ما سألتموه وإن تـعدوا نعمت ا� ال حتصوها ُّ ُ َُْ َ ُ ُِ

َ َْ َ ُ َ َ َ
ِ ِْ ُّ ََ ِ ُ ُّْ َ ََ ِّ َ َ َ َّْ ُ َُ َ ٌ لظلوم َسانْناإل َّنإ َّ َُ َ

ٌكفار َّ َ﴾)١(.  

ملة الثانية تفسري لقوله اجل  ومعىن،يألجلخلقتك و ،كألجلاألشياء خلقت : ويف احلديث القدسي

ما تقول ك) ما �لذات إىل ين ينتهأو ل ما �لغري البدك( حيث إن ،)٢(ىربك املنته إىل نإو: سبحانه

  .الفلسفية بذلك القاعدة

  السياسيةسالمل قوانني اإلكفالقاسم املشرتك يف ، نسان اإلألجلي وضع سالمالقانون اإل حيث إنو

 سالمان الناس يف نظر اإلكولذا ، ًمناءإًبقاء وإ، نسانوالشخصية هو فائدة اإل زائيةواجل والعبادية واالقتصادية

ول عن ؤم مسكلكم راع وكلكان كو، )٤(مكاتقأم عند هللا كرمكأان ك و،)٣(سنان املشطأكسواسية 

، ة والتقدمءافك دين احلرية والسالمان اإلكولذا ، )٦(نفسهمأمواهلم وأ على الناس مسلطونان كو، )٥(رعيته

  .غري ذلكإىل ، )٧(يوماه فهو مغبونى من ساوو

  

نساننظمة الغربية تسحق حقوق اإلاأل

عرب  أي ،فاح واحلروب والثوراتكبعد قرنني من الّ إال الدميقراطية إىل فلم تصل ما الدولة الدميقراطيةأ

   ي،السابع عشر والثامن عشر املسيح ننيرالق

                                                

  .٣٤: براهيمإسورة ) ١(

.٤٣: سورة النجم) ٢(

.الناس كأسنان املشط سواء:  وفيه٣٧٩ ص٤ج: انظر من ال حيضره الفقيه) ٣(

.١٣: سورة احلجرات) ٤(

.٥١ ب١٨٤ ص١ج: إرشاد القلوب) ٥(

.٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األانظر ) ٦(

.٥ ح من جهاد النفس٩الباب  ٣٧٦ ص١١ ج:الوسائل) ٧(



٣٤

بار كخطاء ًمزجيا � ّالإ نسانحقوق اإل على  الغريبنسانمل حيصل اإل ،فاح الطويلكمث بعد ذلك ال

  :نلخصها يف مخسة

  

  ))أخطاء الدميقراطية الغربية((

قامة والبناء والزراعة فالسفر واإل، و�اؤغلب شأ  الشعوب الغربية مقيدة يفى فرت،  تقييد احلر�ت:األول

  .ًليس ذلك تقييدا للحريةأ ،ذن وملاذا اإل،خصة من الدولةذن والرلها مقيدة �إلكوالصناعة والتجمع وغريها 

 سعة احلرية ، وغريمها)٢()يةإسالمومة كنريدها ح( و،)١()سالمم اإلكح ىلإ(تاب كر� يف كوقد ذ

يف الدستور  دستور حىت أو  قانون يوجد مثلها يف أي مبا ال، يسالم يف ظل النظام اإلنساناملمنوحة لإل

  .طرائهاإوغالوا يف ، صحا�ماأن تبجح �ما إ و،فرنسيالقانون ال ويكياألمر

ون السياسية ؤخمتلف الش على أوجب ذلك سيطرته  حىت،م اجلائرك السماح لرأس املال �لرتا:الثاين

مثلهما مثل حرية ، ليهإ �لنسبة نسانوحقوق اإل فحرية الرجل الغريب، واالجتماعية واالقتصادية وغريها

  ً.حرية وحقاى  وهل مثل هذا يسم،ةكوله حق يف داخله احلر، هناك حرنه إ ،فصوهو يف الق الطائر وحقه

 نسانرأس املال سلب اإل أن يفك) االقتصاد: الفقه(تب االقتصادية ومنها كر� يف بعض الكوقد ذ

دع (تاب ك و،والقلق النفسي ورثه املرض اجلسديأ ف،صحته وراحته بل وحىت، الغريب سيادته وحريته وحقوقه

ولذا ندد �حلقوق القانونية واحلقوق السياسية ، شف الستار عن بعض جوانب هذا املرض والقلقكي )قالقل

مسوها أواليت ) ثورة فرنسا( أن ر غري واحد من علماء الغرب وفالسفتهك وقد ذ،)يسلكها( و)راسل(أمثال 

  .الثورة وقفت يف منتصف الطريقن إ ى،ً امسا بدون مسم)ىربك(

                                                

  .طبع يف بريوت مؤسسة الوفاء) ١(

.يمك دار القرآن احلإيرانطبع يف ) ٢(
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ن من كيتم د رأس املال مبا الّ قيسالمبينما اإل، عقبيها على ستكانت: يقال أن بل الالزم: أقول

  .تقييد احلر�ت وتضييع احلقوق على يقدر رأس املال ًوطبقا لذلك ال، الطغيان

 حاهلا حال القومية وما ، يف الغرب تنظر بعني واحدةنسانفحقوق اإل،  االستعمار للخارج:الثالث

 ،استعباد العبيد على ال فرق بينها وبني قانون سيادة السادة و،منا للسادة فقطإو نسانفليست لإل، شبهأ

 إىل �لنسبة رو�أو وسائر دول إمريكاطانيا ومارسته فرنسا وبري بشع استعمار عرفه العامل يف �رخيهأى ولذا نر

ما ك ،)١(لك يف اخللقنظري  أو الدين ما أخ لك يفإن الناس أ سالماإلى بينما ير، فريقيا وغريمهاإآسيا و

  .البالغة يف �ج

 إىل عادت هذه احلالة إذ ،مل ينحصر يف ممارسة الظلم للخارج، االستعمار للخارج أن ىوال خيف

،  مل مييز يف موضوع ممارستها بني الغريب والقريبنسانحصلت يف اإل إذا ةكاملل إذ ، الغريب نفسهنساناإل

  يفمبثل ما تنفست تتنفس يف داخل الغرب أن ن مل تقدرإو لسيئةة اكوهذه املل، اتكحاله حال سائر املل

 وهذا ما سبب انزعاج ً،أيضاضرت أهل البالد أ�خر مبا  أو لكظهرت نفسها بشأ�ا أّ إال ،خارج الغرب

بل يف بالدهم  دوا �ملمارسات االستعمارية ال يف املستعمراتدمائها فنكمجلة من فالسفة الغرب وح

  .نفسهمأ

ذلك  حيث إن وللمارسات والتطبيقات لتلك القوانني ، رد الفعل للقوانني املوضوعة يف الغرب:الرابع

يعرف ، و� وأمثاهلاكرو� الشرقية وأوومن يعرف داخل روسيا والصني و، بشع الثمارتت �أمما  خلق الشيوعية

  ، فوظطول التاريخ احمل على  لهًجيد مثيال مبا ال،  يف هذه البالدنسانيف يهان اإلك

                                                

  .٥٣تاب كال: البالغة �ج) ١(
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 أن حىت، الزوال على شرافاإل إىل نخذت منذ عشرين سنة يف النقص ووصلت اآلأن إوالشيوعية و

هانة زهاء ربع البشرية يف إّ إال أن ،ما أشبه أو ثر من عشر سنواتكاليقدرون �قي عمرها � مجلة من اخلرباء

ان شأن الغرب التذرع حبقوق ك وقد،  هي من سيئات املمارسات الغربية ـثر من ربع قرنكـ أمدة طويلة 

مثال اغتصاب فلسطني ولبنان أ، تاتوريني وصنع االنقال�تكقامة احلروب والثورات ونصب الدي إلنساناإل

  .مثلةثري من األك إىل ،�تورك وانقال�ت مصر والعراقأو يقامة البهلوإو

 ان هلا االطراد والتقدم حىتكبل ، ءيثر السن هلا األك مل يدلةاانت عكية فحيث سالمما القوانني اإلأ

 علم الغرب وما فيه من احلرية أن ر املنصفون منهمك وذ،املسلمني آ�ء العلم واحلرية يالغرب بنفسه يسمأن 

  .سالمهو من آ�ر اإلإمنا 

طفاء إداة أفمن �حية جعلوا املرأة سلعة رخيصة و، دوه حول املرأة أوجالذياالضطراب  :اخلامس

، هانةإرب كأوبذلك أهانوا املرأة ، ز الفسادكهلا املواخري ومرا وفتحوا، وسيلة جللب املالفجعلوها ، الشهوات

ع يف دروب احلياة الصعبة من جهة كها عانسة تتسءوبقا، حيث سبب ذلك تبذهلا ورخصها من �حية

  .ىخرأ

 نكتمحيث مل ت،  عليهاًفصار ذلك و�ال، ءيل شكالرجل يف  ي�ا تساوأزعموا ى خرأومن �حية 

، ونؤون غري هذه الشؤبطبيعتها لش أل�ا ،ما تقدم الرجل يف الوزارات والسفارات والنيا�ت وحنوهاكتقدم أن 

 خلقها هللا اليت، و�ا الطبيعيةؤنوثتها وسائر شأضرت جبماهلا وألقيت عليها خشونة احلياة الصناعية مما أبينما 

   للمرأة دلةا القوانني العرون يف وضعكولذا أخذ علماء الغرب يف، هلاسبحانه 
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ون ؤر� حنن مجلة من شكوقد ذ، تبكر ذلك يف مجلة من الكما ذك، هانة واخلشونةخراجها من اإلإل

  . ويف غريه)١()سالميف ظل اإل(تاب ك يف سالماملرأة يف اإل

  

  حسانالدولة بني العدل واإل

 يسالم واالصطالح اإل،حسانإل �سالمه اإليهو ما يسم واملراد �لعدالة يف اصطالح القانون: ٣

ِإن ا� �مر �لعدل ﴿:  قال سبحانه،)حسانإ(و) عدل(و) مساواة(ان فهناك كيف كو، احلقيقة إىل أقرب ْ َ ْ ِ ُُ َْ ََّّ
ِ

ِواإلحسان
َ ْ ِ

َ﴾)٢(.  

، سك العذلك النسبة يفكو، ًون عدالكي وقد ال ًون التساوي عدالكوقد ي، فاملساواة معناه التساوي

ًان تساو� وعدالك رثخوين يف اإلاألى ذا ساوإف ،االصطالح املنطقيعلى  ن وجهعموم مفبينهما  ذا إو، ً

  بقدر حاجتهًالكًعطامها متفاو� أذا إو، ًعدال ًان تساو� الكعطاء قماش اللباس إبري والصغري يف كالى ساو

  .ًمساواة  الًان عدالك

فيما  عطاء املزيد من احلقإحسان إلوا، جرم جبرمه يل ذكدانة إو، حق حقه يل ذكعطاء إفالعدل 

  .ًون العفو سيئا لبطالن حقكي والعفو عن ا�رم فيما ال، يضر حبق آخر ال

 ةحسان فهو مراعاما اإلأ ،دا�تن القانون جمرد احلقوق والواجبات واإلإف، حسان فوق القانوناإلو

 ن القانون واحة خضراء فيها الرمحةليجعل م،  والدولة يلزم عليها مراعات ذلك،ترطيب احلياة وتلطيف اجلو

العالقة  إذ ،ماماأل إىل األمة وتقدمي األمةوهو يوجب تقوية الروابط بني الدولة و، نساناإل على احلنانو

  ل كو، الرفاه واحلرية وًاء من الثقةوجأ توجب دلةااملتب

                                                

.اآلداب العراقمطبعة طبع يف دار الصادق بريوت، و) ١(

.٩٠: سورة النحل) ٢(
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  .ينة ورفع القلقكبله االطمينان والس، ذلك من مقومات التقدم

ثر من النصوص كأما ينفذ املنفذون ك ،األمة رفاه ألجلًيشرع املشرعون نصوصا وهلذا القانون 

 أو السجن أو التعزير أو عدامم اإلكدانة ح اإلانتكدا�ت الثقيلة سواء  وميتنع القضاة عن اإل،املرفهة

  .الغرامة

 من خيفف أن ن للقاضي ولقائد املسلمنيك الذي ميطارالقضاء اإل وتاب احلدودكر� يف كوقد ذ

 جب ما(بـ ي سالموقرر القانون اإل، )١(ةك من أهل م)صلى هللا عليه وآله(رسول هللا ى وقد عف، العقو�ت

وغريهم من ) عليهما السالم(واحلسن واحلسني  )السالمعليه (ى علي ما عفك، عن غريهمى  وعف،)٢()قبله

جوائز  ي يعط)السالمعليه (  عليانكو، أهل البصرةك ،عن مجلة من ا�رمني )عليهم السالم(ئمة األ

  .غري ذلك، إىل اخلوارج

 أو فال حيق للقائد، حسان يف اجلملةبينما اإل، ًاإطالقالعدل واجب  أن :حسانوالفرق بني العدل واإل

 وهذا هو الفارق بني ،حسان يف اجلملةإيتخلله  أن  بل الالزم،تطبيق القانون حبذافريه، ليهماإما  أو القاضي

الوجوب  على األول يف األمرما محل أ ،...�مر: تعاىلحيث قال ، حسانوب اإلووج لوجوب العد

، هقالذي هو يف سيا) ...ىينه (وخالف لظاهر، ًاهر أوالفهو خالف الظ، االستحباب على ويف الثاين

  . وجوىباألمر كذلك يحترميى النه أن ماكف

 )العدل(ل من كالظاهر يف   إذً،أيضاخالف الظاهر  اجلملة على )حساناإل(ومحل : يقال ال

  .طالقاإل) حساناإل(و

  ملا نعلم من ، وىلأر�ه كوما ذ، حد خاليف الظاهرأمام أحنن : نه يقالأل

                                                

  .١ حرضني األأحكام من ٧٢الباب  ١٢٠ ص١١ ج:الوسائل) ١(

  .٢٣٠ ص٤٠ ج:نوارحبار األ) ٢(



٣٩

  .حسان يف اجلملةون وجوب اإلك على  فهذه قرينة،حسان �لضرورةإل كاخلارج من عدم وجوب 

توجب  أل�ا ،حمرمة يظة وهخالفه فظان إ :حسان يف اجلملةيقال يف تقريب وجوب اإل أن نكبل مي

ُْفبما رمحة من ا� لنت هلم ﴿: قال سبحانه، هو نقض للغرض إذ ،والتسبيب يف ذلك حمرم، انفضاض الناس َّ َ
ِ ِ

َ
ِ ٍ
ّ َْ ََ َ

ِ

ْولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنـهم واستـغفر هلم ْ َُْ
ِ ِْ َ ْ َْ َ َُ َْ ُ َ َِ

ْ َْ ْ
ِ ْ ُّ َ ََ ُِ ْ ْ َ َ � َ َخذ العفو ﴿:  وقال سبحانه،)١(﴾َ ْ َ ْ

ِ
ُ

َوأمر �لعرف وأعرض عن اجلاهلني
ِ ِ

َ ُْ ِ َ ْ ِ ْ ََ َ
ِ

ْ ُْ ْ ِ ْ﴾)٢(.  

ون كي ال إذ ،يناآلخرضاعة حق إ أو يًون موجبا للتجركي ن ال� حسانتقييد اإل إىل حاجة اله مث إن

ث الثالى القو على ان الالزمكولذا ،  دقيقيف هذا املوردوالفرق بينهما ، ةءساإبل ، ًحسا�إذلك حينئذ 

ة بزعم ءساتفريط اإل، أو القانون فراط مرإ  يقع يف حىت،  لئال يقع اخلطأ يف التطبيق،تفهم الفرق) السياسية(

  :قال الشاعر، حساناإل

  ووضع الندا يف موضع السيف �لعال

  وضع السيف يف موضوع النداكمضر 

 وال مشاحة ،جتماعية �لعدالة االسالم يف اصطالح اإل)حساناإل(، وركالعدل املذ على وقد يصطلح

  .يف االصطالح

  

  مةتوفري الرفاهية لأل

   أن عبارة عن يفه، السياسيةى القو على واجبة ي هما الرفاهية اليتأ: ٤

                                                

  .١٥٩: سورة آل عمران) ١(

  .١٩٨: عرافسورة األ) ٢(



٤٠

  .انكمًون التشريع والتنفيذ والقضاء موجبا للرفاه بقدر اإلكي

ل كيف لاكال يجر ا�زوجيعل األ، ل عاملكون حبيث يسبب وجود العمل لكي أن فالقانون يلزم

وز�دة ، جازات والعطالتون للعمال اإلكوت، بقدر العسر ات العمل بقدر اليسر ال مع وضع ساع،عامل

 وتسهيل وسائل ،والعطلة للنساء العامالت أ�م الوالدة وقبلها وبعدها مبدة معقولة، جور بز�دة التضخماأل

ًيد لذلك منحا وسلفازعطاء املالزواج �  مثل ،وما أشبه ذلك والسياحة والدراسة وتسهيل وسائل العالج، ً

وما أشبه ، يواحلدائق واملخيمات ودور الر�ضة والنواد، واملستشفيات واملستوصفات ودور العجزة املدارس

  .ذلك

ومد اجلسور ، س ذلك يف املناط الباردةكوع، ثري املياه يف املناطق احلارةك وت،وتلطيف اهلواء �لتشجري

 وجعل الدوائر املرفهة للموظفني ، مع جعل القوانني املسهلة للمرور،واصالتثري وسائل املكوالطرق وت

تاب القضاء ما يرتبط �ذا كر� يف ك وقد ذ،جواء مالئمةأ  جراء احلدود يفإون القضاء وك و،واملراجعني

  .رارهكت إىل فالحاجة، الشأن

فالالزم عليها ، امة واخلاصةن الدولة موضوعة للمصاحل العفأل، األمورهذه  على ما الدليل الشرعيأ

فالح بصاحب  ال وحيجف عامل ال حتفظ املوازين حىت أن الدولة على فالواجب، جحاف حمرمواإل، مراعا�ا

  .سكالع وال، رضالعمل واأل

  .)تاتورية الربوليتار�كدي(ًجحافا من العمال والفالحني إيف الشرق ى بينما نر

ذا حال ما يدور يف كو ،)طغيان رأس املال( راضياألعمال وًحافا من أصحاب األجإ الغرب  ويف

  .هماكفل

َيريد ا� بكم اليسر﴿ :سالمعسر يف اإل ذا الكو ُْ ُ ُْ ُ ِ
َُّ ُال يريد  وُ ُ  



٤١

َبكم العسر ُْ ُ ْ ُ ِ﴾)١(.  

  .)٢(يتام والنساء األ،اتقوا هللا يف الضعيفني: ويف احلديث

  . النقلية والعقليةدلةغريها من األ إىل ،)٣(املرأة رحيانة وليست بقهرمانة): عليه السالم(وقال 

 يف مثل العامل وصاحب العمل وما ،والرفاه احلرية يالدولة اجلمع بني حق على ومع ذلك فالالزم

طراف أذا من البائع واملبتاع وسائر كو، جحاف من الطرفنيرفع اإل ّالإ يصح هلا اله حيث إن، أشبه ذلك

  .طرف آخر على  التوفريألجلرية طرف ح على ن تضغط الدولة أال، املعاملة

) يةسالم�طري القوانني اإل (،التشريع إىل القوة التشريعية �لنسبة على ر�ها جاريةك ذ اليتاألموروهذه 

  .التنفيذ إىل لنسبةالقوة التنفيذية �ى وعل

جراء إ لكابت وكل قانون كن إف، حر�ت الناس على  احلفاظ:ومة مراعاتهكاحل على جتب ومن أهم ما

 ال ما ،حقيقةبقدر املصلحة العامة ّ إال ،أنفسهم وأمواهلم على  الناس مسلطنيسالمخالف جعل اإل ابتك

غلب الدول أن يف ما تعارف اآلك ،ها جهلهم وأ�نيتهمءورا ي ختتف�ا الدول من املصلحة العامة اليتتتذرع 

  .ونؤثري من الشكيف  من سلب الناس حر��م

  

  بريالدولة وحسن التد

  : وذلك،ون العامة واخلاصةؤ يف الشبعد ذلك دور حسن التدبري من الدولة و�يت: ٥

                                                

  .١٨٥: سورة البقرة) ١(

.٢ حاحكمات الند من مق٨٨الباب  ١٢١ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(

.١ حاحكمات الند من مق٨٧الباب  ١٢٠ ص١٤ ج: الوسائل، ورواه٣١تاب كال: �ج البالغة) ٣(



٤٢

يف  سعافهاإجناح طلبها وإ إىل وتبادر، األمةصاحل م على �ن تسهر الدولة، جيايب�لعمل اإل) أ

بل ، رهاقهإن وهانة املواطإوالدائرة ليست حمل ، يلة هلاكوو مةخادمة لأل ّالإفالدولة ليست ، الساعات احلرجة

 موضع حاجته إىل رشادهإويف ، عطاء املراجع حاجتهإيسرع يف  أن املوظفى فعل، رامه وتسهيل أمرهكإحمل 

 أو جواء العملية األسواء، جواء املالئمة يف دائرته األئيهي أن ل موظفكى وعل، ن حاجته عندهكمل تن إ

 إىل ذا احتاج اهلواءإو، شبه جعلهماأ وخادم وما اتبكجعل  إىل األمرذا احتاج تسريع إف، اخيةجواء املناأل

  .غري ذلك، إىل مدفئة ومروحة وفرمها

ن من أهم إف، ذلك إىل حيث جيب عليها تقنني القوانني املؤدية، القوة التشريعية إىل ذلك �لنسبةكو

ل قوة من كويف حدود عمل ، نكجراءات �ملقدر املم واإلاألمور تسهيل األمةأسباب جناح الدولة وتقدم 

  .الثالث السياسيةى القو

 أو سواء يف التنفيذية ،ينفذ القانون املوضوع وال، وذلك �ن ال يوضع القانون، و�لعمل السليب) ب

 ماله أو من جهة نفسه  وما يوجب عدم أمن واستقرار املواطن،عن التعسف والتجاوز  ينيبالقضائية الذي

  .عرضهأو 

�لقلق  ال، ريةكحبيث يشعر املواطن حتت لوائها �لراحة اجلسدية والفون كت أن الدولة على ن الالزمإف

يف ، طبقة على ًوطبقة، مواطن على ًيفضل مواطنا أن حوالي حال من األيسمح للدولة � وال، والعذاب

 أو عقيدة  املنحرفنسانيف اإل وحىت، د سواءليهم حبإبل الالزم عليها النظر ، تنفيذه أو جعل القانون

  ).هم واملهماأل(وقاعدة ) الضرورات تقدر بقدرها(الدولة مراعاة قاعدة  على  الالزم،ًعمال

، عمالصالح ا�رم يف �ب األإو، د�نراد تصحيح العقيدة يف �ب األأ حيث سالمولذا جند يف اإل

  طرف من  إىل املعنأوقد ، الحظ هاتني القاعدتني



٤٣

  .القضاء واحلدود وحنومهاتاب كيف  و، الدينيةقلياتم األكح :تاب اجلهادكذلك يف 

  

  الدولة ومراعاة النظام

 يف سري النظام يفكي الدوائر ال على وتطبيق القانون ن القانون العادلإ ف،ًوأخريا مراعاة النظام: ٦

  .شبه ذلكأوما  ةءفاكوال وصنع جهاز املراقبة والتنسيق، دارةبل الالزم حسن التدبري يف اإل، ما يرامعلى 

أحسن  على ن تسود فيها روح تسريهاأو  البد ـالتشريع والتنفيذ والقضاءـ الثالثة للدولة جهزة فاأل

  .عطاء الفرد حقهإو، عطاء الدولة حقهاإن تلك الروح من كوذلك �ن مت، وجه

 ،األمةو مراقبة أعمال الدولة إدارة و، وديوان احملاسبة، التنسيقإدارة  عينت الدول احلديثةاألمروهلذا 

 ،اسبةالت احلاآل ول احلديثة لذلكت الدأما هيك، غري ذلك إىل ،قواعد التأديب للمخالف و،الدولةوجملس 

  . وغري ذلك،نصاتآالت اإل و،رتونيةكالعقول االلو

ًسلو� حديثا لبناء الدوائرأبل قد جعلت بعض الدول  ون كوت، الغرف بنصف حائط حيث تبىن، ً

املوظفني لئال يعطلوا املراجع  على ًويشرف دائما، فوءكراقب الل الغرف فيجلس فيها املك على منصة مشرفة

  .ثر من قدر االحتياجكأ

ًرحم هللا امرءا : )صلى هللا عليه وآله(قال ، ية بني الواجب ومستحبسالم يف الدولة اإلاألموروهذه 

  .)١(تقنهأ فًعمل عمال

   ):هللا عليه وآلهى صل(وقال 

                                                

.١ من الدفن ح٦٠الباب  ٨٨٣ ص٢ج: الوسائل) ١(



٤٤

لعن هللا من ضيع من يعول)١(.  

  .غري ذلك إىل .)٢(ول عن رعيتهؤم مسكلكم راع وكلك: )صلى هللا عليه وآله(وقال 

ٍَّأعدوا هلم ما استطعتم من قـوة﴿ : مثل مشول إىل ضافةهذا �إل ُ ْ َ
ِ ِ

ْ ُْ ََْ ْ َُ ُّ  :)صلى هللا عليه وآله( وقوله ،)٣(﴾َ

عليهى ال يعل و يعلوسالماإل)ون كي ن الأو، قدمة البالدية يف مسالمون البالد اإلكت أن  حيث جيب،)٤

ون ؤ واليت منها ش،ل شيءك  تقان يفغري ذلك مما يستفاد منه الدقة واإل و،من املسلمني أعلىغري املسلمني 

  .ضائيةالتشريعية والتنفيذية والق: السياسة بشعبها الثالثة

  .تب املعنية �ذا الشأنكال إىل ولكفمو) مراعاة النظام (األمريفية هذا كما تفصيل أ

  

                                                

.ملعون ملعون من ضيع من يعول:  وفيه٩ ح١٢ ص٤ج: ظر الكايفان) ١(

.٣ ح٨ ف١٢٩ ص١ج: ، وغوايل اللئايل٧٥ ف١١٩ص: جامع األخبار) ٢(

.٦٢: نفالسورة األ) ٣(

  .١١ حرث من موانع اإل١الباب  ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل) ٤(



٤٥

  

  يف نضمن استقالل القوة التشريعية؟ك

، تتفاعل وتتدخل بعضها يف بعض) والقضائية والتنفيذية التشريعية(الثالث ى القو): ٣٢ مسألة(

  :الم حول ذلك يف مباحثكويقع ال

  

  ))تدخل التنفيذية يف التشريعية((

  :وذلك �مور،  يف تدخل القوة التنفيذية يف القوة التشريعية:األول

هلا  وبذلك يتسىن، عالمواإل بيدها القوة أن ماك، ون بيدها املالكًثريا ما يك القوة التنفيذية نإ )١

  .التدخل يف التشريعية من �حيتني

 لنصب املوالني السر يف تتدخل القوة التنفيذية األمةففي انتخاب جملس ، �حية النصب والعزل: لفأ

ذلك تعزل القوة التنفيذية فروع كو. الصاحل للقوة التنفيذية،  هلم وانتخا�م لغري الصاحلاألمةرادة إ بتزيف ،هلا

مل  إذا جتميده أو سقاط النائبًحيا� توجد مربرات إلأبل ، ون يف صاحل التنفيذيةكت القوة التشريعية اليت ال

 ،يحغري الصر يل اخلفك�لش ًحيان تنصب التنفيذية نوا� ومشرعني بعض األ ويف، ن يف صاحل التنفيذيةكي

 األمرون كبل ي، األمةوما أشبهه من أجهزة التشريع فعالية مطلوبة يف صاحل  األمةون �لس كي وبذلك ال

  .يف صاحل التنفيذية

   ن القوةإف،  حقيقةاألمةنواب  إىل �حية الرتغيب والرتهيب �لنسبة: ب



٤٦

 تضطر التشريعية ،د التنفيذية هلا حوائج بياألمةو، األمةا �ئبة حيث إ�و، متلك التنفيذ التشريعية ال

  .الرتغيب والرتهيب املايل وحنوه إىل ضافةهذا �إل، األمةمور أ متشية ألجل للتنازل أمام التنفيذية

. الالتينية وغريهاإمريكافريقيا وإآسيا وك، وهذا النحو من التدخل مما يعتاد يف البالد املتأخرة

 مل األمةذا رشدت إ ف،األمةملصاحل العامة واخلاصة رشد خري هلذا التدخل الضار � واألاألولوالعالج 

ًتتصرف ترغيبا ، أو ات التنفيذية فال تدعها تنصب املوالنيكما راقبت حترك ،شبهأتقبل �لتنفيذية الوراثية وما 

  .املشرعني إىل ًوترهيبا �لنسبة

 يما البالد الشيوعية فه أـ�لدميقراطية ى  البالد اليت تسم  مصاحلها يفاألمة على هم ما يفسدأومن 

هو   ـل شيء بيد فئة خاصة هي احلزبكالتنفيذ والتشريع والقضاء و حيث إنخارجة عن حمل البحث 

 التنفيذية أو سواء يف التشريعية، الرأمساليني يصرفون املال لتسنيم من يف صاحلهم حيث إن، طغيان رأس املال

ل كمام التشريع فحسب بل أمام  أال ييداأل تويفك ممةاألون كوبذلك ت، غريها أو عالماإل أو القضاءأو 

  .ءيش

جراءات لعدم ل اإلكال فإو، جنحة رأس املال الطاغيأ من قص األمةرادة إولذا فالواجب لتحرير 

  .غري جمد  التشريعية تدخل التنفيذية يف

  

  ))استقاللية التشريعية((

واحلماية احملتاج ، ليهإقدر املال احملتاج  ىتح، ون القوة التشريعية بيد نفسهاؤل شكون كت أن يلزم) ٢

 إىل وقد حتتاج، قدر من املال ملوظفيها املساعدين هلا يف التشريع إىل قد حتتاج التشريعية إذ ،ليها يف التشريعإ

  .ليه عند التشريعإاحلماية حلفظ اهلدوء احملتاج 

،  التشريع يف نفع التنفيذية عدمألجل وأ التشريع ألجلوقد تتدخل التنفيذية يف جملس التشريع 

  :ولذلك صور



٤٧

ون ضغط كفي، مكعدم تشريع ح أو مك تشريع حألجل، حتيط ا�لس �ملتظاهرين أن :لفأ

  .صنع املتظاهرين داخل ا�لس حاطة �ملتظاهرينومثل اإل، عدم تشريعه أو مكًاملتظاهرين موجبا لتشريع احل

 اللجان االقتصادية ومثل اهليئة الرئيسية، ات واللجاناملؤسس إىل القوة التشريعية حباجة حيث إن :ب

لو  إذ ،ون تلك املؤسسات واللجان منصوبة من طرف القوة التنفيذيةكال ت أن فالالزم، اخلارجية وما أشبهو

  .التشريعية استقالهلا على مما يفسد، انت حتت نفوذهاكانت منصوبة من قبلها ك

ان اختيار كلو  إذ ،بيد التنفيذية تشريعي بيد نفس النواب الون اختيار عقد ا�لس الكي أن  يلزم:ج

ترغب   تشريع قانون الألجل�م يريدون عقده أعلمت  إذا حتول دون عقده فيما، عقد ا�لس بيد التنفيذية

 أن علمت إذا ذلك حتول دون عقده فيماكو، لغاء قانون ترغب فيه التنفيذيةإ ألجل، أو فيه التنفيذية

  .سقاط الدولةإريد التشريعية ت

، ان اختيار اجلدول بيد التنفيذيةكلو  إذ ،عمال التشريعية بيد نفسهاأون اختيار جدول كي أن :د

  .األمةيريده نواب  أو األمةتريده  ما ال، تريد  اجلدول ما أدرجت يف

 دىنأون نفسها بدون ؤل شكون التشريعية حرة طليقة يف كت أن فالالزم، غريها من االختياراتإىل 

  .و�اؤقدر من التدخل للتنفيذية يف ش

  

  ))كيفية تقدمي اللوائح((

  ال،لتا القوتني التنفيذية والتشريعيةك التصديق عليها بيد ألجلون جواز تقدمي اللوائح كي أن يلزم) ٣

  .بيد التنفيذية فحسب

سن  إىل ا االحتياجنفسهمأ  يفوينقدح، ان �لواقع املعاشكلتيهما حتتكن لتيهما فألكون بيد كي أن ماأ

  ون كي ال ألن وجه ما الك، حدمها حق تقدمي اللوائحأار كالحت فال معىن، القانون



٤٨

رأت من  ذاإبل ، حق هلا يف تقدمي اللوائح التنفيذية الن إ �ن يقال، تقدم اللوائح بنفسها أن للتنفيذية

، تقدم الالئحة أن تلمس من التشريعية �ن ،التقدمي �لتشريعية إىل تتوسل أن ان هلاك الصاحل تشريع قانون

  .نوا�ا لتقدمي الالئحة على األمة لتضغط ألمةتتوسل � أن أو

تقدمي الالئحة دون  إىل ي ما هو املربر لسلوك التنفيذية الطريق امللتو:يقال إذ )وجه ال(منا قلنا إو

  .ا�لس إىل  بتقدمي نفسها الالئحة،الطريق املستقيم

ًون حق التقدمي خاصا كي أن حيق ذلك الك، تطرد التنفيذية من تقدمي الالئحةن  أينبغي ما الكن كل

  :وجب ذلكأ، ًان خاصا �لتنفيذيةكلو  إذ ،�لتنفيذية

ولو يف  ا تقدم ما يف نفعهاحيث إ�، ويقع ا�لس حتت التنفيذية، خروج الزمام من يد التشريعية: لفأ

  .األمةفع تقدم ما يف ضررها ولو يف ن وال، األمةضرر 

نها ليست خمتارة كل، قدم من قبل التنفيذية عدم تصديق ما أو التشريعية خمتارة يف تصديق أن صحيح

  .وبيدها الزمام ون التنفيذية سيدة ا�لسكوبذلك ت، األمةً يف تقدمي ما تراه صاحلا يف حق حينئذ

لو مل  ذإ، ريعية يف ا�لسرات التشكيف التدخل يف مذا ون للتنفيذية احلق املطلقكي ال أن جيب: ب

، نفع التنفيذية إىل وحتريف سياسة التشريعية، راتكنت التنفيذية من التدخل يف املذاكحيدد هذا احلق لتم

رات ا�لس كون حق تدخل التنفيذية يف مذاكي أن  فالالزم،العام الرأيوالتقليل من أمهية ا�لس أمام 

  .تضع ال أن  أوتضع هلا القانون ألن ل جتردك بألمورالتسرتيح التشريعية يف مالحظة ، ًحمدودا

 ال، ّون حق نشر القانون املصدق من قبل ا�لس يف الوقت املطلوب �ختيار التشريعيةكي أن يلزم: ج

  ان بيد التنفيذية كلو  إذ ،�ختيار التنفيذية



٤٩

مل ينشر مل  إذا القانون إذ ،مةال لأل تنشر القانون يف الوقت الذي يصلح هلا أن استغل هذا احلق يف

مما ، نواع تدخل التنفيذيةأون االختيار يف وقت النشر بيد التنفيذية نوع آخر من كف، ًن صاحلا للتنفيذكي

  .األمةخيرج الزمام عن يد نواب 

متنع التنفيذية من  أن ما حيق هلاك ،تعطي الصالحية للتنفيذية يف تقدمي اللوائح أن حيق للتشريعية: د

فذلك تسليط ، وائحّون املقدم الوحيد للكتعطي الصالحية للتنفيذية �ن ت أن ماأ ،ن ملدة حمدودةكولالتقدمي 

، ًعطاء التشريعية للتنفيذية هذا احلق ملدة حمدودة جداإون كيّ إال أن اللهم، األمةمقدرات  على للتنفيذية

احلرية ملن يسلبها  ي وتعط،دمي�ية صالحية تسقط التشريعية حق نفسها يف التق إذ ً،أيضاوذلك حمل نظر 

  .احلرية

يعطي ا�لس ،  مثل حاالت احلرب املفاجئة،ءتتحمل البط نعم يف بعض احلاالت االضطرارية اليت ال

الضرورات تقدر  (:ية املعروفةسالمويف القاعدة اإل، اضطراري أمر وهذا، الصالحية للتنفيذية ملصلحة �نوية

  ).بقدرها

  

  األمة�لس تساؤالت يف حل الدولة 

  : يه ولةئسأ وهنا ،يف حل ا�لس األوىلمن وسائل نفوذ التنفيذية يف التشريعية حق ) ٤

مثل اخلادم بينما ّ إال التنفيذية ليست أن  وما املربر هلذا احلق مع،هل التنفيذية هلا حق حل التشريعية

 فهل للتنفيذية ،عياناأل غري عيان أومة واألاك جملسان لألان هنك ولو ،يل فوق اخلادمكولوا، يلكالتشريعية و

  حق حل 



٥٠

  .ضرار حل التنفيذية للمجلسأ وما هي منافع و، وملاذا حتل التنفيذية ا�لس،ليهماك

  .ما هل للتنفيذية حق احللأ :الف

 ّالإ و،ن مسح القانون جازإ ف، بواسطة نوا�ماألمة�بع للقانون ا�عول املصدق من قبل نه إ :فاجلواب

الناس والدليل الشرعي ، يلهكيعطي صاحب الدار الصالحية خلادمه بعزل و أن ومثل ذلك مثل ،مل جيز

  .والتنفيذية خدامها، األمةالء كالتشريعية و إذ ، شامل للمقاممسلطون

  . واملربر هلذا احلق:ب

تنفيذية ذا حلت الإف، ن حل التضادكمي وال، ون تضاد حاد بني القوتني التنفيذية والتشريعيةكقدينه إ

 أو لتنتخب التنفيذية، هل ينتخبون نفس هؤالء النواب، األمة إىل األمررجاع إذلك  ان معىنك، التشريعية

  .يبدلوها، أو يقبلوا �لتنفيذية أن  النواب اجلددون هلؤالءكفي، ينتخبون غريهم

ل يريدون  ه، يف استفتاء عاماألمة إىل رجاعمثل اإلى خرأن حلول كمي، ويف صورة التضاد احلاد

وقد عرفت ، مةلمة لألكال ألن ى،خراألجيب انسحاب ، مهااحدإ األمةرادة إوعند ، التشريعية أو التنفيذية

  .ىما دل عليه النص والفتوك ، اجلامعني للشرائطفرادحد األأتنتخب  أن لالمة أن )ىالشور(يف مسألة 

ًثريا ما يرد كعيان األ ألن ،ون تضاد بني ا�لسنيكي أن فالغالب، مة جملسانان لألك ولو :ج

لتقرتب ،  تستغل التنفيذية ذلك التضاد،ون بينهما تضادكفي، اتهربثرية خكأم كحب، األمةتشريعات جملس 

حني انفتاح  إىل  �لتشريعاآلخروحينذاك يستقل ا�لس ، حد ا�لسنيأل ّالإ ون العملكفالي، حدمهاأمن 

  ن كل،  ذلكاألمةلو خولتها  فيما، لسنيال ا�ك وقد حتل التنفيذية ،ا�لس الثاين



٥١

تاتورية اليت متارسها التنفيذية بعد حل كملصلحة تفوق خطر الدي ّالإحيق للتنفيذية ذلك  ال أن الالزم

  .ا�لسني

رادة العجلة يف إ ألجل وأما ، التضاد بني التشريعية وبني التنفيذيةألجلما إ، ل ا�لسحت  والتنفيذية:د

اجلو ى تر التنفيذية أن ألجلما إو، ما يف حاالت احلرب وحنوهاك، افيها تداول ا�لس للقضا� مما يناألمور

وهذه احلالة ، ليفوز احلزب املوايل هلا يف أ�م االنتخا�ت نصارها يف ا�لس فتحل ا�لسأاملالئم لدخول 

  .لغري ذلك من أسباب حل ا�لس، أو توجد يف بعض البالد الغربية

مهها  أمورأمن  ّالإختاف  ال يه ذإ، البالد على فهو شدة قبضة التنفيذية، ر حل ا�لسما ضرأ :ه

  .سوط من االنتقاد عليها ال ذإ ،ما تشاءكذا انغلق ا�لس تصرفت التنفيذية إف، فضح ا�لس هلا

 مةاألصاحل مبوص التشريعية عن ا�اهرة كيف ن يفكي ،و�دد بذلك ون للتنفيذية حق احللكي أن بل

ذا إف، د االحناللًوال �من الوصول �نيا بع، نفسا�لس بشق األ إىل وصل إمنا لنائبا  إذ،وانتقادها للتنفيذية

  .ت عن النقد ومل يفعل ما يغضب التنفيذيةك �حلل سهددته التنفيذية

، وتنيوللحد من النزاع بني الق، مة �نتخاب من تريدهاعطاء الفرصة لألإفهو ، وأما نفع حل ا�لس

 على �لتشديدو ،التنفيذية على لقائهاإ برفع اللوم عن نفسها و،ًحيا� لتغرير السذجأ ئن التشريعية تلتجوأل

، رقبتها على  فتصلت التنفيذية سيف �ديد احلل،ة يف التقصريكالشري أو املقصرة يانتقاد التنفيذية بينما ه

  .األمةجاهها عند  يتقووبذلك تقطع عليها طريق التغرير وتربئة ساحة نفسها ل

   إذ ً،مثال ن من حل ا�لس ملرة واحدةكتتم إمنا التنفيذية أن ىخيف وال



٥٢

ًتسليطا  التشريعية على يوجب تسليطها ها هذا احلقءعطاإن إف، ًرراكالقانون حق احلل ميعطيها  ال

  .�ا التنفيذيةى ترض ا الانت مم إذا كمةن التشريعية من تشريع القوانني الصاحلة لألكتتم وبذلك ال، ًامالك

 إطارون يف كي أن ية جيبسالم يف الدولة اإل، للتنفيذية)١(قانون حق حل التشريعية أن ىخيف وال

ن إو، يةاألكثرن رضيت إو، ضرار �لعامةجيوز اإل ال إذ ،األمةثرية كأى ورض، ووالية الفقيه، املصلحة العامة

ون كي أن فالتصرف جيب، )عليهم السالم(من قبلهم  ويل والفقيه ،ين صرف فرضاألمريك بني كان التفك

 طاراإل أن ومن الواضح، ون حسب دستورهكي أن ون املسلمني والبالد جيبؤتصرف يف ش أي نإف، برضاه

  :هو يف صورة واليته الذي يعمل فيه الفقيه

  .ًاةكز ًمخسا أو ون احلق املايلك مثل ،النصوص الشرعية) ١

أخذ مال  أو فيل عنهكأخذ ال أو مثل سجن املتهم �حلبس،  بيده انطباقهاوالقواعد العامة اليت) ٢

َا� ال حيب الفسادَو﴿ ،ا يدخل يف ضمن دائرة دفع الفسادمم، شبهأوثيقة وما  أو عنه َْ ُّ ُِ ، ركدفع املن أو ،)٢(﴾َُّ

  .شبه ذلكأما أو 

روا يف مسألة قتل كما ذك ،دةبعد القطع �ن املورد من صغر�ت هذه القاع ،هم واملهموقاعدة األ) ٣

  .غري ذلك إىل ،فاركاملسلم الذي ترتس به ال

تفصيل  ما سيأيتك) سالمم يف اإلكواحل، والشهادات، القضاء(ر� بعض ذلك يف الفقه كوقد ذ

  .تيةيف بعض املسائل اآل شاء هللا تعاىل نإالم فيه كال

 ومراعاة عدم مصادرة ،مال االحتياطكب )٣( فالالزم تشريع قانون حل التنفيذية للتشريعية،انكيف كو

  ، �ا قوة وغىنإف، ن التنفيذية من شأ�ا الطغيانإ ف،احلر�ت

                                                

  ).حل(ال ) حق(متعلق بـ ) للتنفيذية(هذا من إضافة املصدر إىل مفعوله، و) ١(

  .٢٠٥: سورة البقرة) ٢(

  ).حل(متعلق بـ ) للتشريعية(هذا من إضافة املصدر إىل فاعله، و) ٣(



٥٣

من ملك : مري املؤمنني عليه السالمأمام وقد قال اإل، )١(رآه استغىنأن *  ىيطغل نساناإلو

  :يقول الشاعر، جيعل للتنفيذية القدرة الطاغية ال أن  فالالزم،)٢(استأثر

   ن جتدإظلم من شيم النفوس فوال

  يظلم ّعفة فلعلة ال ذا

  .البالغة  ورة يف �جكمجل من هذا الشعر مذألمة ك )عليه السالم(مام ولإل

 حىت ّحتد من نشاط التنفيذية، ة والثقافيةيثرة املؤسسات السياسكو، األمةقوة الرشد يف  أن ىخيف وال

  .ثركأاوة التنفيذية انت ضركس كان العكبينما لو، مع حلها للتشريعية

  

                                                

  .٧ ـ ٦: العلقسورة ) ١(

.١٦٨مة كاحل: البالغة �ج) ٢(



٥٤

  

  حدود تدخل التشريعية يف القوة التنفيذية

، يفيات التدخلك و،ة السابقة تدخل القوة التنفيذية يف القوة التشريعيةر� يف املسألكذ): ٣٣ مسألة(

  .ضرارها ومنافعهاأو

وذلك ، تدخل التشريعية يف التنفيذية، أي س ذلكك وهو ع،الثاينر املبحث كويف هذه املسألة نذ

  :ون بصوركي

هناك  ألن ً،ر� غالباكمنا ذإو، ون بواسطة التشريعيةك يًغالباعضاء التنفيذية أنصب ن إ :)لفأ

  :منهجني

  .يتدخل ا�لس يف نصبه  وحينذاك ال، مباشرةاألمةون نصب رئيس اجلمهورية بيد ك :األول

  .األمةون نصبه بيد جملس ك :الثاين

 حيث إن، ولثر يف األكأانت احملاسن كن إو، ئسن ومساول واحد من هذين املنهجني حماكول

 أن منا حمل البحثإو، ن حبث ذلكوال يهمنا اآل، ثركأون كراد�ا يإ يومنفذ، نوا�ا على األمةشراف إ

  :ًأو بعضا له صور�ن ًالكنصب التشريعية للتنفيذية 

وبذلك ، األمةيف نطاق جملس  م التنفيذية الذين حيق للتشريعية نصبهأفرادحيصر القانون  أن :األوىل

 نواب ًانوا هم قبالكوحيث ، يةاألكثرحيث ينصبهم  أنه  إىلضافة�إل، ًون جمال النصب للتشريعية ضيقاكي

  ون سلطة كت، األمة



٥٥

قلية ن األوأل،  هلماألمةالمهان يتمتعان �نتخاب كو، فاءكأ�م حينئذ أل، التنفيذية قليلة على ا�لس

  .ونون خارج حلبة املنفوذ حيث مل يصوتواكي  التنفيذيةأفراد يصوتوا النتخاب يف ا�لس الذين مل

وحينئذ ترتفع احملذورات ، األمة نطاق املنتخبني يف جملس   التنفيذية يفأفرادحيصر القانون  ال أن :الثانية

  .األوىلوزة يف كالثالثة املر

، تقاناإل إىل لعلها أقرب الصورة الثانيةن ّ إال أ،األمةانت حسب اختيار نواب كن إو وها�ن الصور�ن

يف صاحل عمال تسري انت األكان انسجام بينهما كلما  أن ك ومن املعلوم،جياد التضاد بني القوتنيإوأبعد عن 

ًرحم هللا امرءا عمل عمالًاستحبا� مثل  أو ًفيشمل ذلك وجو�، ثركأ بسرعة األمة   . وغريه،)١(تقنهأ فً

ا�لس نواب  أن قد تقدم ألنه  وذلك،هائرا�ن تلزمها �، التنفيذية على افشرللتشريعية اإل) ب

ولو مل تستجب التنفيذية للتشريعية يف ، سلطة من اخلادم أعلىيل كوالو، األمةوالتنفيذية خدام ، األمة

 التنفيذيةمما حيوج  وذلك حيرج وضع التنفيذية، نت التشريعية من استيضاح التنفيذية يف ا�لسكمت، طلبا�ا

بعد االستيضاح التنفيذية  على عطاء االعتمادإثرية ا�لس كأ ورمبا ال يوافق ،خذ االعتماد من ا�لسأإىل 

خافت  انت التشريعية قويةكذا إو، االستقالة إىل وتضطر  وحينذاك تسقط التنفيذية،جابة التنفيذيةإو

  .التنفيذية من العمل املخالف

 ا�ت املوجهةكالش ي ا�لس لتلق جبعل جلنة دائمة يف، ون التنفيذيةؤشوقد تتدخل التشريعية يف ) ج

 ذلك سيف سلط ألن ،وحينذاك ختاف التنفيذية من أي عمل خمالف، عالم التشريعية �اإو، التنفيذيةإىل 

  بسببه ، رقبة التنفيذيةعلى 

                                                

.١ ح من الدفن٦٠الباب  ٨٨٣ ص٣ ج:الوسائل) ١(



٥٦

  .ومات فقطكحلانت متداولة يف بعض اكن إو ومثل هذه اللجنة الزمة، ن من االحنرافك تتمال

مة ك حيول التشريعية مبحا الذي جعل القانون:ون التنفيذيةؤومن أقسام تدخل التشريعية يف ش) د

ًذا فعلت التنفيذية خالفا إف، اجلزائية عليه أو وفرض العقو�ت السياسية، سرة التنفيذيةأاملنحرف من 

  .يهادانة فرضت العقوبة املناسبة علذا ثبتت اإلإف، متها التشريعيةكحا

ن عدم رؤية اجلهات العليا كل) توترغي(يف فضيحة ) سونكن(مة كراد جملس الشيوخ حماأوقد 

نفسه عن ى فاستقال وبذلك جن، ً أوجبت نصحها له سرا �الستقالة،ألسباب دولية متهكالصالح يف حما

  .مةكاملثول أمام احمل

ما ك،  ضد رئيس الدولةوعة حىتا�ت املرفكيصلح للنظر يف الش، سالماإل القضاء يف أن ىوال خيف

 ،وغريمها وقصة درع طلحة يف قصة الناقة  القضاء)عليه السالم( وعلي )صلى هللا عليه وآله(راجع الرسول 

  .تاب القضاءكر� تفصيله يف كما ذعلى 

،  التنفيذية�غريه للنظر يف قضا أو األمةلس  عن ختصيص جلنة خاصة يف جمسالممينع اإل نعم ال

  .يةسالمحيث تتوفر فيها شروط القضاء املقررة يف الشريعة اإل، ون اللجنة صاحلة للنظركت أن بشرط

  

  ))مسؤوليات التنفيذية قبال التشريعية((

ون التنفيذية قصرت يف كت أن واملراد �ا، ون سياسيةكقد ت لية التنفيذية أمام التشريعيةومسؤ مث إن

ن هذا إف، ة منهاءفاك األكثر الفراغ ليمأل يالتنفيذية التنحلى  عذا ثبت ذلك لزمإو، ماماأل إىل تقدمي البالد

  .ىن ينح أوأقل جزاء املقصرر، تقصريّ إال أنه ، القانون ًن قضية قضائية مقررا هلا عقوبة يفكن مل تإو األمر

  لعن هللا من ضيع  :حيث ورد،  قضية قضائيةسالم اإل يعد يف أن يبعد وال
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  . لتضييع وهذا نوع من ا)١(من يعول

ٍَّأعدوا هلم ما استطعتم من قـوةَو﴿: وقال تعاىل ُ ْ َ
ِ ِ

ْ ُْ ََْ ْ َُ ُّ  أو ر حيدكوفاعل املن، ركمن  وختلفها عن ذلك،)٢(﴾َ

  .غري ذلك، إىل يعزر

  .عدادمر اإلًعد عدم تقدمي البالد تضييعا وخمالفة أل إذا ن ذلككل

وتدخلهما يف القضائية ، يف القوتني يةتدخل القوة القضائ ر� يف بعض املسائل السابقةك حيث ذمث إ�

  .رار ذلككت إىل هنا يداع ال

االجتماعية ى غري مسألة تدخل سائر القو، سكو�لع مسألة تدخل القوتني يف القضائية مث إن

 وأحد طريف النزاع يتمتع مبال أان  إذا كفيما إذ ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها يف القضائيةك

، ًدائما بني حمذورين يوالقاض، جانبه إىل جناح القضية يف جعل القضاءإشفع لنفسه قوته يف ، قوة وأجاه 

ن من فهم املوازين كًن اجتماعيا مل يتمكن مل يإو، ًان اجتماعيا عملت الضغوط االجتماعية لتحريفهكن إف

 على ن االطالعكور، ونن القانكر: ننيكر على القضاء يعتمد إذ ،االجتماعية اليت هلا مدخلية يف القضاء

  .يطبق القانون أن نكيف يتمكليعرف ، االجتماع

  .ه ملظانهكونرت، تابكنظر هذا الى  فهذا حبث خارج عن مرم،انكيف كو

  

                                                

.٦ حاحكمات الند من مق٨٨الباب  ١٢٢ ص١٤ ج:الوسائلانظر ) ١(

.٦٠: سورة األنفال) ٢(



٥٨

  

  حبوث يف الدميقراطية

 من  فالبد،والقضائية، والتنفيذية، ةالتشريعي على الدميقراطية أسست أن قد عرفت): ٣٤ مسألة(

  :فنقول، ضرار واملنافع وسائر اخلصوصياتواأل من الشرائط، تنف الدميقراطيةك ت اليتاألمورالبحث عن 

  

  مكنواع احلأ أفضلالدميقراطية 

، )١(ىأمرهم شور: ً ونسميها استشارية أخذا من ـ)االستشارية(الدميقراطية ن إ :األول األمر

 دلة فيها �طري القانون الوارد يف األمناإو، جعل القانون مبعىن عتشري يف االستشارية ال ألن ،)٢(شاورهمو

  . ـبينما يف الدميقراطية تشريع للقانون، ةربعاأل

ويف احلرية ، امل للحريةك اجلو الؤ�ي أل�ا ،مكساليب احلأ أفضل) االستشارية(الدميقراطية ن إ :نقول

، وتربز العبقر�ت اتك فتنموا ملل،ية من جانب آخرنسانة اإلءفاكوال، ية من جانبنسانرامة اإلكتظهر ال

   يءويعمل النقد الرب

                                                

  .٣٨: ىالشورسورة ) ١(

.١٥٩: آل عمرانسورة ) ٢(



٥٩

  .ومؤاخذة التطبيقات للقوانني، ظهار عيوب االستنباطاتإعلى 

 إىل نسان حاجاته ويقدم اإلنسانعطاء اإلإوهو يوجب ، صلحصلح فاألوبذلك يظهر يف احلياة األ

 نسانتوجب سد اإل رقباءاملراقبة الدائمة من ال أن ماك ،نسانالتنافس الربيء سوط لتقدمي اإل ألن ،ماماأل

  .وسرت عيوبه خلله

 النواب البد أن ماك، تقف السلطة التنفيذية موقف احلذر لسنة النواب يف أروقة ا�لسأًوخوفا من 

ذا حادوا سقطت حرمتهم عند إ و،ا�لس من أجل ذلك إىل واؤ�م جاأل، هلم من العمل اجلاد املثمر

ملهم يف انتخاب أ وانقطع ،ركعن املن ي �ملعروف والنهاألمرث حيولة ؤوفضحتهم الصحافة املس، اجلماهري

  . هلم يف املستقبلاألمة

، وما أشبه ذلك بتسطري دستور يتضمن نصه احلر�ت والعدالة وال، لفاظليست �أل) االستشارية(و

لسلطة  مباشرة لاألمةوجعل النواب أو ، ل حريةكلنوا�ا ب األمةانتخاب  بل عالمة االستشارية الصادقة

ل فرد ومجاعة حريته يف نطاق الدستور كى ن يعطأو، و�طري القوانني الرأيبداء إن النواب من كومت، التنفيذية

،  الدستورإطاريف  يعمل حسبما يريد أن لك ول،ةءفاكيف التقدم الون امليزان كوحينذاك ي، يسالماإل

  .رامتهك إنسانل كون لكوي

 مثل هذا اجلو ويف، األمةمصلحة  على ون الدولة ساهرةكوت، رميك العيش الإنسانل كوبذلك يتوفر ل

  .ءيل شكون السائد رأيها يف كوي، ماماأل إىل األمةتتقدم 

عالم لفاظ واألال يف األ،  حاهلا حال الروح السائدة يف اجلسد،مكفاالستشارية حقيقة يف �طن احل

 ّالإفاالستشارية موجودة و، �رك اآلن ظهرت تلإف،  ويعرف وجودها وعدمها من آ�رها،فحسبوالدستور 

  .مفقودة يفه
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  ))دول االستبدادالعامل الثالث و((

 ال يف بالده ، فالعامل الثالث خال عنه،سالمده اإليو ما يقوله العقل ويؤ وه،ان امليزان هذاكذا إو

ًوبينهما تضادا  تشاريةن بني االسإف  ـومات الوارثيةكواحل ريةكنقال�ت العس�ال تاتوريونكاملسلط عليها الدي

 ،فحسبـ جاء �الستشارة  يرك�النقالب العس أو م �لوراثةكاحل إىل فهل الذي جاء، مجعهمان كمي ال

  .يف بالد العامل الثالث اليت هلا صورة دميقراطية بل حىت

وعدم حرية ، حزابعدم حرية األ،  الدميقراطية فيها ـاالستشاريةعدم وجود  على وأظهر دليل

قر�ء م لألكون احلكو، وعدم حرية بناء املدارس واملستشفيات، وعدم وجود العدالة االجتماعية، الصحف

ن تغلفت بصورة الدميقراطية إو، غريها من آ�ر االستبداد والفردية، إىل فاءكللناضجني واأل ال، نسباءواأل

  .واالستشارية

  

  ون الدميقراطية عقيمةكت ال يكل

 أن ن جيبكل، مكقسام احلأ أفضل هو ،م االستشاري الدميقراطيكاحل أن  قد تقدم: الثايناألمر

  :يقال

ون كوحينذاك ي، ن تظاهر مبظهر الدميقراطيةإو، لمةكال ًم دميقراطيا مبعىنكون احلكي قد النه إ :ًوالأ

.أاملبد على التطبيق ال على فالذنب، منبع السيئات

 هذا :قال إذا ماكفهو ى، ال يف الصغركشاإلمنا إو، ليةكالى ربكال يف الكش إال :ىخرأوبعبارة 

 ىل إ ال، ا�سمةنسانصورة اإل إىل شارألم كاملت حيث إن، خطأى الصغر أن مع،  �طقإنسانل كو، إنسان

   نساناإل على أ يف تشريعاتهكم اتكل ح أن كمع الغض عنهذه،  يه م الغريبكزمة احلأو،  اخلارجينساناإل
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، يةكياألمرروبية وزمة البالد األن رأس املال قد أخذ �إ ف،ًأون خطكيأن و  البدنسانخالق اإل على ال

  .دميقراطي أنه يف صورة الدميقراطية ال م رأمسايلكفاحل

ان البؤس ك ولذا ،بشر اخلارج أو  سواء بشر الداخل،للبشر رأس املال يعمل لنفسه ال أن ومن الواضح

  .ج الداخل واالستعمار البغيض يف اخلار الفظيع يف

 ماك، بل يف منبت االستبداد، هتلر وموسيلني وأشباههما مل ينبتوا يف منبت الدميقراطية أن ومنه يعلم

ن  اآلؤويهي، ذوب انطلقت احلر�ن العامليتانكومن نفس املنطق امل، الشيوعية نبتت يف نفس املنبتأن 

  .للحرب الثالثة

  

  ))معايب احلكم الدميقراطي((

  :الدميقراطي له معايب يارم االستشكاحلن إ ً:�نيا

مهم يلقي  ًال كحيث إن ، والتشريعية والتنفيذيةحزابًغالبا بني الفئات واأل عاخلطأ يضي أن مثل) ١

 ن اآلخرإ :لك قال ، ذلكأوظهر خط سلحةأذا عقدت صفقة إ ف،ليةوويتنصل عن املسؤ، اآلخر على اخلطأ

ظهار ا�رم احلقيقي ه �كن تداركن أمإوهذا و، قابهينال ع يشخص ا�رم حىت وال، هو السبب يف هذا العقد

 يف متاهات أضاعة اخلطإالغالب ّ إال أن ما تقدم يف مسألة القوة القضائيةك ،بسبب القضاء العايل

  .السياسة

حيث  ،األمةتل الربملانية وما أشبه توجب عدم تقدم ك والحزابالرقابة والتنافس بني األ أن ومثل) ٢

، تتجمد الفئات لةكًوخوفا من الوقوع يف املش، ن تظهر عيو�اأو، ال تتقدم أن ىخرأل�ل فئة ترتبص  كإن

 ضد األمرًحترزا عن تفاقم ، أو ًخوفا من توجية النقد تهأابتد يص فرتفع اليد عن مشروع حيوكًحيا� تنتأبل 

حيث يتخذ ، ت واحدومني يف وقكاحملى الساسة وعل على ن عنصر اخلوف يسيطرإ ف،الفئة البادية �ملشروع

.سباب التجمد وعدم التقدمأوذلك سبب آخر من ، اآلخرل منهم حذره من ك
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القانون  ألن وذلك، مكًثريا ما يستهني �لقانون و�لقائمني �حلكم الدميقراطي كوالشعب يف احل) ٣

�لشعب ام كتشابك احل حيث إن ،ومة الدميقراطية مشي السلحفاةكميشي يف احل ًخصوصا اجلزائي منه

.ًم الدميقراطي سوقا رائجةك احل يفن الوساطات والصداقات والرشوات جتدإف، جراء القانونإيقف دون 

 وبذلك ،ونكنشط ما يأ على تل تقومكحزاب والاألكمن املتنفذين  مكالدائرات ضد احل أن ماك) ٤

 وبذلك تضعف ،حلزبيةاملؤامرات اّ إال مربر أي بدونى خراألحداها تلو إومات كًحيا� تتساقط احلأ

ومة مل كذا ضعفت احلإ و،األمر هذا  يفبريكرأس املال والصحافة وما أشبه تقوم بدور  أن ماك ،ومةكاحل

.عداء يف اخلارجبح مجاح األك الداخل وال صالحية يف من القيام �خلطوات اإلنكتتم

واملتأمر مآربه يف ظل القانون وجيد املخرب ، ومة الدميقراطيةكيف احل ثريةكوحيث تتوفر احلر�ت ال) ٥

ان كولذا ، مثارها املتوخاة يفال تعط ي،مرآاملسري الت إىل  تنحرف الدميقراطية عن مسريها الشعيب،املهلهل

تقوميها  على ب السهرعصنه يإومة دميقراطية فكنشاء حإهل ان يسكذا إ: (قال أنه )رسطوأ(عن  يكاحمل

).يا�اكواالحتفاظ ب

  : �مور، تتعرض سبيل االستشارية اليتلك خيفف من هذه املشاسالمإلا أنه ىن ال خيفكل

يف بعض  ما سيأيتك ،حسب والية الفقيهالدولة  على علىون املشرف األكالفقيه العادل ي نإ :األول

غاندي ان كوقد ، ليهاإ واملقوم الحنراف الدولة وما ،خري واألاألولون هو املرجع كوبذلك ي، تيةاملسائل اآل

  م اهلندي الزعي
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 ونوا قائمنيكلي، مكافحني خارج احلك البد من بقاء زمرة صاحلة من امل:يقول، مكبعد تسلم حزبه احل

  ً.أيضاًهو خارجا  يوبق، مكسالمة احلعلى 

  .نسان مقوم لإلأفضلية سالميف الدولة اإل امكميان الذي يتمتع به احلاإلن إ :الثاين

ن كمي ويف ظله ال، ن التالعب بهكمي ال يهلإي قانون سالمنفس القانون اإل أن  مع الغض عن:الثالث

 األمةعن تنفيذ ى خرأوهذا عبارة ،  حيذر من االحنرافره ا�تمع لهكحيث يعرف  واملنحرف ،االحنراف

 وغري ذلك من ،)١(الدين النصيحة و،رشاد اجلاهل وتنبية الغافلإر وكعن املن ي �ملعروف والنهاألمرقانون 

  .ية اليت تقف دون االحنرافسالمإلاملعايري ا

  

  

  الصراع بني القوة واحلقيقة

واستخدامها يف ، فالقوة تريد تزييف احلقيقة،  هناك تنازع دائم بني القوة وبني احلقيقة: الثالثاألمر

بينما احلقيقة تريد استخدام القوة وترويضها لصاحل القوة ، ًتاتوريون غالباكما يفعله الديك ،سبيل مآر�ا

  . قد جيول يف الساحةاألولان كن إو، ًخريا للثاينأ والغلب ،فاء االستشاريونكما يفعله األك ،يةنسانإلوا

للحق دولة ولذا ورد
للباطل جولةو، )٢(

ُفأما الزبد فـيذهب ﴿: يمك وقبل ذلك قال القرآن احل،)٣( َ ْ َ ََ َُ َّ ََّ

ًجفاء َْأما ما يـنـفع النَّاس فـيمكث يف األر وُ ْ ِ ُ ُ ْ َ ََ َ ُ َ ْ   .)٤(﴾ِضََّ

ٌال يـغرنك تـقلب الذين كفروا يف البالد متاع ﴿: ىخرأوقال سبحانه يف آية  َ َ
ِ ِْ ِ َّ

ُ َ ََ َ ُ ُّ َ َ ََُّّ  

                                                

.١٥٤٩٤ ح٦ ب٣٢٧ ص١٣ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .٩٢٤ ح٦٨ص: غرر احلكم) ٢(

.١٠٢٤ ح٧١ص: غرر احلكم) ٣(

.١٧ :سورة الرعد) ٤(
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ٌقليل َ﴾)١(.  

يف  أو ان يف العقيدةكالباطل سواء ن إ :حقيقة واحدة هي إىل �ت والروا�ت املشريةغريها من اآلإىل 

ًخريا �لقوانني أالسائر يف طريق الباطل يصطدم  ف،احلق والعدل على املبين ونكخالف نظام ال، العمل

  .ًخريا �حلائطأق املسدود حيث يصطدم ييسري يف الطر يالذك ،مما يسقطه من االعتبار، ونيةكال

صص التاريخ مليئة �لعرب وق، ً ولذا يسريان دائما،ق املفتوحبينما احلق والعدل يسريان يف الطري

بينما ، قامة العدلإخضاع القوة واستخدامها يف سبيل إًحتاول دائما واالستشارية ، والعظات من هذه اجلهة

  :ما قال الشاعركو، ن العاقبة للمتقنيكول، سكاالستبدادية تريد الع

  للمتقني من الدنيا عواقبها 

  مثّن تعجل فيها الظامل اآلإو

  .ون لشخصه �نتصار صاحب احلقكوالعاقبة قد ت) ١

لسان صدق  واجعل يل ):عليه الصالة والسالم(ما قال ك ،ون لسمعة صاحب احلقكوقد ت) ٢

.)٢(يناآلخريف 

.ه صاحب احلقألجل الذي عمل أون للمبدكوقد ت) ٣

ِإ� لنـنصر رسلنا والذين آمنوا يف ﴿: ولذا قال سبحانه، قسام بل الثالث أهم األ،ل ذلك انتصاركو َُّ ََ َ َ ُ ُ ُُ ْ َ َّ ِ

ْاحلياة الدنيا ُّ ِ
راد أن إو،  الشخص والسمعةألجل  ال، اهلدفألجل ًيعمل دائماا  إمنصاحب احلق إذ ،)٣(﴾َْ

ً.أيضارادها لذلك أالسمعة 

عليهم  (الصاحلني وئمةاأل ونبياءالسنة و�ريخ األ وتابكمثلة املشهورة املستقاة من الومع الغض عن األ

 مما حفظه ستبداديةزوال االو ً واحدا لبقاء االستشاريةًر مثاالكنذ، ل الناسكمما هي متداولة عند ، )السالم

  .)سبارطةإو ثيناأ: ومتاكح(هو  وناآل إىل وبقيت آ�ره، التاريخ

  

  ))إسبارطة وأثينابني ((

  على  ـ ًـ نسبيا انت دميقراطية تعملك األوىلف

                                                

  .١٩٧ ـ ١٩٦: آل عمرانسورة ) ١(

.١٧: سورة الرعد) ٢(

.٨٤: الشعراءسورة ) ٣(
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واستخدام القوة ، ووضع العدل يف نصابه، رية والعمليةكية الفنسانبراز املواهب اإلإتقوية روح احلرية و

،  اجلهود يف والدة دولة دميقراطية نعمت �حلرية والرفاهكمثرت تلأوقد ، ماماأل إىل  وتقدميهنساناإلحلفظ 

 إىل منذ ذلك الوقت، نسانًوصارت نرباسا لإل، يةنسانوتفتقت فيها املواهب اإل، وتقدم فيها العلم واملعرفة

  .هذا اليوم

، رينك والفالسفة واملف،ماءكواجلهابذة واحل، مينا الصغرية تربة خصبة للعلماء والعلوثأصبحت مدينة أو

 ألجل سالموأبو سفيان يتنعم �إل، وراد األألجلى شواك تسقن األكل، ان االحنرافكيف بعضهم  أن صحيح

نبياء الذين بعثوا بعض األ إىل ون تلك احلضارة مستندةكت أن يستبعد النه إ :وقد قال بعض العلماء، ذر  يبأ

ٍمن أمة ْنإَو﴿: هوقد قال سبحان، هناك َُّ ْ
ٌخال فيها نذيرّ إال ِ َ  بل قد شخص بعض علماء الغرب نيب ،)١(﴾َ

  .ماء املعروفنيكحد احل�، ذلك الزمان

 ،مة والفلسفةك آ�ء احل،أرسطوفالطون وأسقراط و، حتت ظل احلر�ت  فقد ترىب،انك فيكو

 ،ليس السياسي املشهورك وبر،اءرمخيدس صاحب نظرية العوم يف املآ و،�س الفريد يف عامل الفنوفيد

أشيل و، ادة اجليوش يف ذلك اليومرب قكأليس الذي عد من كوموستو، ةشهر رجال اخلطابأودميوستني 

مري أمام وقد قال اإل، غريهم، إىل ةيرسطفان املبدع يف متثلياته اهلزلأو، ل صاحبا القصص الرتاجيديةكوسوفو

  .)٢(آ�رهم إىل  وانظرفسر يف د�رهم): عليه السالم(املؤمنني 

   ويف، لما الحت احلر�ت وظهرت االستشار�ت تفتقت العبقر�تكذا كوه

                                                

.٢٤: سورة فاطر) ١(

.٣١تاب كال: البالغة �ج) ٢(
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ليثريوا هلم دفائن  :ميةكجند هذه اجلملة احل) عليهم السالم(نبياء يف فلسفة بعثة األ البالغةج �

ْيضع عنـهم﴿: يمك وقبل ذلك قال القرآن احل،)١(�ت املقدرةآالعقول ويروهم  ُ َْ ُ َ ْ إصرهمَ ُ َ ْ
َّاألغالل اليت وِ َ ْ َ ْ كانت  ْ َ

ْعليهم
ِ ََْ﴾)٢(.  

رهاب منذ بت واإلكانت بالد الك إيران ً فمثال،مظاهرهاى  �جلسالموهذه الظاهرة جندها يف اإل

ما ك ،مع آ�ته الباهرات تلُا�وس ق نيب أن وحىت، ًقر�) ١٤(قبل  ما إىل ًقر�) ٢٥(�سيس الدولة قبل 

يف ، سجن مدة مديدة أن  بعدً صلب عار�)مجهربوذر(يم املشهور ك واحل،)السالميه عل( علي عن يرو

صلى هللا  ( عند مقدم الرسولسالموملا سيطر عليها اإل، ة فيهكن من احلركاليتم شفرات حمددة يسجن ذ

ل لون كمن   ونبع فيه العلماء العظام،ل فنون املعرفةكمة والنور وكطلق العلم واحلت من صار)عليه وآله

 ،الفياضني و،الصدرا و،يالبهائ و،ر�كابن سينا ودمحم بن ز و،ةربعاحملمدين األ و،أمثال احملمدين الثالثة، وصنف

، ونصري الدين الطوسي، يكوالفندرس، والداماد، وا�لسيني، نصاري وتلميذه األ،شريف العلماء و،راقينيالنو

  .شاء هللا ما إىل ذلكك وسيبقون ،يومال إىل وغريهم ممن هم مفخرة العامل، والشريازيني

 احلرية على وجعلت �تم �لسالح وتقوية العضالت وقضت، تاتوريةكاليت اعتمدت الدي) سبارطة(أما 

 بت احلر�تكاالستبداد وى ركذّ إال ومل يبق منها حتطم  وقد حتطمت شر، فذهبت أدراج الر�ح،العدالةو

  ) ثيناأ( بينما آ�ر،دف يتصاعد ويستضاء بهه وال، عة طيبةمس ال و،عني منها بقيت فال، األصواتوخنق 

                                                

  .١اخلطبة : �ج البالغة) ١(

.١٥٤: عرافسورة األ) ٢(



٦٧

مما أخذ ، ل العاملك إىل وما تعلموها من دينهم، نقلها املسلمون بضميمة ما أضافوا عليها من عبقر��م

غريمها  و)لبون(و) راسل( ما اعرتف بذلكك)  العلمآ�ء(ـ املسلمون بى ولذا يسم، منهم العامل الصناعي اليوم

  .نمما لسنا بصدد تفصليه اآل، فالسفة الغرب والشرقمن 

  

  ))قوة الباطلزوال ((

الطريق  إىل والتوجيه �لفرد وا�تمع، لتقومي الباطلّ إال القوة ليست أن  إىلشارة عابرةإوالبد هنا من 

  .ان أخريها الفشلك ل منه والنبن استعملت القوة يف وجه احلقإ فّالإو، املستقيم

ُنريدَو﴿: رميةكية السبحانه قوة الباطل أمام احلق يف هذه اآلوقد خلص هللا  َمنن على الذين  أن ُ
َّ ََ َّ َُ

ِاستضعفوا يف األرض َْ ْ ِ ُِ ْ ُ ًجنعلهم أئمة وْ َّ َِ ْ ُ ََ َجنعلهم الوارثني وَْ ِ ْ ُ ُ ََ ِمنكن هلم يف األرض وَْ َْ ْ ِ َُْ َُ
ِّ َنري فرعون وَ ْ َ ْ

ِ
َ ُجنودمها  وَهامان وُِ َ ُ ُ

َْمنـهم ما كانوا حي ُ ْ ُ ْ َذرونِ ُ ان الباطل ك�خذ م وينمو حىتى ن يقوأو البد رد عن القوة املادية فاحلق ا�،)١(﴾َ

 إىل ون مصريهكوالباطل ومستشاره وقدرته ي، ًماما ووار�إ فاحلق جيعل ،وينقلب امليزان املزود �لقوة املادية

ًأغرقوا فأدخلوا �را﴿ ،اهلالك واجلحيم َ ُُ ِ ُْ ُِ ْ﴾)٢(.  

مم املستضعفة مع ذلك رأينا حال األكو، ربينكمع املست) عليهم السالم(نبياء هللا أان حال كذا كوه

 أعوان وغريهم من) و�سني، �توركأو، ي�لو(أمثال  إىل ومن نظر يف القرن احلاضر، املستعمرين وعماهلم

 أن  يشك يفمل، ذلك إىل وما إيطالياو وبريطانيا وهولندا اطورية اليا�نمربإيف حتطمت ك وعرف ،الباطل

  .والشنار ياخلزّ إال لهى يبق مبا ال رب وقوته يندمركن املستأو، احلق هو املنتصر

                                                

.٦ ـ ٥ :سورة القصص) ١(

.٢٦: سورة نوح) ٢(
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   الصاحلة ضرورة الستمرار الدميقراطيةةئالبي

 ،نظمة البشرية اليت عرفها العامل يف حفظ العدلخري األ يالنظام االستشار أن  قد عرفت: الرابعاألمر

 ن جيبكل، مالكال ويمدارج الرق إىل والسري �ا،  ومنحها الرخاء والرفاهمةألوالتقدمي � فاءاتكظهار الإو

، أحسن وجه يف البيئة الصاحلة على ن من العملكمنا يتم إ)االستشاري(النظام الدميقراطي  أن يعرفأن 

ون كتت  إمنااألمةو، األمةون من كتت إمنا ن الدولةإف، العمل على قدرأان النظام كصلح أانت البيئة كلما كف

  .انت الدولك فرادانت األكيف كو، فرادمن األ

هل يظهر التفاح من  و،ون من حنو الشجرةكت إمنا ن الثمرةإ ف،مكعلي ونوا يوىلكيفما تكورد  وقد

  .ًاكالعنب شو يهل يعط و،شجرة احلنظل

 ،سامية فيهمبوجود املعاين ال ونوا صاحلنيكها ليفراد� مماملصلحني تعاهد األ على هذا فالالزمعلى و

 التعاون و،وحب اخلري للناس، األموريف ى والشور، لمةكواحرتام ال، وصحة املواعيد، ميانمن التواضع واإل

  :وقد قال الشاعر، والتضحية واالندفاع وغريها، تقانواإل،  وتقبيح القبيح وحتسني احلسن،رحييةاألو

   خالق ما بقيتمم األاألإمنا و

  اخالقهم ذهبوأن هم ذهبت إف

ن ليس هلم كل، ختتلف يف الذوق والعمل واالجتهاد أن تلك والحزاب واملنظمات واألفرادنعم لأل

 وغريها من ،واملؤامرات وحتيني الفرص لنيل بعضهم من بعض، املعاين الشريرة على االختالف واالنطواء

أحسن ) االستشارية (انت الدميقراطيةك، ها يف الصعودفراد �األمةانت كلما ك ف،أسباب التأخر واالحنطاط

  .سكس �لعكوالع، تقن وأقدرأمل وكأو

  مثلة هلذين النوعني من أ ، عن التاريخ الغابرًويف التاريخ احلديث فضال
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 العراق ومصر ً فمثال،اآلخرحيث ظهرت فيها الدميقراطية فسقطت بعضها وبقيت بعضها ، األمة

 ًل الشعب آهالكن كن ملا مل يك ل،ولو يف اجلملة ازدهرت فيها الدميقراطية، شبهأوما  ستانكوالسودان و�

مبعونة االستعمار  تاتوريونكوسيطر عليها الدي، وسقطت فيها تلك الصورة ّالإمل مير زمان ، �ملعاين السامية

ومل جيد عمالء الغرب ، تاتوركمل يتقبل الدي تلك الفضائل على ًان الشعب منطو�كبينما لو ، اخلارجي

  .ولو الصورية منهاطاحة �لدميقراطية اإل  إىلًوالشرق سبيال

  

  االستشارية ضمانة تطبيق القانون

تاتورية كانت دي إذا كومةك فاحل، متقابالنأمران، تاتوريةكالديالدميقراطية و  االستشارية:امس اخلاألمر

  :تاتورية هلا سببانكوالدي، سكو�لع، ن استشاريةكمل ت

  .عذار� مهما جاء لذلك، األمةرادة إحيرتم  م من الكاحل على �ن يتسلط، يالسبب الداخل: ١

حناء أبسائر  أو ريك سواء �الستعمار العس، �ن تستعمر دولة هذه الدولة،السبب اخلارجي: ٢

 أن نكمي م الكومثل هذا احل، لصاحل البلد ًتاتورا يعمل لصاحل املستعمر الكم ديكفتنصب للح، االستعمار

فائدة  إىل م لينتهيكواالستعمار جاء �ذا احل، األمةخري  إىل ارة تنتهياالستش إذ ً،ون استشار�كي

  .املستعمر

لو  إذ ،تاتوريةكومة الديكن وجوده يف احلكمي  ال،ن الدستور الصحيح املعمول به أومن هذا يظهر

  لوا�ا أ، أي تاتوريةكومة الديكوضع الدستور يف احل
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 يريد ًمثال، تاتور يقف دون وضع الدستور الصحيحكن الديإف، ًون صحيحاكي ن الأ فالبد و،انتك

.ينفع أسياده أو لينفعه االقتصاد أو وضع منهاج السياسة، أو لورثته حىت، أو تاتور دوام السلطة لهكالدي

 ولو ً.تاتور وضع الدستور صحيحاك مينع الديًوالأف، مام صحة بنود الدستورأيقف  أن �ذا البد له و

 وقف ً،ان املنهج صحيحاكحيث ، تاتوركان قد وضع قبل زمان الديكًحيحا �ن ان الدستور قد وضع صك

  .�لقوة أو ما �لتزييفإ، تاتور دون تطبيق موادهكالدي

، املواطن الدستور غري صحيحى ذا رأإف، واالستشارية وجهان لعملة واحدة فتطبيق الدستور الصحيح

ا�ا كلتأخذ م،  تقويضهاألجليعمل  أن ولزم عليه، تاتوريةكعلم بوجود الدي، التطبيق غري صحيحى رأأو 

  .االستشارية

  

  ))الدكتاتورية الداخلية((

وعبد  وهارون ومعاوية ففرعون ومنرود، تاتورية داخليةكون الديك الغالب يف العامل السابق و:لفأ

ان يف بغداد كا فبينم، نفسهمل خريات البالد ألكيريدون ، تاتوريني داخلينيكانوا ديكليهم إومن ، احلميد

لوا ما كليأ ون الغذاءؤيتقي تباعهأان اخلليفة وك، لقمة اخلبز جيدون حىت لوف من الذين العشرات األ

غري إىل  و، زوجة وحظيةمائة مائدة لسبعمائةان يفرش يف قصر عبد احلميد سبعكوى، مرة أخر يشتهون

  .ذلك

بينما . تاتوركالدي يرأان كلدستور ا حيث إن ،د غري صحيحان الدستور يف عهد فرعون ومنروكوقد 

 سالمواإل، سالمان اإلكالدستور  إذ ،مية وبين العباس والعثمانيني غري صحيحأ يف زمن بين ان التطبيقك

مة ان لألكال م و،وينصب من بعده امللك ًاكان معاوية ملكف، امكامنا حرف تطبيقه احل و،منهاج مستقيم

   ن وجاء هارو،من العهدينأي  يف سالم�ا اإل أمر اليت واالستشارة
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ل ذلك ك، والدهأل و لهًاكم ملكأن احلك و،مني واملأمون واملعتصمعهده لألى عطأو، م �لوراثةكاحلإىل 

جبثثهم يف ى ويلق، يسالمًليلة واحدة ستني علو� ممن يطالبون بتطبيق الدستور اإليف الوقت الذي يقتل يف 

  .مراسيم ال وصالة الحفائر بال غسل و

تاتورية كالد حيث إن، يويبخطاء صالح الدين األأ، سباب بقاء الصليبيني يف فلسطنيأان من كقد و

وبذلك ، مدينتني إىل سببت تقسيم مصر وسور�، بضربه االستشارية عرض احلائط، اليت سيطرت عليه

  .ية للصليبيةسالمضعفت املقاومة اإل

وملا ، تبات وقتل العلماء وطاردهمكحرق املأو، ًاأيضقسمني  إىل  سور�أمث اشعل �ر الطائفية مما جز

تف �ذا بل قسم كمل ي و،مهادنتهم إىل  فاضطر،ن من مقاومة الصليبينيكمل يتم ضعفت اجلبهة الداخلية

�ستثناء بعض ما (الصليبيون يف البالد  ي ولذا بق،بيهأرث ورثه من إأنه ك، بنائهأالبالد من بعده بني 

  .والدهأثر بني كأثر فكأوبعد زمانه عندما انقسمت البالد ، يف زمانه) اسرتجعه منهم

  

  ))يةالدكتاتورية اخلارج((

يت � الدول القوية حيث إن ،يف البالد الضعيفة خارجية تاتوريةكون الديك، بينما الغالب يف زماننا: ب

ل كفيصبح ، مرالستخدامهم يف مصاحل املستع، ًان منهم موجوداكالف من حت، أو تاتورينيكام الديك�حل

والذل ،  اخلسف املضاعفاألمةوبذلك تسام ، األمة على ًتاتوراكً وسيدا دي،جنيبًام عبدا لألكواحد من احل

  .رركامل

  ويف احلروب نعامة ي علسدأ

  فتخاء تنفر من صفري الصافر

 نإيرافجعل بالد ، األول يفقد جاء الربيطانيون �لبهلو، ثريةكمثلة لذلك يف العصر احلديث واأل

ً وسلبا و�با وسرقةًشاء من الفساد قتال يعيث فيها ما،  وهلمهطعمة لنفس ً ًمث نصب من بعده ولده وليا ، ً

  ، هاكانتهّ إال  فلم يرتك حرمة � سبحانه،للعهد



٧٢

فعل يف قصص  م وفعل ماكة احلكريأ إىل ناألمريكارجعه أسقاطه قبل ربع قرن إ األمةرادت أوملا 

  .مشهورة

حسب  ، ميوتون من جهة عدم وجود الدواء وسوء التغذيةإيرانطفال أان نصف ك بينما ًفمثال

 زهاء  ـ...خواته وأخوانه وإمن  يبهلوالمع الغض عما سرقه آل ـ  سرق هو وحده ،قةحصاءات الدقياإل

  .حصاء بعض الصحفإحسب ًمخسني مليارا من الدوالرات 

  

  ))الدكتاتورية واالستعمار((

تصطدم  أن يمن الطبيع أن ماك، تاتور مع مصاحل البالدكم أهواء الديتصطد أن ن من الطبيعيإ

 يتفكي ال إذ ،تاتورية واالستعمار فالويل للبالدك الدي،مراناألذا اجتمع إو، األمةرغبات املستعمر مع مصاحل 

  .فراغ حقدهمإ واألمةذالل إون مههم كبل ي، املستعمرون حينذاك �القتصاد والسياسة

ها كويرت الب الوحشيةكال ان يريب أنه كان من مجلة تعذيباتهك، يونكياألمرذي جاء به فعبد الناصر ال

  .السجناء على ليسلطها جائعة

  .صحابهأبه هو وى مث يتغذ فرانوجيعله يف األ طعمةبطن امليت �إل يان حيشك، اساكبو أن وينقل

قوة  إىل نه حباجةإو ،القلب ييقونه إ اهنه قال له كحيث إن، ان يشرب من دم ضحيتهكوصدام 

  .القلب

  .ي ضحك هستري يفمث يغرق، ان يعبث جبثث الضحا� مبشرطه ليفرغ حقدهك، منيأ يوعيد

  .سرائيلإانوا من عمالء بريطانيا وكوهؤالء الثالثة 

) ماو( وعمالء ،�لفتحية املستعمرة سالمفغانستان واجلمهور�ت اإلأحقاد عمالء الروس يف أوقصص 

  .ركالذمشهورة غنية عن 

مة استشاريتها أذا حرمت إ ف،هو الروح) االستشارية( واالستقالل ،فالدستور الصحيح هو اجلسد

تب كذا إو، انك أصبح الدستور الصحيح يف خرب ،بدونه أو مع االحتاللتاتور كبت �لديكون، واستقالهلا

  ، ورق على ًان حرباكً فرضا



٧٣

 هلم العرق األمةما ن بي،ل الرغائبك ور وأسيادهتاتكون للديكويى، ًوصارت احلر�ت امسا بال مسم

  .واجلوع والسجون واملشانق

  

  ضوابط إىل احلرية حباجة

 أن نكال مي إذ ،ل حر مستقلكو، ل مستقل حرك ذإ،  االستقالل واحلرية متالزمان: السادساألمر

 مةأ أو إنسان  يفرادة النافذةانت اإلكذا إف، أمة واحدة أو شخص واحد على راد�ن متعارضتانإجتتمع 

 األمةان الفرد و إذا كسكو�لع، وبذلك فال حرية وال استقالل، رادة نفسه �فذةإن كمل ت، رادة غريهإ

  .رادتهإحترير   يعىننسانفتحرير اإل، جنبية �فذة فيهأرادة إن كمل ت، رادةصاحب اإل

ى، أو  فوض انقلبت احلريهالإ و،ات وضوابطإطار إىل حباجة، األمةيف ) االستقالل(واحلرية الصحيحة 

  .فراط والتفريطاإل وطرفاها، يناألمراخلط الفاصل بني  ي ه ن احلريةإف، عبودية

والوفاء ى الشورك، الضوابط على يبين أن  جيبنسان فاإل،ات نفسية وخارجيةطاروالضوابط واإل

و�ما حيصل ، ل ذلككان ك مثرةة واألي�نخذت اإلأ ّالإ و،شبهأوالتعاون وما  تقانواالستقامة واإل �لوعد

فال ، تاتوريةكبعض حيث الد على فرادتسلط بعض األى، أو إىل الفوض إىل األمرالتضارب حيث يصل 

  .فراديف سطح األ، أو األمةيف سطح  سواء لوحظ ذلك ،حرية وال استقالل

   ي �ملعروف والنهاألمروا كذا ترإ: الشريف احلديث  هذا يشري ما يفإىل و



٧٤

  .)١(بعض على ات وسلط بعضهمكر نزعت عنهم الربكعن املن

ر كان منكو ن معروفكن ملن يإ ف،ر عبارة عن عدم الضوابطكاملن و، املعروف عبارة عن الضوابطنإف

ى قوتسلط األ إىل يتنتهى والفوضى، الفوض إىل األمراجنر  واذا ا�دمت، ذلك ا�دام الضوابط ان معىنك

، ةكفال يدع الرب تاتور ينهب اخلرياتكالدي أن  إىلضافة �إل،ةكبر ال نذاكتعاون حي  وحيث ال،)تاتوركالدي(

  .ةكمسألة الرب) االقتصاد: الفقه(تاب كر� يف كوقد ذ

  

  ))ط احلريةضواب((

  : ـ نةكاحلدود املم إىل ًمناء هلاإو وقاية هلا عن االحنراف  ـجعل الضوابط اخلارجية للحرية معىن مث إن

وال تتقلص احلرية عن ، احلرية حدودها املعقولةى فال تتعد، ل حبدود احلريةفيكالالقانون وضع ) ١

  .حدودها املعقولة

، ضيقة وال مهلهة عية منطبقة الوأفلها ، ًون اخلارج وعاء للحريةكفي، اخلارج على تطبيق القانون) ٢

ًلسا� وقلما و الرأيبداء إحرية ـمرين بمثل لألولن   ً.فالماأً

 اآلراءبداء إ  يفأو  ،ةبداء العقيدإيف  فهل حرية ،يفية تلك احلريةكمية وكدد القانون حي أن ًوالأفالالزم 

  ؟ذاك وه، االجتماعيةاآلراءء ابدإيف  أو ، االقتصاديةاآلراءبداء إ يفأو  ،السياسية

  بنقدًأيضا�لسلبية  أو ،الرأيبداء جيابية فقط �يفية خاصة من اإلك هل بًل ذلك مثالكمث احلرية يف 

ًفهل نقدا الذعا،  ولو حدد القانون جواز النقد، املخالفةاآلراء ًنقدا مالئما أو ً من حدود  غري ذلك إىل ،ً

.يفكم والكال

                                                

.٤ حركملعروف والنهي عن املن �األمر من ١الباب  ٣٩٤ ص١١ ج:الوسائل) ١(
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  وعية احلريةأ

وعية اخلارجية هلذه احلر�ت وين األك بت،بعد ذلك دور اخلارج يتمث �، حتديد القانون إىل هذا �لنسبة

  .القانونية

 حزاباأل): تااهليئ( و،شبه ذلكأوما  التلفزيونو اديوالرو الصحف): معالاإل( يه، وعيةاألو

): شعاع الثقايفز اإلكمرا(و، اجلامعات ولياتكالواملدارس ): املعاهد(و، املنظمات وتلكال واجلمعياتو

  .غري ذلك، إىل النوادي وفالماأل وتبكال وتباتكامل

 ىما حتفظه عن خطر الفوضك، تورينيتاكوحتفظه عن خطر الدي القانونى اليت ترع ين هذه هإف

  .الرتجرجو

 ً،ون هدراكز�دة فت بال ،يفيتهاك وةمية احلريكتستوعب ، ل ذلك بنسبة معقولةكون كي أن مث الالزم

ن املدرسة بقدر كذا مل تإف،  حال ذلك حال املدرسة والطالب،تاتوريةكديى أو ون فوضكال نقصان فتو

  ً.ان الزائد هدراك ثر منهمكأانت كذا إو، فائض الطالب بدون تثقيف يبق الطالب

، افيةك الاألموالن بقاء املؤسسات بدون كمي ال إذ ،ميدها) مال(هلا من  البد أوعية احلريةن إ :يبق

مال  اللو:  قوله)هللا عليه وآلهى صل(وقد ورد عن رسول هللا ، متنع خصومها من االعتداء عليها) قوة(ومن 

َآتوا الزكاة﴿ :اتك�ت املبار اآل  ويف،مالسال علي عليه خدجية وسيف َّ ْأعدوا هلم ما استطعتم من ﴿ و،)١(﴾ُ َ
ِ ِ

ْ ُْ ََْ ْ َُ ُّ َ

ٍَّقـوة ُ﴾)٢(.  

  ل  إذ ك،تنمي احلرية ما حتفظ احلريةك أوعية احلرية أن ىخيف مث ال

                                                

  .٤٣: سورة البقرة) ١(

  .٦٠: نفالسورة األ) ٢(
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هم ءمث بنا، اسسفار النأحيدد   املستبدًمثال ،شجار القابلة هلااألك، قابلة للنمو تاتوريةكمن احلرية والدي

  .غري ذلك، إىل مث مصارفهم له، مث مداخلهم للمال، راءآلهم لءبداإمث ، تابتهمكمث ، للعمارات

، وزواجهم وبنائهم، حضرهم ووعن قيود سفرهم، وعية احلرية حتررهم عن الضرائب الباهضةأس كو�لع

  .وغري ذلك

شأ�ا سن ،  للتحريراألمةجملس تلة يف كاالستشارية وجود ومات ك احل ان من الضروري يفكولذا 

 لقاعدة ،شرعي واجب أمر هو، م به العقلك حيإنساينعمل  أنه  إىلضافةوذلك �إل، ًرجيياالقوانني احملررة تد

مواهلم وأنفسهمأ على الناس مسلطون)على سقاط جلانب من التسلطإ ل سلب حلرية من حر��مكف، )١ 

م فقد كح إذا ن العقلوأل، )٢( مسلمئحق امرى يتو الولقاعدة  ،زالتهإر جتب كفهو من، نفسهم وأمواهلمأ

  .دلةغري ذلك من األ إىل ،صولقرر يف األ ماك  لتالزمهما يف سلسلة العلل،م به الشرعكح

 جعل ًفمثال، ًان مستحباكن عنوان �نوي يوجبه كومل ي األمة على نعم لو دخل هذا يف �ب الرتفيه

  . ترفيه مستحب،مما يعطي حرية السري السريع ون فيها وقوف ولو حلظةكال يحبيث ، الطرق وتنظيم املرور

ون كت أن ن الالزمإ ف،غريها والم يف املسائل االقتصاديةكال) احلرية(الم يف املسائل السياسية كومثل ال

ان ك ّالإ وً،ان واجباك ًافجحاإان الغالء ن كإ نهإ ف،املستهلك على سعار ختفيض األألجلتلة برملانية ك

ًترفيها مستحبا   : قال سبحانه، ً

                                                

.٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األانظر ) ١(

.٥ ح من الشهادات٤٦الباب  ٢١٥ ص٣ ج: الوسائلمستدرك) ٢(
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َيريد ا� بكم اليسر﴿ ُْ ُ ُْ ُ ِ
َُّ   .)٢(ربةكّمن نفس عن مؤمن  :ويف احلديث ،)١(﴾ُ

  .ذلكغري  إىل ،)٣(حب لغريك ما حتب لنفسكأ :ويف حديث آخر

، استبشر الشعب سعارلما اجتمعت اللجنة اخلاصة بتخفيض األك ومات الدميقراطيةكويف بعض احل

ر� كفقد ذ، املهم من بقاء االسعار وختفيضها وهممالحظة األ، الالزم يف �ب التخفيض أن ىخيف  النكل

 فاملسألة ً،ترفيعها تدرجيياًسعار وختفيضها تدرجييا وتثبيت األ القتصاديني يفآراء ا) االقتصاد: الفقه(تاب كيف 

  .تلك املسألة على يف ما حنن فيه مبنية

ًمرا أن هناك إف، املنمية هلا ووجعل الضوابط احلافظة، سح ا�ال أمام احلر�تالم يف مسألة فكالى يبق

ان عدمها من �ب السالبة �نتفاء كن املوضوع كذا مل يإ ف،جياد موضوعهااحلرية قد توجد � أن وهو، آخر

  .املوضوع

رية السفر �لطائرة وح، ن هلا موضوع قبل اخرتاع املذ�عكمل ي، بداء لرأي بواسطة املذ�عإ حرية ًمثال

، بتهاكوجه ل وبعدها ال، للحرية معىن لة الفقبل اآل، ذاكذا وهكوه، ن هلا موضوع قبل اخرتاع الطائرةكمل ي

 أو ًون واجباكان قد يكن إو، نوع من التيسري والرتفيه وما أشبه ألنه ً،ون مستحباكجياد املوضوع هلا يإو

  .مر �نويأل، ًحراما

                                                

.١٨٥: سورة البقرة) ١(

.٢ ح من فعل املعروف٢٩الباب  ٥٨٦ ص١١ ج:الوسائل) ٢(

.٢١تاب كال: �ج البالغة) ٣(
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  ةءفاكم الأالقومية 

ال  و،تقدم القومى القومية تر ألن ،لمةكال ل معىنكبية نسانم تقابل اإلك القومية يف احل: السابعاألمر

ً نوعا من القوقعة يف الفرد حىتانت القومية كولذا ، ةءفاكالّ إال تقدم ية النساناإلبينما ، ةءفاكتعتين �ل

نه كًقل فهما لأ اآلخرو، نه ليس من القومكلفهم أذا طبيبان أحدمها إف أ،سواأل إىل واالحنطاط، واالنغالق

بينما املعيار عند ، مكاحل إىل يصل أن  إىلاألمورل كذا يف كه و،األول على الثاين يقدم القوم، من القوم

  .ةءفاكال يغري القوم

َوجعلناكم شعو� و﴿: وقد قال سبحانه ًَ ُ َُ ْ ُ ْ ُقبائل لتعارفواَ ََ َ
ِ

َ
َِّأكرمكم عند ا� َّنإ ِ َ ِْ ْ ُ ََ ْ ْ أتقاكمَ ُ  بينما قال ،)١(﴾َْ

  :الشاعر القومي

  فر يوحد بيننا ك على سالم

  عده جبهنمبً  وسهالًهالأو

ون بعده جهنم نواة كليس ما ي أ،ًنبتت شجرة الربتقال حنظالأّ إال إذا ،ون بعده جهنمكوهل اخلري ي

 ٍميان تواضع وحتربينما اإل، ً�نية فرقة دائما واأل،�نيةأفر كالن إ ،يفرق أو فر يوحدك مث هل ال،مجلهن

  .احلقيقة سبب التجمع ي والتواضع وحتر،للحقيقة

ِإن هذه ﴿: ولذا قال سبحانه ِ َّ َأمتكم أمة واحدة وِ ً َ ِ ً َّ َُّ ُْ ُ ْأ� ربكمُ ُ َُّ ََ﴾)٢(.  

َعال يف األرض و﴿: وقال سبحانه ِ َْ ْ ِ َْجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منـهم يذبح أبَ َُ ْ
ِّ َُ َ َ َْ ُ َْ ِ ِ ِ ًِ َ ُ ْ َ ً َ ْ َاءهم ونَ ْ ُ ْيستحييَ َ ْ َ  

ْنساءهم ُ َ
ِ﴾)٣(.  

                                                

.١٣: سورة احلجرات) ١(

.٩٢: نبياءسورة األ) ٢(

.٣: سورة القصص) ٣(
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،  من غريهأفضلن من يقول القوم إف، سبابهأل كون التأخر بكي وبقدر �صل النظام القومي يف بلد

 من أفضلوالدار ،  من غريهاأفضل واحمللة ، من غريهأفضلوالبلد ،  من غريهاأفضلن يقول القطر أالبد و

جيوز  مثال فيما جيوز وفيما الم األكح (:ماء يقولونكن احلإف، ه من سائر عائلتأفضل وهو بنفسه ،غريه

  .البالد القومية على القوميات الضيقة جنت أن يفك وقد رأينا ،)واحد

 مشس مت يف اجلزيرة العربية قبل بزوغكوم حتيفهي ) القومية العربية(مثلة لذلك وضح األأومن 

سالم (قالته الصديقة الطاهرة  ما إىل أوصلتهم رقة حىت أسباب اجلهل والتأخر والتفأسوأانت من ك سالماإل

  .)١(ذلة خاسئنيأ ، وتقتادون القد والورق،نتم تشربون الطرقك): هللا عليها

يف البالد العربية  إىل جاء الغرب �لقومية مرة �نية أن ، إىلسالمما وحد غريهم معهم اإلكمث وحدهم 

 ممذل األأ  تدمغهم حىت،ذلة خاسئنيأفصاروا ، البالد إىل الة تعادذا بنفس احلإ و،دراكغياب من التعقل واإل

ُضربت عليهم الذلة و المسكنة﴿: الذين قال هللا عنهمو ََُ ْ َ َْ َِّّ
ُ
ِ ََْ ْ َِ ُ﴾)٢(.  

ية نساناإل أن نا نعتقدكل، ًياإسالمن كن مل يإو حىت، ًياإنسانم كون احلكي أن ان الواجبكولذا 

، أو القومية العربية إىل  القوميون من املسلمني سواء �لنسبةأخطأ ولقد ،يةسالم�إلّ إال ن وجودهاكالمي

ما حتطمت غريها ك ،يةكها �لقومية الرتكاطورية العثمانية بسبب متست االمرب حيث حتطم،سائر القوميات

للسجن ًانت حتطيما كالقومية الغربية  أن فلم يعرفوا حيث رأوا الغرب تقدم �سم القومية ً،أيضامبثل هذا 

  بينما ، ربكالسجن األ إىل صغراأل

                                                

.١٢ص: انظر بالغات النساء) ١(

.٦١: سورة البقرة) ٢(
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  .العبودية إىل للحريةًغريها حتطيما  أو الفارسية أو يةكالرت أو انت القومية العربيةك

جيمع بني أصابعه مقدرات الناس  يفرد يتاتورك يف أسلوب ديمها البا�كانت حيكن البالد الغربية إ

ًدينا ودنيا  أل�ا ،القومية إىل تاتورية الفرديةكراد حتطيم الديأم كة يف احلينسانن الغرب يعرف اإلك وحيث مل ي،ً

 وغري ،بينما العرب الذين قلدوا الغرب، يةنسانذا نبتت القومية الغربية يف منبت اجلهل �إلك وه،وسع دائرةأ

  .القومية الضيقة إىل سالمية املتمثلة يف اإلنساناإل حطموا ،العرب من سائر املسلمني القوميني

  :م قد يتقمصكاحلن إف

ويفعل ما  اءفينهب ما يشاء ويقتل من يش، لهم �سم اإلكحي، ان يفعله البا�كما ك ،هلية املزيفةاإل) ١

  .مثلة غريها من أوضح الشواهد لذلكوعشرات األ) م التفتيشكحما(و) ةكثلكحروب ال(و) �ستيل(و، يشاء

 إىل م عن الفرديةك و�ذا خيرج احل،ون الشعب مصدر السلطاتكي أي ً،م شعبياكون احلكوقد ي) ٢

.هلية �إلةماتاتورية املسكون الديكفال ت، الشعبية

ًتاتور� زمنياكم ديكون احلاكوقد ي) ٣  ً،قوميا، أو شرافومة األكحكًمجاعيا  أو ،كامللكً�  فرد،ً

حنصار ضد ل اكليس أو، م ينحصر يف دائرة القومكاحل ألن ،تاتوريةكم نوع من الديكوالقومية يف احل

.ءةفاكال

ثر من كأ صرف إنساين فهو ،األمةى هللا ورضى م الذي جيمع فيه رضك جاء �حلسالمبينما اإل) ٤

هي  إنسانمبا هو  نسانرادة اإلإ ف،تاب والسنةكهلي املستفاد من ال اإلطاريالحظ فيه اإل  الذي النساناإل

   إطارسيدة املوقف يف 
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ختتار  أن مةان لألك، مكان للحوءفكعادالن  ان للدنيا والدينان فقيهكذا إف، رادة هللا سبحانهإ

.هلية املزيفة بله اإل،ةءفاكم القومي الضيق املصادم للكوأين هذا من احل، حدمهاأ

  

  ًهلياإم كون احلكيف يك

  :أمران ،انتخاب الناس إىل ضافةًم مرضيا � �إلكون احلك ومعىن

ًخمالفا ، ًحافظا لدينه، ًصائنا لنفسه، ًون فقيهاك�ن ي، بحانهم ممن يرضاه هللا سكون احلاكي أن :األول

واملخالف ، وامر�أل واملطيع �ن �يت، �حملرمات �يت ن الصائن لنفسه �ن الإف، )١(مر موالهًمطيعا ال، هلواه

 اثنان منها ورةكة املذربعفاأل ،الواجب على  واحلافظ لدينه �ن تقف نفسهً،نفسيام ّيتطلب احملر هلواه �ن ال

  .جيابيةإر صفة النفس سلبية وكواثنان منها تذ، ًجيابيا وسلبياإعمال ر األكتذ

ما قرره ك، ميانفر واإلكيف غري مثل الن ذات �ثري يف الطاعة والعصيان كن مل تإوالصفات النفسية و

 ،ملشهور من املتأخرينليه اإما ذهب ك) ةكمل(انت كالعدالة حيث ّ إال أن ، غريه الشيخ يف الرسائل وغريه يف

صلى هللا عليه (انت هلا مدخليه يف خالفة النيب ك،  ولغريهن يعرف �لسرت والعفافأ: )ليه السالمع(لقوله 

  وقال  ،)٢(ياللهم ارحم خلفائ: )صلى هللا عليه وآله(حيث قال ، )عليه السالم(مام  واإل)وآله

                                                

  .٩ ح من صفات القاضي١١الباب  ١٠١ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

.٧ ح من صفات القاضي١١الباب  ١٠١ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(
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  .غري ذلك إىل ،)١(ما احلوادث الواقعةأ): عليه السالم(

م الذي وضعه هللا سبحانه خري من كاحل أن ومن الواضح، ةربع األدلةيؤخذ القانون من األ أن :الثاين

  :م البشر من جهةكح

  

  ))ميزات احلكم اإلهلي على القانون البشري((

  . خبالف الثاين،األولهواء يف عدم �ثري الظروف واأل) لفأ

  .انوا نزيهني ومعتدلنيكوجهل املشرعني مهما ، شرومن جهة علم هللا سبحانه مبا يصلح الب) ب

م ك خبالف احل،ليهإ يف االستناد نسانهللا يوجب اطمينان اإل إىل م املستندكاحل أن ومن جهة) ج

ما  إىل ين ينتهأ البد واألمرء من اخللق ويل شكن إف، لالستناد يصلح حيث ال، املوضوع من قبل البشر

  .ءيه شءان وراكال إ�لذات و

َله اخللق و ﴿: ذا قال سبحانهول ُ َْ ْ َ ربك المنـتهى ِإىل َّأنَو﴿:  وقال سبحانه،)٢(﴾األمرَُ َْ ُ ْ
ِّ
َ﴾)٣(.  

قلية الذين هم نواب فهل األ، ل نزاهكبً  وضعت قانو�يم الدميقراطكغلبية ا�لس يف احلأ أن ولنفرض

فهل مثل هذا القانون  ًاينفسولئك أد ذا مل يعتمإ و،يعتمدون عليه، املخالفون لذلك القانون، ًاملاليني مثال

  .اعتماد عليه عند أقلية اجلماهري اليهمهم خرق القانون  وحيث ال،ون مبعث رضا اجلماهريكي

  ً. وال جيدون له حال،ل القانون الذي حتري فيه عقالء الغربكمن مشا يوهذه ه

  

  ))كيف سيطر الغرب على بالد�((

  ، يةسالموصال البالد اإلأ متزيق ن به منكيتم هم ماأ أن الغربى وقد رأ

                                                

  .٢٨٣ ص٢ ج:االحتجاج) ١(

.٥٤: عرافسورة األ) ٢(

  .٤٢: سورة النجم) ٣(
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ن يضع القانون أ و،واللغات قليمياتواإل يفرقها �لقوميات أن ،هلهاأباد عواست، و�ب خريا�م

 سالمامره يف ضرب اإل أوه الذين يطيعونءم عمالكاحل إىل ن يوصلأو، يهلان القانون اإلكم يالوضع

  .واملسلمني

عبة كوال، األمة على والعلماء مسيطرين، سالمانون بالد اإلدام القرآن ق  ما:)ستونغالد(ولقد قال 

و�دم  ونقتل العلماء  وهل حنرق القرآن: قالوا له،سالمرجل بريطانيا يف بالد اإلأتستقر  ال، حمل اجتماعهم

وارموا ، وفرقوا بني الدين والدولة، ان القرآنك ضعوا القانون م: قال، فماذا نفعل:قالوا، ال:  قال،عبةكال

ًون مبعثا للتفرقة بدل كت حىت، عبة حمل ظهور خالفا�مكواجعلوا ال، لعلماء مبا يفرق الشعب عن حوهلما

ًو�ا مبعثا للتأليفك
)١(.  

)  املس بلراتكمذا( و)يسالمالعامل اإل على الغارة(تاب كومطالعة ى، ما أوصكذا فعل الغربيون كوه

هذه  على تدل، خراألتب كعشرات ال و)مهفر ت مسرتراكمذ(و) ينيازكرات كمذا(و) مارالتبشري واالستع(و

  .احلقيقة املرة

  . الغالدستونيةئمن تطبيق تلك املباد، ما رآه املسلمون يف هذا القرن إىل ضافة�إلهذا 

  .وغريها وغريها، ندونيسياإو إيرانفغانستان وأو ياكوتر واهلند يف بالد العرب حياء القومياتإمن ) ١

خالف  ل بلد قانونكحيث صار ل، انه القانون الوضعيكليأخذ م،  الدولةومن فصل الدين عن) ٢(

ويف ، )اكبلجي(من ) يكالعهد املل (إيران أخذ القانون يف ًمثال،  يف التفرقةًمعا�إ ،اآلخرالقانون يف البلد 

.ذاكه و،)بريطانيا(العراق من 

                                                

.١٧ ص:سالمشبهات حول اإل: انظر) ١(
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افر وطين ك بينما ال،جنيبأه ل مسلم يف غري بلدك و،ل بلد حدودكفل، حياء االقليمياتإومن ) ٣

.هليأ

م يف كاحل على واملسيطرون، و�صر �توركأو ما حار�م البهلو�نك ً،والعلماء حوربوا جهرا) ٤

.وفروعهم ليهم من الصليبيني والصهيونيني والشيوعينيإومن  ،وفهد وعفلق واحلوراين) دروزة(تباع أبغدادهم 

، لمتهمكوتفريق ، فري املسلمنيكز تكفصار احلج مر، لوهابيةوجدوا يف احلجاز عائلة سعود واأما ك) ٥

.تابكغري ذلك مما لسنا بصدده يف هذا ال، إىل جياد الشقاق بني فئا�مإو

  

  احلروب الفردية واحلروب اهلدفية

انت حروب امللوك كسواء ، ً غالبافرادحروب األ انت احلروب يف الزمان السابقك:  الثامناألمر

، ثار �لسلطةتئسن يريد االالبا� حيث إن،  املزيفةاحلروب الدينية، أو حروب الزجيات أو ،ينييتاتوركالدي

  .ثر ما يقدر من البالد والعبادكأ على  السيطرةألجلفيشعل �ر احلرب 

 ،شبه �حلروب الفرديةأ، طماعيةأًانت حرو� كفقد ، طماعما حروب القبائل يف اجلاهلية وحنوها لألأو

  .ان املقرر للحربكة شيخ القبيلألن 

ًلها حرو� ذات شعارات دينية كوحروب املغول ، يةسالمانت حروب الصليبيني للبالد اإلكوقد 

احملرك هلم ّ إال أن ،نينيثانوا وكن إن املغول وإ ف،طماع الدنيويةهداف دنيوية تقمصت لباس الدين لألأو

  .نائسكا�ا الكد ويبنون ماجسانوا يهدمون املكولذا ، ما ثبت يف التاريخك، انت املسيحيةك
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أقل تقدير يف ذلك ى بري علك أثر سالممل يبق لإل) رمحه هللا(ولوال الشيخ اجلليل نصري الدين الطوسي 

  :ثر ذلكأان من كو، ذا فعلكوه، يزمه مبسايرته أن نكومن املم السيل جارف أن ى فقد رأ،الزمان

اطمأن  أن وذلك بعد، عداءاأل على غلب امللكيف يتكى ينظر يف النجوم لري أن ن طلب من امللكأ

ة امللك بواسطة نوع خاص من مثال تربيد غرفأ، ظهر له عدة أعمال جليلةأالشيخ  ألن ،امللك بصدقه

  .ر يف التواريخ املفصلةكمما ذ، وغري ذلك، معاء البقرأات نقيق الضفادع بواسطة كسإو، الشوك

 أن �هإولذا منح امللك ، وقاف والعلماءتب واألكالإىل  ذلك حباجةن إ :وملا قبل منه امللك قال له

وحفظ ، لفأ مائةأربعًتبا بلغت زهاء كو، ثريين جناهم من القتلكيشاء فجمع حول نفسه علماء  حيفظ ما

ذا حفظ كوه، املشهور) مراغة(مرصد   حيث بىن،ياتكالفلون مادة الستخراج كت أن �سم، ثريةكًوقافا أ

  .ربالء واحللة وغريهمكعلماء وعتبات النجف و

ّ إال فليس ذلك، ً�لتآمر مع امللك انتقاما من السنة يوالطوس يما ا�ام بعض املتعصبني البن العلقمأ

ًذ� صرحياك الطوسي  أن ما يفضحهك، عصار املغولإصا�ما أالمها كالسنة كالشيعة يف بغداد  أن يفضحه، ً

 على قامة الدليلإصعب أو، يل التهمكسهل أما  (:ثلويف امل، وقافهماأتبهما وكحفظ علماء الطرفني و

  ).ذلك

  

  انت دفاعيةكية سالماحلروب اإل

ر� كما ذك، مجعها� انت دفاعيةك فقد )صلى هللا عليه وآله(ية يف زمان الرسول سالمما احلروب اإلأ

ّ إال أن ،ستضعفنييف سبيل هللا وامل ًان جائزاكن إو ن اجلهاد االبتدائيإ ف،)سالميف ظل اإل(تاب كذلك يف 

   )هللا عليه وآلهى صل(الرسول 
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 وبنفس هذه ،فاركها الأيبد أن أفضلفما ، البد من االصطدام أنه ان يعلم أن كمتام احلجة بعدإراد أ 

، ربالء وغريهاك حرو�م يف اجلمل وصفني والنهروان و)عليهم السالم(واحلسن واحلسني  ي علأالفلسفة مل يبد

  .بدء �حلربان هلم ال أنه كمع

 دخل سالماإل أن يفكى ير، وهو �ليف لبعض املسيحيني) سالماإل إىل الدعوة(تاب ك إىل ومن نظر

ن من إف، ًوالأ نياملسلم على غري املسلمنيى  تعداألكثران ك انت حربكذا إو، غلب البالد بدون حربأ

ل سنة كدر يف  وليلة الق،)لسالما( وحتية املسلم ،)السالم(هللا  يسامأن من إف،  السالمسالمطبيعة اإل

َسالم هي﴿
ِ

ٌ ًَّادخلوا يف السلم كافة﴿:  وقد قال سبحانه،)١(﴾َ َ ِْ ِّ
ِ ُ ُ تاب ك  بعض ذلك يف إىل ملعناأوقد  ،)٢(﴾ْ

  .)٣()سالميف انتشر اإلك(

ر حروب ك نذ،ة طابع الفرديةآلخرمما �خذ �، شبهأطماعية وما و�ذه املناسبة يف احلروب الدينية واأل

 طرف الشمال وحروب روسيا القيصرية من، إيرانوحروب العثمانيني لبالد ، مرباطورية العثمانيةرو� لألأو

ة ضد كثلكوحروب ال، روبيةملانية واملمالك األمارات األ مزقت أوصال اإلواحلروب اليت، والشرق

، إىل ضد البا� صالحلإل) الفنك(و) لوثر(و) يرامسسإ( مثالأ يفاح رجال الدين املسيحكو، تستانيتةوالرب

  .غري ذلك

�سم الدين وامللوك  صبحت احلروب الفرديةأحيث ، األمة إىل مث تطور الباعث للحروب من الفردية

 تريد والبالد اليت، ة من جانب املستعمراألمةوصارت احلروب استعمارية ختوضها ، انكوالزجيات يف خرب 

  استقالهلا 

                                                

.٥: سورة القدر) ١(

.٢٠٨: سورة البقرة) ٢(

).قدس سره(لإلمام الشريازي ) فقه السلم والسالم(يل األكثر انظر للتفص) ٣(
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حيث قتلوا ، العراقوضد ،  أمثال حروب بريطانيا ضد الصني،ةثريكمثلة عليها واأل، من جانب آخر

من ثالثة ماليني  إنسانألف  يتئا ويف الثانية م،فيونحبرب األ يفيما مس ،إنسانعشرين مليون  األوىليف 

بزعامة يف ثور�م الالعنفية لالستقالل ،  ويلحق بذلك قتل الربيطانيني زهاء مخسة ماليني من اهلنود،عراقيني

ً حيث قتلوا قسما من هؤالء جتويعا،واجلناح يغاند ستان كًوقسما عند انفصال �، ًوقسما يف السجون، ً

  .عن اهلند

 الالتينية إمريكاو، لرتاكنإ الشمالية من إمريكاوحروب حترير ) بو�برت(انت حروب كومن هذا القبيل 

 يف بالد املغرب ضد فرنساوحرب الريف ، وحروب البلفان، وحرب الرتنسفال، سبانيا والربتغالإمن 

غري ، إىل سرائيلإية مع سالموحروب البالد اإل، فريقيةفاح البالد اإلكو، وحروب جنوب شرق آسيا، سبانياإو

  .�ا الدول اليت وقعت حتت االحتاللأبد، أو  السيطرةألجل املستعمرون �حلرب أحيث بد، ذلك

ما جتددت يف ك، والفليبني، رتر�إويف ، تلةطراف فلسطني احملأن يف اآل وقد امتدت هذه احلروب حىت

ومات كواحل، يةسالمت الست اإلقبل اجلمهور� يما غزت الروس من ذك، فغانستان حيث غز�ا الروسأ

  .ية السبع عشرةسالمزية اإلكمرالال

واستغالل ،  منهما يريد االستعمارًال ألن ك،انت بني دولتني استعماريتنيكاحلروب بعض  أن ماك

حيث سبقهما اشتداد التنافس ، واحلرب العاملية الثانية األوىلما يف احلرب العاملية ك ،اآلخربالد موارد 

مسالك الرب  على وتسابقهما يف سبيل السيادة، مرباطور�ت الغرب الصناعيةإرب�ت كوحنوه بني  ياالقتصاد

طلق عليهما احلرب ألذا و، ن من موارد البالدكرب قدر ممكأالشعوب واستغالل  على للسيطرة، والبحر

  .االستعمارية

  ، ومنذ انتهاء احلرب العاملية الثانية



٨٨

ل كووراء ال، بريك أو انقالب صغري أو ثورة أو حرب ل شهر ونصفكحتدث يف ، سنة مثانني مإىل 

  .مطامع الشرق والغرب

 ية الدفاعيةسالمواحلروب اإل، مثال حروب الشعوب املستضعفةأ  ـغري التحريرية احلروب أن واحلاصل

، أو الرأيزوجة تريد فرض ، أو  يريد االستغالل��، أو  يريد السيطرةكمن مل، انت فرديةك رمبا ة ـنقاذيواإل

  .غري ذلك، أو توسيع رقعة السيادة، أو  االقتصادألجل، انت مجاعيةكورمبا ، شبهأما 

هو الطابع العام للحروب  القسم الثاين أن ماك، ان الطابع العام للحروب السابقةك األولوالقسم 

  .اضرةاحل

 ،�ما وجهان لعملة واحدةألي، السياسي االقتصادطلق من املنطلق وهذا القسم من احلروب تن

  ً.أيضا ياالقتصاد يالسياسى املنته إىل وتنتهيان

  

  الدولة وتنظيم احلياة االقتصادية

من  :سالميف اإلوقد ورد ، مم واألرادفالدور الفعال يف حياة األ واليزال ان لالقتصادك:  التاسعاألمر

  .)٢(ًفراكون كن ي أاد الفقرك و،)١( الدارين يفالفقر سواد الوجه و،له معاد ال معاش له ال

                                                

  .٢٦ ح ذيل٩٤ �ب ٣٠ ص٦٩ج:  األنوارحبار) ١(

.٤ح  من جهاد النفس٥٥الباب  ٢٩٣ ص١١ ج:الوسائل) ٢(



٨٩

 فخره أنه )صلى هللا عليه وآله(رادته إفالظاهر  ،)١(يالفقر فخر: )صلى هللا عليه وآله(قوله أما 

لئال يتبيغ : )السالمعليه ( علي ولذا قال، ان سلوة للفقراءكًفقريا ان  إذا كوالقائد، ًان قائداه كحيث إن

  .)٢(الفقري بفقره

صلى هللا عليه (ي يتخذه كول، ً�م يعرفونه خملصاأل، ثركجيابه التفاف الناس حوله أإ إىل ضافة�إل

العمل ملصلحة  على ممما حيثه، يعانيه الفقراء ين عرفوا مازانوا فقراء معو إذا ك�مإف، سوةأ القادة )وآله

ل كأما الشبعان فهو يعيش يف قصر عاجي فال يعرف مشا، ن اجلائع يعرف أمل اجلائعإف، ثركالشعب أ

  .مما لسنا بصدده، احلديث املتقدم  وقيل غري ذلك يف معىن،واخكاأل نةكس

وقد  ،املعىنمبا للرفاه من مشول يف  ،ل فرد الرفاهكون لكحبيث ي لفة بتنظيم اقتصاد الناسكوالدولة م

ي أحيث مل يعاجل ، فشلهى بدألها كن كل، أنواع خاصة من تنظيم االقتصاد إىل ذهبت املذاهب االقتصادية

  .األمةأغلبية  إىل لة التأخر االقتصادي �لنسبةكمنها مش

وأغلبية الشعب يعيش دون ، املال بيد التجار حيث إن، الرأمسالية الغربية(ال قسميها كفالرأمسالية ب

ل الشعب كو، املال بيد الطبقة الرفيعة من احلزب الشيوعي حيث إن، والرأمسالية الشرقية .البؤس، أو فاهالر

 .لة االقتصاديةكلها مل حتل املشك ، الرأمساليةيومها مزجيان من قسم ،والتوزيعية، يةكواالشرتا، )يعيش البؤس

  ).االقتصاد: الفقه(تاب كما فصلنا ذلك يف ك

                                                

.٣٨ ح٣٩ ص١ج:  اللئايلغوايل) ١(

  .٢٠٩اخلطبة : �ج البالغة) ٢(



٩٠

  

  ة االقتصاديةلك واملشسالماإل

 االجتار واملضاربة ححيث أ�، لة االقتصاديةكن من حل املشك الوحيد الذي متأ هو املبدسالمواإل

ون كي ن الأو، ًواملصرف حالال، ًون املصدر حالالكوحدد ذلك �ن ي، ية الفردية من �حيةكواملرياث واملل

  .تاب االقتصادك ر�ه يفكتفصيل ذ، على ن يعطي احلق يف املالأو، ضرارإجحاف وإ

  .عدم طغيان املال من �حية �نيةى وعل، احلرية االقتصادية من �حية على ل ذلك التحفظكوالزم 

ًي من االقتصاد موقفا سلبياسالمفليس موقف الدستور اإل ل دقة املنهج كقد عني بنه إ بل، ً

ًومة موقفا سلبياكًتبعا لذلك ليس موقف احل أنه ماك، السليم ياالقتصاد تراعي الدولة تطبيق  أن فالالزم ،ً

  يف أو  السابق سواء يف، مثل الشرق والغرب �م يف يوم من األسالمن اإلكومل ي، الدستور يف احلياة اخلارجية

، من اجليش والقضاء واألونؤش على غري املسلمة تصب جهودهاانت دول العامل كف أما يف السابق، احلال

سواق والغالء والقحط ن �تم �لبطالة واألكما مل تك، زماتعند األ وال له أص وال شأن هلا �القتصاد ال يف

  .وما أشبه

ية األكثرأما سائر الشعب وهم ، فالدول الغربية �تم �قتصاد الرأمساليني، وأما يف احلال احلاضر

ت ظل مثل وحت، مما هو أقل من الرفاهو�ا االقتصادية، ؤهلا رعاية بعض ش فغاية اهتمام الدولة ،اسحةكال

  . حالة البؤس ثري من الشعب يفكهذه الدول يعيش 

 قيمته قيمة ،بريكبل الفرد حاله حال آلة يف معمل ، غنامالشعب عندها أقل من األوالدول الشرقية، 

  ، ذلك قانون الشيوعيني على ما دلك ، ولذا فالبؤس والعوز واملرض هي احلالة العامة،اجلماد



٩١

  .ثبكبالدهم عن ى  من رأومشاهدة، وخطا�ت زعمائهم

ً تدخال  وال،فراط والتفريطواإلى يراث الفوض �ًتدخال ال، ون االقتصاديةؤ يتدخل يف الشسالمواإل

ًشرافا فعاالإبل تشرف الدولة ، ولوازمها ية الفرديةكلغاء امللإبت وسلب احلر�ت وك�ل ون ؤالش على ً

  .واملعادن وغريهار�ح واملعامل واملزارع من العمل واأل، االقتصادية

وذلك ، زمات االقتصاديةاملستهلك وحدوث األ رهاقإو جحافار والر� واإلكًوتضع حدا لالحت

  :مرين�

يفية تطبيق القوانني العامة ختتلف  ألن ك،�طر تناسب العصر يةسالم اإل�طري القوانني االقتصادية) ١

ان كو، البائرة يراضيلومرت من األك مائةانت  إذا كًمثال، م يتبع املوضوعكن احلإف، حسب اختالف الظروف

 إذا  أماً،مرتايلوكل واحد كقررت الدولة ل، يلومرتكل له قابلية تعمري ك إنسان مائةالذين يريدون تعمريها 

  .يلومرتكشر ُل واحد عكذلك قررت الدولة لكًانوا ألفا ك

 ون حىتكوقد ي، جحافون ربح واحد يف عشرة ليس �كفقد ي، ون االقتصاديةؤذا سائر الشكوه

ه يلإن العشر �لنسبة كيون رحبه بقدر قوته مل كيفالذي استورد ما ، ًجحافاإربح عشر العشرة يف واحد 

ًجحافا إً أيضاون ربح عشر العشرة له كت أضعاف قوته يئاون رحبه بقدر مكي بينما من استورد ما، ًجحافاإ

  .األمةهذا التأطري هو شأن جملس  أن ىخيف  وال،وعات بتغري املوضحكامغري ذلك من تغري األ، إىل ًغالبا

، اترة االقتصادينيكّحتف �ا مجهرة من الد، تلة اقتصاديةك األمةون يف جملس كي أن وعليه فالالزم

فيصبوا القوانني ، يما يعرفوا موازين الفقه واالقتصاد واالجتماعك، واخلرباء االجتماعيني، سالموفقهاء اإل

  االقتصادية حبيث 



٩٢

  .مةعطاء حياة اقتصادية مرفهة لأل إليف نفس الوقتون صاحلة ك وتسالمتطابق اإل

ابع جبعل املن، أو  حر�ت اقتصادية ضارةطالق�، أو لتأميم�ً اعتباطيا يأما السري يف املنهاج االقتصاد

وبدائية يف ، ريكفطفولة يف التّ إال فليس، ما أشبه ذلك، أو ًخصوصا بيد الدولة أو ًعموماوالتجارة ى ربكال

  .ًعضاالإّ إال األمرتزيد   ال،وضع املنهاج

 وهي اليت جتعل للفرد حرية العمل  ـيةسالم املطابقة للموازين اإلتوضع القوانني االقتصادية أن ملهمفا

ون كي ة واجلد مبا الءفاكأساس ال على  ـواملساواة القانونية أساس العدالة االجتماعية على ية الفرديةكواملل

  .تب االقتصادية بعض مشخصات هذه املوازينكر� يف الكوقد ذ، ًجحافاإًضررا وال 

ما رمبا ك ًن التنفيذ ليس سهالإ ف،وهذا شأن القوة التنفيذية، ملؤطرةجراء تلك القوانني اإضمان ) ٢

قل من وصعوبة هذا ليس �، ل ذي حق حقهكعطاء إو، جراء احملاسبات الدقيقةإ بل الالزم يف التنفيذ ،يزعم

  ًمثال، صعوبة التأطري

  .لزيد املعمل) أ

  .ولعمرو رأس املال) ب

  .العمال على شرفي و،ر احملليدير ي مدكهنا و)ج

  . ولتسويقه بعد الصنع،الصوف الذي يصنع منه القماشك ،ورابع جللب رأس املال اخلام) د(

  . والعمال �ختالف درجا�م ومراتبهم)ه

ن �، ج الربح مخسة آالفتان �ك و،ة آالفأربعوالصوف قيمته ، ًلفاأانت قيمته كاملعمل  أن ولنفرض

  انت قيمة ك



٩٣

 أن  وبعد ذلك جيب،ة آالف قيمة صوفه اخلامأربعن صاحب الصوف �خذ إف، البيع تسعة آالف

  .والعمال، واملدير، ومالك الصوف، تقسم مخسة آالف بني صاحب املعمل

  :ن أل،اخلمسةم من هذه كل واحد منهم ك ل،لةكوهنا املش

ن املعمل عمل إف، ًأيضاوربح ذلك ، صاحب املعمل يريد حقه من جهة حتطم شيء من معمله: أ

  .جمسم وله رحبه

.وصاحب الصوف يريد ربح صوفه: ب

  .ري واجلسديك واملدير يريد ما يقابل عمله الف:ج

  .ذلك الدالل اجلالب واملسوقك و:د

  . والعمال يريدون بقدر عملهم اجلسدي:ـه

عدة من الفقهاء واالقتصاديني واالجتماعيني ليعرفوا  إىل حباجةمثل هذا التقسيم  أن من الواضحو

  .الشرع والعرف واملوازين االقتصادية

ل من كون لكم يكف، وغريها والزراعة واملهن جارةتل انواع الكيف ، الم جيري �ختالفكومثل هذا ال

يقوم به من  ون أجر الطبيب مبختلف ماكم يك و،اآلخر على حدمهاأجحاف من إون كي ال املتضاربني حىت

ون ملالك كم يك و،... وصاحب املطبعة و، واملعلم،ون أجر املهندسكم يك و،العمليات اجلراحية وغريها

غري  إىل ، وللزارع وللمسوقني للحاصل،يناآلخررض الذي تعب عليها بدون استغالل وأخذ الفرص من األ

  .تصادية العويصةذلك من عشرات املسائل االق



٩٤

  

  بني نص القانون وروحه

: ما قال سبحانهك ،يةنسانم له روح تنبع من الفطرة اإلكي يف احلسالم الدستور اإل: العاشراألمر

َّفطرت ا� اليت﴿ َِّ َ َْ
َْ فطر النَّاس عليها ِ ََ َ َ السماح والتعاون واحلرية  على يف خلقته  بيننساناإل حيث إن و،)١(﴾َ

تلك  على يسالمدستور اإلفقد وضع ال، ه واخلضوع للقوة اليت خلقتهأفراد ومساواة نسانواحرتام اإل

  .ئاملباد

َخذ العفو و﴿ :يم بقولهك القرآن احلئلك املبادل تك إىل ما أشارك َ ْ َ ْ
ِ
ِ�لعرف و أعرض عن  أمر ُ َ ْ ِ ْ َ َ

ِ
ُْ ْ

ِ

َاجلاهلني
ِ ْ﴾)٢(.  

ْتعاونوا على الرب و التـقوى﴿: و َّ َ َ
ِّ ِْ ََ ُ َ﴾)٣(.  

َّ يضع عنـهم إصرهم و األغالل اليتَو﴿: و َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ
ِ ُ َْ ُ َ ْ كانت عليهم َ

ِ ََْ ْ َ﴾)٤(.  

َوجعلناكم شعو� و﴿: و ًَ ُ َُ ْ ُ ْ ُقبائل لتعارفواَ ََ َ
ِ
َ
ْأكرمكم عند ا� أتقاكم َّنإ ِ ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُ ََ ْ﴾)٥(.  

َإين وجهت وجهي﴿: و
ِ ْ َ َُ ْ َّ ِّ َ للذي فطر السماوات وِ

ِ َّ ََ َ َاألرض حنيفا وماَِّ ً َ َ َْ َ أ� من المشركنيْ ِ ْ ُ ْ َ
ِ ََ﴾)٦(.  

  .�ت والروا�تغري ذلك من اآلإىل 

 الختالف البيئات واملناخات والشعوب وما أشبه ،نسانم مع اإلءيتال القانون بنفسه قد ال حيث إنو

  :مورأ يف جعل القوانني ثالثة سالم فقد الحظ اإل،ذلك

  .سابقة الئاملبادك، ًاإطالقختتلف  صيلة اليت ال األاألمور) ١

.ل ظرف تطبيقه اخلاص بهكفل، ات تصح ضمنها خمتلف التطبيقاتإطارلية اليت هي كالقوانني ال) ٢

                                                

.٣٠: سورة الروم) ١(

.١٩٩: عرافسورة األ) ٢(

.٢: سورة املائدة) ٣(

.١٥٧: عرافسورة األ) ٤(

.١٣: سورة احلجرات) ٥(

  .٧٩: نعامسورة األ) ٦(



٩٥

، يعلمون ال مامثل قوانني ، يةاألول حكامتعسر األ أو  عند تعذرالثانوية اليت تطبق حكاماأل) ٣

هم وقاعدة األ، نصافدل واإل وقاعدة الع،)٢(احلدود تدرء �لشبهاتو رهواكما استو، )١(ما اضطرواو

منهما  يتستق، ي جسم وروحسالمأصبح للدستور اإل حكاموبسبب هذا التنويع يف األ، وغريها واملهم

.حوالالتطبيقات يف خمتلف الظروف واأل

سواء ، �لروح عند التضارب أو يعملوا �لنص أن بني، فقد اختلف القائمون �ا، أما القوانني الوضعية

،  الدستورطارفهل يتقيد املتشرعون يف وضع القوانني اجلديدة �، ذا خالف الدستور الظروف، إيف التشريعية

  .املماشاة مع الظروف إىل م هلم اخلروج عنهأ

  .املضادة بني قوانينها وبني متطلبات الظروف اخلارجيةى انت السلطة التنفيذية تركفيما ، التنفيذيةأو 

 وبني ، احلق والعدلألجل بني روح القانون املوضوع املخالفةالقاضي ى رأ ذاإما ك، ائيةالقضأو 

  .ركانت القرائن يف جانب املنكن كل، انت البينة يف جانب املدعيكً ثالم، القانون املوضوع

 ّالإوليس التعديل يف احلقيقة ، بني حني وحني تعديل القوانني على وهلذا التضاد والتناقض جترب الدولة

ًانه قانو� مالئماكًشطبا لقانون لتضع م، أو ًا ملقيدهإطالق أو ،نًتقييدا ملطلق القانو ً.  

  الاألمرو، قوانينه وضعت ذات روح وجسد حيث إن، ل ذلككعن  ما عرفت غينك سالمن اإلكل

صلى هللا ( وحرام دمحم ،يوم القيامة إىل  حالل)صلى هللا عليه وآله(حالل دمحم : ولذا ورد، ًخيرج عنهما أبدا

  .)٣(يوم القيامة إىل  حرام)لهعليه وآ

                                                

. من جهاد النفس٥٦الباب  ٢٩٥ ص١١ ج:انظر الوسائل) ١(

.٤ ح من احلدود٢١الباب  ٢١٩ ص٣ ج: الوسائلمستدرك) ٢(

.٤٧ ح من صفات القاضي١١الباب  ١٢٤ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(
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  قيع يف القواننيالرت

حيث ، هم يف اضطراب شديد من جهة الدستورؤدخلها املستعمرون وعمال أن وقد وقعت البالد بعد

ن كيتم واليت ال،  السائدة يف البالدسالم وقعوا يف حرية بني قوانني اإلًاراائتم أو املشرعني الغربيني حقيقة إن

، لتلوين البالد بلون الغرب هاءجراإ وبني القوانني الوضعية اليت أرادوا ،يغضوا عنها أن دينهمم كحباملسلمون 

  .ًون ذلك ضما� لتبعية البالد للغربكي حىت

 ومن هذه اجلهة حدثت ترقيعات مشينة يف ،ستعمرها الشرقية اليت اسالمان شأن البالد اإلكذا كوه

 ا�رون لتلك ما أصبحك،  وأصبحت الدساتري متهافتة متناقضة،مع طائر يب فهدكمثلها مثل تر، القوانني

  .ون حسب أمزجتهميفيني حيملكالقوانني 

 ،م البعثكاليوم حيث حي ىلإيني وكبريطانيا منذ أول املل جعل املستعمر، العراقكعض البالد ويف ب

 والثالثة متناقضة ،ىالعشائرالقانون القانون املدين املتهافت والقانون الشرعي و: ال من القواننيكأشثالثة 

م أرادوا خداع املسلمني حيث إ�، ل واحد يف مواده املتعددةكتناقض نفس  إىل ضافة�إل، بعضها مع بعض

ومة رضا ك حإيران وقد مثل أحد ظرفاء شعراء ،يةإسالمية وغري إسالمًمورا أل واحد من الثالثة كدخلوا يف أف

  .)١()منر بعري ثور( ـبى خان البهلو

ما قبل  إىل د�ن السائدة وغريها من األن للمسيحيةكمل ي أنه فمن الواضح، ا دساتري سائر البالدأم

  بل ، اجتماعي ياحلضارة احلديثة دستور سياسي اقتصاد

                                                

ُتشبيها �لزرافة الىت يسميها الف) لنكباو َكومت شرت كست ح ااين (:قال) ١( تشبه البعري يف ، أل�ا مساء الثالثةرس �ذا املزيج من األً

. لون جلدهارقبتها، والثور يف ضخامتها، والنمر يف
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طماع مع تداخلت األ وضعت الدساتري أن وملا، )� � وما، دع ما لقيصر لقيصر( :ان الشعارك

 ،شعارهم وشعارا�مأتا��م وكان هلم اجتاه يف ك ورفاهه نسانا حترير اإلفاملخلصون الذين أرادو، خالصاإل

أمثال  هواء وأصحاب االطماع واأل.نسان من استغالل اإلنسانالعدالة واحلرية واملساواة وختليص اإلك

ين وبني هذ ،)تاتورية الربوليتار�كدي(والسيطرة  من النفعية، ان هلم اجتاه آخرك، والشيوعية اليةالرأمس

ًانت الدساتري ترقيعا مشيناكولذا ، وضعت الدساتري، املخلص والطامع: االجتاهني  أن  إىلضافة�إل، ً

  .هواءالتطبيقات صارت حسب األ

غمضنا أذا إف،  فيها واحدنساناإل أن مع، بلد إىل من بلد قد اختلفت الدساتري أنه  إىلضافةهذا �إل

 أن  إىلضافة�إل، ن وجه لالختالف يف الدساتريكمل ي، ختلفةوالطبائع امل النظر عن املناخات املختلفة

م كً جتد بلدا حيًمثال،  املشرتكاألمرالدساتري ختتلف يف  أن مع،  املشرتكاألمرتغري من  ال والطبائعاملناخات 

  .ًبلدا آخر يبيح بيعهاى  بينما تر،�ئع املواد املخدرة إىل عدام �لنسبة�إل

ان البد له من مالحظة البيئة واملناخ ومزاج ك، يريد تصدير دستوره يشرق  أوان بلد غريبكوحينما 

ان يقع التناقض بني دستور كوبذلك ، ليهاإان �قلمه بصفات البالد املصدر كف، ليهمإالشعوب املصدر 

  .�لفتح واملستعمر سرك�لاملستعمر 

ر ك والفالعقيدة املسيحية على ًغالبا ريبغوضع الدستور الرت مجلة منها كواليت ذ األموروحسب هذه 

 أنه مع العلم، يتاتوركالدي ير الشيوعكحلاد والفاإل على يبينما وضع الدستور الشرق، ييل الدميقراطالرأمسا

بني ، هاؤ اليت آمن �ا زعمائيف وضع الدستور املأخوذ من نفس تلك املباد اختلفت البلدان الغربية والشرقية

  .ومستهسل متشدد
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  حزابألحبوث يف ا

  : فنقول،تابكليه يف هذا الإ �لقدر احملتاج حزابلم يف هذه املسألة حول األكنت): ٣٥ مسألة(

 فيقال ،ً)شعبا(ى  تسم،لون خاص على  مل يبنواأي ،ين هلم لون بنائكمل ي إذا ناساجلماعة من ال

هذا  على مل يبنوا ندونيسياإ أو الذين يعيشون يف اهلند حيث إن، ندونيسيوالشعب اإل، يالشعب اهلند

  .يةسالم اإلاألمةمثل ) أمة(ء مسي يشعلى  ذا بنواإو، راد�مإبل ولدوا يف ذلك البلد بغري ، اللون

 أو مال أو ثقافة أو من سياسة، ون جمموعة هلا هدف خاصك قد تتاألمةمث يف داخل الشعب و

ان هلا هدف  إذا ك،ً)حز�(ى سمويف الغالب ت ،)فرقة( أو )هيئة( أو )مجعية( أو )مجاعة(ى فيسم، حنوها

  . البالدإدارة، أي يسياس

 �عتبار) األمةجملس : (ل ويقا،)جملس العموم الربيطاين(ل حمل جلوسهم مث إىل وقد تنسب اجلماعة

  .وما أشبه ذلك) جملس اللوردات(ومثله ،  جيلسون يف ذلك ا�لساألمةنواب أن 

�عتبار  انت هنالك واقعيةكن إ و ـالحاتوال مشاحة يف االصطـ اصطالحات  يساموهذه األ

 وقد ،كاألمةًون واسعا ك والبناء قد ي،عمل أو شيء من عقيدة على )البناء( و،بشرط ال أي )الالبناء(

  ً ون خاصاكي
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ون ك وقد ت،ا�لسك سرك�لى احملتو إىل ون النسبةكويف البناء اخلاص قد ت، احلزب واجلماعةك

  .اجلماعة واحلزبك �لفتحى احملتو إىل النسبة

فهناك سورة يف ، يف احلال احلاضر ياالصطالح �ملعىن ال، يمكن احلآوقد ورد اسم احلزب يف القر

  .)حزابسورة األ(يم �سم كالقرآن احل

َِّحزب ا�﴿مثل ، ّيم �رة يف اخلريينكواستعماله يف القرآن احل َ ْ
ِ﴾)١(.  

ْلما رأ المؤمنون األَو﴿ :مثل قوله سبحانه، االعم، أو ّ الشريرينو�رة يف َ ُ ِ ْ ُ ْ ََ َّ   .)٢(﴾حزابَ

َمن﴿: وقوله سبحانه
َ الذين فـرقوا دينـهم وِ ْ ُ َ ُ ََّ َ

َكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحونَّ ُ ََِ ْ
ِ ْ َ َ

ِ ٍ ْ
ِ ُِّ ُ ً ُ﴾)٣(.  

َفـتـقطعوا أمرهم بـيـنـهم زبرا كل حزب مبا لديهم فرحون﴿: تعاىلوقوله  ُ ُ َِ ََّ ً َْ ْ ْ
ِ ْ ْ َْ َ ِ ٍ ْ

ِ ُّ ُ ُ ُ َُ ُ َ َ َ َ﴾)٤(.  

  

  حزابون األكيف تتك

  وأمة وشعب وقبيلةل مجاعةكف، من وجود الفوارق النفسية بني الناس هو إمنا ّون احلزبكوأصل ت

 فرادولئك األأوتلك الصفات تدعو ، فاءات خاصةك�س هلم صفات نفسية متمايزة وأ بينهم ن يوجدأالبد و

  .ىخرأة الوجدانية كاملشار ىلإ و،�نية �رةاألإىل 

شباع رغبته يف السيادة ما إلإ،  حول نفسه مجاعة يصبهم يف اجتاههنسانمع ذلك اإلوبذلك جي

 ،حزا�م وآالمهم وآماهلمأة مع الناس يف كما جلعلهم خدمة الناس �لقيام حبوائجهم حلسه �ملشارإو، �نيةواأل

  .ة الوجدانيةكوهذا ما يصطلح عليه �ملشار

                                                

  .٥٦: سورة املائدة) ١(

.٢٢: حزابسورة األ) ٢(

.٣٢: سورة الروم) ٣(

.٥٣: سورة املؤمنون) ٤(



١٠٠

  

   والتواجد الدائمحزاباأل

ان كفقد  ،ما عرفتك نسان�بع عن داخل اإل بريكمع الصغري يف داخل التجمع الالتج حيث إنو

 حيث إنو، منا اختلفت الضوابط واخلصوصيات وتطورت حسب تطور الزمانإو، األول ًاحلزب موجودا منذ

) احلزب( فالتجمع السياسي ،م يف قبيلتهكذ رئيس القبيلة حيإ، منه يالبدائ ل جتمع حىتكان يف كم كاحل

  .ًن موجودا منذ ذلك احلنياك

  .يف املصطلح احلديث) اجلمعية السياسية(وبني ) احلزب السياسي(فرق بني ه مث إن

  .مكاحل إىل  عبارة عن مجاعة ذات ضوابط خاصة تريد الوصول:األولف

ون يف البلد مجاعة كحيث ي ،)مجعية الصداقة(ـ بى مثل ما يسم، مكون يف هامش احلك ي: الثاينبينما

حل البالد من صا أن  حيث يرون،صالةأ أو ما عمالةإ، ويدافعون عن مصلحتها، ومة خاصةكحيهوون 

 أل�ا مكون يف هامش احلكمنا تإو، مكاحل إىل تريد الوصول  فمثل هذه اجلمعية ال،ومةكاالرتباط بتلك احل

  .مكاحل يتقو

، متداول يف السابق ان هذا اللفظ غريكفقد ، ًاصطالحاّ إال ليس) احلزب(لفظ  أن ذ قد عرفتإو

ًي مقتبسا عن ك مث ملا دون الدستور البلجي،م عن هذا اللفظ) ١٨٣١(املدون  يالدستور الفرنسى ولذا خل

ة الدستورية كي يف أ�ن احلرك عن البلجييراينوملا أخذ الدستور اإل، ر فيه هذا اللفظكمل يذ الدستور الفرنسي

ر يف متمم القانون األساسي كًمثال ذ، ًأيضالفظ آخر مبعناه ر فيه كوإن ذ، عن هذا اللفظ يخل) املشروطة(

  ).فهو حر يف عملهى دنيوية وال يوجب الفوض أو ل جملس وجتمع ال يولد فتنة دينيةكن إ (:يرايناإل
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  ة الدستوريةكاحلر على نظرة

لزعيم الرشيد  أمثال ا،ة الدستوريةكالعلماء الذين قادوا احلر أن ،ومما جيب التنبيه عليه �ذا الصدد

  :ةكا يف احلرؤومل خيط، فايةكخوند صاحب الآية هللا اآل يالواع

 ألجل ًرمزا ّالإ فهو ليس ،مكحي ال وان من �ب جعلهم امللك يسودك يةكن تسليمهم �مللوإف) ١

 لرتاكملك ان أو .ورئيس الوزراء ما يف رئيس اجلمهوريةك .مكوحا زرم: ون يف الدولة نفرانك في،الالبدية

ًا رمزاكمل روا، فقرومةكاحلو ً.  

 الدولة مما  ونه وجه احملبوبية يفكان يلخص يف كن إو، الرمز إىل ن بصدد وجه االحتياجولسنا حنن اآل

واختالف رأينا ورأيهم من �ب ، الرأيهذا ى نر نا حنن الكن إ و،ثركيستلزم االلتفاف حول الدولة أ

  .خطئةمن �ب الت ال، اختالف االجتهاد

نه لوالها  أ� نعتقدإبل ، ن مشروطةك تن ملإو حىت، ان مما البد منهك يةاحنراف الدستور أن ماك) ٢

.مرباطورية الروسية الشيوعيةً اليوم جزءا من اإلإيرانانت كل

ومجود  جتدد احلياة يف الغرب والشرق أن فلوضوح، ذلكك إيرانانت كة الدستورية لكلوال احلر أنه أما

 النشطة  أن األمةومن الطبيعي، حافة اهلاوية إىل إيرانان قد أوصل ك ، مجد بسببه شعبهامماية يرانالدولة اإل

 حيث إنو، إيرانل كان البد وأن تؤك ولذا ،لته األقو�ءكأان ضعيف كلما ك ، اخلاملة اجلامدةاألمةل ك�

 أول  نشطة يفة انت غازيكفإن الشيوعية ، ل الشرق الشيوعي هلاكان البد من أك، إيرانالغرب بعيد عن 

  .الشيوعية يف اجلمهور�ت الست وغريها إىل  وحتويلهاسالمل بالد اإلكنت من أكولذا مت، و�اكت
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 وقد رأينا حماولة الشيوعية اقتطاع آذر�جيان، �ا �ب الشرقإ فإيران خذوا :)لينني(ان من وصا� كوقد 

  .فغانستان �حلديد والنارأن دخوهلم اآلى ما نرك، بعد احلرب العاملية الثانية إيرانودخوهلم شرق 

مما حال  يراينيقظت الشعب اإلأن املشروطة فأل، الدستورية وقفت دون تلك احملاولة أن يفكوأما 

مل يقدروا الغرب االستعماري حق  ) هللاهمحر(خوند من بعد اآل أن ن اخلطأ وقع يفكل، دون ابتالع دولة هلا

�لسم عند )  هللاهمحر(خوند مات اآل فقد،  العامليةوضاعاأل على همدم اطالعوعذرهم يف ذلك هو ع، قدره

  إىلضافة�إل، خوند االجتماعية ونفوذه الشعيبن هلم قوة اآلكمل ت، وا من بعدهؤ والذين جا،بزوغ املشروطة

  .نياب االستعمار الغريبأ يف إيرانولذا وقعت ، ن عندهم تلك الرؤية املستقبليةكمل تأنه 

،  ضد املستعمرالقائد املخطط للثورة حيث إن، مارنياب االستعأ لسبب وقع العراق يفاومبثل هذا 

ن ملن خلفه الرؤية والشعبية اليت كومل ي، ًمات مسا عند بزوغ االستقالل )رمحه هللا(ي وهو آية هللا امليزا الشرياز

 م النفوذ الشعيبوعد بليةوبني عدم الرؤية املستق،  بسالمئالشاط إىل ة االستقاللنيصال سفيإنه من كمت

  .العجوز نياب املستعمر الربيطاينأ سقط العراق يف

  .ن يف مهية احلزب وبعض خصوصياتهالم اآلكفال، انكيف كو

  

  تل احلزيبكان التكأر

  .ان مخسةكون له أركن تأو ن احلزب البد�: ن السياسني قالواإ
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  ))ةياالستمرار((

بل ، النهر اجلاري الذي ال يوقت بزمان دون زمانك، ًا مستمرًون احلزب شالالكي أن  جيب:األول

مات مجيع  لو وحىت، انهكلما مات زعيم قام آخر مك، يرتبط وجوده ببقاء زعمائه ون حبيث الكي أن الالزم

 ّالإو،  احلزب النشاط املتزايد املندفعالواجب يف ألن ،ًمنا مسيناه شالالإو، احلزب يالزعماء دفعة واحدة بق

ًحلزب سريا جر�نيافلو سار ا ، الزوال إىل فلأ ء ليس فيه تزايديل شكو، ييفكوال يمكلتوقف عن التزايد ال، ً

متحيه من  حداث تلطمه وتلطمه حىتاأل إذ ،ن يف ز�دة فهو يف نقصانكومن مل ي :ما ورد يف احلديثك

  .الوجود

  

  الفلسفة احلزبية

منا فلسفة توجب إو، ً خارجيا فقطًاحلزب عمالفليس ، ون له فلسفة حزبية ينبعث منهاكي أن :الثاين

وذلك مثل فلسفة ، املرجع عند االختالف يون هكوت، ًوحتدد له هدفا ووسيلة، جزائه ببعضأشد بعض 

 أو شريعة أو ومثل فلسفة تطبيق عقيدة، ما أشبه أو تعميمها أو ةالشيوعي أو يةكاالشرتا أو استمرار الرأمسالية

  .يفية التطبيقك، أو النظام، أو العقيدة إىل  ترجع �لنتيجة الفلسفات اليتغري ذلك من، إىل هاتعميم

ون التطبيق للشريعة كوي، يةسالمتطبيق الشريعة اإل، أو يةسالمللعقيدة اإل� نريد التعميم إ ًمثال

ِادع إىل﴿سلوب الالعنف املستفاد من � ُ َ سبيل ربك ْ ِّ
َ ِ َادخلوا يف السلم ك﴿ أو ،)١(﴾...َ ِْ ِّ

ِ ُ ُ غري  ىلإ ،)٢(﴾ًَّافةْ

  .ذلك

                                                

.١٢٥: سورة النحل) ١(

.٢٠٨: سورة البقرة) ٢(
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  فروع احلزب

 ألن ،زية للحزبكلها �لنواة املركترتبط  ون احلزب ذا تنظيمات ومؤسسات حمليةكي أن  جيب:الثالث

نها مل ترتبط كول انتكولو ، العمل يف ذلك احملل على مل يقدر احلزب، نكمل ت إذا تلك التنظيمات احمللية

ًونه حز� ك وبذلك خيرج عن ،ون بينهما ترابطك فال ي،زب عن الوحدةحصل االنفصام املخرج للح زك�ملر

  .هؤالبدن املقطوع أجزاك، أو ومات مثل امللوك للطوائفكان مثله يف عامل احلكبل ، ًواحدا

  

  ارتباط احلزب �جلماهري

ًارتباطا وثيقا ًون احلزب مرتبطا �لناسكي أن  يلزم:الرابع  من ن احلزبكذلك هو الذي مين إ إذ ،ً

ان ك، عضاء خاصني بدون االرتباط �لناسفلو احنصر احلزب � ّالإو، يفية والتصاعدكمية والكالتوسعة ال

ن الناس هم مصدر االستمرار والتوسع إف،  مثل قلة من اليهود يف ضمن بالد املسيحيني،ثريةكأأقلية يف ك

عطاء الزهر والورق إ احلياة و عن الشجرة من االستمرار يفن غصن بعد قطعهكيتم ما الك و،لتصاعدوا

  .ون احلزب الذي قطعت صلته �لناسكذلك يك، والثمر

، و�خذ منهم يويعط فيشرح فلسفته للناس وخيدم الناس، ون مع الناسكي أن احلزب على ولذا جيب

ًاتورا يف تكد وال، ركًتاتورا يف الفكيريدون د الناس ال إذ ،يقطع الناس عالقتهم به عمال الثالثةوبدون هذه األ

  وال من ، العمل
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من   ومن خيدمهم ال، يعطونه ويعطيهممن و،ه ويفهمهمبل يريدون من يفهمون، يريد السيادة عليهم

ما ميوت كويذوي وميوت  الإمير زمان   ال، الفراغًحز� يف يلناس عالقتهم �حلزب بقذا قطع اإ و،يستخدمهم

  .الغصن املنقطع عن شجرته

عمال ة الناس اخلوف من األطبيع إذ ،ءيمثل هذا الش إىل ًاجاثر احتيكري أاحلزب الس أن ىوال خيف

  .يرو�ا ليست يف النور حىت أل�ا ،هااءيعلمون ماذا ور حيث ال، السرية

عليهم هو ى منا الذي خيفإو، ًون هدفه معلوما للناسكي أن ييف احلزب السر يون من الضروركولذا ي

ان كمنا إو، فذلك اهلد إىل  الوصولها احلزب يفكلوسيلة اليت يسلف و�ذا علم الناس �هلدإو، هأفراد

،  وثقوا �حلزب والتفوا حوله،ًهو خوفا من بطش السلطةفراد إمنا  �ن اختفاء األقنعواأو فقط فرادا�هول األ

  .وحفظوه عن قمع السلطة

نضب املاء ظهرت  أنه إذا ماك ف،ة يف املاءكمثل السم يف الناس ين مثل احلزب الصحيح السرإف

االزد�د يف ى التحرك وعل على مل يقدر، راف احلزبطأاحنسر الناس عن  إذا ذلكك، ة وماتتكالسم

  .وميوتى  وبذلك يذو،رته للناسكعطاء فإو يرك�لتصاعد الف يفكاالزد�د يف الى وعل، فراداأل

  

  السلطة إىل الوصول: اهلدف

ان قصدهم الوصول كسواء ، مكاحل إىل  الوصولون هدفهمكي أن زعماء احلزب على  يلزم:اخلامس

 على  املبنيةحزابما يف األك خراأل حزابمبعاونة األ أو ،تاتوريةكالدي على  املبنيةحزابما يف األك وحدهم

  ، المكوهو خارج عن حمل ال، ن له هدف سياسيكمل ي ذا مل يقصد احلزب ذلكإ فّالإو، الدميقراطية
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  ً.مثل ذلك حز� ىيسم ال ويف االصطالح احلديث

ن كمل ي إذا  هو فيماً،تاتور�كان ديكم لوحده كستئثار �حلان اال إذا كقصد احلزب أن ر�ه منكوما ذ

توفرت يف تلك  إذا ًتاتور�كن ديك مل يّالإ و،أجنحة أو هناك جناحان حقيقيان يف احلزب مها مبنزلة حزبني

  .الم حول ذلككال سيأيت و،احلزبني املستقلني أو  املستقلةحزابما يتوفر يف األ اجلناحني أو جنحةاأل

اجلماعة املرتابطة من الناس ( وهو ، تعريف احلزبىومما تقدم من املقومات اخلمسة للحزب يتجل

  .)مكاحل إىل  وهدفهم الوصول،وهلم فلسفة خاصة، سطح الدولة على الذين هلم تنظيم

  .يهمنا التعرض هلا وهناك تعاريف أخر للحزب ال

  

  ًون احلزب �ضجاكي يكل

  :والنضج عبارة عن، ء يف احلزب هو النضجيوأهم ش

  .امالكًفهم السياسة واالقتصاد واالجتماع فهما ) ١

.والواقعيةى االتصاف �حلزم واللني واالستقامة وروح الشور) ٢

  :قال الشاعر

  ً ب عمالكلناس من مل يرتحزم اأو

  عواقبه ما جتينر كيف حىت

:  تالميذه بقولهُ أحد)عليه السالم( أمري املؤمنني َماموقد وصف اإل، من احلزمهو شيء  وهذا املعىن

ىان وهللا بعيد املدك.  

  كارم األخالقمن من إ: )عليه السالم( لعلي )صلى هللا عليه وآله(وقد قال الرسول 



١٠٧

  .ة اللني والعفو والسخاءاآلخر الدنيا و

  :وقد نظمه الشاعر بقوله

   الثة منحصرةخالق يف ثارم األكم

  الم والسخا والعفو عند املقدرةكلني ال

َفاستقم كما أمرت﴿: قال سبحانه، واالستقامة توجب اطمينان الناس �حلزب ْ ْ
ُِ َ ِ

َ ْ  واالستقامة ،)١(﴾َ

مشت �رة ذات  إذا �اإما ك، ء غري مستقيمةببط أو بسرعة يمتشفالسيارة اليت ، يفكم ويف الكون يف الكت

  .الشمال ليست مستقيمةذات ى خرأاليمني و

من : احلديثى فف، االستبداد برأيه وتاتوريةكيريد الدي ون احلزب حبيث الكي أن ى،وروح الشور

 وبذلك ،ليه أعضاء جددإال ينضم  و،عضاء يتفرقون عن احلزباأل ألن وذلك. )٢(استبد برأيه هلك

  .يضمحل احلزب

ًيالما إدمغة التأخر والسقوط أشد ّ إال أن ،نفوسامنة يف بعض الك�نية الانت تدمغ األكن إوى والشور

  .ىمن دمغة الشور

يوجب ، صدق أنه  إىلضافةوذلك �إل، والعمل بتلك الرؤية، ما هوكوالواقعية عبارة عن رؤية الواقع 

عادها املوجب ى  مث تتبخر ويبق،مور وقتيةأ ذب واخلداع وما أشبهكن الإف، التفاف الناس حول احلزب

  .س من حول احلزبالنفضاص النا

َ الزبد فـيذهب جفاء وَََّفأما﴿: قال سبحانه ً ُُ َ ََ ْ َ ُ ِأما ما يـنـفع النَّاس فـيمكث يف األرضَّ َْ ْ ِ ُ ُ ْ َ ََ َ ُ َ ْ ََّ﴾)٣(.  

                                                

  .١١٢: سورة هود) ١(

.١٦١مة ك احل:�ج البالغة) ٢(

.١٧: سورة الرعد) ٣(
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ون سريعة الثمر كوقد ت، ثمرة التفاحك ون بطيئة الثمركقد ت، شجارسائر األك شجرة احلقنعم 

ََأ مل تـر﴿: ولذا قال سبحانه، شجرة اليقطنيك َْ ٌ كيف ضرب ا� مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها �بت َ َِ ُ َ َْ َ ٍ
َ َ َ َِ ِّ ٍّ

َ ََ ََ َ ًَ ً َ
ِ ً َُّ َ َ ْ

ِوفـرعها يف السماء َّ ِ ُ َْ َ﴾)١(.  

ان تقدمه يف كًان متصفا �لعلم والفضيلة كلما  أنه كيف، مثله مثل الفرد فاحلزب، حالى أي وعل

س ك بعاألمران كس كان �لعكلما كو، ه أقلواحتمال سقوط، ثركوالتفاف الناس حوله أ، أسرعا�تمع 

 أن ؤتفت ن احليلة الإ ف،يف ترك احليلة:  فقال،ما احليلة )عليه السالم(مام وقد سأل رجل عن اإل، ذلك

  .قيام بعده شف وعند ذلك السقوط الذي الكتن

 يالنهر اجلاركالزمان  إذ ،دقة يف فهم الزمان ومتغرياتهًون احلزب متصفا �لكومما تقدم يفهم وجوب 

ذا مل يفهم إ ف،حال إىل يتقلب �هله من حال: )السالمعليه ( علي ما قالكو، غري اآلن السابقن آ لك

وقد ، تبك ثنا� ال ًوجيعله �رخيا يف، حيانثري من األكة مبا يسقط احلزب يف أتغري فج احلزب متغريات الزمان

ها كوذلك بسبب عدم امتال، طت يف أقل من ربع قرنلها سقكً حز� يف العراق الثة وأربعنيث �أرأيت 

  .لشرائط احلزب الصحيح

، يعيش فيها أن  اليت يريد احلزباألمةاالنسجام مع ذهنيات وعقائد : من شرائط احلزب أن ىخيف وال

 أن ذا أراد حزبإ ف،افركليف �حلزب اكف ميانًيعيش حزب ليس مقيدا �إل أن نكمي البلد املؤمن ال يفف

  و�ذا السبب سقطت ، ً ونظاماً وشريعةًميان عقيدةيتقيد �إل أن  وجب عليهسالم بلد اإل يعيش يف

                                                

  .٢٤: براهيماسورة ) ١(
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ها ءان الشرق والغرب وراكمهما ، يةسالم مجيع البالد اإل ية والبعثية يفك الشيوعية واالشرتاحزاباأل

  .تظهار �الستعماررهاب واالساخلداع واإلخالية عن ن ك�ا مل تأوالسر ، رهابانت مزودة �ملال واإلكو

  

  مكم واحلزب احلاكبني حزب احلا

  :قسمني على احلزب مث إن

  .مكاحلزب احلا) ١

  .مكوحزب احلا) ٢

ومثل ، اآلراءثرية كم �كاحل إىل هو احلزب الذي وصل �لطرق االستشارية واالنتخا�ت احلرة: األولف

يصدق يف ه حيث إن، سك �لع الثاينينماب، األمة له قواعد يف ونكوت األمةون من كن يأهذا احلزب البد و

:مقامني

فهو حزب ، احلزب الوحيد يف الساحة يوبق، حزاباأل ًتاتورا ضرب سائركًان حز� دي إذا كما) أ

ن أل، وقوة اخلداع وقوة السالح قوة املال: القوة على ًومثل هذا احلزب يعتمد دائما، م يف نفس الوقتكوحا

وينهار  ّالإمير زمان  ن الك ول ،فالبد ملثل هذا احلزب من القوة وسيلة لبقائه، تاتوريةكالناس بطبعهم ضد الدي

  .وغريمها يوالناز مثال احلزب الفاشسيتأ ،طال الزمان أم قصر ،مثل هذا احلزب

 ،هأفرادتالئم بني  ال، ً نفعياًمهلهالّ إال ونكي زب الن مثل هذا احلإف، م احلزبكن احلاّو إذا كما) ب

 يف ًأيضاوهذا ، مكم �رد احلك وحيدوهم احل،منا جيمعهم االنتفاعإو، وسيلة صحيحة وال، له يهدف سام وال

  أمثال ، سبيل اال�يار
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 أن ومن الواضح، إيرانونه شاه كوحزب رستاخيز الذي ، نه �صر مصرّوك الذي يكاحلزب االشرتا

.م بنفسه حيل احلزبكن احلاوكوقد ي، زال مكذا زال احلاإ ف،مكببقاء احلاى مثل هذا احلزب يبق

 إىل األمة له هدف تقدمي ،األمةفهو جزء من ، لمةكالسياسي الصحيح هلذه ال ما احلزب �ملعىنأ

ثرة ك و،ثرة التفهم للواقعك و، ميتاز عنها �لتنظيماألمةفهو جزء من ، خطارودرء األ، صالح املفاسدإو، ماماأل

حيث يتمتع حينذاك ، صالحاتهإم وسع خدماته وكاحل إىل صلذا وإو، األمة ىلإ واألمةون من كفي، العمل

ويناضل ، لكك األمةلم عن ك فهو يت،األمةل ك يريد خدمة األمةاحلزب جزء من  حيث إنو، �ملال والقدرة

  . مةًولذا يعد من خيالفه خمالفا لأل، لك الألجل مكاحل إىل  الوصولألجل

 ألجل،  الضعيفةحزابجهوده مع سائر األ مك خارج احليوحد احلزب القوي الذي هو ًثريا ماكوه مث إن

 ُويعد، سقاط الدولةإو مكاحل إىل  الوصولألجل، مكضد حزب احلا، أو مكيقفوا ضد احلزب احلاأن 

  .مكاحل إىل ساعدوه يف الوصول إذا عطاء بعض رغبا�م واملنظمات الضعيفة �حزاباأل

  

   غري سليمةأحزاب

اجلماعة   مبعىناحلزبان يف السابق كمنا إو، ّونكن بعيد عهد �لتكملا مل ي، احلزب �ملفهوم احلايل مث إن

ل سريع كما هو شأن ك، حزاب األوينكبري حول تك وقع العامل يف اضطراب ،ما تقدمكشبه أما ، أو العاملة

  .)ثري االضطرابكسريع النمو (و) سريع النمو سريع الزوال: (ثلويف امل، موالن
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 أي وم احلديث يف�ملفه ي حزب سياس ثالثني سنة ومائةن قبل كمل ينه إ :اسيني فقد قال بعض السي

 مائةبعد  ل بالد العاملكًسرا يعمل يف  وأًصار احلزب علنا  بينما ، الشماليةإمريكا�ستثناء  من بالد العامل

  .عام من ذلك التاريخ

  :أمران حدث حزابون األك هذا التسرع يف تألجلو

 البعثية حزاباألكو،  البالد الشيوعية  الشيوعية يفحزاباألك، تاتوريةكالدي حزابوالدة األ) ١

 تنمو أن نكمي ال، �نية أّالإتاتورية ليست كالدي ألن وذلك، تاتوريةكليهما يف البالد الديإية وما كواالشرتا

،  جمتمع جاهليفّ إال يعيش أن نكمي ال �ين األنساناإل أن ماكف، ري فيهاكيف بالد ضعف الرشد الفّإال 

لما نضج  أنه كىولذا نر، يعيش يف جمتمع رشيد �ضج أن نكمي ال يتاتوركذلك احلزب الواحد الديك

  .يتاتوركاشتد صراعه مع احلزب الدي ا�تمع

يف وضع  إذا رجل الشارع أن ماكف، من آ�ر السرعة ّالإون كت ن الفجاجة الإف،  الفجةحزاباأل) ٢

ون احلزب بدون املقومات كت إذا ذلكك، عمال الفجة�أل ىوأت دارةمن اإلن كمل يتم ان مدير قديركم

،  جو طبيعي حيث مل ينبت يف، ثركانت الفجاجة فيه أك ًان سر�كذا إو، ًون فجاكنه يإف ساسية لهاأل

  .وادرهكوتعقدت نفسيات 

وذلك ، ثركأه ان عنفه واعتباطياتكو، ثركأية إنسانعماله الالأان كحة ثر فجاكأان احلزب كلما كو

مبساندة االستعمار  ّالإن من عمل شيء كيتم وال، حمل له يف ا�تمع فال، يوجب اجتثاثه عن ا�تمع

وحيارب ، المها سياسة التجهيلكولذا ميارس ، األمة رهني جبهل حزابوبقاء هذين النوعني من األ، و�لعنف

.ل قوة وخداعكالرشد ب

 قدرأان احلزب كلما كو، ضرا�توين املظاهرات واإلكت على قدري، احلزب الذي يتمتع �لشعبية مث إن

 رادتهإن احلزب من فرض كو�لقوة الشعبية املتزايدة يتم، ثرة شعبيتهك على ًان دليالك يناألمرهذين على 

  ، الدولةعلى 
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  .سكس �لعكوالع، ًيراه صاحلا حسب ما وحتقيق املصاحل االجتماعية

  

  دماجها وانحزاباحتاد األ

من ، مك احلىلإ الوصول ألجل  املتعددة وحدة واحدةحزابل األكتش حيانثري من األكيف ه  إنمث

   يفحزاب وقد تندمج بعض األ،من جهة التقليل من مصارف االنتخا�ت أو، ل حزبكعالم إجهة تقوية 

ذه ل هكان وقوفها يف مواجهة احلزب القوي الذي هو ضد أهداف كمإل أو، هدافهاأوذلك لقرب ، بعض

  .يكاليت جتمعها الرأمسالية تتحد ضد احلزب االشرتا  املتعددةحزاب األًمثال، حزاباأل

غري ذلك من  إىل ، تتحد ضد احلزب الرأمسايل،يةك املتعددة اليت جتمعها االشرتاحزابذلك األكو

  .مثلةاأل

يفية كديد  حتألجلالتجمع حتت وحدة واحدة  أو راد�ا التوحدإ عند حزابألاًثريا ما تتعارض كو

  .ر�حضرار واألمية تقسيم األكو

واملرشحني للسلطة التنفيذية والسلطة ، توحد عينوا املرشحني يف االنتخا�ت أو ذا حصل هلم جتمعإو

فازوا  إذا ليعينهم املرشحون، أو دون من سواهم  املرشحنيهلؤالء ّ فيعرفو�م للمنتخبني ليدلوا �رائهم،القضائية

حيث  احلزب الواحد إىل ون �لنسبةك ومثل هذا الرتشيح ي،تني التنفيذية والقضائيةللسلط يف االنتخا�ت

  .ولئك املرشحني�صوا�ا أل يما تديلك ،مةّيرشح من خيتاره ليعرفه لأل

ثرية حزبه يف ك �راء أالسلطتني يفالقاضي  أو مكاحلا أو يتقيد النائب أن ومن الطبيعي بعد ذلك

   أو ً املعني دستور�ارطن يف اإلكل، وضاععالج األ



١١٣

، ّفال يصوت نوابه للحرب مع تلك الدولة، حماربة دولةى ير م الك احلزب احلاًمثال، ًقضائيا أو ًتنفيذ�

 يدخل القاضي الفالين ضمن القضاة أن ون احلزب ضدكي أو ،لوزارة املال عمرو يد الزلزوم قبول ى يرأو 

تضعها السلطة ، أو األمةني اجلزئية اليت يضعها جملس الذين هم مرجع التضارب بني الدستور والقوان

ن كل ،ًون مقيدا �راء احلزبكالبد وأن ي من يرشحه احلزب أن لوضوح، مثلةغري ذلك من األ، إىل التنفيذية

ي السلطات أ املقرر من طاريتجاوز اإل أن حد يف الدول الدميقراطيةأن كيتم نه الإ ف املقررطاريف ضمن اإل

  .انكالثالث 

  

  حزابفوائد تعدد األ

  :يسبب،  يف الدولةحزابونظام األ

صالح إ فيعمل جهده يف ،اآلخرل حزب خياف من احلزب  كحيث إن ،توفري احلر�ت للناس) ١

بتهم كي أن نكيتم  الً،حراراأ وبذلك يعيش الناس ، عليهاآلخرلئال يتقدم احلزب ، وخدمة الناس شأنه

  . القانونإطاريف ّ إال أحدهم

ًاحلزب يعمل جاهدا  ألن وذلك، هدافهم وحاجا�مأ إىل نظمة مثل هذه األ ا يصل الناس يفمك) ٢

فاءات ودرء كيسبب ظهور ال فهو نوع تنافس، اآلخراحلزب  إىل حدألئال ينفرط منه  عطاء حاجة الناسإل

دة تسبب للجماهري  السياسية املتعدحزاباألن إ : ولذا قال السياسيون،ماماأل إىل املظامل والتقدمي �لبالد

.أهدافها إىل بداء رغبا�ا والوصولإتنسم احلر�ت والتعبري عن آرائها و

   جيب األكثر و،ثركأ أو حزبني على مثل هذا النظام يقوم أن ومن الواضح
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 حزابثرة األكون كذلك تك ًتاتور�كب الواحد ديزون احلكما يكنه إ ف،األمةون بقدر حتمل كن يأ

سفر االنتخاب أذا إ و،ون اجلولة االنتخابية حرة وصرحيةكت أن  يتعنيحزاباملتعدد األ النظام ويف ،ىفوض

ل يده يف يد ك بوضع األمر يوينته، حقادأن كومل ت،  انقطع التنافس والتصارعاآلخر على عن فوز فريق

  . القانونإطاريف   العمل ويبدأ اجلميع الفائز وغريه يفى، خرأجولة انتخابية  ىلإ و، يف صداقة �مةاآلخر

 على منا تنافسإ و،ن صداقة وال عداوةكمل ت ألنه ً،يف ينقلب العدو صديقا أنه كيتعجب من وال

، الرتبية هلا أثرها أن  ومن الواضح،ذلك على الطرفني قد ربيا ألن ،التنافسى  انتهاألمرى ذا انتهإف، الفوز

  .الالحق أو السابقالدور يف  إىل  وحال الوصول،لعاب الر�ضيةحال ذلك حال األ

مامة إ إىل حدهمأوصل  إذا وحىت، ل متقدمك على ل متأخركحاصلة ل ي فه،بقا� املراراتى نعم تبق

  .شبه ذلكأما  أو التدريس أو اجلماعة

صراع  إىل األمر يًثريا ما ينتهك ف،سك �لعاألمرون كتربية انتخابية ي  البالد املتخلفة حيث النعم يف

  .ستان وغريهاكما شاهد� مثل ذلك يف العراق وسور� والباك ،طرافألصدام بني ا ىلإو دام

  .يسبب الفوز مثل هذه املآسي ال يف مثل هذه البالد حىتى ولذا فالالزم �صل روح الشور

تاتورية ك وليد احلالة الديًأيضاهو  إمنا ،مكيف احل احلزب الواحد ىلإثر البالد املتخلفة كأجنوح  أن ماك

 األمرار كاحتإىل  جنحوا رادوا العمل احلزيبأذا ما إ ف،�ءبناء عن اآل حيث توارثها األ،النفوس  املتأصلة يف

  .خراأل حزابنفسهم وضرب األأيف 

  فلما وصل، وألف زهرة تتفتح،تحدعوا ألف مدرسة تف: م يقولكاحل إىل قبل وصوله) ماو(ان كوقد 

  .غري ذلك إىل ،يب البولشفيك واملنشفيك يف روسياان حال حزكذلك كو، تاتورية هائلةكم أظهر ديكاحلإىل 
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ونوا من ك�م مل ي أل،ن عدهم يف هذا الصراطكفال مي، أما حزب البعث واحلزب الشيوعي وحنومها

ني ك و�ب خرياته ومتسالموسط لضرب بالد اإلالشرق األ إىل منا جاء �م املستعمرإ و،ًاإطالقالوطن 

حزب   احلقيقة جيش احتالل ال فهم يف، م حسب املخطط املرسوم لهلهك وقد عمل ،ثركثر فأكسرائيل أإ

  .مة وبرملانأ

  

  صالح السياسية وبرامج اإلحزاباأل

 ويف عالج ،مةم وجهاز الدولة وتوفري الرفاهية لألكداة احلأصالح إ السياسية برامج يف حزابولأل

ويف تعميم ، لة البطالةكوحل مش، زمات االقتصاديةافحة األك ويف م،سعارجور واألالت النقد واألكمش

التقدمي �ا يف هذا ، أو  وتصنيع البالد،ثري الزراعةك وت،نتاج وتنمية اإل،ويف توفري وسائل العمل، الثقافة

  .ن عن احلربكد مهما أم والتبع،خص اجلريانمع الشعوب و�ألن ك ويف التقارب مهما أم،املضمار

حلاد حاول توسيع املناهج الدينية وتضييق دائرة اإل، هادأفريف  أو رتهكًان احلزب دينيا يف فكذا إو

  .والرذيلة والفساد

سار كيوجب السقوط واالن القفز العايل إذ ،ً�ون قفزكيربجمه احلزب اليصالح الذي اإل أن ىخيف وال

  .قولسلوب معل �كوحلل املشا، ً صعداألمةبل ينظم احلزب برامج يف جداول زمنية معقولة للتسيري �، ًغالبا

سواء قبل ، جيش من املثقفني واخلرباء والفنيني من خمتلف قطاعات الثقافة إىل ولذا حيتاج احلزب

يصوتوا للحزب  سبهم حىتكاجلماهري ل على عرض الرب�مج إذ ،مكاحل إىل بعد وصوله، أو مكاحل إىل وصوله

  تساب اجلماهري كمن ان احلزب كال مل يتمإو، ون غري مدروس بدقةكي أن نكمي  ال،عند االنتخا�ت
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  .ذلك ممن مييز بني الشعار والواقع إىل وما، الذين فيهم املثقف والعامل واخلبري

  .تنفيذ ما وعده سقط عن االعتبار على م ومل يقدركاحل إىل وصل إذا احلزب أن ماك
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  حزاب جتاه األسالمموقف اإل

 ينبني هنا رأ، بعض خصوصياتهحيث قد عرفت يف املسألة السابقة مهمة احلزب و): ٣٦ مسألة(

  : فنقول،حرام أو جائز أنه  وهل، يف احلزبسالماإل

مقدمة  ألنه وذلك، ًان حراماكهواء  واألاآلراءم حسب كان مقدمة الربملان الذي حي إذا كاحلزب) ١

  هلدمؤهييه حيث إن، راتكبشع املنأبل يعد يف عرف املتشرعة من ، مث والعدواناإل على وتعاون احلرام

مثل هذه  أن ىخيف  وال، واحلقوقاألموالنفس وعراض واأل وانتهاك األ،لهكحياء الباطل إو، لهك سالماإل

  . بعدم حرمة مقدمة احلرام)صولاأل( ن قيل يفإ و جتعل الشيء من أشد احملرماتاألمور

ّان سببا لقبض أزمة السياسة يف إذا كذلك حيرم احلزبكو) ٢  لواء  البالد من دون االنضواء حتت ً

مث ، )صلى هللا عليه وآله(مث الرسول ،  قرر الوالية � سبحانهسالماإل إذ ،الفقيه العادل اجلامع للشرائط

.مث الفقيه الذي هو �ئبهم، )عليه السالم(مام اإل

ًان فقيها عادالكولو ، األمةثرية كبه أى ترض ًان احلزب سببا لتسليط من الًأيضا إذا كوحيرم ) ٣  إذ ،ً

 ضافةون �إلكي أن ية جيبسالمرئيس الدولة يف البالد اإل أن وهنا) سالمم يف اإلكاحل(تاب ك� يف ركقد ذ

  ، ًونه مرضيا � سبحانهكإىل 
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 على ًان عامالكذلك كجعل من ليس  إىل ًان احلزب سائراكذا إف، األمةثرية كًمنتخبا من قبل أ

.وذلك حمرم، يةسالمخالف املوازين اإل

تاتورية كيوجب الديه حيث إن، مكي استئثار احلزب الواحد �حلأ، ة احلزب الواحدومنه يعلم حرم

 هذا مع الغض ،يسالم اإلطاريف اإل اآلراءوحرية ى الشور على  دين بينسالماإل ألن ،سالماحملرمة يف اإل

 ضمتذا انإف ،)١(من ملك استأثر: )السالمعليه ( علي ما قالك ،بت ويستبدكاحلزب الواحد ي أن عن

 ظهر وجه حرمة احلزب ،)٢(من استبد برأيه هلك: حيث قالى خراأل )عليه السالم(لمته كذلك إىل 

  ً.أيضاالواحد من جهة �نية 

يصال الفقيه إم هللا وكقامة حإان اهلدف منه كو، حكامًأما احلزب الذي ليس أساسا لتشريع األ

 ن يسمح بعمل سائر �ألمريستبد � ان الك و،يةمسالاإلى حسب الشورسة البالد �ر إىل مةاملرضي � ولأل

ًان واجبا تعيينياكم هللا كقامة حإتوقف عليه ن إ فمثل هذا احلزب، يسالم اإلطارونة يف اإلك املحزاباأل ً، 

ًان واجبا ختيرياك، م هللاكقامة حإلى خرأانت هناك صورة كن إو   :مورأبيان ذلك يف ، ً

  

  م �كاحل

  :م غري هللا له صور�نك وح،م غري هللاكحب ال، م هللاكم حبكحي أن نتخب جيب املاألمة جملس :األول

                                                

.١٦١مة كاحل: �ج البالغة) ١(

.٩٢٧٥ و٧٩٢١رقم : مكانظر غرر احل) ٢(
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م ينايف احلر�ت املمنوحة كمثل وضع ح، م الصريح � سبحانهكم املخالف للحكاحل: األوىل

َّيضع عنـهم إصرهم و األغالل اليتَو﴿: تعاىلحيث قال ، نسانلإل َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ
ِ ُ َْ ُ َ ْ كانت عليهم َ

ِ ََْ ْ م حرمة كرفع حو  أ،)١(﴾َ

ِإمنا اخلمر و الميسر و األنصاب و األزالم رجس من عمل الشيطان ﴿:  حيث قال سبحانه،اخلمر
ْ ْ َّْ َ َِ َ َ َ َ ََ ْ

ِ ِ
ٌ

ِ ُ ْ ْ ُْ ْْ ُ ُْ َْ ََِّ

ُفاجتنبوه ُ
َِ ْ َ﴾)٢(.  

ان الدخول يف ك ًمثال، ون التطبيق غري مالئمكي أن يأ، م املخالف ملصلحة املسلمنيكاحل: الثانية

فيخصص ، عةاالزر على صناعةالون الالزم تقدمي كي أن  أو،سك�لع، أو فيقول �حلرب، ًالسلم صالحا

  .مثلةغري ذلك من األ، إىل دون الصناعة املال للزراعة

  

  احلزب ومقررات الربملان

الرتبية  إذ ،جائز الربملان وهذا غري إىل وصل إذا ،مكون احلكيهمه ماذا ي ون احلزب الكقد ي :الثاين

ذا مل يهتم احلزب إف، يسالمن التطبيق اإلكمي وبدو�ا ال، يسالمية مقدمة للتطبيق اإلسالمإلرية اكالف

السلطة  ىلإو، األمةجملس  إىل  بعد الوصولسالمالعمل �إل على مل يقدر، تطبيقكو تشريعك سالم�إل

ُْلو أرادوا اخلَو﴿: وقد قال سبحانه، سالمويف ذلك هدم اإل، التنفيذية والقضائية ُ َ ًروج ألعدوا له عدةَْ َّ ُُّ ََُ َ َ َ ُ﴾)٣(.  

   على هأفراد ّيريب أن الزمهيم هللا كقامة حإّون هم احلزب  أن كومن الواضح

                                                

  .١٥٧: عرافسورة األ) ١(

.٩٠: سورة املائدة) ٢(

.٤٦: سورة التوبة) ٣(
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ًم تشريعا وتطبيقاكهذا اللون من احل حسب  يةسالم اإلحكاميؤطر األ أن  علىفحينذاك يقدر، ً

ّيصوت يف ا�لس ويعمل يف التنفيذ  أن  علىيقدر أنه ماك ،سبق ر� مثاله يف ماكما ذك ،متطلبات الزمان
المها متساو�ن من جهة صالح البالد كان جاران للدولة  إذا كومثاله ما، يةسالمحسب املوازين اإل

ن الدولة من كتتم فيما ،ذاك على  اختار احلزب صداقة هذا،سالمروح اإل إىل حدمها أقربأن كل، ًاقتصاد�

  .لة التشريعية والتطبيقيةمثغري ذلك من األ إىل ،صداقة أية منهما

  

  الوالية للفقيه العادل

فاحلزب ، )١(هو الفقيه العادل اجلامع للشرائط، ً رئيسا للدولةسالمجيعل يف اإل أن  الذي يصح:الثالث

ينصب للر�سة العليا غري  أن جيوز له فال، سالمًان حائدا عن اإلك ّالإو، ون مقصده ذلككي أن يلزم عليه

  .يصوت لغري املؤهل أن وز لهجي ال ماك، املؤهل

  التزوير االنتخايب

 يف سبيل األمةثرية كوأى سلوب الشورأغري ساليب امللتوية األ إىل نحجي أن جيوز للحزب  ال:الرابع

، األمةضاعة حلق إو، يةسالماإلى لشورذلك هدم ل إذ ً،ن ذلك املرشح مؤهالاكن إتقدمي مرشحه للر�سة و

  عضاءأ ومثل هذا جار يف انتخاب ،)٢( مسلمئحق امرى يتو ال: وقد قال عليه السالم

                                                

   .أو شورى الفقهاء إن كان هناك أكثر من فقيه )١(

   ).لئال يتوى: ( وفيه٢١٨٢٦ ح٤٦ ب٤٤٦ ص١٧ج:  انظر مستدرك الوسائل)٢(
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  :مرينأهناك  أن لوضوح، األمة جملس 

  .سالم بنظر اإلًون الرئيس واملنتخب مؤهالك) ١

  .األصواتة ثريكًونه حائزا ألك) ٢

 ،األمةثرية كأ به ىترض جيوز تقدمي املؤهل الذي ال ذلك الك، ً املؤهل فقهياجيوز ترشيح غري ما الكف

  .ساليب امللتوية غري الشرعيةتقدميه �أل إىل والوصول

  لنظام احلزب الواحد ال

ضاعة حلق سائر إ ألنه ً،جيوز شرعا فاحلزب الواحد استبداد ال، ألمريستبد احلزب � ال أن :اخلامس

  .املسلمني

ً تشريعا وتطبيقاسالم يريد اإلاآلخران احلزب ن كإ :يقال ال بل ، ب �نتنظيم حز إىل  فال داعي،ً

ل يكجيوز له تش فالً تطبيقا أو ً تشريعاسالميريد اإل ان الكن إو، هذا احلزب الواحد إىل  من يريد ذلكينضم

  .يلك منعه عن التشاألول حيق للحزب ومل ال، احلزب السياسي

 خاص يف ين له رأك لسالم اإلقامةإاحلزب الثاين يريد ن إ : ونقولاألولخنتار الشق : نه يقالأل

 دلةالمها يستنبط يف دائرة األكالذين  فمثل احلزبني يف ذلك مثل ا�تهدين، يفية التطبيقكية التأطري ويفك

ًال احلزبني يعمالن استنباطا وتطبيقا يف دائرة اإلك ف،ن خيتلف استنباط هذا عن ذاكك ل،ةربعاأل ن إ وسالمً

  .شبهأ يف السلطة التنفيذية وما ألمةاصلح حلال  واختالف يف انتخاب األ،ان هلما اختالف يف االجتهادك



١٢٢

ًوحمرما من تاتورية كالدي إىل ً آئال الثاينجازة احلزبإون عدم كن يذلك �ك األمران  إذا ك:يقال ال

  .ىالفوض إىل األمرل ويؤ ذا حىتكوه، جازة حزب �لث ورابعإان الالزم ك ،ضاعة احلقوقإ أنه جهة

ًجيوز شرعا وعقال ذلك ال ألن ،ى عدم الفوضطار �ًمؤطرا، ل حزبكجازة إالالزم : نه يقالأل  ومن ،ً

استدالل للحزب أي  أن من الواضح أن امكى، جيوز احلزب الثاين وبني الفوض أن الواضح عدم التالزم بني

  .ًجنوحا لالستبدادّ إال ليس الواحد

ًيا تشريعيا وتنفيذ�إسالم طارون اإلكي أن يلزمنه إ :واحلاصل ً  إىل ل اجتهاده املستندك مث بعد ذلك فل،ً

  .دلةاأل

 انك سالمسرية اإل أن ،السرية العطرة والسنة املطهرة ويمكيستنبط من القرآن احل أن نكمث الذي قد مي

مجاعة ، انت مجاعتانك )صلى هللا عليه وآله( يف عهد الرسول ًفمثال، مجاعتني إىل تشقيق املسلمنيعلى 

الصالة والصوم واحلج ك الدينية األمورتفاوت يف  أي ن بينهماك يمل أنه  فمع،نصارومجاعة األ، املهاجرين

ويف ، التقسيمى انوا يعطونه لدك وقدر احلقوق الذي ،الر�سة يف اجلهادك  الدنيويةاألمور ويف، ذلك إىل وما

والرسول ، تلكيف االسم والت  مع ذلك جعال مجاعتني متمايزتني،واحلدود وما أشبه ذلك رثواإل الزواج

ضغط عليه  إذا هؤالء �رة إىل ان يلتجأكما كى، خرأوأولئك ،  ميدح هؤالء �رة) هللا عليه وآلهصلى(

صلى هللا عليه (من راجع سريته الطاهرة ى على خيف ما الك، ضغط عليه هؤالء إذا ىخرأولئك أ ىلإ و،أولئك

  .)وآله

َالسابقون َو﴿: قال سبحانه ُِ َون من المهاجرين واألاألولَّ ْ َ َُ َ
ِ ْ ِ َنصار وَ

ِ ْالذين اتـبـعوهم ْ ُ ُ ََّ َ
َّ  



١٢٣

ُ�حسان رضي ا� عنـهم و رضوا عنه ْ َْ َُ َ ََ ْ ُُ َّ َ
ِ ٍ

ْ ِِ﴾)١(.  

ْلقد �﴿: تعاىلوقال  َب ا� على النَّيب والمهاجرين وََ ُ ََ
ِ ْ ِّ ِ ََ َُّ ُاألنصار الذين اتـبـعوه يفَ ُ ََّ َ

َّ ِ َْ ِ ساعة العسرة ْ
َ ْ ُ ْ

ِ
َ﴾)٢(.  

َُإن الذين آمنوا﴿: وقال سبحانه َ
َّ َّ َ وهاجروا وِ َُ ُجاهدوا َ َ�مواهلم وَ ْ

ِِ
ْفسهم يفَْأنـَِْ

ِ ِ َ سبيل ا� والذين آووا و ُ َ َْ َ
َّ َِّ ِ َُنصروا َ َ

ٍأولئك بـعضهم أولياء بـعض ْ َْ َُ
ِ
َْ ُْ ُ ُ َ ِ﴾)٣(.  

ُوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف﴿ :وقال سبحانه وتعاىل َ َ َ َُ َ َُ َ
َ سبيل ا� والذين آووا و َّ َ َْ َ

َّ َِّ ِ ُنصروا أَ ُ َ ُولئك هم َ ُ َ ِ

�المؤمنون حقا َ َ ُ ِ ْ ُ ْ﴾)٤(.  

  .مبختلف اشتقاقا�مانصار لفظ املهاجرين واألرر فيها ك ت اليت�تغري ذلك من اآلإىل 

وجعل ، جزل قسمة الغنائم للمؤلفة قلو�مأ حني ، يف غزوة حنني)صلى هللا عليه وآله(وقد قال النيب 

ًنصار شيئا يسريالأل ً :اللهم اغفر ، نصارت شعب األكًنصار شعبا لسللك األًلو سلك الناس واد� وس

  .)٥(نصاربناء اإلأبناء نصار وألبناء األنصار وأللأل

م كنإ:  لالنصار)صلى هللا عليه وآله(وقال ، نصار قرب وفاته لأل)صلى هللا عليه وآله(ى وقد وص

  .معاوية منعهم العطاء  فلما توىل،ثرةأى سرتون بعد

   رسول هللا إىل نصارت األءجا ):عليه السالم(م الباقر ماعن اإل، ويف احلديث

                                                

  .١٠٠: سورة التوبة) ١(

.١١٧: سورة التوبة) ٢(

.٧٢: نفالسورة األ) ٣(

.٧٤: نفالسورة األ) ٤(

.٢٨ ب١٧١ ص٢١ج: حبار األنوار) ٥(



١٢٤

  .ما �بك على � قد آوينا ونصر� فخذ طائفة من أموالنا فاستعن �اإ:  فقالوا)صلى هللا عليه وآله(

  .ثرة يف سريته املطهرةك بنسانغري ذلك مما جيده اإلإىل 

، ما يظهر من قصة سورة املنافقنيك، ًيا�حأ فهما فريقان يتصارعان ، يف زمن اخللفاءاألمران كذا كوه

 )السالمعليه ( علي ان يف زمنكذلك كو، م أمريكمنا أمري ومن: )صلى هللا عليه وآله(وقوهلم بعد الرسول 

ما يف ك، فرقتني طريف دجلة إىل  ويف أ�م العباسيني،)رية واليمنيةضامل(مها  مجاعتني أخريني إىل األمرمث حتول 

وتبع ، تاب والسنةك الإطار ببقائهما متمايزتني يف وجود طائفتني اعتىن على ل ذلككل  ويد،)قثم(قصة 

  .بلون آخر أو يسالمذلك اخللفاء بنفس اللون اإل

  

  يةسالم غري اإلحزاب من األسالمموقف اإل

وأليس ، ًبتا للحر�تك أليس ذلك ،يسالم احلزب غري اإلسالمّجيوز اإل ملاذا ال أنه وهو، شيءى بق

 دين سالماإل أن  مع، وفرنسا مثالإمريكاومة ك أقل حرية من حسالمومة اإلكون حكت أن  يوجبذلك

  .بت واخلنقكدين ال ال، احلر�ت

 الصحيح وليس من، دلةالعقيدة الصحيحة والشريعة املدعمة �أل على  دين بينسالماإلن إ :واجلواب

  .تقيم للمنحرفواملس، جازة الصحيح للغلطإ

االحنراف يف العقيدة  أن فلوضوحى ربكوأما ال، تب االعتقاديةك استدل له يف الفقدى ما الصغرأ

مثل  جازة احلزب غري الصحيحإف، واالحنراف يف العمل معناه هدم احلياة، االحنراف يف العمل إىل يينته

   ،اجازة التحزب للصوص والقتلة



١٢٥

  الذيًمثال، ن العمل �بع للعقيدةفأل ،االحنراف يف العمل إىل االحنراف يف العقيدة ينتهي أن أما

  ).� � وما، لقصري لقيصر دعوا ما(مجلة ى إىل هلة ثالثة ينتهيعتقد �ن اآل

، نيسةكما يف عهود الكالظلم يف داخل البالد  إىل ماإ يواليت تنته، تاتوريةكتقرير للدي أنه ومن الواضح

ى وال خيف، انهكمإستعمر الغرب بالد العامل بقدر ما يف احلال احلاضر حيث يك الظلم خارج البالد إىل ماإو

ويف  ذلك هنا إىل ملعناأما ك، ًأيضاداخل بالدها  إىل وجود الظلم يف احلال احلاضر لبالد الغرب �لنسبة

  .االقتصاد وغريمها: الفقه(تاب ك

  .احلرية للظلمة ليوسعوا الظلم والفساد يطعن، أو ال للقاتليفسح ا� أن وهل جيوز

 أقل حرية من مثل سالمون بلد اإلكيف يك أي ً:أيضاال الثاين كشر�ه ظهر اجلواب عن اإلكذومبا 

  .ىبل فوض تلك ليست حريةن إ : وحاصل اجلواب، وفرنساإمريكا

  . أقل حريةسالمبلد اإلن إ :فال يقال

 يالقو نسانجازت استغالل اإلأما كو ما أ�حت الز�كى، جازت الفوضأ جبهلها إمريكان إ :بل يقال

  . الشعبأفراد أغلب ، الضعيفنسان لإل،الرأمسايل

  مل جتزًمثال،  وفرنسا وبريطانياإمريكا أن وهو،  الثاينالكشجواب �ن عن هذا اإل إىل ضافةإلهذا �

ون هلا كفال ي، طار اليت تعمل يف خارج هذا اإلحزابجتيز األ وال،  الوطنيةإطار اليت تعمل يف حزاباألّإال 

 العقيدة بينما إطار  ائنة يفك الحزاب أجاز األسالم اإلن أمراألى منته، سالممن حر�ت اإلثر كحر�ت أ

   أن  مع وضوح، الوطنيةإطارائنة يف ك الحزابالبالد الغربية جتيز األ



١٢٦

، ً صحيح عقالسالم اإلإطاربينما ، فاءاتكال على ًليس ذلك مبنيا إذ ً، الوطنية �طل عقالإطار

  .ةءفاكونه دين الك دين العقل سالمون اإلك  معىننإف، ةءفاكال على مبينه حيث إن

يسلب عنه أهلية هذا  أو ون له هذا احلقكي ألن ،ذاك يؤهله أو  يف هذا البلدنسانولد اإل إذا فهل

  .احلق

 على اليت قام العقيدة  دون ذلك الطريق يف،  لو اختار هذا الطريق الصحيح يف العقيدةنساناإل أن أما

ذلك كوليس ، االختيار إىل االهلية ترجع يف الثاين ألن ،ون له هذا احلقكي ألن نه يؤهلهإف ،الدليل�ا بطال

  .األوليف 

  .وطريقته وشريعته  والغرب يدعي صحة عقيدتهسالمل من اإلك: يقال ال

ن ظهرت صحة إف،  يف التلفزيونّعن صحة وزيف االدعاء �لبحث احلرشف كان الكم�إل: نه يقالأل

ين له أن من كول،  له ذلكسالمية أ�ح اإلسالم غري اإلحزابيل األكجازة تشإ من يريد طلب عقيدة

  .ثبات عقيدتهإ

نه ويعلله �، مل جيزه قانون الغرب  الغرب �سيس حزب لو أراد مسلم غري مواطن يف :ىخرأوبعبارة 

نه ليس ويعلله �، سالم اإلمل جيزه  �سيس حزبسالمافر يف بلد اإلكذلك لو أراد كو، ليس من أهل الوطن

  . أضيق دائرة من بلد الغربسالمون بلد اإلكي هنا ال ىلإ و،من أهل العقيدة

وبلد الغرب مل جيز احلزب  ي،افر لوجه صحيح عقلك مل جيز احلزب السالمبلد اإل أن الم يفكالى مث �ت

عدم  ألن ،ة يف طالب احلزبءافكعدم ال  مل جيز لفقد العقيدة وهو مبعىنسالماإل إذ ،لوجه �طل املسلم

عدم  ألن ،االعتباط وهو مبعىن،  أما الغرب فلم جيز احلزب املسلم لفقد الوطنية،اختياره إىل ه يرجعإسالم

، الصحيح على  له حرية مبنيةسالمن اإل أو�ذا ظهر، ما ليس �ختياره إىل والدته يف ذلك الوطن يرجع

  .يناألمرفرق بني م من كو، الباطل على بت مبينكوالغرب له 



١٢٧

   السياسيةحزابمعطيات األ

ر مجلة من الفوائد كويف هذه املسألة نذ، ضرارأرت هلا فوائد وك السياسية ذحزاباأل): ٣٧ مسألة(

  .رت هلاكاليت ذ

  

  صلحانتخاب األ :١

 يف مكيف �ب احل يسالم اإل الثاينلتطبيق الشرط املةكاحلزب السياسي هو الصيغة الن إ :األوىل

ي أ، األمةى وحسب شور ًون مرضيا �كي أن مك يشرتط يف احلاما تقدمك سالمن اإلإف، ياقع اخلارجالو

 أمر لكاء الآرتوافق ى إىل ذ انتهاء الشور، إىما هو املستفاد من الشورك ،يةاألكثرى برضاهم الذي هو رض

ًمرضيا ، واصفات الفقيه العادلل واحد منهم حيمل مك ،ًمنتخبا بني متعدد مكون احلاك فالالزم ً،�در غالبا

  .األمةثرية كأل

ز كهل اخلربة الذين يتوفرون يف املراً فذلك واضح غالبا أل،...ي الفقاهة والعدالة وأ: األولأما الشرط 

  .العلمية

ًوتلك غالبا تتحقق ، وذلك ما حيصل �النتخاب،  لهاألمةثرية كوهو اختيار أ:  الثاينالشرطى ويبق

  م أهل اخلربة حيث إ�، لسياسية احزاببواسطة األ



١٢٨

  .بني املتعدد  الدين والدنيادارةصلح إليف حتديد األ

  . سالف الزمانأثر يف) االنتخاب (األمرن من هذا كفلماذا مل ي: يقال ال

من امللوك وما  تاتورينيك بل بيد الديسالمم بيد املسلمني حسب موازين اإلكن احلكمل ي: نه يقالأل

لمية أهل اخلربة الع يفكان يكورع عدل واألعلم واألويف تعيني األ، د وتوابعه بيد املسلمنيان التقليكف، أشبه

  .هل اخلربة السياسيةأ إىل الدينية بدون االحتياج

ر� كبل ذ، ً السياسية مطلقاحزاباأل على م الصحيح يتوقفكاحل أن يندع � الأ إىل ضافةهذا �إل

، مبن يعينه أهل احلل والعقد، أو ثرية آرائها مبلك عادلك �األمةيت ذا رضإف،  الطرقأفضل أنه ًسابقا وهنا

ًم مرضيا � ومرضيا ألكون احلاكي أن فاملهم، مك يف احلا الثاينذلك يف وجود الشرطى فك  يف األمةثرية كً

عن  ًيالك واألمةغلبية أذا عني الفقيه العادل الذي رضيت به إ ف،لهم فقهاء عدولكدائرة املتعدد الذين 

األمة �ألكثرية أهل احللق والعقد، وهم عينوا الفقيه، توفر نت يع  واذا، توفر الشرطانً،رئيسا أو ًاكمل، نفسه

 وهذا ،ذلك توفر الشرطانك،  الفقيه ـما يف النظام احلزيبكـ ية ألكثرهم �نفسهم � عينواذا إوالشرطان، 

ختتار مجاعة  أن مةفلأل  وعليه،عليه العقل واالستقراءما دل ك، ةالطرق الثالث إىل الطريق خري الطرق �لنسبة

  والظاهر،دارةيف اإل ويؤخذ �غلبية آرائهمى، ون بينهم الشوركعشرة من الفقهاء يكم ك احلدارةمن الفقهاء إل

  ً.أيضا أفضلن هذا أ

) مةاألجملس (النواب ى وشور) يةاألكثر (األمةى لشور، املطلقة الشاملةى الشور إىل أقرب ألنه )١

  ).الفقهاءى شور(املرجعية ى وشور



١٢٩

ٌفـلو ال نـفر من كل فرقة منـهم طائفة﴿: قوله سبحانه إىل نه أقربوأل) ٢ َ ََِ ِ ٍ ِ
ْ ُْ ْ َ َِ ِّ ُ ْ َ ون ك إىل  مما يلمع،)١(﴾َْ

.داء من �حية �نيةاأل ىلإ و،االستيعاب من �حية إىل الطائفة أقرب أن ومن املعلوم، الفقهاء طائفة

ن إف، سعة العمل ىلإو،  اجلماهريآاهليبة لد ىلإو، اصابة الواقع ىلإو، لمةكمجع الىل  إنه أقربوأل) ٣

.ما هو واضحكنه عقلي شرعي إ ف، احلديث ما يفك ،هللا مع اجلماعة يد

  

  رادة الشعبإيم كحت :٢

، فسهممصري أن إىل تنفيذ آرائهم �لنسبة على يقدرون مبعثرة الى  قوأفرادهم   مبافراداألن إ :الثانية

  .و�مؤ والتصرف يف شفراد األإدارة، ما هو واضحك مكن احلإف

ام كاحل حيث إن ،شريعة أو  البالد اليت ال تؤمن بعقيدة ما يفكً لياكان ك والتصرف سواء دارةوهذه اإل

ما يف البالد اليت تؤمن كيف اجلملة ، أو والقضائية وينفذون القانون �لسلطتني التنفيذية يضعون القانون

ون كن تأو  البد،يةسالمما يف البالد اإلك اخلاص طارام مقيدون �إلكاحل حيث إن  ،لعقيدة والشريعة�

  رادة املتصرف فيه؟إوملاذا هذا التصرف دون ، ًتصرفا يف الناس

ما يف البالد غري ك، رادة مطلقةإانت كسواء ، م هو الذي يريده الناسكون احلاكينشأ لزوم  ومن هنا

   سالم اإل ما يفك،  خاصطارادة مقيدة �رإ أو ،املؤمنة

                                                

.١٢٢: سورة التوبة) ١(



١٣٠

من وحدات  يبار تستقك فالالزم جتميعهم يف وحدات ،...م الفقاهة والعدالة وكحيث يشرتط يف احلا

، �رمث األ، باركمث ال، ون العيون الصغارك فتعالقطرات اليت تتجمك ،فراداأل إىل يصل الدور أن ، إىلصغار

  .البحر أو بريكينصب اجلميع يف النهر ال حىت

يستقون من ا�تمع ،  السياسة حق معرفتهااألموريعرفون ، ون هناك مجاعة من الزعماءكن يأو بدفال

هم حول ءبتلك الوسائط آرا، ا�تمع إىل ويوصلون، اآلراءار وكف االجتاهات واأل،بواسطة التجمعات الصغرية

ون ك�يت �لنتائج املطلوبة اليت ت ز حىتكروتتم، ار يف سواقي خاصةكفوبذلك تتجمع القدرات واأل، األمور

 على وال أمر على يقدر ًزة وحيدا الكالدولة املتمرى ون الفرد الضعيف يف مقابل قوكي فال، يف صالح ا�تمع

  .ز واجلمعكالقدرة والتمر زةكالقدرات املبعثرة الضعيفة غري املتمر يوعليه فاحلزب يعط، تغيري

شعال إيسبب  يلو من نور الشمس الكألف  حيث إن، عة الشمسشومثله مثل الزجاج اجلامع أل

صلى هللا ( وقد ورد عن الرسول ،النارى يف مثل هذا الزجاج أعط فكولو مبقدار  ع النورجتم إذا أما، شيء

هللا  ألن ،ون معهم قوة هللاكواجلماعة ت، القوة والقدرة ن اليد مبعىنإ ف)١(هللا مع اجلماعة يد: )عليه وآله

  .انه جعل القوة يف التجمعسبح

 ءيون الشكيف جبمع الفاقدين يكف، ل فرد فاقد أن ك ببيان،يعطيه ء الييف وفاقد الشك: فال يقال

 ة من اجلهلأفرادون العلم بتجمع كي أو ، بتجمع احليوا�تنسانون اإلكي أن  وأليس ذلك مثل، فقدوهالذي

  .ذاكوه

                                                

.١٢٧اخلطبة : �ج البالغة) ١(



١٣١

صفة   سبحانه جعل يف هذه الصفة اجلديدةوهللا، التجمع صفة جديدةن إ ،ن اجلواب واضحإف

ّون الشالل الذي له قدرة خارقة عن قدرة كن جتمع القطرات يإف، ثري من التجمعاتكذلك يف كو، القدرة

، إىل هدم اجلدران على ون الفاس القادركتجمع ذرات احلديد يوب، ون املدينةكوبتجمع البيوت ت، القطرات

  .مثلةغري ذلك من األ

  

   السياسة التطبيقيةمدرسة :٣

 ًعلميا وال ترتبط �لسياسة ال ن املدارس الإف،  احلزب مدرسة السياسة التطبيقية للجماهري:الثالثة

، العلم غري العمل أن ومن الواضح، ًتعليم السياسة علمياّ إال تعمل ال ومدارس السياسة اخلاصة �ا، ًتطبيقيا

عمال ذلك من درس اهلندسة غري من عمل مدة يف األكو، بة الطبا غري الذي له خربة يف فالذي يدرس الطب

  .غري ذلك، إىل اهلندسية

 الذين فراداأل حيث إن، مدرسة علمية للسياسة أنه ماك، هأفراديف  يفاحلزب يوجد الفهم السياس

ًليا خارجياً يطبقو�ا تطبيقا عمبز احل يف أو  املدارس السياسة علموا السياسة سواء يف ل اليومي حيث التداو، ً

  .ل يومكالدور  فحاهلم حال البناء الذي يبين، خذ والعطاء السياسيني الدائم لألؤوالتهي، للمواضيع السياسية

 يالرشد السياس يهذه املدرسة تعط أن ماك، ون التعلم والتعليم السياسينيكي و�ذه املدرسة احلزبية

ونة من العيون كامل �راأل،  أ�ر ا�تمعيصب فيه بريكر تيااحلزب  أن حيث عرفت،  ا�تمعأفرادل كل

ن ورد يف إف ي،وتطبيقها العمل تعلم السياسة إىل  و�ذا يندفع الفرد يف احلزب،ونة من القطراتكامل، الصغرية

  ال كويف ،  تعلمهاًن ورده جاهالإو، هلمًاحلزب عاملا �لسياسة تقدم ع



١٣٢

  .يالتطبيق اخلارج على ًيتدرب عمليا احلالني

  

  لية السياسيةومل املسؤحت :٤

محل هذه  على واحلزب هو الذي يقدر، ةيلية السياسومن حيمل املسؤ إىل  ا�تمع حباجة:الرابعة

  .احلزب إىل ولذا فا�تمع حباجة، ذلككبينما الفرد ليس ، ليةواملسؤ

 خالقليس مرادهم األ ذإ ،خالقن احلزب مدرسة األ� ييف االصطالح السياس وهذا ما يعرب عنه

  .تتوفر يف محلة السياسة أن خالق اليت جيببل األ، خالقيف علم الفلسفة واأل اليت يصطلح عليها

  : فنقول،ةربعجزائه األأل كمن حتليل   البداألمرولتوضيح هذا 

 إدارة عبارة عن مدما تق أنه كضوحفلو، لية السياسيةومن حيمل املسؤ إىل ا�تمع حباجة أن ماأ) أ

من يثق االجتماع  ون يف ا�تمعكي أن فالالزم، عراضهم ودمائهم ومقدرا�مأمواهلم وأ  علىوالتسلط، الناس

  .لية السياسةو فيحمل مسؤ،ليهإلقاء مقاليد السياسة إبه يف 

برية من نفس كاحلزب عبارة عن مجاعة  ألن ،وليةؤمحل هذه املس على واحلزب هو الذي يقدر) ب

خوا�م إبنائهم وأبرية من كالناس يديرون أنفسهم بواسطة مجهرة  أن احلزب ون معىنكو�لنتيجة ي، الناس

.الذين يثقون �م

  :الفرد ألن ،وليةؤن من حتمل املسكأما الفرد فال يتم) ج

  .ثريةكانت قدراته كمهما  السياسية الطويلة العريضة دارةاإل على قدرة له ال: ١

  ون كي أن نكمي فال، شبه ذلكأما  أو ميرض أو نه ميوتإف، دوام له وال: ٢



١٣٣

  .موضع الثقة

 ،فرد غري نزيه إىل ًثريا ما ينقلب الفرد النزيه يف أنظار الناسه كحيث إن، وال ضمان لبقاء نزاهته: ٣

ن مفاهيم احلزب وأل، والستمرار حياته له دوام وبقاء ممتد،  السياسيةدارةه له قدرة اإلأفرادثرة كبينما احلزب ل

ون احلزب مورد ثقة الناس كوبذلك ي، ًيا نسبنزاهه على يًان احلزب نزيها بقكذا إف تتغري مبثل تغري الفرد ال

  يفاألمة النزاه الذي حتتاجه ومن جهة بقاء ،ومن جهة االمتداد الزماين، من جهة السعة العلمية، ًسياسيا

  .ًوجهةً يفاكًما وك أي ،من تضع ثقتها عنده

ما قد كن الفرد إ ف،خالقتسمية احلزب مبدرسة األوجه ، أي  الرابعاألمرا تقدم ظهر وجه ومم) د

ًون صدوقا مستقيما متواضعا حمبا للخري عامالكي ً ً ً  ،خالق رفيعةأفالن ذو : وبذلك يقال،  خلري ا�تمعً

 ال، الناس ىلإمن الناس و ّالإون كي  وحيث وجد حزب ال،تلك الصفات اخلرية على ذلك احلزب املبينك

  .ه الصفاتيوجد حزب ليس �ذ أن نكمي

  

  ))األحزاب املنحرفة((

من ال توجد فيه ،  املنحرفونفراداأل وأ،  السرية اليت يصنعها املستعمرونحزابقد يوجد يف األ، نعم

وليس ، ما يصنعه االستعمار رتل خامس حيث إن ،حزابالم يف مثل هذه األكن ليس الكل، هذه الصفات

ما يصنعه  أن ماك، يةسالميف البالد اإل يوالبعث يالشيوعوذلك أمثال احلزب ، ً�مسه زوراى سمين إو بزحب

 إىل وصول أو النتقام بل جتمع أصحاب عقد، ًون حز� �ملفهوم الصحيح للحزبكالي يمنحرف داخل

وسرعان ما يتشتت ، يعتمد عليهما الناس وال، منهما أخالقيات يون ألكولذا الي، يهدف شخص

  . الثاينومبوت زعمائه املنحرفون يف، ولاألبقطع االستعمار عونه يف ، مهاأفراد



١٣٤

  

  يوالعمل يركمدرسة االنضباط الف :٥

، مكاحل إىل احلزب حياول الوصول ألن وذلك، يري والعملك احلزب مدرسة االنضباط الف:اخلامسة

، ًصالحيا يريد تطبيقه يف ا�تمعإًللحزب بر�جما  ألن وذلك، وسحب البساط من حتت أقدام منافسيه

حياول منافسة ه حيث إنو، مك احل ومقاليد القدرة هي، مقاليد القدرة إىل �لوصولّ إال نكمي يق الوالتطب

ه أفرادديد يف ان البد للحزب من االنضباط الشك، برية ذات قدرة وانضباطكومة مؤسسة كواحل، ومةكاحل

روا مبوضوعية وصحة كفن ي�، يركفه االنضباط الفراداحلزب أل يفيعط،  من املنافسةنكيتم وبراجمه حىت

  .واستقامة

ن مقابلة كمي ال يولوال االنضباط العمل، يمل حيصل االنضباط العمل يركذ لوال االنضباط الفإ

  .ومةكاحلى االنضباط املوجود لد

 اليت توجب   هييواجلسد يركثرة العمل الف كحيث إن، يه االنضباط العملفراداحلزب أل يما يعطك

  .عمل ون علم والكي وبدون االنضباط ال، للحزب يف االنتخا�ت الرأيهم ءطاعإالتفاف الناس وثقتهم و

وهذا االنضباط العلمي ، النجاح إىل ان أقربك ،ثركان عمله أكو، ان انضباط احلزب أحسنكلما كو

، ومية وغريهاكيف مثل املؤسسات احلّ إال يوجد االنضباط العملي ال أن ماك، بقدرّ إال تعطيه املدارس ال

، ليدخلوا يف مدرسته ويتعلموا االنضباط، يرتبط ��تمع ومي وحنوه الكاالنضباط احل أن  املعلومومن

  . يف احلزباألمرفينحصر 

، ما من املهام احلزبيةإًما من احلزب رأسا وإ، نشاط له وال انضباط  يطردون من الحزابولذا جند األ

ًون عضوا صاحلا حىتكي، ليوالعم يركاالنضباط الف على الفرد يف احلزب ذا ريبإو ، خرج عن احلزب إذا ً

  ) والنشاط االنضباط( و�ذا امليزان ،وهو داخل يف احلزب عمال احلزبأ عماله اخلارجة عنأ  يف وحىت



١٣٥

 يف رتبة متأخرة من السابقني فراداأل أو ون هذا الفردكوقد ي، يناآلخر على  يف احلزبأفراديتقدم فرد و

  .زب الدخول يف احل يف عليهم

واجلديد يريد ، قدمي ألنه فالقدمي يريد احرتامه وتقدميه، بني القدمة واجلدة ون هناك تصارع دائمكولذا ي

ًن العاقبة دائما كول، سلكبينما القدمي قد ترهل و، نشطأأليق و ألنه ،ماميالصف األ إىل شق الطريق

  .حسنتقدمي األ على ا�تمع جبل إذ ،ثرهم صالحيةكأل

َ الزبد فـيذهب جفاء وَََّفأما﴿: قال سبحانه ً ُُ َ ََ ْ َ ُ ِأما ما يـنـفع النَّاس فـيمكث يف األرضَّ َْ ْ ِ ُ ُ ْ َ ََ َ ُ َ ْ ََّ﴾)١(.  

  

  صنع التنافس اخلالق :٦

 من اآلخروبني هذا احلزب واحلزب ، ه من �حيةأفراداحلزب يوجد التنافس بني  حيث إن :السادسة

 أن نكيتم  بطبعه النساناإل حيث إن  ـةثرين من �حية �لث ا�تمع املبعأفرادوبني  هأفرادوبني ، �حية �نية

ومات ذات كولذا جند احل، ًون احلزب مضمارا للتقدم والتقدميك ي ـ�خر نفسه وتقدم غريه عليهى ير

  .غري ذلك، أو الفن أو سواء يف العلم،  يف تسابق دائمحزاباأل

ُسارعواَو﴿ :انهفقال سبح، فس يف اخلريالتنا إىل يمكوقد أرشد القرآن احل َُِفاستبقوا﴿ و،)٢(﴾ِ ْ َ﴾)٣(، 

َ ذلك فـليـتنافس المتنافسون يفَو﴿و ُ
ِ ِ

َ َ َُ ْ ِ َ ََْ﴾)٤(.  

  

  االمام إىل تقدمي الشعب :٧

املؤسسات االجتماعية  أن ماكف، سائر املؤسسات اليت هلا قيمهاك،  احلزب له قيمة املؤسسة:السابعة

، ذلك املؤسسات السياسيةك، وجودها خري من عدمها أن حىت، هلا قيمها واالقتصادية والرتبوية وما أشبه

يقدم ه حيث إن، احلزب إىل ذا �لنسبةكوه، هاألجل وضعت املؤسسة  يف اجلهة اليتاألمةاملؤسسة تقدم ن إف

  .السياسة إىل  �لنسبةاألمة

  .لفوائدمجال لتلك اإمنا هذه إو، هذه الفائدة ليست فائدة جديدة غري الفوائد السابقة أن والظاهر

                                                

.١٧: سورة الرعد) ١(

.١٣٣: سورة آل عمران) ٢(

.١٤٨: سورة البقرة) ٣(

.٢٦: سورة املطففني) ٤(



١٣٦

 ما يقدمون النشاط والعون املايلك، اختيار العضوية فيه إىل عضاءفلهذه اجلهة يتقدم األ، انكيف كو

ن يؤخذ أان البد وكوالعقالء يقدمون عليه ، شياء الضارةن من قبيل األكن احلزب ملا مل يإف،  تقويتهألجل

  .حسنه على اقدامهم دليل  إنحيث، يقدم العقالء عليه مثل سائر ما، حسنه على ًقدامهم دليالإ

ًتصديقا منها ، �او تقدمي شؤألجل السياسية �ملال حزابعانة األإومات كوقد قررت مجلة من احل

 حىت احلزب أن وذلك حبجة، ملانيا الغربية واليا�ن وغريهاأو  الشماليةإمريكاو إيطاليا أمثال ،بفائدة احلزب

 على  فليس،نه مما يريده الشعبأو، هذا ا�ال مام يفاأل إىل  األمةيسري يف تقدمي  ،املخالف منه للدولة

  .قليةخمالفته �أل أو يةألكثرتالحظ موافقته للدولة � أن ومةكاحل

حيصل ما  أن منا عليهإ و،ساعد الدولة احلزب تال املتعددة حزابثر دول العامل ذات األكأنعم يف 

  .غري ذلك، إىل وتربعات احملسنني ات العضويةوبطاق من أمثال بيع اجلرائد، األموالحيتاجه من 

يف ك األمةموال أيتصرف احلزب يف ، تاتوريةكا ديحيث إ�ف، وحدة احلزب على ومات املبنيةكما احلأ

  .يشاء



١٣٧

ال شيء أهم  إذ ،ن فيها أضراركمل ت إذا ،خيالف ما تقدم من البنود السبعة ال سالماإل أن ىخيف وال

  :من فوائد وجود احلزب

  . يف املنتخباألمةرادة إفريغ تك) ١

.املبعثرة يف الشعبى وجتميع القو) ٢

ً. سياسياألمةوالتقدمي �) ٣

.لية النظيفة الصاحلةووين املسؤكوت) ٤

.يوالعمل يركوصنع مدرسة االنضباط الف) ٥

.األمةجياد التنافس احلر الصحيح لتقدمي إو) ٦

  . النواحي واليت منها السياسيةوين قيمة جديدة يف ا�تمع يف �حية منكوت) ٧



١٣٨

  

  احلزب بني مؤيديه ومعارضيه

ضرار أروا من كاذم ر يف هذه املسألةكونذ، فوائد احلزب ر� يف املسألة السابقةكذ قد): ٣٨ مسألة(

ضرار واملنافع ون أهم من األكي أن نك وما مي،ل عيب يف نفسهكوزن ى ونر وراتكقدم املذولن، احلزب

 تساو� أون إ ،ًضرارا ومنافعأله  أن ء ثبتيل شكن إف، الوجوب أو احلرمة أو جب اجلوازيو حىت، املتقدمة

ً ان واجباكحدمها مبا مينع النقيض أن زاد إ و،�حد أقسامه الثالثةًان جائزا ك ال مينع النقيض حدمها مباأزاد 

  ً.حراماأو 

  :ضرار أمورور من األكواملذ

  

  ))مزامحة احلرية الفردية((

ذا إف، عمالهأآرائه و يف  قبل دخوله يف احلزب حرنسانن اإلإف، احلزب يزاحم احلرية الفرديةن إ :األول

ن للفرد كولذا مل ي، طرد من احلزب ّالإو، ية يف قوله وعملهاألكثرن يتقيد �راء دخل يف احلزب جيب عليه �

  .ثريةكمهية لألبل األ، يف احلزب أمهية خاصة

 الذي جعل الناس سالمحتطيم احلرية الفردية خالف اإلن إ ينيسالمذلك بعض اإل على ورمبا أضاف

  .أمواهلم وأنفسهم على مسلطني

  :وفيه

 مبا ال، حيدد من حرية نفسه بنفسه أن نسانوحيق لإل،  يدخل يف احلزب �ختيارهنساناإلن إ :ًوالأ

   نسانون اإلكى ومقتض، القدر احملرم إىل يصل



١٣٩

  .)١(أمواهلم وأنفسهم على الناس مسلطونن إف، له ذلكأن  ونه غري احملرمةؤًخمتارا يف ش

، بعد الدخول مل يفقد حريته فهو حىت، ي وقت شاءأخيرج من احلزب يف  أن يف ّالفرد حر مث إن

  .فاحلزب مل يناف احلرية

 وقدرته نسان وهو مزيد قوة اإل،جنب ضرر التقيد إىل ية يف نفع الفرداألكثر يالتقيد برأن إ ً:و�نيا

  .املصلحة املهم على هميقدم املصلحة األ ًثريا ماك نسانواإل، ما تقدم من مثال القطرات املتجمعةك

ونه يف الصف كونفع ، ثريةكًوالعمل ليس دائما يقع يف الصف املقابل لأل الرأيالفرد يف ن إ ً:و�لثا

 أن فرق بني هذا وسابقهوال، ًونه يف الصف املخالف أحيا�كضرر  على يغلب أو ييواز ًحيا�أاملوافق 

ضرر املخالف ن إ :وهذا يقول، ًونه قو� �النضمامكضرر املخالف يقابل بنفعه يف ن إ :ان يقولكالسابق 

  . املوافقاآلخر الرأي يقابل بنفعه يف ًاملخالف مثال الرأي هذا  يف

  

  ))خالف وحدة األمة((

ومات ذات كاحل، أو حزابات ذات األومكسواء يف احل، األمةوجود احلزب خيالف وحدة ن إ :الثاين

احلزيب  إىل األمةيوجب تشقيق   واحلزب الواحد،األوليف  األمةلمة ك تفرق حزاب حيث األ،احلزب الواحد

 ،سرة واحدةأ أفراد�م أل ك الى ورأ،ل واحدك بشفرادان مجيع األكن حزب ك فلو مل ي،والالحزيب يف الثاين

وحيدث التضارب ، ّون االنتماءات املختلفةكحيث تت، ةاألمل احلزب داخل كتش إذا خبالف ما

  .واالختالف

  ً. وتعدداًهذا الرأي خيالف أصل احلزب وحدة أن ىخيف وال

  :وهناك رأ�ن آخران

                                                

  .١١ ح٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األانظر ) ١(



١٤٠

ان يف كملن  ّالإيفسح ا�ال  تاتورية والكيوجب الدي ألنه ،الذي خيالف احلزب الواحد الرأي :١

  .اجتاهه فقط

. املتعددة دون احلزب الواحدحزاب حبجة ضرر األ،ثرة املتعددةك املتحزابالرأي الذي خيالف األ :٢

  

  حزابموقف الشيوعية جتاه األ

  .نصار الرأي الثاينأالشيوعية والفاشية من 

 واحلزب، طبقات ية حيث الكاالشرتا إىل ن الالزم قيادة الشعب�، فقد استدلت لرأيها، أما الشيوعية

  .يةكاالشرتا إىل األمر ي فال ينته،للطبقاتًان سببا كً ان متعدداإذا ك

 فاجلمع ،يوجب حتطم الوحدة حزاب واحدة وتعدد األاألمة�ن ، فقد استدلت لرأيها، ما الفاشيةأو

ون يف البلد حزب كي أن يوجب، حزاب وبني ضرر تعدد األ،ا مدرسة السياسةحيث إ�بني فائدة احلزب 

  .واحد

 يأ، يناآلخرني ين نتعرض لرد الرأأو البد،  يف املسألة السابقةوحيث قد تقدم فوائد احلزب املتعدد

  .عدم احلزب املتعددعدم احلزب و

   :فاجلواب عنه، ر للحزب من الضرركأما ما ذ: فنقول

ان التشقق ك، ريد التشقق غري الضارأن إو، المكفهو أول ال،  التشقق الضاراألمةريد بتشقق أن إنه إ

  .لغاء احلزبًالتشقق سببا إلون كي أن نكمي فال، مهم غري

  .ل تشقق ضارك: ن قلتإ

  ذلكك وهو ،مام �فعاأل إىل األمة لتقدمي األمةخذ ببعض ن األإ ف،ذلككليس : قلت



١٤١

: قال سبحانه، ذلككالدين  بل وحىت، غريها أو ةثقافي أو اقتصادية أو ل مؤسسة اجتماعيةك يف 

َُّكان النَّاس أمة واحدة فـبـعث ا�﴿ َ َ ََ ً َ ِ ً َُّ ُ َبيني مبشرين ومنذرين و النََّ ََ َ
ِ ُْ َُ

ِّ
َ َأنـزل معهم الكتاب �حلق ليحكم بـني النَِِّّ ْ َ َ َ ََ ُُ ْ

ِ ِّ ْ ِ َ
ِ ْ ُ َ َ ِاس ََْ

َفيما اختـلفوا فيه و َ
ِ ََُ ِما اختـلف فيهْ

َ ََ ْ ُالذين أوتوهّ إال َ ُ ُ َ
َّ﴾)١(.  

 أو اجتماعية أو يةسياس، ان التقدمكيف أية جهة ، يتحملون التقدم ًثريا من الناس ال أن كذلكوسبب 

ئمة نبياء واألاأل ولذا حارب الناس حىت، بظنهم ضرر ذلك التقدم ًجهال، أو ًحسدا،  أوغريهااقتصادية

  .واملصلحني) يهم السالمعل(

ٍ� حسرة على العباد ما �تيهم من رسول﴿: قال سبحانه
ُ َ ْْ َ َ

ِ ِ
ْ
ِ ْ ِ ْ ََ َكانوا به يستـهزؤنّ إال ًَ ُ َِ ْ ْ َ

ِِ ُ﴾)٢(.  

ٍمهت كل أمةَو﴿: تعاىلوقال  َُّ ُّ ُ ْ َ برسوهلم ليأخذوه وََّ ُ ُ ُ َْ
ِ ِ

ْ
ِ

ُ َ
َّجادلوا �لباطل ليدحضوا به احلقِ َ ُْ ِ ِ ِِ ُ ْ ِ ِ ْ ِ َُ﴾)٣(.  

َأم حيسدون النَّاس على﴿: وقال عزمن قائل َ َ ُ ُ َْ ِ ما آ�هم ا� من فضله َْ ِِ ْ َ ْ َُّ ُ ُ﴾)٤(.  

  .خبار�ت واألغري ذلك من اآلإىل 

يستغلهم  ي الك، الصحيحةى �م يف طريق الشور لسريول، األمةّون حزب لتوعية كذا تإف

، ستبداد هذا العملن حيارب من يريد االأو ما البدك، ن جيهل بعض فوائد ذلكأو البد، تاتوريونكالدي

  .األمةّوبذلك تتشقق 

ى لدو ،ثر من ضررهكأر�ها كان رحبه من اجلهة اليت ذكل، لو قيل بضرر التشقق أنه  إىلضافةهذا �إل

ضار البد  أنه ، أوليس بضار ألنه ماإ، فمثله مثل عمل اجلراح، الضرر على ن يقدم الربحأزنة البد واملوا

   ما يتبعه من الصحة فائدة ترجح ألن ،منه

                                                

.٢١٣: سورة البقرة) ١(

.٣٠: سورة يس) ٢(

.٥: سورة غافر) ٣(

.٥٤: سورة النساء) ٤(



١٤٢

  .ضررهعلى 

ما كستغالل �م يريدون ضرب االأفريد عليه ، لزوم وحدة احلزب على ًره الشيوعيون دليالكوأما ما ذ

ان من كما ك،  العمالإطارن تعدد احلزب يف كمن املم إذ ،حدة احلزب وتعددهربط لذلك بو  وال،يزعمون

  . وحنوهاإمريكايف  االستغالل إطارن تعدد احلزب يف كاملم

، قول مل يقم عليه دليل، بعضها إىل ّتسلل االستغالل إىل حزاباألتعدد  ين ينتهأالبد و: وقوهلم

لوا �العرتاض أجابوا �ذا وملا قوب، رادوهاأف  يف مذاقهميةتاتوركبناة الشيوعية حليت الدين إ :واحلقيقة

 ،ما رضوا حبزب آخر إذا �ن اخلطر يهدد البالد: �م جييبونإأليس ، ورتتاكل ديكالذي مبثله جييب ، اجلواب

ُإين أخاف﴿: بري فرعونكتاتور الكوقبلهم قال الدي َ ِّ َْيـبدل دينكم أو أن ِ ْ ُ َ َ ِّ ِيظهر يف األرض أن َُ َْ ْ ِْ
َ
ِ َ الفسادُ  إىل ،)١(﴾َْ

  .خفاء جوهر مآر�مغري ذلك من التربيرات اليت يتذرع �ا املستبدون إل

  

  حزابموقف الفاشية جتاه األ

 أن  علىًلك دليالبذ يفك وي،تاتورية هذا احلزبكيعلم دي ي منا الأو، بعد ذلك دور الفاشيني و�يت

يرون  الذين ال األمةرادة نصف إفهل سحق  ّالإ و،تاتوريةكه الديءورا ي مهلهل ختتفالمهم صرف تربيرك

  .ونؤفرييدون ما يشا، األمةل كرادة لعطاء اإلإ أو ،أفضل احلزب الواحد يرأ

  هذا مع الغض عما تقدم من

                                                

  .٢٦: سورة غافر) ١(



١٤٣

  .ًاإطالق ذلك  ضرر يف نه الأو، األمةل تقدم يوجب تشقق  أن ك

�م جازإتصح  ال،  نفعيونهازيون وصوليون انتفرادبعض األك حزاببعض األ أن � نسلمأهذا مع 

: وقد قالت الفالسفة من القدمي، ل بعضكًن احنراف البعض ليس مالزما الحنراف كل،  سراحهمإطالقو

  ).ًتسباكم ًاسبا والكون كي ال ياجلزئ(

 بنفس ،التعدد يسبب التشقق أن حبجةويسلم أصل احلزب  حزابينتقض من حيارب تعدد األه مث إن

ًذا يعود احملذور إ و،حزيبالاحلزيب وال إىل األمة يسبب تشقق ًأيضازب الواحد ليس احلأ، احلزب الواحد

  ً.أيضا�حلزب الواحد 

 حزاب يف ظل األنساناإل أو ،ساةأثر مك يف ظل احلزب الواحد أنسانفهل اإل، دور النتائج مث �يت

  ً.مغالطا أو ًون غالطاكن يأو البد،  ومن يقول �لثاين،املتعددة

  

  ًعضاالإل كاملشازب هل يزيد احل

 أو اقتصادية أو لة اجتماعيةكانت املشكن إو، لة �للون السياسيكل مشكاحلزب يلون ن إ :الثالث

تضعيف احلزب املخالف ، أو يف تقوية نفسه، ًي جيين احلزب من وراء ذلك أر�حا سياسيةكوذلك ل، حنومها

  .قدامهأ ليسحب البساط من حتت ،له

مل  إذا بينما، لة يصعب حينئذكن حل املش ألة �للون السياسي فهوكل مشكما وجه ضرر تلوين أ

  .األمة يوجب تضرر ةآلخرفاحلزب �، األمةلة تتضرر كوببقاء املش، ًان حلها سهالكّتلون �للون السياسي 

   انت تلككحيث ،  تعديل مناهجهاألجل  قد تغلق الدولة اجلامعاتًمثال



١٤٤

 يف وضع الربامج حزابتتعاون األ أن لةك وحل هذه املش،م والصناعةتساير تقدم العل املناهج قدمية ال

تح  بفاألمةذا حصل ذلك التعاون انتفعت إو، يما تفتح بعد مدة قليلةك، الصحيحة التقدمية للجامعات

 ن الدولة اليفسر غلق اجلامعات � ًسرا أو انكًعلنا  املخالف للدولة بينما احلزب السياسي، اجلامعات

غلقت اجلامعات لتسرتيح من انتقادهم أولذا ، ساتذة لسوء تصرف الدولةقاد الطالب واألتتحمل انت

، صالح املناهجإه يف ك عدم اشرتائوبذلك يربر احلزب املناو، نةكأطول مدة مم ضرا��مإومظاهرا�م و

صالح إيف  ئناوبتأثري من احلزب امل ونكيشار  الصاحلني الذين الفراد من خربة وعمل األاألمةوبذلك تتضرر 

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ،املناهج

يظهروا احلزب  أن وذلك بقصد،  أصحاب السلطاتاحلزب إىل يوجهه إمنا هذا النقد أن ىخيف وال

وخيتفون وراء ، اليت يريدو�ا النفسهم، تاتوريةك الدي ون هلم املربر يفكفي، األمةًأمام الرأي العام مضرا مبصاحل 

  .فتهم االصالحيةاملربرات البقاء ص

ون كي أن يوجب الدولة ال على  مثل هذه التهجماتحزابن اختاذ بعض األ أهذا التربير على ويرد

 ال هذا احلد حىت إىل  ليست جاهلةاألمةو، ثر من ضرر هذا النحو من التهجمك فائدة أ احلزب غري ذي

لتيهما متلك وسائل  أن كواملفروض ،صادقة يف مدعاها احلزب املخالف أو أية من اجلهتني الدولة أن تدرك

  ً.جمازا أو ً حمظورائان احلزب املناوكسواء ، عالم والدعايةاإل



١٤٥

  

  ركهل يضيق التحزب من آفاق الف

بل املهم ، فاليهم عندهم احلق والباطل، ر أعضائهك فإطاراي يوجب تضييق ، احلزب ضيقن إ :الرابع

َل حزب مبا لديهم فرحونُك﴿ :ان ولذا قال سبحانهكاحلزب مهما ى عندهم رأ ُ َِ ْ
ِ ْ َ َ

ِ ٍ ْ
ِ بينما الفرد غري الداخل  )١(﴾ُّ

احلزبيات (ولذا اشتهر عند الناس لفظة ، ون مع احلق اين وجدهكبل ي،  احلزب ليس له هذا االفق الضيق يف

  ).الضيقة

انتماء ل ك وهل مينع ،شبهأما  أو لغة أو رض أقوم أو دين أو إىل ل انتماءكهذا حال ن إ ً:وفيه أوال

  ،لذلك

ومثل هذا ، ا�تمع ىلإ الطبيعية هم يف ا�تمع ومن ا�تمع وحزاباأل حيث إن، تالزم ال: ًو�نيا

ن يتحمل أو فالبد يف مثل هذا احلزب ان هناك ضيق حىتكذا إو، ما حيس ا�تمعكن حيس أاحلزب البد و

  .ر�ح واألضرارمن �ب قاعدة األ، فيه من الفوائد املتقدمة ملا، هذا الضيق

،  استعمارية ليست من ا�تمعًأحزا� وسط يف الشرق األحزابون األك من غلبة أال نشكشوهذا اإل

 إىل وليذهب ا�تمع بعد، سيادتاتورية تطبق أوامر األك ديأحزاببل هي ، وال يف ا�تمع، ا�تمع ىل إوال

: ان شعارهمكولذا ، وغريهمى  الشيوعواحلزب يكواحلزب االشرتا ما هو احلال يف حزب البعثك ،!اجلحيم

  .آخره ىلإو، واالستبداد �لسلطةى، خراأل حزابواملطارة لأل، ان ديد�م الفرديةك و،)مث �قش نفذ(

  ، نه �عتباره قوةإف، ينحرف ال حىت املةكنعم البد للحزب من املراقبة ال

                                                

  .٥٣: سورة املؤمنون) ١(



١٤٦

حاله ، املةكمل يواظبوا مواظبة  ذاإ هأفرادرب�ء ك وجب ،)١(ه استغىنءارأن *  ىيطغل نساناإلو

ثر من ك احلزب أ بل املواظبة الالزمة يف، والعشرية وغريها والسالح واملال مثال العلمأ، حال سائر القدرات

 ،ذلكك فرادبينما ليس األ، ثريونكعداء أواملؤسسات هلا ، مؤسسة أنه من جهة،  الفرد املواظبة الالزمة يف

ًولو مشوا مشيا ـ املة ك احلزب املواظبة الفرادن ألكذا مل يإ ف، احلديث يفما ك )٢(نعمة حمسود يل ذكو

  .ان هلم خطر السقوطكـ ً عاد�

 ما لبعضهم ،�م وحدة واحدةأل، ل احلزبك إىل يتسر، سلبيات الفرد يف احلزب أن  إىلضافةهذا �إل

  .مجيعهم على بعضهم على وما، جلميعهم

  

  خالقيةاحلزب والوسائل الالأ

ريدون امتداد بقائهم يف حيث ي الذين يرأسون احلزب حيث إن، رافاحلزب مدرسة االحنن إ :امساخل

 على يقدرون بل وال، همؤ يقصر بقااألموربدون هذه  ذإ ،ذب واخلداع والتضليلكهلم من ال البد، الر�سة

غري ذلك من احملاذير ، إىل نفسهم مبظهر النشط العامل خلري ا�موعأظهار إاحلزب و على املةكالسيطرة ال

  .املقارنة للسلطة

  :وفيه

البالد وبني احنراف الطبقة  على لية التالزم بني التسلطكمثل  ليةكفهذه ال، لية التالزمكنسلم  ال: ًوالأ

  .وبني االحنراف... ل قدرة من علم ومال وجاه وكلية التالزم بني كومثل ، املتسلطة

حيث الرتشيد ، ثركاملنافع أ أن شك وال، ضرار واملنافعقارنة بني األفالالزم امل، سلم �لتالزم إذا ً:و�نيا

  مة والوقوف يف وجه طغيان السلطة ري لألكالف

                                                

  .١٢٧ ص١ج: جمموعة ورام. ٤٨ص: حتف العقول) ١(

  .٥٣: سورة املؤمنون) ٢(



١٤٧

  .غري ذلك مما تقدم يف مسألة منافع احلزب، إىل والتنافس احلر للتقدم

  

  هل احلزب عدو للدميقراطية

بينما احلزب من أعداء ، قراطيةونه مؤسسة للدميكا�تمع بعنوان  إىل احلزب �يتن إ :السادس

ل فرد ك�حة الفرصة لإو،  احلقوق  جعل الناس متساويني يفألجلون كيت إمنا احلزب ألن وذلك، الدميقراطية

قيادة  إىل وحيث يصل بعضهم، من املال والرفاه والسلطة وغريها، ل مزا� ا�تمعكوالتمتع ب يف التقدم

ل مهه مصاحل نفسه كمنا إو، األمةبل مصاحل سائر ، فرادن األقاعدة احلزب م مصاحل حىتى ينس، احلزب

  .ً� ملصاحل جديدةتساكوا، ًبقاء ملا حصلهإ

  . القاعدةأفرادضعاف أضعاف ما حيصله  يتنعمون �حزابساء األرؤ أن ولذا جند

ى إىل خرأبعدهم مجاعة  و�يت، يقوضوا عروشهم حىت، وحينذاك تقوم فئة من احلزب بنقد الزعماء

تاتوريني أعداء كفاحلزب مطية لالستغاليني والدي، القيادة إىل وصلوا إذا نفس املنهج السابق ررونكر�سة يال

  .الدميقراطية والعدالة االجتماعية

  :وفيه

فهل هؤالء الناقدون للحزب يرون مثل هذا الرأي يف ، ومةكاحل إىل  �يت �لنسبةاألمرهذا ن إ :ًأوال

 بينما ال، ومةكفما هو مربرهم لتجويزهم احلـ  وهم اليرون ذلك �لفعلـ رون ذلك ونوا يكذا مل يإ و،ومةكاحل

  .مثل ذلك يف احلزبجيوزون 

، ن الرقابة اجلماهريية متنع مثل ذلكإف، ذاكل حزب يعيش يف احلر�ت حاله ه أن كنسلم ال: ًو�نيا

  . الدميقراطيةحزابولئك يف األأقد نمطرح  إذ ،الم فيهكفليس ال تاتوريةك حالة دي أما احلزب الذي يعيش يف



١٤٨

ان بعض كن إ و، تراقب السلطةأحزابتشاء خري أم وجود   السلطة تفعل ماإطالقنسأل هل : ًو�لثا

  .رمتك يفعلون ما ذحزابرؤساء األ

 األمرّ وقد شرع ،)١(يد هللا مع اجلماعة:  ويف احلديث،جناحان للتقدم والرقابة فا�تمع، انكيف كو

ما هو ك، حدمها معناه هبوط ا�تمعأ فانسالخ ا�تمع عن ، الرقابةألجل ركوالنهي عن املن �ملعروف

  .غري حزبية أو انتكحزبية ، تاتوريةكاملشاهد يف البالد الدي

�ا احنرفت �، البالد الدميقراطية على ان لنا مأخذكن إ و،يشاهد يف البالد االستشارية سه ماكوبع

ً اجتماعا أو انتكسياسة ، ل شيءكالرأمسالية اليت تتدخل يف  إىل عدالة االجتماعيةعن طريق االستشارية وال

  .تبنا االقتصاديةكشيء من ذلك يف  إىل ملعناأما ك، ّفتحرفه، غريها أو ثقافة أو ًاقتصاداأو 

  

                                                

.١٢٧اخلطبة : �ج البالغة) ١(



١٤٩



١٥٠

  

  الهكشأصور التجمع و

ملا فيها من ورة كر املذولتوضيح الصو، مجاهلا يف السابقإ إىل ملعناأ، التجمع له صور): ٣٩ مسألة(

  : فنقول،تفصيل بعض تلك الصور إىل  �يت يف هذه املسألة،الفائدة السياسية

  

  تالت النقابيةكالت :١

 رعاية ألجل، األمةصل لتجميع قطعة خاصة من سست النقا�ت يف األأ وقد ،من التجمعات النقابة

  .مصاحلها

َقد أخذ ا� ميثاق بينَلَو﴿: حيث قال سبحانه، يمكر يف القرآن احلكوقد ذ َ َُّْ َ َ َ ُ إسرائيل و بـعثنا منـهم  َ ُ َْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ

َاثـين عشر نقيبا و قال ا� إين معكم لئن أقمتم الصالة و آتـيـتم الزكاة ََّ ُ ُ َُ ُ ََْ َ ََّ ْ َََ ْ َ
َِ

ْ ُُ َ ِّ ِ َّ َ ً َ َ ْ ْ...﴾)١(.  

  . نقابة الطالبيني)سرارهمأقدس هللا (والرضي ى ان بيد والد املرتضكوقد 

 يف بريطانياهم أول نقابة  لواكش، وعرفوا بفائدة هذا الشيء الغرب إىل قلت علوم املسلمنيتناحيث و

من  يف النصف الثاين وأخذت تنتشر هناك، عرتفت مبشروعيتها الدول الصناعيةاوقد ،  للعمالما يقالك

  القرن التاسع عشر 

                                                

.١٢: سورة املائدة) ١(
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 اعرتفت �لنقابة فرنسا عام مث، نطاق واسع على ة املتحدةكان االعرتاف �ا يف اململكو، املسيحي

  .وين النقا�ت للعمالكذا توالت البالد الصناعية يف تك وه،)م ١٨٨٤(

  

  يل النقا�تكهدف تش

، جور وختفيض ساعات العملاليت أمهها ز�دة األ، للدفاع عن مصاحلهم ّون العمال النقا�تكمنا يإو

 أو ًةكشر أو ًان صاحب العمل رأمسالياك سواء، صحاب العملًوظلما من العمال أل ًوليس ذلك اعتباطا

ن أو، مبا يسبب الرفاه للعامل، جر بقدر العملون األكن ي �،للجسدجر العادل  األألجلبل ، ومةكح

.ما يف املدير وحنوهكًر� كًون العمل جسد� فكفيما ي، ركون بقدر العمل والفكي

ر� كما ذك ،ترفع بقدر ذلك الغالء جور البينما األ، التضخم يسبب ارتفاع األسعار أن والغالب

  .)االقتصاد: الفقه(تاب كتفصيل ذلك يف 

ومحاية املرأة العاملة بصورة ، خطار املهنةأصا�ت العمل وإالنقابة �تم حلماية العامل ضد  أن ماك

ذلك محاية كو، وحقوق الزوج وحيث هلا واجبات احلمل والوالدة والرضاع، حيث نعومتها الطبيعية، خاصة

  .ًان هناك طفل عامال إذا ك،طفال العاملنياأل

 ،نشاء �مينات مجاعيةإو، جازات السنوية وأوقات الرفاه واإل،و�تم بتوفري ساعات الراحة للعمال

، وضمان التعليم للعامل، يف حال البطالة والعجز والشيخوخة وصناديق ادخار تساهم الدولة فيها للتأمني

   دعت النقابة العمال على جحافإان كذا إو، سرتهأسية وما أشبه للعامل ووتوفري الوسائل الصحية واملدر



١٥٢

  .هم حقهمءعطاإمما يوجب  ضراب واملظاهراتاإلإىل 

 األمرو، نقاذ احلقإان من طرق  إذا كً،بل هو الزم شرعا، األمر�س �ذا  ال سالمويف نظر اإل

 دساتري خاصة سالموقد جعل اإل، ماماأل إىل ةاألموالتقدمي �ذا القطاع من ، ركوالنهي عن املن �ملعروف

وقد مجع مجلة من ، حاديث الشريفةويف األ، يسالمورة يف الفقه اإلكمذ، ومناهج حمددة للعمال والفالحني

  .الطالب مراجعتهاى فعل، تب خاصةكحقوقهم يف  علمائنا

  

  نقا�ت جديدة

 ،طباءواأل ، واملعلمني،نقا�ت الفالحني  إىلبل تعدته، حد نقابة العمال إىل النقا�ت أمر ومل يتوقف

  .صحاب املهن وعمال املصاحلأغري ذلك من سائر ، إىل واملوظفني، والطيارين، دلةاوالصي، واملهندسني

غري  إىل ، مرةًمثالل سنة ك، داريةوانتخا�ت حرة للجمعية اإل، عضاء منتخبنيأو، إدارةوهناك جملس 

  .ذلك

وين كلت األوىلانت هي النواة ك و،السياسة إىل ًورة سابقاك املذموراألنشاط النقا�ت من ى مث تعد

 تستغل مثل ذلك الشيوعية أن وحاولت، يف خمتلف البلدان الصناعية يف الغرب وغريه  العماليةحزاباأل

  .نمما لسنا بصدد تفصيله اآل ،تافهمكأ على تاتوريةكوبناء الدي تسلمها السلطة إىل ًفتجعله سلما

مسامع جملس  إىل توصل أصوات العمال ومطالبهم أن ألجل، ت النقا�ت يف السياسةمنا تدخلإو

  .نصاف العمالإبشأن  جراءات الالزمةاالختاذ اإل على جبار السلطة التنفيذية إل،األمة

  املة كوبقيت نقا�ت مل تربط نفسها �لسياسة 
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  .ان هلا دلو من الدالء يف هذا ا�الكن إو

، ون العمال حال البطالة واملرض والشيخوخة وما أشبهؤ شألجل، املال إىل تاجالنقا�ت حت حيث إنو

 بغرض وفاء احلاجات ال،  واالجتار بذلك املال لالسرت�ح،ان البد هلا من وضع صناديق جلمع املالك

 وذلك غري مقصود ،اتكنظام الشر إىل  خرجت عن نظام النقا�تّالإو، اتكغرار الشر على لغرض التجارة

  .لنقابةل

  

  الضاغطةى القو :٢

 أو  مصلحتهمإطاريف  وهي عبارة عن مجاعات من الناس هلم مطالب معينة، الضاغطةى القو) ب

، أو تشريع قانون، أو لغاء قانونإل، الدولة إىل ضرا�ت ومراجعاتإلون مظاهرات وكيش، املصلحة العامة

  .تعديل قانون

وغرف االنتظار  املمرات إىل لمةكرمز �ذه ال وي،)لويب(لمة كهذه اجلماعات  على وقد يطلق

وهم يطلبون من رجال ، أعضائها على ا�الس التشريعية للتأثري على شخاص الذين يرتددونواملداخل واأل

 ،وفق طلبهم تعديل قانون أو لغاءإ أو بتشريع، يستجيبوا ملطالبهم أن ومة وممثليهم من ا�الس النيابيةكاحل

  .لفة عن اجلماهريكرفع ال، أو عطاء اجلماهري ذلك احلقإ أو ،لفة عنهمكع رف أو ًعطائهم حقاإل

والدفاع ،  ومنها يتوجهون لتفسري مطالبهم،حلقوق اجلماعةى غرفة االنتظار مبثابة املأو أو وهذا املمر

  .ويب يف اللغة العربية �للولبويعرب عن الل، عن حقوقهم

  :الضاغطةى وأهم الشرائط يف هذه القو

  ى ان فوضك ّالإو، شق عصا الطاعة وال، بدون العنف تخدام الضغطاس) ١
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وال ، مالك اخلاصةوال األ، وميةكمالك احلالضغط بتحطيم األى تستعمل هذه القو وال، ًواضطرا�

، وما أشبه والقتل واجلرح حرق املباين و�ب احلوانيت  وال،رهاب الناس يف الشوارعإو عرقلة املواصالت

  .ىضراب واملظاهرات ومراجعة القوإلفالضغط أديب �

السلوك  على فيها اجلماعة احتجاجها يتبد، لفرتة معينة ون الضغط يف خطوط مدروسةكي أن )٢

.املصاحل العامة، أو املتبع يف رعاية مصاحلها

 إمريكايف فرنسا و، وغريها املواصالت و وشحن السفن واملناجمئضراب عمال املوانإوذلك مثل 

 يالتميز العنصر على  لالحتجاجبريةكمسرية سلمية ) مارتن(ل كقد شف . واليا�ن وغريهايطالياإوبريطانيا و

  .ًضرا� ملنع مطار خاص يف اليا�نإما فعل مجاعة ك، إمريكايف 

نما اليوجد مثل هذا الشيء يف البالد يب، اليت هلا بعض احلر�ت وهذا دائم ومستمر يف البالد الغربية

 يف نسانقيمة لإل ال إذ ،القسوة والعنف والقتل اجلماعيى ة مبنتهكتقابل مثل هذه احلر ذإ ،ًاإطالقالشيوعية 

 فلم ،خريةونة األيف هذه اآل حدث يف بولونيا ماّ إال ،بريكمنا قيمته قيمة آلة حقرية يف معمل إو، هذه البالد

ومن تدخل الغرب ،  العامل  خوفها من الدعاية املضادة يفألجل، ومة الشيوعية من قمعه بشدةكن احلكتتم

  .حيمد للشيوعيني عقباه مبا ال

 إيرانأمثال ، رية الغربيةكالبالد ذات االنقال�ت العس  القمع القاسي وقد تبعت البالد الشيوعية يف

ضراب واملظاهرة اإل حيث إن، وغريها وعراق قاسم وسالم والبعث، ومصر عبد الناصر والسادات، الشاه

 أو الربيطاين أو يكياألمر�ا الغرب  ومات هذه البالد عميلة �يتكح ألن وذلك ،العنفى تقابل �قس

  ومن ، سالموحتطيم بالد اإل، مالء جيوب املستعمرإل، شبهأما  أو سرائيلياإل
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ون ك ومثل هذه احلالة ت،تنايف مثل هذه املصلحة للمستعمر  واملظاهرة وما أشبهحزاباأل أن الواضح

  .راثيني بالد العمالء الو يف

  

  الضاغطةى موقف السلطة جتاه القو

 إىل الضاغطةى رجاع القوإًثريا وسائل السلم يف ك تتخذ ،ومات الدميقراطية ولو الصورية منهاكاحل

  .خراألرضائها للتنازل عن بعض دعاواها إعطاء بعض حقوقها ووذلك �، حالتها الطبيعية

 تلك الز�دة يف الضاغطةى بواسطة القولب العمال وطا، ائةان التضخم مبقدار مخسة يف امل إذا كًمثال

ون يف الصورة كحبجج ت، يناآلخرقنعتهم �لتنازل عن االثنني أو، ائةعطتهم الدولة ثالثة يف املأ، جوراأل

  .صحيحة

، عمال والعمالر�ب األأوالتوفيق بني ، سعارعالج ارتفاع األ على ومات اليوم جاهدةكوتعمل احل

جور سعار واألجلنة خاصة للتوفيق بني األ، أو يم السياسي يف الدولة جملس اقتصادما ينشأ ضمن النظاك

  .بتهديد النظام السياسي يموجة من السخط والتذمر تنته إىل اتساع اهلوة ييؤد ال حىت

الغالب يف أسباب هذا الغالء الفاحش الذي أورث  أن )االقتصاد: الفقه(تاب كر� يف كوقد ذ

ا تصرف مبالغ طائلة يف حيث إ� ،حد سواء على ومات الرأمسالية والشيوعيةكحل�نية اأهو ، التضخم

  .وبه حيدث التضخم ثري من املواد والنقود يف هذه اجلهةكوهذا يوجب صرف الشيء ال، التسلح

  ين آلخرها �ؤعطاإمما يضر ، دلةاون غري عكقد ت، الضاغطةى مطالب القو مث إن
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الصهيونية  إىل ما هو احلال �لنسبةك،  قوة مرتبطة خبارج البالدالضاغطةى انت القو إذا كًخصوصا

ة العاملية لليهود من كا تالحظ الشبحيث إ�ن القوة اليهودية إف،  وفرنسا وبريطانياإمريكااملتواجدة يف 

د تلك البال على تضغطمنا إو،  تقطنها اليت�تم مبصاحل البالد ال، سرائيل من �حية �نيةإومصلحة ، �حية

  .وبذلك خيتل توازن البالد،  مصاحلها اخلاصةألجل

،  قدر العدل يف القوة الضاغطة ـوالقضائية والتنفيذية التشريعيةـ الثالث ى تالحظ القو أن فالالزم

ى فقد تزعج القو، واختالل التوازن واالضطرابى الفوض يحيث يورث التعد، عن ذلكى فتعطيها وال تتعد

السلطة  يتطلب القوة الضاغطة تنح، أو ً فتشرع قانو� ليس يف مصلحة البالدالضاغطة السلطة التشريعية

ان معناه ك ذا استجابت التشريعية لذلكإف، لكم حبجة عجز التنفيذية عن حل املشاكالتنفيذية عن احل

  .الضاغطةى ان احلق مع القوك ذاإّ إال ،ضعف السياسة

 املعربة عن مطالب اجلماعاتى القو أل�ا ،الدميقراطيةأمهيتها يف البلدان الضاغطة الربيئة هلا ى والقو

  .ذلك إىل وما يف ميادين االقتصاد والزراعة والتجارة والعمل واملهن

 أو وعن عدالة القضية، اع عن مصاحلها عن نشاط تلك اجلماعة يف الدفؤل قوة جلماعة معينة تنبكو

، العدالة إىل انت مصاحلها أقربك، �ضجةانت كو ن مربوطة �خلارجكمل تن إ فاجلماعة، عدم عدالتها

  .سكعخبالف ال

 على فالالزم، اجلماعات الضاغطة يرأ على  �راء مجعيا�ا يف احلصولوتستعني اهليئات التشريعية

، أو قدر العدالةعطائها دون إ يف ئختط ال حىت، وقيمة اجلماعات الضاغطة تعرف قدر أن القوة التشريعية

ً ل خطراكها فوق حقها يشءعطاإ أن  إىلضافة�إل، ًين ميثل احنرافا عن احلقاألمرال  إذ ك،ق قدر العدالةوف

   والنظام ،ر�حهاأات وكس أموال الشرو ورؤ،وميزانيتها اقتصاد البالدعلى 
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  .ياالجتماع

ية كاالقتصاد السليم هو الذي يعرتف �ملل أن ،ًتب االقتصادية تفصيالكويف ال، ًمجاالإر� هنا كوقد ذ

 فالالزم، واملواد والشرائط والعالقات يركوالف ي احلق العادل للعمل اجلسدإطار يف ،هاكفردية مبا يف فلال

ى ون القوكت ال أن  فالالزم،الضاغطة مطاليبهاى عطاء القوإالتشريعية مالحظة هذه اجلهة عند على 

وجعل االستشارة ، الة يف نصا�اًبل عو� له يف وضع العد، وحمرفة له يالنظام الدميقراط على ًالكالضاغطة 

  .ًية ميزا� يف أمورهااألكثرو

لني عن ووجتنيب املسؤ، ا عن حدودهموديتع ال حىت، الضاغطةى فني يف القوولذا فالالزم زم املتطر

ًان ذلك متهيدا لالحنراف واختالالك ّالإو، الضاغطةى عن دخوهلم يف القو النظام   . �لتوازنً

 األمرو، بطال الباطلإحقاق احلق وإقامت بواجب  ا إذ،يةإسالم ونكت واجلماعات الضاغطة

يد هللا مع  و،�لنتيجة مجاعة يفه،  اجلائراألمرفلم تتعد احلق ومل تطلب ، ركعن املن يوالنه �ملعروف

  .يسالم اإلطارتلتزم �إل أن بشرط اجلماعة

  

  اجلمعيات التعاونية :٣

،  حقهمن املنتج واملستهلكحق  يل ذكعطاء إأساس  على تؤسس، اجلمعيات التعاونية) ج

ن املستهلك إف، حاجاته إىل ن من الوصولكيتم حىت، نكالتخفيف عن املستهلك مهما أم إىل ضافة�إل

ن من كيتم ال ذلك املنتج قدكو، ثر من قيمتهكحاجة � إىل وقد يصل، ًاإطالقحاجة  إىل يصل قد ال

  ماك، ًاإطالقنتاج اإل
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نتاجه �قل مما إ يوقد يستغل فيعط، ثر من الصعوبة املتعارفةكن بصعوبة أكنتاج لن من اإلك قد يتم

  .يعطيه أن جيب

  :انت اجلمعيات التعاونية وسيلة وضع احلق يف نصابه بواسطة شعبها الثالثكولذا 

  .شعبة تعاونيات املنتج) ١

.وشعبة تعاونيات املوزع) ٢

.وشعبة تعاونيات املستهلك) ٣

 ألجل لون تعاونياتكيش، ةكل طائفة منهم املصلحة املشرتكحيث جتمع  ات الثالثن هذه اجلماعإف

  .غريها أو ثقافية أو بنائية أو صناعية أو انت تعاونيات زراعيةكسواء ، تلك املصلحة إىل الوصول

ون ك إىل ييؤد وجناح التعاونيات، وتشريعات وأساليب تنفيذ، وهذه التعاونيات هلا أنظمة خاصة

الوقوف يف وجه اختفاء املواد  ىلإو، جحافار واإلكالوقوف يف وجه الر� واالحت ىلإو، ًروعاسب مشكال

دون سوء  �ا تقفأما ك، سعار �هضةيبيعوها � حىت رون ذلككل احملتمحيث لوالها لع، ية والسلعاألول

 واليت ، ذلك من الفوائدغري، إىل دلةاجاته �قل من القيمة العن استغالل حاجة املنتج لبيع منتوودو، التوزيع

ال االحنرافني كفهي تقف بوجه ، ذوب للعمال والفالحنيكن الشيوعية من االستغالل املك عدم متًأيضامنها 

  .والشيوعي الرأمسايل

 زواج عزا�مك،  االقتصاديةاألمورقسام الثالثة يف غري عانة األإ إىل ًوأحيا� متتد نشاط التعاونيات

  .غري ذلك إىل مهاهلقيف جوثن وعالج مرضاهم

اطها وتراقب نش، صحة سريها على الدولة تشرف أن ماك، ًوالتعاونيات �خذ العون من الدولة غالبا

  .�ذا االسم وين رأس املالكة غرضها الربح وتيات جتاركشر إىل تتحول ال حىت
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  ىخرأمجعيات 

  :وع آخرتؤسس مجعيات تعاونية من ن، جانب اجلمعيات التعاونية املتقدمة ىلإو

ل من يطلب ك، أو الفالحنيكقراض طائفة معينة مثل اجلمعيات اليت تؤسس يف صورة صناديق إل) ١

ون اقرتاض الصندوق من كي ال أن ما يلزمك ،ون القرض بر�كي ال أن يسالمهج اإلوالالزم يف املن، العون

جور عماله من أالصندوق  يطفيع، ين جبعل قسم من املال يف املضاربةاألمرن تدارك كبل مي، الناس بر�

، أو  التربعية اليت هي ملك الصندوقألموالانت املضاربة �كسواء ، بقدر خاص ال �لنسبة ر�ح املقررة لهاأل

  .ر�حها املضاربية النسبيةأمع طلبهم  أو، رادة أر�حهاإ الصندوق بدون  موال الناس الذين أودعوها يف�

يداع حاصالت الزارع يف خمازن إنظري ، السلف يقراض الزراعية لإلاجلمعيات التعاون يًثريا ما تعطكو

بيع  إىل يدفعه االضطرار ال حىت، وبيعها مبا يتفق وجهد الفالح املقرتض سعارحني ارتفاع األ إىل اجلمعية

  .�قل من الربح املناسب لعمله أو حاصله خبسارة

ومجعية بناء ، مثل مجعية الزواج، جهمحوائ عطاء سائر احملتاجنيإ ألجلواجلمعيات اليت تؤسس ) ٢

ومجعية بناء ، ومجعية تشغيل العاطلني، جتميلهاأو  ،تصنيعهاأو  ،ومجعية تشجري البالد، نكاملسا

  .وغريها، ودور احلضانة، ودور العجزة، املستشفيات
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 يشملها قوله، حسنة ومرغوب فيها، يةسالمل مجعية تعاونية �لشروط اإلك يسالمويف النظر اإل

ْتعاونوا على الرب و التـقوىَو﴿: سبحانه َّ َ َ
ِّ ِْ ََ ُ   . وغريمها)٢(يد هللا مع اجلماعة :)صلى هللا عليه وآله(وقوله  ،)١(﴾َ

�ا تريد امتصاص أما الرأمسالية فأل، اجلمعيات على الرأمسالية والشيوعية من أشد الناقمني أن ماك

�ا تريد ز�دة نقمة الناس لتتسنم السلطة �سم فأل وأما الشيوعية،  واجلمعية تقف دون ذلك،جهود الناس

  .واجلمعيات تقف دون هذا اهلدف، العامل والفالح

  

   الرأمساليةتالتكالت :٤

، وذلك بتجمع أصحاب رأس املال الذين منهجهم يف االقتصاد منهج الرأمسالية، تل الرأمسايلكالت) د

ًوصنع وعمل ما يدر رحبا ، جحاف واالستغاللار واإلك�لر� واالحت، األمة امتصاص املزيد من أموال ألجل

  .وغري ذلك وفتح املواخري مثل صنع املواد الضارة، الشعب على ضرره إىل من دون نظر

مثاله من ان البد ألك، ًشف أمره فورا فيحول القانون دون عملهمكتل ينكمثل هذا الت حيث إنو

، ثرية ا�لس هلمكون أكت حىت، عالملتنفيذية ووسائل اإلوالسلطة ا والقضاة  السياسيةحزاباأل على السيطرة

ذا إو، مل تنفذه القوة التنفيذية ذاكان قانون هكذا إو، نصاف الناسإل ًفال يشرعون قانو� ضد رأس املال

  عالم الذي سيطروا عليه وأخذ اإل، دانتهمإتوقف القضاء عن ، القضاء إىل األمروصل أ

                                                

.٢: سورة املائدة) ١(

.١٣٧اخلطبة : �ج البالغة) ٢(



١٦١

 بقائه ألجلى ل القوكذا يسخر رأس املال كوه، العام ضدهم الرأيون كي فال، العام الرأييضلل 

  .وامتداد سيطرته

، ه الثروات الفاحشةأفرادنز كيف  يفعل ما يشاء، األمة قدرته يف حكامإتل من كوبعد ما يطمئن الت

هم  ساحات احلرب بسالح الرأمساليني الذين  ودماء الذين يقتلون يف وعرق العمال د الفقراءكحساب على 

  .ويريدون رواج هذا السوق، سلحةجتار األ

مبختلف ى، ومات وتسقط أخركوتقيم ح ، اخلفاء ضد الغالبية يف تالتكو�جلملة تعمل هذه الت

ثر الفعال يف وهذا الوضع له األ، تلةكرادت الوقوف دون نشاط الأ�ا أّ إال ،أساس هلا اال�امات اليت ال

  .وما أشبه تلك البالد لغربيةملانيا اأو إمريكاك، بالد رأس املال

الر� الذي ورد كبل بعضها من أشد احملرمات  ،يةسالملها حمرمة يف الشريعة اإلك األمورومثل هذه 

ِفأذنوا حبرب من ا� و رسوله﴿ :فيه ِِ
ُ َ َ َِّ َ

ٍ
َْ
ِ َُ ما ك ،)٢(لها بذات حمرمكًمثا من سبعني زنية إًن درمها منه أعظم أو ،)١(﴾َْ

سل سحت املسرتغنب أن ورد
  .غريها من النصوص، إىل )٣(

 والشرائط ر واملوادكعمل والفال (:شياء اخلمسةون يف قبال األكينظم االقتصاد لي أن والعالج

تل كون التكليت، ون رأس املال ا�حفكمل يت ي العادلسالمان االقتصاد �ذا اللون اإلكذا إو ،)والعالقات

  .ركنف الذالرأمسايل اآل

  

                                                

.٢٧٩: سورة البقرة) ١(

.٩٣ ص١ج: انظر تفسري القمي) ٢(

  .١٤ �ب آداب التجارة ح١٥٣ ص٥ج: الكايف) ٣(
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   السياسيةابحزتقسيمات األ

صلح واأل ،مزا�هاى لنر، مههاأر كعدة تقسيمات نذ إىل  السياسيةحزابتقسم األ): ٤٠ مسألة(

  :فنقول، ًية شرعاسالموفق �لقواعد اإلواأل ،ًمنها عقال

  

   السريةحزاب العلنية واألحزاباأل

.يومك احلطاروقد ينشأ خارج اإل، يومك احلطاراحلزب قد ينشأ يف اإل) ١

وقد يسبق مثل هذا احلزب ، ل االمتيازات القانونيةكًون علنيا وله كياألول أن  القسم والبد يف

قد تسبق  أنه ماك، له القانون وجعلت له االمتيازات وقرر مكاحل إىل مث وصل، ّون احلزبكن تومة �كاحل

  .حزابت الدولة وقررت قانون األءجا إذا ماك، ومة احلزبكاحل

، وقرروا قوانينها حزابيون نظموا األكوملا جاء املل، ن حزبكيني مل يكامللم ك يف العراق قبل حًفمثال

  .إيران يف حزاببعض األ إىل  �لنسبةاألمران كذلك كو

انت مجعيات ومنظمات وجمالس كمنا إو، أحزابن هناك كة الدستورية فلم تك قبل احلرإيرانأما يف 

 ليهاإحتولت املنظمات وما  رست املشروطة دعائمهاأفلما ، لتها االضطرا�ت اليت حدثت من ثورة التبغكش

  مجاعات سياسية إىل 
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ة ءومناو، وميةك سياسية حأحزاب إيرانانت يف كأما قبل الثورة فقد ، حزابون األكت إىل انتهت

ومن دون موافقة ، ؤكية تعمل بتلسالموبقيت بعضها اإل )رستاخيز( ـك يةكنشطت ملوافقة املل، ومةكللح

  .ومة هلاكاحل

ن كتتم ومة الكوحيث تضعف احل، ًعمل احلزب علنا ومة ضعيفةكانت احلكن إف،  الثاينأما القسم

 إىل ومة قوية اضطر احلزبكانت احلكن إو ،ومة يف منافسة دائمةكون هو واحلكبل ي، حتديده أو من منعه

  .ومةكووقع مطرود احل، ًالعمل سرا

 ألن ،حيانومة يف بعض األكمن احلى بل أقو، املعىن  ًون قو� يفكي ين هذا القسم املطرود املختفكل

 ييقو أن البد له، ومةك لتقويض احلًوعامال، ومةكًان خارج النظام مبغوضا عند احلكمثل هذا احلزب ملا 

  .ن من مقابلة النظامكليتم، ًيفاكًما وكنفسه 

، انهكأرعلى  والتهجم، وسالح مثل هذا احلزب يف مقابل النظام الدعاية الواسعة ضد النظام

 أو شخاصولئك األًمؤمنا � يف احلقيقة ان احلزبكولو ، يتبناه النظام من مشاريع ل ماك يف كيكوالتش

  .بتلك املشاريع

 ال ذإ، �نياتلظهور األ سرية احلزب تفسح ا�ال ألن وذلك، وتلتحم تتشقق ً السرية غالباحزابواأل

ًولذا قلما جتد حز� سر�، قف دون التشققوال مجاهري ت، ًحقيقية غالباى شور مناقشات وال وجتده قد ّ إال ً

  .ًحيا� حدثت منه عدة انشقاقاتأو، نفسه على انشق

ان الضغط  إذا كًخصوصا، م القائمكسريني قد يلتحمان لتوحيد جهودمها ضد احلحزبني  أن ماك

  ً.شديدا

، قيادة دفة املعارضة  علىحوال رمبا يوجد حزب جديد أقدر من احلزب السابقويف مثل هذه األ

  .ان للحزب اجلديدكخالء املإل، احلز�ن السابقان أو ًحيا� يضمحل احلزب السابقأو

، وقلة النضج  النظر جبهة االختالف يف، ًأيضا العلنية حزابوحالة التشقق وااللتحام توجد يف األ

  وبسبب توحيد اجلهود 
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هداف يعدون ن أصحاب األإف، املغامن اهلدفية  أوسواء املغامن الشخصية، ثركمغامن أ على للتحصيل

  .رب املغامنكأهدافهم من أ إىل الوصول

  

   الشخصيةحزاباأل

ّون ك ي،مكخارج احل أو مكان يف احلكسواء  يالشخص القو أن يأ، ون شخصيةك قد تحزاباأل) ١

ها يف ءجراإيريد ، ثورية أو صالحيةإون هدفه برامج كوقد ي، �نية وحب الظهورون هدفه األكفقد ي، ًحز�

 ،ماتت ضعفت تلك الشخصية أو إذا ،مل يبق احلزبً ان الشخص املوجد للحزب أ�نيا إذا كًوغالبا، ا�تمع

  .موت مؤسسه أو ميتد بعد ضعف ًهذا احلزب ليس هدفيا حىتألن 

ضعف  أو ن ماتإو دام، عناصر الدوام على ًان حاو�كو،  اهلدفألجلان احلزب وجد  إذا كأما

  .ؤسس لهامل

، وسعة االرتباط �لناس، هأفرادوبثقافة  ،واالهتمام �قتصاد�ت احلزبى، من عناصر الدوام الشورو

واالقتصاد والثقافة واالرتباط أسباب بقاء ، ثرة املوجبة لتفرق القلوبمتنع االستبداد واألى الشور حيث إن

  .جواء الصاحلةاملاد�ت واملعنو�ت واأل

بعد  حىت  حتت ظاللهؤ تستمد منه الشخصية وتتفيحزاباأل أن حد إىل ة قويةون الشخصيكوقد ت

  .مؤسس حزب ًن هو حزبيا والكن مل يإو، رئيس فرنسا) ديغول(ما حدث مع ك، موته
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   الوقتية والدائميةحزاباأل

ى ذا انتهإف،  هدف خاصألجليف وقت خاص و ل احلزبكفيتش،  وقتيةحزابون األكوقد ت) ح

، نفيذيةيف السلطة الت، أو األمةمقام يف جملس  على أراد أحد احلصول إذا ماك، احلزبى انته ذلك اهلدف

 أو  يف االنتخا�تزذا فاإف،  التفاف الناس حولهألجلويعمل ، وخيرج جريدةً ويتخذ مقرا ل مجاعةكنه يشإف

 عدو ألجل ل احلزبكتش إذا ذلككو، وانفض الناس من حوله، وحل حزبه غلق حملهأ ،مل يفز أو شبهأما 

  .ما أشبه ذلك، أو اضطرا�ت، أو ارثة داخليةك، أو خارجي

ن من كتتم ولذا ال، هاأفرادبني  يًوغالبا انسجام حقيق، شبه �لتجمعاتأ الوقتية حزابوهذه األ

  .وركدامة عمرها بعد انتهاء الوقت املذإ

  .وركالفصل املذ�نتهاء ى ينته ال ييل حزب حقيقكعضائها الفرصة لتشأقد ينتهز بعض ، نعم

، ارثة الداخليةكال، أو يلطرد العدو اخلارج، ورةكذ املاألمورتتوحد جتمعات واقعية عند  ًثريا ماكو

ًل حز� واحداكفتش هذا ى ويسم ،)جبهة حترير اجلزائر(لت كوش، ما فعلت ذلك جتمعات اجلزائرك، ً

لوية متعددة منها أحني جتمعوا حتت  ونذا فعل الفلسطينيكوه، ما أشبه ذلك أو االحتاد أو �جلبهة التجمع

  ).ظمة فتحمن(

  

  فاح الفلسطيينكثغر�ن يف ال

   أن ويبعد ، مأخذان مهمانبعض املنظمات الفلسطينية على يؤخذرمبا ان كوإن 



١٦٦

  :ومها ،تنجح هذه املنظمات بسبب وجود هاتني الثغرتني فيها

ّ إال سالماإلتنجح يف بالد  ال أنه حومن الواض، العرب أو �ا جتمع حتت لواء فلسطنيإ :األوىل

أساس هلما من الصحة  والقومية والوطنية ال، سالمن شعور الناس وعواطفهم مع اإلإف، يةسالمالتجمعات اإل

  .يف نظر املسلمني

أل�م مل ، ليس عند هؤالء مثله والدين سالح، اليهود حياربون حتت لواء دينهم أن  إىلضافةهذا �إل

  . الدينحياربوا حتت لواء

ًعاطفيا أحيا� ّالإ والقومية أوجب ابتعاد سائر املسلمني منهم ةيالتجمع حتت لواء الوطن ً:و�نيا ً، 

  .قوم غري قومه أو  وطن مجاعةألجلً ندونيسي مثالستاين واإلكفلماذا حيارب البا

سطني يف هذا هو الذي أوقع أهل فل، سرائيلي الروسيي اإلكياألمراألستعمار الربيطاين  أن واملظنون

  .ما حصل ذلك �لفعلك، احلرب احلقيقية على فال يقدروا، يبتعد عنهم سائر املسلمني حىت، الفخ

تدخل يف  أن نكتتم ال، ًمورا هامشيةأو�ا كفال خترج عن ، وما أشبه ما اخلطب والتجمعات واجلرائدأ

  .هل البالد من املسلمني الفلسطينينيأاحلرب يف صاحل  يلتنه، املنت

ره القرآن ك فاجلواب ذ،رضاء املسيحينيإ ألجل، سالمنه البد هلم من جتنب اسم اإلذرهم �وع

رضاء إ ،يهما خريأ أن  إىلضافة�إل ،)١(ْمُهَتـَّلِ مَعِبَّتَتـ ّىتَحى صارَالن  والُهودَ اليَكْنَعى َضْرَ تـْنَلَو: يمكاحل

حيني هذا ون عدد املسيكي أن تقديرعلى  ،مليون عريب مسيحي) ١٥(، أو مليون مسلم غري عريب) ٨٥٠(

  ، أوالعربية، أو يةسالم اإليةاألكثرع افالالزم اتب، يةاألكثرو�يت بعد ذلك مسأله  ،الرقم

                                                

   .١٢٠: سورة البقرة )١(



١٦٧

فيل �ن يظهر ك والزمان ً،عرفا ًشرعا وال الى ترض ال أن قليةحق لأل  والوهم املسلمونالفلسطينية  

ن مستقبل الدنيا أل ،ر�هكذ صحة ما على  يدلًأيضاان التاريخ كن إ و،عملوه صحة ما أو ر�هكذ صحة ما

، مث اسرتدها بعد احلروب الصليبية، سالمفتحها اإل ول ماأفلسطني من الظلم ى ّ جنسالم فاإل،ماضيهاك

  .سالماإلّ إال ن اليسرتدهاواآل

دخل يف  إذا والثوري،  يف لعبة األممدخال هؤالء جادة من املستعمرين إلهناك حماوالتن إ :الثانية

 ً،عراقيا أو انكًسعود� ، يوايل العمالء والثوري ال، ذلك سالف التاريخ وحاضره على  دلماك، اللعبة سقط

  .غري ذلك مما هي معروفة، إىل يكياألمرسرائيلي وملثلت االستعمار الربيطاين واإل

يضر�م  ال أن ألجلو، عالم اإلألجلو،  حتصيل املالألجل ،�م مضطرونوقد جياب عن ذلك �

  .هؤالء العمالء

، ً�جراي  الثورونكي أن ال، املال النظيف يلحتصفمن هدف الثورة ، ن هذا اجلواب غري مقنعكل

ن إف يضر�م العمالء ال أن أما، ينفع أن عالم املرتبط �لعمالء يضر بدل واإل،وعمل التجارة غري عمل الثورة

  .م من ضر�أفهم خدعة أسوكو، الضربف وكيتجاوزون خط أسيادهم يف ال العمالء ال

  .ريةكن العسما هو معروف يف املوازيك، وهذا شيء معلوم يف الفنون الدبلوماسية



١٦٨

  

  يف ننقذ فلسطني؟ك

لها من ذي قبل كنقذت أما ك، لها من أيدي اليهودكنقاذ فلسطني إيفية ك إىل ملاع�س هنا �إل وال

انت حامية كنية اليت ومة العثماكوهي ضعف احل، يفية تعرف من سبب سقوط فلسطنيكوال، من الصليبيني

ٍَّأعدوا هلم ما استطعتم من قـوةَو﴿ :أمهية لقوله سبحانه مل تر أل�ا ،فلسطني ُ ْ َ
ِ ِ

ْ ُْ ََْ ْ َُ ُّ ولغري ذلك من املوازين  ،)١(﴾َ

  .يةسالماإل

تل اليهود يف كمثل ت،  وغريهسالمل بالد اإلك داخل ًتالكل املسلمون تكيش أن فالالزم، نأما اآل

 من العلم والصناعة واملال والسالح والدعاية تل �خذ �سباب القوةكوذلك الت، صهيونيةالعامل حتت لواء ال

قابلوا بقواهم املادية ، ميانوزودوا �إل، قوة الصهاينة ذا وصلت قو�م التنظيمية وسائر قواهم بقدرإف، وغريها

وبذلك ، ين الشرقيني والغربينيمن وراء اليهود من املستعمرى قو) مياناإل(وبقواهم املعنوية ، قوة الغاصبني

  .ذن هللا تعاىلحيصل النصر �

خارج عن صلب البحث يف ه حيث إن، منه �ذا القدر يتفكن، نقاذ فلسطني طويلإالم حول كوال

  .وهللا العاصم الناصر، هذا الباب

  

   اهلدفيةحزاباأل

  ، هدف خاص إىل ل للوصولكي تشأ،  هدفيةحزابون األكوقد ت) د

                                                

.٦٠: نفالسورة األ) ١(



١٦٩

 وال، انوا عمالءك ّالإو، ن �دف تقوية املستعمرينكمل تن إ ، احلقيقيةحزاب هي األبحزاوهذه األ

  .الم لنا فيهمك

ً الثورية غالبا حزابن األأ جند اولذ، ارهمكون من اجلماعة الذين تتقارب أفك تتحزابومثل هذه األ

ل كتش  احملافظةحزاباألبينما ، ار الشبابكالتغيري وجتديد البناء يالئم أف حيث إن، ل من الشبابكتش

ار كأف إىل اب التقاليد أقربكالقدمي والسري يف ر على احملافظة حيث إن، بار السنكًغالبا من الشيوخ و

بنيتهم  ألن ، الثوريني والشيخ قد يدخل يف، فالشاب قد يدخل يف احملافظني، األمرس كًو�درا ينع، الشيوخ

  .رية تالئم غري طبقتهمكالف

، حلادية واحليادية من امللحدين واحلياديني اإلحزابواأل،  الدينية من املتديننيزابحل األكذا تشكوه

َقل كل يـعمل على﴿: ذلك قوله سبحانه على وينطبق ُ َ ْ َ ٌّ ُ ْ ِِ شاكلته ُ ماذا  قل يل يف: ماءكوقد قال أحد احل ،)١(﴾َِ

  .ي رجل هوأر املرء أقول لك كيف

  ،)الشيوخ( ياملاض إىل وقد تنظر  ،)الشباب(ستقبل امل إىل  قد تنظرحزابوحسب هذا التقسيم فاأل

 إىل ان نظرهكن إف ،)امللحدون واحلياديون(الدنيا  إىل وقد تنظر ،)املتدينون(ة اآلخرالدنيا و إىل وقد تنظر

ِادارك علمهم يف ﴿: ما قال سبحانهك، ًة سلبيااآلخر ْ ُ ُ ْ
ِ َ َ ْة بل هم يفاآلخرَّ ُ ْ َ

ْ شك منها بل هم منه ِ ِْ ِ
ْ ُ ْ َ

ٍّ َا عمونَ ُ َ﴾)٢( 

  ً.ان حياداكان بغري مباالة كن إو، ًان ملحداك

  

   اليمينية واليساريةحزاباأل

  ، فراطيإل منهما كو ،اليسارية واليميية إىل حزاب وقد تصنف األ)ه

                                                

.٨٤: اءسرسورة اإل) ١(

.٦٦: سورة النمل) ٢(



١٧٠

  .واعتدايل

  ً.احلاضر واملستقبل شررا إىل وينظر، القدمي إىل فراطي هو الذي يريد الرجوعفاليمني اإل :قالوا

  .املستقبل أو ياملاض إىل نظر له �لنسبة ال،  املتعدل هو الذي يريد حفظ احلاضرواليمني

 ال، خالقأ ال، دين ال(فيه الالءات اخلمسة   ما يأ، واليسار االفراطي هو الذي يهدف الشيوعية

  .)عائلة ال، يةكمل ال، حرية

  .يةكواليسار املعتدل هو الذي يريد االشرتا

، ً يف قدمي الزمان شيوعيانسانان اإلك: يقول ألنه ،هو اليسار املتطرفة رجعية ربعثر هذه األكوأ

  .ذلك القدمي إىل ن جيب العودواآل

 إىل تنظر اليت ال حزابن هذه األكل، مث اليمني املعتدل، مث اليمني املتطرف، يكمث من بعده االشرتا

ِيـعلمون ظاهرا من احلياة ﴿: سبحانهما قال ك، املستقبل إىل نظرة هلم حيث ال، ن تعد رجعيةأة البد واآلخر
َ َْ َ

ِ ً ِ َ ُ َ ْ
ِالدنيا و هم عن  َ ْ ُ َ ْ َة هم غافلوناآلخرُّ ُِ ْ ُ ِ﴾)١(.  

، يول النفسيةوالشهوات واملى اهلو إىل �م يرجعون يف التشريع والتنظيم والتنفيذأ إىل ضافةهذا �إل

ى من ساو: ولذا ورد يف احلديث، ة املستقبليةيومنه تستمد الرؤ، العقل تقدمي حيث إن، ةوهذا رجعية حبت

  .)٢(يوماه فهو مغبون

ًقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا﴿: وقال سبحانه َُ ُ
ِ َْ ْ َُ َ ُ ْ

ِ
َ﴾)٣(.  

  :يسالموقال الشاعر اإل

  املسلمني تقدموا  وقال بين

  ون املقدماكن أن ليناإحبب أو

                                                

.٧: سورة الروم) ١(

.٥ ح من جهاد النفس٩٥الباب  ٣٧٦ ص١١ ج:الوسائل) ٢(

.١٣: سورة احلديد) ٣(



١٧١

  

  افرةكية والسالم اإلحزابألا

  .افرةك الحزابية واألسالم اإلحزاباأل إىل حزابوقد تقسم األ) و

  .توحيد املسلمنيعادة وإل، سالمم اإلكعادة حهو الذي يعمل إل، مبعناه الصحيح يسالمفاحلزب اإل

) الشرقي: الشيوعي(و) الغريب: البعث: (أمثال، فاركل سيطرة اافرة هي اليت تعمل لتقويةك الحزابواأل

: ينطبق عليه قوله سبحانه أن بهى رحأف، والشريعة ًيقف حيادا من العقيدة، أو خيلط بني هذا وذاك أما ما

ِمذبذبني بـني ذلك ال إىل﴿ َ
ِ

َ َْ َ َُ ِ هؤالء و ال إىل َْ
َ

ِ
ِ هؤالء ُ

ُ﴾)١(.  

  

  يسالممن مقومات احلزب اإل

  :الصحيح يسالمومن معامل احلزب اإل

ُنريدَو﴿: ما قال سبحانهك، املستقبل إىل  �لنسبةًون متفائالكي أن )١ َمنن ع أن ُ َّ َلى الذينَُ
َّ ُِ استضعفوا َ ْ ُ ْ

َيف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني و َ ََ ِ ِْ ُ ُ َ ُ َ َْ َْ َْ ًَ َّ َِ ْ ِ َ َكن هلم يف األرض ونري فرعون وهامان وَُمنْ َ ََ َ ْ َ ْ ْ
ِ

َ َُِ ِ َْ ْ ِ َُ
ُجنودمها منـهم ما كانوا ِّ ْ ُ ْ ِ ُ َ ُ ُ

َحيذرون ُ َ   .اتكوالروا�ت املبار، رمياتك�ت الغري ذلك من اآلإىل  ،)٢(﴾َْ

َوجعلناكم شعو� و﴿: ما قال سبحانهك ،ىمنا الفارق التقوإو، نساناإلى يعتقد بتساو أن )٢ ًَ ُ َُ ْ ُ ْ َقبائل َ
ِ َ

َُلتعارفوا َ
ْأكرمكم عند ا� أتقاكم َّنإ ِ ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُ ََ ْ﴾)٣(.

                                                

.١٤٣: ورة النساءس) ١(

.٦  ـ٥: سورة القصص) ٢(

.١٣: سورة احلجرات) ٣(



١٧٢

  .)١(سنان املشطأكالناس سواسية : )صلى هللا عليه وآله(وقال 

  .غريهاإىل ،)٢(نظري لك يف اخللق أو أخ لك يف الدينالناس أما  ):عليه السالم(وقال 

حيث ، ون النابعة من الفرق بينهما خلقةؤالشّ إال ،نول الشؤكالرجل واملرأة يف  يتساوى  ير)٣

ًفروقا تبعا آل يةسالموضعت الشريعة اإل سحب  أو ما من يريد تنقيص الرجل حقهأ، �ر تلك الفوارق اخللقيةً

ومع وظائفها ، سدية عليهاتناسب مع خلقتها اجل ال  اليتعمال اخلشنةوفرض األ، ادز الفسكرام إىل املرأة

ً  رجعياًحز�ى يسم أن ينبغي فال، نوثتهاأومع مجاهلا وعواطفها و،  من احلمل والوالدة والرضاع والرتبيةالطبيعية

  .ًبل وخارجا عن دائرة العقالنية، فحسب

ى ما نرك، عطاء السالح بيد الشهواتإ ميانالعلم بدون اإلإذ  ،ميانلزوم اقرتان العلم �إلى ير أن )٤

والقلق  ،وألف مليون جائع، حلرب �لثة ؤو�ي، حر�ن عامليتان ونتيجته، ذلك يف العاملني الغريب والشرقي

: ولذا قال سبحانه، ميان بدون العلم سطح بدون عمقاإل أن ماك...  السجون وواحلروب والثروات ومأل

َُّشهد ا�﴿ َ ِ َال إله أنه َ ِِْهو و المالئكة و أولوا العلمّ إال ِ ِْ ُْ ُ َ َ َُ َ َ ُ﴾)٣(.

�ت غري ذلك من اآلإىل  ،)٤(حيسن ما ئل امركقيمة  ):عليه السالم(مام أمري املؤمنني وقال اإل

  .والروا�ت

                                                

.٣٤١ص :االختصاص) ١(

.٥٣تاب كال: �ج البالغة) ٢(

.١٧: سورة آل عمران) ٣(

.٨١مة كاحل :�ج البالغة) ٤(
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،  احلرةولزوم االنتخا�ت، بل السياسة جزء من الدين، يك بني الدين والسياسةكعدم التفى ير أن )٥

م ك حتت احلقلياتولزوم رفاه األ، سالمولزوم وحدة بالد اإل، األمةثرية كًم مرصيا � وألكون احلاكو

  .عطائهم حقوقهمإو، يسالماإل

 وصحة اخلط ،هماكيدور يف فل ومابطالن اخلطني الشيوعي والرأمسايل ، يف االقتصادى ير أن )٦

حسب ً ل متساويني اقتصاد�ك وبذلك يعيش ال،ما سبقك ءشياأي جيعل املال يف قبال مخسة ي الذسالماإل

: ما قال سبحانهك، فاءا�مكوينالون ما يسبب تقدمهم وظهور ، عطاء احلاجاتإو، وينعمون �لرفاه، العدل

ًقـلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئـتم رغداإذ َو﴿ َ َُ َ ْ ُْ ْ ِ ُِ ْْ َُ َْ ُ ُُ َ َْ ِ ِ وا�ت الواردة �ذا �ت والرغريها من اآل إىل ،)١(﴾َْ

  .الصدد

يف بالد  املذبذبة أو احليادية أو حلادية اإلحزابلرتبية األ وقد حاول املستعمر الغريب والشرقي) ٧

  .حبزب املسلمني، أو يسالمحدها �حلزب اإلأى يسم أن يصح وال، سالماإل

ًهنا منوذجا واحدا من تلك األ ركونذ انوا ك�م إيقال فيهم  حسن ماألها مجاعة ممن كواليت ش، حزابً

ان منهج كوقد ، يالعموم ي�حلزب الدميقراطى ان يسمكوالذي ، إيرانقبل ثالثة أر�ع قرن يف ، مغفلني

:وعناوين الفصول هي هذه،  وثالثني مادةنيواثنت، ًحز�م الذي طبعوه مؤلفا من مقدمة وسبعة فصول

  .يةسالم اإلالرتبية) األول

  .احلقوق املدنية) الثاين

  .االنتخا�ت) ثالثال

  .القضاء) الرابع

                                                

.٥٨: سورة البقرة) ١(



١٧٤

  . الدينية واملعارفاألمور) اخلامس

  .الدفاع القومي) السادس

  .االقتصاد) السابع

  ... ور فصل الدين عن السياسة وكمث اشتمل الرب�مج املذ

  :ومن غري اخلفي استعمارية

  .مسما يف البند اخلاك ،األمورغري مرتبط بسائر ، جعل الدين يف زاوية خاصة) ١

.ر يف املنهجكما ذك، وفصل الدين من السياسة) ٢

ً.ال جهادا، ًوتسمية احلرب دفاعا) ٣

   .يةسالمضافة القومية عليه بدل اإلإو) ٤

.ر يف داخل الرب�مجكغري ذلك مما ذإىل 

  

  قليات األأحزاب

�زحني ، أو يةلغو أو ،قلية دينيةانت األكسواء ، للدفاع عن مصاحلهاً أحزا� قلياتل األكوقد تش) ز

 وال، األمة املدافعة عن حزابنفسها األ يتسم ال حزابومثل هذه األ، شبه ذلكأما ، أو من بلد آخر

  .قلية يف تلك األًان داخالكبل من ، نكل من متكجتمع حول نفسها 

، شبهأا وم ياك يف تر،واملسيحية واليهودية والعربية رديةكمثل ال، قلياتويف البالد اليت فيها مجلة من األ

، ذاعة وثقافة خاصة �مإمن مدارس ومصحات و، ثركأوذلك لتحصيل منافع ، ًقلية منهم حز�أل كل كتش

  .شبه ذلكأوما 



١٧٥

 أي ه يفأفرادفرق بني  ما املتدين �ذا الدين فالأ،  أقليةسالمغري املتدين بدين اإل ي نسمسالمويف اإل

  .ما هو واضحكجهة من اجلهات 

  .ما أشبه أو القوم أو ن جهة اللغةزب أقلية ميل حكيصح تش ولذا ال

جملس العموم  إىل يرلندينيمثل وصول اإل، ا�لس إىل قلية مندبون األأحزابيصل من  ًثريا ماكو

  .) م١٩٦٠(عام   العراق مناصب رفيعة يف الدولة يف إىل يردكاء من احلزب الضعأومثل وصول ، الربيطاين

 اضطهاد القومية العربية ألجلان ك إمنا ،يف العراق ًراد حز�ك األيلكتش أن  إىلملاعوينبغي هنا اإل

نتم أيها أنتم  إذا ك�م قالواإف، مكومحل السالح يف وجه احل قليةيل حزب األكتش إىل مما اضطرهم رادكلأل

ًالعراقيون قوما عر� فنحن قوم  ت صار إذا ن العراقك ل،ءيون لنا شكي وال ل شيءكم كون لكفلماذا ي، ردكً

ل كمنا إو، وغريهم ردي والعريب والفارسيكفرق بني ال فال، ةءفاكان امليزان الكو، زالت الفوارق يةإسالم

  .يناآلخراحلقوق مع  يمسلم متساو

مثلة أغري ذلك من  إىل ،)سيونكدشنا( حزب ة الدستوريةكوائل احلرأيف رامنة لت األك شإيرانويف 

  .غريهاية وسالميف البالد اإل قليات لألحزاباأل

  .سرعأه أهداف إىل ن من الوصولكمت، ًثر نضوجاكأقلية ان حزب األكلما كو

ما تبدل ك، مطاليبها إىل مل تستجب الدولة إذا ،حاد يسياسحزب  إىل قليةورمبا يتبدل حزب األ

قة �ذه الطري أنه ًزعما منه ،ياحلزب الشيوع إىل ندونيسياإل يف كالذي تش) محراأل يسالماالحتاد اإل(حزب 

  .نقاذ حقوق املسلمنيإن من كيتم

 يالدميقراط(مثل احلزب ، سار يف هذا الطريق إذا يةاألكثرحزب  إىل قلية قد يتبدلحزب األ أن ماك

 نصارهأفصاروا من ، اثوليك والربوتستانتكثري من الكن من النفوذ يف كحيث مت، ملانياأيف ) املسيحي

  .ثريةك لألًوبذلك صار حز�
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   االقليةأحزابالدولة و

ان كفيما  ة الدولةأتسبب جتز ي الكل، قليةأل اأحزابتالحظ  أن الدولة على من الضروري مث إن

 ة اهلندأحيث سبب جتز، يف حزب املؤمتر يف اهلند يسالماجلناح اإل إىل ما حدث ذلك �لنسبةك، ًاحلزب قو�

ن يعملوا �، قليةية يف األاألكثرهم حق ءعطاإ حزب املؤمترثر عدم قبول أوذلك ، ستانكاهلند والباإىل 

ت االستعمار نتم حتأن واآل: يسالم فقال اجلناح اإل،ونؤ ما يشاانوا ميثلو�مكالذين املسلمني  إىل �لنسبة

ذاب املسلمون يف  يةاألكثرم كانت لكو مكاحل إىل ذا وصلتمإف، تقررون لنا ذلك احلق ال، وضعفاء الربيطاين

  .االستقالل إىل )جناح(بقائده  يسالماإلولذا جنح اجلناح ، مكثريتكأ

ستان يف نفع كان استقالل الباك هل ،ستان واملسلمني يف اهلندكوهناك خالف بني املسلمني يف البا

ان ك أو ،ستانيونكما يقوله الباكية سالمية غري اإلاألكثرحيث لوال االستقالل لذاب املسلمون يف ، البالد

 ضمان رجوع اهلند  اهلنديةيف القارة يةسالمون القوة اإلك تحيث ستانكن التستقل البا�، سكصلح العاأل

 دخل سالماإل حيث إن،  ومخسني سنةائةمنذ ثالمث، يديهم قبل استعمار بريطانيا للهندأانت يف كما كإىل 

 يديأو�ا يف كبعد  املسلمني يخذ الربيطانيون اهلند من أيدأ و)عليه السالم(مام السجاد اهلند من زمان اإل

  .ما يقوله اهلنديونك ،قرابة عشرة قرون املسلمني

�سم  يستان الشرقكل يف الباكقلية الذي تشة من جهة حزب األأستان �بتالء التجزك� يوقد ابتل

ن من جتزئة كومات االستعمارية متكوسائر احل ومبساعدة اهلند هذا احلزبى حيث قو) العوام(حزب 

   اهلند(هذه البلدان الثالثة  يمسلم على  والالزم،)دشبنغال(ومة كوتولدت بذلك ح، ستانك�
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ًونوا حز� قو� واحداكي أن )ستانكو� وبنغالدش ً ، يةسالمومة الواحدة اإلكاحل إىل رجاع قارة اهلندإل، ً

  .ليهإذا وجدوا احلق رجعوا إف، نصافإمة و�مل وكهل حأاهلنود منذ القدمي  أن نعرف أن ن بعدكوذلك مم

قائها بإالعيبها يف أل كومل ينفع بريطانيا ، ملا وجد حزب املؤمتر االستقالل إىل  رجعواوهلذا السبب

ومع شدة الفقر ، و�ا جارة هلاكمع  جتد موضع قدم فيها أن نكالشيوعية مل تتم أن ماك، خاضعة لتاجها

 مع، ًألفا) ٣٠(يتجاوز عن  ال، يمليون هند) ٨٠٠(يف  يعضاء احلزب الشيوعأ أن حىت، والبؤس يف اهلند

مع  ن روسياكذلك مل تتمكو، جانب نفسها إىل ن من جذ�اك مل تتمإمريكا أن ماك ً،حزب جماز قانو�أنه 

  .هماكغر� به اهلند للدخول يف فلأثرة ما ك

وحزب ، صحاب الصنائعأمثل حزب ، الصنائع واملهن إىل �لنسبة قلية األأحزابل كقد تتشه مث إن

ل كو، حزابتقف وراء هذه األ  ال األمةحيث إن، حزاب هذه األلالغالب فشن كل، شبهأوما ، التجار

  .ةآلخرل �فشن يأو  البداألمةيستمد نشاطه وقوته من  حزب ال

  

   العماليةحزاباأل

نقاذ حقوق إ ألجل، لت يف البالد الغربيةكول ما تشألت ك تشحزابوهذه األ،  العماليةحزاباأل) أ

ل ك تشحزابانت تلك األكوقد ، ثري من أتعا�مكانوا يظلمو�م �خذ كالذين  ،العمال من أيدي الرأمساليني

   مث تسربت الشيوعية، حزابمتنع مثل هذه األ يوه الرأمساليني ييدانت �كومات كاحل ألن ،سرية
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نوا من كذا متإو داة هدمأ أل�ا ،يف الشيوعية خالصهم أن ولئك العمالأوقد زعم ، حزابهذه األإىل 

ومل ، حتسنت أحواهلم ـ ما وعدهم الشيوعيون املتسللونكـ  مكاحل إىل م �لعنف ووصلوا همكهدم احل

  : العمالية من زيف الشيوعيةحزابنقذت األأن سرعان ما كل، يستغلهم الرأمساليون

مل  ًفتحسنت أحوال العمال نسبيا مبا، انت تلك النقا�ت حرةكوقد ، يل النقا�ت للعمالكبتش) ١

  .االنضواء حتت لواء الشيوعية  إىلحيتاجوا

ومة صارت كفاحل، جتاه العمال أظهرت نوا�ها م يف روسياكاحل إىل الشيوعية اليت وصلتن إ )٢

والقتل واملوت والسجن ، ما سحقت سائر الناسك، فسحقت العمال حتت أرجلها، أبعد حد إىل تاتوريةكدي

حسب ل �ريخ العامل كمل حيدث مثلها يف   وستالني أ�م لينني والتعذيب اليت شاهدها العمال والفالحون يف

.ان للشيوعيةكل مك  ّا سبب عداء العمال يف ممحفظه التاريخ ما

ن مل ينضو بعد كل، فأخذت تعمل ببعض حرية، وعية العمالية الشيحزابمث البالد الغربية أجازت األ

ى حصأتاب مطبوع قبل ست سنوات ك ي وأمام،ًندرة يدارون غالبا من بالد الروس ّالإذلك حتت لوائها 

 ذلك   يفنسان وجيد اإل، لتلك البالدحصاءات الرمسيةل البالد حسب اإلك الشيوعية يف حزاب األأفراد

، ًا ألفثة وثالثنيثالسا زهاء فعددهم يف فرن، د الغربية وحنوهايف البال  الشيوعيةحزاب األأفرادالة ئحصاء ضاإل

ل من كويف ، ًا ألفية وعشرونمثان الرتك ان ويف، فالآ ثالثةويف سويسرا ، ًاألفون تسعة وثالثملانيا الغربية أويف 

  .غري ذلك، إىل ًا ألفمخسة وعشرونالبلجيك والسويد 

  .ًا ألفمخسني الشمالية زهاء إمريكا  ن عدد الشيوعيني يف أآخر يحصاء رمسإرأيت يف  ينإما ك
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العمال ن إ  بل معناه، والفالحني حقهمالعمالى � نقول �ن الغرب أعطأ ذلك وليس معىن

لوية الشيوعية اليت أ من االنضواء حتت ًوالفالحني رضوا بلقمة العيش اليت حيصلو�ا حتت مظلة النقا�ت بدال

  .لقمة العيش حترمهم حىت

مل ، يف أجواء حرة بداء آرائهمسبوع واحد إلأمهلة  البالد الشيوعية أعطت لعماهلا وفالحيها أن ولو

 البالد   الشيوعية اليت تتواجد يفحزابمثال أعداد األأ حىت من العمال والفالحني يف احلزب الشيوعييبق 

الدليل ) يةكتيكاملادية الد�ل(فلتجرب التجربة اليت جتعلها  ر ذلككانت الدول الشيوعية تنكن إو، الغربية

  ).رب برهانكالتجربة أ: ( املثل ويف، ل العلوم واملعارفكالوحيد يف 

فقد خرج العمال ،  وغريهاإيرانء من احلرية يف مصر والعراق والسودان ويجتربة ش ر�هكومما يؤيد ما ذ

املرتبطون  ّالإ  منهمحزابحيث مل يبق يف تلك األ، تيحت هلم فرصة ضئيلةأ أن مبجرد من احلزب الشيوعي

 التنفس بعد موت حيث صار لشعبها بعضن جند الصني واآل، هماكبروسيا والصني وما يدور يف فل

، عن الساحات والدوائر واحملالت وغريها س ولنني وستالني وماوك تنزل تصاوير مار،)ماو(تاتور كالدي

  .تاتورية بعد �قية يف تلك البالدكالدي أن مع، وخيرجون من احلزب الشيوعي زرافات

  .يهما احلرية الصحيحةتعط ما الك، ل والفالحماتعطي حق الع ال لبالد الرأمساليةا أن هذا مع العلم

،  املال ويف احلرية حقهم الشرعي يف  العمال والفالحونىعطأف، تلك البالد إىل سالمولو وصل اإل

ونوا كمل ي  ماالرأو، وغريمها) يةإسالمومة كنريدها ح(و) االقتصاد: (تايبك  العريضة يفّما بينا خطوطهما على 

  .حيلمون به
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   العماليةحزابمصائر األ

  :ثالثة مصائر إىل  العمالية يف العاملحزابفقد آلت حالة األ، ناكيف كو

ويف هذه البالد ،  العمالية يف البالد اليت أعطيت هلم بعض احلرية يف العملحزاب حال األ:األول

  .ماً بل صارت عمالء للشيوعية العاملية نوعا، ًامالك�ا مل تستقل أما ك، حد أدىن إىل ّتقلصت

نت ك هذه البالد مت ويف، فأخذت تعمل يف السر،  مل تعط هلم حرية اليتلبالد ا  حاهلم يف:الثاين

ضغوط  ذلك على وساعد�ا، غراء والدعاية�ملال واإل، ليهاإثري أعداد املنتمني كالشيوعية العاملية من ت

  .ومات احملليةكاحل

، ًاإطالق حزابه األويف هذه البالد حلت مثل هذ، مها الشيوعيةك حاهلم يف البالد اليت حت:الثالث

  .ل قسوةكتاتورية تسحق العمال بك زمرة ديألمرواستبدت �

  

   الشيوعيةحزاب األأفرادقلة 

 إذا ومةكومع ما خيشون من بطش احل، هلم من االمتيازات أعضاء احلزب الشيوعي مع ما أن ولذا جند

البالد مما  أهايل إىل  قلة �لنسبة،هلم ومن اخلروج من احلزب بعد دخو،مل يقبلوا الدخول يف احلزب بل دخوهلم

ون حال احلزب الشيوعي كي حىت، خرجوا عنه أو مل يدخلوا فيه عضاء احلزب لو وجدوا احلريةأ أن  علىيدل

  .احلرية فيها للحزب الشيوعي ي أعطاليت، يف البالد غري الشيوعية يوعحال احلزب الشي  البالد الشيوعية يف
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حصاءات عضاء احلزب الشيوعي يف البالد الشيوعية حسب اإلأر كنذ أن �س �ذه املناسبة وال

  :قبل ست سنوات إىل الرمسية

ثر كأذات  ويف االحتاد السوفيايت، ًن زهاء مخسة وعشرين مليو�لف مليو الصني ذات األ فعددهم يف

مليون يا كاوسلفكويف چي، نل من رومانيا وبولونيا مليو�ك  ويف، ً مليو�اثين عشرزهاء  من ربع مليار

 حيث إن، ورة مبالغ فيهاكعداد املذاأل أن � نظنأمع ، غري ذلك إىل ،و� مثن مليونك ويف ،ونصف

ء يل شكتاتوريني يبالغون يف كالدي أن ومن املعلوم، رقابة حرية فيها وال حصاءات رمسية يف بالد الاإل

  .ء مرتبط خبصومهميل شكرون ضئالة كبينما يذ، ليهمإمنسوب 

م كاحل على تاتوريني الذين قفزواك والدي،يف عراق قاسم، التضخيم والتقليل نا املبالغة يف طريفوقد رأي

  .ويف غريمها،  البهلوينيإيران  ويف، بعده

  : مجلة من بالد العامل بعض هذه املظاهر يف إىل ملاع�س �إل وال

 وملا سقط النظام ، تريد الدولةثرية اجلماهريكأأن  ،ملدة ثالثني سنة انت الدولة تعلنكففي الربتغال 

  .م �حلديد والناركان حيكنه أ و،ره النظامكان الشعب يكي حد أ إىل نه أقبل سبع سنوات ظهر

ية لقطع صلتها سالم البالد اإل االستعمار من عادته تغيري أسامي حيث إن )ثيوبياأ(ويف احلبشة 

انتهاء احلرب العاملية  تاتورية منذكبشع دي �م البالدك حي)سيالسيهيال(ان ك ،ي ا�يدسالمضيها اإلمبا

 نه أظهر وملا سقط، وهم يف حببوبة احلرية والرفاه، الناس يريدونه أن ويظهر، قبل سبع سنوات ما، إىل الثانية

  .رهابإبت وفقر وكان الشعب يف ك حد  يأإىل 
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الشوارع  إىل رج الناس خً،ريون قبل سبع سنوات تقريباكتاتوريون العسكويف اليو�ن ملا سقط الدي

هرون حب ظي ريون من قبلكان العسكبينما ، يظهرون االبتهاج والفرح بتحرير بالدهم من الطغاة املستبدين

  !. �ستثناء زمرة عميلة خائنة،الشعب هلم
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  يةسالم يف البالد اإلحزابدور األ

 أن ما ال حيق ملسلمكو، ةيسالمة يف البالد اإلحلادية ممنوع اإلحزاباأل أن قد تقدم): ٤١ مسألة(

حيق  ذلك الك،  دولة استعماريةإمريكاو الرأمسالية منهج منحرف ألن ،يكمريإجازة حزب رأمسايل إمينح 

ل من روسيا والصني كو، الشيوعية منهج منحرف ألن ،صيين جازة حزب شيوعي روسي أوإمينح  أن ملسلم

  . املرتبطة �الستعمارحزابواأل حرفة املنحزابجتاز األ وهلذا امليزان ال، دولة استعمارية

ية بصورة سالمون البالد اإلؤل شكب، أو ية خاصةسالمون اإلؤية اليت �تم �لشسالم اإلحزابأما األ

 حزابواأل،  االقتصاديةحزابواأل،  العماليةحزاباألك، ون البالد خاصةؤ اليت �تم بشحزابواأل، عامة

  .يسالم اإلطارخترج عن اإل ال أن زة بشرطجافتمنح هلا اإل، وما أشبه، االجتماعية

ْيضع عنـهم إصرهمَو﴿: وقد قال سبحانه، والتعاون يةسالمووجه اجلواز مجع قانوين احلرية اإل ُْ َ ْ
ِ ُ َْ ُ َ َ﴾)١(، 

َوتعاونوا على الرب و﴿: تعاىلوقال  َ َ
ِّ ِْ ََ ُ ْالتـقوىَ  إىل ،)٣(يد هللا مع اجلماعة :)صلى هللا عليه وآله( وقال ،)٢(﴾َّ

  . ذلكغري

                                                

  .١٥٧: عرافسورة األ) ١(

.٢: سورة املائدة) ٢(

  .١٢٧اخلطبة : �ج البالغة) ٣(
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) اركفاأل( لبناء تلونكتييهون ون هناك مجاعة واعون نزكي أن بل املهم، يهمنا اسم احلزب ننا الإو

ولبناء ، ًخراج البالد عن االستعمار أوالإل، مع جزئياته مع العصر احلديث، سالميف ضوء اإل) شياءاأل(و

ً بناء حضار� سالمبالد اإل ًيا �نياإسالمً الرفاه والسالم  إىل ليقود العامل سالم يف يد اإلوجلعل زمام العامل، ً

  ً.�لثا

 وما، ًوشيئيا ًر�كف ّي ختلف عن العصر احلديثسالمالعامل اإل ألن ،شياءار واألكفمنا قلنا لبناء األإو

، يف �ملرحلتني الثانيتنيكف، ن من اخلروج عن حبائل االستعماركيتم ين الءدام مل ينب البلد �ذين البنا

  :دوار الطفلأك، دوار ثالثةاملسلمني منذ النهضة الغربية مروا �ن إ :ر�ه نقولكح ما ذولتوضي

  ً.شيئا ًرا والكيفهم ف ال، ون حاله أشبه حبال النائمكي ن الطفل أول ما يولدإف) ١

عمال ل واللعب وسائر األكولذا �خذ يف األ، اركفيفهم األ وال، شياءمث بعد مدة يفهم األ) ٢

ويشعل ، ولذا نراه ميد يده ليأخذ القمر ،شياءوراء األ ما على وبدون االطالع، ركن بدون فكل، راديةاإل

بدون ، ويبدل الذهب �لتمر، يغرق أنه ويقفز يف املاء بدون مالحظة، الثقاب بدون مباالة الجتناب النار

  .مثلةغري ذلك من األ، إىل لوف أضعاف قيمة الثاينأ األولقيمة  أن دراكإ

دراك احلسن إوبدون ، ًشياء تقليد�منا يفعل األإو، اركفومل يدرك األ شياءدرك األأ أنه ل ذلككوسبب 

.والشرائط واملزا� واخلصوصيات ، والصحة والسقم،والقبح

 ولو مل يفهم ،شياءوراء األ ما ، أياركفيشرع يف فهم األ، رب الطفلكحني ي ويف الدور الثالث) ٣

  ًان �قصا ك، اركفاأل لثة هذه املرحلة الثا الطفل يف
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ً.ان �قصاك شياءومل يفهم األ  املرحلة الثانية مل يقلد يف أنه إذا ماك، جيب عالجه

 ومخسني مائةما صدموا �لغرب الناهض يف مدة  عند، ذا مر املسلمون حبالة النوم والتقليدكوه) ٤

  .خريةسنة األ

فصار مثلهم مثل الطفل ، ليه املسلمونإفلم يصل  ،اركفهم األدراك وفوهو دور اإل، ما الدور الثالثأ

يراجع  أن مثله مريض جيبن إ وقد قلنا، نه بعد مل يتجاوز الدور الثاينكل، دوره الثالث إىل الذي وصل

.مث الثالثة مث الثانية األوىلاليا�ن ويف نفس الوقت مرت �ملرحلة  أن ى بيما نر،بشأنه الطبيب

نه أو، فقط وين احلزبكليس املقصود منه ت، يالشيئ يركتل للبناء الفكوعليه فما تقدم من وجوب الت

املرحلة الثالثة يف فرتة زمنية معقولة  إىل يصال �ملسلمنياإل بل املقصود منه، نقاذ وغريهسحرية لإلى عص

  .شياءار واألكفبناء األ وتتناسب

  :ونكت أن جيب تقوم �ذه املهمة أن ن منك اليت تتمحزابواأل

.ي تفهم أعماق السياسية وهلا نضج سياس،)سياسية(

يف  هاأفرادفاءات كتظهر  حىت، ل حريةكتعمل ب أن ن منكلتتم، ختاف مطاردة السلطة  ال)حرة(و

  .ليهاإخمتلف امليادين احملتاج 

، نقاذهًجزءا من الشعب عاملة إلّ إال ليست يفه، ليهمإون منهم وك�ن ي مرتبطة �لشعب) شعبية(و

  .هدفها إىل نها الوصولكمبا مي لشعب حوهلاوحينئذ يلتف ا
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  احلزب بني اعضائه ومناصريه

  :ثالثة أقسام على زب وبني احلفراداالرتباط بني األ): ٤٢ مسألة(

عرفه احلزب ّ إال إذا ًون فرد عضواكي وال، عضاءأكالذين سجلوا أنفسهم ،  أعضاء احلزب:األول

ن ظهر منه إف، ا قبل يف احلزب وضع حتت التجربة ملدةذإو، يةكة وتزءفاكان له شاهد ك، أو �لذات

  . طردوه عن العضوية ّالإو، فهو  احلزبئميان مببادخالص والنشاط واإلاإل

ًوانتهاء ، ًأخذا من الرئيس، ل واحد منهم مهمةكلتجعل ل، عضاءتنتخب األ زية للحزبكوالنواة املر
، ل برامج احلزب اجلماهرييةكعضاء يف ل األكويشرتك ، عضاءالذي له مهمة سائر األ، ي�لعضو العاد

  .وغري ذلك، واملظاهرات، وبيع الصحف، ونشر املناشري، أمثال االنتخا�ت

  .ون تقدم احلزبكي، األمةوبقدر نشاط أعضاء احلزب وصالحيتهم لالنسجام مع 

وهؤالء ، ذلكى فال عمل هلم سو، من يعملون للحزب ليل �ار عضاءيف األ أن ومن الواضح

جور اليت لة األئا بضًثر قناعةكان أك ًخالصا للهدفإثر كان العضو أكلما كو، جورهمأيتقاضون من احلزب 

  يعمل للحزب بربع هذا   دينارمائةيعمل خارج احلزب براتب مخس أن انهكمان �ك فبينما، يتقاضاها
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  .عماهلمأرهم وجوأمبختلف نشاطا�م واندفاعا�م و، فاحلزب مؤسسة هلا موظفون، ذاكوه الراتب

وهؤالء هم الذين هلم نفس هدف احلزب ويتعاطفون ، ن مل يقبلوا العضويةإو، املناضرون للحزب :الثاين

ون نشرات ؤويقر، ون يف االنتخا�ت واملظاهراتكهؤالء يشرت و،يستعدون للعضوية نهم الكل احلزبمع 

ومن ، لسنته يف ا�تمعأيونه وآذانه وونون عكوي، ا�مكمإويسددونه قدر ، ويدافعون عنه، احلزب وجرائده

  . االحتياجىعضاء لد ينتخب األًغالباومن املناصرين  .عضاءدائرة هؤالء أوسع من دائرة األ أن املعلوم

،  انتخا�ته ون يفكيشرت، يف احلزبى منا هلم هوإو، مناصرين وال عضاء اجلماهري الذين ليسوا �:الثالث

ومل يعقدوا ، وا يف مظاهرات احلزبكن مل يشرتإو، ما أشبه أو ويةون للحزب انتخا�ت سنكل مرة يك

  .عالقات قريبة معه

غريه  أو األمةان فوز احلزب يف االنتخا�ت �لس ك، ثركانت اجلماهري امللتفة حول احلزب أكلما كو

ًرأوا منه بر�جما صحيحا ذاإّ إال وال تلتف اجلماهري حول حزب ما، أقرب ًونشاطا واسعا، ً ، وخدمة صادقة، ً

مدة ى بينما قد ينشأ حزب ويبق، م الصعود بسرعةّ سلىويرتق ولذا قد ينشأ حزب، ئةيوصداقة مع الناس بر

  .ىمث يزول ويتالش

ًتالشت شيئا فشيئاً ني حز�أربعوقد رأيت يف العراق ثالثة و االسم يف بعض ثنا� ّ إال مل يبق منها حىت، ً

 ان هلم جتمع وقيتكمنا إو، ساسية للحزب للمقومات األحزابتلك األلفقدان  ّالإن ذلك كومل ي، التاريخ

  ).سحابة صيف عن قريب تقشع( مثلها مثل ،هلدف عابر
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  يالت املتدرجة للحزبكالتش

 بعضها ،يالتكلون بني أنفسهم ثالثة تشك يش،ر�هك الذي ذاألول األمروهو  ،مث أعضاء احلزب

ً مؤمترا عاما بني لونكما ويشك ،ىاآلخرق حدامها فوإزيتني كومؤسستني مر، فوق بعض   .ىخرأل فرتة وكً

، ما أشبه أو سبعة أو مخسة أو ثالثةك ،من عدد حمدد ونةك امل)الوحدة الصغرية(: األوليل كالتش) ١

يالت كول هو الرابط بني الوحدة وبني التشؤوهلذه الوحدة مس، السوق أو الشارع أو  احمللة يف لكاليت تتش

ون ؤمرة واحدة للتداول يف الش، ثركأ أو أقل، أو أسبوعني ل أسبوع أوك هذه الوحدة أفرادمع  وجيت،الفوقية

ويدير اجللسات ، غريها أو الثقافية أو االجتماعية أو ون االقتصاديةؤالشك، املرتبطة �لسياسة أو السياسية

  .األصواتثرية كول الذي ينتخب من قبل الوحدة بني فرتة وفرتة �ؤذلك املس

 أو يف احلزب يعالمهم مبا جيرإن ك مي،ها يف حمل واحدؤعضاأن كيس مثل هذه الوحدة يث إنحو

  لبعد نظر الرقابة،ن اجتماعهم بسهولةكمأان غري جماز كمل تسمح الدولة �حلزب و إذا  وحىت،البالد بسرعة

  .نظارفال يلفت اجتماعهم األ و�م يف حمل واحد طبيعي ألن ك،ومية عنهمكاحل

  

  فات الضرورية للوحدة احلزبيةاملواص

  ، رة واملناقشةك�ملطالعة واملذا، ترفع من معنو��ا أن الوحدة على والالزم
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  ً. جيداًمفعوال ييعط فمجرد االجتماع الفارغ ال ّالإو

 ال، ار ا�تمعكوأف ار احلزبكتوجد االنسجام بني أف أن نكالوحدة الناجحة هي اليت تتم أن ماك

ًان جمتمعا متأخرا إذا كا�تمع  إىلتسف أن مبعىن الصعود  إىل ن من أخذ يد ا�تمعكتتم أن بل مبعىن، ً

ِادع إىل﴿: ما قال سبحانهك،  قناع�للطف واللني واإل،  خطوةخطوة ُ ِ سبيل ربك �حلكمة و الموعظة احلسنة  ْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ْ َ َ َْ ْ ِ َ ِّ
َ ِ َ

َّو جادهلم �ليت ِ ُْْ
ِ

ُ هي أحسن َ َ ْ َ َ
ِ﴾)١(.  

، رباءكطبقة ال إىل ع الوحدة نفسها عن طبقة الشعبفتر أن ،االنزالق ما يوقع الوحدة يف أخطرومن 

  :يتنيآين يف األمرال ك إىل يمكوقد أشار القرآن احل، فتفعل عن وحي ذلك، �نيةن �خذها األأو

  

  ))اآلية األوىل((

ْالذين يد﴿: فقال سبحانه َ َ
َعون ربـهم �لغداة وَّ

ِ َ ْ ِ ْ ُ ََّ َ ِّالعشي ُ ِ
َ َيريدون وْ َ ُ َجهه وُ ُ َ ُال تـعد عيناك عنـهم تريدْ ُُ َْ ُ َْ ََ ْ ََ زينة ْ

َاحلياة الدنيا و ْ ُّ ِ
َال تطع من أغفَْ ْ َ ْ َ ْ

ِ َلنا قـلبه عن ذكر� واتـبع هواه وُ ُ َ َ َ ْ ََّ َ ِ ْ ِ َ ُ ْ ًكان أمره فـرطاَْ ُ ُُ ُ َْ َ﴾)٢(.  

  :املؤمنني ثالث صفات محيدة يفف

ُيريدون وجهه﴿: قلبهم مع هللا :١ َ ْ َ َ ُ ُ﴾.  

ِيدعون ربـهم �لغداة﴿: سمهم مع هللاوج :٢ َ ْ ِ ْ ُ ََّ َ ُْ َ﴾.  

ِّالعشيَو﴿: ن يف هذا الطريقرووهم مستم :٣ ِ
َ ْ﴾.  

:ضد صفات املؤمنني، ربين ثالث صفات سيئةكرض من املستاأل إىل خلدواأ الذين  يف أن ماك

ِمن أغفلنا قـلبه عن ذكر�﴿ :قلبه غافل) ١ ْ ِ ْ َ ْ ََ ُ ْ َْ َ ْ نفسه ومل يفهم مصاحل  ومن غفل عن هللا غفل عن ،﴾َ

ْنسوا ا� فأنساهم أنـفسهم﴿: ما قال سبحانهك، شخصه ْ َُ َ ُُ َْ َْ َُ َ َّ﴾)٣(.  

                                                

  .١٢٥: سورة النحل) ١(

  .٢٨: هفكسورة ال) ٢(

  .١٩: سورة احلشر) ٣(
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ُاتـبع هواهَو﴿: عماهلم القطب املخالف � سبحانهأويتبعون يف ) ٢ َ َ ََّ﴾.  

ًكان أمره فـرطاَو﴿: جانب إىل ل يومكمتيل ى ن اهلوإف، مورهمأوليس هلم استقامة يف ) ٣ ُ ُُ ُ َْ َ﴾.

  :مورأطريقك اتباع ثالثة  على انكل من كو )صلى هللا عليه وآله(يها الرسول أليك ولذا فع

َال تطرد الذينَو﴿: ًتبتعد منهم جسما حىت تطرد املؤمنني ال: ١
َّ ِ

ُْ َ﴾)١(.  

ْال تـعد عيناك عنـهمَو﴿: ينحرف قلبك عنهم وال :٢ ُ َْ ََ ْ ُ ْ َ﴾)٢(.

ُتريد ز﴿: جتعل قطب اجتاهك غري هللا سبحانه وال :٣ ْينة احلياة الدنياُ ُّ ِ
َْ َ َ﴾)٣(.

  

  ))اآلية الثانية((

َ تصعر خدك للنَّاس والَو﴿: وقال سبحانه) ب ِ ِ َ َّ َ ْ
ِ
ّ َ ًال متش يف األرض مرحاُ ََ ِ َِْ ْ ِ َإنك لن خترق األرض ﴿، )٤(﴾َْ َْ ْ َ ِ َْ ْ َ َ َِّ

ًو لن تـبـلغ اجلبال طوال ُ َُ ِْ َ َْ ْ َ َ﴾)٥(.  

ن إوًن يف نفسك متواضعا ك و،نية وعدم االعتناء �م�رب واألكيف مظهر ال ال، ًن مالئما مع الناسكف

وال ترفع صدرك ، �نية أنفسهمأرضاء ما يفعله اجلبارون إلك رضتضرب برجلك األ  فالن هناك �سكمل ي

ًرب�ء واستعالءكوعطفك حني املشي  تنشق حتت  رض الن األإف رضفمهما ضربت األ، ةالطبيع على ً

، طول اجلبال إىل تصل نك الإف، �نيونما يفعله األك ددت قامتكومهما م، منا تتعب رجلكإو، رجلك

  .منا تتعب جسمكإو، يف مبا هو أطول وأرفع من اجلبالكف

 رض الن السماء واألإف، ومع الطبيعة اليت خلقها هللا سبحانه، ًن متواضعا مع الناسك :واحلاصل

  ، ربانكتت

                                                

.٥٢: نعامسورة األ) ١(

.٢٨: هفكسورة ال) ٢(

.٢٨: هفكسورة ال) ٣(

.١٨: سورة لقمان) ٤(

.٣٧: اءسرسورة اإل) ٥(
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  . هو أصغر منهمارب�ء ملنكالى  فال ينبغتينا طائعنيأقالتا د فق

ن خدمة ك وهل ميً،أيضاخلدمة هللا سبحانه ً ياإسالمان ك وان ،ل خلدمة الناسكش إمنا ليس احلزبأمث 

  .رب واالستعالءكهللا وخدمة الناس �لت

قطرة : (ويف املثال، �نينيجيتمعون حول األ والناس ال، مجع الناس حول نفسه إىل وبعد فاحلزب حيتاج

  ).ن من العلقمطجيمعه  ال نفسها من الذ�ب مامن العسل جتمع حول 

 يف احلزبان اتساع دائرة عمل الفرد كلما كو، جار يف سائر أعضاء احلزب) الوحدة(ر�ه يف كوما ذ

الح صلية الوون مسؤكت بقدر دائرة االتساع ألنه ،ثركأيف الوحدة  ر�هكاتباع ما ذ إىل ان احتياجهك، ثركأ

بينما الذي يعاشر ، خالقيات مع عشرةان الالزم عليه مراعاة األكمع عشرة ًان معاشرا كفمن ، صالحواإل

  .ذاكوه، مائةخالقيات مع يلزم عليه مراعاة األ مائة

يف غري  ـ  الدولة وبني السياسة العامة يف اللتئام بني سياسة احلزبجياد اإ الوحدة أفراد على الالزمو

 سياسة اجلماعة الصغرية أن الغالب ألن  وذلك ـل حالكب احلزب هدمها على اليت جيب تاتوريةكالدول الدي

برية قد كواجلماعة ال، اجلماعة الصغرية تريد فتح ا�ال لنفسها للتقدم ألن ،بريةكختالف سياسة اجلماعة ال

 أن لزم عليها انت الوحدة تريد تقدمي احلزبكذا إولذا ف، تريد فسح ا�ال للجماعة الصغرية فال ت ا�المأل

  .تصطدم �لسياسة العامة للدولة ال حىت يف تقدم من اخللل والفرج ومواضع الثغرةكف تعر

وسياسة الدولة بقاء الوزير السابق يف مثال ، لوزارة اخلارجية سياسة احلزب تقدمي عضو منه أن ولنفرض

 إذ ،التصادميوجب  مبا ال ن من التقدميكيف يتمكيدرك  أن ن احلزب جيبإ ف،التعارض يف السلطة التنفيذية

  .بريةكاس القوة الصغرية أمام القوة الكالتصادم يف الغالب يوجب انت



١٩٢

  

  الوحدة املدنية للحزب

، ولون يف الوحدات الصغريةؤاملس  حيث جيتمع يف هذه الوحدة،)الوحدة املدنية (:يل الثاينكالتش) ٢

لون وحدة كيش ولنيؤة مسن عشرإف، يف شوارعها وأسواقها وحمال�ا، يف املدينة عشر وحدات أن مثل

  .وبني وحدة املدينة يل وسط بني الوحدة الصغريةك تشنكمي بريةك املدينة تانكذا إو، املدينة

، يف وحدة املدينة ولني يف الوحدات الصغرية فيهاؤن مجع املسكمي ال، إنسان مدينة ذات مليون ًفمثال

وللمؤسسات ى، خرأوللشوارع وحدة ، ةفللمحالت وحدة متوسط، بل الالزم وحدة متوسطة بني الوحدتني

 وهذه الوحدات املتوسطة، ذاكوه، وللعمال وحدة خامسة،  وللمهنيني وحدة رابعة،وحدة �لثة وميةكاحل

  .وحدة املدينةيف  ولوهاؤجيتمع مس

ون ك حبيث ت،وحدات متوسطات بني الوحدات الصغرية وبني وحدة املدينة إىل األمرًوأحيا� حيتاج 

ووحدات ، فوحدات شوارع حملة جتتمع يف وحدة احمللة،  سلسلة مراتبًأيضا حدات املتوسطةبني تلك الو

  .ذاك وه،جتتمع يف وحدة املدينةناطق امل ووحدات ،ًثال ماحملالت جتتمع يف وحدة املنطقة الشرقية للمدينة

  

  الوحدة العامة للحزب

جتعل عاصمة  ً وغالبا،دات املدنل وحك اليت جتتمع فيها ،)الوحدة العامة: (يل الثالثكالتش) ٣

  : ربالءك يف شوارع ًفمثال، ًالبالد مقرا هلا

  وحدات : ١



١٩٣

ولني ؤثالثة مس) الشفاثة(و) الطويريج(و) املسيب( ولوحدات، ول عامؤت مسمث هلذه الوحدا، وليةأ

  :لونكولون يشؤفهؤالء املس، عامني

   :لونكيش افظة حمافظةل حمكولون يف ؤ مث املس،احملافظةى مستو على  فوقوحدة: ٢

  .زية للحزبكاللجنة املر يحدة فوق هو: ٣

ون ك بل ت،يف املثالاحملافظات ك دارية للبالدحسب التقسيمات اإل) ٢(ون الوحدة رقم كت وقد ال

اليت تقطن ومثل القوميات ، مثل شرق البالد وغر�ا وجنو�ا ومشاهلا، حسب التقسيم الصاحل بنظر احلزب

، إىل إيرانيف  )فارس الوسط(و) تراك آذربيجانأ( وغريها و)دجراد سننكأ(و) رب خوزستانع: (مثل، البالد

  . البالد يف) ٢(يل الوحدة رقم كغري ذلك من التقسيمات الصاحلة لتش

  :ـف) ٣، ٢، ١(يالت رقم كمرتبط �لتش وسادس وخامس رابع أمر مث هناك

 فالبد للوحدة ،ثريةك) ٢(عمال الوحدة رقم أ ألن  وذلك،)٢(هو اللجنة التنفيذية للوحدة رقم : ٤

عمال سري األ على ونوا املشرفكي ألن ،لوا وحدة منبثقة منهمكليش تنتخب بعض أعضائها أن ورةكاملذ

  .األموروتنظيم 

زية مما البد هلا من كعمال الوحدة املرأثرة كل لك وهذه تش،)٣(هو اللجنة التنفيذية للوحدة رقم و: ٥

  .والتنظيم العام شراف العامها لألأفرادة انبثاق جلنة من خري

خالق وتوا العلم والفهم واألأذا إو، ل احلزبكأهم جهة يف ) ٥(ون هذه اللجنة رقم كت أن والغالب

 إذا حىت أو يف املعارضة أو مكانوا يف احلكسواء ، ة من ترفيع البالدآلخر و�،نوا من ترفيع احلزبكوالنشاط مت

  .ضهايتقو أو ومةكتقدمي احلل، انوا يعملون يف السرك



١٩٤

  

  ركاحلزب والف

 ألنه ،ان الصدارةكر له مكالف أن  هي،حقيقة مهمة إىل ملاع�س هنا �إل  ال،ركر� الفكوحيث ذ

هذه  إىل وصلوا إمنا  والفقيهفالطبيب واملهندس واالقتصادي، سادالصالح والف إىل األمةالذي يقود الفرد و

ل جمرم وسفاك وطاغوت كذلك كو، لزوم السري يف هذا اخلط إىل مقاده ًوالأرهم كف ألن ،الدرجات

  .ره سبب له ذلككف ألن سار يف خطه إمنا تاتوركودي

افر شر من كونية ال، نية املؤمن خري من عمله: )صلى هللا عليه وآله(ولعل ما ورد من قوله 

حيث احتمل ، حتماالت الروايةأحد ا) رمحه هللا(شف الغطاء كما جعله ك ،ر�هكما ذ إىل  يشري،)١(عمله

  .ًثر من ثالثني احتماالكفيها أ

وقد ، ركن العمل وراء الفإ ف،ثر من اهتمامه �لعملكري أكيهتم �لتف أن ،احلزب على ولذا فالواجب

  ً.قيمة قليلة جدا ر ذاكون العمل بدون الفكبينما قد ي، بريةكر للعمل قيمة كالف ييعط

خالط املاء شيء  إذا ماك ،ضده إىل بل ينقلب، ًيفقد مفعوله أحيا� نقص أو زاد إذا العمل أن ماكو

نجبني اخلل كنقص من الس إذا ، أويرفع العطش أن عوض ًمن العفص حيث يوجب املاء مزيدا من العطش

ثري كر يف ك انقلب الف،نقص منه أو رك الف زيد يف إذا ذلكك ،ينقص من الصفراء أن زاد يف الصفراء بدل

  ً.ونه �فعاكعوض ً حيان ضارامن األ

لتنمو تلك الوحدات ، يإسالمل قطر كيف  يل وحدات عاملةكر يف تشكيف يسالماحلزب اإلن إً مثال

  ومتها كح إىل  الواحدةاألمةلرتجع ، سقاط اجلدر االستعماريةإن من كتتم حىت

                                                

  .٣ حاتدمات العباد من مق٦الباب  ٣٥ ص١ ج:الوسائل) ١(



١٩٥

ون من كت أن رةكف، رةكلفهذه ا إىل ذا �الستعمار �يت ليضيفإو، اليت هي حالتها الطبيعية، الواحدة

، افرهم أمام القانونك من غري فرق بني مسلمهم ويةسالميف البالد اإليل تساوي البشر ك هذا التشئمباد

  ً.يل ضاراكينقلب التش أن رة توجبكن هذه الز�دة يف أصل الفإف

الد رة وجوب الشروع من البكف، رة اآلنفةكالف إىل انضمت إذا ماك، ركنقص من الف إذا ذاكوه

ية العربية سالماإل إىل ية العامةسالمر عن اإلكن نقص الفإف،  غري عريباألمريدخل يف   فال،العربية فقط

  .ليس بنافع فحسب أنه ال، وهو ضار �لعمل، يوجب تشقيق املسلمني، فقط

  

  املؤمترات العامة للحزب

ًمؤمترا عاما، ل سنة مرةكمثل ، ل فرتة زمنية خاصةكيف  فان احلزب يعقد، املؤمترات العامة للحزبو :٦ ً 

  .جراء االنتخا�ت العامةوذلك إل، ًورة آنفاكل الوحدات واللبان املذكعضاء الذين هم أعضاء يف من األ

، ان صوت واحدكل فرد مهما كون لكي، أو ل فرد صوت مبقدار خدماتهكون لكي أن يفيتهكو

  .سلوب الذي يقرره منهج احلزب�أل

 وما حيتاجه احلزب يف احلال ،يف العام املنصرم جنازات احلزبإرون كفيذ، ساءالرؤ وخيطب يف املؤمتر

لم غري الرئيس يف الوحدة كً وأحيا� يت،وما حيتاجه املستقبل من العدة، ة احلزب للمستقبليورؤ، احلاضر

يساعد عليه منهاج بغريمها مما ، أو ما �القرتاعإو، اآلراءثرية كما �إ عمال املستقبليةما يقررون األك، وحنوها

  .احلزب

  والذين يصوت ، عضاء الذين حيضرون املؤمتريتم االنتخاب لآل أن والالزم



١٩٦

ًون احلزب استشار� دميقراطياكوحينذاك ي،  يف أجواء حرة،النتخا�م ان ك، جواء حرةن األكن مل تإف، ً

  ويف ويف الصني  روسياما حدث يفك ،صدقائهتاتور ألكونتيجة ذلك هي تصفية الدي، ًتاتور�كاحلزب دي

  .غريمها من البالد الشيوعية

ه ءيم عامر وأصدقاكما قتل عبد الناصر عبد احلكو، هءأصدقا ما قتل ماوك، هءفقد قتل ستالني أصدقا

، تاتورينيكغريهم من الدي، إىل رييتكوحردان الت مها أمثال �صر احلاينءصدقاأ ر وصدامكوقتل ب، يناآلخر

  . الشعبفرادأهذا غري قتلهم سائر 

 يتنته ّالإو، لمة والعملكتاتورية الكيقفوا بشدة دون دي أن حزابولذا فالالزم يف أعضاء األ

  .تاتورية التصفيات اجلسديةكدي إىل ورةكتاتورية املذكالدي

عدم عقد  معىن ألن ،املقرر يف املنهاج دون عدم عقد املؤمترات يقف أعضاء احلزب أن ذلك يلزمكو

  .تاتوريةكوهو نوع آخر من الدي، انتهم يف احلزبكيرغبون يف زحزحة م رؤساء الال أن املؤمترات

عدم حرية أجواء : تاتوريةك النوعني السابقني من الديءعضاء مبمارسة الرؤساخيدع األ ال أن وجيب

  .وعدم انعقاد املؤمترات، االنتخا�ت

ون الالزم كوحينئذ ي، ضاء لقولهعمل يستجب األ إذا ًوأحيا� يهدد بعض الرؤساء �خلروج عن احلزب

ًتاتورا مسلطاكذلك أهون من بقائه دي ألن ،قبوهلم استقالته ًمن فقدهم عضوا نشطا ، رقا�م على ً ثري كً

  .تاتوريةكالعضو النشط هو الذي ميارس الدي أن ًما يتفق غالباك ،العمل

غري ، جواء احلزبيةية يف األولسلب احلر، ل عذر لعدم انعقاد املؤمتر أن كعضاءيعرف األ أن والالزم

  .مقبول

، مل يف خفاءجواء �ن احلزب يعسلبهم حرية األ، أو يعتذرون لعدم عقدهم املؤمتر ن الرؤساء قدإف

  وقد يعتذرون �ن حرية ، ؤمترملايالئم عقد  ال وذلك ما



١٩٧

 يربيرات ختتفتلها كو ،ىخرأعذار واهية وقد يعتذرون �، جواء تظهر التناقضات املوجودة يف احلزباأل

  .تاتورية الرؤساءكديها ءورا

 داخل احلزب  جواء يفانت األكلما كو،  يف الفواصل الزمنيةاآلخراملؤمتر عن املؤمتر  لما ابتعدكف

ليفعل  رقاب احلزب على وتسليطه �ليه الفرد إىل نه يسربأو، تهتاتوريكدي على ًان ذلك دليالك ،خانقة

  .مايشاء

  

  يةاختالف االجتاهات احلزب

  :تالحظ بعني االعتبار أمرين مهمني أن قيادة احلزب جيب مث إن

 إذا ًخصوصا، يف بالدهم انت هلم أجواء خاصةك، رؤساء الفروع الذين يتجمعون يف املؤمترن إ :األول

جواء تفرغ وتلك األ، تلك البالد متعددة على ومات املسيطرةكواحل، انت البالد متنائية واللغات خمتلفةك

ًر� وعمليا خاصاكًراغا ففإالعضو  ً ً.  

  �جللسات التحضرييةاألمرهذا  يفالالزم تفاد، ولئك الرؤساءأادة وبني ين االصطدام بني القكولذا مي

  . حزابًثريا يف األكما حيدث ك، قاقمث الش يقع االصطدام ال حىت، ّاليت تقرب من وجهات النظر

 على  الشيوعيه مبنيةحزاباأل حيث إن، ذلكشاهدة ل بعض على  املنشقة بعضها الشيوعيهحزابواأل

قتل  الدولة على ًان احلزب مسيطراكن إف،  الفظيع بني أعضائهاققالتش وبذلك يقع، تاتورية والعنفكالدي

 والتعاون مع السلطة لضر�ا البعض غري ،ًن مسيطرا نشطت االغتياالت بينهمكن مل يإو، املسيطرون املنشقني

  . من أساليبهم التصفويةغري ذلك إىل ،املرغوب فيه



١٩٨

  

  واجلددى بني احلزبيني القدام

يفتحوا  أن  وهؤالء يريدون،انة اجتماعيةكوم، ًوسياسيا ًربون ثقافياكي الصغار احلزبينين إ :الثاين

ن كومت، تقدم احلزب صبوها يف احلزبن إ فاءاتكون هلم كت ًثريا ماكو، التقدم يف درجات احلزب إىل طريقهم

  .أهدافه  إىلمن الوصول

ى، حساب �خر القدام على ونكذلك ي ألن ،يقفون دون تقدمهم يف احلزبى القدام أن ومن املعلوم

 اجلدد وبقاء فرادجيمعوا بني تقدم األ أن  للحزبالقادة العقالء على فالالزم، ا�مالتنازل عن بعض امتيازأو 

ة املتنامية مما ءفاكهلم النشاط وال واجلدد، هلم اخلربة والسابقةى ن القدامإف، نشاطهمى على  القدامفراداأل

  .ي منهماأيوجب عدم االستغناء عن 

ْال تـبخسوا النَّاس أشياءهمَو﴿: وقد قال سبحانه ُ َ ْ َ َ ُ َ َْ﴾)١(.  

  .�ت والروا�ت الشاملة ملا حنن فيهغريمها من اآل إىل ،)٢( مسلمئحق امرى يتو ال: ويف احلديث

  

  ب احلز احملسوبية واملنسوبية يف

ثري من كف، لة احملسوبية واملنسوبيةكهي مش، ًيقع فيها احلزب غالباى خرألة كهناك مش أن ماك

  دخال بعض ذويهم يف املناصب إيريدون  القياديني

                                                

  .٨٥: عرافسورة األ) ١(

.٥ ح من الشهادات٤٦الباب  ٢١٥ ص٣ ج: الوسائلمستدرك) ٢(



١٩٩

، ة ذلك العضوءفاكدخال حمذور عدم يف اإل حيث إن، دخال وعدمه حمذورل من اإلكويف ، احلساسة

  ويف، ور عن احلزبكاملذ يدخال حمذور خروج القياديف عدم اإلو، ينفعه أن ًحيا� بدلأفهو يضر احلزب 

ًقلهما ضررا من �ب أ، أو ًين نفعااألمرثر كألة �ملوازنة بني كوالالزم حل هذه املش، ذلك خسارة احلزب

  .هم واملهمقاعدة األ

هذه  ون وقعك ي،احلزب شديدة على جتماعيةوالرقابة اال، انت الرتبية احلزبية نظيفة إذا كنعم

  .حلها أسهل و،أقل) ةياحملسوب والثاين واألوىل: ( الثالثالتكاملش

، ن التبدلكمم أو، ل اجتماع يف حالة تقدمكهي مشا بعضها أو لهاك التكهذه املش أن ىفخيوال 

  .وغريها وماتكواحل تالتكوالنقا�ت والت اجلمعياتك

واالنسجام العام ،  الرتبية صحيحةانتكثر وكهذه التجمعات أ على انت الرقابة االجتماعيةكلما كو

ن تقويتهما ك والرتبية واالنسجام ميً،سرع حالأو، ًأقل بروزاورة كل املذكانت املشاك، وأمنتى  أقوفرادبني األ

حيث يظهر ، عقالء احلزب أو شراف ا�تمعإانت حتت  إذا كًوخصوصا، ثيف احلوار واملناقشات احلرةكبت

  . آرائه ومتطلباتهجوانب القوة والضعف يف ل طرفكل

  



٢٠٠

  

حزابنظمة السياسية واألبني األ

  : قسمني على حزاباأل على  املبنيةنظمة السياسيةاأل): ٤٣ مسألة(

  .احلزب الواحد ذو يالنظام السياس: ١

  .حزاباأل ذوى النظام السياسو: ٢

وذلك ، خرألا حزابم مع حرية األكاحل على ً مسيطراحزابان بعض األكما  إىل  ينقسم الثاينمسوالق

  .ذلككوما ليس ، خراأل حزابعضاء تلك األألقلة 

  :ةأربعقسام فاأل، حزابذي األ، أو احلزبني فقط يالنظام ذ إىل ذلك ينقسمكليس  وما

  .احلزب الواحد ذو) ١

.ذو احلزبني) ٢

.حدها مسيطرأ أحزاب ذو) ٣

.مكاحل على لها تتصارعك أحزابذو ) ٤

اقع ان وكن إ و،اضرة هلا هذه الشخصية احلحزابون األكت أن انت قبلكومات كاحل أن ىوال خيف

 أو ريةكقو�ا العس أو لثرو�ا ما بصورة الطبقة املمتازةإما بصورة القبائل وإ، ومةكل حكيف  ًاحلزب موجودا

ون يف ظل الدولة اليت هلا كيت، ًغالبا ل حديثكتش  �ذه الصورة احلاضرةحزابوعليه فاأل، خر أمورأ

  .مكاحل إىل يصل أن نكيتم حىت ربكوي مث يرتعرع، رافية ودينية وقومية خاصةمشخصات جغ

   من اآلخر حدمها يفأومة واحلزب كو�ثري احل
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رب يؤثر يف ك وملا ي، العائلة ويتأثر �لعائلة ون يفكي فالولد، اآلخرحدمها يف أقبيل �ثري الولد والعائلة 

  .جهة نفسهو إىل ًوتدرجييا يغري وجه العائلة، العائلة

  

  الواحد يف النظام احلزيب: ١

 هو يف زمان ،ما قال بذلك بعض السياسينيك ،حدث يف التاريخ أول ما والنظام احلزيب الواحد

 تاتوريته واليت انتهتكدي بذلك وبرر،  وطرح هناك لزوم وحدة احلزب،)ذا نصنع ما(تابه كحيث ألف ، لينني

، ًا� للحر�ت النسبيةكم انت قبل هذا النظامكوقد ، ران يضطهد فيه البشك مأجعل روسيا أسوإىل 

 من اضطهاد الشيوعيني له �قل من نسبة قلأ،  الروسينسانان اضطهاد قيصر لإلكو،  املتعددةحزابواأل

  .لفاأل إىل الواحد

وحترك   والظاهر من الغليان داخل روسيا،روسيا إىل برجوع احلر�تّ إال هذا االضطهاد يوال ينته

  .ذن هللا تعاىلخالصهم قريب � أن  الروسي للخالص من هذا النري االستعباديننسااإل

تاتورية الشيوعية كانت الديكل، لستالني يف احلرب العاملية الثانية  واجلبهة الغربيةإمريكامساعدة  الولو

الستمرار يف تاتوريتها واكبقاء ديإنت من كمت نهم ساعدوا الشيوعية حىتك ل،ًخربا ينقل يف ثنا� التاريخ

ن من كول،  تساعدها �لقمح و�لعلمإمريكاتزال  وال، رقا�ا �حلديد والنار على لطةساضطهاد الشعوب املت

  ً.خرياألمة ك واحلرية هي صاحبة ال،احلرية على  جبلنساناإل ألن ى،تبق ال أن تاتوريةكطبيعة الدي

ن حتطمت كل، تاتورك حزب واحد ديوغريها ذات والربتغال سبانياإو ملانياأو إيطالياانت كوقد 

  �نتهاء احلرب العاملية  ملانياأ وإيطالياتاتورية كدي
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قبل سبع سنوات �النقالب  تاتوريتهاكوالربتغال حتطمت دي، زمت النازية والفاشية�احيث ، الثانية

 نالتملمت �ذ والصني وبولندا أخ،)وكفران(سبانيا مبوت إتاتورية كما حتطمت ديك،  حدث هناك الذي

  .وبعد التحرك العمايل يف بولندا، يف الصني) ماو( بعد موت للخروج عن هذا الطرق

  فمنها ما،)صدام(و) اداتالس(و) بربك(و) الشاه: (أمثال، عميلة الصغريةتاتور�ت الكأما الدي

من ها كيف فليدور  نظام روسيا وما ّالإتاتورية كنظمة الديومل يبق من األ، ترتنح للسقوط ها مامنو، سقطت

  . من هذا املرض العضالنسان خالص اإلألجل، والالزم تظافر اجلهود لتحطيمها،  وحنوهارو� الشرقيةأو

  .)١(تقاتلون يف سبيل هللا واملستضعفني م الكوما ل: قال سبحانه

وب سلأر� كوقد ذ، من أخذ رأس املال خبناق الناس إمريكاك، الالزم خالص البالد الرأمسالية أن ماك

) ومة ألف مليون مسلمكح ىلإ(و) االقتصاد: الفقه( مثل ،ناتبكيف مجلة من  اخلالص من هذين النظامني

  .وهللا سبحانه املستعان، وغريمها

  

   الفاشسية والشيوعيةحزاببطالن منطق األ

ن خيتلفا نهما الك ل،تيك واملنطقكاختلفتا يف التن وإ ، الشيوعيةحزاب الفاشسية واألحزاباأل مث إن

  .وتطاردان االستشارية الدميقراطية، لتيهما حتطمان احلرية كحيث إن، يف اجلوهر

ولذا ، جشعه حتت هذا الثوب املهلهلى ذب لبسها رأس املال ليخفكالدميقراطية ن إ :فالشيوعية تقول

  .تاتورية بقصد حتطيم رأس املالكالدي إىل جيب حتطيمها

                                                

   .٧٥: سورة النساء )١(
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نفسها  يانتهاز الشيوعية هذا الضعف لتقو ّالإهلا  أثر ال، الدميقراطية ضعيفةن إ :والفاشسية تقول

بقصد   ولذا فالالزم حتطيم الدميقراطية املهلهلة،فتطبق منهاجها �لدم والنار واحلديد، البالد على وتتسلط

  .حتطيم الشيوعية املنتهزة

�خذ   اليت الومة االستشاريةكمنا الالزم وجود احلإو، بطالن الرأمساليةكلتيهما كوالصحيح بطالن 

  .يسالم اإلطارون يف اإلكت أن ومةكالصحيح يف احل أن  وقد تقدم،برقبتها رأس املال

  

  أضرار احلزب الواحد

 ليست حزابومة ذات األكبينما احل،  للزوال السريعةعرض، الواحد يومة ذات احلزب السياسكواحل

، تاتوريةكون بينهم الديكاحد تزب الوأعضاء احل  وحىت،تاتوركيتحملون الدي الناس ال أن والسبب، ذلكك

 ولذا جند ،ل من وقف يف طريقهاك وتسحق ،تفهم الغريب والقريب ت عجلتها الكحتر إذا تاتوريةكديال ذإ

ر كوالب،  وعبد الناصر قتل زميله عامر،خاهأ قتل إيرانفشاه ، ليهمإأقرب املقربني  تاتوريني يقتلون حىتكالدي

  .رييتك مصلح وحردان الترشيدك، مهاءوصدام قتال زمال

  .صحا�مأثروا القتل يف كأفلقد ، أما ماو وستالني وهتلر

 بل الدوام املرتقب ،طالقاإل على يقصد عدم الدوام وال، يدوم الوضع �ذه احلالة ال أن ومن الواضح

  .ومات الدميقراطيةكقصر من عمر احلأتاتورية كومات الديكفعمر احل، ومةكمن احل
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 وذلك، ومات الدميقراطيةكاحل إىل �لنسبة ًتاتورية دائما متأخرةكومات الديكاحل أن ىل إضافةهذا �إل

 تفاءاكلما ظهرت الكو، فاءاتكبينما الدميقراطية مهد ظهور ال، فاءاتكتاتورية ضد ظهور الكالديألن 

  .ثركان التقدم أك عطيت هلا فرص العملأو

ما هو احلال يف ك، الدميقراطيني يف اجلملة  حىت،اطينيالدميقر إىل ًولذا جند الشيوعيني دائما حمتاجني

  .ومات الغربيةكاحل

ان الدوام كثر كانت الدميقراطية أكلما  أنه كماك، ثركان التأخر أك ثركاتورية أتكانت الديكلما كو

  .ثركوالثبات أ

الغربية هي  وسائر البالد االستعمارية إمريكان إف،  فقد تقدم وجهه،احلال إىل يف بقيت روسياكأما 

  :بسببها حيث إن، بقتهاأوهي اليت ، نقذ�ا يف احلرب العاملية الثانيةأ�ا هي اليت أما ك، اليت أوجد�ا

 إمريكاما تستدر ك، �هم من الشيوعيةإلتخويفهم ، موال الناس �لباطلأن من امتصاص كتتم) ١

  .�ذه الوسيلة بالد النفط العربية وبريطانيا

 أخذ ،الغرب ملا مل يرد بقاء شيوعية الصني أن ىولذا نر، نولوجيتهاك لقمحها تًوجتعل منها سوقا) ٢

  ).ماو(منذ أواخر  جانب الغرب إىل جيرها

  

))زب الواحدمن مسات احل((

 من أظهر مسات ،مة الصوريةكاحملا مة حىتكبدون احملا والسجن والتعذيب والتصفيات اجلسدية

من ظواهر هذه ى خرأظاهرة  ذب والدجل وقلب احلقائقكال أن ماك، ومة ذات احلزب الواحدكاحل

  .)خالق أوال، دين ال: (وقد قال زعمائهم، يف الك، وماتكاحل

ستالني هو  أن بل واملشهور، بلغانني وبري�ى ما صفك، رؤساء احلزب مل يستثنوا من التصفية وحىت

  .رسي والسيطرةكال على عهي النزا تاتوريةكومات الديكساس التصفيات يف احلأو، الذي قتل لينني

  ، أشدها على تاتورية تدور رحاهاكومات الديكوالطبقية داخل احل
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  .الشبع من اخلبز وطبقة الشعب اليت ليس هلا حىت، ل شيءكم اليت هلا كفهناك طبقة احلا

بيد  املال إمريكا يف ًفمثال، هلا مثيل طول التاريخ ل مل يوجدكبش ولذا جتد الطبقية يف روسيا الشيوعية

ًبينهما تدافعا ّ إال أن ،ان تقارب من �حيةكن إو امكوبني التجار واحل، امكم بيد احلكواحل، ثرةكالتجار وهم 

  .تشاء ربة اليت تفعل ماك الطبقة املست م بيد طبقة واحدة هيكبينما يف روسيا املال واحل، من �حية �نية

ما قال ك، لكم بيد الكواحل، لكال بيد الون املكي أن لالزما إذ ،ال النظامنيك� نعتقد خطأ إو

ْكي ال يكون دولة بـني األغنياء منكم﴿: سبحانه ُ ُْ ِ ِِ ْ َ ْ َ ْ َُ ًََ َ ْ َ﴾)١(.  

ُأمرهم شورىَو﴿: تعاىلوقال  ْ ُ ُ ْ بـيـنـهم َْ ُ َ َْ﴾)٢(.  

يفية توزيع املال مبا خيالف ك) سالمم يف اإلكاحل: الفقه(و) االقتصاد: الفقه( تابكر� يف كوقد ذ

، حقيقيةى ون شوركم مبا يكيفية توزيع احلك و،)والتوزيعية، والشيوعية، يةكشرتاواال، الرأمسالية(ة ربعاملناهج األ

  . والبالد الرأمساليةإمريكاا يف ك صوريةى شور ال

حيث أخذت البالد املستعمرة حتت نفوذهم يف آسيا ، ا وما أشبهكبريطانيا وفرنسا وبلجي مث إن

 ليهاإروا لرجوعهم كم، االنسحاب من تلك البالد إىل ب الضغوط العامليةواضطروا بسب، تتحرر فريقياإو

منصة  إىل وا �سم التحررؤتاتوريني الذين جاكما أخذوا أزمة الديك،  تلك البالد تاتورية يفك الديئبنشر مباد

انوا ك�م أل، تاتوريني وطلبهم رجوع االستعماركتضجر أهل البالد من الدي ان هدفهم من ذلككو، مكاحل

  ًأقل عنتا يف حال االستعمار من عنتهم 

                                                

  .٧: سورة احلشر) ١(

.٣٨: سورة الشورى) ٢(
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  .حال االستقالل املزعوم

  

  احلزبني النظام ذو: ٢

 وليس معىن،  الشماليةإمريكامثل بريطانيا و، فيه حز�ن سياسيانى احلزبني هو الذي يقو والنظام ذو

ً  مثال،ن احلزبني جانب هذي  بل هناك جتمعات صغرية يف، سياسي آخر يف مثل هذه البالدحزب ال أن ذلك

 مثل ،بريينك �ر احلزبني ال صغار تنصب يفأحزاباطي واجلمهوري جانب احلزبني الدميقر إىل إمريكايف 

  .رات واحلزب التقدميكوحزب حترمي املس وحزب املزارعني يكاحلزب العمايل واحلزب االشرتا

 أحد احلزبني يهتم ًمثال،  احلزبيةن اختلفا يف االجتهاداتإو،  واحدإطارهلما  ال البلدينكواحلز�ن يف 

، يهتم بصنع السالح والصناعات الثقيلة بنيزوأحد احل، ثرك يهتم �خلارج أاآلخرواحلزب ، ثرك�لداخل أ

والعمدة يف الدولة ، ذاكوه شبهأ وما ئالثالجات واملربدات واملدافكشياء التجميلية  يهتم �ألاآلخرواحلزب 

  .األمةالطائر يف طريان  ين مبنزلة جناحو�كاحلزبني ي أن ،ذات احلزبني

ل ك ف،)١(ما يطري الطائر جبناحيهكيطري املرء �مته : )عليه السالم(مام أمري املؤمنني لمة لإلكويف 

ل واحد  أن كماك ،حوائجهم يليهم ويقضإولذا خيدمهم ويتقرب ، حزب يهتم جلمع الناس حول نفسه

  ، اآلخرللحزب  منهما يقف �ملرصاد

                                                

.٤٧مة كاحل: �ج البالغة) ١(
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 التعسفية اليت يبتلون حكامتاتورية واألكوبذلك يعيش الشعب يف راحة من الدي، زلة نشرهاى لما رأكف

دافع للحزب الواحد يف  ال أنه ماك، مراقبة حماسبة وال حيث ال، ومات ذات احلزب الواحدك�ا يف احل

والقتل  تاتوريةكيفاحلزب يتخذ منهج الد لومسؤ وحيث ال، ثر غري الراضنيكولذا ي، جلب رضاية الناس

  .)١(من ملك استأثر): السالمعليه ( علي  وقد قال،ة أعدائهيً خملصا لتصفاألموالوالتعذيب ومصادرة 

 ،ن مجلة منها وقعت يف شباك االستعماركل، ومةكومجلة من بالد العامل اختذوا مسلك احلزبني يف احل

ليس وجود حزبني يف  ذإ، يف الشعب ت الصادقةجياد جو احلر�إيف توفري الرفاه و فلم ينفع احلز�ن فيها

  . بل الالزم وجود سائر مقومات احلرية والرفاه واالستقالل،ءيل شكالدولة 

ثر بالد ك من أإمريكابريطانيا و أن ىذا نرفلما، يف رفع الظلم يفكان وجود حزبني ين كإ :يقال ال

، حيث الطبقية احلادة، شعوب أنفسها إىل  �لنسبة بل،�لفتح ةالبالد املستعمر إىل �لنسبة ال، ًالعامل ظلما

  .فبطون تتخم وبطون حترم

ورأس املال يتحرك لتقوية نفسه من دون ، ال البلدين وقع أسري رأس املالكاحلزب يف ن إ :نه يقالأل

طائر ك بينما شعب ذي حزب واحد، فالشعب مثاله مثال طائر يف قفص، مالحظة الغريب والقريب

 ، من االستغاللسرك�للشعوب البلدان املستعمرة  وال، خالص للعامل من االستعمار وال ،ملفوف �لقيود

ًوتوزيع الثروة توزيعا عادال، بتحطيم رأس املال املنحرفّإال     األمورحسب ، ً

                                                

  .٣ ح من العشرة٢١الباب  ٤٢٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(
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  .)االقتصاد: الفقه(ر�ها يف كاليت ذ، اخلمسة

ما قال ك، سالميف ظل اإلّ إال يسفل يأما التحرر احلقيق، هذا فقط من �حية التحرر من حيث املال

َويضع عنـهم إصرهم و﴿: سبحانه َْ ُْ َ ْ
ِ ُ َْ ُ َ َّاألغالل اليتَ َ ْ َ ْ كانت عليهم ْ

ِ ََْ ْ َ﴾)١(.  

  

  حدهاأ املسيطر حزاباأل النظام ذو: ٣

ثر ك مؤهالت أحزابان يف أحد األّ إال إذا كونكي فذلك ال، حدها مسيطرأ أحزابأما النظام ذو 

وحفظ ، ثركن من استقطاب رضاية الناس أكمت ألنه ماإما لسوابقه وإ، ثريونكه أنصار ان لكو، مك احلدارةإل

  .نفسه عن االنزالق

 واهلند منذ استقالهلا من يد بريطانيا عام ،رغم حاسدهأمن أصلح فاسده : فقد ورد يف احلديث

تعاب يف ثر األكأالذي حتمل ) حزب املؤمتر(م فيها كاحل على  حيث يسيطر،ذلكك اآلن إىل ) م١٩٤٨(

 ا�ازة فليس هلا حزابوأما سائر األ، ية يف ا�لسني التشريعي والتنفيذياألكثرولذا فهذا احلزب له ، حتريرها

 مثل احلزب الشيوعي،  يف اهلندخراأل حزابأما األ، انت هلم احلر�ت يف جمال السياسةكن إو، ركشيء يذ

  . عن يد حزب املؤمترخذ الزمامأنوا من كفلم يتم، يكواحلزب االشرتا

ن هلما كمل ي أنه ماك، فلم يلتف حوهلما الناس، جنيبذينك احلزبني ثبت ارتباطهما �أل أن والسبب

  احلرية املوجودة  أن  إىلضافة�إل، سوابق نضال

                                                

.١٥٧: عرافسورة األ) ١(



٢٠٩

 أن نكيتم ال يك من احلزب الشيوعي واالشرتاًال ألن ك،يف اهلند تقف دون هذين احلزبني �ملرصاد

 ّالإيعيش  أن ي منهماأن كذا مل جيد مثل هذا اجلو مل يتمإف، تاتورية والظالمك جو من الدييفّ إال يعيش

ما بينا ذلك يف ك ،ية خالف العقل واملنطقك من الشيوعية واالشرتاًالكن إ ف،حيىي ميوت فيها وال عيشة ال

  .تبنا االقتصاديةك

، �ا بقيت يف ذيل القافلةإ ولذا ف،ج مغريةفليس هلا سوابق وال برام،  يف اهلندخراأل حزابأما بعض األ

 وليس معىن، نها آبت �لفشلكل، تبعيتها إىل  وروسيا والصني جر اهلندإمريكال من بريطانيا وكوقد حاولت 

سائر  أن يفك، أو منا هذا بيان لسبب تسلط احلزب الواحدإو، �لنظام يف اهلندى � نرضأر�ه كما ذ

  .ن مل تتقدم منذ ثلث قرحزاباأل

  

   املتصارعةحزاباأل النظام ذو: ٤

من غري انصباب يف �ر ، مكاحل على لهاكواليت تتصارع  ثرةك املتحزابالنظام ذي األ دور ًخريا �يتأو

  .إمريكاما تقدم يف حزيب ك ،حزبني

 أن حزابن أحد األكيتم ولذا ال، اآلراءثرية ك �حزابيفوز أحد األ ال أن نكويف مثل هذا النظام مي

ل واحد منهم يف الفوز ك وبقدر قدرة ،ومة االئتالفيةكحلال منهم كمنا تتشإو، ذ �زمة القدرة يف يده�خ

،  %٣٠ والثاين له ،من ا�لس  %٥٠ان له ك حزابأحد األ أن ذا فرضإف، ون بيده الوزاراتكت يالسياس

 ،ول عشرةان لألك زراء عشرينان عدد الوكذا إف، وزعوا الوزراء فيما بينهم بتلك النسبة،  %٢٠والثالث له 

  .، وهكذاةأربعوللثالث ، اين ستةوللث



٢١٠

هذا   قبل سبع سنواتيطالياان إلك وقد ،سقطت الدولة حزابذا مل �تلف الدولة من قدرات األإو 

  .مكالنوع من احل

مل  ،فرئيس الوزراء من قبل رئيس اجلمهورية،  مباشرةاألمةس اجلمهورية من قبل ان تعيني رئي إذا كنكل

يف أغلب  القوة التشريعية ألن ،سقاطهاإيف صورة ائتالف الدولة من ) األمةجملس (ن القوة التشريعية كتتم

  .)رئيس اجلمهورية: (سقاط منتخبهم للقوة التنفيذيةإل ن من تعبئة الرأي العامكتتم حيان الاأل

 ،رية يف املرة الثانيةًحينما اختري ديغول رئيسا للجمهو)  م١٩٥٨(ان احلال يف فرنسا عام كما ك

ومن ، لما مل ترغب فيها القوة املقننةك الدولةسقاط إمينع من  أنه )م يف فرنساكاحل: (وفائدة هذا النحو

  .صالح والتقدمالربامج املقررة لإلى سقوط الدولة يوجب الضعف وفوض أن الواضح

عبارة عن فوز من  األوىل ف،ون ذات درجتنيكوقد ت، ون ذات درجةكاالنتخا�ت قد ت أن ىخيف مث ال

 األصوات على لواصح، ان هناك عشر مرشحنيكذا إف، األمةرسي جملس كل  �لنسبةاألصواتثرية كله أ

ثر املرشحني كأ ألنه ،)١٦( على ان الفائز من حصلك) ١٦، ١٤، ١٣، ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥(

  .ًصوا� �لنسبةأ

 مل حيصل ألنه ،رسي ا�لسكيفوز ب ال، ًو�ص) ١٦( على  فمن حصل،أما االنتخا�ت ذات درجتني

انت كذا إو،  صوتمائة هو  الذياألصواتمن جمموع ) ٥١(قة هي ية املطلاألكثرو، ية املطلقةاألكثرعلى 

يف امليدان فائزان ى ويبق، ويتنازل املنتخبون بعضهم لبعض،  الصغارحزابتتحد األ االنتخا�ت ذات درجتني

 على حصل، يف املثال) ٥١( املطلقة األصواتثرية كفمن فاز �، خا�ت الثانيةجير�ن حظهما يف االنت فقط

  تفعل ذلك  ال، وتنازلت بعضها لبعض  اليت اندجمت يف االنتخا�تحزابن األك ل،رسي ا�لسك
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  .وغنائم يوفرها احلزب الفائز مبنتخبه للحزب الذي مل يفز بل يف مقابل ضما�ت، ًاعتباطا

  

  حزاب األحجامأطريق معرفة 

  :ونكت إمنا حزابحجام األأمعرفة  مث إن

انية كمإ إىل مل يصل احلزب إذا  فيما،مكشاعة ضد احلنشر اإل على  السرية بقدر�احزابيف األ: ١

  .حجم احلزب على ًدليالى انت مظاهر الفوضك ّالإو ،ىخلق الفوض

وما أشبه يف  وميةكق املباين احلحراإو ضرا�ت�ملظاهرات واإلى جياد الفوضإن احلزب من ك لو متًمثال

  .يف مخسة بالد ن من فعل ذلككله قوة مخس احلزب الذي يتم أن  علىًان دليالك ،واحدبلد 

دخال مادة إضد ، ذاكيف بلد  ي احلزب الشيوعي السرًمثال، شاعاتنشر اإل إىل ذا �لنسبةكوه

ذلك  على ذا صممت الدولةإ ف،خالق أال، دين ال: سكقول مار على ً بناء،الدين والفضيلة يف املدارس

ريد معرفة أذا إ ف،الوراء إىل ورجوع، ةيمهذا العمل خالف التقد أن شاعةإيف  يأخذ احلزب الشيوعي السر

 انيةكمإ علم ذلك من ،هأفراد عدد مية يفكن مل يظهر بذاك القوة الإو، يفيةك القوة ال،قوة احلزب الشيوعي

، قو�م �ذا القدر على ًان دليالك شاعة ضد املشروع يف عشر البلدن اإلنوا مكن متإف، شاعتهم يف البلدانإ

  .ذاكوه

  :روا هلا مقاييس ثالثةكفقد ذ،  العلنيةحزابحجام األأأما معرفة : ٢

  عشرة  أو هل هلذا احلزب ألف منتسب، يفيتهمكمية املنتسبني وكمعرفة ) ١
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  .غري ذلك إىل ، الدينطباء واملعلمني واملهندسني ورجالم له من األك و،آالف

ًل �خب صو� كن لإف، الصوت الزائد ين تعطكن مل تإيفية وكوال، يفيتهمكمية الناخبني وكمعرفة ) ٢

.ًالناس تبع للمثقفني مثال حيث إن، الوزن ي�ا تعطأّ إال ً،واحدا

 على وزن يف التأثرييفية هلا كال ألن ، احلزب يف الربملانأفراديفية كو، معرفة عدد املقاعد الربملانية) ٣

ما  يقل احرتام احلزب عند أنه ومن الواضح، أعضاء الربملان على العام الضاغط الرأيويف  عضاءسائر األ

معلومات  أو اسبكم أو مقاعد على ان حصولهكمإوزنه يف املقررات خيف ويتضائل  ألن ،يقل عدد نوابه

.ه يف ا�تمعيقل منو اسبهكًوتبعا لقلة احرتامه وقلة م، من الناخبني

ًتا� كوغريه ) موريس(ولذا ألف فيه ، ثركأ أو جملد إىل يصل  طويلحزابالبحث يف األ أن ىوال خيف

 وزنه يف هالذي ل ياخلطوط العامة هلذا الشأن السياس إىل ًملاعاإر� بعض تلك املباحث هنا كنا ذكل، ًمستقال

  . املوفق املستعان وهللا،املفصالت إىل ومن شاء التفصيل فلريجع، عامل اليوم

  



٢١٣

  

  صالة احلريةأ

وجه  ال إذ ،جبميع أقسام احلرية )١(اآلخر نسانيف قبال اإل )احلرية( نسانصل يف اإلاأل): ٤٤ مسألة(

  . آخر وهو مثلهإنسان على إنسانلتسلط 

ًرفا تص ال، موره بيدهأل ك خلقه ورزقه و الذينه هوإف،  العبودية � سبحانهنسانصل يف اإلاأل أن ماك

 نسانصرف هللا لطفه عن اإلين أقل حلظة إف، رادة هللا تعاىل �ق �نساناإل حيث إن ً،أيضاًبل بقاء  فقط

�ا إف،  �لصور الذهنية ـبعد من جهةت جهة ومنقرب تمثال واألـ ماء لذلك كوقد مثل احل، يلحقه �لعدم

  ً.ن شيئاكمل ت ه عنهاذا صرف ذهنإف، اهتبدام الالحظ يعريها االن ما موجودة يف الذهن

 عن )عليه السالم( سأله ًإنسا� أن  فيما حاصله،ذلك إىل  أشار)عليه السالم(مام الصادق ولعل اإل

ما ك، بداأل إىل بقائهإون وكثر من حلظة يف خلق الكأ إىل حيتاج ونه سبحانه الكبعد  ونكشأن هللا يف ال

 وحاصل جواب ،فال شأن له سبحانه بعد ذلك ،ويدعها وشأ�ا نة مث يشغلهاك الذي يصنع مانسانلإل

  .ل حلظةكليه سبحانه يف إن االستمرارية مستندة إ: )عليه السالم(مام اإل

َّكل ﴿: قوله سبحانه أن ماك، وعليه فال يطابق املثل مع شأن هللا يف اخللق ُ  

                                                

   . فال عبودية لشخص على شخص)١(
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َيـوم هو يف ُ
ٍ
ْ ٍ شأن َ ْ   .ذلك إىل شارةإ لعله )١(﴾َ

ن عبد كت ال: )عليه السالم(أمري املؤمنني  ي عل قولنسان اإلصالة حريةأ على فيدل، انكيف كو

  .)٢(ًغريك وقد جعلك هللا حرا

  .المهمكفراجع ، صالة الفقهاء يف مسألة الرقر هذه األكوقد ذ

نه إف، ًذلك صالحا) يه السالمعل(مام اإلى رأ إذا ،سراء احلربأصل استعباد  األاوقد خرج عن هذ

رامة كهانة لإ أنه ومن يزعم، ) واالسرتقاق،بدل والفك بال، والفك ببدل، السجنو، القتل(: مورأخمري بني 

، ثريةكتقييد حلر�ت  ألنه ،هانةإ ثركالسجن أ أن شك  ال،هانة أم سجنهإثر كنسأله هل هو أ نساناإل

.جاز االسرتقاق بطريق أوىل ذا جاز السجنإف، بينما االسرتقاق تقييد حلر�ت قليلة

ان كذا إ ف،القصاص أو ثر قسوةكنسأله هل القتل أ، القصاص يف العضو قسوة أن من يزعم أن ماك

 )تصادالفقه االق(تاب كر� يف كوحيث ذ، ًعضاء جائزا بطريق أوىلان قصاص بعض األك ًالقتل جائزا

  .عادةاإل إىل ن داعكمل ي، يناألمرين الم حول ذكتفصيل ال) القصاص(و

  

  قسام احلر�تأ

  :فنقول، وخصوصيا�ا بعض احلر�ت إىل ملاعم اإلواملقصود يف املقا

يسلبها  أو،  آخرنسان إلإنسانيعطيها  حىت،  احلرية ليست من احلقوق املوضوعة أن قد تبني مما سبق

  . آخرإنسان عن إنسان

                                                

.٣٠: سورة الرمحن) ١(

.٣١تاب كال: �ج البالغة) ٢(
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 ويف ما عدا ذلك ،تاب الرقكيف  ره الفقهاءكما ذك، حيرره أن  ـالعبد املتقدمـ العبد  ملوىل، نعم

  .ال أو، دولة أو مجاعة وأبه فرد  سواء أقر،  حرنسانفاإل

، طر املعقولةنه قابلة التأطري �ألكل، سسهاأجياد التزلزل يف إن كمي  والنسانانت حق اإلكن إواحلرية و

  :مورأر ذلك ضمن كونذ

  

  احلرية اجلسدية

  : يف احلرية اجلسدية والعملية:األول

ان يفعله الغرب من سرقة كوما ، ًسابقا ملورد املستثىنيف غري ا ،لكُمي ال  حر يف بدنهإنسانل كف) ١

ألغاه بعض  أن ، إىلسالم يف نظر العقل واإلً �طالًان عمالك،  وبيعه واالستيالء عليه �لقوةنساناإل

ما يف ك إنسانمليون  يتئااستعبدوا مبثل ذلك الطريق م �م يف فرتة خاصةأالتاريخ ى وقد أحص ،عقالئهم

  والعقلية الغربية االستعمارية واليت تبعتها الشرقية الشيوعية يف، وغريه) االستعمارتشريح جثة (تاب ك

، لبست ثوب العصر، هي نفس تلك العقلية االستعبادية القدمية، االستعمار وهضم حقوق الشعوب

  .بشعأن ظهرت يف صورة انت اآلكن إو، واحلقيقة هي احلقيقة

  

  حرية العمل

ن استثناء كنعم مي ،عمل على ًحداأجيرب  أن حدحيق أل فال، عمله حر يف إنسانل  أن كماك) ٢

  عمل يتناسب  على ً قادراإنسانان  إذا كوهي ما، صورة عن ذلك
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ون للدولة حق كي أن يبعد نه الإف، الناس على ًالَكيعمل وجيعل نفسه وعائلته  نه الكل، وشأنه

 أنه  إىلضافة�إل ،وهذا منها لفة برعاية املصاحلكمية سالموالدولة اإل، له فسادإه يتسول كتر ألن ،جباراإل

  .تضييع لعائلته

  .ت له عائلةان إذا كفيما ،)١(لعن هللا من ضيع من يعول: وقد ورد

، ينهَ أداء دألجل العمل على جباراإل ، رزق نفسه ورزق عائلتهألجل العمل على جبارومن �ب اإل

 ذا مل يقدر الشخصإو، بعض الفقهاء بذلك فىتأما ك،  وشأنهالعمل الذي يتناسب على ًان قادرا إذا كفيما

وفصلنا ، حاديثما ورد يف األك ،وأداء دينه بيت املال رزقه على انك، داء دينه �لعملأى وعل العملعلى 

  .)الفقه(من ) اةكتاب الزك(الم حول ذلك يف كال

  

  حرية خصوصيات العمل

وغري  انهكوم وزمانه يفيتهكميته وكو ساعاتهمن ،  حر يف خصوصيات العملإنسانل كذلك كو) ٣

  .)٢(أمواهلم وأنفسهم على الناس مسلطونن أل، ذلك

نوع من  ون حق السلب لهكن إف، يسلب هذه احلرية عن نفسه �ملعاهدة واملعاملة أن نساننعم لإل

ن ي سالماإل طارًونه مؤطرا �إلكبشرط  ،ذاكآجر نفسه عشرة أ�م ليعمل لزيد عمل  إذا ماك، احلرية

  حيق ال إذ ،الشروط واخلصوصيات

                                                

.٦ حاحكمات الند من مق٨٨الباب  ١٢٢ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

.١١ ح٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ ظران) ٢(
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 ال، وأمواهلم نفسهمأ على لناس مسلطونا: ولذا قال الفقهاء، طار املعاملة خارج هذا اإلنسان لإل

  .همأحكام على

  

  فرادبني األ يالتساو

نوع من ، وما أشبه ذلك يوالعجم والعريب، سودبيض واألاأل ،نسان اإلأفرادوهل التساوي بني ) ٤

 ال أنه انت النتيجةكن إو،  احتماالن،داخل يف �ب آخر أنه ، أوما قال بذلك بعض السياسينيك، يةاحلر

ما ك فاءاتكوالدين من ال ،فاءاتكال إىل يرجع نوع من التمييز الذي ال أي  يفسالميف منطق اإلحق 

  ً.ر�ه سابقاكذ

 ذاكلغة أو  ،سوديض دون األبًما أشبه ذلك خاصا �أل أو جتعل بعض مؤسسا�ا أن ال حق للدولةف

يوجب التمييز  خراألي وبعض البالد االستعمارية كياألمران القانون كما ك ،ذاكوه، ذاكدون لغة 

  .ركللتنا ع للتعارف الن التمايز يف منطق الشرإف،  والشرعن ذلك خالف موازين العقلإف، يالعنصر

َوجعلناكم شعو� و﴿: قال سبحانه ًَ ُ َُ ْ ُ ْ َقبائل لتعَ
ِ
َ
ِ ْأكرمكم عند ا� أتقاكم َّنإ َُارفواَ ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُ ََ ْ﴾)١(.  

  .غري ذلكإىل  ،)٢(سنان املشطأكالناس سواسية : )صلى هللا عليه وآله(وقال 

ى له ذلك مبقتض أن  الظاهر،فهل حيق له التمييز ،ومطعم لعمرو، فندق لزيدكما املؤسسات اخلاصة أ

  ون كي ال أن ن بشرطكل ،أمواهلم على تسلط الناس

                                                

  .١٣: سورة احلجرات) ١(

.٣٤١ ص:االختصاص) ٢(
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ًفندقه خاصا �هل بلد ، أو ًجيعل مطعمه خاصا �لرجال أن  حيق لهًمثال، نسانرامة اإلكهانة لإمتييزه 

ن هلم حق كمل ي، عدم السماح للسود بدخوهلا على صحاب الفنادقأ تباىن إذا ماكهانة إان  إذا كماأ، ذاك

  .هانة غريهإ يف نسانحق لإل هانة والإ ألنه ،سر هذا التباينكالدولة  على والالزم، يف ذلك

  

  حرية الدين

ِال إكراه يف الدين﴿: ما قال سبحانهك،  حرية الدين:الثاين ِّ ِ َ ْ   : صور وفروعاألمرويف هذا  ،)١(﴾ِ

 على تابكهل أغري أو  ،ًاإمجاع تابكان أهل كسواء ، سالماإل إىل يبدل دينه أن إنسانجيرب  ال )أ

 على نيكًحدا من املشرأ مل جيرب )صلى هللا عليه وآله(والرسول  ،ية املتقدمة اآلإطالقبدليل ، ظهراأل

ّإال إذا ،  حجة)صلى هللا عليه وآله(وعمله ، هل الطائف وغريهمأو ةكبدر وأهل مى سارأما يف ك، سالماإل

القاعدة ى فمقتض وحيث مل يثبت ذلك يف املقام، وحنوها هم واملهمقاعدة األك، يمر �نوأل أنه ثبت

  . فيه)صلى هللا عليه وآله(يلزم اتباعه  م أويلكاحل أن وغريمها )أسوة(و )ليطاع الإ(من املستفادة 

ثرة الوثنيني كمع وضوح ، سالماإل على تايبكًافرا غري كجرب أأنه ) السالميه عل( علي مل يؤثر عن ماك

  .مهكحتت ح) يه السالمعل(يف زمانه 

  دين  إىل يبدل دينه أن دراأ إذا ،دينهى على يبق أن إنسانجيرب  ما الك) ب

                                                

  .٢٥٦: سورة البقرة) ١(



٢١٩

 دليل ال ذإ، شبه ذلكأما أو  ،يتهود أن ا�وسي، أو صرتني أن راد الوثينأ ًمثال، سالمآخر غري اإل

  .املسلم يريد تبديل دينه إىل منصرف )من بدل دينه فاقتلوه(و، صل عدمهفاأل، اجلربعلى 

 األولف، ئاملساو وأحسن األ وأ أسواأل إىل جبار فال فرق بني تبديل الدينصل عدم اإلان األكذ إو

  .عباد القمر إىل انتقال عباد الشمسكوالثالث  ،سهكع والثاين ،تهود النصراينك

لقاعدة ،  الدين اجلديدأحكامجريت عليه أدين �ن  إىل حدهم دينهأغري  أنه إذا القاعدةى مقتض نعم

لزموهم مبا التزموا بهأ ،لما حتقق املوضوع تبعه ألنه ك ،وغريه) القضاءتاب ك: الفقه(ر�ه يف كوغريه مما ذ

  .مكاحل

) تاب احلدود والتعزيراتك(يف  م املرتدكر� حكوقد ذ ،ًاإمجاعًنصا و، يبدل دينه أن حيق ملسلم ال) ج

ًله شبيها يف سائر بالد  أن ماك، ًأيضان ما قرره مما يؤيده العقل أ و، لالرتدادسالميسمح اإل نه ملاذا الأو

  .غريها أو ء الدميقراطية منهاالعامل سوا

والفرق بني املعاند والشاك املشتبه ، ّبدال دينهما إذا ر� هناك الفرق بني الرجل واملرأة يف العقابكوقد ذ

  أن أحكامماك، ان االرتداد عن فطرةكن إو �ب املرتد قبلت توبته أنه إذا ر� هناككذ أنه ماك، حقيقة

منا إو ،بريةكها مجاعات يارتد ف �ن حدثت فتنة ً،ن االرتداد مجاهري�ا إذا كما على ترتتب االرتداد ال

  .االرتدادات الفردية على  ترتتبحكاماأل

يدعوا املسلمني  أن براز عقيد�م بدونإهلم احلرية يف ، سالمفار الذين يعيشون يف بالد اإلكال) د

يعملوا حسب  أن وهلم، مسلم هلم بسوءيتعرض  وال ،جراء مراسيم عبادا�مإهلم احلرية يف  أن ماك، ليهاإ

  وهلم احلرية يف ، )١(يةسالمري اإلكيظهروا �ملنا ال أن بشرط، رثهم وعبادا�مإاحهم وكشريعتهم يف عقدهم ون

                                                

  ً. أي ما يراه اإلسالم منكرا)١(



٢٢٠

قاضي املسلمني حق  إىل ذا رجعواإو، قاضيهم ىلإو قاضي املسلمني إىل يرجعوا أن موارد نزاعا�م

حيق  وال، قضا�م إىل منا يردهمإو بينهم يال يقض م املسلمني أوكحب أو فاركم الكحب ييقض أن للقاضي

  .مصلحة البالد تنايف وال، تضر املسلمني  الو�م اليتؤللدولة التدخل يف ش

�خلمس ى ما �خذون من سائر املسلمني املال املسمك، �جلزيةى املسم و�خذ املسلمون منهم املال

هو  إمنا خذ املال منهمأو، ون غري جمحفة �مكت أن واجلزية جيب ،اةكز أما هم فليس عليهم مخس وال، اةكوالز

  .عطاء فقريهمإو، ويف قبال القيام مبصاحلهم ،الدولة هلميف قبال محاية 

 ركعن املن ي �ملعروف والنهاألمرفليس واجب  ،رات يف دينهم مل متنعهم الدولةكفار املنكذا فعل الإو

  .املسلمني إىل �لنسبةّإال 

الدولة تساعد املسلمني  أن ماك ،تساعدهم فيما ليس حبرام عند املسلمني أن يةسالمدولة اإلولل

م هللا عن الذين مل كينها  ال: ما قال سبحانه، على حسان اليهمفار واإلك وللدولة احلق يف بر ال،ذلكك

  .)١(ليهمإتربوهم وتقسطوا  أن مكم من د�ركومل خيرجو م يف الدينكيقاتلو

من وغريها ) االقتصاد(و) اةكالز(و) اجلهاد(و) القضاء( تابك يف حكام� مدارك هذه األركذوقد 

  .شاء هللا تعاىل نإ يف مسألة آتية ًأيضا قلياتالم يف األكبعض ال وسيأيت، تب الفقهيةكال

  

  حرية البيان والقلم

  :مورأويف هذه املسألة ،  حرية البيان والطبع:الثالث

                                                

.٨: سورة املمتحنة) ١(



٢٢١

  ً. وشرعاًلزوم هذه احلرية عقال على متقيأ اليت دلةيف األ) أ

ويف مطاردة الدولة ، نه هل جيوز ترويج العقائد السياسية وحنوها الضارةأو، يف حدود هذه احلرية) ب

  :فنقول ،للبيان والطبع وحدودها

حيث قال ، تاب العزيزكمثل ال، ةربع األدلةاأل يفه لزوم هذه احلرية على قيمتأ اليت دلةأما األ) ١

َّيضع عنـهم إصرهم و األغالل اليتَو﴿ :هسبحان َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ
ِ ُ َْ ُ َ ْ كانت عليهم َ

ِ ََْ ْ  السنة إطالقو ، علماء املسلمنيإمجاعو ،)١(﴾َ

  .)٢(ًوقد جعلك هللا حرا): ليه السالمع(قوله ك، يف احلرية

  :به هلا بوجوهأما العقل فقد استدل 

 على ما مل تطلعك، مواضع النقص فيهاى  علومةكمل تطلع احل ًن البيان والطبع حراكمل ي لو: ١

 أن فراداأل على فالالزم، عطائها االحتياجاتإو ومة ملواضع النقصكمع لزوم رفع احل، احتياجات ا�تمع

وحينذاك ، فون من مطاردة السلطة هلمخيا حبيث ال، تبونكل ما يكويف ، نيقولو ل ماكًحرارا يف أونوا كي

 ّيلإى هدأخوان من خري اإل: ويف احلديث، احلاجات والنقائصلى  عومةكفتطلع احل تبونكيقولون وي

  .عيويب

تتولد من  إمنا الرتبية السياسية ألن ،الناس تربية سياسية َمل يرتب ًن البيان والطبع حراكذا مل يإ: ٢

وخيتاروا  ختلفة املاآلراءقوال املتضاربة واأل إىل فينظر الناس ،واحلسن والقبيح املناقشة وبيان الفضائل والرذائل

  .وا القبيحكاحلسن ويرت

، يون الناس يف منت السياسة ال االنزواء السياسكحرية البيان والطبع توجب  أن  إىلضافةهذا �إل

 إىل األمرول يؤ ّالإو، ذلك املنازعات السياسية دوالب التقدمك) احلرب دوالب التقدم: (ما يقالكنه إف

  مور طاعة الناس لألإ

                                                

.١٥٧: عرافسورة األ) ١(

.٣١مة كاحل: �ج البالغة) ٢(



٢٢٢

.وقبول احلسن ورفض السيء الرأيبداء إن بدو السياسية

الناس  إذ ،أوجب االنفجار، رهاب حول ذلكبت واإلكن صار ال�، ًن البيان والطبع حراكذا مل يإ: ٣

الضغط يوجب : (ويف املثل،  املمنوعةاألمورالتحقيق والتعمق يف  على ما جبلواك، بتكمقاومة ال على جبلوا

  .)االنفجار

ويف ،  يسمو بنفسه عن النقدنسانون اإلكالغالب  ألن ،اكك يف جو االحتفاءات تظهركال أن ماك

.من أصلح فاسده أرغم حاسده: احلديث

 �ملعروف والنهي عن األمراملعارضة وإذ  ،امكتاتورية احلكدي إىل عدم حرية البيان والطبع يؤدي: ٤

 يف ًان عادال إذا كوحىت، ه وشهواتهؤام يف طريقه الذي متيله عليه أهوك اليت تقف دون سري احلا هي ركاملن

يؤخذ من قويها حق  مة الألن تقدس : ويف احلديث، )١(لديهم فرحون ل حزب مباك إذ ،نفسه

  .)٢(ضعيفها غري متمتع

  

  حدود حرية البيان القلم

ري ان الغكسواء ، ًذ�ك وال، الغري على ًيوجب ضررا ال حتد مبا أن فالالزم ،أما حدود هذه احلرية) ت

حال حرية القتل والسرقة وانتهاك  ون حاهلاكوي، ًحينئذ تعد جتاوزا وليست حريةأل�ا  ً،جمتمعا أو ًفردا

  .عراضاأل

ما قد يتفق ك ،املستثىن أو منه أبداه يف حدود املستثىن ما أن ولو اختلف املبني والطابع مع الدولة يف

   قاله ما أن هل يضقاليت ت ان املرجع اهليئة املنصفة القضائيةك ً،ثرياك

                                                

  .٣٢: ، سورة الروم٥٣: سورة املؤمنون) ١(

  .٣١تاب كال: �ج البالغة) ٢(



٢٢٣

ًخالق والدين نقدا خارجا عن أساليب البحث والتحقيقتبه داخل يف نقد األكأو  ًونشرا للصور ، ً

  ).عداء احلريةحرية أل ال: ( ويف املثل،ال ية أوإنسانعمال الالا�م اجلناية واألك �رتفرادلأل ًاكوحتري، القبيحة

 أو ي قيدأبدون ، ل حريةكعطاء البيان والطبع إ بلزوم االت القائلنيكشإر�ه تبني اجلواب عن كومما ذ

  :مورمستدلني �، شرط

ن عدم اطالعهم موجب إل ف،تنفعه مل يطلع ا�تمع عن حقائق �فعة قيدت احلرية ألنه إذا :أوال

  .ثري من النضج والتقدم ورفع النقائصكحلرما�م عن 

 ً،أيضاشياء النافعة للمنع عن األ مام قوة الشرطةألزم فسح ا�ال ، ما قيدت احلرية بقيد إذا ً:و�نيا

  .ضار أنه فيمنعون النافع بزعم، حيانثري من األكمنه يف  واملستثىن مييزون بني املستثىن الشرطة الألن 

ضار عند  إنسانن النافع عند إف، يناألمرقاعدة حتدد  وال، خط فاصل بني النافع والضار ال: ًو�لثا

  .بت احلريةك احلرية يوجب  فتقييد،سكو�لع، آخر

ان ك  ولو وقع لبس يف مصداق،سائر املواضيع العرفيةك،  عرفيانأمرانالنافع والضار ن إ :وجه اجلواب

 ما الك، بتكمام قوة الشرطه للأ وعليه فال يوجب االستثناء فسح ا�ال ،املرجع اهليئة القضائية املنصفة

  .يوجب حرمان الناس من احلقائق

ون من غري حتديد ؤيفعلوا ما يشا أن جيب ترك الناس وشأ�م يف: يقال أن مثل ورةك املذواالستدالالت

ل حرية العمل كذا مل يسلم املستشإف، التحديد على االت الثالثةكشاإل إىل ًاستنادا، بعدم العمل الضار

وقبلت احلرية ، مليف مل تقبل احلرية املطلقة يف العك: يقال له، املصلحة واملضرة إىل املطلق من غري نظر

.ة الورد يف العمل والقول والطبعكاالت الثالثة مشرتكشاإل أن  مع،املطلقة يف البيان والطبع

  االت كشوحاصل جوابنا عن اإل



٢٢٤

  ً. �نياضو�لنق، ً�حلل أوال

ويض النظام قت إىل  حر�ت الذين يهدفونإطالقيف  ًعرفا ًحق شرعا وال ال أنه ومما تقدم ظهر

 ألن يون هناك احتمال عقالئكي أن ان بدونكنظام  أي تقويض النظام إىل الذين يهدفون  وال،الصحيح

ولذا فالالزم عدم السماح ، فسدنه من رفع الفاسد �ألإ ف،ان النظام السابقكخيلف نظام أحسن م

: ن قالواإف ،ليست حبق وحنن نسأل أمثال هؤالء هل احلرية حق أو، طباعة ًبداء آرائهم بيا� أوللشيوعيني �

: قلنا، �ا ليست حبقإ: ن قالواإو ،)تاتورية الربوليتار�كدي(تاتورية كالدي إىل فلماذا تدعون: قلنا، �ا حقإ

  .م احلريةكعطائفلماذا تطالبوننا �

  

  تب الضاللك

تب كن تلك الكمل ت إذا ئتب خمتلف العقائد واملبادكحق للدولة يف مطاردة  ال أنه وقد ظهر مبا تقدم

، تاب الضار مثله مثل الدواء الضاركن الإف، خداعهمى خيش انت حمل متناول العلماء الذين الكن �، ةضار

بينما جيوز للدولة ، حمل خطر استعماله والتضرر به ألنه جيوز للدولة السماح بتناول الطفل له ال أنه ماكف

ما ك، تب الضالة املنحرفةكال إىل ةذلك �لنسبك، يؤمن عاقبته ألنه اترة الناضجني لهكالسماح بتناول الد

  ).تب الضاللك(يف مسألة  ر ذلك الفقهاءكذ

، مربر نه حتديد للحرية بالإف، بعد الرقابة ّالإتب كالدولة متنع عن طبع ال أن ر�هكما ذ وليس معىن

 ماّ إال حلريةصل ااأل ألن  وذلك، حبجة املنع عن السرقةًسواق ليالمثله مثل دولة متنع التجول يف الشوارع واأل

  .خرج �لدليل

  مما يعد، ء ضار �لعامةيطبع ش إذا الدولة هلا حق املصادرة أن بل معناه



٢٢٥

  .ظهرت سرقته إذا للدولة معاقبة السارق أن ماك ،تاب الضاللك 

 أو مما يوجب تضعيف اجليش، للدولة حق منع املطبوعات الضارة يف حالة احلرب أن وهو، ءيش يبق

  .تقدم ما على داخل يف املستثىن ألنه ،شبه ذلكأما  أو سراره للعدوأشف ك

 ّالإ و،ورة داخلة يف الضارةكاملطبوعات املذ أن  اهليئة املنصفة القضائيةىن تثبت الدولة لدأو نعم البد

 ، والصوابأ التبصري مبواقع اخلطألجل يف حال احلربون املطبوعات الناقدة للدولة كحيان تبعض األ يفف

 إذا  حال السلم تاتور يفكالدي أن ماك ف،تاتورية يف حال السلمكاحلرب نفس الدي حال  رية يفتاتوكالديإذ 

 أن  فالالزم مالحظة اهليئة املنصفة القضائية، حال احلرب تاتور يفكذلك الديك ً،ت عنه تصرف سيئاكس

�ا إ أو ارة �لقضيةض �اإهل ، التنازع بني الدولة وبني أصحاب تلك املطبوعاتاملطبوعات اليت هي مورد 

  .تاتوريةكمام الديأصد 

 ، حال السلم تاتورية يفك أضعاف الدياألمة حال احلرب قد تضر  تاتورية يفكالدي أن ن من املعلومإف

 يف تاتورية �صر قسمت اليمن وألقت مبصرك ودي،احلال إىل ملانياأتاتورية هتلر أسقطت كدي أن ماك

ليز بواسطة كنحضان اإلأالشمال واجلنوب وألقته يف  إىل شطرت العراقتاتورية قاسم ك ودي،سرائيلإحضان أ

  .عمالئه البعث

  

  حرية التجمعات

ً ان وقتياك سواء ،ل اجتماع وجتمعك صلويدخل يف هذا األ،  حرية التجمعات واالجتماعات:الرابع

  ، اتكالشرك غري وقيت أو ي،بعقد جملس وتداول رأ



٢٢٦

العصر احلاضر عصر أمثال هذه  حيث إن، شبه ذلكأما و واهليئات، والنقا�ت واجلمعيات

  .االجتماعات

ن الفرد كيتم  وهذه االمتدادات حيث ال،بريةك امتدادات نسانن الصناعة وضعت يف يد اإلإف: ١

سواء يف ، التجمع لالستفادة من هذه االمتدادات إىل فراد اضطر األً،ونه فرداكيف حال  من االستفادة منها

  .غري ذلك أو عالمجهزة اإلأ أو سلحةاأل أو ملعاملا أو املواصالت

 وهذه القدرات ، والقدرة الشيوعية، مثال القدرة الرأمساليةأ، بريةكذلك حيث جتمعت قدرات كو: ٢

ونوا قدرة يف قبال ك لي،بعض إىل انضمام بعضهم إىل �لفتحدون َ اضطر املضطه،فرادبرية تضطهد األكال

).القدرةّ إال تروضها ن القدرة الإف( ،اط القدرة املناوئةحيدوا من نش تلك القدرات حىت

، )١(يد هللا مع اجلماعة :ويف احلديث، لدفع الضرر أو ،ما جللب النفعإ التجمعن إ :واحلاصل

 وقد تقدم يف بعض املسائل السابقة مباحث حول القدرة ،)احرتمك قو نفسك حىت(تاتوريني ك الديوشعار

  .النريان احملرقة واملياه املغرقةكانت ك ّالإ و،لرتويضا إىل ن القدرة حتتاجأو

  

  : وهنا حبوث

ًان جتمعا وقتيا كسواء ، حق للدولة يف منع التجمع ال) أ ، تبادل رأي أو عزاء أو جملس احتفالمثل ً

ًجتمعا استمرار�أو   صالة حريةأمن  وذلك ملا تقدم، وما أشبه ذلك واهليئات والنقا�ت مثل عقد اجلمعيات ً

  .نساناإل

                                                

.١٢٧اخلطبة : �ج البالغة) ١(



٢٢٧

ما حيق هلا املنع عن ك ،حق هلا املنع، �ا ضارةأاهليئة املنصفة  أو ثبتت الدولة لدي القضاءأ إذا ،نعم

  ً.ان القائم به فرداكولو  ل عمل ضارك

ذلك يف املنع عن ك و،هاأفرادتصرف يف حر�ت  ألنه ،حق للدولة يف حل اجلمعيات ال أنه ومنه ظهر

  . وحر��مفرادون األؤتصرف يف ش ألنه ،هليةألاملدارس وسائر املؤسسات ا

الم يف كر� بعض الكوقد ذ، وما أشبه ذلك ومنه يظهر وجه بطالن �ميم املدارس واملصارف واملعامل

  ).االقتصاد: الفقه(ذلك يف 

  

  ضرا�تإلاسر ك

  .ان خالف الوفاء �لعقدّ إال إذا ك،ضراب عن العملسر اإلكحق للدولة يف  ال) ب

 على الناس مسلطون:  حسب قاعدة،ال يعمل يعمل أو أن  حريةنسانن لإلفأل منه ستثىنأما امل

يف صور خاصة ّ إال نه جائزأم ترك العمل وكح  وقد تقدم يف بعض املسائل السابقة،)١(أمواهلم وأنفسهم

  .ليها هناكإحملنا أ

مل حيق ، جحافإراه وال كإون بد، جراءأ رئيس العمل أو ذا استأجرت الدولة الشرعيةإف ،وأما املستثىن

  .ضراب عن العملهلم اإل

  :حد عاملنيأرج عن  ختفق يف احلال احلاضر التضرا�ت اليت تواإل

ل كن إف،  تقاضي حقوقهم املشروعةألجل فيضرب العمال، عمال للعمالعامل ظلم رئيس األ) ١

   هلا طرفان دولية أو زراعية أو مؤسسة صناعية

                                                

.٢٧٢ ص٢ ج: األنوارحبارراجع ) ١(



٢٢٨

  .حقه إىل ضراب للوصولان للمهضوم حق اإلكل �لعدل ك الثمار بني الذا مل توزعإ ف،طرافأأو 

 ،وبقدر رحبه هكم له بقدر استهالكعمل مرتا ألنه )املعمل(بني  يقسم الربح أن  املعامل جيب  يفًمثال

  .يواجلسد يركل بقدر جهده الفك ،)العمال(وبني ) املدير(وبني ) صاحب رأس املال(وبني 

 يصلوا ضراب حىتان هلم حق اإلك، ومات الرأمسالية ظلم الرأمسايل للعمالكحلالغالب يف ا حيث إنو

ما ك التجار ان الرأمسايلكسواء ، ًخذا �لزمامآان رأس املال كما  ومات الرأمساليةكومقصود� �حل، حقهمإىل 

  .ما يف روسيا الشيوعيةكومة كاحل ان الرأمسايلك، أو إمريكايف 

 يتعطيهم بقدر حقهم اجلسد أن حيث جيب عليها، لدولة واملوظفنيا إىل م �لنسبةكذلك احلكو

صحة ) االقتصاد: الفقه(تاب كر� يف ك وقد ذ،رض والفالحنيصاحب األ إىل ذا �لنسبةك وهي،ركوالف

  ً. وشرعاًعقال رض واستيجار الفالحني للزرع فيهاملك األ

ا ن من أساليب وصول روسيإ ف،اد�مرإيفرضوا  العمال حىتى رادة الشيوعيني وحنوهم فوضإعامل ) ٢

ون نواة ك�ا تأومات الضعيفة كاحل على راد�اإفرض  إىل ستعماريةاال وسائر البالد الشرقية الشيوعية

ومة االستعمارية مغامن من تلك كمث ملا تريد تلك احل، والدوائر وما أشبه يراض املعامل واأل الشيوعية يف

قبول شروط  إىل تضطر حىت، ومة الضعيفةكحمللية لضرب مصاحل احل حترك الشيوعية ا،ومة الضعيفةكاحل

ومات كفتشرب هذه احل،  وما أشبهإمريكاوليدة بريطانيا و ون الشيوعية احملليةكً وأحيا� ت،ومة املستعمرةكاحل

  .ًالغربية حسوا يف ارتغاء



٢٢٩

 ،ضراب اهلدف من اإلًوظلما يف، ضراب اإل ًظلما يف، ًحبتاً ضراب ظلماون هذا اإلكي، ي حالأى وعل

ًحقا للعمال والفالحني  ال، ًون ختريباكي ضراب ومثل هذا اإل،ضرابوهو شروط االستعمار الواقف وراء اإل

  .ن من احلرية يف شيءكولذا مل ت، ليهمإومن 

  

  حرية املظاهرات

على  املظاهرات نوع من التجمع لالحتجاج حيث إن، وتوقيفها حق للدولة يف منع املظاهرات ال) ج

 منه من حيث املستثىن ضرابالم املتقدم يف اإلكهنا ال ن �يتكل، ليهمإومن  خبس حق العمال والفالحني

  .ين من �ب واحداألمرال  ألن ك،واملستثىن

توقف العمل ّ إال أن ،ن أوجبت توقف العمل املوجب للخسائرإو ضراباملظاهرات واإل أن ىخيف وال

  .نسانلإل ي�ا من احلق الطبيعأاليت تقدم  �ما من مظاهر احلريةأل، ًان حقهما مقدماكً ان حقاكلو 

  :وربطه �ملعمل ورأس املال واملدير، تتدخل يف عمل العمال أن  يفوالدولة هلا احلق

ن يوزع الربح �، جحاف من جانب جلانب آخرإون كي حبيث ال، ةربعل من األكفتعني حق : ١

  .بينهم �لعدل

.طرافلرفع االختالف بني األ يسالم اإلطارإلوتقرر القوانني يف ا: ٢

صل فاأل ون للدولة فوق ذلككت أن أما، يةسالم احلدود اإلإطاريف  لفتخوتقرر العقو�ت للم: ٣

.يةسالمخارج عن املقررات اإل، أو مناف للحرية ألنه ،العدم



٢٣٠

  

  ضراب عن الطعامحرية اإل

وتقتضيه احلرية ، ًن ذلك جائز شرعاإف، امضراب عن الطعحق اإل، يلحق �ذا الباب أن نكومي) د

  .عضو أو شل قوة أو ًضراب موجبا للموتن اإلكمل ي إذا فيما، يةسالماإل

  .صلمنه فلأل أما املستثىن

ًنفسه ضررا �لغا على وضرره،  نفسهنسانهالك اإلإفلحرمة  وأما املستثىن ً.  

ْال تـقتـلوا أنـفسكمَو﴿: قال سبحانه ُ َ ُ ْ َْ ُُ َ﴾)١(.  

ِال تـلقوا �يديكم إىل التـهلكةَو﴿: تعاىلوقال  َ ُُ َْ َّ ِ
ْ َِْ ُ ُْ﴾)٢(.  

  .)٣(سالمضرار يف اإل ضرر وال ال: )صلى هللا عليه وآله(وقال 

  .ورة يف حملهاك�ت والروا�ت املذغريها من اآلإىل 

ن كًوعلم املوضوع قطعا مي، هم واملهم من �ب األاألمران ك�ن ، ذلك على ٌتوقف حق إذا نعم

ما كو، ذلك على سالمتوقف نصرة اإل إذا يقتله أنه يعلم أنه العدو مع إىل ما جيوز الذهابك،  جوازهاحتمال

شرب السم  على )عليهم الصالة والسالم(ئمة قدام األإن إ بل رمبا قيل، فاركترتس به ال إذا جيوز قتل املسلم

لو  أنه ان يعلمك )عليه السالم(ام الرضا م اإلًمثال، هم واملهمان من �ب األك، سم أنه انوا يعلمونك�م أمع 

عليه (ميوت  أن ودونه، ًاملوت �لسيف فضيع جدا أن ومن املعلوم، قتله املأمون �لسيف مل يشرب السم

وهل يستبعد املؤامرة ، )عليه السالم(مام وجبت حتطيم شخصية اإلأان ا�مه بتهمة كبل رمبا ،  �لسم)السالم

  لتحطيم 

                                                

.٢٩: سورة النساء) ١(

.١٩٥: سورة البقرة) ٢(

.٨ ح٢٩٢ ص٥ ج:ايفكال) ٣(



٢٣١

  .الم موضع آخركولل ،يف قصة ا�امه )عليه السالم(ى مرة قارون ضد موسشخصية مبثل مؤاال

 ً،ضرابه قسراإسر كحق للسلطة يف  فال ضراب عن الطعام حرية اإلنسانان لإلكذا إف، انكيف كو

ن حدث خالف بينه وبني إو، غري ذلك أو بر املغذيةبواسطة ربطه �أل، أو ه املاء والطعامرجياإسواء بواسطة 

مت للمضرب كن حإف، اهليئة املنصفة القضائية إىل القاعدة الرجوعى ان مقتضك ،حق أم ال أنه يفالسلطة 

  .جيار وحنوهان هلا حق اإلك مت للسلطةكن حإو، ترك وشأنه

الم حول ذلك كان تفصيل الكن إ و،)ة املنصفة القضائيةياهلئ(ما نقصده من  إىل عملا�س �إل وال

   :فنقول، ياسة السيفن ًخارجا عن حبثنا اآل

قد تتعلق �ملوضوعات وقد ، اجلماعات وأ فرادوبني األ بني السلطة  اليت يقع فيها النزاعاألمورن إ

 شأ�ا مرتبط حكاماأل أن ماك ،املوضوعات تشخيصها من شأن العرف أن ومن الواضح، حكامتتعلق �أل

توضيح  إىل احتياجها، اجلماعات  أودفراواأل الغالب يف مثل نزاعات السلطة حيث إنو، �لفقهاء والقضاة

وا يف قيل مجاعة من العرف اخلبري والقاضي البصري ليدقكان الالزم تشك ً،معام كاملوضوع واحل أي ،يناألمر

  .ويضعوا احللول الشرعية للنزاع، األمر

  

  تسابكيف حرية أنواع اال

ري كالعمل الف أو ،يسدسب �لعمل اجلكان الكسواء ، تساب واملعاملةكنواع االأ حرية :اخلامس

من غري فرق بني البيع والشراء ، سب حبيازة املباحاتكان الك أو ،الطبابةك العمل املهين أو ،دارةاإلك

  جارة واملضاربة واملزارعة واإل



٢٣٢

ًون ضررا كي ن الأ وً،سب حالالكون املكن يأو، ًجحافاإون كي ال أن بشرط، وغري ذلك واملساقاة

  ).االقتصاد: الفقه( تابكما فصلناه يف ى عل

  :أمرانالالزم ، نعم

ن  أ ومبطالعة الفقه يظهر،ورة يف الفقهكية املذسالمًون التعامل خارجا عن املوازين اإلكي ن الأ: ١

  . الشرعية هلادلةوجود األ إىل ضافة �إل، العقليةدلةاأل على لها مبنيةكاملسائل الفقهية 

ية إسالم  ن دولةكذا مل تإ و،ية املشروعةسالمعة للدولة اإل احلق املقرر يف الشرينساناإل ين يعطأ: ٢

فالواجب تقويضها  ن مشروعةكمل ت إذا الدولة ألن وذلك، )عليه السالم(مام احلق لنواب اإل يعطأمشروعة 

 ّالإوليس املال الذي �خذه الدولة املشروعة ، ها و�ييدهاؤبقاإانت مشروعة فالواجب كذا إو، مساعد�ا ال

من ، ما أشبه أو اةكالز أو ان اخلمسخذ بعنومشروعية األ إىل ضافة�إل، خذية يف األاألكثر ي لرأًاتباعا

. الشريعة ورة يفكاحلقوق املالية املذ

 ،خارجية أو انتك جتارة داخلية ،تساب املشروعكلون من ألوان اال أي حيق للدولة املنع عن ولذا ال

  .حرمة سلب الناس حر��م على العقل والشرعوقد عرفت تطابق ، قوف أمام احلريةألنه 

ما ك،  غري املنقولةاألموال أو  املنقولةاألموالسواء ، يف مصادرة أموال الناس عدم حق الدولة ومنه يعلم

بار كاملعامل الكغري الطبيعية ، أو البحار واملعادنك ،املنابع العامة الطبيعية على حق للدولة يف وضع اليد ال

  :أمران بل للدولة ،وب االقتصاد االشرتاكيسلأما هو ى عل

حبيث مينع  ًالغابة مثال على ان يستويلك،  آخرإنسان على  الفرصةإنسانالرقابة لئال يفوت : ١

  خلق  اجلمع بنيى قتضم ألن ،ين من االنتفاع �ااآلخر



٢٣٣

   يفر� تفصيل ذلككوقد ذ ،)مكل (إطار  ل أحد حق السبق يفكل أن ،)٢(من سبق و)١(مكل

  ).االقتصاد: الفقه( تابك

بني العامل واملدير  نتاج املعملإون كي أن  الالزمًمثال،  آخرإنسان حبق إنسانلئال جيحف الرقابة : ٢

.ذلك إىل ملاعما تقدم اإلك، جحافاإل وصاحب رأس املال �لعدل ال وصاحب املعمل

  

  احلر�ت يف الظروف االستثنائية

  :نعم حيق للدولة

  .فرادية األكسلب مال: ١

.نوع خاص من التصرفأو توقيف : ٢

.يف موارد خاصة، وجعل العقو�ت الرادعة ملن تصرف ذلك النوع: ٣

ون العسر كي، أو اضاألمرى فشمما بدو�ا تت، حدائق أو شوارع إىل احتاجت املدينة إذا ًمثال) ١

الواقعة يف طريق الشارع  وحنوهاراضي ية أصحاب الدور واألكسلب مال حق للدولة املشروعة، واحلرج العام

ًن يف املقام تعارضا بني إف، يةكدليل املال إىل �لنسبة ورةكمهية املشروعات املذأل منا حيق للدولة ذلكإو، وحنوه

  .األول على  يقدم الثاينوحيث أمهية، )حرج ضرر وال ال(وبني دليل ) الناس مسلطون(دليل 

اجلمع ى مقتض ألنه ،ر�ب تلك الدور وحنوها ألدلةاالقيمة الععطاء الدولة إن الالزم يف هذا احلال كل

  ان يف كذا إو، خذ من أموال الناس يف حال املخمصةيف األ روا مثل ذلككما ذك ،بني احلقني

                                                

  .٢٩: رة البقرةسو) ١(

.٢٠٩٠٥ ح١ ب١١١ ص١٧ج:  مستدرك الوسائل)٢(



٢٣٤

ان كذلك الوقف يف مليؤسس مثل ، عطت الدولة بقدر بدلهأ خاص أو مسري الشارع وقف عام

رها كما ذك ،ذهان الواقفنيأاز كقاعدة ارت إىل  بعد ضمها،هاالوقوف حسب ما وقفها أهل: لقاعدة، آخر

  .اسبكتاب املكيف )  هللاهمحر(ى ليه الشيخ املرتضإملع أو، تاب الوقفكالفقهاء يف 

سلب القدر الزائد  حيق للدولة ال، والضرورات تقدر بقدرها، ضرورة فرادية األكسلب مال حيث إنو

 فالباقي ،مات اجلائرة استمالك بقية العرصةوكما اعتادت احلك ،لعرصةان تستملك بقية اك، ليهإمن احملتاج 

قاعدة ل، ما يشاءك ه فين شاء تصرفإو، اء �عها للدولةشن إ ،رض وحنوهالرب األ ليهإمن القدر احملتاج 

  .)١()الناس مسلطون(

لتقدمي وذلك ، وجه حق الدولة املشروعة يف توقيف نوع خاص من تصرف املالك ا تقدم ظهرممو) ٢

 ألجل جعل املقربة يف طرف من املدينة، أو املقصب، أو وقفت الدولة بناء املعامل إذا ماك، املهم على هماأل

ًعسرا وحرجا عليهم، أو الناس على ًون ذلك ضرراك ن كيف يشاء لكيتصرف يف أرضه  أن رضفلمالك األ، ً

فهو ، ثركسقاط حرية أقل حلر�ت أإه  أن وحقيقة ذلك،منعته الدولةيتصرف التصرف الذي  أن حيق له ال

  .ًوليس منعا عن احلرية ممارسة احلرية

ًمنعت الدولة نوعا خاصا من التصرف أنه إذا يفالم كالى يبق ء يوسبب املنع نقصان قيمة الش، ً

رض انت األكذا إف،  احتماالن،أم ال لفة بدفع التفاوت من بيت املالكفهل الدولة م، املمنوع التصرف فيه

  ، احتماالن،تنيئاعطاء امللفة �كفهل الدولة م، ائةوبعد املنع مثامن ً،ألفاى منع نصب املعمل فيها تسوقبل 

                                                

.٢٧٢ ص٢ ج:نوارحبار األ) ١(



٢٣٥

ن لصاحب كور بل مل يكالدولة مل توجه الضرر املذ أن ومن، هكفالالزم تدار ضرار من الدولةإ أنه من

، ذلك على  الدولة نبهت املالكمناإو، يناآلخرضرار إحيق له  املالك ال حيث إن، ًرض هذا احلق واقعااأل

ان يف بعض مصاديق املسألة كن إو، أقرب والثاين، ًاملالك واقعا إىل ًان موجهاكونفذت املنع الشرعي الذي 

  .نوع من التأمل

، ًمرددا أو ًاملهم معينا على هم املقدمون األكي أن بني) ٢و ١ (مث ال فرق يف املسألتني السابقتني

 جاز فتحه إذا نهإف، يف ملك عمرو أو فتح يف ملك زيدي أن بني الشارع املزمع فتحهمر  أدار إذا ماكواملردد 

 ،يف داره ون الفتحكي أن يتعني نه الن حيتج �حدمها املنع �حيق أل وال، تءيهما شاأان للدولة ترجيح ك

فاختارت الدولة املنع  ،جنو�ا أو ًمرددا بني منعه يف مشال املدينةمنع نصب املعامل  أمر ان إذا كذا فيماكو

  ً.عن النصب يف اجلنوب مثال

نه للجمع بني دليل والية الفقيه اجلامع للشرائط  فأل،ل عقوبة رادعةكون للدولة حق كأما ملاذا ي

 األويلفالتعزير الذي هو العقاب  ،)ركدفع املن(ر كمام املنأ وبني دليل الوقوف ،يةاألكثراملنتخب من قبل 

  .هدفها إىل ًن رادعا مل تصل الدولةكمل ي إذا ،روا يف �ب احلدودكحسب ما ذ، للمحرمات

 ،وضعت الدولة لرعايتهااهلدف من املصاحل العامة اليت  حيث إن، وقد فرض وجوب وصول الدولة

 :ومن �ب املثال نقول ،)لعن هللا من ضيع من يعول(وقد ورد ، فعدم وضع العقاب الرادع تضييع حلق الناس

ن منع الدولة السواق كومل ي ً،ثرياكتورث االصطدام  رعة سري السيارات يف الشارع الفالينانت سنه إذا كإ

جتعل العقاب الرادع مثل  أو ،رواح والنفوسمما يسبب تلف األ األمرفهل ترتك الدولة ، ًوتعزير املسرع منتجا

   دلةاألى مقتض أن شك  ال،والغرامة وما أشبه السجن



٢٣٦

) سالمم يف اإلكاحل(تاب كو) احلدود والتعزيرات(تاب كيف  الم يف ذلككمن الًر� طرفا كوقد ذ، الثاين

  .وغريمها

  

  سائر احلر�ت

  .نسانون اإلؤ حرية سائر ش:السادس

، برضاية الزوجني ّالإون كي اح الكالن إذ ،احها وطالقهاكويف نفس الوقت ن، احه وطالقهكمثل ن: ١

 عن ًيالكون وكت أن ،احكًجتعل شرطا لنفسها حال الن أن هلاّ إال أن ان بيد الرجل فقطكن إوالطالق و

مورها أ أو يقوم بواجب نفقتها ال أو ،ء معاملتهاييس أن بشرط خاص مثل، الرجل يف طالق نفسها

التفصيل على  ، العقدىملقتض وال تاب والسنةكشبه ذلك من الشروط اليت ليست خمالفة للأما  وأ اجلنسية

  .روه يف �ب الشروطكالذي ذ

.يف شاءكومثل بنائه : ٢

.ودراسته: ٣

.وسفره واقامته: ٤

.غري ذلك من احلر�ت، إىل وزراعته وصناعته: ٥

ن كول،  أهم من تلك احلريةأحكام  انت هناك إذا كللدولة التدخل يف احلد من بعض احلر�ت نعم

قانون االضطرار الذي له حاله حال ، هم واملهمدام قانون األ وله حينئذ مفعوله ما ،م �نويكبعنوان ح

  ً.دام موضوع االضطرار �قيا ما مفعوله

  يوجب  جنيبيف وجه بضاعة األ سالمان فتح حدود بالد اإل إذا كًمثال



٢٣٧

 على ذلك ينطويمبا  ي يوجب االستعمار االقتصادمما، بضائعهمب سالمجانب بالد اإلغزو األ

ية سالمحق للدولة اإل، سالمبطالة و�خر بالد اإلانتشار ال ويسالممن توقف عجلة االقتصاد اإل، املخاطر

املنع ، أو مما يوجب ارتداع التجار عن استريادها، بشروط وقيود ثقيلة ّالإ، جنبيةاملنع عن استرياد البضائع األ

  ً.عن االسترياد مطلقا

 املعمل ره صاحبكن يأك ، ملنع حر�تهنسانون اإلؤ�لتدخل يف ش راه املباشركحيق اإل ما اله كمث إن

راه كحيق اإل ذلك الك، بعض خصوصيات العمل أو على أصل العمل على سواء، العمل على العامل

يفية ما كب، أو ًيعمل عمال أن نسانجواء حبيث يضطر اإلدولة األ أو مجاعة وأ إنسان أي�ن يه يجوائاأل

  .شبه ذلكأما  أو ًجحافاإ أو ًضراراأيتضمن  مثل ما

، ًجحافا حبقهمإان كذا مما كجرة أثر من كأامليناء  يعطوا حلمايل ال أن ضائعصحاب البأاحتد  إذا ماك

ن إف، راهكإ ًأيضا نهأل، غري ذلك، إىل صحاب البضائعجحافية يف عملهم ألإقيمة  على احتد احلمالونأو 

  .جوائيةراهات اإلكيشمل اال، راهات الفرديةكما يشمل اإلكراه ك املنع عن اإلإطالق

الفرد  يتنزيل البضاعة حبيث أوجب ذلك لتعطيل �ئع على باركاحتد التجار ال لو ما ومن قبيل ذلك

ى حدل وحدة بعشرة ويبيعو�ا �ك�م يشرتون إ ًمثال، ذلك لتضررهمكفعهم املبيع ني حيث ال، عن العمل

 يفكي الربح الثمانية  حيث إن، ن هؤالء من العملكمل يتم، مثانية إىل ذا خفض التجار البضاعةإف، عشرة

  ).االقتصاد: الفقه(تاب كالم يف ذلك يف كًر� طرفا من الكوقد ذ، و�مؤ شإدارة

  يف موارد ، حيضر ال أو حيضر، أو لمكيت ال لم أوكيت أن ذلك حقه يفكو) ٦



٢٣٨

َال �ب َو﴿: ما ورد يف مثلك، الشهادة أو ن دليل شرعي يوجب احلضوركمل ي إذا ،الشهادات َْ
ُالشهداء َ   .تاب الشهاداتكور يف كالتفصيل املذعلى  )١(﴾ُعواُما د إذا ُّ

ومات كما اعتادت احلك، قرار عن الناس �جلرب هذا الباب عدم احلق للدولة يف أخذ اإل ويدخل يف

 يعرتف مبا أن ألجل، مكحيث يعذبون الناس يف السجون واحملا، يف احلال احلاضر ذلك الغربية والشرقية

ر�ه يف كما ذك،  أشد املنعسالم وقد منعه اإل،نسانرامة اإلكه خالف احلرية ونإف، مبا يريدون منه أو يعلمه

  .وغريمها) احلدود( و)القضاء(تاب ك

ما ك، ذبهك أو يظهر صدقه حىت، اشتبه يف صدق الشخص إذا فيما رار االستنطاقكم تكللحا، نعم

 ،ًان منافيا للحريةكن إو تنطاقرار يف االسكوهذا الت، يف قصص مشهورة) عليهما السالم(  فعله داود وعلي

  .هم واملهمالبد منه من �ب األّإال أنه 

  .األمريستبني  حىت رار حق للدولة حبسهكلو مل يستعد للت أنه ومنه يعلم

ا كان شري إذا كماك ،من البوح به نه �ىبكل، شفهكان يعلم بشيء البد للدولة  إذا كومن هذا القبيل

، عطاء اسم صديقهإ ومل يستعد ا�رم املقبوض عليه من ، قبضة العدالة يفاآلخرحدمها ووقع أجرم هرب 

  .يعرتف أن  إىلان للدولة سجنهك

يف جعل احملامني ، ال أو طراف الدولةان أحد األكسواء ، طراف النزاعأويلحق �ذا الباب حق 

 لنفسه يف نزاع ًيالك و)السالمعليه ( علي  وقد جعل، دليل احلريةطالقوذلك إل، عند املنازعات نفسهمأل

  .تب الفقهيةكر يف الكما ذك

  نه إف، املتهمني على لقاء القبضن الناس إلكحيق للدولة دخول مسا ذلك الكو

                                                

.٢٨٢: سورة البقرة) ١(



٢٣٩

، هم واملهم�مر بذلك لقاعدة األ أن منا حيق للقاضيإو، القاضي بذلك أمر ّ إال إذا،حرق حلر��م

 ما على ل حريةكعماله بأيعمل  أن ً قادرا منسانإنل كون كي أن يحفظ احلر�ت الفردية يقتض أن وبيانه

يف  وقع ا�تمع منلوال األ ألنه ،منل فرد من من االستفادة من حر�ته وجود األك نكوشرط مت ،تقدم

وحيث ، أثر للحر�ت ويف مثل هذا اجلو ال، وما أشبه معرض مهامجة اللصوص واملختطفني والقتلة والسراق

ان الزم ذلك توقيف املشتبه ك و،منجواء األأمهها حفظ أ من  واليت، صاحل العامةالدولة مراعاة امل على جيب

، نكجازة اقتحام املساإعطاء الشرطة إحق  يون للقاضكن ي أان البدك، �م وا�رمني الذين ثبت جرمهم

احلدود (تاب كر�ه يف كغري ذلك مما ذ إىل ، وجلبهم واستجوا�م وعقاب املتخلففراداألوتوقيف 

  ).لتعزيراتوا

مما لسنا ، ذلك على يومنا هذا إىل )صلى هللا عليه وآله(ويؤيد ذلك استمرار السرية منذ زمان الرسول 

  .نبصدد تفصيله اآل

  

  احلريةى �طري القوانني مبقتض

الذي  فاملعىن، نسانرادة اإلإو رادة هللاإانت جامعة بني كملا  ومة الصحيحةكاحل أن  وهو،شيءى بق

  : أيض املسائل السابقةر�ه يف بعكذ

  .يةإسالمون القوانني كن تأ: ١

.ًون الرئيس مرضيا � سبحانهكن يأ: ٢

.األمةثرية كًون الرئيس مرضيا ألكن يأ: ٣



٢٤٠

  .األمةورضاية  سالم اإلإطار يف األمةن توضع القوانني بسبب نواب أ: ٤

صل يف هي األية اليت نسان من احلرية اإل،التنفيذيةو) التشريعية( التأطريية :لقو�نتنطلق ا أن ان الالزمك

 يف ىيراع أن  بل الالزم،ابتة للحريةكطر الية �ألسالم فال تؤطر القوانني اإل،تقدم ما على إنسانل ك

:أمرانالتأطري 

  .سالماإل) أ

الء ك وللقوة التنفيذية و،الة عقدك والو،األمةالء كالعقد االجتماعي للنواب يف ا�لس الذين هم و) ب

 أو األمةمباشرة من ، يفية انتخاب رئيس اجلمهوريةكاختالف ، على بواسطة نواب ا�لس أو  مباشرةاألمة

  .بسبب النواب

الة تشمل كالء وكلوا الوك�م مل يو أل،األمةحسب مصلحة  يةسالمون التأطري للقوانني اإلكي أن فالالزم

الئهم كو على أهم مصاحلهم اليت جيب من األمةحفظ حر�ت  أن ومن الواضح، العمل خالف مصلحتهم

يف  األمةخالف مصلحة  أو سالمقانون خالف اإلل كف، يف التشريعية والتنفيذية مالحظتها واالنطالق منها

  . �طل مردودتضييق حر��ا

  .يسالمليس � ألنه :األول

  .ل بدون رضاهكون املوؤتصرف يف ش ألنه :الثاين

  

  سباب اخلضوع للسلطةأ

اعة طإوجه لزوم  على  وتوضيحه يتوقف،ثنا الذي هو حرية الفردبحر�ه لربطه مبكوهذا البحث ذ

من القوانني  ومة مأخوذةكقوانني احل ألن  أي،احلق الطبيعي أو ،الدين هل هو من جهة، ومةكالناس للح

  ان كلما كف، الطبيعية



٢٤١

نوع  أنه  أياالجتماعيالعقد  أو ،انت النتائج أحسنكن الطبيعي قانوالقانون االجتماعي أوفق �ل

 لتنمية احلر�ت إطارن قوانني الدولة أحسن أل أو ،لكيل واملوكالتعامل بني الوك فرادومة واألكتعامل بني احل

  ؟نسانلنفع اإل امنة يف النوعك وتشغيل الطاقات الفرادات يف األكواملل

قوال الم يف األكل ال وتفصي،ورةكة املذربعالوجوه األ على راء السياسيني يف ذلكآفقد اختلفت 

  :هو، بتاكيتحمله هذا ال ما ورة بقدركاملذ

البد ، ليس ذلك آخر احللقة إذ ،طاعةومة واجب اإلكأمر احل أنه ومة مبجردكأمر احلن كملا مل يأنه 

ن إف) ملاللذة واأل(وآخر احللقة هو ، طاعةليقتنع الناس بلزوم اإل، ون آخر احللقةكما ي إىل ن ينتهيأو

ليس آخر احللقة  أنه  وبذلك ظهر،روحيني أو ا� جسدينيكسواء  ،ملويفر من األ اللذة إىل يال منساناإل

نه ملاذا أجلب النفع  �ً،نفعا أو ًونه ضرراكثبات إجمال السؤال بعد ى يبق إذ ،ما رمبا توهمك )فعاالضار والن(

  .دفع الضررأو

يطلب  من ذلك ممن الى عن مرتبة أرق الغضمع هو  إمنا ،ملآخر املطاف اللذة واأل أن ر�ه منكوما ذ

ً وجدتك أهال: )السالمعليه ( علي ما قالك، منا يفعل للحسن ويرتك للقبحإو، مل واستجالب اللذةدفع األ

ًرغبا ورهبا: ينايف قوله سبحانه  ال)عليه السالم(قوله  أن  ومن �فلة القول،)١(للعبادة ً)ليس يف  إذ ،)٢

وهذا ، ً ورهبا من عدم لطفه،ًرغبا يف رضاه ون املرادكي أن نكفيم، ًورهبا من �ره ،ًاالية رغبا يف جنته

  . للعبادةًوجدتك أهال معىن ييساو

                                                

  .١٧٥ ص:حتف العقول) ١(

٩١: سورة األنبياء) ٢(



٢٤٢

  : طوائفأربع إىل انقسم السياسيون،  للطاعةًومة بنفسه مصدراكأمر احل يصلح حيث ال، انكيف كو

 ومن الواضح، الدين به أمر  من جهةطاعةومة واجب اإلكاحل أمر نإ :حيث قالوا،  املتدينون:األول

 ومةكطاعة احلإان لزوم كولذا ، ر املنعمكوجوب ش على وفروعه مبنية، العقل على صوله مبنيةأالدين أن 

  ً.ون مصدراكي أن يصلح عدا ذلك ال ما إذ ،وهذا هو الذي نرجحه حنن ،العقل على ًمبنيا

 ةل خمالف لتلك الطبيعكو،  يف سريهه طبيعة خاصةون لكالن إ :قالوا،  القائلون �حلق الطبيعي:الثاين

طابق تلك القوانني   هي ماومةكاليت تنفذها احل الوضعية والقوانني، هكن يرتطم مبا يوجب هالأو البد

يتهيأ  أن ية تقتض الطبيعًمثال، ونيةك�لقوانني ال عدم االرتطام ألجلهي  إمنا ومةكطاعة احلإف، ونيةكال

 نسانطبق ذلك وتزوج اإل على ذا وضع القانونإف، السادسة عشرة ىل إوصل العمرذا  إفراغ امليناجلسم إل

يسلك سبيل  أن ماإفهو ،  القانوننسانمل يطبق اإل أو طبق ذلك على ذا مل يوضع القانونإو، سعد واسرتاح

اليت تتولد من اض األمروفيه ، ًيباشر أصال ال أن ماإو، اض الزهرية والعقد النفسيةاألمرويف ذلك ، االحنراف

  .الرواسب املنوية

، املصلحة واملفسدة على هأحكامالدين وضع  إذ ،عن الدين يغين الّ إال أنه ً،ان صحيحاكن إوهذا و

  وهو هللاون كواضع ال إذ ،هو الدين إمنا شف عن القانون الطبيعيكفالذي ي، صوليةتب األكما قرر يف الك

  .ونكيعلم قوانني الهو الذي 

 ،تطابق القوانني الطبيعية أن القوانني الوضعية جيب: ىربكن اصاب يف الإو  القولال �ذوعليه فالقائ

  .يضعه الناس من عند أنفسهم الذي يطابق القوانني الطبيعية هو ما: ىخطأ يف الصغرأّإال أنه 



٢٤٣

قرار  الألجلهو  إمنا ومةكطاعة احلإوهؤالء يقولون �ن وجوب ، �لعقد االجتماعي القائلون :الثالث

، األوىلطاعة يف قبال قيام الثانية �، مبصاحل الثانية األوىل يف قيام ،األمةومة وكاحل: الذي عقده اجلانبان

  .طاعة وفاء �ملعاملة اليت جرت بني الطرفنيفاإل

 ذإ،  الديينطارون هذا القول يف اإلكي أن لزم ّالإو، مل نقل حنن �ملوازين الدينية إذا يتم إمنا هذا: أقول

 على  اليت أوردوهاخراألاالت كشأما اإل، جيب الوفاء به ل عقد خارج عن املوازين الدينية فهو �طل الك

  .هذا القول فغري �مة

 وهذا يتم،  ولذا يطيعها الناس،وتشغيل الطاقات  لتنمية احلر�تإطارقوانني الدولة أحسن ن إ  :الرابع

ان التطبيق كهللا سبحانه و إىل انت مستندةّ إال إذا كونكت وصحة القوانني ال، انت القوانني صحيحةإذا ك

  .ذلككون القانون ك على ي دليلأف ّالإو، بيد ا�تهد العادل

  



٢٤٤

  

  جيابالدستور بني السلب واإل

ات اليت تعمل الدولة مبقتضاها يف طارصطالح يف العصر احلاضر ملوجز اإلالدستور ا): ٤٥ مسألة(

  . الداخلية واخلارجيةونؤ املرتبطة �لشاألمورخمتلف 

  :مورليه �إوقد استدلوا الحتياج الدول 

فالبد هلما �لتوافق ، يفهم عالقته �لسياسة اجلديدة أن  إىلاحتاج الشعب تبدلت إذا ن الدولةإ: ١

 إيرانما جعلت ك، يعرف اجلميع حقوقهم وواجبا�م حىت، ليات القوانني بصورة موجزةك من وضع  بينهما

من ى خرأومجلة ، ةبعد استقالهلم عند انتهاء احلرب العاملي ستان والسيالنك واهلند و�،دستوريةة الكعند احلر

لون كاحتاج املو، مواهلمأالء للتصرف يف كأخذ مجاعة من الناس و لو ما ومثال ذلك، مثل هذا القانون البالد

  .نبنيال اجلاكتعني احلق والواجب ل، ورةكالة املذكجعل ضوابط للو إىل الءكوالو

يعني الدستور العام  أن فالالزم، د�ن وقوميات ولغاتأ وأحزابفيها مجاعات و ن أغلب البالدإ: ٢

مة أون ك وبذلك ت،واملالية وغريها والقضائية والتنفيذية مورهم التقنينيةأيف ، تال تلك الفئكون لكالذي ي

ًشعبا واحدا يف دولة واحدة، أو واحدة مما   العام للدولةطاربدون وضوح اإل صاميقع بينهم الشجار واخل  وال،ً

.ًون مرجعا جلميعهمكي



٢٤٥

 حقوق عطاءإن فيها الدولة من كتتم ال طرافالبالد الوسيعة املرتامية األ أن الغالب حيث إن: ٣

لدولة هم �توذلك يوجب ضعف عالق، احلدوديةى رر�ف والقنون األكممن يس، مة النائية عن العاصفراداأل

رة خمتلفون والدول املتجا أن ً وخصوصا الغالب،ً خصبا يف مثل أولئكًامرات جتد حمالواملؤ، ًا�وانفصاهلم أحي

ل بوحدة نظر كصمام أمان الطمينان الكان الدستور ك، اآلخريتآمر أحدهم ضد  أن مما يسبب مورأيف 

.من العاصمةالقريبة ى والقر عطائها حلقوق من يف املدنإكعطاء حقوقهم إو، ًليهم مجيعاإومة كاحل

، ليهإون للجميع قانون واحد يرجعون كيه حيث إن، يوجب توحيد البلدان املتحدة ن الدستورإ: ٤

.يةألكثرل اشرتك يف وضعه �كال ألن ،ل خاضع للقانونك وال،يعرفون حقوقهم وواجبا�م عضاءفالدول األ

تتم  نه ال فقد يناقش يف ذلك �،يةسالميف البالد غري اإل ًروه مربرا لتدوين الدستوركمت ما ذن إ :أقول

ًساسيا �بتاأً سياسيا وًية �عتباره أصالسالم البالد اإل ً مربرا للتدوين يفاألمورهذه  سباب غري تلك األ إذ ،ً

  .يةسالمموجودة يف البالد اإل

ملدينة  يف ا)صلى هللا عليه وآله(أسسها رسول هللا ، ًة عشر قر�أربعت منذ أنشأية سالمفالدولة اإل) ١

  . هلا)صلى هللا عليه وآله(يفيته �سيس الرسول ك تيةما سيأيت يف بعض املسائل اآلك، املنورة

، خالف وال ً وفروعاًصوالأ سالملهم خاضعون لإلكمسلمة ثرية كأ على ي مشتملسالموالبلد اإل) ٢

يفية ك يف االجتهادات ومنا خيتلفونإو ،�م مسلمونأم ك حبسالمقابلون �إل  واملنظمات السياسيةحزابواأل

  ، مورهم اخلاصة حسب موازينهمأفهم يعملون يف  يةسالم غري اإلقلياتما األأ، التطبيقات



٢٤٦

.املقررة للذميني مورهم العامة حسب موازين الدولةأيف و

يف  أو طراف البالدأانوا يف كسواء ، ًجيا�إًساسي سلبا ويتبع القانون األ  الفرادعطاء احلقوق لألإو) ٣

، ظلم وفيه ال، ًون عادالكي أن املطبق له جيب أن ماك، ي وضع �لعدالةسالمن القانون اإلإف، لب العاصمةق

.التنفيذ أو ساسي من الشريعةان القانون األكين مأف

. الرابعاألمر على ومنه يعلم النقد) ٤

فال نفع ، ًوالانت دك�ا أو، سالمل بالد اإلكية لإسالمومة واحدة كذا فرضنا عدم وجود حإف) ٥

.ساسي مدون يف التوحيد وعدمهألقانون 

 ساسيهل القانون األ: نقول ساسيالقانون األ إىل يةسالم يف عدم احتياج البالد اإلاألمرولتوضيح 

يف فما الفائدة ، ًان موجزا عنهاكن إ ف،أم ال ، والعقلمجاعتاب والسنة واإلكال: ةربع األدلةموجز عن األ

حيث نراهم ،  االختالفىنفسه لد إىل تاب والسنةكيصرف املرجعية لل ألنه رمبا يضربل تدوينة ، نهيتدو

ًاملصدر احلجة شرعا وعقال إىل ال، ساسيالقانون األ إىل يرجعون   ً.ان مرفوضاك ًان خمالفا هلاكن إ و،ً

  .فًون مرجعا عند االختالك ليةربع األدلةوهو موجز عن األساسي يدون القانون األ إمنا :يقال ال

حيل  املفصل إىل بينما الرجوع، ًن املفصل مرجعاكومل ي، ًيف صار املوجز مرجعاك: نه يقالإف

  .ل له خبالف املوجزكلتقبل ال، االختالف

  .يف املفصل ختتلف االجتهادات: ن قيلإ

  ً.أيضاذلك كيف املوجز : قلنا

  .فما هو احلل: ن قلتإ
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مثل ـ يف التطبيق  أو مك ا�ملة سواء يف احلألموراو، اختالف فيها ال تاب والسنةكواضحات ال: قلت

رأي  إىل  يرجع بشأ�ا ـاة يف احلال احلاضر ليقوم بواجبات الدولة املاليةكيف نطبق قانون اخلمس والزك

واختلف جملس ، هم مراجع التقليد ة مدنأربعان عشرة فقهاء يف كن إف، ثرية الفقهاء املراجع للمسلمنيكأ

يف استجالء  ولئك الفقهاء املراجعأ إىل األمةيف جملس ى رجع فقهاء الشور، يف املوضوع  أومك يف احلاألمة

  .من املراجع طبق يف البالد يةاألكثر فما استقر عليه رأي ،األمر

  .وناآلخرويرتك  ثرية الفقهاءكأيف يؤخذ برأي ك: يقال ال

  : قلنا

  مع،االختالف يف ا�لسى  لداألمة  يف جملسىثرية فقهاء الشوركأى يف يؤخذ برأك:  يقال:ًأوال

  .�لذات وًوالأعتماد اجلماهري عليهم او، �م مورد تقليد اجلماهريأل ،الفقهاء املراجع أوىل إىل الرجوعأن 

  .م بذلككحيى  دليل الشورإطالق ً:و�نيا

، ًاملخاصم جمتهداان املراجع كواملراجع يف االجتهاد فيما  يوية يف املقام من اختالف القاضاألول ً:�لثاو

 ن فصله حجةأو، القاضي إىل  وقد اشتهر بينهم لزوم الرجوعً،ان املراجع املخاصم مقلداكالتقليد فيما  يف وأ

  ً.ن ختالفا اجتهاداإاملتنازعني وعلى 

، منهاقلل يبل وال ، لها حيلة الكثر املشكمل ين إ ،تاب والسنةك فتدوين موجز عن ال،ي حالأى وعل

وجد� ،  والعقلمجاعتاب والسنة واإلكالإىل ّ إال الينظرون نظر االحرتام  املسلمةاجلماهري أن نر�ه مكوملا ذ

  ل كذلك حدث يف كو، الدستور على ظهرهم واان املسلمون أول من أدارك املشروطة إيرانيف 
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  .غري ذلك من االصطالحات أو قانون أو جعل له وثيقة، يإسالمبلد 

ون كي أن  سنة بدونمائةعاشت منذ تسع  فربيطانيا،الدستور إىل االحتياجيستغرب من قولنا عدم  وال

  .األمةل كمما يقبله  تاب والسنةكالكليس هلم مرجع  أنه مع، مدون يهلا قانون أساس

ن مجعهم �سم هذا كمي الناس ال أن يساسالقانون األ إىل يةسالمويؤيد عدم احتياج البالد اإل

  .تاب والسنةك�سم ال سلمنين مجع املكمنا ميإو، القانون

ويف ، يف حر�م مع روسيا قبل قرن ونصف تاب والسنةك�سم ال إيرانوقد مجع العلماء املسلمني يف 

، يف الثورة الدستورية يواالستعمار اخلارج ي ويف حر�م مع االستبداد الداخل،حر�م مع بريطانيا يف ثورة التبغ

ويف حر�م ، ويف حر�م مع االستعمار وعمالئه يف قصة �ميم النفط،  آذر�جيان ويف حر�م مع الشيوعية يف

  . يف العصر احلاضرإمريكامع 

واآلن ،  حر�م مع بريطانيا قبل ستني سنة تاب والسنة يفكذلك مجع شعب العراق العلماء �سم الكو

 الذين استعمروا العراق إمريكاسرائيل وإحلر�م مع بريطانيا و سمجيمع العلماء الشعب العراقي بنفس ذلك اال

  .يف قفاز البعث

  .ستبداد الداخليواال ستعمار اخلارجي يف حر�م مع االسالمل بالد اإلك يف األمرذا حدث كوه

وهللا  ،ثرك�مل أ إىل القانون األساسي حباجة إىل عدم االحتياج أو  حول االحتياجاألمرن كهذا ول

  .العامل

  

  تقسيمات الدستور

  :أقسام إىل ساسيةقسموا القوانني األ ةعلماء السياس مث إن

   .والقانون السهل تغيريه، ل تغيريهكالقانون املش) أ
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تصديق  إىل تغيريه حيتاج حيث إن فريقيا اجلنوبيةإمثل قانون احتاد ، بصعوبةّ إال يغري  هو ما ال:األولف

 وافقّ إال إذا انني الوال�ت اهلنديةن تغيري قوكمي نه الحيث صرح � وقانون اهلند، أعضاء ا�لسني يغلبية ثلثأ

 على وافقّ إال إذا يغري قانو�ا ال حيث إنسرتاليا أوقانون ، افة الوال�تكثرية أعضاء املقننة لكأذلك على 

  .يف استفتاء شعيب عام  وال�ت من وال�ته الستأربعثرية كأذلك 

 ون حال تغيري الدستورك في،التغيري  علىثرية ا�لسكوافق أ إذا ماك، هو ما يسهل تغيريه :والثاين

ّ إال ن مل يدون فيها دستورإنه وإف، لرتاكنإ وهذه احلالة موجودة يف ،حال جعل وحذف سائر القوانني العادية

ان للمجلس كتغيري بعضها  أو ريد تتميمإذا إف، عراف والتقاليد وما أشبه هلا حال الدستورجمموعة من األأن 

  .اآلراءثرية كذلك �

ًحيا� أحيث خيتلف م كون تغيري احلكي، الدستور إىل عدم االحتياج  حيث قد عرفتسالم اإلويف

أما تغيري التأطري ، افة أجهز�اكالدولة ب على الفقهاء املراجع املشرفني ي حسب رأ،اجتهاد ا�تهدين

ثر ك ا�لس مع تصويب أثريةكأى في فيه رأكفي، ما مثلنا له فيما تقدمك مبا تالئم العصر يةسالمللقوانني اإل

  .الفقهاء املتواجدين يف ا�لسى شور

: )عليه السالم(قال ، الفقهاء املراجع إىل ان لزم الرجوع فيهكمهية مبمن األ ان تغيري التأطري إذا كنعم

رواة أحاديثنا فارجعوا فيها يل ما احلوادث الواقعةأ)من اختصاصات املراجعمكمنا جعلنا تغيري احلإ و،)١ ، 

  املفروض ألن 

                                                

.٩ ح من صفات القاضي١١الباب  ١٠١ ص١٨ ج:الوسائل) ١(
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  .فقهائه يف التغيري بدون مراجعتهمى فال شأن للمجلس وشور،  هلماألمةثرية كتقليد أ

الدول املتعددة كلثاين الدولة الواحدة واك األولف، والدستور لدولة متحدة، الدستور لدولة واحدة) ب

أما القسم الثاين فله ، د له دستور واحاألول فالقسم ،ن مل تصبح دولة واحدةك فيها بينما لاليت أحتدت

  :قسمان من الدستور

  .قسم يشرتك فيه اجلميع: ١

ل من كتتش له واحد يف اجلميع حىتك فال القانون ب،ل دولة دولة من تلك الدولكوقسم خيتص ب: ٢

  ً.ون دوالكت ة بني اجلميع حىتكمن غري قوانني مشرت ل دولة قانون خاص �اكوال ل، اجلميع دولة واحدة

ل دولة قانو�ا كشبه فلأما الداخلية والقضاء وما أ ،لكة بني الكارجية واملالية والدفاع مشرت اخلًمثال

بينما ، فيون بعض الدول تبيح بيع األًمثال، ورة يف قوانينهاكورمبا حدث التناقض بني الدول املذ، اخلاص �ا

  .يةكيألمرا الوال�ت املتحدة  ما هو احلال يفك ،حترم ذلك أشد التحرميى خرأدولة 

ون كوي، ومة واحدةكني حون جلميع املسلمكي أن الالزم أن  فقد عرفت فيما تقدمسالمأما يف اإل

ًيا واحداإسالمً لها بلداك يتحد قانون  أن فالالزم، ان ذلك فدخلت البالد يف احتادكمإفرض عدم  إذا أما، ً

  .يتغري قانونه بتغيري املناطق  السالماإل ألن ،اجلميع

 علىبينما املشرف األ، هذه الدولة العضو عدة من الفقهاء على علىون املشرف األكيأن  نكمي نعم

وحسب اختالفهم ختتلف ى  وخيتلفون يف بعض الفتاو،عدة آخرين عضاءمن دول األى خرأدولة على 

  .بني جمتهدين يوجب اختالف عمل مقلديهمى اختالف الفتو أن ماك، قوانني هذه الدولة من تلك
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  :ىلإ يساسيقسم بعض السياسيني القانون اإلرمبا ) ج

  .يالقانون اجلمهور: ١

  .والقانون الربملاين: ٢

ذلك تعني رئيس ك  نوا�ااألمةما تعني كف، انت القوة التنفيذية مبوازاة القوة التشريعية إذا كما: األولف

  .يةكيمراإلما يف الوال�ت املتحدة ك و،إيرانية يف سالمما يف اجلمهورية اإلك، اجلمهورية

والنواب ينصبون ،  نوا�ااألمةن تعني  �، �بعة للقوة التشريعيةانت القوة التنفيذية إذا كماك: ينوالثا

  .اآلخروبعض البالد   بريطانيا ما يفك، القوة التنفيذية

 إىل قربان األكن إ و،يةسالممانع منه يف الدولة اإل  من القسمني الًال أن كتقدم ر� يف ماكوقد ذ

  .األولالقسم  ركعن املن ي �ملعروف والنهاألمر من قانون  والرقابة الشعبية املستفادةى لشورا

  

  التناقض بني القوانني

ة أربع على القوانني املتداولة يف البالد الدميقراطية أن  إىلملاعقد سبق يف بعض املسائل السابقة اإل) د

  :أقسام

  .الدستور) ١

  .األمةررها جملس  يق القوانني العادية اليت) ٢

  . تضعها السلطة التنفيذية يف جمال صالحية القوة التنفيذية القوانني اليت) ٣
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  . تضعها السلطة القضائية يف جمال صالحية القوة القضائية القوانني اليت) ٤

اد ما قد يقع التضك، يناآلخروبني قانون أحد من املقننني الثالثة وعليه فرمبا يقع التضاد بني الدستور 

  .يقع التضاد بني قوانني التنفيذية وقوانني القضائية، أو بني قوانني ا�لس وبني قوانني التنفيذية والقضائية

 على يقدم الدستور أن املنطق إىل قربن األكل، يفية عالج هذه املتضاداتكيف  قوالوقد اختلفت األ

الدستور هو  ألن ،نني القضائية والتنفذيةقوا على لسن يقدم قانون ا�أو،  عند تضادمهاخراألل الثالثة ك

أما مع تعارض ، التنفيذية والقضائية إىل قانون ا�لس أصل �لنسبة أن ماك، الثالثة إىل صل �لنسبةاأل

ن فقد فاملرجع إف، م قانون ا�لسكفاحل فان فقد، ساسيم القانون األكالتنفيذية والقضائية فالالزم جعل احل

  .األموراملرجع يف مثل هذه  أل�ا ، الدولة لعليا يفهو السلطة القضائية ا

  .احلوادث الواقعة  ليهم يفإالالزم الرجوع  ألن ،صل هم الفقهاء املراجعفاملرجع األ سالمما يف اإلأ

  .وهللا سبحانه العامل، منه �ذا القدر يتفكساسية وغريها طويل نون القوانني األؤالم حول شكوال

  

  ومةكيان احلطرق احليلولة دون طغ

ومة هي ك بل احل،ان يف غاية النزاه واالستقامةكن إو، جرائهًبنفسه ضما� إل يفكي القانون ال مث إن

َّإن اإل﴿ :ىوالقدرة تطغ بريةكا قدرة حيث إ�، ومة الفسادكومن طبيعة احل، جراءاليت تضمن اإل  نسانِ

ْليطغى ْرآه استـغىن ْ أنََ َ ْ ُ    نسانن اإلإ ف،)١(﴾َ

                                                

  .٨ و٧: سورة العلق) ١(



٢٥٣

ئمة نبياء واأليف األّ إال ،مكاحل إىل ًان نزيها قبل وصولهكمهما ، ًنفسه غنياى رأ إذا رور�خذه الغ

ًبضبطها ضبطا ّ إال ومةكاحل على ئخملص من الفساد الطار  والً،والقليل من الناس جدا) عليهم السالم(

  .ون �موركالضبط ي أن ر علماء السياسةكوقد ذ، ل شدةكًدقيقا ب

ويف نفس الوقت متنفذون يف ، مكًم غالبا خارج احلحيث إ�، لني الدينينيواملسؤثرة وقوة ك :األول

ان ضبطهم للدولة ك ثر عدد هؤالء وزاد نفوذهمكلما ك و،ًويقفون صدا دون فسادها، ختافهم الدولة، الناس

  .ثركأ

  .هاأفرادمن  يتخراج العاإمن جهة القوانني املتضمنة لعزل و خذ التدابري الالزمة لضبط الدولةأ :الثاين

والوزراء  رئيس اجلمهوريةك ، الدولة املقتدرين منهمفرادقو�ء ألني واأل جعل املشاورين النزيه:الثالث

  .ليهمإومن 

 الرأيفتخاف الدولة ، الدولة على ونوا رقباءكلي، العامة على مورهمأ يف املوارد الالزمة تعرض :الرابع

  .العام

ه بواسطة املؤسسة أفرادل صنف عن كيدافع  حىت، ؤسسات املهنيةوين وتنظيم وتوسعة املك ت:اخلامس

 لون املؤسسة املهنيةك الذين يشفراداأل حيث إن، اتباع هؤالء على ومة جمبورةكاحل أن شك وال، املرتبطة به

مسعة  على الدولة ختاف حيث إنو، والناس لذلك ملتفون حوهلم، ل وحلوهلاكهلم خربة وجتربة ومعرفة �ملشا

  .خذ برأيهماأل إىل رادت خمالفتهم تضطرأ إذا انفسه

  .ورةكالعام امللتف حول املؤسسات املذ الرأيخلشيتها من ، تاتورية الدولةكوذلك حيد من دي

  .فاملرجع القوة القضائية، اختالف الدولة واملؤسسات املهنيةى ما لدأ



٢٥٤

 الرأي على لعلمها بتأثريها، دهاومة ختاف نقكاحل حيث إن، ثري اجلرائد وا�الت النزيهةكت :السادس

ترهبين : (تاتور املشهور يقولكان �بليون الديكوقد ، الثالث عن االحنرافى وذلك يوجب ضبط القو، العام

  .)لف بندقيةأ مائةثر مما ترهبين كأ صحف أربع

  :أمرانن الالزم يف املطبوعات كل

 يف أتدرك مواقع الضعف واخلط ال يديغري مثل هذه األ أن لوضوح، يدي نزيهة واعيةون �كن تأ: ١

  .قرب من نفعهاأون كولعل ضرها ي، الدولة

وما  ذبكهانة واهلتك والتهريج والفاإل، يف قوالب مالئمة ون الصحف مهتمة �حلقائقكن تأ: ٢

.يقاف الدولة عند حدهاإور من كتفيد يف املقصود املذ ال شبهأ

ن البقاء يورث إف، من السلطات الثالث أي يف نيل شدة دون بقاء غري النزيهك الوقوف ب:السابع

  .يف الغي يالغرور والتماد

وفيها تظهر ، وتداول املشورة الرأياالجتماع حمل تبادل  حيث إن، ثري االجتماعاتك ت:الثامن

ًحيا� أولذا متنع الدول ، الدولة املنحرفة على آلة للضغط العام الرأيمما جيعلها ،  الدولةئمساو

مثال املساجد أ، سوءا�اشف ك�ا حمل النقد وأز االجتماع حيث تعرف كره الدول مراكوت، االجتماعات

  .ا مراسم االجتماعحيث إ��م شهر رمضان واحملرم وحنومها أوتتخذ الدول حيطة ، ت واملدارسواحلسينيا

ما يف ك ثر�ءان بسبب األكسواء  احنراف االقتصاد إذ ، االهتمام لصحة االقتصاد العام:التاسع

 ،تعا�مأجهود الناس و على لتامها تسلط فئة خاصةكحيث ، ما يف الشيوعيةكومة كبسبب احل، أو الرأمسالية

  :مرينأيوجب 

  .بداء معايبهاإومة وكاشتغال الناس بلقمة عيشهم عن نقد احل) ٥



٢٥٥

حة يف صيكون كالنقد ي أن حىت، بسبب ما بيدها من الثروة، ل مقاليد البالدك على تسلط القلة) ٦

.الدولة على يضعط  حىتؤييه العام ال الرأيو، واد

،  الدولة اجلهل مينع معرفة الناس مبواضع العيب يف حيث إن، وتعميق الثقافة احليوية توسعة :العاشر

عمال إن الدولة من كتتم ال و�زد�د خربويته، العام خربوية الرأيازداد  لما توسعت الثقافة وتعمقتكو

  .لفسادتاتورية واكالدي

  



٢٥٦

  

  يهسالمومه اإلكيل احلكضرورة تش

ر� كنا قد ذكن إو، يةسالمومة اإلك املرتبطة �حلاألمورر يف هذه املسألة بعض كنذ): ٤٦ مسألة(

 يف مسائل آنفة اآلخربعضها  إىل ملعناأ و،)سالمم يف اإلكاحل(تاب كون يف ؤ املرتبطة �ذه الشاألموربعض 

  :  فنقول،تابكيف هذا ال

ًوجو� عينيا ضرور�، يةسالمومة اإلكساء احلرإجيب    :ذلك على  ويدل،ًً

  

  قدوةص الرسول 

  .)صلى هللا عليه وآله(عمال الرسول أطبق  على الالزم العمل إذ ،سوة الواجبةونه من �ب األك) أ

ْلقد كان لكم يف﴿: قال سبحانه ُ َ ََ ْ ُ رسول ا� أسوة حسنة لمن كان يـرجوا  َ َ ْ َْ َ َ
ِ ٌَ َ ٌَ ْ ُ َِّ ِ

ُ َاليـوم َ وََّا�َ ْ ية  واآل،)١(﴾اآلخرَْ

  .سوة وجوب األأدلةغري ذلك من ى، إىل خيف ما الكالوجوب  على تدل

ّفليتأس متأس بنبيه و :)السالمعليه ( علي وقد قال   .)٢(ةكفال �منن اهلل ّالإّ

  والرسول 

                                                

.٢٢: حزابسورة األ) ١(

.١٦٠اخلطبة : �ج البالغة) ٢(



٢٥٧

رمة طيلة ثالث كة املك م اشتغل يف أن بعد، م يف املدينة املنورةكاحلى رسأ قد )صلى هللا عليه وآله(

   يف)صلى هللا عليه وآله(ون كفقد ، رساء ذلكإن االعتماد عليهم يف كبرتبية الرجال الذين مي عشرة سنة

وبعث السفراء ،  البالددارةوبني القوانني املرتبطة �، وجعل موازين القضاء، املال  وجىب،املدينة املنورة اجليش

  .ن منفصلة بعضها عن بعضكن مل تإ جعل السلطات الثالث و)آلهصلى هللا عليه و(نه إ ، أيوالرسل

َفاحكم بـيـنـهم مبا أنـزل ﴿: قال سبحانه، مكوالسنة املطهرة آ�ت وروا�ت بشأن احل يمكويف القرآن احل ََْ
ِ
ْ ُْ َ ْ َْ ُ َ

  .)١(﴾َُّا�

ْاحكم بـيـ ِأنَو﴿: وقال سبحانه َْ ْ َنـهم مبا أنـزل ا� وُ ُ َّْ َ ََْ
ِ

ُ َْال تـتبع أهوَ ْ ْاءهمََِّ ُ َ﴾)٢(.  

ْفاحكم﴿: وقال سبحانه ُ ْ َ بـني النَّاس �حلق وَ
َِّ َْ ِ ِ َ َْال تـتبع اهلوىْ ِ ََِّ﴾)٣(.  

َمن مل حيكم مبا أنـزل ا� فأولئك هم الفاسقونَو﴿: وقال سبحانه ُ ِ ِْ ُ ُ َ ُ ََ ُ َّْ ََ َ ْْ ِ ُ َْ ْ َ﴾)٤(.  

َهم الظالمون ...﴿ :و�لثةى خرأية آويف  ُ
ِ َّ

ُ َهم الكافرون ...﴿ ،)٥(﴾ُ ُ ُ
ِ ْ ُ﴾)٦(.  

َُّإ� أنـزلنا إليك الكتاب �حلق لتحكم بـني النَّاس مبا أراك ا�﴿: وقال سبحانه َ َ َِ ِ َ ْ َ ََ ُ ْ َْ َ
ِ ِّ ْ ِ َ

ِ ْ َِْ َِْ َّ﴾)٧(.  

َفال و﴿: وقال سبحانه ُربك ال يـؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بـيـنـهم مث ال جيدوا يفَ َِ َُُّ ْ ُ َ َ َُْ َ َ َُ َ ُ
ِ ِّ َ َّ َ ْ َ ِّ

ً أنـفسهم حرجا  َ َ َ ْ
ِ ِ ُ َْ

ًقضيت و يسلموا تسليماَِّمما  ْ َ ُ َ
ِّ
َ ُ َ َْ َ﴾)٨(.  

  �تغريها من اآلإىل 

  

                                                

.٤٨: سورة املائدة) ١(

.٤٩: سورة املائدة) ٢(

.٢٦: سورة ص) ٣(

٤٧: سورة املائدة) ٤(

.٤٥: سورة املائدة) ٥(

.٤٤: سورة املائدة) ٦(

.١٠٥: سورة النساء) ٧(

.٦٥: سورة النساء) ٨(



٢٥٨

َ مستقيما فاتبعوه و يِهذا صراط ّأنَو﴿: مثل، مكخر مرتبطة �حلأبل وآ�ت ، اتكاملبار ُ ُ َِّ َ ً َ ْ َال تـتبعوا السبل ُ ُُّ ُ ََِّ

ْفـتـفرق بكم ُ
ِ َ َّ َ ََ﴾)١(.  

ُاعتصمَو﴿: وقال سبحانه
ِ َوا حببل ا� مجيعا وَْ ً َ َِّ ِ َْ

ََُّال تـفرقواِ َ﴾)٢(.  

َفـتـفشلوا و﴿: وقال سبحانه ُ َ َْ ْتذهب رحيكمَ ُ ُ َ َ ْ َ﴾)٣(.  

َّإن﴿: وقال سبحانه َ الذين فـرقوا دينـهم وِ ْ ُ َ ُ ََّ َ
ْكانوا شيعا لست منـهم يفَّ ُ ْ ِ ِ

َ ْ َ ً َ ْ شي ُ   .)٤(﴾ٍء َ

َُّلتكن منكم أمَو﴿: وقال سبحانه ْ ُ ُْ ِ ْ َة يدعون إىل اخلري وَْ
َِْْ َ ِ َ ُْ َ ْ�مرون �لٌ ِ َ ُُ َعروف ويـنـهون عن المنكر وَمَْ ُ َِ َ ْ ْْ ِ َ َ ْ َ َ

ِ
ُ َأولئك ْ ِ ُ

َهم المفلحون ُ
ِ ْ ُ ْ ُ ُ﴾)٥(.  

ْإمنا المؤمنون إخوة فأصلحوا بـني أخويكم﴿: وقال سبحانه ُ ْ ََ ََ ََ ْ َ ُ
ِ
ْ َ ٌ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ ْ ََّ﴾)٦(.  

اخلري  إىل الدعوة أن ماك ،يةسالمومة اإلكحتت ظل احلّ إال ن توفرهاكمي الوحدة ال أن ومن الواضح

  .يةسالمومة اإلك�حلّ إال ًماالك أو ًصالأجيادها إن كمي خوة الواأل ي والنهمراألو

  

  ئمة والعلماء قدوةاأل

ى خرأمجال و�إل، مسائهم �رة من بعده اخللفاء �لنص �)صلى هللا عليه وآله(عني الرسول  وقد) ب

  اخللفاء  :)صلى هللا عليه وآله(قوله ك

                                                

  .١٥٣: نعامسورة األ) ١(

.١٠٣: سورة آل عمران) ٢(

.٤٦: نفالسورة األ) ٣(

.١٥٩: نعامسورة األ) ٤(

.١٠٤: سورة آل عمران) ٥(

.١٠: راتسورة احلج) ٦(



٢٥٩

  .)١(عشر اثىن يبعد

  .)٢(ئمة من قريشاأل :)ى هللا عليه وآلهصل(وقوله 

 ،كؤومن خلفا: رسول هللا قيل �، ياللهم ارحم خلفائ :)صلى هللا عليه وآله(قوله ك، و�لعموم �لثة

  .)٣(ويروون حديثي وسنيت ي الذين �تون من بعد:قال

عليهم الصالة (ئمة وقد قام األ، م والدولةكرساء احلإ على ًون دليالكنصب اخللفاء ي أن ومن الواضح

عليه ( علي ما فعلهك ،ن ذلككمأحيث  ما مباشرةإم ك بدور احل)صلى هللا عليه وآله( بعده )والسالم

 بسبب )عليهم السالم(قاموها أالثورات اليت ك، ًما تسبيباإو ،نهمكعند مت )يهما السالمعل(  واحلسنان)السالم

  . قر�ئهمأوالدهم ومواليهم وأ

انوا  أن ك بعد،مويني والعباسيني من وراء الستار يقودون الثورات ضد األ)السالمعليهم (انوا كفقد 

من  إىل األموال ويدفعون ،وينعو�م بعد مقتلهم، انوا ميدو�م �لدعاءكمث ، يربون الثائرين يف بيو�م وحجورهم

ميل ك تألجل، ورة الظاهرةهو الذي يقوم �لث) عليه السالم(مام ن اإلكمنا مل يإو،  ويلعنون قتلتهم،منهم يبق

مرهم أان يظهر كًخريا أ و،)االقتصاد: الفقه(تاب كفصلنا ذلك يف  ماى عل، عقيدة وشريعة، ريةكاملسرية الف

يلقون عليهم القبض وينهبون  ان اجلائرونك ولذا ،والعمل الجتثاثها  يف معارضة السلطة)عليهم السالم(

فهل السلطات اجلائرة تفعل مثل ذلك بغري  ّالإ و،يقتلو�مًمواهلم وحيرقون دورهم ويسجنو�م وأخريا أ

  .املعارضني هلا املقوضني لدوهلا

ئمة والد األأان يتزعمها ك مليئة �لثورات الشعبية اليت )عليهم الصالة والسالم(ئمة ولذا جند عصور األ

  مام السجاد عهد اإل يفف، تباعهمأهم وتالميذهم وؤقر�أو

                                                

  .٧ ح٥١ ا�لس ٢٥٥ص: لصدوقاأمايل ) ١(

.٨ ح٥١ ا�لس ٢٥٥ص: أمايل الصدوق) ٢(

.٥٠ ح من صفات القاضي٨الباب  ٦٥ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(



٢٦٠

  .هل املدينةأم املختار و�رت كتوابون وح �ر ال)عليه السالم(

عليهما (احلسني  علي بن مام زيد بنخو اإلأ قام �لثورة )عليه السالم(مام الباقر اإلويف عهد 

  .بن زيد  وبعد مقتله �ر ولده حيىي،)السالم

طالب  أيب حدثت ثورة عبد هللا بن معاوية بن جعفر بن )عليه السالم(مام الصادق ويف عهد اإل

عليه (مام احلسن حفاد اإلأية من كالنفس الز ي وبعده تفجرت ثورة دمحم بن عبد هللا ذ،)ليهم السالمع(

  .براهيم بن عبد هللاإخوه أذلك �ر كو، )السالم

و�ر ، بري من بين هاشمكشهيد فخ جبمع بن علي  �ر احلسني )عليه السالم(اظم كمام الويف عهد اإل

  .دريسإو حيىي

 أبو براهيمإو�ر دمحم بن ،  زيد)عليه السالم(مام �ر أخو اإل )عليه السالم(الرضا مام  عهد اإل ويف

  .)ه السالمعلي( اظمكمام الم بن اإليبراهوإ )عليه السالم(مام الصادق ودمحم الديباج ابن اإل، السرا�

مام اجلواد بناء عم اإلأمحد من أ ظهرت ثورة عبد الرمحان بن )ه السالمعلي( مام اجلواديف عهد اإلو

  .)عليه السالم(مري املؤمنني أمام حفاد اإلأ ودمحم بن القاسم من ،)عليه السالم(

  .افة التواريخ املعنية �ذا الشأنكيف  غريها مما جيدها الطالبإىل 

ًظهارا من �ب إان ك، ورةكينايف بعض الثورات املذ ما )عليهم الصالة والسالم(ئمة ظهار بعض األإو

ولذا ، ور يف علم الرجالكمما هو مذ، صحا�مأخص أعن  ي يظهرون التربًحيا�أانوا كما ك، يةجيابالتقية اإل

ان كفيما ، ًحيث خرقها العامل حفظا هلا، مثلهم مثل السفينة أن يف خفاءوا عنه ؤانوا يقولون ملن تربك

ًوراءهم ملك �خذ كل سفينة غصبا﴿ َْ
ٍَ َ َّ ُ ُ ُ َْ ٌَ ِ

ْ ُ َ َ﴾)١(.  

                                                

.٧٩: هفكسورة ال) ١(



٢٦١

  ً:موراأام كاحل على )عليهم الصالة والسالم(ئمة رافقها من �جم األ ت وماتلك الثوراثرت أوقد 

  .ولذا قامت ثورات أخر ضدهم، ومات اجلائرةكالعام ضد تلك احل الرأي�ييج : ١

.مويني وحموهم عن الوجوداألسقطوا أما كسقاط بعضهم إ: ٢

 واليت بسببها ، بصلةسالماإل إىل ميتون  ال،تاريونك�م غصاب ديأظهار إو، سقاط شرعيتهمإ: ٣

. من الضاللاألمةنقذوا أ

العام  الرأيوجعلهم يرتعدون من ، ضعفني من براثنهمنقاذ املستإو، تاتوريتهمكد من دياحل: ٤

.يسالماإل

ومة املختار كمثال حأ، تهمكذهبت بشو وما�م مماكومات يف عرض حكسست حأًخريا أو: ٥

 )عليه السالم(مام الصادق دارسة يف عهد اإلومة األكوح، ني من اهلجرةتائزهاء عام امل، وفةك ال يف وطباطبا

.غري ذلكإىل ، يف املغرب

 )صلى هللا عليه وآله(قام العلماء الذين هم خلفاء الرسول  )عليهم الصالة والسالم(ئمة وبعد األ

وقفوا أو، انكمإلومات قدر اكسسوا احلأو، فحاربوا السلطات اجلائرة،  بنفس الدورحسب احلديث املتقدم

نوا كومت، غري ذلك ىلإ و،تبا�مكنفسهم ومل أل،وتعرضوا للطرد والسجن والقتل واحلرق، ما حد إىل الطغاة

  .ومات ولو بقدركمن تسديد بعض احل ًثريا ماك

، ونصري الدين، يوالطوس، واملفيدى، واملرتض، يوالرض، تواريخ الناصرذلك ملن راجع ى خيف ما الك

اشف كو، والشريازيني، يكركوال، يوالبهائ، وا�لسيني، وابن فهد، والعالمة، والشهيدين ،ء طاووسبناأو

  ، يوالقم، والسيد نور الدين صاحب التفسري، والشفيت، واخلالصي، خوندواآل، وا�اهد، الغطاء



٢٦٢

ن حواهلم يف مجلة مأرت كممن ذ )سرارهمأقدس هللا ( وغريهم، وشرف الدين، واحلبويب، صفهاينواأل

  .التواريخ

ولعلها تبلغ جملدات ، األمورتابة تفاصيل هذه كل، جلنة من العلماء الواعنيى يتصد أن ومن اجلدير

  .وهللا املستعان، ضخام

  

  الدولة إقامة  على  متوقفسالمتطبيق قوانني اإل

  :لقواننين وجه جلعل هذه اكم مل يك احلسالمولو مل يرد اإل، مكشاملة لقوانني احل سالموقوانني اإل) ج

  :إىلاملنقسم ، تاب اجلهادكورة يف كمثل قوانني احلرب املذ) ١

ما ك، ربين الذين يظلمو�مكنقاذهم من املستإو، اذ الناس من اخلرافةنقإيف سبيل ، ياجلهاد االبتدائ: ١

َوما لكم ال تـقاتلون يف سبيل ا� والمستضعفني﴿: قال سبحانه
ِ
َ ْ َ ْ ُ َ َْ ِ

ّ ِ ِ َ ِ َ ُِ َ ُ َ ْ ُ َ َ﴾)١(.  

ْوأعدوا هلم ما استطعتم من قـوة ومن ر�ط اخليل تـرهبون به عدو ا� وعدوكم﴿: سبحانهوقال  ُْ ََّّ ُ َ ََ َ َ
ِ
ّ ُْ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ

ُ َ
ِ ُ ِ َْ ْ ِّ ٍ ُ ّ ُ ََْ ْ َّ َ ْ ُّ َ﴾)٢(.  

ْ� أيـها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا﴿: وقال سبحانه ْ ْ ُْ ِ ِ ِ
ََ َُ َ َُ َْ َُ َ

ِ َّ  يسالمون يف الثغر اإلك والر�ط ال،)٣(﴾َُّ

  . راقبة حترك العدومل

  .ياجلهاد الدفاع ىلإو: ٢

  .ع البغاةاجلهاد م ىلإو: ٣

 يف بريةكثروة  )عليهم الصالة والسالم(ئمة الطاهرين واأل )صلى هللا عليه وآله(لمات الرسول ك ويف

  ر� كوقد ذ، هذا اجلانب

                                                

  .٧٥: سورة النساء) ١(

.٦١: نفالسورة األ) ٢(

.٢٠٠: سورة آل عمران) ٣(



٢٦٣

  ).اجلهاد: الفقه(تاب كيف  حكاممجلة من الروا�ت واأل

ون ؤاخلراج واجلزية من ش أن ومن الواضح، واجلزية واخلراج اةكوالز من اخلمس ،األموالوقوانني  )٢

 ون اخلمسكمثل ، ون الدولةؤ من شًأيضا�ما أ على ا املتعددة تدلمهأحكامف اةكما اخلمس والزأ، الدولة

دون يف يدفعه بكف، يعتقد �خلمس الذمي ال أن الواضحذ من ، إرض الذمي اليت اشرتاها من املسلمأعلى 

،  بيت املالأحكام ومثل ،مام الزائد له واملعوز عليهون اإلكومثل ، تواك الزألجل ترسال اجلباإومثل ، القوة

يف  يةسالم املالية اإلاألمورالم يف كًر� طرفا من الكوقد ذ، بيان إىل حيتاج ر�ه يف اخلراج واجلزية الكوما ذ

  ).االقتصاد: الفقه(تاب ك

ومعاقبة  ن القضاء والشهاداتإف، واحلدود والقصاص والد�ت، ملرافعات املرتبطة �حكامواأل) ٣

ًا وقصاصا وديةحدا�رمني  ً  ،بدون الدولة هؤجراإان كمان �إلكن إو األموربعض هذه  إذ ،ون الدولةؤمن ش ً

ع هذا ان تشريك  الدولةلعجال حبيث لو، الدولةّ إال يقوم به أن نكمي وع الا�موع من حيث ا�مّإال أن 

  .ا�موع من دون فائدة

، حق �اأحضر الوايل جنازة فهو  إذا مثل، بواب املتفرقة يف خمتلف األحكاماأل إىل ضافةهذا �إل) ٤

 ،)عليه السالم(مام السجاد  دعاء اإلما يفك ، واخللفاء ابتزوا هذا املنصب،ماموصالة اجلمعة من شأن اإل

  .ذلكغري  إىل ،مام احلج املرتبطة �إلأحكامو

صلى هللا عليه ( وحرام دمحم ،يوم القيامة إىل  حالل)صلى هللا عليه وآله(حالل دمحم  :ويف احلديث

  .)١(يوم القيامة إىل  حرام)وآله

                                                

.١١ ح �ب فضل العلم٥٨ ص١ج  :ايفكال) ١(



٢٦٤

  

  ثالثة خيارات

، دلةاومة عكمع ح أو ،ومة جائرةكمع ح، أو ومةكما من قيام الناس بدون احلإخيلو   الاألمر) د

  .لثالثن يتعني ااألوالوحيث يبطل 

 ألن ،ومةك�يت يوم يعيش الناس فيه بدون ح أنه سكن زعم مارإو، فواضح: األولما بطالن أ

هذا  على ن يردكل، ومةكاحل إىل  تقسيم املال فال حاجةىحيث يتساو، االختالف بني الطبقات يزول

  .المكال

بنية ل األكالف تزول تزال االخ إذا  حىت،ما زعمكء يل شكل االقتصاد ليس البناء التحيتن إ :ًوالأ

  . جعلها فوقيةاليتى خراأل

ما تقدم يف بعض املسائل ك ،ومةكاحل ي العامة هدارةواإل، و�مؤ شإدارة إىل الناس حباجةن إ ً:و�نيا

  .السابقة

ولذا رد آراء ، ومةك�حلّ إال ن رفع االختالف والظلمكمي وال، االختالف والظلم موجودانن إ ً:و�لثا

  .وا من بعدهؤرون من الشيوعني الذين جاكاملف س حىتكمار

يف كف، زالة العدوانإ على مر �لعدل وحرضأو عن اجلورى ن هللا سبحانه �فأل:  الثاينما بطالنأو

  .دلةاومة عكقامة ح�مر � وال يقر الظلم

  :�ت والروا�تليه يف اآلإشري أقد ، عقلي أنه  إىلضافة وهذا �إل،الثالثّ إال مل يبق.. ًذاإو

َا وليكم ا� وَِّإمن﴿: مثل قوله سبحانه ََُّ ُ ُ ُُرسوله ُِّ ُ َُالذين آمنوا َوَ َ
َالذين يقيمون الصالة ويـؤتون الزكاة وَّ َ َُ ََّ َ َُ ْ ُ َُّ َ

ْهم َّ ُ
َراكعون ُ

، رميةكية الر يف اآلكوالعلماء امتداد لوالية من ذ) عليهم السالم(ئمة والية سائر األ حيث إن ،)١(﴾ِ

    حقه يفالوالية هو  ومعىن

                                                

.٥٥: سورة املائدة) ١(
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حد يف حق أل ال أنه نفسهمأمواهلم وأ على الناس مسلطونى ن مقتضإف، و�مؤالتصرف يف ش

والناس  ،م مستلزم للتصرفكاحلن إ :فال يقال ،استثناء تصرف الويل على ية تدلواآل، مورهمأالتصرف يف 

  .ل تصرفكمينع  مسلطون

َّأطيعوا ا� وأطيعوا الر﴿ :وقال سبحانه ْ ُْ ُ
ِ َِ ََ َُِْسول وأويل َّ َ ْ منكماألمرُ ُ

ِ﴾)١(.  

ما ك ليةك�لصفة ال، أو  عينهم �السم سواء،)صلى هللا عليه وآله( هم خلفاء الرسول )األمر وأول(و

  .)٢(اللهم ارحم خلفائيتقدم يف 

،  لوال حضور احلاضر، النسمةأوبر، ما والذي فلق احلبةأ: )�ج البالغة(يف ) ليه السالمع( وقال علي

، سغب مظلوم ظة ظامل والك على يقاروا ال أن العلماء على خذ هللاأوما ، قيام احلجة بوجود الناصرو

 ،مكاحل العلماء تويل على خذأ فا� سبحانه ،)٣(وهلاأأس كولسقيت آخرها ب، غار�ا على لقيت حبلهاأل

  .بعد عثمان مارةان يف صدد وجه تقبله لإلك) عليه السالم(مام اإلألن 

، افرك ويستمتع فيها ال،مرته املؤمنإ يعمل يف ،فاجر أو البد للناس من أمري بر: )عليه السالم(وقال 

 وتؤخذ به للضعيف من ، و�من به السبل،ويقاتل به العدو، وجيمع به الفيء، ألجلويبلغ هللا فيها ا

ما قال ك، تمتع لدنياهافر يكوال، ثر النظم واالستقرار املؤمن يعمل لدنياه وآخرتهأن يف إف، )٤(يالقو

َُّْ�كلون كما �كل األنـعام والنَّار مثـوى هلم﴿: سبحانه ً ْ َ َُ َ َُ َ ْ ُ َ َُ ْ ُ ْ َْ َ  املقرر جلهأ إىل يصل مهكل حتت حك و،)٥(﴾ُ

  حيرتم القتل الناس قبل  حىتى فوض فال يالطبيع

                                                

.٥٩: سورة النساء) ١(

.٥ ح من صفات القاضي٨الباب  ٦٥ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

.٣١ اخلطبة  :�ج البالغة) ٣(

.٤٠اخلطبة : �ج البالغة) ٤(

.١٢: سورة دمحم) ٥(
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ينتشر قطاع  وال ،ويقاتل به املعتدون،  املصاحلألجلم جيمع املال كوبواسطة احلا، آجاهلم الطبيعية

  .الضعيف يل القوك� وال، ن الناس من السفركيتم ال الطرق حىت

ما الفاجر الذي هو أ، زالتهإالظامل جتب  إذ ،)ظامل(ومل يقل ) فاجر: ()عليه السالم(مام ولذا قال اإل

ًما كحان كن مل يإ من الفوائد و)عليه السالم(ره كفيرتتب عليه ما ذ النظام ينه يراعكل، عاص يف نفسه

  ً.شرعيا

ملة من  جند فرقة من الفرق وال � الإ: قال أنه )عليه السالم(عن الرضا ، الفضل بن شاذانى ورو

يرتك  أن يمكمة احلك ح فلم جيز يف، الدين والدنيا أمر  ملا البد هلم منه يف،بقيم ورئيسّ إال امللل بقوا وعاشوا

ويقيم به ،  ويقسمون به فيئهم، فيقاتلون به عدوهم،بهّ إال قوام هلم البد هلم منه وال أنه  ملا يعلم،اخللق

  .)١( ومينع ظاملهم من مظلومهم،مجعهم ومجاعتهم

 العادل يف ،مام العامل �لقضاءهي لإل إمنا ومةكن احلإف، ومةكاتقوا احل: )عليه السالم(وقال الصادق 

  . قبل هللا سبحانهًما منكالعادل العامل جعل حا أن ن الظاهر منهإ ف،)٢(املسلمني

: )صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا : قال )عليه السالم(مام الصادق اإلن إ :ويف حديث القداح

خذ حبفظ أخذ منه أ فمن ،ن ورثوا العلمكول، ًدرمها ًنبياء مل يورثوا دينارا والاألن إ ،نبياءن العلماء ورثة األإ

ون العلماء كي، ًاماكح) عليهم السالم(نبياء ان األكما كف، ملورثالوارث يقوم مقام ا أن  علىً بناء،)٣(وافر

  .ذلكك

                                                

.١ ح٣٤ الباب ٩٩ ص٢ ج: عليه السالمعيون أخبار الرضا) ١(

.٣ حات القاضي من صف٣الباب  ٧ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

.١ ح من صفات القاضي١١الباب  ٩٩ص ١٨ ج:الوسائل) ٣(
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الفقهاء : )صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا : قال، )يه السالملع(  عن الصادق،وينكالسى ورو

: )صلى هللا عليه وآله( قال ، � رسول هللا وما دخوهلم يف الدنيا:قيل، مل يدخلوا يف الدنيا مناء الرسل ماأ

  .مكمانة يشمل احل األإطالق و،)١(مكدين على ذا فعلوا ذلك فاحذروهمإ ف،اتباع السلطان

ى م ممن قد روكان منكمن  إىل ينظر): عليه السالم(عن الصادق ، ويف خرب عمر بن حنظلة

ذا إف، ًماكم حاكين قد جعلته عليإف، ًماكفلريضوا به ح، ناأحكاموعرف ،  ونظر يف حاللنا وحرامنا،حديثنا

 وهو حد الشرك ،هللا على والراد علينا الراد،  وعلينا رد،م هللا استخفكمنا حبإف منا فلم يقبل منهكم حبكح

��)تب املشايخ الثالثةكواحلديث موجود يف ، طالق�إل أو ما �ملناطإم كنه يشمل احلإ ف،)٢.  

اقومهم ، األمرحق الناس �ذا أ أن يها الناسأ ):�ج البالغة(ما يف ك )السالمعليه ( علي وقال

  .)٣(قوتل وان اىب، واعلمهم �مر هللا فان شغب شاغب استعتب، عليه

 ،شاء هللا تعاىل نإيت نقله بتمامه  سيأ)عليه السالم(مام احلسني عن اإل )حتف العقول(ويف خرب رواه 

حالله  على مناء األ،العلماء �� ييدأ على حكام واألاألمور ين جمارذلك �): عليه السالم(قال 

  .)٤(وحرامه

تصلح  ال: )صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا :  قال،)عليه السالم( عن الباقر ،ايفكالى ورو

  ورع حيجزه عن ، لرجل فيه ثالث خصالّ إال مامةاإل

                                                

  .٥ ح٦٤ ص١ ج:ايفكال) ١(

. من صفات القاضي٩الباب  ٧٦ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  .١٧٣اخلطبة : �ج البالغة) ٣(

  .١٧٢ ص:حتف العقول) ٤(



٢٦٨

  .)١( الرحيموالدالكون هلم كي حىت، يمن يل على وحسن الوالية، م ميلك به غضبهلوح، هللا يمعاص

تاب هللا كاخلليفة من سار بإمنا  :قال أنه )عليه السالم(مام احلسن عن اإل، احلديدأيب وروي ابن 

  .)٢(صلى هللا عليه وآلهوسنة نبيه 

  .)٣(قومهم عليهأ األمرحق الناس �ذا أن إ :)السالمعليه ( علي  قال)البالغة�ج (ويف 

م كاحلاّ إال مامما اإل يفلعمر:  قال)لسالمعليه ا(مام احلسني اإلن إ ):روضة الواعظني(وعن 

  .)٤(ذات هللا على  احلابس نفسه،والداين بدين هللا،  القائم �لقسط،تابك�ل

م ليس كمرأهذا ن إ يها الناسأ: قال أنه )السالمعليه ( علي مامعن اإلى نه روأ، ثريأامل ابن كوعن 

  .)٥(يم معكل مفاتيح ماّ  إالمكدون نه ليس يلإ و،مرمتأمن ّ إال حد فيه حقأل

 خازن مال املسلمني النه إ :حاصله قال ما، مام عثمانأاملفاتيح ى لقأخازن عثمان ملا  أن ويؤيد ذلك

  .خازن اخلليفة

  

                                                

ويف رواية : مث قال الكليين رمحه هللا. ٨ام ح �ب ما جيب من حق اإلمام على الرعية وحق الرعية على اإلم٤٠٧ ص١ج: كايفال) ١(

  ).حىت يكون للرعية كاألب الرحيم: (أخرى

.٤٩ ص١٦ ج:شرح �ج البالغة) ٢(

.١٧٣اخلطبة : �ج البالغة) ٣(

).يه السالملع( ر مقتل احلسنيك ذ  يف١٧٣ ص١ج: روضة الواعظني) ٤(

  .)عليه السالم (ر بيعة أمري املؤمننيك ذ١٩٣ ص٣ج: امل ألبن األثريكال) ٥(



٢٦٩

  

  يسالمم اإلكمن هو احلا

  :ي هو الذي جيمع بني شرطنيسالمم اإلكاحلا): ٤٧ مسألة(

  .ًونه مرضيا � سبحانه تعاىلك :األول

  .األمةثرية كأًنه منتخبا من قبل وك :الثاين

 بدون رضاه األمرحد تويل حيق أل فال، ً وشرعاًعقال ن الوالية � سبحانهإف: األولما الشرط أ

  .سبحانه

 كحد يف ملأتصرف ي أن ًعقال جيوز ما الك و،سبحانه خالق اخللق ومالك امللكن هللا  فأل:ًما عقالأ

  .برضاه ّالإ ملك هللا وز التصرف يفجي ال كذلك، برضاه ّالإحد أ

إمنا  مثل آية، ً مرضيا له سبحانهاألمور يون من يلكي أن �ت والروا�ت بلزومفلورود اآل ً:ما شرعاأو

ُِْأطيعوا ا� وأطيعوا الرسول وأويل ﴿وآية  ،)١(مكولي َ ََ ََ ُ َّ ْ ُْ ُ
ِ ِ

ْ منكماألمرَّ ُ
 ومثل الروا�ت ،وغريمها مما تقدم ،)٢(﴾ِ

  .املتقدمة

ُأمرهم شورى﴿: فلقوله سبحانه:  الثاينشرطما الأو ْ ُ ُ ِشاورهم يف َو﴿: تعاىل وقوله ،)٣(﴾َْ ْ ُ ن إ ف،)٤(﴾األمرِْ

  فيما ّ إال مكيصح احل الى بدون الشور أنه ييتني يعط اآلإطالق

                                                

.٥٥: سورة املائدة) ١(

.٥٩: سورة النساء) ٢(

.٣٧: سورة الشورى) ٣(

.١٥٤: سورة آل عمران) ٤(



٢٧٠

مثل تعيني الرسول ، ًم من عيناه نصاكوح، )عليهما السالم (مامم اإلكم الرسول وحكمثل ح، خرج

مع ى جمال للشور نه الإف، ًا ملصرك مال)السالمعليه ( علي وتعيني، ةكم على ًسيداأ ) وآلهصلى هللا عليه(

  .حكاممع النص يف األى جمال للشور ما الك، النص يف املوضوعات

ر� بعضها يف كما ورد بذلك النصوص وقد ذك، سنة أو تابكورد به  ما الإم كال حه حيث إنو

 سبيل الوجوب على فيه ليسى الشور أن  علىدل فما،  املوضوعات يفى جمال الشورى  يبق،مسألة آنفة

وقد ، مكيف احلى ولذا نقول بوجوب الشور، ية الوجوبفظاهر اآل ّالإو، فيهى نقول بعدم وجوب الشور

  .تاب والسنةكم الواردة يف الكيف احلى  الشورأدلة) سالمم يف اإلكاحل: الفقه(تاب كر� يف كذ

  : للناسنخا�ون هناك انتكيهذا ى وعل

 ون هو الذي يتوىلكي بيان الشرائط حىت ما سيأيتك،  انتخا�م للفقيه العادل اجلامع للشرائط:األول

اختار املسلمون ، ان هناك مجاعة من الفقهاء العدولكذا إ ف،بوالية الفقيهى يسم وهذا ما، األمورعامة 

 ،ونوا رؤساء الدولة �الستشارة فيما بينهمك ليخيتاروا مجاعة منهم أن  وحيق هلم،للدولة أعلىًحدهم رئيسا أ

وقد قال  ،تقاناإل إىل قربأ أنه ماك، ي استشارسالماإل حيث إن، سالمروح اإل إىل قربأوهذا الثاين 

ًرحم هللا امرءا عمل عمال: )صلى هللا عليه وآله(  وهؤالء الفقهاء هم الذين يقررون السياسة ،)١(تقنهأ فً

  ا مإ، تشارة فيما بينهم�الس العليا للدولة

                                                

.١ ح من الدفن٦٠الباب  ٨٨٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(



٢٧١

  . �هليئة اجلماعيةاألمورن تنفذ ما �إو، نو مشاوروالبقيةً �ن جيعل بعضهم رئيسا

ون والية الفقيه كت أي ،شراف الفقهاءإونون بدورهم حتت كالذين ي، األمة انتخا�م لنواب :الثاين

و�لتشاور ، خبت رئيس اجلمهورية انتاألمةت ءشان إ وبعد ذلك، غريهمى النواب وعل على املشرفة العليا

جعلت  األمةت ءن شاإ و،اهليئة العليا للقضاءو) السلطة التنفيذية( اب الوزراءون انتخكي بني الثالثة

 لرئيس اجلمهورية األمةولعل انتخاب ، السلطة التشريعية مع السلطة الفقهائية على انتخاب رئيس اجلمهورية

  .صعب أاألمر ان جيعلكن إو، روح التشاور إىل قربأ

  

  الفقهاءى م التعارض بني املرجع وشوركح

 إذا فهو مرجع، ًليه شرعاإاملخول  ييسقط الفقيه عن منصبه التقليد ال �نتخاب الفقهاء أنه ىخيف وال

ى طاعة شور وأبني طاعته   عند املقلداألمرم ودار كن يف احلكذا مل يإو، ال وأم كان يف احلك ،قلده الناس

فهو من قبيل تردد املقلد بني ، الفقهاءى  فالظاهر لزوم اتباع املقلد لشور،رد اختالف نظرمهايف موالفقهاء 

وقد ، يقاضال أيروا لزوم أخذ ركحيث ذ ي،القاض إىل فيما حدث نزاع رجعاى القاض يجمتهده ورأ يرأ

  .تاب القضاءك فصلنا البحث يف ذلك يف

  :اعه ملرجعهاتب على الفقهاءى منا نرجح اتباع املقلد لشورإو

  .يللمناط يف مسألة القاض: ًأوال

   حيث قال )البالغةج �(مثل ما يف ، لظهور بعض الروا�ت يف ذلك: ًو�نيا



٢٧٢

ان ذلك كًماما إرجل ومسوه  على ذا اجتمعواإ ف،نصارللمهاجرين واألى منا الشورإو: )عليه السالم(

اتباعه غري  على قاتلوه ىبأن إ ف،ما خرج منه  إىلبدعة ردوه أو مرهم خارج بطعنأن خرج من إفى، � رض

  :ل املسلمنيكدون  نصار �ملهاجرين واألاألمر واختصاص ،)١(سبيل املؤمنني

  .نصارانوا راضني مبا يفعله املهاجرون واألك ل املسلمني ذلك اليومكن أل: ١

الدولة من جهة على ً ل املسلمني خطراك إىل األمرال كيإان كحيث ، مرهأ ان يف بدوك سالمن اإلوأل

  .ألمةتربص الفرس والروم �

 إىل تاب موجهكال ألن ،لزام اخلصم مبا التزم بهإمن �ب  أنه  على)عليه السالم(المه كما محل أ

.اجلدلّ إال ن مساق لهكمل يّ إال إذا الربهان على المكالالزم محل ال إذ ، فهو خالف الظاهر،معاوية

 مورد االختالف مما يرتبط  مرجع تقليده يف يرأ على الفقهاءى ورش ييستفاد ترجيح رأ أن نكبل مي

ن إف، ودع الشاذ النادر، كصحابأمبا اشتهر بني خذ : )عليه السالم(من العلة يف قوله  ،ون الدولةؤبش

 قبيل فهو من،  املقام والعلة آتية يف، بقرينة الصدر املراد ��مع عليه الشهرة إذ ،)٢(ريب فيه ا�مع عليه ال

  .منصوص العلة

  :يستفاد منها ذلك أن نكخر ميأويف املقام روا�ت 

يها أ:  يقول)صلى هللا عليه وآله( مسعت رسول هللا : قال،ما عن اخلصالك ،مامةأ أبو مثل ما رواه

  .)٣(مكم تدخلوا جنة ربكمرأطيعوا والة أالناس 

                                                

  .إىل معاوية ٦كتاب ال: �ج البالغة) ١(

.٢ ح من صفات القاضي٩الباب  ١٨٦ ص٣ ج: الوسائلمستدرك) ٢(

.٦ ح �ب السنة٣٢١ ص١ ج:اخلصال) ٣(



٢٧٣

قام إاحملمدية السمحة  :قال أنه )لسالمعليه ا(عن الصادق ى رو أنه )رمحة هللا عليه(وعن الصدوق 

  .)١(داء حقوق املؤمنأ و،مام والطاعة لإل، وحج البيت، وصيام شهر رمضان،اةكيتاء الزإ و،الصالة

حقه : )عليه السالم( فقال ،مامل عن حق اإلأس أنه ،)عليه السالم(عن الباقر ، محزةى أبو ورو

  .)٢(ويعدل يف الرعية، يقسم بينهم �لسوية:  قال، عليهقلت فما حقهم، يسمعوا له ويطيعوا أن عليهم

، بواب اخلريأالسمع والطاعة  :قال أنه ،)عليه السالم(عن الصادق  ،على عن عبد األ،ايفكالى ورو

مام املسلمني متت حجته واحتجاجه يوم إو، حجة له ال يوالسامع العاص، حجة عليه السامع املطيع ال

  .)٣(هللا عزوجلى يلق

ن هللا إ ف،ما بعدأ: قال أنه )عليه السالم(مري املؤمنني أمام عن اإلى رو أنه ،احلديد يبأعن ابن و

الوالد من  مبنزلة الولد ،مك من م من الوايل وجعل الوايلكوجعل، مكمحرأم وكسودأ ،م يف احلق سواءكجعل

ذا فعل ذلك وجبت إف، مكف عن فيئك وال،مكوالتعديل بين، مكنصافإم عليه كفحق، والوالد من الولد

   .)٤(فيما وافق احلق، م طاعتهكعلي

  .غري ذلكإىل 

امتداد والية النيب ك ،)عليهما السالم(مام واإل والية الفقيه امتداد لوالية النيب أن  إىلملاعوقد تقدم اإل

عليه ( مامإلورة خاصة �كبعض الروا�ت املذن إ :فال يقال، من نصبوه �السمإىل ) عليهما السالم( مامواإل

  .فال تشمل ما حنن فيه) السالم

                                                

.١ حاحكمات الند من مق٤٨الباب  ٧٤ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

.١ حمام على الرعية يف ما جيب من حق اإل٤٠٥ ص١ ج:ايفكال) ٢(

.١٧ حاعة األئمةط يف فرض ١٨٩ ص١ ج:ايفكال) ٣(

  .١٩٥ ص٣ج: شرح �ج البالغة) ٤(



٢٧٤

  

  ))من شروط الوالة((

ًون الوايل جمتهدا عادالكي أن ما تقدم من اشرتاط وبعد يعمل بقوانني  أن البد أنه ركذ إىل حاجة ال، ً

سقاطه وسحب الثقة إاملسلمني  على ذا سقطت لزمإو، احنراف عنها يسقط عدالتهأي  إذ أن ،هللا سبحانه

 وضح منأف، ما عدم وجوب طاعته يف املعصيةأ، املسلمني على طاعة له نه الأ و،ديله �لرجل الصاحلعنه وتب

  .طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق النه إف ،ىخيفأن 

 م ثالثةكدين على احذروا:  قال،)السالمعليه ( علي عن، سليم بن قيسى رونه إ :وعن اخلصال

طاعة  ال ألنه ،ذبك ومعصيته معصية هللا و،طاعته طاعة هللا أن فزعم، ًا��ه هللا سلطأ ًورجال :قال أن إىل

يهم  علاألمرالطاعة � ولرسوله ولوالة  إمنا ،هللاى طاعة ملن عص ال: قال أن  إىلملخلوق يف معصية اخلالق

  .)١(السالم

املقام �لطريق  على  مما تدل،مجلة من الروا�ت حذرت عن اتباع العامل العاصي أن  إىلضافةهذا �إل

  .)٢( الرسلأمناءالفقهاء : وين املتقدم يف املسألة السابقةكتقدم يف خرب الس مثل ما، األوىل

  : قال)صلى هللا عليه وآله(عن رسول هللا ى  رو،)رمحة هللا عليه(اشاين كومثل ما عن حمجة ال

 ذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل إان فمل خيالطوا السلط عباد هللا عزوجل ما على مناء الرسلأالعلماء

  .)٣(فاحذروهم واعتزلوهم

مروا أالعلماء أحباء هللا ما : )عليه السالم(عن املعصوم  يرو: قال، يوعن خراجية الفاضل القطيف

الدنيا  إىل ذا رأيتم مالواإف، بواب السالطنيأومل خيتلفوا ،  الدنيا ومل مييلوا يف، رك�ملعروف و�وا عن املن

  بواب السالطني أختلفوا وا

                                                

.احك من الن٨٢الباب  ٥٨٨ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

.٦٥ ح٧٧ ص٤ ج:ئايل اللوايلغ) ٢(

. الباب السادس١٢٨ ص١ج: احملجة البيضاء) ٣(



٢٧٥

�م آفة الدين إ ف،تشيعوا جنائزهم وال ،تعودوا مرضاهم  وال،تصلوا خلفهم  وال،حتملوا عنهم العلم الف

  .ما يفسد اخلل العسلك يفسدون الدين ،سالموفساد اإل

 رأيت العامل خيالطإذا  : قال)صلى هللا عليه وآله(عن النيب  يرونه إ ،يف مسنده يوعن الديلم

   .لص أنه فاعلم، ثريةكالسلطان خمالطة 

  .شاء هللا نإً أيضامنها ى خرأمجلة   �يتغريها من الروا�ت اليتإىل 

، الم حولهك تقدم الالفقهاء املراجع الذيى  غري شور،األمةفقهاء حفظة جملس ى شور أن ىخيف وال

ً ما مستقالإ ،)احلفظةى شور( يعينون الفقهاء املراجع هم الذينى بل شور، للدولةعلى األ م املرجعحيث إ�

  .األمةالء ك�لتعاون مع سائر وأو 

  



٢٧٦

  

  مناقشة نظرية البيعة

، هو الفقيه اجلامع للشرائط علىية رئيسها األسالمالدولة اإل أن قد ظهر مما تقدم): ٤٨ مسألة(

  .يناألمرحد أ األمةحسب اختيار  ،بصورة اجتماعية، أو ان بصورة فرديةكسواء 

  .بسبب أهل احلل والعقد أو ،ان تعيني الرئيس �لبيعةكمإيني سالمتاب اإلكر بعض الكوقد ذ

هل احلل والعقد عينوا أن  و�،)صلى هللا عليه وآله(ن املسلمني �يعوا الرسول �، واستدلوا لذلك

  .نصارفاية اختيار املهاجرين واألك من )السالمعليه ( علي المكبل مبا تقدم من ، اخلليفة الثالث

�ا تعني رئيس أال ،  ومظهرة لهبعد االنتخابون كت إمنا البيعة إذ ،ين حمل نظراألمرال كن كل

انوا كن البيعة ك ولو مل ت، �يعوه)صلى هللا عليه وآله(صدقوا رسالة الرسول  أن  فاملسلمون بعد،ومةكاحل

فالبائع يبيع نفسه وأهله ، يدكًانت نوعا من التأكفالبيعة ، اخللفاءبعض انت بيعة كذلك كو، مصدقني له

َإن ا� اشتـرى من المؤمنني أنفسهم و﴿: ما قال سبحانهك، يعطيه هللا اجلنة أن يف قبال، وماله � ُْ َُ َ ُ َ َ
ِ ِ ِْ ْ َ ََ ْ ّ َّ َُأمواهلم  ِ َ َْ

َ�ن هلم اجلنَّة َ َُُ َّ َِ﴾)١(.  

                                                

  .١١١: سورة التوبة) ١(



٢٧٧

، م الأ �يعوه )هللا عليه وآلهصلى (رسول هللا  ألنه ،ًن البيعة انتخا� للرسولكمل ت أنه  إىلضافةهذا �إل

انوا ك�م أ حتت الشجرة يف صلح احلديبية مع )صلى هللا عليه وآله(ولذا �يعوه ، ًيداكًظهارا و�إانت كبل 

انتخبوا  إذا  ولذا،شأن هلا فالبيعة ال، فاركرهاب الإو يدكانت علة هذه البيعة التأكو، �يعوه قبل ذلك قد

  .انت �طلةكذا �يعوا بدون املؤهالت إو، ًان الزماك بدون البيعة

 حجة الوايل أن ماك ،)١(نفسه على ثكا ينمنإث فكفمن ن ،دك عليه آاألمران كمن �يع  نعم

 ولذا استدل ض، النق فال حق له يف، قبل وانتخب أنه  علىيستدل ببيعته الوايل حيث إنى، ون أقوكعليه ت

، البيعة �لسيف على ان خلفاء اجلور جيربون الناسكولذا ، يعوه�م �ثني �كالنا على )عليه السالم(مام اإل

  .نه بويع هلم �خلالفة� يستدلوا بعد ذلك جلهلة الناس حىت

ن إ ف.معاوية إىل شارأو، أمري املؤمنني هذا(:  جملس معاوية حبضور يزيد يف وقد قال خطيب مرتزق

نت أاجلس ف: ًفقال له معاوية مستبشرا) لسيفا إىل شارأو، فهذا ىبأ ومن .يزيد إىل شارأو، مات فهذا

  .خطب اخلطباءأ

 على تاتورية جترب الناسكالدول الدي حيث إن ،حال ذلك حال تزييف االنتخا�ت يف الزمن احلاضر

ًتاتور خيرج فائزا بتسع وتسعني صو�كالدي أن األمروالظريف يف ، تاتوركلنفع الدي صوا�مدالء �اإل من  ً

  ً.ثرية ضئيلة غالباك�ّ إال خيرج الفائز ال ون االنتخاب فيه شبه احلرك ما يبينما يف، ائةامل

  .ومةكيل احلكشأن أساسي هلا يف تش  فالبيعة ال،انكيف كو

                                                

.١٠: سورة الفتح) ١(



٢٧٨

  

  اهل احلل والعقدمناقشة نظرية 

ى ن الشورإ ف، غري �م،�خلليفة الثالثتت أاليت ى وهو الشور  فدليله،هل احلل والعقدأما انتخاب أو

  .نياآلخرحق تسقط آراء ى  فبأ،مجاعةى شور اجلميع الى تاب والسنة معناها شوركة يف الالوارد

هل أ ما يفعله األمةان فيما قبلت كنه أ و)السالمعليه ( علي المكوقد تقدم اجلواب عن االستدالل ب

عليه (علي  ليهإشار أما ك،  يف ذلك الزماناألمةتعسر االنتخا�ت من مجيع  إىل ضافة �إل،احلل والعقد

حتضرها عامة الناس  نعقد حىت تمامة الانت اإلكلئن  يولعمر): البالغةج �(ما يف كلمة له كيف  )السالم

 يرجع وال للغائب أن  مث ليس للشاهد،من غاب عنها على مونكهلها حيأن ك ول،ذلك من سبيل إىل فما

  .)١(خيتارأن 

 يف )السالمعليه ( علي ليهاإشار أ وقد ،ىرروها يف قصة الشوك اليت ذخراألاالت كشهذا مع اإل

وللقوشجي  ي فراجع شروح �ج البالغة وشرح جتريد االعتقاد للعالمة احلل،)٢(ىفيا � وللشور: قوله

  .مما لسنا حنن بصدده هناوغريها 

ًية غالبا جاهلون األكثرن �، هل احلل والعقد فقطأدون ، يةاألكثرانتخاب  على وردأنعم رمبا 

ان زمام االنتخاب بيد أهل  إذا ك خبالف ما،ينتخبون غري الصاحل ًثريا ماكو، صوا�مأى  ولذا تشرت،ياسة�لس

  .مكاحل إىل  غري الصاحل فال �يت، خيدعون هم السياسية الت�م لدرايإاحلل والعقد ف

تسقط حق ملاذا  أنه  وعن،الظاهرة يف العمومى  الشورأدلة مع الغض عن ،يراد غري �من هذا اإلكل

  هري اجلما

                                                

  .٦تاب كال: �ج البالغة) ١(

  .٣اخلطبة : �ج البالغة) ٢(



٢٧٩

هم هلم رؤية ؤراآية حيث تتجمع األكثرذ ، إيةاألكثرنسلم جهل  ال إذ ،و�مؤش يف اختيار من يتوىل

  .خري من غريه... طباء واملهندسني واألأي  أن وهم املرجع يف) مة االجتماعكحم: (ا يقالذول، حسنة

ن إف، �م ينتخبون غري الصاحلأ وال نسلم، يةاألكثر يخيدش حسن رأ ال ًحيا�أواشرتاء الصوت 

  .انتخا�م لغري الصاحل �در

يراعون  وال ،يقعون حتت �ثر الدعا�ت  فهل هم ال،هل احلل والعقدأ يللنقض برأ ا�الى مث يبق

يف ، ر مثلهكهل احلل والعقد مبا مل يذأراء آخطاء أر التاريخ ك وقد ذ،صوا�مأيبيعون   وال،نفسهمأمصاحل 

  .آراء العامة

َّويـتبع غيـر سبيل المؤمنني نـوله ما تـوىل﴿: يمكويف القرآن احلى،  دليل الشورإطالقوقد تقدم 
َ ََ َ َ

ِ ِ ِِّ ُ َ ْ ُ َْ ِ ِ َِ َ َْ ْ َّ﴾)١(، 

  .فراجعى  الشورأدلةمجلة من ) سالمم يف اإلكاحل: الفقه(تاب كر� يف كوقد ذ

  

                                                

  .١١٦: سورة النساء) ١(



٢٨٠

  

  يسالمم اإلكشروط احلا

  :عشرة مورأ يسالمم اإلك احلايشرتط يف): ٤٩ مسألة(

  .الغالم أمر جيوز ال أنه ر يف الروا�تك وقد ذً،ون ولياكي فال، عليه ن غري البالغ موىلإف،  البلوغ )أ

ما أ، متامه اخلامسة عشرة والدخول يف السادسة عشرةإقصاه أيف الرجل  يالبلوغ الشرع أن ىخيف وال

 هذا السن إىل  وملاذا التأخري،للعقل والشرعخمالفة ي فه، تمال الثامنة عشرةك جتعل البلوغ عند ا اليتالقوانني

ل درجة الحقة كتدرجيي  أمر  أنهال يفكشإتمال العقل فال كن اريد اإ و،مناءتملت الطبيعة بدليل اإلكوقد ا

  .نضج من الدرجة السابقةأون العقل فيها كي

  .بنفس الدليل السابق،  شرطًأيضااحلرية و

والسفيه واملعتوه ومن ، طه العقل والشرعاشرتا على طبقأوقد  ،دليل إىل اجحيت واشرتاطه ال، العقل) ب

  .عقل له لهم داخلون يف من الكشبه أ

َجيعل ا� للكافرين على المؤمنني  ََولن﴿، ًغري املؤمن رئيسايصح انتخاب  نه الإف، مياناإل) ج
ِ ِ ْ ُ ْ ََ َ ِ ِ َِ ْ ُّ َ َ َْ

ًسبيال   ية ترغب يفسالمية اإل األكثرحيث إن ،يةثرألكرمبا يستدل لذلك � أنه  إىلضافةهذا �إل ،)١(﴾َِ

   اليت دلةغري ذلك من األ، إىل اختيار املؤمن

                                                

.١٤١: سورة النساء) ١(



٢٨١

 يداع  ولذا ال،ًتفصيال) االجتهاد والتقليد: الفقه(تاب كر�ها حنن يف كوقد ذ،  مواضعها رت يفكذ

  .خراألالشرائط  أو هذا الشرط إىل  سواء �لنسبة،رارها هناكتإىل 

حيث قد ثبت حجية ،  والعقلمجاعتاب والسنة واإلكال، أي ةربع األدلةط من األالعلم عن استنبا) د

  .يف بعض املسائل السابقة  بعضهاأدلةمجلة من  إىل ملعناأوقد ، صول الفقهأورة يف ك املذاألمور

ً  خمالفا،ًحافظا لدينه، ًان من الفقهاء صائنا لنفسهكمن : )عليه السالم(وقد قال ،  العدالة التامة)ه

  .)١(يقلدوه أن فللعوام، مر موالهً مطيعا أل،هلواه

هي  إمنا ومةكن احلإ ف،ومةكاتقوا احل: قال أنه )عليه السالم(عن الصادق ، املشايخ الثالثةى وقد رو

  .)٢(وصي نيب أو لنيب،  املسلمني  العادل يف،العامل �لقضاء، ماملإل

م كاحلاّ إال ماماإل ما يفلعمر: قال أنه )سالمعليه ال(مام احلسني عن اإل )روضة الواعظني(وروي 

  .)٣(ذات هللا على احلابس بنفسه،  والدائن بدين هللا، القائم �لقسط،تابك�ل

  .ذلك على دالة خراألبعض الروا�ت   وستأيت،غريهاإىل 

 نه الكن مل يذنب لإنه وإف، ز� ولد أنه ً�ن قد ثبت شرعا، ز� ون ولدكي ن ال�، طهارة املولد) و

تاب ك(و) االجتهاد والتقليد: الفقه(اب تكً وشرعا يف ً ذلك عقالأدلةر� كوقد ذ، مامة املسلمنييصلح إل

  .وغريمها) الشهادات

، مرجع التقليد إىل ان فيه خفاء �لنسبةكن إ و،األمةقائد  إىل  وهذا الشرط واضح �لنسبة،احلياة) ز

  يصح   فال،القيادة على يقدر امليت ال أن وجه الوضوح

                                                

.٢٠ ح من صفات القاضي١٠الباب  ٩٥ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

: هوالفقي .٣ حمكليه احلإ يف من ٨٧ الباب ٢١٧ ص٦ ج:والتهذيب .١ حمامهي لإل إمنا ومةكاحل أن  �ب٤٠٦ ص٧ج: ايفكال) ٢(

 .١ومة حكيف اتقاء احل ٣الباب  ٤ص ٣ج

).ليه السالمع( ر مقتل احلسنيك يف ذ١٧٣ ص١ ج:روضة الواعظني) ٣(



٢٨٢

  .ليقودهم على بدون املرجع األاألمةى ن تبقأ

  

  والقيادة املرأة

�ا أبل من جهة ، هانة هلاإًتنقيصا للمرأة و ورة يف املرجع القائدكوليس اشرتاط الذ، ورةكالذ) ح

ون محل كفي، ًالرجل خلق خشنا أن ماك، اخلشونة إىل  حتتاجشياء اليتلف �ألكفال ت، غري خشنةخلقت 

  . اخلشنة عليهوراألم

السيارة املصنوعة حلمل  حيث إن، املعامل يوقسم، السيارة يبقسم تبناكلذلك يف بعض  وقد مثلنا

ًهانة وتنقيصا �لنسبة إسيارة املسافرين ليس  على فعدم محل احلديد، غري املصنوعة حلمل احلديد املسافر

منا من �ب إو، ًهانة هلا وتنقيصا لقدرهاإليس  ، املعامل اللطيفة يف شياء اخلشنةذلك عدم صنع األكو، ليهاإ

  .ل شيء موضعهكوضع 

ً بنتا وزوجة،لف بنفقة املرأةكالرجل م أن ألجلانت ك إمنا رث املرأة وديتهاإقلية أ أن ماك ، ًختاأًما وأ وً

  .ثركه أظجعل ح لف الرجل �لنفقةكفحيث 

  .ةدون املرأ خلشنةعمال ااأل على نه القادر فأل،لف الرجل �لنفقةكما ملاذا أ

�م حيث يقولون �، � جند يف العامل الغريب والشرقيأ، ًللمرأة شأ� غري شأن الرجل أن  علىويدل

 مل تصل املرأة أنه ،ن الرجل من نيلهكيتم ل ماكلنيل  ةمام املرأأالطريق مفتوح  حيث إنو، ساووا بني اجلنسني

 ،وملاذا، شبه أوما تشافكواالخرتاع واال وقيادة اجليش لسفارةوا والوزارة من الر�سة، ليه الرجلإما وصل إىل 

  :األمورتلك املناصب و إىل عدم وصول املرأةن إ

  الرجل مل يدع  ألن ماإ و،ونؤفطرة املرأة مل ختلق ملثل هذه الش ألن ماإ



٢٨٣

.القانون جار عليها ففرق بينهما ألن ماإ و،ًهلا جماال

 ّالإفليس ، ال اجلانبنيكمام أالطريق مفتوح  أن ماك، اجلنسنيبني  يالقانون يساو أن ن املفروضكل

ما ﴿ :ذلككان كلوال الرجل  أنه ماك، ًان اخللق �قصاكال املرأة ولو، ن جائرةكلفطرة مل توا، قضية الفطرة

ٍ خلق الرمحن من تفاوت  يف َترى
ُ َ ْ

ِ ِ ْ َّ ِ ْ َ﴾)١(.  

ن كمل ت أنه إذا ماك، ليهاإًان البلد حمتاجا كة بريكيف البالد السيارة الن كاملثل السابق لو مل تى وعل

  .ليهاإًان البلد حمتاجا ك  املسافرينألجلفيها السيارة 

  .تشافكالوزارة والر�سة واال إىل ًا من النساء وصلنأفرادن إ :يقال ال

رأة ن املكمل تن إ ،ان الالزم تساويهماك، انت اخللقة فيهما واحدةك أليس لو ،أفرادملاذا : نه يقالأل

  .ًثر عددا من الرجلكا احيث إ�ًا أفرادثر كأ

 ال، و�ا بقدر الرجلكعدم  يراد �لنقص، ما يف بعض الروا�تك) ��ن نواقص(املراد  أن و�ذا تبني

،  الذي له يداننسانواإل  الذي له يد واحدةنسانمثل اإل  فليس مثل املرأة والرجل،عدم التمام النقص مبعىن

وعدم تزوده �ملخلب  األولصغر جثة  حيث إن، بل حاهلما حال احلمام والبازي، ص �ق األولحيث إن

قال ، يلوين واملخلبكالثاين ى بينما أعط ًيلوا من اللحم ومل يعط املخلبك ي أعطن األولإ بل، ًليس نقصا

ِفسالت أودية بقدرها﴿ :سبحانه َ َِ ٌَ
ِ
َْ ْ َ َ﴾)٢(.  

  

  املرأة إىل سالمنظرة اإل

  �ا يف ذم املرأة أبني الروا�ت الواردة اليت يتوهم ر� جيمع كومبا ذ

                                                

  .٤: سورة امللك) ١(

.١٧: سورة الرعد) ٢(



٢٨٤

ََُّهلن َو﴿:  مثل قوله سبحانه،اآلخر�ت والروا�ت ون بقرينة اآلكواجلمع ي، والروا�ت الواردة يف مدحها

َّمثل الذي عليهن ِ ََْ َّ
ُ ْ ِ﴾)١(.  

َفـتبارك ا� أحسن اخلالقني﴿: وقوله سبحانه
ِ ْ ُ َ ْ َ َُّ َ َ ََ﴾)٢(.  

ْو صوركم فأحسن صوركم﴿: وقوله سبحانه ُْ َُ ََ ُ ََ َ ْ ََ َّ َ﴾)٣(.  

ْإن أكرمكم عند ا� أتقاكم﴿: وقوله سبحانه ُْ َْ ََِّ َ ِْ ُ ََ ْ َّ ِ﴾)٤(.  

ٍ خلق الرمحن من تفاوت يف﴿: وقوله سبحانه
ُ َ ْ

ِ ِ ْ َّ ِ ْ َ﴾)٥(.  

ِسالم هي حىت مطلع الفجر﴿  :وقوله سبحانه ْ َْ ِ َْ َ ََّ َ
ِ

ٌ   .غري ذلك إىل ،)٦(﴾َ

ُفـتبارك ا� أحسن  :الرجل �ن هللا مدح نفسه يف خلقهاك مشمولة وهي، نقص يف حقها فال َ ْ َ َُّ َ َ ََ

َاخلالقني
ِ ْ)نقص يف  وال، رم عند هللاكأمنهما ى تقواأل، وهي مصورة �حسن صورة،  يف خلق هذا وهذه،)٧

  .كذلكما جاء الرجل كًالدنيا سالما  إىل تءوهي جا ،)٨(ن من تفاوتيف خلق الرمحى فما تر: خلقها

، ةوآسيى وموس، براهيم وهاجرإو، آدم وحواءك، ًجنب الرجال العظام نساء عظيمات إىل ولذا جند

، ميةكوح يواهلاد، م محيدةأوالصادق و، واحلسنني والزينبني، وفاطمةى وعل، ودمحم وخدجية، ومرميى وعيس

  .مجعنيأصلوات هللا عليهم ، ونرجسى واملهد

                                                

  .٢٢٨: ةسورة البقر) ١(

.١٤: سورة املؤمنون) ٢(

.٦٤: سورة غافر) ٣(

.١٣: سورة احلجرات) ٤(

.٣: سورة امللك) ٥(

.٥: سورة القدر) ٦(

.١٤: سورة املؤمنون) ٧(

.٣: امللكسورة ) ٨(



٢٨٥

ن إ :إنسانذا قال إف، ان الالئق �اك يف املجلعلها ّالإليست ،  املرأة�ا يف ذمأوالروا�ت اليت يتصور 

اخلشنة والطرق  يليست مهيأة للسري يف الصحار، نقل احلديد على تقدر ال جهزةقليلة األ سيارة املسافرين

 ، ملاذا الذممث، به طاقة هلا ال ماحتمل  ال �ا لبيان واقعها حىتأم أ ،ًفهل يعد ذلك ذما لتلك السيارةأ، الوعرة

ء يش على م الذمأ ،اختيار هلا وال، تذم بفعلها االختياري  وهل هي خلقت نفسها حىت،هل الذم خللقة هللا

 إىل وال، صنع هللا إىل يرجع الذم ال  وحيث ال،ما ليس �ختياره على نسان وهل يذم اإل،ليس من صنعها

  .تدخل يف جمال ليس من جماهلا ال حىت، يان حقيقتهاون املراد بكن يأو  البد،ا مل ختلق نفسهاحيث إ�ذا�ا 

 )الغىن(ذم  مثل الواردة مما ظاهره، املختلفةبواب  األ ثري من الروا�ت الواردة يفكوهذا الوجه جار يف 

  .)امليت على شبهأاء والندبة وما كالب(ذم  أو) الفقر(ذم  أو

  .األمة�ملناسبة جلعلها مبعزل عن قيادة ً اعاملإّ إال ن بصدد التعرض لهكمل ن، والبحث حول املرأة طويل

يفلح قوم ولتهم  ال: )صلى هللا عليه وآله(عن رسول هللا ،  الشيخ الطوسي يف اخلالفىروفقد 

  .)١(امرأة

  .)٢(مارةاإل يتل وال، وال تويل املرأة القضاء: قال أنه )عليه السالم(عن الباقر ، اخلصالى ورو

ً تبعا ملا ،قال به بعض الفقهاء، علم ممن سواهأ األمةلقائد الذي ختتاره ون اكي أن وهل يشرتط) ط

  .علمر مجع من اشرتاط تقليد األكذ

  ر�ه يف التقليد من عدم وجود كًتبعا ملا ذ، والظاهر عند� عدم االشرتاط

                                                

  .٦سألة املتاب القضاء ك ٢٢٨ ص٣ ج:اخلالف) ١(

.١٢ ح٧٣ �ب ٥٨٥ ص٢ ج:اخلصال) ٢(



٢٨٦

لك املسا صاحيبك ً،ولذا نفي اشرتاطه غري واحد من الفقهاء مطلقا، علميةلزوم األ على افكدليل 

  .ثركأ أو يف املسألة عشرة أقوال أن يف اجلملة حىت، أو واجلواهر وغريمها

، أفضلعلم أونه  أن كشك ان الكن إو، شرح العروةمن ) تاب التقليدك( يف ني الطرفأدلةوقد فصلنا 

  .ليهماك إىل  حباجةدارةاإل ألن ،مور الدين والدنياعلم �األ علم هناون املراد �ألكي أن والالزم

  

  للقائدى خرأفات ص

ينطبق  أن نك ميًمطلقا مما، أو  يف القائدخراألبعض الصفات   مجلة من الروا�ت ر يفك قد ذ)ي

  .ن وجوب بعضهاكان من املمكن إ و،يةفضلسبيل األ على غلبهاأ أن والظاهر، القائد على األمر

 أقومهم األمرالناس �ذا حق أن إ يها الناسأ: قال أنه )�ج البالغة(   يف)السالمعليه ( علي فعن

  .)١(قوتل ىبأن إ و،ن شغب شاغب استعتبإف، علمهم �مر هللاأ و،عليه

 وفيهم من هو ًرجال مة قطأولت  ما :قال أنه )صلى هللا عليه وآله(عن رسول هللا ، وعن االحتجاج

  .)٢(واكتر ما إىل يرجعوا  حىتًمرهم سفاالأ مل يزل ،علم منهأ

 ون الوايلكي أن يينبغ ال أنه وقد علمتم: )�ج البالغة(ما يف ك )عليه السالم(مري املؤمنني أوقال 

  مامة املسلمني البخيل إ وحكامالفروج والدماء واملغامن واألى عل 

                                                

  .١٧٣طبة اخل: �ج البالغة) ١(

.األعلمي  ط٢٨٦ ص٢ ج:االحتجاج) ٢(



٢٨٧

وال ، ً وال احلائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، وال اجلايف فيقطعهم جبفائه،مواهلم �متهأ  ون يفكفت

  .)١(األمةاملعطل للسنة فيهلك  وال، حلقوق ويقف به دون املقاطعفيذهب � مكاملرتشي يف احل

تصلح  ال: )صلى هللا عليه وآله(قال رسول هللا : قال أنه )عليه السالم(مام الباقر  عن اإل،ايفكويف ال

 على وحسن الوالية، به غضبهوحلم ميلك ،  هللايورع حيجزه عن معاص، لرجل فيه ثالث خصال ّالإمامة اإل

  .)٢(ب الرحيماألكون هلم كي  حىتيليمن 

  .)٣(م الناركالذين ظلموا فتمس إىل نواكتر وال: رميةكية الويف اآل

  .)٤(عرض عن اجلاهلنيأمر �لعرف وأخذ العفو و: ىخرأويف آية 

فاعف  ًنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولككولو  فبما رمحة من هللا لنت هلم: وقال سبحانه

  .)٥(األمرهلم وشاورهم يف  عنهم واستغفر

  .)٦(خلق عظيمى  لعل نكإ: تعاىلوقال 

تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة  وال يريدون وجهه يالذين يدعون ر�م �لغداة والعش: تعاىلوقال 

  .)٧(مره فرطاأان كمر� واتبع هواه وأغفلنا قلبه عن أوال تطع من  الدنيا

   .�ت اآل)٨(ىعمه األءجاأن *  عبس وتوىل :صحابة يف ذم بعض التعاىلوقال 

                                                

.١٣١خطبة : �ج البالغة) ١(

.٨ حمام �ب ما جيب من حق اإل٤٠٧ ص١ ج:ايفكال) ٢(

١١٣: سورة هود) ٣(

.١٩٩: سورة األعراف) ٤(

.١٥٩: سورة آل عمران) ٥(

.٤:  سورة القلم)٦(

  .٢٨: كهف سورة ال)٧(

  .٢ ـ ١: ة عبسسور) ٨(



٢٨٨

  .يف �لقائدكذلك فكون املسلم كي ال أن الالزم أن  علىمما يدل

ك أئمرأو تقبلن يف استعمال عمالك وال: قال أنه )عليه السالم(مري املؤمنني أمام  اإلنع يورو

  .)١(ة واألمانةءفاكشفاعة الّ إال ،شفاعة

ًنويل هذا العمل أحدا  � وهللا الإ: )حتف العقول(ما عن ك )ليه وآلهصلى هللا ع(وقال رسول هللا 

  .ًحدا حرص عليهأ أو سأله

 طلحة والزبري واليني عنه )عليه السالم(ابن عباس توسط لنصب اإلمام ن إ ):مامة والسياسةاإل(وعن 

 ا رقاب الناسكمتل ومىت، موالاألالعراقيني �ما الرجال ون إ وحيك: فقال، وفةك يف البصرة وال)عليه السالم(

ًنت مستعمال أحدا كولو ، �لسلطان يالقو على ويقو�، ويضر� الضعيف �لبالء، يستميال السفيه �لطمع ً

ان يل فيهما كالوالية ل على ولوال ما ظهر يل من حرصهما، الشام على الستعملت معاوية، لضره ونفعه

  .)٢(رأي

هم كومن شر، ًشرار قبلك وزيراان لألكشر وزرائك من ن إ :)السالمعليه (قال  أنه )البالغة�ج (ويف 

  .)٣(ونن لك بطانةكفال ي، �ميف اآل

 ،ًان عادال إذا كفيما، وىلأمة ًان ترك جعله قائدا لألك ، ترك مثل هذا الوزيرفضلان األكذا إف: قولأ

  .مل يصح نصبه خلروجه بشرط العدالة ّالإو

، ات املتقدمةطالقنه داخل يف مجلة من اإلإف، الزمان يجمار على لقائدومما تقدم ظهر لزوم اطالع ا

العامل بزمانه : )رمحة هللا عليه( ملفضل )عليه السالم( مثل ما قاله الصادق ،روا�ت خاصة إىل ضافةهذا �إل

 ويوجب ذلك سقوطه ،يف يصنعكيعرف  ال ما يوجب اللبس والشبهة حىت ، أي)٤(ال�جم عليه اللوابس

  .التك املش يف

                                                

  .٢٧٦ ص٢٠ج:  شرح �ج البالغة)١(

  .٥٢ ص١ج: والسياسةاإلمامة ) ٢(

.٥٣طبة اخل :�ج البالغة) ٣(

.٢٦١ص: حتف العقول) ٤(



٢٨٩

غري  على السائركغري بصرية  على العامل: قال أنه )عليه السالم(مام الصادق  عن اإل،وعن الوايف

  .)١(ًبعداّ إال تزيده سرعة السري من الطريق  ال،الطريق

  

  واالستشارة يسالمم اإلكاحلا

، ت حول االستشارةيم آ�كويف القرآن احل، رة االستشارةثكي سالمم اإلكاحلا على الالزم أن ماك

  .بعض الروا�ت حول ذلك ما تقدمتك، تقدمت مجلة منها

عليه ( علي ما استشارك ، حروبه مور متعددة يفأ حول )صلى هللا عليه وآله(وقد استشار الرسول 

  . يف قضا� متعددة)السالم

َالذين اجتـنـبوا الطاغوتَو﴿ :مع البيان يف ذيل آيةوعن جم ُ َّ ََُ ْ َ
صلى هللا (عن رسول هللا  يرو أنه ،)٢(﴾َّ

  .)٣(الرشد إىل يهدّ إال ًما من أحد يشاور أحدا :)عليه وآله

تتحفظوا مين   وال،لم به اجلبابرةكلموين مبا تكفال ت: )البالغة �ج(ما يف ك )السالمعليه ( علي وقال

وال التماس ،  حق قيل يل يفً وال تظنوا يب استثقاال،ختالطوين �ملصانعة وال، درةهل الباأمبا يتحفظ به عند 

فال ، ان العمل �ما أثقل عليهك يعرض عليه أن العدل أو يقال له أن نه من استثقل احلقإف، عظام لنفسيإ

  .)٤(مشورة بعدل، أو فوا عن مقالة حبقكت

تاب هللا كم ليس يف كولو وقع ح:  قال لطلحة والزبري)عليه السالم(ًعليا  أن ،وعن شرح �ج البالغة

  .)٥(ماكوال يف السنة برهانه لشاورتبيان 

                                                

.٢٢ س ٣٩ ص١ج: الوايف) ١(

.١٧: الزمرسورة ) ٢(

.١٤٦ ص١٣جزء  ٥  جملد:البيانجممع نظر ا) ٣(

.٢١٦طبة اخل :�ج البالغة) ٤(

.٢٢ ص٣٢ج: نوار، وحبار األ٣٩ ص٧ج :شرح �ج البالغة) ٥(



٢٩٠

:  قال، ما احلزم)صلى هللا عليه وآله(ل عن رسول هللا ئس أنه ،)عليه السالم(عن الباقر ، وعن احملاسن

واتباعهم الرأي يمشاورة ذو)١(.  

، دباألكوال مرياث ، اجلهلكفقر  وال، العقلك غىن ال: )السالمعليه ( علي قال )�ج البالغة(ويف 

  .)٢(املشاورةكظهري  وال

  .)٣(ها يف عقوهلاك ومن شاور الرجال شار،من استبد برأيه هلك: )عليه السالم(وقال 

  .غريها من الروا�تإىل 

 الشرعية حكامما ليس يف األك، حد يستشارأل كليس  ذإ، مبوازينها ون املشورةكت أن ن الالزمكل

  :مرينأبل االستشارة يف ، استشارة

  .ةربع األدلةاألى ون احملتوكي أن بعد لزوم، تاطاريف اإل) ١

يستشريوا  أن  هلم يفحق  وال،والقوة القضائية، واهليئة التنفيذيةى، يف التطبيقات يف جملس الشور) ٢

موضوع  أنه املوضوع املتبني على مك وال يف تطبيق احل،ال وأما قاله الشارع ك هل جيعلوه م شرعيك ح يف

.بداأل إىل يتغريان  وحرامه ال)صلى هللا عليه وآله( ن حالل دمحمإف، مكلذلك احل

�ج (ما يف ك )السالمعليه ( علي فقد قال، ر�هكاملشورة بصدد ما ذ إىل وقد وردت روا�ت �لنسبة

ًجبا� يضعفك عن  وال،  يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقرًلن يف مشورتك خبيالخدت وال: )البالغة

جيمعها سوء الظن  غرائز شىت ن البخل واجلنب واحلرصإف، ك الشره �جلورًحريصا يزين ل  وال،األمور

��)٤(.  

  ء يواحلريص يس، احتاج إذا فيهكي ن هللا الء الظن �يالبخيل يس ألن :اقول

                                                

.١٤ حستشارة �ب اال،تاب املنافعك :احملاسن) ١(

.٥٤ ةمكاحل :�ج البالغة) ٢(

.١٦١ ةمكاحل :�ج البالغة) ٣(

.٥٣رسالة ال :�ج البالغة) ٤(



٢٩١

  .قدم يف احلقأ إذا ينصره نه سبحانه الء الظن �� �يواجلبان يس، ينزل عليه رزقه نه ال� الظن ��

مرك الذين خيشون أ  استشر يف: قال أنه )عليه السالم(عن الصادق ، ة بن وهبمعاويى ورو

  .)١(ر�م

 �مر نه الإ ف،استشر العاقل من الرجال الورع: قال أنه )عليه السالم( عنه ،سليمان بن خالدى ورو

  .)٢(�خلريّإال 

فمن عرفها حبدودها ، دودهاحبّ إال ونكت املشورة الن إ :قال أنه )عليه السالم(عنه  ،احلليبى ورو

  ،ثر من منفعتها لهكأاملستشري  على انت مضر�اك ّالإو

  ً.ون الذي تشاوره عاقالكي أن :فأوهلا

ًون حرا متديناكي أن :الثانية ً.  

ًون صديقا مؤاخياكي أن :الثالثة ً.  

  .تمهكمث يسرت ذلك وي، علمك بنفسككون علمه به ك في،سرك على تطلعه أن :والرابعة

ًان حرا متدينا كذا إو، مبشورته  انتفعتًان عاقال إذا كنهإف ان ك وإذا ،لنصيحة لكجهد نفسه يف اأً

ًصديقا مؤاخيا علمك متت املشورة كان علمه به كّسرك ف على طلعتهأ وإذا ،سرك على طلعتهأ إذا م سركتك ً

  .)٣(ملت النصيحةكو

  

  ملحة للقائدضرورة الزهد

  وذلك ينفع ، ًون زاهدا يف الدنيا بطبعهكي أن :لزم الصفات يف القائدأومن 

                                                

.١٧ حتاب املنافعك من ٣ الباب ٦٠١ ص:احملاسن) ١(

.٢٤ حتاب املنافعك من ٣ الباب ٦٠٢ ص:احملاسن) ٢(

.٢٨ حتاب املنافعك من ٣ الباب ٦٠٢ ص:احملاسن) ٣(



٢٩٢

ذات  املعلقة الكثري الزوجات لنفسه فيذرها كتيفرط يف  وال، مواهلمأال يطمع يف  أنه ا�تمع من �حية

وقته  أن ومن �حية، برية والر�سة العريضةكالسمعة ال إىل ء الدون للوصولييفعل الش وال، مطلقة بعل وال

  .ًثريا من وقته يف شهواتهكبينما الراغب يصرف ، �اض البالدإاد وله مصروف يف خري العبك

ِال متدن عيـنـيك إىلَو﴿: وقد قال سبحانه َ ْ َْ َ َّ ْ ما متـعنا به أزواجا منـهم زهرة احلياة الدنيا ََُّ َُّ َِ
َ َْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ًِ ْ ِ ْ َّ﴾)١(.  

 إىل يتم الطبيب جير الداءذا رأإ ف،الدنياء داء والعامل طبيب: قال أنه )عليه السالم(عن املسيح ى ويرو

  .)٢(نفسه فا�موه

يف  مارة راغب ع)عليه السالم( ومراده ،)٣(تعمروها الدنيا قنطرة فاعربوها وال: )عليه السالم(وقال 

  .مقابل عمارة مسافر

ل كن لإوال أ ):عليه السالم( فقد قال ، �ذا الشأن)عليه السالم(مام لمات لإلك )�ج البالغة(ويف 

 ومن طعمه ،من دنياه بطمريهى تفكم قد اكمامإن إو الأ ،ء بنور علمهيبه ويستض يًماما يقتدإمأموم 

  .)٤( وعفة وسداد،عينوين بورع واجتهادأن ك ول،ذلك على تقدرون م الكنإو الأ ،بقرصيه

                                                

.١٣١: سورة طه) ١(

.٢٢ ح٣١٩ ص)ليه السالمع(ى  يف مواعظ النيب عيس١٤ ج: األنوارحبار) ٢(

.١٢ ح٣١٩ ص)ليه السالمع( ى يف مواعظ النيب عيس١٤ ج: األنوارحبار) ٣(

  .٤٥تاب الك: �ج البالغة) ٤(



٢٩٣

 مسر  وهللا ال أطور به ما،طلب النصر �جلور فيمن وليت عليهأ أن �مروينأ: )عليه السالم(وقال 

عطاء إن إو أال ،ل هللايف وإمنا املال ماك ف،ان املال يل لسويت بينهمكلو ، ًم جنم يف السماء جنماأوما ، مسري

رمه يف الناس ويهينه كوي، ةاآلخر  ويضعه يف  وهو يرفع صاحبه يف الدنيا،سرافإاملال يف غري حقه تبذير و

  .)١(عند هللا

 أو ً صغرياً،شيئاء املسلمني  يفنك خنت منأ  لئن بلغينًقسم �� صادقاأين إو: وقال لبعض والته

  .)٢(األمر ضئيل ، ثقيل الظهر،شدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ألً،برياك

التقدير يف نفسي  ي علففرض، ًماما خللقهإ هللا جعلينن إ :قال أنه )عليه السالم(عنه ى ورو

  .)٣( الغين غناهييطغ  وال، بفقريالفقري ييقتد يك ،ضعفاء الناسكومطعمي ومشريب وملبسي 

يتبيغ  ال يكنفسهم بضعفة الناس أيقدروا  أن ئمة العدلأ على هللا فرضن إ :)عليه السالم(وقال 

  .)٤(�لفقري فقره

  .)٥(يالفقر فخر: قال أنه )صلى هللا عليه وآله(عن رسول هللا  يورو

  .ر� وجهه يف بعض املسائلكوقد ذ

  

  :شيءى بق

 يف العبادات واملعامالت والزواج ،ي مع غريهسالم يف القانون اإلىم السالمي يتساوكااحل أن وهو

 أن ًقتل جنينا وجلته الروح حق لويل اجلنني أنه إذا حىت، وغري ذلك والطالق واحلدود والد�ت والقصاص

  ً.�ه عمداإان قتله  إذا كً،يقتله قصاصا

فموازين القضاء تطبق عليه ، ًان طرفه ذمياكولو ، حضر مع طرفه عند القاضي، انت له منازعةكذا إو

  .من غري فرق غريه على ما تطبقك

                                                

.١٢٦طبة اخل: �ج البالغة) ١(

.٢٠رسالة ال :�ج البالغة) ٢(

.١ حمام يف سرية اإل٤١٠ ص١ج: ايفكال) ٣(

.٣ حمام يف سرية اإل٤١٠ ص١ج: ايفكال) ٤(

.٨٥ ح٥٥ ص٦٩ج:  األنوارحبار) ٥(



٢٩٤

  

  والظالمات يسالمم اإلكاحلا

 الفساد كثر ّالإو، ورد الظالمات ياوكالش إىل غاثة امللهوف وقضاء احلوائج واالستماعإوالالزم عليه 

  .ان الالزم عزلهكو،  وبذلك يسقط عن العدالة،ويئس الناس من العدل، يف البالد

 � أمري املؤمنني مل عزلتين :قال �هأ فلما ،سود الدؤيل عزل قاضيه أ� األ)عليه السالم(ًعليا  أن وقد ورد

  .)١(نك يعلو صوتك صوت اخلصمنيأل: )عليه السالم( قال ،وما خنت وما جنيت

  .بريةكى عنده امرأة يف قصة ذات مغز ت عليهكيث اشتواليه ح) عليه السالم(ما طلب ك

دارها  إىل بل رافقها، العصر حيث تربد اهلواء إىل زوجها على يةكقصة شايف ) عليه السالم(ومل يؤخر 

  .بقائهمساعدة الظامل �، أو الظلم على وتكيف �لسك ف،)٢(صلح بينهماأيف الظهرية و

 دىنأ أن واعلم: هالظاملني املوالني ل على تنيكحد الساأ إىل ) السالمهعلي(مام السجاد تب اإلكوقد 

 ،بدنوك منه حني دنوت، ي وسهلت له طريق الغ،آنست وحشة الظامل أن احتملت خف ماأتمت وك ما

 عانتكن تسأل عما أخذت �أ و،اخلونةًمثك غدا مع ون تبوء �كت أن خوفينأ فما ،جابتك له حني دعيتإو

ً  ومل ترد �طالً،حد حقاأ على د ودنوك ممن مل ير،عطاكأليس لك ممن  خذت ماأنك إ ،ظلم الظلمةعلى 

 ،مظاملهمى بك رح ً�ك حني دعاك جعلوك قطبا أدارواإليس بدعائه  أو ، وأحببت من حاد هللا،د�كأحني 

   ،بال�هم إىل ًوجسرا يعربون عليك

                                                

  .٥٤٨ ص٨ج: حقاق احلقإ) ١(

. يف جوامع مناقبه١١٣ ص٤٠ج:  األنوارحبار) ٢(



٢٩٥

 ويقتادون ،العلماء على  الشك  يدخلون بك،ًا سبيلهمك سال،غيهم إىل ً داعيا،ضاللتهم إىل ًوسلما

 ،صالح فسادهمإدون ما بلغت من ّ إال عوا�مأى قوأخص وزرائهم وال أ فلم يبلغ ،ليهمإ اجلهال بك قلوب

 يفكيسر ما عمروا لك فأ وما ،خذوا منكأعطوك يف قدر ما أقل ما أ فما ،ليهمإواختالف اخلاصة والعامة 

  .)١(ولؤ وحاسبها حساب رجل مس،ينظر هلا غريك نه الإفانظر لنفسك ف، خربوا عليك ما

  ):عليه السالم(مام احلسني  عن اإل)حتف العقول(وخنتم هذه املسألة برواية رواها صاحب 

ينهاهم  اللو: يقول إذ ،حباراأل على يها الناس مبا وعظ هللا به أولياءه من سوء ثنائهأاعتربوا : قال

ْلعن الذين كفروا من﴿ : وقال،)٢(﴾مثحبار عن قوهلم اإلالر�نيون واأل
ِ ِ

ُ َ َ َ َ
َّ َ إسرائيل َ بينُ ْ ِ قوله ىلإ:  َلبئس ما َِْ

َكانوا يـفعلون َُ ْ َ ر كظهرهم املنأانوا يرون من الظلمة الذين بني كم �منا عاب هللا ذلك عليهم ألإو، )٣(﴾ُ

ُفال ختشوا ﴿: وهللا يقول،  ورهبة مما حيذرون،انوا ينالون منهمك رغبة فيما ،والفساد فال ينهو�م عن ذلك َ َْ َ

َالنَّاس و ِاخشونَ
ْ َ َالمؤمنون وَو﴿: وقال سبحانه، )٤(﴾ْ َُ ُ ِ ْ ٍالمؤمنات بـعضهم أولياء بـعضْ ْ َْ َُ

ِ
َْ ْ ُ ُ ُ

ِ ْ ُ ِ �مرون �لمعروف ْ
ُ ُْ َ ْ

ِ َ ُ َْ

ِيـنـهون عن المنكرَو َ ْ ُْ ْ ِ َ َ ْ َ ديت أ إذ �ا لعلمه �،ر فريضة منهك �ملعروف والنهي عن املنألمر هللا �أ فبد،)٥(﴾َ

 إىل ر دعاءك �ملعروف والنهي عن املناألمر أن وذلك ... هينها وصعبها ،لهاكقيمت استقامت الفرائض أو

    مع رد املظاملسالماإل

                                                

  .١٩٨ ص:حتف العقول) ١(

  .٦٣: سورة املائدة) ٢(

.٧٩ ـ ٧٨: سورة املائدة) ٣(

.٤٤: سورة املائدة) ٤(

.٧١: توبةالسورة ) ٥(



٢٩٦

  . حقها  ووضعها يف،خذ الصدقات من مواضعهاأ و،وقسمة الفيء والغنائم، وخمالفة الظامل

نفس أ  و�� يف،  و�لنصيحة معروفة،ورةك و�خلري مذ، عصابة �لعلم مشهورة،يتها العصابةأتم نأمث 

 ،م عندهكل  وال يد،م عليهك لفضل م من الك ويؤثر،الضعيفم كرمك وي،م الشريفكيهاب، الناس مهابة

 ل ذلككليس أ ،ابركرامة األكومتشون يف الطريق �يبة امللوك و، امتنعت من طال�ا إذا  احلوائج تشفعون يف

  .ثر حقه تقصرونكنتم عن أكن إ و،م من القيام حبق هللاكعندى نلتموه مبا يرجإمنا 

،  بذلتموهًماال  فال،م فطلبتمكم بزعمكما حقأو، ما حق الضعفاء فضيعتمأف، فاستخففتم حبق األئمة

هللا جنته وجماورة  على نتم تتمنونأ، عشرية عاديتموها يف ذات هللا وال، للذي خلقها ًنفسا خاطرمت �ا وال

م كنأل، م نقمة من نقماتهكحتل ب أن هللا على نيها املتمنوأم ك لقد خشيت علي،ًما� عن عذابهأو رسله

وقد ترون ، رمونكنتم �� يف عباده تأو، رمونكت  ومن يعرف �� ال،رامة هللا منزلة فضلتم �اكبلغتم من 

 )صلى هللا عليه وآله(وذمة رسول هللا ، م تفزعونكنتم لبعض ذمم آ�ئأو، فال تفزعون عهود هللا منقوضة

  .حمقورة

، وال من عمل فيها تعنون، م تعملونكوال يف منزلت، ترمحون م والزمن يف املدائن مهملة الكالبو يوالعم

، نتم عنه غافلونأو والتناهي يم هللا به من النهكمرأل ذلك مما ك ،و�الدهان واملصانعة عند الظلمة �منون

  ... نتم تسعونكعظم الناس مصيبة ملا غلبتم عليه من منازل العلماء لو أنتم أو

نتم أف، حالله وحرامه على مناء األ،يدي العلماء ��أ على حكام واألاألمورن جماري ذلك �

ولو ،  السنة بعد البينة الواضحة م يفكم عن احلق واختالفكبتفرق الإوما سلبتم ذلك ، املسلوبون تلك املنزلة

  وحتملتم ى ذاأل على صربمت



٢٩٧

نتم الظلمة من كم مكنكول، م ترجعكليإو م تصدركم ترد وعنكمور هللا عليأانت كنة يف ذات هللا واملؤ

ذلك  على  سلطهم، الشهوات يعملون �لشبهات ويسريون يف، يديهمأمور هللا يف أ واستسلمتم ،مكمنزلت

  .مكم �حلياة اليت مفارقتكعجاب؛ و،م من املوتكفرار

، معيشته مغلوبى  علوبني مستضعف، فمن بني مستعبد مقهور، يديهمأسلمتم الضعفاء يف أف

 ل بلد منهمكيف ، اجلبار على ًوجرأة ،شرارً اقتداء �أل،هوائهم� يويستشعرون اخلز، يتقلبون يف امللك �رائهم

 يدفعون يد والناس هلم حول ال، يديهم فيها مبسوطةأ و،رض هلم شاغرة فاأل،منربه خطيب يصقععلى 

  . املعيدأيعرف املبد مطاع ال، دالضعفة شدي على سطوة يوذ،  فمن بني جبار عنيد،المس

املؤمنني �م  على وعامل،  ومتصدق ظلوم،رض من غاش غشومواأل، عجب أيل ال  وماً،عجبا فيا

.مه فيما شجر بينناكوالقاضي حب، انم فيما فيه تنازعكفا� احلا، غري رحيم

ى ن لنركول، فصول احلصامًالتماسا من   وال،ًان منا تنافسا يف سلطانكن ما كمل ي أنه نك تعلمإاللهم 

ويعمل بفرائضك وسننك ،  و�من املظلومون من عبادك،صالح يف بالدك ونظهر اإل،املعامل من دينك

 وحسبنا هللا ،مكنبي طفاء نورإ وعملوا يف ،مكتنصرو� وتنصفو� قوي الظلمة عليإن ال م كنإف، كأحكامو

  .)١(واليه املصري نبناأليه إو، لناكوعليه تو

  

                                                

  .١٧١ ص:حتف العقول) ١(



٢٩٨

  

  قوانني هللا والقوانني البشريةبني 

  :ستة مور قوانني ألسالملقد وضع اإل): ٥٠ مسألة(

  . بربهنسانعالقة اإل) ١

. بنفسهنسانعالقة اإل) ٢

  .نسان �إلنسانعالقة اإل) ٣

. �حليواننسانعالقة اإل) ٤

. �لنباتنسانعالقة اإل) ٥

  .ونك الطبيعية املخلوقة يف الاألمور بسائر نسانعالقة اإل) ٦

بعض الفقهاء  مجع مجلة منها مما قد، لوف من القوانني عشرات األاألمور هلذه سالموقد وضع اإل

  .ذلك إىل داب وماخالق واآلدون قضا� العقيدة واأل ،يف الفقه فقطثر من ربع مليون قانون كانت أكف

:مورأة صلح من القوانني اليت يضعها البشر لثالثأوالقوانني اليت قررها هللا سبحانه 

 مهما نسانواإل، فيعلم الصاحل من القوانني من فاسدها، ونكوحقيقة ال نسانهللا عامل حبقيقة اإلن إ )أ

  ولذا جنده ، احلقائق على ليس مبطلعً ان نزيهاك



٢٩٩

ن كبينما مل يتم، حيث عرف حقائقهما يف اجلملة، عماق البحرأ ىلإالقمر و إىل ن من الوصولكمت

  .شبه ذلكأوما  واحلرب والرذيلةى والفوض واملرض واجلهل حبيث يتخلص من الفقر ،من وضع القانون لنفسه

، إنسان مبا هو نسانون قانونه يف صاحل اإلكولذا ي، ًالشهوات عليه شيئا يمتل هللا سبحانه الن إ )ب

ونه الذي يسبب حتريف قان هواء وا�تمع ماعليه الشهوات واألى متل، ًان نزيها عند نفسهكما البشر فمهما أ

  .ل البشركيصلح ل مما ال، يضعه

 البالد  واملقننني يف، امكتاتورية احلكولذا جند املقننني يف بالد الشيوعية يضعون القانون يف نفع دي

فالقانون املتولد ، ألتا الطريقتني خط أن كومن املعلوم، ذاكوه الرأمسالية يضعون القانون يف نفع الرأمساليني

  .حمالة  الًأون خطكمنهما ي

بقع خاصة على ّ إال يسيطر ولذلك ال، املنفذ له هو البوليس حيث إن ،حيرتم رض القانون األ أن )ج

بينما قانون هللا سبحانه حيرتم من ، رضل األكثرت اجلرائم واملفاسد يف كولذا ، من ا�تمع الظاهرة للبوليس

وليس ، ًعدم رأسامل تتن إ م عند املتدينني اجلرائولذا تقل، حيث احرتام املؤمن � وخشيته منه، عماقاأل

  .ثر عندهم اجلرائمكذلك غري املتدينني حيث تك

له اإل ن قواننيإف، ةاآلخرمع الغض عن الثواب والعقاب يف ، هذا فالالزم اتباع قوانني السماءى وعل

 اتباع  بينما يف،  فقطهلية هي املنجيةفالقوانني اإل، ة واجلنة والناراآلخرحظت لو إذا ماأ، حبال البشرصلح أ

  .الكسائر القوانني العقاب والن

  

  سالمجراء قوانني اإلإن كيف ميك

  بقوانني  سالمتبديل قوانني الشرق والغرب اليت غزت بالد اإل حيث إنو



٣٠٠

 االجتماع متغريات  قد حدث يف ألنه ،ومن �حية التطبيق  من �حية االستنباط،صعب أمر سالماإل

  .ةربع األدلةها من األأحكاماستنباط   إىللها حباجةكثرية ك

مزيد الدراية واخلربوية لئال حتدث  إىل حيتاج أمر رضان قانون األكوضع قانون السماء م أن ماك

يف خمتلف جماالت  ت اخلرباء والفنينيئاي مبسالماإلى يستعني جملس الشور أن فالالزم، يف ا�تمعى الفوض

جلنة ، جلان إىل فيقسم ا�لس، للدين عن اجتهاد واستنباطفاقهني ت العلماء الراشدين الئاومب، احلياة

ون ؤوجلنة للش، ريةكون العسؤوجلنة للش، ون التجاريةؤوجلنة للش، ون الزراعيةؤوجلنة للش، ون االقتصاديةؤللش

  .ذاكوه، الثقافية

،  الديينطارة �إليضعون القوانني املؤطر، خرباء الدين وخرباء الدنيا، ومبعاونة القسمني من اخلرباء

  .مبعونة السلطتني التنفيذية والقضائية، احلياة على مث يطبقون تلك القوانني، واملالئمة للتطبيق الدنيوي

ن إف، مستحيلنه إ ومل نقل نكمم أنه سلمن إ ، بيسرسالمن تطبيق قوانني اإلكمي وبدون ذلك ال

  .ر�هكلذي ذاسلوب �ألّ  إاليقدر  وا�لس وحده ال،صالحية ذلك هي من شأن ا�لس



٣٠١

  

  مكيضع مناهج احل) يه السالملع( أمري املؤمنني

أمري  علي لماتكر مجلة من ك نذ،االنتهاء على تابكشرف الأحيث قد ًوملحقا �ذه املسألة 

لذي يريد ًون نرباسا لكلت، مكون احلؤاملرتبطة مبختلف ش )�ج البالغة(ورة يف ك املذ)السالمعليه (املؤمنني 

  . يف هذا الباب)عليه السالم(مام دي اإل�تداء االه

حد أ  اليت هيا من السنة حيث إ� ،حجة) عليه السالم(مام قول وفعل وتقرير اإل أن ومن املعلوم

  .وهللا املستعان، �ن مزاولته للخالفةإ سالمم اإلكقد طبق ح) عليه السالم(مام اإل حيث إن و،ةربع األدلةاأل

  

  العدل والظلم

  :ه السالمقال علي

وما أخذ هللا، وقيام احلجة بوجود الناصر، لوال حضور احلاضر، وبرأ النسمة، ما والذي فلق احلبةأ 

ولسقيت آخرها ، غار�ا على أللقيت حبلها، والسغب مظلوم، ظة ظاملك على يقاروا الن العلماء أعلى 

  .)١(م هذه أزهد عندي من عفطة عنزكوأللفيتم دنيا، وهلاأأس كب

                                                

  .٣طبة اخل: �ج البالغة) ١(



٣٠٢

  املسلمني من قطائع عثمان على راد ردهأا فيم

  :يه السالمقال عل

عليه  ومن ضاق ،ن يف العدل سعةإ ف،لرددته ماءوملك به اإل وجدته قد تزوج به النساء وهللا لو

  .)١(ضيقأفاجلور عليه  العدل

 غ ومبوضع الشجا من مسا، جماز طريقه على وهو له �ملرصاد، خذهأمهل الظامل فلن يفوت أولئن

  .)٢(ريقه

 خاف ظلم رعييتأصبحت أو، مم ختاف ظلم رعا�اصبحت األأولقد)٣(.  

م جنم يف أوما ، مسر مسري طور به ما أ وهللا ال،طلب النصر �جلور فيمن وليت عليهأ أن �مروينأ

  .)٤(ًالسماء جنما

حىت، دن الظامل خبزامتهقووأل، نصفن املظلوم من ظاملهمي هللا ألأو، مكأنفس على ويننأعي، أيها الناس 

  .)٥(ًارهاكان كن إأورده منهل احلق و

 فحنوا بطول الطاعة اعتدال  ...وىن عدول وال هم من ربقته زيغ والكميان مل يفإفهم أسراء

  .)٦(ظهورهم

ر كوليخترب بذلك الش، الضيق والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد مبيسورها ومعسورها على وقسمها

  .)٧(ها وفقريهاوالصرب من غني

دميني عن مدائح اآلوعدلت بلساين، ووسعهم عدله)٨(.  

وخطبة فصل، منطق عدل ذا، مرضي املقالة، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة)٩(.   

  

                                                

.١٥طبة اخل: �ج البالغة) ١(

.٩٧طبة اخل: �ج البالغة) ٢(

.٩٧طبة اخل: �ج البالغة) ٣(

.١٢٦طبة اخل: �ج البالغة) ٤(

.١٣٦طبة اخل: �ج البالغة) ٥(

.٩١طبة اخل: �ج البالغة) ٦(

.٩١طبة اخل: �ج البالغة) ٧(

.٩١طبة اخل: غة�ج البال) ٨(

.٧٢طبة اخل: �ج البالغة) ٩(



٣٠٣

مه العدلكوحريته القصد، وسنته الرشد، وكالمه الفصل، س)١(.  

وأمات بدعة ، فأقام سنة معلومةى، هدي وهد، مام عادلإ عباد هللا عند هللا أفضل أن فاعلم

مام جائر ضل إن شر الناس عند هللا إو. هلا أعالم ن البدع لظاهرهإو، عالمأهلا  ن السنن لنريةإ و،جمهولة

: يقول) هللا عليه وآلهى صل(ين مسعت رسول هللا إو. ةكوأحيا بدعة مرتو، فأمات سنة مأخوذة، وضل به

ما تدور كفيدور فيها ،  �ر جهنم يفى فيلق، عاذر يس معه نصري والمام اجلائر وليوم القيامة �إلى يؤت

  .)٢(مث يرتبط يف قعرهاى، الرح

تقدموا عليه ظاملني وال، مظلومنيهللا  على واقدموا)٣(.  

  

  الظلم ثالثة

  

  :يه السالمقال عل

يغفر  لم الذي الفأما الظ. يطلب وظلم مغفور ال، يرتك وظلم ال، يغفر  فظلم ال،ن الظلم ثالثةإوال أ

ُإن ا� ال يـغفر﴿: تعاىلقال هللا ، فالشرك ��
ِ ْ َ ََّ َّ ِِيشرك به أن ِ َ َ ْ  وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه ،)٤(﴾ُ

ليس هو ،  القصاص هناك شديدً،يرتك فظلم العباد بعضهم بعضا  وأما الظلم الذي ال،عند بعض اهلنات

  .)٥(نه ما يستصغر ذلك معهكول، ًضر� �لسياط والى ًجرحا �ملد

ىبليس العظمإ�ا مصيدة إف، ربكوسوء عاقبة ال، وآجل وخامة الظلم، فا� هللا يف عاجل البغي)٦(.  

 والقلوب ، هواء مؤتلفةواأل، مالء جمتمعةانت األكانوا حيث كيف كفانظروا  

                                                

  .٩٤طبة اخل: �ج البالغة) ١(

.١٥٧اخلطبة : �ج البالغة) ٢(

.١٥١اخلطبة : �ج البالغة) ٣(

.٤٨: سورة النساء) ٤(

.١٧٦طبة اخل: �ج البالغة) ٥(

.١٩٢طبة اخل: �ج البالغة) ٦(



٣٠٤

ًونوا أر�� يف كي أمل ،م واحدةالعزائ و،البصائر �فذة و،والسيوف متناصرة، مرتادفة ييدواأل، معتدلة

، حني وقعت الفرقة، ليه يف آخر أمورهمإما صاروا  إىل  فانظروا،رقاب العاملني على ًاكوملو، نيرضأقطار األ

قد خلع هللا عنهم لباس ، وتفرقوا متحاربني، وتشعبوا خمتلفني، فئدةلمة واألكواختلفت ال، لفةوتشتت األ

  .ًم عربا للمعتربينكبقي قصص أخبارهم فيو، وسلبهم غضارة نعمته، رامتهك

 حوال فما أشد اعتدال األ،)عليهم السالم(سرائيل إسحاق وبين إمساعيل وبين إفاعتربوا حبال ولد ،

  .)١(مثالوأقرب اشتباه األ

جفاة عن ، يعدلون به وموزعني �جلور ال، يبصرونه عن احلق الى قوم حيار إىل استعدوا للمسري

  .)٢(ن الطريقب عكن، تابكال

وعدل عليهم يف ، وقام �لقسط يف خلقه، وارتفع عن ظلم عباده، الذي صدق يف ميعاده

  .)٣(مهكح

سوء والصمد للحق، ومة �لعدلكيف احل وقد سبق استثناؤ� عليهما ،ان اجلور هوامها فمضيا عليهكو 

  .)٤(مهماكوجور ح، رأيهما

ختالطوين  وال، ةدرتتحفظوا مين مبا يتحفظ به عند أهل البا وال، رةبلم به اجلباكلموين مبا تكت فال

يقال  أن نه من استثقل احلقإف، عظام لنفسيإوال التماس ،  حق قيل يل  يفًتظنوا يب استثقاال وال، �ملصانعة

  .)٥(مشورة بعدل، أو فوا عن مقالة حبقكت  فال،ان العمل �ما أثقل عليهك، يعرض عليه أن العدل أو له

ًغالل مصفدا األ أجر يف، أو ًحسك السعدان مسهدا على أبيت ألن وهللا ،  

                                                

  .١٩٢طبة اخل: �ج البالغة) ١(

.١٢٥ طبة اخل:�ج البالغة) ٢(

.١٨٥طبة اخل: �ج البالغة) ٣(

.١٢٧طبة اخل: �ج البالغة) ٤(

.٢١٦طبة اخل: �ج البالغة) ٥(



٣٠٥

يف كو، ً وغاصبا لشيء من احلطام،ًهللا ورسوله يوم القيامة ظاملا لبعض العبادى ألق أن يل منإأحب 

  .)١(حلوهلاى  الثر ويطول يف، قفوهلاى البل إىل ًأظلم أحدا لنفس يسرع

  

  مع عقيل) يه السالملع( قصته

:ليه السالمعقال 

غرب ، ورأيت صبيانه شعث الشعور، ًم صاعاكاستماحين من بر  وقد أملق حىتًوهللا لقد رأيت عقيال

 هليإفأصغيت ، ًالقول مرددا على رركو، ًداك وعاودين مؤ،أمنا سودت وجوههم �لعظلمك، من فقرهم األلوان

، �ا دنيتها من جسمه ليعتربأمث ،  له حديدةتفأمحي، ًتبع قياده مفارقا طريقيتوأ، فظن أين أبيعه ديين، مسعي

 أتئن ،� عقيل لكك الثوالتكث: فقلت له، حيرتق من ميسمها أن ادكو، فضج ضجيج ذي دنف من أملها

  .ىوال أئن من لظى ذ أتئن من األ،�ر سجرها جبارها لغضبه إىل وجترين، ا للعبهإنسا�من حديدة أمحاها 

أمنا عجنت بريق حية أوقيتهاك، ومعجونة شنئتها، فوفة يف وعائهاوأعجب من ذلك طارق طرقنا مبل ،

: فقلت .نها هديةكول، ذاك ذا وال ال:  فقال، فذلك حمرم علينا أهل البيت،أم صدقة اةكأم ز أصلة: فقلت

قاليم  وهللا لو أعطيت األ، أخمتبط أنت أم ذو جنة أم �جر،لتخذعين أعن دين هللا أتيتين ،هبلتك اهلبول

م عندي كن دنياإو، أعصي هللا يف منلة أسلبها جلب شعرية ما فعلته أن ، علىهاكفالأبعة مبا حتت الس

،  نعوذ �� من سبات العقلى،تبق ولذة ال، ولنعيم يفىن يما لعل، هون من ورقة يف فم جرادة تقضمهاأل

  .)٢( وبه نستعني،وقبح الزلل

                                                

.٢٢٤اخلطبة : �ج البالغة) ١(

.٢٢٤طبة اخل: �ج البالغة) ٢(



٣٠٦

  

  ظلم الضعيف

  :يه السالمقال عل

حش الظلمظلم الضعيف أف)١(.  

أن  وليس جزاء من سرك،يف مضرته ونفعكى نه يسعإف، ربن عليك ظلم من ظلمككوال ي 

  .)٢(تسوءه

م ك وقد طبق استثناؤ� عليهما يف احل،واألعوجاج رأيهما، ان اجلور هوامهاكو، ا احلق ومها يبصرانهكوتر

  .)٣(مهماك�لعدل والعمل �حلق سوء رأيهما وجور ح

واملصلحة غري املفسدة يف الدين ،  غري اجلائرةدلةا عبد من عبادك مسع مقالتنا العاللهم أميا

  .)٤(والدنيا

فضرب ، يف أرضه وذهب حبقهى  عصالقوم الذين غضبوا � حني، إىل أمري املؤمنني ي علمن عبد هللا

  .)٥(واملقيم والظاعن، الرب والفاجر على اجلور سرادقه

 ل كوب، ل معبود عبدتهكوب، ل منسك أهلهكوحلق ب، جبالئلها القيامةوحقت ، رجفت الراجفةإذا

ّ إال رضمهس قدم يف األ وال، فلم جيز يف عدله وقسطه يومئذ خرق بصر يف اهلواء، مطاع أهل طاعته

  .)٦(حبقه

وللمظلوم عو�، ًو� للظامل خصماكوً)٧(.  

خلله عند من يعيبهويبد�ن ، يوتغان املرء يف دينه ودنياه والزور ين البغإو)٨(.  

  

                                                

  .٣١رسالة ال: �ج البالغة) ١(

.٣١رسالة ال: �ج البالغة) ٢(

.١٧٧طبة اخل: �ج البالغة) ٣(

.٢١٢طبة خلا: �ج البالغة) ٤(

.٣٨تاب الك: �ج البالغة) ٥(

.٢٢٣طبة اخل: �ج البالغة) ٦(

.٤٧رسالة ال: �ج البالغة) ٧(

.٤٨رسالة ال: �ج البالغة) ٨(



٣٠٧

  

  )١(ملالك) ليه السالمع( عهده

  :يه السالمقال عل

 ن الناس أو، من عدل وجور، بالد قد جرت عليها دول قبلك إىل أين قد وجهتك، علم � مالكامث

منا إو، نت تقول فيهمكك ما يويقولون ف، نت تنظر فيه من أمور الوالة قبلككينظرون من أمورك يف مثل ما 

، ليك ذخرية العمل الصاحلإن أحب الذخائر ك فلي،لسن عبادهأ على هللا هلمى الصاحلني مبا جير على ليستد

  .رهتك أو نصاف منها فيما أحبتن الشح �لنفس اإلإف، حيل لك ال وشح بنفسك عما، ملك هواكأف

ًونن عليهم سبعا ضار�كت وال، واللطف �م، واحملبة هلم، وأشعر قلبك الرمحة للرعية ، لهمك تغتنم أً

  . يفرط منهم الزلل،نظري لك يف اخللق، أو ما أخ لك يف الدينإ: �م صنفانإف

ن  إنكإف، من رعيتكى ومن لك فيه هو،  ومن خاصة أهلك،أنصف هللا وأنصف الناس من نفسك

� ان كو، دحض حجتهأومن خاصمه هللا ، ان هللا خصمه دون عبادهك ومن ظلم عباد هللا ،تفعل تظلمال 

ن هللا إ ف،ظلم على قامةإتغيري نعمة هللا وتعجيل نقمته من ى إىل دعأ وليس شيء ،يتوب أو ينزع  حىتًحر�

  .وهو للظاملني �ملرصاد، مسيع دعوة املضطهدين

ن سخط إف، الرعيةى مجعها لرضأ و، العدل وأعمها يف، ليك أوسطها يف احلقإ األمورن أحب كولي

  .اخلاصةى العامة جيحف برض

جيمعها سوء الظن �� ن البخل واجلنب واحلرص غرائز شىتإف، ًوال حريصا يزين لك الشره �جلور.  

م إف، ونن لك بطانةك فال ي،�مآلا يف هم كومن شر، ًشرار قبلك وزيراان لألكوزرائك من  شرن إ�

وليس عليه مثل ،  ونفاذهموأنت واجد منهم خري اخللف ممن له مثل آرائهم، خوان الظلمةإو، مثةأعوان األ

  .همثإ على ًآمثا وال، ظلمه على ًظاملاممن مل يعاون ، آصارهم وأوزارهم وآ�مهم

قرة عني الوالة استقامة العدل يف البالدأفضلن إو .  

وسورة ، ملك محية أنفكا ،وينتصف منك للمظلوم، األمورشف عنك أغطية كوعما قليل تن

  .حدك

ففيم ، ما امرؤ سخت نفسك �لبذل يف احلقإ: منا أنت أحد رجلنيإو  

                                                

  .٥٣طبة اخل: �ج البالغة) ١(



٣٠٨

ف الناس عن كفما أسرع ، �ملنعى مبتل أو ،رمي تسديهكفعل ، أو  من واجب حق تعطيه،احتجابك

، اة مظلمةكمن ش، ونة فيه عليكمؤ ليك مما الإثر حاجات الناس كأ أن  مع،لكْذَأيسوا من ب إذا مسألتك

  .نصاف يف معاملةإطلب أو 

ر كين أذإ و،ًما مبغيا عليهإًما �غيا وإو، ًما مظلوماإو ًما ظاملاإ خرجت من حيي هذا ينإف، أما بعد

  .)١(ًنت مسيئا استعتبينكن إو، ًنت حمسنا أعانينكن إف، يلإتايب هذا ملا نفر كهللا من بلغه 

بصار وأغشت األ، ن الفتنة طاملا أغدفت جالبيبهاإف، لبستها على فاحذر الشبهة واشتماهلا

  .لمتهاظ

ًثرة فبعدا األ إىل فهربوا، الناس عند� يف احلق أسوة أن وعلموا، ومسعوه ووعوه، وقد عرفوا العدل ورأوه

  .ًهلم وسحقا

ومل يلحقوا بعدل، �م وهللا مل ينفروا من جورإ)٢(.  

ومن دونه �لغلبة،يظلم من فوقه �ملعصية: للظامل من الرجال ثالث عالمات )٣(.  

  ظاملعالمات ال

  :يه السالمقال عل

ويظاهر القوم الظلمة)٤(.  

مام جائرإلمة عدل عند كله ك من ذلك أفضلو)٥(.  

الثقة �لظن على ليس من العدل القضاء)٦(.  

فمن ، ورساخة احللم،مك وزهرة احل،وغور العلم، غائص الفهم على : شعبأربع على والعدل منها 

مره وعاش يف الناس أومن حلم مل يفرط يف ، مكلم صدر عن شرائع احل ومن علم غور الع،فهم علم غور العلم

  .)٧(ًمحيدا

                                                

.٥٧رسالة ال: �ج البالغة) ١(

.٧٠رسالة ال: �ج البالغة) ٢(

.٣٥٠ ةمكاحل: �ج البالغة) ٣(

.٣٥٠ ةمكاحل: �ج البالغة) ٤(

.٣٧٤ ةمكاحل: �ج البالغة) ٥(

.٢٢٠ ةمكاحل: �ج البالغة) ٦(

.٣٠مه كح: �ج البالغة) ٧(



٣٠٩

العباد على املعاد العدوان إىل بئس الزاد)١(.   

ئ يقهر املناودلةاو�لسرية الع)٢(.  

َّإن ﴿ َا� �مر �لعدل وِ
ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ َْ ِاإلحسانََّ ْ ِْ﴾)٣(: حسان التفضلواإل، نصافالعدل اإل)٤(.  

املظلوم على الظامل أشد من يوم الظامل على ظلوميوم امل)٥(.  

ًاذ� عوجل العقوبةكحلف �ا  إذا نهإف،  �نه بريء من حول هللا وقوتهأردمت ميينه إذا أحلفوا الظامل ،

  .)٦(قد وحد هللا تعاىل ألنه هو مل يعاجلّ إال لهإ ال  ذا حلف �� الذيإو

املظلوم على جلورالظامل أشد من يوم ا على يوم العدل)٧(.  

الم كيف ، ماهلافارس وأع على لفه لعبد هللا بن العباسوقد اسخ ، لز�د بن أبيه)عليه السالم(وقال 

  :ان بينهماكطويل 

السيف إىل  واحليف يدعو،ن العسف يعود �جلالءإ ف،سف واحليفواحذر الع، استعمل العدل)٨(.  

 روبكوالتنفيس عن امل ،غاثة امللهوفإفارات الذنوب العظام كمن)٩(.  

  

  احلق والباطل

 مل ،ت يف احلق مذ أريتهككش  ما، ختلف عينئامرى  عزب رأ،م العجماء ذات البيانكنطق لأاليوم 

 على  اليوم تواقفنا،نفسه بل أشفق من غلبة اجلهال ودول الضالل على  خيفة)عليه السالم(ى يوجس موس

  .سبيل احلق والباطل

                                                

.٢٢١ ةمكاحل: �ج البالغة) ١(

.٢٢٤ ةمكاحل: �ج البالغة) ٢(

.٩٠: سورة النحل) ٣(

.٢٣١ ةمكاحل: �ج البالغة) ٤(

.٢٤١ ةمكاحل: �ج البالغة) ٥(

.٢٥٣ ةمكاحل: �ج البالغة) ٦(

.٣٤١ ةمكاحل: �ج البالغة) ٧(

.٤٧٦ ةمكاحل: �ج البالغة) ٨(

.٢٤ ةمكاحل: �ج البالغة) ٩(



٣١٠

  .)١( يظمأ من وثق مباء مل

يهانإمن أدهان وال ، وخابط الغي، من قتال من خالف احلق ّي علولعمري ما)٢(.  

مكم عن حقكوتفرق، �طلهم على م �جتماعهمكالون منهؤالء القوم سيد أن ظنين وهللا ألإو ،

  .)٣(مامهم يف الباطلإوطاعتهم ، م يف احلقكمامإم كومبعصيت

مكم عن حقكوتفرق، �طلهم على ن اجتماع هؤالء القوموهللا مييت القلب وجيلب اهلم م)٤(.  

ينفعه احلق يضره الباطل نه من الإوال أ)٥(.  

جلدّ إال وال يدرك احلق�)٦(.  

خذ احلق منهآ والقوي عندي ضعيف حىت، آخذ احلق له  عزيز حىتالذليل عندي)٧(.  

احلق خلص من لبس الباطل أن ولو ،املر�دين على الباطل خلص من مزاج احلق مل خيف أن فلو ،

 فهنالك يستويل ،فيمزجان ومن هذا ضغث هذا ضغث ن يؤخذ منكول، انقطعت عنه ألسن املعاندين

ْالذين سبـقت هلم منَّا احلسىن﴿ وينجو ،أوليائه على الشيطان ُ َْ ِ
َُْ ْ َ َ َ

َّ﴾)٨()٩(.  

أخرج احلق من خاصرته بقرن الباطل حىتأل، مي هللاأو)١٠(.  

ت ّوعظمت الطاغية وقل، بهكب اجلهل مراكور، لك أخذ الباطل مآخذهفعند ذ  

                                                

  .٤ ةطباخل: �ج البالغة) ١(

.٢٤ ةطباخل: �ج البالغة) ٢(

.٢٥ ةطباخل: �ج البالغة) ٣(

.٢٧ ةطباخل: �ج البالغة) ٤(

.٢٨ ةطباخل: �ج البالغة) ٥(

.٢٩ ةطباخل: �ج البالغة) ٦(

.٣٧ ةطباخل: �ج البالغة) ٧(

.١٠٢: سورة األنبياء) ٨(

.٥٠ ةطباخل: �ج البالغة) ٩(

.١٠٤ ةطباخل: �ج البالغة) ١٠(



٣١١

  .)١(ظومكوهدر فنيق الباطل بعد ، وصال الدهر صيال السبع العقور، الداعية

نا مع رسول ك فلقد ،تاب ملعي ما فارقته مذ صحبتهكن الإ و،ين للمحق الذي يتبعإها ُجئتن إ ووهللا

ل ك على فما نزداد، خوان والقرا�تبناء واإل�ء واألاآل على قتل ليدورن الإو) لى هللا عليه وآلهص( هللا

  .)٢(احلق على ًومضياً ميا�إّ إال مصيبة وشدة

ٍفال تذهب نـفسك عليهم حسرات﴿ى اآلخرن كن تإو، حمضه على أمحلهم من احلق
َ َُ ْْ

ِ ََْ َ ْ َ َ ْ َ ِا� عليم مبا  َّنإ َ
ٌ َ ََّ

َيصنـعون ُ َ ْ َ﴾)٣(


)٤(.  

ميوجون فيها موجا وميرجون فيها مرجا،حلق من الباطلفال يبصرون ا ً ً)٥(.  

الباطلّ إال  وال يوحشنك،احلقّ إال نسنكيؤ ال)٦(.  

قد نه إ ماأ ،قاويل الرجالأفال يسمعن فيه ، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق، يها الناسأ

ليس بني احلق نه إ  أما، مسيع وشهيدوهللا، الم و�طل ذلك يبوركام وحييل الهء السييرمي الرامي وختط

  .)٧(تقول رأيت أن واحلق، تقول مسعت أن الباطل: مث قال،  أصابعأربعّ إال والباطل

السقم ي من ذئوالبار، جربفال تنفروا من احلق نفار الصحيح من األ)٨(.  

م من ليس ك في مل يطمع،ومل �نوا عن توهني الباطل، لو مل تتخاذلوا عن نصر احلق، أيها الناس

 يم التيه من بعدكليضعفن ل  ي ولعمر،سرائيلإم �تم متاه بين كنك ل،مكعلي يومل يقو من قو، مكمثل

  .)٩(مكًأضعافا مبا خلفتم احلق وراء ظهور

                                                

  .١٠٨ ةطباخل: �ج البالغة) ١(

.١٢٢ ةطباخل: �ج البالغة) ٢(

.٨: سورة فاطر) ٣(

.١٦٢ ةطباخل: �ج البالغة) ٤(

.١٦٤ ةطباخل: �ج البالغة) ٥(

.١٣٠ ةطباخل: لبالغة�ج ا) ٦(

.١٤١ ةطباخل: �ج البالغة) ٧(

.١٤٧ ةطباخل: �ج البالغة) ٨(

.١٦٦ ةطباخل: �ج البالغة) ٩(



٣١٢

  

  مكيستحق احل يالذ

ن شغب شاغب إ ف، وأعلمهم �مر هللا فيه، أقواهم عليهاألمرحق الناس �ذا أن إ ،أيها الناس

ذلك  إىل فما، حيضرها عامة الناس تنعقد حىت مامة الانت اإلكلئن  ي ولعمر،قوتل ن أىبإف ،استعتب

  .سبيل

احلق إىل مكخذ هللا بقلوبنا وقلوبأ ،أهل البصر والصرب والعلم مبواضع احلقّ إال وال حيمل هذا العلم ،

  .)١(م الصربك�إوأهلمنا و

خري من فرقة فيما  رهون من احلقكن مجاعة فيما تإ ف،م من حقهكهللا مبا افرتض علي إىل خرجواأو

ًن هللا سبحانه مل يعط أحدا بفرقة خريا ممن مضإو، حتبون من الباطل   .)٢(يممن بق والى ً

م ك وقد سبق استثناؤ� عليهما يف احل،واالعوجاج رأيهما، ان اجلور هوامهاكو، ا احلق ومها يبصرانهكوتر

  .)٣(حني خالفا سبيل احلق، نفسنايدينا ألأ والثقة يف ،مهماك وجور ح�لعدل والعمل �حلق سوء رأيهما

وأهل بيته) صلى هللا عليه وآله(معرفة حق ربه وحق رسوله  على فراشه وهو على مكنه من مات منإف 

  .)٤(هللا على ً مات شهيدا ووقع أجره)عليهم السالم(

وأن تستعينوا عليها ، مكهللا حق على واملوجبة ،مك�ا حق هللا عليإ ف،هللاى م بتقوك أوصي،عباد هللا

��)٥(.  

مزلة الباطلى �م لعلإو جادة احلقى ين لعلإ ،هوّ إال لهإال  يالذ فو)٦(.  

صاحبه على ًان عو� �حلقك و،ًجورا فردهى رأ، أو ًحقا فأعان عليهى  رأًرحم هللا رجال)٧(.  

                                                

  .١٧٣ ةطباخل: �ج البالغة) ١(

.١٧٦ ةطباخل: �ج البالغة) ٢(

.١٧٧ ةطباخل: �ج البالغة) ٣(

.١٩٠ ةطباخل: �ج البالغة) ٤(

.١٩١ ةطباخل: �ج البالغة) ٥(

.١٩٧ ةطباخل: �ج البالغة) ٦(

.٢٠٥ ةطباخل: �ج البالغة) ٧(



٣١٣

  

  األمةم وكتبادل احلق بني احلا

  :لسالميه اقال عل

من احلق مثل الذي يل  ّي علمكول، مكًم حقا بوالية أمركعلي فقد جعل هللا سبحانه يل، ما بعدأ

 يجير وال، عليهى جر ّالإحد أل يجير  ال، التناصف يفوأضيقها، شياء يف التواصففاحلق أوسع األ، مكعلي

، ًخالصا � سبحانه دون خلقهان ذلك كل، عليه يجير له وال يجير أن حدان ألك ولو ،لهى جر ّالإعليه 

 أن العباد على نه سبحانه جعل حقهكول، جرت عليه صروف قضائه ل ماك ولعدله يف، عباده على لقدرته

  .ًوتوسعا مبا هو من املزيد أهله،  منهًهم عليه مضاعفة الثواب تفضالءوجعل جزا، يطيعوه

 يف وجوههاؤافك فجعلها تت،عضب على ً من حقوقه حقوقا افرتضها لبعض الناسسبحانهمث جعل  ،

 من تلك احلقوق حق سبحانهافرتض  عظم ماأ و،ببعضّ إال يستوجب بعضها وال، ًويوجب بعضها بعضا

ًفجعلها نظاما ، لك على لك لسبحانهفريضة فرضها هللا ، الوايل على وحق الرعية، الرعية على الوايل

ذا إف، رعية�ستقامة الّ إال تصلح الوالة وال، ح الوالةبصال ّالإفليست تصلح الرعية ، ًوعزا لدينهم، لفتهمأل

واعتدلت معامل ، وقامت مناهج الدين،  عز احلق بينهم،ليها حقهاإالوايل ى وأد، الوايل حقه إىل  الرعيةأدت

 ،عداءويئست مطامع األ، وطمع يف بقاء الدولة، فصلح بذلك الزمان، ذالهلا السننإ على وجرت، العدل

ثر كو، وظهرت معامل اجلور، لمةكاختلفت هنالك ال، جحف الوايل برعيتهأ، أو رعية واليهاذا غلبت الإو

 فال، ثرت علل النفوسكو، حكاموعطلت األى، فعمل �هلو، ت حماج السننكوتر، دغال يف الديناإل

 وتعظم تبعات هللا، شراروتعز األ، برار فهنالك تذل األ،لعظيم �طل فعل وال، يستوحش لعظيم حق عطل

   فليس أحد ،وحسن التعاون عليه، ك ذل م �لتناصح يفكفعلي، سبحانه عند العباد



٣١٤

هللا سبحانه أهله من الطاعة   ببالغ حقيقة ماوطال يف العمل اجتهاده،  حرصههللا ارض على ن اشتدإو

  .له

همقامة احلق بينإ على والتعاون، عباده النصيحة مببلغ جهدهم على ن من واجب حقوق هللاكول، 

ما محله هللا من  على يعان أن  بفوق، الدين فضيلتهوتقدمت يف، ن عظمت يف احلق منزلتهإوليس امرؤ و

  .يعان عليه وأذلك  على يعني أن  بدون،واقتحمته العيون، ن صغرته النفوسإ وال امرؤ و،حقه

  

  سخف حاالت الوالةأ

 لعظم ذلكيصغر عنده  أن ،لبهوجل موضعه من ق، ن من حق من عظم جالل هللا سبحانه يف نفسهإ

نه مل تعظم نعمة إف، ليهإحسانه إولطف ، ذلك ملن عظمت نعمة هللا عليهكان كحق من أن إو، ل ما سواهك

يظن �م  أن ،سخف حاالت الوالة عند صاحل الناسأن من إ وً،ازداد حق هللا عليه عظماّ إال ٍأحد على هللا

واستماع ، طراءحب اإلأ ينأم كون جال يف ظنكي أن هتركوقد ، ربكال على مرهمأويوضع ، حب الفخر

هو  ًته احنطاطا � سبحانه عن تناول ماكيقال ذلك لرت أن حبأنت كولو ، ذلكك حبمد هللاولست ، الثناء

  .رب�ءكحق به من العظمة والأ

سبحانه هللا إىل ينفس يخراجإل جبميل ثناء ّي علفال تثنوا، الناس الثناء بعد البالءى ورمبا استحل 

، لم به اجلبابرةكلموين مبا تكفال ت، مضائهاإوفرائض البد من ،  حقوق مل أفرغ من أدائها م من التقية يفكليإو

حق قيل يف  ًاستثقاال وال تظنوا يب، �ملصانعة ختالطوين وال، مبا يتحفظ به عند أهل الباردة وال تتحفظوا مين

ان العمل �ما ك يعرض عليه أن العدل أو يقال له أن قل احلقنه من استثإف، يعظام لنفسإالتماس  وال، يل

وال آمن ذلك ، ئأخط أن سي بفوقين لست يف نفإف، مشورة بعدل، أو فوا عن مقالة حبقك فالت،أثقل عليه

  رب  ون لرب الكإمنا أ� وأنتم عبيد مملوف، هو أملك به مين ماى في هللا من نفسكيّ إال أن ،من فعلي



٣١٥

فأبدلنا بعد الضاللة ، صلحنا عليه ما إىل نا فيهكخرجنا مما أو، منلك من أنفسنا ما ال الك منمي، غريه

  .)١(ىعطا� البصرية بعد العمأوى، �هلد

والالزم للحق ، ليلكواللسان عن الصدق ، م يف زمان القائل فيه �حلق قليلكنأم هللا كواعلموا رمح

  .)٢(ذليل

املبطلك وال احملق ،النار ىلإله الباطل فكأمن و، اجلنة ىلإله احلق فكأومن ال أ)٣(.  

  

  قول احلق واطاعته

  :يه السالمقال عل

مسعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق احلقأف)٤(.  

وقوال �حلق)٥(.  

احلق ضاق مذهبهى من تعد)٦(.  

ًن يف ذلك صابرا حمتسباكو، لزم احلق من لزمه من القريب والبعيدأو  قرابتك ًواقعا ذلك من، ً

، حسانن املن يبطل اإلإ ف،ن مغبة ذلك حممودةإف، وابتغ عاقبته مبا يثقل عليك منه، وخاصتك حيث وقع

  .)٧(والتزيد يذهب بنور احلق

الرعية  على واالحتساب، ومن احلق عليك حفظ نفسك، ًك عن احلق شيء أبداينه لن يفنإو

  .)٨(جبهدك

ىن طال السرإو بل اإلعجازأبنا كال رإو، عطيناهأن إف، لنا حق)٩(.  

                                                

.٢١٦ ةطباخل: �ج البالغة) ١(

.٢٣٣ ةطباخل: �ج البالغة) ٢(

.١٧رسالة ال: �ج البالغة) ٣(

.٣٨رسالة ال: �ج البالغة) ٤(

.٤٧رسالة ال: �ج البالغة) ٥(

.٣١رسالة ال: �ج البالغة) ٦(

.٥٣رسالة ال: �ج البالغة) ٧(

.٥٩رسالة ال: �ج البالغة) ٨(

.٢١ ةمكاحل: �ج البالغة) ٩(



٣١٦

 لسنتهمأ على جعل احلق ن هللا تعاىلإف، املؤمننياتقوا ظنون)١(.  

ثر نزاعه �جلهل دام عماه عن احلقكومن ، احلق إىل فمن تعمق مل ينب)٢(.  

مث إ ،مثانإل داخل يف �طل كى  وعل،الداخل فيه معهمكبفعل قوم  يالراض): عليه السالم(وقال 

  .)٣(به امث الرضإو، العمل به

َذلك ﴿ ،ًرض وما بينهما �طالوال خلق السماوات واأل، ًللعباد عبثاتاب كومل ينزل ال
َظن الذين ِ

َّ ُّ َ

ِكفروا فـويل للذين كفروا من النَّار
َ َ
ِ

ُ َُ ََ ََِّ
ٌ َْ َ﴾)٤()٥(.  

حياء حقإ أو طفاء �طلإن كول)٦(.  

وأخذوهم �لباطل فاقتدوه،ناس احلق فاشرتوهم أ�م منعوا الكان قبلكمنا أهلك من إف، أما بعد )٧(.  

  .)٨(حقه فقد عبدهى يقض حق من الى من قض: )عليه السالم(وقال 

  .)٩(ت يف احلق مذ أريتهككما ش: )عليه السالم(وقال 

  .)١٠(صفحته للحق هلكى أبدمن : )عليه السالم(وقال 

لمة حق يراد �ا �طلك ،�ّ إال مكح ال)١١(.  

                                                

  .٣٠٩ ةمكاحل: �ج البالغة) ١(

.٣١ ةمكاحل: �ج البالغة) ٢(

.١٥٤ ةمكاحل: �ج البالغة) ٣(

.٢٧: سورة ص) ٤(

.٧٨ ةمكاحل: �ج البالغة) ٥(

.٦٦رسالة ال: �ج البالغة) ٦(

.٧٩رسالة ال: �ج البالغة) ٧(

.١٦٤ ةمكاحل: بالغة�ج ال) ٨(

.١٨٤ ةمكاحل: �ج البالغة) ٩(

.١٨٨ ةمكاحل: �ج البالغة) ١٠(

.١٩٨ ةمكاحل: �ج البالغة) ١١(



٣١٧

ومن قصر فيه خاطر بزوال ، فمن أداه زاده منها، ًل نعمة حقاك� يف ن إ :)عليه السالم(قال  و

  .)١(نعمته

يثبتون  وال، ًيسقطون حقا ال، ًراماكل بذلك حفظة كقد و، تبهكن أعلنتم إو، أسررمت علمهن إ

  .)٢(�ًطال

ل ليل كول، ًل �ب مفتاحاكلو، ًقاتال يل حكول، ًل قائم مائالكول، ًل حق �طالكقد أعدوا ل

  .)٣(ًمصباحا

                                                

.٢٤٤ ةمكاحل: �ج البالغة) ١(

.١٨٣ ةمكاحل: �ج البالغة) ٢(

.١٩٤ ةطباخل: �ج البالغة) ٣(



٣١٨

  

  أوامره لعماله �تباع العدل يف الرعية

  

  ):عليه السالم(قال 

فينتزع حجلها وقلبها ، املعاهدةى خراألو، املرأة املسلمة على ان يدخلكمنهم الرجل  أن ولقد بلغين

وال ، لمك�ل رجال منهم   ما،فوا وافرينصرنامث  ،�السرتجاع واالسرتحامّ إال متتنع منه ما، وقالئدها ورعثها

ً مسلما مات من بعد هذا أسفا ما ًءامر أن فلو، أريق هلم دم   .)١(ًان به عندي جديراكبل ، ًان به ملوماكً

والطاعة ، مكجابة حني أدعوواإل، والنصيحة يف املشهد واملغيب، م فالوفاء �لبيعةكوأما حقي علي

  .)٢(مكحني آمر

عن البقاع والبهائم م مسؤولون حىتكنإ ف، عباده وبالدهاتقوا هللا يف)٣(.  

 يف وجوههاؤافكفجعلها تت، بعض على ً من حقوقه حقوقا افرتضها لبعض الناسسبحانهمث جعل  ،

 من تلك احلقوق حق سبحانهعظم ما افرتض أ و،ببعض ّالإيستوجب بعضها  وال، ًويوجب بعضها بعضا

ًفجعلها نظاما ، لك على لك لسبحانهفريضة فرضها هللا ، الوايل على  وحق الرعية،الرعية على الوايل

ذا إف، �ستقامة الرعية ّالإتصلح الوالة  وال، بصالح الوالة ّالإفليست تصلح الرعية ، ًوعزا لدينهم، لفتهمأل

لت معامل واعتد، وقامت مناهج الدين، احلق بينهم  عز،ليها حقهاإالوايل ى وأد، الوايل حقه إىل أدت الرعية

  ويئست ، وطمع يف بقاء الدولة، فصلح بذلك الزمان، ذالهلا السننإ على وجرت، العدل

                                                

  .٢٧ ةطباخل: �ج البالغة) ١(

.٣٤ ةطباخل: �ج البالغة) ٢(

.١٦٧ ةطباخل:  البالغة�ج) ٣(



٣١٩

وظهرت ، لمةكاختلفت هنالك ال، أجحف الوايل برعيته، أو ذا غلبت الرعية واليهاإ و،عداءمطامع األ

ثرت علل كو، امحكوعطلت األى، فعمل �هلو، ت حماج السننكوتر،  الدين دغال يفثر اإلكو، معامل اجلور

وتعظم ، شراروتعز األ، برار فهنالك تذل األ،لعظيم �طل فعل وال، يستوحش لعظيم حق عطل فال، النفوس

  .)١(تبعات هللا سبحانه عند العباد

تفتات  أن  ليس لك،ملن فوقكى وأنت مسرتع، نه يف عنقك أمانةك ول،ن عملك ليس لك بطعمةإو

  .)٢(بوثيقةّ إال وال ختاطر، يف رعية

 خوان يف الدين�م اإلإف، مارة عليهم �إلًيرغب عنهم تفضال وال، يعضههم جيبههم وال ّالأوأمره ،

  .)٣(استخراج احلقوق على عوانواأل

  

  الزاهد الوايل

  ):يه السالمعل(قال 

ن ك ول،ونسائج هذا القر، ولباب هذا القمح، هذا العسلى مصف إىل ولو شئت الهتديت الطريق

طمع له يف  اليمامة من ال أو ولعل �حلجاز، طعمةختري األ إىل ويقودين جشعي، يغلبين هواي أن هيهات

  :ما قال القائلكون كأ أو ،ىباد حركأ و،ىبطون غرث ًبيت مبطا� وحويل أوأ ،له �لشبع عهد وال، القرص

  تبيت ببطنة  أن ًوحسبك داءا

  القد إىل باد حتنكأوحولك 

سوة هلم يف أون كأ، أو اره الدهركهم يف مكشارأوال ، ا أمري املؤمننيهذ: �ن يقال يأأقنع من نفس

  .)٤(جشوبة العيش

                                                

.٢١٦ ةطباخل: �ج البالغة) ١(

.٥تاب الك: �ج البالغة) ٢(

.٢٦رسالة ال: �ج البالغة) ٣(

.٤٥تاب كال: �ج البالغة) ٤(



٣٢٠

سد به هلاة الثغر املخوفأو، ثيمقمع به خنوة األأو، قامة الدينإ على نك ممن استظهر بهإف، أما بعد، 

واعتزم �لشدة حني ، ان الرفق أرفقكوارفق ما ، واخلط الشدة بضغث من اللني، مهك أما على فاستعن ��

وآس بينهم يف ، لن هلم جانبكأو، بسط هلم وجهكأو، واخفض للرعية جناحك، الشدة ّالإعنك  تغين ال

 ،عدلك ييأس الضعفاء من وال، يطمع العظماء يف حيفك ال حىت، شارة والتحيةاللحظة والنظرة واإل

  .)١(والسالم

ن يزيده ما قسم أو، طول خص به وال، ته فضل �لهرعي على يغريه ّالأالوايل  على ًن حقاإف، ما بعدأ

  .)٢(خوانهإ على ًوعطفا،  من عبادهًهللا له من نعمه دنوا

حني واله مصر، ليهإشرت يف عهده مالك بن احلارث األ، مري املؤمننيأ ي علبه عبد هللا أمر هذا ما :

  .وعمارة بالدها، واستصالح أهلها، وجهاد عدوها، جباية خراجها

الإحد أيسعد  اليت ال،  من فرائضه وسننه،تابهكبه يف  أمر واتباع ما، يثار طاعتهإو، هللاى ه بتقوأمر 

 نه جل امسهإف، وأن ينصر هللا سبحانه بقلبه ويده ولسانه، ضاعتهاإمع جحودها و الإى يشق وال، �تباعها

  .عزهأعزاز من إو، فل بنصر من نصرهكقد ت

ما رحم ّ إال ،مارة �لسوءأن النفس إف، ويزعها عند اجلمحات، اتسر نفسه من الشهوكي أن وأمره

  .هللا

من ، بالد قد جرت عليها دول قبلك إىل قد وجهتك ينأ، مث اعلم � مالك  

                                                

  .٤٦تاب كال: �ج البالغة) ١(

.٥٠تاب كال: �ج البالغة) ٢(



٣٢١

ويقولون ، مور الوالة قبلكأنت تنظر فيه من كمورك يف مثل ما أن الناس ينظرون من أو، عدل وجور

حب أن كفلي، ألسن عباده على هللا هلم يالصاحلني مبا جير على منا يستدلإو، نت تقول فيهمكفيك ما 

ن الشح �لنفس إف، حيل لك ال وشح بنفسك عما، ملك هواكأف، ليك ذخرية العمل الصاحلإالذخائر 

  .رهتك أو حبتأمنها فيما نصاف اإل

ًونن عليهم سبعا ضار�كت وال، واللطف �م، واحملبة هلم، شعر قلبك الرمحة للرعيةأو ، لهمكأ تغتنم ،ً

ى ويؤت، وتعرض هلم العلل، يفرط منهم الزلل، نظري لك يف اخللق، أو خ لك يف الدينأما إ: �م صنفانإف

يعطيك هللا من  أن ىفأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي حتب وترض، أيديهم يف العمد واخلطأعلى 

فاك أمرهم وابتالك كست وقد ا،كوهللا فوق من وال،  عليك فوقكاألمرفوقهم ووايل نك إ ف،عفوه وصفحه

 على تندمن  وال،بك عن عفوه ورمحته غىن وال، يد لك بنقمته نه الإ نفسك حلرب هللا فنبصتن  وال،�م

ن إفأطاع فمر آ رّين مؤمإ: وال تقولن، �درة وجدت منها مندوحة إىل تسرعن وال، تبجحن بعقوبة وال، عفو

  .رب من الغريوتق، ة للدينكومنه، بدغال يف القلإذلك 

 إال نكإف، من رعيتكى ومن لك فيه هو، هلكأومن خاصة ، نصف الناس من نفسكأوأنصف هللا ّ

ًان � حر� كو، دحض حجتهأومن خاصمه هللا ، ان هللا خصمه دون عبادهك ومن ظلم عباد هللا ،تفعل تظلم

ن هللا مسيع إف، ظلم على قامةإمن تغيري نعمة هللا وتعجيل نقمته ى إىل دعأ وليس شيء ،يتوب أو زعين حىت

  .وهو للظاملني �ملرصاد، دعوة املضطهدين

ن سخط إف، الرعية اوأمجعها لرض، وأعمها يف العدل، ليك أوسطها يف احلقإ األمورن أحب كولي

  ن سخط اخلاصة إو، اخلاصة االعامة جيحف برض



٣٢٢

وأقل معونة له يف ، ؤونة يف الرخاءالوايل م على  وليس أحد من الرعية أثقل،العامةى يغتفر مع رض

ًوأضعف صربا ، ًوأبطأ عذرا عند املنع، عطاءًرا عند اإلك وأقل ش،حلافوأسأل �إل، نصافره لإلكوأ، البالء

، األمةعداء العامة من والعدة لأل ومجاع املسلمني منا عماد الدينإ و، هل اخلاصةأعند ملمات الدهر من 

  .وميلك معهم، فليكن صغوك هلم

حق أالوايل ، ًن يف الناس عيو�إف، طلبهم ملعائب الناسأ، وأشنأهم عندك بعد رعيتك منكأن كولي

ما غاب  على مك وهللا حي،منا عليك تطهري ما ظهر لكإف، شفن عما غاب عنك منهاكفال ت، من سرتها

ل حقد كعقدة طلق عن الناس أ ، يسرت هللا منك ما حتب سرته من رعيتك، فاسرت العورة ما استطعت،عنك

ن الساعي إف، ق ساعيتصد إىل ال تعجلن و،كضح ليال  ل ماكوتغاب عن ، ل وتركعنك سبب واقطع 

   .نين تشبه �لناصحإ وغاش

حسانحسان يف اإلهل اإلًن يف ذلك تزهيدا ألإف،  احملسن واملسيء عندك مبنزلة سواءوننكيال و ،

حسن ى إىل دعليس شيء � أنه  واعلم،لزم نفسهأنهم ما ال مكلزم أ و،ساءةاإل على ساءةهل اإلًوتدريبا أل

 ،ما ليس له قبلهم على �همإراهه ك وترك است،وختفيفه املؤو�ت عليهم، ليهمإحسانه إظن راع برعيته من 

ًن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويالإ ف،جيتمع لك به حسن الظن برعيتك أمر ن منك يف ذلككفلي ً، 

  .ك عندهؤحق من ساء ظنك به ملن ساء بالأن إو، ك عندهؤن حسن بالحق من حسن ظنك به ملأن إو

وال،وصلحت عليها الرعية، فةلواجتمعت �ا األ، األمةتنقض سنة صاحلة عمل �ا صدور هذه  وال  

  .والوزر عليك مبا نقضت منها، جر ملن سنهاون األك في،حتدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن



٣٢٣

وقلة ، ن احتجاب الوالة عن الرعية شعبة من الضيقإف، لن احتجابك عن رعيتكفال تطو، ما بعدأو

، ويعظم الصغري، بريك فيصغر عندهم ال،واالحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، ألمورعلم �

من عنه الناس به ى يعرف ما توار منا الوايل بشر الإ و، ويشاب احلق �لباطل، وحيسن القبيح،ويقبح احلسن

ما امرؤ إحد رجلني أنت أمنا إ و،ذبكاحلق مسات تعرف �ا ضروب الصدق من ال على  وليست،األمور

ى مبتل أو ،رمي تسديهكفعل  أو ، احلق ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه سخت نفسك �لبذل يف

يك مما ال لإثر حاجات الناس كأ أن  مع،لكْذَأيسوا من ب إذا ف الناس عن مسألتككسرع أفما ، �ملنع

  .نصاف يف معاملةإطلب  وأاة مظلمة ك من ش،مؤونة فيه عليك

ولئك أمادة  فاحسم ،نصاف يف معاملةإ وقلة ، فيهم استئثار وتطاول،للوايل خاصة وبطانة مث إن

يطمعن منك يف اعتقاد  وال، حد من حاشيتك وحامتك قطيعةتقطعن أل  وال،حوالسباب تلك األأبقطع 

لك ون مهنأ ذك في،غريهم على عمل مشرتك حيملون مؤونته أو ها من الناس يف شربيليتضر مبن ، عقدة

  .ةاآلخر و وعيبه عليك يف الدنيا،هلم دونك

ًن يف ذلك صابرا حمتسبا واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك ك و،لزم احلق من لزمه من القريب والبعيدأو ً ً

  .ذلك حممودةن مغبة إ ف،وابتغ عاقبته مبا يثقل عليك منه، حيث وقع

ن يف ذلك ر�ضة إف، صحاركعدل عنك ظنو�م �او، ًالرعية بك حيفا فأصحر هلم بعذركن ظنت إو

  .احلق على ًعذارا تبلغ به حاجتك من تقوميهمإو، ًورفقا برعيتك، منك لنفسك

بزوالى حرأ وال ،عظم لتبعةأ وال ،لنقمة دىنأنه ليس شيء إ ف،ها بغري حلهاك�ك والدماء وسفإ 

   وهللا سبحانه ، من سفك الدماء بغري حقها،نعمة وانقطاع مدة



٣٢٤

 ،فال تقوين سلطانك بسفك دم حرام، وا من الدماء يوم القيامةكفيما تساف م بني العبادك �حلئمبتد

فيه قود  ألن ،يف قتل العمد يعند  وال عذر لك عند هللا وال،ن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقلهإف

، زة فما فوقها مقتلةكن يف الوإيدك �لعقوبة ف وأسيفك  وأفرط عليك سوطك أن ابتليت خبطأ وإ و،البدن

  . املقتول حقهمأولياء إىل تؤدي أن فال تطمحن بك خنوة سلطانك عن

ن ذلك من أوثق فرص إف، طراءوحب اإل، والثقة مبا يعجبك منها، عجاب بنفسك�ك واإلإو

  .حسان احملسننيإمن ون كالشيطان يف نفسه ليمحق ما ي

تعدهم فتتبع موعدك  أن ، أوان من فعلككالتزيد فيما ، أو حسانكرعيتك � على ّ�ك واملنإو

 قال هللا ،واخللف يوجب املقت عند هللا والناس، والتزيد يذهب بنور احلق، حسان يبطل اإلّن املنإف، خبلفك

َِّكبـر مقتا عند ا�﴿: تعاىل َ ِْ ً ْ ََ ُتـقولوا م أن َُ ُ َا ال تـفعلونَ َُ ْ َ﴾)١(.  

أو رتكتن إذا اللجاجة فيها، أو ا�اكمإالتسقط فيها عند ، أو  قبل أوا�األمور� ة�ك والعجلإو ،

  .موقعه أمر لكوأوقع ، موضعه أمر لك فضع ،استوضحت إذا الوهن عنها

خوذ منك أنه مإف، به مما قد وضح للعيون عىنُوالتغايب عما ت، سوةأ�ك واالستئثار مبا الناس فيه إو

، وسورة حدك،  املك محية أنفك، وينتصف منك للمظلوم،األمورغطية أشف عنك ك وعما قليل تن،لغريك

ن غضبك كيس حىت، ف البادرة و�خري السطوةكل ذلك بكواحرتس من ،  وغرب لسانك،وسطوة يدك

  .كرب إىل ر املعادكثر مهومك بذكت م ذلك من نفسك حىتك ولن حت،فتملك االختيار

                                                

  .٣: سورة الصف) ١(



٣٢٥

أثر عن نبينا ، أو سنة فاضلة، أو دلةاومة عكملن تقدمك من حى ر ما مضكتتذ أن والواجب عليك

وجتتهد لنفسك يف ،  فتقتدي مبا شاهدت مما عملنا به فيها،تاب هللاكفريضة يف  أو ،)صلى هللا عليه وآله(

ون لك علة عند كال تيكل، واستوثقت به من احلجة لنفسي عليك، ليك يف عهدي هذاإاتباع ما عهدت 

  .)١(هواها إىل تسرع نفسك

م اجلاهلّوعل، ت املستفيتف فأ،واجلس هلم العصرين، رهم ��م هللاّكوذ، فأقم للناس احلج، أما بعد ،

حتجنب ذا حاجة عن   وال،وجهكّ إال حاجب وال، لسانك ّالإالناس سفري  إىل ن لككي  وال،ر العاملكوذا

  .)٢(قضائها على  عن أبوابك يف أول وردها مل حتمد فيما بعدذيدتن إ �اإف، لقائك �ا

نين إو، و حيف رعا�اكانت الرعا� قبلي لتشن كإ ،مكفونين غريكيف تكف، مكفونين أنفسكما ت

  .)٣(املوزوع وهم الوزعة، أو نين املقود وهم القادةأك، و حيف رعييتكاليوم ألش

                                                

  .٥٣تاب الك: �ج البالغة) ١(

 ٦٧تاب كال: �ج البالغة) ٢(

.٢٦١ ةمكاحل: �ج البالغة) ٣(



٣٢٦

  

  طبقات الرعية

  :يه السالمقال عل

فمنها جنود هللا،ببعضها عن بعض غىن وال، ببعضّ إال يصلح بعضها الرعية طبقات الأن  واعلم  ،

ومنها أهل اجلزية واخلراج ، نصاف والرفقومنها عمال اإل، ومنها قضاة العدل، اب العامة واخلاصةّتكومنها 

 ذوي احلاجة منى  ومنها الطبقة السفل،ومنها التجار وأهل الصناعات، من أهل الذمة ومسلمة الناس

 )صلى هللا عليه وآله(سنة نبيه  أو تابهك فريضة يف ،حده على هللا له سهمه ووضعى ل قد مسكو، نةكواملس

ًعهدا منه عند� حمفوظا ً.  

 مث ،�م ّالإوليس تقوم الرعية ، منوسبل األ، وعز الدين، وزين الوالة، حصون الرعية ذن هللا�، فاجلنود

 ويعتمدون عليه فيما ،جهاد عدوهم على خيرج هللا هلم من اخلراج الذي يقوون بهمبا ّ إال قوام للجنود ال

�لصنف الثالث من القضاة والعمال ّ إال قوام هلذين الصنفني  مث ال،ون من وراء حاجتهمك وي،يصلحهم

قوام  ال و، وعوامهااألمور ويؤمتنون عليه من خواص ، وجيمعون من املنافع،مون من املعاقدكملا حي، تابكوال

فو�م من ك�لتجار وذوي الصناعات فيما جيتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويّ إال ًهلم مجيعا

نة الذين حيق رفدهم كمن أهل احلاجة واملسى  مث الطبقة السفل،يبلغه رفق غريهم الرتفق �يديهم ما ال

لزمه أ وليس خيرج الوايل من حقيقة ما ، يصلحهالوايل حق بقدر ما على لكول، ل سعةك هللا ل  ويف،ومعونتهم

 لزوم احلق والصرب عليه فيما خف عليه أو على  وتوطني نفسه،�الهتمام واالستعانة �� ّالإهللا من ذلك 

  .)١(ثقل

                                                

.٥٣تاب الك: �ج البالغة) ١(



٣٢٧

  

  الوزراء واملشاورون

  :عليه السالمقال 

األمور يضعفك عن ًجبا�  وال، يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقرًتدخلن يف مشورتك خبيال وال ،

  .جيمعها سوء الظن �� ن البخل واجلنب واحلرص غرائز شىتإف، ًحريصا يزين لك الشره �جلور وال

م�إف، ونن لك بطانةك فال ي،�م اآل هم يفكومن شر، ًشرار قبلك وزيراان لألكن شر وزرائك من إ 

وليس عليه مثل ، ن له مثل آرائهم ونفاذهم مم،نت واجد منهم خري اخللفأو، خوان الظلمةإمثة وأعوان األ

، خف عليك مؤونةأأولئك ، مثهإ على ًوال آمثا، ظلمه على ًآصارهم وأوزارهم وآ�مهم ممن مل يعاون ظاملا

ن كمث لي،  فاختذ أولئك خاصة خللواتك وحفالتكً،لفاأقل لغريك أو، ًعليك عطفا وأحىن، حسن لك معونةأو

ًواقعا ذلك من هواك ، وليائهره هللا ألكون منك مما كقلهم مساعدة فيما يأو، لكقوهلم مبر احلق أآثرهم عندك 

ثرة كن إف، يبجحوك بباطل مل تفعله يطروك وال ّالأ على مث رضهم، هل الورع والصدقلصق �أ و،حيث وقع

  .طراء حتدث الزهو وتدين من العزةاإل

قامة ما استقام به إ و،بالدك أمر ح عليه يف تثبيت ما صلماءكومناقشة احل، ثر مدارسة العلماءكأو

  .الناس قبلك

 صدار إومنها ، ابكّتكجابة عمالك مبا يعيا عنه إ منها ،لك من مباشر�ا مورك البدأمور من أمث

  حاجات الناس يوم ورودها عليك مبا حترج به صدور 



٣٢٨

  .)١(ل يوم ما فيهكن لإف، ل يوم عملهك وامض ل،عوانكأ

  .)٢(ها يف عقوهلاكومن شاور الرجال شار، من استبد برأيه هلك: )عليه السالم(وقال 

 على تشري أن لكرأيه شار عليه يف شيء مل يوافق أوقد ،  لعبد هللا بن العباس)عليه السالم(وقال 

  .)٣(ن عصيتك فأطعينإفى، رأو

ذلك من من آخطي وال أ أن بفوق يلست يف نفس ينإ ف،مشورة بعدل، أو فوا عن مقالة حبقكت فال

 ميلك ،رب غريه ون لرب الك عبيد مملونتمأ� وأمنا إف، ملك به مينأهللا من نفسي ما هو  يفكيّ إال أن ،فعلي

عطا� أو ،ىد الضاللة �هلدبدلنا بعأ ف،صلحنا عليهما  إىل نا فيهكخرجنا مما أ و،نفسناأمنلك من  منا ما ال

  .)٤(ى بعد العمالبصرية

ُيت على النَّاس زمان ال يـقرب فيه إال الماحل�َْ): يه السالمعل(وقال 
ِ ِ

َ ْ َِّ ِ
ُ ََُّ ََ ٌَ َ ِ َ ُ وال يظرف فيه إال الفاجر،ِ

ِ َِْ َِّ ِ ُ ََّ َُ ََ وال ،َ
ُيضعف فيه إال المنصف ُ

ِ ْ ُ ْ َِّ ِ ِ َّ َ ً يـعدون الصدقة فيه غرما،ُ ُْ
ِ ِ ََ َ َّ َ ُّ ُ ِ وصلة الرحم،َ ِ َّ َ َ ِ َ والعبادة استطالة على النَّا،ًَّمنا  َ ََ ًَ ِ ِ

ْ َ َ َ ْ َ فعند ،ِسَ ِْ َ

ِذلك يكون السلطان مبشورة النساء وإمارة الصبـيان وتدبري اخلصيان ِ ِ ِ
َ َ َ َْ

ِ ِْ ِ ِ ِِ ْ ُ َُ َّ َّْ َ َ
ِ ِ

َ ُ ََ َ ْ ُّ ُ َِ)٥(.  

املشاورةكظهري  وال)٦(.  

وثق من املشاورةأمظاهرة  وال)٧(.  

واالستشارة عني اهلداية)٨(.  

َمث الصق بذوي المروءات واألحسا ْ َ ْ ََّ ُ
ِ

َ ُ ْ ِْ َ ِ ْ َ ِب وأهل البـيو�ت الصاحلة والسوابق احلسنةُ ََِ َ َ ُُْ ِِ
َ َّ َ َ

ِ َّ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ مث أهل النَّجدة ،ِ َ ْ ِ ْ َ َُّ

ِوالشجاعة والسخاء والسماحة فإنـهم مجاع من الكرم وشعب من العرف
ْ ُْ َ ُْ َْ َ

ِ ِ ِ ِ
ٌ ُ َ َ َ َ َ

ِ
َ َ ٌ َ َ

ِ َّ َِ َ ََّ َِّ
َ ُ مث تـفقد من أمورهم ما يـتـفقد ،َّ َّ ََّ َََ َ ُ ْْ

ِِ ُ ِ ْ َ َُّ

ِالوالدان َ ِ َ من ولدمهاَْ
ِ ِ ََ ْ

َّ وال يـتـفاقمن ،ِ َ ََ َ ََ َ  

                                                

.٥٣تاب كال: �ج البالغة) ١(

.١٦١ ةمكاحل: �ج البالغة) ٢(

.٣٢١ ةمكاحل: �ج البالغة) ٣(

.٢١٦ ةطباخل: �ج البالغة) ٤(

.١٠٢كمة احل: �ج البالغة) ٥(

.٥٤ ةمكاحل: �ج البالغة) ٦(

.١١٣ ةمكحلا: �ج البالغة) ٧(

.٢١١ ةمكاحل: �ج البالغة) ٨(



٣٢٩

ْيف نـفسك شي َ َ ِ ْ َ ِِء قـويـتـهم به ِ
ْ ُ َْ َّ َ ِِ وال حتقرن لطفا تـعاهدتـهم به،ٌ

ْ ُ ََ َْ َ ً ْ ُ َّ َ
ِ
َْ ِ وإن قل فإنه داعية هلم إىل بذل النَّصيحة ،ََ ِ

َ َ َ
ِ ِ ْ َ ِ ِ ِ

ُْ َ ٌ َ َُّ َ ََّ ْ َ
َلك َ وحسن الظن بك،َ ِ ِ ِّ َّ ْ ُ ِ وال تدع تـفقد لطي،َ َ َ َُّ َ َ َْ َف أمورهم اتكاال على جسيمهاََ

ِ ِ ِ
َ َُ ًَ َ ّ ُ

ِِ ُ ً فإن لليسري من لطفك موضعا ،ِ ِ
ْ َ ْ ََ

ِ ِْ ُْ ِ ِِ َّ َِ

ِِيـنـتفعون به َ ُ
ِ
َ َْ وللجسيم موقعا ال يستـغنون عنه،َْ َ ُْ َ ْ َ َ ََ ً ِ

ْ ِ ِ َِْ )١(.  

                                                

  .٥٣رسالة ال: �ج البالغة) ١(



٣٣٠

  

  ابّتكال

  : قال عليه السالم

َمث انظر يف حال كتابك ِ َُّ ِْ
َ ِ ُْ َ فـول على أمورك خيـر،َُّ ْ َ َِ ُُ ََ ِّ

َ ْهمَ َِّاخصص رسائلك اليتَ و،ُ َ َِ َ َ ْ ُ َ تدخل فيها مكايدك ْ َ ِ َ َ َ
ِ

ُ
ِ ْ ُ

ِأسرارك �مجعهم لوجوه صالح األخالقَو َ ْ َ ْ ِ ِ ِ
َ

ِ
ُ ُ ْ

ِ ِِ
َْ َ ََ َ َ َ ممن ال تـبطره الكرامة فـيجرتئ �ا عليك،ْ ْ ْ َْ ََ َ

ِ َ َِ َ َ َْ ُ َ َُ ْ ُ
ِ ُ ِ يف خ،َِّ ِالف لك حبضرة ِ

َ ْ َ
ِ َ َ ٍ َ

ٍَمإل َال تـقصر به الغفلَ و،َ َْ َْ ْ ِِ
ُُ َة عن إيراد مكَ ُ ْ

ِ
َ
ِ َ َاتـبات عمالك عليكُ َََْ ُ

ِ ِ
ّ

ِ
ِإصدار جوا��ا على الصوابَ و،ََ

َ ََّ ََ َِ َ َ ِ َ ْ َ عنكِ َ فيما ،َْ
ِ

َ�خذ لك ويـعطي منك َْ ِ ِ
ْ ُ ََ َ ُ ُ ِال يضعَ و،ْ ْ ُ َف عقدا اعتـقده لكَ ََْ ُ َ َ ً ْ َ ِال يـعجز عن إَ و،ُ

ْ ََ ُ
ِ
ْ َطالق ما عقد عليكَ ََْ َُ ِ َ

ِ َ ُال جيهل َ و،ْ َ َْ َ

َمبـلغ َ ِ قدر نـفسه يف األمورَْ ِ ُُِ ْ
ِ ِ ْ َ ْ َ فإن اجلاهل بقدر نـفسه يكون بقدر غريه أجهل،َ ََ ْ َ

ِِْ َ ِ ِْ ُ َْ َ َِ ُِ َ َ
ِ ِ ْ ِ ْ َّ َ مث ال يكن اختيارك ،َِ ُ َ َ

ِ
ْ ِ ُ َ ََإ�هم على َُّ ْ ُ َِّ

َفراستك واستنامتك و ََ َِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ

َحسن الظن منكِ ْ ِ ِ ِّ َّ ْ ِ فإن الرجال يـتـعرضون لفراسات ا،ُ
َ َ

ِِ َ ُ ََّ ََ ََ ِّ َّ ْلوالة بتصنُّعهمَِ
ِ ِ َ َِ

ِ َُ ْ وحسن خدمتهم،ْ
ِ ِ ِ

َ ُْ ِ ْ َ، 

ََليس ورَو َ ْاء ذلك من النَّصيحة واألمانة شيَْ َ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ
ِ

َ ََ
َلكن اختربهم مبا ولوا للصاحلني قـبـلكَ و،ٌءَِ ََ َْ َ

ِ ِِ َِّ ُّ
ُ َِ ْ ُْ

ِ ْ ِ َ فاعمد ألحسنهم ك،َ ْ
ِ ِ

َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َان َ

ًيف العامة أثرا ََ ِ َّ َ ْ ََأعرفهم �ألمَ و،ِ ْ ِ ِ
ْ

ِ
َ ْ ًانة وجهاَ ْ َ

ِ فإن ذلك دلي،َِ ِ
َ َ َ َّ َل على نصيحتك � وَِ

َِِّ َ ِ
َ

ِ َ ََ َُلمن وليت أمرهٌ َْ َ
ِّ
ُ َْ

ِّاجعل لرأس كل َ و،ِ ُ ِ َْ
ِ

ْ َ ْ
ُأمر من أمورك رأسا منـه ْ ِ ًِ َْ َِ ُ ُْ ٍَ َم ال يـقهره كبريها وْ َُ

ِ َ ُُْ َ َ َ ََال يـتْ َشتت عليه كثريها وَ َُ
ِ َِ ََْ ُ َّ ْمهما كان يف كتابك منَ َ

ِ َ ِ َُّ َِ َ َ َ عيب فـتـغابـيت ْ ْ َْ َ ََ ٍ َ
ُعنه ألزمته َُ ِْ ُْ َْ)١(.  

                                                

.٥٣رسالة ال: �ج البالغة) ١(



٣٣١

  

  القضاة

  :يه السالمقال عل

َمث اختـر للحكم بـني النَّاس أفضل رعيتك يف نـفسك َ َِ ِ ِْ َ ِ َّ َ َ َ َْ ِ َ ْ َ ُِ ْ ْ َِّ
ْ ْ ُ ممن ال تضيق به األمور،ُ ُ ُْ ْ ِِ ُ

ِ َ َ ُال متحكه اخلصومَ و،َِّ ُ ُْ ُ ُ
ِ
ّ َُ َ، 

َِّال يـتمادى يف الزلةَو َِّ ََ َ ْحيصر من الفيَال َ و،ََ َْ َ
ِ

ُ َ َََُء إىل احلق إذا عرفه َْ َ ِ َِِّْ َ ٍال تشرف نـفسه على طمعَ و،ِ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ُْ ِ َال يكتفي �دىن َ و،ُ َِْ
ِ
َ ْ َ َ

ُفـهم دون أقصاه َ َْ َ ُ ٍ ْ ِأوقـفهم يف الشبـهاتَ و،َ
َ ُُ ُّ ِ ْ َ َ ِآخذهم �حلججَ و،َْ َ ُْ ِ

ْ ُ َ ِأقـلهم تـبـرما مبراجعة اخلصمَ و،َ ْ َْ
ِ
َ َُ ََُ

ِ ً ُّ َ ْ ََصبـرهم على َأَ و،َََّ ْ ُ ََ ْ
ِتكشف األمور ُُ ُّْ ِ َ ِأصرمهم عند اتضاح احلكمَ و،َ ْ ُ َْ ِ َ

ِ ِّ َْ ْ ُ َ ْ ٌ ممن ال يـزدهيه إطراء،َ َْ
ِ ِ ِ

َ َْ َْ ٌال يستميله إغراءَ و،َِّ َْ
ِ ُ ُ َِ َ ْ ٌأولئك قليلَ و،َ

َِ َ َِ ُ.  

ِِمث أكثر تـعاهد قضائه ِ
َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُافسح له يف البذل ما يزيل علتهَ و،َُّ ََُّ ِِ

ُ ُ َ َ
ِ ْ ْ ِ َ ْ َ ِتقل معه حاجته إىل النَّاسَ و،ْ َِ ُ ُُ َ َ ََ ُّ َأعطه من َ و،َِ

ِ ِ ِ ْ َ

َالمنزلة لديك ما ال يطمع فيه غيـره من خاصتك َِ ِ ِ َِّ َ ْ ْْ َ َُُ َ ِ
ُ َ َْ َ َ َ َِ ْ َ ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك،ْ َْ ِْ ِ

َُ
ِ

َ َ َ َِّ ََ َ
ِ َِ ِ ً فانظر يف ذلك نظرا ،ْ ََ َُ َ

َِ ِ ْ ْ

ًبليغا ِ
ْ فإن هذا الدين قد،َ َ ََ

ِّ َ َ َّ ُ كان أسريا يف أيدي األشرار يـعمل ِ َ ْ ُ
ِ ِ
َ ْ َ ْ

ِ
َْ ًَ ِ َ َفيه �هلوى وَ ََ ْ

ِ ِ َْتطلب به الدنـياِ ُّ
ِِ

ُ َْ ُ)١(.  

  

  هل�م وليس كللحى من يتصد

  :قال عليه السالم

ِإن أبـغض اخلالئق إىل ا� رجالن َ َُ َ َِّ َ ِ ِِ َْ َ َ َْ ٌ رجل وكله ا� إىل نـفسه فـهو جائر ،َّ َ
ِ ِ ِ

َ َُ ٌُ َ ْ ََ َ َِ
َُّ ُ َ  

  

                                                

.٥٣تاب كال: �ج البالغة) ١(



٣٣٢

ْعن ِ قصد السبيلَ َِّ ِ
ْ ٍ مشغوف بكالم بدعة ودعاء ضاللة،َ ٍَ َ ََ

ِ
َ َُ َ ْ ِ ِِ َ ٌ ُ ْ ِِ فـهو فتـنة لمن افـتـنت به،َ َ َ َ ْ ِ َ

ِ ٌَِ ْ َ ُ ْ ضال عن هدي من ،َ َ ِْ ْ َ َ ٌّ َ
ُكان قـبـله َ َْ َ ِِ مضل لمن اقـتدى به يف حياته وبـعد وفاته،َ ِِ َِ َ َ ََ َْ َ َ َ ُِ ِ َ ْ ِ ِ ٌّ َ محال خطا� غريه رهن خبطيئ،ِ ِ َ ِ ٌ ْ َ

ِِْ َ َ َ َ ٌ   .ِِتهََّ

ُرجل قمش جهال موضع يف جهال األمة عاد يف أغباش الفتـنة عم مبا يف عقد اهلدنة قد مساه أشباه َو َُ َ ُ ُ َ ُْ َ ََّ َْ ْ َْ َِ ِ َِ ُْْ
ِ ِْ َ َ َِ ِ َِ َِ ٍِ ِ ْ ٍَّ َُّ ْ ِ

ٌ ً ْ َ َ ٌ َ
َالنَّاس عالما و ليس به بكر فاستكثـر من مجع ما قل منه خيـر مما كثـر َ َُ ْ َ ََ َِّ ٌ ْ َ ُْ ْْ ِ ِ َِّ ََ ََ ْ ٍَ ْ َّ ِ

َ َ َ ً ِ
َ َََ حىت إذا ارتـوى من ماء آجن و اكتـثـر ِ ْ َ ٍ ِ ٍ

َ ْ َ
ِ

َ َْ َ ِ َّ

ِمن غري طائل جلس بـني النَّاس قاضيا ضامنا لتخليص ما التـبس على غريه فإن نـزلت به إحدى المبـهمات 
َ َُ ْ ْْ َْ ِ ِِ ِ ِ ِِ ْ َََ ْ َ َِِ ِْ ْ َْ ً ً ََ َ ََ َ ََ َ َ َ َْ َِ ِِ ِ

ْ َ ِ
َ ٍ

ِهيأ هلا حشوا ر� من رأيه مث قطع ب ِ
َ َ َ ًَُّ ِ َِْ َْ َ� ْ َ ََ َْه فـهو من لبس الشبـهات يف مثل نسج العنكبوت ال يدري أصاب أم ََّ ََ َ َ َ ُِ ِْ َ ُ ُ َْ ِ َِ ْ ْ ِ ْ َ ِْ ِ ِ ُِّ ِ َْ َ َ

ٍأخطأ فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ و إن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب جاهل خباط جهاالت  َ ُ َ َ ََ َ ََ َ َ َ ََّ َ ٌَ
ِ

َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ََ َ َُ ُْ ْ ْ َْ ْ ْ ِْ ِ
َ َ

َْعاش ركاب عشوات مل
ٍ

َ َ َ َُ ََّ
ِِْ يـعض على العلمٍ ْ ََ َّ َ َِّبضرس قاطع يذرو الروا�ت ذرو الريح اهلشيم ال ملي و ا�   َ َ َ ٌَّ

ِ
َ َ ََ َ

ِ ِ
َْ ِْ ِ ِّ َّْ

ِ
ُ ٍ َ ٍ ْ

ِ ِ

ْ�صدار ما ورد عليه و ال أهل لما قـرظ به ال حيسب العلم يف شي َ ِ ِ
َ ْ
ِ ِ ِْ ُ َّ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ُ َ َ َ

ِ
ٌ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْء مما أنكره و ال يـرى أن من ِِ َ

ِ َّ َ ََ ََ َ ُ َ ْ َِّ َ وراء ما بـلغ ٍ ََ َ
ِ
ََ

ُّمذهبا لغريه و إن أظلم عليه أمر اكتـتم به لما يـعلم من جهل نـفسه تصرخ من جور قضائه الدماء و تـعج  ًَ َ ََ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ِّ َِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ِ ْ ُ َُ ُ َ َْ ْ ْْ ِ َ َ َِ ََ ْ ٌ ْ َْ َْ ْ ِ َِِْ َ ْ

ًمنه المواريث إىل ا� أشكو من معشر يعيشون جهاال ََّ ُ َ َ َْ ُ َِ ِ ٍِ ْ ُ ْ َْ َِّ ِ ُ ِ
َ َ ْ ِ و ميوتون ضالال ليس فيهم سلعة أبـور من الكتاب ُ َِ ِ ِْ َ َُ ْ َْ ٌ َ ْ ْ

ِ ِ
َ َ ً َّ ُ َ ُ َُ َ

ْإذا تلي حق تالوته و ال سلعة أنـفق بـيعا و ال أغلى مثنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه و ال عندهم  ُ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ََ َ َ َ
ِ

َ َ ْ ُ َ ََ َ ِّ ََ َِ ِِ َ ْ ًَ ًَ ْ َ َْ ُ َ ْ ٌ َ ْ َ َّ َ
ُِ

َأنكر من المعروف و  َ
ِ

ُ ُْ ْ َ
ِ َ ِال أعرف من المنكرَْ َ ْ ُ ْ َ

ِ ُ َ ْ َ َ)١(.  

 َسع النَّاس بوجهك و جملسك و حكمك و إ�ك و الغضب فإنه طيـرة من الشيطان و اعلم أن ما َُّ َ ْ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َ َ
ِ ِ

ْ ْ َّْ َ َ
ِ ٌِ ََّ َُِّ َِ َ َ ْ َ ْ ِ

َْ ِ
َ َ
ِ ِ َ

ِّقـربك من ا� يـباعدك من النَّار و ما �عدك من ا� يـقر َ َ ََُ َ َ َُ َ
ِ َِّ َِّ ِ ِ َِ ََ َُ َ

ِ َ َبك من النَّاََّ
ِ َ   .)٢(رُ

                                                

.١٧اخلطبة : �ج البالغة) ١(

.٧٦تاب كال: �ج البالغة) ٢(



٣٣٣

 للخصومة قحمان إً)١(.  

  .)٢(الثقة �لظن على ليس من العدل القضاء: )عليه السالم(وقال 

  

  يف ذم التصويب يف الفتيا

  :قال عليه السالم

ِترد على أحدهم القضية يف حكم من األحكام فـيحكم فيها برأيه ِِ َِْ ُ َُ
ِ ِ ُِ َْ َْ ُ ََ ِ َ ْ َ

ٍ ْ ِ ُ ََّ ِ ْ َ ََ َ مث ت،َُِ ََرد تلك القضية بعينها على َُّ َ َ
ِ ِ
ْ ِ ُ ََّ ِ ْ َ ْ ُِ

ِغريه فـيحكم فيها خبالف قـوله ِِ
ْ َ َِ َ ِ

َ
ِ

ُ ُ ْ َ
ِِْ ْ مث جيتمع القضاة بذلك عند اإلمام الذي استـقضاهم فـيصوب آراءهم ،َ ُْ َُ َ ُ ِّ َ ُ ََ َ َْ َُ َ َْ

ِ َِّ ِ ِْ ََّ ِْ َ ِ ُ ْ ُ
ِ

َْ ُ

ًمجيعا ُ وإهلهم واحد ونبيـهم واحد وكتابـه،َِ ُ ُُ َِ ِ ِ
َ ٌ ٌَ َ َ َْ َُِّْ َُ ٌم واحدِ ِ

َ ُأفأمرهم ا� سبحانه �الختالف فأطاعوه أم نـهاهم عنه ، ْ َُْ ُْ ُُ َُ َ ََْ َ َ َُ َ َ َِ َِ ْ
ِ ِ َ َْ ُ َّ ُ َ

ُفـعصوه ْ َ َ َ.  

ِأم أنـزل ا� سبحانه دينا �قصا فاستـعان �م على إمتامه ِ َِِْ ََ ْ ُ
ِ َ َ َ ْ َُ ً ًِ َ ِ َ َ ْ ُ َّ َ ََْ َ أم كانوا شركاء له فـلهم أن يـقولوا وع،َْ َ ُ َُ َُ ْ َ َْ ُ ََ ُ َ َ ََُ ْليه أن ْ َ ِ

َْ

َيـرضى ُ أم أنـزل ا� سبحانه دينا �ما فـقصر الرسول ،َْ َُ َُّ ََّ َ ََ ً ًّ ََ ِ
ُ َ ْ َُّ َْ ِِ عن تـبليغه وأدائه)لى هللا عليه وآلهص(َْ ِِ

َََ
ِ
َْ ْ َُ وا� سبحانه ،َ َ ُْ َُّ َ

ُيـقول ُ َ: ْما فـرطنا يف الكتاب من شي َ ْ
ِ ِِ ْ ِ ْ ْ وفيه تبـيان لكل شي،)٣(ٍء ََّ َ ِّ ُ ِ ٌِ َ ْ

ِ ِ
ُذكر أن الكتاب يصدق بـعضه َ و،ٍء َ ُ ْ َ ُُ ِّ

َ َ َِ ْ َّ َ َ َ َ

ًبـعضا ْ ُ وأنه ال اختالف فيه فـقال سبحانه،َ َُ ََ ْ ُ َ َ ِ ِِ َ َ ْ َ َََّ: ًولو كان من عند غري ا� لوجدوا فيه اختالفا كثريا ِ ِ ِ ِ َِ ً َْ
ِ ُِ َ ََْ ََِّ ِْ ْ َ ْ َ)٤()٥(.  

ْمن �لغ يف اخلصومة أمث و من: )عليه السالم(وقال  َ َ َ ْ ََ َ
َِ ِ

ُ ُْ ِ َ ْ قصر فيها ظلم و ال يستطيع أن يـتقي ا� من َ َ َ َََّ َ
ِ ِ َِّ ْ َ ُ

ِ َ ْ َ َُ َ ََ َّ َ

َخاصم َ َ)٦(.

                                                

  .٣ ةمكاحل: �ج البالغة) ١(

.٢٢٠ ةمكاحل: �ج البالغة) ٢(

.٣٩: نعامسورة األ) ٣(

. ٨٥ :سورة النساء) ٤(

 ١٨طبة خلا: �ج البالغة) ٥(

.٢٩٨ ةمكاحل: �ج البالغة) ٦(



٣٣٤

  

  العمال

  :)عليه السالم(قال 

ًمث انظر يف أمور عمالك فاستـعملهم اختبارا ََ ُ
ِ
ْ ُ ُ ْ َِّ

ْ َ َْ
ِ َّ ُْ ِ ُِ ُْ ً وال تـوهلم حما�ة وأثـرة،ُ ًََََ ََ َُ ْ

ِِّ
َ ُ َ فإنـهما مجاع من شعب اجل،َ ْْ ِ َ ُُ ِ ٌ َ

ِ
َ َّ ِور َِ ْ

ِواخليانة َِ َ ْ ِ وتـوخ منـهم أهل التجربة واحلياء،َ
ََ َْ ََّ َ

ِ ِِ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِ من أهل البـيو�ت الصاحلة والقدم يف اإلسالم المتـقدمة،َ ِ ِ
َ َ ُُ ْ
ِ ِّ َ ََُ َْ ْ ِْ َِ ْ ِْ ِ َ َّ ِ َ ِ ْ ْ فإنـهم ،َ ُ َّ

َِ

َأكرم أخالقا وأصح أعراضا وأقل يف المطامع إشراقا و َ َ ًَ ً ُّ ًَ َ َْ ِ ِ ِ َ ْ ِ ُّ ََ َ َ َ َْ َ َُ ْ ًأبـلغ يف عواقب األمور نظراْ َ ََ ِ ُُِ ْ ِ ِ
َ َ ُ َْ.  

َمث أسبغ عليهم األرزاق َ َْ ْ َُّ
ِ ََِْ ْ ْ َ ْ فإن ذلك قـوة هلم على استصالح أنـفسهم،ُ ْ

ِ ِ ُِ َْ ِ َ ْ ْ ََ َُ ٌَّ ُ ََ
َِ َّ َ وغىن هلم عن تـناول ما حتت ،ِ ْ ََ َ ْ

ِ
ُ ََ َ َُْ ً

ِ

ْأيديهم
ِ ِ

َ وحجة عليهم إن خالفوا أمرك،َْ َ ْ َ َْ َُ ْ ِ ْ
ِ ََ ٌ َّ ُ َ أو ثـ،َ َلموا أمانـتكَْ ََ ََ ُ ِ مث تـفقد أعماهلم وابـعث العيون من أهل الصدق ،َ ِْ َ ّْ ِ ْ َ َْ ُ

ِ
ُ َْ ِ

ْ َ ََُْ ْ َّ َ َ َُّ

ْوالوفاء عليهم
ِ ََْ

ِ َ َْ ِ فإن تـعاهدك يف السر ألمورهم حدوة هلم على استعمال األمانة والرفق �لرعية،َ ِ ِ ِ َِّ ٌَّ ِ ِ ِ ِِْ ِّ َّ َ ََ َ َ َُ ُْ ِ ْ ْ ََ ْ ُْ َُ ْ ِ ِ
ّ َ َ َ َ َّ َ وحتفظ من،َِ

ِ ْ َََّ َ 

ًاألعوان فإن أحد منـهم بسط يده إىل خيانة اجتمعت �ا عليه عندك أخبار عيونك اكتـفيت بذلك شاهدا َِ ِ
َ َ َ َ َ َْ ِ َ ْ ْ َْ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ

ُ َ َ َ َ َُ َُ ْ َ ََ َ َْ ْ ٌَ َ ََ َ ُ
ِ

ْ َ
ِ ُِ َ ْ ْ ِ

َ َ ْ، 

ِفـبسطت عليه العقوبة يف بدنه وأخذته مبا أصاب من عمله ِ ِِ ِِ
َ ََ َْ َ َ ََ َ َُ ََِ َُ ْ َ َْ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ مث نصبـت،َ َْ َ ُه مبقام المذلة وومسته �خليانة وقـلدته َُّ ُ َُ ْ ََّ َ َ َ َ

ِ ِ َِ ََ ْ ِ ََْ َّ َ ْ ِ َِ

ِعار التـهمة
َ َ ُّ َ َ)١(.  

  

                                                

.٥٣ ةطباخل: �ج البالغة) ١(



٣٣٥

  

  الصناعات يوذو التجار

  ):يه السالمعل(قال 

ِمث استـوص �لتجار وذوي الصناعات
َ َ ِّ ِْ َ َ

ِ َّ ُّ ِ ِ ْ َ ً وأوص �م خريا،َُّ ْ َ ْ
ِِ ِ ِ المقيم منـهم والمضطرب مبال،ََْ ِ

َِ ِ َِ ْ ُ َ ُْ ْْ ُ ْ ِ ِه والمتـرفق ِ ِّ
ََُ َْ

ِ

ِِببدنه َ َ
ِِ فإنـهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجالبـها من المباعد والمطارح،ِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُِّ ِ ِِ ِ

َ ُ ُ َ ََ َ َُّ ِ
َ ُ ْ َ ِ َ َ ْ َّ َ يف بـرك وحبرك وسهلك وجبلك،َِ َ

ِ ِ
َ َ ََ َ َْ َ َ َِ َِْ ّ

ِ، 

َوحيث ال يـلتئم النَّاس لمواضعها
ِ ِِ

َ َُ َ
ِ

ُ ََْ ََ ُ َ وال جيرتءون ع،ْ َ ُ
ََِْ َليـهاََ ُ فإنـهم سلم ال ختاف �ئقته،َْ ُ ََِ ِ

َ ُ ُ َ ٌ ْ ْ ُ َّ
ُُ وصلح ال ختشى غائلته،َِ ََ َِ َ ُْ ٌ ُْ َ.  

َوتـفقد أمورهم حبضرتك ويف حواشي بالدك ِ َِ ِ ِ
َ َ ُِ

َ ََ َ ْ َ
ِ

ْ ُ َ ُ ْ َّ َ ً واعلم مع ذلك أن يف كثري منـهم ضيقا فاحشا،َ ًِ ِ َِ ِ
ْ ُْ ْ ٍ َ ِ َّ َ َ ْ

َِ َ َ َ ً وشحا ،َ ّ ُ َ
ًقبيحا ِْ واحتكارا لل،َِ ً َ ِ

ْ ِمنافعَ ِ َ ِ وحتكما يف البياعات،َ
َ َِ ُّْ ِ ً ََ ِ وذلك �ب مضرة للعامة وعيب على الوالة،َ َ َُْ َ ٌَ ْ َ َ

ِ َّ َ ْ
ِ ٍََِّ َ َُ َ َ فامنع من ،َ

ِ
ْ َ ْ َ

ِاالحتكار َ ِ
ْ

َِّ فإن رسول ا� ،ِ َ ُ َ َّ ُ منع منه)صلى هللا عليه وآله(َِ ْ
ِ

َ ََ.  

ٍوليكن البـيع بـيعا مسحا مبوازين عدل ْ َ ِ ِِ
ََ
ِ ً ًَْ ْ َْ َ َُ ْ ُْ ِ وأسعار ال جتحف �لفريقني من البائع والمبـتاع،َ َِ ْ ُ َ َْ ْ ِْ ِ ِ

َ َ
ِ ْ َُ َِ ِ ُْ َ ٍ َ ْ َ فمن قارف ،َ َ َ َْ َ

ِحكرة بـعد نـهيك إ�ه فـنكل به ِِ
ْ ّ ََ ُ َّ ِ َ ِ ْ َْ َ َ ًَُ ٍ وعاقبه يف غري إسراف،ْ

َ ْ ُِ ِْ َ ِ ْ
ِ
َ َ)١(.  

صلى هللا عليه وآله(رسول هللا ى وقد �، ويبايع املضطرون(عن بيع املضطرين )٢(.  

  .)٣(من اجتر بغري فقه فقد ارتطم يف الر�: )عليه السالم(وقال 

                                                

.٥٣ ةطباخل: �ج البالغة) ١(

.٤٦٨ ةمكاحل: �ج البالغة) ٢(

.٤٤٧ ةمكاحل: �ج البالغة) ٣(



٣٣٦

  

  احملرومون

  ):يه السالمعل(قال 

ْمث ا� ا� يف الطبـقة السفلى من الذين ال حيلة هلم َ ََُ َّ ََّ ََ َ َِ ِ ِ
َ َ

ِ َّ ِْ ُّ ََّ َ من المساكني والمحتاجني وأهل البـؤسى ،َُّ ْ ُْ ْ ِْ ْ ََ ُ َ ََ
ِ

َ ْ ِ ِ ِ
َ َ

َوالزمىن َّْ َّ فإن،َ ً يف هذه الطبـقة قانعا ومعتـراَِ ََّْ ُ ََ ً ِ ِ َ َّ ِ ِ
َ ْ واحفظ � ما استحفظك من حقه فيهم،ِ

ِ ِ ِِ ِ ِّ َ ْ ََ ََ َ َْ ْْ
َِِّ ْ واجعل هلم قسما من ،َ

ِ ً ْ
ِ

َُْ ْ َ ْ َ
ٍبـيت مالك وقسما من غالت صوايف اإلسالم يف كل بـلد ِ ََِ ْ َ َِّ ُ ِ ِِ َ ْ ِْ َ َ

ِ َّ َ ًِ
ْ َ

ِ ِ
ْ فإن لألقصى منـهم،ْ ُ َْ ِ َْ ِْ َّ ِ مثل الذَِ َّ

َ ْ َي لألدىن وِ َ َْ ْ
ِكل قد ِ َ ٌّ ُ

ُاستـرعيت حقه َّْ َ َ
ِ
ٌَال يشغلنَّك عنـهم بطرَ و،ُْ َ ََ َْ ُ َْ َ َ َّ فإنك ال تـعذر بتضييعك التافه إلحكامك الكثري المهم،ْ ِ ِ

ُ ْ َْ
ِ ِ َِ ََ َ َ َْ ِِ َ

ِ َّ ْ ِ
ُ َ ْ ُ َ  ََفال، ََِّ

ْتشخص مهك عنـهم ُ َْ َ ََّ ْ
ِ ْ ْال تصعر خدك هلمَ و،ُ َُْ َ َّ َ

ِ
ّ َ ُ َتـفقد أمورَ و،َ ُُ ْ َّ َ ْ من ال يصل إليك منـهم ممن تـقتحمه الَ ُ ُ

ِ َِ َْ َ ْ َ ْ ََِّ ْ ُ ْ َِْ ُ
ِ َعيون وَ ُ ُُحتقره ُُ

ِ
َْ

ُالرجال َ َ فـفرغ ألولئك ثق،ِّ َِ َِ َ ُ ِ ْ ِّ َتك من أهل اخلشية وَ
ِ ِ
َ ْْ َْ ِ ْ َ َ ِالتـواضعَ ُ َ َِّ فـليـرفع إليك أمورهم مث اعمل فيهم �إلعذار إىل ا� ،َّ ََ ِ ِِ ْ ْ َِْ َّ ِْ ِ

ْ ْ ْ
ِ

ْ َ ُ ُ َ ُ َُ َْ ْ َ َ

َيـوم تـ َ ْ ُلقاهَ َ ْ فإن هؤالء من بـني الرعية أحوج إىل اإلنصاف من غريهم،ْ
ِِ ِْ ْ َُ ْ َ ْ

ِ ِ ِ ِِ
َ ْ ْ َ َِ ِ

ُ َ ْ َ َّ َّ ِ ِ
َ َّ ِكل فأعذر إىل ا� يفَ و،َ َِّ َ ِ ْ

ِ
ْ ََ ٌّ ِ �دية حقه ُ ِِّ

َ َ
ِ َْ

ِإليه
َِْ.

َوتـعهد أهل اليـتم و َُِْْ َ ْ َ ْ َّ َ ِذوي الرقة يف السَ ِ
ّ

ِ َِّّ ِ َن ممن ال حيلة له وَ َُ َ َ َِ
ْ َّ

ِ ِ يـنصَالِّ ُب للمسألة نـفسهَْ َ ْ َ ََِ ْ َ ْ
ِ

ِك على الوالة َِذلَ و،ُ َ َُ ْ َ َ

َثقيل و ٌ
ٌاحلق كله ثقيلَِ

َِ ُ ُّ ُ ُّ َقد خيففه ا� على أقـوام طلبوا العاقبَ و،َْ ُ
ِ ِ
َ ْ ََ ٍَ

َ َْ َ َُّ ُ ُ ّ َُْ َة فصبـروا أنـفسهم وَ ْ ُ ََ ُ ََْ َُّ َُْوثقوا بصدق موعود ا� هلمَ َِّ ِ
ُ ْ َ

ِ ِْ ِ ُِ َ.  

َْاجعل لذوي احلَو ِ َ ِ ْ َ َاجات منك قسما تـفرغ هلم فيه شخصكْ ََ ْ َ ِ ِِ ِ
َُْ ُ ِّ َُ ً ْ ْ ِ

ًجتلس هلم جملسا عاماَ و،َ ًّ َ
ِ ِ
ْ َْ َُْ ُ ِ فـتـتـواضع ف،َ

ُ َ َ َِِّيه � َََ ِ

َالذي خلقك ََ َ
ِ َ وتـقعد عنـهم جندك وأعوانك من أحراسك و،َّ َ ََ َ ِْ ِ ِ

َ ْ َ َْ َُ َ َ َ ُْ ْْ ُ َ ْ ُشرطك حىت يكلمك متكلمهم غيـر مُ ُ ُ ََ ََْ ْ ُ ُ َ
ِ ِّ َّ ََ َ ََّ ِ ٍتـتـعتعُ ِْ ََ ،

َِّفإين مسعت رسول ا�  َ ُ َ ُ ْ
َِ ِّ ٍ يـقول يف غري موطن)صلى هللا عليه وآله(َِ ِ

ْ َ َِْ َ ِ ُ ِ لن تـقدس أمة ال يـؤخذ للضعيف :ُ ِ َّ ِ ُ َ ْ ُ َْ ٌ َُّ ََّ َ ُ َ  

  



٣٣٧

ٍفيها حقه من القوي غيـر متـتـعتع ِ ِ
ْ ََُ ََ َْ ِّ ِ َْ َ ُ ُّ َ

ِ.  

َّمث احتمل اخلرق منـهم والعي
ِ ِْ َ ْ ُْ ْ َ ُْ ِ ِ َ ْ ِّ ونح ،َُّ َ َعنـهم الضيقَ

ِّ
ُ ُ َواألنف  َْ ََ ْ ِِ يـبسط ا� عليك بذلك أكناف رمحته،َ ِ

َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ
ِ َ َِّ ْ َْ ُ ُ َ، 

ِِويوجب لك ثـواب طاعته
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ

ِ
ً وأعط ما أعطيت هنيئا،َ ِ ِ

َ َ َْ ْ َْ ََ ٍ وامنع يف إمجال وإعذار،َ َِ ْ ِ ِ
َ َ

ٍ َْ ْ َ ْ)١(.  

 فحش الظلمأوظلم الضعيف)٢(.  

َّوإن لك يف هذه الص ِ ِ
َ ِ َ َ َّ ًدقة نصيبا مفروضا وحقا معلوماَِ ً ً ًُ ْ َ َ َّ َ ُ ْ

ِ َ َِ ٍَ وشركاء أهل مسكنة،َ َُ ْ َ َ ْ َ َ ََ ٍَ وضعفاء ذوي فاقة،َ َ ِ َ َ َ َ ُ َ، 

َوإ� موفوك حقك َّ َ َُ ُّ َ َّ ْ فـوفهم حقوقـهم،َِ ُْ َ َُ ُ ِ ِّ
ِ وإال تـفعل فإنك من أكثر النَّاس خصوما يـوم القيامة،َ ِ

َ َ َ ْ
ِْ َ ُ َْ ً ُ ِ ِ ََّ َْ َ َِّ َِ ْ ْ َ َ وبـؤسى لم،َ َ

ِ
َ ْ ْن ُ

ِخصمه عند ا� الفقراء والمساكني والسائلون والمدفوعون والغارمون وابن السبيل َِّ َُّ ُْ ََ َ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َُِ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ
ُ َ ََ ُ َِّ ْ ُ َِ ومن استـهان �ألمانة ،ْ َ ََ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ

ِورتع يف اخليانة ومل يـنـزه نـفسه ودينه عنـها فـقد أحل بنـفسه ا ِ ِ ِْ َْ َ َِ َّ َ ُ ََ ْ َ َ ََ َ َْ ُ ُ
ِ
َ َ ََ ِّْ َْ ْ ِ َ َْلذل واخلزي يف الدنـياََ ُّ ِ

َ ْ
ِْ

َ
َّ ُّ وهو يف اآلخرة أذل ،ُّ ََ ِ

َ
ِ ْ ِ

َ ُ َ
َوأخزى ْ ِ وإن أعظم اخليانة خيانة األمة،ََ ِ ِ َُِّ ْ َُ ََ َ ْ ََ ْ َ َّ َ وأفظع الغش غش األئمة والسالم،َِ َّ َ َ

ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُّ ِّ ْ َ َ َْ)٣(.   

َفاخفض هلم جناحك َ ََ َُْ ْ
ِ
ْ َألن هلم جانبكَ و،َ َ َ ْ

ِ
َُْ

َُابسط هلَ و،َِ ْ ُ َم وجهكْ َ ْ َ َ بـيـنـهم يف اللحظة وِآسَ و،ْ
َِ ْ َّْ ِ ْ ُ َ ِالنَّظرةَ

َّ حىت ،َْ َ
ُال يطمع الع ْ َ َ ْ َ َُْظماء يف حيفك هلمَ َ

ِ
ْ َ ِ

ُ َ ْال يـيأس الضعفاء من عدلك عليهمَ و،َ
ِ ْ َْ ََ ََ

ِ ْ ْ َ
ِ

ُ َ َ ُّ َ َ فإن ا� تـعاىل يسائلكم معشر ،َ َ ْ َ ُْ َُ ُ َِ
َ َ َ َّ َّ َِ

َعباده عن الصغرية من أعم ْ َ ْ َ
ِ ِ ِِ ِ

َ َّ ِ َ
ْالكم ِ ُ

َوالكبرية والظاهرة وِ َ َ
ِ
َ
ِ َّ ِ

َ
ِ َ ُالمستورة فإن يـْ ْ َِ ِ

َ ُْ َ َعذب فأنـتم أظلم وْ ُ َْ َ َْ ُْ َ ْ
ِّ
َإن يـعف فـهو َ ُ َ ُ ْ َ ْ ِ

َُأكرم ْ َ)٤(.  

                                                

.٥٣تاب كال: �ج البالغة) ١(

.٣١تاب كال: �ج البالغة) ٢(

.٢٦تاب كال:  �ج البالغة)٣(

.٢٧تاب كال: �ج البالغة) ٤(



٣٣٨

ُاختطفت ما قدرت عليه من أمواهلم َو
ِِ

َ ْ َْ ْ َ
ِ ِ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ َالمصونة ألراملهم وْ َْ

ِ ِ ِِ ِ
ََ َ ُ ُأيـتامهمْ

ِ ِ َ اختطاف الذئب األ،ََْ ْ ِ ْ ِّ َ َ ِ
ََزل دامية ْ

ِ
َ َِّ

ََالمعزى الكسرية ِ َ ْ َْ ْ
ِ فحملته إىل احلجاز رحيب الصدر حبمله غيـر متأمث من أخذه،ِ ِ ِ

ْ َ َْ ُ َ َ
ِ ِ ِ ٍِِّ َْ ََ َْ ْ َ ُ

ِ ِ ِْ َّ َ َ َ ِ ْ َ َ كأنك ال أ� لغريك حدرت ،َ ْ َ ََ ََ ِْ
ِ َ ََ َ َّ َ

ْإىل أه َ َ َلك تـراثك من أبيك وِ َ َ ََِ ْ
ِ َ َُ

َأمكِ ِ
ِ فسبحان ا� أما تـؤم،ُّ ْ ُ َ ََ َِّ َ ْ ُ ِن �لمعادَ

َ َ ْ
ِ

ِو ما ختاف نقاش احلسابَ أ،ُ
َ
ِ ِْ َ َ ُ ََ َ َ أيـها ،َ َُّ

ِالمعدود كان عند� من أويل األلباب
َ ْْ َْ ْ ِ ُ ِ َِ َ ُْ َ َ ُ ْ َ كيف تسيغ شرا� وطعاما و،َ ًَ ََ ً َ َ ُ ِ ُ َ ْ َْأنت تـعلَ ََ َم أنك �كل حراما وَْ ً َ َُ ُ ُ َْ َ ُتشرب ََّ َ ْ َ

ًحراما َ َ وتـبـتاع اإلماء و،َ ََ َ ِْ ُ َ ِتـنكح النَْ ِّ َُ َساءْ َ من أموال اليـتامى والمساكني والمؤمنني وَ ُ َ َ ََ
ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ

َ َ َ َْ ِ
َ َُّالمجاهدين الذين أفاء ا� َْ َ َ َََ ِ ِ َِّ َ ُ ْ

َعليهم هذه األموال َ ْ َْ ْ ِ ِ
َ ْ

ِ ِِأحرز �َ و،ََ
ََ ْ َم هذه البالدَ َِْ ِ ِ

َ ْ)١(.  

ِا� ا� يف األيـتام ََْ ْ ِ َ ََّ ْ فال تغبوا أفـواههم،َّ ُ َ َ َْ ُِّ ُ ْيضيعوا حبضرتكمََ وال ،ََ ُ
ِ
َ ْ َ

ِ
ُ

ِ
َ)٢(.  

ُأما بـعد ْ َ َ � ابن حنـيف فـقد بـلغين أن رجال من فتـية أهل البصرة دعاك إىل مأدبة فأسرعت إليـها،ََّ ْ ْ َِْ َِ ْْ َ َْ َ َ ََ ٍَ ِ ِ
َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َُ َْ ََّ ََ َ ِ ْ ِ ْ ْ َِ ً َ َِ ْ ٍ َ َ، 

ُتستطاب لك األلوان ََْ ْ َ ََ ُ َ ْ ُ وتـنـقل إليك اجلفان،ُ َ َِْ َ َِْ ُ ُْ ُ وما ظنـنت ،َ ْ ََ َ ٌّأنك جتيب إىل طعام قـوم عائلهم جمفوَ ُ َْ ْ ُ َُ َ َِ ِ
َ

ٍ
ْ َ

ِ ِ
ُ ُ َ ْ وغنيـهم ،ََّ ُ ُّ

َِ َ
ٌّمدعو ُْ ِ فانظر إىل ما تـقضمه من هذا المقضم،َ َ َْ ْ َْ ُْ َ َ ْ َ

ِ
ُ َ َ ُِ

ْ ُ فما اشتـبه عليك علمه فالفظه،َ ُ َْ ِْْ َ َُ َ
ِ َ َََْ َ ِ وما أيـقنت بطيب وجوهه ،ْ ِِ

ُ َُ َ
ِ ِ َ َْ َْ

ْفـنل منه ِ ْ ََ )٣(.  

                                                

.٤١تاب كال: �ج البالغة) ١(

.٤٧تاب كال: �ج البالغة) ٢(

.٤٥تاب كال: �ج البالغة) ٣(



٣٣٩

  

  بيت املال

  :اخلراج على عماله إىل تبكي) ليه السالمع( انك

ِمن عبد ا� علي أمري المؤمنني إىل أصحاب اخلراج ََ ْ ٍِ
َ ْْ َ ََ ِ َ

ِ ِ ِ ِْ ُ ْ
ِ

ّ
ِ ِ
َ ََِّ ْ أما بـعد فإن من مل حيذر ما هو صائر إليه مل ،ْ َْ َ َِ ِ

َِْ ِ
ٌ َ َْ ُ َ ْ َ ََْ َّ َ ُ ْ ََّ

َُِيـقدم لنـفسه ما حيرزها ُْ َ ُ
ِ ِ ْ َ

ِ ِ
ْ ّ ُ واعلموا أن ما ك،َ َ َّ َ ُ ََ ٌلفتم به يسريْ

ِ ِ
َ

ِ
ْ ُ ْ

ٌ وأن ثـوابه كثري،ِّ
ِ َ َُ َ َ َّ َ ولو مل يكن فيما نـهى ا� عنه من ،ََ

ِ
ُ َْ َُّ ََ َ َ َ

ِ
ْ َُ ْ َْ

ُالبـغي والعدوان عقاب خياف َُ ٌ َ ِ ِ
َ َْ ُْ ْ ِْ ِ لكان يف ثـواب اجتنابه ما ال عذر يف تـرك طلبه،َ ِ ََِِ َِ

َْ ِ َِ ْ ُ َ
ِ َ ْ ِ

َ َ َ َ ْ فأنصفوا النَّاس من ،َ
ِ

َ ُ ِ ََْ

ْأنـفسكم ُ
ِ ُ ْاصربوا حلوائجهمَ و،َْ

ِ ِ ِِ
ََ ُ

ِ فإنكم خزان الرعية ووكالء األمة وسفراء األئمة،ِْ ِ ِ ِ َِّ ََ ُْ ُْ َُ َ ُ َ ََّ ََّ ُ َّ ُ َّ ُ ْ ُ َّ ِِ وال حتشموا أحدا عن حاجته،َِ ِ
َ َ ْ ََ ً َ ُ َُْ َ، 

ِِوال حتبسوه عن طلبته
َ ْ
َِ ََ ُ ُ

َِْ َْ وال تبيعن للنَّاس يف اخلراج كسوة شتاء وال صي،َ َُ ََ َ
ٍ
َ ِ ََِ ْ ِ ََ ْ

ِ ِ ِ َّ َ وال دابة يـعتملون عليـها،ٍفَِ َْ ُ ََ َ ِ َْ َ ًَّ َ ََ وال ،َ
ًعبدا ٍ وال تضربن أحدا سوطا لمكان درهم،َْ َ ْ

ِ ِ َ َ َ
ِ ً ْ َ ً َ َُ َّ ِ ْ َ ٍ وال متسن مال أحد من النَّاس مصل وال معاهد،َ ٍ

َ َ َُ ُ َ ََ َ ََ ٍَّ ِ َ
ِ َ َ َّ ُّ ُ إال أن جتدوا ،َ َِ ْ َ َِّ

ِْفـرسا أو سالحا يـعدى به على أهل اإل ِ ْ َ َََ
ِ ِِ َ ْ ُ ً ًَ ْ ِسالمََ َ ِ فإنه ال يـنـبغي للمسلم أن يدع ذلك يف أيدي أعداء اإلسالم ،ْ َ ْْ ُِْ ِْ

َ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِ
ْ ِ َ َ َ َ َِ ْ ُ

ِ ْ َ َّ َِ

ِفـيكون شوكة عليه
ََْ ً َْ َ َ ُ ً وال تدخروا أنـفسكم نصيحة،ََ َ َُ

ِ
ْ ُ َ َْ َُّ

ِ َ ٍ وال اجلند حسن سرية،ََ
َ َ

ِ
ْ ُ َُ ْ ْ ًَ وال الرعية معونة،ََ َُ َ َِّ َّ َّ وال دين ا� قـو،ََ ُ ِ َِّ َ  ،ًةََ

ْوأبـلوا يف سبيل ا� ما استـوجب عليكم ُ ْ َْ َُ َ َ َْ َ ْ َِّ ِ ِ َ ِ َ فإن ا� سبحانه قد اصطنع عند� وعندكم أن نشكره جبهد�،ََ َِ ِ
ْ ُْ ُ

ِ
َُ ُ ْ َ َْ َ ْ َُ َ ْ ِْ ِ

َ َ َ ََُ َ ََ ْ َّ َّ ْ وأن ،ِ ََ
َنـنصره مبا بـلغت قـوتـنا ََُّ ُ ْ َ ََ

ِ
َُُ ِ وال قـوة إال �� العلي العظيم،َْ ِ

َ َْ ِّْ ِ َِّ ِ َِّ ََّ ُ ََ)١(.  

                                                

  .٥١تاب كال: �ج البالغة) ١(



٣٤٠

  

  ))إىل عامل الصدقات((

  :الصدقات على تبها ملن يستعملهكي) يه السالملع( انك

َُانطلق على تـقوى ا� وحده ال شريك له َ ِ َ َ َ َُ َ ْ َ َِّ َ ْ َْ َ ْ
ًال تـروعن مسلماَ و،ِ ِ

ْ ُ َّ َ ِّ َُ ًال جتتازن عليه كارهاَ و،َ ِ َ ِ
َْ ََ َّ َ ُال �خذن منه َ و،ََْ ْ

ِ َّ َْ ُ َ َ

َِّأكثـر من حق ا� ِّ َ ْ
ِ

ََ ْ ِِ يف مالهَ
َ ْ فإذا قدمت على احلي فانزل مبائهم من غري أن ختالط أبـياتـهم،ِ ُْ َ َ ْ َْ َْ ََ َِ ِ

َُ ْ ِْ َ
ِ ِِ َِ ِْ ْ َ َ َِ ّْ َ َ َ ْ مث ام،ِ ْض إليهم َُّ

ِ َِْ ِ

َ�لسكينة و
ِ َِ َّ ِالوقارِ َ ْ حىت تـقوم بـيـنـهم فـتسلم عليهم،َْ ْ

ِ ْ ََْ َ
ِّ
َ َُ ُ ََ َ َُ َ َُّال ختدج �لتحية هلم مثَ و،َّ َُْ

ِ َِّ َّ ِ ْ
ِ ُْ َ تـقولَ ُ َِ عباد ا� أرسلين:َ َ َْ َِّ َ َ

ْ إليكم ِ ُ َِْ

َويل ا� و ََِّ ُّ َُُخليفتهِ
ِ
ْ آلخذ منكم حق ا� يف أموالكم،َ ُْ ُِ ِ

َ ْ َُ ِ َِّ َّ ََ ْ ِ فـهل � يف أموالكم من حق فـتـؤدوه إىل وليه،ِ ِِّ ُ
ِ
َ َ ِ ُّ َ َُ ٍَ ِّ َ ْ ْ ُ

ِ
َ َْ

َِِّ ْ َ.  

َفإن قال قائل ال ٌ
ِ َ َ ََ ْ ُ فال تـراجعه،ِ ْ

ِ
َُ ْإنَ و،ََ ُ أنـعم لك منعم فانطلق معه من غري أن ختيفه أو توعده أو تـعسفه ِ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ُْ َْ َ َ َُ َ ُ ْ ِْ َ ْ َ َُ َْ
َِ ْ َْ ٌ ْ َ َ َ

ُأو تـرهقه َ
ِ
ُْ ٍ فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة،َْ َِّ ِ

َْ ٍَ َ َ ْ ََ َ ْ ْ ُ ِِ فإن كان له ماشية أو إبل فال تدخلها إال �ذنه،َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ْ ُ ْ ََ َ َْ ٌَ
ِ

َْ ٌَ َ َُ َ فإن أكثـ،َ ْ َ َّ َرها َِ َ
َ فإذا أتـيـتـها فال تدخل عليـها ،َُله َْ ُ ََْ ْ ْ َ َََ ََ َ َ َدخول متسلط عليه وِ

ِ ٍ
ْ ََُ

ِّ
َ َُ َ ِال عنيف بهُ ِِ ٍ َ ًال تـنـفرن �يمةَ و،َ َ

َِ َّ َ
ِّ
َُ َال تـفزعنـَّهاَ و،َ َ ِ ْ ُ َال َ و،َ

َتسوأن صاحبـها فيها َ َ
ِ

َ
ِ َّ َ ُ ُْاصدع المال صدعني مث خريهَ و،َ

ِّ َْ َّ ُِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َ فإذا اختا،َ ْ َ َُر فال تـعرضن لما اختارهَِ ََ ْ َ
ِ َّ َ ِ ْ َ َ مث اصدع الباقي ،ََ

ِ
َْ ِ ََّ ْ ُ

ُْصدعني مث خريه
َِّ َُّ ِ ْ َ ْ َُ فإذا اختار فال تـعرضن لما اختاره،َ ََ َْ َْ

ِ َّ َ ِ ْ َ ََ ََ ِ فال تـزال كذلك حىت يـبـقى ما فيه وفاء حلق ا� يف ،ِ َِِّ َّ َّ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

ٌ َ ََ
ِ َ ْ َ َ ُ ََ َ

ِِماله
ِ فاقبض حق ا� م،َ َِّ َّ َ ْ ِْ ُنهَ ًََّ فإن استـقالك فأقله مث اخلطهما مث اصنع مثل الذي صنـعت أوال،ْ ََ ْ َْ ََ ُ

ِ ِ َِّ
َ ْ َِ

ْ ُ َّْ ْ َّ ُْ َُ ْ َ ََ ََ ِ َ حىت �خذ ،ِ َُّ َْ َ
ِِحق ا� يف ماله

َ َِ َِّ َّ.  

ٍوال �خذن عودا وال هرمة وال مكسورة وال مهلوسة وال ذات عوار
َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ًَ ًَ ْ َ َ ًََ ُ ْ ِ َ ً ْ َّ َْ ُ ََْال �مَ و،َ ُنن عليـها إال من تثق َ

َِ
ْ َ َِّ َ ََْ َّ َ

ِِبدينه ِ ْ رافقا مبال المسلمني حىت يـوصله إىل وليهم،ِ
ِ ِِّ

َ َُ َِ ُ ّ
ِ ِ ِ

َُ ََّ َ
ِ ِ
ْ َْ ِ َ ْ فـيـقسمه بـيـنـهمً ُ َ َْ َُ َ

ِ ْ َال تـوكل �َ و،َ
ِ

ْ
ِّ
َ ُ َا إال �صحا شفيقا وَ ً ًِ

َ ِ َ ًنا َِأميَِّ

َحفيظا غيـر معنف وال جمحف وال ملغب و َ َ
ٍ ِ ِ ُِْ ُ ََ ٍَ ٍُْ ْ َ َْ ً ٍال متعبِ ِ ُْ َ.  

َمث احدر إليـنا ما اجتمع عندك َ ُِْ َ َ َ ْ ْ َْ َ َِ ْ ِِ نصريه حيث أمر ا� به،َُّ ِ
َُّ ََ َ َْ ُ ْ ُ ّ َ َ فإذا أخذها أمينك ،ُ ُ َِ ََ َ َ َ َِ  

  



٣٤١

َفأوعز إليه أ َِ ِ
َِْ ْ ْ َال حيول بـني �قة وَ

ٍَ َ َ ْ َ َ َُ َبـني فصيلهاَّ
ِ ِ َ َ ْ َال ميصر لبـنـها فـيضر ذلك بولدهَ و،َ

ِ َِ ََ
ِ َ َ َّ ُْ َ ََ َ َُ َ َ ً وال جيهدنـها ركو�،اَ ُُ َ ََّ َ َْ ََ، 

َليـعدل بـنيَو ْ َ َْ ِ ْ َ صواحبا�ا يف ذلك وْ َ
ِ َِ ِ َ َ

ِ
َ َبـيـنـهاَ َ ِليـرفه على الالغبَ و،َْ ِ َّ ََ ْ

ِّ
َ وليستأن �لنَّقب و،َُْ َ

ِ ِ ِ ِ َْ ْ ِِالظالعَْ ِِليوردها ما متر به َ و،َّ ُُّ َ َ َُ ِْ ْ

ِمن الغدر ُ ُ ْ َ
ِال يـعدل �ا عن نـبت األرضَ و،ِ ْ ََ ْ ِ

َْ ْ ََ
ِ ْ ِ ْ ِ إىل جواد الطرقَ

ُ
ُّ ِ

ّ َ َ َ ِليـروحها يف الساعاتَ و،ِ
َ َّ ِ َ ْ ِّ ِمهلها عند النطاف ُْليَ و،َُْ َ ِ ِّ َ ْ َ ْ ِ ْ

ُاألعشاب حىت �تيـنا �ذن ا� بد� مَو ُ َ ًَ َّ َِّ َِّ ْ ِِ َ َِْ ِ َ ْ َ َنقيات غيـر متـعبات وْ
ٍ ٍ

َ ُ ََ ْ َ َْ
ِ ٍال جمهوداتْ

َ ُ َْ ِ لنـقس،َ ْ َ
َمها على كتاب ا� وِ ََِّ ِ َِ ََ َِسنَّة نبَ ِ

ِِّيه ُ

َّ فإن)صلى هللا عليه وآله( َ ذلك أعظم ألجرك وَِ َِ ْ َ ِ ِ
َُ ْ ََ َّأقـرب لرشدك إن شاء ا�َ َ َ ْ ِ َ ِ ِْ ُ َُ َْ )١(.  

  

  ))التسوية يف العطاء((

  : يف العطاء التسوية على ملا عوتب) يه السالملع( قاله

َأ�مروين أن أطلب النَّصر �جلور فيمن وليت ع ُ ْ
ِ ُِّ َْ َ ُِ ِْ ْ

ِ
َ َُ ُْ َ َ َْ ّ ِليهَْ

ٌ وا� ال أطور به ما مسر مسري،َْ
ِ َِ َََ َ

ِ
ُ ُ ََ َِّ ِ وما أم جنم يف ،َ ٌ َْ ََّ َ َ

ًالسماء جنما َْ
ِ

َ ْ لو كان المال يل لسويت بـيـنـهم،َّ ُ َ ْ َْ ُ َّ ََ َ َِ ُ َ ْ َ َِّ فكيف وإمنا المال مال ا�،ْ ُ َُ َ َْ ََِّ َ ْ َ َِْ أال وإن إعطاء المال يف غري ،َ ِ ِ
َ َْ َ َ َْ ِ َِّ َ

ِحقه تـبذير وإ
َ ٌ

ِ ِ
َْ

ِ ّ ٌسرافَ َ ِ وهو يـرفع صاحبه يف الدنـيا ويضعه يف اآلخرة،ْ
َ
ِ ِْ ِ ُِ ُُ ََ َ َ َ ََ َْ ُّ ُ َ ْ َ َِّ ويكرمه يف النَّاس ويهينه عند ا�،ُ َ ِْ ُ ُُ ُِ ُ َُ َِ ِ ِ َْ ومل ،ْ َ

ِيضع امرؤ ماله يف غري حقه ِّ
َ َ َِْ َ ِ َُ ٌُ ْ ِ ْ وال عند غري أهله إال حرمه ا� شكرهم،َ ُُ َ َْ ُ َّ ُ َ َ َِّ ِ ِِ

ْ َ ِْ َ َ ْ ِ وكان ل،ََ َ ْغريه ودهمََ ُ ُّ ُ
ُ فإن زلت به النـَّعل ،َِِْ ْ

ِِ ْ ََّ ْ َِ

ٍيـوما فاحتاج إىل معونتهم فشر خليل وأألم خدين ِ ِ
َ َ ُْ َُ َْ َ ٍ ُّ َ ََ َْ

ِ َِ َ ََ ِ َ ً ْ)٢(.  

  

  ))املال يفء املسلمني((

 كلم به عبد هللا بن زمعة وهو من شيعته، وذلك أنه قدم عليه يف خالفته )عليه السالم(ومن كالم له 

   ،ًاليطلب منه ما

                                                

.٢٥تاب كال: �ج البالغة) ١(

.٢ح  من جهاد العدو٣٩الباب  ٨٠ ص١١ ج:الوسائل) ٢(



٣٤٢

َّإن ): ليه السالمع(فقال  َ هذا المال ليس يل وِ َِ
َ َْ َ ْ َ َال لكَ َ َْإمنا هو يفَ و،َ َ ُ َء للمسلمني ََِّ

ِ ِ ِ
ْ ُ ْ ْجلب أسيافهمَ و،ٌ

ِ ِ َ َْ َ ُ ْ فإن ،ْ َِ

ْشركتـهم يف حر�م كان لك مثل حظهم ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِّ َ َُ ْ َ ََ َ َ ِ ِ ُ ِْ َإال فجناة أيديهم ال تكون لغري أَ و،َ ََِْ

ِ ُِ ُ َ َ ْ
ِ ْ ُ َ َ َ ْفـواههمَِّ

ِ ِ
َ ْ)١(.  

ًا� ألن أبيت على حسك السعدان مسهداَو َّ َ َُ َ
ِ َ ْ ََّ ِ َ ََ َِ ْ َ ً أو أجر يف األغالل مصفدا،َِّ َّ َ ُ َ

ِ َ ْ َ ْ ِ َّ ُ ََّ أحب إيل،َْ ِ ُّ َ ََْ من أن ألقى َ َْ ْ
ِ

َا� و ِرسوله يـوم القيامة ظالما لبـعض العبادََّ
َ َ َ َ َ
ِ ِْ ِْ ْ

ِ ِ ًِ َ َ ْ َُ ُ ْغاصبا لشيَ و،َ َ
ِ ً ُْء من احل َِ َ

ِ ِطامٍ َِكيف أظلم أحدا لنـفس يسرِع إىل َ و،َ ُ ْ ُ ٍَ ْ ََ
ِ ًِ َ َُ ْ َ ْ

َُالبلى قـفوهلا ُ ُ َُيطول يف الثـرى حلوهلاَ و،َِْ ُ ُُ َََّ
ِ ُ)٢(.  

لقد رأيت عقيال وَِّا�َو َ ً ِ
َ ُ ََْ ْ ًقد أملق حىت استماحين من بـركم صاعاََ َ ْ ُُِّ ْ َ َ

ِ ِ َ َ ْ َّ َ َ َْ ْ ِرأيت صبـيانه شعث الشعور َ و،َ ُ ُّ َ ْ ُُ َُ َ ْ ْ
ِ َغبـر ََ ُْ

ْاأللوان من فـقرهم
ِِ ْ َ ْ

ِ ِ
ََْ ِ كأمنا سودت وجوههم �لعظلم،ْ َِّْ ِ ْ ِ ْ ُ ُ ُ ُ ّْ َِ ُ َ َ ًعاودين مؤكداَ و،َ ِّ َ ُ َِ َ ًكرر علي القول مردداَ و،َ ِ

ّ َُ َ ْ َْ َّ ََ ََّ ِ فأصغيت إليه ،َ
ْ َِْ ُ َْ ََ

ِمسعي َ فظ،َْ َن أين أبيعه ديين وَ ِ ِ
ُ ُ َِ َِّ ِأتبع قياده مفارقا طريقيتَّ َ ََِ ً ِ ُ َُ َ

ِ
ُ َ فأمحيت له حديدة مث أدنـيـتـها من جسمه ليـعترب �ا،ََِّ َ

ِ
َ
َِ ُْ َُ ْ َ

ِ ِ ِِ ِِ
ْ ْ َْ َْ ََُّ ً َ َُ َْ َ، 

َفضج ضجيج ذي دنف من ألمها
ِ ََ ْ

ِ ٍ َ َ
ِ

َ
ِ
َ َّ َ َكاد أن حيرتق من ميسمهاَ و،َ

ِ
َ

ِ ِ
ْ َ َِْ ََ ْ َ َُ فـقلت له،َ ُ ُْ ُ ثكلتك الثـواكل � عقيل:َ ُ

ِ
َ َ

ِ ِ
َ َّ َ َْ ُّتئن َ أ،َ َِ

َمن حديدة أمحاها  َْ َ
ٍ َ ِ

َ ْ
ِإنسانـها للعبهِ ِِ َِ َ ُ َ َِِجترين إىل �ر سجرها جبارها لغضبهَ و،ِْ َ ِ َ َُ َّ َ ََ َ ٍ َِ َ ِ َتئن من األذىَ أ،َُُّ َ ْ َ

ِ ُِّ ْال أئن من َ و،َ
ِ ُِّ َ َ

َلظ   .)٣(ىَ

ِال يـنـبغَو
َ َْ َي يل أن أدع اجلند والمصر وبـيت المال وجباية األرض وَ َ َ َ َِ َْ ْ ََ َ َ ُ

ِ ِ ْ َْ ْْ َ
ِ َ ْ ْ َ ََ َْ ْضاء بـني الَْالقِ َ ْ َ َ َمسلمني وَ َُ

ِ ِ
ِالنَّظر يف ْ

ََ

ِِحقوق المطالبني َ ُ ْ
ِ ُ ُ)٤(.  

                                                

  .٢٣٣اخلطبة : �ج البالغة) ١(

.٢٢٤اخلطبة : بالغة�ج ال) ٢(

.٢٢٤اخلطبة : �ج البالغة) ٣(

.١١٩اخلطبة : �ج البالغة) ٤(



٣٤٣

  

  ))إىل عماله ووالته((

  :بعض العمال إىل )عليه السالم(تب ك

َْوإين أقسم �� قسما صادقا لئن بـلغين أنك خنت من يف ْْ َ ْ
ِ ِ ِ

َ ُ َ ََّ َُِ َ َ ً ًِ ِ
َ َ َ َّ ِ

ُ ْ ِّ ًء المسلمني شيئا صغريا أو كبريا َِ ًِ َ َْ
ِ
َ ً ْ َ َ

ِ ِ
ْ ُ ْ

َ أل،ِ َّشدن َ َّ ُ

ِعليك شدة تدعك قليل الوفر ْ َْ َ
َِ َ َُ ََ َ ً َّ َ ِ ثقيل الظهر،َْ َّْ َ

ِ ضئيل األمر،َِ َْ ْ َ
ِ
ُالسالمَ و،َ َ َّ)١(.  

  :بعض عماله إىل )عليه السالم(وصيته 

ًفدع اإلسراف مقتصدا َِ َ ْ ُ َ َ ْ
ِْ ِ ًاذكر يف اليـوم غداَ و،َ َ ِ

ْ َْ ِ ْ ُ َأمسك من المال بقدر ضرورتكَ و،ْ ِ ِ ِ
َ ُ َ

ِ ْ َ ِْ ِ
َ ْ َ ِقدم الفضل ليـوم َ و،َْ

ْ َ
ِ ِ

َ ْ َ ّْ ِ َ

َحاجتك ِ
َ ْ أ تـرجو أن يـعطيك ا� أج،َ َ َ َُ َّْ َ َ ُ ُ

ِ
ْ ْ َر المتـواضعني وَ َُ

ِ ِ
َ َ ْ َأنت عنده من المتكربينَ َ

ِِّ ََ َُ ْ
ِ ِ
ُ َ ْ َ وتطمع و،َْ َ َُ ْ ِأنت متمرغ يف النََّ ٌ ِّ َ َُ َ ِعيم َْ ِ

َمتنـعه الضعيف و َ
ِ َّ ُ ُ َْ ْاألرملة أن يوجب لك ثـواب الَ َ َ َ َ َ َ

ِ
ُ َْ َ َ َ َْ َمتصدقنيْ

ِ ِّ
َ َإمنا المرء جمزي مبا أسلفَ و،َُ َ ْ َ َ ِْ ٌّ ِ َ ُ ْ َ ْ َقادم على ما قدمَ و،ََِّ َّ َ ََ ََ ٌ

ِ، 

َالسالمَو َّ)٢(.  

   : إىل بعض عماله وقد بعثه على الصدقة)عليه السالم(ومن عهد له 

ِأمره بتـقوى ا� يف سرائر أمره وخفيات عمله ِِ ِ
َ ََ

ِ َّ َ ِِْ َِ ََ ََ ِ َِّ َ ْ َِ ُ َ حيث ال ،َ ُ ْ ُُشهيد غيـرهَ َْ َ ِ َُ وال وكيل دونه،َ ُ َ
ِ
َ َ وأمره أال يـعمل ،ََ َ َْ َ َََّ ََُ

ْبشي َ َّء من طاعة ا� فيما ظهر فـيخالف إىل غريه فيما أسر ِ َ َ َ َ
ِ ِ ِِِْ ََ َ َ َِ َ ُ َْ َ َ َِّ ِ ِ

َ
ْ ومن مل خيتلف سره وعالنيـته وفعله ومقالته فـقد ،ٍ َ َ َْ ُ ُ ُُ ُ ََ َ َ ْ ََ َ َ َُ ْ

ِ ِِ َِ َ ُ ُّْ ْ َ َ

ََأدى األمانة ََ ْ َوأخلص العبادة ،ََّ َ َ
ِ ْ َ َ ْ ََ.  

  

                                                

.٢٠تاب كال: �ج البالغة) ١(

.٢١ الكتاب: �ج البالغة) ٢(



٣٤٤

ْوأمره أال جيبـههم وال يـعضههم ُْ َ ُ ََ ْ َ َ َََ ََْ ََّ ْ وال يـرغب عنـهم تـفضال �إلمارة عليهم،ََُ ْ ْ
ِ َِْ ََ َِ ِ

َ َ َْ ً ُّ َ َ ُ ْ َ َ ِ فإنـهم اإلخوان يف الدين،َ ِّ ِ ُ َ ْ
ِْ ُ ُ َّ

َِ، 

ِواألعوان على استخراج احلقوق ُُْ ِ َ ْ
ِ
ْ ََ ُ َ ْ َ ْ َ.   

َوإن لك يف هذه الصد َّ ِ ِ
َ ِ َ َ َّ ًقة نصيبا مفروضا وحقا معلوماَِ ً ً ًُ ْ َ َ َّ َ ُ ْ

ِ َ ٍ وشركاء أهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة،َِ ٍَ َ ِ َ َ ََ َ ُ َْ ََ َُ ْ َ َ َ َّ وإ� ،ََ َِ
ْموفوك حقك فـوفهم حقوقـهم ُْ َ َُ ُ َ ُِ ِّ

َ ََ َّ َ ِ وإال تـفعل فإنك من أكثر النَّاس خصوما يـوم القيامة،ُّ ِ
َ َ َ ْ

ِْ َ ُ َْ ً ُ ِ ِ ََّ َْ َ َِّ َِ ْ ْ َ َ.  

َوبـؤسى لمن خ ْ َُ َ
ِ

َ ِصمه عند ا� الفقراء والمساكني والسائلون والمدفوعون والغارمون وابن السبيل ومن ْ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ ُِ َِّ َُّ ُْ َ َ ْ َِ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ
ُ َ ََ ُ َِّ ْ ُ ْ

َاستـهان �ألمانة ورتع يف اخليانة ومل يـنـزه نـفسه ودينه عنـها ََْ ُ ُ َْ َِ
َ َ ََ ْ َ َ َِّْ ُ َ ََْ

ِ ِ ِْ ِ َ ََ َ ْ ِ َ ُّ فـقد أحل بنـفسه الذ،َ ِ ِ ْ َِ َّ َ َ ْ َ َْل واخلزي يف الدنـياَ ُّ ِ
َ ْ

ِْ
َ

ِ وهو يف ،َّ
َ ُ َ

َاآلخرة أذل وأخزى ْ َ ََ
ُّ َ ِ

َ
ِ ِ وإن أعظم اخليانة خيانة األمة،ْ ِ ِ َُِّ ْ َُ ََ َ ْ ََ ْ َ َّ َ وأفظع الغش غش األئمة والسالم،َِ َّ َ َ

ِ ِ ِ َِّ َ ْ ُّ ِّ ْ َ َ َْ)١(.  

ُأما بـعد ْ َ ْ فـقد بـلغين عنك أمر إن كنت فـعلته فـقد،ََّ َْ ََ َ َُ َ ََْ َ ْ ُْ ْ ِ ٌ َْ َ َِ َ أسخطت ربكََ ََّ َ ْ َ ْ َ وعصيت إمامك و،َ ََ َ َ
ِ َ َْ َأخزيت َ َْ ْ َ

َأمانـتك ََ َ بـلغين أنك جردت األرض فأ،ََ ََ َ َْ ْ َ ْ َّ َ ََ َّ َِ َخذت ما حتت قدميك وَ َ ْ ََ ََ َ َ َْ َ َأكلت ما حتت يديكْ ْ َ َ ََ ََْ ْ َ َ فارفع إيل حسابك،َ َ َ
ِ ََّ ِ ْ َ َْ، 

ِاعلم أن حساب ا� أعظم من حساب اَو
َ َ

ِ ِ ِ
ْ َُ َْ َْ ََِّ َ َّ ُالسالمَو ،ِلنَّاسْ َ َّ.  

ُأما بـعد ْ َ َِ فإين كنت أشركتك يف أمانيت،ََّ ََ َِ َِ ُ َْ ْ ُْ ُ ّ َِ وجعلتك شعاري وبطانيت،َِ َ ِ َ َ
ِ َ َ

ِ َ ُْ َ ومل يكن رجل من أهلي أوثق ،َ َ َْ َِ
ْ ْ ُ ْ َ

ِ
ٌ َ ُ َْ َ

ِمنك يف نـفسي ِْ َ ِ َ ََّ لمواسايت وموازريت وأداء األمانة إيل،ْ ِ َِ َ َُ ْ ِ
َََ َ ُ

ِ ََِ َ ََ
َ فـلما ر،ِ َّ َأيت الزمان على ابن عمك قد كلبََ

ِ َ ْ ََ َ ِ
ّ َ َِ ْ َْ ََّ َ َّ والعدو ،َ ُ َ ْ َ

َقد حرب ِ َ ْ ْ وأمانة النَّاس قد خزيت،َ َ َِ َ ْ َ ِ ََ ْ وهذه األمة قد فـنكت وشغرت،ََ ََ َ ََ َْ َ َ َْ َ َُّ ْ ِ ِ
ِ قـلبت البن عمك ظهر المجن،َ ِّ َ

ِ ِْ َ ْ ََ ََ ّ َ ْ ْ
ِ َ، 

َفـفارقـته مع المفارقني
ِِ َ َُ ْ َ َ ُ َ َْ َ وخذلته مع،َ َ ُ َْ َ َ َ اخلاذلنيَ

ِِ
َ وخنـته مع اخلائنني،َْ

ِِ
َْ َ َ ُ َ ْ ُ َ فال ابن عمك آسيت،َ ْ َْ َ ِ

ّ َ َ َ وال األمانة أديت،ََ ْ ََّ ََ ََ ْ ََ.  

َوكأنك مل تكن ا� تريد جبهادك ِ َ
ِِ ُ ُِ َََّ َِ ُ ْ َ ََّ َ وكأنك مل تكن على بـينة من ربك،ََ َِّ ّ َْ ْ َ ْ

ِ ٍَِ ََ ُ َ َ ََّ ََ،   

  

                                                

.٢٦تاب كال: �ج البالغة) ١(



٣٤٥

ِوكأنك إمنا كنت تكيد هذ
َ ُ ِ َ َ ْ ُ َََِّ َ ََّ ْه األمة عن دنـياهمَ ُ َ ْْ ُ َ َ َُّ ْ ْ وتـنوي غرتـهم عن فـيئهم،ِ ْ

ِ ِ ِ
َْ ْ َ ُ َ ََّ ِْ ِ فـلما أمكنـتك الشدة يف ،َ ُ ََّّ َِّ َ َْ َ ْ ََ

ََّخيانة األمة أسرعت الكرة َ ْ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ َُِّ ْ َ َ وعاجلت الوثـبة،َ َ َْ َْ َ ْ َ ِ واختطفت ما قدرت عليه من أمواهلم المصونة ألرامل،َ ِ ِِ ِ ِ ِ

ََ َ ُ َْ َْ ُ
ِ
َ ْ َْ ْ ََ ََ َ َ َ َ ْ َ ْهم ْ

ِ

ُوأيـتامهم
ِ ِ ََ اختطاف الذئب األزل دامية المعزى الكسرية،َََْ ِ ِ َِ ْ َْ ْ

ِ َ َ َ ََِّ ْ ِ ْ ِّ َ َ ِ فحملته إىل احلجاز رحيب الصدر حبمله،ْ ِ ِِ
ْ َ ُ

ِ ِ ِْ َّ َ َ َ َْ َ ِ َْ َ َ غيـر ،َ َْ

ِمتأمث من أخذه ِ
ْ َ َْ ُ

ِ ٍِّ َ كأنك ال أ� لغريك،َ َِْ
ِ

ََ ََ َ َّ َ حدرت إىل أهلك تـراثك من أ،َ َْ َ
ِ َ ََ َُ

ِ
ْ َ ِ َ ْ َبيك وأمكَ َِ

َُّ
ِ.  

َِّفسبحان ا� َ َ ْ ُ ِ أما تـؤمن �لمعاد،َ
َ َ ْ

ِ
ُ
ِ ْ ُ ِ أو ما ختاف نقاش احلساب،ََ

َ
ِ ِْ َ َ ُ ََ َ ِ أيـها المعدود كان عند� من أويل ،ََ ُ َْ

ِ َِ َ ُْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُّ

ِاأللباب
ََْ ُ كيف تسيغ شرا� وطعاما وأنت تـعلم أنك �كل حراما وتشرب،ْ َ َ ُ َْ َ َ َُ َ ًَ ًَ ُ ُ ْ ََْ َ ََّ ََ َْ َ َ ً َ ُ ِ

َ ً حراماْ َ ُ وتـبـتاع اإلماء وتـنكح ،َ
ِ َْ ََ ََ َ ِْ ُ َ ْ

َالنساء من أموال اليـتامى والمساكني والمؤمنني والمجاهدين الذين أفاء ا� عليهم هذه األموال َ َْ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ

ِ ََ َّ َ َ َ َََ ََّ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ َْ ْ ْ َْ
ِ ِ ِ ِ ِْ ِ

َ ََ ِ ْ وأحرز �م ،ّ
ِِ

ََ ْ ََ
َهذه البالد َِْ ِ ِ

ْ فاتق ا� واردد،َ ُ ْ َ ََّ َِّ ُْ إىل هؤالء القوم أمواهلمَ ََ َ َْ
ِ
ْ َْ

ِ َ َُ َِّ فإنك إن مل تـفعل مث أمكنين ا� منك ألعذرن إىل ا� ،ِ َّ ََ َِ ِ َِّ َ
ِ
ْ َ َُ ْ ِ ُ َِ َ َْ َُّ ْ َ ْ َ ْ ْ َّ َ

َفيك
َ وألضربـنَّك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إال دخل النَّار،ِ َ َ ْ َْ َّ ِِ ً َ َ ََ ِِ ُِ ََ

ِ َِّ
َ َ ْ َ ََ.  

َو وا� لو أن احلس َْ َّ َ َْ َِّ َ ٌن واحلسني فـعال مثل الذي فـعلت ما كانت هلما عندي هوادةَ َ َْ َ ُ
ِ ِِْ ِ

َ ََ ْ َ َْ َ َُ َْ ََ ََّ
َ َ َ َ ْ ِّ و ال ظفرا مين ،َ ِ َ

َِ َ َ
َ�رادة حىت آخذ احلق منـهما ُ ْ ِ َّ َ ََّ َْ ُ

ٍ
َ َ

َ وأزيح الباطل عن مظلمتهما،ِِ َ َ
ِ ِ َِْ َ ْ ََ َ ْ َ َ وأقسم �� رب العالمني ما يسرين أ،ُِ ُُِّ ُ َ َ َ

ِ َ َ ْ
ِّ
َ َِّ ِ

ُ
ِ ْ َُن ما أخذته َ ْ َ َ َ َّ

ِمن أمواهلم حالل يل أتـركه مريا� لمن بـعدي ِ ِ
ْ َ ْ َ َْ ً َ

ِ ِ
ُ ُُ َْ َِ ٌ َ ْ

ِ
َ ََّ فضح رويدا فكأنك قد بـلغت المدى ودفنت حتت الثـرى،ْ َ َ ََْ ُِْ َ َ ََ ْ ْ ََْ َ َ ً ََ ََّ َ ْ ُ ِّ َ، 

ْوعرضت عليك أعمالك �لمحل الذي يـنادي الظامل فيه �حلس َ ُ َْ ِ ِِ ِ ِ
ُ
ِ َّ ِِ َ َّ ِّ َ َ َْ َ ْ َُ َ ََْ ُْ َرة ويـتمىن المضيع فيه الرجعة َ َ ْ َّ

ِ ِ
ُ َِّ ُ َ َْ َّ ََ ِ

َ َوالت حني َ
ِ

َ
ٍمناص َ)١( )٢(.  

                                                

.٣٨: سورة ص) ١(

.٤١تاب كال: �ج البالغة) ٢(



٣٤٦

  :ردشري خرةأ على مصقلة وهو عامله إىل )عليه السالم(تب كو

َبـلغين عنك أمر إن كنت فـعلته فـقد أسخطت إهلك وعصيت إمامك َ َ ََ َ َ
ِ ِ َِ َ َْ َ َْ ََ ََ ََ ْ ْْ َُ َْ َ َ َ ْ ُْ ْ ٌ َِ َْ أنك تـقسم يف،َ ُ

ِ ْ َ َ َ المسلمني َء ََّ
ِ ِ

ْ ُ ْ

َالذي حازته رماحهم وخيوهلم وأريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامك من أعراب قـومك ْ َ َْ ُِ ِ ِ
ْ َ

ِ
َ َ ُْ َ َ ُ ُ َ َِ َ َ َ

ِ ِ
ْ ْ ُْ ُ

ِ
ْ ََُ ْ ََ ِ ِ َُّ ُ ُ َ فـو،ْ َالذي فـلق احلبة  َ ََّ ْ َ ََ

ِ َّ

ًوبـرأ النَّسمة لئن كان ذلك حقا لتجدن لك علي هوا� َ َ َّ ََ َ َ ََ َ ََّ َ ِ ًِ ّ ََ ْ ََ َ ِ َ َ ََ ًتخفن عندي ميزا�ََ ول،ََ َ
ِ ِ ِِ ْ َّ َّ َ فال تستهن حبق ربك،َ َِّ

َ ِّْ َ
ِ

ْ ِ َ ََ وال ،ََ
َتصلح دنـياك مبحق دينك ِ ِ ِ ْ َ

ِ َ َْ ُ ْ
ِ
ْ ً فـتكون من األخسرين أعماال،ُ َ ْ ََ َ َِ

َ ْ َ ْ ِ َ ُ ِ أال وإن حق من قبـلك وقبـلنا من المسلمني يف ،َ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ ُ َ َْ َ
ِ ََ َ ََ َ ْ َ ََ َّ َّ ِ َ

ْقسمة هذا الفي َْ َ َ
ِ
َ ْ

َِء سواء ير ِ ٌ ََ
ُدون عندي عليه ويصدرون عنهِ ْ َْ ََ َُ ُ ْ َ َ

ِ ِ
َْ

ِ
ُ)١(.  

ُتـفقد أمر اخلراج مبا يصلح أهلهَو َ ْ َ َُ
ِ
ْ ُ َِ ِ َ ََْ ْ ْ َّ َ َ فإن يف صالحه و،َ

ِ ِ َ َ ِ َّ ْصالحهم صالحا لمن سواهمَِ ُْ َ
ِ ِ

ْ َ
ِ ً َ ََ ْال صالح لمن َ و،َِ َ

ِ
َ َ َ َ

ْسواهم إال �م ْ
ِ ِِ َِّ ُ ََ ألن النَّاس كلهم عيال على ،َ ٌ َ

ِ
ْ ُ َّ ُ َ َّ َ ََاخلرِ َاج وْ ِِأهلهِ

ْ َ.  

ِليكن نظرك يف عمارة األرض أبـلغ من نظرك يف استجالب اخلراجَو َ َُْ ِ َ ْ ْ
ِ ِ ِ
ْ ِ َِ ََِ َ ََ َْ ْ ََ َ ِ َْ ْ ِ

َ َ ُ ِ ألن ذلك ال يدرك إال �لعمارة،ْ
َ ََ

ِ ْ ِ َِّ ُ ْ ُ َ َ
ِ َِ َّ َ، 

ِمن طلب اخلراج بغري عَو َِْ ِ َ ََ ْ َ ََ ْ َمارة أخرب البالد وَ ََ َِْ َ َ ْ َ
ٍ
َأهلك العبادَ َ

ِ ْ َ َ ْ ًمل يستقم أمره إال قليالَ و،َ ِ َِ َِّ ُ ُْ َْ ْ َ ْ َ ً فإن شكوا ثقال أو علة ،َ ََِّ ِ
َْ ً ْْ َ َ َِ

ْأو انقطاع شرب أو �لة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف �ا عطش خففت عنـهم مبا تـرجو أن  َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َْ ْ َْ َِ ُ َ َْْ َ ََ ْ َّْ َ ٌْ ََ َِ
َ ْ ْ ٌْ َ ََ َ َْ ٍ ََ ِ ٍ َِّ ٍ ِ ِ

ْيصلح به أمرهم ُ ُ َْ
ِِ

َ ُ ْ ْ يـثـقلن عليك شيَالَ و،َ َ َ َْ ََ َّ ُ ْء خففت به المئونة عنـهم َْ ُ َْ ََ ُ َ ْ
ِِ َ ْ َّ َ ََ فإنه ذخر يـعودون به عل،ٌ

ِِ َ ُ ُ َ ٌ ْ ُ ِيك يف عمارة ََُِّ
َ َ

ِ ِ َ ْ
َبالدك و َ ِ َتـزيني واليتكَِ ِ

َ َِ ِ ِ مع است،َِْ
ْ َ ْجالبك حسن ثـنائهمَ

ِِ ََ َ ْ ُ َ ِ َ ْتـبجحك �ستفاضة العدل فيهمَ و،ْ
ِ ِِ ِ ْ َ ْ

ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ُّ ِ معتمد،ََ َْ ْا فضل قـو�م ُ

ِِ َّ ُ َ ًَ ْ

َمبا ذخرت عند ِْ َ ْ َ َ ْهم َِ ُ  

  

                                                

.١٠١ واخلطبة ٤٣تاب كال: انظر �ج البالغة) ١(



٣٤٧

َمن إمجامك هلم و َُْ َ ِ ِ
َْ ِ ْالثقة منـهم مبا عودتـهم من عدلك عليهمْ ْ ْ

ِ ََْ َ ََ
ِ ْ َّْ

ِ ِ ِ
ُ َُ ْ َِ ْ َ ْرفقك �مَ وَّ

ِِ َ
َ فـرمبا حدث من األمور ما إذا ،ِِْ ِ َ ُ َِ ُ ْ َ

ِ َ ََ ََُّ

ُعولت فيه عليهم من بـعد احتملوه  ُ ََ َ ْ ُْ ْ ََ ْ
ِ ِ

ْ
ِ َ َ

ِ ِِطيبة أنـفسهم بهَّْ
ْ ُ ُ ُ ًَْ ُ فإن العمران حمتمل ما محلته،ََِّ َ َََّْ َ ٌ

ِ ُْ َ َ ْ ُ ْ َّ َْإمنا يـؤتى خراب األرَ و،َِ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ِض ََِّ

َمن إعواز أهلها
ِ
ْ َ ِ

َ ْ
ِ

ْ
ِإمنا يـعوز أهلها إلشراف أنـفسَ و،ِ ُ َْ َِ

َ ْ
ِِ َ ُ ْ ُِ ْ ُ َ الوالة على اجلمع وسوء ظنهم �لبـقاء وََِّ َ

ِ َِ َ َْ ِْ ِ
ْ

َِّ َ َُ ِ ْ ْ َ
ِ

ْة انتفاعهم َِّقلُ
ِ ِ ِ َِ ْ

َِ�لعرب
ِ ْ ِ)١(.  

  :ةكم على وهو عامله قثم بن العباس إىل )عليه السالم(تب كو

 َوانظر إىل ما اجتمع عندك من مال ا� فاصرفه إىل من قبـلك من ذوي عيال جماعة مصيبا به مواضع َ
ِ ِ

َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ً َ ََ ِ ِِ َ َ ََ َ َ ُِ ِ ُِ ِْ ْ َ َِّ َ َ ْ َ َْ ْ ْ

ََّْالفاقة واخلال َ
َِ َت وما فضل عن ذلك فامحله إليـنا لنـقسمه فيمن قبـلناَْ َ َََ ْ ْ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َُ ُ

ِ ْ َِْ ْ ِْ َ ََ َ َ َ َ
ِ)٢(.  

 من اآلخرو، حدمها عبد من مال هللاأ ،ليه رجالن سرقا من مال هللاإ رفع )عليه السالم( أنه وروي

َأما هذ: )عليه السالم(فقال  ،عروض الناس َ َِّا فـهو من مال ا�ََّ ِ
َ ْ

ِ
َ ُ ِ حد عليهَالَ و،َ

ََْ َّ َِّ مال ا�،َ ُ ً أكل بـعضه بـعضاَ ْ َْ َُ ُ َ َ َ، 

ُأما اآلخر فـعليه احلد الشديد فـقطع يدهَو َ َُ ََ َ ََ َ َِ َّ ُّ َْ ِ
ْ ََ ُ ْ َّ)٣(.  

  :عامل له إىل )عليه السالم(تب كو

ٍوإن عملك ليس لك بطعمة
َ َ َُْ َِ َ ََ ََ ْ َ َّ ٌَ ولكنَّه يف عنقك أمانة،ِ ََ َ

ِ
ُُ ِ ُ

ِ ً وأنت مستـرعى،ََ ْ َ ْ ُ َ َ لمن فـوقكََْ َ َْ ْ َ
ِ،   

                                                

.٥٣تاب ك ال:�ج البالغة) ١(

.٦٧تاب كال: �ج البالغة) ٢(

.٢٧١ ةمكاحل: �ج البالغة) ٣(



٣٤٨

ٍليس لك أن تـفتات يف رعية َِّ َ ِ َ َ َْ َ ْ َ َ ََ ٍ وال ختاطر إال بوثيقة،ْ ِ َِ َ
ِ َِّ

َ َُ َّ ويف يديك مال من مال ا� عز وجل،ََ َ َ ْ َ ََ َََّ َِّ ِ ِ ٌ َ ْ َ ْ وأنت من ،ِ
ِ

َ ََْ
ََّخزانه حىت تسلمه إيل َِّ ُ َ

ِّ
َ ُ َّ َ

ِِ
َ ولعلي أال أكون شر والتك لك،ُ ََ َِ َُ ََّ َ َ ُ َ ََّ ِّ

َالسالمَ و،َ َّ )١(.  

  

                                                

  .٥تاب كال: �ج البالغة) ١(



٣٤٩

  

  يةسالم يف البالد اإلقلياتم األكح

 القاطنني يف بالد قليات األأحكام إىل ملاعاتإتاب كقد تقدمت يف بعض مسائل ال): ٥١ مسألة(

ًفسا وماالية حمرتمون نسالم غري اإلقلياتاألن إ وقد قلنا، سالماإل مما ،  الذمةوفوا بشروط إذا ًوعرضا ً

  .يتعرض هلم بسوء ويدافع عنهم  السالماإل حيث إن) اجلهاد: هالفق(تاب كر�ها يف كذ

ِال إكراه يف الدين﴿: ولذا قال سبحانه، سالمالدخول يف اإل على ًحداأجيرب   السالمفاإل ِّ ِ َ ْ ِ﴾)١(.  

َفإن أسلموا فـقد اهتدوا و﴿: وقال سبحانه ُْ َ َ ْ
ِ َ َ ََ ْ َ ْ ََّْتـولوا  ْنإِ َفإمنا عليك البالغ وَ ُ َْ َ ََْ ِ بصري �لعبادَُّا�ََِّ ِ ْ ِ ٌ  فليس ،)٢(﴾َ

  .الدعوةّ إال نيكتاب ومع املشركهل الأ مع )صلى هللا عليه وآله(شأن الرسول 

ِادع إىل﴿: وقال سبحانه ُ َسبيل ربك �حلكمة والموعظة احلسنة و  ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ْ ْ ْ ِ َ ِّ

َ ِ َّجادهلم �ليتَ ِ ُْْ
ُ هي أحسن ِ َ ْ َ َ

ِ﴾)٣(.  

                                                

  .٢٥٦: سورة البقرة) ١(

.٢٠: سورة آل عمران) ٢(

.١٢٥ :سورة النحل) ٣(



٣٥٠

ُِال جتادلواَو﴿: تعاىلوقال  ِ أهل الكتابُ ِ ْ َ ْ َّ�ليتّ إال َ ُ هي أحسن ِ َ ْ َ َ
َالذين ظلموا منـهم وّ إال ِ ُْ ُ ْ ِ ََ َ

َقولوا آمنََّّ ُ َّا �لذي ُ ِ

َأنزل إلينا وأنزل إليكم وإهلنا وإهلكم واحد و َ َ ٌَ ِ
ْ ُْ ُُ ُِ ِ ِ ِْ َْ ََ َِ ِْ ُْ َحنن له مسلمونُ ُ

ِ
ْ ُ َُ ُ َْ﴾)١(.  

َْقيل هلم اتبعوا ما أنـإذا َو﴿: وقال سبحانه ُ َِّ َُُ ُزل ا� قالوا بل نـتبع ماَ ََِّ ْ َ ُ َُّ َ َ ألفينا عليه آ�ء� أَ ََ
ِ
ْ ََْ ُو لو كان آ�ؤَْ َ َْ ْهم َ ُ

َال يـعقلون شيئا و ً ْ َ َ ُ ِ ْ َال يـهتدونَ ُ َ ْ َ﴾)٢(.  

ل الدنيا كمشا إىل ان عدم قبوهلم يؤدي �مكن إو،  وعدم قبولهسالمحرار يف قبول اإلأوعليه فهم 

ْمن أعرض عن َو﴿ ،ةاآلخرو ْ ََ َ َ ْ َذكري فَ ْ َإن له معيشة ضنكا وِ ً َْ ً َ َ َُ َّ ْحنشره يـوم القيامة أعمىِ َُ ِ
َ َ

ِْ َ ْ ُُ َْ ﴾)٣(.  

 ،ممعطاء احلرية لألإ ألجل افرةكومات الك حيارب احلسالمان اإلكذا إو، وا وشأ�مكذا مل يقبلوا ترإف

ِيضع عنـهم إ﴿ سالمن اإلإف، ستعبادعن االى خرأعبارة  فركومة الكح حيث إن
ْ ُ َْ ُ َ ُصرهَ َ َم وْ َّاألغالل اليتْ َ ْ َ ْ كانت  ْ َ

ْعليهم
ِ   .يةسالمالشروط اإل على )٤(﴾ََْ

َْال يـنهاكم ا� عن الذين مل﴿ :فقد قال سبحانه ني،افرين غري احملاربك مبداراة السالماإل أمر ماك ََّ
َّ ِ َ ُ ُ ُ َْ 

َيقاتلوكم يف الدين و ِ ِّ ِ ْ ُ ُِ ْمل خيرجوكم من د�ركمُ ُْ ُِ ِ
ْ ُ
ِ ِ ُْ ُتـبـروه ْ أنَْ ْتـقسطوا إليهمَ وْمََُّ

ِ َِْ ُ ِ ْ َا� حيب المقسطني ّنإ ُ
ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ ََّ﴾)٥(.  

فرق بني  سنان املشط الأكن املسلمني إف، لغريهم من املسلمني ان هلم ماك سالمذا قبلوا اإلإو

  .تقاهمأهللا  رمهم عندكأمنا إو، وأقوامهم ولغا�م، وقدميهم جديدهم

  هية والتارخيية والتفسريية تب الفقكال إىل ولكالم يف ذلك موكوتفصيل ال

                                                

  .٤٦: بوتكسورة العن) ١(

.١٧٠: سورة البقرة) ٢(

.١٧٠: سورة البقرة) ٣(

.١٥٧: عرافسورة األ) ٤(

.٨: سورة املمتحنة) ٥(



٣٥١

 إىل  �لنسبة)عليه السالم( وعلي )صلى هللا عليه وآله(وتبني سرية الرسول ، حكامحيث تبني األ

  .قلياتاأل

  :حسن وجيعله مقدمةيتقبله بقبول  أن سأله سبحانهأ و،تابكيراده يف هذا الإ رد�أوهذا آخر ما 

  .ية واحدةإسالمومة ك ظل حلف مليون مسلم يفأ على سالمم اإلكلتطبيق ح: ١

  .سالماإل إىل نيوهلداية غري املسلم: ٢

.وهو املوفق املستعان، ملا يشاء قديرنه إ

 على هللاى وصل، واحلمد � رب العاملني، املرسلني على وسالم، يصفون سبحان ربك رب العزة عما

  .دمحم وآله الطيبني الطاهرين

  الشريازي احلسيين يدمحم بن املهد



٣٥٢
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